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السياسات العاّمة للمجّلة

تتبنــى املجلـّـة نــرش املوضوعــات ذات العالقــة بالبحــوث الفكريـّـة . 1

ــا رشوط  ــر فيه ــة وتتوفّ ــري العلميّ ــع للمعاي ــي تخض ــة الّت العقديّ

النــرش املعلــن عنهــا يف املجلّــة.

ــٍس . 2 ــى أس ــم ع ــادئ القائ ــادف واله ــوار اله ــة الح ــد املجلّ تعتم

علميّــٍة ســليمٍة، وتدعــو لــه، وال ينــرش فيهــا أّي موضــوٍع يعتمــد 

الخطــاب الطائفــّي أو اإلثنــّي، بــل وكّل مــا فيــه إســاءٌة لشــخصيٍّة 

أو مؤّسســٍة أو جامعــٍة.  

اآلراء واألفــكار الّتــي تنــرش يف املجلـّـة تحمــل وجهــة نظــر كتّابهــا، . 3

وال تعــّر ـ بالــرورة ـ عــن رأي املجلـّـة. 

ــة عــى محّكمــني مــن . 4 تعــرض البحــوث املقّدمــة للنــرش يف املجلّ

ذوي االختصــاص؛ لبيــان مــدى موافقتهــا لــرشوط النــرش املعمــول 

بهــا يف املجلّــة، وصالحيتهــا للنــرش، ويتــم إشــعار الكاتــب بقبــول 

البحــث مــن عدمــه أو تعديلــه وفًقــا لتقاريــر املحّكمــني.

ال تلتــزم املجلّــة بإعــادة النتاجــات املقّدمــة للنــرش إىل أصحابهــا، . 5

ــة  ــري ملزم ــة غ ــام أن املجل ــل، ك ــرش أم مل تقب ــت للن ــواٌء قبل س

ــرش. ــة لعــدم الن ــداء األســباب الداعي بإب

ــٍة، وال عالقــة . 6 ــارات فّنيّ ــة يخضــع العتب ترتيــب البحــوث يف املجلّ

لــه مبكانــة الباحــث أو رصانــة البحــث.



سياسات القبول والنشر

أن تكون النتاجات موافقًة ملوضوع املجلّة وأهدافها وسياساتها. . 1

ــد . 2 أن ال تقــّل عــدد كلــامت البحــث عــن )4000 كلمــة(، وال تزي

عــن )10000 كلمــة(. 

ــّم . 3 ــبق وأن ت ــرش س ــة للن ــة املقّدم ــامل العلميّ ــون األع أن ال تك

ــرى. ــٍة أخ ــٍة أو مطبوع ــرش يف دوريّ ــا للن ــا أو تقدميه نرشه

ملء استامرة امللكيّة الفكريّة عند إرسال بحٍث للنرش يف املجلّة. . 4

ــة خــالل 10 . 5 ــواردة بوصولهــا للمجلّ يُخطــر أصحــاب البحــوث ال

ــاٍم مــن تســلّمها. أيّ

ــرش أو . 6 ــا للن ــول صالحيّته ــرار ح ــوث بالق ــاب البح ــر أصح يُخط

ــلّمها. ــخ تس ــن تأري ــا م ــاوز 20 يوًم ــّدٍة ال تتج ــالل م ــا خ عدمه

ــرش . 7 ــرى للن ــٍة أخ ــه ألّي جه ــال بحث ــدم إرس ــث بع ــزم الباح يلت

ــة. ــه رّد املجلّ ــى يصل حتّ

ــق . 8 ــه وف ــالت املحّكمــني عــى بحث ــزم الباحــث بإجــراء تعدي يلت

ــٍة يف  ــخٍة معّدل ــة بنس ــاة املجلّ ــع مواف ــه، م ــل إلي ــر املرس التقري

ــاٍم. ــاوز 5 أيّ ــّدٍة ال تتج م

مــن الــرورّي إرســال الســرية الذاتيّــة بشــكٍل مختــرٍص للباحــث . 9

مرفقــًة مــع بحثــه.



دليل المؤّلفين

ميكن إيجاز رشوط كتابة البحث العلمّي )الدراسة( يف مجلّة )الدليل( التابعة 

ملؤّسسة الدليل للدراسات والبحوث العقديّة مبا ييل:

1 ـ عنوان البحث واسم املؤلّف مع تعريٍف يف الهامش لدرجته العلميّة.

2 ـ الخالصــة: وهــي تتضّمــن بيــان املوضــوع واملشــكلة أو الســؤال األســايّس، مــع 

بيــان الطــرق واملناهــج العلميّــة الّتــي ســلكها الباحــث يف حــّل ٰهــذه املشــكلة 

ــا  ــل إليه ــي توّص ــج الّت ــذا الســؤال األســايّس، وأخــريًا النتائ ــة عــى ٰه واإلجاب

ــورة، وال  ــور املذك ــن األم ــواٍن أليٍّ م ــر عن ــن دون ذك ــذا م ــث، كّل ٰه الباح

ــة. ــة واإلنجليزيّ ــني العربيّ تتجــاوز 200 كلمــٍة باللغت

ــيٍّة يف  ــامٍت أساس ــن 5 كل ــّل ع ــا ال يق ــر م ــب ذك ــة: يج ــات املفتاحي 3 ـ الكل

ــة الوصــول  البحــث، يســتطيع كّل مــن يريــد البحــث يف الشــبكة العنكبوتيّ

ــا إىل البحــث. ــن خالله م

4 ـ املقّدمــة أو التمهيــد: صفحــٌة أو أقــّل منهــا، يبــنّي فيهــا الباحــث ســري تطــّور 

البحــث مــن دون ذكــر أّي عنــواٍن. 

5 ـ التعريفــات: يجــب قبــل البدء باملبــادئ التصديقيّــة الرشوع باملبــادئ التصّوريّة 

ــوان بشــكٍل  ــم املرتبطــة بالعن ــني املفاهي ــن خــالل تبي ــك م للموضــوع، وٰذل

مبــارٍش، أو املرتبطــة بــه بشــكٍل غــري مبــارٍش، ولٰكّنهــا رضوريـّـٌة، ويُكتــب أيًضــا 

ــة  ــات املهّم ــه وبعــض النظريّ ــابقة البحــث وموضوع ــن س ــرٌص ع ــاٌن مخت بي

بٰهــذا الخصــوص. )ال تتجــاوز صفحــًة واحــدًة أو صفحتــني كحــدٍّ أقــى(.

6 ـ محتــوى البحــث: وتتضّمــن تجميــع املعلومــات مــن الكتــب واملراجــع 

ــكّل  ــّي ل ــق العلم ــع التوثي ــيٍّ م ــيٍّ وعلم ــكٍل منطق ــا بش ــيّة وترتيبه األساس

ــف،  ــب املؤلّ ــايل: ]لق ــو الت ــن بالنح ــل امل ــادر داخ ــر املص ــٍة، وتذك معلوم

اســم الكتــاب، املجلّــد، الصفحــة[. ومــن ثــّم  تحليــل املعلومــات والتأليــف 

ولجمــع بينهــا ومناقشــتها، وإقامــة األدلّــة والراهــني والرتجيــح فيــام بينهــا، 

ــايّئ. ــرأي النه ــداء ال وإب



مالحظــٌة: ميكــن إضافــة هامــٍش اســتثنايئٍّ عنــد الــرورة مــن خــالل 

ــة  ــفل الصفح ــٍة يف أس ــع نجم ــّم وض ــّص، ث ــة )*( يف الن ــع النجم وض

ــة الهامــش.  وكتاب

ــج  ــان أهــّم النتائ ــّم بي ــج والخامتــة: يف البحــث العلمــّي يت 7 ـ ذكــر النتائ

ــرأي  ــداء ال ــوٍل، ورضورة إب ــن حل ــه الباحــث م ــّم التوصــل إلي ــا ت وم

ــذي يــراه الباحــث صحيًحــا، مــن خــالل التفســري واملناقشــة وذكــر  الّ

ــوع. ــث يف املوض ــامل البح ــاء إك ــن ش ــات مل ــات واالقرتاح التوصي

8 ـ ذكــر املصــادر واملراجــع: ويكــون ترتيــب صفحــة قامئــة املصــادر 

واملراجــع حســب أســامء املؤلّفــني ترتيبًــا أبجديًّا، ويكــون توثيــق 

ــيل:   ــام ي ــا ك ــات وترتيبه املعلوم

أ ـ توثيق الكتب

1 ـ املؤلـّـف )اللقــب ثــّم اســم املؤلـّـف(. 2 ـ اســم الكتــاب. 3 ـ مــكان 

النــرش. 4 ـ دار النــرش. 5 ـ رقــم الطبعــة. 6 ـ ســنة النــرش.

ب ـ توثيق الدوريّات )املجاّلت(

1ـ  اسم املؤلّف. 2ـ  عنوان املقال )ويكون بني قوسني(. 3ـ  اسـم الدوريّة. 

 4 ـ الجهة الّتي تصدر عنها املجلّة. 5 ـ مكان النرش. 6 ـ عـــدد املجـــلّة. 

7 ـ تأريخ نرش العدد.

جـ  ـ توثيق الرسائل العلمّية

 1 ـ اسم املؤلّف. 2 ـ عنوان الرسالة. 3 ـ اسم الجامعة أو املركز العلمّي. 

4 ـ مكان النرش. 5 ـ رقم الطبعة. 6 ـ سنة النرش.

د ـ مواقع الشبكة العنكبوتّية

يجــب أن تكــون ٰهــذه املواقع معتــرًة، مثــل مواقع الــدول والجامعات 

واملراكــز العلميّــة املعتــرة، مــع ذكــر الرابط بشــكٍل كامٍل.



دور العقل يف هندسة املعرفة الدينيّة  

د. أمين عبدالخالق  

معيار الصدق يف املعرفة الدينيّة.. املبنائيّة )Foundationalism( منوذًجا  

د. محمدعيل محيطي أردكان  

سوسيولوجيا املعرفة.. تبويب ونقد  

عقيل البندر  

الصفات اإللٰهيّة الخريّة بني الواقع وزيغ األوهام  

د. فالح سبتي  

إشكاليّة املتخيّل يف الرتاث اإلسالمّي  

د. عدنان الحسيني  

تاريخيّة النّص الدينّي.. عرٌض ونقٌد  

د. مصطفى عزيزي  

املباين الفكريّة للسامت الخاّصة للمهارة.. دراسٌة يف ضوء النّص الدينّي  

طالل الكاميل  

مصادر املعرفة الدينيّة  

حسني الحاجي  

 

محتويات العدد

115

81

171

235

297

355

53

09





(*)

الخالصة

تتنــاول ٰهــذه املقالــة مســألٌة معرفّيــٌة حيوّيــٌة ومصرّيــٌة طاملــا دارت حوهلــا الكثــر 
مــن الســجاالت الكالمّيــة واملماحــات اجلديّلــة ىلع مــّر اتلاريــخ حــول دور العقــل 
يف املعرفــة ادلينّيــة، والـّـي يرتتـّـب عليهــا بالفعــل آثــاٌر كبــرٌة ىلع املســتوى العقــدّي 
والترشيــّي واألخــاليّق. ويكمــن منشــأ الــزاع - من وجهــة نظرنــا - يف نظرة اإلنســان 
ــة،  ــه املعرفّي ــّي ومديات ــّص ادلي ــة انل ــة، وحّجّي ــدوده العلمّي ــل وح ــة العق إىل حّجّي
ــذه  ــذا مــا وضعتــه بالفعــل حتــت جمهــر الفحــص العقــّي وابلحــث العلــّي يف ٰه وٰه
املقالــة. وقــد اعتمــدت يف حتقيــق مســائل ٰهــذا ابلحــث ىلع املنهــج العقــّي الربهــايّن، 
ــت يف  ــة، وتوّصل ــة ادلينّي ــادر املعرف ــن مص ــق ع ــّي املوثّ ــل اتلاري ــة إىل انلق باإلضاف
نهايــة املقالــة إىل بيــان مراتــب األحــام العقلّيــة، وحّجّيــة العقــل الربهــايّن اذلاتّيــة، 
ــة  ــة، باإلضاف ــل الربهانّي ــدود العق ــن ح ــة ع ــة اتلفصيلّي ــائل الرشعّي ــروج املس وخ
ــتنباط  ــة، واس ــة ادلينّي ــة العقديّ ــح الرؤي ــات وتصحي ــورّي يف إثب ــان دوره املح إيل بي
األحــام الرشعّيــة، وتأييــد املنظومــة األخالقّيــة ادلينّيــة يف الفكــر اإلســاليّم األصيل.

اللكمــات املفتاحّيــة: العقــل ـ حــدود العقــل ـ املعرفــة ادلينّيــة ـ  مراتــب األحــام العقلّيــة ـ 
احلســن والقبــح العقلّيــان.

)*( الدكتور أمين عبد الخالق، مرص، أستاذ يف الفلسفة اإلسالمية.

almahya@yahoo.com
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The Role of Reason in the engineering of Religious Knowledge

Ayman Abdul-Khaliq 

Abstract

This article deals with a vital and crucial epistemological issue, 

about which many theological and polemical debates have been 

made throughout history, concerning the role of reason in religious 

knowledge. There are many implications based on this, being on 

ideological, legislative and moral levels.

From our point of view, the cause of the conflict lies in the human’s 

approach to the authenticity of reason and its scientific limits, and also 

the authenticity of religious text and its cognitive areas. In this paper, I 

have put this topic under the microscope of rational examination and 

scientific research.

In order to cover the issues of this study, I have relied on the 

evidentiary rational approach, along with the documented historical 

transmission from religious knowledge sources. At the end of the 

article, I have come to demonstrate the ranks of rational judgments, 

the subjective authenticity of evidentiary reason, and the deviation of 

detailed legal issues from reason’s evidentiary limits. Furthermore, I 

have discussed the central role of reason in proving and correcting the 

religious ideological vision, deducting legal rulings, and confirming 

the religious ethical system in the pure Islamic thought.

Keywords: reason, the limits of reason, religious knowledge, the 

ranks of rational judgments, rational goodness and rational badness.

10

مجلة الدليل / 

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020

العدد الثامن



المقّدمة

َْحــِر  ــرَبِّ َوابلْ
ْ
نَاُهــْم يِف ال

ْ
ْمنَــا بـَـِي آَدَم وََحَل يقــول ابلــاري تعــاىل: َولََقــْد َكرَّ

 ــاًل ــا َتْفِضي ــْن َخلَْقنَ ــٍر ِممَّ ــْم ىلَعَ َكِث نَاُه
ْ
ل ــاِت َوفَضَّ يِّبَ ــَن الطَّ ــْم ِم َوَرَزْقنَاُه

]ســورة اإلرساء: 70[.

ال شــّك أّن اإلنســان قــد صــار خليفــة الرحـٰـن وســّيد الائنــات بعقلــه 
ي يمــّز 

ّ
ي كّرمــه - تعــاىل - بــه، وهــو ٰهــذا انلــور اإللـٰـّي الطبيــّي اذل

ّ
اذل

بــه بــن احلــّق وابلاطــل يف األقــوال واحلســن القبيــح يف األفعــال.

ــة  ــه اتلكوينّي ــه وإرادت ــد اقتضــت حكمت وكمــا أّن ابلــاري - تعــاىل - ق
ــت  ــد اقتض ــة، فق ــاهل االختيارّي ــّي وأفع ــه الطبي ــان بعقل ــل اإلنس تكام
ــه  ــه وتعايلم ــان بأحام ــة اإلنس ــه هداي ــه وعنايت ــة بلطف ــه الترشيعّي إرادت
ــة الســماوّية؛ مــن أجــل إيصــاهل إىل أقــى كمــاهل املمكــن هل، وهــو  ّي

ٰ
اإلهل

ــوٌر  ــْد َجاَءُكـــْم ِمــَن اهلِل نُ انلــور اإللٰــّي اخلــاريّج، حيــث يقــول تعــاىل: قَ
ــاَلِم َوُيْرُِجُهــْم ِمــَن  بَــَع رِْضَوانـَـُه ُســبَُل السَّ َوِكتَــاٌب ُمِبــٌن  َيْهــِدي بِــِه اهلُل َمــِن اتَّ

ــدة: 15و16[. ــورة املائ ــتَِقيٍم ]س اٍط ُمْس  ِصَ
َ

ــْم إىِل ــِه َوَيْهِديِه ــوِر بِإِذْنِ  انلُّ
َ

ــاِت إىِل لَُم الظُّ

ويف ٰهــذه املقالــة نريــد أن نبحــث حــول دور العقــل اإلنســايّن ومانتــه 
ي أراده اهلل - تعــاىل - 

ّ
يف املعرفــة ادلينّيــة بهــدف إبــراز دوره الطبيــّي اذل

ي أخفتــه أو 
ّ

هل يف معرفــة معالــم دينــه وأحامــه وتعايلمــه، ٰهــذا ادلور اذل
اهــات الالعقالنّيــة ادلينّيــة ألغــراٍض سياســّيٍة و أيديولوجّيٍة 

ّ
شــّوهته االت

ال يســع املقــام اتلعــّرض هلــا هاهنــا.
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ــة  ــة الواقعّي ــراءة العقلّي ــاء الق ــث يف إحي ــذا ابلح ــة ٰه ــى أهّمّي وال ي
ــة  ــفّية وابلاطنّي ــلفّية والفلس ــراءات الس ــال الق ــة يف قب ــوص ادلينّي للنص
غــر الواقعّيــة؛ مــن أجــل أن تتكّشــف نلــا معالــم ٰهــذا ادليــن األصيــل 

ــراط واتلفريــط. ــًدا عــن اإلف ووجهــه اإلنســايّن انلاصــع بعي

وســوف نــرشع ببيــان مبــادئ ابلحــث اتلصّورّيــة عــن العقــل وادليــن 
واملعرفــة ادلينّيــة، ثــّم نردفهــا ببيــان مراتــب األحــام العقلّيــة؛ يلتبــّن 
ــة، حيــث تلعــب  ــة للعقــل الربهــايّن وحــدوده املعرفّي ــة اذلاتّي نلــا احلّجّي
ــّم  ــة، ث ــة ادلينّي ــان دور العقــل يف املعرف ــا يف بي ــذه املســألة دوًرا حموريًّ ٰه
نتعــّرض بعدهــا بليــان حّجّيــة العقــل ابليــايّن، واحلســن والقبــح اذلاتيـّـن 
ثــّم ندخــل بعــد ٰذلــك يف حتقيــق املســألة األصلّيــة يف ابلحــث، ويه بيــان 
دور العقــل ومانتــه يف املعرفــة ادلينّيــة ىلع مســتوى العقيــدة والرشيعــة 
ــة  ــج احلاصل ــتخلص انلتائ ــة نس ــة املقال ــة، ويف نهاي ــم األخالقّي واتلعايل

مــن ابلحــث إن شــاء اهلل تعــاىل.

أّوًل: بيان المفاهيم الكّلّية

1 ـ العقل

ــى، ضــّد احلمــق، واجلمــع  قــال ابــن منظــور: »العقــُل: احِلجــر وانلُ
ي حيبــس نفســه ويردهــا عــن هواهــا.. 

ّ
ُعقــوٌل.. وقيــل: العاقــل اذل

ــرب، ج 4 ، ص 3046 و3047[.  ــن منظــور ، لســان الع ــك« ]اب ــه بقلب ــا تعقل ــول م والَمعق
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ــل  ــى... ورج ــر وانلُّ ــو احلج ــل ه ــه: »العق ــرازّي يف صحاح ــال ال وق
ــو  ــا ه  أيًض

ً
ــوال ــاب رضب، وَمْعُق ــن ب ــَل م ــد َعَق ــوٌل، وق ــٌل وَعُق َعق

مصــدر« ]الــرازّي، مختــار الصحــاح، ص 187[. 

ــل«  ــّق وابلاط ــرف احل ــب يع ــوٌر يف القل ــو ن ــايّن: »ه ــال اجلرج وق
.]157 ص  التعريفــات،  ]الجرجــايّن، 

أّمــا الفروزآبــادي فقــال يف قاموســه: »العقــل: العلــم بصفــات 
ــا  ــّوٍة به ــا... أو لق ــا ونقصانه ــا، وكماهل ــنها وقبحه ــن حس ــياء، م األش
يكــون اتلميــز بــن القبــح واحلســن... واحلــّق أنـّـه نــوٌر روحــاينٌّ بــه تــدرك 
ــط، ص 33[. ــوس املحي ــادّي، القام ــة« ]الفريوزآب ــة وانلظرّي ــوم الرضورّي ــس العل انلف

وورد يف "مقاييــس اللغــة": »وهــو احلابــس عــن ذميــم القــول والفعــل. 
ــاًل، إذا  ــل َعْق ــل َيْعِق ــال َعَق ــل. يق ــض اجله ــل: نقي ــل: »العق ــال اخللي ق
عــرف مــا اكن جيعلــه قبــل، أو انزجــر عّمــا اكن يفعلــه. ومجعــه ُعقــوٌل. 
ــن  ــوٌل، إذا اكن حس ــٌل َعُق ــون . ورج ــالء وَعقل ــوٌم ُعق ــٌل وق ــٌل َعق ورج

ــة، ج 4، ص 69 و70[. ــس اللغ ــارس، معجــم مقايي ــن ف ــل« ]اب ــر العق ــم واف الفه

ــٌة  ــٌة مدرك ــّوٌة نورانّي ــه ق ــة للعقــل أنّ فاحلاصــل مــن اتلعاريــف اللغوّي
وممــّزٌة بــن احلــّق وابلاطــل واحلســن والقبيــح، وحاجــزٌة ومانعــٌة للنفــس 
ــس  ــن نف ا م ــدًّ ــٌب ج ــو قري ــل، وه ــوع يف الزل ــوى والوق ــاع اهل ــن اتّب م
املعــى االصطــاليّح للحكمــاء مــن تقســيمهم العقــل إىل نظــريٍّ وظيفتــه 
ي ســنبحث 

ّ
اتلفكــر، وعقــٍل عمــيٍّ وظيفتــه اتلدبــر، ولٰكــّن العقــل اذل

عنــه يف ٰهــذا املقــال هــو العقــل انلظــرّي ال غــر.
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2 ـ الدين: 

مقصودنــا مــن ادليــن ليــس اهلل أو رســوهل أو جربيــل، بــل هــو جمموعة 
ــدإ واملعــاد،  ــة عــن اإلنســان واملب ــة الكونّي ــة بالرؤي ــادات املتعلّق االعتق
ــم  ــان، واتلعايل ــاة اإلنس ــم حي ــت تلنظي ــي نزل ــة الّ ــام الرشعّي واألح
 األخالقّيــة الســامية لالرتقــاء بــروح اإلنســان، والّــي جــاء بهــا 
األنبيــاء  عــن طريــق الــويح الســماوّي؛ مــن أجــل هدايــة البــرش إىل 

صاط اهلل املســتقيم، وحتقيــق الســعادة احلقيقّية.

3 ـ المعرفة الدينّية: 

يه لّك معرفــٍة تتعلّــق بادليــن ســواٌء ىلع مســتوى العقائــد أو األحــام 
ــل أو  ــق العق ــن طري ــت ع ــواٌء أت ــة، وس ــم األخالقّي ــة أو اتلعايل الرشعّي

ــّي املنقــول. انلــّص ادلي

ثانًيا: أقسام العقل  ومراتبه وحدوده

1 ـ مراتب العقل النظرّي وحاكمّية العقل البرهانّي

ــو  ــايل فه ــر، وباتل ــو أداة اتلفك ــاّم ه ــاه الع ــرّي بمعن ــل انلظ إّن العق
احلاكــم الوحيــد ىلع مجيــع أحنــاء القضايــا الـّـي يتصّورهــا ذهــن اإلنســان، 
ــًة حاكمــًة أخــرى ألحامــه  ــم أداًة معرفّي وال ينبــي ألّي إنســاٍن أن يتوّه

وراء عقلــه، وإن تنوّعــت مصــادر املعرفــة األخــرى.
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ــن  ــا م ــتقلٍّ انطالق ــٍو مس ــه بنح ــل بنفس ــم العق ــارًة حيك ــن ت ولٰك
ــا،  ــا ثابتً ــا يقينيًّ ــة بهــا، حكًم ــة أو املبيّن ــة األّويّلــة ابليّن القضايــا ابلدهّي
ــاألدوات  ــه ب ــتعن يف أحام ــرى يس ــارًة أخ ــايّن، وت ــل الربه ــو العق وه
واملصــادر املعرفّيــة األخــرى، اكحلــّس أو اتلجربــة أو القضايــا العقالئّيــة 
املشــهورة أو انلــّص ادليــّي أو اتلاريــّي، وهــو يف ٰهــذه احلالــة قــد يســّى 
ــريّف  ــل الع ــّي، أو العق ــّيّ اتلجري ــل احل ــامح بالعق ــن التس ــٍو م بنح

. ــّيّ ــّي انل ــل انلق ــاليّئ، أو العق العق

ــع  ــو يف الواق ــّي ه ــل انلق ــّى بادليل ــا يس ــا أّن م ــر نل ــه يظه ــاًء علي وبن
ديلــٌل عقــيٌّ مســتنٌد إىل انلــّص ـ كمــا ســيأيت بيانــه ـ وليــس كمــا يتوّهــم 
اهــات انلّصّيــة األخبارّيــة أنـّـه ويٌح مــن الســماء، ويضفــون 

ّ
أصحــاب االت

عليــه القدســّية، مــع أّن الــويح قنــاٌة معرفّيــٌة خمتّصــٌة باألنبيــاء ، وما 
يتعلّــق بنــا جمــّرد نصــوٍص منســوبٍة للــويح، ومنقولــٍة إيلنــا عــرب وســائط 

متعــّددةٍ مــع مشــالكها الســنديّة وادلاليّلــة.

ومــن هنــا يتبــّن أّن العقــل الربهــايّن - وانطالقًــا مــن مبادئــه ابلدهّيــة 
ي يضمــن نلــا الواقــع بنحــٍو يقيــيٍّ موضــويعٍّ ثابــٍت، وهل 

ّ
- هــو الوحيــد اذل

ي يعطــي املرشوعّيــة املعرفّية لســائر 
ّ

مرشوعّيتــه املعرفّيــة اذلاتّيــة، وهــو اذل
مراتــب العقــل العــاّم، وٰهــذا هــو معــى حاكمّيتــه وأصاتلــه املعرفّيــة.

2 ـ حدود العقل البرهانّي

ــل  ــايّن، يص ــل الربه ــة للعق ــة اذلاتّي ــان احلّجّي ــن بي ــا م ــد أن فرغن بع
ادلور إىل بيــان حــدوده املعرفّيــة، بمعــى إىل أّي مــًدى يمكــن أن يكشــف 
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نلــا الواقــع، أو بعبــارٍة أخــرى: مــا هــو حريــم العقــل الربهــايّن، ومــا يه 
املنطقــة اخلارجــة عــن حريــم حكمــه؟

وقبل اإلجابة ىلع ٰهذا السؤال، ينبي اإلشارة إىل أمرين:

ــه أىلع وأرشف مراتــب العقــل  األّول: هــو أّن العقــل الربهــايّن بمــا أنّ
ــة ادلانيــة حتتــه أن  ــٍة مــن املراتــب العقلّي العــاّم، ال يقبــل مــن أّي مرتب
ي يعــّن حــدوده ويرســمها نلفســه، ومــن 

ّ
تضــع هل حــدوده، بــل هــو اذل

هنــا يتبــّن نلــا ضاللــة مــن حيــاول أن حيّجــم العقــل الربهــايّن بالعقــل 
ــول ىلع  ــّدم املفض ــتقرايّئ، فيق ــايّب أو االس ــديّل أو اخلط ــّي أو اجل اتلجري
الفاضــل مــن حيــث ال يشــعر، كمــا يفعــل بعــض احلّســيّن واألخبارّيــن 

ــة.  ــن والصوفّي واملتلكّم

اثلــاين: أّن حــدود العقــل الربهــايّن ليســت حــدوًدا اعتبارّيــًة 
ــل  ــى أّن العق ــًة، بمع ــدوًدا تكوينّي ــل ح ــا، ب ــاوض حوهل ــن اتلف يمك

ــا. ــن ختطيه ــز ع يعج

ــم العقــل الربهــايّن،  ــان حري ــا مــا يه تلــك احلــدود، فتّتضــح ببي أّم
فنقــول: إّن األحــام العقلّيــة الربهانّيــة إنّمــا تتعلّــق بنحويــن مــن 
ــا  ــّرة، والقضاي ــة املتغ ــة دون اجلزئّي ــا اللكّّي ــا: القضاي ــا، وهم القضاي

احلقيقّيــة دون االعتبارّيــة الترشيعّيــة.

ــا  ــد موضوعته ــي توج ــك الّ ــة يه تل ــا احلقيقّي ــن القضاي ــود م واملقص
ــاىل،  ــاري تع ــل وابل ــم والعق ــث واجلس ــان واملثلّ ــا، اكإلنس ال باختيارن
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ــات  ــة، اكملنطــق والرياضّي ــة احلقيقّي ــي يه موضــوعت العلــوم انلظرّي والّ
والطبيعّيــات والفلســفة، ىلع عكــس القضايــا االعتبارّيــة الترشيعّيــة الّي 
توجــد باختيارنــا، اكلعــدل والصــدق والصــالة، وســائر األحــام العملّيــة 

ــة مــن األخــالق والسياســة. ــي تشــّل موضــوعت احلكمــة العملّي الّ

ــا  ــس وجوده ــياء لي ــا أش ــودة، إّم ــياء املوج ــينا: »واألش ــن س ــال اب ق
ــة  ــا، ومعرف ــا وفعلن ــا باختيارن ــياء وجوده ــا أش ــا، وإّم ــا وفعلن باختيارن
األمــور الّــي مــن القســم األّول تســّى فلســفًة نظرّيــًة، ومعرفــة األمــور 
الـّـي مــن القســم اثلــاين تســّى فلســفًة عملّيــًة« ]ابــن ســينا، مدخــل الشــفاء، ص 12[.

والــّر يف خروجهــا عــن حريــم العقــل الربهــايّن أّن مــالاكت األحــام 
االعتبارّيــة الترشيعّيــة الّــي يه بمثابــة احلــدود الوســطى هلــا إنّمــا يه يف 
ّيــة أو الوضعّيــة، 

ٰ
يــد مــن اعتربهــا، كســائر الترشيعــات والقوانــن اإلهل

وباتلــايل فــال ســبيل للعقــل الربهــايّن إيلهــا.

ــم  ــح الظل ــدل وقب ــن الع ــة حس ــر أّن قضّي ــر باذلك ــن اجلدي ــن م ولٰك
تُســتثى مــن القضايــا االعتبارّيــة الـّـى ال يدركهــا العقــل الربهــايّن؛ ألنّهــا 
 

ّ
مــع كونهــا اعتبارّيــًة ـ لكــون موضوعهــا يوجــد بأفعانلــا االختيارّيــة ـ إال
أنّهــا ليســت ترشيعّيــًة، بــل الترشيــع يكــون ىلع أساســها، كمــا ســنبّن 

ٰذلــك يف مبحــث احلســن والقبــح العقلّيــن.

وٰهــذه القضّيــة أّويّلــة الصــدق، بمعــى أنّــه يكــي تصــّور موضوعهــا 
ــا  ــقٍّ م ــاء لّك ذي ح ــاه إعط ــدل معن ــا؛ ألّن الع ــق به ــا للتصدي وحمموهل
ــتحّق،  ــال املس ــو الكم ــا ه ــن هن ــى احلس ــال، ومع ــن الكم ــتحّقه م يس
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ــون  ــى ك ــو مع ــذا ه ــٌح، وٰه ــو واض ــا ه ــوع كم ــول ذايتٌّ للموض فاملحم
ــا. ــا ال رشعيًّ ــا عقليًّ ــدل ذاتيًّ ــن الع حس

ــة  ــام الرشعّي ــائر األح ــدل، كس ــق الع ــالف مصادي ــذا ىلع خ وٰه
ــوق  ــق احلق ــدل ومصادي ــراد الع ــن أف ــي يه م ــة، الّ ــم األخالقّي واتلعايل
املســتَحّقة، وباتلــايل مــن العــوارض الغريبــة ىلع طبيعــة العــدل، الـّـي ال 

ــًدا. ــل جّي ــا، فتأّم ــل الربهــايّن إيله ســبيل للعق

ــة يف  ــر والفضيل ــاس اخل ــّد أس ــة تُع ــة األّويّل ــة اللكّّي ــذه القضّي وٰه
احلكمــة العملّيــة، كمــا أّن امتنــاع اجتمــاع اإلجيــاب والســلب أســاس 
ــاٌل  ــه هل جم ــكالم في ــل ال ــة، وتفصي ــة انلظرّي ــواب يف احلكم ــّق والص احل

ــن ابلحــث. آخــر م

ــا  ــّرة، والقضاي ــة املتغ ــا اجلزئّي ــّدم أّن القضاي ــا تق ــّن مّم ــد تب فق
ــل  ــم العق ــن حري ــارٌج ع ــا خ ــة، كالهم ــة الترشيعّي ــة العملّي االعتبارّي
ــه. ــا نصطلح ــب م ــّي حبس ــراغ العق ــة الف ــٌع يف منطق ــايّن، وواق الربه

ــه،  ــا بنفس ــايّن إيله ــل الربه ــبيل للعق ــعة ال س ــة الواس ــذه املنطق وٰه
ويكــون الســالك فيهــا ىلع خطــٍر عظيــٍم بعــد فقــدان احلصانــة الربهانّية. 
ــه إىل نفســه يف  ــِكُل صاحب ــإّن العقــل الربهــايّن ال يَ ــك ف ولٰكــن مــع ٰذل
ــٍة أخــرى  ٰهــذه املنطقــة اخلطــرة، بــل يهديــه بعنايتــه إىل أدواٍت معرفّي
ــّق اإلرشاف  ــه حب ــظ نلفس ــق، وحيتف ــورة الطري ــا ىلع وع ــتعن به يس

ــا. ــّلّ عليه ال
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3 ـ العقل البيانّي

، حبســب إصطــالح بعــض املحّققــن املعاصيــن  وهــو العقــل انلــّيّ
 بعــد 

ّ
ي ال يمكنــه أن حيكــم إال

ّ
]اجلابــري، نقــد العقــل العــريّب[، وهــو اذل

ورود انلــّص ادليــّي، باتلوثيــق واتلفســر واتلأويــل، واتلقديــم واتلأخــر، 
وادلفــاع واالحتجــاج، وهــو مــا أســميناه ســابًقا بادليلــل انلقــّي، وهــو مــا 

يســّى باملقبــوالت حبســب االصطــالح املنطــّي.

ــن  ــا ع ــٍة كم ــن مجاع ــا ع ــوالٌت إّم ــويّس: »مقب ــق الط ــال املحّق ق
نفــٍر كأصــول  أو عــن  للفلــك طبيعــًة خامســًة،  أّن  املّشــائيّن: 
ــن«  ــع والس ــاٍم، اكلرشائ ــيٍّ وإم ــن ن ــا، أو ع ــن أصحابه ــاد ع األرص

.]316 اإلشــارات، ص  ]الطــويّس، رشح 

ــة؛  ــة ادلينّي ــادر املعرف ــّم مص ــن أه ــّي م ــل انلق ــّك أّن ادليل وال ش
وذٰللــك فقــد مّســت احلاجــة هنــا إىل تنــاوهل مــن حيــث حّجّيتــه العلمّيــة 
وحــدوده املعرفّيــة، حيــث ســننتفع بٰذلــك الحًقــا يف تنقيــح دور العقــل يف 

ــة. املعرفــة ادلينّي

أّمــا حّجّيتــه العلمّيــة حبســب حكــم العقــل الربهــايّن، فكــون مــالك 
ــة  ــن طبيع ــا م ــس نابًع ــه، ولي ــة يف قائل ــل اثلق ــو  ألج ــه ه ــق ب اتلصدي
ــم  ــا العل ــن أن يفيدن ــال يمك ق، ف ــدِّ ــة للمص ــة الفطرّي ــل اذلاتّي العق
ــدوره، وإن  ــا يف ص ــوهل اكن قطعيًّ ــًرا يف وص ــو إن اكن متوات ــايّن، وه الربه
ــب  ــه، ويوج ــا يف دالتل ــّي، اكن قطعيًّ ــراده اتلصدي ــا يف م ــا بيّنً اكن نصًّ

19

دور العقل في هندسة المعرفة الدينّية

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020



ــة يف  ــو اثلق ــه ه ــق ب ــالك اتلصدي ــه؛ ألّن م ــق ب ــليم اتلصدي ــل الس العق
ــة،  ــة اثلبوتّي ــم مــن أســبابه اذلاتّي ــم يُعل ــا ـ وباتلــايل ل ــا قلن ــه ـ كم قائل
ــة مواردهــا  ــة الصــدور وادلالل ــذا انلحــو مــن انلصــوص قطعّي ــّن ٰه ولٰك
ضئيلــٌة يف الــرتاث ادليــّي، ســواٌء ىلع مســتوى االعتقــاد اتلفصيــّي أو ىلع 

ــّي. ــتوى الترشي املس

ــاب  ــن ب ــي م ــرتاث، ف ــواردة يف ال ــة ال ــوص ادلينّي ــر انلص ــا أك وأّم
أخبــار االحــاد ـ كمــا يســّمونها ـ غــر املتواتــرة، وتكــون يف اغبلهــا ظّنّيــة 
ادلاللــة، وباتلــايل فــي حبكــم العقــل األّويّل ال تــورث ايلقــن الربهــايّن 
ــب  ــو مذه ، وه ــّيّ ــق الظ ــادت اتلصدي ــة، وإن أف ــة انلظرّي ــن انلاحي م
العلمــاء والفقهــاء املحّققــن ىلع خــالف غرهــم، ولٰكّنهــم فّرقــوا بــن 
عــدم حّجّيتــه انلظرّيــة يف العقائــد، وحّجّيتــه العملّيــة يف الترشيــع، كمــا 

ــة. ــة ادلينّي ــأيت يف مبحــث دور العقــل يف املعرف سي

ثالًثا: الحسن والقبح  العقلّيان 

مــن املســائل اتلاريّيــة املهّمــة الّــي وقــع فيهــا اختــالٌف كبــٌر بــن 
ــل يف  ــان دور العق ــا يف بي ــا وحيويًّ ــب دوًرا مهمًّ ــلمن، وتلع ــاء املس علم

ــّي. ــب الترشي ــة، ال ســّيما يف اجلان ــة ادلينّي املعرف

مــة احلــّيّ إىل أهّمّيــة ٰهــذه املســألة بقــوهل: »واعلــم أنـّـه 
ّ

وقــد أشــار العال
ال يمكــن اجلــزم بــيٍء مــن قواعــد اإلســالم، وال يشٍء مــن أحــام ادليــن 

، نهايــة الوصــول، ج 1، ص 133[.  بالقــول باحلســن والقبــح العقلّيــن« ]الحــيّلّ
ّ

إال
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وسنشــر يف ابلدايــة ملعــاين احلســن والقبــح، ثــّم نســتعرض باختصــاٍر 
اآلراء املشــهورة حــول ٰهــذه املســألة والــرأي املختــار فيهــا.

1 ـ معاني الحسن والقبح 

قال الشيخ املظّفر: »يطلق احلسن والقبح ىلع ثالثة معاٍن:

أ ـ مالئمــة الطبــع ومنافرتــه ويتعلّقــان باألشــياء، مثــل املنظــر اجلميل 
ــا ويالئــم عقاًل. والقبيــح، وقــد ينافــر حسًّ

ــل،  ــح اجله ــم وقب ــن العل ــل حس ــص مث ــال وانلق ــة الكم ب ـ صف
ــة. ــال االختيارّي ــان باألفع ــم، ويتعلّق ــح الظل ــدل وقب ــن الع وحس

 ـجـ  مــا يقعــان مــورًدا للمــدح واذلّم عنــد العقــالء يف االفعــال االختيارّية 
أيًضــا، وهــو ما ينبــي فعلــه ويســتحّق اثلــواب« ]املظّفــر، أصــول الفقــه، ج 2، ص 218[.

وأقول: 

 للــزاع فيمــا حنــن 
ًّ

: أّن املعــى األّول مّتفــٌق عليــه وليــس حمــال
ً

أّوال
ــن  ــة باحلس ــال االختيارّي ــف األفع ــع يف وص ــزاع  يق ــّل ال ــه؛ ألّن حم في

ــارج. ــودة يف اخل ــياء املوج ــت األش ــح، وليس والقب

ــب  ــان يطل ــا؛ ألّن اإلنس ــود نل ــو املقص ــاين ه ــى اثل ــا: أّن املع ثانيً
ــال  ــل كم ي حيّص

ّ
ــارّي اذل ــل االختي ــة، فالفع ــاهل االختيارّي ــاهل  بأفع كم

ــو  ــاهل فه ــده كم ي يفق
ّ

ــاٌل هل، واذل ــٌن أّي كم ــه حس ــان أو حيفظ اإلنس
ــٌص هل. ــٌح أي نق قبي
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ــا: أّن املعــى اثلالــث مــن أّن احلســن مــا ينبــي فعلــه ويســتحّق  ثاثلً
ــو يف  ــم ه ــتحّق ذّمه ــه ويس ــي ترك ــا ينب ــح م ــالء، والقبي ــدح العق م
ــو  ــن ه ــل احلس ــه فالفع ــاًء علي ــاين، وبن ــى اثل ــوازم املع ــن ل ــة م احلقيق
ــدح  ــتحّق م ــه ويس ــي فعل ــايل ينب ــان، وباتل ــال اإلنس ــل كم ي حيّص

ّ
اذل

ــه. ــح ىلع خالف ــالء، والقبي العق

2 ـ األقوال في الحسن والقبح 

ــايّل  ــح األفع ــن والُقب ــلمن  يف احلُس ــاء املس ــن علم ــالف ب ــع اخل وق
ــح  ــن والقب ــل احلس ــرى ه ــارٍة أخ ــرشع، أو بعب ــل أم ال ــه العق ــم ب أحيك
ــات  ــن إثب ــابًقا م ــاه س ــاًء ىلع ماحّققن ــان؟ وبن ــل أو عرضّي ــان للفع ذاتّي
ــألة  ــذه املس ــه يف ٰه ــي حتكيم ــدوده، ينب ــايّن وح ــل الربه ــة العق حاكمّي

ــول:  ــة، فأق املصرّي

بنــاًء ىلع مــا بيّّنــاه يف معــى احلســن والقبــح، وأّن مرجعــه إىل الكمــال 
أو انلقــص، فــإّن العقــل يــدرك مــن ذاتــه صّحــة قضّيــة "العــدل حســٌن" 
ــه ، أي  ــقٍّ حّق ــاء لّك ذي ح ــاه "إعط ــدل معن ــٌح"؛ ألّن الع ــم قبي و"الظل
ــة، إذ إّن  ــه بابلداه ــاٌل يف ذات ــى كم ــذا املع ــتحّقه" وٰه ي يس

ّ
ــاهل اذل كم

ــًفا  ــه اكش ــث كون ــن حي ــان م ــاٌل لإلنس ــتحّقه كم ــال ملس ــاء الكم إعط
ــزه،  ــه وغرائ ــده، وســيطرته ىلع أهوائ ــّي عن ــدال العق ــة االعت عــن حال

والظلــم خالفــه.
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وتعــّد بداهــة هاتــن القضّيتــن مــن املبــادئ األوىل يف احلكمــة 
العملّيــة عنــد احلكمــاء، كمــا هــو احلــال يف مبــدإ امتنــاع اتلناقــض يف 
احلكمــة انلظرّيــة، فــّل فعــٍل اختيــاريٍّ يرجــع إىل العــدل فهــو حســٌن، 

ــح. ــن والقب ــان للحس ــان تاّمت ــم علّت ــدل والظل ــٌح، فالع ــه قبي وخالف

ــب  ــح يف أغل ــن والقب ــي احلس ــرى تقت ــٌة أخ ــٌم أخالقّي ــاك قي وهن
ــح،  ــن والقب ــا احلس ــد يعرضه ــن ق ــذب، ولٰك ــدق والك ــان، اكلص األحي

ــاًل. ــريٍء مث ــاٍن ب ــل إنس ــم كقت ــدق الظل ــتلزم الص ــا يس عندم

وىلع اجلانــب اآلخــر هنــاك قيــٌم كثــرٌة ال تقتــي بذاتهــا احلســن أو 
ــرضب  ــة، اكل ــا املختلف ــب موارده ــان حبس ــا االثن ــل يعرضه ــح، ب القب
والقتــل واملــدح واذلّم، فمــدح املحســن حســٌن، ومــدح املــيء 

ــذا. ــٌح، وٰهك قبي

ــذه يه طبيعــة األشــياء يف نفســها حبســب حكــم العقــل الســليم،  ٰه
ــألة: ــذه املس ــرى يف ٰه ــر إىل اآلراء األخ واآلن نش

أ ـ رأي األشاعرة: 

ذهبــت األشــاعرة - رّبمــا دلوافــع سياســّيٍة أو أيديولوجّيــٍة ال جمــال ذلكرها 
هنــا - إىل أّن احلســن والقبــح جمــرّد صفــاٍت اعتبارّيــٍة جلميــع األفعــال؛ ألّن 
األفعــال لكّهــا سواســيٌة ليــس يشٌء منهــا يف نفســه حســنًا أو قبيًحــا حبيــث 
يقتــي مــدح فاعلــه وثوابــه، والذم فاعلــه وعقابــه، وإنّمــا صــارت كٰذلــك 

بواســطة أمــر الشــارع بهــا ونهيــه عنهــا. ]اإليجــّي، املواقــف، ج 3، ص 270[
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وقــد  اســتدّل األشــاعرة  ىلع نــي احلســن والقبــح العقلّيــن يف الكثــر 
مــن كتبهــم. ]الجرجــايّن، رشح املواقــف، ج 8، ص 185؛ التفتــازايّن، رشح املقاصــد، ج 2، ص 49 [

وٰهــذا الــرأي خــالف مــا حّققنــاه ســابًقا، بــل اليمكــن إثبــات حّجّية 
ــك عــن  ــا ٰذل ــن، وكمــا نقلن ــح اذلاتيّ ــاًء ىلع احلســن والقب  بن

ّ
الــرشع إال

مــة احلــّيّ ســابًقا، وكمــا ســيأيت.
ّ

العال

ب ـ رأي املعتزلة: 

فقــد ذهبــوا خــالف األشــاعرة، إىل اتلحســن واتلقبيــح العقلّيــن، 
ــل ورود  ــٌب قب ــم واج ــكر املنع ــة: »وش ــن املعزتل ــتايّن ع ــال الشهرس ق
والقبيــح«  للحســن  ذاتيّتــان  والقبــح صفتــان  واحلســن  الســمع، 

]الشهرســتايّن، امللــل والنحــل، ج 1، ص 42[.

جـ  ـ رأي اإلمامّية: 

ــة  ــبهات واألدلّ ــد الش ــال وتفني ــة إلبط ــاء اإلمامي ــّدى علم ــد تص وق
الّــي ســاقها األشــاعرة، فأّكــدوا باحلجــج ادلامغــة أّن بمقــدور العقــل أن 
يــدرك ويتلمــس حســن األشــياء أو قبحهــا، ولعــّل خــر ٰهــذه احلجــج هو 
قضــاء الوجــدان وابلداهــة بٰذلــك، حبيــث يُعــَدّ إنــكاره مابــرًة واضحــًة، 
ــوال إدراك العقــل حلســن األشــياء أو قبحهــا ملــا ثبــت الــرشع  ــه ل ىلع أنّ
نفســه وال انلبــّوات؛ إذ إّن الطريــق إلثبــات انلبــّوات يتوّقــف ىلع إثبــات 
ــك تّزهــه - تعــاىل  ــه عــن الكــذب، وكٰذل صــدق اهلل  وتّزهــه وأنبيائ
- أيًضــا عــن إظهــار املعجــزة ىلع يــد الاذبــن مــن ُمــّديع انلبــّوة، وال 
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 بتوّســط حكــم العقــل القــايض بقبــح الكــذب 
ّ

طريــق إلثبــات ٰذلــك إال
عليــه تعــاىل، وقبــح إظهــار املعجــزة ىلع يــد الــاذب.

قــال املظّفــر: »إّن ثبــوت الرشائــع الســماوّية يتوّقــف ىلع إدراك العقــل 
للحســن والقبــح، ولــو اكن ثبوتهمــا متوّقًفــا ىلع الطريــق الــرشيّع فقــط 

للــزم منــه ادلور أو التسلســل« ]املظّفــر، أصــول الفقــه، ج 2، ص 29[.

ــن  ــات احلس ــرت إلثب ــي ذك ــة الّ ــن املتين ــن الرباه ــك م ــر ٰذل إىل غ
ــارن، ص 295[ ــه املق ــة للفق ــول العاّم ــم، األص ــر: الحكي ــن. ]انظ ــح العقلّي والقب

ــول  ــن الق ــح ع ــد أفص ــة فق ــن اإلمامّي ــايّن م ــق األصفه ــا املحّق وأّم
ــل  ــال: »ب ــث ق ــر حي ــٍو آخ ــن بنح ــاه، ولٰك ي نتبّن

ّ
ــق اذل ــّي املحّق اتلفصي

ــا، بمعــى أّن  املــراد بذاتّيــة احلســن والقبــح كــون احلكمــن عرًضــا ذاتيًّ
العــدل بعنوانــه والظلــم بعنوانــه حيكــم عليهمــا باســتحقاق املــدح واذلّم، 
مــن دون حلــاظ اندراجــه حتــت عنــواٍن آخــر، خبــالف ســائر العناويــن، 
ــا رّبمــا تكــون مــع حفظهــا معروضــًة لغــر مــا يرتتّــب عليــه لــو  فإنّه
ــا يف  ــظ عنوانهم ــع حف ــا م ــذب، فإنّهم ــدق والك ــه اكلص ــّي ونفس خ
ــتحقاق  ــب اس ــن يرتتّ ــي للمؤم ــذب املن ــن والك ــك للمؤم ــدق املهل الص
ــب  ــن، ويرتتّ ــم ىلع املؤم ــت الظل ــه حت ــاظ اندراج اذلّم ىلع األّول بلح
ــان إىل  ــوان االِحس ــت عن ــه حت ــاين الندراج ــدح ىلع اثل ــتحقاق امل اس
ــدرج األّول  ــهما ين ــذب ونفس ــدق والك ــّي الص ــو خ ــن، وإن اكن ل املؤم
حتــت عنــوان العــدل يف القــول، واثلــاين حتــت عنــوان اجلــور ، فضــاًل 
ــي يف نفســها ال تنــدرج حتــت عنــواٍن ممــدوٍح أو  عــن ســائر األفعــال الّ

ــة، ج 2، ص 9[. ــة يف رشح الكفاي ــة الدراي ــايّن، نهاي ــوٍم« ]األصفه مذم
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رابًعا: حاجة العقل إلى الدين

ال بــأس باإلشــارة الريعــة إىل بيــان حاجــة العقــل إىل املعرفــة ادلينّية 
ــة؛ نظــًرا الرتباطــه  ــة اذلاتّي ــه العقلّي ــه بمعرفت ــة، وعــدم اكتفائ اخلارجّي

بنحــٍو جــديلٍّ بموضــوع ابلحــث هنــا، فنقــول:

ــن  ــان إىل  ادلي ــة اإلنس ــول حاج ــّددٌة ح ــاٌت متع اه
ّ

ــرت ات ــد ظه ق
تــرتاوح بــن اإلفــراط واتلفريــط؛ نتيجــة االختــالف يف الرؤية الفلســفّية 

ــة. ــة واالجتماعّي ــه ومســاحته املعرفّي ــن، واغيت لدلي

ــان إىل  ــة اإلنس ــر حاج ي أنك
ّ

ــويّب )deism( اذل ــاه الرب
ّ

ــاك االت فهن
ــاٌه آخــر يف العالــم 

ّ
ادليــن، وباتلــايل اكتفــاءه بنفســه، ويف املقابــل ظهــر ات

ــّي  ــوّي احلنب ــاه احلش
ّ

ــايّن اكالت ــل اإلنس ــٍة للعق ــر أّي قيم ــاليّم ينك اإلس
واألخبــارّي، وباتلــايل احتيــاج اإلنســان إىل ادليــن يف لّك يشٍء يف حياتــه 

ــه. ــع ترّصفات يف تفكــره وفكــره ومجي

ــة  ــد ىلع العالق ــٌث يؤّك ــاٌه ثال
ّ

ــر ات ــن ظه اه
ّ

ــن االت ــال ٰهذي ويف قب
ــاه العقــاليّن كمــا ســيأيت بيانه.

ّ
اتلاملّيــة بــن العقــل وادليــن، وهــو االت

ومــن الطبيــّي أّن املعــّي بتحقيــق ٰهــذه املســألة هــو العقــل الربهــايّن 
ــا إىل  ــا أرشن ــه كم ــو يف نفس ــا ه ــع كم ــة الواق ــا معرف ــن نل ي يضم

ّ
اذل

ــول  ــة ـ رس ــات الرشيف ــاء يف الرواي ــا ج ــا ـ كم ــو أيًض ــابًقا،  وه ــك س ٰذل
ــه ىلع انلــاس ]الكلينــّي، أصــول الــكايف، ص 16[، وباتلــايل فهــو  اهلل ابلاطــن وحّجت
ــه  ــوع إيل ــي الرج ــان، فينب ــد اإلنس ــّي عن ــّي ادلاخ ــويح اإللٰ ــل ال يمّث

ــه. ــواب من ــاف اجل واستكش
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ــه  ــة؛ ألنّ ــا ـ هل حّجّيتــه اذلاتّي العقــل الربهــايّن ـ كمــا ســبق وأن ذكرن
ــه  ــتقّل بمنهج ــو يس ــدق، وه ــة الص ــٍة وذاتّي ــادئ واضح ــن مب ــق م ينطل
ــة  ــه األخالقّي ــة، ومنظومت ــة اللكّّي ــه الكونّي اتلفكــرّي، وبتشــكيل رؤيت

ــٍة أخــرى. ــاٍة معرفّي ــأّي قن ــة دون االســتعانة ب القيمّي

ومــن خــالل رؤيتــه الفلســفّية يثبــت وجــود مبــدإٍ إلـٰـيٍّ حكيــٍم خلق 
ــم،  ــن تقوي ــان يف أحس ــق اإلنس ــورٍة، وخل ــن ص ــون ىلع أحس ــذا الك ٰه
ــه يمــّز بــن احلــّق وابلاطــل واحلســن  ي ب

ّ
ــم اذل ووهــب هل العقــل احلكي

والقبيــح، وســّخر هل مــا يف الســماوات واألرض؛ مــن أجــل أن يصــل إىل 
أقــى كمــاهل املمكــن هل.

ــلكتن  ــة مش ــه يف مواجه ــل نفس ــد العق ــه جي ــت نفس ــن يف الوق ولٰك
ــه،  ــان ورّب ــن اإلنس ــة ب ــة اتلفصيلّي ــق بالعالق ــيّتن، األوىل تتعلّ أساس
ــن  ــي يؤم ــة الّ ــة االجتماعّي ــق العدال ــة تطبي ــق بكيفّي ــرى تتعلّ واألخ

ــاس. ــع انل ــل م ــا يف اتلعام ــنها ورضورته ــل حبس العق

أّمــا األوىل، فمــن الواضــح أّن العقــل يــدرك جّيــًدا حاجــة اإلنســان إىل 
توطيــد عالقتــه مــع أبويــه الذليــن اكنــا الســبب يف وجــوده يف ٰهــذه احلياة؛ 
ــه،  ــه وتعليم ــم يف تربيت ــتعانة بقدرته ــه، ولالس ــم علي ــكًرا لفضله ش
فإنـّـه أحــوج إىل توطيــد ٰهــذه العالقــة مــع رّبــه وخالقــه ورازقــه؛ شــكًرا 
ــة، إذ  ــة واألخروّي ــه ادلنيوّي ــاًء حلواجئ ــه، وقض ــزتادًة لفضل ــه، واس ألنعم
يشــعر اإلنســان يف خضــّم ٰهــذه املشــالك واتلحّديــات والشــدائد ادلنيوّيــة 
إىل احلاجــة املاّســة لركــٍن وثيــٍق يلجــأ إيلــه فيحميــه، ويدعــوه فيلّبيــه، 
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ــا  ــه يف ادلني ــاؤل يف نفس ــل واتلف ــزرع األم ــه، وي ــه فيكفي ــوّك علي ويت
واآلخــرة، مّمــا هل أكــرب األثــر يف حتصيــل الســكينة واالطمئنــان انلفــّي 

واالســتقرار الــرويّح.

ــاس  ــة ىلع أس ــه األخالقّي ــس منظومت ــل وإن أّس ــة فالعق ــا اثلاني وأّم
مبــدإ العــدل واإلنصــاف، واســتطاع أن يتعــّرف ىلع املنظومــة األخالقّية 
ــان أن  ــن األحي ــٍر م ــه يف كث ــّذر علي ــه يتع  أنّ

ّ
ــة، إال ــطّية العادل الوس

ــذه  ــن يف ٰه ــه وحقــوق اآلخري ــق حبّق يتعــّرف ىلع انلظــام احلقــويّق املتعلّ
ــا  ــن هن ــه، وم ــقٍّ حّق ــاء لّك ذي ح ــن إعط ــّكأن م ــّى يتم ــاة، ح احلي
يــدرك العقــل رضورة احلاجــة إىل خالقــه وصانعــه ومدبـّـره، وهــو أعلــم 
ــن  ــا هل م ــّن هل م ــده؛ يلب ــان أو يفس ــح اإلنس ــا يصل ــق، وبم ــا خل بم
ــجم  ــٍو ينس ــن، بنح ــاه اآلخري ــات ت ــن الواجب ــه م ــا علي ــوق، وم احلق
ــة  ــق العدال ــذا تتحّق ــوهل، وبٰه ــن ح ــم م ــان والعال ــة اإلنس ــع طبيع م
ــة  ــات البرشّي ــايّع يف املجتمع ــردّي واالجتم ــتوين الف ــة ىلع املس ّي

ٰ
اإلهل

. ــيٍّ ــيٍّ واق ــٍو تفصي بنح

ــتلزم  ــوت يس ــد امل ــاة بع ــل باحلي ــان العق ــة إىل أّن إيم ــذا باإلضاف ٰه
معرفتــه بــكّل مــا يمكــن أن يرتتـّـب ىلع أفعــاهل االختيارّيــة يف ٰهــذا العالم 

ــم اآلخــر بعــد املــوت. مــن عواقــب يمكــن أن تنفعــه أو تــرّضه يف العال

ــة أن  ّي
ٰ
ــة اإلهل ــا تقــّدم يــدرك العقــل أّن مقتــى اللطــف والعناي ومّم

ــه  ي يدرك
ّ

ــراغ اذل ــذا الف ــأ ٰه ــٌل يم ــيٌّ متام ــٌج إلٰ ــاك برنام ــون هن يك
العقــل مــن نفســه؛ مــن أجــل أن يصــل اإلنســان يف ٰهــذه احليــاة ألقــى 
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مــا يمكــن أن يصــل إيلــه مــن الكمــاالت الفرديـّـة واالجتماعّيــة، ويضمن 
هل احليــاة الســعيدة يف ادلنيــا واآلخــرة، وٰهــذا الربنامــج اإللـٰـّي هــو ادليــن.

خامًسا: حاجة الدين إلى العقل

ــألة  ــذه املس ــل، وٰه ــة إىل العق ــة ادلينّي ــة املعرف ــا حاج ــد منه ونقص
ــة  ــا، املتعلّق ــي قبله ــألة الّ ــن املس ــًة ع ــّل أهّمّي ــا ال تق ــة إىل أنّه باإلضاف
باحلاجــة إىل املعرفــة ادلينّيــة، فــي تصــّب يف حتقيــق املســألة الرئيســة يف 

ــة. ــذه املقال ٰه

ــّدٍة دوره  ــم بش ــن أو حتّج ــذف ادلي ــاٌت حت اه
ّ

ــاك ات ــت هن ــا اكن فكم
يف احليــاة، اكن هنــاك ىلع الطــرف املقابــل مــن حيــذف العقــل ويقصيــه 

ــه. ــوم بتهميش ــّدٍة ويق ــم دوره بش ــة أو حيّج باللكّّي

وحنــن ســنبحث هنا عــن دور العقــل يف املعرفــة ادلينّية ىلع مســتوياتها 
املعرفّيــة اثلالثة العقديّــة والترشيعّيــة واألخالقّية.

1 ـ دور العقل في المعرفة الدينّية العقدية

ــن  ــٍة ع ــادئ  وجوديّ ــن مب ــه م ــتمل علي ــا تش ــة بم ــدة ادلينّي إّن العقي
ــة لدليــن،  ــة الكونّي ــل أصــل الرؤي ــم واملبــدإ واملعــاد تمّث اإلنســان والعال
ــا  ــدى مطابقته ــن م ــة م ــا الواقعّي ــا ومصداقّيته ــب صّحته ــا تكتس إنّم
ــة  ــن أصال ــاه م ــا أثبتن ــاًء ىلع م ــة، بن ــة الربهانّي ــة العقلّي ــة الكونّي للرؤي
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العقــل وحاكمّيتــه املعرفّيــة وحّجّيتــه اذلاتّيــة، ويمكــن اتلنبيــه ىلع ٰهــذا 
ادلور املهــّم واملصــرّي للعقــل اإلنســايّن يف جمــال املعرفــة ادلينّيــة العقديـّـة 

ىلع انلحــو اتلــايل:

أ ـ إثبــات أصــل احلاجــة إىل ادليــن بوصفــه رســالًة ســماوّيًة، وباتلــايل 
إثبــات رضورة انلبــّوة، كمــا أرشنــا إيلــه ســابًقا.

ي يثــي ىلع العقــل، وُيعــي مانتــه، 
ّ

ب ـ إّن ادليــن الصحيــح هــو اذل
ويعــرتف حبّجّيتــه، ويدعــو انلــاس إىل انلظــر واتلعّقــل واتلفّكــر واتلدبّر، 
وباتلــايل فــّل مــن جــاء بديــٍن يدعــو إىل تعطيــل العقــل أو تهميشــه أو 

ازدرائــه فهــو ديــٌن منحــوٌل.

ــٍة  ــٍة ومنظوم ــٍة عقديّ ــن رؤي ــه م ــا حيمل ــح بم ــن الصحي  ـج ـ إّن ادلي
ي يطابــق الرؤيــة الكونّيــة اتلوحيديّــة واألخالقّيــة 

ّ
أخالقّيــٍة هــو اذل

 ينبــي 
ً

ــا ومقبــوال الوســطّية للعقــل الربهــايّن، فادليــن حــّى يكــون واقعيًّ
ــة. ــة والعملّي ــة انلظرّي ــوهل اللكّّي ــه وأص  يف مبادئ

ً
ــوال ــون معق أن يك

ــألة أن  ــذه املس ــق ٰه ــا اآلن يف حتقي ــا يهّمن ، وم ــايلٍّ ــٍو إمج ــذا بنح ٰه
نــرشع يف بيــان كيفّيــة تعامــل العقــل مــع انلصــوص ادلينّيــة املختلفــة، 
ــٍة ونصــوٍص  ــٍة عقديّ ــي سنقّســمها بالقســمة األوىل إىل نصــوٍص نظرّي الّ
عملّيــٍة، ونــرئج ابلحــث عــن انلصــوص العملّيــة إىل ابلحــث الترشيــّي 
ــٍة،  ــٍة وجزئّي ــة إىل لكّّي ــوص انلظرّي ــا انلص ــم ثانيً ــّم نقّس ــاليّق، ث واألخ
ــار  ــدور وإىل أخب ــرة الص ــوٍص متوات ــّقيها إىل نص ــم بش ــي ستنقس والّ

ــرة. اآلحــاد غــر املتوات
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وثّمــة مالحظــٌة جيــب االنتبــاه إيلهــا، ويه أّن مــا ســنتلكّم عنــه هــو 
ــكالم  ــس ال ــّددًة، ولي ــائط متع ــا بوس ــة إيلن ــة املنقول ــوص الرشعّي انلص

 . حــول مــا يعلمــه انلــّي واإلمــام

األوىل: النصوص املتواترة الكلّّية

ويه تنقســم بٰهــذا االعتبــار إىل نصــوٍص صحيــٍة يف املعــى املطلــوب، 
ــّوة  ــل انلب ــرشك، أو أص ــي ال ــد ون ــل اتلوحي ــة ىلع أص ــات ادلالّ اكآلي
واملعــاد، فتكــون قطعّيــة الصــدور وادلاللــة، وحتــي عــن الواقــع 
 ، بالــرضورة، وإىل نصــوٍص أخــرى غــر صحيــٍة يف معناهــا بنحــٍو قطــيٍّ
ــا  ــون حينه ــرى، فتك ــاٍن دون أخ ــًى أو مع ــرًة يف مع ــون ظاه ــن تك ولٰك

ــة. ــة ادلالل ــدور ظّنّي ــة الص قطعّي

أّمــا انلصــوص الرصحيــة يف املعــى، فتكــون موافقــًة للعقــل الربهــايّن 
ــدًة ألحامــه الســديدة، وتســّى بانلصــوص اإلرشــاديّة  بالــرضورة، ومؤّي

حلكــم العقــل، بمعــى أّن العقــل يســتقّل بمعرفــة مــا حتــي عنــه.

ــالوًة ىلع  ــاديّة - ع ــوص اإلرش ــذه انلص ــل ٰه ــة ملث ــفة الوجوديّ والفلس
اتلذكــر العمــّي لإلنســان الغافــل عــن حقائــق الوجــود - فــإّن هلــا حكمًة 
عظيمــًة يف موافقتهــا للعقــل، ويه اكتســاب احلّجّيــة واملرشوعّيــة العلمّية 
ــد اهلل  ــّي هــو مــن عن ــذا انلــّص ادلي ــأّن ٰه ــي يطمــّن ب مــن العقــل؛ ل
العليــم احلكيــم؛ حــّى يســلّم هل العقــل بعــد ٰذلــك تعّبــًدا بمــا يقــول مــن 
معــارف جزئّيــٍة وأحــاٍم عملّيــٍة اعتبارّيــٍة خارجــٍة عــن حريــم العقــل، 
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ــل،  ــدود العق ــا يف ح ــبق وأن أرشن ــا س ــه، كم ــة فراغ ــٍة يف منطق وواقع
ــٌة كمــا قلنــا. فالعقــل مرشوعّيتــه ذاتّي

ــرشط أن  ــل ب ــن العق ــبٌة م ــه مكتس ــّي، فمرشوعّيت ــّص ادلي ــا انل وأّم
يوافــق يف أصــوهل ومبادئــه اللكّّيــة األصــوَل واملبــادئ العقلّيــة الرضورّيــة.

فٰهذه يه احلكمة من وجود ٰهذه انلصوص اإلرشاديّة.

وأّمــا انلصــوص اللكّّيــة الظّنّيــة ادلاللــة، فــي ال تفيــد العلــم 
بالواقــع، كمــا هــو واضــٌح؛ ألّن الظــّن ال يغــي مــن احلــّق شــيئًا، كمــا 
أرشــد القــرآن الكريــم إىل ٰذلــك أيًضــا بنفســه، ونــى بشــّدٍة عــن اتّبــاع 
ــًة  ــوص حّج ــذه انلص ــل ٰه ــون مث ــن أن تك ــال يمك ــايل ف ــّن؛ وباتل الظ

ــة. ــادات ايلقينّي ــفًة يف االعتق اكش

ــا  ــايّن، إّم ــل الربه ــم العق ــة يف حري ــة الواقع ــوص الظّنّي ــذه انلص وٰه
أن تكــون موافقــًة هل يف ظاهرهــا فتحمــل ىلع املعــى املوافــق، أو تكــون 
ــي يه  ــات اجلــرب واتلفويــض واتلجســيم، الّ ــًة هل يف ظاهرهــا، كآي خمالف
ــة، فتــرصف  ــا ـ مــن أبــرز مصاديــق املتشــابهات القرآنّي ـ حبســب نظرن

ــٍد. ــٍف أو تردي ــال توّق ــل، ب عــن ظاهرهــا باتلأوي

الثانية: النصوص املتواترة الجزئّية: 

مــن الواضــح أّن ٰهــذه انلصــوص خارجــٌة عــن حريــم العقــل الربهايّن، 
ــق ايلقــن الربهــايّن اخلــاّص بهــا، ويه تنقســم  ــا يعــي اســتحالة تعلّ مّم

32

مجلة الدليل / 

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020

العدد الثامن



ــوم القيامــة مــن احلــور  ــة، كبعــض أحــوال ي ــة ادلالل إىل نصــوٍص قطعّي
والقصــور وانلــران، وإىل نصــوٍص ظّنّيــة ادلاللــة.

ــا  ــا؛ ألنّه ــق به ــل اتلصدي ــب العق ــة، فيوج ــة ادلالل ــا القطعّي أّم
قطعّيــة الصــدور وادلاللــة مــن اهلل  أو املعصــوم ؛ حيــث ال 
ــط  ــّد األوس ــدان احل ــا ـ لفق ــا ذكرن ــا ـ كم ــيٌّ عليه ــاٌن عق ــد بره يوج
اثلبــويّت، وٰهــذا معــى قــول ابــن ســينا: »إّن املعــاد منــه مــا هــو منقــوٌل 
ــق  ــة وتصدي ــق الرشيع ــن طري  م

ّ
ــه إال ــبيل إلثبات ــرشع، وال س ــن ال م

ي للبــدن عنــد ابلعــث، وخــرات ابلــدن ورشوره 
ّ

خــرب انلبــّوة، وهــو اذل
ــي  ــة الّ معلومــٌة، ال حيتــاج إىل أن تعلــم، وقــد بســطت الرشيعــة احلّق
ــٌد  حــال الســعادة والشــقاوة  ــا حمّم ــا وســّيدنا وموالن ــا بهــا نبّين أتان

ــفاء، ص 423[. ــات الش ــينا، إلٰهيّ ــن س ــدن« ]اب ــب ابل ــي حبس الّ

غــر،  ال  الروحــايّن  املعــاد  ىلع  قائــٌم  العقــّي  الربهــان  أّن   أي 
 أّمــا اجلســمايّن اتلفصيــّي منــه فاملرجــع فيــه قبــول قــول الصــادق 

ق ، وٰهذا معى اتلصديق القطّي اتلعّبدّي. املصدَّ

ــدة، فــال  ــواردة يف جمــال العقي ــوص الظّنّيــة ادلاللــة ال أّمــا انلص
معــى للتصديــق القطــّي بهــا، ال عقــاًل وال رشًع؛ ألنّــه يلــزم انقــالب 
 االعتقــاد 

ّ
ــا، وهــو حمــال. فــال يبــى إال ــه ظنًّ ــا يف حــال كون الظــّن قطًع

الظــّيّ بهــا، وهــو حاصــٌل ىلع أّي حــاٍل، ويبــى العلــم بمفادهــا يف حــّز 
، فتشــملها  اإلمــان. واغبًلــا مــا يكــون لٰهــذه انلصــوص الظّنّيــة أثــٌر عميٌّ
ــى  ــن بمع ــه، ولٰك ــول الفق ــم أص ــة يف عل ــّيّ اثلابت ــور الظ ــة الظه حّجّي
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ــان  ــع باإلنس ــث تدف ــاد؛ حي ــظ واإلرش ــام الوع ــتعماهلا يف مق ــواز اس ج
ــيغها  ــٌة يستس ــح واقعّي ــة، ويه مصال ــن الرذيل ــره ع ــة، وتزج إىل الفضيل

ويؤّيدهــا العقــل.

الثالثة: أخبار اآلحاد الكلّّية: 

واملعروفــة خبــرب اثلقــة، وهــو ظــّيّ الصــدور؛ لوجــود مقتــي الصــدق 
ــا؛ لعــدم  ــة أو ظّنّيه ــًة هل ســواٌء اكن قطــّي ادلالل ــة نظرّي ــه، وال حّجّي في
العلــم بصــدوره مــن املعصــوم ، ولٰكــن إن وافــق العقــل يف ظاهــره 
ــم  ــه أو رّده حبك ــب تأويل ــه وج ــل، وإن خالف ــم العق ــاديًّا حلك اكن إرش

ــا. العقــل والــرشع، كمــا ســيأيت تفصيلــه الحًق

الرابعة: أخبار اآلحاد الجزئّية: 

ويه ظّنّيــة الصــدور؛ للســبب الســابق نفســه، فــال حّجّيــة هلــا أيًضا، 
ــل أو  ــن العق ــا م ــند هل ــه ال س ــًة؛ ألنّ ــة أو ظّنّي ــة ادلالل ــواٌء اكن قطعّي س
الــرشع، ولٰكــن كمــا قلنــا، إن اكن هلــا أثــٌر عمــيٌّ - كمــا هــو الغالــب 
ــر  ــاد، كأك ــظ واإلرش ــد الوع ــتعماهلا بقص ــن اس ــع م ــال مان ــا - ف فيه
ــرة  ــاء  وس ــاء واألويل ــات األنبي ــة، ومقام ــرب والقيام ــات الق رواي

ــّي.  ــد العم ــذا معــى اتلعّب الصاحلــن، وٰه

ــاد  ــار اآلح ــع أخب ــّي م ــل العق ــة اتلعام ــا يف كيفّي ــاه هن ــا أوردن وم
ــاه يف  ي أوردن

ّ
ــّي اذل ــق العل ــى اتلحقي ــو مقت ــة، فه ــة العقديّ انلظرّي

ــان  ــايّن، أو يف بي ــل الربه ــة للعق ــة اذلاتّي ــان احلّجّي ــواٌء يف بي ــابق، س الس
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ــاء  ــر العلم ــس نظ ــو نف ــذا ه ــّي، وٰه ــل انلق ــة لدليل ــة املعرفّي الصالحّي
املحّققــن، ال ســّيما مــن اإلمامّيــة، ىلع خــالف مــا ذهــب إيلــه علمــاء 
ي ســوف نشــر إيلــه الحًقــا باختصــاٍر.

ّ
ــاه الســلّي األخبــارّي، واذل

ّ
االت

ــه ،  ــارّي يف كتاب ــى األنص ــيخ  مرت ــا أورده الش ــا م ــورد هن ــن ن وحن
ــاب تنبيهــات الظــّن، حيــث  ــار الفقهــاء يف ب ــا عــن كب ــه أيًض ومــا نقل
قــال: »اثلــاين: مــا جيــب االعتقــاد واتلديّــن بــه إذا اتّفــق حصــول العلــم 
ــوب  ــدم وج ــروض ع ــث اكن املف ــارف، فحي ــل املع ــض تفاصي ــه، كبع ب
حتصيــل املعرفــة العلمّيــة، اكن األقــوى القــول بعــدم وجــوب العمــل فيــه 
ــرة  ــار الكث ــه، لأخب ــف في ــو فــرض حصــوهل ووجــوب اتلوّق بالظــّن، ل
ــه: "إذا جاءكــم  انلاهيــة عــن القــول بغــر علــم واآلمــرة باتلوّقــف، وأنّ
مــا تعلمــون فقولــوا بــه، وإذا جاءكــم مــا ال تعلمــون فهــا، وأهــوى بيــده 
ــك  ــواردة يف تل ــارة ال ــون األم ــن أن تك ــك ب ــرق يف ٰذل ــه"، وال ف إىل في

ــا أو غــره«. املســألة خــرًبا صحيًح

وقــال أيًضــا: »قــال شــيخنا الشــهيد اثلــاين يف "املقاصــد العلّية" بعــد ذكر 
أّن املعرفــة بتفاصيــل الــربزخ واملعــاد غــر الزمــٍة "وأّما مــا ورد عنــه  يف 
ذٰلــك مــن طريــق اآلحــاد، فــال جيــب اتلصديــق بــه مطلًقــا، وإن اكن طريقه 
، وقــد اختلــف يف جــواز العمــل بــه يف  صحيًحــا؛ ألّن اخلــرب الواحــد ظــّيٌّ
األحــام الرشعّيــة الظّنّيــة، فكيــف باألحــام االعتقاديـّـة العلمّيــة« انتــى، 
ثــّم قــال: »وظاهــر الشــيخ يف العــّدة أّن عــدم جــواز اتلعويــل يف أصــول ادلين 

 عــن بعــض غفلــة أصحــاب احلديــث«.
ّ

ىلع أخبــار اآلحــاد اتّفــايقٌّ، إال
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ــاه 
ّ

وأقــول: إّن املقصــود بأصحــاب احلديــث هــم أصحــاب االت
يــن يتّبعــون الظنــون واألوهــام.

ّ
األخبــارّي الســطيّح اذل

ــدم  ــى ع ــّيد املرت ــن الس ــر ع ــّي يف الرائ ــر املح ــاف: »وظاه وأض
ــول، ص 331[. ــد األص ــارّي، فرائ ــاًل« ]األنص ــه أص ــالف في اخل

وإنّمــا أنقــل ٰهــذا الــكالم يلتبــّن للغافلــن مــدى عبثّيــة ٰهــذا الرصاع 
ــفة  ــن الفالس ــودًة ب ــاره موج ــت آث ــا زال ي م

ّ
ــم، واذل ــّي القدي اتلاري

ــار  ــة بأخب ــاء ايلقينّي ــن احلكم ــرّدون براه ــوا ي ــث اكن ــن، حي واألخبارّي
ــوق الربهــان! فأســاؤوا  ــل ف ــًة، ب ــي توّهموهــا برهانّي ــة، الّ اآلحــاد الظّنّي
ــوا  ــة، وفّرق ــر والزندق ــم بالكف ــاء، واتّهموه ــفة واحلكم ــّن بالفالس الظ

ــدًدا. ــق ق ــا طرائ ــة وجعلوه األّم

ــل  ــاب العق ــن أصح ــة م ــن العاّم ــلف م ــاء الس ــف علم ــا موق وأّم
ــة  ابليــايّن املتطــّرف، فلــم يتورّعــوا عــن اعتمــاد أصالــة انلــّص وحاكمّي
أخبــار اآلحــاد الظّنّيــة ىلع العقــل مطلًقــا، ولــم يبالــوا بنتاجئــه الوخيمــة، 
ســواٌء ىلع املســتوى العقــدّي أو العمــّي والســلويّك... وحنــن ننقــل عنهــم 

ــذا الشــأن: باختصــاٍر بعــض مــا أوردوه يف ٰه

قــال ابــن تيمّيــة: »مذهــب أصحابنــا احلنابلــة أّن أخبــار اآلحــاد املتلّقــاة 
بالقبــول تصلــح إلثبــات أصــول ادليانــات« ]ابــن تيميّة،املســّودة يف أصــول الفقــه، ص 245[.

ــن«  ــال األســفرائيّي الشــافّي: »يُعمــل خبــرب الواحــد يف أصــول ادلي ق
ــة، ج 1، ص 19[. ــوار البهيّ ــع األن ــيّل، لوام ــطّّي الحنب ]الش
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ــد.  ــول خــرب الواحــد يف العقائ ــرّب اإلمجــاع ىلع قب ــد ال ــن عب وذكــر اب
]ابــن عبــد الــّر، التمهيــد، ج 1، ص 145[

بــل لــم يكونــوا يبالــوا بمخالفــة ظواهــر انلصــوص املتشــابهة ألحــام 
ــًا  ــٌل مال ــأل رج ــة: »س ــن عيين ــفيان ب ــد روي س ــة، فق ــل الرضورّي العق
ــٌك  ــكت مال ــتوى؟ فس ــف اس ــتَوَى، كي ــرِْش اْس َع

ْ
ــُن ىلَعَ ال ــال: الرَّْحٰ فق

ــه  ــتواء من ــال: االس ــّم ق ــديد[، ث ــرق الش ــاء ]أي الع ــاله الرحض ــّى ع ح
معلــوٌم والكيــف منــه غــر معقــوٍل، والســؤال عــن ٰهــذا بدعــٌة، واإليمان 

ــالء، ج 8، ص 106[. ــّي، ســري أعــالم النب « ]الذهب
ًّ

ــاال ــك ض ــٌب، وإيّن ألظّن ــه واج ب

ــر  ــة بغ ــل اجلّن ــقٌّ أله ــة ح ــاوّي: »والرؤي ــٍر الطح ــو جعف ــال أب وق
 

َ
ٌة  إِىل ــارِضَ ــٍذ نَ ــوٌه يَْوَمئِ ــا: وُُج ــه كتابن ــق ب ــا نط ــٍة كم ــٍة وال كيفّي إحاط
َربَِّهــا نَاِظــَرٌة، وتفســره ىلع مــا أراد اهلل - تعــاىل - وعلمــه، وّك مــا جــاء 
ــاه  يف ٰذلــك مــن احلديــث الصحيــح عــن الرســول فهــو كمــا قــال، ومعن
ىلع مــا أراد، ال ندخــل يف ٰذلــك متأّولــن بآرائنــا وال متوّهمــن بأهوائنــا« 

ــة، ص 31[. ــدة الطحاويّ ــاوّي، العقي ]الطح

ــيخ  ــاهل الش ــا ق ــل م ــن، فننق ــلف املعاصي ــاء الس ــف علم ــا موق وأّم
ــه الرســّي: ــه مــن ىلع موقع ــاز وأفــى ب ــن ب ــز ب ــد العزي عب

ــر يف  ــى، وانلظ ــة املع ــل، ومعرف ــم واتلعّق ــذا اتلفّه ــل يف ٰه »دور العق
ــا  ــّدم م ــس هل أن يُق ــا، ولي ــّنة - وصّحته ــق بالس ــا يتعلّ ــانيد - فيم األس
ــّنة،  ــاب والس ــع للكت ــب أن ختض ــنة، بل... جي ــاب والس ــرى ىلع الكت ي
ــاهل  ــا ق ــم ىلع م ــم أو آراءه ــوا عقوهل ــالم أن يُقّدم ــل اإلس ــس أله ولي
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ــه  ــل ويتفّق ــه أن يتأّم ــا وظيفت ــٌع، وإنّم ــل تاب ــّنة، فالعق ــاب والس الكت
ــة  ــة واملعزتل ــن رشعــوا مــن اجلهمّي ي

ّ
ــرّشع، فاذل ويعمــل، وليــس هل أن ي

وغرهــم هلكــوا ووقعــوا يف أنــواٍع مــن ابلاطــل؛ تلقديمهــم العقــول ىلع 
ــاع  ــوب وإخض ــاع القل ــول وإخض ــاع العق ــب إخض ــوص، والواج انلص
انلفــوس للنصــوص، وأن يكــون املؤمــن تابًعــا لكتــاب اهلل، وملــا صّحــت 
بــه الســّنة عــن رســول اهلل ، ولٰكــن يســتعمل عقلــه يف معرفــة املعى، 
يف صّحــة احلديــث وعــدم صّحتــه، يســأل أهــل العلــم، ينظــر يف الطــرق 
ــّدم رأيــه ىلع مــا  ــا أن يُق ــة إىل ٰذلــك، ٰهــذه يه وظيفــة العقــل، أّم املؤّدي

.]https://binbaz.org.sa/fatwas/kind/1[ »ــال ــن رشع اهلل ف ــه م ــت أنّ ثب

ــايّن  ــل ابلي ــايّن يف العق ــل اإلنس ــم العق ــٌح يف اخزتاهل ــو كالٌم صي وه
ي أنتــج العنــف واتلطــّرف ىلع 

ّ
ال غــر، وهــو نفــس العقــل املخــزتل اذل

مــّر اتلاريــخ.

ــة؛  ــة العقديّ ــل يف املعرف ــان دور العق ــن بي ــدر م ــذا الق ــي بٰه ونكت
نلنتقــل  بعــد ٰذلــك إىل بيــان دوره املعــريّف يف املعرفــة ادلينّيــة الترشيعّيــة

2 ـ دور العقل في المعرفة الدينّية التشريعّية

ــايّن أّن  ــل الربه ــة للعق ــدود املعرفّي ــان احل ــد بي ــا عن ــبق وأن أرشن س
القضايــا الترشيعّيــة اتلفصيلّيــة املتعلّقــة بمــا ينبــي فعلــه أو تركــه تقــع 
ــا  ــد ُمرّشعه ــطى يف ي ــا الوس ــون حدوده ــّي؛ لك ــراغ العق ــة الف يف منطق

ــل. دون العق
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ــذه  ــؤويّلته يف ٰه ــن مس ــّى ع ــل يتخ ــذا أّن العق ــي ٰه ــن ال يع ولٰك
 إىل 

ّ
ــدهل ــل ي ــه، ب ــة الواســعة، ويكيــل اإلنســان إىل أهوائ املنطقــة احلياتّي

ــاك  ــس هن ــة، ولي ــلوكّية اتلفصيلّي ــه الس ــده يف أحام ــه ويرش ــن يهدي م
ي خلقــه وســّواه يف أحســن صــورٍة، فهــو 

ّ
أفضــل مــن الشــارع احلكيــم اذل

ــر. ــم بمــن خلــق، وهــو اللطيــف اخلب أعل

وبنــاًء ىلع ٰذلــك فــإّن العقــل الربهــايّن يوجــب ىلع اإلنســان االمتثــال 
ــة  ــام الرشعّي ــن األح ــم م ــارع احلكي ــن الش ــدوره ع ــت ص ــا ثب ــّل م ل
مــن خــالل الطــرق العقالئّيــة املعتــربة الـّـي اكتشــفها الفقهــاء والعلمــاء 

ــذا املجــال. األصويّلــون املتخّصصــون يف ٰه

وسنشــر باختصــاٍر وبمــا يتناســب مــع طبيعــة ٰهــذا ابلحــث العــاّم إىل 
دور العقــل يف املعرفــة الترشيعّيــة عنــد األصويّلــن مــن علمــاء اإلمامّيــة 
يــن حيرتمــون العقــل ومانتــه الترشيعّيــة، ومــن أراد اتلفصيــل 

ّ
اذل

ــاليّم. ــه اإلس ــول الفق ــم أص ــا يف عل ــي دّونوه ــم الّ ــع إىل حبوثه فلرج

ــيماته  ــم وتقس ــّي عنده ــل العق ــف ادليل ــان تعري ــنتعّرض إىل بي وس
ــم: ــة عنده ــه العلمّي ــّم حّجّيت ــة، ث املنطقّي

أ ـ تعريف الدليل العقيّل: 

ــة  ــة ىلع أّن العقــل هــو أحــد األدلّ ــاء األصــول اإلمامّي ــق علم اتّف
الكتــاب  مــع  الرشعّيــة  األحــام  اســتنباط  املعتــربة يف  األربعــة 

ــاع. ــّنة واإلمج والس
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وقــد عــّرف األصفهــايّن ادليلــل العقــّي بأنـّـه »لّك حكــٍم عقيٍّ يســتنبط 
« ]األصفهــايّن، هدايــة املسرتشــدين، ج 3، ص 539[. منــه حكــٌم رشيعٌّ

ــم  ــع باحلك ــب القط ــل يوج ــم للعق ــه »لّك حك ــر بأنّ ــه املظّف وعّرف
.]262 2، ص  ج  الفقــه،  أصــول  ]املظّفــر،  الــرشيّع« 

ب ـ تقسيم الدليل العقيّل:

: قّسم األصويّلون ادليلل العقّي إىل مستقلٍّ وغر مستقلٍّ

ت العقلّية
ّ

ـ املستقل

ويه القضايــا العقلّيــة املجــّردة ابلدهّيــة الّــي يدركهــا العقــل بذاتــه، 
، كحســن العــدل وقبــح الظلــم،  وال يفتقــر فيهــا إىل وجــود نــصٍّ رشيعٍّ
ي 

ّ
وهــو مبــيٌّ ىلع مــا بيّّنــاه ســابًقا مــن اتلحســن واتلقبيــح اذلاتيـّـن، اذل

هــو مبــى احلكمــاء والعديّلــة مــن املعزتلــة واإلمامّيــة.

ــي يستكشــف منهــا  ــة الّ ت العقلّي
ّ

ــر: »احنصــار املســتقال قــال املظّف
ــن«  ــح العقلّي احلكــم الــرشيّع يف مســألٍة واحــدٍة ويه اتلحســن واتلقبي

]املظّفــر، أصــول الفقــه، ج 2، ص 213 [.

 وادليلــل العقــّي فيهــا هــو مــا تألـّـف مــن مقّدمتــن عقلّيتــن جمّردتن 
مثــل (العــدل حيســن فعلــه عقــاًل، وك مــا حيســن فعلــه عقــاًل حيســن 

فعلــه رشًع)

فاملقّدمــة الصغــرى هنــا عقلّيــٌة بدهّيــٌة مســتقلٌّة بنــاًء ىلع مــا بيّّناه من 
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احلســن والقبــح اذلاتيّــن للعــدل والظلــم، وأّمــا الكــربى فــي مالزمــٌة 
ــن  ــّي واتلحس ــّي القط ــن العق ــن اتلحس ــتقلٌّة ب ــٌة مس ــٌة رضورّي عقلّي
الــرشيّع، بنــاًء ىلع أّن لّك مــا حّســنه أو قّبحــه العقــل املســتقّل القطــّي 
 بمــا فيــه مصلحــٌة، وال 

ّ
ي ال يأمــر إال

ّ
حّســنه وقّبحــه الشــارع احلكيــم اذل

 عّمــا فيــه مفســدٌة.
ّ

ينــى إال

ت العقلّية 
ّ

ـ غري املستقل

ــن  ــف م ــل املؤلّ ــة، ويه ادليل ــات الرشعّي ــات اخلطاب ــّى بمالزم وتس
ــم  ــد عل ــل بع ــٌة، مث ــٌة قطعّي ــة عقلّي ــٌة واثلاني ــا رشعّي ــن إحداهم مقّدمت
العقــل بوجــوب احلــّج حيكــم بوجــوب مقّدماتــه العملّيــة، بنــاًء ىلع اتلالزم 

بــن الواجــب ومقّدمتــه؛ المتنــاع ذي املقّدمــة مــع عــدم املقّدمــة.

ــن  ــدى املقّدمت ــون إح ــل: »أن تك ــذا ادليل ــول ٰه ــر ح ــول املظّف يق
غــر عقلّيــٍة واألخــرى عقلّيــًة كحكــم العقــل بوجــوب املقّدمــة 
ــم  ــّم إيلها حك ــٌة وينض ــٌة صف ــٌة عقلّي ــذه مقّدم ــا، فٰه عند وجوب ذيه
ــا  ــف منهم ي يتألّ

ّ
ــل اذل ــّى ادليل ــا يس ــة. وإنّم ــوب ذي املقّدم الرشع بوج

ــم  ــو القس ــذا ه ــة. وٰه ــة العقلّي ــب املقّدم ــب جان ــل تغلي ــا؛ فأج عقليًّ
ت العقلّيــة، وإنّمــا 

ّ
اثلــاين مــن ادليلــل العقــّي، وهــو قســٌم غــر املســتقال

ســّي بٰذلــك ألنـّـه مــن الواضــح أّن العقــل لــم يســتقّل وحــده يف الوصــول 
ــاس«  ــي القي ــدى مقّدم ــرشع يف إح ــتعان حبكم ال ــل اس ــة، ب إىل انلتيج

]املظّفــر، أصــول الفقــه، ج 2، ص 264[.
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ــي،  ــر وانل ــاع األم ــتحالة اجتم ــل اس ــرى مث ــا أخ ــك قضاي وكٰذل
ــك. ــر ٰذل ــن ضّده،وغ ــي ع ــتلزم انل ــيء يس ــر بال واألم

ــّص أو  ــدان انل ــد فق ــة عن ــة العملّي ــل يف الوظيف ــم العق ــك حك وكٰذل
ــن. ــتغال العقلّي ــرباءة واالش ــاهل أو معارضته،اكل إمج

ــاٍن،  ــال بي ــح العقــاب ب ــا حكــم العقــل بقب ــل أيًض ــذا القبي ومــن ٰه
ــع  ــم، ودف ــّم ىلع امله ــم األه ــاق، وتقدي ــا ال يط ــف بم ــتحالة اتللكي واس

ــد. ــد بالفاس األفس

جـ  ـ حّجّية الدليل العقيّل يف الترشيع 

ذهــب علمــاء اإلمامّيــة األصويّلــون إىل حّجّيــة ادليلــل العقــّي بشــّقيه 
يف اســتنباط األحــام الرشعّيــة، واســتدلّوا باملالزمــة القطعّيــة بــن حكم 

، معــارج األصــول، ص 240[ العقــل وحكــم الــرشع. ]املحّقــق الحــيّلّ

ــون منهــم فمــع اعرتافهــم بقــدرة العقــل ىلع اتلحســن  ــا األخبارّي أّم
واتلقبيــح، ولٰكــن قالــوا إنـّـه غــر معصــوٍم، فــال يمكــن االعتمــاد عليــه 

يف اســتنباط األحــام الرشعّيــة، فينبــي اعتمــاد نصــوص املعصومــن. 

ــه ال  ــن أنّ ــابًقا، م ــاه س ــا حّققن ــبب فيم ــرتآبادّي: »والس ــال اإلس ق
ــي مبادئهــا بعيــدٌة عــن  يعصــم عــن اخلطــإ يف مــاّدة املــواّد يف العلــوم الّ
 أصحــاب العصمــة  ومــن أّن القواعــد املنطقّيــة غــر 

ّ
اإلحســاس إال

نافعــٍة يف ٰهــذا ابلــاب، وإنّمــا نفعهــا يف صــور األفــار كإجيــاب الصغــرى 
ــاه  ــا قلن ــد م ــو يؤّك ــة، ص 471[، وه ــد املدنيّ ــرتآبادّي، الفوائ ــربى« ]اإلس ــة الك ّي

ّ
ولك
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ــوه  ــمعوه وفهم ــد س ــم ق ــوٌم، وكأنّه ــّي معص ــل انلق ــم أّن ادليل ــن توّهمه م
ــؤّدي  ــم ي ــذا اتلوّه ــٍة! وٰه ــاٍت معرفّي ــال أّي مالبس ــارشًة ب ــويح مب ــن ال م
بطبيعتــه إىل تقديــس أحامهــم،  واتلعّصــب هلــا، وينســاق ال حمالــة إىل 

ــة األمــر. العنــف يف نهاي

ولٰكــن ينبــي اإلشــارة إىل أّن حمّل الــزاع بــن األصويّلــن واألخبارّين 
ي 

ّ
ــم اذل ــن، وال احلك ــول ادلي ــت ألص ــايّن املثب ــل الربه ــو العق ــس ه لي

يثبــت وجــوب امتثــال الكتــاب والســّنة، وال املثبــت لأصــول العملّيــة، 
وال احلكــم الظــّيّ مثــل القيــاس واملصالــح املرســلة وســّد اذلرائــع الّــي 
ــت  ي يثب

ّ
ــّي اذل ــّي القط ــل العق ــّن ادليل ــة، ولٰك ــاء العاّم ــا فقه يعتمده

ــا غــر منصــوٍص يف الكتــاب والســّنة. ــا رشعيًّ حكًم

ي 
ّ

قــال املظّفــر: »وإنّمــا  مــورد اخلــالف والــزاع هــو احلكــم العقــّي اذل
هــو يف عــرض الكتــاب والســّنة، حبيــث يكــون مصــدًرا ومرجًعــا ألحــام 
الرشيعــة ىلع حــّد مرجعّيــة الكتــاب والســّنة« ]املظّفــر، أصــول الفقــه، ج 3، ص 122[.

ت العقلّيــة ذاتّيــٌة 
ّ

وأقــول يف انلهايــة: مــن الواضــح أّن حّجّيــة املســتقال
ــن،  ــن اذلاتيّ ــح العقلّي ــن واتلقبي ــاه يف اتلحس ــا بيّّن ــاًء ىلع م ــٌة بن بدهّي
ــه  ــة، فحّجّيت ت العقلّي

ّ
ــتقال ــر املس ــة يف غ ــات العقلّي ــك املقّدم وكٰذل

ــق  ــايّن يف توثي ــل ابلي ــا العق ــا، وأّم ــّك فيه ــٌة ال ش ــٌة يقينّي ــٌة برهانّي عقلّي
مصــادر انلصــوص واســتظهار دالالتهــا فحّجّيتــه عقالئّيــٌة عملّيــٌة 
بمعــى املنجّزّيــة واملعّذرّيــة، ال الاشــفّية، وتفصيــل املســألة موكــوٌل إىل 

ــويّل. ــث األص ــّوالت ابلح مط
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وبعــد الفــراغ مــن بيــان دور العقــل  املهــّم يف املعرفــة ادلينّيــة 
ــة. ــة األخالقّي ــة ادلينّي ــان دوره يف املعرف ــث ببي ــم ابلح ــة، خنت الترشيعّي

3 ـ دور العقل في المعرفة الدينّية األخالقّية

ــة  ــدإ العدال ــة ىلع مب ــم األخالقّي ــاء منظومته ــاء يف بن ــد احلكم اعتم
ــانّية،  ــس اإلنس ــوى انلف ــن ق ــطّية ب ــدال والوس ــة االعت ــى حال ي يع

ّ
اذل

وخضوعهــا لقــّوة العقــل اإلنســايّن، وبنــاًء عليــه اعتــربوا أّن معيار حســن 
ــط،   ــراط واتلفري ــن اإلف ــداهل ووســطّيته  ب ــاليّق هــو يف اعت الفعــل األخ

وباتلــايل تصبــح لّك فضيلــٍة وســًطا بــن رذيلتــن.

وقــد أمجــع احلكمــاء ىلع أّن أجنــاس الفضائــل أربعــٌة احلكمــة الـّـي يه 
فضيلــة العقــل، والعّفــة الـّـي يه فضيلــة القــّوة الشــهوّية، والشــجاعة الّي 
يه فضيلــة القــّوة الغضبّيــة، وجمموعهــا يه فضيلــة العدالــة الـّـي يه الغاية 

األخالقّيــة املنشــودة لإلنســان العاقــل. ]ابــن مســكويه، تهذيــب األخــالق، ص 15[

وقــد أشــار ابــن مســكويه إىل انلظرّيــة الوســطّية للحكمــاء بقــوهل: »وأمــا 
احلكمــة فــي وســٌط بن الســفه وابللــه، وأعــي بالســفه هاهنا هو اســتعمال 
القــّوة الفكرّيــة فيمــا الينبــي، وســّماه قــوم باجلربــزة، وأعي بابللــه تعطيل 
ٰهــذه القــّوة وإطراحهــا... وأّمــا العّفــة فــي وســٌط بــن رذيلتــن همــا الــرشه 
ومخــود الشــهوة، وأعــي بالــرشه االنهمــاك يف الــذّلات واخلــروج فيهــا عّمــا ال 
ينبــي، وأعــي خبمــود الشــهوة الســكون عــن احلركــة حنــو الــذّلة اجلميلــة 
ــب  ــا صاح ــص فيه ــا أرخ ــه، ويه م ــدن يف رضورات ــا ابل ــاج إيله ــي حيت الّ
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ــا الشــجاعة فــي وســٌط بــن رذيلتــن، إحداهمــا  الرشيعــة والعقــل... وأّم
اجلــن واألخــرى اتلهــّور« ]ابــن مســكويه، تهذيــب األخــالق، ص 22[.

ــة  ــة األخالقّي ــار الفضيل ــول إّن معي ــن الق ــق يمك ــذا املنطل ــن ٰه وم

العقلّيــة يكمــن يف وســطّيتها واعتداهلــا بــن اإلفــراط واتلفريــط، 

وكٰذلــك يف رعيــة حــال اآلخريــن ومعاملــة اإلنســان هلــم كنفســه بالعدل 

واإلحســان؛ ألّن انلــاس يطلبــون كماالتهــم ألنفســهم كمــا يطلبهــا هــو 

ــة. ــذا هــو مقتــى العدال نلفســه، وٰه

وبنــاًء ىلع ٰهــذه الرؤيــة العقلّيــة املعرفّيــة األخالقّيــة، يســتطيع العقــل 

أن يستكشــف لكّّيــات الرؤيــة ادلينّيــة العملّيــة الصحيحــة لدليــن اإللـٰـّي 

ي يتمــاىه معــه يف ٰهــذه الرؤيــة الواقعّيــة، وال يمكــن هل أن يقبــل مــا 
ّ

اذل

يالفهــا مــن اإلفــراط أو اتلفريــط.

ــو  ــا يدع ــس م ــو إىل نف ــي تدع ــة يه الّ ــة الصحيح ــالق ادلينّي فاألخ

ــاًل. ــن بنحــٍو أكــر تفصي إيلــه العقــل، ولٰك

وســنورد بعض انلصــوص الّي تؤّكد ٰهــذا اتلطابق واالنســجام للرؤية ادلينّية 

 األخالقّيــة األصيلــة مــن خالل القــرآن الكريم وبعــض الروايات الصــادرة عن 

: وأهل بيته الطاهرين ، انلّي

ــْد  ــا  قَ ــا َوَتْقَواَه ــا فُُجورََه َهَمَه
ْ
ل
َ
اَها  فَأ ــوَّ ــا َس ــٍس َوَم ــاىل: َوَنْف ــال تع ق

.ــاَها ــْن َدسَّ ــاَب َم ــْد َخ ــا َوقَ َه ــْن َزكَّ ــَح َم فْلَ
َ
أ
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ي يمــّز بــن احلســن 
ّ

 نــور العقــل اإلنســايّن اذل
ّ

وٰهــذا اإلهلــام ليــس إال
والقبيــح يف األفعــال.

ُقــْرَب َوَينـْـَى 
ْ
ِْحَســاِن َوإِيتَــاِء ِذي ال

ْ
َعــْدِل َواإل

ْ
ُمــُر بِال

ْ
وقــال تعــاىل: إِنَّ اهلَل يَأ

. ْيِ
َ ــِر َوابلْ ُمنَْك

ْ
َفْحَشــاِء َوال

ْ
َعــِن ال

ــو إىل  ي يدع
ّ

ــايّن اذل ــل اإلنس ــم العق ــاديٌّة حلك ــر إرش ــا أوام ويه لكّه
ــة. ــر والفضيل اخل

 ُشــَهَداَء ىلَعَ انلَّاِس 
ْ
ًة وََســًطا تِلَُكونـُـوا مَّ

ُ
نَاُكـــْم أ

ْ
وقــال تعــاىل: َوَكٰذلـِـَك َجَعل

.ـُوَن الرَُّسوُل َعلَيُْكـْم َشـِهيًدا َوَيك

ويه إشارٌة واضحٌة إىل الوسطّية األخالقّية العقلّية.

ــالق«  ــارم األخ ــم م ــت ألتّم ــا بعث ــال: »إنّم ــه ق ــّي  أنّ ــن انل وع
]األلبــايّن، السلســلة الصحيحــة، ج 1، ص 75[.

ــل  ــاء تلفصي ــا ج ــف إنّم ــرشع احلني ــٌح يف أّن ال ــٌث صي ــو حدي وه
ــة، وليــس تلأســيس أصــول  ــه اجلزئّي ــه يف تعامالت ــا قــرص العقــل عن م

ــون. ــم األخبارّي ــا يتوّه ــانّية كم ــالق اإلنس األخ

ــار  ــّي، بح ــطها« ]املجل ــور أوس ــر األم ــم : »خ ــام الاظ ــال اإلم وق
األنــوار، ج 74، ص 360[.

وقــال عــيٌّ : »خــر األمــور انلمــط األوســط، إيلــه يرجــع الغايل، 
وبــه يلحــق اتلــايل« ]اآلمــدّي، غــرر  الحكــم، ح 4973[.
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 مفرًِطا أو مفرًّطا« ]الرشيف الريّض، نهج البالغة، ح 67[.
ّ

وقال : »ال ترى اجلاهل إال

واألحاديــث اثلالثــة تشــر بوضــوٍح إىل انلظرّيــة األخالقّيــة الوســطّية 
للحكمــاء، وأّن الفضيلــة وســٌط بــن رذيلــي اإلفــراط واتلفريــط.

وقــال عــيٌّ : »يــا بــّي، اجعل نفسك مزانـًـا بينك وبن غيــرك، 
فأحبب لغيرك ما حتــّب نلفسك، واكــره هل ما تكرهــه هلا، وال  تظلم كما 
ال  حتــّب أن تُظلم، وأحسن كما حتــّب أن حيســن إيلك، واستقبح من 
نفسك ما تستقبحه من غــرك، وارض مــن انلــاس بما ترضاه هلم من 
نفسك. وال تقل ما ال  تعلــم،  وقــل ما تعلم، وال تقل ما ال  حتــّب أن يقــال 

ــة، ج 2، ص 43[. ــج البالغ ــريّض، نه ــف ال لك« ]الرشي

ــل أويل  ــاب وعق ــّب اللب ــاب ول ــل اخلط ــري فص ــذا لعم ــول: ٰه أق
األبلــاب يف األخــالق اإلنســانّية، حيــث فّصــل مزانّيــة العقــل اإلنســايّن 

ــٍغ. ــٍح بلي ــاٍن فصي ــايّع بلس ــلوك االجتم يف الس

ــان، راجــن مــن ابلــاري - تعــاىل -  ــذا القــدر مــن ابلي ــي بٰه ونكت
أن يكــون اكشــًفا عّمــا أردنــاه مــن بيــان دور العقــل ومانتــه يف املعرفــة 

ــة. ــة واألخالقّي ــة والترشيعّي ــة العقديّ ــة ىلع مســتوياتها اثلالث ادلينّي
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مي

الخالصة 

الريــب يف أهّمّيــة حتديــد معيــار صــدق املعــارف، ومــن مجلتهــا املعــارف ادلينّيــة 
ــي هلــا دوٌر أســايسٌّ يف ســعادة اإلنســان. ويف ٰهــذه ادلراســة ســار ابلاحــث بمنهــٍج  الّ
 ،

ً
ــة أّوال ــة ادلينّي ــدق يف املعرف ــار الص ــد معي ــة حتدي ــح كيفّي ــديٍّ تلوضي ــيٍّ نق حتلي

وبمالحظــة أّن املعرفــة ادلينّيــة مــن مجلــة املعــارف البرشّيــة، وّضــح أّن معيــار صدقها 
ــة  هــو نفســه معيــار صــدق مطلــق القضايــا. وبعــد عــرض االنســجامّية والرباغماتّي
ــة كمعيــاٍر  ــة يف املعرفــة ادلينّي ــة املعرفــة العاّمــة، تــّم تبيــن املبنائّي ونقدهــا يف نظرّي
ــا  ــة إىل القضاي ــا انلظرّي ــاع القضاي ــن إرج ــارٌة ع ــا، ويه عب ــراز صدقه ــٍح إلح صحي
املبنائّيــة، ويه ابلدهّيــات، وأخــًرا حــاول راقــم ٰهــذه الســطور اإلجابــة عــن بعــض 
ــا يف  ــام بتوظيفه ــث، وق ــات ابلح ــة يف طّي ــول املبنائّي ــت ح ــي طرح ــاالت الّ اإلش

ــا للبحــث. ــا تطبيقيًّ ــات اإلهٰل؛ تلكــون نموذًج ــٍة يه مســألة إثب مســألٍة عقديّ
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The Criterion of Truth in Religious Knowledge... Foundationalism 
as an Example

Muhammad Ali Muhiti Ardakan 

Abstract

There is no doubt about the importance of defining the criterion 

of the truthfulness of knowledge, including religious knowledge that 

has an essential role in the happiness of human beings. In this study, I 

present a critical analytical approach to firstly show how to define the 

criterion of truth in religious knowledge, and by noting that religious 

knowledge is one of the human sciences, I show that the criterion of 

its truthfulness is the same as the criterion of truthfulness of all issues. 

After discussing compatibilism and pragmatism and epistemologically 

criticizing them, I explain foundationalism in religious knowledge 

as a true standard for proving its authenticity. I do this by referring 

theoretical issues to foundational issues, which are axioms. Finally, I 

attempt to answer some of the problems raised about foundationalism 

and make use of them in a doctrinal question, which is the question 

of proving the existence of God, to be an applied example in the study.

Keywords: standard of honesty, religious knowledge, 

foundationalism, compatibilism, pragmatism.
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المقّدمة

ــة،  ــة واألخروّي ــا ادلنيوّي ــة يف حياتن ــة ادلينّي ــة املعرف ــّك يف أهّمّي ال ش
 بالطبــع، بــل 

ّ
ولٰكــن هــل ترتتـّـب آثــاٌر إجيابّيــٌة ىلع أّي معرفــٍة دينّيــٍة؟ كال

يه مرتتّبــٌة ىلع املعرفــة ادلينّيــة املعتــربة. فاملعرفــة ادلينّيــة غــر املعتــربة 
ــة مــن حيــث عــدم حصــول اإلنســان عــن  بمزلــة عــدم املعرفــة ادلينّي
طريقهــا ىلع اآلثــار املرتتّبــة ىلع املعرفــة ادلينّيــة الصحيحــة. ومــن جانــٍب 
آخــر نتيّقــن بــأّن بعــض املعــارف ادلينّيــة املوجــودة يف الســاحات الفكرّيــة 
ــد  ــي »اإلهٰل الواح ــول قضّي ــن قب ــال ال يمك ــبيل املث ــى س ــٌة، فع خاطئ
ــا  ــه؛ ألنّهم ــت نفس ــا يف الوق ــوٍد« مًع ــر موج ــد غ ــوٌد« و »اإلهٰل الواح موج
متناقضتــان فــال تتمعــان وال تكونــان معتربتــن يف آٍن واحــٍد. باإلضافــة 
إىل ٰذلــك ال يمكــن الوصــول إىل الســعادة بــدون املعرفــة ادلينّيــة يف الوهلــة 
ــا  ــة، وال شــّك يف أنّن ــة اثلاني ــا يف الوهل ــّي به ــزتام العم األوىل، ودون االل
ــة اخلاطئــة  ــا الوصــول إىل الســعادة، واملعرفــة ادلينّي حنــاول يف ٰهــذه ادلني
تبعــد اإلنســان عــن طريــق نيــل الســعادة بــل تهلكــه. وٰهــذا مــا يفســح 
ــة؟  املجــال أمــام ســؤال مفــاده مــا هــو معيــار الصــدق يف املعرفــة ادلينّي
ــأهل أّن  ــذه املس ــه يف ٰه ــد رضورت ــث ويؤّك ــة ابلح ــف أهّمّي ــا يضاع ومّم
املبنائّيــة )Foundationalism( الّــي ســنعّرفها معيــاًرا للصــدق يف املعرفــة 
ادلينّيــة تعــّد مبــًى معرفيًّــا ألمور كـــ »تقــّدم املعرفــة ايلقينّيــة ىلع املعرفة 
املعارضــة هلــا« و»اثلبــات واتلغــّر يف درجــات اعتبــار املعرفــة« و»عالقــة 
 آخــر. 

ً
املعــارف العملّيــة باملعــارف انلظرّيــة«، مّمــا يتطلّلــب حبثهــا جمــاال

ــة..  ــة ادلينّي ــدق يف املعرف ــاط الص ــث يف من ــار ابلح ــوض غم ــل خ وقب
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ــن  ــّية، وم ــردات األساس ــض املف ــف بع ــوم بتعري ــا، نق ــة نموذًج املبنائّي
ثــّم نشــر إىل أهــّم اإلجابــات املقرتحــة للســؤال أعــاله يف نظرّيــة املعرفــة 
الغربّيــة، وأخــًرا نوّضــح املعيــار الصحيــح - وهــو املبنائّيــة - يف املعرفــة 

ادلينّيــة الّــي طرحــت مــن قبــل احلكمــاء املســلمن.

التعاريف

1ـ المعرفة الدينّية

ــي جــاء  ــة باألمــور الّ ــة املتعلّق ــة، املعرف ــة ادلينّي نقصــد مــن املعرف
ــّق يف  ــن احل ــو ادلي ــه ه ــا من ــن ـ ومقصودن ــا أّن ادلي ــن، وبم ــا ادلي به
العــرص احلــارض وهــو اإلســالم ـ مشــتمٌل ىلع العقائــد واألحــام الرشعّيــة 
واألخــالق، فاملعرفــة ادلينّيــة يُعــى بهــا املعرفــة بٰهــذه األمــور. فاملعرفــة 
ــو  ــن، فه ــن اتلديّ ــف ع ــا ختتل ــا أنّه ــه، كم ــن نفس ــت ادلي ــة ليس ادلينّي
ــا،  ــزتام العمــّي به ــة مشــتمٌل ىلع االل ــم باتلعايلــم ادلينّي ــًة إىل العل إضاف

ــا. ــخص متدّينً ــّد  الش  ال يع
ّ

وإال

2 ـ المعيار

املعيــار ومجعــه معايــر، وهــو يف اللغــة بمعــى مــا يؤخــذ مقياًســا لغره 
]معلــوف، املنجــد يف اللغــة، ص 540[ واملقصــود منــه يف ٰهــذه ادلراســة مــا يقــاس بــه 

املعــارف ادلينّيــة تلقييمهــا وللحكــم بصدقهــا أو كذبها. 
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3 ـ الصدق

هنــاك تعاريــف خمتلفــٌة للصدق ىلع أســاس الــرؤى املختلفــة يف نظرّية 
ــاس  ــه ىلع أس ــح ونقبل ــذا املصطل ــن ٰه ــده م ــا نقص ــن م ــة، ولٰك املعرف
ــع يف  ــة للواق ــة اتلصديقّي ــة احلصويّل ــح هــو مطابقــة املعرف ــرأي الصحي ال
ــة  ــة اتلصديقّي ــة احلصويّل ــة املعرف ــدم مطابق ــو ع ــذب، وه ــل الك مقاب
ــم ىلع  ــا احلك ــس فيه ــة فلي ــة اتلصورّي ــة احلصويّل ــا املعرف ــع، وأّم للواق
ــورّي  ــم احلض ــك يف العل ــٌة. وكٰذل ــٌة أو اكذب ــا صادق ــال إنّه ــّى يق يشٍء ح
ــع ]الســهروردي،  ــة للواق ــة املعرف ــدم مطابق ــة أو ع ــألة املطابق ــرح مس ال تط
املشــارع واملطارحــات، يف: شــهاب  الديــن الســهروردي، مجموعــة مصّنفــات شــيخ اإلرشاق، ج  1، ص  489؛ 

ــاز  ــدق، أو باملج ــى الص ــٍع يف مع  بتوّس
ّ

ــاد، ص  110[ إال ــدأ واملع ــني، املب ــدر املتأله ص

واملســاحمة، أو يف مقــام اإلخبــار عــن املشــاهدات احلضورّيــة الـّـي تتمّثــل 
ــدون  ــٌة ب ــي معرف ــر. ف ــًى آخ ــاظ، أو بمع ــم واأللف ــب املفاهي يف قال
واســطة املفهــوم، فــي ٰهــذا انلــوع مــن العلــم ال معــى للشــّك وايلقــن، 
واتلصــّور واتلصديــق، واخلطــإ والصــواب، واحلافظــة واالتلفــات، 
واتلفّكــر واتلعّقــل، واالســتدالل واتلعبــر اللفظــّي، واتلفهيــم واتلفّهــم، 
ــارٍة  ــة، وبعب ــا مرتبطــٌة بالعلــوم احلصويّل والفلســفة والعلــوم، فــي لكّه
أخــرى مرتبطــٌة بعالـَـم اذلهــن وصــور األشــياء ]انظــر: مطهــری، مجموعــه آثــار، ج 6، 
ص 275[ وتســّى املعرفــة الصادقــة بـــ »احلقيقــة« وغرهــا بـ«اخلطــإ« أحيانـًـا. 

ــفة، ج 1، ص 234[  ــم الفلس ــد يف تعلي ــج الجدي ــزدي، املنه ــاح ي ]مصب
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ــف  ــذا اتلعري ــّروا ٰه ــد غ ــون فق ــة املحدث ــة املعرف ــاء نظرّي ــا علم وأّم
للصــدق؛ نظــًرا للخــوض يف بعــض الشــبهات، أو عــدم القــدرة ىلع 
استكشــاف طريــٍق للحصــول ىلع مطابقــة الصــور اذلهنيــة للواقــع العيّي، 
ــا. ىلع  ــة وغرهم ــجامّية والرباغماتّي ــل االنس ــن قبي ــاٌت م ــت نظرّي فطرح
ــدق ىلع  ــف الص ــل )Hempel Carl( تعري ــرح اكرل همب ــال ط ــبيل املث س
أســاس االنســجامّية، وويليــام جيمــس )William James( وجــون ديــوي 
 Auguste( ىلع أســاس الرباغماتّيــة، وأّمــا أوغســت كونــت )John Dewey(

ــاق األذهــان ىلع فكــرةٍ يف زمــاٍن واحــٍد،  Comte( فقــد طــرح فكــرة اتّف

ــع  ــر للواق ــة الفك ــاهل )Félicien Challaye( يف مطابق ــن ش ــه فليس وتابَع
ــّية  ــة احلّس ــن مطابقــة الفكــر للتجرب وعدمهــا، وطــرح بعــض اتلجربيّي
ــن  ــد م ــو أبع ــا ه ــة إىل م ــة املنطقّي ــون بالوضعي ــب القائل ــا، وذه وعدمه
ــة مــا ذات  ــَة اتلجربــة احلّســّية معيــاًرا لكــون قضّي ٰذلــك، فطرحــوا قابلّي

ــّي، ج 1، ص 197 - 201[ ــج الواقع ــايئ، أصــول الفلســفة واملنه ــا. ]انظــر: الطباطب ــى أيًض مع

ويف الواقــع بــدل الســي وراء حــّل ٰهــذه املســألة املعرفّيــة - أي مطابقة 
الصــور اذلهنّيــة للواقــع وعــدم مطابقتهــا - حذفوهــا تماًمــا مــن ابلحــث 

وادلراســة، وســّدوا أبــواب اتلحقيــق فيهــا أمامهــم. 

4 ـ المبنائّية

ــار صــدق  ــاب معي ــات املوجــودة يف ب ــة مــن أهــّم انلظرّي ــّد املبنائّي تع
القضايــا، ويه مقبولــٌة مــن قبــل علمــاء املســلمن بمــا فيهــم احلكمــاء 
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ــوم  ــة يف العل ــا اللكّّي ــح أّن القضاي ــن الواض ــون. م ــون واملنطقّي واملتلكّم
املختلفــة مســتنتجٌة مــع القضايــا األخــرى عــن طريــق القيــاس بأحنائــه 
اثلالثــة، و هــو مــن مصاديــق القاعــدة املشـــهورة بـــ »لّك تعليــٍم وتعلّــٍم 
ــال  ــق، ج 3، ص 77[، ف ــفاء، املنط ــينا، الش ــن س ــر: اب ــبق« ]انظ ــد س ــٍم ق ــيٍّ فبعل ذه
ــٍب ومــن  ــذا مــن جان يمكــن الصعــود املعــريّف مــن املجهــول املطلــق. ٰه
جانــٍب آخــر، اعتبــار انلتيجــة منــوٌط باعتبــار املقّدمــات واعتبــار هيئــة 
االســتدالل. وأّمــا فيمــا إذا اكنــت املقّدمــات لكّّيــًة أيًضــا، فمــن الــرضورّي 
ــتمّر إىل أن  ــوال يس ــذا املن ــك. وٰه ــات كٰذل ــذه املقّدم ــار ٰه ــل اعتب حتصي
ــتدالل، ويه  ــر واالس ــا إىل الفك ــاج يف اعتباره ــا ال حتت ــل إىل قضاي نص
تســّى بدهّيــًة يف املنطــق. ]انظــر: محقــق و ایزوتســو، منطــق و مباحــث الفــاظ، ص 2؛ الــرازّي، 
ــاج، ص 297؛  ــريازّي، درّة الت ــيّة، ص 44 و45؛ الش ــالة الشمس ــة في رشح الرس ــد املنطقیّ ــر القواع تحری

ــة  ــايّئ، تعليقــٌة عــى نهاي ــزدّي، ص 15؛ الطباطب ــه الی ــد الل ــازايّن، تهذیــب املنطــق، حاشــية املــاّل عب التفت

ــم 370، ص 236[ ــة رق ــة، التعليق الحكم

ــة إىل  ــة إرجــاع القضايــا انلظرّي وحنــن يف ٰهــذه ادلراســة نســّي عملّي
ابلدهّيــات بـــ "املبنائّيــة". وتــدر اإلشــارة إىل أّن مشــهور املنطقّيــن عّرفوا 
ــودة  ــات املوج ــع انلظرّي ــاس مجي ــة وىلع أس ــا ابلدهّي ــن القضاي ــاًما م أقس
ــض  ــع غ ــالمّية، وم ــة اإلس ــة املعرف ــاليّم ونظرّي ــق اإلس ــراث املنط يف ت
ــات يمكــن القــول إّن احلصــول  انلظــر عــن االختــالف يف بعــض اجلزئّي
ــٍة إىل تلــك  ــة يمكــن فيمــا إذا اســتطعنا إرجــاع قضّي ىلع املعرفــة ايلقينّي
ــٍة  ــٍة مهّم ــات إىل نقط ــب االتلف ــٍح، وجي ــٍج صحي ــة بمنه ــا املبنائّي القضاي
ــات  ــام اإلثب ــات يف مق ــٍة إىل ابلدهّي ــٍة نظرّي ــاع قضّي ــدم إرج ويه أّن ع
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ــا  ــنوّضحه الحًق ــذا س ــاس، وٰه ــن األس ــا م ــدم اعتباره ــى ع ــس بمع لي
ــا  ــة عبــارٌة عــن إرجــاع القضاي يف ابلحــث. وباختصــاٍر نقــول إّن املبنائّي

ــة. ــة أي ابلدهّي ــا املبنائّي ــة إىل القضاي انلظرّي

طريق تحديد معيار الصدق في المعرفة الدينّية

كمــا أرشنــا يف املقّدمــة جيــب احلصــول ىلع معيــار الصــدق يف املعرفــة 
ــاد  ــة االعتم ــة، وصّح ــا ادلينّي ــار معرفتن ــن اعتب ــد م ــة؛ للتأّك ادلينّي
ــار  ــذا املعي ــا هــو  ٰه ــن م ــا. ولٰك ــّي به ــزتام العم ــة االل ــا، ومعقويّل عليه
ــودة يف  ــات املوج ــن انلظرّي ــن ب ــده م ــة تلحدي ــة واآليّل ــا يه الطريق وم
ــا  ــن وهم ــر إىل نظرّيت ــؤال نش ــذا الس ــن ٰه ــة ع ــار؟ ولإلجاب ــذا املضم ٰه
منــاط  )Pragmatism( يف  والرباغماتّيــة   )Coherentism( االنســجامّية 
صــدق القضايــا، وبعــد مناقشــتهما نســتفيد مــن نفــس مســألة معيــار 
ــة،  ــا يف مســألة معيــار صــدق املعــارف ادلينّي الصــدق يف مطلــق القضاي
ــاول  ــألة، وحن ــح يف املس ــار الصحي ــا املعي ــار أنّه ــة باعتب ــّن املبنائّي ونب
ــث.  ــات ابلح ــال يف طّي ــذا املج ــاالت يف ٰه ــض اإلش ــن بع ــة ع اإلجاب

ــجامّية.  ــدأ باالنس ونلب

االنسجامّية

ــة  ــارف املقبول ــا واملع ــائر القضاي ــع س ــٍة م ــالؤم قضّي ــجامية ت االنس
ــاس  ــريّف، وىلع أس ــاء املع ــل ابلن ــدث خل ــث ال حي ــخص، حبي ــد الش عن
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ــٍة  ــٍة ومطابق ــاٍن صادق ــارف ىلع مب ــي املع ــزم أن تبت ــة ال يل ــذه انلظرّي ٰه
ــة تعلــب دوًرا  ــة واملنطقّي ــات. فالعالقــات اذلهنّي للواقــع نســّميها بابلدهّي

ــريّف. ــا املع ــار القضاي ــيًّا يف اعتب أساس

]See: Johnson, Focusing on Truth, P. 15- 38;   Haack, Philosophy of logic, P. 94- 97[

 )Willard Van Orman Quine( ويعتــرب ويــالرد فــان أورمــان كوايــن
 ،)Laurence Bonjour(  ــور ــس بنج ــرر )Keith Lehrer( ولورن ــث ل وكي
Nich�( ــوالس ررش )Wilfrid Stalker Sellars( ونيك ــيالرز ــد س  وولفري

olas Rescher( وجيلــربت هارمــان )Gilbert Harman( واكرل غوســتاف 

همبــل )Carl Gustav Hempel( مــن أتبــاع ٰهــذه انلظرّية يف مســألة معيار 
صــدق القضايــا. 

