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 اإلبداع واالنتحال  بنيالفلسفة 

 هل الفالسفة وحدهم هم املتَّهمون؟!

 حيدر حّب اهلل

 

ة عندما نقوم بعرض تهمٍة أو إثارة فكرّية معينة تتصل بتاريخ نشوء الفلسف

الصدرائية أو غريها، ومنابع هذه الفلسفة، فهذا يعين حماولًة لفهم هذه الفلسفة بعيدًا 

عن التهويل واألسطرة، وذلك أّن املالحظ ـ يف الفرتة األخرية على األقّل ـ أّن طالب 

الدراسات الفلسفّية، مبا يف ذلك الوسط الديين، باتوا يتعاملون بروحّية التقليد مع 

ي. وهذا شيٌء ال يبّشر بوالدة عهٍد فلسفي جديد. فإذا انتقدَت فكرًة النتاج الفلسف

فلسفّية كان اجلواب أن يؤتى لك بنصٍّ يؤّيد هذه الفكرة من فيلسوٍف آخر، وكأّن 

قول الفيلسوف حّجٌة أو برهان، فيما املفروض أن يكون قوله مفتقرًا فقرًا وجودّيًا ـ إذا 

ن، فبدونهما ال قيمة لألقوال يف نفسها بالنسبة لطالب صّح التعبري ـ إىل احلّجة والربها

 الفلسفة، والباحث عن احلقيقة.

هذا املؤشِّر تضاعفت خطورة معطياته بعدما حصل اخللط بني الفلسفة 

والعرفان. فعندما ُتْغِرُق العلوَم العقلّية بالعرفان فأنت ُتدخل الدرس الفلسفّي يف مكاٍن 

الشيخ واملريد، ولفكرة االّتباع، ال اإلبداع، فيصبح خطري، ميكن أن يؤسِّس لفكرة 

طالب الفلسفة مدافعًا شرسًا عن كشوفاٍت مل َيَرها ومل ينعم بُعْشر معشارها، وثقُته 

العظيمة هذه إّنما جاءت من أصحاب هذا الكشف، والرصيد املعنوّي والروحي الذي 

 ميلكونه يف قلوب طالب الفلسفة واحلقيقة.

للحاجة لدراسة تارخيّية للفلسفات اليت يريد بعض الناس أن هذا ما يدفعنا 

حيوِّلوها إىل أسطورة مقّدسة، بواسطة إغراقها بالكرامات الفكرّية والعملّية. 

فالدرس التارخيي يكشف عن أمور واقعّية جاّدة، ويعطي احلّق ألصحابه، دون أن 
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فلسفٍة ما بدل روح  يبخس اآلخرين حقوقهم. وبروح املنطق ميكن حينئٍذ الدفاع عن

 احلماس والعاطفة، اللتني ال تعرفهما الفلسفة مبا هي عقٌل حمض.

هذا كلُّه واضح جلّي. وهلذا ضممنا صوتنا اخلافت إىل صوت أمثال األستاذ 

حممد رضا احلكيمي والدكتور طه عبد الرمحن وغريهما لضرورة نقل الفلسفة من 

 التقليد إىل االجتهاد.

الناس باحلجارة وبيوتنا من زجاٍج رقيق، أتوقَّف قلياًل مع  ولكْن، كي ال نرمي

خصوم الفلسفة، الذين ينظِّرون لياًل ونهارًا يف اتهامها بالتبعّية والتقليد. فالفلسفة 

اإلسالمّية التقليدّية متَّهمة بالتبعّية لفلسفة اليونان واإلسكندرّية والفرس واهلنود 

أّنها تريد أن تدافع عن أساطري اهلند، وخرافات وغريهم. ولطاملا اتَّهمها خصومها ب

فارس، وشركّيات اليونان. والفلسفة احلديثة يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية هي 

األخرى متَّهمة بالتبعّية والتقليد للغرب احلديث، فال ُتبدع شيئًا وإنَّما ترتجم وتكّرر ما 

املتكّلفة، اليت حتاول أن ُتحاكي  يقدِّمه الغرب، وال تزال تدّق أمساعنا مبصطلحاتها

 الغرب، دون أن تفّكر يف نقده أو التأمُّل مبا عنده.

بالنسبة لي فإّن هذين اإلشكالني على الفلسفة القدمية واحلديثة يف فضائنا 

العربي واإلسالمي صحيحان من حيث املبدأ. فبالفعل استقى الفيلسوف القديم 

اخلارج، وأضاف قلياًل أو كثريًا، تبعًا للفرتات واجلديد جزءًا مهّمًا من أفكاره من 

الزمنّية اليت شهد فيها عاملنا اإلسالمي ازدهارًا وتدهورًا. وهذا شيٌء ال ُينكر. لكّن 

اقتباس الفيلسوف املسلم من اخلارج شيٌء وتقليده للخارج شيء آخر. فهذان مفهومان 

يف فكرٍة ما، ولكّن هذا ال يعين خمتلفان متامًا. فاالقتباس يعين أّنه اعتمد على غريه 

أّنه مقلِّد، بل قد يكون طّور يف الفكرة أو أضاف أو انتقد بعد ذلك يف جيٍل الحق 

مرحلة أكثر نضجًا. ال فرق يف ذلك بني فيلسوفنا كانت له رؤيته املختلفة لألمور يف 

العيب  القديم واحلديث. فليس عيبًا أن يتعلَّم من احلضارات واملدارس األخرى، لكّن

أن يقّلدها. ومعنى أن يقّلدها هو أن يقف عندها ـ من جهة ـ شرحًا وبسطًا ومقارنًة 

ومقاربًة وتفسريًا وترمجًة و...، أو أن يواجهها مستلب الفكر والعقل والوجدان من جهٍة 

ثانية. فعندما تواجه فكرًا قادمًا أو مقتبسًا وأنت يف حالة استالٍب فإّنك ُتعلن التقليد؛ 

ّنك مهما فّكرت وتأّملت فإّن العقل سيصوِّر لك أّنك اجتهدت فوافقت الفكر أل
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املْقَتَبس، بينما يف حقيقة األمر أنَت مل جتتهد، بل فّكرت مستلبًا، فجمعت بني 

االجتهاد والتقليد، فاجتهدت مقلِّدًا لغريك ال أكثر. فإذا أرادت الفلسفة القدمية أو 

بح فلسفًة اجتهادّية فال يعين ذلك أن تسّد أبواب احلديثة يف عصرنا الراهن أن تص

االقتباس من اآلخرين، أو أن ُتغلق عليها تعاون العقول معها لرتى األمور بشكٍل 

أفضل، بل املهّم هو أن تفّكر ـ قبل أو بعد االقتباس ـ بعقٍل غري مستلب، وبرؤية نقدّية 

لزمنّية البطيئة. فهنا مربض جريئة، قادرة على إنتاج معرفة جديدة، ولو باملراكمة ا

 الفرس، وهنا التحّدي احلقيقي.

إذن، ليس عيبًا يف الفيلسوف أن يقتبس، ثّم جيتهد، لكّن العيب األخالقي 

يكمن يف أن تقتبس الفلسفة من مكاٍن ما، ثم ُتنكر هلذا املكان فضله، وتتنكَّر 

له، أو تتنكَّر األجيال الفلسفّية الالحقة له؛ بسبب غياب الدرس التارخيي. فأن تأخذ 

ل املعيب أن ال حتفظ ـ وال سيَّما يف عصرنا فكرًة من غريك ليس باألمر املعيب، ب

احلاضر، بعد النهضة احلقوقّية يف العامل ـ لآلخرين حقوقهم املعنوّية، وأن تصادر 

منجزاتهم. وهذه مشكلة ال تعاني منها اليوم الفلسفة وحدها، بل يعاني منها أغلب 

سرقاٌت باجلملة، الكّتاب والباحثني يف خمتلف العلوم الدينية واإلنسانّية وغريها. 

وانتهاك حرمات فكرّية جيري على قدٍم وساق، حّتى أّن بعضهم لو ذكَّرتهم مرارًا 

صار الوقت لقد وتكرارًا بالتوقُّف عن هذه االنتهاكات غري األخالقّية مل يتوقَّفوا. 

مناسبًا لفضح هؤالء أينما كانوا، وهم يبنون أجمادًا على جهود اآلخرين. واألغرب من 

ثقافة بعضنا تقوم على عدم احرتام اجلهود اليت تنبين على التوثيق ومراعاة  ذلك أّن

حقوق اآلخرين. فلو أّلفت كتابًا مليئًا باإلرجاعات، وموثِّقًا املعطيات، وأضْفَت يف 

الكتاب ما نسبته العشرة يف املائة، اعُتربَت َجمَّاعًة، أّما لو كذبت على الناس، 

العشرة يف املائة، فأنت العامل العيلم. ومل ُترجع إاّل بنسبة  يف املائة، الثماننيوسرقت 

وعندما يكون اجملتمع غري واصل إىل مرحلٍة من الوعي والنضج يف هذه القضايا فإّنه 

ظلمًا وعدوانًا.  بنفسه يسمح ملثل هؤالء أن يسرقوا أعمال اآلخرين، ويرتبَّعوا على العرش

 جتديدية وإصالحّية، وال حول وال قّوة إاّل باهلل. كيف وبعُضهم يدَّعي أّنه صاحب مشاريع

  واحٌد من الذين عانوا من هؤالءلقد خرجنا قلياًل عن املوضوع؛ رمبا بسبب أّنين

يف سرقة بعض أعمالي من ِقَبلهم على ُرْخص مثنها. لكْن وبالعودة إىل أصل املوضوع 
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التقليد والتبعّية هما  يظهر هنا سؤاٌل: هل مشكلة االقتباس غري األخالقي أو مشكلة

مشكلتان تعاني منهما الفلسفة فقط، أو أّن خصوم الفلسفة الذين يهامجونها اليوم 

 يعانون أيضًا من هذه املشكلة، اليت يوحون بنقدهم أّنهم متطهِّرون منها؟

هذا السؤال جديٌر بالتأمُّل. فلو أخذنا مدرسة الفقهاء واحملدِّثني واملفّسرين، 

يوم َمْن يعلن احلرب على الفلسفة، لوجدنا أّن هذه الظاهرة موجودٌة وبعٌض منهم ال

أيضًا يف وسط هذه املدرسة، دون أن نعمِّم بالتأكيد، ال هنا، وال يف ما يتعلَّق 

 بالفالسفة.

أّما على صعيد االقتباسات اليت ال تراعي حدودًا أو حرمًة لآلخرين فحدِّْث وال 

، كثرية السلع، غزيرة اإلنتاج، يصعب حصرها، وهي َحَرج. فهذه السوق قائمٌة اليوم

تضيِّع حقوق امُلْبدعني من الفقهاء واملفّسرين واحملّدثني يف هذا العصر. بل الغريب أّن 

بعضهم ُيكَتب له وينَشر بامسه، أو يطبع كتبًا غالبها من قلم غريه، وجزء مّما فيها 

ن أحوال كثرية يف هذا الصدد، من نتاجه. ولعلَّ فرصًا تأتي ُيكشف فيها النقاب ع

 مبا ال خيّل حبدود الشرع واألخالق.

وأّما على صعيد التقليد فاألمر يكاد يكون شعارًا، بل وثقافًة عند بعضهم. 

فيحتّجون بقول الفقهاء بدل أن حيتّجوا باألدّلة، ويصبح كالم الفقهاء هو املعيار الذي 

تكّلم يف وسط علمّي. حّتى أّنك جتد على أساسه توزن األفكار األخرى، رغم أّننا ن

ظاهرًة عاّمة باتت منتشرة يف بعض األوساط، وهي تنطلق من عنصر الثقة، فإذا قال 

فالٌن بالفكرة الفالنية فهي متَّهمة مشكوٌك يف أمرها، ومشكوك يف دوافعها، 

صّيًا ـ لكْن إذا قاهلا غرُيه فهي بريئٌة نزيهة. ولعّل من آخر األمثلة اليت حصلت معي شخ

وامسحوا لي بهذا املثال ـ أنَّين عندما كتبُت حبثي حول اشرتاط اإلميان يف مستحّق 

 337: 4اخلمس والزكاة )انظر: حيدر حب اهلل، دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر 

(، وتوصَّلت فيه إىل أّنه ال ُيشرتط يف مستحّق اخلمس وال الزكاة أن يكون 391ـ 

، وأّن ما ذكَرْته النصوص يف هذا اجملال هو حكٌم زمين والئي، شيعّيًا، وال إمامّيًا

عاب علّي ذلك أكثر من صديق وناقد، وراسلين بعُضهم، وحتّدث معي مباشرًة بعٌض 

آخر بكّل أدٍب واحرتام، واعتربوا أّنها ناجتة عن ميولي التارخيانّية، وأّني قد أكون 

يب بني املذاهب. إّن هذه الفكرة لو طوَّْعُت النصوص ألجل عقائدي يف قضّية التقر
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صدرت من فالن فهي مشكوكٌة؛ ألّنه من املمكن أن يطوِّع النصوص ألجل مسريته 

الفكرّية اخلاّصة، وميوله الثقافّية املعروفة، أّما لو صدرت من غريه ممَّْن هم 

حمسوبون على التيار املدرسّي، فإّن األمر خمتلٌف. وهلذا صادف منذ بضعة أسابيع 

(، للسيد 140ـ  147 :2 حبوث يف شرح مناسك احلّجقليلة جدًا أْن رأيُت يف كتاب )

حممد رضا السيستاني حفظه اهلل، أّنه ـ وهو يذكر مناذج لألحكام الوالئّية والزمنّية 

ـ ذكر اشرتاط التشيُّع يف مستحّق الزكاة على أّنه حكٌم والئي زميّن صدر من أهل 

ما صادف أن التقينا ببعض َمْن كان نقد تلك املقالة البيت لظروٍف مؤّقتة. وعند

املتواضعة، وأخربناه مؤخَّرًا بهذا األمر، اختلف احلال جّدًا، وهذا يرشد ـ وغريه أيضًا ـ 

إىل حجم حالة التقليد من جهٍة، والتمييز يف التعامل مع األفكار وأصحابها من جهٍة 

لنا أن نتكلَّم يف اآلخرين بهذه الطريقة  ولعلَّ لي احلّق أن أسأل: إذا كان حيّق .ثانية

فلماذا ال حيّق لآلخرين أن يتكلَّموا بالطريقة نفسها يف حّق الفقهاء املدرسيِّني عندما 

خيرجون بنتائج توافق مشهور املتقدِّمني؟ أليس هذا منسجمًا مع ميوهلم التقليدّية 

جترحيًا وإهانًة وتعّرضًا  واملدرسّية؟ وهل سيسمح لنا هؤالء مبثل هذا النقد أو سيعّد

 ألخالقيات الفقهاء؟

هذه جمّرد قّصة أردت منها أن أؤّكد املبدأ وأقّربه، وهو أّن الفقه اإلسالمي 

ليس بعيدًا أيضًا عن روح التقليد بالقدر الذي تبتعد فيه الفلسفة عن هذه الروح، وليس 

لسفة. وَمْن كان بال خطّية بعيدًا أيضًا عن روح االقتباسات بالقدر الذي تعاني منه الف

)إجنيل يوحّنا، اإلصحاح الثامن،  ×فلَيْرِمها أّواًل حَبَجٍر، كما ُينسب للنيّب عيسى

(. وليس ألحد احلّق )األخالقي( يف مثل هذه األمور، إال الذي نزَّه نفسه حّقًا عن 7اآلية: 

قته احلقيقّية، ال االنتحاالت واالقتباسات امللتوّية واملخفّية، والذي كشف للناس حقي

صورته الوهمّية املكبَّرة واملعظَّمة، والذي أخلص حّقًا يف التأّمل والتفكري، فلم يكن 

مسلوب الفكر، وال مرتعشًا من مفكِّر، وال خائفًا من النقد، وال مشتهيًا لتدمري 

اآلخرين. واملفتاح يف هذا كّله إّنما يكون يف األخالق، عنيُت أخالق املعرفة 

من الصعب أن نصل  ،اليت ميّدنا الدين برصيٍد كبري فيها ،تها. فبدون األخالقوتداوال

 وفَّقنا اهلل لكلِّ خري. .إىل حياٍة علمّية نزيهة

وأشري أخريًا إىل أّن ما ذكرُته عن الفالسفة والعرفاء والفقهاء واملفّسرين 
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احلديث عن وجود  واحملّدثني وطالب هذه العلوم مبستوياتهم املختلفة إّنما أردُت منه

عن أشخاٍص أو جمموعات كاملة منتمية  احلديثحالٍة يف فضاء هذه العلوم، وليس 

 هلذا العلم أو ذاك، حّتى ال جنين على أحد ونظلمه، ونظلم أنفسنا به.

كما أشري إىل أّن ملّف الفلسفة واالنتحال، الذي نعقده هلذا العدد من اجملّلة، 

 .ة الصدرائّية، بل ذكرنا فيه الرأي والرأي اآلخرال نريد به تضعيف موقف الفلسف

أن يسعى املختصُّون الفاهمون بهذا العلم  نريدوعندما ننتقد شيئًا يف الفلسفة فنحن 

إلنتاج العصر ما بعد الصدرائي، ال أّن اهلدف من نقد الفلسفة الصدرائّية هو العودة إىل 

صر ما بعد الصدرائي ما يشبه هجران الفلسفة، كما يفهمها بعضنا. فنحن نريد بالع

ما يعبِّر عنه الغرب بـ )ما بعد الكانطّية( أو غريه. إّن نقد كانط ليس رجوعًا إىل 

الوراء، للعودة إىل َمْن كانوا قبل كانط، كديكارت أو غريه، بل هو تقدٌُّم حنو 

إليه األمام، يستفيد من كانط وَمن َقبله لوالدة مرحلٍة جديدة. وهذا بالضبط ما نهدف 

من أّي قراءٍة أو نشر خيتّص بنقد الفلسفة الصدرائّية. وإذا كان الصدرائيون خملصني 

هلذه الفلسفة فليس من اخلري هلذه الفلسفة أن خنتزهلا يف مدرسة املاّل صدرا 

الشريازي، وال يف شخصه. متامًا كما ليس من اخلري أن خنتزل التفسري مبدرسة 

حلال املهيمنة يف غري موقٍع، وال سيَّما يف بعض العاّلمة الطباطبائي، كما هي ا

األوساط اإليرانّية املعاصرة، حّتى أّن نقد أمثال السيد اخلوئي أسهل بكثري من نقد 

 الطباطبائي يف هذه األوساط!

تواصل نقد ذاتها وتتطوَّر، وهو ما جند مظاهر  نإّن من اخلري هلذه الفلسفة أ

ناجحة له يف العقود األخرية. وّفقنا اهلل مجيعًا لكلِّ ما يعود بالنَّْفع للحقيقة والدين 

 واإلنسان.



 

 

 نتحالصدرا ومعضلة اال اّلامل
 

 إسالميحسن د السيد. 

 عماد الهالليترجمة: 

 

 ــــــ إشارٌة

بنقل كالم اآلخرين ونسبته إىل  مرارًا)صدر الدين الشريازي(  ال صدرااملهم اتُّ

يقدِّم وعن هذا االتهام.  لإلجابةنفسه، أو انتحال كالمهم. ولقد سعى املدافعون عنه 

للمسألة، ثم يستعرض األجوبة والدفاعات الناظرة إىل هذا  هذا املقال يف البدء تقريرًا

سطرها املدافعون  اليتاملتناثرة  املؤلفاتمن  خيتارلها، ويقّيم قوَّتها. ثم لِّحي ثم ،السلوك

ها يسعى إىل لال صدرا، وبعد حتلياملعن  ت للدفاعتصدَّستة دفاعات أو استدالالت 

 . مواطن اخللل فيهاتوضيح عدم جدواها و

 منا هذا املقال إىل أربعة أقسام.ولتحقيق هذا اهلدف قّس 

 .ن ذكر املصدرمالية اخلتقارير لعدة موارد للنقل  منه عرضنا يف القسم األول

 .لنا فيه بشكل خمتصر عدم صحة االنتحالالقسم الثاني حلَّو

 .ال صدرااملعن  لنا االستدالالت اليت أقيمت دفاعًاويف القسم الثالث حلَّ

 ي ميكن استفادته من هذه الواقعة.الدرس الذو العربة أوضحناخلتام ويف ا

وهذا املقال هو جهٌد يف مسار رسم أصول وقواعد أخالق التحقيق والبحث، 

ثقافة البحث يف العصر  جمال يف، اجتاه تعميق هذا النمط من البحوثيف وسعي 

 ، وازدهار الفلسفة اإلسالمية. احلاضر

 
 ــــــ مدخل

د نشأ من أنه مل ُتحدَّتال صدرا املصعوبة البحث النقدي والعلمي حول إن 

                                                      



 

 

هـ م ـ  ــ خريف وشتاء  و  ــ العددان  و  ــ السنتان  نصوص معاصرة  

01 

بصورة جيدة، وال ميكن  يتّمة. وينتج عن ذلك أن البحث حول فكره ال مكانته بدّق

اإلسالمي بنحو صحيح. وهذه الصعوبة وليدة فرض خاطئ  الفكراستنتاج مكانته يف 

أو يف دائرة اإلميان. والسواد  ؛كفرما أن تكون يف دائرة الإيتبنى أن مجيع نظرياته 

ح به الفرض غري املصرَّ اون هذال صدرا واملنتقدين له يتلّقاملاألعظم من املدافعني عن 

جيب  إّماذه الرؤية هل نه وفقًاإثم واحدة.  مبنهجيةمسّلم، ويبحثون حوله  على أنه أمٌر

عياته، أو إذا ثبت عدم إمكان ة كل مّدبصّح «اإلميان»صدرا كله، و باملالالقبول 

أفكاره النتيجة هي أن مجيع  تكونأفكاره فسوف  إحدىالدفاع يف مورٍد ما عن 

 ، بل هوإسالميًا ال صدرا يف رؤية البعض جمرد كونه فيلسوفًااملخاطئة. ولقد جتاوز 

على مجيع الفالسفة، ولذلك ُعّبر عنه م ومفّضل مقدَّعاملي، بل  فيلسوٌف عند هؤالء

صدر »، و(2)«هي العاملصدر متألِّ»، و(1)«صدر فالسفة العامل» :ارات من قبيلبعب

. (5)«صدر حكماء العامل الكبار»، و(4)«صدر احلكماء اإلهليني»، و(3)«حكماء العامل

 ردبيلي، يطلق عليه بكّلاملريزا علي أكرب األ :أمثالمن  ،بعضالويف املقابل هناك 

 مت البطالن. اعليه خب ، وخيتم(4)«رةَفصدر الَك» :بساطة

ال صدرا كل املهم ثم إن السيد حممد علي كرمانشاهي جييز لنفسه أن يّت

 من فصول كتاب األسفار يف باب وغري صحيحة، ثم يستند إىل فصٍل ،تهمة غري الئقة

ال املوالفاضل احلكيم : ، ويستنتج منه قائاًل«احلسان ألوجهل انيالفتوعشق الظرفاء »

، ويذهب إىل د النووي، بل يزيد عليه من الشعر بيتًاالشريازي يقلِّصدرا الفسوي 

على الشرع  والدخول به واللواط، رّدًا ،حتسني معانقة ومالمسة وتقبيل املعشوق

ألنه يرّتب على هذا الفعل اخلبيث السخيف فوائد عظيمة حكمية، وغايات  ؛الشريف

عشق  ذكر يف فصل»أسفاره:  فخيمة عقلية. حيث يقول يف أواخر اجمللد الرابع من

 . (7)«ان...احلس ألوجهل انيالفتو الظرفاء

ة للفلسفة الصدرائية حمّب  ميتلكال ْنكل َم ويف املقابل يذهب رضا جناد إىل أّن

معلوماته، حيث  ال قيمة لكّل ومثل هذا الشخصفهو خارج عن دائرة اإلنسانية، 

 ِوتإذا وجد فيلسوف حميط بفلسفة الشرق والغرب، ومل ير ويف عصرنا أيضًا»يقول: 

ال صدرا، فهو يف احلقيقة مل يصل املألسفار األربعة، وسائر كتب فردوس ا معنيمن 
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 . (0)«إىل عمق الفلسفة ومتامها، وعاش عيشة مفلسة بائسة

لإلفراط أو  مثل هذه ميكن للبحث عن االنتحال أن يقع بدوره أسريًاأجواء ويف 

الرتاث  قد يستخدمه البعض لتوجيه سهامه إىل كّلف .وهو ما حدث فعاًل .ريطالتف

ال املن أنه لو مل يدّو ، متمنيًاإثبات عدم اعتباره، وجيلس شاكيًا حماواًل ،الصدرائي

ب خمتصر يشتمل على أربعني أو صدرا محل بعري من الكتب، واكتفى بتدوين كتيِّ

ومقابل هذا املوقف  ؛(9)هذه املشّقة كّل مناآلخرين  لرييحني صفحة على األكثر، سّت

ى عن مسألة ال صدرا، حّتاملفات لدفاع عن مجيع آراء ومؤّلنذر نفسه ل ْنيوجد َم

منهم أن القبول  ًامن الرتاجع، ظّن نوٍع بأّي هؤالء االنتحال اليت حنن بصددها، ومل يقبل

سوف يؤدي  الذي، ر السّدفاته هو من قبيل وجود ثقب يف جدابوجود ضعف يف مؤّل

 من أساسه.  بالتدريج إىل انهيار السّد

عن اصطفافات التسوية الرافضة، يقوم ببحث  واملقال الذي بني أيدينا، وبعيدًا

ويف خضم هذه  .ل أجوبة املدافعني عنهال صدرا، وحيلِّاملفات مسألة االنتحال يف مؤّل

املعمعة من التمجيد والتكفري، والتعظيم والتهوين، يبحث هذه املسألة بأسلوب 

 ال صدرا ال يعين أبدًااملفات حتليلي، مع التأكيد على أن إثبات االنتحال يف مؤّل

 ح النقاط التالية: من هذا اهلدف ينبغي أن نوضِّ إسقاطه عن االعتبار. وانطالقًا

 ال صدرا؟ املفات  مؤّلـ هل حدث انتحال يف

 ـ هل يعترب هذا العمل غري أخالقي؟ 

 وما هو مدى مقبوليتها؟  ؟ال صدرا يف هذا اجملالاملة املدافعني عن ـ ما هي أدّل

 لة مرور الكرام؟ أـ ملاذا ال ميكن املرور بهذه املس

 

  ــــــ ال صدرا؟املفات يف مؤّل هل حدث انتحاٌلـ 1

على أن بعض البحوث  وخمالفيهال صدرا املدي تسامل اليوم بني مؤيِّ يسود

وأخرى باملضمون، دون  ؛تارة بالنّص ؛فاته نقلها عن اآلخرينوالنصوص املوجودة يف مؤّل

أو  أن يذكر املصدر. وهذا النقل اخلالي عن ذكر املصدر ال يقتصر على مورٍد

واسع. وصارت هذه املسألة  اٍقموردين، أو صفحة وصفحتني، بل قام بذلك على نط
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نتحال، أو السرقة العلمية من همه البعض باالفاتَّ ؛ال صدراامل عاءات ضّدّدامنشأ لطرح 

ما أوتوا  بكّل والشبهة هامدفع هذا االّتعنه  ويف املقابل حاول بعض املدافعني ؛اآلخرين

فاته، هو املريزا أبو يف مؤّله إىل هذا األمر، وأشار إليه تنبَّ ْنة. واملعروف أن أول َممن قّو

يف القرنني الثالث والرابع  الذي عاش هـ(، احلكيم الشهريـ  احلسن جلوه)

ناصر الدين شاه.  عند امللك القاجاري ى مبنزلة رفيعةظحيث كان حي، للهجرة عشر

دقيقة  ًةمعرفامتالكه سني هلا، مع فلسفة ابن سينا واملدرِّعن من أشهر املدافعني  هوو

ه انتقادات إىل الفالسفة ى ملعارضتها، ووّجتصّد ْنل َمأّو وهوال صدرا، املبفلسفة 

يبدأ  من عادته أنه كانو .بدقة الرأي الصدرائيني املعاصرين له. وقد كان معروفًا

بتدريسها. ويف هذا اجملال يقول  قيامهقبل  ،واستخراج مصادرها ،فاتبتصحيح املؤّل

 الذي أخذ يدرِّس ،عن مريزا طاهر التنكابين نقاًل، مرتضى مدرسي جهاردهي

قا رضا آبعد رحيل  ،جلوه بداًل عن احلكيم ،البن تركة ،تهميد القواعد كتاب

كتاب حتى  )التدريس( يف أّي لقد كانت عادة املريزا أنه ال يبدأ البحث»قمشه: 

ا الذي كّن ،املريزا طاهر: لقد رأيت كتاب متهيد القواعدويقول . قبل ذلك حهيصّح

سطر أ ، وأحيانًالصفحات عديدةفيه سقط وقا حممد رضا، آقد درسناه على يد 

املرحوم املريزا  ، لكّنالعرفانيبيان الة ر حبوث الكتاب بقّولكنه كان يقّركثرية، 

 . (18)«صحح الكتاب، ثم يبدأ بتدريسهبت يبدأ اًلكان أّو هأبو احلسن جلو

إىل  لمال صدرا، وفيه مضافًالفار وقد كتب جلوه حاشية على كتاب األس

التوضيح، يذكر املصادر وتوضيح ما حيتاج إىل  ،إيضاح موارد الغموض يف النّص

ال امل. ومع أن لديه مواقف نقدية لفلسفة (11)ال صدرا يف هذا الكتاباملاألصلية لكالم 

، «نظريتهح قبال املعارضني له، ورجَّ» ،أنه دافع عن رأيه يف بعض املوارد صدرا، إاّل

نها. وكذلك نفهم من خالل ضح من خالل مطالعة بعض احلواشي اليت دّووهو ما يّت

بل كان  ،بْسفَح، وليس هذا ال صدراامل مع نزاٌع لديهمطالعة حواشيه أنه مل يكن 

 . (12)«واحرتام يذكره بإجالل وتبجيل األحيان، ويف كثري من بالغًا يكنُّ له احرتامًا

، «سرقات صدرا»حتت عنوان  أنه ألف كتابًا»اّدعى  ْنإىل ذلك هناك َم مضافًا

يف مكتبة جملس الشورى. وقد قام يف هذا الكتاب  وأن هذا الكتاب موجوٌد
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 . بينما ال يوجد عنٌي(13)«ن اآلخرينعال صدرا املباستخراج وإرجاع املوارد اليت أخذها 

لت إلينا، ورمبا يكون املقصود هو فات جلوه اليت وصوال أثر هلذا الكتاب ضمن مؤّل

نه يف بعض املوارد دّون املصادر اليت إحيث  ؛نفس احلاشية اليت كتبها على األسفار

يستخرج كان دير بالذكر أن طريقة جلوه هي أنه اجلومن أخذ عنها هذا الكتاب. 

 ذلك بكتاب األسفار؛ ومن هنا فقد وال خيتّص .نها يف حواشيهمصادر األقوال، ويدوِّ

ملا يذكره  نه وفقًاإالبن سينا؛ حبيث  ،عة على كتاب الشفاءكتب حاشية موسَّ

ألحدث  عمل وفقًا قد سوف ُيعلم أنه كانفحينما ُتطبع حواشي جلوه »مدرسي: 

 . (14)«أساليب البحث والتحقيق العلمي والتارخيي

ى ال صدرا ـ تصّداملن مصادر كالم د ودوَّل شخص بعد جلوه ـ الذي حدَّوأّو

من أساتذة  يعّدالذي  ،هو األستاذ ضياء الدين ُدري ال صدرا باالنتحال صراحًةاملهام الّت

كنز »ص يف آخر ترمجة كتاب . فقد خّصللهجرة الفلسفة يف القرن الرابع عشر

 .ذكرهم يف هذا الكتاب ْدللفالسفة الذين مل يِر قسمًا، للشهرزوري ،«احلكمة

ح بانتحاالت يصّر هذا املوضوع. وحينئٍذإىل ق ال صدرا يتطراملوحني يأتي على ذكر 

 يقوم حنيويشتمل عليها.  أوليًا ال صدرا، ويذكر موارد عديدة، ويقدم تقريرًاامل

يكتشف هذا  ،ـ مصدرًا مصادره ـ وهي أكثر من  واستقصاء ،بتصحيح األسفار

صدر العبارة وذيلها، ويف  بإسقاط صاحب األسفار يقوم»: ر عنه قائاًلالذي يعبِّ ،األمر

سني السابقني يف الشبهة، ومن هنا أوقع املدرِّ .خطأ ةأغلب املوارد تكون العبارة املنقول

 . (15)«بسبب ذلك ؛، ووقعوا يف اخلطألتوجيه العباراتوا فتصّد

دون أن يذكر مصدرها،  ،ال صدرا عن غريهاملثم يذكر املوارد اليت نقلها 

ى إىل وقوع ا أّدمّم، عن مصادر أخرى خاطئ نقاًل بنحٍوومناذج من األقوال اليت نقلها 

. تلك العبارات االضطراب، واضطروا بسبب ذلك إىل توجيهو القلق ته يفاشّراح عبار

ال صدرا ينقل كالم ابن سينا عن طريق الفخر الرازي، ويرجع املح أن يوّض كوكذل

ينسب »ال صدرا املح بأن بني يديه. ثم يصّر تكون كتبهدون أن  ،فات ابن سيناإىل مؤّل

 . (14)«مع أنها ليست له ،إىل نفسه يف كثري من املوارد مطالب وأجوبتها

 ى لتصحيحيتصّد ْنَم كّلفنرى ، ةيكتسب قّوعاء ّداال بدأ هذا فشيئًا وشيئًا
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ننقل ما قاله الدكتور  :وكمثال على ذلك .هدح بذلك ويؤّيال صدرا يصّراملفات مؤّل

لصدر الدين  ،«كسر أصنام اجلاهلية» كتاب يف مقدمة تصحيح 

، وأكثر العبارات مجيع املطالب تقريبًا»، حول مصادر هذه الرسالة: الشريازي

موارد قليلة، منقولة عن  إاّلكتاب كسر أصنام اجلاهلّية، والروايات املذكورة يف 

سب الظاهر حبه نقلها دون ذكر مصدرها، وصدرا، لكّن وا املالسبق خرينآلمؤلفات 

يالحظ بني مجيع املصادر  أنه من إاّل، من كتب احلديث املختلفة الروائية مصادرهدون 

به أكثر  خاصة، حيث اهتّم مكانٌة كانت له ،للغزالي ،كتاب إحياء علوم الدين أن

 . (17)«، وقام بتلخيص مطالبهمن الكتب من غريه

لة لنقل األقوال دون ذكر املصادر عشرة صفحة مناذج مفصَّ يثم يذكر يف مثان

 يف هذه الرسالة، ثم يقارنها باملصادر األصلية. 

ح اجمللد التاسع من األسفار، ويف عدة والدكتور رضا أكربيان الذي صّح

باب ف يف هذا العبارات املصّن»احليطة:  مع شيء منيقول  ،موارد من هوامش الكتاب

مطالب هذا الفصل شبيهة »أو ؛ (10)«من التغيري جاءت يف املباحث املشرقية مع شيٍء

 املصدر األصلي من أجل املقارنة. ثم يذكر ،(19)«مبطالب املباحث املشرقية

ما يقارب عشرين صفحة عن الفخر  ينقل (28)صدرا هنا املال ويف احلقيقة فإن

د جتميلها ببعض كلماته دون أن يشري إىل املصدر، بل يكتفي مبجّر ، طبعًا(21)الرازي

 وعباراته. 

يف بعض ، يف شرحه على األسفار األربعة ،ملياآلجوادي  يشري الشيخوكذلك 

بعض مطالب هذا الفصل مطابقة للمطالب اليت »: قوله :منهاوالنقطة،  هاملوارد إىل هذ

 . (22)«ذكرها الفخر الرازي يف املباحث املشرقّية

ن من ين برهان الصديقني يف الفصل التاسع والعشراملرحوم ابن سينا بيَّ»و 

ق الطوسي شرحه، وقسم من النمط الرابع من اإلشارات والتنبيهات، واملرحوم احملّق

 . (23)«عبارات هذا الفصل من األسفار هو عني عبارات شرح إشارات اخلواجة

من مطالب  صدرا نقل كثريًا الاملعى السيد أمحد خسروجردي أن وقد اّد

نقل يف كتابه  مل يكن مجلة أو مجلتني، بل أحيانًا»: اآلخرين يف كتبه، وهذا النقل
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ينقل الفصل والفصلني من كتب  أربع صفحات، وأحيانًا صفحة كاملة، وأحيانًا

 . (24)«عليه تغيري دون أن جيري أّي ،اآلخرين

 ،الذي أشكلوا عليه يف هذا اجملالال صدرا املويشري السيد ذكاوت إىل نّقاد 

هناك فصل كامل يف عشق الفتيان موجود يف األسفار، وهو بعينه موجود يف »: قائاًل

 . (25)«د فعليه املقارنة بينهمايريد التأكُّ ْنَم ّلرسائل إخوان الصفا، وك

ملا  مطابقٌةهي ، وعجيبةهذه املقارنة، وكانت النتيجة  ولقد أجريت شخصيًا

، (24)فالرسالة السابعة والثالثون من رسائل إخوان الصفا يف ماهية العشقبط. قاله بالض

عشق وخاصة  ،ص املال صدرا فصاًل من األسفار ملاهية العشق وأنواعهوقد خّص

 . (27)احلسان ألوجهل انيالفتو الظرفاء

يف البداية، والبحوث، واملسائل، والشواهد، واألساليب  حد الفصالن تقريبًاويّت

األدبية، وطريقة االستدالل. واالختالف الوحيد بينهما إمنا هو يف تصدير وتذييل بعض 

 العبارات األصلية إلخوان الصفا. العبارات، وإضافات إىل

 ورسالة إخوان الصفا دقيقة، وعباراتها خمتارة، وخالية من اإلضافات والعبارات

إخوان ة، لكن صدرا مسح لنفسه بتقديم وتأخري العبارات، والفصل بني عبارات احلاّد

 .ى إىل اإلطناب يف املنت بال موجٍبل من انسجامها، وأّدا قّلمن عنده، مّم الصفا جبمٍل

ألحد املوارد من أجل التقييم. حني يبحث كتاب إخوان  وننقل هنا منوذجًا

ة نشر د يبّين أنه يشتمل على حكمة وعّلللفتيان امُلْرة عشق الرجال الصفا عن عّل

 إذا يانوالصب األطفالاعلم أن  ثّم»املعرفة والعلم، حيث جاء يف كتاب إخوان الصفا: 

هلم العلوم  األستاذين يمتعل إىلفهم بعُد حمتاجون  األمهاتاآلباء و ةياستغنوا عن ترب

 نيالرجال البالغ يف يوجدجل هذا أفمن  .والكمالالتمام  إىل بهم يبلغوال ع؛والصنائ

 وتهذيبهم يبهمتأد إىل هلم يًاداع ذلك يكونل ؛للغلمان ةوحمّب ،يانالصب يف رغبه

 هلا اليت األمم كثرأ ةجبل يف هذا موجوٌدو .بهم املقصودة ياتالغا إىلللبلوغ وتكميلهم 

 .(20)«م...تعلم العل يف شغف

ليست بدافع  طبعًا ـألن هذه العادة موجودة  ؛يرى نفس هذه الرؤية وصدرا أيضًا

. وإن كانت األمم مة، فإذن هي مطلوبة ومل ُتخلق عبثًااجلنس والشهوة ـ بني األمم املتعلِّ



 

 

هـ م ـ  ــ خريف وشتاء  و  ــ العددان  و  ــ السنتان  نصوص معاصرة  

08 

بصدد الرغبة يف النساء  ،كاحليوانات ،اخلشنة القاسية بعيدة عن هذه العادة، وهي

مة ثم يأتي بنفس العبارة املتقّدال غري. ثم يكتب يف بيان الفلسفة الوجودية هلذه العادة، 

 األطفالفإن »يسري من اإلضافة والتغيري، حيث يقول:  إلخوان الصفا، مع شيٍء

 األستاذين ميتعل إىلفهم بعُد حمتاجون  األمهاتو اآلباء ةياستغنوا عن ترب إذا انيالصبو

 ذلك جلأ فمن. فوالتعّط اقيبنظر االشت إليهمالتفاتهم و توجههم وحسن نياملعلمو

 ًةوحمب وتعشقًا انيالصب يف ًةرغب نينفوس الرجال البالغ يف الربانية العناية أوجدت

 نفوسهم ليموتك بهميوتهذ بهميتأد إىل هلم ًايداع ذلك ليكون ؛الوجوه احلسان للغلمان

 (29)«...نفوسهم إجياد يف املقصودة اتيالغا إىل هميتبلغو الناقصة

 ،املازندراني يف رسالة ابن سينا، يف باب العشقمة احلائري العاّل وحني يبحث

للعشق، وقد مزج فيه بعض حمتويات هذه  عقد صدر املتأهلني يف األسفار فصاًل»يقول: 

آخر، وعنوان الفصل هو نفس عنوان الفصل  دون أن يذكر امسها، بكالٍم ،الرسالة

 . (38)«اخلامس من رسالة العشق

افعني عن املال صدرا، واملعارضني لنسبة وهو من املد ـ احلائري اليزدييشري و

من الشائع لدى صدرا أنه كان أخذ »حيث يقول:  ،إىل هذا األمر أيضًا ـ االنتحال إليه

من كتابه األسفار األربعة، وبعض كتبه األخرى، من اآلخرين دون أن يذكر  أقسامًا

ة موارد لى عّدف عثر بنفسه عسم املصدر املأخوذ عنه، ثم ينسبها إىل نفسه. واملؤّلا

اقتبسها من املباحث املشرقية، وذكرها يف األسفار األربعة دون أن يذكر 

 . (31)«مصدرها

ة حفظ مال صدرا، ويذكر موارد يشري إىل قّو  يذكاوتوالسيد 

 شّك أوهنا ينش»: دة ملا نقله عن اآلخرين دون ذكر مصدر هلا، ثم يستنتج قائاًلمتعّد

 . (32)«يف بعض عبارات األسفار اجلميلة وظّن

يف كثري »براهيمي ديناني بأن صدرا إحسني  ويف اخلتام يصرح الدكتور غالم 

مني والعرفاء السابقني، ولكن ال من املوارد يذكر نفس عبارات الفالسفة واملتكّل

وال قريب إىل املصدر. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل ميكن  يشري من بعيٍد

 . (33)؟«رًامربَّ عتبار هذا العمل الصادر من هذا احلكيم اإلهلي عماًلا
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 توضيح.  به دون أّي لكنه ميتنع عن اإلجابة عن هذا السؤال، وميّر

وخاصة  ،فاتهويستفاد من جمموع هذه الشواهد أن املال صدرا نقل يف مؤّل

فق عليه إىل مصادرها. وهذا ما اتَّ ْرالكثري من مطالب اآلخرين، ومل ُيِش ،األسفار

دون واملعارضون لصدرا. وعليه فإن اإلجابة عن هذا السؤال األساسي يف البحث املؤيِّ

املسألة األصلية هي: هل أن هذا العمل مرفوض أخالقيًا أم ميكن  هو باإلجياب؛ لكّن

 توجيهه؟ 

 

  ــــــغري أخالقي؟  هل يعترب االنتحال عماًلـ 2

صني يف أخالق البحث والتحقيق بأن االنتحال هو عمل اليوم بني املتخصِّ ال شّك

فق عليه. إن االنتحال وهذا األمر متَّ .غري أخالقي، ويعرَّف بأنه جرمية أو سرقة علمية

به، وهو  ْممل يُق ينسب اإلنسان إىل نفسه عماًلحيث  ؛على حقوق اآلخرين هو تعدٍّ

مالحقته قضائيًا،  ميكن حينئٍذ شخٍص  حّقوإذا ثبت يف .وحتريف للحقيقة كذٌب

الذي هو مبنزلة سرقة النتاج األدبي  ،ي به إىل فضحية أخالقية. إن قبح االنتحالويؤّد

، حبيث سعى البعض إىل ًاونسبته إىل النفس، شديٌد جّد ،والفين والعلمي من اآلخرين

:  د ذكاوتيالسييقول  :مثاًل .روا عنه بعبارة أخّفالتقليل من قبحه، وعبَّ

ن كلمة السرقة هي يف إ؛ حيث «السرقة»ب التعبري بـ ما هو لتجنُّالتعبري باالنتحال إّن»

، وال تليق مبكانة املال صدرا العلمية ونبوغه، بينما كلمة االنتحال ًاالواقع شديدة جّد

 . (34)«تعين أن ينسب اإلنسان إىل نفسه مطالب الغري دون وجه حّق

؛ ألن االنتحال هو ومع ذلك فإن جمرد تغيري العبارة ال يغين من احلق شيئًا 

دًا واحدًا، وهو أن التهانوي يعرِّف االنتحال جبملة ونذكر لذلك مؤيِّ .السرقة بعينها

 . (35)«خْسقسم من السرقة، وهو النَّ»حيث يقول:  ،واحدة

ريف العربي، والفارسي، التع :من وال يرتفع اإلشكال بتغيري التعبري. ويف كلٍّ 

( plagiarismجنليزي )التعبري بالسرقة. والتعبري اإل جنليزي، لالنتحال ورد تقريبًاواإل

قت لبحث مبعنى السرقة. واليوم نرى خمتلف املصادر اليت تطرَّ لالنتحال يعين عماًل

خمتلف األبعاد إىل ق بذكر قيد السرقة، ثم تتطّر االنتحال تبدأ يف تعريفه أواًل
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مع  إىل ذلك فإن احلّق األخالقية، وتذكر الدليل على أنه عمل غري أخالقي. مضافًا

قال بأن االنتحال أسوأ حااًل من السرقة؛ ألنه يف السرقة إذا تنازل املسروق منه عن  ْنَم

األمر خمتلف يف  للسارق، لكّن منه فإنها تصبح ملكًا ْته واألموال اليت ُسِرَقحّق

ل، وأن ينشر تنازل الشخص املنحول منه، ورضي بفعل املنتِحى لو االنتحال، فحّت

ذلك يبقى العمل من الناحية األخالقية  ل، مع كّلالبحث العلمي باسم السارق املنتِح

م؛ َربأن ُيمارس مثل هذا الَك صاحب النتاج العلمي ال ميتلك احلّق ّنأاحلقيقة و .سرقًة

. (34)ل ترويج اخلداعلعلمي، ويسهِّألنه سوف يشارك بعمله هذا يف خداع اجملتمع ا

 .منها قبحًا من الناحية األخالقية واحلاصل أن االنتحال هو السرقة بعينها، بل هو أشّد

 ع فيه هنا أكثر من ذلك. فال أتوسَّ (37)آخر ومبا أننا حبثنا هذا البحث يف مكاٍن

 

  ــــــتها؟ وما هو مدى مقبولّي ؟يف هذا اجملال املال صدراة املدافعني عن ما هي أدّلـ 3

مل  فات املال صدرا دون ذكر مصدرها بلغ مستوًىإن وضوح نقل األقوال يف مؤّل

قلما جند اليوم من أّنه  ة األمرغايوامنا هذه. شخص يف أّي إلنكاره من أّي يدع جمااًل

 كامل. وباستعراض مؤلفات فات املال صدرا بنحٍوم بوجود االنتحال يف مؤّليسلِّ

 ؛ما حثيثة لتوجيه هذا العمل بنحٍو املدافعني عن املال صدرا نفهم أنهم بذلوا جهودًا

شديدة. وغالبية  لكي ال يصاب صدرا يف مقامه العلمي وشخصيته األخالقية بصدمٍة

هذه املشكلة، أو على  املدافعني عن صدرا يسعون إىل تقديم خمتلف األسباب حلّل

تقديم شيء منتظم  مل يتّم ،علمي ويف حدود ،ذلك كّلالتقليل من قبحها. ومع  األقّل

فاته بشكل ما يشري املدافعون عنه ضمن مؤّل وغالبًا .ومنسجم لتوجيه ما قام به صدرا

 .ون عليها مّر الكراماستطرادي أو يف اهلامش إىل هذه املسألة، ثم يتجاوزونها وميّر

إىل هذه النقطة،  حيث أشار يف مواضع عّدٍة ،السيد جالل الدين األشتياني :ومن هؤالء

مباشر  ، وحاول بشكٍلإن أول شخص أراد ختطئة مال صدرا تلوحيًا»وقال يف أحدها: 

نه كان يشري يف درسه إىل إحيث  ،هـ()املريزا أبو احلسن جلوهالقدح فيه، هو 

أو  ًاوشخص &السيد ضياء ُدّريفإن  مصادر أقوال املال صدرا. ويف عصرنا أيضًا

أنهم يّدعون املعرفة  من الذين ال أظّن ،شخصني آخرين من الفضالء املعاصرين
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نتهى عدم اإلنصاف، وبسبب اجلهل وعدم املعرفة، أن يشريوا إىل مببالفلسفة، حاولوا 

من  موه سرقات علمية ملال صدرا. لقد كان السيد أبو احلسن جلوه متمكنًاما توّه

والعلوم الرياضية اليت كانت سائدة يف املدارس  الطبيعيات، أقصد طبيعي الشفاء

، وكذلك يف اإلهليات بأسلوب وطريقة الشيخ القدمية قبل سبعني أو مثانني عامًا

 مل يكن لديه أّي لكْن ،ر كلمات الشيخ بشكل سطحيالرئيس، وكان يقّر

)الصوفيات( اليت هي  ختصص يف فلسفة اآلخوند )املال صدرا(، وأما يف العرفانيات

 . (30)«إحدى أدوات فهم كلمات املال صدرا فقد كان صفر اليدين

أن يعاجل هذه القضية يف هامش  الدكتور مهدي احلائري اليزدي أيضًا حياول

ألنه كان  ؛ـوهو من حكماء عصره  ـويقال بأن املرحوم جلوه »كتابه بالنحو التالي: 

يف التدريس، راح يبذل قا علي مدرس على ما ناله من مكانة آس يغبط احلكيم املؤّس

وهذا الكتاب موجود  .«سرقات صدرا»أمساه  جهده يف تتبع املال صدرا، وأّلف كتابًا

يف مكتبة اجمللس. وقد استخرج يف هذا الكتاب املوارد اليت أخذها صدرا عن 

 . (39)«اآلخرين، وأرجعها إىل مصادرها األصلّية

 ـالسيد ضياء الدين  حسني رضا جناد فنراه يكتب يف وصف أما السيد غالم

ده به وتشّدلقد انتهى به تعّص»: قائاًل ـوهو الذي كشف بصراحة انتحاالت املال صدرا 

من  ،وهتك حرمة نابغٍة يف غاية السمو والرفعة والعظمة ،يف هذا األمر إىل اإلفراط

ويف نهاية املطاف أثبت بهذا األسلوب أن نفسه  .صدر حكماء العامل املال صدرا :قبيل

ومل تكن احلكمة فيه سوى صور  (.أتقن قوله وفعله ْناحلكيم َم)لـ  ليست مصداقًا

 ،ونقوش ذهنية، وعلى مستوى حفظ االصطالحات، وموارد صحة استعماهلا ال غري

.[ وال جيوز صدر املتأهلني سرقة عبارات احلكماء. ].. وإال لن ينسب إىل رّب هذا الفّن

]...[ طعن ومهامجة فيلسوف عاملي، وحكيم إهلي، وعارف صمداني، وعامل متعالي، 

حبجم صدر املتأهلني من أجل نقله بعض عبارات احلكماء، وبهذا النحو العنيف، 

وجتاهل األوصاف اليت ال حتصى، واليت متتع به هذا العامل باهلل، والعارف والسالك 

فإن ضياء دري غفل عن أن احلكيم والفيلسوف يتعاطى مع  إىل ذلك إىل اهلل. مضافًا

أو حكيم جيب  حبيث كلما أورد عبارة لعامٍل ،املنطق واملعقول، ال مع العلوم النقلية
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يكون مقتضى  إىل أنه أحيانًا مضافًا .أن يذكر اسم صاحب العبارة عليه حتمًا

ب الكتاب، أو البالغة يف موارد الطعن والقدح اللفظي هو عدم ذكر اسم صاح

رين ما ينقلون الكالم معبِّ ولذلك نرى احلكماء يف هذه املوارد غالبًا .العبارة املنقولة

النظر عن البحوث املتقدمة فإن  ، وال يذكرون اسم القائل. وبغّض(قيل)عنه بكلمة 

لدى أكابر علم  وهذا األسلوب ما يزال متداواًل .ال القائل ،ه املقولاحلكيم إمنا يهّم

 . (48)«كمة يف عصرنا احلاضراحل

لكن  ،إن كالمًا من هذا القبيل يكثر تداوله بني املدافعني عن املال صدرا

قلما توجد لديهم جهود استداللية منّظمة. ومن خالل مراجعة كالم املدافعني عنه 

 : التاليميكن تصنيف الدفاعات اليت أقيمت ألجله على النحو 

 تسقيط مدعي االنتحال.  ـأ

 ختفيف وطأة االنتحال.  ـب 

 عاء شيوع االنتحال يف املاضي. ّدا ـج 

 عاء تعدد األساليب يف اإلرجاع إىل املصادر. ّداـ د 

 . عاء أن حبث االنتحال غربّيّداـ هـ 

 . «ما يعنيه القول، ال القائلاحلكيم إّن»ك بشعار أن التمّس ـو 

حال مفيٌد يف  وال جامع، لكنه على كّل دقيق غريورمبا يكون هذا التقييم 

 تقّدم البحث. واآلن ميكننا أن نتأمل يف حتليل هذه األدلة والدفاعات. 

 

 ــــــعي االنتحال تسقيط مّد ـأ

األسلوب السائد لدى أشخاص من قبيل اآلشتياني واحلائري اليزدي يف التعاطي 

جلوه، والسيد ضياء دري، وسائر نتحال هو اهلجوم على املريزا أبو احلسن مع مسألة اال

نتحال. وقد ركز هؤالء املدافعون على جهل املنتقدين، وسوء نواياهم، عي االمّد

يدعي  :وكمثال لذلك .ا إىل الكشف عن عدم صالحيتهمْوودوافعهم املغرضة، وسَع

عن فهم معضالت البحوث العرفانية،  لقد كان عاجزًا»جلوه ما يلي:  اآلشتياني يف حّق

 ومع أنه يبذل جهودًا .(41)واحلكمة املتعالية بأسلوب املال صدرا ،مة الذوقيةواحلك
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 . (42)«ه مل حيقق شيئًالفهم األسفار والكتب العرفانية لكّن

يظهر احلكيم جلوه على أنه إنسان  كية صفحات ويسعى اآلشتياني يف عّد

جه إىل نسبة االنتحال ال ميتلك القدرة على فهم كالم صدرا، وهلذا السبب اّت ،بليد

معضالت الكتب  بدل أن يتجه ذلك املرحوم إىل حّل»إليه. وحسب قول اآلشتياني: 

)حسب نقل  ع نسخ الكتب، وكان يقضي أغلب أوقات درسهالفلسفية ذهب إىل تتبُّ

 . (43)«قلَت قلُت إْن» :قائاًل ،أساتذتنا الكبار( بتطبيق النسخ

 اانشاهي ]...[ كان يقول بأن املريزا أبقا مريزا حسن كرمآاملعروف أن » أو 

 . (44)«عن تصوير حركة اجلوهر احلسن إىل أن مات كان عاجزًا

ويرى احلائري اليزدي بأن هذه احلركة سوء ظن جتاه كتب صدر املتأهلني، 

سرقات »ف كتاب عي أن جلوه أّلويهاجم املنتقدين، ويتهمهم بعدم رعاية األدب، ويّد

 .(45)بدوافع غري حسنة «صدرا

، وأنه مل ينتفع من احلكمة ويذهب رضا جناد بدوره إىل أن جلوه ليس حكيمًا

 . (44)«سوى الُصَور والنقوش»

 وهذه الطريقة يف اإلجابة يعرتضها ثالثة إشكاالت: 

 فيها خروج عن البحث.  ـ ؛غري أخالقيةهي  ـ ؛هي خالف الواقع ـ 

واإلشكال األول يف هذا اجلواب هو أنه ال ينسجم مع احلقيقة العلمية،  

مل يثبت يف  هنإواحلياة الفكرية جللوه، ويبتين على جمرد الظنون الواهية؛ حيث 

عاء. واألمر ّد، وال ُيعلم منشأ هذا اال(سرقات صدرا)املصادر وجود كتاب بعنوان 

حاشيته على  :منها ،العلمية جللوه اآلخر أن هناك شواهد بني أيدينا على القدرة

إن »فهي تقرير لتدريس احلكمة الصدرائية. وحبسب ما كتبه رضا زاده:  ،األسفار

 . (47)«وتكرارًا حواشيه على األسفار تكشف عن تدريسه ألسفار املال صدرا مرارًا

ويف األساس فإن هذا الفهم الذي يدعي أن جلوه كان بصدد معارضة صدرا 

وهو الذي قام بتصحيح  ،قوي. ويف هذا اجملال يقول السيد رضا زاده يعرتضه تشكيٌك

نه مبراجعة هوامش جلوه إ :ةفات جلوه، ومن الطبيعي أن يكون قد طالعها بدّقمؤّل

ن هذه احلواشي كانت تسعى لتوضيح مراد املصنف، والكشف أ»على األسفار نفهم 
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وكذلك فإن مراجعة هذه اهلوامش  .(40)«هئعن مقصود املال صدرا، وليس انتقاد آرا

نه من األسفار واحلكمة الصدرائية والتعليقات تكشف عن أن مسألة عدم متّك

. وحسب ما كتب رضا زاده ال يفهم مما كتبه جلوه أنه (49)«صائبًا ليس كالمًا»

رّب مشهور ال  :عاء منوذج للمقولة املعروفةّدكانت لديه عداوة مع صدرا، وهذا اال

 . (58)«ال يستفاد مثل هذا األمر مما كتبه هو أو تالمذته لى األقّلع»أصل له، و

كان يتصور يف بداية عمله بأن حواشي األسفار هي نقدية،  ورضا زاده وإْن

، وجاءت «فأن أكثرها توضيحية، وشرح لكالم املصّن»لكنه يف نهاية حتقيقه فهم 

فقط، بل  جاّد يوجد نقٌديف هذه احلواشي ليس أنه ال »ع، وعلى خالف ما كان يتوّق

. وعليه فإن اإلشكال األول على طريقة اإلجابة (51)«يذكر فيها صدرا بإجالل وتقدير

وهو خالف احلقيقة. وكذلك فإن حواشي جلوه  ،هذه هو أن هذا اجلواب ال دليل عليه

عاء كونه صفر ّداعلى فصوص احلكم البن عربي، وتدريسه للعرفان، خيدش 

 فان. اليدين يف جمال العر

عن األصول  اإلشكال الثاني على هذا النمط من اإلجابة هو أن فيه خروجًا

األخالقية يف فهم وتفسري عبارات اآلخرين. فعلى فرض أن جلوه كان معارضًا لصدرا 

فيتم تصويره على أنه حيمل ضغينة وأشياء من  ؟عن احلسد عى أن ذلك ناشٌئملاذا ُيّد

أنه ناشئ عن ضعف املستوى العلمي، وأنه فاقد  هذا القبيل، ثم ُيصوَّر نقده على

أال وهو أصل احلمل  ،هنا جتاهل أحد بديهيات فهم رأي اآلخرين للحكمة. لقد مّت

 ة، وتفسري كالم اآلخرين بأفضل ما ميكن. لقد كان جلوه حكيمًاعلى الصّح

جمرد  منهم أو أدون كذلك، لكْن مبستوى احلكماء املعاصرين له، أو أفضل قلياًل

ونقده لصدرا واحلكماء الصدرائيني املعاصرين له،  ،انطالقه من مسلكه السينائي

ه فاقدًا للسجايا األخالقية النبيلة، وأن نهاجم شخصيته. وحسب قول ال جيوِّز لنا عدَّ

مع »هاجم شخصية جلوه، و ،وبسبب حمبته الشديدة لصدرا ؛رضا زاده فإن اآلشتياني

ومن املفارقات أن جلوه  .(52)«ىل انتقاد الشخص نفسهاألسف انتقل من انتقاد الرأي إ

كّتاب السرية حول ث بة، ولقد حتدَّكان من الناحية األخالقية ميتلك شخصية حمبَّ

 . (53)«وسلوكه اإلنساني ،وسهولة ُخُلقه ،وبساطة عيشه ،عة طبعهمن
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واإلشكال الثالث على هذا اجلواب هو أنه على فرض صحة مجيع الكلمات 

ليس املقام مقام فاآلشتياني واحلائري  :من قبيل اليت أصدرها أشخاٌصواألحكام 

آخر. فقد حدثت واقعة باسم  جرح وتعديل شخصية جلوه. والنزاع يدور يف موضٍع

 ًانوا أن هلذا العمل توجيه، وعلى هؤالء العلماء أن جييبوا عنها، وأن يبيِّ«نتحالاال»

لكي حناول من خالل جرح  ؛ثابت أصدره جلوه د اتهام غري. وال نواجه اليوم جمّرمعقواًل

ى اآلشتياني يعرتف به حّت ،هام باطل. فاالنتحال واقعيشخصيته أن نثبت أن هذا االّت

النظر عن  بغّض ،فات املال صدرالذلك جيب البحث حول االنتحال يف مؤّل .واحلائري

 وينبغي االبتعاد عن املساس بشخصية جلوه وغريه.  .شخصية جلوه وكيف كان

 

 ــــــختفيف وطأة االنتحال  ـب 

ه كان هم يسعون إىل تصويره على أّنلكّن ،بوجود االنتحال يقبل البعض ضمنًا

ُيقال بأن  بطريقتني أساسيتني: فأحيانًا ، ويف موارد قليلة. وهذا األسلوب يتّمطفيفًا

االنتحال فيها هي  يقال بأن املسائل اليت مّت وأحيانًا ؛كمية موارد االنتحال قليلة جدًا

 ة.مسائل فرعية ومعلومات عاّم

إذا ذكر املؤلف »والطريقة األوىل ميكن مالحظتها يف املقطع التالي بوضوح: 

ية أو رواية آج عبارة بسم اهلل، أو أدر ،فصل من فصوله يف بداية الكتاب، أو يف أّي

ضمن كالمه لتجميل عبارته، وكذلك إذا استخدم مقطع شعر لغريه ضمن مقطوعته 

واحد من هذه سرقة، بل يعترب هذا من  ى كّلالشعرية أو النثرية، فقطعًا ال يسّم

يف األسلوب األدبي الغربي فال يعترب  احملسِّنات. وإذا كان هذا االقتباس ليس طبيعيًا

 . (54)«بنارهم، أو نرقص على أنغامهملنحرتق  هذا سببًا

حيث يقول:  ،التالي اآلشتياني يستعمل الطريقة الثانية يف جوابه يف النّصو

ذكر صدر املتأهلني مطالب كثرية للناس يف كتابه هذا ]األسفار[. لكن هذه »

املطالب اليت أخذها من غريه كانت بسيطة وسطحية وشائعة، وهي غري التحقيقات 

 . (55)«وأهمية صدر املتأهلني إمنا هي يف التحقيقات الرشيقة املختصة بهاملختصة به. 

إمنا »احلائري اليزدي من هذه الطريقة بالكيفية التالية: يستفيد وكذلك 
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ودون شراء  باآلخرين، عمدًا ًاتصدق السرقة فيما لو أخذ السارق فكرة أو مااًل خمتّص

وال إجراء املراسم الشرعية والقانونية يف جمال نقل وانتقال امللكية. وأما األفكار 

خاص،  لشخٍص ة، ليست ملكًاة والشوارع العاّمالعامة فحاهلا حال األمالك العاّم

 . (54)«وحيق للجميع االستفادة منها

 مضحكًا إىل أنه غري أخالقي؛ ألنه يقّدم تصويرًا مضافًا ،وهذا اجلواب

ن إحيث  ؛اد، هو ال يسمن وال يغين من جوععاء النّقالنتقادات اآلخرين، وميسخ اّد

، ، أو مقطع شعرّي«بسم اهلل» ال صدرااملعاء املنتقدين ليس هو ملاذا ورد يف مؤلفات اّد

ن الكالم ليس حول نقل مجلة أو مجلتني ليمكن التغاضي إحيث  ؟دون ذكر املصدر

 ًابل املسألة نقل الفصل والفصلني، ويف بعض األحيان نقل املال صدرا حبث ،عنها

من كتاب آخر. كما أن البحوث اليت أثريت حوهلا االنتقادات ال تدخل ضمن  كاماًل

الشوارع العامة، ليمكن اإلجابة عن النقد بهذا  :وحبسب تعبري احلائري ،العلوم العامة

الت شخصية لآلخرين. وحسب ما كتبه تأّم ووليدة ،دةالنحو، بل هي حبوث حمدَّ

يف كثري من املوارد ينسب بيان املطالب وجواب اآلخرين »السيد ضياء دري فإن صدرا 

 . (57)«إىل نفسه

ة البحث اخلاص بأحد العلماء، إن نقل مطالب اآلخرين على حنو واسع، وخاّص

اخلراساني  هعظ زادعن آية أو رواية دون ذكر مصدرها. ينقل وا كليًا خيتلف اختالفًا

مطهري، والشهيد حممد بهشيت،  ىالشهيد مرتض :من كالًّ يف جملس ضّم»: قائاًل

وهو أحد فضالء طالب العلوم الدينية ـ: نسب  ـقال السيد حممد فريد النهاوندي 

صدرا إىل نفسه يف كتاب األسفار بعض آراء الفخر الرازي يف املباحث املشرقية، دون 

ا مل يسبقين إليه هذا مّم»ى يف املوارد اليت قال فيها الفخر: أن يذكر املصدر، بل حّت

اء بالكتابني، فقرأ ب البعض، وأنكر آخرون. فجنسبه إىل نفسه. فتعّجونقله  «أحٌد

أحدهم املباحث املشرقية، وقام اآلخر مبقارنته باألسفار، فكانت النتيجة أن العبارة 

 . (50)«كانت متطابقة متامًا

أن اجلزء األصلي من كتاب كسر أصنام  ويرى الدكتور حمسن 

وعليه  .للغزالي ،من املتقدمني، وخاصة من كتاب إحياء علوم الدين اجلاهلية مأخوٌذ
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ر العمد ّثؤإىل ذلك فإنه يف حبث االنتحال ال ي . مضافًام ال جيدي نفعًافإن الدفاع املتقّد

 .هذا أّواًل .(59)ق هذا العمل، لكي يثبت االنتحالوالتعمد، بل يكفي حتّق

هناك قرائن تدّل على أن املال صدرا كان حبسب الظاهر يرتك ذكر  :وثانيًا

أشار يف كتابه  ، ملا نقله الدكتور وفقًا ،نهإحيث  ؛املصادر عن علم وتعّمد

عام إىل أن هذا الكتاب مأخوذ من كتب املتصّوفة  كسر أصنام اجلاهلية بنحٍو

فهذه مجلة من جمامع عالمات احملبني هلل )تعاىل(، نقلتها »والعرفاء، حيث قال: 

أراد أن يتعرف على حال  ْنمن كتب املتصّوفة والعرفاء، ليكون دستورًا مَل تلخيصًا

 . (48)«أحباء اهلل

 ح هذه الرسالة الدكتور حمسن لتصريح مصّح وفقًاو ،ومع ذلك 

 «فة والعرفاءمن كتب املتصوِّ» :ف جاء بعد عبارةالنسخة األصلية خبط املؤلِّ ه يففإن

 . (41)ف نفسه حذفهاالظاهر أن املؤلِّ ، لكّن«األحياء خصوصًا»عبارة: 

 

 ــــــعاء شيوع االنتحال يف املاضي اّد ـج 

يف  عاء أن هذا العمل كان طبيعيًااملنتقدين هو اّد يف رّد أكثر األجوبة رواجًا

املاضي، وكان دأب العلماء على عدم ذكر املصادر اليت ينقلون عنها، وأنهم كانوا 

يستفيد اآلشتياني من  دون اإلرجاع إىل قائلها. وأحيانًا ،ينقلون أقوااًل عن هذا وذاك

صدرا مل  اآلخوند املاّل ار النظر، فإّنره قّصخالفًا ملا يتصّو»حيث يقول:  ،هذا اجلواب

 .حبث أو مطلب علمي من حبوث ومطالب اآلخرين ألن ينسب لنفسه أقّل ًايكن مستعّد

املنقولة عنهم، فاته من كالم اآلخرين، ووأما العبارات الكثرية اليت ُترى يف مؤلَّ

إن هذه العادة كانت  :وثانيًا ؛هو يذكر يف بعض كتبه املصدر الذي ينقل عنه :اًلفأّو

 . (42)«صدرا باملاّل متعارفة بني علماء السلف، وال ختتّص

صدرا نقل يف حبوث احلركة عبارات عن الفخر  ماّل» مع قبوله أّن ،فهو

ما نقله صدرا كانت مطالب رائجة،  ّنأ»عي يّد ،«إىل مصدرها ْرالرازي، ومل يِش

كان حيضر  ْنَم رين، وكّلبني القدماء واملتأخِّ ومتعارفًا وهذا النهج كان طبيعيًا

درس اآلخوند، أو كان من أهل قراءة ومطالعة هذه األفكار، فهو يعلم أن هذه 
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 . (43)«للفخر الرازي ،العبارات منقولة عن املباحث املشرقية

صدرا؛  يف عمل ماّل أن عدم ذكر املصدر ال يعترب نقصًا رضا زاده بدورهيرى و 

 . (44)«ذكر املصادر مل يكن من املتعارف أصاًل»ألنه 

ري استند يف دفاعه عن مطّه ىوحبسب قول واعظ زاده، فإن الشهيد مرتض 

بني العلماء أنهم يف بيان  لقد كان متعارفًا»حيث يقول:  ،صدرا إىل هذه النقطة

مناسب نظرياتهم فإنهم  ن بشكٍلآخر يبيِّ املطالب العلمية إذا رأوا أن كالم عامٍل

 . (45)«عبارته، دون أن يذكروا مصدرها، فينقلون تلك العبارة اقتباسًا ينقلون نّص

طارئ وجديد، وأما يف املاضي فقد  عي بأن قبح االنتحال أمٌروهذا اجلواب يّد

 إسناٍدقول اآلخرين دون  ف نقَلَلعرف السائد والثقافة الشائعة بني العلماء السَّكان ال

نه يف املاضي كان يوجد أشخاص، إ :عاء يريد أن يقولّدإليهم. فإذا كان هذا اال

ورمبا أشخاص كثريون، ال يذكرون مصادر األقوال اليت ينقلونها، فهذا األمر 

تحال. وإذا كان املقصود هو أنه يف املاضي ة االنه ال يستفاد منه صّح، لكّنصحيٌح

عاء خمالف ّدل االنتحال فهذا االكان السلوك واملعيار العلمي السائد يف اجملتمع هو تقبُّ

 فات اآلخرين إىل نفسه مل يكن أمرًاللواقع. فاالنتحال مبعنى أن ينسب اإلنسان مؤّل

يف التقاليد اإلسالمية، وبني علماء السلف، ولقد كان العلماء  وال مستساغًا مقبواًل

دون على عدم فاتهم من قبل اللصوص، ويؤكِّطوال التاريخ يشكون من سرقة مؤلَّ

ة هذا العمل. ونفس حبث االنتحال أو السرقات وتهمة االنتحال وسرقة نتاج صّح

لعامل أو ذاك، تكشف ه طوال التاريخ إىل هذا ااآلخرين العلمي، اليت كانت توجَّ

 عن قبح هذا العمل يف الساحة الثقافية اإلسالمية.  بوضوٍح

 تارخيية خمتلفة. وهنا نكتفي بنقل تصريح بعض العلماء يف فرتاٍت

اآلخرين  أّن ،مة كتابه كشف احملجوبيف مقّد ،أبو احلسن اهلوجيريينقل 

لذلك ومن أجل منع تكرار هذا األمر نراه  .تني، ونسبوه إىل أنفسهمسرقوا كتابه مّر

 .(44)على تدوين امسه على الكتاب يصّر

االنتحال أحد مناذج اخنداع العلماء  ،يف القرن اخلامس اهلجري ،الغزالييعّد و

حيث يقول:  (،إحياء علوم الدين)الغرور من كتابه  وذلك يف كتاب ذّم ،فنيواملؤّل
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 يستحسنهما و ،قائله إىل فيعزوه ،ييفهتز يف يزيد ما فيَّامُلز الكالممن  يحيكه ولعّل»

 بأدنى رهيغيِّ أو ،له كالسارق ،بعينه ينقلهفكالمه،  من أنه يظّنل ،إليه يعزوه ال هفلعّل

 . (47)«مسروق نهأ عرفُيال  ىحّت ،قباًء خذهفيتَّ قميصًا يسرق كالذي ،يريتغ

 . (40)يف كتابه هذا النّص ،يف القرن السابع ،مؤيد الدين اخلوارزمييرتجم و

 ،على كتاب تلخيص املفتاح شرحًاسعد الدين التفتازاني بعد أن كتب و

الذي أغاروا على كتابه  ،مة شرحه املختصر عن املنتحلنيث يف مقّدللقزويين، يتحّد

 . (49)قلقه من ذلك مبديًا ،ومسخوه ،وانتهبوه

يف خامتة شرحه على  ،وأما السيد علي خان املدني الشريازي فهو أيضًا

عن السرقة  ًامّر يلجأ إىل اهلل من لصوص العلم، ويذكر تقريرًا ،الصحيفة السجادية

سأل أوأنا »حيث يقول:  ،نتاجه العلمي، ويستعني باهلل يف حفظ كتابههلا اليت تعرض 

ناصب  كّل عن صونهي أن ،ميالشرف النظ ّربد ىاحملّل ،ميالعظ جباههم اهلل تعاىل

 . (78)ثم ينقل احلادث الذي حدث له. «غاصب سارق وكّل ،مارق

ض لكتاب بيان السعادة يف الطهراني حني يتعّر فإن الشيخ آغا  وأخريًا

هين العامل البارع نبَّ»: ح قائاًلتأليف سلطان حممد الكنابادي، يوضِّ ،مقامات العبادة

يكشف عن  ،فسريوقع يف هذا الت املعاصر السيد حسني القزويين احلائري بانتحاٍل

ما أورده يف أوله من تشقيق وجوه إعراب فواتح السور  ّنإف ،ولو يف اجلملة ،كونه لغريه

توجد بتمام  ،وإنهاء تلك الشقوق إىل ما يبهر منه العقل ،عاتمن احلروف املقّط

 أمحد املهائمي الكوكين النوائيت بن تفاصيلها وعني عباراتها يف رسالة الشيخ علّي

. وسلطان حسني تابنده الكنابادي، يف بيانه (71)(ى سنة واملتوّف ،املولود سنة )

من خالل  ،هامهذا االّت ، ويسعى إىل رّدٍبَتينقل كالم الشيخ بَع ،حلياة سلطان حممد

 . (72)«نقاط ذكر سّت

 ،واجلهود املبذولة لتعيني حدودها ،إن النماذج املتقدمة، وحبث السرقات

بل  ،يف اجملتمع العلمي ًاّيقانون أمرًا حاٍل أن االنتحال مل يكن بأّي تكشف بوضوٍح

غري أخالقي. ومل  ًاغري قانوني، وسلوك حيث كان يعترب أمرًا ،األمر على العكس

 سنادب اإلاملؤلفني كانوا ملزمني بتجنُّ يكن االنتحال فقط غري أخالقي، بل إّن
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باشرة، وعليهم االكتفاء باملصادر اليت نها مماملباشر إىل املصادر اليت مل يأخذوا 

 ح هذا األمر. مباشر. وقصة جالل الدين السيوطي توضِّ راجعوها بشكٍل

وحسب ما جاء يف كتاب حاجي خليفة، فإن جالل الدين السيوطي كان يزعم 

كان هـ( )القسطالني املصري حممد بن أمحد، العباس الدين، أبي شهابأن 

أن جالل الدين السيوطي كان  حكىُي»يسرق من كتبه. وعبارة حاجي خليفة هي: 

عى واّد .منها، ومل ينسب النقل إليها ينقصه، ويزعم أنه يسرق من كتبه، ويستمّد

فقال: إنه  ،عاهفألزمه بيان مّد ،عليه بذلك بني يدي شيخ اإلسالم زكريا األنصاري

لنعلم أنه  ؛فاتهمؤلَّ ه ذكره يف أيِّفليذكر لنا أّنة مؤلفات، نقل عن البيهقي، وله عّد

فاتي، فنقله. وكان الواجب عليه أن يقول: نقل ه رأى ذلك يف مؤلَّنقله عنه. ولكّن

إن الشيخ القسطالني قصد إزالة ما يف خاطره، فمشى من القاهرة  السيوطي عنه. ثّم

فقال له: ، هبابه، ودّق عن الناس بها. فوصل إىل إىل الروضة، وكان السيوطي معتزاًل

فقال له: قد  ،ليطيب خاطرك ؛؟ فقال: أنا القسطالني، جئت إليك حافيًاأنَت ْنَم

 . (73)«طاب، ومل يفتح له الباب

ب حذف الواسطة يف على جتنُّ ويف احلقيقة فإن السنة اإلسالمية كانت قائمًة

رواية الكليين عن . ويف (74)«الكذب املفرتع»النقل، وأطلقت على هذا العمل عنوان 

. وكذلك ينقل اإلمام الصادق (75)«الكذب املفرتع»أنه حذرهم من  ×اإلمام الصادق

 َكاَن َفِإْن ؛َحدََّثُكْم الَِّذي ِإَلى َفَأْسِنُدوُه ِبَحِديٍث َحدَّْثُتْم ِإَذا»أنه قال:  ’عن اإلمام علّي

 . (74)«َفَعَلْيِه َكِذبًا َكاَن َوِإْن ؛َفَلُكْم َحّقًا

، بل كانوا بني السلف أبدًا شائعًا أخالقيًا وعليه فإن االنتحال مل يكن سلوكًا

إىل ذلك فإن العلماء كانوا يلتزمون بذكر  مضافًاو .ينظرون إليه على أنه سرقة

يرى  ،صاحل املازندراني ماّل :مثل ،جعل البعض إىل حدٍّ ،مصادر كالمهم ومنقوالتهم

ينقل كالم ابن  من الكذب والتدليس، كأْن أن حذف الوسائط يف النقل يعترب نوعًا

 . (77)سينا عن الفخر الرازي، ويرجع إىل ابن سينا نفسه

عي بأن علماء السلف كانوا الذي يّد ،ومقابل هذا الدفاع الفارغ عن الدليل

 كانوا مثااًل اصًااألقوال إىل مصادرها، نرى أشخ سنادإينقلون عن هذا وذاك دون 
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ويف احلقيقة  .فاتهم، وقد التزموا بذكر مصادر مؤلَّسنادة واألمانة العلمية يف اإلللدّق

الُعرف:  اعن هذ (70). يقول أيتان كلولربغعلميًا وسلوكًا ،أخالقيًا فإن هذا كان ُعرفًا

عن  فني املسلمني يف القرون الوسطى حني ينقلون قواًلاملؤلِّ كما هو معروف فإّن»

د الذي نقل ى كان ينقل القسم أو اجمللَّكتاٍب فقد اعتادوا نقل عنوانه، وبعضهم حّت

إىل  اإلسناديف  دقيقًا كان يعترب أسلوبًا سنادويف احلقيقة فإن هذا النمط من اإل .عنه

 . (79)«قبل زمن رواج الطباعة ،املصادر

ة يذكر بدّققني البارعني هو السيد ابن طاووس، حيث كان وأحد احملقِّ 

حييى بن احلسن بن احلسني  ،أبو احلسني كبرية املصدر الذي ينقل عنه. وقبله أيضًا

حيث  ،هـ()املعروف بابن البطريق ،د بن البطريق األسدي احلّليبن حمم بن علّي

 . (08)طاووس به ر ابُنولقد تأثَّ .كان أسلوبه كذلك

وحجم املصدر الذي ينقل  ،يذكر املواصفات املادية والسيد ابن طاووس أحيانًا

. وهذه (01)لعنه، وتاريخ تأليفه، ووجه الصفحة أو خلفها، وقد يصف نوع الورق املستعَم

 ،حبيث يذكر رقم السطر أيضًا ،كبرية إىل درجٍة أحيانًاتصل ة يف نقل املصادر الدّق

تفسريية حياول  تًةإنه قبل أن يذكر نك :على ذلك وكمثاٍل .حني يذكر مصادره

 بن حممد جعفر أبي تفسري من الثاني اجلزء من نذكره ما يف»: قائاًل ،ذكر مصدرها

 . (02)«منه لهأّو وجهة من ،منه سطر عشر ثاني من، ×احلسني بن علّي

ر شخص إذا تصّو»م: مشريًا إىل الدفاع الفاشل املتقدِّ ،يقول السيد دستجردي

صدرا كانت طريقة التأليف قائمة على نقل املطالب عن اآلخرين  بأنه يف زمان املاّل

حنو كان فنحن جنيب بأن املريداماد كان يلتزم مبنتهى األمانة والصدق يف  بأّي

 كان يشري إىل القائل واملصدر بشكٍل ى لو نقل مجلة عن شخٍصالنقل، فحّت

 . (03)«دقيق

 ،وزوج ابنته ،املال صدرا تلميذ ،هيجيى عبد الرّزاق الالنه حّتإ يف الواقعو

كتابه  بع هذه الطريقة يف كّلبذكر مصادر حبثه وكالمه، وقد اتَّ كان ملتزمًا

عن  عندما أراد أن ينقل كالمًا :منوذجًا واحدًا ـ على سبيل املثالـ ونذكر  .الشهري

على ما قال اإلمام يف »للفخر الرازي، يقول:  (،أصول الدين)يف  ،كتاب األربعني
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 . (04)«نياألربع

وكمثال  .بالواسطة، وقد أرجع إىل تلك الواسطة ويف بعض املوارد نقل كالمًا 

ونقل يف شرح املقاصد »يف شوارق اإلهلام يقول:  الكّم حني يبحث يف خواّص :على ذلك

 . (05)«عن اإلمام

، ينقل عن املصدر الذي من أن ينقل كالم الفخر الرازي مباشرًة بداًل ،فنراه 

للتفتازاني.  ،لديه، ثّم نظر يف كالم الفخر الرازي، وهو شرح املقاصد كان متوفرًا

. ومن خالل مقارنة هذين النقلني «انتهى» :د يف خامتة عبارته نهاية النقل بقولهثم حيدِّ

. وال يكتفي مبجرد نقل مصادر كالمه، بل (04)هيجي يف هذا املوضوعة الالضح دّقيّت

أو باملضمون، وليس نقاًل مباشرًا،  إمنا نقله بتلخيٍص ح أن املطلب املنقوليوضِّ أحيانًا

 . (07)عن أرسطو يصرح بأنه نقله مع أدنى تلخيص فحني ينقل كالمًا

ث عن الفيض يتحّد ـ شائعًا الذي يرى أن االنتحال كان عرفًاـ واآلشتياني 

حمسن الفيض، التلميذ  ق ماّلاحملقِّ»حيث يقول:  ،آخر الكاشاني وأسلوبه بنحٍو

وذكر  ،د مبباني اآلخوند املال صدرا، نقل هذه العبارات عن الفخر الرازياملتعبِّ

 وليت أنه كان شائعًا .رين الغربينيل ذوق املفكِّوأنا يف هذا املورد أفضِّ .مصدر نقله

ولو كان هذا النهج هو  .واحدة دون مصدرها كلمًة منذ قديم الزمن أن ال ينقل أحٌد

 . (00)«ت الكثري من مشاكلنالسائد يف العلوم املتداولة، سواء املعقول أو املنقول، الحنلَّا

 

 ــــــإىل املصادر  سنادد األساليب يف اإلعاء تعدُّّداـ د 

يفيد أنه لدى  إىل املصادر بنحٍو اإلسناديطرح املدافعون عن صدرا حبث  أحيانًا

أسلوب أمثال السيد ابن طاووس، حيث  :أحدهما: سنادن يف اإلاالعلماء املسلمني أسلوب

الذي مل  ،صدرا وأمثاله هو أسلوب املاّل :واألسلوب اآلخر ؛ةكان يذكر مصادره بدّق

ر ذكاوتي هذا الكالم بالنحو ز على ذكر املصادر اليت نقل عنها. ويقّريكن يرّك

وهم ـ بعض فال ؛دة يف التأليفلقد كان للقدماء أساليب متعّد»حيث يقول:  ،التالي

وبعض آخر  ؛البحوث كان يسعى إىل ذكر املصادر اليت اعتمدها يف نقد وحّل ـ األقّل

 . (09)«كان ميتنع عن ذلك



هـ م ـ  ــ خريف وشتاء  و  ــ العددان  و  ــ السنتان  نصوص معاصرة  

11 

من خالل اإلشارة إىل األساليب املختلفة يف جمال اإلرجاع، خيتم  ،واآلشتياني 

 . (98)«ما يعشقون مذاهب وللناس يف»وهو:  ،من الشعر األمر مبصراع بيٍت

الدفاع بدوره يف غاية السقوط. فما هو املقصود من وجود األساليب وهذا 

كان  دة؟ فهل هو بيان احلقيقة الواقعة، أم اعتبار أن تلك األساليب متساوية؟ فإْناملتعّد

مني هناك بني األسلوبني املتقّد لكْن .صحيح اهلدف هو جمرد بيان ما وقع فهذا أمٌر

 آلخرين وعدم االنتحال. وإذا أردنا أن جنّرواحد صحيح، وهو رعاية حقوق ا أسلوٌب

اق حاهلم خيتلف عن سائر الناس، فبنفس هذا ونقول: العّش ،البحث إىل مسألة العشق

خمالفي صدرا كانوا كذلك، وهم يعشقون  املعيار ميكن أن خناطب اآلشتياني بأّن

لن ميكن  ما يعشقون مذاهب. وبهذا املعيار وللناس يف ،أو بباطل انتقاد صدرا حبقٍّ

 شخص سوف يسمح لنفسه أن خيتار أّي وكّل .احلكم على سلوك اآلخرين وتقييمه

 ،بأشعار من هذا القبيل حًا، أو الدفاع عنهم، متسلِّبه انتقاد اآلخرين أسلوب حيّب

من نقود اآلخرين. وهذا النمط من  بها، فيبقى مبأمٍن ذاكرتنا متخمٌة وحلسن احلّظ

م يف البحث وليس من أجل التقّد ،ص من البحث اجلاّداألشعار إمنا يستعان به للتمّل

 الفلسفي أو البيان احِلَكمي. 

خذت نها اّتإ :قالللتقليل من قبح االنتحال، فُي ؛تذكر بعض األمساء وأحيانًا

على أن النقل دون إرجاع إىل  صّرنرى اآلشتياني ي :على ذلك مثاٍلكو .األسلوب نفسه

نقل عبارات الرياض يف  عي أن صاحب اجلواهر أيضًابصدرا، فهو يّد املصدر ال خيتّص

. وكذلك (91)كتابه دون أن يذكر املصدر، بينما كان هو أفقه من صاحب الرياض

العالمة »بصدرا، و احلائري اليزدي سعى إلثبات أن جتاهل مصادر النقل ال خيتّص

 . (92)«خذوا نفس هذا األسلوبقني املسلمني املتقني اّتوالكثري من احملّقالطوسي 

 اإلشكال. ففي حالة كون االنتحال خطأ ال حيّل عن هذا ليس جوابًا لكّن

وإذا كان االنتحال  .املشكلة استعراض أمساء العلماء اآلخرين الذين ارتكبوه

من العلماء، بل جيب أن يتم ة فال حاجة إىل أن يذكر هؤالء العّد ومتعارفًا صحيحًا

 د يف األساليب. كان هناك تعدُّ فعاًله واضح إثبات أن بشكٍل
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 ــــــ عاء أن حبث االنتحال غربيٌّاّد ـهـ 

ن قضية اإلرجاع واالستناد إ :يقول عاٍءنتحال باّدإشكال اال عنأحيانًا ُيجاب 

ديدة، وليس له جذور ه يعترب ظاهرة جحسن لكّن إمنا جاءتنا من الغرب، ومع أنه أمٌر

 فات صدرا واحلكم عليها وفقًايف التقاليد العلمية اإلسالمية؛ لذلك ال جيب تقييم مؤّل

حيث ربط  ،ثال على هذا النوع من اإلجابة ما أفاده اآلشتيانياملو .للمعايري الغربية

 . (93)«ذوق العلماء والباحثني الغربيني»النزاع حول االنتحال بـ 

يف التقليد  ه مل يكن متعارفًا، لكّنكان حسنًا وهو يرى أن هذا املنهج وإْن 

 آخر. اإلسالمي، وكان للعلماء املسلمني ذوٌق

إن هذا األسلوب »: عن األسلوب الصدرائي قائاًل احلائري دفاعًاويكتب 

بية اليت شاعت اليوم بني علمائنا واإلسالمي خيتلف وال ينسجم مع األساليب األور

املقارنة بني مشارب البحث والتحقيق  ،بل ال ميكن ،ال ينبغي عاصرين، لكْنامل

قصرية أو  مجلٍة لكّل فتح ملّف إصدار احلكم؛ ألنه يف األسلوب الغربي يتّمواملختلفة، 

ال  اإلسالمية جيب أن يكون األمر كذلك، ومبا أن هذا امللّف اتطويلة، ويف التحقيق

وإذا  .أن صاحب الكتاب كان ينوي اإلحلاق ]...[يضم مثل هذه اجلمل فهذا يعين 

لنحرتق  كان هذا االقتباس ليس طبيعيًا يف األسلوب األدبي الغربي فال يعترب هذا سببًا

 . (94)«بنارهم، أو نرقص على أنغامهم

مها دارسو الفلسفة وطالب العلوم الدينية يف احلوزات من أول املسائل اليت يتعّل

م نسي هذه املسألة البسيطة. . وكأن الكالم املتقدِّ«النزاع حترير حمّل»العلمية هي 

لزوم ذكر املصادر املكتوبة اليت استند  :أحدهمافهنا جيب التفكيك بني أمرين: 

 ادر.استعمال الطريقة الدقيقة يف ذكر تلك املص :واآلخر ؛فإليها املؤلِّ

يق ذكر ب االنتحال عن طرواألمر األول هو نفس ما ذكرنا من لزوم جتنُّ

 ،إىل طريقة استعمال األساليب القياسية يف اإلرجاع املصادر؛ أما األمر الثاني فهو ناظٌر

 :يف ذكر مواصفات املصادر املستفاد منها، من قبيل استعمال ترتيب خاّص :من قبيل

ف، والناشر، ومكان الطباعة والتوزيع، وتاريخ الطباعة. االسم الكامل للمؤلِّ

هذا األمر الثاني، يعين أن هذا هو املأخوذ من الباحثني  واجلديد والغربي هو
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تدريسه يف كتب أساليب البحث والتحقيق. بينما مسألة  بيني، وهو ما يتّمواألور

وليدة الرتبية الدينية واألخالقية  يمن الغرب، بل ه مل تأِت ذكر املصادر ضرورة

على أسلوب التحقيق الغربي،  بن طاووس مل يكن مطلعًااللعلماء املسلمني. فالسيد 

ملاذا مل يذكر  :ة. والذين يشكلون على صدرا ال يقولونومع ذلك ذكر مصادره بدّق

أو تاريخ نشرها، كاملباحث  ،يف األسفار مكان طباعة املصادر اليت أخذ عنها

ناقص.  نه ذكر مواصفات مصادره بنحٍوإأو  ؟أو ملاذا مل يذكرها بالتسلسل ؟املشرقية

 لكّن .عليهم إشكاهلم كذلك لكان جواب احلائري يفي يف الرّدفلو كان 

ن املال صدرا كتابه فصاًل كاماًل من كتاب الفخر إشكاهلم هو أنه ملاذا ضمَّ

عن هذا يف اإلجابة  لذلك ال يصّح. أدنى إشارة إىل املصدر ْرالرازي، ومع ذلك مل يِش

 فإّن ؟؛غامهم، أو حنرتق بنارهمملاذا نقّلد الغربيني فنرقص على أن :أن يقال اإلشكال

 هذا النحو من اإلجابة يعترب جتاهاًل. 

مل يكن يالحظ فيه وضع عالمات  وإْن ،إن الُعرف السائد لدى العلماء سابقًا

ة مع ذلك كانوا يلتزمون بدّق والذي يعترب ظاهرة دخيلة، لكْن ،(«»نقل القول بنحو )

انتهى »، أو «انتهى» :من قبيل بعباراٍت ،بداية ونهاية ،بالتنصيص على الكالم املنقول

املعنوي لآلخرين.  وا احلّقوهم بذلك قد أّد .«فع مقامهُر ،انتهى كالمه»، أو «قوله

وهو الذي ترعرع يف أحضان هذه الثقافة ـ وكالم املنتقدين هو ملاذا نرى صدرا 

لبحث ال ينبغي ويف مثل هذا ا ؟مل يلتزم بها، وخرقها يف موارد كثرية جدًاـ والتقاليد 

احلديث عن الغربيني، وجعلهم مثل الطبل الذي يقرع عليه يف األفراح واملآمت، فهذا ال 

 للبحث.  هو خلٌط :يفّن وبتعبرٍي .يتالئم مع اخُلُلق الفلسفي

 

 ــــــ «ما يعنيه القول، ال القائلاحلكيم إّنإّن »ك بشعار التمسُّ ـو 

 السيد رضا جناد بهذه الطريقة، حيث يرى أن العلوم العقلية، خالفًا استدّل

للعلوم النقلية، ال يلزم فيها ذكر مصادر البحث، بل يكفي انتقاد املقول. وهذا 

حني نناقش كالم أّنه ومعنى خاطئ. فإذا كان املقصود هو  ؛صحيح اجلواب له معنًى

ى نقدنا عى، وأن ال يتسّرل كالمه واملدَّاآلخرين ال شأن لنا بالقائل، بل علينا أن حنلِّ
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 به التعاليم اإلسالمية. ْتوقد أوَص .هويف حمّل ،سليم من القول إىل القائل، فهو كالٌم

عاه السيد ضياء دري بأن على ما اّد ومعنى هذا الكالم هو أنه إذا أردنا الرّد

له، فعلينا أن جنيب إىل مصادر نق ْرمن املطالب عن اآلخرين، ومل يِش صدرا نقل كثريًا

ونصفه بأنه ليس لديه من احلكمة سوى  ،جه حنو القائلنّت ال أنعن هذا اإلشكال، 

 .«صور»و «نقوش»

مني، مع بعض املتكلِّ ا على خالٍفإذا كّن أّنهوكذلك املقصود من هذا األصل 

ننتقدها، ال أن عيات، أو املوارد اليت د تلك املدَّعيات علم الكالم، فعلينا أن حندِّأو مدَّ

إن »ته عن االعتبار، ونقول: مني، ونسقط علم الكالم برمَّنهاجم مجيع املتكلِّ

مني القدماء يف فهم وإدراك املباني العقائدية، وأصول املسائل االحنراف العلمي للمتكلِّ

مات االستنباط، يفهم من التعريف الذي ذكروه لعلم الكالم، فنعلم أن وترتيب مقّد

ملا جاء به  مل يكن مطابقًا ،من أجل فهم وإدراك أصول االعتقاد ؛لعلمظهور هذا ا

ق على خصومهم، ومل يكن هلؤالء هدف سوى التفوُّ .سالقرآن الكريم والشارع املقدَّ

ق هذا اجلدال الذي ط يف هذا املضمار عن طريق املناظرة واملباحثة، ومل حيقِّوالتسلُّ

ة العلم اجلهالء، من الناحية العملّي وعواجلاه، ومّدو السمعة قام به جامعو الثروة، وحمّب

ترمجة  ولو مل يتّم .رأي إهلي يف أصول االعتقادات حكم من أحكام اهلل، وال أّي أّي

اسي عن طريق الكتب الفلسفية اليونانية إىل اللغة العربية يف زمان خالفة املأمون العّب

ات الوقحة، كالطفيلّي ،ءاألذاّل نوماملرتمجني األوائل، فسعى حنوها هؤالء املتكّل

ع بالدماء، وبدأوا باالرتزاق وألصقوا أنفسهم جبسد الفلسفة واملنطق اليوناني املشَب

فيه رائحة من اإلدراك اإلنساني، ومع  كالٍم منه، ملا كان وصل إلينا اليوم منهم أّي

 . (95)«من هذا القبيل منهم شيٌء ْلذلك مل يِص

عي نفسه، واعتبار اخلصوم عى إىل املدَّن جتاوز املدَّهذا األسلوب وهذا النمط م

 .ما يرتبط باملعنى األول ء وطفيليات، ال ينسجم مع االشتغال بالفلسفة. هذا يفأذاّل

يف أن  احلّق وأما إذا كان املراد هو أنه يف العلوم العقلية ميتلك الفيلسوف كّل

ما بالقول، فهو يف وإّن ،ائلال شأن لنا بالق :ينسب كالم اآلخرين إىل نفسه، ويقول

 .، وال دليل على أن الفيلسوف له مثل هذا احلّقاحلقيقة مصادرٌة
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ضروري يف  أمٌر ،ب سرقة نتاجهم العلميإن احرتام حقوق اآلخرين، وجتنُّ

وال فرق من هذه الناحية بني العلوم العقلية  .اجملاالت والعلوم البحث والتحقيق يف كّل

كبري من األسفار،  عاء أن يقوم شخٌص بسرقة جزٍءل هذا االّدوالنقلية. ويكفي إلبطا

وال شأن  ،عي أننا نتعاطى مع القوليّد ويطبعه بامسه اعتمادًا على هذا االستدالل، ثّم

 فهل هذا أمٌر .لي أن أطبعها بامسي ين أقبل بهذه املضامني حيّقومبا أّن ،لنا بالقائل

  ؟!مقبول

ن القلب، ئكالم املدافعني عن صدرا دليل يطمواحلقيقة هي أنه ال يوجد ضمن 

يف هذا املضمار.  قوّي ف هذا املقال مل حيصل إىل اآلن على استدالٍلومؤّل .ويقنع العقل

 .رغم مرارته ،ق االنتحالوإذا كنا حنن وهذه األدلة فالظاهر أنه جيب القبول بتحقُّ

اًل الفالسفة هم أّو م أّنونفه ،من هذه الواقعة من إنكاره جيب أن نأخذ عربًة وبداًل

 العصمة هلل.  ضون للخطأ، وأّنوأخريًا أناس معرَّ

 

  ــــــملاذا ال ميكن جتاوز هذه املسألة بسهولة؟ ـ 4

رهني الفهم  ،الفكر يف جمال الفلسفة اإلسالمية إن ازدهار العلم، ومنّو

ق وعليه فمن الضروري حتّق .الصحيح للمسار الذي قطعته هذه الفلسفة طوال التاريخ

ر مفكِّ الفهم الصحيح ملسري تكامل الفلسفة اإلسالمية، واملكانة احلقيقة لكّل

كالم منها  إىل قائله، وأّي كالٍم ق لو عرفنا نسبة كّلما يتحّقفيها. وهذا اهلدف إّن

فيلسوف،  منحول عن اآلخرين، وأن نعرف ما هو اإلبداع والتجديد الذي جاء به كّل

ضح أن هدف هذا املقال ليس هو إثبات حتقق وبذلك يّت ؟قهم الذي حّقهو التقّدوما 

ومع افرتاض إثبات هذه الواقعة ال نسعى  .(94)االنتحال من صدرا، وهو ما فعله اآلخرون

فاته. بل اهلدف هو حتليل األساليب غري الفلسفية يف التعامل إىل احلكم ببطالن مؤلَّ

ة يف جمال الفلسفة. إن انتهاج الفلسفة يستلزم أن نصدر مع النقاشات العلمية والنظري

م أنه كما أن العداوة مع شخص ال ينبغي األحكام الصحيحة على األشخاص، ونتعّل

. إن اآلخرين ال ينبغي أن يوقعنا يف هذا الفّخ أن تعمينا عن احلقائق، فكذلك حّب

عن  خطًأ ل، ال يقّلبسبب ارتكاب االنتحا ؛صدرا حتقري إبداعات وابتكارات املاّل
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بسبب ما ميتلكه من إبداعات وعظمة فكرية، أو  ؛تصغري أو إنكار حقيقة االنتحال

ال  ًاخاصة يف هذا اجملال. إن الفالسفة مهما كانوا عظماء وكبار أن يعامل معاملًة

ومنهم  ،شخٍص وعظمة أيِّ. وضعهم فوق القوانني األخالقية ،وال ميكن ،ينبغي

 وإعالنها مهما كانت.  ،دون البحث عن احلقيقة ي أن يقف حائاًلال ينبغ ،الفالسفة

تنطبق على  (97)وصية القرآن الكريم يف جمال احلكم على األعداء إّن

كما ستالحظون يف املقطع التالي يف جمال ـ . إن األحكام القطعية الفالسفة أيضًا

وتعطي الصدارة لصدرا، هي  ،مانية موقف املتكلِّقبل أن تثبت حّق ـ الدفاع عن صدرا

أبواب البحث الذي هو  اه هذا املوقف، وتسّدتكشف عن العنف الفكري الذي يتبّن

وا للطعن به، وسعوا بأحد الطرق إن مجيع الذين تصّد»مثل سقراط:  هدف فيلسوٍف

من الفلسفة، أو مل يكن لديهم  ا أنهم ال يفهمون شيئًااليت ذكرناها إىل تصغريه، إّم

مع هذه  اى إىل أن يتعاملوتهم أّدّيكلماته وحبوثه. وعدم جدارتهم وقابلذوق فهم 

، حماولني فهم هذا الفيلسوف العظيم من سطحيًا البحوث الشاخمة اإلعجازية تعاماًل

 . (90)«خالل نافذة فهمهم وتفكريهم الناقص واحملدود

ليق ين الكاذبة، ال توذات احلّد ،إن هذا النمط من إصدار األحكام القطعية

 :ومنهم ،مذهب أو مجاعة م هي أن كّلبالفالسفة. إن مشكلة احلكم املتقّد

الذين يتبنون الفلسفة الوضعية، ميكنهم أن يهامجوا خصومهم  ،املخالفون للفلسفة

 وكّل .وسوف ينغلق باب البحث .همونهم بعدم اللياقة وضيق الفهمة، ويّتبنفس تلك القّو

خصومه. وقبل ألف  األدوات غري العقالنية ضّد ه استعمالسوف يرى أن من حّق شخٍص

 ل يطالب اجلميع باإلقرار باحلّقسنة نرى أن يعقوب الكندي الفيلسوف اإلسالمي األّو

 ، واقتناء احلّقوينبغي لنا أن ال نستحي من استحسان احلّق»حيث يقول:  ،واخلضوع له

ه ال شيء أوىل اينة، فإّنا، واألمم املباألجناس القاصية عّن من أتى من أين أتى، وإْن

وال باآلتي به. وال أحد  ،، وال يصغر بقائلهيبخس احلّق . وليسمن احلّق بطالب احلّق

 . (99)«فه احلّق؛ بل كان يشّرخبس احلّق

عن  هلذه الوصية فإن غالبية اجلهود املبذولة للدفاع عن صدرا مل ختُل وخالفًا

وكتمانه أو إنكاره. ، احتقار املنتقدين، واالستخفاف بهم، والفرار من احلّق
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ه احلقيقة، وصرف همُّ ات املستخدمة يف هذا النمط من الدفاع ال تليق بفيلسوٍفواألدبّي

كبري من  ها. والذي يصنع من اإلنسان فيلسوفًا هو جتميعه لكمٍّءورا عمره سعيًا

ظ على مواقفه مهما كان الثمن. وهذا السلوك الباحث املعلومات، وجهوده يف احلفا

للتعريف هو  زه عن اآلخرين. والفيلسوف وفقًا، وعشق احلقيقة، هو الذي مييِّعن احلّق

يكتمها. وهذا  ْنللوصول إليها، وليس َم الشخص العاشق للحقيقة، والساعي دائمًا

فيلسوف،  لكّلالكالم الصادر عن أرسطو قبل أكثر من ألفي سنة كان ظاهرًا 

ب على مشاعرنا من أجل الوصول إن مسؤوليتنا يف الواقع هي أن نتغلَّ»هًا ملسريه: وموجِّ

هما ْيومع أن األصدقاء واحلقيقة كَل .ي العلمخاصة ألننا فالسفة أو حمّب ،إىل احلقيقة

 .(188)«جيب ترجيح احلقيقة على األصدقاء علينا، لكْن عزيٌز
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( ) Janice Moulton and George Robinson, Plagiarism, in Encyclopedia of Ethics, edited by 

Lawrence C. Becker and Charlotte B. Becker, London, Routledge, 2001, V. 3, p. 1317. 
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( ) Etan Kohlberg. 
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 دفاٌع عن فيلسوف

 ومقلِّدون خمالفون له ،فيلسوٌف خمالف للتقليد

 

 أكبر ثبوتد. 

 حسن مطرترجمة: 

 

 ــــــ مقّدمة

سائر العصور ـ لقد رفع صدر املتأهلني لواء إلغاء التقليد يف عصر كان ـ مثل 

االجتهاد  . وأحّل(1)ة والكثري من اخلواصعلى مستوى العاّم ،على التقليد األعمى قائمًا

من خالل السعي الدؤوب  ،واالستناد إىل الدليل يف معرفة احلقائق والتفكري احلّر

. بيد أن الذين (2)د بقول هذا أو كالم ذاكبداًل من التعبُّ ،والتعرف على مجيع اآلراء

على أساس التقليد قد  ،ى مصاحلهم املاديةوحّت ،وا حياتهم الفكرية والروحيةأقام

من االستفادة من تأليفاته  بداًل ،. وخالل مئات األعوام(3)ناصبوه العداء واخلصومة

صحيح، جند مهامجته  وتكميلها بأسلوٍب ،والعمل على نقدها وتصحيحها ،وآرائه

الفقيه املؤثر اآلغا حممد علي  :على ذلك ومن األمثلة .بأنواع التهم واالفرتاءات

ـ وهو  هما صدر املتأهلني صراحًةن اتَّااللذ ،الكرمانشاهي وجنله اآلغا حممد جعفر

نه يف أسفاره قد أجاز أه مناهض للشريعة اإلسالمية، والفيلسوف الشيعي الكبري ـ بأّن

فوائد عظيمة ب على هذا الفعل الشنيع واخلبيث وقد رتَّ» ،واستحسنه ،اللواط

موضع من مواضع األسفار  . يف حني ال يوجد يف أّي(4)«وغايات عقلية فخيمة ،وحكيمة

 وإّن .بذلك عن أن يكون هناك تصريٌح أو تلميح إىل جتويز موبقة اللواط، فضاًل إشارٌة
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ها تدل ة، فإّنمل تكن ناشئة عن سوء نّي التهمة اليت أطلقها هذان العلمان املؤثران إْن

نهما يعانيان من أدران روحية فقد إهني، وحيث م فهمهما كالم صدر املتألِّعلى عد

 هماه بإشاعة الفساد والفحشاء! اتَّ

أن األسفار ـ اليت قام بتدريسها الكثري من  عي أحٌدأليس من املعيب أن يّد

خان  ي، واملريزا إمن أمثال: اآلغا حممد رضا قمشه  ،العلماء الكبار

يخ حممد حكيم اخلراساني، واآلغا حممد بيدآبادي، والشيخ مرتضى قشقايي، والش

الطالقاني الزاهد، واحلاج املال هادي السبزواري، واآلغا علي املدرس، واملال علي 

س مة الطباطبائي، ومؤّسند اخلراساني، والشهيد املدرس، والعاّلوالنوري، واآلخ

حممد  ند ماّلومهدي اآلشتياني، واآلخاجلمهورية اإلسالمية ]اإلمام اخلميين[، واملريزا 

اهليدجي، واملريزا أمحد اآلشتياني، واملريزا أبو احلسن الشعرايي، والسيد أبو احلسن 

ي، واألستاذ مرتضى إالرفيعي القزويين، والسيد كاظم العصار، ومهدي إهلي قمشه 

الشريازي،  املي، والسيد رضاآلملي، وعبد اهلل جوادي اآلطهري، وحسن زاده م

نشر  هل يصّب ـ قد كتب إلشاعة فاحشة اللواط؟! والشيخ حممد تقي مصباح اليزدي

هم الباطلة يف إطار احلفاظ على مسعة اجملتمع اإلسالمي الكتب املشتملة على هذه التُّ

 املسؤول عن هذه األمور؟!  ْنالشيعي واحلوزة العلمية؟! َم

د للحكيم صدر املتأهلني يقضي بأن ما جدي فتح ملفٍّ ويف القرن الرابع عشر مّت

نه مل يكن أد سرقات من كتب هذا أو ذاك، وفاته ال يعدو أن يكون جمّراحتوته مؤلَّ

من العلم. إن هذه الدعوى املطروحة على خالف أسلوب النقد الصحيح آلراء  ميلك شيئًا

منا هي تثار يف القرن ق والدراسة والتحقيق، وإة يف التعمُّهني ال حتتاج إىل دّقصدر املتألِّ

هني. آلخر من قبل املعارضني للمنهج الفلسفي الذي أرساه صدر املتألِّ األخري من حنٍي

ر املنظومة ر البعض أن أفكار هذا احلكيم تربِّحيث تصوَّ ،ويف العقدين األخريين

دوه واستعملوه إال وجّر الدينية والسياسية اليت يبغضونها، فإنهم مل يرتكوا سالحًا

هامه بالسرقة صحيح وجدوا يف اّت نهم مل يستطيعوا نقد نظرياته بشكٍلإوحيث  .هضّد

ه جاه، وصدرت حبّقسهلة لتخطئته، وأقاموا احملاكم يف هذا االّت واالنتحال طريقًة

 مكان!  أصوات الشجب واإلدانة والتهويل من كّل



 

 

هـ م ـ  ــ خريف وشتاء  و  ــ العددان  و  ــ السنتان  نصوص معاصرة  

16 

من املنجذبني  هني، ولسُتدي خصوم صدر املتألِّمن مقلِّ ي لسُتّنإوحيث 

في فهلم،  خذوه مرجعًاواّت ،ملنهجه ـ وا للدفاع عنه ـ خالفًاواملستضعفني الذين تصدُّ

ى لعرض بعض اإلجابات اليت كتبها أساتذتي ئ كال الفريقني أتصّدالوقت الذي أخطِّ

هذه التهم الباطلة، وأضعها بني يدي أصحاب الرأي  يف احلكمة املتعالية ضّد

 ،يف هذا املقال إىل مقاطع سبق لي أن كتبتها قبل سنوات يف مقاٍل ضوالفضيلة. أتعّر

، وكذلك (5)ألستاذي الكبري الراحل أبو احلسن الشعرائي ةعن توضيحات شفهي نقاًل

بعض النقاط اليت أتذكرها عن اثنني من أساتذتي الكبار، وهما: مهدي إهلي قمشه 

ل ثري من الكالم الذي أفضِّوهناك عندي الك .والسيد حممد مشكاة البريجندي ؛يإ

 من القارئ الكريم.  أن أتركه للمستقبل، وأرجو أن يلقى ما أقوله قبواًل

 

 ــــــعاء اآلغا ضياء الدين الدري اّد

أوقع الكثري يف اخلطأ والشبهة  من كتب عديدة، وهو أمٌر ٌسإن األسفار مقتَب

الذي كتب بعض احلواشي  ،على مدى السنوات املاضية. وحتى املرحوم السبزواري

علي النوري،  وكذلك أستاذه املاّل .مل يلتفت إىل هذه الظاهرة ،على هذا الكتاب

عن ثلثي  ما ال يقّل املال إمساعيل اإلصفهاني مل يلتفتا إىل هذه احلقيقة... يف حني أّنو

دون  ،ف احملرتم إىل نفسههذا الكتاب عبارة عن كلمات اآلخرين، وقد نسبها املؤلِّ

إىل مجع مواد هذا  أن يذكر أمساء أصحاب الكتب اليت أخذ عنها. ولذلك عمدُت

بعض  ُتْقوقد حقَّ .اآلخرين األدنى تضييع حلّق كي ال يكون هناك يف احلّد ؛الكتاب

القسم األول من هذا الكتاب هو يف الغالب مأخوذ من  النجاح يف هذا الشأن... وإّن

عي أن صدر املتأهلني قد أخرى يّد م يذكر كتبًاللمريداماد. )ث ،كتاب األفق املبني

ونسبها إىل نفسه، من قبيل: الشفاء، وشرح اإلشارات،  ،أخذ نصوص أسفاره منها

 . (4)(وحكمة اإلشراق، وشرح الفصوص، وغريها من الكتب

 

 ــــــجواب األستاذ الشعرائي 

يديرها عاءات يف حلقة درس األسفار اليت كان ّدذكر هذه اال ة مّتذات مّر
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عاءات ضح بطالن هذه االّداألستاذ الشعرائي، فقال األستاذ يف اجلواب: كيما يّت

هني قد أخذ منها ما صدر املتألِّ إّن :من الكتب اليت قيل يكفي أن تأخذوا واحدًا

البن سينا. ثم  ،كتاب الشفاء :دون أن يذكر املصدر، من قبيل ،ينسبه إىل نفسه

دة يف األسفار وكتب دات املتعّدمساء الكتب واجملّلانظروا إىل فهرست األعالم وأ

هني األخرى؛ لتدركوا أن صدر املتأهلني قد أحال إىل كتاب الشفاء صدر املتألِّ

 .من مصادره املعتمدة ات بوصفه واحدًاات ابن سينا يف هذا الكتاب مئات املّرونظرّي

ة تاب الشفاء يف سّتجند أنه يف اجلزء األول من كتاب األسفار حييل إىل ك :فمثاًل

 د مصدره يف هذه املواضع. ، وحيدِّعشر موضعًا

هني عن فإذا كانت هناك مواضع معدودة من األسفار نقل فيها صدر املتألِّ

هل يعين ذلك أن صدر املتأهلني فكتاب الشفاء بعض العبارات دون أن يذكر املصدر 

هذه األفكار؟ أال يعي ويوحي إليه بأنه هو صاحب  ،كان يريد التمويه على القارئ

ات إىل كتاب الشفاء فإنه كتابه عشرات املّر صدر املتأهلني أنه عندما حييل قارَئ

القارئ بعد  ّنأل مادة خصبة لسرقاته، وبذلك سريشد قارئه إىل املصدر الذي شّك

؟! أمل أو آجاًل عاجاًل رة هلذا الكتاب سيقف على هذه السرقات إْنمراجعاته املتكرِّ

بهذه البداهة؟ ال ميكن هلذه احلقيقة أن ختفى  ا احلكيم الكبري مسألًةيدرك هذ

 هني! عن حكيم حبجم صدر املتألِّ فضاًل ،على أبسط إنسان

 

  ــــــأخرى  مسألٌة

م فيبدأ كلمته ميكن لك أن تأخذ بنظر االعتبار خطبة يلقيها متكلِّ

وآيتني من القرآن الكريم، ويف أثناء  ،من خطبة من نهج البالغة وشطٍر ،بالبسملة

وبعض  ،وبيتني من الشعر لزهري بن أبي سلمى ،كلمته يستشهد بروايتني شريفتني

األبيات لدعبل اخلزاعي، لينهي خطبته ببعض املراثي واألدعية املأثورة عن اإلمام علي 

من وما قرأه  ،، دون أن يذكر مصادر ما ذكره من فقرات نهج البالغة×بن احلسني

هل ميكن لعاقل أن  .اآليات والروايات واألبيات الشعرية أو مقاطع األدعية واملراثي

 ،ه األمر على السامعر أن هذا اخلطيب إمنا أراد من خالل هذا األسلوب أن ميوِّيتصوَّ
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عي ر أن يدَّه هو صاحب هذه النصوص والفقرات البليغة؟ ال أتصوَّوأن يتظاهر بأّن

 د احتمال ضعيف. أو أن يسوقه كمجّر ،ءعامثل هذا االّد شخٌص

ف كتابه لذوي هكذا األمر بالنسبة إىل صدر املتأهلني، مبعنى أنه قد ألَّ

من قبيل: الشفاء، وشرح اإلشارات،  االختصاص الذين يتعاملون مع عبارات كتٍب

وإن هذه الكتب والنصوص  .وحكمة اإلشراق، وشرح فصوص احلكم، وما إىل ذلك

بالنسبة هلم هي مثل آيات القرآن وخطب نهج البالغة وأشعار دعبل اخلزاعي وروايات 

يستمع لذلك اخلطيب. وعليه مل يكن  ْنة املعصومني وأدعية الصحيفة السجادية مَلاألئّم

ىل يرشدهم إ ْنالذين سيقرأون كتابه حيتاجون إىل َم هني أّنيدور يف خلد صدر املتألِّ

رون أنها كلماته، وعليه نهم سوف يتصوَّأمواضع هذه النصوص يف الكتب األخرى، و

 م. هلذا التوهُّ دفعًا؛ ن هلم مواضع وجودها يف الكتب األخرىكان جيب عليه أن يبيِّ

عاءات أؤلئك الذين أثاروا هذه االّد وكّل ،ر اآلغا ضياء الدين الدريلقد تصوَّ

حتيط به  ،ة ونعومة من العيش الرغيدَعيعيش يف َدصدر املتأهلني، أنه كان  ضّد

ع عليهم بة الذين وزََّتمن الَك الكتب من مجيع اجلوانب، ورمبا كان لديه عدٌد

ة استنساخ مقاطع من كتاب الشفاء؛ ليقحمه بعد ذلك يف األعمال، فهذا يضطلع مبهّم

ىل شرح اإلشارات، ى الكاتب الثاني ذات العملية بالنسبة إكتاب األسفار، بينما يتوّل

هؤالء  شرح فصوص احلكم، وهكذا... إّن حكمة اإلشراق، ورابٌع ى ثالٌثويتوّل

بسبب  ؛دًاومشرَّ هني عاش أكثر عمره مطاردًاالناقدين ال يدركون أن صدر املتألِّ

ف الكثري من كتبه يف مالحقته ومطاردته من قبل احلكومات اجلائرة، وقد ألَّ

هادئة  يديه املصادر الضرورية للكتابة، بل مل يكن ينعم حبياٍةر بني ظروف مل تتوفَّ

ما أضافه إىل كتبه من هذا املصدر أو ذاك إمنا اعتمد فيه  تساعد على التأليف، وإّن

ارة. ومع االلتفات إىل هذه الظروف القاسية اليت أحاطت بصدر على ذاكرته اجلّب

ا هلوننحين  ،ن نكرب هذه اجلهودنصاف أواإل هني عند تأليف كتبه من احلّقاملتألِّ

اليت نال  ،ن يف ظل تلك الظروف من إبداع وإنتاج هذه الكتب، حيث متكَّإجالاًل

، ال أن نطيل الوقوف على رين شرف تدريسها على مدى قروٍنالكثري من املفكِّ

هني إىل النقل مئات املّرات عن كتاب الشفاء البن سينا األسباب اليت دعت صدر املتألِّ
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أن  دَّه أغفل بعض املوارد ومل يذكر موضعها، فال ُبذكر مواضع النقل، ولكنَّ مع

 نصاف؟! ق بهذه املوارد القليلة! فأين اإلما يتعلَّ ئة يفة سيِّتكون لديه نّي

هني مل جييبوا عن السؤال القائل: هام إىل صدر املتألِّهوا أصابع االّتإن الذين وجَّ

صحيحة وحقيقية فلماذا  تهمًة وبهتانًا هام زورًان االّتإذا كان ما حاولوا إلصاقه به م

ـ وعلى غاب هذا األمر عن كبار الفالسفة واحلكماء طوال القرون املنصرمة؟ وملاذا 

مل  ـ فاته ومصادرههني كانوا يعرفون مؤلَّأن الكثري من خصوم صدر املتألِّ الرغم من

 همه أيٌّمل يتَّـ غم إشكاالتهم األخرى رـ إشكال عليه من هذه الناحية؟ وملاذا  يثريوا أّي

منهم بالسرقة العلمية وانتحال أفكار اآلخرين، وأهدروا عمرهم بشرح وتعريف 

من  لينبثق بعد ذلك بثالثة أو أربعة قرون عدٌد ؟بضاعته العلمية اليت سرقها من اآلخرين

 ،إىل هذا االكتشاف العظيم له منفردًامنهم توصُّ واحٍد عي كّلاألشخاص فجأة ليّد

ومن هؤالء األشخاص اآلغا ضياء  .«أن أحباث كتب صدر املتأهلني تعود لآلخرين»وهو 

إن »على القول:  عاء، بل وأصّرالذي فاق غريه يف اإلصرار على هذا االّد ،الدين الدري

ه صدر األدنى يعود لغريه من العلماء، وقد نسب ثلثي ما جاء يف كتاب األسفار يف احلّد

ة ألحباث األسفار هو ن أول كتاب شكل ماّد. وقال: إ«املتأهلني إىل نفسه بغري وجه حّق

عى اآلغا ضياء الدين الدري أن أغلب للمريداماد، حيث اّد ،كتاب )األفق املبني(

أو سرقة عنه، هذا يف حني أن صدر  القسم األول من كتاب األسفار هو استنساٌخ

هني يف الكثري من ر يف حياة املريداماد، وقد أشاد صدر املتألِّهني قد ألف األسفااملتألِّ

أدام اهلل تعاىل »من قبيل:  ودعا له بعباراٍت ،مواضع هذا الكتاب وأثنى على املريداماد

: ) «ه وجمدهأدام اهلل علّو»(، و: ) «ه العاليدام ظّل»(، و: ) «ه وجمدهعلّو

فلو كان هذا الكتاب عبارة عن سرقة ألحباث (. : ) «دام عمره وجمده»، و(

هني، ومع ذلك ال جند من الذي هو أستاذ صدر املتألِّ ،فيهم املريداماد ْنمَب ،اآلخرين

ما نسبه  واالحتضان واالحتفاء، مع أنه لو صّح هني غري الوّداملريداماد جتاه صدر املتألِّ

هني على كشف صدر املتألِّهني لكان على املريداماد أن يالناقدون لصدر املتألِّ

ونسبتها إىل  ،وأن يعاتبه على سرقة أفكار اآلخرين مبا يف ذلك أفكاره ،حقيقته

منه، ومع  هني بسرقة أفكار أستاذه مبرأى ومسمٍعنفسه! هل يعقل أن يقوم صدر املتألِّ
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 ،ةّياألوالد الروحان أعّز»ذلك ال يقوم أستاذه مبعاتبته، بل يثين عليه بعبارات من قبيل: 

ة، األوحد األجمد، األفضل األكمل، اللوذعي األملعي، وأقرب ذوي القربى العقالنّي

واحلقيقة وامللة والدين، حممد الشريازي، رقاه اهلل تعاىل  للفضل واجملد واحلّق صدرًا

 ! ؟«إىل أعلى مراتب الظهور العلمي والشهود العيين

م له حبيث يقّد ؟!قهل جيب أن يكون هذا هو موقف املريداماد من السار

قت هذه الرغبة بادر إىل ليكتب له ديباجة، وحيث حتقَّ ،كتابه )عرش التقديس(

لقد فاق صدر املتألِّهني العامل يقول فيهما:  ،ومدحه ببيتني من الشعر ،الثناء عليه

فضاًل، فاستحّق أن يرث علم إفالطون. ومل تتمخض الطبيعة عن مثله ليرتبَّع على 

 . (7)عرش التحقيق

مؤلفاته )األسفار األربعة( يف  هني أو أهّمفات صدر املتألِّأمل يقرأ املريداماد مؤلَّ

كان قد قرأها فكيف مل يلتفت  إْن !أمل يقرأ كتابه )األفق املبني(؟ !األدنى؟ احلّد

سرقات ألفكار  فات اليت كتبها صدر املتأهلني ما هي إاّلإىل أن مضامني هذه املؤلَّ

من التعاطي معه بوصفه  بداًل ،ة؟! وكيف أنهومبا يف ذلك أفكاره اخلاّص ،اآلخرين

صف ، يعمل على اإلشادة به والثناء عليه؟ هل كان املريداماد يتَّومنتحاًل سارقًا

ه عند ذكره ّنإق؟! حنن نعلم أن املريداماد كان من االعتزاز بالنفس حبيث بالتملُّ

شريكنا يف املقام »ية، فيقول: هما بعبارات النّدللفارابي وابن سينا يكتفي بالتعبري عن

. وعليه هل من املعقول أن يبادر إىل «شريكنا يف الرئاسة العلمية»، أو «واملنزلة العلمية

عاء اآلغا ضياء الدين الدري ـ بسرقة أفكاره؟ هل الّد قام ـ طبقًا الثناء على شخٍص

هذه اخلشية إىل إبعاد شبح هني، فتضطره كان املريداماد خيشى من صدر املتألِّ

اخلوف من خالل املبالغة يف الثناء عليه، فريفع هذا السارق إىل عنان السماء؟! ما هي 

هني؟! فالذي نعرفه عنه أنه كان مات السلطة اليت كان ميتلكها صدر املتألِّمقّو

ىل ومضافًا إ .دمن قبل السلطات اجلائرة، وكان يعيش حياة التشرُّ دًاومطاَر قًامالَح

العلم، يف  سني بزّيذلك كان يشكو من عداوة أرباب احلقد والتزوير من الرجال املتلبِّ

والنعيم، وحيظى بأمسى آيات االحرتام والتبجيل  حني كان املريداماد يرفل بأنواع العّز

إىل مجيع  وصواًل ،فني يف البالطابتداًء من امللك إىل أصغر املوظَّ ،من مجيع الساسة
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فما هو اخلطر الذي ميكن أن  .ة الطبقات االجتماعيةوالفضيلة، وعاّمأرباب العلم 

وهل  !هذا الثناء؟ إىل الثناء عليه كّل ى يضطّرهني، حّتده من جانب صدر املتألِّيهدِّ

ي ذلك باملريداماد إىل كبرية على املريداماد، فيؤّد هني قد عرض رشوًةكان صدر املتألِّ

  !ى ذلك بأنواع املدح والثناء؟عن سرقاته، بل وجيازيه عل الغّض

رغم احرتامه وتقديره ألستاذه املريداماد، مل  ،صدر املتأهلني حقيقة األمر أّن

ألفكاره، بل كان خيالفه يف الكثري من املسائل الفلسفية  وال تابعًا ،له دًايكن مقلِّ

انتقد وقد  .أصالة الوجود، والتشكيك يف الوجود، واحلركة اجلوهريةومنها ة، اهلاّم

ات أستاذه، نظريات أستاذه يف الكثري من املوارد، ومل يعمل على الرتويج لنظرّي

 فيكون يف ذلك ما يدعو املريداماد إىل مكافأته وتشجيعه باملدح والثناء والتبجيل. 

ىل ذلك فإن املريداماد كان شخصية علمية طبقت شهرتها اآلفاق يف ومضافًا إ

هني، وكان له الدور أعظم أساتذة صدر املتألِّعامل العلم واحلكمة، وكان من 

هامه بسرقة أفكار أستاذه هني. وعليه فلو كان الّتاألكرب يف تعليم وتربية صدر املتألِّ

ومل  ،ة خلصومه وأعدائه الذين عاصروهذهبّي ل فرصًةمن الصحة لشكَّ نصيٌب

 لك مقنعًاخذوها ذريعة لتصويب سهام حقدهم عليه، ولكان ذيكونوا قليلني، واتَّ

منهم، وحلشروه عندها يف الزاوية، فلماذا مل يبادروا إىل إشهار مثل هذا  قبواًلمو

عي اآلغا ضياء الدين الدري أنه هام يف وجهه؟ وملاذا طبقت شهرة األسفار ـ الذي يّداالّت

عبارة عن بضاعة مسروقة ومنتحلة من الكتب األخرى ـ اآلفاق، فسارت به الركبان 

، وكتبت عليه دراسيًا يران واهلند واألقطار األخرى، وأضحى منهجًاإىل العراق وإ

، يف حني مل حتصل مصادره األخرى على واحلواشيالكثري من الشروح والرتمجات 

 ،مثل هذه الشهرة؟ هل يعين ذلك أن مجيع العلماء الذين كانوا يف هذه املناطق

لوا الته ودقائقه، مل يتوصَّمشك ، وباشروا حّلوتعليمًا وأشبعوا كتاب األسفار درسًا

ليتوصلوا إىل  ؛ل إليه اآلغا ضياء الدين الدري، ومل يكن هلم مثل عقلهإىل ما توصَّ

 ية؟! ل إليه من هذا األمر بالغ األهّماكتشاف ما توصَّ

همون صدر املتأهلني بسرقة م: إن الذين يتَّقال األستاذ الشعراني بعد بيان ما تقدَّ

ب، بل إنهم يهينون األكثرية الكبرية ْسله فَح هون بذلك إهانًةأفكار اآلخرين ال يوجِّ
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إىل عصرنا  وصواًل ،والذين جاؤوا بعده ،من احلكماء والفالسفة الذين عاصروه

ق الالهيجي، هون اإلهانة إىل أمثال: املريداماد، واحملقِّاحلاضر، مبعنى أنهم يوجِّ

ق الفيض، واحلكيم السبزواري، واحملقِّنساري، اق اخلوق السبزواري، واحملقِّواحملقِّ

، علي النوري، ومهدي النراقي، ونظر علي  آبادي، واملاّلواآلغا حممد البيد

ي، وحممد نعيم الطالقاني، وحسني التنكابين، وإمساعيل والقاضي سعيد القّم

آلغا ، وعبد اهلل الزنوزي، واآلغا علي املدرس، وااإلصفهاني، وحممد جعفر 

مة خان القشقائي، واملريزا مهدي اآلشتياني، والعاّل ي، إحممد رضا قمشه 

 الطباطبائي. 

إن مجيع هؤالء العلماء األعالم ـ الذين هم من أبرز الفالسفة واحلكماء يف 

ولغبائهم كانوا  .من األغبياء ـ عاءهلذا االّد طبقًاـ القرون األربعة األخرية ـ كانوا 

هم، وأوقفوا حياتهم على الرتويج ر به جلُّا السارق املنتحل، بل وتأثَّميدحون هذ

هني مل يكن منهم إىل أن صدر املتألِّ واحٍد ه أيُّوشرح آرائه، دون أن يتنبَّ ،ألفكاره

هؤالء الكبار مل  من اآلخرين! إّن كل ما كتبه كان سرقًة ّنأمن عنده، و لديه شيٌء

 كتاب )الشفاء(، وال )حكمة اإلشراق(، وال )شرح وال ،يقرأوا كتاب )األفق املبني(

فصوص احلكم(، وال )شرح املقاصد(، وال )إحياء علوم الدين(، وال )املباحث 

ية(. وإن املشرقية(، وال )شرح اإلشارات(، وال كتاب )النجاة(، وال )الفتوحات املّك

اآلغا ضياء الدين ل إىل هذا االكتشاف العظيم هو قرأ هذه الكتب وتوصَّ ْنل َمأّو

 األقصى املريزا أبو احلسن جلوه. وهو كما ترى!  الدري، أو يف احلّد

 

  ــــــ تذكرٌي

هني من قبل ملا أورده األستاذ الشعرائي يف الثناء على صدر املتألِّ تكمياًل

ا هني، ومّمرسالة كتبها املريداماد إىل صدر املتألِّ املريداماد ميكن لنا مالحظة نّص

واملالذ الكاشف  ،مساحة املفيد املفيض ،ها: شوقي إىل صحبة عزيز البهجةجاء في

عن احلقائق والدقائق، وجه العلماء العارفني، عني العرفاء العاملني، السليل الناهض، 

احلامة العقالنية، صدر جريدة  اخلليل املاحض، أكرم األوالد الروحانية، وأحّم



 

 

هـ م ـ  ــ خريف وشتاء  و  ــ العددان  و  ــ السنتان  نصوص معاصرة  

11 

ه بفيوض مننه، ال تفي  بسيوب نعمه، وحفَّه اهللاألفاضل، بيت قصيدة األماثل، خصَّ

وال أدوات  ،ز التعبريأو مطاوي اإلشارات، وال يطاله حيِّ ،ببيان درجته طوامري العبارات

 . (0)«التقرير، قشع اهلل بيننا، ومجع بيننا

يفرتض أنه يسرق  ميكن أن يكون تعامل املريداماد مع شخٍص ل: هسؤاٌل

 أفكاره وأفكار غريه من العلماء اآلخرين على هذه الشاكلة؟ 

: لقد كان األستاذ اآلغا ضياء الدين الدري كما قال األستاذ الشعرائي أيضًا

ة بقيادة الشيخ فضل اهلل عمن املعارضني للمشروطة، وكان من أنصار املشرو

ئة للدين، من قبيل: النزع اإلجباري عندما قام رضا شاه بأعمال مسي . ولكْن(9)النوري

احلوزة العلمية ومجاعة علماء الدين، وقتل الناس يف  للحجاب، واألعمال التعسفية ضّد

على قرار الشاه حبظر احلجاب على  حيث اعتصموا فيه اعرتاضًا ،شاد مسجد 

النساء، وما إىل ذلك من األفعال الشنيعة، واصل الدري مدحه ومناصرته للنظام 

ووزرائه من خالل كتاباته ونشاطاته، وكانت له عالقات وثيقة مع أزالم النظام 

، وكان فيهم اآلغا سًاومدرِّ عشرين عاملًا اجتماع خاّص ة ضّمالطاغوتي. وذات مّر

ضياء الدين الدري، فعمد أحد أساتذة احلكمة الصدرائية ـ رمبا لغمز اآلغا ضياء 

اظ السالطني وّع هني يف ذّمكتبها صدر املتألِّالدين ـ إىل قراءة بعض النصوص اليت 

 هذه النصوص:  بعضوإليك مضامني  .وعلماء البالط

 

  ــــــاظ السالطني هني لوّعذّم صدر املتألِّ

ع شرير عليم اللسان، جهول القلب، املرتفِّ إني ألستعيذ باهلل الرمحن، من رجٍل»

، وهم العميان عن فهم العواّمب السلطان، واالشتهار عند ألجل تقّر ؛على األقران

درجات أحوال اإلنسان، والتفاوت يف خلق الرمحن، فوامصيبتاه من علماء اجلهالة، 

رين آلداب صحبة ال اآلخرة، املتذكِّوصلحاء اإلفساد، الذين هم من علماء الدنيا وجّه

ن ، املقبلني إىل دقائق علوم الدنيا، املعرضني عاخللق، الناسني آلداب صحبة الرّب

ومنشؤها  حقائق علوم اآلخرة. بل أقول: ما فتنة يف الدين وخلل يف عقائد املسلمني إاّل

َربََّنا اْفَتْح َبْيَنَنا َوَبْيَن َقْوِمَنا ﴿خمالطة العلماء الناقصني، مع حكام الدنيا والسالطني، 
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 . (18)«()األعراف:  ﴾ِباْلَحقِّ َوَأْنَت َخْيُر اْلَفاِتِحنَي

ويصدقهم يف ، سالطني الظلم وأمراء اجلور، ويعاونهم على ظلمهمإنه يظاهر »

ه بالتقرب إليهم يصل إىل أغراضه الدنيوية من اجلاه واملال كذبهم وجورهم؛ ألّن

ب إليهم واملنزلة عندهم ال ميكن أن التقرُّ ومعلوٌم .اليت ألجلها اكتسب العلم ،والشهرة

 . (11)«وكذبهم مبظاهرتهم ومعاونتهم على ظلمهم وجورهم إاّل

عوا بنور املعرفة هم متتَّإن أكثر العلماء املتعوملني غافلون عن ذكر اهلل، فلو أّن

  !هلم، ليخسروا يف مقامرات النفس واهلوى ملا جعلوا من بالط اجلور قبلًة

س، هكذا هو حال الذين يعتربون أنفسهم من العلماء، ويظهرون مبظاهر التقدُّ

ل، طالبني ر امللكية، راكلني وراءهم اإلخالص والتوكُّون شطر القصوّمؤهم يولكّن

ل على اهلل فإن اهلل قد وكلهم إىل نهم تركوا التوكُّإوحيث  .الرزق من غري اهلل

واليقني، ليقضوا عمرهم يف  أنفسهم، فلجأوا إىل أروقة امللوك. تركوا طلب احلّق

 . (12)وصحبة الفاسقني ،وطاعة اجلائرين ،خدمة اهلوى

العلماء أمناء الرسل على عباد اهلل ما مل خيالطوا السلطان، فإذا »: |قال

 . «فاحذروهم واعتزلوهم ،فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل

هني بعد نقله هذا احلديث: وهذه ]خمالطة العلماء للسالطني[ قال صدر املتألِّ

 ،قبولةم له هلجٌة ْنما َموذريعة صعبة للشيطان عليهم، ال سيَّ ،عظيمة للعلماء فتنٌة

ودخولك عليهم ما يزجرهم  ،وكالم حلو؛ إذ ال يزال الشيطان يلقي إليه يف وعظك هلم

 ل إليه أن الدخول عليهم من الدين. إىل أن خييَّ ،ويقيم شعائر الشرع ،عن الظلم

شرار العلماء الذين يأتون األمراء، وخيار األمراء الذين »: |وقال رسول اهلل

 . «يأتون العلماء

ك ال تصيب من أبواب السالطني، فإنَّ َشيا سلمة، ال تْغ»لسلمة:  ذّروقال أبو 

 هني(. لِّأ. )انتهى كالم صدر املت(13)«وأصابوا من دينك أفضل منه إاّل دنياهم شيئًا

، فبادر إىل الدفاع كان وقع هذه الكلمات على اآلغا ضياء الدين الدري ثقياًل

احلسن اإلصفهاني،  يالسيد أب :أمثال: لقد كان مراجع الدين ـ من عن نفسه قائاًل

واحلاج الشيخ عبد الكريم احلائري، واملريزا حسني النائيين ـ أصدروا قبل بضع 
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يدعمون فيه الشاه رضا خان، بل إن السيد أبا احلسن اإلصفهاني أرسل  سنوات بيانًا

إىل جانبه،  ره من خمالفة الشاه، ودعاه إىل الوقوفإىل احلاج اآلغا نور اهلل حيذِّ كتابًا

 . (14)ذلك بقلقه من حدوث شرخ بني الدولة وعلماء الدين اًلمعلِّ

ما ذكرته من مواقف العلماء يعود تارخيه إىل ما  فقيل يف جواب اآلغا ضياء: إّن

وإعالنه احلرب على العلماء  ،قبل معارضة الشاه رضا خان لتعاليم اإلسالم الصرحية

واالعرتاض.  الذّم دعم لرضا خان يستحّق فإن أّي ا حاليًاوعلى الشعائر الدينية، وأّم

هني، وأعاد اجرتار بعض وهنا بدأ اآلغا ضياء الدين الدري باإلساءة إىل صدر املتألِّ

يت أن أعمل على مجع اإلشكاالت اليت يف نيَّ»م اليت ألصقها به أعداؤه، وقال: َهالتُّ

إىل صرف انتباه احلاضرين عن ، وذلك يف حماولة منه «...هنيلت على صدر املتألِّسجِّ

 هني اليت استهدفته يف الصميم! كلمات صدر املتألِّ

هني وغريه، لينشر كتابه صدر املتألِّ عاءاته ضّدوبعد هذه احلادثة واصل اّد

على مدح  ،عاءاتباإلضافة إىل هذه االّد ،وقد اشتمل .حتت عنوان )كنز احلكمة(

 . (15)مبالغ فيه ومتجيده بشكٍل ،والثناء عليه ،رضا خان

ش، أي بعد هـ.، الذي صدر يف عام مة هذا الكتابومما جاء يف مقّد

يف هذا »عامني من حادثة احلظر اإلجباري للحجاب وما رافق ذلك من األحداث املريرة: 

د اهتمام احلضرة العليا للمقام امللكي لرضا شاه البهلوي ـ خلَّ العصر السعيد، ويف ظّل

إجناز مجيع ما نشهده  بناء مجيع هذه اآلثار املباركة، ومّت مّت ـ،ه ـاهلل ملكه وسلطان

تطوير العلوم واملعارف، وجتديد بناء ما تركه  م، فتّموالتقدُّ من خمتلف مظاهر الرقّي

العظام من األعالم، وأعيد ترميم املساجد واملشاهد واملدارس واملواضع اليت كانت 

ت حسنات احلضارة الغربية ري يف البالد، وامتدَّمتداعية وآيلة إىل السقوط، وشاع اخل

اليت  ،وباختصار: عاد ماء الشباب إىل إيران .بفضل جهود الساحة امللكية ؛إىل الشرق

 . «كانت تعاني من مساوئ الشيخوخة...

