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 األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 قضايا وإشكالّيات

 حيدر حّب اهلل

 ــــــ متهيد

متعدِّد اجلوانب والنهي عن املنكر الكالم حول مسألة األمر باملعروف 

أو  ،ية األمر باملعروف، أو عن وجوبهوحنن ال نريد أن نتكلَّم عن أهمِّ .واحليثيات

أحكامه الفقهّية. وإّنما سوف نعاجل جمموعة من النقاط، اليت نعتقد بأّنها حتظى 

 للغاية يف هذا اإلطار. يٍة وضرورة ميكن أن تسلِّط الضوء على موضوٍع مهّمبأهمِّ

نقطٍة جديرة بالذكر، وهي أّن إىل أودُّ أن أشري  ،يف أصل البحث وقبل الدخول

 خمتصٌّ معاصر، بريطاني مستشرٌقـ وهو  ليزي مايكل كوكاملستشرق اإلجن

الذي لديه مؤلَّفات و ،اإلجنليزّية بريستون جامعة يف وأستاذ اإلسالمّية، بالدراسات

باملعروف والنهي عن املنكر يف األمر »كثرية حول اإلسالم ـ ألَّف كتابًا بعنوان: 

بلد هذا الكتاب أّنه يف يوٍم من األّيام كان يف  هوسبب تأليف .«الفكر اإلسالمي

ن من ومل تتمكَّ ،وشاهد جمموعة رجاٍل يف حمّطة القطار يغتصبون امرأًة غربي،

الطريق غري مبالني واقفون يف واجلميع  ،لبالتدخُّ أحٌد ْمالدفاع عن نفسها، ومل يُق

 جاءت الشرطة. ني، ثمَّ بعد فرتٍةغري معنّيو

مايكل كوك يف هذه الظاهرة، وَصَدمه هذا احَلَدث، وكيف أّن كّل فكَّر 

ات من هذا النوع؟! ثّم تأمَّل أكثر يف خلفّي ومل ينهوا عن منكٍر ،لواالناس مل يتدّخ

ية يف غاية األهمِّ وقارن بينها وبني اإلسالم؛ فوجد أّن يف اإلسالم فريضًة ،هذه الثقافة

من  موجودة يف الثقافة الغربّية، بل ميكن أن يوجد نقيضها يف الثقافة الغربّية غري
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ب سبَّ َمْنإّنه يقول: إّن  .، وهي فريضة: )األمر باملعروف والنهي عن املنكر(وجهة نظره

د ّنين تفاجأت: ملاذا ال حيدث مثل هذا األمر يف بالألي أن أحبث يف هذا املوضوع هو 

، والتدخُّل مباشرًة؛ ملنع ٍث من هذا النوعَداملسلمني؟ حيث يقوم املسلمون باستنكار َح

ة فعٍل أو رّد ب ال توجد عمليًا يف أرض الواقع حركٌةْر، بينما عندنا يف الَغوقوعه فورًا

 .عفوّية ذاتّية نابعة من قلب اإلنسان جتاه املنكر يف اخلارج

ومتَّْت ترمجته ضخم، ال مايكل كوك كتابهوانطالقًا من هذه احلادثة كتب 

درس فيه األمر باملعروف والنهي عن وقد  والفارسّية وغريها من اللغات.نشره بالعربّية و

وأكرب  وهو أهّم .املنكر عند مجيع مذاهب اإلسالم، معتمدًا على مئات املصادر

استقصاًء ـ ني حّتى عند املسلم ـ وأوسع دراسة عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر

والكاتب مل يتناول املسألة فقهيًا؛ ألّنه ليس فقيهًا، وإّنما استقرأ  .وحبثًا وتتبُّعًا ونقدًا