 وقــد نســبت ٰهــذه انلظرّيــة إىل بعــض أتبــاع الفلســفة املثايّلــة 
 ]see: The Routledge Encyclopedia of Philosophy, Vol. 1, p. 68; ibid, Vol. 9, P. 274- 574[ 
 Francis( وفرنســيس هربرت بــراديل )Friedrich Hegel( كفردريــش هيغــل
Herbert Bradley) وبالنشــارد )Brand Blanshard( تلكــون مالئمــًة مــع 

 مناســبًا ملشــلكة العلــم بالعالـَـم، فعــى 
ًّ

قوهلــم بوحــدة اذلهــن والعــن وحــال
أســاس ٰهــذه انلظرّيــة إذا اكنــت هنــاك معرفــٌة منســجمٌة مــع جمموعــٍة مــن 
القضايــا األخــرى املوجــودة يف اذلهــن، فــي صادقــٌة، وكٰذلــك بالنســبة إىل 
ــُل املعــارف اإلنســانّية يف ٰهــذه انلظرّيــة مثــل شــبكة  ســائر املعــارف. وَمثَ
العنكبــوت يف تعلـّـق بعــض خيوطهــا ببعــٍض، وعــدم إمــان حتديــد خيــٍط 
يكــون مبــًى لســائر اخليــوط ولٰهــذه الشــبكة، وكمــا أّن اخليــط »أ« متعلـّـٌق 
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باخليــط »ب« فــإّن اخليــط »ب« أيًضــا متعلـّـٌق باخليــط »أ«، فاتلعلـّـق يكــون 
مــن الطرفــن. 

املشــلكة الرئيســة يف االنســجامّية يه نــي الواقعّيــة واتلــوّرط يف 
النســبّية املعرفّيــة. وكٰذلــك أنّهــا تثبــت الصّحــة الصورّيــة لدليلــل املســّى 
ــون  ــون يعرتف ــرون الغربّي ــة، واملفّك ــة املاّديّ باتلماســك، وليســت الصّح
ــم  ــك ه ــقّ )True(؛ وذٰلل ــح )Real( واحل ــن الصحي ــون ب ــك ويفّرق بٰذل
حمتــارون إىل ايلــوم يف تعريــف القضّيــة احلّقــة يف نفســها. أضــف إىل ٰذلــك 

مــا يــي مــن إشــاالٍت ويه:

: مــا معيــار صــدق ٰهــذه انلظرّيــة؟ مــن الواضــح أّن أتبــاع ٰهــذه 
ً

أّوال
انلظرّيــة ال ينكــرون احتياجهــا إىل معيــار الصــدق، ولٰكّنهــم ال يقــّرون 
 فــإّن إنــكار احتياجهــا إىل معيــاٍر 

ّ
ابلدهّيــات مبــًى لســائر القضايــا، وإال

ــاٍر  ــة إىل معي ــة واملعرفّي ــا العلمّي للصــدق ينقــض أصــل احتيــاج  القضاي
هل، فضــلًا عــن أن يكــون هــو االنســجامّية. وكٰذلــك ال يمكــن توظيــف 
ــن  ــؤال ع ــة؛ ألّن الس ــذه انلظرّي ــدق ٰه ــراز ص ــجامّية إلح ــار االنس معي
معيــار الصــدق يتكــّرر يف ذاك املعيــار أيًضــا، وٰهكــذا فيســتلزم ادلور أو 

. ــذا املعيــار اّدعٌء حبــٌت ال يدعمــه ديلــٌل عقــيٌّ التسلســل، إذن ٰه

ــم  ــن، حيك ــا متناقضت ــن القضاي ــن م ــرض جمموعت ــن ف ــا: يمك ثانيً
االنســجام ىلع  قضايــا لّك واحــٍد منهمــا، فهــل يمكــن القــول إّن 
ــة مــع جممــوع معــارف  ــرب انســجام القضّي  إذا اعتُ

ّ
كالهمــا معتــربان؟ إال

ــور أو يف  ــن العص ــرٍص م ــة (يف ع ــارف البرشّي ــوع املع ــخص أو جمم الش
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ــع  ــابق يرتف ــذور الس ــم أّن املح ــة ورغ ــذه احلال ــار)، ويف ٰه ــع األعص مجي
 أّن جممــوع املعــارف ليــس حــارًضا عنــد اإلنســان حــّى يقــوم 

ّ
إال

ــه.  ــه أو عدم ــدرك انســجامها مع ــه وي ــٍة مــع ســائر معارف ــة قضّي بمقارن
فــال يســتطيع اإلنســان إحــراز صــدق أّي قضّيــٍة مــن القضايــا، ويف ٰهــذه 
احلالــة مــع مالحظــة معيــار االنســجامّية ليــس هنــاك أّي مــرّبٍر معقــوٍل 
لقبــول أّي قضّيــٍة مــن القضايــا وتبــى املعــارف لكّهــا غــر مــرّبرٍة. وأّمــا 
القــول بكــون معيــار صــدق القضايــا هــو انســجامها مــع جمموعــٍة مــن 
ــان  ــوٍل؛ ألّن لإلنس ــر مقب ــا غ ــو أيًض ــة، فه ــارف البرشّي ــوعت املع جمم
ــي يعتــرب  جممــوعٍت متعــّددًة مــن املعــارف، فمــا يه تلــك املجموعــة الّ
انســجام القضّيــة معهــا معيــاًرا لصــدق تلــك القضيــة؟ ومــا هــو معيــار 

ــة؟ ــذه املجموع ــد ٰه حتدي

الرباغاتّية

ــه  ــة القــرن العرشيــن ويطلــق علي ــذا املذهــب الفلســّي نشــأ بداي ٰه
أصالــة العمــل أيًضــا؛ ألنـّـه يعتــرب الفائــدة العملّيــة وانلفــع يف مقــام العمل 
معيــاًرا لكــون املعرفــة حقيقّيــًة، وطرحــت ٰهــذه انلظرّيــة مــن قبــل بعــض 
املفّكريــن الغربيـّـن كـــ »شــارل بــرس« )Charles Peirce( و«فيليام جيمز« 
)William James(، واعتمــد ٰهذا املذهب ىلع اتلجربة واحلّس. وىلع أســاس 

ٰهــذا املذهــب يمكــن أن تكــون املعرفــة ادلينّيــة معتــربًة يف حالــة حصــول 
 اإلنســان عن طريقهــا إىل نفعه. ]انظر: مصبــاح يــزدي، املنهج الجديــد يف تعليم الفلســفة، ج 1، 

ص 44 و45[
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ويمكــن اعتبــار ٰهــذه انلظرّيــة يف مقابــل املبنائّيــة بمــا أنّهــا ال تعتقــد 
ــٍة تلكــون معتــربًة وصادقــًة،  ــة ىلع قضايــا بدهّي بابتنــاء املعــارف انلظرّي
ــا ىلع  ــل، أو ابتنائه ــام العم ــة يف مق ــة املنفع ــذه انلظرّي ــار يف ٰه ــل املعي ب

ــٍة يف خمتلــف العلــوم. قضايــا مفروضــٍة مؤّديــٍة إىل نتائــج عملّي

ومــن اإلشــاالت املهّمــة الّــي تــرد ىلع ٰهــذه انلظرّيــة يه نــي 
الواقعيــة واتلــوّرط يف النســبّية ]انظــر: مطهــری، مجموعــه آثــار، ج 6، ص 336[، 
ــا إىل  ــدم احتياجه ــى ع ــٍة بمع ــٍة بدهّي ــل أّي قضّي ــة ال تقب ــذه انلظرّي فٰه
اتلفّكــر أو االســتدالل، بــل كثــٌر مــن علمــاء نظرّيــة املعرفــة القائلــن 
بٰهــذا املذهــب - ومــن مجلتهــم بــرس - وكٰذلــك املتأثّــرون بالرباغماتّيــة 
اّدعــوا أن القضّيــة »أ« - مثــاًل - مبتنيــٌة ىلع قضّيــة "ب" تلكــون مــرّبرًة، 
و"ب" بنفســها مبتنيــٌة ىلع "ج"، ويســتمّر ٰهــذا املنــوال إىل قضايــا مســلّمٍة 
ومفروضــٍة مســبًقا، وال يلــزم أن تكــون ٰهــذه القضايــا بدهّيــًة ويقينّيــًة، 
بــل يه مفروضــٌة ومســلّمٌة إىل أن تتعــّرض إىل اتلعديــل ىلع مــّر الزمــن.  
فيمكــن الســؤال فيمــا يرتبــط بٰهــذا املعيــار لصــدق القضايــا: مــا معيــار 
صــدق ٰهــذه انلظرّيــة نفســها؟ هــل هــو مبــٍن ىلع أصــوٍل مفروضــٍة مــن 
 يلــزم 

ّ
، وإال قبــل؟ ويتكــّرر ٰهــذا الســؤال فنصــل ال حمالــة إىل أصــٍل بــديهٍّ

ــذا املعيــار  ادلور أو التسلســل واإلقــرار بأصــٍل بــديهٍّ اكملبــى خلــٌف لٰه
 . ــديهٍّ ــل أّي أصــٍل ب ي ال يقب

ّ
اذل

ــا  ــتنتاج القضاي ــة اس ــر يف عملّي ــا أن تؤثّ ــبقة إّم ــات املس فاملفروض
ــا أو ال، والشــّق اثلــاين يســتلزم اخللــف؛ ألّن الفــرض هــو  األخــرى منه
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ابتنــاء املعــارف األخــرى ىلع ٰهــذه املفروضــات. وأّمــا الشــّق األّول، فهــل 
ــبقٍة؟ ال  ــاٍت مس ــٍن ىلع مفروض ــا مب ــو أيًض ــيٌّ أو ه ــتنتاج يقي ــذا االس ٰه
شــّك أن اإلقــرار بيقينّيــة االســتنتاج ينقــض نظرّيــة الرباغماتّيــة يف معيــار 
صــدق القضايــا، كمــا أّن ابتنــاء االســتنتاج ىلع مفروضــاٍت أخــرى يــؤّدي 
ــت  ــرى، وإذا اكن ــات األخ ــك املفروض ــن تل ــؤال ع ــس الس ــرار نف إىل تك
ٰهــذه املفروضــات أيًضــا مبتنيــًة ىلع مفروضــاٍت أخــرى ســنبى يف مســتنقع 
الشــّك إىل األبــد، وأضــف إيلــه أنّــه خلــٌف؛ ألّن الفــرض هــو اســتنتاج 
ــذه املفروضــات نفســها  املعــارف األخــرى مــن املفروضــات املســبقة، وٰه
يه الـّـي تنتــج تلــك املعــارف، وليســت مفروضــاٍت أخــرى. فــال بــّد مــن 
قبــول كــون االســتنتاج املزبــور بدهيًّــا غــر مبــٍن ىلع مفروضــاٍت مســبقٍة. 
ــة  ــذه يه املبنائّي ــات وٰه ــي إىل ابلدهّي ــّد وأن تنت ــارف ال ب ــة املع فمجموع
ــة، الفصــل الســابع[ ــة املعرفــة وأســس املعرفــة الدينيّ ــة. ]انظــر: حســني زاده، مدخــٌل يف نظريّ املقبول

ــار  ــراز  اعتب ــن إح ــف يمك ــو كي ــابق وه ــؤانلا الس ــع إىل س فلرنج
املعــارف ادلينّيــة؟ فنحــن نواجــه املعــارف ادلينّيــة املختلفــة بــن أتبــاع 
األديــان املتعــّددة، كمــا نواجههــا بــن أتبــاع ادليــن الواحــد وكٌّ يســتدّل 
ــرى؟  ــا تُ ــة ي ــار صــدق املعــارف ادلينّي ــه! فمــا هــو معي ىلع مــا يعتقــد ب
وكمــا وّضحنــا، اختيــار معايــر غــر صحيحــٍة اكالنســجامّية والرباغماتّية 

ــة. ــوع يف الشــّك أو النســبّية يف املعرف وغرهمــا ســيؤّدي إىل الوق

وهنــا نؤّكــد ىلع مــا أرشنــا إيلــه يف تعريــف املعرفــة ادلينّيــة وهــو أّن 
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ــن  ــن ادلي ــارًة ع ــت عب ــة، وليس ــارف البرشّي ــن املع ــة م ــة ادلينّي املعرف
ــٍة يف  ــل ىلع آيّل ــا حنص ــن هن ــإٍ. وم ــه أّي خط ــّرق إيل ي ال يتط

ّ
ــه اذل نفس

ــار  ــس معي ــو نف ــة، أال وه ــارف ادلينّي ــدق يف املع ــار الص ــد معي حتدي
ــة  ــة املعرف ــا يف نظرّي ــث حوهل ــي يبح ــا الّ ــق القضاي ــدق يف مطل الص

ــي. ــا ي ــا فيم ــي نرشحه ــة والّ املطلق

المبنائّية في المعرفة الدينّية

ــاج  ــوٌم ال حيت ــو معل ــا ه ــب م ــر ال نطل ــة اتلفك ــدأ عملّي ــا نب عندم
 يلــزم حتصيــل احلاصــل، وال نبــدأ مــن املقّدمــات 

ّ
فهمــه إىل اتلفكــر وإال

ــود  ــان الصع ــدم إم ــن ع ــر ع ــّض انلظ ــع غ  م
ّ

ــا وإال ــة مطلًق املجهول
املعــريّف يف ٰهــذه احلالــة، ال نطمــن باحلصــول ىلع مــا كّنــا نبحــث عنــه. 

]انظــر: ابــن ســينا، الشــفاء، املنطــق، ج 3، ص 74 و75[ 

فالصعــود املعــريّف حباجــٍة إىل القضايــا املبنائّيــة وبدونهــا ســوف ال تتــّم 
عملّيــة اتلفكــر واالســتدالل للــزوم ادلور أو التسلســل، وال حنصــل ىلع 
ــيم  ــن تقس ــاس يمك ــذا األس ــى ٰه ــٍة. فع ــت أو مبيّن ــٍة اكن ــٍة بيّن أّي معرف
القضايــا إىل قســمن: القضايــا املبنائّيــة والقضايــا غــر املبنائّيــة، وأرشنــا 
ــق  ــن طري ــة ع ــا املبنائّي ــة ىلع القضاي ــر املبنائّي ــا غ ــاء القضاي إىل ابتن
ــٍة يف  ــّم نظرّي ــّد أه ــة« تع ــّميناها »املبنائّي ــة س ــذه انلظرّي ــتدالل، وٰه االس

ــا املعــريّف. إثبــات اعتبــار القضاي

واملنطقّيــون قّســموا القضايــا املبنائّيــة ـ املبــادئ ايلقينّيــة أو ابلدهّيات 
ــات  ــات والفطرّي ــات واملحسوس ــات والوجدانّي ــاٍم، ويه األّويّل ـ إىل أقس
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واملتواتــرات واملجّربــات واحلدســيات. وٰهــذه القضايــا عــدا القســم األّول 
ــّى  ــار تس ــذا االعتب ــة، وبٰه ــزاء القضّي ــّور أج ــر تص ــٍر غ ــٍة إىل أم حباج
ابلدهّيــات اثلانوّيــة. ]انظــر: ابــن ســينا، الشــفاء، املنطــق، ج 3، ص 63 ـ 65؛ اإلشــارات 
 والتنبيهــات، ج 1، ص 213 ـ 219؛ الطــويّس، الجوهــر النضیــد، ص 199 ـ 205؛ الشــیرازّي، درّة التــاج، 

ص 445 ـ 447؛ الطباطبايّئ، نهاية الحكمة، املرحلة الحادية عرشة، الفصل التاسع[

فابلدهّيــات ىلع أســاس ٰهــذه الرؤيــة معتــربٌة يقينـًـا، ويمكــن الوصــول 
ــة  ــارف ادلينّي ــاع املع ــالل إرج ــن خ ــة م ــة ايلقينّي ــارف ادلينّي إىل املع
ــّى  ، ويس ــيٍّ ــرٍب يقي ــتدالٍل معت ــق اس ــن طري ــات ع ــة إىل ابلدهّي انلظرّي

ٰهــذا انلــوع مــن االســتدالل بـــ »الربهــان«.

ــول  ــا الق ــال يمكنن ــات، ف ــا إىل ابلدهّي ــتطع إرجاعه ــم نس ــا إذا ل  وأّم
بعــدم اعتبارهــا مــن األســاس، فٰهــذه القضايــا رغــم أنّهــا ليســت يقينّيــًة 
د درجــة اعتبارهــا   أنّهــا يمكــن أن تكــون معتــربًة وحتــدَّ

ّ
يف ٰهــذه احلالــة إال

ىلع أســاس اتلصديقــات ابلدهّيــة وقواعــد حســاب االحتمــال، مثمــا إذا 
ــيقع ىلع  ــن 1 إىل ـ 6 س ــّت ـ م ــه الس ــم ىلع جهات ــرند  املرّق ــذا ال ــا: ٰه قلن
رقــٍم أقــّل مــن ثالثــٍة، فرغــم أنـّـه ال يمكــن احلصــول ىلع ايلقــن باملعــى 
ــدم  ــول بع ــن الق ــه ال يمك  أنّ

ّ
ــة، إال ــذه القضّي ــبة إىل ٰه ــّص(*) بالنس األخ

)*( ولليقني استعامالٌت أو مصطلحاٌت مختلفٌة ]انظر: حسينزاده، معرفت؛ چيستى، امكان و عقالنيت، 
ص 74 و75؛ ص 119 - 125[ وهي كالتايل:

أـ  اليقني باملعنى األخّص، وهو االعتقاد الجازم الصادق الثابت.

بـ  اليقني باملعنى الخاّص هو االعتقاد الجازم الصادق، ويشمل املعرفة الجزميّة عن تقليٍد.اليقني 

جــ  باملعنى األعّم أو اليقني النفّي، وهو االعتقاد الجازم ويشمل الجهل املركب أيًضا.

دـ  اليقني املتعارف.
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اعتبــار مثــل ٰهــذه القضّيــة غــر معتــربٍة مــن أســاٍس أيًضــا، بــل - كمــا 
يالحــظ يف ٰهــذه القضّيــة - يكــون احتمــال احلصــول ىلع رقــٍم أقــّل مــن 
ــدم  ــال. فع ــاب االحتم ــاس حس ــث ىلع أس ــبة اثلل ــرًبا بنس ــٍة معت ثالث
ــا.  ــٍة ليــس بمعــى عــدم اعتبارهــا لكّيًّ ايلقــن باملعــى األخــّص يف قضّي
ــق  ــن طري ــا ع ــة معرفيًّ ــارف ادلينّي ــم املع ــزم تقوي ــرى، يل ــارٍة أخ وبعب

االســتدالل لغــرض الوصــول إىل درجــة اعتبارهــا.

ــق  ــن طري ــًة ع ــة حاصل ــة ادلينّي ــت املعرف ــاس إذا اكن ــذا األس وىلع ٰه
ــذا  ــن إىل ٰه ــا أشــار بعــض املفّكري ــربٌة كم ــم احلضــورّي، فــي معت العل
ــم  ــاىل، فعل ــبحانه وتع ــاهلل س ــان ب ــة اإلنس ــة يف معرف ــن املعرف ــوع م انل
ــّددٌة.  ــب متع ــوريٌّ وهل مرات ــٌم حض ــود عل ــة للوج ــه املاحن ــول بعلّت املعل

]مصبــاح يــزدي، املنهــج الجديــد يف تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 165 و166[

وتــدر اإلشــارة إىل أّن معرفــة املعلــول بعلّتــه املاحنــة للوجــود ضعيفــٌة 
ــة.  ــور املاّديّ ــات إىل األم ــا االتلف ــٍة منه ــباٍب خمتلف ــاس؛ ألس ــوم انل لعم
فعمــوم انلــاس يدركــون تعلّقهــم بموجــوٍد ال يمكنهــم اتلعــّرف ىلع مزاتــه 
وصفاتــه بالضبــط، وحيصــل هلــم االشــتباه يف املصــداق، فمعرفتهــم بــاهلل 
تنشــأ عــن العلــوم احلصويّلــة، وحباجــٍة إىل إرجاعهــا إىل القضايــا املبنائّية 
ــة،  ــا ابلدهّي ــن القضاي ــها م ــربت نفس  إذا اعت

ّ
ــة، إال ــاس املبنائّي ىلع أس

وتفصيــل الــكالم فيــه يتطلـّـب دراســًة مســتقلًّة. وىلع أيـّـة حــاٍل يســتطيع 
اإلنســان أن حيصــل ىلع مرتبــٍة يــدرك اإلهٰل يف أىلع مراتــب مــن الظهــور 
ْعبُُد 

َ
]املصــدر الســابق، ص 166[ كمــا قــال أمــر املؤمنــن عــيٌّ : »َمــا ُكنـْـُت أ

رَُه« ]الكلينــّي، الــكايف، ج 1، ص 98 و138[. 
َ
ــا لـَـْم أ َربًّ
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ــة  ــه يف املعرف ــورّي ومصاديق ــم احلض ــن العل ــر ع ــّض انلظ ــع غ وم
ــاس  ــه ىلع أس ــول إنّ ــن الق ــاره، يمك ــكالم يف اعتب ــل ال ــة وتفصي ادلينّي
ــارف  ــٌة ىلع مع ــة مبتني ــة انلظرّي ــة ادلينّي ــًرا إىل أّن املعرف ــة؛ نظ املبنائّي
ــط  ــا ترتب ــع وصدقه ــن الواق ــا ع ــا، فحايته ــتنتجٌة منه ــرى، ومس أخ
ــي  ــًة ف ــت نظرّي ــا إذا اكن ــارف، ويه بدوره ــك املع ــار تل ــدى اعتب بم
مبتنيــٌة ىلع تصديقــاٍت أخــرى، وٰهكــذا إىل أن نصــل إىل ابلدهّيــات، ويه 
معتــربٌة وتفيــد ايلقــن. وأّمــا القضايــا املبنائّيــة فــي ال حتتــاج إىل عملّيــة 

ــا.  ــراز صدقه ــاع إلح اإلرج

 
ّ

ــات، وإال ــا إىل ابلدهّي ــع مجيعه ــا ال ترج ــر أّن القضاي ــٌر باذلك وجدي
تكــون مجيــع القضايــا يقينّيــًة، بــل بعــض القضايــا يمكــن إرجاعهــا إىل 
قضايــا ليســت يقينّيــًة، واعتبارهــا يكــون حبســب اعتبــار تلــك القضايــا 
غــر ايلقينّيــة. يبــدو أّن مــا رشحنــاه يّتفــق فيــه القائلــون باملبنائّيــة مــن 
احلّســيّن والقائلــون بأصالــة العقــل، وإنّمــا اخلــالف يف كيفّيــة إرجــاع 
انلظرّيــات إىل القضايــا املبنائّيــة، وحتديــد القضايــا املبنائّيــة مــن حيــث 

العديــد واملــزات.

الستدلل على المبنائّية 

ــادرة  ــتلزم املص ــو يس ــة فه ــات املبنائّي ــّي إلثب ــتدالل احلقي ــا االس وأّم
ــتدالل  ــن االس ــة وال يمك ــس انلظرّي ــن نف ــتفادة م ــوب، واالس إىل املطل
 بعــد فــرض كــون بعــض القضايــا بيّنــًة أو مبيّنــًة، 

ّ
احلقيــّي إلثباتهــا إال
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ــا اتلنبيــه إيلهــا  ــة الصحيحــة واملعتــربة. وأّم واســتخدام األشــال املنطقّي
ــٌق بطــرٍق عــّدٍة. حمّق

ــٌة  ــا حاصل ــض القضاي ــه أّن بع ــد يف نفس ــخٍص جي ــا: أّن لّك ش منه
ــل  ــا حتص ــات، وبعضه ــات والوجدانّي ــتدالل، اكألّويّل ــدون االس ــه ب دلي
ــة  ــول إّن املبنائّي ــن الق ــل، ويمك ــر واتلأّم ــتدالل واتلفّك ــد االس ــه بع دلي

ــورّي.  ــم احلض ــة أو العل ــة اذلهنّي ــٌة باتلجرب مدعوم

ــزء  ــاوي اجل ــاع تس ــف، وامتن ــق اخلل ــن طري ــتدالل ع ــا: االس ومنه
ــار،  ــق، ج 3، ص 118؛ بهمني ــفاء، املنط ــينا، الش ــن س ــور) ]اب ــاص واملحص ــّل (أو احل وال
ــر  ــاس، ص 345؛ الفخ ــاس االقتب ــويّس، أس ــل ]الط ــدور والتسلس ــاع ال ــل، ص 203 - 205[ وامتن التحصي

ــع، ج 1، ص 43 و44؛ املظفــر، املنطــق، ص 281؛  ــرازّي، رشح املطال ــرازّي، املحّصــل، ص 86؛ القطــب ال ال

صــدر املتألّهــني ، الحكمــة املتعاليــة يف األســفار العقليّــة األربعــة، ج 3، ص 443؛ الفخــر الــرازّي، املباحــث 

مــة الطباطبــايّئ بقــوهل:
ّ

ــة، ج 1، ص 348[ ونكتــي منهــا بمــا ذكــره العال املرشقيّ

ــيمه  ــا تقس ــه، أّم ــي إيل ــريٍّ ينت ــم إىل رضوريٍّ ونظ ــق ينقس »اتلصدي
إيلهمــا فــأّن القضّيــة إّمــا أن ال حيتــاج يف حصــول اتلصديــق ايلقيــّي بها 
ــا، واثلــاين  ــا و بدهيًّ ــاج و يســّى األّول رضوريًّ ــٍق آخــر، أو حيت إىل تصدي
ــرّي  ــق انلظ ــأّن اتلصدي ــرضورّي ف ــرّي إىل ال ــاء انلظ ــا انته ــا. وإّم نظريًّ
ــم  ــل، ل ــم حيص ــو ل ــر، فل ــٍق آخ ــا ىلع تصدي ــوهل  متوّقًف ــث  اكن  حص حي
 ، حيصــل، فلــو اكن هــو أيًضــا كٰذلــك، فكٰذلــك فــال يقــف عنــد حــدٍّ
ــٍة  ــر متناهي ــدوٌد غ ــزوم ح ــٌف، ولل ــذا خل ــٌق، وٰه ــل تصدي ــال حيص ف
بالفعــل بــن احلّديــن: املوضــوع واملحمــول، واملقــّدم واتلــايل، يف بعــض 
ــايّئ، الرهــان، ص  ــايئ، مجموعــة رســائل العاّلمــة الطباطب ــف« ]الطباطب ــذا خل ــع، وٰه املواض

ــار، ج 6، ص 326 – 339[. ــه آث ــری، مجموع ــر: مطه ــك انظ 227 و228؛ كٰذل
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وهنــا يثــار ســؤاٌل وهــو كيــف نطمــّن بصــدق ابلدهّيــات نفســها ومــا 
هــو معيــار صدقهــا إذن؟ فربمــا يقــال: ال يمكــن القــول بعــدم احتيــاج 
صدقهــا إىل معيــاٍر؛ ألنـّـه يــؤّدي إىل اّدعء بداهــة أّي قضّيــٍة بــدون معيــاٍر 
ــا حباجــٍة إىل االســتدالل؛ إلحــراز  ــة أيًض ــا املبنائّي ــذه القضاي حمــّدٍد، فٰه
صدقهــا، وهــو خــالف القــول بكونهــا بدهّيــًة وخــالف القــول باملبنائّيــة.
]See: Bonjour, "Can Empirical Knowledge Have A Foundation, in: American Philosoph-

ical Quarterly, p. 1- 31, in E. Sosa J. Kim )ed(, Epistemology, p. 261- 273; Pojman )ed(, 

The Theory of Knowledge, p. 190- 191; 

، نهاية املرام يف علم الكالم، ج 2، ص 148؛ الجرجايّن،  وانظر أيًضا: الفخر الرازّي، املحصل، ص 118 )*(؛ الحيّلّ

رشح املواقف، ج 1ص 185[

فنقــول يف مقــام اجلــواب: إّن إحــراز صــدق ابلــديّه ال ينــايف بداهتــه، 
ــه  ــات بداهت ــّن إثب ــتدالل، ولٰك ــاج إىل االس ــديّه ال حيت ــٌح أّن ابل فصحي
يمكــن أن يكــون حمتاًجــا إىل االســتدالل؛ ألّن إثبــات بداهــة قضّيــٍة مــا 
ــة ىلع  ــا املبنائّي ــة القضاي ــتدالل. فبداه ــاج إىل االس ــا ال حيت ــس بدهيًّ لي
أســاس معيــاٍر حمــّدٍد يف مقــام اثلبــوت ال يتوّقــف ىلع إقامــة أّي اســتدالٍل 
ــًة،  ــا بدهّي ــٌة م ــون قضّي ــا تك ــرى ربم ــارٍة أخ ــات، وبعب ــام اإلثب يف مق

)*(  فٰهذا مجموع أدلّة الطاعنني يف البدهيّات، ثّم قالوا لخصومهم: إّما أن تشتغلوا بالجواب عامّ ذكرناه 
أو ال تشتغلوا به. فإن اشتغلتم بالجواب حصل غرضنا؛ ألنّكم حينئٍذ تكونون معرتفني بأّن اإلقرار 
بالبدهيّات ال يصفو عن الشــوائب إاّل بالجواب عن ٰهذه اإلشــكاالت، وال شّك أّن الجواب عنها ال 
يحصــل إاّل بدقيق النظر، واملوقوف عى النظرّي أوىل أن يكون نظريًّا، فكانت البدهيّات مفتقرًة 
إىل النظريّات املفتقرة إىل البدهيّات. ٰهذا خلف. وإن مل تشتغلوا بالجواب بقيت الشبهة املذكورة 
خاليــًة عن الجواب. ومن املعلوم بالبديهة أنّه مع بقائها ال يحصل الجزم بالبدهيّات. فقد توّجه 

القدح يف البدهيّات عى كال التقديرين.
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ــاج إىل  ــاألّول ال حيت ــا، ف ــار بداهته ــٌم بمعي ــاك عل ــس هن ــن لي ولٰك
االســتدالل، خبــالف اثلــاين، فهنــاك فــرٌق يف مقــام اثلبــوت واإلثبــات. 

ــٍة  ــاج إىل دراس ــا حيت ــات بأنواعه ــدق ابلدهّي ــار ص ــث يف معي وابلح
ــدة يف  ــات، ويه العم ــدق يف األّويّل ــار الص ــر معي ــن نذك ــتقلٍّة، ولٰك مس
ــر  ــا. ونش ــراز صدقه ــرى إلح ــا األخ ــع القضاي ــا ترج ــات، وإيله ابلدهّي
ــة  ــا الصادق ــه القضاي ي تطابق

ّ
ــع اذل ــٍة ويه أّن الواق ــٍة مهّم ــا إىل نقط هن

ــا، فبعضهــا  ــا، وهــو يتلــف حبســب القضاي ــارٌة عــن حمــّي القضاي عب
ــن،  ــارج وعء اذله ــع خ ــن الواق ــا ع ــّي وبعضه ــع اذله ــن الواق ــي ع حت
ــذا  ــذا. وٰه ــاّدّي وٰهك ــر امل ــاّدّي وغ ــع امل ــن الواق ــّم م ــع أع ــا أّن الواق كم
مــا يعــرّب عنــه يف احلكمــة بـــ »نفــس األمــر«. هنــاك تقاريــر خمتلفــٌة فيمــا 
ــارٌة عــن  ــة نشــر إىل أهّمهــا، وهــو عب ــات األّويّل ــق بصــدق ابلدهّي يتعلّ

ــايل: ــن اكتل تقريري

أ- صــدق األّويّلــات ذايتٌّ هلــا؛ وٰذلــك ألّن ثبــوت املحمــول للموضــوع 
يف ٰهــذه القضايــا ال حيتــاج إىل احلــّد األوســط، وبعبــارٍة أخــرى، يمكــن 
إحــراز صدقهــا عــن طريــق أجــزاء القضّيــة بنفســها، فإحــراز صدقهــا 
متوّقــٌف ىلع تصــّور مجيــع أجــزاء القضّيــة بصــورٍة صحيحــٍة. املحمــول 
ذايتٌّ للموضــوع واذلايّت ال يعلّــل أّي ال حيتــاج ثبــوت املحمــول ىلع 
ــة  ــن ذات القضّي ــٍة ع ــٍة خارج ــة إىل علّ ــات األّويّل ــوع يف ابلدهّي املوض
ــة  ــفار العقليّ ــة يف األس ــة املتعالي ــني ، الحكم ــدر املتألّه ــل، ص 267؛ ص ــار، التحصي ــها. ]بهمني نفس

ــة، ج 3، ص 518[ األربع

72

مجلة الدليل / 

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020

العدد الثامن



ــو  ــا ه ــار صدقه ــورّي، فمعي ــم احلض ــا إىل العل ــن إرجاعه ب- يمك
ــاع  ــة إرج ــا طريق ــتدالل. وأّم ــورّي وال االس ــم احلض ــا ىلع العل اعتماده
ــاء  ــض احلكم ــار بع ــورٌة يف آث ــي مذك ــورّي ف ــم احلض ــات إىل العل األّويّل
ــّوًرا  ــات تص ــن ابلدهّي ــوع م ــذا انل ــة ٰه ــق يف ماهّي ــن باتلدقي املعاصي
وتصديًقــا. ]انظــر: مصبــاح يــزدي، املنهــج الجديــد يف تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 236 - 238[ 

واحلاصــل أنّنــا إذا اســتطعنا إرجــاع معرفــٍة دينّيــٍة إىل القضايــا 
املبنائّيــة، فلقــد أحرزنــا صدقهــا (أي مطابقتهــا للواقــع)، وٰهــذه املعرفــة 
تكــون معرفــًة يقينّيــًة ومعتــربًة تماًمــا. وبمــا أّن عملّيــة إرجــاع القضايــا 
ــة إىل القضايــا املبنائّيــة تتــّم عــن طريــق االســتدالل، يمكــن  أن  انلظرّي
يتبــادر إىل اإلذهــان ســؤاٌل مفــاده مــا هــو اعتبــار ٰهــذا االســتدالل؟ وإذا 
دّققنــا انلظــر لوجدنــا أّن مــا رشحنــاه يف املبنائّيــة جــاٍر هنــا طابــق انلعــل 
ــمن:  ــتدالل إىل قس ــيم االس ــن تقس ــاس يمك ــذا األس ــل، وىلع ٰه بانلع
. القســم األّول يمكــن إثبــات اعتبــاره ىلع أســاس اعتبــار  نظــريٍّ وبــديهٍّ
ــزاء  ــّور أج ــه بتص ــن تصديق ــاين فيمك ــم اثل ــا القس ــاين، وأّم ــم اثل القس
االســتدالل، ومــن ٰهــذه احليثّيــة يشــبه األّويّلــات. وتفصيــل الــكالم فيــه 

 آخــر.
ً

ــب جمــاال يتطلّ

نموذٌج تطبيقيٌّ للمبنائّية

ــة  ــة ادلينّي ــة يف املعرف ــار املبنائّي ــف معي ــيٍّ تلوظي ــوذٍج تطبي وكنم
نذكــر إحــدى براهــن إثبــات وجــود اإلهٰل الّــي تنتــج ايلقــن ]عبوديــت 
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ــتم[؛  ــنایس)، درس هش ــالیم 2 (خداش ــه اس ــاین انديش ــاح، مب و مصب
ــا:  ــوٍر منه ــٍن ىلع أم ــان مب ــذا الربه ــات. وٰه ــٍن ىلع ابلدهّي ــه مب ألنّ
توضيــح مفاهيــم مــن قبيــل الواجــب بــاذلات واملمكــن بــاذلات، 
ــا ســائر  ــاع ادلور والتسلســل، وأّم ــون امتن ــة وقان ــون املعّي ــات قان وإثب

ــٌة: ــل فبدهّي ــات ادليل مقّدم

( 1 ـ هناك موجوٌد ما. (بديهٌّ

2 ـ املوجــود إّمــا واجــٌب بــاذلات أو ممكــٌن بــاذلات. (حباجــٍة إىل 
االســتنتاج مــن تعريــف لكٍّ مــن »الواجــب بــاذلات«، و"املمتنــع بــاذلات" 

ــاذلات") ــن ب و"املمك

ـ فاملوجود املفروض إّما واجٌب باذلات أو ممكٌن باذلات. (نتيجة 1 و2)  3

4 ـ إذا اكن املوجــود املفــروض واجبًــا بــاذلات، فــإّن الواجــب بــاذلات 
موجــوٌد. (بــديهٌّ)

ــود  ــزم وج ــه يل ــاذلات، فإنّ ــا ب ــروض ممكنً ــود املف 5 ـ إذا اكن املوج
ــه؛ ألن: ــاذلات مع ــب ب الواج

ـ املمكــن بــاذلات املفــروض معلوٌل لعلـّـٍة أو علــٍل فاعلّيٍة طويّلــٍة موجودٍة  أ 
معه، وتشــّل معه سلســلًة حمــّددةً. (حباجــٍة إىل إثبــات قانــون املعّية)

( ب ـ ٰهذه السلسلة إّما دورّيٌة أو ال. (بديهٌّ

ــا  ــون لّك علله ــا أن تك ــًة، فإّم ــلة دورّي ــذه السلس ــن ٰه ــم تك ـ إذا ل  ـج
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الفاعلّيــة ممكنــًة بــاذلات إىل مــا ال نهايٍة، وإّمــا أن تنتــي إىل الواجــب باذلات. 

د ـ وعليــه، إن اكن املوجــود املفــروض ممكنـًـا بــاذلات، فإّمــا أن يكــون 

يف السلســلة ادلورّيــة، أو يف السلســلة الـّـي ال تتنــاىه عللهــا الفاعلّيــة، 

أو يف السلســلة املنتهيــة إىل الواجــب بــاذلات. (نتيجــة أ، ب، ج)

 ـهـ ومعى الفرض األّول حتّقُق ادلور يف العلل الفاعلّية، وهو حماٌل.

وـ  ومعــى الفــرض اثلــاين حتّقــُق التسلســل يف العلــل الفاعلّيــة، وهــو 

ــاٌل أيًضا. حم

( ز ـ والفرض اثلالث مستلزٌم لوجود الواجب باذلات. (بديهٌّ

ــاذلات  ــب ب ــاذلات، فالواج ــا ب ــروض ممكنً ــود املف ــإن اكن املوج ح ـ ف

ــة د إىل ز) ــوٌد. (نتيج موج

∴ الواجب باذلات موجوٌد ىلع لّك حاٍل. (نتيجة 3 و4 و5)

ــه  ــًة ملقّدمات ــديهٌّ أو نتيج ــو ب ــا ه ــر م ــّد غ ــان يع ــذا الربه ويف ٰه

ــال  ــه، ف ــراز صدق ــتدالالٍت إلح ــتدالٍل أو اس ــا إىل اس ــابقة حمتاًج الس

بــّد مــن دراســة ذاك االســتدالل أو تلــك االســتدالالت تلحديــد قيمتهــا 

ــه  ــا بيّن ــب م ــات حس ــا إىل ابلدهّي ــع لكّه ــا ترج ــا أنّه ــة. وبم املعرفّي

ــب  ــة »الواج ــول إّن قضّي ــن الق ــم، فيمك ــلمون يف كتبه ــاء املس احلكم

ــٌة. ــربٌة ويقينّي ــوٌد« معت ــاذلات موج ب
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النتيجة

ــة.  ــة ادلينّي ــدق يف املعرف ــار الص ــألة معي ــة مس ــذه ادلراس ــا يف ٰه حبثن
ــذا  ــّية يف ٰه ــردات األساس ــح املف ــا بتوضي ــا قمن ــح أهّمّيته ــد توضي وبع
ــق  ابلحــث، وىلع ٰهــذا األســاس، املعرفــة ادلينّيــة يه املعرفــة الّــي تتعلّ
بادليــن بمجاالتــه املختلفــة والصــدق بمعــى مطابقــة املعرفــة احلصويّلــة 
ــاب  ــة يف ب ــات املهّم ــدى انلظرّي ــة يه إح ــع، واملبنائّي ــة للواق اتلصديقّي
معيــار صــدق القضايــا، ويه الّــي اخرتناهــا كمعيــاٍر صحيــٍح يف مســألة 
ــاٌت  ــة. وإىل جانــب املبنائّيــة طرحــت نظرّي معيــار صــدق املعــارف ادلينّي
ــة  ــذه ادلراس ــا يف ٰه ــد عرضه ــة. وبع ــجامّية والرباغماتّي ــرى اكالنس أخ
ــة يه  ســلّطنا الضــوء ىلع مامــن الضعــف فيهــا. وبمــا أّن املعرفــة ادلينّي
مــن املعــارف البرشّيــة، فيمكــن طــرح ٰهــذه املعايــر نفســها يف املعرفــة 

ــة.  ــو املبنائّي ــا، وه ــح يف صدقه ــار الصحي ــار املعي ــة، واختي ادلينّي
ــا  ــٌة ومنه ــا نظرّي ــمن: منه ــارف ىلع قس ــا إىل أّن املع ــًرا وصلن وأخ
بدهّيــٌة. ويمكــن إحــراز صــدق املعــارف انلظرّيــة مــن خــالل إرجاعهــا 
ــة  ــارف انلظرّي ــا املع ــتدالل. وأّم ــق االس ــن طري ــة ع ــارف ابلدهّي إىل املع
ــة فلكّهــا  ــا املعــارف ايلقينّي ــٍة. أّم ــٍة وغــر يقينّي أيًضــا ىلع قســمن: يقينّي
- ومــن ضمنهــا املعــارف ادلينّيــة - تبتــي مبــارشًة أو بشــٍل غــر مبــارٍش 
ىلع القضايــا املبنائّيــة، ويمكــن إحــراز صدقهــا عــن طريــق االســتدالل 
ي بــدوره ينتــي إىل االســتدالل ابلــديّه، وأّمــا ســائر القضايــا فيمكــن 

ّ
اذل

ــال  ــاالت، ف ــاب االحتم ــتدالل وحس ــق االس ــن طري ــا ع ــا معرفيًّ تقويمه
ــة  ــّم عملّي ــم تت ــا إذا ل يمكــن القــول بعــدم اعتبارهــا مــن األســاس فيم
ــربٌة  ــي معت ــها ف ــة نفس ــارف ابلدهّي ــا املع ــات. وأّم ــا إىل ابلدهّي إرجاعه
بالــرضورة ومعيــار صدقهــا هــو إرجاعهــا إىل العلــوم احلضورّيــة أو كونهــا 

غرحمتاجــٍة إىل احلــّد األوســط.
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(*)

الخالصة

 )Sociology of knowledge( تــريم املحاولــة الّي حتث عليهــا سوســيولوجيا املعرفــة
إىل إســقاط األبعــاد االجتماعيــة ىلع موضــوع املعرفــة، وتســى إىل قــراءة عمليــة اتلعــرّف 
قــراءةً ميدانيــًة منبثقــًة عــن اخلــربة واتلجــارب البرشيــة املرتاكمــة، ويؤّكــد علــم اجتماع 
املعرفــة (سوســيولوجيا املعرفــة) ىلع أّن املعرفة ال يمكن أن تتبلور مــن دون األخذ باملعطيات 
السوســيولوجية وابلنــاءات االجتماعيــة.  وقــد تعــّددت األطروحــات الـّـي مّهــدت لظهــور 
سوســيولوجيا املعرفــة دون تســميتها، حيــث اكنــت قــد أّسســت لفكــرةٍ فحواهــا هــو تأثر 
الواقــع اخلــاريج ىلع املعرفــة والــويع، وعــدم الرتكــز ىلع املعطيــات اذلهنيــة واألّويلــات 
العقليــة فقــط. وتكمــن مهمتنا يف ٰهــذا املقــال يف األرخنــة لسوســيولوجيا املعرفــة، وحماولة 
اســتعراض فــرتات تطّورهــا، ثــّم اتلحــّري عن مدياتهــا ومســتوى عالقتها باإلبســتمولوجيا 
ونظريــة املعرفــة مــن خــالل وضــع أهــّم انلظريــات يف جمموعــة مــن األنمــاط والســياقات 
ــّم  ــن أه ــًة م ــاول مجل ــوف نتن ــة س ــًرا يف اخلاتم ــة، وأخ ــك العالق ــتوى تل ــد مس تلحدي

االنتقــادات الـّـي وُّجهــت لعلــم االجتمــاع املعــريّف.

اللكمــات املفتاحيــة: السوســيولوجيا. اإلبتســمولوجيا. علقــة املعرفــة باملجتمــع. الــویع 
ــبية.  ــي. النس ــل اجلم ــي. العق اجلم
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Sociology of Knowledge ... Classification and Criticism

Aqeel Al-Bandar 

Abstract

There is an attempt made by sociology of knowledge aiming at 

rejecting social dimensions on the subject of knowledge, trying to 

offer a field-reading, stemming from accumulated human skills and 

experiences. Sociology of knowledge stresses that knowledge cannot be 

shaped without sociological data and social foundations.

Many propositions have paved the way for the appearance of 

the sociology of knowledge and without naming it. In fact, these 

propositions have worked on an idea showing the effect of external 

reality on knowledge and awareness, without focusing only on mental 

data and rational priorities.

Our task in this article is to historicize the sociology of knowledge, 

trying to review the periods of its development, and explore its areas 

and the level of its relation with epistemology by classifying the most 

important theories in a set of patterns and contexts, in order to define 

the level of that relation. In conclusion, we discuss some of the most 

important criticisms directed to sociology of knowledge.

Keywords: sociology, epistemology, the relation of knowledge with 

society, collective consciousness, collective mind, relativity.
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المقّدمة

قــد شــهد القــرن العــرشون تطــّوًرا الفتًــا لأصــول والقواعــد واألطــر 
الّــي حتكــم علــم االجتمــاع املعــريف، فــي تلــك الفــرتة ظهــرت 
ــرص  ــة بالعن ــر املعرف ــول بتأثّ ــت الق ــات كّرس ــن اآلراء وانلظري ــٌة م مجل
االجتمــايع، وصــارت تبحــث مواضيــع عديــدًة تطــرح املقّيــدات  
ــكيل  ــة تش ــة يف طبيع ــل االجتماعي ــة ودور العوام ــة للمعرف االجتماعي
ــع  ــن املجتم ــة م ــو إىل االنطالق ــٌة تدع ــٌة ملحوظ ــرت نزع ــم، فظه العل
ــرد  ــن الف ــالق م ــن االنط  م

ً
ــدال ــارف، ب ــاٍم ومع ــن أفه ــه م ــا حيكم وم

ــد  ــه وفكــره مــن ويع مركــوز. وتبلــورت فكــرة اتلأكي ــه عقل ومــا حيمل
 

ً
ىلع تقييــم العلــم واملعرفــة ىلع أســاس األســباب وادلوايع اخلارجيــة بــدال

ــة باملجتمــع،  ــاط املعرف ــث عــن ارتب مــن املنطــق ادلاخــي، وراج احلدي
ــٍة  ــٍة نظري ــٍة ذهني ــّرد عملي ــت جم ــّرف ليس ــة اتلع ــأّن عملي ــاد ب واالعتق
صفــٍة، ورضورة اســتنطاق العوامــل والعنــاص اخلارجيــة الّــي تتمّخــض 

ــارف.  ــر املع ــع تلربي ــة واملجتم ــن ابليئ ع

مــن هنــا تشــلّكت احلاجــة إىل تأســيس علــٍم ومنهــٍج جديــٍد ومســتقٍل 
حيــايك ٰهــذه األطروحــات ويصوغهــا صياغــًة منّظمــًة ومتماســكًة، وحياول 
أن يــدرس تلــك املقّيــدات االجتماعيــة واتلعّينــات اخلارجيــة، ويفصــح 
ــقاطها ىلع  ــع إس ــث واق ــة، ويبح ــي يف املعرف ــا احلقي ــدى تأثره ــن م ع
موضــوع الــويع والعلــم. وتمّخضــت تلــك اجلهود عــن والدة سوســيولوجيا 

املعرفــة أو علــم اجتمــاع املعرفــة.
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ــف  ــة يه وص ــيولوجيا املعرف ــا سوس ــي تتبّناه ــّية الّ ــة األساس وانلقط
ــم  ــروع عل ــد ف ــّدت أح ــا ُع ــن هن ــع، م ــة واملجتم ــن املعرف ــة ب العالق
االجتمــاع اهلاّمــة، وقســًما رئيســيًّا مــن أقســامه يتــّص باملعرفــة 

ــا.  ــا وأنواعه وطبيعته

ــن  ــاط ب ــك االرتب ــة وٰذل ــر عــن طبيعــة تلــك العالق وجنــد أّن اتلعب
ــد تفــاوت مــن  ــويع البــرشي ق ــع اخلــاريج وال ــة والواق املجتمــع واملعرف
رؤيــٍة إىل أخــرى، فبعــض انلظرّيــات حاولــت قــراءة تلــك العالقة قــراءًة 
تارييــًة رسديــًة تســى إىل تعقــب األشــال املعرفيــة الـّـي حتــايك املجتمع، 
ــويع  ــر الــالزم بــن ال وبعضهــا حاولــت اتلعبــر عنهــا بلــوٍن مــن اتلأثّ
والوجــود اخلــاريج، يف حــن ذهبــت بعــض اآلراء وانلظريــات يف تفســر 
ارتبــاط املعرفــة باملجتمــع إىل رؤيــٍة وصفــت بأنّهــا أكــر تعّصبًــا وحاســًة 
ي يلــق املعرفــة 

ّ
وانتصــاًرا للمجتمــع، مؤّداهــا أّن املجتمــع هــو اذل

ــة. ــاة البرشي ــة الفهــم واتلعــّرف يف احلي ويصــوغ عملي

ــض  ــة وبع ــيولوجيا املعرف ــه سوس ي أظهرت
ّ

ــك اذل ــم اتلماس ــن رغ ولٰك
ــن  ــد م ــن العدي ــُل م ــم خت ــا ل  أنّه

ّ
ــع، إال ــة للمجتم ــا املتحّمس نظرّياته

االنتقــادات، أبرزهــا هــو إقصــاء املــدارس املنطقيــة والفلســفية األخــرى 
ــت  ــة، وحاول ــرات االجتماعي ــن اتلأث ــًدا ع ــة بعي ــت للمعرف ــي أّصل الّ
تهميشــها واســتبداهلا برؤيــة أكــر ماّديّــًة وأرضيــًة، وســعت إىل اســتبعاد 

ــة.  ــة واملتيافزيقي ــة املاورائي أّي دوٍر للمعرف
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علم اجتماع المعرفة.. التعريف والحدود والمديات

ــا يف اإلطاللــة اتلارييــة حــول سوســيولوجيا املعرفــة،  ســنذكر الحًق
ــم:  ــذا العل ــح ىلع ٰه ــن اصطل ــو م ــيلر )Max Scheler( ه ــس ش أّن ماك
ــذا  ــا ٰه ــة" )Sociology of knowledge(، مقتنًص ــاع املعرف ــم اجتم "عل
العنــوان مــن مقــال لفيلســوف نمســاوي يف القــرن العرشيــن اكن يــدىع 
ــتغل  ــم )Wilhelm Jerusalem(  ) 1854 ـ 1923(، فاش ــم جروزايل وهلل

شــيلر ىلع ٰذلــك املقــال وطــّوره.

ي رافقه الطرح األاكديّي ملســائل سوســيولوجيا 
ّ

إّن وضــع االصطــالح اذل
املعرفــة والعمــل ىلع تنظيــم أحباثهــا واســتقالهلا عــن ســائر فــروع علــم 
االجتمــاع ومســائله األخــرى، وهيلكتهــا يف صــورة علــم مســتقل يعكــف 
ىلع رشح املعرفــة، وعالقتهــا بالواقــع االجتمــايع، وارتباط الــويع بالعناص 
غــر انلظريــة، دفــع ابلاحثــن يف ٰهــذا الشــأن للخــوض يف تعريفــه ورشح 
املــراد منــه، والعنايــة ببحــث هويــة عالقــة املجتمــع باملعرفة وحــدود تلك 
العالقــة ومدياتهــا، وكــذا اتلحــّري عــن موضــوع ٰهــذا العلــم ومســائله، 

وٰهــذا مــا ســنقف عليــه يف ٰهــذا العنــوان مــن املقــال.

تعريف علم اجتماع المعرفة )سوسيولوجيا المعرفة(

إذا مــا أردنــا أن نعــر ىلع تعاريــف بيّنــة وواضحة لٰهــذا العلــم، فعلينا 
ــي أعقبــت  ــي نــرشت يف الفــرتة الّ اتلنقيــب عــن ٰذلــك يف الكتابــات الّ
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وضــع ٰهــذا االصطــالح، أي منــذ عرشينيــات القــرن املــايض فصاعــًدا؛ 
وٰذلــك ألّن الفــرتات الســابقة شــهدت نظريــاٍت أّويلــًة وجــذوًرا أساســيًة 
تعّرضــت لطبيعــة العالقــة بــن الفكــر والواقــع االجتمــايع، وقــد تنــاوهل 
ــات حبثهــم عــن مشــاريعهم االجتماعيــة، دون  علمــاء االجتمــاع يف طّي
أن يطرحــوا ٰذلــك حتــت عنــوان "علــم اجتمــاع املعرفــة" أو بيــان ٰذلــك 
 )Marx( وماركــس )David Durkheim) فــآراء دوركيــم ، بشــٍل مســتقلٍّ
وفرانســس بيكــون )Francis Bacon(، ومــن قبلهــم ابــن خــدلون مثــاًل 
اكنــت بصــدد بيــان دور املجتمعــات ومانــة الواقــع االجتمــايع اخلــاريج 
ــة الــويع اجلمــي يف صياغــة القنــاعت  يف بنــاء املعرفــة والفكــر، ومهّم
ابلاطنيــة، دون عنونتــه بعنــوان »علــم اجتمــاع املعرفــة«، أو حــّى مــن 

دون نعتــه بالعلــم.

ــر  ــم ذك ــييد العل ــالح وتش ــع االصط ــرتة وض ــن أىت يف ف ــد أّن م بي
ــتمل ىلع  ــة - يش ــاع احلديث ــم االجتم ــروع عل ــّم ف ــد أه ــه - كأح أنّ
بعديــن أساســيّن همــا قوامــه وروحــه: أحدهمــا ابلعــد السوســيولويج 
ــي  ــة الّ االجتمــايع، واآلخــر ابلعــد اإلبســتمولويج اذلهــي، والعالق
تؤلّــف بــن ٰهذيــن ابلعديــن يه الّــي يمكــن أن نطلــق عليهــا 
ي أشــار إيلــه اكرل 

ّ
نظريــة أو علــم اجتمــاع املعرفــة، األمــر اذل

»إّن  وايلوتوبيــا":  "األيديولوجيــا  يف   )Karl Mannheim( مانهايــم 
ــة بــن  ــل العالق ــًة حتــاول أن حتلّ ــة بصفتهــا نظري سوســيولوجيا املعرف

 .]309 ]مانهايــم، األيديولوجيــا واليوتوبيــا، ص  املعرفــة والوجــود« 
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ــا  ــع عنده ــًة تتقاط ــة نقط ــيولوجيا املعرف ــون سوس ــد تك ــك ق وبٰذل
ــة -  ــة املعرف ــك أّن نظري ــد بٰذل ــاع، ونقص ــم االجتم ــع عل ــفة م الفلس
اإلبســتمولوجيا - )Epistemology((*) يه أحــد املباحــث اثلالثــة الرئيســة 
ــد  ــي تبحــث يف الفلســفة عندهــم، ق ــة واألخــالق) الّ (الوجــود واملعرف
ــارت  ــا، فص ــتها اجتماعيًّ ــا ودراس ــاع ببحثه ــاء االجتم ــض علم ــام بع ق

ــفة. ــاع بالفلس ــم االجتم ــده عل ــي عن ــوًع يلت ــة موض املعرف

ــون يف  ــّد أن يك ــة ال ب ــاع املعرف ــم اجتم ــف عل ــإّن تعري ــذا ف وىلع ٰه
حــدود ٰهذيــن ابلعديــن (اإلبســتمولويج والسوســيولويج) ال يــرج عّمــا 
ــه لّك مــا يُطــرح هنــاك  يرســمانه هل مــن إطــار، مســتوعبًا يف الوقــت ذات

مــن مســائل.

ــم أنفســهم  ــذا العل ــات انلظــر دلى القائلــن واملهتمــن بٰه  أّن وجه
ّ

إال
اختلفــت يف تفســر الوجــود االجتمــايع وعالقتــه باملعرفــة؛ وبســبب ٰذلــك 
ال زالــت سوســيولوجيا املعرفــة تشــّل مــاّدًة خصبًة للبحــث إىل يومنــا ٰهذا، 
وإن ادلارســة فيهــا تشــّل قــدًرا كبــًرا مــن االختــالف، فمــن جهــٍة حيجــم 
بعــض الكتــاب واملؤلّفــن يف ٰهــذا العلــم عنــد وضــع أّي تعريــف حمــّدد 
ــٍة  ــااغٍت عئم ــع صي ــر بوض ــض اآلخ ــر ابلع ــن ياط ــم، يف ح ــذا العل لٰه
ــرتاث  ــن ال ــم م ــل واملرتاك ــّم اهلائ ــتيعاب الك ــٍة الس ــٍة يف حماول وفضفاض

)*( لفٌظ مشــتقٌّ مــن مقطعــني يونانــني: )episteme( مبعنــى املعرفــة، و)logos( مبعنى علم، 
واإلبتسمولوجيا فرع من فروع الفلسفة يبحث يف أصل املعرفة وبنيتها ومناهجها ومصداقيتها 

ومصادرها. ]انظر: وهبة، املعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة، ص 12[
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ــق بعلــم االجتمــاع املعــريف؛ تلحظــى باهتمــام مــن يــروم ابلحــث  املتعلّ
ــم اجتــامع املعرفــة، ص 43[ ــته. ]انظــر: الســيد، عل ــوع يف دراس ــه كموض في

ــاع  ــم اجتم ــاب عل ــن أرب ــد م ــّدى العدي ــد تص ــك فق ــم لّك ٰذل ورغ
املعرفــة إىل تعريفــه وحتديــده، ونلبــدأ بواضــع االصطالح ماكس شــيلر، 
حيــث قــال: »هــو حتليــٌل للعالقــات الوظيفيــة املتبادلــة واملتداخلــة بــن 
العمليــات وابلنــاءات االجتماعيــة مــن جانــٍب، وأنمــاط أو نمــاذج احلياة 
ــر.  ــٍب آخ ــن جان ــة م ــاذج للمعرف ــتملٌة ىلع نم ــة مش ــة والعقلي الفكري
دونمــا أولوّيــٍة أو أســبقية منطقيــة تعــزى إىل العقــل« ]انظــر: املصــدر الســابق، ص 

6؛ وانظــر: تــوكّل، جامعــه شناســی معرفــت، ص 25[.

ــد ـ  ــا ال توج ــة: »إنّه ــيلر للمعرف ــراءة ش ــن ق ــض ع ــرّب ابلع ــد ع وق
حبســب شــيلر ـ ذلاتهــا أو ملجــّرد املعرفــة واتلأّمــل فقــط، بــل يه تهــدف 
ــت  ــًه ليس ــايّن؛ وعلي ــود اإلنس ــاء الوج ــد بن ــا، وتقص ــل دائًم إىل الفع
ــل ينبــي أن تفــّر  ــًة مســتقّرًة بــن اإلنســان والوجــود، ب ــة عالق املعرف
ىلع أنّهــا نــوع الســلوك املتكّيــف االجتمــايع واتلاريــي، بــل وابليلــويج. 

ــفة، ص 41 و42[ ــوعة الفلس ــدوي، موس ــظ: ب ]الح

ــق  ــه الالح ــّدم وبيان ــه املتق ــن تعريف ــيلر م ــراد ش ــاز م ــن إجي ويمك
للمعرفــة أّن مهّمــة ٰهــذا العلــم يه دراســة العالقــة املتبادلــة بــن املجتمــع 
بمــا يتســتوعبه مــن عوامــل خارجّيــٍة خمتلفــٍة مــن جهــٍة، وبن الفكــر بما 
حيملــه مــن أشــاٍل عقليــٍة ومعرفيــٍة متنوّعــٍة، مــن دون أن يُعــرتف للعقل 

بــإدارة ٰهــذه العمليــة وال للبنــاءات االجتماعيــة باحلكومــة ىلع العقــل. 
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ي اعتــى ببيــان سوســيولوجيا املعرفــة (علــم 
ّ

ويــأيت اكرل مانهايــم اذل
ــا أكــرب يلقــول: »إنّهــا فــرٌع  اجتمــاع املعرفــة)، وأظهــر اهتماًمــا أكاديميًّ
مــن أحــدث فــروع السوســيولوجيا ويمكــن اعتبارهــا نظرّيــًة مــن جانــب 
ــًة  ــا نظري ــي بصفته ــاٍن. ف ــٍب ث ــن جان ــيولوجيًّا م ــا سوس ــا تارييًّ وحبثً
ــا  حتــاول أن حتلّــل العالقــة بــن املعرفــة والوجــود، ولٰكّنهــا بصفتهــا حبثً
ــذه  ــا ٰه ذته

ّ
ــي اخت ــال الّ ــب األش ــاول أن تتعّق ــيولوجيًّا حت ــا سوس تارييًّ

ــة  ــيولوجيا املعرف ــة... إّن سوس ــرّي للبرشي ــّور الفك ــالل اتلط ــة خ العالق
تهــدف إىل إجياد معايــر علمّيــٍة )Workable Criteria( تلحديــد العالقات 
ــدور  ــٍة ت ــٍة خاّص ــر نظرّي ــى تلطوي ــل، وتس ــر والعم ــن الفك ــة ب املتبادل
ــي  ــة )Non-theoretical factors( الّ ــر انلظرّي ــل غ ــة العوام ــول دالل ح

ــا، ص 309[.  ــا واليوتوبي ــم، األيديولوجي ــة« ]انظــر: مانهاي ــر يف املعرف تؤثّ

وٰذلــك يعــي أّن علــم االجتمــاع املعــريّف ال يعتــي بابلحــث انلظــري 
ــك  ــاوز ٰذل ــل يتج ــفية، ب ــة الفلس ــة املعرف ــال نظرّي ــو ح ــا ه ــط، كم فق
الطــرح خباّصّيــٍة جديــدٍة أخــرى ويه خاّصّيــة الطــرح السوســيوتاريي، 
عــرب اتلحــّري واتلنقيــب عــن العوامــل االجتماعّيــة واتلاريّيــة الامنــة 
وراء بعــث املعرفــة إىل الوجــود اإلنســاين، وحتليــل العالقــة الوظيفيــة بــن 

املعرفــة وأصوهلــا االجتماعيــة. 

ــن  ــريف يمك ــاع املع ــم االجتم ــإّن عل ــم ف ــف مانهاي ــوء تعري وىلع ض
أن يأخــذ شــلكن مــن ابلحــث: األّول هــو ابلحــث اتلجريــي ومهّمتــه 
الوصــف واتلحليــل ابلنيــوي للطــرق واألســايلب الـّـي يتحّقــق بموجبهــا 
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ــٌق ودراســٌة  تأثــر العالقــات االجتماعيــة ىلع الفكــر. واثلــاين هــو حتقي
يف نظريــة املعرفــة وفلســفة العلــوم، حيــث تكــون مهّمــة علــم 
ــة  ــة العالق ــن هوي ــب ع ــّري واتلنقي ــا يه اتلح ــة هن ــاع املعرف اجتم
املتبادلــة بــن الواقــع االجتمــايع والفكــر ودور تلــك العالقــة يف صّحــة 
املعرفــة وصالحهــا حبســب اكرل مانهايــم، والشــل األّول مــن ابلحــث 
ــا؛ باعتبــار مــا يقــوم بــه علــم االجتمــاع  ــا(*) ميدانيًّ ــا إمربيقيًّ يعــد حبثً
ــاين  ــل اثل ــا الش ــة، وأّم ــق االجتماعي ــداين يف احلقائ ــّري املي ــن اتلح م
ــة بعالقــة  منــه فهــو حبــٌث إبســتمولويجٌّ نظــريٌّ يضبــط انلتائــج املتعلّق

ــايع. ــع االجتم ــر بالواق الفك

ــوٍد  ــش (Georges Gurvitch( جبه ــورج غورفيت ــهم ج ــد أس ــذا وق ٰه
ــم  ــًرا اكرل مانهاي ــاع املعــريف، وشــابه كث ــم االجتم ــدان عل ــٍة يف مي هاّم
ــي  ــه األاكدي ــالل طرح ــن خ ــه م ــه وتعريف ــالح ورشح ــط االصط يف بس
املبــوّب يف كتابــه »األطــر االجتماعيــة للمعرفــة«، وقــد جــاء يف تعريفــه 
لٰهــذا العلــم بأنـّـه: دراســة العالقــات الـّـي يمكــن أن تنهــض بــن األنواع 
ــة.  ــّددات االجتماعي ــر واملح ــن األط ــة، وب ــة للمعرف ــال املختلف واألش

ــة، ص 23[ ــة للمعرف ــر االجتامعي ــش، األط ــر: غورفيت ]انظ

ــذه يه  ــة ٰه ــّددات االجتماعي ــر واملح ــش أن األط ــرب غورفيت واعت
ــة  ــواة املركزي ــّد انل ــي تع ــة الّ ــى االجتماعي ــا ابل ــق عنه ــي تنبث الّ
لدلراســة وابلحــث يف ٰهــذا العلــم؛ نظــًرا للعالقــة الوثيقــة الـّـي رســمها 

)*( مصطلٌح أجنبي من أصل يوناين يراد منه النزوع التجريبي للتعاطي مع املعرفة.
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ــة.  ــدات االجتماعي ــة واتلعقي ــال احلضاري ــن األعم ــة وب ــن املعرف ب
الســابق[ ]املصــدر 

ٰهــذا وقــد رشح األخــر األطــر االجتماعيــة الـّـي جــاءت يف اتلعريــف 
املتقــّدم بأنّهــا تشــمل اتلجليــات االجتماعيــة واتلجمعــات اخلاّصــة 
ــات  ــة واملجتمع ــات االجتماعي ــس والطبق ــالت يف ادلول والكنائ واتلكّت

ــابق، ص 28 و23[ ــدر الس ــاذج. ]املص ــّى انلم ــن ش ــمويلة م الش

سوســـيولوجيا   )1994 ـ   1902(  )Karl Popper(  وقـد  قـرّب كـارل بوبـر
املعرفــة الـّـي وصفهــا بنظرية احلتميــة االجتماعية للمعرفــة العلميــة (*) بما يي: 

إّن اتلفكــر العلــي ال يقــع جزافًــا يف الفــراغ، بــل حيــدث 
يف جــوٍّ مــرشوٍط اجتماعيًّــا - حبســب تعبــره - وٰذلــك اتلفكــر 
ــاص دون  ــٍة أو بعن ــاص ال واعي ــريٍّ بعن ــٍل قه ــًرا بش ــيكون متأثّ س

]308 ص   ،2 ج  وأعــداؤه،  املفتــوح  املجتمــع  ]بوبــر،  الــويع. 

ويضيــف بوبــر شــارًحا ذٰللــك االشــرتاط االجتمــايع أن املوطــن 
االجتمــايع اخلــاص باملفّكــر حيــدد انلظــام الــل لــآراء وانلظريــات الّي 

ــابق، ص 309[ ــدر الس ــّك. ]املص ــا الش ــًة ال يطوهل ــًة أو بدهّي ــدو هل صحيح تب

)*( إن املعرفة العلمية هي بناء منظم من األفكار والتصورات، يبدأ من الواقع وينتهي إىل تفسريه، 
اً للحصول عليها، مستنًدا إىل مجموعة قواعد عاّمة  ويســلك العامل يف ٰهذه املعرفة طريًقا خاصًّ
تهيمن عى ســري العقــل، وتحدد عملياته، حتى يصل إىل نتيجــة معلومة، وٰهذه القواعد هي 
مــا يعرف باملنهج العلمي )S. Metho(. واملعرفة العلميــة تقابل املعرفة العاّميّة التي تتصف 

باإلدراك الساذج الّذي يحصل عند تعاطي اإلنسان العادي مع الواقع الخارجي. 
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ــّن أّن  ــة يتب ــيولوجيا املعرف ــابقة لسوس ــف الس ــالل اتلعاري ــن خ وم
ــيولوجيا  ــن السوس ــون م ــذا الل ــا ٰه ــض به ــي ينه ــة الّ ــل وادلراس اتلحلي
ــك  ــويع، وبٰذل ــاق ال ــة وأنس ــق املعرف ــة وطرائ ــاة الفكري ــل باحلي يّتص
تكــون أمــام علــم االجتمــاع املعــريف مســاحة واســعة للمنــاورة ابلحثيــة 
وادلراســة العريضــة، ال تقتــرص ىلع لــون واحــد مــن ابلحــث واتلقــّي.

ــال  ــد جم ــإّن حتدي ــم، ف ــذا العل ــن يف ٰه ــة ابلاحث ــن مهّم ــا تكم وهن
ا يف الوصــول إىل نتائــج حبثيــٍة  سوســيولوجيا املعرفــة ومداهــا رضوريٌّ جــدًّ
ــمول  ــذا الش ــعة وٰه ــذه الس ــم بٰه ــذا العل ــن ٰه ــث ع ــٍة؛ ألّن احلدي جمدي
يصعــب الوصــول مــن خــالهل إىل تلــك انلتائــج. أجــل، ربمــا يمكــن حبث 
ــي تــّم اتلعــّرض هلــا وحتليلهــا ودراســتها  ــات الّ املســائل واآلراء وانلظرّي
ــا  ــمل م ــي تش ــة، والّ ــيولوجيا املعرف ــن يف سوس ــض ابلاحث ــل بع ــن قب م
ــذا  ــا يف ٰه ذكــر عنهــم مــن مســائل ومواضيــع، ولٰكــن جنــد مــن مهّمتن
ــرز مســائله  ــم وخمارجــه وف ــذا العل ــد مداخــل ٰه ــال املختــرص حتدي املق
وغربلتهــا، وكٰذلــك رؤاه؛ تلكــون ٰهــذه ادلراســة منتجــًة؛ وعليــه 
ــي  ــٍة مــن األطــر والســياقات الّ ــث عــن مجل ــي احلدي ــا ي ســنحاول فيم
ــي وردت يف  ــات الّ ــض اآلراء وانلظري ــرز بع ــا ف ــن خالهل ــن م ــد يمك ق

ــريّف. ــاع املع ــم االجتم عل

ــيولوجيا  ــة بسوس ــات املتعلّق ــب واملصّنف ــع الكت ــن يطال ــار إىل أّن م يش
ــه  ــاهل وحقل ــتعراض جم ــه واس ــة تعريف ــاًل يف صياغ ــد تداخ ــة جي املعرف
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ابلحــي وأهدافــه حــّى، فقــد رأى بيــرت برجــر )Peter Berger(، وتومــاس 
لكمــان )Thomas Luckmann((*) أّن علــم اجتمــاع املعرفــة يمكــن تعريفه 
ــٌم  ــه عل ــك إىل أنّ ــان ٰذل ــا يف بي ــه. وذهب ــاهل وأهداف ــد جم ــالل حتدي ــن خ م
ــي  ــا يــدرس لّك الظواهــر الّ ال يــدرس األفــار بمعناهــا اتلقليــدّي، وإنّم
تنــدرج حتــت اصطــالح املعرفــة. وليــس ٰهــذا فحســب، بــل يعتــربان أّن 
ٰهــذا العلــم يــدرس العمليــة االجتماعيــة الّــي تفــي إىل ظهــور كــمٍّ مــن 
ــة  ــا. ]انظــر: املســريي، األيديولوجي ــا معّينً ــا اجتماعيًّ ــا واقًع ــي يفرتضه ــارف الّ املع

ــة عــامل املعرفــة(، ص 329 و330[ ــٍة يف علــم اجتــامع املعرفــة )مجلّ الصهيونيــة، دراســة حال

ي تــدور فيــه أحبــاث 
ّ

ومــن أجــل تشــخيص املجــال واإلطــار العــاّم اذل
علــم االجتمــاع املعــريّف ال بــّد مــن قــراءة بعــض لكمــات رّواد ٰهــذا العلــم 
ــة واملجتمــع مــن  ــن املعرف ــة ب ــق بطبيعــة العالق ــي تتعلّ ومؤسســيه، الّ
خــالل رســم تلــك انلصــوص واللكمــات يف أطــٍر وســياقاٍت معّينــٍة، ولٰكن 
ــًة تتمّخــض  قبــل ابلــدء ينبــي اإلشــارة إىل أمــٍر هــامٍّ جنــده نتيجــًة هاّم
عــن حتديــد ٰذلــك املجــال العــاّم، وثمــرًة مــن ثمــار تشــخيص أطــر ٰهــذا 
ــة بــن اإلبســتمولوجيا،  ــة العالق ــذا األمــر هــو رضورة معرف العلــم، وٰه
ــة املعرفــة وانطباقهــا  ــي تبحــث يف مصــادر وهوّي ــة املعرفــة الّ ويه نظرّي
ــي مــّر احلديــث  ىلع الواقــع مــن عدمــه، وبــن سوســيولوجيا املعرفــة الّ

ي ســوف نتحــّدث عنــه اآلن.
ّ

عــن معناهــا وتعريفهــا أيًضــا، األمــر اذل

)*( عاملان أمريكيان من أصل منســاوي، لهام مســاهامت يف علم االجتامع والالهوت، ولهام العديد 
من املؤلفات يف الدين واالجتامع وعلم اجتامع املعرفة والثقافة.
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نشأة علم اجتماع المعرفة وتطّوره

ــم  ــان عل ــة يف أحض ــة انلظري ــن انلاحي ــة م ــاع املعرف ــم اجتم ودل عل
ــيولوجيا  ــإّن سوس ــه، ف ــن فروع ــرٌع م ــو ف ــه، وه ــاّم وكنف ــاع الع االجتم
ــه  ــاع ذات ــم االجتم ــدم عل ــٌة ق ــة) قديم ــاع املعرف ــم اجتم ــة (عل املعرف
ــٌم  ــة ناج ــاٌم لدلراس ــو نظ ــة، ص 54[، وه ــة للمعرف ــر االجتامعي ــورج، األط ــش، ج ]غورفيت

عــن مقتضيــات اتلطــّور االجتمــايع كمــا عــرّب عــن ٰذلــك اكرل مانهايــم. 
]مانهايــم، األيديولوجيــا واليوتوبيــا، ص 346[

ــي تُبحــث يف علــم االجتمــاع  إّن املعرفــة البرشيــة أحــد املفاهيــم الّ
ــوعت  ــة املوض ــن بقّي ــث ع ــتقلّت بابلح ــا اس ــدى أهّمّيته ــاّم، ومل الع
املبحوثــة هنــاك، ٰهــذا ويمكــن اإلشــارة هنــا إىل أّن سوســيولوجيا املعرفــة 
 أنّهــا يمكــن أن تكــون علًما 

ّ
ورغــم ارتباطهــا الوثيــق بعلــم االجتمــاع، إال

ــاع  ــم االجتم ــع عل ــة تقاط ــد نقط ــع عن ــا تق ــفيًّا؛ ألنّه ــا ـ فلس اجتماعيًّ
مــع الفلســفة، وٰهــذه انلقطــة يه املعرفــة االجتماعيــة، فاملعرفــة 
ــا، وٰهــذه يه نقطــة اجلــدة  موضــوٌع فلســيٌّ تــّم حبثــه ودراســته اجتماعيًّ
يف سوســيولوجيا املعرفــة الّــي تســى إىل إخضــاع ســائر املحــّددات 
االجتماعّيــة مــن معتقــداٍت وأيديولوجيــاٍت ومعــارف إىل ابلحــث 
واتلقــّي االجتمــايع، مــن هنــا اعتــربت واحــدًة مــن السوســيولوجيات 

ــام. ــاع الع ــم االجتم ــن عل ــور يف ضم ــي تتمح ــة الّ اخلاّص

ــواع  ــم ســائر أن ــذا العل ــة يمكــن أن يشــمل ٰه ــة ابلحثي ومــن انلاحي
ــّد  ــن أن تمت ــيولويج، ويمك ــع السوس ــٌة بالطاب ــا صل ــي هل ــارف الّ املع
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حــدوده ملديــاٍت عريضــٍة مــن نمــاذج الفكــر والــويع اإلنســايّن، وســائر 
ــًة  ــتوعب مجل ــا يس ــّل برناجمً ــات؛ ليش ــدات واأليديولوجي ــواع املعتق أن
ــة  مــن األســئلة واتلوّجهــات املنهجّيــة غرضهــا دراســة األطــر االجتماعّي
ــارف  ــن املع ــواع م ــك األن ــد تل ــول تقيي ــا ح ــور مهّمته ــة، تتمح للمعرف

ــامع، ص 529[ ــم االجت ــدّي لعل ــو، املعجــم النق ــة. ]انظــر: بوّريك ــة املعرف ــا نظرّي ــا فيه بم

ذلا يقــول ماكــس شــيلر: »إنّــه ال يوجــد أدین شــك يف الطابــع 
ــدس  ــر واحل ــال الفك ــّل أش ــٍة، ول ــٍة علمّي ــّل معرف ــيولويج ل السوس

.]36 العلــوم، ص  اجتــامع  علــم  إىل  مدخــل  ]دوبــوا،  واملعرفــة« 

ــدور  ــي ت ــّري الّ ــث واتلح ــات ابلح ــول إّن مدي ــن الق ــا يمك ــن هن م
فيهــا سوســيولوجيا املعرفــة يمكــن أن تشــمل نــوايح كثــرًة مــن أشــال 
ــع السوســيولويج ـ  الفكــر واملعرفــة، وال تقــف عنــد حــدٍّ مــا دام الطاب

حبســب تعبــر شــيلر ـ حــارًضا يف اتلعــايط مــع تلــك األشــال.

ومــع اهتمــام رّواد علــم االجتمــاع ومؤّسســيه اكبــن خــدلون 
ــيمون  ــان س ــس وس ــت )Auguste Comte( وكرل مارك ــت كون وأوغس
)Saint-Simon( وكوندورســيه )Nicolas de Condorcet( وإميــل دوركيم 

ــه  ــن طبيعت ــل ع ــم املفّص ــريف، وحديثه ــاع املع ــم االجتم ــم بعل وأمثاهل
ــة  ــٌة يف صياغ ــا خمتلف ــالوًة ىلع أنّه ــم ع ــر جهوده  أّن أك

ّ
ــائله، إال ومس

ــي  ــع، ف ــر واملجتم ــن الفك ــع وب ــويع والواق ــن ال ــة ب ــة العالق طبيع
ــاع  ــم االجتم ــن عل ــث ع ــد احلدي ــتقلٍّ عن ــٍل مس ــأِت بش ــم ت ــا ل أيًض

ــية.  ــاه األساس ــه وقضاي ــاّم ونظريات الع
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ومــن زاويــة تارييــة معــاصة يعــود ظهــور علــم اجتمــاع املعرفــة إىل 
عرشينيــات القــرن املنــرصم ىلع يــد ماكــس شــيلر حبســب مــا اشــتهر، 
ــع  ــنة 1924، ووض ــة« س ــيولوجيا املعرف ــح »سوس ــتخدم مصطل ــد اس فق
كتابـًـا حيمــل نفــس العنــوان. وبــّن املوضــوع الرئيــي لٰهــذا العلــم، وهو 
ــار  ــن األف ــة ب ــف العالق ــار، وكش ــة لأف ــول االجتماعي ــة األص دراس
ــار،  ــا األف ــورت فيه ــي تبل ــة الّ ــة، والفــرتة اتلاريي ــة االجتماعي وابليئ
ومــدى تأثــر األفــار يف الواقــع االجتمــايع. ]انظــر، الســيد، علــم اجتــامع املعرفــة، 

ص 45 ـ 46؛ گروهــی از نویســندگان، جامعــه شناســی معرفــت، ص 25[

ــن: األوىل:  ــّوه إىل مرحلت ــم ونم ــذا العل ــور ٰه ــيم تط ــن تقس ويمك
ــيس  ــة اتلأس ــة: مرحل ــادة، واثلاني ــالق والري ــأة واالنط ــة النش مرحل
ــرؤى  ــار وال ــن األف ــٌة م ــت مجل ــة األوىل طرح ــي املرحل ــور، ف واتلبل
املتعلّقــة بربــط الفكــر واملعرفــة بالواقــع واملجتمــع، مــن دون أن تبحــث 
ــن  ــد الرحٰ ــا عب ــرز رّواده ــن أب ــتقلًّة، وم ــًة مس ــا ونظرّي ــا علًم بوصفه
ــم، ويف  ــل دوركي ــس وإمي ــت وكرل مارك ــت كون ــدلون وأوغس ــن خ اب
ــق  ــى وأعم ــٍل أج ــرؤى بش ــار وال ــذه األف ــرت ٰه ــة ظه ــة اثلاني املرحل
ــة  ــم وانلظري ــة العل ــا بصف ــًة إىل نعته ــاًل، إضاف ــا وتفصي ــر تبويبً وأك
بشــل مســتقل، ومــن أهــّم رمــوز ٰهــذه املرحلــة ماكــس شــيلر وكرل 

ــش.    ــورج غورفت ــم وج مانهاي

ٰهــذا وقــد تعــّرض حكمــاء املســلمن ســابًقا إىل أثــر العنــرص 
االجتمــايع ىلع املعرفــة، وعنونــوا ٰذلــك بالقضايــا املشــهورة بــن انلــاس، 
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وعّرفوهــا: بأنّهــا »اآلراء اذلائعــة عنــد مجيــع انلــاس أو عنــد أكرهــم، أو 
عنــد علمائهــم وعقالئهــم، أو عنــد أكــر ٰهــؤالء، مــن غــر أن يالفهــم 
فيهــا، غرهــم وال واحــٌد منهــم، مثــل كــون بــّر الوادليــن واجبًــا، وشــكر 
املنعــم حســٌن وكفــره قبيــٌح، أو املشــهور عنــد أهــل لّك صناعــٍة أو عنــد 
ــّذاق  ــاء أو احل ــد األطّب ــهور عن ــل املش ــم، مث ــذق منه ــهورين باحل املش

ــات، ج 1، ص 19[. ــارايّب، املنطقي ــم« ]الف منه

ي حيكــم بــه العقــل بعــد انلظــر 
ّ

وقــد فّرقــوا بــن املشــهور األّويّل اذل
ــاالت  ــر إىل االنفع ــن دون انلظ ــه م ــه ومركوزات ــل نفس ــاعت العق إىل قن
ــل  ــاج العق ي حيت

ّ
ــر األّويّل اذل ــهور  غ ــه، واملش ــة عن وادلوايع اخلارج

ــن  ــول اب ــرى، يق ــٍة أخ ــائط خارجّي ــام وس ــه إىل انضم ــم ب ــّى حيك ح
ســينا: »واملشــهورات أعــّم مــن األّويّلــات. فــّل أّويلٍّ مشــهوٌر، وليــس لّك 

ــق(، ص 453[. ــفاء )املنط ــينا، الش ــن س « ]اب ــأّويلٍّ ــهوٍر  ب مش

والقضايــا املشــهورة عندهــم حــّى لــو اكنــت صادقــًة فــي ال توقــع 
ــٌق مقــارٌب لليقــن، فيكــون  ــا تصدي ــل إّن تصديقه ــاذلات، ب ايلقــن ب
ــا  ــرتاف به ــؤ االع ــبب تواط ــا، وبس ــس ذاتيًّ ــا ولي ــا عرضيًّ ــا يقينً يقينه
بــن انلــاس قــد تشــتبه بينهــا وبــن األّويّلــات ايلقينّيــة ]الفــارايب، املنطقيّــات، 
ــان  ــّرد اإلنس ــّد أن جي ــال ب ــا ف ــق بينهم ــل اتلفري ج 1، ص 267 و268[؛ وألج

نفســه عنــد احلكــم عــن لّك دوايع وأســباب الشــهرة املتقّدمــة، 
ويعــرض ىلع نفســه حينئــٍذ طــريف القضّيــة، فــإن اكن نفــس حضورهمــا 
 اكنــت 

ّ
يوجــب حكــم العقــل بتلــك النســبة اكنــت القضّيــة أّويّلــًة، وإال

ــية، ص 401 و402[ ــالة الشمس ــة يف رشح الرس ــد الجلي ، القواع ــيّلّ ــة الح ــهورًة. ]العاّلم مش
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ولّمــا اكن مســتوى حّجّيتهــا مــا ذكرنــاه، اكن حمّل ٰهــذه القضايــا صناعة 
اجلــدل، وليــس صناعــة الربهــان، قــال الشــيخ الرئيــس: »واجلــدل يعتمــد 
ىلع املشــهورات، ويه مقّدمــات أحامهــا صــادرٌة عــن القــّوة الوهميــة ال 
عــن الــرضورة العقليــة، فــي مــن خــارج العقــل؛ ألنهــا تؤخــذ ىلع ســبيل 

تســليٍم مشــرتٍك فيــه« ]ابــن ســينا، منطــق الشــفاء، ص 63 و64[. 

ذلا يمكــن القــول إّن املعرفــة الصــادرة عــن املجمتــع يه عبــارٌة 
عــن قضايــا مشــهورة ذائعــة بــن انلــاس تنفــع يف صناعــة اجلــدل ملــواّد 
ــي  ــة الّ ــة الربهاني ــة ايلقيني ــا ال تعــي املعرف  أنّه

ّ
اخلطــاب واتلحــاور، إال

تقطــع تســاؤل العقــل وتمنــع مــن حبثــه عــن قضايــا أبعــد غــوًرا وأعمــق 
ــتخدام   باس

ّ
ــاء إال ــراه احلكم ــا ي ــب م ــق حبس ــك ال يتحّق ــًرا، فٰذل نظ

ي اكرتث 
ّ

القضايــا األّويلــة الـّـي ال تتأثـّـر بالواقــع اخلــاريج االجتمــايع اذل
ــا.  ــيّتضح الحًق ــا س ــرتاٍث، كم ــا اك ــيولوجيون أيّم هل السوس

العالقة بين البستمولوجيا وسوسيولوجيا المعرفة

ــريف  ــاع املع ــم االجتم ــائل عل ــث يف مس ــار ابلح ــم ثم ــون أه ــد تك ق
ــن  ــه وب ــة بين ــة العالق ــن هوي ــّري ع ــو اتلح ــة) ه ــيولوجيا املعرف (سوس
ــذا  ــد جمــال ٰه ــج حتدي ــة املعرفــة)؛ إذ إّن أهــّم نتائ اإلبســتمولوجيا (نظري
ــه  ــه وصلت ــة عالقت ــو معرف ــة ه ــة املعرفي ــن انلاحي ــه م ــم ومديات العل
باإلبســتمولوجيا، والكشــف عــن احلجــم احلقيــي لسوســيولوجيا املعرفــة 
ــّل  ــّل حم ــة أن حي ــاع املعرف ــم اجتم ــل لعل ــتمولوجيا، فه ــل اإلبس مقاب
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ــوع  ــش موض ــتطيع أن يناق ــل يس ــة؟ وه ــة املعرف ــتمولوجيا ونظري اإلبس
ــل  ــرص ىلع اتلحلي ــي أن يقت ــا؟ أم أّن دوره ينب ــة وصدقه ــة املعرف رشعي
وادلراســة واتلحــّري عــن طبيعــة العالقــة بــن الفكــر والواقــع اخلــاريج 
ــأة  ــة النش ــة حديث ــيولوجيا املعرف ــّى لسوس ــف يتس ــايع؟ وكي واالجتم
ــدة  ــن فائ ــن تكم ــة؟ وأي ــة العريق ــة املعرف ــّزم دور نظري ــي أو تق أن تق
سوســيولوجيا املعرفــة بالنســبة إىل اإلبســتمولوجيا ومــا هــو مســتوى تلــك 
الفائــدة وتأثرهــا؟ وإذا اكن هنــاك نــوٌع مــن اســتقالل أحــد العلمــن عــن 
ــرٌة  ــٌة متناف ــٌة، أم يه عالق ــٌة جديل ــا تباديل ــة بينهم ــل العالق ــر، فه اآلخ

ــة؟ ــة الصل عديم

ويمكــن أن تتضــح اإلجابــة عــن ٰهــذه األســئلة مــن خــالل اســتعراض 
مجلــة مــن انلصــوص الـّـي أســهمت يف بلــورة  ٰهــذا العلــم، وســاعدت يف 
صياغــة قواعــده؛ مــن أجــل الوقــوف ىلع اآلراء الـّـي جــاء بهــا املنّظــرون 
ــك  ــر تل ــد إط ــار حتدي ــر ثم ــة وتظه ــح اإلجاب ــّى تّتض ــم، وح ــذا العل لٰه
ــوص ىلع  ــات وانلص ــك اللكم ــف تل ــن تصني ــا، يمك ــوص وجماالته انلص

مجلــٍة مــن األطــر والســياقات، ويه ىلع انلحــو اتلــايل:

اإلطــار األّول: البعــد التاريخــي التحليلــي وتفســيره لعالقــة المعرفــة 

االجتماعــي  بالواقــع 

يظهــر مــن قراءتنــا جلملــٍة مــن انلصــوص الـّـي تعّرضــت لٰهــذا العلــم 
وجــود جانــب تاريــي رسدي يف تناوهلــا ألحباثــه ومســائله، عندمــا تــّى 

99

سوسيولوجيا المعرفة.. تبويب ونقد

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020



ــعوب  ــم والش ــّر ىلع األم ــي تم ــص الّ ــات والقص ــتعراض احلاي يف اس
ــي حتمــل مجلــًة مــن ادلالالت اتلارييــة مــن نمــّو بعــض  الســالفة، والّ
احلــوارض واملــدن وازدهارهــا إىل ضمورهــا واضمحالهلــا، وكٰذلــك مالحقة 
األشــال الّــي مــّرت بهــا املعرفــة عــرب اتلاريــخ البــرشي، وقــد حاولــت 
ــع  ــة بالواق ــة املعرف ــك ادلالالت ىلع عالق ــقاط تل ــوص إس ــك انلص تل
االجتمــايع، وصلــة موضــوع الــويع باملجتمــع، وٰذلــك مــن دون اتلعــّرض 

ــة املعرفــة وصدقهــا أو قيمتهــا. إىل قضيــة مصدري

ي يظهــر مــن بعــض عبــارات ابــن خــدلون يف حايتــه عــن 
ّ

األمــر اذل
ــاع  ــض ابلق ــة يف بع ــم واملعرف ــار العل ــارة وازده ــداوة واحلض ــة ابل رحل
ــار  ــت األمص ــا خرب ــدلون: »فلّم ــن خ ــول اب ــا، يق ــا يف غره واندثارهم
(العــراق وخراســان)، وذهبــت منهــا احلضــارة الّــي يه رّس اهلل يف 
حصــول العلــم والصنائــع، ذهــب العلــم مــن العجــم مجلــًة ملــا شــملهم 
مــن ابلــداوة، واختــّص العلــم باألمصــار املوفــورة احلضــارة« ]ابــن خلــدون، 

ــون، ص 749[. ــث واألربع ــل الثال ــادس، الفص ــاب الس ــدون، الب ــن خل ــة اب مقّدم

ويقــول يف موطــن آخــر: »إّن العلــوم إنّمــا تكــر حيــث يكــر العمــران 
وتعظــم احلضــارة، والســبب يف ٰذلــك أّن تعليــم العلــم كمــا قّدمنــاه مــن 
مجلــة الصنائــع، وقــد كّنــا قّدمنــا أّن الصنائــع إنّمــا تكــر يف األمصــار، 
ــة واحلضــارة والــرتف تكــون نســبة  وىلع نســبة عمرانهــا يف الكــرة والقلّ

الصنائــع يف اجلــودة والكــرة« ]املصــدر الســابق، ص 548[.

ــي تنــرصم عــن مــرٍص مــن  نعــرف مــن ٰهــذا أّن احلقــب اتلارييــة الّ
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األمصــار أو أّمــٍة مــن األمــم بعــد ذهــاب العمــران منهــا يــؤّدي إىل احنســار 
العلــم واملعرفــة، خبــالف األمــم والشــعوب وابلــدلان الـّـي حتظــى بعمــراٍن 

، فــإّن العلــوم واملعــارف تزدهــر وتنتعــش فيهــا. وازدهــاٍر ونمــوٍّ

وظهــر ابلعــد اتلاريــي أيًضــا يف لكمــات اكرل مانهايــم عنــد حديثــه 
ــي مــّرت اإلشــارة  عــن أنمــاط ابلحــث يف سيوســيولوجيا املعرفــة ـ والّ
إىل بعضهــا ســابًقا ـ حيــث عــرّب عــن أّن ابلحــث يف ٰهــذا العلــم 
ــل  ــه حتلي ــري مهّمت ــث نظ ــا حب ــن: أحدهم ــون ىلع حنوي ــن أن يك يمك
ــيوتاريي، دوره  ــث سوس ــا حب ــود، وثانيهم ــة والوج ــن املعرف ــة ب العالق
ذتهــا ٰهــذه العالقــة خــالل اتلطــّور الفكــري 

ّ
تعّقــب األشــال الّــي اخت

للبرشيــة. ]مانهايــم، األيديولوجيــا واليوتوبيــا، ص 309[

وقــال أيًضــا: »تســى سوســيولوجيا املعرفــة إىل تفّهــم الفّكــر يف بيئتــه 
ي يــربز منــه بتــدّرٍج 

ّ
املاّديـّـة امللموســة يف الواقــع االجتمــايع اتلاريــي اذل

ا الفكــر الفــردي املتمــّز« ]املصــدر الســابق، ص 84[.  بطــيٍء جــدًّ

ــم  ــن عل ــب م ــذا اجلان ــن ٰه ــم ع ــث مانهاي ــح أّن حدي ــن الواض وم
ــا  ــوض يف صدقه ــة واخل ــم املعرف ــن تقيي ــًدا ع ــة اكن بعي ــاع املعرف اجتم
ومصدرهــا، بــل رّكــز فيــه ىلع تتبــع اتلطــّور اتلاريــي للمعرفــة ودراســة 
ــارخ  ــرب ت ــاريج ع ــود اخل ــة والوج ــن املعرف ــة ب ــة املتعاقب ــال العالق أش
ــه يف  ــض نصوص ــن بع ــيأيت م ــا س ــالف م ــري. ىلع خ ــة الفك البرشي
مواطــن أخــرى مــن مســتوى تأثـّـر ٰهــذا العلــم بالواقــع االجتمــايع، وهــو 

ــه.  ــث عن ــيأيت احلدي ــا س م
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اإلطــار الثانــي: عالقــة البعــد االجتماعــي بشــكل المعرفــة وهيكلهــا 

دون جوهرهــا ومحتواهــا

وهنــاك لــون آخــر مــن انلصــوص حتّدثــت عــن شــل املعرفــة وهيلكهــا 
ــة  ــت بدراس ــة، وقام ــط باملعرف ــي حتي ــة الّ ــر االجتماعي ــت األط وتناول
ــة  ــب االجتماعي ــارات والقوال ــا باإلط ــة وأنماطه ــال املعرف ــاط أش ارتب
املتعلّقــة بهــا، وقــد آمنــت تلــك انلصــوص بــرضورة اتلعــاون بــن العقــل 
ــن  ــتمولوجيا) وب ــة (اإلبس ــة املعرف ــية نلظري ــة األساس ــد ادلعم ي يع

ّ
اذل

ــم  ــه عل ــوم علي ي يق
ّ

ــري اذل ــود الفق ــّد العم ي يع
ّ

ــايع اذل ــع االجتم الواق
االجتمــاع املعــريف (سوســيولوجيا املعرفــة)، وقــد رافــق ٰهــذه انلصــوص 
ــا،  ــبقية بينهم ــر وال أس ــا ىلع اآلخ ــان أحدهم ــدم طغي ــراز رضورة ع إب
ــال  ــة األش ــدود دراس ــد ح ــف عن ــة تق ــيولوجيا املعرف ــربًة أّن سوس معت
ــة  ــًة نلظري ــة، تارك ــة املرتبطــة باإلطــارت واملحــّددات االجتماعي املعرفي

ــا. ــا وصالحيته ــا ومصدره ــن قيمته ــث ع ــوف احلدي ــة والفيلس املعرف

ويمكــن اســتظهار ٰهــذا انلمــط مــن انلصــوص مــن لكمــات ماكــس 
ي وضــع اصطــالح »سوســيولوجيا املعرفــة«، وكٰذلــك اللكمــات 

ّ
شــيلر اذل

ــم  ــا لعل ــرّبا يف تعريفهم ــد ع ــش، فق ــورج غورفيت ــن ج ــاءت ع ــي ج الّ
ــاة  ــال احلي ــن أش ــة ب ــة العالق ــه دراس ــن أّن مهّمت ــة ع ــاع املعرف اجتم
ــن  ــا، وب ــة وأنماطه ــاذج املعرف ــوي ىلع نم ــي حتت ــة الّ ــة والعقلي الفكري
ــوج إىل  ــة، دون الول ــة للمعرف ــة واالجتماعي ــر اخلارجي ــب واألط القوال
حمتــوى األفــار وباطــن املعــارف. ]انظــر: الســيد، علــم االجتــامع املعرفــة، ص 6؛ تــوكّل و 

ــة، ص 14 و15[ ــة للمعرف ــر االجتامعي ــش، األط ــت، ص 25؛ غورفيت ــی معرف ــه شناس ــران، جامع دیگ
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ــم  ــذا العل ــة ٰه ــد رأى شــيلر وغورفيــش أّن مهم ــك فق ــب ٰذل إىل جان
ــة واألطــر  ــن األشــال املعرفي ــة ب ــل العالق مــا دامــت تقتــرص ىلع حتلي
االجتماعيــة املحــّددة، فــي ال تــربر لٰهــذا العلــم ادلخــول ىلع خصوصيــة 
ــة  ــة املعرف ــل يف مصدري ــابًقا للعق ــه س ــا، وجعل ــة ومهّمته ــة املعرف نظري
ــّب  ــة ص ــاع املعرف ــم اجتم ــرتض بعل ــش: »يف ــول غورفيت ــا، يق وقيمته
ــايع ويف  ــع االجتم ــوًخا يف الواق ــّد رس ــارف األش ــواع املع ــوده ىلع أن جه
ــر  ــة اآلخ ــاريج ومعرف ــم اخل ــة والعال ــة اإلدراكي ــاه، اكملعرف ــة بُن دّوام
واملعرفــة السياســية واملعرفــة اتلقنيــة، وأخــًرا معرفــة احلــّس الســليم« 

]غورفيتــش، األطــر االجتامعيــة للمعرفــة، ص 19[.

ــتمولوجيا )«  ــٍة ( = أبس ــتخالص أصويل ــش: »إّن اس ــول غورفيت ويق
]انظــر: املصــدر الســابق، ص 25، الهامــش[ معّينــٍة مــن علــم اجتمــاع املعرفــة تعتــرب 

ــاذ 
ّ

ضــاّرًة بقــدر مــا يصــار إىل ربــط مصــر علــم اجتمــاع املعرفــة باخت
ــابق، ص 17[.  ــدر الس « ]املص ــاصٍّ ــيٍّ خ ــٍف فلس موق

وقــد بــّن ســبب ٰذلــك بقــوهل: »ألّن اتلفســر يف علــم اجتمــاع املعرفــة 
ال جيــوز أبــًدا أن يتخّطــى إرســاء الرتابطــات الوظيفّيــة املبــارشة يف ابلــى 

االجتماعّيــة« ]املصــدر الســابق[. 

اإلطار الثالث: تأّثر نظرّية المعرفة بالعامل االجتماعّي وتقّيدها به

ــت عــن مــًدى أبعــد مــن انلمطــن  ــاك جمموعــٌة مــن اآلراء حتّدث هن

بالعامــل  وتتقيــد  تتأثــر  أن  يمكــن  املعرفــة  أّن  وهــو  الســابقن، 
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ــن  ــرّب ع ــن ع ــل م ــم أفض ــون  اكرل مانهاي ــن أن  يك ــايع، ويمك االجتم

ــد  ــتمولوجيا، وتقيي ــة يف اإلبس ــيولوجيا املعرف ــج سوس ــال نتائ رضروة إدخ

العقــل يف نظريــة املعرفــة بمــا وصــل إيلــه علــم االجتمــاع املعــريّف مــن 

ــود إىل  ــا أن نع ــا علين ــة، مــن هن ــارات صحيــة ودالّ ــة بعب ــج ميداني نتائ

ــرى.  ــّرًة أخ ــه م نصوص

ــاع  ــع أوض ــه م ــل وبنيت ــج اتلعام ــة منه ــم: »إّن طبيع ــول مانهاي يق

احليــاة، وتركيبــة الشــخص نفســه بيلوجيًّــا وتارييًّــا واجتماعيًّــا، مضافـًـا 

ــر ىلع  ــا يف نتائــج الفكــر كمــا تؤثّ ــر لكّه إىل مانــة املفّكــر ومركــزه، تؤثّ

ي يتمّكـــن ٰهــذا الائــن الــيّح مــن تكوينه باســتعمال 
ّ

مفهــوم احلقيقــة اذل

ــا، ص 337[. ــا واليوتوبي ــم، األيديولوجي ــر، مانهاي ــر« ]انظ ــج الفك نتائ

وقــّدم اكرل مانهايــم سوســيولوجيا املعرفــة بوصفهــا نظرّيًة لـــ »اتلحديد 

الوجــودي للمعرفــة« وحقيقــًة ملموســًة، بتقريــب: »إّن عمليــة اتلعــّرف ال 

ــا لقوانــن ذاتيــٍة أساســيٍة، وإنّهــا ال  ــا وطبقيًّ تنمــو يف واقــع األمــر تارييًّ

ــا  تنجــم عــن طبيعــة األشــياء أو عــن احتمــاالٍت منطقيــٍة صفــٍة، وإنّه

غــر مدفوعــٍة بديالكتيــك داخــيٍّ، ىلع العكــس أن ظهــور فكــرٍة فعليــٍة 

وتبلورهــا يتأثـّـر يف نقــاٍط حاســمٍة عديــدٍة بعوامــل غــر نظرّيــٍة - وجودية 

- شــديدة اتلنــّوع« ]املصــدر الســابق، ص 312[.

ــا  ــّد أيًض ــد الوجــودّي للفكــر ال ب ــذا اتلحدي ــم أّن ٰه ويضيــف مانهاي
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ــوى  ــة ىلع املحت ــل الوجودي ــذه العوام ــر ٰه ــًة إذا اكن تلأث ــّد حقيق أن يع

ــل  ــس بأص ــٌة لي ــا عالق ــرٌة، وإذا اكن هل ــٌة كب ــة أهمي ــوس للمعرف امللم

ــار  ــك األف ــل تل ــل يف ش ــك وتتغل ــاوز ٰذل ــل تتج ــب، ب ــار وحس األف

وحمتواهــا. ]املصــدر الســابق؛ وقــد جــاء مانهايــم باصطــالح "منظــور اإلنســان املفّكــر"  ليســتعيض 
ــابق، ص 311[  ــدر الس ــر: املص ــا. انظ ــالح األيديولوجي ــن اصط ــه ع ب

ــريّف  ــاع املع ــم االجتم ــّل عل ــذا أن حُيِ ــه ٰه ــي بطرح ــم ال يع إّن مانهاي
ــب  ــوم« ]املصــدر الســابق، ص 328[ حبس ــفة العل ــتمولوجيا و«فلس ــّل اإلبس حم
تعبــره، أو أن تقــوم سوســيولوجيا املعرفــة بمــا تقــوم بــه فلســفة الفكــر، 
ــا  ــة هل ــافات هاّم ــت إىل اكتش ــد توّصل ــرة ق ــول إّن األخ ــد الق ــل يري ب
أكــر مــن جمــّرد صلــة واقعيــة باملعرفــة، ويه معطيــات ال يمكــن غــّض 
 بعــد أن يعــاد انلظــر يف بعــض تصــّورات اإلبســتمولوجيا 

ّ
الطــرف عنهــا إال

ــابق[ ــدر الس ــا. ]املص وحتزاته

وبٰذلــك انتــى مانهايــم إىل أّن انلتائــج الـّـي تــّم اتلوصل إيلهــا يف حبوٍث 
سوســيولوجيا املعرفــة وحتّرياتهــا يمكــن أن تؤثّر يف اإلبســتمولوجيا أو نظرية 
املعرفــة، بمــا تتحــّى بــه تلــك اتلحّريــات مــن مالحظــٍة واختبــاٍر، ومــا 
ــج  ــة ونتائ ــة باملعرف ــة حقيقي ــا عالق ــافات هل ــن اكتش ــه م ــت إيل توّصل
الفكــر، ويه اكتشــافات ال يمكــن إشــباعها بشــٍل اكٍف ـ حســبما يــرى 
 مــن خــالل إعدة انلظــر يف بعــض اتلصــّورات واالرتهانــات اخلاصــة 

ّ
ـ إال

ــة. ]انظــر: املصــدر الســابق، ص 327 و328[ ــة املعرف بنظري
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اإلطار الرابع: حلول السوسيولوجيا المعرفية محّل اإلبستمولوجيا

ــم  ــييد عل ــية يف تش ــة الفرنس ــة واملدرس ــة األملاني ــد اكن للمدرس لق
اجتمــاع املعرفــة وتطويرهــا، وإّن مــن أبــرز مــن أســهم مــن املدرســتن 
ــا،  ــس يف أملاني ــا اكرل مارك ــم هم ــذا العل ــذور األوىل لٰه ــيس اجل يف تأس
وإميــل دوركيــم يف فرنســا، فقــد أرســت هاتــان املدرســتان اجلــذور األوىل 

ــاك.  ــة هن ــيولوجيا املعرف لسوس

ــياء  ــاّدّي لأش ــود امل ــبقية الوج ــس بأس ــن مارك ــد أن آم ــل، فبع أج
ــة اتلارييــة،  لصورهــا وأشــاهلا، وتأســيس مذهبــه العريــض يف املاّديّ
ــس،  ــر ]مارك ــويع والفك ــّدد ال ي حي

ّ
ــو اذل ــايع ه ــود االجتم ــرًبا الوج معت

ــا  ــل إنّه ــد أّن املقــوالت ليســت خــادلًة، ب نقــد االقتصــاد الســيايس، ص 3[؛ أّك

ــة،  ــّرات املاّديّ ــة واملتغ ــروف االجتماعّي ــب الظ ــّدل حبس ــّر وتتب تتغ
ــوالت  ــكيل مق ــاد يف تش ــخ واالقتص ــًة للتاري ــًة عريض ــا أولوّي معطيً
ــًما  ــي دوًرا حاس ــادي والطب ــاء االقتص ــون للبن ــه يك ــر ، وعلي الفك
ــن  ــر الائ ــده غ ــاك عن ــس هن ــار، فلي ــورات واألف ــكيل اتلص يف تش
الــوايع، مؤلًّفــا وحــدة لكّّيــًة تعمــل ىلع تطويــر ٰهــذا الــويع يف صــرورٍة 
ــامل،  ــيل س ــدون، ص 114؛ ع ــن خل ــد اب ــة عن ــامع املعرف ــم اجت ــوري، عل ــر: الجب ــتمّرٍة. ]انظ مس

ــس، ص 98 و99[ ــد كارل مارك ــة عن ــة املعرف ــراءٌة يف نظري ق

ونالحــظ هنــا ختّطيًــا واضًحــا مــن قبــل الفلســفة املاركســية 
ــٍة  ــيولوجيا معرفي ــتبداهلا بسوس ــة، واس ــة املعرف ــتمولوجيا ونظري لإلبس
ــم  ــًة لعل ــًة فاعل ــتمولوجيا رشيك ــون اإلبس ــن أن تك  م

ً
ــدال ــٍة، فب مادي
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االجتمــاع يف رفــد املجتمــع باملعرفــة، قطــع ماركــس لّك ســبل الوصــال 
بينهمــا، واعتــرب أن املجتمــع وصاع طبقاتــه هــو الكفيــل خبلــق الــويع 
ــي يتطارحهــا الفالســفة.  واملعرفــة، دون ســواه مــن مقــوالت الفكــر الّ

ــٌح  ــتغناٌء واض ــو اس ــة ه ــس للمعرف ــمه اكرل مارك ي رس
ّ

ــل اذل إّن احلق
ــّى  ــمتها ح ــي رس ــرة الّ ــوٌر لدلائ ــة وعب ــة اتلقليدي ــة املعرف ــن نظري ع
سوســيولوجيا املعرفــة الّــي تمّســكت ببعــض أطــر اإلبســتمولوجيا 
ــّط  ــن ق ــويع ال يمك ــا، »فال ــاون بينهم ــد اتلع ــٌض لعق ــا، ونق وقواعده
أن يكــون شــيئًا آخــر ســوى الوجــود الــوايع، ووجــود البــرش هــو تطــّور 

حياتهــم الواقعيــة« ]ماركــس، األيديولوجيــة األملانيــة، ص 30[.

مــن  ابلاقيــة  ابلقيــة  وّك  وامليتافزيقــا  وادليــن  األخــالق  فــإّن 
األيديولوجيــا ـ حبســب تعبــر ماركــس ـ وّك أشــال الــويع الـّـي تقابلهــا 
ي يعــّن احليــاة، بــل 

ّ
هــو وجــود البــرش وحياتهــم، فليــس الــويع هــو اذل

ــابق[.  ــدر الس ــويع« ]املص ــّن ال ــي تع ــاة يه الّ احلي

ــل  ــّل العق ــايع حم ــويع االجتم ــي أو ال ــل اجلم ــّل العق ــد ح ــذا وق ٰه

الفــردي عنــد إميــل دوركيــم، واســتعاض عــن اإلبســتمولوجيا ونظريــة 

املعرفــة بسوســيولوجيا املعرفــة والعوامــل االجتماعيــة، وٰذلــك بعــد 

 تأيلهــه للمجتمــع، وقــوهل بالوصــال الوثيــق بــن املقــوالت والعقــل اجلمي 

]قبــاري، الفلســفة يف ضــوء علــم االجتــامع، ص 42 و43؛ الســكري، نظريــة املعرفــة مــن ســامء الفلســفة 

إىل أرض املدرســة، ص 80 و81[، وإنهــا قــد ودلت يف املجتمــع ونبعــت منــه، وهــو 
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ــون  ــا يك ــك »إنّم ــم؛ وٰذل ــة والعل ــان باملعرف ــة اإلنس ــن تغذي ــؤول ع املس
بإحــالل مثــٍل أىلع مجــيٍّ مانــه - العقــل الفــردي - أي مثــل أىلع يعــرّب 
عــن حالــة شــاملة أكــر مــا يكــون الشــمول، ال تعبــًرا تقتــرص دالتلــه 

ــم اجتــامٍع وفلســفة، ص 115 و116[.  ــم، عل ــة« ]دوركاي ــخصية خاّص ــة ش ىلع حال

ــخّي،  ــل الش ــس العق ــة لي ــم للمعرف ــّيده دوركي ي يش
ّ

ــل اذل إّن احلق
ــه هل  ــا بذات ــا قائًم ــره واقًع ــة نظ ــن وجه ــّل م ي يش

ّ
ــع اذل ــو املجتم ــل ه ب

ــإّن  ــراد، ف ــن األف ــل ب ــق اتلفاع ــن طري ــور ع ي يتبل
ّ

ــاّص اذل ــعوره اخل ش
ــارج  ــد خ ــة توج ــياء حقيقي ــن أش ــر االجتماعّي ــلوك واتلفك رضوب الس
ضمائــر األفــراد اذليــن جيــربون ىلع اخلضــوع هلــا يف لك حلظــة مــن حلظــات 
حياتهــم، فٰهــذه الــرضوب أشــياء ذات وجــود قائــم بنفســه، وجيدهــا الفــرد 
تاّمــة اتلكويــن منــذ والدتــه، وهــو ال يســتطيع القضــاء عليهــا أو تغيــر 
طبيعتهــا؛ وذلا جيــرب ىلع أن حيســب هلــا حســابها، وإنـّـه ملــن العســر عليــه 
لّك العــر أن يغــّر أشــاهلا؛ وٰذلــك ألنّهــا تســاهم إىل حــدٍّ مــا يف خلــق لّك 
ي يبــارشه املجتمــع ىلع أفــراده« ]انظــر: دوركايــم، إميــل، 

ّ
انلفــوذ املــاّدي واألديب اذل

ــة، ص 253 و254[. ــامع املعرف ــم اجت ــم االجتــامع، ص 42 و43؛ الســيد، عل قواعــد املنهــج يف عل

ــا يف   نوعيًّ
ً

ــّوال ــا حت ــن زمنيًّ ــم املتالحق ــس ودوركي ــل آراء مارك وتمّث
مســار انلظرّيــات الـّـي تعّرضــت إىل عالقــة املعرفــة باملجتمع، واســتبدال 
ســطوة العقــل الفــردّي والقبلّيــات اذلهنيــة ىلع نظريــة املعرفــة يف رســم 

جمــال علــم االجتمــاع املعــريف. 
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خاتمٌة في أهّم النتقادات اّلتي واجهها علم الجتماع المعرفّي

رغــم اإلفاضــة الـّـي قّدمهــا مشــّيدو سوســيولوجيا املعرفــة وداعموهــا، 
ــنحاول  ــا س ــو  م ــادات، وه ــات واالنتق ــن العقب ــًة م ــه مجل ــه واج  أنّ

ّ
إال

اإلشــارة إيلــه هنــا بمــا تســمح بهــا طبيعــة ٰهــذا املقــال، حيــث تعــّرض 
ــاالت  ــة وإش ــة عّم ــاالت: األّول فّنّي ــن اإلش ــن م ــم إىل نوع ــذا العل ٰه

ــه.  ــي جــاءت في خاّصــة ببعــض اآلراء وانلظريــات الّ

ــذا  ــّي لٰه ــد الف ــة بابلع ــات املتعلّق ــادات واملناقش ــوع األول: االنتق انل
ــه، وال  ــم االجتمــاع املعــريف برّمت ــة تطــال عل ــادات عّم ــم، ويه انتق العل
تتعلــق بمدرســة سوســيولوجية دون أخــرى وال بمذهــٍب أو رأٍي دون آخــر، 
إذ إّن سوســيولوجيا املعرفــة ليســت سوســيولوجيا واحــدةً تقــوم باتلعــايط مــع 
املعرفــة بمنهــج واحــٍد وأدواٍت واحــدةٍ، بل هناك عــّدة نظريــات وآراء الحقها 
ينقــد ســابقها، كمــا هــو حــال االنتقــادات الّــي أوردهــا اكرل مانهايــم ىلع 
نظريــات اكرل ماركــس عندمــا أخــذ عليــه حــرص تأثّــر الــويع بالطبقــات 
ــاج  ــا للعامــل االقتصــادي وظــروف اإلنت ي يتبلــور انعاًس

ّ
ــة اذل االجتماعي

والســيطرة االقتصاديــة، وقــال بــرضورة إرشاك ســائر الفئــات االجتماعيــة 
ــة. ]مانهايــم، األيديولوجيــا واليوتوبيــا، ص 319[ ــال واجلمــاعت املهني وّك األجي

ويف ظــّل ٰهــذا اتلعــّدد يف اآلراء وانلظريــات املتضاربــة، قد نكــون أمام 
علــٍم ال يلــو مــن غمــوض أو تشــويش أحيانًــا، وٰذلــك رّبمــا ســيضعف 
مــن قّوتــه وتماســكه. ويســهم يف ضمــور بعــض معاملــه واخلطــوط ابليانيــة 

العاّمــة هل. 
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 انلــوع اثلــاين: هنــاك انتقــاداٌت خاّصــٌة تتعلّــق ببعــض اآلراء 
ــلّطت  ــي س ــرى، والّ ــات األخ ــواردة دون اآلراء وانلظري ــات ال وانلظري
ــاريج  ــع اخل ــاط الواق ــويع وارتب ــع بال ــة املجتم ــان عالق ــوء ىلع بي الض

ــي:  ــا ي ــادات بم ــذه االنتق ــاز ٰه ــن إجي ــة، ويمك باملعرف

1ـ أّن اآلراء واألقــوال الـّـي جــاء بهــا بعــض من تنــاول عالقــة املجتمع 
باملعرفــة توقــع الفكــر يف حمــذور النســبّية، ومعلــوٌم أنّهــا تفســد املعرفــة 
ــب أّن  ــٍة. بتقري ــع ويع اإلنســان يف متاهــاٍت مظلم ــّدد ايلقــن، وتوق وتب
ــروف  ــب الظ ــّدل حبس ــّر واملتب ــايع املتغ ــرص االجتم ــاد ىلع العن االعتم
واألحيــان، ســوف يقــدح مبــارشًة يف اســتقرار املعرفــة وديموتهــا، وســوف 
ــع  ــًة للواق ــًة وخاضع ــويع أداًة مرهون ــوع اإلدراك وال ــن موض ــل م جيع

االجتمــايّع اخلــاريّج املتغــّر بطبيعــة احلــال. 

2 ـ أّن بعــض انلظرّيــات الـّـي جــاء بهــا علــم اجتمــاع املعرفــة تفــي 
إىل اجلــرب وســلب حّرّيــة اإلنســان يف االختيــار، وحتــّوهل إىل خملــوٍق مأســوٍر 
ــة  ــل االجتماعي ــادات والعوام ــروف والع ــة - للظ ــة املعرفي ــن انلاحي - م

القاهــرة، وســتقتل فيــه لّك بــوادر اإلبــداع واتلامــل. 

3 ـ أغلــب مــا ذكــر مــن نظريــاٍت وآراء حــول اتلبلــور ابليــي 
ــل  ــن ادليل ــٍة م ــاٍم خايل ــن رًؤى وأفه ــارٌة ع ــة عب ــايع للمعرف واالجتم
والربهــان. أجــل، أقــى مــا يتــّم تــداوهل هــو تقديــم مجلــة مــن 
ــق  ــده ىلع خل ــل لوح ــور العق ــة، وقص ــة العقلي ــات ىلع املعرف االعرتاض

املعــارف وصناعتهــا.

4 ـ تغييــب ابلعــد الغيــي واجلانــب املــاورايئ يف بلــورة املعرفــة 
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ــٍل  ــن دون ديل ــي م ــي وقب ــو عق ــا ه ــض م ــض بع ــا، ورف ومصدريته
واضــٍح، وإهمــال املنطــق واألســس الفلســفية يف اتلعــايط مــع املعرفــة، 
ــت بعــض أطروحــات سوســيولوجيا املعرفــة اتلجــارب 

ّ
يف مقابــل ٰذلــك أهل

البرشيــة، واعتمــدت عليهــا بشــٍل مطلــٍق يف صناعــة املعرفــة، مــع مــا 
فيهــا مــن قصــور واختــالف يف األزمنــة واألمكنــة، واملغــاالة كثــًرا يف 

ــاين. ــويع اإلنس ــايع ىلع ال ــرص االجتم ــاّدي والعن ــد امل ــر ابلع تأث

5 ـ أّن اآلراء وانلظريــات الـّـي تبنــت رشح عالقــة املعرفــة باملجتمــع، 
لــم تهتــم بإصابــة حقيقــة الواقــع ونفــس األمــر، ولــم تتعــرض إىل رضورة 
 فادًحــا وكبــًرا 

ً
بلــوغ كبــد احلقيقــة يف لــوح الواقــع. وٰهــذا يشــل خطــأ

يف منهــج ٰهــذا العلــم، خبــالف مــا يــراه احلكمــاء ورواد املنهــج  الربهــاين 
ــة  ــده املعرف ــا تنش ــدون ىلع أن م ــا يؤّك ــا م ــن دائًم ي

ّ
ــطوطاليي اذل األرس

ــس  ــع ونف ــا يه يف الواق ــة كم ــول ىلع احلقيق ــو احلص ــويع ه ــات ال ومدي
األمــر؛ وإهمــال ٰهــذا اجلانــب والرتكــز ىلع مــا يتمّخــض عــن املجتمــع 
مــن معرفــٍة وويٍع وعلــٍم ســيفقدنا - رغــم لّك مــا يذكــره السوســيولوجيون 

مــن مــرّبراٍت - الكثــر مــن قيمــة املعرفــة واعتبارهــا. 

ــاق  ــن تس ــي يمك ــرى الّ ــة األخ ــرى املهم ــاالت األخ ــن اإلش 6 ـ م
ــة  ــة للمعرف ــا املؤلّف ــة وعناصه ــات االجتماعي ــو أّن املتبّني ــا ه ــا أيًض هن
ال تعــدو ســوى قضايــا مشــهورٍة قائمــٍة ىلع الشــهرة واذليــوع بــن انلــاس 
حبســب اتلصنيــف املنطــي، ويه مــواّد توّظــف للجــدل عنــد اتلخاطــب 
والتســاجل اللفظــي والــكاليم، وقــد تــّم  يف املنطــق حتريــر أّن مثــل ٰهــذه 
ــن  ــي م ــّن ال يغ ــّن،  والظ ــل إىل الظ ــن، ب ــل إىل ايلق ــا ال توص القضاي

احلــّق شــيئًا.  
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(*)

الخالصة

تعــّد اإلدرااكت الوهميــة مــن اإلدرااكت الّــي حتّصلهــا انلفــس اإلنســانية بشــل تلقــايئ 
ــو  ــن اإلدراك ه ــوع م ــذه انل ــة أّن ٰه ــاء واملناطق ــد احلكم ــهور عن ــة، واملش ــر وروّي دون تفّك
ــّوة  ــو ق ــه ه ــؤول عن ــات، وأّن املس ــة باملحسوس ــة املتعلّق ــاين اجلزئي ــن إدراك املع ــارة ع عب
ــا  ــون اغبًل ــالت تك ــات واملتخّي ــاٌم يف املحسوس ــّوة أح ــذه الق ــط ٰه ــس بتوّس ــم . وللنف الوه
ــوَس إىل  ــام املحس ــك األح ــّدى بتل ــد تتع ــن ق ــيات، ولٰك ــا يف اهلندس ــًة كأحامه صحيح
املعقــول املحــض، فتنقــل حكــم املــاّدّي املحســوس إىل املجــّرد املعقــول، ويه أحــام باطلــة 
ــذا االنعــاس مــوارد  ــات؛ ولٰه ّي

ٰ
ــذا مــا ينعكــس ســلبًا ىلع حبــث اإلهل ــا العقــل، وٰه يكّذبه

ــة، حيــث حلهــا ابلعــض  ــة اخلربّي ّي
ٰ
متعــّددٌة مــن أهّمهــا مــا يقــع يف مبحــث الصفــات اإلهل

ّيــة املقّدســة، وٰذلــك اعتمــاًدا 
ٰ
ىلع معانيهــا العرفيــة اثلابتــة للمحسوســات وأثبتهــا لــذلات اإلهل

ىلع واحــد مــن األحــام الوهميــة املرفوضــة عقــاًل، وهــو مــا يســّى بقاعــدة قيــاس الغائــب 
ىلع الشــاهد، ويف ٰهــذا املقــال حنــاول أن نســلّط الضــوء ىلع مفرتقــات ٰهــذا األمــر ومالبســاته 
ــاحته  ــريفٍّ يف مس ــٍق مع ــع لّك أداٍة أو طري ي يض

ّ
ــن اذل ــي الرص ــج العق ــد املنه ــق قواع وف

ــا. املنســجمة معــه تكوينً
ّيــة - الصفــات اخلربّيــة - قيــاس 

ٰ
اللكمــات املفتاحّيــة: قــّوة الوهــم - الوهمّيــات - الصفــات اإلل

الغائــب ىلع الشــاهد.
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Scriptural Divine Attributes between Reality and Delusion

Falah Sabti 

Abstract

Illusionary perceptions are what that human self spontaneously 
obtains without thinking and contemplating. It is well-known to 
philosophers and logicians that this kind of perception is the perception 
of the partial meanings related to sensual things, and that, which is 
responsible for this, is the faculty of illusion.

