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الملخص
التفسري الصويف اإلشاري هو التفسري الذي يعتمد على استبطان خفايا األلفاظ دون توقف عند حدود ظواهرها املألوفة
ومعانيها القاموسية .يهدف هذا البحث إىل تعريف التفسري الصويف اإلشاري ومقارنته بتفسري اإلمساعيلية الباطنية
والتفسري الصويف النظري والتفسري العلمي اإلشاري .وأما منهج هذه الدراسة فيعتمد على منهج املقارن والتحليلي
النقدي .ومن نتائج هذه الدراسة أن التفسري اإلشاري عند الصوفية خيتلف فيما يراه الباطنية ،ذلك ألن الباطنية مل
يعرتفوا بظاهر القرآن واعرتفوا بالباطن فقط ،وتعمدوا أن يفسروا الباطن على ما يتفق نواياهم السيئة .وأما الصوفية فقد
اعرتفوا بظاهر القرآن ومل جيحدوه ،مما اعرتفوا بباطنه .وبينت الدراسة أن التفسري الصويف النظري ينبين على مقدمات
فلسفية تنقدح يف ذهن الصويف أوال ،مث يُنزل القرآن عليها بعد ذلك .وأما التفسري اإلشاري فال يرتكز على مقدمات
فلسفية ،بل يرتكز على رياضة روحية يأخذ هبا الصويف نفسه .ومشفت الدراسة أن التفسري العلمي اإلشاري هو
اإلشارات اجللية اليت تتضمنها اآليات الكونية يف القرآن الكرمي واليت تشري إشارات واضحة إىل مثري من العلوم احلديثة
االمتشاف .وأما التفسري الصويف اإلشاري فهو اإلشارات اخلفية اليت يدرمها أهل التقوى والصالح والعلم عند تالوة
القرآن الكرمي ،فتكون مواجيد هلا معان.
الكلمات المفتاحية :التفسري اإلشاري ،والباطنية ،والنظري ،والعلمي.
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Abstract
Tafsir Sufi al-Isyari is the commentary related to the implied symbol behind the utterance of the Quran
and not the explicit meanings. The purpose of this research is to define Tafsir Sufi al-Isyari and compare
it with Tafsir Batiniah, Tafsir Sufi of Philosophy, and Tafsir Scientific Ishari. The researcher used
comparison and critic methods to conduct this research. As a result, the opinion of Sufism experts about
Tafsir Sufi al-Isyari is different with the exegesis of the Quran by Batiniah’s group. This is because,
Batiniah’s group did not acknowledge outwardly of the Quran but they only acknowledge inwardly.
Hence, they interpret the Quran internally by their bad intentions. However, Sufism expert recognize the
outwardly of the Quran as they recognize the internal of the Quran. Moreover, this research also found
that Tafsir Sufi of Philosophy is built by premise of philosophy that contain in the mind of Sufi at the
early stage, then the Quranic verses is stated after that. As for Tafsir Sufi al-Isyari is not related to
premise of philosophy, but it is related to the spiritual training which are performed by Sufi members.
Besides that, Tafsir Scientific al-Isyari is the interpretation that contain signals related to the nature that
can be found in the al-Quran. It is also the interpretation by symbol of modern knowledge and new
discoveries. In contrast with Tafsir Sufi al-Isyari, it is the interpretation by hidden symbol that comes
from the heart of righteousness, kindness and knowledge during recitation of the Quran.
Keyword: Tafsir Ishari, Batiniah, Philosophy, Scientific Exegesis

المقدمة
 أو، فيكون ذلك من قبيل االحنراف والضالل،الصوفية
الغرض منه اإلشارة إىل أن مالم اهلل تعاىل يعز أن حييط
 وأن مالمه تعاىل وضعت فيه،به بشر إحاطة تامة
مفاهيم وأسرار ودقائق وعجائب ال تنقضي على مدار
 فيكون ذلك من، ويتواىل إعجازه مرة بعد أخرى،األزمان
 ومذلك املقارنة بالتفسري.حمض العرفان وممال اإلميان
.العلمي اإلشاري إلبراز االتفاق واالختالف بينهما

 وتباينت فيه،اختلف العلماء يف التفسري الصويف اإلشاري
 ومنهم من عده،أراؤهم فمنهم من أجازه ومنهم من منعه
 ومنهم من اعتربه زيغا،من ممال اإلميان وحمض العرفان
 والواقع أن.وضالال واحنرافا عن دين اهلل تبارك وتعاىل
املوضوع دقيق حيتاج إىل بصرية ورؤية ونظرة إىل أعماق
احلقيقة ليظهر ما إذا مان الغرض من هذا النوع من
التفسري هو اتباع اهلوى مما فعل الباطنية وبعض فالسفة
التفسير الصوفي اإلشاري

 معىن هذا أن استنباط اإلشارات اللطيفة.الصوفية بالعقل
من النص القرآين ليس عملية عقلية صرفة إال يف احلدود
 فال رخرج،اليت تضمن عدم افتيات اإلشارة على العبارة
هبا عن مألوف ما ينسجم مع األسلوب العريب سواء من
 وال،حيث اللغة أو النحو أو االشتقاق أو الفنون األدبية
رخرج هبا عن الدالالت اليت توافق أسباب النـزول واألخبار

إن هذا اللون من التفسري يعتمد على استبطان خفايا
األلفاظ دون توقف عند حدود ظواهرها املألوفة ومعانيها
 وإمنا يُنظر إىل اللفظة القرآنية على أهنا ذات،القاموسية
.(Qusyairi, 1981) جوهر يدق على الفهم العادي
وهذا التفسري ال يعتمد اعتمادا مليا أو مسرفا على
عىن به
َ ُ إمنا هو يعىن باألمور العقلية بال َق ْدر الذي ي،العقل
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التفسري اإلشاري ال يدرمه إال أرباب احلقائق .يقول
الربوسوي« :وأضم إىل مل آية ما يناسبها من الرتغيب
والرتهيب وبعض من التأويل الذي ال خيفى على مل
لبيب»).(Burusawi, 2001

املوثوقة وعلوم احلديث واألصول والفقه
) .1981ويبدو أن هذا التفسري هو مظهر من مظاهر
املعرفة ومثرات التصوف .ومان الصوفية يزعمون أنه هبة
إهلية ،هبا يُتأول القرآن وتُدرك معانيه بنور رباين يتجلى
على قلب العارف ،فريى به ما ال حصر له من املعاين
اخلفية على العوام .فهم يؤمنون خباصية مينحها اهلل هلم
هي معرفة التأويل الباطين أو التفسري اإلشاري (Ibn
).Arabi, 1985 & Yusuf, 1991
(Qusyairi,