ما جاء بأمر من وزير مة أن ترمجة هذا الكتاب ونشره إّنضح من هذه املقّديتَّ

مثل سائر األعمال اخلريية الصادرة عن العصر السعيد ليكون »الثقافة يف حينها؛ 

مرتبة رضا  للكون أن يبلغ علّو ىوأّن .للملك املعظم صاحب الساحة العليا واهلمم العالية
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 د اهلل عيشه! د اهلل ملكه وأبَّخلَّ ،شاه البهلوي

ورغبة برتمجة  شوٍق إن كاتب هذا السطور )ضياء الدين الدري( قد شرع بكّل

من  وحيث بلغت هذا املقام مل أجد من املناسب أن ال أذكر باقًة .هة األرواح(كتاب )نز

وزير ال نظري له  زاد اهلل توفيقه )هلل دّر ،)وزير الثقافة يف حينه( فضائل هذا الوزير الفّذ

فأنا أشهد إجناز  ؛وليس ذلك عن مبالغة يف الوصف .وال سالف الزمن( ،ًايف الدهر حّق

على مدى سنوات متمادية قد أجنز يف هذه الفرتة القصرية، من ما ال ميكن إجنازه 

. فقد أقام ومندهشًا يات واجلامعات واملدارس اليت يقف العقل أمامها مذهواًلبناء الكّل

هلا الصمود لقرون أمام عوادي الزمن، وقد بلغ خيوِّ قواعد العلم وأسس املعرفة بشكٍل

در إىل االقتباس من فضله وتدبريه )وقلما بذلك مرتبة لو بعث معها آصف بن برخيا لبا

د أنه جيب علينا أن ال نغفل ْيومعناه إن فكرت يف لقبه(. َب .. إاّل.أبصرت عيناك من رجل

وكما يقول املثل  ، ولكْن«أن مجيع هذه اإلجنازات إمنا كانت بفضل امللك»عن 

وقد كانت النوايا العالية واملكنونات املتعالية  .«من رمق ّدرقم ال ُب لكّل»املعروف: 

عه على العرش للحضرة امللكية اهلمايونية العليا أكثر من أن تذكر منذ بداية تربُّ

ال ُبدَّ للنطفة أن تكون طاهرة لتقبل الفيض، وكما يقول الشاعر:  امليمون، ولكْن

، قاباًل . وحيث كان احملّلوإاّل ال ميكن ألّي حجارة أو طينة أن تغدو لؤلؤًا ومرجانًا

 ، ظهرت على يديه الكنوز والآللئ. واملنشود الئقًا

ويف اجلملة أرى أن أختم كالمي بهذا البيت لدوام الدولة، ألدخل بعد ذلك يف 

 صلب املوضوع:

 َمــْن قــال آمــني أبقــى اهلل مهجتــه  

 

 (14)يشـمل البشـرا   فإّن هـذا دعـاءٌ   

 

  ــــــ تذكرٌي

اآلغا ضياء الدين الدري للشاه رضا خان مل يكن بداعي  إن ما نقلناه من مدح

ه من هذه الناحية؛ ألن مدح امللوك وغريه من أصحاب السلطة هو من األمور ئتختط

دوا يف هذه الظاهرة، التاريخ، ومل يكن اآلغا ضياء من الذين تفرَّ الشائعة على مّر

فوا ألسنتهم لذين مل يوظِّالقليل من األعالم ومحلة األقالم ا حتى أننا ال جند إاّل
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وأقالمهم يف الثناء على السالطني. وعليه فإن حصر اإلدانة باآلغا ضياء الدين الدري 

نصاف. وإمنا كل غايتنا من وراء ذلك بيان النتائج اليت آل تبدو بعيدة عن العدل واإل

اطي إليها ثناؤه على السلطان، وردود األفعال اليت أعقبت هذا الثناء، وكيف كان تع

هني يف قفص الدري جتاه هذه األفعال، وكيف اضطره ذلك إىل أن حيشر صدر املتألِّ

 ا هلل وإنا إليه راجعون. وإّن .وأن يفتح له ملف االنتحال والسرقة ،االتهام

 

 ــــــأسلوب اآلغا ضياء الدين الدري 

للتعرف على أسلوب وطريقة عمل اآلغا ضياء الدين الدري ـ الذي محل القسط 

هني بالسرقة واالنتحال ـ نضيف أمرين هام إىل صدر املتألِّألكرب من توجيه أصابع االّتا

 آخرين، وهما: 

 

  ــــــأـ جواب األستاذ مشكاة 

هني واستفادته من كتاب الشفاء البن سينا ذات مرة أثري موضوع صدر املتألِّ

هذا الشأن، حبضور وغريه من املصادر األخرى، وادعاءات اآلغا ضياء الدين الدري يف 

ات من الشفاء ـ األستاذ الفقيد السيد حممد مشكاة البريجندي يف حلقة درس الطبيعّي

والذي كان لي شرف حضوره ـ فقال: بعد أن درست األسفار على يد جمموعة من 

هني يف ع املصادر اليت اعتمدها صدر املتألِّيف تدريسه، وأخذت أتتبَّ األساتذة شرعُت

 ،ل إىل الكثري منها كتبت بعض اهلوامش على األسفاروبعد التوصُّ كتابة األسفار،

من تلك املصادر. وحدث يف تلك الفرتة أن صادفت اآلغا ضياء الدين الدري  مستفيدًا

به من اجلهود يف البحث عن مصادر األسفار، ومقابلة  ذات مرة، فأطلعته على ما قمُت

وطال  ،يفأخذ هذا األمر مّن ،صليةالنصوص املنقولة فيه مبواضعها يف مصادرها األ

ه نسي ما كان ، وكان يبدو عليه كأّنبعد ذلك بسنواٍت ومل أره إاّل ،الفراق بيننا

من  هني مل يكن لديه شيٌءعي أن صدر املتألِّبيين وبينه من هذا املوضوع، فأخذ يّد

كل ما صدر عنه مل يكن سوى استنساخ أفكار اآلخرين، وبدأ بذكر  عنده، وإّن

بت من فتعجَّ ،هني قد انتحل منهاعى أن صدر املتألِّأمساء عدد من الكتب اليت اّد
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 ،هني باالنتحالح أمامي باتهام صدر املتألِّكالمه، وقلت له: إنه لغريب منك أن تتبّج

. وبعد ذلك جوابًا جِيْدضب على وجهه ومل ي! فبان الغسرقتها مّن استنادًا إىل كلماٍت

 ؛هنيد بها صدر املتألِّبداعات اليت تفرَّشرع األستاذ مشكاة البريجندي باحلديث عن اإل

هني من مل يكن لصدر املتألِّ»: يف القول ليثبت بطالن دعوى اآلغا ضياء الدين الدري

ب صدر املتأهلني ـ يف : يقوم أسلواستطرد قائاًل ! ثّم«بداع سوى النقل عن اآلخرينإ

يستعرض أقوال العلماء  ودعمها باألدلة والرباهني، ثّم ،أكثر األحباث ـ على بيان آرائه

ة، أو يعمل على املوافقة أو املخالفة له، ويستفيد منها يف تأييد ودعم آرائه اخلاّص

 . (17)لتنسجم مع آرائه وأقواله ،تأويلها

 

  ــــــب ـ جواب األستاذ مهدي إهلي قمشه إي 

على كتاب فصوص  ي شرحًاإهلي قمشه إكتب األستاذ الكبري مهدي 

ويف األعوام اليت كان لنا شرف احلضور عنده استجاب  .احلكم املنسوب إىل الفارابي

مة الدرس تطرق احلديث إىل شروح ه. ويف مقّدْيلرجائنا يف دراسة هذا الكتاب على يَد

إن »اعيل شنب الغازاني، وقال: فصوص احلكم، وذكر مساحته شرح األمري إمس

إىل  اآلغا ضياء الدين الدري يف مجيع مواطن ترمجته لفصوص احلكم كان ناظرًا

ر األخطاء اليت وقع فيها شنب شرح شنب الغازاني، ويف بعض املوارد جنده يكرِّ

. ومع (10)اح فصوص احلكم إىل هذه الظاهرة أيضًا. وقد التفت غريه من شّر«الغازاني

ملصدر الذي اعتمده يف إىل اجند من اآلغا ضياء الدين الدري أدنى إشارة ذلك ال 

 . ترمجة كتاب فصوص احلكم أبدًا

 ،بعدم ذكر مصادره هني زورًاهم صدر املتألِّإن هذا الرجل الذي يّت ،أجل

سوف نأخذ  ًاضح األمر جلّيويصدر إدانته حبقه، هذا هو سلوكه. واآلن كي يّت

صفحتني من كتابه فقط )ال أكثر( لنقارنهما بشرح شنب الغازاني، ونرتك احلكم 

من التنويه إىل أن العبارات العربية اليت سنعلمها  دَّإىل القارئ الكريم. وقبل ذلك ال ُب

تعود إىل شرح شنب الغازاني على  ،حة إىل جانبهافمع ذكر رقم الص ،باحلرف )ش(

مع ذكر  ،لعبارات الفارسية اليت سنعلمها باحلرف )د(فصوص احلكم، وأما ا
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فهي مأخوذة من ترمجة اآلغا ضياء الدين الدري ]اليت يفرتض أن  ،الصفحة إىل جانبها

تكون ترمجة لفصوص احلكم، وليس للشرح الذي كتبه األمري إمساعيل شنب 

 . [الغازاني على فصوص احلكم

 

  ــــــبشرح الفصوص لشنب الغازاني مقارنة ترمجة الفصوص لضياء الدين الدري 

هية اإلنسان لو كانت عني وجوده لكان العلم باإلنسان هو اوملخصه: إن م»

ر اإلنسان وال خيطر ببالنا معنى الوجود ما نتصوَّ إذ كثريًا؛ وليس كذلك .العلم بوجوده

 (. )ش  «وحيثيته

ما علم به  و باشد بايد هر أنسان عني وجود إماهيت  و: أ)حاصل دليل 

بسا  نيست،  كنيم؛ وحال آن كه  و هم أكرديم علم به وجود  نسان إ

كند(  يو به ذهن ما خطور منأكنيم، ولكن وجود وحيثيت  ينسان را مإما تصور 

 (. )د 

 هية يستدعي تصديقًااتصور للم ة لكان كّلهية عني اهلوّيالو كانت امل»

فكما أن تصور  .ر الوجودهية على هذا التقدير هو بعينه تصّواألن تصور امل بوجودها؛

إذ ثبوت الشيء لنفسه  ؛بشيء من غري استعانٍة ،يكفي يف العلم بأنه عقٌل العقل مثاًل

؛ ألنه عينه، على هذا الفرض. ، كذلك يلزم أن يكفي يف العلم بكونه موجودًاٌنبيِّ

ن استحالة مات. ومل يبيِّإذ قد حيتاج العلم به إىل براهني كثرية املقّد ؛وليس كذلك

بالبيان الذي  ؛ اكتفاًءهية داخلة يف اهلوية، مع أن الدعوى شاملة هلا أيضًااكون امل

 (. ـ  )ش  «سيذكره يف استحالة كون اهلوية داخلة فيه

ر را كه تصّو هييتآيد كه هر ما يو بود الزم مأنسان عني هويت إماهيت  )

ر ماهيت ـ بنا و هم بكنيم. به جهت آن كه تصّوأكنيم حكمًا بايد تصديق به وجود 

خود ظاهر ومعلوم  يبراثبات إزيرا كه  ،وستأر وجود ين ـ بعينه همان تصّوإبر 

نسان ـ بنا بر إحال آن كه تصديق به وجود  .حمتاج به دليل وبرهان نيست است، 

ف حمال بودن دخول ماهيت را حمتاج به دليل وبرهان است. بدان كه مصّنين فرض ـ إ

آن اكتفا كرده است به دليل حمال بودن دخول  يت بيان نكرده است؛ برادر هوّي
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 (. هويت در ماهيت( )د 

لكان الوجود  هية هذه األشياء، وإاّلاال ميكن أن تكون اهلوية داخلة يف م»

رها تصّو هيات املعقولة يتّماإذ امل ؛وليس كذلك .ة دونههياال يستكمل تصور امل مقومًا

 (. )ش  «منها لشيٍء بدون الوجود واعتباره، فال يكون جزءًا

ين صورت إشيا باشد؛ زيرا كه در أ)ممكن نيست كه هويت داخل در ماهيت 

با تصور   ر ماهيات متاميت م ماهيات باشد، وتصّوآيد وجود مقّو يالزم م

نيست؛ زيرا كه ماهيات معقوله تصورات آن ها متاميت  وجود، وحال آن كه 

تواند جزء آن ها  يمعلوم شد كه من و، أمي كند بدون وجود واعتبار  

 (. ـ  )د باشد(

، أي ملا مًاهية توهُّاهية يستحيل رفعه عن املايف امل لو كان الوجود داخاًل»

إذ ال ميكن أن  ؛ثنني ـاهية ـ كالواحد لالرفع الوجود مع بقاء املم أمكن أن يتوّه

 (. )ش  «وليس كذلك .هية االثننيام ارتفاع الواحد مع بقاء ميتوّه

م ـ آيد كه حمال باشد ـ بر حسب توّه يت بود الزم موجود داخل در ماهّي )

واحد  :مانند ،بودن ماهيت يز ماهيت، يعنى ممكن نبودن وجود را با باقأرفع وجود 

 اثنني. وحال آن كه  يم نبودن واحد با بقاواثنني، كه ممكن نيست توّه

 (. نيست( )د 

هية لوجب أن حيصل لنا امن امل تلخيص هذا الدليل: إن الوجود لو كان جزءًا»

 (. ـ  )ش  «وليس كذلك .رهاالتصديق بوجودها عند تصّو

 ما هر  يود جزء ماهيت بود واجب بود براوج )حاصل دليل آن كه 

 حال آن كه  .و هم بكنيمأنسان را كرديم تصديق به وجود إر ماهيت تصّو

 (. نيست( )د 

هذا وميكن لكم مراجعة سائر صفحات ترمجة اآلغا ضياء الدين الدري 

وميكن لكم أن تضعوها إىل جانب شرح األمري إمساعيل شنب  ،لفصوص احلكم

لتدركوا أنه قلما استغنى عن هذا الشرح يف ترمجته املذكورة، دون أن  ؛الغازاني

ومع ذلك  .واحدة إىل فضل شنب الغازاني عليه يف إجناز هذه الرتمجة ًةيشري ولو مّر
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وعدم التجاوز على حقوق بعه )يف رعاية األمانة رغم هذا األسلوب الذي اّت ،جنده

ويدينه  ،هني مبا مل يقرتفه من التجاوز على حقوق اآلخرينهم صدر املتألِّاآلخرين(، يّت

 على ذلك، وبذلك يصدق عليه قول الشاعر: 

 يـــــا أيُّهـــــا الرجـــــل املعلِّـــــم غـــــريه 

 

 هـــاّل لنفســـك كـــان ذا التعلـــيم؟  

 

  ــــــق بأسلوب اآلغا ضياء الدين الدري أيضًا يف ما يتعلَّ

هني فقط، مل يقتصر اآلغا ضياء الدين الدري يف تهمة االنتحال على صدر املتألِّ

هم القوشجي، ومشس الدين هام إىل أبعد من ذلك، فاّتوإمنا ذهب يف هذا االّت

. يف هام أيضًابهذا االّت ،وغريهم ،، واإلمام الغزاليالشهرزوري، واملال مظفر 

 يذكر الكثري من اهلوامش يف ترمجته لنزهة األرواح تتميمًا حني أنه يف الوقت نفسه

، وهي بأمجعها مسائل يف بيان سرية حياة احلكماء وغريهم من ملا جاء يف النّص

دون أن يذكر املصادر اليت اعتمد عليها يف ذلك، من أمثال: ماسر جويه )ج  ،املشاهري

(، ـ  ، ص ؛ ج ، ص (، وخالد بن يزيد )املصدر(، واملأمون )ج ، ص 

، (، واملهدي العباسي، واملنصور العباسي )ج ، ص واملريداماد، وابن كمونة )ج 

ـ  ، ص هني، واحلكيم السبزواري، وابن رشد )ج (، وصدر املتألِّو و ص 

(، وصاحب الروضات، ـ  ، ص (، وصدر الدشتكي، والدواني )ج 

(، ، ص (، واملكتفي العباسي )ج ـ  ، ص والقفطي، وابن أبي أصيبعة )ج 

، ص ة، وحممد بن جابر، واملعتضد العباسي )ج (، وثابت بن قّر، ص وحبيش )ج 

(، ـ  ، ص بن عيسى )ج  (، وعلّي، ص (، وأبو الصقر إمساعيل )ج 

ى بن (، ومّتـ  ، ص (، وأبو اخلري بن اخلمار )ج ، ص وحممد بن زكريا )ج 

(، وابن أعلم ، ص (، وابن اهليثم )ج ، ص (، والكندي )ج ، ص يونس )ج 

ـ  ، ص (، وحييى بن عدي )ج ـ  ، ص (، وأبو سهل املسيحي )ج ، ص )ج 

(، ، ص (، واخليام )ج ـ  ، ص (، والراغب )ج ، ص (، وبهمنيار )ج 

(، وأبو ـ  ، ص (، وأبو الصلت اإلشبيلي )ج ، ص وأمحد السرخسي )ج 

، (، وابن مسكويه )ج ، ص (، وابن العميد )ج ، ص احلسن بن تلميذ )ج 
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، ص (، وإمساعيل اجلرجاني )ج ـ  ، ص (، وأبو الربكات )ج ص 

...).  

قة باملعتزلة واألشاعرة وعلم نسبة إىل الكثري من املسائل املتعلِّوهكذا األمر بال

مة اجلزء األول بشأن اليونان والفالسفة (، وما كتبه يف مقّدـ  ، ص الكالم )ج 

 (. ـ  اإلغريقيني )ص 

للقارئ أن يسأل اآلغا ضياء الدين الدري: هل حصلت على هذه  وهنا حيّق

أم من خالل االعتماد على املصادر  ،املعلومات من طريق الكشف واإلشراق والشهود

 ؟واملراجع

وذلك ألنه يعارض حكمة اإلشراق  ؛حاسم األول فهو ينفيه بشكٍل أما الشّق

الثاني، فلماذا مل يذكر  كان الصحيح هو الشّق وإْن ؛(ـ  ، ص ة! )ج بشّد

كما أراد أن ينسب ذلك  ،مصادر معلوماته؟! هل يريد أن ينسب آراء اآلخرين إىل نفسه

 هني والغزالي وغريهما؟ إىل صدر املتألِّ

 

  ــــــكلمٌة أخرية 

هني من قبل م واالنتقادات االعتباطية الصادر ضد صدر املتألَِّهإىل جانب التُّ

صدر  :حكيم لوذعي ـ من أمثال له، جند أن الذي يؤذي روح كّلدين املناهضني املقلِّ

من توظيف طاقتهم يف نقد آرائه  بداًل ،دين يف عصرناهني ـ هو أن يشهد بعض املقلِّاملتألِّ

ى الذي ضّح ،ويرتك اللباب ،ث بالقشوريسعى إىل التشبُّ ،وآراء غريه من احلكماء

من أجل إيصاله إىل األجيال الالحقة. وبذلك فإن  ،ل املصائب واحملنوحتّم ،بوجوده

، وبذلك ينطبق عليهم وهم حيسبون أنهم حيسون صنعًا ،هؤالء الناقدين يسيئون الصنع

 .«دًاْعُب ال تزيده كثرة املسري إاّل السائر على غري هدًى»احلديث القائل: 
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الهوامش
                                                      



 

 

 هدٌف صائب وأسلوٌب خاطئ

 صدرا املاّلالدفاع عن مالحظاٌت حول 

 

 السيد حسن إسالميد.  

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ مقّدمة

له حتت عنوان: ضعف األساليب عند منتقدي  عمد األستاذ أكرب ثبوت يف مقاٍل

، من عام ، شهر مرداد، املنشور يف جملة )كتاب ماه، العدد (1)هنيصدر املتألِّ

فق معه ش(، إىل الدفاع عن صدر املتأهلني، وانتقد خمالفيه ومنتقديه. وأنا أتَّهـ.

هني يف مواجهة املعارضني للفلسفة يف ما يهدف إليه من الدفاع عن صدر املتألِّ

إىل هذه الغاية بسلوك طرق  يبدو أنه مسح لنفسه بالوصول ني. ولكْنوالظاهرّي

على املستوى  خذ لنفسه طريقًا غري منتٍجوأساليب غري صحيحة. ومن هنا فقد اّت

العلمي، وال مقنع على املستوى البالغي، وغري قابل للدفاع على املستوى األخالقي. 

وبنية  ،ذا مضمون ضعيف مفصَّاًل،وكان حصيلة ما قام به يف هذا السياق مقااًل 

ب اخلوض يف أحباثه املضمونية، بة. ويف هذا املقال سوف أجتّنلفاظ غري مهّذوأ ،هّشة

ألثبت أن أسلوبه يف هذا املقال ـ  ؛ة باختصاروأقتصر على بيان عشر مالحظات نقدّي

ـ يضاهي أسلوب املخالفني للفلسفة،  (2)آخر ذلك يف مقاٍل كما سبق لي أن ذكرُت

 ه ال خيتلف عنهم. وبذلك فإّن
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 ــــــهوّية الكاتب  مصادرةـ 1

 نال يذكر األستاذ ثبوت يف مقاله الطويل اسم الناقد الذي يسعى إىل اإلجابة ع

وقد احتوى املقال من بدايته إىل نهايته على أوصاف من قبيل: )اجلهل( و)االفتقار  .نقده

والذي ال ميتلك املنهج، وإمنا كل ما  ،نا ال نعرف هوية هذا اجلاهلإىل املنهج(، ولكّن

! )ص (السيد احملرتم)أو  (هذا الناقد)قوله:  :نعرفه عنه هذه األوصاف، ومن ذلك

خيلط )(، )ص  (ث عن تقليدع بسعة الصدر الكافية للتحقيق، ويتحدَّال يتمّت)، (3)(

(، ص ) (توضيح الواضحات وإثبات البديهيات)(، مولع بـ )ص  (احلابل بالنابل

ه مل يقرأ حتى القليل من إال أّن ،مه مقام األستاذوتسنُّ ،على الرغم من مقامه العلمي)و

 (. )ص  (صفحات نهج البالغة

ما يتعلق باإلجابة عن النقد هو العمل على دراسة رأي  إن من أبسط البديهيات يف

بعيدًا عن التعريض والكناية.  ،والتعريف الصريح بشخصه ،بعد ذكر امسه ،املنتقد

لنا أن نتساءل: ملاذا أحجم األستاذ ثبوت عن ذكر اسم هذا الكاتب  وهنا حيّق

الذكر فلماذا استهلك األستاذ ثبوت ما يقرب من  كان امسه ال يستحّق واملنتقد؟ إْن

م فلماذا كان إمنا يتعاطى مع الكالم دون املتكلِّ عليه؟ وإْن عشرين صفحة يف الردِّ

ًا كان الدافع إىل ذلك فهو ال م بهذه األلقاب والصفات التعريضية؟! أّييصف املتكلِّ

 الرّد عاءات الشخص تستحّقينسجم مع االحرتاف، وال يتناغم مع املروءة. وإذا كانت اّد

 الذكر أيضًا.  فإن امسه يستحّق

 

 ــــــمصادرة هوّية املكتوب ـ 2

عيات هذا الناقد اجملهول مقاله مّدكما أن األستاذ أكرب ثبوت يتناول يف 

ه ال يذكر عنوان هذين املقالني ، اعتمادًا على مقالني منشورين له، ولكّنبالنقد والرّد

من خالل ذكر عناوين  ،على النقد تقتضي الشفافية والوضوح أبدًا، مع أن طبيعة الرّد

فعلى الرغم من ذكر  .نا ال جند شيئًا من ذلكاملقاالت اليت نروم الرّد عليها. ولكّن

ف األستاذ ثبوت نفسه بذكر عنوانيهما نصوص من هذين املقالني، ال يكلِّ

وعندما يعمد إىل اإلحالة إليهما، يشري إىل اجمللتني اللتني نشرتا هذين  .ومصدريهما
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، العدد: آيينه  جملة) «...[قال هذا الناقد احملرتم: ]»: التالياملقالني على النحو 

، آيينه  جملة) «إن السيد فالن قال يف املقال الفالني»(، ( )ص ، ص 

جملة كتاب ماه ) «...[كذلك قال الناقد احملرتم: ]»(، و( )ص ، ص العدد: 

ويف اإلحالة إىل املقال يكتفي بذكر اسم  .(( )ص ، ص  فلسفه، العدد

 دون عنوان املقال. ، اجمللة

مناه يف دورات أساليب التحقيق ـ نعلم أن حدود ما نعرفه وتعلَّيف حني أننا ـ يف 

بني الكتاب واجمللة، وإن طريقة اإلحالة إىل الكتاب ختتلف عن  ًارئيس ًاهناك اختالف

ى يف صفحة )الدليل إىل تنظيم طريقة اإلحالة إىل اجمللة أيضًا. وهذا ما مّت التنويه له حّت

د هوية الت العلمية أيضًا. إن اإلحالة إىل اجمللة ال حيدِّاملقاالت( الذي يقع يف بداية اجمل

حمل عنوان املقال. وهنا نتساءل: هل  ة أن حيّلواسم املقال، وال ميكن لعنوان اجملّل

األستاذ  أم أّن ،ة الصرفةكانت هذه الطريقة غري العلمية ناجتة عن الغفلة وعدم الدّق

 ه يرى أن عنوان هذين املقالني ال يستحّقة والكتاب، أم أنق بني اجملّلثبوت ال يفرِّ

 كما هو اسم كاتبهما؟!  ،الذكر

 

 ــــــشخصنة البحث ـ 3

أنه  ،وغريه من مقاالت األستاذ ثبوت ،إن من األخطاء الواضحة يف هذا املقال

والسري  ،هني ـ على البحث العلميبداًل من الرتكيز ـ يف معرض الدفاع عن صدر املتألِّ

ويستهدفه بسهام النقد  ،، ينحرف باجتاه الشخصيف حدود مسار البحث العاّم

كان القسم األعظم  :واهلجوم، حيث ينهمك يف جرحه وإسقاطه عن االعتبار. فمثاًل

من مقاله السابق هو اهلجوم على شخص األستاذ ضياء الدين الدّري، والعمل على 

بداًل من ، خان البهلوي. ويف مقاله األخري إظهاره شخصًا يدين بالوالء للشاه رضا

والذي يتحلى  (،املقام العلمي)يهامجه بالقول: إن هذا  ،اإلجابة عن إشكاالت الناقد

ى أربع صفحات من نهج البالغة، ه مل يقرأ حّتال يفقه شيئًا، وإّن (،األستاذ)بصفة 

)ص ي يعين بذلك اآلغا ضياء الدين الدّر ،«مرجع تقليده»عاء ق بشأن اّدويسأله أن حيقِّ

ق باملسائل العلمية ال ما يتعّل النظر عن عدم صوابية هذا االدعاءات، فإننا يف (. وبغّض
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 ْنَم عداوة لنا مع األشخاص، بعد أن كانت الغاية هي الوصول إىل احلقيقة، وال يهّم

حيثما كان  احلق حقٌّ إّن»تعبري العالمة الطباطبائي:  هو قائل احلقيقة. وعلى حدِّ

ًا كان قائله، دون أن يكون لفسق أو كفر احلصول عليه، وأّي موضعه، وكيفما متَّ

من أجل بغض قائله،  ؛اإلعراض عن احلّق وإّن .أو إميان أو تقوى قائله أدنى تأثري عليه

 شجبها من قبل اهلل سبحانه وتعاىل بعروة العصبية اجلاهلية اليت متَّ ٍكليس سوى متّس

 . (4)«يف كتابه الكريم على لسان أنبيائه

ه من خالل إثبات التبعية ومع ذلك فإن هذا السلوك من األستاذ ثبوت يأتي وكأّن

هني، قد جنح يف اإلجابة عن أصل وتشويه مسعة منتقدي صدر املتألِّ ،السياسية للناقد

قد ارتكبه األستاذ ثبوت مرارًا وتكرارًا، مع أنه لو كتب آالف  وهذا خطٌأ .عىاملدَّ

الصفحات يف التعريض بهؤالء األشخاص يبقى السؤال قائمًا: هل ارتكب صدر 

ب إليه من تهمة االنتحال أم ال؟ ويف هذه احلالة نبقى حباجة إىل ًا ما ُينَسهني حّقاملتألِّ

 اإلجابة الدقيقة والوافية بهذا الشأن. 

احلقيقة إننا نالحظ يف كتابات األستاذ ثبوت وقوعه مرارًا يف خطأ ويف 

ل الذي أثار حبث انتحال ر أنه من خالل إثبات أن الشخص األّو، حيث يتصوَّ(5)املنشأ

والذي هو اآلغا ضياء الدّري ـ كان من بطانة رضا خان يكون قد ـ هني صدر املتألِّ

يعيد إثارة هذه املسألة  ْنلو ظهر اليوم َم ىهني. وحّتحسم املسألة لصاحل صدر املتألِّ

مرجع »د احلكم بشأن دًا لذلك اآلغا ضياء الدين الدّري، وقد حتدَّيكون أيضًا مقلِّ

ن بطالن هذا السنخ من االستدالل فًا. هذا يف حني سبق لسقراط أن بيََّلهذا َس «التقليد

ة يف معبد زيؤوس الواقع ل نبوءأمل تسمع بأن أّو»سنة، حيث قال:   من قبل أكثر

ها يف دودونا قد مسعت من شجرة بلوط؟ حيث مل يكن الناس آنذاك مثلكم أّي

الشباب من العلماء، فإنهم لبساطتهم وسذاجتهم يصغون لكلمات األشجار واألحجار، 

بالنسبة  يبدو أن األمر خمتلٌف وكانوا إذا مسعوا كالمًا صادقًا منها عملوا به، ولكْن

ك ال تكتفي وإىل البلد الذي ينتمي له؛ ألّن ،ملك، حيث تنظر إىل هوية املتكلِّ

 . (4)«بكالمه فقط، وما إذا كان هذا الكالم صادقًا أو كاذبًا
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 ــــــض للناقدين بالشتم واإلهانة التعرُّـ 4

قدي ع عن شتم منتقديه أو منتإن األستاذ أكرب ثبوت ـ ولألسف الشديد ـ ال يتورَّ

ث يف التقليل من شأنهم. وباملناسبة هناك من املخالفني لصدر هني، وال يرتيَّصدر املتألِّ

 وإمنا املهّم ؟ما هي حقيقة املسألة يقوم بذات الشيء أيضًا. فليس من املهّم ْنهني َماملتألِّ

عمد إىل انتقاد املدرسة  فإْن ؛عيات الشائعةجتّرأ على حتّدي املدَّ ْنأن هناك َم

عي الفلسفة يّد ْنانتقد َم وإْن؛ «يأّم»و «يافع»و «مبتدئ»التفكيكية مّت وصمه بأنه 

باجلهل  أنه مصاٌب»، و«ى أربع صفحات من نهج البالغةمل يقرأ حّت»اتهم بأنه 

أيضًا. وعلى سبيل  ما ال يدرك أنه جاهٌلب، وإّنْسمبعنى أنه ليس جاهاًل فَح ،«املركب

من  جند السيد احلكيمي يصف الذين ينتقدون املدرسة التفكيكية بعباراٍت :ثالامل

 قبيل: 

الذين ال حّظ هلم من املسكة  ،حنيواملتبجِّ ،بنيدَّؤعلى املبتدئني غري امل ـ )إّن

 . (7)(أو رّد ومهلة النظر، أن ال يفكروا بكتابة نقٍد

 «ةاملدرسة التفكيكّيمنتقدي »ى يدرك أولئك الذين يصطلح عليهم بـ ـ )حّت

 . (0)ويعلموا موطئ أقدامهم(

 . (9)للقوس باريها( جييز لنفسه أن ميارس النقد ]...[ أن يدرك أّن ناقٍد ـ )على كّل

 . (18)يضع املاء يف الغربال( ْنكَم «ةاملدرسة التفكيكّي»ينتقد  ْنـ )إن َم

املدرسة »من الذين يسعون إىل انتقاد  دئني وأشباههم ]...[تـ )على املب

اًل، وأن ال حياولوا تقييم هذه ويثوبوا إىل رشدهم أّو اأن يصحو «ةالتفكيكّي

 . (11)الفلسفة(

 . (12)دون غرض أو مرض( ،ـ )عليكم حتمًا أن تقرأوا الفصل ]...[

وهكذا الشأن بالنسبة إىل األستاذ أكرب ثبوت، حيث يهاجم منتقديه على 

 : التاليالشكل 

هم ال يفهمون، وال يريدون الذين ال يفهمون، وال يفهمون أّنـ )ما حيليت مع أولئك 

 (. أن يفهموا؟( )ص 

 ،ى هلؤالء الناقدين احملرتمني ]...[ أن يقولوا غري هذه الكلمات الواهية ]...[ـ )أنَّ
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 (. )ص  (اليت يكررونها تكرار الببغاء ]...[ وما إىل ذلك؛ إلثبات وجودهم وفضلهم؟

ق ال علم له بالسرية العملية ألكثر العلماء الكبار، احملقِّهذا الناقد  ـ )كأّن

مه مرتبة األستاذ، وعلى الرغم من مكانته العلمية، وتسنُّ .فاتهمًا من مؤلَّومل يشاهد أّي

 (. ى بضع صفحات من نهج البالغة ]...[( )ص مل يقرأ حّت

رة تكرِّمن الزمن أمضيته يف القراءة امل ي طوال أكثر من عقٍداحلقيقة أّن

فرقًا بينهما يف أساليب  ْدلنصوص أعداء الفلسفة وعّباد الفالسفة على السواء مل أِج

البحث. من هنا يبدو لي أن أحد أسباب نكوص الفلسفة اإلسالمية يف العصر الراهن 

 ما السبب يف ذلك يعود إىل ضعف أنصارها. ة وصالبة أعداء الفلسفة، وإّنال يعود إىل قوَّ

 

 ــــــة واالستشهادات الواهية االعتباطّي األقيسةـ 5

واالستشهاد بالشخصيات  ،بتحشيد األمساء ًاعارم ًاإن لدى األستاذ ثبوت شغف

تراه قد ذكر يف الصفحة األوىل من مقاله األخري أمساء  :الكبرية. فعلى سبيل املثال

بقة أيضًا. مخسة وسبعني شخصًا من العلماء الكبار. وهذا ما قام به يف مقاالته السا

ة واحلجج ما نتعاطى مع األدّلوإن انتقادي هلذا األسلوب هو أننا يف األحباث العقلية إّن

والرباهني، وليس باالستشهاد بأقوال العلماء ونقل آرائهم. إن األستاذ ثبوت يقول يف 

لو أنك تعاطيت مع كتب مثل جواهر الكالم لوجدت أنه »الدفاع عن أسلوبه هذا: 

طويل من  مسألة فقهية يقوم قبلها وبعدها بسرد فهرٍس إلجابة عن كّلعندما يروم ا

أمساء الفقهاء الذين قالوا بذلك اجلواب أو رفضوه. فهل تعترب أمثال هؤالء الفقهاء 

 (. )ص  «؟!إذ حيشدون أمساء هذه الشخصيات ؛نيخمطئ

لقد تعاطيت كثريًا مع كتب مثل جواهر الكالم. ولو كان الذي يطرح  ،أجل

وأن الفقه  ،ال يعرف الفرق بني منهج الفقهاء ومنهج الفالسفة شخٌص هذا السؤال عليَّ

له الفرق بني هذين  ه، وشرحُتلعذرُت «العقلية»والفلسفة من العلوم  «النقلية»من العلوم 

عجيب من األستاذ ثبوت كيف يسمح لنفسه بإجراء هذه املقارنة  ولكْن .العلمني

ما يتعلق بالفقه نتعاطى  مع الفارق؟! فنحن يف مع أنه قياٌس ،وقياس الفلسفة على الفقه

مع فتاوى وأقوال العلماء، حيث ميكن للشهرة الفتوائية وإهمال الفتوى وترك العمل 
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ر مسار البحث الفقهي إىل حدٍّ كبري؛ وهلذا السبب جند الفقهاء غالبًا ما بها أن يغيِّ

يهم من الفقهاء اآلخرين، وترتفع جيهدون أنفسهم حبشد األنصار واملوافقني لرأ

ما الفلسفة فال تتعاطى أ .«مرحبًا بناصرنا»يقول برأيهم:  ْنأصواتهم عند العثور على َم

وعليه تكون  ؟وكم هو عدد القائلني بهذا الرأي أو ذاك ،بأقوال الفالسفة اآلخرين

 ،لفلسفة خاطئًااملوازنة اليت قام بها األستاذ أكرب ثبوت والقياس بني علم الفقه وعلم ا

 ه. ويف غري حمّل

واملثري لالنتباه أن أعداء الفلسفة ـ أي أولئك الذين يسعى األستاذ أكرب ثبوت إىل 

ما يعملون على توظيف ذات هذا وقف جزء من نشاطه العلمي على تشويه مسعتهم ـ إّن

هلي، جند األستاذ احلكيمي يف كتابه )إهليات إ :األسلوب واملنهج. فعلى سبيل املثال

وإهليات بشري( يذكر أمساء أكثر من أربعني شخصية من الفالسفة وغريهم، 

نت هذا النمط من لكي يثبت بطالن الفلسفة. وقد سبق لي أن بيَّ ؛مستشهدًا بأقواهلم

ال  . وال أعتب يف ذلك على أعداء الفلسفة، ولكْن(13)تهوعدم جدوائّي ،االستدالل

 ع من األستاذ ثبوت أن يلجأ إىل هذا النوع من االستدالل مثلهم. ميكن لنا أن نتوقَّ

 

 ــــــحرق األخضر واليابس ـ 6

 وجفائها حبّق ،«املدرسة التفكيكية»ىل إهًا ه كان موجَّل نقد كتبُتإن أّو

 :هم، ومنالفلسفة اإلسالمية، والتهم الباطلة اليت وجهتها هذه املدرسة إىل الفالسفة

. وقد دافعت (14)وكان ذلك قبل عشر سنوات، وال زلت على ذات املوقف .هنيصدر املتألِّ

إىل بيان خطأ تفسري  هني دفاعًا شديدًا، وسعيُتمن مقاالتي عن صدر املتألِّ يف جانٍب

ـ لألسف الشديد ـ أن بعض هذه  ني للمعاد اجلسماني. وفيما بعد أدركُتالتفكيكّي

لت إىل املدافعني عن عيات اخلصم قد تسلَّاألساليب غري املنهجية يف حتليل وفهم مدَّ

من خالل التطّرق إىل بعض األحباث األسلوبية  الفلسفة أنفسهم أيضًا. من هنا سعيُت

إىل القول بأن أسلوب وسلوك املدافعني عن الفلسفة أو الباحثني عن احلقيقة جيب أن 

ه يف النقد الذي حت بيكون خمتلفًا عن سلوك وأسلوب املناوئني للفلسفة. وهذا ما صرَّ

 بأنين من تالميذ هذه الفلسفة، وأنين قد ترعرعُت ه على األستاذ ثبوت، وقلُتكتبُت
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إىل إكماهلا من خالل الفلسفة التحليلية.  يف أحضان الفلسفة اإلسالمية، وقد سعيُت

أو إشكال فال ينبغي أن يتّم تصنيفي ضمن خانة  ولذلك إذا كان عندي من نقٍد

بيين وبني  ه ال يوجد فرٌقة. ومع ذلك جند جواب األستاذ ثبوت وكأّناملخالفني للفلسف

تعبري األستاذ ـ إىل جمرد إسقاط  الذين يهدفون ـ على حّد ،ةأتباع املدرسة التفكيكّي

حياول إحداث أدنى تغيري يف الوضع القائم، يثري  ْنَم كّل (. وإّناحلكيم )ص 

ه إذا مل فإّن ؛هنيوا أيديكم عن صدر املتألِّارفع»صارخًا:  حفيظة األستاذ ثبوت، ويهّب

 (. )ص  «فهو ليس بأسوئهم قطعًا يكن من أكثر الناس براءًة

عيات إن الصعوبة اليت أعاني منها يف هذه األجواء تكمن يف عدم رضوخي ملدَّ

ى ما هني، حّتبصدر املتألِّ تهمٍة من الذين يبيحون ألنفسهم إلصاق أّي ،أعداء الفلسفة

 :ويف الوقت نفسه ال أرفع الراية ألمثال .الدعوة إىل إباحة اللواط :من قبيلكان 

هني ـ عن توظيف ع ـ من أجل إثبات براءة صدر املتألِّالذي ال يتورَّ، األستاذ أكرب ثبوت

ر من ر أن األستاذ ثبوت بعد قراءة مقالي سيغيِّأتصوَّ اخلصوم. وقد كنُت الشتائم ضّد

من خالل توظيف األساليب  ،هنيعن صدر املتألِّ احملّقأسلوبه، ويواصل دفاعه 

من خالل  ،ه أثبت ليالصحيحة واملقبولة، واملبادرة إىل إصالح أساليبه السابقة، ولكنَّ

 . «ريخمطئًا يف تصوُّ أني كنُت» ،إصراره على ذات النهج

 

 ــــــاستطراداٌت ال ضرورة هلا ـ 7

يف تطوير  دوٍر األستاذ ثبوت ال يلعب أيَّيف احلقيقة إن جزءًا كبريًا من مقال 

فإن هذا  .وال ينفع يف إثبات دعواه. بل األمر على العكس من ذلك متامًا، البحث

حيث يبيح األستاذ ثبوت  ،ي إىل تشتيت ذهن القارئاجلنوح حنو األمور اهلامشية يؤّد

لبحث: لنفسه يف أثناء البحث بأن يروي ذكرى أو خاطرة، وهكذا خيرج عن مسار ا

 (.)ص  «...[وهنا أجد من املناسب أن أروي هذه اخلاطرة، فقبل أربعني سنة ونيف ]»

منها رائحة  خذ هذا االستطرادات شكاًل مقيتًا للغاية، حيث يستشّموأحيانًا تّت

ضًا بالشيخ ، معرِّما قاله يف أثناء حبثه اجلاّد :من ذلكوالتحقري واالستهزاء باخلصم. 

ون أتباع الشيخ املرحوم ميّن وما يدريك لعّل»مات: ومن دون مقّد فجأًة ،فضل اهلل النوري
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أنفسهم يوما بتزيني أحد الشوارع العريضة يف العاصمة باالسم املبارك لضياء الدين، 

)ص  «؟ويقيمون له بعد ذلك العديد من املهرجانات واملؤمترات الوطنية والدولية أيضًا

صوص االعرتاضية والتهكمية متثل خروجًا عن هذه العبارات والن (. يف حني أّن

 البحث، وهذا ال ينسجم مع األساليب واملناهج العلمية الصحيحة. 

 

 ــــــة ة والسوقّيات البوليسّيتوظيف األدبّيـ 8

واملقال الذي  ،إن األستاذ أكرب ثبوت ـ لألسف الشديد ـ يستعمل يف هذا املقال

تعبريات ال تليق بالبحث العلمي أبدًا. يف حني أن توظيف األلفاظ والتعبريات  ،سبقه

ي إىل غري احلّط من مستوى البحث، ال تؤّد ،بل وحتى أساليب الصعاليك ،السوقية

 .ةة واإلقناعّيك القارئ يف قدرة الكاتب العلمّيوتشكِّ

قضائية وتوظيف ات اجلنائية والكما أن عدم الفصل بني البحوث العلمية وامللّف

 ما يثبت أن الكاتب عاجٌزي بالتالي إىل ختويف اخلصم، وإّنة ال يؤّدات البوليسّياألدبّي

 عاه. عن إثبات مدَّ

 العلمي أن يشتمل على عبارات من قبيل:  ال ميكن للنّص :من باب املثال

هل يسعى املنتقد  .ق يف الشرطة ]...[ـ )أنا على استعداد لكي أقف موقف احملقِّ

عي عليه قيامه بالسرقة واالنتحال أم جيب من بني للمجلسي يدَّ ق إىل فتح ملّفاحملقِّ

من إسقاط  دَّهني فقط، وال ُبهام على صدر املتألِّمجيع اللصوص يف التاريخ قصر االّت

 (. )ص  (؟احلكيم فقط

التشنيع وفتح »وهناك يف هذا املقال الكثري من العبارات اليت هي على شاكلة: 

سائر املخربين »(، و)ص  «خذوا من ذلك ذريعة للتهويل عليهاّت»(، و)ص  «امللفات

لغاية فتح »(، و)ص  «التشهري»(، و)ص  «كّتاب التقارير»(، و)ص  «واملستجوبني

بصدر  اخلاّص امللّف»(، و)ص  «هاميف قفص االّت»(، و)ص  «هنيات لصدر املتألِّامللّف

اإلعالن عن »(، و)ص  «هنيقبل إقامة احملكمة لصدر املتألِّ»(، و)ص  «هنياملتألِّ

ه ويصدرون اإلدانة نحيكمو»، و«هنيبصدر املتألِّ امللف اخلاّص»(، و)ص  «إدانته

بغية تكبري »(، و)ص  «هاميف قفص االّت»، و«ابًاالتشهري به بوصفه نّه»، و«هحبّق
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 (. )ص  «هنيصدر املتألِّ حجم ملّف

ز يف عمله على دور الباحث والكاتب كان األستاذ ثبوت يركِّذا لو حبَّ

ع منه بعد إذ ال يتوقَّ ؛ة املخرب البوليسي والباحث اجلنائيومل يتقمص شخصّي ،احملرتف

هذه السنوات الطويلة اليت قضاها يف البحث والدراسة والتأليف أن يسلك سلوك 

 ع منه أن يسلك سلوك الباحث احملرتف. ما املتوقَّش يف سلك الشرطة، وإّناملفتِّ

 

 ــــــ «ال تفهم أنَت»غلبة منطق ـ 9

يرى األستاذ ثبوت أن اآلراء املخالفة للرأي املقبول واملعروف، وأن اجلهود اليت 

إمنا هي وليدة اجلهل أو النوايا  ،تأتي يف سياق نقد النصوص الفلسفية أو الفالسفة

بساطة، بينما حييط  ين له باجلهل وعدم الفهم بكّلالسيئة. من هنا فإنه يتهم الناقد

ى تأخذ اآلخرين الرهبة من حّت ،ة بهالة كبرية من اجلالل والتقديسنصوصه اخلاّص

ر املوضع بة لديه ليقّراته احملّبوهكذا جنده يوظف أدبيَّ .واالقرتاب من ساحتها الدنّو

أولئك القادرون  لغته اخلاصة اليت ال يفهمها إاّل لكل نصٍّ إّن»بهذا األسلوب:  لتاليا

نزعاجه من ا(. وهكذا يبدي )ص  «هيستاء من أّم ْنَم ا، وليس كّلهعلى فهم

ما حيليت مع أولئك الذين ال يفهمون، وال يفهمون أنهم ال »فيقول:  ،املخالف له يف الرأي

 (. )ص  «؟يفهمون، وال يريدون أن يفهموا

وامللفت لالنتباه  .طريق أو وسيلة لتقييمه قف أن ليس هناك أّيومشكلة هذا املو

والذين ينتصرون ملدرسة  ،هنيمن الذين ينتقدون صدر املتألِّ ،أن خصوم األستاذ ثبوت

يعملون على توظيف ذات املنطق، ويعتربون أمثال األستاذ ثبوت مفتقرًا إىل  ،التفكيك

. ويكفي للوقوف على هذه احلقيقة ^تنه عاجز عن فهم تعاليم أهل البياملعرفة، وأ

 التاليبالنص  ،وكذلك املقاطع األخرى من هذا املقال ،معاء املتقّدأن تقارن االّد

ة، حيث يذكر األستاذ احلكيمي املكتوب يف سياق الدفاع عن املدرسة التفكيكّي

: قائاًل ،وبيان مواقف الناقدين للتفكيك ،يف دفاعه عن آراء املريزا مهدي اإلصفهاني

شخص أن ينتقد آراء مساحته ]...[، وإن الشأن يف ذلك يتجاوز بكثري  ال ميكن ألّي»

كتابة رسالة أو أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف قسم الفلسفة. فإن الدكتور يف 
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ل اإلهلي واملتابعات الفلسفية ى إذا أمضى عشرين سنة من التفكري والتأّمالفلسفة حّت

بة ]...[ وامتالك للسادة منها(، مع امتالك النفس املهّذ ال حظَّواخلفايا اإلهلية )اليت 

بادي، آالسيد موسى الزر :من أمثال ،ن من فهم آراء الكباراملعريف، ثم متّك احلّس

رب فهمه هلا إجنازًا تواملريزا مهدي اإلصفهاني، والشيخ جمتبى القزويين، ميكن أن نع

يبيح لنفسه ممارسة و ،يتظاهر بالغفلة ]...[ ْنالتقدير ]...[. هناك من الناس َم يستحّق

الذي يقرأ  ،ر أنه يستطيع التمويه على صاحب الرأي والفكر احلّرالنقد، ويتصّو

 وحيكم بشأنها! وال يزال البعض أغرارًا يف هذا اجملال ]...[.  ،مسائل التفكيك

وق ذلك وفـ . فهل النقد .إن ساحات الوغى ليست مكانًا ألمثالك. ،ها احملرتمأّي

بيانه من  ، والذي مّت^ىل صميم القرآن ومدرسة أهل البيتالذي يعود إ ،نقد املذهب

وال حيتاج إىل  ،ال يقوم على أسس ومعايري مدروسة ـ بة والكاملةقبل النفوس املهّذ

ة وكفاءة وجتربة طويلة وكافية؟ أال حيتاج ذلك إىل ممارسة الرياضات الشرعية أهلّي

 .(15)؟وجماهدة للنفس

 ؛ص يف احتقار اخلصمواحد يتلّخ كال الطرفني يعمل على توظيف أسلوٍب

هم اخلصم باجلهل وعدم نسيج وحدها، أو أنه يّت ياها هليظهر أن اآلراء اليت يتبّن

ة من خالل توظيف األدبيات اهلابطة. وأنه ال يزال يف بداية الطريق، وخاّص ،الفهم

إن صدر »ولكن األسلوب واملنطق واحد. يقول أعداء الفلسفة:  ،فاملواقف خمتلفٌة

، ويقول أمثال األستاذ ثبوت يف املقابل: «(ينكر ذلك هو )ب ْنَم هني )أ(، وكّلاملتألِّ

. ويضع «(ينكر ذلك هو )ب ْنَم هني هو )أ(، وكّلاملتألِّ ركال، إن الذي ينتقد صد»

اليت تنسجم مع معرفته  ،اف املختلفةمنهما مكان )أ( و)ب( ما يشاء من األوص كلٌّ

 هامات الوقحة. من الشتائم البسيطة إىل االّت ابتداًء ،وأدبه ومبلغ علمه

 كالمي وجوهره أن أعداء الفلسفة إذا كانوا يبيحون ألنفسهم توظيف كّل لبُّ

احلقيقة ـ أن ال يسلكوا ذات  عونه من حبِّأسلوب فعلى املدافعني عن الفلسفة ـ ملا يّد

ما جنده  النهج واألسلوب، وعليهم أن يلتزموا على الدوام منهجًا واضحًا وصائبًا. فإّن

 ،خلوص( يمة كتابي )رؤياله يف مقّد ُتحاليًا هو تبادل إلطالق النار، وهو ما أشْر

 . (14)ق يف األحباث العلميةوهذا األسلوب ال يساعد على التعمُّ
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 ــــــ «وإْن عدُتْم ُعْدنا»توظيف منطق ـ 11

ر عن البحث عن قبل أن تعبِّ ،فها األستاذ ثبوت يف هذا املقالإن اللغة اليت يوظِّ

خاذه موقفًا مسبقًا، ويعمل على الدفاع عنه بكل الوسائل احلقيقة، حتكي عن اّت

ى يف ما حّت ،ت عليه فرصة اإلقناعوهذا األسلوب هو الذي يفوِّ .الناجعة وغري الناجعة

بالبحث العلمي قدمًا. وقد عمد  والصواب، وال يسمح لآلخرين باملضّي يقوله من احلّق

بداًل من القول: إن األدلة اليت ساقها هذا الناقد اجملهول  ،األستاذ ثبوت يف نهاية املقال

يزال : إنه ال إىل القولأخرى أكثر إقناعًا،  ًةم أدّلغري مقنعة، ومن األفضل له أن يقدِّ

 (. )ص  «!ناْدُع ْمعدُت إْن»يف كامل طاقته ملواصلة البحث، و

ويبدو هنا أن األستاذ ثبوت خيلط بني ميدان البحث العلمي وحلبة املصارعة أو 

ن علينا يف البحث العلمي أن نقرأ األراجيز على ه يتعيَّكة! وكأنََّياملهارشة بني الدِّ

 عليه، والقيام حبركات استعراضية. ولكّنب مسامع اخلصم، وأن نسعى إىل التغلُّ

اًل. إن اهلدف من َدوال ميكن تسميته حبثًا أو َج ،هذا لن يكون من البحث العلمي

ومتريغ أنفه يف الرتاب. يقول  ،، وليس الغلبة على اخلصماملناظرة هو الوصول إىل احلّق

ن املناظرة ينبغي أن ل: إن اهلدف مَدإمام احلرمني اجلويين يف بيان أدب املناظرة واجَل

ايته التغلب غال تكون »على الشخص املناظر أن  يصّب يف الوصول إىل احلقيقة، وإّن

ما هو من طبيعة البهائم ب عليه؛ فإن هذا إّنعلى اخلصم، والشعور بالغبطة من التغلُّ

 . (17)«كالتيوس والديكة، املتهارشة

نافعًا إذا كان اهلدف إن طلب املزيد من النقاش ومواصلة البحث إمنا يكون 

 أن يكون يف طلب احلّق»تعبري الغزالي:  منه هو الوصول إىل احلقيقة. وعلى حدِّ

. فال «يعاونه ْنق بني أن تظهر الضالة على يده أو على يد َم، ال يفرٍِّةكناشد ضاّل

وعليه  .ة على يده أو على يد غريهالعثور على هذه الضاّل خيتلف األمر عنده بني أن يتمَّ

. وهذا هو مكمن (10)«ويشكره ،ال خصمًا ،يرى رفيقه معينًا»يف مثل هذه احلالة أن 

 وبني املراء واملكابرة.  االختالف بني البحث العلمي اجلاّد

ى يدعي أن االنتحال حّت ،ًايذهب األستاذ ثبوت يف دفاعه عن موقفه بعيدًا جّد

كان نقل أقوال اآلخرين دون  عاّم كٍلبش»إذ يقول:  ؛كان جائزًا يف الثقافة اإلسالمية
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 (. إذا كان هذا األمر صحيحًا فإىل أيِّ)ص  «اإلشارة إىل ذكر املصادر أمرًا جائزًا

ا نراه يف بداية كتب املنتحلني، مّم هذا االعرتاض والضجيج ضّد يشري كّل شيٍء

 .(19)؟منياملتقدِّ

مة اهلجويري يف مقّدولو كان هذا األمر مباحًا فلماذا يشكو أبو احلسن 

 .(28)؟تنيكتابه )كشف احملجوب( من سرقة كتابه من قبيل اآلخرين مرَّ

وملاذا يذكر الغزالي يف إحياء علوم الدين االنتحال بوصفه واحدًا من األمثلة 

ه حيكي من ولعّل»ويعتربه مرادفًا للسرقة؟ حيث يقول:  ،لة األقالمَمعلى احتيال َح

ه ال يعزوه فيعزوه إىل قائله، وما يستحسنه فلعّل ،تزييفه الكالم املزيف ما يزيد من

 ،ره بأدنى تغيريأو يغيِّ، كالسارق له ،أنه من كالمه، فينقله بعينه ليظّن ؛إليه

 . (21)«ف أنه مسروقعَرى ال ُيحّت ؛خذه قباءفيتَّ كالذي يسرق قميصًا

كان ]يقوم على[ نقل أقوال اآلخرين دون  عاّم بشكٍل»لو صّح أن منهج العلماء 

فلماذا جند سعد الدين التفتازاني  «اإلشارة إىل ذكر املصادر ]واعتبار ذلك[ أمرًا جائزًا

ومسخ حمتوياته، ويبدي  ،مة شرح املختصر من االستيالء على كتابهيشكو يف مقّد

 .(22)قلقه من هذه الظاهرة؟

لسيد علي خان املدني الشريازي يستعيذ ولو كان هذا األمر مباحًا فلماذا جند ا

من لصوص العلم، ويروي حكاية  ،اديةيف خامتة شرحه على الصحيفة السّج ،باهلل

كي حيفظه من  ؛ه بالدعاء إىل اهللْيض كتابه للسرقة، ولذلك يرفع يَدمريرة عن تعرُّ

أن  ،النظيمى بدّر الشرف احملّل ،وأنا أسأل اهلل تعاىل جباههم العظيم»ويقول:  ،السرقة

 .(23)؟«سارق غاصٍب مارق، وكّل ناصٍب يصونه عن كّل

يثبت أنه ال  ،«ناْدُع ْمعدُت وإْن»من خالل االنتقال إىل منطق  ،إن األستاذ ثبوت

 ،ص يف استهداف شخص اخلصمه يتلّخهمِّ ما كّليهدف إىل البحث عن احلقيقة، وإّن

أو  ،فإن هذا املنطق إمنا ينفع يف إلزام اخلصم وإسقاطه عن االعتبار. وباختصاٍر

 عنالبعد  كّل وهذا املنهج بعيٌد .ي احلّق، وال ينفع يف توّخ«إسكاته»أو  ،«إفحامه»

و مناصرًا ومدافعًا عن احلكماء، أ ،وإذا كان الشخص حكيمًا .الطبيعة الفلسفية

 وإْن»اب منهج ، ال أن يكون من أصحفعليه أن يكون منذ البداية مستسلمًا للحّق
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 قة. ولذلك فإنه إذا كان من الراغبني يف الدوران داخل هذه الدائرة الضيِّ«ناْدُع ْمعدُت

 غبني يف اخلوض داخل هذه الدائرة.من أولئك الرا فأنا لسُت

 

 ــــــمسك اخلتام 

فات األستاذ م املسائل من خالل قراءتي املباشرة ملؤلَّما مضى أتعلَّ يف كنُت

ولكنين من خالل قراءتي  .فاته واالستفادة منهاوسوف أواصل قراءتي ملؤلَّأكرب ثبوت. 

شبيهة بتجربة الدكتور )داريوش شايغان( مع السيد  على جتربٍة ملقاله األخري حصلُت

ر يف مين أن ال أخلط يف األحباث، وأن أتدبَّيف البداية علَّ»حيث يقول:  ،)فرديد(

فيها مزج امليتافيزيقا  يميائيات الفلسفية اليت يتّمالشروخ التارخيية، وأن أبتعد عن الك

م لي عن نفسه ال تعرف ماهيتها. ويف اخلتام قدَّ ليتّم اخلروج خبلطٍة ،والعرفان واللغات

 . (24)«ال جيب أن أكون عليه سلبية لشيٍء صورًة

 ًا،ما كتبه ذلك الكاتب اجملهول يف تلك املقاالت املهلهلة خاطئ قد يكون كّل

واحدة إىل نهج  ًةوقد ال يكون قد نظر يف حياته مرَّ ؛ة أبدًاوال أساس له من الصّح

وقد تكون رسالته مستنسخة عن  ؛دًا لآلخرينما قاله مقلِّ وقد يكون يف كّل ؛البالغة

هذا مل تكن هناك من  مع كّل الرسالة العملية لآلغا ضياء الدين الدّري، ولكْن

 ،إىل شخصنة البحث ،ههة ضدَّم املوجََّهوإبطال التُّ ،هنيألِّحاجة يف الدفاع عن صدر املت

لة، وإنكار احلقائق َهمن خالل إهانة اخلصوم، واعتبارهم من األغبياء واجَل

 .التارخيية، واالستطراد يف األمور اهلامشية، وجتاهل أبسط قواعد النقاش والكتابة

هني فهذا ليس هو لِّلدفاع عن صدر املتألكان األستاذ أكرب ثبوت يسعى  إذا

هدانا إىل الطرق  األسلوب الصحيح يف الدفاع عنه، بل سبق للقرآن الكريم أْن

عن: احلكمة، واملوعظة احلسنة،  وتلك الطرق عبارٌة .الصحيحة يف مناقشة اآلخرين

اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ﴿واجلدال باليت هي أحسن، وذلك طبقًا ملا جاء يف قوله تعاىل: 

ْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن ِباْلِح

 (. )النحل:  ﴾َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن

كي متتاز من املوعظة السيئة،  ؛إن املوعظة جيب أن تكون حسنة :وقال بعٌض
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، فال (25)«أحسن»أما اجلدال فيجب أن يكون أكثر من احلسن، مبعنى أن يكون 

وهذا ما مل نلمسه يف املقال األخري  .نًا فقط، وإمنا جيب أن يكون أحسنَسيكون َح

 لألسف الشديد. ،لألستاذ أكرب ثبوت

 

 

الهوامش
                                                      

( ) Genetic fallacy  
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 صدرا اّلاملاملنهجي يف الدفاع عن  القصور
 

 السيد حسن إسالميد. 

 عماد الهالليترجمة: 

 

  ــــــمة توضيحّية مقّد

 ــــــ إشارٌة

 «كتاب ماه فلسفه»م( نشرت جملة ش/.هـآذر )بتاريخ:  يف العدد 

دفاع عن »: بعنوان ،األستاذ أكرب ثبوت :بقلم ]كتاب الشهر الفلسفي[ مقااًل

ويأتي هذا املقال  .«دين املعارضني لهالفيلسوف: الفيلسوف املعارض للتقليد، واملقلِّ

ة يف السنوات األخرية، ضمن سلسلة مقاالت واظب الكاتب على نشرها يف هذه اجملّل

ليدخلوا يف حبث وجدال حول ما جاء  ؛عارضني هلادين وموقد جذبت على الدوام مؤيِّ

ى لنقد هذا املقال، وهو من تأليف الدكتور فيها. واملقال الذي بني أيديكم يتصّد

ًا على أننا من خالل هذه احلوارات سنشهد منّو السيد حسن إسالمي. واألمل معقوٌد

 وازدهارًا على صعيد األفكار الفلسفية يف إيران. 

 

 ــــــكتاب الشهر الفلسفي 

دفاع عن الفيلسوف: الفيلسوف املعارض »يهاجم األستاذ أكرب ثبوت يف مقاله 

أن ما دفع هؤالء  عيًاصدرا، مدَّ الناقدين ملاّل (1)«دين املعارضني لهللتقليد، واملقلِّ

م يف هذا اته، أو انتقدوه بدافع العداء له. وقد قسَّالنتقاده إمنا هو اجلهل يف فهم نظرّي

واحدة، وأصدر عليهم  ووضعهم يف سّلٍة جمموعات،املقال الناقدين لصدرا إىل ثالثة 
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 نفس احلكم: 

هموه بالرتويج من الذين اتَّ ،: فهم بعض املعارضني لصدراأما اجملموعة األوىل

قا آوابنه  ،«قا حممد علي كرمانشاهيآالفقيه نافذ احلكم » :للواط، من قبيل

ب على هذا الفعل اخلبيث السخيف يرتِّ»عوا أن املال صدرا ّداحممد جعفر، حيث 

إذا مل تكن ناشئة »هذه التهمة  . لكّن«فوائد عظيمة حكمية، وغايات فخيمة عقلية

ثة فقد ب فهي تكشف عدم فهمهم لكالم صدرا، ومبا أن أرواحهم ملوَّعن التعصُّ

  (.)ص  «روا أنه كان يدعو إىل إشاعة البغي والفحشاءتصوَّ

هموا صدرا : ينضوي حتت لوائها األشخاص الذين اتَّواجملموعة الثانية 

نتيجة للجهل، وعدم القدرة على فهم نظرياته، أو نتيجة للحقد على تيار  ؛نتحالباال

 . خاّص

من  بداًل ،نهمإدي صدرا، حيث من مقلِّ ٌة: وأصحابها ثّلاجملموعة الثالثة وأخريًا

قاموا بالرتويج هلذه املطالب » ،حتمُّلهم مسؤولية التقييم الدقيق لرتاثه الفلسفي

 (. )ص  «الساذجة، والكالم الركيك

ى للنقاش يف اجملموعة الثانية، حيث اهتّم والقسم األساسي من املقال يتصّد

 عياته. السيد ثبوت اهتمامًا خاصًا بضياء الدين ُدّري، وسعى إىل فضحه، وإبطال مّد

وأنا أسعى يف هذا املقال املختصر إىل بيان بعض أوجه القصور يف أسلوب 

بع صدرا اتَّ عاه يف الدفاع عن املاّله يف تقريره ملا اّدح أّناألستاذ أكرب ثبوت، وأوضِّ

رجى من املدافعني ُين لصدرا. بينما ُيرتقب ووخذه املعارضخذه ويّتنفس املنهج الذي اتَّ

 عن الفلسفة الصدرائّية أن يتبعوا األسلوب واملنهج الفلسفي يف هذا اجملال. 

 

 ــــــحتقري املخالفني لصدرا ـ 1

رواج حالة فقدان املنهج  ،ويف العصر احلاضر ،يف أيامنا هذه ظ بوضوٍحيالَح

بني بعض  ،وعن أخالقيات البحث العلمي ،ل عنهالعلمي يف النقد، ورمبا التنصُّ

عني بشعار الدفاع عن ضوا النتقاد صدر الدين الشريازي، متذرِّالذين تعرَّ ،املعاصرين

عي أن الفلسفة الصدرائية تدعو إىل الشيوعية . فأحد هؤالء يدَّ^ع وأهل البيتالتشيُّ
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يقول »ويكتب حول املثلية اجلنسية:  .(2)«وهذا من مقتضيات دينه»ة: )اإلباحية( اجلنسّي

احلمقى ال يعرفون قيمة االستفادة  ة ألّنبشّد فًاجيب تروجيها وإشاعتها، متأسِّصدرا: 

دو صدرا: إن الذين يعارضونه ال يعرفون فلسفة اجلمال. وهذه من ذلك، ويقول مؤيِّ

 . (3)«املسألة هي إحدى الثمرات املشرتكة بني الليربالية الغربية والليربالية الصدرائية

معاديًا للفلسفة، ويقدم إليه  ًايلسوف تفكيكّيوجيعل آخر من صدرا الف 

هني الشريازي، الفيلسوف الكبري، إىل حضرت صدر املتألِّ»: كتابه قائاًل

 . (4)«والتفكيكي العظيم

يدير ظهره للشريعة،  ويف الوقت نفسه ال خشية لديه من أن يصفه بأنه أحيانًا 

على  العفو عن ماضيه، ونادمًا لبًا، وطا«عقيدته»رًا ، مغيِّوأحيانا يهرول حنوها نادمًا

 . (5)اشتغاله بالفلسفة

للكشف عن أنه يف  آخر، وسعيُت هذا النهج والسلوك يف مكاٍن ولقد حبثُت

باع أبسط أصول النقد والتحليل، والضوابط األخالقية يف اّت جمال نقد صدرا مل يتّم

 . (4)التحليل والفهم

لونها كما يشكِّ ،الذين يتعاملون مع احلقيقة كالعجينة يف أيديهم ولكّن

 عيًاجيمع سلسلة من الفالسفة مدَّ ْنفهناك َم ؛حرٍج ذلك أيَّ يرغبون، ال جيدون يف كّل

صدرا، وُيرجع القارئ إىل مصدر يشتمل على وثائق لتأييد  أنهم قاموا بتكفري املاّل

عاء الكبري لذلك االّد وال أثرًا جند عينًا حني نراجع ذلك املصدر ال كالمه، لكْن

 ،الذي أطلقه. ومن مفارقات هؤالء اللطيفة أن العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي

بأن اجلمع بني »يعرتف  ل يف ما كتبوه إىل شخٍصيتحوَّ ،ر والعارفالفيلسوف واملفسِّ

 . (7)«الرياضياتالقرآن والفلسفة والعرفان من احملاالت، وهو شبيه احملاالت يف 

مبتدئني عدميي األدب، وال »واعتبارهم  ،وطريقة هؤالء يف احتقار املنتقدين 

 . (0)«ة النظرميتلكون دّق

ة وبين يدورون يف فلك سياسية بين أمّي»ينتقدهم بأنهم  ْنثم ينسبون إىل َم 

 . (9)«أو جهل اس، سواء كان ذلك عن علٍمالعّب

واملدافعني  ،ح بأن نقد صدرالكي أوضِّ؛ مةاإلشارات املتقّد لقد استعرضُت
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نقدي  حيث إّن ؛معاداة الفلسفة، أو العداء لصدرا كالسيد ثبوت، ال يعين أبدًا ه،عن

 البعد عن هذه الدوافع.  بعيٌد كّل

 

 ــــــخذه اخلصم باع األسلوب غري النبيل الذي يتَّاّتـ 2

الوسائل من أجل تسقيط الفلسفة.  ال شأن لي هنا بالذين جييزون ألنفسهم كّل

وا يف أحضان الفلسفة، ويعتربون أنفسهم ن أنفسهم ترّبْوين أوجه خطابي للذين يَرلكنَّ

صدرا. فإذا كان منهجهم يف الدفاع عنه هو  من قبيل املاّل من املدافعني عن فالسفٍة

فأين االختالف خذه املعارضون للفلسفة خاذ نفس ذلك األسلوب غري األخالقي الذي اتَّاّت

ـ مثله، هو  التحقري بتحقرٍي عنواجلواب  ،خاذ هذه الطريقةاّت ارين؟ إّنبني هذين التّي

×حبسب قول اإلمام الصادق
الدفاع بالنحو الصحيح عن  منح املشروعية له. إّن ـ (18)

ه الشخصيات الكبرية، والفالسفة املسلمني املشهورين، يعترب هدفًا نبياًل، لكّن

بني الذاّبني عن  فارٍق ويف غري ذلك لن يكون هناك أيُّ .نبيلة أيضًا أدواٍتحباجة إىل 

حفاظًا على دين  ؛هامّتة االمشروعّي (11)نْوي احلقيقة، وبني الذين يَرالفلسفة، أو حمّب

 ة من الناس. أي العاّم ،العواّم

 

 ــــــة ات املنهجّياإلشكالّيـ 3

إىل  ق هنا أبدًاثبوت، ولن أتطرَّال شأن لي هنا بهدف ومضمون مقال السيد 

ع يف موسَّ هذا املوضوع بنحٍو نتحال؛ ألنين حبثُتصدرا باال عاء قيام املاّلة وسقم اّدصّح

. وعليه فسوف أقتصر يف مقالي هذا على استعراض وحتليل السلوك (12)آخر مقاٍل

 الذي سار عليه املقال املذكور.  ،والنهج العلمي

والشديد يف بعض  خطاب السيد ثبوت غري الدقيق، واحلاّدة وإذا جتاوزنا نوعّي

 «أمسك، حرامي حرامي»ي والتسطيحي يف بعض املوارد، من قبيل: األحيان، بل والعاّم

نتحال، والدفاع عن صدرا، خذه لبيان بطالن اتهام اال(، فإن النهج الذي اتَّ)ص 

 وهي:  ،استداللية مراحلميكن نظمه ضمن أربع 

 نتحال. عاء االإنكار اّد ـ
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 مهامجة الشخص الناقد.  ـ

 ات العلمية. االستعانة بالشخصّي ـ

 شخصنة البحث.  ـ

 وعليه فسوف أجعل حبثي يدور حول هذه احملاور األربعة. 

 

 ــــــعاء االنتحال إنكار اّدـ 1ـ 3

عاء لينكر من خالهلا أصل اّد ؛ة طرقيف القسم األول يتبع السيد ثبوت عّد

كالسيد  ،هم صدرا بهذه التهمةاتَّ ْنخالفًا مَلو وحصيلة هذا البحث هي،نتحال. اال

همة. وحياول من أجل الوصول إىل هذه الثوب عن هذه التُّ صدرا كان نقيَّ ُدّري، فإّن

مها قها على عجالة ميكننا أن نرمِّة طرق، إذا أردنا أن ننظمها وننّسباع عّدالنتيجة اّت

 تالي: وجنعلها يف اإلطار ال

 

 ــــــأـ مقارنة عمل صدرا بعمل اخلطباء 

ه ما قام به صدرا من اقتباس مطالب اآلخرين دون حياول السيد ثبوت أن يشبِّ

إذا الحظتم أحد اخلطباء لوجدمتوه يبدأ »ذكر املصدر مبحاضرة اخلطيب، فيقول: 

هج يذكر مقطعًا من إحدى ُخطب ن كالمه بقوله: بسم اهلل الرمحن الرحيم، ثّم

يستشهد خالل حماضرته بآيات أو روايات  البالغة، أو آيات من القرآن الكريم، ثّم

أخرى، وال يذكر مصادر ما ينقله. فهل أراد هذا اخلطيب بهذه الطريقة أن يوحي إىل 

املستمعني بأن اآليات واألحاديث واجلمل املأخوذة من نهج البالغة، أو من أشعار 

 (. )ص  «؟أو أنها من تأليفه ،رة، هي نتاج لقرحيتهاملشاهري، أو األدعية املأثو

كما يقول املناطقة. فمقام املنرب واخلطابة  ،مع الفارق هذه املقارنة قياٌس لكّن

خطبة، ومل يذكر املصادر يف  غري مقام التصنيف والتأليف. لذلك إذا ألقى شخٌص

ومل يذكر املصادر يف  ،ف كتابًاه إذا ألَّهم بالسرقة العلمية، لكّنال يتَّ ،نهايتها

م أنها من نتاج أفكاره، فقد ا جيعل القارئ يتوهَّمّم ،نهايته، أو مل يذكر بعضها

إذا كان  :فمثاًل .«العلوم العامة»أخرى: إن اخلطيب يستند إىل  . وبعبارٍةارتكب خطًأ
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فإن ًا، ًا عربّيوفجأة ذكر نّص ـ، كاللغة الفارسيةـ يلقي خطابته بغري اللغة العربية 

، وليس الكالم له. ولو أن هذا خاّص ه يستند إىل مصدٍراملستمعني ينتبهون إىل أّن

ثم نسبها إىل  ،مثاًل «»اخلطيب نقل حادثة يرويها الشاعر سعدي يف كتابه 

ارتكب االنتحال. لذلك ينبغي قد  ، فسيكون حينئٍذًالي شخصّي ْتحدَث :نفسه قائاًل

ة بني املسلمني، ن هما من العلوم الدينية العاّمياللذ ،البالغةق بني القرآن ونهج أن نفرِّ

 األسفار.  :من قبيل ،وبني كتب الفلسفة

مها اخلصوم إلثبات واحلاصل إن هذا االستدالل ال يصمد أمام الشواهد اليت قدَّ

 ى مستوى اإلقناع اخلطابي. صدرا، بل ال ميتلك حّت اإلنتحال لدى املاّل

 

 ــــــ تهمة االنتحال حديثٌة ّنأب ـ االستدالل ب

نه أتهمة االنتحال عن صدرا هو  وهذا الدليل الذي يذكره السيد ثبوت يف رّد

 ،ن يف احلكمةوصواملتخصِّ، أكابر فالسفتنا ْرفلماذا مل ُيِش»ذا كان قد انتحل إ

 (. )ص  «؟طوال القرون املتمادية إىل هذا األمر

دت العامل فإن نظرية اهليئة البطليموسية تسيَّ ؛هذا الدليل غري صحيح لكّن

ها كبار ئتقدير، ومل يلتفت إىل خط من الزمن على أقّل قرنًا اثنا عشرن املتمدِّ

كوبرنيكوس  :مثل، مني واحلكماء، إىل أن جاء يف نهاية املطاف أشخاصاملنجِّ

يت وكبلر، فأبطلوها. وكذلك الكثري من العقائد والنظريات اخلاطئة اليت حظ

يبطلها، ويكشف زيفها. ومثال ذلك يف جمال  ْنمتمادية، إىل أن جاء َم بالقبول لسنواٍت

ه من تأليف أرسطو، متوالية أّن د لقروٍنَقالذي كان ُيعَت ،كتاب أثولوجيا :الفلسفة

من جهودهم لتنسيق وموائمة األفكار الواردة فيه مع سائر  ًاالفالسفة جزء وقد صبَّ

اًل التشكيك يف نسبته إىل  أن جاء القرن التاسع عشر، فبدأ أّوفات أرسطو، إىلمؤلَّ

إنكار تلك النسبة. ويف احلقيقة بعد أن نشر ديرتجيي الرتمجة األملانية  مّت أرسطو، ثّم

نقد )ة م بتعريف الكتاب يف جمّليف سنة  (13)قام فالنتني روز هلذا الكتاب

هات بني هذا الكتاب وكتاب دقيقًا للمتشاِبم أيضًا جدواًل األملانية، وقدَّ (الكتاب

الرابع واخلامس  جزاءالّتاسوعات، وأوضح أن هذا الكتاب هو يف احلقيقة األ
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 . (14)ألفلوطني ،والسادس من كتاب الّتاسوعات

ح الكثري من الفالسفة خالل هذه القرون املديدة صرَّ هوالطريف هو أن

بأن هذا الكتاب هو ألرسطو، واستندوا  صدرا واملريداماد، املاّل :املسلمني، ومنهم

ائني ]...[ إمام املّش»: ه له. ومن ذلك أن صدرا يستند إىل هذا الكتاب قائاًلإليه على أّن

 قال يف كتاب أثولوجيا. 

قال أرسطوطاليس »ستناد إىل هذا الكتاب يقول: املريداماد أيضًا يف جمال اال

 . (15)«يف كتاب أثولوجيا

م األول وأما املعلِّ»ربيزي يف رسالة إثبات الواجب يقول: وكذلك رجب علي الت 

 . (14)«فقد قال يف األثولوجيا

 . (17)كان يرى أن أثولوجيا هو ألرسطو والفارابي أيضًا 

ويف مقابل هذه احلقيقة الواضحة يذهب مهدي احلائري اليزدي إىل أن 

وقع فيه  ما هذا خطٌأاحلكماء املسلمني مل يكونوا يؤمنون أن أثولوجيا ألرسطو، وإّن

 . (10)لسنة الباحثني املسلمني أيضًاأون، وقد جرى على خون الغربّياملؤرِّ

 سًا للحكمة املتعالية، وال أستاذًا لألسفاروهو ليس مدرِّـ وإذا كان فالنتني روز 

ملاذا طوال »قائلني:  ،عليه عى أن هذا الكتاب ليس ألرسطو، فيجب علينا أن نرّدادَّ ـ

ن يف احلكمة، إىل هذا وصواملتخصِّ ،أكابر فالسفتنا ْراملتمادية مل يِشالقرون 

هلا من بداية. وبذلك  دَّنظرية وفكرة ال ُب كّل حال فإّن وعلى أّي .()ص  «األمر؟

 . ضح أن هذا النمط من االستدالل خمدوٌشاتَّ

 

 ــــــ «صدرا؟ فات املاّلهل كان املريداماد غافاًل عن مؤلَّ»ج ـ االستدالل بـ 

به السيد ثبوت هو أنه إذا كان صدرا قد سرق يف  الدليل اآلخر الذي يستدّل

للمريداماد، فلماذا مل يلتفت املريداماد لذلك، فنراه  (،األفق املبني)فاته من كتاب مؤلَّ

هل أن »يف مدحيه؟ فيقول جريًا على هذه الطريقة:  ده ويشيد به، بل قد نظم شعرًاميجِّ

 (. )ص  «؟فاتهمؤلَّ وهو أهّم ،ة األسفاروخاّص ،فات صدرايقرأ مؤلَّ املريداماد مل

حيث نقول: نعم، وما املشكل يف عدم ؛ أيضًا وجيههذه الدليل غري  لكّن
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 ،فات تالميذهماألساتذة مجيع مؤلَّ قراءته هلا؟ فليس من الضروري أن يقرأ كّل

الذي كان يكتب  ،مذتين أحد تالإ :نتحال. ومثال ذلكلينتبهوا إىل مثل هذا اال

ين لن رًا أّنخذ من كتيب ومقاالتي دون ذكر املصدر، متصوِّأرسالته حتت إشرايف، 

فاتي، ر أن تلميذي خيتلس من مؤلَّال أتصوَّ لتفت إىل ذلك، وأنا أيضًا يف البدء كنُتأ

هذا  إىل األمر بنحو املصادفة. لذلك فإّن ين التفتُّلتقييمه. لكنَّ ؛ذلك يعرض عليَّ ثّم

 ال أكثر.  ،االستدالل ال يعدو كونه استبعادًا

 

 ــــــ «أم...؟ هل أنت أكثر فهمًا»د ـ االستدالل بـ 

يف موضع آخر يستدل السيد ثبوت على إنكار االنتحال بهذا النمط من  

سون كتاب األسفار يف خمتلف هل أن مجيع العلماء الذين كانوا يدرِّ»االستدالل: 

هم مل مشكالته ودقائقه، كّل ن حلّلْووينشرونه، ويتصدَّ ،به فونالبلدان، ويعرِّ

يف هذه الدرجة  ميتلكوا عقاًل مبقدار السيد ضياء، ومل يفهموا أو يلتفتوا إىل مسألٍة

 (. )ص  «؟يةمن األهّم

هذا النمط من االستدالل هو نفس منط استدالل معارضي  ومع األسف إّن

وخالصة املعادلة يف هذا االستدالل هي:  .الذين ال يرتضيهم السيد ثبوت ،الفلسفة

ار مكان هذه النقاط الثالث اسم شخص أو تّي وحيتّل ،«تفهم أكثر أم...؟ أأنَت»

تلك النقاط  للفلسفة فسوف يضع حمّل ومعارضًا حمرتم. فالشخص إذا كان معاديًا

كان من املدافعني عن صدرا وإذا  ؛اسم اخلواجة نصري الدين، أو السيد مجال

لدى  ُبنية وهيكلية هذا االستدالل واحدٌة سم أحد أساتذة الفلسفة. لكّنافسيضع 

 ًا، وختويف«استبعاد»د هذا ال يعدُّ استدالاًل، بل ال يعدو كونه جمرَّ الفريقني. لكّن

 ة باسمب أن بعض الذين يهامجون صدرا بشّدَجال أكثر. والَع ،به ستهانًةاو ،للخصم

، «التفكيكي الكبري»عنوان  املدرسة التفكيكية، وقد أطلقوا عليه أحيانًا

أفواه خصومهم بهذا النمط من  كّماستعملوا هذه الطريقة مرارًا وتكرارًا، حماولني 

نهم يف مقام نقد الفلسفة والتفلسف استدلوا بالنحو التالي: إ :التساؤالت. ومثال ذلك

الذي اعترب ـ، الشهري بالشيخ البهائي ـ مبنزلة الشيخ بهاء الدين العاملي  هل أن شخصًا»
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 . (19)«؟، مل يفهم الدينكتاب الشفاء ـ البن سينا ـ كأسًا من السّم

ال ، « ...؟تفهم أكثر أم أنَت»وهذا النمط من االستدالل، واستعمال منطق 

يف قلب القّراء  بل هو أكثر ما يكون إلدخال الرعب ،يساعد على فهم احلقيقة

بني، ودعوتهم إىل الصمت واالستسالم واخلضوع. وكذلك ينبغي أن نضيف واملخاَط

ين إّن، حيث نقلّي ، بل هو حبٌثحتليليًا عقليًا وهو أن البحث هنا ليس حبثًا ،هنا أمرًا

بعد ذلك  ف، لكْنه للمؤلِّأّن رًا، متصوِّوتكرارًا أحد النصوص مرارًا قد قرأُت

أخربني بأنه  شخصًا ، أو أّنرة لديَّلألدلة والشواهد املتوفِّ ه مسروق وفقًاأّن اكتشفُت

 مسروق. 

 

 ــــــباطلة  هـ ـ االستدالل مبالزمٍة

يقول فيه:  ،يخ الشعرانيشللاالستدالل اآلخر للسيد ثبوت هو استدالل بكالم 

صدرا فقط،  املاّلهموا صدرا بسرقة النتاج الفكري من اآلخرين مل ُيهينوا الذين اتَّ»

 . «منذ عصره إىل يومنا هذا ،ة العظمى من حكمائنا وفالسفتنابل أهانوا الغالبّي

العالمة السيد حممد حسني  :منهم ،ثم يذكر أمساء فالسفة عديدين 

مجيع املذكورين ]...[ كانوا  عيه معارضو صدرا فإّنوفقا ملا يدَّ»: قائاًل ،الطباطبائي

تلك اإلشادة، مع أنه سارق  كانوا يشيدون بصدرا كّلمحقى، ونتيجة حلماقتهم 

 (. )ص  «عيه معارضوهملا يدَّ وفقًا ،علمي

 عاء سرقة صدرانه ال مالزمة منطقية بني اّدإ؛ حيث هذا االستدالل خاطٌئ لكّن

لعني على السرقة فيما لو كانت ومحاقة هؤالء العلماء. فهؤالء العلماء مل يكونوا مطَّ

بالفعل، والنتيجة هي أنه ليس بسبب احلماقة، بل بدافع الثقة، وأصل  ْتقد حصَل

 .ويشيدون به ،ة، والتفسري باألحسن، كانوا يثنون على صدرااحلمل على الصّح

طباعة بعض الكتب،  يتّم ،ويف بلدان أخرى، وعلينا أن ال ننسى أنه يف بلدنا

من تلك  أجزاًء ف بعد ذلك أّنَشُيكَت فوها، ومينحون اجلوائز عليها، لكْنوُيكرَّم مؤلِّ

 .ه سرقةسرقة علمية، ورمبا يكون الكتاب كّل الكتاب ما هو إاّل

ر على وهذه املسألة موجودة يف جمال املسابقات الرياضّية أيضًا، فقد تكرَّ
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ف َشونيله امليدالية الذهبية، ثم ُيكَت ،املستوى العاملي حصول الرياضي على البطولة

بفضح أمثال هؤالء السارقني  طات احملظورة. فإذا قام شخٌصول املنشِّه تنابعد أشهر أّن

عني واللجان الناشرين والقّراء واملشجِّ َتْننك بعملك هذا قد أَهإ :فهل جيب أن ُيقال له

على محاقة  أقدم على االنتحال فهل هذا دليٌل فًامؤلِّ املاحنة للجوائز؟ وإذا ثبت أّن

 فاته؟ به ومبؤلَّالناشر والقّراء الذي وثقوا 

ًا من استدالالت السيد ثبوت ترجع يف الواقع إىل هاّم واحلاصل هو أن قسمًا

ة ، وليس من باب إقامة أدّل«بالتعجُّ»وذلك يف إطار وقالب  ،حتالعاء االإنكار أصل اّد

 وجيهة. 

 

 ــــــمهامجة الشخص الناقد ـ 2ـ 3

صدرا،  عي انتحال املاّلمن استدالالت السيد ثبوت مبهامجة مدَّ وينتهي قسٌم

نتحال، يهاجم ق االمن أن ينكر حتّق بداًل ،فهو .وعلى التحديد السيد ضياء ُدّري

الشخص  أصل اإلشكال، يقوم حبّل بداًل من أن حيّل ،وهو .ر بهد ويشهِّالشخص املنتِق

 د نفسه. ويف هذا املسار يقوم السيد ثبوت بعملني رئيسني: املنتِق

 ة الشخصية والسياسية للسيد ُدّري. التبعّيد على ـ يؤكِّأ

 نتحال. ي بنفسه ارتكب االـ يدعي أن السيد ُدّرب 

 

 ــــــة الشخصية والسياسية للسيد ُدّري أـ التأكيد على التبعّي

ليثبت أن ُدّري  ؛ص السيد ثبوت ما يقارب الصفحتني من مقاله هلذا األمرخّص

دًا للشيخ فضل اهلل النوري، وأنه من كان مؤيِّة، وأنه كان معاديًا للحركة الدستورّي

 ،بو حممد رضا بهلوي ـ. ويف هذا اجملال يقولوهو أاملشيدين بسياسة رضا خان ـ 

ضياء الدين ُدّري كان من املعارضني للحركة الدستورية، ومن »لشعراني: ل استنادًا

د ذلك صار مدافعًا ، وبع«دين لتيار املشروعية الذي قاده الشيخ فضل اهلل النورياملؤّي

كانت له عالقات وطيدة مع رجال »، و«يعترب من املادحني له»عن رضا خان، وكان 

ي رضا خان يف وكذلك قام بنقل العبارات اليت ميدح فيها ُدّر .()ص  «رضا خان



 

 

هـ م ـ  1ــ خريف وشتاء  و  ــ العددان  0و  ــ السنتان  نصوص معاصرة  

91 

 مة كتابه كنز احلكمة. مقّد

ُدّري  ، ومقنع؟ فعلى فرض أنهو: هل هذا االستدالل مقبوٌل السؤال املهّم لكّن

كان كما ُذِكر، فما عالقة ذلك ببحث انتحال صدرا؟ ففي هذا البلد حني قامت 

دًا لفضل اهلل دها أشخاٌص، وعارضها آخرون. فصار البعض مؤيِّاحلركة الدستورية أيَّ

له. فلو كان تأييد فضل اهلل  لدودًا ًاوأصبح عدّو ،النوري، والبعض اآلخر عارض ذلك

والتسقيط لُدّري فمن األفضل أن نعلم أن معارضة  «القدح»النوري يعترب من أسباب 

للقدح يف الشخص  ة، تعترب أيضًا سببًانضواء حتت لواء احلركة الدستورّيالنوري، واال

 لدى البعض اآلخر. 

فات حممد علي فروغي وتراثه الفكري م مؤلَّيريد أن يقيِّ روا أن شخصًافتصوَّ

ستنتج قائاًل: مبا أن فروغي كان لديه عالقات بهذا النمط من االستدالل، لي فيستدّل

نة مع رضا خان، ولديه عالقات وطيدة مع رجال دولته، بل هو بنفسه كان من َسَح

 «ات سعديّيكّل»رجال دولته، فسوف يسقط عن االعتبار تصحيحه لكتاب 

 .«مقال عن املنهج»الشريازي، وكذلك ترمجته رسالة ديكارت 

بنفس هذه الطريقة  إحسان طربي يستدّل :مثل شخصًا ضًا أّنيومن املفارقات أ

املثالية، ويسقط فروغي عن االعتبار. وحبسب ما جاء  يف مقام تأييده للماركسية ضّد

حممد علي فروغي يف كتابه مسار الفلسفة يف أوروبا، والذي »يف كالم طربي فإن 

راد أن يظهر وكأن للمؤرخ الفرنسي فوييه، أ ،ة لكتاب تاريخ الفلسفةيعترب ترمجة حّر

منذ ظهور الفلسفة  مسار الفلسفة يف أوروبا يف القرون األخرية، وعلى األقّل كّل

ر ببزوغ الشمس العرفانية هلنري النقدّية )التقييمة( لـ عمانويل كانط، كانت تبشِّ

، واإليراني عاّم برجيسون، والذي يعترب بدوره شعاعًا من النور العرفاني الشرقي بنحٍو

خبثاء،  (28)ونالذين وصفهم بأنهم كسروّي ،. ]...[ وبربكة فروغي وأعوانهاّصبنحو خ

 . (21)«بت التعليمات العرفانية إىل الكتب الدراسية يف وزارة الثقافةتسرَّ

ة واملواقف السياسية لفروغي العقل يقضي بأن ال خنلط الشؤون الشخصّي لكّن 

 فاته وتقييمها. واحلكم على مؤلَّ ،باملسائل العلمية

د مة ُدّري اليت ميدح فيها رضا خان، يؤكِّبعد أن ينقل مقّد ،ثم إن السيد ثبوت
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مديح »ح بأن ، ويصرِّ«التعريض باملرحوم ُدّري، وختطئة نهجه»على أن قصده ليس 

 طويل يف تارخينا، وال يقتصر على شخٍص وإطراء القائمني على السلطة له امتداٌد

منه، وأنه  نًامعيَّ سلوكًا ْتد بيان ردود الفعل اليت استتبَعجمّرما هدفه ، وإّن«معني

وإنا هلل وإنا  .ويلصقها بصدر الدين الشريازي ،نتحال والسرقةكيف يفتعل ملف اال»

 (.)ص  «إليه راجعون

مة اليت ذكرها والنتيجة اليت منطقي بني املقّد نا نالحظ أنه ال يوجد ربٌطلكّن

 انتهى إليها. 

 ؛ي الفلسفةحملّب دًاجيِّ ر هيدجر درسًااجملال تعترب حياة وأفكار املفكِّ ويف هذا

ن العالقات الشخصية والسياسية هليدجر، ودعمه للسلطة النازية، وصريورته إحيث 

الكتب حول هذا املوضوع.  ْتَف، وقد ألِّأشهر من أن ختفى على أحٍد ،بيد هتلر آلًة

ذه العالقة، أو التقليل من أهميتها، أو تربيرها. يسعى إلنكار ه ْنكان هناك َم ودائمًا

رة، ب فيه يف الوثائق املتوفِّشاماًل نقَّ أجنز حبثًا (22)الباحث فيكتور فارياس لكّن

ومن خالل نشره لوثائق وأدلة  .م، ونشره سنة (23)ف كتاب هيدجر والنازيةوألَّ

واسعة بني هيدجر والسلطات  للتشكيك يف وجود عالقٍة جماٍل أيَّ ْعدامغة مل يَد

 أو إنكار يف هذا املضمار.  تربيٍر النازية، وأغلق بذلك الباب أمام أيِّ

عليه، وقام آخرون  ى البعض للرّد، وتصّدولقد كان هلذا الكتاب صدى واسٌع

ن مالحظاته فقد استعرض هذا الكتاب ودوَّ ريتشارد ُرورتيوأما  .بالدفاع عنه وتأييده

قطع بها الطريق أمام الذين حياولون باستمرار الربط بني شخصية  عليه يف مقالٍة

ف الكاتب والكتاب، ويسعون من خالل التنقيب يف احلياة الشخصية واخلاصة للمؤلِّ

يف  ُرورتيونتاج علمي. وخالصة كالم  فه من كتٍبأن يسقطوا عن االعتبار ما ألَّ

، هي: «ل يف هيدجر والنازيةمع الفلسفة: تأّم التعامل اجلاّد»اليت حتمل عنوان ، مقالته

 إن هيدجر كان على صلة بالنازية، وكان شخصًا عديم األخالق، وكان نرجسيًا

وجوده ليكون الفيلسوف  ما قاله خصومه فيه صحيٌح. وقد سعى بكّل وكّل .رًامتكبِّ

 مع كّل لكْنمها يف هذا اجملال. ليقدِّ خدمٍة الرمسي للحزب النازي، ومل يبخل عن أيِّ

ن نعترب فلسفته غري أصيلة، وأن ال نتعامل مع هذا ال ميكن هلذه احلقائق أن تدفعنا أل
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دًا للنازية، ومع نتاجه تعاماًل جاّدًا. وكذلك عامل الرياضيات األملاني فريجه كان مؤيِّ

 .(24)ذلك فإن رياضياته معتربة

ص ميكن أن عى بأن الشخحيث ادَّ ،ولقد خطى رورتي خطوة أبعد من ذلك

 ، ويف الوقت نفسه يكون تافهًا، وعظيمًا، وأصياًلعميقًا أو فنانًا رًايكون مفكِّ»

بل  ،ميكن «الكينونة والزمان». ولذلك فإن كتاب هيدجر (25)«معنى الكلمة بكّل

 عن هذه القضايا، وحتليله وتقييمه بعيدًا عنها.  فصله متامًا ،جيب

من  «يلضلِّ»يف نفس الوقت الذي يصف امرأ القيس بأنه  أيضًا ×واإلمام علّي

 . (24)ل يرى أنه أفضل الشعراءاّلالضُّ

وإذا كان له  .عيهصلة ُدّري برضا خان ال ربط هلا بقيمة ما يدَّ واحلاصل أّن

لذلك فإن . ته من سقمهملعرفة صّح ؛نتحال فيجب حتليله والبحث فيهيف اال كالٌم

الشيخ فضل اهلل النوري إىل هذا البحث، والدخول يف مسألة معارضة  ةجرجر

حماولة إلثارة الغبار يف األجواء  احلركة الدستورية، وتأييد رضا خان، ما هي إاّل

 ـالفالسفة  ه جيب علىالعلمية، وليس من السعي يف الوصول إىل احلقيقة. واحلال أّن

 ال غري.  ،حلقيقة واحلّقا وراء اْوأن يسَعـ لتعريف الفلسفة  وفقًا

 

 ــــــعاء انتحال الطرف املقابل ب ـ اّد

بل رأى أنه من  ،بال السيد ثبوت ْحومل يرَت م مل يستقّرما تقّد ومع كّل

من أجل التعرف على أخالق وطريقة عمل السيد ضياء الدين ُدّري، الذي » ؛الضروري

أخريني  «جيب إضافة نقطتني هام صدرا بالسرقة واالنتحال،كان له قدم السبق يف اّت

 (. )ص 

إىل كالم األستاذ مشكات ومهدي إهلي  استنادًايف حاصل هاتني النقطتني، و 

ضح أن ُدّري نفسه لُدّري، يّت ،ي، وباستعراض هوامش كتاب كنز احلكمةإقمشه 

بسلوكه هذه »ة موارد. ومع ذلك فإنه يف عّد «مل يذكر مصادره»قام باالنتحال، و

هم صدر يتَّ ،ي على حقوق اآلخرينوعدم التعّد ،املقبولة يف رعاية األمانةالطريقة 

 (. باالنتحال )ص  «هنياملتألِّ
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د ببحثنا. فمن اجليِّ ال ربط له أساسًا ـ تهعلى فرض صّحـ عاء االنتحال هذا إن اّد

ال ميكن أن  مبا يأمر به، ولكْن «عاماًل»مبا يقوله، و ملتزمًا «اآلمر»أن يكون 

ستنتج من عدم عمل العامل بعلمه أن ذلك العلم ال أساس له. والالفت أن إحسان طربي ن

ن حممد القزويين يستند إىل إحيث  ؛فروغي بنفس هذا األسلوب ضّد أيضا يستدّل

فات والرت ومونتسكيو. ويرى طربي أن هام مريزا ملكم خان بانتحال مؤلَّفروغي يف اّت

إن شهادة فروغي حول هذا االنتحال ال أساس »ثم يضيف:  ،حكم القزويين عاطفي

 وهو الذي انتحل تاريخ الفلسفة لـ ،واجلهة الثانية: إن فروغي نفسه .هلا من جهتني ]...[

Fouillet )ًاال ميتلك حّق ،)وقد نشره حتت عنوان مسار احلكمة ـ الفلسفة ـ يف أوروبا 

 . (27)«يف اتهام اآلخرين باالنتحال أخالقيًا

ة استدالٍل من هذا القبيل، وقد الناحية املنطقية ال دليل على صّحه من لكّن

من أن يثبت أن ملكم خان  بداًل ،هوف. (20)«!فعلت أيضًا أنَت»مغالطة  ارتكب املستدّل

على  عي بأن فروغي نفسه ارتكب مثل هذا العمل. لكْنيّد ،نتحالمل يرتكب اال

غري صحيح، وال يعترب قيام فروغي  عماًل «نتحالاال»طربي يبقى  هعافرض صحة ما اّد

 .على صحة ما قام به ملكم خان به دلياًل

شهرتها  بوبسب ؛هذه املنهجية اخلاطئة اليت سادت يف جماالت كثرية إّن

 . (29)ُخصص هلا حبٌث يف كتب املنطق العملي، والتفكري النقدي ،وشيوعها

 

 ــــــات العلمية االستعانة بالشخصّيـ 3ـ 3

الشائعة يف أيامنا هذه بني املعارضني لصدرا هو االستعانة من األساليب 

 ،ةواحلكمة الصدرائية خاّص ،ةة الشهرية إلسقاط الفلسفة عاّمبالشخصيات العلمّي

إهليات إهلي وإهليات »عن االعتبار. وكمثال على ذلك نذكر ما جاء يف كتاب 

حيث حشد أمساء أربعني عاملًا مشهورًا، وبعضهم حمسوب على الفالسفة،  ،«بشري

هذا  عيًا أن هؤالء أعلنوا بطالن الفلسفة والفلسفة الصدرائية. وقد غفل عن أّنمدَّ

هذا  وأوضحُت نُتبيَّ وقد .عىال يقوى على إثبات املدَّ ـ على فرض صحتهـ عاء ّداال

أكتفي هنا باإلشارة إىل  ن أحبثه هنا. لكْن، فال أريد أ(38)آخر املوضوع يف مكاٍن
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ها بتحشيد وهي: إن املسائل الفلسفية والنظرية ال ميكن حلُّ ،واحدة نقطٍة

 ية له يف القضايا العقلية. ولكّنال حّج «اإلمجاع»إن  :فنية أكثر الشخصيات، وبعبارٍة

يستعني  ،اهعمن أجل إثبات مدَّ ؛فهو .بع نفس هذا املنهج والطريقةالسيد ثبوت يّت

عاء على اّد ح خطأ اخلصم. وحني يروم الرّدليوضِّ ؛ة احملرتمةبالشخصيات العلمّي

السيد حممد علي كرمانشاهي، حيشد أمساء أربعة وعشرين : من قبيل ،أشخاص

أليس »: ل قائاًلءسون األسفار، ثم يتسامن أساتذة الفلسفة كانوا يدرِّ بارزًا أستاذًا

 (. )ص  «؟إلشاعة اللواط ٌفمؤلَّعى بأن كتاب األسفار ]...[ أمرًا خمجاًل أن ُيدَّ

 إللصاق هذه التهمة باملاّل ألن الشخص املستعّد ؛وهذا االستدالل ليس وجيهًا

يّدعي بأن هؤالء  أو على األقّل ،ع عن إلصاقها بأتباع مدرسته أيضًاصدرا لن يتورَّ

ألمر بعشرات التوجيهات األخرى. ه اإىل هذا األمر، أو يوجِّ «ينتبهوا»األشخاص مل 

الذي نشأت بسببه  ،واملنهج والسبيل الصحيح أن ُيشار إىل البحث املذكور يف األسفار

اللجوء إىل منهج اخلصم، من  ، ال أن يتّمكاف إيضاحه بشكٍل هذه التهمة، ويتّم

ال أكثر؛ ألنه إذا فتحنا الباب  ،ةمن العلماء بطريقة جدلّي خالل حتشيد أمساء عدٍد

أمام هذه الطريقة فإن اخلصم بدوره ميكنه أن حيشد ضعفهم من الشخصيات 

قالوا يف املال صدرا كذا وكذا. وعليه فإنه يف نطاق البحث  ْنممَّ، املعارضة للفلسفة

وبداًل من ذكر قوائم من خمتلف األمساء، جيب إقامة البحث على أسس ، الفلسفي

 ينة. راسخة ومت

 

 ــــــشخصنة البحث ـ 4ـ 3

 من اخلطأ مهامجة الشخص، والسعي لتشويه مسعته، ولكّن م فإّنكما تقدَّ

عاءات ّدي لالالتصّد :يف بعض اجملاالت، وذلك من قبيل هذا العمل قد يكون وجيهًا

التارخيية، أو يف جمال األحاديث والروايات إذا استطعنا الكشف عن أن الراوي أو 

وال يعتمد عليه، فحينئذ نستطيع أن  ،خمدوش أو غري صاحل الفالني شخٌص خاملؤرِّ

بالكشف عن  «جرحه»التشكيك يف أحكامه وما يرويه، وعلى هذا نقوم من خالل 

 .واالعتماد عليه ،أنه شخص ال ميكن الوثوق به
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تارخيي، أو  نا يف حبث االنتحال املنسوب إىل صدرا ال نتعامل مع حبٍثولكّن

 ،عي أن صدرا قام باالنتحال، ويذكر موارد لذلكيدَّ ْننقل حادثة. وحني يوجد َم

وكذلك املصادر اليت فنراجعها،  ،فات صدرافحينئذ جيب علينا أن نتعامل مع مؤلَّ

هو أن نقوم بتحليل  ،وأكثرها دّقة وعلمّية ،املناهج هنا عي أنه سرق منها. وأصّحدُّا

ويف حال وقوعه نسعى يف توضيح أو  ؟ث مثل هذا الفعل أم الَدَحلنرى هل  ،النصوص

 هذه القضية.  «توجيه»

خذ طريقًا بداًل من أن يطوي هذه املراحل يف الطريق، اتَّ، السيد ثبوت لكّن

ض والتدّخل ، حيث قام بالتعرُّنتيجٍة آخر ال ميكن توجيهه أخالقيًا، وال يوصل إىل أيِّ

ل من قبح تهمة وهذا ال يقلِّ .ضياء ُدّري، وتشويه مسعتهة للسيد يف احلياة اخلاّص

هة إىل صدرا؛ ألنه على فرض النجاح يف تسقيط ُدّري فماذا نعمل مع املوجَّ «االنتحال»

 هام صدرا؟ اآلخرين الذي يشاركونه يف اتِّ

تذة احلكمة املتعالية احملرتمني، ايعرتف يف أيامنا هذه الكثري من أس

صدرا نقل يف بعض كتبه من كتب اآلخرين،  سفة الصدرائية، بأّنواملدافعني عن الفل

مناسب إىل املصادر اليت نقل عنها. وبعض هؤالء األساتذة هو من  بنحٍو ْرومل ُيِش

، والدكتور (31)فات صدرا، وهم: الدكتور حمسن جهانغرييالعاملني على تصحيح مؤلَّ

والدكتور غالم حسني إبراهيمي ، (33)، والدكتور جنف قلي حبييب(32)رضا أكربيان

سًا عبد اهلل جوادي اآلملي، الذي يعتربه السيد ثبوت مدرِّ الشيخ، وكذلك (34)ديناني

دي آملي يف موارد الألسفار، ويستفيد من امسه يف نزاعه مع خصومه، وقد أشار جو

 ،. بل حتى الدكتور مهدي احلائري اليزدي(35)من شرحه على األسفار إىل هذا األمر

عثر على »حيث  ،نتحال إىل صدرا، يشري إىل هذه احلقيقةمن املعارضني لنسبة اال وهو

دون أن  ،وذكرها يف األسفار األربعة ،ة مواضيع اقتبسها من املباحث املشرقيةعّد

 . (34)«يشري إىل مصدرها

هم من املدافعني عن صدرا، وال ميكن ويف احلقيقة إن هؤالء األشخاص كلَّ 

اته بالشكل الصحيح، فلم جيدوا مل يستطيعوا أن ينتقدوا نظرّي» احلكم عليهم بأنهم

 (. )ص  «هامه بالسرقة واالنتحالأسهل يف ختطئته سوى اّت سبياًل
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 :من قبيل أشخاٌص به كمتسَّ الذي كان دلياًل ،ومن املفارقات أن هذا الفصل

من رسائل  هام صدرا برتويج الشذوذ اجلنسي، مأخوٌذحممد علي كرمانشاهي يف اّت

هناك فصل »: هذا األمر قائاًلإىل رضا ذكاوت  إخوان الصفا. ويشري السيد علي

يف األسفار، وهو بعينه موجود يف رسائل إخوان  د موجوٌدْركامل يف عشق الفتيان امُل

 . (37)«د فعليه املقارنة بينهماالتأكُّ أراد ْنَم وكلُّ .الصفا

كانت النتيجة فهذه املقارنة،  شخصيًا وأجريُتهذه،  بنصيحته ولقد عملُت 

ن الرسالة السابعة والثالثون من رسائل إخوان الصفا يف ماهية إحيث ؛ كما قال

ف يف مع قليل من التصرُّ ،، وقد نقل صدرا ذلك البحث يف األسفار(30)العشق

 . (39)العبارة

وإذا  يف هذا البحث استهداف األشخاص، ضح أنه ال يصّحم يتَّومبالحظة ما تقدَّ

أو أي  ،ختصيص ذلك االستهداف بالسيد ضياء الدين ُدّري ينبغياستهدافهم فال  مّت

السيد  ة صفحات لذكر عيوبن ختصيص عّدم بداًل ،كان من األفضل. وشخص آخر

 صدرا.  فات املاّللعمل ومؤلَّوجيه  حنو العثور على توجيٍه لسري، ا«مثالبه»و ُدّري

 

 ــــــكلمة اخلتام ـ 4

أال وهي انتحال  ،ن أن جييب عن اإلشكالية األساسيةمبداًل  ،السيد ثبوتإن 

عاء، إىل إنكاره هذا االّد مضافًاـ صدرا، واستيضاح حقيقة هذا األمر، نراه  املاّل

يبدأ مبهامجة الشخص  ـ عة اليت أقيمت عليهة املتنّووجتاهله جلميع الشواهد واألدّل

 ؛(48): مغالطة تسميم البئرإحداهمارئيس طريقتني معروفتني:  ويستخدم بنحٍو ،عياملدَّ

تقول: إنه ال  يرتكب مغالطًة ! وأحيانًاذلك أيضًا فعلَت املغالطة القائلة: أنَت :والثانية

مة. ويف نظر السيد ثبوت فإن األشخاص الذي يؤمنون أن صدرا ْهسابقة هلذه التُّ

 .«شَرب صدرا الفلسفيمعارضون للفلسفة، أو مل»ارتكب االنتحال هم 

ة يف قوّي د له قرينٌةحكمه هذا ال ينسجم مع الذوق الفلسفي، وال ُيشاَه لكّن

 نتحال.فات ُمّدعي االمؤلَّ

إن »ة أرسطو القائلة: للفلسفة نصب عينيه وصّي حمبٍّ جيب أن يضع كّل وأخريًا
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ة ألننا وخاّص ،من أجل الوصول إىل احلقيقة ؛ب على مشاعرنامسؤوليتنا هي أن نتغلَّ

 . (41)«ن للعلموأو حمبُّ ،فالسفة

ويف احلقيقة إنه من خالل شخصنة البحث، بداًل من أن يساهم يف تقدُّم وتطوير 

صدرا والدفاع عنه، نراه قد استخدم أساليب وطرق غري مقبولة وغري  فكر املاّل

غسل الدم » عياته، واحلال أّنضحت خالل نقد مدَّالئقة، ومتنافية مع الفلسفة، اتَّ

 .«وحمال بالدم حماٌل
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Poisoning the well

 



 

 

 التشيُّع والتصوُّف وإيران

 (1)ناالعالقة واالرتباط من وجهة نظر كورب

 

 د. شهرام بازوكي

 الشيخ ذو الفقار عواضةترجمة: 

 

 ــــــ متهيد

ع والتصّوف فقد بزغ فجرهما يف إيران، وهما من بالنسبة ملنشأ مذهب التشيُّ

األقوال الرائجة يف أوساط املستشرقني يف  هو أحدوهذا القول  .نيصنع وإتقان اإليرانّي

وا إىل ابتكار هاتني أسواء. وهذا يعين أن اإليرانيني إمنا جل الداخل واخلارج على حدٍّ

من أجل الوقوف يف وجه اإلسالم األموي  ؛بنات أفكارهم الطريقتني اللتني هما من

ب على هذا القول يف سبيل احلفاظ على القومية اإليرانية. ويرتتَّ ؛والعباسي احلاكمني

ة ن امللفت للنظر هو أن األدّلأكما  .ف ال ميّتان إىل اإلسالم بصلٍةع والتصوُّأن التشيُّ

يف مقام سلب الطابع اإلسالمي عن اليت أوردتها هذه اجملموعة من املستشرقني 

ف هي نفس األدلة اليت ذكروها يف مقام سلب األصالة اإلسالمية عن مذهب التصوُّ

 ع. التشيُّ

 ،كوربانع آثار هنري تتبَّ ْنَم جلّي وواضح لدى كّل ويظهر بشكٍل

 ،)اإلسالم يف إيران( En Isalam iranienوباخلصوص يف اجلزء الرابع من كتابه املهم 
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خالفًا للغالبية العظمى  ،طيقيةوه اعتمد على منهج قد أخذه من الظاهراتية واهلرمنأن

: إن التصوف والتشيع جزء من اإلسالم، بل اًلأّومن املستشرقني اإلسالميني واإليرانيني. 

يعتربان جوهر اإلسالم وحقيقته الباطنية، بل إنهم مطلعون على أحواله الباطنية 

 .وحقيقته املعنوية

: يعتقد بوجود عامل معنوي وحكمة لدى اإليرانيني كان موجودًا منذ ثانيًا

ن اإلسالم عندما دخل أولذلك جند  .إىل الفرتة اإلسالمية العصور القدمية، وقد استمّر

يف بالد غريبة متلؤها العجائب والغرائب، بل دخل  إىل بالد فارس مل يدخل كضيٍف

ه قد عرفها وأنس بها من دخل تلك الدار وكأّن إليها كما يرد صاحب الدار إىل داره.

قبل. فمن هذه اجلهة العامل اإليراني املعنوي استعاد مع ظهور الدين اإلسالمي احلياة 

دة ستبقى مشتعلة، وتلك اجلذوة اليت كانت متوّق .مرة أخرى، واكتسب روحًا جديدة

، لسان وتصدح على كل ،شخص ولن متوت وختمد، وتشتعل من جديد يف قلب كّل

 حافظ:  :أمثال

 يف قلوبنا وتشتّد شعلته اليت كانت من قبُل ،سيبقى اإلسالم يف ديارنا عزيزًا

مل يفتحوا بالد  كوربانمات فإن العرب من وجهة نظر على ضوء هذه املقّدو

 ،ي وقبول اإلسالم احلقيقي األصيلفارس، بل كانت قلوب اإليرانيني مستعّدة لتلّق

 ومبادئه السامية. 

اًل، ويغلب ع أّوأنه جيب البدء والشروع من التشيُّ كوربانن وجهة نظري يرى مو

عادة على تلك املعلومات العلمية اليت اكتسبت يف القرنني األخريين عن اإلسالم عن 

ن ْوها حول املذاهب السنية، ولذلك فإنهم يَرنها كانت تتمحور كّلأطريق املستشرقني 

كما هو املشهور لديهم بأنهم  أومنحرفة عن اإلسالم،  بأن الشيعة فرقٌة حكمًا

  .(2)يعتربوننا رافضة

 تشيُّعيعترب بعض علماء أهل السنة وجمموعة كبرية من املستشرقني أن ال

شكل  تخذاتَّ وقد ،ة من جانب اإليرانينيوخاّص ،(3)حركة سياسية مناهضة للخلفاء

يف القرون اليت تلي ـ كما قيل ـ أو  ول لإلسالم،التيارات الشعوبية يف نفس القرن األ

ام آل بويه تلك احلقبة الزمنية، كما هو احلال ـ من باب املثال ـ يف عهد حّك
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و يف عهد حكم الصفوية أيضًا أجري، اهلاملناهضني للحكم العباسي يف القرن الرابع 

يف  حربة سياسية يف وجه تطلعاتهمالتشيُّع كان  وقد ،املناهضني خللفاء العثمانيني

يف عداد  تشيُّعكما أن جمموعة أخرى منهم أيضًا أدرجت ال .(4)العامل اإلسالمي

ية األربعة، وجعلوا املذهب الشيعي الكالمي يف عداد املعتزلة املذاهب الفقهية السّن

ومن الواضح أنهم كانوا يرونهم أقرب إىل املعتزلة. إن مجيع هذه  .واألشاعرة

، (5)رات وأحكام مسبقةعبارة عن تصّو ع ليست إاّلالتفسريات ملصطلح وظاهرة التشيُّ

نها أكما  (،urphenomenهلا إىل آخرها بعيدة عن الواقع وجمانبة للحقيقة )فمن أّو

جيب  كوربانمن وجهة نظر  ولكْن .(reductionتتمحور حول بعض األمور الفرعية )

بدأ باألفكار األولية وذلك بأن ن ،علمية وموضوعية أن نبحث املسألة ونتناوهلا بطريقٍة

أنه يغلب على علماء الشيعة االهتمام باجلانب الفقهي  . صحيٌح(4)واألساسية للشيعة

ع هو ن التشيُّّأالواقع  ة بعد الشيخ املفيد والشيخ الطوسي، ولكّنوالكالمي، وخاّص

  .(7)أصل وجوهر اإلسالم الباطين واملعنوي، ونعين بذلك الوالية

ق يف موضوع أن أحدًا من املستشرقني الغربيني مل يتعّموميكن اجلزم والبّت 

إظهاره ملدى  خالل منذلك ، وكوربانا باملقدار الذي جنده عند هالوالية ويفهم

فطريقة اخلوض والولوج يف التصوف والتشيع  .(0)عف والتشيُّارتباطها األساسي بالتصوُّ

 عنُي اليت مل تقع عادًة ،نفسها اسة املهمةعرب هذه النقطة احلّس وتنقيحهما ال يكون إاّل

 من املستشرقني عليها.  أحٍد

عة ال اسدة وومتعدِّ إن هذه الكلمة مبا هلا من معاٍن كوربانفمن وجهة نظر 

الوالية مبعنى  بنين هناك فرقًا أيرى  كوربانف .(9)بيةوميكن ترمجتها إىل اللغات األور

فالوالية مبعناها األصلي عبارة عن . (18)صيل والعرفانياحلكومة والوالية مبعناها األ

 ، ولكْن|ة برسالة النيب األكرمنه قد انتهى عهد النبّوأ باطن الرسالة. صحيٌح

جديد، أال وهو عهد الوالية أو  ة عهٌدلتشيع فقد بدأ بانتهاء النبّوإىل ابالنسبة »

. فإذا (12). فالنسبة بني الوالية والرسالة هي النسبة بني الظاهر والباطن(11)«اإلمامة

 ة قد انتهى أمدها مع ارحتال النيّبحصرنا اإلسالم بالظاهر والشريعة فإن النبّو

ن احلقيقة ْوإذا قلنا بالوالية فالشيعة يَر إىل امللكوت األعلى، ولكْن |كرماأل
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. وبناء على ^ة واألولياء املعصومنية وجارية يف ذوات األئّمالولوية أو الوالئية مستمّر

، وال ينحصر اإلسالم يف احلقبة مستمّر دائمًا وبشكٍل ٌةن الوالية حّيهذا االعتقاد فإ

الشيعة » فإّن كوربانكما يقول ـ سنة. وبالتالي  التارخيية املمتدة على طول 

ه هو بعنوان فاتح الوالية ئوأوصيا ×بن أبي طالب ن أن شخص علّيْوخاصة يَر

 . ( 13)«ةكاستمرار لدور النبّو ،واإلمامة

ن جوهر التصوف أل ؛فمن اجلوهر احلقيقي للوالية إىل التصوُّ كوربانلقد عرب 

إن التشيع والتصوف جتاوزا »عتقاد بباطن الدين أيضًا، ولذلك يقول: هو الوالية واال

 ولكّن .مبعنى العمل بظاهر الشريعة، وقبول العمل بباطنها ،التفسري الفقهي الصرف

بينهما بلحاظ  دين وخمتلفني، وهناك تفاوٌتين متعدِّكانا تعبري هذين االصطالحني وإْن

 إنهما يف الواقع وجهان لعملٍة :قلَت شئَت واحد، وإْن هما يرجعان إىل أمٍراملعنى، ولكّن

ن يتخذ أمن الالئق » :ولذا يقول .ت الغفلة عن هذا االحتاد. ولكن قد مّت(14)«واحدة

  .(15)«شكل البحث التحقيقيالبحث يف العالقات والروابط بني التصوف والتشيع 

إن واحدًا من األدلة األساسية اليت حتكي عن ماهية  كوربانفمن وجهة نظر 

ف، فهو كالشجرة اليت ترجع الصوفية يف كثري من طرقها الشيعة وهويتهم هو التصوُّ

، وكان أغلب مشايخ الطبقة األوىل من الصوفية مريدًا ألحد ^من األئمة إىل واحٍد

رغم  يشرع ـالذي  ،ارمأذونًا من قبله. ويذكر من باب املثال العّطو ،^من األئمة

تذكرة ـ )ى بمة كتابه املسّميف مقّد ،ـ كما هو املشهور عنه ،كونه من أهل السنة

  .(14)ة اإلماميةباسم اإلمام السادس من أئّم (،األولياء

كبار شجرة النسب اليت تنتمي إليها طرق الصوفية، وينتسب إليها إىل فالنسبة 

 ،، أو يزيد البسطامي×لدى اإلمام الرضا ،معروف الكرخي :مثالأ ،املشايخ

قني الغربيني واإليرانيني يف احملقِّ. فكثري من متصوِّ×املعروف لدى اإلمام الصادق

ل ما وجد يف القرن وخيدشون فيه، ويقولون بأنه أّو ،كون يف هذا االنتسابيشكِّ

  .(17)السادس

ة اليت استندوا إليها يف ن املالكات واألدّلأا التفت إىل هعند :كوربانوقد قال 

، هو ^والتشكيك يف انتسابهم إىل األئمة ،مقام احلكم على جذور التصوف
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كوا يف فالذين شكَّ .د النظرة القاصرة غري الوافية إىل التاريخاقتصارهم على جمرَّ

د نظرة موضوعية جمرَّ ه يكفي ولوصالة التارخيية هلذه الشجرة مل يلتفتوا إىل أّناأل

ون وخصوصًا أنهم يقّر ،^مستوفية إىل التاريخ إلثبات صحة انتسابهم إىل األئمة

^ة الشيعةبانتسابهم إىل أئّم
(10) . 

 ،حاد التصوف والتشيعآخر من الشواهد األخرى القائمة على اّت وهناك شاهٌد

 ،(19)املعاد عند الصوفيةم ومعرفة عاَلال، وهو الرجوع إىل معرفة كوربانمن وجهة نظر 

ًا بني الرؤية الكونية ومعرفة املعاد عند الصوفية مع ننا جند تشابهًا تاّمإحبيث 

لعله ال يوجد ولو حبث »: كوربانيقول  .^الروايات الباطنية اليت وصلتنا عن األئمة

، ويشريوا إليه يف حماوراتهم ومواعظهم ^ث عنه أئمة الشيعةباطين واحد مل يتحّد

 .(28)«ا لبحثه ومعاجلتهقوم، ومل يتطروخطبه

فمن هذا املنطلق ميكننا أن »فيقول:  ،ويتابع يف استعراض األمثلة على ذلك

فات ابن عربي كما لو كنا نقرأها يف كتاب متت نقرأ كثريًا من الصفحات يف مؤّل

مثااًل آخر، وهو الشيخ عالء الدولة  كوربانويذكر  .(21)ف شيعيكتابته من قبل مؤّل

الذي يعلم الباحثون الغربيون حول اإلسالم بأنه كان ينتمي إىل املذهب  ،السمناني

ر اإلمام الثاني كامل مع تصوُّ ي، ولكن معتقداته حول األبدال تتشابه بشكٍلالسّن

ائي هو مة الطباطبحول هذا املورد للعاّل كوربانعشر لدى اإلمامية الشيعة. فسؤال 

 ؟(22)«ةميكن اعتبار عالء الدولة السمناني من أهل السّن حدٍّ إذن إىل أّي»كما يلي: 

 ع؟ فهم ومعرفة التشيُّ ر الطبقات املعنوية والباطنية من دون أن يتّموهل ميكن تصّو

م فصل التصّوف عن الشيعة دلة األساسية اليت كانت سببًا وباعثًا لتوهُّأما األ

ع بدأ وبشكل تدرجيي التشيُّ ّنإ :نذكر واحدًا منها على سبيل املثالو .دةفهي متعدِّ

ويغلب عليه طابع اجلانب الظاهري الفقهي  ،(23)وينفصل عنها ،يبتعد عن مبدأ الوالية

 كوربانب يف رفض وذم علماء الشيعة. فمن وجهة نظر ا تسبَّمّم ،(24)والكالمي

و اجتماعية أ( laicisasationميكن رؤية اإلسالم باعتباره ظاهرة عرفية )

(socialization)، ف أيضًا: وقال حول التصوُّ .(25)دحمّد كيف حتّول اإلسالم إىل ديٍنو

ت للتصوف الشيعي من خالل بعض إنه باإلمكان رؤية ومشاهدة الغياب املؤقَّ»
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التأثريات الواضحة يف احلقبة اليت اقرتنت مع ظهور قدرة السالجقة يف بغداد يف أوائل 

يالدي، واليت تظهر أن الشيعة كانوا املقمري، املوافق للقرن التاسع الالقرن الرابع 

  .(24)«العمل بها ^ز هلم أئمتهمجوَّ اليت ،ةجمبورين على اعتماد التقّي

 :، أمثالوظهور مشايخ وأتباع جنم الدين ،مع سقوط اخلالفة العباسية كْنول

من سعد الدين احلموي، وعزيز الدين النسفي، وعالء الدولة السمناني، والكبار 

وتستعيد عافيتها  ،ف من جديدشاه نعمة اهلل ولّي، بدأت احلياة تدّب يف التصوُّ :أمثال

تدرجيي ابتداًء من القرن السابع، وصارت الوالية مسألة حمورية، وشرع  وبشكٍل

متكن معه العامل الشيعي والصويف  احتاد التصوف والتشيع يظهر إىل العلن إىل حدٍّ

كما يف  ،فاتهجري من التصريح بذلك يف مؤلَّاهلالسيد حيدر آملي يف القرن الثامن 

إىل الرجوع  ة،فتصوِّأي الشيعة وامل، طرفني. وهذا السبب نفسه دعا ال(جامع األسرار)

حد األسباب األساسية اليت تربط أو .(27)والعودة إىل أصلهم القائم على اإلميان بالوالية

لتفات السيد اهو أيضًا نفس  ،وتدعوه إىل إحياء تراثه ،بالسيد حيدر آملي كوربان

 ف بالشيعة. حاد التصوُّحيدر آملي إىل مسألة اّت

إن هذه احلقبة الثالثة من أصل احلقب األربعة من  كوربان فمن وجهة نظر

حياة الصفوية يف إيران يف عهد  ،واستمّرت فيها ،دت معهاتاريخ الشيعة اليت جتدَّ

كبري. وقد واجهت الصوفية يف هذه  وهذه احلقبة كانت غنّية إىل حدٍّ .الصفويني

ف، حبيث ال السياسة إىل أهل التصوُّ ْتاحلقبة مشكلة خطرية، وذلك عندما سَر

ف فألَّ ،فةالذي كان واحدًا من املتصوِّ ،صدرا فلذلك انربى املاّل ،(20)حسيب وال رقيب

 . (29)جمموعة من الصوفية أيضًا كتابًا يف ذّم

واخر عهد الزنديني إىل بدايات وأوائل عهد أف منذ التصّو استمر رفض وذّم

من كبار مشايخ الصوفية احلياة إليها من جديد يف  ريني، إىل أن أعاد رجالناالقاج

 ،ونور علي شاه اإلصفهاني ؛امللقب مبعصوم علي شاه ،نعمة اهلل :وهما ،(38)إيران

 ،وبهذا النحو ،واستمّر إحياء الصوفية شيئًا فشيئًا .(31)(مـ هـ املتولد يف عام )

 إىل يومنا احلاضر.