By this faculty, the human self has rulings on perceptible and 
imaginary things that are often true, such as the laws of  geometrics, but 
by such laws it might go beyond perceptible things to purely rational 
ones. So that it moves the ruling of perceptible material things to 
abstract reasonable ones. However, these laws are false and refuted by 
reason, and this is reflected negatively on the study of theology. This 
reflection has many applications, the most important of which is that 
which concerns the study of scriptural divine attributes )al-sifat al-
ilahiyah al-khabariyah(. Some scholars have taken them for their fixed 
traditional meanings of perceptible things and applied them to the 
Holy Divine Essence, relying on one of the illusionary rulings that are 
denied by reason. This is called the rule of comparing the imperceptible 
to the perceptible. 

In this article, I shed light on the problematics of this matter due 
to the rules of the rational approach that puts each tool or way of 
knowledge in its place that is compatible with itself constitutionally.

Keywords: the power of illusion, illusions, divine attributes, 
scriptural attributes, comparing the imperceptible to the perceptible.

116

مجلة الدليل / 

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020

العدد الثامن



تمهيد

ّيــات، ويرتتّب 
ٰ
ّيــة مــن أهــّم ابلحــوث يف اإلهل

ٰ
يعــّد حبــث الصفــات اإلهل

ي حيملــه 
ّ

عليــه الكثــر مــن املســائل العقديــة والســلوكية، فاتلصــّور اذل

ــة املقّدســة يعتمــد  ّي
ٰ
لّك إنســان معتقــٍد بالوجــود اإللٰــي عــن اذلات اإلهل

تماًمــا ىلع فهمــه الصحيــح لصفاتهــا؛ إذ ال يمكــن تعلـّـق املعرفــة البرشّيــة 

ــة املقدســة وحقيقتهــا؛ النتفــاء املاهيــة عنهــا وعــدم  ّي
ٰ
بكنــه اذلات اإلهل

ــا هلــا مــن حيــث يه يف األذهــان، إذ إنّهــا  حمدوديّتهــا، فــال وجــود علميًّ

ــًة  ــا معرف ــة به ــة املتعلّق ــت املعرف ــل، فان ــي األصي ــود العي صف الوج

بالوجــه ال بالكنــه، أي معرفــًة بهــا عــن طريــق معرفــة اللــوازم والصفــات 

ــا بنحــٍو  ــذه األمــور وعــدم معرفته ــار الصــادرة عنهــا، واجلهــل بٰه واآلث

ــة،  ــك اذلات املقّدس ــن تل ــّوهٍة ع ــورٍة مش ــول ص ــؤّدي إىل حص ــيٍّ ي واق

وهــو مــا يؤثـّـر بنحــٍو جــّدي ىلع الكثــر مــن املســائل االعتقاديــة املتفرّعة 

عليهــا، واملبــاين األخالقيــة والســلوكية الفرديــة واالجتماعيــة. 

تقسيم الصفات اإلٰلهّية

ي 
ّ

ــة، واذل ــات خمتلف ــن جه ــّددٌة م ــيماٌت متع ــة تقس ّي
ٰ
ــات اإلهل للصف

يهّمنــا يف ٰهــذا ابلحــث وهــو تعلّــق املعرفــة حبقيقــة تلــك الصفــات، هــو 

انقســامها إىل نوعــن، همــا: 
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أّواًل- الصفات الميتافيزيقية أو الفلسفية: 

ــي يكتشــفها العقــل باتلحليــل الفلســي أو  ويه تلــك األوصــاف الّ
ــا  ــودات وتصنيفه ــل املوج ــة حتلي ــوم بعملي ــا يق ــك عندم ــان، وٰذل الربه
ملعرفــة عللهــا ومبادئهــا العايلــة، وعندمــا يصــل ابلحــث الفلســي إىل 
ــن  ــا ع ــاز به ــي تمت ــا الّ ــن صفاته ــث ع ــع ابلح ــة األوىل يق ــات العلّ إثب
ســائر املوجــودات؛ وذٰللــك تكــون ٰهــذه الصفــات خمتّصــًة بتلــك العلّــة، 
ّيــة املقّدســة، ال يشــرتك معهــا فيهــا أحــٌد، وٰذلــك 

ٰ
ويه اذلات اإلهل

ــة،  ــدة احلقيقّي ــة، والوح ــة املطلق ــاطة الوجوديّ ــود، والبس ــوب الوج كوج
ــودي. ــايه الوج ــدم اتلن ــالق وع واإلط

ــات  ــن مصطلح ــارًة ع ــا عب ــة عليه ــاظ ادلالّ ــون األلف ــا تك وعدًة م
ــة  ــوم احلكمي ــتخدمها رّواد العل ــة، يس ــن اللغ ــة م ــتحدثة أو منقول مس
والفلســفية لدلاللــة ىلع معــاين تلــك الصفــات؛ ولٰهــذا لــم يقــع اخلــالف 
بــن احلكمــاء واملتلكّمــن يف معــاين تلــك الصفــات، وال يف صّحــة 
اتّصــاف اذلات املقّدســة بهــا، وإنّمــا وقــع الــكالم يف صّحــة تســمية اذلات 
ــة  ــادات ادلينّي ــة العب ــد ممارس ــا عن ــات، خصوًص ــك الصف ــة بتل املقّدس
اكدلعء والصــالة، وٰهــذا يعتمــد ىلع كــون األســماء الـّـي تطلــق ىلع اذلات 
ــا ورد يف انلصــوص   م

ّ
ــه إال ــق علي ــال يطل ــًة - ف ــة املقدســة توقيفّي ّي

ٰ
اإلهل

ادلينيــة - أم ال، فيصــّح إطــالق أّي اســم تــدّل عليــه الصفــة مــا دامــت 
ــات، ص 87 - 91[ ــك اذلات. ]انظــر: ســبحاين، محــارضاٌت يف اإللٰهيّ ــية تل ــق بقدس تلي
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ثانًيا- الصفات الخبرّية: 

ــاب  ــات الكت ــة كآي ــوص ادليني ــرت يف انلص ــي ذك ــاف الّ ويه األوص
ــرتكًة يف  ــات مش ــذه الصف ــون ٰه ــا تك ــة، وعدًة م ــّنة الرشيف ــم والس الكري
ّيــة املقّدســة وســائر املوجــودات وخصوًصــا اإلنســان، 

ٰ
حلهــا ىلع اذلات اإلهل

ــوهل  ــتواء يف ق ــة االس ــة صف ــوص القرآنّي ــة يف انلص ــا الواضح ــن أمثلته وم
ِي َرَفــَع 

َّ
َعــرِْش اْســتَوَى ]ســورة طـٰـٰه: 5[، وقــوهل: اهلُل اذل

ْ
تعــاىل: الرَّْحـٰـُن ىلَعَ ال

ــد: 2[،  ــورة الرع ــرِْش ]س َع
ْ
ــتَوَى ىلَعَ ال ــمَّ اْس ــا ُث ــٍد تََرْوَنَه ــْرِ َعَم ــَماَواِت بَِغ السَّ

رَْض ]ســورة البقرة: 
َ ْ
ــَماَواِت َواأل وصفــة أّن هل كرســيًّا يف قــوهل: وَِســَع ُكرِْســيُُّه السَّ

َمــا ُيبَايُِعــوَن  يــَن ُيبَايُِعونَــَك إِنَّ ِ
َّ

255[، وصفــة أّن هل يــًدا يف قــوهل تعــاىل: إِنَّ اذل

يِْديِهــْم ]ســورة الفتــح: 10[، وصفــة أّن هل وجًهــا يف قــوهل تعــاىل: 
َ
اهلَل يـَـُد اهلِل فَــْوَق أ

 ،ــٌم ــٌع َعِلي ــُه اهلِل إِنَّ اهلَل َواِس ــمَّ وَْج ُّــوا َفثَ ــا تَُول ْينََم
َ
ــرُِب فَأ َمْغ

ْ
ُق َوال ــرْشِ َم

ْ
َوهلِلِ ال

ــَراِم ]ســورة الرحٰمــن: 27[، وصفــة 
ْ
ك ِ

ْ
ـَـاَلِل َواإل

ْ
وقــوهل: َوَيبْــَى وَْجــُه َربِّــَك ُذو اجل

 إىل َربَِّهــا نَاِظَرٌة  ٌة إمــان رؤيتــه كمــا يف قــوهل تعــاىل: وُُجــوٌه يَْوَمئـِـٍذ نـَـارِضَ
]ســورة القيامــة: 22 و23[، وغرهــا الكثــر.

ــات  ــات واإلبهام ــر املالبس ــن أك ــات إىل أّن م ــن االتلف ــّد م وال ب
ادلاليّلــة يف لغــة ادليــن وانلــّص الــرشيّع تكمــن يف حتليــل األلفــاظ ادلالّة 
ــة،  ــة املقّدس ّي

ٰ
ــنادها إىل اذلات اإلهل ــّم إس ــا يت ــات، عندم ــذه الصف ىلع ٰه

فٰهــذه األلفــاظ عندمــا تســتعمل يف العــرف وتطلــق ىلع أفــراد اإلنســان 
ــم؛  ــًة للفه ــًة وقابل ــا واضح ــون معانيه ــات تك ــن املخلوق ــره م أو غ
ــا  ــق آثاره ــن طري ــواّس أو ع ــارٍش باحل ــٍل مب ــًة بش ــون معلوم ــا تك ألنّه
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املحسوســة، ولٰكّنهــا عندمــا تســتعمل يف ادلاللــة ىلع الصفــات املنســوبة 
ــل  ــا تش ــا، فإنّه ــن خملوقاته ــة ع ــة واملتعايل ــة املقّدس ّي

ٰ
إىل اذلات اإلهل

ــدارس يف  ــّددت امل ــذا تع ــا؛ ولٰه ــرًة يف فهمه ــًة كب ــل صعوب ــًة حتم مفارق
ــات. ــن الصف ــوع م ــذا انل ــر ٰه تفس

 واإلشــايلة املهّمــة املوجــودة يف تفســر ٰهــذه الصفــات تكمــن يف أنّهــا 
تكــون مســتعملًة عنــد العــرف يف األمــور املحسوســة، فيكــون مفتــاح 
ــة عليهــا هــو الوقــوف ىلع معانيهــا العرفيــة؛ ألّن  الفهــم لألفــاظ ادلالّ
ادليــن لــم يــأت بلغــٍة جديــدٍة حتــّدد مدلوالتهــا الكالميــة أو الفلســفية 
ــتعمل  ــل اس ــارٍش، ب ــٍل مب ــّدس بش ــارع املق ــّديٍّ للش ــٍو ج ــرادة بنح امل
ــد ىلع  ــه اعتم ــّص، ولٰكّن ــرص انل ــائدة يف ع ــة الس ــة العرفي ــس اللغ نف
القرائــن اللفظيــة يف نفــس انلــص أو يف نصــوص أخــرى، كقــوهل تعــاىل: 
ٌء ]ســورة الشــورى: 11[، أو القرائــن العقليــة احلاّفــة  لَيْــَس َكِمثِْلــِه يَشْ

ــايلة  ــوص يف إش ــك انلص ــب بتل ــوع املخاط ــن وق ــرتز ع ــص، يلح بانل
ــه.  ــاىل - بمخلوقات ــبيهه - تع تش

إّن كــرة اســتعمال تلــك األلفــاظ يف ادلاللــة ىلع صفــات املوجــودات 
املحسوســة اكإلنســان وغــره، أكســب تلــك األلفــاظ دالالٍت الزتامّيــًة أو 
تضّمنّيــًة تناســب املوجــودات اجلســمانية املحسوســة املمكنة، وال شــك يف 
أّن للوهــم واخليــال مدخليــًة كبــرًة يف ٰهــذا ابلحــث، حيــث تفهــم وتفّر 
ّيــة املقّدســة ىلع ضــوء فهــم صفــات املخلوقــن، الـّـي 

ٰ
صفــات اذلات اإلهل

ــّبب  ي س
ّ

ــر اذل ــه، األم ــم وخواّص ــدة باجلس ــدودة مقي ــة حم يه ذات طبيع
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عــدم صحــة إطالقهــا - مــع مــا تكتنفــه مــن تلــك ادلالالت واللــوازم 
 مــن تلــك 

ً
ــة املقّدســة، بــل ال بــّد مــن ختليصهــا أّوال ّي

ٰ
- ىلع اذلات اإلهل

ّيــة الواجبــة الغنيــة املطلقــة.
ٰ
ادلالالت تلكــون منســجمًة مــع اذلات اإلهل

ولٰهــذا وقــع خــالٌف كبــٌر بــن متلكّــي املســلمن يف كيفيــة اتلعامــل 
ــا ىلع  ــذ بظواهره ــب إىل األخ ــن ذه ــاك م ــات، فهن ــذه الصف ــل ٰه ــع مث م
مــا يُفهــم منهــا يف العــرف، وإثباتهــا هلل مــع تشــبيهها بصفــات األجســام، 
ــن  ــاك م ــل، ج 1، ص 121[، وهن ــل والنح ــتاين، املل ــبهة ]الشهرس ــمون باملش ــؤالء يس وه
ذهــب إىل تفويــض معناهــا إىل اهلل - تعــاىل - ويســمون باملفوّضــة، وهــم ىلع 
اهــن: فمنهــم مــن ذهــب إىل أّن معــى ٰهــذه الصفــات غــر معلــوم نلــا، 

ّ
ات

 نســبة اللفــظ ادلاّل عليهــا إىل 
ّ

وحنــن غــر ملكّفــن بتفســره، ومــا علينــا إال
ــد معناهــا ]املصــدر الســابق، ص 104 و105[، ومنهــم  اذلات املقّدســة مــن دون حتدي
مــن حــل ٰهــذه الصفــات ىلع معانيهــا العرفيــة، وإثباتهــا إىل اذلات املقّدســة 
ــذا املعــى غــر  ــة اتّصــاف اذلات بٰه ــوا إّن كيفي مــن غــر تكييــف، إذ قال
معلــوم نلــا، وٰهــذا هــو مذهــب أكــر األشــاعرة، ومــا يعــرف بالســلفية. 

]البيهقــي، األســامء والصفــات، ص 568[

ــا،  وهنــاك مــن حــل ٰهــذه الصفــات ىلع خــالف الظاهــر منهــا عرفً
ــات  ــن صف ــة ع ــة املقدس ّي

ٰ
ــه اذلات اإلهل ــع تزي ــجم م ــا ينس ــا بم وأّولوه

األجســام ويســمون باملؤّولــة ]الســبحاين، اإللٰهيّــات، ج  1، ص 326[. وهنــاك مــن 
ــي  ــا احلقي ــا ىلع معناه ــن حله ــة ال يمك ــات اخلربّي ــب إىل أّن الصف ذه
الظاهــر منهــا عرفًــا ىلع اذلات املقدســة، بــل حتمــل ىلع املجــاز والكنايــة 
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عــن معــاٍن عيلــٍة تــدّل عليهــا تلــك األلفــاط ويصــّح نســبتها إىل اذلات 
املقدســة، والقرينــة الـّـي تــرصف اللفــظ عــن معنــاه احلقيي، قــد تكون 
ــَس  ــاىل: لَيْ ــوهل تع ــه كق ــًة عن ــون منفصل ــد تك ــكالم، وق ــًة بال مّتصل
ــد  ــة باللفــظ، فق ــة احلاّف ــة القطعي ــن العقلي ــا القرائ ٌء، وأّم ــِه يَشْ َكِمثِْل

اعتــربت مــن ضمــن القرائــن الّــي تــرصف اللفــظ عــن معنــاه احلقيــي 
ــة  ــد مراجع ــة عن ــاء اإلمامي ــب علم ــى أغل ــو مب ــا ه ــازي، كم إىل املج
ــة  ــويئ: »إّن لّك آي ــيد اخل ــال الس ــة، ق ــوص الرشعي ــتدالالتهم بانلص اس
ــا  ــب صفه ــا وج ــالف ظاهره ــة ىلع خ ــة العقلي ــت القرين ــة قام قرآني
ــالء يف  ــاء العق ــق بلن ــو املواف ــذا ه ــة، وٰه ــى القرين ــا بمقت ــن ظاهره ع
ــدن  ــو دي ــر، وه ــالف الظاه ــة ىلع خ ــة القائم ــى القرين ــل بمقت العم
ــُن ىلَعَ  ــاىل : الرَّْحٰ ــوهل تع ــو ق ــيم، حن ــات اتلجس ــا يف آي ــاء أيًض العلم
 ،ــا ــا َصفًّ ــُك َصفًّ َملَ

ْ
ــَك َوال ــاَء َربُّ ــاىل: وََج ــوهل تع ــتََوى، وق ــْرِش اْس َع

ْ
ال

فقــد حلهــا العلمــاء ىلع خــالف ظاهرهــا، لقيــام القرينــة العقليــة ىلع 
خالفهــا« ]الخــويئ، رصاط النجــاة، ج 3، ص 445[. وإن لــم تعــد كٰذلــك فحمــل اللفــظ 

ــل. ــن اتلأوي ــون م ــا يك ىلع مقتضاه

قّوة الوهم وحدودها المعرفّية

قــّوة الوهــم يه مــن قــوى اإلدراك ابلاطــي يف احليــوان ومنــه اإلنســان، 
ويه القــّوة الـّـي تمّكـــن انلفــس مــن إدراك يشٍء يف املحســوس ال يـُـدرك 
بتوّســط احلــّس الظاهــر، مثــل إدراك وانكشــاف العــداوة الـّـي يف اذلئــب 
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ــه  ــة أّم ــد رؤي ــودل عن ــة لل ــاف املحبوبّي ــه، أو انكش ــرب من ــاة فته للش
فيطمــّن هلــا ويغفــو بــن يديهــا، أو إدراك اجلمــال يف الــوردة، أو املــان 
ــر  ــاين غ ــن إدراك املع ــس م ــن انلف ــي تمّكـ ــّوة الّ ــي الق ــم، ف يف اجلس
ــا  ــس ىلع م ــن انلف ــة، وتع ــات اجلزئّي ــودة يف املحسوس ــة املوج املحسوس
ي يكــون متعلًّقــا 

ّ
يســّى بــاإلدراك الوهــّي، وهــو إدراك املعــى اجلــزيّئ اذل

ــدأ واملعــاد، ص 94[ ــن ســينا، املب ــٍة. ]ظ: اب ــورٍة خيايّل ــوٍس أو ص ــٍر حمس بأم

ــا ىلع حنــو االنبعــاث  ــذا انلــوع مــن اإلدراك يكــون إدرااًك فطريًّ إّن ٰه
ــة،  ــة يف املتخّيل ــا اخليايّل ــتحضار صوره ــات أو اس ــد إدراك املحسوس عن
ــارٍش، مــن دون أن يكــون  ــايئٍّ ومب ــه حيصــل بنحــٍو تلق ــك أنّ ومعــى ٰذل
هنــاك تــروٍّ أو أنشــطٌة تقــوم بهــا انلفــس بتوّســط ٰهــذه القــّوة ألجــل أن 
ــل  ــا حتص ــل إنّه ــا، ب ــا ىلع موضوعته ــم به ــاين أو حتك ــذه املع ــدرك ٰه ت
ــا،  ــا أو ختّيله ــورة متعلّقاته ــاس بص ــّرد اإلحس ــس بمج ــة انلف يف صفح
فاإلنســان - وحــّى الطفــل منــه - بمجــّرد أن يــرى أّمــه أمامــه أو يتخّيــل 
صورتهــا، فإنـّـه سيشــعر بمعــى املحّبــة املوجــودة تاهــه عنــد ٰهــذه األّم، 

ــٍد.  ــارٍش مــن دون أّي جهــٍد زائ بشــٍل مب

ولٰهــذا اكنــت املعــاين الـّـي تدركهــا انلفــس بتوّســط قــّوة الوهــم معــاين 
ــا، قــال ابــن  ــٍة بهــا دائًم ــًة فقــط، مرتبطــًة بصــورٍة خيايّلــٍة متعلّق جزئّي
ــال  ــوٍس، ف ــر حمس ــًى غ ــتثبت مع ــه وإن اس ــم،  فإنّ ــا الوه ــينا: »وأّم س

ــن ســينا، ص 56[. ــن ســينا، رســائل اب ــٍة« ]اب ــورٍة خيايّل ــا بص  منخنًق
ّ

ــّرده إال جي

ولٰكــّن ٰهــذه اإلدرااكت للمعــاين اجلزئّيــة تكــون مــاّدًة أساســّيًة نلــوٍع 
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مــن اإلدراك العقــّي اتلصــّورّي، حينمــا تــّرد القــّوة العاقلــة تلــك املعــاين 
ــا يصــدق ىلع  عــن متعلّقاتهــا احلّســّية واخليايّلــة تلأخــذ منهــا معــًى لكّيًّ
مجيــع تلــك املعــاين اجلزئّيــة ىلع اختــالف مواردهــا ومتعلّقاتهــا، كمعــى 

اجلمــال واملحّبــة وانلفــع والــرضر.

ــا تلحكــم  ــا فطريًّ وأّمــا اتلصديقــات؛ فــإّن قــّوة الوهــم تنبعــث انبعاثً
ي حيصــل 

ّ
وتنســب املعــى ذٰللــك املوضــوع، ىلع أســاس حــال اتلخّيــل اذل

هلــا عــن ٰذلــك املوضــوع، فاملقارنــات الـّـي أدركتهــا انلفــس بتوّســط قــّوة 
ــي  ــة الّ ــاين الوهمّي ــن املع ــة، وب ــن الصــور املحسوســة واخليايّل الوهــم ب
ــّي  ــم الوه ــدور احلك ــا يف ص ــون مناًط ــي تك ــرة، يه الّ ــا اذلاك حفظته
ــن  ــس م ــاب انلف ــينا يف كت ــن س ــيخ اب ــال الش ــٍع، ق ــايئٍّ رسي ــٍو تلق بنح
الشــفاء: »إّن الوهــم هــو احلاكــم األكــرب يف احليــوان، وحيكــم ىلع ســبيل 
انبعــاٍث ختيــيٍّ مــن غــر أن يكــون ٰذلــك حمّقًقــا، وٰهــذا مثــل مــا يعــرض 
لإلنســان مــن اســتقذار العســل ملشــابهته  املــرار؛ فــإّن الوهــم حيكــم بأنـّـه 
ــه،  ــل يكّذب ــم وإن اكن العق ــك الوه ــس ٰذل ــع انلف ــك، وتتب ــم ٰذل يف حك
واحليوانــات وأشــباهها مــن انلــاس إنّمــا يتبعــون يف أفعاهلــم ٰهــذا احلكــم 
ــا هل، بــل هــو ىلع ســبيل انبعــاٍث مــا  ي ال تفصيــل منطقيًّ

ّ
مــن الوهــم اذل

ــات - النفــس(، ج 2، ص 162[. ــن ســينا، الشــفاء )الطبيعيّ ــط...« ]اب فق

إّن ٰهــذه الكيفّيــة مــن اإلدراك واحلكــم املعتمــدة ىلع االنبعــاث 
اتللقــايّئ الريــع ال تفســح املجــال أمــام انلفــس عنــد احلكــم للتثّبــت 
والــرتّوي باســتحضار اخلصائــص اذلاتّيــة (العــوارض اذلاتّيــة) للموضــوع 
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ي حتكــم بــه، وهــل 
ّ

املحكــوم عليــه، وكٰذلــك مالحظــة حــال احلكــم اذل
همــا منســجمان أو ال؟ وذٰللــك قــد يكــون ٰهــذا ســببًا يف وقوعهــا يف اخلطــإ 

عنــد احلكــم ىلع األشــياء، وخصوًصــا غــر املحسوســات.

ــي  ــوس الّ ــا يف انلف ــدوده، خصوًص ــّدى ح ــد يتع ــم ق ــإّن الوه ذلا ف
ــٌة ىلع  ــة حكوم ــا العاقل ــس لقّوته ــل، ولي ــة اتلعّق ــا ملك ــَو دليه ــم تق ل
ســائر قواهــا، فيخدعهــا الوهــم وجيعلهــا حتكــم ىلع طبــق مــا يدركــه يف 
ــي ال  ــه، أال ويه املوضــوعت الّ ــرة إدرااكت موضــوعٍت ليســت يه يف دائ
تقــع حتــت احلــواّس، وليــس عنــد انلفــس صــورٌة حمسوســٌة وال خيايّلــٌة 
ــه لــم يألفهــا مــن  ــا أن تكــون يف طبيعتهــا حمسوســًة، ولٰكّن هلــا، ويه إّم
قبــل، أو أّن طبيعتهــا غــر حمسوســٍة أصــاًل، فتحكــم انلفــس فيهــا ىلع 
ــذا  ــن ٰه ــم ع ــا ال حتك ــل؛ إذ إنّه ــط اتلخّي ــم بتوّس ــدركت الوه ــق م طب
 بتوّســط صــورٍة متخّيلــٍة ملوضــوع حكمهــا، فتلجــأ للمتخّيلــة 

ّ
الطريــق إال

ــالل صــور األشــياء  ــن خ ــك املوضــوع م ــًة ذٰلل ــا صــورًة خيايّل تلضــع هل
الـّـي ألفتهــا، تلحكــم ىلع أســاس تلــك الصــورة اخليايّلــة، فيقــع الغلــط 

ــا، ويعــارض العقــل مثــل تلــك األحــام. هن

إن ٰهــذا انلــوع مــن األحــام - أعــي حكــم انلفــس يف املوضــوعت 
غــر املحسوســة اعتمــاًدا ىلع قــّوة الوهــم، فيكــون احلكــم ىلع طبــق مــا 
ألفتــه يف املحسوســات مــن معــًى - تشــّل قضايــا اكذبــًة، وقــد خّصهــا 
املناطقــة باســم الوهمّيــات، أو القضايــا الوهمّيــة وهــو العمــدة يف صناعــة 
املغالطــة؛ حيــث يمكــن أن يقــع بــه اتلغليــط والغلــط لشــباهته بالقضايا 

 للعقــول القوّيــة املتدّربــة.
ّ

األّويّلــة العقلّيــة، وصعوبــة اتلميــز بينهــا إال
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قــال الشــيخ ابــن ســينا: »وأّمــا القضايــا الوهمّيــة الرصفــة، فــي قضايــا 
 أّن الوهــم اإلنســايّن يقــي  بهــا قضــاًء شــديد القــّوة؛ ألنـّـه ليــس 

ّ
اكذبــٌة، إال

ــق  ــا ال يواف ــٌع للحــّس، فم ــا؛ بســبب أّن الوهــم تاب ــل ضّدهــا ومقابله يقب
املحســوس ال يقبلــه الوهــم...« ]الطــويّس، رشح اإلشــارات والتنبيهــات، ج  1، ص 221 و222[.

وقــال القطــب الــرازّي يف رشحــه للرســالة الشمســّية: »ومنهــا 
الوهمّيــات  ويه قضايــا اكذبــٌة حيكــم بهــا الوهــم يف أمــوٍر غــر حمسوســٍة، 
وإنّمــا قّيــد باألمــور غــر املحسوســة؛ ألّن حكــم الوهــم يف املحسوســات 
ليــس بــكاذٍب، كمــا إذا حكــم حبســن احلســناء وقبــح الشــوهاء؛ وٰذلــك 
ألّن الوهــم قــّوٌة جســمانّيٌة لإلنســان تــدرك بهــا اجلزئّيــات املنزتعــة مــن 
ــات اكن  ــم ىلع املحسوس ــإذا حك ــّس، ف ــة للح ــي تابع ــات، ف املحسوس
ــت  ــا اكن ــات بأحامه ــر املحسوس ــم ىلع غ ــا، وإن حك ــا صحيًح حكًم
ــاًء  ــم فض ــه، وأّن وراء العال ــاٌر إيل ــوٍد مش ــأّن لّك موج ــم ب ــًة، اكحلك اكذب
ــه  ــرض من ــطًة، والغ ــّى سفس ــا يس ــب منه ــاس املرّك ــاىه... والقي ال يتن
ــا«  ــرتاز عنه ــا االح ــدٍة معرفته ــم فائ ــاته، وأعظ ــم وإس ــط اخلص تغلي

ــة، ص 464 و465[. ــد املنطقيّ ــر القواع ــرازّي، تحري ]ال

وقــال صاحــب احلاشــية: »قــوهل: "مــن الوهمّيــات": يه القضايــا الّــي 
حيكــم بهــا الوهــم يف غــر املحســوس قياًســا ىلع املحســوس، كمــا يقــال: 

لّك موجــودٍ فهــو متّحــٌز« ]اليــزدّي، الحاشــية عــى تهذيــب املنطــق، ص 113[.

ــا  وقــال الســزوارّي يف "رشح املنظومــة": »مــن تلــك ، أي مــن القضاي
ــّي،  أي  ــا هــو حكــٌم ىلع العق ــا م ــرٌة منه ــاٍت،  ويه كث ــّدىع بوهمّي ــا ي م
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ىلع املوضــوع العقــيّ  حبّســّياٍت،  أي بأحــاٍم حّســّيٍة، وىلع املجــّرد بأحــام 
املاّديـّـات  اكلَقبـْـلِ  املســتعمل  يف املجــّرد، فيتــوهّم الوهــم أنـّـه  زمــاينٌّ، والفوق  
، وكــذا يتوّهــم أنـّـه  مــاينٌّ  واحلــال أّن  املســتعمل فيــه، فيتوّهــم أنـّـه  وضــيٌّ
املجــّرد يف باطــن العالــم ســبق األوقــات واألوضــاع واألمكنــة واجلهــات، 
ــاع،   ــع ذوي األوض ــم تاب ــة، فالوه ــه املحيط ــوده وذات ــٌة يف وج ــا مطوّي ه

ّ
ولك

ــات ...« ]الســبزوارّي، رشح املنظومــة، ج 1، ص 340[. ــواّس واملحسوس ــق باحل ويتعلّ

سبب إذعان النفس وجزمها بمدركات قّوة الوهم 

رغــم أّن مــدركت الوهــم قــد تكــون صادقــًة وقــد تكــون اكذبــًة، لٰكّن 
ــة،  ــة املحض ــتنتاجات العقلّي ــة ىلع االس ــر املدّرب ــانّية غ ــس اإلنس انلف
ــا شــديًدا حبيــث ال تقبــل مــا يالفهــا؛ وٰذلــك  تــزم بهــا وتذعــن إذعنً
ــة  ــوٌد يف الطبيع ، أي موج ــريٌّ ــو إدراٌك فط ــّي ه ــة اإلدراك الوه ألّن طبيع
ــه  ــٍر، أي أنّ ــٍة وال تفّك ــر روّي ــن غ ــايئٍّ م ــٍل تلق ــل بش ــانّية حيص اإلنس
ــات املحسوســة، حيصــل اإلدراك واجلــزم  ــإدراك احلــواّس للكيفّي شــبيٌه ب
، بــل حيصــل فيهــا  بــه فيهــا بــدون أن تقــوم انلفــس بــأّي جهــٍد علــيٍّ
ــه  ــن إقناع ــه ال يمك ــاًل، فإنّ ــض مث ــج أبي ــرى أّن اثلل ــن ي ــارشًة، فم مب
بــأّن اثللــج هل لــوٌن آخــر غــر األبيــض، وٰهكــذا اإلدراك الوهــّي، حيــث 
حيصــل انــزتاع املعــى مــن الصــورة احلّســّية بشــٍل فطــريٍّ مبــارٍش ومــن 
دون تفكــٍر يذكــر، وٰهــذا األمــر جيعــل انلفــس تصــّدق بتلــك املــدركت 

واألحــام بقــّوٍة. 
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وقــد تقــدم قــول الشــيخ ابــن ســينا: »إّن الوهــم هــو احلاكــم األكــرب يف 
ــيٍّ مــن غــر أن يكــون ٰذلــك  احليــوان، وحيكــم ىلع ســبيل انبعــاٍث ختّي
حمّقًقــا، وٰهــذا مثــل مــا يعــرض لإلنســان مــن اســتقذار العســل ملشــابهته  
ــك  ــع انلفــس ٰذل ــك، وتتب ــه يف حكــم ٰذل ــإّن الوهــم حيكــم بأنّ املــرار؛ ف
الوهــم وإن اكن العقــل يكّذبــه، واحليوانــات وأشــباهها مــن انلــاس إنّمــا 
ي ال تفصيــل منطقيًّــا هل، 

ّ
يتبعــون يف أفعاهلــم ٰهــذا احلكــم مــن الوهــم اذل

بــل هــو ىلع ســبيل انبعــاٍث مــا فقــط« .

ــًة  ــيطة وخاّص ــول البس ــات ىلع العق ــتيالء الوهمّي ــّدة اس ــل ش وألج
ــوال معارضــة ادليانــات  ــة انلــاس، فتــاد أن تكــون مشــهورًة ل دلى عّم
احلقيقّيــة والعلــوم احلكمّيــة هلــا، وال يــكاد غــر املتــأّدب بأحامهــا أن 

ــه. ــه علي ــه؛ لشــّدة اســتيالئه وهيمنت ــر الوهــم علي ــاوم تأث يق

ــام  ــت األوه ــك اكن ــر: »وذٰلل ــذا األم ــًرا إىل ٰه ــريّب مش ــن ع ــال اب ق
ــغ مــا  ــو بَل أقــوى ســلطانًا يف ٰهــذه النشــأة مــن العقــول؛ ألّن العاقــل ول
بلــغ يف عقلــه، لــم يــُل عــن حكــم الوهــم عليــه والقصــور فيمــا عقــل« 

ــم، ص 1055[.  ــوص الحک ــرصّي، رشح فص ]القي

وقــال القيــرصّي يف رشحــه: »أي، وألجــل أّن الوهــم حاكــٌم ىلع 
املــدَركت العقلّيــة، باتلزيــه والتشــبيه، اكنــت األوهــام أقــوى ســلطانًا يف 
ــه  ــغ يف عقل ــو بَل ــل ول ــول؛ ألّن العاق ــن العق ــة م ــأة العنرصّي ــذه النش ٰه
 يَنتــي العقــول إيلــه، ال َيلــص عــن أحــام الوهــم عليــه، وال 

ً
كمــاال

ــابق[. ــدر الس ــة« ]املص ــور الوهمّي ــن الص ــّرد ع ــة يتج ــه العقلّي ُمدَركت
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تأّثر بحث الصفات اإلٰلهّية بالوهمّيات 

إّن اهلل  قــد كــّرم بــي آدم بنعمــة العقــل، والعقــل هــو األداة 
ــّرد  ــب واتلج ــم الغي ــاف عل ــا اكتش ــن خالهل ــن م ــي يمك ــة الّ املعرفّي
وخصوصّياتــه؛ ولٰهــذا جنــد أمــر املؤمنــن  قــد ذكــر أّن مــن 
ــة،  ــا املعرفّي ــا إىل مقتضياته ــول وتنبيهه ــارة العق ــاء إث ــف األنبي  وظائ
ــاءه؛ ليســتأدوهم  ــر إيلهــم أنبي ــال : »... فبعــث فيهــم رســله، ووات ق
ميثــاق فطرتــه، ويذّكروهــم منــّي نعمتــه، وحيتّجــوا عليهــم باتلبليــغ، 

ويثــروا هلــم دفائــن العقــول...« ]نهــج البالغــة، الخطبــة األوىل[.

ا قــد يغفــل عنهــا  ولٰكــن ال بــّد مــن االتلفــات إىل نقطــٍة مهّمــٍة جــدًّ
ــاّديٌّ  ــٌد م ــل هل بع ــا، ب ــرون، ويه: أّن اإلنســان ليــس عقــاًل حمًض الكث
حيــواينٌّ اقتــى أن يوجــد فيــه جمموعــٌة مــن القــوى واألعضــاء تتناســب 
ــٌة  ــا إدراكّي ــه، بعضه ــه واحتياجات ــؤّدي متطلّبات ــد، وت ــذا ابلع ــع ٰه م
ــٌة وبعضهــا حمّركــٌة عملّيــٌة، وكمــا أّن العقــل العمــّي هل مضــاّداٌت  معرفّي
ــة احليوانّيــة لإلنســان ويه الشــهوة والغضــب،  ــة املاّديّ تقتضيهــا الطبيعّي
وكمــال اإلنســان مــن ٰهــذه اجلهــة يكمــن يف قهــر العقــل العمــّي هلاتــن 
القّوتــن وحصــول ملكــة العدالــة يف الســلوك، كٰذلــك العقــل انلظــرّي 
هل مضــاّداٌت أيًضــا تقتضيهــا تلــك الطبيعــة، حيجبنــه عــن الوصــول إىل 
ــال  ــّويت اخلي ــاّدات يه ق ــك املض ــرز تل ــع، وأب ــة للواق ــق املطابق احلقائ
ــن  ــن القّوت ــر هات ــن يف قه ــرّي تكم ــل انلظ ــّوة العق ــال ق ــم، وكم والوه
ــة فقــط، وعــدم طغيانهمــا ىلع  وجعلهمــا يعمــالن يف مســاحتهما املعرفّي

129

الصفات اإللهّية الخبرّية بين الواقع وزيغ األوهام

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020



احلالــة املعرفّيــة لإلنســان جبميــع مســاحاتها وموضوعتهــا، فــإّن حصــول 
ٰذلــك يعــّد مــن أهــّم موانــع العقــل مــن الوصــول إىل املعــارف الصحيحــة 

ــات.  ّي
ٰ
ــوع اإلهل ــث يف موض ــال ابلح ــا يف جم ــة، وخصوًص احلّق

فعــن اإلمــام ابلاقــر  أنّــه قــال: »لكّمــا مّزتمــوه بأوهامكــم يف أدّق 
معانيــه خملــوٌق مصنــوٌع مثلكــم، مــردوٌد إيلكــم، ولعــّل انلمــل الصغــار 
تتوّهــم أّن هلل - تعــاىل - زبانيتــن، فــإّن ٰذلــك كماهلــا، ويتوّهــم أّن عدمها 
نقصــاٌن ملــن ال يّتصــف بهمــا، وٰهــذا حــال العقــالء فيمــا يصفــون اهلل - 

تعــاىل - بــه« ]املجلــّي، بحــار األنــوار، ج 66، ص 93[. 

إّن غلبــة أحــام الوهــم ىلع األحــام العقلّيــة، يؤثّــر ســلبًا يف 
ّيــات الّــي تتعلّــق بمــا هــو 

ٰ
األحبــاث العقديّــة، وخصوًصــا أحبــاث اإلهل

ــس  ــم لي ــذا العال ــاّم؛ إذ إّن ٰه ــّرد اتل ــم اتلج ــو عل ــوٍس، وه ــر حمس غ
ــام  ــث إّن أح ــة؛ وحي ــة وال ابلاطنّي ــواّس الظاهرّي ــورٍة يف احل هل أّي ص
ــون  ــال تك ــور، ف ــك الص ــدرك يف تل ــا ي ــرار م ــون ىلع غ ــم تك الوه

ــًة. ــا صحيح ــه فيه أحام

ــذا األمــر، وهــو  ــا وشــائًعا بدرجــٍة كبــرٍة لٰه ــا مهمًّ نذكــر هنــا تطبيًق
ــرة  ــة واملؤثّ ــخصّيات املهّم ــن الش ــّد م ي يع

ّ
ــّرايّن اذل ــة احل ــن تيمّي آراء اب

ــر  ــل إّن الفك ــم نق ــٍل عمٍّ، إن ل ــلفّية بش ــد الس ــدّي عن ــر العق يف الفك
الســلّي يرتكــز ىلع مقوالتــه وقواعــده الـّـي أّسســها هــو، يلتضــح كيــف 

ــده.  ــة عن ّي
ٰ
ــذه يف حبــث الصفــات اإلهل ــرت مــدركت الوهــم ٰه أث
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تحديد معاني الصفات اإلٰلهّية عند ابن تيمّية

ّيــة، يتلّخص 
ٰ
منهــج ابــن تيمّيــة يف حتديــد معــاين ألفــاظ الصفــات اإلهل

ــة  ــا العرفّي ــة ىلع معانيه ــوص الرشعّي ــواردة يف انلص ــا ال ــل ألفاظه يف ح
ــث  ــال: »فحي ــٍة، ق ــٍة وماّديّ ــوازم إمانّي ــن ل ــا م ــا هل ــكّل م ــاذجة ب الس
ــم،  ــاله جهّن  وأص

ّ
ــوىل ــا ت ه اهلل م

ّ
ــبيلهم وال ــر س ــع غ ــن اتّب ــّرر أّن م تق

فمــن ســبيلهم يف االعتقــاد بصفــات اهلل - تعــاىل - وأســمائه الـّـي وصــف 
بهــا نفســه، وســّى بهــا نفســه يف كتابــه وتزيلــه، أو ىلع لســان رســوهل، 
مــن غــر زيــادٍة عليهــا وال نقــٍص فيهــا، وال تــاوٍز هلــا وال تفســٍر هلــا، 
وال تأويــٍل هلــا بمــا يالــف ظاهرهــا، وال تشــبيٍه هلــا بصفــات املحدثــن، 
بــل أمّروهــا كمــا جــاءت، ورّدوا علمهــا إىل قائلهــا، ومعناهــا إىل املتلكـّـم 

ــة، نقــض املنطــق، ص 15 – 17[ بهــا« ]ابــن تيميّ

وّصح يف قــوٍل آخــر هل أّن الســلف حيملــون تلــك األلفــاظ ىلع 
ــي يفهــم بهــا كالم  ــة، وتفهــم وفــق الطريقــة الّ أقــرب معانيهــا العرفّي
ــو إذا  ــم، وه ــق وأفصحه ــم اخلل ــو أعل ــم ه ــريّف؛ ألّن املتلكّ ــم الع املتلكّ
تكلـّـم يعــرف مــاذا يريــد ومــاذا يقــول، قــال: »ومذهــب الســلف أنّهــم 
يصفــون اهلل بمــا وصــف بــه نفســه وبمــا وصفــه بــه رســوهل ، مــن 
غــر حتريــٍف وال تعطيــٍل، ومــن غــر تكييــٍف وال تمثيــٍل، ونعلــم أّن 
مــا وصــف اهلل بــه مــن ٰذلــك، فهــو حــقٌّ ليــس فيــه لغــٌز وال أحــايّج، 
ــه، ال  ــم بكالم ــود املتلكّ ــرف مقص ــث يع ــن حي ــرف م ــاه يُع ــل معن ب
ــق يف  ــح اخلل ــول، وأفص ــا يق ــق بم ــم اخلل ــم أعل ــّيما إذا اكن املتلكّ س
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 بيــان العلــم، وأنصــح اخللــق يف ابليــان واتلعريــف وادلاللــة واإلرشــاد« 
]ابن تيميّة، كتاب األســامء والصفات، ج 2، ص 265 و266[.

ا ونذيــًرا  أقــول: الصحيــح أّن انلــّي  - وحبكــم كونــه هاديـًـا ومبــرّشً
ــع  ــا مجي ــًة، ياطــب به ــه عّم ــّد أن تكــون هدايت ــا - ال ب للعاملــن مجيًع
ــون  ــك أن يك ــى ٰذل ــم، ومقت ــتوياتهم وأفهامه ــف مس ــاس ىلع خمتل انل
ــا، وبالطريقــة الـّـي يفهمهــا مجيــع  اخلطــاب القــرآيّن والــروايّئ خطابـًـا عمًّ
انلــاس، فقــد يضطــّر الســتعمال املجــاز والتشــبيه والكنايــة ألجــل تزيل 
 القليــل مــن انلــاس - 

ّ
املطالــب املعقولــة املحضــة - الّــي ال يفهمهــا إال

إىل مرتبــة اخليــال واحلــّس؛ إذ إّن انلــاس لــم تكــن تعلــم تلــك األمــور 
املعقولــة ولــم تعتــد عليهــا، وٰهــذا يشــّل قرينــًة عّمــًة ىلع األلفــاظ الـّـي 
ّيــة وصفاتهــا وأســمائها، تــدّل ىلع أّن املعــى الظاهر 

ٰ
حتــي عــن اذلات اإلهل

ــّي  يف  ــه انل ــا ّصح ب ــذا م ــم، وٰه ــّديَّ للمتلكّ ــراَد اجل ــس امل ــا لي منه
بعــض الروايــات، فعــن اإلمــام الصــادق  أنـّـه قــال: »مــا لكـّـم رســول 
ــول اهلل : إنّا  ــال رس ــال: »ق «، وق ــطُّ ــه ق ــه عقل ــاد بكن اهلل  العب
 معــارش األنبيــاء أمرنــا أن نكلّــم انلــاس ىلع قــدر عقوهلــم« ]الكلينــّي، الــكايف، 

ج 1، ص 23؛ املتّقي الهندّي، عيّل، كنز العاّمل، ج 10، ص 242[.

حمل المعاني العرفّية أللفاظ الصفات على الذات اإلٰلهّية

ــم الغيــب -  ــة وصفاتهــا مــن عل ّي
ٰ
ــة اذلات اإلهل ــن تيمّي ــا اعتــرب اب لّم

ــة، درء  ــن تيميّ ــم ]اب ــذا العال ــنا يف ٰه ــن حواس ــا اغب ع ــده م ــي عن ي يع
ّ

اذل
ّيــة عنــده 

ٰ
تعــارض العقــل والنقــل، ج 6، ص 33[ - اكن حتديــد معــاين الصفــات اإلهل
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يعتمــد ىلع قياســها ىلع معــاين صفــات علــم الشــهادة، وهــو علــم األمــور 
ــي ندركهــا حبواّســنا يف ٰهــذا العالــم.  املحسوســة الّ

ــا  ــم أنّ ــك تعل ــاب أنّ ــذا ابل ــكالم يف ٰه ــام ال ــة: وتم ــن تيمّي ــال اب  ق
ــياء  ــرف أش ــن نع ــهدناه، فنح ــا ش ــة م  بمعرف

ّ
ــا إال ــا اغب عن ــم م ال نعل

ــا  ــّم إنّ ــٌة خمصوصــٌة، ث ــٌة معّين حبســب الظاهــر أو ابلاطــن، وتلــك معرف
بعقونلــا نعتــرب الغائــب بالشــاهد، فيبــى يف أذهاننــا قضايــا عّمــٌة لكّّيــٌة، 
 بمعرفــة 

ّ
ثــّم إذا خوطبنــا بوصــف مــا اغب عنــا لــم نفهــم مــا قيــل نلــا إال

املشــهود نلــا.

ــا  ــا وحبًّ ــبًعا وريًّ ــا، وش ــوًع وعطًش ــنا ج ــن أنفس ــهد م ــا نش ــوال أنّ فل
وبغًضــا، وذّلًة وألًمــا ورًض وســخًطا، لــم نعــرف حقيقــة مــا خناطــب بــه 

ــا بــه عــن غرنــا. إذا وصــف نلــا ٰذلــك، وأخربن

ــا  وكٰذلــك لــو لــم نعلــم مــا يف الشــاهد ـ حيــاًة وقــدرًة وعلًمــا وكالًم
ــك  ــك، وكٰذل ــا بٰذل ــب عن ــف الغائ ــه إذا وص ــب ب ــا خناط ــم م ــم نفه ـ ل
ــّد فيمــا  ــا، فــال ب ــم نعــرف وجــود الغائــب عّن ــم نشــهد موجــوًدا ل ــو ل ل
شــهدناه ومــا اغب عّنــا مــن قــدٍر مشــرتٍك هــو مســّى اللفــظ املتواطــئ، 
ــه،  ــذه املوافقــة واملشــاركة واملشــابهة واملواطــأة نفهــم الغائــب ونثبت فبٰه

وٰهــذا خاّصــة العقــل.

 مــا حنّســه، ولــم نعلــم أمــوًرا عّمــًة وال أمــوًرا 
ّ

ولــوال ٰذلــك لــم نعلــم إال
اغئبــًة عــن إحساســنا الظاهــرة وابلاطنــة؛ ولٰهــذا مــن لــم حيــّس الــيء 

وال نظــره لــم يعــرف حقيقتــه ]ابــن تيميّــة، كتــاب األســامء والصفــات، ج 2، ص 235[.
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ــا يســّى  ــد هل بم ــر وقّع ــذا األم ــد اعتمــد بادلرجــة األســاس يف ٰه وق
ــي  ــس الّ ــن األس ــا م ــاهد)، وجعله ــب ىلع الش ــاس الغائ ــدة (قي بقاع
تســتنبط بهــا املســائل العقديّــة، وخصوًصــا مــا يتعلّــق ببحــث الصفــات 
ي يــراه ابــن 

ّ
ّيــة، وحيــث اكنــت ٰهــذه القاعــدة يه املصــدر األهــّم اذل

ٰ
اإلهل

ــا وتفســرها،  ــا، وفهــم صفاته ــة عّن ــة املوجــودات الغائب ــة يف معرف تيمّي
فــال بــّد مــن تســليط الضــوء عليهــا بنحــٍو دقيــٍق؛ نلبــّن كيــف بيّنهــا 

ــة. ّي
ٰ
ــة يف حبــث الصفــات اإلهل واســتعملها ابــن تيمّي

قياس الغائب على الشاهد عند ابن تيمّية 

ــة، وإن اختلفــت تعابــره وتســمياته هل  ٰهــذا القيــاس عنــد ابــن تيمّي
يف جممــوع لكماتــه - فتــارًة يســّميه بقيــاس الشــاهد ىلع الغائــب، وتــارًة 
ــق بــن املختلفــن، أو غرهــا  ــاس التســوية بــن املتماثلــن واتلفري بقي
ــل  ــل اتلمثي ــع إىل ديل ــٌد يرج ــوم واح ــى واملفه ــث املع ــن حي ــه م - لٰكّن
بمعنــاه املنطــّي، وقــد ّصح هــو بٰذلــك يف بعــض لكماتــه، فمثــاًل قــال: 
»واملقصــود اتلنبيــه ىلع أّن املــزان العقــّي حــقٌّ كمــا ذكــر اهلل يف كتابــه، 
ــة  ــة الصحيح ــل يه األقيس ــان، ب ــق ايلون ــة بمنط ــت يه خمتّص وليس
ــواٌء  ــن، س ــن املختلف ــرق ب ــن، والف ــن املتماثل ــوية ب ــة للتس املتضّمن
صيــغ ٰذلــك بصيغــة قيــاس الشــمول أم بصيغــة قيــاس اتلمثيــل، وقيــاس 

ــل« ]املصــدر الســابق، ص 131[. ــل يه األص اتلمثي

وقــد عــّرف اتلمثيــل بتعريــٍف مشــابٍه تماًمــا ملــا عّرفــه بــه املناطقــة 
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مــن حيــث املفهــوم، فقــال يف تعريفــه: »احلكــم ىلع يشٍء بمــا ُحكــم بــه 
ىلع غــره بنــاًء ىلع جامــٍع مشــرتٍك بينهمــا، كقوهلــم: العالــم موجــوٌد فان 
ــا اكإلنســان، وهــو مشــتمٌل  ــا اكبلــارئ، أو هــو جســٌم فــان حمدثً قديًم
ــذا  ــم يف ٰه ــل العال ــٍة وحكــٍم، فالفــرع مــا هــو مث ىلع فــرٍع وأصــٍل وعلّ
املثــال، واألصــل مــا هــو مثــل ابلــارئ أو اإلنســان، والعلـّـة املوجوديـّـة أو 

ــم أو املحــدث« ]املصــدر الســابق، ص 107[. اجلســم، واحلكــم القدي

القيمة المعرفّية لقياس الغائب على الشاهد عند ابن تيمّية

ــب إىل أّن  ــن؛ إذ ذه ــد ايلق ــاس يفي ــذا القي ــة أّن ٰه ــن تيمّي ــرى اب ي
اتلمثيــل يفيــد ايلقــن ىلع غــرار إفــادة القيــاس بأنواعــه ذٰللــك، ويطلــق 
ــّي  ــاس املنط ــواع القي ــمول ىلع أن ــة الش ــح أقيس ــة مصطل ــن تيمّي اب
ــل  ــذه القيمــة للتمثي ــل ٰه ــات مث ــة إثب ــن تيمّي ــد حــاول اب ــة، وق املعروف

ــا: ــن، وهم ــن طريق ع

الطريق األّول: المساواة بين قياس الشمول وقياس التمثيل

حــاول إجيــاد وجــٍه للتســوية بــن قيــاس اتلمثيــل وأقيســة الشــمول 
ــّن  ــن أو الظ ــادة ايلق ــب إىل أّن إف ــث ذه ــن؛ حي ــا لليق ــا مجيًع يف إفادته
مــن كال انلوعــن مــن القيــاس ال يرجــع إىل صــورة القيــاس يف لكيهمــا، 
ــن  ــاج م ــّي اإلنت ــن يقي ــرى أّن كال القياس ــو ي ــا، فه ــل إىل ماّدتيهم ب
حيــث الصــورة؛ حيــث حــاول إجيــاد حالــٍة مــن اتلناظــر والتشــابه بــن 
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ــو  ــمول ه ــاس الش ــط يف قي ــّد األوس ــل احل ــأن جع ــك ب ــن، وٰذل القياس
ــاس  ــربى يف قي ــة الك ــرع، والقضّي ــل والف ــن األص ــرتك ب ــف املش الوص
ــي يكــون مفادهــا ثبــوت احلــّد األكــرب لأوســط، وحيــث  الشــمول، الّ
ي يــراد إثباتــه لأصغــر يف نتيجــة القيــاس، 

ّ
اكن األكــرب هــو احلكــم اذل

فيكــون إثبــات ٰهــذه القضّيــة - أي الكــربى - هــو نظــر إثبــات اتلــالزم 
ــذا  ــت ٰه ــإذا ثب ــل، ف ــاس اتلمثي ــرتك يف قي ــف املش ــم والوص ــن احلك ب
اتلــالزم يكــون مقتضــاه ثبــوت احلكــم يف لّك موضــوٍع اتّصــف بالوصــف 
املشــرتك، فيبــى كال انلوعــن مــن القيــاس - الشــمول واتلمثيــل - رهــن 
املــاّدة الّــي يتألّــف منهــا، فــإن اكنــت يقينّيــًة بــأن يثبــت اتلــالزم بــن 
ــاّدة  ــت امل ــًة، وإن اكن ــت نتيجتهمــا يقينّي احلكــم والوصــف املشــرتك اكن
ظّنّيــًة اكنــت انلتيجــة يف لكيهمــا ظّنّيــًة ىلع حــدٍّ ســواٍء، قــال: »تفريقهــم 
ــأّن األّول  ــاس اتلمثيــل، ب ــاس الشــمول وقي ]ويقصــد املناطقــة[ بــن قي
 الظــّن، فــرٌق باطــٌل، بــل حيــث 

ّ
قــد يفيــد ايلقــن، واثلــاين ال يفيــد إال

ــا  ــد أحدهم ــث ال يفي ــن، وحي ــر ايلق ــاد اآلخ ــن أف ــا ايلق ــاد أحدهم أف
 الظــّن؛ فــإّن إفــادة ادليلــل لليقــن أو الظــّن 

ّ
 الظــّن ال يفيــد اآلخــر إال

ّ
إال

ــن  ــار تضّم ــل باعتب ــر، ب ــا دون اآلخ ــورة أحدهم ــه ىلع ص ــس لكون لي
أحدهمــا ملــا يفيــد ايلقــن، فــإن اكن أحدهمــا اشــتمل ىلع أمــٍر مســتلزٍم 
ــد  ــا يفي  ىلع م

ّ
ــتمل إال ــم يش ــن، وإن ل ــه ايلق ــل ب ــا حص ــم يقينً للحك

ا أوســط  ي يســّى يف أحدهمــا حــدًّ
ّ

 الظــّن، واذل
ّ

ــا لــم يفــد إال احلكــم ظنًّ
ــزوم  ــة ل ــربى املتضّمن ــة الك ــرتك، والقضّي ــف املش ــر الوص ــو يف اآلخ ه
احلــّد األكــرب لأوســط هــو بيــان تأثــر الوصــف املشــرتك بــن األصــل 
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والفــرع، فمــا بــه يتبــّن صــدق القضّيــة الكــربى، بــه يتبــّن أّن اجلامــع 
املشــرتك مســتلزٌم للحكــم، فلــزوم األكــرب لأوســط هــو لــزوم احلكــم 

ــاوى، ج 9، ص 108[. ــة الفت ــة، مجموع ــن تيمي ــرتك« ]اب للمش

تحليل ونقد

ي ذكــره ابــن تيمّيــة وحماوتلــه إقامــة شــبٍه بــن قيــاس 
ّ

إّن اتلنظــر اذل
ــل هــو  ــٍح، ب ــل مــن حيــث الصــورة غــر صحي ــاس اتلمثي الشــمول وقي
ــة  ــورة يقينّي ــون الص ــٌح أّن ك ــة، فصحي ــن تيمّي ــا اب ــع فيه ــٌة ووق مغالط
اإلنتــاج ال عالقــة هل باملــاّدة الـّـي تســتعمل يف القيــاس، بــل يُنظــر للمــاّدة 
ىلع أنّهــا تؤخــذ مســلّمًة يف القيــاس، ولٰكــّن نفــس الصــورة هلــا رشائــط 
ــن  ــاٍس م ــّوة قي ــو بق ــل ه ــاج، فاتلمثي ــة اإلنت ــون رضورّي ــل أن تك ألج
الشــل األّول يكــون فيــه احلكــم اثلابــت للموضوع املحســوس (الشــاهد) 
هــو األكــرب، واملوضــوع غــر املحســوس (الغائــب) هــو األصغــر، ووجــه 
ــٌة؛ لعــدم إحــراز  الشــبه هــو احلــّد األوســط، ولٰكــّن ٰهــذه الصــورة خمتلّ
ــه؛  ــدى مقّدمات ــة إح ــو رشط لكّّي ــا وه ــط إنتاجه ــن رشائ ــق رشط م حتّق
ألّن وجــود وجــه شــبٍه بــن األصــل والفــرع، بــل وحــّى كــون ٰهــذا الوجه 
هــو العلـّـة يف ثبــوت احلكــم لأصــل، وهــو أحســن حــاالت اتلمثيــل كما 
ــذا ال يكــون منتًجــا  ــق الــرشط املطلــوب؛ ولٰه تقــّدم، فــإّن ٰهــذا ال حيّق
ــه  ــلّم ب ــن املس ــك ألّن م ــواهل؛ وٰذل ــن أح ــّن يف أحس ــل الظ ــن، ب لليق
عنــد مجيــع املناطقــة، أّن مــن رشائــط إنتــاج أشــال القيــاس هــو كــون 
إحــدى مقّدمتيــه لكّّيــًة؛ إذ ال إنتــاج مــن جزئيّتــن، وال يمكــن أن تكون 
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ــا  ــة؛ ألّن موضوعه ــل يه اللكّّي ــه اتلمثي ــع إيل ي يرج
ّ

ــاس اذل ــرى القي صغ
ــة يه  ــون اللكّّي ــّد أن تك ــال ب ، ف ــخيٌّ ــوٌع ش ــو موض ــب، وه ــو الغائ ه
ــي تــدّل ىلع ثبــوت احلكــم وهــو األكــرب لوجــه الشــبه  الكــربى، ويه الّ
وهــو األوســط، فٰهــذا اثلبــوت ال بــّد أن يكــون لكّيًّــا حــّى تصــّح صــورة 
القيــاس، أي ال بــّد مــن إثبــات أّن احلكــم يثبــت لــّل موضــوٍع مّتصــٍف 
 مــن خــالل إثبــات كــون وجــه الشــبه 

ّ
بوجــه الشــبه، وٰهــذا ال يكــون إال

علـّـًة تاّمــًة لالتّصــاف باحلكــم يف مجيــع املوضــوعت الـّـي تّتصــف بوجــه 
ــا، وصــورة اتلمثيــل جمــّرد  ــا عقليًّ الشــبه، وٰهــذا يرجعــه إىل كونــه برهانً

 .
ّ

حشــٍو ليــس إال

الطريق الثاني: إثبات حّجّيته من ناحية الشرع

ــالل  ــن خ ــل م ــار للتمثي ــة واالعتب ــات احلّجّي ــة إثب ــن تيمّي ــاول اب ح
ي نّصــت بعــض اآليــات املباركــة 

ّ
انلصــوص الرشعّيــة؛ إذ حــل املــزان اذل

ىلع أّن اهلل  قــد أنــزهل مــع القــران الكريــم، كمــا يف قــوهل تعــاىل: اهلُل 
ــاَعَة قَِريٌب ]ســورة  ِمــَزاَن َوَمــا يُْدِريــَك لََعــلَّ السَّ

ْ
ـَـقِّ َوال

ْ
ِكتَــاَب بِاحل

ْ
نـْـَزَل ال

َ
ي أ

ّ
اذل

ــاَب  ِكتَ
ْ
ــُم ال ــا َمَعُه َ نَْزنلْ

َ
ــاِت َوأ َيِّنَ ــلَنَا بِابلْ نَا رُُس

ْ
ــل رَْس

َ
ــْد أ الشــورى: 17[، وقــوهل: لََق

ــاس  ــه ىلع قي ــد: 25[ ، حل ــورة الحدي ــِط ]س ِقْس
ْ
ــاُس بِال ــوَم انلَّ ــَزاَن يِلَُق ِم

ْ
َوال

ــاس  ــو القي ــه ه ــاوى، ج 10، ص 129[، واّدىع أنّ ــة الفت ــة، مجموع ــن تيميّ ــل ]اب اتلمثي
ــد  ــن، وق ــن املختلف ــّرق ب ــن ويف ــن املتماثل ــاوي ب ي يس

ّ
ــح اذل الصحي

 
ّ

ــه، وإال ــاره وحّجّيت ــدّل ىلع اعتب ــذا ي أمــر اهلل  باتّباعــه وتطبيقــه، وٰه
ملــا أمــر الشــارع املقــّدس باتّباعــه. 

138

مجلة الدليل / 

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020

العدد الثامن



قــال ابــن تيمّيــة: »واملــزان الـّـي أنزهلــا اهلل مع الكتــاب مــزاٌن عدلٌة، 
تتضّمــن اعتبــار الــيء بمثلــه وخالفه، فتســّوي بــن املتماثلــن، وتفّرق 
بــن املختلفــن، بمــا جعلــه اهلل يف فطــرة عبــاده وعقوهلــم مــن معرفــة 
ــل،  ــرف بالعق ــا يع ــذا مّم ــل: إذا اكن ٰه ــإذا قي ــالف، ف ــل واالخت اتلماث
ــت  ــل رضب ــل: ألّن الرس ــل؟ قي ــه الرس ــل ب ــا أرس ــه اهلل مّم ــف جعل فكي
للنــاس األمثــال العقلّيــة الّــي يعرفــون بهــا اتلماثــل واالختــالف، فــإّن 
ــت انلــاس وأرشــدتهم إىل مــا بــه يعرفــون العــدل، ويعرفــون  الرســل دلّ
ــة،  ــب ادلينّي ــا ىلع املطال ــتدّل به ــي يس ــة الّ ــة الصحيح ــة العقلّي األقيس
فليســت العلــوم انلبوّيــة مقصــورًة ىلع اخلــرب، بــل الرســل- صلــوات اهلل 
عليهــم - يبّنــت العلــوم العقلّيــة الـّـي بهــا يتــّم ديــن اهلل علًمــا وعمــاًل، 
ــدتها...  ــا وأرش ــا عليه ــي نّبهته ــرة الّ ــت الفط ــال فكمل ــت األمث ورضب
واملقصــود اتلنبيــه ىلع أّن املــزان العقــّي حــقٌّ كمــا ذكــر اهلل يف كتابــه، 
ــة  ــة الصحيح ــل يه األقيس ــان، ب ــق ايلون ــًة بمنط ــت يه خمتّص وليس
املتضّمنــة للتســوية بــن املتماثلــن والفــرق بــن املختلفــن، ســواٌء صيــغ 
بصيغــة قيــاس الشــمول أم بصيغــة قيــاس اتلمثيــل، وصيــغ اتلمثيــل يه 

ــابق، ص 130 و131[.  ــدر الس ــل...« ]املص األص

تحليل ونقد

ــّد  ــال ب ــٌة، ف ــٌة حقيقّي ــوٌر واقعّي ــدة أم ــائل العقي ــوعت مس إّن موض
أن يكــون ادليلــل املســتعمل للكشــف عنهــا اكشــًفا عــن الواقــع بنحــٍو 
 ، ، وكشــفّية ادليلــل أمــٌر تكويــيٌّ وال تكــون جمعولــًة بنحــٍو ترشييٍّ قطــيٍّ
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ــة العقيــدة، أي أّن اعتبارهــا  ــة واالعتبــار يف أدلّ وٰهــذا هــو معــى احلّجّي
ــذا يتلــف  ــة يكــون بمقــدار كشــفها عــن الواقــع، وٰه وقيمتهــا املعرفّي
ــة مــن قبــل  ــة املجعول ــة اكألحــام الرشعّي ــا عــن األمــور االعتبارّي تماًم
الشــارع؛ إذ إّن املــراد مــن األدلـّـة الـّـي تــدّل عليهــا هــو تســجيل الوظيفة 
الرشعّيــة تــاه ٰذلــك احلكــم، فيكــون معــى احلّجّيــة فيهــا هــو املنجزّيــة 
واملعّذرّيــة، وٰهــذا أمــٌر يمكــن للشــارع أن يتدّخــل فيــه ويعتــربه، بمعــى 
أنـّـه يــرض يف الكشــف عــن أحامــه باســتعمال الطريــق الفــاليّن كخــرب 
الواحــد مثــاًل، وعندهــا نقــول إّن الشــارع جعــل احلّجّيــة خلــرب الواحــد.

ــل ىلع  ــه العق ــًدا ينّب ــرشيّع مرش ــل ال ــون ادليل ــن أن يك ــم، يمك نع
ــن  ــي ع ــذا ال يغ ــن ٰه ــع، ولٰك ــن الواق ــًفا ع ــّن اكش ــل املع ــون ادليل ك
فحــص ٰذلــك ادليلــل يف نفســه، وهــل أنّــه يف نفســه اكشــٌف عــن الواقــع 
أو ال، فــإن لــم يكــن يف نفســه اكشــًفا قطعيًّــا عــن الواقــع ال يمكــن حــل 
ادليلــل الــرشيّع ىلع اإلرشــاد حنــوه، للغوّيــة اخلطــاب عندئــٍذ، ومعلــوٌم 
ــؤّدي إىل أكــر مــن  ــه ال ي أن الفحــص العقــّي ادلقيــق للتمثيــل ينتــج أنّ
الظــّن واالحتمــال بانلتيجــة الّــي ينتجهــا، وىلع ٰذلــك فهــو ال يغــي مــن 

احلــّق شــيئًا يف بــاب االعتقــادات.

محاكمة قاعدة قياس الغائب على الشاهد عند ابن تيمّية

ال بــّد نلــا اآلن مــن اخضــاع ٰهــذه القاعــدة عنــده وتطبيقهــا يف حبــث 
ــنجد  ــا س ــا فإنّن ــد، وعنده ــل وانلق ــزان اتلحلي ــة إىل م ّي

ٰ
ــات اإلهل الصف

عــّدة مالحظــاٍت يمكــن أن نســّجلها عليهــا:
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المالحظة األولى: أّن القاعدة عبارٌة عن قياس التمثيل

إن القاعــدة يف حقيقتهــا يه قيــاس اتلمثيــل املذكــور يف علــم املنطــق؛ 
باعتبــاره أحــد أصنــاف ادليلــل باإلضافــة إىل القيــاس واالســتقراء، وهــو 
ــه عبــارٌة عــن نقــل احلكــم مــن جــزيئٍّ  أضعــف تلــك األصنــاف؛ إذ إنّ
ــبٍه  ــه ش ــود وج ــه، لوج ــم حكم ــر ال يعل ــزيئٍّ آخ ــم إىل ج ــوم احلك معل
ي بتوّســطه ينقــل احلكم 

ّ
بينهمــا، ووجــه الشــبه بــن األصــل والفــرع - اذل

مــن األّول إىل اثلــاين - يمكــن أن يقــع الغلــط بســببه كثــًرا؛ فإنـّـه ليــس 
ــم  ــل احلك ــها نق ــن ىلع أساس ــرع يمك ــل والف ــن األص ــبٍه ب ــة ش لّك جه
مــن أحدهمــا إىل اآلخــر بنحــٍو متيّقــٍن؛ وذٰللــك اكن ٰهــذا الصنــف مــن 
ادليلــل ىلع مراتــب يف درجــة اعتبــاره وحّجّيتــه مــن انلاحيــة املنطقّيــة، 
وٰذلــك حبســب طبيعــة وجــه الشــبه وعالقتــه باحلكــم اثلابــت لأصــل، 
وأقــوى أنــوع اتلمثيــل هــو مــا اكن فيــه وجــه الشــبه علـّـًة ثلبــوت احلكــم 

ي هــو الشــاهد.
ّ

يف األصــل اذل

ــم يف  ــوت احلك ــن بثب ــد ايلق ــذا ال يفي ــإّن ٰه ــك، ف ــع ٰذل ــن م ولٰك
الفــرع؛ ألنـّـه حــّى لــو افرتضنــا أّن هنــاك وجــه شــبٍه حمّقًقــا بــن األصــل 
والفــرع، وكن وجــه الشــبه ٰهــذا هــو العلّــة يف ثبــوت احلكــم يف األصــل 
ــًة للحكــم يف  ــذا علّ ــذا ال يســتلزم كــون وجــه الشــبه ٰه (الشــاهد)، فٰه
ا أن تكــون لوجه الشــبه  الفــرع (الغائــب) أيًضــا؛ ألنـّـه مــن املحتمــل جــدًّ
ــة  ــًة للحكــم يف بعضهــا دون بعــٍض، أو أّن علّّي ــاٌف يكــون هــو علّ أصن
ــي، ويه  ــو املقت ــاهد) يه ىلع حن ــل (الش ــم يف األص ــبه للحك ــه الش وج
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ــٍر يف األصــل (الشــاهد)، فكيــف  ــٍع متوّف مرشوطــٌة بــرشٍط أو بعــدم مان
يمكــن اتلأّكــد مــن توّفرهــا يف الفــرع (الغائــب) أيًضــا وهــو اغئــٌب عّنا؟! 

ــا الكثــر،  ــي يقــع فيه ــك الواضــح هــو تلــك املغالطــة الّ ــال ٰذل ومث
ــة ابلــارئ ســبحانه وتعــاىل، عندمــا يســمع بــأّن العالــم  فيســأل عــن علّ
حيتــاج إىل علـّـٍة، فيتوّهــم اتلعميــم يف احلكــم وكــون لّك موجــوٍد حيتــاج إىل 
ــٍة؛ باعتبــار وجــود شــبه بــن العالــم وابلــارئ  وهــو صفــة الوجــود  علّ
ــارئ  ــة - إىل ابل ــاج إىل العلّ ــو االحتي ــم - وه ــل احلك ــق، فينق واتلحّق

لأجــل ٰذلــك الشــبه.

وٰهــذا الوهــم ناشــٌئ عــن عــدم االتلفــات إىل أّن االحتيــاج إىل العلّــة 
ليــس الزًمــا للموجــود مــن حيــث هــو موجــوٌد، بــل هــو الزٌم للموجــود 
ي هل خصوصــٌة معّينــٌة ال توجــد يف لّك موجــوٍد حــّى ابلــارئ ســبحانه 

ّ
اذل

ــا  ــه الفالســفة، أو حادثً ــا علي ــا للوجــود كم وتعــاىل، كأن يكــون ممكنً
ــن  ــرتٌك ب ــق مش ــود واتلحّق ــٌح أّن الوج ــن، فصحي ــه املتلكّم ــا علي كم
ابلــارئ - ســبحانه وتعــاىل - وبقّيــة املوجــودات، ولٰكــّن ٰهــذا االشــرتاك 
ــن  ــة ـ م ــاج إىل العلّ ــو االحتي ــم ـ وه ــل احلك ــح نق ــي تلصحي ال يك

ــب. الشــاهد إىل الغائ

نعــم، ينفــع اتلمثيــل أو قيــاس الغائــب ىلع الشــاهد يف إفــادة ايلقــن 
بصّحــة نقــل احلكــم مــن األصــل إىل الفــرع يف حالــة واحــدة، ويه حالــة 
أن يتــّم اتليّقــن مــن أّن وجــه الشــبه هــو العلـّـة اتلاّمــة ثلبــوت احلكــم، أو 
أنـّـه هــو املقتــي مــع اســتجماع رشائــط اقتضائــه وانتفــاء موانعــه يف لكٍّ 
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ــا، وصياغتــه  مــن األصــل والفــرع، وقــد تقــّدم أن ٰهــذا ســيكون برهانً
ــا أدخلنــاه يف صنــف القيــاس  ىلع شــل تمثيــل مــن احلشــو الزائــد، وإنّ
الربهــايّن ولــم نســّمه تمثيــاًل؛ ألّن رشوط اإلنتــاج فيــه تكــون ملحوظــًة 
ــا، وأّمــا إذا اكن تمثيــاًل، فيذهــب إىل انلتيجــة  فيــه إذا اكن قياًســا برهانيًّ
مبــارشًة مــن دون مــراعة تلــك الــرشوط الصارمــة لإلنتــاج، والـّـي تعل 

ٰذلــك اإلنتــاج متيّقنًــا ال ظّنيًّــا. 

المالحظة الثانية: ابتناء القاعدة على التشابه والتناظر بين الموجودات

ــابه  ــود التش ــاس ىلع وج ــة األس ــد بادلرج ــل يعتم ــاس اتلمثي إّن قي
ــزيئٍّ  ــزيئٍّ إىل ج ــن ج ــم م ــل احلك ــودات؛ إذ إّن نق ــن املوج ــر ب واتلناظ
ــرع،  ــل والف ــن األص ــرتكٍة ب ــٍة مش ــود جه ــاس وج ــون ىلع أس ــر يك آخ
ــد  ــاس عن ــذا القي ــة ٰه ــل، وأهمّي ــاس اتلمثي ــك يف قي ــة ٰذل ــل أهّمّي وألج
ــن املوجــودات مــن  ــل واالختــالف ب ــة اتلماث ــرب معرف ــة؛ اعت ــن تيمّي اب
ــه يعتــرب التشــابه مــالك االشــرتاك  أهــّم إبــداعت العقــل البــرشّي؛ ألنّ
يف احلكــم، واالختــالف مــالك االختــالف فيــه، فعــن طريــق التشــابه 
يســتطيع تريــة مــا ُعلــم مــن أحــام األشــياء، وعــن طريــق االختــالف 
ــل  ــات العق ــم صف ــن أعظ ــال: وم ــا، ق ــم بينه ــالف باحلك ــم االخت يعل
ــم أّن  ــن عل ــيئن املتماثل ــإذا رأى الش ــالف، ف ــل واالخت ــة اتلماث معرف
ــاء  ــاء وامل ــا إذا رأى امل ــًدا، كم ــا واح ــل حكمهم ــذا، فجع ــل ٰه ــذا مث ٰه
والــرتاب والــرتاب واهلــواء واهلــواء، ثــم حكــم باحلكــم الــّلّ ىلع القــدر 
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املشــرتك، وإذا حكــم ىلع بعــض األعيــان ومثلــه بانلظــر وذكــر املشــرتك 
اكن أحســن يف ابليــان، فٰهــذا قيــاس الطــرد، وإذا رأى املختلفــن اكملــاء 
والــرتاب فــّرق بينهمــا، وٰهــذا قيــاس العكــس ]املصــدر الســابق، ج 9، ص 129[.

ــا  ــو م ا ه ــدًّ ــرٍة ج ــٍة كب ــوع بدرج ــذا املوض ــة يف ٰه ــة احلّساس وانلقط
ــن  ــا أم م ــًرا حمسوًس ــه أم ــواٌء أكان يف طبيعت ــا، س ــا اغب عّن ــع إىل م يرج
ــه يتعامــل معهــا بنفــس الطريقــة  الغيبيــات غــر املحسوســة؛ حيــث إنّ
ــو  ــّي ه ــاس اتلمثي ــرب القي ــات، ويعت ــع املحسوس ــا م ــل به ــي يتعام الّ
ــاًدا ىلع  ــا؛ اعتم ــا وصفاته ــم بأحامه ــؤّدي إىل العل ــد امل ــق الوحي الطري
ــون  ــا يك  م

ّ
ــان إال ــم اإلنس ــا عل ــواله مل ــل، ول ــابه واتلماث ــدإ التش مب

حمسوًســا فقــط، قــال: ... لــو لــم نشــهد موجــوًدا لــم نعــرف وجــود الغائب 
ــو  ــرتٍك ه ــدٍر مش ــن ق ــا م ــا اغب عن ــهدناه وم ــا ش ــّد فيم ــال ب ــا، ف عن
مســّى اللفــظ املتواطــئ، فبٰهــذه املوافقــة واملشــاركة واملشــابهة واملواطــأة 

ــل. ــة العق ــذا خاّص ــه، وٰه ــب ونثبت ــم الغائ نفه

 مــا حنّســه، ولــم نعلــم أمــوًرا عّمــًة وال أمــوًرا 
ّ

ولــوال ٰذلــك لــم نعلــم إال
اغئبــًة عــن إحساســنا الظاهــرة وابلاطنــة، ولٰهــذا مــن لــم حيــّس الــيء 

وال نظــره لــم يعــرف حقيقتــه ]ابــن تيميّــة، كتــاب األســامء والصفــات، ج 2، ص 235[.

وقــد ّصح يف بعــض لكماتــه بــأّن الطريــق ملعرفــة علــم الغيــب مــن 
املالئكــة وايلــوم اآلخــر ومــا فيــه مــن نعيــٍم أو عــذاٍب، إنّمــا هــو عــن 
ــيء  ــف ال ــال: إّن تعري ــا، ق ــوس نل ــاهد املحس ــم بالش ــق العل طري
ــيء  ــن ال ــرف ع ــن ع ــبهه، فم ــا يش ــه أو م ــف عين ــو بتعري ــا ه إنّم
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ــه إذا  ــرف ب ــا يع ــه فإنّم ــم يعرف ــن ل ، وم ــدٍّ ــه إىل ح ــر يف معرفت ال يفتق
ــات  ــن الصف ــف هل م ــوه، فيؤلّ ــض الوج ــن بع ــو م ــبهه ول ــا يش ــرف م ع
املشــتبهة املشــرتكة بينــه وبــن غــره مــا يــّص املعــّرف، ومــن تدقــق 
ٰهــذا وجــد حقيقتــه، وعلــم معرفــة اخللــق بمــا أخــربوا بــه مــن الغيــب 
مــن املالئكــة وايلــوم اآلخــر، ومــا يف اجلّنــة وانلــار مــن أنــواع انلعيــم 

ــاوى، ج 9، ص 54[. ــة الفت ــة، مجموع ــن تيميّ ــذاب... ]اب والع

ا، وخصوًصــا يف معرفــة  إّن ٰهــذا انلــوع مــن الســر املعــريّف خطــٌر جــدًّ
ــة املقّدســة وصفاتهــا؛  ّي

ٰ
ــم مــا وراء الطبيعــة، ومــا يــّص اذلات اإلهل عل

ألّن إنــكار دور اتلحليــل العقــّي الربهــايّن، وإثباتــه لأحــام، واالعتمــاد 
ىلع مــا يــراه اإلنســان ومــا اعتــاد عليــه من مشــاهداته لأشــياء، ســيوقع 
اإلنســان يف غمــرات جلــج األوهــام واخليــاالت، وليــس دليــه مــا يعصمــه 
 حصافــة العقــل وأحامــه القطعيــة، 

ّ
عــن ٰذلــك؛ إذ العصــم هنــاك إال

واللــوازم الّــي يدركهــا عــن طريــق حتليــل علــم الواقــع ونفــس األمــر، 
ــة  ــارس عملّي ــد أن يم ــا يري ــا عندم ــا دائًم ــن مراعته ــّد هل م ــي ال ب والّ

احلكــم ىلع ٰذلــك الواقــع.

وأّمــا لــو منــع دور العقــل يف ٰذلــك، واعتمــد ىلع احلــّس فقــط وقــاس 
ــك؛  ــق بٰذل ــيمّهد الطري ــه س ــات، فإنّ ــم املحسوس ــب ىلع عل ــم الغي عل
ــادة ســطوتها ىلع انلفــس؛ حيــث ســتقوم بنقــل  تلقويــة قــّوة الوهــم وزي
مــا اعتــادت عليــه مــن أحــاٍم ومعــاٍن انزتعتهــا مــن الصــور املحسوســة 
ّيــة املقّدســة، اكلزمــان 

ٰ
واملتخّيلــة، وإثباتهــا للمجــّردات ومنهــا اذلات اإلهل
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ــق  ــدٍة، ال تلي ــاٍن فاس ــن مع ــك م ــا إىل ٰذل ــب وم ــة والرتك ــان واجله وامل
ّيــة الواجبــة، وســيّتضح األمــر جليًّــا إن شــاء اهلل تعــاىل.

ٰ
بمقــام اذلات اإلهل

المالحظة الثالثة: تسبيب القاعدة للمغلطات الوهمّية 

ــب ىلع  ــاس الغائ ــدة قي ــا قاع ــي تعتمده ــتدالل الّ ــة االس إّن طريق
الشــاهد، تســمح بدرجــٍة كبــرٍة بتدّخــل الوهــم ومغالطاتــه، وخصوًصا إذا 
اكن موضــوع ابلحــث ذا طبيعــٍة ميتافزيقّيــٍة، كعالــم الغيــب واتلجــّرد، 
واملغالطــات الّــي تســببها القاعــدة وإن اكنــت متقاربــًة ومتداخلــًة نــوًع 
ــد  ــتدّل ق ــا املس ــع فيه ــي يق ــة الّ ــز املغالط ــن مرك ــل، ولٰك ــن اتلداخ م

ختتلــف مــن مــورٍد إىل آخــر، ومــن أهّمهــا:

ــون  ــث إّن ك ــرع؛ حي ــل والف ــن األص ــبه ب ــة الش ــل جه 1- يف حتصي

ــدم  ــؤّدي إىل ع ــّس، ي ــن احل ــا ع ــرع ـ اغئبً ــو الف ــن ـ وه ــد الطرف أح
ضبــط ٰهــذا األمــر وإحــراز أّن الفــرع (الغائــب) واقــعٌ حتــت جهة الشــبه 
 ألصحــاب العقــول املدّربــة ىلع اتلعامــل 

ّ
؛ إذ ال يكــون ٰذلــك إال

ً
ٰهــذه أّوال

مــع املغّيبــات عــن احلــّس بتوّســط الربهــان العقــّي املطابــق للواقــع، فمــن 
ــع  ــد يق ــة ـ ق ــن تيمّي ــّي ـ اكب ــان العق ــل والربه ــن اتلحلي ــد ع ــع ايل يرف
حتــت تأثــر قــّوة الوهــم، ومــن يقــع حتــت تأثرهــا ويعتمــد عليهــا عندما 
يريــد معرفــة حكــم موضــوع غــر حمســوٍس هل، فإنـّـه لّمــا ال جيــد صــورًة 
ــده  ــة عن ــّوة املتخّيل ــتخدم الق ــوع، فسيس ــك املوض ــده ذٰلل ــًة عن خيايّل
لرســم صــورة هل ىلع ضــوء الصــور اخليايّلــة املحفوظــة عنــده، وتقــوم قــّوة 
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الوهــم بانــزتاع عنــوان أو صفــة مــن تلــك الصــورة املخرتعــة، فيتــرع 
ــب؛  ــاهد والغائ ــن الش ــبٍه ب ــة ش ــة جه ــوان أو الصف ــك العن ــل ٰذل جبع
ـّــن مــن ختّيــل الغائــب بصــورة تعلــه يمكــن أن يّتصــف  ألجــل أنـّـه تمك
جبهــة الشــبه تلــك، وهــو ليــس كٰذلــك؛ الســتحالة وقــوع الغائــب حتــت 
مثــل ٰهــذا العنــوان، وٰذلــك كمــن يتوّهــم أّن الكــون يف املــان هــو وجــه 
ــه عندمــا  الشــبه بــن املوجــودات املحسوســة وابلــارئ تعــاىل؛ حيــث إنّ
ــة يتخّيلــه ىلع  ــذه القضّي ــد أن يتصــّور ابلــارئ - تعــاىل - يف مثــل ٰه يري
صــورة األمــور املحسوســة الّــي اعتــاد عليهــا، فيثبــت هل صفــة املــان؛ 
ــذا احلكــم، أعــي املــان مــن تلــك الصــورة  ــّوة الوهــم تنــزتع ٰه ألّن ق
ــاد الوهــم ىلع كــون املحســوس واملتخّيــل دائًمــا يف  املتخّيلــة؛ العتي
ــا، فيثبــت صفــة احلركــة (الــزول والصعــود)  مــاٍن وتشــغل حــّزًا معّينً
هل تعــاىل؛ ألجــل مــا اعتــاده مــن أّن املوجــودات احلّيــة املتحّركــة بــاإلرادة 
الّــي يدركهــا باحلــّس هلــا مــان، وبإمانهــا تــرك ٰذلــك املــان والكــون 
ــاىل - ىلع أســاس  ــارئ - تع ــة للب ــذه الصف ــت ٰه ــة، فيثب يف غــره باحلرك

ا كبــًرا. مثــل ٰهــذه اخليــاالت واألوهــام، تعــاىل اهلل عــن ٰذلــك علــوًّ

 واحلــال أنّنــا لــو رجعنــا إىل العقــل وأحامــه جنــده حيكــم باســتحالة 
ــد  ــك ألّن انلفــس عندمــا تري الكــون يف املــان ىلع ابلــارئ تعــاىل؛ وٰذل
ــتحرض  ــا تس ــة، فإنّه ــة املحض ــا العاقل ــط قّوته ــم ىلع يشء بتوّس احلك
ــو،  ــث ه ــن حي ــوع م ــا املوض ــف به ــي يّتص ــوازم الّ ــص والل لّك اخلصائ
ــوت أو  ــم باثلب ــي رضورة احلك ــص تقت ــك اخلصائ ــل أّن تل ــظ ه وتالح
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ــص اذلات  ــن خصائ ــإّن م ــه ف ــن في ــا حن ــلب، وفيم ــم بالس رضورة احلك
ي ال يتــالءم أبــًدا مــع الكــون يف املــان، 

ّ
املقّدســة هــو وجــوب الوجــود اذل

ــا. ــام وخواّصه ــوازم األجس ــن ل ــا م ــة؛ لكونه وال احلرك

2- قــد يتمكّـــن اإلنســان مــن إجيــاد وجــه شــبٍه مشــرتٍك بــن األصل 

(الشــاهد) والفــرع (الغائــب)، ولٰكــنّه يتوّهــم أّن وجــه الشــبه ٰهــذا هــو 
علـّـة احلكــم يف الشــاهد والغائــب، يف حــن قــد يكــون وجــه الشــبه ٰهــذا 
ليــس علـّـًة للحكــم يف الشــاهد، فضــاًل عــن الغائــب، وقــد يكــون علـّـًة 

للحكــم يف الشــاهد، ولٰكّنــه ليــس كٰذلــك يف الغائــب.

ــًة  ي أخــذه بــن الشــاهد والغائــب، علّ
ّ

فمــن جيعــل وجــه الشــبه اذل
ــًة ذٰللــك، يقــع يف  ثلبــوت احلكــم يف الشــاهد، وهــو يف واقعــه ليــس علّ
مغالطــة أخــذ مــا ليــس بعلّــٍة ىلع أنّــه علّــٌة، وٰذلــك عندمــا ال يســتطيع 
تشــخيص العناويــن القريبــة الـّـي يقــع حتتهــا لّك مــن الشــاهد والغائــب، 
والـّـي تكــون هلــا املدخلّيــة؛ ألّن يّتصــف لكٌّ منهمــا بصفــاٍت وخصائــص 
ختّصــه وإن اكنــا جمتمعــن حتــت عنــواٍن عمٍّ، وٰذلــك مثــل كــون لكٍّ مــن 
ــك، وال يكــون وجــه  ــا شــابه ٰذل ــًة أو م األصــل والفــرع موجــوًدا أو علّ
الشــبه العــاّم املشــرتك هــو املقتــي التّصــاف لكٍّ منهمــا بٰذلــك احلكــم 
ــم  ــل حك ــن ينق ــك كم ــرع، وٰذل ــل إىل الف ــن األص ــه م ــراد نقل ي ي

ّ
اذل

اتّصــاف املوجــودات املحسوســة يف كونهــا يف مــاٍن وهلــا جهــٌة إىل اذلات 
املقّدســة، فيحكــم بكونهــا ىلع العــرش فــوق املخلوقــات مثــاًل ]ابــن تيميّــة، 
كتــاب األســامء والصفــات، ج 1، ص 11[؛ ألجل التشــابه بن تلك املحسوســات واذلات 
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ــَة لاتّصــاف  ــق العلّ ــه يعــّد الوجــود واتلحّق ــة؛ إذ إنّ املقّدســة يف املوجودي
الــيء بكونــه يف مــاٍن وجهــٍة، والواقــع أّن العلّــة ليســت ٰهــذه، وإنّمــا 
، فاملوجــود املحســوس لّمــا اكن  ــة يه كــون املوجــود ذا امتــداٍد كــّيٍّ العلّ
ــة للجســم هــو االمتــداد يف األقطــار  جســمانيًّا ـ ومــن اخلصائــص اذلاتّي
ا نســّميه املــان، وحينمــا يكــون  اثلالثــة ـ اكن ٰذلــك املوجــود يشــغل حــّزً
يف مــاٍن حمــّدٍد بالنســبة إىل جهــات العالــم، أمكــن اإلشــارة إيلــه وحتديد 
ي ليســت هل طبيعــٌة جســمانّيٌة، فــال 

ّ
ــا املوجــود اذل اهــه، وأّم

ّ
مانــه وات

ــا هل، وال يكــون هل مــاٌن وال يقــع يف جهــٍة خاّصــٍة. امتــداد كّميًّ

قــال اآلمــدّي يف تعريفــه لقيــاس الشــاهد ىلع الغائــب: حــُل جمهــوٍل 
ىلع معلــوٍم يف إثبــات حكــٍم هلمــا أو نفيــه عنهمــا، بأمــٍر جامــٍع بينهمــا 
ــه موجــوًدا كمــا يف  ــأّن ابلــارئ مشــاٌر إيلــه وإىل جهتــه؛ لكون اكحلكــم ب

ــكار األفــكار، ج 1، ص 210[.  ــاهد ]اآلمــدّي، أب الش

ــاهد) دون  ــل (الش ــم يف األص ــًة للحك ــبه علّ ــه الش ــون وج ــد يك وق
ــا  ــون رشًط ــل تك ــٍة يف األص ــود خصوصّي ــك لوج ــب)؛ وٰذل ــرع (الغائ الف
القتضــاء وجــه الشــبه للحكــم فيــه، ال توجــد يف الفــرع، وهــو يتوّهــم أّن 
جمــّرد اتّصــاف الفــرع بوجــه الشــبه يكــي يف نقــل احلكــم إيلــه، وٰذلــك 
ــاىل  ــٌة هل - تع ــاّدّي ثابت ــم امل ــاالت يف العال ــض الكم ــم أّن بع ــن يتوّه كم
ــرشوٌط  ــودات م ــك املوج  يف تل

ً
ــاال ــا كم ــوارح، وكونه ــة واجل - اكحلرك

ــا ال  ــتغٍن عنه ــو مس ــّي، فه ــب الغ ــود الواج ــا الوج ــا، وأّم ــا إيله حباجته
ــا. حاجــة هل إيله

149

الصفات اإللهّية الخبرّية بين الواقع وزيغ األوهام

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020



تطبيق القاعدة في بحث الصفات اإلٰلهّية 

ي ســلكه ابــن تيمّيــة 
ّ

نريــد هنــا بيــان بعــض اتلطبيقــات للطريــق اذل
ــاس  ــد ىلع قي ــه اعتم ــف أنّ ــا، وكي ــة ومعرفته ّي

ٰ
ــات اإلهل ــات الصف يف إثب

اتلمثيــل أو قيــاس الغائــب ىلع الشــاهد يف إثبــات مــا حيــّدده مــن معــاٍن - 
ّية املقّدســة، 

ٰ
عرفّيــة حمسوســة لألفــاظ اخلاّصــة بالصفــات - لــذلات اإلهل

ثــّم بيــان مــا يلــزم مــن ٰهــذا الطريــق.

مــن يراجــع لكمــات ابــن تيمّيــة املتعلّقــة بمبحــث الصفــات 
ّيــة، ويف خمتلــف كتبــه جيــد وبصــورٍة واضحــٍة أنّــه قــد تأثّــر كثــًرا 

ٰ
اإلهل

باملحسوســات وصفاتهــا، ووقــع حتــت تأثــر القــّوة الوهمّيــة ومدركتهــا، 
الّــي تعطــي علــم املعقــوالت أحــام األمــور املحسوســة املألوفــة، فــان 
ــه حــّدد  منهجــه يف مثــل ٰهــذه األحبــاث منهًجــا حّســيًّا حمًضــا، كمــا أنّ
معــاين انلصــوص ادلينّيــة الــواردة يف حبــث الصفــات ىلع أســاس مــا هــو 
املألــوف مــن املعــاين والصفــات يف األمــور املحسوســة املشــاهدة، وٰهــذا 
يف واقعــه مبــٍن ىلع مــا أّسســه مــن قاعــدة قيــاس الغائــب ىلع الشــاهد، 

ــه.  ــم يــرّصح ب ــك أم ل ــي تقّدمــت، ســواٌء ّصح بٰذل الّ

صفة العلّو واالستواء على العرش

ّيــة املقّدســة 
ٰ
ذهــب ابــن تيمّيــة ومــن تبعــه إىل القــول بــأّن اذلات اإلهل

ــاز،  ــة ال املج ــو احلقيق ــماوات، ىلع حن ــوق الس ــرش ف ــودٌة ىلع الع موج
فلنتتّبــع بعــض أقــواهل الـّـي تنــّص ىلع ٰذلــك؛ إذ قــال: »فمــا يمكــن أحــد 
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قــّط أن ينقــل عــن واحــٍد مــن الســلف مــا يــدّل ـ ال نــصًّا وال ظاهــًرا 
ـ أنّهــم اكنــوا يعتقــدون أّن اهلل ليــس فــوق العــرش، وال أّن اهلل ليــس هل 

ــة الكــرى، ص 530[. ــة، الفتــاوى الحمويّ ــٌد حقيقــة« ]ابــن تيميّ ــرٌص وي ســمٌع وب

ــن العثيمــن  وعــن معــى االســتواء والعــرش عندهــم، فقــد ذكــر اب
ــر  ــة، ذك ــن تيمّي ــات اب ــن تأيلف ــو م ــطّية، وه ــدة الواس ــه للعقي يف رشح
ــم  ــات، وال نعل ــط باملخلوق ــقف املحي ــك الس ــو ٰذل ــرش ه ــى الع أّن مع
مــاّدة ٰهــذا العــرش؛ ألنـّـه لــم يــرد عــن انلــّي  حديــٌث صحيــٌح يبــّن 
مــن أيــن خلــق ٰهــذا العــرش، لٰكّننــا نعلــم أنّــه أكــرب املخلوقــات الّــي 
ــه  ــصُّ ب ي يت

ّ
ــر اذل ــة: الري ــرش يف اللغ ــل الع ــر أّن أص ــا، وذك نعرفه

ا،  ــم جــدًّ ــر احلجــم وعظي ــا اكن اهلل - تعــاىل - عندهــم كب امللــك، ولّم
ي يتــّص بــه امللــك ســيكون رسيــًرا عظيًما 

ّ
قــال: ومعلــوم أّن الريــر اذل

ــطيّة، ج 1، ص 374[. ــدة الواس ــني، رشح العقي ــر هل. ]العثيم ــا ال نظ فخًم

ــون  ــة يؤمن ــّنة واجلماع ــل الس ــال: »وأه ــتواء ق ــى االس ــن مع وع
بــأّن اهلل - تعــاىل - مســتٍو ىلع عرشــه اســتواًء يليــق جبــالهل وال يماثــل 

ــن. ــتواء املخلوق اس

العلــّو  فمعنــاه  عندهــم؟  االســتواء  معــى  مــا  ســألت:  فــإن 
ــاٍن: األّول:  ــد ورد عــن الســلف يف تفســره أربعــة مع واالســتقرار، وق
عــال. واثلــاين: ارتفــع. واثلالــث: صعــد. والرابــع: اســتقّر. لٰكــن (عــال) 
ــف  ــو يتل ــتقّر) فه ــا (اس ــٌد، وأّم ــا واح ــد) معناه ــع) و(صع و(ارتف

عنهــا« ]املصــدر الســابق، ج 1، ص 375[.
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ــة ىلع إثبــات صفــة االســتواء ىلع العــرش هلل  وقــد اســتدّل ابــن تيمّي
ــة:  تعــاىل، بثالثــة أنــواٍع مــن األدلّ

ــال: »إن  ــة، ق ــذه الصف ــا ىلع ٰه ــدّل بظاهره ــي ت ــة الّ ــات املبارك 1- اآلي

قــال قائــٌل مــا تقولــون يف االســتواء؟ قيــل هل: نقــول إّن اهلل مســتٍو ىلع عرشــه 
ـْـِه 

َ
َعــرِْش اْســتَوَى ]ســورة طـٰـٰه: 5[، وقــال تعــاىل: إيِل

ْ
كمــا قــال: الرَّْحـٰـُن ىلَعَ ال

اِلــُح يَْرَفُعــُه ]ســورة فاطــٍر: 10[، وقــال تعــاىل:  َعَمــُل الصَّ
ْ
يِّــُب َوال ــُم الطَّ لَكِ

ْ
يَْصَعــُد ال

ــَن  ــَر ِم ْم
َ ْ
ــُر األ ــاىل: يَُدبِّ ــال تع ــِه ]ســورة النســاء: 158[، وق ْ ــُه اهلُل إيِلَ ــْل َرَفَع بَ

ــة، كتــاب األســامء والصفــات، ج 2، ص 75[. رِْض ]ســورة الســجدة: 5[« ]ابــن تيميّ
َ ْ
ــَماِء إىل األ السَّ

ــن،  ــٍة للقرائ ــتدالل وإضاف ــن االس ــوٍع م ــع ن ــٌة م ــاتٌ مبارك 2- آي

ــا  ــْوُن يَ ــاَل فِْرَع ــون: َوقَ ــن فرع ــًة ع ــاىل - حاي ــال - تع ــال: »وق ق
ِلــَع إىل  طَّ

َ
ــَماَواِت فَأ ْســبَاَب السَّ

َ
ْســبَاَب  أ

َ ْ
بْلـُـُغ األ

َ
َهاَمــاُن ابـْـِن يِل َصًْحــا لََعــيِّ أ

ــا ]ســورة غافــٍر: 36 و37[، كــّذب مــویس  يف  ــُه اَكِذبً ُظنُّ
َ َ
ــویَس َوإِينِّ أل إِهٰلِ ُم

ْن 
َ
ــَماِء أ ِمنْتُــْم َمــْن يِف السَّ

َ
أ
َ
قــوهل إّن اهلل فــوق الســماوات، وقــال تعــاىل: أ

ــرش،  ــا الع ــماوات فوقه ــك: 16[، فالس ــورة املل رَْض ]س
َ ْ
ــُم األ ــَف بُِك َيِْس

ــَماِء؛  ــْن يِف السَّ ــْم َم ِمنْتُ
َ
أ
َ
ــال: أ ــماوات ق ــوق الس ــرش ف ــا اكن الع فلّم

ــو  ــال فه ــا ع ــماوات، وّك م ــوق الس ي ف
ّ

ــرش اذل ــتٍو ىلع الع ــه مس ألنّ
ــْن يِف  ــْم َم ِمنْتُ

َ
أ
َ
ــال: أ ــس إذا ق ــماوات، ولي ــرش أىلع الس ــماٌء، فالع س

ي هــو أىلع 
ّ

ــَماِء، يعــي مجيــع الســماوات، وإنّمــا أراد العــرش اذل السَّ
الســماوات، أال تــرى أّن اهلل  ذكــر الســماوات، فقــال تعــاىل: وََجَعَل 
ــّن وأّن  ــر يملؤه ــرد أّن القم ــم ي ــوٍح: 16[، ول ــوًرا ]ســورة ن ــنَّ نُ ــَر ِفيِه َقَم

ْ
ال

ــات، ج 2، ص 75[. ــاب األســامء والصف ــة، كت ــن تيميّ ــا« ]اب ــّن مجيًع فيه
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3 ـ املرتكــز عنــد مجيــع انلــاس ىلع خمتلــف أديانهــم وطوائفهــم أّن اهلل 
- تعــاىل - يف الســماء، وٰهــذا االرتــكاز قــد انعكــس ىلع ســلوكهم، فــي 
ادلعء ـ مثــاًل ـ نالحــظ أنّهــم يرفعــون أيديهــم إىل الســماء، وهــو يــدّل ىلع 
كــون املرتكــز يف أذهانهــم هــو وجــود اهلل تعــاىل يف الســماء، قــال: »ورأينــا 
ــماء؛ ألّن اهلل ىلع  ــو الس ــوا حن ــم إذا دع ــون أيديه ــا يرفع ــلمن مجيًع املس
ــم يرفعــوا  ي هــو فــوق الســماوات، فلــوال أّن اهلل ىلع العــرش ل

ّ
عرشــه اذل

أيديهــم حنــو العــرش، كمــا ال يُطونهــا إذا دعــوا إىل األرض« ]املصــدر الســابق[.

 وقــد ذكــر وجوًهــا كثــرةً دلاللــة رفــع ايلديــن إىل الســماء ىلع كــون اهلل 
- تعــاىل - يف جهــة الفــوق، لكّهــا ترجــع إىل مناســباٍت عرفّيــٍة وتمثــل واضح 

تأثــر الوهــم ومدركتــه ىلع اإلنســان. ]ابــن تيميّــة، بيــان تلبيــس الجهميّــة، ج 4، ص 521[ 

ــب  ــد ذه ــق ـ فق ــع اخلل ــوق مجي ــّو ـ وأّن اهلل ف ــه ىلع العل ــا ديلل وأّم
ــّو،  ــة العل ــاىل - يف جه ــا ىلع أّن اهلل - تع

ّ
ــانّية تدنل ــرة اإلنس إىل أّن الفط

فقــد قــال يف تأييــده لــكالم الشــيخ أيب جعفــٍر يف حايــة حمّمــد بــن طاهــٍر 
املقــديّس: فٰهــذا الشــيخ تكلـّـم بلســان مجيــع بــي آدم، فأخــرب أّن العــرش 
والعلــم باســتواء اهلل عليــه، إنّمــا أخــذ مــن جهــة الــرشع وخــرب الكتــاب 
والســّنة، خبــالف اإلقــرار بعلــّو اهلل ىلع اخللــق مــن غــر تعيــن عــرٍش 
وال اســتواٍء، فــإّن ٰهــذا أمــٌر فطــريٌّ رضوريٌّ جنــده يف قلوبنــا حنــن ومجيــع 

مــن يدعــو اهلل تعــاىل، فكيــف ندفــع ٰهــذه الــرضورة عــن قلوبنــا؟!

واجلاريــة الّــي قــال هلــا انلــّي : "أيــن اهلل؟ قالــت: يف الســماء. قــال: 
أعتقهــا، فإنّهــا مؤمنــٌة"، جاريــٌة أعجمّيــٌة، أرأيــت مــن فقههــا وأخربهــا 
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ــاىل -  ــا اهلل - تع ــي فطره ــرة الّ ــن الفط ــربت ع ــا أخ ــه؟ وإنّم ــا ذكرت بم
عليهــا، وأقّرهــا انلــّي  ىلع ٰذلــك، وشــهد هلــا باإليمــان، فليتأّمــل العاقــل 
ٰذلــك جيــده هاديًــا هل ىلع معرفــة رّبــه، واإلقــرار بــه كمــا ينبــي، ال مــا 
أحدثــه املتعّمقــون واملتشــّدقون مّمــن ســّول هلــم الشــيطان وأمــى هلــم« 

ــاوى، ج 4، ص 41[. ــة الفت ــة، مجموع ــن تيميّ ]اب

ــرّي  ــل الفط ــن ادليل ــوده م ــر مقص ــٍع آخ ــل يف موض ــد فّص ــذا وق ٰه
هنــا؛ حيــث قــال: »قاعــدٌة عظيمــٌة يف إثبــات علــّوه تعــاىل، وهــو واجــٌب 
ــال: اكن  ــح، والفطــرة اإلنســانّية الصحيحــة، وهــو أن يق بالعقــل الرصي
ــه  ــون خلق ــا أن يك ــو إّم ــال يل ــم، ف ــق العال ــّم خل ــه ث اهلل وال يشء مع
ــذار  ــة األق ــن مماس ــاىل اهلل ع ــاٌل تع ــذا حم ــه، وٰه ــل عن ــه وانفص يف نفس
ــذا  ــه، وٰه ــل في ــّم دخ ــه ث ــا عن ــه خارًج ــون خلق ــا أن يك ــا، وإّم وغره
حمــاٌل أيًضــا تعــاىل أن حيــّل يف خلقــه، وهاتــان ال نــزاع فيهمــا بــن أحــٍد 
مــن املســلمن، وإّمــا أن يكــون خلقــه خارًجــا عــن نفســه الكريمــة ولــم 
 هــو« 

ّ
ي ال جيــوز غــره، وال يليــق بــاهلل إال

ّ
حيــّل فيــه، فٰهــذا هــو احلــّق اذل

ــات، ج 2، ص 116[. ــامء والصف ــاب األس ــة، كت ــن تيميّ ]اب

كمــا اســتدّل ىلع العلــّو ببعــض اآليــات املباركــة مــن القــرآن الكريــم 
ــَك  ــَى إِينِّ ُمتََوفِّي ــا ِعي ــاىل: يَ ــوهل تع ــدة الواســطيّة، ص 70[، كق ــة، العقي ــن تيميّ ]اب

ــُد  ــِه يَْصَع ْ ــٍل: إِيلَ ــوهل جــّل مــن قائ  ]ســورة آل عمــران: 55[، وق َّ ــَك إِيلَ َوَرافُِع

ِمنْتُــْم 
َ
أ
َ
اِلــُح يَْرَفُعــُه ]ســورة فاطــر: 10[، وقــوهل: أ َعَمــُل الصَّ

ْ
يِّــُب َوال لَكِــُم الطَّ

ْ
ال

ــك: 16[. رَْض ]ســورة املل
َ
ــُم األ ــَف بُِك ْن َيِْس

َ
ــَماِء أ ــْن يِف السَّ َم
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ــّو  ــه لصفــة العل ــر الوهــم فــي إثبات ــة تحــت تأثي ــن تيمّي وقــوع اب

ــى ــارئ تعال للب

ال أريــد أن أحبــث هنــا حبثـًـا قرآنيًّــا أو روائيًّــا وأذكر انلصــوص الرشعّية 
الكثــرةـ  مــن القــرآن والســّنةـ  الـّـي ختالــف مــا ذهــب إيلــه ابــن تيمّيــة 
ــذه األحبــاث ىلع أهّمّيتهــا هلــا حمــلٌّ خــاصٌّ  ــا، فٰه وال تنســجم معــه بتاتً
بهــا، بــل أريــد أن أبــّن مــا وقــع فيــه ابــن تيمّيــة مــن االنســياق وراء مــا 
ألّفــه خيــاهل ووهمــه مــن صــور املوجــودات املاّديّــة املحسوســة وحاالتهــا 
ــذلات  ــاالت ل ــام واحل ــك األح ــاء تل ــام بإعط ــف ق ــبها، وكي ــي تناس الّ

املقّدســة؛ وفًقــا ملــا أّسســه مــن قاعــدة قيــاس الغائــب ىلع الشــاهد.

ــة هنــا هــو مــن ٰهــذا  ا أّن لّك مــا ذكــره ابــن تيمّي فمــن الواضــح جــدًّ
ّيــة املقّدســة ىلع العــرش تعالــت عــن ٰذلــك 

ٰ
القبيــل، فاســتواء اذلات اإلهل

علــًوا كبــًرا، هــو ناظــٌر جللــوس امللــوك واألمــراء املعهوديــن املحسوســن 
ىلع كراســّيهم وعروشــهم، وهــو حينمــا أراد أن يتصــّور اســتواء اهلل - تعاىل 
ــتعان  ــل، فاس ــذا القبي ــن ٰه ــورًة م ــه ص ــد يف ذهن ــم جي ــه، ل - ىلع عرش
ــوك  ــوس املل ــن جل ــه ع ــي يف ذهن ــة الّ ــور اخليايّل ــرض الص ــاهل وأح خبي
ــرش  ــاىل - ىلع الع ــوس اهلل - تع ــن جل ــورًة ع ــّون ص ــهم، وك ىلع عروش
مناســبًة تللــك الصــور الّــي أحرضهــا، فقــام عقلــه الواقــع حتــت تأثــر 
الوهــم بانــزتاع صفــة االســتواء والكــون فــوق العــرش وأثبتهــا إىل اذلات 
املقّدســة ووصفهــا بهــا، وحكــم بصّحــة نســبة ٰهــذا املعــى إىل اهلل تعــاىل.

ــه يف ٰذلــك ـ وهــو  ــص عــن مشــابهته  ملخلوقات نعــم، ألجــل اتلخلّ
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ــة االســتواء  أمــٌر منــيٌّ يف نصــوٍص كثــرٍة ـ جلــأ إىل نــي املعرفــة بكيفّي
ــوٌم  ــتواء معل ــن أّن »االس ــره م ــٍس وغ ــن أن ــك ب ــول مال ــهد بق واستش
والكيــف جمهــوٌل«، ورّد العلــم بكيفّيــة االســتواء إىل اهلل - تعــاىل - وحده، 
ولٰكــن وكمــا قلنــا ســابًقا، فــإّن ٰهــذا ال ينفــع؛ فــإّن احلــّس إنّمــا ينــال 
ــدرك  ــن أن ي ــف يمك ــة، فكي ــور املاّديّ ــن األم ــة م ــات املحسوس الكيفّي
ــه املحسوســة.  شــيئًا باحلــّس فقــط ويريــد اتلفكيــك بينــه وبــن كيفّيت

وّك ٰهــذا ال ينفــع وال يقنــع العقــل املحــض يلحكــم ىلع طبــق تلــك 
الصــور اخليايّلــة واملوهومــة؛ ألّن العقــل يــرى أّن لّك ٰهــذا الــكالم يــالزم 
كــون اذلات يف مــاٍن وهلــا جهــٌة تعالــت عــن ٰذلــك علــًوا كبــًرا، وهــو 
ي يوجــد يف مــاٍن وهل 

ّ
ــاذل ــه، ف مــا يالــف وجــوب وجــوده وإطــالق ذات

ــره، وال  ــاٌج إىل غ ــة، وحمت ــدوٌد ال حمال ــو حم ــا، فه ــه به ــار إيل ــٌة يش جه
 خملوقاتــه، فيلــزم احتياجــه إىل خملوقاتــه، وهــو مــن 

ّ
غــر هل يف الوجــود إال

أقبــح املفاســد االعتقاديّــة، وٰهــذا لعمــري واضــٌح لــّل ذي لــبٍّ ســليٍم.

وقــد نّبــه أئّمــة أهــل ابليــت  إىل مثــل ٰهــذه املفســدة االعتقاديـّـة 
ــد بــن عبــد اهلل اخلراســاين خــادم اإلمــام  ــاٍت كثــرٍة، فعــن حمّم يف رواي
 الرضــا ، والّــي تذكــر تفاصيــل املحــاورة الّــي جــرت بــن 
ــا جــاء فيهــا: »فقــال:  اإلمــام  وبــن رجــٍل مــن الزنادقــة، وكن مّم
ــَك ، إِنَّ  ــال : َويْلَ ــو؟  فق ــن ه ــو وأي ــف ه ــدين كي ــك اهلل، أوج رح
َكيِّــَف  بـِـاَل َكيٍْف؛ 

ْ
ــنَ ، َوَكيَّــَف  ال يِّ

َ ْ
ــنَ  األ يَّ

َ
ـْـهِ  َغلـَـٌط ؛ ُهــَو أ

َ
ي َذَهبـْـَت  إِيل ِ

ّ
اذل

 ُيَقــاُس  
َ

ــةٍ ، َوال ــْدرَكُ  حِبَاسَّ  يُ
َ

ــةٍ ، َوال ْينُوِنيَّ
َ
 بِأ

َ
ــةِ ، َوال َكيُْفوِفيَّ

ْ
ــاَل ُيْعــَرُف  بِال فَ

ــكايف، ج 1، ص 78[. ــي، ال ــَيْ ٍء« ]الكلين ِ ب
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ي أىت 
ّ

ــق اذل ــث الزندي ــم يف حدي ــن احلك ــام ب ــن هش ــة ع ويف الرواي
ــُن ىلَعَ  ــوهل: الرَّْحٰ ــأهل: »فق ــا س ــادق ، وكن مّم ــد اهلل الص ــا عب أب
َعــْرِش اْســتََوى ]ســورة طٰــٰه: 5[؟ قــال أبــو عبــد اهلل: بٰذلــك وصــف 

ْ
ال

نفســه، وكٰذلــك هــو مســتولٍ ىلع العــرش بائــٌن مــن خلقــه مــن غــر 
أن يكــون العــرش حامــاًل هل، وال أن يكــون العــرش حاوًيــا هل، وال أّن 
العــرش حمتــاٌز هل، ولٰكّنــا نقــول: هــو حامــل العــرش وممســك العــرش، 
 رَْض

َ
ــَماَواِت َواأل ونقــول مــن ٰذلــك مــا قــال: وَِســَع ُكْرِســيُُّه السَّ

ــا أن  ــه، ونفين ــا ثبت ــا مــن العــرش والكــريّس م ]ســورة البقــرة: 255[، فثبتن

ــاٍن  ــا إىل م ــون  حمتاًج ــا هل، أو يك ــريّس حاوًي ــرش والك ــون الع يك
أو إىل يشٍء مّمــا خلــق، بــل خلقــه حمتاجــون إيلــه. قــال الســائل: فمــا 
ــن أن ختفضوهــا حنــو  ــوا أيديكــم إىل الســماء وب ــن أن ترفع ــرق ب الف
ــه  ــه وقدرت ــه وإحاطت ــك يف علم ــد اهلل : ٰذل ــو عب ــال أب األرض؟ ق
ســواٌء، ولٰكّنــه  أمــر أويلــاءه وعبــاده برفــع أيديهــم إىل الســماء حنــو 

ــرزق« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 248[. ــدن ال ــه مع ــه جعل ــرش؛ ألنّ الع

ثالًثا ـ صفة النزول إلى السماء الدنيا

ــة ومــن هــو ىلع  ــن تيمّي ــا اب ــي أثبته ــذه مــن أغــرب الصفــات الّ وٰه
ــل  ــن قب ــؤاٍل م ــتغراٍب وس ــورد اس ــت م ــة، وكن ــذلات املقّدس ــه ل منهج
ــألة  ــذه املس ــن ٰه ــئل ع ــا س ــة لّم ــن تيمّي ــإّن اب ــك ف ــلمن؛ وذٰلل املس
ولوازمهــا، قــام باجلــواب عنهــا وإثباتهــا يف كتــاٍب اكمٍل، ســّي بـ (ســؤاٌل 

ــزول). ــث ال ــه) أو (رشح حدي ــزول وجواب ــث ال يف حدي
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واألصــل يف ٰهــذه الصفــة هــو مــا رواه ابلخــارّي ]البخــارّي، صحيــح البخــارّي، ج 
2، ص 47[ ومســلٌم ]النيســابورّي، صحيــح مســلٍم، ج 2، ص 175[ وأحــد ]أحمــد بــن حنبل، مســند 

أحمــد بــن حنبــل، ج 2، ص 264[ وغرهــم، عــن أيب هريــرة ـ وانلــّص للبخــارّي ـ 

أّن رســول اهلل  قــال: يــزل رّبنــا - تبــارك وتعــاىل - لّك يللــٍة إىل ســماء 
ادلنيــا، حــن يبــى ثلــث الليــل اآلخــر، يقــول: مــن يدعــوين فأســتجيب 

هل، مــن يســألي فأعطيــه، مــن يســتغفرين فأغفــر هل«.

وبنــاًء ىلع ٰذلــك، فقــد أثبــت ابــن تيمّيــة ومــن اتّفــق معــه يف املنهــج، 
ّيــة املقّدســة، الــزول مــن العــرش إىل الســماء 

ٰ
صفــة الــزول لــذلات اإلهل

ــل،  ــن حنب ــه ]أحمــد ب ــة كيفيت ــع جهال ــّي م ــاه احلقي ــوه ىلع معن ــا، وحل ادلني
مســند أحمــد بــن حنبــل، ج 2، ص 264[، كمــا هــو ثابــٌت عندهــم مّمــا تقــّدم مــن 

قواعــد اتلعامــل مــع الصفــات، قــال ابــن تيمّيــة يف منهــاج الســّنة: »وأّمــا 
أحاديــث الــزول إىل الســماء ادلنيــا لّك يللــٍة، فــي األحاديــث املعروفــة 
اثلابتــة عنــد أهــل العلــم باحلديــث، وكٰذلــك حديــث دنــّوه عشــّية عرفة 
رواه مســلٌم يف صحيحــه، وأّمــا الــزول يللــة انلصــف مــن شــعبان، ففيــه 

ــة، منهــاج الســّنة النبويّــة، ج 2، ص 637 و638[.  حديــث اختلــف يف إســناده« ]ابــن تيميّ

ــة أّن  ــن تيمّي ــطّية الب ــدة الواس ــه للعقي ــن يف رشح ــن العثيم ــر اب وذك
ــزل  ــوهل: "ي ــال: »ق ــث ق ــّي؛ حي ــزول احلقي ــو ال ــزول ه ــن ال ــراد م امل
رّبنــا إىل الســماء ادلنيــا" نــزوهل - تعــاىل - حقيــّي؛ ألنـّـه كمــا مــّر علينــا 
ــب  ــو ينس ــه إىل اهلل، فه ــود في ــر يع ــل: أّن لّك يشٍء اكن الضم ــن قب م
ــراد  ــث أّن امل ــذا احلدي ــرأ ٰه ــاٍن ق ــلّ إنس ــّن ل ــذا يتب ــًة... بٰه ــه حقيق إيل
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ــا دام  ــه، م ــول: بذات ــاج أن نق ــه، وال حنت ــزول اهلل نفس ــا ن ــزول هن بال
ضيــف إيلــه، فهــو هل، لٰكــّن بعــض العلمــاء قالــوا: يــزل بذاتــه؛ 

ُ
الفعــل أ

ألنّهــم جلــؤوا إىل ٰذلــك، واضطــّروا إيلــه؛ ألّن هنــاك مــن حّرفــوا احلديــث 
ي يــزل رحــة اهلل! 

ّ
ي يــزل أمــر اهلل! وقــال آخــرون: بــل اذل

ّ
ــوا: اذل وقال

ــذا باطــٌل«. ــٌك مــن مالئكــة اهلل! وٰه ي يــزل َملَ
ّ

وقــال آخــرون: بــل اذل

ثــّم رّد ىلع مــن يســأل ويســتفر عــن اللــوازم ابلاطلــة للقــول بالــزول 
ــزل؟! إذا  ــون: إّن اهلل ي ــف تقول ــون: كي ــوهل: »يقول ــة بق ــذلات املقّدس ل
ــزل،  ــرش؟! إذا ن ــتواء ىلع الع ــن االس ــزل، أي ــّو؟! وإذا ن ــن العل ــزل، أي ن
فالــزول حركــة وانتقــال! إذا نــزل، فالــزول حــادٌث، واحلــوادث ال تقــوم 

 حبــادٍث!.
ّ

إال

فنقــول: ٰهــذا جــداٌل بابلاطــل، وليــس بمانــٍع من القــول حبقيقــة الزول! 
هــل أنتــم أعلــم بمــا يســتحّقه اهلل  مــن أصحــاب الرســول ؟! فأصحاب 
الرســول  مــا قالــوا ٰهــذه االحتمــاالت أبــًدا، قالــوا: ســمعنا وآمّنــا وقبلنــا 
وصّدقنــا، وأنتــم أيّهــا اخلالفــون املخالفــون تأتــون اآلن وتادلــون بابلاطــل 

وتقولــون: كيــف؟! وكيــف؟!« ]العثيمــني، رشح العقيــدة الواســطيّة، ج 2، ص 13 – 16[.

ــه  ــألة ـ بمنهج ــذه املس ــه لٰه ــد تفصيل ــة ـ عن ــن تيمّي ــد ّصح اب وق
ــزول،  ــى ال ــا مع ــة، ومنه ّي

ٰ
ــات اإلهل ــاين الصف ــد مع ــّيّ يف حتدي احل

 بالقيــاس ىلع املشــهود املحســوس نلــا مــن 
ّ

واّدىع أّن ال طريــق ذٰللــك إال
ــة  ــن حقيق ــه ع ــول جواب ــن فص ــاًل م ــك فص ــل ٰذل ــاين، وجع ــك املع تل
ــا  ــم إنّ ــك تعل ــاب: أنّ ــذا ابل ــكالم يف ٰه ــام ال ــه: »وتم ــال في ــزول، ق ال
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 بمعرفتنــا مــا شــهدناه، فنحــن نعــرف أشــياء 
ّ

النعلــم مــا اغب عنــا إال
حبّســنا الظاهــر أو ابلاطــن، وتلــك معرفــٌة معّينــٌة خمصوصــٌة، ثــّم بعقونلا 
نعتــرب الغائــب بالشــاهد، فيبــى يف أذهاننــا قضايــا عّمــٌة لكّّيــٌة، ثــّم إذا 
ــة   بمعرف

ّ
ــا إال ــل نل ــا قي ــم م ــم نفه ــا، ل ــا اغب عّن ــف م ــا بوص خوطبن

املشــهود نلــا... فــال بــّد فيمــا شــهدناه ومــا اغب عنــا مــن قــدٍر مشــرتٍك 
ــابهة  ــاركة واملش ــة واملش ــذه املوافق ــئ، فبٰه ــظ املتواط ــّى اللف ــو مس ه
واملواطــأة، نفهــم الغائــب ونثبتــه، وٰهــذه خاّصــة العقــل، ولــوال ٰذلــك 
 مــا حنّســه، ولــم نعلــم أمــوًرا عّمــًة وال أمــوًرا اغئبــًة عــن 

ّ
لــم نعلــم إال

إحساســنا ابلاطــن والظاهــر؛ ولٰهــذا مــن لــم حيــّس الــيء وال نظــره 
ــزول، ص 104 و105[. ــث الن ــة، رشح حدي ــن تيميّ ــه« ]اب ــرف حقيقت ــم يع ل

ــه  ــان يف رشح ــره الغنيم ــا ذك ــو م ــم، فه ــزول عنده ــى ال ــا مع وأّم
ــة؛ حيــث قــال: »فالــزول يف اللغــة: هــو  للعقيــدة الواســطّية البــن تيمّي
 ٰهــذا، والــزول 

ّ
اإلتيــان مــن العلــّو إىل مــا هــو أســفل، وال يفهــم منــه إال

ــا)،  ــا) ٰهكــذا يقــول الرســول  (يــزل رّبن ــا أســند إىل اهلل  (يــزل رّبن هن
فيــزل: فعــٌل مضــارٌع، والفاعــل هــو الــرّب ، فاتللكّــف بــل اتلحريــف 
بــأّن انلــازل يشٌء آخــر رّد لــكالم الرســول ، كفعــل أهــل اتلأويــل مثــل 
 

ّ
األشــاعرة وأســاتذتهم وقدوتهــم مــن املعزتلــة مّمــن يقبــل احلديــث، وإال

ــه« ]الغنيــامن، رشح العقيــدة الواســطيّة، ج 8، ص 7[. ــم ال يقبل ــٌر منه فكث

ّيــة املقّدســة 
ٰ
إّن االلــزتام بثبــوت الــزول بمعنــاه احلقيــّي - لــذلات اإلهل

يرتتـّـب عليــه لــوازم، وقعــت مــورًدا للســؤال مــن قبــل أتبــاع ابــن تيمّيــة، 

160

مجلة الدليل / 

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020

العدد الثامن



وقــد تعــّرض هــو ومــن ســار ىلع منهجــه إىل اإلجابــة عنهــا، وٰذلــك مــن 
ــه  ــو من ــل يل ــا، فه ــماء ادلني ــزل إىل الس ــو ن ــاىل - ل ــل: إّن اهلل - تع قبي
العــرش؟ وهــل يصبــح حتتــه؟! وهــل تقلـّـه الســماء ادلنيــا؟! وإّن اهلل لــو اكن 
يــزل يف اثللــث األخر مــن الليــل، واحلــال أّن الليــل خمتلٌف بــن ابلدلان، 
 ويه تمّثــل ثلــث الليــل بلقعــٍة مــن األرض، فهــل 

ّ
حبيــث مــا مــن حلظــٍة إال

يلــزم مــن ٰذلــك بقــاء اذلات املقّدســة يف الســماء ادلنيــا دائًمــا؟!

