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 أمRت�القـرآنية�مــام�ابــن�تيمـيــة�وم~{ـجـه�الفــكـري�وأثـــــره�0ي�الت
  

  د/�جمال�الدين�الفاروقـــي

و.،�ُمتيل،�َوَيَناد،�ك>;��كليةقسم�العرية،��أستاذ�مشارك،
ُ
  َدْبلُيو.�م.�أ

    

ا�واسعا�يشغـل�حيـز �م)١٣٢٨-١٢٦٣هـ/��٧٢٨-٦٦١(�إن�Dمام�أحمـد�بن�تيمية
��ي� �تجعله �أوصاف �عـدة �شخصيته ��ي �اجتمع �وقـد �الفكـر�Dس�مي، �تطور �ي

�ا-جددينمقد �العلمـاء ��ي��.مـة �وعالم �ومفسـر �ومحدث �كـفقـيه �بدوره قام
�ضد� �الجهـاد �ساحـة ��ي �الفعـ�ي �حضوره �بجانب �وا-ناظرة �وا-نطـق الفلسفـة
التتار.�وقد�قاد�الحـركـة�الفكـرية��ي�ا-جتمع�Dسـ�مي��ي�أواخـر�القـرن�السابع�

�كانت �الف�;ة �وهذه �الهجـري. �الثامن �القـرن �شخصية��وأوائل �بوجـود ملحـوظة
�مح�العقلية��ي�ح>ن�كان�يتمثل�ابن�ا-ابن�خلـدون.�وقد�تجلـى��ي�ابن�تيمية�

ا�جارفـا�Èسلوب�الفكـر�Dس�مـي�ا-ع�;ف�به�جانب�آخـر�شهـد�هذا�العصـر�تيار �خلـدون�الفكـر��جتمـاéي.�ومن
�الضالةوا- �الفـرق �قبل �من �عليه �نصوص �وكان �تن. �الفلسفـة �منظورهم�أصحاب �من �الدينية �ا-واضيع اولوا

الفلسفـي،�وأهل�ا-نطق�غلب�عل¾�م�النظريـات�اليونانية�ال°���ي�ظلها�كانوا�يعبثون�بالنصوص،�وأتباع�الفـرق�
هم�إ«ى�الزيغ�و�نحـراف�ـ�ولم�يكن�ءراآالك�مية�والصوفية�كانوا��ي�مناظرا��م�حول�ا-سائل،�يكاد�يؤدي�§�م�

ذكـر�للحفاظ�ع�ى�أصالة�الفكـر�Dس�مـي،�وكاد�الفـكـر�Dسـ�مي�يضمحل�كيانه.�ح°�Ãهناك�أعمال�مقاومـة�
ُ
تـ

،�ليس��ي�ا-جال�الفـكـري�فحسب،�بل��ي�كل�ما�له�شـأن��ي�رقـي�ا-سلـم�قيض�هللا�بمـن�يقوم�بدور�Dص�ح
ن�الذين�أولوا�بالغ��هتـمـام�ب�;بية�فـردا�وأسـرة�واجتمـاعا.�والشيخ�ابن�تيمـية�ينتمـي�إ«ى�أولئك�القادات�الرباني>

  ا-جتمـع�وتثقيفهم�ع�ى�ا-قـومات�Dس�مية�وتوج¾�هم�إ«ى�إعمـال�الفـكـر�بحيث�يسمـح�لهم�الديـن�والشـريعة.

  أدوار��صRح�والتجـديد�ع3�Oجيال

>;�القـرون،�يتمثل�هذا�وبعد�ما�مضـى�عهد�خ�.وكان�من�سنـة�هللا�تعا«ى�أن�يستمـر�Dص�ح�والتجـديد��ي��مة
�وال�;بية� �الدي�� �ل�ص�ح �جديدا �طريقا �شـق �العـزيز�الذي �عبد �عمـر�بن �الراشـد ��مـوي �الخليفة ��ي التجديد

هـ)�وهو�الذي�أول�من�وطأ�الحـديث�للناس�وأول�من�ألف��ي�تفس>;��١٧٩جتماعية،�كما�جاء�Dمام�مالك�(
�)��ي��٢٠٤وشرف�الحديث.�وDمام�الشـاف ي�رحمـه�هللا�(�غريب�الحديث�وأول�من��جمع�ب>ن�شرف�الفقـه هـ

�Dسـ�  �الفقـه �بتجديد �قام �ا-جال. �هذا ��ي �حظا �أقل �لم�يكـن �الثاني �بكـر القـرن �ميدانا �وغـزا �وتبويبـه، ��ي�مي ا
)��هـ�٢٤١ذلك�ا-جال،�وهو�علم�أصول�الفقـه،�وهو�الـذي�أول�من�صـنف�فيه.�ثم�يأتي�Dمام�أحمـد�بن�حنبل�(