من العالقة واالرتباط  كوربانم إىل اآلن كان عبارة عّما نقله كل ما تقدَّ إّن
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ن سري قوتهما وضعفهما البياني الذي يبيِّ ع، واخلّطف والتشيُّالعضوي بني التصوُّ

 ًايف حياته ارتباط كوربانإىل آخر. وقد كان ل رة من حنٍيحبسب الظروف املتغيِّ

وة على ذلك فقد قرأ مجيع يران، وعالإفة يف مع معظم كبار املتصوِّ وتواصاًل

 فاتهم. مؤلَّ

يضًا أني بالدراسة والبحث حول اإلسالم كان ومضافًا إىل أنه كان من املختّص

ني بالدراسة مع أترابه املختّص مقارنًة ،ني بالدارسة والبحث حول إيران. فهومن املختّص

تهتم هذه الدراسات زين. وكانت يعترب يف عداد العلماء املرموقني واملتميِّ ،يرانإحول 

قة باللغة وعلم اآلثار، جال الدراسات املتعّلمبية الغربية غالبًا ميكاديف احملافل األ

والظروف  ،ت بهاكمنفذ ووسيلة لالطالع على تاريخ الصوفية، واملراحل اليت مرَّ

ىل املنهجية إالع واالستكشاف يستند واملالبسات احمليطة بها. فهذا النوع من االّط

ة تفكري األقوام السابقة، وتبقى جمهولة ية، وغالبًا ما يغفل عن معرفة نوعّيالتارخي

 ؛أن ننظر فيها دَّى لدراستها والتحقيق حوهلا، فال ُبيتصّد ْنلدينا إىل أن يأتي َم

 . (32)جلّي مامنا بشكٍلأ ،ضح املشهدويّت، لتكتمل الصورة

عابرة على  (historicismتارخيية ) إىل إيران مل تكن نظرًة كوربانفنظرة 

ألن السبب ؛ طالق، وإمنا كانت متفاوتة مع نظرة املختصني بالدراسة حول إيراناإل

يف حتقيقاته  كوربانالرئيس وراء ذلك يعود إىل أن السهروردي كان املرشد الروحي ل

إيراني يتمتع  اليت أوصلته إىل إيران. فقد التفت إىل أنه عامٌل ،الروحية يف الشرق

ني بالدراسة حول إيران الذين اعتمدوا ة. فهو على العكس من املختّصة مستقّلّيبشخص

ة، ولذلك يف دراستهم على املنهج التارخيي فقط، فحصروا نظرهم على الرؤية التارخيّي

نوا من إجياد رابطة وعالقة بني اإليرانيني الذين عاشوا قبل اإلسالم مل يتمكَّ

ل إىل نتيجة مفادها أن اإلسالم م فيما بعد، فتوصَّواإليرانيني الذين اعتنقوا اإلسال

وجد لنفسه مكانًا يف عاملهم الباطين  ،وآمنوا به ،عندما دخل إىل قلوب اإليرانيني

ضفي عليه. عاملًا غريبًا عنه، بل اكتسب رونقًا جديدًا قد ُأ ْدوالروحي، فلذلك مل جِي

الفارسي وبالل احلبشي وصهيب على اإلطالق بني سلمان  فرٍق أنه ال يوجد أّي صحيٌح

رغم االختالف بينهم بلحاظ اللغة والقومية.  ،من حيث اإلميان والتفاعل القليب ،الرومي
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رًا من األقوام اليت اعتنقت اإلسالم مؤخَّ قوٌمال يوجد  كوربانمن وجهة نظر  ولكْن

صلوا من حيث ارتباطهم الروحي به، ومل يصلوا إىل الدرجة اليت و ،مثل اإليرانيني

 |وال إىل الرتابط الروحي الذي أشار إليه النيّب ،إليها من القرب اإلهلي واملعنوي

 ، وال إىل حرميه والقرب منه. «سلمان مّنا أهل البيت» بقوله:

ف والتشّيع مع العامل ن اإلسالم يف أبعاده الروحية يعين اندماج التصوُّأاحلقيقة و

وأعطى هذا  ،(33)حلكماء بالد فارس القدماءاإليراني الروحي واحلكمة الروحية 

وروحًا جديدة. ولذا ظهر هذا االقرتان يف إيران أكثر مّما ظهر يف  العامل ومنحه حياًة

قام برفع الشبهة اليت وقع فيها بعض  كوربان ولكّن .سائر األمم واألقوام األخرى

هذه احلكمة هي »ًا وبال منشأ، إن هذا الرأي مل يكن اعتباطّي :املستشرقني، فيقول

وطور من أطوار تفكريهم. لقد كان  لعقوهلم، وتنّم عن نوٍع ونتاٌج ،من إبداع اإليرانيني

من معرفة هذه  دَّوتبسيطًا لألمور، فال ُب ،خليال منه إىل احلقيقةإىل اهذا الرأي أقرب 

النفس واالجتماع.  ْيزة لدى الباحثني يف علَممتميِّ إنها نظرٌة .النظرة والتأكيد عليها

الع على هذه النظرة لعلماء اآلداب واالجتماع يف وقتنا احلاضر من االّط دَُّبوال

وقبوهلا. نظرتنا هي يف  ،واإلفصاح عنها ،وتبيينها ،وااللتفات إليها ،الصحيحة

ة... هناك مسائل جيب على بعض اجلماعات أو األفراد كشف حقيقتها نظرة غيبّي

ما إزاحة الستار عنها. وعلى مدى القرون ال ابتكارها وإجيادها، وإّناللثام ورفعه عنها، 

عون باملوهبة ولياء اهلل، يتمتَّأمن  ٌةاملتعاقبة كان يوجد بني الشعب اإليراني ثّل

 الع على عامل الغيب واحلقائق الغيبية ومشاهدتهما، ولكْنواالستعداد احلقيقي لالّط

ته وبني هذه احلماسة والوعي الذي أع ونشتشيُّك بني ظهور الن نفصل ونفكِّأال ميكن 

بل هو  ،تزال النبوغ اإليراني بهذه احلماسةخكان يوجد لدى اإليرانيني، وال ميكن ا

وفياء وامللتزمني مبسؤوليتهم ودورهم، بل كان لسان حاهلم هو تعّود هؤالء القوم األ

  .(34)«الشعور باملسؤولية والدور امللقى على عاتقهم

أن اإليرانيني استطاعوا أن يصنعوا من االستعداد الروحي الثابت واحلقيقة 

إن اآلدميني »: كوربانيقول  .(35)منط التفكري الشيعي ،والذي ال يتزلزل ،لديهم

رون عن ذلك يف أكثر األحيان بأنه يعبِّ ،ويرتبط به ٍءق وجودهم بشيعندما يتعلَّ
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 :واألصّح أن يقال .كهمه متلَّى يقولون بأنحّت ،م وحواسهمسحرهم، وسيطر على عقوهل

ى نعتقد بأننا حنن أفنينا حّت ،لنا نتفانى فيهاعكتنا، وجتن هذه احلقيقة املعنوية متلَّإ

أنفسنا فيها. فإذا نظرنا إىل حقيقة العرفان من داخله حينئٍذ نستطيع أن نفهم حقيقة 

يف  وال بديل له. نستطيع حينئٍذ ،إنه ميثاق متني .ع واإليرانينيالرابط وامليثاق بني التشيُّ

مه احلكماء وأهل املعرفة من اإليرانيني، وما وقفوا ن ندرك ما قدَّأهذه الصورة 

ا أنفسهم وهذبوها بالنحو الذي ْوإنهم ربَّ .وربطوا قلوبهم به ،أنفسهم على حتقيقه

يقتضيه اإلسالم قبل وصول رسالته إليهم، وكان هلم ارتباط به قبل أن يدخل 

 . (34)همبالد

عندما يتحدث  ،أيضًا كورباناملرشد الروحي لوهو  ،فلذلك نرى السهروردي

لة هذه احلكمة يف َمإن َح :عن احلكمة اخلالدة، أي حكمة اإلشراق املشرقية، يقول

ال جند  رمجهر. ولكْنبزشت، وجاما سف، ودمثال زرأ ،إيران هم حكماء الفرس

الفارابي وابن  :أمثال ،لسفة الفالسفةوال يف ف ،هذه احلكمة يف العامل اإلسالمي

 .(37)ف اإلسالميسينا، بل جندها قد أحييت من جديد واستعادت حيويتها يف التصوُّ

وأبي  ،يزيد البسطامي يبأ :لة علومهم، من قبيلَموَح ،وهنالك آخرون أيضًا من ورثتهم

 . (30)وسهل التسرتي ،احلسن اخلرقاني

 .حقيقة واحدة كوربانن حقيقة التشيع والتصوف من وجهة نظر فإكما رأينا و

ن الشعب اإليراني قد تلقى أوبناء على هذه املقدمات واملالحظات السابقة يظهر 

 كوربانث هما بالقبول أكثر من سائر اجملموعات العرقية األخرى. وعندما يتحدَّْيكَل

ة يريد هذه اللطيفة والنكتة اخلالد (philosophie iranienneعن احلكمة اإليرانية )

منها يف  استمرار احلكمة اخلالدة يف إيران، فقسٌم ْتالروحية واملعنوية اليت اقتَض

واضح يف مجيع شؤون حياة اإليرانيني ـ ابتداًء  ى بشكٍلالتصوف والتشيع الذي يتجلَّ

الفلسفة اليونانية انتهاًء إىل الفنون ـ إىل احلّد الذي جعلت معه وجتماعية من الروابط اال

بالنحو  (philosophie propropreنبوية ) ل إىل حكمٍةإىل هذا العامل تتبدَّ ْتاليت وصَل

. طبعًا مل يكن ابن سينا كوربانتعبري  يف ابن سينا، على حدِّ جلّي املشاهد بوجٍه

وأهل استدالل يف الفلسفة املدرسية يف القرون ، ائي حمضفيلسوف مّشكمعروفًا 
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مل تكن  ،ف لرسائل عرفانية رمزيةر زمانًا كمؤّلبل يعترب ابن سينا املتأخِّالوسطى، 

 . (39)معروفة لدى الغرب بعد

مربوطة باملاضي، بل  ليست احلكمة اإليرانية حكمًة كوربانفمن وجهة نظر 

ن تكون مصدرًا أة، واليت ميكن ة واملستمّرللحكمة املاضية احلّي هي استمراٌر

جيب أن  إيران والعرفان ليسا كميزاٍن»ب عليها. فهو يقول: لألثر الذي قد يرتتَّ ومنشًأ

فات اإليرانيني يظهر يف تصرُّ حّي يعتمد عليه يف تنظيم العصور السابقة فقط. إنه رابٌط

إىل  اس عليه من قرٍنى صاروا كمحافظني وحّرويف خزانة قلوبهم ومكنوناتها، حّت

إىل خلف. فلذلك ترى له مدلواًل من حيث داللته  ن سلٍفإىل جيل، وم قرن، ومن جيٍل

بالتجديد  يف العصور السابقة. وهناك وعٌد له أهمية وحضورًا التارخيية، حيث يظهر أّن

 . (48)«يف يومنا احلاضر، ولذلك فال جمال لطرّو النقص عليه

والتفاته إىل هذه احلكمة عن طريق التحقيقات  كوربانه مل يكن توّج

 ،حول ذلك عات التارخيية املعهودة عند االستشراقيني، بل له مقالٌةوالتتبُّ ،الفلسفية

كيف تغيب احلكمة اإليرانية عن »يقول فيها متسائاًل:  ،(41)يظهر فيها اهتمامه بها

كيف تغيب الرسالة املعنوية  :أفق الفلسفة السائدة يف العامل؟ أو األفضل أن نقول

اليت كان جيب أن تكون واحدة من تلك الفلسفات، وأن يصل  ،للحكمة اإليرانية

إنسان؛ ليظهر بذلك حجم اخلسارة اليت تلحق بالعامل  صداها إىل مسمع كّل

 . (42)«؟كّله

وسيطرة  ،ث مرارًا وتكرارًا عن األزمة اليت يعيشها العامليتحدَّ كوربانوكان 

( disorientationكشف عن غياب )بها الغرب، مما ي ي ابتليتر الالفراغ والضياع املدمِّ

طبعًا مل يقصد من  .(43)وعدم االستفادة من نبوغه الفكري ،وخسرانه ،(orien) الشرق

الرضوخ  كوربانر للشرق والغرب من وجهة نظر دِّالغرب املكان اجلغرايف؛ فإنه قد ُق

حتت سيطرة الفلسفة الغربية، بل املقصود من الغرب املعنى الذي يذكره السهروردي، 

  .(44)وهو غروب احلقيقة

هل جند مستشرقي »قًا: ومل نسأل حمقِّ ،رًا ماومن هذه اجلهة لو سألنا متفكِّ

رق ق بشهذا اليوم باملعنى الذي يريده السهروردي، هؤالء ليس لديهم أدنى ارتباط وتعلُّ
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أن مستشرقي اليوم إىل  ال شكَّ»وبال ترديد: ، ، فيجيب هو بنفسه(45)«هذا العامل وغربه

. (44)«اآلخر بشيء عنحدهم أقليلة يتواجدون يف الشرق والغرب، وال ميتاز  اآلن هم فئٌة

إن »ة. وهو يقول: قامت هذه اجملموعة املشرقية بإحياء السّن كوربانفمن وجهة نظر 

ا جتديد حياة السّنة املشرقية ولو قارّن .جتديد إلينا دون أن يطرأ عليها أّيالسّنة انتقلت 

ة. فاصطالح يف العامل الشرقي جند أنها اكتشفت جبهود علماء الشرق والغرب خاّص

ون يعرفون ذلك، فال حاجة إىل راد به احلكمة أو الفلسفة، واملشرقّيُي «املشرقيني»

 ،ال العامليا عّم»د الشعار املعروف الذي رفعه ماركس: وهلذا فلنتقلَّ. (47)«ذكره

  .(40)«حدوااتَّ ،ونها املشرقّييا أّي»ني يف العامل: ، وخطابه اخلاص باملشرقّي«حدوااتَّ

قًا فقط ههم كان متعلِّتوّج على ذلك فإّنفاملشرقيون بنظره هم عارفون، وعالوةً 

 الذين ال يتجاوز عددهم عدد أصابع بشرق هذا العامل وغربه. أولئك حفنة من اجملهولني

ف للعامل احلكمة املشرقية اإليرانية. يف احلقيقة أن يعرِّ كوربان. يريد (49)اليد

ن املستقبل يف أيدي هذه اجملموعة، ويعتمد على جهودهم. وكان يقول إ :ويضيف

حنن إيرانيون، وحنن  :قه بهاوتعلُّ ،يف مقام التعبري عن شغفه بالفلسفة اإليرانية ،أيضًا

 كّل كوربانما ينقل وال شيعيًا. وإّن ،حبسب الظاهر مل يكن إيرانيًا ولكْن  .(58)شيعة

. (51)ليبقى حمفوظًا يف ذاكرة األجيال القادمة ؛ما عرفه من احلكمة الشرقية اإليرانية

مع من إيصاهلا إىل مسا دَّعلى عاتقه، وأن هذه رسالة ال ُب ن ذلك تكليٌفأوهو يعتقد 

 .(52)زمان وحاضرة يف خضّم املسائل املطروحة يف كّل ًةاآلخرين؛ لتبقى حّي
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 تفسري الفعل االختياري

 بني مدرسيت اإلصفهاني والنائيين قارنٌةم

 

 نظريد. الشيخ حسن آقا 

 

 ــــــ متهيد

من جانب ومدرسة  &صفهانياالختالف اجلوهري بني مدرسة احملقق اإل

من جانب آخر حول تفسري كيفية صدور الفعل االختياري والعناصر  &احملقق النائيين

فعال . حيث تستند األةنسانير يف منهج التحقيق يف العلوم اإلاملوجدة له يف النفس يؤثِّ

 ،رادةصفة من صفات النفس بعنوان اإلهي إىل العلة اليت  وىليف املدرسة األ ةاالختياري

 بعنصر االختيار وترجيحاته.  ىوتستند يف املدرسة الثانية إىل الدليل الذي يسّم

 

  ــــــ &صفهانيق اإلتفسري الفعل االختياري من منظار مدرسة احملقِّـ 1

 ،رادةإلمسبوقة با ةنواعها املختلفأب يةفعال االختيارن األأ ةاملشهور بني الفالسف

صوليني وتبعهم يف ذلك مجاعة من األ .ذا بلغت يف حّدها التام تغري علة تامة هلاإنها أو

الصفات  يكاد يكون غري ال»ح بأنه حيث صّر ،احملقق اخلراساني :منهم ،املتأخرين

حاد االرادة عن اّتحميص  فال ،الطلبهي قائمة بها  ىخرأرادة هناك صفة واإل .املعروفة

رادة فعله إد املستتبع لتحريك العضالت يف ن يكون ذلك الشوق املؤّكأو ،والطلب

ها التام وجب صدور الفعل من الفاعل ذا بلغت حدَّإ ةرادذلك أن اإل ةونتيج .(1)«باملباشرة

واعرتف  ة.فه عنه، الستحالة ختلف املعلول عن العلة التامواستحال ختلُّ ،يف اخلارج
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ًا رادة ما مل تبلغ حّدن اإلإ»: ر بقولهحيث عبَّ &صفهانيبهذا التفسري احملقق اإل

 .ة تامةعّل ن معناه صدور املعلول بالأل ؛ميكن وجود الفعل يستحيل ختلف املراد عنها ال

 ىوعل .(2)«ةته التاّمف املعلول عن عّللزم ختلُّ اّلإفه عنها، وامتنع ختّل ذا بلغت ذلك احلّدإو

 جيب وجوده بالغري مل ن املمكن ما ملأبقاعدة  ،رادة علة تامة للفعلهذا كانت اإل

ة لتحريك العضالت حنو تصري عّل ها التاّمنسان حدَّرادة اإلإذا بلغت إهذا  ىيوجد. وعل

 فيوجد الفعل.  ،الفعل

 

 ــــــ ق النائيينتفسري الفعل االختياري من منظار احملّقـ 2

أن االختيار فعل نفساني وراء الفعل  ىت علصّرأ &النائيينمدرسة احملقق 

وقيامه  .وثالثة باالختيار ة؛عمال القدرإب ىخرأو ؛باملشيئة ويعرب عنه تارًة ،اخلارجي

. فالفعل واحلال باحملّل ،قيام الصفة باملوصوف ال ،بالنفس قيام الفعل بالفاعل

وهذا الفعل النفساني ليس  ،عمال القدرة من النفسإاخلارجي مرتبط باالختيار و

كانت هناك  ،وقدرتها مباشرة وحتت سلطانها ،بل هو فعل النفس ،رادةمعلواًل لإل

عمال قدرتها حنو إرادة أن تقوم بمكان النفس بعد اإلإولذلك كان ب .م مل تكنأرادة إ

 .كومضطّرة إىل التحرُّ عماهلا، فليست بعدها مقهورًةإتقوم ب ن الأو ،الفعل يف اخلارج

 ْنإنها إف ؛رادة فيها وعدم وجودهاالفعل بني وجود اإل ىفرق يف سلطنة النفس عل وال

هذا  ىوعل .رادة فيها أم الإسواء أكانت  ،شأ مل تفعلتمل  وإْن ،ت الفعل فعلتءشا

لزم  اّلإو ،ال باختيار آخر ،ما فعل النفس فهو بالذاتأ ؛فكال الفعلني اختياري

هذا يصدر الفعل من  ىوعل .فهو اختياري باالختيار ما الفعل اخلارجيأو ؛التسلسل

مل  النفس، فلهذا يكون خارجًا عن قاعدة الشيء ما هجدتأونسان باالختيار الذي اإل

 ،نسانتشمل األفعال االختيارية لإل ال ةين قوانني العّلإ ى:خرأوبعبارة  .جيب مل يوجد

ية رادة اجلّدفسه اإلوتنقدح يف ن ،كالصالة ،ما نسان حني يلتفت إىل عمٍلفاإل

نسان. فالنفس خيرجها عن قدرة اإل ىمبعن ،للصالة ةحيصل وجوب وضرور الكاملة ال

وحني تصدر منها  .تتحرك و الأن تتحرك حنو الصالة أمكانها إب ىرادة يبقبعد اإل ىحّت

: رادة عمالن طوليانت عندها اإلمّت ماصدر ـ يف احلقيقة ـ من النفس بعدالصالة قد 
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بصقع النفس، وهو  فعل نفساني قائٌم :خرواآل ؛وهو الصالة ،فعل خارجي :حدهماأ

عمال إفالفعل يوجد ب .عماهلا للقدرةإسبق رتبة من الفعل اخلارجي، وهو تأثري النفس وأ

عمال القدرة والتحرك والتأثري ـ نسبته إوهذا الفعل النفساني ـ وهو  .القدرة واالختيار

وهذه احلملة  .رادةكاإل ،هنسبة العرض إىل حمّل عل، الإىل النفس نسبة الفعل إىل الفا

بل النفس  ،يةوفقًا لقوانني العّل ،رادةنفساني ليست معلولة لإل ك اليت هي فعٌلوالتحّر

ذا الحظنا هذين إو .كتتحرَّ ن الأك حنو الفعل ون تتحّرأمكانها إب ىرادة يبقبعد اإل

مر أفهو  ،ه النفس وتأثريهاوهو توّج ،لوما فعلها األأ ؛انأنهما اختيارّي ىالفعلني نر

يلزم خروجه من  ىرادة حّتم ومل يصبح وجوده ضروريًا باإلمل يتحتَّإذ  ؛اختياري

ن أصبح ضروريًا إفهو و ،كالصالة ،وهو الفعل اخلارجي ،ما فعلها الثانيأو ؛االختيار

 ؛نشأت من االختيار نها ضرورٌةأل ؛تنايف االختيار هذه الضرورة ال لكّن ،بعد االختيار

والضرورة يف  ،عماهلا لقدرتهاإاختيار النفس و هو عنول الذي ذ نشأت من الفعل األإ

ما طرحه  ىشكال علهذا التفسري يورد اإل ىوعل .(3)تنايف االختيار طول االختيار ال

 حول الفعل االختياري.  &صفهانياحملقق اإل

 

  ــــــ &صفهانيق اإلاحملّقق النائيين ملا اختاره احملّق ةمناقشـ 3

له  ةذ فرضها علة تامإ ؛للفعل االختياري ةة تامن تكون عّلأميكن  رادة الإن اإل

التأثري  ةن النفس تاّمأيستلزم عدم كون العضالت منقادة للنفس يف حركاتها، مع 

وتأثري النفس يف عضالتها هو  ،مزاحم هلا يف سلطانها وال ،وجدانًا يف العضالت

وهو فعل  ،فعالوهو مناط اختيارية األ ة،رادبعد اإل ىخرأفاالختيار مرتبة  .اختيارها

آخر يكون به  مٍرأحيتاج إىل  نه عني االختيار فالإوحيث  ،النفس وعليتها وتأثريها

 ،ثن الفعل االختياري ممكن وحادأميكن أن يتوهم  وما .االختيار فعاًل اختياريًا

 ىب العمل علترتُّ :نظري ،بًا قهريًابه عليها ترتُّترتُّيكون حبيث  ،ة تامةفيحتاج إىل عّل

ن إف ؛ع بالفرق اجلوهري بني الفعل االختياري وغريه من املمكناتيدَف ،رادة قهرًااإل

من دون  ،حات الختيارهامع وجود املرجِّ ،إىل الفاعل اّلإحيتاج  الفعل االختياري ال

 . (4)ة التامةالعّل ىعل نه موقوٌفإف ؛عداه خبالف ما ،تامة ٍةعّلحاجة إىل 
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  ــــــ ق النائييناحملّقإشكال  على صفهانيق اإلأجوبة احملّقـ 4

جل استناد حركة العضالت إىل ما ألإعنصر االختيار  ىن االلتزام مبا يسّمإ

 اليتخبالف استنادها إىل صفة النفس  ،رًامؤثِّو تكون النفس فاعاًل ىحت ،النفس

نها إحيث  ،رادةن اإلأجل ما ألإو ؛النفس ال ،ر فيها تلك الصفةن املؤثِّإف ،رادةباإل ىتسّم

 غري ب عليها قهريًاتوجب كون الفعل املرتّت ،زليةرادة األإىل اإل ةمنتهي ةصفة قهري

يكون الفعل من جهة  اّلئل ،وهو عني االختيار ،من فرض فعل نفساني دَُّب اختياري. فال

 .الصفة القهرية قهرًا

ن العلة الفاعلية حلركات العضالت هي النفس بواسطة إ :ول ففيهكان األ ْنإف

والفعل  .حات وشرائط لفاعلية النفسرادة والقدرة مصحِّوالعلم واإلى، حادها مع القواّت

)بالفتح(  ىاملقتَض نإف ،دون شرائط الفاعلية ،وهي العلة الفاعلية ،مستند إىل النفس

املقتضي  ىب علن كان له ترتُّإو ،دون الشرائط ،يستند إىل املقتضي )بالكسر(

 .لالستناد قًاحاجة إىل فعل نفساني يكون حمقِّ فمن هذه احليثية ال .وشرائطه

كان عني تأثري النفس يف  ْنإباالختيار  ىمر املسّمن األإ :كان الثاني ففيه ْنإو

وراء  مرًا ماأليكون  ،مطابق له يف النفس حمالة ال حركة العضالت وفاعليتها هلا فال

وحيثية العلية  .وذات الفاعل واملفعول ،له مطابق بالذات ذات العلة واملعلول ذ ماإ ؛رادةاإل

واقع  االنتزاعية المور فاأل ؛يكون هلا مطابق أنيعقل  وال ،والتأثري والفاعلية انتزاعية

حاله ف ،مرًا قائمًا بالنفس فقيامه هلا قيام الكيف باملتكيفأكان  ْنإهلا. و ًاموضوعّي

ما  فكّل ة،رادو اإلأاالختيار ى ب حركة العضالت علفرق بني ترتُّ وال ،رادةحال اإل

 ىب احلركات علترتُّ ىعل رادة وارٌدصفة اإل ىب حركة العضالت علهو حمذور ترّت

فالفعل  ،يضًا صفة حتصل يف النفس مببادئها قهرًاأنها إف ؛اة باالختيارة املسّمالصف

 .ب عليها كذلكاملرتتِّ

 :قيام الكيف باملتكيف، ففيه ال ،كان قيامه بها قيام الفعل بالفاعل ْنإو

 .فعل هلا ال ،مع قطع النظر عن قواها الباطنة والظاهرة ،ن النفس مبا هيإ :اًلّوأ

جيادها النوري العقالني يف إت سابقًا هو وفاعلية النفس ملوجودات عامل النفس اليت مرَّ

و الوجود اخليالي يف مرتبة أ ،و الوجود الفرضي يف مرتبة الواهمةأ ،مرتبة القوة العاقلة
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الظاهرة  ىن هذه القوأضًا بلحاظ أييها إلاإلمساع و كما أن استناد اإلبصار .ةاملتخيل

 ىالقو ىحدجياد النوري املناسب إلن اإلأومن الواضح  .ليهاإل النفس نزُّمن درجات ت

فعل  منه يف كّل دَُّب ا المرًا آخر مّمأعن االختيار الذي جعل  جنيّبأ ةاملذكور

هيجان بالقبض  اّلإكيد ليس هلا النفس بعد حصول الشوق األ أّنبداهة  ،اختياري

  .ة العضالنيةوالبسط يف مرتبة القّو

ب ترّت ْنإذا حصل يف النفس فإباالختيار  ىن هذا الفعل النفساني املسّمإ :وثانيًا

وهذا  .كان حال احلركة ،تنفك احلركة عنه حبيث ال ،عليه حركة العضالت

دون  ةفما املانع عن كون الصفة علة تام .رادةوصفة اإل ،الفعل النفساني حال الفعل

 ؟رادةر مثل كونه وجوبًا باإلوكونه وجوبًا باالختيا ،الفعل النفساني

عن الصفات املوجودة  ينفّك كان ال ْنإإن االختيار الذي هو فعل نفساني  :وثالثًا

 ه قهرية الئلكون مباد ؛فيكون فعاًل قهريًا ،رادةمن العلم والقدرة واإل، يف النفس

فهي بضميمة النفس  ،حاتن تلك الصفات مرجِّإو ،عنها كان ينفّك ْنإو ؛اختيارية

 . (5)ته التامةبعّل اّلإيوجد املعلول  وال ة،ة ناقصحوال عّلاملوجودة يف مجيع األ

 

  ــــــ صفهانيق اإلة احملقِّبمناقشات السيد اخلوئي ألجوـ 5

ص خَّلق النائيين يتاحملّقإشكال صفهاني من األجوبة عن ق اإلن ما أفاده احملّقإ

  ة:يف النقاط التالي

ة قواها الباطنة والظاهرة. ولذا قد اشتهر يف حد مع كاّفن النفس تّتإ :وىلاأل

فعال اليت تصدر من ن األإاحلال  ةعبيفبط ى.القو ن النفس يف وحدتها كّلألسنة األ

ادة قومن ،ومن مراتب وجودها ،ونهاؤرض أنها من شفل ؛منها ةتصدر حقيق ىهذه القو

 مرها. أب اّلإ يصدر منها فعٌل فال ،هلا متام االنقياد

 ى.منا الفعل يصدر منها بواسطة هذه القوإو ،فعل للنفس باملباشرة نه الإ :ةالثاني

 فعال الصادرة منها ليس بصفة االختيار. شيئًا من األ علوم أّنومن امل

ما تؤثر ّنإو ،عال اخلارجيةفمن األ ر يف شيٍءتؤثِّ ن النفس يف وحدتها الإ :الثالثة

حيث حيصل هلا بعده هيجان بالقبض  ،والشوق األكيد رادةفيها بعد حصول اإل
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 ة التامة. خري من العّلرادة اجلزء األفتكون اإل ة،العضالني والبسط يف مرتبة القوة

 ة.ويناقش يف النقطة الثانية والثالث

فعااًل تصدر منها باختيارها وسلطنتها أن للنفس إ :عليها ُدفرِي ةا النقطة الثانيّمأ

ن إف ،البناء القليب :ومنها ،قواها الباطنة والظاهرة ىحدإي من دون توسيط ، أمباشرة

 ،من قواها ٍةوليس البناء فعاًل يصدر من قّو .تبين عليه ن الأو شيٍء ىن تبين علأهلا 

ن تقصد يف موضع عشرة أهلا  ّنإف، يامأقامة عشرة قصد اإل :كما هو ظاهر. ومنها

مع قطع النظر عن وجود كافة  ،يدها وسلطنتهافهو حتت ، تقصد ن الأوهلا  ،يامأ

مجيعًا  ىفعال اليت تصدر من النفس بواسطة تلك القون األإ ى:خرأقواها. وبعبارة 

فعال اخلارجية اليت فرق من هذه الناحية بني األ وال ،عمال قدرتها واختيارهاإمسبوقة ب

 ى.تلك القو ىحدإمنها ب فعال الداخلية اليت تصدرة العضالنية وبني األتصدر منها بالقّو

جعل االختيار يف  ىعل جنبية عن االختيار مبيّنأ ىفعال تلك القوأن أمن  &أفادهفما 

بشكل  قد عرفَت ولكْن .ر فيهولذلك قال: ما هو فاعله واملؤّث ،فعالعرض تلك األ

تاز مين االختيار أفالنتيجة  .وفاعله هو النفس ،فعال يف طول االختيارن تلك األأواضح 

 :فعال من جهتنيعن هذه األ

 اّلإو ،بواسطة اختيار آخر ال ،ن االختيار يصدر من النفس بالذاتإ :وىلاأل

 بالذات.  ال ،فعال تصدر منها بواسطتهوتلك األ ،نهاية له ال لذهب إىل ما

 ،فعالدون تلك األ ،من قواها ن االختيار مل يصدر منها بواسطة شيٍءإ :ةالثاني

 . (4)ىبواسطة هذه القونها تصدر منها إحيث 

مملكة البدن وقواه الباطنة  ىن النفس هلا السلطنة علفإ ما النقطة الثالثةأو

وعليه فبطبيعة احلال  .ها واختيارهافنواعها حتت تصّرأة بكاّف ىوتلك القو ،والظاهرة

 .مزاحم هلا يف ذلك من غري ،رة فيها متام التأثريوهي مؤثِّ ،تنقاد حركة العضالت هلا

مل تكن  ،رة فيها متام التأثريومؤثِّ ،ة حلركة العضالتة تاّمرادة عّلولو كانت اإل

 ٌئ؛وهو خاط .مع فرض وجودها ،ولكانت عاجزة عن التأثري فيها ،للنفس تلك السلطنة

بل هلا صفات  ،رادةمنحصرة بصفة اإل فق النفس غريأن الصفات اليت توجد يف أل

  .ناحية هذا من .كصفة اخلوف وحنوها ى،خرأ
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 ،ب عليها آثار قهرًاذا حصلت يف النفس ترتتَّإن صفة اخلوف إ ىخرأ ومن ناحيٍة

ومن املعلوم  .هما، وحنوواصفرار الوجه ،كارتعاش البدن ،فسلنوبغري اختيار وانقياد ل

العلة  ىب املعلول علبها عليها كرتتُّحيث كان ترتُّ؛ عن االختيار فعال خارجٌةن تلك األأ

نقطة الفرق بني  يذن ما هإفعال فلوجود األ ةة تاّميضًا عّلأرادة فلو كانت اإل ة.التام

ضوء هذه  ىذ علإ ؟صفة اخلوف ىبة علفعال املرتّترادة واألصفة اإل ىفعال املرتتبة علاأل

من دون واقع  ،بْسال بالتسمية فَحإفرق بينهما  فال ،واحد طاٍرإهما يف  ةالنظرّي

 .(7)صاًلأموضوعي هلا 

ز يف أن عالم يرتكَّن االختالف بني األأ ة، وهيهذه النتيج ىإىل هنا حنصل عل

ينفك عن  كان ال ْنإـ الذي هو فعل نفساني ـ ح بأن االختيار يصرِّ &صفهانيق اإلاحملّق

لكون  ؛فيكون فعاًل قهريًا ،رادةمن العلم والقدرة واإل ،الصفات املوجودة يف النفس

فهي  ،حاتن تلك الصفات مرجِّأو ،عنها كان ينفّك ْنإو ة؛اختياري ال، ةقهرّي ئهمباد

ته بعّل اّلإيوجد املعلول  وال ،ة ناقصةحوال عّلبضميمة النفس املوجودة يف مجيع األ

ول ح يف األم الفرق بني الفعل االختياري وغريه من حيث كفاية وجود املرجِّوتوهُّ ة.التاّم

 .(0)دون الثاني من الغرائب

عموم قاعدة أن  ىعل مبيّن &أفادهأن ما  ىتبتين عل &اخلوئي ومناقشة السيد

فرق بينها وبني املعاليل  وأنه ال ،يضًاأ ةفعال االختياريألمل جيب مل يوجد ل الشيء ما

وكذا غريها من الصفات  ،رادةن اإلإ ىخرأومن ناحية  .هذا من ناحية .الطبيعية

ن إ ةومن ناحية ثالث .لوجود الفعل يف اخلارج ةة تامن تكون عّلأتصلح  ال ،النفسانية

 ئليست من مباد ،رادة وما شاكلهاكالعلم والقدرة واإل ،الصفات املوجودة يف النفس

بل  ،كي يوجد فيها قهرًا عند وجود هذه الصفات ؛قه يف النفسوجود االختيار وحتقُّ

نها إف ،الصفاتوهذا خبالف تلك  .نه فعل النفس وحتت سلطانهاإحيث  ،هو مباين هلا

ن ما أ ضوء هذه النواحي يظهر ىوعل .طار اختيار النفس وسلطانهاإخارجة عن  موٌرأ

تقدير انفكاكه عن النفس مع هذه الصفات علة  ىمن أن االختيار عل ،&أفاده

والسبب يف  ؛ًاجّد ئة، خاطته التاّمبوجود عّل اّلإيوجد  ن املعلول الأ، مع ةتاّم ال ،ناقصة

وليس  ،يعقل انفكاكه عنها فال ،م من أن االختيار ذاتي للنفسما تقدَّ :واًلأ :ذلك
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يفتقر يف وجوده  ن الفعل الإ :وثانيًا ة.فعال االختياريحال سائر األة حاله من هذه الناحي

 ،له ن النفس فاعٌلأواملفروض  ،بل هو حيتاج إىل وجود فاعل ،له ةة تاّمإىل وجود عّل

 . (9)ةة تاّمممكن حيتاج إىل عّل وكّل ،ن الفعل ممكنأمن  &أفادهملا  ىمعن ذن الإف

 

  ــــــ املشكلة من منظار الشهيد الصدر حّلـ 6

 .وهو مفهوم السلطنة ،مكاننطرح مفهومًا ثالثًا يف مقابل مفهومي الوجوب واإل

  :ة نقاطح ذلك يف عّدكما نوضِّ ،اجلرب ىوهذا الوجه هو الذي يبطل به الربهان عل

قام عليها  ن قاعدة )الشيء ما مل جيب مل يوجد( لو كانت قاعدًةإ: وىلاأل

يقبل  اذ ما يقوم عليه الربهان العقلي ال ؛لاللتزام بالتخصيص ىمعن الربهان فال

 ةبل هي قاعدة وجداني ،نها ليست قاعده مربهنةأالصحيح  ولكّن .التخصيص والتقييد

 وجد بال ذلك بأن احلادث لو ىن عليربه كان قد ْنإو ،ّولية للعقلمن املدركات األ

 ىرتلكّنك  .وهو حماٌل ،حجِّمر اآلخر بال ىحد املتساويني علأعّلة ووجوٍب للزم ترجيح 

يوجد بال  عن أن املعلول ال ىخرأح هي عبارة مرجِّ ح بالالرتجُّ أون استحالة الرتجيح أ

ص من مع التخلُّ ،من الرجوع يف هذه القاعدة إىل الفطرة السليمة دَُّب ذن فالإعّلة. 

حكم الفطرة والوجدان بهذه  ىهو مد ما ىلنر ،لفاظتشويش االصطالحات واأل

 . ةفننتقل إىل النقطة الثاني ،القاعدة

يكفي  مكان الذاتي الن جمرد اإلأن الفطرة السليمة حتكم بإ: الثانية

  :نه يكفي لتصحيح الوجودأالعقل  ىحدهما رأأ ذا وجدإ ،مرانأوهنا  .للوجود

ح حِّ، ويصنه يكفي خلروجه عن تساوي الطرفنيإف ،: الوجوب بالغريحدهماأ

 الوجود. 

العقل بفطرته  ىيف العامل ميلك السلطنة رأ : السلطنة. فلو وجد ذاٌتوالثاني

مع ن السلطنة تشرتك إ :وتوضيح ذلك .هذه السلطنة تكفي للوجود السليمة أّن

فهي تشرتك  .منهما يف شيء ومتتاز عن كلٍّ ،مكان يف شيء، ومع الوجوب يف شيءاإل

مكان ختتلف عن اإل هالكّن ،ن نسبتها إىل الوجود والعدم متساويةأمكان يف مع اإل

ما أو، قه إىل مؤنة زائدةبل حيتاج حتقُّ ،حد الطرفنيأق يكفي لتحّق مكان اليف أن اإل
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حد أق ألجل حتّق ؛ليهاإآخر  شيٍء جة معها إىل ضّمالسلطنة فيستحيل فرض احلا

 مكان ال، بينما يف اإلوهو خلٌف ،ذ بذلك خترج السلطنة عن كونها سلطنةإ ؛الطرفني

ذن فالسلطنة لو وجدت إ .مكانضميمة خلف مفهوم اإل يلزم من فرض احلاجة إىل ضمِّ

 .من االلتزام بكفايتها دَُّب فال

 .ضميمة حاجة إىل ضّم لوجود شيء بال ةالكفايوهي تشرتك مع الوجوب يف 

لكن صدوره عن السلطنة ليس  ،ومتتاز عنه بأن صدور الفعل من الوجوب ضرورّي

ن يفعل( وحالة أوفرق بني حالة )له  ،ذ لو كان ضروريًا لكان خلف السطنةإ ؛ضروريًا

وينتزع  ،ن له أن يفعلأو ،طنةلوقد فرضنا أننا وجدنا مصداقًا للس .ن يفعل(أ)عليه 

 ،من الوجوب ال ،الفعل من السلطنة ـ باعتبار وجدانها هلذه النكات ـ مفهوم االختيار

 .من الصدقة وال

نه لو كانت هناك سلطنة يف أن املطلوب يف هذه النقطة الثانية أل وقد حتصَّ

 وكفت يف صدور الفعل.  ،العامل لكانت مساوقة لالختيار

 نسان اليف وجود اإل ةال شكَّ أن السلطن. نسان: وجود هذه السلطنة يف اإلالثالثة

إّننا  :بأن يقال مثاًل ،و بالوجدانأك بالشرع لثبات ذإمر يف بل ينحصر األ ،برهان عليها

وإننا حني يتّم الشوق األكيد يف أنفسنا  ،ندرك مباشرة بالوجدان ثبوت السلطنة فينا

 ىبناء عل ،بل نقدم عليه بالسلطنة ،حدأليه إوال يدفعنا  ،نقدم عليه قهرًا ال حنو عمٍل

 :من قبيل ،النفس بالعلم احلضوري ىمور املوجودة لدأن حالة السلطنة من األ ىدعو

و أهذا كما أن حالة احلب  ىوعل .و البغضأ و حالة احلّبأو العطش أحالة اجلوع 

سطنة كذلك ال ،غبار فيه مر وجداني الأنها إبل  ،حيتاج إىل الربهان ثباتها الإالبغض 

 . (18)ةفعال االختياريإىل األ ةنسان بالنسبيف وجود اإل

 

 ــــــ نتيجة البحث

االختالف اجلوهري يف املدرستني يف مسألة كيفية صدور الفعل االختياري من 

 .النفس

 ،رادةباإل ىز يف أن هذا الفعل يستند إىل العلة اليت تسّموهذا االختالف يرتكَّ
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الذي  ،و أنه يستند إىل عنصر االختيارأ ،كاخلوف ،مبا أنها صفة من صفات النفس

 .ة من قواهاوساطة قّو يصدر عنها بال ،ذاتي من النفس هو فعٌل

ذا كانت إحيث  ،نسانيةر يف منهج التحقيق يف العلوم اإلوهذا االختالف يؤثِّ

واحملقق  &ق اخلراسانيرأي احملّقى عل ،فعال االختياريةة تامة يف صدور األرادة عّلاإل

 ،سانية والعلوم الطبيعيةنفرق جوهري بني منهج حتقيق العلوم اإل ، فال&صفهانياإل

ساحة  ىثم تطرح عل ة،حيث يستنتج الفرضية من املعلومات السابقة املرتبطة باملشكل

ابلة لالعتماد ق ةعلمي ةّنها نظريأدتها القرائن التجريبية فيحكم بأيَّ ْنإف ة؛التجرب

فرق بني العلوم  بال ،ها نظرية علميةأّن علىتقبل  فال ةطلتها التجربأب ْنإو ؛عليها

ساس لصدور ذا قلنا بأن االختيار هو العنصر األإ ولكْن ية.والعلوم الطبيع ةنسانياإل

ر بالرتجيحات العقلية ، فهو يتأثَّ&ق النائيينمدرسة احملقِّى كما هو مبن ،فعالاأل

ومن هذه النقطة  ة.ة خارجيعن عّل ال ،دليل فعال عنهذا تصدر األ ىوعل ة،والفكري

 ،من جهة منهج التحقيق ،والعلوم الطبيعية ةنسانيساسي بني العلوم اإلينطلق الفرق األ

والعوامل اليت  ة،فعال االختياريمن حتقيق دليل األ دَُّب ول اليف القسم األ هّنإحيث 

ص عن العلة من التفحُّ دَُّب يف القسم الثاني ال ولكْن ،حة لعنصر االختيارصارت مرجِّ

 .اخلارجية

ن احلوادث يف ساحة العالقات إ :ن نقولأنا نضوء هذا االختالف ميك ىوعل

تابعة  يةيف العلوم الطبيع ةاحلوادث الطبيعي ولكّن ،تابعة للقاعدة والدليل ةاالجتماعي

 للقانون العيين احلاكم عليها.

 

 

الهوامش
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 الشهيد الصدر 

 ة حلساب االحتماالتواألسس البديهّي

 

 محمود مرواريدد. 

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ مدخلـ 1

كثريًا يف ب وتفّرع من الرياضيات، حيث تشعَّ ًاحساب االحتماالت فرع ُيعّد

اآلونة األخرية. وعلى الرغم من أن جذور هذه النظرية تعود إىل القرن السادس عشر 

حيث نشاهدها يف الرسائل املتبادلة بني باسكال وفرما، ولكنها حتى بداية  ،للميالد

. ويف بداية القرن العشرين كان (1)بديهية القرن العشرين مل تتبلور على شكل منظومٍة

أجرى تبويبًا لألصل البديهي  ْنل َمالروسي )كوملوغروف( هو أّو عامل الرياضيات

. ويف هذا التبويب ـ مثل مجيع منظومات األسس البديهية ـ (2)لنظرية حساب االحتماالت

، ليتّم (3)من املسائل اجلوهرية بوصفها من األسس والقواعد البديهية يؤخذ عدٌد

ة. تعرف األسس البديهية لكوملوغروف وفقًا للطريقة القياسي ،استنتاج القضايا منها

يف الوقت الراهن إىل حدٍّ ما بوصفها من األسس البديهية الثابتة حلساب االحتماالت، 

وهناك بطبيعة احلال تبويبات أخرى للقواعد واألسس البديهية حلساب االحتماالت، 

 ها يف الغالب تعادل األسس البديهية لـ )كوملوغروف(. ولكنَّ

ى اآلن نظرية حساب االحتماالت منذ بداية ظهورها وحّت تباه أّنوامللفت لالن

كان هلا صالت متنّوعة بالدراسات الفلسفية. فقد كان هلذه النظرية استعماالت 
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وتأثريات متنّوعة يف خمتلف الفروع الفلسفية من جهة، كما كانت مثارًا لظهور 

املثال: عمد بعض الفالسفة أخرى. فعلى سبيل  الكثري من التساؤالت الفلسفية من جهٍة

إىل توظيف نظرية حساب االحتماالت يف بيان وشرح املنهج املعريف للعلوم التجريبية، 

وما إىل  ،وتفسري بعض املفاهيم املعرفية، وتنسيق برهان النظم على إثبات وجود اهلل

 ذلك من املوارد. 

ًا خرى تساؤاًل هاّملقد أثار توظيف هذه النظرية يف الفلسفة وغريها من العلوم األ

لدى الفالسفة، حيث قيل: ما هو التفسري أو التفسريات اليت ميكن تقدميها بشأن 

أخرى:  اليت تلعب الدور األهم يف نظرية حساب االحتماالت؟ وبعبارٍة «االحتمال»مفردة 

؟ فهل هي «االحتمال»ما هو سنخ احلقيقة اليت تعّبر عنها اجلمل املشتملة على مفردة 

 ؟عن أمر خارجي أو ذهين أو منطقيتعّبر 

فعندما نقول على سبيل املثال: )إذا ألقيت العملة على األرض سيكون احتمال 

ة عن ( هل نكون قد أخربنا عن حقيقة خارجية مستقّل%ظهور وجه النقش هو 

أم أننا خنرب بذلك عن وجود عالقة ، أذهاننا أم أننا خنرب عن مراتب حلاالتنا الذهنية

 ؟بني القضايامنطقية 

سع ال يتَّ ،م الفالسفة الغربيون تفسريات خمتلفة عن مفهوم االحتماللقد قدَّ

د أن امللفت لالنتباه أنه على الرغم من االختالف ْياجملال هنا للبحث يف تفاصيلها. َب

الكبري حول تفسري مفهوم االحتمال هناك شبه إمجاع على النظرية الصورية 

هو القول بأن شرط كفاية أّي  االعتقاد السائد بشكل عاّموالرياضية لالحتماالت. و

أو أن ينسجم  ،تفسري ملفهوم االحتمال هو أن ُينتج األسس البديهية حلساب االحتماالت

 معها يف احلّد األدنى. 

ه إىل أهمية ر مسلم يتنبَّل مفكِّلقد كان السيد الشهيد حممد باقر الصدر أّو

واسع يف البحوث الفلسفية.  ىل توظيفها على نطاٍقنظرية حساب االحتماالت، وعمد إ

من أجل حّل مسألة  ؛حيث قام باستثمارها يف كتابه )األسس املنطقية لالستقراء(

ات، وتقرير برهان النظم االستقراء، وشرح اعتبار املتواترات واحملسوسات واحلدسّي

لشهيد الصدر على إثبات وجود اهلل، وما إىل ذلك من املوارد األخرى. كما قام ا
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يف مسائل من  ،بتوظيف نظرية حساب االحتماالت يف حقل علم الكالم وأصول الفقه

 . (4)ية التواتر، واإلمجاع، والشهرةة، وحّجقبيل: إثبات النبّوة اخلاّص

م تفسريًا جديدًا ملفهوم االحتمال. وقد لقد حاول الشهيد الصدر بدوره أن يقدِّ

مال ـ يف واقع األمر ـ حجر األساس ألحباثه األخرى ل تفسري الشهيد الصدر لالحتمثَّ

حول نظرية حساب االحتماالت. ولوال هذا التفسري ملا كان بإمكانه توظيف نظرية 

حساب االحتماالت يف خمتلف املسائل الفلسفية والكالمية واألصولية. وميكن تقييم 

سوف أقتصر على بيان  أنين يف هذا املقال تفسري الشهيد الصدر من خمتلف الزوايا. إاّل

مدى انطباق تفسري الشهيد الصدر مع األسس البديهية حلساب االحتماالت فقط. 

 أخرى.  وأترك البحث يف اجلوانب األخرى من تفسري الشهيد الصدر جملاالٍت

م يف البداية تقريرًا عن األسس البديهية لنظرية االحتماالت طبقًا ما يلي نقدِّ ويف

. وبعد ذلك ستكون لنا إطاللة إمجالية للغاية &الشهيد الصدر للتبويب الذي اختاره

حول التفسريات املختلفة ملفهوم االحتمال. ثم نستعرض تفسري الشهيد الصدر ملفهوم 

ويف نهاية املطاف خنوض يف تناسب هذا التفسري وانسجامه مع األسس  .االحتمال

 البديهية لنظرية حساب االحتماالت. 

هيد الصدر ال ينسجم من بعض اجلهات مع تلك األسس وسنرى أن تفسري الش

مع  ،لتجاوز هذه املشكلة ؛م بعض املقرتحاتالبديهية حلساب االحتماالت. وعليه سنقدِّ

 . &احلفاظ على جوهر تفسري السيد الشهيد الصدر

 

 ــــــ األسس البديهية حلساب االحتماالتـ 2

قية لالستقراء( إىل تقرير عمد السيد الشهيد الصدر يف كتابه )األسس املنط

فه ملؤلِّ ،نقاًل عن كتاب )املعرفة اإلنسانية( ،«سي. دي. برود»األسس البديهية لـ 

 : كالتالي، ليجعله منطلقًا لبحثه «برتراند راسل»

، قيمة واحدة فقط، وهي P( A / Bقضيتني، سيكون لـ ) Bو  Aـ إذا كان 

 . Bيف فرض  Aحتمال ا

، هي األعداد احلقيقية الواقعة بني الصفر P( A / Bلـ ) ـ إن القَيم احملتملة
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 والواحد، باإلضافة إىل هذين العددين. 

 . P( A / B= ) ؛ لكان Aمستلزمًا لـ  Bـ لو كان 

 . P( A / B= ) ؛ لكان Aمستلزمًا لنقيض  Bـ لو كان 

 )أصل االتصال(. P A & B / C) = P (A / C). P (B / A & C ) ( ـ

 . (5))أصل االنفصال(( P A -P (A / C) + P (B / C) =  (A v B) P & B / C ( ـ

كما أسلفنا يف املقدمة فإن التبويب املثالي لألسس البديهية حلساب 

بني التبويب املتقدم  االحتماالت هو التبويب الذي قام به كوملوغروف. وإن الفارق اهلاّم

االحتماالت  وبني األسس البديهية لكوملوغروف يكمن يف أن )برود( يفرتض أولية

الشرطية، يف حني يعمد كوملوغروف إىل تعريفها غري شرطية طبقًا حلساب 

 االحتماالت. ومع ذلك ميكن أن نثبت يف نهاية املطاف أن هاتني املنظومتني متعادلتان. 

 إلشارة إىل أمرين، وهما: ويف ما يلي جتدر ا

: إن السيد الشهيد الصدر ال يعمل على توظيف النماذج املثالية يف معرض أواًل

إذ  ؛بيانه لألسس البديهية حلساب االحتماالت، وهكذا بالنسبة إىل األحباث التالية هلا

سوف نستخدم الرمز: ل / ح للداللة على احتمال »قال قبل التعريف بهذه األسس: 

ا نرمز بالالم إىل حادثة، وباحلاء إىل حادثة ّنإعلى افرتاض حادثة أخرى، أي حادثة 

 . (4)«أخرى، وبـ ل / ح إىل احتمال احلادثة األوىل على افرتاض احلادثة الثانية

طبقًا هلذا الكالم نستعمل )ل / ح( ليس مثااًل لكسر من الكسور، وإمنا هو 

أخرى. وقد عمد السيد  يكتب بصيغٍة ، حيثPيف احلقيقة املثال الرياضي )ح / ل( 

الشهيد الصدر إىل بيان قواعد برود على أساس هذه النماذج. إىل هنا ترتبط املسألة 

بالتمثيل فقط، وليس هناك مشكلة كبرية من هذه الناحية. وإمنا تأتي املشكلة 

عندما يتعامل السيد الشهيد مع مثال )ل على ح( بوصفه من الكسور. ومن الواضح أن 

كامل، وإن اخللط  بشكٍل Bعلى  Aخيتلف عن مفهوم  P( A / Bاملفهوم الرياضي لـ )

ي إىل نتائج خاطئة. وسوف نرى أن السيد الشهيد الصدر قد بني هذين املفهومني يؤّد

 وقع يف مثل هذا اخللط. 

كل قيمة احتمالية لعدد حقيقي تقع  : حبسب القاعدة الثانية لربود فإّنوثانيًا
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وهذا التفسري  :(7)د أن السيد الشهيد الصدر يقول يف اهلامشْيبني الصفر والواحد، َب

نه يشمل إلألعداد احلقيقية خمالف للمصطلحات املتداولة يف علم الرياضيات متامًا؛ إذ 

 .جمموع األعداد احلقيقية وغريها من األعداد الصامتة

يد الشهيد الصدر من هذا التفسري التوفيق بني األسس البديهية ورمبا أراد الس

إذ سنرى أنه طبقًا لتعريف السيد  ؛مه ملفهوم االحتماللربود وبني التعريف الذي قدَّ

 أن هذا يف حّد الشهيد الصدر ال ميكن الحتمال أّي حادثة أن يكون عددًا صامتًا. إاّل

سيد الشهيد الصدر؛ إذ يف العلوم ل إحدى نقاط الضعف يف تعريف الذاته يشكِّ

إسناد االحتماالت الصامتة إىل الكثري من  يتّم ،ة الفيزيائية منهاوخاّص ،التجريبية

األحداث. ومن هنا كان على السيد الشهيد الصدر أن يصلح تعريفه لالحتمال، ال أن 

 يصلح األصل الثاني لربود. 

 

 ــــــ لنظرة عابرة إىل التفسريات املختلفة لالحتماـ 3

تقّدم أن أشرنا إىل أنه على الرغم من اإلمجاع التقرييب بشأن النظرية الصورية 

ًا بشأن تفسري مفهوم االحتمال. وهناك يف أن هناك نزاعًا حاّد حلساب االحتماالت، إاّل

ض هلا على حنو ما يلي نتعرَّ ويف .ة تفسريات بشأن االحتمالى اآلن سّتاحلّد األدنى حّت

 مجال: اإل

إن االحتمال يعين خمرج قسمة عدد احلاالت املطلوبة على ـ التفسري التقليدي: 

عندما نرمي الزهر يكون خروج العدد  :جمموع احلاالت املمكنة. فعلى سبيل املثال

(، وعدد و و الزوجي هو النصف؛ ألن عدد احلاالت املطلوبة هو ثالث حاالت )أي: 

 . جموع احلاالت هو 

مبعنى مقدار  Bعلى افرتاض القضية  Aاحتمال القضية نطقي: ـ التفسري امل

من الناحية املنطقية فإن  Aأنتجت  B. فلو أن Aللقضية  Bدرجة استلزام القضية 

. ويف غري هذه الصورة سيكون هذا االحتمال مبقدار سيكون  Bيف فرض  Aاحتمال 

 . (0)يقّل عن الواحد

هو درجة االعتقاد الذي يتكون لدى إن احتمال القضية ـ التفسري الذهين: 
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الشخص جتاه قضية من القضايا. وطبقًا للتفسري الذهين ال يشرتط أن تكون درجات 

ر ى مع افرتاض توّفاالحتمال متساوية بالنسبة إىل مجيع العقالء، بل من املمكن حّت

 آلخر.  الشواهد املتساوية أن ختتلف درجات االحتمال شّدة وضعفًا من شخٍص

 : نين خمتلفيإن هلذا التفسري تقرير: (9)تفسري التكراري أو التواتريـ ال

عبارة عن جمموعة من األحداث املتناهية اليت  B: إذا كان أـ التكرار املتناهي

 Bيف الفرض  A، سيكون احتمال Bواقعًا حتت جمموعة  Aحتققت بأمجعها، وكان 

 . Bعلى عدد أعضاء  Aخارج قسمة عدد أعضاء 

ر : لنفرتض أن واقعة من قبيل رمي الزهر تتكّرالتكرار الالمتناهيب ـ 

حبيث لو جنح هذا التكرار إىل الالتناهي، فإن خارج قسمة عدد املوارد اليت  ،بكثرة

رمية( على عدد  خروج األعداد الزوجية يف كّل :ة )من قبيلخترب عن نتيجة خاّص

الصفر والواحد. ويف هذه الصورة ، سيرتاوح بني a :جمموع الرميات إىل عدد من قبيل

 . aسيكون احتمال تلك النتيجة مساويًا لـ 

فطبقًا لبعض  .إن للتفسري التمايلي تقريرات متنّوعة: (18)ـ التفسري التمايلي

التقارير إن احتمال وقوع حادثة يف إطار الظروف املفرتضة عبارة عن مقدار الدرجة 

تلك الظروف، أو بعبارة أخرى: مقدار الدرجة قها يف اليت متيل تلك احلادثة إىل حتّق

قها. وطبقًا لتقرير آخر: عندما نقول إن احتمال اليت متيل الشروط املفرتضة إىل حتّق

فإن املراد من ذلك هو أن تلك  للتكرار Pحتقق نتيجة خاصة يف ظروف قابلية الفرضية 

اليت تكون  الظروف إذا كانت متيل إىل التكرار بشكل كبري فإن نسبة املوارد

 . Pمطابقة للنتيجة املنشودة إىل جمموع املوارد ستكون مقاربة لـ 

ط درجة االعتقاد إن احتمال قضية عبارة عن متوّس: (11)ـ تفسري الذهن اجلمعي

 . (12)ن لدى فئة اجتماعية بشأن تلك القضية، وليس درجة اعتقاد شخص بعينهاملتكوِّ

م بدوره تفسريًا لالحتمال، وقد وكما سنرى فإن السيد الشهيد الصدر يقدِّ

عرضه يف إطار تعريفني خمتلفني. والتعريف األول يقرب من بعض اجلهات من التفسري 

من خالل االلتفات إىل  وأما التعريف الثاني فهو التفسري التقليدي. ولكْن ؛الذهين

السعي املسائل اجلديدة اليت نشاهدها يف آراء السيد الشهيد الصدر، وما يقوم به من 
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مه ميكن اعتبار التفسري الذي يقدِّ ،إىل رفع املشاكل املوجودة يف التفسري التقليدي

 . الشهيد الصدر تفسريًا مستقالًّ

 

 ــــــ تفسري السيد الشهيد الصدر ملفهوم االحتمالـ 4

يعمد السيد الشهيد الصدر إىل بيان تفسريه بعد دراسة التفسريات التقليدية 

نه ـ كما إ؛ إذ «التفسري اإلمجالي»والتكرار املتناهي. وميكن تسمية هذا التفسري بـ 

. وبطبيعة احلال فإن السيد (13)وثيق سنرى ـ يقوم على مفهوم العلم اإلمجالي بشكٍل

بأن هذا التفسري ميكن بيانه يف إطار تعريفني الشهيد الصدر يذهب إىل االعتقاد 

كال هذين التعريفني  أّن إاّل ،ومعترب وكال التعريفني مقبوٌل .ني عن االحتمالمستقّل

أن  «التفسري اإلمجالي»يقوم على مفهوم العلم اإلمجالي. ومن هنا ميكن ملصطلح 

 يشمل كال التعريفني. 

العلم »فهوم العلم اإلمجالي. إن لقد قام السيد الشهيد الصدر أواًل بشرح م

العلم »من املصطلحات املتداولة يف علم أصول الفقه، ويقع يف قبال  «اإلمجالي

ًا سيزورني يف د، كأن أعلم بأن علّيحمدَّ ق علم اإلنسان بأمٍر. أحيانًا يتعّل«التفصيلي

يف  واحد، وهو جميء علّي هذا اليوم. ويف هذه الصورة سيكون العلم مرتبطًا بشيٍء

يف بعض احلاالت يكون املعلوم  ى هذا العلم بالعلم التفصيلي. ولكْنهذا اليوم. ويسّم

ا علي أو حسن أو د ـ إّمأعلم بأن شخصًا غري حمدَّ د، كأْنوغري حمدَّ أمرًا مبهمًا

ق العلم بثالثة أمور، وهي: جميء لي يف هذا اليوم. فهنا يتعلَّ حسني ـ سيقوم بزيارٍة

. ويطلق على هذا العلم مصطلح العلم (14)، وجميء حسنيعلي، وجميء حسن

 . (طرف العلم اإلمجالياسم )واحد من هذه األمور الثالثة  اإلمجالي، ويطلق على كّل

يكون هناك تنافر بني  فأحيانًا ؛والعلم اإلمجالي ينقسم بدوره إىل قسمني

الي هو الذي أطراف العلم اإلمجالي، مبعنى أن نعلم بأن أحد أطراف العلم اإلمج

ق ال غري، كأن أعلم بأن أحد أصدقائي سوف يأتي إىل زيارتي يف هذا اليوم. سيتحّق

وأحيانا تكون أطراف العلم اإلمجالي متناغمة فيما بينها، مبعنى أن حيتمل أن يتزامن 

حدوث طرفني أو أطراف يف العلم اإلمجالي، كأن أعلم بأن واحدًا من أصدقائي يف 
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ي إىل زيارتي. وكلما كانت أطراف العلم اإلمجالي منسجمة مع األدنى سيأت احلّد

بعضها ميكن بيانه على صيغة العلم اإلمجالي الذي تكون أطرافه متنافية. فعلى 

األدنى )علي أو حسن أو  عندما أعلم بأن واحدًا من أصدقائي يف احلّد :سبيل املثال

ق واحدة من سوف أعلم بتحقُّحسني( سيأتي إىل زيارتي فإن هذا يف احلقيقة يعين أني 

 : التاليةاحلاالت 

 وحده.  ـ جميء علّي

 ـ جميء حسن وحده. 

 ـ جميء حسني وحده. 

 دون حسني.  ،وحسن ـ جميء علّي

 دون حسن.  ،ـ جميء علي وحسني

 دون علي.  ،ـ جميء حسن وحسني

 ـ جميء الثالثة معًا. 

علم إمجالي ذي  فإننا يف كّلواضح أن هذه احلاالت السبعة متنافية. وعليه 

 ة: التاليأطراف متنافية نواجه املسائل 

 د. غري حمدَّ أـ العلم بشيٍء

واحد منها أن  ب ـ جمموعة األطراف، مبعنى جمموع األمور اليت ميكن لكّل

 د )املعلوم باإلمجال(. يكون هو ذلك األمر غري احملدَّ

زاء كل إإذ هناك ب ؛األطرافج ـ جمموعة االحتماالت املتناظرة مع جمموع 

طرف من أطراف العلم اإلمجالي احتمال قائم على كون ذلك الطرف هو ذلك الشيء 

 د )املعلوم باإلمجال(. غري احملدَّ

 د ـ التنايف بني األطراف وعدم انسجامها. 

وقد عمد السيد الشهيد الصدر إىل تقديم التعريفني اآلتيني لالحتمال على 

لي ذي األطراف املتنافية )وعليه فإننا كلما استعملنا مصطلح أساس العلم اإلمجا

 كان مرادنا العلم اإلمجالي ذي األطراف املتنافية(:  «العلم اإلمجالي»

االحتمال الذي ميكن حتديد قيمته هو دائمًا عضو يف جمموعة التعريف األول: 
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تساوي دائمًا ناتج قسمة االحتماالت اليت تتمّثل يف علم من العلوم اإلمجالية، وقيمته 

فإذا  .رقم اليقني على عدد أعضاء جمموعة األطراف اليت تتمّثل يف ذلك العلم اإلمجالي

رمزنا لكل عضو يف جمموعة االحتماالت بـ )س(، وإىل رقم اليقني بـ )ل(، وإىل عدد 

أعضاء جمموعة األطراف بـ )ح( فإن قيمة )س( هي ناتج قسمة )ل( على )ح(، أي ل / 

فاالحتمال يف هذا التعريف ليس له عالقة ونسبة موضوعية بني حادثتني، وليس ح. 

جمّرد تكرار وجود إحدى الفئتني يف أعضاء الفئة األخرى، بل هو تصديق بدرجة 

 معينة ناقصة من درجات االحتمال. 

أن جنعل الكسر ل / ح رمزًا لنسبة البسط يف املقام، بأن التعريف الثاني: 

عضو من أعضائها  كّل وعة األطراف تشتمل على مراكز حيتّلر أن جممنتصوَّ

على جمموعة أطراف العلم اإلمجالي، و)ل(  داالًّمركزًا من تلك املراكز، وجنعل )ح( 

ث عن حتديد درجة احتماله من مراكز يف ه الشيء الذي نتحدَّعلى عدد ما حيتّل

لك عالقة بدرجات د ذجمموعة األطراف. ]ويف هذه الصورة ال يكون لالحتمال بع

 . (15)تصديق الفرد[

عدد أطراف العلم اإلمجالي، وعلى  Bرقم اليقني، و Aل يف التعريف األول ميّث

ل درجة خاصة من االحتمال؛ ألن هذا الكسر هو ميّث A  /Bهذا األساس فإن الكسر 

ناتج تقسيم رقم اليقني على عدد أطراف العلم اإلمجالي، وبذلك فإنه يظهر جزءًا من 

 ل ـ مبعنى من املعاني ـ جزءًا من العلم. إن الكسرلعلم، وهكذا فإن االحتمال يشّكا

A  /Bِّن نسبة البسط إىل املقام؛ ألن البسط إمنا هو رقم ، يف هذا التعريفني ال يبي

رًا يف اليقني، واملقام عدد أطراف العلم اإلمجالي، وال معنى ألن يكون اليقني متوفِّ

نة؛ ألن اليقني ليس من أعضاء جمموعة األطراف، ليكون موجودًا األطراف بنسبة معيَّ

 . (14)نة كـ )النصف أو الربع( مثاًلبينها بنسبة معيَّ

للسيد الشهيد الصدر لالحتمال )طبقًا  إن هذه العبارة تعكس الفهم اخلاّص

حيث يتّم تقسيمه على  ،للتعريف األول(. فهو يرى أن اليقني كمية قابلة للقسمة

العلم اإلمجالي، متامًا كما ميكن تقسيم التفاحة إىل قسمني. فعندما تقسم أطراف 

(. وإن الواحد /  شخص هي النصف )أي  التفاحة بني شخصني ستكون حصة كّل
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ثنني يبني عدد األقسام، وهكذا إذا كان ن عدد التفاحات، وااليف هذا الكسر يبيِّ

(. /  رجة النصف من اليقني )كل طرف حيصل على د للعلم اإلمجالي طرفان، فإّن

ن إثنني يرمز إىل عدد األطراف. وحيث وإن الرقم واحد هنا يرمز إىل رقم اليقني، واال

فإن كل واحد من أجزاء اليقني سيكون عبارة عن تصديق ناقص،  اليقني تصديق تاّم

 . (االحتمالـ )ر عنه بأو هو ما ُيعبَّ

ل ال ميّث Aأن  ف العلم اإلمجالي، إاّلإىل عدد أطرا Bويف التعريف الثاني يرمز 

ن درجة التصديق. طبقًا هلذا ال يبيِّ A  /B رمزًا لرقم اليقني. وعلى هذا األساس فإن

ن األطراف املطلوبة )أي األطراف املستلزمة للواقعة املنشودة(، يبيِّ Aالتعريف فإن 

 . (17)ن نسبة تكرار البسط يف املقاميبيِّ A  /Bوعليه فإن 

إن التعريف الثاني ال يعدو أن يكون هو التفسري التقليدي لالحتمال. كما أن 

ن االحتمال يف إالتعريف األول يشبه ـ من بعض اجلهات ـ التفسري الذهين لالحتمال؛ إذ 

من درجات العلم. ويف  هذا التعريف ـ كما هو احلال يف التفسري الذهين ـ يعترب درجًة

ل ينطوي على بعض الغموض. من ذلك أن السيد الشهيد ّوالوقت نفسه فإن التعريف األ

الصدر يف هذا التعريف يرى أن نسبة االحتمال إىل اليقني هي نسبة اجلزء إىل الكل، 

 من اليقني.  وعلى حّد تعبريه فإن االحتمال جزٌء

واحد  هل ميكن تقسيم احلالة الذهنية لليقني بني احتمالني قيمة كّل ولكْن

صف، كما هو احلال بالنسبة إىل قطع التفاحة إىل نصفني؟ يبدو أن ل النمنهما متّث

إن  :اجلواب عن هذا السؤال هو النفي. ففي اإلدراك الذهين لالحتمال عندما نقول

احتمال ظهور النقش عند رمي العملة املعدنية يبلغ النصف ال نريد منه أن حالة اليقني 

إمنا ميثل  /  ق بالنقش. إن كسر علَّالذهنية تنشطر إىل نصفني، وإن شطرًا منها يت

هو أن  Pثنني )ظهور النقش عند الرمية( هنا عددًا حقيقيًا، وإن معنى الواحد على اال

 احتمال هذا االعتقاد يبلغ النصف. 

وبطبيعة احلال رمبا كان مراد السيد الشهيد الصدر من التعريف األول هو أن 

املعدنية )بوصفه عددًا حقيقيًا( هو نصف  درجة احتمال ظهور النقش عند رمي العملة

درجة اليقني، وهذا الكالم باعتبار اإلدراك الذهين ُيعّد أمرًا صحيحًا، ولكن الذي 
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آخر. فإن الذي ُيفهم من ظاهر كالمه هو  ُيفهم من عبارات السيد الشهيد الصدر شيٌء

تمال )بوصفه عددًا من اليقني، ال أن درجة االح أن االحتمال )بوصفه حالة ذهنية( جزٌء

آخر يقول  يف موضٍع للسيد الشهيد تصريٌحيوجد حقيقيًا( هو نصف درجة اليقني. كما 

. وهذا شاهد آخر (10)متساو فيه: إن العلم اإلمجالي يتّم تقسيمه بني أطرافه بشكٍل

 إىل األجزاء.  على أنه يعترب النسبة القائمة بني اليقني واالحتمال هي نسبة الكّل

أخرى. فطبقًا هلذا  ة إىل ذلك فإن التعريف األول يواجه مشكلًةوباإلضاف

احتمال مساوية لتقسيم رقم اليقني على عدد أطراف العلم  التعريف تكون قيمة كّل

ي إىل عدم تطابق التعريف األول مع اإلمجالي. وكما سيأتي فإن هذا األمر سيؤّد

 .كامل القواعد البديهية لنظرية حساب االحتماالت بشكٍل

  

 ــــــ ة حلساب االحتماالتالتعريف الثاني لالحتمال والقواعد البديهّيـ 5

م بنظر االعتبار ندخل يف تفاصيل أصل املسألة )أي تطابق بعد أخذ ما تقدَّ

تفسري العلم اإلمجالي مع القواعد البديهية لنظرية حساب االحتماالت(. يدرس السيد 

فإنه يذهب إىل  ،التعريف الثاني مع هذه األسساًل مدى تطابق الشهيد الصدر أّو

كامل، وفوق ذلك فإن  االعتقاد بأن التعريف الثاني يتطابق مع هذه األسس بشكٍل

 بعض هذه األسس هي من نتائج التعريف الثاني. 

( ) رقم يبدو أن ادعاء السيد الشهيد الصدر غري صحيح؛ ألن األصل البديهي

 .هلا يف إطار التعريف الثانييشتمل على نتائج ال ميكن إدخا

لنفرتض أنين أعلم  :ملموس وبسيط وميكن لنا بيان هذا األمر من خالل مثاٍل

أن عليًا سيأتي اليوم وحده لزيارتي، أو أن حسنًا هو الذي سيأتي اليوم وحده لزيارتي. 

بلون أبيض وأزرق وأخضر،  ،وافرتضوا أيضًا أني أعلم أن عليًا ميتلك ثالثة قمصان

ا حسن فليس لديه سوى قميص واحد. فما هو مقدار احتمال أن يأتي علي لزيارتي وأم

 : التاليبالقميص األبيض؟ ميكن بيان درجة هذا االحتمال من خالل جدول الضرب 

= )علي يأتي  Pيف )علي يأتي(  P)علي يأتي / علي يأتي بالقميص األبيض( 

 . Pبالقميص األبيض( 
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إن احتمال أن يأتي علي لزيارتي هو  :القولطبقًا للتعريف الثاني ميكن 

النصف، كما أن احتمال جميئه لزيارتي بالقميص األبيض هو الثلث، وعليه طبقًا 

لقواعد الضرب فإن احتمال جميء علي بالقميص األبيض يبلغ السدس. وقد قام السيد 

شكلة هي د أن املْيالشهيد الصدر من خالل ذكر األمثلة املشابهة بسلوك ذات النهج. َب

أننا على أساس التعريف الثاني ال نستطيع أن نسند احتمال السدس إىل حادثة جميء 

علي لزيارتي بالقميص األبيض؛ ألننا سنحتاج إىل علم إمجالي يساعد سدس أطرافه 

ال وجود ملثل هذا العلم اإلمجالي.  إىل زيارتي بالقميص األبيض. ولكْن على جميء علّي

ة أنواع من الوهلة األوىل ميكن لنا يف هذا املثال أن نفرتض عّدننا يف إ :توضيح ذلك

مه للعلم اإلمجالي نفرتض التبويب ألطراف العلم اإلمجالي. ففي التبويب األول الذي نقدِّ

 وجود طرفني فقط: 

 يأتي لزيارتي.  ـ علّي

 ـ حسن يأتي لزيارتي. 

بالقميص  نعترب جميء علّيواضح أننا طبقًا هلذا التبويب ال نستطيع أن ومن ال

 ما حنن فيه.  األبيض واحدًا من طريف العلم اإلمجالي يف

 أما التبويب املمكن اآلخر فهو أن نفرتض للعلم اإلمجالي أربعة أطراف: 

 يأتي لزيارتي بالقميص األبيض.  ـ علّي

 يأتي لزيارتي بالقميص األزرق.  ـ علّي

  يأتي لزيارتي بالقميص األخضر. ـ علّي

 يأتي ألتى بالقميص األبيض.  ـ حسن يأتي لزيارتي، ولو كان علّي

 يأتي ألتى بالقميص األزرق.  ـ حسن يأتي لزيارتي، ولو كان علّي

 يأتي ألتى بالقميص األخضر.  ـ حسن يأتي لزيارتي، ولو كان علّي

بالقميص األبيض هو السدس.  طبقًا هلذا التبويب يكون احتمال جميء علّي

آخر مصيبًا ـ ال ميكن توظيف  ـ كما يقول السيد الشهيد الصدر يف موضٍع ولكْن

. وعليه ال ميكن أن (19)هذا النوع من القضايا الشرطية لتنظيم أطراف العلم اإلمجالي

إمجالي ميكن من خالله طبقًا للتعريف الثاني إسناد احتمال السدس  حنصل على علٍم
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 إىل زيارتي بالقميص األبيض.  إىل جميء علّي

أخرى: إن التعريف الثاني للعلم اإلمجالي ليس تعريفًا جامعًا؛ ألن األصل  بعبارٍةو

( يضع بني أيدينا احتماالت ال يشتمل عليها هذا التعريف. ويبدو أن هذه )رقم البديهي 

ال نواجه ما يتعلق بسائر األصول ف ( فقط، وأما يف)رقم املشكلة تقتصر على األصل 

مثل هذه املشكلة. وامللفت أن السيد الشهيد الصدر يف معرض إثباته لتناغم التعريف 

. ويف هذا املثال (28)واحد فقط الثاني مع هذا األصل إمنا يلجأ إىل ذكر مثاٍل

 ( يف إطار علٍم)رقم )باملناسبة( جند إمكان احلصول على نتيجة هذا األصل 

هذا األمر ال ميكن تعميمه. وهذا املقدار يثبت عدم كما رأينا فإن  إمجالي، ولكْن

يبدو أن باإلمكان إصالح التعريف الثاني حبيث  كفاية التعريف الثاني. ولكْن

 ص من هذه املشكلة. نتخلَّ

ة تنظيم أطراف العلم اإلمجالي. من لتوضيح هذه النقطة نضطر إىل بيان كيفّي

ذه املسألة ميكن لنا العثور على السيد الشهيد الصدر هل خالل توظيف طريقة حّل

(. ميكن )رقم والعمل على جعله منسجمًا مع األصل  ،طريق إلصالح التعريف الثاني

مهما السيد : يف كال التعريفني اللذين يقدِّلتاليبيان املسألة املذكورة على النحو ا

ميكن  ، ولكْن«عدد أطراف العلم اإلمجالي»الشهيد الصدر لالحتمال نشاهد عبارة 

يف العادة تنظيم جمموع أطراف العلم اإلمجالي بأشكال خمتلفة، حبيث يشتمل إسناد 

ـ على نتيجة خمتلفة. وهنا نتساءل: أي واحد  تنظيم خاّص االحتمال ـ على أساس كّل

من هذه النتائج احلاصلة من هذه التبويبات املمكنة جيب جعله أساسًا لتوزيع 

 االحتمال؟ 

ن تأخذ املثال السابق بنظر االعتبار، وبطبيعة احلال فإننا ميكن لك أ :فمثاًل

م ميكن لنا تبويب أطراف . وكما تقدَّة أن ندرس احتمال جميء علّينروم هذه املّر

ميكن لنا أن  :العلم اإلمجالي يف هذا املثال على أشكال خمتلفة. فعلى سبيل املثال

 وهما:  ،نرصد طرفني للعلم اإلمجالي فقط

 تي لزيارتي. يأ ـ علّي

 ـ حسن يأتي لزيارتي. 
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 .هي النصف وعلى أساس هذا التبويب ستكون القيمة االحتمالية جمليء علّي

 من ناحية أخرى ميكن لنا أن نفرتض أربعة أطراف للعلم اإلمجالي:  ولكْن

 يأتي لزيارتي بالقميص األبيض.  ـ علّي

 يأتي لزيارتي بالقميص األزرق.  ـ علّي

 ي لزيارتي بالقميص األخضر. يأت ـ علّي

 ـ حسن يأتي لزيارتي. 

]بالقميص األبيض[ هي  طبقًا هلذا التبويب تكون القيمة االحتمالية جمليء علّي

تبويب من هذين التبويبني ميكن لنا إسناد  الربع. وهنا نتساءل: على أساس أّي

 االحتمال؟ 

هذه املسألة. فهو يرى  التقدير حلّل قام السيد الشهيد الصدر مبحاولة تستحّق

أن هناك تبويبًا واحد فقط من بني مجيع أنواع التبويبات املوجودة ألطراف العلم 

ل قاعدة إلسناد االحتمال. وبالتالي فإن السيد الشهيد يقرتح اإلمجالي ميكنه أن يشّك

إذا أمكن تقسيم أحد أطراف العلم »لتنظيم أطراف العلم اإلمجالي:  التاليةالقاعدة 

ا أن مجالي إىل أقسام دون أن يناظره تقسيم لألطراف األخرى فهذه األقسام إّماإل

قسم من أقسام  فإذا كانت أصلية فيعترب كّل .وإما أن تكون فرعية ؛تكون أصلية

وإذا كانت األقسام فرعية فال  .الطرف عضوًا يف جمموعة أطراف العلم اإلمجالي

 . (21)«يكون الطرف عضوًا واحدًابل  ،قسم من أقسام الطرف عضوًا ُيعترب كّل

ما هو املراد من األقسام األصلية واألقسام الفرعية؟ حبسب تعبري السيد  ولكْن

إن األقسام الفرعية هي حاالت طرف من أطراف العلم اإلمجالي  :الشهيد الصدر

وليس هلا تأثري فيه. واألقسام األصلية هي حاالت هلا تأثري يف  ،متفّرعة على وجوده

 وجود ذلك الطرف الذي ينقسم إىل تلك األقسام.  تقرير

من خالل توظيف هذه القاعدة ميكن تنظيم أطراف العلم اإلمجالي يف املثال 

 ينقسم إىل ثالثة أقسام:  صحيح. فإن جميء علّي السابق بشكٍل

 بالقميص األبيض.  ـ جميء علّي

 بالقميص األزرق.  ـ جميء علّي
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 بالقميص األخضر.  ـ جميء علّي

ولكن ال يوجد أّي تأثري للقمصان يف جميئه. وعلى هذا األساس طبقًا للقاعدة 

بالقميص األبيض، وجميئه بالقميص األزرق، وجميئه  ل جميء علّيمة يشّكاملتقّد

 دَّطرفًا واحدًا من أطراف العلم اإلمجالي. وعليه ال ُب ،يف اجملموع ،بالقميص األخضر

وليس أربعة أطراف، وبالتالي ستكون  ،هنا من القول بوجود طرفني للعلم اإلمجالي

 هي النصف.  قيمة احتمال جميء علّي

ة تنظيم أطراف العلم اإلمجالي السيد الشهيد الصدر لبيان كيفّي إن طريقة حّل

لو من ال خت ع بقدرة شهودية عالية. وبطبيعة احلال يبدو أن هذه الطريقة من احلّلتتمتَّ

أخرى. ولنفرتض أننا  يف فرصٍة بعض الغموض والنواقص، وجيب تقديم تبويب أدّق

مقبول، وحصلنا على معيار  قنا يف الطريقة الشهودية للسيد الشهيد الصدر بشكٍلدقَّ

وحتديد ما هو األصلي والفرعي  ، مناسب د لتنظيم أطراف العلم اإلمجالي بشكٍلجيِّ

هذه األمور نعود إىل أصل املسألة، وهي كيفية انطباق يف هذا التبويب. مع افرتاض 

(. ونستعرض املشكلة مّرة ثانية: طبقًا )رقم التفسري اإلمجالي على األصل البديهي 

بالقميص األبيض هو النصف.  ( يكون احتمال جميء علّي)رقم لألصل البديهي 

ى من حّت ،االحتماليةولكن طبقًا للتعريف الثاني ال ميكن لنا إعطاء مثل هذه النسبة 

على منهج السيد الشهيد الصدر  خالل التنظيم املناسب ألطراف العلم اإلمجالي؛ إذ بناًء

 لتنظيم أطراف العلم اإلمجالي من افرتاض طرفني له:  دَّال ُب

 . ـ جميء علّي

 ـ جميء حسن. 

واليت  ،ال شيء من هذين االحتمالني ينطبق على الواقعة مورد البحث ولكْن

 بالقميص األبيض.  هي جميء علّي

د احتمال ويف احلقيقة فإن املشكلة تنشأ من أن التعريف الثاني إمنا حيّد

أو أن تكون  ،صحيح إذا كانت بنفسها طرفًا أصليًا للعلم اإلمجالي الوقائع بشكٍل

بالقميص األبيض  أن جميء علّي إاّل ،ناشئة من تركيب طرفني أو عّدة أطراف أصلية

يس واحدًا من األطراف األصلية للعلم اإلمجالي، وإمنا هو حالة فرعية لواحد من ل
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يشمل مجيع الوقائع  من صياغة التعريف وتغيريه بشكٍل دَّاألطراف األصلية. وعليه ال ُب

كل حالة فرعية  الفرعية وتركيباتها الفصلية أيضًا. والذي يزيد املسألة تعقيدًا هو أّن

متفاوتة.  حاالت فرعية أخرى، ومن هنا تكون للفرعية درجاٌت ميكنها أن تنقسم إىل

ة وقائع فرعية ذات فة من عّدوعليه من املمكن للواقعة املنشودة أن تكون بدورها مؤلَّ

درجات متفاوتة. ومع االلتفات إىل هذه املسألة يكون اخليار األفضل هو تعريف 

 . (22)عكسي االحتمال بشكٍل

 

 ــــــ لالتعريف العكسي لالحتما

مناسب )وكما نعلم  تنظيم أطرافه بشكٍل لنفرتض أن لدينا علمًا إمجاليًا مّت

فإن املفرتض أن لدينا أسلوبًا دقيقًا لتنظيم أطراف العلم اإلمجالي(، وعالوة على ذلك 

واحد من  قد مّت القيام بالتقسيمات الفرعية بالشكل الكايف واملناسب. مننح لكّل

 : التالينياألقسام األصلية والفرعية وزنًا مطابقًا للشرطني 

 . n/  قسم أصلي هو  وزن كّل ، فإّنnـ إذا كان عدد األقسام األصلية 

، وكانت wـ إذا كان الوزن عبارة عن حالة )سواء أكانت أصلية أم فرعية( 

ن كل واحد من احلاالت وز حالة فرعية أخرى، فإّن mهذه احلالة بدورها تنقسم إىل 

 . w  /m احلاصلة هو

عكسي على حتديد وزن مجيع األقسام.  إن الشرطني اآلنفني يعمالن بشكٍل

 Aة أقسام. عندها يتم تعريف الواقعة تركيب فصلي لعّد Aولنفرتض هنا أن الواقعة 

حلالة ف منها ايساوي جمموع أوزان األقسام اليت تتأّل A: إن االحتمال التاليعلى النحو 

A . 

كما نالحظ فإن هذا التعريف يشرتط أن تكون التقسيمات الفرعية كافية 

ومناسبة. والدليل على ذكر الشرط األول أن أقسام العلم اإلمجالي ال تكون دقيقة 

وجزئية باملقدار الكايف، وبذلك فإنها ال تنطبق على الواقعة مورد البحث. ويف هذه 

ك الواقعة ممكنًا. ففي مثال القميص إذا مل ندخل الصورة ال يكون حتديد احتمال تل

يف التقسيمات اجلزئية )واقتصرنا على أخذ القسمني األصليني بنظر االعتبار، وهما: 
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بالقميص األبيض؛  وجميء حسن( لن نستطيع حتديد احتمال جميء علّي ؛جميء علّي

أو تركيبهما  ،واحد من القسمني األصليني ألن هذه القضية ال تنطبق على أّي

 الفصلي. 

 تها( بشكٍلالتقسيمات الفرعية )مهما كانت درجة فرعّي كما جيب أن تتّم

إىل  . فقد يعمد شخص إىل تقسيم قضية جميء علّيمناسب. والدليل على ذلك واضٌح

 : التاليةاألقسام الفرعية 

 بالقميص األبيض.  ـ جميء علّي

 بالقميص امللّون.  ـ جميء علّي

م يكون احتمال جميء علي لصورة طبقًا للتعريف العكسي املتقّدويف هذه ا

امللفت هنا هو أن هذا التقسيم الفرعي مل  . ولكّن/  بالقميص األبيض هو الربع 

 إىل ثالثة أقسام فرعية، وهي:  بشكل مناسب؛ إذ جيب تقسيم جميء علّي ْزينَج

 بالقميص األبيض.  ـ جميء علّي

 ألزرق. بالقميص ا ـ جميء علّي

 بالقميص األخضر.  ـ جميء علّي

ل إىل تقسيمات فرعية منجزة بشكل مناسب؟ ولكن كيف ميكن لنا التوصُّ

إن نفس القاعدة اليت حتدد مناسبة التقسيم األصلي ميكن أن تكون معيارًا صاحلًا 

 لنأخذ التمثيل األخري بنظر االعتبار. :لصحة التقسيم الفرعي أيضًا. فعلى سبيل املثال

إىل قضيتني فرعيتني )جميء علي  نريد أن نرى هل جيب تقسيم قضية جميء علّي

بالقميص األبيض، وجميء علي بالقميص امللّون(، أو إىل ثالثة أقسام )جميء علي 

بالقميص األبيض، وجميء علي بالقميص األزرق، وجميء علي بالقميص األخضر(؟ 

نا جنهل لون القميص الذي سريتديه. ولكّنهلذه الغاية لنفرتض أننا نعلم أن عليًا يأتي، 

ثم ننظر طبقًا للقاعدة اليت منتلكها لتنظيم أطراف العلم اإلمجالي ما هو عدد 

أننا طبقًا هلذه  األطراف األصلية اليت جيب أن نرصدها للعلم اإلمجالي املفرتض. واضٌح

 التقسيمات القاعدة جيب أن نفرتض وجود ثالثة أطراف هلذا العلم اإلمجالي. إذن يف

 الفرعية جيب أن نرصد هذه األطراف الثالثة أيضًا. 
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من األشكال على  دير بالقول إن التعريف العكسي قد حافظ بشكٍلومن اجل

إن هذا التعريف مثل التعريف الثاني  :اًلفأّوروح التعريف الثاني للسيد الشهيد الصدر. 

إسناد االحتمال يف هذا التعريف يتم إن  :وثانيًايقوم على أساس مفهوم العلم اإلمجالي، 

التعريف الثاني  عنأن التعريف العكسي ميتاز  على أساس التقسيمات السابقة. إاّل

للسيد الشهيد الصدر بإمكانية استنتاج مجيع القواعد البديهية حلساب االحتماالت 

 منه. 

 

 ــــــ االحتماالتة حساب ة لنظرّيل لالحتمال والقواعد البديهّيالتعريف األّوـ 6

ما الذي ميكن قوله بشأن التعريف األول؟ هل يليب هذا التعريف القواعد 

 ؟البديهية لنظرية حساب االحتماالت

املتقدمة وهي رقم: ما يلي نبحث يف نسبة التعريف األول إىل األصول البديهية  يف

 ( على التوالي: ( و)( و)( و)( و))

أمام التعريف األول. طبقًا هلذا التعريف تكون ( يضع مشكلة واضحة األصل )

أن  احتمال مساوية لتقسيم قيمة اليقني على عدد أطراف العلم اإلمجالي، إاّل قيمة كّل

هذا األمر ال ميكن أن يكون صادقًا بالنسبة إىل بعض االحتماالت اليت حنصل عليها 

دينا صندوقًا يشتمل على لنفرتض أن ل :(. فعلى سبيل املثالمن طريق األصل البديهي )

أسود، ثم خنتار  أبيضان، والقرص  و ، وإن القرص و و ثالثة أقراص برقم 

قرصًا ال على التعيني، فما هي القيمة االحتمالية ألن يكون القرص املختار أبيض 

 (؟أو  اللون )أي احتمال أن يكون القرص املختار هو القرص 

= )القرص  /   P( أو القرص  ختيار )القرص إن ا( طبقًا لألصل البديهي )

 /  . ولكن ال ميكن اعتبار الكسر P( )القرص  + P( )القرص  - P( و 

تقسيم قيمة اليقني على عدد أطراف العلم اإلمجالي حبال من األحوال؛ ألن قيمة اليقني 

 يف نظرية حساب االحتماالت واحد. 

حبيث يغدو منسجمًا مع األصل البديهي كيف ميكن إصالح التعريف األول 

(؟ إن الغاية الرئيسة للسيد الشهيد الصدر من التعريف األول هو تأطري فكرة )
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التفسري التقليدي يف إطار الرؤية الذهنية لالحتمال. ولتحقيق هذه الغاية ليس من 

قيمة احتمالية  الضروري أن نقوم مبا قام به السيد الشهيد الصدر من جعل كّل

 ساوية لتقسيم قيمة اليقني على عدد األطراف. بل ميكن تعريف االحتمال بكّلم

، هو درجة اعتقاد Aيف فرض القضية  Bإن احتمال القضية »: التاليبساطة على النحو 

. إن هذا التعريف متامًا «Aيف فرض علمه بتحقق القضية  Bالشخص بتحقق القضية 

ال إذا أردنا توظيف الفكرة األصلية هو التفسري الذهين لالحتمال. وبطبيعة احل

للتفسري التقليدي )أي تعيني االحتماالت على أساس التقسيمات السابقة( وجب علينا 

آخر، وهو أن تكون درجة االحتمال مساوية لتقسيم احلاالت املطلوبة  االلتزام بأصٍل

االحتمال، على جمموع احلاالت املمكنة. وإن األصل املذكور هنا ليس تعريفًا ملفهوم 

األصل البديهي لتحديد »د مقداره فقط. ميكن تسمية هذا األصل بـ وإمنا هو حيدِّ

من إجراء بعض التغيريات يف هذا  دَّ. وكما سنرى ـ بطبيعة احلال ـ ال ُب«االحتمال

 أكمل.  األصل، وصياغته بشكٍل

باإلمكان إصالح التعريف األول من خالل جعله تعريفًا  هّنإ :حصيلة الكالم

 ،ذهنيًا لالحتمال، والقبول إىل جانب ذلك باألصل البديهي يف حتديد االحتمال

من أجل احلفاظ على نظرية  ؛باإلضافة إىل األصول البديهية لنظرية حساب االحتماالت

 التفسري التقليدية. 

(. إن التعريف األول ـ ل مع األصل )ثم ننتقل إىل حبث انسجام التعريف األو

اإلشكال  نفس( حاماًل لما يتعلق باألصل ) ى مع اإلصالح املقرتح آنفًا ـ يبقى يفحّت

فإن هذا األصل قد يسند احتماالت ال ميكن  ؛الذي كان قائمًا يف التعريف الثاني

ديد االحتمال مبعنى حت ،مهو ما تقدَّ استيعابها يف إطار التعريف األول. وطريق احلّل

ي. وبطبيعة احلال فإننا هنا ـ خالفًا للتعريف الثاني ـ ال نعرف االحتمال وب عكسبأسل

م جيب اعتبار التعريف األول هو ذات على االقرتاح املتقّد عكسي؛ إذ بناًء بشكٍل

التعريف الذهين لالحتمال: إن االحتمال يعين درجة اعتقاد الشخص. وبداًل من ذلك 

 األصل البديهي يف تعيني االحتمال، ونقوم بإعادة كتابته على حنو نعمل على تغيري

 عكسي. 
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مشكلة بني التعريف األول  وامللفت لالنتباه أن السيد الشهيد الصدر ال يرى أّي

( ه يدعي يف املقابل أن هذا التعريف ال ينسجم مع األصل )(. ولكّن( و)واألصل )

الصدر يكمن عدم انسجام التعريف األول مع  (. من وجهة نظر السيد الشهيد( و)و)

َيم االحتمال أن تكون صفرًا ( يف أنه بناء على األصل املذكور ميكن لِقاألصل )

طبقًا للتعريف األول فإن االحتمال  وواحدًا أو عددًا حقيقيًا بني هذين العددين. ولكْن

أو واحدًا؛ ألن هو ذات التصديق الناقص، ومن هنا ال ميكن أن تكون قيمته صفرًا 

ل التصديق الكامل، وقيمة الصفر تعين عدم وجود تصديق أبدًا. قيمة الواحد متّث

. ويبدو أننا (23)وعلى هذا األساس جيب اعتبار الصفر والواحد حدودًا خارجية لالحتمال

م ذكره فإن هذا التنايف لو عمدنا إىل إصالح التعريف األول باألسلوب الذي تقدَّ

وطبقًا للصيغة املستصلحة للتعريف األول يكون االحتمال هو درجة سيزول أيضًا، 

االعتقاد )أو درجة التصديق(، ال درجة التصديق الناقص أو ذات التصديق الناقص. 

ميكن لدرجة التصديق أن تكون صفرًا، وعندها يكون التصديق منتفيًا، وقد 

كون التعريف األول تكون واحدًا، وعندها يكون التصديق تامًا وكاماًل. وعليه ي

 كامل.  ( بشكٍلمنسجمًا مع األصل )

وهنا نتساءل: هل التعريف األول يف صيغته املستصلحة منسجم مع األصلني 

( يقول: (؟ من ناحية قد يكون اجلواب بالنفي؛ ألن األصل البديهي )( و)البديهيني )

د. طبقًا للتعريف مساٍو لواح Bيف الفرض  Aفإن احتمال  Aمستلزمًا لـ  Bإذا كان 

يقينية يف فرض  Aيعين اعتبار  Bيف الفرض  Aاألول فإن اعتبار واحدية االحتمال 

ال تكون  Bيف فرض إدراك  Aفإن الواقعة  Aمستلزمة لـ  Bلو كانت  . ولكْنBإدراك 

مستلزمة  Bأخرى: لو كانت  بعبارٍةوإذا علمنا بهذا التالزم أيضًا.  يقينية بالضرورة، إاّل

 واحدًا جيب علينا أن ندرك افرتاضني:  Aفلكي يكون احتمال  Aلـ 

 . Bق ـ حتقُّ

 . Aو Bـ التالزم بني 

بداًل من إصالح  ،كيف ميكن لنا رفع هذا التنايف؟ يبدو أن من األفضل هنا

على  ،(( و)التعريف األول، أن نعمل على إحداث تغيري طفيف يف األصلني البديهيني )
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 : التاليالنحو 

()  (( =A  //B )& A/B )P 

()  ( =A -  //B )A/B )P 

(: يف فرض وإن عالمة // تشري إىل االستنتاج املنطقي. يقول األصل البديهي )

واحدًا. طبقًا للتعريف الذهين  A، يكون احتمال Bمن  Aواستنتاج  ،Bحتقق 

قد  B: لو حصل لنا يقني بأن القضية لتاليلالحتمال يكون التعبري عن هذا األصل كا

 Aق القضية ، سوف حيصل لنا يقني بتحقAُّتستلزم القضية  Bقت، وأن القضية حتقَّ

أيضًا. وعلى هذا  ( بنحو مشابٍهأيضًا. وكذلك يتم التعبري عن األصل البديهي )

كامل مع التعريف األول  ( منسجمان بشكٍل( و)األساس فإن األصلني البديهيني )

 بشكله املستصلح. 

ويرى السيد الشهيد الصدر عدم انسجام التعريف األول مع األصلني البديهيني 

د أن الدليل الذي يسوقه على ذلك خيتلف متامًا عن الدليل الذي ْي( أيضًا، َب( و))

 .ذكرناه آنفًا

: إن عبارة السيد الشهيد الصدر يف هذا الشأن مبهمة وغري واضحة. فهو يقول

كما أن الصيغة األوىل من التعريف ال تنسجم مع البديهية الثالثة القائلة: إذا كانت »

)ح( هنا تعين أعضاء جمموعة أطراف العلم  ، فإّن)ح( تستلزم )ل( كان ل / ح = 

اإلمجالي، و)ل( تعين الرقم املفرتض للعلم، وال معنى حينئٍذ الفرتاض أن )ح( تستلزم 

 . (24)«البديهية الرابعة )ل(. والشيء نفسه نقوله عن

)ح / ل( »يبدو أن هذا الكالم قد نشأ من اخللط بني مفهومني رياضيني هما 

P»  العدد احلقيقي، حاصل  «ل / ح»( و«ح»يف فرض القضية  «ل»)احتمال القضية(

ل »(. وكما سبق أن أشرنا فإن السيد الشهيد الصدر يستعمل مثال «ح»على  «ل»تقسيم 

أخرى كرمز للمفهوم الثاني. ويف العبارة  كرمز للمفهوم األول، وتارًة تارًة «/ ح

قال يف األصل مة خيلط بني هذين املفهومني. جيب االلتفات إىل أنه عندما ُياملتقدِّ

، ويكون «= ل / ح ، عندها يكون هو «ل»مستلزمًا لـ  «ح»(: إذا كان البديهي )

احتمال وقوع  «ل / ح»يس عددين، واملراد من عبارة عن قضيتني، ول «ل»و «ح»املراد من 
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 . «ح»على العدد  «ل»، وليس حاصل تقسيم «ح»يف فرض  «ل»

فعلى هذا األساس عندما يقول السيد الشهيد يف الصيغة األوىل من تعريف 

، «قضية يعادل تقسيم قيمة اليقني على عدد األطراف إن قيمة احتمال كّل»االحتمال: 

بوصفه كسرًا، ال يعود من اجلائز له أن يعترب هذا الكسر  «ل / ح»ويرمز لذلك بـ 

. من خالل «ح»يف فرض قضية  «ل»حدًا مع احتمال القضية متَّ «ل / ح»وما يرمز له من 

( منسجمًا مع الصيغة األوىل من الفصل بني هذين املفهومني يعود األصل البديهي )

(، إذا كانت القضية البديهي )نه بناء على األصل إ :تعريف االحتمال. توضيح ذلك

معاداًل  «ح»يف فرض القضية  «ل»يكون احتمال القضية  «ل»مستلزمة للقضية  «ح»

ر بسطه عن قيمة اليقني ومقامه عبارة عن كسر يعبِّ /   ، وإّن/  لواحد، مبعنى 

ًا إذ باإلمكان أن نفرتض العلم التفصيلي علمًا إمجالي ؛عن عدد أطراف العلم اإلمجالي

ضح هذا األمر إذا عمدنا إىل إصالح التعريف األول من ما يّتله طرف واحد فقط. وإّن

ومن خالل األسلوب الذي سبق ذكره، مبعنى القول: إن االحتمال هو درجة اليقني. 

 «ل»ستكون درجة االعتقاد بـ  «ل»إذا كانت مستلزمة للقضية  «ح»واضح أن القضية ال

-P(A/B & (BIمعادلة لواحد، أي:  «ل»و «ح»التالزم بني و «ح»ق يف فرض اليقني بتحقُّ

A)) =1 .( وهذا هو األصل البديهي.) 

  

 ــــــ االستنتاجـ 7

كما رأينا فإن الصيغة الثانية لتعريف السيد الشهيد الصدر لالحتمال ال 

د أنه ال مشكلة له بالنسبة إىل سائر األصول ْيَب ،(تنسجم مع األصل البديهي )

البديهية األخرى. وميكن إزالة هذا التنايف من خالل إحالل التعريف العكسي حمل 

الصيغة الثانية لتعريف االحتمال. واألمر اهلام هو أن التعريف العكسي حيافظ على 

إمنا يكتب له  روح التعريف الثاني. وبطبيعة احلال جيب االلتفات إىل أن هذا احلّل

قنع لتنظيم أطراف العلم اإلمجالي. وقد افرتضنا وجود م النجاح إذا كان لدينا معياٌر

 آخر.  تقييم هذا املعيار حيتاج إىل مقاٍل مثل هذا املعيار يف هذا املقال. ولكّن

( ( و)كما أن الصيغة األوىل لتعريف االحتمال تتنافى مع األصلني البديهيني )
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ن إزالة التنايف بني التعريف أن السيد الشهيد الصدر ال يشري إىل ذلك. وميك أيضًا. إاّل

( من خالل استبدال التعريف الثاني بالتعريف الذهين. األول واألصل البديهي )

وبطبيعة احلال للحفاظ على رأي السيد الشهيد الصدر )الذي هو حتديد االحتمال على 

ان من اإلمي دَّمة( ال ُبوعلى أساس التبويبات والتقسيمات املتقّد ،أساس العلم اإلمجالي

باألصل البديهي لتحديد االحتمال إىل جوار األصول البديهية لنظرية حساب 

ن هذا األصل كيف يتّم تعيني احتمال قضية على أساس العلم احلتماالت. يبيِّ

اإلمجالي. كما جيب رفع التنايف بني الصيغة األوىل لتعريف االحتمال واألصل البديهي 

 ( من خالل التعريف العكسي. )

سيد الشهيد الصدر وجود التنايف بني الصيغة األوىل لتعريف االحتمال يرى ال

يبدو أن القول بالتنايف بني هذا التعريف  (، ولكْن( و)( و)وبني األصول البديهية )

 (A/B»و «A/B»من اخللط بني املفهومني الرياضيني  ( ناشٌئ( و)واألصلني البديهيني )

P» ( من خالل القائم بني هذا التعريف واألصل البديهي ). هذا وميكن إصالح التنايف

 مبعنى تبديل التعريف األول بالتعريف الذهين.م أيضًا، اإلصالح املتقدِّ
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 لفاظر ومعاني األَيدور الزمان يف تغيري السِّ

 حتليلية دراسٌة

 

 حمد مبلغيأالشيخ 

 نظيرة غالبترجمة: 

 

 ــــــ مةمقّد

ما يشغل بال الفقهاء وعلماء الدين بالدرجة األوىل التوصل إىل األحكام : إن اًلأّو

وهذا اهلدف جيعلهم دائمي  .فعل وسلوك ومعرفة موقف الشرع جتاه كّل ،الدينية

العلماء فوهلذا  .^وزمن املعصومني إىل زمن النّص ،السفر والرحلة إىل املاضي

حباثهم يف أجراء حتقيقاتهم وإلحون بكثري من اجلهد يتسّلن يف احلقل الديين ووالباحث

هلم من أن يلقوا نظرة  دَّوتنقيح املطالب الدينية الفقهية واألصولية و... وال ُب ،التاريخ

وقبل أن  ،فقيٍه كّلألن ؛ ة باعتبارها املصدر الثاني يف التشريعفاحصة على السّن

 ،قد ظهرت له من ذلك العصر شواهد هي بنت ذلك الزمن ،يغوص يف زمن النّص

 ين عليها احلكم. تصول والقواعد اليت يبلكنها اليوم هي ضمن األ

قد احتفظت ببعض اخلصال فرث تارخيي إن تلك الشواهد هي إوحيث 

ال  وغالبًا ،ة الراهنة صعبةالفكري باآللياتحماولة قراءتها جتعل من اليت التارخيية 

 يؤمن اخلطأ معها. 

تفتح  ،ل منها الرواياتلفاظ اليت تتشكَّوكذا األ ،عةسريتا العقالء واملتشرِّ
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 وبالتالي البناء ملبانيهم اخلاصة.  ،ةليتسنى هلم فهم السّن ؛مام الفقهاءأ كبريًا جمااًل

قد  ،ر التارخييوبسبب التطوُّ ؛لفاظ اليت وردت يف الرواياتفالعديد من األ

لكن  .فقدت معناها التقليديرمبا و ،دت من معناها القديموجّر ،خذت معاني جديدةأ

ر التارخيي ى مع التطوُّوبقيت حّت ،صيلعن معناها األ خرى مل تتخلَّأ لفاٌظأهناك 

وىل، والذي يتطابق والشروط العامة لتلك احلقبة األ ،حمافظة على معناها التقليدي

من  خرىأ جمموعةكذلك توجد  .ر منها شيئًاومل يغيِّ ،رفيها هذا التطّوفلم يؤثر 

يف اللسان العربي  تعد تتداولومل  ،ورماها باهلجر ،عاداها الزمانلفاظ اليت األ

 يات خمتلفة. لتحّد ومالزمًا ،دًامعّق مرًاأصبح احلصول على معانيها أو ،احلالي

يتهما اليت جاءت وفق معطيات حّجوبلحاظ  ؛عةسرية العقالء وعرف املتشرِّ

يف طريقة  ةجوهري اتاختالف انتواجه اأصبحت ،وتداولت عرب املراحل التارخيية املختلفة

رية اليت فرضها ذلالختالفات اجل نظرًا ؛سلوب التعاطي معهماأو ،االستدالل بهما

عرف و أمن هنا فاستعمال السرية العقالئية  .سالميةالتارخيي للمجتمعات اإلاالنسياب 

بل إن احلصول على هذه  ،أصبح ال خيلو من التعقيداتعة يف الوقت الراهن املتشرِّ

 ،زاد من صعوبة األمر ،ر اجملتمع اإلسالميوتطّو ،الرتاكم الزمين ر يف ظّلَيالسِّ

 ق تعقيداته. وعمَّ

ضاف الشهيد الصدر جمموعة من املباحث العالية وذات القيمة ألقد  :ثانيًا

ن جهود وسعي أرغم اعتقادنا بودبيات الفكرية العميقة للحوزة العلمية. الكبرية إىل األ

 وبكّل ـ حّتى أّني أستطيع القولواسعة،  جماالتومشل  ،فًايد الصدر كان مكثَّشهال

 ًاّمك عنوَّوتت ،عميقةاملباحث الدينية  يف كّلطروحاته وحتقيقاته  ّنـ: إ مسؤولية

حيث مل تتح له  ،عليه ت الفرصةفوَّ قهريًا كان مانعًاقصر عمره  لكّن ،وكيفًا

هذه الفرصة  لكّن .ع إليهباملستوى الذي كان يتطلَّفكاره أيف بسط وتفصيل  ةالفرص

ثار العلمية هلذا العامل كثر من اآلأى يستفيد حتَّ ،مام اجليل احلاضرأ هاْيذراَع الفاحتة

ة على رقاد هي حبّق ،التاريخ وأالفقه سواء يف  ،رةمتطوِّو عميقة احلبلى بأفكار ،الفّذ

 . العلميةرة يف احلوزة وقفزة نوعية ومتطّو ،ر نوعي يف الفكرصنع تطّو

رين اجلدد القالئل يف من املفكِّ ن الشهيد الصدر واحٌدإ :قلناذا لن نغالي إو
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لنظرة علمية  واسإحاطتهم بالدراسات التقليدية أسَّ الذين إىل جانب ،جمال الفقه

فكما  .ي وواسع يف املستقبلجّد لتكون عملية بشكٍل ؛احلال واملقامتتوافق وقرائن 

وبنفس  ،وباملوازاةـ صة إىل املاضي واملوروث الديين كانت له كانت له نظرة متفحِّ

 ثاقبة وواعية إىل املستقبل.  نظرٌةـ الدرجة 

جديد يف  نها بداية عهٍدأفكار هذا العامل الفقيه على أىل إوال ُبدَّ من النظر 

من  فآثار الشهيد الصدر حبٌر . يف احلوزات العلمية التقليديةريتطوير منهج التفك

ن االنفتاح على إللدراسة، حيث مل ختضع زالت  اليت ال ،املفاهيم اخلالصة البكر

سيحدث نقلة فريدة يف  واسعًا فقًاأو ،مام الفقهأ عظيمًا منها يفتح بابًا واحدٍة كّل

 ر والتكامل. احل من التطّوويقطع به مر ،الفقه

سئلة األ عنجوبته أفكار الشهيد الصدر تكمن يف أن عمدة إويف الواقع ف

مام أعظم سؤال يطرح أن أن اجلميع يدرك أظن أالرئيسة اليت تشغل الفكر الديين. و

بني  جسرًا كيف منّد ؟املاضينستشرف املستقبل من خالل  يف كيف الفقهاء يكمن

صول على السواء علوم جذورها يف القدم قد ن الفقه واألأاملاضي واملستقبل؟ فباعتبار 

ليجدوا أنفسهم أمام  ،قني جعلتهم يعيشون يف املاضيعلى الفقهاء واحملقِّ فرضت منطًا

 ،ىل االجابة عن هذا الطرحإ واحٍد وبطبيعة احلال فقد سعى كّل .معضلة املستقبل

بينما وجدنا الشهيد الصدر قد التزم  ،وال ينقص من األمر شيئًاال يزيد  بشكٍل لكْن

 ،بني املاضي واملستقبل حبيث ال يوجد هناك فراٌغ ،التنظيم واالنضباط يف إجاباته

 ،سالميمن مساحة الفراغ يف التشريع اإل كبريًا واستطاع باجتهاداته أن يغطي قدرًا

 قضايا املستقبل.  ما خيّص يف

 ،الواقع فكار املبعثرة البعيدة عنالصدر خيتلف عن تلك األ ر الشهيدن تفكُّإ

معقولة ومنطقية بني املاضي  جياد رابطٍةإىل إ، حيث سعى واملتجاوزة حلدود املعقول

ر يف ْير الفقهي السَّى يضمن للتفكُّحّت ،سس التفكري املنهجيأواملستقبل، وفق 

 الت الزمان. يف قبال حتوُّ ،طبيعي وعفوي ر بشكٍلل والتغّيمسرية التحّو

وبالذات ما  ،فكار الشهيد الصدرأمن  ض جلزٍءالتعرُّ يف هذا املقال سيتّم

ما طرحه خبصوص هاتني  رغم أّنو .رَيلفاظ والسِّاأل رتطوُّ طرحه ضمن مقوليت
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ز يف مقولة نظرية كون ضمن منهج مميَّيحبيث  ،مستقالًّ املقولتني مل يكن مبحثًا

قة. وعلى العموم شكل مباحث ضمن مواضيع متفرَّ ه جاء علىلكّن ،معرفة الزمان

عها ضمن مباحث الشهيد ر الزمان على الفقه ميكن تتبُّوىل يف دور تطوُّصول األن األإف

 الصدر. 

نة ملنهجية جديدة يف ر الزمان كانت مبّيىل النتائج الناشئة عن تطّوإهه ن توّجإ

 ،لفقهلة ة التقليدّيللنظرة النمطّيًا متدادا كونهاكثر من أ ،التعاطي مع الفقه والزمان

 رات يف املعامالت و... رات وتطّوودور الزمان يف فرض تغيُّ

جهودنا على احتواء مجيع ما طرحه الشهيد الصدر  نصّبتضمن هذا املقال س

صوهلا أىل إما يرجع  وسنعمل على توسعة جماهلا يف ،رَيلفاظ والسِّاأل ما خيّص يف

قة ىل حتقيقات معمَّإمن هذا القبيل حتتاج  ًان حبوثأمنا  قني، يقينًامام احملقِّأوفروعها 

 قني والعلماء. احملقِّ قبلمن 

إن اخلوض يف غمار هذه املباحث سريفع ذلك القلق الدائم من التعامل مع 

ويعود بالفائدة  ،معقول طاٍرإخبار يف الروايات، بل ستجعل االستفادة من الروايات واأل

 الكبرية عليها. 

 ن: ْيجيرى هذا البحث ضمن حموَر

  .لفاظر التارخيي ملعاني األالتطوُّـ 

 ر. َير التارخيي للسِّالتطوُّـ 

لفاظ ذات لفاظ ومعانيها ـ األتبيني املراد من األيكون ليف جمال االستنباط 

بل هي من املبادئ  ،ية القصوىهّموجه ـ األدة املعاني واألاطة واملتعدِّاملفاهيم املّط

مع تزايد الفرتة الفاصلة بني صدور  خصوصًاو ،صيلة والرئيسة يف عملية التحقيقاأل

وهو  .وبني عملية االستنباط اليت تناوهلا الفقهاء ،م السنةأسواء القرآن  ،الديين النّص

ر مفاهيمها ع تطوُّوبالتالي تتبُّ ،ر التارخيي لأللفاظع التطوُّمر الذي يفرض ضرورة تتبُّاأل

 ومعانيها. 

لفاظ اليت استعملت يف سقاط املفاهيم املعاصرة والراهنة على األإدنا لقد تعوَّ

ىل ذهننا إلفاظ يتبادر طلقت تلك األأحبيث كلما  ،عملية االستنباط يف املاضي
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ت علينا فرصة الفهم العميق والصحيح املفاهيم احلاضرة، وهو بالتأكيد ما يفوِّ

 عملت يف املاضي. لفاظ حني اسُتيم املرادة من تلك األللمفاه

لفاظ رواية من الروايات أة من مّدتيف جمال االستنباط تكون املفاهيم املس

ر التارخيي ملفهوم ع التطوُّن عدم تتبُّإو .ساس والقاعدة اليت يقوم عليها االجتهاداأل

 وبالتالي حتميل الرواية ما ليس منها.  ،دراك مراد الروايةإيف عدم  لفاظ الرواية سبٌبأ

 ؟ر التارخيي لأللفاظالسؤال املنهجي الذي يطرح نفسه هو: ما املراد بالتطوُّ لعّلو

 ؟ويف نهاية املطاف حتديدها والتعريف بها ،تقييمهاووكيف ميكن تصنيفها 

تابعة لتأثري  لفاظ هو مسألٌةر مفهوم األن تطوُّإ :ي ميكن القولكّل وبشكٍل

 تأثريهذا السؤال يكمن يف تصنيف  عنو يف فهمنا هلا. واجلواب أ ،زمان يف مفهومهاال

خرى اليت زمنة األما بني زمان الصدور واأل ٍةدّق ع ذلك بكّلوتتبُّ ،لفاظالزمان على األ

 لفاظ يف متونها. ع تلك األتتبُّ مّت

 

  ــــــ لفاظالزمان على األ تأثري

 : التأثريميكن احلديث هنا عن نوعني من 

ن حيدث تغيري أمن دون  ،ر مفهوم اللفظ يف الذهن ويف االستعمالن يتغيَّأ: ولاأل

ما تعريفه املفهومي أ ،ر وختتلفن مصاديقه تتغيَّأمبعنى  ،يف التعريف املفهومي للفظ

 ل. و يتبدَّأر مل يتغيَّ ،فنفسه

، املفهوميدث تغيري يف تعريفه حيفقد  ،ول: وهو على عكس النوع األالثاني

ق، مما يدفع باملخاطب باحث واحملقِّإىل الة اللفظ مبهمة بالنسبة ماهّيأصبحت  فقد

بل  ،دبياتيف اللسانيات واأل ،ثانيًا ويف استعماالت اللفظ ،بادئًاهنه ذىل البحث يف إ

 سلوب استعماله يف املاضي. أى يف حّت

إن التارخيية. رات يالزم اللفظ يف مجيع الدو ،وهذا النوع هو مصريي وتارخيي

ل وتكامل احلياة ة حتوُّل يف مفهوم اللفظ هو من ماهّير والتحوُّمصري التغيُّ

من مراحل  مرحلٍة بلحاظ العالقة اليت جتمع بينها وبني اللفظ. ففي كّل ،االجتماعية

ر فيتغّي ،ك ويتفاعلاحلياة االجتماعية تكون هناك عوامل خمتلفة جتعل العقل يتحّر
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ن انعكاس إ :خرآلفاظ. ومبعنى ل يف مفهوم األنسان من خالل تغيري وحتوُّحميط اإل

ر خالل الفرتات التارخيية ة للتغيُّصذهان املخاطبني هو فرألفاظ يف معاني ومفاهيم األ

 لفاظ. ك األلوكذلك تتغري مستويات حتليل ت ،املختلفة

تلف. عريف خم للفظ يف املاضي واحلاضر تبادٌر ساس يصبحوعلى هذا األ

حيث تنعكس عليه بساطة  ،دراكملستوى اإل فالتبادر العريف للفظ يف املاضي تابٌع

بينما التبادر العريف يف هذه املرحلة من احلياة االجتماعية، التبادر العريف  ،املفهوم

خرى ـ لفاظ األوجتانس ببعض األ ،دبيستعمال األلنفس اللفظ اليوم اقرتن اليوم يف اال

 فأوجد خصوصيات اجتماعية جّد ،و بعضها ـأىل جنبها إكان ورمبا يف املاضي 

حيث ال ميكن الفصل  ،مام الفهم التارخييأنفسنا أىل فهمنا جند إفباإلضافة  .معقدة

من  اْوومل يَر ،سالفنا مل يعيشوا هذا املصريأبينما  ،بني املفهومني التارخيي واحلالي

ن التعريف أختالف يف حني هذا اال ما فهموه هم بشكله البسيط. كّل اّلإاللفظ 

 يف حضن التاريخ.  و اللغوي ملفهوم اللفظ ال يتّمأالكالسيكي املدرسي 

مكانة  حيث فهم مراد اللفظ حيتّل ،حكام الفقهيةيف عملية استنباط األ

ر من االضطراب يف التعامل مع التطوُّ ًانرى هناك نوع زلنا ال ،اسةحّس قصوى وجّد

ر سط مثال ميكن االستشهاد به على اعتبار دور التطوُّأب عّلول .املفهومي للفظ

جتاوز املفهوم املستعمل يف  فقد مّت .«ماءإ» و «عبيد» لفظيت التارخيي للمفاهيم ما خيّص

حيث مل يكن يومها يف الذهن االجتماعي معنى  ،ماءالعبيد واإلإىل نسبة بالاملاضي 

رة عن سلوك وأصبحت معبِّ ،للعبودية والرّقرت النظرة هلما، بينما اليوم تغيَّ سليّب

هذا التغيري  ّنإر املفهوم الفقهي للفظتني. وكما هو واضح فتغيَّف ،الظلم واالستضعاف

كما هو مشاهد يف  ،يف املفهوم مل ينشأ عنه تغيري يف التعريف االصطالحي اللغوي

ىل إو أوية اجلديدة على سبيل املثال. فنحن لو رجعنا إىل املعاجم اللغ «االجتهاد»لفظ 

 «إماء» و «عبيد»التبادر اللغوي احلالي سنجد نفس التعريف املفهومي بالنسبة للفظي 

ر قد أوجد التطوُّ «االجتهاد»، بينما بالنسبة للفظ زال حاضرًا سالفنا الأالذي استعمله 

 خر له. آ التارخيي تعريفًا

ىل الدراسة واملتابعة إر على عملية االستنباط عملية حتتاج البحث يف تأثري التطّو
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 ْنصوليني وَمملقاة على عاتق الفقهاء واألـ على صعوبتها وثقلها ـ ة وهي مهّم ،املسؤولة

، وإمنا وحنن لن نعمل يف هذا البحث على فتح هذا امللّف .يشاركهم االختصاص

 ري. ثبات وجود هذا النوع من التأثإسنكتفي بالعمل على 

ن ان متفاوتاالنوع الثاني يظهر للفظة الواحدة خالل مقطعني تارخييني تعريفويف 

عليه حبثنا ضمن هذا املقال. حيدث هذا التغيري  ، وهو النوع الذي سينصّبانوخمتلف

ع التارخيي الستعماالت طالق العريف للفظ باملقارنة مع مفهومه، ويكفي التتبُّيف اإل

لفظ  :فعلى سبيل املثال .ليهإ ْتواملقتضيات اليت دَع ،رلتطّوىل هذا اإاللفظ للوصول 

فون الفقه كان العلماء فيه يصنِّ سياسيًا ة يصف اجتاهًائّمكان يف عهد األ «عامة»

اللفظ يشري يف  نفس بينما أصبح، يثبت هلم الشرعيةو ،امرغبات احلّك يالئمالذي 

 . والعقد أهل احلّلتباع مدرسة أي وفكر ىل اجملتمع السّنإجمال االستنباط 

لفاظ اليت هناك العديد من األ لكْن ،عنا ر غري خفّين هذا التطّوأرغم و

 بهام، واختلف املعنى املستعمل يف املاضي عن الفعلي. كساها اإل

ئمة كان ففي زمان األ ؛ر التارخييخر للتطوُّض هو اآلتعرَّ «اجتهاد»لفظ 

أو تصريح  ويف املوارد اليت ال يوجد فيها نصٌّ جمال الظّناالجتهاد يعين سعي الفقيه يف 

فإىل جانب االجتهاد يف املوارد اخلالية من  .كثرأع قد توسَّ بينما جنده اليوم، روائي

، واقتصر معناه يف ى اجتهاد الفقيه يف االستنباط من النّصحّت أصبح يضّم نّصال

 عند الشيعة على املعنى الثاني.  ف اخلاّصْرالُع

بني املاضي  «االجتهاد»ل معنى ر وحتّوىل تطّوإشار الشهيد الصدر أوقد 

ىل الغفلة عن إ «االجتهاد»سبب موقف بعض العلماء بالنسبة للفظ  وعزاواحلاضر، 

 .(1)ر مفهومهتطوُّ

 ةساليب الصحيحن احلصول على األأ به، إاّلتعقُّ ميكنر هذا النوع من التطوُّ

ى تفتح على النهج الصحيح. ىل جمهود علمائي حّتإوحتتاج  ،دةمعقَّ ليه جّدإللوصول 

 . أقّلهون وأر يف النوع الثاني ر باملقارنة مع التطوُّهذا النوع من التطوُّتعقيد  لكّن

ر لفاظ على حنو النوع الثاني من التطّور األل وتغّيوقد قبل الشهيد الصدر بتحّو

 ؛ضت مع مرور الزمانكالم قد تعرَّن ظواهر اللغة والأفيه  ا ال شكَّمّم»: قائاًل
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 ر. ر والتغّيىل التطّوإ ،فكرية واجتماعيةولغوية  وألسباٍب

رمبا خيتلف املعنى الظاهري للفظ عند صدور احلديث عنه يف مرحلة مساع 

 . (2)«راد العمل فيه باحلديثيعين الزمان الذي ُي ،احلديث

ر يف تطّوالي بهذا التغيري وكّل ولو بشكٍل وهنا ال ُبدَّ من النظر هل هناك قبوٌل

ر يف عملية وهل كيفية تعاملنا مع ألفاظ النصوص الدينية تؤّث ؟لفاظمفاهيم األ

لفاظ ن األأيسمح لنا بالقول ب خاذ هذا دلياًلر؟ وهل ميكن اّتو ال تؤثِّأاالستنباط 

االختالف ىل القول بوجود إ ،صةعلى قواعد مشخَّ وبناًء ،م نستطيع اخللوصأجمملة 

ة ال ن معانيه مستقّرأمبعنى  ،وهناك ما ليس جمماًل ،فهناك ما هو جممل ،لفاظبني األ

 ختتلف باختالف اجملتمع والعرف املستعمل هلا؟ 

جند الشهيد الصدر قد ذكر لنا حاالت  املتقدِّمالسؤال  عنيف اجلواب 

ن التقسيمات أب وهنا نذكر .بها حكمها اخلاّص حالٍة ن لكّلوبيَّ ،شكال خمتلفةأو

منا قال إو ،اليت سنوردها يف البحث ليست مجيعها من قول وطرح الشهيد الصدر

ن أن ومن خالل التحليل والتحقيق يف كلماته ونظرياته تبيَّ .يةعلى شكل الكّل بعضها

خرى ما ما جاء من التقسيمات األأ ،ما سنذكره تقسيمه العقلي حصر التقسيمات يف

 مر فتقسيماته هي: ومهما يكن األ .على هذا التقسيم ٌةفهي يف حقيقتها معطوف

 ني: اللفظ ال خيرج عن هذين الفرضني الكلّي ّنإ 

 ب غياب أّيا سبَّتتداول يف عرف احملاورات احلاضرة، مّم ْدلفاظ اليت مل تُعاأل أـ

 تبادر عريف هلا. 

 تبادرها العريف.  وقد شاع ،لفاظ املتداولة يف العرف احلاضراأل ـ ب

ىل إع كل واحد منهما ويتفرَّ ،نيالفرعني الرئيسّي انن الفرضال هذيشكِّو

ـ ر تحقيق يف هذه الفروع والتقسيمات بلحاظ التاريخ والتطّوالدة. وخرى متعدِّأتقسيمات 

ن يف البحث يف ْوالذين يَر ولئكأتناول ميف  ـ هوص تخصُّكتسي لباس التنها أرغم 

بل على العكس وبدون فائدة،  ،ةودراسته جملبة للمشّق ،رًاحمّي مرًاأر التارخيي التطّو

روا من معلوماتهم ن يغيِّأ ،ولو بقصد التجربة ،يستطيعون من خالل هذه التقسيماتهم 

 ومعارفهم التارخيية. 
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يف احملاورات والعرف  الفاظ اليت بسبب عدم تداوهل: ويشمل األولالفرض األ

ىل إوهذا الفرض ينقسم بنفسه  .تحاورينهلا تبادر عريف بني امل ْداحلاضر مل يُع

 جمموعتني: 

حكم هذا النوع من و .فيها هل اللغة يف معاني اللفظأاملوارد اليت خيتلف  ـ

وال  ،لفاظبعض األيف ة حّجار تفسريات واصطالحات الفقهاء ال ميكن اعتب األلفاظ أنه

بل ال ُبدَّ من  ،االصطالحفاقهم حول حتى مع فرض اّت ،بآرائهم ونظراتهم فيها يعتّد

حراز اصطالحهم إو ،افيه ^مةئالعمل والسعي احلثيث للكشف عن نظر األ

 . خبصوصها

د على ضرورة ّكأو ،ضمن هذه اجملموعة «سؤر»الشهيد الصدر لفظ  وقد عّد

؛ لعدم الُسْؤر كلمة ال ختلو من غموٍض»وقال:  ،×رادها املعصومأحراز املعاني اليت إ

 تداوهلا يف العرف احلاضر بنحٍو يكشف عن حتديد مدلوهلا األصلي. 

بالسؤر ال  يواناحلوانعقاد اصطالح الفقهاء على تسمية كّل ما باشره جسم 

وتعريفات  .^رز وجود االصطالح يف لغة األئّمةن محل اللفظ عليه ما مل حييعيِّ

 .(3)«بنحٍو ال حيصل الوثوق من ناحيتها ،اللغوّيني متفاوتة سعًة وضيقًا

ويالحظ عدم ذكر الشهيد الصدر لسبب عدم اعتبار اصطالح الفقهاء 

ن ظهور االصطالحات الفقهية والعلمية إميكن القول:  لكْن .خبصوص هذا اللفظ

ترجع  ،خرى خمتلفةأة وعوامل شروط اليت تفرضها الدّقال ما يكون يف ظّل غالبًا

ن تعكس مقصود أال ميكنها  ذال .^ئمةىل ما بعد عصر األإ هايف معظم تارخييًا

 من اللفظ.  ×املعصوم

بل  ،فاق بني الفقهاءيف املسائل اليت مل حيصل فيها اّت هنأىل إا سبق نصل ومّم

حراز املعنى الذي إوىل يصبح من األ ،هل اللغةأكما حصل بني ، كان بينهم اختالف

 راده املعصوم بالضرورة. أ

نه أتكون النتيجة  ضروريًا ×حراز مقصود املعصومإويف املوضع الذي يصبح 

 خذ به. وحينها ال ميكننا األ ،مجالحراز يدرج اللفظ يف دائرة اإلبدون هذا اإل

معني.  هل اللغة حول معنى لفٍظأفاق بني وخيتص باملوارد اليت حصل فيها اّتـ 
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ويعتمد عليه،  ،ليهإ ّنأسلوب يطمأما  هل اللغة حول معنى لفٍظأن اتفاق أوقد يعتقد 

ن أكيد اجلواب األوحراز مراده! إويعفى معه من الكشف عن اصطالح املعصوم و

إىل  ال جيب الركون مطلقًاإال أنه  ،اتفاق أهل اللغة مهما كان يعني القرينة والعالمات

 . ×ل وآخر يف حتصيل مراد املعصومأّو واالكتفاء به كطريٍق ،نظر أهل اللغة

لفاظ هل اللغة يف تعيني معاني األأهل نستطيع اعتبار حكم ما سبق: من خالل 

ق الكشف عن معاني ن اعتبار نظر اللغة يكون بلحاظ حتقُّأم أالواردة يف الروايات، 

ييد أي يكون مورد تئصل عقالأه على ئن اعتبار نظر اللغوي بلحاظ بناأم ألفاظ، األ

 ع؟ املشرِّ

 ًاها ليس تاّمئهل اللغة وعلماأن دور أمفاده  شكاٌلإطرح ُي وىلبالنسبة للحالة األ

 وبعبارٍة .سقف القرينةى فهو ال يتعّد ،رْوذاتي، بل هو من جهة الدَّ ى يكون له اعتباٌرحّت

يف جمرى الكشف  ثرٌيأيف مستوى القرينة اليت هلا ت اّلإخذ نظر اللغوي أال جيب  ى:خرأ

 ًان هلا يف بعض املوارد دورإحيث  ،عن املعنى املقصود كيفما كان استقبالنا هلا

 صلي للفظ. ىل املعنى األإد الطريق حنو الوصول حيث تعبًِّا، خاّص

ن أنه أصل عقالئي من شأيسوق لوجود  يف احلالة الثانية على رغم وجود كالٍمو

ما  ا القلق يفن ترفع عّنأمن املصداقية على نظر اللغة، واليت مبقدورها  يضفي نوعًا

صل عقالئي يف أال  ْنأيف هذا حني نعلم  ةاملشكل كشفها عن املعنى، لكّن خيّص

هل أه غري قادر على منح االعتبار لنظر ّنإى مع فرض واحتمال وجوده فاملوضوع، وحّت

 عليهوالذي  ،صل العقالئي يف عدم النقلاأل صل املوجود يف هذا املورد هواللغة. فاأل

ته قد أن تكون نشأوينفي  ،ىل املاضيإ ًاصل وجذر املعنى احلالي للفظ راجعأيكون 

 صلي. ولي واألمن املعنى األ وقعت يف نقٍل

بها يف  ًاجاريالعمل زال  لفاظ اليت الصل جيري فقط يف األن هذا األأوالواضح 

ما حني ال أص هلا. احملاورات العرفية، والعرف يفهم منها حني التبادر املفهوم املشّخ

ى حناكمه على مستوى التبادر فحينها ليس هناك من معنى حّت ىيكون للعرف معن

 صل العقالئي. بهذا األ

 ىل هذا القسم، لكْنإ خاّص ق بشكٍلالشهيد الصدر مل يتطرَّالعموم وعلى 
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صل جيري يف موارد ن هذا األإصل عدم النقل فأوفق  ما طرحه من تصويٍرساس أعلى 

 ـ ولكما القسم األـ عليه ففي هذا القسم  وبناًء .يكون فيها التبادر العريف مقبواًل

 . الزٌم ×حراز املعنى املقصود من طرف املعصومإ

 صل. هذا األإىل ة البحث نظرية الشهيد الصدر بالنسبة كثر يف بقّيأضح وستّت

 قسام التالية: ىل األإهذا القسم يقسم وفق معايري ونظريات دقيقة و

 

  ــــــ للفظ ىهل اللغة والفقهاء على معنأي أفاق راّت أـ

ىل تعيني إقد بادروا  ،ن والفقهاءواللغوي ،ثنانويف هذه الصورة قد يكون اال

ىل تعيني إمن الفريقني  واحٍد وقد يعمد كّل ؛واحد وهلم فيه قوٌل ،حد املفاهيم للفظأ

 خر. مفهوم خيتلف عن املفهوم املطروح لدى اآل

هو  ىمام معنأ، حيث نكون ًامام وضع مطلوب نسبّيأ: نكون لّويف الوضع األ

نثبت  ّمثومن  ،صل عدم النقلأوجنري فيه  ،فاق الفريقني )اللغويني والفقهاء(مورد اّت

وبالتالي يكون مقصود  ،املراحل السابقةن هذا املعنى هو نفس املعنى الذي ساد يف أ

صل عدم أ وكذا رّد ،وحتى يف حالة عدم القبول به .هو هذا املعنى بعينه ^ئمةاأل

ذا إة خاّصوحد توافقات اللغويني والفقهاء ـ أمام قبول أدنى نكون األ ففي احلّد ،النقل

ىل املعنى إل التوّص نه قرينة نستطيع باالعتماد عليهاأساس أعلى  ،التنسيق بينهما ـ مّت

 معقول وممكن.  مٌرأهو و ،^ئمةاملقصود من طرف األ

  مام فرعني:أحنن  :الثاني الوضعيف 

باالصطالحات  ودخل يف دائرة اخلاّص رة العاّمئحيث خرج اللفظ من داـ 

ويف  ي،حيث جند له يف اللغة معان ،«القياس»نستطيع هنا التمثيل بلفظ والفقهية. 

ضمن االصطالحات الفقهية.  ^ئمةومل يكن يف عصر األ .االصطالح معاني أخرى

ال ُبدَّ  ،ةعريف يف دائرة احملاورات العلمّيالـ  وبلحاظ فقده لالستعمال العاّم ؛فهذا اللفظ

 .ىل جانب اللفظإهل اللغة أمن حتصيل نظر 

ن اء يصلح ألوالسؤال املطروح هنا هل املعنى االصطالحي احلاضر عند الفقه

 ؟×يقوم عليه معنى لفظ القياس الذي استعمل يف روايات املعصوم يكون معيارًا
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إذ ال ُبدَّ من حتصيل املعنى املراد يف اصطالح  ؛واحدة ـ بالنفي اجلواب ـ يف نظرٍة

ىل نفس املعنى إى لو كان البحث يف النهاية سيوصلنا ويف القرن الثاني، حّت، ^ئمةاأل

ى مع البحث هنا ليس يف خصوص لفظ القياس، حّت ،لدينا. نعمواالصطالح الذي 

هلذا  ن املعنى الرائج حاليًاأع املعنى بالشكل املطلوب، مبعنى تتّبأنه قد عاء البعض اّد

املنظور هنا أنه يف مقابلتنا هلكذا لفظ ال ُبدَّ من النظر يف ع الفقهاء. اللفظ هو من تتبُّ

 قرنني الثاني والثالث. معناه االصطالحي والعلمي خالل ال

هنا و .سلك األلفاظ االصطالحية يكن ضمنمل  ^ةئّمن اللفظ يف زمن األـ إ

ن نظر اللغويني ومفهوم أل ؛بهام الشديدينمجال واإليكون اللفظ يف حالة من اإل

من  دَُّب له. فال خر يف معنًىوكل واحد من الفريقني ال يتوافق مع اآل ،ناالفقهاء متغاير

فهل نستطيع واحلال هذه عميقة يف االختالف بني الفريقني  .اكتشاف منشأ االختالف

 و ذاك؟أمن هذا اللفظ هذا املعنى  ^ةئّمن مقصود األأح ن نصرِّأ

  

  ــــــحول معنى اللفظ  ،فقونهل اللغة متَّأو ،الفقهاء خمتلفون ـ ب

لفاظ اليت يرجع البحث ىل األإيف هذه احلال يكون اللفظ مورد البحث ينتمي 

ويف هذه الصورة تكون وجهة نظر اللغوي غري ذات صلة  .فيها إىل القرن الثاني والثالث

هل االصطالح أن بني إوحيث  .وهنا ال ُبدَّ من حتصيل املعنى االصطالحي .بعمل الفقيه

 .^ةئّمىل املعنى املقصود لدى األإالبحث والتحقيق للوصول  اختالف يصبح واجبًا

ض له ضمن القرنني الثاني والثالث حينها يكون ن يكون اللفظ غري متعرَّأما أو

يف  ال ُبدَّ من االطالع عن عّلة اختالف الفقهاء؟ هل له جذوٌر لكْن ،قّلأحجم املشكلة 

ن جذوره أم أ ،خرآ ىل طريٍقإل دراكه التوصُّإحبيث ميكن من خالل ، التاريخ القديم

 ر؟ ىل الزمن املتأخِّإترجع 

ليس و أىل حبوث القرنني الثاني والثالث إن اللفظ يرجع أومهما يكن فمعرفة 

 ة. تارخيية جاّد وقد حتتاج إىل دراسٍة ،قد تكون مسألة سهلة املنالكذلك 

إىل وبالنسبة  ،يف العرف احلاضر اللفظ متداواًل يكون نأ: الفرض الثاني
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 قسام: أو أربع جمموعات أويغطي هذا الفرض  .وملموس تبادره العريف فهو مالحٌظ

 

  ــــــ وكذا العلم بتاريخ وقوعه ،صليالعلم بوقوع النقل من املعنى األـ 1

ن أو أننا نستطيع تشخيص وقوع النقل قبل زمان الصدور، أا ّمإيف هذه احلال 

ول يكون احلكم هو محل يف الوضع األ .عن زمان الصدور أتى متأخرًا قد وقوع النقل

ما يف الوضع الثاني أ ؛الوارد يف الرواية على املعنى املتبادر يف احلاضرمعنى اللفظ 

ن يكون املعنى قبل النقل هو نفس املعنى املتداول يف أنه من احملتمل أفاحلكم هو 

قطعي ـ  ضح املعنى لنا قبل النقل بشكٍلبالطبع هذا جيري يف حال اتَّو .عصر الصدور

نا ال نعلم املعنى قبل لكّن ،ن النقل قد وقعأمنا ذا علإ أما ،ـ و ظّنأليس عن احتمال 

 قصوداملفي هذه احلال ال ُبدَّ من إحراز املعنى ف ،االحتمال والظّن نحوو نعلمه بأ ،النقل

 يف الرواية.  ×لمعصومل

 

  ــــــ حراز تاريخ وقوعهإمع عدم  لكْن ،صليالعلم بوقوع النقل عن املعنى األـ 2

حراز تاريخ وقوع النقل بني مرحلتني: قبل إد يف تردُّذا حصل إ ةيف هذه احلال

ر وقوع فهنا ال توجد حيثّية كاشفة عن تأخُّ ،وبعد زمان صدورها ؛زمان صدور الرواية

هل حنمل اللفظ على املعنى  فاإلشكالّية هنا .^ل عن زمان املعصومنيالنقل والتحّو

فنحمل اللفظ على املعنى القديم؟  ،ن التغيري والنقل وقع بعد عصر النّصأم أاجلديد 

حراز املعنى املطروح يف عصر إمن  دَُّب وال ،صل عدم النقلأال مكان جلريان  :اجلوابو

 . ×والكشف عن املفهوم املراد يف نظر املعصوم ،الصدور

 ـ يف زمان وقوع النقل حيث يقع الشّكـ ومل خيرج الشهيد الصدر يف هذه احلال 

 ،صل عدم النقلأعدم جريان  هويف هذه الصورة  الصحيح ّنأويعتقد  ،يأعن هذا الر

ىل أصل عدم إ استنادًا ؛ن يكون املعنى املتبادر يف احلاضرأال ميكن  وبعبارٍة أخرى:

 : ×ىل زمن املعصومإ يرجع تارخييًا ،النقل

 وقع شّكولكن ظهور اللفظ بلحاظ الوضع،  يف احلالة اليت يقع فيها تغيري يف

عقالئي على  صل عدم النقل، فال يوجد بناٌءأن الصحيح عدم جريان إف ،يف تارخيه

 . (4)العمل بعدم النقل يف الفرتة املشكوكة
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والنكتة يف » ، فيقول:صل عدم النقل يف مثل هذه احلالأعدم جريان  &ويوجِّه

ما ذكرناه أن البناءات العقالئية عمومًا تقوم على أساس حيثيات كشف نوعية، 

فعندما يبين العقالء على أصالة عدم النقل يف مورد معني  .دباب التعبُّوليست هي من 

ر يف اللغة، وأن النقل حالة استثنائية نادرة فذلك إّنما يكون ألجل استبعاد وقوع التغيُّ

حبسب نظرهم، فإذا فرض وقوع ذلك األمر املستبعد، أو حصول تلك احلالة النادرة، 

ر والتبّدل؛ ألّن نفي احتمال تقّدم زمان النقل أو التغيُّر فال يوجد عند العقالء ما يربِّ

من  ،وأما بالنسبة إىل زمانه .ق فعاًلوقد حتقَّ ،رأصل النقل والتغيُّ املستبعد ليس هو إاّل

يف زمان  إذ كونه حاصاًلفيه؛  استبعاٍد رًا، فال يوجد أيُّحيث كونه متقّدمًا أو متأّخ

سواء بنظر  على حدٍّ ×زمان اإلمام الكاظم يف أو كونه حاصاًل ×اإلمام الباقر

 . (5)«العقالء

 

  ــــــ مع العلم مبا يقتضيه ،يف وقوع النقل لشّكاـ 3

من القرائن  يف املقابل هناك جمموعٌة لكْن ،يف وقوع النقل قد يقع الشّك

لفظ إىل العلى وقوع التطور والتغري بالنسبة  والظروف املساعدة التارخيية اليت تدّل

 ماذا نعمل؟  :هنا يصبح السؤالومورد البحث. 