وقــد ذكــر ابــن تيمّيــة أقــوال أهــل احلديــث يف ٰهــذه املســألة، واختــار 
ــن  ــزل، ولٰك ــه - تعــاىل - ي ــا يف نظــره، وهــو كون ــح منه القــول الصحي
ــماء  ــا إىل الس  حقيقيًّ

ً
ــزوال ــزل ن ــه ي ــح أنّ ــرش، فصحي ــه الع ــو من ال يل

ادلنيــا، ومعــى الــزول هــو مــا نفهمــه وحنّســه مــن نــزول املخلوقــات، 
ولٰكــن نــزوهل - تعــاىل - ليــس كــزول خملوقاتــه مــن حيــث الكيفّيــة، 
ــه؛  ــاىل - دون خلق ــو - تع ــه ه ــّص ب ــزول اخت ــة ال ــم بكيفّي ــل العل ب
ــة عــن  ــال يف اإلجاب ــه العــرش، ق ــو من ــزل وال يل ــك يمكــن أن ي وذٰلل
ــوالٍ :  منهــم مــن  ــة أق ــذا ىلع ثالث ــث يف ٰه ــذا الســؤال: إّن أهــل احلدي ٰه
ــد  ــظ عب ــك احلاف ــول ٰذل ــا يق ــو، كم ــو، أو ال يل ــال :  يل ــر أن يق ينك
الغــّي وغــره.   ومنهــم مــن يقــول :  بــل يلــو منــه العــرش، وقــد صّنــف 
عبــد الرحٰــن بــن منــده مصّنًفــا يف اإلنــكار ىلع مــن قــال :  ال يلــو مــن 
العــرش، أو ال يلــو منــه العــرش كمــا تقــّدم بعــض كالمــه .  وكثــٌر مــن 
أهــل احلديــث يتوّقــف عــن أن يقــول :  يلــو أو ال يلــو .  ومجهورهــم ىلع 
أنـّـه ال يلــو منــه العــرش .  وكثــٌر منهــم يتوّقــف عــن أن يقال :  يلــو أو ال 
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يلــو؛ لشــّكهم يف ٰذلــك، وأنّهــم لــم يتبــّن هلــم جــواب أحــد األمريــن، 
ــن لٰكــن  ــده أحــد األمري ــا مــع كــون الواحــد منهــم قــد ترّجــح عن وإّم
ــكار  ــن اإلن ــاف م ــا ي ــث ومل ــس يف احلدي ــه لي ــك؛ لكون ــك يف ٰذل يمس
ــٍة  ــٍة قليل  عــن طائف

ّ
ــا إال ــم يبلغن ــّو العــرش، فل ــا اجلــزم خبل ــه .  وأّم علي

منهــم.   والقــول اثلالــث ـ وهــو الصــواب وهــو املأثــور عــن ســلف األّمــة 
ـ  إنـّـه ال يــزال فــوق العــرش، وال يلــو العــرش منــه، مــع دنــّوه  وأئّمتهــا  
ــة، مجموعــة  ــه« ]ابــن تيميّ ــرش فوق ــون الع ــا، وال يك ــماء ادلني ــزوهل إىل الس ون

الفتــاوى، ج 3، ص 247 و248[.

وقــد أّكــد عقيدتــه يف ٰهــذه املســألة يف "منهــاج الســّنة انلبوّيــة"؛ حيــث 
ــه  ــو من ــزل وال يل ــه ي ــون: إنّ ــّنة يقول ــل الس ــور أه ــّم إّن مجه ــال: »ث ق
العــرش، كمــا نقــل مثــل ذٰلــك عــن إســحاق بــن راهويــه وّحــاد بــن زيــد 
وغرهمــا، ونقلــوه عــن أحــد بــن حنبــل يف رســاتله إىل مســّدٍد: يقــول وهم 
ــه ال يُعلــم كيــف يــزل، وال  مّتفقــون ىلع أّن اهلل ليــس كمثلــه يشٌء، وأنّ

تمّثــل صفاتــه بصفــات خلقــه« ]ابــن تيميّــة، منهــاج الســّنة النبويّــة، ج 2، ص 638 و639[.

ــة تحــت قــّوة الوهــم فــي إثباتــه لصفــة النــزول  وقــوع ابــن تيمّي

للبــارئ تعالــى

ال يــى ىلع عقــٍل حينمــا يقــرأ ٰهــذه املســألة، ويتعــّرض إىل 
، والوقــوع حتــت ســطوة اخليــال  تفصيالتهــا مــدى اتلأثـّـر باملنهــج احلــّيّ
ــٍل عمٍّ،  ــات بش ّي

ٰ
ــاث اإلهل ــه يف أحب ــن تبع ــة وم ــن تيمّي ــد اب ــم عن والوه
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ــل  ــزول إذا ح ــإّن ال ــوص، ف ــه اخلص ــة ىلع وج ّي
ٰ
ــات اإلهل ــث الصف وحب

 
ّ

ىلع معنــاه احلقيــّي، أي املشــهود نلــا مــن ٰهــذا املعــى، وليــس هــو إال
اإلتيــان مــن العلــّو إىل مــا هــو أســفل، كمــا يقــول الغنيمــان يف رشحــه 
ــو  ــا ه  إىل م

ّ
ــى إال ــذا املع ــات ٰه ــن إثب ــل يمك ــطّية، فه ــدة الواس للعقي

 اجلســم مهمــا غّرنــا 
ّ

حمــدوٌد يف وجــوده وهل علــوٌّ وســفٌل، وليــس هــو إال
ــزول. ــذا ال ــل ٰه ــا مث ــع به ــي يق ــة الّ ــت الكيفّي ــا اكن ــمه، ومهم اس

ــة  ّي
ٰ
ــذلات اإلهل ــام ل ــن األجس ــات م ــم املحسوس ــت حك ــد أثب ــو ق فه

ي وقع 
ّ

املقّدســة املتعايلــة عــن اجلســمّية ولوازمهــا، وٰهــذا هو أثــر الوهــم اذل
حتتــه ابــن تيمّيــة يف ٰهــذا ابلحــث؛ حيــث قــاس اذلات املقّدســة ىلع حــال 
املحسوســات مــن األجســام يف حركتهــا وصعودهــا ونزوهلــا، وهــو قيــاٌس 
للغائــب ىلع الشــاهد، وإثبــاٌت حلكــم املحســوس للمجــّرد اتلــاّم املعقــول 
، ال يقبلــه العقــل الــرصف كمــا هــو واضــٌح. املطلــق، وهــو حكــٌم وهــيٌّ

وقــد أشــار أئّمــة اهلــدى مــن أهــل ابليــت  إىل بطــالن ٰهذا نســبة 
ّيــة املقّدســة، فقــد روي عــن إبراهيــم بــن أيب 

ٰ
ٰهــذا الوصــف لــذلات اإلهل

ــروي  ي ي
ّ

ــث اذل ــول يف احلدي ــا تق ــا : م ــت للرض ــال: »قل ــود، ق حمم
انلــاس عــن رســول اهلل  أنـّـه قــال: بــأّن اهلل يــزل لّك يللــٍة إىل الســماء 
ادلنيــا ؟ فقــال: لعــن اهلل املحّرفــن اللكــم عــن مواضعــه، واهلل مــا قــال 
رســول اهلل  ٰذلــك، إنّمــا قــال: إّن اهلل  يــّزل ملــًا إىل ســماء ادلنيــا 
ــث«  ــر احلدي ــه؟ وذك ــائٍل فأعطي ــن س ــل م ــادي: ه ــة، فين ــة اجلمع يلل

]الطــريّس، خامتــة مســتدرك الوســائل، ج 4، ص 406؛ الصــدوق، األمــايل، ص 496[.
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ونكتــي يف ٰهــذا ابلحــث بإيــراد ٰهــذه انلمــاذج كمصاديــق ملــا وقــع بــه 

ّية؛ 
ٰ
ابــن تيمّيــة مــن اتلأثـّـر بمــدركت الوهــم واخليــال يف حبــث الصفــات اإلهل

ألّن مــن أدركهــا وفهــم مــا فيهــا ســيفهم لّك مــا يف الصفــات األخــرى الّــي 

وردت عندهــم يف انلصــوص؛ حيــث حوهلــا ىلع معانيهــا احلقيقّيــة املعروفــة 

املحسوســة نلــا، وأثبتوهــا لــذلات املقّدســة وذٰلــك اكملــيء واإلتيــان والوجــه 

ــب  ــرح والغض ــة، والف ــوم القيام ــن هل ي ــة املؤمن ــن ورؤي ــن والعين وايلدي

وغــر ذٰلــك. ]ابــن تيميــة، األســامء والصفــات؛ العقيــدة الواســطيّة[

وال أرى هنــا داٍع إليــراد الكثــر مــن انلمــاذج حــذًرا مــن اإلطنــاب 

ــا  ــّدم أن أرشن ــي تق ــا مشــرتكٌة يف انلــات، الّ املمــّل، واحلــال أّن مجيعه

ــات ٰهــذا ابلحــث. إيلهــا يف طّي
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نتائج البحث

1- أن قــّوة الوهــم يه واحــدٌة مــن قــوى اإلدراك دلى انلفــس يف 

مرتبتهــا احليوانيــة، وتعتــرب مــن قــوى اإلحســاس ابلاطــي يف اإلنســان، 
ــة  ــدرك املعــاين اجلزئي ــي مــن خالهلــا ت ــة انلفــس الّ ــا آل ــا أنّه ووظيفته
املتعلّقــة بالصــور املحسوســة أو املتخّيلــة، كإدراك الــودل كــون أّمــه حمّبــًة 

ــارًّا هل. ا وض ــدوًّ ــب ع ــون اذلئ ــه ك ــًة هل، أو إدراك ونافع

2- أن انلفــس اإلنســانية تســتعمل قــّوة الوهــم يف احلكم بثبــوت املعاين 

ــوردة،  ــات اجلمــال لل ــة، كإثب ــا املحسوســة أو املتخّيل ــة ملوضوعته اجلزئّي
واملــان للجســم، واســتحالة أن يكــون جســمان يف مــاٍن واحــٍد يف وقٍت 
واحــٍد، ويكــون حكمهــا يف تلــك املوضــوعت يف الغالــب صحيًحــا يؤّيده 
ــي تقــع يف  ــًرا يف املســائل اهلندســّية الّ ــذا ينفــع كث احلكــم العقــّي، وٰه
موضــوع اخلطــوط والســطوح واملجســمات، وكٰذلــك احلــرف والصنــاعت 

الـّـي تعتمــد عليهــا.

3- أّن قــّوة الوهــم تؤثــر ىلع انلفــس وتغلّطهــا عندمــا تريــد أن حتكــم 

يف املوضــوعت املجــّردة، فتوقعهــا يف اتلصديــق بثبــوت نفــس األحــام - 
اثلابتــة للمحسوســات واملتخّيــالت - لأمــور املعقولــة املجــّردة تريــًدا 
ّيــة املقّدســة يف مــاٍن أو زمــاٍن أو جهٍة، 

ٰ
ــا، اكحلكــم بكــون اذلات اإلهل تامًّ

ومثــل ٰهــذه األحــام هــو مــا يســّى بالقضايــا الوهميــة الرصفــة يف علــم 
املنطــق، ويه قضايــا اكذبــٌة، وتكــون مــن أهــّم مــواّد املغالطــات.
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4- أّن اإلدراك الوهــّي هــو إدراك تلقــايئ غريــزي يف طبيعتــه اكإلدراك 

ــق،  ــث اتلحقي ــن حي ــة م ــوس الضعيف ــه انلف ــّدق ب ــذا تص ــّي؛ ولٰه احل
غــر املدّربــة ىلع االســتدالالت العقليــة يف املوضــوعت املجــّردة الرصفــة، 

وتســلّم بــه بنحــٍو شــديٍد كمــا تســلّم وتصــّدق بمدركتهــا احلّســّية. 

5- أّن اتلعــارض بــن مــدركت قــّوة الوهــم ومــدركت قــّوة العقــل يف 

ّيــات يف كثــٍر 
ٰ
مــورد املجــّردات املعقولــة هل انعــاٌس ســليٌّ ىلع حبــث اإلهل

مــن مــوارده؛ ألن انلفــس الواقعــة حتــت تأثــر قــّوة الوهــم تــزم بثبتــوت 
ــّرًدا  ــا ت ــم بتجّرده ــن احلك ــأىب ع ــّردات، وت ــات للمج ــام املحسوس أح

ــا، وال تســلّم حلكــم العقــل فيهــا فتبــى تنازعــه أشــّد املنازعــة. تامًّ

6- مــن أهــّم املصاديــق ملــن وقــع حتــت تأثــر قــّوة الوهــم يف األحبــاث 

ــة، حيــث  ّي
ٰ
ــة هــو ابــن تيميــة، وخصوًصــا يف حبــث الصفــات اإلهل ّي

ٰ
اإلهل

ّيــة ىلع معناهــا 
ٰ
ذهــب إىل حــل انلصــوص الــواردة يف ذكــر الصفــات اإلهل

ــاين إىل  ــك املع ــب تل ــاهدة، ونس ــات املش ــن املحسوس ــوذ م ــريّف املأخ الع
ــا  ــذه النســبة واحلكــم به ــز ٰه ــة املقّدســة، واعتمــد يف توي ّي

ٰ
اذلات اإلهل

ــذه  ــع أّن ٰه ــاهد"، م ــب ىلع الش ــاس الغائ ــدة "قي ــّى بقاع ــا يس ىلع م
ــل  ــم ونق ــام الوه ــّردة يه أح ــة املج ّي

ٰ
ــا ىلع اذلات اإلهل ــدة وتطبيقه القاع

ّيــة بٰذلــك مــا 
ٰ
حكــم املحســوس إىل املجــّرد اتلــاّم، فنســب إىل اذلات اإلهل

ال يليــق بهــا وال يصــّح نســبته إيلهــا، اكلكــون يف مــاٍن واالســتواء ىلع 
ــزول والصعــود وغرهــا. ــّو وال ــه يف جهــة العل العــرش وكون
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قائمة المصادر

ـ القرآن الكريم

 ،ـ نهــج ابلالغــة، مــا مجعه الســيد الرشيــف الــريض من خطــب أمــر املؤمنن
رشح: الشــيخ حممد عبــده، دار املعرفــة للطباعة والنــرش، بروت- بلنــان، 1412 ه. 

ــم . 1 ــد، تقدي ــد القواع ــد، تمهي ــن حمم ــي ب ــن ع ــن ادلي ــة، صائ ــن ترك اب
ــورات وزارة  ــارش: منش ــتياين، انل ــن اآلش ــالل ادلي ــيد ج ــح: الس وتصحي
ـ طهــران، الطبعــة األوىل، ســنة 1401 ه.  اثلقافــة واتلعليــم العــايل ، إيــران 

ابــن تيمّيــة احلــّرايّن، أحــد، جمموعــة الفتــاوى، اعتى بهــا وخــرج أحاديثها: . 2
عمــر اجلــزار وأنــور ابلــاز، دار الوفــاء للطباعــة والنــرش واتلوزيــع، مــرص، 

الطبعــة اثلاثلــة، ســنة 2005 م.

ــا . 3 ــى به ــطّية، اعت ــدة الواس ــم، العقي ــد احللي ــن عب ــد ب ــة، أح ــن تيمّي اب
وحّقــق نصوصهــا ونّســقها وقــّدم هلــا: أبــو حممــد أرشف بــن عبــد املقصــود، 
مكتبــة أضــواء الســلف، الريــاض - اململكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة 

ــنة 1420ه - 1999م. ــة، س اثلاني

ــة يف تأســيس . 4 ــان تلبيــس اجلهمي ــم، بي ــد احللي ــن عب ــة، أحــد ب ــن تيمّي اب
بدعهــم الكالميــة، حتقيــق، د. حممــد العبــد العزيــز الالحــم، جممــع امللــك 

فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف، املدينــة املنــورة، ســنة 1426 ه .

ــه أو . 5 ــزول وجواب ــث ال ــؤاٌل يف حدي ــم، س ــد احللي ــن عب ــد ب ــة، أح ــن تيمّي اب
رشح حديــث الــزول، حتقيــق وتعليــق: حممــد بــن عبــد الرحــن اخلميــس، دار 
ــة األوىل، ســنة 1414 ه. ــة الســعودية، الطبع ــاض - اململكــة العربي العاصمــة، الري

ابــن تيمّيــة، أحــد بــن عبــد احلليــم، كتــاب األســماء والصفــات، دراســة . 6
وحتقيــق: مصطــى عبــد القــادر عطــا، منشــورات حممــد عــي بيضــون، دار 

الكتــب العلمّيــة، بــروت ـ بلنــان، 1998 م.

ــق: . 7 ــة، حتقي ــّنة انلبوّي ــاج الس ــم، منه ــد احللي ــن عب ــد ب ــة، أح ــن تيمّي اب
ــعود  ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــرش: جامع ــالم، ن ــاد س ــد رش ــور حمم ادلكت
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اإلســالمّية، الطبعــة األوىل، ســنة 1406 ه.

ــة، أحــد بــن عبــد احلليــم، نقــض املنطــق، صّححــه حممــد حامــد . 8 ابــن تيمّي
ــة األوىل، 1419 ه - 1999 م. ــان، الطبع ــروت - بلن ــة، ب ــب العلمّي ــي، دار الكت الف

ابن تيمّية، أحد، الفتاوى احلموّية الكربى.. 9

ــور رشــاد ســالم، . 10 ــق: ادلكت ــة، درء تعــارض العقــل وانلقــل، حتقي ــن تيمي اب
ــة  ــة العربّي ــالمية- اململك ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــرش: جامع ن

الســعودية، ســنة 1411 ه - 1991 م.

ابــن ســينا، أبــو عــي احلســن بــن عبــد اهلل بــن احلســن، الشــفاء . 11
(الطبيعيــات ـ انلفــس)، حتقيــق: ســعيد زايــد: مكتبــة آيــة اهلل املرعــي، 

ــنة 1404 ه.  ــران، س ــّم ـ إي ق

ابــن ســينا، أبــو عــي احلســن بــن عبــد اهلل بــن احلســن، املبــدأ واملعــاد، . 12
بعنايــة، عبــد اهلل نــوراين، انلــارش: مؤسســة ادلراســات اإلســالمّية، إيــران ـ 

طهــران، الطبعــة األوىل، ســنة 1404 ه.

ــن . 13 ــائل اب ــن، رس ــن احلس ــد اهلل ب ــن عب ــن ب ــي احلس ــو ع ــينا، أب ــن س اب
ــنة 1400 ه. ــران، س ــّم ـ إي ــدار، ق ــورات بي ــارش: منش ــينا، انل س

ــز . 14 ــب ك ــه منتخ ــل، وبهامش ــن حنب ــد ب ــند أح ــل، مس ــن حنب ــد ب أح
ــان. ــروت - بلن ــادر، ب ــال، دار ص ــوال واألفع ــن األق ــال يف س العّم

اآلمــدي، ســيف ادليــن، أبــكار األفــار يف أصــول ادليــن، حتقيــق: أحــد . 15
حممــد مهــدي، دار الكتــب، مــرص ـ القاهــرة، ســنة 1423 ه.

ابلخــاري، حممــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرة، صحيــح . 16
ابلخــاري، طبعــة باألوفســت عــن طبعــة دار الطباعــة العامــرة بإســتانبول، 

ــنة 1981 م. ــروت ، س ــان ـ ب ــر، بلن دار الفك

ابليهــي، أحــد بــن احلســن بــن عــي، األســماء والصفــات، حتقيــق: عبــد . 17
ـ بلنــان، الطبعــة األوىل، ســنة 1417 ه.  الرحــن عمــرة، دار اجليــل، بــروت 
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ــد . 18 ــر القواع ــد، حتري ــن حمم ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــن أب ــب ادلي ــرازي، قط ال
املنطقّيــة يف رشح الرســالة الشمســّية، تقديــم وتصحيــح: حمســن بيدارفــر، 

ــنة 1426 ه. ــة األوىل، س ــران، الطبع ــّم ـ إي ــدار، ق ــورات بي منش

ّيــات ىلع هــدى الكتــاب والســّنة والعقــل، بقلــم: . 19
ٰ
الســبحاين، جعفــر، اإلهل

ــرش  ــة والن ــالمّية للطباع ــي، ادلار اإلس ــي العام ــد م ــن حمم ــيخ حس الش
ــنة 1409 ه - 1989 م. ــة األوىل، س ــان، الطبع ــروت ـ بلن ــع، ب واتلوزي

ّيــات، تلخيــص: عــي الربــاين . 20
ٰ
الســبحاين، جعفــر، حمــارضاٌت يف اإلهل

، قــّم ـ إيــران. اللكبايــكاين، مؤسســة اإلمــام الصــادق 

ــة اهلل . 21 ــق: آي ــح وتعلي ــة، تصحي ــادي، رشح املنظوم  ه
ّ

ــال ــزواري، امل الس
ــاب،  ــورات ن ــي،  منش ــعود طال ــم مس ــق وتقدي ــي وحتقي ــن زاده آم حس

طهــران ـ إيــران، الطبعــة األوىل، ســنة 1421 ه.

الشهرســتاين، حممــد بــن عبــد الكريــم، امللــل وانلحل، نــرش الرشيــف الريض ، . 22
حتقيــق، حممــد بــدران، قــّمـ  إيــران ، الطبعة اثلاثلــة، ســنة 1405 ه.

، األمــايل، حتقيق: . 23 الصــدوق، حممــد بــن عــي بــن احلســن بــن بابويــه القــّيّ
قســم ادلراســات اإلســالمّية، مؤّسســة ابلعثــة، قــّم ـ إيــران، الطبعــة األوىل، 

ه.  1417 سنة 

ــد، . 24 ، اتلوحي ــّيّ ــه الق ــن بابوي ــن ب ــن احلس ــي ب ــن ع ــد ب ــدوق، حمم الص
ــق عليــه املحّقــق ابلــارع الســّيد هاشــم احلســيي الطهــرايّن،  صّححــه وعلّ

ــّم. ــة يف ق ــوزة العلمّي ــن يف احل ــة املدرّس ــورات مجاع منش

 الطــربيس، حســن انلــوري، خاتمــة مســتدرك الوســائل، حتقيق: مؤسســة آل . 25
ابليت  إلحياء الرتاث، قّم ـ إيران، الطبعة األوىل، سنة 1416 ه.

الطــويس، نصــر ادليــن جعفــر حممــد بــن حممــد بــن احلســن، رشح . 26
اإلشــارات واتلنبيهــات، وبهامشــه املحاكمــات، انلــارش: نــرش ابلالغــة، قــّم 

ــنة 1417 ه. ــة األوىل، س ــران، الطبع ـ إي

ــه . 27 ــرج أحاديث ــطّية، خ ــدة الواس ــح، رشح العقي ــن صال ــد ب ــن، حمم العثيم
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واعتــى بــه: ســعد بــن فــواز الصميــل، دار ابــن اجلــوزي ىلع عــّدة خمطوطات 

ونســخ معتمــدة، دار الفكــر، بــروت ـ بلنــان. 

الغنيمــان، عبــد اهلل بــن حممــد، رشح العقيــدة الواســطّية للغنيمــان، دروس . 28

صوتيــة قــام بتفريغهــا موقــع الشــبكة اإلســالمّية، املكتبــة الشــاملة:

 http://shamela.ws/index.php/book/

ــق: الســيد جــالل . 29 ــق وتعلي القيــرصي، داود، رشح فصــوص احلكــم، حتقي

ــران ـ  ــرش، طه ــة للن ــة واثلقافّي ــة العلمّي ــارش: الرشك ــتياين ، انل ــن اآلش ادلي

ــنة 1375 ه . ش. ــة األوىل، س ــران، الطبع إي

ــايف، . 30 ــرازي، األصــول مــن ال ــن إســحاق ال ــن يعقــوب ب ــي، حممــد ب اللكي

ــالمّية،  ــب اإلس ــاري، دار الكت ــرب الغف ــي أك ــه: ع ــق علي ــه وعلّ صّحح

ــنة 1388 ه . ش. ــة، س ــة اثلاثل ــران، الطبع ــران ـ إي طه

ــروت ـ . 31 ــاء، ب ــة الوف ــرش: مؤسس ــوار، ن ــار األن ــر، حب ــي، حمّمدباق املجل

ــنة 1403 ه  - 1983 م. ــة، س ــة املصّحح ــة اثلاني ــان، الطبع بلن

انليســابوري، مســلم بــن احلجــاج ابــن مســلم القشــري، اجلامــع الصحيح، . 32

طبعــة مصّححــة ومقابلة.

ــب . 33 ــية ىلع تهذي ــن ، احلاش ــن احلس ــهاب ادلي ــن ش ــد اهلل ب ــزدي، عب ال

املنطــق، انلــارش: مؤسســة النــرش اإلســاليّم، قــّم ـ إيــران، الطبعــة اثلانيــة، 

ــنة 1412 ه .  س
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)*(

الخالصة 

تعتــرب مســألة اتلعامــل مــع الــرتاث اإلســاليّم املكتــوب ودراســته - مــن حيــث 
كــون مضامينــه أمــوًرا واقعّيــًة أم أنّهــا صف خيــاالٍت - مــن املســائل الـّـي طرحت يف 
قــراءة الــرتاث مؤّخــًرا، وأخــذ بعضهــم بطــرح نمــاذج عــّدٍة تلكــون أمثلــًة ىلع عــدم 
تاريّيتهــا (عــدم واقعّيتهــا)، وهــو مــا يثبــت كــون الــرتاث مليئًــا باملتخّيــالت الّــي 
ال واقــع هلــا، ويعــّد كتــاب "جــدل اتلاريــخ واملتخّيــل.. ســرة فاطمــة" نموذًجــا لٰهــذه 
القــراءة. وال شــّك أّن هنــاك عــّدة مناهــج للبحــث يف الــرتاث اكملنهــج انلــّيّ واملنهــج 
العقــّي واملنهــج االســتقرايّئ ومنهــج االســتناد إىل انلصــوص األدبّيــة واملنهــج اتلأويــّي. 
 أنـّـه وصــف كثــًرا مــن املفــردات الرتاثّيــة باملتخّيــل، فهــو يســى تلهديــم الــرتاث 

ّ
إال

اإلســاليّم ووصفــه بأنـّـه مســكوٌن باخليــال، وأّن كثــًرا مــن املقــوالت الـّـي تراكمــت 
 نتــاج خيــاٍل خصــٍب لعلمائــه. مــع أّن العلمــاء قــد ضبطــوا 

ّ
عــرب األجيــال مــا يه إال

حبوثهــم ضمــن ضوابــط فقهّيــٍة وروائّيــٍة وأنســاٍق ال تتعــارض مــع العقــل. 

اللكمات املفتاحّية: املتخّيل، الواقع، الوهم، الرتاث، انلقد.
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The Problem of the “imaginary” in the Islamic heritage

Adnan Al-Husseini 

Abstract

The matter of dealing with the written Islamic heritage and studying 

it – whether its contents are real or mere imagination – is something 

that has recently surfaced as an approach in understanding heritage. 

Some have offered many suggestions as examples on denying the 

historicity of those contents )that they are not real(, showing that this 

heritage is full of imaginary accounts. The book "The Controversy of 

History and the Imaginary... Biography of Fatima" is an example on 

this viewpoint. There are of course several approaches for studying 

the Islamic heritage, like the textual approach, the rational approach, 

the inductive approach, the hermeneutical approach, and the approach 

based on literary texts. However, this particular book describes many 

items of heritage as imaginary, trying to destroy the Islamic heritage, 

saying that it is occupied with imagination, and that many opinions, 

which have accumulated throughout generations, are only the product 

of the fertile imagination scholars. However, scholars have submitted 

their studies to jurisprudential and traditional )hadith( standards and 

patterns that do not contradict reason.

Keywords: imaginary, reality, illusion, heritage, criticism.
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التمهيد

ــوب: األّول، أّن  ــالمّي املكت ــرتاث اإلس ــا ال ــان واجههم ــك مطّب هنال
ــرب  ــة ع ــلطات احلاكم ــة الس ــيٍّ برعي ــٍل رس ــه بش ــوب من ــم املكت القس
ــو  ــا ه ــّل م ــف ل ــش واتلحري ــاء واتلهمي ــم باإلقص ــن يتّس ــور الزم عص

ــا.  ــلطات وأفراده ــك الس ــة تل ــارٌض لرشعّي مع

يــن مــا فتئــوا يفرضــون 
ّ

واآلخــر، يكمــن يف أتبــاع اتلّيــار احلــدايّث اذل
فهمهــم احلــدايّث ملجريــات املــايض.

 إّن قــراءة تــراث اآلخــر بقيــت حمكومــًة لـــ (األيديولويّج) ىلع حســاب 
املعــريّف (اإلبســتمولويّج) ، أو تكريس اإلبســتمولويّج حلســاب األيديولويّج 

اهات. 
ّ

يف غيــاٍب واضــٍح ملنهــٍج معــريفٍّ مســتقلٍّ عــن امليــوالت واالت

ي فرضــه عليــه الرتاث 
ّ

إّن الــرتاث اإلمــايّم عش االنــزواء واإلقصــاء اذل
الرســّي؛ وذٰللــك عین مــن كثــٍر مــن املشــالك، يقــول إدريــس هــاين: »إّن 
مشــلكة العــرب واملســلمن یف جمــال الكتابــة اتلاريّيــة، تكمــن يف كونهم 
ــة إىل وظيفــٍة لرتكــز أيديولوجيــا مــا، أو  ــوا ٰهــذه املمارســة املوضوعّي حّول
ــه  ــريّب قتلت ــخ الع ــٍة، اتلاري ــّيٍة خمتلف ــاٍت سياس ــة لكيان ــات الرشعّي إثب
 وملتبًســا، بنــاًء ىلع تزئــة اخلريطــة السياســّية 

ً
السياســة؛ ذلا جــاء جمــّزأ

ــة للعــرب واملســلمن. فاملــؤّرخ بادلرجــة األوىل رجــٌل  ــة اتلاريّي واملذهبّي
ــة  ــه - في الــرصاع الســيايّس؛ لأّن قطــاع املعرف ــا عن منخــرٌط - رغًم
لكـّـه بيــد ابلــالط، وال حديــث حينئــٍذ عــن اســتقالل املــوّرخ! وحينما ال 
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يســتقّل املــوّرخ ال يســتقّل اتلاريــخ. ٰهكــذا ورثنــا تارًيــا عربيًّــا متناقًضــا 
ــا« ]هــاين، محنــة الــرتاث اآلخــر، ص 17[. ــا ومنّمًط ومتمذهبً

ــن غــره  ــخ وب ــن اتلاري ــٍر ب ــٍر وتأث ــة تأثّ ــاك عملّي وال يــى أّن هن
ــكّل  ــر ب ــا يتأثّ ــا رقيًق ــكاد يكــون كيانً ــخ ي ــل إّن اتلاري ــوم، ب مــن العل
ي أثّــر أيّمــا تأثــٍر يف كتابــة اتلاريــخ. 

ّ
يشٍء، وال ســّيما علــم الــكالم اذل

ــخ، ص 128[ ــكالم والتاري ــم ال ــلهب، عل ــر: س ]انظ

وكثــرون كتبــوا يف الــرتاث وأمعنــوا فيــه حتلياًل ونقــًدا؛ إذ أصبــح للنظر 
يف الــرتاث ارتــداداٌت معرفّيــٌة أحيانـًـا، ويف أحيــاٍن أخــرى أيديولوجّيــٌة، بل 

إّن انلظــر يف الــرتاث قــد يبلــور موقًفــا عقديًّــا وســلوكيًّا متاماًل.

ــو  ــن: األّول، ه ــج أمري ــا تعال ــث هن ــا ابلح ــي يطرحه ــلكة الّ املش
توصيــٌف عمٌّ ملناهــج حبــث الــرتاث وختصيــٌص لفهــم املتخّيــل باتلفصيل، 
ــه  ــيء بكون ــف ال ــح يف وص ــالك الصحي ــد امل ــاًل، وتحدي ــًدا وحتلي نق
متخّيــاًل. وثانيـًـا، معاجلــة نمــوذٍج طرحــه الاتــب بســام اجلمــل، واملتمّثل 

ببحثــه حــول شــخصّية الســّيدة الزهــراء ، نقــًدا وحتليــاًل.

أّوًل: معنى المتخّيل

1 ـ حقيقة اإلدراك الخيالّي

إّن إدراك اإلنســان يبتــدئ باحلــّس، فيــدرك األشــياء باحلــواّس، 
ثــّم بعــد ٰذلــك بالوهــم، وأّمــا اإلدراك العقــّي، فيكــون بواســطة 



(االكتســاب)، فيعمــل ذهنــه يف الوصــول إىل املجهوالت بواســطة سلســلٍة 
مــن املعلومــات الّــي حصــل عليهــا تدرجييًّــا بتوســيط احلــدود الوســطى. 

]راجــع: ابــن ســينا، التعليقــات، ص 19[

ــمن:  ــم إىل قس ــفة تنقس ــر الفالس ــة بتعب ــّوة املدرك واإلدراك أو الق
قــّوة إدراٍك مــن خــارٍج، وقــّوة إدراٍك مــن داخــٍل. واألوىل منهمــا واضــٌح 
أنّهــا احلــواسّ املعروفــة، أّمــا تلــك الـّـي يه مــن داخــٍل، فيطلــق عليهــا 
ــّوة  ــن ق ــالق م ــو االنط ــث ه ــا يف ابلح ي يهّمن

ّ
ــة)، واذل ــواّس ابلاطن (احل

(فانتازيــا) أو احلــّس املشــرتك، ويه القــّوة الـّـي تمّثــل جممًعــا ملــا تلتقطــه 
ــّورة)  ــال (املص ــّوة اخلي ــن ق ــوم لكٌّ م ــك تق ــد ٰذل ــس، وبع ــواّس اخلم احل
حبفــظ مــا يف احلــّس املشــرتك، وال تعــّد هنــاك حاجــٌة لالتّصــال الفزيايّئ 
اخلــاريّج، ثــّم يــأيت دور املتخّيلــة - ويه يف ادلراســات انلفســّية احلديثــة 
تعتــرب مــن وظائــف العقــل ابلاطــن - ويه ذات دوٍر كبــٍر يف حيــاة 
ــة،  ــور اخلياليّ ــم الص ــرّصف يف عوال ــن اتل ــؤولة ع ــان، ويه املس اإلنس
ــارج،  ــم اخل ــا يف عل ــٍة هل ــوٍر ال واقعّي ــاج ص ــا وإنت ــوم برتكيبه ــث تق حي

ــاٍن.  ــدن حص ــاٍن ىلع ب ــب رأس إنس كرتكي

ــّي  ــح املنط ــر املصطل ــو غ ــح ه ــذا املصطل ــة - ٰه ــّوة الوهمّي ــا الق وأّم
ي يف مقابــل الظــّن، واملقصــود بــه املرجــوح يف مقابــل الراجــح، 

ّ
للوهــم اذل

فالظــّن يوّفــر تصديًقــا بمقــدار 80 % والوهــم يوّفــر 20 %- فــي مســؤولٌة 
عــن إدراك املعــاين غــر املحسوســة املوجــودة يف املحسوســات، كشــجاعة 
زيــٍد وجــن بكــٍر، ويف أغلــب األحيــان يتــّم اخللــط بــن اخليــال - فقــّوة 



 أنّها 
ّ

اخليــال حتفــظ صــورة الــيء بعــد انقطاعــه عــن اخلــارج املــاّدّي، إال
ال تــّرده عــن لواحــق املــاّدة - واملتخّيلــة (املتخّيــل)، فيســتعملون مفــردة 

اخليــال ويقصــدون املتخّيلــة. ]راجــع: ابــن ســينا، رســالٌة يف أحــوال النفــس، ص 57[

ــّرد  ــة أّن األّول جم ــال واملتخّيل ــن اخلي ــرق ب ــون الف ــّم يك ــن ث وم
ــو  ــاين ه ــا اثل ــٍل، بينم ــٍة وال تعّم ــدون إضاف ــّية ب ــورة احلّس ــٍظ للص حف
حفــظ الصــورة مــع قابلّيــة اإلضافــة واتلعّمــل مــن زيــادٍة ونقصــاٍن، أي 

ــب.  ــة الرتكي قابلّي

2 ـ أثر القّوة المتخّيلة في اإلنسان

، ويتمّثــل اجلانــب  القــّوة املتخّيلــة ذات جانبــن إجيــايبٍّ وســليٍّ
ــور  ــر الص ــلى تذّك ــان ع ــدرة اإلنس ــن ق ــؤولة ع ــا املس ــايّب يف أنّه اإلجي
ــياء  ــّرف ىلع األش ــو يتع ــايل فه ــه، وباتل ــا يف حيات ــي يصادفه ــّية الّ احلّس
ــالل  ــن خ ــور، وم ــك الص ــالل تل ــن خ ــا م ــس به ــبق وأن أح ــي س الّ
اتلــرّصف يف تلــك الصــور اخليايّلــة بتوّســط املتخّيلــة اســتطاع االنســان 
أن يطــّور  مياديــن الفنــون والصنــاعت، يصــف ابــن ســينا ٰهــذه القــّوة 
بقــوهل: »أن تســتعملها يف اســتنباط اتلدابــر يف األمــور الائنــة والفاســدة 
ــرق يف بحــر الضــالالت،  ــن الغ ــن ســينا، النجــاة م ــانّية« ]اب ــاعت اإلنس ــتنباط الصن واس
ص 331[، فــي ذات مــردوٍد نافــٍع، إذا اســتطاع اإلنســان أن يقّيدهــا ضمــن 

ــرشع. ــل وال ــدود العق ح

 وهلــا جانــٌب ســليٌّ فيمــا إذا انفلتــت مــن ٰهــذا احلــّز ودخلــت عوالــم 
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ــاد  ــّي جه ــّيد اخلمي ــاول الس ــا يتن ــراف، وعندم ــوده إىل االحن ــًة تق مظلم
انلفــس تــد أنـّـه جيعــل اخليــال - ويقصــد املتخّيلــة - عنــرًصا خطــًرا ىلع 
انلفــس قــد يــوّدي إىل عرقلــة طريــق املؤمــن؛ ذلا ينبــي الســيطرة عليــه. 

ــا، ص 20[ ــّي، األربعــون حديثً ]انظــر: الخمين

إّن قــّوة الوهــم يه املســتفيد األســاس مــن املتخّيلــة ملســاعدة انلفــس 
ــا  ــة، اكلقضاي ــة املحسوس ــوعت اجلزئّي ــم ىلع املوض ــانّية يف احلك اإلنس
 أّن املشــلكة تكمــن يف أنـّـه قــد يتعــّدى حــدوده يف انلفــوس 

ّ
اهلندســّية، إال

ــا ويســوقها للحكــم  ــل، فيهيمــن الوهــم عليه ــي تفتقــد مللكــة اتلعّق الّ
ــه، فتحكــم  ــه هــو مــن موضــوعٍت ال تقــع ضمــن دائرت ــق مــا يدرك وف
انلفــس طبــق مدركتــه بتوّســط اتلخّيــل، فيقــع الغلــط. ]انظــر: فــاح ســبتي، 

ــة، ص 86[ ــن تيميّ ــد اب ــة يف عقائ ــر الوهــم يف الصفــات اإللٰهيّ أث

فــّل يشٍء ال يتمّكـــن اإلنســان مــن فهمــه وإدراكــه بنحــٍو متعّقــٍل، 
ــك  ــًة، تــويح هل بكــون ٰذل ــه لرســم هل صــورًة خيايّل ــه إىل خمّيلت يلجــأ في
ــذه  ــل ٰه ــا بٰذلك،ومث ــم ىلع ضوئه ــم الوه ــاًل حيك ــا، وفع ــيء متحّقًق ال
ــن  ــة م ــة املغالط ــدة يف صناع ــة املفي ــا الوهمّي ــّى القضاي ــا تس القضاي

ــق. ــة يف املنط ــس املعروف ــاعت اخلم الصن

 ، ومــن هنــا نشــأت األديــان اخلرافّيــة الطوطمّيــة ضمن ســياٍق أســطوريٍّ
ــن  ــص م ــدرة ىلع اتلخلّ ــا الق ــن دليه ــم تك ــوام ل ــعوب واألق ــع الش ومجي
اهلــوس احلــّيّ حينمــا تفّكــر يف علــم الغيــب، فلعب الوهــم دوره الســلّي 
يف اســتعمال املخّيلــة يللــي صــوره اخلرافّيــة يف األذهــان، فاألســطورة تعــّد 
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مــن أهــّم عنــاص األديــان القديمــة، فعبــدوا القمــر والشــمس واحليوانات 
والزمــان. ]راجــع: املــرّي، األســطورة بــن العــرب والفــرس والــرك، ص 45[

يتوّقــف  فاألمــر ال  املتخّيلــة،  نبحــث يف مضــاّر  أن  أردنــا  وإذا 
ــا  ــانّية ومنه ــاالت اإلنس ــع املج ــّداه إىل مجي ــل يتع ــط، ب ــن فق ــد ادلي عن
مــن  الكثــر  وهنــاك  األمــراض،  مــن  والشــفاء  الصّحــة  مســألة 
الظواهــر الفزيائّيــة وابليولوجّيــة الّــي يعيشــها اإلنســان عندمــا ال 
ــه  ــّل، فإنّ ــه ىلع األق ــن أن يفهم ــا يمك ــا، أو م ــًرا منطقيًّ ــا تفس ــد هل جي
ــاٍت.  ــن خراف ــك م ــر ٰذل ــٍة، أو غ ــاٍت فضائّي ــّن، أو خملوق ــه ىلع اجل  حييل

]انظر: صالح، اإلنسان الحائر بن العلم والخرافة، ص 12[ 

إشكالّية البحث

انطالقـًـا مــن اتلطــّرف يف اتلعامــل مع األثــر املتقــّدم للمتخّيلــة ظهرت 
ــاهٍ فكــريٍّ معــّنٍ منــذ ســنواٍت قليلــٍة يف بعــض اجلامعــات، 

ّ
خيــوٌط الت

ــث أو  ــع ذوق ابلاح ــالءم م ــرتاث  ال يت ــوٍر يف ال ــٍر مذك ــر إىل لّك أم ينظ
ــا معّينًــا،  ــا أو أيديولوجيًّ العقــل اجلمــّي لفئــٍة مّمــن حيملــون نمًطــا ثقافيًّ
ــاه ىلع أّن ينظــر إىل 

ّ
ينظــر إيلــه ىلع أنـّـه مــن ويح اخليــال، ورّكــز  هٰذا االت

الــرتاث اإلســاليّم بأنـّـه مســكوٌن باخليــال، وأّن املقــوالت الـّـي تراكمــت 
ــا  ــيع م ــتطاع توس ــٍب اس ــاٍل خص ــاج خي  نت

ّ
ــا يه إال ــال م ــرب األجي ع

ــه إىل فضــاءاٍت  ــٍة، واخلــروج ب ــٌق يف إطــار حــدوٍد معّين هــو واقــيٌّ وضّي
ــاء يف  ــا ج ــون م ــا أن يك ــدر، وإّم ــل املص ــن قب ــورٍة م ــر منظ ــٍة غ رحب
الــرتاث عبــارًة عــن اختــالٍق ال عالقــة هل أصــاًل بالواقــع؛ وذٰللــك يقــول 

178

مجلة الدليل / 

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020

العدد الثامن



ــخ  ــة اتلاري ــل وصناع ــن املتخّي ــدٌة ب ــة وطي ــرى أّن العالق ــم: »ون أحده
اإلســاليّم؛ إذ اجلامــع بينهمــا هــو انشــدادهما إىل املجتمــع بــكّل قطاعتــه 
ــٌل مجــيٌّ ســاهمت عــّدة  ــا هــو باألســاس متخّي ــل هاهن ــه، فاملتخّي وفئات
أجيــاٍل إســالمّيٍة يف تشــلّكه ىلع اتلدريــج، وهــو يعــرّب عنــد القــدایم عــن 
اتلاريــخ، بــل إّن املتخّيــل عندهــم هــم عــن اتلاريــخ« ]اجلمــل، مقالــة 
ــت[.  ــدوٍد، اإلنرتن ــال ح ــون ب ــع مؤمن ــخ، موق ــة اتلاري ــل وصناع املتخّي
ويرّصحــون بــرضورة أن يفصــل ابلاحــث بــن اتلاريــخ احلقيــّي واتلاريــخ 
ــر  ــة احلف ــون بعملّي ــا تك ــبه م ــا أش ــألة هاهن ــل)، فاملس ــف (املتخّي املزّي
األركيولــويّج، بمعــى اخــرتاق طبقــاٍت مرتّســبٍة مــن اتلاريــخ اإلســاليّم 
املتخّيــل حبثًــا عــن نــواة احلــدث احلاصــل فعــاًل يف اتلاريــخ، ومثــل ٰهــذا 
اتلمــّي املنهــّي حيــوج إىل أن نطــرح ثالثــة أســئلٍة مدارهــا مجيًعــا ىلع 
ــع؟  ي صن

ّ
ــا اذل ــوايل: م ــل، ويه ىلع اتل ــاليّم املتخّي ــخ اإلس ــك اتلاري ٰذل

وكيــف صنــع؟ وملــاذا صنــع؟ ]املصــدر الســابق[

وليــس مــن قبيــل اجلــزاف القــول إنّهــم اســتعاروا مصطلــح املتخّيــل 
ــة  ــاول الرواي ــي تتن ــة الّ ــوث األدبّي ــات وابلح ــتعمل يف ادلراس ي يس

ّ
اذل

ــوص  ــّي وانلص ــرتاث ادلي ــث يف ال ــألة ابلح ــا بمس ــة، وألصقوه والقّص
ادلينّيــة (القــرآن والروايــات)، فــإّن الروايــة عدًة مــا تســتمّد رسدهــا مــن 
خــالل اتلفاعــل واتلعّشــق مــع جمــاالٍت قــد تكــون بعيــدًة يف نظــر مــن 
لــم يلــج ٰهــذا املجــال، ويشــّل اتلاريــخ منبًعــا ال ينضــب، يســتويح منــه 
اكتــب الروايــة مواقــف إنســانّيًة يف عملّيــة تالقــٍح انفعايّلــٍة بــن مــا هــو 

، وبــن مــا هــو منتــٌج خيــايلٌّ يف ذهــن الــروايّئ. واقــٌع فعــيٌّ
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ــل حينمــا يبحثــون يف الــرتاث  وعليــه، فــإّن أصحــاب مفهــوم املتخّي
ــون  ــم حياول ــّكالته، فإنّه ــن تش ــزًءا م ــخ ج ــل اتلاري ي يمّث

ّ
ــّي، اذل ادلي

ــن  ــٍل ب ــة تفاع ــا نتيج ــر، ىلع أنّه ــا األك ــداث أو بعضه ــر األح تصوي
واقــٍع حمــّدٍد وخيــاٍل متّســٍع ومتجــّدٍد، وابتــدأ ٰهــذا املنــى يف ابلحــث يف 
ي شــوّش املصطلــح.

ّ
اجلامعــات املغربّيــة، وأغرقــوا فيهــا إىل املســتوى اذل

ــن اكن  ــاه: »ول
ّ

ــذا االت ــطن يف ٰه ــد انلاش ــل أح ــام اجلم ــول بس يق
املتخّيــل يف أبســط تعريفاتــه - يعــي مثلما يذهــب إىل ٰذلك اكســتورياديس 
ــو  ــا ه ــر م ــو، أو ىلع غ ــس ه ــا لي ــيء م ــرى يف ال ــدرة ىلع أن ت - الق
ــات  ــة املنتج ــو مجل ــا هل ه ــب تعريفن ــّي حس ــل ادلي ــإّن املتخّي ــه، ف علي
الســيميائّية، اللغوّيــة أو غــر اللغوّيــة، الّــي يصطنعهــا اإلنســان ادليــّي 
يف عالقتــه مــع املفــارق واملطلــق، أو املحايــث مــن أجــل اإلجابــة عــن 
ــل،  ــا« ]الجم ــا أو مجيعه ــات بعضه ــات واألخروّي ــات وادلنيوّي ــئلة ابلداي أس

ــال حــدود، اإلنرتنــت[. ــون ب ــات، موقــع مؤمن ــل اإلســالمّي.. بحــٌث يف املرجعيّ املتخيّ

ــًة ملــا ينتقــدوه، ســواٌء  والالفــت أّن مجاعــة املتخّيــل ال يعــرون أهّمّي
ــاليّم.  ــاّم اإلس ــّي الع ــج ادلي ــدون املنت ــم ينتق ــيعيًّا، فه ــنّيًّا أم ش أكان س

]راجــع: الجمــل، أســباب النــزول، ص 430[

الواقع وفرقه عن المتخّيل

قبــل اخلــوض يف ابلحــث جيــب أن نثبــت الواقــع والطريــق إىل كشــفه؛ 
إذ يعــّد الواقــع مــن املوضــوعت الـّـي دارت حوهلــا رىح ابلحــث الفلســّي 
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واملعــريّف، ونتــج عنهــا مــدارس الشــّك واملثايّلــة والواقعّيــة وغرهــا. وأّول 
مــا ينطلــق منــه املفّكــر يف تفكــره يف أّي يشٍء، يكــون بعــد الفــراغ مــن 

ثبــوت الواقــع. ]انظــر: الطباطبــايّئ، أصــول الفلســفة واملنهــج الواقعــّي، ج 2، ص 25[

ــاريّج  ــود اخل ــرص ىلع املوج ــال يقت ــرٍة، ف ــا كث ــامٌل لقضاي ــع ش والواق
املحســوس، بــل املوجــودات اذلهنّيــة والقضايــا الّــي ال تــد هلــا وجــوًدا 
ــم  ــي تعــرّب عــن شــعوٍر باطــيٍّ اكجلــوع واألل ــا، أو تلــك الّ ــيًّا أيًض حّس
واحلــزن، وكــذا مــا يعــرّب عنــه باملفاهيــم اثلانوّيــة املنطقّيــة الـّـي ال توجــد 
ــي  ــفّية الّ ــة الفلس ــم اثلانوّي " واملفاهي ٌّ

ّ
ــان لك ــل "اإلنس ــن، مث  يف اذله

ّ
إال

ــة  ــاريّج، اكلعلّ ــع اخل ــدٍة يف الواق ــر متجّس ــا غ ــف اخلــارج، ولٰكّنه تص
واملعلــول. ولٰكــّن املشــلكة تكمــن يف كيفّيــة الوصــول إىل الواقــع، وادليلــل 
ــم  ــه عل ــك يدرس ــن. وّك ذٰل ــٌع يف اذله ــو منطب ــا ه ــة م ــت صّح ي يثب

ّ
اذل

ــة املعرفــة. املنطــق ونظرّي

ــة  ــة املوصوف ــه يه القضّي ــي عن ــي حت ــع الّ ــة للواق ــة املطابق والقضّي
ي حتــي عنــه، فتســّى بالاذبــة، 

ّ
بالصادقــة، والّــي ال تطابــق الواقــع اذل

وتمّثــل القضايــا ابلدهّيــة األســاس املرجــّي يف صّحــة املعــارف انلظرّيــة، 
ومــن ثــّم ال بــّد مــن اتلعــّرف ىلع القضايــا ايلقينّيــة؛ إلجيــاد قنــاٍة معرفّيٍة 

مشــرتكٍة مــع اآلخــر. ]انظــر: مصبــاح يــزدي، املنهــج الجديــد يف تعليــم الفلســفة، ص 258[

وهنــاك مناهــج متعــّددٌة للكشــف عــن الواقــع أساســها املنهــج احلــّيّ 
ي يّتخــذ مــن اتلجربــة أداًة لكشــف الواقــع، واملنهــج العقّي 

ّ
اتلجريــّي اذل

وأداتــه العقــل، واملنهــج الكشــّي وأداتــه القلــب، واملنهــج انلــّيّ وأداته 
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ــج  ــك املناه ــح تل ــو تنقي ــا ه ــدف هن ــس اهل ــة، ولي ــوص املنقول انلص
ــا  ــّم هن ــذا ابلحــث، وامله ــذا خــارٌج عــن موضــوع ٰه ــإّن ٰه ونقدهــا، ف
أن نضبــط الطريــق للتميــز بــن مــا هــو واقــيٌّ وبــن مــا هــو متخّيــٌل.

ــاه أم ال،  ــواٌء أدركن ــع س ــت يف الواق ــا ثب ــو لّك م ــّي ه ــر الواق فاألم
ــل  ــام ادليل ــه اذلايّت وقي ــف ىلع إمان ــه تتوّق ــاد ب ــة االعتق ــن صّح ولٰك
عليــه، وأّمــا درجــة االعتقــاد بــه فتتوّقــف ىلع قــّوة كشــف ادليلــل القائم 
ىلع إثباتــه، فــإن اكن ادليلــل قطعيًّــا صــّح االعتقــاد بــه ىلع حنــو القطــع، 

ــع. ــّن ال القط ــو الظ ــه ىلع حن ــاد ب ــّح االعتق ــا ص ــل ظّنيًّ وإن اكن ادليل

وأّمــا املتخّيــل أو اخلــرايّف  فهــو غــر اثلابــت يف الواقــع، ولٰكــن ختّيلناه 
ــي  ــاد القط ــق لالعتق ــا، وال طري ــوده بأوهامن ــا بوج ــا وحكمن يف أذهانن
ــّي ىلع  ــان العق ــوم الربه ــأن يق  ب

ّ
ــا إال ــاًل وخرافيًّ ــيء متخي ــون ال بك

امتنــاع وجــوده، بــأن يلــزم مــن فــرض وجــوده املحــال العقــي، وٰذلــك 
ــة. ــة القطعّي ــا لواحــدٍة مــن القواعــد العقلّي لكــون فــرض وجــوده خمالًف

ــو  ــا ه ــه مل ــوًع ملخالفت ــاٌل وق ــه حم ــه ولٰكّن ــا يف ذات ــا إن اكن ممكنً وأّم
معتــاٌد دلينــا مــن األســباب واملســبّبات، فــال يعــّد ٰذلــك مســواًّغ لوصفــه 
بكونــه متخّيــاًل وخرافيًّــا، بــل يبــى حمتمــاًل ثبوتـًـا، ودرجــة إثباتــه رهــٌن 
ــات  ــزات والكرام ــن املعج ــر م ــإّن الكث ــك، ف ــم ىلع ٰذل ــل القائ بادليل
ــٌة عقــاًل،  ــا ممكن ــاد، ولٰكّنه ــٌة للمعت ــه خمالف ــاء اهلل وأويلائ ــة ألنبي اثلابت
ــم املطلــق ووصــوهل  ي نقطــع بصــدوره عــن العال

ّ
ــم - اذل والقــرآن الكري

عــن الصــادق األمــن – مــيٌء بٰذلــك مّمــا هــو خمالــٌف لكثــٍر مــن األمور 
ــاء وغرهــم.  ــادة، ســواٌء لأنبي املعت
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ــم  ــا ل ــمعك م ــوعه س ــا ي ــتنار م ــك اس ــينا: »وإن أزعج ــن س ــول اب يق
تتربهــن اســتحاتله لــك، فالصــواب أن ترح أمثــال ذٰلــك إىل بقعــة اإلمان 

مــا لــم يــذدك  عنــه  قائــم الربهــان« ]الطــويّس، رشح اإلشــارات والتنبيهــات، ج 3، ص 418[.

ثانًيا: مناهج دراسة التراث

ــه  ــرتاث وحتليل ــة ال ــة يف دراس ــج املّتبع ــّرض إىل املناه ــّد أن نتع ال ب
ــج  ــذه املناه ــح ٰه ــل تصل ــه، وه ــا مع ــة تعامله ــة كيفّي ــل مالحظ ألج
ذٰللــك أم ال، كمــا أّن املقصــود مــن الــرتاث هنــا في ٰهــذا ابلحــث هــو 
ــن مــن الزمــان  ي تعــّرض ىلع مــدى قرن

ّ
ــّي اإلســاليّم، اذل ــرتاث ادلي ال

إىل ادلراســة وانلقــد واتلحليــل وإعدة القــراءة، وكنــت املخرجــات لصيــغ 
إعدة اتلفكــر يف الــرتاث قــراءاٍت ونظرّيــاٍت ونقاشــاٍت مــن أجــل إجيــاد 
علقــٍة مــا أو قنــاٍة مــا، مــع الــرتاث؛ خللــق مصاحلــٍة مــع مــا يمكــن أن 

ــن، ص 16[ ــل والدي ــري، العق ــاٍص. ]جعف ــٍم مع ــا لفه  أو معارًض
ً

ــوال ــون جمه يك

وبعــد أن واجهــت الكنيســة عصفــًة مــن التشــكيات أّطــرت 
ــاحة  ــايّلة إىل الس ــس اإلش ــت نف ــة، وانتقل ــرتاث واحلداث ــايّلة ال إش

املســلّمة وبنفــس األدوات واآليّلــات.

ــاء  ــدًة، فالعلم ــألًة جدي ــت مس ــالم ليس ــرتاث يف اإلس ــص ال إّن فح
ــر  ــن انلظ ــم ع ــرت هممه ــت ال تف ــب اكن ــع املذاه ــن مجي ــلمون م املس
ــر  ــالح أو اتلطوي ــد واإلص ــداء انلق ــم، وإب ــابق ىلع زمنه ــرتاث الس يف ال
ــة  ــن املعزتل ــة ب ــة الفكرّي ــن احلرك ــك م ــس أدّل ىلع ٰذل ــة، ولي واملوافق
ــألة  ــة، ومس ــة واألخبارّي ــن األصويّل ــاش ب ــدام انلق ــاعرة، واحت واألش
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ــفّية؛ وذلا ال  ــة والفلس ــة واألصويّل ــة الفقهّي ــتدام للنظرّي ــر املس اتلطوي
نّتفــق مــع نــرص حامــد أبــو زيــد فيمــا ذهــب إيلــه مــن أّن اخلطــاب ادليّي 
جيــّدد فهــم انلصــوص ادلينّيــة، ولٰكّنــه يقتــرص ىلع انلــّص الــرشيّع دون 

ــّي، ص  88[  ــاب الدين ــد الخط ــد، نق ــو زي ــع: أب ــا. ]راج غره

وليــس انلظــر يف الــرتاث أمــًرا ســلبيًّا يقــوم بــه املنقلبــون ىلع ادليــن، 
ــن  ــًة م ــالمّية عّم ــة اإلس ــروٌف يف املدرس ــائٌر ومع ــر س ــذا األم ــل إّن ٰه ب
 أنّهــم ال يطلقــون عليــه انلظــر يف الــرتاث، بــل هــو 

ّ
قبــل أهــل العلــم، إال

حــراٌك علــيٌّ متــدّرٌج ضمــن مدخــالٍت وخمرجــاٍت، دائــٌر بــن حــدود 
ادليــن ومعطيــات العقــل العــاّم. وهنــاك مناهــج دلراســة الــرتاث منهــا:

1 ـ المنهج النّصّي

وهــو املقتــرص ىلع ابلحــث يف انلصــوص وقراءتهــا بشــٍل ال يــرج عــن 
ــن  ــي وردت ع ــات الّ ــود الرواي ــا، واملقص ــّي هل ــوّي واتلاري ــار اللغ اإلط
طريــق أهــل العصمــة والطهــارة، ولٰكــن رغــم ٰذلــك، فــإّن ٰهــذا ال يعــي 
عــدم خضــوع ٰهــذا انلحــو مــن انلصــوص العتبــارات انلقديّــة احلديثــة. 

إّن انلــّص واملنهــج انلصــويّص أمــٌر ال مفــّر منــه يف اتلعامــل مــع الــرتاث؛ 
ــٍل  ــد جي ــاًل بع ــا جي ــّم توارثه ــي ت ــوص الّ ــة انلص ــو جمموع ــن ه ألّن ادلي
واملتمّثلــة بالقــرآن والســّنة، وال يــى يف أّن املذاهــب ختتلــف يف نظرتهــا 
  ــرم ــّي األك ــن انل ــا ورد ع ــة يه لّك م ــّنة دلى اإلمامّي ــّنة؛ فالس للس
ــل  ــتوى الفع ــرش  ىلع مس ــي ع ــار االث ــن األطه ــة املعصوم واألئّم
ــده،  ــّي وح ــّنة بانل ــرصون الس ــرون فيح ــا اآلخ ــر، أّم ــول واتلقري والق
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واجلــدل ادلائــر بــن اإلســالمّين والعلمانيّــن(*) حــول انلــّص، هــو عملّيــة 
حتميــل انلــّص قــراءاٍت خــارج ســياق الصنعــة انلمطّيــة ألهــل اتلخّصــص 
ــد واملعــاصة يف  يف العلــوم اإلســالمّية، إذ يشــل أصحــاب منطــق اتلجدي
قــراءة انلــّص ادليــّي ىلع تقليديـّـة املنهــج املّتبــع مــن قبــل أهــل اتلخّصــص 
 يف العلــوم اإلســالمّية يف تعاملهــم مــع انلصــوص وجممــل الــرتاث اإلســاليّم. 

]راجع: شحرور، الكتاب والقرآن، ص 30[

وانلــّص يف اإلســالم يتجّســد يف القــرآن والســّنة، ويه فعل وقــول وتقرير 
انلــّى  واألئّمــة املعصومن االثي عرش  حبســب املذهب اإلمايّم، 
وأّمــا عنــد أهــل الســّنة، فتتمّثــل فقــط بقــول انلــّي  وفعلــه وتقريــره 
فقــط، ولقــد أوىل علمــاء الفريقــن انلــّص اهتماًمــا منقطــع انلظــر، وكتبوا 
يف ذٰلــك املطــّوالت واألصــول احلديثّيــة واملســتدركت والصحــاح، وصّنفــوا 
علوًمــا تتنــاول انلــّص مــن جهــاٍت عديــدةٍ، واالهتمــام بانلــّص يرجــع إىل 

ــام انلــّي . ]راجــع: روشــن، منطــق الخطــاب القــرآينّ، ص 190[ أيّ

2 ـ المنهج العقلّي

ي يعتمــد ىلع اتلحليــل العقــّي، فالعقــل هل قدرة 
ّ

وهــو املنهــج اذل
ــتبعد  ــا، ويس ــبابها ولوازمه ــن أس ــا وب ــط بينه ــداث والرب ــل األح حتلي
ــة هل، واملقصــود مــن بــن  مــا هــو دخيــٌل ال ربــط هل بالسلســلة الرتابطّي

ــريّف.  ــل املع ــل، العق ــات العق إطالق

)*( ال توحــي ٰهــذه املصطلحات إىل الجهويّة إالّ إجامالً، وإالّ فإنّه يوجد بعض املتديّنني )رجال ديٍن 
وغريهم( تعلمنوا ووصفوا أنفسهم بأنّهم متنّورون وليراليّون.
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ــي بهــا تــدرك املعــاين  ــه: قــوّة انلفــس الّ ويعــّرف العقــل املعــريّف بأنّ
ــّي، ص 150[ ــن باجــة األندل ــة. ]انظــر: اب اللكّّي

وال بــأس أن نذكــر كالًمــا للفــارايّب فيــه بيــاٌن بديــٌع للعقــل املقصــود: 
»الــروح اإلنســانّية يه الـّـي تتمّكـــن مــن صــورة املعــى حبــّده وحقيقتــه، 
ــه  ــرتك في ــث تش ــن حي ــوًذا م ــة، مأخ ــق الغريب ــه اللواح ــا عن منفوًض
الكــرة، وٰذلــك بقــّوٍة هلــا تســّى العقــل انلظــرّي ّّ، وٰهــذه الــروح كمــرآٍة، 
ــن  ــا م ــم فيه ــوالت ترتس ــذه املعق ــا، وٰه ــرّي كصقاهل ــل انلظ ــذا العق وٰه
الفيــض اإللـٰـّي، كمــا ترتســم األشــباح  يف املرايــا الصقلّيــة إذا لــم يفســد 
صقاهلــا بطبــٍع، ولــم يعــرض جبهــة صقاهلــا عــن اجلانــب األىلع شــغٌل بما 
ــن  ــت  ع ــإذا أعرض ــل، ف ــّس واتلخّي ــب واحل ــن الشــهوة والغض ــا م حتته
ــم األمــر، حلظــت  امللكــوت األىلع  واتّصلــت   ــذه وتوّجهــت تلقــاء عل ٰه

ــا« ]الفــارايّب، فصــوص الحكــم، منشــورات بيــدار، ص 82[.  ــذّلة العلي بال

، وكٌّ هل وظائفه املختّصة به. وينقسم العقل إىل نظريٍّ وعميٍّ

ــة  ــالل معرف ــن خ ــل م ــة للعق ــة الوظيفّي ــّرف ىلع القيم ــن اتلع ويمك
الوظائــف الرشيفــة الّــي يقــوم بهــا؛ إذ يقــوم بوظائــف تصورّيــٍة 
ــة  ــتدالالته ىلع بقّي ــاته واس ــد يف قياس ــو اعتم ــل ل ــٍة(*)، والعق وتصديقّي

)*( التصّور: مصطلٌح منطقيٌّ يطلق لوصف إدراك اإلنســان لألشــياء دون حكٍم، فالتصّور واإلدراك 
والعلم كلّها تدّل عى معًنى واحٍد. أّما التصديق، فقد اتّضح من خالل بيان التصّور، فإنّه التصّور 
املســتتبع للحكم، فالتصّور هو اإلدراك الســاذج الخايل من كّل قيٍد، أّما التصديق، فهو التصّور 

واإلدراك املعّر عن الحكم. ]انظر: املظّفر، املنطق، ص 16[
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ــا  ــًة حبّجّيته ــتكون حمكوم ــدوده س ــه وح ــإّن حّجّيت ــة، ف أدوات املعرف
ــك األدوات. ــة تل ــب طبيع ــف حبس ــذا يتل ــا، وٰه وحدوده

ــدّل عليهــا،  ــاج إىل ديلــٍل ي ــٌة، وال حتت ــة العقــل الربهــايّن ثابت وحّجّي
ــط  ــراعة رشائ ــن م ــة م ــتدالالت الربهانّي ــع االس ــّد يف مجي ــن ال ب ولٰك
ــا  ــون القضاي ــأن تك ــاّدة، ب ــورة وامل ــث الص ــن حي ــه م ــان وضوابط الربه
 

ّ
الّــي يســتعملها يف الربهــان مســتجمعًة لرشائــط مقّدمــات الربهــان، وإال

ــا اكشــًفا عــن الواقــع ىلع مــا هــو عليــه،  لــم يكــن ٰذلــك القيــاس برهانً
ــات.  ــدى املغالط ــورة إح ــذ ص ــد يأخ ــل ق ب

ــه  ــل يف عالقت ــإّن العق ــة ف ــوص ادلينّي ــل بانلص ــة العق ــا عالق  أّم
بانلصــوص ادلينّيــة هل عــّدة مراتــب:

ــدٍة  ــاٍت مرش ــر إىل لكّّي ــي تش ــوص الّ ــه بانلص ــة األوىل: عالقت املرتب
ــة  ــا إقام ــاد، ودوره هن ــّوة واملع ــد وانلب ــايّن اكتلوحي ــل الربه ــام العق ألح

ــا. ــل أحامه ــوعت وتفصي ــك املوض ــن ىلع تل الرباه

املرتبــة اثلانيــة: عالقتــه بانلصــوص املتناولــة تلفاصيــل معّينــٍة 
اكلقيامــة، فــإن حكــم بشــٍل قطــيٍّ أنّهــا صــادرٌة عــن املعصــوم  وجــب 
اتلصديــق بهــا، وإن لــم يتــّم ٰهــذا ايلقــن، فــال يوجــب العقــل اتلصديــق 
بهــا بنحــٍو يقييٍّ ]انظــر: األنصــاري، فرائــد األصــول، ص 331 - 333[، بــل يكون اتلصديق 
بمقــدار قــّوة ادليلــل القائــم عليهــا، فإّمــا اتلصديــق الظــّيّ أو اتلوّقــف 

فيهــا دون إصــدار حكــٍم مــا.
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املرتبــة اثلاثلــة: عالقتــه بانلصــوص غــر العقديّــة، املتناولــة 
ــن  ــدور ع ــة الص ــت قطعّي ــك، إن اكن ــٍة، ويه كٰذل ــوعٍت تاريّي ملوض
املعصــوم، وجــب اتلصديــق بهــا، وإن لــم يتــّم القطــع بالصــدور، فتبــى 

ــا.  ــاء ىلع يشٍء م ــن دون ابلن ــر املمك ــار األم يف إط

املرتبــة الرابعــة: عالقتــه بانلصــوص املتناولــة للجانــب العمــّي 
املتعلّــق باألحــام الرشعّيــة واملســائل األخالقّيــة.

وأّمــا العالقــة املعرفّيــة بــن العقــل والروايــات، فــي عالقــٌة جذرّيــٌة 
ــة  ــه الرتاتبّي ــل بقوانين ــرشّي، فالعق ــم الب ــياقات اتلفاه ــن س ــرج ع ال خت
ــيٌّ  ــو منط ــا ه ــمه إىل م ــرش، فيقّس ــواه الب ــن أف ــرج م ــا ي ــٌم ىلع م حاك
ا مــن قبــل املتلكّــم ومــا ال يــراد كٰذلــك،  ، ومــا يــراد جــدًّ وغــر منطــيٍّ
كمــا يف حالــة اهلــزل؛ فــإّن الروايــات الــواردة عــن انلــّي األكــرم  وأهــل 
ــوص؛  ــة ىلع انلص ــلطة العقلّي ــذه الس ــل ٰه ــع ملث ــن  ختض ــه املعصوم بيت
ــة؛  ــول الامل ــن العق ــدرت ع ــا ص ــم  إنّم ــادرة عنه ــوص الص ــإّن انلص ف
ذٰللــك ال يمكــن أن تكــون عرضــًة للخطــإ؛ وذٰللــك فــإّن العقــل ال يمكن 
أن يتعــارض مــع نصــوص أهــل ابليــت  الصحيحــة مــن حيــث ادلاللــة 

والصــدور واجلهــة.

وكثــًرا مــا يعتمــد العقــل يف حتليلــه واســتنتاجه ىلع االســتقراء املعتمــد 
ىلع مجــع اجلزئّيــات املتشــابهة (انلمــاذج املتوّفــرة) ومالحظتهــا مــن أجــل 
ٍّ؛ لكونه ثابتًــا يف جزئّيات  ٍّ، واالســتقراء هــو حكــٌم ىلع لكّ اخلــروج حبكٍم لكّ
ٰذلــك الــّلّ، اكحلكــم ىلع احليــوان بتحــّرك الفــّك األســفل حالــة املضــغ؛ 
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لكــون اإلنســان والفــرس وســائر جزئّياتهمــا املشــاهدة كٰذلــك، فــإن اكنت 
 فرّبما 

ّ
ــا وصــار قياًســا مقّســًما، وإال اجلزئّيــات منحــرصًة اكن االســتقراء تامًّ

ــك  ــاس؛ ألّن تل ــبيًها بالقي ــون ش ــاح، فيك ــل اتلمس ــم بمث ــض احلك انتق
اجلزئّيــات تنــوب منــاب األوســط ]الطــويّس، تجريــد املنطــق، ص 13[ اكملثــال املعروف 
يف علــم املنطــق، وهــو تســليط انلــار ىلع احلديــد مــع اختــالف وحداتــه 
ــد  ــأّن احلدي ٍّ ب

ّ
ــٍم لك ــول إىل حك ــة، والوص ــة واألمكن ــف األزمن يف خمتل

ــأّن االســتقراء عدًة مــا يكــون ناقًصــا،  يتمــّدد باحلــرارة، وغــر خــاٍف ب
وعليــه فإنـّـه يفيــد ايلقــن بمقــدار مــا تــّم اســتقراؤه مــن اجلزئّيــات، وأّمــا 
انلتيجــة اللكّّيــة املســتنبطة، فــي ظّنّيــٌة، وأّمــا االســتقراء اتلــاّم، فهــو أمٌر 

نــادٌر. ]انظــر: فــودة، تدعيــم املنطــق، ص 132[

إذن ال بــّد دلارس الــرتاث إذا أراد أن يقــّرر أمــًرا أن جيمــع قبــل 
ــوع؛  ــٌة باملوض ــا هل عالق ــن لّك م ــرتاث م ــه ال ــر علي ــا يتوّف ــره م تقري

. ــّنٍ ــٍم مع ــرج حبك يلخ

الرجوع إىل النصوص األدبّية

ومــن القرائــن املهّمــة الـّـي تعتــمد عليهــا دراســة الــرتاث وفــق املنهــج 
ــي  ــة الّ ــوص األدبّي ــتناد إىل انلص ــو  االس ــرتاث ه ــة ال ــقاليّن يف دراس الع
ظهــرت يف نفــس زمــن املوضــوع أو الشــخصّية حمــّل ابلحــث، اكألشــعار 
الّــي قيلــت يف حّقــه ومناســباتها مدًحــا أو قدًحــا، واخلطــب أو األشــعار 
ــر  ــر يوّف ــذا األم ــإّن ٰه ــا، ف ــخصّية أيًض ــس الش ــن نف ــدرت م ــي ص الّ
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عنــاص تقــّرب ابلاحــث مــن احلكــم انلهــايّئ، ولعــّل بعضهــم مــن يّتخــذ 
مــن ٰذلــك منهًجــا يســّميه باملنهــج األديّب.

يقــول بعــض ابلاحثــن: »واألدب وثيــق الصلــة باتلاريــخ، فهــو مــرآة 
العــرص، وهــو تعبــٌر عــن أفــار اإلنســان وعواطفــه، وهــو يفصــح عــن 
دخائــل البــرش ويصــّور أحالمهــم وأمانّيهــم، ويرســم نــوايح خمتلفــًة مــن 
حياتهــم الواقعــة، مــن حيــاة األفــراد أو اجلمــاعت، ومــن حيــاة املدينــة أو 
الريــف، بــل ومــن انلظــم، ومــن احلــال االقتصاديـّـة، ومــن العلــم والفّن، 
ومــن احلــرب والســالم، ومــن لّك مــا يقــع حتــت حــّس اإلنســان ويدخــل 

يف نطــاق إدراكــه أو تصــّوره« ]حســن عثــامن، منهــج البحــث التاريخــّي، ص 38[.

3 ـ المنهج التأويلّي

اهلرمنيوطيقــا أو فــّن تفســر انلــّص منهــٌج - ورّبمــا أطلقــوا عليــه علًما 
- انطلــق يف بدايتــه بســيًطا، ثــّم أخــذ يتطــّور رويــًدا وفــق اإلضافــات الّي 
تــواىل عليهــا ابلاحثــون واملهتّمــون، إّن لكمــة )Hermeneutics( يه اتلعبــر 
ــس)،  ــيكّية )Hermeneus( (هرم ــة الكالس ــة ايلونانّي ــزّي لللكم اإلنكل
وتعــي املفــسّر أو الشــارح، ويف موضــٍع من كتابــات الفيلســوف أفالطون 
وصــف الشــعراء بأنّهــم مفــّرو اهلل، ويف األســطورة ايلونانّيــة اكن هرمــس 
رســول اآلهلــة يتمــّز برعتــه ورشــاقته، وكن عمله هــو أن ينقــل إىل انلاس 
يف األرض رســائل وأرسار آهلــة أويلمبــوس )Olympus(، اكن هرمــس قــادًرا 
بنعلــه ذي األجنحــة ىلع تســر الفجــوة بــن اإللٰــّي والعالــم البــرشّي، 
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ويصــوغ بكلمــاٍت مفهومــٍة ٰذلــك الغمــوض القابــع وراء القــدرة البرشّيــة 
ىلع اتلعبــر، كيــف يمكــن لعالــي اإللٰــّي والبــرشّي أن يتواصــال 
ــذا الرســول؟ وكيــف يمكــن تــاوز فجــوة اتلفاهــم بــن اآلهلــة  بــدون ٰه
 واجلنــس البــرشّي؟ مهّمــة هرمــس يه بنــاء جــر اتلفاهــم بــن العاملــن، 
ــة.  ــأذن البرشّي ــا ل ــًى وواضًح ــيئًا ذا مع ــا ش ــدو العقليًّ ــا يب ــل م  وجع

]جاسري، مقدمة يف الهرمينوطيقا، ص 12[

ولــم تقتــرص اتلأويلّيــة ىلع تفســر انلــّص، بــل ختّطــت ٰذلــك تلصــل 
إىل تفســر اتلاريــخ مــع ابلعــد الزمــّي بــن املفــّر واحلــوادث اتلاريّيــة، 
ــّص)  ــل (انل ــن ادلاخ ــت م ــة انتقل ــول إّن اتلأويلّي ــن الق ــايل يمك وباتل

ــراءات معــارصة، ص 23[ ــة ق ــة، مجلّ ــارج. ]انظــر: ســبحاين، مفهــوم التأويليّ ــمل اخل لتش

ــل.  ــر واتلأوي ــراءة واتلفس ــة الق ــت مثاب ــع أمس ــوادث والوقائ فاحل
]راجــع: نــارص، اللغــة والتأويــل، ص 95[

ولــم تقتــرص اتلأويلّيــة ىلع تفســر انلــّص، بــل ختّطــت ٰذلــك تلصــل 
إىل تفســر اتلاريــخ مــع ابلعــد الزمــّي بــن املفــّر واحلــوادث اتلاريّيــة، 
ــّص)  ــل (انل ــن ادلاخ ــت م ــة انتقل ــول إّن اتلأويلّي ــن الق ــايل يمك وباتل
لتشــمل اخلــارج ]انظــر: ســبحاين، مفهــوم التأويليّــة، مجلّــة قــراءاٌت معــارصٌة، ص 23[، 
ــل.  ــر واتلأوي ــراءة واتلفس ــًة للق ــت مثاب ــع أمس ــوادث والوقائ فاحل

]راجــع: عــامرة نــارص، اللغــة والتأويــل، ص 95[

ويمكــن مــن خــالل شــاليرماخر أن نتصــّور اتلأويلّيــة بشــٍل 
واضــٍح، فإنّــه عّرفهــا بأنّهــا "نظرّيــة الفهــم"، إذ تــاوز اتلأويلّيــة 
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الكالســيكّية إىل اتلأويلّيــة الرومانســّية الـّـي أبدعهــا مــن خــالل فكــرة 
ــل  ــدأ باتلأوي ــّص يب ــارئ انل ــم )Misunderstanding(، فق ــوء الفه س
ــة ســوء الفهــم يف لّك   فهــم انلــّص الحتمايّل

ً
ــراءة حمــاوال ــة الق مــن بداي

مراحــل القــراءة، وعــدم االقتصــار ىلع اتلأويــل عنــد مواجهــة اإلبهــام 
ــر، ص 109[ ــالير ماخ ــد ش ــة عن ــّي، التأويليّ ــر: الواعظ ــابق. ]انظ ــا يف الس ــب، كم فحس

ــة  ــة ىلع اخلاّصّي ــه اتلأويلّي ــاليرماخر يف حتليالت ــز ش ــايل »ارتك وباتل
ــل يف رأيــه فــّن  ــة تمّث ــة اتلحــاور معــه، فاتلأويلّي اجلديّلــة للنــّص وحتمّي
ــم  ــى إىل فه ي يس

ّ
ــخص اذل ــّص، فالش ــاب وللن ــح للخط اإلدراك الصحي

انلــّص جيــب عليــه أن يتحــاور معــه حــّى يصــل مــن خــالل ٰذلــك إىل 
ــة فــّن ســماع بــالغ  ــل اتلأويلّي ــّم تمّث مــا وراء داللــة األلفــاظ، ومــن ث
ــا  ــن هن ــامع، وم ــم والس ــن املتلكّ ــع ب ــوار الواق ــم احل ــّن فه ــم وف املتلكّ
ي حيملــه شــاليرماخر عــن اتلأويلّيــة يقــوم ىلع 

ّ
يّتضــح نلــا أّن اتلصــّور اذل

ــة القائمــة بــن املتحاوريــن، فعــى ضــوء  ــة اجلديّل ــذه األرضّي أســاس ٰه
ــع  ــق للواق ــّص واملطاب ــق للن ــم ادلقي ــة يضــيح الفه ــة اتلأويلّي ــذه الرؤي ٰه
ــؤ"  ــدس واتلنّب ــرصي احل ــده "عن ــإّن تأكي ــة، ف ــة الصعوب ــًرا يف اغي أم
واحتمــال عــدم مطابقتهمــا مــع معــى انلــّص الواقــّي أّدى إىل أن حتيــط 

ــرتّدد« ]املصــدر الســابق، ص 110[. ــام وال ــن اإلبه ــٌة م ــر هال ــم واتلفس بالفه

ــور  ــذور واملحظ ــدود املح ــن ح ــوا م ــج خرج ــذا املنه ــاب ٰه إّن أصح
ــاًل  ــر أديبٍّ قاب ــصٍّ آخ ــربوه كأّي ن ــّي، واعت ــّص ادلي ــع انل ــل م يف اتلعام
ــاء  ــل علم ــده يف تعام ــا ال ت ــه. مّم ــة علي ــرؤى اهلرمينوطيقّي ــق ال تلطبي
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ــاز  ــة اإلعج ــن حال ــون م ــم متيّقن ــّي؛ فه ــّص ادلي ــع انل ــلمن م املس
ــك  ــاوز ٰذل ــهولة ت ــن الس ــس م ــاًل، ولي ــرآن مث ــا الق ــف به ــي يّتص الّ
ــول:  ــويّئ يق ــّيد اخل ــد أّن الس ــرو أن ت ــال غ ــر، ف ــر واتلفس يف اتلنظ
ــاب  ــر الكت ــن ظواه ــذا ع ــري ٰه ــد يف تفس ــارئ أيّن ال أحي ــيجد الق »وس
ــار  ــن اآلث ــة م ــرق الصحيح ــر أو الط ــت باتلوات ــا يثب ــه، وم وحمكمات
الــواردة عــن أهــل بيــت العصمــة مــن ذّرّيــة الرســول ، ومــا اســتقّل 
ي جعلــه اهلل حّجــًة باطنــًة كمــا جعــل 

ّ
 بــه العقــل الفطــرّي الصحيــح اذل

 نبّيــه  وأهــل بيتــه املعصومــن حّجــًة ظاهــرًة« ]الخــويّئ، البيــان يف تفســري القــرآن، 
ص 11[. وال يفهــم مــن ٰذلــك اتلعّصــب ورســم حــدوٍد صارمــٍة غــر منطقّيــٍة 

للتعامــل مــع القــرآن، فهنــاك فــرٌق بــن ٰذلــك وبــن التســّيب العلــّي 
واتلهّتــك املعــريّف يف العالقــة مــع القــرآن أو الســّنة املطّهــرة، وهنــاك آياٌت 
ــر واتلفّكــر يف القــرآن الكريــم،  كثــرٌة وروايــاٌت أكــر حّثــت ىلع اتلدبّ
منهــا أّن رجــاًل ســأل اإلمــام الصــادق  فقــال هل: »مــا بــال القــرآن ال 
 غضاضــًة؟ فقــال: ألّن اهلل - تبــارك وتعــاىل 

ّ
يــزداد ىلع النــرش وادلرس إال

- لــم جيعلــه لزمــاٍن دون زمــاٍن، وال نلــاٍس دون نــاٍس، فهــو يف لّك زمــاٍن 
ــوم القيامــة« ]الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا،  ــٌد، وعنــد لّك قــوٍم غــضٌّ إىل ي  جدي
ج 1، ص 93[. أي أّن بــاب الفهــم املتــوايل مــن قبــل املســلمن مفتــوٌح وجماٌز، 

وقــد يتمــّز باحلّجّيــة، ولٰكــن ضمــن رشوٍط يه تلــك الـّـي ذكرهــا الســّيد 
اخلــويّئ أعــاله، مّمــا يســتديع اتلخّصص يف علــوٍم معّينــٍة؛ حّى يتمّكـــن 
قــارئ انلــّص مــن الوصــول إىل نتائــج جديــدٍة منســجمٍة. إّن حتصيــل املراد 
اجلــّدّي للمتلكّــم هــو اهلــدف انلهــايّئ مــن اتلمّعــن يف انلــّص ومراجعتــه 
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ــم  ــوا حبوثه ــا عّمق ــول حينم ــاء األص ــا أراده علم ــذا م ــره؛ وٰه وتفس
اللغوّيــة، وعليــه يمكــن القــول إّن نظــر علمــاء أصــول الفقــه منســجٌم 
ــي،  ــر: الواعظ ــة. ]انظ ــيكّية والرومانطيقّي ــا الكالس ــة اهلرمينوطيق ــع مرحل م

ــة فقــه أهــل البيــت، العــدد 20، ص 220[ ــة تفســري النــّص، مجلّ الشــهيد الصــدر ونظريّ

ثالًثا: نقد إشكالّية المتخّيل

ال يــى ىلع ابلاحــث يف الــرتاث ادليــّي االســاليّم العــاّم، أنّــه حيــوي 
ىلع خليــٍط مــن الغــّث والســمن، واتلباســاٍت بــن مــا هــو حــقٌّ ومــا هــو 
باطــٌل، ولٰكــّن ٰذلــك ال يــرّبر اإليمــان باالتلبــاس أو اجلفــاء مــع ادليــن، 
ــة  ــدرة ىلع معرف ــدم الق ، وع ــاليعٍّ ــكايلٍّ اقت ــٍج رادي ــق منه ــم وف واحلك
ــم  ــّرع في احلك ــويش، والت ــخ بالتش ــام اتلاري ــه، واتّه ــّق واتّباع احل
بكــون الكثــر مــن مضامينــه مّمــا هــو مســلٌّم بــن املســلمن بأنّــه مــن 
ي ال واقــع هل وراء تراكــم اتلخّيــالت عــرب اتلاريــخ، وقــد تقّدم 

ّ
املتخّيــل اذل

 بــأن يكــون 
ّ

ــٌل إال ــه متخّي ــا ال نســتطيع أن نصــف أمــًرا بأنّ ــا بأنّن أن بيّّن
 فــاّن هل حــّزًا مــن اإلمــان، ولــان اتلوّقــف فيــه - 

ّ
ممتنًعــا عقــاًل، وإال

إن لــم جنــد مــا يثبتــه مــن ادليلــل - هــو املوقــف الصحيــح عقــاًل، ىلع 
ــر هل دروب  ــث وتن ــعف ابلاح ــًة تس ــًة وعقالئّي ــط عقلّي ــاك ضواب أّن هن
ــوي  ــاليّم حي ــرتاث اإلس ــإّن ال ــٍل عمٍّ، ف ــة، وبش ــن احلقيق ــث ع ابلح

نمطــن مــن املنتــج:
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1- المنتج النصوصّي المقّدس

إّن انلــّص ادليــّي اإلســاليّم يتمّثــل يف القــرآن الكريــم والســّنة انلبوّيــة 
ــًة دون  ــا مقّدس ــا نصوًص ــول إّن دلين ــألة بالق ــي املس ــرة، وال تنق املطّه
ي 

ّ
ــص اذل ــق املتخّص ــّي دلى الفري ــادّي والفه ــب االجته ــراعة اجلان م

ــان  ــرااغت الزم ــأ ف ي يم
ّ

ــهدون"، اذل ــاء" أو "املجت ــه "العلم ــق علي يطل
برتاكمّيــٍة قرائّيــٍة تســتوعب منــايح احليــاة واملوضــوعت املتجّددة - ســواٌء 
ــا يمكــن  ــك - مّم ــدة أو األخــالق أو غــر ٰذل ــد الفقــه أو العقي ىلع صعي
ــة  ــة املعرفّي ــورة، إّن الرتاكمّي ــة املذك ــوص املقّدس ــن انلص ــتمداده م اس
ــوص  ــك انلص ــت تل ــاٍت خّصص ــّور آيّل ــة أّدت إىل تط ــوص ادلينّي للنص
ضمــن علــوٍم هلــا موضوعهــا املســتقّل وأدوات الفعــل اتلخّصــّي العلّي.

2- المنتج الفهمّي المنضبط

ــاس،  ــاة انل ــن يف حي ــة ادلي ــل ديموم ي يتكّف
ّ

ــو اذل ــج ه ــذا املنت إّن ٰه
فصحيــٌح أّن ديــن اإلســالم خــادٌل، وٰهــذا اخللــود مــالزٌم ثلبــات أحامــه، 
بمعــى أّن هلــا القــدرة ىلع تأمــن احلاجــات اإلنســانّية يف خمتلــف األزمنــة 
واألمكنــة: »حــالل حمّمــٍد حــالٌل إىل يــوم القيامــة، وحــرام حمّمــٍد حــراٌم 
ــوم القيامــة« ]الكلينــّي، الــكايف، ج 1، ص 58[، ولٰكــّن اثلبــات مــالزٌم لعــدم  إىل ي
ــّل  ــن ح ــّد م ــك ال ب ــوعٍت؛ فذٰلل ــن موض ــّدد م ــا يتج ــع م ــجام م االنس
ٰهــذه اإلشــايّلة، ولــم يقــف اإلســالم عجــًزا عــن حــّل ٰهــذه اإلشــايّلة، 
وأوجــد احللــول هلــا، وســوف نقــارب احلــّل فيمــا يــي بواســطة الضبــط 

الفقــّي والضبــط الــروايّئ.
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أ ـ الضبط الفقهّي

ــل  ــل أه ــن قب ــادّي م ــّي واالجته ــب الفه ــا إىل اجلان ــا آنًف ــد أرشن وق
ــة يف  ــاق االجتهاديّ ــل يف األنس ــم ىلع العم ــاء)، ودأبه ــاص (العلم االختص
خمتلــف العلــوم ذات العالقــة، ولٰكــّن أقــى مــا يواجهــه أهــل العلــم يأيت 
يف الفقــه خاّصــًة وفــق ســؤال: كيــف لدليــن اثلابــت أن يكــون خــادًلا يف 
؟ وهنــا نكــون أمــام مدخــالٍت يمكــن اختصارهــا يف العنــاص  علــٍم متغــّرٍ
اآلتيــة: عالقــة اإلنســان بالطبيعــة، وعالقــة اإلنســان باإلنســان، وعالقــة 
ــاء  ــد الفقه ــد أوج ــاىل. وق ــاهلل تع ــان ب ــة اإلنس ــه، وعالق ــان بنفس اإلنس

آيّلــاٍت معّينــًة للتعامــل مــع لّك عنــرٍص مــن ٰهــذه العنــاص.

ب ـ الضبط الروايّئ

إّن الفهــم املنضبــط يتجــّى يف تقعيــد احلديــث وتصنيفــه، مــن أجــل 
تفــادي الســلبّيات الّــي ختلقهــا بعــض العوامــل، مثــل وضــع الوّضاعــن 
ــة واحلــذف  وتباعــد الزمــن وأخطــاء انلقــل والنســخ والســقط واإلضاف
ي اكن هل 

ّ
ــد، واالختــالف الســيايّس والعقــدّي، اذل ــد وغــر املتعّم املتعّم

األثــر الســلّي ابلالــغ ىلع مســرة الروايــة.

ــث  ــيم احلدي ــاء إىل تقس ــت العلم ــورة دع ــل املذك ــذه العوام إّن لّك ٰه
ــوع،  ــل، واملرف ــف، واملرس ــق، والضعي ــن، واملوثّ ــح، واحلس إىل: الصحي
 صيانــٌة للنــّص األصــّي واحلفــاظ ىلع قدســيته مــن 

ّ
مــا ٰهــذه العملّيــة إال

ــر. ــل وادلّس والزتوي ــذب واتلخيي الك
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ــرص  ــلم يف ع ــع املس ــا املجتم ــب به ــي أصي ــن الّ ــى أّن الف وال ي
ــتطاعت أن  ــة اس ــن الصحاب ــا ب واره

ُ
ــتعر أ ــي اس ــروب الّ ــالة واحل الرس

ــًة  ــت دينّي ــّيًة وانته ــدأت سياس ــب ابت ــرٍق ومذاه ــع إىل ف ــم املجتم تقس
ــا  ــا، مّم ــا وعقيدته ــا وتأويله ــرها ورواياته ــا تفس ــٍة هل ــًة، وّك فرق حبت
يلــي بثقــٍل ىلع ابلاحــث عــن احلقيقــة يف وســط ركٍم هائــٍل مــن الــرتاث 

ــخ، ص 49[ ــكالم والتاري ــم ال ــلهب، عل ــع: س ــلّم. ]راج املس

ارتباط البحث التاريخّي بالبحث الروائّي

هنــاك أمــٌر جديــٌر باذلكــر، وهــو أّن ابلاحثــن ذكــروا صعوبــة 
ــا  ــّي، طامل ــث اتلاري ــٍة يف ابلح ــٍة يقينّي ــٍة ثابت ــن علمّي ــتخالص قوان اس
ــن  ــّرة، وم ــانّية ذات اإلرادة احل ــخصّية اإلنس ــول الش ــور ح ــه يتمح أنّ
الصعــب الوصــول إىل املوضوعّيــة، فليــس اتلاريــخ اكلكيميــاء والفزيــاء 
ــر  ــك اكرل بوب ــب إىل ٰذل ــد ذه ــٍة، وق ــن ثابت ــن بقوان ــاًل - املؤّطرت - مث
)Karl Popper( باعتبــار تأثـّـر اتلاريــخ يف ســره بنمــّو املعرفــة اإلنســانّية، 

ــؤ بمســتقبل ســر  ــم كيــف تنمــو، وباتلــايل ال يمكــن اتلنّب ــي ال نعل الّ
ــخ، ص 12[ ــث يف التاري ــج البح ــرّي، منه ــر: الحوي ــايّن. ]انظ ــخ اإلنس اتلاري

ولٰكــّن املوضوعّيــة متوّفــرٌة يف ابلحــث اتلاريــّي االســاليّم يف اجلملــة؛ 
ــخص  ــره الش ي يوّف

ّ
ــّدس) اذل ــرد واملق ــة (ال ــٌم ىلع ثنائي ــٌث قائ ــه حب ألنّ

املعصــوم. وبعبــارٍة أخــرى نقــول: إنـّـه الــرد انلاظــر إىل املقــّدس املحــّدد 
(املعصومــن)، ال الــرد املنفلــت لشــخصّياٍت منفلتــٍة، واملقــّدس 
مرتبــٌط بمنظومــٍة معرفّيــٍة ىلع املســتوين انلظــرّي والعمــّي، هلــا ثوابــت 
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ــت  ــد ثواب ــّم يوج ــن ث ــا، وم ــا وتغافله ــروج عنه ــّح اخل ــاٌت ال يص ّي
ّ
ولك

ــث. ــّراٌت يف ابلح ومتغ

ــي دعــت لربــط اتلاريــخ باحلديــث عنــد املســلمن - أو  واملناســبة الّ
باألحــرى علــم اتلاريــخ بعلــم احلديــث - أّن علــم اتلاريــخ وثيــق الصلــة 
ــق يف  ــاج إىل اتلحقي ــار االحتي ــرآن؛ باعتب ــر الق ــث وتفس ــة احلدي برواي
مناســبات نــزول اآليــات واحلــوادث الّــي شــهدت صــدور الروايــات، وال 
ســّيما تلــك الصــادرة عــن انلــّي األكــرم ، واهتــّم املســلمون بالســر 
واملغــازي، ورسد جمرياتهــا باالعتمــاد ىلع أحاديــث انلــّي ، وباإلضافــة 
إىل ٰذلــك فقــد ظهــرت فئــٌة تهتــّم باتلاريــخ، ولٰكّن ســياق اهتمامهــا يتلف 
طلــق عليهــم "األخبارّيــون"(*) اذّليــن 

ُ
تماًمــا عــن اهتمــام غرهــم، فٰهــؤالء أ

ــا  ــار القديمــة واحلاي ــوا جيلســون يف املســاجد ويــروون للنــاس األخب اكن
واألســاطر، الـّـي يتلــط فيهــا الواقــع باملتخّيــل ]انظــر: املصــدر الســابق، ص 114[، 

وٰهــؤالء يطلــق عليهــم القّصاصــون كمــا هــو معــروٌف. 

الســّيدة  ســيرة  علــى  المتخّيــل  إلشــكالّية  تعّســفيٌّ  تطبيــٌق 

 الزهــراء 

بعــد أن تعّرفنــا ىلع إشــايّلة املتخّيــل يف الــرتاث الإســاليّم حتليــاًل، 
ــخ  ــدل اتلاري ــاب "ج ــف كت ــد مؤلّ ــا عن ــا هل ــا تطبيقيًّ ــذ نموذًج نأخ
واملتخّيــل.. ســرة فاطمــة" الاتــب بســام اجلمــل، إذ يقــول: »ولعــّل مــن 

)*( ليس املقصود من املصطلح هنا املدرسة األخباريّة املعروفة.
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ــذا  ــا ٰه ــث يف موضوعن ــق ابلاح ــن أن تقل ــي يمك ــات الّ ــّم الصعوب أه
ــا:  ــث هم ــة ابلح ــيّن يف مدّون ــن أساس ــن خطاب ــل ب ــق واتلداخ اتلعال
خطــاب اتلاريــخ... وخطــاب املتخّيــل... حــّى أنّــه يصعــب أحيانًــا 
ــا« ]الجمــل،  ــٍة بينهم ــدوٍد فاصل ــة ح ــر إقام ــن ذاك، وتع ــذا م ــص ٰه ختلي
ــة  ــة اتلغذي ــٍة لعملّي ــارٍة واضح ــل.. ســرية فاطمــة، ص 18[. يف إش جــدل التاريــخ واملتخيّ

الـّـي يقّدمهــا اتلاريــخ للخيــال، مّمــا يســتفّزه ىلع إنتــاج معطيــاٍت رسديـّـٍة 
مســتجّدٍة. ولٰكــن يوجــد يف ثنايــا ابلحــث مــا ال عالقــة هل بمسألــة جدل 

ــا: ــل، ومنه ــخ واملتخّي اتلاري

أّواًل: تكّلم الجنين

يقــول الاتــب يف مقالــة ادلنيوّيــات - كمــا يطلــق عليهــا - ضمــن مــا 
قــاهل مــن اســتبعاداته وخمّيالتــه: »أّمــا تكلـّـم ابنــة الرســول - ويه ال تــزال 
ــا يف بطــن أّمهــا - فيعــرّب عندنــا، مــن وجهــة نظــر اتلحليــل  بعــد جنينً
ي 

ّ
ــياق اذل ــا، والس ــع ذاته ــٍة م ــا متأّزم ــيٍّ ألن ــواٍر خ ــن ح ــّي، ع انلف

اندرجــت فيــه ٰهــذه احلادثــة الفارقــة يفصــح عــن ٰذلــك بوضــوٍح تــامٍّ«. 

ــا  ــة  لّم ــادق : »إّن خدجي ــٍر الص ــام جعف ــة لإلم ــي رواي ف
ــن  ــّن ال يدخل ــة، فك ــوُة مّك ــا نس ــول اهلل ، هجرته ــا رس ــزّوج به ت
عليهــا،  تدخــل  امــرأًة  يرتكــن  وال  عليهــا،  يســلّمن  وال  عليهــا، 
فاستوحشــت خدجيــة ذٰللــك، وكن جزعهــا وغّمهــا حــذًرا عليــه ، فلّمــا 

ــا«. ــا، وتصرّبه ــن بطنه ــا م ــة  حتّدثه ــت فاطم ــة  اكن ــت بفاطم حل
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ثــّم يقــول الاتــب: »جــيٌّ مــن ٰهــذا اخلــرب أّن خدجيــة اكنــت تعيــش 
وضًعــا نفســيًّا حرًجــا يبعــث ىلع القلــق، وهــو وضــٌع - فيمــا يبــدو - امتّد 
لســنواٍت... وإذا اكن ظاهــر اخلــرب يــربز مواســاة اجلنــن لأّمــه، والشــّد من 
أزرهــا، فــإّن األمــر ال يعــدو أن يكــون عندنــا لعبــًة باملــرأة، فاثلالــوث: 
(االســتيحاش)، و(اجلــزع)، و(الغــّم)، دفــع خبدجيــة إىل مناجــاة نفســها 
ــا مــن الســلوى، وتفــوز  ــا تــد بٰذلــك رضًب عــرب حمــاورة جنينهــا؛ لعلّه
ــا حتــت  بقســٍط مــن الراحــة انلفســّية، وإن اكن حاهلــا يف احلقيقــة واقًع

تأثــر (اســتيهاماٍت) )fantasmes(« ]الجمــل، جــدل التاريــخ واملتخيّــل، ص 66 و67[.

النقد

حيــّول الاتــب نفســه هنــا إىل متخّصــٍص يف علــم انلفــس، وهــو نفــس 
ي يذكــره كثــًرا حــول الســّيدة الزهــراء ، فقد 

ّ
مصطلــح (اتلحويــل) اذل

ــس!  ــم انلف ــٍص يف عل ــٍص يف األدب إىل متخّص ــن متخّص ــه م ــب نفس قل
حــّى أنـّـه قــال: »عندنــا مــن وجهــة نظــر اتلحليــل انلفــّي«؛ يك يؤّكــد أنـّـه 
صاحــب نظــٍر يف علــم انلفــس، ثــّم يعمــل ماكنــة اخليــال عــن حــواٍر خيٍّ 
تقــوم الســّيدة خدجيــة أّم املؤمنــن مــع ذاتهــا مــن أجل اخلــروج مــن األزمة 
انلفســّية الـّـي ختّيــل أنّهــا تعيشــها، وحــّوَل املســألة مــن خــوف خدجية ىلع 
الرســول وقلقهــا عليــه وىلع الرســالة اخلاتمــة، إىل ثالــوٍث مــن االســتيحاش 
واجلــزع والغــّم، وال جييــب الاتــب عــن ســبب ٰهــذه األزمــة الـّـي تعيشــها 
أّم املؤمنــن، ثــّم يذكــر مجلــًة لــم أعــرف مــا مناســبة حرشهــا يف الســياق: 

"فــإّن األمــر ال يعــدو أن تكــون عندنــا لعبــًة باملــرأة".
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أقــول: إن تكلــم اجلنــن مــع  أّمــه هــو أمــٌر ممكــٌن عقــاًل، فمــا املانــع 
ــاس،  ــاد دلى انل ــب املعت ــتبعٌد حبس ــو مس ــم، ه ــك؟ نع ــن ذٰل ــّي م العق
ــا  ــكّل م ــه وب ــكالم أّم ــن ب ــر اجلن ــة تأثّ ــت ادلراســات احلديث ــد أثبت وق
لّفــت حبــوٌث 

ُ
جيــري حــوهل، وهل ردود أفعــاٍل متناســبٌة مــع ذٰلــك، وقــد أ

ــة اتلعامــل مــع اجلنــن وهــو يف بطــن أّمــه، منهــا ىلع  وكتــٌب عــن كيفّي
ــه«. ســبيل املثــال كتــاب »تربيــة اجلنــن يف بطــن أّم

وقــد ذكرنــا ســابًقا أّن جمــّرد االســتبعاد العــادّي ال يعّد مســواًّغ تلفســره 
 كيــف 

ّ
بكونــه متخّيــاًل، خاّصــًة مــع  شــخصّيات األنبيــاء واألويلــاء، وإال

يفــّر  اجلمــل حــل الســيدة مريــم  مــن دون زوٍج، أو كيــف يفــّر 
، والشــخصّية الـّـي يتلكـّـم عنها  تكلـّـم الســّيد املســيح وهــو يف املهــد صــيٌّ
ــي احتضنــت الرســول والرســالة  ــرأة الّ يه أم املؤمنــن خدجيــة، تلــك امل
ــن  ــه م ــت ب ــن آمن ــي أّول م ــف، ف ــب املواق ــاندته يف أصع ــي س والّ
النســاء، وبذلــت لّك ماهلــا يف ســبيل ادلعــوة انلاشــئة، وحتّملــت قســاوة 
ــة  ــت صيع ــرض، إىل أن مات ــش وامل ــوع والعط ــن اجل ــعب م ــار الش حص
تلــك احلزمــة مــن الظــروف، وٰهــذا لعمــري يــدّل ىلع قــّوة شــكيمٍة وصــرٍب 
كبــٍر وقــّوةٍ ىلع حتّمــل الصعــاب وتذيللهــا وىلع نفــٍس أبّيــٍة قــد اســتحّقت 

ــح البخــارّي، ج 4، ص 231[ ــاىل. ]انظــر: البخــارّي، صحي ــن اهلل تع ــالم م الس

ٰهــذا ويــأيت بعــد ٰذلــك مــن يّتهمهــا بأنّهــا تعــاين مــن أمــراٍض نفســّيٍة 
ومــا إىل ٰذلــك مــن أوهــاٍم ومتخّيــالٍت! يلفــّر موقًفــا أو حدثـًـا لــم ترتضه 

نفســه، وكن األجــدر بــه أن يتوّقــف فيــه ىلع األقــّل. 
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 ثانًيا: والدة السّيدة الزهراء

ــاء  ــّيدة نس ــة والدة س ــب يف قضّي ــا الات ــاالٍت وّجهه ــّدة إش ــاك ع هن
ــا: ــرّد عليه ــا ون العاملــن، نذكــر بعضه

 1- ذكــر الاتــب اعتقــاد الشــيعة - كمــا أســماه - بمــان مــودل الســّيدة 

الزهــراء ، ثــّم قــال: »ويبــدو أّن االحتفــال بمولوديـّـة فاطمــة نشــأ مــن 
أعمــال اتلعّهــد والصيانة للمــان املذكــور« ]الجمــل، جــدل التاريــخ واملتخيّــل، ص 132[.

النقد

ــن  ــدو"، وم ــة "يب ــتخدم لكم ــا يس ــه أيًض ــب، فإنّ ــا الات ــا عوّدن كم
حّقنــا أن نســأهل: مــا دخــل أعمــال الصيانــة بتحويــل مــاٍن إىل مقــّدٍس، 
أو ىلع األقــّل بنشــوء االحتفــال بمــودل شــخٍص؟ ٰهــذا إذا اكن مقصــوده يف 
زمــاٍن اكن يمكــن الوصــول إيلــه، ولٰكــن منــذ زمــٍن ليــس بالقريــب لــم 
يعــد يتســّى للشــيعة تعاهــد مــان والدة الســّيدة فاطمــة  وصيانتــه 

وهــو خــارٌج عــن نفوذهــم؟!

إنّنــا حينمــا نطــرح ٰهــذه األســئلة أحيانًــا، أو يكــون نقدنــا بســؤاٍل، 
ــة  ــة العرفّي ــز ىلع الرجــوع للحال ــارئ العزي ــه الق ــك مــن أجــل تنبي فٰذل
ــة  ــأ يف مقال ــه اخلط ــح دلي ــاس؛ يك يّتض ــن انل ــداول ب ــة واملت واالجتماعّي
ــة،  ــاغة واملرفوض ــر املستس ــارات غ ــه، أو اإلث ــة من ــب، أو املبالغ الات

ــه. ــذا انلــوع مــن الســؤال حيمــل اجلــواب بذات وٰه

2- قــال: »ويتــّم االحتفــال الرســّي ايلــوم بمــودل فاطمــة عنــد الشــيعة 
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ــديٍّ  ــاٍل تمهي ــود احتف ــع وج ــٍة، م ــّنٍة قمرّي ــن لّك س ــان م ــوم 20 رمض ي
يســبقه يــوم 15 مــن شــهر شــعبان، وهــو اتلاريــخ املوافــق مليــالد املهــدّي 
ــة  ــد اإلمامّي ــروف عن ــاريّس املع ــلمان الف ــاة س ــخ وف ــّي، وتاري الفاط

ــرباءة"« ]املصــدر الســابق[. ــة ال ــة بـــ "يلل االثــي عرشّي

النقد 

ــكالم ىلع  ــي ال ــف يل ــّي - كي ــو األاكدي ــب - وه ــف ىلع الات أتأّس
عواهنــه دون مــراعٍة للحقائــق اتلاريّيــة، فالســّيدة الزهــراء  ودلت 
ــادى  ــن مج ــن م ــة يف العرشي ــي عرشّي ــيعّية االث ــادر الش ــب املص حبس
اآلخــرة ]الطــرّي، دالئــل اإلمامــة، ج 6، ص 15[، وبمجــّرد حبــٍث بســيٍط يف املدّونــات 

ــه. ــك بنفس ــل إىل ٰذل ــن أن يتوّص ــة يمك اإللكرتونّي

ــك  ــل ذٰلل ــدّي ، وال دخ ــام امله ــودل اإلم ــيعة بم ــل الش ــم، حيتف نع
بمــودل الســّيدة الزهــراء ، ثــّم إّن الشــيعة ال يطلقــون لقــب الفاطــّي 
ىلع اإلمــام املهــدّي ، وقــد يكــون املؤلّــف خلــط بــن الشــيعة 

ــم.  ــة وغره اإلمامّي

وكشــيعٍة وباحثــن لــم نســمع بـــ "يللــة الــرباءة"، وال نعلــم تأريــخ وفاة 
ــاريّس تفصياًل.  ــلمان الف س

3- قــال الاتــب: »ومــن املظاهــر املمــّزة لالحتفــال بمولوديّــة فاطمــة 

ــال غــر   النســاء واألطف
ّ

ــه ال حيــرضه إال ــران، أنّ دلى شــيعة العــراق وإي
ابلالغــن، ثــّم إّن املقصــد األســاس مــن إقامــة االحتفــال هــو عقــد انلّيــة 

203

إشكالّية المتخّيل في التراث اإلسالمي

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020



ــبة  ــذه املناس ــدٌة بٰه ــب مائ ــال تنص ــذ االحتف ــذور، وتلنفي ــم انل ىلع تقدي
ــوم  ــول ي ــّدم إىل الرس ــرشاب ق ــذا ال ــن؛ (ألّن ٰه  الل

ّ
ــا إال ــع عليه ال يوض

ــة  ــار أّن فاطم ــاح، باعتب ــّيما اتلف ــالل، وال س ــض األغ ــه)، وبع عروج
خلقــت مــن ثمــرٍة مــن ثمــار اجلّنــة، ويه اتلفاحــة، ىلع حنــو مــا أرشنــا 

ــل، ص 133[. إيلــه ســابًقا« ]الجمــل، جــدل التاريــخ واملتخيّ

النقد 

  ــرام ــت الك ــل ابلي ــراح أه ــيّي أّن أف ــط الش ــروف يف الوس املع
، صغــاًرا وكبــاًرا، 

ً
يتــمُّ االحتفــال بهــا مــن قبــل اجلميــع، نســاًء ورجــاال

ــون  ــهّن، وال يك ــّن جمالس ــاء هل ــك، والنس ــهم يف ٰذل ــم جمالس ــال هل فالرج
  هنــاك اختــالٌط حتًمــا، واالحتفــال بمولــود الســّيدة فاطمــة الزهــراء
ــا  ــه كم ــون ب ــال حيتفل ــورة، فالرج ــاالت املذك ــة االحتف ــال بقّي ــاهل ح ح
ــود الزهــراء  النســاء، فمــا ذكــره الاتــب مــن اختصــاص االحتفــال بمول

ــه قــّط. ــم نســمع ب ا ول بالنســاء واألطفــال غريــٌب جــدًّ

والغريــب اثلــاين مــن الاتــب، أنّــه قــال: "إّن املقصــود األســاس مــن 
ــم انلــذور"! فنقــول: ليــس لكّ مــن  ــة ىلع تقدي االحتفــال هــو عقــد انلّي
ــل إّن دوايع  ــذر، ب ــة ىلع انل ــد انلّي ــذٌر أو يعق ــه ن ــال دلي ــرض االحتف ح
 -  ومنهــم الســّيدة الزهــراء -  االحتفــال بموايلــد أهــل ابليــت

عديــدٌة منهــا:

 
َ

ــْل ال ــم: قُ ــه الكري ــال اهلل  يف كتاب ، ق ــيٍّ ــٍر إلٰ ــتجابة ألم 1- اس
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ُ ِفيَهــا 
َ

ُقــْرَب َوَمــْن َيْقــرَتِْف َحَســنًَة نـَـزِْد هل
ْ
َة يِف ال َمــوَدَّ

ْ
 ال

َّ
ْجــًرا إِال

َ
لُُكـــْم َعلَيـْـِه أ

َ
ْسأ

َ
أ

ُحْســنًا إِنَّ اهلَل َغُفــوٌر َشــُكوٌر ]ســورة الشــورى: 23[.

ــل  ــبات أه ــام بمناس ــيعتهم ىلع االهتم ــوا ش ــة  حّث 2- أّن األئّم

ابليــت، ســواٌء احلزينــة أو املفرحــة. ]راجــع: العامــيّل، وســائل الشــيعة، ج 14، ص 508[

ــم  ــا، وتقي ــا وأبطاهل ــا وقادته ــر بعلمائه ــة تفتخ ــم احلّي 3- أّن األم

ــل  ــن أج ــم، م ــم ووفياته ــبات والداته ــيات بمناس ــاالت واألمس االحتف
ــا. ــن أجله ــوا م ــي ناضل ــم الّ ــة والقي ــاين الراقي ــتلهام املع اس

وأّمــا قضّيــة اللــن، فنقــول: ٰهــذه جمــّرد مّدعيــاٍت لــم نســمع بهــا حنن 
الشــيعة، وال أعــرف مــن أيــن أىت الاتــب بٰهــذه املعلومــات! واحلمــد هلل 

ي لــم يــّدع الاتــب أّن الشــيعة يضعــون مــا حيــرم ىلع تلــك املائــدة!
ّ

اذل

ثالًثا: عروسّية قريش

ــر  ــوٍر آخ ــّدى لط ــر يتص  آخ
ً

ــاال ــاك احتف ــر أّن هن ــب: »غ ــال الات ق
مــن أطــوار حيــاة فاطمــة أطلــق عليــه اســم "عروســّية فاطمــة" وأحيانًــا 
اســم "عروســّية قريــش"، وهــو يف مقصــده ال يتلــف يف يشٍء عــن مولوديّة 
ــه يقــام يف  ــه ال حيتفــل بــه يف يــوٍم حمــّدٍد؛ ٰذلــك أنّ فاطمــة، باســتثناء أنّ
ي يــراد فيــه شــكر اهلل - بوســاطة فاطمــة - ىلع قبــول انلــذر، 

ّ
ايلــوم اذل

وحمتــوى االحتفــال أّن فتــاًة مــن قريــش توّجــه دعــوًة إىل خدجيــة حلضــور 
ــاة  ــإّن الفت ــبة، ف ــذه املناس ــل ٰه ــت قب ــة توّفي ــا أّن خدجي ــا، وبم زفافه
 

ّ
ــاة، إال ــا املتوّف ــض أّمه ــة بتعوي ــمح لفاطم ــول أن يس ــن الرس ــب م تطل
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ــأّن ابنتــه يف حــداٍد مــا يمنعهــا مــن ارتــداء ثيــاٍب  أّن الرســول يربهــا ب
ــن  ــا م ــة ثيابً ــن اهلل إىل فاطم ــاًل م ــل حام ــر جربي ــٍذ يظه ــٍة، حينئ مجيل
حريــٍر ناعــٍم، وقرطــن، وزمــّردًة - ويه عالمــٌة رمزّيــٌة ىلع تســميم كبــد 
احلســن - وياقوتــًة حــراء، ويه أيًضــا عالمــٌة رمزّيــٌة ىلع استشــهاد / قتل 
احلســن. هنــا تــؤّدي فتــاٌة مجيلــٌة دور فاطمــة، ويكــون هلــا حضــوٌر آرٌس 
ــة،  يف احتفــال الزفــاف، وحتيــط بهــا احلــور العــن انلــازالت مــن اجلّن
ــا  ــى حتفه ــي تل ــروس الّ ــا ىلع الع ــّوق يف مجاهل ــاة تتف ــذه الفت ــل إّن ٰه ب
غــرًة مــن تلــك الفتــاة، عندئــٍذ، تأخــذ فاطمــة يــد ٰهــذه الفتــاة، وتقيــم 
ــا  ــف أّن روحه ــروس كي ــروي الع ــك ت ــر ٰذل ــا اهلل، وإث ــالة، فيبعثه الص
ــود«  ــه املحم ــول، ومقام ــّزة الرس ــت ع ــث عين ــة، حي ــت إىل اجلّن حل

ــل، ص 133[. ــخ واملتخيّ ــدل التاري ــل، ج ]الجم

النقد

ــذا املقطــع مــن كالم الاتــب حســبت نفــي  حينمــا كنــت أقــرأ ٰه
ــم،  ــال القدي ــص اخلي ــن قص ــًة م ــالم أو قّص ــد األف ــيناريو ألح ــرأ س أق
، وىلع  وابلاحــث يندهــش حينمــا يقــرأ نصوًصــا لاتــٍب أكاديــيٍّ
مســتًوى عٍل مــن ابلحــث واخلــربة، وجيــد أنّهــا نصــوٌص غــر مســتندٍة 
ــا  ــم نمــارس م ، ل ــا عــن جــدٍّ ــة أبً ــا عرشّي إىل مصــدٍر، حنــن شــيعٌة اثن
 حينمــا قرأنــا ٰهــذا الكتــاب "جــدل 

ّ
ذكــره الاتــب، بــل ولــم نســمع بــه إال

ــا هــو عالمــة الشــطر الّــي  اتلاريــخ واملتخّيــل"، ومــا لفــت االنتبــاه حقًّ
ــٌة  وضعهــا الاتــب بــن لكمــي استشــهاد وقتــل، ٰهكــذا: "عالمــٌة رمزّي
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ــا،  ــب حقًّ ــد الات ــاذا يري ــم م ــم نفه ــن"، فل ــل احلس ــهاد / قت ىلع استش
ي يرمــز إيلــه؟!

ّ
ــا اذل وم

ي لــم يــرش فيــه 
ّ

ي نقلنــاه عــن الاتــب - واذل
ّ

وبعــد ٰذلــك الــكالم اذل
ا، يف حماولــٍة  إىل مصــدٍر - يقــوم بفربكــة كالٍم غــر مفهــوٍم وهــاليمٍّ جــدًّ
 نســج مــا ســوف 

ً
منــه ســّد ثغــرة انعــدام املصــدر ىلع مــا كتبــه، حمــاوال

ّــس الصــورة ىلع القــارئ  ننقلــه بعــد أســطٍر مــع مــا ذكــره ســابًقا؛ يلدل
(*) متقــٍن، وإيلــك مــا ذكــره: »وجيّســد االحتفــال  يف توظيــٍف ســينوغرايفٍّ
خــر 

ُ
ــي ذكرهــا أعــاله[ يف مشــاهد أ ــة الّ بعروســّية فاطمــة ]تلــك احلفل

أهّمهــا مشــهدان تضّمنهمــا كتابــان لعاملــن شــيعّين عشــا يف منتصــف 
ــاين ـ  ــهد اثل ــالد): املش ــرش للمي ــاين ع ــرة (اثل ــادس للهج ــرن الس الق
اكتفينــا بذكــر املشــهد اثلــاين فقــط ـ تضّمنــه كتــاب ســعيٍد الراونــدّي 
ــح)،  ــج واجلرائ ــوان (اخلرائ ــنة 573 ه - 1177 م) بعن ــوّف س ــّيّ (املت الق
ــد  ــول - يف أح ــوا ىلع الرس ــود أحلّ ــن ايله ــًة م ــهد أّن مجاع ــوى املش وحمت
احتفاالتهــم - يك حيــرضه حبكــم اجلــوار، وفّكــروا يف إهانــة ابنتــه فاطمــة، 
ــّن  ــود، ولٰك ــاء ايله ــه نس ــارع ب ــا تض ــاب م ــن اثلي ــك م ــي ال تمل الّ
جربيــل ألبــس فاطمــة ثيابـًـا روعــًة يف اجلمــال، فانبهــر ايلهــود، وأعلنــوا 

ــل، ص 134[. ــخ واملتخيّ ــالمهم« ]الجمــل، جــدل التاري إس

)*( فّن الســينوغرافيا، وقد أخذنا ٰهذه املعلومة من الكاتب نفسه يف ص 135 من كتابه؛ إذ قال يف 
هامش الصفحة بخصوص تعريف السينوغرافيا،وتوظيفها يف تحليل الخطاب، ويرى املؤلّف أّن 
السينوغرافيا أداٌة يتوّسل بها الكاتب لينشئ داخل النّص سياقًا متخيّاًل، ووضًعا تلّفظيًّا ال يدخل 
تحت طائلة الجنس الّذي ينتمي إليه ٰذلك النّص، وال هو باإلطار الجاهز، بل السينوغرافيا ماّم 
ا به، فهو للكالم مبثابة الركح، وهي للخطاب رشٌط بها يكون،  ينشأ يف صلب النّص، ويكون خاصًّ

ومن خاللها يجري، وبفضلها يصبح مّرًرا ومرشوًعا.
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ي يعتمــد عليــه الاتــب اعتماًدا 
ّ

ونقــول: الروايــة ذكرهــا املجلــّي اذل
ــٍف  ــل ىلع مؤلّ ــه حيي ــن حبث ــع م ــذا املقط ــاذا يف ٰه ــم مل ــيًّا، وال نعل رئيس

آخــر اعتمــد هــو بنفســه ىلع املجلــّي؟

ــود  ــي: »روي أّن ايله ــا ي ــّي كم ــا املجل ــا يذكره ــة كم ــل الرواي وأص
ــوار،  ــّق اجل ــا ح ــوا: نل ــول اهلل ، وقال ــاءوا إىل رس ــرٌس، فج ــم ع اكن هل
ــاًء  ــنا به ــزداد عرس ــّى ي ــا ح ــك إىل دارن ــة بنت ــث فاطم ــألك أن تبع فنس
ــه.  ــٍب ويه حبكم ــن أيب طال ــّي ب ــة ع ــا زوج ــال: إنّه ــه، فق ــوا علي وأحلّ
وســألوه أن يشــفع إىل عــيٍّ يف ٰذلــك، وقــد مجــع ايلهــود الطــم والــرم مــن 
احلــّي واحللــل، وظــّن ايلهــود أّن فاطمة تدخــل يف بذتلهــا وأرادوا اســتهانًة 
ــم يــروا مثلهــا،  بهــا، فجــاء جربيــل بثيــاٍب مــن اجلنــة وحــيٍّ وحلــٍل ل
ــا  ــا وألوانه ــن زينته ــاس م ــب انل ــا، فتعّج ــت به ــة وحتلّ ــتها فاطم فلبس
ــن  ــاؤهم يقّبل ــا نس ــجد هل ــود س ــة دار ايله ــت فاطم ــا دخل ــا، فلّم وطيبه
ــود«  ــن ايله ــٌر م ــٌق كث ــا رأوا خل ــبب م ــلم بس ــا، وأس ــن يديه األرض ب

]املجلــّي، بحــار األنــوار، ج 43، ص 30[.