�العلماء� �ودعا �السنـة �ع�ى �ب�;ك>Âه �Dس�مية �الدراسات �معـالم �جـدد �وهو�الذي �الهـجـري، �الثالث ممث��القـرن
�ب �عـرف Ã°ح� �إحيا�Îا �إ«ى �السنـةـ"والعوام �إمام .")� �الغـزالـي �Dمام �العلـوم��٥٠٥وأما �تنقيـح ��ي �دوره �في`;ز هـ)

هؤPء�الجمـيع�يخـطو�ابن�تيمية�إ«ى�مسارح�التجـديد�وDصـ�ح�Dسـ�مية�من�شوائب�الفلسفـة.�وخلـفا�صالحـا�ل
  حام��ذلك�الن`;اس�الذي�أضاء�الطريق�ل�سـ�ف�ومضيـفا�إليه�من�أفكاره�ما�يض!(�ل�جيال�ال�حقة�درو§�م.

  الفـكـري ابن�تيمية��خصائص�منهج

خاصة��ي�بعض�ا-سائل��الفقهـية،�وكان�ابن�تيمية�مج�Úدا�بكل�ما�يتصف�به��ج�Úاد.�وتفـرد�هو�بمواقفـه�ال
ولعل�ف¾�ا�ما�يؤخـذ�عليه�وي�م�به�وينال�من�شـرفه.�إ�Pأننا�نرى�فيه�ال�Âامه�بالحق�والدقة��ي�البحـث�مما�يدل��
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ع�ى�خاصية�منهجه�الفكـري.�وقد�آمـن�بضرورية�الحفاظ�ع�ى��مانة�العلمية�ال°���Pبد�أن�يتسلح�§�ا�الباحث�
عارضه�ا-عارضون�يقارعهم�بالحجج�وال`;اه>ن،�ويصر�ع�ى�رأيه�و�Pيجاملهم�أو�يداه�Õم،�و�Pوالعالم.�وهو�كلما�ي

كما�حاول�التوفيق�ب>ن��.)١(يتنازل�عن�الحق،�وسئل�مـرة�عن�إصـراره�وإبائه،�وقال:��Pيسعـ���كتمان�العلم"
�ال �لـ"أدب �فـريدا �نمـوذجا �قـدم �هذا �وهو�بدوره �السلف، �والفقهـاء �العلماء �إليه�آراء �ينتبـه �قلما �الذي خ�ف"

�والشيخ�كان��Pيتعـدى�حدود�Dنصاف��ي�ا-سائل�مهما�كان�يحتدم�النقاش�بينه�وب>ن�ا-عارض>ن،� العلماء.
"وليعلم�إنه�ليس�أحد�من��ئمة�ا-ـقبول>ن�عنـد��مة�قبو�Pعاما�يتعمـد��وإليه�تشـ>;�السطـور��تية�وهو�يقول:

���ðء ��ي �هللا �رسـول �اتباع��مخالفة �وجـوب �ع�ى �يقينيا �اتفـاقـا �متفقـون �فإ�Éم �و�Pجليل. �دقيق ��ي �سنته من
�عذر��ي� �من �له �ف��بد �بخ�فه �حديث �جاء �قـد �قول �م�Õم �لواحـد �وجد �فإذا �وسلم، �عليه �هللا �ص�ى الرسول

�إعـ).٢(تركـه" �وهـو�مـوقف �وأئم�Úا، �ا-ذاهب �أعـ�م �من �تيمية �ابن �موقـف �ع�ى �واضحة �تدل جاب�فالعبارات
بشخصي�Úم�واعتـراف�بمكان�Úم.�كما�أنه�دائما�يثبت�أن��Pتعارض�ب>ن�العـقل�الصريح�والنقـل�الصحيح،�مما�
صار�هـو��خـر�من�خصائص�منهجـه�الفـكـري.�وقد�شاعت�مفاهيم�خاطئة���ي�تلك��يام،�ومفـادها�عـدم�وجـوه�

�بتأث>;��فكار�الفلسفي �وذلك �والنقـل. �العقـل �ب>ن �والك�مالتوفيـق �كث>; ة �تعتمد �ال°� �العقل�ية �موثوقية �ع�ى ا
-نهجـه���خرى وا-زية�.��Dنسانـي.�وقد�أثبـت�ابن�تيمية�أن�النقل�الصحيح�هـو�ما�ورد�عـن�صاحب�الشريعة�

�والعملية� �العلمية �حياته �أثناء ��ي �مـر�الشيـخ �وقد �العلـم�. �ا-نظور �كل �من �ا-وضوعـي �هو�التحليل الفكـري
ومـرحلة�الكـتابة�والتأليف.�وكان�يعـتمد��ي��،ملحوظت>ن:�مـرحلة�الدراسة�والتحليل�والبحث�الدقيـقبمرحلت>ن�

تآليفه�ع�ى�مجـرد�ذاكـرته�وحفظـه�دون�رجـوع�إ«ى�ا-صادر��وكأنه�ي�Õل�العلوم�ويستحضرها�من�فيض�إلهـي،�
�الذهبـي �Dمام �ك�م �عليه �"يدل �ذكاء: �يتوقـد �كان �الذكاء �ع�ى �آية �كان �أشد�وسرع، �رأيت �وما �Dدراك، ة

وقد�حضـر�إليه�أك½;�من�مرة�العديـد�من��).٣(،�وكانت�السنة�ب>ن�عينه�وع�ى�طرف�لسانه"استحضارا�للمتون 
ثم�يرجعـون�وقد�وجـدوا�العلماء�للمناظرات�وا-ناقشات�العلمية،�يأتون�إليه�بما�لد�çم�من�الحجج�-قارعته،�

  .�ا�عن�مذه��م�ومعتقـداتـهمعلما�كث>; 

جاء��لعلمية�كـذلك،�بالبداهة�و�رتجال.�مـرة�أتى�إليه��çـودي�يسأله�عن�القـدر،ة�ابن�تيمية�اويتميـز�شخصي
�وفـور  �أسطـر، �بثمانية �بنظـم �ذات �ا-نظومات �من �يناسبه �بما �تيمية �ابن �عليه �أجاب �والÂåاهة��١٤٧ا بيتا.

�Â<احتفظت�§�ا�ابن�تيميه�تجعله�يتم� �ال°� �وقد�داهمـه�الفـرق�مثل:والحـرية�الفـكـرية �عن�أقـرانه�ومعاصريه،
الدهـرية�والقدرية�والنص>;ية�وا-عطلة�وا-جسمـة�وا-ش��ـة�والراوندية�والك�بية�بمزاعمهم�ال°��تقـرع�شـرفات�
السماء،�وقال�مقاله�ا-شـهـور:�"ما�يفعل�أعدائي�بي،�أنا�جن°��وبستاني��ي�صدري،�أينما�رحت�ف
��م ي،�إن�

ب���üخلـوة�وإن�أخرجـوني�من�بلدي�فخروجـي�سياحـة�وإن�قتلوني�فـقت�ي�شهادة��ي�سبيل�هللا.�إن�حبسوني�فح
�ي�صدري�كـتاب�هللا�وسنة�رسوله".�وكان�هناك�حادثة�أخـرى�تدل�ع�ى�الحـرية�الفـكـرية�ال°��Pزمها�ابن�تيمية.�

�ي Pو� �النحو، �واضع �سيبويه، �Dمام �كتاب ��ي �ورد �ما �مـرة �انتقد �أنه �واش�Úر�بتأليفه�وÑي �فيه، �غباره شق
"الكتاب".�إ�Pأن�ابن�تيمية�نقـده�قائ��إنه�قد�أخطأ��ي�ثمان>ن�موضعا��ي�القضايا�النحـوية��ي�"الكتاب".�إذ�
�تيمية.� �ابن �به �قام �ما �مثل �لنقـده �يتصدى �من �النقـاد �ب>ن �من �يوجـد �و�Pيكاد �العـرب. �ك�م ��Pتناسب أ�Éا

�اكت � �ال°� �العلمية �عـصـره،�والوفـرة ��ي �رج��مـوسـوعـيا �جعلته �وموازنته �وتحلي�ته �بتحقيقاته �تيمية �ابن س��ا
اع�;ف�به�ح°��Ãعـداء.�والشيخ�الزملكاني،�وهو�أحـد�معارضيه،�يقول:�"كان�إذا�سئل�عن�فـن�من�العلم�ظـن�

  ).٤(الرائي�والسامع�أنه��Pيعـرف�غ>;�ذلك�الفـن،�وحكم�أن�أحدا��Pيعـرف�مثله"

                                                           
  ٤٢أثر القرآن على منهج التفكري النقدي عند ابن تيمية : د. حممد سعيد الكردي ص:     ١
  ٤األعالم ـ  الشيخ أمحد بن تيمية ص  رفع املالم عن أئمة    ٢
  ١٢٠آراؤه وفقـهه : حممد أبو زهرة ص ، حياته وعصره: ابن تيمية    ٣
  ١٢٢الشيخ أبو احلسن على الندوي ـ ص: ، احلافظ ابن تيمية    ٤
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 Rت�القـرآنية��بن�تيميةالتأم  