أيضا يف هذه القضية« :وتفسري أهل
ويقول ابن عجيبة ً
الباطن ال يذوقه إال أهل الباطن ،ال يفهمه غريهم ،وال
يذوقه سواهم وال يصح ذمره إال بعد تقرير الظاهر ،مث
يشري إىل علم الباطن بعبارة رقيقة وإشارة دقيقة ،فمن مل
يبلغ فهمه لذوق تلك األسرار فليسلّم ،وال يبادر
باإلنكار فإ ّن علم األذواق من وراء طور العقول ،وال
يدرك بتواتر النقول» ).(Ibn Ajibah, 2005

يقول التسرتي ‹ت 283ه› يف اختصاص الصوفية أو
األولياء يف معرفة باطن القرآن وهو فهم مراده« :إن اهلل
تعاىل ما توىل وليا من أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم إال
علمه القرآن إما ظاهرا وإما باطنا .قيل له :إن الظاهر
نعرفه ،فالباطن ما هو؟ قال :فهمه ،وإن فهمه هو
املراد» ).(Tustari, 2004 & Syaibi, 1969

واجلدير بالذمر أن ال نزاع بني أحد من أهل اإلسالم يف
أن اإلميان والعبادة والتقوى ،وجماهدة النفس هلا أثرها يف
تنوير العقل ،وهداية القلب ،والتوفيق إىل إصابة احلق يف
األقوال ،والسداد يف األعمال ،واخلروج من مضايق
االشتباه إىل باحات الوضوح ،ومن اضطراب الشك إىل
ثبات اليقني ) .(Qardhawi, 2004وال نزاع مذلك يف أن
يكشف اهلل لبعض املتقني من عباده من حقائق العلم،
وأنوار املعرفة يف فهم متابه أو سنة نبيه ،مبحض الفيض
اإلهلي والفتح الرباين – ما يلهث مثريون ليحصلوا عليه
باملذامرة والتحصيل ،فال يظفرون مبا يدانيه ،بشرط أن
حيصلوا األدوات الضرورية لفهم العلم )(Qardhawi, 2004

ويقول القشريي ‹ت465ه›« :أمرم األصفياء من عباده
بفهم ما أودعه من لطائف أسراره وأنواره الستبصار ما
ضمنه من دقيق إشاراته وخفِّى رموزه ،مبا َّلوح ألسرارهم
من مكنونات ،فوقفوا مبا خصوا به من أنوار الغيب على
ما استرت عن أغيارهم ،مث نطقوا على مراتبهم وأقدارهم،
واحلق -سبحانه وتعاىل -يلهمهم مبا به يكرمهم ،فهم به
عنه ناطقون ،وعن لطائفه خمربون ،وإليه يشريون ،وعنه
يفصحون ،واحلكم إليه يف مجيع ما يأتون به
ويذرون» ) .(Qusyairi, 1981ويذهب الربوسوي إىل أن

المقارنة بتفسير القرآن عند مذهب اإلسماعيلية الباطنية
ظاهره أو لقوهلم باإلمام الباطن املستور & (Zurqani, n.d
مذهب اإلمساعيلية الباطنية قوم رفضوا األخذ بظاهر
) .Zahabi, 1995ويقول الغزايل ‹ت 505هـ› عن
القرآن وقالوا :للقرآن ظاهر وباطن ،واملراد منه باطنه دون
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فقـ ــال الباطنيـ ــة :مـ ــل مـ ــا ورد يف الشـ ــرع مـ ــن الظ ـ ـواهر يف
التكـ ــاليف واحلشـ ــر والنشـ ــر واألمـ ــور اإلهليـ ــة ،فهـ ــي أمثلـ ــة
ورمــوز إىل ب ـواطن ) .(Syatibi, 2000ويظهــر أن هــذه
الطائفة ارخذت التأويل وسـيلة هلـدم الـدين وفريـف أصـوله
وقواعده وجعلته طريقا ينتهي إىل إسقاط التكاليف الدينية
والتفريق بني الشريعة واحلقيقة واستحالل احلرمات.

الباطنية« :فإمنا لقبوا هبا لدعواهم أن لظواهر القرآن
واألخبار بواطن جترى يف الظواهر جمرى اللب من القشر،
اجلُ َّهال األغبياء صورا جلية وهي
وأهنا بصورها توهم عند ْ
عند العقالء واألذمياء رموز وإشارات إىل حقائق
أيضا القرامطة
معينة») .(Ghazali, n.dومن ألقاهبم ً
والقرمطية واخلرمية واحلرمدينية والسبعية والبابكية واحملمرة
والتعليمية ).(Ghazali, n.d

ومن تفسريات الباطنية الفاس ـ ـ ــدة يف القـ ــرآن أهنم يقولون
يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َو ِر َ
ث ُسلَ ۡي َٰ َمنُ دَا ُۥو َۖ َد ﴾ [النمل]16 :
إن اإلمام عليا ورث النيب يف علمه  .(Zurqani, n.dويف
ب َوتَبَّ ﴾ [املسد]1 :
قوله تعاىل﴿ :تَب َّۡت يَ َد ٓا أَبِي لَهَ ٖ
مها أبو بكر وعمر .ويف قوله﴿ :لَئِ ۡن أَ ۡش َر ۡكتَ لَيَ ۡحبَطَ َّن
َع َملُكَ ﴾ [الزمر ]65 :أي :أشرمت بني أيب بكر وعمر
وعلي يف اخلالفة .ويف قوله تعاىل ﴿ :إِ َّن َّ
ٱَّللَ يَ ۡأ ُم ُر ُكمۡ أَن
ت َۡذ َبح ْ
ُوا بَقَ َر َۖة ﴾ [البقرة ]67 :هي عائشة﴿ .فَ َٰقَتِلُ ٓو ْا
أَئِ َّمةَ
ۡٱل ُك ۡف ِر إِنَّهُمۡ ﴾ [التوبة ]12:طلحة
والزبري).(Qardhawi, n.d

ويقول الغزايل ‹ت 505هـ› يف ضاللتهم« :ينبغي أن
يعرف اإلنسان أن رتبة هذه الفرقة أخس من رتبة مل فرقة
من فرق الضالل ،إذ ال جتد فرقة مذهبها بنفس املذهب
سوى هذه الفرقة اليت هي الباطنية ،إذ مذهبها إبطال
النظر وتغيري األلفاظ عن موضوعاهتا بدعوى الرمز ،ومل
ما يتصور أن تنطق به ألسنتهم ،فإما نظر أو نقل .أما
النظر فقد أبطلوه ،وأما النقل فقد جوزوا أن يراد باللفظ
غري موضوعه ،فال يبقى هلم معتصم ،والتوفيق بيد
اهلل» ).(Ghazali, n.d

ويقولون :معىن اجلنابة أهنا مبادرة املستجيب بإفشاء السر
قبل أن ينال رتبة االستحقاق .ومعىن الغسل جتديد العهد
على من فعل ذلك .ومعىن الطهارة التربي من اعتقاد مل
مذهب سوى متابعة اإلمام .ومعىن التيمم :األخذ من
املأذون أن يشاهد الداعي اإلمام ،ومعىن الصيام:
اإلمساك عن مشف السر.