ثــّم يقــول الاتــب: »واملشــهود بالعيــان، مــن مضامــن ٰهــذه 
ــّي  ــة انل ــرة ابن ــن س ــذت م

ّ
ــا اخت ــة، أنّه ــة فاطم ــاالت بمولوديّ االحتف

اتلاريّيــة أو املتخّيلــة مــاّدًة أساســّيًة هلــا، ولٰكّنهــا ترّصفــت فيهــا 
باتلهذيــب والزيــادة وانلقصــان، وعملــت ىلع إخراجهــا بطريقــٍة مرحّيٍة 
ــل، ص 135[. ــخ واملتخيّ ــدل التاري ــل، ج ــينوغرافيا« ]الجم ــّن الس ــادئ ف ــٍة ىلع مب قائم
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ــو ســلّمنا  ــه ل ــة، فإنّ ــار ســند الرواي وبغــّض انلظــر عــن مــدى اعتب
ــرّصف اهلل -  ــن ت ــارٌج ع ــو  خ ــا ه ــه م ــس في ــن لي ــٌة، فامل ــا ثابت أنّه
 فمــا يقــول اجلمــل يف قــوهل تعــاىل: 

ّ
ســبحانه وتعــاىل - مــع أويلائــه، وإال

ینَّ 
َ
ِمْحــَراَب وََجــَد ِعنَْدَهــا ِرْزقًــا قَــاَل يـَـا َمْرَيــُم أ

ْ
لُكََّمــا َدَخــَل َعلَيَْهــا َزَكِريَّــا ال

 لـَـِك ٰهــَذا قَالَــْت ُهــَو ِمــْن ِعنْــِد اهلِل إِنَّ اهلَل يـَـْرُزُق َمــْن يََشــاُء بَِغــْرِ ِحَســاٍب

]ســورة آل عمــران: 37[. 

وذكــر الاتــب مجلــة "املشــهود بالعيــان" أي أنـّـه شــاهد ٰهــذا االحتفــال 
بنفســه، ولــم يربنــا أيــن شــاهده؟ وهــل مــن قــام باالحتفــال هم الشــيعة 
ــب  ــر املذه ــر غ خ

ُ
ــج أ ــع مناه ــيعٌة تتّب ــة، أو ش ــا عرشّي ــة االثن اإلمامّي

االثــي عــرشّي؟ 

والبشــاعة العلمّيــة واألاكديمّيــة تتجّســد يف أّن الاتــب يذكــر ختّيــاًل 
ــذا  ــينيون - أّن ٰه ــّديع - أي ماس ــا ي ــينيون عندم ــالت ماس ــن متخّي م
االحتفــال »يوّفــر عالًجــا وقائيًّــا ملقاومــة اآلالم الـّـي تنتــاب املــرأة حلظــة 
ــّم يوافــق  الوضــع؛ وذٰللــك يقــدم انلــذر لفاطمــة« ]الجمــل، املصــدر الســابق[، ث

ىلع مــا ذهــب إيلــه ماســينيون ويشــاطره الــرأي.

ي وافــق عليــه الاتــب - يشــبه حالــًة مــن 
ّ

إّن اّدعء ماســينيون - واذل
عقــد حماكمــٍة غيابّيــٍة، يوّجــه القــايض فيهــا اتلهمــة لشــخٍص دون أدلّــٍة 
ــارضون  ــه احل ــّم يوافق ــة، ث ــات اتلهم ــم بإثب ــق باحلك ــاٍم، وينط ــال حم وب
باتلصفيــق، وحنــن اآلن يف حــرٍة مــن أمرنــا، فهــل نــرّد االتّهــام، أو نــرّد 

ىلع الاتــب املوافــق عليــه؟
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ثــّم إّن الاتــب يفّعــل خيــاهل اخلصــب لربــط مــا يّدعيــه مــن احتفــاٍل 
بمــا حيــدث عند الشــعوب الطوطمّيــة يف بنمــا األمريكّيــة؛ » إذ يتــوىل رجٌل 
مــن الشــامان )chaman( إنشــاد نــّص اتلعويــذة ىلع مســمع املــرأة احلامــل، 
ــٍذ  ــا، وعندئ ــل به ــذة، وتنفع ــة يف اتلعوي ــداث املروّي ــع األح ــل م فتتفاع

يصبــح وضعهــا يســًرا ال عــر فيــه، وال وهــن« ]الجمــل، املصــدر الســابق[.

ــٍة وال منهــٍج معــريفٍّ واضــٍح،  نعــم، ٰهكــذا يكتــب الاتــب دون رّوي
ومــن املعــروف أّن أّي أحــٍد يســتطيع أن يــّديع مــا شــاء إذا اكن ســائقه 
اهلــوى واخليــال اخلصــب، ولــم يعتمــد ىلع منهــٍج علــيٍّ واضــٍح يــزن بــه 
األمــور، وباســتطاعته أن يربــط أّي حادثــٍة يف مــاٍن وزمــاٍن مــا، حبادثــٍة 
أخــرى ختتلــف مانـًـا وزمانـًـا اعتمــاًدا ىلع الشــبه واتلحويــر واملناســبات 
املوضوعّيــة واالجتماعّيــة ووحــدة املتطلّبــات اإلنســانّية، وإذا لــم حيكمــك 

العقــل، فقــل مــا شــئت!

رابًعا: زواج السّيدة الزهراء  وعالقتها بأوالدها

ــا  ــكوتها حينم ــألة س ــراء  ومس ــّيدة الزه ــول زواج الس ــه ح حبث
عــرض عليهــا أبوهــا انلــّي  تقــّدم عــيٍّ  هلــا طابًلــا يدهــا، بــأّن 
: »ولٰكــن لــم  ٰهــذا الســكوت قــد يكــون تعبــًرا عــن رفــض الــزواج بعــيٍّ
ال يكــون ســكوت فاطمــة تعبــًرا غــر مبــارٍش عــن رفضهــا الــزواج مــن 

عــيٍّ ابــن عــّم انلــّي؟« ]املصــدر الســابق، ص 27[.
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النقد

  ــراء ــّيدة الزه ــال الس ــن أفع ــٍل م ــدش فع ــة يف خ ــذه املحاول ٰه
ــخص  ــا لش ــل اتّهاًم ــا، يمّث ــا وأبعاده ــا وحيثّياته ــا ظروفه ــٍة هل يف حادث
ــخٍص ال  ــن ش ــزواج م ــه ىلع ال ــرب ابنت ــه أج ــرم  يف أنّ ــّي األك انل
ــن  ــزواج مــن عــّي اب ــا ال ــه عــرّب بقــوهل: »رفضه ــا أنّ ــه، وخصوًص ترغب
ــّي  ــد انل ــاءة ملقاص ــد اإلس ــه يري ــٍح وأنّ ــٍز واض ــه غم ــّي«، في ــّم انل  ع
األكــرم  بأنّهــا مقاصــد عئلّيــٌة عشــائرّيٌة، والاتــب هنــا لــم يــرج 
، ووقــع فيمــا يدعــو خلالفــه، مــع  عــن خمّيلتــه يف قــراءة نــصٍّ تاريــيٍّ
ــا  ــد خطبته ــِر عن ــت ابِلْك ــكوت ابلن ــرب أّن س ــد الع ــروف عن أّن املع
ــا  ــّن يعرتيه ــذه الس ــاة يف ٰه ــار أّن الفت ــا؛ باعتب ــاًل ىلع موافقته ــّد ديل يع
ــس  ــض فلي ــا الرف ــزواج، أّم ــة ىلع ال ــا املوافق ــب عليه ــاء، فيصع احلي
فيــه مــا يــدش حياءهــا، وٰهــذا مــا اســتفاد منــه الفقهــاء أيًضــا بــأّن 
ســكوت ابلكــر املخطوبــة ديلــل موافقتهــا، وهــو أمــٌر خــاصٌّ بالــزواج 

ــك: ــلمون ىلع ٰذل ــق املس ــد اتّف ــه، ص 70[، وق ــط ]موســوعة الفق فق

»عــن أيب هريــرة قــال: قــال رســول اهلل : ابلكــر تســتأمر، واثلّيــب 
تشــاور، قيــل: يــا رســول اهلل، إن ابلكــر تســتيح. قــال: ســكوتها رضاهــا« 

]ابــن حنبــل، أحمــد، مســند أحمــد بــن حنبــل، ج 2، ص 229[.

ويقــول يف نــصٍّ آخــر: »ويبــدو أّن إجنــاب األبنــاء لــم حيّقــق لفاطمــة 
االســتقرار األرسّي واتلــوازن انلفــّي املطلوبــن؛ نظــًرا ملــا اكنــت تلــى 

يف حياتهــا ايلومّيــة ألوانًــا مــن الضنــك واتلعــب« ]املصــدر الســابق، ص 29[.

211

إشكالّية المتخّيل في التراث اإلسالمي

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020



إّن ابلحــث العلــّي الرصــن إذا أدخــل فيــه "يبــدو" و"حيتمــل" وغرهــا 
مــن العبــارات، فإنـّـه يكــون قــد ابتعــد عــن ابلحــث العلــّي، ودخــل يف 
ي ال طائــل وراءه، فإنـّـه إذا ورد االحتمــال بطل االســتدالل؛ ألّن 

ّ
اجلــدل اذل

الطــرف اآلخــر هل أن يــّديع مــا شــاء مــن االحتمــاالت، ثــّم إّن االحتمــال 
ــا ال   عقالئيًّ

ً
ــاال ــون احتم ــي أن يك ــّي ينب ــث العل ــل يف ابلح ي يدخ

ّ
اذل

كيفمــا اتّفــق. 

ــة  ــّي، ومعرف ــياقها اتلاري ــور يف س ــع األم ــن ووض ــع القرائ إّن مج
ــع  ــخص موض ــة للش ــة واالجتماعّي ــة ادليني ــيايّس واملان ــع الس الوض
ادلراســة، هلــا دخالــٌة مهّمــٌة يف مثــل ٰهــذه ادلراســات؛ فــإّن الشــخص ذا 
املانــة اهلاّمــة يف املجتمــع يكــون مــریًم لســهام احلاســدين واملبغضــن، 
وحــّى انلــاس العاديـّـن، فالســّيدة الزهــراء  تمّثــل فصــاًل مقّوًمــا(*) 
يف الــرتاث املســلم، ىلع مســتوى ابلحــث العقــدّي وابلحــث الســيايّس، 
ــام  ــا املق ــال بن ــلمن لط ــب املس ــا يف كت ــن فضائله ــا ع ــو تكلّمن ول
ــول  ]انظــر: البخــارّي،  ــب الرس ــا غض ــي أن غضبه ا، ويك ــدًّ ــاًل ج طوي
 صحيــح البخــارّي، ج 4، ص 210[، بــل  إّن اهلل يغضــب لغضبهــا ويــرض لرضاهــا. 

]الحاكم النيســابورّي، املســتدرك عىل الصحيحن، ج 3، ص 154[

ــة  ــع ادلراس ــخصّية موض ــن بالش ــن املحيط ــذ م ــب أن يّتخ ــا جي كم
  عمــاًل يف فهــم األحــداث، والشــخصّيات املحيطــة بالســّيدة فاطمــة

ــًة.  ــخصّياٍت عديّ ــت ش ليس

)*( الفصل املقّوم مصطلٌح منطقيٌّ يشري اىل أّن ماهيّة اليشء ال توجد إالّ بالفصل كالناطقيّة لإلنسان.
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ــو  ــراء  ه ــّيدة الزه ــوا بالس ــن أحاط ي
ّ

ــخوص اذل ــّم الش ــن أه وم
ي خاطبــه خالــق الكون 

ّ
الرســول الصــادق األمــن ، ٰذلــك اإلنســان اذل

بقــوهل: َوإِنَّــَك لََعــَى ُخلـُـٍق َعِظيــٍم ]ســورة القلــم: 4[، وال أحتــاج أن أؤّكد أّن 
ٰهــذا هــو أبــو الزهــراء خاتــم األنبيــاء واملرســلن ، صاحــب أعظــم 
ــٍب منصــٍف  الرســاالت الســماوّية، املعصــوم يف لّك أمــوره، فعــى أّي اكت
مســلٍم أن يســتحرض ٰهــذه املعــاين قبــل أن تتحــّرك أناملــه ىلع الــورق، وال 

يتعامــل مــع انلــّي كمــا يتعامــل مــع أشــخاٍص آخريــن. 

ي حــّى 
ّ

أّمــا الشــخصّية األخــرى، فهــو عــّي بــن أيب طالــٍب  اذل
ــا  ــف - كم ــه ال يتل ــّي، فإنّ ــاب املع ــب الكت ــا صاح ــف معن ــو اختل ل
أظــّن - يف ٰهــذه الشــخصّية ومدياتهــا ادلينّيــة واإلنســانّية املّتفــق عليهــا 

بــن مجيــع املذاهــب، وحــّى األديــان. 

إّن املشــلكة مــع أصحــاب مــرشوع املتخّيــل أنـّـك ال تســطيع أن تتلكـّـم 
ــاس  ــا ىلع أس ــون مبنيًّ ــم يك ــك عنده ــخصّيٍة؛ ألّن لّك كالم ــن أّي ش ع
ــة املســكونة  ــة الرتاثّي ــك قــد نقلــت مــا ختّيلتــه العقلّي ــٌل، وأنّ ــه متخّي أنّ
ي يفيــض هــاالٍت تقديســّيًة زائــدًة ىلع مــا هــو الواقــع، ومــن 

ّ
باملتخّيــل اذل

ثــّم فاجلميــع يف دائــرة االتّهــام، ومــن هنــا ســنصل - أو باألحــرى أوصلونــا 
- إىل االنســداد العلــّي. إنّهــم يتناســون أّن األخذ باملســلّمات واملشــهورات 
ــر -  ــد توات ــيٍّ ، فق ــام ع ــبة لإلم ــا بالنس ــالء، وأّم ــدن العق ــو دي ه
واتلواتــر مــن ســبل ايلقــن - أنـّـه اكن مــع انلــّي األكــرم  منــذ نعومــة 
ــالم دون  ــل اإلس ــه بط ــبٍع، وأنّ ــن س ــو اب ــه وه ــّي مع ــاره، وكن يص أظف

213

إشكالّية المتخّيل في التراث اإلسالمي

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020



منــازٍع، تشــهد هل ســاحات بــدٍر وأحــٍد وخيــرب، وأمــر بطوالتــه وحوادثهــا 
ــًرا - كمــا قلــت - جيــاًل بعــد جيــٍل، وواضــٌح أّن  تناقلتهــا األجيــال توات

بعــض ٰهــذه األحــداث ال حتمــل بصمــة متخّيــٍل.

ــا  ــٍة حينم ــر موّفق ــارٌة غ ــب إث ــت يف كالم الات ــي أت ــارة الّ واإلث
قــال: »ويبــدو أّن إجنــاب األبنــاء لــم حيّقــق لفاطمــة االســتقرار األرسّي 
واتلــوازن انلفــّي املطلوبــن؛ نظــًرا ملــا اكنــت تلــى يف حياتهــا ايلومّيــة 
ألوانًــا مــن الضنــك واتلعــب«، فــإّن الكثــر مــن انلــاس يالقــون اتلعــب 
ــتقرار األرسّي  ــدم االس ــا لع ــل داعيً ــذا ال يمّث ــك، وٰه ــم والضن يف حياته
وانلفــّي، وٰهــذا أمــٌر وجــداينٌّ وحمســوٌس باملعايشــة مــع انلــاس، 
فتجدهــم متأقلمــن مــع ظروفهــم وراضــن حبياتهــم، ويعيشــون 
ــر  ــكوى واتلذّم ــن الش ــك م ــع ٰذل ــان، دون أن يمن ــتقرار واالطمئن االس
أحيانـًـا، وعموًمــا فــإّن مســألة األحســاس بالســعادة تكــون وفًقــا لطبيعــة 
اإلنســان ومنهجــه يف احليــاة، فمنهــم مــن يتصــّور أّن ســعادته يف احليــاة 
يف احلصــول ىلع أكــرب قــدٍر ممكــٍن مــن الوســائل املاّديـّـة، اكبليــت الفاخــر 
ووســائل الرفاهّيــة املعروفــة األخــرى، ومنهــم مــن يذهــب إىل أّن الســعادة 
ــب  ــرص ىلع طل ــن يقت ــم م ــاس، ومنه ــة انل ــرّضع وخدم ــادة واتل يف العب
ــة أم غرهــا، ومــن  ــذا العلــم ســواٌء يف العلــوم ادلينّي ــا اكن ٰه العلــم، أيًّ
ــذه  ــعادتها يف ٰه ــد س ــن ت ــم تك ــراء  ل ــّيدة الزه ــد أّن الس املؤّك
ــذه  ــة، وقســٌم مــن ٰه ــا اكنــت تعيــش أجــواء القيــم املعنوّي ادلنيــا؛ ألنّه
ــة  القيــم تتجّســد يف شــخوٍص. وبعبــارٍة أخــرى فــإّن ٰهــذه القيــم املعنوّي

ــمن: ــم إىل قس ــراء  تنقس ــّيدة الزه ــتها الس ــي عش الّ
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ــا  ــه أبوه ــاء ب ي ج
ّ

ــالم اذل ــت يف اإلس ــّردة: تمّثل ــة جم ــم معنوّي 1 ـ قي
ــي  ــك الّ ــي تل ــالٍت، ف ــاداٍت ومعام ــن عب ــا م ــكّل وجوده ــته ب وعش
ــة واإلنســانّية الشــفاّفة حينمــا صامــت مــع  ــة احلّق ذاقــت طعــم العبوديّ
ــس  ــيٍة، ولي ــٍة قاس ــاٍم يف بيئ ــٍة دون طع ــاٍم متواصل ــة أيّ ــا ثالث ــل بيته أه
ــو  ــاٍن وه ــه أّي إنس ــا ال يتحّمل ــوع مّم ــت آالم اجل ــا قاس ــر يف أنّه األم
بكامــل اختيــاره، بــل األكــر مــن ٰذلــك، حينمــا تــرى طفليهــا احلســن 
ــام  ــذه األيّ ــًة ٰه ــة صائم ــى العائل ــوع، وتب ــان رضاوة اجل ــن يعاني واحلس
ــرار،  ــؤالء األب ــة تصــف حــال ٰه ــات املبارك ــت اآلي ــة، إىل أن نزل اثلالث
فاطمــة وبعلهــا وبنيهــا، وتبرّشهــم باثلــواب االســتثنايّئ، وتبــّن مزتلهــم 

ــر: ســورة اإلنســان:5 - 22[ . ]انظ ــيٍّ ــٍل تفصي ــرة بش يف اآلخ

يقــول الشــيخ الطــويّس: »وقــد روت اخلاّصــة والعاّمــة أّن ٰهــذه اآليــات 
نزلــت يف اإلمــام عــيٍّ وفاطمــة واحلســن واحلســن ؛ فإنّهــم آثــروا 
ــم  ــووا ، ول ــم وط ــاٍل ىلع إفطاره ــالث يل ــر ث ــم واألس ــكن وايلتي املس
يفطــروا ىلع يشٍء مــن الطعــام، فأثــى اهلل عليهــم ٰهــذا اثلنــاء احلســن، 
وأنــزل فيهــم ٰهــذه الســورة، وكفــاك بٰذلــك فضيلــًة جزيلــًة تتــى إىل يــوم 

ــان يف تفســر القــران، ج 10، ص 203[. ــة« ]الطــويّس، التبي القيام

ــإّن  ــخوص؛ ف ــدت يف الش ــد تّس ــخصانّية: وق ــة ش ــم معنوّي 2 ـ قي
ــًة كبــرًة، وال شــّك بــأّن  انلــّي بمــا هــو نــيٌّ مرســٌل يمّثــل قيمــًة معنوّي
ي يعيــش مــع نــيٍّ هــو خاتــم األنبيــاء ســوف يأنــس بنفــس 

ّ
الشــخص اذل

ــل قيمــًة أخــرى،  ٰهــذا الوجــود، واإلمــام عــّي بــن أيب طالــب  يمّث
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يه قيمــة الوصايــة واإلمامــة والعصمــة والصحبــة انلموذجّيــة، وصاحــب 
يــوم الغديــر، وصاحــب بــاب خيــرب، وهــو مــن قــال فيــه: »أنــت مــّي 
ــب ال  ــلة مناق ــن سلس ــك م ــر ٰذل ــویس...«، وغ ــن م ــارون م ــة ه بمزل
ــة  ــة املعنوّي ــا القيم ــن  هم ــن واحلس ــٍف، واحلس ــى ىلع منص خت
 الكــربى يف حيــاة املســلمن؛ ملــا هلمــا مــن مانــٍة ســاميٍة عنــد الرســول 

األكرم ، فهما رحيانتاه من ادلنيا. 

ــِد  َثنَــا ُشــْعبَُة َعــْن حُمَمَّ َثنَــا ُغنـْـَدٌر، َحدَّ ــاٍر، َحدَّ ــُد ْبــُن بَشَّ ثـَـِي حُمَمَّ »َحدَّ
ــَر ـ  ــَن ُعَم ــَد اهلل ْب ــِمْعُت َعبْ ــٍم، َس يِب ُنْع

َ
ــَن أ ــِمْعُت اْب ــوَب، َس يِب َيْعُق

َ
ــِن أ بْ

ْهــُل 
َ
ــاَب؟ َفَقــاَل: أ بَ ــُل اذلُّ ْحِســبُُه َيْقتُ

َ
ــاَل ُشــْعبَُة: أ ُمْحــِرِم ـ قَ

ْ
ُ َعــِن ال

َ
هل

َ
ــأ وََس

بـَـاِب َوقـَـْد َقتَلـُـوا اْبــَن اْبنَــِة رَُســوِل اهلل ، َوقَاَل  لُوَن َعــِن اذلُّ
َ
ِعــَراِق يَْســأ

ْ
ال

ْنيَــا« ]البخارّي،صحيــح البخــارّي، ج 13، ص 35[. انلَّــِيُّ : ُهَمــا َرحْيَاَنتَــاَي ِمــَن ادلُّ

 خامًسا: مهر السّيدة الزهراء

بقــدر  حيــاول  صاحبــه  أّن  جيــد  الكتــاب  يف  املتأّمــل  إّن 
اإلمــان أن يثبــت مــا رســمه مــن تصــّوٍر مســبٍق عــن الســّيدة 
وقــد  حياتهــا،  حــول  اقتناصــاٍت  خــالل  مــن    الزهــراء 
أيب  بــن  عــّي  املؤمنــن  أمــر  زوجهــا  مــع  حياتهــا  ىلع   رّكــز 
ــة هلــا، ومــن ٰذلــك تنــاوهل ملهــر الســّيدة  طالــب ، أي احليــاة العائلّي
ــوى درٍع  ــة س ــيٌّ لفاطم ــه ع ي قّدم

ّ
ــر اذل ــن امله ــم يك ــراء: »ول الزه

ــّم  ــا«، ث ــا، وقبــض ثمنه ــّم باعه ــدٍر، ث ــم ب ــا مــن مغان ــٍة... أصابه خطمّي
ــّدم  ــا ق ــس عّم ــة انلف ــن راضّي ــم تك ــة ل ــدو أّن فاطم ــاًل: »ويب ــق قائ علّ
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ــًة:  ــول قائل ــّج ىلع الرس ــا حتت ــك نراه ــٍر؛ ذٰلل ــداٍق أو مه ــن ص ــا م إيله
ــل، ص 28[. ــخ واملتخيّ ــدل التاري ــل، ج ــيس« ]الجم ــر اخلس ــي بامله زوّجت

النقد

ــا  ــكالم وفًق ــط ال ــو بس ــدو"، وه ــة "يب ــد لكم ــا يعي ــب أيًض الات
لالحتمــاالت، وهــو يعتمــد ىلع كتاب "حبــار األنــوار" للعالمــة املجلّي، 
ي هــو كتــاٌب جامــٌع للروايــات، جبمــع الكتــب الـّـي وردت فيهــا تلــك 

ّ
اذل

الروايــات دون إخضاعهــا للفحــص واتلدقيــق؛ لأّن املجلــّي اعتــرب أّن 
مــن احليــف ضيــاع الــرتاث الــوارد عــن أهــل ابليــت ، فقــام بنقــل 
ــت  ــل بي ــن أه ــات ع ــوي الرواي ــا، حتت ــٍب مجعه ــن كت ــّن هل م ــا ع لّك م
ــا ليســت صحيحــًة بالامــل  العصمــة والطهــارة ، وهــو يعــرف أنّه
ــوة  ــو اخلط ــا ه ــد خط ــره، فق ــص لغ ــرك الفح ــه ت  أنّ

ّ
ــًة، إال أو موثّق

ــن  ــره م ــة لغ ــوة اثلاني ــارًك اخلط ــه، ت ــه تكليف ــعر أنّ ــا ش األوىل وأّدى م
العلمــاء واملحّققــن؛ باعتبــار أّن العمــر ال يســمح للكتــا اخلطوتــن، فــال 
ــص،  ــه للفح ــروايّئ لكّ ــرتاث ال ــذا ال ــاع ٰه ــب إخض ــن الصع ــّك أّن م ش
ــي عقــد عليهــا العمــل يف  ــة الّ ــا قضّيتــان: األوىل أّن انلّي ــّم دلين ومــن ث
ــل  ــكالم أه ــٌة ب ــا هل صل ــاع لّك م ــن ضي ــوف م ــاب، يه اخل ــع الكت  مج
ابليــت ، وٰهــذه قضّيــٌة ختتلــف عــن قضّيــة إخضــاع ٰهــذا املنقــول 

للفحــص واتلدقيــق ويه اثلانيــة. 

ــم ال  ــن، أنّه ــة انلابه ــن اإلمامّي ــاط ابلاحث ــروف يف أوس ــن املع وم
 أن 

ّ
ــره إال ــم وال ىلع غ ــوار" يف أحباثه ــار األن ــاب "حب ــدون ىلع كت يعتم
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ــإّن  ــٍل عمٍّ ف ــودة، وبش ــة املوج ــذه العلّ ــص؛ لٰه ــول للفح ــع املنق يض
ــة القديمــة ٰهــذا حاهلــا، أي مجــع األخبــار دون فحــٍص  الكتــب احلديثّي
ــرى أّن  ــك ت ــأس بهــا؛ وذٰلل ــف ال ب ــا وفــق مبــى املصّن ــٍق، أو أنّه وتدقي
ــل، وال  ــوع واملرس ــف واملرف ــق والضعي ــن واملوثّ ــح واحلس ــا الصحي فيه
ــة؛  ــب احلديثّي ــا جــاء يف الكت ــة لّك م ــون بصّح ــا األصويّل يقــول علماؤن
ي حكــم العلمــاء بصّحتــه 

ّ
فــإّن القــرآن الكريــم هــو الكتــاب الوحيــد اذل

ــا لّك مــا عــداه، فهــو يكــون يف إطــار صنعــة  وعــدم انلقــاش فيــه، وأّم
االجتهــاد واملبــاين الّي تتعــّدد بتعــّدد املجتهديــن املســتنبطن وابلاحثن، 
فمــن يريــد أن يكتــب كتابـًـا أو يســتنبط حكًمــا مــن العلمــاء وابلاحثن، 

ــة فحســب.  ال يكتــي بنقــل الرواي

ال بــّد من أن تكــون الروايــة منطبقة األوصــاف ىلع القواعــد العلمّية، 
 تعــارض العقــل، وال تتعــارض مــع روايــاٍت أُخــر، ٰهــذا فضــاًل عــن 

ّ
وأال

ــب ليــس  ــك، وواضــٌح أّن الات ــار يف ٰذل ــى املخت ــق واملب الســند واتلدقي
مــن أهــل االختصــاص؛ ألنـّـه متخّصــٌص يف األدب، ال يف علــوم احلديــث 

والرجــال وادلرايــة وجممــل علــوم الرشيعــة. 

ــة المزعومــة بيــن الســّيدة الزهــراء واإلمــام  سادًســا: المشــاكل الزوجّي

 علــّي بــن أبــي طالــٍب

ــة  ــه فاطم ــت تعاني ــا اكن ــا أّن م ــح تارييًّ ــن املرّج ــب: »وم ــال الات ق
ــوٍع،  ــٍة وج ــاٍء وخصاص ــن أعب ــة م ــا ايلومّي ــرٍة يف حياته ــّقٍة كب ــن مش م
 ، مّثــل ســببًا مــن أســباب مــا عرفتــه حياتهــا الزوجّيــة مــن توتـّـٍر مســتمرٍّ
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وتشــر بعــض الروايــات إىل أّن عليًّــا اكن يعاملهــا بشــّدٍة وقســوٍة، 
ورّبمــا انقطعــت بينهمــا لغــة احلــوار واتلواصــل يف أكــر مــن مناســبٍة، 
ــاة  ــّدد أســس احلي ــاٍل ته ــك مــن ردود أفع ــب ىلع ٰذل ــا يمكــن أن يرتتّ وم

ــل، ص 30[. ــخ واملتخيّ ــدل التاري ــل، ج ــة« ]الجم الزوجّي

النقد

أيب  بــن  عــّي  واإلمــام  الزهــراء  الســّيدة  اســي  رفعــت   لــو 
طالــٍب  مــن ٰهــذا انلــّص، ووضعــت مانهمــا أســماء زوجــن 
ــا  ــان نقًص ــان يعاني ــا زوج ــا أنّهم ــارئ عليهم ــم الق ــان حك ــن، ل آخري
ــٌد لّك ابلعــد  ــزوج بعي ــة اإلنســانّية واإلســالمّية، وأّن ال شــديًدا يف اثلقاف
عــن القــرآن والرشيعــة واألخــالق »مشــقة كبــرة، أعبــاء، جــوع، توتـّـر 
مســتمّر، شــّدة وقســوة، انقطــاع لغــة احلــوار، ال تواصــل، ردود أفعــاٍل - 
ســس احليــاة الزوجّيــة«، وقــد رســم نلــا 

ُ
حتًمــا يقصــد انفعايّلــًة - تهــّدد أ

الاتــب صــورًة ســينمائّيًة يشــمزّئ منهــا املشــاهد.

إّن اإلمــام عليًّــا والســّيدة فاطمــة الزهــراء  معصومــان وفــق أدلـّـٍة 
قطعّيــٍة، وٰهــذا األمــر يمّثــل أمــًرا عقديًّــاـ  فكــرًة عقديـّـًةـ  قطعيًّــا، وأّمــا 
ي جــاء بــه الاتــب، فهــو حمكــوٌم للضعــف ايلقيــّي 

ّ
املعطــى اتلاريــّي اذل

ــم  ــن املنطــّي حتكي ــة، فصــار "م ــا يف ادلراســات اتلاريّي املوجــود عموًم
العقــدّي يف اتلاريــّي".

الاتــب مــن  تتعــارض قطًعــا مــع مــا صــّوره  العصمــة  فــإّن 
ــف  ، فكي ــٍن عديٍّ ــن مؤم ــدر ع ــويٍّ ال يص ــر س ــخيٍّ غ ــلوٍك ش س
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انلــاس  أّول  أحدهمــا  معصومــن،  مــن  صــدوره  تصــّور  يمكــن 
إســالًما أو ىلع أقــّل تقديــٍر، ثانيًــا كمــا يتبّنــاه القــوم، وســابقته 
الســّيدة  وأّمــا  ســابًقا،  ذكــره  تــّم  كمــا  اإلســالم  يف   معروفــٌة 
الزهــراء ، فهوّيتهــا الشــخصّية ال حتتــاج إىل إيضــاٍح، ويكــي لقبهــا 

ي لّقبهــا بــه انلــّي  "ســّيدة نســاء العاملــن".
ّ

اذل

ويــرّص الاتــب ىلع اســتعمال لكمــات إبهــاٍم وغمــوٍض ال تنفــع ابلحــث 
العلــّي؛ إذ قــال يف انلــّص املنقــول أعــاله: "ومــن املرّجــح تارييًّــا". 

ــٍة  ــم ىلع عئل ــّي يف احلك ــح اتلاري ــالك الرتجي ــو م ــا ه ــم م وال أعل
ــا  ــال إنّهم ــا يق ــّل م ــن أق ــٍة أو روايت ــبب رواي ــار بس ــّزق واالنهي باتلم
ــّو  ــة ىلع عل ــات القطعّي ــاًل الرواي ــوال، متغاف ــن األح ــان يف أحس ضعيفت
هاتــن الشــخصّيتن وســمّوهما، ومــا هــو معلــوٌم بالــرضورة عن ســرتهما 
بــن املســلمن، أو ال أقــّل املتســالم واملشــهور يف ٰذلــك، أّن الرتجيــح هــو 
يف عكــس مــا ذهــب هل الاتــب، فــي عئلــٌة متماســكٌة يســودها اتلفاهــم 
ــٍة  ــانّيٍة وأخالقّي ــٍة إنس ــار، وّك صف ــة واإليث ــام واتلضحّي ــّب والوئ واحل
ــة  ــا قضّي ــة آنــذاك، وقــد ذكرن ي انعكــس ىلع جمتمــع املدين

ّ
نبيلــٍة، واذل

(املســكن وايلتيــم واألســر)؛ ألنـّـه ال شــّك يف أّن األرسة اجلّيــدة ينعكس 
أثرهــا ىلع املجتمــع.

وال بــّد للاتــب أن يرجــع إىل كتــب الســرة؛ لــرى تواتــر الروايــات ىلع 
فضائــل اإلمــام عــّي بــن أيب طالــب ، وذكرنــا يف ثنايــا ابلحــث العالقة 

بــن العقــل والروايــات، وكيــف أّن اتلواتــر يــورث ايلقــن القطّي. 
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سابًعا: مسألة االنقالب من الجوع إلى الشبع الدائم

نّظــر الاتــب ملــا اســماه (القلــب) وهــو أحــد عنــرصي مــا اصطلــح 
عليــه باتلحويــل (Transforation)، والعنــرص اآلخــر أســماه اتلضخيــم، 
، إىل  واملقصــود بــه االنتقــال بفاطمــة مــن وضــٍع مــاّديٍّ أو نفــيٍّ معــّنٍ

ــل، ص 49[ ــٍر. ]الجمــل، جــدل التاريــخ واملتخيّ وضــٍع آخــر مغاي

ويقصــد بالقلــب: انقــالب حــال الســّيدة فاطمــة  مــن انلقيــض إىل 
انلقيــض، وقــد جــاء بروايــٍة يثبــت فيهــا ختّيــل انقــالب احلــال والروايــة 
عــن جابــر بــن عبــد اهلل: »... فدخــل رســول اهلل  ودخلــت أنــا وإذا وجــه 
فاطمــة أصفــر كأنـّـه بطــن جــرادٍة، فقــال رســول اهلل : مــا يل أرى وجهــك 
ــة  ــبع اجلوع ــّم مش ــال: اللّٰه ــوع، فق ــول اهلل اجل ــا رس ــت: ي ــر؟ قال أصف
ورافــع الضيعــة أشــبع فاطمــة بنــت حمّمــٍد. فقــال جابــٌر: فــواهلل فنظــرت 
إىل ادلم ينحــدر مــن قصاصهــا حــّى عد وجههــا أحــر، فمــا جاعــت بعــد 

ٰذلــك ايلــوم« ]املجلــّي، بحــار األنــوار، ج 43، ص 62[.

ــه انقلــب  ــق القلــب باللكمــة (ادلعء)، وب ــب: »لقــد حتّق ويقــول الات
حــال فاطمــة مــن انلقيــض إىل انلقيــض، أي: من حقيقــة جوعهــا يف اتلاريخ 

إىل الشــبع ادلائــم يف املتخّيــل اإلســاليّم« ]الجمــل، جــدل التاريــخ واملتخيّــل، ص 50[.

النقد

ــم  ــام به ــلمن ه ــاء املس ــّور أّن علم ــع يص ــذا املقط ــب يف ٰه إّن الات
خياهلــم حنــو جعــل الســّيدة الزهــراء  ال تشــعر باجلــوع بواســطة ٰهــذه 
ــه اعتــرب الروايــة ضمــن املتخّيــل، أي اعتربهــا  الروايــة، وٰهــذا يعــي أنّ
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موضوعــًة، وٰهــذا اعتبــاٌر ســاذٌج؛ ألنّــه لــم يبــّن مــا هــو ادليلــل ىلع أّن 
الروايــة موضوعــٌة! وال نريــد مناقشــة الســند وغــر ٰذلــك، بعــد اعتبــار 
الاتــب أّن العلمــاء وضعــوا الروايــة عــن ســبق إصاٍر، وال يهّمــه الســند 
يف قليــٍل أو كثــٍر؛ ألنّــه يضــع اجلميــع يف ســلٍّة واحــدٍة، بــل نقــول: »إّن 
مــن الروايــة ال يــرد عليــه إشــاٌل، فمــا الضــر يف أن يدعــو انلــّي ألحــٍد 
 إذا اكن الاتــب يعتقــد 

ّ
بــأّي دعٍء؟! باعتبــاره نبيًّــا مســتجاب ادلعــوة، إال

غــر ٰذلــك، وهــل اســتجابة دعء نــيٍّ أمــٌر كبــٌر ىلع اهلل ، وٰهــذا انلــّي 
ي ظهــرت ىلع يديــه املعاجــز الكثــرة 

ّ
هــو خاتــم األنبيــاء واملرســلن، واذل

املعروفــة جلميــع املســلمن، ومســألة أن جيعــل اهلل إنســانًا دائــم الشــبع، 
أقــّل عجبًــا مــن توّفــر الطعــام ادلائــم إلنســاٍن دون أّي تدّخــٍل لأســباٍب 
ماّديّــٍة، وأقصــد مــا حــدث للســّيدة مريــم ، حينمــا يدخــل عليهــا 
ــًة طازجــًة ليــس  ــائٍج، فيجــد عندهــا فاكه ــا املحــراب بشــٍل مف زكرّي
أوان ثمرهــا، فيســأهلا مــن أيــن لــك ٰهــذا؟ فتجيبــه هــو مــن عنــد اهلل: 
لََهــا َزَكِريَّــا لُكََّمــا َدَخــَل  نْبَتََهــا َنبَاتـًـا َحَســنًا َوَكفَّ

َ
َفتََقبَّلََهــا َربَُّهــا بَِقبُــوٍل َحَســٍن َوأ

ینَّ لـَـِك ٰهــَذا قَالـَـْت 
َ
ِمْحــَراَب وََجــَد ِعنَْدَهــا ِرْزقًــا قَــاَل يـَـا َمْرَيــُم أ

ْ
َعلَيَْهــا َزَكِريَّــا ال

ُهــَو ِمــْن ِعنـْـِد اهلِل إِنَّ اهلَل يـَـْرُزُق َمــْن يََشــاُء بـِـَيِْر ِحَســاٍب ]ســورة آل عمــران: 37[.

ــّيدٌة  ــم س ــّيدة مري ــا إّن الس ــا، وقلن ــن عندن ــواٍب م ــا جب ــو تربّعن ول
مقّدســٌة، اكنــت تراعيهــا الســماء ألمــٍر عظيــٍم ومهّمــٍة صعبــٍة حبيثّياتهــا 
ــن  ــرشيّع م ــّي أو ال ــع العق ــا املان ــماوّية، فم ــان الس ــة يف األدي املعروف
ــٍة،  ــٍة ومانّي ــرٍة زمانّي ــا يف مغاي ــًة أيًض ــرى مقّدس ــرأٌة أخ ــون ام أن تك
ــوم  ــادرًة؛ تلق ــتعداداٍت ن ا واس ــدًّ ــًة ج ــّيًة عيل ــاٍت نفس ــل مواصف حتم
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بمهّمــاٍت كــربى لصالــح آخــر األديــان، فــي مهّيــأٌة تلكــون زوجــًة آلخــر 
األوصيــاء اإلمــام عــّي بــن أيب طالــٍب ؛ تلحمــل معــه مهــاّم خدمــة 
ــة اســتمرار املســار الصحيــح  ــم ، ومهّم ــم والرســول اخلات ــن اخلات ادلي
لإلســالم، أو باألحــرى تصحيــح املســار وفــق مــا أراده انلــّي  ال مــا 

ــقيفة.  ــه الس فرضت

ي أجنــب النســل املبــارك 
ّ

وباإلضافــة إىل لّك ٰذلــك، فــي الكوثــر اذل
ــة أكــرب  ــذه املهّم ــة املعصومــن ، وٰه لرســول اهلل ، ويه أّم األئّم
ــّيما  ــم ، وال س ــّيدة مري ــا الس ــت به ــي قام ــة الّ ــن املهّم ــًرا م تأث
ــٍد،  ــن آل حمّم ــم م ــدّي القائ ــو امله ــر ه ــرش واألخ ــاين ع ــام اثل أّن اإلم
ــل  ــذا النس ــن ٰه ــا م ــن عليه ــرث األرض وم ــوف ي ي س

ّ
ــح اذل واملصل

ــي ألن  ــده يك ــذا وح ــري إّن ٰه ــة ، ولعم ــّيدة فاطم ــارك للس املب
ــاء  ــّيدة نس ــماء، وس ــن الس ــًة م ــة  مقّدس ــّيدة فاطم ــون الس تك
العاملــن مــن األّولــن واآلخريــن، وألن تعاملهــا الســماء معاملــًة خاّصًة 
ال يقتــرص األمــر فيهــا ىلع طعــاٍم يف غــر أوانــه، أو تمــٍر يتســاقط مــن 

ــى. ــٍة ال حت ــاٍر ماّديّ ــٍة وآث ــاٍت معنوّي ــل بمقام ــاء، ب ــٍة جدب خنل

ثامًنا: بيت األحزان

قــال الاتــب: »وحينمــا نلتفــت إىل شــعائر احلــّج دلى الشــيعة 
ــة،  ــة يف املدين ــت فاطم ــارة بي ــه زي ــام أركن ــن تم ــرى أّن م ــة، ن اإلمامّي
املشــهور عندهــم، بـــ (بيــت األحــزان)«، ثــّم ذكــر الزيــارات الـّـي تــزار 

ــك. ــكالم يف ٰذل ــال ال ــراء  وأط ــّيدة الزه ــا الس به
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النقد 

ا مــن  ال ينقــي العجــب مــن ٰهــذا االتّهــام ابلــارد لطائفــٍة كبــرٍة جــدًّ
املســلمن تمّثــل نصــف احلالــة املذهبّيــة يف اإلســالم، وهــم حيّجــون علنًا 
يف لّك ســّنٍة، وٰهــذه كتبهــم الفقهّيــة تمــأ اخلافقــن، واملعــروف بكتــاب 
احلــّج يف الرســائل العملّيــة أو الكتــب اتلحقيقّيــة، والغريــب أنّــه يصــدر 
مــن باحــٍث متمــّرٍس يفــرتض أنـّـه يكتــب حبياديـّـٍة وروٍح أكاديمّيــٍة بعيدٍة 
عــن االتّهــام جزافًــا، فأّي كتــاٍب فقــيٍّ عنــد الشــيعة اإلمامّيــة االثــي 
عرشّيــة جــاء فيــه أّن زيــارة بيــت الســّيدة فاطمــة  مــن أركن احلــّج 

 بــه؟
ّ

ي ال يتــّم احلــّج إال
ّ

اذل

وكن مّمــا ينبــي ىلع الاتــب ذكــره هــو تعريــف املســلمن بـــ ( بيــت 
األحــزان)، أو أّن ٰهــذا أيًضــا مــن ختّيــالت علمــاء الشــيعة؟ ويــا حّبــذا 

ــا ىلع بيــت األحــزان لــزوره املســلمون!
ّ

لــو أّن الاتــب دنل

 تاسًعا: دعوى تكرار األدعية للحفاظ على سيرة فاطمة

ــه:  ــي تمــّز بهــا كتاب ــق الّ ــة قلــب احلقائ يقــول الاتــب ضمــن حال
»إّن أمــر املزّيــة يف ٰهــذه األدعيــة أنّهــا تمّكـــن األتبــاع مــن صيانــة ســرة 
ــمّيٍة  ــٍة موس ــٍة دورّي ــة بصف ــرار األدعي ــرب تك ــار، ع ــن االندث ــة م فاطم
(احلــّج)... واثلابــت عندنــا أّن تكــرار األدعيــة واحلــرص ىلع انتقاهلــا مــن 
ــوب،  ــفوّي أو املكت ــّي الش ــد ادلي ــاطة اتلقلي ــر بوس ــٍل آخ ــٍل إىل جي جي
يســاعد ىلع حتويــل تلــك األدعيــة إىل مكــّوٍن أســاٍس ال غــى عنــه مــن 
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ــالٌة وال  ــوم ص ــه ال تق ي دون
ّ

ــّج اذل ــعائر احل ــالة، أو يف ش ــات الص مكّون
ــل، ص 130[. ــخ واملتخيّ « ]الجمــل، جــدل التاري ــجٌّ ــل ح يكتم

النقد

ي حــّول تلــك 
ّ

يــّديع الاتــب هنــا أّن تكــرار بعــض األدعيــة هــو اذل
األدعيــة إىل مكــّوٍن أســاٍس مــن مكّونــات الصــالة أو احلــّج. نقــول: مــا 
تلــك األدعيــة الّــي حتّولــت إىل عنــرٍص أســاٍس مــن أساســّيات الصــالة 
ــة يف احلــّج والصــالة،  ــا إذا اكن يقصــد بعــض األذاكر الواجب واحلــّج؟ وأّم
فــي لــم توضــع مــن قبــل انلــاس، وبواســطة اتلكــرار حتّولــت إىل مــا ال 
ــن  ــلمون م ــا املس ــٌن تعلّمه ــض وس ــل يه فرائ ــا، ب  به

ّ
ــادة إال ــّح العب تص

ــف  ــٌد أن يضي ــتطع أح ــٌة ال يس ــرم ، ويه توقيفّي ــّي األك ــالل انل خ
وحيــذف وفــق هــواه.

ثــّم يقــول بعــد كالٍم: »وحنــن ىلع يقــٍن بأّن ٰهــذه األدعية مــن اختالق 
العلمــاء املســلمن، أرادوا بهــا إظهــار فاطمة ىلع مــرح اتلاريــخ، وجعلها 
ناهضــًة فيــه بــأدواٍر حــّى تبــى حّيــًة يف الوجــدان والضمــر ادليــّي، ىلع 
ي 

ّ
ــل اإلســاليّم مــن أّن الرســول نفســه هــو اذل ــه املتخّي ــا يروّج الرغــم مّم

لّقــن فاطمــة تلــك األدعيــة« ]الجمــل، جــدل التاريــخ واملتخيّــل، ص 130[.

النقد

1- أّن ايلقــن بأمــٍر معنــاه قيــام ادليلــل القاطــع عليــه، ومــن يــّديع 

ايلقــن ال بــّد أّن يبــّن للنــاس - وال ســّيما يف املؤلّفــات - كيفّيــة وصــوهل 
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لٰهــذا ايلقــن، مــن خــالل توضيحــه للمقّدمــات وانلتائــج املبتنيــة عليه، 
غــر أنّنــا لــم نــر ســوى االّدعءات، والغريــب واملالحــظ أّن الاتــب مــن 
ــن، وال  ــات لآخري ــل االتّهام ــهل كي ــه يستس ــاب وإىل نهايت ــة الكت بداي

ســّيما علمــاء الشــيعة دون أدین تــرّدٍد.

ــاج إىل مــن يظهرهــا ىلع مــرح  2- أّن الســّيدة الزهــراء  ال حتت

اتلاريــخ، فــي الّــي يفخــر اتلاريــخ بكتابــة اســمها ىلع صفحاتــه 
ــن  ــخ م ــول اتلاري ــًة دلخ ــن حمتاج ــم تك ــزتاز، فل ــر واالع ــرف الفخ بأح
خــالل أدعيــٍة يتلقهــا هلــا حمّبوهــا، بــل بمواقفهــا ومانتهــا، ودفاعهــا 

ــك. ــا مــن أجــل ٰذل ــا دليه ــكّل م ــت ب ــد ضّح عــن احلــّق، وق

ــم الرســول  ابنتــه األدعيــة؟ فهــل هنــاك  3- ملــاذا اســتبعاد أن يعلّ

مانــٌع عقــيٌّ أو رشيعٌّ مــن ٰذلــك؟ فقضّيــة أن يعلـّـم نــيٌّ ابنته أو ابنــه دعًء 
ال حتتــاج إىل مؤونــة متخّيــٍل تلصــّوره، فمــا وجــه الصعوبــة يف ٰذلــك؟!

 عاشًرا: دعوى تجّلي الحقيقة اإلٰلهّية في فاطمة

قــال الاتــب: »ويقــّدر ماســينيون أّن مقصــد شــيعة إيــران ايلــوم مــن 
توجيــه ادلعء يف صلواتهــم إىل فاطمــة إثبــات كونهــا املــرأة الوحيــدة الـّـي 
ــا جممــع عالقــات القرابــة  ــة)؛ ألنّه ّي

ٰ
ــت مــن خالهلــا (احلقيقــة اإلهل تلّ

اخلمــس، ويه: األبــّوة، واألمومــة، والــزواج، وابلنــّوة، واألخــّوة، فضاًل 
ــانّية،  ــة اإلنس ــس، ويه: الطبيع ــص اخلم ــن انلقائ ــت ب ــا مجع ــن أنّه ع

ــل، ص 130[. والفقــر، واأللــم، واملــرض، واملــوت« ]الجمــل، جــدل التاريــخ واملتخيّ
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النقد

يستشهد الاتب بقوٍل ملاسينيون ويتبّناه، فنقول:

1- اكن األجــدر بالاتــب أن يــأيت بأقــوال علماء املســلمن يف شــخصّية 

الســّيدة الزهــراء ، بــدل أن يتبــّى أقــوال وفكــر ماســينيون، وملــاذا 
ــل،  ــن املتخّي ــة  م ــّيدة فاطم ــّق الس ــلمن يف ح ــاء املس ــوال علم أق

بينمــا يكــون قــول ماســينيون مــن الواقــع وليــس متخّيــاًل أيًضــا؟!

2- مــن أيــن تــأىّت لماســينيون معرفــة مقاصــد شــيعة إيــران؟ 

وكيــف وّجــه الشــيعة ادلعء لفاطمــة وليــس هلل ؟ فالســّيد ماســينيون 
ــا مــن  ــم عنهــا بــيٍء، وال بــّد أنّه ــة ومــا تكلّ لــم يــرّصح بٰهــذه الكيفّي

ــذا. ــه ٰه ــدًرا لكالم ــر مص ــم يذك ــه ل ــا؛ ألنّ ــه حتًم ــه وأوهام متخّيالت

ّيــة"، ومــا دخــل العالقــات 
ٰ
3- لــم نعــرف مقصــوده مــن "احلقيقــة اإلهل

ّيــة؟ كالٌم مبعــٌر مــن ماســينيون؛ لأنّنــا مــن حّقنا 
ٰ
اخلمــس باحلقيقــة اإلهل

ــون  ــيعة، يربط ــس لّك الش ــاذلات ولي ــران ب ــيعة إي ــاذا ش ــأل: مل أن نس
ــورة،  ــس املذك ــة اخلم ــات القراب ــة" بعالق ّي

ٰ
ــة اإلهل ــماه "احلقيق ــا أس م

وبانلقائــص اخلمــس الّــي ذكرهــا أعــاله أيًضــا؟ ال يوجــد هنــاك حتليــٌل 
وبرهــاٌن وأدلـّـٌة، بــل مّدعيــاٌت وإكثــاٌر مــن كالٍم يمليــه الوهــم واخليــال.

الحادي عشر: حادثة المباهلة

ــة  يصــل الاتــب إىل حــدٍث مهــمٍّ يف اإلســالم هل أثــره يف إثبــات أحّقّي
مــا جــاء بــه انلــّي حمّمــٌد  ويف مــزان احلــوار مــع بقّيــة األديــان، قــال: 
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»ويف ٰهــذا االحتفــال، يتــمُّ تقديــس فاطمــة؛ إذ حتتــّل املركــز يف خمتلــف 
ــة  ــأن فاطم ــن ش ــالء م ــّك يف أّن اإلع ــور... وال ش ــال املذك ــوار االحتف أط
ــيّي  ــدان الش ــة يف الوج ــن فاطم ــورٍة ع ــيٌس لص ــة تأس ــال املباهل يف احتف
أكــر منــه اســتعادًة حرفّيــًة حلــدث املباهلــة، مثلمــا يعتقــد حصــوهل يف 
ــذا  ــدو نلــا منتظــرًة؛ ألّن ٰه ــة تب ــذه اتلغيــرات املهّم ــل ٰه ــخ، ومث اتلاري
ــة  ــايل السياس ــزّي يف جم ــويّج أو الرم ــف األيديول ــٌة للتوظي ــدث عرض احل

ــابق، ص 139[. ــدر الس ــن« ]املص وادلي

النقد

إّن الشــيعة حيتفــون بذكــرى املباهلــة، الّــي ذكرهــا القــرآن الكريــم 
  ــق ــه اخلال ــرص في ي ن

ّ
ــوم اذل ــك ايل ــًدا ذٰلل ــران؛ تمجي ــورة آل عم يف س

ــه الكريــم وادليــن احلــّق، ومــن املفــرتض أّن لّك املســلمن حيتفلــون  نبّي
بٰهــذا ايلــوم، ولٰكــن مــاذا نفعــل ملــن رضــخ ملؤامــرات أيب ســفيان؟! وال 
شــّك بأّن مــن جــاء بهــم انلــّي  يك يواجــه بــه نصــارى جنــران ذوو 
خصوصّيــٍة وقداســٍة واضحــٍة لــّل ذي لــبٍّ وبصــرٍة، وٰهــذا مــا شــاهده 
ــٍة تداوتلهــا املصــادر  نصــارى جنــران واملســلمن ىلع حــدٍّ ســواٍء يف قضّي
اتلاريّيــة ألحــداٍث جــرت آنــذاك، ولٰكــّن الاتــب صــّور املســألة وكأّن 
الشــيعة حيتفلــون ال مــن أجــل نفــس حادثــة املباهلــة وانلــرص العظيــم، 
بــل مــن أجــل تقديــس الســّيدة فاطمــة ، واحلــال أنّــه ال تركــز ىلع 
ــع أهــل  ــال عدًة بذكــر مجي ــّم االحتف ــل يت ــذه الشــخصّية العظيمــة، ب ٰه
ــّن  ــاذلات، ولٰك ــة ب ــاء اخلمس ــاب الكس ــٍل عمٍّ وأصح ــت  بش ابلي

الاتــب أراد أن يثبــت مــا رســمه خيــاهل. 
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خاتمة في نتائج البحث

ــٍر  ــوي لّك أم ــي حتت ــن الّ ــة املاض ــو خزان ــٍة ه ــراث لّك أّم 1- أّن ت

معنــويٍّ ومــاّديٍّ تللــك األّمــة، وهــو ِصَمــام األمــان للحفــاظ ىلع القيــم 
ــم. ــرتكة بينه ــم املش ــاد القواس ــة وإجي ــدة اجلماع ــة ووح األخالقّي

ــش  ــاء واتلهمي ــرتاث: األّول: اإلقص ــا ال ــان واجههم ــك مطّب 2- هنال

ــب  ــال مذاه ــن رج ــن م ــّي املزام ــر اتلاري ــل اآلخ ــن قب ــف م واتلحري
ومؤرّخــن وعلمــاء كالٍم ومفّريــن وغرهــم. واآلخــر: يكمــن يف أتبــاع 
ــدايّث  ــم احل ــون فهمه ــوا يفرض ــا فتئ ــن م ي

ّ
ــوّي اذل ــدايّث العلم ــار احل اتلّي

ــايض. ــات امل ملجري

3- القــّوة املتخّيلــة مهّمــٌة حليــاة اإلنســان، ويه املســؤولة عــن قــدرة 

اإلنســان يف مياديــن الفنون والصنــاعت، وذات مــردوٍد نافٍع، إذا اســتطاع 
اإلنســان أن يقّيدهــا ضمــن حــدود العقــل والــرشع. 

ــد  ــة بع ــة الغربّي ــن احلال ــل م ــادٍّ انتق ــٍل ح ــرتاث بش ــد ال 4- أّن نق

ــس األدوات. ــالمّية وبنف ــاحة اإلس ــة إىل الس ــرص انلهض ع

، واملنهــج  ــرتاث، منهــا: املنهــج انلــّيّ ــاك مناهــج دلراســة ال 5- هن

ــة،  العقــّي، واملنهــج االســتقرايّئ، ومنهــج االســتناد إىل انلصــوص ادلينّي
ــّي. واملنهــج اتلأوي

6- مفهــوم املتخّيــل هــو اصطــالٌح مســتحدٌث انطلــق منــذ ســنواٍت 
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قليلــٍة يف بعــض اجلامعــات، ورّكــز ىلع أن ينظــر للــرتاث اإلســاليّم بأنّــه 

مســكوٌن باتلخّيــل.

ــاء  ــّيدة نس ــاة س ــل حي ــوم املتخّي ــاع مفه ــض أتب ــاول بع ــد تن 7- لق

العاملــن، وحــاول أن جيعــل مــن تاريهــا تارًيــا موضــوًع متخّيــاًل مــن 

ــذه  ــع ٰه ــط هل بواق ــه ال رب ــن، وأنّ ــن الفريق ــالم م ــاء اإلس ــل علم قب

ــخصّية. الش

ــا  ــّم حياته ــا، ث ــّص والدته ــا ي ــب فيم ــا أورده الات ــد م ــّم تفني 8- ت

ــٍل عمٍّ،  ــا بش ــّص حياته ــا ي ــض م ــا، وبع ــا ألبنائه ــة وتربيته الزوجّي

ــي ختّصهــا. ــي يقيمهــا املســلمون بلعــض املناســبات الّ واالحتفــاالت الّ
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قائمة المصادر

القرآن الكريم

ــرت . 1 ــارات دف ــز انتش ــات، مرك ــد اهلل، اتلعليق ــن عب ــن ب ــينا، احلس ــن س اب
ــة، 1421 ه . ــة الرابع ــران، الطبع ـ إي ــمّ  ــه، ق ــوزه علمي ــالیم ح ــات إس تبليغ

ابــن ســينا، احلســن بــن عبــد اهلل، انلجــاة مــن الغــرق يف حبــر الضــالالت، . 2
ــران،  ــاه ته ــارات دانش ــه انتش ــش، مؤسس ــي دان ــد ت ــح: د. حمم تصحي

ــران. ــران ـ إي طه

ابــن ســينا، احلســن بــن عبــد اهلل، رســالة يف أحــوال انلفــس، دار ببليــون، . 3
باريــس، 2007 م.

ــريّب، ادلار . 4 ــايّف الع ــز اثلق ــّي، املرك ــاب ادلي ــد اخلط ــد، نق ــد، حام ــو زي أب
ــة، 2007 م. ــة اثلاثل ــرب، الطبع ــاء، املغ ابليض

أحد بن حنبل، مسند أحد، دار صادر، بروت - بلنان.. 5

ــق . 6 ــة حتقي ــق: جلن ــداد وحتقي ــول، إع ــد األص ــى، فرائ ــارّي، مرت األنص
تــراث الشــيخ األعظــم، جممــع الفكــر اإلســاليّم، الطبعــة 23، قــم ـ إيــران، 

1438 ه .

ــت . 7 ــة باألوفس ــارّي، طبع ــح ابلخ ــماعيل، صحي ــن اس ــد ب ــارّي، حمّم ابلخ
عــن طبعــة دار الطباعــة العامــرة بإســطنبول، دار الفكــر للطباعــة والنــرش 

ــروت، 1981 م. ــع، ب واتلوزي

ــو، ادلار . 8 ــه قانص ــة: وجي ــا، ترمج ــة يف اهلرمينوطيق ــد، مقدم ــر، دايفي جاس
ــة األوىل، 2007 م. ــر، الطبع ــارشون، اجلزائ ــوم ن ــة للعل العربّي

جعفــري، حممــد، العقــل وادليــن، مركــز احلضــارة تلنميــة الفكــر البــرشّي، . 9
بــروت، الطبعــة األوىل، 2010 م.

ــاء، . 10 ــريّب، ادلار ابليض ــايّف الع ــز اثلق ــزول، املرك ــباب ال ــام، أس ــل، بس اجلم
ــة األوىل، 2005 م.  ــرب، الطبع املغ
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ــال . 11 ــون ب ــة، مؤمن ــرة فاطم ــل س ــخ واملتخّي ــدل اتلاري ــام، ج ــل، بس اجلم
حــدود، ادلار ابليضــاء، املغــرب، الطبعــة األوىل، 2016 م.

ــد . 12 ــف عب ــق: يوس ــن، حتقي ــتدرك ىلع الصحيح ــم انليسابورّي،املس احلاك
ــان. ــروت - بلن ــة،  ب ــي، دار املعرف ــن املرعش الرح

ــل . 13 ــيعة إىل حتصي ــائل الش ــل وس ــن، تفصي ــن احلس ــد ب ــّي، حمّم ــّر العام احل
مســائل الرشيعــة، حتقيــق ونــرش: مؤّسســة آل ابليــت  إلحيــاء الــرتاث، 

قــّم ـ إيــران، الطبعــة اثلانيــة، 1414 ه .

حســن عثمــان، منهــج ابلحــث اتلاريــّي، دار املعــارف، الطبعــة اثلامنــة، . 14
القاهــرة.

ــا، تعريــب: حممــد الغــروي، مؤسســة . 15 اخلميــي، روح اهلل، األربعــون حديثً
تنظيــم ونــرش تــراث اإلمــام اخلميــّي، الطبعــة اخلامســة، 2003 م.

ــر . 16 ــة نظ ــن وجه ــوراء م ــورة عش ــن وث ــام احلس ــب، اإلم ــي اغل ــد ع رائ
ــة  ــة يف انلهض ــات اتلخّصصّي ــاء لدلراس ــة وارث األنبي ــترشقن، مؤّسس املس

احلســينّية، انلجــف ـ العــراق، الطبعــة األوىل، 2019 م.

ــب: . 17 ــاصة، تعري ــراءات مع ــة ق ــة، جملّ ــوم اتلأويلّي ــر، مفه ــبحاين، جعف س
ــن الســالم. حممــد حس

ــة . 18 ــات يف لغ ــرآيّن.. دراس ــاب الق ــق اخلط ــر، منط ــن، حممدباق ــعيدي روش س
ــر  ــة الفك ــارة تلنمي ــز احلض ــن، مرك ــمس ادلي ــا ش ــة: رض ــرآن، ترمج الق

اإلســاليّم، الطبعــة األوىل، بــروت، 2016 م.

ــة . 19 ــدة يف الكتاب ــايّلة العقي ــخ إش ــكالم واتلاري ــم ال ــن، عل ــلهب، حس س
ــة الفكــر اإلســاليّم، الطبعــة  ــز احلضــارة تلنمي ــة اإلســالمّية، مرك اتلاريّي

األوىل، بــروت، 2011 م.

ــة، املجلــس . 20 ــم واخلراف ــن العل ــر ب ــد املحســن، اإلنســان احلائ ــح، عب صال
ــون واألداب، 1978 م. ــة والفن ــّي للثقاف األىلع الوط
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ــّي، مؤسســة أّم . 21 ــايّئ، حمّمدحســن، أصــول الفلســفة واملنهــج الواق الطباطب
ــة األوىل، 1412 ه. ــان، الطبع ــروت - بلن ــرى، ب الق

الطــويّس، حمّمــد بــن احلســن، اتلبيــان يف تفســر القــرآن، حتقيــق وتصحيح: . 22
أحــد حبيــب قصــر العامــي، انلــارش: مكتــب اإلعــالم اإلســاليّم، الطبعــة 

األوىل، 1409 ه .

ــن آل . 23 ــق: حممدحس ــم، حتقي ــوص احلك ــد، فص ــن حمم ــد ب ــارايب، حمم الف
ــة، 1405 ه . ــة اثلاني ــم، الطبع ــدار، ق ــورات بي ــن، منش ياس

ّيــة يف عقائــد ابــن تيمّيــة، رســالة . 24
ٰ
فــالح ســبي، أثــر الوهــم يف الصفــات اإلهل

دكتــوراه يف الفلســفة (غــر منشــورة)، جامعــة املصطــى  العاملّيــة، قــّم 
ـ إيــران، 2019 م.

املجلــّي، حممدباقــر، حبــار األنــوار، حتقيــق: حممــد باقــر ابلهبــودي، دار . 25
إحيــاء الــرتاث العــريّب، بــروت، الطبعــة اثلاثلــة املصححــة، 1983 م.

ــة . 26 ــارة تلنمي ــز احلض ــا، مرك ــل واهلرمنوطيق ــن، اتلأوي ــن املؤلّف ــٌة م جمموع
ــة األوىل، 2011 م. ــان، الطبع ــروت ـ بلن ــاليّم، ب ــر اإلس الفك

مصبــاح يــزدي، حممدتــي، املنهــج اجلديــد يف تعليــم الفلســفة، ترمجــة: عبد . 27
املنعــم اخلاقــاين، مؤّسســة النرش اإلســاليّم، الطبعــة اخلامســة، 1420 ه .

ــرتك، ادلار . 28 ــن العــرب والفــرس وال املــرصي، حســن جميــب، األســطورة ب
ــة للنــرش، بــال. اثلقافّي

ــة . 29 ــة جلماع ــاليّم اتلابع ــرش اإلس ــة الن ــق، مؤّسس ــا، املنط ــر، حمّمدرض املظف

ــران. ــّم - إي ــن، ق املدرس
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(*)

الخالصة

هنــاك آراء ونظرّيــاٌت متعــّددٌة حــول تبيــن ماهّيــة الــويح اإللـٰـّي وانلــّص ادليــّي 
يف األوســاط العلمّيــة واثلقافّيــة، فقــد جنمــت يف اآلونــة األخــرة نظرّيــٌة حديثــٌة حتــت 
عنــوان "تاريّيــة انلــّص ادليــّي" الـّـي تأثـّـرت بنظرّيــات هانــس اغدامــر وإريــك هرش 
ودو سوســور وهيجــل وماركــس وغرهــم، فــي نظرّيــٌة اتلقاطّيــٌة خمتلطــٌة مــن حيــث 
ــا  ــوص مجيًع ــّي ىلع أّن انلص ــّص ادلي ــة انل ــة تاريّي ــز نظرّي ــذور. ترك ــئ واجل املناش
ــًة  ــرًة مفارق ــس ظاه ــة"، ولي ــع واثلقاف  يف "الواق

َّ
ــودل ــلَّ وت ــّي تش ــّص ادلي ــًة انل وخاّص

للواقــع اتلاريــّي واالجتمــايّع، فانلــّص "منتَــٌج ثقــايفٌّ" ويلــد بيئتــه احلاضنــة هل.  تعتمــد 
نظرّيــة اتلاريّيــة ىلع أســٍس ومبــادئ خاّصــٍة، لّك ٰهــذه األســباب تعــل انلــّص ادليــّي 
أمــًرا برشيًّــا غــر مقــّدٍس، ليــس فــوق اتلاريــخ وال فــوق الزمــان واملــان. وقــد قمنــا 
ــّي وبيــان مبادئهــا ولوازمهــا يف  ــة للنــّص ادلي ــة اتلاريّي ــة بتبيــن نظرّي ــذه املقال يف ٰه
ــو زيــد وحممــد أركــون. ويف األخــر  ــن كنــرص حامــد أب ــة بعــض احلداثيّ ضــوء نظرّي

قمنــا باتلقييــم وادلراســة انلقديّــة لٰهــذه انلظرّيــة يف ضــوء أصــوٍل عقلّيــٍة ونقلّيــٍة.
اللكمــات املفتاحّيــة: اتلارخيّيــة، انلــّص ادليــّي، اتلأويــل، املنَتــج اثلقــايّف، اللغــة، نــر حامــد 
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Historicity of Religious Text ... Discussion and Criticism

Mustafa Azizi 

Abstract

There are many opinions and theories that try to explain the nature 

of divine revelation and religious texts in scientific and cultural circles. 

Recently, a modern theory has appeared under the title “historicity of 

religious text”, influenced by the theories of Hans-Georg Gadamer, 

Eric Hirsch, De Saussure, Hegel, Marx and others. It is an amalgamated 

theory with various sources and origins. 

The theory of the historicity of religious text focuses on the fact 

that all texts, especially religious texts, are formed and generated in 

"reality and culture", and not a phenomenon differing from historical 

and social reality. As a result, text is a "cultural product" born in its 

incubating environment.

The theory of historicity is based on specific foundations and 

principles, all of which make the religious text an unsacred and human-

made phenomenon, neither above history, nor above time and place.

 In this article, I will explain the theory of historicity of the religious 

text, with its principles and requirements, in light of the theory of some 

modernists, such as Nasr Hamid Abu Zaid and Mohammed Arkoun. I 

will then evaluate and criticize this theory in the light of rational and 

traditional fundamentals.

Keywords: historicity, religious text, interpretation, cultural product, 

language, Nasr Hamid Abu Zaid
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المقّدمة

اهــن يف حتليــل ماهّيــة »الــويح اإللـٰـّي« 
ّ

هنــاك مواجهــٌة حــاّدٌة بــن ات
ــوص ادلينّية: وانلص

ي يــرى أّن للقــرآن وجــوًدا 
ّ

ــاه اإليمــايّن أو اخلطــاب ادليــّي اذل
ّ

أ- االت
مســبًقا يف اللــوح املحفــوظ والكتــاب املكنــون ويف العلــم اإللـٰـّي، فلــه 
. ثــّم تّزلــت حقيقــة القــرآن يف قالــب   إلـٰـيٌّ مقــّدٌس وغــر بــرشيٍّ

ٌ
منشــأ

ــب  ــنًة ىلع قل ــن س ــالٍث وعرشي ــالل ث ــا خ ــات تدرجيً ــاظ واللكم األلف
ــة  ي يكــون بــن ادلّفتــن هــو املرتب

ّ
رســول اهلل . فانلــّص القــرآيّن اذل

ــن  ــل م ــه ابلاط ي ال يأتي
ّ

ــره اذل ــة، ومظه ــة املتعايل ــك احلقيق ــة تلل انلازل
بــن يديــه وال مــن خلفــه.

ــا  ــإيّاك أعــي واســمي ي ــزّل "ب ــرآن نُ ــأّن الق ــاه ب
ّ

ــذا االت ــد ٰه يعتق
ــدون يف  ــاس املتواج ــو انل ــرآن ه ــب األّويّل للق ــارة«، وإن اكن املخاط ج
ــل  ــم، ب ــه فيه ــرآن وخطاب ــداء الق ــرص ن ــن ال ينح ــزوهل، ولٰك ــرص ن ع
ــذه  ــرّصح بٰه ــا ت ــة كم ــوم القيام ــاس إىل ي ــع انل ــب مجي ــرآن ياِط الق
ــة املســتعملة يف  ــاُت العاّم ــة واخلطاب ــاُت القرآنّي ــة والشــمويّلة اآلي العاملَّي
ــار  يــن آمنــوا«، فاالعتب

ّ
ــا اذل ــا أيّه ــا انلــاس« و«ي ــا أيّه القــرآن، مثــل: »ي

ــن  ــون ع ــد أرك ــرّب حمّم ــبب. يع ــورد والس ــوص امل ــظ ال خبص ــوم اللف بعم
ــاه بـــ »القــراءة اإليمانّيــة« أو »الســياج ادلوغمــايّئ املغلــق«(*)، 

ّ
ٰهــذا االت

)*( املقصود من "السياج الدوغاميّئ املغلق" هو االتّجاه الظاهرّي الّذي يتجّمد عى ظواهر النصوص 
الدينيّة من دون أّي تفسريٍ وتأويٍل.
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ويعــرّب نــرص حامــد أبــو زيــد عنــه بـ«اخلطــاب ادليــّي«، ويــرى أّن ٰهــذا 
اخلطــاب ادليــّي يالــف تاريّيــة انلــّص ادليــّي تماًمــا. ]نــرص حامــد أبــو زيــد، 

نقــد الخطــاب الدينــّي، ص 95 و185[

ــة أو اخلطــاب ادليــّي - ىلع حــّد  ــاه القــراءة الإيمانّي
ّ

ب- يف قبــال ات
ــويح  ــة ال ــٌة إىل ماهّي ــٌة وعلمانّي ــٌة حداثّي ــاك رؤي ــد - هن ــو زي ــر أب تعب
ــد  ــّي"، وق ــّص ادلي ــة انل ــم "تاريّي ــا اس ــق عليه ــّي ويطل ــّص ادلي وانل
ــد  ــرص حام ــون ون ــد أرك ــات حمّم ــاهلا يف مؤلّف ــف أش ــدت بمختل تّس
ــم رسوش  ــد الكري ــروّي وعب ــد اهلل الع ــي، وعب ــن حن ــد، وحس ــو زي أب
ــة  ــة تاريّي ــار احلــدايّث العلمــايّن. وحتــاول نظرّي وغرهــم مــن أتبــاع اتلّي
انلــّص ادليــّي أن تســتخدم عــّدة آيّلــاٍت ومبــادئ لــي تميــط اللثــام عــن 
ــٌج  ــٌه منتَ ــة هل، وأنّ ــه احلاضن ــاره ويلــد بيئت ــّي؛ باعتب ــة انلــّص ادلي ماهّي
ثقــايفٌّ متأثـّـٌر بثقافــة عــرصه وواقعــه االجتمــايّع اتلاريــّي. ٰهــذه اآليّلــات 
ــل -  ــة باتلفصي ــث اتلايل ــنذكرها يف ابلاح ــي س ــة - الّ ــس املعرفّي واألس
تعــّد حجــر األســاس واملكّونــات األصلّيــة الـّـي تشــّيد نظرّيــة اتلاريّيــة. 

حنــن يف ٰهــذه ادلراســة يف ضــوء املنهــج اتلحليــّي العقــّي قمنــا بتحليــل 
اخلطــاب احلــدايّث ونظرّيــة »تاريّيــة انلــّص ادليــّي« الـّـي يه ثمــرة العقــل 
ــّم قمنــا بتقييمهــا  ــة، ث احلــدايّث، واســتخرجنا مبادئهــا وجذورهــا املعرفّي
ــٌة  ونقدهــا. وال شــّك يف أّن ٰهــذا املوضــوع شــائٌك وهل أبعــاٌد وزوايــا مهّم
ــن  ــة، ولٰك ــذه املقال ــا يف ٰه ــع جوانبه ــة مجي ــا دراس ــّذر علين ا، يتع ــدًّ ج
ــًرا  ــه منّظ ــد بوصف ــو زي ــد أب ــرص حام ــات ن ــوء ىلع مؤلّف ــلّط الض سنس

ــة انلــّص ادليــّي. رئيســيًّا، وســنقوم بتحليــل نظرّيتــه حــول تاريّي

238

مجلة الدليل / 

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020

العدد الثامن



التعريف بالمفردات األساسّية

قبــل ادلخــول يف صلــب املوضــوع ينبــي إيضــاح املفــردات األساســّية 
ــّى  ــة؛ ح ــة اتلاريّي ــا نظرّي ــد عليه ــي تعتم ــة الّ ــات املهّم واملصطلح

ــٍق. ــٍل معّم ــا بش ــّرف عليه نتع

 1- الوحي

ــا  ــّل م ــٍة، ف ــاٍء ورسع ــٍم يف خف
ْ
ــاء ِعل ــى إلق ــة بمع ــويح" يف اللغ "ال

ألقيتَــه إىل غــرك بشــٍل خــيٍّ ورسيــٍع حــّى عِلَمــُه فهــو َويٌح. ]ابــن فــارس، 
ــور، ج 15، ص 379[ ــن منظ ج 6، ص 93؛ اب

ــوي ىلع  ــويح« حتت ــردة »ال ــّص ىلع أّن مف ــة للن ــة اتلاريّي ــّرس نظرّي تك
ادلاللــة املركزّيــة والركــزة األساســّية، ويه مفهــوم »اإلعــالم«، ومــن رشط 
ٰهــذا اإلعــالم أن يكــون خفيًّــا رّسيًّــا. فالــويح مــن منظــار رّواد اتلاريّيــة 
عبــارٌة عــن عالقــة اتّصــاٍل بــن طرفــن تتضّمــن إعالًمــا - رســالًة - خفيًّا 
 مــن خــالل 

ّ
رّسيًّــا. وإذا اكن »اإلعــالم« ال يتحّقــق يف أّي عملّيــة اتّصــاٍل إال

ــا يف  ــفرة منطوًي ــوم الش ــون مفه ــرضورّي أن يك ــن ال ــٍة، فم ــفرةٍ خاّص ش
ــة  ــتخدمة يف عملّي ــفرة املس ــذه الش ــون ٰه ــّد أن تك ــويح، وال ب ــوم ال مفه
االتّصــال واإلعــالم شــفرًة مشــرتكًة بــن املرِســل وهــو اهلل تعــاىل، وبــن 
ــويح،  ــال / ال ــة االتّص ــريف عملّي ــن ط ــّي ، أي ب ــو انل ــتقِبل وه املس

ــة. ]نــرص حامــد أبــو زيــد، مفهــوم النــّص، ص 32[  ــذه الشــفرة يه اللغــة العربّي وٰه
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إذن مــن منظــار الفكــر احلــدايّث لّك ويٍح يتضّمــن ثــالث ركئز أساســّيٍة: 
 . ــّي ــو انل ــّي وه ــتقِبل أو املتل ــاىل. 2- املس ــو اهلل تع ــل وه  1- املرِس

ــة. إذن  ــة العربّي ــتقِبل ويه اللغ ــل واملس ــن املرِس ــال ب ــة االتّص 3- حلق

ــّد  ــة تع ــة العربّي ــٌة، واللغ ــٌة ملفوظ ــة حقيق ــة اتلاريّي ــد نظرّي ــويح عن ال
مــن ركئــز الــويح ومكّوناتــه األساســّية. يعــرّب الفكــر احلــدايّث عــن الــويح 
ــة مــن  اإللٰــّي بلفــظ "انلــّص" يلجعلــه ىلع غــرار ســائر انلصــوص األدبّي

ــد، مفهــوم النــّص، ص 10[ ــو زي ــرشّي. ]نــرص حامــد أب ــع الب ــة والطاب ــث اتلاريّي حي

2- النّص

"انلــّص" يف اللغــة يســتعمل يف أربعــة معــاٍن: -1 رفــع الــيء، كمــا 
يقــال: نــّص احلديــَث أي رفعــه. -2 إظهــار الــيء واملنّصــة: مــا تظهــر 
عليــه العــروس لــرُتى. -3 حتريــك الــيء: نــّص انلاقــة أي حتريكهــا؛ 
ــة أقــى ســرها. -4 الســر الشــديد. أصــل  حــّى تســتخرج مــن انلاق
ــا  ــه، كم ــيء واغيت ــى ال ــو أق ــن ه ــر اللغوّي ــة نظ ــن وجه ــّص م انل
ــا إذا ســأهل عــن يشٍء حــّى يســتقي مــا عنــده.  يقــال: نــّص الرجــل نصًّ

]ابــن منظــور، ج 7، ص 97[

ــي  ــّص« الّ ــردة »انل ــة ملف ــة املركزّي ــن أّن ادلالل ــض احلداثيّ ــرى بع ي
تســتنتج مــن مــوارد اســتعماهلا يه »اإلظهــار«، وٰهــذه ادلالالت اثلــالث 
ــو  ــد أب ــرص حام ــار«. ]ن ــة »اإلظه ــٌة يف دالل ــوغ) متضّمن ــّدة وابلل ــع والش (الرف

ــّي، ص 122[ ــاب الدين ــد الخط ــد، نق زي
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ــره  ــا ذك ــالل م ــن خ ــّص" م ــردة "انل ــاليّح ملف ــى االصط ــح املع ويّتض
ــوح  ــتوى الوض ــث مس ــن حي ــات م ــيم اآلي ــول تقس ــرآن ح ــاء الق علم
ــايل:  ــو اتل ــتوياٍت ىلع انلح ــة مس ــن أربع ــا ضم ــم جعلوه ادلاليّل، إذ إنّه

 معًى واحًدا، وهو "انلّص".
ّ

ي ال حيتمل إال
ّ

1- الواضح اذل

ي حيتمــل معنــن، لٰكــّن أحدهمــا هــو املعــى الراجــح 
ّ

2- اذل

واألقــوى، واآلخــر املعــى املرجــوح واملحتمــل، فاملعــى الراجــح واألقــوى 
ــر«. ــو »الظاه ه

ي حيتمــل معنيــن كالهمــا يســاوي اآلخــر يف درجــة االحتمــال، 
ّ

3- اذل

ــو "املجمل". وه

ي حيتمــل معنيــن غــر متســاوين يف درجــة االحتمــال، ولٰكــّن 
ّ

4- اذل

ــل  ــر، ب ــب والظاه ــى القري ــو باملع ــس ه ــوى لي ــح أو األق ــى الراج املع
ل". ]الســيوطّي، اإلتقــان يف  الراجــح هــو املعــى ابلعيــد، وٰهــذا انلــوع هــو "املــؤوَّ

علــوم القــرآن، ج 3، ص 104؛ نــرص حامــد أبــو زيــد، نقــد الخطــاب الدينــّي، ص 125[

يعتقــد نــرص حامــد أبــو زيــد بــأّن انلــّص باملعــى املذكــور - وهــو ادلاّل 
داللــًة قطعّيــًة ال جمــال فيهــا ألّي درجــٍة مــن االحتمايّلــة - وجــوده عزيــٌز 
ــّص«  ــوم »انل ــن مفه ــث ع ــل ابلح ــة، ب ــال الرشيع ــًة يف جم ــادٌر، خاّص ون
ــا  ــا عــن ماهّيــة »القــرآن« وطبيعتــه بوصفــه نصًّ  حبثً

ّ
ليــس يف حقيقتــه إال

ــة  ــاب العربّي ــو كت ــث »ه ــن حي ــرآن م ــاول الق ــٌث يتن ــو حب ــا. وه لغويًّ
األكــرب، وأثرهــا األديّب اخلــادل«. فالقــرآن كتــاب الفــّن العــريّب األقــدس، 
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ســواٌء نظــر إيلــه انلاظــر ىلع أنـّـه كٰذلــك يف ادليــن أم ال. وٰهــذا ادلرس األديّب 
للقــرآن يف ٰذلــك املســتوى الفــّيّ دون انلظــر إىل اعتبــاٍر ديــيٍّ ]نــرص حامــد أبــو 
زيــد، مفهــوم النــّص، ص 10[، فبنــاًء ىلع الفكــر احلــدايّث تعــّد اللغــة العربّيــة - بمــا 

هلــا مــن األحــام والشــؤون - الركــزة األساســّية للنــّص.

3- التأويل

مــن املفــردات األساســّية يف نظرّيــة اتلاريّيــة مفــردة »اتلأويــل«. لكمــة 
»اتلأويــل« مشــتّقٌة مــن آل - يــؤول بمعــى رجــع؛ وذلا يُقــال: آُل الرَُّجــِل 
، ومــن ٰهــذا ابلــاب تأويــل 

ُ
ــم وإيلهــم مــآهل

ُ
ــه إيلــه مآهل ــه؛ ألنّ هــُل بيِت

َ
أ

ــْل  ــاىل: َه ــوهل تع ــك ق ــه، وٰذل ــُؤوُل إيل ــا ي ــُه وم ــو عقبتُ ــكالم، وه ال
ــُه ]ســورة األعــراف: 53[. ِويلَ

ْ
 تَأ

َّ
ــُروَن إِال َينُْظ

وأيًضــا يســتعمل لفــظ اتلأويــل يف اللغــة بمعــى السياســة واإلصــالح، 
ــة.  ــالح والسياس ــال: اإلص ــه. واالئتي ــه وساس ــًة إذا أصلح ــؤوهل إيال وآل ي
واإليالــة السياســُة مــن ٰهــذا ابلــاب؛ ألّن مرجــَع الرعّيــِة إىل راعيهــا. قــال 
ْحَســَن سياســتَها. ]ابــن فــارس، معجــم 

َ
ــا إذا أ

ُ
ــه يَُؤوهل األصمــّي: آَل الرَّجــُل رِعّيتَ

مقاييــس اللغــة، ج 1، ص 159؛ الفراهيــدّي، العــني، ج 8، ص 359؛ ابــن منظور، لســان العــرب، ج 11، ص 34[

ويبــدو مــن كالم ابــن فــارس أنـّـه أرجــع املعــى اثلــاين وهــو السياســة 
واإلصــالح إىل املعــى األّول، وهــو الرجــوع والعــود.

يعتقــد نــرص حامــد أبــو زيــد أّن لكمــة »اتلأويــل« تتضّمــن بعديــن قــد 
يبــدوان متعارضــن، وهمــا يف احلقيقــة متامــالن؛ ابلعــد األّول يتمّثــل 
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ــودة  ــا ىلع الع ــتّقاته، ومعناه ــاليّث »آل« ومش ــل اثل ــة الفع ــة صيغ يف دالل
ــة  ــذه ادلالل ــن ٰه ــع«، وم : رج

ً
ــآال  وم

ً
ــؤول أوال ــيء ي ــوع، »آل ال والرج

ــا األوىل  ــرة إىل علله ــيء أو الظاه ــاع ال ــو إرج ــل ه ــم أّن اتلأوي نفه
وأســبابها األصلّيــة. وٰهكــذا وردت ادلاللــة يف القــرآن يف ســورة يوســف، 
حيــث اكنــت مهّمــة اتلأويــل (تأويــل األحاديــث) اكتشــاف املعــى األّول 
ــورٍة  ــّل يف ص ــل أن يتش ــوع، قب ــث أو املوض ــة للحدي ــة األصلّي وادلالل
ُحلمّيــٍة. ويف ســورة الكهــف اكن اتلأويــل رشًحــا دلاللــة األحــداث 

ــة. ــبابها اخلفّي ــا وأس ــا لعلله ــرى رشًح ــع، أو باألح والوقائ

وابلعــد ادلاليّل اثلــاين للصيغــة اثلالثّيــة هــو معــى الوصــول إىل الغايــة 
ــًة: إذا  ــآهل إيال ــالح: »وآل م ــة واإلص ــة والسياس ــيء) بالرعي ــة ال (اغي
ــذه  ــد وردت ٰه ــة« وق ــالح والسياس ــال: اإلص ــه. واالئتي ــه وساس أصلح
ــرآن، وإن اكن  ــات الق ــض آي ــا يف بع ــة - أيًض ــة والغاي ــة -العاقب ادلالل
ــن،  ــتا متعارضت ــن ليس ــة أّن ادلالتل ــر. واحلقيق ــة األوىل أك ورود ادلالل
ــن إدراك  ــزٍل ع ــق بمع ــرة ال يتحّق ــيء أو الظاه ــة ال ــول إىل اغي فالوص
ــتخدام  ــان يف االس ــت ادلالتل ــد تداخل ــة. وق ــبابها األصلّي ــا وأس علله
 ُ

َ
 هل

ْ
وا َعــْرِش وََخــرُّ

ْ
بََويْــِه ىلَعَ ال

َ
القــرآيّن يف نهايــة قّصــة يوســف  :َوَرَفــَع أ

 ــا ــْد َجَعلََهــا َريبِّ َحقًّ ِويــُل ُرْؤَيــاَي ِمــْن َقبْــُل قَ
ْ
بَــِت ٰهــَذا تَأ

َ
ــاَل يَــا أ ًدا َوقَ ُســجَّ

ــة، أي  ــول إىل الغاي ــق والوص ــو اتلحّق ــا ه ــل هن ]ســورة يوســف: 100[، فاتلأوي

ــد  ــد، نق ــو زي ــد أب ــرص حام ــم. ]ن ــة للُحل ــة األصلّي ــى األّول وادلالل ــق املع حتّق
الخطــاب الدينــّي، ص 140 و141[

243

تاريخّية النّص الدينّي.. عرٌض ونقٌد

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020



ــو  ــد أب ــرص حام ــا، ويه أّن ن ــارة إيله ــي اإلش ــٌة ينب ــاك مالحظ وهن
زيــد يعــّرف اتلأويــل بأنـّـه: »إرجــاع الــيء أو الظاهــرة إىل عللهــا األوىل 
وأســبابها األصلّيــة«، ولٰكــّن ٰهــذا االّدعء - أي الرجــوع إىل العلــل األوىل 
واألســباب األصلّيــة - ال ديلــل عليــه. نعــم، املعــى اللغــوّي للتأويــل هــو 
الرجــوع والعــودة، لٰكــن بــأّي ديلــٍل يقــول إّن اتلأويــل هــو بمعــى إرجاع 
الــيء إىل عللــه وأســبابه األصلّيــة؟! فلــم يــرد يف أّي كتــاٍب لغــويٍّ وال 
يف كتــب احلــدود واتلعريفــات أّن اتلأويــل هــو إرجــاع الــيء إىل عللــه 

وأســبابه األصلّيــة، وٰهــذا مــن االستحســانات الّــي ال ديلــل عليهــا.

)Historicity( 4- التاريخّية

لفــظ اتلاريّيــة مأخــوٌذ مــن اتلاريــخ وهــو اتلوقيــت ]الفريوزآبــادّي، القامــوس 
املحيــط، ج 1، ص 248[، فاألمــر اتلاريــّي هــو املتأّطــر بالظــروف الزمانّيــة 

واملانّيــة املحــّددة. أّمــا املعــى االصطــاليّح للتاريّيــة فلــه عالقــٌة وثيقــٌة 
بمعنــاه اللغــوّي، فاتلاريّيــة دراســة األشــياء واألحــداث يف ضمــن عالقتها 

ــة بقــوهل: ــة واملانّيــة؛ ذلا يعــّرف بعضهــم اتلاريّي بالظــروف الزمانّي

»العقيــدة الّــي تقــول بــأّن لّك يشٍء أو لّك حقيقــٍة تتطــّور مــع 
ــن  ــك م ــداث، وٰذل ــياء واألح ــة األش ــّم بدراس ــا تهت ــخ، ويه أيًض اتلاري
ــٍر  ــة ألث ــراءة اتلاريّي ــة. إذن الق ــروف اتلاريّي ــا بالظ ــالل ارتباطه خ
علــيٍّ وفكــريٍّ مــا تقتــي فهــم ٰذلــك األثــر وتفســره وتأويلــه يف إطــاره 
الزمــايّن واملــايّن، مــع األخــذ يف االعتبــار رشوطــه االجتماعّيــة وانلفســّية 
ــم، ص 293 و298[. ــرآن الكري ــون والق ــان، العلامنيّ ــة« ]الطّع ــة العاّم ــه اتلاريّي وظرفّيت
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ويعــّرف نــرص حامــد أبــو زيــد اتلاريّيــة قائــاًل: »اتلاريّيــة هنــا تعــي 

احلــدوث يف الزمــن، أو حــدوث أفعــال اهلل - تعــاىل - يف الزمــن واتلاريــخ أو 

يف حلظــٍة مــن حلظــات اتلاريــخ« ]نــرص حامــد أبــو زيــد، النــّص، الســلطة، الحقيقــة، ص 71[.

ــّص  ــل انل ــي أن ال جيع ــة تع ــا: »اتلاريّي ــون أيًض ــد أرك ــول حمّم ويق

ــه يف  ــل نفس ــل جيع ــخ، ب ــوَق اتلاري ــاٍل ف ــٍل متع ــه بش ــب نفس أو املذه

ضمــن الطابــع اآليّن االفــرتايّض، ويّتصــف بصفــٍة احتمايّلــٍة بعيــًدا عــن 

ــالمّي، ص 135[. ــل اإلس ــد العق ــو نق ــون، نح ــة« ]أرك ــرتاتيجّية ادلوغمائّي االس

ــّم  ــٌة تهت ــة نزع ــو أّن اتلاريّي ــف ه ــذه اتلعاري ــع لٰه ــدر اجلام إّن الق

ــة  ــروف الزمانّي ــن الظ ــع يف ضم ــداث والوقائ ــوص واألح ــة انلص بدراس

وابليئــة اثلقافّيــة احلاضنــة هلــا؛ بعيــًدا عــن اتلعــايل واإلطــالق واثلبــات.

األسس النظرّية لتاريخّية النّص الدينّي

ــٍة،  تعتمــد نظرّيــة تاريّيــة انلــّص ادليــّي ىلع أســٍس ومبــادئ معرفّي

. ٰهــذه املبــادئ تعــل  حبيــث لــو ُجــّردت منهــا ال يبــى منهــا يشٌء مهــمٌّ

ــا تارييًّــا متكّونـًـا يف بيئتــه اثلقافّيــة وظروفــه اتلاريّية  انلــّص ادليــّي نصًّ

ــذه  ــن ٰه ــوم بتبي ــال أن نق ــذا املج ــرى يف ٰه ــن األح ــة. فم واالجتماعّي

ــة  ــة "تاريّي ــم نظرّي ــيًّا يف فه ــب دوًرا رئيس ــي تلع ــادئ الّ ــس واملب األس

ــّي«، وتســاعدنا يف نقدهــا بشــٍل واضــٍح: انلــّص ادلي
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1 ـ  األسس العقدّية لتاريخّية النّص

اكن هنــاك صاٌع وســجاٌل شــديٌد يف القــرون األوىل مــن اإلســالم حول 
قضّيــة »حــدوث القــرآن وقَِدمــه«. فــان األشــاعرة يعتقــدون أّن كالم اهلل 
ّيــة، ويف املقابــل اكنــت 

ٰ
؛ ألنـّـه ُيَعــّد مــن الصفــات اذلاتّيــة اإلهل قديــٌم أزيلٌّ

ــوٌق  ــادٌث خمل ــم ح ــرآن الكري ــّي والق ــويح اإللٰ ــرّص ىلع أّن ال ــة ت املعزتل
ــكالم  ــاىل، وال ــرآَن كالم اهلل تع ــالميّني، ص 191[؛ ألّن الق ــاالت اإلس ــعرّي، مق ]األش

ــن  ــس م ــال ولي ــات األفع ــن صف ــّد م ــو يُع ــن اهلل، فه ــادٌر م ــٌل ص فع
صفــات اذلات. 

وقــد تبــّى بعــض أتبــاع الفكــر احلــدايّث نظرّيــة املعزتلــة يف »حــدوث 
ــال اهلل  ــن أفع ــاًل م ــّي فع ــكالم اإللٰ ــه إذا اكن ال ــرآن«، وّصح بأنّ الق
ــاٌل  ــة أفع ّي

ٰ
ــال اإلهل ــًة؛ ألّن لّك األفع ــرًة تاريّي ــّد ظاه ــه يع ــاىل، فإنّ تع

ــٌة  ــة، فــي خملوقــٌة حمَدث ــة واملانّي َــم« ويف الظــروف الزمانّي تقــع »يف العال
ــه  ــث إنّ ــن حي ــٌة، م ــرٌة تاريّي ــك ظاه ــم كٰذل ــرآن الكري ــٌة. والق تاريّي
واحــٌد مــن تلّيــات الــكالم اإللـٰـّي، وإن يكــن أشــمل ٰهــذه اتلجلّيــات، 

ــة، ص 75[ ــلطة، الحقيق ــّص، الس ــد، الن ــو زي ــد أب ــرص حام ــا. ]ن ــه آخره ألنّ

بعبــارٍة أخــرى أّن أفعــال اهلل تتعلّــق بالعالــم املمكــن، وإن اكن 
ــا يف القــدرة املطلقــة، ويه مــن حيــث  مصدرهــا وجــذر فاعلّيتهــا اكمنً
ّيــة 

ٰ
اتلعلـّـق باملمكــن اتلاريــّي تظــّل حمايثــًة للتاريــخ، فــأّول األفعــال اإلهل

إجيــاد العالــم، إخراجــه مــن ظلمــة العــدم إىل نــور الوجــود، وٰهــذا الفعــل 
ي افتتــح مفهــوم »الزمــن«. 

ّ
يعــّد بمثابــة افتتــاٍح للتاريــخ؛ ألنـّـه الفعــل اذل
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ــة هنــا تعــي  ــًة يف ذاتــه. واتلاريّي إذن "خلــق العالــم" يعــّد واقعــةً تاريّي
ــخ أو يف  ــن واتلاري ــال اهلل  يف الزم ــدوث أفع ــن، أو ح ــدوث يف الزم احل

ــخ. ]املصــدر الســابق، ص 70 و71 و72[ ــات اتلاري ــن حلظ ــٍة م حلظ

يقول نرص حامد أبو زيد:

ــًة  ــًة أزيّل ــت واقع ــٌة، وليس ــٌة تاريّي ــا واقع ــويح ذاته ــة ال »إّن واقع
ــول  ــكالم ح ــم ال ــوا يف عل ــلمن اختلف ــل أّن املس ــًة، بديل ميتافزيقّي
ــذا  ــه). وٰه ــرآن وخلق ــدم الق ــه« (قِ ــّي أو حدوث ــكالم اإللٰ ــدم ال »قِ
ــخ  ــره يف اتلاري ــد تفس ــَدم« جي ــوم »الِق ــيطرة مفه ــد أّن س ــالف يؤّك اخل
ــن  ــا. وم ــا موضوعيًّ ــوم صدقً ــي للمفه ــيايّس، وال يعط ــايّع الس االجتم
منظــوٍر فلســيٍّ الهــويتٍّ جيــب اتلفريــق بــن الفعــل اإللـٰـّي يف اتلاريــخ 
ــٌل  ــخ فع ــّي يف اتلاري ــل اإللٰ ــخ. الفع ــارج اتلاري ــّي خ ــل اإللٰ والفع
ــويح والــكالم  تاريــيٌّ خاضــٌع ملنهــج اتلحليــل اتلاريــّي، وٰهكــذا ال

ــّي، ص 43[. ــاب الدين ــد الخط ــد، نق ــو زي ــد أب ــرص حام ــرآن« ]ن ــّي والق اإللٰ

ــرآن«  ــَدم الق ــة »قِ ــدايّث نظرّي ــر احل ــرب الفك ــرى اعت ــٍة أخ ــن جه م
مــن أخطــر األفــار الراســخة واملهيمنــة، حــّى صــارت بســبب قدمهــا 
ي 

ّ
ورســوخها جــزًءا مــن »العقيــدة« عنــد بعضهــم، فالقــرآن الكريــم اذل

نــزل بــه الــويح األمــن ىلع حمّمــٍد  مــن عنــد اهلل  نــصٌّ قديــٌم 
ّيــة أزيّلــٌة 

ٰ
ّيــة. وألّن اذلات اإلهل

ٰ
، وهــو صفــٌة مــن صفــات اذلات اإلهل أزيلٌّ

ال أّول هلــا؛ فكٰذلــك صفاتهــا وّك مــا يصــدر عنهــا. والقــرآن الكريــم 
كالم اهلل، فهــو صفــٌة مــن الصفــات األزيّلــة القديمــة، أي أنّــه قديــٌم، 
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وّك مــن يقــول إنـّـه »حمــدٌث« وليــس »قديًمــا« أو أنـّـه »خملــوٌق« لــم يكــن 
ثــّم اكن - أي حــدث يف العالــم - فقــد خالــف العقيــدة واســتحّق صفــة 

»الكفــر«. ]نــرص حامــد أبــو زيــد، النــّص، الســلطة، الحقيقــة، ص 67 و68[

كمــا يعتقــد بعــض أصحــاب الفكــر احلــدايّث املعــاص بــأّن أصحــاب 
ــوح  ــا يف الل ــوًدا أزيلًّ ــرآن وج ــّورون للق ــرآن« يتص ــَدم الق ــة »قِ مقول
املحفــوظ خــارج اتلاريــخ. أي أّن للقــرآن وجــوًدا خــارج مصالــح البــرش 
ــج  ــّور ينت ــذا اتلص ــل ٰه ــة. ومث ــم االجتماعّي ــن عالقاته ــارج قوان وخ
ــطى.  ــور الوس ــّية يف العص ــالهل الكنس ــه وظ ــكّل تفاصيل ــوت« ب »الكهن

ــّي، ص 48[ ــد الخطــاب الدين ــد، نق ــو زي ــد أب ــرص حام ]ن

ثــّم يــرّصح أبــو زيــد بــأّن »وجــود القــرآن يف اللــوح املحفــوظ منــذ 
ــد  ــن اتلأّك ــًة يمك ــس حقيق ــّوٍر« ولي ــّرد »تص ــة جم ــة العربّي األزل باللغ
 ــوٍظ ــْوٍح حَمُْف َ ــٌد يِف ل ي ــْرآٌن جَمِ ــَو قُ ــْل ُه ــاىل: بَ ــول اهلل تع ــا... إّن ق منه
ــة  ــوح، فثّم ــريّف للّ ــى احل ــرضورة املع ــي بال ــروج: 21 و22[ ال يع ــورة ال ]س

ــازّي  ــل املج ــالم للتأوي ــّي لإلس ــج العق ــع املنه ــا م ــر توافًق ــٌة أك إمانّي
ــوح  ــن "الل ــم ع ــرآن الكري ــا ورد يف الق ــرش. فم ــريّس وللع ــوح وللك للّ
ــل  ــا - مث ــا حرفيًّ ــا - ال فهًم ــا جمازيًّ ــم فهًم ــب أن يفه ــوظ" جي املحف
ــرآن  ــبحانه - للق ــظ اهلل - س ــى حف ــس مع ــرش". ولي ــريّس" و"الع "الك
حفظــه يف الســماء مدّونًــا يف اللــوح املحفــوظ، بــل املقصــود حفظــه يف 

ــابق، ص 50 و69[. ــدر الس ــه« ]املص ــن ب ــوب املؤمن ــا، يف قل ــذه ادلني ٰه
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النقد

1 ـ مــن يراجــع القــرآن الكريــم جيــد أّن هنــاك آيــاٍت عديــدًة 
ــاينٍّ  ــر زم ــبًَقا غ ــوًدا مس ــا وج ــن أيدينً ــود ب ــرآن املوج ــدّل ىلع أّن للق ت
 ــٌم ــِيٌّ َحِكي ــا لََع يْن َ ــاِب  دلَ ِكت

ْ
مِّ  ال

ُ
ــُه يف  أ ــاىل: َوإِنَّ ــوهل تع ــاينٍّ كق  وال م

مُ  
ُ
ــَدُه أ ــُت وَِعنْ ــاُء َوُيثِْب ــا يََش ــو اهلُل َم ــاىل: َيْمُح ــوهل تع ]ســورة الزخــرف: 4[، وق

 يٌد يِف لَْوٍح حَمُْفوٍظ ِكتَــاِب  ]ســورة الرعــد: 39[، وقوهل تعاىل: بَْل ُهَو قُــْرآٌن جَمِ
ْ
 ال

 إِنَّــُه لَُقــْرآٌن َكِريــٌم يِف ِكتَــاٍب َمْكنُــوٍن :ســورة الــروج: 21 و22[، وقــوهل تعــاىل[

]ســورة الواقعــة: 77 و78[. مجيــع ٰهــذه اآليــات تــدّل ىلع وجــوٍد مســبٍَق للقــرآن 

الكريــم قبــل نــزوهل يف قالــب األلفــاظ وقبــل أن يكــون بــن ادلّفتــن، 
ــة  ــن املرتب ــرآن ع ــرّب الق ــد ع ــدٌة، وق ــٌة عدي ــب وجوديّ ــرآن مرات فللق
الســامية والعايلــة الّــي ال تدركهــا عقــول البــرش تــارًة بـــ "أّم الكتــاب"، 

وأخــرى بـ"اللــوح املحفــوظ"، وثاثلـًـا بـــ "الكتــاب املكنــون".

إّن تصــّور أبــو زيــد أّن أزيّلــة القــرآن ال تتمــع مــع مالمســته للواقــع 
ــه، إذ ال منافــاة بــن أزيّلــة 

ّ
اثلقــايّف واالجتمــايّع، هــو منشــأ خطئــه وزتل

ــرآن  ــن. فللق ــايّع للمخاَطب ــايّف واالجتم ــب اثلق ــراعة اجلان ــرآن وم الق
ــوح  ــاىل - ويف الل ــم اهلل - تع ــم عل َ ــيٌط يف عل ــوٌد أزيلٌّ بس ــودان: وج وج
ل ىلع رســول اهلل  املحفــوظ، ووجــوٌد حمســوٌس تدريــيٌّ بــن ادلفتــن نُــزِّ
ــرآن  ــن الق ــن م ــن مرتبت ــاة ب ــنًة. وال مناف ــن س ــالٍث وعرشي ــالل ث  خ

ــه يطابــق انلظــام الطــويّل للكــون. الكريــم؛ ألنّ

ــد اهلل -  ــن عن ــأّن ألّي يشٍء خزائ ــرّصح ب ــم ي ــرآن الكري 2 ـ أّن الق
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 ُ
ُ

هل  ِعنَْدنــا َخزائِنُــُه َوَمــا ُنــَزِّ
َّ

تعــاىل - يــّزهل بقــدٍر معلــوٍم: َوإِْن ِمــْن يَشْ ٍء إِال
 بَِقــَدٍر َمْعلـُـوٍم ]ســورة الحجــر: 21[، ال يــى أّن انلــي يف ســياق انلكــرة - 

َّ
إِال

َوإِْن ِمــْن يَشْ ٍء - يفيــد العمــوَم والشــمويّلَة، ومــن مجلــة مــا خزائنــه عنــد 
ــّزهل  ــد ن ــن، وق ــد اهلل  خزائ ــرآن عن ــه، فللق ــُم نفس ــرآُن الكري ــه الق رّب
ــة الكريمــة بعمومهــا ىلع أّن  ــذه اآلي ــدّل ٰه ــوٍم، فت ــاده بقــدٍر معل ىلع عب

ــا مســبًقا ىلع وجــوده املحســوس بــن أيدينــا. للقــرآن وجــوًدا أزيلًّ

ــاٌت كريمــٌة يف القــرآن الكريــم تــدّل ىلع الــزول ادلفــّي  3 ـ هنــاك آي
مة 

ّ
للقــرآن، وثّمــة آيــاٌت أخرى تــدّل ىلع الــزول اتلدريــّي هل، يقــول العال

الطباطبــايّئ عــن الــزول ادلفــّي: »املــراد بــزول الكتــاب يف يللــٍة مباركــٍة 
ْلـَـٍة ُمبَاَرَكٍة ]ســورة الدخــان: 3[ وقوهل: 

َ
ــاُه يِف يل

ْ
نَْزنل

َ
ىلع مــا هــو ظاهٌر قوهل: إِنَّــا أ

ِي 
َّ

َقــْدِر ] ســورة القــدر: 1[، وقــوهل: َشــْهُر َرَمَضــاَن اذل
ْ
ْلـَـِة ال

َ
ــاُه يِف يل

ْ
نَْزنل

َ
إِنَّــا أ

ُفْرقــاِن ]ســورة البقــرة: 
ْ
ُهــَدى  َوال

ْ
ُقــْرآُن ُهــًدى لِلنَّــاِس َوَبيِّنــاٍت ِمــَن ال

ْ
نـْـِزَل ِفيــِه ال

ُ
أ

185[، أّن انلــازل هــو القــرآن لكـّـه« ]الطباطبــايّئ، امليــزان يف تفســري القــرآن، ج 18، ص 130[.

ــا  ــاىل: َوقُْرآنً ــوهل تع ــّي ق ــزول اتلدري ــة ىلع ال ــات ادلالّ ــن اآلي وم
ــورة اإلرساء: 106[،  ــاًل ]س ي ــاُه َتْزِ

ْ
نل ــٍث َونَزَّ ــاِس ىلَع  ُمْك ُه ىلَعَ انلَّ

َ
ــَرأ ــاُه تِلَْق فََرقْن

ُقــْرآُن مُجْلـَـًة واِحــَدًة َكٰذلـِـَك 
ْ
َل َعلَيـْـِه ال  نـُـزِّ

َ
يــنَ  َكَفــُروا لـَـْوال ِ

َّ
وقــوهل: َوقَــاَل اذل

ــاُه تَْرِتيــاًل ]ســورة الفرقــان: 32[، ووجــه اجلمــع بــن  نَ
ْ
ــَؤاَدَك َوَرتَّل ــِه فُ ــَت بِ نِلُثَبِّ

هاتــن الطائفتــن هــو اإلمجــال واتلفصيــل؛ بمعــى أّن اآليــات الظاهــرة 
ــرة يف  ــات الظاه ــٍة، وأّن اآلي ــورٍة جممل ــت بص نزل

ُ
ــّي أ ــزول ادلف يف ال

الــزول اتلدريــّي نّزلــت بصــورٍة مفّصلــٍة؛ كمــا تــدّل عليــه ٰهــذه اآليــة 

250

مجلة الدليل / 

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020

العدد الثامن



 ــٍر ــٍم َخِب ْن َحِكي ُ ــْن دلَ ــْت ِم لَ ــمَّ فُصِّ ــُه ُث ــْت آيَاتُ ْحِكَم
ُ
ــاٌب أ الكريمــة: ِكتَ

نَاُه قُْرآنـًـا َعَربِيًّا لََعلَُّكـــْم َتْعِقلـُـوَن َوإِنَُّه 
ْ
]ســورة هــوٍد: 1[، وقــوهل تعــاىل: إِنَّــا َجَعل

ــٌم ]ســورة الزخــرف: 4[. ــِيٌّ َحِكي ــا لََع ْينَ َ ــاِب دلَ ِكتَ
ْ
مِ  ال

ُ
يِف أ

ــه  ــة وبيئت ــة واملانّي ــه الزمانّي ــا لظروف ــا رهينً ــرآن تارييًّ ــو اكن الق فل
احلاضنــة هل، فمــا معــى اآليــات ادلالـّـة بظاهرهــا ىلع الــزول ادلفــّي؟ دفعّية 
الــزول يف يللــٍة واحدةٍ ىلع قلــب انلّي الطاهــر  أدّل ديلــٍل ىلع أّن للقرآن 
مرتبتــن مــن اتلحقــق واثلبــوت: مرتبــًة مزّهــًة عــن الظــروف الزمانّيــة 

واألوضــاع اتلاريّيــة، ومرتبــًة مقرونــًة بالظــروف الزمانّيــة واملانّيــة.

ُه 
َ
مــة الطباطبــايّئ: »قــوهل تعــاىل: َوقُْرآنـًـا فََرْقنَــاُه تِلَْقــَرأ

ّ
ذلا يقــول العال

يــاًل معطــوٌف ىلع مــا قبلــه، أي أنزنلــاه  َــاُه َتْزِ نلْ ىلَعَ انلَّــاِس ىلَعَ  ُمْكــٍث َونَزَّ

باحلــّق وفرقنــاه قرآنـًـا، قــال يف "املجمــع": معــى فرقنــاه فّصلنــاه ونّزنلــاه 
ــظ  ــٍث"، فاللف ــوهل: "ىلَع  ُمْك ــه ق ــدّل علي ــورًة، وي ــورًة س ــًة وس ــًة آي آي
ــد اهلل يف  ــي يه عن ــة الّ ــارف القرآنّي ــزول املع ــّم ن ــه يع ــب نفس حبس
ــاىط  ــج، وال تُتع  باتلدري

ّ
ــّى إال ــي ال تُتل ــارات الّ ــاظ والعب ــب األلف قال

 بالُمكــث واتلــؤدة؛ ليســهل ىلع انلــاس تعّقلــه وحفظــه ىلع حــّد قــوهل: 
ّ

إال
ْينَــا لََعــِيٌّ  َ ِكتَــاِب دلَ

ْ
مِّ ال

ُ
نَــاُه قُْرآنًــا َعَربِيًّــا لََعلَُّكـــْم َتْعِقلُــوَن َوإِنَّــُه يِف أ

ْ
إِنَّــا َجَعل

َحِكيــٌم ]ســورة الزخــرف: 4[. ونــزول اآليــات القرآنّيــة جنوًمــا مفّرقــًة ســورًة 

ســورًة وآيــًة آيــًة حبســب بلوغ انلــاس يف اســتعداد تلــّي املعــارف األصلّية 
ــة للعمــل، واقتضــاء املصالــح ٰذلــك يلقــارن  لالعتقــاد واألحــام الفرعّي
ــه  ــه وأحام ــذ معارف ــاس بأخ ــاع انل ــه طب ــح عن ــل وال جيم ــم العم العل
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واحــًدا بعــد واحــٍد كمــا لــو نــزل ُدفعــًة، وقــد نزلــت اتلــوراة دفعــًة فلــم 
ــّن  ــٌة. لٰك ــه ظلّ  بعــد نتــق اجلبــل فوقهــم كأنّ

ّ
ــول إال يتلّقهــا ايلهــود بالقب

ــىَّ  ــّي: َح ــم املح ــل قوهل ــا مث ــابقة وفيه ــات الس ــياق اآلي ــق بس األوف
َل َعلَيْنــا ِكتابـًـا َنْقــَرُؤهُ  ]ســورة اإلرساء: 93[ الظاهــر يف اقرتاح نــزول القرآن  ُتــَزِّ

دفعــًة هــو أن يكــون املــراد بتفريــق القــرآن إنــزاهل ســورًة ســورًة وآيــًة آيًة 
حســب حتّقــق أســباب الــزول تدرجيًــا، وقــد تكــّرر مــن انلــاس اقــرتاح 
َل   نُــزِّ

َ
يــَن َكَفــُروا لـَـْوال ِ

َّ
أن يــّزل القــرآن مجلــًة واحــدًة كمــا يف: َوقَــاَل اذل

ــًة َواِحــَدًة ]ســورة الفرقــان: 32[، وقــوهل حايــًة عــن أهــل  ُقــْرآُن مُجْلَ
ْ
ــِه ال َعلَيْ

 ــَماِء ــَن السَّ ــا ِم ــْم ِكتَابً َل َعلَيِْه ــَزِّ ْن ُت
َ
ــاِب أ ِكتَ

ْ
ــُل ال ْه

َ
لَُك أ

َ
ــأ ــاب: يَْس الكت

يــاًل، فــإّن  ــاُه َتْزِ َ نلْ ]ســورة النســاء: 153[. ويؤّيــده تذييــل اآليــة بقــوهل: َونَزَّ

اتلزيــل وهــو إنــزال الــي ء تدرجيـًـا أمــّس باالعتبــار اثلــاين منــه بــاألّول.

ومــع ٰذلــك فاالعتبــار اثلــاين وهــو تفصيــل القــرآن وتفريقــه حبســب 
الــزول بإنــزال بعضــه بعــد بعــٍض مــن دون أن يزل مجلــًة واحدًة يســتلزم 
ــٍة  ــاٍم متبوع ــارف وأح ــه إىل مع ــه وتفريق ــو تفصيل ــار األّول، وه االعتب
خمتلفــٍة بعــد مــا اكن اجلميــع مندجمــًة يف حقيقــٍة واحــدٍة منطويــٍة جمتمعــة 
ــه  األعــراق يف أصــٍل واحــٍد فــارٍد؛ وذٰللــك فّصــل اهلل - ســبحانه - كتاب
ســوًرا وآيــاٍت بعــد مــا ألبســه بلــاس اللفــظ العــريّب؛ ليســهل ىلع انلــاس 
فهمــه كمــا قــال: لََعلَُّكـــْم َتْعِقلـُـونَ  ثــّم نوّعهــا أنــواًع ورتّبهــا ترتيبـًـا 
فّزهلــا واحــدًة بعــد واحــدٍة عنــد قيــام احلاجــة إىل ٰذلــك، وىلع حســب 
ــٍد  ــكّل واح ــم ب ــام قابلّيته ــة وتم ــاس املختلف ــتعدادات انل ــول اس حص
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منهــا، وٰذلــك يف تمــام ثــالٍث وعرشيــن ســنًة ليشــفع اتلعليــم بالرتبيــة، 
ــزان يف تفســري القــرآن، ج 13، ص 220[. ــايّئ، املي ــل« ]الطباطب ــم بالعم ــرن العل ويق

ــي  ــة ل ــاظ العربّي ــب األلف ــرآن يف قال ــُل الق ــك َجْع ــاًء ىلع ٰذل فبن
يتعّقلهــا انلــاس بســهولٍة، وأيًضــا نــّزل القــرآن متدرًّجــا حســب 
ــة  ــذا جــواٌب رصــٌن ىلع القائلــن بتاريّي اســتعداداتهم وقابلّياتهــم، وٰه

ــم. ــرآن الكري الق

2- األسس اللغوّية والسيمونطيقّية

      تعتمــد نظرّيــة تاريّيــة انلــّص ادليــّي ىلع اجلانــب اللغــوّي للنــّص 
ــت يف  ــة ليس ــوص ادلينّي ــد أّن انلص ــث تعتق ــًرا، حبي ــاًدا كب ــّي اعتم ادلي
ــٍة  ــى إىل بِني ــا تنت ــى أنّه ــٍة، بمع ــوٍص لغوّي ــوى نص ــر س ــل األخ اتلحلي
ثقافّيــٍة حمــّددةٍ، تــّم إنتاجهــا طبًقــا لقوانــن تلــك اثلقافــة الـّـي تعــّد اللغــة 

ــزّي ]انظــر: نــرص حامــد أبــو زيــد، نقــد الخطــاب الدينــّي، ص 203[. ــا ادلاليّل املرك نظامه

ــة«  ــن »اللغ ــًة ب ــًة وثيق ــاك عالق ــدايّث ىلع أّن هن ــر احل ــز الفك ويرّك
ــت  ــا وتنوّع ــّددت أنماطه ــا تع ــوص - مهم ــث إّن انلص ــة«، حبي و«اثلقاف
ــة«  ــا أّن »اللغ ــا، وبم ــن قوانينه ــة« وم ــن »اللغ ــا م ــتمّد مرجعّيته - تس
تمّثــل »ادلاّل« يف انلظــام اثلقــايّف، فــّل انلصــوص تســتمّد مرجعّيتهــا مــن 
ــن  ــه م ــتمّد مرجعّيت ــرآيّن يس ــّص الق ــا. فانل ــي إيله ــي تنت ــة« الّ »اثلقاف
 .» ــٌج ثقــايفٌّ »اللغــة«، فالقــرآن يســتمّد مرجعّيتــه مــن »اثلقافــة« فهــو »منتَ

ــة، ص 86 و87[ ــلطة، الحقيق ــّص، الس ــد، الن ــو زي ــد أب ــرص حام ]ن
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ــم اللســانّيات  ــآراء عل ــّي ب ــة انلــّص ادلي ــة تاريّي ــرت نظرّي لقــد تأثّ
ــض  ــوء ىلع بع ــليط الض ــي تس ــه، فينب ــور ونظرّيات ــد دو سوس فردينان
آرائــه يف ٰهــذا املجــال، نلتعــّرف ىلع األســس اللســانية واللغوّيــة نلظرّيــة 

ــّي«. ــّص ادلي ــة انل »تاريّي

)1913 - 1857(  دو سوسور النظرّية اللسانّية لـ

1- يعتقــد دو سوســور أّن ادلاللــة اللســانّية ال تعكــس الواقــع اخلــاريّج 

وال تعــرّب عنــه، بــل تــدّل ىلع املعــاين اذلهنّيــة الـّـي تتغــّر بتغــّر األحداث 
واألحــوال، فتلعــب ادلاللــة اللســانّية دورهــا يف دائــرة املعــاين واملفاهيــم 

اذلهنّيــة؛ ذلا يقــول:

ــيء  ــط ال ، وال ترب ــىًّ ــًما إزاء مس ــع اس ــانّية ال تم ــة اللس »فادلالل
ــذان  ــمعّيٍة... فٰه ــورٍة س ــع ص ــّوًرا م ــد تص ــة توّح ــل ادلالل ــظ، ب باللف
ــا،  ــا وثيًق ــان ترابًط ــمعّية) مرتابط ــورة الس ــّور والص ــرصان (اتلص العن
ــا اآلخــر« ]دو سوســور ، فردينانــد، محــارضاٌت يف علــم  ــث يقتــى وجــود أحدهم حبي

اللســان العــاّم، ص 104[.

كٰذلــك يضــم نــرص حامــد أبــو زيــد صوتــه لــكالم دو سوســور ويكّرر 
كالمــه نفســه: »إن للّغــة نظاًمــا مــن العالمــات، ال تشــر العالمــة فيــه 
إىل »اخلــارج« بشــٍل مبــارٍش، بــل تشــر إىل »الصــورة الســمعّية« الّــي يه 
ــوم«  ــة« أو »املفه ــورة اذلهنّي ــدوره إىل »الص ــل ب ــذا »ادلاّل« حيي »ادلاّل«. وٰه

ــّص، الســلطة، الحقيقــة، ص 79 و83[  ــد، الن ــو زي ــول«. ]نــرص حامــد أب ــو »املدل ي ه
ّ

اذل
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ــم،  ــاين واملفاهي ــّون املع ــي تُك ــة يه الّ ــرى أّن اثلقاف ــٍة أخ ــن جه م
ــة  ــة يف اللغ ــد اثلقاف ــث تتجّس ــر، حبي ــّد اتلأثّ ــة أش ــة باثلقاف ــر اللغ فتتأثّ
]نــرص حامــد أبــو زيــد، مفهــوم النــص، ص 24[. بعبــارٍة أخــرى أّن اللغــة مــرآٌة تعكــس 

املعــاين اذلهنّيــة، واملعــاين اذلهنّيــة مــرآٌة تعكــس اثلقافــة. وال يــى أّن 
اثلقافــة حقيقــٌة تاريّيــٌة متبّدلــٌة متغــّرٌة، فتتغــّر اللغــة بتغــّر اثلقافــة. 
بانلتيجــة يوجــب حتــّوُل اللغــة حتــّوَل دالالت األلفــاظ وســيالنها، حبيــث 
ي يتابعــه 

ّ
ــا. واهلــدف اذل تتحــّول دالالتهــا مــن احلقيقــة إىل املجــاز اغبًل

ــًة  ــّيالًة متحّول ــاظ س ــاين األلف ــل مع ــو أن جيع ــد ه ــو زي ــد أب ــرص حام ن
ــة.  ــة واالجتماعّي بتحــّول الظــروف اثلقافّي

ــال  ــورّية يف جم ــة السوس ــذه انلظرّي ــن ٰه ــد م ــو زي ــتفيد أب إذن يس
عالقــة اللغــة واثلقافــة ويقــول: »إذا اكنــت العالمــات اللغوّيــة ال حتيــل 
إىل الواقــع اخلــاريّج املوضــويّع إحالــًة مبــارشًة، ولٰكّنهــا حتيــل إىل 
»اتلصــّورات« و«املفاهيــم« اذلهنّيــة القــاّرة يف ويع اجلماعــة، فمعــى ٰذلــك 
أنّنــا مــع اللغــة يف قلــب »اثلقــايّف«. واثلقــايّف وإن اكن يتجــّى يف أكــر مــن 
مظهــٍر - اكألعــراف واتلقايلــد وأنمــاط الســلوك واالحتفــاالت والشــعائر 
ي يعــرّب عــن 

ّ
ادلينّيــة والفنــون - فــإّن »اللغــة« تمّثــل انلظــام املركــزّي اذل

ي يمــّز الوجــود 
ّ

لّك املظاهــر اثلقافّيــة. واملــراد مــن ابُلعــد اثلقــايّف هــو اذل
ــن  ــث يمك ــوايّن حبي ــّي« احلي ــود »الطبي ــن الوج ــه ع ــايّن ويفصل اإلنس
القــول: إّن اإلنســان حيــواٌن ثقــايفٌّ أي قــادٌر ىلع تمّثــل وجــوده يف العالـَـم 
مــن خــالل أنظمــة العالمــات. وليــس املقصــود مــن اثلقافــة هــو ابُلعــد 
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انلاتــج عــن عملّيــة اتلعليــم أو مــا يقابــل اجلهــل كمــا يزعمــه ابلعــض. 
إّن اثلقافــة تعــي حتــّول الائــن مــن جمــّرد الوجــود الطبيــّي إىل »الــويع« 
ــرى  ــة األخ ــودات الطبيعّي ــن املوج ــه ع ــو ويٌع يفصل ــود. وه ــذا الوج بٰه
ــتويات  ــاوت مس ــد تتف ــا. ق ــيطرة عليه ــمح هل بالس ــة، ويس ــر الواعي غ
ــا، وقــد تتفــاوت بــن  ٰهــذا الــويع مــن مرحلــٍة إىل مرحلــٍة أخــرى زمانيًّ
ــة  ــراد يف املجموع ــن األف ــاوت ب ــد تتف ــل ق ــرى، ب ــٍة أخ ــٍة ومجاع مجاع
البرشّيــة الواحــدة. وٰهــذا يســمح للباحــث باحلديــث عــن »تعــّدٍد ثقــايفٍّ« 
يف بِنيــة اثلقافــة اخلاّصــة بمجتمــٍع أو بمجموعــٍة برشّيــٍة معّينــٍة« ]نــرص حامــد 

ــة، ص 80 و81[. ــص، الســلطة، الحقيق ــد،  الن ــو زي أب

كٰذلــك يقــول حســن حنــي حــول عالقــة اثلقافــة باللغــة: »احلضــارة 
ثقافــٌة، واثلقافــة فكــٌر، والفكــر خطــاٌب، واخلطــاب لغــٌة، شــفاهّيٌة أو 

ــد األول، ص 36[. ــٌة« ]حنفــي، مــن النقــل إىل اإلبــداع، املجلّ مدّون

ــكالم  ــن ال ــان )language( وب ــن اللس ــور ب ــّز دو سوس ــد م  2- لق
ــذف  ــد ح ــة بع ــو اللغ ــرى ه ــا ن ــان فيم ــول : »اللس ــث يق )speech( حي

الــكالم منهــا، إنـّـه إذن جمموعــٌة مــن العــادات اللســانّية الـّـي تتيــح للفــرد 
ــاّم، ص 118[.  ــان الع ــم اللس ــارضات يف عل ــد، مح ــور، فردينان ــم« ]دي سوس ــم ويتفاه أن يفه

ــي  ــد الّ ــن القواع ــٌة م ــايّن جمموع ــام اللس ــرى: أّن انلظ ــارٍة أخ بعب
يســتخدمها انلاطقــون بتلــك اللغــة يف املحــاورات ايلومّيــة. أّمــا الــكالم 
ــك  ــن بتل ــل املتلكّم ــن قِب ــايّن م ــام اللس ــو نفــس اســتعمال انلظ فه
اللغــة. إّن اللســان يتضّمــن جمموعــًة عظيمــًة مــن الصيــااغت واألشــال 
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ــتخدام،  ــة واالس ــة الفعلّي ــل إىل مرحل ــم تص ــي ل ــة الّ ــور الكالمّي والُص
ــة  ــات واالســتعدادات الامن ــكالم هــو جــزٌء مــن تلــك الطاق ــّن ال ولٰك
يف اللســان، الّــي خرجــت مــن القــّوة إىل الفعلّيــة، وتبلــورت يف 
االســتعماالت ايلومّيــة لألفــاظ. يقــول أحــد املتخّصصــن يف اللســانّيات 

ــكالم: ــن ال ــان ع ــّز اللس ــول تم ح

»املقصــود مــن ثنائّيــة اللســان - الــكالم هــو: الــكالم هــو مــا يمكــن 
مالحظتــه مبــارشًة مــن خــالل مــا ُيبَــّث ومــا يُســمع. إنـّـه حــَدث فــرديٌّ 
ومنفــرٌد دائًمــا يُنتَــج يف حلظــٍة معّينــٍة، بينمــا اللســان مســتقلٌّ عــن الفــرد 
 بالــكالم« 

ّ
املتلكـّـم؛ ألنـّـه يشٌء اجتمــايعٌّ ال يمكنــه أن يـُـدرك أو يُنقــل إال

]املصــدر الســابق[. 