جعـل�Dمام�ابن�تيمية�القـرآن�مقياسا�دائما�ثابتا�لتوجيه�فكـره�العلمـي.�والتأم�ت�القـرآنية�ال°��توسـل�إل¾�ا�
ت�الكث>;�من�ا-عضـ�ت�و�وهام�ال°���تقّولها�الف�سفـة�ا-تكلمـون،�وخصوصا�فيما�يتعلق�

ّ
بمنهجه�ا-تم>�Âفكـ

التأم�ت�قـوله:�إن�Dنسان�لن�يصل�إ«ى�العلم�اليقي���ما�لم�يعـرف�خالقه.�ويقول�إن�باØلهيات.�ومن�هـذه�
الدPئل�وال`;اه>ن�ال°��جاء�§�ا�القـرآن�أمور�جـوهـرية�أو�فـطـرية.�وÑي�تتفـق�مع�متطلبات�العـقـل�Dنسـاني.�وقد�

رف�هذا�ا-وقـف�بـ�"شعار�فكـرة�التقـدم�نحـو�القـرآن".�والقـرآن��ي
ُ
رأيه�هو�الحـل��ول�الوحيد�-عض�ت�عقل��عـ

Dنسان.�Èنه�يقـدم�العلوم�بمثابة�حقـائق�كـونية�ال°���Pيخـفى�ع�ى�الناس�مهما�تفاوت�قـدر�عقولهم.�كما�يش>;�
إ«ى�أن�الف�سفة�السابق>ن�أخطأوا��ي�ا-فاهيم�بمجرد�اعتمادهم�ع�ى�السلوك�العقـ�ي،�ومعـرفة�الخالق��Pيتم�

�Pبمعـرفة��"التوحيـد"�الذي�تبـ��Ãمنه�هـتـافه�القـرآني:�"التوحيد�سـر�القـرآن".�وما�من�دين�أو�شريعة��ي�نظـره�إ
�هو� �هو�"هللا �العـقيدة �وجوهـر�هذه �الخالق. �توحيد �شـأن ��ي �القـرآن �به �قـدم �ما �مثل �سمحاء �عقيدة قدمـت

الف�سفة��كان�ينبغـي�أن�ترتكـز�قبل�كل���ðء�ا-عبود�وDنسان�هو�العابد".��والدراسات�Dلهية�ا-عـروفة�لدي�
ع�ى�ا-خلوقات�قبل�أن�تنحصـر��ي�الذات.�وابن�تيمية�يقول�هذا�مستلهمـا�مما�ورد�من��ثار�النبوية:�تفكـروا�
�ي�آPء�هللا�و�Pتفكـروا��ي�ذاته.�وقد�أوضح�الشيخ�هذه�الحقيقـة�باستشهاد�أقوال�الصحابة.�كما�حكـى�عن�

�بكـر� �أبي �أبي�و (ر) �بن �ع�ي �عن �وروي �معـرفته. �إ�Pالعجـز�عن �معرفتـه �سبي��إ«ى �يجعل �لم �من �"سبحان له:
  ���).١(طالب�قوله:�"�Pتدركـه�الشـواهد�و�Pتحويه�ا-شاهـد�و�Pتراه�النواظـر�و�Pتحيط�به�السواتـر�"

تفسـ>;��ي�كل�مؤلفاته�إما�استد�PPورغم�أنه��Pيوجـد�تفسـ>;�كامل�Pبن�تيمية��با-عـ��Ãالفـ��،�إ�Pأنه��تناول�ال
أو�شرحا�للمسائل�أو�ردا�ع�ى�ا-نكـرين�أو�إثبـاتا�للحقائق�Dلهية.�وكتابه�ا-وسوم�بـ"مقدمة��ي�أصول�التفسيـر"�
�الفكـري� �بمنهجه �صاغها �ال°� �الفكـرية ��بعاد �يبلـور �الكتاب �وهذا �للمفسـرين. �و�خ�قيات � �القيم يرسم

�رس �ويل¾�ا �النقـد�ا-ستقل. �ع�ى �التفس>;ي �موقفـه �يبنـي �هذا �كل �وهـو��ي �والتأويل". �ا-تشابه �فـي �"Dكليل الة
��ي� �يضمـر�العلم �وك�م �العلم �بدون �وك�م �بالعلم �ك�م �مراتب: �ع�ى �يكـون �Dنسان �ك�م �إن �ويقول العلمـي،

ومنهج�ابن�تيمية�الفكـري،�.�الك�م��ي�ح>ن�يخلو�منه�جوفـه�صاحبه�و�Pيبدي��ي�أقواله�وآخـر�يبدي�العلم��ي
  من�منظـور�أكاديم�،�ينبغـي�Dشادة�و�متثال�به��ي�التحليل�العلمـي�لكـي��تأتـي�البحوث�بنتائجها�ا-ـرجـوة.���
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