إن للباطنية رأي خاص حول مصطلح التأويل ،ويف رأيهم
أن التأويل هو باطن املعىن أو رمزه أو جوهره ،وهو حقيقة
مسترتة وراء لفظة وال تدل عليها ،أي أن القرآن الكرمي
أنزل على حممد صلى اهلل عليه وسلم بلفظه ومعناه
الظاهر للناس ،وأما أسراره التأويلية الباطنية فقد خص هبا
عليا واألئمة من بعده .فجعل عز وجل ظاهره معجزة
رسوله وباطنه معجزة األئمة من أهل بيته وهو ال يوجد
إال عندهم ،وال يستطيع أحد أن يأيت بظاهر الكتاب غري
حممد صلى اهلل عليه وسلم وال أن يأيت بباطنه غري األئمة
من ذريته ).(Nukman, n.d

ويقولون :إن الكعبة هي النيب صلى اهلل عليه وسلم،
والباب علي ،والصفا هو النيب ،واملروة علي ،والتلبية:
إجابة الداعي ،والطواف سبعا هو الطواف مبحمد عليه
الصالة والسالم إىل متام األئمة السبعة ،والصلوات
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يُوقَ ُد ِمن َش َج َر ٖة ُّم َٰبَ َر َك ٖة ۡ
زَيتُون َٖة ََّّل َش ۡرقِي َّٖة َو ََّل غ َۡر ِبي َّٖة
ُض ٓي ُء َولَ ۡو لَمۡ تَمۡ َس ۡسهُ ن َِۚٞار﴾[النور.]35 :
يَ َكا ُد زَ ۡيتُهَا ي ِ

اخلمس :أدلة على األصول األربعة وعلى اإلمام ،ونار
إبراهيم هي غضب النمروذ عليه ،وعصا موسى :حجته
اليت تلقفت شبه السحرة ،وانفالق البحر :افرتاق علم
موسى عليه السالم فيهم ،والبحر :هو العامل ،وتظليل
الغمام :نصب موسى اإلمام إلرشادهم ،واملن :علم نزل
من السماء ،والسلوى :داع من الدعاة ،واجلراد والقمل
والضـفادع :سـؤاالت مـوسى وإلـزاماته اليت تسلطت
عليهم .وتسبيح اجلبال :رجال شداد يف الدين ،واجلن
الذين ملكهم سليمان :باطنية ذلك الزمان .والشياطني:
هم الظـاهرية الذين ملفوا األعمال الشاقة إىل غري ذلك
من اخلرافات اليت ال يقبلها عقل وال يؤيدها
نقل & (Syatibi, 2003, Syatibi, 2000, Ghazali, n.d
).Zurqani, n.d

﴿نُو ُر﴾ اسم مشرتك ملعنيني ذايت ومستعار فالذايت هو
ممال املشف من حيث هو املشف ،مما ذمر
أرسطوطاليس واملستعار على وجهني :إما اخلري وإما
السبب املوصل إىل اخلري ،واملعىن هنا هو القسم املستعار
بكال قسميه ،أعين أن اهلل تعاىل خري بذاته وهو سبب
س َٰ َم َٰ َو ِ ۡ
لكل خري﴿ .ٱل َّ
ض﴾ عبارة عن الكل وهو
ت َوٱۡلَ ۡر ِۚ ِ
العامل .و ﴿ ِم ۡش َك َٰو ٖة﴾ عبارة عن العقل اهليوالين والنفس
الناطقة  ..ومما أن العقل بالفعل مشبه بالنور مذلك
قابله العقل اهليوالين مشابه مبقاهبل وهو املشف ،وأفضل
األجوبة هو املشكاة .فاملرموز باملشكاة هو العقل
اهليوالين الذي نسبته إىل العقل املستفاد منسبة املشكاة
إىل النور .و ﴿ ۡٱل ِم ۡ
صبَا ُح﴾ عبارة عن العقل املستفاد
بالفعل ،ونسبة العقل املستفاد إىل العقل اهليوالين منسبة
املصباح إىل املشكاة .و ﴿ َش َج َر ٖة ُّم َٰبَ َر َك ٖة ۡ
زَيتُون َٖة﴾:
يعين به القوة الفكرية اليت هي موضوعة ومادة لألفعال
العقليةَ ﴿ .ش َج َر ٖة ُّم َٰبَ َر َك ٖة ۡ
زَيتُون َٖة﴾ :أقول إن القوة
الفكرية على اإلطالق ليست من القوى احملضة املنطقية
اليت يشرف فيها على اإلطالق فهذا معىن قوله ال شرقية
وال غربية .وال هي من القوى البهيمية احليوانية اليت يفقد
فيها النور على اإلطالق وهذا معىن قوله ال شرقية وال
غربية ).(Sobir, 2005

إن موقف الباطنية شبه قوي مبوقـف ابـن سـينا .وقـد صـرح
بنفســه بــأن أهــل بيتــه مــن دعــاة اإلمساعيليــة الباطنيــة .وقــد
يــرى ابــن ســينا ومــن ســار علــى هنجــه أن الش ـريعة عنــدهم
ليسـت إال رمـوزا وأمثلـة حلقـائق خفيـة باطنـة ومل تكـن تعـرب
ع ــن حقيق ــة م ــا ج ــاء ب ــه الرس ــول ،وإمن ــا م ــذب هب ــا عل ــى
الن ــاس .ومث ــل هب ــا مراع ــاة للمص ــلحة املقص ــودة م ــن وراء
ذلك ،وهي هدايتهم وإصالح عاملهم ،هلـذا فقـد صـرفواها
ع ــن ظاهره ــا وتأويله ــا إىل م ــا أرادوا م ــن خي ــاالت .وه ــذا
املذهب الباطين ليس إال معطل حلقيقة الرسالة ،طاعن يف
وظيفـ ـ ــة الرسـ ـ ــول بأنـ ـ ــه ثـ ـ ــل أو ـ ـ ــوه علـ ـ ــى العامـ ـ ــة مـ ـ ــن
الناس ).(Sobir, 2005

ويبدو ا سبق ذمره أن التفسري اإلشاري أو التأويل
الباطين عند الصوفية خيتلف فيما يراه الباطنية ،ذلك ألن
الباطنية مل يعرتفوا بظاهر القرآن واعرتفوا بالباطن فقط،