 
ّ

ــأىّت إال ــان ال يت ــٍق للّس ــٍف دقي ــول إىل وص ــر أّن الوص ــر باذلك اجلدي
ــة  ــات االجتماعّي ــن دور املعطي ــل ع ــن اتلغاف ــكالم. وال يمك ــة ال بدراس

ــا. ــان تارييًّ ــا اللس ــي يعرفه ــّوالت الّ ــم اتلح ــة يف فه واتلاريّي

ــم اللغــة يه ادلراســة  ــة الرئيســة لعال ــأّن املهّم يعتقــد دو سوســور ب
ي يُمّكـــن 

ّ
وابلحــث عــن »اللســان« ال »الــكالم«؛ ألّن اللســان هــو اذل

املســتخدم مــن فهــم القواعــد واملبــادئ وتطبيقهــا مــن خــالل 
باللســان،  متأثّــرٌة  اللغــة  أو  الــكالم  أّن  بانلتيجــة  االســتعماالت. 
واللســان يســتمّد مرجيّتــه مــن اثلقافــة، فهنــاك عالقــٌة وثيقــٌة بــن 

ــة. ــة واللغ اثلقاف

ــة يف  ــرة اللغوّي ــن الظاه ــكالم ضم ــان / ال ــز اللس ــى أّن تمي ال ي
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مجيــع مظاهرهــا وتلّياتهــا، يعــّد مــن أبــرز املبــادئ الّــي قامــت عليهــا 
ــاس  ــر األس ــة احلج ــذه انلظرّي ــرب ٰه ــا، وتعت ــور وأهّمه ــانّيات سوس لس

ــة. ــانيات احلديث ــرصح اللس ل

ــور يف  ــد دو سوس ــة فردينان ــد نظرّي ــو زي ــد أب ــرص حام ــّى ن 3- يتب

كتابــه »حمــارضاٌت يف علــم اللســان العــاّم« الّــي تقــول إّن العالقــة بــن 
ــًة  ــت عالق ــٌة، وليس ــٌة اعتباطّي ــول عالق ــى أو ادلاّل واملدل ــظ واملع اللف
ــيلٍة  ــة أّن لّك وس ــور: »يف احلقيق ــرصح دى سوس ــًة؛ ذلا ي ــًة رضورّي ذاتّي
ــة  ــٍة، أو ىلع املواضع ــٍع ىلع عدٍة مجاعّي ــا يف أّي جمتم ــوم أساًس ــر تق للتعب
واالتّفــاق، واملعــى واحــٌد« ]املصــدر الســابق، ص 106[. ويقــول أيًضــا: »ال 
ــود  ــواع العق ــن أن ــوٍع م ــأّي ن ــه ب ــاَن وال أن نقارن ــّبه اللس ــوز أن نش جي
املتعارفــة... إّن ادلاللــة اللســانّية ختــرج عــن إرادتنــا، وإنـّـه ال ســلطة نلــا 
عليهــا« ]املصــدر الســابق، ص 110[. ويــرى سوســور أّن األلفــاظ واللكمــات تظهــر 
معانيهــا ومدايللهــا مــن خــالل النســبة بلعضهــا ابلعــض، فهنــاك نــوٌع 
مــن احلّرّيــة يف اختيــار األلفــاظ معانيهــا، بمعــى أّن اللفــظ جيــد معنــاه 
يف أثنــاء النَِّســِب والروابــط املوجــودة بــن اللكمــات بشــٍل حــرٍّ مــن دون 
ــا؛ ذلا يقــول سوســور: »ولّمــا  أن يعــّن هل الواضــع أو املســتعِمل معــًى خاصًّ
ــًة، فقــد ظهــر أّن اللســان مــن حيــث  ــة اللســانّية اعتباطّي اكنــت ادلالل
هــو عبــارٌة عــن نظــاٍم متمّتــٍع باحلّرّيــة، وقابــٍل للتنظيــم بكيفّيــٍة إراديـّـٍة، 

ــدإٍ عقــيٍّ وحســب« ]املصــدر الســابق، ص 119[.  ــه يرتبــط بمب وأنّ

ــن  ــور، يمك ــد سوس ــانّية لفردينان ــة اللس ــتعرضنا انلظرّي ــد أن اس وبع
ــه ضمــن انلقــاط اتلايلــة: تلخيــص نظرّيت
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أ- أّن انلــّص ادليــّي نــصٌّ لغــويٌّ حمــٌض مــع مــا يمتلــك مــن 
اللغوّيــة. املكّونــات 

ب- ال تعكــس اللغــة الواقــَع اخلــاريّج مبــارشًة، بــل تــدّل ىلع املدايلل 
واملفاهيــم اذلهنّيــة مــن دون أن ترتبــط بالواقــع اخلاريّج.

ج- أّن اتلصّورات واملفاهيم مرآٌة للثقافة، بل يه نتاج اثلقافة.

ــالل  ــن خ ــدرك م ــاريّج تُ ــم اخل َ ــة والعال ــن اللغ ــة ب د- أّن العالق
ــة. ــن اثلقاف ــة م ــم املنبثق املفاهي

ه- تتبــّدل املعــاين واملفاهيــم للنصــوص بتبــّدل ابليئــة اثلقافّيــة 
والنســيج اثلقــايّف أو االجتمــايّع، فمعــاين انلــّص ادليــّي ومدايللــه ســّيالٌة 

ــة هل. ــة احلاضن ــة اثلقافّي ــع ابليئ ــبّيٌة بتب ــٌة نس متبّدل

ــاىل  ــبحانه وتع ــأّن اهلل - س ــّص ب ــة انل ــون إىل تاريّي ــد املنتم ذلا يعتق
ــاّص.  ــوّي اخل ــام اللغ ــار هل انلظ ــرآن اخت ــول  بالق ــن أوىح للرس - ح
ــده  ــا يؤّك ــذا م ــارٍغ، وإن اكن ٰه ــوعٍء ف ــاًرا ل ــة اختي ــار اللغ ــس اختي ولي
اخلطــاب ادليــّي املعــاص؛ ٰذلــك أّن اللغــة أهــّم أدوات اجلماعــة يف إدراك 
ــٍة  ــٍة مفارق ــن لغ ــّدث ع ــن أن نتح ــك ال يمك ــه. وىلع ٰذل ــم وتنظيم َ العال
ــارٍق  ــصٍّ مف ــن ن ــّدث ع ــّم أن نتح ــن ث ــن م ــع، وال يمك ــة والواق للثقاف
ــوّي  ــام اللغ ــار انلظ ــل إط ــّص داخ ــا دام انل ــا، م ــع أيًض ــة والواق للثقاف
ــي  ــواه، وال تن ــة حمت ــي واقعّي ــّص ال تن ــدر انل ــة مص ــة. إّن إلوهّي للثقاف
مــن ثــّم انتمــاءه إىل ثقافــة البــرش. ]انظــر: نــرص حامــد أبــو زيــد، مفهــوم النــص، ص 24[ 

259

تاريخّية النّص الدينّي.. عرٌض ونقٌد

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020



ذلا يــرّصح أبــو زيــد بــأّن انلــّص القــرآيّن يســتمّد مرجعّيتــه مــن اللغة، 
ــن  ــة، م ــم اثلقاف ــّي باس ــق الرس ــوٌم - يه انلاط ــو معل ــا ه ــة - كم واللغ
هنــا يغــدو القــرآن جمــّرد نتــاٍج ثقــايفٍّ، لٰكّنــه منتَــٌج قــادٌر ىلع »اإلنتــاج« 
مــن خــالل اســتثمار قوانــن إنتــاج ادلاللــة، فيســاهم يف اتلغيــر وإعدة 
التشــكيل يف جمــال اثلقافــة واللغــة أيًضــا. وٰهــذا هــو مفهــوم »اتلاريّيــة« 
يف جمــال انلصــوص عموًمــا، ويوصــف بــه القــرآن ىلع وجــه اخلصــوص. 

ــابق، ص 87[ ــدر الس ]املص

بنــاًء ىلع نظرّيــة اتلاريّيــة، »ليســت انلصوص ادلينّيــة نصوًصــا مفارقًة 
بلنيــة اثلقافــة الـّـي تشــلّكت يف إطارهــا بــأّي حــاٍل مــن األحــوال. واملصــدر 
ــا حقيقــة كونهــا نصوًصــا لغوّيــًة  اإللـٰـّي تللــك انلصــوص ال يلــي إطالقً
بــكّل مــا تعنيــه اللغة مــن ارتبــاٍط بالزمــان واملــان اتلاريــّي واالجتمايّع. 
ــه  ــكالم اإللٰــّي يف إطالقّيت مــا هــو خــارج اللغــة وســابٌق عليهــا - أي ال
- ال يمــّت نلــا حنــن البــرش بصلــٍة... فانلــّص القــرآيّن يســتمّد خصائصــه 
انلّصّيــة املمــّزة هل مــن حقائــق برشّيــٍة دنيوّيــٍة اجتماعّيــٍة ثقافّيــٍة لغوّيــٍة يف 
املحــّل األّول، وهــو تلــك اللحظــة الّــي نطــق بــه انلــّي حمّمــٌد  فيهــا 

ــة« ]نــرص حامــد أبــو زيــد، النــّص، الســلطة، الحقيقــة، ص 92 و97[. باللغــة العربّي

النقد

أ - املشــلكة الامنــة يف الرؤيــة اتلاريّيــة يه تفســرها حلقيقــة 
ت حقيقــة الــويح كمجموعــٍة مــن انلصــوص  »الــويح«، فــإذا فُــِرّ
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العربّيــة املســتمّدة مــن اثلقافــة الســائدة يف جزيــرة العــرب، فنتيجتهــا يه 
أن نقــول: إّن الــويح ويلــد بيئتــه احلاضنــة هل، ونتــاج ظروفــه اتلاريّيــة. 
ولٰكــن إذا فّرنــا الــويح أمــًرا وراء األلفــاظ واللكمــات واللغــات وقلنــا: 
ــة  ّي

ٰ
ــارَف اإلهل ــان املع ــدرك اإلنس ــا ي ــٌة به ــٌة غيبّي ّي

ٰ
ــٌة إهل ــويح حال »إّن ال

ــو  ــب ه ــن الغي ــّي م ــذا اإلدراك واتلل ــة، فٰه ــعادته احلقيقّي ــة ىلع س ادلالّ
املســّى يف لســان القــرآن بالــويح« ]الطباطبــايّئ، امليــزان يف تفســري القــرآن، ج 2، ص 132[. 
فالــويح الترشيــّي هــو نــوع شــعوٍر باطــيٍّ خــاصٍّ يوجــده اهلُل - ســبحانه 
- يف بعــض آحــاد انلــاس، وهــم األنبيــاء ، املعصومــون مــن اخلطــإ 
ــة  ــودة واملألوف ــنخ اإلدرااكت املعه ــن س ــس م ت، ولي

ّ
ــزال ــيان وال والنس

عنــد البــرش ]املصــدر الســابق، ج 2، ص 160[، فيخــرج الــويح والقــرآن مــن إطــار 
ــا غــر حمصــوٍر يف  ا حيًّ ً ابليئــة والظــروف اتلاريّيــة، ويبــى الــويح خمــدلّ

جــدران الزمــان واملــان.

ب- حيــاول نــرص حامــد أبــو زيــد أن يقطــع عالقــة اللغــة مــع العالـَـم 
ــرّب  ــي تع ــة الّ ــل اذلهنّي ــم واملدايل ــاق املفاهي ــا يف نط ــاريّج، وحيرصه اخل
ــة يف  ــلكة املهّم ــذه يه املش ــات. وٰه ــّدل اثلقاف ــّدل بتب ــة وتتب ــن اثلقاف ع
نظرّيــة تاريّيــة انلــّص ادليــّي. وال يــى أّن تفســر اللغــة منقطعــًة عــن 
ــاة  ــاظ يف حي ــتعملو األلف ــه مس ــارف علي ــا تع ــر م ــع اخلــاريّج يغاي الواق
« يقصــد توصيــف  ي يســتعمل مجلــة »اهلــواء نــيٌّ

ّ
البــرش. فالشــخص اذل

ــل  ــب، ب ــة فحس ــل اثلقافّي ــاين واملدايل ــاظ يف املع ــرص األلف ــع ال ح الواق
املعــاين يه قنطــرة الوصــل إىل الواقــع. فقطــع عالقــة اللفــظ مــع الواقــع 
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خمالــٌف لالســتعماالت الشــائعة بــن املســتعملن تللــك اللغــة، مــع أّن 
ــة والفهــم. نــي الواقــع عــن اللغــة يســتلزم النســبّية يف املعــاين وادلالل

 ـج- هــل العالقــة القائمــة بــن اللغــة واثلقافــة مــن طــرف واحــد أو 
ــر بوحدهــا ىلع اللغــة،  ــي تؤثّ مــن طرفــن؟ بمعــى: هــل اثلقافــة يه الّ
أم اللغــة تؤثّــر ىلع اثلقافــة أيًضــا؟ فــال يــى أّن اللغــة وتطّوراتهــا تــرتك 
ــادٌل  ــٌر متب ــاك تأث ــاًل. فهن ــّرًا اكم ــا تغ ــة وتغّره ــًة ىلع اثلقاف ــاًرا مهّم آث
ــاه 

ّ
بــن اللغــة واثلقافــة، وّك واحــٍد منهمــا يؤثـّـر يف اآلخــر، خالفـًـا لالت

ــة ىلع  ــة اثلقاف ــن ناحي ــر م ــذا اتلأث ــل ٰه ــاول أن جيع ي حي
ّ

ــّي اذل اتلاري
اللغــة فقــط.

د - تســتلزم نظرّيــة اتلاريّيــة دوًرا باطــاًل، بمعــى أّن إدراك لغــة انلــّص 
ــه  ــت في ي تكّون

ّ
ــرص اذل ــك الع ــائدة يف ذٰل ــة الس ــف ىلع إدراك اثلقاف يتوّق

اللغــة، مــن جهــٍة أخــرى أّن إدراك اثلقافــة وفهمهــا متوّقــٌف ىلع إدراك اللغة 
وفهمهــا، فهنــاك دوٌر واضــح ابلطــالن؛ إذ يتوّقــف فهــم اللغــة ىلع اثلقافــة، 

ويتوّقــف فهــم اثلقافــة ىلع اللغــة. ]عــرب صالحــى، چالــش بــا ابــو زیــد، ص 143[

3- األسس السياقّية وأسباب النزول

ــة اســتفاد أصحــاب  مــن بــن املباحــث املطروحــة يف العلــوم القرآنّي
نظرّيــة اتلاريّيــة مــن مبحــث »أســباب الــزول« و«املــّيّ واملــديّن« 
ــزول  ــباب ال ــة؛ ألّن أس ــذه انلظرّي ــل ٰه ــوخ« يف تأصي ــخ واملنس و«انلاس
ــة يف إطــاٍر زمــاينٍّ ومــاينٍّ وثقــايفٍّ  ــات القرآنّي ــزول تعــل اآلي وشــأن ال
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ــد:  ــو زي ــد أب ــرصح حام ــذلا ي ــم؛ ف ــا بزعمه ــّدٌد ال تتجاوزه حم

، أي نــصٌّ تكــّون يف فــرتٍة زمنّيــٍة تربــو 
ٌ
»إّن انلــّص القــرآيّن نــصٌّ جمــّزأ

هــا بســياٍق 
ّ

ىلع العرشيــن عًمــا، وارتبطــت أجــزاٌء كثــرٌة مــن حلظــة تودل
يطلــق عليــه يف اخلطــاب ادليــّي »أســباب الــزول«. ٰهــذا مــن جهــٍة، ومن 
جهــٍة أخــرى تعــّددت مســتويات اخلطــاب، بــل وتعــّددت لغاتــه اثلانوّيــة 
ي حــدث يف حــال املخاطبــن خــالل ابلضــع 

ّ
بالطبــع؛ نتيجــًة للتحــّول اذل

ــّص،  ــد، الن ــو زي ــد أب ــرص حام ــا« ]ن ــّص خالهل ــّون انل ــي تك ــنًة الّ ــن س والعرشي
الســلطة، الحقيقــة، ص 103[.

ــه ال تقتــرص مســتويات الســياق اخلــاريّج ىلع  ــد بأنّ ــو زي ــرّصح أب وي
معطيــات »أســباب الــزول« و«املــّيّ واملــديّن« فقــط، بــل تمتــّد يف بِنيــة 
ــبيل  ــاك ىلع س ــا. فهن ــّد تركيبً ــتوياٍت أش ــه إىل مس ــرآيّن ذات ــاب الق اخلط
املثــال ســياق املخاطــب األّول، حمّمــٍد، وهــو ســياٌق متعــّدٌد يف ذاتــه بــن 
ــن  ــرآيّن - وب ــر الق ــب اتلعب ــؤاد حبس ــت الف ــت - تثبي ــة واتلثبي اتلهدئ

ــابق[ ــدر الس ــا. ]املص ــد أحيانً ــع واتلهدي ــاب واتلقري ــوم والعت الل

النقد

ي 
ّ

ــزول« اذل ــأن ال ــزول وش ــباب ال ــق بـــ »أس ــا يتعلّ ــبة إىل م بالنس
ــٌة  ــاك نقــاٌط ومالحظــاٌت مهّم ــة، فهن ــه بعــض أتبــاع اتلاريّي تمّســك ب

ــار: ــر االعتب ــا بنظ ــي أن نأخذه ينب

ــّي مســألة  ــة انلــّص ادلي ــي تعتمــد عليهــا تاريّي 1 ـ مــن األمــور الّ
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ــة،  ــات القرآنّي ــة واآلي ــوص ادلينّي ــزول للنص ــباب ال ــزول وأس ــأن ال ش
ــه  ــد بيئت ــه ويل ــم، وأنّ ــرآن الكري ــة الق ــاهًدا ىلع تاريّي ــذا ش ــرب ٰه وتعت
ــر  ــاك أك ــد أّن هن ــم جي ــرآن الكري ــع الق ــن يراج ــن م ــة هل. ولٰك احلاضن
ــأن  ــزول وش ــباب ال ــا أس ــس جلميعه ــٍة لي ــٍة قرآنّي ــّتة آالف آي ــن س م
ــة نزلــت مــن دون شــأن  الــزول، بــل هنــاك كثــٌر مــن اآليــات القرآنّي
ــوال  ــاد وأح ــة باملع ــات املتعلّق ــض اآلي ــزول، كبع ــباب ال ــزول أو أس ال
القيامــة وقصــص األنبيــاء  وغــر ٰذلــك. وقــد أشــارت كتــب أســباب 
الــزول إىل هــذا األمــر، فقــد ذكــر الواحــدّي أســباب الــزول لـــ 427 آيــًة 
ــبته 7.5 %  ــا نس ــًة، أي م ــة 6236 آي ــة ابلالغ ــات القرآني ــوع آي ــن جمم م
مــن آيــات القــرآن الكريــم. وكــذا الســيويّط قــد مجــع يف كتابــه "بلــاب 
انلقــول" 888 آيــًة، أي مــا نســبته حنــو 14 % مــن آيــات القــرآن العظيــم. 

ــرآن، ص 256[ ــوم الق ــاميّن املعــارص يف عل ــاه العل ــد فاضــل، االتّج ]أحمــد محم

ــّي  ــع اتلاري ــرآيّن والواق ــّص الق ــن انل ــٌة ب ــاك جديّل ــت هن إذن ليس
ــدايّث. ــر احل ــّوره الفك ــا يتص ــة كم ــة اللكّّي ــو املوجب بنح

ــت يف  ــع حدث ــداث والوقائ ــن األح ــٌر م ــاك كث ــرى هن ــٍة أخ ــن جه م
ــا.  ــٌة يف خصوصه ــورٌة أو آي ــّزل س ــن دون أن ت ــرآن م ــزول الق ــرص ن ع
ــٌة  ــول اهلل  آي ــد رس ــت يف عه ــٍة حدث ــٍة أو واقع ــّل حادث ــس ل فلي
ــا  ختّصهــا، ككثــٍر مــن غــزوات الرســول. فلــو اكن القــرآن منتًَجــا ثقافيًّ
تارييًّــا فلمــاذا ســكت القــرآن عــن ٰهــذه األحــداث والوقائــع ولــم تــزل 
ــذا  ــن ٰه ــالف ب ــر واالخت ــذا اتلغاي ــاذا ٰه ــأنها؟! ومل ــورٌة يف ش ــٌة أو س آي
القســمن: آيــاٍت بــال أســباب الــزول، وأســباٍب وأحــداٍث بــال آيــاٍت؟! 
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ٰهــذا يــدّل ىلع أّن القــرآن هل أهــداٌف شــاملٌة عّمــٌة تعــّم مجيــع البــرش إىل 
ــه وحســب. ــوم القيامــة، وليــس القــرآن نســيج ثقافت ي

2- يعتقــد كبــار املفــّرون بــأّن الروايــات ادلالـّـة ىلع أســباب الــزول 

تُعــاين مــن عــّدة إشــايّلاٍت:

أ- أّن أســباب الــزول يف نفســها متعارضــٌة ال ترجــع إىل معــًى واحــٍد 
ــه. ]الطباطبــايّئ، محّمدحســني، امليــزان يف تفســري القــرآن، ص 370[ ــوٍق ويعتمــد علي موث

ب- أّن جــّل الروايــات الــواردة يف أســباب الــزول ىلع ضعفهــا متضّمنٌة 
ــا.  ــبة هل ــة املناس ــات القرآنّي ــا ىلع اآلي ــة تارييًّ ــوادث املنقول ــق احل تلطبي

]املصــدر الســابق[

ج- أّن الختــالف املذاهــب تأثــًرا يف حلــن ٰهــذه الروايــات وســوقها إىل 
ــا يف  ــه. بمعــى أّن للتعّصــب املذهــي دوًرا واضًح ــا بعين مــا يــدم مذهبً

ــة ىلع شــأن الــزول. ]املصــدر الســابق، ج 4، ص 74[ اختــالق الروايــات ادلالّ

 د- أّن لأجــواء السياســّية وابليئــات احلاكمــة يف لّك زمــاٍن أثــًرا قويًّا يف 
احلقائــق، مــن حيــث إخفاؤهــا أو إبهامهــا، فيجــب ىلع ابلاحــث املتأّمــل 

أن ال يهمــل أمــر ٰهــذه األســباب ادلخيلــة يف فهــم احلقائــق. ]املصــدر الســابق[

ــٌة بمعــى  ــا نظرّي ــا أو جلّه ه- أّن مــا ذكــروه مــن أســباب الــزول لكّه
أنّهــم يــروون اغبًلــا احلــوادث اتلاريّيــة ثــّم يشــفعونها بمــا يقبــل االنطباق 
ــا أّدى  ــزول، وربم ــا أســباب ال ــات الكريمــة، فيعّدونه ــن اآلي ــا م عليه
ــبة لّك  ــّم نس ــٍد ث ــياٍق واح ــاٍت ذات س ــدٍة أو آي ــٍة واح ــة آي ــك إىل تزئ ٰذل
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، وإن أوجــب ٰذلــك اختــالل نظــم اآليــات  جــزٍء إىل تزيــل واحــٍد مســتقلٍّ
وبطــالن ســياقها، وٰهــذا أحــد أســباب الوهــن يف نــوع الروايــات الــواردة 

ــزول. ]املصــدر الســابق[ ــباب ال يف أس

3- ال يســتلزم ورود أســباب الــزول ذيــل اآليــات الكريمــة ختصيصهــا 

ــا  ــر، كم ــمس والقم ــري الش ــري كج ــرآن جي ؛ ألّن الق ــاصٍّ ــورٍد خ بم
ــال  ــت ، ق ــل ابلي ــة أه ــن أئّم ــة ع ــات الصحيح ــه الرواي ــت ب ّصح

: ــادق ــد الص ــن حمّم ــر ب ــام جعف اإلم

يـَـُة 
ْ

 َتُمــوُت، فَلَــْو اَكنـَـِت اآل
َ

يـَـَة َحيَّــٌة ال
ْ

 َيُمــوُت، َواآل
َ

ُقــْرآَن يَحٌّ ال
ْ
»إِنَّ ال

ــْن يِهَ  ــْرآن ، َولِٰك ُق
ْ
ــاَت ال ــُة، لََم يَ

ْ
ــِت اآل ــوا َماتَ ــَواِم َماتُ قْ

َ ْ
ــْت يِف األ إَِذا نََزلَ

ــْت  ــْم َيُم َ ــْرآَن يَحٌّ ل ُق
ْ
ــَن. إِنَّ ال َماِض

ْ
ــَرْت يِف ال ــا َج ــَن َكَم َاِق

ْ
ــٌة يِف ابل َجاِرَي

َقَمــُر، 
ْ
ــْمُس َوال ــُه جَيْــِري َكَمــا جَيْــِري اللَّيْــُل َوانلََّهــاُر َوَكَمــا جَيْــِري الشَّ َوإِنَّ

ــا« ]املجلــّي، بحــار األنــوار، ج 35، ص 403[.  نِلَ وَّ
َ
َوجَيْــِري ىلَعَ آِخِرنَــا َكَمــا جَيْــِري ىلَعَ أ

ــع  ــأّن الوقائ ــا احلكــم ب ــذا الصــدد: »وأّم ــايّئ يف ٰه ــة الطباطب م
ّ

ــال العال ق
املذكــورة يف أســباب الــزول ختّصــص عمــوم آيــٍة مــن اآليــات القرآنّيــة، 
ــه، وال أّن  ــّوه ب ــي اتلف ــا ال ينب ــظ، فمّم ــب اللف ــا حبس ــد إطالقه أو تقّي
ــص أو تقيَّــد ظاهر اآليــات خبصوصّيٍة  الظاهــر املتفاهــم يســاعده. ولو ختصَّ
يف ســبب الــزول غــر مأخــوذٍة يف لفــظ اآليــة، ملــات القــرآن بمــوت مــن 
نــزل فيهــم، وانقطــع احلجــاج بــه يف واقعــٍة مــن الوقائــع الـّـي بعــد عــرص 
اتلزيــل، وال يوافقــه كتــاٌب وال ســنٌة وال عقــٌل ســليٌم« ]الطباطبــايّئ، امليــزان يف 

تفســري القــرآن، ج 5، ص 370[.
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4- األسس اإلنثروبلوجّية للوحي

تعتقــد انلظرّيــة اتلاريّيــة أّن انلــّص أداة اتّصــاٍل يقــوم بوظيفــٍة 
 مــن 

ّ
إعالمّيــٍة، وال يمكــن فهــم طبيعــة الرســالة الـّـي يتضّمنهــا انلــّص إال

خــالل اتلعــّرف ىلع أطــراف ٰهــذا اخلطــاب، ويه تشــتمل ىلع ثــالث ركئز: 

ي أنزل الويح. 
ّ

أ - املرِسل، وهو اهلل - تعاىل - اذل

 . ب - املتلّي األّول للنّص، وهو انلّي األكرم

ــرى  ــّص. وي ــول اهلل  بانل ــد رس ــون بع ــم املخاطب ــاس، وه  ـج- انل
أصحــاب نظرّيــة تاريّيــة انلــّص ادليــّي أّن الركــزة األساســّية مــن بــن 
ــز اثلــالث يه املتلــّي األّول للــويح، ذلا يقــول نــرص حامــد  ــذه الركئ ٰه

أبــو زيــد:  

»هنــاك طبيعــٌة مزدوجــٌة للنــّص، تلــك الطبيعــة الـّـي تمع بــن اإللّٰي 
والبــرشّي. اهلل - ســبحانه وتعــاىل - هــو املتلكّــم، لٰكــّن اللغــة الّــى أويح 
يــن نــزل فيهــم الــويح). 

ّ
بهــا كالمــه يه اللغــة العربّيــة (لســان القــوم اذل

ــة  ــكاد - صف ــي - أو ي ــم« ين ــب »املتلكّ ــد جان ــوف عن ــا أّن الوق ورشحن
ــام  ــي االهتم ــالة تع ــرٌة. والرس ــٌة متوات ــرآن، ويه صف ــن الق ــالة« ع »الرس
ــل  ــن تاه ــرى ال يمك ــٍة أخ ــن جه ــٍة، وم ــن جه ــذا م ــب، ٰه باملخاَط
»برشّيــة« اللغــة؛ ألنّهــا ظاهــرٌة اجتماعّيــٌة. إّن اجلانــب البــرشّي يف الــويح، 
ســواٌء مــن جهــة املتلــّي األّول وهــو انلــّي  أو مــن جهــة اللغــة، هــو 
ــّي، ص 48[. ــد الخطــاب الدين ــد، نق ــو زي ــد أب ــرص حام ــا« ]ن ــّل اهتمامن ــب أن حيت ي جي

ّ
اذل
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يرّكــز اخلطــاب احلــدايّث ىلع أّن املتلــّي األّول للــويح - أعــي 

ــّول  ــل (اهلل )، يتح ــن املرِس ــويح م ــّى ال ــا يتل ــول  - عندم الرس
ــّص  ــّدٍس؛ ألّن انل ــر مق ــرشيٍّ غ ــصٍّ ب ــّي إىل ن ــكالم اإللٰ ــويح وال ال
ــا  دخــل ذهــن البــرش وقلبــه، وهــو ذهــن انلــّي وقلبــه، فصــار برشيًّ

ــّدٍس: ــر مق غ

ــزوهل األوىل -  ــة ن ــذ حلظ ــّص من ــد: »انل ــو زي ــد أب ــرص حام ــول ن يق
ــا«  يًّ

ٰ
ــا إهل ــه »نصًّ ــن كون ــّول م ــويح - حت ــة ال ــّي هل حلظ ــراءة انل ــع ق أي م

ــا إنســانيًّا«؛ ألنّــه يتحــّول مــن اتلزيــل إىل اتلأويــل. إّن  وصــار فهًمــا »نصًّ
فهــم انلــّي للنــّص يمّثــل أوىل مراحــل حركــة انلــّص مــن تفاعلــه بالعقــل 
ــول  ــم الرس ــة فه ــّي بمطابق ــاب ادلي ــم اخلط ــات ملزاع ــرشّي، وال اتلف الب
لدلاللــة اذلاتّيــة للنــّص، ىلع فــرض وجــود ٰهــذه ادلاللــة اذلاتّيــة. إّن مثــل 
ــن  ــق ب ــه يطاب ــث إنّ ــن حي ــرشك م ــن ال ــوٍع م ــؤّدي إىل ن ــم ي ــذا الزع ٰه
ــن القصــد  ــق ب ــّر، حــن يطاب ــت واملتغ ــن اثلاب ــق والنســّي، وب املطل
اإللـٰـّي والفهــم اإلنســايّن لٰهــذا القصــد، ولــو اكن فهــم الرســول. إنـّـه زعــٌم 
ــرًشا،  ــه ب ــة كون ــاء حقيق ــه بإخف ــّي، أو إىل تقديس ــه انل ــؤّدي إىل تأيل ي

ــابق، ص 126[. ــدر الس ــا« ]املص ــه نبيًّ ــة كون ــز ىلع حقيق والرتك

ي يتعلّــق ببرشّيــة املتلــّي 
ّ

وٰهــذا اجلانــب البــرشّي للــويح اذل

ــا ومنتًجــا  للنــّص هل دوٌر مهــمٌّ يف تاريّيــة انلــّص ادليــّي، وجعلــه برشيًّ

ــا.  ــا تارييًّ ثقافيًّ
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النقد

ي يقــول فيــه نــرص حامــد أبــو زيــد: »انلــّص منــذ 
ّ

1- أّن املقطــع اذل

ــّول  ــويح - حت ــة ال ــّي هل حلظ ــراءة انل ــع ق ــزوهل األوىل - أي م ــة ن حلظ
ــه يتحــّول  ــا إنســانيًّا«؛ ألنّ ــا »نصًّ ــا« وصــار فهًم ــا إلٰهيًّ ــه "نصًّ مــن كون
مــن اتلزيــل إىل اتلأويــل« كالٌم مبــيٌّ ىلع أّن هوّيــة البــرش وذاتــه 
ــن  ــماتها م ــع س ــة - جبمي ــة البرشّي ــا، فخصل ــّرٌة دائًم ــٌة ومتغ متبّدل
ت - ذاتّيــٌة لإلنســان ال تنفــّك عنــه أبــًدا. ٰهــذا 

ّ
اخلطــإ والنســيان والــزال

ــل   ب
ً

ــّدال ا متب ــّرً ــل لّك يشٍء متغ ي جيع
ّ

ــر اذل ــن الفك ــق م ــكالم ينبث ال
عــن اتلغــّر واتلبــّدل. بينمــا تشــمل ٰهــذه الفكــرة نفَســها حبيــث تعــل 
ــذه  ــس ٰه ــتباه، فنف ــإ واالش ــاًل للخط ــا قاب ــكالم برشيًّ ــذا ال ــَس ٰه نف

ــٌة. ــٌة مؤّقت ــة تاريّي انلظرّي

ٍد  ــدَّ ــر مس ــإ وغ ــن اخلط ــوٍم م ــر معص ــرًشا غ ــّي ب ــو اكن انل 2- ل

، فلمــاذا أمــر اهلل  عبــاده يف القــرآن باإلطاعــة املطلقــة  بتســديٍد إلـٰـيٍّ
ويِل 

ُ
طيُعــوا الرَُّســوَل َوأ

َ
ِطيُعــوا اهلَل َوأ

َ
يــَن آَمنُــوا أ

َّ
َهــا اذل يُّ

َ
للنــّي  وقــال: يـَـا أ

ــه وقــال:  ْمــِر ِمنُْكـــْم ]ســورة النســاء: 59[، وملــاذا هــّدد اهلل - تعــاىل - نبيَّ
َ ْ
األ

ــا  ــمَّ لََقَطْعنَ ــِن  ُث َِم ــُه بِايلْ ــا ِمنْ َخْذنَ
َ َ
ــِل  أل قَاِوي

َ ْ
ــَض األ ــا َبْع َل َعلَيْنَ ــوَّ َــْو َتَق َول

مــة الطباطبــايّئ ذيــل ٰهــذه 
ّ

َوِتــَن ]ســورة الحاقّــة: 44 - 46[؛ يقــول العال
ْ
ــُه ال ِمنْ

اآليــة الكريمــة:

»وٰهــذا تهديــٌد للنــّي  ىلع تقديــر أن يفــرتي ىلع اهلل كذبًا، وينســب 
ــاره  ــه واخت ــه بنبّوت ــده أكرم ــن عن ــوٌل م ــو رس ــه، وه ــم يقل ــيئًا ل ــه ش إيل
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ــُن  ــدتَّ تَْرَك ــْد ِك ــاَك لََق ن ثَبَّتْنَ
َ
 أ

َ
ــْوال َ ــوهل: َول ــى ق ــات يف مع ــاتله. فاآلي لرس

ــُد  ِ
َ

 ت
َ

َمَمــاِت ُثــمَّ ال
ْ
َيَــاةِ وَِضْعــَف ال

ْ
َذْقنَــاَك ِضْعــَف احل

َ َّ
ِْهــْم َشــيْئًا قَِليــاًل  إَِذن أل

َ
إيِل

ــًرا ]ســورة اإلرساء: 74 و75[، وكــذا قــوهل يف األنبيــاء بعــد ذكــر  ــا نَِص َــَك َعلَيْنَ ل

 ــوَن ــوا َيْعَملُ ــا اكنُ ــْم َم ــَط َعنُْه َِب
َ
ــوا حل ُك رْشَ

َ
ــْو أ َ ــم: َول ــى عليه ــه العظ نعم

]ســورة األنعــام: 88[. فمقتــى اآليــات هــو أّن لّك مــن اّدىع انلبــّوة وافــرتى ىلع 

اهلل الكــذب أهلكــه اهلل وعقبــه يف ادلنيــا أشــّد العقــاب، وهــو منقــوٌض 
ببعــض مــّديع انلبــّوة مــن الكّذابــن؛ وٰذلــك أّن اتلهديــد يف اآليــة متوّجــٌه 
إىل الرســول الصــادق يف رســاتله لــو تقــّول ىلع اهلل ونســب إيلــه بعــض مــا 
ــّوة  ــواه انلب ــرتي ىلع اهلل يف دع ــّوة املف ــّديع انلب ــق م ــه، ال مطل ــس من لي

ــرآن، ج 19، ص 405[. ــري الق ــزان يف تفس ــايّئ، املي ــن اهلل تعاىل«]الطباطب ــاره ع وإخب

  وال يــى أّن القــول ببرشّيــة الــويح يالــف عصمــة انلــّي األعظــم
ويالــف انلصــوص ادلينّيــة واآليــات القرآنّية.

3- لقــد ذكــر القــرآن الكريــم قــوَل َمــن ينكــر ىلع األنبيــاء الســالفن 

بذريعــة أنّهــم بــرٌش ال فضــَل وال رجحــاَن هلــم ىلع ســائر انلــاس: فَقــاَل 
ــَك  بََع ــراَك اتَّ ــا نَ ــا َوَم ا ِمثْلَن ـَـرَشً  ب

َّ
ــراَك إِال ــا نَ ــِه َم ــْن قَْوِم ــُروا ِم يــَن َكَف

َّ
 اذل

ُ
ــَأ َم

ْ
ال

ــْل  ــْن فَْضــلٍ  بَ ــا ِم ــرى  لَُكـــْم َعلَيْن ــا نَ ِي َوَم
ْ
أ ــرَّ راِذنُلــا بــاِدَي ال

َ
ــْم أ يــَن ُه

َّ
 اذل

َّ
إِال

ـَـرَشٌ   ب
َّ

ــْم إِال ْنتُ
َ
ُــوا إِْن أ ــوهل تعــاىل: قَال ــَن ]ســورة هــوٍد: 27[، وق ــْم اكِذب َنُظنُُّكـ

 ــٍن طاٍن ُمب
ْ
ــل ــا بُِس تُون

ْ
ــا فَأ ــُد آباُؤن ــا اكَن َيْعبُ ــا َعمَّ ون ْن تَُصدُّ

َ
ــُدوَن أ ــا تُري ِمثْلُن

يــَن َكَفــُروا ِمــْن قَْوِمــِه مــا 
َّ

 اذل
ُ
َمــَأ

ْ
]ســورة إبراهيــم: 10[، وقــوهل تعــاىل: فَقــاَل ال

ــَل َعلَيُْكـــْم ]ســورة املؤمنــون: 24[. ْن َيتََفضَّ
َ
ـَـرَشٌ ِمثْلُُكـــمْ  يُريــُد أ  ب

َّ
ٰهــَذا إِال
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ــرًشا  ــوا ب ــن ليس ــرٌش، ولٰك ــم ب ــار بأنّه ــاء  ىلع الكّف ــد رّد األنبي وق
ـْـُن 

َ
عديـّـن، بــل بــرٌش مــّن اهلل عليهــم وأوىح هلــم: قَالـَـْت لَُهــْم رُُســلُُهْم إِْن حن

 بـَـرَشٌ ِمثْلُُكـــمْ  َولِٰكــنَّ اهلَل َيُمــنُّ ىلَع  َمــْن يَشــاُء ِمــْن ِعبــاِدهِ ]ســورة إبراهيــم: 11[، 
َّ

إاِل
 ]ســورة الكهــف: 110[. فكأّن  ّ نـَـا بـَـرَشٌ ِمثْلُُكـــمْ  يـُـوىح  إيِلَ

َ
وقــوهل تعــاىل: قُــْل إِنَّمــا أ

ــويح«  ــّوة وتلــّي ال ــّن »انلب ــة" جنــٌس شــامٌل جلميــع انلــاس، ولٰك "البرشي
فصــٌل ممــّزٌ يمتــاز بــه األنبيــاء  عــن ســائر انلــاس.

نظرّية »تاريخّية النّص الدينّي« 

لقــد تأثـّـرت نظرّيــة تاريّيــة انلــّص ادليــّي بادلراســات احلديثــة الـّـي 
شــاعت يف العالــم الغــريّب واســتخدمتها تلأصيــل أّن انلــّص منتـَـٌج تاريــيٌّ 
ويلــد بيئتــه احلاضنــة هل، ٰهــذه ادلراســات والعلــوم احلديثــة الـّـي اســتفاد 

منهــا احلداثّيــون حســب مــا أحصــاه حممــد أركــون عبــارٌة عــن:

 ،)Anthropology( - ــة ــاس البرشّي ــم األجن ــان - أو عل ــم اإلنس عل
 ،)Epistemology( ــة ــة املعرف ــس، ونظرّي ــم انلف ــاع، وعل ــم االجتم وعل
واتلاريّيــة، وفقــه اللغــة اتلاريــّي واملقــارن )Philology(، وعلــم اآلثــار 
ــة واملاركســّية وغرهــا مــن العلــوم  )Archaeology( ، والفلســفة الوضعّي

الـّـي تســاهم يف تكــّون "العقــل احلــدايّث". ]أركــون، نحــو نقــد العقــل اإلســالمّي، ص 83[

وقــد حــاول الفكــر احلــدايّث العلمــايّن تطبيــق ٰهــذه العلــوم 
ــٍة  ــٍة متالئم ــٍة عرصّي ــراءٍة حديث ــاء ق ــّي وإنش ــّص ادلي ــة ىلع انل املختلف
ــة  ــز نظرّي ــم. وترّك ــه بزعمه ــن ومقتضيات ــرص الراه ــات الع ــع متطلّب م
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اتلاريّيــة يف ضــوء املبــادئ املذكــورة أعــاله ىلع أّن انلــّص تشــّل 
ــّي  ــع اتلاري ــًة للواق ــرًة مفارق ــس ظاه ــة« ولي ــع واثلقاف ــن »الواق وودل م

.» ــايفٌّ ــٌج ثق ــّص »منتَ ــايّع، فانل االجتم

 ذلا يعتقــد الفكــر احلــدايّث أّن املدخــل العلــّي دلراســة انلــّص القرآيّن 
ــرش  ــة الب ــع حرك ــم م ي ينتظ

ّ
ــع اذل ــة، والواق ــع واثلقاف ــل الواق ــو مدخ ه

املخاطبــن بانلــّص، وينتظــم مــع املســتقِبل األّول للنــّص وهــو الرســول، 
ــة يف  ــون ابلداي ــى تك ــذا املع ــة، وبٰه ــد يف اللغ ــي تتجّس ــة الّ واثلقاف
دراســة انلــّص مــن اثلقافــة والواقــع بمثابــة بــدء باحلقائــق، ومــن حتليــل 
ٰهــذه احلقائــق يمكــن أن نصــل إىل فهــٍم علــيٍّ لظاهــرة انلــّص. إّن القــول 
ــٌج ثقــايفٌّ يكــون يف ٰهــذه احلــال قضّيــًة بدهّيــًة ال حتتــاج  بــأّن انلــص منتَ

ــاٍت. ]نــرص حامــد أبــو زيــد، مفهــوم النــّص، ص 24[  إىل إثب

يرّصح نرص حامد أبو زيد بالقول:

»إّن انلــّص ادليــّي تَشــّل يف الواقــع اثلقــايّف واالجتمايّع خالل فــرتةٍ تزيد 
ي 

ّ
ىلع العرشيــن عًمــا. ينبــي حتليل انلــّص ادليّي يف إطــار انلظام اثلقــايّف اذل

ينتــي إيلــه. فــإّن دراســتنا ملفهــوم انلــّص ســعيًا تلحديــد ماهّية اإلســالم ال 
ينبــي أن تغفــل الواقــَع، بــل عليهــا أن تبــدأ بــه بوصفــه احلقيقــة العينّيــة 
ــع" مفهــوٌم واســٌع يشــمل  ــي يمكــن احلديــث عنهــا. إّن "الواق امللموســة الّ
األبنيــة االقتصاديّــة واالجتماعّيــة والسياســّية واثلقافّيــة، ويشــمل املتلــّي 
األّول للنــّص أعــي رســول اهلل ، كمــا يشــمل املخاطبــن بانلــّص. إّن 
انلــّص أداة اتّصــاٍل يقــوم بوظيفــٍة إعالمّيــٍة، وال يمكــن فهم طبيعة الرســالة 
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ي 
ّ

 بتحليــل معطياتــه اللغوّيــة يف ضــوء الواقــع اذل
ّ

الّــي يتضّمنهــا انلــّص إال
تَشــّل انلــّص مــن خــالهل« ]املصــدر الســابق، ص 26[.

ويرّكــز أصحــاب الفكــر احلــدايّث ىلع أّن القــرآن ظاهــرٌة ال وجــود هلــا 
خــارج اتلاريــخ، وهــذا يبطــل الــرأي الســائد مــن أّن القــرآن قديــٌم أزيلٌّ 
هل وجــوٌد يف اللــوح املحفــوظ. فــرون اســتحالة أن يكــون انلــّص القــرآيّن 
ــّيّ  ــوخ وامل ــخ واملنس ــن انلاس ــرات م ــن اتلغي ــه م ــا في ــا مل ــا وأبديًّ أزيلًّ
 أن نعتقــد بفرضّيــٍة أخــرى ويه: أّن القــرآن 

ّ
واملــديّن وأســباب الــزول؟! إال

ــة، وبعــد التشــّل شــلَّ  ــع واثلقاف ــويٌّ تشــلَّ يف الواق نــصٌّ تاريــيٌّ ولَُغ
الواقــَع واثلقافــَة. فالقــرآن تشــلَّ يف إطــار اثلقافــة، فانلــّص القــرآيّن ليــس 
 . ــول ــو الرس ــّي األّول وه ــن املتل ــه وع ــه وثقافت ــن جمتمع ــاًل ع منفص

نیــا، معنــای مــن، ص 505[ ]کریمــی 

ويستشــهد نــرص حامــد أبــو زيــد بمســألة اجلــّن، وكيفيــة االتّصــال 
ــر انلــّص بواقعــه اثلقــايّف ويقــول: بــه، بليــان تأثّ

ــرى  ــم األخ ــّن أو العوال ــم اجل ــرش بعال ــال الب ــّور اتّص ــلّ تص ــد ظ »لق
بصفــٍة عّمــٍة جــزًءا مــن املفاهيــم املســتقّرة يف اثلقافــة العربّيــة 
ــو  ــا. ول ــّي ذاته ــويح ادلي ــرة ال ــايّف لظاه ــاس اثلق ــو األس ــالمّية، وه اإلس
تصّورنــا خلــوّ اثلقافــة العربّيــة قبــل االســالم مــن ٰهــذه اتلصــّورات لــان 
اســتيعاب ظاهــرة الــويح أمــًرا مســتحياًل مــن الوجهــة اثلقافّيــة، فكيــف 
اكن يمكــن للعــريّب أن يتقّبــل فكــرة نــزول امللــك مــن الســماء ىلع بــرٍش 
مثلــه مــا لــم يكــن لٰهــذا اتلصــّور جــذوٌر يف تكوينــه العقــّي والفكــرّي. 
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وٰهــذا لكـّـه يؤّكــد أّن ظاهــرة الــويح - القــرآن - لــم تكــن ظاهــرًة مفارقــًة 
ــا عليــه وتــاوًزا لقوانينــه، بــل اكنــت جــزًءا مــن  للواقــع، أو تمّثــل وثبً
مفاهيــم ثقافتــه ونابعــًة مــن مواضعاتهــا وتصوراتهــا. ]املصــدر الســابق، ص 34[

ــّي بــن »ادليــن«  ــة انلــّص ادلي ــار احلــدايّث يف تبيــن ماهّي ويمــّز اتلّي
ــة  ــة اثلابت ــوص املقّدس ــة انلص ــو جمموع ــن ه ــّي«، فادلي ــر ادلي و«الفك
ــم  ــة لفه ــادات البرشّي ــو االجته ــّي ه ــر ادلي ــن أّن الفك ــا، يف ح تارييًّ
تلــك انلصــوص وتأويلهــا واســتخراج دالتلهــا. ومــن الطبيــّي أن ختتلــف 
االجتهــادات مــن عــرٍص إىل عــرٍص، بــل ومــن الطبيــّي أيًضــا أن ختتلــف 
ــٍة  ــّدٍد - إىل بيئ ــريقٍّ حم ــرايفٍّ ع ــيٍّ جغ ــايعٍّ تاري ــٍع اجتم ــٍة - واق ــن بيئ م

ــابق، ص 197[ ــدر الس ــادات. ]املص ــّدد االجته ــة تتع ــرى، وبانلتيج أخ

ــٍة  ــٍة ومانّي ــروٍف زمانّي ــّل يف ظ ــّدٌس تش ــٌت ومق ــّي ثاب ــّص ادلي فانل
وثقافّيــٍة واجتماعّيــٍة خاّصــٍة بمخاطــب الــويح يف جزيــرة العــرب، ولٰكن 
يمكــن تفعيــل ٰهــذا انلــّص اتلاريــّي اثلابــت املقــّدس عــن طريــق تأويــل 
انلــّص، وهــو قــراءٌة حديثــٌة للنــّص وفًقــا للظــروف االجتماعّيــة احلديثــة 

يف الوقــت الراهــن.

ــًة  ــت أم برشّي ــًة اكن ــوص، دينّي ــة ىلع أّن انلص ــة اتلاريّي ــز نظرّي ترّك
حمكومــٌة بقوانــن ثابتــٍة، واملصــدر اإللـٰـّي للنصــوص ادلينّيــة ال ُيرجهــا 
عــن ٰهــذه القوانــن؛ ألنّهــا » تأنســنت« منــذ تّســدت يف اتلاريــخ واللغــة 
ــا  ــّدٍد. إنّه ــيٍّ حم ــٍع تاري ــرش يف واق ــا إىل الب ــا ومدلوهل ــت بمنطوقه وتوّجه
حمكومــٌة جبديّلــة اثلبــات واتلغــّر، فانلصــوص ثابتــٌة يف »املنطــوق« 

ــابق، ص 119[ ــدر الس ــوم«. ]املص ــّرٌة يف »املفه ــٌة متغ متحّرك
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بعبــارةٍ أخــرى أّن القــرآن نــصٌّ ديــيٌّ ثابــٌت من حيــث منطوقــه، لٰكّنه 
ــا" يفقــد صفــة  مــن حيــث يتعــّرض هل العقــل اإلنســايّن ويصبــح »مفهوًم
ــق  ــات مــن صفــات املطل ــّدد دالتلــه. إّن اثلب ــه يتحــّرك وتتع ــات، إنّ اثلب
، والقــرآن نــصٌّ مقــّدٌس مــن  واملقــّدس، أّمــا اإلنســايّن فهــو نســيٌّ متغــّرٌ
ناحيــة منطوقــه، لٰكّنــه يصبــح مفهوًمــا بالنســّي واملتغــّر، أي مــن جهــة 

اإلنســان، ويتحــّول إىل نــصٍّ إنســاينٍّ »يتأنســن«. ]املصــدر الســابق، ص 126[

جدلّية الخطاب الدينّي والخطاب الحداثّي في معنى النّص

ــاص  ــّي املع ــاب ادلي ــد اخلط ــد أن ينتق ــو زي ــد أب ــرص حام ــاول ن حي
ي يتجّســد يف املذاهــب اإلســالمّية - خاّصــًة يف مذهــب أهــل الســّنة 

ّ
اذل

واجلماعــة - عــن طريــق مقايســٍة بــن اخلطــاب ادليــّي واخلطــاب احلدايّث 
أو العلمــايّن. ولــلٍّ مــن ٰهذيــن االنتماءيــن رؤيــٌة خاّصــٌة إىل انلــّص ادليّي 
نســتعرضها يف ضــوء ٰهــذه املقارنــة الّــي تّتضــح معالــم نظرّيــة اتلاريّيــة 

للنــّص ادليــّي مــن خالهلــا أكــر فأكــر.

1- ميزات الخطاب الدينّي وخصائصه

أ- اإليمــان بوجــوٍد ميتافزيــيٍّ مســبٍَق ىلع انلــّص ادليــّي يف العلــم 
اإللٰــّي ويف اللــوح املحفــوظ، قبــل نــزوهل بــن ادلّفتــن.

ــد  ــة عن ــى األولوّي ــث تعط ــّص حبي ــل انل ــل وقائ ــز ىلع املرِس ب- الرتك
مناقشــة انلصــوص ادلينّيــة هلل تعــاىل، وهــو قائــل انلــّص، والرتكــز ىلع فهــم 

مــراده ومقصــوده أكــر مــن الرتكــز ىلع مســتقِبل الــويح واملخاَطــب هل.
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ــد  ــه يعتم ــاد؛ ألنّ ــظ واإلرش ــّي يه الوع ــاب ادلي ــة اخلط ج- أّن مهّم
ــاب  ــّي إىل خط ــاب العل ــّول اخلط ــك يتح ــة، وبٰذل ــل اخلطابّي ىلع األقاوي

ــّص، ص 26[ ــوم الن ــد، مفه ــو زي ــد أب ــرص حام ــر: ن ــاد. ]انظ ــظ واإلرش الوع

ــريٌّ يف  ــزٌء جوه ــّرف" ج ــد أّن "اتلط ــو زي ــد أب ــرص حام ــد ن د- يعتق
ــن  ــّيٌة م ــمٌة أساس ــر« س ــاص، وأّن »اتلكف ــّي املع ــاب ادلي ــيج اخلط نس
ــّي، ص 24[  ــاب الدين ــد الخط ــد، نق ــو زي ــد أب ــرص حام ــر: ن ــّي ]انظ ــاب ادلي ــمات اخلط س

ــاب. ــذا اخلط ــر« يف ٰه ــّل »اتلكف ــر« حم ــّل »اتلفك ــد ح وق

ه- يعتقــد أبــو زيــد أّن اخلطــاب ادليــّي يتجاهــل الســياق اتلاريــّي - 
االجتمــايّع للــرتاث، ويتعامــل معــه بوصفــه بنــاًء شــعوريًّا مثايلًّــا مفارقـًـا 
لزمانــه ومانــه رغــم نشــأته منهمــا. بعبــارٍة أخــرى يســى إىل رفــض ابُلعد 
ي 

ّ
اتلاريــّي للنــّص، مــع الفصــل بــن انلــّص وبــن زمانــه وتاريــه اذل

تشــّل فيــه، حبيــث يزعــم اخلطــاب ادليــّي نلفســه قــدرًة ىلع الوصــول إىل 
القصــد اإللٰيّه. ]املصــدر الســابق، ص 95 و185[

يقــول نــرص حامــد أبــو زيــد: »ليــس املقصــود بابُلعــد اتلاريــّي هنــا 
أســباب الــزول (ارتبــاط انلصــوص بالواقع، واحلاجــات املثــارة يف املجتمع 
ــروف  ــّر الظ ــام تلغ ــر األح ــوخ (تغي ــخ واملنس ــم انلاس ــع) أو عل والواق
ــد  ــن ابُلع ــراد م ــل امل ــرآن، ب ــوم الق ــن عل ــا م ــات) أو غره واملالبس
اتلاريــّي هــو مــا يتعلـّـق بتاريّيــة املفاهيــم الـّـي تطرحهــا انلصــوص مــن 
خــالل منطوقهــا؛ وٰذلــك نتيجــٌة طبيعّيــٌة تلاريّيــة اللغــة الّــي صيغــت 

ــابق، ص 118[. ــدر الس ــوص« ]املص ــا انلص به
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و- مــن خصائــص اخلطــاب ادليــّي ىلع مــا يتصــّوره الفكــر احلــدايّث 

هــو اتلوحيــد بــن الفكــر ادليــّي وادليــن، وتطابــق اتلفســر مــع انلــص. 

]املصــدر الســابق، ص 95[

ز- مــن خصائــص اخلطــاب ادليــّي اتلجّمــد ىلع انلصــوص وتزييــف 

مقاصــد الــويح اللكّّيــة، وإلغــاء حقائــق اتلاريــخ واللغــة وحماربــة العقــل 

ــويح. ]املصــدر الســابق، ص 134[ ــّرره ال ي ح
ّ

اذل

2- ميزات الخطاب الحداثّي وخصائصه

ــع اثلقــايّف واالجتمــايّع  ــي تَشــّل يف الواق أ- الرتكــز ىلع أّن انلــّص ادلي

خــالل فــرتةٍ تزيــد ىلع العرشيــن عًمــا. ينبــي حتليــل انلــّص ادليــّي يف إطار 

ــع اثلقــايّف  ــة عــن الواق ي ينتــي إيلــه. وال ينبــي الغفل
ّ

ــايّف اذل انلظــام اثلق

واتلاريــّي، بــل علينــا أن نبــدأ بالواقــع بوصفــه احلقيقــة العينّية امللموســة 

الّــي يمكــن احلديــث عنهــا. ]انظــر: نــرص حامــد أبــو زيــد، مفهــوم النــّص، ص 26[ 

قال نرص حامد أبو زيد:

»الواقــع هــو األصــل وال ســبيل إلهــداره، ِمــن الواقــع تكــّون انلــّص، 

ــة  ــه بفعايّل ــه صيغــت مفاهيمــه، ومــن خــالل حركت ــه وثقافت ومــن لغت

ــًرا.  ــع أخ ــا، والواق ــع ثانيً  والواق
ً

ــع أّوال ــه، فالواق ــّدد دالتل ــرش تتج الب

ــّول  ــة حي ــى وادلالل ــت املع ــٍد ثاب ــصٍّ جام ــاب ن ــع حلس ــدار الواق وإه
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ــدار  ــق إه ــن طري ــطورٍة ع ــّص إىل أس ــّول انل ــطورٍة، يتح ــا إىل أس لكيهم

ي يفســح املجــال 
ّ

بعــده اإلنســايّن والرتكــز ىلع بعــده الغيــّي، األمــر اذل

ــع إىل  ــّول الواق ــاك، ويتح ــّص هن ــة انل ــن طبيع ــٍة ع ــاؤالٍت عقيم لتس

أســطورٍة نتيجــًة تلثبيــت املعــاين وادلالالت، وإضفــاء طابــٍع نهــايئٍّ 

عليهــا؛ تأسيًســا ىلع مصدرهــا الغيــّي، ثــّم حماولــة فــرض املعــى اثلابــت 

ــة  ــة احلتمّي ــايّن، وانلتيج ــايّع اإلنس ــع االجتم ــرتض ىلع الواق األزيّل املف

ذٰللــك إهــدار انلــص والواقــع مًعــا واســتبدال األســطورة بهمــا« ]انظــر: نــرص 

ــّي، ص 130 و131[. ــاب الدين ــد الخط ــد، نق ــو زي ــد أب حام

ب- يعتمــد اخلطــاب احلــدايّث أو الــويع العلــّي ىلع إجنــازات العلــوم 
ــويَّ  ــَب اللغ ــد اجلان ــوص، ويؤّك ــة انلص ــال دراس ــًة يف جم ــة، خاّص اللغوّي
ــار  ــريّب ىلع االعتب ــّيّ الع ــب الف ــل اجلان ــّي، ويفّض ــّص ادلي واألديبَّ للن

ــّص، ص 26[  ــوم الن ــد، مفه ــو زي ــد أب ــرص حام ــّص.] انظــر: ن ــّي للن ادلي

    إذن يــرّص اخلطــاب احلــدايّث ىلع دراســة "انلــّص" مــن حيــث كونــه 
ــا لغويًّــا، أي مــن حيــث بنائــه وتركيبــه ودالتلــه وعالقتــه بانلصــوص  نصًّ
 ملجــال "ادلراســات 

ّ
ــاء هلــا إال ــٍة، دراســًة ال انتم ــٍة معّين األخــرى يف ثقاف

ــة" يف الــويع املعــاص. يعتقــد اخلطــاب العلــّي أّن املنهــج الوحيــد  األدبّي
ي 

ّ
ــوّي اذل ــل اللغ ــج اتلحلي ــو منه ــالة، ه ــم الرس ــن لفه ــايّن املمك اإلنس

ــام  ــار انلظ ــه يف إط ــل معطيات ــالل حتلي ــن خ ــّي م ــكالم اإللٰ ــدرس ال ي
ــابق، ص 18 و26[ ــدر الس ــه. ]املص ــّى في ي ت

ّ
ــايّف اذل اثلق
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ج- بنــاًء ىلع اخلطــاب احلــدايّث أّن انلــّص ادليــّي ليــس هل خلفّيــٌة 
ميتافزيقّيــٌة مســبًقا ىلع وجود انلــّص يف العلــم اإللّٰي أو يف اللــوح املحفوظ:

ــن  ــه وب ــن نفس ــّص ع ــه انل ــا يطرح ــن م ــل ب ــة أّن الفص »يف احلقيق
ــه  ــاء عن ــٌل ال غن ــن فص ، لٰك ــيٌّ ــٌل تعّس ــه فص ــة عن ــه اثلقاف ــا صاغت م
. واملقصــود  للتوضيــح وابليــان. إّن انلــّص يف حقيقتــه وجوهــره منتــٌج ثقــايفٌّ
ــه تشــّل يف الواقــع واثلقافــة خــالل فــرتٍة تزيــد ىلع العرشيــن  ــك أنّ بٰذل
ــإّن  ــا، ف ــا عليه ــًة ومّتفًق ــدو بدهّي ــة تب ــذه احلقيق ــت ٰه ــا. وإذا اكن عًم
اإليمــان بوجــوٍد متافزيــيٍّ ســابٍق للنــّص يعــود لــي يطمــس ٰهــذه احلقيقة 
ــّي لظاهــرة انلــّص. إّن  ــَة الفهــم العل ــّم إمانّي ــر مــن ث ــة، ويعّك ابلدهّي
ــة أّي وجــوٍد ســابٍق  اإليمــان باملصــدر اإللٰــّي للنــّص، ومــن ثــّم إلمانّي
لوجــوده العيــّي يف الواقــع واثلقافــة، أمــٌر ال يتعــارض مــع حتليــل انلــّص 

ــا« ]املصــدر الســابق، ص 24[. ــي ايله ــي ينت ــة الّ ــم اثلقاف مــن خــالل فه

 د- الرتكــز ىلع دور املســتقِبل أو املتلــّي األّول للنــّص، وهــو انلــّي 
ــرص  ــول ن ــاىل. ذلا يق ــو اهلل تع ــل وه ــن املرِس ــا ع ــم  عوًض األعظ
حامــد أبــو زيــد: »إذا اكن الفكــر ادليــّي جيعــل قائــل انلصــوص - اهلل 
 - حمــوَر اهتمامــه ونقطــة انطالقــه، فإنّنــا جنعــل املتلــّي - اإلنســان - 
بــكّل مــا حييــط بــه مــن واقــٍع اجتمــايعٍّ تاريــيٍّ نقطــة ابلــدء واملعــاد. 

ــّي، ص 200[ ــد الخطــاب الدين ــد، نق ــو زي ]انظــر: نــرص حامــد أب

ه- الرتكــز ىلع تعّدديّــة اتلفاســر واتلأويــالت وفــق املتغــّرات 
ي يتنــاول العالـِـم املتخّصــص مــن 

ّ
العديــدة املتنوّعــة، اكألفــق املعــريّف اذل

ــص، ص 9 و10[ ــوم الن ــد، مفه ــو زي ــد أب ــرص حام ــر: ن . ]انظ ــصَّ ــالهل انل خ
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ــا  و- أّن اخلطــاب العلــّي احلديــث يعــّد اخلطــاب ادليــّي فكــًرا رجعيًّ
تثبيتيًّــا ديناميكيًّــا حيافــظ ىلع األوضــاع االجتماعّيــة املرتّديــة ويســاندها، 
ــّي".  ــويع العل ــن "ال ــد ع ي يبع

ّ
ــويّج" اذل ــه األيديول ــتنكر "اتلوجي ويس

بعبــارةٍ أخــرى أّن اخلطــاب العلــّي يعــّد نفســه ديالكتيــًا صاعــًدا، ويعــّد 
اخلطــاَب ادليــيَّ الشــائَع ديالكتيــًا هابًطــا؛ ألّن اخلطــاب ادليــّي يبــدأ مــن 
ــاب  ــّن اخلط ــّن، ولٰك ــّيّ واملتع ــٍة إىل احل ــٍة هابط ــايّل يف حرك ــق املث املطل
العلــّي يبــدأ مــن احلــّيّ العيــّي صعــوًدا، يبــدأ مــن احلقائــق وابلدهّيات 

. ]املصــدر الســابق، ص 26[ ــا هــو خــيٌّ يلصــل إىل املجهــول ويكشــف عّم

ز- أّن اخلطــاب العلــّي قائــٌم ىلع أســاس اتلفرقــة الواضحــة بــن الفكر 
ــوص يف  ــن انلص ــا وب ــوص وتأويله ــم انلص ــن فه ــن، أي ب ــّي وادلي ادلي
ذاتهــا. فهنــاك فــرٌق بــن الفكــر ادليــّي وبــن انلصــوص ادلينّيــة يف ذاتهــا. 
وٰهــذه اتلفرقــة تســى إىل فهــٍم موضــويعٍّ للنصــوص ال إىل إلغــاء انلصوص، 
ــرشيٍّ  ــٍر ب ــن فك ــة« ع ــاع »القداس ــزع قن ــرى ل ــٍة أخ ــن جه ــى م وتس
وخطــاٍب إنســاينٍّ، فليســت العلمانّيــة يف جوهرهــا ســوى اتلأويــل احلقيــّي 

ــّي، ص 30 و31[ ــد، نقــد الخطــاب الدين ــو زي ــن. ]انظــر: نــرص حامــد أب ــّي لدلي ــم العل والفه

ح- أّن اخلطــاب العلــّي يدعــو إىل رضورة اتلحــّرر مــن عبوديّــة 
ــٍة  ــٍة تاريّي ــب رؤي ــل حبس ــة، ورضورة اتلأوي ــة احلرفّي ــراءة انلّصّي الق
ــٍة للنــّص، ويف ضــوء مــا يتحّقــق مــن تطــّوٍر وتغــّرٍ يف األزمنــة  موضوعّي

واألحــوال ومناهــج اتلفكــر. ]املصــدر الســابق، ص 32[

وثّمة خصائص أخرى ثانوّيٌة ال يتّسع املجال ذلكرها.
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اللوازم المترّتبة على »تاريخّية النّص الدينّي«

ــّص  ــة انل ــٍة وتاريّي ــورةٍ عّم ــياء بص ــة لأش ــة اتلاريّي ــتلزم الرؤي تس
ادليــّي بصــورةٍ خاّصــٍة لــوازَم وآثــاًرا خطــرًة ومهّمــًة نســتعرضها فيمــا يي:

ــروف  ــة الظ ــق رهين ــياء واحلقائ ــع األش ــة أّن مجي ــاًء ىلع اتلاريّي أ- بن
اتلاريّيــة وابليئــة احلاضنــة هلــا، فــي حمبوســٌة ومتأّطــرٌة بتلــك ابليئــة ال 
تتجاوزهــا، وال يمكــن إرساؤهــا وإعمامهــا إىل ســائر الظــروف اتلاريّيــة 

وابليئــات االجتماعّيــة األخــرى.

ب- مــن اآلثــار املرتتّبــة ىلع اتلاريّيــة "برشّيــة ادليــن"، وأّن اتلعايلــم 
ادلينّيــة هلــا قابلّيــة اخلطــإ وانلقــد واتلقييــم، وٰهذا يوجــب أن يفقــد ادلين 
ــٍت ال  ــيٍّ مؤّق ــٍر تاري ــّول إىل أم ــامية، ويتح ــه الس ــه ومرجعّيت مرشوعّيت

يعــرّب عــن حقائــق عينّيــٍة واقعّيــٍة.

ــّر  ــيالن واتلغ ــل الس ــو أص ــة ه ــة ىلع اتلاريّي ــار املرتتّب ــن اآلث ج- م
وعــدم اثلبــات وادلوام يف األشــياء، بمعــى أن تتبــّدل هوّيــُة األمور واألشــياء 
ــة الســائدة عليهــا. بمــا أّن  ــة وابليئــة االجتماعّي ــّدل الظــروف اتلاريّي بتب
نها  األســباب والظــروف اتلارييــة تؤثـّـر ىلع ذات األشــياء تأثًرا عميًقــا وتُكوِّ
ــة،  ــه اتلاريّي ــاج ظروف ــة هل ونت ــه احلاضن هــا، فــّل يشٍء ويلــد بيئت

ِّ
وتودل

نــات تتبــّدل املســبَّبات واملعلــوالت بتبعهــا،  فــإذا تتبــّدل األســباب واملكوِّ
فــال يشء ثابتًــا يف الكــون والوجــود، حــّى هوّيــة اإلنســان ومقّوماتــه اذلاتّية 

تتحــّول بتحــّول الظــروف الزمانّيــة واملانّيــة واتلاريّيــة.
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د- مــن اللــوازم املرتتّبــة ىلع اتلاريّيــة نــي »اللكّّيــة« )Universality(؛ 
ــارف  ــوم واملع ــاملة يف العل ــة والش ــام اللكّّي ــد واألح ــي القواع ــى ن بمع
ــٍر  ــة يف أط ــارف البرشّي ــرص املع ــز ىلع ح ــة ترّك ــة؛ ألّن اتلاريّي البرشّي
ــٍة حمــّددٍة ال يمكــن تعميمهــا لســائر الظــروف وابليئــات،  ــٍة ثقافّي تاريّي
ــوم  ــان والعل ــاة اإلنس ــٍة يف حي ــٍة ثابت ــدٍة لكّّي ــي أّي قاع ــتلزم ن ــذا يس وٰه
البرشّيــة. ومــن الغريــب أّن اتلاريّيــة نفســها تشــتمل ىلع اّدعءاٍت لكّّيــٍة 

ــع القــرون واألعصــار. ــٍة جلمي عّم

ــة  ــٍل عمٍّ وتاريّي ــة بش ــة ىلع اتلاريّي ــوازم الطارئ ــة الل ــن مجل ه- م
انلــّص ادليــّي بصــورٍة خاّصــٍة نــي الفطــرة والــزعت الفطرّيــة املغــروزة 
يف وجــود اإلنســان؛ ألّن اتلاريّيــة ترّكــز ىلع نــي احلقائــق اثلابتــة 
ــد  ــان ويل ــوَد اإلنس ــرى أّن وج ــاس، وت ــع انل ــوزة يف مجي ــرتكة املرك املش

ــة. ــة واالجتماعّي ــه اتلاريّي ــة هل وظروف ــه احلاضن بيئت

ــوّرط يف  ــة اتل ــة اتلاريّي ــات نلظرّي ــج واتلداعي ــّم انلتائ ــن أه و- م
ــّي  ــّص ادلي ــا إّن انل ــة. وإذا قلن ــبّية« )Relativism( واتلعّدديّ ــة »النس ورط
" يتشــّل يف الظــروف اتلاريّيــة واالجتماعّيــة واالقتصاديّــة  "منتَــٌج ثقــايفٌّ
اخلاّصــة بــه، فبانلتيجــة إذا تغــّرت تلــك الظــروف اثلقافّيــة واتلاريّيــة، 
ــّي  ــّص ادلي ــّر انل ــه يتغ ــّص، فبتبع ــه انل ــّل في ي تش

ّ
ــع اذل ــّدل الواق وتب

بتغّرهــا ويتبــّدل بتبّدهلــا، وٰهــذا يــؤّدي إىل النســبّية واتلعّدديـّـة يف ادليــن. 
فهنــاك نصــوٌص متعــّددٌة وفًقــا تلعــّدد اثلقافــات والظــروف االجتماعّيــة 
واالقتصاديـّـة املواكبــة هلــا. فلــو نـُـّزل القــرآن يف بيئــٍة ثقافّيــٍة واجتماعّيــٍة 
أخــرى غــر شــبه جزيــرة العــرب، لــان القــرآن متغايــًرا تماًمــا ملــا جنده 
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ايلــوم بــن أيدينــا. وٰهــذا مــن اللــوازم واآلثــار اخلطــرة نلظرّيــة تاريّيــة 
انلــّص ادليــّي؛ ذلا نــرى أّن نــرص حامــد أبــو زيــد يــرّصح بٰهــذه انلتيجــة 

يف كتابــه "نقــد اخلطــاب ادليــّي":

»مــن الطبيــّي أن تصــوغ انلصــوص عالقــة اهلل واإلنســان مــن خــالل 
اثلنائّيــات اللغوّيــة - االجتماعّيــة، لٰكــن إذا اكنــت اللغــة تتطــّور بتطــّور 
حركــة املجتمــع واثلقافــة، فتصــوغ مفاهيــم جديــدًة، أو تطــّور دالالت 
ــل  ــّي - ب ــن الطبي ــّوًرا، فم ــر تط ــاٍت أك ــن عالق ــر ع ــا للتعب ألفاظه
والــرضورّي - أن يعــاد فهــم انلصــوص وتأويلهــا بنــي املفاهيــم اتلاريّيــة 
ــانّيًة  ــر إنس ــاصة، واألك ــم املع ــالل املفاهي ــة، وإح ــة األصلّي االجتماعّي
ــزال  ــة ال ت ــاظ القديم ــّص. إّن األلف ــون انل ــات مضم ــع ثب ــا م وتقّدًم
حّيــًة مســتعملًة، لٰكّنهــا اكتســبت دالالٍت جمازّيــًة، واإلصار ىلع رّدهــا 
ــداٌر  ــا إه ــي تصوغه ــم الّ ــاء املفاهي ــة وإحي ــة القديم ــا احلرفّي إىل دالالته
للنــّص والواقــع مًعــا، وتزييــٌف ملقاصــد الــويح اللكّّيــة« ]انظــر: نــرص حامــد أبــو 

ــّي، ص 133[. ــد الخطــاب الدين ــد، نق زي

كٰذلــك يقــول: »القــراءة الـّـي تتــّم يف زمــاٍن تــاٍل يف جمتمــٍع آخــر تقــوم 
ــا  ىلع آيّلتــن متاملتــن: اإلخفــاء والكشــف، ختــي مــا ليــس جوهريًّ
بالنســبة هلــا - وهــو مــا يشــر عدًة إىل الزمــان واملــان إشــارًة ال تقبــل 
اتلأويــل - وتكشــف عّمــا هــو جوهــريٌّ باتلأويــل. وليــس ثّمــة عنــاص 
جوهرّيــٌة ثابتــٌة يف انلصــوص، بــل لــّل قــراءٍة - باملعــى اتلاريــّي 

ــابق، ص 118[. ــدر الس ــّص« ]املص ــفه يف انل ي تكش
ّ

ــا اذل ــايّع - جوهره االجتم
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ــن  ــة م ــة اتلاريّي ــب ىلع نظرّي ــي ترتتّ ــبّية« الّ ــّن »النس ــن أن نب يمك
ــتخراج  ــأّن اس ــد ب ــد يعتق ــو زي ــد أب ــرص حام ــو أّن ن ــر، وه ــاٍر آخ منظ
ــن  ــدف م ــة واهل ــو الغاي ــى ه ــة« واملع ــن »ادلالل ــوى م ــزى« والفح »املغ
ــٌة  ــاٌق فكرّي ــّره هل آف ــّص ومف ــارئ انل ــرى أّن ق ــٍة أخ ــن جه ــّص. م انل
ــذه  ــٍة خاّصــٍة، ولٰه ــٍة واجتماعّي ــٌة تشــلّكت يف بيئــٍة ثقافّي ــاٌت ذهنّي وخلفّي
ــل  ــة تأوي ــمٌّ يف عملّي ــة دوٌر مه ــبقات الفكرّي ــة واملس ــات اذلهنّي اخللفّي
ــة  انلــّص. فــّل قــارٍئ يفــّر انلــّص ويفهمــه يف ضــوء مســبقاته الفكرّي
ــّددًة  ــّص متع ــاين انل ــل مع ــذا جيع ــة. وٰه ــة واثلقافّي ــه االجتماعّي ونزعت
نســبّيًة لــّل فــرٍد فــرٍد مــن الفاهمــن والقارئــن للنــّص. فمــن احلــرّي بنــا 
ــد أركــون مــن »النســبّية« و«الفــوض« يف  ــه حمّم ــّر ب أن نستشــهد بمــا أق

ــّي: ــّص ادلي ــة للن ــراءة اتلاريّي الق

»إّن القــراءة الـّـي أحلـُـم بها يه قــراءٌة حــّرٌة إىل درجة الترّشد والتســّكع 
اهــات... إنّهــا قــراءٌة تــد فيهــا لّك ذاٍت برشّيــٍة نفَســها، ســواٌء 

ّ
يف لّك االت

أكانــت مســلمًة أم غــر مســلمٍة. أقصــد قــراءًة تــرتك فيهــا اذلات احلّرّيــة 
ــّورات،  ــار واتلص ــن األف ــط ب ــة يف الرب ــا اخلاّص ــها ودليناميكّيته نلفس
ــا  ــرآن) طامل ــاٍب (أي الق ــن كت ــٍة م ــارٍة حبّرّي ــوٍص خمت ــن نص ــا م انطالقً
ــة  ــذ احلّرّي ــي حتّب ــوض الّ ــا الف ــاه«، ولٰكّنه ــون »فوض ــه ابلاحث عب علي
اهــات« ]أركــون، الفكــر األصــويّل واســتحالة التأصيــل، ص 76[. وٰهــذا 

ّ
املتــرّشدة يف لّك االت

ا حبيــث يســتلزم أن تناقــض نظرّيــة  االعــرتاف مــن أركــون غريــٌب جــدًّ
اتلاريّيــة نفســها.
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ــه  ــه واغيت ــن غرَض ــد ادلي ــّي يفق ــّص ادلي ــة انل ــاًء ىلع تاريّي ز- بن
ــن  ــة أّن ادلي ــة اتلاريّي ــاًء ىلع الرؤي ــه بن ــة"؛ ألنّ ــو "اهلداي ــة، وه الرئيس
ــاٍن  ــّل إنس ــان، ف ــخ والزم ــة واتلاري ــن واللغ ــوٍد: اذله ــة قي ــٌد بأربع مقّي
ــة،  ــود األربع ــذه القي ــن ويفهمــه حســب ٰه ــّر ادلي ــخ يف ــّر اتلاري ىلع م
ــان،  ــض األحي ــارض يف بع ــن وتتع ــن ادلي ــام م ــر واألفه ــّدد اتلفاس فتتع
ــة وابليئــة  ــة املطلوبــة بــن ركم الظــروف اتلاريّي ّي

ٰ
فتضيــع اهلدايــة اإلهل

اثلقافّيــة لــّل فــرٍد مــن أبنــاء البــرش. بينمــا وصــف القــرآن نفَســه بأنـّـه: 
ــا  ــة" وم ــة" و"اإلبان ــة"، و"اهلداي ــان"، و"ابليّن ــّق"، و"الربه ــور"، و"احل "انل
ــة املحضــة  ــدّل ىلع اهلداي ــي ت ــك مــن األوصــاف والســمات الّ شــابه ٰذل

ــن. وانلــور املب

ح- نــي الفهــم الصحيــح اخلالــص للنصــوص ادلينّيــة، وعــدم الوصول 
ــه  ــه وثقافت ــٌر ببيئت ــيٍّ متأثّ ــصٍّ دي ــا؛ ألّن لّك ن ــّي لُملقيه ــراد الواق إىل امل
 مــن عش تلــك 

ّ
ــدرك مغــزاه ومقصــوده احلقيــّي إال احلاضنــة هل، فــال يُ

ــد  ــّي بع ــّص ادلي ــم انل ــن أراد أن يفه ــة، فَم ــروف اتلاريّي ــة والظ ابليئ
ألــٍف وأربعمئــة ســنٍة، وهــو ال يعــرف الظــروف وابليئــة اتلاريّيــة الّــي 
اكنــت مهيمنــًة ىلع انلــّص ادليــّي، فكيــف يمكــن هل أن يــدرك مــراد اهلل 

 مــن كالمــه؟!

ــة،  ــة واحلتمّي ــدم القطعّي ــة ع ــة ىلع اتلاريّي ــوازم املرتتّب ــن الل ط- م
ــط لكَّ يشٍء  ي يني

ّ
ــاه اذل

ّ
ــن؛ ألّن االت ــدل ايلق ــال ب ــز ىلع االحتم والرتك

بالظــروف الزمانّيــة واملانّيــة وابليئــة االجتماعّيــة واثلقافّيــة، ال يمكــن 
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أن يتبــّى ايلقــن والقطعّيــة؛ ألّن ايلقن يــالزم اثلبات وادلوام، ويســتلزم 
الربهــان ايلقيــّي، فــال جمــال لالحتمــال واتلخمــن واتلخــّرص؛ ذلا يقــول 

أحــد رّواد اتلاريّيــة:

»اتلاريّيــة تعــي أن ال جيعــل انلــّص أو املذهــب نفســه بشــٍل متعــاٍل 
ــرتايّض،  ــع اآليّن االف ــن الطاب ــه يف ضم ــل نفس ــل جيع ــخ، ب ــوَق اتلاري ف
ويّتصــف بصفــٍة احتمايّلــٍة بعيــًدا عــن االســرتاتيجّية ادلوغمائّيــة« 

ــالمّي، ص 135[. ــل اإلس ــد العق ــو نق ــون، نح ]أرك

الدراسة النقدّية لنظرّية تاريخّية النّص الدينّي

ــة  ــا نظرّي ــت عليه ــي بُني ــس الّ ــادئ واألس ــا إىل املب ــد أن تطّرقن بع
ــم  ــوم بتقيي ــا أن نق ــي هن ــا ينب ــد تبيينه ــّي«، وبع ــّص ادلي ــة انل »تاريّي

ــا: ــل فيه ــن ابلاط ــّق م ــّز احل ــا نلم ــة ونقده ــذه انلظرّي ٰه

1 ـ األســس واملصــادر املعرفّيــة الّــي يعتمــد عليهــا الفكــر احلــدايّث 
ــة  ــّية واتلجريبّي ــس احلّس ــد - يه األس ــو زي ــد أب ــرص حام ــة ن - خاّص
الّــي تعتمــد ىلع األمــور املحسوســة وامللموســة يف الواقــع العيــّي. 
ــه ينكــر الوجــود املســبق للقــرآن الكريــم  والشــاهد ىلع ٰهــذا االّدعء أنّ
ــوظ«  ــوح املحف ــرب »الل ــّي، ويعت ــم اإللٰ ــوظ ويف العل ــوح املحف يف الل
ــو  ــد أب ــرص حام ــو أّن ن ــر ه ــاهد اآلخ ــم. والش ــرآن الكري ــاًزا يف الق جم
زيــد يعتقــد بــأّن بعًضــا مــن املفاهيــم واأللفــاظ املســتعملة يف القــرآن 
ــذات«  ــد« و«اتلعوي ــّن« و«احلس ــحر« و«اجل ــيطان« و«الس ــوم »الش كمفه
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ــدات  ــة معتق ــن مجل ــت م ــل اكن ــا، ب ــة هل ــي ال واقعّي ــم الّ ــن املفاهي م
ــواهد  ــة الش ــن مجل ــم، ويه م ــويح وثقافته ــزول ال ــرص ن ــاس يف ع انل

ــّي، ص 205[ ــاب الدين ــد الخط ــد، نق ــو زي ــد أب ــرص حام ــر: ن ــة. ]انظ اتلاريّي

وٰهــذا إن دّل ىلع يشٍء، فإنّمــا يــدّل ىلع أّن نــرص حامــد أبــو زيــد متأثٌّر 
باألســس املعرفّيــة احلّســّية اتلجريبّيــة، وىلع فكــره مســحٌة مــن الفلســفة 
الوضعّيــة. وقــد تــّم نقــد األســس املعرفّيــة للمدرســة احلّســّية اتلجريبّيــة 
يف جمــال »نظرّيــة املعرفــة«، وأثبــت الفالســفة بطالنهــا وفســادها، فــإذا 

تهــّدم املبــى تهــّدم ابلنــاء بتبعــه. 

2 ـ أّن نظرّيــة تاريّيــة انلــّص ادليــّي تناقــض نفَســها وتُبطــل ذاتَهــا؛ 
ــايفٍّ  ــيٍج ثق ــاصٍّ ونس ــيٍّ خ ــاٍر تاري ــلّكت يف إط ــة تش ــذه انلظرّي ألّن ٰه
ٍد، فــال وجــود هلــا خــارج اتلاريــخ، فليســت منفصلــًة  واجتمــايعٍّ حمــدَّ
رهــا. فاتلاريّيــة نظرّيــٌة برشّيــٌة غــر  عــن جمتمعهــا وثقافتهــا ولغتهــا ومنظِّ
ــايعٍّ  ــايفٍّ اجتم ــٍع ثق دٍة، ويف واق ــدَّ ــٍة حم ــرتٍة تاريّي ــلّكت يف ف ــٍة تش س مقدَّ
ــروف  ــا والظ ــا وثقافته ــدة بيئته ــّص ويل ــة انل ــة تاريّي . إذن نظرّي ــاصٍّ خ
االجتماعّيــة الـّـي حتيــط بهــا، فــي منتـَـٌج ثقــايفٌّ متأثـّـٌر ببيئتهــا احلاضنــة 
ــة يف العــرص  ــذه انلظرّي ــدة مــن ٰه ــا، فــال جــدوى وال فائ هلــا ومكّوناته
الراهــن للثقافــات وابليئــات املغايــرة هلــا حســب املدلــول املطابــّي هلــا، 

ــة أّول مــا تهّدمــه هــو نفســها وذاتهــا. ــة اتلاريّي فنظرّي

يمكــن ذكــر ٰهــذا اإلشــال انلقــّي بصــورٍة أخــرى ويه: ال شــّك أّن 
ــا نــرص حامــد  ــي اســتلهم منه ــة الّ ــات املعزتل الفكــر االعــزتايّل ونظرّي
أبــو زيــد، تكّونــت يف بيئــٍة ثقافّيــٍة تاريّيــٍة اجتماعّيــٍة خاّصــٍة ويف حقبــٍة 
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ــة  ــة تاريّي ــا نظرّي ــلّكت فيه ــي تش ــة الّ ــا أّن ابليئ ــّددٍة، وبم ــٍة حم زمنّي
انلــّص ادليــّي ختتلــف عــن ابليئــة اثلقافّيــة االجتماعّيــة لالعــزتال فــال 
ــل  ــة يف تأصي ــد أن يســتفيد مــن آراء املعزتل ــو زي جيــوز نلــرص حامــد أب
نظرّيــة تاريّيــة انلــّص ادليــّي، ولٰكّنــه اعتمــد ىلع ثقافــة غــر ثقافتــه، 

 نــوًع مــن اتلناقــض.
ّ

وليــس ٰهــذا إال

ــع  ــز ىلع »الواق ــة يه الرتك ــة اتلاريّي ــة يف نظرّي ــة املركزّي 3 ـ انلقط
ــن  ــود م ــو املقص ــا ه ــن م ــة«، ولٰك ــروف اتلاريّي ــّي« أو »الظ اتلاري
ــة  ــة« أو »ابليئ ــات اتلاريّي ــباب واألرضّي ــة« أو »األس ــروف اتلاريّي »الظ

ــة؟ ــاع اتلاريّي ــا أتب ــي يكّرره ــة« الّ ــة واالجتماعّي اثلقافّي

هناك عّدة فروٍض واحتماالٍت:

أ- املــراد مــن الظــروف وابليئــة اتلاريّيــة هــو نفــس الزمــان واملــان 
ــور  ــه األم ــّدر ب ي يُق

ّ
ــزان اذل ــاس وامل ــو املقي ــريّف، وه ــا الع بمعناهم

ــداث  ــياء واألح ــان وعءان لأش ــان وامل ــى أّن الزم ــداث. ال ي واألح
ــا. ــّرا ذواته ــياء ويغ ــة األش ــرا يف حقيق ــن أن يؤثّ ــر، وال يمك والظواه

ب- املــراد مــن الظــروف اتلاريّيــة أو ابليئــة االجتماعّيــة هــو 
ــة يف لّك  ــات البرشّي ــائدة ىلع املجتمع ــوم الس ــد والرس ــادات واتلقايل الع
ــدة  ــادات ويل ــد والع ــوم واتلقايل ــذه الرس ــّك أّن ٰه ــرٍص، وال ش ــرٍص وم ع
ــان  ــات اإلنس ــوٌل حلاج ــا معل ــالء، وبعضه ــاء العق ــاج بن ــان ونت اإلنس
الفطرّيــة ومتطلّبــات احليــاة االجتماعّيــة. فليســت ٰهــذه اتلقايلــد 
ــًة. ــبّيًة متبّدل ــا نس ــياء وتعله ــة األش ــّر حقيق ــوم تغ ــراف والرس واألع
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ج- املقصــود مــن الظــروف اتلاريّيــة هــو هيلكّيــة احليــاة االجتماعّيــة 
وشــالكتها وصياغتهــا وانلُّظــم الســائدة عليهــا. وال يــى أّن ٰهــذه 
ويلــدة  واحلكومّيــة  والسياســّية  االجتماعّيــة  واألنظمــة  الصيــااغت 
ــة، فــي ويلــدة  ــة البرشّي ــاة االجتماعّي ــات احلي فكــر اإلنســان ومقتضي

ــا. ــان ويلده ــان، ال أّن اإلنس اإلنس

د- وإن اكن املــراد مــن الظــروف اتلاريّيــة والواقــع اثلقــايّف هــو نفــس 
ــر  ــجر واحلج ــماء والش ــن األرض والس ــة م ــياء اخلارجّي ــان واألش األعي
واألجســام، فــي وإن اكنــت متغــّرًة بأشــخاصها، ولٰكــن ثابتــٌة بأنواعهــا 
ومفاهيمهــا ىلع مــّر اتلاريــخ، فٰهــذا ال يؤثـّـر يف هوّيــة اإلنســان، وال جيعــل 

.
ً

ذاتــه متغــًرا متحــّوال

ــن  ــّي م ــّص ادلي ــة انل ــة تاريّي ــا نظرّي ــز عليه ــي ترّك ــم الّ فاملفاهي
»الظــروف اتلاريّيــة« أو »الواقــع اثلقــايّف والســياق االجتمــايّع« تُعــّد مــن 
املعقــوالت اثلانيــة الفلســفّية الـّـي هلــا منشــأ االنــزتاع يف الواقــع، ولٰكن 
ليــس هلــا مصــداٌق مســتقلٌّ منحــاٌز فيــه. ينــزتع اذلهــُن ٰهــذه املعقــوالت 
اثلانوّيــة مــن خــالل املقارنــة بــن األشــياء، كمفهــوم »األىلع واألســفل« 
 بتبــع منشــإ انزتاعهمــا.

ّ
الذليــن ليــس هلمــا مصــداٌق مســّتٌق يف اخلــارج إال

ــي ســبّبت  ــات الّ ــزول اآلي ــة ل ــة املهيِّئ ــرٌق بــن األرضّي ــاك ف 4 ـ هن
ــي  ــارف الّ ــم واملع ــام واتلعايل ــن األح ــا، وب ــة يف خصوصه ــزول اآلي ن
نّزلــت إثــر حادثــٍة أو عقيــب واقعــٍة تعاجلهــا وتلــّي طلبتهــا. وحنــن حــّى 
ــل أّن يكــون  ــن ال نقب ، ولٰك ــيٌّ ــٌر تاري ــأّن القســم األّول أم إن ســلّمنا ب
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ــا بواقعــٍة وحادثــٍة معّينــٍة، ىلع ســبيل املثــال  القســم اثلــاين تارييًّــا وخمتصًّ
ــوا  ــم ويدّون َ ــالء العال ــس عق ــبّبت أن جيل ــة س ــة اثلاني ــرب العاملّي أّن احل
اإلعــالن العالــّي حلقــوق اإلنســان، فــإذا اكنــت احلــرب العاملّيــة حادثــًة 
تاريّيــًة حدثــت يف حقبــٍة زمنّيــٍة ومانّيــٍة خاّصــٍة، فهــل جيــب أن يكون 
ــا  ــا ومنتًَجــا ثقافيًّ مفــاد اإلعــالن العالــّي حلقــوق اإلنســان أمــًرا تارييًّ
ــة  ، ال مالزم

ّ
ــٍة؟! كال ــٍة خاّص ــٍة واجتماعّي ــٍة وتاريّي ــٍة ثقافّي ــّدًدا ببيئ حم

بينهمــا، بــل احلــرب العاملّيــة اثلانيــة صــارت ســببًا تلدويــن قانوٍن شــامٍل 
يعالــج كثــًرا مــن املشــالك يف طــول حيــاة البــرش.

ــان  ــع يف وعء الزم ــا يق ــن م ــٌط ب ــاك خل ــار هن ــرى: ص ــارٍة أخ بعب
ــم  ــا. نع ــة بينهم ــال مالزم ــان، ف ــٌر بالزم ــو متأثّ ــا ه ــن م ــان وب وامل
 ، ــاينٌّ ــو حــادٌث زم ــان واملــان، فه ــّي حــدث يف وعء الزم ــكالم اإللٰ ال
ولٰكــّن ٰهــذا ال يســتلزم أن يكــون الــويح والقــرآن متأثـّـًرا بالزمــان بشــٍل 
كبــر؛ ألّن الــويح تابــٌع للمصالــح واملفاســد، ويه أمــوٌر ثابتــٌة مســتمّرٌة، 
ــًة  ــذه املعــاين اثلابتــة زمانّي ــي حتــي وتعكــس ٰه وإن اكنــت األلفــاظ الّ
وحادثــًة، ولٰكّنهــا مــع ذلــك ال تعــل انلــّص ادليــّي نتــاج ثقافتــه وبيئته.

ــروف  ــه بالظ ــرآيّن ارتباط ــّص الق ــن انل ــي ع ــا ال نن ــّك يف أنّن ال ش
ــاط  ــك االرتب ــّن ٰذل ــة، لٰك ــات القرآنّي ــا اآلي ــي وردت فيه والســياقات الّ
بالســياقات والظــروف اتلاريّيــة اليعــي اختصاصهــا باملتلّقــن األّولــن 
ــار أّن  ــك باعتب ــل ٰذل ــوّي، ب ــد انلب ــزوهل يف العه ــن ن ــوا يف زم ــن اكن ي

ّ
اذل

»الطبيعــة البرشّيــة« واحــدٌة ال ختتلــف باختــالف الزمــان واملــان، ومــن 
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ُفْرقَــاَن 
ْ
َل ال ي نـَـزَّ ِ

َّ
ثــّم يكــون املوضــوع واحــًدا؛ ذلا يقــول القــرآن: َتبَــارََك اذل

َعالَِمــَن نَِذيــًرا ]ســورة الفرقــان: 1[. ولٰكــّن اخلطــاب احلــدايّث 
ْ
ىلَعَ َعبـْـِده يِلَُكــوَن لِل

حيــاول أن جيعــل مــن اتلاريــخ - الواقــع مــا يصنــع الــويح، وليــس الــويُح 
ي يصنــع اتلاريــخ. ]القــريّن، موقــف الفكــر الحــدايّث العــريّب مــن أصــول االســتدالل يف 

ّ
هــو اذل

ــالم، ص 143 - 145[ اإلس

ــق  ــم طري ــرض تفهي ــة لغ ــة العربّي ــاىل - اللغ ــتخدم اهلل - تع 5 ـ اس
ــة  ــة العربّي ــس اللغ ــتلزم أن تعك ــذا يس ــا، وٰه ــاس وتبيينه ــة للن اهلداي
ــن  ــالة، ولٰك ــرص الرس ــن يف ع ــائدة ىلع املخاطب ــة الس ــن اثلقاف ــا م جانبً
ليــس ٰهــذا بمعــى أّن القــرآن منفعــٌل ومتأثـّـٌر باثلقافــة الشــائعة والراجئــة 
يف جزيــرة العــرب، بــل اللغــة يه وســيلٌة وآلــٌة للتفهيــم واتلفاهــم وتبيــن 
مــا يرومــه املتلكّــم مــن إلقائــه، فــاهلل  اســتخدم اللغــة العربّيــة تلبيــن 
  ــة اهلل ــد ومعرف ــن اتلوحي ــة م ّي

ٰ
ــوم اإلهل ــارف والعل ــن املع ــٍر م كث

ومــا يتعلّــق باملعــاد وأحــوال يــوم القيامــة واألخالقّيــات واألحــام الّــي 
ــوم القيامــة.  ــاج إيلهــا انلــاس إىل ي حيت
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الخاتمة

توّصلنا من خالل ما استعرضناه إىل نتائج مهّمٍة منها:

ــا  ــوص - بم ــة انلص ــر اكّف ــّص ىلع تأث ــة انل ــة تاريّي ــز نظرّي 1 ـ ترّك

ــايّع الســائد يف عــرصه،  ــايّف واالجتم ــع اثلق ــّي - بالواق ــا انلــّص ادلي فيه

ــٌج  ــره منت ــه وجوه ــص يف حقيقت ــإّن انل ــا؛ ف ــّداه مطلًق ــن أن تتع وال يمك

ثقــايفٌّ تبلــور يف بيئتــه احلاضنــة هل. واملقصــود بٰذلــك أنـّـه تشــّل يف الواقــع 

ــا.  ــن عًم ــد ىلع العرشي ــرتٍة تزي ــة خــالل ف واثلقاف

ــادئ  ــٍس ومب ــّي" ىلع أس ــّص ادلي ــة انل ــة "تاريّي ــد نظرّي 2 ـ تعتم

ــويح  ــة، وأّن كالم اهلل أو ال ــادئ العقديّ ــن املب ــارٌة ع ــٍة، ويه عب خاّص

ــا  ــويح ذاته ــة ال ــوٌق، فحادث ــادٌث خمل ــو ح ــل ه ــا، ب ــا قديًم ــس أزيلًّ لي

ــادئ  ــك املب ــًة. وكٰذل ــًة ميتافزيقّي ــًة أزيّل ــت واقع ــٌة، وليس ــٌة تاريّي واقع

ــوٍص  ــوى نص ــت س ــة ليس ــوص ادلينّي ــيمونطيقّية، فانلص ــة والس اللغوّي

لغوّيــٍة، بمعــى أنّهــا تنتــي إىل بنيــٍة ثقافّيــٍة حمــّددٍة، تــّم إنتاجهــا طبًقــا 

ــزّي. ــا ادلاليّل املرك ــة نظامه ــّد اللغ ــي تع ــافة الّ ــك اثلقـ ــن تل لقوان

ــاٌت  ــج وتداعي ــّي" نتائ ــّص ادلي ــة انل ــة "تاريّي ــب ىلع نظرّي 3 ـ ترتتّ

خطــرٌة مثــل: برشّيــة ادليــن، نســبّية ادليــن، اتلعّدديّــة يف فهــم ادليــن، 

نــي صبغــة اهلدايــة عــن ادليــن، واخــزتال انلــّص ادليــّي بمجموعــٍة مــن 

ــة. القضايــا والشــواهد اتلاريّي
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4 ـ تواجــه نظرّيــة اتلاريّيــة عــّدة إشــاالٍت منهــا: أّن نظرّيــة تاريّية 
انلــّص ادليــّي تناقــض نفســها وتُبطــل ذاتَهــا، ألّن ٰهــذه انلظرّيــة تشــلّكت 
يف إطــاٍر تاريــيٍّ خــاصٍّ ونســيٍج ثقــايفٍّ واجتمــايعٍّ حمــّدٍد، فــال وجــود هلــا 

ــارج اتلاريخ. خ

بنــاًء ىلع الرؤيــة اتلاريّيــة تتحــّول معــاين اجلمــالت واأللفــاظ بتحّول 
ــٍة جديــدٍة تعطــي معــًى  الظــروف وابليئــة اتلاريّيــة، فــّل بيئــٍة تاريّي

 اتلــوّرط يف النســبّية.
ّ

جديــًدا لألفــاظ، وليــس ٰهــذا إال
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(*)

الخالصة

ــرْشَى  ُ ــًة َوب ــًدى َورَْحَ ٍء َوُه  يَشْ
ــُلِّ ــا ِل ــاىل تِبْيَانً ــاب اهلل تع ــا اكن كت لّم

ُمْســِلِمن ]ســورة النحــل: 89[ اكن مــن الطبيــّي بــل احلتــّي أن يتضّمــن كثــًرا مــن 
ْ
لِل

املفاهيــم واملصطلحــات الـّـي تقــود اإلنســان إىل هــدى اهلل - تعــاىل - ورحتــه. وألنّنــا 
نعتقــد بــأّن انلــّص ادليــّي املتمّثــل بالقــرآن الكريــم جــاء ىلع ٰهــذا انلحــو اكن لِزاًمــا 
ــه  ــة الوقــوف ىلع دالالت ــه الكريمــات بغي ــذل اجلهــد الســتنطاق آيات ــن ب ىلع ابلاحث
ــان  ــاة اإلنس ــارشة حبي ــة املب ــا ذات الصل ــن القضاي ــر م ــة للكث ــة والفكرّي املعرفّي
ومراحــل تطــّوره، ولعــّل مــن أهــّم تلــك القضايــا الوقــوُف ىلع مهــارة تطويــر قــدرات 
اإلنســان الظاهرّيــة وابلاطنّيــة. وبمقتــى ٰذلــك ســعينا يف ٰهــذا ابلحــث عــرض ابُلعــد 
الفكــرّي للســمات اخلاّصــة باملهــارة ىلع وفــق رؤيــة انلــّص ادليــي املعتــرب (القــرآن 
ــمات  ــؤرّشات س ــد م ــن يف حتدي ــث تكم ــلكة ابلح ــأّن مش ــا ب ــم)؛ العتقادن الكري
املهــارة اخلاّصــة، حينمــا تكــون ٰهــذه الســمات ذات عالقــٍة وثيقــٍة حبركــة اإلنســان 
واجتهــاده ىلع املســتوين انلظــرّي والعمــّي، ولعــّل فرضّيــة ابلحــث حاولــت اإليفــاء 
ــة  ــا؛ بُغي ــة فكريًّ ــة واملوضوعي ــارة اذلاتّي ــمات امله ــن س ــا ب ــق م ــرب اتلفري ــك ع بٰذل

معرفــة مــا هــو اكئــٌن ومــا ينبــي أْن يكــون.
اللكمات املفتاحّية: املباين، املباين الفكرّية، املهارة، انلّص ادليّي

)*( د. طالل فائق مجبل الكاميل، العراق، عميد كلّيّة العلوم اإلسالميّة، جامعة وارث األنبياء.

المباني الفكرية للسمات الخاّصة للمهارة.. 
دراسة في ضوء النّص الدينّي

طالل الكمالي*



Intellectual Foundations of Special Aspects of Skill ... 
    A study in the light of religious text

Talal Al-Kamali 

Summary

While the holy Qur’an is “a clarification of everything, guidance, 

mercy, and good tidings for Muslims” ]Surat Al-Nahl: 89[, it is 

natural, or inevitably, that it includes many concepts and terms leading 

humankind to the guidance and mercy of Almighty God.

Because we as Muslims believe that religious text, represented by 

the holy Qur’an, has come in this way, it is therefore obligatory for 

researchers to do their best to explore its verses, in order to get to its 

cognitive and intellectual implications of the many questions directly 

related to man’s life and the different stages of his development. 

Perhaps, the most important of these questions is to know the skill of 

developing man’s apparent and hidden capabilities.

Accordingly, in this study I attempt to discuss the intellectual 

dimension of the aspects of skill according to the viewpoint of reliable 

religious text )the holy Qur’an(. This is because I believe that the problem 

of research lies in identifying the indicators of the special aspects of 

skill, when these aspects are closely related to man’s movement and 

action at both theoretical and practical levels. The study hypothesis has 

tried to fulfill this task through intellectually differentiating between 

the subjective and objective aspects of skill; in order to know what has 

already been and what should be.

Keywords: foundations, intellectual foundations, skill, religious text.
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تمهيٌد

مــن الــرضورّي قبــل ادلخــول إىل ابلحــث حتديــد معــى مفهوم ســمات 
ــمات ذات  ــذه الس ــون ٰه ــا تك ــّيما حينم ــها، ال س ــة نفس ــارة اخلاّص امله
عالقــٍة لصيقــٍة ووثيقــٍة حبركــة اإلنســان نفســه، واجتهــاده ىلع املســتوين 
انلظــرّي والعمــّي، فــي تعــي رضورة مالمســته للواقــع وأداء مــا ينبــي 
أداؤه بإتقــاٍن وجــودٍة، ومــن املهــّم اتلفريــق مــا بــن ســمات املهــارة اذلاتّية 
واملوضوعّيــة فكريًّــا؛ بُغيــة معرفــة مــا هــو اكئــٌن ومــا ينبــي أن يكــون، 
ي اكن فيــه ثّمــة خلــٌط بــن املفاهيــم اللكّّيــة والنســبّية لٰهــذا 

ّ
يف الوقــت اذل

املوضــوع، مّمــا آل إىل أن ينســحب األمــر ىلع الســمات وبقّيــة مفــردات 
ــا أحــد أهــّم  ــا أّن موضوعن ــم يف الوســط املعــريّف والفكــرّي، علًم املفاهي
ــاًء  ــة. وبن ــن العملّي ــع لّك امليادي ــابكت م ــي تش ــاخنة الّ ــوعت الس املوض
ــان  ــّي يف بي ــّص ادلي ــة انل ــرّي لفرضّي ــد الفك ــد ابُلع ــا رص ــه حاونل علي
ٰهــذا اإلبهــام، وحــّل عقــدة تشــابك املوضــوع، وفــّك إشــايّلة اتلعــارض 

ــا، فضــاًل ىلع الفــرق بينهمــا. بــن املوضــويّع واذلايّت وتزاحهمــا فكريًّ

المطلــب األّول: المبنــى الفكــرّي لمفهــوم المهــارة وســماته 
ــّي. فــي النــّص الدين

1 ـ تعريف المهارة والسمة

ــان  ــات اإلنس ــتنطاق طاق ــدرة ىلع اس ــا: »الق ــارة بأنّه ــت امله عّرف
الظاهــرة والامنــة ىلع املســتوى األدايّئ جبــودٍة وإتقــاٍن واخــزتال الزمــن، 
ــارة  ــوم امله ــاميل، مفه ــة« ]الك ــه الكونّي ــق رؤيت ــه ىلع وف ــق أهداف ــة حتقي بُغي
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يف القــرآن الكريــم: ص 60، مجلّــة دراســات إســالمية معــارصة، العــدد الثــاين والعــرشون[، ويف 

ــّص  ــور انل ــن منظ ــارة م ــف امله ــيكون تعري ــف س ــذا اتلعري ــوء ٰه ض
ادليــّي اإلســاليّم هــو: القــدرة ىلع اســتنطاق طاقــات اإلنســان املؤمــن 
الظاهــرة والامنــة ىلع املســتوى األدايّئ جبــودٍة وإتقــاٍن واخــزتال الزمــن، 
ــة للرشيعــة اإلســالمّية،  ــة الكونّي بُغيــة حتقيــق أهدافــه ىلع وفــق الرؤي
وبانلظــر إىل اتلعريــف املذكــور يمكــن رصــد مكّونــات مفهــوم املهــارة 
ــدرة،  ــة الق ــب وفاعلّي ــو اآليت: املواه ــا ىلع انلح ــاصه، واخزتاهل وعن
ــاء،  ــّو واإلنم ــن انلم ــر ب ــّي، واتلطوي ــرّي والعم ــراك انلظ واألداء واحِل
ــد،  ــداف واملقاص ــت، واأله ــبق وإدارة الوق ــان، والس ــودة واإلتق واجل
وحاكمّيــة الرؤيــة الكونّيــة ]املصــدر الســابق، ص 57 - 60[، إذ تبــّن أّن املكّونــات 
األساســّية الـّـي اعتمــدت يه الـّـي حــّددت املفهــوم، واملوضــوع والغايــة 

ــغ تعريفــه. ــّم صي ــم، ومــن ث ــن املفاهي ــز ب ــّدان املائ ــن يع الذلي

ــف  ي يّتص
ّ

ــارق اذل ــا الف ــاّم بأنّه ــا الع ــمة بمفهومه ــت الس ــا عّرف بينم
ــره  ــره وجوه ــث ظاه ــن حي ــؤرّشاٍت، م ــاٍت أو م ــن عالم ــيء م ــه ال ب
وحمّدداتــه، ومــن ٰهــذا املنطلــق يمكــن عّدهــا أيًضــا املــؤرّشات الظاهرّية 
ــره، إذ  ــن غ ــّزه م ــا وتم ــرف به ــيء؛ إذ يُع ــة لل ــة الالزم واجلوهرّي
ــه  ــة بين ــبيل للمقايس ــد الس ــؤرّشاٍت تُمّه ــاٍت وم ــيء بعالم ــرتن ال يُق
خــرى، فــي قــراءة جوهــر الــيء وحتليــل حمــّددات 

ُ
وبــن األشــياء األ

ــه. ــيء وماهّيت ــة ال ــة هوي ــة معرف ــه بُغي عوارض

ــذا  ــم ٰه ــا تقدي ــمته؛ حاونل ــارة وس ــوم امله ــن مفه ــة املحوري وألهّمّي
ــة  ــمات اخلاّص ــم الس ــوج إىل عل ــًة للول ــون مقّدم ــزتل يلك ــرض املخ الع
ــات  ــن مقتضي ــاٍف أّن ِم ــُر خ ــة، وغ ــة القرآنّي ــق الرؤي ــارة ىلع وف بامله
ابلحــث حتديــد املفهــوم عــرب حتديــد هيلكــه ابلنــايّئ ىلع املســتوى 
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املضمــويّن، وِمــن ثــّم ابلحــث عــن املصاديــق وادلخــول يف فضاءاتهــا ىلع 
ــن  ــه ع ــا يفّرق ــوم وم ــمة املفه ــد س ــاًل ىلع رص ــّي، فض ــتوى اتلطبي املس

ــا. ــا وجوهريًّ ــره ظاهريًّ غ

2 ـ خصوصّية المباني الفكرّية للنّص الدينّي

ــم يف  ــرآن الكري ــاز الق ــد امت ــّي فق ــّص ادلي ــماوّية انل ــاظ س بلح
أســلوبه وتعبــره لفًظــا ومعــًى، دلرجــة أْن ارتقــت مضامينــه منفتحًة ىلع 
اإلنســان بمــا يوافــق فطرتــه وواقــع كينونتــه وتركيبتــه املاّديّــة والعقلّيــة 
ــوّي  ــه املول ــع بنمطي ــن وراء الترشي ــة ِم ــاًل ىلع املصلح ــّية، فض وانلفس
ــة  ــاء احلرك ــى إلحي ــة تس ــن القرآنّي ــد أّن الس ــذا جن ــادّي؛ ولٰه واإلرش
ــالم  ــرة االس ــل دائ ــه يف داخ ــره وبنائ ــان وتطوي ــر اإلنس ــة تلغي اجلوهرّي
جبميــع أبعــاده املعرفّيــة، ســواٌء انلظريــة العقديّــة أم العملّيــة األخالقّيــة 
والســلوكيّة، وٰذلــك عــرب آيّلــاٍت وأدواٍت متعــّددٍة، منهــا مــا يعتمــد ىلع 
ــة، ومنهــا مــا ينظــم  ــة واحلياتّي ترشــيد العقــل وتــارب االنســان العلمّي

ــة. ــة واالجتماعّي ــلوكّية الفرديّ ــه الس حركت

ــة والقيمّيــة،  ــة اكنــت املفاهيــم ابلنائّي ويف ضــوء ٰهــذه املبــاين الفكرّي
وحركــة امللكّــف معهــا ذات وجهتــن همــا:

ــًة  ــّد حرك ــي تع ــّد الّ ــّوة الص ــميتها بق ــن تس ــة: ويمك وىل ادلفاعّي
ُ
األ

ــماء. ــة الس ــة رشيع ــول دون إقام ــي حت ــوى الّ ــاّدًة للق مض

ــٌة  ــذب، ويه حرك ــّوة اجل ــميتها بق ــن تس ــة: ويمك ــة اتلنويرّي اثلاني
ــا  ــة وأحامه ــادات الرشيع ــع إرش ــجام م ــم واالنس ــاء اتلناغ ــا إحي مبناه

ــبحانه.  ــه س ــدود رشيعت ــد ح ــوف عن ــي إىل الوق والس
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وبانلظــر إىل مبــاين انلــّص ادليــّي الفكرّيــة نــدرك وجــود خصوصّيــٍة 
ــا  ــا عرًض ــم وماهّيته ــة املفاهي ــرض حقيق ــده يع ــرآيّن؛ إذ جن ــّص الق للن
ــاء  ــّي إلحي ــع باملتل ــه يدف ــه أنّ ــت نفس ــظ يف الوق ــّرًدا، ونلح ــا جم علميًّ
ــا وبصــورٍة مثــى، مســتقبًحا الوجــه  قــواه باتلعامــل مــع املفاهيــم إجيابيًّ
اآلخــر، فالقــرآن الكريــم يســى باإلنســان إىل تفعيــل حركــٍة مزدوجــٍة 
بــن الصــّد واجلــذب، يستحســن فيــه احلســن ويســتقبح فيهــا القبيــح، 
ــع  ــان واملجتم ــدل واإلنس ــاء صح الع ــه بن ــك لكّ ــن ٰذل ــده م ومقص

وانلظــام ىلع حــدٍّ ســواٍء.

ــارة)  ــوم (امله ــرض مفه ــد ع ــّي ق ــّص ادلي ــن أّن انل ــم ِم ــى الرغ فع
بوجهــه اآلخــر متمّثــاًل بــّي الشــياطن، وكيــد الافريــن، ومكــر 
ــل  ــرض باملقاب ــقن، ع ــواء الفاس ــن، وإغ ــتكبار الظامل ــن، واس املنافق
ــع،  ــٍه أنص ــع، وبوج ــاحٍة أوس ــّي بمس ــا للمتل ــة ترغيبً ــارة اإلجيابّي امله
ــماته  ــان س ــارة) واستحس ــدإ (امله ــان مب ــرب استحس ــع، ع ــٍة أرف وبمزل
اخلاّصــة فضــاًل ىلع العاّمــة؛ بُغيــة ادلفــع باإلنســان ألداء األعمــال بمهــارٍة 
وإتقــاٍن وجــودٍة عيلــٍة، وىلع أســاس ٰذلــك ســيكون جــّل حبثنــا يــدور يف 
فلــك بيــان الســمات اإلجيابّيــة ملفهــوم املهــارة يف ضــوء القــرآن الكريــم.

3 ـ البعد الفكرّي للسمات ومنطلقاته الموضوعّية والذاتّية

قيــل يف املوضــوع: املــاّدة الـّـي يبــي عليهــا املتلكـّـم، وموضــوع العلــم 
ــًى  ــفة: من ــة يف الفلس ــه، واملوضوعّي ــوهل وأّويّلات ص

ُ
ــداء إىل أ ــو االهت ه

ــم  ــة ]إبراهي ــر اذلات املدرك ــٍة غ ــع إىل حقيق ــا ترج ــة إنّم ــرى أّن املعرف ي
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مصطفــى وآخــرون، املعجــم الوســيط، ص 1039 و1040[، فــي القواعــد والســن العــامّة 

ــٍة.  ــن معــارف جزئّي ــا ِم درك مــا دونه
ُ
ــي إْن أدركــت أ املطلقــة الّ

ضيفــت إيلــه 
ُ
وقيــل يف اذلات: إنّهــا تعــي انلفــس والشــخص، فــإن أ

ــن  ــابق، ص 307[، وم ــدر الس ــه ]املص ــخص وانفعاالت ــا آراء الش ــود منه اكن املقص
ــع مــا عــداه« ]الجرجــايّن،  ــزه عــن جمي ــه: »مــا يخّصــه ومييّ ــكّل يشٍء بأنّ ــذايتّ ل ــا عــرّف الجرجــاينّ ال هن

التعريفــات، ص 101[؛ أي يه املنطلقــات الشــخصّية الـّـي ينفــرد بهــا اإلنســان 

حبســب دوافعــه ورغباتــه.

ويف هــدي ٰهــذا املنطلــق الفكــرّي ملفــرديت املوضوعّيــة واذلاتّية، نُشــّدد 
ي 

ّ
ــوم اذل ــمة املفه ــة س ــة هوّي ــا يه عالق ــمات إنّم ــا بالس ىلع أّن عالقتهم

خــرى، وِمــن هنــا أردنــا 
ُ
يتفــّرد بهــا عــن غــره ِمــن ســمات املفاهيــم األ

احلديــث عــن عالقــة املفردتــن بســمة املهــارة، وِمــن ثــّم عــرض الرؤيــة 
اخلاّصــة بتلــك العالقــة يف ضــوء القــرآن الكريــم ومبانيــه الفكريــة.

وقــد اقتضــت رضورة ابلحــث لْفــت األنظــار إىل وجــود نوعــن ِمــن ٰهذه 
الســمات قــد تبّنــاه انلــص ادليــي ىلع األظهــر وهمــا الســمات (املوضوعيــة 
ــرآن  ــاين الق ــوء مب ــة يف ض ــمات العاّم ــارة إىل أّن الس ــع اإلش ــة) م واذلاتي
الكريــم ورؤيتــه تدخــل يف قســم اجلانــب املوضــويع فحســب، ألنّهــا تبّنت 
القضايــا األساســّية واللكّّيــة، فــي بمزلــة قواعــد فكرّيــة لكّّيــة غــر قابلة 
ــة يمكــن أْن  للنظــر واالجتهــاد اذلايت، ومــن هنــا جنــد أنَّ الســمات العاّم
خــرى غــر مفهــوم املهــارة لعمومّيتها، واحلــال أّن 

ُ
تكــون ســماٍت ملفاهيــم أ

خضعــت لقســي املوضــويع واذلايت يه (الســمات اخلاّصة) 
ُ
الســمات الـّـي أ

ــة  ــالق؛ إذ الرؤي ــو اإلط ــى ىلع حن ــذا املن ــن ٰه ــم يك ــة، وإن ل ال العاّم
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الكونيــة القرآنيــة قــد تبّنــت عــرض املفاهيــم مالزمــًة لــأداء يف أغلــب 
األحيــان ــــ وٰهــذا املنــى قــد تفــّرد بــه املنهــج القــرآين دون غــره مــن 
خــرى - مــع مــراعة إعطــاء املســاحة الافيــة حلركــة اإلنســان 

ُ
املناهــج األ

ميدانيًّــا ىلع وفــق اجلانــب اذلايت؛ إذ اذلايت يضــع لالجتهــاد وســيتبّن جليًّا 
نســبية األداء وانلتيجــة، وٰهــذا مــا ســنوّضحه تبــاًع. 

ا 4 ـ فّك إشكالية تعارض الموضوعي والذاتي وتزاحمهما فكريًّ

ــًرا يف   كب
ً

ــدال ــارت ج ــي أث ــوعت الّ ــن املوض ــوع ِم ــذا املوض إّن ٰه
ــذه  ــرض ٰه ــا ع ــدة ارتأين ــادة الفائ ــفة، ولزي ــن والفالس ــط املفّكري وس
ــض  ــب بع ــد ذه ــث، فق ــوع ابلح ــا بموض ــة لصلته ــايّلة العلمّي اإلش
 )Immanuel Kant( اكنــط  األملــايّن  الفيلســوف  ومنهــم  املفّكريــن 
ــا  ــاريّج إنّم ــم اخل ــن اذلات والعال ــل ب (1724 - 1804 م) إىل أّن اتلفاع
هــو مصــدٌر تلكويــن املوضــوع، فرتاكــم املعلومــات احلّســّية يف العقــل 
يــؤّدي إىل تكويــن املعلومــات، وتصبــح فيمــا بعــد مقــوالٍت يف داخــل 
ــل إىل  ــا تص ــاريج، حينه ــاس اخل ــٍة لإلحس ــر خاضع ــل اذلات غ عق
ــم  ــون؛ أي أّن تراك ــزان أو القان ــا امل ــتقرار وكأنّه ــوت واالس ــة اثلب درج
ــافها  ــة واكتش ــن الطبيع ــة القوان ــل إىل معرف ــّية يص ــات احلّس املعلوم
 وتبّنيهــا ذلاتهــا (املقــوالت العقلّيــة)، والّــي ِمــن خالهلــا حتكــم 
ــاة  ــة احلي ــة لعملّي ــة املرافقـ ــدة أو اجلزئّيـ ــات اجلديـ ــى لّك اإلدراكـ  عـ

]بيداويــد، مقالة: الرصاع بني املوضوعية والذاتية[.