كيف تطّورت؟ كيف فهمها  سنة من خالل عّدة أسئلة: 1400مهّمة على امتداد نظرّية 

كيف  املسلمون؟ كيف تعاملوا معها؟ كيف ربطوها باحلياة السياسّية واالجتماعّية؟

 صبحت يف داخلهم املسؤولّية جتاه اآلخر؟أ

جزئّي هنا أو  مر بواجباألأو  هذه الفريضة ليست فقط للنهي عن معصيٍة نإذ

االجتماعي عند حلّس ال عنوان )جزئّية، وإّنما هي متثِّ سألًةوليست م، هناك

خالقيًا، اجتماعيًا، تربويًا، ألإلصالح )إصالح اجملتمع هي عنواٌن املسلمني(، و

املسلمني مع األسف صّغرنا هذا حنن  ناجّدًا، لكّن فالعنوان كبرٌي .ثقافيًا(وفكريًا، 

ره بعضنا لفكرة األمر العنوان يف ممارساتنا، فأصبح جمّرد تصّور بسيط قد يتصّو

 تقول له:فباملعروف والنهي عن املنكر، كما لو مسعت صوت أغنية يف سيارة أجرة 

 .هذا حراٌم

 ــــــ مناذج من إشكالّيات تّتصل باألمر باملعروف والنهي عن املنكر

ن جمموعة من اإلشكالّيات يف إطار األمر وبعد الذي قّدمناه ميكن أن نبيِّ

كان اليت  ،تواجه هذه الفريضةوهي إشكالّيات  .باملعروف والنهي عن املنكر

 معت مع اجلهادالفريضة الغائبة(، وإذا ُج) قدميًا يخوانرموز التّيار اإل يها بعضيسمِّ

 املهندس الشيخ أّلفه كتاب يف التسمية هذه ُأطلقت) ني الغائبتنيالفريضت: كانتا
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 أحد األسس الكتاب هذا ويعدُّ ،«الغائبة الفريضة»: بعنوان ،فرج السالم عبد حممد

 اغتيال قضّية يف م1982عام  مؤلِّفه ُأعدم وقد املسلمني. وىل لإلخواناأل الفكرّية

 .(الساداتالرئيس املصري األسبق حممد أنور 

 ــــــ املوسَّع واالجتهادات املعمَّقةاإلشكالّية األوىل: غياب التنظري 

لو استقرأنا قلياًل حبوث العلماء واملفكِّرين والفقهاء جند أّن الدراسات حول 

هذه الفريضة حمدودة وقليلة، وال توجد عناية يف الدراسات الفقهّية أو الكالمّية اليوم 

 .بالشكل الالئق به بهذا املوضوع

يف فرتٍة من الفرتات كانت هذه الفريضة شعارًا للمسلمني، وخصوصًا املعتزلة 

كان يعتقد بأّن األمر باملعروف والنهي عن  ،منهم ًاكثري ،والزيدّية؛ ألّن املعتزلة

وكانوا يقولون: إّن دليل األمر  ،وليس فرعًا، من أصول الدين اخلمسة املنكر أصٌل

: انظر) جمّرد مؤيِّدإّن النّص و ،وليس النّص ،باملعروف والنهي عن املنكر هو العقل

كّل شاماًل للذلك جتدهم يفهمون األمر باملعروف  (.501، 89: اخلمسة األصول شرح

دخلوا مفهوم الثورة على الظلم ضمن فكرة األمر أجوانب احلياة السياسّية، ف

من خالل مسألة فقهّية وهي: املوقف  وهذا ما تراه بوضوٍح وإنكار املنكر. ملعروفبا

 ى عن األمر باملعروف؟الفقهي من شخٍص أنكر أو ختّل

ن للغاية يف مسألة األمر باملعروف والنهي عن وداملعتزلة والزيدّية متشدِّإّن 

إماٍم أسدل  وف، وكلُّاملنكر؛ ألّنهم يعتقدون أّن اإلمام احلّق هو الذي يأمر باملعر

. فاإلمامة من وجهة نظرهم فليس بإماٍموال ينهى عن املنكر ستاَره وال يأمر باملعروف 

جند أّن املعتزلة والزيدّية  قرأنا التاريخ مبوضوعّيٍة ذاإوعليه،  تكليٌف، وليست تشريفًا.

عمومًا ال توجد  يف مناصرة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ولكْن كان هلم دوٌر

 .منذ حوالي سبعة قرون اجتهادّية حبثّية علمّية هلذا املوضوع متابعٌة

والنهي عن املنكر بني النتاج الفقهي ملسألة األمر باملعروف  ولو قمنا مبقارنٍة

نوعّية  وباقي املسائل ـ كالطهارة وغريها ـ لوجدنا الفارق شاسعًا، أي ال توجد إضافٌة

لو  :على سبيل املثالو ، مقارنًة مبا حصل يف موضوعات ُأَخر.عروفعلى حبث األمر بامل

أخذنا البيع أو أصول التجارات )قضايا البيع واملكاسب( يف الفقه اإلسالمي جند أّنه 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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لو قرأنا ف .يف الفقه اإلمامي، خاّصًة األخرية تطّورًا مذهاًلقرون األربعة تطّور خالل ال

سنجد قفزًة عينه اليوم، املوضوع قارّناه بوعة قروٍن، أرب يف أصول التجارات قبل ًاكتاب