ك بأصل عدم النقل من خيلو التمسُّنه يف هذه الصورة ال أالشهيد الصدر يرى 

ي املوارد اليت تكشف عن جمموعة من الشروط اليت تقتضي حدوث تغري فإشكال. ف

 ،للمعقول صل عدم النقل خمالفًاأك فيها بيف مفهوم ومعنى اللفظ يكون التمسُّ

 . (4)من اإلشكال ك به غري خاٍلوبالتالي يصبح التمسُّ

 

 ــــــ عادية وبسيطة اعُتربتت على اللفظ التارخيية اليت مرَّالظروف و ،يف وقوع النقل الشّكـ 4

ن نظر إ»حيث يقول:  ،عن هنا جبريان أصل عدم النقلذالشهيد الصدر ي

 بسيطًا التغري والنقل احتمااًلصل عدم النقل حني يكون احتمال أالعقالء يف جريان 

 . (7)«وعاديًا

 لكّن ،ر يف مفهوم اللفظنه رغم عدم نفي حصول تغّيأالشهيد الصدر د يؤكِّ
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يقول ، ر ومستمّرمتكرِّ شخاص بشكٍللأل تالذي هو نتيجة جتارب حصل ،العرف

بطيء يكاد ال  بشكٍل ن حتول وتغري اللغة يتّمأي إبالثبات النسيب للغة والكالم، 

 خذ طابعًاأفاحتمال وقوع التغري ووقوع النقل عند العقالء مبثابة احتمال ي .يالحظ

 ده. مضى هذا املبنى العقالئي وأيَّأع واملشرِّ ،لذلك نفوا هذا االحتمال .استثنائيًا

وإّنما ر اللغة وتغريها، مضاء الشارع ال يعين نفيه لفكرة تطّوإكيد فأوبالت

ية احتمال تطابق املعنى املتبادر يف الوضع احلالي الشارع يف مقام التشريع حبّج حيكم

 خالف ذلك.  وهذا جيري ما مل يثبت دليٌل .×مع املعنى املراد من طرف املعصوم

فضلية طرحها على شكل أكثر من تلك التقسيمات نرى أاالستفادة  ى تتّموحّت

 بياني:  رسٍم

 

  ــــــ تبادر عريف هلا ّيأل ًاب غياباحملاورات احلاضرة، مما سبَّيف عرف املهجورة لفاظ األ

 للفظ مورد البحث.  ىهل اللغة والفقهاء حول معنأموارد وقع فيها االتفاق بني  ـ

خر، واللفظ ضمن آ ىالفقهاء متفقون على معنو ى،معن علىفقون هل اللغة مّتأ ـ

)زمن البحث العلمي فيها خالل القرنني الثاني والثالث  لفاظ اليت مّتاأل دائرة

 . (’الباقرين

آخر، واللفظ ليس  ىفقون على معنوالفقهاء مّت ى،معن علىهل اللغة متفقون أ ـ

 لفاظ اليت مت البحث العلمي فيها خالل القرنني الثاني والثالث. األ دائرةضمن 

الفقهاء هذا بني مل حيصل  لكّن ،ىمعن علىبينهم  نهل اللغة متفقوأ ـ

 لفاظ اليت حبث فيها خالل القرنني الثاني والثالث. األ دائرةاالتفاق، واللفظ ضمن 

اللفظ ليس ، واختالٌفالفقهاء بني  وقد حصل، ىفقون حول معنغة مّتلهل الأ ـ

 فاظ اليت حبث فيها خالل القرنني الثاني والثالث. لاأل دائرةضمن 

 . ىفقون على معنوالفقهاء مّت ى،حول معنأهل اللغة خمتلفون ـ 

 . ىوالفقهاء خمتلفون كذلك حول معن ى،معن حولأهل اللغة خمتلفون  ـ

 

  ــــــ ىل شيوعها يف التبادر العريفإضافة باإل ،لفاظ املتداولة يف العرف احلاضراأل

 العلم بوقوع النقل وتاريخ وقوعه قبل زمان الصدور.  ـ
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حراز املعنى ما قبل إمع  ،العلم بوقوع النقل وتاريخ وقوعه بعد زمان الصدور ـ

 وقوع النقل. 

 معلوم. تاريخ وقوعه غري  لكّن ،العلم بوقوع النقل ـ

ت على اللفظ مت الشروط التارخيية اليت مرَّ لكّن ،يف وقوع النقل الشّك ـ

 دة. نها معّقأتقييمها على 

ت على اللفظ بسيطة لكن الشروط التارخيية اليت مرَّ ،يف وقوع النقل الشّكـ 

 وعادية. 

  

  ــــــ رَير يف السِّر والتغيُّالتطوُّ

بلحاظ عالقتها وارتباطها  ،رَير للسِّر والتغّينواع من التطّوأيالحظ وجود ثالثة 

 بالزمان: 

وهذه السرية اليت انتفت قد  .ر اليت انتفت مع مرور الزمانَي: السِّولالنوع األ

سنسلط و ،ه بالبحثسنخّصهذا النوع  ألهمية ونظرًا .تكون موجودة يف زمن الشارع

 . وفق ما يسمح به املقالعليه الضوء 

 ؟رَيقد يطرح السؤال عن الفائدة من معرفة هذا النوع من السِّ

الشارع مرآة ر اليت تكون موجودة يف زمن َين هذه السِّإ :بساطة اجلواب بكّلو

كانت سرية  ذاإن هذه السري أل ؛صدرها الشارعأحكام اليت نرى من خالهلا األ

ذا كانت سرية إفهي تكشف عن احلكم الشرعي، و ،عة فهي ينبوع الشرعاملتشرِّ

 فهي الطريق املطمئن للشرع.  ،مضاها الشارعأو ،العقالء

مع الزمان خارج عن هذه  ْتن البحث يف السري اليت تناَفأذهان ىل األإيتبادر  فال

من احلمل الثقيل الذي  نواعًاأمعرفة هذه السري جتعلنا نرفع عن كاهلنا و .الفائدة

فتى الفقهاء من خالل فهمهم للروايات أ ؛ حيثاه فهم بعض الفقهاء للرواياتّيإمحلنا 

عه لسرية املسلمني يف صدر ومن خالل تتبُّ ،الشهيد الصدر ار، لكّنبنجاسة الكّف

 جديدة يف املسألة.  أدىل بنظرٍة ،ار واملشركنيوعدم جمانبتهم للكّف ،المساإل

ّن ابتالء املسلمني بالتعايش مع إوكان دليله على وجود هذه السرية قوله: 
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كان على نطاٍق واسع،  |أصناٍف من الكّفار يف املدينة وغريها على عهد النيّب

، ووجود احلديبيةخصوصًا بعد صلح وواختالطهم مع املشركني كان شديدًا جّدًا، 

رًة يف عصر النبّوة النعكس العالئق الرمحّية وغريها بينهم، فلو كانت جناستهم مقرَّ

كثرية بهذا  توضيحاٌت |ذلك وانتشر وأصبح من الواضحات، ولُسِمَعْت من النيّب

 مسألٍة تدخل يف حمّل االبتالء إىل هذه الدرجة.  الشأن، كما هو احلال يف كلِّ

داٍع إىل ذلك مع ظهور  وأيُّ .وال توجد يف مثل هذه املسألة دواعي اإلخفاء

  ؟|وعدم منافاة هذا احلكم مع أغراض أولياء األمر بعد النيّب، اإلسالم

وحّتى لو افرتضنا أّن احلكم بالنجاسة كان يف ظرف نزول سورة التوبة ـ اليت 

 .(0)يوعه وانتشاره أيضًانزلت بعد الفتح ـ فإّن طبيعة األشياء كانت تقتضي ش

 ،رَين املرتكز العقالئي ومع مرور الزمن يعرف زيادة يف السِّإ: النوع الثاني

فقد تظهر يف مسرية الزمان عوامل  .ة اليت كانت يف زمن الشارعاليت ختتلف مع السريو

و أوشروط جديدة تعمل على تغيري يف اجلوانب اخلارجية والعملية للمرتكز العقالئي 

عن  وترتكز السرية اجلديدة بداًل يصطلح عليه بالسرية العقالئية، حبيث تستقّرما 

 السرية القدمية. 

 نبعان من نبٍعتعة وسرية العقالء ـ  ـ سرية املتشرِّنيا السريتتن كلإويف الواقع ف

 عقالئي واضح.  واحد، ويقف خلفهما مرتكٌز

ها من طرف ئمضاإرغم عدم  ،ىل اعتبار السرية اجلديدةإوالعديد يذهب 

مر لية هو يف حقيقة األْبمضاء الشارع للسرية الَقإ أّناعتبارها بلحاظ  منا يتّمإو ،الشارع

ن هذا املرتكز نفسه هو أوباعتبار  ،مضاء هلذا املرتكز الذي يقف خلف هذه السريةإ

 . االستدالل بهاهذه السرية و ه ميكننا اعتبارّنإالذي عمل على ظهور سرية جديدة ف

سرية هو  صل وروح أّيأن إوذلك بقوله:  ،كمالهإميكن  االستداللوهذا 

مضاه وأصل هذا األ ددام الشارع قد أيَّ وما .والذي يأتي يف شكل السرية ،االرتكاز

من حيث  ال فرٍقب ،و يف ذاكأسواء ظهرت يف هذا الشكل  ،فإنها تصبح معتربة

 .االعتبار والقبول

 دة وخمتلفة. ات متعّدي يأخذ كيفّيكّل صٌلأمر رتكاز هو يف حقيقة األفاال
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ن يكشف الزمان عن سرية جديدة بعد انقضاء عصر الشارع. أ: النوع الثالث

االعتبار من تأييد  تأخذن السرية أل ؛الفقهاء جممعون هنا على عدم اعتبار هذه السريةو

اإلمضاء  انكشافبلحاظ ذاتها، بل بلحاظ حجية السرية ليست  إذ ؛مضاء الشارع هلاإو

جيب أن تكون السرية  نكشافاالفلكي يتّم هذا  .من التقرير وعدم الردع الشرعّي

  ذاتها. يف ءاإلمضا يدّل سكوتهم علىى ؛ حّت^املعصومني ضورمعاصرًة حل

تكليفنا  فما هويف زمن ظهورها،  شكال يقع فيما لو وقع عندنا شكٌّاإل لكّن

 جتاهها؟ 

و أبني العقالء  زالت قائمًة ما العمل يف مقابل السرية اليت ال وبعبارٍة أوضح:

 أو شارعجدت زمن الذا كانت هذه السرية قد ُوإفيما  حصل لنا شكٌّ عة، ولكْناملتشرِّ

 نها ظهرت بعد زمانه؟ أ

 تقابلنا هنا نظريتان: 

فصاح عن ن وجود السرية بينهم وتداوهلا يكفي يف اإلأن ْوبعض العلماء يَرـ 

 وجودها يف زمن الشارع. 

يعتقدون ، هم الشهيد الصدرمنو ،خر من العلماءآ يف املقابل هناك مجٌع لكْنـ 

يف احلكم عليها  غري كاٍف ×عصومرة عن زمن املن وجود السرية يف فرتة متأخِّأ

 . نهجدت يف زمنها ُوأب

ثابت. فالسرية ليست ظاهرة  خرية تستند يف موقفها على دليٍلن هذه النظرية األإ

وعالقة مبسائل وقضايا زمانها، بل على  حبيث ال يكون هلا ارتباٌط، فوق الزمن

على مستوى  أمسواء على مستوى مرحلة الظهور  ،وثيق العكس هلا ارتباٌط

 االستمرارية والتداول بشرائط وقضايا الزمان. 

ن وجود أب ،وىلل النظرية األدلي ّنإر بزمانها فَيذا قبلنا بدليل ارتباط السِّإو

 ألنه ؛ينتفي ،ععلى وجودها يف زمن املشرِّ عن زمان الشارع دليٌل رمتأخِّالسرية يف زمن 

 ما بعد زمن التشريع.  ل السرية يف زمٍنن تتشكَّأمن املمكن 

بأن دعوى الن بطالن وبيَّ ،وىلالشهيد الصدر النظرية األ ردَّ نفسه الدليل بهذا 

ن تكون أنه من املمكن إ :قائاًل ،^ةئّمعلى ثبوتها يف زمن األ دليٌلوجود السرية 
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نتشار ساهمت يف ظهور السرية، كاال ^ئمةهناك جمموعة من العوامل بعد عصر األ

جذورها من زمن  تأخذها مل التدرجيي للفتوى يف بعض القضايا، لكّن

^املعصومني
(9) . 

حتصيل قرائن تثبت امتداد السرية الشهيد الصدر يف املوارد اليت ميكن ويقول 

ف وجود ْرِص ّنإ»: ^وبالتالي تكشف عن ثبوت السرية يف زمنهم ،^ئمةإىل زمن األ

ليس  ،ةليها قرائن خاّصإن تضاف أمن دون  ،×ئمةر عن زمن األالسرية يف زمن متأّخ

 .(18)«^ةئّمزمن األ ثبوت هذه السرية يف نع كاشفًا

 

  ــــــ رَية يف جمال السِّرات التارخيّيطرق معرفة التطوُّ

 ؟ ^ةئّملزمن األ املعاصرةر َيحتصيل السِّ امن خالهلميكن  هل هناك طرٌق

هل كانت و ،د يف زمن السريةة طرق يف حال وقوع تردُّذكر الشهيد الصدر عّد

 ؟عنه رةمتأخِّو جاءت أيف زمن املعصوم 

قد خيتلف عن الشكل الذي  شكٍلب هانعرض ، وإّنماوسنحاول بيان هذه الطرق

 طرحه الشهيد الصدر. 

ننا نريد الكشف عن أ ومبا .املعطى التارخيييف : قراءة وحتليل ولالطريق األ

عن املقطع الزماني احلالي  قها يف مقطع تارخيي هو يف احلقيقة بعيٌدتاريخ السرية وحتّق

وبطبيعة احلال  .التاريخر يف معطيات َيقليلة ال ُبدَّ من قراءة هذه السِّغري بعصور 

 ،ع دقيقىل تتبُّإذ حتتاج إ وأصعبها؛ ،مورعقد األأالدراسة التارخيية هلذا املوضوع من 

ىل إللخلوص  ؛ىل جانب بعضها البعضإ هاووضع ،ماراتوحتليل ملختلف القرائن واأل

 نتيجة صحيحة. 

و وه ،شكاالتإو أشكال إىل إحمتمل  ضة بشكٍلن هذه النتيجة معرَّإحيث و

ن يستحضر الوجه احلقيقي أق ن على احملقِّإف ،املأزقوقع هذه النتيجة يف يقد  ما

القرائن والضميمات  جتميع وضّم على يقتصرن ال أو ،والواقعي للمرحلة التارخيية

 خر. ىل البعض اآلإبعضها 

ن القراءة التارخيية قد تستدعي املرور ببعض احملطات إورمبا نستطيع القول: 
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 عن نكاٍت فطرّيةأن السرية العقالئّية معبِّرًة ـ بوصفها عقالئّيًة ـ بلحاظ  لكْن دة،املعقَّ

صعوبة يف  ّيأزمان، فليس هناك  وسليقٍة نوعّية، وهي مشرتكة بني العقالء يف كلِّ

 ،للسرية ءرنا ابتداء التحول التدرجيي والبطيذا تصوَّإدراسة السرية يف جماهلا التارخيي 

السؤال: هل  عن ىل جواٍبإل للتوصُّ ؛ىل بعضإبعضها  وضّم ،ئنويكفي جتميع القرا

ن أمالحمها ال ميكن  ّنإوجدت ف ْنإو ال توجد؟ فأعقالئية يف املوضوع  توجد سريٌة

عدم وجودها سرعان ما ف كذلك مل توجد عالماٌت ْنإو ؛ظاهرة بل تظّل ،ختتفي

 كشف عن ذلك. ي

ن هذه الدراسة والتحقيق التارخيي ميكن أوعلى العموم فالشهيد الصدر يرى 

 ه من خالل املوارد التالية: ؤجراإ

 حيانًاأأنها  باعتبار ؛ة يف نطاق املعامالتأهل السّن فتاوى: فتاوى اجلمهور ـ

 .(11)جانب دالالت التأريخ العاّم إىل ،ز عقالئّيًااملرتِك، الوضع العاّم من تكون منتزعًة

للوصول إىل املرتكز  اجلمهور طريقًا ىفتاو ووفق هذا البيان ميكن عّد

 . ×املعصوم من حياةيف تلك املرحلة  ي ساَدذالعقالئي ال

خرى أىل نقاط إها ضمُّ ذا مّتإيف حكم القرينة اليت  هذه وبطبيعة احلال تبقى

كما  ،جيابية يف املوضوعإوتكشف عن نتائج  ،تكون مفيدةأّنها س كَّال َشفتارخيية 

 . (12)ليهإوأشار  ،الحظ الشهيد الصدر ذلك

تعكس احلاالت  ،ةلّياجلتارخيي مبثابة املرآة  : فالروايات بلحاٍظالروايات ـ

ن الغالب على تعاملنا مع الروايات هو استحضار احلكم . وأل^ةئّماملختلفة لعصر األ

فمالحظة الواقع  .لعنا عليه من وقائع تارخييةْطية ملا ُتهّمأ ِلوالشرعي لذلك مل ن

ر املوجودة يف تلك َيال يف الكشف عن السِّفّع التارخيي من خالل الروايات طريٌق

 . املرحلة من عمر النّص

 مباشر ل وبشكٍلن نتوصَّأذه الروايات هل تارخيّية ولعلنا نستطيع من خالل قراءٍة

ن هذا إ. بل ^ئمةيف عصر األ ْتاليت ساَد ،و العقالئيةأة يعسواء املتشرِّ ،ىل السريةإ

واليت بتجميعها وحتليلها تبدي  ،خمتلفة للناس وللرواة النوع من القراءة يكشف حاالٍت

عصر  وأة ئّمساسها كان تعامل تلك الفئة من جمتمع عصر األألنا السرية اليت على 
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 الرواة. 

يته يف استكشاف هّمأىل إشار أو ،وقد استدرك الشهيد الصدر هذا املوضوع

ف اعتبار هذا النقل أو يف نطاق الروايات واألحاديث الفقهّية. ويتوقَّ...»: قائاًل ،رَيالسِّ

ويف  .دّية فيهجتّمع شرائط احلّجّية التعبُّ أو على ؛كونه موجبًا للوثوق والعلم إّما على

هذا اجملال ميكن االستفادة من الروايات نفسها؛ ألّنها تعكس ضمنًا جوانب من حياة 

 .(13)«وقتئٍذ الرواة والناس

حول  يٌءمل يصلنا ش»: اعتماد الفقيه املستنبط على مبدأ الطريق الثاني

 . «ليناإيف التاريخ الذي وصل  يٌءومل ينعكس هلا ش ،القضية

ىل عصر إة السفر عرب الزمن مشّق مىل جتشُّإقد ال حيتاج الفقيه املستنبط 

على مسألة، بل يكفي االعتماد على نقطة  عن جواٍب دراسة التاريخ حبثًا يفالصدور 

ن أحيث يستطيع من خالل التحليل العقلي  ،من اجلهد واليت ال تتطلب كثريًا ،تارخيية

وتتجلى هذه النقطة يف عنصر عدم  .^ئمةنة يف زمن األيكشف عن وجود سرية معيَّ

 يف املسألة.  يٍءعدم وصول ش :وضحأو بعبارة أ ،لة يف التاريخأانعكاس مس

كون لوازم على انتفاء السرية يقد  وتارًة ؛سرية فالذي مل يصلنا قد يكون تارًة

كثر ألة أضح املسى تّتمقابلة. وحّت وكال احلالتني تكشف عن وجود سريٍة .وعدمها

 عن الثانية:  واحدة من احلالتني مبعزٍل ّلنبحث ك

 :لتاليةحدى الصفات اإتكون هلا  ْنألينا ال ُبدَّ وإعدم وصول السرية  أـ

ن أن ال تنعقد فيها السرية، مبعنى أأن تكون يف وضع حبيث ال ميكن ـ 

 :نظري ،مستحياًل ًامرأانعقاد السرية فيها عدم يكون تكون ظاهرة اجتماعية حبيث 

 واملعاصرين هلم سلوٌك ^ةئّمنعقد من طرف األين أذ ال ُبدَّ وإ ؛مالتفهُّمسألة التفهيم و

 وسرية فيهما. 

ىل نوعني. إمة ْسحبيث تكون السرية احملتملة قابلة للِق على حنٍو ن تكونـ أ

 ؛يف الفهم والتفهم كانت منعقدة على اعتبار الظواهر والعمل بهاة السرية املنعقد :مثاًل

ىل إيف التفهيم. والداعي  خرىأل طريقًة إذ لوال ذلك لكان ال ُبدَّ من سلوك بديٍل ميثِّ

فما لدينا اليوم يف  ،تي من احلالة احلاضرةألسرية ي اإىلوجود تقسيم ثنائي بالنسبة 
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وبطبيعة احلال رؤية هذه السرية  ،قضية التفهيم والفهم هو سرية االعتماد على الظواهر

 ،يف جمال التفهيم ^ئمةىل السؤال حول طريقة وسلوك األإوهذا السلوك يدفع بنا 

 خر؟ وهنا نالحظ بروز التقسيم الثنائي. آ يئًاو شأهل كان سرية اعتبار الظواهر 

ن أفلو افرتضنا وجود سرية غري السرية املوجودة لدينا لكان من الطبيعي 

نها لو كانت سرية لكانت أل ؛نه مل تنعكس يف التاريخإوحيث  ،ليهاإتنعكس ويشار 

 ؛ا حيث مل تنعكس فهذاّمأ ،ليناإن ال تصل أو ،ن ختتفيأفال ميكن  ،ظاهرة طبيعية

فكذلك  ،التالي غري واقٍعو .يقتضي النفي ،ووفق القضية الشرطية ،اللة االلتزامبد

 .تستقر السرية احلاضرة وبذلك .ماملقدَّ

فعدم  .وال خترج عن هذا التحليل ،خْنلة التفهيم والتفهم من هذا السِّأومس

العمل القائمة على خرى يف التاريخ للتفهيم جيعل االعتبار للسرية أ انعكاس سريٍة

ئمة وسرية سائدة يف عصرهم. وقد من األ صادرًا ونستطيع اعتبارها سلوكًا .الظواهرب

راد إثبات كونه أن يكون للسلوك الذي ُي»مر بقوله: ن الشهيد الصدر هذا األبيَّ

ن حنٍو لو مل نفرتض ذاك يتعيَّ سلوٌك بديل على ^سلوكًا عاّمًا للمعاصرين لألئّمة

 ،كون هذا السلوك البديل معبِّرًا عن ظاهرٍة اجتماعّيٍة غريبٍةافرتاض هذا البديل، وي

وحيث  .خالف املألوف باعتبارها على ؛لت وانعكست عليناجِّلو كانت واقعًة حّقًا َلُس

 . (14)«ال البدل ،ل يعرف أّن الواقع خارجًا كان هو املبدلمل تسجَّ

سرية السائدة يف الميكننا كشف و .ر إليناَيعدم وصول لوازم إحدى السِّ ـ ب

 ات التالية: ر على اخلصوصّيمن خالل املسألة اليت تتوفَّ ×زمن املعصوم

هي نفس وغري معقول ) ًامرأكون فرض عدم انعقاد سرية خبصوصها يأن  ـ

فال يعقل  ،بتالءلال كأن تكون املسألة حمالًّ ،وىل يف القسم السابق(اخلصوصية األ

 . ن ال تنعقد فيها سريٌةأ

تينا أ يتال ةكلاعلى نفس الش ،تكون السرية املفرتضة ذات تقسيم ثنائين أ ـ

ننا يف التقسيم أيكمن يف  مع وجود فارٍق ،جملموعة السابقةإىل ابالنسبة  اعلى ذكره

وقمنا بالتقسيم  ،ويف هذه الفرتة من التاريخ خذنا السرية املوجودة حاليًاأالسابق 

هذالتقسيم  ما خيّص ما يفأخرى غري اليت توجد لدينا اليوم. أمع فرض حالة  ،الثنائي
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ن أبل ميكن  ،ن تكون لدينا سرية يف احلاضرألالثنائي يف هذه اجملموعة فال داعي 

حيث  ،ا كان يف التقسيم السابقمل ًاوكذلك خالف .ا السريتني مفرتضتنيتتكون كل

ة يف احلاضر، بينما يف هذا ضيف إىل السرية املوجودخر غري معروف ُأآفرض عنوان  مّت

ننا من أل ؛ناصتن ومشّخان السريتني املفروضتني معرفتأ مناالنطالق  التقسيم يتّم

السرية الواقعية املعاصرة  يهما هاحدإ ّنأن نثبت أني نريد تاملعرف السريتني نياتخالل ه

يف  ل هلذا الشهيد الصدر بسرية االجتزاء باملسح ببعض الكّفوقد مثَّ .^للمعصومني

 . (15)وسرية املسح بتمام الكّف ،الوضوء

تي يف اخلصوصية أوكما سي .نا معرفتنيا السريتتكل ّنإوكما نالحظ ف

ىل إوبالتالي نصل  ،حدى السريتني نسلك الطريق الصحيحإتشخيص  ه يفنإالثالثة ف

 . ×للمعصومني حتديد السرية املعاصرة فعاًل

املشخصة تنشأ مالزمة بني انتفاء تلك ري حدى السِّإ النظر يفنه من خالل إ ج ـ

 مع فرض وجودها.  ،السرية وبني انعكاسها يف التاريخ

كان  املسح بتمام الكّف ّنأ ناففي املثال الذي عرضه الشهيد الصدر لو افرتض

ثبات داللتها على إفهنا ال ميكننا  ×يف السلوك العملي يف زمن املعصوم واردًا

 ،^ةئّمأللسئلة ستكثر األ كانت مورد ابتالء فحتمًاذا إن املسألة إوحيث  .الوجوب

صة متكننا من طرح مالزم املشخَّ السرية ن هذهأن يتبيَّ ،^جوبة منهموتكثر معه األ

 ،فنيفراد املكلَّأسئلة من عموم والذي يكمن يف كثرة األ ،هذه السرية املفروضة

 . ة وجوب املسح بتمام الكّفأليف مس ،^ئمةجوبة من األوكثرة األ

و أ ،اهلينا كّلإصل تن أن احلال يقتضي أمع  ،مل تصلنا الالزمةهذه  لكّن

فهذا جيعلنا خنلص إىل أنه مل  ْلنه مل يِصإحيث و .بانتفاء املانع ؛قّلعلى األ ابعضه

استعالم حكم  إىل وأجوبة كثرية، وبالتالي مل تكن هناك حاجٌة تكن هناك أسئلٌة

 ب افرتاض قيام السرية علىي ويغلِّاملسألة عن طريق السؤال واجلواب. وهذا يقّو

يف الوضوء مل تكن  سرية املسح بتمام الكّف ّنأاالجتزاء باملسح ببعض الكّف، و

 ة. مستقّر

جدت الالزمة املذكورة نه لو ُوأد من ويف السؤال عن كيف ميكننا التأكُّ
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 النقاط التالية:  يف ظّل مر يتّماأل ّنأبا الشهيد الصدر لينا؟ جييبنإلوصلت 

مور والقضايا ن األأل ؛لة حمّل االبتالء للعمومأ: من خالل فرض كون املسوىلاأل

 اجتماعية.  وتكون حالًة ،ة الناسمورد ابتالء عاّم

كما  ،^ةئّمرات ودواع إلخفاء احلكم الصادر من األ: عدم وجود مرّبةالثاني

هة و مع فرض وجودها فهي ليست موّجأ ،خفاءنوع من اإل ّيأدلة على حصول أانتفاء 

ذلك مل تصلنا  ومع كّل .(14)ر الدواعي لنقلها وروايتهابل على العكس توّف ،وجه ّيأب

 . ةو قليلأ ةكثري ،فني حوهلاسئلة من عموم املكلَّاأل

الزمة السرية ل هنا ثِّميي ذوال ،سئلة يف التاريخعدم انعكاس تلك األ ونتيجة

ومع نفي  .ال يبقى سوى نفي وجودها وطرحها يف تلك الفرتة ،×املعاصرة للمعصوم

ومع نفي هذه السرية  .ل هنا املسح بتمام الكّفوالذي ميثِّ ،زمة ينتفي امللزومالالهذه 

 ،يف املسح يف الوضوء وهي االجتزاء ببعض الكّف ،خرىتثبت باملالزمة السرية األ

  .×نها السرية املعاصرة للمعصومأوتثبت هذه السرية على 

 إىلنسان دراكات اإلإميكن تقسيم و: االحتكام إىل الوجدان. الطريق الثالث

 قسمني: 

نه ميلك خصوصيات يف أىل إضافة إ ،فاإلنسان .إدراك شخصي ومتغري :ولاأل

أنها يف نهاية على الرغم من ـ خصوصيات  ،ميلك كذلك خصوصيات نفسية ،احلياة

 ،إىل آخر ر من إنساٍنها تتغيَّلكّن ،نسان باآلخرتربط اإل ـ املطاف روابط مشرتكة

 ساق. وليس بينها متاثل أو اّت

عماق حريم باطنه النفسي أيف  فاإلنسان .ة والثابتةالوجدانيات العاّم :الثاني

ر عنه وهو ما يعبَّ ،ن ينكرهأكان  أليٍّال ميكن  دراٍكإدراك، يشرتك يف اإل

 . «بالوجدانيات العامة»

أّنهم ال ُبدَّ و ،سالفناأىل إمامنا طريق أوباالنطالق من هذا البعد املشرتك تنفتح 

ن إاملشرتك. و دراك واملعرفة اليت يكون مصدرها هذا احلّسقد اشرتكوا يف اإل

مام الباحث، أكشف عن املشرتكات العلمية والتارخيية يس االستفادة من هذا احلّس

ف ن التعرُّأاملشرتك يف البحوث الفقهية من جهة  ما ميكن االنفتاح على هذا احلّسك
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و أـ سواء كانت من نوع املرتكزات العقالئية  ^ئمةعلى حالة اجتماعية يف زمن األ

حد أو ،هي واقعة تارخيية ًان تكون فّنأر العقالئية القائمة على املرتكزات ـ قبل َيالسِّ

حكام الفقهية. ويف بشكل كبري يف عملية االجتهاد واستنباط األرة العوامل املؤثِّ

 ،دراك نفسي داخلي هو جزء وقسم من الوجدانإليه من خالل إل ن ما يتوصَّإالواقع 

 وبغّض ،^ئمةن عصر األأىل إشارة وهنا ال ُبدَّ من اإل .نسانيةومرياث مشرتك بني اإل

من تاريخ احلياة  هو جزٌء ،ضرن احلاعالنظر عن الفاصلة الزمانية اليت تفصله 

 . ^ةئّمكذلك يف زمن األ املرتكز الوجداني كان موجودًا ّنأالنتيجة و .البشرية

حدى إيف كشف  يتّم ،الف ما كان يف الطرق السابقةوخب ،يف هذا الطريق

وحتليل  ،ة خارجيةدّلأوليس على  ،ة االعتماد على الداخل النفسيئّميف زمن األ الوقائع

 معطيات خارجية. 

كز تننا نعتمد على املرإ :ولاألمن جانبني:  همية هذا الطريق يف احلّلأى وتتجّل

ن الوجدان خارج عن الزمان أبلحاظ  ،ة وشاملةن النتيجة هي عاّمإ :والثاني ؛الوجداني

 واملكان والطبع. 

التحليلّية املالحظة »هاته بقوله:  وقد عرض الشهيد الصدر طريق احلّل

 ،وجدانه ومرتكزاته العقالئّية أّن اإلنسان إذا عرض مسألًة على الوجدانّية، مبعنى

يف وجدانه  ن، والحظ أّن هذا املوقف واضٌحاّتخاذ موقٍف معيَّ ّنه منساق إىلأ فرأى

رة من حاٍل د من عدم ارتباطه باخلصوصّيات املتغيِّبدرجٍة كبرية، واستطاع أن يتأكَّ

الوثوق  أمكنه أن ينتهي إىل ،وجدانّية مبالحظٍة حتليلّية ،عاقل ومن عاقٍل إىل حال إىل

العقالء. وقد يدعم ذلك باستقراء حالة  ن موقف حالة عامة يف كّلمبأّن ما ينساق إليه 

وهذا طريق قد . د من هذه احلالة العامةللتأكُّ ؛العقالء يف جمتمعات عقالئية خمتلفة

ُيتاح  بقدر ماطريقًا استداللّيًا موضوعّيًا إاّلثوق بسببه، ولكّنه ليس حيصل لإلنسان الو

 .(17)«من استقراٍء للمجتمعات العقالئّية املختلفة للمالِحظ
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الهوامش
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اإلميان يف عصر خفاء اهلل
 

 

 د. أحمد النراقي

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ ةنقد نظرّية بسط التجربة النبوّي

 ــــــ يف نزول الوحي دور النيّبـ 1

على  ،لكاتبه عبد الكريم سروش ،(1)«بسط التجربة النبوية»يشتمل مقال 

 معلومتني هامتني بشأن الوحي، وهما: 

 . (2)قابلة للبسط والتكامل «ةالتجربة النبوّي»أو  «الوحي»: إن األوىل

 . (3)، دون العكستابع لشخصية النيّب «الوحي»: إن الثانية

ويبدو من سروش ـ على ما سيأتي توضيحه ـ أنه يستنتج املعلومة الثانية من 

 املعلومة األوىل. 

كما  ،ة سروش بشأن هاتني الدعوينيوسوف نستعرض يف هذا املقال أدّل

 . «بسط التجربة النبوية»أوردهما يف مقاله 

 

  ــــــ للبسط والتكامل ة قابلٌةالوحي أو التجربة النبوّي

 ني: ما يتعلق بهذه املعلومة ينبغي اإلجابة عن سؤالني هاّم ويف
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 : ما معنى هذه الدعوى؟ األول

 : ما هو الدليل على قبول هذه الدعوى؟ الثاني

م إجابة الثاني، ويف معرض البحث سأجهد لكي أقدِّوسأبدأ حبثي من السؤال 

عن السؤال األول. وعليه أقول: ملاذا جيب علينا القبول باملعلومة األوىل؟ أرى أن 

 : التاليباإلمكان بيان االستدالل الذي يسوقه سروش لدعم املعلومة األوىل على النحو 

 . «التجربة الدينية»من  نوٌع «الوحي»ـ إن 

 للبسط والتكامل.  التجارب قابلٌةـ إن مجيع 

 وعليه: 

 يقبل البسط والتكامل.  «الوحي»ـ إن 

 .«لالربهان األّو»ر عن هذا الربهان من اآلن فصاعدًا بـ ولنعبِّ

، مبعنى أن نتيجة )القضية الثالثة( إن الربهان األول من الناحية الصورية معترٌب

ة األوىل والثانية(. مات )القضّينتاج من املقّدلالستنباط واالست من الناحية املنطقية قابلٌة

ماته. فهل القضية األوىل ف على صدق مقّدصدق نتيجة هذا الربهان تتوقَّ وعليه فإّن

 والقضية الثانية صادقتان؟ 

 من األجدر أن نفهم ما الذي يعنيه سروش من القضية األوىل. 

التجربة »من  نوعًا «الوحي»إن سروش يذهب من بداية مقاله إىل اعتبار 

كان باإلمكان  ة. وإْنبدّق «التجربة الدينية»ن ما هو املراد من ه ال يبيِّ. ولكّن(4)«الدينية

نه يذكر لنا بعض إحيث  ،انطالقًا من بعض القرائن ؛التوصل إىل رأيه يف هذا الشأن

ر النيب األكرم تقوم على تصّو يقول: إن جتربة النيّب إذمصاديق التجربة الدينية، 

إبراهيم(،  حياوره، أو النداء الذي حيصل عليه يف الرؤيا )جتربة النيّب شخصًا وكأّن

ما يسترت وراء حجب عامل الشهادة، وما إىل ذلك. يرى سروش  أو رؤية املالئكة وكّل

، وأما املراتب القصوى فهي «الرؤى الصادقة»أن أدنى مراتب التجارب الدينية هي 

 . (5)ت العرفانيةاألذواق واملواجيد واملكاشفا

عن رأي  أنها ال تكشف متامًا إن هذه املصاديق تزودنا ببعض الضوء، إاّل

من خالل  ؛نق مباهية هذا النوع من التجارب. ولرمبا أمكن التكهُّما يتعلَّ سروش يف
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 «اإلدراك»من  نوعًا «التجارب الدينية»بأنه يعترب  ،بعض اإلشارات اليت يذكرها

(perception فهو .)جتارب وحيانية»أو  «جتربة دينية»الذي حيصل على  يرى أن النيّب» 

ة اليت هو الذي يستطيع احلصول على مدركات خاصة من خالل بعض القنوات اخلاّص

بعيد. فهل  أن هذه اإلشارة مبهمة وغائمة إىل حدٍّ . إاّل(4)يعجز اآلخرون عن امتالكها

؟ وإذا كان األمر كذلك فإن هذا من اإلدراك يعين هذا أن التجارب الدينية نوٌع

 التعريف يشتمل على إبهامات أخرى، وهي: 

مة بنظر ؟ لو أخذنا تلك املصاديق املتقدِّ«اخلاصة»: ما هي تلك القنوات اًلأّو

االعتبار فإن هذه القنوات اليت توصلنا إىل تلك املدركات ال حتتوي ـ حبسب الظاهر يف 

 .األدنى ـ على خصوصية احلّد

ق باملورد األول جند أن قناة تلك املدركات ـ حبسب الظاهر ـ هو يتعلَّما  ففي

 .اجلهاز السمعي الذي ميتلكه صاحب التجربة

 .تلك املدركات الفرد اجملرب يف منامه حيصل علىويف التجربة الثانية 

على معناه احلريف ستكون  «الرؤية»ق باملورد الثالث إذا محلنا فعل ما يتعلَّ ويف

 .قناة احلصول على تلك املدركات هو اجلهاز البصري لصاحب التجربة

وعليه يبدو يف مجيع هذه املوارد أن القنوات اإلدراكية لتلك املدركات )اجلهاز 

 خصوصية مميزة.  السمعي، واملنام، واجلهاز البصري( ال حتتوي على أّي

ق تلك املدركات. ناشئة من خصوصية متعّل «امليزة»: رمبا كانت تلك وثانيًا

متعلق التجارب الدينية يف أغلب املوارد  فإّن ؛كبري وهذا الكالم يبدو صائبًا إىل حدٍّ

إىل اهلل أو  مبعنى أن هذا النوع من التجارب ناظٌر ،ة متامًاوخاّص «زةممّي»هي 

يصعب القول باعتبار إحدى خصائص  املالئكة. ولكْن :من قبيل ،الكائنات الغيبية

 ؛«يعجزون عن احلصول عليها»عي سروش ـ أن غري األنبياء هذه املدركات ـ كما يّد

عون بهذا النوع من العرفاء مثاًل( يتمتَّكوذلك لتصريح سروش نفسه بأن غري األنبياء )

نبياء، أخرى: إن التجارب الدينية عند سروش ال تنحصر باأل التجارب أيضًا. وبعبارٍة

 . (7)عىاملدَّ اوقد ذكر سروش السيدة مريم العذراء شاهدًا على هذ

 من اجلرح والتعديل إىل احلّد بهامات بشيٍءاإل هرمبا أمكن التغلب على هذ
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التجارب »من  م بهذا البحث. فلو اعتربنا التجارب الدينية نوعًاالضروري للتقدُّ

من اإلدراكات احلسية.  لن يكون هناك ما يضطرنا إىل حصرها يف نوٍع «اإلدراكية

أو أن  ؛وعليه ميكن لنا احلصول على تلك املدركات إما من طريق القنوات احلسية

ية، ولذلك ط األعضاء احلّساحلصول عليها من دون توسُّ ث عن مدركات يتّمنتحّد

حلديث عن كيفية هذه . وبطبيعة احلال ميكن ا«قنوات خاصة»فإنها تأتي من 

يبدو لي يف حدود هذا البحث أن سروش ال  ولكْن .يف موضعها «املدركات اخلاصة»

حاجة لديه إىل أكثر من االنفتاح بالنسبة إىل إمكان مثل هذه املدركات. ومن ناحية 

ـ حيث يقول  ره سروش صراحًةخذ من الكالم الذي يكرِّأخرى ميكن لنا أن نتَّ

دينية ـ أساسًا، وكالمه اآلخر الذي يقول  األنبياء على جتربٍة بإمكان أن حيصل غري

ر بهذا فيه بعجز غري األنبياء عن احلصول على مثل هذه اإلدراكات اخلاصة، ونعبِّ

على األنبياء  ٌرْكونقول: هناك مستوى من التجارب الدينية هو ِح ،عاء املتواضعاالّد

 فقط. 

التجربة »و «التجربة الدينية»من  ومن ناحية أخرى يستعمل سروش كالًّ

بأن هناك  ح أحيانًاه يصرِّيف موضع اآلخر. ولكّن أحيانًا «التجربة النبوية»و «السماوية

 «التجربة الدينية النبوية»، ويقول بأن «التجربة السماوية»أو  «التجربة الدينية»أنواعًا لـ 

 «التجربة الدينية النبوية»خاص منها. وعليه ميكن لنا أن نتساءل: ما هو الفرق بني  نوٌع

)أو التجارب الدينية  «التجارب العرفانية»ة وبني سائر التجارب الدينية األخرى، وخاّص

 للعرفاء(؟ 

وبني التجارب  بني التجارب الدينية لشخص النيّب رمبا ال يرى سروش فرقًا

إىل  نًافإنه يعزوه أحيا وإذا كان هناك من فرٍق .الدينية للعرفاء من غري األنبياء

 موضعني آخرين، وهما: 

والعارف ال تكمن يف النوع، وإمنا  : إن االختالف بني التجارب الدينية للنيّباًلأّو

إىل حصر مستوى من  م فإن سروش مييل على أغلب الظّنيف الدرجة. وكما تقّد

وما هو  ؟ما هو ذلك املستوى كنا ال نعلم بوضوٍح وإْن، األنبياء فقطبالتجارب الدينية 

  ؟وجه االختالف بينه وبني مستوى جتارب العرفاء من غري األنبياء
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الذي يطرحه سروش للتمييز بني التجربة النبوية  : إن املالك األهّموثانيًا

)أي التجربة الدينية اليت حتصل للعارف غري النيب،  والتجربة العرفانية باملعنى اخلاّص

ة حيصل عليها خاّص إىل نسبٍة ( ناظٌر«ة الصوفيةالتجرب»بـ  أو ما يدعوه سروش أحيانًا

يرى نفسه ملزمًا بإبالغ ذلك  صاحب التجربة الدينية جتاه مضمون التجربة. فالنيّب

خيتلف األنبياء »املضمون، يف حني أن العارف ال يرى نفسه ملزمًا بذلك. يقول سروش: 

نطاق وحصار  عن سائر أصحاب التجارب ]الدينية[ يف أن هؤالء ال يرزحون حتت

التجربة الشخصية، وال يقضون أعمارهم يف األذواق والوجد الباطين، بل يشعرون إثر 

وإن هذا الشخص  .لون إىل شخص جديدحصول هذه التجربة مبسؤولية جديدة، ويتحوَّ

 . (0)«آخر وإنسان من نوٍع اجلديد يطمح إىل بناء عامٍل

وبني  بني التجربة الدينية للنيّب إال أن هذا املالك لوحده ال يكفي لبيان الفارق

ما أشرنا إليه يف هذه  «املسؤولية»كان املراد من  . فإْنالتجربة الدينية للعارف غري النيّب

، ففي «ل إىل شخص جديد، والطموح إىل بناء عامل وإنسان جديدالتحّو»العبارة من 

تعبري  لى حّدالكثري من كبار العرفاء الذين حصلوا ـ ع مثل هذه الصورة جيب عدُّ

وصاروا بصدد إبالغ حمتوى جتاربهم العرفانية  ،«ل يف املزاجتبدُّ»على  ـ املولوي

أيضًا.  أن يكونوا واجدين للشأن النبوّي جيباللطيفة، واألخذ بأيدي السالكني، 

قه أولئك األنبياء يف القيام مبسؤولياتهم ال يبدو أن دائرة نفوذ وحجم النجاح الذي حقَّ

إىل هذه النقطة،  ة تلك التجارب. وحيتمل أن سروش كان ملتفتًاتبار نبوّيربط له باع

معيارًا مناسبًا للفصل بني التجربة الدينية  «الشعور باملسؤولية»وهي عدم إمكان اعتبار 

الذي يبدو فيه حازمًا وقاطعًا  ،لدعواه يف هذا الشأن خالفًاهو، النبوية من غريها؛ إذ 

]...[ هناك يف النبوة عنصر »ويقول:  ،احلقيقة جانب االحتياط يفيلتزم للوهلة األوىل، 

 . (9)«ال جنده يف التجارب االعتيادية وشيء من املسؤولية، وهو أمٌر

منذ أن أدرك أن جانبًا من  «االعتيادية»يبدو أن سروش قد عمد إىل إضافة قيد 

لى عنصر املسؤولية التجارب الدينية غري االعتيادية للعرفاء من غري األنبياء حتتوي ع

. وعليه إذا كان هذا املالك يدخل عنصرًا مشرتكًا يف التجارب الدينية لألنبياء أيضًا

ى لنا جعله معيارًا للفصل بني فكيف يتسّن والتجارب الدينية للعرفاء باملعنى اخلاّص
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 هذين النوعني من التجارب؟! 

ش للتمييز بني هذين من هنا يتعني علينا أن ال نأخذ املعيار الذي يذكره سرو

ر يف . وحيتمل أن يكون سروش قد تأثَّالنوعني من التجارب الدينية على حممل اجلّد

ل هنا جتاهل هذا الشأن مبذاق املولوي، فعمد إىل ذكر مثل هذا املعيار. وعليه أفضِّ

 املعيار.  اهذ

 : التالي بالشكلوبالتالي رمبا أمكن تفسري القضية األوىل 

أو الكائنات الغيبية  ،من التجارب اإلدراكية عن اهلل نوٌع «الوحي»ـ إن 

 األخرى، من قبيل: املالئكة. 

وقد يكون موضوع اإلدراك ضمن بعض هذه التجارب رسالة لغوية تلقى على 

باإلمكان اجلمع  هآخر. وبعبارة أخرى: إّن صاحب التجربة من قبل اهلل أو كائن قدسّي

 وبني جتربة الوحي اللغوي. بني الوحي بوصفه جتربة إدراكية 

التجارب »ق مباهية ما يتعلَّ وبطبيعة احلال إن مقال سروش يلتزم الصمت يف

ة األوىل(. وعليه من املمكن مة األوىل )القضّيم دلياًل على إثبات املقّد، وال يقدِّ«الدينية

. النّصوبعيدًا كّل البعد عن مضمون  ،أن تكون القضية األوىل تفسريًا طوبائيًا ًاجّد

صيغة القضية األوىل فرمبا أمكن يف هذه الصورة أن بمة األوىل رنا املقّدوأما إذا فّس

ر املقدمة . وعليه فلنفسِّ(18)مة قاباًل للتربير يف الفلسفة املعاصرةلتلك املقّد م فهمًانقّد

ولكي منضي بالبحث قدمًا لنفرتض  .صيغة القضية األوىلباألوىل يف برهان سروش 

األدنى إمكان الدفاع عن  مة يف صيغتها اجلديدة )أو أن نرى يف احلّدّدصدق تلك املق

ما  صدقها عقليًا(. وانطالقًا من هذه الفرضية سنبحث يف الربهان الذي يسوقه. ولكْن

 ل؟ مة الثانية من الربهان األّوالذي ميكن لنا قوله بشأن املقّد

 مة الثانية تقول: املقّد م فإّنكما تقّد

 للبسط والتكامل.  ـ إن مجيع التجارب قابلٌة

لدعم املعلومة األوىل.  ؛مة حجر الزاوية يف برهان سروشجيب أن نعترب هذه املقّد

 ،ر اإلذعان بالقضية الثانيةيبدو أن سروش يرى أن جمرد تصديق القضية األوىل يربِّ

. «التجربة»بسط والتكامل من األوصاف الذاتية لـ ال وجيعلها مسألة معقولة. وكأّن
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إن من شأن كل ...»: التاليةعائه يف العبارة استدالله أو اّد وميكن لنا العثور على لبِّ

ما حتدثنا عن التجربة صّح احلديث عن تكامل جتربة أن تنضج بالتدريج. فكّل

أمكن احلديث عن التجربة أيضًا. وكلما أمكن احلديث عن احلصول على التجربة 

وإذا أمكن احلديث عن جتربة كاملة أمكن  .احلصول على مزيد من التجربة

جمرب ميكن أن يغدو مع  كّل فإّن»عام  . وبشكٍل(11)«احلديث عن جتربة أكمل

ب ـ د موارد من التجارب اليت يغدو فيها اجملرِّ. ثم أخذ يعدِّ(12)«األيام أكثر خربة وجتربة

إن الشاعر »وذلك إذ يقول:  ؛باعًا يف التجربة كثر خربة وأشّدبفعل تكرار التجربة ـ أ

من خالل ممارسة الشعر يغدو أكثر شاعرية، واخلطيب من خالل ممارسة اخلطابة 

أضاف إىل هذين املوردين ثالثة موارد أخرى،  . ثّم(13)«مراسًا يف اخلطابة يغدو أشّد

 . (14)«عرفانًا، واملدير أقوى إدارةًا، والعارف أكثر ان يصبح أكثر فّنإن الفّن»فقال: 

 : التالينيما يتعلق مبعلومة القضية الثانية ينبغي اإلجابة عن السؤالني  يف

 ؟ة: ما الذي تعنيه هذه القضية بدّقلاألّوالسؤال 

 :مة من ناحيتني هامتنيإن القضية الثانية تبدو مبَه

ننا ال نعلم بوضوح ما الذي يعنيه سروش هنا )وكذلك يف مجيع مواطن إ: األوىل

بشأن  فال نستطيع أن نعثر منه يف مجيع مقاله على توضيٍح ،«التجربة»الربهان( من 

ف من . ويبدو أنه قد اكتفى باالعتماد على الفهم املتعاَر«التجربة»املعنى املراد له من 

باإلمكان طبقًا  هعنى فضفاضًا للغاية. ويبدو أّنم «التجربة»وافرتض لـ  ،بيهقبل خماَط

 ـ ع للغاية من احلاالت العاطفيةعلى طيف متنّو «التجربة»إطالق مفهوم  هلذا الفهم العاّم

 ـ، من قبيل: التفكري واالستذكارـ والنشاط الذهين  ـ، من قبيل: احلزن أو التعجب

أخرى: يبدو أن ما  بعبارٍةو. ـ من قبيل: السباحة أو قيادة السيارةـ والنشاط العملي 

التجارب »، و«التجارب العاطفية»يشمل على السواء مجيع أنواع  «جتربة»يه سروش يسّم

د أنه من غري املعلوم ما هي ْيأيضًا. َب «التجارب العملية»وكذلك  ،«اإلدراكية املعرفية

ة ملظّلعة حتت ااخلصوصية وامليزة أو اخلصائص اليت جتمع هذه اجملموعة املتنّو

األدنى ما هي امليزة أو اخلصائص املشرتكة بني  أو يف احلّد ؟«التجربة»الواحدة ملفهوم 

عة )على افرتاض وجود مثل هذه اخلصيصة أو اخلصائص( املنظورة هذه األنواع املتنّو
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 ؟خذها قاعدة لربهانهواليت اّت ،لسروش

 .يبدو يف غاية اإلبهام «التجربة»للغاية عن مفهوم  يف اعتقادي إن هذا الفهم العاّم

مه سروش عرضة ، وجيعل الربهان الذي يقدِّبهام خملٌّح فإن هذا اإلوكما سنوضِّ

 لالنهيار. 

 إىل حدٍّ «الوحي»ق بـ ما يتعلَّ وحيث مّت وضع الثقل الرئيس لنظرية سروش يف

واألوضح  أرى من الضروري أن جنعل املفهوم األدّق «التجربة»كبري على كاهل مفهوم 

لـ  ،األدّق ولكْن ،أساسًا للبحث. وأنا أميل هنا إىل اقرتاح املعنى األضيق «التجربة»لـ 

ي يف مقام إعادة صياغة النظرية سأجعل الفهم احملدود الذي اقرتحه لـ د أّنْي. َب«التجربة»

على النحو  «التجربة»أساسًا للبحث. وميكن بيان الفهم احملدود ملفهوم  «التجربة»

يف  إن التجربة مبعناها احملدود عبارة عن الواقعة الذهنية اليت حتصل لشخٍص»: تاليلا

 . (15)«ما هلا إىل حدٍّ رقعة زمنية معينة، ويكون ذلك الشخص مدركًا

يف  «البسط والتكامل»: لسنا نعرف متامًا ما الذي يعنيه سروش من الثانية

قد تكاملت نعين بذلك أن الفرد  «جتربًة»مة؟ فهل عندما نقول: إن القضية املتقّد

البسط »هل يكون  أيب حيصل عند ممارسة التجربة مهارة وكفاءة أكرب؟ اجملرِّ

؟ وهل يعين بذلك أن حمتوى «املهارات العملية»من نوع ارتقاء مستوى  «والتكامل

يتكامل؟  ـ من قبيل: الدقة والسعة والعمق الفكري احلاصل بفعل التجربةـ التجربة 

واإلضافة إىل حمتوى  ،«الغنى النظري»هو من نوع  «البسط والتكامل»هل  أي

ب من ثروة معرفية؟ ما خيتزنه الفرد اجملرِّ يف ،الصدق، والتقليل من حمتوى الكذب

من خالل  «بة الفرد اجملرِّازدهار شخصّي»هو  «البسط والتكامل»وهل املراد من 

ًا الذي كان جّد بذلك املعنى العاّم «التجربة»م فإنين هنا أستعمل التجربة؟ وكما تقدَّ

 منشودًا لسروش نفسه. 

ما يشمل مجيع هذه الوجوه،  «بسط وتكامل التجربة»يبدو أن مراد سروش من 

انظروا إىل املسار اجلدلي الديالكتيكي بني االختبار واملخترب، فإن هناك »فهو يقول: 

ما كثرت عبادته فالعابد كّل ؛العبادةفهاك مثاًل العابد و .رًا بني املقولتنيتأثريًا وتأثُّ

وأضحت أكثر  ،أضحى أكثر تعبدًا، وكلما أضحى العابد أكثر تعبدًا زادت عبادته
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 . (14)«عمقًا

 «ب أثناء ممارسة التجربةارتقاء املهارات العملية لدى الشخص اجملرِّ»هل  ولكْن

تكفي  «باجملرِّازدهار شخصية »و «دقة وسعة وعمق املعارف احلاصلة من التجربة»و

بسط »ت لبعضها يف إذا انضمَّ ،لوحدها يف حتقيق الشرط الالزم، والشرط الكايف

هذه الشروط الثالثة  ق لكّلأخرى: هل إذا كتب التحّق ؟ وبعبارٍة«وتكامل التجربة

من هذه الشروط  ق واحٍدميكن القول: إن التجربة قد تكاملت، أم يكفي حتّق

بااللتفات إىل املصاديق اليت  بهذا الشأن. ولكْن ضح لنا رأي سروشفقط؟ مل يّت

خاصة بناء على التوضيح الذي يبديه يف بيان تكامل ـ ويذكرها للبسط والتكامل 

كبري أن مراده من بسط وتكامل  ن إىل حدٍّميكن التكهُّ ـ التجربة السماوية للنيّب

 ق مجيع هذه الشروط الثالثة. التجربة هو ما يشتمل على حتقُّ

 : هل القضية الثانية صادقة؟ السؤال الثاني

باإلمكان  هيف حدود معرفيت يصعب القول بصدق القضية الثانية. ويبدو أّن

 العثور على الكثري من موارد النقض عليها. 

ها ناقضة ب بسببها جيب عّدفمثاًل: إن مجيع التجارب اليت يتالشى اجملرِّ

بسيط جلميع أنواع هذه  بة االنتحار مثاٌلي للقضية الثانية. وإن جترعى الكّلللمدَّ

ب تناول الثاليوم يفنى نتيجة ممارسته هلذه التجربة، التجارب. فالشخص الذي جيرِّ

عملية أكرب )يف تناول الثاليوم(!  ب ليحصل على مهاراٍتولذلك لن يبقى هناك من جمرِّ

ذه التجربة. م وازدهار يف جمال هقد حصل على تقدُّ وبالتالي لن يكون هناك شخٌص

كما أنه من املستبعد أن يكون يف تكرار جتربة تناول الثاليوم )على فرض إمكانها( 

ب. وعليه يبدو أن ال شيء من الشروط الثالثة أن تضيف زيادة يف احملتوى املعريف للمجرِّ

ا أن ق يف هذا النوع من التجارب، ولذلك ينبغي إّممة ميكن أن يكتب له التحقُّاملتقّد

إن هذا النوع من التجارب ال يقبل البسط والتكامل، أو أن نقول بعدم إمكان  :نقول

على هذا  ،«عدم االنبساط والتكامل»وال صفة  ،«االنبساط والتكامل»إطالق وصف 

حال فإننا سنكون أمام جتربة ال ميكن أن تدخل يف  النوع من التجارب. وعلى كّل

 مة الثانية )القضية الثانية(. نطاق املقّد
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ما هو مكمن السبب يف عدم العثور على جتارب  نا ال ندرك بوضوٍحكما أّن

ب والتجربة إىل االضمحالل والزوال. يبدو أن ض اجملرِّعلى فرض تكرارها ال يتعرَّ

البسط »ب والتجربة على هناك الكثري من التجارب اليت ال حيصل فيها اجملرِّ

ي إىل الزوال واالضمحالل ر يؤّدهذا التكرا من خالل التكرار، بل إّن «والتكامل

أيضا. من باب املثال: ما الذي ميكن قوله بشأن جتربة اإلدمان؟ فهل ميكن هلذه 

ي التجربة أن تقبل البسط والتكامل؟ أليست هذه التجربة من نوع التجارب اليت يؤّد

 ب على السواء؟ تكرارها إىل الزوال واألفول، واضمحالل التجربة وشخصية اجملرِّ

كان تكرارها  الوقت نفسه هناك يف رأيي الكثري من التجارب اليت وإْن ويف

أنه وبعد انقضاء تلك  دة من الزمن، إاّلي إىل تكاملها وحتسينها يف فرتة حمدَّيؤّد

نها قد إ :ْلإذا مل نُقـ أفقيًا  خذ منحًىف مسارها الصعودي، وتتَّدة يتوقَّالفرتة احملدَّ

وما إىل  ،م السباحةأو تعلُّ ،تعلم قيادة السيارة :من قبيل ـ، ًا أيضًاخذ منحى نزولّيتتَّ

أننا  وخربة يف هذه املوارد، إاّل فإن التكرار يف أغلب املوارد جيعلنا أكثر مهارًة ؛ذلك

م، من التقّد يف الكثري من املوارد جند الفرد الذي يزاول هذه األمور يقف عند حدٍّ

إن  :معني. وبطبيعة احلال ميكن القول يف هذه املوارد ف مستوى مهارته يف حدٍّويتوّق

التجربة قابلة للبسط  مل تقبل البسط والتكامل من الناحية العملية، فإّن التجربة وإْن

والتكامل يف نفسها. والذي يكون هو املبنى لالحتكام ليس هو البسط والتكامل 

كتب لتلك القابلية مل ُي الفعلي للتجربة، بل قابليتها على البسط والتكامل، وإْن

حال يبدو أن لتكامل وبسط التجارب  ق يف عامل الواقع أبدًا. ولكن على كّلالتحقُّ

ًا حمدودًا حبدود اإلمكانات البشرية. ورغم أن تعيني هذه البشرية على الدوام حّد

أننا إذا قبلنا بأصل مثل هذا  احلدود يف غاية التعقيد، بل ومستحياًل يف الغالب، إاّل

ى لن يبقى هلا حّت وجب علينا اإلذعان بأن التجارب البشرية إذا بلغت ذلك احلّد احلّد

أخرى: يف عامل املمكنات اخلاضعة  ما زاد عنه. وبعبارٍة قابلية البسط والتكامل يف

لتكامل وبسط بعض التجارب البشرية يف  لقوانني الطبيعة يف عامل الواقع هناك حدٌّ

حلكم املقدمة الثانية  لن تعود مشمولًة بلغت التجربة ذلك احلّد األدنى. وعليه إذا احلّد

 )القضية الثانية(. 
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مة الثانية ميكن وحيتمل أن قائمة املوارد الناقضة للحكم العام يف هذه املقّد

 هلا أن تكون أكثر من ذلك. 

جيعل  وإن سورها العاّم .ن دعوى يف غاية السعةمة الثانية تتضّمأرى أن املقّد

وسهلة التقويض يف مواجهة  ،لإلشكال اع عنها يف غاية التعقيد، وجيعلها عرضًةالدف

ل بتلك الدعوى الواسعة املوارد الباطلة. من هنا رمبا كان االحتياط يقتضي منا أن نتنّز

أكثر تواضعًا، وأن نعمل على بيانها ضمن قضية حيكمها سور  عاٍءالعريضة إىل اّد

 : التاليجزئي على النحو 

 لبعض التجارب قابلية البسط والتكامل.  القضية الثانية: إّن

من تلك الدعوى  دة أيسر بكثرٍيري فإن الدفاع عن هذه الدعوى احملدَّويف تصوُّ

عاء يف موضع املقدمة الثانية من الربهان فإن الواسعة واملطلقة. وأما إذا وضعنا هذا االّد

ية. مبعنى أن نتيجة الربهان )القضية الثالثة( الربهان لن يغدو معتربًا من الناحية املنطق

 ماته )القضية األوىل والثانية(. ال تستنبط منطقيًا من مقّد

ري ميكن أمينة الستدالل سروش؟ يف تصوُّ قراءٌة «لالربهان األّو»هل  ولكْن

الربهان »آخر. لقد كان  فهم االستدالل الذي ساقه سروش لدعم املعلومة األوىل بنحٍو

رمبا أمكن اعتبار برهان سروش نوعًا من  ولكْن، نوعًا من الربهان القياسي «لاألّو

ع االستدالل التمثيلي ميكن يف ظروف معينة أن يتمتَّ االستدالل القائم على التمثيل. وإّن

 : التاليغالبًا على النحو  بقيمة استداللية توضيحية. ويف هذا النوع من الرباهني يستدّل

 نة تشبه )ب(. )أ( من ناحية معيَّ ّنمة األوىل: إاملقّد

 صف بصفات )ج(. نة تّتمة الثانية: إن )ب( من تلك الناحية املعيَّاملقّد

 حتتوي على صفة )ج(.  )أ(النتيجة: إن 

 : مبا يليطبقًا هلذا املبنى ميكن لنا بيان استدالل سروش 

أو  ،من التجربة اإلدراكية عن اهلل أو التجربة النبوية نوٌع «الوحي»ـ إن 

 الكائنات الغيبية، من قبيل: املالئكة. 

نة شبيهة بالتجربة مة األوىل: إن الوحي أو التجربة النبوية من ناحية معيَّاملقّد

 الشعرية. 
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نة تشتمل على صفة مة الثانية: إن التجربة الشعرية من تلك الناحية املعيَّاملقّد

 ل. ة البسط والتكامقابلّي

ة على البسط ة واجدة لصفة القابلّيالنتيجة: إن الوحي أو التجربة النبوّي

 .والتكامل

 (. «الربهان الثاني»)ولنطلق من اآلن فصاعدًا على هذا الربهان عنوان 

أن السؤال الصعب هو: ما هي تلك الناحية املعينة؟ وما هي تلك الناحية اليت  إاّل

 ؟«التجربة الشعرية»فيها شبيهة بـ  «التجربة النبوية»تكون 

إن »: التالييرتاءى لنا أن إجابة سروش عن هذا السؤال ستكون على النحو 

مبعنى أن التجربة  ،«التجربة النبوية تشبه التجربة الشعرية من حيث كونها جتربة

االهتمام بها من  أهمية خاصة، بل يتّم نها جتربة شعرية ليس هلا أّيإالشعرية من حيث 

أخرى: يبدو أن التجربة الشعرية، أو جتربة  نها جتربة. وبعبارٍةإقبل سروش من حيث 

لها لتقع طرفًا ة تؤهِّخصوصية أو ميزة خاّص اخلطابة، أو جتربة اإلدارة، ليس هلا أّي

بل إن كل جتربة مبا هي جتربة ميكن أن تقع يف الربهان  ،ملقارنة التجربة النبوية بها

ة. وهذه النقطة تنسجم طبعًا مع فحوى ارنة بينها وبني التجربة النبوّيم طرفًا للمقاملتقّد

كالم سروش أيضًا. فهو يقول بصريح العبارة: إن صفة القابلية على البسط والتكامل 

 . (17)«جتربة ]...[ ]...[ موجود وجارية يف كّل»

 «والتكاملإن مجيع التجارب قابلة للبسط »عاء القائل: االّد كما رأينا فإّنو

أقصى ما  فإّن، مبعنى أن القضية الثانية كاذبة، ليس قاباًل للدفاع على ما يبدو

علينا يف  . ولكْن«ن بعض التجارب قابلة للبسط والتكاملأ»عيه هنا هو نستطيع أن نّد

مثل هذه احلالة تقسيم جمموع التجارب إىل قسمني عامني، وهما: التجارب اليت تقبل 

 التجارب اليت ال تقبل البسط والتكامل. و ؛البسط والتكامل

من هذين القسمني  قسٍم وإذا كنا نعرف مسبقًا انتساب التجارب النبوية إىل أّي

 .إىل الربهان الثاني مل نكن حباجٍة

من االستدالل  من طريق إقامة نوٍع ؛حبسب احلقيقة فإن الربهان الثاني يسعىو

ل )أي التجارب القابلة ية إىل القسم األّوإىل إثبات انتساب التجارب النبو ،التمثيلي
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ية تشبيه التجارب النبوية دون القسم الثاني. ومن هنا تبدو أهّم ،للبسط والتكامل(

بالتجارب الشعرية. وعليه ال يكفي هنا القول بأن التجارب النبوية والشعرية متشابهة 

بالتجارب  شبيهٌة من حيث كونهما من التجارب؛ ألن التجارب النبوية من هذه الناحية

راد من الربهان الثاني أن يثبت قابلية التجارب . فإذا كان ُيمن القسم الثاني أيضًا

 النبوية للبسط والتكامل ففي هذه الصورة جيب: 

للبسط  رت عليها التجربة كانت قابلًةتوفَّ : بيان ما هي اخلصوصية اليت إْناًلأّو

  ؟كذلكر عليها مل تكن مل تتوفَّ والتكامل، وإْن

 هلذه اخلصوصية.  : إثبات أن التجربة الشعرية واجدٌةًوثانيا

 : إثبات أن التجارب النبوية تشبه التجارب الشعرية من هذه الناحية. ًوثالثا

أخرى: جيب البحث عن وجه الشبه بني التجربة النبوية والشعرية يف  وبعبارٍة

واكتشاف تلك اخلصوصية  إذا استطعنا حتديد . ولكْن«التجربة»د نقطة تفوق جمّر

ز التجارب القابلة للبسط والتكامل من التجارب غري القابلة للبسط والتكامل اليت متيِّ

 ؟وغري ضروري يف هذه الصورة زائدًا «الربهان الثاني»أال يكون 

يبدو أننا إذا استطعنا حتديد تلك اخلصوصية أمكن لنا الرجوع إىل التجارب 

 رة على تلك اخلصوصية أم ال. إذا كانت متوفِّالنبوية مباشرة، لندرك ما 

 «الربهان األول»مة اليت أثرناها بشأن ولرمبا أمكن من خالل املالحظات املتقّد

أخرى لربهان سروش. ويف حدود فهمي حيتمل أن  م قراءًةأن نقّد «الربهان الثاني«و

 الصورة: هذه تكون أفضل قراءة ميكن تقدميها عن برهان سروش على 

ة، من أو الكائنات الغيبّي ،من التجربة اإلدراكية عن اهلل نوٌع «الوحي»ن ـ إ

 قبيل: املالئكة. 

كانت هذه التجربة قابلة  Yمة األوىل: إذا كانت التجارب واجدة لصفة املقّد

 للبسط والتكامل. 

 . Yمة الثانية: إن التجربة السماوية واجدة للصفة املقّد

 .هلا القابلية على البسط والتكامل النتيجة: إن التجارب السماوية

. «احملدود»يف مجيع هذا الربهان مبعناها  «التجربة»)أقرتح أننا جيب أن نفهم 
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 (. «الربهان الثالث»ولنطلق على هذه القراءة عنوان 

معترب من الناحية املنطقية، مبعنى أن نتيجته تستنبط من  «الربهان الثالث»إن 

 .ماتهمقّد

: جيب توضيح اخلصوصية األول :نيان حيتوي على نقصني هاّمأن هذا الربه إاّل

 .مة الثانية صادقة: أن نثبت أن املقّدالثاني. Yاملوجودة يف 

، أو ميكن أن حتملها Yوبالنسبة لي مل يتضح ما هي اخلصوصية اليت حتملها 

أحيانًا. وعليه فإننا ال نعلم ما إذا كانت التجارب السماوية واجدة لتلك اخلصوصية أم 

 ال. 

 

 ــــــ ، دون العكسلشخصية النيّب الوحي تابٌع

 ني، وهما: ما يتعلق بهذه املعلومة جيب أيضًا أن جنيب عن سؤالني هاّم يف

 : ما معنى هذا االدعاء؟ اًلأّو

 عاء؟ : ملاذا جيب القبول بهذا االّدثانيًا

وهنا سأبدأ حبثي أيضًا من السؤال الثاني، ويف األثناء سوف أسعى إىل العثور 

 ل املعلومة الثانية؟ ل أيضًا. فنقول: ملاذا جيب علينا تقبُّعلى إجابة عن السؤال األّو

انية. عي سروش نفسه أن تصديق املعلومة األوىل يلزمنا بقبول املعلومة الثيّد

مبعنى أننا إذا فهمنا معنى قابلية التجربة النبوية للبسط والتكامل بالشكل الصحيح 

ة النيب، لشخصّي فعندها سوف يغدو من السهل علينا القول بأن التجربة السماوية تابعٌة

ما ميلك ـ كانت هي  شخصية النيب األكرم ـ اليت هي كّل ]...[ إّن»دون العكس: 

ابل والفاعل للتجارب الدينية والسماوية. وإن البسط الذي كان واملوجد والق احملّل

ولذلك  .ي إىل بسط التجربة )والعكس صحيح أيضًا(حيدث يف شخصيته كان يؤّد

إن الدين ]اإلسالمي[ »آخر:  . وقال يف موضٍع(10)«كان الوحي تابعًا له، دون العكس

اإلسالم[. وهذه هي  كان يتمحور ويدور حول هذه الشخصية ]يعين شخصية نيّب

وبذلك يكون الدين جتربة  .]...[ التجربة الباطنية والظاهرية اليت كان ميارسها النيّب

 . (19)«له ]...[ ، ولذلك فهي تابعٌةروحية واجتماعية للنيّب



 

 

هـ م ـ  ــ خريف وشتاء  و  ــ العددان  و  ــ السنتان  نصوص معاصرة  

089 

عاء القائل بأن بسط شخصية ضح لي كيف ميكن لنا االنطالق من االّدمل يتَّ

ماوية لنصل من خالل ذلك مباشرة إىل النتيجة ي إىل بسط التجربة السيؤّد النيّب

عاء األول ، دون العكس. لنفرتض أن االّدلشخصية النيّب القائلة: إذن الوحي تابٌع

د أن ْيَب ،ي إىل بسط التجربة السماويةيؤّد صادق، مبعنى أن البسط يف شخصية النيّب

جدلية »ب عالقة ح قائاًل: إن العالقة بني التجربة واجملرِّسروش نفسه سبق أن صّر

منهما يرتك بتأثريه على اآلخر. وميكن لألمثلة اليت يسوقها  كالًّ وإّن، «ديالكتيكية

]...[ العابد »ومن ذلك قوله:  .سروش لبيان هذه العالقة املتبادلة أن توضح املسألة أكثر

زادت  ، وكلما أضحى العابد أكثر تعبدًاكلما كثرت عبادته أضحى أكثر تعبدًا

. وعليه لو اعتربنا العالقة بني التجربة (28)«وروحانية وأضحت أكثر عمقًا ،عبادته

لرأي سروش ـ عالقة ثنائية جدلية وديالكتيكية وجب علينا  وصاحب التجربة ـ طبقًا

ب عالقة ثنائية، وإذا كان ر بني التجربة واجملرِّيف هذه الصورة اعتبار التأثري والتأثُّ

من  األدنى أن يكون كلٌّ يف احلّد دَُّب فال «التبعية»ة من العالق هناك يف البني نوٌع

 لآلخر. وطبقًا مطلقًا لآلخر، ال أن نعترب أحدهما تابعًا ومتبوعًا ب تابعًاالتجربة واجملرِّ

ي بدوره إىل البسط يف يؤّد ل والبسط يف شخصية النيّبر سروش فإن التحّولتصوُّ

للتفسري الواقعي حملتوى  أن هذا احملتوى )الذي هو طبقًا حمتوى التجربة السماوية. إاّل

ة لبسط وتكامل ماّدبدوره ل ( يشّكعن شخصية النيّب التجارب الدينية مستقلٌّ

فإن  ة النيّب. وعليه كما أن التجربة السماوية تكون تابعة لشخصّيشخصية النيّب

 تكون أيضًا تابعة حملتوى الوحي.  ة النيّبشخصّي

من  أمكن لنا أن نعثر من خالل كلمات سروش على نوٍعرمبا  ولكْن

ـ من خالل  االستدالل االستقرائي لتعزيز املعلومة الثانية. فإن سروش يسعى جاهدًا

وكذلك القرائن التارخيية ـ إىل ، سهاب النسيب يف نقل بعض الشواهد القرآنيةاإل

األدنى. فهو يلجأ  يف احلّد من الناحية االستقرائية ،ة النيّبة الوحي لشخصّيتأييد تبعّي

بعبارة أخرى: إنه يسعى إىل إثبات وعاه. ة لتعزيز مّداألدنى إىل أربع قرائن هاّم يف احلّد

من أربعة موارد. وإن هذه املوارد  ة النيّبلشخصّي «تابعًا»األدنى  أن الوحي كان يف احلّد

 لثانية: األربعة ميكن اعتبارها قرائن يستخدمها سروش لتأييد املعلومة ا
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: إن طول مدة التجربة السماوية، وبتبع ذلك طول اآليات اليت كانت تنزل اًلأّو

. وقد استشهد سروش يف هذا ل شخص النيّب، كانت تابعة حلدود حتمُّعلى النيّب

عي فيه أن تكرار التجربة السماوية قد رفع من املورد بكالم ابن خلدون الذي يّد

ل جتربة الوحي إىل أن يتحّم لذلك أصبح بإمكان النيّب، ونتيجة ل النيّبحدود حتّم

أن هذا هو ـ تبعًا البن خلدون  ـ ى آيات أطول. يعتقد سروشمستوى أكرب، وأن يتلّق

ية خالفًا للسور املدنية قصرية. وعليه فإن قصر فيه السور املّك ْتالسبب الذي أضَح

على املستوى  ل النيّبدود حتمُّاألدنى تابعًا حل وطول اآليات القرآنية يعترب يف احلّد

ي الوحي، واعتاد على هذه على تلّق أكثر قدرًة اجلسدي والروحي. وهلذا أصبح النيّب

 . (21)كبري، وأضحت اآليات القرآنية أكثر طواًل الظاهرة غري املعتادة إىل حدٍّ

 رًا بالسجاياة يف جانبه التشريعي ـ كان متأثِّ: إن حمتوى الوحي ـ وخاّصوثانيًا

 للمورد السابق ـ ال يقع الكالم يف قابلية النيّب . فهنا ـ خالفًاة للنيّبواخلصال الشخصّي

هي  عاء يقوم على أن نوع الشريعة اليت جاء بها النيّبي الوحي، بل االّديف مقام تلّق

وسجاياه األخالقية. وقد استشهد سروش هلذا املورد  ة النيّببدورها تابعة أيضًا لشخصّي

حيث قال بأن اختالف شرائع األنبياء كان تابعًا  ،سلطان ولد ـ جنل املولوي ـبكالم ال

تعكس أخالق  دين مرآٌة أخرى: إن الشريعة يف كّل الختالف خصائصهم. وبعبارٍة

ع بصفة كان يتمتَّ ×ًامبا أن حممد»الذي جاء بتلك الشريعة. فمثاًل:  وخصال النيّب

 . (22)«...نه على هذه الشاكلةه للنساء والطهارة والنظافة كان ديحّب

حداث والوقائع اليت : إن حمتوى الوحي قد تبلور من خالل مواكبته لألثالثًاو

واالستجابة هلا. وقد  ،، ومبا يتناسب والتعاطي معهاة للنيّبحصلت يف احلياة الشخصّي

د من خالل حمتوى الوحي قد حتدَّ عمد سروش من خالل التفصيل النسيب إىل إثبات أّن

إن القرآن من خالل حفظه »: ة للنيّبمع أحداث احلياة الشخصّي «احلوار والتعاطي»

وتدرجيي احلصول،  ،هات مضامينه وحمكماته أضحى تدرجيي النزوللروحه وأّم

عن مسألة،  ويسأل النيّب ن تارخيي. كان يأتي شخٌصمبعنى أنه حصل على تكّو

يثري احلروب والفنت، ويقوم يهودي أو  ، وثالٌثآخر ويفرتي على زوج النيّب ويأتي شخٌص

يثري  ْنإىل اجلنون، وهناك َم النيّب ة فعل، وينسب شخٌصيستدعي رّد نصراني بفعٍل
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ذلك ينعكس على القرآن  وكّل ،من امرأة ربيبه زيد ]...[ الشائعات حول زواج النيّب

جه بطبيعة احلال ا عاش لواأطول مّم ر للنيب أن يعيش عمرًادِّ. ولو ُقوعلى كلمات النيّب

 .لهَبمن ردود األفعال من ِق من األحداث والوقائع، وهي تستدعي بدورها مزيدًا مزيدًا

 . (23)«وهذا ما نعنيه من أن القرآن كان من املمكن أن يزيد على ما هو عليه

ب، بل ْسفَح ر بشخص النيّبأعمق مل يتأثَّ : إن حمتوى الوحي يف ناحيٍةرابعًاو

أيضًا. وقد اكتفى سروش يف املقال الذي حنن  واملعيشي لعصر النيّبباملستوى املعريف 

أنه أسهب يف احلديث عن هذا املورد يف موضع  ، إاّل(24)«والعبودية الرّق»فيه بنموذج 

 . (25)آخر

هنا بصدد البحث يف اعتبار أو عدم اعتبار هذه القرائن األربعة. وأقيم  ولسُت

من ذلك أن تفسري سروش لتلك القرائن  األهّمة هذه القرائن، والبحث على أساس صّح

 أيضًا.  صادٌق

 : التاليةدة للنظرية ويبدو من وجهة نظر سروش أن هذه القرائن مؤيِّ

أدق: إن  ، أو بعبارٍة، مبعنى أن شخص النيّبة النيّبلشخصّي «تابٌع»إن الوحي 

 .تهد حمتوى الوحي برّمهي اليت حتدِّ ة النيّبشخصّي

 :أو باختصار ،«القراءة الواسعة ملفهوم التبعية»)ولنطلق على هذه النظرية تسمية 

 (. «القراءة الشاملة»

 ؟ةبدّق «القراءة الشاملة»ما الذي تعنيه عبارة  ولكْن

باعتقادي إن لّب القراءة الشاملة ميكن احلصول عليه يف هذا التعبري الذي قاله 

 . (24)«هو عني كالم الباري إن كالم النيّب»سروش: 

يف التقليد  «الوالية املعنوية»ة وقد جلأ سروش لتوضيح هذا الرأي إىل نظرّي

د اإلشارة إىل هذه النظرية. العرفاني. وقد اكتفى يف املقال الذي حنن بصدده مبجّر

. وبطبيعة احلال (27)أوسع آخر يعمد إىل تفصيل هذه النظرية بشكٍل ه يف موضٍعولكّن

 ؛اإلهلي هد نفسه أبدًا يف تقديم تفسري فلسفي للوالية املعنوية للولّيوش مل جيفإن سر

 فإن لغته ال تعدو اللغة الشاعرية والتمثيلية، واملبهمة واملشبعة بألغاز العرفاء يف األعّم

ملؤمن ااألغلب. إن األساس النقلي لتلك النظرية هو احلديث القدسي القائل بأن العبد 
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يكون اهلل سبحانه وتعاىل مسعه وبصره ويده ورجله.  ى يبلغ مقامًافل حّتب بالنواليتقرَّ

ى تكتسب تعبري املولوي يكون مبثابة احلديدة اليت توضع يف النار حّت وعلى حّد

ة وحارقة. وبعبارة أخرى: إن العبد املؤمن يف مقام القرب فتغدو حممّر ،صفات النار

وخيلد من خالل تلبسه بالصفات اإلهلية، حبيث ميكن  ،بالنوافل تفنى صفاته البشرية

ه مظهر اهلل يف هذا العامل. ويف املرتبة يكون ما يصدر عنه صادرًا عن العامل عّد

 اآلخر. 

ال يكون متطابقًا مع  وأحيانًا ميكن فهم هذه الكلمات التمثيلية بشكٍل

الوالية املعنوية »ر أن نظرية ين هنا ال زلت أميل إىل اعتبا. ولكنَّ«القراءة الشاملة»فحوى 

 بل وتستلزمها.  ،«القراءة الشاملة»منسجمة مع  «للعرفاء

ر أن تلك القرائن األربعة تنسجم أيضًا مع تلك النظرية املخالفة ين أتصوَّأّن إاّل

هذه النظرية الثانية تقوم يف احلقيقة على تفسري  للنظرية اليت خيتارها سروش. إّن

 .«ابعيةالت»خمتلف عن مفهوم 

أو ، «ها األدنى ملفهوم التبعيةالقراءة يف حّد»ولنطلق على هذه النظرية )

 . («القراءة يف حدها األدنى» :باختصار

، مبعنى أن اهلل يف لشخصية النيّب «تابعًا»يكون الوحي  «القراءة»هلذه  وطبقًا

مبعنى ، ل وطاقة البشر مبا فيهم شخص النيّبمقام تنزيل الوحي يراعي مستوى حتمُّ

ته. وأّم أنه ينزل رسالته وخطابه مبا يتناسب والظرفيات الذهنية والعينية لشخص النيّب

 ـ ويف حدود طاقة ،أي متناسبًاـ  «تابعًا»وهنا كان أسلوب إرسال الوحي وسطح حمتواه 

 ة يف عصر نزول الوحي. والظرفية املعرفية واملعيشية لألّم ،ة النيّبشخصّي

ها األدنى ها األقصى والقراءة يف حّدرق بني القراءة يف حّدن الفاولكي يتبيَّ

ن على مديرها تعيَّ، وسة جتارية: لنفرتض عروض مشكلة يف مؤسَّالتالينسوق املثال 

ر فني علما بشأنها. إن علم املوظفني بتلك املشكلة ميكن تصوُّالعام أن حييط املوظَّ

 حصوله بأحد أشكال أربعة: 

فني يف املؤسسة، وأن حياورهم فسه إىل االجتماع باملوظَّـ أن يعمد املدير بن

 بشأن املشكلة مباشرة، دون توسيط سكرتريه اخلاص. 
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واخلبري، وميلي عليه ما جيب  ـ أن يعمد املدير إىل استدعاء سكرتريه اخلاّص

 دون زيادة أو نقصان.  ،فنيأن خيرب به املوظَّ

وجيتهد يف إبالغ املوظفني  بطريقٍةر ـ أن يطلب املدير من سكرتريه أن يفكِّ

 وإعالمهم باملشكلة، اعتمادًا منه على خربته وحنكته. 

خطوة يف هذا الشأن، تاركًا تدبري األمور إىل  خاذ أّيـ أن ال يقوم املدير باّت

ك ـ بالنظر إىل خربته الطويلة ؛ لعلمه القاطع بأن سكرتريه احملنَّسكرتريه اخلاّص

سة من دًا، ويدرك كيف يعمل على ختليص املؤسَّسة جيِّيا املؤسَّوالناجحة ـ يعرف خفا

 ل منه. دون تدّخ ،هذه األزمة

 «الوحي»ل يف احلقيقة خمتلف اآلراء بشأن حقيقة إن هذه األشكال األربعة متثِّ

 ته. وماهّي

ل ينسجم مع الرؤية القائلة بأن الوحي جتربة مباشرة من اهلل فالشكل األّو

 سبحانه. 

ق بنظرتهم إىل فق مع الرؤية التقليدية لدى املسلمني يف ما يتعلَّالثاني يتَّ والشكل

 طبقًا للنموذج املقرتح(.  ،«ها األدنىالقراءة يف حّد»الوحي القرآني )

مما يذهب إليه بعض املسلمني يف فهم األحاديث  والشكل الثالث قريٌب

 ة أحيانًا. القدسّي

ها القراءة يف حّد»اه سروش )أي الذي يتبّنوالشكل الرابع ينسجم مع النموذج 

 (. «األقصى

وبطبيعة احلال ميكن لنا أن ندرك ـ طبقًا هلذا الشكل الرابع )املنسجم مع فهم 

فني من قبل السكرتري اخلاص ـ سروش للوحي( ـ أن املعلومة اليت تصل إىل املوظَّ

وأجواء عمله  ،كرترية السلشخصّي «تابعٌة»دها سروش ـ باملعاني األربعة اليت يعدِّ

م مع الرؤية التقليدية للوحي( نستطيع ى يف الشكل الثاني )املنسِجنا حّتد أّنْيونشاطه. َب

ة لشخصّي «تابٌع»ـ طبقًا لتلك املعاني األربعة ـ  أن نفرتض بأن خطاب املدير العاّم

 .وحميط عمله ونشاطه ،السكرتري

عًا بنفس كفاءته عمله متمتِّمن الطبيعي أن ال يكون السكرتري يف بداية و
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فمثاًل: مل يكن السكرتري يف بداية عمله سريع الكتابة أو  .ومهارته الراهنة

. ويف وتأنٍّ ٍلن على املدير العام أن ميلي عليه التعليمات بتمهُّالطباعة، ولذلك كان يتعيَّ

التعليمات  ى يف هذه اللحظة ـ عندما يلقي عليهالوقت نفسه قد يسعى املدير العام ـ حّت

دون اإلضرار  ،ف بنظر االعتباره املرَهإىل أن يأخذ ذوق سكرتريه الرفيع وحّس

ات مبضمون خطابه وتعليماته. ولذلك ترانا نستشعر بصمة وذائقة السكرتري يف طّي

فني قد راعى حدود استيعاب املوظَّ هذه التعليمات، ويف مجيع املوارد يكون املدير العاّم

ل تلك املعلومات، مبعنى أنه يلقي تلك املعلومات مبا يتناسب ومستوى وطاقتهم على حتمُّ

 .علمهم وقدراتهم االستيعابية

النموذج الثاني ميكنه أيضًا أن ينسجم مع القرائن األربعة، كما هو احلال  إذن

 .بالنسبة إىل النموذج الرابع

احلساسية بل ويثري ـ ة سروش ومن وجهة نظري فإن الذي يثري االلتفات يف نظرّي

م يف مثالنا املنسِجـ  «الوحي»هو أنه يسعى جاهدًا إىل استبدال الفهم التقليدي لـ  ـ أيضًا

لدى مجاعة  ى بالقبول إاّلظآخر هو على أفضل حاالته ال حي بفهٍم ـ مع الشكل الثاني

ـ أقرب إىل الشكل الرابع يف  وإن هذا الفهم البديل ـ كما أسلفُت .ة من املسلمنيخاّص

 .مثالنا

تبعات  علمي فإن الفهم البديل الذي يدعو إليه سروش ال يستلزم أّي وعلى حّد

ولذلك فإن هذه العملية االستبدالية ال تستدعي اخلشية من قبل  .خمالفة للدين

نتقال من ين مع ذلك أرى أن االي إىل زعزعة األركان اإلميانية. ولكنَّنني، وال تؤّداملتديِّ

 ر، وال ضرورة له إطالقًا. ح من قبل سروش غري مربَّالفهم التقليدي إىل الفهم املقرَت

القراءة »مها سروش لتأييد ر فلما سبق من أن الشواهد اليت يقدِّا أنه غري مربَّأّم

. فعندما أيضًا «ها األدنىالقراءة يف حّد»تنسجم متام االنسجام مع  «ها األقصىيف حدِّ

سواء، أو أنها تنسجم معهما  لقرينة )أ( نظريتني متوازيتني )ب( و)ج( على حدٍّتؤيد ا

انطالقًا  ؛بنفس املقدار، ال يعود باإلمكان تقديم إحدى هاتني النظريتني على األخرى

ما حنن فيه يبدو أن القرائن األربعة اليت ذكرها سروش تتناسب  من هذه القرينة. ويف

ها األدنى( بنفس ها األقصى( و)القراءة يف حّديف حّد مع كلتا النظريتني )القراءة
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وعليه ال ميكن لنا من خالل االستناد إىل تلك القرائن تربير املعلومة الثانية يف  .املقدار

ها األقصى ح القراءة يف حّدأخرى ترجِّ إذا كانت هناك قرينٌة القراءة القصوى، إاّل

 ها األدنى. على القراءة يف حّد

بالرؤية  «الوحي»نا بعدم ضرورة استبدال الرؤية التقليدية لـ وأما سبب قول

إن »من خالل قوله:  إىل ضرورة ذلك إاّل ْرِشسروش مل ُي فهو أّنحة من قبل سروش املقرَت

بة على املشاكل الكالمية املرتتِّ عني كالم الباري خري طريق حلّل اعتبار كالم النيّب

ح ما هي تلك ـ بهذه اإلشارة، ومل يوضِّ طبعًا . وقد اكتفى سروش ـ(20)«م الباريتكلُّ

من  ها من وجهة نظره إاّلوملاذا ال ميكن التغلب عليها وحّل ؟اإلشكاالت الكالمية

ويف حدود معرفيت ميكن لنا إعادة صياغة الرؤية  ؟خالل استبدال الرؤية التقليدية

نا إىل اعتبار يضطّرال أرى هناك ما  يقبله العقل. ويف األقّل التقليدية للوحي بشكٍل

بة على غريها من اآلراء بة على الرؤية التقليدية أسوأ من النتائج املرتّتالنتائج املرتّت

بة على البديلة. ويف الوقت نفسه ليس هناك ما يثبت أن اإلشكاالت الفلسفية املرتّت

فإن ؛ «ريم الباتكلُّ»بة على نظرية من اإلشكاالت املرتّت أقّل «الوالية الباطنية»نظرية 

رين ـ ومنهم سروش نفسه ـ حتتوي على هذه النظرية على ما جاء يف كتابات املفكِّ

ة إىل إعادة صياغتها، ومع نها حباّجإة، وبهام والغموض وانعدام الدّقالكثري من اإل

متها الرؤية التقليدية م لنا حلواًل أكثر من تلك اليت قدَّذلك ال يعلم ما إذا كانت تقدِّ

 م الباري تعاىل. بشأن تكلُّ

وجب علينا القول بأن املعلومتني  وعليه إذا كانت نتائج هذا البحث صحيحًة

ال تقومان على أسس استداللية  احملوريتني اللتني يسوقهما سروش بشأن الوحي النبوّي

ة اليت تساق جمرد نقض األدّل فإّن ؛د أن هذا ال يعين أن تلك املعلومات كاذبةْيمتينة. َب

لرمبا أمكن وعى. ال يكفي إلثبات كذب ذلك املدَّ عى املطروحوتعزيز املدَّدعم ل

 ة وتقوميها. ة أخرى إلثبات تلك املعلومات، أو إعادة صياغة تلك األدّلاإلتيان بأدّل

 

 ــــــ ر أو تكامل التجربةتطوُّـ 2

لنا وامسحوا التالية ـ ة هي القضية من أهم أركان نظرية بسط التجربة النبوّي إّن
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  ـ. اختصارًا ،«أصل التكامل»أو  ،«أصل تكامل التجربة» :بتسميتها

 . «إن مجيع التجارب قابلة للبسط والتكامل»أصل التكامل: 

ة بسط التجربة النبوية تعود بالنسبة لي يبدو أن اجلذور الرئيسة لتعقيدات نظرّي

ومفهوم  «التجربة»األصل، أي مفهوم  يف املفاهيم احملورية هلذا إىل اإلبهام املخّل

وعليه  .يف هذه النظرية ري يلعب دورًا أهّميف تصوُّ «التكامل». وإن مفهوم «التكامل»

أكرب يف هدمها وتقويضها. من هنا فإننا سوف نتجاوز  فإن إبهامه وغموضه يلعب دورًا

يف  «التكامل»ز حبثنا حول مفهوم يف هذا املقال، ونركِّ «التجربة»اإلبهام يف مفهوم 

 هذه النظرية. 

باإلمكان تفسري هذا  هيف هذه النظرية؟ يبدو أّن «التكامل»فما هو املراد من 

 : كما يلي، املفهوم بثالثة أحناء خمتلفة على األقّل

 أخالقية.  قيمًة «التكامل»ـ إن ملفهوم 

 تقييمه ليس أخالقيًا.  أخالقية، ولكّن قيمًة «التكامل»ـ إن ملفهوم 

 قيمة أخالقية أبدًا.  أّي «التكامل»ـ ليس هناك ملفهوم 

؛ مبعنى أن األحكام إن االختالف بني التفسري األول والتفسري الثاني واضٌح

إن ليوناردو »عندما يقال:  :التقييمية ال تكون أخالقية بالضرورة. من باب املثال

. فإن فإن هذا احلكم والتقييم ال يكون بالضرورة أخالقيًا «ان مبدعدافنتشي فّن

النظر عن  د، بغّضيف هذه العبارة تعين الكفاءة يف القيام بعمل حمّد «مبدع»كلمة 

الذي يصدر بالنسبة إىل ذلك العمل. وعليه ميكن التمييز  التقييم األخالقي اخلاّص

 تقييم غري األخالقي. وال ؛بني نوعني من التقييم، وهما: التقييم األخالقي

حتكي عن أن نظرية بسط التجربة النبوية  إن مجيع القرائن الداخلية يف النّص

أخرى: يرى صاحب هذه النظرية أن  قيمة أخالقية. وبعبارٍة «التكامل»ترى ملفهوم 

وما إىل ذلك. وإن املفهوم املقابل  «رالتطّو»أو  «نالتحّس»على  يدّل «التكامل أو البسط»

. وبطبيعة احلال ليس من الواضح ما إذا كان هذا التقييم (29)«األفول أو الزوال»له هو 

علمي وفهمي ليس هناك يف مقال بسط  هو من نوع األحكام األخالقية أم ال. ففي حّد

عينه . ويف الوقت «التكامل»ة ما ينفي إمكان التفسري األخالقي ملفهوم التجربة النبوّي
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منفتح على التفسري التقييمي ـ غري األخالقي أيضًا. ومن املعاني الثالثة  يبدو أن النّص

( ال حيتوي «التكامل»يبدو أن االحتمال األخري )أي الفهم غري األخالقي لـ  مةاملتقّد

قرينة داخلية أبدًا. من هنا يصعب اعتبار الفهم غري األخالقي ملفهوم  على أّي

لتجربة النبوية، رغم أن هذا الفهم ميكن أن رأيًا لصاحب نظرية بسط ا «التكامل»

 . «أصل التكامل»يكون أسلوبًا صاحلًا لدفع موارد نقض 

أصل »وعلى هذا األساس ميكن احلصول على ثالث قراءات خمتلفة عن 

 : «التكامل

: إن مجيع التجارب قابلة للبسط والتكامل، مبعنى أن احلالة الالحقة األوىل

 للتجربة من الناحية األخالقية أفضل حااًل من احلالة السابقة. 

 . «نالتكامل مبنزلة التحّس»ولنطلق على هذه القراءة مصطلح 

: إن مجيع التجارب قابلة للبسط والتكامل، مبعنى أن احلالة الالحقة الثانية

 أخالقي. احلالة السابقة هلا باملعنى الالبة أفضل من للتجر

 . «رالتكامل مبنزلة التطّو»ولنطلق على هذه القراءة مصطلح 

: إن مجيع التجارب قابلة للبسط والتكامل، مبعنى أن احلالة الالحقة الثالثة

 للتجربة ختتلف عن حالتها السابقة. 

 . «لالتحّو التكامل مبنزلة»ولنطلق على هذه القراءة مصطلح 

فإن جتربة السرقة  ؛ًا أن القراءة األوىل كاذبة متامًاري من الواضح جّديف تصّو

فإن الشخص الذي يربع يف السرقة بسبب التجربة ال  ؛د على نقض هذه القراءةجّي مثاٌل

 يكون يف وضع أفضل من الناحية األخالقية. 

إن مجيع »ما الذي ميكن قوله بشأن القراءة الثانية؟ عندما نقول:  ولكْن

احلالة السابقة مبعنى أن احلالة الالحقة للتجربة أفضل من  ،التجارب قابلة للتكامل

 ؟فما الذي نعنيه بذلك «أخالقيهلا باملعنى الال

ليس من السهل اإلجابة عن هذا السؤال. فلست أعرف متامًا كيف يعمد 

أخالقي )أو ما الال «التحسن»ة بسط التجربة النبوية إىل حتليل مفهوم صاحب نظري

يف العادة تقديم تفسري  ر(. يف التقليد الفلسفي املعاصر يتّمأطلقنا عليه مصطلح التطّو



 

 

هـ م ـ  ــ خريف وشتاء  و  ــ العددان  و  ــ السنتان  معاصرةنصوص   

098 

، «إن الـ )أ( جيدة». طبقًا هلذه الرؤية عندما يقال: «أخالقياجليد الال»عملي عن مفهوم 

وبتبعه  ،«اجلودة»د. وعليه فإن مفهوم ا بشكل جّيتقوم بدوره )أ(يعين ذلك أن 

إن الـ )أ( ». عندما نقول «اجلودة»لنوع وماهية الظاهرة اليت نصفها بـ  تابٌع ،«احلسن»

إذا علمنا  إاّل ـ «نالتحّس»وبتبع ذلك مفهوم ـ  «اجلودة»ال نستطيع أن ندرك معنى  «جيدة

. فمثاًل لنفرتض أن الـ )أ( عبارة عن )أ(ث عنه، مبعنى أن نعلم ما هي األمر الذي نتحّد

وعندما نفرتض أنها  ؛ةنعين بذلك أنها حاّد «إن هذه املدية جيدة»فعندما نقول:  ،مدية

إن هذه السيدة »عندما نقول:  :خمتلفًا. فمثاًل «اجلودة»عبارة عن معلمة يكون معنى 

اصها التدريسي، نعين بذلك أن لديها معلومات كافية يف جمال اختص «مة جيدةمعلِّ

ة وخملصة ومثابرة يف تعليم نها كفوءة يف إيصال املعرفة إىل تالميذها، وأنها جاّدأو

 وما إىل ذلك.  ،الطالب

يطلق  مفهوم عاّم «التجربة»ما الذي نقوله بالنسبة إىل القراءة الثانية؟ إن  ولكْن

يف  ـ معنى احلسن وبتبع ذلكـ ع من املعلومات. إن معنى اجلودة على طيف واسع ومتنوِّ

عامًا بشأن مجيع  ر بتغري نوع التجربة. وعليه من الصعب أن نصدر حكمًاالتجربة يتغيَّ

 وبيان نوع التجربة اليت نبحث عنها.  ،دون إيضاح معنى التجربة ،أنواع التجربة

ولكي نرى ما إذا كانت القراءة الثانية صادقة أم ال ميكن لنا أن ندرس موردًا 

التجارب املعرفية مثاًل. وأعين بالتجارب املعرفية  :ارد التجربة، من قبيلًا من موخاّص

توظيف القوى املعرفية يف مقام احلصول على املعرفة. إن أهم القوى املعرفية لدينا عبارة 

التجارب املعرفية مبعنى أن القوى  «حسن»اخلمس والذاكرة والعقل. إن  عن احلواّس

ن علينا ن القضايا الصادقة. ويف هذه احلالة يبدو أنه يتعيَّاملعرفية لدينا تنتج املزيد م

يف هذا املورد مبعنى  «رالتكامل مبنزلة التطوُّ»التجربة اإلدراكية أو  «حسن»اعتبار 

التجربة )على فرض ثبات أو اخنفاض حمتوى الكذب(، أو  «ارتفاع حمتوى صدق»

 اع حمتوى صدقها(. تلك التجربة )على فرض ثبات أو ارتف «تقليل حمتوى كذب»

(. t2( و)t1وهما: ) ،لنجري مقارنة للتجربة )أ( املعرفية يف زمنني :من باب املثال

(. وحالة ذات Aأو ) «احلالة السابقة»( بـ t1ولنفرتض تسمية حالة تلك التجربة يف زمن )

أبسط (. واآلن دعونا نأخذ بنظر االعتبار Bأو ) «احلالة الالحقة»( بـ t2التجربة يف زمن )
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ن قضية حالة ممكنة: لنفرتض أن حمتوى صدق التجربة )أ( يف احلالة السابقة يتضّم

(. وكذلك حمتوى صدق تلك التجربة q(، وحمتوى كذبها قضية كاذبة )pصادقة )

( أيضًا، rن قضية صادقة )( تتضّمpيف احلالة الالحقة باإلضافة إىل القضية الصادقة )

فرض ثباتها. وميكن بيان هذه الفرضيات على النحو  د أن حمتوى كذبها بناًء علىْيَب

 : تاليال

Ta: p 

(Ta حمتوى صدق التجربة ألف يف احلالة السابقة؛ :p )قضية صادقة : 

Fa: q 

(Fa حمتوى كذب التجربة ألف يف احلالة السابقة؛ :q )قضية كاذبة : 

Tb: p, r 

(Tb حمتوى صدق التجربة ألف يف احلالة الالحقة؛ :p, r )قضية صادقة : 

Fb: q 

(Fb حمتوى كذب التجربة ألف يف احلالة الالحقة؛ :q )قضية كاذبة : 

حيث يكون حمتوى صدق احلالة الالحقة أكثر من احلالة  ،ويف هذه احلالة

وحمتوى كذب هاتني احلالتني ثابت ومتساوي، مبعنى (، Tb > Taالسابقة، مبعنى )

(Fa = Fb ،)أكثر »أي  ،«أفضل»تبار احلالة الالحقة فبناًء على التعريف جيب اع

 )باملعنى الثاني(.  «تكاماًل

داخلي.  حيتوي على تناقٍض «التكامل»د أن احلقيقة هي أن هذا املعنى من ْيَب

شيء لنعمل على  عاء بشأن هذه احلالة البسيطة. وقبل كّلامسحوا لنا بدراسة هذا االّد

ة. من باب املثال: نعلم أن القضية رمزّيمة يف قالب لغة ات املتقّدبيان بعض الفرضّي

 ( معًا. وبعبارة صورية: B( و)A( ترتبط باحلالتني )qالكاذبة )

1- q E F a 

2- q E F b 

( بناًء على الفرض ترتبط مبحتوى صدق rكما نعلم أيضًا أن القضية الصادقة ) 

(Bإاّل ،) ( أنها ال ترتبط مبحتوى صدقA :وبعبارة صورية ،) 
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3- r E T b 

4- r E T a 

( قضية r & q( مبعنى )q( و)rوهنا يكون الرتكيب املعطوف على القضية )

فات هذا الرتكيب العطفي كاذب، ( كاذب؛ ألن أحد مؤّلBكاذبة ترتبط باحلالة )

( منطقيًا B( ينتجان عن احملتوى املعريف للحالة )q( و)rوذلك ألن ) ؛(Bويرتبط باحلالة )

 (، وعليه: عاّم )وهنا بشكٍل

5- r & q E F b 

( تضاف r & qالذي يفرض نفسه هنا هو: هل القضية الكاذبة ) والسؤال اهلاّم

ضيفت إىل حمتوى ( أيضًا أم ال؟ ولنفرتض أن هذه القضية ُأAإىل حمتوى كذب )

 أخرى: لنفرتض أن الدعوى اآلتية صادقة:  (. وبعبارٍةAكذب )

6- r & q E F a )الفرض(  

( rكاذبة، وكذلك )ـ ( r & qوبتبعها ) ـ (q مثل هذه احلالة حيث أن )د أنه يفْيَب

( ال حمالة r(، نستنتج أن )Aطبقًا للفرضية الرابعة ال ترتبط مبحتوى صدق القضية )

 (: Aترتبط مبحتوى كذب )

7- r E F a 

( r(، ألن القضية )A( ال ميكنها أن ترتبط مبحتوى كذب )rبيد أن القضية )

 يفرتض أنها صادقة، وعليه: 

8- r E F a 

 : التاليوعليه فإننا هنا نواجه التناقض 

9- (r E F a) & (r e F a)   ابعة والثامنة()حصيلة املقدمتني الس 

اليت تقوم على تركيب عطفي  ،مة السادسةأخرى: إن فرضيتنا يف املقّد بعبارٍةو

(r & q( بالنسبة إىل حمتوى كذب )A تنتهي إىل ،) التناقض. وعليه تكون تلك

( r & qالفرضية كاذبة، ويكون نقيضها صادقًا ال حمالة. مبعنى أن القضية العطفية )

 (: Aال ترتبط مبحتوى كذب القضية )

10- r & q E F a 
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إىل حمتوى  ضيف شيٌءما ُأما الذي يعنيه ذلك؟ إن معنى ذلك أنه كّل ولكْن

( مل يكن موجودًا يف احلالة السابقة rصدق الوضعية الالحقة لقضية صادقة مثل )

( اليت تضاف إىل احملتوى r & qيستنتج منه يف الوقت نفسه قضية كاذبة أيضًا، أي )

د أنه من غري املمكن من الناحية املنطقية إضافة هذه ْيالكاذب للحالة الالحقة. َب

مع زيادة  أخرى: بالتوازي القضية الكاذبة إىل حمتوى كذب احلالة الالحقة. وبعبارٍة

حمتوى صدق احلالة الالحقة يضاف إىل حمتوى كذبها أيضًا. وعليه من غري املمكن 

 واحد:  يف وقٍت التاليانق الشرطان من الناحية املنطقية أن يتحقَّ

ـ أن يكون حمتوى صدق احلالة الالحقة أكثر من احلالة السابقة، مبعنى 

(Tb > Ta .) 

(. وهذا Fa = Fb، مبعنى أن يكون )ًااحدوو ـ أن يبقى حمتوى كذبها ثابتًا

. وعلى هذا األساس فإن (38)حتتوي على تناقض داخلي «التكامل»يعين أن فرضيتنا عن 

األدنى ال ميكن أن تقبل البسط والتكامل باملعنى املنشود  التجارب املعرفية يف احلّد

ى البسط والتكامل أيضًا. يف القراءة الثانية. إن هذه التجارب بذلك املعنى ال تقبل حّت

 وعليه جيب اعتبار التجارب املعرفية موردًا ناقضًا للقراءة الثانية. 

األدنى  خذ يف احلّديف حدود إدراكي ميكن لنا يف قبال هذا النقض أن نّت

 : التالينيواحدًا من األسلوبني 

 ما تقديم فهم آخر عن معنى التكامل يف التجارب املعرفية غري : أن يتّملاألّو

ليس من الواضح بالنسبة لي ما هو هذا اإلدراك. وعليه جيب بعد طرح وذكرناه هنا. 

 م بشأن ماهيته. هذا الفهم أن نتكلَّ

عى أن هذه التجارب ال تقبل البسط والتكامل من بعض اجلهات، : أن يّدالثاني

 ما هي احليثية اليت ة أو حيثيات أخرى. ولكْنها قابلة للتكامل من حيثّيولكّن

 تتكامل هذه التجارب من خالهلا؟ 

لو أننا اعتربنا مفهوم التكامل يف نظرية بسط التجربة النبوية فاقدًا للمضمون 

عن دائرة  «ازدهار الشخصية»ففي مثل هذه الصورة جيب أن خنرج املفهوم األخالقي لـ 

ًا كان ـ هذه التجارب فإن معناها ـ أّي «تكامل»م عن مبعنى أنه عندما نتكلَّ ،البحث
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على  «ازدهار الشخصية»مفهوم  صاحب التجربة. إّن «ازدهار شخصية»لن يكون هو 

عي مثاًل أن شخصية إذ من الصعب أن نّد ؛حنو ما أفهمه إمنا هو مفهوم أخالقي

من أعمال السرقة واجلرمية.  ن من خالل قيامه مبزيٍدالسارق أو اجملرم تزدهر وتتحّس

أن ذكرنا ـ فإننا ال نستطيع هنا أن نعترب التجارب قابلة  مأخرى ـ كما تقّد ومن ناحيٍة

ح هنا(. للبسط والتكامل من الناحية املعرفية )يف احلّد األدنى بالنسبة إىل املفهوم املقرَت

ي الوحيد هو أن نقول: إننا من خالل استخدامنا لقوانا املتبّق وعليه يبدو أن اخليار اهلاّم

وحنصل على مزيد من  ،تدرجيي ستنا ملهامنا بشكٍليف ممار املعرفية نزداد خربًة

األدنى يف هذه الناحية  يف احلّد «تتكامل»هذه التجارب  اخلربة واملعرفة، ولذلك فإّن

 اخلاصة. 

ق وعليه فإننا لو افرتضنا أن التجربة )أ( إمنا ميكن اعتبارها متكاملة إذا حتّق

إما أن تغدو شخصية صاحب  أيـ يف احلد األدنى واحد من تلك الشروط الثالثة 

وإما أن يكون الفرد  ؛وإما أن يرتقي احملتوى املعريف للتجربة ؛التجربة أكثر ازدهارًا

بإمكاننا ـ  ه. ويف هذه الصورة يبدو أّنـ د أكثر كفاءةيف قيامه بذلك الفعل احملّد

طبقًا لألسلوب الثاني ـ أن نعترب التجارب املعرفية أكثر تكاماًل، شريطة أن يغدو 

صاحب التجربة من خالل توظيفه لقواه املعرفية أكثر خربة وكفاءة يف هذا العمل 

 الذي ميارسه. 

وأما إذا قلنا: إن الفرد يغدو أكثر خربة وكفاءة يف استخدام قواه املعرفية، فما 

األدنى  يف احلّد نعنيه بذلك؟ يف حدود معرفيت، بالنسبة إىل هذا املورد اخلاّص الذي

عاء هو أن الفرد ميكنه ّد)أي عندما نتحدث عن القوى املعرفية( يكون معنى هذا اال

أخرى: إمنا  بعبارٍةومن القضايا الصادقة.  توظيف قواه من أجل احلصول على مزيٍد

أصبح أكثر كفاءة يف توظيف قواه املعرفية إذا بأنه قد  ميكننا احلكم على فرٍد

نظرنا إىل حمتوى الصدق احلاصل من خالل توظيف تلك القوى يف زمانني خمتلفني، 

لنرى أن حمتوى الصدق احلاصل من توظيف تلك القوى يف الزمان الالحق أكثر من 

 يًاساوأو م الزمان السابق )على فرض أن يكون حمتوى الكذب يف احلالة السابقة أقّل

اخلربة أو الكفاءة »واضح أن مفهوم ومن الحملتوى الكذب يف احلالة الالحقة(. 
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 ـ يف ما تقدَّم ـ الذي أثبتنا ،«التكامل»كبري على مفهوم من  يستند إىل حدٍّ «األكثر

التكامل الذي هو »تناقضه املنطقي. وعليه ففي حدود فهمي ال ميكن الكالم عن 

إذا  ق بالتجارب املعرفية، إاّلما يتعّل عنى النظري أو العملي( يف)سواء بامل «مبنزلة التطّور

 . «التكامل»تقديم إدراك جديد ملفهوم  مّت

ية التأكيد على تكامل التجارب بهذا املعنى؟ لنفرتض ما هو مدى أهّم ولكْن

 ها من هذاع حّلفما هي العقدة اليت نتوّق ،ل على مّر الزمانأننا آمنا بأن التجارب تتحّو

اإلدراك وهذا الوعي؟ فهل أجهد صاحب نظرية بسط التجربة النبوية نفسه من أجل 

لصاحب نظرية  بعيد. إن أكرب همٍّ يف ذلك إىل حدٍّ إثبات هذا املعنى املستهلك؟! أشّك

ة. بسط التجربة النبوية هو أن يثبت أن الالحقني قد أضافوا شيئًا إىل التجربة النبوّي

يف التجارب. وعليه رغم  «لالتحوُّ»د إثبات ر بكثري من جمّروهو لذلك حيتاج إىل أكث

هذه احلصانة مل  ى اآلن، غري أّنهة إليها حّتحصانة القراءة الثالثة من سهام النقد املوجَّ

 الثمن، وهو جتريد هذه النظرية من اللون والطعم والرائحة.  ظباه بسعٍر ر إاّلتتوفَّ

 

  ــــــ خالصة الكالم

ر على أساس القراءة األوىل، مبعنى أن نفّس «أصل التكامل»ا فسرنا لو أّن

 ، فإن هذا األصل سيكون كاذبًا بشكٍل«ن األخالقيالتحّس»بـ  «التكامل»مفهوم 

 . ودون أدنى شّك ،صريح

على أساس القراءة الثانية، مبعنى أن نفّسر  «أصل التكامل»رنا ولو أننا فّس

ففي هذه الصورة إذا كان  ،«أخالقيالتحّسن الال»أو  «التطّور»بـ  «التكامل»مفهوم 

أي التجارب املشتملة على حمتوى ـ األدنى ـ هو التجارب اإلدراكية  امللحوظ ـ يف احلّد

 .مشتمل على تناقض منطقي «التكامل»مة قائمة على فهم لـ تكون تلك املقّد ـ الصدق

 وبهذا االعتبار يكون هذا األصل كاذبًا. 

على أساس القراءة الثالثة، مبعنى أن  «أصل التكامل»رنا أننا فّسوبالتالي لو 

في هذه ففارغ من احملتوى،  «لالتحّو»مبعنى من معاني  «التكامل»نفّسر مفهوم 

ي هزيل جدًا. ويف هذه الصورة لن تؤّد الصورة سيكون ذلك األصل صادقًا على حنٍو
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ة أبدًا. ة بسط التجربة النبوّيّيالنظرية مورد البحث إىل النتائج املنشودة لصاحب نظر

أخرى: إننا سنحصل على صدق ذلك األصل وحصانته جتاه املوارد الناقضة على  وبعبارٍة

 وتفريغها من روحها وحمتواها. ،حساب متييع أصل النظرية
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 الفكر الدييّنرو متنوِّ

 بني اإلسالم واحلداثة برزٌخ

 

 

 مسعود إماميالشيخ 

 الشيخ علي محسنترجمة: 

 

 ــــــ مقّدمة

 اهتمام كان هنا ومن .نطاقًا وأوسعها ،اإلسالمّية العلوم أغنى هو الفقه علم

 وىل، وأكثراأل بالدرجة ـ وباحثني، منصّبًا وأساتذًة بًاطاّلالعلمّية،  واملعاهد احلوزات

 والبحث ،وتدريسها ،الفقه مسائل دراسة على ـ اإلسالمّية العلوم سائر من سواه مّما

 . فيها والتحقيق

 نفس من ومستمّد ناشئ واالهتمام التوّجه هذا من كبريًا قسمًا أّن يف شكَّ وال

 والتكاليف الشرعّية باألحكام والسّنة الكتاب يف نالحظه الذي الواسع االعتناء ذلك

 التكاليف موضوعها (1)آيٍة مخسمئة على يزيد ما الكريم القرآن نتضمَّ اإلهلّية، حيث

 األئّمة عن الواردة الروايات من اآلالف إىل الشرعّية، مضافًا واألحكام

 الشارع عند ومسائله العلم هذا أهّمّية مدى عن يكشف ما ، وهو^املعصومني

 . ساملقدَّ

 نزول زمان نفسه هو العلم هذا ظهور زمان بأّن القول ياملنطلق ينبغ هذا ومن
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 وحّتى |األكرم النيّب عصر مند ومتواصل مستمّر له التكاملي السري الوحي، وأّن

 . الراهن عصرنا

 ُعرف آخر علٍم وتشييد تأسيس على املسلمون عمل الفقه فقد علم جانب وإىل

 العملّية والوسيلة اآللة هو اجلديد العلم هذا يكون أن ، على(الفقه أصول علم) باسم

 علم غدا الشرعّية، وهكذا، حّتى األحكام استنباط جمال يف الفقيه يوّظفها اليت

 العلوم وأدّق أعمق من واحدًا ـ الشيعّية العلمّية احلوزات يف وخباّصٍة ـ اليوم األصول

 . املتداولة اإلسالمّية

 من والرجال، بالرغم الدراية ْيخرى، كعلَمأ علوٌم األصول مّثة علم جانب وإىل

 مرهونًا ظّل وتطّورها العلوم هذه رشد أّن الفقه، إاّل خدمة يف حمصورًا ليس دورها أّن

 من وتلك هذه تستتبعه الفقهّي، وما لالستنباط وآلّيتها للفقه خدمتها مبقدار أيضًا

 . إليها ههموتوجُّ العلوم هذه مبسائل الفقهاء اعتناء

وسيعة،  دائرٍة ذو األعّم فهو مبعناه ُأخذ إذا الفقه علم إّن: القول وعليه ميكن

 تقوم اليت واملباني األصول جانب ونواهيه، إىل وأوامره الشارع أحكام يشمل حبيث

 ومناهج واملعتمدة، وطرق رةاملقرَّ مداركها من األحكام استنباط عملّية عليها

 التارخيّية اإلثبات وسائل إىل باإلضافة(، األصول علم به ليتكفَّ ما وهو) االستنباط

 (. والدراية الرجال علما به ليتكفَّ ما وهو)

 حّتى وأمشل، فنتطّرق ذلك من أوسع منهجًا البحث يف املقال فنّتبع هذا يف وأّما

 الصلة ذات اإلنسانّية العلوم ومباحث الكالم علم يف املسّلمة واألصول املباني بعض إىل

 املثّقفني بنظر ـ تكان علمّية ومسألة حبٍث أّي إّن :خرىأ وبعبارٍة. العلم بهذا املباشرة

 ٌةداخل يالشرعّية فه واألحكام بالفقه مباشرٍة عالقٍة على ـ بالدنا يف الفكر ومتنّوري

 . البحث هذا يف كالمنا حمّل يف

 حول خمتلفة ونظرّيات آراًء الدينّيني واملتنّورين للمثّقفني أّن بالذكر ديرومن اجل

 النظرّيات هذه من كلٍّ وتقييم حتليل أّن غري .به املرتبطة اجلانبّية واملسائل الفقه

 إىل إمجااًل باإلشارة نكتفي املقال هذا يف هنا فنحن ومن .مستقّلة مقالٍة إىل حباجٍة
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 . الفقهّية والقراءات الفقه معرفة جمال يف عليها يعتمدون اليت واملباني األسس بعض

 بني مشرتكة وجوٍهعّدة  وجود نالحظ أن ـ بوضوٍح ـ السياق ميكن هذا ويف

 وإّن. بينها تاّمًا انسجامًا الوجوه ههذ تعكس والدينّية، حبيث الفقهّية األفكار هذه

 وجود عن حتكي كّلها التقليدّي الفقه مواجهة يف املتنّورون اّتخذها اليت املواقف

 اليت الفقهّية، وهي اآلراء تلك تبّني حنو هؤالء كحترِّ اليت هي خاّصٍة ودوافع نوازع

 . اههاباجت تسري اليت املعّينة وجهتها اآلراء لتلك دحتدِّ

 الرسالة من تنشأ إّنما ـ آنفًاإليه  اإلشارة ْتسبَق كما ـ والدوافع األهداف هذه

 عواتقهم، واليت على الدينّيني فنيواملثقَّ املتنّورين من فْيالطَّ هذا محلها اليت والقضّية

 الفكر أسس ، وبنيجهٍة من الدييّن وااللتزام الدين بني الصلح إجياد عن عبارًة كانت

 . ثانية جهٍة من العصرّي اإلنسان واحلياة احلديث

 ـ الفقهّية، لننتهي وقراءاتهم التنوير أهل آلراء باستعراٍض املقال نقوم هذا يف

 حّدده الذي اهلدف هذا مثل مطلوبّية أو وقوع أو إمكان مسألة حول حكٍم أو بتٍّ ودون

 أصاًل له انسجام ال والدافع اهلدف هذا أّن التالية، وهي النتيجة إىل ـ ألنفسهم هؤالء

 والعامل للحداثة فهمهم مع الغربّي، وال للفكر ريناملتنوِّ من الطيف هذا قراءة مع

 . احلديث

 يف والعصرنة للحداثة األساسّية املكّونات ـ فإّن أيضًا تقّدم كما ـ هؤالء وبرأي

 التجديدّي الفكر تّيار املنطلق فإّن هذا ومن .والتدّين الدين مع وجوهرّي حاّد تعارٍض

 إىل ورمبا منه، بل والفرار الدين إقصاء باّتجاه حركٍة إىل بالتجديد املطالبة من حتّول

 مصاحلٍة إجراء أّن نّدعي أن لنا السبب ميكن وهلذا. وحماربته الدين معاداة حركة

 الطرفني أحد إخراج دون من ،وخلفّياتها احلداثة أسس وبني وخلفّياته الدين أسس بني

 . البّتة ممكن غري أمٌر هلو ،اآلخر الطرف لصاحل هوّيته يف فوالتصرُّ ،طوره عن

 يف العصرّي واإلنسان املتدّين اإلنسان من كلٌّ يّتخذها اليت االنتقائّية املواقف إّن

 املوجودة الظواهر وحجم مستوى نفس يف بقيت لو املتضاّدتني املقولتني هاتني مواجهة

 إىل بالنسبة التحّديات أو املشكالت من الكثري يف بتتسبَّ ملا اآلخر الطرف لدى
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 اخللفّيات بني املصاحلة إجياد على العمل املختلفني، وأّما الشخصني هذين

 على التناقضات من املزيد إىل إاّل يفضي ال فهو املقولتني هلاتني الفكرّية واملرتكزات

 يف هلا عديدًة مناذج نشاهد أن ميكن تناقضاٌت وهي. والسلوك والقول الفكر مستوى

 . الدينّيني واملثّقفني املتنّورين ومؤّلفات أعمال

 اإلشكالّية، أال هذه من صالتخلُّ يف نافعًا يكون أن ميكن آخر سبيٌل ومّثة

 طريف أحد لدى واملعتمدة السائدة والقيم املفاهيم وحتريف تغيري على العمل وهو

 . اآلخر الطرف مع متامًا ومنسجمًا مناسبًا الطرف هذا به يصبح الذي احلّد النزاع، إىل

 مجيع يف احلركة، وهي هلذه عديدة شواهد الدييّن التنوير أهل مؤّلفات ويف

 للتحوير عرضًة وجتعلها ،الدينّية املفاهيم تبّدل ـ األقّل على معظمها يف أو ـ مواردها

 نظرّيًة قّدم بعضهم أّن حّتى ،ومقتضياتها احلداثة مفاهيم مع منسجمًة لتأتي ،والتغيري

 . (2)الفكرّي احلراك من النوع هذا توجيه يف معرفّية

الفقهّية،  األفكار حول ذكرناه الذي التحليل هذا أّن إىل هنا االلتفات وينبغي

 آرائهم كاّفة إبطال يعين واملتنّورين، ال فنياملثقَّ من الطيف والدينّية، هلذا بل

 بعض إّن بل. الرائج والدييّن الفقهّي الفكر حول لديهم اليت واملالحظات وانتقاداتهم

 وانتقادات آراء هي ـ نةمعيَّ موارد ويف ،جزئّية بنظرٍة أخذناها لو ـ واالنتقادات اآلراء تلك

 عليه واإلشراف ،الفكرّي التوّجه ذاهل العاّمة الكّلّية النظرة أّن غري ،وصائبة صحيحة

. إليه أشرنا الذي السياق يف التوّجه هذا نضع أن إاّل أمامنا ُيبقي ال ،وجمموع ككلٍّ

 الدييّن الفكر متنّوري ألفكار نقدّي استعراٍض من املقال هذا نهيتضمَّ ما فإّن وعليه

 . واجملموعّية الكّلّية النظرة هذه من ناشئ هو إّنما

 تلك كّل خالل واملتنّورين، ومن املثّقفني من اجلمع هذا ّنإالقول:  مجلةو

 الفكر وجه يف ـ والعصرنة احلداثة من بوحٍي ـ أثاروها اليت واالعرتاضات الطعون

 قد ،ـ املقاالت من السلسلة هذه من السابق العدد يف هلا مناذج شاهدنا واليت الدييّن ـ

 هذا والفقه، وعلى الدين عصرنة ملشروع سنيواملؤسِّ ريناملنظِّ موضع يف أنفسهم وضعوا

 . (3)الفقهّية قراءتهم دعائم أقاموا األساس
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 املتنّورين من اجملموعة هذه أفكار حول موّثقًا تقريرًا املقال نقّدم هذا ويف

 هذا لتشكُّ وكيفّية سري عن احلديث إىل ذلك خالل من الفقهّية، لنصل وآرائهم

 : املشروع

 

 ــــــ دالتعبُّ من والتخّلص ،الغيب االبتعاد عن إىل النزوعـ 1

 واالبتعاد ،الغيب مفارقة نزعة احلداثة خّلفتها اليت والنتائج اإلجنازات أهّم من

 اليت النزعة وهي .دالتعبُّ قبيل من هو ما كّل من والتخّلص ،واألسرار الغموض عن

 . واخلرافات األساطري من صالتخلُّ إىل نزعة بأّنها احلداثة أهل ُيعنونها

 اّتجاه يف يسري احلداثوّي احلداثة والفكر عصر للتشكُّ وىلاأل األّيام فمنذ

 غربّيًا طبيبًا نرى أن حّد إىل ،املاّدة عامل وراء هي اليت للحقائق اإلنكار أو التشكيك

 من نيتمكَّ مل ما بوجوده قيصدِّ ولن باهلل يؤمن لن أّنه يعلن النظر وقصري مغرورًا

 . وأبدانهم البشر بأجساد يصنعه ما غرار على ،له جراحّيٍة عملّيٍة إجراء أو تشرحيه

 عصر وعلماء فالسفة طرحها اليت الوافية األحباث على قروٍن مضّي وبعد

 اليت احلقائق إىل بالغة بصعوبٍة تصغي اليوم احلداثوّي اإلنسان ذهنّية احلداثة فإّن

 هذه أمثال بني تساوي هي األسرار، بل من بهالٍة حماطًة وتكون ،الغموض يكتنفها

 . واخلرافات الكذب وبني احلقائق

 وجود على عةمتنوِّ عالئم ظهور تشهد هذه أّيامنا يف احلديثة اجملتمعات أّن ومع

 خرافاٍت سوى باطنه يف منها كثرٌي حيوي ال واليت ،واألساطري األسرار إىل واسع ميٍل

 الوجه هي تبقى دّيةالتعبُّ واألمور واألسرار الغموض من اهلروب نزعة أّن إاّلوأكاذيب، 

 . اجملتمع من معّين وسٍط لدى احلداثوّي، وخباّصٍة اإلنسان على الغالب

 ما واألنبياء ،ال كيف .السّر وعامل بالغيب عميقة صلٌة خرى للدينأ ناحيٍة ومن

 ـ هي الرساالت وتلك ؟!البشر إلصالح الغيب عامل رساالت ومبّلغو ،الوحي محلة إاّل هم

 يف ـ وهذا .يبلغه أن اإلنسانّي الفكر يستطيع مّما وأبعد أمشل ـ األغلب األعّم يف

 . السماوّية الرساالت إىل دائمًا البشر احتياج يف السّر هو ـ احلقيقة
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 رجوع مصاديق أوضح هو والذي ـ اإلهلّيني الرسل إىل واالفتقار االحتياج هذا

. دتردُّ وال توّقٍف دون البشرّي الفكر له يذعن الذي احلكم ميّثل ـ العامل إىل اجلاهل

 حمضًا اإلطاعة لزوم يف بتاتًا يرتّدد ال إنساٍن أّي لدى السليم العقل املنطلق فإّن هذا ومن

وإخباراته،  ببالغاته واإلذعان التصديق لزوم يف وإنشاءاته، وال تعاىل اهلل لتكاليف

 هذا وعلى ؟!املطلق اخلري بعباده، وهو طيفالل اخلبري، وهو العليم اهلل وهو، كيف

د، التعبُّ مببدأ القبول من احلّقة السماوّية األديان إليه تدعو ما أّن يف شّك الضوء ال

 . احملضة العقالنّية من أساٍس على يقوم امالسّر، إّن وعامل الغيب إىل والركون

 احلقائق اختالط: منها خمتلفة، لعّل وألسباٍب ـ احلداثوّي غري أّن العقل

ـ  آخر سبٍب ألّي الوسطى، أو القرون إّبان املسيحّية يف واألساطري باخلرافات السماوّية

حالة د فيه العقل السليم، بل يبقى دائمًا يف م بسهولٍة بهذا احلكم الذي ال يرتدَّال يسلِّ

دّية. ما يقبله العقل احلداثوّي من وامتناٍع عن القبول باملسائل التعبُّ ،رفٍض للغيب

م اليت ال تكون خارجًة عن حدود إدراكه، واليت َيالشريعة إّنما هو التعاليم والِق

حنٍو من أحناء السّرّية والغموض أو االرتباط  تكون ـ قدر اإلمكان ـ بعيدًة عن أيِّ

 بالغيب. 

هنا فقد ُوجدت مساٍع كثرية للحّد من ظاهرة النزوع حنو عامل السّر، ومن 

وهي الظاهرة اليت ميتزج فيها السّر والغيب معًا يف خليٍط واحد. بل وصل األمر يف 

حّتى من دون  ،بعض األحيان إىل حّد أن يعترب بعضهم اإلميان باملسيحّية أمرًا ممكنًا

 ! (4)االعتقاد باهلل أو املعاد أو النبّوة

د بني الدين واحلداثة فأولئك ال وأّما املتنّورون واملثّقفون الذين يقفون موقف املرتدِّ

، بل يعتربون القبول بذلك دينكرون االرتباط العميق القائم بني الدين وبني السّر والتعبُّ

ن هذه النزعة إىل السّر والتعّبد نزعًة مقبولًة لدى العقل، هذا من ْوقّمة التدّين، كما يَر

 ناحية. 

 ر باحلداثة وآخٌذيف تفسريهم للدين ـ والذي هو متأثِّ همخرى من ناحيٍة أ لكْن

د، كما حياولون قدر اإلمكان أن منها ـ حياولون جهدهم اهلروب من السّر والتعبُّ
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متامًا من السّر والتعّبد، وحمدودًا بالكامل  يفرضوا على الدين قراءًة جتعله خاليًا

 حبدود الفكر البشرّي. 

هذا النموذج الواضح من االرتباك لدى هذه الفئة من املتنّورين واملثّقفني الدينّيني 

إّنما نشأ من وضع هؤالء أنفسهم يف الربزح واحلّد الفاصل بني الدين واحلداثة، وهو ما 

من هذا الفصل  التاليةتناقضاٍت عّدة. وسنشاهد يف العناوين ـ يف  بهم ـ وبكّل وضوًح زجَّ

 عرضًا وتفصياًل وافيًا لذلك: 

 

 ــــــ أـ ارتباط الدين بالغيب

أهّم الفروقات املوجودة بني األديان اإلهلّية وبني املدارس والشرائع البشرّية أّن 

التعاليم  الدين ليس من صنع البشر، بل هو نازل من عامل الغيب. ومن هنا كانت

يف جمال التكوين أو التشريع ـ حافلًة باألسرار والرموز، وحماطًة  والقيم الدينّية ـ إْن

بهالًة من القدسّية، وهي ـ لكونها حقائق بعيدًة عن متناول العقل البشرّي ـ السّر يف 

 احتياج اإلنسان العاقل إىل الوحي. 

ّية ليست قابلًة للفهم وليس معنى ذلك أّن مجيع املفاهيم واخلطابات الدين

والتحليل العقالنّي ـ بنحو القضّية السالبة الكّلّية ـ، بل معناه أّن قسمًا كبريًا من 

 املعارف الدينّية ـ وبنحو القضّية السالبة اجلزئّية ـ هو من هذا القبيل. 

حلن خطاب األنبياء هو ـ نوعًا ـ حلن األمر الذي يصدر من العالي إىل إّن »

ومن هذه الناحية فهو خيتلف عن  .و يف الغالب غري مشفوع بالدليل والربهانالداني، وه

حلن خطابات اآلخرين وأساليب بيانهم. انظروا إىل القرآن الكريم )وغريه من الكتب 

السماوّية(، وستجدون ندرة االستدالل فيه. وهذه النقطة من شأنها أن تقّربنا أكثر من 

والية. معرفة العنصر الذي به تتقّوم الشخصّية احلقوقّية للنيّب، أال وهو عنصر ال

ث هي اليت متنح احلّجّية لكالمه فالوالية تعين أّن شخصّية ذلك الشخص املتحدِّ

وأوامره. ونستطيع القول: إّن لسان األديان هو لسان الوالية، وليس لسان االستدالل. 