ــة  ــذه املدرس ــاب ٰه ــه أصح ــب إيل ــا ذه ــة م ــارض يف أدلّ ــّك اتلع ولف
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اســتداليلًّا أو الزتاحــم تطبيقيًّــا، نقــول لــو اكن األمــر كمــا ذهبــوا لانــت 
ــة؛ أي  ــوالت العقلّي ــك املق ــا تل ــن ضمنه ــك، وم ــبّيًة كٰذل ــق نس احلقائ
ــالف  ــق اخت ــن ىلع وف ــّم تتباي ــن ث ــر، وم ــاٍن آلخ ــن إنس ــن م ــا تتباي أنّه
ــة  ــن املستحســنات العقلّي ــًرا ِم الزمــان واملــان، ىلع حــن جنــد أّن كث
ــدم  ــذا ع ــة، وك ــا املطلق ــن القضاي ــزال ِم ــا ت ــت وم ــتقبحاتها اكن ومس
ــه  ــدم امتالك ــه، أي ع ــان وإرادت ــدرة اإلنس ــة بق ــس الطبيع ــر نوامي تأثّ
ــع  ــاًل ىلع أّن تتّب ــذا فض ــة، ٰه ــا اللكّّي ــس يف القضاي ــّدي انلوامي ــدرة حت ق
قانــون »الســببّية املوجــود يف تفســر قوانــن الطبيعــة هــو نفســه موجــوٌد 
ــان يف  ــل اإلنس ــل عق ــة عم ــانّية... وميانيكّي ــرة اإلنس ــه يف الظاه وبدّقت
ــي تعــل مــن ابلاحــث يؤمــن بــأّن تأثــر القوانــن اجلاريــة  الطبيعــة الّ
ىلع الطبيعيــة جيــري بنفــس ادلرجــة ىلع عقــل اإلنســان« ]املصــدر الســابق[، 
ــل  ــا ش ــويعّة، ومنه ــن املوض ــغ للس ــن صي ــرض ِم ــا ع ــالوًة ىلع م ع
ــي  ــي تق ــننها، والّ ــون وس ــن الك ــا بقوان ــة وعالقته ــة الرشطّي القضّي
بأنـّـه مــى مــا حتّقــق الــرشط حتّقــق قبــاهل اجلــزاء؛ لعــدم انفــاك الــرشط 
واجلــزاء عــن بعضهمــا؛ الرتباطهمــا باملوضــوع عينــه، فشــّكال القضّيــة 
الفعلّيــة انلاجــزة الوجوديـّـة املحّققــة، بلحــاظ الظرفــن الزمــاين واملاين، 
ــه  ــّرق في ي ف

ّ
ــي، اذل ــاه الطبي

ّ
وشــّكال الســّنة املصاغــة ىلع صــورة االت

ــاه والقانــون ]انظــر: الصــدر، املدرســة القرآنيّــة، ص 89 ـ 98[، لّك تلــك أدلـّـةٌ 
ّ

بــن االت
عقلّيــٌة لــرّد مذهــب اكنــط وَمــن ســايره؛ إذ مبناهــم ســيؤول إىل عــّد لّك 
ــِق  ــم يب ــّم ل ــن ث ــاًل للتفكيــك والرتكيــب والنســبّية، وِم ــا قاب يشٍء جزئيًّ
لإلنســان حجــٌر يمكــن وضعــه فــوق حجــٍر وال يمكــن حينئــٍذ اســتقرار 
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جــدار املعرفــة واحلــال ٰهــذه، وٰهــذا خــالف الواقــع الكــويّن، وخالصــة 
األمــر حمّصلــة أّن املوضوعّيــة حقيقــٌة ثابتــٌة غــر قابلــٍة لوهــم املتوّهمــن، 

ــة. كمــا يه احلقيقــة اذلاتّي

أّمــا مــا يتعلـّـق بمقــام الزتاحــم، أي مقــام االمتثــال، فاألمر ســّيان؛ إذ 
ال خــالف يف التســليم باجلانــب اتلطبيــي أصــاًل للقــول بوجــود اتلفاعــل 
بــن املقولــة العقلّيــة والظاهــرة اإلنســانّية أو يف القضايــا اللكّّيــة واجلزئّيــة 
ي منــه يتــّم 

ّ
بواقــع احلــال، بيــد أّن وجــه اخلــالف يكمــن يف الــربزخ اذل

اتلفريــق بــن ٰهــذا وذاك.

بعــد لّك مــا تقــّدم نقــف ىلع صلــة جديلــة الــرصاع بــن املوضــويّع 
ــة  ــة مدرس ــى أّن رؤي ــث؛ إذ ال ي ــوع ابلح ــع موض ــا م واذلايّت وعالقته
اكنــط وأتباعــه ســتؤول إىل عــّد اذلات الفيصــل يف حتديــد مفهــوم 
اللكّّيــات واجلزئّيــات، وِمــن ثــّم ســتتأثّر الســمات باتلبــع قطًعــا، وبٰذلــك 
ســوف ال جنــد ســماٍت وعالمــاٍت يمكــن بمقتضاهــا تفريــق ٰهــذا املفهــوم 
ــرأي  ــذا ال ــل ٰه ــاد أه ــة؛ العتق ــمات اخلاّص ــاًل ىلع الس ــره، فض ــن غ ع
ــة ســماتها عــرب الرتاكمــات  ــا ومعرف ــة يمكــن معرفته ــة العقلّي أّن املقول

ــة. ــّية اخلارجّي احلّس

ي يمكن رّد ما تقّدم باآليت:
ّ

يف الوقت اذل

ــاريّج  ــم اخل ــع العال ــا م ــا اكن تراكمه ــّية مهم ــا احلّس 1 ـ أّن القضاي
ــة، فســيظّل  ــة العقلّي ــاء بعضــه إىل املقول ــٍة؛ الرتق  بنســبٍة معّين

ً
ــوال مقب

ــّس. ــالل احل ــن خ ــه ِم ــن إدراك ــٌر ال يكم ــزٌء كب ج
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2 ـ تبايــن املحسوســات ِمــن شــخص إىل آخــر أو مــن ظــرف زمــاينٍّ أو 
مــاينٍّ إىل آخــر.

ــض  ــن بع ــك ع ــات ناهي ــض اجلزئّي ــان بلع ــور إدراك اإلنس 3 ـ قص
ــد  ــا تلصاع ا واضًح ــؤرّشً ــّد م ــه يُع ــريّف دلي ــّو املع ــّل انلم ــات، ولع اللكّّي
خرباتــه املكتســبة احلّســّية وغــر احلّســّية، وِمــن ثــّم ال يمكــن اإلقــرار 

ــة. ــة اللكّّي ــو املوجب ــا ىلع حن به

4ـ  عــدم إمانّيــة حتديــد املفاهيــم بدّقــٍة ومنهــا الســمات، فضــاًل ىلع 
ــا واغياتها. ــد موضوعته حتدي

5 ـ غيــاب رؤيــٍة كونّيــٍة مســتقّرٍة وثابتــٍة تعــرض القضّيــة الفلســفّية، 
وِمــن ضمنهــا فلســفة الوجــود والقضايــا ذات الصلــة. 

أ ـ السات املوضوعّية 

ــا،  ــث واقعه ــن حي ــا ِم ــور إيله ــارف املنظ ــة املع ــود باملوضوعّي املقص
ــّياٍت  ــن أساس ــة، ِم ــا وابلاطنّي ــة منه ــة الظاهرّي ــق املطلق ــك احلقائ أو تل
ــرة  ــا الفط ــت عليه ــل، وتوافق ــا العق ــالم عليه ــٍة، تس ــّدداٍت معرفّي وحم
ــا  ــايط معه ــان اتلع ــن لإلنس ــًة يمك ــَد ثابت ــننًا وقواع ــّد س ــا، تُلع تلقائيًّ
ــن  ــا م ــوي حتته ــا ينض ــّم إدراك م ــن ث ــة، وم ــه احلياتّي ــم عالقت تلنظي

ــها. ــا نفس ــتمّد مقّوماته ــٍة تس ــارف جزئّي مع

ــا مطلًقــا غــر  وِمــن هنــا يمكــن عــّد اجلانــب املوضــويّع فكــًرا مثايلًّ
قابــٍل للنظــر، مبنــاه الوقــوف ىلع ماهّيــة األشــياء وكنههــا بوصفهــا حقيقــًة 
ــٍة؛ إذ ال  ــن بدهّي ــس وقوان ــو نوامي ــا ىلع حن ــود هل ــن الوج ــًة؛ تلضم قائم
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يمكــن نكــران ٰهــذه الرؤيــة ابلّتــة، بلحــاظ أنّهــا مســلّمات ُســّنت التّبــاع 
طريقــة اتلعامــل مــع علـّـة الوجــود وآثــاره ِمــن املوجــودات وخبالفهــا تُفقــد 
ــة،  ــر املنطقّي ــزّت املعاي ــة، وته ــم القيمّي ــّل انلظ ــة، وختت ــد العقلّي القواع
فتنهــّد انلُّظــم حينهــا ويدخــل اإلنســان علــم العبــث واتليــه، وبهــا تنقلب 
املوازيــن؛ لفقــدان اإلنســان تفاعلــه مــع الوجــود اخلــاريّج، وٰهــذا يعــي 

فــّك الرابــط بينهمــا؛ أي بــن اإلنســان ومنطلقــه املوضــويّع.

ــويّع  ــط املوض ــذا الراب ــم ٰه ــرآن الكري ــرض الق ــك ع ــى ٰذل وبمقت
ــْت  ــْد َخلَ ــِي قَ ــنََّة اهلِل الَّ ــاىل: ُس ــوهل تع ــه ق ــٍح، ومن ــيٍّ وواض ــٍل ج بش
ــاىل:  ــوهل تع ــح: 23[، وق ــورة الفت ــاًل ]س ــنَِّة اهلِل َتبِْدي ــَد لُِس ِ

َ
ــن ت ــُل َولَ ــن َقبْ ِم

ِْويــاًل ]ســورة فاطــرٍ: 43[، 
َ

ــَد لُِســنَِّة اهلِل حت ِ
َ

ــَد لُِســنًَّة اهلِل َتبِْديــاًل َولـَـن ت ِ
َ

فَلـَـن ت
ــة  ّي

ٰ
ــة اإلهل ــن الكونّي ــن الس ــة مضام ــم حتمّي ــرآن الكري ــد الق ــد أّك فق

ــة ال تتغــّر وال  ــك فــي ثابت وثبوتهــا »فــي فــوق الزمــان واملــان؛ وذٰلل
تتبــّدل« ]قــراءيت، تفســري النــور، ج 9، ص 126[، إذ يمكــن أْن نســتخلص أّن األبعــاد 
؛ ألنّها تتمــّز باالّطراد  املوضوعّيــة بقواعدهــا الفكرّيــة »ذات طابــعٍ علــيٍّ
ــة  ــل حكم ــا تمّث ــاينٍّ؛ ألنّه ــٍع رّب ــّي، وذات طاب ــون العل ــّز القان ي يم

ّ
اذل

ــان  ــل اإلنس ــا ال تفص ــاينٍّ؛ ألنّه ــٍع إنس ــره ... وذات طاب ــن تدب اهلل وحس
ــب  ــذا اجلان ــة ٰه ــة، ص 76[، وألهمّيّ ــايّب« ]الصــدر، املدرســة القرآنيّ ــن دوره اإلجي ع
نلحــظ أّن املبــاين الفكرّيــة القرآنّيــة للســمات اخلاّصــة للمهــارة، فضــاًل 
ــت  ــويع ـ واقرتن ــب ـ املوض ــذا اجلان ــت ٰه ــد تبّن ــة ق ــمات العاّم ىلع الس
بــه والزمتــه؛ بــل أوتلــه عنايــًة كبــرًة عــرب رصــد القــرآن الكريــم هلــا 
ــل  ــبان رضورة تفاع ــع باحلس ــع الوض ــا، م  عنه

ٌ
ــروغ ــٌة مف ــا يه حقيق بم

ــا؛ إذ نلحــظ أّن الســمات  ــا وعمليًّ اإلنســان معهــا واتلعــايط معهــا نظريًّ
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يف ٰهــذا انلمــط تؤّكــد اجلانــب املوضــويّع يف املقــام األّول، وِمــن ثــّم تُشــر 
ــوم إىل املصــداق. ــَن املفه ــال ِم ــر واالنتق ــة اتلغي إىل عملّي

ب ـ سات الذاتّية

ــا،  ــل معه ــا، واتلعام ــارف وقبوهل ــة إدراك املع ــاذلايّت إمانّي ــراد ب يُ
ــد  ــا بع ــة إجرائيًّ ــم املعرفّي ــع انلُّظ ــل م ــا؛ أي اتلعام ــرشوع بتحقيقه وال

ــا. ــا نظريًّ ــليم به التس

ــة تعــي تلــك املعــارف املطلقــة املســلَّم بهــا،  ــا اكنــت املوضوعّي ولّم
ــك  ــع تل ــان م ــة لإلنس ــة اتلفاعلّي ــة يه احلرك ــول إّن اذلاتّي ــا الق أمكنن
ــض  ــة بمح ــك العالق ــم ىلع تل ــو احلاك ــا ه ــان فيه ــارف، وإّن اإلنس املع
ــتكون  ــة س ــك احلرك ــر إىل أّن تل ــت انلظ ــياق نُلف ــذا الس ــه، ويف ٰه إرادت
نســبّيًة؛ أي أنّهــا تتبايــن ِمــن شــخٍص إىل آخــر، فــي مرهونــٌة بـــ »قــّوة 
ــادًرا  ــل ق ــون الفاع ــل؛ أي ك ــدور الفع  لص

ً
ــأ ــون منش ي يك

ّ
ــل اذل الفاع

ىلع القيــام بالفعــل« ]الرفاعــي، مبــادئ الفلســفة اإلســالمية، ج 2، ص 199[، وبعبــارة 
خــرى نقــول إنَّ الفاعــل ـ اإلنســان ـ يتعــاىط مــع تلــك انلظــم ىلع قــدر 

ُ
أ

مدركتــه، وتســخر قدراتــه، وترويــض قابلّياتــه، فضــاًل ىلع اســتعداده 
لقبوهلــا ودرجــة ٰذلــك القبــول؛ لرصــد آثارهــا عليــه، فهــو يتعامــل مــع 
ســن الكــون ونواميســها اللكّّيــة بمقتــى قانــون قابلّيــة القابــل؛ أي أّن 

ــل. ــك اتلفاع ــتعداده ذٰلل ــه واس ــدر قابليت ــّي ىلع ق ــا نس ــه معه تفاعل

ىلع أســاس ٰذلــك اكن اتلأكيــد ىلع مشــارب املقّدمــات املعرفّيــة 
ســس املوضوعّيــة، 

ُ
لإلنســان؛ لكــون انلتائــج مرهونــة بســالمة روافــد األ
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ومــن هنــا ُعــّدت العالقــة بينهمــا عالقــًة تالزمّيــًة كعالقــة األثــر باملؤثـّـر 
ما 

ّ
أو الــرشط باجلــزاء، فلكّمــا ازداد أثــر املؤثـّـر يف الــيء ازدادت آثــاره، ولك

ــا حتّقــق اجلــزاء واتّضحــت  توافــرت مقّدمــات الــرشط ومقّوماتــه حضوريًّ
ــذا ســلّمنا بنســبّية اجلانــب اذلايّت، إذ آثــار اإلنســان  ــا؛ ولٰه انلتائــج لزوًم
ــّك  ــن ف ــويّع؛ إذ ال يمك ــب املوض ــٌة باجلان ــاهل مرتبط ــه وانفع ــاج فعل ونت
الرابــط الوثيــق بــن املوضوعّيــة واذلاتّيــة حبــال ِمــَن األحــوال، فــي حركٌة 
دؤوبــٌة لوجــود تــاذٍب بــن الطرفــن، وحينئــٍذ يكــون اإلنســان هــو املعّي 
بتحّمــل أعبــاء مــا يعتقــد، ومــا يكتســب ِمــن ثمــاٍر نتيجــة تفاعلــه مــع 
تلــك املقّدمــات، فالقــرآن الكريــم عــرض ٰهــذه احلقيقــة عرًضــا جعــل 
ــم  ــه حبك ــادر ىلع أداء فعل ــه، والق ــم ىلع نفس ــو احلاك ــا ه ــان فيه اإلنس
ــاء  ــَقيْنَاُهم مَّ ْس

َ
ــِة أل ِريَق ــتََقاُموا ىلَعَ الطَّ ــِو اْس َ ْن ل

َ
ــاىل: َوأ ــال تع ــه، ق إرادت

ًا نِْعَمًة  نَّ اهلَل لـَـْم يـَـُك ُمَغــرِّ
َ
َغَدقًــا ]ســورة الجــّن: 16[، وقــال ســبحانه: ٰذلـِـَك بـِـأ

نُفِســِهْم ]ســورة األنفــال: 53[، وغرهــا ِمــَن 
َ
 َمــا بِأ

ْ
ُوا ــْوٍم َحــىَّ ُيَغــرِّ ْنَعَمَهــا ىلَعَ قَ

َ
أ

اآليــات املباركــة الّــي تؤّكــد املطلــب نفســه.

يف مقابــل ٰهــذه احلقيقــة جنــد ملفهــوم املهــارة وســماتها مســاحًة تطبيقّيًة 
ــن  ــل ب ــذا اتلفاع ــرض ٰه ــارة تع ــة للمه ــمات اخلاّص ، فالس ــيٍّ ــٍع عم لواق
ــوء  ــارة يف ض ــة للمه ــمات اخلاّص ــٍة، فالس ــورةٍ جلّي ــويّع واذلايّت بص املوض
ادلراســة القرآنّيــة جندهــا إّمــا ذات منــًى موضــويعٍّ تعــرض فيهــا انلظــم 
ّيــة، وحينئــٍذ يفتقــر اإلنســان إىل االستســقاء ِمــن تــرع مشــاربها، أو 

ٰ
اإلهل

ذاتّيــًة يكــون عمــل اإلنســان فيهــا بمقتــى االختيــار واإلرادة، فإّمــا يلق 
ــٌة  ــا أو حيــّط عملــه دون ٰذلــك، فــي حركــٌة تفاعلّي ــا ومتألًّق عمــاًل متقنً
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ــَن األىلع إىل  ــويّع؛ أي ِم ــَن اذلايّت إىل املوض ــويّع إىل اذلايّت وِم ــَن املوض ِم
األســفل وِمــَن األســفل إىل األىلع، ومنهــا يمكــن رصــد ســمة املهــارة، كما 

ــا.  ــا أو ذاتيًّ يمكــن مقايســة نمــط عمــل املاهــر يف كونــه موضوعيًّ

5 ـ الرؤية الفكرّية القرآنّية في الموضوعّي والذاتّي مفهوًما وسمًة

اســتناًدا لّمــا رصدنــا يمكــن القــول: إّن الرؤيــة القرآنّيــة يف املوضــويّع 
واذلايّت، إنّمــا يه رؤيــٌة حتليلّيــٌة مبنّيــٌة ىلع االنســجام؛ أي أنّهــا لــم تتــّن 
ــمات  ــال للس ــذا احل ــويّع واذلايّت، وك ــاس املوض ــوم ىلع أس ــق املفه تفري
ــا  ــا ضمنً ــاد بوجودهم ــَن االعتق ــم ِم ــوم، ىلع الرغ ــردات املفه ــة مف وبقّي
بقــدر مــا تبّنــت عرضــه ِمــَن اجلانــب اتلحليــّي بليان آيّلــة حركــة امللكَّف 
لــزم بــه عقديًّــا وســلوكيًّا؛ ألّن مــراد الشــارع املقــّدس هــو 

ُ
يف قبــال مــا أ

ــة عــن طريــق حتليلــه تللــك  ــة اتللكيفّي أْن يــدرك اإلنســان مــآل القضّي
، وِمــن 

ً
العملّيــة، ورضورة إدراك الرؤيــة الكونّيــة اإلســالمّية وفهمهــا أّوال

ــه  ــي فعل ــا ينب ــل بم ــا، والعم ــا ثانيً ــليم به ــاد والتس ــّي االعتق ــّم تب ث
تلحقيــق منتــى الرؤيــة ثاثلًــا، وبانلظــر إىل احلركــة اتللكيفّيــة جنــد أنّهــا 
ــًة  ــًة إدراكّي ــا حرك ــدر كونه ــن بق ــن اجلانب ــق ب ــّى اتلفري ــٌة ال تتب حرك
 ِمــَن املوضــويّع 

ً
وســلوكّيًة يف الوقــت نفســه؛ أي االنتقــال صعــوًدا ونــزوال

ــوم  ــس باملفه ــويّع؛ أي اتللبّ ــى املوض ــاذلايّت بمقت ــل ب إىل اذلايّت، والعم
ســلوكيًّا دلرجــة أن يتّســم بســمات املفهــوم ىلع مســتوى الصفــة للتفريــق 

بــن املمتثــل تلعايلمــه ِمــن دونــه.
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وبتتّبــع آيــات القــرآن الكريــم نــدرك حقيقــة ٰهــذه احلركــة اتلفاعلّيــة 
بــن املوضــويّع واذلايّت واتلــالزم بينهمــا دون انفــاك، ولعــّل وجــود آيــات 
ــداق  ــوم باملص ــل أو املفه ــان بالعم ــرتان اإليم ــت اق ــة عرض ــت بقليل ليس
 َيتْلـُـو َعلَيُْكـــْم 

ً
واتلــالزم بينهمــا خــر ديلــل ىلع ذٰلــك، قــال تعــاىل: رَُســوال

 
َ

ــاِت إىِل لَُم ــَن الظُّ احِلَــاِت ِم ــوا الصَّ ــوا وََعِملُ يــَن آَمنُ ِ
َّ

ــاٍت يِلُْخــِرَج اذل ــاِت اهلِل ُمبَيِّنَ آيَ

ْنَهاُر 
َ
ِْتَهــا األ

َ
ـْـرِي ِمــن حت

َ
ــُه َجنَّــاٍت ت

ْ
انلُّــوِر َوَمــن يُْؤِمــن بـِـاهلِل َوَيْعَمــْل َصاحِلـًـا يُْدِخل

ُ ِرْزقًــا ]ســورة الطــالق: 11[، ويف مقام اتلفريق 
َ

ْحَســَن اهلُل هل
َ
بـَـًدا قَــْد أ

َ
يــَن ِفيَهــا أ َخادِلِ

َِصــُر  ْعــَى َوابلْ
َ
بــن الطرفــن وبيــان ســماتهما قــال تعــاىل: َوَمــا يَْســتَوِي األ

ــُروَن ]ســورة غافــر:  ُمــِيُء قَِليــاًل َمــا َتتََذكَّ
ْ
 ال

َ
احِلـَـاِت َوال يــَن آَمنُــوا وََعِملـُـوا الصَّ ِ

َّ
َواذل

ــذا اتلــوازن بــن املوضــويّع  ي ينبــي االتلفــات إيلــه أّن ٰه
ّ

ــد أّن اذل 58[، بي

واذلايّت أو بــن املفهــوم والســمة وانســجامهما ال يعــي نــي وجــود املوضــويّع 
واذلايّت، بــل يه حركــةٌ تفاعلّيــٌة متاملــٌة بــن الطرفــن، وذٰلــك العتقادنــا 

بوجــود املعــارف اللكّّيــة للرؤيــة الســماوّية ولــزوم امتثــال امللكـّـف هلــا. 

ــة للمهــارة فــي  ــة الموضوعّي ــي: الســمات الخاّص ــب الثان المطل

النــّص الدينــّي

 وقــد اقــرتن بســماٍت 
ّ

ــه مــا مــن مفهــوٍم إال  منــه أنّ
ٌ
مّمــا هــو مفــروغ

ــاًل ىلع  ــه، فض ــه واغيات ــه وموضوع ــة هويت ــا معرف ــن خالهل ــن ِم يمك
ــاه إيلــه يف  ي نُلفــت االنتب

ّ
ــد أّن اذل ــن غــره، بي ــّزه ِم ــي تم ــوارق الّ الف

ــٌة رئيســٌة تــدور بفلــك  ٰهــذا املحــور هــو أّن الســمات منهــا مــا يه عّم
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املفهــوم وتؤّطــر قضايــاه اللكّّيــة، ومنهــا مــا هــو ســماٌت خاّصــٌة يه حمــّل 
ــذا. ــا ٰه ــا ومقصــد حبثن حديثن

فالقــراءة املوضوعّيــة حتّتــم وجــود ســماٍت ثانوّيــٍة تنفــرد بهــا املفاهيــم 
- ومنهــا مفهــوم املهــارة - يمكــن نعتهــا بالســمات اخلاّصــة، ينتقــل بهــا 
ــٍة،  ــٍة ذاتّي ــة إىل حركــٍة جزئّي سســها اللكّّي

ُ
ــة بأ ــَن احلركــة العاّم املفهــوم ِم

ــرّي  ــرّي الفك ــد انلظ ــَن ابُلع ــال ِم ــا االنتق ــن خالهل ــوم ِم ــدور املفه بمق
ــَن العلــم إىل الفــّن األدايّئ؛ إذ يمكــن إحــراز  إىل العمــّي اإلجــرايّئ، أو ِم
ــة  ــاع احلرك ــاًل ىلع اتّس ــق، فض ــات واملصادي ــعٍة للتطبيق ــاحٍة واس مس
االجتهاديـّـة يف داخــل ٰهــذا الوســط، دلرجــة أن ينــدر رصــد فــراٍغ وســط 
ٰهــذا الَمقســم، ملرونــة احلركــة اذلاتّيــة أو العملّيــة واالجتهاديّــة، بيــد أّن 
ــًة بضوابــط لكّّياتهــا وحمّدداتهــا الرئيســة؛  ــدة تبــى مرهون احلركــة اجلدي

ــاخ املفهــوم وســماته الرئيســة وتلّّياتهمــا. أي تبــى يف ضمــن من

تلّقي المهارة وتجذيرها في العرف الفكرّي للنّص الدينّي

ــا يف عــرض مفاهيمــه،  بعــد أْن أبرزنــا أّن للنــّص ادليــّي نمًطــا خاصًّ
ــا  ــرّي، اكن لزاًم ــب الفك ــَن اجلان ــم ِم ــمات املفاهي ــرض س ــاًل ىلع ع فض
ــوء  ــارة يف ض ــوم امله ــا مفه ــّز به ــي تم ــمات الّ ــان الس ــث تبي ىلع ابلح
، مــع مالحظــة أنّنــا فّرقنــا بــن الســمات  القــرآن الكريــم ىلع حنــٍو خــاصٍّ
املوضوعّيــة واذلاتّيــة؛ ولٰهــذا ســنتبّى يف ٰهــذا املطلــب الســمات اخلاّصــة 
ــمة  ــة الس ــوص يف موضوعّي ــن دون الغ ــرآن ِم ــارة يف الق ــة للمه املوضوعّي
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ومتبّناهــا اللكّّيــة؛ إذ إنّنــا أّسســنا يف املطلــب األّول لٰهــذا املعــى ودالتلــه 
املعرفّيــة وأبعــاده الفكرّيــة وقضايــاه األساســّية، وِمــن ثــّم ســرناقب تلــك 
ــة هلــا؛  الســمات بمفهومهــا االصطــاليّح معرّجــن ىلع الشــواهد القرآنّي
ــويّع، وأّن  ــط املوض ــَن انلم ــمات ِم ــذه الس ــا أّن ٰه ــا ضمنً ــيتبّن نل إذ س
دعــوة القــرآن الكريــم إيلهــا دعــوٌة تللــّي اإلنســان تللــك املعــاين اللكّّيــة 
نظريًّــا، وِمــن ثــّم ترمجتهــا ســلوكيًّا، فــي حركــٌة ِمــَن اجلنبــة املوضوعّيــة 
إىل اجلنبــة اذلاتّيــة؛ أي أّن القــرآن تبــّى ترســيخ املعــارف اللكّّيــة يف ذهــن 
ــيخها  ــا، وترس ــا فكريًّ ــا، وتبّنيه ــا علميًّ ــه إدراكه ــب من ــان وطل اإلنس
ــياق  ــبان أنَّ س ــذ باحلس ــع األخ ــا، م ــا وتفاعليًّ ــا فاعليًّ ــا، وأدائه عقديًّ
حبــث الســمات بٰهــذا انلمــط لــم يقصــد أنّهــا حمصــورٌة بمفهومنــا مظّنــة 
ــم  ــرآن الكري ــم الق ــع مفاهي ــرتك م ــد تش ــا ق ــد أنّه ــل نعتق ــث، ب ابلح
خــرى ذات ابلعــد اإلجيــايّب، واألظهــر أّن ِمــن ٰهــذه الســمات اخلاّصــة 

ُ
األ

ــارة اآليت:  ــة للمه املوضوعّي

أ- إرشاقات الصالح واإلصالح

ــارًة  ــيّئة ت ــارًة وبالس ــاد ت ــم بالفس ــرآن الكري ــالح يف الق ــل الص قوب
ــايّن  ــال اجلرج ــذا ق ــرآن، ص 489[؛ ولٰه ــاظ الق ــردات ألف ــايّن، مف ــرى ]الراغــب األصفه خ

ُ
أ

إنَّ الصالــح: »هــو اخلالــص ِمــن لّك فســاد« ]الجرجــاين، التعريفــات: 122[، وبٰهــذا 
ــرة والســلوك  ــر والري ــه يعــي ســالمة اتلفّك يمكــن حــّد الصــالح بأنّ
ِمــن لّك مــا هــو فاســٌد، وبلحــاظ أّن الصــالح يقابــل الفســاد، فاملقصــود 
منــه هــو اتلثّبــت ِمــن لّك مــا هــو حســٌن، فضــاًل ىلع اتلصــّدي لســائر 
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ــار  ــّورات واألف ــالٌح للتص ــو إص ــًة، فه ــه اكّف ــاد وجماالت ــور الفس ص
ــا  ــن هن ــبُل واألدوات، وِم ــالوًة ىلع الُس ــع، ع ــات وادلواف ــرؤى والغاي وال
ي يعــي إدراك ســالمة الــيء 

ّ
يكــون الفــرق واضًحــا بــن الصــالح اذل

ــي  ــّدم الس ــا تق ــة م ــالح بضميم ــون اإلص ــن يك ــوء، ىلع ح ــَن الس ِم
ــه. ــن فعــل احلســن ال ىلع مــا هــو دون للعمــل ىلع وفــق مــا ينبــي ِم

وقــد شــاع يف الوســط الفكــرّي عن اإلصــالح عرفًــا اقتصــاره ىلع صور 
ي يتعلّــق بتغيــر 

ّ
ترميــم مــا فســد ومــن هنــا نقــد اجلابــرّي اإلصــالح اذل

ــت  ــي اكن ــي تعــي الرجــوع إىل احلــال الّ ــا، والّ صــورة األشــياء ال ماّدته
عليــه قبــل طــروء الفســاد عليــه يف بعــض الــرؤى، واحلــال أنـّـه ينبــي أْن 
يكــون اإلصــالح يف الصــورة واملــاّدة. ]الجابــري، يف نقــد الحاجــة لإلصــالح، ص 19. إذ أشــار 
- مشــتبًها - إىل أنَّ معنــى اإلصــالح يف املرجعيّــة العربيّــة اإلســالميّة اهتّمــت بتغــرّي صــورة األشــياء فحســب[

والرؤيــة القرآنّيــة لإلصــالح قــد اهتّمــت بتغيــر مــا يســتوجب تغــّره 
خــرى، إذ ال يمكــن حتديــد معــى 

ُ
بالصــورة تــارًة، وبالصــورة واملــاّدة تــارًة أ

اإلصــالح بإزالــة الفســاد وإرجاعــه إىل الســابق؛ ألنـّـه قــد يكــون الســابق 
ــه،  ــه وإزاتل ــب اقتالع ــاد جي ــض الفس ــاًل ىلع أنَّ بع ــاًل، فض ــًدا أص فاس
ــَن املــايض واتلغيــر حنــو األفضــل، أي حنــو  فهــو دعــوٌة لــرتك الفاســد ِم
املســتقبل، كمــا جنــد أنَّ بعــض االســتعماالت القرآنّيــة تقصــد باإلصــالح 
خــرى، كما يف قــوهل تعــاىل: َوآَخــُروَن 

ُ
مــا يقابــل الفســاد تــارًة، والســيّئة أ

 َعَمــاًل َصاحِلـًـا َوآَخــَر َســيِّئًا ]ســورة التوبــة: 102[؛ إذ ال 
ْ
 بُِذنُوبِِهــْم َخلَُطــوا

ْ
فُــوا اْعرَتَ

يــى أّن العمــل الســّيئ ال يمكــن إرجاعــه إىل ســابقه، إذ ليــس هل حالــٌة 
ســابقٌة. ]األمــني، نظريّــة اإلصــالح مــن القــرآن الكريــم، ص 22 و23[

315

المباني الفكرية للسمات الخاّصة للمهارة.. دراسة في ضوء النّص الدينّي

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020



ــا جعــل  ــِي بالصــورة واملــاّدة، مّم فاالســتعمال القــرآين لإلصــالح ُع
ــّدت إىل  ــداق، امت ــوم واملص ــن املفه ــًة ب ــًة مرّكب ــالح حرك ــن اإلص م
ــة يف املنظومــة  ــة اإلصالحّي املظهــر واجلوهــر ىلع حــدٍّ ســواٍء؛ ألّن العملّي
اإلســالمّية تأّكــد احلكمــة انلظرّيــة ببُعدهــا الفكــرّي والعقــدّي، وتؤّكــد 
يف الوقــت نفســه ىلع احلكمــة العملّيــة عــرب ســالمة الرائــر والســلوك، 
فضــاًل ىلع اآليّلــات واألدوات املرتمجــة هلــا، ولعــّل مــا يــروى عــن اإلمــام 
الرضــا  خــر ديلــٍل ملــا أوردنــاه؛ إذ يُنقــل عنــه يف ٰهــذا الشــأن قــوهل: 
»اإليمــان عقــٌد بالقلــب ولفــٌظ باللســان، وعمــٌل باجلــوارح، وال يكــون 

ــار، ص 186[. ــذا« ]الصــدوق، معــاين األخب  ٰهك
ّ

ــان إال اإليم

ــاّدة  ــورة وامل ــالمة الص ــه س ــراىع في ــرآينٌّ تُ ــوٌم ق ــالح مفه وألّن اإلص
ــى  ــارة تس ــارة؛ ألّن امله ــمات امله ــن س ــّده ِم ــا ع ــاد، يمكنن ــَن الفس ِم
ــة  ــة الكونّي ــة الرؤي ــط بضابط ــن، واملنضب ــح املتق ــل الصال ــن العم تلأم
ــا  ــان لّك م ــتهجانه، واستحس ــاد واس ــتقباح الفس ــبعة باس ــة املش القرآنّي
ــَى  ْع

َ ْ
ــتَوِي األ ــا يَْس ــد قــوهل تعــاىل: َوَم ــٌم وعــدٌل، وبالوقــوف عن هــو قّي

 ُروَن ُمــِيُء قَِليــاًل َمــا َتتََذكَّ
ْ
 ال

َ
احِلـَـاِت َوال يــَن آَمنـُـوا وََعِملـُـوا الصَّ ِ

َّ
َِصــُر َواذل َوابلْ

ــة  ــول اآلي ــن مدل ــّن ِم ــة؛ إذ يتب ــذه احلقيق ــا ٰه ــّى نل ــر: 58[ تتج ]ســورة غاف

ــوا  ــوا وََعِملُ يــَن آَمنُ ِ
َّ

املباركــة أنَّ القــرآن الكريــم ينــي االســتواء بــن "اذل
" للتوكيــد 

َ
ُمــِيُء" عــرب أداة انلــي "َمــا"، ثــّم جــاءت "ال

ْ
احِلـَـاِت" و "ال الصَّ

دلفــع اللبــس تأكيــًدا وإطنابـًـا، ونفيــد ِمــَن اآليــة املفاضلــة حــن »رضب 
األعــى وابلصــر مثــاًل للمحســن واملــيء« ]الزمخــرشّي، الكّشــاف، ج 2، ص 1078[ 
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لدلاللــة ىلع إكبــار املؤمــن وعملــه الصالــح؛ ولٰهــذا نعتتــه اآليــة بابلصــر 
إلدراكــه ملــا يعتقــد، ولرســوخ قناعتــه بمــا يعمــل بثقــٍة  ومهــارٍة متقنــٍة. 

ــَوُم  قْ
َ
ــِي يِهَ أ ــِدي لِلَّ ــْرآَن يِْه ُق

ْ
ــذا ال ــاىل: إِنَّ ٰه ــوهل تع ــر يف ق وباتلفّك

 َكِبــًرا ْجــًرا 
َ
أ لَُهــْم  نَّ 

َ
أ احِلَــاِت  الصَّ َيْعَملُــوَن  يــَن  ِ

َّ
اذل ُمْؤِمِنــَن 

ْ
ال  ُ  َوُيبَــرشِّ

ــن  ــم ِم خــرى مفادهــا أّن القــرآن الكري
ُ
ــًة أ ]ســورة اإلرساء: 9[، نلمــس حقيق

وظائفــه هــو هدايــة انلــاس إىل احلــّق، فضــاًل ىلع نــرشه لطرائــق اهلدايــة 
وســبل الوصــول إيلهــا لقــوهل تعــاىل: "يِْهــِدي لِلَّــِي" وِمــن ثــّم نلحــظ إيماء 
قـْـَوُم" إنّمــا جــاءت بصيغــة 

َ
قـْـَوُم" وأنَّ "أ

َ
اآليــة تللــك اهلدايــة لقــوهل: "يِهَ أ

ــو  ي ه
ّ

ــود اذل ــّد القع ــام ض ــأن »القي ــم ش ــان تعظي ــل" بلي ــل اتلفضي "أفع
ــه ىلع  ــلّط ب ــه يتس ــدل حاالت ــو أع ــه، وه ــاس وأوضاع ــوال انل ــد أح أح
ــوِي  مــور إذا قَ

ُ
ــه لأ ــه حســن تصّدي ــّي ب ــّم ُك ــَن العمــل... ث ــد ِم مــا يري

عليهــا ِمــن غــر ويٍع وأحســن إدارتهــا للغايــة« ]الطباطبــايّئ، امليــزان، ج 15، ص 46[، 
ــق  فضــاًل ىلع أنَّهــا ســيقت مطلقــة املضمــون يف اآليــة؛ لعــدم ذكــر متعلّ
ــو إىل  ــة، ويدع ــق اهلداي ــه مطل ــرآن في ــدّل ىلع أّن الق ــذا ي ــا، وٰه بعده
ــل  ــن يف مقاب ــاّم واملتق ــل اتل ــة العم ــح أهّمّي ــه يّتض ــة، وعلي ــق اهلداي مطل
ــان أّن انلــاس  ــة مقصدهــا يف بي ــّم تســتكمل اآلي ــن ث ــك، وِم ــا دون ٰذل م
انقســموا ىلع مهتــٍد عمــٍل قائــٍم، وإىل ضــالٍّ متاســٍل قاعــٍد، ثــّم تــرّصح 
نَّ 

َ
ــاِت أ احِلَ ــوَن الصَّ ــَن َيْعَملُ ي ِ

َّ
ــَن اذل ُمْؤِمِن

ْ
ُ ال ــرشِّ ــم يُبَ ــرآن الكري ــأّن الق ب

ــرآن  ــف الق ــن وراء وص ــة ِم ــح الغاي ــٍذ تّتض ــًرا، حينئ ــًرا َكِب ْج
َ
ــْم أ لَُه

ــذا  ــزال ٰه ــن إن ــة ِم ــَوُم" فـــ »الغاي قْ
َ
ــِي يِهَ أ ــِدي لِلَّ ــه "يِْه ــه بأنّ نلفس
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 املعجــز هــو تطبيقــه وال جيــري تطبيقــه عقــاًل ِمــن دون فهمــه ابتــداًء« 
]الجنــايب، املنطلقــات الفكريّــة لتفســري النــّص القــرآيّن، ص 13[، وبٰهــذا خنلــص باملحّصلــة 

ــٍح  ــٍل صال ــن دون عم ــان ِم ــانٍ، وال إيم ــن دون إيم ــل ِم ــه ال عم إىل أنّ
يطابــق الواقــع جبــدٍّ ومهــارٍة.

ــب  ــم عواق ــرآن الكري ــا الق ــد نل ــا يرص ــورة آنًف ــة املذك ــإزاء اآلي وب
ــَك  ــَك يِلُْهِل ــا اَكَن َربُّ ــاىل: َوَم ــوهل تع ــح، فق ــل الصال ــن العم ــّي ع اتلخ
ْهلَُهــا ُمْصِلُحــوَن ]ســورة هــوٍد: 117[، يفــي إىل داللــةٍ جلّيــٍة 

َ
ــٍم َوأ

ْ
ُقــَرى بُِظل

ْ
ال

ــة  ــن مجل ــذا مــا نستشــّفه ِم ــه انلجــاة، وٰه ــان أّن اإلصــالح وظيفت يف بي
ُقــَرى" عــرب أداة انلــي 

ْ
ُقــَرى" ونفيهــا هلــالك "ال

ْ
ــَك يِلُْهِلــَك ال "َمــا اَكَن َربُّ

ــاىل:  ــوهل تع ــالم يف ق ــود ال ــاًل ىلع وج ــا"، فض ــة "َوَم ــّدر اآلي ــي تتص الّ
ــي. ــد انل ــَك تلأكي "يِلُْهِل

وباتلأمــل يف منطــوق اآليــة نلحــظ وجــود نكتــٍة تســتديع الوقــوف، 
ــٍم" قيــًدا توضيحيًّــا دفًعــا للبــس، فقــوهل تعاىل: 

ْ
فــإن اكن مــراد قــوهل: "بُِظل

 ، ــا ُمْصِلُحــوَن" إنّمــا جــاء بصيغــة املضــارع حتقيًقــا لســّنة اهلل ْهلَُه
َ
"َوأ

ــل  ــتدامة العم ــٌة باس ــاة مرهون ــا أّن انلج ــي مقصده ــه الّ ــا لعداتل وتثبيتً
ــا -  ــًدا احرتازيًّ ــٍم" قي

ْ
ــوهل: "بُِظل ــا إذا اكن مــراد ق ــه، أّم ــح وديمومت الصال

ــد بنــي اهلــالك  ــد أنَّ اهلل تعّه ــذا القي ــة يف ٰه ــة قائمــٌة - إذ ادلالل فانلكت
ــا دامــت تســى إىل إصــالح شــأنها؛  ــًة - م ــت ظامل ــة - وإْن اكن ّم

ُ
عــن أ

ألّن تعاطيهــم لإلصــالح يمكــن أْن يكــون ســبياًل دلفــع اهلــالك وتثبيــت 
انلجــاة، ويف كال االحتمالــن نتلّمــس فائــدة مطلبنــا بوضــوٍح.
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ــَن اآليــة املباركــة  ــي يمكــن أْن نستشــّفها ِم خــرى الّ
ُ
ــا انلكتــة األ أّم

ــل  ــم الفاع ــة اس ــام بصيغ ــذا املق ــوَن" يف ٰه ــتعمال "ُمْصِلُح ــّى يف اس فتج
للتفريــق بــن الصــالح واإلصــالح، فـــ "ُمْصِلُحــوَن" َمــن أصلــح يعــي 
ــالح  ــدرك الص ــالح، ال أْن ي ــل باإلص ــن عم ــاة لَم ــن انلج أنَّ اهلل ضم
فحســب، كمــا نلحــظ اســتعمال "ُمْصِلُحــوَن" تســتبطن اثلبــوت وادلوام 
يف العمليــة اإلصالحّيــة، وٰهــذا ِمــن أبــرز آثــار اســم الفاعــل ىلع الفعــل.  

ــم  ــا أْن نرس ــة يمكنن ــات املبارك ــرض لآي ــن ع ــّدم ِم ــا تق ــوء م يف ض
ــو اآليت: ــالح وىلع انلح ــة اإلص خارط

: مهارة رصد الفساد وتشخيصه.
ً

أّوال

1 ـ وجود تصّوٍر سابٍق عن ماهّية الفساد.

2 ـ اتلصديق ِمن وقوع الفساد.

3 ـ تشخيص حال الفساد ونمطه.

4 ـ العلم بمستوى الفساد ومراتبه.

ثانًيا: مهارة قّوة طرد الفساد واجتثاثه.

1 ـ إشاعة استقباح الفساد.

2 ـ وضع آيلات نظرّية وعملّية ملواجهة الفساد وصّده.

3 ـ وضع احللول املناسبة والُسبُل الكفيلة بلدائل الفساد.

4 ـ اتلثّبت ِمن إرادة اتلغير.
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5 ـ وضع معاير اتلغّر وآيّلات تفعيلها.

ثاثلًا: مهارة تعزيز قوة اجلذب اإلصليح.

1 ـ عرض مبدإ الصالح وبيان حقيقته وآثاره اإلجيابّية.

2 ـ إحياء احلركة اإلصالحّية نظريًّا وعمليًّا يف األوساط اكّفًة.

3 ـ اختيــار الســبل املناســبة إلشــاعة املنــاخ اإلصــاليّح باحلكمــة 
واملوعظــة.

4 ـ فرض إرادة اتلغير.

اإلصالحّيــة  احلركــة  ىلع  احلفــاظ  يف  بالصــرب  اتلــوايص  ـ   5
واســتدامتها. 

ــة  ــمات اخلاّص ــن الس ــن ضم ــح ِم ــل الصال ــول أنَّ العم ــوة الق وصف
للمهــارة، ولعــّل مــا يُنقــل عــن الرســول األكــرم ِمــن قــوهل: »رحــم اهلل 
ــُه« ]القرطبــي، الجامــع ألحــكام القــرآن، ج 13، ص 244[، ديلــل  َمــن َعِمــَل صاحلًــا فأْتَقنَ
ــه باتلمــام والكمــال  ــه، واقرتان ــح واجلــدة في ىلع أنَّ إتقــان العمــل الصال

ــا. ــن لّك عيــب تشــّل أهــّم ســمات املهــارة إلزاًم ــا للســالمة ِم حتقيًق

ب ـ اإلحسان والكال اإلجرايئ

ــيء  ــون ال ــع، وك ــا للطب ــيء مالئًم ــون ال ــو ك ــن ه ــل إنَّ احلس قي
ــح ]الجرجــاين،  ــّده القب ــدح وض ــق امل ــيء متعلّ ــون ال ــال، وك ــة الكم صف
التعريفــات، ص 83[، ذلا يمكــن تعريــف اإلحســان بأنّــه حــال للنفــس حتــرض 

320

مجلة الدليل / 

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020

العدد الثامن



فيهــا اإلخــالص واإلتقــان يف االعتقــاد والقــول والعمــل، يستشــعر فيهــا 
اإلنســان ســالمة فكــره وصــدق اعتقــاده وكمــال عملــه.

ــان يف  ــردة اإلحس ــم ملف ــرآن الكري ــتعماالت الق ــن يف اس ــن نتمّع وح
حنايــا آياتــه نتيّقــن أنَّ اســتعماهل اســتوعب ابُلعــد اللغــوي هلــا وزيــادة، 
ــّي  ــا اتلج ــة، اكن أهّمه ــياق اآلي ــب س ــاٍن حبس ــتعماهل ملع ــاًل ىلع اس فض
ــَن  ــا ِم ــاين، وغره ــال انلفس ــاليق، والكم ــب األخ ــاين، واتلهذي اإليم
ــن أهــّم  ــم أنَّ ِم ــا عــرض نلــا القــرآن الكري خــرى، ومــن هن

ُ
املعــاين األ

ــا  ــْد َخلَْقنَ ــة: لََق ــداع، فآي ــان واإلب ــه اإلتق ــان ومصاديق ــاين اإلحس مع
ــق  ــألة خل ــالٍء مس ــح جب ــني: 4[ توّض ــورة الت ــٍم ]س ــِن َتْقِوي ْحَس

َ
ــاَن يِف أ نَْس ِ

ْ
اإل

اإلنســان؛ ألّن "اتلقويــم" يُقصــد بــه »جعــل الــيء يف قــواٍم، أي عــدل 
ــور،  ــن عاش ــان« ]اب ــوع اإلنس ــه بن ــه وأيلق ــم أكمل ــن اتلقوي ــوية، وحس وتس

ــاده. ــع وإج ــن الصن ــر، ج 30، ص 12 و 422[، أي أتق ــر والتنوي التحري

ــْرَب  ُق
ْ
ــاء ِذي ال ــاِن َوإِيتَ ِْحَس

ْ
ــْدِل َواإل َع

ْ
ــُر بِال ُم

ْ
ــاىل: إِنَّ اهلَل يَأ ــوهل تع ويف ق

ــُروَن ]ســورة  ــْيِ يَِعُظُكـــْم لََعلَُّكـــْم تََذكَّ َ ُمنَكــِر َوابلْ
ْ
َفْحَشــاء َوال

ْ
ــَى َعــِن ال َوَينْ

ــد  ــه، إذ جن ــى نفس ــان للمع ــة اإلحس ــات دالل ــظ تلّي ــل: 90[، نلح النح

ــب  ــًة، وأّن الواج ــا ودالل ــوب حدثً ــدّل ىلع الوج ــُر" ت ُم
ْ
ــة "إِنَّ اهلَل يَأ صيغ

ــّم تســتأنف اآليــة  ــْرَب"، ث ُق
ْ
ــاء ِذي ال ــْدِل َواإلِْحَســاِن َوإِيتَ َع

ْ
فعلــه هــو "ال

ــو  " ىلع حن ــْيِ َ ــِر َوابلْ ُمنَك
ْ
ــاء َوال َفْحَش

ْ
ــرك "ال ــارع ت ــب الش ــًة طل موّضح

احلتــم واإللــزام بقــوهل: »َوَينـْـَى"، والظاهــر ِمــن ســياق اآليــة أّن املفردات 
الواجــب فعلهــا تقابــل املفــردات املنّي عنهــا تأكيــًدا وإكباًرا لإلحســان، 

321

المباني الفكرية للسمات الخاّصة للمهارة.. دراسة في ضوء النّص الدينّي

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020



ــان العمــل  ــاِن" هــو إتي ــَن "اإلِْحَس ــة ِم ــة املبارك خنلــص إىل أّن مــراد اآلي
َعــْدِل"، 

ْ
ــا ىلع األظهــر، خصوًصــا أنّهــا ســاوقت لفظــة "ال حســنًا أي متقنً

وهــو ال ينــايف قــول َمــن ذهــب إىل أنَّ املــراد ِمــن دالتلهــا »اإلحســان إىل 
ــا وردت  ــك أنّه ــة ابلاحــث يف ٰذل الغــر« ]الطباطبــايئ، امليــزان، ج 14، ص 330[ وحّج

ــي تفيــد العمــوم. بصيغــة العــامّ ال اخلــاّص دلخــول (ال) عليهــا الّ

ــيِّئَُة اْدَفــْع بِالَّــِي   السَّ
َ

ََســنَُة َوال
ْ
 تَْســتَوِي احل

َ
وباتلدبّــر يف قــوهل تعــاىل: َوال

ــة املباركــة تنــي اســتواء  ــُن ]ســورة فّصلــت: 34[ نهتــدي إىل أّن اآلي ْحَس
َ
يِهَ أ

وىل 
ُ
ــن ســياقها تفضيــل األ ــًة، بــل نســتفيد ِم احلســنة مــع الســيّئة موازن

" فضــاًل ىلع تأكيدهــا 
َ

واســتقباح اثلانيــة، فانلــي يف مطلــع اآليــة بـــ "َوال
خــرى يــدّل ىلع  تســالم عــدم اســتواء جنــس احلســنة ومصداقــه 

ُ
مــّرًة أ

ِمــن أعمــال يف مقابــل جنــس الســيّئة ومصداقهــا العمــّي.

ْحَســُن فنلحــظ أنَّ اآليــة تنتقــل 
َ
أّمــا قــوهل تعــاىل: اْدَفــْع بِالَّــِي يِهَ أ

ــان  ــل اإلحس ــة إىل تمثي ــا خصيص ــنة بوصفه ــدر احلس ــن مص ــّي ِم باملتل
ــْع"  ــن خــالل صيغــة األمــر "اْدَف ــُن" ِم ْحَس

َ
ــازل اتلطبيــق و"يِهَ أ ألىلع من

ِمــن آثــار مــا تقــّدم؛ ولٰهــذا تكــون اجلملــة »واقعــة موقــع انلتيجــة ِمــَن 
ــر، ج 9، ص 24 و 291[،  ــة« ]ابــن عاشــور، التحريــر والتنوي ــَن املقّدم ادليلــل واملقصــد ِم
ــًة واضحــًة ىلع  ــُن" دالل ْحَس

َ
ــل يف "أ ــة اتلفضي ــا جنــد أّن صيغ واحلــال أنّن

إتمــام احلســنة بأفضــل صورهــا وأكملهــا، وتســيدها بمهــارٍة وإجــادٍة.

ــرضورّي  ــَن ال ــد ِم ــان، جن ــمة اإلحس ــة س ــوي صفح ــل أْن نط وقب
  

ً
ــاال ْعَم

َ
ــَن أ ي ْخَرِ

َ ْ
ــْم بِاأل ــْل نُنَبِّئُُكـ ــْل َه ــاىل: قُ ــوهل تع ــد ق ــف عن أْن نق
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ــا ُهــْم حُيِْســنُوَن ُصنًْع نَّ
َ
ــا َوُهــْم حَيَْســبُوَن أ ْنيَ ــاِة ادلُّ َيَ

ْ
يــَن َضــلَّ َســْعيُُهْم يِف احل ِ

َّ
 اذل

 ]ســورة الكهــف: 103 و104[، إذ نســتفيد ِمــن مدلــول اآليــة أّن هنــاك مســتوين 
ــع  ــارًة تنب ــع، ومه ــق الواق ــاد يطاب ــن اعتق ــع ع ــارةً تنب ــارة: مه ــَن امله ِم
ِمــن اعتقــاٍد ال يطابــق واقــع العقــل والفطــرة، فضــاًل ىلع أنَّ املهــارة تــارًة 
خــرى تكــون اغيتهــا ادلنيــا واآلخــرة، وهو 

ُ
تكــون اغيتهــا ادلنيــا، وتــارًة أ

" جــاء 
ً

ْعَمــاال
َ
يــَن أ ْخَرِ

َ
واضــٌح حبكــم  الســي وادلافــع، وللتعريــف "بِاأل

ُهــْم حُيِْســنُوَن  نَّ
َ
ــا َوُهــْم حَيَْســبُوَن أ ْنيَ ــاِة ادلُّ َيَ

ْ
يــَن َضــلَّ َســْعيُُهْم يِف احل ِ

َّ
قــوهل: اذل

ــا فــي تصفهــم »بضــّد مــا يدعونــه ألنفســهم ِمــن جنــاح الســي  ُصنًْع

ــات والســور، ج 4، ص 509[؛ ألّن  ــدرر يف تناســب اآلي ــع« ]البقاعــي، نظــم ال ــان الصن وإحس
مســعاهم ِمــن أعمــال لــم تصــب الواقــع واحلقيقــة.  

ــات  ــذه اآلي ــد ٰه ــوف عن ــث الوق ــوّغت للباح ــي س ــة الّ ــا انلكت أّم
يه أنّهــا حــّددت معيــار قبــول األعمــال أو رّدهــا بــه، فاآليــة املباركــة 
عــّدت "اإلحســان" هــو الفــارق بــن اإليمــان والضــالل، بــل حــّددت 
ــذه الســمة، إذ "اإلحســان"  ــا بٰه موضوعهمــا ومقصــد لّك واحــدٍة منهم
هــو مائــز إجــادة االعتقــاد والقــول والعمــل ىلع أفضــل الوجــوه 
وأتقنهــا وبمهــارة اســتحضار مــا ينبــي فعلــه ِمــن دون تــراٍخ وتــرّدٍد، 

ــٍد. ــٍص يف جه أو نق

ــا  ــرض فيه ــس حت ــاٌل للنف ــه ح ــان بأنّ ــّرف اإلحس ــث ع وألّن ابلاح
ــا  ــعر فيه ــل، يستش ــول والعم ــاد والق ــان يف االعتق ــالص واإلتق اإلخ
اإلنســان ســالمة فكــره وصــدق اعتقــاده وكمــال عملــه، أي إجــادة صنــع 
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الــيء وبــذل اجلهــد إلتقانــه؛ اكن لزاًمــا عليــه - بمقتــى االســتدالل 
العلــّي - أْن يُعــّد ٰهــذه الصفــة ِمــن ضمــن الســمات اخلاّصــة للمهــارة، 
ــي  ــذا يع ــان، وٰه ــم باإلحس ــب أْن يتّس  وجي

ّ
ــٍر إال ــٍل ماه ــن عم ــا ِم فم

ضمــان وجــود ادلافعيــة أو االســتعداد تلفعيــل قــدرات اإلنســان إىل واقــٍع 
عمــيٍّ مرتجــٍم إىل ســلوٍك، مــع قيــد أْن يكــون ٰهــذا الســلوك ماهــًرا بــأىلع 

ــا. ــب اجلــودة قطًع مرات

جـ  ـ االستقامة: الغاية والسبيل

ــر، إذا  ــذا األم ــام بٰه ــال ق ــة، ويق ــى العزيم ــأيت بمع ــتقامة ت االس
ــاُم عــزٍم،  ــٍم، ويف اآلخــر قي ــاُم حت ــون يف األّول قي اعتنقــه، وهــم يقول
ــوم  ــه يق ــّق؛ أي ب ــن واحل ــوام ادلي ــه قِ ــا، ومن ــيء تقويًم ــت ال وقّوم
ــا  ــراد منه ــتقامُة وي ــال يف االس ــس اللغــة، ص 730[، ويق ــارس، معجــم مقاي ــن ف ]اب

ي يكــون ىلع خــٍط ُمســتٍو، وإقامــة الــيء توفيــة حّقــه« 
ّ

»الطريــق اذل
ــرآن، ص 692[. ــاظ الق ــردات ألف ــب، مف ]الراغ

وألّن اجلــد والعزيمــة ِمــن لــوازم االســتقامة ىلع إقامــة احلــّق والوقــوف 
ــم االســتقامة ىلع  ــًة، عــرض القــرآن الكري ــا وإدام ــا وتبّنيً ــده اعتناقً عن
حنــو اتلعظيــم واتلبجيــل يف آيــاٍت متعــّددٍة، فــي تعــي االمتثــال ألوامــر 
ــدال،  ــدل واالعت ــّق، والع ــك باحل ــْن، واتلمّس ــق احلَِس ــاىل، واخلُلُ اهلل تع
والتشــّبه باملبــدإ، وغرهــا ِمــَن ادلالالت، لّك ٰذلــك اكن ِمــن دوايع عّدهــا 
ِمــن ضمــن ســمات املهــارة، وال ســّيما عندمــا نتيّقــن أنَّهــا تمّثــل ثمــرة 
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ــن  ــاة ِم ــح املتوّخ ــق املصال ــا بتحقي ــاًل ىلع اقرتانه ــه، فض ــل ونتاج العم
ي يُعــّد مبتغــاه واغيــة فعلــه.

ّ
أصــل فعــل الــيء، اذل

 الُمســتَِقيَم اَط  َ الــرصِّ اهِدنَــا  تعــاىل:  قــوهل  يف  تأّملنــا  مــا   إذا 
]ســورة الفاتحــة: 6[ جنــد أنَّ الــرصاط املســتقيم ابلــّن واخلــايل ِمــَن االعوجــاج 

يفتقــر إىل اهلدايــة وادلرايــة حبقائــق األمــور وماهّيتهــا، بــل هــو بمســيس 
ــل؛  ــن العم ــت ِم ــا اتلثّب ــا قطًع ــون مآهل ــي يك ــن، الّ ــة إىل ايلق احلاج
ــة واغيتهــا يف  اَط الُمســتَِقيَم" جــاّدة املصالــح الترشيعّي َ ــذا عــّد "الــرصِّ ولٰه
ــْم َغــِر  نَعمــَت َعلَيِه

َ
ــَن أ ي ِ

َّ
اَط اذل ــي تليهــا: ِصَ الوقــت نفســه، واآليــة الّ

ــة  ــذه انلكت ــت ٰه ــة: 7[ وّضح ــَن ]ســورة الفاتح الِّ  الضَّ
َ

ــْم َوال ــوِب َعلَيِه الَمغُض

اآليــة وأّكدتهــا، ومنهــا إطــالق لفظــة انلعمــة »يلفيــد اتلعميــم ِمــن لّك 
جهــٍة تتصــّور، ِمــَن انلعــم الظاهرّيــة وابلاطنّيــة« ]الســبزوارّي، مواهــب الرحٰمــن يف 
تفســري القــرآن، ج 1، ص 51[، يف مقابــل مباينتهــا للمغضــوب عليهــم والضالّــن، 

ــاج  ــا واالعوج ــراف نظريًّ ــن االحن ــأي ع ــٌة إىل انل ــارٌة واضح ــا إش وفيه
الُمســتَِقيَم  اَط  َ الــرصِّ ىلع  بابلقــاء  والســرورة  عمليًّــا،  واالختــالف 
واســتدامته، وهــو االجتهــاد بــأداٍء ماهــٍر وجــاٍد للجانــب العمّي الســليم، 

بمــا يتناســب واجلانــب انلظــرّي املســتقيم. 

ــبَُل   السُّ
ْ
ــوا  تَتَِّبُع

َ
ــوهُ َوال ــتَِقيًما فَاتَِّبُع ــَذا ِصَايِط ُمْس نَّ ٰه

َ
ــاىل: وَأ ــوهل تع ــا ق أّم

اُكـــْم بِِه لََعلَُّكـــْم َتتَُّقــوَن ]ســورة األنعــام: 153[،  ــْم َعــن َســِبيِلِه ذِٰلكْم وَصَّ ـُ َق بِك َفتََفــرَّ

فنجــد أنَّ اآليــة تؤّكــُد املعى نفســه، وتوّضــح الفارق بــن الرصاط والســبيل، 
ــق األقــرص  ــه الطري ــه؛ ألنّ ــود عن اَط الُمســتَِقيَم" ال يمكــن احلي َ ــرصِّ إذ إنَّ "ال
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واملنهــج األقــوم واجلــاّدة املعّبــدة للوصــول إىل املبتــى؛ ذلا خّصهــا اهلل - تعــاىل 
- نلفســه، واحلــال أنّــه يمكــن أْن يصــدر الســبل ِمــَن اهلل - تعــاىل - وغــره.

ونلحــظ أّن اآليــة املباركــة يف ســورة األنعــام تعــرف االســتقامة عــرب 
عــرض مجلــٍة ِمــَن انلظــم العقديـّـة واألحــام الرشعّيــة واآلداب القيمّيــة، 
يف اآليتــن اللتــن ســبقناها ]ســورة األنعــام: 151 و152[ تلضّمنهمــا عــرش وصايــا 
ّاتــه، إذ عــّدت اآليــات امتثــال امللكّــف بٰهــذه 

ّ
ســس ادليــن ولك

ُ
مّثلــت أ

األوامــر وانلــوايه ِمــن قبيــل اتلمّســك بالــرصاط املســتقيم لقــوهل تعــاىل: 
ايِط ُمْســتَِقيًما"، وِمــن ثــّم نهــت  نَّ ٰهــَذا ِصَ

َ
"اتَِّبُعــوُه" عطًفــا ىلع مجلــة "َوأ

َق  ــبَُل َفتََفــرَّ  السُّ
ْ
 تَتَِّبُعــوا

َ
اآليــة عــن اتلفــّرق عــن الســبل بقــوهل تعــاىل: َوال

ــْم َعــن َســِبيِلِه؛ بليــان أنَّ اإلعــراض عــن تلــك الوصايــا الـّـي تمّثــل  ـُ بِك

الــرصاط املســتقيم إنّمــا هــو وقــوع يف الســبل املعوجــة، نلخلــص إىل أّن 
داللــة اآليــات أّن العمــل املقــرتن برؤيــة املنظومة الســماوّية أداًء يســتحّق 
اإلكبــار واتلعظيــم التّســامه باالســتقامة، تلفــي بنــا إىل نتيجــٍة مفادهــا 
ــب   وجي

ّ
ــة إال ــة القرآنّي ــق الرؤي ــٍن ىلع وف ــٍر متق ــٍل ماه ــن عم ــا ِم أّن م

ــاهل  ــه، ولكم ــا دون ــه مل ــع وخمالفت ــه للواق ــتقامة؛ ملوافقت ــم باالس أْن يتّس
وتمامــه، وخلــّوه ِمــَن انلقــص واالعوجــاج مطلًقــا.  

ــاَل  ــا اهلُل ُثــمَّ اْســتََقاُموا فَ يــَن قَالـُـوا َربُّنَ ِ
َّ

وباتلدبّــر يف قــوهل تعــاىل: إِنَّ اذل
ــة  ــَن اآلي ــوَن ]ســورة األحقــاف: 13[، إذ يســتفاد ِم ــْم حَيَْزنُ  ُه

َ
ــْم َوال َخــوٌْف َعلَيِْه

س املطلــق للمســألة الفلســفّية 
ُ
املباركــة تأصيــل مبــدإ اتلوحيــد وعــّده األ

ادلينّيــة، بــل هــو أّول ماهّيــات حتقيــق املضمــون ادليــّي فكريًّا وســلوكيًّا، 
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ــة إىل  ــق لرتمجــة تلــك املنظومــة اإليمانّي ــّد "االســتقامة" املنطل ــة تع فاآلي
ــمَّ  ــا اهلُل ُث ــوا َربُّنَ ُ ــَن قَال ي ِ

َّ
ــاىل: "إِنَّ اذل ــوهل تع ــك لق ــرايئٍّ؛ وٰذل ــلوٍك إج س

اْســتََقاُموا"، إذ نلحــظ أّن مقصــد اآليــة »هــو العمــل ابلّنــاء املثمــر، وأّن 
ــذا العمــل فهــو يف حكمــه« ]مغنيــة، التفســري الكاشــف، ج 6 ، ص  ــوٍل ينتــج ٰه لّك ق
490[ ويف مرتبتــه، وينبــي أْن يكــون مبــيًّا ىلع مبــدإ اتلوحيــد واإليمــان 

بــاهلل وحــده دون رشيــٍك أو نظــٍر قــّط.

ــرتايخ  ــاءت ل " ج ــمَّ ــتفد أنَّ "ُث ــتََقاُموا" نس ــمَّ اْس ــاىل: "ُث ــوهل تع ــا ق أّم
املعتقــد  ترمجــة  يف  وفضلهــا  املرتبــة،  يف  اإلقــرار  عــن  االســتقامة 
اتلوحيــدّي؛ ألّن االســتقامة هلــا الشــأن لكـّـه، بمعــى اتلثّبــت ىلع اإلقــرار 
ــّر  ــا نق ــا وإن كّن ــّم إنّن ــاف، ج 2، ص 1088[، ث ــرشي، الكّش ــر: الزمخ ــه ]انظ ومقتضيات
ــت  ــإّن اتلثّب ــاد، ف ــان واالعتق ــة لإليم ــة والفكرّي ــة انلظرّي ــة اجلنب بأهمّيّ
ــّل  ــًة وأج ــر أهّمّي ــاه أك ــل بمقتض ــه والعم ــاظ علي ــه، واحلف ــن لوازم ِم
صعوبــًة وأعــر تأديــًة، »بنــاًء ىلع أنَّ اإلقــرار مبــدأ االســتقامة ىلع ٰذلــك 
ومنشــؤها ... ألّن املعطــوف عليــه فيــه أىلع مرتبــًة ِمــَن املعطــوف إذ هــو 
العمــدة واألســاس« ]اآللــويس، روح املعــاين، ج 25، ص 509[ كمــا ال يــى، وِمــن هنــا 
يــَن قَالـُـوا َربُّنَــا اهلُل ُثــمَّ  ِ

َّ
يُنقــل عــن عــّيٍ  يف رشح قــوهل تعــاىل: "إِنَّ اذل

اْســتََقاُموا" أنـّـه قــال: »وقــد قلتــم: "َربُّنَــا اهلُل" فاســتقيموا ىلع كتابــه، وىلع 
منهــاج أمــره، وىلع الطريقــة الصاحلــة ِمــن عبادتــه، ثــّم ال تمرقــوا منهــا، 
وال تبتدعــوا فيهــا، وال ختالفــوا عنهــا« ]الرشيــف الــريّض، نهــج البالغــة، ج 2، ص 93[؛ 
ــرّي  ــن انلظ ــالمة اجلانب ــل س ــتقامة تمّث ــول: إّن االس ــن الق ــذا يمك ولٰه
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ــا، ومــن هنــا أّكــدت اآليــة  ــَن االحنــراف واالعوجــاج عموًم والعمــّي ِم
ــْم  ــاَل َخــوٌْف َعلَيِْه نــي اخلــوف واحلــزن عــن املؤمنــن لقــوهل تعــاىل: فَ
ــد  ــا وحص ــوت عليه ــتقامة واثلب ــتحضار االس ــوَن، فباس ــْم حَيَْزنُ  ُه

َ
َوال

ــان  ــل لإلنس ــة حيص ــا اإلجيابّي ــا وآثاره ــتئناس بمحّصلته ــا واالس ثماره
ســكينٌة تمــّد مبنــاه العقــدّي، ومســعاه االنعقــادّي ألداء العمــل بمهــارٍة 

ورفعــٍة عيلــٍة.

وإلتمــام الفائــدة اقتــى األمــر الوقــوف ىلع أنَّ "االســتقامة" مصــدًرا 
ــالم  ــة اإلس ــن أو رشيع ــة ىلع ادلي ــتقام" لدلالل ــل "اس ــَن الفع ــوًذا ِم مأخ
ــل  ــم فع ــرآن الكري ــاغ الق ــو ص ــول: ل ــابه، فنق ــا ش ــدال وم أو االعت
ــَهَداَء  ــَن هلِلِ ُش اِم  قَوَّ

ْ
ــوا  ُكونُ

ْ
ــوا ــَن آَمنُ ي ِ

َّ
ــا اذل َه يُّ

َ
ــا أ ــاىل: يَ ــوهل تع ــام يف ق القي

ــن   ِم
ً

ــدال ــن" ب ــل "قائم ــم الفاع ــة اس ــدة: 8[ ىلع صيغ ــِط ]ســورة املائ ِقْس
ْ
بِال

اِمــَن"، لــان املعــى خمتلًفــا، إذ اســم الفاعــل "قائمــن" أحــّط داللــة  "قَوَّ
اِمــَن" صيغــة مبالغــٍة، ويه تــدّل ىلع املبالغــة  اِمــَن"؛ لكــون "قَوَّ ِمــن "قَوَّ
ــوهل  ــال يف ق ــا يه احل ــل، كم ــم الفاع ــالف اس ــف خب ــر يف الوص الكث
ــْر بَيـْـِيَ   تـُـرْشِْك يِب َشــيْئًا َوَطهِّ

َّ
ن ال

َ
َيْــِت أ

ْ
بَْراِهيــَم َمــَاَن ابل نَــا إِلِ

ْ
أ َوإِْذ بَوَّ  :تعــاىل

ــذه  ــام يف ٰه ــُجوِد ]ســورة الحــّج: 26[، إذ القي ــِع السُّ كَّ ــَن َوالرُّ َقائِِم
ْ
ــَن َوال ائِِف لِلطَّ

َقائِِمــَن" حيدث 
ْ
اآليــة ِمــن ســورة احلــّج الــوارد ىلع صيغــة اســم الفاعــل "ال

اِمــَن"، فضــاًل ىلع  ثــّم ينقطــع، وعليــه فهــو أقــّل مبالغــًة ِمــن لفظــة "قَوَّ
َقائِِمــَن" ليــس صفــًة دائمــًة ثابتــًة يف الشــخص كحال 

ْ
أّن اســم الفاعــل "ال

اِمــَن هلِلِ   قَوَّ
ْ
 ُكونُــوا

ْ
ــوا يــَن آَمنُ ِ

َّ
َهــا اذل يُّ

َ
ــا أ اِمــَن" يف قــوهل تعــاىل: يَ لفظــة "قَوَّ
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ِقْســِط الـّـي يــراد منهــا ثبــات القيــام هلل - تعاىل - يف لّك شــأٍن 
ْ
ُشــَهَداء بِال

حــّى يغــدو القيــام هل  صفــًة أو عدًة ثابتــة يف القائــم بهــا ىلع وجــه ادلوام 
ــان  ــك اإلنس ــي رضورة تمّس ــذا يع ــّص القــرآيّن، ص 109[، وٰه ــايب، اإلعجــاز يف الن ]الجن

 وفعــاًل، والتشــّبه 
ً

اَط الُمســتَِقيَم" واتلثّبــت بــكّل شــؤونه قــوال َ بـــ "الــرصِّ
بــه صفــًة وصنعــًة ىلع ســبيل ادلوام وادليمومــة، وٰذلــك بلحــاظ أّن إتمــام 
القيــام بالعمــل واســتدامته ســمة انمــازت بهــا املهــارة بمــا تتضّمــن ِمــن 

عمــٍل متقــٍن وجــادٍّ موافــٍق للواقــع.

المطلــب الثالــث: الســمات الخاّصــة الذاتّيــة للمهــارة فــي ضــوء 

المبانــي الفكرّيــة للنــّص الدينــّي

ســنحاول هنــا رصــد أهــّم الســمات اخلاّصــة للمهــارة يف انلــّص ادليــّي 
ي نقصــد بــه إمانيــة اجتهــاد اإلنســان 

ّ
ِمــن منطلــق اجلانــب اذلايّت، واذل

وســعة حركتــه اإلراديّــة يف تفعيــل اســتعداداته الظاهــرة والامنــة، 
ــة  ــة املتمّثل ــة تويلــد احلرك ــة؛ بُغي ــة واتلفاعلّي ــه الفاعلّي وتنشــيط قدرات
ــف  ــان توظي ــر أّن ىلع اإلنس ــًى آخ ــا، وبمع ــول إىل منتهاه ــاألداء للوص ب
 مســتعينًا بمــا اكتــزه ِمــن مهــاراٍت تلحقيــق مبتغــاه 

ً
قدراتــه اذلاتيــة أّوال

ــة. عــرب أســس املعــارف املوضوعّي

فضــاًل ىلع ٰذلــك ســرناقب آيّلــة حركــة مهــارة اإلنســان اذلاتّيــة عــن 
ــم،  ــرآن الكري ــوء الق ــث يف ض ــا ابلاح ــي انتخبه ــمات الّ ــق الس طري
ــا بعــد عــرض بعــض اآليــات بوصفهــا  كمــا ســتّتضح آيّلــة احلركــة جليًّ
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مصداقًــا تللــك الســمات اخلاّصــة اذلاتّيــة؛ إذ ال يــى أّن للحركــة 
ــة،  ــه احلرك ي إيل

ّ
ــى اذل ــة، واملنت ــه احلرك ي من

ّ
ــدأ اذل ــا ويه: »املب رشوًط

ــافة  ــة، واملس ــد احلرك ي يوج
ّ

ــل اذل ــة، والفاع ي هل احلرك
ّ

ــوع اذل واملوض
ــر  ــالمية، ج 2، ص 220[، وبانلظ ــفة اإلس ــادئ الفلس ــي، مب ــة« ]الرفاع ــا احلرك ــي فيه الّ
ــا للجانــب املوضــويع سيتحقــق  ــا انطباقً تلوافــر الــرشوط املذكــورة آنًف

. ــكٍّ ــن دون ش ــٌر ِم ــٌل ماه عم

أّما السمات الّي حّددت ىلع وفق ما تقّدم في ىلع انلحو اآليت:  

أّواًل: اإلبداع واالبتكار.

ــأه  ــه: أنش ــدًع وابتدع ــه ب ــيء يبدع ــدع ال ــه ب ــدع": إنَّ ــل يف "ب قي
ــذا  ــدع يف ٰه ــالٌن ب ــا، وف ــتنبطها وأحدثه ــاقية: اس ــدع الس ــدأه، وب وب
ــدع  ــم يســبقه إيلــه أحــٌد، وابلديــع: املب ــو أّوُل فيــه ل ــر أي ه األم
ــه  ــاىل - إلبداع ــع: ِمــن أســماء اهلل - تع ــب، وابلدي ــدث العجي املح
األشــياء وإحداثــه إيّاهــا وهــو ابلديــع األّول قبــل لّك يشٍء، فيعــي أنشــأها 

ــرب، ص 6 - 8[. ــان الع ــور، لس ــن منظ ــاٍل ]اب ــٍر وال مث ــر نظ ىلع غ

ي أنشــأ األشــياء ىلع غر ِحــذاٍء وال 
ّ

وألّن اهلل - تعــاىل - هــو ابلديــع اذل
مثــاٍل ســابٍق، يمكــن القــول إنَّ اإلنســان يمكنــه إبــداع يشٍء ِمــن مثــاٍل 
ــداع:  ــداع بقــوهل: »اإلب ــا اإلب ــذا املعــى معّرفً ــرازّي ٰه ــد ال ســابٍق، وأّك
عبــارٌة عــن تكويــن الــيء ِمــن غــر ســبق مثــاٍل؛ وذٰللــك فــإّن َمــن أىت 
ــه أبــدع  يف فــنٍّ ِمــَن الفنــون بطريقــٍة لــم يســبقه غــره فيهــا، يقــال: إنّ
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فيــه« ]الــرازي، التفســري الكبــري ، ج 7، ص 13 و97[، فاإلبــداع مفــردةٌ تســتعمل لدلاللــة 
ىلع االســتنباط والســبق، وباتلــايل فــي تــدّل ىلع اإلتقــان واجلــودة.

ــدُؤه...  ــيء وَب ــع ال ــو مطل ــٌل وه ــر أص ــار: »إّن بك ــل يف االبت وقي
واالبتــار يــراد منــه املــّي يف الوقــت، وباكــرُت يف أمــر مــا إذا بََكــْرَت 
ــغ يف  ــور: املبال ــة، ص 107[، ويه »وابلك ــس اللغ ــم مقايي ــارس، معج ــن ف ــه« ]اب علي
ــا  ر منه ــوِّ ــرًة، وتُُص ــر ُمباك ــر وباك ــه وابتك ــر يف حاجت ـّ ــرة، وبك ابلك
معــى اتلعجيــل« ]األصفهــاين، مفــردات ألفــاظ القــرآن، ص 140[، فاالبتــار مصطلــح 
ــاًل ىلع  ــا فض ــبق أيًض ــه ىلع الس ــت دالتل ــا اكن ــرم، ورّبم دالٌّ ىلع الك

ــل. ــّدم واتلعجي اتلق

وىلع الرغــم ِمــن اختــالف معــى "اإلبــداع واالبتــار" لغــًة، 
ــا  ــتعماالتهما، فهم ــرتكًة يف اس ــم مش ــد قواس ــن أْن جن ــا يمك ــد أنّن بي
واإلتقــان  اتلقــّدم،  واملبالغــة يف  الســبق،  لدلاللــة ىلع  تســتعمالن 
ــداع  ــو أنَّ اإلب ــا وه ــارٍق بينهم ــّم ف ــخيص أه ــن تش ــودة، ويمك واجل
يعــى باألفــار والســلوك، وُيعــى االبتــار بالعمــل ورسعــة إجنــازه ىلع 
ــدٌة تعتمــد ىلع  ــٌة معّق األظهــر، ونلحــظ أنّهمــا يشــرتكن يف أنّهمــا عملّي
ــة،  ــٍة ســابقٍة، غــر مألوفــٍة يف فكرتهــا وتطبيقاتهــا العملّي ســٍس علمّي

ُ
أ

ــدرة ىلع  ــا الق ــدة؛ أي أنّه ــودة والفائ ــر واجل ــة واتلطوي ــاز باحلداث تنم
اســتثمار ظــروف اإلنســان القديمــة واحلديثــة، وطاقاتــه الظاهــرة 
ــر  ــق غ ــه بطرائ ــة حاجات ــة تلبي ــة، بُغي ــة واملوضوعّي ــة، واذلاتّي والامن

ــدة.   ــع والفائ ــه بانلف ــس علي ــٍة تنعك مألوف
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ــاًل تللــك  ــا ىلع ابلحــث أْن يعــرض حتلي يف ضــوء مــا تقــّدم اكن لِزاًم
العملّيــة املعّقــدة الّــي ختلــق اإلبــداع واالبتــار، إذ ســبق أْن أرشنــا إىل 
ــة  ــتعدادات الفطرّي ــك االس ــل بتل ــّددًة تتمّث ــب متع ــان مواه أّن يف اإلنس
والروحّيــة واملاّديّــة، منهــا مــا يتّســى نلــا رصــده وتشــخيصه، وِمــن ثــّم 
ــة، ومنهــا  ــا كمــا يه حــال ممارســته للحيــاة الطبيعّي اتلعــايط معــه إراديًّ
غــر اإلرادّي ويكــون ٰذلــك بمقتــى الرتكيبــة ابليولوجّيــة هل، ىلع حــن 
خــرى متوارّيــٌة اكمنــٌة فيــه، ال يمكــن إظهارهــا واســتنطاقها 

ُ
توجــد قــًوى أ

ــّدت  ــذا ُع ــتنطاقها؛ ولٰه ــدرة الس ــل الق ــا وتفعي ــق رصده ــن طري  ع
ّ

إال
ــرة  ــان الظاه ــوى اإلنس ــع ق ــايط م ــة اتلع ــن إمانّي ــًة ِم ــدرة: َملَك الق
ــَن اجلانــب انلظــرّي إىل اجلانــب اإلجــرايّئ،  والامنــة، واالنتقــال بهــا ِم
فــي بمزلــة املحّفــز تللــك املواهــب، فلكّمــا فّعــل اإلنســان قدرتــه ىلع 
ــه وتنشــيطها عــرب االســتعداد،  ــل قابلّيات ــود يف تفعي اســتثمار تلــك الوق
اكن األداء أدّق وأرسع وأكــر إتقانًــا؛ ذلا حيــّق نلــا وصــف ٰهــذا اتلفاعــل 
ــارة؛  ــلّم امله ــاس س ــه أس ــا بأنّ ــا إيله ــي أرشن ــة الّ ــَن الرتكيب ــد ِم املعّق
ولٰهــذا نعــّد تلــك العملّيــة املعّقــدة لإلبــداع واالبتــار ســمًة ِمــن ســمات 

ــة. املهــارة املهّم

وملعرفــة رؤيــة القــرآن الكريــم يف ٰهــذا املضمــار نقف ىلع قــوهل تعاىل: 
بـْـرَصَ فَِلنَْفِســِه َوَمــْن َعــِيَ َفَعلَيَْهــا َوَما 

َ
ــْم َفَمــْن أ ـُ بِّك قَــْد َجاءُكـــْم بََصائـِـُر ِمــن رَّ

 َعلَيُْكـــم حِبَِفيــٍظ ]ســورة األنعــام: 104[، إذ يســتفاد ِمــَن اآلية املباركــة أنَّ اهلل 
ْ
نـَـا

َ
أ

- تعــاىل - أحــاط اإلنســان ببّينــاٍت ودالئــل متعــّددٍة، بُغيــة اهتدائــه إىل 

332

مجلة الدليل / 

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020

العدد الثامن



معرفــة احلــّق واحلقيقــة، عــرب ابلصــرة الـّـي أشــارت إيلهــا اآلية اســتعارًة 
، واملــراد منهــا 

ً
 املعرفــة مــآال

ّ
ي يــودل

ّ
لــرضورة حضــور احلــراك اذلهــّي اذل

ي يعــّد أقــوى اإلدرااكت، ونيــاًل ِمــن خــارج 
ّ

»اإلدراك حباّســة ابلــرص اذل
ــل أو  ــم واجله ــو العل ــة ه ــى يف اآلي ــار والع ــهود، واإلبص ــيء املش ال
ــًعا« ]الطباطبــايّئ، امليــزان، ج 8، ص 312[، ونلمعــن انلظــر يف  اإليمــان والكفــر توّس
ــُر"، أي  ــي اســتؤنف بهــا بليــان قــوهل: "َجاَءُكـــْم بََصائِ ــْن" الّ قــوهل: "َفَم
فَمــن شــاء أدرك احلــّق، وَمــن شــاء بَــِي ىلع جهلــه وَغّيــه، ونلحــظ أنَّ 
، يتمّثــل بــأّن اإلنســان  اآليــة ختتــم متعلـّـق بيانهــا بمحــوٍر مهــمٍّ وجوهــريٍّ
خمــّرٌ بــن الســبيلن إّمــا ابلصــرة أو العــى؛ وٰذلــك لقــوهل تعــاىل: َوَمــا 
 َعلَيُْكـــْم حِبَِفيــٍظ لإلشــارة إىل »أنَّ املــراد باحلفــظ عليهــم رجــوع أمــر 

ْ
نَــا

َ
أ

ــم  ــا عليه ــه حفيًظ ــي كون ــو ين ــا ه ــه، إنّم ــم إيل ــر قلوبه ــهم وتدب أنفس
ــان  ــرة اإلنس ــوٌن ببص ــر مره ــزان، ج 8، ص 313[ فاألم ــايئ، املي ــا« ]الطباطب تكوينيًّ
ــرة  ــة والظاه ــواه الامن ــض ق ــة يف تروي ــه اذلاتّي ــار قدرات ــه إلظه ودافعّيت
ــّل  ــلوك، ولع ــر والس ــارات يف اتلفك ــابه مله ــرب اكتس ــه ع ــًة نلفس خدم
ــِه أي  ــرَصَ فَِلنَْفِس بْ

َ
ــْن أ ــاىل: َفَم ــوهل تع ــى لق ــذا املع ــح ٰه ــة يوّض ــق اآلي نس

ــد  ــن مقص ــر، ىلع ح ــه اخل ــعيه فلنفس ــه وس ــّق بإرادت ــدرك احل ي ي
ّ

اذل
قــوهل تعــاىل: َوَمــْن َعــِيَ َفَعلَيَْهــا بيــان أّن َمــْن يركــن إىل اجلهــل والعــى، 
ــظ  ــا، إذ نلح ــل نتاجئه ــْن يتحّم ــو َم ــا وه ــه عواقبه ــع علي ــْن تق ــو َم فه
تلّيــات ٰهــذا املعــى ِمــن خــالل الصــورة ابليانّيــة لآيــة ففيهــا »حمّســن 
"، وبــن "الــالم" و"ىلع"« ]ابــن عاشــور، التحريــر  ــِيَ " و"َع ــرَصَ بْ

َ
املطابقــة بــن "أ

ــت  ــة عرض ــة الكريم ــذا أّن اآلي ــن ٰه ــص ِم ــر، ج 3، ص 7 و 420[، فنخل والتنوي
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ــالل؛  ــة والض ــل، أو اهلداي ــم واجله ــن العل ــًة ع ــى كناي ــرة والع ابلص
ــذا ـ الزم  ــون ـ بٰه ــل، فيك ــاح أو الفش ــو انلج ــا ه ــان أّن مقتضاهم بلي
ــة إيلهــا، والزم الفشــل هــو اجلهــل  ــق واهلداي انلجــاح هــو إدراك احلقائ

والضــالل واتليــه.

ــَس  ْن لَيْ
َ
ــي: َوأ ــظ أنَّ آي ــره، نلح ــوع وجوه ــاس املوض ــودة إىل أس وبالع

ــدان  ــم: 39 و40[ تؤّك ــورة النج ــَرى ]س ــوَْف يُ ــْعيَُه َس نَّ َس
َ
ــَى  َوأ ــا َس  َم

َّ
ــاِن إاِل ِنَس

ْ
ِلإل

ي يتطلـّـب منــه اســتنطاق مــا يكمــن 
ّ

املطلــب نفســه يف أّن اإلنســان هــو اذل
فيــه ِمــن اســتعداداٍت ســعيًا وراء مقصــده عرب اســتحضار طاقاتــه املتعّددة، 
وٰهــذا مــا يُفــّر أّن مطلــع اآليتــن تبــدأ بقــوهل: "َوأْن" إليضــاح أّن نتائــج 
اإلبــداع أو االبتــار أو عدمهمــا مرهونٌة باســتعداد اإلنســان للســي مثابرًة 
وىل ٰذلــك 

ُ
واجتهــاًدا للوصــول إىل اغيتــه ومقصــده؛ ولٰهــذا عــّدت اآليــة األ

رشًطــا وقيــًدا ِمــن خــالل انلــي "لَيـْـَس"، فــي تعــرف اإلنســان »تعريــف 
اجلنــس، ووقوعــه يف ســياق انلــي يفيــد العمــوم، واملعــى: ال يتــّص بــه 

ــر، ج 11، ص 27 و132[. ــر والتنوي ــن عاشــور، التحري ــعاه« ]اب ــا س  م
ّ

إال

ــة  ــة املبارك ــه اآلي ــازيٌّ وصفت ــٌر جم ــة تعب ــة املبارك ــر اآلي وألّن تعب
ــربة يف  ــك أنَّ الع ــات ٰذل ــن معطي ــتفيد ِم ــاّدة؛ نس ــرة اجل ــي واملثاب بالس
ا، وِمــن هنــا نلحــظ أنَّ  خواتــم األشــياء مرهونــٌة بالعمــل خــًرا اكن أم رشًّ
ــَرى تعــرّب عــن حقيقيــة ســّنة  ــْعيَُه َســوَْف يُ نَّ َس

َ
ــي بعدهــا َوأ ــة الّ اآلي

وىل، موّضحًة 
ُ
" تلأكيــد مبــدإ آيتنــا األ نَّ

َ
العــدل اإللـٰـّي الـّـي بــدأت بـــ "َوأ

أنَّ ٰهــذا الســي "َســوَْف يُــَرى" آثــاره يف ادلنيــا واآلخــرة قطًعــا وِمــن دون 
ــا.  شــكٍّ أو ريبــٍة مطلًق
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ــه  ــاب مهارت ــرب اكتس ــه ع ــرىق بنفس ــن أْن ي ــان يمك ــان أّن اإلنس وبلي
ــة قــوهل تعــاىل:  ــل دالل ــٍة؛ نتأّم ــٍة وذاتّي ــن مقّدمــاٍت فطرّي املوَدعــة فيــه ِم
ــَك  ْوٰلِ

ُ
ــوَن  أ ــْم َراِجُع  َربِِّه

َ
ــْم إىِل ُه نَّ

َ
ــٌة أ ــْم وَِجلَ قُلُوُبُه ــوا وَّ ــا آتَ ــوَن َم ــَن يُْؤتُ ي ِ

َّ
َواذل

ــان  ــون: 60 و61[، فاآليت ــورة املؤمن ــابُِقوَن ]س ــا َس ــْم لََه ــْرَاِت وَُه َ ــارُِعوَن يِف اخلْ يَُس

ــاىل،  ــية اهلل تع ــّق وخش ــان باحل ــرة اإليم ــن ثم ــان ع ــان تتحّدث املباركت
والتســابق لفعــل اخلــر بقرينــة قــوهل تعــاىل: "َوقُلُوُبُهــْم وَِجلـَـٌة"، إذ ال يــى 
ــا  ــون مبالًغ ــر، فيك ــَن اتلقص ــٍل ِم ــم ىلع وج ــؤّدي أعماهل ــراد »أْن ت أنَّ امل
ــا  ــون يف إتمامه ــم مواظب ــري، ج 12، ص 23 و100[، فه ــرازي، التفســري الكب ــه« ]ال يف توفيت
وحتقيــق كماهلــا، جــاّدون يف الطاعــة، دائمــون يف اخلشــية، صادقــون يف 
جمــازات "َمــا آتـَـوا"، فهــم يعطــون مــا أعطــوا ِمــن عمــل الــرّب لكـّـه. ]الطــريّس، 

ــاٍد. ــرةٍ واجته ــارةٍ ومثاب ــان يف تفســري القــرآن، ج 4، ص 18 و160[ بمه مجمــع البي

ــا  ــْم لََه ــْرَاِت َوُه َ ــارُِعوَن يِف اخلْ ــَك يَُس ْوٰلِ
ُ
ــاىل: أ ــوهل تع ــأيت ق ــّم ي ث

ْوٰلِــَك" 
ُ
َســابُِقوَن للتعريــف باملؤمنــن ىلع ُوفـْـِق الرؤيــة القرآنّيــة لقــوهل: "أ

ــرات  ــارعون يف اخل ــم يس ــم ه ــن وصفناه ي
ّ

ــك اذل ــة ىلع أّن »أوٰل لدلالل
ــَن األعمــال وهــم ســابقون إيلهــا أي يتســابقون فيهــا؛ ألّن ٰذلــك مــن  ِم
ــزان، ج 18 ، ص 40[  ــايئ، املي ــا« ]الطباطب ــبق إيله ــًدا للس ــم مري ــون لكٍّ منه الزم ك
ـَـْرَاِت" بــكّل مــا تنضــوي عليــه ِمــن معــاٍن ومصاديــق إجرائّيــٍة؛ 

ْ
أي "اخل

ألنّهــا وردت عّمــًة معّرفــًة باأللــف والــالم، وانلكتــة يف ٰذلــك أّن اآليــة 
تؤّكــد اتلعريــف باملؤمنــن "َوُهــْم لََهــا َســابُِقوَن" مــع بيــان ثمــرة املســارعة 
ــٌق  اِت"؛ إذ »الظاهــر أّن الــالم يف "لََهــا" بمعــى إىل، و"لََهــا" متعلّ ــْرَ

َْ
"يِف اخل
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ــر  ــل اخل ــى لفع ي يس
ّ

ــان أّن اذل ــابقون« ]املصــدر الســابق، ج 18، ص 40[ تلبي بس
والعمــل الصالــح احلســن، فســرى آثــاره، وينــال ثمــاره، وحيّقــق مقصده 

ــة. وهدفــه ال حمال

ــره  ــًدا يف تفك ا جمته ــادًّ ــى ج ي يس
ّ

ــد أنَّ اذل ــا تؤّك ــات مجيعه فاآلي
ــاًل  ــون عم ــال، فيك ــَن األعم ــره ِم ــن غ ــه ِم ــاز ب ــٌل ينم ــيخلق هل عم س
خارًجــا عــن املألــوف واملتعــارف، وِمــن ثــّم يُعــّد عمــاًل مبــدًع ومبتكًرا؛ 
ألّن العمــل بٰهــذا انلمــط يفــي إىل ذروة اتلألـّـق وقّمــة اتلحليــق، يف ضوء 
ــداع  ــة ـ اإلب ــذه الســمة املهّم ــدرج ٰه ــا ىلع ابلاحــث أْن ي ــك اكن لِزاًم ٰذل
واالبتــارـ  ِمــن ضمــن ســمات املهــارة؛ ملــا هلــا ِمــن مــؤرّشاٍت واضحــاٍت 

تقــود إىل مــا آل إيلــه ابلحــث. 

ثانًيا: دّقة االختيار

ــك«  ــن ل ــر األمري ــأل خ ــتخارة: أْن تس ــر": إّن »االس ــل يف "خ  قي
]ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ص 270[، وقيــل: »املختــار يف عــرف املتلكّمــن 

يقــال لــّل فعــٍل يفعلــه اإلنســان ال ىلع ســبيل اإلكــراه« ]الراغــب، مفــردات 
ــه ىلع  ــد ترجيح ــبًا هل بع ــراه مناس ــا ي ــذ م ــرآن، ص 302[ أي أخ ــاظ الق ألف

ا، وبضميمــة صفــة ادلّقــة  غــره بغــّض انلظــر عــن كونــه خــًرا أو رشًّ
ــيء  ــاء ال ــّري باصطف ــو اتلح ــار ه ــى االختي ــون مع ــار يك إىل االختي

وانتقــاء أفضــل مــا فيــه. 

يــن 
ّ

وملعرفــة رؤيــة انلــّص ادليــّي عــن ٰهــذا املحــور نتبــرّص وصفــه لذل
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ــوَن  ــْوَل َفيَتَِّبُع َق
ْ
ــتَِمُعوَن ال ــَن يَْس ي ِ

َّ
ــاىل: اذل ــوهل تع ــة يف ق ــرّشوا باإلناب ب

ــاِب ]ســورة الزمــر:  َ بلْ
َ
ْولـُـو األ

ُ
ــَك ُهــْم أ ْوٰلِ

ُ
يــَن َهَداُهــُم اهلُل َوأ ِ

َّ
ــَك اذل ْوٰلِ

ُ
ْحَســنَُه أ

َ
أ

ــد اهلل - تعــاىل - هلــم بالبــرشى  ــن تعّه ي
ّ

ــة املباركــة تصــف اذل 18[، فاآلي

 ْ والظفــر بانلجــاة، فــي يف حمــّل عطــٍف ىلع اآليــة الّــي ســبقتها "فَبَــرشِّ
يــَن" وِمــن  ِ

َّ
ِعبَــاِد" ]ســورة الزمــر: 17[ للتعريــف بهــم؛ ولٰهــذا بــدأت بقــوهل: "اذل

َقــْوَل" للبحــث عــن 
ْ
ثــّم رشعــت تبــّن أهــّم ســمٍة فيهــم ويه "يَْســتَِمُعوَن ال

ــن دون تطــّرٍف وجحــوٍد ،وتدبّرهــم بُغيــة  ــٍة ِم احلــّق واحلقيقــة بموضوعّي
ــت  ــة ختم ــا اآلي ــذا ألفين ــل، ولٰه ــا قي ــٍر فيم ــٍر ونظ ــع بتفّك ــة الواق إصاب

ــاِب". َ بلْ
َ
ـُـو األ ْول

ُ
ــْم أ ــَك ُه ْوٰلِ

ُ
وصفهــا إيلهــم بقــوهل تعــاىل: "َوأ

وٰذلــك إشــارة إىل آثــر العقــل وفعلــه يف دفــع الشــبهة وإصابــة الواقــع؛ 
َقــْوَل" بقصــد حتــّري الفكــر 

ْ
يــَن يَْســتَِمُعوَن ال ِ

َّ
ــا أنَّ "اذل ولٰهــذا نلحــظ جليًّ

ــار  ــنَُه" الختي ْحَس
َ
ــوَن أ ــل، "َفيَتَِّبُع ــان العق  بربه

ً
ــتدالال ــه، اس ــر ب واتلدبّ

ــن  ــاع أحس ــم »باتّب ــا اكن توصيفه ــن هن ــا، وِم ــوال وأصوبه ــن األق أحس
القــول معنــاه مطبوعــون ىلع طلــب احلــّق وإرادة الرشــد وإصابــة الواقــع، 
ــّق  ــوا احل ــّي اتّبع ــد وال ــل والرش ــّق وابلاط ــن احل ــر ب ــا دار األم فلكّم
والرشــد« ]الطباطبــايئ، امليــزان،ج 23، ص 251[ دون غــره، فأصبحــوا »نّقــاًدا يف 
ــل« ]الزمخــرشّي،  ــِل واألفض ــن والَفْض ــِن واألحس ــن احلَِس ــّزون ب ــن يم ادلي
الكّشــاف، ج 2، ص 1050[، ومــا القــدرة ىلع تمــّز األحســن واختيــاره فضــاًل ىلع 

ــا.  ــا ومنطلًق ــارة تطبيًق  مصــداٌق للمه
ّ

ــه إال العمــل ب

ــال  ــه ق ــم  أنّ ــویس الاظ ــام م ــن اإلم ــياق ورد ع ــذا الس ويف ٰه
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ــا  ــة، فأّم ــة باطن ــرة، وحّج ــًة ظاه ــن: حّج ــاس حّجت »إّن هلل ىلع انل
ــول«  ــة فالعق ــا ابلاطن ــة ، وأّم ــاء واألئّم ــل واألنبي ــرة، فالرس الظاه
]الكلينــي، الــكايف، ج 1، ص 16[، ولعــّل قــول اإلمــام  يوّضــح مقصــد اآليــة 

ــاىل:  ــوهل تع ــل ق ــة تقاب ــة الظاهرّي ــان أّن احلّج ــق بي ــن طري ــة ع املبارك
يــَن َهَداُهــُم اهلُل" يف اآليــة، ىلع حــن تقابــل احلّجــة ابلاطنّيــة  ِ

َّ
ْوٰلِــَك اذل

ُ
"أ

َــاِب" ِمــَن اآليــة املباركــة نفســها؛ أي أّن  بلْ
َ ْ
ْولـُـو األ

ُ
ْوٰلِــَك ُهــْم أ

ُ
قــوهل: "َوأ

وصــول اإلنســان إىل ٰهــذه الرتبــة ِمــَن اهلدايــة عــرب احلّجتــن مبــيٌّ ىلع 
فاعلّيــة اهلل  بتقديــم ُســبُل اهلدايــة ِمــن جهــٍة، وقابلّيــة القابــل للنظــر 
خــرى، لّك 

ُ
ــن جهــٍة أ يف األقــوال النتخــاب أســلمها وأتّمهــا وأكملهــا ِم

ــة اختيارهــم.  ــك بمهــارة بصرتهــم، وبعــزم إرادتهــم، ودّق ٰذل

وتلأكيــد ٰهــذا املعــى وتأصيلــه يف القــرآن الكريــم وردت آيــاٌت ُكــٌر 
ــا  ــا َشــاِكًرا َوإِمَّ ــِبيَل إِمَّ يف ٰهــذا الســياق، منهــا قــوهل تعــاىل: إِنَّــا َهَدْينَــاُه السَّ
َكُفــوًرا ]ســورة اإلنســان: 3[، فاآليــة تبــّن أنَّ اهلدايــة بمعــى إراءة الطريــق ِمــن 

ــة  ــَن الســبيل هــو املــؤّدي إىل الغاي دون اإليصــال إىل املطلــوب، واملــراد ِم
ــا َكُفــوًرا"  ــا َشــاِكًرا َوإِمَّ املطلوبــة، وهــو ســبيل احلــّق، واتلعبــر بقــوهل: "إِمَّ
ــّنة واجلــاّدة الّــي ينبــي أْن  جــاء للتشــديد ىلع أنَّ املــراد بالســبيل هــو السُّ
يســلكها اإلنســان تلوصلــه إىل الســعادة املنشــودة، فضــاًل ىلع »أّن الســبيل 
، وأنَّ الشــكر والكفــر الذليــن يرتتّبــان  هــو املهــدّي إيلــه ســبيٌل اختيــاريٌّ
ــس  ــان، أْن يتلبّ ــار لإلنس ــتقّر االختي ــان يف مس ــرة واقع ــة املذّك ىلع اهلداي
ــرآن  ــح الق ــد أوض ــف وق ــزان، ج 20، ص 134[، كي ــايئ، املي ــاء« ]الطباطب ــا ش بأيّهم
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الكريــم أّن مقّدمــات االهتــداء قــد أودعهــا اهلل - تعاىل - يف نفس اإلنســان 
وك إيلــه كســب نتــاج 

ُ
ي أ

ّ
فطريًّــا دلرجــة تلبّســها فيــه ذاتيًّــا، يف الوقــت اذل

بَــرَشِ  لَِمــن َشــاء ِمنُكـــْم 
ْ
ِّل خيــاره، وٰهــذا مــا أّكــده قــوهل تعــاىل: نَِذيــًرا ل

ــر: 36 - 38[،  ــٌة ]ســورة املّدثّ ــبَْت رَِهينَ ــا َكَس ــٍس بَِم ــَر  لُكُّ َنْف خَّ
َ
ْو َيتَأ

َ
َم أ ــدَّ ن َيتََق

َ
أ

فقــوهل: "لَِمــن َشــاء ِمنُكـــْم" بــدٌل ِمــَن البــرش؛ بليــان أنَّ اإلنذار يعــّم مجيع 
البــرش ِمــَن دون اســتثناٍء، مــع األخــذ باحلســبان أنَّ تفــادي إنــذار اهلل - 
ــك  ــار وٰذل ــإرادة االختي تعــاىل - مرهــوٌن بعمــل اإلنســان ومشــيئته؛ أي ب

جــّي ابليــان بقرينــة قــوهل تعــاىل: "لَِمــن َشــاء ِمنُكـــْم".

ــه  ــرّبت عن ــان ع ــل اإلنس ــر بفع ــّدم واتلأّخ ــة اتلق ــدت اآلي ــا قّي ولّم
بانلفــس بقــوهل تعــاىل: لُكُّ َنْفــٍس بَِمــا َكَســبَْت رَِهينٌَة تلحديد أّن كســب 
اإلنســان مرتهــٌن بعملــه، وأّن العمــل ِمــن تقــّدم أو تأّخــر هــو إّمــا الســي 
اجلــاّد التّبــاع احلــّق، ومصداقــه اإليمــان فضــاًل ىلع العمــل الصالــح، أو 
عــدم االمتثــال ومصداقــه الكفــر ]الطباطبــايئ، امليــزان، ج 20، ص 103[، والفســاد 
ــة  ــها الفكرّي ــة ومباني ــة القرآنّي ــَن املنهجّي ــط ِم ــذا انلم ــاد، وبٰه واإلفس
ــم  ــه واتلحّكـ ــتنطاق مؤّهالت ــّي باس ــو املع ــان ه ــدي إىل أّن اإلنس نهت

ــاره. ــه واختي ــه للوصــول إىل مقصــده ومــراده بمحــض إرادت بقدرات

نســتجي ِمــَن اآليــات املباركــة أّن اإلنســان بمقــدوره االختيــار، وهــو 
املقصــود بانتخــاب الــرصاط املســتقيم - بإرادتــه - وٰذلــك يــؤول بــه إىل 
ــَن  ــمة ِم ــذه الس ــت ٰه ــذا اكن ــارة، وبٰه ــتنطقة بامله ــّوة املس ــج املرج انلتائ

ــة. ــة للمهــارة ال حمال الســمات اذلاتّي
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ــا  ــا َم ــَعَها لََه  وُْس
َّ

ــا إِال ــُف اهلُل َنْفًس ــاىل: اَل يَُكلِّ ــوهل تع ــوف ىلع ق وبالوق
ــبَْت ]ســورة البقــرة: 286[ يمكــن القــول: إّن اآليــة  تََس

ْ
ــا اك ــا َم َكَســبَْت وََعلَيَْه

ــا  ــاب م ــّي بانتخ ــو املع ــان ه ــوص أنَّ اإلنس ــه خبص ــى نفس ــد املع تأكي
ي يتحّمــل أوزار عملــه 

ّ
يــراه مناســبًا إليمانــه وعملــه دون غــره، فهــو اذل

ي نــرى فيــه أنَّ اآليــة قّيــدت ٰذلــك بمــا 
ّ

ا، يف الوقــت اذل خــًرا اكن أو رشًّ
يتناســب وقــدرة اإلنســان الطبيــيّة الفطرّيــة منهــا والعقلّيــة، إذ حُيســب 
ــم  ــي ىلع الرغ ــة، ف ــا الفكرّي ــة ومبانيه ــة القرآنّي ــد للمنظوم ــذا القي ٰه
ّفــز امللكَّــف بالســي لكســب املهــارات انلظرّيــة واتلطبيقّيــة، 

ُ
ِمــن أنّهــا حت

وتؤّكــد عليهــا عــرب اســتنطاق قدراتــه واســتعداده اذلايّت لرتمجــة قدراتــه 
ــق عليــه بمــا هــو خــارج حــدود الطاقــة هل، فالوســع  ــم تضّي ــا، ل إجرائيًّ
يف اآليــة املباركــة يعــي »الطاقــة، ووســع اإلنســان؛ أي مــا تســعه قدرتــه 
ومــا تتحّملــه طاقتــه« ]الســبزوارّي، مواهــب الرحٰمــن، ج 4، ص 51[؛ ولٰهــذا يمكــن أْن 
ــال  ــَن األفع ــا يصــدر عــن اإلنســان ِم ــة ديلــاًل ىلع م ــة املبارك ــّد اآلي نع
ــعه  ــه تس ــال كأنّ ــَن األعم ــان ِم ــه اإلنس ــدر علي ــا يق ــة »فم االختيارّي
ــة«  ــى الطاق ــه مع ــق علي ــعه فانطب ــه ال تس ــدر علي ــا ال يق ــه، وم قدرت

]الطباطبــايّئ، امليــزان،ج 2، ص 449[ وهــو مــا عــرّبت عنــه اآليــة بالوســع.

وبــإزاء موازيــن مبــاين انلــّص ادليــّي الفكرّية بــأداء تكليف اإلنســان 
نيــط بــه ىلع وفــق القــدرة ِمــن جهــٍة وطاقتــه الّــي تتناســب معهــا 

ُ
بمــا أ

ــة  ــة املبارك ــه اآلي ي عرضت
ّ

ــرآيّن اذل ــار الق ــر املعي خــرى، أّط
ُ
ــٍة أ ــن جه ِم

ــن  ــه ِم ــوٌل إيل ــو موك ــا ه ــار م ــه يف اختي ــن نفس ــان ع ة اإلنس
ّ

ــؤويل مس
ــا  ــا َم ــك بقــوهل تعــاىل: "لََه ــن عمــل، وٰذل ــه ِم ــب علي إيمــاٍن، ومــا يرتتّ
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ــس يه  ــأّن انلف ــت ب ــة ّصح ــبَْت"، فاآلي تََس
ْ
ــا اك ــا َم ــبَْت وََعلَيَْه َكَس

ــة الكريمــة  ــر اآلي ــّل رّس تعب ا اكن أم خــًرا، ولع ــار، رشًّ ــة باالختي املعنّي
بـــ "الكســب" و"االكتســاب" إشــعاٌر بــأّن "الكســب" يطلــق ىلع األعمــال 
الصاحلــة الّــي تتحّقــق برغبــٍة داخلّيــٍة تتناســب وفطــرة اإلنســان 
ــه األعمــال  ــراد من ــر اثلــاين وي ــه، ىلع حــن يُطلــق اتلعب وطبيعــة قدرت
ــل، ج 2، ص 176[؛  ــريازي، األمث ــكارم الش ــان ]م ــة اإلنس ــرة وطبيع ــايف الفط ــي تن الّ
ــد  ي حيص

ّ
ــو اذل ــه وه ــا يعمل ــّرٌ فيم ــرٌّ خم ــو ح ــان ه ــي إىل أّن اإلنس نلنت

ثمــار ٰذلــك العمــل ويتّبــع آثــاره َجــَزاء ِوفَاقًــا ]ســورة النبــإ: 26[، ومــن هنــا 
ُعــّد اختيــار اإلنســان مــدار قضّيــة اتلغيــر ورشطهــا، وِمــن خــالل ٰذلــك 
يمكنــه إدراك انلتائــج املتوّخــاة ]الصــدر، املدرســة القرآنيّــة، ص 95[ حبكــم العالقــة 

بــن الــرشط واجلــزاء.

يف ضــوء مــا تقــّدم ِمــن عــرٍض بلعــض اآليــات الكريمــة ينكشــف نلا 
أّن اإلنســان حــرٌّ يف اختيــار مــا يعتقــد بــه، ومريــٌد فيمــا يعمــل، وألّن 
عالقتــه مــع رشط اتلغــّر عالقــٌة مّطــردٌة مع جــزاء االختيــار ونتاجئــه، إذ 
ســٍس 

ُ
ســتدور انلتائــج يف فلــك رشطهــا، فلكّمــا اكن االختيــار مبنيًّــا ىلع أ

علمّيــٍة دقيقــٍة ورصينــٍة اكنــت انلتائــج مســاويًة ملقّدماتهــا وموافقــًة هلــا 
ــلوك  ــليمة والس ــد الس ــاب العقائ ــّد يف انتخ ــّل اجِل ــا، ولع ــًرا وباطنً ظاه
ــة،  ــة والعملّي ــّد مهــارًة إلتقــان اجلنبتــن انلظرّي الســوّي املوافــق هلــا تُع
وِمــن هنــا ســى ابلاحــث إىل أْن يــدرج ٰهــذه الســمة ِمــن ضمــن الســمات 

اذلاتّيــة املرهونــة باإلنســان نفســه.
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ثالًثا: الفوز بالتمكين

ذهــب بعــض أنَّ املــان هــو »املوضــع احلــاوي للــيء، وقيــل: مكنْتُُه 
ــال  ــرآن، ص 772[، وق ــاظ الق ــردات ألف ــايّن، مف ــب  األصفه ــَن« ]الراغ ــُت هُل َفتَمك ومكنْ
ــَن الفعــل وتدخــل  ــه ِم الطــربيّس إنَّ اتلمكــن: »إعطــاء مــا يتمّكـــن ب
ــل اتلمكــن  ــاج إيلــه الفاعــل، وقي ــا حيت ــة وســائر م ــه القــدرة واآلل في
ــل إىل  ــاج الفاع ــا حيت ــه كم ــٌل يف األّول؛ ألنّ ــك داخ ــع، وٰذل ــة املوان إزال
الفعــل إىل اآلالت حيتــاج إىل زوال املوانــع« ]الطــريّس، مجمــع البيــان، ج 6، ص 20[، 
وىلع أســاس ٰذلــك يمكــن القــول إنَّ اتلمكــن ُعــدُّ الــيء متاًحــا للفاعل 
، واتلمكــن هــو إّمــا أْن  فًــا بــه، وهــو ىلع نمطــن معنــويٍّ ومــاّديٍّ وُمترَصَّ
يُمنــح الفاعــل املنافــع أو يـُـدرأ املضــاّر عنــه أو لكيهمــا، أّمــا قونلــا الفــوز 

باتلمكــن: فهــو الظفــر بــه. 

ــا أّن اهلل -  ــي مفاده ــة الّ ّي
ٰ
ــة اإلهل ــة اخلالف ــا إىل نظرّي ــن يقودن اتلمك

ــة املخلوقــات باســتخالفه يف األرض،  تعــاىل - اصطــى اإلنســان دون بقّي
رِْض َخِليَفــًة ]ســورة 

َ
َماَلئَِكــِة إيِنِّ َجاِعــٌل يِف األ

ْ
لقــوهل تعــاىل: َوإِْذ قَــاَل َربُّــَك لِل

البقــرة: 30[، والفائــدة تكمــن ِمــَن األبعــاد الكمايّلــة يف الُمســتِخِلف املتجلّية 

يف الُمْســتْخلَف، ىلع أســاس أنَّ اإلنســان األكمــل هــو ظــّل اهلل يف األرض، 
ــك االســتخالف ومســبّباته  ــأ - ســبحانه - أســباب ٰذل ي هّي

ّ
يف الوقــت اذل

ْســَماَء لُكََّهــا ]ســورة البقــرة: 31[ تلتجــّى عــرب ٰذلــك 
َ ْ
لقــوهل تعــاىل: وََعلَّــَم آَدَم األ

عملّيــٌة منســجمٌة بــن حاكمّيــة اهلل - تعــاىل - ىلع املخلوقــات ِمــن جهــٍة، 
خــرى، فضــاًل 

ُ
وحاكمّيــة اإلنســان - بالعنــوان اخلــاّص - ىلع الكــون مــّرًة أ
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ــة  ــن اخلالف ــي تتضّم ــة، الّ ــة الكونّي ــفة اخلالف ــان لفلس ىلع إدراك اإلنس
ــّر  ــدأ اتلغ ــذا مب ــا، وك ــارة األرض وإحيائه ــزوم عم ــدأ ل ــها، ومب نفس
ــة،  ــك انلظرّي ــل تلل ــجام املتام ــَن االنس ــًقا ِم ــّل نس ــالح، لتش واإلص
ــئ عــّدة مقّومــاٍت تلفعيلهــا  ــي اقتضــت حكمــة اهلل - تعــاىل - أْن تُهّي الّ
منهــا: ابُلعــد الفكــرّي لرؤيــة نظرّيــة اخلالفــة، وتطويــع الُســبُل واألدوات 
واتلمكــن منهــا، ثــّم ترمجــة اتلمكــن بإصــالح اإلنســان نلفســه وإحيــاء 

ــة يف القــرآن الكريــم، ص 399 و401[ ــن وجــوٍد. ]الكــاميّل، التنميــة البرشيّ ــه ِم مــا حييــط ب

ولغــرض عــرض مبــى انلــّص ادليــّي الفكــرّي لســمة الفــوز باتلمكن 
عــرب تطويــع ظــروف احليــاة الّــي حتيــط بــه بمهــارٍة وإتقــاٍن نقــف عنــد 
ــْنَ  َب

َ
ــاِل فَأ بَ ِ

ْ
رِْض َواجل

َ
ــَماَواِت َواأل ــَة ىلَعَ السَّ َمانَ

َ
ــا األ ــا َعَرْضنَ ــاىل: إِنَّ ــوهل تع ق

 ]ســورة  ً
ــوال ــا َجُه ــُه اَكَن َظلُوًم ــا اإِلنَســاُن إِنَّ ــا وََحَلََه ــَفْقَن ِمنَْه ْش

َ
ــا َوأ نََه

ْ
ن حَيِْمل

َ
أ

األحــزاب: 72[، فبغــّض انلظــر عــن مضامــن اآليــة الكريمــة وتعــّدد األقــوال 

ــل  ــَل ح ــان قَِب ــاُن" أي أّن اإلنس ــا اإِلنَس ــوهل: "وََحَلََه ــتوقفنا ق ــا، يس فيه
ــة خلقــه، وأنَّ قبــوهل حلملهــا مبــيٌّ ىلع  ــة دون بقّي ّي

ٰ
ــَة" اإلهل َمانَ

َ
ــذه "األ ٰه

ــا  ــبُل حتّمله ــَح ُس ي ُمِن
ّ

ــد اذل ــه الوحي ــة؛ ألنّ إدراكــه لعظمــة شــأن األمان
ْســَماَء 

َ ْ
تكوينيًّــا، ويف مقّدمتهــا "العلــم" لقــوهل تعــاىل: وََعلَّــَم آَدَم األ

ــا:  ــدرن ىلع حله ــم يق ــرى ل خ
ُ
ــات األ ــد املخلوق ــن جن ــا، ىلع ح لُكََّه

ــّن  ــيٌّ ىلع قصوره ــّن مب ــا وإنَّ إباءه ــَفْقَن ِمنَْه ْش
َ
ــا َوأ نََه

ْ
ن حَيِْمل

َ
ــْنَ أ َب

َ
فَأ

ــود  ــدم وج ــّن لع ــا" أي خوفه ــَفْقَن ِمنَْه ْش
َ
ــة "َوأ ــك بقرين ، وٰذل

ّ
ــس إال لي

ــٌل  ــان مؤّه ــد أّن اإلنس ــن جن ــّن، ىلع ح ــة فيه ــة اتلكوينّي ــالك األمان م
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تكويــيٌّ تللــك الواليــة عــن طريــق مؤّهالتــه العقلّيــة وقدراتــه ابلدنّيــة 
ــانّية. ــه انلفس وطاقات

ــي  ــة الّ ــة اآلي ــد دالل ــن نرص ــة ح ــة املبارك ــد اآلي ــّى مقاص تتج
َكِت َوَيتُوَب  ُمــرْشِ

ْ
ِكــَن َوال ُمرْشِ

ْ
ُمنَافَِقــاِت َوال

ْ
ُمنَافِِقــَن َوال

ْ
َب اهلُل ال تعّقبهــا: يِلَُعــذِّ

ــزاب: 73[،  ــورة األح ــا ]س ــوًرا رَِّحيًم ــاِت َوَكَن اهلُل َغُف ُمْؤِمنَ
ْ
ــَن َوال ُمْؤِمِن

ْ
اهلُل ىلَعَ ال

فاآليــة جــاءت تلبــّن الفــرق بــن َمــْن حافــظ ىلع مــا اســتؤمن عليــه ِمَن 
املؤمنــن، وَمــن خــان أمانتــه ِمــَن املنافقــن واملرشكــن، وٰهــذا مــا يفّر 
  ً

وىل - حمــّلّ اتلدبّــر - بقــوهل: إِنَّــُه اَكَن َظلُوًمــا َجُهــوال
ُ
اختتــام اآليــة األ

ــن  ــرق ب ــان الف ــّم بي ــن ث ــه األّويّل، وِم ــان بعنوان ــة اإلنس ــان حقيق بلي
ــاًل  ــان أه ــون اإلنس ــل يف أْن يك ــوّي؛ ألّن األص ــم اثلان ــن بعنوانه الطرف
ــة  ــه إىل مرتب ــي ب ــن أْن ترت ــاٍت يمك ــن َملَ ــٌن ِم ــو اكم ــا ه ــة بم لأمان
هلــم ِمــن قـُـدرات باختيار 

ُ
اخلالفــة، نلنتــي أّن اإلنســان قــادٌر حبكــم مــا أ

ي يفــرتق بــه َمــْن 
ّ

حــل األمانــة وحتّملهــا أو اإلعــراض عنهــا، بيــد أّن اذل
اكن أهــاًل للواليــة مّمــن هــو دونــه أنـّـه فــاز بمــا ُمّكـــن عــرب أداٍء ماهــٍر 

ىلع املســتوين انلظــرّي والعمــّي. 

ــى  ــد ىلع مع ــع ايل ــة نض ّي
ٰ
ــة اإلهل ــة اخلالف ــوات نظرّي ــة خط وملتابع

ــوهل  ــي ق ــة، ف ــل اخلالف ــن مراح ــّية ِم ــة األساس ــن يف املرحل اتلمك
ــتَْخِلَفنَُّهم  ــاِت لَيَْس احِلَ ــوا الصَّ ــْم وََعِملُ ــوا ِمنُكـ ــَن آَمنُ ي ِ

َّ
ــَد اهلُل اذل ــاىل: وََع تع

ي  ِ
َّ

ــُم اذل ــْم ِدينَُه ــَنَّ لَُه َُمكِّ ــْم َويلَ ــن َقبِْلِه ــَن ِم ي ِ
َّ

ــتَْخلََف اذل ــا اْس رِْض َكَم
َ ْ
يِف األ

ــا ]ســورة النــور: 55[ نســتويح  ْمنً
َ
ــْم أ ــِد َخْوفِِه ــن َبْع ــم مِّ َُّه نلَ ُبَدِّ

َ
ــْم َويل ــَى لَُه اْرتَ
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ــه - ســبحانه وتعــاىل  ــد ب ــن خــالل وعــٍد تعّه ــة ِم ّي
ٰ
ــة اإلهل معــى الوالي

ــا يف  ــا وإحيائه ــاِت"، يف إقامته احِلَ ــوا الصَّ ــْم وََعِملُ ــوا ِمنُكـ ــن "آَمنُ ي
ّ

- لذل
األرض، بيــد أّن اآليــة تقّيــد االســتخالف باإليمــان والعمــل الصالــح، 
ي  ِ

َّ
ــُم اذل ــْم ِدينَُه ــَنَّ لَُه َُمكِّ ــوهل: َويلَ ــم لق ــن وراء تمكينه ــبب ِم ــا الس فهم

ــئ عــن أّن  ــذا الوصــف ينب ــر اتلمكــن بٰه ــّل تصوي ــْم، ولع ــَى لَُه اْرتَ

ــرًصا؛  ــوًزا ون ــٍن ف ــاٍت ويق ــاٍن وثب ــه بإتق ــن من ــيء اتلمّكـ ــر بال الظف
ــا  ــن هن ــلوكيًّا، وِم ــا وس ــان عقديًّ ــارة أداء اإلنس ــن مه ــٌع ِم ــه ناب ألنّ
َُّهــم ِمــن َبْعــِد َخْوفِِهــْم  نلَ ُبَدِّ

َ
نلحــظ تــّي ٰهــذا املعــى يف قــوهل تعــاىل: َويل

ــا وإبــدال الــيء يعــي رفعــه، واســتبدال اخلــوف باألمــن، وىلع  ْمنً
َ
أ

ــارة  ــأداء مه ــوٌز ب ــو ف ــا ه ــن إنّم ــوز باتلمك ــم أّن الف ــك نفه ــاس ٰذل أس
اإلنســان واجتهــاده يف بــذل لّك مــا بوســعه تلحقيــق مقّدمــات اتلمكــن 

ــان. ــة لإلنس ــة اذلاتّي ــة باحلرك ــا املرهون وخواتيمه

ــّي  ــّي والعم ــتوين العل ــاس املس ــربًة ىلع أس ــاًرا معت ــن آث وألّن للتمك
اقتــى ابلحــث انلظــر يف مقّدماتهــا فضــاًل ىلع ثمارهــا ِمــن خــالل اتلدبّر 
اَكَة  ــزَّ ــُوا ال ــاَلَة َوآتَ ــوا الصَّ قَاُم

َ
رِْض أ

َ
ــْم يِف األ نَّاُه كَّ ــَن إِن مَّ ي ِ

َّ
ــاىل: اذل ــوهل تع يف ق

ُمــوِر ]ســورة الحــّج: 41[، إذ 
ُ ْ
ُمنَكــِر َوهلِلِ َعقِبَــُة األ

ْ
َمْعــُروِف َوَنَهــْوا َعــِن ال

ْ
َمــُروا بِال

َ
َوأ

يتجــّى نلــا معــى اتلمكــن وآثــاره الـّـي حنــن بصددهــا، وال ســّيما عندمــا 
تعــّرض اآليــات الـّـي ســبقتها وصًفــا دقيًقــا لســمات املؤمنــن وخصائصهم 
ــي ِمــن خالهلــا يمكــن مالحظــة حمــّددات اتلمكــن  ]ســورة الحــّج: 38 - 40[ الّ

ــا:  ــوع منه ــات املوض ــّد مقّوم ــٍة تُع ــماتٍ خاّص ــد س ــرب رص ــه ع ومقّدمات
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اإليمــان، والعمــل اجلــاّد، وإقامــة العــدل، وبذل اجلهــد، والصرب، والســي 
تلحقيــق األهــداف، واالجتهــاد واجلهــاد يف صــّد عــوارض اتلمكــن، وِمن 
ثــّم تتويــج لّك ٰذلــك بانلــرص عــرب الفــوز باتلمكــن نفســه؛ ولٰهــذا نلحــظ 
أّن آيتنــا حمــّل ابلحــث تــأيت خاتمــًة لــّل مــا تقــّدم ِمــن ســمات للمؤمنــن 
يــَن"، وِمــن ثــّم تقّيــد عملّيــة  ِ

َّ
تلعــرف بهــم ِمــن جديــٍد بقــوهل تعــاىل: "اذل

ــود  ــزوم وج ــان ل ــرشط "إِْن" بلي ــرف ال ــالل ح ــن خ ــرشوٍط ِم ــن ب اتلمك
يَن  ِ

َّ
مقّومــات للتمكــن تُعــّد رشًطــا إلتمامــه ومصداقًــا هل ودالـّـًة لواقعــه "اذل

رِْض" وِمــن هنــا نــدرك أّن اآليــة تعــرض صفــة املؤمنــن 
َ ْ
نَّاُهــْم يِف األ كَّ إِن مَّ

َمْعــُروِف َوَنَهــْوا َعــِن 
ْ
َمــُروا بِال

َ
اَكَة َوأ ــالَة َوآتـَـُوا الــزَّ قَاُمــوا الصَّ

َ
حــال اتلمكــن: أ

ــي يكــون خرهــا  ــن ثمــار اتلمكــن الّ ــذه الصفــات ِم ــِر؛ ألّن ٰه ُمنَك
ْ
ال

خــروّي؛ ولٰهذا تؤّطــر اآلية 
ُ
للمؤمنــن وغرهــم ىلع الصعيديــن ادلنيــوّي واأل

ُمــوِر" تلّيًــا للنــرص وتأكيــًدا 
ُ ْ
املباركــة لّك مــا تقــّدم بقــوهل: "َوهلِلِ َعقِبَــُة األ

ــق  ــٍر طاب ــٍح ماه ــٍل صال ــدوا بعم ــوا واجته ــن آمن ــاًرا لذلي ــن وإكب للتمك
الواقــع بإتقــاٍن، ولعــّل فــوز املؤمنــن باتلمكــن وبذهلــم للجهــد إلحيائهــم 
ســّنة اهلل - تعــاىل - ِمــَن الســمات اذلاتّيــة الّــي يمكــن رصدهــا بوصفهــا 
إحــدى أهــّم ســمات املهــارة، فــي تفتقــر إىل أداٍء جــادٍّ ومتقــٍن ومتمــّزٍ 

خــرى.
ُ
يتبايــن ِمــن فــرٍد آلخــر وِمــن فئــٍة أل

ولّمــا اكن اإلنســان هــو املعــّي بتلــك العملّيــة اتلفاعلّيــة، فإنـّـه خنلص 
ِمــن ٰذلــك إىل أنـّـه ينبــي عليــه أْن يطــّوع مــا ُســخر هل بتمكينــه هلــا؛ بُغية 
حتقيــق مبتــى اخلالفــة تلكــون العنــرص األســاس فيهــا، وٰهــذا يســتديع 
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ــذا يعــوزه بــذل اجلهــد والعمــل  ــا، إذ ال يــى أّن فــوزه ٰه فــوزه متمّكنً
وك إيلــه؛ ذلا ســى ابلحــث 

ُ
بمهــارٍة عيلــٍة فريــدة انلظــر إلتقــان مــا أ

إىل أْن يُعــّد ٰهــذه الســمة ِمــن ضمــن الســمات اخلاّصــة واذلاتّيــة؛ ألنّهــا 
مرهونــٌة باإلنســان نفســه، بتحريــر قــواه بوصفهــا وســيلًة للوصــول إىل 

هدفــه ومســعاه. 