َّ
۞ٱَّللُ نُورُ ٱل َّ
ت
وقد شرح ابن سينا قوله تعاىل﴿ :
س َٰ َم َٰ َو ِ
صبَ َۖ
ۡ
ورِۦه َك ِم ۡش َك َٰو ٖة فِيهَا ِم ۡ
اح
ض َمثَ ُل نُ ِ
َوٱۡلَ ۡر ِۚ ِ
اج َۖة ُّ
ۡٱل ِم ۡ
اجةُ َكأَنَّهَا َك ۡو َك ٞب ُدرِّ ٞي
ٱلز َج َ
صبَا ُح فِي ُز َج َ
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الظواهر املرادة فهو من ممال العرفان وحمض
اإلميان» ).(Tiftazani, 2000

وتعمدوا أن يفسروا الباطن على ما يتفق نواياهم السيئة.
وأما الصوفية فقد اعرتفوا بظاهر القرآن ومل جيحدوه ،مما
اعرتفوا بباطنه ،ولكنهم حني فسروا املعاين الباطنة خلطوا
عمال صاحلا وآخر سيئا .ويف ذلك يقول الغزايل ‹ت
505ه›« :إبطال الظواهر رأي الباطنية الذين نظروا
بالعني العوراء إىل أحد العاملني ومل يعرفوا املوازنة بني
العاملني ومل يفهموا وجهه ،مما أن إبطال األسرار مذهب
احلشوية .فالذي جيرد الظاهر حشوي ،والذي جيرد الباطن
باطين ،والذي جيمع بينهما مامل» ).(Ghazali, n.d

ويعلق ابن عجيبة على هذا الكالم بقـوله « وقوله :ميكن
التطبيق  ...إخل ،أي :ميكن أن يشار إليها ىف باطن
سر اخلطاب ،وال يبعد اللفظ
اخلطاب حبيث ال ينبو عنها ّ
عنها مل البعد حىت يكون فريفا(Ibn Ajibah, 2005) ».
 .يقول أمحد زروق ‹ت 899ه›« :نظر الصويف ...
أيضا من نظر املفسر وصحب فقه احلديث ،ألن
أخص ً
مالمهما يعترب احلكم واملعىن ،وليس إال وهو يزيد بطلب
وإال فهو باطين خارج عن
اإلشارة بعد إثبات ما أثبتاهّ .
الشريعة فضال عن املتصوفة» ).(Ahmad Zarruq, 1998
ويقول ابن عجيبة« :وتفسري أهل الباطن ال يذوقه إال
أهل الباطن ،ال يفهمه غريهم وال يذوقه سواهم ،وال
يصح ذمره إال بعد تقرير الظاهر» ).(Ibn Ajibah, 2005

ويقول ابن عطاء اهلل السكندري ‹ت 709هـ›« :اعلم
أن تفسري هذه الطائفة لكالم اهلل ولكالم رسوله باملعاين
الغريبة  ...ليس إحالة للظاهر عن ظاهره ،ولكن ظاهر
اآلية مفهوم منه ما جلبت له اآلية ودلت عليه يف عرف
اللسان .ومث أفهام الباطنة تفهم عند اآلية واحلديث ملن
فتح اهلل قلبه  ...فليس ذلك بإحالة ،وإمنا يكون إحالة
لو قالوا :ال معىن لآلية إال هذا ،وهم مل يقولوا ذلك ،بل
يقرون الظواهر على ظواهرها مرادا هبا موضوعاهتا،
ويفهمون عن اهلل ما أفهمهم» ).(Sakandari, 1999

و ا جتدر اإلشارة إليه أن أمابر الصوفية نبّهوا إىل خماطر
التأويالت الرمزية املسرفة وجهدوا من أجل ربط احلقيقة
بالشريعة ورسومها .فالسراج الطوسي يؤمد بأن مذهب
الصوفية هو« :عدم النزول على الرخص وطلب
التأويالت وامليل إىل الرتفّة والسعات ورموب الشبهات؛
ألن ذلك هتاون بالدين ورخلف عن االحتياط ،وإمنا
مذهبهم التمسك باألوىل واألمت يف أمر الدين» (Tusi,
) .2001ومان السري السقطي يقول« :التصوف اسم
لثالث معان :وهو الذي ال يطفئ نور معرفته نور ورعه،
وال يتكلم بباطن يف علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب
والسنة ،وال فمله الكرامات على هتك حمارم

ويقول التفتازاين ‹ت 793هـ› يف شرح العقائد النسفية:
«ومسوا الباطنية الدعائهم أن النصوص ليست على
ظواهرها بل هلا معان باطنة ال يعرفها إال املعلم ،وقصدهم
بذلك نفي الشريعة بالكلية» .ويستدرك التفتازاين قائال:
«وأما ما يذهب إليه بعض احملققني من أن النصوص
على ظواهرها ومع ذلك فيها إشارات خفية إىل دقائق
تنكشف على أرباب السلوك ميكن التطبيق بينها وبني
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فلم ميكنهم إلقاء ذلك صراحا ،فريد ذلك يف وجودهم
ومتتد إليهم أيدي احلكام ،فصرفوا عنايتهم إىل التحيل
على ما قصدوا بأنواع من احليل ،من مجلتها صرف اهلمم
عن الظواهر ،إحالة على أن هلا بواطن هي املقصودة ،وأن
الظواهر غري مرادة ).(Syatibi, 2000

الشريعة» ) .(Qusyairi, n.dومان التسرتي يقول« :مل
وجد ال يشهد له الكتاب والسنة فباطل»).(Tusi, 2001
ويقول الغزايل« :اعلم أن سالك سبيل اهلل تعاىل قليل،
نعرفك عالمتني جتعلهما أمام
وامل ّدعي فيه مثري ،وحنن ّ
عينيك وتعترب هبا نفسك وغريك .فالعالمة األوىل أن
تكون مجيع أفعاله االختيارية موزونة مبيزان الشرع ،موقوته
على حد توقيقاته؛ إيرادا وإصدارا ،وإقداما وإحجاما؛ إذ
ال ميكن سلوك هذا السبيل إال بعد التلبس مبكارم
الشريعة ملها  ...العالمة الثانية :أن يكون حاضر القلب
مع اهلل ،يف مل حال حضوراً ضرورياً غري متكلف ،بل
إنكسارا وضراعة
حضوراً يعظم تلذذه ،وأن يكون احلضور
ً
وخضوعاً ،ملا انكشف عنده من جالل اهلل وهبائه ،وال
يفارق ذلك يف أطواره وأحواله» ).(Ghazali, 1964