كما يف األمور  ،التكليف :وجاٍر يف األمور اليت هي من قبيل وهذا احلكم صادٌق
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 . (5)«على حدٍّ سواء ،راإلخبا :اليت هي من قبيل

الدين بوصفه واحدًا من األمور الفردّية والشخصّية ال ميكن ـ بوجٍه من الوجوه »

ـ أن يكون خاليًا من وجود نوٍع من التسليم والتعّبد والتقليد فيه. بل التسليم والتعّبد 

مل  وإْن ن توفريها،ب من املتديِّالزم يف التدّين، بل هما أّول الشروط اليت ُيطَل شرٌط

 ،ٍننه. وبهذا املعنى كّل ديٍن، أو بعبارٍة أدّق: كّل تديُّيكونا لوحدهما كافيني يف تديُّ

 . (4)«تقليدّي ال حمالة هو أمٌر

على الصعيد الدييّن ال ينبغي قياس األمر والتكليف على املوازين والقيم »

حلّق يف أن يقول ملواله: األخالقّية؛ إذ لو كانت العالقة هي عالقة العبد مبواله فللعبد ا

إّن أمرك هذا على خالف األصول واملوازين األخالقّية، لكّن العالقة ليست عالقة 

العبد مبواله، بل هي عالقة العاشق مبعشوقه، ويف عالقة العاشق باملعشوق ال جمال 

 ما ،واهلِل: ×ُيدعى سدير الصرييّف لإلمام الصادق ملثل هذا الكالم. قال رجٌل أصاًل

 لو ،واهلِل، وأنصارك وشيعتك مواليك لكثرة: ُقْلُت؟ سدير يا وِلَم: فقال ،القعود يسعك

. عدّي وال تيٌم فيه طمع ما واملوالي واألنصار الشيعة من لَك ما ×املؤمنني ألمري كان

، : نعمقلُت! ألف ةئم: قال، ألف ةئم: قلت؟ تكونوا أن عسى وكم، سدير يا: فقال

: قال ثّم، عّني فسكت: قال. الدنيا نعم، ونصف: قلُت! ألف يتئم: قال. ألف يتئوم

 ،محراء أرٍض إىل صرنا ىحّت ناْرفِس ،نعم: قلُت؟ ينبع إىل معنا تبلغ أن عليك خيّف

 هذه بعدد شيعٌة لي كان لو، سدير يا ،واهلِل: ، فقالداًءِج يرعى غالٍم إىل ونظر

 داءاجِل على ُتعطْف الصالة من فرغنا فلما، يناوصلَّ ونزلنا. القعود وسعين ما داءاجِل

عشر. وباجلملة فإّن املرحلة اليت نعيش فيها ترتبط بنوع  سبعة هي فإذا، هاُتْدفعَد

عالقتنا بهم، فهل ننظر إليهم نظرة العبد إىل املوىل، أم نظرة العاشق إىل معشوقه؟... 

الشرعّيني يف أفق فالواجب هنا هو توّخي الدّقة، فإّن احلسن والقبح العقلّيني أو 

ينبغي لنا أن نرتقي إىل مستوًى أعلى من ذلك، لتكون عالقتنا  ومستوًى واحد. ولكْن

عالقة احلّب والعشق، فإذا وصلنا يف عالقتنا به إىل هذا املستوى عندئٍذ  وجلَّ باهلل عزَّ

 . (7)«...ٍد أو نقاشتردُّ سنمتثل مجيع أوامره ونواهيه، دون أيِّ
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ال جيادل يف أوامر اهلل تعاىل ونواهيه، فلو كان صادقًا يف  اإلنسان املؤمن»

 فاإلميان حنٌو .يف مجيع ما يريده من األوامر والنواهي وجلَّ مًا هلل عزَّإميانه لكان مسلِّ

من أحناء احلّب والتعّلق، ويف مقام احلّب والتعّلق خيرج اإلنسان من نفسه، ويضّحي بها 

 . (0)«أصاًل وبعد ذلك ال يبقى للجدال والسؤال حملٌّ .به ٌقهو متعلِّ ْنلصاحل َم

ن ْوـ أّن أصحابها ال يَر من خالل هذه الكلمات اليت نقلناها يبدو لنا ـ وبوضوٍح

ب، بل إّنهم أيضًا يعتربون ْسوجود صلٍة وطيدة بني التعّبد والتسليم وااللتزام الدييّن فَح

ن أّن مثل هذا االلتزام والتسليم ْوكن، ويَرالتدّين من دون التعّبد والتسليم أمرًا غري مم

ل قّمة اإلميان باهلل والعشق له. ومن الواضح احملض ألحكام اهلل تعاىل وتكاليفه ميثِّ

دًا بفهم املالكات واألسرار الكامنة أّن هذا االلتزام واخلضوع هلل سبحانه ليس مقيَّ

قًا بذاته تعاىل حقيقًة، بل متعلِّد ملا كان التسليم والتعبُّ وإاّليف تكاليفه وأحكامه، 

 وهو اآلمر املطاع.  ،كان متعلَّقه حينئٍذ هو عقل اإلنسان وفكره، فهو السّيد

ويف هذا املقام حيسن بنا التفريق ـ ولو بشكٍل خمتصر ـ بني املفاهيم اليت 

ها وإبطاهلا )املفاهيم د العقل البشرّي يف ردِّتتعارض مع العقل القطعّي، حبيث ال يرتدَّ

املفاهيم اليت يعجز العقل البشرّي عن إثباتها وإبطاهلا )املفاهيم اليت واملناقضة للعقل(، 

 . (9)(ال يبلغها العقل

فال ميكن ـ نّصًا( )وهي اليت تسّمى ـ  أّما التعاليم اإلسالمّية القطعّية واملسّلمة

ى لو وجدنا يف ظاهر عبارات بعض بل حّت .أن نعثر فيها على مفاهيم من النوع األّول

النصوص الدينّية املعتربة ما يدّل على وجود مثل هذه املفاهيم يف تعاليم اإلسالم 

وهذا ما ينّظر له  .القطعّية واملسّلمة لوجب علينا تأويلها ومحلها على خالف الظاهر

 قدميًا وحديثًا.  ،ريهكبار علماء اإلسالم ومفكِّ

 .م إنكار وجودهافال دليل من العقل حيتِّ يم من النوع الثانيوأّما التعاليم واملفاه

ب، بل إّن فلسفة احتياج اإلنسان إىل الوحي إىل جانب العقل إّنما تقوم ْسوليس هذا فَح

على افرتاض ثبوتها ووجودها، حيث حيظى اإلنسان يف سريه باّتجاه هدفه األسنى 

 خارجّية، وهي )الوحي(.  :خرىواأل ؛داخلّية، وهي )العقل( :إحداهما :حبّجتني



 

 

هـ م ـ  ــ خريف وشتاء  و  ــ العددان  و  ــ السنتان  نصوص معاصرة  

106 

إّن إخراج السّر والغيب عن هذا النوع من التعاليم واملفاهيم التكوينّية 

والتشريعّية، وتبديلهما، أو تأويلهما، حبيث يرجعان إىل نوع املفاهيم اليت ميكن 

لها ويربط بني مقّدماتها ونتائجها، ليس ـ يف حقيقة األمر ـ سوى للعقل أن يفهمها وحيلِّ

ورسالًة مساوّية،  ،للدين نفسه عن كونه خطابًا غيبّيًا وهو إخراٌج .ٍف ال دليل عليهتعسُّ

 إىل كونه دينًا من وضع واخرتاع البشر. 

نزعة االجتهاد يف مقابل النّص اليت ظهرت يف عصر صدر اإلسالم وما بعده، 

ن نقطة البداية ال، ميثِّخطريًا يف تاريخ الفقه اإلسالمّي وظهور القياس بوصفه عنصرًا

هذا الدين السماوّي وال الذي مل يضع  ،دةواالنطالق بالنسبة إىل تّيار العقالنّية املتشدِّ

خذه األئّمة يف ُأطٍر أرضّية وبشرّية. وكان املوقف الشديد والصارم الذي اتَّ يقبله إاّل

رته، يف مواجهة هذا التّيار واالّتجاه الفكرّي كاشفًا عن مستوى خطو ^املعصومون

عن نتيجٍة واحدة، أال وهي تدمري الدين  ميكن هلذا االّتجاه أن ُيسفر إاّل وأّنه ال

 . (18)والقضاء عليه

وهنا نؤّكد على ضرورة الفصل والتفريق جّيدًا بني ظاهرة السعي إىل الكشف 

عن خبايا الوحي وأسراره، واليت تندرج يف إطار املسعى العقالنّي واإلميانّي اهلادف إىل 

ظاهرة إلغاء جنبة السّر والغيب، واليت هي بصدد والكشف عن حقائق الدين، 

 قائقه. التحريف والتأويل غري الصحيح للدين وح

خرى ال خيفى أّنه يف مقابل هذا التّيار العقالنّي املتشّدد برز بني ومن ناحيٍة أ

دة أيضًا، خرى، متشدِّتّيارات واّتجاهات أاملسلمني ـ من الشيعة والسّنة على السواء ـ 

خبارّية. وهذا ما دها متّثل يف اجلمود على الظواهر، والتصّلب يف النزعة األغري أّن تشدُّ

مدعاًة لوالدة معركٍة فكرّية شرسة دارت حول مسألة حتديد حدود كلٍّ من كان 

أكرب التحّديات اليت واجهها علماء  أحدحتّولت هذه املعركة إىل  وقد .التعّقل والتعّبد

روه على امتداد التاريخ املعريّف للدين، ال بالنسبة إىل العلوم واملعارف الدين ومفكِّ

نسبة إىل كاّفة األديان اإلهلّية أيضًا، بل أضحت هذه ب، بل بالْساإلسالمّية فَح

ق واملذاهب يف داخل َرلظهور العديد من الِف أيضًا هي املبدأ واملنشأ الرئيس املعركة
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 الدين الواحد. 

 

 ــــــ ننية عند املتديِّدية التعبُّالنزعة العقالني ب ـ

يكونان منسجمني مع ال فلو كان التعّبد والتسليم مبنّيني على أسٍس عقالنّية 

دًا هلما أيضًا. وهلذا السبب ب، بل إّن حكم العقل يكون داعمًا ومؤيِّْسالعقل والعلم فَح

من املنطقّي أّن على املسلمني أن يلتزموا بإقامة أصول املعتقدات يف فكرهم الدييّن 

ائرة د يف دع العقالنّي، وأن حيصروا التقليد والتعبُّعلى أساٍس من التحقيق والتتبُّ

  .األحكام والتكاليف الدينّية وفروع املسائل االعتقادّية

ك رجل الدين واجلندّي يف أّن يقول الكاتب املعاصر جالل آل أمحد: يشرت»

 كرّي؛ ألّن التنوير الفكرّي مساٍومنهما ال ميكن أن يكون من أهل التنوير الف كالًّ

وحيث  .قًا للتقليد والتبعّية بغري دليٍلر الفكرّي، كما أّن التعّبد أيضًا ُيعّد مساوللتحرُّ

كان رجل الدين يعيش حالة االلتزام مبباني الشريعة وأصوهلا، وكان اجلندّي متعّهدًا 

منهما ليس حّرًا من مجيع اجلهات،  أن ال يتمّرد على قائده، فعلى هذا األساس كلٌّ

أن يكون وإذا كان كذلك فال ميكن  .وإّنما هو مقّلد وتابع من مجيع اجلهات

 ر، وبالتالي ال ميكن أن يكون من أهل التنوير الفكرّي. صاحب فكٍر متحرِّ

 وأّما ما استطعنا أن نستنتجه بقليٍل من التأّمل والتحليل فهو التالي: 

فاملتعّبد  .عّن التعّبد الصحيح دائمًا ما يكون ناشئًا عن التحقيق والتتبُّإ: أّواًل

 قًا ومتتّبعًا. أيضًا ميكن أن يكون حمقِّ

فليس كّل متنّور ومثّقف  .: التنوير الفكرّي ليس مساويًا للتحّرر الفكرّيوثانيًا

ر يف الفكر مطلقًا، بل ال متحرِّ حّرًا يف فكره من ناحيٍة مطلقة، وال يوجد شخٌص

كذلك. وألجل هذا ال إشكال يف أن يكون الشخص  ميكن أن يكون هناك شخٌص

النظرّي والعملّي جتاه مجلٍة من األصول واملباني، ويف الوقت  يعيش حالًة من االلتزام

 . (11)«خرى، أعين صفة املثّقف واملتنّور الفكرّييّتصف بصفٍة أنفسه 

ضح أّن املتنّورين واملثّقفني من هذا العنوان وسابقه )ارتباط الدين بالغيب( يتَّ
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التعّبد والتسليم الركن  الدينّيني يشاركون املؤمنني واملتدّينني فكرتهم حول اعتبار

يف االلتزام الدييّن، وأّن الدين من دون تعّبٍد والتزام يكون دينًا خاويًا، بل ال  األساس

ضح أيضًا أّن هؤالء يعتربون هذا اإلقبال على عامل يكون دينًا على احلقيقة. كما يتَّ

زون بينه وبني امليل يِّالغيب والسّر، والقبول مببدأ التعّبد والتسليم، أمرًا عقالنّيًا، ومي

 . حنو اخلرافة، أو التبعّية العمياء اليت ال تستند إىل دليٍل

 

 ــــــ دة يف الغربج ـ النزعة العقلّية والتشكيكّية املتشدِّ

 .حدودًا جعل للعقل والعقالنّيةما سبق أّن التّيار العقالنّي يف الغرب  تقّدم يف

الشهودّي،  فالعقل عندهم هو ذلك العقل اجلزئّي، اآللّي، العلمانّي، احملروم من العقل

املفرط يف التشكيك باألصول املوضوعة والقضايا البديهّية واألّولّية اليت قام عليها 

هذا الداء الذي دفع بالعقل  .ضالالفكر البشرّي، واملبتلى بداء التشكيك الُع

التاريخ  ، اليت جعلته ال يعتمد على شيٍء من حقائق(12)احملضة احلداثوّي حنو النسبّية

 !! (13)مخس دقائق عنوجمريات أحداثه، حّتى ما جرى منذ ما ال يزيد 

يف أّن إثبات عقالنّية  من األحناء ـ حدث تارخيّي فال شكَّوألّن الدين هو ـ بنحٍو 

يف غاية الصعوبة، لو  هو أمٌر م الدينّية ملثل هذا الفكر املريض واملوبوءَياملفاهيم والِق

 مل يكن مستحياًل. 

ضح أّن أهّم العقائد اليت لدينا، من قبيل: من أين بااللتفات إىل هذه املسألة يتَّو»

خرى وهل مّثة عامل أو عوامل أأتينا؟ وإىل أين حنن ذاهبون؟ وما هو اهلدف من وجودنا؟ 

وراء خلق الكون أم ال؟  مّثة هدٌف وراء هذه الطبيعة أم ال؟ وهل اهلل موجود أم ال؟ وهل

كّل هذه املعتقدات  ،ذلك: ما الذي ينبغي علينا فعله يف هذا العامل؟ وأهّم من كلِّ

والتساؤالت اهلاّمة ال ميكن إثباتها واالستدالل عليها بدليٍل قاطٍع ال جمال للخدشة 

 . (14) «...فيه

أن تكون بديهّيًة،  إاّل ارها عقيدًة عقالنّية ال ميكنالعقيدة اليت ميكن اعتب»

أو عقيدًة مّت استنتاجها بدليٍل معترٍب من القضايا البديهّية. وإذا كان األمر كذلك 
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فأغلب الظّن أّنه ال ينطبق على شيٍء من العقائد الدينّية يف أّي ديٍن من األديان، أو 

م كونها مذهٍب من املذاهب، ال ينطبق على شيٍء منها أّنها عقيدة عقالنّية. لكّن عد

عقالنّيًة ال يعين أبدًا عدم حّقانّيتها وعدم مطابقتها للواقع، بل هي بالنسبة إىل الواقع 

ال بشرط، مبعنى أّن العقيدة اليت ال تكون عقالنّيًة ـ باملعنى الذي ذكرناه ـ ميكن أن 

 . (15)«تكون صادقًة، كما ميكن أن تكون كاذبة

بّية استطاعت أن تصرف اإلنسان هذه العقالنّية التشكيكّية والنزعة النس

م الدين ومبادئه العقالنّية، دافعًة إّياه إىل االعتقاد بأّن إثبات َيالعصرّي عن القبول بِق

غري ممكن. وبرأي اإلنسان العصرّي ال ميكن  م أمٌرَيعقالنّية هذه املبادئ والِق

أسٍس  قيام علىعي الافرتاض وجود ديٍن قائم على التعّبد والتسليم، وهو مع ذلك يدَّ

 وأساطري.  عقالنّية، بل سرعان ما يتحّول هذان ـ التعّبد والتسليم ـ إىل خرافاٍت ومبادئ

ّد ب، بل ُيعْسم الدينّية فَحَيوال شّك يف أّن هذا البالء مل يضرب املعتقدات والِق

 وىل من ضحايا هذه النزعة النسبّية والتشكيكّية: العقل والعلم هما الضحّية األ

: جبهة إحداهما: العقالنّية للهجوم من جهتني وجبهتني خمتلفتنيضت تعّر»

: جبهة الفالسفة احلّسّيني. ومع ذلك فإّنه مل يصدر عن خرىواأل ؛الفالسفة العقالنّيني

هما سوى نتيجٍة واحدة، أال وهي املزيد من النزوع حنو فقدان الثقة بالعقل وعدم ْيكَل

اإلنسان العصرّي يف أحضان النسبّية، لكّنها نسبّية ختتلف االعتماد عليه. فلقد ارمتى 

رين. كثريًا عن تلك النسبّية اليت كّنا نشاهدها أحيانًا عند مجلٍة من قدماء املفكِّ

عند البشر، ووليدة التعارض  ْتفهذه النسبّية هي وليدة املعلومات اليقينّية اليت تراكَم

ووليدة التأّمل واملالحظات العديدة اليت أخذها  بني املعارف املختلفة اليت وصلوا إليها،

وهي ـ لذلك ـ ُتعّد آخر اإلجنازات اليت توّصل  .املثّقفون على إجنازات الفكر البشرّي

إليها فكر اإلنسان احلديث... إّن مرحلة ما بعد احلداثة هي املرحلة اليت جرى فيها 

االعتماد عليه، وساد االعتقاد  وعدم ،إعطاء الصبغة الرمسّية ملبدأ عدم الوثوق بالعقل

م من مهرٍب أو ملجأ يهرب إليه. وقبل ذلك، يف عصر بأّنه مل يعد أمام هذا العقل احملطَّ

احلداثة، كان ضرر النسبّية قد بدأ بالظهور، لكّن األمر آنذاك بدا كما لو أّن 
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 العني، وأّما يف هذا العصر، عصر ما بعد احلداثة، فقد جرى ْتشوكًة ما دخَل

مساٍع وجهود ُأريد منها القول لإلنسان بأّن  ْتاالعرتاف رمسّيًا بهذه الشوكة، وُبذَل

عليه أن يتعايش مع وجود هذه الشوكة يف عينه، وأّن هذا هو مصريه احملتوم الذي ال 

.. نعم، يريد اإلنسان أن يعيد تكرار ذلك اليقني الذي كان لديه يف .حميد عنه

عن ذلك. ومن هنا فإّن مرحلة ما  ه عاجٌزبالغفلة، لكنَّالسابق، والذي كان مشوبًا 

ظهر لنا بعد احلداثة ترشده إىل أن يبقى بعيدًا ومبنأًى عن اليقني وعن الغفلة معًا. وسُت

جتارب البشر مستقباًل أّن احلياة وسط حبٍر من عدم الغفلة وعدم اليقني هل هو أمر 

 . (14)«مّرًة وأليمة ـ ستكون جتربًة متاح أم ال؟ وهي ـ بكّل تأكيٍد

 أّن هجمة تّيار التشكيك والنسبّية يف الغرب مل يسلم منها شيٌء وقد ظهر بذلك

تضّرر بسبب  ْنفلم تكن املعارف الدينّية هي وحدها َم .من العلوم واملعارف اإلنسانّية

يف البداية  ْتهذه اهلجمة، بل إّن مجيع اإلجنازات اليت انتهى إليها الفكر البشرّي ُمنَي

 بداء النسبّية، لُتصاب الحقًا بداء التشكيك. 

إّن نسبة هذه العقالنّية اإلفراطّية والتشكيكّية إىل كاّفة املدارس الفلسفة 

عن اإلنصاف؛ إذ يوجد اليوم  وبعيٌد ،جمانب للحّق احلّية يف العامل احلديث هو أمٌر

دعائمهم املعرفّية على أسٍس بعيدٍة  أقاموا ْنكثري من الفالسفة املشهورين يف الغرب ممَّ

ّدة واإلفراط، وبذلوا جهودًا كبرية لتشييد بنياٍن معريّف يكون متامًا عن هذه احِل

حبيث يسلم من االجنرار واالنغماس يف مناهج التشكيك  ،معتداًل ومتوازنًا وواقعّيًا

 ْنهني ممَّاملتألِّمن الفالسفة  امللتوية واملنحرفة. ومن هؤالء ميكن أن نعثر على كثرٍي

 ونظرّيات جديرة باالعتناء يف جمال التأسيس لبنياٍن معريفٍّ دييّن حمكم.  طرحوا آراًء

 

 ــــــ د والغيب وعامل السّرد ـ اإلنسان احلداثوّي والنفور من التعبُّ

احلادثة األهّم اليت وقعت يف تاريخ اإلنسان واستطاعت أن تنقل اإلنسان من »

احلداثة هي ما أشار إليه عامل االجتماع األملانّي مرحلة ما قبل احلداثة إىل مرحلة 

يتافيزيقي، امل، غييّبالشهري )ماكس فيرب( حتت عنوان: خروج العامل عن شكله ال
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شاسع وفرق كبري بني عصر احلداثة وعصر ما قبل  ب )فيرب( مّثة بوٌنَس. وحَبرايّفاخل

عامٍل ينفر متامًا من األسرار واحلداثة، هو الفرق بني عامٍل خرايفٍّ وحافل باألسرار 

والغيبّيات. ولو أّننا أنعمنا النظر يف األدبّيات الكالسيكّية ألقطاب الفكر والفّن 

ي، وسعدي، وجامي، مولوي، وعّطار، وسنايكواألدب يف عصر ما قبل احلداثة، 

وغريهم، بل لو نظرنا أيضًا يف األدبّيات الدينّية، واليت مصدرها الرئيس هو القرآن 

فات علماء الكريم، إىل جانب كلمات كبار الشخصّيات اإلسالمّية، وصواًل إىل مؤلَّ

املسلمني، لو نظرنا يف مجيع ذلك لوجدناه بأسره يرجع إىل روٍح واحدة، ويشرتك يف 

حول حموٍر واحد، وهو عبارة عن االعتقاد بوجود قّوٍة غيبّية، أو موجود خفّي، التحّلق 

ه، وتديره، مسترتة، تشرف من وراء الستار على العامل كلِّ أو يٍد غري مرئّية، أو إرادٍة

جهٍة تشاء. وليس املقصود من ذلك أّن  وإىل أّيم به، وتأخذه إىل حيث تريد، وتتحكَّ

طون ألنفسهم، وال يشاور بعضهم بعضًا، إرادة، أو أّنهم ال خيطِّالناس ال عقل هلم، وال 

بل هم يفعلون ذلك، غاية األمر أّن حاهلم كحال اجلالسني يف سفينٍة واحدة، يقودها 

غريهم، ويف نهاية األمر تذهب بهم السفينة بعيدًا إىل حيث يريد سائقها ورّبانها.  رّباٌن

أوضح القضايا  إحدىًا وحافاًل باألسرار. وهذه وهذا هو معنى كون العامل عاملًا غيبّي

د أو يسأل بشأنها... واليت مل يكن أحد خيطر له أن يرتدَّ ،البديهّية يف العامل القديم

 فإنسان .التاريخ عن اإلنسان عزل على قائم فكٌر احلديث فهو العامل فكر وأّما

 أن على قادرًا حّرًا، وال واللوحده،  ومرتوكًا معزواًل نفسه يرى يكن مل القديم العامل

 أحد هو والذي ،اإلنسانّي االّتجاه انطلق حتديدًا النقطة هذه ومن. نفسه على يعتمد

 من ريغيِّ االّتجاه هذا بدأ احلديث، حيث العامل عليها يقوم اليت األساسّية األركان

 نفسه عن لشأنه نفض مرتوكًا نفسه يرى اإلنسان صار نفسه، فلّما إىل اإلنسان نظرة

 واالعتماد االّتكال عن فقط، وكّف نفسه على معتمدًا والقعود، وقام الكسل غبار

 انتشر ما سرعان اإلنسانّي، الذي االّتجاه بداية كانت هنا ومن... خرىأ قّوٍة أّي على

 ألمور وعداوًة نفورًا يعيش عامٍل إىل العامل هذا اًلاحلديث، حموِّ العامل أرجاء ليمأل

 أّنه جنسه، أو من يكن مل ما كّل العامل هذا من أخرج أّنه والغيب، مبعنى السّر
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 له يسمح لألمور، ومل حتليله ويف حساباته يف مطلقًا يضعه ومل ،وجوده عن تعامى

 . (17)«...وشؤونها اإلدارة بأمور قيتعلَّ ما يف ماسيَّ مطلقًا، وال بالتدّخل

 التقديس حالة من النفور من حنٍو والدة: احلداثة زاتمميِّ من اخلامسة امليزة»

 من ـ وهي .(egalitarianismة )املساوا حالة تكريس إىل تدعو فاحلداثة .لألشخاص

 اجلميع إىل النظر تعين إّنما فاملساواة. البشر مجيع إىل واحدة بعنٍي تنظر ـ معرفّية زاويٍة

 . (10)«...واحدة بعنٍي

 الغرب يف املعرفّية واملناهج املدارس من كثرٍي لدى ـ العقالنّية مفهوم تقييد وبعد

 من اآللّي، واجلزئّي، واحلّسّي، والعلمانّي، واحملروم العقل حبدود حمدودًا وجعله ،ـ

 السلسلة هذه من األّول القسم يف استعرضنا واليت ـ الداخلّية املشاهدات ومن الشهود

 هذا تقييد ـ، بعد الدييّن التنوير أهل من مجاعٍة كلمات يف هلا العاّمة الشواهد بعض

 امليتافيزيقّية وأسسه الدين مبباني الغربّية العقالنّية هذه مثل إقناع بذلك فإّن املفهوم

 ـ كاّفًة الغيبّية الدين تعاليم تتحّول وهكذا. ممكن غري للغاية، بل صعبًا أمرًا بات

 عجز إىل ذلك يف السبب وأساطري، يعود خرافاٍت إىل ـ العقالنّية هذه موازين بَسحَب

 . عليها الدين يقوم اليت امليتافيزيقّية املنطلقات وإثبات إدراك عن العقالنّية هذه

 إّنما واألساطري اخلرافات خانة يف الدينّية املعارف إدراج األساس فإّن هذا وعلى

 إىل ياأدَّ الغربّية، والّلذين املعرفّية القراءة على الطارئني والنقص الضعف من ينشأ

 . ومعارفه الدين حبقائق االنتفاع من الغرب حرمان

 اّدعاءات مع واحد مستوًى يف وتعاليمه الدين مفاهيم احلرمان أصبحت هذا ومع

 واملفاهيم، بل االّدعاءات هذه على أفضلّيٍة أّي هلا ْديُع ومفاهيمه، ومل العادّي اإلنسان

 . أصاًل بينهما امتياٍز من هناك ْديُع مل

 واعتباره اإلهلّي الدين حبّقانّية يؤمن ال الذي الفكر احلال فإّن وبطبيعة

 النصوص يف َيثبت ملا املعرفّية الناحية من أيضًا واعتبارًا وزنًا يقيم لن امليتافيزيقي سوف

تقرير،  أو فعل أو قوٍل املعصومني، من األئّمة من أحٍد أو |النيّب عن املقّدسة الدينّية

 الناس وسلوك أقوال على وسلوكهم هؤالء ألقوال أفضلّيٍة أو فرٍق من هناك يكون ولن
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 تقم مل أّنه طاملا العقالنّية هذه لدى مقبولٍة غري الدينّية اخلطابات هذه وتبقى .العادّيني

 . على ِحدة منها واحٍد كّل إلثبات وكافية مقنعة عقلّية أدّلة

 االستدالل روحّية وجود على دلياًل يعّد ال هذا الرتجيح عدم مسلك أّن غري

 سائر فقدان على احلداثوّية، وال العقالنّية هذه أتباع عند واحليادّية واإلنصاف

 نقلناها اليت العبارات من يظهر رمبا كما ـ الروحّية هلذه احلداثوّية غري العقالنّيات

 . ـ فيما سبق

 ولألسف الشديد فإّن بعض أهل التنوير الدييّن زعموا أّن خطاب الفكر

ب والتقليد األعمى، وأّن مبتلًى بداء التعصُّ والعقالنّية يف غري العامل احلديث هو خطاٌب

يف الغرب، متجاهلني يف هذه املزاعم  الفكرّية وبزوغ فجرها مل يكن إاّل والدة احلّرّية

كاّفة األسس والقواعد املعرفّية السليمة وما يبتين عليها من األصول املوضوعة؛ إذ 

على تقدير أّننا استطعنا أن ُنثبت ـ منطقّيًا ـ العصمة والقداسة لشخص كلٍّ من 

ني حتت عنوان: وهو ما نقلناه عن بعض املتنّورين واملثّقفني الدينّيـ  ×واإلمام |النيّب

التسليم لقول كلٍّ من النيّب حينئٍذ ال تنايف أصاًل بني  ه ، فإّنـ ارتباط الدين بالغيب

ب، بل إّن ْسوليس هذا فَح .واإلمام أو فعله وبني حّرّية الفكر واّتباع منهج االستدالل

ة الغرور يف خان ف ـ على هذا التقدير ـ إاّلالرّد واإلنكار لقوهلما أو فعلهما ال ُيصنَّ

 عقالنّية. والاّل

ويبدو أّن ما وقع فيه بعض املتنّورين واملثّقفني من جتاهٍل لعدٍد من األصول 

املوضوعة والقواعد األساسّية، واالنشغال بداًل من ذلك ببعض األحباث السطحّية، هو 

 أمر غري الئٍق مبقام البحث العلمّي. 

 

 ــــــ والغيب وعامل السّر در الدييّن والنفور من التعبُّهـ ـ املتنوِّ

رفع املتنّورون الدينّيون، والذين ارتاحوا وأسلموا قيادهم إىل الفكر احلداثوّي، 

لواء ختليص الدين من مسائل السّر والغيب، جاعلني ذلك على رأس القائمة يف املساعي 

هؤالء إىل  العامل الدييّن احنازوالعلمّية اليت يبذلونها. ويف النزاع بني العامل احلديث 
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زين جهودهم على تقديم صورٍة جديدة للدين تنخفض صّف الفكر احلداثوّي، مركِّ

 فيها نسبة االعتماد على السّر والغيب إىل أقّل حدٍّ ممكن. 

واالعرتاف باملشاكل والتحّديات الفكرّية  ،وقد وقف هؤالء موقف االستحسان

بوهج الثقافة الغربّية وُخلبت تأّثروا  ْناليت طرحها بعض شركائهم يف الوطن، ممَّ

ثّم ـ  .ألبابهم بها، بل وجدناهم ـ أحيانًا ـ ينسبون ذلك إىل أفكار اجليل الشاّب واملثّقف

فة ـ صار هؤالء بصدد التفكري يف إجياد حلوٍل وعالجات هلذه ْهومن موقع احلرص واللَّ

 املشاكل. 

واألمر والنهي يف  اليوم تقف املسائل الدينّية مبا حتمله من حلن التكليف»

مواجهة اجليل الشاّب. فلغة الفقه هي لغة التكليف واألمر والنهي، وبهذه الّلغة نفسها 

وال  ،ُيراد خماطبة الشباب واحلديث معهم. غري أّن الشباب ال يفقهون لغة الفقه

يفهمونها! ما يفهمه الشباب ليس سوى لغة الفكر والتجربة والكشف عن وقائع 

 احلياة. 

فنحن عندما  .ألمر والنهي قائمان على أساس صالح البشر وفسادهمإّن ا

ثهم عن الصالح أو الفساد الذي هو األساس يف نتحّدث إىل الشباب جيب علينا أن حندِّ

هذا األمر أو النهي، جيب أن ندعوهم إىل خوض جتاربهم اخلاّصة، ال أن خناطبهم 

يث مع الشباب وخماطبتهم جيب أن مباشرًة بلغة األمر والنهي. هذه الطريقة يف احلد

 . (19)«لتتبدَّ

عاّم ـ هو  ولو جتاوزنا ذلك لرمبا أمكن أن ُيقال: إّن اإلنسان اجلديد ـ بشكٍل»

أكثر مياًل حنو العاملّية، وأكثر نزوعًا حنو اإلنسانّية، وأكثر تعّلقًا مببدأ الفردّية، 

لمساواة وللحّرّية يف الفكر، النزعة االستداللّية، وأكثر طلبًا لعلى وأكثر إصرارًا 

 وهو لذلك جيد .وبهذا ميتاز عن إنسان ما قبل عصر احلداثة .دوأكثر نفورًا من التعبُّ

نفسه منشّدًا أكثر إىل الدين أو األديان اليت دائرة فقهها أضيق وأقّل سعًة، واليت تقّل 

 . (28) «...فيها اليقينّيات والتعّبدّيات النظرّية والعملّية

وا منذ الِقَدم بالفكر الغربّي، وأبدوا إعجابهم به، ُسِنأّن املتنّورين الذين َأكما 
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 د أكثر لذًة وحالوًة: جيدون الدين اخلالي من التسليم والتعبُّ

برأينا، إّن أكرب انتقاٍد ميكن توجيهه إىل طريقة التفكري وأسلوب العيش »

ومن هنا فهو  .وراء التعّبد والتسليم التقليدّي يف العامل القديم أّنه عامل تعّبدّي، ساٍع

يتمّيز بنفوره من منهج االستدالل، بل ومعاداته له. والذي يبدو أّن العقالنّية واحلّرّية 

ميّثالن اثنني من املكّونات الرئيسّية لإلنسانّية، مبعنى أّن اإلنسان كّلما دنا أكثر من 

اقرتب أكثر فأكثر من ساحة  ماالعقالنّية واحلّرّية بشكلهما الواسع والعميق كلَّ

اإلنسانّية، ونأى بنفسه بعيدًا عن سائر احليوانات. وعلى هذا األساس ينبغي التخفيف 

قدر اإلمكان من التعّبد والتسليم والتقليد؛ بسبب أّن هذه األمور يف مقام النظر تتنافى 

 مع العقالنّية، ويف مقام العمل تتنافى مع احلّرّية. 

بالنظر إىل طريقة التفكري وأسلوب العيش املعتمدين  ؛قديمإّن ذلك العامل ال

له قابلّية ألن يشّكل األرضّية اخلصبة اليت تنمو فيها مظاهر التعّبد والتسليم  ،فيه

مع العلم بأّن التعّبد ليس شيئًا آخر سوى إماتٍة حلّس الفضول  .والتقليد بأوسع نطاقاتها

والشخص املتعّبد هو ذلك الشخص  .العقالنّيالّطالع وتعطيٍل للحراك وحّب املعرفة وا

ل يف نفسه طاقة البحث والسؤال، وحّب املعرفة والسعي وراء الدليل، تاركًا الذي عطَّ

سه ويأخذ بكالمه هناك حيث ذاك املوجود الذي يقدِّ ،ذلك كّله عالقًا وراء ظهره

عقلّي قاطع ملا  دليٌلدون أّي نقاٍش أو جدال. دعونا هنا نقول: إّن التعّبد لو كان عليه 

 . (21)«كان هناك حمذور فيه، لكّن املشكلة أّنه ليس كذلك يف غالبّية املوارد

إذا كانت حياتنا حياًة مستعارة وغري أصيلة فلسنا حنن أصحاب الرأي والقرار »

فيها. وحنن عندما نقّلد أو نتعّبد بشخٍص، أو نأخذ كالم أحٍد على أّنه كالم غري 

واجلدال، فإّننا يف مجيع ذلك نتخّلى عن حياتنا األصيلة، بل إّننا يف مجيع قابل للنقاش 

 . (22)«ذلك نقوم بأشياء حّتى حنن أنفسنا ال نعرف السبب الذي دعانا إىل القيام بها!

التدّين أسلوب عاّمّي يف العيش والتفكري، وهو من األساليب التقليدّية »

م أسطورّي للغاية. ذه الزمرة من املتدّينني هو عاَلوالقدمية جّدًا. والعاَلم بالنسبة إىل ه

العاَلم الذي حيوي العلم احلديث، والفلسفة احلديثة، والتكنولوجيا والتقنّيات 
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ف، بل حّتى لو جمهول متامًا، وال يستحّق أن ُيعَر ٌماحلديثة، هو ـ عند هؤالء ـ عاَل

األساطري الدينّية اليت يؤمنون عرفوا جانبًا منه فهم جيعلونه متامًا مبعزٍل عن حسابات 

ن ْوحمّدد، وهلم قراءتهم اخلاّصة عن التاريخ والبشر والنيّب، واليت ال يَر بها. هلؤالء إلٌه

م احلديث، بل لو رأوا تنافيًا بينهما يف مورٍد من املوارد فهم وجود منافاٍة بينها وبني العاَل

م اجلديد، ال إىل أفكارهم مييلون أكثر إىل نسبة النقص واخللل إىل هذا العاَل

 . (23)«وتصّوراتهم

إّن النظرة التارخيّية اليت حيملها أهل التنوير الفكرّي جتاه الدين، وخباّصٍة إىل 

ل املقّررات والقوانني الشرعّية، واليت تفضي ـ يف النتيجة ـ إىل إضفاء أطر تشكُّ

صفة اخللود والبقاء الصبغة التارخيّية على معظم أو مجيع األحكام الشرعّية، وسلب 

 عنها، إّنما تنشأ من مثل هذه الدوافع والقراءات: 

على إضفاء صفة اخللود واألبدّية حّتى على  ...ديدن الفقهاء إىل يومنا هذا قائٌم»

ومن هنا فقد عّدوا التخّلف عن هذه الوسائل  .بعة يف الفقهالوسائل واآللّيات املتَّ

 .ا بني أحكام املعامالت وأحكام العباداتْوم ساَوّنهإواآللّيات أمرًا غري جائز، أي 

فكما أّن أحكام العبادات ال تقبل التغيري والتبّدل؛ لكونها تنشأ من مصاحل خفّية 

وال زالت وسائل من قبيل: قطع اليد، والرجم  .كامنة، فكذلك أحكام املعامالت

وال جييزون التخّلف عنها حباٍل  ،باحلجارة، واجللد بالسياط، وسائل مّتبعة يف الفقه

من األحوال. وهذه الوسائل قد ورد النّص بها يف آياٍت عّدة من القرآن الكريم، كقوله 

الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني ﴿، أو قوله: (املائدة: ) ﴾اَوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَم﴿تعاىل: 

، وغريهما من اآليات. وبالتالي ال (النور: ) ﴾َما ِماَئَة َجْلَدٍةَفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُه

ميكن إنكارها من ناحيٍة تارخيّية... فاحلديث هنا عن أّن هذه األحكام هل هي 

جمّرد وسائل وآلّيات خاّصة، أم أّنها تندرج يف القيم العاّمة التارخيّية، أو العابرة 

معّينة، أو اليت ال ترتبط بظروٍف من هذا للتاريخ، اليت ترتبط بظروٍف اجتماعّية 

 . (24)«...؟القبيل

مقاصد بـ )ر عنها املعبَّ ،كما يطرح هؤالء البحث عن غاية الفقه وأغراضه
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 بهذه الكيفّية:  ،الشريعة(

د ال يتعامل مع عقل املستدّل بوصفه جمّرد آلٍة اإلسالم احلداثوّي املتجدِّ»

والكشف عنها، بل هو ـ مضافًا إىل ذلك ـ جيعله الستخراج حقائق الكتاب والسّنة 

مصدرًا يف عرض الكتاب والسّنة. وأهّم من ذلك أّنه إّنما يستمّد من هذا العقل إلثبات 

احلّجّية والواقعّية للكتاب والسّنة. وفوق هذا وذاك يطمح اإلسالم احلداثوّي، ومن 

ة واملذهبّية، يطمح إىل خالل الوقوف على أغراض وغايات األحكام والتعاليم الدينّي

إخراج االلتزام بهذه األحكام والتعاليم عن دائرة التعّبد احملض، وحياول إبرازه بوصفه 

ومبجّرد أن يشعر بوجود حنٍو من التعارض ـ مهما كان ضئياًل ـ بني  .أمرًا عقالئّيًا

ر إىل تأويل ل إليها العقل فإّنه يباداالستنتاجات اليت يتوصَّوظواهر اآليات والروايات 

وإخراجها عن ظهورها. فاإلسالم احلداثوّي ـ من هذه اجلهة ـ يعّد  ،اآليات والروايات

 . (25)«ـ قدر اإلمكان ـ داعمًا حلّرّية الفكر، وبعيدًا عن التعّبدوإسالمًا عقالنّيًا، 

 أسراٍر على يشتمل الفقه من العبادات قسم أّن إىل هؤالء من بعٌض ذهب وقد

 وأّما. والتسليم التعّبد بنحو بها األخذ من دَُّب ال اخلفّية املصاحل وهذه .كامنة ومصاحل

 على معه يتعاملون التارخيّي، حبيث اإلطار داخل يف هؤالء العبادات فيحصره غري

 األحكام، وأّما من القسم هلذا والعاّمة الكّلّية األهداف تأمني إىل ناظٌر أّنه اعتبار

 . (24)اإلطار هذا يف موضوعّية هلا نْويَر فال الظاهرّية قوالبها

 الرموز من خاليٌة ـ كغريهاـ  العبادات أّن إىل منهم آخرون املقابل ذهب ويف

 ينبغي الّلحاظ وبهذا ،عقالنّية أموٌر أّنها يف غريها عن ختتلف ال فالعبادات .واألسرار

 األسرار من خاٍل هؤالء عند بأسره الفقه إّن: ْلفُق شئَت وإْن. إليها والنظر رهاتصوُّ

 : والكامنة اخلفّية للمصاحل أصاًل فيه وجود والرموز، وال

كالصالة، والصيام، والزكاة، ) بالعبادات املرتبطة والنواهي األوامر إّن»

(، واإليقاعات العقود البيع، والنكاح، والطالق، وسائر :مثل) واملعامالت(، واحلّج

 الوالية وأحكام الديات، احلدودالسرقة، القصاص،  عقوبة :نظري) والسياسات

 باألسرار احملاطة األمور ضمن تندرج |األكرم الرسول عصر يف كانت ،(العاّمة
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 . واخلفايا

 يف سائدًة كان اليت العبادات حمّل ْتحلَّ اليت الرمسّية اإلسالمّية العبادات إّن

 ،ذاته وتنزيه ،وتسبيحه ،تعاىل هلل الدعاء: قبيل من عباداٌت هي اجلاهلّي العصر

(، الصيام) الشهوات مغالبة على التمرين أو(، الصالة) له والسجود والركوع ،ومحده

 حتمل رمزّية وأعمال حبركاٍت اإلتيان أو(، الزكاة) اهلل سبيل يف واإلحسان اإلنفاق أو

 ما إىل(، احلّج) اهلل إىل والتقّرب واالعتكاف والزيارة التضحية من مرّكبًا مفهومًا

 عن عبارًة ـ املسلمني بنظر ـ العبادات هذه تكن ومل. العبادات هذه أمثال من هنالك

 اليت والنواهي األوامر وكذلك... رمزّية وعواقب آثاٍر ذات سحرّية وحركاٍت أعماٍل

(، واإليقاعات العقود) والشراء أيضًا، كالنكاح، والطالق، والبيع باملعامالت تربط

 ذلك ويف. باألسرار حماطة أو رمزّية ًاأمور وليستعندهم،  عقالئّية أموٌر بدورها هي

 األصول مبراعاة اإللزام إىل ناظرًا املعامالت باب يف النبوّي السلوك العصر كان

 أّي حتقيق إىل يهدف يكن العدالة، ومل مبدأ إلحالل متهيدًا ،األخالقّية واملوازين

بعة، كالبيعة، والشورى، املتَّ السياسات يف احلال وكذلك. سّرّي أو رمزيٍّ هدٍف

عقالئّية،  أمورًا كانت بدورها والقصاص، واحلدود، والديات، والشهادات، فهي

 واملوازين األصول مبراعاة اإللزام إىل أيضًا ناظرًا كان بابها يف النبوّي والسلوك

 العزيز، وأحاديث الكتاب آيات إّن. وتكريسها العدالة إلحالل كمقّدمٍة األخالقّية

 |النيّب أوامر أّن عن ذلك حاٍك اإلسالم، كلُّ صدر تاريخ يف ُيروى وما ،|النيّب

 أو العقالنّية األحكام :قبيل من هي إليها املشار الثالثة اجملاالت يف ونواهيه

 . (27)«العقالئّية

 الفقهاء، ويأخذون يتبّناه الذي التعّبدّي الفكر هذا املتنّورون يقبل جهتهم ال من

 راتاملقرَّ من العديد يف الشرعّية، كما األحكام من الكثري يف عّدة مآخذ عليه

 الفكرّية املدارس عاّمة نظرة أّن أعتقد شخصّيًا إّنين»...: و املرأة وأحكام السياسّية

. واخلرافات باألساطري مشوبة نظرة املرأة هي الدينّية، إىل املدارس القدمية، وخباّصٍة

: مجلتها الشرعّية، ومن األحكام موارد مجيع يف تقريبًا صادٌق االعتقاد وهذا
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 تصبح أن حنو فأكثر أكثر جهتتَّ احلقوق أخذت وكّلما. باملرأة ترتبط اليت األحكام

 للشّك عرضًة الدينّية األحكام يف الكامنة األسطورّية اجلنبة باتت عرفّيًة كّلما

كالوضوء، والغسل،  ،معّينة أعمال الدين يف يوجد: فمثاًل. أكثر بشأنها واملساءلة

 الطهارة العرفّية، لكّن بالطريقة والنظافة االغتسال بعيد حدٍّ إىل والطهارة، تشبه

 ميكن كامنة، وال وأسرار رموز خاّصة، وفيها أسطورّية جنبة هلا الشرعّية والنظافة

 غاية يف أمٌر عنها البديل اقرتاح وإاّل فإّن، عادّي وتنظيف اغتساٍل جمّرد اعتبارها

 . السهولة

 العناصر بعض من ختلو ال باملرأة ترتبط اليت االجتماعّية بدورها األحكام

 اليت األسطورّية والرموز األسرارأّن  هي هنا املهّمة النقطة... تشوبها اليت األسطورّية

 ُأخرجت أّنها بها، فلو اخلاّص عاملها يف إاّل هلا معنى ال هذه املرأة أحكام عليها تشتمل

 جمتمٍع يف والتنفيذ العمل موضع وُوضعت ،آخر عامٍل يف هذا، وُوضعت عاملها من

 هذه مجيع إىل النظرة تكون أن السبب جيب وهلذا. عّدة مشكالٌت عريّف، لواجهتها

 حملو أسطورّية، متهيدًا جنبٍة من فيها ما إىل االلتفات يتّم واحدة، وأن نظرًة األحكام

 . (20)«وإنهائها اجلنبة هذه

 أّن الباب هذا يف يبدو والذي .متامًا خمتلٌف السياسات فاألمر باب يف وأّما»

 غالبّية ّنأاألساسّية، و املوارد من العديد يف خمدوٌش الفقهّية للحركة العقالئّي اإلطار

 عصرنا يف عقالئّي توجيٌه هلا ليس السياسات باب يف الفقهّية والنظرّيات الفتاوى

 وأغراضهم الشرعّية املسلمني مصاحل تقوية إطار يف تصّب هي احلاضر، وإّنما

 . (29)...«العقالئّية

 بني العالقة قطع إىل الدينّية العلوم جماالت سائر يف أيضًا هؤالء يسعى كما

 هذه لتظهري منهم حماولٍة ، يفسبيٌل ذلك إىل وسعهم ما الغيب وعامل الدين تعاليم

 أّي عن البحث حّد إىل بعيدًا ذلك يف ويذهبون .ويستسيغه العقل يقبله مبظهٍر التعاليم

 هذا اخلطاب مقبواًل كان غييّب، مهما خطاٍب بأيِّ القبول عن مبنأًى بقيهمُت ذريعٍة

 : ومعتربًا
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ما مشتماًل على استدالل وقواعد ُيراد إجراؤها والتمّسك  عندما يكون كالٌم»

هلذا الكالم من أن  دَّوال ُب ،بها فإّن العالقة حينئٍذ تنقطع بني هذا الكالم وبني الوحي

، ميانالنساء نواقص اإل إّنُيوزن مبيزان الدليل والربهان. فمثاًل: ورد يف نهج البالغة: 

. وقد ُطرحت نواقص العقولبهّن يف اإلرث(، )إشارة إىل نقصان نصي نواقص احلظوظ

والبناء على نتائجها.  ،إلثبات هذه االّدعاءات، لُيصار بعد ذلك إىل االستنتاج منها أدّلٌة

وهنا حمّل ما ذكرناه من أّنه عندما يرد يف الكالم دليل فإّن العالقة بني هذا الكالم 

دليل الذي اشتمل عليه ذلك وبني شخصّية قائله تنقطع وتنفصم، لنبقى حنن وذاك ال

رددناه. وال يبقى مهّمًا بعد ذلك أن  وإاّلكان الدليل مقنعًا َقِبْلنا املّدعى،  الكالم. فإْن

أو شخص آخر غريه.  ×يكون قائل ذلك الكالم وصاحب ذلك االستدالل هو عليٌّ

من  على هذا األساس فالكالم يأخذ قيمته واعتباره من الدليل الذي يشتمل عليه، الو

 . (38)«كرامة قائله ومقامه

وهي أّن املتنّور واملثّقف  ،يف ختام هذا القسم حيسن بنا اإلشارة إىل نكتٍة

خرى، كالتقليل من الوصول إىل حتقيق بعض أهدافه األومن أجل  ؛الدييّن يعمد أحيانًا

كر دور الدين يف خمتلف جماالت احلياة اإلنسانّية )الدين كحدٍّ أقّل( مبا ينسجم مع ف

 ،اإلنسان احلداثوّي، يعمد إىل تظهري الدين مبظهر حقيقٍة أسطورّية يلّفها الغموض

، بزعم أّن حضور الدين يف خمتلف ساحات وحتيط بها األسرار والرموز من كّل جانٍب

ق والفّعال يف حياة البشر الفردّية واالجتماعّية، ميكن أن يكون ودوره اخلاّلاحلياة، 

 ،ة الدين الرمزّية والغيبّية. لكّن الواقع أّنه بذلك قام مبسخ الدينل ماهّيسببًا يف تبدُّ

 ت! ْححمّواًل إّياه إىل أمٍر دنيوّي َب

كم مسع بها وعرف معناها إّنما تتعّلق ـ بالدّقة ـ مفردة )األيديولوجيا( اليت كلُّ»

إلنسان بهذا العامل نفسه، وهي املقولة اليت حتكي عن هذا اإلنسان نفسه، مبعنى أّن ا

هي ذلك الدين  .واأليديولوجيا هي الدين اجلديد للبشر .قابل للتغيري والتبّدل موجوٌد

الذي مينح اإلنسان احلديث إرادًة وعزمًا جيعالنه تّواقًا إىل التغيري. هذا هو املعنى 

 الدقيق لأليديولوجيا. 
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جيا اليت ووأّما الدين والديانة فهو أيديولوجيا اإلنسان القديم، تلك األيديول

ج يف هذا العامل، وتقصر دوره على التفسري كانت تضع اإلنسان يف موضع املتفرِّ

 واملشاهدة ملا يراه فيه، وتكسوه ثوب الرّق والعبودّية. 

وعلى هذا الضوء ما قيل من أّنه ال ميكن أدجلة الدين ليس كالمًا ناشئًا من 

من الوقوف على معناه  دَّويف حمّله، وال ُب ،متني التسامح وقّلة التدقيق، بل هو كالٌم

م ما قبل احلداثة. وهو ذلك أّن الدين هو احملور والعمود الذي قام عليه عاَل ؛بدّقٍة تاّمة

الذي  ،عن جمموعة مفاهيم يلّفها الغموض، ُيراد بها بيان وتفسري هذا العامل عبارٌة

األيديولوجيا فهي حتارب الغموض  ُأعطي ـ بدوره ـ هالًة من القدسّية والرمزّية. وأّما

وبداًل من  .وترفضهما، وتعمل على صنع عاَلٍم وإنساٍن حياربهما ويرفضهما ،والرمزّية

ج واملنفعل هي توّلد فيه إرادًة باعثًة على التغيري أن تقصر دور اإلنسان على دور املتفرِّ

الدين، وال ميكن والتطّور. وإذا كان األمر كذلك فمن الواضح أّنه ال ميكن أدجلة 

 . (31)«للدين أن يكون أيديولوجّيًا

إّن حّدة الصراع والنزاع القائم بني التعّقل والتعّبد تظهر ـ بوضوٍح ـ يف معظم 

إّن أهّم  :خرىوبعبارٍة أاآلراء واألفكار ذات الصلة بفقه املتنّورين واملثّقفني الدينّيني. 

على الدين تتمّثل يف دعوى وجود متانٍع  املؤاخذات اليت يأخذها تّيار التنوير الفكرّي

وتقابٍل بني العقالنّية اليت يّتسم بها اإلنسان احلداثوّي وبني التسليم والتعّبد الّلذين 

 .م الدين بهمايتقوَّ

م واملبادئ الدينّية ـ وبتأثرٍي من األجواء َيلكّن املالحظ أّن هؤالء يف تصّديهم للِق

حيث إّنهم ـ يف  ؛قعوا يف فّخ املصادرة واحلكم املسبقاملهيمنة على ظاهرة احلداثة ـ و

بعامل السّر  موا للنصوص الدينّية تفسرياٍت ختلو متامًا من كّل ما له صلٌةالغالب ـ قدَّ

ّن تفريغ الدين من أو ،والغيب، مع إميانهم بأّن الدين متعّلق بهذا العامل ومرتبط به

إىل حتريفه وتغيري حقيقته. هذه  غيب والتعّبد ال ميكن أن يفضي إاّلالسّر وال

التفسريات اليت هي يف كثرٍي من املوارد تفسريات تعّسفّية، ومصداق لعنوان )التفسري 

 بالرأي(، تقّدم للدين تصويرًا ُينزله إىل نفس مستوى جمعوالت الفكر البشرّي. 
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نعم، من غري الصواب افرتاض أّن كاّفة املفاهيم الدينّية جيب أن يكون هلا 

 قتضيات العقل والتعّقل؛ إذ ال شكَّأو بعيد عن م ،رمزّي خمتلط باألسرار والغيبّيات هٌمف

يف أّن قسمًا وافرًا من اخلطابات الدينّية مطابق ومنسجم مع مكتسبات العقل البشرّي. 

ولذلك ميكن ـ جزئّيًا ـ أن يكون لبعض آراء املتنّورين واملثّقفني الدينّيني حول مباحث 

الفقه ومسائله، بل وسائر املعارف الدينّية، أن يكون هلا أفضلّية على سائر اآلراء 

له،  أو منافية ،دعن التعبُّ يف تفسري الدين بتفسرياٍت بعيدة اإلفراط واألفكار. لكّن

ري الدين بأسره مذموم، شأنه يف ذلك شأن اإلفراط يف تفس م ـ أمٌرهو ـ كما تقدَّ

 وجماوٌز ،صائٍب من هذين االّتجاهني غرُي عن التعّقل. فكلٌّ بتفسرياٍت غيبّية أو بعيدة

 للحّد. 

أهل التنوير الدييّن للفرار من التعّبد والسّر والغيب جعل هذا اإلصرار البالغ لدى 

ؤ به ـ كما ن والتنبُّتفسريهم وفهمهم للكثري من النصوص الدينّية أمرًا يسهل التكهُّ

يسهل التنّبؤ أيضًا ببعض التفسريات القشرّية للفريق املقابل هلم ـ. وهم لذلك قّلما 

وبدل أن يصرفوا جهدهم حنو  .نفسهايضعون أنفسهم يف مواجهة النصوص الدينّية أ

مون أحكامهم وتصّوراتهم ي الدّقة يف فهمها، جتدهم يقدِّوحترِّ ،التأّمل يف مضامينها

مونها رهم بالعقالنّية العصرّية، يقدِّقة، واليت يستوحونها من واقع تأثُّوتفسرياتهم املسَب

 بعنوان أّنها القراءة الصحيحة للدين.

 

 ـ يتبع ـ 

 

 

الهوامش
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 حياء والتجديد عند الشهيد الصدرجهود اإل
 

 عباس مخلصيالشيخ 

 نظيرة غالبترجمة: 

 

 ــــــ متهيد

يشعرون بالقلق إزاء نقاء وفعالية  عديدون هم علماء الدين الذين كانوا دائمًا

مع  ،اءالدين يف السري باإلنسان واجملتمع حنو الكمال، سيماهم العمل الدؤوب والبّن

الصعاب واملشقات يف سبيل إصالح املعتقدات، وجتديد الصور واملفاهيم  ل كّلحتّم

 حني بالعلم والتقوى. متسلِّ ،وإحياء الفكر الديين الصحيح ،الدينية

أو هم ما  ؛املزج بني الصحيح والسقيم :نيتن املتدينني باتوا بني حالتني اثنْوفهم يَر

وبالتالي ترى  ،األمر الذي جعل تلك الفئة من العلماء تشعر بالقلق .بني الغفلة والنقصان

وإحياء الفكر  ،كر وإصالحهفم عليها النهوض إىل نقد هذا الواجبها العلمائي حيتِّ

  واملعتقد الديين الصحيح.

اء والتجديد املصلح للفكر واالعتقاد الديين من طرف ن النقد البّنأ كََّش ال

الذين ينظرون إليه على أنه جزء من  ،ننيالعلماء حيمل مكانة خاصة يف عيون املتديِّ

خذ هذا النقد الديين والتجديد ملبادئه وقد اّتمنه.  ومستمدًا ،إليه ومستندًا ،الدين

 ات متنوعة: واجتاه وأساسياته أشكااًل

ل ا إىل تربية أتباعهم ومريديهم على عدم تقبُّْويتبنون الظهورات سَع ْنفالبعض ممَّ

عة. لكن ْداها بالِبمتهمني إّي ،ةنظرة أو قراءة حكمية أو تأويل عقلي للقرآن والسّن أّي

عة الكربى واخلطب ْدر هو لعمري الِب املتحجِّريفكتالواقع يبني أن هذه النظرة وال
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 ة. خشى منه على الدين والسّنالذي ُي ،العظيم

قاوموا االجتهاد  نالذي ،وقد متثل هذا التوجه عند الشيعة يف أصحاب احلديث

خباريني يف القرن احلادي وذلك يف القرنني الرابع واخلامس، ويف حركة األ ،والعقل

 ،ذ العقلونب ،اليت كان شعارها االبتعاد عن االجتهاد القائم على االستنباط ،عشر

 واالكتفاء باملنقوالت. 

ر ظواهره وسننه هو الذي استدعى يعتقد أن تدخل العقل يف فهم الدين وتغّيو

حتى  ،حفظ معامل ومالمح هذا الدين ءالذين حتملوا عب ،نيقيام مدرسة الظاهرّي

يف ازدهار مدرستهم وتألقها  موضوعيًا وكان هذا سببًا .ولعلى نفس الشكل األ تظّل

 ة. لقرون عّد

املذاهب  وتواجدت هذه احلركة الدفاعية من طرف العلماء السابقني يف كّل

كذلك كان  ،وكما أن االجتهاد والعقل قد فقد رونقه يف هذه املدرسة .سالميةاإل

يد بتجد للحرارة. فلم يكن لديهم اهتماٌم وفاقدًا لون اهلدف االجتماعي للدين باهتًا

 وإحياء الرغبة يف القيادة والريادة هلذا الدين. ومل يكن هناك صوٌت ،اجملتمع الديين

ة إىل إمخاد نور والعمل إىل جانب الدعوة املستمّر ،يعلو على صوت ظواهر الدين

ه األخالق واجلوانب املعنوية إليهوا وكان آخر شيء توجَّ .التفاسري واالجتهادات العقلية

 .عند الفرد املسلم

ت على طرف النقيض كانت صحوة التجديد والفكر التجديدي قد تبنَّ لكْن

 ه باالهتمام حنو اجملتمع. والتوّج ،مبدئية العقالنية

 ،آبادي إىل اليوممن السيد مجال األسد بدءًا ،نيداجملدِّ إن ما يشرتك فيه كّل

 .ًايتشكيك وإمنا اختلفت مراتبهم يف ذلك اختالفًا .أنهم أهل االجتهاد والعقل

لبة يف العامل، ْثعة وَمْدون ينظرون إليه على أنه ِبالظاهرّي الذي ظّل ،والعقل فاالجتهاد

فهم  .م املسلمقبة يف العاِلْنوَم رأوهما ضرورًة نالذي ،دينكان على العكس عند اجملدِّ

واستمرار احلاجة إليه يف إبراز احلقائق  ،ته الفطريةن أن حفظ الدين يف جاذبّيْويَر

 ،ى باستعمال العقل والعلمإمنا يتأّت ،عصر جابة عن حاجيات الناس عرب كّلواإل

عن  وبغري هذه الطريق فإن الدين سيقف عاجزًا .واالستفادة من فيوضات العقل
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واحلوادث  ،فالظواهر حمدودٌة .اتوغري قادر على مواكبة املستجّد ،اساستيعاب الن

 متزايدة. 

وهلم  ،ون باجملتمعسبقهم بكونهم يهتّم ْناملعاصرون عمَّدون كذلك ميتاز اجملدِّ

رافضني كل  ،ويضعونه نصب أعينهم ،فهم يتوجهون إىل اجملتمع .ه اجتماعيتوّج

ف الذي يبعد اجملتمع اإلسالمي عن  املتخلِّرياملعتقدات والتفكولالنظم، اأشكال 

ة اجملتمع على أسس وإخالص على تربي جهٍد عاملني بكّل ،ة والكرامةالريادة والعّز

كما ـ يريدون من وراء ذلك إخراج اجملتمع  ،والنظم الصحيح ، العقالنيريمن التفك

وأفكار التغريب  ،من ظلمات اجلهل اليت فرضتها القوى الظاملةـ الفرد املسلم 

والذود عنه يف مواجهة الطروحات واالستالب اليت نشرتها القوى االستعمارية، 

 ،زالت وال ،لت فعليًاة املقابلة للدين اإلسالمي ـ واليت شّكالفكرية واأليديولوجي

يني فيه دوره ْحُم ،وحماولة تقديم هذا الدين كمنطلق إنساني ـ، له حقيقيًا يًاحتّد

ة حنو العّز ،سالمي على اخلصوصواجملتمع اإل ،ةنسانية عاّمالريادي يف قيادة اإل

 والكرامة األبدية. 

 ومنوذجًا ،سالمري اإلمن كبار مفكِّ ًاالصدر واحديعترب الشهيد حممد باقر 

االجتهاد،  مثيله يف قلَّونابغة  ،سالمي املعاصردين يف تاريخ الفكر اإلللمجدِّ بارزًا

 صالح واالجتماع. اإلوالفكر و

وقدراته العلمية يف علم  ،لقد استطاع الشهيد الصدر مبلكته يف االجتهاد

 سعٍة جييب بكّل عقالنيًا فكريًا أن يستخرج من النصوص الدينية نظامًا ،االجتماع

ويليب ضرورياته يف اإلصالح، وجتذير الفهم احلضاري لإلسالم  ،عن حاجات اجملتمع

باجملتمع  واالرتقاء فعليًا ، حنو األفضلريبقصد التغي ،ة وحاكميته هلايف ذهنية األّم

 .عامليًا إنسانيًا حيمل هدفًا رساليًا عًاباعتباره جمتم ،حنو دوره يف الريادة

لني يف حركة التجديد عند السيد يف هذا املقال سنتتبع سري هذين التحوُّ

 واالجتهاد ريط الضوء قدر املستطاع على جهوده يف إحياء التفكونسلِّ ،الشهيد

 اته يف االجتماع. ونظرّي ،العقلي
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  ــــــ اإلسالم واإلنسان

 ،أبدية روحهوفيها عمق حقيقة وجوده،  ءىرتايينظر إىل اإلنسان يف خلقته نظرة 

ع على عرشها بعقله وروحه. املنبثق من أمانة اخلالفة اليت تربَّ ،وصعوده الالمتناهي

 وسّر .ةكامنيف العديد من مواهبه الو ،ب الكبري يكمن يف عظمة ثروته تلكَجوالَع

غرض وغاية؟ ما اجلدوى  ألّي : كيف وأين؟ واألهّم يفريى من خالل التفكذلك يتجّل

ذلك من أجل هذا البدن الذي سيبلى حتت أكوام من  ذلك إذا كان كّل من كّل

 الرتاب؟ 

وحبث بتمام وجوده عن املثل  ،استفهم فطرته ْنَم ل إليه كّلإن اجلواب يتوّص

سيصل حينها إىل النجاة. ووسبيل  عن املنجي باحثًا ،عن املاء والرتاب دًامتجرِّ، األعلى

واالرتقاء  لدين إمنا هي ألجل النمّوإىل افحاجته  .ضرورة انتخاب طريق الوحي والدين

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا هلِل َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ﴿قال تعاىل: : والوصول للحياة

  (.)األنفال:  ﴾ِلَما ُيْحِييُكْم

هي  ،احلركة والنوروالفعل وفالدعوة إىل الدين دعوة يف العمق إىل احلياة 

َأَوَمْن َكاَن َمْيتًا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا َلُه ُنورًا ﴿وانعتاق من أسر الظلمات:  ،ر من املوتحترُّ

 (.)األنعام:  ﴾...َيْمِشي ِبِه ِفي النَّاِس َكَمْن َمَثُلُه ِفي الظُُّلَماِت

ومحلهم حنو  ،وأكملها يف هداية الناس ،الشرائع السماوية سالم هو أمّتاإلإن 

بة اليت ترقى به حنو اخللود واألبدية: نسانية الطيِّل إىل احلياة اإلالكمال، به يتوصَّ

  (.ل: )النح ﴾َمْن َعِمَل َصاِلحًا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة﴿

قرآني ثابت ال  ٌأوهذا مبد .بها مؤمٍن سالمية تضمن احلياة لكّلإن التعاليم اإل

نسان كيفية عصر وجيل. فهي تعلم اإل وأصالة هذا املبدأ تضمن احلياة لكّل .ريتغيَّ

والذي  ،م ومعايري السلوك الصحيحَين له ِقوتبيِّ ،منظم بشكٍل ياوكيف حي ،ريالتفك

ويهديه إىل حياة اخللود  ،مها بالنشاط واحليويةويطعِّ ،يغدق على احلياة األمن والسالم

 مظاهر املوت والفناء الروحي.  وقد أزاح عنه كّل

سالم خيلق يف ص من دين اإلميان واالعتقاد الراسخ بهذا املعطى املستخَلإن اإل

 ؛حياء يف مكانهوحينها فقط سيكون التجديد واإل .الذهن ثقافة التجديد واإلحياء
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سالم اإلووالدين عينه. ويالحظ أن بني االسالم الواقعي  ،ألنه سيكون عني الدين

وعدم تطابق املعتقدات وما جيري على أرض  ،الرائج العديد من التفاوت والفروقات

اإلسالم ومون سالم الذي يؤمن به املسلبني اإل هناك فرٌق وبعبارٍة أخرى: .الواقع

 قادرًا ْدففي اخلارج هناك إسالم مل يُع .سالم العملي يف ظرف اخلارجاإلأي املمارس، 

ر، اليت أصبحت يف مستوى شديد من التقهقر والتأخُّ ،على تغيري مظاهر احلياة

 ْدفاإلسالم يف اخلارج مل يُع .وضلت مسريها ،م والشيخوخةَرمظاهر اكتسحها اهَل

 وإمناء حياة األفراد واجملتمع.  رشادعلى اإل قادرًا

وحيث أريد  ،نسانسالم بعد مرور حقبة من تاريخ اإلن اإلأالسيد الشهيد يرى 

نافع واملحقاد العشائرية والقبلية منه أن يتوافق ويتماشى والتقاليد والتمدن والظلم واأل

قد غلفت  ،نية واملذهبيةثهداف والعصبيات اإلليليب األغراض واأل ،واملصاحل الفردية

وكانت قد اكتسبت من القوة  ،ع والتحريفات واخلرافاتَدتعاليمه بغالف من الِب

ى صارت تلك حّت ،رر والتدبُّواستحال معها التفكُّ ،انة ما استعصم معها الفهمتوامل

 اخلرافات مصريه وقدره الذي ال هروب له منه. 

ال زال يؤمن ذلك  لقد أصبح يرى تلك العينية صعبة وغريبة، لكنه مع كّل

ة والكرامة للفرد رشاد واسرتجاع العّزبقدرة هذا املوروث ـ الدين ـ على التغيري واإل

من  والنصيب والدين املهزوم ليس ناشئًا احلّظواجلهل وة. فهو يؤمن أن الفقر ولألّم

ن ميلكون من الثروات واإلمكانات املادية واملعنوية ما وفاملسلم ؛احلاجة واخلصاصة

لتقصريهم أنفسهم. فهم ميلكون أعظم  ؛وال حييطون بها علمًا ،رهجيهلون قد

لوا االرمتاء يف أحضان هم فضَّلكنَّ ،وأجنع الدواء ،ديانوأكرم األ ،النظريات

لوا وكبَّ ،واستجداء النظريات واملدارس الفكرية الوضعية ،ومّد يد احلاجة ،الغرباء

 وجعلوا أنفسهم مبحض إرادتهم يف إصرها.  ،أيديهم بأغالهلا

ن أمور ْويتولَّ ْنرين وَمف على املفسِّمن تلك العينية متوقِّ بالطبع هو يرى أن جانبًا

وذلك  ،ومكان زماٍن سيعمل على إظهار مناسبة هذا الدين لكّل ْنفهؤالء َم. الدين

أ ى تتهّيحّت ،والعقلية وتصفية املعطيات النقلية ،باستخراج واستنباط النظريات الدينية

 .قهذا مل يتحقَّ لكّن .ثقافة دينية حمضة قادرة على مواكبة املستحدثات والعقليات
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ى يقوم بعبء هذه الوظيفة والتكليف الديين. فآليات حّت ،هْيعن ساعَد &رلذلك مشَّ

من ـ وإحياؤها وجتديدها جيب أن يكون  .لة ونائمةلكنها معطَّ ،ةاملهمة أصيلة وحّي

 عات. واحلاجات والتطلُّ ـ متناسبًاحيث الشكل واحملتوى 

كما ال  ،وهذا التجديد والفهم اجلديد ال يعين تغيري أو حذف عناصر من الدين

كذلك التجديد ال يعين تأويل  .يعين زيادة عناصر خارج إطار الدين وغري جائزة للدين

د تكون صحيحة أو غري اليت ق ،إىل فلسفات بعض املدارس ضوابط الدين استنادًا

كذلك ال جيوز  .كما أن ما عليه العامل ليست له موضوعية يف التأويل .صحيحة

اقتباس النتاج الفكري لآلخرين وإسقاطه على الدين بعد أسلمة شكله وقالبه 

بالعودة إىل املصادر  سالمي يتّمالتجديد والتحديث يف الفكر اإل اخلارجي. لكّن

احلصول على منظومة فكرية ورؤى ونظام عملي واالستنباط، واعتماد عملية  ،الدينية

وتقدميها يف قوالب وأشكال توافق ، للثقافة والدين واملعرفة تتناسب وظروف العصر

الظروف الزمانية واملكانية، مع العمل  كما ختدم العقل املسلم يف ظّل ،لغة العصر

 ،لرتكيبة ضمن السلسلةجتزئتها وكسرها إىل ا نات الدين اليت مّتعلى جتميع مكّو

 وتعود هلا الديناميكية.  ،ى تعاد احلياة لتلك األجزاءحّت ،يات الدينوربطها بكّل

إحياء  حيث يتّم ،التفسري والتوضيحوالتحديث يف التبيني يكمن يف الواقع 

آخر سوى  حياء لن تكون شيئًاالنتائج األولية هلذا اإل إّن .وجتديد احلقائق الدينية

غمائية اليت ومن الدُّ ،انعتاق العناصر الدينية من التقاليد والعادات اليت أسرتها

للدين املرونة والقدرة على مواكبة الظروف  ى تتّمحتكمها طوال قرون من الزمن، حّت

ما سيضفيه  حيث ستظهر إجيابيات هذه املرحلة يف ،وضمن شروط جديدة ،اجلديدة

 حياة املتدينني. ابي على جيإ ٍلمن حتوُّ

 

  ــــــ اإلحياء واالجتهاد

اإلسالم ميلك أضعاف القدرات واالستعدادات اليت تتوافق يف أّن  كَّال َش

يرى الشهيد الصدر أن هذه الشروط الذاتية تظهر و .مرحلة والشرط الزماني لكّل

 من الواضح أن عوامل وعناصر التجدد»حيث قال:  ،واضحة يف سياق النصوص الدينية
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من خالهلا على  حيث يكون الدين قادرًا ،الديين والديناميكية قد أودعت يف النّص

الت املوضوعية التحوُّ لكّل ونظريًا فعليًا حتى يكون مواكبًا ،وعلى الدوام، دالتمّد

اتباع  اتباع النصوص الدينية هو ضمنًا ّنإاحلاصلة للمجتمع البشري. من هنا ف

ر والديناميكية واليت تضمن التطوُّ ،لد والتحوُّجدُّاليت متلك عوامل الت ،ألحكامه

 . (1)«ةاملستمّر

من أبرز  الت اجلديدةرات والتحوُّاملرونة واالبتكار والقدرة على مطابقة التغيُّ

  .سالميمالمح التشريع اإل

سالم الذي ، واإلبات الوقت حاجة الكائن احلّيد ومواكبة متطّلالتجدُّ إّن

فلو  .أن تتوفر فيه الشروط املوضوعية هلذه العناوين دَّوالدميومة ال ُبعي العاملية يدَّ

وصارت ال تساهم يف إمناء  ،عنصر من عناصر الدين انتزعت هذه االستعدادات من أّي

ومع  ،ستفقد القدرة على االستمرارية فإنها من دون أدنى شكٍّ ،ر الفكر الديينوتطّو

احلركة  ن الوجود يعين فلسفيًاأل ؛حة الوجودمرور الوقت ستفقد احلياة لتخرج من سا

ع وال زال يتمتَّ ،يف التواجد ًازال مستمّر ما نالحظه هو أن الدين ال الدائمة. لكْن

كما ترى له  .نسانية واالجتماعيةنات احلياة والقيادة يف الساحة اإلبكامل مكوِّ

وهذا كان  .املكنة يف احلفاظ على نفسه يف إطار فكر وعمل األفراد واجملتمع املسلم

 من تارخيه.  فرتٍة دين له على رأس كّللوجود اجملدِّ

فاستطاعوا من خالله  ،دون ميالدهم املتعاقب من االجتهاداجملدِّ لقد استمّد

واستطاع الوحي وتعاليمه أن  ،ديندة واحلديثة على تعاليم الإضفاء احلياة املتجدِّ

والشهيد  .زمان ومكان ليكون ساري املفعول يف كّل ،من قيد الزمان يكون يف ِحلٍّ

التجديدي. ففي  الصدر هو املولود املبارك واالستمرارية البارزة واملبكرة هلذا اخلّط

 يف ظّلوانفتحت فعالياته على مجيع الصعد.  ،جهْوىل َأإه وصل االجتهاد ئفكره وآرا

وأصبحت معها  ،الت الداخلية للدين إىل كمال رشدهاقه وصلت املؤّهاجتهاداته وتألُّ

 مكانيات التجديد حاضرة وديناميكية. إ

 

  ــــــ حياءعملية التجديد واإل د مساحة االجتهاد يف ظّلمتدُّ

بل كان  ،على املواضيع الفقهية يرى االجتهاد مقتصرًاالشهيد الصدر مل يكن 
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سالم. ليجدد النظام العقدي يف اإل ؛يرى أن االجتهاد جيب أن يشمل قوانني فهم الدين

فان على التجديد متوقِّ يسالمصالح يف العامل اإلأن التغيري واإل فقد كان يدرك جيدًا

سالمي وجتديدها. وإعادة تأهيل املباني الفلسفية والكالمية يف الفكر اإل ،يف الفقه

أن النظام العقائدي رمبا كان أكثر من النظام الفقهي عرضة فهو كان يرى 

وجب العمل على فهم  ذال .وأكثر عرضة للتقصري ،لالختالط واالمتزاج بغري الصحيح

 ،ا ليس منهوانتزاع ما أحلق به مّم ،هذا النظام العقدي وفق معايري صحيحة وعقالنية

من  وجتريده من باقي التحريفات واالحنرافات. واألهّم ،الزيادة والنقيصة ا هو حمّلمّم

من االنسجام  اس مل يكن يف مستوًىم العقدي الذي راج لقرون بني النذلك أن النظا

وهذا إمنا نتج عن عدم وحدة  . البشريريأبعاد التفك لكّل ًاومل يكن ناظر ،والتوافق

ومنظومة فلسفية  ،متكاماًل عقديًا أن يكون نظامًا حبيث يستحّق ،عناصره

على  ًاقادرحبيث يكون  ،منطقة الفراغ يف الفكرء هلذا ال يستطيع مل .متكاملة

 قناع العقل البشري يف هذا الزمن. إ

ـ كامل  وبشكٍلـ  حياء وجتديد الفقه مرتبٌطإكان السيد الشهيد يرى أن و

نان وهذان هما العنصران الرئيسان واملكوِّ .ة املعتقدات الدينيةسالمة وصّحب

ومل  .ف أحدهما على اآلخربل يتوقَّ ،يرتبط الواحد منهما باآلخر ،ان للدينالفكرّي

بل إن هدف كل  ،بْسيرى ارتباطهما يف اجلانب النظري فَحالشهيد الصدر يكن 

فبعد انهيار املعتقدات الدينية سيتحول  .بهدف اآلخر واحد منهما يرتبط عضويًا

وبالتالي  ،منحرفة السلوك االجتماعي والفردي للمجتمع والفرد املسلم إىل ممارساٍت

فإذا مل يكن يف  ،وعلى العكس كذلك .معنى فإن ممارسته الفقهية لن حتمل أّي

البشرية فإن ة يف احلياة ا يواجههم يف حياتهم من األمور املستجّدجابة عّموسع الفقه اإل

 ويفقد قيمته يف حياته.  ،اعتقادهم كذلك سيكون باهتًا

ولذلك وجدناه  ،لقد أدرك الشهيد الصدر هذه العالقة بني هذين العنصرين

 واحد.  ويف آٍن ،اهتمامه عليهما معًا ط كلَّيسلِّ

ه وباملوازاة ما قام ب ،د أصالة وخلوص الدينضرار اليت تهدِّن أنواع األسنبيِّبدايًة 

 وما طرحه ملعاجلتها. ، ضرارجتاه تلك األ وعمليًا الشهيد الصدر فكريًا
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  ــــــ سالمييف الفكر اإل التعامل مع ما ليس صحيحًا

ضرار الداخلية أنواع من األ ةثالث ِقَبلسالم اليوم لالستهداف من ض اإليتعّر

ق اخلناق على لتضيِّ ،وتتصاعد ،ضراريوم تشتد وترية هذه األ بعد ويومًا .واخلارجية

 ضرار الثالثة تكمن يف: وهذه األ .من مساحته وحتّد ،سالم األصيلاإل

 الغزو اخلارجي. ـ 

 . ير الداخلالتحجُّـ 

 االلتقاط. ـ 

 

 ــــــ الغزو اخلارجيـ 1

حلاد سالمي من تكالب الفكر املعادي من جبهيت اإليعاني املعتقد والفكر اإل

يعاني من نفوذ املادية الفلسفية  فهو من جهٍة .من الغرب يف الشرق واالستعمار الثقايف

وأحلقت  ،فنفذت ،اليت سرعان ما وجدت األبواب أمامها مشرعة ،وأخالقياتها

أخرى تكالب الفكر الغربي  ومن جهٍة .سالمي الديين اإلريضرباتها املوجعة بالتفك

بل  ،سالميةللبالد اإله االستعمار السياسي واالقتصادي الذي مل يكِف ،االستعماري

قواه لطمس اهلوية الدينية للمجتمعات  بكّل ساعيًا ،فكاره التغريبيةأاه ليزرع تعّد

 وقلع جذورها.  ،سالميةاإل

الذي  ،ما يعانيه الفكر والعقل املسلم ويف ظّل ،يف مثل هذه الظروف احلالكة

يف  دًاْهُج يأُلظهر الشهيد الصدر الذي مل  ،ين متناقضنيوجد نفسه بني أنياب عدّو

 ويسّد ،واستطاع أن خيمد نارها ،توجهاتها فضح املدرسة املادية االشرتاكية بكّل

ن عدم صحة كذلك بيَّو .سالميي انفتح على العامل اإلذباب فوهة بركانها ال

ن داوتها االستالبية اليت ختتفي وراء حجاب من التديُّعفكار الغربية واأل

ب ضربة قاضية إىل صوَّ «اقتصادنا»و «فلسفتنا»قراطية. فبتأليفه لكتابي ووالدمي

 حلاد يف الشرق والنفاق يف الغرب. جبهيت اإل

موجعة لأليديولوجيات واألفكار املادية  ن ضربًةايف الواقع كان هذان الكتاب

إمداد ن عجزها على لية والديالكتيكية يف الشرق والفكر الليربالي، بيَّواملادية اآل
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وحتفظ  ، البشري باألفكار والنظريات اليت تضمن له احلياة الصحيحةريالتفك

وكشف للعقل  ،إىل كشف القناع عن وجهها كما توفق فعليًا .إنسانيته وكرامته

 وغرقها يف الالإنسانية.  ،املسلم وغريه حقيقتها يف عدواتها للبشرية

حلادي كان فكر الشيوعي اإلال باملعاناة من مّد ًافمن جهة كون العراق معنّي

تهديد هذا اخلطر لباقي اجملتمعات  لكّن ،كثرية ب للشهيد الصدر معاناًةهذا يسبِّ

ح بذلك يف أحد وقد صرَّ .وبالتالي صخبه وضجره ،سالمية زاد من عظم أمله ومعاناتهاإل

 لكْن .الشيوعّيةد خبطر ن العراق مهدَّأل ؛شديد إّني أنا اآلن أشعر بأمٍل: مؤلفاته قائاًل

طر وّجه إىل ن هذا اخلأني سوف أشعر بنفس هذا األمل، وبنفس هذه الدرجة، لو أهل 

آخر ه إىل أّي بلد ن العراق، لو وجِّم بداًل لو وّجه إىل باكستان ،ن العراقم إيران بداًل

هل سوف أشعر بنفس األمل أو ال أشعر  .عن هذه البالد من بالد املسلمني الكربى بداًل

د اهلل يف أّما إذا كان أملي هلل تعاىل، إذا كان أملي ألني أريد أن ُيعَب .بنفس األمل؟..

األرض، وأريد أن ال خيرج الناس من دين اهلل أفواجًا، فحينئٍذ سوف أرتفع عن حدود 

سوف أتفاعل مع األخطار  ،العراق وإيران وباكستان، سوف أعيش ملصاحل اإلسالم

واحدة، دون فرق بني العراق وإيران وباكستان، سوف  جٍةد اإلسالم بدراليت تهدِّ

واحدة،  د اإلسالم بدرجٍةأعيش ملصاحل اإلسالم، سوف أتفاعل مع األخطار اليت تهدِّ

 .(2)«!أرجاء العامل اإلسالمي األخرى من دون فرق بني العراق وإيران وباكستان وبني أيٍّ

الشهيد الصدر بنقد املدارس واألفكار الغازية اآلتية من الشرق أو  مل يكتِف

باب املسلم ى ال يعيش الشحّت ؛سالميةبل عمل على مقارنتها بالنظريات اإل ،من الغرب

سالمي. وقد شأن الفكر اإل ظهار علّوإكما أراد من ذلك  .منطقة فراغ أيديولوجّي

سالم أن يقول كلمته يف لإل دَُّب وكان ال»: قائاًل «فلسفتنا»كتب يف افتتاح كتابه 

أن تكون الكلمة قوية عميقة صرحية  دَُّب وكان ال ،معرتك هذا الصراع املرير

مة ليتاح لأل ؛نسان واجملتمع والدولة والنظامشاملة للكون واحلياة واإل ،واضحة كاملة

عوجلت  ،كلمةجزء من تلك ال ليس هذا الكتاب إاّلون تعلن كلمة اهلل يف املعرتك... أ

 . (3)«سالمفيه مشكلة الكون كما جيب أن تعاجل يف ضوء اإل

ض إىل تعرَّ ،إضافة إىل مناقشته لنظرية املعرفة يف املاركسية ،يف هذا الكتاب
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أرقى ما وصلت وقد تكون الوضعية  .ى بالوضعية بالنقدأو ما يسّم ،أحدث نظرياتها

التوجه الديين والتعاليم الدينية  وكانت ضّد ،إليه املادية العلمية يف القرن التاسع عشر

ما أثبتته التجربة،  وال معرفة أو حقيقة إاّل ،ألنها تنطلق من أصالة التجربة ؛واألخالقية

 ،باعأن يكون موضع االّت دام الفكر الديين ال يقوم على التجربة فإنه ال يستحّقا وم

 وال حيصل به اليقني. 

رات ومعلومات الدين كان أكثر عي يف مقّر املادي الوضريإن تشكيك التفك

على الدين واملعرفة الدينية. وقد كان الشهيد  ،وأشدها شراسة ،احلمالت عداء

على هذه املدرسة وفق أسس فلسفية  رين القالئل الذين اعتنوا بالرّدالصدر من املفكِّ

روحاته وقد كان يف أفكاره وط .نظرية املعرفة ما خيّص ودفع شبهاتها يف ،ومنطقية

حيث استطاع بالفعل أن يوجد فئة من الشباب قادرة  ،للشباب يف هذه الردود حضنًا

وارتقى مبستوى  ،أمام تلك التيارات الفكرية املادية والوضعية ٍةعلى الوقوف وبقّو

فإىل جانب النقد كان يطرح  ،اّنبات الساحة. وكما بيَّمواجهتهم هلا إىل مستوى متطّل

 .على احتياجات األمة وبذلك كان جييب إسالميًا ،لهامقابيف سالمية النظريات اإل

 ،وتساقط مدارسها يف الشرق والغرب ،لتلك النظريات املادية فوٍلأورغم ما نراه من 

 ،ي هلال من شأنية طروحات وانتقادات الشهيد الصدر يف التصّدهذا مل يقلِّإّن ف

وذلك  ؛زال هلا تأثريها وال ،باملطالعة والدراسة زالت جديرًة فهي ال عنها،جاباته إو

 لكثرية فائدتها العلمية والعملية. 

 

 ــــــ ر يف الداخلالتحجُّـ 2

وكانت منذ تاريخ  ،ر من اآلفات اليت ظهرت يف وسط الدينإن ظاهرة التحجُّ

ي خالل عقود جّد سالمي. وقد برزت بشكٍلف يف الفكر اإلقديم عامل ركود وختّل

يف  ـ سالمية يف إيران فتكسر شوكتها وتطيح بصنمهاقبل أن تأتي الثورة اإلـ  سابقة

وحكمت عليه باملوت  ، الديينريمت يف التفكحوزتي إيران والعراق، حيث حتكَّ

ومل  ،سالمي لون االحتضارى اكتسح الفكر الديين واملعتقد اإلحّت ،السريري لعقود

 الرمق األخري.  يعد ينتظر إاّل
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ها مكانة القيادة والريادة، ئبّوتن الذي كان عامل يقظة هذه األمة وفهذا الدي

م ن والتقدُّزة من التمدُّلتصبح يف مرتبة عالية ومتميِّ ؛ة هلاتعاليمه عنصر قّوكانت و

وجتمدوا  ،واكتفوا بالقشور ،رون ليسلبوه حركته ومرونتهاحلضاري، جاء املتحجِّ

 ،إلصالحاعلى  ينادي حيَّ ما قام مصلٌحكّل أّنهعند ظواهر الدين. بل األدهى من هذا 

ن حركته، استنهض وأن يعيد إىل الدين والتديُّ ،يف مفاهيم التفسري للتجديدويسعى 

فإن  ،واعتربوها مبثابة إعالن العداوة هلم ،قواهم للوقوف يف وجهه ر كلَّعمالء التحجُّ

تها. ولطاملا سعى هذا قّوفشلوا يف إمخادها يف مهدها سعوا إىل القضاء عليها وكسر 

وأن يثنوه عن  ،ومينعه من إحياء هذا الدين ،الفكر أن يقف يف وجه الشهيد الصدر

 يقولون إّن طريق»ر عن ذلك حيث كتب يقول: وقد عبَّ .طريق التجديد واإلصالح

ب على صعابه وال ضمان للتغلُّ ،حمدود الدعوة شائك وطويل ال أمل يف اجتيازه جبهٍد

نتشرة على طول الطريق، بل هو من الطول واالمتداد ما ال يتيح للّداعية وهو وعقابه امل

 .ببصره إىل نهاية الطريق أو أن ميّد ،األخرين معامله إىل يف مستهّل الطريق أن يتبيَّ

متدادًا من أبصارنا وقدرتنا اأوسع  ،شائك الدرب ،فكيف نسلك طريقًا مظلم النهاية

 .(4)«على االستيعاب

واملدرك  ،الذي عشق هذا الدين عشق الواعي حلقيقته ،هذا العامل الفّذ لكّن

مل يكن لتثنيه تلك  ،ته وكرامتهه تكليفه الشرعي اجتاهه، أراد له أن يعود لعّزْنلُك

اليت ال دليل  ،أو تقف يف طريق روح التجديد واإلصالح مثل تلك الدعوات، املنعطفات

الذي جعل منه  ،وقوة فكره ونبوغه ،انة إميانهتح بصالبة ومفقد تسلَّ .ةهلا وال حّج

ومل يكن  ،وأحكم اخلطوة ،ر عن ساعدهسالم، فشمَّيف تاريخ اإل ًاشاخم ًامعلم حبقٍّ

 ،وجوده أن يعيد الروح هلذا الدين فأراد بكّل ،سوى يف عقيدته تلكى يرى حلياته معن

ربانية، مل يكن يستطيع  فنفخ فيه نفخًة ،ر واجلمود والغفلةوأن خيرجه من قرب التحجُّ

ده من باب تكليفه الشرعي والعلمائي أن يقبل على نفسه العذر نفسه الذي يردِّ

 من الواقع املعاش.  ويصوغونه يف إطاٍر ،املثبطون واملتقاعسون اليوم

بالنسبة  ه ال يعينغري أّن .هذا ليس فيه شكٌّ .: الطريق طويلفكتب قائاًل

؛ ألّن املسلم ال يستهدف من دعوته مكسبًا ماديًا يواتيه  وشرعه شيئًاللداعية إىل اهلل
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ليزهد يف طريق  ،ل بها جهاده يف حلظة النصريف نهاية الطريق، وجائزة عاجلة يكلِّ

خطوات، وإّنما اهلدف احلقيقي للمسلم  وال يسري فيه إاّل ،قد ال يصل إىل آخره طويٍل

وال أعرف هدفًا جهاديًا  .﴾ِمْن اهلِل َأْكَبُر َوِرْضَواٌن﴿ : ثوابه تعاىلن عمله يف سبيل اهللم

بقطع النظر عن طول  ،كهذا اهلدف ،وتأكيد فوزهم به ،ميكن ضمانه للمجاهدين

 . (5)«واجتيازه وعدمه ،الطريق وقصره ومشقته ويسره

وقبل أن يدفع ضريبة اإلصالح  ،عذر وراء أّي ئومل خيتب ،لقد أقبل على الطريق

مل تثبط عزميته الصعاب  .واجلهاد من أجل تغيري هذه األمة والرجوع بها إىل أصالتها

بأن اإلرادة القوية  مؤمنًا ،ويقتلع األشواك ،انطلق يكسر احلواجز .صغريها وكبريها

جلمد  ألن تلك العقبات واحلواجز لو كانت قاهرًة؛ والعزمية الثابتة ال حمالة تنتصر

والطريق شائك ال »لكنها قضية منتفية بانتفاء حمموهلا:  ،ه مل جيمدلكّن ،التاريخ

وإعادتها  ،ّمة من جديدوهو طريق صنع األ ،نه ليس بشائكإ :قال ْنوَم .يف ذلك شكَّ

وتصميمها  ،هاإّنه طريق بناء اإلنسانية كّل !إىل مركزها القرآني الذي احنرفت عنه؟

أنه يرضخ  إاّل ،أدمى األيدي اليت حتاول اقتالعه الشوك وإْن ولكّن .يف قوالب السماء

 .(4)«رادة القوية والتصميم الثابتيف النهاية لإل

وهما خصلتان مل  .وإميانه القوي ،آماله تلك كانت تنبع من إرادته الصلبة إّن

انت تلك لقد ك .ةة والرياضات املعنوّيوإمنا هما وليدا املشّق ،متطر بهما عليه السماء

 ،رونته يف حتطيم تلك الدروع اليت خلقها املتحجِّمنها قّو هي الشحنة اليت يستمّد

ب اته ومعارفه صوَّوبإحيائه الفكر اإلسالمي وجتديد نظرّي .وحافظ عليها النفعيون

 ة. وساهم يف تعطيل األّم ،جياد ذلك الفكرإعمل على  ْنَم ضربة موجعة لكّل

 

  ــــــ االلتقاطـ 3

سالمي يف حتجيم قدرات الفكر اإل ارات األخرى اليت لعبت دورًاالتّيمن 

لتقاطية ج ملفاهيمه وتفاسريه وتأويالته االالذي روَّ ،تيار الفكر االلتقاطيهو األصيل 

فاحرتف ثقافة االسترياد من الغرب  ،سلبه الغرب والشرق أصالته ارداخل الدين. وهو تّي

ع لنفسها بإعادة صياغة املفاهيم الفكرية واآلليات أن تشرِّهذه الفئة والشرق، وحاولت 
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حبيث تصري وفق مقياس الشرق والغرب، وعرضت بضاعتها تلك  ،املعرفية والتفاسري

وثورة يف الفكر الديين. هؤالء يريدون من خالل ما  ،على أنها جتديد يف الفهم

 ،الفكروا الثقافة روأن يغيِّ ،وبظاهر الثورة والرغبة يف التجديد ،يطرحونه من تفسري

ى وحّت ،ى يتساوى واألفكار والنظريات اجلديدةحّت ،حمتوى الدين كّل عاّم وبشكٍل

هذه الرغبة ليست وليدة االنفعاالت يف مقابل اإلحلاد العلمي  لكّن .هلا تصبح سنخًا

اثوية، بل بهرتهم دعي العصرنة واحلالذي يدَّ ،والفلسفي الذي يشهده العصر اجلديد

يتعقبون أثرها  ،بوها، يضعون قدمهم حيث وضعت قدمهايات فتعقَّتلك النظر

ما كان غرضها ـ ّنإفكار والنظريات و متغافلني عن كون تلك األأوخطواتها، غافلني 

النظر عن الدوافع الذاتية اليت تكمن يف طبيعة فكر الكنيسة... ـ تنزيل  بغّض

زاعمني أنها املعيار واملالك  ،باعتماد التجربة والفكر املادي ،سات والدوس عليهااملقدَّ

ي إىل تنزيل املفاهيم واملضامني ما يؤّدوهذا إّن. من الباطل الصحيح يف تشخيص احلّق

منا هو يف واقع األمر حماولة إوهذا  . البشري واملخترب البشريريفكتاإلهلية لتخضع لل

االنسان خلق  وكأّن ،وحمو لرساالت السماء ،للقضاء على العالقة بني األرض والسماء

ى من نفسه اليت ه أدرى بها حّتبالصدفة، فكأّن ـ كما يقولونـ أو جاء  ،نفسه بنفسه

 هي بني جواحنه. 

 واسوى أنهم وجد ءال لشي ،ساتإنها التفاسري اليت تريد القضاء على املقدَّ

للعلمية  ّتوال مت ،علمية غريلها وال تستسيغها، فأتوا مبعايري نفسهم وأهواءهم ال تتقبَّأ

رون أحكامهم على الدين والفكر الديين باخلرافة واألسطورة ، فأخذوا يسطِّبصلٍة

 ،وآليات تفسريه ،يمام جمهر العقل املاّدأسات نهم يضعون تلك املقدَّأأو ، والدين فوبيا

رمسها. وقد  سات إاّللتلك املقّد ال يبقى ىحّت ،أخرى وينزعون تارًة ؛فيحذفون تارًة

باألمور االجتماعية  ما له ربٌط هم من الدين إاّلى أصبح ال يهّمأسرفوا يف تفاسريهم حّت

 لكي يصلحوا به دنياهم.  ؛والدنيوية، فاعتمدوه فقط

واقع م يف أنه يف ريه الدنيوية واآللية للدين فتح اجملال للتفكإن نظرة هذا التوّج

القوانني والنظريات الدينية عن مكانها لصاحل القوانني وتتنازل اآلليات الدينية زمة األ

ه أنه توّجعلى ه ذا التوّجهلرون وهكذا سيجد الذين ينظِّ .واآلليات البشرية األخرى



 

 

هـ م ـ  ــ خريف وشتاء  و  ــ العددان  و  ــ السنتان  نصوص معاصرة  

111 

عن معتقداتهم الدينية  فشيئًا نفسهم يتنازلون شيئًاأسيجدون  ،ويقتدون به ،ديين

 ؛وبالتبع سيجدون أنفسهم يف حضن املدارس الوضعية ،األصيلة لصاحل أفكار هؤالء

 ،ومن التقليد ،اق من القديمتعاتهم يف االنعوتواكب تطلُّ ،حبجة أنها تفهم إحساساتهم

 ،سوى ميدان املعتقد الغييب ،امليادين حتياجاتهم املختلفة يف كّلا تلبيةوقادرة على 

 وخرافة بزعمهم.  د أسطورٍةوهذا األخري جمّر

وانتشر فيهما  ،يف العراق وإيران خصوصًا ،نشاط ذلك التوجه أوجهقد بلغ و

ى أصبح حّت ،ويطمس مفاهيمه ،يأكل معامل الدين ،كما تنتشر النار يف اهلشيم

وكتب الشهيد الصدر  .سالمي يف هذين البلديند أصول اجملتمع اإليهدِّ حقيقيًا خطرًا

ما  راقي بالذات: يؤذينا كثريًاطراف اجملتمع العأيبني خطر هذا الفكر وانتشاره يف 

أن  هذا الفكر الذي يظّن .فكار تغيري الدين وتطويره بني الناسنراه من انتشار أل

نسانية من وأن تواكب ما عليه احلياة اإل ،سالم جيب أن تتغري بتغري الزمانحكام اإلأ

غري صاحل ملا  |كرماأل سالم كما نزل على النيّبر، ويعتقدون أن اإلل وتطّوحتّو

ى نستطيع تطبيق الدين وحّت ،الت يف حياتهرات وحتّوعليه اجملتمع البشري اليوم من تغّي

حكامه أمفاهيمه وون خيضع الدين بتشريعاته أو دَُّب على حياة االنسان املعاصر ال

 بغ بلونه. طويص ،ن يلبس لباس العصرأو ،وقوانينه للتغيري

ويلتزم  ،جيب أن يساير قوانني احلياة املعاصرةسالم اليوم ن اإلإ :وخالصة قوهلم

 ،طلبات حياتهم لقوانينهتأي أن ينزل الّناس وم ،وليس العكس ،مبذكرات قوانينها

 .(7)«ن يلتزموا مببادئهأو

 ،فرتاضاتفكار والتفاسري اليت تقوم على االمل يكن الشهيد الصدر ليقبل األ

يديولوجيات السائدة وما تطرحه من مناهج حتليلية ومعايري ومالكات هي من رحم األ

عن بيان أن تلك  وكان ال يكّف .االشرتاكية والليرباليةومثل: املاركسية  ،آنذاك

فة وغريها باسم احلداثة يديولوجيات اليت تعرض يف األوساط املثّقالفلسفات واأل

 وال متّت ،وتفريغه من مضامينه ،ى حتريف الدينر إمنا تعمل علوالعاملية والتطّو

وسرعان ما ستسقط  ،هي مدارس حمكومة بالفشل .لدين بصلٍةإىل اتفاسريها 

بالنسبة إىل  ليس عمليًا»ويها: ؤيـ سوى مزبلة التاريخ  ـ حينها لن جتد مأوى ،أقنعتها
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سالم إىل اإل ال متّت يايديولوجأحركة التجديد اليت تقوم على أسس علمانية وترتبط ب

 ،صحيحًا سالم تفسريًاهي قادرة على تفسري اإل ألن حركة من هذا القبيل ال ؛بصلة

 .(0)«سالمناع اجلزء األعظم من الناس بوجهة نظرها يف تفسري اإلإقوال هي قادرة على 

يؤمن أن حركة التجديد تكون مقبولة حني تنطلق من األسس  &كانو

، حينها فقط تكون صحيحًا لى تفسري الدين تفسريًاوتعمل ع ،واملبادئ األصيلة للدين

وعلى العكس من ذلك »سالمي ويكتب هلا النجاح واالستمرارية: مقبولة يف الوسط اإل

وترتبط ارتباطًا وثيقًا مبصادره  ،حركة التجديد اليت تقوم على أساس اإلسالم

وتنهى عن املنكر، مة، وجتسِّد هذا اإلسالم يف دولٍة تأمر باملعروف احلقيقية يف األ

على امتصاص اجلزء األعظم من احملافظني ملصلحة البناء  فإّن هذه احلركة قادرٌة

قادرة على  ،هلووعيها الثوري  ،لإلسالم والتجديد؛ ألّنها حبكم إدراكها العميق

ها العادات ْتوالتمييز بينه وبني السنن واألعراف االجتماعية اليت خلَق ،تفسري اإلسالم

 .(9)«دوالتقالي

 ،بديهي أن ختليص اإلسالم من اخلرافات يف التفاسري غري الصحيحةمن الو

ليس يعين  ،، وحتريره من نريان الظلم والرجعية والتخلف االجتماعيريومجود التفك

وحتميلها  ،سالميةإسقاط النظريات البشرية احملدودة والناقصة على املفاهيم اإل

تلك النظريات واألفكار  من الفصل بني اإلسالم األصيل وبني كّل دَُّب إياها، فال

من حماربة األفكار  دَُّب ما هي من صنع البشر. وكمثال على ذلك الالوضعية اليت إّن

وأن نعمل على  ،ما يتعلق باملرأة املسلمة وعالقتها باجملتمع والنظريات غري الصحيحة يف

يف ظل  ولكْن ،ا أودعها اهلل من طاقاتستفادة مّمواال ،مهافتح اجملال أمام املرأة وتقّد

 ،بدل أن ترفع الدعوات إىل السفور ،ويف حدود تعاليم الشريعة ،التوابث الدينية

خاذ الغرب عنصر املثال والقدوة. واّت ،والبنود املعقولة ،القوانني الصحيحة ورفض كّل

 ون يكون املعيار يف ذلك هوأ ،ف واجلهل يف ذواتنا وأفكارنابل تعالوا لنحارب التخلُّ

وأن  ،اسمل على رفع الغشاوة عن بصائر الناألسس واملبادئ اإلسالمية األصيلة، ولنع

ف املرأة ق أنها سبب ختلُّن هلم أن العادات والرسوم واملوروثات االجتماعية اليت حتّقنبيِّ

وصنع  ،وإمنا هي بقايا اجلاهلية ،ه بصلٍةبوال ترتبط  ،سالمليست من اإل
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وتبقيه  ،ل اجملتمع املسلماليت تريد أن تعطِّ ،لدمياغوجيات السياسية واالجتماعيةا

 م. عن الوعي والتقدُّ بعيدًا

إن االعتقاد بالتجديد وفق املباني والتعاليم الدينية يكون من خالل تبادل 

 .واإلميان بقدرات الدين والفكر الديين على مواكبة احتياجات احلياة ،األفكار

صة وفق باع اإلسالم واألفكار اجلديدة املستخَلّتامن املعرفة. إن  وهذا حيتاج إىل مزيٍد

ويقول يف  .مجيع احتياجات احلياة عنة تستطيع اإلجابة تمالكات ومعايري إسالمية حب

اجلمود  ومن املهّم أن نشري بهذا الصدد أيضًا إىل أّن التعّبد بالنّص ال يعين»هذا الصدد: 

الذي يتعارض مع متطّلبات التطّور وعوامل التجديد املختلفة يف حياة  والتصّلب

دون  واألخذ به كاماًل ،د بالنّص معناه ـ كما عرفنا ـ التعّبد بالديناإلنسان، فإّن التعبُّ

تبعيض. وهذا الدين نفسه حيمل يف أحشائه كّل عناصر املرونة والقدرة على مسايرة 

د به وبنّصه تعّبد فالتعبُّ .رمن ألوان التجديد والتطوُّ ما حيمل الزمن واستيعابه بكلِّ

 . (18)«وبكّل ما فيها من قدرة على اخللق واإلبداع والتجديد ،بكّل تلك العناصر

م الشهيد واجتهاداته يف جمال التحديث والتجديد قد قطع إن دعوات هذا العاِل

آفات تلك األضرار من الدين  ةوسعى إىل إزال ،الطريق على تلك الصدمات واخلروقات

 والفكر الديين. 

سربه لغور املعارف الدينية مل ترتك فكره وثقافته غريبة يف حمضر معرفته  إّن

التمدن والعلوم على ه عبعامل اليوم، ثقافة املرحلة ومعارفها، فقد كانت معرفته واطال

ومل يتنازل  ،هلا ه مل ينحِنوالفكر واملدارس والنظريات اجلديدة عميقة وواعية. لكّن

وكان  ،فقد وجدناه يدخل ميدان انتقادها وإظهار عيوبها دخول الفارس الشجاع ،هلا

 اته ومعارفه. نظرّيوسالم شأن وحقانية اإل إميانه العميق بعلّو

راءهم اليت آرة، وأخضع لقد وقف يف وجه دعاة اجلمود وذوي األفكار املتحجِّ

لقد كان يعرتف بالقيمة  ،للنقد والتحليل. نعم وسند ألفكاٍر يعتمدون عليها كشاهٍد

مل  هلكّن ،تقدير وبكّل وكان ينظر إليهم باحرتاٍم ،العلمية ملرياث العلماء السابقني

انتفع وستفاد القد  . اجلديدريلالمتناع عن الفكر والتفك غًاوِّسم هذا يكن يرى يف

النتقال من القديم لها، فكان سعيه دف عنه مل يتوقَّلكّن ،بتحقيقاتهم وكتاباتهم
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ما قاله وما  ففي كّل .أو طفرة موضوعية إىل اجلديد من دون أن تكون هناك قطيعٌة

د يف فقد استطاع بالفعل أن جيدِّ .الديناميكية واحليويةوكتبه جند احلياة 

وترك حجج  ،وأن يعطي دفعة من احلياة واحلداثة لالستدالل العقلي ،االستدالالت

ال  ،سالم وفق استدالالت عقلية جديدة، فكان أن عرض اإلر جانبًاري املتحجِّالتفك

ألنه باستخدامه العقل وطرق االستدالل احلديثة قد  ؛القبول بهذا الدين جتد معها إاّل

 وفضح مغالطاتها أو هفواتها العلمية.  ،احلجج أعجز كّل

أو  ن يكون عمدًاال فرق بني أ ،نظر إىل الفكر االلتقاطي على أنه حتريٌفو

سالم ال ميكن تعريضها النتهازية ونهب معتقدات وثقافة فتعاليم اإل .عن طريق اجلهل

املعسكرين الغربي والشرقي. فطريق التجديد والتحديث اليت سلكها السيد 

أوضحت أن ليس هناك مدعاة  ،واليت أحدثت ثورة علمية جتديدية بامتياز ،الشهيد

 ،الثقافيةوواليت تلبس لباس الثورة العلمية  ،لالستقراض من الثقافات والفكر اآلخر

من االنطالق  دَُّب وتعمل ليل نهار على تلميع صورتها يف عيون العرب واملسلمني، بل ال

لجانب وتضمن ل ،والسعي وراء حقائقه اليت جعلها اهلل حقائق ثابتة ،سالم ذاتهمن اإل

قد تعرف من ذلك أن الشهيد الصدر  د واحلداثة املستمرة. واألهّمك منه التجدُّاملتحرِّ

فاستخرج آراء االسالم اليت  ،ثننيوالواقع الذي حيكم هذين اال ،اإلنسانوالزمن  لىع

ى يستطيع الفرد حّت ،واليت تصلح لقيادة إنسان هذا العصر ،هلا الشمولية والتمامية

ن اجلديد وثقافة هذا العصر مبا هلا وما عليها أن يش يف عصر التمدُّاملسلم الذي يع

ات وبالتالي يواكب مستجّد ،ز مكانتهمييِّ الوقتويف نفس  ،ةحيفظ هويته الدينّي

 أو تفريط. العصر من دون إفراٍط

  

  ــــــ نسان إىل الدينحاجة اإل

ني تني اثنتيف وجه تجتهادات الشهيد الصدر احلاجة إىل الدين قد حصراوفق 

 تستحقان التقدير واالهتمام: 

رادة اإلـ )صول بأو ما يصطلح عليه يف علم األ، (11)الوجهة التشريعية ـ

 حيث يؤخذ الدين هنا على أنه تشريعات وقانون إهلي.  (،التشريعية
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. فال (12)نسانهلية واجلانب التكويين لإل: حاجة الفطرة اإلالوجهة الفطرية ـ

ملى عليه من جمموعة من القوانني والتشريعات ُتود مقولة حضارية، جمّر يكون الدين

 ْدمل يُع .أفكارومناسك وعبادات وحركات  ويقوم هو مبمارستها يف ظّل ،السماء

وإّنما الدين هنا فطرة للناس من السنن الطبيعية  ،د قرار من أعلىجمّرد تشريع، جمرَّ

وتظهر يف البناء التكويين  ،خلقته وطبيعتهنها والواقعيات التكوينية اليت تتضّم

 نسان. لإل

إىل من هنا فالتعرف واإلقرار بالوجود التكويين الطبيعي للدين بالنسبة 

عن هذا  شكٍّ يَّأيدفع  ،ل األمانةوالذي حتّم ،الذي هو خليفة اهلل يف األرض ،نسانإلا

يف الكشف عن  «ألمانةا»و «الفطرة» اوتساهم آيت .نسانالوجود الفطري للدين داخل اإل

ألن املقصود من عرض األمانة  ؛من ممارسة هذا الدين ووجٍه ،جانب من مفهوم الدين

ية األمانة ليس هو العرض القانوني والتشريعي، بل املقصود آنسان كما أتى يف على اإل

بلحاظ  ،في اإلنسان حلملهاهلية إمنا أصُطبه أن هذه املنحة الربانية والنفحة اإل

فاآلية تبني أن تلك األمانة عرضت على جبال  .معهاامتالكه لالنسجام العضوي 

أن يكون  ال واحد من هؤالء كان بإمكانه تكوينًا ومساوات وأراضني لكْن

ل تلك الت حتّممؤّه اإلنسان اليت أوجدت فيه تكوينًا إاّل ،احلاضن هلذه األمانة

 .وحصل التوافق بينهما ،معه منسجمًةفكانت  ،من تكوينه ألنها جزٌء ؛األمانة

 وال مدخلية للتشريعي هنا.  ،كما أن القبول كان تكوينيًا ،فالعرض كان تكوينيًا

يف  داخٌل وقانوٌن ،ة من سنن التاريخسّنهو نسان عن الدين إمنا فبحث اإل نإذ

ال ميكنك أن تنتزع من اإلنسان  هوفطرة إهلية، يعين كما أّن ،صميم تركيب اإلنسان

 جزء من أجزائه اليت تقوِّمه كذلك ال ميكنك أن تنتزع من اإلنسان دينه.  أيَّ

مبعنى أنه ليس على شكل القضية  ،ة صارمةوليس سّن ،ة كونيةالدين سّن

ليس على الدوام. فعالقة  ، قد ختالفه ولكْنليس دائمًا الشرطية، قد ترفضه لكْن

واملرأة تتزوج من  ،ج املرأةفالرجل يتزّو .أة والرجل مسألة تكوينيةالزواج بني املر

 ،ة كما حيصل يف حاالت الشذوذ اجلنسي مثاًلقد ختالف هذه السّن الرجل، لكْن

وليس كما  ،وسرعان ـ وهنا املقصود السرعة التكوينية ،لكن هذه احلاالت ال تدوم
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 نراها حنن ـ ما حتارب لتعود األمور إىل طبيعتها. 

وربت ه يرفض الدين وحيارب وجوده ُحفكلما ظهرت حركة أو توّج نإذ

 ،ألن الفطرة ترفضها ؛سواء على املدى القريب أو املدى البعيد ،وامتنع عنها ،ورفضت

من تركيبه  ألنه جزٌء ؛نسان الذي حيتاج إىل الدينللطبيعة التكوينية لإل وهي خمالفٌة

 ة كونية. وألن الدين سّن ؛وتكوينه

ن، وسقوط احلركات املناهضة للدين هذه العودة إىل الدين وحركة التديُّ وإّن

ا فيه العالقة اليت وشاهد عيان على حقيقة هذالتفسري الذي بيّن دليٌل ،عرب التاريخ

 نسان. تربط بني الدين واإل

كما قال السيد  ،نسانفالدين جزء من التكوين التكويين والفطري لإل

وميكن االستغناء  ،ميكن إعطاؤها ،مقولة حضارية مكتسبةالدين ليس »الشهيد: 

 .(13)«ألنها يف حالة من هذا القبيل ال تكون فطرة اهلل ؛عنها

 نه التطوره ومتّدونساني يف خمتلف مراحل تكامله نسان واجملتمع اإلفاإل

 أو عنصرًا ،عارضًا وليس عنصرًا ،ألن الدين عنصر مقوم ؛ميكنه أن يدع الدين جانبًا

 ومتى شاء.  ،كيف شاء ،ميكن االستغناء عنه حتميليًا

 

  ــــــ العودة إىل الدين

ن والتقدم احلضاري قد عقد األمر ذهب السيد الشهيد إىل القول بأن التمّد

حركة أو فاعلية يف  ن الدين أصبح يف جانب من دون أّيإحيث  ،لدينإىل ابالنسبة 

بل  ،دةحبيث أصبحت عقدته معّق ،البشريةر الذي تشهده احلياة والتطّو هذا النمّو

 وتلك العقد ه الوحيد الذي بإمكانه حّل ءكبرية. الشي مستعصية وصعبة بدرجٍة

وحد وهي السبيل الوحيد واأل ،استخالص القيم واملعتقدات النقية والصحيحة والفاعلة

 لدين. إىل اللعودة 

 ،نسانيف تعميق حركة تكامل وتقدم حياة اإل أساسيًا هذه العودة تلعب دورًا

. ومثمرًا نه خصبًاوجتعل متّد ،صحيحة كما ختطط هلا أهدافًا ،سامية فتمدها مبعاٍن

 . «احلياة»و  «سالماإل»هذا االعتقاد هو رؤيته الواسعة اليت ينظر بها إىل  ومنبع ومصدر
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  ــــــ إلسالمإىل انظرته  

كما ـ سالم جه صوب التأكيد على أن اإلجهوده العلمية والفكرية تّت ن كّلإ

 ونظامًا ،عماقعقيدة حّية يف األ»دين للحياة:  كذلك هوـ هو عقيدة روحية ونفسية 

 . (14)«يف الرتبية والتفكري خاصًا ومنهجًا ،للحياة كاماًل

له فاعلية  ،سالم مدرسة مفتوحةمن هذا االعتقاد وهذه الرؤية فاإل انطالقًاو

متامية وكمال على  كما أنه قادر وبكّل .جيابي يف احلياة اجملتمع املعاصرإوحضور 

إن »وله عناصره على مستوى القيادة والريادة:  ،سالميةاحتياجات اجملتمعات اإل تلبية

 . (15)«ة دائمًاعلى قيادة احلياة وتنظيمها ضمن أطره احلّي سالم قادٌراإل

 حبيث ال يكون له أّي ،ر على اجلانب الفكري والقليبسالم ال تقتصعقيدة اإل

مرتبط بالعقل وقلب اإلنسان  ميان كما هوبل اإل ،أو رأي يف جوانب حياة املؤمن دور

 كذلك له عالقة قوية باحلياة واجلانب الفعلي والعملي منها. 

 .وفلسفة فكرية بامتياز ،سالم من وجهة نظره نظام قانوني وتشريعياإل مبدئيًا

حيث  ،نسان وواقعهسالم قائم بتفسريه على مستوى حياة اإلوإن مالك ومعيار متايز اإل

 يكون له االرتباط العضوي. 

ر نسان يرى تدبري حياته يف يد املدبِّميان بهذا التفسري من جهة جيعل اإلوإن اإل

ر حنوها ْيقة والسَّْلفيحصل سلوك حنو اهلدف من اخِل ء،األعلم واحمليط بكل شي

صال هذه احلياة أخرى حيصل له االرتباط االعتقادي وغريه باّت ومن جهٍة ؛وة خطوةخط

على  طبيعي أن حصول هذه العقيدة بهذا املستوى يضفي لونًامن البدية. وباحلياة األ

النظر عنها أو  ّضويصبغها مبعنويات وقيم روحية ال ميكن غ ،الفرد وعلى اجملتمع

 جتاهلها. 

 االعتقاد باإلسالم واإلميان به هو يف احلقيقة ذلك الكّم السيد الشهيد أنيرى و

ويفيضها  ،اهلائل من املعنويات واألخالق اليت تستلهم من هذا النظام الكامل والشامل

نسان وهو السري والسلوك الواضح اخلطوات الذي حيمل اإل، نسانعلى ظرف حياة اإل

سالم مدرسة ى اليت جتعل اإلالرسالة الكرب س والعالي، وهي حبّقحنو اهلدف املقدَّ

ال أحد يستطيع أن يضع على عاتقه تلك الرسالة أو أن يأمل  إذ ؛من دون منافس
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بات الفطرة لدى وذلك ألن عنصر االنسجام بني متطّل ؛لها ولو على املدى البعيدبتحّم

نسان واحتياجاتها اليت ترتبط مبنافع ومصاحله الشخصية وكذا رغبات اجملتمع اإل

وكذا  ،ق من خالل نشر وتفعيل مبدأ العدالة وتوسيع جماالته داخل اجملتمعتتحّق يتال

على أساس املفاهيم اليت  اّلإ هذا ال يتّم كّل ،قلع جذور الفساد ورموز الفساد

 احلياة.  ما خيّص سالم يفميتلكها اإل

من خالل اعتماده  ،جيمع اإلسالم بني مقياسي مصاحل الفرد ومصاحل اجملتمع

 وهما:  ،سلوبني جيمعهما الوحدة والتوافقأل

يقوم على أساس أن احلياة الدنيوية مقدمة  ،للحياة : تركيزه ملفهوم خاّصلاألّو

ف على مقدار ما يبذله من فعل اخلريات للحياة اآلخرة، وكسب السعادة فيها متوّق

ق ر ما حيّقفنيل رضا اهلل بقد .ىل نيل رضا اهلل سبحانه وتعاىلإاليت يسعى من خالهلا 

فالدين يأخذ بيد اإلنسان  .أهدافه االجتماعية الكربى ةق باملوازاشخصية حيّق هدافًاأ

اليت  ،إىل املشاركة يف إقامة اجملتمع السعيد، واحملافظة على قضايا العدالة فيه

عمل  ما دام كلُّ ، تعاىل؛ ألّن ذلك يدخل يف حساب رحبه الشخصيحتقِّق رضا اهلل

خر بأعظم العوض وأشرفه. من هنا ونشاط يف هذا امليدان ُيعوَّض عنه يف العامل اآل

ق باحلياة جتعل مسألة وقضية اجملتمع قضيته ما يتعلَّ سالم يفيظهر أن مفاهيم اإل

 ومسألته. 

ع من مساحة وجود اإلنسان، ويفرض عليه نظرة أعمق إىل سالم يوسِّواإل

فيقوم الفرد املسلم بالعمل من  .خيدش فطرته أو يغيبها مصاحله ومنافعه، من دون أن

اليت ال  ،م اجلماعيةَيوباقي الِق ،أجل بناء جمتمع السعادة وفق مبدأ العدالة االجتماعية

ذلك من أجل نيل رضا اهلل  خر. وكّلاجملتمع ويف العالقة مع اآل يف ظّل ق إاّلتتحقَّ

 . خرويبدية يف العامل األوالفوز بالسعادة األ

عنى بتغذية اإلنسان روحيًا، وتنمية د برتبية أخالقية خاّصة ُتالتعهُّ :الثاني

جيعله ينظر إىل القيادة  يه بشكٍلالعواطف اإلنسانية واملشاعر اخُلُلقية فيه. فهو يرّب

خالق املعنوية م واألَيالذي يدفعه إىل احرتام الِق ءواالحرتام، الشي القدوة بعني من احلّب

تبعده من حتصيل  وتدفع به بالتالي إىل االمتناع عن املصاحل الشخصية اليت ،احملرتمة
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  .خالق والكماالت الروحيةكة تلك األَلَم

فس يف رسالة اإلسالم هما السببان فالفهم املعنوي للحياة والرتبية اخُلُلقية للنَّ 

قان للذان حيقِّاجملتمعان على معاجلة السبب األعمق للمأساة اإلنسانية. هما الطريقان ا

نها تعمل على إاالعتدال بني احلقوق واملصاحل الفردية ومصاحل اجملتمع وحقوقه، أي 

متوازن. فليس  اعتبار الفرد واجملتمع معًا، وتأمني احلياة الفردية واالجتماعية بشكٍل

الفرد هو القاعدة املركزية يف التشريع واحلكم، وليس الكائن االجتماعي الكبري 

منا مبدأ العدالة إو ،الوحيد الذي تنظر إليه الدولة وتشرِّع حلسابه ءهو الشي

من دون أن يذوب هذا يف ذاك أو ذاك يف هذا،  ،واحد حقوقه االجتماعية حتفظ لكّل

الذات اليت  أو يضيع اجملتمع يف سبيل حّب ،جل اجملتمعأالفرد من  ى ال يضيع حّقوحّت

الت اليت تسقط اجملتمعات ضاملع ّللك للفرد. وبذلك توضع طرق العالج واحلّل

 وتفشلها. 

وما صيغ منها  ،ةمن هنا فالبشرية باعتمادها النظام واملفاهيم املستوحاة من املاّد

هلا  وال مفّر ،حسانحنو العدالة واإل ال ميكنها أن ختطو خطوًة ،من رؤى حول اجملتمع

يف  وال أرى هلا النجاة إاّل .من اللجوء إىل نظام مفاهيمي وأخالقي ميلك تلك املالكات

ويف منظومته  ،سالم يف مقوالته املفهوماتية حول احلياة الفردية واالجتماعيةمدرسة اإل

 .(14)خالقيةالرتبوية واأل

 

  ــــــ نظرته إىل احلياة

حلياة املادية واالجتماعية والتكامل االجتماعي إىل اسالم العميقة وفق نظرة اإل

 .سم باالحرتام والتقديس لتلك احلياةيد موقفه الذي كان يّتنسان أسس السيد الشهلإل

ى وتتسامى فيها العبودية هلل ات تتجّلمقاطع احلياة ومراحلها حمّط فكان يرى كّل

سبحانه وتعاىل، وكان حيكم بالبطالن على تلك االعتقادات اليت ترى أن تعاليم 

حيث تكون هناك  ،نسان على األرضالسماء منفصلة عن فعاليات وحركة اإل

نسان نسان الغربي واإلزدواجية يف النظرة، بل اختار طريق الوسطية بني سلوكي اإلاال

 طريق اجلمع بني السماء واألرض.  ،الشرقي
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نسان بي واإلنسان الشرقي وجد أن اإلونسان األورفمن خالل دراسته حلياة اإل

يبذل فيها وألجلها كل  ،لوحيدويراها ميدانه ا ،دائم ٍمبي ينظر إىل احلياة بَنَهواألور

 بي قرونًاوورباعتبارها الدين الذي آمن به هذا اإلنسان األـ ى أن املسيحية حّت ،نشاطه

أن ترفع نظره إىل من  بداًلو ،ر من نزعته األرضية شيئًامل تستطع أن تغيِّـ من الزمن 

ده يف كائن وجسَّ ،املسيحية من السماء إىل األرض السماء استطاع هو أن يستنزل إله

 وظاهرة أرضية. 

ويفجر الطاقات  ،نسان إىل األرض أتاحت له أن يربز استعداداتهإن نظرة اإل

فق مع تلك التقييمات ووضع أهداف لعملية التنمية تتَّ ،املختزنة يف كّل فرد من األّمة

 املادية اليت سعى ويسعى إىل أن تكون يف مستوى نظرته املادية للحياة. 

 ؛ى مارس استثمار بين نوعه واستعبدهمحّت ،ة والثروة والتملكللماّد مًاَينشأ ِقأف

نسان ما قيمة اإل) :صبح مبدأهأف ،التملك وحب الثروة وراء حّب وجريًا ،للمادة طلبًا

  (.ميلكه من مال وثروات...

وبالنظر إىل تارخيه الذي جيد  ،اإلنسان الشرقيأخالقيات أّن جتد  لكْن

نسان الشرقي فاإل .نسان األوروبيختتلف عن أخالقيات اإل ،لدينسة على اجذوره مؤّس

ومّدته  ،قد تلقى تربية من السماء بواسطة الرساالت السماوية اليت عاشت يف موطنه

ذلك ينظر إىل السماء قبل أن ينظر إىل  فهو بلحاظ كّل ،برتبية دينية على يد اإلسالم

وال تعين له  ،ه مسؤولياته وواجباتهمن بعامل الغيب الذي يستمّد ٌقومتعلِّ ،األرض

مالءات إر مسار حياته وفق ألن يغيِّ فهو حاضٌر. كبريًا املاديات واحملسوسات شيئًا

 ألن ذلك أصبح يتوافق وطبيعته.  ؛ي بعامل املادةوأن يضّح ،الغيب

ن من نسان املسلم قنَّللغيب يف عقيدة وفكر وسلوك اإل وهذا احلضور القوّي

هذا سبب له يف  ه والتأثري عليه. لكّنئغرافسح اجملال أمامها إليومل  ،لتفاته للمادةا

فتجده ينزوي عن عامل  ،حنراف حنو اختاذ موقف سليب جتاه املادةبعض املواقع اال

 ؛تارةأو القناعة الزهد  :مثل ،خذ سلوكه عناوين سلبيةفيّت ،املادة وعامل احملسوسات

 ة. اخلمول والالمباالويكون الكسل  وتارًة

 وحتتاج خاطئة،ا النظريتني تكل وحسب رأي الشهيد حممد باقر الشهيد فإّن
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نسان املسلم أن يرى بطالن يف سلوك اإل إىل التصحيح والتنقيح وإعادة التأهيل. فاملهّم

 أن يستأصلها من عقله وقلبه.  دَُّب وال ،تلك العقيدة اليت تفصل األرض عن السماء

ل العمل حتوَّ، وأصبغ على األرض رداء السماء ه إذايؤمن السيد الشهيد أّنو

ر عنه وهو ما عبَّ ،فيأخذ مفهوم العبادة ،شرعيًا والسعي مع الطبيعة ليصبح واجبًا

في هذه الصورة ف ، (17)«جعلت لَي األرض مسجدًا»حني قال:  |كرماأل النيّب

ة دفع هائلة يف خدمة اجملتمع املسلم، فريتفع ستتحول النظرة الغيبية إىل طاقة وقّو

 ل يفجياد هذا التحّوإاملستوى املعيشي وما يستتبعه من ارتقاء االقتصاد. ويرى أن 

وهذا »حيث قال:  ،سالميةتفكري وسلوك اإلنسان املسلم من وظائف الدولة اإل

لعميقة إىل نسان نظرته افإنها ال تنتزع من اإل ،سالميةبالضبط ما تصنعه الدولة اإل

وتسبغ طابع الشرعية والواجب على  ،له املعنى الصحيح للسماء يوإمنا تعط ،السماء

 .(10)«اإلنسان هلل على الكون من مظاهر خالفة بوصفه مظهرًا ،رضالعمل يف األ

ألجل ترشيد ومتدن  ؛سالمية ليس فقط ضرورة دينية الدولة اإلريمن هنا فتفك

املنهج الوحيد الذي »نسانية وحاجة حضارية: إبل هو ضرورة  ،نسان واجملتمع املسلماإل

ىل مركزه الطبيعي إواالرتفاع به  ،سالمينسان يف العامل اإلميكنه تفجري طاقات اإل

ت والتبعية نقاذه مما يعانيه من ألوان التشتُّإو ،نسانيةعلى صعيد احلضارة اإل

  .(19)«والضياع

 سالمية حيصل يف ظّلاملسلم يف الدولة اإلزدهار وموفقية الفرد واجملتمع اإن 

انسجام وتوافق عقيدة الدولة وعقيدة الفرد املسلم وروحياته. وهذا التوافق واالنسجام 

 ن واالرتقاء. يف جمال التمدُّ هو العامل األكثر تأثريًا

وإطارًا لنظامها  ،سالمية اإلسالم أساسًا لعملية البناءخاذ الدولة اإلواّت

وبالتالي يعمل  .نسان بوصفه خليفة اهلل يف األرضيعمل على تفعيل دوراإل ،االجتماعي

التعرف على  ىل حركة وفعل. إّنإد مفهوم على تثبيت هذا اهلدف وحتويله من جمّر

 ؛جملتمعالفرد وإىل ارات التفصيلية للعدالة قادرة على حتديد اهلدف بالنسبة التصّو

قاته االجتماعية. وهي الكفيلة جبعل الفرد باعتباره االمتداد الطبيعي للفرد يف عال

مبسؤولياته  طلعًاضوذلك ألن الفرد يكون م ؛يساهم يف بناء متدن وتقدم الدولة
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وممارسة حقيقية لواجبه  ،من عباداته واليت يراها جزءًا ،الفردية واالجتماعية

نسان وهذا هو الضمانة الفعلية واحلصانة الفكرية والنفسية اليت متنع اإل .الشرعي

 ،ها جلب منافعها الشخصيةة هّمل من قوى البناء والتعمري إىل قّواملسلم من أن يتحّو

ر الدولة. ويعيق تطّو ،فس التخّلوهو ما يكرِّ ّي،فرد وااللتذاذ مبلذات احلياة بشكٍل

 ؛وظهور هذا االحنراف عند الفرد املسلم مينعه من احلركة واملساهمة يف بناء اجملتمع

ي عن العديد من رغباته وحاجاته من أجل يف بناء اجملتمع يعين التخّل ألن املساهمة

سالم يقوم على عنصر فمبدأ العدالة االجتماعية يف اإل .مهسعادة اجملتمع وتقّد

 الذي يعين التضحية من أجل اآلخر.  ،التكافل االجتماعي

سالمية ينتقل القلق على إنسان ينظر إىل احلياة من نافذة النظرية اإل فكّل

لقدراته باستمراٍر على  وخريه جمددًا ،جيابية يكون سعيه فيهاإاحلياة ليأخذ وجهة 

 ،فهي طريق حنو اهلدف األكرب .وحتقيق هدفه ،مواصلة الكدح يف طريقه إىل رّبه

وإمنا أهميتها تكمن يف أنها تعطي لوجوده ، أهمية لذلك هي يف ذاتها ال حتمل أّي

 بدية. يف السري حنو السعادة الدائمة واحلياة األ معنى يكمن

يح املفاهيم الدينية للحياة جملموع ضالسيد الشهيد أن دور الدولة القيام بتويرى و

فتح أمامهم نظرة ورؤية صحيحة للحياة، وتكون بذلك عامل حتفيز ودفع ما ي ،الناس

 السياسية ،ياةمشاهد احل اإلنسان يف كّل وتنمية كّل الطاقات اخليِّرة لدى

ولالرتقاء بالدولة يف  ،نسانتوظيفها خلدمة اإلو ،االقتصادية والثقافية والرتبوية و...و

فضاءات اإلبداع واملناخ املناسب للنمّو واإلبداع لكّل  ئوتهّي ،درجات التمدن والتحضر

عن بقطع النظر  ،إنساٍن ميلك القدرات الفردية والقابلية اخلاصة ألن يساهم يف البناء

فرٍد يشعر بأّن استجابته لعملية  وجتعل كلَّ ،وبذلك تكون حضنًا ،مكونه الشخصي

 البناء اليت تقودها الدولة هي استجابة لكرامته وعّزته على األرض. 

الشهيد الصدر على أن هذه املهمة ال ميكن أن تقوم بها سوى الدولة يؤكِّد و

والتطبيقي العملي، الدولة  ؛النظري :هاْيسالمية بكال جانَبإلاليت أنشئت على العقيدة ا

وللمستضعفني:  ،النظر عن مبناه الفكري ّضنسان بغاليت تكون قدوة حقيقية لإل

سالمي سوى إلدولة أن تقدم هذا املركب احلضاري إلنسان العامل ا لن تستطيع أّي»
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ها لنظام وإطارًا ،لعملية البناء سالم أساسًاخذ من اإلالدولة اإلسالمية اليت تّت

  .(28)«االجتماعي

سالم باعتباره ث عن اإلن السيد الصدر مل يكن يتحّدإف وكما هو واضٌح

نسان باهلل من خالل ىل ربط اإلإد جمموعة من التشريعات والقوانني اليت تهدف جمّر

سالم يف بناء اجملتمع والفرد د على فلسفة اإلبل كان أكثر ما يؤكِّ ،الواجب واحلرام

يف حدود الرسالة الدينية، بل هو يرى  ما تتّماحلياة واجملتمع وهدايتها إّناملسلمني. قيادة 

وهو التفسري الوحيد  ،سالماإل منا حنصل عليه يف ظّلإأن التفسري احلقيقي للحياة 

 وبدون إبهام.  تاّم الذي يكشف عن فلسفة احلياة بشكٍل

 

  ــــــ حدود ومساحة الدين

ر منه. واحلاجة بنت خذ األخري شكله املنتَظعلى قدر حاجة البشر إىل الدين يّت

ب من الدين حتديد قيمة املرتَقو .دراك احلاجة يكون مبعرفة تلك احلاجةإف .املعرفة

 ح حدود ومساحة الدين. ومعرفة قدر ونوع احلاجة إليه هما ما يوضِّ

مفادها ما  ،يةغاية األهّم يفيف مباحثه القرآنية يشري السيد الصدر إىل مسألة 

 :ب أن حيدث عنها؟ فمثاًلهو املرتقب واملطلوب من القرآن؟ وما هي الساحات اليت نرتقَّ

ب من القرآن أن حيدثنا عن القوانني التارخيية بنفس املنهج التعليمي املدرسي؟ هل نرتقَّ

ك بالقرآن هل التمسُّ ى:خرأ بعبارٍةوماذا عن سنن وقوانني الساحات العلمية األخرى؟ و

ما أبدعته الطاقة واملواهب و قة للبشرا توصلت إليه القدرات العلمية اخلاّلعّم عد بدياًلي

 ساحات العلمية؟ الويف خمتلف  ،التاريخ اإلنسانية على مّر

نسان يف جييب عن حاجات اإل مساوّي السيد الشهيد بأن القرآن كتاٌب يؤمن

ميان وما به البشر يف جمال اإلح ويبني ما يرتقجمال اهلداية حنو كمال النوع، ويوضِّ

ن له من وحمصِّ ،حتى يسلكوا سبيل النجاة ،واهلداية يثبت به قلوبهم على طريق احلّق

كلمة واضحة القرآن كتاب هداية وتربية وبكات من داخل نفسه وخارجها. املهِل

 مًاال بوصفه معلِّ |كرماأل وقد أنزل القرآن على النيّب .نسانروحية ونفسية لإل

هنا أو  ى يكون له مكان يف تعليم العلوم جملموعٍةحّت ،مباملعنى التقليدي لكلمة معلِّ
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ر من القرآن ينتَظ ليخرج الناس من الظلمات إىل النور. فال |هناك، وإمنا أنزل عليه

وأن  ،كيمياء أو حيوان أو نباتوزياء يمن ف ،أن يكشف لنا عن أصول ومبادئ العلوم

لكنها يف حدود ما  ،ذلك أن يف القرآن إشارات من كّل يتحدث لنا عنها. صحيٌح

والذي له  ،وبالقدر الذي يثبت العمق الرباني له ،هلي هلذا الكتابد اإلْعد على الُبيؤكِّ

شارات يكشف عن فهو بتلك اإل .عصار واألزمانالناس يف خمتلف األ القدرة على كّل

شارات تلك اإل كّل لسنني. لكْنويبني أنه يتقدم التجربة البشرية مبئات ا ،ذلك كّل

 .زياء والكيمياء وغريها من العلوم...يوليس ليعلم الف ،تربوي وهداييت إمنا هي لغرٍض

عن إرث التجربة البشرية  ن القرآن يطرح نفسه بدياًلإ :حال ال ميكن القول بأّي نإذ

عن قدرة االنسان اخلالقة  القرآن مل يطرح نفسه بدياًل»وعن جمهودها العلمي: 

مبا يف ذلك ميدان املعرفة  ،ميادين احلياة ومواهبه وقابلياته يف مقام الكدح يف كّل

حمركة له  ،رة لطاقاتهمفجِّ ،نسانمنا طرح نفسه طاقة روحية موجهة لإلإو ،والتجربة

 .(21)«يف املسار الصحيح

 ريعن قوى التفك اإلبداع والكشف ال يكون بدياًلووالقرآن يف جمال البحث 

جيب االرتقاب منه أن يطرح أساسيات ومبادئ العلوم  عنها، وال وال عوضًا ،البشري

ن القرآن لو كان يف مقام بيان هذه أل ؛بتغى أن يدلي برأيه فيهاوال أن ُي ،البشرية

ىل كتاب إمبعوث للبشرية مجعاء  ن يتحول من كتاٍبأاحلقائق ومبادئ العلوم للزمه 

ة دورات يف عّد ههلم يعرضون وجلعلوه درسًا ،صنيمن العلماء واملتخصِّ بفئٍة خاّص

 علمية. 