الخاتمة 

ــج متعــّددٍة اســتخلص أهّمهــا  ــذا املوضــوع إىل نتائ ــا يف ٰه 1 ـ توّصلن
ــو اآليت: ويه ىلع انلح

ســلوبه وتعبــره لفًظــا ومعــًى، دلرجــة 
ُ
2ـ  امتــاز القــرآن الكريــم يف أ

أْن ارتقــت مضامينــه منفتحــًة ىلع اإلنســان بمــا يوافــق فطرتــه وواقــع 
كينونتــه وتركيبتــه اتلكوينّيــة والعقلّيــة وانلفســّية.

3 ـ يف ضــوء املبــاين الفكرّيــة للنــّص ادليــّي يعتقــد ابلاحــث وجــود 
ــٍة  ــف، متمّثل ــٍة بامللكَّ ــة ذات صل ــة والقيمّي ــم ابلنائّي ــٍة للمفاهي حرك
بقّوتــن همــا: ادلفاعّيــة (قــّوة الصــّد) والقــّوة اتلنويرّيــة (قــّوة اجلــذب).

ــٍة ىلع وفــق مبــاين انلــّص  4 ـ تبــّى ابلاحــث وجــود ســماٍت موضوعّي

ــد  ــة، والقواع ــة اللكّّي ّي
ٰ
ــن اإلهل ــرض الس ــت بع ــة اختّص ــّي الفكرّي ادلي

ــٍة  ــل انلظــر، ىلع حــن نلحــظ وجــود ســماٍت ذاتّي ــي ال تقب املطلقــة الّ
تبّنــت عــرض املفاهيــم املالزمــة لــأداء النســّي والـّـي ختضــع لالجتهاد. 
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ــرض  ــم يف ع ــرآن الكري ــاصٍّ للق ــٍط خ ــود نم ــث وج ــرى ابلاح 5 ـ ي

املفاهيــم وســماتها فكريًّــا ومنهــا عرضــه ملفهــوم املهــارة وســماته اخلاّصــة 
ــة. فضــاًل ىلع الســمات العاّم

ــرّي  ــرف الفك ــارة يف الع ــة للمه ــة املوضوعّي ــمات اخلاّص 6 ـ إّن الس

القــرآيّن يه اآليت: إرشاقــات الصــالح واإلصــالح، واإلحســان والكمــال 
ــتقامة. ــرايّئ، واالس اإلج

7 ـ اشــتهر االســتعمال القــرآيّن لإلصــالح بعنايتــه للصــورة واملــاّدة، 

ــًة بــن املفهــوم واملصــداق، تلكــون مــآل  ــا جعــل منــه حركــًة مرّكب مّم
ــة للمهــارة. تلــك احلركــة إحــدى أهــّم الســمات املوضوعّي

8 ـ إن اإلحســان هــو حــاٌل للنفــس تســتحرض فيهــا اإلخــالص 

واإلتقــان يف االعتقــاد والقــول والعمــل، ويستشــعر فيها اإلنســان ســالمة 
فكــره وصــدق اعتقــاده وكمــال عملــه، مّمــا دفــع بابلاحــث أْن يُعــّد ٰهــذه 

ــة للمهــارة. ــن ضمــن الســمات اخلاّص الصفــة ِم

 
ً

9 ـ تُعــّد االســتقامة يف منظــور القــرآن الكريــم اتلثّبــت بالــيء قــوال

ــة؛ ذلا  ــبيل ادلوام وادليموم ــًة ىلع س ــًة وصنع ــه صف ــّبه ب ــاًل، والتش وفع
عّدهــا ابلاحــث ِمــن ضمــن الســمات املوضوعّيــة للمهــارة؛ ألنّهــا تمّثــل 

لّك عمــٍل متقــٍن وجــادٍّ موافــٍق للواقــع.

10 ـ حيســب ابلاحــث أّن الســمات اخلاّصــة اذلاتّيــة للمهــارة يف ضــوء 

املبــاين الفكرّيــة للنــّص ادليــّي يه: اإلبــداع واالبتــار، ودّقــة االختيار، 
والفــوز باتلمكــن.
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11 ـ يــرى ابلاحــث ِمــن خــالل رصــده بلعــض آيــات القــرآن الكريــم 

ــّد  ــان واجل ــال باإلتق ــَن األعم ــره ِم ــن غ ــاز ع ــويٍّ انم ــٍل س أّن لّك عم
واجلــودة، وِمــن ثــّم خــرج عــن املألــوف واملتعــارف، يُعــّد عمــاًل مبــدًع، 

ــة للمهــارة. اســتحّق أْن يــدرج ِمــن ضمــن الســمات اخلاّصــة اذلاتّي

12 ـ انكشــف للباحــث أنَّ اإلنســان حــرٌّ يف اختيــار مــا يعتقــد بــه، 

ومريــٌد فيمــا يعمــل، وأنَّ عالقتــه مــع رشط اتلغــّر عالقــٌة مّطــردٌة مــع 
جــزاء االختيــار ونتاجئــه، مّمــا دفعــه أْن يُعــّد مبــدأ االختيــار ِمــن ضمــن 

الســمات اذلاتّيــة اخلاّصــة املرهونــة باملهــارة.

13 ـ توّصــل ابلاحــث إىل أّن رؤيــة القــرآن الكريــم تفــرض ىلع 
ــى  ــق مبت ــة حتقي ــا بُغي ــه هل ــخر هل بتمكين ــا ُس ــّوع م ــان أْن يط اإلنس
اخلالفــة يلكــون العنــرص األســاس فيهــا؛ ذلا عّدهــا ِمــن ضمن الســمات 

ــارة. ــة للمه ــة واذلاتّي اخلاّص
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)*(

الخالصة

ســوف نبــّن يف ٰهــذا املقــال أّن للمعرفــة ادلينّيــة مصــادر ومنابــع متعــّددًة للوصــول 
إيلهــا، معتمديــن ىلع املنهــج االســتداليّل املنطــّي وســرة أهــل العقــل املؤّيــد بانلقــل 
ــق  ــود اخلال ــن وج ــن م ــد ادلي ــول عقائ ــة أص ــا يف معرف ــل، كم ــا العق ــرب. فمنه املعت
ــة  ــام العملّي ــض األح ــة، أو بع ــة العاّم ــّوة واإلمام ــاد وانلب ــده، واملع ــه وتوحي وصفات
اكألخــالق.  ومنهــا احلــّس وانلقــل عــن املعصــوم (املرجعّيــة)، إذ إنـّـه  قــد أخــذ املعرفة 
مــن املنبــع األصــّي وهــو الــويح واإلهلــام، ومــن ثــّم نقلــت منــه إيلنــا إّمــا عــن طريــق 
احلــواّس منــه مبــارشًة، وإّمــا عــن طريــق انلقــل املعتــرب.  ومصــادر املعرفــة ادلينّية يه: 
»احلــّس، العقــل، اإلهلــام، الــويح، املرجعّيــة«. فمــن خــالل ٰهــذا املقــال ســوف نتوّصل 
إىل أّن ٰهــذه املصــادر داخلــٌة ضمــن دائــرة مصــادر املعرفــة للبــرش، وأّي انتقــاٍص منهــا 

يعــي انتقاًصــا للمعرفــة ابلدهّيــة للبــرش؛ وحينئــٍذ ال يبــى حجــٌر ىلع حجــٌر!

اللكمات املفتاحّية: املصدر - املعرفة - ادلين - العقل - الويح - اإللام  املرجعّية.
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The Sources of Religious Knowledge

Hussein Al-Haji 

Summary

In this article I will show that there are many sources, through which 

one can get to religious knowledge, relying on the logical deductive 

approach, along with the deportments of reasonable people that have 

been confirmed by reliable tradition.

One of those sources is reason, like in knowing the fundamentals of 

religious doctrines, such as the existence of the Creator, His attributes 

and oneness, resurrection, prophethood, general imamate, and also 

some practical rulings, like morals.

Other sources are perception and the transmission of traditions 

)hadith( from the infallibles )authority(, because the infallible authority 

has taken knowledge from its original source, that is revelation and 

inspiration, and then it has been transmitted from him to us, either 

directly from him by senses, or through reliable transmission.

The sources of religious knowledge are: “sensual, reason, inspiration, 

revelation, authority.”

Through this article, I conclude that these sources are within the 

circle of the sources of human knowledge, and interrupting any one 

of them means the interruption of human axiomatic knowledge of 

human beings; and consequently, nothing shall be safe!

Keywords: source, knowledge, religion, reason, revelation, inspiration, 

authority.
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المقّدمة 

إن املعــارف البرشّيــة كثــرٌة ومتنوّعــٌة وهلــا جمــاالٌت متعــّددٌة، 

، وبعضهــا متعلّــٌق  فبعضهــا عمٌّ مشــرتٌك وبعضهــا خمتــصٌّ يف جمــاٍل معــّنٍ

ــٍة.  ــوٍر اعتبارّي ــا بأم ــٍة، وبعضه ــوٍر حقيقّي بأم

وطريــق املعرفــة إىل ابلعــض منهــا العقــل، وبعضهــا انلقــل، وابلعــض 

اثلالــث يكــون عــن طريــق احلــّس واتلجربــة، وابلعــض الرابــع مشــرتٌك، 

أي: يشــرتك فيــه أكــر مــن طريــٍق.

ــل  ــًة: العق ــّية ثالث ــة األساس ــرق املعرف ــون ط ــك تك ــاس ٰذل وىلع أس

ــس. ــل واحل وانلق

ــاظ  ــك بلح ــة، وٰذل ــة ادلينّي ــرش يه املعرف ــارف الب ــة مع ــن مجل وم

متعلّــق املعرفــة، ومــن اخلطــإ تقســيم املعرفــة إىل معرفــٍة برشّيــٍة - غــر 

ــة. ــة البرشّي ــة يف املعرف ــة ادلينّي ــول املعرف ــك دلخ ــٍة؛ وٰذل ــٍة - ودينّي دينّي

ــها  ــة وأسس ــة ادلينّي ــادر املعرف ــن مص ــث ع ــرى أّن ابلح ــارٍة أخ وبعب

ليــس خارًجــا عــن إطــار املعرفــة البرشّيــة؛ الن املتلــّي للمعرفــة ادلينّيــة 

هــم بــرٌش أيًضــا. نعــم، هنــاك أســٌس مشــرتكٌة بــن املعرفتــن (البرشّيــة 

ــة  ــا املعرف ــت به ــد اختّص ــا ق ــاك أسًس ــا أّن هن ــل، كم ــة) اكلعق وادلينّي

ــة اكلــويح واإلهلــام. ادلينّي
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اّوًل:التعاريف

1: تعريف المصدر

لغًة:

ــره: أّن  ــاُل. وتفس ــه األفع ــُدُر عن ي تَص
ّ

ــة اذل ــُل اللكم ــَدُر: أص املص
ــْمع واحِلفــظ، وإنما  هــاب والسَّ املصــادر اكنــت أّوَل الــكالم، كقولــك: اذلَّ
ــماًع  ــمَع ســمًعا وَس ــا، وَس ــَب َذهابً َصــَدرت األفعــاُل عنهــا، فيقــال: َذَه

ــة، ج 12، ص 95[ ــب اللغ ــروّي، تهذي ــدّي، العــني، ج 7، ص 96؛ اله ــا. ]الفراهي ــَظ ِحفًظ وَحِف

اصطالحاً:

ــق ىلع  ــة يطل ــع يف اللغ ــع، واملنب ــو املنب ــا ه ــدر هن ــن املص ــراد م امل
ي يــرج منــه املــاء، قــال ابــن دريــد: »ونبــع الَمــاء يَنْبــُع نبًعــا 

ّ
املوضــع اذل

ــا« ]ابــن دريــد، جمهــرة اللغــة، ج 1، ص 368[. و َغرَه
َ
إِذا خــرج مــن عــٍن أ

ــارًة يكــون مصــدره ونبعــه األرض، وٰذلــك بواســطة العيــون  فاملــاء ت
واآلبــار، وأخــرى يكــون مــن الســماء وٰذلــك بواســطة األمطــار، فكٰذلــك 
ــل،  ــرى العق ــّس وأخ ــا احل ــا ومصدره ــون منبعه ــارًة يك ــة، فت املعرف

ــويح واإلهلــام.  وأخــرى ال

ــك  ــع املــاء؛ وٰذل ــة بينابي ــع احلكمــة واملعرف ــد شــّبه يف اللغــة ينابي وق
، فكٰذلــك  ي هــو مــاّدة احليــاة - ينبــع مــن موضــٍع خــاصٍّ

ّ
أّن املــاء - اذل
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ــع  ــن مواض ــع م ــاة - تنب ــاّدة احلي ــا م ــي يه أيًض ــة - الّ ــة واحلكم املعرف

ــَن  ْرَبِع
َ
ــٌد أ ــَص َعبْ ْخلَ

َ
ــا أ ــوهل : »َم ــا يف ق ــه؛ كم ــاء يف نبع ــٍة اكمل معّين

ــن  ــف اب ــانِِه« ]مصّن ــِه ىلَعَ لَِس ِب
ْ
ــْن قَل ــِة ِم ِْكَم

ْ
ــُع احل ــَرْت َينَابِي  َظَه

َّ
ــا إِال َصبَاًح

ــُع  ــِه َربِي ــرآن: »َوِفي ــن  يف الق ــر املؤمن ــول أم ــيبة،ج 7، ص 80[، وق أيب ش

ــة :176[. ــة، خطب ــج البالغ ــريض، نه ــف ال ــِم« ]الرشي
ْ
ِعل

ْ
ــُع ال ــِب َوَينَابِي

ْ
َقل

ْ
ال

2: تعريف المعرفة

لغًة:

ــًة  ــَرَف« ويه أصــٌل هل كَعَرفــُت الــيَء َمْعِرفَ ــُة مصــدٌر لـــ "َع الَمعِرفَ

وِعْرفانـًـا، ويه ىلع وزن َفَعــَل ]الخليــل، العــني، ج2،ص 121[، ومعناهــا يف اللغــة هو 

ــل انلكــرة.  ــي تقاب ــم انلحــو ف ــا يف عل ــل اجلهــل، وأّم ي يقاب
ّ

ــم اذل العل

ــال،ج 2،ص 338[ ــاب األفع ــن الَقطَّاع،كت ]اب

اصطالحاً:

ــها أو  ــا بنفس ــا حبضوره ــياء إّم ــم واإلدراك لأش ــُة: يه العل الَمعِرفَ

بواســطة إحــدى طــرق املعرفــة: إمــا عــن طريــق العقــل أو احلــواّس أو 

ــا.  ــة وأنواعه ــام املعرف ــمل أقس ــف يش ــذا اتلعري ــن. وٰه ــارب اآلخري ت

ــة املعرفــة، ص 17[ ]مصبــاح يــزدي، املنهــج الجديــد يف تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 152؛ العامــيّل، نظريّ
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3: تعريف الدين

لغًة:

يــُن: يــأيت يف اللغــة بمعــى: "اجلَــزاء" و"الطاعــة" و"العــادة"، أي:  وادلِّ

ــني، ج 8، ص 73[  ــدّي، الع ــع. ]الفراهي ادلأب والطب

اصطالحاً:

ــب:  ــال الراغ ــِة؛ ق ِملَّ
ْ
ــِة أو ال يَع ِ

ــن بالرشَّ ــّرف ادلي ــن ع ــاك م هن

ــة«  ــُن اكمللّ ــة، وادلي ــتعر للرشيع ــزاء، واس ــة واجل ــال للطاع ــُن يق »وادلي

ــامٍّ؛  ــر ت ــف غ ــذا اتلعري ــرآن، ص 323[. وٰه ــب الق ــردات يف غري ــايّن، املف ]الراغــب األصفه

ــا  ــة اختصاصه ــن جه ــن، م ــن ادلي ــّص م ــة أخ ــث إّن الرشيع ــن حي م

ــْم  ــا ِمنُْكـ نَ
ْ
ــُلٍّ َجَعل ــاىل: ِل ــوهل تع ــا يف ق ــرد، كم ــلويّك للف ــب الس باجلان

رِشَْعــًة َوِمنَْهاًجــا ]ســورة املائــدة: 48[.

مــة 
ّ

العال ذكــره  مــا  فهــو  لدليــن  الشــامل  اتلعريــف   وأّمــا 

ــن  ــٌة م ــو جمموع ــن ه ــه: أّن ادلي ــره، وخالصت ــايّئ  يف تفس الطباطب

ــة الســلوكّية الراجعــة إىل  ــة، واتلعايلــم العملّي ــة العقديّ اتلعايلــم انلظرّي

ــاء ؛  ــطة األنبي ــق  بواس ــا اخلال ــي مصدره ــة الّ ــم انلظرّي اتلعايل

وٰذلــك ألجــل حتقيــق الســعادة ادلنيوّيــة واألخروّيــة لإلنســان. ]الطباطبــايّئ، 

ــزان، ج 7، ص 192[ ــري املي تفس
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4: تعريف المعرفة الدينّية

ــا:  ــة بأنّه ــة ادلينّي ــف املعرف ــن تعري ــّدم يمك ــا تق ــالل م ــن خ م
ــدّي  ــميه العق ــكال قس ــن ب ــب ادلي ــّص جان ــي خت ــوم الّ ــارف والعل املع

ــّي. ــلويّك العم والس

5: تعريف الوحي 

لغة:

أصــل الــويح يف اللغــة "إعــالٌم يِف خفــاٍء" و"الــكالم اخلــّي"، فســتعمل 
يــع"  ِكتَابَة" و"اإليمــاء" و"اإلملــام" و"اإلهلــام" و"الرَّ

ْ
يف: "اإلشــاَرة"و"ال

ــارايّب،  ــة، ج 5، ص 193؛ الف ــب اللغ ــروّي، تهذي ــدّي، العــني، ج 3، ص 320؛ اله ــالة". ]الفراهي و"الرس
ــم، ج 3، ص 314[ ــيبايّن، الجي ــوان األدب، ج 3، ص 238؛ الش ــم دي معج

اصطالًحا:

الــويح هــو عبــارٌة عــن كالم اهلل  موّجــٍه لشــخٍص معــّنٍ مــن البرش 
بواســطة ملــٍك مرســٍل مــن قبلــه ســبحانه، يــرى امللــك ويســمع كالمــه 
ــرى  ــث اكن  ي ــل ، حي ــع جربائي ــم  م ــي األعظ ــا يف انل كم
شــخص جربائيــل ويســمع كالمــه. ]الراغــب األصفهــايّن، تفســري الراغــب األصفهــايّن،ج 1، 

ص 143؛ الطــرّي، تفســري الطــرّي، ج 20، ص 540[

وهنــاك نــوٌع مــن الــويح مبــارٌش مــن دون توّســط ملــٍك، إّمــا بالكالم 
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مبــارشًة أو اإللقــاء يف الــروع، وهنــا يوجــد تفصيــٌل أكــر ســوف نذكــره 
الحًقــا إن شــاء اهلل تعــاىل.

6: تعريف اإللهام

لغًة:

َء:  ْ ــيَّ ــَم ال ََه ــَرُب: اتلْ َع
ْ
ــوُل ال ــع، َتُق ــَم[ أي: ابتل ــاُم ]لََه َه

ْ
ل ِ

ْ
ــل اإل أص

ــتَْوفَاُه يف فمــه.  ــِه: اْس مِّ
ُ
ِع أ ــا يِف رَضْ َفِصيــُل َم

ْ
ــَم ال ََه ــُه ]ابتلعــه[، َواتلْ ََقَم اتلْ

ََهَمــُه. قـَـاَل اهلُل  وِع فَاتلْ ــِيَ يِف الــرُّ
ْ
ل
ُ
ٌء أ نَّــُه يَشْ

َ
َهــاُم، َكأ

ْ
ل ِ

ْ
َــاِب اإل َوِمــْن ٰهــذا ابلْ

َهَمَهــا فُُجورََهــا َوَتْقَواَهــا ]ســورة الشــمس: 8[ أي: ألــى يف انلفــس 
ْ
ل
َ
: فَأ

َ
َتَعــاىل

ــايّن،  ــة، ج 5، ص 217؛ الراغــب األصفه ــس اللغ ــارس، مقايي ــن ف ــوى. ]اب ــور واتلق إدراك الفج
ــم  ــمل العل ــس« يش ــى يف انلف ــوهل: »أل ــرآن، ص 748[، فق ــب الق ــردات يف غري املف

ــويّل. ــورّي واحلص احلض

اصطالحاً:

عنــد أهــل املنطــق: وهــو عبــارٌة عــن احلـَـدِس، واحلـَـدُس هــو الوصــول 
للمعلــوم بــدون إعمــال فكــٍر ونظــٍر، بــل هــو حمــض انتقــاٍل مــن املجهــول 

إىل املعلــوم. ]حســني زاده، مبــاىن معرفــت دينــى، ص 56؛ املظّفــر، املنطــق، ج 1، ص 24[

ــب  ــه، وصاح ــام وأّول درجات ــوع اإلهل ــن ن ــوٌع م ــو ن ــدُس ه  واحلَ
ــا للمعــارف والعلــوم مــن غــره.  احلــدس القــوّي عدًة يكــون أرسع تلّقيً

]املظّفــر، املنطــق، ج 1، ص 24[ 
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ــارٌة عــن ماشــفة انلفــوس الطاهــرة للغيــب  عنــد العرفــاء: هــو عب

ــة املعرفــة، ص 179؛  ــّي. ]العامــيّل، نظريّ ــض اإللٰ ــطة الفي ــارف بواس ــا للمع وتلّقيه

ــّص 13[  ــة اإلرشاق، الن ــن، رشح حكم قطــب الدي

واملاشــفة عندهــم يه مــن ســنخ العلــم احلضــورّي، فتدخــل يف اإلهلام 

العــاّم اللغــوّي الشــامل لــكال العلمــن. ]البقاعــّي، مــرصع التصــّوف، ج 1، ص 190[

ــْدر،  ُ الصَّ
َ

ــّن هل ــب يطم قل
ْ
ــًى يِف ال ــاء مع َق

ْ
ــو إِل ــن: ه ــد املتلكّم  عن

ــٍة مــن غــر َمْعُصــوٍم. ]الســنييّك،  يــّص اهلل بـِـِه بعــض أصفيائــه َولَيـْـَس حِبجَّ

ــاد، ص 608[ ــدأ واملع ــريازّي، املب ــة، ص 68؛ الش ــات الدقيق ــة والتعريف ــدود األنيق الح

أقــول: إّن مــورد حمــور ابلحــث يف مصــادر املعرفــة ادلينّيــة هــو األخر. 

ّيــة طهــارة نفــس املتلــّي، وســوف 
ٰ
نعــم، مــن رشائــط تلــّي املعــارف اإلهل

ــّن ٰذلك. نب

الفرق بين اإللهام والمعرفة الضرورّية

ــق  ــارف بطري ــن املع ــب م ــر ويعــرف يف القل ــا يظه ــو م ــام ه إّن اإلهل

ــه. ــب من ــرتك وُيتجّن ــرّش يلُ ــق ال ــل، أو بطري ــر يلُفع اخل

ــدث  ــا حي ــٍه: أحده ــة أوج ــي ىلع أربع ــة، ف ــارف الرضورّي ــا املع وأّم

عنــد املشــاهدة، واثلــاين عنــد اتلجربــة، واثلالــث عنــد األخبــار 

ــة، ص 68[ ــروق اللغويّ ــم الف ــكرّي، معج ــل. ]العس ــات العق ــع ببدهّي ــرة، والراب املتوات
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ثانًيا:طرق تحصيل المعرفة الدينّية

ــرش،  ــة للب ــادر املعرف ــع مص ــرتكٌة م ــة مش ــة ادلينّي ــادر املعرف إّن مص
باســتثناء الــويح واإلهلــام، حيــث همــا مــن خمتّصــات املعرفــة ادلينّيــة، 

ــة يه: ــة ادلينّي ومصــادر املعرفي

المصدر األّول: الحّس

ــا  ــل تعلّقه ــس قب ــة انلف ــالف يف عملّي ــن االخت ــر ع ــّض انلظ ــع غ م
بابلــدن، وأيًضــا مــع غــّض انلظــر عــن االختــالف يف احنصــار اكتســاب 

املعــارف هــل هــو عــن طريــق احلــّس أو العقــل أو اإلهلــام.

نقــول: إّن اجلميــع مّتفــٌق ىلع أّن اإلنســان عنــد دخــوهل لعالــم ادلنيــا 
 

ّ
فهــو صفــر املعلومــات اكلورقــة ابليضــاء ال يعلــم شــيئًا بمــا حــوهل، إال

ــه يملــك االســتعداد تلقّبــل املعرفــة وّك مــا يمكنــه مــن ٰذلــك، وقــد  أنّ
ــوِن  ــْن ُبُط ــْم ِم ْخرََجُكـ

َ
ــوهل: َواهلُل أ ــم بق ــرآن الكري ــك الق ــار إىل ٰذل أش

فْئِــَدَة لََعلَُّكـــْم 
َ ْ
بَْصــاَر َواأل

َ ْ
ــْمَع َواأل  َتْعلَُمــوَن َشــيْئًا وََجَعــَل لَُكـــُم السَّ

َ
ــْم ال ـُ َهاتِك مَّ

ُ
أ

ــل: 78[. ــورة النح ــُكُروَن ]س تَْش

ــي  ــه الّ ــه وبيئت ــن وادلي ــة م ــذ املعرف ــره يأخ ــة أم ــان يف بداي فاإلنس
ــٍل يف  ــاه، وأّي خل ــا اهلل  إيّ ــي رزقه ــّس الّ ــأدوات احل ــه ب ــأ في ينش
إحداهــا ســوف يفقــد تلــك املعــارف الّــي ســيتلّقاها بواســطتها، فمثــاًل 
ــاًل إىل  ــى جاه ــان يب ــذا اإلنس ــوالدة، فٰه ــذ ال ــر من ــة انلظ ــد نعم إذا فق
ــن  ــر م ــالل انلظ ــن خ ــب م ــوف تكتس ــي س ــارف الّ ــع املع ــد جبمي األب
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مجــال الطبيعــة واأللــوان واألشــال، وال يمكــن هل أن يتصّورهــا صحيحــًة 
ــمع واذلوق. ــس والس ــن أداة اللم ــبها ع ــي يكتس ــارف الّ ــطة املع بواس

يف ٰهذا املقام يوجد أموٌر:

األمر األول: يف أقسام الحّس

ينقسم احلّس إىل عرشة أقساٍم، فمنها ظاهرّيٌة ومنها باطنّيٌة.

وأّمــا الظاهرّيــة في مخســٌة: احلاّســة الســامعة، وابلــاصة، والشــاّمة، 
ــي  ــارف الّ ــَد املع ــد َفَق ــا فق ــَد أحده ــن َفَق ــة. وم ــة، والالمس واذلائق

تكــون منهــا. 

ــة فــي أيًضــا مخســٌة: احلافظــة، والواهمــة، واملفّكــرة،  ــا ابلاطنّي وأّم
ــة  ــارّي، اللمع ــزّي األنص ــق، ص 317؛ التري ــر، املنط ــرتك. ]املظف ــّس املش ــة، واحل واملخّيل

البيضــاء، ص 381[

، فاحلصــويّل هــو  وقّســم علمــاء املنطــق العلــم إىل حصــويلٍّ وحضــوريٍّ
حضــور صــورة املعلــوم دلى العالــم، وأّمــا احلضــورّي فهــو حضــور نفــس 

املعلــوم دلى العالــم.

ــوده  ــويّل وج ــم احلص ــوم بالعل ــا أّن املعل ــروق بينهم ــة الف ــن مجل وم
العلــّي غــر وجــوده العيــّي، خبالفــه احلضــورّي، فوجــوده العلــّي هــو 
عــن وجــوده العيــّي، وكــذا أّن احلصــويّل ينقســم إىل اتلصــّور واتلصديــق 

ــك. ــم إىل ٰذل ــال ينقس ــورّي ف ــالف احلض خب
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وحمــور الــكالم يف حبثنــا ٰهــذا ينصــّب ىلع األّول؛ ألّن احلــّس الظاهرّي 
هــو رأس املــال ألغلــب معــارف البــرش، وهــو موضــع الشــاهد مــن اآليــة 

ــابقة. الرشيفة الس

ــارضٌة دلى  ــي ح ــّي ف ــّس ابلاط ــن احل ــة م ــارف املتحّصل ــا مع وأّم
انلفــس بمجــّرد توّجــه انلفــس هلــا، ولٰكــّن املشــلكة يف ابليــان واتلعبــر 
ــٍذ يرجــع األمــر يف االســتعانة بالتشــبيه  ــا بصــورٍة واضحــٍة، وعندئ عنه

ــويّل. ــم احلص ــل بالعل واتلمثي

ــّي  ــّس ابلاط ــق احل ــن طري ــب ع ــي تُكتس ــارف الّ ــعة املع ــا س وأيًض
ا بالنســبة للمعــارف الّي تُكتســب بواســطة احلــّس الظاهري،  قليلــٌة جــدًّ
فمثــاًل لــو ُودل شــخٌص فاقــد احلــواّس اخلمــس، فٰهــذا الشــخص يكــون 
ــذا  ــا، وٰه ــس وانفعاهل ــل انلف ــطة فع ــه بواس ــا يدرك  م

ّ
ــة إال ــر املعرف صف

األمــر ال يشء بالنســبة إىل الكــّم اهلائــل مــن املعــارف احلّســّية، وأيًضــا 
ــي رأس ماهلــا احلــّس الظاهــرّي. ــة الّ العقلّي

فالعقــل هل القــدرة ىلع اتلجزئــة والرتكيــب واتلجريــد واتلعميــم 
ــن  ــبها ع ــي اكتس ــن الّ ــة يف اذله ــّية املخزون ــارف احلّس ــبة للمع بالنس
ــل  ــح مكّب ــاهل أصب ــل رأس م ــد العق ــإذا فق ــس، ف ــواّس اخلم ــق احل طري

ــه. ــن عمل ــاًل ع ــن وعط ايلدي

األمر الثاين: القيمة املعرفّية للمعارف الحّسّية

للمعــارف احلّســّية قيمــٌة علمّيٌة واقعّيــٌة معتــربٌة دلى العقــل والعقالء، 
ــه  ــزم من ــك يل ــدٍش يف ٰذل ــا، وأّي خ ــم باعتباره ــدرك وحيك ــل ي فالعق
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رسيــان الشــّك يف كثــٍر مــن العلــوم واملعــارف البرشّيــة، وحينئــٍذ ســوف 
حيكــم قانــون الشــّك يف حيــاة البــرش، وٰهــذا األمــر يرفضــه الوجــدان وال 

يقبلــه العقــل. 

فإّن اكشفّية احلّس للواقع يقينّيٌة وليس هناك أّي شكٍّ يف ٰذلك.

ــو  ــا ه ــاد م
ّ

ــدق احت ــكٍّ يف ص ــاك أّي ش ــس هن ــرى: لي ــارٍة أخ وبعب
موجــوٌد يف علــم اذلهــن ومــا هــو موجــوٌد يف علــم الواقــع، بــل الاشــفّية 
تاّمــٌة للواقــع، وإّن املوجــود يف اذلهــن مّتحــٌد مــع الواقــع ماهّيــًة، خبــالف 
زعــم ديــكارت )René Descartes( وجــان لــوك )John Locke( حيث قاال: 
ــا  ــاة ال غــر، وأّم »إن احلــّس ليــس هل دوٌر ســوى اإلعنــة ىلع أمــور احلي
ــاد مــا هــو موجــوٌد عنــد احلــّس مــع نفــس الواقــع املوضــويّع فــال« 

ّ
احت

ــة، ص 129[.  ــة املعرف ــيّل، نظريّ ــفتنا، ص 98 و102؛ العام ــدر، فلس ]الص

وقوهلــم ٰهــذا يســتلزم أّن مجيــع املعــارف احلّســّية فاقــدٌة لليقــن، وأّن 
احلاكــم يف املعــارف احلّســّية هــو الشــّك، وحينئــٍذ ال ســبيل إىل الوصــول 
إىل ايلقــن فيهــا، فٰهــؤالء ال ينكــرون الواقــع، بــل ينفــون الوصــول إيلــه 

ىلع حنــو ايلقــن. 

وأصحاب ٰهذا املسلك قد استدلّوا بما يي:

1- خطأ احلواّس يف بعض املوارد.

ــع  ــاريّج، والواق ــع اخل ــة ال الواق ــورة اذلهنّي ــو الص ــْدرَك ه 2- أّن الُم

ــايل ال  ــا، وباتل ــودٍة يف أذهانن ــر موج ــه غ ــة ب ــاره اخلاّص ــاريّج هل آث اخل
ــاًل. ــه اكم ــة ب ــن اإلحاط يمك
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 وقوهلم هذا باطٌل.

ــّس  ــك ألّن احل ــوٌض؛ وٰذل ــو مرف ــواّس فه ــإ احل ــبة إىل خط ــا بالنس أّم
ــا اخلطــأ يف اتلحليــل واتلقديــر واحلكــم يف اذلهــن؛ ألّن  ال يطــئ، وإنّم
ــع  ــن رف ــه، فيمك ــط ب ــرف املحي ــع بالظ ــا الواق ــل نل ــرص تنق ــة ابل حاّس
ــه وجزمــه يف  ــت قطع ــا ثب ــن والرجــوع إىل م ــة واتلمّع ــك اخلطــإ بادلّق ٰذل
ــع  ــه مكســوٌر يمكــن رف ــاء أنّ ــرتاءى يف امل ي ي

ّ
ــم اذل موضــٍع آخــر، فالقل

ٰذلــك بالرجــوع إىل حاّســة اللمــس، فنعــرف أنـّـه مســتقيٌم ومســتٍو ليــس 
ــم  ــأ حك ــس خط ــة اللم ــا حاّس ــف نل ــاٌج، فتكش ــاٌر واعوج ــه انكس في

ــذه الظــروف. ــة ابلــرص للقلــم يف ٰه اذلهــن مــن نقــل حاّس

ــن  ــوا ب ــم يفّرق ــلك ل ــذا املس ــاب ٰه ــول: إّن أصح ــاين، فنق ــا اثل وأّم
ــو  ــا ه ــم بم ــروا إىل العل ــع، فنظ ــفّيته للواق ــن اكش ــم وب ــتقاليّلة العل اس

ــتنقع. ــذا املس ــوا يف ٰه ــفّيته فوقع ــن اكش ــوا ع ــو، وغفل ه

ــم  ــان، فالعل ــان ال يفرتق ــران متالزم ــع أم ــفّيته للواق ــم وكش فالعل
بالــيء هــو عــن الكشــف عنــه، فــال يصــّح اتلفريــق بينهمــا، 
ــورة  ــم (الص ــالل العل ــن خ ــه م ــرون أنّ ــن ي ــلك ايلق ــاب مس فأصح
ــّح  ــال يص ــٌق هل، ف ــٌف وطري ــه اكش ــار أنّ ــع باعتب ــل للواق ــة) نص اذلهنّي

ــّي.  ــه الواق ــن دون معلوم ــم م ــر إىل العل انلظ

ــم  ــا يه مفاهي ــم بم ــم املفاهي ــّص عل ــام خت ــض األح ــاك بع ــم، هن نع
(صــوٌر ذهنّيــٌة)، وٰهــذا خارٌج عــن حمــّل حبثنــا. ]العامــيّل، نظريـّـة املعرفــة، ص 63 - 69[
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 لٰهــذه الشــبهة ملخصــه: 
ًّ

مــة مصبــاح يــزدي حــال
ّ

وأيًضــا ذكــر العال
ــتعانة   باالس

ّ
ــا إال ــن إثباته ــّية ال يمك ــأ اإلدرااكت احلّس ــة أو خط »أّن صّح

ــن اإلدرااكت  ــٍة م ــي ىلع مجل ــة يه تبت ــذه األدلّ ــة، وٰه ــة العقلّي باألدلّ
ــا« ]مصبــاح يــزدي، املنهــج الجديــد  ــي ال تقبــل اخلطــأ إطالقً ــة الّ ــة الفطرّي العقلّي

ــفة، ج 1، ص 165[. ــم الفلس يف تعلّ

فــإّن "فطــرة العقــل": يه معيــار احلقائــق مجيًعــا، فــي املقــام  يكــون 
إدراك انلتائــج احلّســّية واتلجريبّيــة بواســطة العلــم احلصــويّل، أي: 
بواســطة الصــورة املدركــة يف اذلهــن للمعلــوم اخلــاريّج، وحينئــٍذ ينرصف 
ابلحــث يف تلــك الصــورة، وٰهــذه الصــورة بمــا يه يه، فــي مــن قســم 
ــه،  ــإ في ــال اخلط ــال الحتم ــورّي ال جم ــم احلض ــورّي، والعل ــم احلض العل

ــة. ]املصــدر الســابق، ج 1، ص 254[ ــم املعرف ــٌت يف عل ــو ثاب ــا ه كم

األمر الثالث: دور الحّس يف املعرفة الدينّية

ــواّس  ــق احل ــن طري ــة، فع ــة ادلينّي ــا يف املعرف ــّس دوًرا مهمًّ إّن للح
يتــّم االســتدالل ىلع حــدوث العالــم وتغــّره كصغــرى لربهــان احلــدوث، 

ــه. ــع وصفات ــات الصان ــتدّل ىلع إثب ــل يس ــط العق وبتوّس

ــه  ــع صنع ــن بدي ــاىل - م ــق اهلل - تع ــا خل ــاق وم ــر يف األف فبانلظ
ــعة  ــه، وس ــق وقدرت ــة اخلال ــل يف عظم ــر واتلعّق ــة للتفّك ــأ أرضّي تتهّي
َولـَـْم َينُْظــُروا 

َ
علمــه وإحاطتــه جبميــع األشــياء واألمــور، قــال تعــاىل: أ

رِْض َوَمــا َخلـَـَق اهلُل ِمــْن يَشْ ٍء ]ســورة األعــراف: 185[ 
َ ْ
ــَماَواِت َواأل يِف َملَُكــوِت السَّ
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ــَماِء  ُل ِمَن السَّ َق َخْوفًــا َوَطَمًعا َوُيــَزِّ ــرَبْ
ْ
ــُم ال ـُ وقــوهل تعــاىل: َوِمــْن آيَاتـِـِه يُِريك

 ــوَن ــْوٍم َيْعِقلُ ــاٍت ِلَق يَ
َ

ــَك آل ِ ــا إِنَّ يِف ٰذل ــَد َمْوتَِه رَْض َبْع
َ ْ
ــِه األ ــِي بِ ــاًء َفيُْح َم

]ســورة الــروم: 24[، وكٰذلــك األمــر يف مشــاهدة معاجــز األنبيــاء وكرامــات 

ــي تثبــت صــدق مّدعهــم. األويلــاء الّ

ــارًة  ــة، فت ــة ادلينّي ــٌق وواســٌع يف املعرف ــة الســمع دوٌر عمي ــذا حلاّس وك
ــطة  ــرى بواس ــام ، وأخ ــّي واإلم ــن انل ــارشًة م ــماع مب ــون الس يك

. ــا ــوا بهم ــم يترّشف ــن ل ي
ّ

ــل لذل انلق

ــا يف  ــل، كم ــق انلق ــٌط بطري ــة مرتب ــارف ادلينّي ــن املع ــّم م ــإّن امله ف
ــاىل،  ــل اهلل تع ــن قب ــالة م ــّوة والرس ــوى انلب ــّص دع ــي خت ــارف الّ املع
  ــرم ــّي األك ــث انل ــاء، وأحادي ــماوّية ىلع األنبي ــب الس ــزول الكت ون
واألئّمــة الطاهريــن والســّنة املطّهــرة. وكٰذلــك نقــل أقــول العلمــاء وأهــل 
ــٍق وتضعيــٍف للــرواة انلاقلــن تللــك األحاديــث. االختصــاص مــن توثي

ــن  ــر املبارشي ــن لغ ــارف ادلي ــل مع ــّم نق ــمع يت ــّس الس ــطة ح فبواس
للرســول  واألئّمــة ، فلــوال انلقــل ملــا بــي يشٌء مّمــن ُســِمَع مــن 

.ــة ــول  واألئّم الرس

ومــن خــالل مــا تقــّدم نصــل إىل أّن ٰهــذا انلــوع مــن الســماع وانلقــل 
يــن تلّقــوا املعــارف مــن صاحب 

ّ
مــن مصــادر املعرفــة ادلينّيــة خمتــصٌّ باذل

ــا  ــن تلّقوه ي
ّ

ــا اذل ــهم، وأّم ــق حواّس ــن طري ــارشًة ع ــن مب ــة وادلي الرشيع
ــّن  ــا، لٰك ــّس أيًض ــالل احل ــن خ ــت م ــل ويه وإن اكن ــق انلق ــن طري ع
ــو  ــل، وه ــة للنق ــة املعرفّي ــدار القيم ــع ملق ــة يرج ــا املعرفّي ــار قيمته اعتب
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ــن.  ــة لدلي ــادر املعرف ــن مص ــس م ــدر اخلام ــه يف املص ــوف نفّصل ي س
ّ

اذل
ــع، ص 258[ ــت و مناب ــی؛ عقالني ــت دين ــني زاده، معرف ]حس

األمر الرابع: جمود البعض يف املعرفة الدينّية عىل الحّس

ــدر  ــذا املص ــدوا ىلع ٰه ــد مج ــلفّية ق ــرق اكلس ــان والف ــض األدي إّن بع
مــن املعرفــة، وأقصــوا دور العقــل جبميــع جماالتــه يف جانــب الرشيعــة، 

بــل أغلــب جمــاالت احليــاة. 

ومجــود ٰهــؤالء كجمــود املذهــب املــاّدّي الغــريّب، فأنكــروا وجــود لّك 
يشٍء مــا وراء احلــّس واتلجربــة، فقــد قــال بعــض مشــايخ الســلفّية: »فما 
ــة، الجــواب  ــن تيميّ ــا« ]اب  معدوًم

ّ
ــن إال ــم يك ــواّس ل ــن احل ــيٍء م ــرف ب ال يع

ــود  ــر: »املوج ــٍع آخ ــال يف موض ــيح، ج 4، ص 397[، وق ــن املس ــّدل دي ــن ب ــح مل الصحي

ــواّس« ]املصــدر الســابق، ج 4، ص 320[؛  ــدى احل ــه بإح ــن إحساس ــّد أن يمك ال ب
ــوا  ــذا املذهــب يف تســيد اخلالــق، وقال ــك وقــع أصحــاب ٰه فأجــل ٰذل
بإمــان رؤيتــه، فجعلــوا هل يــًدا ورجــاًل وقياًمــا وقعــوًدا وجهــًة ومانًــا، 
ومــن ثــّم اقتــرصوا ىلع تفســر ظواهــر القــرآن ىلع ضــوء املعرفــة احلّســّية 

ونفــوا املجــاز عنــه .

ويالحظ ىلع ٰهذا املنهج ما يي: 

ــوف  ــلك الوق ــذا املس ــاب ٰه ــل ىلع أصح ــق والعق ــى املنط 1- بمقت

والســكوت ىلع مــا وراء احلــّس، واإلقــرار بعــدم العلــم بمــا وراءه، وليس 
مــن حّقهــم اجلــزم باإلنــكار وانلــي؛ ألّن أدوات احلــّس بمقتــى طبعهــا 
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ــك  ــا؛ فذٰلل ــا وإماناته ــات يشٍء وراء حدوده ــن إثب ــاصٌة ع ــزٌة وق عج
مــة الطباطبــايّئ يف املــزان: »فــإّن العلــم ابلاحــث عــن املــاّدة 

ّ
قــال العال

وخواّصهــا ليــس مــن وظيفتــه أن يتعــّرض لغــر املــاّدة وخواّصهــا ال إثباتـًـا 
وال نفيًــا، ولــو فعــل شــيئًا منــه باحــٌث مــن حّباثــه اكن ٰذلــك منــه شــطًطا 
مــن القــول، نظــر مــا لــو أراد ابلاحــث يف علــم اللغــة أن يســتظهر مــن 
علمــه حكــم الفلــك نفيًــا أو إثباتـًـا« ]الطباطبــايّئ، امليــزان يف تفــر القــرآن، ج 1، ص 89[.

2- هنــاك الكثــر مــن القضايــا الّــي يســتخدمها ٰهــؤالء يف كالمهــم 

ــل  ــا العق ــد انزتعه ــم ق ــم - ويه مفاهي ــّى يف كتبه ــم - وح وحماوراته
واســتنبطها منهــا كفهــوم العلّّيــة واملعلويّلــة وادلور والتسلســل والوجــوب 
واالمتنــاع واالســتحالة، وحنــو ٰذلــك مّمــا يســتحيل أن تدركهــا احلــواّس؛ 

ــا.  إذ يه خارجــٌة عــن دائرته

المصدر الثاني: العقل

ــّوٌة مــن  ــة للبــرش، فالعقــل: ق فالعقــل هــو مــن أهــّم مصــادر املعرف
قــوى انلفــس بــه تــدرَك املعــارف الرضورّيــة وانلظرّيــة، وبــه يمــزَّ بــن 
ــل  ــون، وبالعق ــف الفن ــوم وتصنَّ ــم العل ــل تُقس ــل، وبالعق ــّق وابلاط احل
ُعــرف اهلل  وُعبــد، وبالعقــل أتــّم اهلل حّجتــه ىلع عبــاده واســتحّق أهــل 
ــات(، ج  2 النفــس، ص 208؛ جــريار  ــار. ]ابــن ســينا، الشــفاء )الطبيعيّ ــاب وانل ــايص العق املع

ــى، موســوعة مصطلحــات الفلســفة ، )غ، ع، 94، 3([ جهام

ــُه  ــُل ِمنْ َعْق
ْ
ــُل، َوال َعْق

ْ
ــاِن ال نَْس ِ

ْ
ــُة اإل ــاَل االمــام الصــادق : »ِدَعَم قَ
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ُه  ـْــُمُل، َوُهَو َديِللـُـُه َوُمبرِْصُ َعْقــِل يَك
ْ
ــُم، َوبِال

ْ
ِعل

ْ
ِْفــُظ َوال

ْ
َفْهــُم َواحل

ْ
ِفْطنَــُة َوال

ْ
ال

ْمــِرهِ« ]الكلينــّي، الــكايف، ج  1، ص 25[.
َ
َوِمْفتَــاُح أ

وهناك عّدة أموٍر يف مبحث العقل:

األمر األّول: شؤون العقل وعمله

ّية
ّ
1- إدراك املفاهيم اللك

ــاًل  ــامها، فمث ــع أقس ــة جبمي ــم اللكّّي ــدرك املفاهي ي ي
ّ

ــو اذل ــل ه فالعق
مفهــوم اإلنســان الــّلّ انزتعــه العقــل عــن مصاديقــه الّــي يف اخلــارج، 

ــّل فهــو خمتلــٌف فيــه. ــذا ال ــة وحنــو إدراك ٰه ــا كيفّي وأّم

2- االستنتاج واالستدالل

وٰهــذا انلــوع هــو مــن أوضــح وأســى عملّيــات العقــل، وحنــن جنريــه 
ــا مــّراٍت كثــرةً يف عقونلــا مــن دون أن نلتفــت إيلــه. فالعقــل قــادٌر  يوميًّ
 ٍّ

ّ
ىلع اســتخراج حكــٍم ملوضــوٍع معــّنٍ مشــّخٍص واســتنباطه مــن حكــٍم لك
مســتنبٍط معلــوٍم، وهــو مــا يســّى بالقيــاس عنــد أهــل املنطــق؛ وٰذلــك 
يتــّم مــن خــالل ضــّم قضّيتــن أو أكــر إىل بعــٍض، بينهمــا إحدى النســب 
األربــع الـّـي ُذكــرت يف علــم املنطــق، فهــو ســٌر مــن املعلــوم إىل املجهــول.

3- تصنيف املوجودات

بــن  ويؤلّــف  املوجــودات،  يصّنــف  أن  ىلع  القــدرة  هل  فالعقــل 
ــاًل  ، فمث ــتقلٍّ ــواٍن مس ــٍد وعن ــوٍم واح ــت مفه ــا حت ــات، وجيعله املختلف
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ــس،  ــل، نف ــاٍم: »عق ــة أقس ــر إىل مخس ــا اجلوه ــفة قديًم ــم الفالس قّس
هيــوىل، صــورة، جســم«، واألعــراض إىل: »كــم، كيــف، وضــع، أيــن، 
جــدة، مــى، فعــل، انفعــال، مضــاف«. وإىل غــره مــن اتلقســيمات مــع 
بيــان اجلامــع املشــرتك لٰهــذه األقســام. ]الســاوّي، البصائــر النصرييـّـة يف علــم املنطــق، ص 

ــات، ص 174[ ــينا، التعليق ــن س 105؛ اب

4- اتلجزئة واتلحليل

ــم،  ــّدة مفاهي ــٍد إىل ع ــوٍم واح ــة مفه ــدرة ىلع تزئ ــل هل الق إّن العق
مبتدئـًـا مــن األىلع إىل األســف، كتحليلــه ملفهــوم "اإلنســان" إىل "حيــواٍن 
ناطــق"، وثــّم حتليــل "احليــوان" إىل "جســٍم متحــّرٍك بــإرادٍة"، وثــّم 
حتليــل "اجلســم" إىل "جوهــٍر هل أبعــاٌد ثالثــٌة"، وٰهكــذا مــن اتلحليــالت 

ــان. ــا لإلنس ــانّية وغرهم ــمانّية وانلفس اجلس

5- الرتكيب واتللفيق

إّن العقل هل القدرة ىلع اخللق واإلبداع يف جمال اتلصّور واتلصديق.

أّمــا يف جمــال اتلصــّور فهــو قــادٌر ىلع أن جيمــع بــن مفهومــن ويبــدع 
مفهوًمــا ثاثلًــا يف اذلهــن كتصــّور حيــواٍن ناطــٍق، وتســّى ٰهــذه العملّيــة 

بـــ »اتللفيق«.

وأّمــا يف جمــال اتلصديــق فهــو قــادٌر ىلع تركيــب قضّيــٍة مــن قضّيتــن، 
ويســتنتج منهمــا نتيجــًة قطعّيــًة، وتســّى بـــ »الرتكيب«.
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6- انزتاع املفاهيم اثلانوّية

ــا  ــس هل ــي لي ــم الّ ــض املفاهي ــداع بع ــدرة ىلع إب ــل هل الق إّن العق
مصــداٌق يف علــم اخلــارج والواقــع أصاًل،كمفهــوم اإلمــان واالمتنــاع، 
فــال يوجــد مصــداٌق لٰهذيــن املفهومــن يف علــم اخلــارج، والواقــع ينطبــق 
ــث  ــان، حي ــوم اإلنس ــالف مفه ــدم خب ــان أو الع ــّميه باإلم ــه ونس علي

ــٌد وعمــر وبكــٌر. ــي يف اخلــارج، وهــم زي انــزتع عــن مصاديقــه الّ

نعــم، لٰهذيــن املفهومــن منشــأ انــزتاٍع، مثــاًل مفهــوم اإلنســان مــع 
ــرنى يه  ــارج، ف ــدم يف اخل ــود والع ــن الوج ــه وب ــبة بين ــة النس مالحظ
ــا. ــزوم ألحدهم ــن وال ل ــن كال الوجه ــٌن م ــه ممك ــاوي، فإنّ ــبة التس نس

وكٰذلــك األمــر يف مفهــوم »االمتنــاع« إذا لوحــظ مــع مفهــوم اجتمــاع 
انلقيضــن، فيصــّح أن نصــف ٰهــذا األمــر بأنـّـه »ممتنــٌع«.

ــاة  ــا حي ــي عليه ــة الّ ــم االعتبارّي ــال املفاهي ــذا املج ــل يف ٰه ويدخ
، كمفهــوم ابليــع   اعتبــاريٌّ

ٌ
املجتمــع البــرشّي، مجيعهــا هلــا منشــأ

والــرشاء، واإلجــارة واتلمليــك، والرئاســة واملرؤوســّية، ومجيعهــا يه مــن 
ــن. ــرش أو ادلي ــار الب اعتب

األمر الثاين: دور العقل يف اتّصاف املعرفة الحّسّية بالعلم واليقني

 
ّ

إّن احلــّس بمــا هــو هــو يف بعــض املــوارد ال يــورث العلــم وايلقــن إال
ــن وجنــزم  بعــد انضمــام حكــم العقــل إيلــه، فمثــاًل حنــن نعتقــد ونتيّق
بوجــود انلــّي األكــرم  وأهــل بيتــه ، ولٰكــّن ٰهــذا العلــم وايلقــن 
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ــوس  ــك أّن املحس ــط؛ وٰذل ــنا فق ــق حواّس ــن طري ــأِت ع ــم ي ــل ل احلاص
ــزم  ــن واجل ــإّن ايلق ــورق. ف ــب ىلع ال ي ُكت

ّ
ــّي اذل ــوروث انلق ــو امل ــا ه نل

احلاصــل نلــا هــو بســبب حكــم العقــل؛ وٰذلــك أّن العقــل يدفــع احتمــال 
خطــإ مجاعــٍة كثــرٍة وتواطئهــم ىلع الكــذب يف إخبارهــم ونقلهــم ٰهــذا.

ــس  ــود نف ــا وج ــل، وأّم ــار وانلق ــع اإلخب ــو واق ــا ه ــوس نل فاملحس
انلــّي األعظــم  وأهــل بيتــه  فهــو أمــٌر عقــيٌّ مســتنبٌط. 

]200 ص  املعرفــة،  نظريّــة  ]العامــيّل، 

األمر الثالث: القيمة املعرفّية ملدركات العقل

إّن صّحــة املــدركت العقلّيــة ومطابقتهــا للواقــع ذاتّيــٌة يدركها اإلنســان 
ــع  ــزان يف مجي ــل دور امل ــّك يف أّن للعق ــا ال ش ــرضورة، كم ــرة وال بالفط
معــارف البــرش، فبالعقــل يــدرك صّحــة بقّيــة املعــارف اكملعرفــة احلّســّية 
ــي ختّصهــا. ]الحكيــم، األصــول العاّمــة يف  ــة بالرشائــط الّ والــويح وانلبــّوة واملرجعّي
الفقــه املقــارن، ص 267؛ املظفــر، أصــول الفقــه، ج  2، ص 21 و122؛ األنصــارّي، فرائــد األصــول، ج  1، ص 19[

ــه يوجــب  ــك ألنّ ــه؛ وٰذل ــٌة بذات ــإّن إدراك العقــل وحكمــه هــو حّج ف
القطــع باملعرفــة تصــّوًرا أو تصديًقــا، وليــس وراء القطــع حّجــٌة، وايلــه 

ــة عــن القطــع.  ــة لّك حّجــٍة، ويســتحيل انــزتاع احلّجّي تنتــي حّجّي

 بالعقــل، وهــل يثبــت 
ّ

قــال الشــيخ املظفــر: »وهــل تثبــت الرشيعــة إال
ــل  ــم العق ــن حك ــنا ع ــلخنا أنفس ــل؟! وإذا س  بالعق

ّ
ــوة إال ــد وانلّب اتلوحي

فكيــف نصــّدق برســالٍة؟! وكيــف نؤمــن برشيعــٍة؟! بل كيــف نؤمن بأنفســنا 
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ــن؟! ... إّن التشــكيك يف  ــه الرحٰ ــد ب  مــا عب
ّ

واعتقاداتهــا؟! وهــل العقــل إال
حكــم العقل سفســطٌة ليــس وراءهــا سفســطٌة« ]املظفــر، أصــول الفقــه، ج 3، ص 129[.

ي يمكــن أن يُشــّك فيــه هــو يف ثبــوت الصغريــات، ال يف 
ّ

نعــم، إّن اذل
أصــل مــا ثبــت كربويًّــا مــن القضايــا العقلّيــة املســتقلّة أو غر املســتقلّة.

األمر الرابع: دور العقل يف املعرفة الدينّية

للعقل دوٌر مهمٌّ يف املعرفة ادلينّية يتلّخص يف مقامن:

املقام األّول: العقل أداٌة وطريٌق ملعارف ادلين

ــن تكتســب بواســطة العقــل، واكتســاب  أي أّن بعــض معــارف ادلي
ٰهــذه املعــارف واحلصــول عليهــا بواســطة العقــل: تــارًة ينحــرص بالعقــل، 
ــه  ــّم مع ــرى ينض ــر؛ وأخ ــد ال غ ــه واتلأيي ــو اتلنبي ــا ه ــل هن ودور انلق
ــة أيًضــا ترجــع  انلقــل، وانلقــل -كمــا تقــّدم يف احلــّس - قيمتــه املعرفّي
ــك  ــه؛ وٰذل ــب من ــر أو القري ــرب املتوات ــم اكخل ــب العل ــل إذا أوج إىل العق
بنكتــة أّن العقــل حيكــم بامتنــاع تواطــؤ مجــٍع كثــٍر مــن املخربيــن ىلع 

ــناىس، ص 97[ ــت ش ــر معرف ــدى ب ــني زاده، درآم ــذب. ]حس الك

واملعارف الّي تكتسب بواسطة العقل يه كما يي:

القسم األّول: أصول الدين العقديّة

ــد  ــة، ويه: اتلوحي ّي
ٰ
ــان اإلهل ــع األدي ويه األصــول املشــرتكة بــن مجي

ــّوة واملعــاد. وانلب
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أّمــا اتلوحيــد، فهــو املعــارف الّــي تتعلــق بــاهلل ، كــرضورة وجــود 
ــه واجــب الوجــود ليــس كمثلــه يشٌء، الغــّي  ــذا الكــون، وأنّ ــٍق لٰه خال
بذاتــه الواحــد األحــد، وكســب ٰهــذه املعــارف يتــّم عــن طريــق العقــل، 

ودور انلقــل هنــا هــو اتلنبيــه واتلأييــد. 

ــة  ــة وحاج ــّوة العاّم ــّص انلب ــي خت ــارف الّ ــي املع ــّوة، ف ــا انلب وأّم
ــة  ــص اخلُلُِقيَّ ــل وانلواق ــن الرذائ ــوٍم م ــنٍة معص ــدوٍة حس ــاس إىل ق انل
  ــه ال بــد مــن بعــث الرســل مــن قبــل اهلل ــة يلتقــدوا بــه، وإنّ ِقيَّ

ْ
واخلَل

ــذه  ــن، وتأييدهــم بالرباهــن الواضحــة، واكتســاب ٰه ــن ومنذري مبرّشي
ــل. ــد بانلق ــل املؤّي ــطة العق ــّم بواس ــا يت ــارف أيًض املع

ــى  ــویس وعي ــة) كم ــّوة اخلاّص ــّي (انلب ــخص انل ــة ش ــا معرف وأّم
وإبراهيــم  ورســونلا الكريــم ، فــي تتــّم بأمريــن:

ــل  ــطة ادليل ــك بواس ــّم ٰذل ــاز، ويت ــزة واإلعج ــق املعج ــن طري 1- ع
ــد اهلل -  ــن أن يؤّي ــل م ــع العق ــث يمن ــّس، حي ــطة احل ــع واس ــّي م العق

ــه. ــان بمثل ــرش باإلتي ــه الب ــز عن ــيٍء يعج ــاذَب ب ــاىل - ال تع

ــه  ــن خمربي ــع ع ي يمتن
ّ

ــرب اذل ــّي املعت ــل انلق ــق ادليل ــن طري 2- ع
تواطؤهــم ىلع الكــذب واخلطــإ، وٰهــذا اإلدراك يتــّم بواســطة احلــّس مــع 

ــّس. ــان احل ــد بي ــّدم عن ــا تق ــه، كم ــل إيل ــم العق ــام حك انضم

وأّمــا املعــاد، فمعارفــه ختــّص أصــل يــوم اجلــزاء واحلســاب، مــن أنـّـه 
ــا تكتســب عــن  ــوا... فــي أيًض ــا فعل ــّد مــن جمــازات خلقــه ىلع م ال ب
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ــطة  ــّنة) بواس ــرآن والس ــل (الق ــق انلق ــن طري ــا ع ــل، وأيًض ــق العق طري
. ــوم املعص

وأّمــا بقّيــة املعــارف اجلزئّيــة الـّـي ختــّص أحــوال القــرب ويــوم القيامــة 
والــربزخ، فــي معــارف تكتســب عــن طريــق انلقــل بواســطة الــويح. 

القسم الثاين: املسائل األخالقّية

ــلم،  ــلويّك للمس ــاليّق والس ــب األخ ــّص اجلان ــي خت ــارف الّ ويه املع
ــل  ــع انلق  أو م

ًّ
ــتقال ــا مس ــل، إّم ــق العق ــن طري ــابها ع ــون اكتس ويك

ــا:  ــاذج منه ــك نم وايل

ــه  ــم، وأّن فاعل ــح الظل ــدل وقب ــن الع ــدرك حس ــل ي ــاًل العق 1- فمث

ــا  ــق عليه ــي تواف ــا الّ ــن القضاي ــوع م ــذا انل ــالء، وٰه ــوٌم دلى العق مذم
العقــالء مــن أجــل قضــاء املصلحــة العاّمــة وتســّى يف علــم املنطــق بـــ 

ــق، ص 329[ ــر، املنط ــة". ]املظف ــات الصالحّي "اتلأديب

ــن  ــا ب ــالف فيهم ــع اخل ــذلان وق ــا ال ــان هم ــن العقلّي ــح واحلس والقب
ــة  ــة، فالعديّل ــه اثلاني ــه األوىل وأثبتت ــث نفت ــة، حي ــاعرة والعديّل األش
ــول  ــن أص ــاًل م ــدل أص ــوا الع ــن تبّن ي

ّ
ــم اذل ــة) - وه ــة واملعزتل (اإلمامّي

ادليــن - قالــوا باحلســن والقبــح العقلّيــن، وأّمــا األشــاعرة فقــد قالــوا إّن 
إدراك ٰذلــك راجــٌع للــرشع، حيــث إّن لّك مــا حّســنه فهــو حســٌن، ومــا 

ــك. ــٌح، وليــس وراء الــرشع يشٌء مــن ٰذل ــو قبي ــرشع فه قّبحــه ال

ي يقابــل انلظــرّي، والفــرق 
ّ

واملــراد مــن العقــل هنــا العقــل العمــّي اذل
بينهمــا يف متعلـّـق اإلدراك، فــإن اكن متعلـّـق اإلدراك مّمــا ينبــي أن يفعــل 
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ويــؤىت بــه مثــل حســن العــدل وقبــح الظلــم ســّي بـــ "العقــل العمــّي"، 
وأّمــا إذا لــم يكــن كٰذلــك ســّي بـــ "العقــل انلظــرّي" كمــا يف إدراك العقل 
اســتحالة اجتمــاع انلقيضــن، وأّن الــّل أعظــم مــن اجلــزء، وحنــو ٰذلــك.

وأّمــا ســبب نــي األشــاعرة للعقــل العمــّي فهــو ألجــل عــدم تميزهــم 
ــو اكن  ــك بقوهلــم: ل ــن العقلــن (العمــّي وانلظــرّي)، فاســتدلّوا ىلع ٰذل ب
احلســن والقبــح عقلّيــن ملــا وقــع فيهمــا اختــالٌف، ولٰكــن وقــع اخلــالف 
بينهمــا، فالعقــالء لــم يتلفــوا يف اســتحالة إمجــاع انلقيضــن أو الضّدين، 

وأّمــا هنــا فقــد اختلفــوا، إذن همــا ليســا بعقلّيــن. ]املصــدر الســابق[

2 - فمثــاًل إدراك العقــل حســن الشــجاعة والكــرم والصــدق وإكــرام 
ــة اجلــار، وحنــو ٰذلــك،  الضيــف، وقبــح اجلــن وابلخــل والكــذب وأذيّ
وٰهــذا انلــوع مــن القضايــا يه الـّـي تطابقــت عليهــا آراء العقــالء ألجــل 

اقتضــاء اخللــق اإلنســايّن بٰذلــك، وتســّى بـــ "اخللقيــات". 

وٰهــذه القضايــا يدركهــا العقــل وحيكــم حبســنها أو قبحهــا حــّى مــن 
ــٌة  ــٌة ُخلقّي ــرى أّن الشــجاعة صف ــان ي ــك اخللــق، فاجلب ــم يّتصــف بٰذل ل
حســنٌة، وأّن اجلــن صفــٌة قبيحــٌة مذمومــٌة، وكٰذلــك األمــر يف ابلخيــل 

والــاذب واملتكــرّب واملذنــب. 

والســبب يف ٰذلــك هــو أّن اهلل - تعــاىل - قــد خلــق يف فطــرة اإلنســان 
ــا وإدرااًك يــدرك بــه حماســن األفعــال وقباحئهــا، ويســّى عنــد ابلعض  حسًّ
ٰذلــك احلــس بـــ "الضمــر"، وعنــد ابلعــض اآلخــر بـــ "احلــّس أو القلــب 

الســليم"، ويف اصطــالح بـــعضهم "العقــل العمــّي«. ]املصــدر الســابق[
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ــل  ــّل إنســاٍن، ب ــا ل أقــول: إّن اخلضــوع نلــداء الضمــر ليــس متاًح

هــو مــرشوٌط بعــدم تلــوّث الفطــرة الســلمية بقبائــح األفعــال، مــع تمركز 

ــة،  ــول احليوانّي ــزوات واملي ــهوات وال ــة الش ــا بمحارب ــق فيه ــة اخلل ملك

ــا.  فمــا أكــر مــن ينــادي باخللــق الفاضــل وهــو يف احلضيــض خلقيًّ

3 - إدراك العقــل حبســن الرّقــة والرحــة والشــفقة واحليــاء واحلمّيــة 

ــي ال يلــو منهــا إنســاٌن، وتســّى  والغــرة مــن انفعــاالت انلفــس الّ

"االنفعايّلات". بـــ 

فالعقــالء يمدحــون ويثنــون ىلع إعنــة الضعفــاء مــن الشــيوخ واألطفال 

ــاس  ــام انل ــه أم ــف عورت ــن يكش ــون م ــك يقّبح ــام، وكٰذل ــة األيت ورعي

ــه،  ــع عــن عرضــه ووطن ــون ىلع مــن يداف ــة، ويثن ــاء والعّف ــا للحي خالفً

ــة والغــرة. ]املظفــر، املنطــق، ص 333[ ــا للحمّي ــون اخلــاذل منهــم خالفً ويذّم

القسم الثالث: األحكام

ويه املعــارف الّــي ختــّص اجلانــب العمــّي لأحــام، فبعضهــا 

ــوم  ــواّس والعل ــة احل ــل بمعون ــق العق ــن طري ــابها ع ــون اكتس ــا يك أيًض

ــة احلــّس - يف  ــاًل إدراك العقــل مــع معون ــة أو مــع انلقــل؛ فمث اتلجريبّي

جمــال العلــوم اتلجريبّيــة - املعــارَف الّــي ختــّص الطــّب والصّحــة، مــن 

ــة  ــل نظاف ــن قبي ــق، وم ــواك واحلل ــل والس ــدن اكلغس ــة ابل ــل نظاف قبي

ــك. ــو ٰذل ــى وحن ــجد واملش ــة واملس ــت واملدرس ــن ابلي ــان م امل
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املقام اثلاين: العقل مزيان احلّق وابلاطل ملعارف ادلين

العقــل هــو مــزان القيمــة املعرفّيــة جلميــع معــارف البــرش، فضــاًل عن 
معــارف ادليــن، فلــواله ملــا تّمــت احلّجــة مــن أحــٍد ىلع أحــٍد، وبالعقــل 
حيصــل اتلميــز بــن احلــّق وابلاطــل، وبالعقــل يعــرف احلُســن مــن القبح، 
ــَاِذِب، َفُهــَو 

ْ
ــاِدُق ِمــَن ال ُه لََمــا ُعــرَِف الصَّ

َ
قــال اإلمــام الرضــا : »لـَـْوال

« ]الطــريّس، االحتجــاج، ج  2، ص 433[.
ً

ال وَّ
َ
ــِق أ

ْ
َل

ْ
 - ىلَعَ اخل

َ
ــُة اهلِل - َتَعــاىل َحجَّ

فعنــد تأّمــل مــا للعقــل مــن شــؤوٍن وقــدرٍة عظميــٍة - ىلع االســتنتاج 
واالســتدالل واتلصنيــف واتلجزئــة واتلحليــل والرتكيــب واتللفيــق 
ــٌم  ــا عل ــل نل ــة - حيص ــة واإلبداعّي ــة واجلزئّي ــم اللكّّي ــه للمفاهي وإدراك
ــا حصــل  ــواله مل ــن احلــّق وابلاطــل، ول ــا مــزاٌن ب ــه حقًّ ويقــٌن مــن أنّ

ــم. ــوم واملفاهي ــن العل ــز ب اتلماي

ــكٍّ ىلع  ــال ش ــادٌر ب ــص ق ــؤون واخلصائ ــذه الش ــك ٰه ــن يمتل ــّل م ف
اتلميــز بــن الصــدق والكــذب، والصحيــح واخلطــإ، واحلــّق وابلاطــل يف 
معــارف الرشيعــة وادليــن، فهــو حقيقــًة مــزاٌن تلقييــم معــارف البــرش 

ــع، ص293[ ــت ومناب ــى؛ عقالني ــت دين ــني زاده، معرف ــن. ]حس وادلي

األمر الخامس: حدود حكم العقل يف املعرفة الدينّية 

ــح  ــي ُيّتض ــائل الّ ــّى يف املس ــه تتج ــل وإدراك ــم العق ــدود حك إّن ح
وُيعلــم بمالكتهــا وأســبابها، وأّمــا الّــي جيهلهــا العقــل أو يشــّك فيهــا - 
ويه كثــرٌة - فالعقــل هنــا يلــزم امللكـّـف بالتســليم والرجــوع إىل صاحب 

ــد بأوامــره. ادليــن احلقيــّي بالطاعــة واتلعّب
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ــة لــم تُبــّن  فهنــاك الكثــر مــن املســائل الفرعّيــة، بــل حــّى العقديّ
ــا،  ــدد ركعاته ــالة وع ــات الص ــفة أوق ــاًل، كفلس ــا اكم ــل حدوده وتُفّص
وكيفيــة الوضــوء، وأيًضــا مســألة الــربزخ والقــرب وحــاالت يــوم القيامــة 

وحنــو ٰذلــك.

 مــن جهــة أنّهــا صــادرٌة مــن املــوىل، 
ّ

 فليــس للعقــل فيهــا حكــٌم إال
ــا نفــس املســائل وتفاصيلهــا  واملــوىل حبكــم العقــل تــب طاعتــه، وأّم
ــة  ــأيت دور املرجعّي ــٍذ ي ــه، وعندئ ــل وإدراك ــم العق ــا حك ــف عنده فيق

ــذه األحــام. ــان ٰه ــة انلقــل يف بي وحّجّي

ــم  ــّص يف قس ــٍة وباألخ ــورٍة عّم ــن بص ــام ادلي ــة أّن أح ويف احلقيق
ــك  ــٍة؛ وٰذل ــٍة حقيقّي ــالاكٍت واقعّي ــن م ــئٌة ع ــام يه ناش ــالق واألح األخ
ــى  ــٌة، وال ين ــه مصلح  وفي

ّ
ــيٍء إال ــر ب ــٌم ال يأم ــا حكي ــرّشع هل ألّن امل

 وفيــه مفســدٌة، ولٰكــّن الــكالم يف الوصــول إىل معرفــة تلــك 
ّ

عــن يشٍء إال
ــل. ــبة للعق ــة بالنس ــالاكت الواقعّي امل

فهنا ثالث صوٍر للعقل يف إدراك ٰهذه املالاكت:

األوىل: العقــل يتمّكـــن مســتقاًل بنفســه - مــن دون االســتعانة بأحــٍد 
ــم وحســن العــدل  ــح الظل ــل قب - مــن الوصــول إىل بعــض األحــام، مث

وبــّر الوادليــن وحســن اجلــوار... مــع بيــان الــرشع بلعضهــا. 

ــة -  ــوم اتلجريبّي ــن بمســاعدة احلــواّس والعل ــة: العقــل يتمّكـ اثلاني
مــع إرشــاد انلقــل والــويح - مــن الوصــل إيلهــا وإدراكهــا، ويه أغلــب 
األحــام الـّـي ختــّص اجلانــب الصــيّحّ مــن انلظافــة والســواك وغــر ٰذلك.
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 وال بواســطة احلــّس وال غــره 
ًّ

اثلاثلــة: العقــل ال يتمّكـــن ال مســتقال

مــن الوصــول إىل تلــك املــالاكت، وإنّمــا الســبيل الوحيــد إىل معرفتهــا هــو 

الــويح عــن طريــق املعصــوم ، وعندئــٍذ حيكــم العقــل باتّبــاع املعصــوم 

 وإطاعتــه طاعــًة مطلقــًة، مثــل حرمــة أكل حلــم اخلزيــر ورشب اخلمر 

والقيــام مــن انلــوم لصــالة الصبــح وعــدد ركعــات صــالة املغــرب والعشــاء 

وغــر ذٰلــك. ]حســني زاده، درآمــدى بــر معرفــت شــناىس و مبــاىن معرفــت دينــى، ص 97[

األمر السادس: تعارض املعرفة العقلّية مع غريها

اتلعارض يف املعرفة العقلّية يتصّور يف مقامن:

املقام األّول: يف ايلقينّيات، ويه ىلع حنوين:

1- اتلعارض بن نفس املعارف ادلينّية الّي ثبتت عن طريق العقل.

2- اتلعــارض بــن املعــارف العقلّيــة وبــن املعرفــة ادلينّيــة احلاصلــة 

ــارض  ــم : "اتلع ــه باس ــث عن ي يبح
ّ

بواســطة احلــّس أو انلقــل، وهــو اذل

بــن العقــل وادليــن" أو "اتلعــارض بــن العقــل والعلــم".

ــروض أّن كال  ــٍن؛ ألّن املف ــر ممك ــو غ ــارض فه ــن اتلع ــا األّول م أّم

ــاٌل. ــو حم ــن، وه ــن انلقيض ــع ب ــك اجلم ــان، والزم ٰذل ــن قطعّيت املعرفت

ــن  ــّد م ــن ال ب ــك، ولٰك ــه ٰذل ــزم من ــا يل ــو أيًض ــاين: فه ــا اثل وأّم

ــر. ــٍل أك تفصي
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ــت  ــٌة ليس ــٌة صادق ــة يقينّي ــة العقلّي ــروض أّن القضّي ــول: إّن املف نق

بكاذبــٍة، وإنّمــا الــاذب هــو نقيضهــا، واملفــروض يف نقيضهــا هــو ايلقــن 

ــن  ــّد م ــا ال ب ــه، فهن ــن بعين ــن انلقيض ــع ب ــو اجلم ــذا ه ــدق، وٰه والص

انلظــر وادلّقــة واتلأّمــل يف مقّدمــات كال القضّيتــن، فهنــاك الكثــر مــن 

ــا مــا يقــع  ــذا األمــر اغبًل ــة واملقّدمــات، وٰه ســوء الفهــم واإلدراك لأدلّ

ــن  ــج، ولٰك ــادئ األمــر يقطــع بانلتائ ــة، حيــث يف ب ــوم اتلجريبّي يف العل

ــث  ــج، حبي ــذه انلتائ ــات ٰه ــٌل يف مقّدم ــاك خل ــّن هن ــن يتب ــرور الزم بم

ــّل. يــزول القطــع ويتحــّول إىل الظــّن أو الشــّك، بــل أق

املقام اثلاين: الظّنّيات، ويه تتصّور ىلع حنوين:

، فقــد ذكــر األصويّلــون يف بــاب  1- أّن لكيهمــا (العقــّي وانلقــّي) ظــّيٌّ

ــّي  ــل العق ــرب ىلع ادليل ــّيّ املعت ــل الظ ــّدم ادليل ــح بتق ــادل والرتاجي اتلع

؛ ألّن األّول نــازٌل مزلــة الواقــع تعّبــًدا، ولٰكــّن اثلــاين ال يكشــف  الظــّيّ

عــن الواقــع. فــال يصــل ادلور إىل إعمــال املرجحــات. نعــم، إذا اكن ادليلل 

انلقــّي ظّنيًّــا أيًضــا غــر معتــرٍب مثــل اخلــرب الواحــد الضعيــف، فحينئــٍذ 

يســقط كالهمــا عــن احلّجّيــة. ]الصــدر، بحــوٌث يف علــم األصــول، ج  7، ص 25[

ــة ايلقــن  ، فبمقتــى حّجّي 2- ادليلــل العقــّي يقيــيٌّ وانلقــّي ظــّيٌّ

ــم ادليلــل العقــّي ىلع انلقــّي ىلع لّك  ــٌة هل فحينئــٍذ جيــب تقدي ــا ذاتّي وأنّه

حــاٍل. وٰهــذا انلحــو مــن اتلعــارض واقــٌع يف الرشيعــة، ومثــاهل كمــا يــي:
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ــة: مثــل مــا ثبــت بادليلــل العقــي أّن اهلل  واجــب  ــة العقلّي القضّي
 ، الوجــود، ومــن صفــات الواجــب أنـّـه كمــاٌل مطلــٌق ليــس بمحــدوٍد حبدٍّ
وأنـّـه غــيٌّ عــن لّك يشٍء، ومعــى ٰذلــك أنـّـه ليــس جبســٍم وال حمتاًجــا إىل 

مــاٍن وزمــاٍن.

ــا  َملـَـُك َصفًّ
ْ
القضّيــة انلقلّيــة: ويه ظاهــر قــوهل تعــاىل: وََجــاَء َربُّــَك َوال

ــذه  ــا ]ســورة الفجــر: 22[، وابلعــض مــن املجّســمة قــد أخــذ بظاهــر ٰه َصفًّ
ــا، ولــم تقــارن مــع مــا ثبــت  اآليــة وأثبتــوا هلل - تعــاىل - جســًما ومانً

. بادليلــل العقــّي القطــّي مــن أّن اجلســم حُمــاٌل ىلع اهلل

ــاء  ــن علم ــٍة م ــت  ومجل ــل ابلي ــاع أه ــن أتب ــم م ــل العل فأه
 ، املســلمن قــد ذهبــوا إىل أّن ٰهــذا انلــوع مــن اتلعــارض ليــس بمســتقرٍّ
فيجــب األخــذ بادليلــل العقــّي القطــّي، ورفــع ايلــد عــن ادليلــل انلقــّي 
ي هــو مــن معاجــز 

ّ
وهــو ظاهــر اآليــة، وحلهــا ىلع املعــى املجــازّي اذل

القــرآن. ]الصــدر، دروس يف علــم األصــول، ج 2، ص 231[

المصدر الثالث والرابع: الوحي واإللهام 

إّن املذهــب املــاّدّي ال يؤمــن بوجــود يشٍء وراء املعرفــة احلّســّية، وال 
ــة  ــة املتعايلــة. نعــم، يعتقــد بالعقالنّي يؤمــن أيًضــا بالعقالنّيــة اتلجريديّ
األداتّيــة، وبنظــره بطــالن مجيــع املعــارف الّــي تــأيت عــن طريــق الــويح 

واإلهلــام؛ باعتبــار أنّهــا ســابلٌة بانتفــاء املوضــوع عنــده.

ي يتلــف 
ّ

وأّمــا املذهــب اإللـٰـّي فإنـّـه يؤمــن بوجــود علــم الغيــب اذل
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ي حنــن فيــه، وأداة املعرفــة إيلــه ليســت 
ّ

عــن علــم احلــّس واملشــاهدة اذل
متاحــًة لــّل أحــٍد كمــا يف أدايت احلــّس والعقــل.

فهــم يشــرتطون يف تلــّي املعــارف مــن علــم الغيــب أن يكــون صاحبها 
طاهــر الريــرة طّيــب انلفــس نــّي املناقــب؛ ألّن انلفــس اإلنســانية إذا 
ــح  ــدة تُصب ــالق احلمي ــت باألخ ــل وتزّين ــن الرذائ ــت ع ــت وصقل خلص
ــم  ــك العال ــٌة ىلع انطبــاع صــورة معــارف ٰذل اكملــرآة الصافيــة، هلــا قابلّي
فيهــا، فكمــا أّن للنفــس قابلّيــًة ىلع درك حقائــق علــم الشــاهدة ومعارفــه 
ــك  ــق ٰذل ــدرة ىلع درك حقائ ــا الق ــك هل ــل، فكٰذل ــّس والعق ــطة احل بواس
ــن َدَرن  ــا ع ــرشط طهارته ــن ب ــويح، ولٰك ــام وال ــطة اإلهل ــم بواس العال
ــيخ اإلرشاق، ج 4، 91؛  ــات ش ــة مصّنف ــهروردّي، مجموع ــالق. ]الس ــل األخ ــايص ورذائ املع

ــات(، ص 513[ ــن ســينا )قســم اإللٰهيّ ــاب النجــاة الب األســفرائينّي، رشح كت

وتلك املعارف الُمْدَرَكُة من ٰذلك الَعالَم ىلع قسمن:

1- معارف ختّص نفس الشخص.

ــاس  ــة انل ــال تربي ــل يف جم ــاس، ويه تدخ ــّص انل ــارف خت 2- مع

وتكميــل نفوســهم وتطهرهــا مــن رجــس الــرشك واملعــايص، مــن بيــان 
األحــام العقديّــة الّــي ختــّص القلــب، والعملّيــة الّــي تدخــل يف جمــال 
إدارة املجتمــع البــرشّي مــن تدبــر أمورهــم وإصــالح شــأنهم، واألخالقّية 
الّــي ختــّص تهذيــب انلفــس وتزكيتهــا والوصــول بهــا إىل أســى وأكمــل 

درجــات الســمّو والعلــّو. 
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والطريق إىل ٰهذه األنوار الغيبّية أيًضا ىلع قسمن:

ــن  ــا، ولٰك ــس وطهارته ــاء انلف ــن صف ــون ع ــو يك ــويح، وه األّول: ال
بواســطة ملــٍك مرســٍل مــن قبــل اخلالــق، وٰهــذا انلــوع هــو خمتصٌّ بالرســل.

ــويح هــو إدراٌك خــاصٌّ يتمــّز  ــل ال ي يكــون مــن قِب
ّ

ــإّن اإلدراك اذل ف
عــن إدراك احلــّس والعقــل، فهــو يغايــر الشــعور الفكــرّي املشــرتك بــن 
ــض  ــٍك بلع ــطة مل ــه اهلل بواس ــاصٌّ يلقي ــعوٌر خ ــو ش ــرش، فه ــراد الب أف
يــن هلــم قابلّيــة حتّمــل أعبــاء مــا يلــى عليهــم مــن 

ّ
عبــاده املصطفــن اذل

ــغ إىل انلــاس. املعــارف تِلُبَلّ

ي يـُـّزل عليــه الــويح ال يعرتيــه شــكٌّ وال ريــٌب فيمــا يــوىح إيلــه 
ّ

واذل
مــن معــارف، فــي يقينّيــٌة صادقــٌة ال حتتــاج إىل إقامــة برهــاٍن وال ديلــٍل 
 لرجــع األمــر إىل العلــوم الكســبّية. ]الغــازاين، فصــوص الحكمــة 

ّ
ىلع حّجّيتهــا، وإال

ورشحــه، ص 189؛ حســني زاده، مبــاىن معرفــت دينــى، ص 42[ 

ــاس  ــا بانع ــس وطهارته ــاء انلف ــن صف ــون ع ــام، يك ــاين: اإلل اثل
ــة.  ــن املالئك ــٍك م ــل مل ــن دون تدّخ ــا م ــة فيه ــارف الغيبّي املع

ــول  ــوم  ويّص للرس ــام املعص ــصٌّ باإلم ــو خمت ــق ه ــذا الطري وٰه
املبعــوث؛ وٰذلــك بانلــّص عليــه مــن قبــل ٰذلــك الرســول املؤّيــد مــن قبــل 

ــة. ــّية والعقلّي ــة احلّس ــن الواضح ــز والرباه اهلل  باملعاج

ــن  ي
ّ

ــاء اذل ــات بلعــض العرف ــاك بعــض اإلهلامــات واإلرشاق نعــم، هن
ارتاضــوا بتهذيــب أنفســهم وتطهرهــا، ووصلــوا إىل درجــٍة معّينــٍة ســتي 
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ــذه املعــارف تقــف عندهــم فحســب، وليــس  مقــام املعصــوم ، فٰه
هلــم إعمامهــا إىل غرهــم؛ فاإلعمــام حيتــاج إىل العصمــة، واملتيّقــن مــن 

ثبوتهــا خمتــصٌّ بالرســل واألنبيــاء واالئمــة.

واملــّديع للكشــف والشــهود ال يَُكــّذب مــا لــم يُعلــم كذبــه أو خمالفته 
ملــا ثبــت بادليلــل العقــّي القطــّي أو للنقــل الصحيــح مــن قبــل الشــارع 

املقــّدس، فــّل مــا هنــاك يــرد علمــه إيلــه فحســب. 

أنواع اإللهام:

ي بمعــى اخلطــور ىلع القلــب (انلفــس) يكــون ىلع 
ّ

واإلهلــاُم اذل
أنــواٍع، يه:

األّول: إهلام خٍر، هو ىلع نوعن:

ــي أهلمهــا اهلل -  ــة الّ ــة الغريزّي ــٍة وتســخٍر، ويه اهلداي 1- إهلــام هداي

تعــاىل - لكثــر مــن خملوقاتــه فطــرًة، وليــس باإلهلــام املصطلــح، كمــا يف 
 انلَّْحـــِل ]ســورة النحــل: 68[، وادليلــل ىلع ٰذلك 

َ
ْوىَح َربُّــَك إىِل

َ
كقــوهل تعــاىل: َوأ

َقــُه ُثــمَّ َهــَدى ]ســورة طٰــٰه: 50[.
ْ
ٍء َخل ْعَطــى لُكَّ يَشْ

َ
ِي أ

َّ
هــو قــوهل تعــاىل: اذل

ْن 
َ
َهــاُم: أ

ْ
2- إهلــام ويٍح، وهــو خمتــصٌّ بالرســل، قــال ابــن أثــر: »اإِلل

ْك، َوُهــَو نَــْوع ِمــَن  ِو الــرتَّ
َ
ــِيَ اهلُل يِف انلَّْفــس أْمــًرا، َيبَْعثُــه ىلَعَ الِفْعــل أ

ْ
يُل

ــاده« ]ابــن أثــري، النهايــة، ج 4، ص 282[ .  ــْن ِعبَ ــاُء ِم ــْن يََش ــِه َم ــصُّ اهلُل بِ ــَويْحِ َيُ ال
وٰهــذا انلــوع ىلع حنويــن: إّمــا بواســطة ملــٍك أو بــدون واســطٍة.
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ــن  ــس م ــع يِف انلف ــا يَق ــو م ــواس، وه ــو الوس ، وه ــام رشٍّ ــاين: إهل اثل
ــيطان. ــل الش ــن قب ــرّش م ــل ال عم

ــٌر.  ــس واخلاط ــم واهلاج ــا يف الوه ــا، كم ــاٍل منهم ــاٌم خ ــث: إهل اثلال
]النبهــان، املدخــل إىل علــوم القــرآن، ص 36[

صور الوحي يف القرآن

ّيــة مــن قبــل اهلل  يكــون ىلع 
ٰ
إّن تلــّي بعــض البــرش املعــارف اإلهل

ثــالث صــوٍر:

ــه  ــرى ذات ــل اهلل يُ ــن قب ــٍل م ــٍك مرس ــطة مل ــورة األوىل: بواس الص
ــل ، حيــث  ويُســمع كالمــه كمــا يف انلــّي األعظــم  مــع جربائي

ــه. ــمع من ــراه ويس اكن ي

ــٍة  ــر رؤي ــن غ ــرع يف األذن م ــكالم والق ــماع ال ــة: بس ــورة اثلاني الص
لــيٍء، كحــال نــّي اهلل مــویس  مــع اهلل تعــاىل، حيــث لكّمــه اهلل 
 ــِليًما ـْ ــَم اهلُل ُمــویَس تَك

َّ
- تعــاىل - تكليًمــا مبــارًشا، قــال تعــاىل: َولَك

]ســورة النســاء: 164[.

الصورة اثلاثلة: بالويح، وهو ىلع أقساٍم:

ــَث  ــَن َنَف ِم
َ ْ
وَح األ ــرُّ  إِنَّ ال

َ
ال

َ
األّول: اإللقــاء يف الــروع، كقــوهل : »أ

ــَث يِف ُرويِع ُروُح  ــْد َنَف ــوهل : »قَ ــكايف، ج  5، ص 80[، وق ــّي، ال يِف ُرويِع« ]الكلين
ــُدِس« ]املصــدر الســابق[. ُق

ْ
ال
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ــاىل:  ــوهل تع ــا يف ق ــرآن كم ــا" يف الق ــّى "وحيً ــام، يس ــاين: باإلهل اثل
 ــَواِريَِّن َـ

ْ
 احل

َ
ــُت إِىل وَْحيْ

َ
ــص :  ،]7َوإِْذ أ ــورة القص ــویَس ]س مِّ ُم

ُ
 أ

َ
ــا إِىل وَْحيْنَ

َ
َوأ

.]111 املائــدة:  ]ســورة 

اثلالث: بالرؤيا، ويه ىلع  رضبن:

أ- الرؤيــا املطابقــة فــرى الواقــع كمــا هــو، وٰهــذا انلــوع ال حيتــاج إىل 
تعبــٍر  وتأويــٍل كرؤيــة نــّي اهلل إبراهيــم  يف املنــام وهــو يذبــح ابنــه 

 . وهــو خمصــوٌص باألنبيــاء ، إســماعيل

ب- باتللويــح والرتمــز، وٰهــذا انلــوع حيتــاج إىل تعبــٍر وتأويــٍل، ويه 
ــنَ   ــزًْءا ِم ــبِْعَن ُج ــْن َس ــزٌْء ِم ــَة ُج اِدقَ ــا الصَّ ْؤَي ــوهل : »إِنَّ الرُّ مصــداق ق
ــا  ــرى م ــاء ي ــض األويل ــه، ج  2، ص 585[. وبع ِة« ]الصــدوق، مــن ال يحــره الفقي ــوَّ انلُّبُ
ســيجري عليــه مــن أمــوٍر،  فــي إشــارٌة هلــم يف أخــذ احليطــة واحلــذر، 
ــّص  ي ي

ّ
ــح اذل ــى املصطل ــويٍح باملع ــس ب ــا لي ــن الرؤي ــوع م ــذا انل وٰه

. ــاء األنبي

 ــِل  انلَّْح
َ

ــَك إِىل ْوىَح َربُّ
َ
ــع: بالتســخر، كمــا يف قــوهل تعــاىل: َوأ الراب

ــّل  ــن حم ــارٌج ع ــو خ ــل، وه ــر العاق ــوٌص لغ ــو خمص ]ســورة النحــل : 68[، وه

ــة اتلايلــة. ــة الرشيف ــا وال تشــمله اآلي حبثن

ْن يَُكلَِّمــُه 
َ
والصــور اثلــالث مذكــورٌة يف قــوهل تعــاىل: َوَمــا اَكَن ِلبَــرَشٍ أ

 َفيُــويِحَ بِإِْذنـِـِه َمــا يََشــاُء إِنَّــُه 
ً

ْو يُرِْســَل رَُســوال
َ
ْو ِمــْن َوَراِء ِحَجــاٍب أ

َ
 وَْحيًــا أ

َّ
اهلُل إِال

َعــِيٌّ َحِكيــٌم ]ســورة الشــورى: 51[
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هناك عّدة نكاٍت يف ٰهذا املصدر للمعرفة:

ــد  ــن، فق ــة لدلي ــع املعرف ــّم مناب ــن أه ــو م ــّي ه ــويح اإللٰ 1- أّن ال

ــوم  ــن العل ــل إىل خزائ ــه يتوّص ــق، وب ــرة اخلل ــن خ ــٌة م ــه ثلّ ــّص ب اخت

ّيــة الغيبّيــة والفيوضــات الرّبانّيــة؛ ألجــل ســعادة البــرش يف ادلرايــن.
ٰ
اإلهل

ــّد هل مــن إقامــة ديلــٍل قطــيٍّ ىلع مــّدعه،  ــويح ال ب 2- أّن مــّديع ال

ــا  ــرش، كم ــا الب ــن إتيانه ــز ع ــزٍة يعج ــه بمعج ــق إتيان ــن طري ــك ع وٰذل

ي ال زال 
ّ

ــم اذل ــرآن الكري ــٍد  ويه الق ــرم حمّم ــا األك ــزة نبّين يف معج

ــان  ــة باإلتي ــوم القيام ــة إىل ي ــع البرشّي ــام مجي ــا أم ــه قائًم ــّدي في اتلح

ــه. ــورٍة في ــرص س ــل أق ــان بمث ــل بإتي ــه، ب بمثل

ــع ال  ــٌة للواق ــٌة مطابق ــٌة صادق ــويح يقينّي ــة لل ــة املعرفّي 3- أّن القيم

ــد مــن قبــل اهلل  ، فيجــب تصديــق خــرب الرســول املؤّي يعرتيهــا أّي شــكٍّ

ــك. ــل ٰذل ــاذب بمث ــد اهلل  ال ــتحيل أن يؤّي ــه يس ــز؛ ألنّ باملعج

ــالك  ــوع يف اهل ــا الوق ــه أيًض ــة كالم ــه وخمالف ــن تكذيب ــزم م ويل

ــذ  ــس، وأخ ــن انلف ــرضر ع ــع ال ــوب دف ــم بوج ــل حيك ــدم، فالعق وانل

ــًرا. ــي هل أم ــه وال يع ــدق، فيطيع ــة والص ــو اجلّديّ ــه ىلع حن كالم

 4- وحنــن نســتفيد مــن الــويح - كمصــدٍر للمعرفــة ادلينّيــة - عــن 

طريــق انلقــل عــن املعصومــن ؛ ألّن الــويح أو االتّصــال باملعصــوم 

مبــارشًة ليــس متاًحــا لــّل أحــٍد. 
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المصدر الخامس: المرجعّية

ســوف نبــّن الحًقــا أّن املرجعّيــة أداٌة ثانوّيــٌة للمعرفــة وليســت 
ــوان  ــة بعن ــة ادلينّي ــادر املعرف ــن مص ــض ضم ــا ابلع ــتقلًّة، وذكره مس
ــى؛  ــا. ]حســني زاده، معرفــت دين ــّي معه ــل القط ــام ادليل ــع انضم ــة"، م "املرجعّي

و 266[ ومنابــع، ص 262  عقالنيــت 

أصحــاب  وأقــوال  آراء  إىل  والرجــوع  االســتناد  يه  فاملرجعّيــة: 
املجــال. ٰذلــك  يف  االختصــاص 

ــق  ــن طري ــون ع ــرتط أن يك ــة يش ــّي املعرف ــرى: أّن تل ــارٍة أخ وبعب
 لــزم املنافــاة حلكــم 

ّ
مــن هل مقــام الــرأي وانلظــر يف ٰذلــك اتلخّصــص؛ وإال

العقــل، وكن معرًضــا ذلّم العقــالء. 

فــّل مــن اتّصــف بٰذلــك املقــام اطمأنـّـت هل انلفــس وســكنت يف أخــذ 
ــق  ــي تتعلّ ــا الّ ــن والقضاي ــض القوان ــول بع ــاًل لقب ــه، فمث ــة من املعرف
ــم  ــم وختّصصه ــت علمه ــن ثب ــوع إىل م ــّن الرج ــاء، فاملتع ــم الكيمي بعل

وتبّحرهــم يف ٰذلــك العلــم، وكٰذلــك األمــر يف علــم الطــّب وغــره.

فاملرجعيــة بٰهــذا املعــى يه أداٌة ووســيلٌة تللــّي املعرفــة، بــل يه أداٌة 
ــًة  تلقييــم تلــك املعــارف، فمثــاًل ســابًقا إذا أراد شــخٌص أن يثبــت قضّي
 أن يؤّيــد ٰذلــك بمــا قــاهل 

ّ
مــا كأن تكــون فلســفّيًة مثــاًل فمــا اكن عليــه إال

أرســطو أو ابــن ســينا فيهــا. ]حســني زاده، معرفــت دينــى؛ عقالنيــت و منابــع، ص 266[

ويشرتط يف اعتبار املعارف املكتسبة عن املرجعّية حّل إشالن:
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اإلشكال األّول

أّن ٰهــذه األداة للمعرفــة يه أداٌة ثانوّيــٌة، وليــس هلــا اعتبــاٌر يف نفســها 
كمــا يف بقّيــة أدوات املعرفــة؛ وٰذلــك ملــا يــي:

1- جيــب اتلحقيــق وانلظــر يف آراء أصحــاب االختصــاص ونظرّياتهــم 
ــا  ــتندوا يف م ــدوا، وإىل أّي يشٍء اس ــم ىلع أّي يشٍء اعتم ــة أنّه ــن جه م
ــتداليّل  ــم االس ــل طريقه ــئلة، فه ــض األس ــأيت بع ــا ت ــه، فهن ــوا إيل توّصل

ــإّن احتمــال اخلطــإ واالشــتباه موجــوٌد. ــٌة؟ ف ــامٌّ؟ وهــل انلتيجــة يقينّي ت

2- أّن ٰهــذه األداة للمعرفــة غــر تاّمــٍة يف مجيــع املــوارد، وباخلصــوص 
ــا بينهــم، اكختــالف  ــد تعــارض أصحــاب انلظــر واالختصــاص فيم عن
ــت  ــث قال ــّوة إىل اهلل  ، حي ــبة ابلن ــارى يف نس ــود وانلص ــاء ايله علم
ايلهــود عزيــٌر ابــن اهلل وقالــت انلصــارى عيــى ابــن اهلل، فهنــا ال يصــّح 
ــتباه  ــع يف االش ــد وق ــا ق ــع أّن لكيهم ــر م ــن ىلع اآلخ ــد القول ــح أح ترجي

ــى، ص 43[ ــاین معرفــت دي واخلطــإ. ]حســن زاده، مب

واجلواب يّتضح عند تبييننا القيمة املعرفّية للمرجعّية.

القيمة املعرفّية للمرجعّية

نعــم، ٰهــذه األداة للمعرفــة تصبــح ذات قيمــٍة عيلــٍة ومعتــربٍة، 
وختــرج عــن حالــة الشــّك والرتديــد عندمــا يكــون الرجــوع إىل 
ــن  ــس م ــو لي ي ه

ّ
، واذل

ٌ
ــأ ــه خط ــس يف كالم ي لي

ّ
ــوم  اذل املعص

ــوات.  ــتباه واهلف ــل االش أه
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ّية - يــرون أّن 
ٰ
أقــول: إّن مجيــع املســلمن - بــل لّك أتبــاع األديــان اإلهل

أقــوال وأفعــال املعصــوم حّجــٌة، ويرونــه أهــاًل لالعتمــاد عليــه، وموضًعا 
للرجــوع إيلــه يف مجيــع األمــور. 

ــة ٰهــذه األداة واعتبارهــا يف نفســها،  والــكالم املتقــّدم ال يعــي حّجّي
ــة  ــّوة أو اإلمام ــوت انلب ــة ثب ــد مرحل ــأيت بع ــة ي ــار املرجعّي ــل إّن اعتب ب
ي ال يقبــل اخلطــأ 

ّ
لشــخٍص معــّنٍ بادليلــل القطــّي (العقــّي وانلقــّي) اذل

ــتباه. أو االش

فيمكــن القــول إّن مــالك اعتبــار ٰهــذه األداة اعتبــاٌر ثانــويٌّ وليــس يف 
نفســه؛ وٰذلــك ألنّهــا حتتــاج لالعتبــار إىل انضمــام جمموعــٍة مــن املعــارف 
ــٍذ  ــها، فعندئ ــة" نفس ــع "املرجعّي ــام" م ــويح واإلهل ــل" و"ال ويه: "العق
ــاس  ــل إىل انل ــويح تنق ــارف ال ــإّن مع ــا. ف ــن هل ــار وايلق ــل االعتب حيص
ــتند إىل  ــوهل  تس ــة لق ــة املعرفّي ــوم ، وإّن القيم ــطة املعص بواس
  العقــل، وحينئــٍذ يمكــن القــول - بــدون تــرّدٍد - إّن اعتبــار أقــواهل

ــي ذكرناهــا. ــة الّ ــا ايلقينّي يه حبــّد القضاي

إذن تعــّد املرجعّيــة أداًة ثانوّيــًة للمعرفــة، وينحــرص اعتبارهــا املعــريّف 
يف أقــوال املعصــوم ورأيــه.

اإلشكال الثاين

هنــاك مشــلكٌة أخــرى يف املرجعّيــة، ويه يف العــرص احلــارض والعصــور 
الّــي ال يمكــن الوصــول إىل املعصــوم  واالرتبــاط بــه مبــارشًة 
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ي يمكــن منــه هــو الوصــول إيلــه عــن 
ّ

ــا اذل وأخــذ املعــارف منــه، وإنّم
طريــق وســائط متعــّددٍة مــن األشــخاص، فــي ٰهــذا احلــال جيــب اتلحقيق 
يف طريــق انلقــل والعقــل، وانلظــر يف القيمــة املعرفّيــة للكيهمــا مــن ناحية 

االعتبــار وعدمــه مــع كيفّيــة االســتدالل وطريقتــه. ]املصــدر الســابق، ص 44[

واجلواب سيّتضح عند بيان الفقرة اتلايلة.

املرجعّية واألدلّة العقلّية والنقلّية

ــام  ــارة إىل أقس ــزم اإلش ــّدم يل ــال املتق ــن اإلش ــواب ع ــل اجل فأج
األدلـّـة، فاألدلـّـة إّمــا نقلّيــٌة وإّمــا عقلّيــٌة، والعقلّيــة تقــّدم بيان أقســامها 

ــة، وأقســامها كمــا يــي: وبقيــت انلقلّي

ي ينقلــه عــّدٌة مــن األشــخاص 
ّ

األّول: اخلــرب املتواتــر، وهــو اخلــرب اذل
ــذا اخلــرب هــو ايلقــن، وهــو  ــوى ٰه ــع تواطؤهــم ىلع الكــذب، وحمت يمتن
غــر قابــٍل للخطــإ، ويعــّد مــن ابلدهّيــات اثلانوّيــة، كمــا يف نقــل القرآن 
الكريــم إيلنــا، وأحاديــث اثلقلــن والغديــر والكســاء... الّــي ال حيتمــل 

فيهــا الكــذب.

ــذا  ــر، وٰه ــر املتوات ــة غ ــن القطعّي ــوف بالقرائ ــرب املحف ــاين: اخل اثل
ــن. ــك القرائ ــرز تل ــن أح ــبة مل ــذب بالنس ــل الك ــيٌّ ال حيتم ــا قط أيًض

ــة،  ــن القطعّي ــوف بالقرائ ــر املحف ــر وغ ــر املتوات ــرب غ ــث: اخل اثلال
وٰهــذا انلــوع مــن اخلــرب حيتمــل اخلطــأ. واخلــرب الظــّيّ ال يعــي أنـّـه ســاقٌط 
عــن االعتبــار أصــاًل، بــل إّن طريقــة العقــالء عندمــا تقــرص أيديهــم عــن 
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الوصــول إىل طريــق ايلقــن، فهــم ال يرتكــون االعتمــاد ىلع أقــرب الطــرق 

الـّـي توصــل لليقــن، فكٰذلــك هنــا عندمــا تقــرص ايلــد عــن الوصــول إىل 

األخبــار ايلقينّيــة، فــال يــرتك االعتمــاد ىلع األخبــار الظّنّيــة.

ــٌة  ــٌة يقينّي ــٌة ونقلّي ــرٌق عقلّي ــاك ط ــارض هن ــرص احل ــي الع ــه: ف وعلي

ــا يف  ــا، كم ــكٍّ فيه ــدون أّي ش ــوم  ب ــل إىل رأي املعص ــربٌة توص معت

األخبــار املتواتــرة واألخبــار املحفوفــة بقرائــن يقينّيــٍة، وبٰهــذا اتلفصيــل 

يّتضــح اجلــواب عــن اإلشــال املذكــور، أي مــن خــالل ادليلــل العقــّي 

وانلقــّي القطــّي نصــل إىل رأي املعصــوم ، وأّمــا إذا لــم يكــن هنــاك 

ديلــٌل قطــيٌّ فالعقــالء ال يرتكــون العمــل بمــا هــو قريــٌب مــن القطــع.

وإّن ارتباطنــا بالــويح يف ٰهــذا الزمــان والوصــول إىل معارفــه ينحــرص 

ــى، ص 45[ ــاىن معرفــت دين ــّي. ]حســني زاده، مب ــل انلق بادليل
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النتيجة

يف ٰهذا املقال نصل إىل ما يي: 

: أّن مصــادر املعرفــة ادلينّيــة تّتكــئ ىلع أســٍس رصينــٍة غــر قابلٍة 
ً

أّوال
للطعــن فيهــا؛ إذ إنّهــا نابعــٌة عــن املصــادر املعتــربة للمعرفــة البرشّيــة، 

ويه موضــع قبــوٍل دلى العقــالء وأهــل الفكــر منهــم.

ثانًيــا: بواســطة أدوات املعرفــة يتــّم كســب املعــارف وحتصيلهــا، ولّل 
أداٍة هلــا ســهٌم خــاصٌّ بهــا مــن املعرفــة، فتــارًة يكــون باألســلوب العقــّي، 

 . وأخــرى باألســلوب انلقــّي، وثاثلــًة باألســلوب اتلجريــّي احلّيّ

ثاثلًا: طرق املعرفة ادلينّية، يه:

1 - مصدر احلّس، ومزاته تتلّخص فيما يي:

ــس  ــرص واللم ــمع وابل ــو: الس ــرّي، وه ــّس الظاه ــه احل ــراد من أ- امل
واذلوق والشــّم.

ب- أّن احلّس هو رأس املال ألغلب املعارف البرشّية.

ــكٌّ  ــا ش ــس فيه ــربٌة، لي ــٌة معت ــّس واقعّي ــة للح ــة املعرفّي ج- القيم
ــالء. ــل والعق ــٌد دلى العق وتردي

ــا نقــل املحســوس فيضــاف مــع  ــّص باملبــارش، وأّم ــه ختت د- أّن قيمت
ــة.   ــار واحلّجّي احلــّس العقــل يف االعتب

2 ـ مصدر العقل، ومزاته تتلّخص فيما يي:
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أ- املراد منه العمّي وانلظرّي.

ب- شؤونه املختّصة به يه: اإلدراك واتلميز واإلبداع واالستدالل.

ج- قيمته املعرفّية صادقٌة قطعّيٌة ذاتّيٌة.

د- دوره يف املعرفــة ادلينّيــة: تــارًة يكــون طريًقا وكشــًفا إلدراك معارف 
ــه،  ــرص في ــارًة ينح ــارف، واألّول: ت ــع املع ــا جلمي ــرى مزانً ــن، وأخ ادلي

وأخــرى ينضــّم إيلــه انلقــل.

 ـه- حــدود حكمــه وإدراكــه تقــف عنــد اجلهــل يف مــالاكت أحــام 
ادليــن وعللهــا، وحينئــٍذ حيكــم بلــزوم الرجــوع إىل الــويح فيهــا 

ــه. ــد ب واتلعّب

3 - مصدر الويح واإلهلام، ومزاته تتلّخص فيما يي:

أ - أّن املعــارف املتلّقــاة يه مــن اهلل ، ويكــون طريقهــا: إّمــا 
ــا بالســماع  ــرى شــخصه، وإّم ــه وي ــٍك يســمع كالم بواســطة إرســال مل
والقــرع يف اإلذن مــن دون رؤيــٍة، وإّمــا وحيًــا باإلهلــام وانلفــث يف القلب. 

ــات  ــز واآلي ــان باملعاج ــة والربه ــة احلّج ــالة إقام ــّديع الرس ب- ىلع م
ــة. ــة ابليّن الواضح

ــع  ــٌة للواق ــٌة مطابق ــٌة صادق ــويح يه يقينّي ــة لل ــة املعرفّي ج- أّن القيم
حبكــم العقــل؛ وٰذلــك تلأييــد اهلل - تعــاىل - متلــّي ٰهــذه املعــارف بمــا 

يعجــز عنــه البــرش.
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4- املرجعّية، (بالعنوان اثلانوّي)، ومزاتها تتلّخص فيما يي:

ــدم  ــك لع ــن؛ وٰذل ــارف ادلي ــام يف مع ــول أو اإلم ــوع إىل الرس أ- الرج
ــالل  ــن خ  م

ّ
ــارشًة إال ــويح مب ــارف ال ــول إىل مع ــن الوص ــان م اإلم

ــا. ــة إيلهم املرجعّي

ب- أن القيمــة املعرفّيــة للمرجعّيــة يه صادقــٌة ومطابقــٌة للواقــع 
حبكــم العقــل؛ وٰذلــك أّن املخــرب بهــا هــو معصــوٌم عــن الكــذب واخلطــإ.

ج- أن املرجعّيــة يه مصــدٌر ثانــويٌّ للمعرفــة، خبــالف احلــّس والعقل 
ــويح واإلهلام. وال

  أو اإلمــام  د- أن االرتبــاط يف العــرص احلــارض بانلــّي 
منحــرٌص عــن طريــق األدلّــة انلقلّيــة، فمــن ٰهــذه اجلهــة يتعــّن الوصــول 
إىل معــارف الــويح باألدلّــة انلقلّيــة، وانلظــر فيهــا بمــا يتحّصــل ايلقــن 

ــوهل. ــل العقــل ىلع قب ــة مــن قِب ــه احلّج ــّم ب ــان فتت أو االطمئن

 ـه- أّن أغلب معارف ادلين يف الوقت احلارض مصدرها هو املرجعّية.
واحلمد هلل رّب العاملن
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قائمة المصادر

القرآن الكريم

ابــن أثــر (املتــوّف: 606 ه)، انلهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، بــروت، . 1
املكتبــة العلمّيــة، 1399 ه - 1979 م.

ــاع (املتــوّف: 515 ه)، عــي بــن جعفــر، كتــاب األفعــال، علــم . 2 ابــن الَقطَّ
ــب، ط 1، 1403 ه - 1983 م. الكت

ابــن تيميــة، أحــد بــن عبــد احلليــم، الجــواب الصحيــح لمــن بــدّل ديــن المســيح، . 3
. ه   1419  ،2 العاصمــة، ط  دار  الســعودية، 

ابــن دريــد (املتــوّف: 321 ه)، حممــد بــن احلســن، جمهــرة اللغــة، بــروت، دار . 4
ــن، ط 1، 1987 م. ــم للمالي العل

ــاليمّ ، . 5 ــالم االس ــة اإلع ــات ، مكتب ــوّف 428 ه)، اتلعليق ــينا (املت ــن س اب
بــروت، 1404 ه.

ابــن ســينا (املتــوّف 428 ه) ، الشــفاء (الطبيعّيــات)، مكتبــة آيــة اهلل . 6
ه.  1404 املرعــيّ ، 

ــة، دار . 7 ــس اللغ ــم مقايي ــد، معج ــوّف: 395 ه)، أح ــارس (املت ــن ف اب
م.  1979  - ه   1399 الفكــر، 

ابــن قتيبــة (املتــوّف: 276 ه)، عبــد اهلل بــن مســلم، تأويــل مشــل القــرآن، . 8

حتقيــق إبراهيــم شــمس ادليــن، دار الكتــب العلمّيــة.

ــرآن، . 9 ــب الق ــلم، غري ــن مس ــد اهلل ب ــوّف: 276 ه)، عب ــة (املت ــن قتيب اب
ــة، 1398 ه - 1978 م. ــب العلمّي ــر، دار الكت ــد صق ــق: أح حتقي

ابــن قتيبــة (املتــوّف: 276 ه)، حممــد بــن عبــد اهلل، تأويــل مشــل القرآن، . 10
حتقيــق إبراهيــم شــمس ادليــن، بروت.
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القــرآن . 11 األخفــش، (املتــوّف: 215 ه)، ســعيد بــن مســعدة، معــاين 
م.  1990 1411  ـه-   ،1 ط  اخلانــّي،  مكتبــة  القاهــرة،  لأخفــش، 

ــاب . 12 ــوّف 760 ه)، رشح كت ــن (املت ــر ادلي ــابورّي، فخ ــفرائيّي انليش األس
ــر  ــار و مفاخ ــن آث ــران، اجنم ــات)، طه ّي

ٰ
ــم اإلهل ــينا (قس ــن س ــاة الب انلج

1، 1383  ـه. فرهنــی ، ط 

األصبهــاين (املتــوّف: 430 ه)، أبــو نعيــم، حليــة األويلــاء وطبقــات . 13
م.  1974 1394  ـه-  الســعادة،  مــرص،  األصفيــاء، 

ــام . 14 ــند اإلم ــس، مس ــن إدري ــد ب ــوّف: 204 ه)، حمم ــافّي (املت ــام الش اإلم
الشــافي، بــروت، دارالكتــب العلمّيــة، 1370  ـه- 1951 م.

ــاليم، . 15 ــرش اإلس ــة الن ــّم، مؤسس ــول، ق ص
ُ
ــد األ ــى، فرائ ــاري، مرت األنص

ط 5، 1416 ه.

ــة . 16 ــرب ، مكتب ــد الع ــفة عن ــات الفلس ــوعة مصطلح ــایم ، موس ــرار جه ج
ــروت  ط 1، 1998 م . ــارشون ، ب ــان ن بلن

ــت . 17 ــاین معرف ــنایس و مب ــت ش ــر معرف ــدى ب ــد، درآم ــن زاده، حمم حس
ديــى، قــم، موسســه امــام مخيــى، ط 12، 1397 ه.

ــع . 18 ــم، جمم ــارن، ق ــه املق ــة يف الفق ــول العاّم ــي، األص ــم، حمّمدت احلكي
جهــاین اهــل بيــت ، ط 2، 1418 ه.

ــردات يف . 19 ــد، املف ــن حمم ــن ب ــوّف: 502 ه)، احلس ــايّن (املت ــب األصفه الراغ
ــامّية، ط 1، 1412 ه. ــم، ادلار الش ــروت، دار القل ــق، ب ــرآن، دمش ــب الق غري

الراغــب األصفهــايّن (املتــوّف: 502 ه)، احلســن بــن حممــد، تفســر الراغب . 20
األصفهــايّن، لكّّيــة اآلداب – جامعة طنطــا، ط 1، 1420  ـه- 1999 م.

402

مجلة الدليل / 

العدد الثامن   السنة الثالثة   ربيع 2020

العدد الثامن



الســنيّي األنصــارّي (املتــوّف: 926 ه)، زكرّيــا بــن حممــد، احلــدود األنيقــة . 21
واتلعريفــات ادلقيقــة، بــروت، دار الفكــر املعــاص، ط 1، 1411 ه.

اإلرشاق ، . 22 شــيخ  مصّنفــات  جمموعــة  587  ـه)،  (املتــوّف  الســهروردّي 
1375 ش .  ،2 فرهنــی ، ط  و حتقيقــات  طهــران، موسســه مطالعــات 

ــن احلســن، نهــج ابلالغــة، . 23 ــوّف: 406 ه)، حممــد ب ــريّض (املت الرشيــف ال
ــ . مؤسســة نهــج ابلالغــة، قــّم، ط 1، 1414 ه

ــة . 24 ــرة، اهليئ ــم، القاه ــّرار، الجي ــن م ــحاق ب ــوّف: 206 ه)، إس ــيبايّن (املت الش
ــة، 1394  ـه- 1974 م. ــع األمرّي ــؤون املطاب ــة لش العاّم

الشــرازّي، قطــب ادليــن (املتــوّف 715 ه)، رشح حكمــة اإلرشاق، آثــار و . 25
مفاخــر فرهنــی ، طهــران، ط 1، 1383 ش.

ــة . 26 ــفار العقلّي ــة يف األس ــة املتعايل ــم، احلكم ــن إبراهي ــد ب ــرازّي، حمم الش
ــريّب، 1981 م. ــرتاث الع ــاء ال ــروت، دار إحي ــة، ب األربع

ــرش . 27 ــة الن ــّم، مؤّسس ــاد، ق ــدأ واملع ــم، املب ــن إبراهي ــد ب ــرازيّ، حمم الش
اإلســاليم، ط 3، 1422 ه.

الصاحــب بن عّباد (املتوّف: 385 ه)، املحيط يف اللغة.. 28

ــود . 29 ــّيد حمم ــرات الس ــول ، تقري ــم األص ــوٌث يف عل ــر، حب ــدر، حممدباق الص
ــالیم، ط  3، 1417 ه. ــه اس ــارف فق ــره املع ــه دائ ــم، موسس ــاهرودي، ق الش

الصــدر، حممدباقــر، دروٌس يف علــم األصــول، بــروت، دار املنتظــر، ط 1، . 30
1405  ـه.

ــاليّم، ط 3، 1425  ـه- . 31 ــاب اإلس ــفتنا، دار الكت ــر، فلس ــدر، حممدباق الص
م.  2004

الصــدوق، ابــن بابويــه، مــن ال حيــرضه الفقيــه، مؤّسســة النرش اإلســاليّم، . 32
قــّم، ط 2، 1413 ه.
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ــة . 33 ــّم، مؤّسس ــرآن، ق ــر الق ــزان يف تفس ــن، امل ــايّئ، حممدحس الطباطب
النــرش اإلســاليّم، ط 5، 1419 ه.

الطــربيّس (املتــوّف: القــرن 6 ه)، أحــد بــن عــّي، االحتجــاج، بــروت، . 34
مؤّسســة اجلــواد، 1401 ه .

ــع . 35 ــربّي (جام ــر الط ــٍر، تفس ــن جري ــد ب ــوّف: 310 ه)، حمّم ــربّي (املت الط
ــالة، ط1، 1420  ـه- 2000 م. ــة الرس ــرآن)، مؤّسس ــل الق ــان يف تأوي ابلي

العامــّي، حســن حممــد مــي، (حمــارضات الشــيخ جعفــر الســبحاين) نظرّيــة . 36
ّيــات«، قــم، املركــز العالــّي 

ٰ
املعرفــة »املدخــل إىل العلــم والفلســفة واإلهل

لدلراســات اإلســالمّية، ط 1، 1411  ـه.

عزيــزي، مصطــى، األســس املعرفيــة للفكــر العقــدّي الســلّي، مؤّسســة . 37
ادليلــل، العــراق، ط 1، 2018 م.

ــروق . 38 ــم الف ــد اهلل، معج ــن عب ــن ب ــوّف: 395 ه)، احلس ــكرّي (املت العس
ــاليّم، ط 1، 1412 ه. ــرش اإلس ــة الن ــّم، مؤّسس ــة، ق اللغوّي

ورشحــه ، . 39 احلكمــة  919 ه)،  فصــوص  (املتــوّف  إســماعيل  الغــازايّن، 
طهــران، اجنمــن آثــار و مفاخــر فرهنــی ، ط 1، 1381 ش .

الفــارايّب (املتــوّف: 350 ه)، إســحاق بــن إبراهيــم، معجــم ديــوان األدب، . 40
القاهــرة، مؤّسســة دار الشــعب، 1424  ـه- 2003 م.

فخــر ادليــن الــرازّي (املتــوّف: 606 ه)، حمّمــد بــن عمــر، تفســر الــرازّي . 41
ــريّب، ط 3، 1420 ه. ــرتاث الع ــاء ال ــروت، دار إحي ــب)، ب ــح الغي (مفاتي

الفراهيــدّي (املتــوّف: 170 ه)، اخلليــل بــن أحــد، كتــاب العــن، حتقيــق: . 42
د. مهــدي املخــزويم، د. إبراهيــم الســامرايئ، دار ومكتبــة اهلــالل.
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ــة، . 43 ــد يف اللغ ــن، الُمنَجَّ ــن احلس ــّي ب ــايئ األزدي، ع ــل الُهن ــراع انلم ك
القاهــرة، علــم الكتــب، ط 2، 1988 م.

اللكيــّي (املتــوف: 329 ه)، حممــد بــن يعقــوب ، الــايف، حتقيــق ىلع أكــرب . 44
ــ . غفــاري، طهــران، دار الكتــب اإلســالمّية ، ط 4، 1407 ه

ــة . 45 ــارات، مؤسس ــك، اإلم ــأ مال ــوّف: 179 ه)، موّط ــس (املت ــن أن ــك ب مال
ــان، ط1، 1425  ـه- 2004 م. ــلطان آل انلهي ــن س ــد ب زاي

ــّم، . 46 ــفة، ق ــم الفلس ــد يف تعلي ــج اجلدي ــي، املنه ــزدي، حممدت ــاح ي مصب
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