أيضا -إىل تأثر
وقد تنبه ابن خلدون ‹ت808ه› – ً
بعض املتصوفة املتأخرين مبذهب الباطنية يف إشارهتم
حيث يقول« :مث يفسرون –أي املتصوفة -املتشابه من
الشريعة  ...ورمبا يتضمن أفعاال منكرة ومذاهب مبتدعة
مكلمة الباطنية يف محل مثري من آيات القرآن املعلومة
األسباب على معىن باطن ،ويضربون حبجب التأويل على
وجوهها السافرة وحقائقها الواضحة ،مقوهلم يف آدم
وحواء أهنما النفس والطبيعة ،وقوهلم يف ذبح البقرة إهنا
النفس ،وقوهلم يف أصحاب الكشف إهنم اخلالدون إىل
أرض الشهوات وأمثال ذلك .وهم عندما يُطلَب منهم
فقيق دعواهم جيأون إىل الوجدان الذي ال يتعدى دليله
وال يتضح على الغري برهانه» ).(Ibn Khaldun,1991

وجدير بالذمر أن الشاطيب ‹ت790ه› وإن مان يقول
بالتوقف عن التأويل الباطين أو التفسري اإلشاري الذي مل
تتحقق فيه الشروط املتقدمة ،فإن هذا ال مينعه أن يشبّهه
بالتأويل عند الباطنية ،ممثل تأويل التسرتي ‹ت 283هـ›
ۡ
ۡ
ۡ
ب
ار ۡٱل ُجنُ ِ
ار ِذي ٱلقُ ۡربَ َٰى َوٱل َج ِ
لقوله تعاىل ﴿ َوٱل َج ِ
ب َو ۡٱب ِن ٱل َّ
يل﴾ [النساء ]36 :مما
ب بِ ۡٱل َج ۢن ِ
َّاح ِ
َوٱلص ِ
س ِب ِ
سبقت اإلشارة إىل ذلك .يقول الشاطيب عن هذا
التأويل« :بل مثل هذا أقرب إىل ما ثبت رده ونفيه عن
القرآن من مالم الباطنية ومن أشبههم» )(Syatibi, 2003
 .ويبدو أن الشاطيب ‹ت790ه› يرى أن الباطنية هلا
تأثري يف تأويل القرآن لدى بعض الصوفية .ويبني الشاطيب
أن هؤالء القوم أرادوا إبطال الشريعة مجلة وتفصيال،
وإلقاء ذلك فيما بني املسلمني ،لينحل الدين يف أيديهم،

ومن هنا ،أنكر ابن خلدون ما فعلوه؛ ألن هلم سعة يف
تقليد السلف منهم يف النهي عن اخلوض يف ذلك ،مما
ذمرت أمسائهم يف الرسالة القشريية .وال فائدة يف ملماهتم
وتفاسريهم ملا فيها من اإلهبام واالستغالق .ونصح هلم
ابن خلدون أن يرجعوا إىل تصفح ملمات الشرع،
واقتباس معانيها من التفاسري املعتضدة باألثر ،ولو مانت
ال رخلص من اإلهبام ،أوىل من إهبامهم الذي ال يستند
إىل برهان عقل ،وال قضية شرع ).(Ibn Khaldun,1991
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الصـوفية باســم الشـريعة واحلقيقــة ،إال أن اخـتالف األمســاء
ال ينبغي أن حيجب عن األعني أن حقيقة املوقـف واحـدة
عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اجلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع  ،وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اتف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقهم عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى تأوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
التنـزيل ).(Jalayand, 2000

ويؤم ــد م ــا ذم ــره الش ــاطيب ‹ت790ه› واب ــن خل ــدون م ــا
ذهــب إليــه ابــن تيميــة ‹ت 728ه ـ› مــن أن دعــوى الظــاهر
والباطن أو أن لكل تنـزيل تأويال ،هي القاسم املشرتك بني
الباطنيــة وبعــض الص ــوفية ،وإن مانــت تع ــرف عنــد بع ــض
المقارنة بالتفسير الصوفي النظري

املعاين يف قلوهبم يف أوقات وجدهم .ومن هنا نستطيع أن
نتصور ميف سهل على الصوفية بعد أن سلموا هبذا املبدأ
أن جيــدوا دلــيال مــن القــرآن لكــل قــول م ــن أق ـواهلم ونظريــة
مـن نظريــاهتم أيـا مانــت» (Nicolson, 1947 & Irfan,
) .1993وقــد اعتمــد غــالة الصــوفية يف هــذا اخلصــوص
على الفكر األجنـيب املتمثـل يف النظـرة األفالطونيـة احملدثـة
ومذهب الغنوصيني ).(Sobir, 2005

التصوف الصويف النظري هو اجتاه منحرف يف التفسري
سلكه بعض فالسفة الصوفية الذين تشبعوا بنظريات
فلسفية غريبة حاولوا تروجيها وتطبيقها على أساس من
القرآن الكرمي ،فحاولوا تفسري آياته وفق ما ترمي إليه تلك
النظريات حماولني من وراء ذلك إقحام وإخضاع القرآن
الكرمي ملا تنبين عليه نظرياهتم من مقدمات علمية تنقدح
يف أذهامن خدمة لفلسفاهتم الصوفية ونظرياهتم التأويلية
املنحرفة ).(A’zuzi, 2001

فكما أن رجال األفالطونية مل يروا يف األلفاظ إال ظالال
شاحبة للحقيقة اجملردة وقالوا :إن املعرفة احلقة اليقينية ال
تدرك إال بالتأمل الباطين العميق واجملاهدة النفسية يف
درجات الكشف العليا حني تتضح خالهلا للمتأمل
احلقائق على ما هي عليه .مذلك اعتمد فالسفة الصوفية
هذه الدعوى وزعموا :أن الوقوف على ظاهر نصوص
الشرع حجاب مينع من الوصول إىل حقائق األمور ،وأن
العلم الظاهر يدخله الظن والشك ،واملشاهدة ترفع الظن
وتزيل الشك ،وهكذا أحلوا علم القلوب املبين على
التأمل الباطين حمل العلم املستمد من متب
الفقهاء ).(Irfan, 1993

ول ــيس م ــن الس ــهل أن جي ــد الص ــويف يف الق ــرآن م ــا يتف ــق
ص ـراحة مــع تعاليمــه ،وال مــا يتمشــى بوضــوح مــع نظرياتــه
الــيت يقــول هبــا ،إذ أن القــرآن عــريب جــاء هلدايــة النــاس ال
إلثبــات نظريــة مــن النظريــات .غــري أن الصــويف حرصــا منــه
عل ــى أن تس ــلم ل ــه تعاليم ــه ونظريات ــه ،حي ــاول أن جي ــد يف
القــرآن مــا يشــهد لــه أو يســتند إليــه ،ف ـرتاه مــن أج ـل هــذا
يتعسف يف فهمـه لآليـات القرآنيـة ،ويشـرحها شـرحا خيـرج
هب ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن ظاهره ـ ـ ــا ال ـ ـ ــذي يؤي ـ ـ ــده الش ـ ـ ــع ،وتش ـ ـ ــهد ل ـ ـ ــه
اللغة).(Zahabi, 1995
يق ــول نيكلس ــون« :اس ــتطاع الص ــوفية أن يربهنـ ـوا بطريق ــة
تأويل نصوص الكتاب والسنة تأويال يالئم أغراضهم على
أن مل آية بكل ملمـة يف القرآن رخفـي وراءهـا معـىن باطنـا
ال يكشــفه اهلل إال للصاصــة مــن عبــاده الــذين تشــرق هــذه