السيد الشهيد أن سبب اعتماده على القرآن يف كشف السنن والنواميس يبني و

الرتباطها يف جانبها  ؛الرتباطها بوظيفة القرآن باعتباره كتاب هدايةإّنما هو التارخيية 

إذن أن يكون  دَُّب إذن أن نستلهمها من القرآن، وال دَُّب العملي بالسنن التاريخ، فال

لتكوين إطار عام للنظرة القرآنية  ؛للقرآن الكريم تصّورات وعطاءات يف هذا اجملال

عملية اهلداية اليت  فإّن ،واإلسالمية عن سنن التاريخ، خبالف باقي العلوم األخرى

 ة. ية مباشرة يف عملية التغيري البّتروليس هلا مؤثِّ ،بها يريدها القرآن ال ترتبط عضويًا

د مكانة دِّحيفإن تعيني مكانة ووظيفة القرآن يف ساحة احلياة  شكٍّ ومن غري



 

 

هـ م ـ  ــ خريف وشتاء  و  ــ العددان  و  ــ السنتان  نصوص معاصرة  

161 

ما يف  وكّل ،سالمس يف اإلالكتاب املقدَّ أّن القرآن هو باعتبارفووظيفة الدين قبلها. 

ر ويفسِّ ،نسانن ويكشف عن معارف لإلن أن الدين يبيِّاإلسالم يوجد يف القرآن، يتبيَّ

باهلداية والكمال  ويعطيه آلياتها يف حدود ما له ارتباط عضوّي ،ات من احلياةله حمّط

نسان أن يستسقي منه تلك املعارف و مصدر آخر ميكن لإلأ مرجعوال يوجد  .نسانياإل

 واملفاهيم واملعطيات. 

 

  ــــــ للدين كشف وفهم النظام النظرّي

من الثروة الفكرية موجودة يف النصوص واملتون الدينية،  كثريًا ّنأ كََّش ال

صة ومفهومة فإنها ال دة ومشخَّمل تكن هذه الثروة يف قوالب وأساليب حمدَّ ما لكْن

وذلك ألن املفاهيم  ؛رشاد حنو الطريق السليمميكن أن تكون يف مركز القيادة واإل

دور يف اجملتمعات البشرية  عب أّيالدين يبقى غري قادر على ل ر فإّنية إذا مل تفّسالكّل

 دث التغيري املنوط بها. حتوال أن  ،املعاصرة

نسان املسلم نفسه أمام العديد من النظريات أخرى فإن تواجد اإل من جهٍة

سالم من مبعرفة موقف اإل والفلسفات الوضعية يف خمتلف جماالت احلياة جعله معنيًا

هذه الفلسفات.  من كّل ،أو إجيابًا سلبًا إْن ،سالم احلقيقيموقف اإل ،هذه النظريات

 صّح خذها يف مجلتها، أم يأخذ ماأيّت .نسان املسلم يريد أن يعرف تكليفه جتاههااإل

 ؟ ويرتك ما كان خاطئًا

للتجارب  ًافإن اإلسالم ليس عدّو ،ومن خالل ما سبق ،بطبيعة احلالو 

وغري  ،بشرط أن ال تكون أجنبية ،منها وهو يريد منا أن نقبل مبا صّح ،البشرية

 نسان واحلياة. مساوية للنظريات السماوية املتعالية يف اإل

شكل وحنو الفلسفة والقانون  علىف نسان املسلم يريد أن يتعرَّاإل فمثاًل:

 وفيَم ؟خرىوهل له مشرتكات مع باقي الفلسفات السياسية األ ،سالمالسياسي يف اإل

وباقي الفلسفات  ،احلقوقيو ،سبة للقانون االقتصادييفرق عنها؟ كذلك الشأن بالن

 وتقوم بتفسريها وفق معطياتها ومبانيها اخلاصة.  ،أبعاد احلياة بكّل خرى اليت تهتّماأل

فيها  جيب فعله؟ ما هي الطريق اليت علينا املضّي الذي فمن أجل هذه الغاية ما
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الستخراج النظريات واألساليب الفكرية واملعايري للتشخيص واالختيار بني التجارب 

  ؟من النصوص الدينية ومتونها ،البشرية

ن لنا أن تلك مة الشهيد السيد حممد باقر الصدر يتبيَّار العاّلآثباالطالع على 

 جهًاه مّتْيمام ناظَروقد وضع النصوص الدينية أ .ةه أكثر من مّرْتالتساؤالت قد استوقَف

 تلك التساؤالت.  عنإليها من زاوية اكتشاف األجوبة الصحيحة 

اكتشاف »أو  «الفهم املوضوعي»وما اقرتحه السيد الشهيد هو ما أمساه 

 . «املذهب

فهو يرى أن فحص وحماولة كشف النصوص الدينية وفق املنهج التجزيئي 

جمموعة مدلوالت القرآن  علىر على أحسن تقدير حصوله املفّس مينحأكثر ما 

كبري من املعارف  نا بعددجتزيئية أيضًا، أي إّنه سوف ميّد الكريم ملحوظة بنظرٍة

يضيع يف تراكم عددي  فمعنى النّص. متناثر ها على شكٍللكّن ،واملدلوالت القرآنية

من املعاني اللفظية من دون أن يكشف عن معنى ترابطي بينه وبني جمموع النصوص 

ع من أي دون أن يكشف الرتابط العضوي داخل ذلك التجّم ،ذات املوضوع الواحد

 ، لكنهاالقائمة على االجتهاداملتفّرقة ر لبعض االستنباطات وقد ينتقل املفّس .األفكار

 ،وجب استعمال املنهج املوضوعي )الفهم والتفسري املوضوعي( ذاها. لال ترتبط بغري

للقرآن الكريم، وبالتالي  والذي يستهدف القيام بالدراسات ألجل حتديد موقف نظرّي

ن. فهو يستنطق ْومن موضوعات احلياة أو الَك ًاموضوع ما خيّص للرسالة اإلسالمية يف

 موضوع من املواضيع، نظرية ب نظري يفالقرآن من أجل احلصول على مركَّ

 ،متكاملة ومنسجمة جتمع بني وحدات املوضوع املتناثرة داخل النصوص الدينية

 فيكشف عن فلسفة الدين يف ذلك املوضوع. 

ث بالتفصيل عن هذا االجتاه املوضوعي يف التعامل مع النصوص وقد حتدَّ

رغم أنه يف املصدر الثاني  ،(23)«املدرسة القرآنية»و ؛(22)«اقتصادنا» :الدينية يف كتابيه

ث عن الفهم املوضوعي للقرآن من خالل ذكره للفرق بني التفسري املوضوعي قد حتّد

يف استعمال التفسري املوضوعي يف التعامل مع  والتفسري التجزيئي. فهو ال جيد فرقًا

يات احيث وجدناه يستعمل الفهم املوضوعي يف تعامله مع الرو، باقي النصوص الدينية



 

 

هـ م ـ  ــ خريف وشتاء  و  ــ العددان  و  ــ السنتان  نصوص معاصرة  

166 

 سالم يف االقتصاد. غرض استخراج نظرية اإلل

وحسب ما جاء يف املصدرين فالفهم املوضوعي للدين يعين أن ينتخب إحدى 

يف السياسة أو أو يف االجتماع أو سواء يف العقيدة  ،قة باحلياة والكوناملواضيع املتعلِّ

 وضوع. ثم يرجع إىل النصوص الدينية يروم استخراج نظرة الدين يف ذلك امل ،غريها

موضوع من  ز نظره علىمن واقع احلياة، يركِّ اًلوعامل الدين ينطلق أّو

موضوعات احلياة العقائدية أو االجتماعية أو الكونية، ويستوعب ما أثارته جتارب 

مه الفكر اإلنساني من الفكر اإلنساني حول ذلك املوضوع من مشاكل، وما قدَّ

ومن مساحة الفراغ، ثم يأخذ النّص  سئلٍةحلول، وما طرحه التطبيق التارخيي من أ

 ومنصتًا خذ العامل يف الفهم التجزيئي والذي يكون فيه مستمعًاالقرآني، ال كما يّت

بالعديد مما  بل ليطرح بني يدي الّنص موضوعًا جاهزًا مرفقًا ،يف ذاته( )وهو دور سليّب

حيمل كّل تراث البشرية الذي عاشه، حيمل أفكار  ،أسفرت عنه التجربة البشرية

 مها يف جتربته البشرية من أفكار ونظريات، ثّمعصره، حيمل املقوالت اليت تعلَّ

ثم  ،اللفظي هاويف جانب ،الديين كي يفهم ألفاظه يف جانبها اللغوي على النّص ينكّب

م واألحكام، ثم ل جمموعة من املعاني واملفاهيوبعد ذلك يكون قد حصَّ ،املفهومي

الديين وما استوعبه العامل عن املوضوع من  ينتقل للمقارنة بني ما حصل عليه من النّص

 أفكار واّتجاهات. 

 فعلى هذا حيتاج اكتشاف النظريات والطرق الفكرية الدينية إىل خطوتني: 

سلوب االجتهاد. أنباط األحكام وفق تواس ،: الفهم التجزيئي للنصوصوىلاأل

م استخراج عناصرها تحيث ي ،نظرية أّيإىل املرحلة األوىل بالنسبة للوصول وهذه هي 

 واالعتماد على فهم املفردات ومداليل األلفاظ. ويف هذه املرحلة ال ،من مجيع النصوص

الذين  ،ويف التفسري التجزيئي ،صني يف اللغةة وإحاطة املتخصِّمن االعتماد على دّق دَُّب

 لفاظ ومعاني املفردات. يعتمدون على قرائن داخلية وأخرى خارجية يف حتديد مدلول األ

ل أوجه االرتباط بني حيصِّ كيم الباحث : يف هذه املرحلة يسعى العاِلالثانية

وهذا املرّكب  .ب نظري قرآنيحياول أن يصل إىل مركَّوهذه املدلوالت التفصيلية، 

إطاره كّل واحد من تلك املدلوالت التفصيلية موقعه  النظري القرآني حيتّل يف
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الوحدة النظرية بني املفردات )و (،الرتابط نظريةـ )وهذا ما يصطلح عليه باملناسب، 

جزاء من أليها على أنها إن العامل ال ينظر إحبيث  (،واملداليل املتناثرة للنصوص

 وأسلوب يضّم ،يتفسري كّلليصل يف النهاية إىل  ،تهابل ينظر إليها يف كلّي ،الكّل

 . ىخرويركب الواحدة إىل األ ،بعضها إىل البعض اآلخر

الدين من وجهة موضوعية ال يكون دوره  وعامل الدين حني ينظر إىل النّص

وتسجيله باحلرب على الورق، بل يكون يف عالقة  ،د عند مساع قول النّصيتجّم ،سلبيًا

سئلة عالقة حوار تفاعلي يقبل على القرآن والسنة ويف فكره ترسانة من األ ،حيوية

هو يسأل  ،واالستفسارات اليت حصل عليها من التجربة البشرية حول موضوع خاّص

 الديين يف ذلك املوضوع.  يريد استخالص رأي ونظر النّص ،والنص الديين جييب

ولن  ،ذلك القرآن فاستنطقوه» يف طريقة التعامل مع القرآن: ×مام علّياإليقول 

 .(24)«ولكن أخربكم عنه ،ينطق

وليس  ،ي اجلوابجل تلّقأل ؛لة واحملاورة واالستنطاقءواالستنطاق هو املسا

ليكون  ؛قبال على القرآننصات. فبأسلوب االستنطاق يكون اإلإلستماع وااال

واستوعب ، بأفكار عصرهد ر يكون قد تزوَّألن املفسِّ ؛وفّعااًل االستنباط ديناميكيًا

أولي  رفحني جيلس أمام القرآن يكون لديه تصّو .باتهمتطّلو حاجيات العصر

من القرآن، يستفسره عن نظره، ليخرج بنظرية  فيطرح أسئلته يريد جوابًا ،للموضوع

 كاملة يف املوضوع. 

الشهيد الصدر أن هذه الطريق هي املثلى يف الوصول إىل موقف القرآن يعتقد و

 .ى اجملاالت احلياتية واالجتماعيةا وصلت إليه التجارب البشرية يف شّتقف الدين مّمموو

 وألن هذا األسلوب يف الفهم ويف التفسري مرتبط حبصيلة التجربة البشرية فهو قادٌر

باعتبار أّن التجربة البشرية تغين هذا التفسري ؛ باستمرارالتطّور واإلبداع ود التجدُّ على

لكي  ؛ن عناصر جديدة، ثّم هذه العناصر تطرح بني يدي القرآن الكريممه ممبا تقدِّ

يستطيع هذا املفّسر أن حيّصل األجوبة من القرآن الكريم. هذا هو الطريق الوحيد 

النظريات األساسية لإلسالم وللقرآن جتاه موضوعات احلياة املختلفة  للحصول على

 دة باستمرار. واملتجدِّ
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ل القرآني فيها يولد فهم إسالمي قرآني تلك التجربة البشرية إىل التأّم ومن ضّم»

كي تكون معامل يف  ؛وتصاغ املفاهيم الربانية السليمة هلذا اجملتمع البشري ،صحيح

  .(25)«رضالطريق حنو قيام اجملتمع العابد يف األ

ب بالفعل يف إظهار اجلوان ْتإن خطابات وأفكار هذا العامل األستاذ ساهَم

أينما  ،قدرته وحياته املرنة، اليت تطال مجيع املواضيع ْتَنوبيَّ ،املخفية من الدين

ومعرفة تامة  ومتى طرحت، وفتح اجملال للبحث والتحقيق على درايٍة ،طرحت

 وصحيحة. 

استطاع  ،ومن خالل فهمه للشروط اليت حتكم احلوزة ،إن السيد الشهيد

د طريقي النجاة يف حيث حدَّ ،ذكية أن حيسم العديد من املعضالت وبصورٍة

 ه إىل أن أكرمه اهلل بالشهادة.هذا همُّ لي، وظّلوالتعقُّ ؛دياملصدرين: التعبُّ
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 أحاديث االثين عشر

 الشيخ حسن بن فرحان املالكيداخلٌة نقدّية مع م

 

 يراسته(پ)الشيخ صفاء الدين الخزرجيد. 

 

 ــــــ نبذٌة

رة أطلقها بعض الباحثني املعاصرين زعم فيها أن يناقش هذا املقال دعوى معاِص

 ثنا عشر واردة مورد الذّمايف كون اخللفاء من بعده  |األحاديث املروية عن النيّب

ذكر صاحب هذه الدعوى يف مقام حتديد مصاديقهم أّن املراد بهم  ثّم .ال املدح، هلؤالء

 ذاكرًا قائمة بأمسائهم، ثم أورد ما اعتربه دلياًل على ذلك.  ،هم والة عثمان

راد بهذه األحاديث ظهور ثم ناقش املقال دعوى أخرى للكاتب احتمل فيها أن ُي

 تبعًا لبعض األخبار.  ،ثين عشر خليفة قبل قيام الساعةا

وهو  ،أشار املقال يف نهاية املطاف إىل الرأي الصحيح يف تفسري هذه األخبارو

 اًل، وأنها واردة مورد اإلنشاء والتنصيب ثانيًا. أنها واردة مورد املدح أّو

 

  ــــــ مةّدمق

عينيه عن هذه احلياة دون أن يرسم لألمة  |الرسول األعظم مل يغمْض

تلك النصوص  وكان من أهّم .من خالل بيانات ونصوص عديدة ،مستقبلها السياسي

ثين عشر خليفة بعد ادت اخلالفة يف الواردة يف هذا السياق هو النصوص اليت حدَّ

                                                      

^
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فق عليه بني الفريقني، وهي تعترب هذه النصوص من الرتاث النبوي املتَّو .|النيب

وإمنا وقع الكالم بني  .ايف صحته متواترة بأعلى درجات التواتر، حيث مل يناقش أحٌد

وقد توّفرت يف هذا اجملال  .األعالم يف بيان داللتها وحتديد املقصود بهؤالء االثين عشر

لتحديد  ،رمبا بلغت اخلمس عشرة قراءة ،ة تفاسري وقراءات بني املسلمني لذلكعّد

قرن والقاسم املشرتك بني مجيع هذه القراءات ـ وقد ظهرت منذ ال .ثين عشراملراد باال

مورد املدح هلؤالء االثين عشر  الثالث اهلجري ـ هو اتفاقها على أن احلديث وارٌد

أراد مدح خالفة هؤالء االثين والثناء  |املذكورين يف احلديث، مبعنى أن النيّب

كما تقول  ،بواليته احنرافه ال يضّر ف يف سلوكه، فإّنكان فيهم املنحِر وإْن ،عليها

ى من املسلمني إىل عصرنا هذا، حّت ومل خيالف يف إرادة املدح أحٌد .بعض هذه التفاسري

وهو الشيخ حسن بن فرحان  ،معاصر من أرض احلرمني الشريفني طالعنا باحٌث

وليس املدح،  ،هلؤالء االثين عشر مورد الذّم ن احلديث وارٌدإ :يقول فيه برأٍي ،املالكي

واملهم هو مالحظة دليله  .على إرادة املدحب بني الفريقني مجاع املركَّخمالفًا بذلك اإل

لع القارئ ليّط ؛قبل ذلك ينبغي استعراض بعض هذه النصوص ولكْن .على هذه الدعوى

 أخرى.  لتوّقف بيان الدعوى ورّدها على ذلك من جهٍة؛ وعليها من جهٍة

 

  ــــــ نيقينصوص االثين عشر يف مصادر الفر

ها ولكّن ،وبألفاظ متغايرة أخرى ؛تارةفقة دت هذه األحاديث بألفاظ مّتور 

ما يلي مناذج من الصيغ  ويف .بل املئات ،جدًا بلغت العشرات وهي كثريٌة .متفقة املعنى

 ال االستقصاء:  ،الععلى سبيل االّط ،الواردة بها هذه األحاديث

 

  ــــــ ثنا عشر أمريًااالصيغة األوىل: 

ثنا عشر ايكون »قال:  |عن النيب ،عن جابر بن مسرة ،ما رواه البخاريـ 

. ونقل ابن (1)«هم من قريشإنه قال: كّل :أمريًا، فقال كلمة مل أمسعها، فقال أبي

 . (2)(بدل )أمريًا( )خليفة يكثري عن البخار

 |رسول اهلل مسعُت :عن جابر بن مسرة قال ،بةْيوروى النعماني حنوه يف الَغـ 
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القوم  فسألُت ،مل أمسعه م بشيٍءتكلَّ ، قال: ثّمثنا عشر أمريًاايقوم من بعدي »يقول: 

 . (3)«هم من قريشي، فقال: قال: كلُّوكان أقرب إليه مّن ،أبي وسألُت

 

  ــــــ ثنا عشر خليفةاالصيغة الثانية: 

هذا األمر ال  إّن»قال:  |عن النيّب ،جابر بن مسرةعن  ،ما رواه مسلمـ 

ّ اى ميضي فيهم ينقضي حّت قال:  ،خفي علّي تكّلم بكالٍمثنا عشر خليفة. قال: ثم

 . (4)«هم من قريشألبي: ما قال؟ قال: كلُّ فقلُت

ال يزال اإلسالم »قال:  |عن النيب ،عن جابر بن مسرة ،ـ وما رواه مسلم أيضًا

 . (5)«قال كلمة... ثين عشر خليفة، ثّماعزيزًا إىل 

 . (4)«ثين عشر خليفةاال يزال هذا الدين عزيزًا منيعًا إىل »أو 

ال يزال هذا »قال:  |عن النيب ،عن جابر بن مسرة ،ـ وما رواه مسلم أيضًا

هم من كّل ،ثنا عشر خليفةاأو يكون عليكم  ،ى تقوم الساعةالدين قائمًا حّت

 . (7)«قريش

إّن »قال:  ،ة الوداعيف حّج ،|عن النيّب ،عن جابر بن مسرة ،ـ وما رواه أمحد

ى ميضي من حّت ،وال مفارٌق ناواه، ال يضّره خمالٌف ْنهذا الدين لن يزال ظاهرًا على َم

 . (0)«ثنا عشر خليفةايت ّمأ

 |النيب عن جابر بن مسرة قال: أتيُت ،ي الرازياز القّموروى حنوه اخلّزـ 

ثنا عشر خليفة، وقال اميلك ى إن هذا األمر لن )ال خ ل( ينقضي حّت»ه يقول: فسمعُت

 . (9)«هم من قريشألبي: ما قال؟ فقال: كلُّ فقلُت ،كلمة خفية )خفيفة خ ل(

 

  ــــــ بين إسرائيلنقباء ثنا عشر عّدة االصيغة الثالثة: 

هل سألتم رسول اهلل عن كم  :ئلأنه ُس ،عن ابن مسعود ،ما رواه أمحد أيضًاـ 

ة نقباء ثنا عشر كعّدا»فقال:  |سألنا رسول اهلل ة؟ فقال: نعم، ولقدميلك هذه األّم

 . (18)«بين اسرائيل

ا حنن عند عبد اهلل بن عن ابن مسروق قال: كّن ،ياز القّموروى حنوه اخلّزـ 
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 |كمشاب: هل عهد إليكم نبّي إذ يقول له فتًى ،مسعود نعرض مصاحفنا عليه

هذا شيء ما سألين عنه أحد  وإّن ،ك حلدث السّنكم يكون من بعده خليفة؟ قال: إّن

 . (11)د نقباء بين إسرائيلثنا عشر خليفة بعدانعم عهد إلينا من بعده  .قبلك

 

  ــــــ مًاثنا عشر قيِّاالصيغة الرابعة: 

يكون هلذه »قال:  |عن النيّب ،ما رواه الطرباني بسنده عن جابر بن مسرةـ 

 . (12)«خذهلم ْنال يضّرهم َم ،مًاثنا عشر قيِّااألمة 

ثنا عشر ا»قال:  |عن النيّب ،عن جابر بن مسرة ،وأيضًا ما رواه الطربانيـ 

 . (13)«عاداهم ْنال يضّرهم عداوة َم ،مًا من قريشقيِّ

ثنا ايكون مّنا »: |عن أنس قال: قال رسول اهلل ،شوبآـ وروى حنوه ابن شهر

 . (14)«اخلرب...،عاداهم ْنناوأهم، ال يضّرهم َم ْنينصرهم اهلل على َم، عشر خليفة

 

  ــــــ ثنا عشر عظيمًااالصيغة اخلامسة: 

عن  ،|عن رسول اهلل ،ري اجلمهور وثقاتهم ـوهي ما رواه السّدي ـ من مفسِّـ 

مّلا كرهت سارة مكان هاجر أوحى اهلل تعاىل إىل إبراهيم »الوحي األمني، قال: 

فإني  ،ة ـالتهامي ـ يعين مّكى تنزله بييت فقال: انطلق بإمساعيل وأّمه حّت ×اخلليل

ًا عظيمًا، ومظهره على كفر بي، وجاعل منهم نبّي ْنوجاعلهم ثقاًل على َم ،يتهناشر ذّر

 . (15)«ثين عشر عظيمًاايته األديان، وجاعل من ذّر

 

  ــــــ ثنا عشر من قريشاالصيغة السادسة: 

 ،عشر من قريشثين الن يزال هذا الدين قائمًا إىل »: |ما رواه عن النيّبـ 

 . (14)«فإذا هلكوا ماجت األرض بأهلها

اليزال هذا الدين »: |عن أنس قال: قال رسول اهلل ،وروى حنوه الطربسيـ 

 . (17)«بأهلهامن قريش، فإذا مضوا ساخت )ماجت خ ل( األرض ثين عشر خليفة اقائمًا إىل 
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  ــــــ ثنا عشراالصيغة السابعة: أوصيائي 

أنا »قال:  |اس، عن رسول اهللالشافعي بإسناده عن ابن عّبما رواه اجلويين ـ  

ثنا عشر، اأوصيائي بعدي  ني، وإّند الوصّيبن أبي طالب سّي د املرسلني، وعلّيسّي

 . (10)«^وآخرهم القائم ،بن أبي طالب هلم علّيأّو

 

 ــــــ ثنا عشراالصيغة الثامنة: األئمة من بعدي 

األئمة »: |قال: قال رسول اهلل ×بإسناده عن علّيما رواه القندوزي احلنفي ـ 

ه ْيعلى يَد وجلَّ وآخرهم القائم الذي يفتح اهلل عزَّ ،ثنا عشر، أّوهلم أنت يا علّيابعدي 

 . (19)«مشارق األرض ومغاربها

 

  ــــــ ^على أمساء األئمة من أهل البيت الصيغة التاسعة: النّص

أنا واردكم »: |قال: قال رسول اهلل ×ما رواه اجلويين بإسناده عن علّيـ 

بن  الساقي، واحلسن الرائد، واحلسني اآلمر، وعلّي على احلوض، وأنت يا علّي

الناشر، وجعفر بن حممد السائق، وموسى بن جعفر  احلسني الفارط، وحممد بن علّي

بن موسى معني املؤمنني، وحممد بن  ني واملبغضني وقامع املنافقني، وعلّيحمصي احملّب

جهم احلور بن حممد خطيب شيعته ومزّو ة يف درجاتهم، وعلّيمنزل أهل اجلّن علّي

 ،شفيعهم يوم القيامة سراج أهل اجلنة يستضيئون به، واملهدّي العني، واحلسن بن علّي

 . (28)«يشاء ويرضى ْنمَل حيث ال يأذن اهلل إاّل

 ة حنوه. وروى اخلاّصـ 

 

  ــــــ وى ورود األحاديث مورد الذّمدع 

 ،ًاجّد وهي كثريٌة ،بعد االطالع إمجااًل على بعض نصوص أحاديث االثين عشر

 منتخب»كما مجع أحاديثها الشيخ الصايف يف  ،رمبا بلغت الثالمثائة من الفريقني

اليت ذهب فيها إىل أن هذه  ،اآلن إىل كالم صاحب هذه الدعوى ، فلنأِت«األثر
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كما هو املتبادر واملنساق  ،وليس يف مدحهم ،اخللفاء االثين عشر النصوص هي يف ذّم

 حبسب ظهورها. 

ويبدو لي ـ واهلل »ه: قال الشيخ حسن املالكي يف تفسري هذه النصوص ما نّص

من ) لسنةوال مع غالة ا ،أعلم ـ أن التفسري الصحيح هلذا احلديث ليس مع غالة الشيعة

املراد بهؤالء االثين عشر هم  ال املدح، وأّن ،وأن احلديث يفيد الذّم (،معتدلي النواصب

غيلمة وهم من )األ ،ثنا عشروهؤالء األمراء اال .والة عثمان الذين كانوا سبب الفتنة

وكانوا سبب افرتاق  ،ودارت على رؤوسهم ،الذين كانت الفتنة بسببهم ،السفهاء(

 وهم:  ،األمة وتقاتلها

 والي الشام )قرشي(.  ،معاوية بن أبي سفيانـ 

 والي الكوفة )قرشي( .  ،الوليد بن عقبةـ 

 والي الكوفة بعد الوليد )قرشي( .  ،سعيد بن العاصـ 

 والي مصر )قرشي( .  ،عبد اهلل بن أبي السرحـ 

وهو والد الشاعر  ،بعض اليمن )قرشّي على واٍل ،عبد اهلل بن أبي ربيعةـ 

 املشهور عمر بن أبي ربيعة( . 

 والي البصرة )قرشي( .  ،اهلل بن عامر عبدـ 

 ة )قرشي( . والي مّك ،ىبن ربيعة بن عبد العّز علّيـ 

 خالد بن العاص بن هشام املخزومي )قرشي( . ـ 

 أمري قنسرين )قرشي( .  ،حبيب بن مسلمة الفهريـ 

 والي البحرين وكاتب عثمان ومستشاره )قرشي( .  ،مروان بن احلكمـ 

 والي محص )قرشي( .  ،عبد الرمحن بن خالد الوليدـ 

 والي اجلزيرة العراقية )قرشي( .  ،العالء بن وهب العامريـ 

وظلمهم  إما باستئثارهم باألموال ؛فهؤالء كانوا من أسباب ضعف األمة

 ،ني أو التضييق عليهم، وإظهار بعضهم بيع اخلمور وشربهاللصاحلني، وطردهم للبدري

 .خبالف املعهود يف عهد أبي بكر وعمر ،ف يف بيت املالوالتصّر ،ومنادمة النصارى

 خني. فاق املؤرِّهم كانوا سبب الفتنة باّتب أن بعض هؤالء أعدل من بعض، لكّنْيَر وال
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 لعّدة أمور:  ؛لصوابإىل اوهذا التفسري أقرب 

 .ولفظ )أمراء( لفظ البخاري .ال )خلفاء( ،: إن اللفظ األقوى هو )أمراء(لاألّو

وهذا أقوى من لفظ  .واللفظ األقوى من ألفاظ مسلم لفظ آخر حمايد )اثنا عشر رجاًل(

 ة باملعنى. فلفظة )اخللفاء( يبدو أنها مروّي .)اخللفاء(

كما يف قوله:  ،ال مدحهم ،: إن أكثر ألفاظ احلديث توحي بذّم هؤالءالثاني

: ، ويف لفٍظ«هم من قريشكّل عشر أمريًا ثنااى يكون ال يزال هذا األمر ظاهرًا حّت»

ثالث:  ، ويف لفٍظ«هم من قريشثنا عشر أمريًا كّلاى يكون ال يزال األمر ظاهرًا حّت»

ويف  ،«هم من قريشى يكون فيهم اثنا عشر خليفة كّلإن هذا األمر لن ينقضي حّت»

وأن  ،ة ستكون صاحلة متماسكةد أن األّملفظ.... فهذه األلفاظ ـ وهي األقوى ـ تؤكِّ

فيكون فساد األمة  ،ى يقوم هؤالء )األغيلمة السفهاءحّت ،الدين سيبقى عزيزًا منيعًا

  (.وهالكها على أيديهم...

 ،ضوضامللك الع ن هذا التفسري ال يتناقض مع األدلة األخرى اليت تذّمإ: الثالث

األحاديث يف  أفنصبح نقر .ر بعضها بعضًاويفسِّ ،بل تصبح متسقه متسايرة يف املعنى

 يث أخرى. دال خنشى أن تناقض أحا ،سقةأمراء بين أمية قراءة مّت ذّم

ي واهلرج قد حصل بعد توّل .ن يف بعض األلفاظ القوية: )ثم يكون اهلرج(إ: الرابع

وكان هؤالء األمراء هم الذين  .ثم ما تبعه من قتال بني املسلمني ،هؤالء بقتل عثمان

وأخرجوا معهم طلحة والزبري وعائشة  ،ضوا أهل مكة والبصرةوحرَّ ،ا يف الشامْوعَص

 رضي اهلل عنهم. 

: يشهد هلذا املعنى حديث حذيفة يف بداية الفتنة مبقتل عمر رضي اهلل اخلامس

طوا وقوي أمرهم بعد عمر بن اخلطاب يف أمية تسلَّ ن هؤالء السفهاء من بينإإذ  ؛عنه

الناس فيه  عهد عثمان، ولوال سابقة عثمان وقدم إسالمه وإنفاقه يف سبيل اهلل لظّن

 سوءًا. 

 ، وهذاهم من قريش(كّل ،عشر... ى يؤّمر اثنا: يف أحد األلفاظ: )حّتالسادس

 . (21)ا ما حصل لوالة عثمانوهذ ،رونهم يؤمَّوأّن ،واحد يدل على أنهم يكونون يف زمٍن
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يت ّمأقال: إّن أهل بييت سيلقون من بعدي من  |وروى أبو سعيد اخلدري أنه

 مية وبنو املغرية وبنو خمزوم. شد قومنا لنا بغضًا بنو أأ قتاًل وتشريدًا، وإّن

خذوا عباد اهلل مية أربعني )ثالثني خ( اّتإذا بلغت بنو أقال:  |أنه أبو ذّر ىورو

 خواًل، ومال اهلل حناًل، وكتاب اهلل دغاًل. 

 

  ــــــ تفنيد الدعوى

ب على إرادة املدح ينبغي مجاع املركَّقبل املناقشة يف هذه الدعوى املخالفة لإل

تصحيح ما ورد فيها من نسبة تفسري هذه األحاديث بإمامة األئمة االثين عشر إىل غالة 

مبا  ،التمّسك بهذه األحاديث هو قول عاّمة الشيعة االثين عشريةالشيعة؛ وذلك ألّن 

معروف يعرفه القاصي والداني من  وهذا أمٌر .ةفيهم الغالة، وليس هو قول الغالة خاّص

وما  ،هذه النسبة وال ندري املصدر الذي استند إليه الكاتب يف .مذهب الشيعة عمومًا

كما أنها غري دقيقة  .قة وجزافية ال يعبأ بهاوعليه فإن النسبة غري دقي. هو مأخذه فيها

ألّن  ؛يف حصرها القول بذلك عند اجلمهور خبصوص ما أمساه )معتدلي النواصب(

تعرض  ْنَم كما هو واضح من كالم كّل ،مجهور أهل السنة قد فهم منها املدح

 ،«مشكل اآلثار»والطحاوي يف  ،«فتح الباري»كابن حجر يف  ،لشرح هذه األحاديث

 هما. ريوغ

 حال فإن املناقشة يف هذه احملاولة مبا يلي:  أّيوعلى  

 نظرة الشموليةحديث هو ال التفسري الصحيح ألّي إّن من شروطاملناقشة األوىل: 

وهذا ما ال نالحظه  .كي يكون تفسريًا موضوعيًا جامعًا؛ جلميع النصوص الواردة فيه

وأهملت  ،انتقائية على بعض األحاديثزت بصورة ألنها ركَّ ؛املذكورة دعوىيف ال

 هي على قسمني:  دعوىواألحاديث اليت أهملتها هذه ال .البعض اآلخر

 وهي روايات االثين عشر.  ،ة مبوضوع حبثناالروايات اخلاّصـ 

ة اليت ترتبط حبصر اخلالفة يف قريش. وحنن نقتصر على الروايات العاّمـ 

 ذكر مناذج من كال القسمني: 
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  ــــــ ايات اخلاّصةأـ الرو

إّن هذا األمر ال ينقضي »قال:  |مسرة عن النيّب ديثما رواه مسلم من حـ 

يف استمرارية هذا األمر ـ أي  فاحلديث واضٌح. (22)«ثنا عشر خليفةاى ميضي فيهم حّت

 ى ينتهي حكم االثين عشر فيه. الدين ـ وعدم انقضائه حّت

ال يزال أمر الناس ماضيًا »قال:  |النيّبما رواه مسلم من حديث مسرة عن ـ 

 ،دح واليتهموم ،يف اتساق األمر بوالية هؤالء وهو صريٌح .(23)«ثنا عشر رجاًلاما وليهم 

واضح  ،سنادمع أنه صحيح اإل ،فلماذا أغفل الكاتب هذا احلديث وأسقطه .هاال ذّم

  !الداللة؟

ال يزال الدين قائمًا »قال:  |من حديث مسرة عن النيّب ضًايأما رواه مسلم ـ 

فإّن )أو(  .(24)«هم من قريشكّل ،ثنا عشر خليفةاأو يكون عليكم  ،ى تقوم الساعةحّت

وعليه . ره يف املقاموليست للرتديد الذي ال معنى لتصوُّ ،يف احلديث للعطف مبعنى الواو

 قيام الدين واستمراره حبكم هؤالء. على  إن احلديث دالٌّف

واضحة على أّن  وفيها داللٌة ،ال الذّم ،يف املدح وغريها نصٌّفهذه األحاديث 

 . دم انقطاعه بوالية هؤالءوع ،حكم هؤالء دعامة لقيام الدين واستمراره

 

  ــــــ ب ـ الروايات العاّمة

ال يزال هذا األمر يف »قال:  |ما رواه البخاري من حديث ابن عمر عن النيّبـ 

 . (24)«ما بقي من الناس اثنان»، ويف لفظ مسلم: (25)«قريش ما بقي منهم اثنان

لقريش يف  ٌعَبالناس َت»قال:  |ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة عن النيّبـ 

 . (27)«وكافرهم لكافرهم ،هذا الشأن، مسلمهم ملسلهم

وعدم خروجها  ،على استمرار اخلالفة يف قريش ةداّلها ريفهذه األحاديث وغ

تفرتض انتهاء اخلالفة باحلقبة اليت سبقت  دعوىثنان، مع أن الاعنهم ما دام يف الناس 

 بهم اهلرج واملرج والفنت يف زمن عثمان.  ظهور هؤالء الوالة الذين عمَّ

دالة على وال ،ا أن نرفع اليد عن هذه األحاديث الواردة يف الصحاحوعليه فإّم 

 ر. يلزم منها ما ُذِكاليت  دعوىأو نرفع اليد عن هذه الاستمرار اخلالفة يف قريش، 
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زيادة عدد األمراء من قبل عثمان على االثين عشر باعرتاف املناقشة الثانية: 

ح هلم دون وما هو املرجِّ ؟!ى املذكورين فقطاقتصر عل ذا، فلمادعوىصاحب ال

وال  ،ونعتربه الغيًا ،وعليه فإما أن نرفع اليد عن العدد الوارد يف األحاديث !غريهم؟

بل هو  ،ـ هذا مع تأكيد النصوص الواردة عليه مجيعًا  معرفة هؤالءموضوعية له يف

وإما أن نأخذ به ونبحث له عن تفسري صحيح يوافق مجيع  ؛القاسم املشرتك فيما بينها ـ

ـ على  ة الذّمكخصوصّي ،ا أن نأخذ ببعض اخلصوصياتأّم .اخلصوصيات الواردة فيها

م هلذه ونرتك خصوصية العدد اليت هي مبنزلة الفصل املقوِّ ،فرض التسليم بها ـ

وال ندري كيف أّن  .للمنهج العلمي وخمالٌف ،األحاديث، فهذا مّما ال سبيل إليه

من دة يف مجيع األحاديث خصوصية العدد الوارأسقط هذا احلديث و دعوىصاحب ال

 ! ؟احلساب بالكّلية

 ،كما استظهره من النصوص ،همقًا بذّمإّن الغرض لو كان متعّلثانية:  وبعبارٍة

بل كان املفروض إما أن يأتي داعي له، وال  ،إىل ذكر العدد مل تكن حاجة حينئٍذ

تهم كما ي، وإما أن يذكر العدد املطابق لوالبالكالم مطلقًا من دون حصر بعدٍد

 حكموا يف الواقع. 

مالحظة خصوصية العدد إّن اإلخبار عن اخللفاء أو األمراء مع ثالث أمّت:  وببياٍن

أن يكون إخبارًا عن  دَُّب ـ ال رناها على سبيل املدح أو الذّمحاديث ـ سواء فسَّيف هذه األ

 دعوىظ يف هذه العلى هؤالء اخللفاء أو األمراء، بينما املالَح عالمة واضحة تدّل

تركيزها على حالة االحنراف اليت ظهرت على يد مجلة من األمراء الذين جتاوز 

استدركت بوجود غريهم  فجاءت احملاولة على ذكر بعضهم، ثّم ،ثين عشرعددهم اال

هو  دعوىفالعمدة يف ال .بذكرهم وإمتام العّدة بهم دعوىميكن ترميم ال ْنممَّ

دون مالحظة ، األغيلمة من األمراءالرتكيز على االحنراف الذي ظهر عند هؤالء 

 . العدد

يف  على االحنراف الذي قد بدأ أو اشتّد دعوىفق مع صاحب الا نّتوتعليقنا هو أّن

ال ينحصر بهم؛ ألن هذا االحنراف قد  الذّم خالفة عثمان بإمارة هؤالء األغيلمة، لكّن

فقد  ؛يد وبين مروانبعدهم من اخللفاء واألمراء األغيلمة من أضراب يز ْنامتّد إىل َم
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جالسًا مع أبي  كنُت»ه قال: عن جّد ،عن عمر بن حييى بن سعيد ،روى البخاري

الصادق املصدوق  ومعنا مروان، قال أبو هريرة: مسعُت |هريرة يف مسجد النيّب

، فقال مروان: لعنة اهلل عليهم غلمة؟ فقال أبو «أميت على يدي غلمة تهلك»يقول: 

ي إىل بين أخرج مع جّد فكنُت .بين فالن وبين فالن لفعلُت هريرة: لو شئت أن أقول

مروان حني ملكوا بالشام فإذا رآهم غلمانًا أحداثًا قال لنا: عسى هؤالء أن يكونوا 

 . (20)«أنت أعلم :منهم، قلنا

منضبط، ولذا  وغري منحصر بعدٍد حنراف يف هؤالء الوالة ممتّدوعليه فخط اال

د حديث األغيلمة عليهم، فال التزام حبصرهم كما طبق جّد عمر بن حييى بن سعي

 ثين عشر عليهم. حديث اال طبيقل بتهو الواقع، وال داعي للتمحُّ

 ْنإّن تفسري حديث األغيلمة السفهاء من قريش بهؤالء وغريهم ممَّأخرى:  وبعبارٍة

 رونفّس طملاذا نرب ، ولكْنكما هو واضٌح ،ويف حمّله ،األمر من األحداث صحيٌح يول

د مؤكَّدد ثين عشر بهم مع زيادتهم على هذا العدد؟ ومع كون خصوصية العحديث اال

عالمة واضحة نصبها  ة العدديعليها يف مجيع نصوص هذا احلديث؟ ومع خصوص

دق ما أخرب به الصا لكي يصّح ؛واضح لدى األمة قها بشكٍلمن حتقُّ دَُّب ال |النيّب

 ؟ |قاملصدَّ

الوارد  ،ثين عشرالالتفسري موافق متامًا ملا ورد يف أحاديث اإّن هذا : قلَت إْن

 ساقه. بإمرتهم يظهر اهلرج واختالل األمر بعد اّت هفيها أّن

ر على مجيع هو التوفُّديث  احلريحماولة لتفس إّن الالزم يف جناح أّي: قلُت

إخفاق  وقد عرفَت .وليس على بعضها ،اخلصوصيات والقيود املأخوذة يف احلديث

 احملاولة على صعيد تطبيق خصوصية العدد. 

 .واحد ـ بل صرحيها ـ اجتماعهم يف زمٍن دعوىإن الزم هذه الاملناقشة الثالثة: 

 :، مثليهم زمنيًاوتوال ،خالف ظاهر النصوص الدالة على استمرار اخلالفة فيهم هذاو

 . (29)«ثنا عشر خليفةاى ميضي فيهم إن هذا األمر ال ينقضي حّت»حديث: 

 فيناقش فيها مبا يلي:  دعوىا الوجوه اليت استدل بها على الوأّم
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  ــــــ وهو ترجيح لفظ األمراء على لفظ اخللفاء ،لمناقشة الوجه األّو

ة وأمري البلد، : إّن لفظ األمري قد يطلق ويراد به آمر السرّياملناقشة األوىل

 ْعيِط ْنَم»قال:  |النيّبيشهد له ما رواه أمحد عن و .كذلك يطلق ويراد به اخلليفةو

وما رواه  ؛(38)«ةما اإلمام جّناألمري فقد عصاني، إّن يعِص ْناألمري فقد أطاعين، وَم

أيضًا عن أبي هريرة أنه كان جالسًا مع مروان ]وكان هو احلاكم واخلليفة بعد 

أبو جنازة، فمّر به  ْتفمرَّ ،معاوية بن يزيد، وكان أبو هريرة واليًا عنه على املدينة[

كان  |النيّب فقد علم هذا ]أي أبا هريرة[ أّن ،أيها األمري ْمُق»سعيد ]اخلدري[ فقال: 

وما رواه ابن عساكر من حديث ابن عمر يف  ؛(31)«ى توضعإذا تبع جنازة مل جيلس حّت

 إمنا تريدون أن تكونوا كفارس والروم ال يرتكون أمريًا إاّل»اخلروج على عثمان: 

 . (32)«قتلوه

بقرينة لفظ اخللفاء الوارد كثريًا يف  ،فاملراد بلفظ األمري هو اخلليفةوعليه 

 انه. يم بكما تقدَّ ،صحيح مسلم وابن ماجة

نا وقلنا بافرتاق معنى األمري عن معنى اخلليفة فإن للو تنزَّاملناقشة الثانية:  

 ن الدليل على دعوى ترجيح لفظ البخاري على سائر الصحاحمل يبيِّ دعوىصاحب ال

 .ه غريه من أصحاب الصحاحْدما مع انفراده بهذا اللفظ الذي مل يوِرسيَّوال األخرى، 

غري  ،شبه األبرت (33)«ثنا عشر أمريًاايكون »هذا مضافًا إىل أن لفظ حديثه الذي رواه: 

فكيف يقّدم دة يف االثين عشر، مبعونة باقي األخبار الوار إاّل ،ذّم أوعلى مدح  داّل

إّن هذا األمر ال ينقضي »حديث:  :صريح يف املدح، مثلوالداللة  هو تاّمعلى غريه الذي 

ى ميضي يت صاحلًا حّتال يزال أمر أّم»، وحديث: (34)«ثنا عشر خليفةاى ميضي فيهم حّت

  !؟(35)«ثنا عشر خليفةا

 ،إنه أسقط مجيع روايات مسلم الوارد فيها لفظ )اخللفاء(املناقشة الثالثة:  

معتربًا هذا ، «ثنا عشر رجاًلا»وهو  ،اكتفى منها بلفظ حمايدو ،وهي مخس روايات

أيضًا ة ذه املّرهو .اللفظ يف صحيح مسلم هو األقوى من سائر الروايات اخلمس األخرى

 من غري دليل. 

ولفظ  ،ة واحدةمع وروده مّر ،نسأل ملاذا يكون لفظ )رجاًل( هو األقوى حينئٍذو
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ًا ات؟! وملاذا يكون لفظ )اخللفاء( مروّيمع وروده مخس مّر ،)اخللفاء( هو األضعف

 باملعنى؟! وهو أن لفظ األمراء هو املروّي ،وال يصّح العكس ،باملعنى وهو األكثر

  

 ــــــ ثين عشرال املدح من أحاديث اال وهو استظهار الذّم ،مناقشة الوجه الثاني

األخذ ببعض األحاديث وطرح  وأنه من باب ،مت املناقشة يف هذا الوجهلقد تقدَّ

هذا مضافًا ملخالفته  .وقد تقدم وجه التوفيق بينها .صحيح البعض اآلخر من غري وجٍه

 ة من داللة احلديث على املدح. لفهم علماء اإلسالم من الفريقني كاّف

 

وأحاديث  ،مة هذا التفسري لألحاديث الذاّمة للملك العضوضءمواوهو  ،مناقشة الوجه الثالث

  ــــــ األغيلمة من قريش

فيها على الظاهر ليست يف مقام  م أن األحاديث مبجموعها بعد محل النّصتقدَّ

فإن موافقة احلديث  وعلى فرض كونها يف مقام الذّم .بل يف مقام املدح ،الذّم

لألحاديث األخرى إمنا يؤخذ به مع توّفر مجيع القيود واخلصوصيات، وقد عرفت 

 نطباق. وصية العدد عن االختّلف خص

وقد  ،تفيدان الغاية «إىل»و «حتى»»من أّن  ،وأّما ما استشهد به هلذا االستظهار

جاءتا يف كثري من ألفاظ احلديث، فما قبلها خيتلف عما بعدهما، كقوله تعاىل: 

فما ، ﴾اأَلْسَوِد ِمْن اْلَفْجِرُكُلوا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكْم اْلَخْيُط اأَلْبَيُض ِمْن اْلَخْيِط ﴿

خيتلف عما بعدها،  «ىحّت»ا بعدها، وعلى هذا يكون ما قبل خيتلف عّم «حتى»قبل 

والفساد من  ة ومنعة وصالحًا، ويكون الذّلوعلى هذا يكون ما قبل هؤالء األمراء عّز

، ل هذا جيدًال توليتهم األمور، كما يكون اإلمساك من أول ظهور الفجر، فتأمَّأّو

قون من أهل مبا ذكره احملقِّ ، فإن إطالقه مردوٌد(34)«ومفهوم الغاية من أقوى املفاهيم

َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم ﴿فقد ذكر الزخمشري يف قوله تعاىل:  ؛اللغة من التفصيل

يفيد معنى الغاية قطعًا، فأما دخوهلا يف احلكم  «إىل»أّن » ﴾َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق

ك: حفظت القرآن من على الدخول قوُل يدور مع الدليل، فما فيه دليٌل ا فأمٌروخروجه

ومقامنا قد دّل الدليل فيه  .(37)«الكالم مسوق حلفظ القرآن كله أوله إىل آخره؛ ألّن
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 «ىحّت»ونفس الكالم جيري يف  .وذكر شواهده ،م بيانهعلى دخول الغاية كما تقّد

ال يزال الدين قائمًا حّتى يكون »ألن التقدير »أخرى، قال الطييب:  الواردة يف نصوٍص

 . (30)«ما قبلها يف أن ما بعدها داخل يف «ثنا عشر خليفةاعليهم 

 

. وكذا الوجه وهو تفسري اهلرج الوارد يف األخبار مبا فعله الوالة ،مناقشة الوجه الرابع

  ــــــ اخلامس

فال وجه لتفسري اهلرج الوارد يف األخبار مبا  دعوىضاح فساد هذه اله بعد اّتإّن

 بوا يف ذلك. كانوا قد تسبَّ حصل يف عهد هؤالء الوالة، وإْن

 وأّما الوجه اخلامس فلم يظهر وجه التأييد فيه. 

 

  ــــــ واحد ك مبا ظاهره اجتماعهم يف زمٍنوهو التمسُّ ،مناقشة الوجه السادس

 .وبصورة انتقائية ،واحدة ألحاديث بعنٍياإىل ينظر  دعوىأّن صاحب ال قد مرَّو

ى ميضي إّن هذا األمر ال ينقضي حّت»حديث:  :مثل ،ان داللة مجلة من الرواياتيب مرَّو

ثنا عشر اى ميضي يت صاحلًا حّتال يزال أمر أّم»، وحديث: (39)«ثنا عشر خليفةافيهم 

 . (48)«خليفة

 

  ــــــ دعوى أخرى للكاتب 

 ثيننصوص االأخرى لتفسري  دعوىورد صاحبها السابقة أبعد تفنيد الدعوى 

 ،منها ما يعارض ما سبق ،معنى آخر حمتمل: وقد روي احلديث بألفاظ كثرية»فقال: 

ة وال ليس عليها السّن ،ويصرف احلديث مصارف أخرى ،لكنه أضعف عند املعارضة

 ،ثنا عشر خليفةا ى تقوم الساعة أو يكونحّت ال يزال هذا الدين قائمًا»مثل:  ،الشيعة

فهذا يصرف معنى احلديث إىل حدوث هذا األمر قبل قيام الساعة  «هم من قريشكّل

كان معنى احلديث فهو أكثر احتمااًل من أن يكون يزيد بن معاوية  وهذا إْن .بقليٍل

 ك النواصب بهذا. ينصراهلل بهم الدين! كما هو متمّس ْنوالوليد بن يزيد ممَّ

ثنا اى يكون ال يزال الدين قائمًا حّت»وهو: ، آخر لسابق لفٌظعلى املعنى ا ويدّل
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ثم خيرج عصابة من  ،الساعة ْيثم خيرج كّذابون بني يَد ،عشر خليفة من قريش

كنز كسرى وآل كسرى... وأنا  ،املسلمني يستخرجون كنز القصر األبيض

 . (41)«فرطكم على احلوض

على أّن هؤالء األمراء يكونون قبل خروج الكّذابني )بني يدي  فهذا اللفظ يدّل

 الساعة(. 

فليس  كان املراد بالساعة هنا اإلرهاصات اليت تسبق يوم القيامة مباشرًة فإْن

 وإمنا قبيل يوم القيامة.  ،وال الثاني ،لثنا عشر يف القرن األّوهؤالء اال

ثنا عشر هم والة كون هؤالء االرة فيكان املراد بالساعة العالمات املبّك وإْن

 . (42)«وفسد بهم أمر الناس بعد صالح ،عثمان الذين كانوا سبب الفتنة

 مبا يلي:  دعوىواملناقشة يف هذه ال

طأه املنهجي يف التعامل االنتقائي مع ر خكرِّيإّن الكاتب املناقشة األوىل: 

ط يف التعاطي مع والتخبُّ رباكعلى حالة اإل على شيء فهو يدّل دلَّ وهذا إْن .األحاديث

 ال يزال هذا الدين قائمًا»فهو يرّكز يف هذه احملاولة فقط على حديث:  .هذه األحاديث

ويرتك باقي ، «هم من قريشكّل ،ثنا عشر خليفةاى تقوم الساعة أو يكون حّت

كما سنشري  ،والوارد فيها العطف بـالواو ،األحاديث اخلالية من هذا الرتديد بـ )أو(

م أن االنتقائية واالجتزائية يف التعامل مع النصوص وقد تقدَّ .ها يف املناقشة الثانيةلبعض

 خالف املوضوعية. 

مه كما توهَّ ،الرتديد راد بـ )أو( يف احلديث املذكوره ال ُيإّناملناقشة الثانية: 

ده )أو( قد تأتي مبعنى الواو العاطفة، وهذا ما يؤيِّ فإّن ؛العطفد به راُيبل  ،الكاتب

، (43)«ى ميضي فيهم اثنا عشر خليفةإن هذا األمر ال ينقضي حّت»مثل:  ،باقي األحاديث

ده بل يؤيِّتوّلي هؤالء، وقيام الدين بني احلديث على حالة التزامن واملالزمة  دّلث يح

ال يزال الدين قائمًا حتى »أعين قوله:  ،نفس احلديث الثاني الذي نقله صاحب احملاولة

ثم خيرج  ،الساعة ْيثم خيرج كّذابون بني يَد ،عشر خليفة من قريشثنا ايكون 

ه يوافق فإّن ؛«كنز كسرى ،عصابة من املسلمني يستخرجون كنز القصر األبيض

 حصول اهلرج بعدهم.  ثين عشر ثّمة على خالفة االمفاد باقي النصوص الداّل
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ان املراد بالساعة ك وإْن» :اًل لقولها مل نفهم معنى حمّصإّن: ةاملناقشة الثالث

ثنا عشر هم والة عثمان الذين كانوا سبب العالمات املبكرة فيكون هؤالء اال

لف وأربعمائة سنة؟! إن أعالمة للساعة هذه اليت تكون قبلها بأكثر من  إذ أّي ؛«الفتنة

 ط يف تفسري احلديث. من التخبُّ ضربًا وما حنسبه إاّل ،ما ذكره خالف الظاهر جّدًا

ه ال ينبغي ه بناء على ما فهمه من املقابلة بني املعنيني فإّنإّناملناقشة الرابعة: 

اعتبار املعنى الثاني معنى آخر للطائفة األوىل من األحاديث، بل هو معنى للطائفة 

. ولذا كان املفرتض فنّيًا حّل التعارض بينهما .على محل )أو( على الرتديد الثانية بناًء

به صاحب احملاولة، حيث بدا عاجزًا عن تفسري الطائفة الثانية بعد  ْموهذا ما مل يُق

 ة سندها. التسليم بصّح

 

  ــــــ ئياالستنتاج النها

ا سبق عدم صحة الدعويني أو احملاولتني السابقتني للكاتب املذكور ضح مّماتَّ

وباحث أكادميي  وهو كاتٌبـ والذي نأمله منه  .يف تفسري أحاديث االثين عشر

وأن يتّم  ،ةة القطعّيأن يعيد النظر يف هاتني القراءتني هلذه األحاديث النبوّيـ معروف 

وال وبيان مداليلها،  ،هذه األحاديث أكثر موضوعية وعلمية يف تفسري التعامل مبنهٍج

وحتديد  ،سالميةة اإلث عن مستقبل األّمما يف مثل هذه األحاديث اليت تتحدَّسيَّ

حيث إن هذه  ؛ز صوابية رأي اإلمامية يف قراءة هذه األحاديثوهذا ما يعزِّ .امصريه

 القراءة تبتين على ما يلي: 

وهذه نقطة مشرتكة بني مجيع  .ال الذّم ،اعتبار هذه األخبار واردة مورد املدحـ 

أن  إاّل .عدا الكاتب املذكور، ضوا لشرح هذه األحاديثعلماء الفريقني الذين تعرَّ

خذ األساس على الفريق اآلخر هو تطبيقه األحاديث وإسقاطها على أشخاص ثبت املأ

وهذا  .يزيد والوليد وحنوهما :من أمثال ،فيها كَّجزمية ال َش هم بصورٍةاحنرافهم وذّم

ه سقط يف لكّن ،هو الذي دفع الكاتب املذكور إىل الفرار من هذه اإلشكالية

كما أوضحناه، فأخفق من  ،التعامل مع النصوصإشكالية االنتقائية واالجتزائية يف 

 هذه الناحية. 
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نشاء والتنصيب هلؤالء اخللفاء االثين اعتبار هذه األخبار صادرة على جهة اإلـ 

كما فهم ذلك علماء اجلمهور، حيث قاموا بإسقاطها  ،وليس على جهة اإلخبار ،عشر

لكنهم اضطربوا وختبطوا ، و|ا عصر النيّبْوعلى واقع اخلالفة واخللفاء الذين تَل

بالبعض منهم لالعرتاف الصريح بالعجز عن  ايف تفسريهم هذا اضطرابًا كبريًا حد

 ألن تفسريها بواقع اخلالفة يعين إعطاء الشرعية لكّل؛ تفسري هذه النصوص وفهمها

 :من أمثال ،رة واجملرمني الذين وصلوا إىل سّدة اخلالفةَجتوّلى اخلالفة من الَف ْنَم

شكالية ص من هذا اإلولذا حاول البعض من علماء اجلمهور التخلُّ .وحنوهيزيد 

ختار كون املراد بهم العدول اف ،ة من إرادة أمثال هؤالءالكبرية لتنزيه ساحة النبّو

إذ العدول على مبنى القوم كثٌر  ؛حمرجِّ ه وقع يف إشكالية الرتجيح بالة، ولكّنخاّص

فيدخل فيهم أمثال  ،عثمانية وإىل عصرنا احلاضر ــ على امتداد الدولة العباسية وال

وعليه فما املعيار  .مع أنهم مل يذكروه ،يعتربونه من والة األمر ـ ْنالرشيد وحنوه ـ ممَّ

يف مثل هذا االختيار واالنتخاب؟ وما الدليل على إرادة هؤالء فقط دون غريهم حبديث 

ص والرجم من ذلك أم هو حمّض التخرُّ ؟ وهل ميكن اجلزم بشيٍء|الرسول

 تهم هلذه األحاديث. اجيب أن جتيب عليها تفاسري القوم وقراء بالغيب؟ هذه أسئلٌة

يف حني  ،إن ظاهر األحاديث تصّدي هؤالء االثين عشر للخالفة بالفعل: قلَت إْن

ثري قال ابن ك .’مام احلسنعدا أمري املؤمنني واإل ،مل حيكموا بالفعل ^أن األئمة

، وهؤالء غري الذين تقول بهم الشيعة؛ ألنهم ملكوا»بعد نقله روايات االثين عشر: 

 . (44)«وأئمة الشيعة مل ميلكوا

ال اإلخبار  ،هذه األحاديث واردة يف مقام اإلنشاء واألمر والنصب إّن: قلُت

بصيغة اخلرب، أي ائتموا  أمٌرـ  «لقريش الناس تبٌع»: |قوله :نظريـ واإلعالم، فهي 

ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي » :أيضًا |قوله :عًا، ونظريَببقريش وكونوا هلم َت

شّراح كما صّرح به بعض ال ،فإن املراد به احلكم واألمر باتباعهم، «من الناس اثنان

 . (45)على مسلم يف هذين احلديثني

 

  ــــــ دات لصدور األحاديث بنحو اإلنشاءاملؤيِّ

فقد  .إشكالية بني املدرستني تكمن يف فهم أحاديث االثين عشر إن أهّم
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محلت مدرسة اخلالفة هذه األحاديث على جهة اإلخبار عن واقع اخلالفة الذي أعقب 

لوا أعباء ألنهم مل يتحمَّ ؛من داللتها ^، ولذا استبعدوا أهل البيت|حياة النيّب

نشاء إىل محلها على اإل ^بينما ذهبت مدرسة أهل البيت .اخلالفة السياسية

 ،ثت عن أن اخلالفة يف قريشوالتنصيب، فهي عندهم على غرار األحاديث اليت حتدَّ

كانت واردة  فإن هذه األحاديث وإْن .أن تكون اخلالفة فيهم دَُّب وأنه لو بقي اثنان فال

 .كما صرح به بعض علماء اجلمهور ،راد بها اإلنشاءها ُيولكّن ،بنحو اجلملة اخلربية

ال يزال هذا األمر يف »تعليقًا على ما رواه مسلم:  ،فقد ورد يف هامش صحيح مسلم

يث يدل على دواسُتشكل بأن ظاهر احل»ما نّصه:  ،«قريش ما بقي من الناس اثنان

مع أنه قد خرج عنهم واستقّر يف  ،وانتفائه عن غريهم ،بقاء هذا األمر يف قريش

أوردها يف  ،جيب عنه بعّدة أجوبةأفكيف يكون خربه مطابقًا للواقع؟ وقد  غريهم،

كان لفظه لفظ اخلرب،  وإْن ،ن املراد باحلديث األمرإ :منها ،الفتح ـ أي فتح الباري ـ

من أن اخلرب فيه خرب عن  ،ويقرب منه ما قاله القرطيب .وهو ما استظهره ابن حجر

نشاء والتنصيب عبارة عّما حال فإن الشواهد الدالة على اإل أّيوعلى  .(44)«املشروعية

 يلي: 

على استمرار  : إن املعطيات الروائية املستفادة من حديث الثقلني ـ الداّلاًلأّو

ومن حديث أن  ،ى ورودهم مع القرآن على احلوض ـحّت ^مامة يف أهل البيتاإل

ديث االثين عشر خليفة الدالة ى قيام الساعة، ومن أحااخلالفة ال خترج من قريش حّت

ى حصول اهلرج واملرج قبل قيام الساعة، ومن حديث أن على استمرار اخلالفة فيهم حّت

مضافًا لروايتنا اخلاصة يف أن  ،يتته ميتة جاهليةمات وهو ال يعرف إمام زمانه فم ْنَم

األرض من اخلالفة  د عدم خلّوهذه املعطيات تؤكِّ كّل ،ةاألرض ال ختلو من حّج

القرشية واستمرارها، واحلال أن محل أخبار االثين عشر على جهة اإلخبار يلزم منه 

أموي أو عباسي افرتضناه يف  األرض من اخلالفة القرشية مبوت آخر خليفٍة خلّو

من  غاية األمر أنه قد منع مانٌع .نشاءمن محلها إذن على اإل دَُّب احملاوالت السابقة، فال

، ها بالعدد تارًةءخلفا |وهو اخلالفة اليت نّصب النيّب ،نشاءق هذا اإلق متعلَّحتقُّ

وباالسم واللقب ثالثة، فهذه  ،ومن هاشم ،ككونهم من قريش ،وبالصفة أخرى
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ق اليت مل تتحقَّ ،ن اخلالفة يف قريشإ :اخلالفة هي على غرار اخلالفة املنشأة حبديث

ديث جنيب ما جييب به اخلصم يف تلك األحا فكّل .العرتاض املانع باعرتاف اخلصم

 . عنه حنن يف هذه األحاديث

 :وكذلك يف حديث ،اخلالفة القرشية الواردة يف أحاديث االثين عشر إّنثانيًا: 

واحدة ال ميكن  ع هلا، هي خالفٌةَبَتوأن الناس  ،ن اخلالفة يف قريش ال خترج منهاإ

اجلمهور ـ مّلا الحظوا انقطاع اخلالفة م تصريح بعض أعالم وقد تقدَّ .تفكيكها

جاءت بصورة اجلملة  القرشية بعد احلكم العباسي إىل اليوم ـ أن هذه األحاديث وإْن

وعليه فإذا كانت هذه األخبار صادرة  .أن املراد بها اإلنشاء والتنصيب إاّل ،اخلربية

واملراد بها  ،يةبنحو اإلنشاء فكذلك أحاديث االثين عشر جاءت على نهج اجلملة اخلرب

 وهذه أقوى قرينة على دعوى التنصيب.  .نشاءاإل

وبصورة  ،يف إبالغ فكرة االثين عشر |إن االهتمام البالغ من النيّبثالثًا:  

ويف مستقبل  ،يدل على أن هلؤالء االثين عشر دورًا وشأنًا يف الدين ،ةرة إىل األّممكرَّ

 .ا االهتمام البليغ من صاحب الرسالةفأمرهم خطري يتناسب مع هذ .ةلة واألّماالرس

وحتذير لألمة  ا هو ذمٌّطرح هذا السؤال: ال خيلو أن يكون هذا اإلخبار إّمُي وحينئٍذ

كان  وإْن !كان مدحًا فكيف يدخل فيهم الظلمة؟ فإْن .وتبشري بهم أو مدٌح ،منهم

  !سالم بهم؟ة على اعتزاز اإلًا فماذا نفعل باملواصفات املادحة الداّلذّم

أن  دَُّب فال .الكالم يف التفسري ولكّن .أنه للمدح وجوابًا على ذلك نقول: ال شكَّ

ة حكمت بهذه وحيث ال توجد ثّل .ة صاحلة تنطبق عليهم تلك املواصفات املادحةجند ثّل

 ال اإلخبار.  ،أن يكون على وجه اإلنشاء دَُّب املواصفات فال

قول: إن اخلصوصيات الواردة بشأن أخرى فن وميكن تقريب هذا الوجه بعبارٍة 

هؤالء االثين عشر يف األحاديث الواردة بشأنهم غري منطبقة على غري أئمة أهل 

سالم بهم، وال من جهة استمرار وال من جهة اعتزاز اإل ،ال من جهة العدد ،^البيت

تهم، وال من ءتهم وكفاوال من جهة صالحّيحصول اهلرج واملرج،  ىحّتاخلالفة فيهم 

، وال من سائر اجلهات األخرى واملواصفات |كونهم من بين هاشم وعرتة النيّب جهة

وعليه فإذا مل يكن لألحاديث معنى بناًء  .واخلصوصيات الواردة يف أحاديث الفريقني
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مهملًة وال حمّصل  تكان أن تكون صادرة على جهة اإلنشاء، وإاّل دَُّب على اإلخبار فال

 هلا. 

عند علماء اجلمهور  «إن هذا األمر ال ينقضي»: |ل النيبر قولقد ُفسِّرابعًا: 

كما روي من  .(47)مارة، وليس باحلكم واإلسالم والدين وصالح املسلمنيبعزة اإل

إن هذا »: |قال: قال رسول اهلل ’بن احلسني طرقنا ما يعضد ذلك عن اإلمام علّي

أن  كَّوال َش .(40)«...×، تسعة من صلب احلسنياألمر ميلكه بعدي اثنا عشر إمامًا

، فهو |أمر الدين الذي كان بيد الرسول «إن هذا األمر ميلكه بعدي» :املراد بقوله

 ة، وليس املراد به أمر احلكم فقط. بعده من األئّمنْ مَل

: (49)انّبحه ابن ِحالذي صحَّ ،د من حديث سفينةوإنه قد روى أبو داوخامسًا: 

د أيضًا: ووكذلك ما رواه أبو داو. (58)«ثم ملٌك بعد ذلك ،يت ثالثون سنةاخلالفة يف أّم»

يهلكوا فسبيل  وثالثني أو سبع وثالثني، فإْن تدور رحى خلمس وثالثني سنة أو سّت»

فإن هذين اخلربين قرينة قوية  .(51)«مل يقم هلم دينهم يقم هلم سبعني عامًا هلك، وإْن ْنَم

استمرار اخلالفة إىل قيام ة على اّلعلى إرادة التنصيب يف أحاديث االثين عشر الد

 وليس انقطاعها إىل ثالثني سنة. الساعة، 

  

  ــــــ اخلتام

دة الباحثني إىل إعادة النظر يف قراءة الرتاث الروائي قراءة جمّر يف اخلتام ندعو

ثين ما أحاديث األئمة االسيَّوال بعيدة عن التعّصب والتحّيز املذهيب،  ،وموضوعية

لضمان  ؛ةراد هلا أن تكون منارًا لألّمُي نواليت كا ،املقطوع بصدورها ،عشر

ل وللقول بغري علم والرجم بالغيب يف ها لألسف وقعت موضعًا للتمحُّمسريتها، ولكنَّ

من  ،|مّما قد يكون ـ أحيانًا ـ استخفافًا حبديث النيّب ،تفسريها وبيان مقاصدها

ت اهذا ال مينع من تقديم حماوالت وقراء كّنحيث يشعر القائل بذلك أو ال يشعر، ول

هلل أواًل  ونسأل اهلل السداد يف القول والعمل، واحلمُد .جديدة يف هذه األحاديث

 ى اهلل على حممد وآله.وآخرًا، وصّل

 



 پیراسته)

 

هـ م ـ  ــ خريف وشتاء  و  ــ العددان  و  ــ السنتان  نصوص معاصرة  

191 

الهوامش
                                                      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

هـ م ـ  ــ خريف وشتاء  و  ــ العددان  و  ــ السنتان  نصوص معاصرة  

190 

                                                                                                                                 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 الشريف احلديث رواية على تعقيدات وقفٌة
 

 د. الشيخ حامد اإلصفهاني

 السيد حسن علي الهاشميترجمة: 

 

 ــــــ متهيد

ما يتعلق بدائرة أحكام الدين االجتماعية، وهما: الرؤية  هناك رؤيتان يف

والرؤية الدينية اخلارجية. ويف الرؤية الدينية الداخلية ال مناص لنا من  ؛الدينية الداخلية

 %ن ما يقرب من إإذ  ؛مواجهة آفات الرجوع إىل احلديث يف دائرة املسائل االجتماعية

من السنة الشريفة ـ اليت هي املصدر الثاني يف التشريع ـ عبارة عن أحاديث اآلحاد )غري 

من  إىل إعادة النظر يف النصوص. إن الروايات املتواترة ـ األعّممتواترة(، وهذا يضطّرنا 

استطعنا تشخيص  فإْن؛ ة يف دائرة املسائل االجتماعيةالقولية أو الفعلية ـ نادرة، وخاّص

قة باملسائل اآلفات وحتديد املخاطر الكامنة يف االستناد إىل الروايات املتعّل

معها بالشكل الصحيح، فإن املنحى  االجتماعية، وتلمسنا الطريق إىل التعاطي

سأعمد إىل إيضاح ـ بعد تعداد اآلفات ـ ر أحيانًا. وعليه فإنين االستنباطي سوف يتغّي

 دة يف مواجهتها. ويف نهاية املطاف سأدلي باحلصيلة النهائية هلذا البحث.الطرق املتعّد

 ثباتية.؛ واحليثية اإلإن حلجية الرواية حيثيتني، وهما: احليثية الثبوتية

 ،×باالطمئنان بصدور احلديث عن املعصوم أما احلجية الثبوتية فهي رهٌن

يكون الشخص قد مسع الرواية من  وحتصل هذه الطمأنينة من طرق خمتلفة، كأْن

 بنفسه مباشرة. ×املعصوم

 فتحصل من الطرق غري احلضورية. وأما احلجية اإلثباتية
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نسداد الطريق الثبوتية أمامنا. وعليه فإن واملقدور لنا هنا هو احلجية اإلثباتية؛ ال

 ية اإلثباتية فقط.حبثنا هذا ناظر إىل احلّج

إن االستناد إىل األحاديث يف دائرة احلقوق االجتماعية حيتوي على مشاكل 

ما يتعلق باملسائل االجتماعية  ة، ال نواجهها يف املسائل العبادية واألخالقية. ففيخاّص

الء مبدركاتهم وجتاربهم اخلاصة، وعليه ال يستطيع هؤالء هناك تشّبث من قبل العق

ة. وعليه فإن التسامح العقالء التسليم ألّي حكم يتعارض وهذه اإلدراكات اخلاّص

الطرف الذي نشهده جتاه بعض األحكام الفردية ال ميكن مشاهدته هنا؛  وغّض

قة ل املتعّلوذلك الرتباط ما حنن فيه حبقوق الناس. وبطبيعة احلال فإن املشاك

ن إولكن حيث  ،باالستناد إىل احلديث يف الدائرة االجتماعية ال ختتص بهذه الدائرة

التبعات النامجة عن االستناد إىل احلديث يف هذه الدائرة ترتبط بأرواح الناس وأمواهلم 

 ية خاصة.وأعراضهم فإنها ستحظى بأهّم

يف الكتب  ما يلي سوف أشري إىل سبع مشاكل هامة، وهي مبثوثة ويف

 واحدة منها. األصولية والفقهية، وقد ذكرها العلماء واقرتحوا حلواًل لكّل

جند أن العلماء من خالل تأسيس بعض األصول العقالئية، من قبيل:  فمثاًل:

ويصدرون  ،يعمدون إىل اعتماد رواية خاصة «عدم النقيصة»أو  «عدم الزيادة»أصل 

 يأخذ مجيع هذه اآلفات واملشاكل بنظر د أن املرء حنيْيبساطة. َب احلكم بكّل

االعتبار مجلة واحدة يسعى إىل التفكري بطرق أساسية حلّل هذه املشاكل. فهل 

ني جتاهل مجيع هذه املشاكل، ميكن من خالل أصل عملي واحد أو أصلني عملّي

جملّرد االستناد إىل روايات  ؛وإصدار أحكام باإلعدام ومصادرة األموال وما إىل ذلك

ميكنه إلغاء  هذه اآلفات واملشاكل؟ هل هناك أصٌل حاد اليت هي عرضة لكّلاآل

ن من إصدار لكي نتمّك ؛مجيع املشاكل اليت تكتنف االستناد إىل رواية واحدة

مطمئنة؟ وهذا هو مكمن  ستنادًا إىل تلك الرواية بنفٍسااألحكام املشّددة واملغّلظة 

فإن املسألة يف  ،تماعية ودائرة األمور العباديةيف تفريقنا بني دائرة األمور االج السّر

وإن اخلطأ يف دائرة  ،صل بدماء الناس وأرواحهم وأعراضهماألمور االجتماعية تّت

ي إىل نتائج كارثية كتلك ال يؤّد ،بسبب االستناد إىل رواية واحدة ؛األمور العبادية
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 :التاليب على املسائل االجتماعية. وإليك بيان هذه املشاكل على النحو اليت ترتّت

: إن رواية احلديث ـ عند الشيعة وعند السنة على السواء ـ يف القرنني األولني اًلأّو

ة حول مسألة كانت تتّم يف الغالب مشافهة. وإن االختالف بني الشيعة وأهل السّن

د أن ْيالشيعة يقولون كان هناك تدوين للسنة، َبف ؛الكتابة ال يتنافى مع هذه احلقيقة

وإذا كان هناك تدوين  ،هذا التدوين مل يكن شاماًل حبيث يستوعب مجيع الروايات

أحد أن  ِعفلم يدَّ. فقد كان بني مرحلة التدوين وبني مرحلة السماع فرتة زمنية طويلة

 ويف احلّد ،ي العكسعد السماع مباشرة، بل قد ادُّْيعملية التدوين كانت تتّم ُبَع

ل عملية التدوين والسماع أسبوعًا كاماًل يف احلّد املتوسط كانت الفرتة اليت تتخلَّ

والد الشيخ البهائي، والشهيد الثاني يف ك ،صّرح أكثر علماء الشيعة ، حيثاألدنى

بأن إمكانات الكتابة يف صدر اإلسالم ال ميكن مقارنتها باإلمكانات  ،علم الدراية

الم واحملابر وغريهما حبيث قد كانت أدوات الكتابة من األقلرة يف عصرنا. املتوفِّ

وال مسجالت  ،مل تكن هناك أقالم حربحيث  ،طويلة ق عملية الكتابة فرتًةتستغر

 ٍةوما إىل ذلك. إمنا كانت األدوات عبارة عن ريشة أو قصبة تغمس يف دوا ،صوتية

لود أو األخشاب. وعليه نادرًا ما كان على اجل ليكتب مبا حتمل على رأسها من حرٍب

 فق تدوين احلديث مع مساعه مباشرة.يّت

وال خيفى ما للنقل الشفهي من مشاكل، من قبيل: النسيان، وثقل السامعة، 

مبعنى أن هناك من الناس  ،ظ، وما إىل ذلك من املعضالتواخلطأ يف السماع والتلّف

ل يبّد ْنيح، وهناك من الناس َمصح ال يستطيع النطق ببعض احلروف بشكٍل ْنَم

 أقرب إىل ذهنه. الكالم املسموع بكالٍم

ى ما قبل تدوين الكتب األربعة ـ عند الشيعة ـ ومن ناحية أخرى نعلم أنه حّت

 ة ـ عند أهل السنة ـ كانت الغلبة يف رواية احلديث للمشافهة، وإّنوالصحاح السّت

 الحقة. التدوين جاء يف فرتٍة

يف القرن الثالث أو الثاني. وهذه احلقيقة  احلروف العربية مل تنقط إاّل: إن ثانيًا

تعكس مشكلة ال ميكن االستهانة بها. فقد كان املسلمون األوائل يعتربون تنقيط 

القرآن بدعة، وكان أمر تنقيط كلمات القرآن شبيهًا بظاهرة ترمجة القرآن يف 
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ل اجملرم رفعت حتوَّ م إىل اجملرم، وإْنحفرت حتّول احملر العصور القريبة. فالنقطة إْن

وكيف ميكن له التمييز  ؟!ى للقارئ أن يعرف املعنى املرادإىل احملرم. فلوال النقطة أّن

فإننا  ،البلوغ أو العكس؟ ومن هنا نشأت مشكلة حتديد سّن ،بني السبعة والتسعة

ل جيب أن نضع لوال التنقيط ميكن لنا قراءة السبعة تسعة، وقراءة التسعة سبعة. وه

عنه  َني الرجل وبني املرأة ـ إذا أّم مجاعة النساء ـ حائاًل أم يكفي أن يبتعْدبني املصّل

هذا يتوقف على التفريق بني الشرب والسرت الوارد يف الرواية اليت تبني  إّن ؟مبقدار شرب

(! فهل حيث اشرتط أن يكون بينه وبينهن )سىرحكم إمامة الرجل جلماعة النساء، 

راد هو )شرب( أو )سرت(؟! وما إىل ذلك من االختالفات األخرى الناشئة عن هذه امل

 هلذه العلة. الظاهرة. وإن أكثر النسخ البدل معلولٌة

وعندما عقد العزم على مباشرة التنقيط مل يكن هناك من طريق يف الكثري 

ن االجتهاد م من الكلمات سوى االجتهاد البحت. وعليه فإن الذي بلغنا إمنا هو خليٌط

 واحلدس واخلطأ يف القراءة والتصحيف. والظّن

ة ثون والرواة من الشيعة والسّنفقد أجاز احملدِّ .«النقل باملعنى»: مشكلة ثالثًا

عن حكم نقل  ×النقل باملعنى. وقد روى اجمللسي روايات يسأل فيها الراوي اإلمام

إذا أردت املعنى فال »ر حفظ أصل األلفاظ؛ فيجيبه اإلمام: مضمون كالمه إذا تعّذ

 .«بأس

آخر من العلماء إىل اعتماد القدر  وبعٌض &الربوجردي السيدومن هنا ذهب 

املشرتك بني الروايات؛ إذ مل يعتربوا خصوصية لأللفاظ. كما كان الوحيد البهبهاني 

على يقني من أن هذا اللفظ  حيتاط يف مسألة تقديم وتأخري األلفاظ، ويقول بأنه ليس

 .×كالم اإلمام رًا يف نّصمًا أو متأّخكان متقّد

وهي مشكلة جديرة باملالحظة والتدّبر، سواء  .: مشكلة الوضع والتدليسرابعًا

عي وجدت أن مجيع ة. ويف حدود تتبُّيف اجلوامع احلديثية الشيعية أو كتب أهل السّن

 .األوىل يعرتفون بوجود الوضع يف روايات الشيعة ثني وغري احملّدثني يف املرحلةاحملدِّ

: هناك «ال حيضره الفقيه ْنَم»من ذلك ما قاله الشيخ الصدوق يف كتابه و

من وضع الغالة ـ لعنهم  «ًا ولي اهللأشهد أن أمري املؤمنني علّي»إن عبارة  :روايات تقول
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 .اهلل ـ

على يقني من أن يف : حنن «املدخل إىل عذب املنهل»وقال الشعراني يف كتاب 

ألف حديث هناك مخسني حديثًا موضوعًا. ثم قال: هناك يف االستبصار مخسون  كّل

األدنى ال ميكن  باب حديثًا واحدًا يف احلّد ن وألف باب، وإن هناك يف كّلاومئت

 ،غًا فيهح الكتاب هذا الكالم من الشعراني مباَلنسبته إىل اإلمام. وقد اعترب مصّح

 .«فهدة على املؤلِّالع»حيث قال: 

سنادها إىل إهناك يف أصول الكايف روايات ال ميكن  :&اخلوئي السيدوقال 

 ا أشار اآلخرون إىل ظاهرة الوضع.قطعًا. كم ×املعصوم

كان هناك من كالم فهو  أن ينكرها، وإْن فهي حقيقة ال ميكن ألحٍد

بعد اإلميان بأصل  ،ية والكيفيةيقتصر على بيان هذه الظاهرة من الناحية الكّم

 ثبوتها.

خ. فإن أغلب نسخ الكتب الروائية اليت وصلت إلينا : مشكلة وضع الُنَسخامسًا

وعملية االستنساخ هلا  .ف نفسه، بل هي استنساخ عن خمطوطتهمل تكن خبط املؤلِّ

والتصحيف واخلطأ يف القراءة، أو استحالة القراءة.  الوضع والدّس :هاومن مشاكلها،

خمطوطة لكتاب الكايف أمكن لنا العثور عليها يف دار احلديث ترقى إىل  أقدم وإّن

 ما حتتوي على بعضها.ة الكايف، وإّنالقرن السادس، وهي ال تشتمل على مجيع ماّد

قني واملصححني هي إن من مشاكل االستنساخ اليت أشار إليها بعض احملّق

له  ذ شفيعي كدكين يف مقاٍلالتغيريات العقائدية. وهذا التعبري قد استعمله األستا

 بشكٍل إذ يقول: أحيانًا يبادر الناسخون إىل كتابة النّص ،منشور يف جملة بهارستان

 .ار النيسابوريفه العّطملؤلِّ ،ل لذلك بكتاب منطق الطريمثَّ ينسجم مع عقائدهم. ثّم

لنسخ قد فاته على مجيع اخللفاء، غري أن خمتلف اار يثين يف مؤلَّوقال: لقد كان العّط

حبيث  ،منطقة هذا التغيري كان يف كّل وإّن .ي وكيفيعلى تغيري كّم ْتاحتَو

 العثور فيها على تلك النسخة. ينسجم والعقائد السائدة يف تلك املنطقة اليت متَّ

ل إىل الكتاب الذي يستنسخه. ومن اها الناسخ كانت تتسلَّإن العقيدة اليت يتبّن

من نسخ  ة يف الكايف. ففي واحدٍةالقرآن املروّي النماذج على ذلك روايات حتريف
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أخرى جند  ضت للتحريف. ويف نسخٍةسبعة آالف آية تعرَّ الكايف هناك رواية تقول: إّن

وا ما ضح من ذلك أن النّساخ قد أقّرهذا العدد يرتفع إىل سبعة عشر ألف آية. ويّت

اكل أخرى، من يناسب عقيدتهم. وبطبيعة احلال قد حتتوي نفس الرواية على مش

 املشتملة على مشاكل سندية. ،سائر روايات التحريف :قبيل

: مشكلة اإلسناد واملسائل الرجالية. فمتى بدأ االهتمام بتسجيل سادسًا

موا بعض اإلجابات عنه. ثم األسانيد؟ وقد طرح املستشرقون هذا التساؤل أيضًا، وقدَّ

د أن املشكلة الرئيسة تكمن يف أننا ْيَب ،ذلك كان ثابتًا منذ البداية إننا نفرتض أّن

يف حني ، نعمل على تقييم هذه السالسل السندية اعتمادًا على توثيقات علماء الرجال

مبعنى أن النجاشي مثاًل عندما يقوم بتوثيق ، لأن سند هذه التوثيقات يف نفسه مرَس

ى حّت إذ ال يذكر سنده، كما أنه مل يكن مباشرًا ؛اًليكون توثيقه له مرَس شخٍص

 يكون توثيقه حّسيًا.

وقد ذكر السيد اخلوئي هذا اإلشكال أيضًا، ثّم أجاب عن ذلك بأننا على 

إىل عصر النجاشي قد مّت تأليف أكثر  ×اطمئنان من أنه منذ عصر اإلمام الصادق

لت مستندًا للنجاشي. إال أن هذه الكتب هي اليت شكَّ من مئة كتاب رجالي، وإّن

أن يتساءل: من خالل هذا التربير ميكن  مقبولة؛ إذ ميكن لشخٍصهذه اإلجابة غري 

تربير اإلرسال يف احلديث نفسه أيضًا، بأن يقال: منذ عصر الطوسي إىل عصر اإلمام 

كان ذا إوالشيخ الطوسي قد اعتمد عليها.  تدوين مئات األصول، وإّن مّت ×الصادق

يف احلديث نفسه؟ إن  شكاٌلاإلرسال يف السند ال إشكال فيه فلماذا يكون هناك إ

 َظولألسف الشديد مل حت .ةجاّد مشكلة اإلرسال يف اإلسناد والتوثيقات مشكلٌة

 باالهتمام املناسب.

ة قد أذعنوا يف اجلملة بأن للمعصوم ـ غري حيثية ن الشيعة وأهل السّنإ: سابعًا

 ؛يثية الفرديةاحل :أيضًا، وهما عبارة عنتني أخريني الوحي واإلخبار عن الوحي ـ حيثّي

واحليثية احلكومية. أما احليثية الفردية فتشمل أمورًا من قبيل: أكل الطعام، واملشي، 

اليت تصدر وما إىل ذلك. وأما احليثية احلكومية فهي عبارة عن األحكام  ،واختيار الزوجة

 اخلاصة.أحيانًا من أجل حّل املشاكل، وهي ترتبط باألوضاع والشرائط 
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 التمييز بينها. فنحن ال نعلم أّي نة هنا أن هذه احليثيات مل يتّمواملشكلة الكام

تعبري الشهيد الصدر ـ سلوك  سلوك هو ـ على حدِّ وأّي ،سلوك هو سلوك حكومي

 غًا عن اهلل.تبليغي يصدر عن اإلمام باعتباره مبلِّ

 ،وحدهاهذه املشاكل السبعة مشاكل االستناد إىل احلديث ال تقتصر على إن 

املشاكل هي هذه املشاكل  د أن عمدةْيبل رمبا كانت هناك مشاكل أخرى، َب

 السبعة.

أحد بمن هذه املشاكل  لوا يف مواجهة كلٍّوإن فقهاءنا وعلماء أصولنا قد توسَّ

 املشكلة. األصول العقالئية، واكتفوا به يف حّل

ى هذه املشاكل، فهل ًا حيتوي علوقلنا له: إن لدينا نّص ،د أننا إذا سألنا نبيهًاْيَب

ميكنه أن حيّل مجيع هذه املشاكل؟ سيجيب بالنفي. فكيف يسوغ لنا أن  هناك أصٌل

ى اآلن من ن حّتبالقتل أو العقوبة استنادًا إىل نصوص مل نتمكَّ حنكم على شخٍص

إننا نروم إصدار  !وهل ميكن رفع هذه املشاكل أساسًا؟ !رفع هذه املشاكل عنها؟

يف مسألة دية القتل يف  :فمثاًل !ذه النصوص، فكيف نقوم بذلك؟حكم انطالقًا من ه

تغّلظ »تقول:  واحد، واحدٌة األشهر احلرم، هناك روايتان يف أصول الكايف ذات سنٍد

عملنا باألوىل وجب على اجلاني ـ طبقًا  فإْن ؛«تغّلظ العقوبة»، واألخرى تقول: «الدية

تومان. وبناًء على الرواية  مليونر خبمسة عشر للحسابات احلديثة ـ أن يدفع زيادة تقدَّ

ة مع إضافة عقوبة أو جمازاة خاّص ،الثانية وجب على اجلاني أن يدفع دية بنفس املقدار

ب بإصدار حكمني خمتلفني، غري الدية. مبعنى أن تغيريًا طفيفًا يف اللفظ قد تسبَّ

ث الدية االعتيادية، وهي تبلغ ر بثلويتعني على اجملرم طبقًا ألحدهما أن يدفع زيادة تقدَّ

 تومان. مليوناآلن أكثر من مخسني 

هذه االجتاهات عمومًا  زاء هذه املشاكل اجتاهات خمتلفة. وإّنإلقد ظهرت ب

 هذه االجتاهات عبارة عن:  هي نفسها اليت نشأت يف مواجهة خرب الواحد. وأهّم

هذه املشاكل : طريقة أهل احلديث، حيث كانوا يتجاهلون جاه األولاالّت

هم ويأخذون خبرب الواحد على إطالقه. وبطبيعة احلال كانت هلم مالحظاتهم، ولكّن

سواء يف الفقه أو غري الفقه )التاريخ  ،كانو يف اجملموع يذعنون ملفاد خرب الواحد
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 جتماع وما إىل ذلك(، دون تفريق.والعقائد وعلم اال

ل يف القرن الثاني عشر وقد اتضح هذا االجتاه يف املراحل الالحقة، وحتّو

 ار واسع يف احلوزات الشيعية.والثالث عشر إىل تّي

بزعامة الشيخ املفيد والسيد املرتضى. ثم  ،جاه البغدادي: وهو االّتجاه الثانياالّت

خرب الواحد  هذه اجلماعة مل توِل بهذه املدرسة مرحلة االزدهار. إّنتالهما ابن إدريس ليبلغ 

 .«[هي ]أخبار اآلحاد ما هدم اإلسالم إاّل»إدريس يف مقدمة السرائر:  اعتبارًا، بل قال ابن

ض الشيخ وقد مّت تعديل هذه املدرسة األصولية على يد الشيخ الطوسي. فقد تعرَّ

مة جاء بعد ذلك دور العاّل واختار منه مبنًى معتداًل. ثّم ،هلذا املوضوع «ُعّدة األصول»يف 

 نضجًا.ي ليجعل هذه النظرية أكثر احلّل

جاه التفكيكي، حيث يتّم التفكيك بني الروايات : هو االّتجاه الثالثاالّت

ني من الشيعة، جاه املشهور بني األصولّيالفقهية والرويات االعتقادية. وهذا هو االّت

 والشهيد الثاني والشيخ األنصاري.لشهيد األول كا

 معتربًا، وأما يف الفقه فهو معترب.جاه ال يكون خرب الواحد يف العقائد وطبقًا هلذا االّت

من مشاهري علماء أهل السنة، وهناك  اه عدٌدف يتبّن: اجتاه متطرِّجاه الرابعاالّت

ودافعه إىل  .هذا االجتاه ينكر احلديث باملطلق به أيضًا. إّن ونقليل من الشيعة يقول نزٌر

ت هذا ماعة اليت تبنَّاجل ْتذلك هو هذه اإلشكاالت اليت ذكرنا بعضها آنفًا. وقد ُعرَف

باالتساع واالنتشار. وقد ظهر أول  ار آخٌذ، وهم تّي«ونالقرآنّي»االجتاه بني أهل السنة بـ 

فات من قبيل: ل هذا االجتاه مؤلَّواصله بعض العلماء املصريني. ومتثِّ األمر يف اهلند، ثّم

 .«اإلسالم هو القرآن وحده»، أو «القرآن كفى مصدرًا للتشريع»

إذ يقول بعدم حجية خرب الواحد يف  ؛جاه العالمة الطباطبائي: اّتجاه اخلامساالّت

العقائد والتاريخ واألمور  جمالغري الفقه، فال يكون خرب الواحد معتربًا عنده يف 

 الطبيعية، وما إىل ذلك من العلوم غري الفقهية، وإمنا هو معترب يف الدائرة الفقهية فقط.

يف كتبنا الفقهية على حنو ضمين، وهو يعود  موجوٌدجاه : اّتجاه السادساالّت

جامع املدارك،  نساري يفاالسيد أمحد اخلوكإىل عدد من الفقهاء املعاصرين، 

يوسف صانعي. حيث يتعامل هذا  والشيخيف فقه اإلمام الصادق،  والشيخ مشس الدين
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 شديد. ق بالدماء باحتياٍطما يتعلَّ االجتاه مع خرب الواحد يف

ل مبسألة الزنا جند الشيخ حممد جواد مغنية يف فقه اإلمام الصادق ميثِّ :فمثاًل

ويف غري احملرم  ،مل يكن حمصنًا م هو القتل، وإْنم. وحكم الزنا باحملَربذات احملَر

م جيلد يف املرة األوىل، والقتل عند تكرار املوبقة. وأما بالنسبة إىل الزنا بذات احملَر

ضح منها ما إذا كان املراد من . ودليلهم على ذلك رواية مل يتَّفهو القتل من املّرة األوىل

ب احملرم هو احملرم السبيب أو النسيب. ذهب املشهور إىل العمل بإطالق الرواية، ورتَّ

أن أمثال السيد اخلوانساري  حكم القتل على القرابة السببة والنسبية على السواء. إاّل

بالدماء فإن االحتياط يلزمنا باالقتصار على القدر  قن املوضوع هنا يتعلَّإحيث  :يقولون

حتت  نساري هذا الكالم يف حبٍثام النسيب. وقد نقل السيد اخلون، وهو احملَراملتيقَّ

من كتاب جامع املدارك. كما يذكره الشيخ  ،«ُيقتل يف الرابعة أو الثالثة»عنوان 

بذلك ما  لرواية. وشبيٌهيوسف صانعي يف حبث اختالف دية الرجل واملرأة على هامش ا

ال  «الرّدة»ق مبوضوع ما يتعلَّ يف»قاله الشيخ يف التبيان، حيث يقول يف تفسري آية النبأ: 

ن أن هذا . وعليه يتبيَّ(1)«!ك خبرب الفاسقميكن االعتماد على خرب غري الفاسق، فما ظّن

دة، وعليه ال دًَّا بالنسبة له. ففي موضوع مثل الرّدة هناك عقوبة مشاملوضوع كان هاّم

 ينبغي التعويل فيها على مثل خرب الواحد.

يبدو لي أن علينا االحتياط يف دائرة املسائل االجتماعية واحلقوقية للناس، سواء 

مبعنى أنه يتعّين علينا توسيع دائرة االحتياط  ،يات املدنيةيف الدماء أو األموال أو احلّر

سرية العقالء قائمة على االحتياط إذا كان نساري. كما أن االذي دعا إليه السيد اخلو

ى إذا كان املستند صحيحًا أو قًا بالدماء أو احلقوق البديهية للناس، حّتاألمر متعلِّ

االستناد إىل خرب الواحد يف األمور اهلاّمة  موثوقًا من الناحية الفقهية. ويف الواقع فإّن

 عن االحتياط. بعيٌد
 

 

الهوامش
                                                      



 

 

 العلماء األبرار

 شرح املفهوم يف فضاء التيارات الفكرية ألصحاب األئمة

 

 محمد جعفر رضائيد. 

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ مقّدمة

األبرار يف بعض الكتب على الرغم من تقّدم استخدام مصطلح العلماء 

د أن ْي، َب(1)واملصادر الشيعية الرجالية وغري الرجالية بوصفه رأيًا لبعض أصحاب األئمة

من قبل السيد حسني  إعادة احلديث عن هذا املصطلح بهدف التوظيف اخلاّص

ى إىل إحيائه يف ، أّد(2)«مكتب در فرايند تكامل» يف كتابه ،املدرسي الطباطبائي

دًا. وقد عمد املدّرسي الطباطبائي يف أحد فصول هذا الكتاب ـ العلمية جمدَّاألروقة 

والتقصري واالعتدال بني أصحاب األئمة ـ إىل التعريف برأي  ار الغلّويف معرض بيان تّي

ى بن ة علماء أبرار أتقياء، يف مقابل رأي املعّلعبد اهلل بن أبي يعفور القائل بأن األئّم

اًل للتيار اإلمامي املعتدل يف تلك احلقبة ن األنبياء، ممثِّخنيس القائل بأنهم م

 .(3)التارخيية

يقوم فهم الكاتب هلذا الكالم على أن هذه اجلماعة )عبد اهلل بن أبي يعفور 

والعلم الذي ال يقبل اخلطأ...  ،من قبيل: العصمة ،وأتباعه( كانت تنكر مراتب األئمة

يه فقط، بل ذهب إىل هذا القول بعض وبطبيعة احلال مل يقتصر هذا الفهم عل

رًا عن تقصري مع فارق أن هؤالء اعتربوا هذا الكالم معبِّ ولكْن ،ني أيضًاالرجالّي
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لني للتيار ة، يف حني ذهب املدّرسي إىل اعتبارهم من املمثِّالقائلني به جتاه مراتب األئّم

 الشيعي املعتدل. 

ما يتعلق  الكالمية اإلمامية يفما يلي سوف نعمل على بيان االجتاهات  ويف

بشأن املوقف الذي ميثل  مبسألة علم اإلمام يف مرحلة احلضور، دون إصدار أّي حكٍم

 .ل مصداقًا للغلّومصداقًا للتقصري، واملوقف الذي ميثِّ

وسوف نسعى إىل اإلجابة عن السؤال القائل: هل أن ما فهمه البعض من كلمات 

العلماء األبرار » أخرى: هل ينظر مصطلح أم ال؟ وبعبارٍة عبد اهلل بن أبي يعفور صحيٌح

ة، أم أن هلذا املصطلح إىل نفي مقام العصمة والعلم الذي ال خيطئ عن األئّم «األتقياء

 مفهومًا آخر يف كلماته وكلمات أتباع منهجه الفكري؟ 

عن ...» إذ يقول: ،يالتقرير عن الكّش اوقبل الدخول يف صلب البحث نسوق هذ

ى بن خنيس، فقال ابن أبي يعفور: اس البقباق قال: تدارأ ابن أبي يعفور واملعّلالعّب أبي

وقال ابن خنيس: األوصياء أنبياء. قال: فدخال على أبي  ،األوصياء علماء أبرار أتقياء

فقال: يا أبا عبد اهلل،  ×قال: فلما استقّر جملسهما بدأهما أبو عبد اهلل .×عبد اهلل

 . (4)«ا أنبياءإّن :قال ْنأبرأ ممَّ

 

 ــــــ مصداق العامل يف روايات الشيعة

خاص يف كلمات األئمة  إن مصطلح العامل من املصطلحات اليت شاعت بشكٍل

رغم إمكان العثور على بعض املوارد النادرة  ،×وأصحابهم منذ عصر اإلمام الباقر

من هذه  شرح معنى هذا املصطلح يف أيٍّ ْدمل يِر هلذا املصطلح يف الروايات. ولكْن

. يف حني كان نوع الروايات منذ تلك املرحلة فما بعد حبيث يعكس الفضاء (5)املوارد

 . (4)الفكري لألصحاب وتساؤالتهم الفكرية بشأن هذه املرتبة واملنزلة

 مّت تقسم الناس يف روايات اإلمامية إىل ثالثة أقسام: 

 م. ـ العاِل

 م. ـ املتعلِّ

 . (7)ثاءـ الُغ
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. (0)ى االجتاهاتَبد الذي تتقاذفه األمواج حنو شّتباء والزَّواملراد بالغثاء هو اهَل

، وهي بنفس «ثاءُغ»بداًل من كلمة  ،«ج الرعاعَماهَل» وقد مّت التعبري يف بعض الروايات بـ

هو أن نعلم على . وال كالم لنا بشأن املوردين األخريين. وعليه فإن املهم (9)املعنى أيضًا

يف نّص الرواية املذكورة. وميكن لاللتفات إىل الروايات  «العامل» تطلق كلمة ْنَم

 بنا من هذه اإلجابة. األخرى أن يقرِّ

 ×مأثورة عن اإلمام الصادق لقد مّت التعريف بهذه اجملموعات الثالث يف روايٍة

. ويف رواية (18)«ثاءالناس ُغمون، وسائر حنن علماء، وشيعتنا متعلِّ»:التاليعلى النحو 

اعترب العلماء ورثة لألنبياء، مبعنى أن العلماء يرثون  ×أخرى عن اإلمام الصادق

أحاديث األنبياء وكلماتهم، ويف ختام الرواية مّت اعتبار األئمة بوصفهم املصداق 

أنه قال: إن الناس بعد رسول  ×. كما روي عن اإلمام علّي(11)احلقيقي هلؤالء العلماء

 قد رجعوا إىل ثالثة أصناف من الناس:  |اهلل

ـ رجع قسم من الناس إىل عامل وضعه اهلل على مسري اهلداية، وقد استغنى 

 بعلم اهلل عن علوم اآلخرين. 

 عي معرفة العلم. ـ ورجع قسم إىل جاهل يّد

 . (12)آخر م حقيقّيم أخذ علمه من عاِلـ رجع قسم من الناس إىل عاِل

 .األوىل اعترب األئمة املصداق احلقيقي للعامليف الرواية 

يسري تثبت ذات التقسيم السابق بني الناس. وبطبيعة  والرواية الثالثة مع اختالٍف

احلال فإن هذه الرواية تعترب العامل هو الذي وضعه اهلل على مسري اهلداية، وأضحى 

ه الرواية هي االلتفات مستغنيًا بعلم اهلل عن علوم اآلخرين. إن النقطة الكامنة يف هذ

 .يته يف تعريف العاملإىل مصدر العلم وأهّم

وهي أن على املؤمنني  ،على هذه املسألة ×د اإلمام الباقرأخرى أكَّ ويف روايٍة

موا العلم من تعلَّ» إذ قال ما معناه: ؛دون غريهم ،لة العلمَمموا علمهم من َحأن يتعلَّ

 . (13)«أخذمتوه من العلماءموه إخوانكم، كما لته، وعلَِّمَح

وعلى هذا األساس ميكن القول بأن العامل يف روايات الشيعة يطلق على 
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رغم أن والشخص الذي يأخذ علمه من مصدر إهلي، ويستغين بهذا العلم عن اآلخرين. 

لوا إىل هذه ميكن اعتبار الذين توصَّ فإّنه األئمة هم املصداق األكمل هلذا التعريف

من األمثلة على األفراد الذين مّت التعبري  . وإّن(14)ة علماء أيضًااألئّم العلوم من طريق

 ،مذاته متعلِّ هو سلمان الفارسي. إن سلمان يف حدِّ «من العلماء» عنهم يف الروايات بأنهم

نه أخذ العلم من مصدره األصيل صّح إطالق تعبري العامل إولكن حيث  ،وليس عاملًا

امل عليه فقد مّت شرحه يف لسان الروايات أيضًا. وبطبيعة عليه. وأما سببب إطالق الع

تبعًا الجتاهات ناقليها. فقد ورد يف  ،احلال فقد مّت نقل هذه الروايات بأشكال خمتلفة

أشارت إىل حقيقٍة مفادها أن علم  مبا يف قلب سلمان لقتله، ثّم رواية: لو علم أبو ذّر

امتحن اهلل  ب، أو عبٌدمقرَّ ٌكَلمرسل، أو َم نيبٌّ له إاّلالعلماء صعب مستصعب، ال يتحمَّ

قلبه لإلميان. ويف ختام هذه الرواية اعترب سلمان من العلماء؛ ألنه كما تقول الرواية 

×اإلمام علّي :مثل ،ثًاأخرى اعترب سلمان حمّد . ويف روايٍة(15)واحد من أهل البيت
(14). 

ًا من قبل اإلمام، وليس من قبل ثوبطبيعة احلال هناك رواية أخرى اعتربت سلمان حمّد

ذلك جند إجابة اإلمام  ومع. (17)ة اهلل هو وحده احملّدث من قبل اهللألن حّج ؛اهلل مباشرة

 ؟يف موضع آخر خمتلفة، فعندما يسأل الراوي اإلمام حول كيفية كون سلمان حمّدثًا

أخرى عندما يندهش  . ويف روايٍة(10)كًا يهمس يف أذنهَلاإلمام: إن اهلل يبعث َم يقول

ويتساءل: إذا كان سلمان بهذه املنزلة، فما هو مقام إمامه؟ ، الراوي من هذا اجلواب

 . (19)عمد اإلمام يف معرض اإلجابة إىل نصحه بصيانة نفسه واحملافظة عليها

رة جدًا لبيان معنى مها األئمة بشأن كيفية علم سلمان مؤثِّإن اإلجابات اليت يقدِّ

مبنيان رئيسان يف الروايات املذكورة بينهما متام التعارض، ويعكسان العامل. هناك 

كال االجتاهني إىل التأكيد على أن يذهب ورؤيتني خمتلفتني بني أصحاب األئمة. 

ة أن البعض اعترب هذه املرتبة خاّص غريم هو الذي حيصل على التعليم اإلهلي، العاِل

 إىل القول بأنها عامة للجميع:  ة اهلل )اإلمام( فقط، وذهب البعض اآلخرحبّج

: طبقًا للرواية الثانية يكون العامل احلقيقي هو العامل الذي يأخذ لاملبنى األّو

وأما اآلخرون فيأخذون هذه العلوم منهم، وبذلك  ؛ةعلمه من اهلل مباشرة، وهم األئّم
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 إذا أطلق مصطلح العلماء عليهم فمن باب اجملاز. 

الرواية الثالثة ميكن لآلخرين أن حيصلوا على العلم من : بناء على املبنى الثاني

 .ة، وبذلك يطلق عليهم مصطلح العاملفضاًل عن األئّم ،خالل التعليم اإلهلي املباشر

 وبطبيعة احلال فإن الرواية األوىل ميكن أن جتتمع مع كال املبنيني. 

 

 ــــــ ةجاهات أصحاب األئّممع التأكيد على اّت «العامل» بيان مفهوم

ولكي ندرك معنى كلمة العلماء يف كالم عبد اهلل بن أبي يعفور يف قبال 

ى بن خنيس جيب التنويه باختصار إىل التيارات واالجتاهات الفكرية ألصحاب املعّل

من هاتني الشخصيتني يف هذه  األئمة حول موضوع علم اإلمام، ومن ثّم بيان موقع كلٍّ

 االجتاهات. 

يات املرتبطة بعلم اإلمام، واختالف املقّدمات الفكرية يبدو أن كثرة الروا

إىل احتدام اخلالف فيما بينهم حول هذا البحث.  ْتقد أدَّ ،والذهنية ألصحاب األئمة

صلون وإن أهم سؤال يرتبط بعلم اإلمام هو السؤال عن مصدر علم األئمة؟ فهل يّت

؟ تنشأ |لمهم من النيّبموا عأم أنهم قد تعلَّ ،|األكرم النيّب :مثل ،باملالئكة

أهمية هذا السؤال يف ذهن بعض أصحاب األئمة من أنه إذا قبلنا اإلجابة األوىل لن 

، وهذا ال ينسجم مع ختم النبّوة. إن اإلجابة عن هذا بني اإلمام والنيّب يكون هناك فرٌق

 إىل نشوء ثالثة اجتاهات خمتلفة بني أصحاب األئمة، وهي:  ْتالسؤال أدَّ

نوع من أنواع االرتباط  مجاعة تؤّكد على ختم النبوة، وبذلك تنفي أّي ـ هناك

 من علم النيب.  ٌسبني اإلمام واملالئكة، وقالت بأن علم األئمة مقتَب

أخرى إىل التأكيد على ختم النبّوة، ومالت من ناحية أخرى إىل  ـ سعت مجاعٌة

ومرتبطًا باملالئكة، وبذلك عمدوا إىل  ،اعتبار اإلمام مستفيدًا من العلوم السماوية

ترى هذه اجلماعة أن اإلمام إمنا وتوظيف مصطلح اإلهلام والتحديث يف قبال الوحي. 

 الذي يراه أيضًا.  يسمع صوت امللك فقط، خالفًا للنيّب

ـ هناك مجاعة من أصحاب األئمة ذهبت إىل أكثر من ذلك، وقالت بأن اإلمام 

 أيضًا. ويراه  ،يسمع صوت امللك
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 من هذه االجتاهات بالتفصيل. ما يلي سوف خنوض يف كلٍّ ويف

   

 ــــــ جاه األول: نفي اإلهلاماالّت

هذا االجتاه ميكن لنا اإلشارة إىل هشام بن احلكم، وسدير  أصحابمن 

 الصرييف، ويونس بن عبد الرمحن، والفضل بن شاذان. 

هـ( ال حيكي عن رؤيته رغم أن املوجود بأيدينا عن هشام بن احلكم)و

ميكن من خالل التحليل الصحيح التوّصل إىل رأيه. فقد قّدم األشعري  إاّل أّنهبوضوح، 

تقريرًا بشأن رأي هشام بن احلكم حول عصمة األئمة،  «مقاالت اإلسالميني»يف 

ميكنه أن يوصلنا إىل رأيه بشأن العلم أيضًا. فقد ذهب إىل القول بأن هشام بن 

ـ خالفًا لألنبياء ـ عتقد بوجوب أن يكون اإلمام معصومًا؛ ألن األئمة احلكم كان ي

من القول بعصمتهم من  دَّصلني بالوحي، وال تنزل عليهم املالئكة. وعليه ال ُبغري مّت

. إن اآللية اليت يذكرها هشام للوحي )أي صيانة اإلنسان من (28)املعاصي واألخطاء

بالوحي، بل تشمل التحديث  واعترب اإلمام فاقدًا هلا، ال ختتّص ،املعاصي واألخطاء(

)تكليم املالك لإلمام( واإلهلام )اإللقاء يف القلب( أيضًا؛ إذ من أجل عصمة اإلمام من 

ثه الوقوع يف اخلطأ والذنب ال حاجة لرؤية اإلمام للملك، بل يكفي يف ذلك أن حيدِّ

لرأي األشعري ال فرق عند هشام بن احلكم  نه طبقًاإ القول:امللك فقط. وعليه ميكن 

عون بهذه اخلصوصية، ولذلك األئمة ال يتمتَّ بني التحديث واإلهلام وبني الوحي، وإّن

 جيب أن يكونوا معصومني. 

ى عن هشام بن احلكم يف الروايات املوجودة يف مصادر اإلمامية ال إن الذي تبّق

أصول ». ففي التقرير املنقول يف كتاب ده أيضًابل يؤيِّال يتعارض مع هذا الكالم، 

حول مناظرة هشام بن احلكم مع الرجل الشامي يرى هشام بن احلكم  «الكايف

د بطبيعة احلال على أنه إمنا عاملًا بأمور السماء واألرض، ويؤكِّ ×اإلمام الصادق

|األكرم ورث هذا العلم عن النيّب
قاًل ن ـ ويف التقرير اآلخر الذي يرى فيه هشام .(21)

د على أن هذه ة عاملني بكتب األنبياء السابقني يؤكِّاألئّمـ  ×عن اإلمام الصادق
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آخر غري هذه املوارد يف مصادر  . وليس هناك شاهٌد(22)الكتب قد انتقلت إليهم بالوراثة

اإلمامية بشأن رؤية هشام بن احلكم حول هذه املسألة. وعليه فإن الشواهد املوجودة ال 

 دها أيضًا. تؤيِّإّنها تتعارض مع تقرير األشعري، بل 

وقد أنكر صراحة  .أيضًا ×سدير الصرييف من أصحاب اإلمام الصادق

هلام أو التحديث. وقد ذهب بطبيعة احلال إىل نوع من أنواع اإل حصول األئمة على أيِّ

ويت عنه الكثري من القول بأن الوراثة وعلم الكتاب هي مصادر علم األئمة. وقد ُر

أنكر فيها مجيع  ×الروايات يف مسألة علم اإلمام. ويف رواية عن اإلمام الصادق

قال له: ف ،×إن سديرًا الصرييف سأله» مصادر علم اإلمام باستثناء علم الكتاب:

ى قال بعضهم: إن اإلمام حّت ،ْتعلت فداك، إن شيعتكم اختلفت فيكم، فأكثَرُج

وقال آخرون:  ؛وقال آخرون: يقذف يف قلبه ؛وقال آخرون: يوحى إليه؛ ينكت يف أذنه

علت فداك؟ ُج ،قوهلم آخذ فبأيِّ ،وقال آخرون: إمنا يفيت بكتب آبائه ؛يرى يف منامه

وأمناؤه على خلقه، حاللنا  ،ة اهلليا سدير، حنن حّج .من قوهلم فقال: ال تأخذ بشيٍء

 . (23)«من كتاب اهلل، وحرامنا منه

د أن الروايات ْيرغم أن هذه الرواية قد اقتصرت على العلم باحلالل واحلرام، َبو

األخرى لسدير مل تشتمل على اإلهلام والتحديث. وإذا جتاوزنا ذلك فإن رواياته حتكي 

 . (24)وعلم الكتاب |علم األئمة بالغيب هو الوراثة عن رسول اهللعن أن مصدر 

واإلمام  ،×(، من أصحاب اإلمام الكاظمهـيونس بن عبد الرمحن)

×الرضا
. وقد ذهب ـ على غرار أستاذه ـ إىل (24)ومن تالميذ هشام بن احلكم ،(25)

على أساس الكتب إنكار اإلهلام والتحديث بالنسبة إىل األئمة، ورأى أن علمهم يقوم 

|األكرم اليت ورثوها عن النيّب
 «قَراملقاالت والِف». وقد عمد األشعري يف كتاب (27)

مبّينًا رأي  ،×ة بعد استشهاد اإلمام الرضاإىل بيان تقرير حول اختالف أصحاب األئّم

ن اإلمام إوقال بعضهم مبقالة هؤالء ]أي » :التالييونس بن عبد الرمحن على النحو 

وال  ،ال من جهة اإلهلام ،...[حيصل على علوم الدين من الطرق االعتياديةجيب أن 

مة؛ وال بشيء من الوجوه اليت ذكرتها الفرقة املتقّد ،ثوامللك احملدِّ ،النكت والنقر
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ن اإلهلام هو أن إو .ةبإمجاع األّم ،ألن الوحي من مجيع جهاته وفنونه منقطع بعد النيّب

من األمور  ،مت معرفتك بهرفة شيء قد كانت تقّديلحقك عند اخلاطر والفكر مع

فذكرته، وذلك ال يعلم به األحكام والفرائض والسنن وشرائع الدين  ،النافعة لك

الناس  ؛ ألن أصّحعلى كثرة اختالفها وعللها قبل أن يوقف بالسمع منها على شيٍء

وقيف والتعليم، بالت فكرًا وأرجحه عقاًل وأكمله خاطرًا... وال يعلم شيء من ذلك إاّل

ولكن يقول: إنه علم ذلك عند البلوغ  .فقد بطل أن يعلم شيئًا من ذلك باإلهلام والتوفيق

ز له القياس يف وبعض هذه الفرقة جيوِّ .من كتب أبيه وما ورثه من األصول والفروع

وكان يونس بن عبد  .ةللرسل واألنبياء واألئّم األحكام، ويزعم أن القياس جائٌز

ول: إن رسول اهلل كان يستخرج ويستنبط بوقوع ما أنزل عليه وأمر به الرمحن يق

 . (20)«اًل غري مفرٍت بالقياسجمَم

تسويغ يونس القياس لألئمة من باب أنه يرى أنهم  وبطبيعة احلال فإّن

 . (29)ن قياسهم تبعًا لذلك سيكون معصومًا من اخلطأأن، وومعصوم

له إىل  ي يف تقريٍرشاذان. أشار الكّشإن من مجلة أتباع هذا الرأي الفضل بن 

االختالف بني مجاعتني من الشيعة يف نيشابور. ويف هذا النزاع كان الفضل بن شاذان 

مًا للجماعة اليت تعتقد بأن اإلمام يعلم باحلالل واحلرام وتأويل الكتاب وفصل متزعِّ

اإلمام شيئًا من وال يعلم  ،|األكرم ما يرث علم النيّباخلطاب، وال يوحى إليه، وإّن

|ورثه من رسول اهلل بعلٍم أمور الدين إاّل
(38) . 

املنسوب إىل الفضل بن شاذان.  «اإليضاح»وهذا ينسجم مع ما ذكر يف كتاب 

وقد أنكر هناك أّي اعتقاد باإلهلام بالنسبة إىل األئمة، ونسب هذا االعتقاد إىل أهل 

قال: إن الشيعة ال تقول  .×ّية أنفسهم، واستند يف ذلك إىل كالم لإلمام علالسّن

: ليس عندنا غري كتاب اهلل والصحيفة. قال بن أبي طالب باإلهلام، ألن اإلمام علّي

 . (31)على كّل شيء وبطبيعة احلال فإنه يشري بعد ذلك إىل أن القرآن مشتمٌل

 

 ــــــ ونفي رؤية امللك ،االجتاه الثاني: إثبات اإلهلام والتحديث

صاله بعامل الغيب، رغم إميانها بارتباط اإلمام باملالئكة واّت ،إن هذه اجلماعة
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كي ال يفضي  كانوا يطلقون على هذا النوع من االرتباط مصطلح اإلهلام والتحديث؛

ن أن ْوقون بينه وبني مصطلح الوحي. ويَروبذلك يفرِّ كالمهم إىل ادعاء النبّوة لألئمة.

األنبياء والرسل يستطيعون رؤية املالئكة. املالئكة تتحّدث مع األنبياء والرسل، وأن 

لقى املفاهيم على قلبه، يف حني أن اإلمام يستطيع مساع كالم امللك فقط، أو أن ُت

 ه ال يستطيع رؤية امللك. ولكّن

واإلمام أخذوا يطلقون على اإلمام مصطلح  ق هؤالء بني النيّبولكي يفرِّ

، (32)روايات يف كلمات زرارة بن أعني. وميكن لنا أن نرى مناذج من هذه ال«مالعاِل»

 ، وغريهم من األصحاب. (34)، وبريد بن معاوية(33)وحممد بن مسلم

على روايات هؤالء األشخاص سندرك أن هذا املصطلح  إننا إذا ألقينا نظرًة

 ×عندما يسأل محران بن أعني اإلمام الباقر فمثاًل: .ًا عندهمكان يعين شيئًا خاّص

عن منزلة العلماء؟ جييبه اإلمام: إن العلماء من قبيل ذي القرنني، وصاحب سليمان، 

فقد مّت تشبيه العلماء ـ الذين هم األئمة ـ يف هذه  كما هو واضٌحو. (35)وصاحب موسى

ّفذة. فإن هؤالء األفراد من جهة ليسوا بأنبياء، ومن جهة أخرى  الروايات بشخصياٍت

 ؛ية، كما أنهم ليسوا مثل سائر العلماء )باملعنى السائد(ليسوا من الشخصيات العاد

ى على علوم بعض األنبياء وذلك ألن علوم هذا النوع من الشخصيات قد ترقى حّت

 . (34)أيضًا

أجلى. فعندما مسع من  ضح هذه املكانة يف رواية احلارث بن املغرية بشكٍلوتّت

إنه  :سأله قائاًل: هل تريد القول ثًاكان حمدَّ ×أن اإلمام عليًا ×اإلمام حممد الباقر

: ال، بل هو مثل صاحب سليمان، وصاحب موسى، أو ذي ×كان نبيًا؟ فقال اإلمام

 . (37)القرنني

أن سبب احنراف بعض  علىويف الروايات املروية عن هذه اجلماعة مّت التأكيد 

أخرى:  ث. وبعبارٍةعدم فهمهم ملعنى احملدَّ هو ،ابأبي اخلّط :من أمثال ،األشخاص

 . (30)الذي يوحى إليه نوا من التفريق بني اإلمام احملدَّث وبني النيّبإنهم مل يتمكَّ

من خالل ضّم هذه الشواهد إىل بعضها ميكن لنا التوّصل إىل أنهم كانوا 
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عاء القائل بنبّوة األئمة. ومع ذلك يبقى العلماء يف يستعملون مصطلح العلماء يف رّد االّد

ني، وليس األمر بقطع االرتباط بني اإلمام واملالئكة والسفراء وعامل ثهذه الرؤية حمدَّ

 الغيب. 

إن االختالف بني التحديث واإلهلام وبني الوحي يف كالم هؤالء األفراد ال 

بل مّت السعي يف روايات هذه اجلماعة إىل تعريف  ،يكمن يف اجلعل اللفظي فقط

د روى حممد بن مسلم يف رواية عن خيتلفان عن الوحي. فق التحديث واإلهلام بشكٍل

 ،ه ال يرى شخصهولكّن ،ث ]اإلمام[ يسمع صوت امللكأن احملدَّ ×اإلمام الصادق

يف بيان  . وقد روى زرارة رواية أدّق(39)الذي يسمع صوت امللك ويراه أيضًا خالفًا للنيّب

هو  أن النيّب ×التمايز املفهومي بني هذين املصطلحني. فقد روى عن اإلمام الباقر

وأما الرسول فهو الذي  ؛ه ال يراه بعينهالذي يرى امللك يف نومه، ويسمع صوته، ولكّن

وأما اإلمام فهو الذي يسمع صوت امللك  ؛يسمع صوت امللك ويراه يف النوم ويف اليقظة

 . (48)وال يقظة فقط، وال يراه يف نوٍم

يعفور. وباإلضافة إىل رواية  ومن أنصار القول بالتحديث واإلهلام عبد اهلل بن أبي

 مة هناك روايتان أخريان عنه بشأن علم اإلمام، وهما: العلماء األبرار املتقّد

كان  ×أن اإلمام علّي ×ـ يف إحدى هاتني الروايتني يروي عن اإلمام الصادق

؟ هو مثل اإلمام علّي ْنهل هناك بينكم َم :×حمّدثًا. وعندما سأل اإلمام الصادق

كان  ×ًامن أن علّي ،ام عن جوابه، واكتفى بتكرار كالمه السابقأعرض اإلم

فقال اإلمام له: يف معركة بين قريظة وبين ، ر ابن أبي يعفور سؤالهحمّدثًا. فكرَّ

 . (41)وميكائيل عن يساره ،النضري كان جربائيل عن ميني اإلمام علّي

إن اهلل  ،يعفوريا بن أبي »×أخرى عنه يقول له اإلمام الصادق ـ ويف روايٍة

فنحن هم. يا  ،فخلق خلقًا فقّدرهم لذلك األمر ،د بأمرهمتوّحد بالوحدانية، متفرِّ واحٌد

 . (42)«والقائمون بذلك ،وخّزانه على علمه ،فنحن حجج اهلل يف عباده ،بن أبي يعفورا

ميكن القول  ة من احملّدثنيرغم عدم تصريح الرواية األوىل بكون سائر األئّمو

 : التاليةمات احملدثني من خالل االستناد إىل املقّد بأنهم من
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ـ إن نوع اإلجابة اليت يلجأ إليها اإلمام، وعدم نفي هذه املنزلة عن نفسه، بل 

سعيه قدر اإلمكان إىل جتّنب اإلجابة املباشرة عن السؤال، يوحي بأنه كان يعيش يف 

 تلك اللحظة أجواء التقّية. 

ي يعفور على إعادة السؤال يثبت يف احلّد األدنى أنه ـ إن إصرار عبد اهلل بن أب

 ع أن يكون لإلمام مثل هذه املنزلة واملرتبة. كان يتوقَّ

نوع من أنواع االرتباط الوحياني  ـ إن جمّرد عدم حتّدث اإلمام عن استحالة أّي

 خيرجه عن ،×وقوله جبواز التحديث واإلهلام بالنسبة إىل اإلمام علّي ،|لغري النيّب

 كونه من املنتسبني إىل اجلماعة األوىل. 

خاّصة أنه يعترب األئمة خزانًا لعلم وـ إن املراتب املذكورة يف الرواية الثانية، 

 دة لكونه يرى أهمية عالية لعلم األئمة. اهلل، ميكن أن تكون مؤيِّ

ى بن خنيس ضمن هذه األجواء؛ وعلى هذا األساس جيب حتليل نزاعه مع املعّل

د علماء أبرار أتقياء،  ذلك احلوار ال يعترب األئمة من األنبياء، بل يرى أنهم جمرَّألنه يف

ارتباط النيب، وإمنا هو من سنخ  :مبعنى أن ارتباط األئمة باملالئكة ليس من قبيل

ى بن خنيس بأنه هام املعّلالتحديث. إن دليل هذا التحليل هو أننا من جهة ال نستطيع اّت

األئمة؛ ألن الزم هذا الكالم هو اخلروج عن ربقة اإلسالم. كما أن سلوك يقول بنبّوة 

ى بن خنيس ن املعّلإهذا و .ةهذه الفرضّي ؤيِّدى بن خنيس ال يمع املعّل ×اإلمام الصادق

ومن املستبعد ملثل هذه  ،×كان يشغل منصب القّيم والوكيل املالي لإلمام الصادق

اه اإلمام. وعليه تبقى فرضية واحدة فقط، وهي الشخصية أن حتمل مثل هذه الرؤية جت

واحد من هذه  د االختالف بشأن أّيأنه كان يرى أن لألئمة مراتب األنبياء. ويتحّد

سبق أن ذكرنا أن وقد املراتب النبوية من خالل مقارنة هذا التقرير بالروايات املماثلة. 

يف أنهم مل أبي اخلطاب يكمن  :روايات هذه اجلماعة ذكرت أن خطأ أمثال

. ويف رواية شبيهة بتلك الرواية ث ومفهوم النيّبيستطيعوا التفريق بني مفهوم احملدَّ

 ،؟ فقال له اإلمام: الهل أنت نيّب :×السابقة يسأل محران بن أعني اإلمام الصادق

ة من قال بأن اإلمام يعترب األئّم ×به أن اإلمام ال أشّك ْنفقال محران: أخربني َم
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قال له اإلمام الصادق يف اجلواب: هل قال أبو اخلطاب مثل هذا الكالم؟ ف ،األنبياء

فقال محران:  ،يانَذذلك فهو من اهَل قلُت كنُت قال اإلمام: إْن ،فقال محران: أجل

فكيف حتكم؟ فقال اإلمام: لو عرضت علينا مسألة ال نعلمها عمد روح القدس إىل 

 . (43)تلقيننا حكمها

يعود سبب ذهاب بعض األصحاب إىل اعتبار األئمة من األنبياء طبقًا هلذه الرواية 

ى بعلم يفوق ن من أن يغدو مرجعًا موثوقًا يف الدين جيب أن يتحّلأن اإلمام لكي يتمكَّ

ن من اإلجابة عن مسائل يعجز اآلخرون عن اإلجابة عنها. علوم اآلخرين، وأن يتمّك

ن وجهة نظر هؤالء األفراد يكمن يف وإن الطريق الوحيد إىل احلصول على هذا العلم م

أن يكون عندهم نبيًا.  دَّع بهذه املرتبة ال ُبالذي يتمّت وإّن .ارتباط اإلمام باملالئكة

 ونوعية ارتباطهم باملالئكة.  ،عاء النبّوة لألئمة ناظر إىل مصدر علم األئمةوعليه فإن اّد

 

 ــــــ َلكواإلمام بامَل نيّباالجتاه الثالث: املعتقدين بعدم الفارق بني ارتباط ال

يف طريقة االرتباط  ق بني اإلمام والنيّبخالفًا لالجتاه السابق الذي كان يفرِّ

ويعتقد أن اإلمام ميكن  ،بالسماء، يذهب هذا االجتاه إىل عدم االعتقاد بهذا التفاوت

فاعترب اإلمام نبيًا  ،تأثر بهذه الرؤية ْنالنيب. وهناك َم :مثل ،له أن يرى امللك بعينه

طبقًا ملا جاء يف بعض ـ : هناك فمثاًلمل يأت على ذكر النبّوة.  ْنوهناك َم ؛صراحًة

بسبب عدم الفهم الصحيح  ؛ةة األئّمبنبّو واقال ـ ابأبي اخلّط :مثلـ  أفراٌدـ الروايات 

ني األئمة تفاوت ب أيَّـ نفوا أبي بصري  :ـ مثلوهناك آخرون  ؛الرتباط اإلمام باملالئكة

ة من األنبياء. وقد مّت بيان ولكنهم مل يعتربوا األئّم ،واألنبياء يف االرتباط مع املالئكة

 علم األئمة يف رواية أبي بصري على ثالثة أشكال: 

 أعظم من جربائيل وميكائيل.  دة )بالعني اجلارحة( خللٍقـ املشاَه

 ـ اإلهلام واإللقاء يف القلب. 

 . (44)ـ مساع الصوت

احلديث عن  متَّ ،×عن اإلمام الصادق ،أخرى عن ابن أبي محزة ويف روايٍة
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 . (45)بداًل من الرؤية يف اليقظة ،الرؤية يف املنام

ى بن خنيس الذي يعترب األوصياء من األنبياء فيجب حتليله يف وأما كالم املعّل

االرتباط مع  يف نوعية فهو أيضًا مل يكن يرى فرقًا بني اإلمام والنيّب .هذا السياق

 املالئكة، يف حني أن عبد اهلل بن أبي يعفور كان يرى هذا االرتباط خمتلفًا. 

بشأن روح  َلك ـ كالٌمويف بعض الروايات هناك ـ بداًل من ارتباط اإلمام بامَل

على النيب، وأقامت يف األرض، وهي اليت حتفظ األئمة،  ْتأعظم من املالئكة نزَل

. وبطبيعة احلال فقد مّت التصريح يف بعض هذه الروايات بأن (44)وختربهم مبا ال يعلمون

ارتباط اإلمام  ُعدَّ. يف حني مّت السكوت يف البعض اآلخر، أو رمبا (47)اإلمام يرى الروح

 . (40)بالروح من نوع اإلهلام أو التحديث

إن اإلشارة إىل هذا البحث من ناحية أن الروايات املرتبطة بهذا البحث قد رويت 

 ثالثة أحناء، وهي: على 

ـ إن بعض هذه الروايات ترى أن نوعية ارتباط اإلمام بهذه الروح من سنخ 

 . (49)د أن اإلمام ال يرى هذه الروحالتحديث واإلهلام، وتؤكِّ

ـ والبعض اآلخر من هذه الروايات يرى أن نوعية ارتباط اإلمام بهذه الروح عبارة 

 . (58)يف القلب أيضًا عن رؤية بالعني، ومساع للصوت، وإهلام

ـ أما البعض اآلخر من هذه الروايات فلم يتطّرق إىل نوعية ارتباط اإلمام بهذه 

 الروح. وهذه الطائفة تنقسم بدورها إىل قسمني، وهما: 

 أـ إن بعض هذه الروايات إمنا تتحّدث عن روح بقيت مع األئمة بعد رحيل النيّب

 . |األكرم

أكثر إىل مخس أرواح  الروايات قد أشار بتفصيٍلب ـ إن البعض اآلخر من هذه 

 .الروح القدس، ومن خالله تنتقل النبّوة يه ةواحدروحًا وإن  ،|األكرم يف النيّب

وعندما يرحتل النيب عن هذه الدنيا حتّل هذه الروح يف األئمة. وطبقًا هلذه الروايات فإن 

هو، ومن خالهلا يرى اإلمام مجيع وال الس ،وال الغفلة ،هذه الروح ال يستولي عليها النوم

 . (51)من األمور اجلليلة إىل احلقرية ،ما جيري يف الكون
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ما يتعلق باالرتباط  إن اجلماعة األوىل هي اليت كانت تفّرق بني اإلمام والنيب يف

َلك يف هذا االختالف. وأما اجلماعة َلك، وكانت ترى عدم الفرق بني الروح وامَلمع امَل

َلك، بل أجازت على األئمة يت مل تفّرق بني اإلمام والنيب يف االرتباط بامَلالثانية فهي ال

. وأما القسم األول من اجلماعة الثالثة ـ والذي حتّدث بشكل (52)َلك أيضًامشاهدة امَل

يف  فقط ـ فهم الذين فّرقوا بني اإلمام والنيّب مطلق عن ارتباط الروح باألئمة بعد النيّب

 فقد سكتت. وأما القسم الثاني من اجلماعة الثالثة (53)ة باملالئكةمسألة ارتباط األئّم

ن إحيث  واإلمام يف نوعية االرتباط مع الروح، ولكْن رواياتهم عن االختالف بني النيّب

كالم بعضهم يقوم على أن النبّوة كانت تنتقل عرب هذه الروح ميكن لنا أن نفهم أنهم 

 . (54)أيضًاة من األنبياء كانوا يرون األئّم

ى اآلن ميكن لنا أن نستنتج أن استعمال مصطلح بااللتفات إىل ما قيل حّتو

م من قبل مجاعة من األصحاب إمنا جاء يف مواجهة احنراف عقائدي. العلماء والعاِل

وكما رأينا فإن اجلماعة الثانية كانت تؤمن بارتباط اإلمام مع املالئكة. وبطبيعة 

كالم إىل توهم نبّوة اإلمام، فقد أطلقوا على اإلمام ي هذا الكي ال يؤّد ؛احلال

د ورد يف . وق، واعتربوا أن سنخ ارتباط اإلمام خيتلف عن ارتباط النيّب«مالعاِل»مصطلح 

على الشخص الذي حيصل على  يطلق بشكل خاّص «مالعاِل»رواياتهم أن مصطلح 

ال حيتمل اخلطأ. وبطبيعة احلال فإن هذه املرتبة أدنى من النبّوة، وإن  علمه من مصدٍر

اإلمام إمنا يسمع صوت املالئكة فقط، وال يراهم. وجيب حتليل النزاع الكالمي بني 

إذ طبقًا للشواهد  ؛املعّلى بن خنيس وعبد اهلل بن أبي يعفور ضمن هذه األجواء أيضًا

اًل اًل للجماعة الثالثة، وعبد اهلل بن أبي يعفور ممثِّثِّاملذكورة يعترب املعّلى بن خنيس مم

للجماعة الثانية. ويكمن اختالف عبد اهلل بن أبي يعفور مع املعّلى بن خنيس يف أنه مل 

 ق باالرتباط مع املالئكة. ما يتعلَّ واإلمام يف يكن يفّرق بني النيّب

 

 ــــــ «األتقياء»و «األبرار»مصطلح 

من الصفات اليت مّت استخدامها يف روايات  «األتقياء»و «األبرار»إن مصطلح 
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 اإلمامية على حنوين: 

قيل يف  :فمثاًل .ة هم مصداق األبرار واألتقياءـ جاء يف بعض الروايات أن األئّم

بأيدي األئمة » (:ـ  )عبس:  ﴾ِبَأْيِدي َسَفَرٍة * ِكَراٍم َبَرَرٍة﴿تفسري قوله تعاىل: 

من أن مجيع املوارد اليت حتّدث  ×. أو ما روي عن اإلمام احلسن(55)«الربرةالكرام 

 ÷والسيدة فاطمة ×فيها القرآن الكريم عن األبرار كان املراد منها هو اإلمام علّي

’واإلمام احلسن واحلسني
(54) . 