أما أثر الغنوصية فيظهر يف اعتماد الصوفية عموما دعواها
بأن املعرفة احلقـة طريقهـا التأمـل البـاطين واجملاهـدة النفسـية
والتطهــر الروحــي .فتالقــي الغــالة مــع مــذاهب الغنــوص يف
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التفسري اإلشاري فال يرتكز على مقدمات فلسفية ،بل
يرتكز على رياضة روحية يأخذ هبا الصويف نفسه حىت
يصل إىل درجة تنكشف له فيها من سجف العبارات
هذه اإلشارات القدسية ،وتنهل على قلبه من ُس ُحب
الغيب ما فمله اآليات من املعارف السبحنية .ثانيا :أن
التفسري الصويف النظري يرى صاحبه أنه مل ما فتمله
اآلية من املعاين ،وليس وراءه معىن آخر ميكن أن ُفمل
اآلية عليه ،هذا حبسب طاقته طبعا .وأما التفسري
اإلشاري فال يرى الصويف أنه مل ما يُراد من اآلية ،بل
يرى أن هناك معىن آخر فتمله اآلية ويراد منها أوال وقبل
مل شيء ،وذلك هو املعىن الظاهر الذي ينساق إليه
الذهن قبل غريه ).(Zahabi, 1995

معارضـتهم لنـوعي املعرفـة :العقليـة الـيت طريقهـا االسـتدالل
والربه ــان واألقيس ــة املنطقي ــة ،واملعرف ــة الديني ــة ال ــيت س ــبيل
ثبوهتــا اح ـرتام النص ــوص الشــرعية واالبتع ــاد ع ــن اس ــتعمال
الـرخص والتــأويالت التعســفية فيهــا ) .(Irfan, 1993وقــد
رافــق هــذا االعتمــاد املتزايــد علــى أســلوب التأويــل الرمــزي
ازدراء وتنديد بالفقهاء واحملدثني وأرباب النظر واإلستنباط
وعم ــوم املفس ـ ـرين ــن ص ــاروا يلقب ــون م ـ ـن قب ــل الص ــوفية
بعلماء الرسوم والظاهر.
يقــول حمــي الــدين بــن عــريب ‹ت 638ه›« :مــا خلــق اهلل
أشق وال أشد مـن علمـاء الرسـوم علـى أهـل اهلل املصتصـني
خبدمتـ ــه ،العـ ــارفني بـ ــه مـ ــن طريـ ــق الوهـ ــب اإلهلـ ــي الـ ــذين
مـ ــنحهم أس ـ ـراره يف خلقـ ــه وفهـ ــم معـ ــاين متابـ ــه وإشـ ــارات
خطاب ــه ،فه ــم هل ــذا الطائف ــة مث ــل الفراعن ــة للرس ــل عل ــيهم
السالم» ).(Ibn Arabi, 1985

نضرب لذلك بعض األمثلة تشهد وتظهر الفرق بينهما.
يفسر ابن عريب مثال قوله تعاىل يف شأن إدريس عليه
السالمَ ﴿ :و َرفَ ۡع َٰنَهُ َم َكانًا َعلِيًا﴾ [مرمي ]57 :بقوله:
«وأعلى األمكنة املكان الذي تدور عليه رحى عامل
األفالك ،وهو فلك الشمس ،وفيه مقام روحانية إدريس،
وفته سبعة أفالك ،وفوقه سبعة أفالك ،وهو اخلامس
عشر» ) .(Ibn Arabi, 1967مث ذمر األفالك اليت فته
واليت فوقه مث قال« :وأما علو املكانة فهو لنا أعين
احملمديني ،مما قال تعاىلَ ﴿:وأَنتُ ُم ۡٱۡلَ ۡعلَ ۡونَ َو َّ
ٱَّللُ
َم َع ُكمۡ ﴾ [حممد ]35 :يف هذا العلو ،وهو يتعاىل عن
املكان ال عن املكانة» ).(Ibn Arabi, 1967

ويعت ــرب حمـ ــي ال ــدين بـ ــن ع ــريب زعـ ــيم التص ــوف الفلسـ ــفي
النظري ،وقد تـأثر مبـذهب األفالطونيـة احملدثـة والغنوصـية،
بــل يعــد أمثــر فالســفة الصــوفية تــأثرا مبــذهب األفالطنويــة
احملدثة ) .(Sobir, 2005وهو يفسر اآليات القرآنية تفسريا
يتف ــق م ــع نظريات ــه الص ــوفية سـ ـواء م ــان ذل ــك يف التفس ــري
املشهور بامسه أو يف الكتب اليت تنسـب إليـه مالفصـوص،
وهـ ــو مـ ــن أصـ ــحاب نظريـ ــة وحـ ــدة الوجـ ــود (Mana’ul
).Qattan, 2000
وميکن القول أن الفرق بني التفسري الصويف اإلشاري
والتفسري الصويف النظري من وجهني :أوال :أن التفسري
الصويف النظري ينبين على مقدمات فلسفية تنقدح يف
ذهن الصويف أوال ،مث يُنزل القرآن عليها بعد ذلك .وأما

وأما التفسري الصويف اإلشاري يف هذه اآلية فيشري
الربوسوي اقتباسا من مالم جنم الدين داية إىل أن املكان
العلى فوق املكونات عند املكون يف مقعد صدق عند
مليك مقتدر ) .(Najmuddin, 2009ويشري ابن عجيبة
61

Ulum Islamiyyah Journal | Vol. 27 April 2019

يف هذه اآلية إىل أن ارتفاع املكان والشأن يكون على
قدر صفاء اجلنان ،واإلقبال على الكرمي املنان ،فبقدر
التوجه واإلقبال يكون االرتفاع والوصال (Ibn Ajibah,
).2005

عرفت ربك مبعرفتك
أخرى ،غري املعرفة اليت عرفتها حني َ
إياها ،فتكون صاحب معرفتني ،معرفة به من حيث أنت،
ومعرفة به بك من حيث هو ال من حيث أنت ،فأنت
أيت ربا ،وأنت رب ملن له فيه أنت عبد ،وأنت
عبد ر َ
رب وأنت عبد ملن له يف اخلطاب عهد»  ...إخل (Ibn
) .Arabi, 1967وأما التفسري الصويف اإلشاري يف هذه
اآلية فيشري الربوسوي إىل ارجعي إىل ربك بالفناء فيه بعد
قطع املنازل واملقامات راضية من نتائج السلوك إىل اهلل
والسري يف اهلل مرضية عند اهلل باليأسى خلعة البقاء عليها
فادخلي يف عبادي الباقني يف وبصفايت وادخلي جنة ذايت
لفنائك عن ذاتك ).(Burusawi, 2001

وأما املثال يف تأثر ابن عريب ‹ت 638ه› يف تفسريه
بنظرية وحدة الوجود فيقولۡ ﴿ :ٱر ِج ِع ٓي إِلَ َٰى َرب ِِّك

ضيَّة فَ ۡٱد ُخلِي فِي ِع َٰبَ ِدي َو ۡٱد ُخلِي َجنَّتِي﴾
اضيَة َّم ۡر ِ
َر ِ
[الفجر ]30-28:يقولَ ﴿ :و ۡٱد ُخلِي َجنَّتِي﴾ اليت هي

سرتي ،وليست جنيت سواك ،فأنت تسرتين بذاتك
اإلنسانية فال أُعرف إال بك ،مما أنك ال تكون إال يب،
فمن عرفك عرفين ،وأنا ال أُعرف فأنت ال تُعرف ،فإذا
دخلت جنته دخلت نفسك ،فتعرف نفسك معرفة
المقارنة بالتفسير العلمي اإلشاري

واحلــديث واآلثــار مــا يســتدل بــه علــى أن القــرآن مشــتمل
علــى مــل العلــوم مقولــه تعــاىلَّ ﴿ :مااا فَر ۡ
ب
َّننَااا فِااي ۡٱل ِك َٰتَ ا ِ
اااي ِٖۚء ﴾ [األنع ــام ]38 :وقول ــه تع ــاىلَ ﴿ :ونَ َّز ۡلنَاااا
ِمااان َش ۡ
ب تِ ۡب َٰيَنا لِّ ُكلِّ َ
ش ۡي ٖء﴾ [النحل(Suyuti, ]89 :
َعلَ ۡيكَ ۡٱل ِك َٰتَ َ
).1996

التفسري العلمي اإلشاري هو اإلشارات اجللية اليت
تتضمنها اآليات الكونية يف القرآن الكرمي واليت تشري
إشارات واضحة إىل مثري من العلوم احلديثة
االمتشاف ) .(Khalid, 1987وهذا التفسري ُحي ِّكم
االصطالحات يف عبارات القرآن ،وجيتهد يف استصراج
خمتلف العلوم واآلراء الفلسفية منها .فالقرآن يف نظر
أصحاب هذه الطريقة يشمل –إىل جانب العلوم الدينية
االعتقادية والعملية – سائر علوم الدنيا على أختالف
أنواعها ،وتعدد أنواعها ).(Zahabi, 1995

ومن احلديث « :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
ستكون فنت ،قيل وما املصرج منها؟ قال :متاب اهلل ..
فيه نبأ ما قبلكم ،وخرب ما يعدمم ،وحكم ما
بينكم» ) .(Tirmizi, 1998ومن اآلثار :ما أخرجه سعيد
بن منصور عن ابن مسعود أنه قال« :من أراد العلم
فعليه بالقرآن ،فإن فيه خري األولني واآلخرين» (Said,
) .1997وأخرج البيهقي عن احلسن قال« :أنزل اهلل مائة
وأربعة متب أودع علومها أربعة منها :التوراة واإلجنيل

وأما التفسـري الصـويف اإلشـاري فهـو اإلشـارات اخلفيـة الـيت
يــدرمها أهــل التقــوى والصــالح والعلــم عنــد تــالوة القــرآن
الكـرمي ،فتكـون مواجيـد هلـا معـان ) .(Khalid, 1987وقـد
يسـ ـ ــوق العالمـ ـ ــة جـ ـ ــالل الـ ـ ــدين السـ ـ ــيوطي مـ ـ ــن القـ ـ ــرآن
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الشمس والقمر حبسبان وخسوفهما ،وولوج الليل يف
النهار ،وميفية تكور أحدمها على اآلخر إال من عرف
هيئات ترميب السموات واألرض ،وهو علم برأسه ،وال
ٓ
ٱۡلن َٰ َسنُ َما َغرَّكَ بِ َربِّكَ
يعرف ممال معىن قولهَٰ ﴿:يَأَيُّهَا ۡ ِ

الفرقان» (Baihaqi,

والزبور والفرقان مث أودع علوم الثالثة
) .2003ويضرب الغزايل يف متابه جواهر القرآن بعض
األمثلة يف التفسري العلمي اإلشاري؛ منها قوله تعاىل:
ض ُ
﴿ َوإِ َذا َم ِر ۡ
ين﴾ [الشعراء .]80 :يقول
ت فَه َُو يَ ۡشفِ ِ
الغزايل« :وهذا الفعل الواحد ال يعرفه إال من عرف
الطب بكماله ،إذ ال معىن للطب إال معرفة املرض
بكماله وعالماته ،ومعرفة الشفاء وأسبابه» (Ghazali,
).1985

ُور ٖة َّما
ۡٱل َك ِر ِيم ٱلَّ ِذي خَ لَقَكَ فَ َس َّو َٰىكَ فَ َع َدلَكَ فِ ٓي أَيِّ ص َ
َشآ َء َر َّكبَكَ ﴾ [االنفطار ]8-6 :إال من عرف تشريح

األعضاء من اإلنسان ظاهرا وباطنا ،وعددها وأنواعها،
وحكمتها ومنافعها .وقد أشار يف القرآن يف مواضع
إليها ،وهي من علوم األولني واآلخرين ،ويف القرآن جمامع
علم األولني واآلخرين» ).(Ghazali, 1985

ويذمر الغزايل –وهو من املؤيدين هلذا التفسري -األمثلة
األخرى حيث يقول« :ومن أفعاله تبارك وتعاىل تقدير
معرفة الشمس والقمر ومنازهلما حبسبان ،وقد قال اهلل
تعاىل﴿ :ٱل َّ
شمۡ سُ َو ۡٱلقَ َم ُر بِ ۡ
حُسبَ ٖان﴾ [الرمحن]5 :
َاز َل لِت َۡعلَ ُم ْ
وا َع َد َد ٱل ِّسنِينَ
وقالَ ﴿ :وقَ َّد َر ۥهُ َمن ِ
اب﴾ [يونس ]5 :وقالَ ﴿ :وخَ َسفَ ۡٱلقَ َمرُ
َو ۡٱل ِح َس ِۚ َ
َو ُج ِم َع ٱل َّ
شمۡ سُ َو ۡٱلقَ َم ُر﴾[القيامة ]9-8 :وقال﴿ :يُولِ ُج
ار فِي ٱلَّ ۡي ِل﴾[احلج،]61 :
ار َويُولِجُ ٱلنَّهَ َ
ٱلَّ ۡي َل فِي ٱلنَّهَ ِ
وقالَ ﴿:وٱل َّ
شمۡ سُ ت َۡج ِري لِ ُم ۡستَقَ ٖر لَّهَ ِۚا َٰ َذلِكَ ت َۡق ِديرُ
ۡ
يز ۡٱل َعلِ ِيم﴾ [يس ،]38 :وال يعرف حقيقة سري
ٱل َع ِز ِ