عام  ـ ويف بعض الروايات األخرى قد استعملت هذه املصطلحات بشكٍل

حيث  ،×قني لإلمام علّيومطلق. وميكن لنا أن نشاهد مثال ذلك يف خطبة املّت

 . (57)«أما النهار فحكماء علماء أبرار أتقياء»قال:

 وميكن حتليل النوع الثاني من الروايات على حنوين: 

ـ أن نعترب روايات الطائفة األوىل خمّصصة لروايات الطائفة الثانية، وأن نعترب 

 هم املصداق هلذا الصفات. ة األئّم

كة، وأن األئمة هم املصداق ـ أن نعترب هذه املصطلحات عناوين مشّك

 الكامل هلا، مع إمكان أن تصدق على غريهم أيضًا. 

دعاء بأنها إذا استعملت يف واحد من هذه الفروض املذكورة ميكن اال يف كّل

 .موضع كان األئمة مصداقًا هلا

هنا أن نعلم أن هذه العناوين واملصطلحات إذا استعملت يف الروايات بشأن  واملهّم

 ؟األئمة فما هو املراد منها

 للتوّصل إىل اإلجابة ميكن لنا اإلشارة إىل طائفتني من الروايات: 

ة يف ة هم األبرار، وعمدت إىل بيان العّلـ الروايات التعليلية اليت اعتربت األئّم

 ذلك: 

ما  كلُّ»أنه قال: ،×عن اإلمام احلسن ،: روى حممد بن احلنفيةىلالرواية األو

﴾اَرَرْباأَل نَِّإ﴿: وجلَّ يف كتاب اهلل عزَّ
 ×بن أبي طالب علّي فواهلل ما أراد به إاّل (50)

، ّربالطاعات والِب ْتا حنن أبرار بآبائنا وأمهاتنا، وقلوبنا عَلوفاطمة وأنا واحلسني؛ ألّن
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قنا ا بوحدانيته، وصدَّها، وأطعنا اهلل يف مجيع فرائضه، وآمّنوحّبوترّبأت من الدنيا 

 . (59)«برسوله

ر أن ما ورد يف هذه الرواية ميكن أن يصدق من املمكن للوهلة األوىل أن نتصوَّ

حيث مّت نفي هذه املنزلة واملرتبة يف بداية الرواية  على املؤمنني اآلخرين أيضًا، ولكْن

رمبا كان املراد من  :ألفراد املذكورين حصرًا، أمكن القوللعن اآلخرين، وأثبتت 

هذا املقام نفي مجيع أنواع الصفات القبيحة عنهم، وقيامهم جبميع التكاليف 

 . ^وإثبات العصمة ألهل البيت ،ما ورد يف آية التطهري :والفرائض اإلهلية، من قبيل

يا » أنه قال جلابر: ×قرثانية عن اإلمام البا وي يف روايٍة: وُرالرواية الثانية

فكانوا أشباَح نوٍر  ،وعرتته اهلداة املهتدين |ل ما خلق خلق حممدًاإن اهلل أّو ،جابر

دًا وكان مؤّي .: وما األشباح؟ قال: ظّل النور، أبدان نورانية بال أرواحبني يدي اهلل. قلُت

فبه كان َيعبُد اهلَل وعرتُته، ولذلك خلقهم حلماء علماء  .واحدة، وهي روح القدس بروٍح

 . (48)«بررة أصفياء يعبدون اهلل

 وجود هذه الصفات يف النيّب ×ففي هذه الرواية أرجع اإلمام الباقر

وهذا يثبت مقام العصمة  .تأييد روح القدس هلم إىل ^ة األطهارويف األئّم |األكرم

 تقريبًا. 

األبرار أو  :من قبيل الروايات اليت تصف األئمة بصفاٍتـ لقد اشتملت أغلب 

ما يلي سنشري  حتكي عن إثبات مفهوم العصمة هلم. ويف ،أخرى األتقياء على صفاٍت

 إىل بعض هذه الصفات: 

بعد وصفهم باألبرار،  ،^: يف بعض هذه الروايات مّت اعتبار األئمةاألوىل

 ما يلي: ×حدى زيارات اإلمام احلسنيورد يف إ فمثاًل:. (41)مصداقًا آلية التطهري

ى اهلل عليك وعلى أهل السالم عليك يا موالي وابن موالي ورمحة اهلل وبركاته، صّل»

. (42)«رهم تطهريًابيتك وعرتة آبائك األخيار األبرار الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهَّ

 ،األتقياء األبرارى اهلل على حممد وآله الطاهرين األخيار صّل» آخر: وجاء يف موضٍع

وجعلتهم  ،وائتمنتهم على وحيك ،واصطفيتهم من خلقك ،الذين انتجبتهم لدينك
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وأذهبت عنهم  ،وحفظة سّرك ،وأعالم نورك ،وترامجة كلمتك ،خزائن علمك

 . (43)«رتهم تطهريًاالرجس وطّه

مع ة أبرار، هم أئّم» : ويف رواية أخرى مّتت االستفادة من التعبري القائل:الثانية

 . (44)«واحلق معهم احلّق

إني وأبرار عرتتي... معنا راية احلق » أنه قال: |األكرم وي عن النيّب: ُرالثالثة

تتبعونا تهتدوا  لزمها حلق... فإْن ْنخذهلا حمق، وَم ْنق، وَمَرسبقها َم ْنواهلدى، َم

 . (45)«ا يعذبكمتتولوا عّن ببصائرنا، وإْن

بعتموهم وجدمتوهم هادين لئن اتَّ ،أئمٌة أبرار» آخر: : وجاء يف موضٍعالرابعة

 . (44)«نيمهدّي

جلأ  ْنوقادة بررة... عصمة مَل ،أئمة مهدية» أخرى أيضًا: : وجاء يف روايٍةاخلامسة

 . (47)«ك بهممتسَّ ْناعتمد عليهم... يفوز َم ْنمَلإليهم، وجناة 

 . (40)«]املهتدين[ املهتدى بهمهؤالء الربرة املهتدون » آخر: : وجاء يف موضٍعالسادسة

على حممد وآل  صلِّ مَّاللُه» :التالي: ويف رواية أخرى جند التعبري السابعة

 ْنأتاه جنا، وَم ْنحممد... األتقياء األنقياء النجباء األبرار، والباب املبتلى به الناس، َم

 . (49)«أباه هوى

بعد  ،«األمناء املعصومني» االستفادة من مصطلح ْتأخرى متَّ : ويف روايٍةالثامنة

 . (78)ة األطهاربالنسبة إىل األئّم ،صفة األبرار

بااللتفات إىل الشواهد املذكورة ميكن التوّصل إىل نتيجة مفادها أن مفردة 

ثانية جند  من ناحيٍة استعملتا بالنسبة إىل اآلخرين أيضًا، ولكْن األبرار واألتقياء وإْن

ة األطهار هم املصداق احلقيقي هلذا املصطلح، ومن بعض الروايات األخرى تعترب األئّم

 ريد منه ما يساوق مفهوم العصمة. ناحية أخرى عندما استعمل هذا املصطلح فيهم ُأ

 :هذهروايته من وما ذهب إليه عبد اهلل بن أبي يعفور من هذا املعنى يستفاد 

لو فلقت رمانة بنصفني،  ،: واهلِل×ألبي عبد اهلل ور قال: قلُتعبد اهلل بن أبي يعف»

 :حالل حالل، وأن الذي قلَت :أن الذي قلَت وهذا حالل، لشهدُت ؛هذا حرام :فقلَت
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 . (71)«حرام حرام. فقال: رمحك اهلل، رمحك اهلل

إن هذه التبعية املطلقة تثبت أنه كان يرى أن األحكام الصادرة عنه ال تقبل 

معصومون يف بيان األحكام  ^ة األطهاروهذا يثبت يف احلّد األدنى أن األئّماخلطأ، 

دون عصمة  ،عاء بأن هذا احلديث إمنا يثبت الطاعة املطلقةمن اخلطأ. ال ميكن االّد

ما عليه مراجع التقليد يف عصرنا الراهن(؛ ألن كالم ابن أبي يعفور  :األئمة )من قبيل

أخرى: إنه يرى أن  وبعبارٍة ،إىل احلكم الواقعي ال يعين التبعية العملية، بل هو ناظٌر

 قطعًا.  له فهو حالٌلقطعًا، وما حيلِّ مه اإلمام فهو حراٌمما حيرِّ

من العبارات اليت  «ار األتقياءالعلماء األبر» وعليه ميكن االستنتاج بأن عبارة

لعصر األئمة مفهومًا خمتلفًا عن املعنى الذي نفهمه  كانت حتمل يف الفضاء الفكرّي

ما احتاجوا ة كّلاألئّم تثبت أّن «العلماء» منها يف عصرنا الراهن. وباختصار فإن عبارة

ناظرة إىل  «تقياءاألبرار األ» َلك أو الروح، وإن عبارةمّت تسديدهم من قبل امَل إىل علٍم

 مقام يعدل إثبات العصمة هلم.

 

 

الهوامش
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 أرسطو والفلسفة

 نقدّية يف طروحات الشيخ حسن زاده اآلملي قراءٌة

 

 السيد قاسم علي أحمدي

 الهاشمي السيد حسنترجمة: 

 

 ــــــ نقد كالم بعض املعاصرين يف الدفاع عن أرسطو والفلسفة

 ،له كتبها يف الدفاع عن الفلسفة والعرفان يف رسالٍة ،(1)عمد بعض املعاصرين

 أيمساحته ] مة الطباطبائي يف تفسري امليزان، قائاًل: إّنعن العاّل إىل ذكر كالٍم

والفلسفة  علّي»رًا رسالة موجزة وقّيمة بعنوان قد أصدر مؤخَّمة الطباطبائي[ العاّل

وقد  .«الدين والفلسفة»تقان واألهمية باسم وقد قّدم فيها أصاًل يف غاية اإل ،«اإلهلية

عظيم أن يفّرق بني الدين اإلهلي وبني  حقًا إنه لظلٌم»تلكم الرسالة:  قال يف مستهّل

در عن صميم عرش التحقيق، وقال كل كامل صا . وهذا كالٌم«الفلسفة اإلهلية

 . أجل، إن الفصل بني الدين اإلهلي والفلسفة اإلهلية ظلٌم«قائله هلل درُّ»عاقل مسعه: 

 كبري. 

أليس الدين سوى سلسلة من املعارف العقائدية اإلهلية اليت يتّم التعبري عنها 

 ر عنها بالفروع؟ باألصول، وسلسلة من املعارف األخرى الفقهية واألخالقية اليت يعبَّ

أرسلهم اهلل إىل هداية اجملتمع البشري إىل احلياة  ًاأمل يكن األنبياء أناس

 وإىل السعادة احلقيقية؟  ،األمسى

أال تكمن سعادة اإلنسان احلقيقية يف استثمار نعمة العقل واإلدراك اليت 
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بعد الوصول ه احلقائق واملعارف كما هي، وأن يعمل ْنليصل إىل ُك ؛أودعها اهلل فيه

 إليها على سلوك طريق العدل واالستقامة يف حياته العملية؟ 

هل هناك من طريق أمام اإلنسان لتحصيل هذه املعارف غري اللجوء إىل 

 االستدالل وإقامة الربهان؟ 

الناس إىل اعتناق  اكيف جيوز على األنبياء أن يدعوففإذا كان األمر كذلك 

أو بينة أو برهان، مع أن هذا  ت، ودون إقامة دليٍلْحالَب د السماعما يدعونهم إليه مبجرَّ

 .(2)؟األسلوب خمالف لطبيعة اإلنسان، وينايف هذه النعمة اإلهلية

يف حديثه  ،×آخر من هذه الرسالة: لقد وصف اإلمام الصادق وقال يف موضٍع

كالمه وأكربه، وأثنى  أرسطو باإلكبار واإلجالل، وأجلَّ ،لاملعروف بتوحيد املفضَّ

باإلساءة  ،واألشداق اليت تفتح ،على أسلوبه الفكري. وما أكثر الكتب اليت نراها

ة امللك وامللكوت. إن ى حجج اهلل وأئّماليت حيرتمها ويقّدرها حّت ،لساحة أساطني العلم

رون عن جهلهم، وخيربون عن سوء فطرتهم ئني واملتطاولني أقزام يعبِّهؤالء املتجرِّ

 سريرتهم. و

كل شخص من  ثم نقل عن الفاضل الشهروزي يف نزهة األرواح: يف اخلرب أّن

أرسطوطاليس هذه »بلقب  ف على لسان النيّبأهل بيت خامت األنبياء يبلغ الكمال يتشّر

 «حمبوب القلوب»وكذلك عن كتاب  ،ثّم نقل رواية من الكتاب املذكور .«األّمة

 ًا جهله قومه. طوطاليس نبّيقال: كان أرس أن النيّب ،للديلمي

د هذه الرواية ما جاء يف ونقل عن الديلمي أنه قال بعد هذه الرواية: مما يؤيِّ

كانا من األنبياء، وأن  (4)وبطليموس (3)نقل قواًل بأن أبرخاس»كتاب فرج املهموم: 

ألجل أمسائهم  ؛وإمنا التبس على الناس أمرهم ،أكثر احلكماء كانوا كذلك

 . «اليونانية...

 ،يعود إىل تراثهم العريق ،هم بـ )علم امليزان(لسوء ظّن ؛جرأة املتطاولني وكأّن

 ،×متنطق فقد تزندق(، مع أن منطق العقل األكمل ْنحيث صدرت عنهم مقولة )َم

ر ساعة خري عند اهلل تعاىل من عبادة سبعني تفكُّ»يقول:  ،بشهادة اجلوامع الروائية

 . «ةسن
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ل إىل أن هذا هو التفكري املنطقي الذي يتوصَّ ذي مسكٍة ال خيفى على كّل

 مات وإقامة األدلة والرباهني. إدراك املعقوالت من خالل ترتيب املقّد

 إن اإلجابة عن هذا الكالم من وجوه: 

ل على إشارة يف توحيد املفضَّ ×: ال حيتوي كالم اإلمام الصادقلالوجه األّو

 .قد ذكر أرسطو باإلكبار والتبجيل، أو أنه أثنى على منهجه الفكري ×إنه :تقول

ولكي نلقي ضوءًا على املوضوع أرى من الضروري ذكر احلديث، وترك 

 ،وقد كان من القدماء طائفة أنكروا العمد والتدبري يف األشياء»احلكم إليكم: 

فات اليت تلد وا به هذه اآلوكان مما احتّج .وزعموا أن كونها بالعرض واالتفاق

كاإلنسان يولد ناقصًا أو زائدًا إصبعًا أو  ،]تكون على[ غري جمرى العرف والعادة

فجعلوا هذا دلياًل على أن كون األشياء ليس بعمد  .ل اخللقيكون املولود مشّوهًا مبدَّ

وقد كان أرسطوطاليس رّد عليهم،  .فق أن يكونبل بالعرض كيفما اتَّ ،وتقدير

ألعراض  ؛ةفقال: إن الذي يكون بالعرض واالتفاق إمنا هو شيء يأتي يف الفرط مّر

 وليس مبنزلة األمور الطبيعية اجلارية على شكٍل ،فتزيلها عن سبيلها ،تعرض للطبيعة

 . «جريًا دائمًا متتابعًا واحد

يكون هذا القانون الذي  من أن وعليه كما تالحظون فإن جواب أرسطو أعّم

دين القائلني بأن كّل شيء يسود الطبيعة مسّخر إلرادة اهلل أم ال؟ وال ُيثبت اعتقاد املوحِّ

وليس مسّخرًا لقوانني الطبيعة. وإن أرسطو يف هذا الكالم يقول  ،ر إلرادة اهللمسخَّ

أرسطو يرى أن  مبعنى أن، بأن للطبيعة قانونًا ثابتًا، كما هلا قواعد قابلة لالستثناء

مستمر، من قبيل: تعاقب الليل والنهار، وتعاقب  قوانني الطبيعة جتري أحيانًا بشكٍل

استثنائي، من قبيل: الزلزال  وتارة حتصل دفعة واحدة وبشكٍل ؛وما إىل ذلك ،الفصول

والطوفان، وهما من مصاديق القوانني الطبيعية، واليت جتري بطبيعة احلال على 

 بيعية. خالف احلالة الط

ت أن يكون أرسطو من القائلني بأن هذه القوانني الطبيعية وهذا الكالم ال ُيثِب

جتري على وفق مشيئة اهلل وإرادته، بل إننا نستطيع من خالل القرائن اخلارجية اليت 

دين، ونستطيع من خالل ه مل يكن يؤمن بعقيدة املوحِّتعكس منهج أرسطو أن نثبت أّن
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أن نقول بأن أرسطو يف هذا الكالم كان من القائلني بسيادة  تلك القرائن اخلارجية

 دين. لرؤية املوحِّ وهذا االعتقاد خمالٌف .شيء القوانني الطبيعية على كّل

إكبار  أيَّ ×عن اإلمام الصادق وإننا ال نرى يف هذا احلديث املروّي ،هذا

عام، على غرار ما أراد املستدّل  وإجالل ألرسطو، أو إمضاًء ملنهجه الفكري بشكٍل

واحد يف نّص  تصحيح مورٍد فإّن لعقائده وأفكاره. وإاّل ليكون يف ذلك تصحيٌح ؛إثباته

 نفعًا.  اًل ـ ال جيدي املستدّلَداحلديث ـ لو سلمنا داللة احلديث عليه َج

املنقول  ّنفإ ،×ل اإلمامَبوعلى فرض تصحيح منهج أرسطو، والثناء عليه من ِق

مات العقل مدارس الفالسفة من عقيدة أرسطو خيتلف الكثري منه عن مسلَّ يف

 والربهان والشريعة احلّقة. وعليه كيف ميكن هلذين الشيئني أن جيتمعا؟ 

أخرى: إننا لو قارنا ما نقل عن أرسطو يف التوحيد مبيزان الربهان  وبعبارٍة

بل خيالفه متام  والكتاب والعرتة سندرك أن أكثره ال يوافق هذا امليزان،

 . (4)م العامل وما إىل ذلكَد، من قبيل: القول بِق(5)االختالف

ة أحد من خالل الروايات واألحاديث : هل ميكن إثبات نبّوالوجه الثاني

ألن  ؛الضعيفة واجملهولة وما إليها؟ وهذا من عجائب وغرائب استدالل هذا املستدّل

اخلرب اجملهول وغري املوثوق ال يصلح أن يكون حّجة يف إثبات فروع الدين، فكيف 

 النبّوة؟!  :يكون حجة يف أصول الدين وإثبات شيء مثل

العجب العجاب أن العرفاء والفالسفة اعتمدوا يف »وقد ورد يف تنزيه املعبود: 

واستخّفوا باألخبار  ،...أصول دينهم على اآلراء الضعيفة واألدلة الواهية السخيفة و

لة األخبار واآلثار، وأخذوا َقاملعتربة الصرحية الواردة يف نفي أكاذيبهم، ويستهزئون بَن

 . «متّسك يف األصول باألخبار القطعية واملوافقة للفطرة السليمة املستقيمة ْنبرمي َم

البهم إلثبات مط ؛ومع ذلك تراهم يعتمدون على األخبار املرسلة اجملهولة منها»

مات عن ظواهرها إىل تصحيح عبادة الطاغوت، ويستندون الفاسدة، ويصرفون احملَك

 ،ولعنهم ،قال: إن اهلل حكم بكفر النصارى ْنهات يف إثبات مذهب َمإىل املتشاِب

 . (7)«من أجل قوهلم حبلوله يف عيسى فقط ؛وطردهم

أساطني الشرع والدين من : إن اجلرأة يف إسناد الوقاحة واهلراء إىل الوجه الثالث



 

 

هـ م ـ  ــ خريف وشتاء  و  ــ العددان  و  ــ السنتان  نصوص معاصرة  

116 

ه، بل هو ينايف دعوى ال خيفى قبُح ، أمٌرالذين خالفوا أرسطو، وذكر أمسائهم بالذّم

 العرفان واللقاء والوصول. 

ف عن أن يف هذه التشنيعات جرأة على كبار الدين واملذهب، وقد غفل املؤلِّ

 . (0)طوف كتابًا يف الرّد على أرسالذي صنَّ ،هشام بن احلكم :ومن بينهم

 . (9)بن أمحد الكويف كتابًا يف الرّد على أرسطو ف علّيكما ألَّ

ر أن أرسطو كان نبيًا، وقد خفي ذلك عن ا يدعو إىل العجب أن يتصوَّه ملّمإّن

  !!ى صنفوا الكتب والرسائل يف الرّد عليهحّت، والفقهاء العظام ^أصحاب األئمة

 .يف أن أرسطو كان من الفالسفة اإلغريق ومن ناحية أخرى ليس هناك من شكٍّ

ف هذه الرسالة كيف عمد الفضل بن شاذان ومع جاللة القدر اليت يراها له مؤلِّ

وكان من أصحاب عدد  ،مني من الشيعة ـالنيشابوري ـ وهو من كبار الفقهاء واملتكلِّ

^من األئمة املعصومني
ليل م اخلبري اجل، واملتكلِّ(11)وكذلك هشام بن احلكم ،(18)

، وغريهم إىل تصنيف الكتب يف الرّد على (12)اسبن حممد بن عّب الشيخ علّي

حيث كتبوا  ،وكذلك األمر بالنسبة إىل الكثري من فقهاء الشيعة ؟!الفالسفة

 . (13)الكثري من الكتب يف الرّد على هذه الطائفة

والربهان : لقد خلط كاتب هذه الرسالة بني املنطق واالستدالل الوجه الرابع

وبني مصطلح الفلسفة، فاعترب التفكري وإقامة الرباهني فلسفة، يف حني أن خمالفيه 

ة والرباهني والفكر واملنطق أن الكثري من أحباث هذا العلم تعارض إمنا يثبتون باألدّل

 وختالفه خمالفة بّينة واضحة. ،ل والتفكريالتعقُّ

ف املذكور يف الذي اعتربه املؤلِّوأما دعوى أن القول بفصل الدين عن الفلسفة ـ 

احلقيقة فصاًل للدين عن االستدالل والربهان والدليل العقلي ـ فبطالنه أوضح من أن 

خالف الفلسفة فسوف  ْنعلى تاريخ َم إىل دليل؛ ألننا لو ألقينا نظرًة يكون حباجٍة

ينهم جندهم من جهابذة وأساطني الكالم والفقه واألصول، وكانوا يلتزمون يف براه

وعليه تكون نسبة إنكار الدليل والربهان  .الدليل العقلي :ومن بينها ،باألدلة األربعة

وقد ذكرنا بعض كلمات كبار  .وجرأة ال غبار عليها ،ية عظيمةْرإليهم ِف (14)والعقل

 . (15)ناْيالدين يف كتاَب
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روا أن اشتباههم يكمن يف أنهم قد تصوَّ وباإلضافة إىل ذلك، فإن كّل

االعرتاض على علم الفلسفة إمنا هو اعرتاض على الربهان والدليل العقلي، يف حني أنه 

ل، مع أن الفلسفة قد أخطأ خطأ جسيمًا عندما ساوى بني الفلسفة والعقل والتعقُّ

ل الصحيح والربهان واالستدالل. وإننا من خالل الدليل لحة ال ربط هلا بالتعقُّاملصَط

ن الفلسفة والعرفان املصطلح خمالفان للربهان والعقل العقلي والربهاني نثبت أ

 والوجدان. 

وعندما نبحث يف موارد افرتاق الفلسفة والعرفان املصطلح عن العقل والربهان 

والدين اإلهلي ندرك أن الفلسفة والعرفان املصطلح يف الكثري من املسائل اجلوهرية 

لرباهني العقلية قد جانبا الصواب، واحليوية الثابتة باآليات والروايات املتواترة وا

 وسقطا يف مستنقع األوهام الباطلة. 

وال خيفى أن املقدمات البديهية واملنتجة لليقني يف الفلسفة الربهانية يف غاية 

ة يف باب اإلهليات وقسم من الطبيعيات خاّصوالندرة، بل تكاد تكون معدومة، 

بل  .ني الفالسفة يف مجيع املسائلوالشاهد على ذلك االختالف الكبري ب .والفلكيات

غالبًا ما نشاهد تغيري الفالسفة آلرائهم ومناهجهم وعقائدهم، حيث ينتقلون يف 

ون عقائد كانوا ينكرونها مبانيهم من أقصى اليمني إىل أقصى الشمال، فيتبّن

 :ن اإلميان بها من قبيلْورون قائلها، أو ينكرون أمورًا كانوا يَرويكفِّ ،باألمس

 مات. ات واملسلَّان بالبديهّياإلمي

مات الربهان الذي يؤلف يف القضايا الفلسفية بديهية فمن وعليه لو كانت مقّد

أين ينشأ هذا االختالف العظيم بينهم؟ مع أن كافة علماء املنطق جيمعون على أن 

الذي يورث االطمئنان من أقسام األقيسة املنطقية هو الربهان. والربهان يف مصطلح 

وإن أصول  .يطلق على القياس الذي تتشكل مواّده من اليقينيات الفّن أصحاب

ات. ليات، واملشاهدات، والتجربيات، واملتواترات، والفطرّياليقينيات عبارة عن: األّو

فلو اشتمل قياس الربهان على هذه املواد ستكون نتائجه يقينية ال حمالة. وال خيفى 

ل على مقدمات بديهية منتجة يف الفلسفة مثل كة أن الربهان املشتمْسعلى صاحب امِل

 بيانه.  على ما مرَّ ،الكربيت األمحر
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وأما تسمية حقيقة التصّوف عرفانًا، وبالتالي اعتبار االعرتاض على ابن عربي 

كبري وخطأ جسيم. وحنن حنيل  اشتباٌهفهو واملولوي وأمثاهلما اعرتاضًا على العرفان، 

. وقد ثبت أن هذا العرفان ليس عرفانًا «تنزيه املعبود»اب اإلجابة عن هذا املقال إىل كت

 ة واإلحلاد أيضًا. إسالميًا وشيعيًا، بل ميكن التوفيق بينه وبني الوثنّي

قال يف العديد من مواضع كتابه  (14)ف هذه الرسالةولذلك فإن نفس مؤلِّ

وبطبيعة احلال فإن هذه هي حقيقة العرفان  .ومراتب عجيبة العرفاني مبقاماٍت

 ح أيضًا. َلاملصَط

كان عتاب »القائل:  ،ف الرسالة املذكورة يف شرحه لكالم ابن عربيقال مؤلِّ

ساع قلبه لذلك، فإن العارف وعدم اّت ،موسى أخاه هارون ألجل إنكاره عبادة العجل

ال: إن غرض الشيخ يف هذا ق ،(17)«يرى احلّق يف كّل شيء، بل يراه عني كّل شيء ْنَم

بيان أسرار  ،يف الفصوص والفتوحات وغريهما من كتبه ورسائله ،النوع من املسائل

رغم إقراره حبسب التشريع والنبوة أنه جيب منع مجهور  ،الوالية والباطن ألهل السّر

 . (10)الناس من عبادة األصنام، كما كان األنبياء ينكرون عبادة األوثان

، رغم صعوبة ممكن من املمكنات مظهر اسم من أمساء احلّق وقال: إن كّل

د أن احلقيقة هي أن الشيطان أيضًا مظهر اسم )يا ْيقول هذا الكالم ومساعه. َب

 .(19)(!!ّلِضُم

نرتك احلكم إىل القارئ، لريى ما هو الفرق بني عبادة األوثان ومثل هذه 

 العقائد؟! 

ة فيها أوجب سريان مجيع الصفات اإلهلّية اإلهلية كلها إن سريان اهلوّي»وقال: 

 . (28)«ّيها وجزئّيهامن احلياة والعلم والسمع والبصر وغريها كّل

مل تكن صحيحة فيلزم أن يكون احلّق تعاىل  إن وحدة الوجود إْن»وقال: 

 . (21)«حمدودًا

سبحانه وبني اخللق ليس متايزًا تقابليًا، بل  إن التمايز بني احلّق»وقال أيضًا: 

تمّيز هو متّيز احمليط عن احملاط والشمول اإلطالقي... وهذا اإلطالق احلقيقي ال

وال يشّذ عن حيطته شيء... وكون العلة واملعلول على النحو ، اإلحاطي حائز للجميع
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 . (22)«املعهود املتعارف يف األذهان السافلة ليس على ما ينبغي بعّز جالله سبحانه وتعاىل

أن ما يف الوجود ليس سوى الوجوب، والبحث يف وإذا أمعنت النظر ستجد 

 . (23)اإلمكان إمنا هو لتزجية الوقت

م( وها أنا اآلن أرى أنين أنا ْووال َن ٌةَنرّباه كنت حتى اآلن أقول: )ال تأخذه ِس

 . (24)مْووال َن ٌةَنأيضًا ال تأخذني ِس

خرين يقولوا: اآل ْعي من قول السلب واإلثبات، فأنا إثباتي. فَدياه إني أستحربَّ

 اهلل يقوهلا حسن.  ْعال إله إال اهلل. وَد أشهد أْن

أين؟  .أنا وأنت، لقد أمضيت عمري بالبحث قائاًل: أين.. :اه إني أخجل من قولرّب

 . (25)هو .وها أنا اآلن أقول: هو..

ا يوجد يف كتب هؤالء على وال خيفى فساد هذه الكلمات وما شاكلها مّم

الذي خاطب سيد  ،بوجه اهلل تعاىل الغريب واملخجل أن يقف شخٌصه ملن . إّنعاقٍل

﴾َفاْعَلْم َأنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل﴿األنبياء وخنبة أصفيائه قائاًل: 
 َأنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ َشِهَد اهلُل﴿، و(24)

﴾ُهَو َواْلَماَلِئَكُة َوُأْوُلو اْلِعْلِم
 )ال إله إاّل العواّم إن توحيد»فيقول أدعياء العرفان:  ،(27)

 اهلل(.  : )ال موجود إاّل، وتوحيد اخلواّص(20)اهلل( 

مبعرفته، والتوحيد الذي يشهد به  |فهل التوحيد الذي خوطب النيب األكرم

 فقط؟!  توحيد العواّم ،اهلل ومالئكته

 ،بة )ال إله إال اهلل(على اهلل أن حيتقر الفرد كلمة التوحيد الطيِّ يا هلا من جرأٍة

ى مل يكن هناك ما هو هذا التعظيم والتبجيل، حّت اليت ذكرت على لسان اهلل بكلِّ

ي، واعتبار ، واعتبارها من التوحيد العاّم(29)أثقل منها يف ميزان األنبياء واألولياء

 .(38)اهلل( هي توحيد األنبياء واألولياء كلمتهم املنحولة )ال موجود إاّل

 

 

الهوامش
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(3) Abarhkas. 

(4) Batlamus. 
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 االعتدال املذهيب

 النقض()مراجعة يف جتربة عبد اجلليل الرازي وكتاب 

 

 يأ. رضا بابائ

 ذو الفقار عواضةترجمة: 

 

 ــــــ توطئة

تعرض هذه املقالة اليت بني أيديكم إشارات إىل بعض العبارات الواردة يف 

ذات الداللة الواضحة على االعتدال الديين والفكر العقائدي  ،«النقض»كتاب 

سم به هذا الكتاب من املوضوعية والشفافية ف. ومن الواضح أن ما يّتالواسع لدى املؤلِّ

ف خبري وعامل التقية واجملاملة ومراعاة اآلخرين. فاملؤلِّواالعتدال مل يأِت نتيجة ملمارسة 

مباني الشيعة االثين عشرية. وأما ما  يف النقض، نراه يدافع دفاعًا مستميتًا عن كّل

أدخلت عليها إضافات يف القرون  ثّم ،كان يعترب يف زمانه من التعاليم الشيعية

وال من فروعه. وهو يلقي بالالئمة  ،ه ال يعتربها من أصول املذهب الشيعيالالحقة، فإّن

الة. وعلى الرغم من تكريس كتابه ة والُغع ورواجها على احلشوّيَديف خلق هذه الِب

الشيعة االثين عشرية مل  م ضّدَهوأثار الشبهات والتُّ ،ف يف زمانهعلى كتاب أّل للرّد

 ة. ه توجيه سهام نقده الالذع إىل الغالة واحلشوّيْتيُف

ّرح به عبد اجلليل يف مواضع كثرية من كتابه، فإن أسلوبه يف وفضاًل عّما يص

ولعّل أبرز ما يف ذلك هو  .نقد كتاب بعض فضائح الروافض، ينّم عن نهجه االعتدالي

ق واملذاهب اإلسالمية. ويف القسم األخري َربديه لكبار شخصيات الِفاالحرتام الذي ُي
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 زاء الصحابة واخللفاء. إ ةّيمن الكتاب ذكر بعض النماذج من مواقفه االعتدال

  

 ــــــ مةمقّد

ووفقنا  ،وأطال يف عمرنا ،العاملني الذي أبقانا على قيد احلياة واحلمد هلل رّب

هذا اخلارجي والناصيب بهذا النحو، حبيث يتسّنى جلميع  لىع رّدننا من الومكَّ

واضمحالل الشبهات الع على بطالن املؤمنني يف الشرق والغرب إىل قيام يوم الدين االّط

من الباري تعاىل أن يعفو عّنا إذا كان  ونرجو .رةوالدعاوى اليت أثارها هؤالء اجملبِّ

فكل تعّصب وكالم شديد وقاٍس صدر مّني  .أو سهو يف القلم أو القول هناك من خلٍل

 . (1)ال االبتداء واملبادرة ،كان على سبيل اإلجابة والّرد

 (2)«بعض فضائح الروافض»نقض كتاب فكتاب بعض مثالب النواصب يف 

هـ(، حيث ، وهو تأليف عبد اجلليل الرازي القزويين)«النقض»ـ معروف ومشهور ب

ن الكثري من الروائع والنفائس القيمة؛ من معلومات أدبية، وتارخيية، يتضمَّ

وغري ذلك.  ،واجلغرافيا احلديثة، واألنساب، وفرق املسلمني، والعقائد، وعلم االجتماع

ضت هلا كلماته، نرى ويف الوقت الذي نرى فيه كثريًا من الفوائد اجلانبية اليت تعرَّ

رغم كونه املوضوع  ،صف بالعلمية واملوضوعيةأن كالمه الذي تناول فيه الشيعة مل يتَّ

م خمتصرًا عن كّل ف على استعداد أن يقدِّف الكتاب ألجله. فاملؤلِّاألصلي الذي أّل

 ،األثر )أي الكتاب(، فلم يكن معتداًل يف كالمه حني تعّرض للشيعة جوانب هذا

ويف املقابل جند اعتداله واضحًا يف حديثه عند  .وكان بعيدًا عن اإلنصاف كّل البعد

كتاب النقض من هذه اجلهة يعترب ال َشكَّ أن ة. فتعّرضه للصحابة وكبار أهل السّن

ار، وتتجّلى قيمته عندما نقايس بينه وبني اآلثار ًا جيدر بنا أخذه بعني االعتبكتابًا مهّم

أوضح. وميكننا مبجّرد دراسة  فت يف القرون األخرية، فيربز الفرق بشكٍلاليت ألِّ

زائدًا، وهي أن كتاب  ىل هذه النتيجة، دون أن نبذل جهدًال إتارخيية واحدة أن نتوصَّ

على  مانه فال يقارن بها. وبناًءالنقض يراعي حرمة املخالفني، وأما اآلثار املوجودة يف ز

ه مل يكن مباليًا إّن :القول م فإن مقتضى اإلنصاف والعدل القول بأنه ال يصّحما تقدَّ

، وهذا ما يظهر من خالل دفاعه عن التنصيص على خالفة موالنا أمري باملذهب احلّق
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يف قلبه ذّرة  ْنن كل َمأ»، وهو يعتقد (3)ات عديدةمّر ×بن أبي طالب املؤمنني علّي

 . (4)«هوهذا النظر ناجم عن تقصري لدى أّم .يف مولده فهناك نظٌر ×حقد لعليٍّ

فكار ط الضوء على بعض األما تقرأه من كتاب النقض يسلِّ حال فإّن وعلى أّي

زاء إ «اعتداله الديين»ف، فعبد اجلليل القزويين الرازي كان يربز العظيمة لدى املؤلِّ

 كبار أهل السّنة. 

 

 ــــــ والفكر التقرييب «النقض»كتاب 

رين الشيعة األوائل الذين أرسوا املفكِّ أحدعبد اجلليل القزويين الرازي هو 

ة الفاصلة وساهم يف تقريب املسافة وردم اهلّو ،ةدعائم الوحدة يف أوساط الشيعة والسّن

ما. وقد انتقد يف كتاب النقض بعض آراء اإلفراطيني يف حق  بني الفريقني إىل حدٍّ

كما أنه  .وسّلط الضوء على احملاور األساسية املشرتكة، الفرق اإلسالمية األخرى

وال يؤخذ حباٍل من ألسنة  ،مذهب الشيعة هو ما ينّص عليه علماء الشيعة»ح قائاًل: صرَّ

 . (5)«ة الناسعاّم

األوىل من الكتاب احملور املختص  وميكن لك أن تلحظ يف الصفحات

ليف كتاب النقض، وقد أف من وراء تالذي يعترب اهلدف األساسي للمؤلِّ ،بالتقريب

الذين نسبهم صاحب كتاب  ،الةبعض اإلفراطيني من احلشوية والُغ لىع رّدألفه لل

 إىل الشيعة االثين عشرية.  «بعض فضائح الروافض»

نا بأن كتابًا ذكر فيه بعض فضائح هـ( نقل إلييف شهر ربيع عام )

للتشنيع على مذهب التشّيع... وهناك صديق  ؛ةالروافض، وكان يقرأ يف احملافل العاّم

من ذلك الكتاب إىل رئيس الشيعة السيد الرئيس الكبري مجال  خملص محل نسخًة

ومن ثّم أرسله إىل أخيه  ،وقد طالعه بأكمله .بن مشس الدين احلسيين الدين علّي

ف من وكان يتخوَّ .الذي كان مفيت الطائفة وكبريها ،رتم أوحد الدين احلسييناحمل

. وقد ق اهلدف املرجّوفال يتحقَّ ،ةوروّي اإلجابة والرّد عليه من دون تأنٍّ أن أقدم على

ق. ذلك مل يتحقَّ ولكّن ،منه ب فيها احلصول على نسخٍةمّدة طويلة كنت أترقَّ ْتمَض

تفصيلي وكامل على  لعوا بشكٍلطائفة قد اطَّ أعلم أن فرق وعلماء كّل وما كنُت
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بت من إقدامه على هذا الفعل مع نه من أفكار. فتعّجمجيع حمتويات أوراقه وما تضّم

واللعن  والسّب .أن أصول وفروع املذاهب ال تكاد ختفى على العلماء وأهل الفضل

مقنع مل يكن معهودًا ومعروفًا يف  يٍلوالظلم وقول البهتان من دون االستناد إىل دل

مي علماء اإلمامية وأحال إىل متقدِّ ،ات كتابهف يف طّيالكتب. وقد أشار املؤلِّ

ة على اختالف آرائهم، يف حني أن بعضهم من الغالة واألخبارية واحلشوّي ،الكالميني

أمر  ،منهم ونفيهم كونهم جزءًا، علماء الشيعة االثين عشرية من هؤالء ؤرغم أن ترّب

ن يف كتبهم. هذا مضافًا إىل أن قسمًا منهم قاموا بوضعه على سبيل التمويه ظاهر وبيِّ

 . شياء املذكورة مل تكن مذهبًا ألحٍدالرماد يف العيون، وبعض األ وذّر

ثانيها و ؛إحداها أرسلها إىل خزانة أمريك معروف :ف ثالث نسخكتب املؤلِّ

الناس. ونسخة من  ها يف اخلفاء على عواّمؤن يقروثالثها كا ؛فموجودة عند املصنِّ

من العلماء املنصفني ال يقدم على هذا  ومن الطبيعي أن أحدًاالنسخ نقلها إىل قزوين. 

فليس اهلدف من وراء اعتماد تلك الطرق واحليل اليت تؤدي إىل إراقة  .الفعل إطالقًا

 . (4)ة الناسإثارة الفتنة واالختالف بني عاّم انني إاّلالدماء من قبل الفّت

احلدود اليت متّيز الشيعة  ،وباختصاٍر ،ثّم ذكر الشيخ عبد اجلليل مرارًا

ات كتابه: إن أصل مذهب الة واحلشوية. فكتب يف طّيالكالمية عن الشيعة الُغ

 شيء يف الشيعة الكالمية االثين عشرية يعتقد مبا يلي: إن اهلل تعاىل خالق كّل

، وال قديم سواه... والقرآن وقديٌم .السماء واألرض وما بينهما...، وهو صانع العامل

واألنبياء معصومون  ...صدق وحّق ،له إىل آخرهمن أّو ،ما ورد فيه وكّل .كالم اهلل

هم ولن يصدر...، وكّل ،هون عن الكفر والظلم واملعصية، مل يصدر ذلك منهمومنزَّ

 بالنّص أضف إىل ذلك أن اإلمامة ال تكون إاّل .امتاخلإىل  من آدم ،صادقون وأمناء...

 ×املرتضى على إمامة علّي وقد ورد النّص .مام معصومًاأن يكون اإل دَّوال ُب .من اهلل

 . ًا أو تقصريًا غلّوتربزيادة أو نقيصة عن هذا احلّد يع . وكلُّ(7)ل اهلل تعاىل...َبمن ِق

يتجّسد يف تقريب الشيعة إىل  ،جتاهاالوسعي آخر يف هذا ف جهٌد وللمؤلِّ

وهذا  .ة يف الدولةاحلكومة السلجوقية، حيث وصلت الشيعة يف عهده إىل مناصب هاّم

النفوذ والتوافق بلغ إىل حّد تزويج خواجه نظام امللك الطوسي أخته من أحد سادات 
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 . (0)الشيعة يف الرّي

ذجًا من النماذج اليت يتجّسد ام منواحلّكوعلماء الشيعة بني يعترب التقارب  ،نعم

وهذا  .وقد بدأ هذا التقارب بني الفريقني منذ عهد القاجار .عتدال املذهيبفيها اال

أنه  إىل عصر الشيخ عبد اجلليل، إاّل ،التقارب كان موجودًا يف القرون املاضية أيضًا

كبري بينهما. فالتقريب الذي كان آنذاك حيمل نفس املعنى الذي نعرفه  يوجد تفاوٌت

باته. واهلدف ونسعى لتحقيقه، وهو من مقتضيات العصر احلديث ومتطّل ،اليوم

دة يف العامل اإلسالمي يف األساس من وراء هذا النوع من التقريب هو إجياد جبهة موّح

لطرق وهذا التناغم مل يكن موجودًا بني باع مثل هذه ا. واّت(9)مقابل األعداء الغرباء

ة عامل أهل السّنكان عهد الصفوية،  :يف بعض العهود، مثل بل إّنه .منياألقوام املتقّد

وقد وصل األمر مبلوك الصفوية إىل  .عاملًا مليئًا بالكفر واإلحلاد ويف قمة احلساسّية

هم من أجل قتال أنهم كانوا على استعداد للتآمر مع اإلفرنج وطلب املساعدة من

 احلكومة العثمانية السنّية. 

ث حول هذا املوضوع من وجهة نظر كتاب النقض حاٍل إذا أردنا أن نتحّد وبأّي

 فهناك ثالث نكات مهمة، وهي: 

 ـ التعّرف على عقائد الشيعة. 

 ـ النظرة التطبيقية املعاصرة. 

 ـ وسائل التقريب بني املذاهب. 

تارخيية؛ واجلهة الثانية ذات قيمة كالمية؛ واجلهة فاجلهة األوىل ذات قيمة 

 وإمكانيته.  ،الثالثة تعكس قيمة التعايش الديين بني اجملتمعات اإلسالمية

فإذا كان هذا املقال الصغري أكثر ما ينتقص من احرتام كبار أهل السنّة يف 

ضح اجملال التَّقني حبثوا يف هذا فيه لو أن بعض احملقِّ كَّا ال َشكتاب النقض فإنه مّم

عتبار املواد منه أو أكثر. فلو أخذنا بعني اال أو أقّل ،هلم هذا املشهد بهذا املقدار

: إن تلك املواد واضحة حبيث ال حتتاج اًلأّوواملطالب اليت طرحت يف ذاك الباب لوجدنا 

وغري قابل للتوجيه  ،عذر ل أّيومثل هذا الوضوح ال حيتاج لتمحُّ .إىل تفسري وتأويل

يف  ن الشيعة يف منطقة الرّيأإىل ذلك  ْفأِض .ةى احلمل على التقّيحّتبل  ،اإلنكارو
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كي يضطر عامل  ؛ل األعذارحباجة فيه إىل متّح القرن السادس مل يكونوا يف وضٍع

 .(18)ةللتقّيـ  كعبد اجلليل وأمثالهـ معروف 

ة أقصى ما إن االختالفات الشيعية العقائدية والكالمية مع أهل السّن :ثانيًاو

 .ل لكبار كال الطرفنيأوقعت الطرفني يف البغضاء والعدواة والنفور والتوهني املتباَد

باع طريقة عبد اجلليل وأمثاله يف يف اّت سليّب وميكن اجلزم بأنه ليس هناك أّي أثٍر

ضع أموال توال  ،د نزاعًاألن مراجعة أصول وفروع املذهب ال تولِّ ؛فاته الكالميةمؤلَّ

 رتكها رمادًا. تو ،الريح ني يف مهّباملسلم

ل يف أنه يف نفس الوقت الذي يدافع فيه مئة ز عبد اجلليل يف النقض يتمثَّمتيُّ إّن

واحدة تثري البغضاء  رة مل يتفّوه بكلمٍةباملئة عن مجيع اآلراء احملمودة واخليِّ

ة يف زمن سّنهذا ال يعين أن الشيعة وال أو متّس مبكانة اآلخرين. ولكّن ،والكراهية

. (11)مسامل تسوده الطمأنينة واملصاحلة ب النقض كانوا يعيشون معًا يف جوٍّتأليف كتا

ام نظام امللك جهدًا كبريًا أمثر انتشارًا أّما يف القرن السادس فقد بذل كبار حّك

عتبار. فاملعركة ى أصبح ينظر لإلسالم بعني االحّت ،واسعًا للدين يف سائر أحناء العامل

ة أكثر ما كانت مع اجملموعات الطاغية واملعارضة، ة للسلطة السلجوقّياألصلّي

 . (12)نياإلمساعيلّي :كأمثال

 ،بعه عبد اجلليلوهناك أهمية أخرى هلذا الكتاب تكمن يف األسلوب الذي اّت

ل كتاب ة وتأّممن خالل مراعاته آداب وأخالقيات الكتابة والقلم. والذي يقرأ بدّق

 («بعض فضائح الروافض»بعض مثالب النواصب يف نقض )ى واملسمَّ ،مالقيِّعبد اجلليل 

وال التقّية، إمنا كان له فوائد  ،ف مل تكن من باب التقريبيتبّين له أن طريقة املؤلِّ

ة. ونستطيع أن نعترب أن كتاب النقض من اآلثار رية يف التقريب يف القرون املاضيكث

دليل  إن طريقته هي طريقة تقريب؛ فال يوجد أّي :لال نستطيع القو التقريبية، ولكْن

ة على أن عبد اجلليل كان تقريبيًا. فحني أبرز احرتامه وال عالمة داّل ،يثبت ذلك

باب التزامه بالقضايا االجتماعية  فعل ذلك مندة إمنا وإنصافه يف موارد متعّد

وجيول يف خاطره، وما ميليه عليه ضمريه،  ،ر بهوالسياسية. فهو يكتب نفس ما يفكِّ

ا كان من هذا القبيل. فلو استطعنا اليوم أن ة التقريب وال غريه مّممل يكن لديه نّيو
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ة يف د من كتابه فوائد تقريبية كثرية، حتت عنوان تقريب الشيعة إىل السّننتصيَّ

ة ماّس نوا حباجٍةفعلماء الشيعة األوائل يف القرون املاضية مل يكو ،القرون املاضية

ة إىل اخرتاع مثل هذه املسألة التقريبية بني املذاهب. هذا مضافًا إىل أن النزاعات وملّح

ى يشعروا بضرورة تدارك حّت ،االجتماعية مل تكن مقبولة وموضع ترحيب يف أعرافهم

 األمر من خالل اعتماد طريقة التقريب. 

ه الضرورات االجتماعية ْتفرَض فإذا اعتربنا التقريب نوعًا من العمل التكتيكي

هذا مضافًا إىل  .يكّل من ذلك بشكٍل ني باملذهب، فالنقض بريٌءعلى احلماة اخلاّص

على العمل التكتيكي، وميكن اعتبار  مكان منه يدّل أثر يف أّي عدم وجود أّي

ية ما توجبه الضرورات االجتماع ة منوذجًا ثانيًا. فالتقريب عادًةاحرتام كبار أهل السّن

ومثل هذه األجواء  .ج واملشادات الكالمية احلاّدةيف األجواء اليت يسودها التشنُّ

يف العهود اليت سبقت الصفوية؛ والسبب يف ذلك وجود  املضطربة مل تكن موجودًة

د يف أقالم وألسنة الكتاب. وجتسَّ ،ًاخذ شكاًل تقريبّيالفكر االجتماعي الذي اتَّ

 امتيازات العصر احلديث.  وأحدني يف مقابل األجانب، والتقريب هو ابن وحدة املسلم

 ،كبري ة دقيقًا إىل حدٍّعبد اجلليل يف نقد ونقض آراء أهل السّنلقد كان 

وشجاعًا ال يلجأ إىل احملاباة. وطريقته الكالمية يف عرضه لعقائد الشيعة ال تسمح له 

هلم  ، وجمالًّةلكبار أهل السّنباملداهنة واملداراة. وإذا وجدنا مثل هذا الكاتب منصفًا 

فال ينبغي أن نطعن عليه بذلك ونلعنه، وال يصّح أن حيمل كالمه على  ،ما يف مورٍد

ويهدم االعتقادات املنحرفة إذا  ،ةمضافًا إىل ذلك نراه يضرب بسيفه بقّو. التقية

وهكذا  .تسامح وكذب فلم يكن عنده أّي .وال يقّصر على اإلطالق، استدعى األمر

 . (13)آشوبذه املشهور ابن شهريمن تلكا

م َهما من كتاب النقض يبذل جهدًا يف دفع التُّ ف يف مكاٍنفلو رأيت أن املؤلِّ

 ،أو مراعاة للتقريب. نعم ،أو تقية ،عن اخللفاء وإنكارها فهذا ال يعين تنازاًل من قبله

أحيانًا ولو مقدار ر ف قصَّن املؤلِّأويثبت  ،يستطيع أن يأتي بدليٍل ْنإذا كان هناك َم

 :ومارس التقية، مثل ،قيد أمنلة يف كتاب النقض يف الدفاع عن بعض مبانيه العقائدية

 ة والتقريب. ولكْنميكن محلها حينئٍذ على التقّي ،وأمثال ذلك (14)«تنزيه عائشة»
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وال  ،ميكن اجلزم بأن هذه املنكرات املنسوبة إىل اخللفاء ال توجد يف كتاب النقض

النظر عن ذلك فإن الشيعة يف زمن تأليف النقض  عبد اجلليل األخرى. وبغّضفات مؤلَّ

من الرشد والقدرات االجتماعية اليت تسمح هلم أن يقولوا كلمتهم من  وصلوا إىل حدٍّ

حيث مل تكن  ،وخصوصًا إىل القرن الثامن ،(15)ةوخوف، وال اعتناء بالتقّي ٍظدون حتفُّ

 . (14)اضحةن اإلسالمي وعالمات أفول التمدُّ

ين إىل وعالوة على هذا فإن الشيعة يف زمن تأليف النقض مل يكونوا مضطّر

 .ومثل حتقيق عبد اجلليل ،ةممارسة التقّي

حول  يف كتابه فضائح الروافض بغّصٍة ـ ولعله ناصيّبـ ي ف السّنكتب املؤلِّلقد 

من األيام مثل هذه  إن الشيعة مل يكن لديهم يف يوٍم»ع والنفوذ الشيعي ما يلي: التوسُّ

يا لشجاعتهم، فبإمكانهم  فكم أصبحوا اليوم شجعانًا.ة اليت ميلكونها اليوم. القّو

يف تركيا إال  كان. وال يوجد خاٌن لساٍن وبأّي ،ن يقولوا كلمتهم وبالفم املآلنأاآلن 

وهذا بعينه كان يف  .وفيه عشرة أو مخسة عشر رافضيًا، وهلم وزراء يف الدواوين أيضًا

 . (17)«زمن اخلليفة املقتدر

ثت حول قدرة الشيعة يف عهد املقتدر ن القزويين نقل األقسام اليت حتدَّويقال: إ

 . (10)وذكرها يف كتابه النقض ،وحكم آل بويه من ذلك الكتاب

 

 ــــــ «النقض»مناذج االعتدال املذهيب يف كتاب 

خصوصًا إذا و ،عتدال واجلدال باليت هي أحسنفالنقض يعترب مدرسة لال

بعده. وعالمات االعتدال والعقالنية الكالمية يف  ْتَفقارنته بالكتب األخرى اليت ألِّ

 قصرية مع بعض هذه النماذج:  . ويف ما يلي وقفٌةكتاب النقض كثريٌة

 

  ــــــ ق املنحرفةَرحماربة الِفـ 1

ى لنقد أكثر مذاهب املخالفني على ومن عجائب كتاب النقض أنه تصّد

ف احنرافاتهم. وهو شديد احلرص على عدم اإلساءة إىل املذاهب أكثر من اختال

على هذا الدليل فإنه يف نفس الوقت الذي يشيد ببعض  أصحاب املذاهب أنفسهم. وبناًء
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 ،وأمساءهم ،اجتاهات مذاهب أهل السّنة كان يذكر دائمًا أقسام فرقهم املنحرفة

، فقد ةب مل تكن حمصورة بأهل السّنومن ثّم يطعن بهم. وخمالفته لالحنراف والتعصُّ

 (19)«احللولية»و «الطبيعية»و «الباطنية»و «الغالة»و «األخبارية»و «احلشوية»ـ بكان يطعن 

. وهلذا تراه يكثر (28)كثريًا ما تراهم يف كتاب النقضو ،الذين هم من فرق الشيعة ـ ـ

، «شبهةامل»، «اجملربة» :من قبيل ،من ذكر بعض الكلماتيف كتاب النقض 

 ،الشافعي :من قبيل ،أكثر من بعض الكلمات األخرى ،«ناصيبال»، و«سمةاجمل»

 يف خطبة الكتاب.  جلّي هذا ما تراه بشكٍلو .واحلنفي

إن املوجب للمعرفة التقليد والعلم واخلرب. »ليت املدبر قد صمت عندما قال: ...

.. .ه عن غبار تهمة اجلربية واملشّبهة واملعطلة، زال مجاله وكمالهاملنزَّهو امللك املتعال... 

ويغسل. ولد من أصالب  ن هلل صدرًا طاهرًا يشّقأحاشا هلل ملا قاله مذهب اجلربية من 

رين واملطّه |ماء على آل حممدالطيبني وأرحام املطهرات... ثناء أهل األرض والس

 . (21)ح ملكواملرسلني وأحبابه وأزواجه وأصحابه ما دار فلك وسبَّ

 اليت مل تكن قبل النقض رائجة ومعروفة ـوأصولية  ؛أخبارية :تقسيم الشيعة إىل

متييز الفرق من رأسها إىل إىل مضافًا  ،من النماذج األخرى الهتمام هذا الكتابـ 

الشيخ ك ،رون املعتدلوناألصوليون عند عبد اجلليل هم املفكِّ. فالشيعة (22)ذيلها

علي  ياملفيد، والسيد املرتضى، والشيخ الطوسي، وحممد فّتال النيشابوري، وأب

 . (23)الفتح الرازي يالطربسي، وأب

مون وفق القواعد واألدلة، وال ومن خصوصيات أتباع هذه الفرقة أنهم يتكلَّ

جند عبد اجلليل يقول يف جوابه على  فمثاًل:يسحبون أيديهم من حبث املسائل الصعبة. 

الشيعة يطعنون على كبار الصحابة والسلف الصاحل وزوجات »يدعي بأن  ْنَم

مون صولية، وهم حيرِّهذا ليس مذهبًا للشيعة األ :، يقول«وال حيبونهم ،|الرسول

هذا ليس مذهبًا ألهل السّنة أيضًا. وليس من الشبهة أن  الكالم، كما أّنمثل هذا 

 ×فيقولون عليواحد من هؤالء اجلماعة مرتبة معينة.  الشيعة األصولية جتعل لكّل

فضل من عمر، واحلسن أفضل من معاوية، واحلسن أأفضل من أبي بكر، واحلسن 

ضل من حفصة، أفضل من عائشة، وخدجية أف ÷أفضل من عثمان، وفاطمة
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أفضل من الشافعي، وإمامة أبي  ×أفضل من أبي حنيفة، والكاظم ×والصادق

وفعل من اهلل  نصٌّ ×وأوالده بكر وعمر من اختيار الناس. ويعتقدون أن إمامة علّي

وال طعنًا بالصحابة  ،ألبي بكر عتقاد ليس عداوًةتعاىل. وهم يدركون أن هذا اال

ال من الشيعة  ،الةة والُغذلك فهو صادر من احلشوّيم خالف والتابعني. وإذا رأيُت

 . (24)صولينياأل

ف العلمي إنصاف املؤلِّ فمن خالل هذه العبارات ميكن لك أن ترى بوضوٍح

 .يف كتاب النقض يةته التحقيققوطري

 ،ة ال نقبلهعن أهل السّن هيقولون مّما كثرٌي: ويقول ،يدافع عن أهل السّنة :اًلفأّو

 .عليهم ونعلم بأنه كذب

ا وال نقول أكثر من أن عليًا كان أفضل من أبي بكر. فمن أين جاؤ :ثانيًاو

ة وهل كان رائجًا يف القرون املاضية يف أوساط اخلاّص ؟بهذا الكالم حول اخللفاء

 والعامة؟

بل  ،بْسن احلشوية ليست خارجة عن املذهب فَحأيف نظر عبد اجلليل  :ثالثًاو

على هذا فكما أننا ال نعترب الناصبني من أهل السّنة  خارجة عن الدين. وبناًء

 ،الة من الشيعةة والُغة أن ال يعتربوا أهل احلشوّيهل السّنأاحلقيقيني كذلك جيب على 

. وبناء على هذا فإن النقوض األساسية (25)وال أن ينسبوا معتقداتهم إىل الشيعة األصولية

لناصبية واحلشوية، وليست هي اليت ذكرها كتاب النقض هي أكثر ما تطعن يف ا

 عن انتقاداته العلمية.  وهو ال يرتك هذه املعتقدات بعيدًة .ةمن معتقدات معتدلي السّن

وجمموعة  ؛جمموعة األوفياء :م عبد اجلليل أتباع أبي حنيفة إىل جمموعتنييقسِّ

اء ألبي . ومراده من الوف(24)املعتقدين مبعتقداته ،فهو جيّل احلنفيني املخلصني .اخلونة

عتقادي كان حنيفة هو وفاؤهم ملذهبه الكالمي والعقائدي. فمذهب أبي حنيفة اال

ولكن جمموعة من احلنفيني العراقيني كانوا متبعني  ،ل والتوحيدْدقريبًا ألهل الَع

يف حني  ،لتالميذ أبي حنيفة )كأبي يوسف(، فلم يلتزموا املذهب االعتقادي ألستاذهم

وأن ال  ،تباعه االلتزام بهاأأنهم كانوا مقتنعني مبذهبه الفقهي. فعبد اجلليل يريد من 

وال يبتعدوا عنها.  ،ن يقرتبوا يف معتقداتهم إىل معتقدات أبي حنيفةأو ،يرتكوا إمامهم
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وقد رأى بعض  ،.. من كبار التابعنيـ. رضي اهلل عنه ـاإلمام أبو حنيفة الكويف 

رواياته عن  وروى كّل .عبد اهلل األنصاري ومالك بن أنس..بن ابر جك ،الصحابة

كان مواليًا آلل  .املذهب دًا وعدلّيوكان موحِّ .’حممد الباقر وجعفر الصادق

 . (27)... وهو يف رمحة اهلل وجواره|املصطفى

ع أن ال وبناء على هذا األساس فإن عبد اجلليل يريد أيضًا من املخالفني للتشيُّ

ة: إن القول جبواز الزيادة والنقيصة يف بعض املعتقدات الشيعية املنحرفة والشاّذيكتبوا 

ن ما شابه ذلك فهو أو حشوّي خربًا ما يتضّم وضاللة. وإذا نقل مغاٍل أصل القرآن بدعٌة

فليس  ،هة من أصحاب الشافعيمن أصحاب الكرامية من أصحاب أبي حنيفة، واملشّب

 . (20)شيعةالعلى  ٍةحبّج

 

 ــــــ والتأكيد على املشرتكات ،االبتعاد عن املشاحنات الكالميةـ 2

أكثر من نظره  ،ويلقي الضوء عليها ،قض ينظر إىل املشرتكاتنإن كتاب ال

وعبد اجلليل يسعى بصورة متواصلة إىل تقريب الشيعة من املذاهب  .ختالفاتإىل اال

كبري مع  تلف إىل حدٍّال أن تبقى بعيدة عن اجلميع. وهذه الطريقة خت ،اإلسالمية

بعها أولئك الذين يريدون إبقاء الشيعة بعيدين عن سائر املذاهب الطريقة اليت يّت

وجيعلون هذا ممرًا دائمًا خللق أرضية مناسبة لتحريك دوافع  ،اإلسالمية فراسخ عديدة

تباعها أالفتنة واإليقاع بني املسلمني. فطريقة عبد اجلليل وكبار مدرسة بغداد و

سم بأدبيات وأخالق خاصة، ويطلبون أم خطأ ـ تتَّ ًة كانتـ صحيح مي الرّيومتكلِّ

احلرب ليست هي »أن يقال:  االبتعاد عن سالح التكفري والتفسيق فيما بينهم. واحلّق

ات عديدة يف كاب النقض. وقال . وقد أفصح عن هذه اجلملة وما شابهها مّر(29)«احلّل

ما صدر مّني من  كّل»عض العبارات غري املالئمة: يف نهاية الكتاب يف توجيهه لب

ال على سبيل االبتداء  ،ب كان على سبيل اإلجابةشديد اللهجة أو تعّص حديٍث

 . (38)«واملبادرة

حبيث يستشم منها القارئ رائحة  ،فإجاباته مل تكن حاّدة وشديدة اللهجة

ته العتماد سالح ف أيضًا عّدة مرات كراهيظة. وقد أظهر املصنِّْلالتكفري والِغ
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على  صوكان حير .ل الالهوتيَدل يف اجَلالتكفري والتفسيق. فسالحه يف النقض يتمثَّ

م يف أثناء مناظرته. أما كلماته احلادة والالذعة يف كتاب َهعدم االقرتاب من إلقاء التُّ

أو  ،«اجملّبرة ال حول هلم»أو  «ف بال إنصافاملصنِّ»لم تكن تتجاوز هذا احلّد: فالنقض 

 .(31)«ي اجلديداخلواجه السّن»

بعض »ف كتاب رة اليت استفاد منها كثريًا مؤلِّة واملكّرنتقادات املهّموأحد اال

عند مجيع  ة موجودٌةهامات املذهبية. فالتبعّيكانت عبارة عن االّت «فضائح الروافض

 أمل يكن أفضل وأكثر علمًا .من عهد خالفة أبي بكر إىل يومنا هذا ،أهل السّنة

ف يف مجيع علماء السّنة من عهد خالفة أبي بكر إىل وتعصبًا وشفقة من هذا املصنِّ

. «بعض فضائح الروافض»يه ويسّم ،ى يؤلف كتابًا مثل هذا الكتابهذا اليوم، حّت

مني واملتأخرين أن يقوم بعد فهل يكفي ليكون أعلم من غريه وأفضل من مجيع املتقدِّ

 . (32)هم املسلمني باإلحلادويّت ،واألكاذيب والبهوت مخسمئة سنة جبمع بعض التشنيعات

 ،ة والشيعةهل السّنأفعبد اجلليل يبذل جهده للتقليل من اخلالفات املوجودة بني 

هب اوهلذا تراه يذكر كلما سنحت له الفرصة األصول املشرتكة بني مجيع املذ

 اإلسالمية. 

ة ومدح آل من املسلمني ينكر وجيحد منقب احلمد هلل ال يوجد أحٌد

رة أو إذا كان من اجملبِّ إاّل مَّاللُه ،أن يسمعها. نعم ويبغضهم، وال حيّب ،|الرسول

آخر. وكذلك يعتقد بأنه إذا كان هناك اختالف  وانتقل إىل مذهٍب ،خرج من مذهبنا

ما فال جيب أن يتحول إىل مادة خصبة للنزاع والتفرقة. ويريد من احلكام أيضًا أن ال 

جملموعة من االختالفات عذرًا الضطهاد املخالفني واملعارضني، وال أن جيعلوا هذه ا

يكون حاكمًا جيب أن يرى اجلميع  ْنيرميهم يف متاهات االختالفات املذهبية؛ ألن َم

ن يرعى أللحاكم من  دَّوكذلك مقالتهم، وال ُب مذهب املسلمني خمتلٌف: واحدة بعنٍي

سواء السيئة  ،فالراعي يشابه الشمس اليت تبعث بأشعتها إىل مجيع بقاع األرض .رعيته

فإننا حنكم على األشياء بالقبح واحلسن يف هذه الدنيا حبسب . أو احلسنة منها

 والتقّي ،ز احملق من املبطلومبقتضى األدلة الظاهرية، ويف يوم القيامة يتميَّ ،الظاهر

ية احلسن والقبح يف حّج». ونّص عبارته كما يلي: (33)واملخلص من املنافق ،من الشقي
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من  والتقّي ،من املبطل ز احملّقهذه الدنيا حبسب الظاهر، ويف يوم القيامة يتمّي

 .«واملخلص من املنافقالشقّي، 

على هذا األساس  وبناًء .ية من وجهة نظر اجملتمعات الدينيةوهذا يف غاية األهّم

وهذا  .ار الذي حيكم فيه على املنكر بكونه أعمىفإن احلقيقة ليست واضحة باملقد

 .من األسس الدينية هو واحٌد

، حجية أعمالنا حجية ظاهرية إّن :حني قال وقد أصاب عبد اجلليل األصّح

واملخلص من  ،قي من الشقيتوال ،يف يوم القيامة فقط يتميز احملق من املبطل ولكْن»

 .«املنافق

اعتبار أتباع مجيع املذاهب اإلسالمية املعتقدين فقط على هذا األساس نستطيع 

بالتوحيد وأصول الدين من أهل النجاة: الزّهاد والعّباد وأهل النصيحة وأهل املوعظة 

ا من ؤووترّب ،وكانوا معتقدين مبذهب السلف الصاحل ،املذهب يكلهم كانوا عدلّي

د وواصل وعطاء والشيعة كانوا يظنون اخلري بعمر وعبي .هةعقيدة اجلرب واملشّب

يزيد  يبكر الشبلي وجنيد والشيخ روزكار وأب يواحلسن البصري والشيخ أب

اخلري، ويعتربون أن بعضًا منهم كان من أهل العدل  يأبو سعيد يالبسطامي وأب

وكذلك ابن  ،ليل بن أمحد الفراهيدي شيعيًااخلة أهل اللغة كان واالعتقاد... ومن أئّم

... وقد ذكر أبو جعفر يوسيبويه وعثمان جّن ،السّكيت صاحب إصالح املنطق

صحابنا... أالطوسي يف كتاب أمساء الرجال: وكان حممد بن إدريس الشافعي من 

ة... فضل بن سهل ذو زبيدة زوجة هارون الرشيد ـ رمحة اهلل عليها ـ كانت شيعّي

ناك الرياستني كان وزيرًا للمأمون... الفردوسي الطوسي كان شيعيًا... ومل يكن ه

 . (34)نوي...زالغي ون أيضًا... واخلواجه سنايروآخ، ع هؤالءيف تشيُّ خالٌف

قارن وقايس بني هذا احلديث مع مبنى الذين يسعون جاهدين إىل إخراج 

كي يبقوا هم يف النهاية  ؛يزيد من سلك اإلسالمينيابوومولوي  يفردوسي وسناي

 هم. وومريد ،وحدهم

 

 ــــــ ةوكبار أهل السّناحلفاظ على حرمة الصحابة ـ 3

بل كان ينصف الصحابة  ،مل يكن عبد اجلليل من أهل اللعن والتكفري



 

 

هـ م ـ  ــ خريف وشتاء  و  ــ العددان  و  ــ السنتان  نصوص معاصرة  

116 

 ،يتعّرض هلم يف كتاب النقض يذكرهم باخلري مورٍد فهو يف كّل .وكبار أهل السّنة

وكتب أيضًا كتابًا يف  ،ويدافع عن مقامهم وحرمتهم. وهذا ما نراه مرارًا يف النقض

نهم أل؛ تنزيه عائشة. وهو جييز الثناء على اخللفاء: فنحن ال ننكر الثناء على اخللفاء

بعوهم بإحسان ـ ن والذين اتَّون األولوفهم من املهاجرين واألنصار والسابق ،كبار الدين

لذي ذكرها ا ،وشتم الصحابة ،م على أبي لؤلؤة. وأّما الرتحُّ(35)رضي اهلل تعاىل عنهم ـ

للتشنيع على الشيعة، فهي دعوى بال  ؛من كتاب )فضائح الروافض( ةديف مواضع متعّد

نقل هذه التنشيعات،  ناقٍل ليس صحيحًا... وال أدري من أيِّ وهو نقٌل ،ةدليل وال حّج

 . (34)كتاب أشار إليها... وأّي

ات عديدة يف كتاب النقض عداوة الشيعة لكبار فعبد اجلليل أنكر مّر

عاملًا كان أو  ،منط من الناس : فكّل|ف الصاحل ونساء النيّبَلوالسَّ صحابة النيّب

أن مذهب الشيعة  حني يقرأ هذا الفصل أو يسمعه يظّن ،ة الناسواحدًا من عاّم

اإلمامية األصولية ـ واهلل تعاىل يعلم بذلك ـ ليس على هذا الوجه، ولو أن أخباريًا أو 

ما  وينقل ذلك كذبًا ويلصقه بالشيعة، فأقّل ،حشويًا أو مغاٍل يقول مبثل هذه األشياء

 ن الشيعة وأتباعهمأليس من الشبهة  ولكْن ...وال مسلمًا ،نه ليس أمينًاإ :يقال فيه

وال يتجاوزون هذا املقدار:  ،واحد من هذه اجلماعة مرتبة معينة لكّل يعتقدون بأّن

 ،واحلسني أفضل من عثمان ،واحلسن أفضل من عمر ،أفضل من أبي بكر علّي

والصادق أفضل من أبي  ،وخدجية أفضل من حفصة ،وفاطمة أفضل من عائشة

 ،ر من اختيار الناسوإمامة أبي بكر وعم ،والكاظم أفضل من الشافعي ،حنيفة

ن هذا ليس عداوة ألبي بكر أوالعقالء يدركون  .وأوالده من فعل اهلل ×وإمامة علّي

ولو رأيتم خالف ما قلناه فإمنا هو منسوب  .للصحابة والتابعني وال ذّم ،وال نقمة ،وعمر

 . (37)ال الشيعة األصولية ،إىل احلشوية والغالة

املشروعية للخالفة النامجة من الشورى فهذا ال يعين ن ْوفإذا كان الشيعة ال يَر

أنهم يعتقدون بكفر وشرك الصحابة؛ فإن غاية ما يعتقدون به هو أنه يف حال وجود 

ط ئالفتقادهم لشرا ؛أبو بكر وعمر وغريهما اخلالفة ال يستحّق ×أمري املؤمنني علّي

عة نقل مدح اخللفاء فال على هذا فلو أن شاعرًا من علماء الشي . وبناًء(30)استحقاقها
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. فإن شكاية عبد اجلليل هي أنه ملاذا يكتمون مقام (39)وال ينكر عليه ذلك ،ينتقد

  ؟ه أحيانًاّقوح ×أمري املؤمنني

ار كان يف عهد عمر بن اخلطاب، هذا ما ن فتح ديار الكّفأما قاله من  إّن

زين والناس الطيبني أما ما جاء من ذكر أمساء املبار .وال أحد ينكر هذا القول ،حدث

الغزوات والفتوحات على أيديهم وسيوفهم الشاخمة، هذا ما  ْتوقد جَر ،الذين جاهدوا

جزاهم اهلل عن اإلسالم واملسلمني خريًا ـ ... ومل يذكر اسم  ـ حصل وما هو موجوٌد

ن الوليد بن به ذكر اسم خالد من غايات هذا الناصيب اخلارجي... ولكّن لغايٍة علّي

، واسم سعد والد عمر الذي قطع رأس احلسني بن |ًا للنيّباملغرية الذي كان عدّو

باخلري  ، واسم شرحبيل مشاور معاوية، وذكر أيضًا اسم قاتل احلسني بن علّيعلّي

ه وآله مل ينَس بغضه ألّم ×عندما وصل احلديث إىل علّي ولكْن .وأثنى عليه

أمور معروفة، وال ينكرها  ،للبالدحاته وفتو، وحديث فضل ومنقبة عمر .(48)فاطمة...

ابة دون أن حليس من املقبول أن يذكر فصاًل يف فضل الص ولكْن .من الشيعة أحٌد

 . (41)املرتضى ينقص من فضل علّي

فعبد اجلليل ال يكتفي بهذا املقدار، بل ينفي أحيانًا الروايات التارخيية اليت 

اتهام  :هاومن .إىل الشيعة األصولية نسبتهاويرفض  ،وردت يف مقام انتقاد الصحابة

من  ف النيّبوالدليل على ذلك ختّو. ةيف أثناء هجرته من مّك مرافقة أبي بكر للنيّب

يف  |ة اغتيال النيّبومشاركة عمر وأبي بكر وبعض الصحابة يف قّص ؛خيانته

 األشخاصباستثناء بعض  ،|أحاديث ارتداد مجيع املسلمني بعد النيّبوالعقبة؛ 

 . (42)احملدودين

يف مقابل  ،أوضح لكي نظهر القدرة الكالمية لكتاب النقض بشكٍلو

فعباراته يف  .نصافه واحرتامه هلمإنقدم بعض النماذج من  ،الصحابة وكبار أهل السّنة

 ة واملماشاة اجلدلية: هي خالية من شائبة التقّيوهذا الباب كثرية، 

|سالم على أصحاب وأزواج النيب
لعن وشتم الصحابة يف أوساط  ؛ إنكار(43)

يف مسريه  ؛ مرافقة أبي بكر للنيّب(45)يق ألبي بكر؛ ذكر وصف الصّد(44)الشيعة

|؛ عشق عائشة للنيّب(47)؛ الدفاع عن حرمة عائشة(44)للهجرة كانت صادقة
؛ (40)
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؛ الدعاء (58)؛ بغض الصحابة معصية(49)يقة بالنسبة لعائشةاملؤمنني والصّد ذكر لقب أّم

لزوم  ؛(51)أبي حنيفة :ة، أمثالألصحاب وفقهاء كبار أهل السّن «اهلل عنه رضي»بصيغة 

؛ ال وجود لتوهني عمر يف عقيدة (52)ورفض توهني اخللفاء الراشدين ،احرتام الصحابة

؛ توجيه (55)؛ وصف عثمان بالشهيد والكبري(54)درجة الصحابة األوائل ؛ علّو(53)الشيعة

اخلليفتان األول والثاني يف مرتبة  ؛(54)ةالصّح ومحل بعض عبارات اخللفاء األوائل على

؛ التأييد (57)وافرتاء قال خالف ذلك كذٌبكالم ُي ، وكّل×أدنى من مرتبة علّي

؛ رّد أخبار احلشوية (50)يل انتشار اإلسالمبوالتأكيد على سخاوة أبي بكر يف س

ليست »اخللفاء: ؛ خمالفة لعن وعداوة (59)ةددِّاخللفاء األوائل يف مواضع متعوالغالة حول 

عداوة وبغض أبي بكر وعمر وعثمان وغريهم من أصول مذهب الشيعة اإلمامية 

صافه بعد اّت أحدًا مل يرتّد ع هو أّنمذهب التشيُّ»رتداد: نفي حديث اال ؛(48)األصولية

 ،كان اجلميع مسلمني |النيّب . فعندما توّفيوبعد ثبوت إميانه ،مبذهب الشيعة

 ،ال يعتقدون بكفر أحد من الطوائف اإلسالمية ْنفإن الشيعة هم َم ؛(41)«وبقوا كذلك

ون مجيعًا منهم كافر؛ ألنهم يقّر  طائفة، ال يوجد أحٌدنيني وسبعتثنااليت تنقسم إىل 

وينتمون إىل  ،إىل أنهم مجيعًا مقرون باهلل ورسوله ه؛ هذا مضافًابربوبية اهلل ورسالة نبّي

 ة؛ مل يكن عمر يعلم بوجود حضر(43)ن الغالةفصل الشيعة ع ؛(42)«أمة الرسول

 . (44)ب بإسقاط جنينهاالذي تسبَّ ،خلف الباب ÷الزهراء

 

  ــــــ كالٌم آخر

ة والدفاع عن أصول الشيعة : قبل أن يكون النقض كتابًا لنقد أهل السّناًلأّو

وحنن حباجة إىل إجابة عنها.  ،كثرية نسبت إىل الشيعة ًاذكر فيه تهم هو كتاٌب

قون بني الشيعة األصولية والغالة وأكثر كالمه كان مع الذين ال يعلمون وال يفرِّ

 واحلشوية. 

مبا فيها  ،ض ألكثر املذاهب واالجتاهات، وقد تعرٌَّمعاِل «النقض»ف : مؤّلثانيًا

 االجتاهات اإلفراطية. 

 ،ةمة األصحاب وكبار أهل السّن: امتياز عبد اجلليل يكمن يف تعظيمه حرثالثًا
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. أما يف أثناء دفاعه عن الشيعة فلم يًا وقويًاودفاعه عن أصول وفروع مذهب الشيعة جّد

 . ض قلمه لظلم وجفاء اآلخرين قّطيتعّر

ع الذي نؤمن به : إن التشيع الذي دافع عنه عبد اجلليل هو نفس التشيُّرابعًا

 يف جزئياته.  ختالٍفامع  ،اليوم

كما  ،من مدرسة الشيعة األصولية «النقض»كتاب  : ميكن أن يعّدخامسًا

ما ذكر يف  فإّن ذلكإىل  مضافًاو .واحلشوية حتجاج به على أهل الغلّوميكن اال

وميكن استثناء الفكر ، كتاب النقض عصارة الفكر الشيعي يف العصور املاضية

ضح لنا حجم التهم اليت الشيعي من القرون املاضية إىل اليوم. يف هذا التحقيق يتَّ

م جاءت َه. كذلك يظهر أن أكثر التُّوأن أكثرها مل يكن موجودًا ،أحلقت بالشيعة

 الة. من طرق الُغ

عن الشيعة  اتفرتاءم واالَهالتُّعبد اجلليل : يف نفس الوقت الذي يدفع فيه سادسًا

من املوارد.  ٍدمور املنصفة يف أّيعتدالية ومل يكن خيرج عن طريقته اال حبماسٍة ظاهرة

 دائمًا حبرمة كبار املذاهب وعلمائها.  وكذلك اهتّم

وهم  ،: كتاب النقض وصاحبه يف احلديث من أهل الدراية والتفسريسابعًا

 أيضًا من أهل النصوص والتأويل. 

التارخيية لتقريب املذاهب، ولكن  صادرمن امل «النقض» : ميكن أن يعّدثامنًا

التقريب. ويف نفس الوقت ميكن اعتماد هذا الكتاب ف مل يكن قصد املؤلِّ

 تقرييب.  أساس لكّل نشاٍط الكالمي كداعٍم

. ومن (45)م للشيعةَه: أكثر ما نقض القزويين يف كتاب النقض، ووجه التُّتاسعًا

هم غفلوا عن أن الشيعة، ولكنَّ ىاحملتمل أن ال يعد النقض من الكتب املهمة لد

 ذكر اخلرافات لكّللقد  .عوال للدفاع عن التشيُّ ،ةالسّنالنقض مل يكن لنقض أهل 

أن الشيعة االثنا عشرية مل يكونوا يف ذاك العصر  خصوصًاواملذاهب اإلسالمية، 

 دفاع عنهم بهذه الطريقة. لإىل احباجة 

أن  دَّ: مل يكن االعتدال املذهيب من خصوصيات هذا الكتاب، بل ال ُبعاشرًا

 ة.ى الصفوّيحّت ،منوذجًا من اآلثار الكالمية الشيعية يف القرون املاضية يعّد
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 الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء

 وترمجته )سفرنامه( للّرحالة ناصر خسرو

 

 خسرو ناصر

 الغطاء كاشف نيحس محمد الشيخب: تعري

 الهاللي عمادق: وتعلي وتحقيق تقديم

 

 ــــــ هـ(1373ـ  1294) الغطاء كاشف حسني حممد الشيخ مقّدمة:

 .هؤوأعضا صورته ال ،هؤوآرا أفكاره اإلنسان

 

  ــــــ حياته

 والده أّما. م سنة النجف يف مدينة الغطاء كاشف حسني حممد الشيخ ولد

 (. ـه)رضا بن موسى بن جعفر كاشف الغطاء حممد بن علي الشيخ املرحوم فهو

 . آنذاك املعروفني علمائها يد على( النجف) والدته حمّل يف ماتاملقّد درس

، هـ(اخلراساني) اآلخوند الشيخ عند األصول علم دروس حيضر أخذ

 . العلم هذا يف دورات سّت عنده وحضر

كاظم  حممد والسيد ،هـ(اهلمداني) رضا الشيخ دعن الفقه دروس حضر

 . هـ(اليزدي) الطباطبائي

، هـ()النوري حسني املريزا الكبري احملدث عند واألحاديث األخبار درس

 . األحاديث برواية إجازٍة على منه وحصل

 أمحد من: الشيخ عند كلٍّ الكالم وعلم درس الرياضيات والفلسفة
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 رضا حممد ، واملريزاهـ(اإلصطهباناتي) باقر حممد ، واملريزاهـ(الشريازي)

 .(1)، و...هـ(غا التربيزي)آ، والشيخ مصطفى هـ(آبادي) النجف

 أمحد الشيخ بتقليد العراق يف الناس أخذ هـ() عام اليزدي السيد وفاة بعد

 العاصمة أهالي من كثري أخذ هـ ويف(. حسني حممد الشيخ أخ) الغطاء كاشف

 ذاع فشيئًا وشيئًا .الغطاء كاشف حسني حممد الشيخ إىل تقليدهم يف بالعدول بغداد

 . العليا الدينية املرجعية أحرز ىحّت ،العراق يف ديناملقلِّ أوساط بني صيته

فيها،  ُعقد الذي اإلسالمي املؤمتر وحضر ،القدس إىل سافر م عام ويف

 على تارخيية حماضرة بإلقاء قام قصىاأل املسجد يف اجلماعة صالة قيمتأ أن وبعد

 ألف عشرين وحبضور ،املختلفة اإلسالمية قطاراأل من اًلممثِّ ومخسني مئة مساعأ

 املسلمني وحدة: رأسها وعلى ،واملسلمني اإلسالم تهّم أموٍر عن فيها ثمشارك، حتدَّ

 . (2)واستقالهلم

 

 ــــــ وفاته

 حياته، فأدخل أواخر يف الغطاء كاشف حسني حممد اجلليل شيخنا مرض

 نقله روان، فقرَّتتحسَّ مل صحته بغداد، ولكّن يف الكرخ مستشفى إىل ذلك أثر على

 يف النقاهة، أماًل لغرض ؛يرانيةاإل كرمانشاه حمافظة غرب يف( ِكرند) مدينة إىل

 . (3)م بتاريخ وذلك ،ي الشيختوّف أيام بثالثة وصوله شفائه، وبعد

 األشرف، وبعد النجف مدينة إىل بغداد، ثم العاصمة إىل جثمانه نقل وقد

 . النجف يف مدينة السالم الشهرية وادي مقربة يف دفن تشييعه

األستاذ جعفر  ،ة العراقيةورائد القّص ،خ الكبرييقول عنه املؤرِّ

 ،وحده ًام(: لقد كان الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء نسيجاخلليلي)

 التاريخ زمنًا سيظّل ،كبريًا ومصلحًا ،ًافّذ روحيًا ًا، وكان زعيمًادبًا، وفّنأعلمًا، و

جيمع  شوهد شخٌص اموقلَّ .قني فال يوفَّله بني مجاعة الروحانّي بحث عن نظرٍيي طوياًل

فقد كان  .انفرد بها يف العامل اإلسالمي والعامل العربي غري قليل من زعاماٍت بني عدٍد

السيد  :خترج الكثري من العلماء على يده، وكان منهم ،، واسع االطالعروحيًا زعيمًا
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نظريه من حيث  قلَّ وكان خطيبًا .املرجع الروحاني األكرب اليوم ،حمسن احلكيم

من  وكان زعيمًا .ىل قلوب مستمعيهإبالغة الكالم، وفصاحة اللفظ، ونفوذ معانيه 

 . (5)ونثرًا، شعرًا (4)دبكرب الزعماء يف عامل األأ

 

 ــــــ الفارسي واألدب الغطاء كاشف حسني حممد الشيخ

 يف حتصيله يف اجتهدُت ومما: حياته عقود يف حسني حممد الشيخ يقول

 الشيوخ كثرأ وكان .وكتابًة مًاتكلُّ الفارسية اللغة والثالث تعلم الثاني العقدين

 املتداولني العلمني يف سواءالفرس،  من معهم ونتباحث عليهم نقرأ الذين واألساتذة

 والعلماء الطالب بألوف تغّص يومئٍذ النجف وكانت .غريهما يف أو( واألصول الفقه)

بآدابها،  خاصة عناية وعنيُت ،اللغة تلك أتقنُت لذلك .الفرس من همسني، وكّلواملدّر

حافظ، وسعدي،  اخلواجة كديوان ،مشاهريها دواوين وقرأُت ،بأشعارها وشغفت

 . للجامي ،وزليخا الرومي، ويوسف الدين جالل ومثنوي

 اىل الكتب بعض وإتقان، وترمجت حتقيٍق قراءة الكتب هذه قرأُت فقد

 لصنيع ،(7)(الشهادة حجة يف السعادة ةحّج) ، وكتاب(4)(هيئت فارسي)ـ ك العربية

 إحدى سنة حوادث فيه م(، ومجعالقاجاري) شاه الدين لناصر فهألَّ الذي ،(0)امللك

 من ،مصادرها أتقن من الواقعة وذكر ،الطّف واقعة سنة وهي هـ(،) هجرية وستني

 . (9)الكتاب أكثر ترمجُت وقد ،وغريهم املسلمني كتب

 بسنٍة مقامه اهلل أعلى (18)الطباطبائي ستاذناأ وفاة ويضيف الشيخ قائاًل: وبعد

 ؛التبصرة على تعليقًا منا وطلبوابغداد،  أهالي من املؤمنني من مجاعٌة ليناإ واحدة رجع

 األستاذ حاشية مع ،الكتاب هامش يف حواشي، وطبعت قنافعلَّ. عليها عملهم ليكون

 . قّدس سّره

( ، هيئت فارسي) كـ العربية ىلإ الفارسية من كتب عّدة ترمجنا هذا وخالل

 . (11)(خسرو ناصر) ورحلة(، السعادة ةحّج)و

البصرة،  طريق عن كرمانشاه، ورجع طريق عن يرانإ ىلإ هم توّج عام ويف

 كالتمسُّ ىلإ اإليرانيني يدعو ،ةمامله املدن يف اًلمتجوِّ ،شهرأ مثانية حنو هناك ومكث
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 حادواالّت ،والشرقية اإلسالمية األقطار مع التفاهم ضرورة ىلإاإلسالمي، و بالدين

 من كلٍّ يف خطب وقد. بها حيّل مدينٍة كّل يف التبجيلو احلفاوة موضع وكان. معها

نشاه، همدان، طهران، شاهرود، خراسان، اكرم: الفارسية باللغة تاليةال املدن

 . (12)شرياز، احملمرة، عبادان

مساحة الشيخ كاشف  ن وعبقريةمتّك على يدّل هّنإف شيء على دلَّ إْن وهذا

 وعلىالقدمية؟  بالفارسية فكيف. الفارسية احلديثة اللغة على طهوتسّل الغطاء

 املذهب.  مساعيلياإل ،خسرو ناصر لغة اخلصوص

 

 ــــــ(13)ناصر خسرو وسفرنامه

 ــــــ مةمقّد

القبادياني مولدًا، البلخي موطنًا،  ،هو أبو املعني ناصر خسرو بن احلارث

 . (14)املروزي معيشًة، اليمفاني منفًى وموتًا

كتب يف  .ةخطوات واسعة يف طّيات عّد هـ(خطا ناصر خسرو )حدود سنة 

رية، والتاريخ االجتماعي والديين املناوئ، الشعر والرحالت والفلسفة والسِّ

دات ذات قيمة يف املوضوعات ة جمّل. لقد كتب عّدانطولوجيا األدبية واجلغرافيواأل

 . (15)الثالثة األوىل، وقد وضعه الرتاث ضمن األنواع األخرى من التأليف

 

 ــــــ ىلوناصر خسرو ومراحله الفكرية األ

ناصر  الغزنويني، ترك حساب على ،خراسان على السالجقة سيطر عندما

 ،هـ سنة بيك ريفج سليمان أبي السلطان مقّر الغزنويني، وقصد خسرو خدمة

 و، ومنْرَم يف السلطانية وأعماله خزانته أمور على مشرفًا نهوعيَّ ،السلطان فأكرمه

 . (14)املروزي: له قيل هنا

 أنه وبدا. السلطان عمله، ويرضي يف أقرانه على يتفوَّق أن خسرو ناصر استطاع

 تثقيف على يعمل كان الدواوين يف شغله يف وهو. ماٍل من عمله عليه يدّر مبا قانٌع

 يف ساملقدَّ الكتاب على لعالشريف، واطَّ الكريم، واحلديث القرآن نفسه؛ فدرس
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 يف املوجودين واملسيحي اليهودي الدين رجال جيادل وكان. واجلديد ؛القديم :هْيعهَد

 فلسفة يف قفستا(، وتعمَّس )األ)الزرادشتيني( املقدَّ اجملوس كتاب قرأ كما. خراسان

 . هـ(سينا) وابن هـ(الفارابي)

 اعتقاده به، واشتّد معرفته آفاق توسعت ىحّت ،فيه فغرق ،الفلك علم واستهواه

 رقّر أنه يذكر ما ؛ فكثريًا«سفرنامه» كتابه تضاعيف يف لنا ذلك بدا .بالتنجيم

 ولعل. ذلك غري النجمني، وإىل اقرتاب حني كذا بلدة يف حّل كذا، وأنه برج مع السفر

 . قلق هو امّم أفكاره، أكثر يف أقلقه أسفاره، أو يف ساعده هذا بالفلك علمه

 الذي القلق نفسه يف يصارع خسرو ناصر أن على يدّل عاتاملطاَل من النوع هذا 

 مبا يعتقد أن ِرْدُي مل منساقًا، كما يكون أن ِرْدُي مل أنه عصره؛ ذلك يف يشاهده

 صحيح سبيٍل إىل بفكره يهتدي أن يريد بل ،عقلية قناعٍة غري من جيله أبناء به يعتقد

 . وراحته نومه وتقلق ،حيياها اليت النفسية املعاناة هذه من يرحيه

 يطوفون وهم ،الفاطمي املذهب إىل الدعاة بأنباء يسمع وذاك هذا بني وكان

 وفارس، ويعمل العراق جنوبي يف الشيعة والزيديني نيبالبويهّي خراسان، ويسمع أحناء

 . يالسّن ملذهبهم بنياملتعصِّ األتراك السالجقة فَنَك يف

 

 ــــــ ن... البواكري املعرفيةواألربع

 مل ألنه؛ قلقه العقلي، فازداد النضج ةاألربعني؛ قّم بلغ حني احلال به متوتأزَّ

 مما يرحيه شيئًا يفعل أن مالذهول، وصمَّ فاعرتاه. اهايتبّن اليت احلقيقة بعُد يكتشف

 . فيه هو ما يسلَو ىحّت شهرًا يشربها اخلمرة، فظلَّ إدمان إاّل سبياًل ْدجِي فيه، فلم هو

 على نهره ْنَم املنام يف ره، فجاءهُسْك على وهو غفا القلقة الليالي من ليلة وذات

 يبحث كان إذا ه، وأنهْتاعرَت اليت الذهول م، وحالةاحملرَّ املعاصي، وشرب ارتكاب

 فيلسوفًا كان إذا وأنه ،الذنوب يف اخلوض من فيه هو ما غري فطريقه احلقيقة عن

 اخلمرة ألن ؛حوله جيري ما لكّل يقظًا يكون بعقله، وأن الصواب ينشد أن فعليه

 ألن ؛الصواب إىل للوصول السبيل عن نومه يف حمدِّثه سأل وملا. زانهاّت وتفقد هتضّل

 إاّل ثهحمدِّ من كان ما ،حسراته من فواخيفِّ يقنعوه، ومل مل ناقشهم الذين احلكماء
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 . القبلة حنو جهيتَّ بأن إليه أشار أن

 زيارة على مبهورًا، وعزم ومخره نشوته مذعورًا، ومن خسرو ناصر استيقظ

 . احلجاز

 خط ووضع. الكربى الصحوة يصحو أن رالسفر، وقرَّ على أخريًا العزم وعقد

 يساير أن مفصمَّ. ومصر مةة املكرَّمّك وهو ،املنشود هدفه إىل يوصله الذي سريه

 لزهده ؛القليل إاّل الزاد من حيمل مل هلكّن. السالمة ليضمن ؛البحار وشواطئ األنهار

 رحلته يف ورافقه. بها سيكتب اليت والورق، واأللوانالكتب،  باعه، وبعض قصر أو

 . خيدمهما هندي وغالٌم ،الصغري أخوه

 

  ــــــ ة )سفرنامه(الرحلة املعرفّي

 أمصارًا عديدة، وجاب بالدًا فيها سنوات، طاف سبع خسرو ناصر رحلُة دامت

 سريع رحلته يف يكن احلجاز، ومل إىل مباشرًة ْهِجيتَّ مل هلكّن. إسالمية وغري إسالمية

 . واألشهر األسابيع البلدان بعض يف يقيم كان ل؛ فقدالتنقُّ

ذا اهتمام وجداني بالطريقة اليت  نامه، يبدو لنا خسرو رجاًلففي كتاب سفر

يراد املعلومات إز ناصر على وكيفية معاجلة شؤونها اإلدارية. فريكِّ ،ن بها املدنتتحصَّ

 ؟ين تصلها املاءأسوارها، ومن أمدينة، ومساكة  اليت تدور حول عدد أبواب كّل

 . (17)وكذلك طول وعرض املدينة

 : رئيسة مراحل مخس إىل رحلته منقسِّ أن ورأينا 

كآذربيجان، وأرمينيا،  ،إيران ومشال خراسان يف مناطق فيها زار: األوىل

 .  هـ سنة الشام بالد ليدخل ،جنوبًا جهاتَّ ثم. ومسنان، والرّي، وِشمران، وقزوين

 املدن من بعدد ًاماّر ،ـ عربية مدينة لأّوـ  انحّر عرب الشام بالد دخل: الثانية

، اوطرابلس، وبريوت، وصيدا، وصور، وعّك ،النعمان ةومعّر ،كحلب ،الشامية

 . أيام وبضعة شهرين فيها أمضى حيث ،املقدس وبيت

 أنه كتابه يف عىوادَّ.  هـ سنة صفر شهر من السابع يف القاهرة دخل: الثالثة

 يف وهو. تنيمرَّ فيها سنوات، حجَّ ثالث مكث هاإلقامة، لكنَّ طول فيها ينوي كان ما
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 أنه ويبدو. كثريًا مصر معامل وصف يف وأطال. مباشرة مصر إىل يعود حيج ةمّر كّل

 مناصب يف ىعاة، وترّقالدُّ داعي ودروس دروسه باهلل، وحضر املستنصر اخلليفة لقي

 اثين من واحدًا الفاطمي، فكان املذهب يف «ةاحلّج» مرحلة بلغ حتى ،ةعّد مذهبية

 . اإلسالمية البالد يف ًةحّج عشر

 املسلمون فيه منع الذي العام يف حبرًا فيها انطلق اليت األوىل حجته كانت وقد

 كسوة حاماًل ،اخلليفة رسوَل فيها احلجاز، ورافق اجتاح الذي للقحط ؛احلّج من

 . الكعبة

 صالة ىأّد أن بعد القاهرة من خرج إذ ؛خراسان إىل العودة طريق وهي: الرابعة

 ،هـ سنة إاّل مصر جنوب من خيرج مل هلكنَّ.  هـ سنة ةاحلّج ذي  يف العيد

 ليحّج ؛حبرًا ةجّد إىل ليعرب شرقًا جهاتَّ والبجه، ثّم أسوان ووصل ،الصعيد قصد حيث

 . ثالثة

 ؛سليم رأٌي وهو. ذهابه يف بها مرَّ اليت املدن غري مدنًا جيتاز عودته طريق يف نراه

 وجهه إذا البالد، إاّل معامل من ميكن ما أكثر على لعيطَّ أن رحالة، وجيب ألنه

 . هاكّل مصر طواف إىل دفعه الفاطمي املذهب لقاعدة هحّب الوجهة، أو هذه اخلليفة

الطائف، وفلج، واليمن،  زار ثم. وداعيًا جماورًا أشهر ةسّت ةمّك يف ومكث

 . القرامطة موطن األحساء وقصده ،...واليمامة، و

 العشرين يف البصرة دخل وقد. بلخ يف البصرة، وتنتهي بدخول وتبدأ: اخلامسة

 جهاتَّ ثم. األخرى تلو واحدًة مدنها فارس، يزور إىل عرب ومنها.  هـ سنة شعبان من

. ، وسرخس، ومازندرانذالرو مجاهلا، فقاين، فمرو أذهله اليت أصفهان إىل صعدًا

 بانتظارهـ  السالجقة دولة رجال أحدـ  اجلليل عبد أخوه وكان.  هـ سنة بلخ ودخل

ي وتوّف. بلخ إىل مسريتهم مجيعًا وتابعوا ،الثالثة خوةاإل فيها ، واجتمع«َدْسْتَكْرد» يف

قصى مشال أالواقعة يف  ،التابع ملدينة بدخشان ،م( يف وادي مبكان) هـسنة 

 دولة أفغانستان احلالية. 

 .األهمية غاية يف واجتماعية وسياسية تارخيية وثيقة «سفرنامه» كتاب ويبقى

سفرنامه ـ املصدر األساسي ـ : وهو اب قائاًلد الدكتور حييى اخلّشوكما يؤكِّ
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 ؛(10)تفهم الدعوة الفاطمية على حقيقتهاني املذهيب، وبغريه ال صيل لتاريخ الفاطمّيواأل

القرن  خملؤرِّ مفيدة معاصرة تراجم به، وكتاب يثق ْنعمَّ مشاهداته، ونقله يف ألمانته

 اخلامس اهلجري. 

 

 ــــــ منهج التحقيق

يده، واملوجودة  ف خبّطاعتمدنا يف التحقيق النسخة األصلية اليت كتبها املؤلِّ

ة يف مدينة النجف مام كاشف الغطاء العاّميف خزانة خمطوطات مدرسة ومكتبة اإل

 شرف. األ

إىل كالم  »«الفارسي لناصر خسرو، وأشرنا بـ  قمنا مبقابلة الرتمجة مع النّص

 م. املرتَج مع النّص ملنع االلتباس ؛الشيخ كاشف الغطاء

عالم واألماكن ث حاولت توثيق األق، حيها من وضع احملقِّواهلوامش كّل

 اجلغرافية املهمة، اليت يصعب على القارئ حتديد مكانها سابقًا وحاضرًا. 

 

  ــــــ مواصفات املخطوطة

يده،  خبّط عربية وفارسية ـ كتبت يف بياٍضـ تقع النسخة ضمن جمموعة أدبية 

حممد حسني كاشف )املرتجم( الشيخ  (، كتبهاـ  ها يقع بني الصفحات )حمّل

(، سوى تاريخ واحد كتبه يف وانتهاًء )ابتداًء الغطاء، واجملموعة خالية من تاريخ النسخ

ن تاريخ طباعة أول تعريبه للرحلة أوذكر الشيخ يف  .ىل شريازإيف رحلته  هـسنة 

، هـن والدته كانت يف سنة أ، علمًا هـأصل الرحلة الفارسية كان يف سنة 

 (. هــ  ) تاريخ تعريب الرحلة حمصورًا بني سنيتفيكون 

، سم، وعدد أوراقها  ×  .تلفة السطور، وقياسها خمالنسخة كانت 

 . وتسلسل اجملموعة يف خزانة خمطوطات املكتبة العامة هو 

م جبزيل الشكر والعرفان لسماحة الشيخ أمري كاشف ويف اخلتام أتقدَّ

الذي  ،ة، صاحب اخُللق الرفيعمام كاشف الغطاء العاّمتبة اإلرئيس مك ،الغطاء

واألستاذ الفاضل والباحث  ؛ودماثة خلق رحابة صدٍر وضع املخطوطة بني أيدينا بكّل
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الذي لواله ملا أجنز هذا اجملهود يف حتقيق  ،يف الرتاث النجفي حممد رضا القاموسي

 ،من مصر احلبيبة ،واألستاذ والباحث الفاضل خالد حممد عبده ؛املهّم هذا النّص

ومساحة األستاذ  ؛«نامهسفر»مة عن ناصر خسرو والذي رفدني ببعض املعلومات القيِّ

ملوافقته على  ؛رئيس حترير جملة )نصوص معاصرة( ،القدير الشيخ حيدر حب اهلل

 مة. ته القيِّيف جملَّ نشر هذا النّص

ة، وترمجته تسبق ترمجة ل مّرر ألّوَشْنُي ن هذا النّصأليه إ مما جيدر اإلشارةو

 م. الذي نشرها يف القاهرة عام  &ابالدكتور حييى اخلّش

 

 ــــــ قاحملقَّ النّص

 ــــــ ب الشيخ حممد حسني كاشف الغطاءمة املعرِّمقّد

من  احلكيم الفيلسوف العلوي، له رحلٌة (28)املروزي (19)ناصر خسرو القبادياني»

ة با، وترمجت إىل عّدووجدت يف بعض مكاتب أور ،ة املشرفةبلخ وخراسان إىل مّك

بعت بليغ عندهم، وقد ُط ة، وطبعت يف برلني على ما بلغين، وهلا شأٌنلغات من الفارسّي

 ؛منها إىل العربية أن أورد هنا ترمجة املهّم ُتوقد أحبْب .(21)بالفارسية يف إيران سنة 

 «هلا:يقول يف أّو .أهل هذا اللسان من فوائدها مَرْحكي ال ُي

ومن مجلة املتصرفني يف األموال واألعمال  ،كاتبًا )دبري بشيه( أنا رجل كنُت

ى حّت ،بذلك وأنا مشتغٌل ومضت مدة عليَّ .أشتغل يف عمل الديوان وكنُت .السلطانية

 . (22)بني أقراني شهرة فائقة اكتسبُت

سليمان جفري بيك  اأب وكان أمري خراسان حينئٍذ ،ويف ربيع اآلخر سنة  

من )مرو( بشغل ديواني إىل القرى اخلمس من  د بن ميكائيل بن سلجوق، ذهبُتوداو

ل اهلل أس ْنالذي يقولون: َم ،ن الرأس واملشرتياوكان يف ذلك اليوم قر .(23))مرو الروذ(

وسألته  ،يُت ركعتنيوصّل س حاجته فيه قضاها له، فذهبُت إىل زاويٍةتبارك وتقّد

أتيُت أصحابي كان أحدهم يقرأ بيت شعر  وحني .ة وقدرة حقيقيةتعاىل أن يعطيين قّو

 ،ليقرأها علينا، فلما كتبتها يف الورق ؛فخطر لي أبيات أردت أن أكتبها له ،فارسي

نًا، اًل حسؤُّفتبهذا  لُتفتفّأ، ل نفسهَبم بتلك األبيات من ِقأخذ يرتنَّ ،وقبل أن أدفعها له
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 ،(24)ذهبت إىل )جوزجان( نأإن اهلل سبحانه قد قضى حاجيت، وبعد  :يف نفسي وقلُت

 . (مشغواًل بشرب الشراب )اخلمر ومتصاًل كنُت ،وبقيُت فيها ما يقرب من شهر

 . (25)«ولو على أنفسكم قولوا احلّق»: يقول |والنيبُّ 

تريد أن تبقى على شرب هذا  ْم: إىل َكليرأيت يف املنام يقول  ويف ذات ليلٍة

ن إ :فكان جوابي له ؟أليس بقاؤك على شعورك خري لك ؟الشراب الذي يزيل العقل

ف من اإلحساس بآالم غاية ما عند احلكماء يف العذر عن هذا العمل أن الشراب خيفِّ

أن  ن عدم العقل وفقدان الشعور ال راحة فيه، وال يصّحإ :فأجابين .الدنيا وأحزانها

يدل الناس على اخلالعة وفقدان العقل، بل الالزم على احلكيم أن  ْنحكيمًا َم ىيسّم

 :فقال ؟فقلت: من أين أحصل على هذا .ة الشعورالناس على ما فيه زيادة العقل وقّو يدّل

 شيئًا.  ْلأشار إىل جهة القبلة، ومل يُق وجد، ثّم ومن جدَّ ،طلب أصاب ْنَم

ر يف نفسي أثرًا وقد أثَّ ،هذا احلديث وأنا أحفظ كلَّ ،واستيقظُت من منامي 

اآلن من نوم هذه الليلة، ويلزم أن أستيقظ أيضًا  قد استيقظُت :يف نفسي بليغًا، وقلُت

ل مجيع أفعالي وأعمالي ال أحصل على وتفكرت أنه ما مل أبدِّ .من نوم أربعني سنة

 ،وحضرُت اجلامع ،غتسلُتا ويف يوم اخلميس سادس مجادى اآلخر سنة  .الفرج

قين للقيام بالواجب، وترك ما شأنه( أن يوفِّ )جلَّ فصليُت فيه، وطلبت املعونة من احلّق

ومنت ليليت يف قرية  ،(24)مضيت إىل )شبو دغان( نهى عنه كما أمر وأراد، ثّم

إىل  عدُت ثّم ،ومنها على طريق سنكالن وطالقان أتيت إىل )مرو الروفه( ،(27))بادياب(

إّن  :هلم ، وقلُت(20)واستعفيت من العمل الذي كان بعهدتي من عمل السلطان ،)مرو(

يدي  من احلساب، ونفضُت وأّديت مجيع ما كان عليَّ ،(29)لي عزم السفر إىل )القبلة(

ويف اليوم الثالث والعشرين من  .إاّل قليل من الضروري ،من مجيع ما كان لي من الدنيا

وبينهما  ،من )مرو( إىل )سرخس( فخرجُت ،حيل إىل )نيشابور(شعبان عزمُت على الر

، ويوم السبت حادي عشر شوال ًاومنها إىل نيشابور أربعون فرسخ ،(ًا)ثالثون فرسخ

وحاكم الوقت  ،ويوم األربعاء آخر الشهر كسفت الشمس ،وصلت إىل )نيشابور(

نيشابور بصحبة وبعده أول ذي القعدة خرجُت من  .أخو جفري بيك ،طغرل بيك حممد

 ،الذي كان خواجة السلطان، ومن طريق )كوان( وصلنا )قومس( ،)خواجة موفق(
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 . (38)وزرنا الشيخ )بايزيد البسطائي(

ة وصلنا ة ذي احلّجويوم اجلمعة ثامن ذي القعدة رحلنا منها إىل )دامغان(، وغّر 

يقال له األستاذ  وطلبت أهل العلم فيها فأرشدوني إىل رجٍل ،ةنا فيها مّدوأقْم ،)مسنان(

م بالفارسية بلسان الديلم، وله شعر ًا يتكلَّفكان شاّب ،هفقصدُت ،النسائي( علي)

ر يف أثناء كالمه: ( وحساب، ويكّرقليدس( ومجع )طّبإوحيضر عنده مجع ) ،مرسل

ظهار أنه إليه، غرضه ع ، وكذا قرأُت(31)كذا مسعت من أستاذي )أبي علي بن سينا(

 من تالميذه. 

 :ويقال ،ثالمثائة ومخسني فرسخًا (33)(إىل )الرّي (32)وحسبت املسافة من )بلخ(

إىل أصفهان  ومنها إىل همدان ثالثون، ومن الرّي ،إىل )ساوة( ثالثون فرسخًا من الرّي

 :ويقال له ،ةوبني الرّي وآُمل جبل )دماوند( مثل القّب ،مخسون، وإىل )آُمل( ثالثون

ن يف رأسه بئر حيصل منها النوشادر والكربيت، والناس يلبسون إ :ويقال ،)لواسان(

 ويستخرجونها.  ،جلد البقر

 ،ووصلنا إىل قرية )قوهه( ،هنا إىل جهة )قزوين(توجَّ ويف خامس حمرم سنة 

وفيها بساتني  ،ووصلنا )قزوين( تاسع حمرم .من اخلبز بدرهمني وكان فيها قحٌط

ووصف سورها  ،منها ثرية، ال سياج هلا وال حائط عليها، وال مانع من دخول واحدٍةك

 (. علوي، وأكثر ما يصنع فيها )اخلّف ة مائها، ورئيسها شخٌصوأسواقها وقّل

 وكان معي أخي، ومعنا غالٌم ،(34)م خرجنا منها إىل قرية )خرزويل(حمّر و

 ،ومنها إىل )يزد اخلري( من مضافات )طارم( ،وثم ذكر بقال )خرزويل( ،من اهلند

يبلغ عددها ألفًا  ،ها يف حبر )آسكون(كّل وذكر أن فيها مجلة قنوات تصّب

 .ن مساحة دورة حبر )آسكون( تبلغ ألفًا ومائتني فرسخًاإ :ويقال .وأربعمائة قناة

 والعدُل، وهي يف غاية األمن، من أمراء الديلم وعليها أمرٌي ،ووصف قلعة حصينة هناك

وينزعون نعاهلم خارج املسجد  ،مجيع أهاليها، يدخلون مسجد اجلمعة للصالة شامٌل

مضائه )مرزيان الديلم خيل إويكتب أمريها يف ، ٌءوال يفقد منها شي ،بغري حارس

 . (35)وامسه )جستان إبراهيم( ،جيالن أبو صاحل موىل أمري املؤمنني(

مسه ا (34)يها رجاًل من أهالي )دربند(يقول: رأيت ف .ثم رحل منها إىل )مشريان(
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 ويف يوم سّت. وقد وجدنا الكالم والكرامات .الفيلسوف أبو الفضل خليفة بن علّي

 .ويف رابع عشر صفر وصلنا )سراب( وخرجنا منها .م رحلنا من شيمرانوعشرين حمّر

 ،ويف عشرين صفر وصلنا إىل بلد )تربيز( .يف السادس عشر منه مررنا على سعيد آباد

سيف  األمري األجّل»والدعاء لسلطانها يف اخلطبة هكذا:  .ذربيجان(آوهي عاصمة )

يف  ه. نقلوا لنا أّن«ة أبو منصور وهودان بن حممد موىل أمري املؤمننيالدولة وشرف املّل

سنة أربعة وثالثني وأربعمائة يوم اخلميس سابع عشر ربيع األول وقعت زلزلة يف هذا 

وخرب منها  ،هلك فيها أربعة آالف نسمة ،رقة بعد صالة العشاءالبلد يف األيام املش

)قطران(. ويف رابع عشر ربيع األول  ـبورأيت فيها الشاعر املعروف  .مقدار من البلد

 ىمجاد انصرفنا من تربيز على طريق مرند إىل )خوي(، ومنها إىل )يركري( . ويف 

باع كما (، ورأينا فيها حلم اخلنزير ُيو)سطان (37)ثم منها إىل )وان( ،األول وصلنا إليها

 .والنساء والرجال جيلسون يف الدكاكني يشربون اخلمر بغري حتاٍش ،باع حلم الغنمُي

بني املسلمني  وهي احلّد ،األوىل ىمجاد  ،(30)ومنها وصلنا إىل بلد )أخالط(

)نصر  :قال لهوفيها أمري ُي، ومن )يركري( إليها تسعة عشر فرسخًا، واألرامنة

واحد منهم على  جعل كّل ،وله عدة أوالد ،نه جتاوز عمره املائة سنةإ :يقال ،الدولة(

ولعله لذا  .وبعض باألرمنية ،وبعض بالعربية ،م بعض أهاليها بالفارسيةويتكلَّ، والية

، ائة دينارمبواشرتينا منها عساًل ، (39)ومنها وصلنا إىل بلد )بطليس( .أخالط :يتمسِّ

ومنها ذهبنا . يها رجاًل حيصل له يف السنة ثالمثائة أو أربعمائة ظرف عسلن فإ :ويقال

يس ون أإ :قالفيه مسجد ُي ومررنا منها إىل مكاٍن ،(ْروانُظ ْف)ِق :إىل قلعة تسمى

ويقطعون أشجارًا كشجر  ،لون يف اجلبالقد بناه، ووجدنا مجاعة يتجوَّ (48)ينالقر

يف النار فيخرج من طرفه  منهيضعون طرفًا  :فقالوا ؟فسألتهم ماذا يصنعون به ،السرو

تعد  (أخالط)وهذه الواليات بعد  .جيمع يف ظروف ويرسل إىل اآلفاق، اآلخر القطران

فيها فواكه ومياه  ،مجيلة وهي بلدٌة ،(41)رزن(أفارقني(. ومنها رحلنا إىل )من )ميا

ة باألحجار ونها املبنّيوصف قالعها وحص مائتان من مثر العنب يف دينار، ثّم، كثرية

، هلا أبواب من حديد، وإىل مشاهلا صخرة وزنها مخسمائة طّن العظيمة البيضاء، كّل

وسلطان  .)ُمحَدثة( :يقال هلا ،بلدة أخرى مثلها يف احلسن وكثرة البساتني والفواكه
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اإلسالم سعد الدين نصر  دعى له يف اخلطبة هكذا: األمري األعظم عّزياالت ُياألتلك 

رأس أربع  ىعلى وهذا األمري بن. ة أبو نصر أمحد، وهو ابن مائة سنةالدولة وشرف املّل

ومن آمد إىل ميافارقني تسع فراسخ، ومن  .بلدة مساها )نصرية( فراسخ من ميافارقني

ي أخالط إىل ميافارقني مثانية وعشرين فرسخًا، ومن بلخ إىل ميافارقني يف الطريق الذ

 . سلكناه مخسمائة واثنان ومخسون فرسخًا

وهلا أربعة أبواب من حديد،  ،وأنها قطعة صخور منحوتة، ثم وصف بلدة آمد 

من الشرق باب دجلة، ومن الغرب باب الروم،  ؛من جهات العامل كل واحدة إىل جهٍة

فيها حصون  ،حماطة بعدة أسوار ،ومن الشمال باب األرمن، ومن اجلنوب باب التّل

سلحة، ويف وسط البلد عني ماء تنبع من الصخر األصم يف غاية العذوبة، وحكامها م

وقد رأيت كثريًا من البالد احلصينة والقالع املستحكمة يف  .مأوالد نصر الدولة املتقّد

ما رأيت مثل آمد على وجه األرض، ومل  ولكْن ،بالد العرب والعجم واهلند والرتك

ت جامعها املبين من الصخرة السوداء واحلوض الذي يف مبثلها، ثم وصف أمسع من أحٍد

، اقةوسطها من صخرة واحدة أيضًا، ومجيع الصخور اليت بنيت منها آمد سوداء بّر

املسجد كنيسة عظيمة بنيت من  جنبواليت بنيت منها ميافارقني بيضاء المعة، وإىل 

 يقان: ومن بلد آمد إىل حران طر .مة بالنقوشوأرضها مرخَّ، تلك الصخور

 ومسافته أربعون فرسخًا.  ،فيه ةقفر ال ماء وال كالء وال عمار: حدهماأ

ه ستون ولكّن ،نصارى اوأكثر أهاليه ،: فيه عمارة وقرى كثريةوثانيهما

وحنن مع قوافل التجارة سرنا على الطريق العامر، وهو صحراء يف غاية  .فرسخًا

نعله ]الرجل[ يضع النعل  ْدحبيث مل يَك ،لكنه كثري الصخور ،االستقامة واالعتدال

، ومنها إىل (42)ان(وصلنا )حّر اآلخر  ىعلى غري صخرة، ويف مخس وعشرين مجاد

اوزنا ويف اليوم جت .(44)رجب جئنا إىل )سروج( ويف  .شاب أضافنا رجٌل .(43))قردل(

 .غاية احلسنوهواها يف ، ل بلد من بالد الشاموهي أّو ،(45)عربنا )الفرات( إىل )فيج(

 . ومنها أتينا إىل )حلب(، ومن ميافارقني إىل حلب مائة فرسخ

بني بالد الشام والروم  وهي متوسطٌة «:إىل أن قال ،وصف حلب وقلعتها ثّم»

وهلا  .د إليها التجار والكبارومن مجيع هذه البالد يرتّد .وديار بكر ومصر والعراق
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ومنها إىل جهة اجلنوب  .نطاكيةأباب ، اجلاّنباب اهلل، باب ، باب اليهود: أربعة أبواب

وإىل دمشق مخسون فرسخًا، ومن حلب  ،عشرون فرسخًا إىل )محاة(، وبعدها محص

نه إىل إ :عشر فرسخًا، وهذا املقدار إىل )طرابلس(، ويقال ثينانطاكية أإىل 

 رجب خرجنا من حلب، وإىل ثالثة فراسخ توجد ويوم . فرسٍخ مئيت (44))قسطنطينية(

)قنسرين(، وبعد ستة فراسخ وصلنا إىل )سرمني(. وبعد ستة  :قال هلاقرى كثرية ُي

سطوانة عليها كتابة أوعلى بابها  ،عامرة ة النعمان(، وهي بلٌدفراسخ وصلنا إىل )معّر

وإذا ، نها طلسم األفاعي والعقارب، ولذا ال يوجد منهما يف هذا البلد شيٌءإ :يقولون

مرتفع يف وسطها من  ومسجد اجلمعة على حملٍّ .ان من البلدأتي بهما من اخلارج يفّر

درجة، وأكثر زراعتها احلنطة، ويكثر فيها  ةيصعد إليه ثالث عشر ،جانب كّل

ويف هذا البلد  .ها من األمطار واآلبارؤوما .شجر التني والزيتون واللوز والفستق والعنب

عظيم  وافرة وجاٌه وله نعمٌة ،يس البلدوهو رئ ،بصري ،ي()أبو العالء املعّر :قال لهُي رجٌل

هو قد اختار طريق  مًا له، ولكْنَدون أنفسهم َخأهل البلد يعّد م، بل كّلَشوخدم وَح

من الشعري يصنع له خبزًا يقنع به  وانزوى يف بيته، وبنصف منٍّ ،لبس الصوف ،الزهد

من  وال يشتغل بشيٍء ،قائم الليل ،وال يذوق غريه أبدًا، وهو صائم النهار ،لياًل ونهارًا

ويراجعونه يف األمور املهّمة، ونعمته  ،رون أمر البلدابه ومالزموه يدبِّأشغال الدنيا، ونّو

، وهو يف الشعر واألدب مبنزلة يعرتف له بالفضل مجيع أحٍد لكّل وأمواله مبذولٌة

وفيها  ،(47)اه )الفصول والغابات(أفاضل الشام والعراق واملغرب، وقد صنع كتابًا مّس

 .قرأه عليه ْنال يعرف املقاصد منها إاّل َم ،بألفاظ بديعة وأسرار غريبة ،رموز وغوامض

 صال أكثر من مئيتهموه بأنه قد صنعه ملعارضة القرآن، وال يزال على االّتوقد اتَّ

وسئل أن اهلل سبحانه أعطاك هذه . طالب من األطراف يقرؤون عليه الشعر واألدب

ذي ال ليس لي إاّل :فقال ؟ومتنع نفسك منها ،أنك تبذهلا للناسفما السبب  ،النعمة

 . (40)أكلت

ويف خامس عشر رجب  .ًا موجودًاّيا وصلت البلد كان حمّل «ناصر خسرو:يقول »

واقعة على  ،، وهي بلدة مجيلة العمارة(58)(ومنها إىل )محا ،(49)(وصلنا )الكرحيات

يعين يذهب من  ،ألنه يذهب إىل طرف الروم ؛العاصي :قال لهشاطئ نهر العاصي، وُي
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ومن هنا ينشعب الطريق إىل  .وعليه دواليب كثرية ،بلد اإلسالم إىل بلد الكفر

 .يذهب إىل جنوبي دمشق وآخر ؛الشام وهو غربّي ،من جانب الساحل همااحدإ :جهتني

سنة بعد نصف  نها كّل: إقالهناك عني ماء ُي ورأينا يف جبٍل ،وحنن ذهبنا من الساحل

 ،وال خيرج بعد منها قطرة واحدة إىل السنة اآلتية ،شعبان جيري منها املاء ثالثة أيام

، وبعد أن جزنا (51))عرقه( :يقال هلا جئنا إىل بلٍد ثّم .كون بهاوالناس يزورونها ويتربَّ

 ،ثم سرنا إىل طرف اجلنوب مخسة فراسخ ،عنها بفرسخني وصلنا إىل ساحل البحر

ها مزارع وبساتني تشتمل خامس شعبان، وأطراف البلد كّل (52)إىل )طرابلس( فانتهينا

وللبلد  .ترج واملوز والليمون والتمر وقصب السكرعلى أنواع الفواكه من النارنج واأل

والكل من  ،وباب على الرّب، حبيث يلتطم املوج على سورها ،ثالثة أبواب على البحر

وخوفهم من الروم الذين يقصدونها من  ،حديد، وعليها عرادات ومقاتالت وأسلحة

 بل سّت ،ومساحة البلد ألف ذراع يف ألف، وارتفاعها أربع ومخس .البحر بالسفن

 ًاًا، كان واحد من بيوتها قصرنة ونظيفة جّدَسطبقات، وشوارعها وأسواقها َح

بل أكثر مبائة  ،ان يف العجم وجدته فيها، وكل فاكهة وطعام ومأكول كًامنظم

ويف وسط البلد مسجد عظيم يف غاية احلسن والنظافة والتحصني، ويف ساحة  .درجة

فيها مخس نوافري خيرج منها  ،ارةة وحتتها حوض من الرخام يف وسطه فّواملسجد قّب

ك ن عدد نفوسها ذلإ :يستقي الناس منه، ويذهب الفاضل إىل البحر، ويقال ،املاء

 ،دوتتبعها قرى ورساتيق كثرية، ويصنع فيها الورق اجليِّ ،الوقت عشرين ألف رجل

ن جيشًا من إ :ويقال ،ق بسلطان مصربل أحسن، والبلد تتعلَّ ،الورق السمرقندي :مثل

وجعل حامية من  ،ة فحاربوه وغلبوا عليه، فرفع السلطان اخلراجالروم قصد فتحها مّر

كبري )كمرك( الستيفاء الرسوم  وفيها حمّل .للمحافظة ؛هناك اجلند ال تزال مقيمًة

 ،فرنج واألندلس واملغربمن سفن التجارة الواردة على الدوام من أطراف الروم واإل

وللسلطان  .ظ هناكاليت يلزمها أن تدفع العشر للسلطان، وهي أرزاق للجند احملاِف

 .ةإمامّي أهالي هذه البلد شيعٌة وكّل .واملغرب (53)أيضًا سفن تبحر إىل الروم وصقلية

وقد صنعوا هناك بيوتًا ومنازل على أمثال  .بلد مساجد بديعة الصنع وللشيعة يف كّل

ورحلنا منها على ساحل البحر جهة اجلنوب قدر فرسخ  .ونه املشهدويسّم ،الرباطات
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بلس إليها ومن طرا ،، ثم وصلنا بعدها إىل )طرابزون((54) )قلمون( :هلا يقال فرأينا قلعًة

وهلا سور  ،زاويتها إىل البحر ،ثةوهي بلدة مثلَّ ،مخس فراسخ، ثم منها إىل بلد )جبيل(

ومنها ذهبنا إىل )بريوت(، ثم وصف  .ها خنيل التمرحصني، وأطراف البلد كّل عاٍل

وأطواق الصخور اليت  ،وأساطني الرخام اليت فيها ،ة فرعون أو بستان فرعونفيها جّن

منها بسبعة آالف مّن، إىل غري ذلك من العجائب اليت ال يوجد شيء  واحدة يقدر كّل

 ال يبقى إاّل وجهه.  ْنما رأينا، فسبحان َم َبْسمنها يف ذلك البلد اآلن َح

وقد بالغ السائح يف كثرة أساطني الرخام املطروحة يف تلك النواحي اليت هي »

ن، وهي من الصخر ومثمَّس ع ومسدَّر ومربَّمن مدوَّ ،على أشكال خمتلفة هندسية

أنها  الصلب الذي ال يؤثر فيه احلديد، على حني أنه ليس يف تلك اجلهات جبال يظّن

ويف  :«إىل أن قال ؟وكيف كانت ؟وال يعلم بشر من أين جاؤوا بها ،منحوتة منها

كلها  ،نواحي الشام مخسمائة ألف أسطوانة مع رأسها، وكعبها املقرنص املخرم

وعلى شاطئ البحر كثري  ،وبعد هذا وصلنا إىل )صيدا( :قال ، ثّمملقاة يف الصحراء

مفروش  ،فيه روح بديع ،ومسجد مجعة ،من قصب السكر قد زرع، وهلا ثالثة أبواب

ظننت أنه قد وردت عليهم  نة الحتفاٍلها مزيَّوأسواق مجيلة كأّن ،باحلصر املنقوشة

وحوهلا بساتني  ،سنة بهذه الصفةنها طول الإ :هم قالوابشارة قدوم سلطان، وملا سألُت

 . ها كانت مثمرةملكًا من امللوك قد صنعها لنفسه، وكّل وأشجار كأّن

ليس أكثر من مائة  ،وهي بلدة على ساحل البحر ،ومنها رحلنا إىل )صور( 

وما بينهما مدروز  ،وباقيها يف البحر، وأبنيتها من الصخور املنحوتة ،ذراع يف األرض

ة بعضها فوق بعض، وهي مخس طبقات أو سّت .ر عليها أمواج البحركي ال يؤثِّ؛ بالقري

وأسواقها مجيلة، وهي معروفة باملال  ،ونعمها وافرة ،وفيها نوافر )فوارة( كثرية

ابن  :يقال له ،ّيوقاضيها رجل سّن .وأكثر أهاليها شيعة .ة بني البالد الساحليةوالقّو

وعلى باب البلد مشهد فيه أفرشة وقناديل  .حسن املنظر ،البنية قوّي أبي عقيل، رجٌل

وماؤها جيري من اجلبل، وعلى باب البلد  ،وهي واقعة على مرتفع .ةمن الذهب والفّض

ويف ذلك اجلبل باب مقابل  .أساطني عليها قناطر وأطواق جيري عليها املاء إىل البلد

وملا بعدنا  .ًاوالذاهب إىل جهة املشرق منها يصل إىل دمشق بثمانية عشر فرسخ ،البلد
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وما مل يكن ، على مرتفع ا(، وهي بلدٌةعنها بسبع فراسخ وصلنا إىل بلد )عّك

ومسجد اجلمعة يف  .خوف غلبة املاء ؛املكان يف الساحل مرتفعًا ال تكون عليه بلد

 أساطينه من الرخام، ويف خارجه على اليمني قرب النيّب ،منها وسطها يف أعلى مكاٍن

ن إ :ويقولون .وبعضه مزروع ،مفروش بعضه بالصخوروصحن املسجد ، ×صاحل

يف غاية  ،وقد ذرعت البلد فكان طوهلا ألفي ذراع، وعرضها مخسمائة .زرعه ×آدم

صنعوه حلفظ  وهو حملٌّ ،ناياهلندسة، والبحر يف اجلانب الغربي واجلنوبي، وفيه امل

ظهره إىل البلد وجدرانه إىل البحر، وله باب سعتها مخسون  ،صطبلالكا، السفن

عليه سلسلة بني احلائطني إذا أرادوا دخول السفينة أرخوا  ذراعًا بغري حائط، ولكْن

ى ترتفع ومتنع من ونها حّتثم يشّد ،السفينة عليها ى ترسب يف املاء، ومتّرالسلسلة حّت

ى يصل حّت ،وعشرين درجة ها يف سّتوعلى الباب الشرقي عني ماء ينزل إلي .الدخول

 .قد استخرجها وسقى بقرته منها ×ن آدمإ :عني البقر، ويقولون :ويقال هلا ،إىل املاء

رجل من  ،اوهو باني عّك ،فيه مراقد مجلة من األنبياء، وقرب عّك ها جبٌلوإىل شرقّي

، وفيها قرب (57)ومشعون وحضارة )دامون( (54)وفيها قرب عيش ،(55)وقرية )بردة( .الصلحاء

 ت اجلنوب قريٌةْموإىل َس. ×وعزير ×، وفيها قرب هود(50)(وقرية )اعبلني .ذي الكفل

فيه عني ماء تنبع من الصخر، وعلى صخرة  ها واٍدويف غربّي ،(59))احلظرية( :يقال هلا

 :والثاني ؛×قرب شعيب :أحدهما :صالنفيه قربان مّت ،هناك مسجد وبيت من الصخور

وفيها جبل يف وسطه  ،(48)ومنها وصلنا إىل قرية )داريل( .زوجة موسىقرب بنته الصغرى و

فيه غار يف  ومنها ذهبنا إىل تلٍّ .خوة يوسفإفيها أربعة قبور من أوالد يعقوب  ،حظرية

ظهرت لنا يف آخره حبرية، وعلى ساحلها  ومنها ذهبنا إىل واٍد، ×موسى وسطه قرب أّم

ة فراسخ يف عرض ثالثة، وماؤها عذب وطول البحرية باملقياس سّت .(41)بلد )طربية(

وجيري إىل محاة، ثم يعود الفضلة إىل  ،ومنه يشرب أهاليها ،هاسائغ، والبلدة يف غربّي

جماري تلك  بعض األمراء أمر بسدِّ ومسعت أّن .البحرية مع مجيع قاذورات البلد

فعادوا إىل  ،البحرية ومل يصلح للشربن ماء تعفَّ ْتالقذارات عن البحرية، فلما سدَّ

سوى جهتها اليت إىل  ،حصني وعلى دور البلد جداٌر .فتحها فعاد املاء إىل عذوبته

كثرية من األحجار على أساطني الرخام املركوزة يف  البحرية، وبنيت يف املاء بيوٌت
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ويف مسجد اجلمعة وعلى بابه عني ماء،  .كثري)مسك(  ويف هذه البحرية سهٌل .املاء

بأن متتزج  وحرارة مائه ال تطاق إاّل، ×نه من بناء سليمانإ :قالام ُيوعلى رأسه مّح

فيه مصطبة  ،مسجد اليامسني :يقال له ة مسجٌدويف طربّي .من املاء البارد بكثرٍي

املشرق وحوهلا شجر اليامسني، وهلا رواق من جانب  ،)وكان( فيها حماريب ،كبرية

ومن  .قتلهم بنو إسرائيل وحتت الربكان قرب سبعني نيّب، ×فيه قرب يوشع بن نون

وبلدة لوط  .ماحل، وفيها يصب ماء طربية جانب جنوب البلد حبرية لوط، وماؤها ُمرٌّ

ه يكّون من زبد حبرية لوط من شخص أّن ، مسعُتمنها أثٌر مل يبَق على شاطئه لكْن

ليس بتلك الصالبة، يأخذه الناس  صخر األسود، ولكْنكقطعة ال ،شيء مثل البقرة

ويقطعونه وحيملونه إىل األطراف، فإذا وضعت قطعة منه يف أصل الشجرة حفظتها من 

ارون يدفونه ويضعونه يف والعّط .على الراوي والعهدُة .آفٍة احلشرات والديدان ومن كّل

انب الغربي جبل فيه صخرة ويف اجل .بها الدود واحلشرات وال يضّر ،األدوية فال تفسد

ويف . ن وقت هذا الكتابة كانت يف الثريا يف رأس احلملإ: مكتوب عليها بالعربانية

ألن  ؛الذهاب إليه ال ميكن ألحٍد خارج طربية قرب أبي هريرة من جهة القبلة، ولكْن

وقد يضربونه باألحجار، ولذا مل  ،اهلم وأطفاهلم قد يؤذون الغريب، وجّهأهاليه شيعٌة

 :ومّلا رجعت من هذا املوضع وصلت إىل قرية يقال هلا .أجسر على زيارته

وعلى ، ×إىل جنبها قرب يونس صومعٌة ،وتقع يف رأسه ،ويف جنوبها .(42))كفركنة(

 ؛وكنت خلفت متاعي ودراهمي فيها ،ثم رجعت إىل )عكا( .ماؤها طيب بابها بئٌر

)حيفا( ، وكان  :يقال هلا ومنها رحلنا إىل قريٍة. األماكن املوحشة خوف التلف يف تلك

الرمل  :اغون، ويقال لهكثري من الرمل الناعم الذي يستعمله الصّي يف الطريق رمٌل

وفيها خنيل وأشجار كثرية، وفيها يصنعون السفن  ،ي، وهي على ساحل البحراملّك

، ومنها (43))الكنيسة( :أخرى يقال هلا ومنها أتينا إىل قريٍة .اجلودي :اليت يقال هلا

 :إىل صحراء صخرية يقال هلا احنرف الطريق عن البحر إىل اجلبل من جهة املشرق، ثّم

وهنا رأينا  .وادي التماسيح، وبعد مسرية فرسخني رجع الطريق إىل ساحل البحر ثانيًا

حجرت من ى استعظام احليوانات البحرية العظيمة معجونة بني الرتاب والطني، حّت

من عكا إليها سبع  ،(44)ارية(س)قي :تالطم األمواج عليها، وبعده وصلنا إىل بلد يقال هلا
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ترج، وهلا سور أفيها مياه جارية وخنل كثري وأشجار نارنج و ،مجيلة فراسخ، وهي بلدٌة

وعيونها جتري يف البلد، ومسجد مجعة جتلس يف ساحته فيكون  ،منيع وباب حديد

 يسع مائة مّنفرفوري اجليين،  :بديع، وفيها جٌث من رخام مثل ظٍرالبحر أمامك يف من

فرأينا  ،ي قدر فرسخويوم السبت سلخ شعبان املعظم خرجنا على الرمل املّك .من املاء

)كفر  :يقال هلا ثانيًا أشجار التني والزيتون، وبعد مسرية كم فرسخ وصلنا إىل بلٍد

 .الطريق أشجار وكّل ،ثالثة فراسخ (47)ومنها إىل )الرملة( .(44)و)كفر سالم( (45)سابا(

ة شهر رمضان املبارك وصلنا )الرملة(، ومن القيارية إليها مثانية ويوم األحد غّر

ومنها  ،وأبواب حديد كبرية عليها سور حصني من الصخر واجلّص فراسخ، وهي بلدٌة

خمزن ذخرية للماء، ويف  ٍتبي ويف كّل ،إىل البحر ثالثة فراسخ، وماؤها من األمطار

ومساحة دورة املسجد  .شاء ْنفيأخذ َم ،كبرية متتلئ باملاء مسجد اجلمعة حياٌض

وقعت زلزلة قوية خربت  على الصفة أنه يف سنة  مثئة خطوة يف مئتني، ومكتوٌبثال

ومجيع  ،ويكثر يف هذه البلد الرخام .من الناس أحٌد ْفومل يتَل ،منها عمارات كثرية

ويعملونه ألواحًا كألواح  ،ال عرضًا ،يقطعونه باملناشري طواًل ،مة ومنقوشةتهم مرخَّبيو