يظهر أن هذا التفسري ال تنطبق عليه شروط التفسري
العقلي االجتهادي ،وال خيضع لتلك الضوابط اليت
وضعها العلماء لتفسري النصوص القرآنية ،وذلك ألنه
يقوم أصال على شرح وإيضاح اإلشارات القرآنية اليت
تشري إىل عظيم خلق اهلل تعاىل ،ومبري تدبريه وتقديره،
لتلك اآليات املنظورة يف هذا الكون املعمور (Khalid,
).1987

الخاتمة
بعد رحلتنا يف املقارنة بني التفسـري الصـويف اإلشـاري وبـني
تفس ـ ــري اإلمساعيلي ـ ــة الباطني ـ ــة والتفس ـ ــري الص ـ ــويف النظ ـ ــري
والتفســري العلمــي اإلشــاري ،نصــل إىل اخلامتــة الــيت أود أن
أســجل فيهــا أهــم النتــائج الــيت هــدتنا إليهــا الدراســة والــيت
تعت ــرب احلص ــاد ال ــذي ميك ــن أن جنني ــه م ــن ه ــذا البح ــث،
وهذه النتائج نوجزها فيما يلي:
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ألق ــت الدراس ــة ض ــوءا عل ــى تعري ــف التفس ــري الص ــويف
اإلش ــاري .وه ــذا التفس ــري ال يعتم ــد اعتم ــادا ملي ــا أو
مس ــرفا عل ــى العق ــل ،إمن ــا ه ــو يع ــىن ب ــاألمور العقلي ــة
عىن به الصوفية بالعقـل .ومـان الصـوفية
بال َق ْدر الذي يُ َ
يزعمون أنه هبة إهلية ،فهم يؤمنون خباصية مينحها اهلل
هلم هي معرفة التأويل الباطين أو التفسري اإلشاري.
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حرصـ ــت الدراسـ ــة علـ ــى توضـ ــيح تفسـ ــري اإلمساعيليـ ــة
الباطني ـ ــة ومقارنت ـ ــه بالتفس ـ ــري الص ـ ــويف اإلش ـ ــاري .إن
مذهب اإلمساعيلية الباطنيـة قـوم رفضـوا األخـذ بظـاهر
القرآن ويقولون إن مـل مـا ورد يف الشـرع مـن الظـواهر
يف التك ــاليف واحلش ــر والنش ــر واألم ــور اإلهلي ــة ،فه ــي
أمثل ـ ــة ورم ـ ــوز إىل ب ـ ـواطن .ويظه ـ ــر أن ه ـ ــذه الطائف ـ ــة
ارخ ــذت التأوي ــل وس ــيلة هل ــدم ال ــدين وفري ــف أص ــوله
وقواعــده وجعلتــه طريقــا ينتهــي إىل إســقاط التكــاليف
الدينيـ ــة والتفريـ ــق بـ ــني الش ـ ـريعة واحلقيقـ ــة واسـ ــتحالل
احلرمــات .والتفســري اإلشــاري أو التأويــل البــاطين عنــد
الصوفية خيتلف فيما يراه الباطنيـة ،ذلـك ألن الباطنيـة
مل يعرتف ـ ـ ـوا بظ ـ ــاهر الق ـ ــرآن واعرتف ـ ـ ـوا بالب ـ ــاطن فق ـ ــط،
وتعم ــدوا أن يفس ــروا الب ــاطن عل ــى م ــا يتف ــق نواي ــاهم
الســيئة .وأمــا الصــوفية فقــد اعرتف ـوا بظــاهر القــرآن ومل
جيحدوه ،مما اعرتفوا بباطنه.
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بينت الدراسة أن التفسري الصويف النظري ينبين على
مقدمات فلسفية تنقدح يف ذهن الصويف أوال ،مث
يُنزل القرآن عليها بعد ذلك .وأما التفسري اإلشاري
فال يرتكز على مقدمات فلسفية ،بل يرتكز على
رياضة روحية يأخذ هبا الصويف نفسه .ومذلك أن

التفسري الصويف النظري يرى صاحبه أنه مل ما
فتمله اآلية من املعاين ،وليس وراءه معىن آخر ميكن
أن ُفمل اآلية عليه ،هذا حبسب طاقته طبعا .وأما
التفسري اإلشاري فال يرى الصويف أنه مل ما يُراد من
اآلية ،بل يرى أن هناك معىن آخر فتمله اآلية ويراد
منها أوال وقبل مل شيء ،وذلك هو املعىن الظاهر
الذي ينساق إليه الذهن قبل غريه.
-4

مش ــفت الدراس ــة أن التفس ــري العلم ــي اإلش ــاري ه ــو
اإلش ــارات اجللي ــة ال ــيت تتض ــمنها اآلي ــات الكوني ــة يف
القــرآن الكــرمي والــيت تشــري إشــارات واضــحة إىل مثــري
مــن العلــوم احلديثــة االمتشــاف .وأمــا التفســري الصــويف
اإلشـ ــاري فهـ ــو اإلشـ ــارات اخلفيـ ــة الـ ــيت يـ ــدرمها أهـ ــل
التق ــوى والص ــالح والعل ــم عن ــد ت ــالوة الق ــرآن الك ــرمي،
فتكون مواجيـد هلـا معـان .ويظهـر أن التفسـري العلمـي
اإلش ـ ــاري ال تنطب ـ ــق علي ـ ــه ش ـ ــروط التفس ـ ــري العقل ـ ــي
االجتهــادي ،وال خيضــع لتلــك الض ـوابط الــيت وضــعها
العلمــاء لتفســري النصــوص القرآنيــة ،وذلــك ألنــه يقــوم
أصال على شرح وإيضاح اإلشارات القرآنية اليت تشري
إىل عظـ ــيم خلـ ــق اهلل تعـ ــاىل ،ومبـ ــري تـ ــدبريه وتقـ ــديره،
لتل ـ ـ ــك اآلي ـ ـ ــات املنظ ـ ـ ــورة يف ه ـ ـ ــذا الك ـ ـ ــون املعم ـ ـ ــور.
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