 .األمحر واألخضر وامللمع واألسود واألبيض وغري ذلك ،وفيه من مجيع األلوان. اخلشب

وهذه البلد هلا نسبة إىل والية الشام  .وفيها نوع من التني ال يوجد نظريه يف العامل

)اخلاتون(،  :واملغرب وفلسطني، ويف ثالث رمضان خرجنا من رملة إىل قرية يقال هلا

ل لنا أننا صاعدون إىل )قرية العنب(، ثم سرنا حبيث خييَّ :ومنها إىل قرية يقال هلا

ل فيها قد وضعت لنا صحراء عظيمة، وعلى رأس جب ْتى بَدما ارتفعنا قلياًل حّتف ،جبٍل

ة ومخسون ومن طرابلس اليت هي من السواحل إىل بيت املقدس سّت .بلدة بيت املقدس

ة ومثانون فرسخًا، ويف خامس شهر فرسخًا، ومن بلخ إىل بيت املقدس مثامنئة وسّت

 نا يف بيت املقدس، وقد مضى علينا من خروجنا من بيتنا سنًةْرِص رمضان سنة 

 تامة.  ما دمنا يف السفر راحًة ْدة كاملة، ومل جِنمشسّي

ال حيج من أهل  ْنس، وَمْدرون عنه بالُقوأهل الشام وأطرافه يعبِّ .)بيت املقدس(

ما يزيد على العشرين ألفًا من اخلالئق  موسٍم فيجتمع يف كّل، تلك األطراف يأتي إليه

ويأتي  .ي اخلتانأ ،ة احلرام، ويأتون بأوالدهم فيجرون هلم )السّنة(يف أوائل ذي احلّج
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لزيارة كنيسة القيامة وغريها من  ؛من بالد الروم وغريها من بلدان النصارى واليهود

خالئق ال حتصى، سواء بيت املقدس  ،اليت سوف نصفها يف مواضعها ،الكنائس

ها جبال زراعية، وفيها أشجار التني والزيتون على البئر من غري ماء، ورساتيقه كّل

صاحب ضيعة أو بستان حيصل له يف السنة مخسون  ورخيصة، وكّلونعمها وافرة 

نه ال إ :ألف مّن من الزيت، جيمعها يف آبار وحياض، وحيملها إىل أطراف العامل، ويقال

 يف بالد الشام.  يقع قحٌط

وال ماء هلا إاّل من  ،واآلن نصف لك بيت املقدس: هي بلدة واقعة على جبل

ويستدير على البلد سور  .اء ليس يف البلد منها شيءويف الرساتيق عيون م .األمطار

 .ألنها صخرية ؛وقريب البلد ال يوجد شجر .وأبواب حديد حصني من احلجر واجلّص

وأسواقها  .والبلد كبرية تشتمل يف هذا الوقت الذي رأيتها فيه على عشرين ألف رجل

ل مكان مرتفع وك .وأرض البلد بأمجعها مفروشة بالصخور .وأبنيتها عالية ،مجيلة

، وإذا هطلت السماء غسلت األرض ي مع األرض باعتداٍلمن جبل وحنوه قد قلع وسّو

وسور البلد  .صنف على حدة وكّل ،اع كثريونويف البلد صّن .كما يغسل األناء

 :وإذا جتاوزت اجلامع فهناك صحراء واسعة مستوية يقال هلا .الشرقي هو سور اجلامع

ي عرصة القيامة اليت حيشر اهلل فيها اخلالئق، ولذا نزح نها هإ :)الساهرة(، ويقال

واحد له مقامًا فيها... ويف طرف  من الناس من أطراف العامل، وصنع كّل إليها كثرٌي

ي الناس فيها وتطلب سة يصّلتلك العرصة مقربة واسعة عظيمة، وفيها مواضع مقّد

وفيه ، كاخلندق ،عميقوبني اجلامع وتلك العرصة )الساهرة( واٍد عظيم  .حوائجها

ال شيء أعجب  وهذا أمٌر .ورأيت فيه قبة منحوتة من الصخر موضوعة على بيت .أبنية

ويدور على األفواه أنه بيت  ؟!منه، كيف رفعوها من األرض ووضعوها يف ذلك احملّل

أيام خالفة  :قالوا ؟وضع له هذا اللقب ْنَم :لُتأس .فرعون، وأن الوادي وادي جهنم

 .هذا وادي جهنم :نزل اجلند يف الساهرة، وملا نظر إىل الوادي قال( اهلل عنهرضي )عمر

يضع رأسه يف الوادي يسمع األصوات فيه، وهي أصوات أهل  ْنَم كّل :يقولون والعواّم

ت اجلنوب ْمهت من البلد إىل َسوإذا توجَّ .شيئًا ْعجهنم، وأنا وضعت رأسي فلم أمَس

)عني السلوان(،  :عني ماء تنبع من صخر يقال هلا فيه نصف فرسخ تنتهي إىل منحدٍر
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يغسل رأسه وبدنه بتلك العني تزول أسقامه  ْنكل َم :وعلى رأسها عمارات، ويقال

وله  ،ويف بيت املقدس مستشفى مجيل .امها أوقاف كثريةوقّد ،وأمراضه املزمنة

ات ورواتب هلم جراي ،دوناء متعدِّكثري من املرضى، وأطّب أوقاف واسعة، وفيه مجٌع

وأحد حيطان املسجد  ،ومسجد اجلمعة يف طرف البلد من الشرق .من تلك األوقاف

على طرف وادي جهنم، ويف صدره صخور عظيمة بعضها فوق بعض، ليس بينها طني 

ه عظيمة بين املسجد عليها، وهي تلك الصخرة اليت أمر اهلل نبيَّ وفيه صخرٌة .وال جّص

ام سليمان بن ه الوفاة إىل أّيْتى أدرَكقلياًل حّت يلبث إاّلموسى أن جيعلها قبلة، ومل 

وهي حمراب احلّلي إىل  ،فأمر ببناء املسجد حوهلا، وجعلها يف وسط املسجد ،دوداو

ي إليها، إىل أن أمره اهلل سبحانه فكانت أيضًا هي قبلته اليت يصّل، |ناعهد نبّي

 ا. هاليت سيأتي وصفها يف حمّل ،ه إىل الكعبةبالتوجُّ

يلزم أن أعرف جيدًا هيئة املسجد،  :أردت أن أذرع مساحة املسجد فقلت

إىل أن وقع نظري يف اجلانب الشمالي، قريبًا من قبة  ،د يف نواحيه وأنظرفطفقت أتردَّ

مكتوب عليه أن طول هذا املسجد سبعمائة وأربعة أذرع )أرش(،  على طاٍق ،×يعقوب

يعين من أصابع  ،وأخرى على الباع ؛راع اليدواألرش بلسان الفرس يطلق تارة على ذ»

، وعرضه أربعمائة ومخسة ومخسون بذراع «همااليمنى إىل أصابع اليسرى عند مّد

 . من ذراع ونصف بقليٍل وهو أقّل، ع شايكاناذر :الذي يقال له يف خراسان ،امللك

واملسجد يف الطرف الشرقي  .وأرض املسجد مفروشة بالصخور ودروزها بالقلع

 ،وله بوابة عظيمة .ه إىل املشرقفالذاهب من السوق إىل املسجد يتوجَّ .من البلد والسوق

وجههما ووجه اإليوان  ،وهلا جناحان .وعرضه عشرون ،وإيوان ارتفاعه ثالثون ذراعًا

ة باملينا فيها ًا فيه، وعليه كتابيظل البصر خاسئًا ماّر ،بديع منقوش باملينا امللونة بنحٍو

وعليه قبة  .رًا فيهالعقل متحيِّ لقب سلطان مصر، فإذا ضربت عليه أشعة الشمس يظّل

نج ربوهناك بابان تكلفوا يف صنعهما ووجههما من ال .ر من الصخرَبغاية يف الِك

عرض كل واحدة مثانية أذرع،  ،ه الذهب، وفيهما نقوش بديعةالدمشقي كأّن

وإذا دخلت منه  .د(و)باب داو :، ويقال هلذا البابذراعًا[] وارتفاعها مخسة عشر ذراع

 ،نرخام ملّو واحد تسع وعشرون أسطوانة جتد على اليمني رواقني كبريين يف كّل
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واحد مركب من  واحدة طاق معقود بآخر، كّل دروزها من القلع، وعلى رأس كّل

وإذا دخلت من الباب جتد على  .ان إىل املقصورةأربع صخور أو مخس، والرواقان ممتّد

ون طاقًا على األساطني الرخامية، وباب أخرى يف اليسار رواقًا مستطياًل فيه أربعة وسّت

 طول املسجد من الشمال إىل اجلنوب ساحٌةيف و .)باب الشقر( :هذا اجلدار يقال هلا

واحد  صالن، عرض كّلومن جانب الشمال بابان أيضًا مّت .والقبلة يف اجلنوب .عةمرّب

)باب األسباط(، وإذا جتاوزتها  :يف االرتفاع، ويقال هلما ًاعشر ذراع ثيناسبعة أذرع يف 

إىل املشرق جتد ثالثة أبواب متقاربة على قدر باب األسباط، واجلميع من احلديد 

مصنوعة أتقن صنع حبيث ال يوجد أحسن منها، ويقال لتلك الباب املشتملة  ،والربنج

وما بني  .بسبب أن سائر األبواب زوج زوج، سوى هذا الباب ؛ألبواب()باب ا :على ثالثة

كانت  ،×ة يعقوبقّب :نة بالقناديل يقال هلاتلك األبواب قبة مرتفعة على دعائم مزيَّ

يف خارجه خانقاه، فيه  ،يف حائطه باب ،ويف عرض املسجد رواق .هموضع مصاّل

الون جماورين فيه ال خيرجون ال يز ،وهو منزل مجاعة من الصوفية ،حماريب مجيلة

 ،ويف الركن الشمالي من املسجد رواق مجيل .للصالة يف املسجد ؛يوم اجلمعة منه إاّل

ويف احلائط الشرقي يف وسط  .هذا حمراب زكريا النيّب :وقبة كبرية مكتوب عليها

وعرض  ،يف ارتفاع مخسني ذراعًا ،ه منحوت من صخرة واحدةاملسجد باب عظيم كأّن

مزينة بأبدع  ،قليل منقوش ومنقور، وصنعت فيه عشرة أبواب صغار بفاصٍل ،ثالثني

ن هذا املوضع صنعه إ :زينة من احلديد والربنج الدمشقي واألوتاد واحللق، ويقال

هًا إىل املشرق فهناك على اليمني وإذا دخلت يف تلك الساحة متوجِّ .دوسليمان ألبيه داو

ة وجتد مّث .د هناكون اهلل سبحانه قبل توبة داوإ :قالوباب التوبة، ي ؛باب الرمحة :بابان

مفروشًا بأنواع الفرش الثمينة، وله  ،روه مسجدًاكان دهليزًا فصيَّ ،مسجدًا لطيفًا

والتوبة من  ،ك بهوالصالة والتربُّ ،د إليهوالناس يكثرون الرتدُّ ،ون بهام خمتّصخّد

 ُتْيالوحي بقبول التوبة، وقد صلَّد حني وضع قدمه جاءه ون داوإ :املعاصي فيه، ويقال

وعلى اجلدار الشرقي منتهيًا إىل الزاوية  .منه قبول توبيت فيه وتبت إليه تعاىل ورجوُت

 ىينته سرداٌب ،اجلنوبية، والقبلة يف الضلع اجلنوبي أمام اجلدار الشمالي من املسجد

قائم على  ،وسقفه من الصخر، عشرون ذراع يف مخسة عشر ،إليه بدرجات كثرية
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ون وهو واسع كبري، والناس يصّل ،×دعائم من رخام، وقد وضع فيه مهد عيسى

م الناس فيه، وقد وضعوا املهد مكان وهو مهد عيسى أيام طفولته الذي يكلِّ ،هناك

وهناك حمراب آخر  .وحمراب مريم أيضًا يف هذا املسجد يف جانب املشرق .احملراب

ن مولد عيسى يف : إزكريا ومريم، ويقال ردة يف حّقعليه اآليات الوا ا مكتوٌبلزكرّي

شخصًا وضع أصابعه  كأّن، ويف صخر بعض أساطينه موضع أصبعني .هذا املسجد

مهد ـ )ن مريم وقت وضعها كبست أصابعها عليه، ويعرف هذا املسجد بإ :فيه، يقال

وإذا  .تسرج يف أكثر الليالي ،قة من فضة وغريهاوفيه قناديل كثرية معلَّ (،عيسى

مسجد ، إذا وصلت إىل زاوية املسجد ،جتاوزت هذا املسجد أيضًا يف اجلدار الشرقي

)املسجد األقصى(، وهو الذي عرج  :ويقال له ،ضعف مسجد عيسى ،آخر كبري

فوا يف كما يف الكتاب اجمليد، وفيه عمارات تكلَّ ،منه ليلة اإلسراء |النيّب

وإذا رجعت إىل اجلدار  .ون بهخمتّصام وخّد ،وأفرشة نظيفة ،تزويقها وهندستها

يف الزاوية ساحة مكشوفة، واملسقوف من املسجد  ًااجلنوبي جتد مقدار عشرين ذراع

 ،واملقصورة على طرف اليمني يف اجلدار اجلنوبي .الكبري أربعمئة ومثانية أذرع طواًل

وفيه مائتان ومثانون أسطوانة رخام، وعلى  .واملسقوف من الغربي أربعمئة ومخسة أذرع

حبيث ال  ،ة بالقلعومجيع األساطني منقوشة ودروزها حمشّو .كل واحدة طاق حجري

 .ن مدروز بالقلعة أذرع مفروش بالرخام امللّوسطوانتني سّتأ وبني كّل .جتد أتقن منها

أسطوانة،  ن فيها ستة عشرإحبيث  ،واملقصورة اليت يف وسط اجلدار اجلنوبي كبرية

ر املغربية، والقناديل والسرج شة باملينا، وقد فرشت باحُلُصوة عظيمة كبرية منقوقّب

ش باملينا، وعلى جانيب احملراب عمودان ومعلقة بالسالسل، وفيها حمراب كبري منق

 .من الرخام بلون العقيق األمحر، وأفريزها رخام ملون، وعلى اليمني حمراب معاوية

 .فش بتكلُّوباألخشاب منق عمر، وسقف املسجد مستوٌر وعلى اليسار حمراب

واحدة عشرة  بوابة، ارتفاع كّل]مخس عشرة[ وللمقصورة على الساحة مخسة عشر 

ومن مجلة تلك األبواب باب مصنوعة من الربنج يف غاية اهلندسة  .ةأذرع يف عرض سّت

 .نه أرسلها من بغدادإ :يقال ،سم املأمونابريز، وعليها كأنها من الذهب اإل ،واإلبداع

ت كان ه ال سقف عليه، وإذا سدَّى كأنَّوإذا فتحت مجيع األبواب يضيء املسجد حّت
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ومن خارج السقف على اجلدار الكبري رواق فيه اثنان  .الضياء من الشبابيك والروازن

ن، وداخل السقف حوض مساٍو لألرض إذا وأربعون طاق، ومجيع أساطينه رخام ملّو

ويف اجلدار  .ق له أثر، جيري ماء املطر إليه من السطوحبعليه مل يوضع غطاؤه 

ساع ألنه لو خرج حمتاج التجديد فاتت عليه الصالة من جهة اّت ؛أاجلنوبي متوّض

جيري ماء املطر إىل حياض  .عليها القلع والرصاص املسجد، ومجيع السطوح قد صّب

 يتلف من ماء املطر فال ،اليت هي جبل صخري ،كبرية وكثرية يف أرض املسجد

حبيث ال  ،موصولة باحلياض ،ملصوقة باجلدران ،قطرة، وامليازيب مصنوعة من القلع

وفوق بثالثة فراسخ من  .والناس تستسقي وتشرب منه .يصيب املاء أدنى قذر أو كدر

 .البلد رأيت خمزن ماء عظيم يأتي إليه املاء، وفتحوا له جمرى حتت األرض إىل املسجد

ويف مجيع البيوت حياض وخمازن ملاء املطر من سطح  .البلد يف املسجد وأكثر ماء

ألنها من  ؛واحلياض اليت يف اجلامع ال حتتاج إىل عمارة .وكل مائهم من األمطار .داره

ور، وغطاؤه ق كالتّنورأس احلوض ضيِّ .صنعها ×ن سليمانإ :، يقالالصخر األصّم

مطر إذا  مياه مجيع البلدان، وأقّل وماء هذه البلد أطيب وأنظف من .صخرة عظيمة

ن بلد بيت املقدس على رأس جبل وأرضه إ :قلنا. نزل جرى سريعًا إىل امليازيب واحلياض

مكان  اة ومسطحة، وخارج املسجد كّلدة، ولكن أرض املسجد مسّوغري ممّه

فتكون  ،وكل مرتفع يف اجلدار منخفض على النسبة فجدار املسجد عاٍل .منخفض

 ًابل جزء من اجلدران، والبيوت املنخفضة عن املسجد حنتوا هلم طريقأضراس اجل

عرضها  ،(، وهي من جانب القبلةفمن تلك األبواب )باب النيّب .وجعلوه بابًا إىل املسجد

 ويف موضع مخسة أذرع، يعين أن سقف هذا املمّر ،عشرة أذرع وارتفاع عشرين درجة

حبيث  ،يف غاية من القوة واإلتقان وهذا املمّر .يف بعض املواضع عشرون ذراعًا ارتفاعه

وهناك صخور لضخامتها ال يقبل  .ر شيئًا فيهنه قد وضع على ظهره بناء عظيم ومل يؤثِّإ

 .×نها من عمارات سليمانإ :القوة البشرية تستطيع نقلها وحتويلها، ويقال العقل أّن

لباب، وهو من جانب طريق ليلة املعراج دخل إىل املسجد من هذا ا |نا املصطفىونبّي

ن إ :يقال ،( يف وسط صخرةوقريبًا من الباب شكل على قدر املغفر )اجملّن ،ةمّك

 .أثره على الصخر يفبق ،على ظهره هكئًا هناك وجمّنمحزة بن عبد املطلب جلس متَّ
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ة اليت إىل هذا رض من وضعه أن ال حيتاج أهل هذه احملّلغذو مصراعني، ال وهناك باٌب

وعلى باب املسجد من  .ة أخرى إذا قصدوا املسجدوا على حمّلن املسجد أن ميّرالضلع م

ارتفاعها مخسة عشر ذراع يف عرض أربعة، وهي أعظم  ،اليمني يف اجلدار صخرة

املوضوعة يف  ،ةأّما الصخور اليت هي بقدر مخسة أذرع أو سّت .صخرة يف هذا املسجد

 فهي كثرية...  ،اجلدران

)باب العني(، خيرج منها إىل منخفض  :باب شرقي يقال هلاويف عرض املسجد 

نها إ :)باب حّطة(، ويقال :فيه )عني السلوان(، وباب آخر منخفضة يف األرض يقال هلا

َواْدُخُلوْا اْلَباَب ﴿ :هي األبواب اليت أمر اهلل بين إسرائيل أن يدخلوا منها إىل املسجد

، وباب ()البقرة:  ﴾ُكْم َخَطاَياُكْم َوَسَنِزيُد اْلُمْحِسِننَيُسجَّدًا َوُقوُلوْا ِحطٌَّة نَّْغِفْر َل

وفيه باب ال  .)باب السكينة(، ويف دهليزها مسجد فيه حماريب كثرية :ثالث يقال له

ن فيه تابوت السكينة الذي ذكره إ :يزال مسدودًا ال ميكن ألحد دخوله يقال

واب جامع البيت املقدس من األعلى ومجيع أب .ن املالئكة حتملهإو ،سبحانه يف كتابه

 ما وصفناها.  َبحْس ،واألسفل تسعة أبواب

وفيه الصخرة اليت كانت هي القبلة  ،صفة البناء الذي يف وسط ساحة املسجد»

 :«قبل اإلسالم

أي املصطبة، وعن الدعامة املربعة  ،ويعرب السائح عن ذلك البناء )الدكان(

رة املنحوتة من صخرة واحدة املصنوعة بالبناء )ستون( فارسية، وعن الدعامة املدوَّ

بة أو عربية، وقد صنعوا هذا الدكان من أجل أن الصخرة كانت معّر ،)أسطوانة(

مثائة وثالثني ذراعًا يف مرتفعة وال ميكن سرتها، فوضعوا هذا البناء بعرض ثال

ح بالرخام، وكذلك عشر ذراعًا، وصحنه مسّوى ومسّط ثينامثائة، وارتفاعه ثال

احلظرية، وهو  :مثل ،ربعة من الصخور الرخاميةاألجوانبه وجدرانه ودروزه من القلع، 

يعلو ذلك البناء يشرف  ْنوَم .ال ميكن الدخول من غري املسالك اليت وضعت له بنحٍو

وماء هذا  .حتت األرض جيري إليه ماء املطروفيه حوض قد صنع  .على سطوح املسجد

احلوض أنظف وأطيب من مياه مجيع احلياض، ويف هذا البناء )الدكان( أربع قباب، 

يكون الدكان يف وسطه، وقبة  وقد بين املسجد بنحٍو. )قبة الصخرة( أكربهّن
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وهذه القبة عبارة عن بيت  .ةالصخرة يف وسط الدكان، والصخرة يف وسط القّب

ضلع من الثمانية ثالثة وثالثون ذراعًا، وله أربعة أبواب من اجلهات األربع،  كّل ،نمثمَّ

بابني ضلع، ومجيع اجلدران من الصخر  الشرق والغرب والشمال واجلنوب، وبني كّل

من  ،، ودور الصخرة قدر مائة ذراع، وليس هلا شكل معنيًااملنحوت قدر عشرين ذراع

كسائر الصخور  ،صخرة غري متناسبة اهلنداممدور أو مربع وحنو ذلك، بل هي 

ويف جوانبها األربع قد بين أربع أسطوانات على  .اجلبلية اليت تقطعها احلوادث الطبيعية

سطوانتني عمودان من رخام قائمان، وعلى رأس أ ارتفاع جدران ذلك البيت، وبني كّل

رها مائة وعشرون ة الصخرة حتتها، ودوعشر بنيت قّب ثينالهذه األعمدة واألساطني ا

ة أساطني أخرى أيضًا من وبني حائط هذا البيت وتلك األعمدة واألساطني سّت .ذراعًا

نة أسطوانتني ثالثة أعمدة من الرخام ملوَّ الصخر املهندم )أي مهندس(، وبني كّل

 وكما يف الصف األول بني كل أسطوانتني عمودان، فهنا بني كّل .مة معتدلةْسبِق

شعبة قد  أسطوانة أربعة شعب، على كّل أعمدة، ويف رأس كّل أسطوانتني ثالثة

ة العظيمة عمود شعبتان رّكب عليهما طاقان، وتلك القّب ركبوا طاقًا، ويف رأس كّل

عشر قريبة من الصخرة، حبيث ترى القبة من بعد فرسخ  ثينعلى تلك األساطني اال

راعًا، وعلى رأس ه من ختومها إىل رأسها ثالثون ذّنإشامخ، حيث  كرأس جبٍل

العشرين ذراعًا وضع جدار البيت واألساطني، والبيت موضوع على )الدكان(، 

 .ثنان وستون ذراعًااعشر ذراعًا، فمن أرض ساحة املسجد إىل رأس القبة  ثيناوارتفاعه 

ى بالنجارة، وعلى رأس األعمدة واألساطني بنحو يعز أن وسطح هذا البيت وسقفه مغّط

ومقدار ارتفاع الصخرة عن األرض أكثر من قامة إنسان، وعليها مثل يوجد نظريه، 

 إليها، ولونها قامت.  حبيث ال تصل يد أحٍد ،احلظرية من الرخام مستديرة

 :«رجله عليها مل يضع أحٌد ةوالبّت»

حبيث حيسب الرائي أن أحدًا  ،ويف طرف القبلة منها موضع منخفض منها 

 . (40)وبقي رسم أصابعه عليها ،قدمه فيها رلني فأثَّ وضع رجله عليها، وكانت من طنٍي

فقام  ،وهو صغرٌي ،ومعه ولده إسحاق ،كان هناك ×وقد مسعت أن إبراهيم

وهو  .دون ويرتددون إىل بيت الصخرةوال زال الناس يتعبَّ .رت رجله فيهافأثَّ ،عليها
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ة معلقة ن بأحسن زينة، وفيه قناديل فّضومزيَّ ،مفروش بفرش احلرير والديباج

وقد  .واحد وزنه، وقد صنعها وأهداها سلطان مصر بسالسل فضة مكتوب على كّل

ورأيت هناك . من الفضة هناك من القناديل واآلالت حسبنا فوجدنا مقدار ألف َمّن

بياضًا من الكافور،  أشّد ،مشعة كبرية طوهلا سبعة أذرع، ودورتها ثالثة أشبار

سنة مشعًا كثريًا إىل هذا  سلطان مصر يبعث كّل نإ :وكانت معجونة بالعنرب، وقالوا

وهذا املكان هو املوضع . مسهاتلك الشمعة، ومكتوب على أسفله  :منها ،املقام

واملعروف عند العلماء أن الركعة يف  .مةسة ومساجده املعظَّالثالث من بيوت اهلل املقدَّ

مدينة الرسول  بيت املقدس تقبل عند اهلل تعاىل خبمسة وعشرين ألف ركعة، ويف

ن مجيع السطوح وباطن إ :قلنا. مة مبائة ألفة املعظَّخبمسني ألف ركعة، ويف مّك

القبب مصبوب عليها القلع، وقد وضع على جوانب البيت األربعة أبواب أربع ذات 

مصراعني من اخلشب الصاج، وال تزال هذه األبواب مسدودة، وبعد هذه القبة قبة 

يد  حبيث ال تصل إليها إاّل ،×ودوقها دا، وهي اليت عّلسمى )قبة السلسلة(أخرى ُت

، أما الظامل والغاصب فتقصر يده عنها، وهذا املعنى مشهور عند صاحب احلّق

سطوانات من الصخر، أ العلماء. وهذه القبة قائمة على مثانية أعمدة من الرخام، وسّت

بغاية احلسن، ويف ذلك ومجيع جوانبها مفتوحة إاّل جهة القبلة، وفيها حمراب قد صنع 

ة أخرى أيضًا قائمة على أربعة أعمدة، وجانب القبلة منها مسدود أيضًا، الدكان قّب

ولكنها مفروشة  ،)قبة جربئيل(، وليس فيها فراش :وفيها حمراب مجيل ويقال هلا

ن الرباق ليلة املعراج جيء بها إىل إ :بالصخور الصغرية اليت مهدت بها أرضها، ويقال

ة الرسول(، بينها )قّب :ومن بعدها قبة أخرى يقال هلا .|فركبها النيّب ،وضعهذا امل

ن إ :وبني قبة جربئيل عشرون ذراعًا، وهي أيضًا على أربع أساطني رخام، ويقال

ة الصخرة، وملا أراد اخلروج نهضت الصخرة من اًل يف قّبى أّوليلة املعراج صلَّ |النيّب

قة نصف تعليق، ، وإىل اآلن بقيت معلَّا كي تستقّرفوضع يده عليه ،األرض إجالاًل له

واسع، وال  وحتت الصخرة غاٌر .ة املنسوبة إليه، وفيها جلس على الرباقجاء إىل القّب ثّم

ت كت بقي أسفلها خاليًا، وملا استقرَّن الصخرة ملا حترَّإ :تزال تسرج فيه مشعة، ويقال

 بقيت على هذه الصفة. 
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  :«درجات طريق الدكان ةصف»

ة مواضع، ولكل واحد اسم الدكان الذي يف ساحة اجلامع الطريق إليه من سّت

أحدهما على  ؛من جانب القبلة طريقان يف درجات، بينهما ضلع الدكان .خاص

والذي على  ؛|مقام النيّب :يقال للذي على اليمني .واآلخر على اليسار ؛اليمني

ليلة املعراج صعد إىل  ذان، والنيّبيقع األ |ويف مقام النيّب .مقام الفوري :اليسار

وطريق احلجاز أيضًا من ذلك  .ة الصخرةالدكان من تلك الدرجات، ومنها راح إىل قّب

ن إحبيث  ،ها من الصخر املهندموعرض الدرج يف احلال عشرون ذراعًا، وكّل .اجلانب

لو أراد  كل درجة أو درجتني من صخرة واحدة قطعت مربعة، وقد وضعت بنحٍو

ته ألمكنه ذلك، وعلى رأس الدرجات أربع أساطني من الراكب أن يصعدها بداّب

 ولكنه ذو نقط كثرية من ألوان خمتلفة، وارتفاع كّل ،الرخام األخضر شبيه بالزمرد

ودورته تسع أن حيتضنها رجالن، وعلى رأس تلك األعمدة  ،عمود منها عشرة أذرع

وخلف الطاق  .واآلخران من اجلانبني؛ ما مقابل الباباألربعة ثالثة أطواق )طاق(، أحده

وكل تلك األعمدة  .أّنها مرّبعة ىاءى يرتوأعاله قد صنع له شرفات ومقرنصات حّت

ذلك الدكان  ودرابزين .ال يتصور أحسن منه بنحٍو ،واألطواق منقوشة بالذهب واملينا

 .حت أزهارهاتفّتط، حيسبه الرائي روضة ه من الصخر الرخامي األخضر املنّقكّل

 ؛أحدها حياذي الدكان ؛ومقام الفوري أيضًا له ثالث مسالك يدخل الناس منها

م بيانه، وأعمدته وأطواقه ودرجاته وشرفاته بالنحو الذي تقدَّ .واآلخران من جانبيه

ومكتوب على وجه اإليوان بالذهب  .درجة من صخرة أو صخرتني منحوتة طواًل كّل

ّن ليث إوقالوا:  .ر به األمري ليث الدولة نوشتكني غوري(كتابة لطيفة هكذا: )أم

وهو الذي أمر بصنع تلك املسالك والدرجات،  ،الدولة هذا هو غالم سلطان مصر

 .فوا يف صنعههلما درج وطريق تكلَّ ،واجلانب املغربي من الدكان أيضًا مسلكان

ا له أيضًا أعمدة )املقام الشرقي(، وصنعو :وكذلك يف اجلانب الشرقي منه ويقال له

ويف اجلانب الشمالي أيضًا مسلك أكرب  .وأطواق وشرفات ومقرنصات )كنكرة(

رت خمارج وقّد .)املقام الشامي( :وأعلى من اجلميع، وله أيضًا أعمدة وأطواق ويقال له

مسجد ـ ال يف الدكان ـ ة مبائة ألف دينار ذهب، ويف ساحة املسجد تلك املسالك السّت
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شبه احلظرية، وجداره ال يزيد  ،اجلانب الشمالي، مصنوع من صخر منحورصغري على 

وبالقرب منه حظرية من صخر ، (×دوحمراب داوـ )على قامة إنسان، ويسّمى هذا ب

 :يقال ،ادة صغرية، وهي صخرة غري متساويةورأسها بقدر مطرح سّج ،بقدر القامة

ام عمارة هذا عليه أّيالذي كان جيلس  ،هسليمان، أو موضع كرسّي نها كرسّيإ

ره كذلك، وقد وهذا املعنى كنت رأيته يف )جامع بيت املقدس(، وقد صّو .املسجد

 (. هتي اليومية )روزنامارنقلته يف مذّك

وبعد  .ومن النوادر اليت رأيتها يف مسجد بيت املقدس شجرة جوز كانت فيه

ة ذي القعدة ربعاء غّرزيارة بيت املقدس عزمت على زيارة إبراهيم اخلليل، ويف يوم األ

ونه )اخلليل(، واملسافة من بيت هت إىل ذلك املشهد، وأهالي الشام يسّمتوّج سنة 

ويف الطريق قرى كثرية ومزارع وبساتني وافرة،  .ة فراسخ إىل اجلنوباملقدس سّت

وعلى رأس  .ها من نبات أنفسها ال نهاية هلاوأشجار التني والزيتون والسماق كّل

 :البلد أربع قرى على عني ماء، حوهلا بساتني كثرية يقال هلا فرسخني من

مونه ويقدسونه، على رأس فرسخ من بيت املقدس يعظِّ )الفراديس(، وللنصارى حمّل

)بيت اللحم(،  :سنة كثريون، ويقال له ار له كّلوال يزال قوم جماورين له، والزّو

يذحبون فيه القرابني، كان مبييت تلك الليلة فيه،  ،وزواره منهم من الروم وغريهم

وفيها عني ماء تنفجر  ،)مطلون(، وله أوقاف كثرية :ومشهد اخلليل يف قرية يقال هلا

من الصخر، ماؤها قليل جيري حتت األرض إىل حوض مستور جيتمع فيه ذلك املاء 

ن اجلنوب ى يكفي لرّي أهل املشهد والزائرين، واملسجد على طرف القرية محّت

امتداده طواًل مثانون ذراعًا يف  ،ن املشهد من أربعة جدران من الصخريتكّو .الشرقي

ويف ثخنه صنعوا احملراب  .عرض أربعني، وارتفاع اجلدار عشرون ذراعًا وثخنه ذراعان

وهما من  ،ويف املقصورة قربان رأسهما إىل القبلة .واملقصورة، وفيها حماريب أنيقة

واآلخر قرب  ؛الذي على اليمني قرب إسحاق ؛قرب قدر قامة كّلالصخر املنحوت، 

نوا األرض واجلدران بالفرش الثمينة واحلصر وقد زيَّ. نهما قدر عشرة أذرعيزوجته، وب

ن أمري إ :يف املصلى حصريًا يقال ورأيُت .املغربية اليت هي أمجل وأبهى من الديباج

ى املصّلهذا ن حصري إ :، ويقالاجليوش غالم سلطان مصر بعث به إىل هذا املقام
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قيمته يف مصر ثالثون دينار رومي من الذهب، حبيث لو كانت تلك الصغرية من 

فإذا خرجت من املقصورة إىل  .عيين مثله أبدًا ْتالديباج ملا بلغت هذه القيمة، وما رَأ

يت الذي على القبلة قرب إبراهيم اخلليل، وهو ب ؛ساحة املشهد جتد قبال القبلة بيتني

عليه، وله أربع كوى )شبابيك(،  آخر ال ميكن أن يدور أحٌد واسع، ويف داخله بيٌت

وجدرانه مفروش عليها الديباج،  .واحدة إىل قرب وأرض البيت ينظر الزائر من كّل

والبيت اآلخر  ؛ة كثريةبارز مبقدار ثالثة أذرع، وفيه قناديل من فّض والقرب من صخٍر

منهما  فيه مدخل لكلٍّ وجة إبراهيم، وبني املقامني مسلٌكعلى اليسار فيه قرب سارة ز

وبعد هذين املقامني قربان آخران  .وفيه أيضًا قناديل ومسارج كثرية معلقة .مثل الدهليز

وبعد هذا بيوت الضيافة  .وعلى اليسار قرب زوجته ؛×على اليمني قرب يعقوب ؛متقاربان

ومن وراء هذه  .وجمموع القبور يف هذا املشهد ستة .اليت كانت إلبراهيم اخلليل

وبينها  ،، وقد بنيت عليه قبة مجيلة×منخفض فيه قرب يوسف اجلدران األربع حملٌّ

 .فتدفن فيها ،ومن مجيع األطراف حتمل إليها اجلنائز .وبني الصحراء مقربة عظيمة

ون ُدِفزائرين الذين َيا حجرات للضيوف والْووعلى سطح املقصورة اليت يف ذلك املشهد بَن

وأكثر الزراعة هناك من  .ت يف بيت املقدساّلكثرية من قرى وِغ وله أوقاٌف .إليه

مون للضيوف والزائرين ويقدِّ .والزيتون أيضًا كثري ،الشعري، وقليل من القمح

تشتغل  ،دار بالبقر والبغالوهناك مدارات للطحن كثرية ُت .واملسافرين اخلبز والزيتون

مون ًا، ويقدِّقرص من خبزهم يبلغ وزنه مّن وكّل .تعجن وختبز كثريٌة وجواٍر كل يوم،

من  ًابزيت، وأيضًا يعطونه مقدار قرصًا من اخلبز وكاسة عدس مطبوٍخ نفٍر لكّل

ويتفق بعض األيام  .ةوهذه العادة ال تزال من زمن اخلليل إىل اليوم مستمّر .الزبيب

ن إ :أ، ويقالمخسمائة نفر حيضرون دار الضيافة هناك، وطعام اجلميع حاضر مهّي

العلوي  ، والناس يزورونه من اخلارج، إىل أن ملك املهدّيهذا املشهد مل يكن له باٌب

حوله العمارات، ووضع الفرش فيه واآلالت، وأجرى عليه  ىمصر فأمر بفتح بابه، وبن

 اجلرايات. 

فق أن مجاعة من أهاليه كانوا عازمني على سفر واّت .إىل بيت املقدس ُترجْع ّمث

كان ميشي  ،وكان دليلنا رجاًل جلدًا قويًا .معهم راجاًل ُتْراحلجاز على أرجلهم فِس
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خرجنا من  ويف سنة  .أبو بكر اهلمذاني :يقال له ،أمامنا راجاًل، وهو حسن املنظر

 .، فيه أشجار وماء جاري(49))عرعر( :يقال له لنا إىل حملٍّوبعد ثالثة أيام وص .القدس

وبعد عشرة  .آخر ثم وصلنا إىل منزٍل .)وادي القرى( :قال لهآخر ُي ثم وصلنا إىل منزٍل

فنزلنا  ،لعدم وجود الطعام ؛يف هذه السنة قوافل للحّج ومل يأِت. ةأيام وصلنا إىل مّك

 .من األعراب ٍرَطويوم االثنني وقفنا بعرفات، وكان الناس يف َخ .ارين(ة العّطيف )سّك

 . ة، ثم رجعنا من طريق الشام إىل بيت املقدسوملا نزلنا من عرفات بقينا يومني يف مّك

ألنه  ؛الثاني ة واملسجد احلرام يف احلّجوسوف نصف مّك :يقول السائح العلوي»

تها طنب يف وصفها وحماّلأارحتل منها إىل مصر، و بعد رجوعه إىل القدس بعد احلّج

خرج  وبقي فيها قريبًا من سنة، ثّم .ومساجدها وأسواقها ونيلها وسلطانها وحكومتها

ة واملدينة وصفًا بليغًا، ثم رجع على ثانيًا، فوصف مّك املصري إىل احلّج مع احلاّج

، ثم إىل أصفهان، البحر إىل البصرة، ومنها عاد إىل إيران على طريق خوزستان

وبعد أن استوفى  .قضاها يف رحلته وهكذا إىل أن عاد إىل وطنه بلخ بعد سبع سنواٍت

 «:قال منا ترمجتهوصف مسجد القدس مبا قدَّ

ويف كل  .(78)عظيمة تسمى )بيعة القمامة( وللنصارى يف بيت املقدس كنيسٌة 

ويف  .يًابنفسه يأتيها متخّفى أن ملك الروم عامل كبري من الروم وغريهم، حّت حيّج سنٍة

األيام اليت كان عزيز مصر احلاكم بأمر اهلل كان القيصر يأتيها مستورًا متنكرًا، 

لع عليه وعامل به، فه أن احلاكم مطَّوأرسل إليه رسواًل ال يعرِّ، فعرف احلاكم ذلك

احلاكم أمر بتخريب تلك الكنيسة فخربت،  آمنًا مطمئنًا، ولكّن ْنُك :ويقول له

وبعد ذلك أرسل القيصر هدايا  .ة سننيوبقيت خرابًا مّد .نهب ما فيها من النفائسو

وهي  .د عمارتهافجدَّ ،ذن بعمارتها، فأذن لهإلإىل احلاكم، وطلب الصلح وا ًاوحتف

ن، وفيها نقوش وتصاوير ها من الرخام امللّوتسع مثانية آالف نفر، وكّل ،وسيع حملٌّ

ء الذهب واملينا واأللوان مبا يدهش العقول، ويطول نت بالذهب وماكثرية، وقد زّي

 :مة يف غاية احلسن واجلمال، منهاوفيها لعيسى ومريم صور جمسَّ .املقام يف وصفه

سحاق ويعقوب إعلى محاره، وفيها أيضًا صور األنبياء إبراهيم و صورته وهو راكٌب

جلنة ونعيمهم، وأهل ة والنار، وأهل ارت فيه اجلّنكبري قد صوِّ وفيها موضٌع .ويوسف
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النار وجحيمهم، كل إنسان مكانه حبسب عمله، أهل اجلنة يف طرف، وأهل النار 

 . يسني والرهبان واخلدم واألناجيل ما ال ميكن إحصاؤهيف طرف آخر، وفيها من القسِّ

إىل الرملة، ثم إىل  من طريق الرّب ،ثم خرج من بيت املقدس إىل مصر»

، وما يصنع فيها من القصب )الزري( (71)عسقالن، ثم وصف وأطنب يف جزيرة )تنيس(

 يوم ألف دينار ذهب، وبعدها دخل مصر ثّم ها تدفع إىل ملك مصر كّلوالبوقلمون، وأّن

منها ثانيًا، ورجع حبرًا إىل البصرة، ثم عاد إىل إيران، ومل يدخل العراق، وال  حّج

د بن ميكائيل وداو ، وأمري خراسان يومئٍذدينة، ووصل إىل وطنه بلخ سنة ذكر امل

سوى الزيارات اليت زارها يف  ،ة مع العود إليهاواملسافة من بلخ إىل مّك .بن سلجوق

 .(72)«واهلل العامل. األثناء، ألفان ومائتان وعشرون فرسخًا
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 مرياث الغالة

 (1)«عيون املعجزات»من أبي القاسم الكويف إىل مؤلِّف كتاب 

 

 د. حسن األنصاري

 حسن علي ترجمة: 

 

 ــــــ مقّدمة

شأنه شأن  ،ابعبد الوّهحسني بن إىل ، املنسوب «عيون املعجزات»إن كتاب 

 :من أمثال ،فني واحملّدثني البارزينبعض الكتب األخرى اليت حظيت باهتمام املؤلِّ

بوصفها من الكتب الروائية  ؛العاملي والسيد هاشم البحراني مة اجمللسي واحلّرالعاّل

دون أن تكون هلا سابقة واضحة. وعلى الرغم من ذلك فإن هذا  ،يف العهد الصفوي

ال  ،الصغري حيظى بأهمية كبرية، حيث اشتمل على مسائل ومعلومات فريدة الكتاب

قون يف العهد الصفوي مصدر آخر. وقد كان احملقِّ ميكن احلصول عليها يف أّي

: يلوح من اإليضاحات فمثاًل. (2)فهإىل مؤلِّ واقفني على مشاكل انتساب هذا النّص

رياض »يف كتابه  ،عبد اهلل األفندي اإلصفهانيق البارز املريزا مة للمحقِّالنافعة والقيِّ

أن هذا الكتاب كان له الكثري من النسخ يف احلّد األدنى، وكان  ،(3)«العلماء

ى يف تسمية هذا حّت وضعها يف غاية االضطراب والتشويش. بل كان هناك اختالٌف

طية الكتاب يف بعض النسخ. يضيف األفندي قائاًل: مّت التعريف يف بعض النسخ اخل
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. وحيث نسب هذا الكتاب (4)فه هو الشريف املرتضىالقدمية هلذا الكتاب بأن مؤلِّ

فني وعلماء الرجال من اإلمامية مل يكونوا على ضح أن املؤلِّإىل السيد املرتضى يّت

مل يكن سوى واحد من  «ابحسني بن عبد الوّه»وإن اسم  .فه احلقيقيمعرفة مبؤلِّ

ة خمن قبيل: نسية هلذا الكتاب، يف بعض النسخ اخلّطاألمساء املطروحة واملذكورة 

كما أن الطبعة الثانية واألخرية  .ها املريزا عبد اهلل األفنديإلياليت أشار  ،كازرون

على أساس إعادة كتابة هذه النسخة. وبطبيعة احلال نشاهد يف  ْتهلذا الكتاب قد متَّ

 بوصفه كاتبًا أو راويًا ملسألٍةاب ة مواطن من هذا الكتاب اسم حسني بن عبد الوّهعّد

مشكلة نسبة هذا الكتاب إىل  هذين املوردين أن حياّلميكن ال ما. ومهما كان 

كما أن شخصية حسني بن عبد الوهاب غري واضحة  .ةاب بدّقحسني بن عبد الوّه

ة الكتاب. وعلى الرغم من من البحث عن طريق آخر لتحديد هوّي دَّفعليه ال ُب .املعامل

 :هاومنقدمية هلذا الكتاب،  ذلك يشهد املريزا عبد اهلل األفندي بوجود نسٍخمجيع 

 هـ. اليت ترقى إىل العام  ،نسخة كازرون

وعلى الرغم من كّل ما قيل فإن كتاب عيون املعجزات، وبعض الكتب 

 ؛شاذان بن جربائيلإىل املنسوب  ،والفضائل ؛من قبيل: دالئل اإلمامة ،األخرى

 ؛ابن أبي الفوارس الرازيإىل املنسوب ، واألربعني ؛أيضًا إليهاملنسوب  ة،والروض

فات اليت تركت د الرضي، من املصادر واملؤلَّلسّيإىل ااملنسوب  ،واملناقب الفاخرة

 .ة يف العصر الصفويكبرية على كتابة الدالئل وسرية األئّم تأثرياٍت

فات إىل مؤلَّ ـ خاّص إىل جانب هذه الكتب بشكٍلـ كما جتدر اإلشارة 

البن  ،والثاقب يف املناقب ؛لقطب الدين الراوندي ،من قبيل: اخلرائج واجلرائح ،أخرى

 .محزة

من  أما اآلثار األوىل اليت أتينا على ذكرها فتشتمل بأمجعها على اضطراٍب

يف املسائل املنسوبة يف  اجلاّد ق الشّكوإسناد موضوعاتها، حبيث يتطّر ،حيث انتسابها

 ،فيهافني. ويف احلقيقة إن وضع نسبة هذه الكتب إىل مؤلِّلكتب إىل هؤالء املؤلِّهذه ا

تثري الكثري من الشكوك، بل  ،سناد اليت نشاهدها يف هذه الكتبوكذلك األ
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ة هلا أبدًا، وال ال قيمة تارخيّي ،ةميكن اعتبار بعضها مسائل موضوعة لغايات مذهبّي

 .لغالية األقدمني أيضًاى عقائد الغالة والتيارات اتعكس حّت

دير باإليضاح أن من الكتب الروائية اإلمامية هناك ما يشتمل على ومن اجل

خطأ هذه  موارد تنسب إىل احملّدثني البارزين من الشيعة سهوًا أو عمدًا، مع أّن

 .لضح بأدنى تأّمالدعاوى يّت

واضحة، ومل تصل إلينا عرب  وبطبيعة احلال ليس هلذا النوع من الكتب جذوٌر

 .وشهادة النسخ واإلجازات والسماع ،التداول الروائي

ف من قبل تيارات الغالة، أو أنهم قاموا ويف احلقيقة إن عمدة هذه الكتب قد ألِّ

مرآة تعكس  ل إاّلاألدنى بإعادة صياغتها، أو أنها يف أحسن احلاالت ال متثِّ يف احلّد

 .يفاقمونها يف خمتلف املراحل الزمنيةاألدبيات اليت كان الغالة 

وبطبيعة احلال فإن هذا ال يعين عدم أصالة مجيع املسائل الواردة يف هذا النوع 

بل إن بعض موارد هذه الكتب يشتمل على نصوص مّتت روايتها يف  ،من الكتب

 ،ها يف بعض األحيان قد أعيدت صياغتهاأّن َدْيالكتب الروائية الشيعية القدمية، َب

 .اكتملت على طول الزمنو

كما يوجد بني مسائل هذه اجملموعة من الكتب ما مّت اختالقه يف املراحل 

املستند  ،تارخيية، وهي أشبه ما تكون باألدب الدعائي وال حتظى بأّي قيمٍة ،التالية

 .ى بني الغالة أنفسهمحّت ،من العقيدة املذهبية الواضحة بطبيعته إىل نوٍع

وبيان معاجز  ،ةفة يف فضائل األئّمبعض الكتب املصنَّ ويف هذا الشأن هناك

ثني من نسبتها أحيانًا إىل كبار احملدِّ ْتذات مضامني صدع بها غالة الشيعة، وقد متَّ

 .أفضل اها اجملتمع اإلمامي بشكٍليتلّق اإلمامية عمدًا، كي

 ،الشيخ الصدوق :ولذلك كان اهلدف من نسبة هذا النوع من الكتب إىل أمثال

والشيخ الطوسي، هو إضفاء  ،والسيد املرتضى ،والسيد الرضي ،والشيخ املفيد

 .فكان أثر الوضع عليها باديًا جهارًا .هانالقيمة واالعتبار على مضامي

ي إىل سوء الفهم يف وأحيانًا كان عدم التدقيق يف النقل عن كتب األقدمني يؤّد

 .ب إىل الشيخ املفيداملنسو ،نسبة هذه الكتب، من قبيل: كتاب االختصاص
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 ،ني مبعرفة الرتاثمن هنا جند العلماء البارزين من الرجاليني واملختّصو

قد شهدوا على هذا  ،الطهراني املريزا عبد اهلل اإلصفهاني األفندي واآلغا ك

مة اجمللسي ـ بوصفه حمّدثًا كما راعى العاّل .النوع من األغالط والنسب اخلاطئة

 .حتياط يف نقله عن هذا النوع من الكتب يف موسوعته حبار األنوارمرموقًا ـ جانب اال

السيد هاشم البحراني ك ،جند بطبيعة احلال يف هذا اجملال علماء آخرين ،نعم

يف كتبه الروائية مبجّرد نقل األحاديث، وكذلك املريزا حسني النوري الذي يكتفي 

الكثري من أمثال هذه يروي الذي  ،وسائر كتبه األخرى ،يف مستدرك الوسائل

خامتة مستدرك »ى يف كتابه اخلالد والشهري حّت ،النصوص، بل جند النوري

يسعى جاهدًا إىل إضفاء االعتبار والقيمة على هذا النوع من الكتب، وال  ،«الوسائل

 إلثبات اعتبارها.  ؛د القرائنحماولة لتصيُّ يتوانى عن أّي

ة، يون املعجزات ال نعرف أصله بدّقق بكتاب عما يتعلَّ ومهما كان فإننا يف

حبسب ما قاله املريزا عبد اهلل األفندي يف  دة. ولكْنوكيف طال التغيري نسخه املتعّد

مة نسخة كازرون املعّدلة، ندرك أن النسخة الراهنة ال رياض العلماء، وما جاء يف مقّد

 .حيث ضاع بعضه بسبب عروض بعض املشاكل ؛حتتوي على مجيع نصوص الكتاب

 ،هـاليت يعود تارخيها إىل  ،ولألسف الشديد فإن النسخة الكاملة واألصلية

. والذي ومل يعد هلا وجوٌد ،قد تلفت ،واليت رآها املريزا عبد اهلل األفندي يف كازرون

وإن  .قام بتعديلها أحد علماء كازرون ،عن ذلك الكتاب بأيدينا اآلن إمنا هو نسخٌة

ما اعتمدت على هذه النسخة األخرية. ومهما كان الطبعة اجلديدة هلذا الكتاب إّن

رًا، رغم سة اليت أجنزت مؤخَّبني طبعة النجف األشرف وطبعة قم املقدَّ هناك اختالفاٌت

 . (5)رؤيتنا للكثري من التحريفات والتصحيفات يف كلتا الطبعتني

ي حاليًا من هذا الكتاب فسوف املتبّقفلو أردنا االستناد إىل أسانيد القسم 

ل أن َمواقعة بني مدينة فارس ومدينة األهواز، وحيَت ضح لنا أنه كتب يف ناحيٍةيّت

فه أحد علماء الشيعة من ذوي االجتاه الغالي الذي كان موجودًا يف هذه يكون مؤّل

ها وأشّد ،اليت يبدو أنها من أقدم نسخ هذا الكتابـ املناطق. وإن نسخة كازرون 

من هذا  ويف موضٍع .حتكي عن وجود خمطوطات هلذا الكتاب يف هذه املنطقة ـ وثاقة
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ملفت لالنتباه يف هذا  ف إىل حضوره يف أرجان أيضًا، وهو أمٌرالكتاب يشري املؤلِّ

 .اخلصوص

د جتميع عن عدد من الكتب السابقة ل أن يكون الكتاب جمرََّمحيث حيَتو

أو أن  ،ـ من خالل االستناد إىل أسانيد الكتاب املضطربة ـ بهاعليه ال ميكن لنا البّت 

 .فه احلقيقيدقيق رأيًا قاطعًا بشأن مؤلِّ نبدي بشكٍل

ل ولو أننا اعتربنا هذا الكتاب بشكله الراهن كتابًا أصياًل فإننا سوف نتوصَّ

ة إىل أن هذا الكتاب تأليف شخص من الشيع قوله بوضوٍحمن خالل دراسة أسانيده وُن

حمدود، ومل يكن لديه من  كان يعيش يف جمتمٍعو ،اإلمامية من ذوي االجتاه الغالي

بهم أمكن  ا الظّنيسري من األشخاص اجملهولني، والذين إذا أحسّن املصادر سوى نزٍر

تهم إىل حمدودية جمتمعهم، وعدم تواصلهم مع اجملتمعات املذهبية إرجاع مغمورّي

فات الروائية لغالة الشيعة يصدق احلكم بأن من املؤلَّ ق بعدٍدما يتعلَّ أنه يف َدْياألخرى. َب

الكثري من أسانيد كتبهم ال ربط هلا بالوقائع التارخيية والشخصيات احلقيقية 

م واالنفصال وعدم االرتباط بالتقاليد من التكتُّ كثريًا، ولرمبا كان هناك نوٌع

 .عمدًا أو غفلة ،د واضطرابهاة هذه األسانيهو الذي يوجب عدم واقعّيو ،ةاحلديثّي

ويف  .كامل وإن مشكلة األسناد تصدق على كتاب عيون املعجزات بشكٍل

ف هذا الكتاب هذه احلالة ال ميكن حتديد الفرتة الزمنية والفرتة اليت عاشها مؤلِّ

مصدر من املصادر الرجالية والتاريخ اإلمامي يف  أخرى مل يشهد أّي ة. ومن ناحيٍةبدّق

 .«ابحسني بن عبد الوّه»امسه  سابقة على العهد الصفوي بوجود شخٍصالعصور ال

 .ولذلك ال نستطيع اإلقرار بوجوده التارخيي

ما استند يف ذلك إىل نسخة كتابه الناقصة، ى اآلن إّنوالذي كتب بشأنه حّت

وفيهما من االختالف الشيء  ،بتحقيقني خمتلفني ،نها طبعتانعبأيدينا اآلن  ويوجد

من طريق املريزا عبد اهلل  مل ينقل إاّل ف على النّصمة املؤلِّقسمًا من مقّد الكثري. وإّن

 .مة الطبعات الراهنةواليت ال نشاهدها يف مقّد ،أفندي يف كتاب رياض العلماء

خاّصة إذا وة. وعليه ميكن التشكيك يف الوجود التارخيي هلذه الشخصية بشّد

واليت  ،وعدد من الروايات اليت ال أساس هلا ،نا بنظر االعتبار األسانيد اجملهولةأخذ
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فعندها  .يف كتب احلديث اإلمامية املعروفة هلا ذكٌر ْدومل يِر ،ذكرها الكتاب

إىل استخراج األحاديث من كتب  بأن يعمد شخٌص ،يرتفع احتمال وضع هذا النّص

مع إضافة عدد آخر من  ،على عباراتهاويدخل بعض التغيريات الطفيفة  ،الغالة

 ؛وينسبها إىل األئمة ،األحاديث املعتربة، وكذلك بعض املسائل املوضوعة من قبله

فًا ، وخيتار له بالتالي مؤلِّ«عيون املعجزات»، ليخرج منها بكتاب امسه نًاكًا وتيمُّتربُّ

 .«ابحسني بن عبد الوّه»امسه 

إىل أسانيد ومطالب الكتاب يف سياق  وعليه ما هو مدى إمكانية االطمئنان

 ؟ف أو مصادرهالتعريف باملؤلِّ

قد عمد يف مرحلة  حال هناك بطبيعة احلال احتمال أن يكون شخٌص وعلى أّي

عى ـ إىل مجع بعض أسانيد رة ـ على ما يبدو من ظواهر الكتاب وتارخيه املدَّمتأخِّ

 .(عيون املعجزات)ب حتت عنوان مني وبعض املوارد األخرى يف كتاكتب الغالة املتقدِّ

ينبغي علينا أن نرى ما هو أقدم تاريخ ميكن لنا أخذه بنظر االعتبار  ولكْن

ى اآلن ميكنه أن قون حّتيف كتاب اليقني مل يلتفت إليه احملقِّ ؟ هناك سنٌدهلذا النّص

توضيح بهذا  فه. وقبل أن أبدي أيَّيلقي شيئًا من الضوء على أمر هذا الكتاب ومؤلِّ

سناد األحاديث الواردة أو ،م بعض النقاط بشأن الكتابالشأن أرى من املناسب أن أقدِّ

 : التاليفيه، وذلك على النحو 

هو ـ  (4)فه يف خامتته: إن كتاب عيون املعجزات ـ كما يذكر مؤلِّالنقطة األوىل

. إن أبا (7)«اتتثبيت املعجز»امسه  ،ألبي القاسم الكويف يف احلقيقة تكملة لكتاٍب

واسع الشهرة، عاش يف النصف  إمامّي هـ( عامٌلالقاسم الكويف)مجادى األوىل 

. (0)كتاب االستغاثة إليهومن الكتب املطبوعة املنسوبة  .األول من القرن اهلجري الرابع

كانت له ميول  ،الطوسي وابن الغضائريوالنجاشي ك ،وطبقًا لشهادة علماء الرجال

ة بهذا الشأن، وعلى خالف ما اخلاّص «مقالته»للغاية، وكانت له أفكاره وة غالية قوّي

شديد من قبل علماء الرجال من اإلمامية، فقد  ض له شخصه وآثاره من انتقاٍدتعّر

ه الكثري من الدعاوى إليمن الغالة، بل نسبوا  شديد من قبل مجاعٍة حظي باحرتاٍم

عقائد الغالة القائمة على مذهب ى العجيبة. وقد نسب إليه الشيخ الطوسي حّت
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. ومهما كان فإن (9)ل اجلذور األوىل ألفكار النصرييةاملخّمسة، ونعلم أنها كانت متثِّ

وجامعًا  ،كان عاملًا مرموقًاـ فاته كما يظهر من عناوين مؤلَّـ أبا القاسم الكويف 

 .(18)للفنون واالختصاصات

ي يف ناحية كرمي من نواحي نضيف هنا أيضًا أن أبا القاسم الكويف قد توّفو

مدينة فسا، وكالهما من نواحي مدينة شرياز. وحبسب شهادة النجاشي فإن قربه يقع 

وعليه يبدو أن مجاعة من غالة اإلمامية كانت تعيش وتنشط . (11)يف ناحية كرمي هذه

يف هذه املنطقة املمتدة بني كرمان واألهواز يف القرن اهلجري الرابع واخلامس، 

 .عمل على ترويج ونشر تعاليم أبي القاسم الكويفوكانت ت

فني يف بغداد عن أبي القاسم وبسبب املسافة اجلغرافية يبدو أن معلومات املؤّل

بسبب االنتقادات اليت  ؛آثاره قد أهملت لألسف الشديد وإّن .الكويف مل تكن كثرية

تثبيت »ى بـ كتابه املسمَّ بطبيعة احلال ن مل يبَقْيه إليه، ثّم اندثرت. ويف الَبكانت توجَّ

ضح من كتاب عيون املعجزات أن ذلك الكتاب قد اشتمل على أنه يّت َدْيَب .«املعجزات

ة، ويف الالحقة مل يشتمل على غري جمرد البحوث الكالمية ومعجزات األنبياء واألئّم

ف كتاب عيون ة. وإن مؤلِّاألكرم فقط، ومل يشمل معاجز األئّم معاجز النيّب

من دة بكتب أبي القاسم الكويف على معرفة جيِّأّنه كان والذي يبدو ـ املعجزات 

ف كتابًا آخر لنقل معاجز ه مل يصنِّومع مالحظة أّن خالل الرجوع إىل سائر كتبه ـ،

أو تتّمة لكتاب  ة، فإن كتاب عيون املعجزات قد جاء تأليفه كتكملٍةودالئل األئّم

 .تثبيت املعجزات

 :جيدر بي التذكري هنا مبسألتنيو

: إن كاتب عيون املعجزات كان يذكر أبا القاسم الكويف بنسبه األوىل

عاء أبي القاسم الكويف العلوي، وحنن نعلم أن هذه النسبة كانت تقتصر على اّد

 ب، وكانوا ينظرون إليها بالشّكَسوالنَّ (12)من علماء الرجال فقط، ومل يقّر له بها أيٌّ

والرتديد. وامللفت أن هناك اختالفًا واضحًا بني النسب الذي يذكره والنسب الذي 

عائه. ودليل ذلك أن نقاًل عن أبي القاسم الكويف واّد ،تذكره مصادر النسب عمومًا

عي لنفسه الكثري من األنساب علماء األنساب قالوا بأن أبا القاسم الكويف كان يّد
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كان هذا االختالف ناشئًا عن مفرتيات أبي القاسم  املتفاوتة واملختلفة، ومن هنا

 . (13)الكويف نفسه

حول  : نعلم من طريق النجاشي أن أبا القاسم الكويف كان له كتاٌبالثانية

 ،ف عيون املعجزات. جيب مقارنة هذا األمر بكالم مؤلِّ(14)ة أيضًادالئل ومعجزات األئّم

 ل معاجز األئمة. حو مستقّل حيث قال: مل يكن ألبي القاسم كتاٌب

مة يبدو من بعض التوضيحات بشأن كتاب عيون املعجزات الوارد يف مقّد

ولكنه كان موجودًا يف نسخة املريزا عبد  لذي ال نراه يف النسخة املطبوعة،كتابه ـ وا

غاية مؤلف عيون املعجزات يف بداية األمر أن يكتب تلخيصًا  أّنه كانت ـ اهلل األفندي

، والذي مّت تعريفه من قبله يف «اتبصائر الدرجات يف تنزيه النبّو»حيمل عنوان  لكتاٍب

 .ف عيون املعجزاتبعض نسخ عيون املعجزات بوصفه كتابًا آخر ملؤلِّ

رمبا كان املراد منه  ة هذا الكتاب، ولكْنوعلى أّي حال فإننا ال نعرف هوّي

أو سعد األشعري، ويف هذه  ،يقّمار الللصّف ،بصائر الدرجات ْيمن كتاَب د واحٍدجمّر

 .أخرى زائدًا أو حتريفًا لعبارٍة «اتيف تنزيه النبّو»احلالة يكون التعبري بـ 

وحيتمل قويًا  .عن بصائر الدرجات قوٌلوبطبيعة احلال هناك يف عيون املعجزات ُن

ه الكبري يف َبوذلك بسبب الشَّ ؛أو سعد األشعري ،ارأنها تعود إىل بصائر الصّف

 .ة يف كال هذين الكتابنياألحاديث والروايات املروّي

ف قاصدًا تقديم خالصة عن األحاديث الواردة ورمبا يف الوقت الذي كان املؤلِّ

يف كتاب حيمل عنوان بصائر الدرجات اعترب كتابه تكملة لكتاب تثبيت 

ضح من كالمه أنه حيث اشتمل كتاب تثبيت الكويف على يتَّ املعجزات، ولكْن

األكرم،  األكرم أراد أن ال يضيف لكتابه فصاًل آخر مبعجزات النيّب زات النيّبمعج

 .ولذلك كان يعترب كتابه مبنزلة التتّمة لكتاب الكويف

ف عيون املعجزات بشأن هذين ن إيضاحات مؤلِّإحيث  ،وعلى الرغم من ذلك

ائر بص)ًا، ال ميكن فهم نسبة كتابه إىل أحد كتابي املوردين غري واضحة جّد

ة. وإن أحد أسباب هذا األمر ما جاء يف عبارته اليت نقلها عنه املريزا عبد بدّق (الدرجات

من أنه كان يعتزم اختصار كتاب بصائر الدرجات حبذف أسانيد  ،اهلل األفندي
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ما جند أسانيد األحاديث حمذوفة يف النسخة اليت األحاديث الواردة فيه، يف حني قلَّ

 .بني أيدينا

ف إمنا حلال فإن ما جاء بشأن بصائر الدرجات واختصاره من قبل املؤلِّوبطبيعة ا

وتكميله بشهادة  ،أن إيضاحاته بشأن تثبيت املعجزات كان يف مقّدمة الكتاب، إاّل

 .املريزا عبد اهلل األفندي والنسخ املوجودة قد مّت إبرازه يف نهاية نسخته من الكتاب

قصده يف البداية إىل اختصار بصائر  وعليه فإن هذا يعين أنه على الرغم من

ه يف أثناء التأليف عمد إىل تكميل كتاب تثبيت أّن الدرجات املذكور آنفًا، إاّل

 .ألبي القاسم الكويف ،املعجزات

مة كتابه الصغري، ويف هذه احلالة يأتي السؤال عن سبب عدم إصالحه ملقّد

 بأمجعها تزيد من غموض النّص مها على طبق مشروعه اجلديد. إن هذه املواردومل ينظِّ

 الراهن.

وبعد: فإني »وإليك العبارة اليت ينقلها املريزا عبد اهلل األفندي عن بداية النسخة: 

بصائر الدرجات يف تنزيه »ملا رأيت كتابي املرتجم ـ ويف بعضها: الكتاب املرتجم ـ بـ 

منه،  دَّما ال ُب ا املهّمقد احتوى على ما ال يزيد عليه، ومجع من الفنون من هذ «اتالنبّو

َير ُعد منه من السِّب على قارئه ما َبأن أختصره حمذوف األسانيد، وأن أقرِّ أحببُت

أجّل من أن حتصى، وأكثر من  ^وأهل بيته واحلديث والفضائل؛ ألن فضائل النيّب

 . «يته بـ )عيون املعجزات املنتخب من كتاب بصائر الدرجات(أن تعّد وتستقصى، ومسَّ

عاء الوارد يف طبقًا لالّد ،بشأن تاريخ تأليف الكتاب : وهيالنقطة الثانية

أن نسخة كازرون القدمية قد  (15)قد ذكر املريزا عبد اهلل األفندي .النسخة املخطوطة

يبدو  هـ. ولكْنى نهاية شهر رمضان من عام أرجعت تاريخ تأليفه إىل السابع وحّت

أن هذا التاريخ ال ينسجم مع ظاهر بعض مسائل وأسانيد الكتاب. وبطبيعة احلال فإن 

 .مَدسحيقة يف الِق إىل فرتٍة أسانيد ومسائل الكتاب حتكي عن رجوع النّص

النّص قد مّت تأليفه طبقًا لعّدة نصوص أكثر أّن أخرى إذا اعتربنا  ومن ناحيٍة

إىل  تلك األسانيد واملسائل اليت تثبت رجوع النّصقدمًا ففي هذه احلالة ميكن إرجاع 

القرن الرابع إىل مصدر أو مصادر نّص عيون املعجزات، وليس نفس ذلك الكتاب أو 
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 .فهمؤلِّ

فه ميكن هلا كتاب عيون املعجزات بشأن مّدة حياة مؤلِّ يف نّص وهناك عبارٌة

بالنسبة إىل التاريخ الذي ذكر بوصفه تارخيًا لتأليف  خاّص بشكٍل أن تثري الشّك

: يف معرض احلديث عن صاحب العصر والزمان ،فقد قال يف آخر الكتاب، الكتاب

أنهم يقولون: إن الريب واقع  إاّل ،×ة املهدييقولون بظهور احلّج ومن املخالفني قوٌم...»

صلوات اهلل عليه ـ إىل هذا عليهم بزعمهم لبقائه يف وقت وفاة أبيه احلسن األخري ـ 

وقد خّرف وبطل وأشرف  إاّل ،عّمر أكثر من مئة سنٍة ْنالوقت، وإنهم مل يشاهدوا َم

ة إميانهم بقدرة اهلل تعاىل، وجهلهم مبا ة فهمهم وقّللقّل على املوت، وما ذلك منهم إاّل

 إاّلوأنه لبث يف قومه ألف سنة  ،×قّصه اهلل تعاىل يف حمكم كتابه من قّصة نوح

 . «يف حكمته وقدرته أن يعّمر... مخسني عامًا، فكذلك جائٌز

ق حبياة ما يتعلَّ ث املؤلف عن عمر يزيد على املئة سنة يفكما نرى فقد حتدَّو

هـ؛ إذ كان عليه يف وهذا التاريخ بطبيعة احلال ال ينسجم مع تاريخ  .اإلمام الغائب

إذا اعتربنا هذه الفقرة قد نقلها  إاّل .سنةا يقرب من مئيت ّمث عهذه احلالة أن يتحدَّ

دون االلتفات إىل ضرورة  ،آخر ر يف كتابه التلفيقي عن مصدٍرمتأخِّ بعينها شخٌص

م الزمن. وبطبيعة احلال رمبا كانت هذه العبارة من العبارات تغيري تارخيها بعد تصرُّ

عاء بانسجام ّدة بشأن أوصاف العمر الذي يزيد على املئة، وبذلك ميكن االالعاّم

 التاريخ املذكور مع فرتة تأليف الكتاب. 

م أن ذكرنا فإن هذا الكتاب ينتمي إىل التيار : كما تقّدالنقطة الثالثة

لفت هو بعض امُل أّن َدْيمن خالل أسانيده ورواياته. َب الفكري للغالة. وهذا واضٌح

ا فمّم. هذا األمر حيث تنفع يف إثبات مثل ،التصرحيات الواردة يف عيون املعجزات

إذ  ؛يةيف مقام بيان سبب تأليف الكتاب، فقرة يف غاية األهّم ،مة مثاًلذكر يف املقّد

وافر من  به يف تأليف شطٍر اهلل تعاىل واستعنُت ستخرُتاا أعياني ذلك فلّم...»يقول: 

مما ال  ،ة الطاهرين ـ صلوات اهلل عليهم أمجعني ـ ومعجزاتهم ودالئلهمبراهني األئّم

رة من ختالفنا فيه املرتفعة واملفّوضة القائلون بالظاهر والباطن، وكذلك املقصِّ

رام من املرتفعة أن يقف على ما  ْنوَم .منه أحد منهم د برواية خرٍباإلمامية، وال يتفرَّ
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؛ فإنه «كتاب اهلداية إىل احلّق»يته ح كتاب لي مسَّدون به هم من ذلك فعليه بتصفُّيتفرَّ

ويف أبواب منه اآلحاد من  ،ل على حقائق توحيد اهلل سبحانه وحكمته وعدلهيشتم

ة يف اإلمجاع أوكد، والقول به أن احلّج املعجزات والرباهني اليت ينفردون بروايتها، إاّل

 . «ألزم

ف إىل الغالة. وبطبيعة احلال تشي هذه العبارة مبا ال غبار عليه من انتساب املؤلِّ

 .«املفّوضة»و «املرتفعة»ـ ر عنهم بفإنه يعبِّ

وحنن نعلم أن الغالة يف احلّد األدنى مل يكونوا ليأنفوا من إطالق هذه األلقاب 

. فهو يصفهم بأنهم من املعتقدين بالظاهر والباطن، (14)إىل أخرى عليهم من مرحلٍة

كما يفعل  ،همهم برفض الظاهرالذي يعكس نظرته اإلجيابية هلم، حيث ال يتَّ

 .اإلمامية

رة وعلى هذا األساس فإن املفّوضة واملرتفعة طائفتان تعتقدان ـ خالفًا للمقصِّ

هذا التعريف  كما يؤمنون بباطنها أيضًا. إّن ،الذين يذكرهم أيضًا ـ بظاهر الشريعة

ك بظاهر رة يف املقابل بالتمسُّهمون املقصِّنه يف أنفسهم، ويتَّْويف احلقيقة هو ما يَر

 .لشريعة فقطا

رة فون من وجهة نظر الغالة باملقصَِّرْعوبطبيعة احلال فإن سائر اإلمامية ـ الذين ُي

واالعتقاد مبا خيالف هذا الظاهر، األمر  ،هامهم برتك ظاهر الشريعةـ قد ذهبوا إىل اّت

 .ي يف نهاية املطاف إىل اإلباحية وما إىل ذلكالذي يؤّد

رة حيكي عن واملفّوضة يف قبال املقصِّإن نفس توظيف مصطلحي املرتفعة 

من فرق الغالة  فرقٍة إىل أيِّ :السؤال هو ف إىل جانب صّف الغالة. ولكّنوقوف املؤلِّ

 ينتمي؟ 

من  ه يتَّضحقبل اإلجابة عن هذا السؤال جيب إضافة هذه النقطة أيضًا، وهي أّن

يف العقائد  ل وله كتاٌبب، بْسالعبارات املنقولة أنه ال ينتسب إىل غالة املفّوضة فَح

، حيث حتّدث فيه عن حقائق «كتاب اهلداية إىل احلّق»والتوحيد أيضًا، وقد عنونه بـ 

ضة من الغالة. إن هذه على طبق ما يعتقده املفوِّ ،التوحيد والعدل واحلكمة اإلهلية

هناك فنا اجملهول إىل الغالة. كما توجد اإليضاحات تثبت مبا ال غبار عليه احنياز مؤلِّ
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 ه بسببالطرف فإن ف النّص إىل الغالة. ومع غّضأخرى تدّل على انتماء مؤلِّ عباراٌت

ن مجيع عبارات الكتاب مل إ :اضطراب األسانيد وهوية الكتاب رمبا أمكن القول

ف، وإمنا تعود إىل املصادر اليت مّت االعتماد عليها يف تأليفه تكن من كتابة املؤلِّ

ى إذا صّح هذا االفرتاض ال ميكن التشكيك يف احنياز حّتحال  أّيوعلى  .وإعداده

 ف إىل األفكار الغالية. املؤلِّ

اب ذكر كتاب اهلداية أن نذكر بأن احلسني بن عبد الوّهلومن املناسب هنا 

حول  ،«البيان يف وجوه احلّق»آخر له امسه  يشري يف مجيع مواطن الكتاب إىل كتاٍب

 موضوع اإلمامة والبحث يف أحواهلا. 

اليت سنأتي على ذكرها بعد  ،فضح من أسناد الكتاب وروايات املؤلِّكما يّت

كني برتاث الغالة الروائي بشّدة. وإن أسناد هذا ف كان من املتمسِّأن املؤلِّ ،هذا النقل

 .عام على أسس الفكر الغالي أيضًا، ويقوم بشكٍل الكتاب جمهولٌة

 ،اليت تنتمي إىل مصادر النصريية ،«خرب اخليط»جند الرواية املعروفة بـ  :مثاًل

ويت يف ، قد ُر(17)ويت يف كتاب اهلداية الكربىوقد ُر ،واليت اشتملت على عقائدهم

وخرب اخليط معروف »ف يقول بشأنها: وامللفت أن املؤلِّ .كتاب عيون املعجزات أيضًا

 «املفّوضة». وهنا ينطوي التعبري بـ «طويل وهو خرٌب بني املفّوضة واملرتفعة من الشيعة،

ية أيضًا. وهو بطبيعة احلال ال ينقل أجزاء هذه الرواية اليت تصّرح على أهّم «املرتفعة»و

بعد نقله اجملتزأ هلذه الرواية:  ،ه مع ذلك يقولواضح، ولكّن بعقائد النصريية بشكٍل

كتاب حيتمل  رب فقط؛ إذ ليس كّلوقد أوردت أنا املعجز الذي أظهره من هذا اخل»

 .«شرح األشياء حبقائقها

ويبدو أن عدم نقله لتلك الفقرات من الرواية يعود إىل عدم انتسابه إىل 

النصريية، وإمنا ينتمي ـ كما سبق أن ذكرنا تنويهًا ـ إىل الرتاث الغالي ألبي القاسم 

 .الكويف

كتبه، على ما  ىل حدٍّالعه إواّط ،ضح ذلك من خالل تكميله لكتابهكما يّت

ف عن رواية املؤلِّ ، كما يففاته أيضًادة بتالمذته وأسرته ومؤلَّوكان على معرفة جيِّ

، واملوارد األخرى اليت سوف نطالعها بعد (10)كتاب االستشهاد ألبي القاسم الكويف



 

 

هـ م ـ  ــ خريف وشتاء  و  ــ العددان  و  ــ السنتان  نصوص معاصرة  

 

 .ذلك يف أسناد الكتاب

الكويف بشأن بااللتفات إىل ما نقله عن أبي القاسم  ؛فوبطبيعة احلال فإن املؤلِّ

، واملسائل األخرى اليت ذكرها يف مجيع مواضع الكتاب، مل وكالة اإلمام الغائب

دة برواياتهم، بل سنرى أنه ه كان على معرفة جيِّأّن َدْيبالنصريية، َب يكن على صلٍة

، ويستفيد من آرائه س احلقيقي للنصريية احلسني بن محدان اخلصييبيذكر املؤسِّ

 .أيضًا

ف عيون وبااللتفات إىل ما ذكرناه بشأن الرقعة اجلغرافية لنشاط مؤلِّ

إن  :املعجزات، ومقارنة ذلك بدائرة نشاط وحياة أبي القاسم الكويف، ميكن القول

مؤلفنا كان من املنتسبني إىل الرتاث الفكري الغالي ألبي القسم الكويف يف هذه 

ف على تالمذته ومدرسته وكتبه يف هذه الرقعة وإنه قد تعرَّ الرقعة اجلغرافية،

 .اجلغرافية

وكذلك ذكره  ،من خالل بعض أسانيده خاّص ضح هذا األمر بشكٍلويتَّ

 .النسب العلوي ألبي القاسم الكويف أيضًا

ار وحيتمل أن تعود جهالة بعض أمساء الكتاب أيضًا إىل ارتباط هذه األمساء بتّي

 يف، واليت مل تكن معروفة يف األوساط االجتماعية لإلمامية بشكٍلأبي القاسم الكو

 د. جّي

ما يلي إىل نقل بعض  بشكل أفضل سنعمد يف ف على النّصولكي نتعرَّ

رًا لكتاب عيون املعجزات مّت التلفيق بني املطبوع مؤخَّ أسانيد هذا الكتاب. يف النّص

وحنن هنا قد اعتمدنا أسناد الكتاب لة ونسخة النجف املطبوعة. نسخة كازرون املعّد

 قة: على أساس هذه النسخة امللّف

بن حممد بن إبراهيم بن احلسن بن الطيب  ثين الشيخ أبو احلسن علّيـ حدَّ

ًا وميتًا ـ بالغندجان يف سنة مخس عشرة حّي رمحه اهلل املعروف بأبي التحف ـ ،املصري

عزيز، عن نوفل بن أبي األشعث القّمي، ثين عبد املنعم بن عبد الوأربعمئة، قال: حدَّ

ثنا اق، قال: حدَّثين مسّرة بن خضرمة بن خلبان )حلباب( بن عبد امللك الدّققال: حدَّ

 . ×أبي، عن أبيه، عن احلسني
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ثين العالء بن طّيب بن سعيد املغازلي البغدادي ثين هذا الشيخ قال: حدَّـ وحدَّ

ثين ي، قال: حدَّفوان بن سعيد اجلّمال املَكثين نصر بن مسلم بن صببغداد، قال: حدَّ

املعروف بابن أخي طاهر بن زمعة، عن األصهب بن جندلة بن مدرك، قال:  ،أبو هاشم

 ... :ثين عمار بن ياسر ذو الفضل واملآثر، قالحدَّ

اش وب بن عّيـ وروى هذا احلديث أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن أّي

ثين جعفر بن مالك بن عيسى من قرى الدهقان، قال: حدَّ اجلوهري، عن علّي

اخلّزاز، عن احلسني بن أبي سارة، عن احلسني بن  الفزاري... احلسني بن علّي

 مسكان، عن جابر بن يزيد اجلعفي، عن جابر بن عبد اهلل األنصاري. 

صاحب مقتضب  ،ابن عّياش اجلوهري اش يف هذا السندإن املراد من ابن عّي

 رغم وقوع االشتباه يف نسبه.  األثر،

ثين حممد بن حممد بن عمرو بن احلريت، عن ثين أبو التحف قال: حدَّـ وحدَّ

ثين محزة بن األصعب، عن مالك بن ثقيف، عن محزة اد، قال: حدَّسعيد األروع الصّي

الفزاري الكويف السبيعي، عن سهل بن وهب، عن اجلّراح بن مذكور، عن عبد 

 ان. عن حذيفة بن اليمثين سعيد بن عبد الدار، اجلرهمي، قال: حدَّ ار بن ودودالغّف

ثين بالبصرة أبو عبد اهلل قال: حدَّ &أمحد بن زيد بن دارا ثين أبو علّيـ وحدَّ

ثين أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن قال: حدَّ ،&احلسني بن حممد بن مجعة القّمي

 وب. أّي

اهلل أمحد بن حممد بن أيوب يف هذا السند حيتمل أن يكون املراد من أبي عبد 

اش ابن عّياش اجلوهري أيضًا. ويف هذه احلالة نرى أنه يروي عن ابن عّي

ف عن بغداد ـ بطبيعة احلال ـ يغدو هذا الشيء د املؤلِّْعهـ(. وبسبب ُببواسطتني)

 ممكنًا من ناحية الطبقة الروائية هلما. 

 ْنـ وكان ممَّ &جسني بن منصور احلاّلثين أبو طاهر بن أمحد بن احلـ حدَّ

ثين املعروف بالقاضي القالنسي بشرياز، قال: ل بها ـ قال: حدَّوتأهَّ ،يستوطن الغندجان

من ثقات الرواة  ه مسع مجاعًةإّن :قال الشيخ أبو عبد اهلل بن حفيف )كذا: خفيف(

 ى يف حضره وسفره. وأصحاب احلديث من طرق شّت
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ج وتصّوف ابن خفيف يف شرياز. وعلى ف إىل تراث احلاّلضح نسبة املؤلِّمل تّت

 ية كبرية. كّل حال فإن هذه الرواية حتتوي على أهّم

ثنا قال: حدَّ ،ثين احلسن بن احلليمان، قال: حدَّث حممد بن همام القّطـ حدَّ

 ... :ثنا األعمش، قالعّباد بن صهيب، قال: حدَّ

حممد بن نصر ـ رضي اهلل عنه ـ قال: ـ وروى الشيخ أبو حممد بن احلسن بن 

ثين نعميت ـ رضي اهلل عنه ـ قال: حدَّ ثين األستاذ أبو القاسم احلسني بن احلسن ولّيحدَّ

ثين سيدي أبو القاسم احلسني بن قال: حدَّ ،ر اهلل وجهه املليح ـالطّيب القواصري ـ نضَّ

نصر حممد بن  ثين سيدي وصاحب نعميت أبومأمون احلديثي القرشي، قال: حدَّ

حممد، أنه مسع موالنا احلسن الزكي األخري ـ صلوات اهلل عليه وسالمه ـ يقول: 

 ... :أنه قال ’ه علي بن موسىث عن جدِّأبي حيدِّ مسعُت

بهذا احلديث على هذا اإلسناد،  األسعد أبو نصر ـ رضي اهلل عنه ـثين حدَّ ـ ثمَّ

 وأجاز لي روايته عنه بإسناده املذكور. 

ث جبري الّرحا، عن عبد مسهر، عن سلمة بن األصهب، عن كنان بن وحدَّ ـ

أبي نصر منصور السري بن  عن القايدأبي سليم، عن مروز، عن رجل، عن جعدمان، 

، عن أبي القاسم القواصري، عن حامد بن سعيد، عن خالص أبي عبد اهللاملهدهلي، 

 ... :ار بن ياسر ذو الفضل واملآثر، قالبن ثعلبة، عن عّم

بن وديع القاضي الطرباني، عن القاضي  ثين القاضي أبو احلسن علّيـ حدَّ

ثين املبارك بن املعروف بالقالنسي األنصاري املقدسي، قال: حدَّ ،سعيد بن يونس

عن وهب اجلّمال، عن عبد املنعم، عن وهب  ،صايف، عن خالص بن أبي سعيد

ي، قال: عن الشيخ أبي املعيمر الرّقالزائدي، عن القاضي يونس بن مسّرة املالكي، 

ثين صّحاف املوصف، عن الرئيس أبي حممد بن مجلة، عن محزة البارزي حدَّ

ار رفع احلنبالني )كذا: اجلنبالني(، عن حممد بن دجري، عن أبي جعفر ميثم التّم

 اهلل درجته. 

مد ثين أبو جعفر حمار، قال: حدَّث أبو احلسني أمحد بن احلسني العّطـ حدَّ

 بن إبراهيم بن هاشم.  ثين علّيقال: حدَّ ،«الكايف»بن يعقوب الكليين صاحب كتاب 
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 آخر.  ذكره يف موضٍع ْدجمهول مل يِر ا شخٌصهنالكليين عن راوي الإن 

ثين أبو طالب عبيد اهلل بن حممد ثين ابن عّياش اجلوهري، قال: حدَّـ وحدَّ

ثين احلسني حممد بن زيد التسرتي، قال: حدَّثين أبو )كذا: أمحد( األنباري، قال: حدَّ

 الصرييف.  أبو مسينة حممد بن علّي

، يف حني يبدو املؤلف يروي عن ابن عّياش مباشرًة كما نرى يف هذا السند فإّن

 أنه كان يروي عنه بواسطتني. 

ثنا عبد ثنا أبو زيد النمريي، قال: حدَّث حممد بن عثمان، قال: حدَّـ حدَّ

 ثنا شعبة، عن سليمان األعمش. بد الوارث، قال: حدَّالصمد بن ع

بن حممد بن إبراهيم بن احلسن بن الطيب  ثين الشيخ أبو احلسن علّيـ حدَّ

بالغندجان يف سنة مخس عشرة وأربعمئة، قال:  ،&املصري، املعروف بأبي التحف

األشعث القّمي، ثين عبد املنعم بن عبد العزيز احلليب الصائغ، عن نوفل بن أبي حدَّ

ار الكويف ثين مسرية / مسرة بن )خضرمة بن حلباب( بن عبد احلميد بن بّكقال: حدَّ

 . ×ثين أبي، عن أبناء احلسنياق، قال: حدَّالدّق

ى بن سعيد، عن هالل بن كيسان ثين األشعث بن مّرة، عن املثّنـ حدَّ

القبحي، عن شقادة بن  الكويف اجلّزار، عن الطلب الفواجري، عن عبد اهلل بن سلمة

ثين ثين عبد املنعم بن الطّيب القدوري، قال: حدَّار البغدادي، قال: حدَّاألصيد العّط

ه العالء بن وهب، عن قيس، عن الوزير أبي حممد بن سايلويه ]رضي اهلل عنه[ ـ فإّن

وروى مجاعتهم عن أبي جرير، عن أبي  ،كان من أصحاب أمري املؤمنني العارفني ـ

 ار ]آنس اهلل به قلوب العارفني[. املغازلي، عن أبي جعفر ميثم التّمالفتح 

ثين شحيح بن اليهودي الصباغ احلليب، عن جرب بن قال: حدَّ ...ثينـ وحدَّ

ار بن ياسر )رضي اهلل شقاوة، عن عبد املنعم بن األحوص ـ يرفعه برجاله ـ عن عّم

 عنه(. 

ثين عبد املنعم بن سلمة ـ يرفعه ـ إىل جابر بن ثين أبو التحف، قال: حدَّـ وحدَّ

 عبد اهلل األنصاري. 

أبي القاسم بندار بن احلسني / احلسن بن زوزان /  خبّط اسٍةـ ويف كّر
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أبي احلسن حممد بن احلسني بن سلمان / سليمان ـ  زوران، نسخة من نسخة خبّط

عنه ـ يروي عن حممد بن  ورواه عنه. وكان أبو احلسن ـ رضي اهلل ،رضي اهلل عنهما ـ

احلسن املعروف بالقاضي الوّراق، عن أمحد بن حممد بن السمط / الشماط، قال: 

 ... :أنه قال ،مسعته من الرواة، عن أبي بصري ـ وكان ضريرًا ـ

 خبّط من نسخٍة : وكتبُتالتاليةالصيغة بآخر  سناد يف موضٍعوقد ورد هذا اإل

ع ورعًا مستورًا ـ ـ وكان ظاهر التشيُّ &أبي القاسم بندار بن احلسن بن زوران )زوزان(

وكان روى  ،&أبي احلسن حممد بن احلسن بن سليمان خبّط نسخها هو من نسخٍة

عن حممد بن احلسن املعروف بالقاضي الوّراق، عن أمحد بن حممد بن الشّماط 

 صحاب احلديث والرواة املذكورين. من أ وظاهرًا السمط(، قال: مسعُت .)كذا

حيتمل أن يكون أمحد بن حممد بن السمط هذا هو الشخص الذي كان له 

ث النوري، والذي ـ لألسف الشديد ـ ال منتلك ة عن احملدِّبروايته حول تاريخ األئّم نصٌّ

احملّدث ر هـ. وقد عبَّأنه كان يعيش يف واسط حوالي العام  َدْيكثرية عنه. َب معرفًة

. وقال يف النجم «املناقب القدمية»الذي رواه ابن السمط هذا بـ  النوري عن هذا النّص

حول تاريخ األئمة، وقد قرأه ابن  : إنه نصٌّـ على هامش أمساء اإلمام الغائبـ الثاقب 

هـ. وعليه حيتمل بن إبراهيم األنباري يف واسط عام  السمط على أبي احلسن علّي

حيتمل أن يكون هذا النص عائدًا  ف الكتاب. ولكْناألخري هو مؤلِّ أن يكون هذا

ة باسم األوج األخضر يف مناقب . وعلى هذا فقد ذكروا تارخيًا لألئّم(19)إىل الغالة

ثين عشر، حيث قالوا: إن نسخته حمفوظة يف مكتبة النور العثمانية، وقالوا ة االاألئّم

هم أّن َدْيي احلسني إبراهيم األنباري الشيعي. َببن أبي احلسن / أب بأنها من تأليف علّي

ث النوري، الذي ذكره احملدِّ ورمبا كان املراد هو النّص .هـخوا وفاته بعام أرَّ

 . (28)فه اجملهوليف تاريخ وفاة مؤلِّ وبذلك يكون قد وقع خطٌأ

ـ رواه لي الشيخ أبو حممد بن احلسن بن حممد بن نصر ـ رضي اهلل عنهم ـ 

ثنا إبراهيم بن حممد يرفع احلديث برجاله إىل حممد بن جعفر الربسي، قال: حدَّ

ي، عن جابر بن يزيد اجلعفي رفع اهلل ثين أبي، عن خالد القّماملوصلي، قال: حدَّ

 درجته. 
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 . (21)«خرب اخليط»يرتبط هذا السند برواية 

ن سلمان ـ ويف كتاب األنوار والقدرة أخرب أبو ربيعة أمحد بن سليمان ب

ثين أمحد بن حممد اجلارودي العبدي البصري يف سنة أربع عشرة وثالمثئة، قال: حدَّ

ثنا احلسني بن إبراهيم بن ثنا سليمان بن فروخ اإلبلي، قال: حدَّالشعريي، قال: حدَّ

بن  اخلراساني، عن أبيه، عن علّي عن حممد بن علّي ×موسى بن جعفر الصادق

 ... :طاهر بن احلسني بن أبي مسلم صاحب الدولة، قال

إن هذا السند الغريب الذي يصل إىل أحد أحفاد أبي مسلم اخلراساني قد نقل 

البن  ،ه ال صلة له بكتاب األنوارأّن َدْيضح هويته. َبعن كتاب األنوار والقدرة، ومل تّت

 . بعُد همام اإلسكايف؛ ملا سيأتي

لقاسم البكري، عن أمحد بن حممد بن احلسني بن سالم بن ا ـ وروى علّي

من خواّص املنصور أبي جعفر  الكويف، عن حممد بن األسقنطري قال: كنُت

 الدوانيقي. 

( زائدًة «عن»وجيب أن تكون  .ثين أبو التحف ـ عليه الرمحة ـ عن )كذاـ حدَّ

بن األزور، عن األشعث بن ًا وميتًا ـ عن ضرار حّي بن إبراهيم املصري ـ رمحه اهلل علّي

الطيب، عن عبد الودود بن مّسيع القرشي، عن حنظلة القرشي، عن مقاتل بن جماشع 

الصرييف، عن محزة بن عوف، عن مجيل بن سلمة، عن القاسم بن البكري، عن 

األشعث بن قّص، عن محلة بن األروع، عن عبد اهلل بن الرقيق، عن سعيد بن لبنى، 

 ... :ـ رفع اهلل درجته ـ قالل بن عمر عن املفضَّ

ثين حممد بن احلسني، عن ث العباس بن حممد بن احلسني، قال: حدَّـ حدَّ

 صفوان بن حييى، عن نعيم القابوسي. 

 ـ وروى احلمريي عبد اهلل بن جعفر، عن حممد بن احلسني. 

أبي القاسم بندار بن زوزان ـ رضي اهلل عنه ـ حكى احلسني بن  ـ وخبّط

ثين عبيد اهلل بن جعفر قال: حدَّ ،يثين زيد بن حممد القّمن اخلصييب، قال: حدَّمحدا

 مع هرمثة بن أعني...  الآللي قال: كنُت

ف يف هذا السند عن احلسني بن محدان اخلصييب، الكاتب يروي املؤلِّ
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يف السند يف كتاب  م البارز يف تيار النصريية. ونشاهد هذه الرواية باختالٍفواملتزعِّ

 . (22)اهلداية الكربى

ثين به قرأت ذلك يف بعض الكتب، ثّم حدَّ ف هذا الكتاب: كنُتـ قال مصنِّ

ثين الرئيس أبو الغنائم أمحد بن املنصور املشرتي ـ رضي اهلل عنه ـ باألهواز، قال: حدَّ

بن عبد اهلل بن أبي يروح القصري، عن حييى بن الطويل، عن األديب  أبو القاسم علّي

ود بن وبن أمحد الكويف، عن أبيه، عن أبي هاشم دا أبي حممد بن أبي القاسم علّي

 القاسم رفع اهلل درجتهما. 

غريب بثالث  ف بسنٍدحيث يروي فيه املؤلِّ ،لالنتباه للغاية إن هذا السند ملفٌت

 . (23)باسم األديب أبي حممد ،قاسم الكويفوسائط عن ابن أبي ال

عن  ،ثين أبو طالب عمرية ـ يرفعه ـثين أبو التحف املصري، قال: حدَّـ حدَّ

ثين الطّيب بن عبد اهلل قاضي احلرمني، قال: حدَّ شيبة املقدادي، عن أبي احلسن علّي

القرشي، قال: القواصري ـ يرفع احلديث ـ إىل أبي القاسم احلسني بن املأمون احلديثي 

ثنا الفقيه أبو يعقوب ثين سيدي أبو نصر حممد بن حممد القاساني، قال: حدَّحدَّ

 ... :ـ قال ...إسحاق بن أبان النخعي ـ قّدس اهلل

 ،يصل سند هذه الرواية إىل إسحاق النخعي زعيم الغالة اإلسحاقية الشهري

 أدبياتهما غالبًا ما تكون مشرتكة.  وإّن .ةوالذي كانت له ميول شبيهة بالنصريّي

ثين أبو التحف املصري ـ يرفع احلديث برجاله ـ إىل أبي يعقوب إسحاق ـ وحدَّ

 ... :بن أبان، قال

 آخر إىل إسحاق النخعي.  سنٌدوهذا 

رواية احلسني بن محدان  «األنوار»ـ وهذا اخلرب بهذه احلكاية يف كتاب 

 الرضا.  حلسين، عن حكيمة بنت حممد بن علّياخلصييب، عن حممد بن إمساعيل ا

لكتابة  وهي أن عنوان األنوار مقطع أدبّي، ر بهذه املسألةشيء نذكِّ قبل كّل

ثني واملتكلمني من اإلمامية كان هلم ة. وحنن نعلم بأن عددًا من احملدِّتواريخ األئّم

 .(24)ةوكانوا يكتبون فيه تواريخ األئّم ،كتاب األنوار

ينقل عن كتاب أنوار رواه احلسني بن محدان  السند اخلاّصويف هذا 
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حيتمل أن يكون املراد منه  ة كتاب األنوار هذا. ولكْنضح لنا ماهّياخلصييب، ومل تّت

 .البن همام اإلسكايف ،كتاب األنوار

لنسخته، وقد عمد اخلصييب إىل  ةية خاّصويبدو أن النصريية كانوا يولون أهّم

هذه النسخة كانت ختتلف عن النسخ األخرى من الكتاب، وأنها  . وكأّن(25)روايتها

 .كانت حتتوي على زيادات حبثتها يف غري هذا املوضع

البن همام  ،وبطبيعة احلال فقد نقل يف كتاب عيون املعجزات عن األنوار

 .(24)يف ذلك د أن الكاتب اعتقد بأن اسم ابن همام هو احلسن، وهو خمطٌئْيأيضًا، َب

من غري . وف البن همامأمكن هلذا األمر أن يشهد على عدم معرفة املؤلِّورمبا 

املعلوم أن تكون مجيع املوارد اليت يتّم فيها نقل حكاية أو حديث عن األنوار دون 

يروي يف موضع  مثاًل:ف أو الراوي مرتبطة بكتاب ابن همام هذا. إضافة عنوان املؤلِّ

ه موجودة جبميع تفاصيلها يف كتاب اهلداية د أن روايتْيعن كتاب األنوار فقط، َب

آخر بوصفه  وبالتالي فإن املؤلف يذكر كتاب األنوار يف موضٍع ،(27)الكربى أيضًا

وهذا اخلرب الذي رواه احلسني بن محدان يف كتاب »إذ يقول:  ؛تأليفًا للخصييب

قد ورد يف عيون املعجزات،  ،حلسني بن محدان ،. إن النقل عن كتاب األنوار«األنوار

ف من ة ما إذا كان مراد املؤلِّضح بدّقمل يّت . ولكْن(20)يف كتاب اهلداية الكربى أيضًا

 .والذي ينسب إىل اخلصييب ،الذي كان يعرف باهلداية الكربى األنوار هو النّص

وهي أن اسم اهلداية الكربى  ،من التذكري بهذه املسألة دَّوبطبيعة احلال ال ُب

فإن هذا العنوان ال جنده بني اآلثار املنسوبة  هو اسم مقتبس عن تراث النصريية، وإاّل

سوى أن له كتابًا  بشأنه يف مصادر اإلمامية شيٌء ْدإىل اخلصييب عند اإلمامية. ومل يِر

و أن نسخه كانت ق بنفس كتاب اهلداية الكربى فيبدما يتعّل ا يفة. وأّميف تاريخ األئّم

ما  آخر شبيه بهذا الكتاب إىل حدٍّ خمتلفة، أو يف احلّد األدنى كان هناك كتاٌب

فني من اإلمامية كانت لديه نسخة بوصفه كتابًا من تأليف اخلصييب، وأن بعض املؤلِّ

يف املقال  ،وكذلك نسبة عنوان األنوار إىل اخلصييب ،ثت عن هذا األمرمنه. وقد حتدَّ

إىل مزيد من البحث بهذا  وعليه ال أرى هنا ضرورًة .اب اهلداية الكربىبكت اخلاّص

 .الشأن
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كن أن حنتمل ميرمبا فما يتعلق بتكميل أو رواية كتاب بعنوان األنوار  وأما يف

. ويف (29)الذي ذكره النجاشي أيضًا ،للشلمغاني ،أن يكون املراد منه كتاب األنوار

ال يستبعد.  من تأليف الشلمغاني، وهذا أمٌر لكتاٍب هذه احلالة يكون اخلصييب راويًة

خاّصة أننا نعلم أن اخلصييب قد ذكر يف اهلداية الكربى مقاطع من كتاب و

 . (38)دون أن يذكر مصدر النقل ،للشلمغاني ،األوصياء

بن  تلميذ أبي القاسم علّي ،نسب إىل أبي عمران الكرماني من خّط ـ وقرأُت

يذكر أن التوقيعات خترج على يد عثمان  ،ـ رضي اهلل عنه ـأمحد الكويف املوسوي 

ه أوصى بعد وأّن، بن عمرو العمري ـ وكان السفري بني صاحب الزمان وبني الشيعة ـ

فقام مقام أبيه، وكان أبو  ،وفاته إىل ابنه أبي جعفر حممد بن عثمان ـ رضي اهلل عنه ـ

يف وقت وفاته، وكان أبو  القاسم احلسني بن روح النوخبيت كاتبه، أوصى إليه

قال أبو القاسم ـ رضي اهلل القاسم ـ رضي اهلل عنه ـ السفري كذلك. وقال أبو عمران: 

فعلى أيدي  .: إنه أوصى إىل أبي جعفر حممد بن علي النزوفري ـ رضي اهلل عنه ـعنهما ـ

يقوم  ْنإىل َم ومل يوِص ،ينه توّفأواليوم بلغنا اخلرب بكرمان  .هؤالء خترج التوقيعات

خبرب  ، واحتّجمن أن يوحىفقيل له يف ذلك فزعم )لع(  .مقامه يف إخراج التوقيعات

. قال أبو القاسم: ثّم بلغنا أن «سرت أبوابه ×إذا أراد اهلل أن يظهر أمره»: ×الصادق

ة دون النزوفري ـ ة من النوخبيت صارت إىل السمري، وهذا الذي أبى الوصّيالوصّي

 هلل العامل. وا، رضي اهلل عنه ـ

نقل عن أبي القاسم  أّنه هاومن ،على عّدة أمور هاّمة إن هذا املطلب حائٌز

إذ يتضح من خالل هذا النقل أن أبا القاسم الكويف كان  ؛الكويف بواسطة تلميذه

مل يكن داخاًل يف صلب القرار الذي  أخبار وكالء بغداد، وإْنعلى مطلعًا إىل حدٍّ ما 

هو أبو جعفر  ْنضح يف هذه الرواية َمالوكالة يف بغداد. ومل يّتسة خذ من قبل مؤّسيّت

 رمبا كان املراد منه أبو جعفر حممد بن علّي النزوفري. ولكْن حممد بن علّي

ر أنه هـ(، والذي طبقًا للتقرير األول كان أبو القاسم الكويف يتصوَّالشلمغاني)

فيما بعد أن خليفة النوخبيت هو ى علم هـ(، حّتخليفة احلسني بن روح النوخبيت)

 آخر.  بعده بالوكالة لشخٍص السمري هذا مل يوِص ، وإّن«النزوفري»وليس  ،السمري
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إن من النقاط اهلاّمة يف كتاب عيون املعجزات روايات عّدة من قبل املؤلف ـ 

بن  املنسوب إىل أبي احلسن علّي»ر عنه حتت عنوان: عن كتاب الوصايا، الذي يعبِّ

ذكرنا أن (31). ويف املقال الذي كتبناه حول إثبات الوصية«حممد بن زياد الصيمري

هذا النص حيتمل قويًا أن يكون هو نفسه الكتاب املنسوب إىل املسعودي بعنوان 

ومن ناحية أخرى هناك الكثري من املوارد يف كتاب عيون املعجزات  .إثبات الوصية

من مصادر  وحيتمل قويًا أن يكون هذا النّص .املشرتكة مع روايات إثبات الوصية

البن  ،«الواحدة»عيون املعجزات. كما نشاهد يف عيون املعجزات نقاًل عن كتاب 

 مجهور، وهو من النصوص اليت تنتمي رواياته إىل تراث الغالة. 

وهنا تصل النوبة إىل البحث يف أسانيد جديدة ميكن هلا أن تزيدنا معرفة 

  ؟ينتمي تراٍث ت، وإىل أيِّبكتاب عيون املعجزا

املنسوب إىل ، ف عيون املعجزات يف سند يف كتاب األربعنيورد اسم مؤلِّ

وميكن لذلك أن يسهم يف حّل الغموض الذي  (.ابن أبي الفوارس الرازي)عى ْدُي شخٍص

 ثين السيد األجّلحدَّ»ف. ويف البداية ننقل إليك نّص السند: يكتنف شخصية املؤلِّ

 األوحد مجال الدين عّز اإلسالم فخر العشرية شرف الدين أبو حممد إبراهيم بن علّي

يف التاسع عشر من رجب سنة... قال:  ،بكازرون ،بن حممد العلوي احلسيين املوسوي

ثنا القاضي أبو القاسم أخربنا الشيخ العارف شهربان بن تاج الدين الفارسي، قال: حدَّ

ثنا[ الشيخ اإلمام شرف العارفني أبو املختار احلسن : ]حدَّأمحد بن ظاهر النوري، قال

ثين[ بن إبراهيم املصري، قال: ]حدَّ ثين أبو التحف علّياب، قال: حدَّبن عبد الوّه

ار، قال: ى بن سعيد بن األصيل البغدادي العّطاألشعث بن حممد بن مّرة، عن املثّن

ثين العالء بن وهب، عن الوزير حممد دَّب القدوري، قال: حثين عبد املنعم ابن الطيِّحدَّ

ار ـ رضي بن ساليق، عن أبي جرير، عن أبي الفتح املغازلي، عن أبي جعفر ميثم التّم

من أصحاب  ومجاعٌة ،بالكوفة ×موالي أمري املؤمنني ْيبني يَد اهلل عنه ـ قال: كنُت

 . (32)«...هم الكواكب الالمعة يف السماءكأنَّ ،حاّفون به |رسول اهلل

 ،بنفس السند ،الراهن لعيون املعجزات إن هذه الرواية نشاهدها أيضًا يف النّص

 ختالفات الناشئة من حتريف األسانيد. ولكن مع بعض اال



 

 

هـ م ـ  ــ خريف وشتاء  و  ــ العددان  و  ــ السنتان  نصوص معاصرة  

 

اب أو ذكر للحسني بن عبد الوّه ْدمل يِر آخر عن كتاب األربعني ـ وإْن ويف سنٍد

عن »ملعجزات أيضًا، وهو: ًا يف عيون اجاء بعضه نّص بسنٍد عيون املعجزات ـ ورد حديٌث

ثين[ عبد اهلل بن نصر بن حممد بن بن أمحد التربيزي بساوة، قال: ]حدَّ حممد بن علّي

مخيس املوصلي أبو بكر يف العشر األخري من ربيع األول سنة... مبدينة السالم جبانبها 

ار، عن أبي جعفر حممد بن األيسر مسجد الرباط، ]عن[ أمحد بن احلسني العّط

بن إبراهيم بن هاشم،  ثين[ علّيب الكليين صاحب كتاب الكايف، قال: ]حدَّيعقو

 ل بن يسار، عن حممد بن علّيعن احلسن بن حمبوب، عن العالء بن رزين، عن املفضَّ

 ×ا رجع أمري املؤمنني علّيه مّلقال: إّن ^الباقر، عن أبيه، عن جّده احلسني بن علّي

 . «بغداد... ْتنَيومل تكن يومئٍذ ُب ،من قتال أهل النهروان

لقد ورد يف هذا السند اسم الراوي اجملهول عن الكليين الذي ورد امسه يف 

اإلشارة يف السند إىل  مل تتمَّ عيون املعجزات أيضًا يف نفس احلديث، ولكْن نّص

 .اباحلسني بن عبد الوّه

على صيغة احلسن  ونالحظ يف املورد األول أن اسم احلسني بن عبد الوهاب جاء

بن عبد الوهاب، ومقرونًا بكنية أبي املختار. وحيتمل أن يكون احلسن هنا حتريفًا 

أو بالعكس، مبعنى أن يكون احلسني يف نسخ عيون املعجزات حتريفًا  ،عن احلسني

يف النسخة املطبوعة لكتاب األربعني فقط، بل  ْدعن احلسن. إن اسم احلسن مل يِر

 ،ث يروي يف كتاب اليقني عددًا من الروايات عن نسخة األربعنيحي ،ى ابن طاووسحّت

 اًل من احلسني أيضًا: َدالبن أبي الفوارس، قد ضبط اسم احلسن َب

ما نذكره من كتاب )األربعني(  يف»: (ـ  ص ) بن طاووسال ،ـ اليقني

الذي ذكرناه  ،ب مبنتجب الدين حممد بن أبي مسلم بن أبي الفوارس الرازيرواية امللّق

فقال ما هذا  ،نيبأمري املؤمنني وخري الوصّي ×برجاهلم، من كالم اجلمل ملوالنا علي

ثين الشيخ األجل اإلمام العامل منتجب الدين مرشد اإلسالم كمال العلماء لفظه: حدَّ

أبو جعفر حممد بن أبي مسلم بن أبي الفوارس الرازي ـ رمحة اهلل عليه ـ مبدينة السالم 

ني يف منتصف ربيع األول سنة إحدى ومثانني ومخسمئة، قال: ه بدرب البصرّييف دار

ثنا اإلمام الكبري السيد األمري كمال الدين عّز اإلسالم فخر العرتة علم اهلدى حدَّ
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بن حممد العلوي  بن حممد بن علّي أبو حممد إبراهيم بن علّي |شرف آل الرسول

ب سنة إحدى وسبعني من رجب املرّجاحلسيين املوسوي بكازرون يف التاسع عشر 

ثين القاضي قال: حدَّ ،ثين الشيخ العارف شهريار بن تارج الفارسي[ومخسمئة ]قال: حدَّ

ثنا الشيخ اإلمام شرف العارفني أبو أبو القاسم أمحد بن طاهر السوري، قال: حدَّ

إبراهيم، بن حممد بن  ثين أبو النجيب علّياب، قال: حدَّاملختار احلسن بن عبد الوّه

ى بن سعيد، عن هالل بن كيسان، عن الطّيب عن األشعث بن مّرة، عن املثّن

القواصري، عن عبد اهلل بن سلمة املنتجي، عن سفارة بن األصميد البغدادي، عن ابن 

موالنا أمري  ْيبني يَد ار بن ياسر، قال: كنُتحريز، عن أبي الفتح املغازلي، عن عّم

بذي الفقار  ار، ائِتقد أخذ جامع الكوفة؛ فقال: يا عّم وإذا بصوٍت، ×املؤمنني علّي

وامنع الرجل عن ظالمة هذه  ،ارخرج يا عّماه بذي الفقار، فقال: الباتر األعمار، فجئُت

 . «منعته بذي الفقار وإاّل ،انتهى املرأة، فإْن

 نشاهد هذه الرواية يف كتاب عيون األخبار أيضًا، وبنفس هذا السند. 

ب منتجب الدين من كتاب )األربعني( رواية امللّق»: (ـ  ص )ـ اليقني 

ثين الشيخ األجل اإلمام العامل حممد بن أبي مسلم بن أبي الفوارس، وهذا لفظه: حدَّ

منتجب الدين مرشد اإلسالم كمال العلماء أبو جعفر حممد بن أبي مسلم بن أبي 

ني يف منتصف يف داره بدرب البصرّي الفوارس الرازي ـ رمحة اهلل عليه ـ مبدينة السالم

ثنا اإلمام الكبري السيد األمري ربيع األول سنة إحدى ومثانني ومخسمئة، قال: حدَّ

 ،|األشرف، مجال الدين، عّز اإلسالم، فخر العرتة، علم اهلدى، شرف آل الرسول

بن حممد[ العلوي احلسيين املوسوي  بن حممد بن ]علّي أبو حممد إبراهيم بن علّي

ثنا الشيخ بكازرون يف السابع عشر من رجب سنة إحدى وسبعني ومخسمئة ]قال: حدَّ

ثين القاضي أبو القاسم أمحد بن طاهر قال: حدَّ ،العارف شهريار بن تارج الفارسي[

عن  بن حممد بن إبراهيم، عن األشعث بن مّرة، ثين أبو التحف علّيالثوري، قال: حدَّ

ى بن سعيد، عن هالل بن كيسان، عن الطّيب القواصريي، عن عبد اهلل بن سلمة املثّن

املنتجي، عن صفارة بن األصميد البغدادي، عن ابن حريز، عن أبي الفتح املغازلي، 

 ،×موالنا أمري املؤمنني علّي ْيبني يَد ار بن ياسر ـ رضي اهلل عنه ـ قال: كنُتعن عّم
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 . «...امع الكوفةقد أخذ ج فإذا بصوٍت

اب قد ورد ذكره يف كتاب األربعني احلسني بن عبد الوّه وعليه كما نرى فإّن

الشيخ اإلمام »البن طاووس، على صيغة:  ،ألبي الفوارس، ونقاًل عنه يف كتاب اليقني

وهذا اللقب ينسجم متام االنسجام  .«ابشرف العارفني أبو املختار احلسن بن عبد الوّه

 .يف كتاب عيون املعجزات ،ى الصويفوحّت ،الغاليجاهه مع اّت

قه أخرى فإن السند الذي نسب إليه يف كتاب األربعني يثبت تعلُّ ومن ناحيٍة

 مبدينة شرياز وضواحيها. 

فًا لكتاب ذكر ابن أبي الفوارس الرازي بوصفه مؤلِّ ْدأخرى مل يِر ومن ناحيٍة

البن طاووس. وكما رأينا بطبيعة  ،يف كتاب اليقني إاّل ،األربعني يف املصادر القدمية

ف كتاب األربعني ليست مها ابن طاووس بشأن مؤلِّاحلال فإن املعلومات اليت يقدِّ

. وعليه حيتمل أن ال يكون (33)بالوافية، وهي األخرى مستندة إىل كتاب األربعني نفسه

 .لدى ابن طاووس أّي معرفة عنه

ة معلومة تارخيية عن وجود شخصّي ال منتلك أّي أننابوجيدر بنا التذكري هنا 

باسم ابن أبي الفوارس الرازي، وإن التقارير املوجودة بني أيدينا عنه إمنا تعود إىل 

. من هنا مستقّل مصدٍر وجوده أيُّ يؤيِّدكتاب األربعني املنسوب إليه ال غري. وعليه مل 

أسانيد كتاب األربعني البن  اب يف واحد منفإن اسم احلسني أو احلسن بن عبد الوّه

ما مورد دًا لوجود شخص بهذا االسم. وإّنأبي الفوارس ال ميكنه أن يكون مؤيِّ

عن كتاب  مستقّل االستثناء الوحيد الذي ورد فيه اسم ابن أبي الفوارس بشكٍل

، والذي يروي فيه (34)شاذان بن جربائيلإىل املنسوب  ،األربعني هو كتاب الفضائل

كتاب  ، وجندها بطبيعة احلال يف نّصمباشرة عن ابن أبي الفوارسرواية شاذان 

من كتاب  األربعني البن أبي الفوارس أيضًا. ثم إن كتاب الفضائل ليس بأفضل حااًل

ـ اليت جتعلنا جنزم بأن  (35)رةالتواريخ املتأخِّ :نهاإذ توجد بعض األدلة ـ وم ؛األربعني

ر ف متأخِّفًا له، وإمنا هو من كتابة مؤلِّشاذان بن جربائيل ال ميكن أن يكون مؤلِّ

 .(34)الطهراني يف الذريعة أيضًا عنه. وهو ما قد التفت إليه اآلغا 

وعلى هذا األساس حيتمل أن يكون اسم شاذان ـ الوارد يف السند األول من 
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 ْنضح هنا َمالكتاب بوصفه راويًا عن ابن أبي الفوارس ـ من إضافات الكّتاب، ومل يتَّ

 .الذي نقل الرواية عن ابن أبي الفوارس

أن مضامني كتاب الفضائل  َدْيف، َبمعرفة حول هوية هذا املؤلِّ ليس لدينا أّي

الكثري من أسانيده تعود  وإّن .يف أغلب األحاديث الواردة فيه مضامني مفرطة يف الغلّو

يات إىل واليت غالبًا ما تكون موضوعة، وتنسب روا ،فات حمافل الغالةإىل مؤّل

 .أشخاص ال جند مثياًل هلا يف املصادر األخرى

هات ثّم أن بعض مضامني كتاب الفضائل ال تنسجم يف األساس مع التوجُّ

ف كتاب الفضائل فإننا حنتمل بشّدة أن ًا كان مؤلِّأّيو. (37)الفقهية لشاذان بن جربائيل

 ،«الفضائل الروضة يف»ًا آخر شديد االضطراب باسم يكون هو نفسه من كتب نّص

والذي نسبه يف بعض املصادر إىل شاذان أيضًا، وجند فيه تكرارًا ألجزاء كثرية من 

رًا إىل نها اليت تنسب تارخيًا متأخِّوم، (30)املنسوب إىل شاذان ،روايات كتاب الفضائل

هـ يف جامع واسط، وهو موجود يف كتاب الفضائل شاذان، وهو يعود إىل عام 

 .(39)أيضًا

د يف نّص الروضة روايات ال أساس هلا على أرض الواقع، وهي كما نشاه

أن امللفت لالنتباه وجود كمٍّ كبري من روايات  َدْيعمومًا من خمتلقات غالة الشيعة. َب

دون نسبته إىل ابن  ،من كتاب الروضة يف جزٍء ،البن أبي الفوارس ،كتاب األربعني

التعّرف على كيفية تنظيم النسخة الراهنة . وبطبيعة احلال مل يتّم (48)أبي الفوارس

أن وجود أحاديث من كتاب األربعني ألبي الفوارس يف نّص  دقيق، إاّل للروضة بشكٍل

هذا الكتاب ال شّك يف ارتباطها بذكر اسم ابن أبي الفوارس يف نّص كتاب 

من نّص كتابي الروضة والفضائل  ف كلٍّا أن يكون مؤلِّالفضائل، وحيتمل إّم

فيد منه يف تنظيم وتأليف كتاب الفضائل ًا، أو أن يكون كتاب الروضة قد اسُتواحد

 بنحٍو من األحناء. 

البن أبي  ،من هنا نقول: على الرغم من إشارة ابن طاووس إىل كتاب األربعني

ن امسه مل إوحيث  .ف هذا الكتابه مل يكن لديه أدنى معرفة مبؤلِّالفوارس، يبدو أّن

عن كتاب األربعني املنسوب إليه، وإن اإلشارة إىل امسه يف  مستقّل مصدٍر يف أيِّ ْديِر
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رة عن كتاب يف أنها ناشئة عن نسبة متأخِّ كَّالفضائل املنسوب إىل شاذان ال َش نّص

 ههذ ُدِرتبسًا عنه، عندها تاملنسوب إىل ابن أبي الفوارس، ورمبا كان مق، األربعني

خارجي وحقيقي لشخص امسه ابن أبي الفوارس الرازي  : هل كان هناك وجوٌداألسئلة

 ؟ار الذي كان ينتمي إليهفما هو التّي أصاًل أم ال؟ وإذا كان له وجوٌد

 ْدومل يِر ،حتتوي على أمساء غري معروفة عاّم إن أسانيد كتاب األربعني بشكٍل

اهرًا كما أن الكثري من األسانيد يبدو عليها الوضع ظ .آخر مصدٍر ذكرها يف أيِّ

قط يف الكثري ًا. وإن مضامني رواياته يف الغالب مضامني غالية، وإن وجود السِّوجلّي

 .من أسانيده يف النسخة املطبوعة يفاقم من شكوكنا يف وجود مثل هذا الشخص

من املنتسبني  صاحب هذا االسم شخٌص وعلى أّي حال ميكن القول بفرضية أّن

سم ومنتحل كتاب األدنى يكون خمتلق هذا اال إىل حمافل غالة الشيعة، أو يف احلّد

األربعني شخصًا من الغالة، وقد اختلق هذه األحاديث ووضع ألكثرها أسانيد 

 .ة نصوص تعود جبذورها إىل الغالةخمتلقة، ورمبا استفاد من عّد

ف قد اختلق جزءًا من أسانيد وروايات هذا وعلى هذا األساس يكون املؤلِّ

اليت تشتمل يف الغالب على  ،قد اقتبسه من نصوص الغالة، واجلزء اآلخر النّص

 ْيأن وجود نصوص روايات كتاب األربعني يف كتاَب َدْيأسانيد مشّوشة ومضطربة. َب

ف هذه : هل ميكن لنا أن نفرتض أن مؤلِّالتاليالفضائل والروضة يطرح السؤال 

ف ه ألَّواحد كان يعيش يف بداية القرن اهلجري السابع، وأّن الكتب الثالثة شخٌص

ونسبه إىل شخص ُيدعى ابن أبي الفوارس من القرن اهلجري  ،كتابًا باسم األربعني

 ؟ن آخرين يعودان إىل أوائل القرن السابعْيالسادس، ثم أظهر كتاَب

 ف كتاب الفضائل وكتاب الروضةأما الفرضية األخرى فهي أن يكون مؤلِّ

ل واملنسوب إىل شخصًا آخر، وقد استعمال فيما بعد يف تأليف كتاب األربعني املنتَح

 .ابن أبي الفوارس

حادث يف البني جيب أن يكون واقعًا قبل عصر ابن  حال فإن كّل أّيوعلى 

 طاووس. 

يقول: ما هي نسبة كتاب عيون  ،مبااللتفات إىل ما تقدَّ ،وعليه فإن السؤال هنا
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 (؟الروضة)و (الفضائل)و (األربعني)كتب املعجزات إىل 

بااللتفات إىل ما ذكرناه آنفًا من أن نّص كتاب عيون املعجزات جيب أن ينتمي 

احملافل املرتبطة بتيار الغالة من أتباع أبي القاسم الكويف يف شرياز  أحدإىل 

هذه وضعها واختالقها يف  وضواحيها ال يبعد أن تكون الكتب الثالثة األخرى قد متَّ

ل ذات التيارات واحملافل الغالية، وإنهم كانوا على معرفة جيدة َبومن ِق ،املناطق

ف كتاب عيون املعجزات، وقد نقلوا أحاديث هذا الكتاب والكتب املشابهة له مبؤلِّ

 .يف هذه الكتب الثالثة اجلديدة

بالنظر إىل اضطراب األسانيد يف كتاب عيون إّنه  ،وكما سبق أن ذكرنا

ى افرتاض وذكر أمساء ألشخاص جمهولني يف هذه األسانيد، ال يبعد حّت ،املعجزات

أن يكون كتاب عيون املعجزات هو اآلخر كتابًا خمتلقًا، وقد اختلقه ذات الشخص 

الذي اختلق النصوص والكتب الثالثة األخرى، واختار لنفسه اسم احلسني بن عبد 

مد فيها إىل اختالق األسانيد، ويف الوقت وقد ع .باب أو احلسن بن عبد الوهّاالوّه

من  ،نفسه عمد إىل االستفادة من نصوص تنتمي إىل شخصيات منتسبة إىل النصريية

مغمورة من  أو مجاعات من الشيعة املنتسبني إىل تياراٍت ،أمثال: احلسني بن محدان

 ومن أتباع أبي القاسم الكويف، واالستفادة من نصوص من قبيل: كتاب ،الغالة

ة كتابه على هذه أو بعض الروايات الشيعية املعروفة، وقام جبمع ماّد ،األوصياء

 .الشاكلة

لحسني بن لوأما االحتمال األقوى فهو أن يكون  .ضعيف أن هذا احتماٌل َدْيَب

اب وجود حقيقي وخارجي وتارخيي، ويعود سبب عدم معرفته يف األوساط عبد الوّه

الغالة. ويف هذه احلالة يكون هو الذي باشر عملية ار تّيإىل الشيعية إىل انتسابه 

قتبسه يف الغالب من ااختالق بعض األسانيد يف كتابه، وأما البعض اآلخر فقد 

 أيضًا.  «اهلداية الكربى»وكذلك من كتاب  ،«إثبات الوصية»الكتاب املوسوم بـ 

 

 ــــــ البن أبي الفوارس الرازي ،«األربعني»بشأن كتاب  إيضاٌح

ة كتاب األربعني املنسوب إىل ابن أبي الفوارس إىل هوّي ما سبقنا يف ْرأَش
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ونسبته إىل ابن أبي  ،بيان مسألة بشأن كتاب األربعنيل هنا ضرورًة وجندالرازي. 

 بغية إلقاء الضوء على هذه املسألة:  ؛الفوارس

الشخصية التارخيية البن أبي الفوارس  لقد ذكرنا يف مقال عيون املعجزات أّن

، ورمبا جاّد رًا ـ موضع شّكفًا لكتاب امسه األربعني ـ والذي طبع مؤخَّبوصفه مؤلِّ

كان امسه خمتلقًا من قبل بعض املصادر الروائية. وقد استعرضنا يف ذلك املقال بعض 

 .كتاب عيون املعجزات فقط القرائن ذات الصلة بنّص

 ،كتاب حيمل عنوان الفضائل بي الفوارس قد ورد يف مستهّلنعلم أن اسم ابن أ

م أن ذكرنا يف تلك كما تقدَّوينسب إىل شاذان بن جربائيل، بوصفه شيخًا لشاذان. 

وعليه فإن ذكر اسم  .لعّدة أسباب ؛نسبة كتاب الفضائل إىل شاذان مردودٌةفإّن  املقالة

اتبه، ال ميكنه أن يكون الذي مل يعلم ك ،ابن أبي الفوارس يف كتاب الفضائل

يف ذلك  خاّصة أن احلديث املروّيوسندًا إلثبات األصالة التارخيية البن أبي الفوارس. 

الكتاب عن ابن أبي الفوارس قد أخذ من كتاب األربعني، رغم عدم ورود ذكر 

لكتاب األربعني يف ذلك الكتاب. وعليه حيتمل أن تكون تلك الرواية قد أخذت من 

وحيث اعترب الكتاب من تأليف  .ووضعت يف بداية كتاب الفضائل ،نيكتاب األربع

بوصفه راويًا عن ابن أبي الفوارس،  ،شاذان مت وضع اسم شاذان يف بداية الكتاب

 .وبذلك اعترب شاذان من تالمذة ابن أبي الفوارس

بن إىل ااملنسوب  ،ة بني كتاب األربعنيوبااللتفات إىل الصلة املضمونية اخلاّص

من  ؛املنسوبني إىل شاذان، رمبا أمكن ،الفضائل والروضة ْيوكتاَب ،الفوارسأبي 

طرح فرضية مفادها أن  ،خالل ورود اسم ابن أبي الفوارس يف بداية كتاب الفضائل

كتاب الفضائل وكتاب الروضة قد مّت تنظيمهما على أساس الروايات من قبل ذات 

ل كتاب الفضائل ـ يروم أن يسجِّف كتاب األربعني، ورمبا كان الشخص الذي ألَّ

 .جمهول هو ابن أبي الفوارس الرازي ل ـ باسم شخٍصعلى غرار كتاب األربعني املنتَح

مة نسبيًا بشأن ر يف املصادر املتقدِّوهناك سند يثبت على ما يبدو وجود تصوُّ

 ما يلي نطالع هذا السند.  يعتربه من تأليف ابن أبي الفوارس. ويف ،كتاب الفضائل

واملنسوبة إىل حممد بن احلسني بن حممد  ،قد اشتمل نّص اإلجازة اهلاّمة جّدًال



 

 

هـ م ـ  ــ خريف وشتاء  و  ــ العددان  و  ــ السنتان  نصوص معاصرة  

 

ي، واليت أحد تالميذ الشيخ جنيب الدين حييى بن سعيد احلّل ،بن أبي الرضا العلوي

كتبت لشمس الدين حممد بن مجال الدين أمحد بن أبي املعالي، شيخ الشهيد األول، 

مة اجمللسي، على موضوع للعاّل ،ن حبار األنواروقد روي نّصها يف كتاب اإلجازات م

من آل  له رواية كتاب األربعني يف ذكر املهدّي ُتوأجْز...»بشأن شاذان:  هاّم

ار اهلمداني، تأليف أبي العالء احلسن بن أمحد بن احلسن بن أمحد العّط ،|حممد

بن احلسن  علّيه على الفقيه أبي سامل عن جنيب الدين، عن السيد املذكور قال: قرأُت

مئة، وأخربني أنه مسعه ر يف الثاني والعشرين من ربيع اآلخر سنة أربع وسّتبن املظّف

)كذا( املنتصف  ءةالفاطمي بقرا على الشريف أبي عبد اهلل حممد بن احلسن بن علّي

فه بهمدان يف الثالث من شعبان سنة تسعني ومخسمئة، وأخربني أنه مسعه على مصنِّ

ه إجازة الفقيه ادى اآلخرة سنة مثان وأربعني ومخسمئة. وأخربني بأّنوالعشرين من مج

عن الشيخ حممد بن أبي مسلم بن  ،سديد الدين أبو الفضل شاذان بن جربئيل القّمي

 . (41)«ف أبي العالء اهلمدانيأبي الفوارس الرازي، عن املصنِّ

ت اإلمام بشأن روايا ضح من هذا اإلسناد أن شاذان كان يروي نّص كتاٍبيتَّ

العالء  وأب وهومن تأليف العامل الشهري يف القرن اهلجري السادس،  املهدّي

 .فهعن مؤلِّ ،هـ(، حيث كان يرويه عن ابن أبي الفوارس الرازياهلمداني)

يضع هذا السند بأيدينا دلياًل واضحًا على إثبات األصالة التارخيية لوجود ابن 

يبدو لنا أن رواية شاذان عن ابن أبي الفوارس، من ناحية أخرى  أبي الفوارس. ولكْن

كبري. وبطبيعة احلال  موضع شكٍّ ،ى يف هذا السندحّت ،وهو عن أبي العالء اهلمداني

ظاهر تلك الرواية أن  أّن هناك يف كتاب الفضائل رواية عن أبي العالء اهلمداني، إاّل

أن تلك  سه عن أبي العالء، إاّلعاء شاذان بن جربائيل ـ يروي بنفب اّدَسف ـ أي حَباملؤلِّ

 ـ مةاليت يبدو أنها املبنى لرواية شاذان بواسطة عن أبي العالء يف اإلجازة املتقدِّـ الرواية 

 تواجه الكثري من املشاكل. 

ويت من طريق أبي العالء اهلمداني يف كتاب الفضائل يف هذه الرواية اليت ُر

 .بي العالء ـ رواية يف مولد اإلمام أمري املؤمننيف ـ طبقًا الّدعاء شاذان عن أيروي املؤلِّ

إشكاالت  ـ (42)أخرى رغم نسبتها إىل أبي العالء بأشكاٍلـ  ويف هذه الرواية اخلاّصة
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 .عاء رواية شاذان عنهوكذلك اّد ،حول تاريخ الرواية عن أبي العالء

العالء  أخربنا الشيخ اإلمام العامل الورع الناقل ضياء الدين شيخ اإلسالم أبو»

يف همدان يف مسجده يف الثاني  &ار اهلمدانياحلسن بن أمحد بن حييى العّط

ثنا اإلمام ركن الدين أمحد مئة، قال: حدَّوالعشرين من شعبان سنة ثالث وثالثني وسّت

 . (43)«بن حممد بن إمساعيل الفارسي...

 هـ ال ينسجم مع حياة أبي العالءأن تاريخ شهر شعبان من سنة  واضٌح

الذي مل يكن يف تلك  ،اهلمداني، وال مع الفرتة التقريبية حلياة شاذان بن جربائيل

. وعليه عًا، فضاًل عن أن يكون قد روى احلديث عن شخٍصْطالفرتة على قيد احلياة َق

 .(44)وال ربط له بشاذان ،يكون هذا السند خمدوشًا متامًا

 مصدٍر حال رغم عدم ورود رواية شاذان عن أبي العالء اهلمداني يف أيِّ أّيوعلى 

أن رواية شاذان عن أبي العالء بواسطة  َدْيأنه ال حمذور يف روايته عنه. َب آخر، إاّل

ل بابن أبي الفوارس. خاّصة إذا قلنا بأن هذه الواسطة تتمثَّوسيكون مثارًا للتساؤل، 

السفر، فيكون احتمال أن يكون قد سافر إىل  هذا يف حني أن شاذان كان كثري

رواية شاذان عن جعفر بن حممد  همدان ومسع رواية عن معاصره بنفسه قائمًا. إّن

، والذي حيتمل قويًا أن ال يكون قد عاش إىل ما بعد عام (45)هـ(الدوريسيت)

ل بنفسه دلياًل يشكِّ ـ وهو غري معقول ،ًاإال إذا افرتضنا له عمرًا طوياًل جّدـ  (44)هـ

مع  هـ. ولكْنًا من أبي العالء اهلمداني املولود يف سنة ى أكرب سّنعلى أنه كان حّت

يبدو لنا أن رواية شاذان عن الدوريسيت مستحيلة،  (47)عاء يف املصادرتكرار هذا االّد

وسنوات استفادة شاذان، وتستلزم القول  ،وال تنسجم أبدًا مع روايته عن سائر مشاخيه

 . (40)هـ أيضًاى عام ًا يف واسط حّتبتعمري شاذان عمرًا فاحشًا، ونعلم أنه كان حّي

لتحديث لله تؤهِّ هـ يف سنٍّأخرى كان يف عام  أن شاذان من ناحيٍة َدْيَب

ضح يتَّ . ولكْن(49)وقد روى عنه املشهدي يف هذه السنة ذاتها كتابًا يف الفقه .والتدريس

من الروايات املضطربة وغري املنسجمة من وجهة نظر طبقات الروايات الواردة يف 

البن  ،وكذلك رواياتها يف كتاب اليقني ،رةالنسخة املتوفِّـ وهي كتاب األربعني 

عاصرين لشاذان، أو يعود املمن املشايخ  أن ابن أبي الفوارس يروي عن عدٍد ـ طاووس
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أبي الفوارس عن عدد من املشايخ يف ذلك الكتاب إىل عقد الثمانينات تاريخ مساع ابن 

. وعليه ما هو الدليل على رواية شاذان ـ وهو الفقيه (58)من القرن اهلجري السادس

الذي  ،وقد أدرك الكثري من املشايخ ـ عن ابن أبي الفوارس ،ر طوياًلالكبري الذي عمَّ

ر عن شاذان متأخِّ ـ كتاب األربعني املنسوب إليهعلى روايات  بناًءـ هو يف احلّد األدنى 

 ؟! بطبقٍة

وعلى هذا األساس فإن الرواية الواردة يف إجازة ابن أبي الرضا، واليت يروي 

متامًا، وال  فيها شاذان عن أبي العالء اهلمداني بواسطة ابن أبي الفوارس، خمدوشٌة

ت األصالة التارخيية لوجود إلثبا تكون جمدية بوصفها مصدرًا مستقالًّميكن هلا أن 

 .ابن أبي الفوارس

باإلمكان القول بأن  هق مبورد سند إجازة ابن أبي الرضا يبدو أّنما يتعلَّ ويف

على اعتباره  ل من كتاب الفضائل دليٌلوجود اسم ابن أبي الفوارس يف السند األّو

وعلى هذا  .كتاب الفضائل من تأليف ابن أبي الفوارس برواية شاذان بن جربائيل

األساس كان يرى أن الرواية عن أبي العالء املوجودة يف كتاب الفضائل ذات صلة 

يوصله إىل  سناد عاّمومن هنا فقد عمد ابن أبي الرضا ـ طبقًا إل .بابن أبي الفوارس

روى يف كتاب عى الذي ُيشاذان ـ إىل تركيب ذلك اإلسناد بسند أبي العالء املّد

رة عند اإلمامية، وصاغ منه سندًا على شكل جازات املتأخِّالفضائل، بطريقة بعض اإل

أي كتاب ـ  عن أبي العالء، بالنسبة إىل نصٍّ ،عن ابن أبي الفوارس ،رواية شاذان

ى يف كتاب الفضائل. ويف احلقيقة إن حّت ،ال وجود له أصاًلـ  أربعني اإلمام املهدي

د كتاب مولد أمري املؤمنني( وجود رواية عن أبي العالء يف كتاب الفضائل )يف مور

آخر ألبي العالء، وهذه  ومل يكن له أساس، وجعله لرواية نصٍّ ،ًاالذي كان وهمّي

إن  :. وعلى هذا األساس جيب القول(51)عن ابن أبي الفوارس ،ة من طريق شاذاناملّر

ل دلياًل على وجود اسم ابن أبي الفوارس يف إجازة ابن أبي الرضا ال ميكنه أن يشكِّ

 ثبات وجود هذا الشخص مطلقًا.إ
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الهوامش
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