آخر حديث و مخسة قرون، عن األمر باملعروف قبل ًاأّما لو قرأنا كتاب .مذهلة خيالّية

وهذا يعين أّنه مل حتصل  .رَكْذفارٍق ُي جند أيَّالظهور يف املوضوع عينه، فإّننا لن 

 ي.واهتمامات نوعّية بهذا املوضوع كما ينبغ قفزاٌت

يف هذا اإلمامي ـ يف تقديري الشخصي ـ شهدها الفقه الشيعي  قفزٍة لعّل أهمَّو

 ،«حترير الوسيلة»املوضوع كانت كتاب )األمر باملعروف والنهي عن املنكر( من 

فلو قمنا باستقراء فقه األمر باملعروف من زمن الشيخ  .لإلمام اخلميين

وتابعنا كتب االستفتاء والفتاوى الفقهّية،  ،إىل زمن اإلمام اخلميين هـ(329)الكليين

نشاهد قفزًة جديدة خمتلفة، حيث وسَّع اإلمام  «حترير الوسيلة»نا مع كتاب سنجد أّن

 اخلميين الفكرة لتشمل احلياة االجتماعّية والسياسّية والعالقة مع السلطة.

ل ْكوحمدودة، وليست بالشَّ ها قليلٌةولكّن ،أخرى ولإلنصاف هناك قفزاٌت

ما أبواب الطهارة والعبادات واملكاسب سيَّ الو ،الذي نشهده مع سائر األبواب الفقهّية

 والبيع.

ملوضوع  ،من عّدة جهاٍت تقتضيها املرحلة اليت نعيشها ،ُبدَّ من تطويٍر ال ناذ

: اجتهادّية، علمّية، قرآنّية، فقهّية، تفسريّية، والنهي عن املنكر األمر باملعروف

 حديثّية.و

 

 ــــــ إلشكالّية الثانية: أزمة الوسائل واألدواتا

الوسائل  أّما على خطِّ .كلُّه يف جانب البحث العلمي يف هذه املسألةهذا 

وهي األساليب والطرق والوسائل واآلليات  ،تواجهناأخرى واألدوات فثّمة إشكالّية 

 .والنهي عن املنكر ستخدم يف األمر باملعروفاليت ُت

إغالق األمر اليوم : ينبغي قبل حوالي أربعني عامًا يقول الشيخ مرتضى املطهَّري 

باملعروف والنهي عن النكر وإلغاء هذه الفريضة؛ ألّن الذين يأمرون باملعروف وينهون 

 جديدة انظر: رؤى) .ون الناس عن الدين بأساليبهم وطرقهمعن املنكر يف أّيامنا يصّد
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ألن ُنبدع ـ نظر املطهَّري  هةمن وجـ  هناك حاجٌةف .(95ـ  94 :3 اإلسالمي الفكر يف

وعلى سبيل املثال:  .حيث ال يزال بعضنا يستخدم الطرق القدمية ؛ر يف األساليبونطوِّ

مثاًل:  ،ّن األمر باملعروف جيب أن يكون بصيغة األمرأ وهي ،موجودة هناك فكرٌة

ي، ناسب أن تصلِّمن املو ،له: الصالة جيِّدٌةاألمر باملعروف، أّما إذا قلنا فهذا هو  .لَِّص

ز فيها العنصر َكرَتكأّن فكرة األمر باملعروف م! فباملعروف ًاوليس أمر ،فهذا وعٌظ

عن وعينا؛ ألّن الناس  فهي غائبٌة باشرةاملالعناصر غري أّما و .املباشر باألمر أو النهي

درسة أو وسائل تربوّية أو أو م مل يكن هناك إعالٌمإذ  ؛قدميًا كانت هذه وسائلهم

 .ما زال بعضنا يستعمل نفس تلك الطرائق القدمية يف األمر باملعروفو .معلوماتّية

 ر يف الطرائق اجلديدة أيضًا.لنفكِّ املشكلة يف استعمال القديم، ولكْنليست و

فيها ب ُيطاِل صل إىل مرحلٍةوهلذا و ،ّن أساليبنا فجٌَّةأالشيخ املطهَّري استشعر 

وإّنما  ،مل يكن يقصد أن نغلق فريضة األمر باملعروفطهَّري امل .ق األمر باملعروفبإغال

يقول بعض العلماء:  .اليت أبعدت الناس عن الدين ،ر من أساليبنا الفجَّةيقصد التذمُّ

ال أن  ، وتستلّذه،يناسبها هيطعامًا عندما تريد أن تصطاد مسكًة ينبغي أن تضع 

 .عًا لقناعات الناس وثقافتهمَبفيجب أن نغيِّر األساليب َت .يناسبك أنَتيكون طعامًا 

حنن غائبون عن هذا املشهد، ما زلنا  .قنا للجمالرًا حّتى يف تذوُّْواليوم يلعب اإلعالم َد

 م بطريقٍة مباشرة مع الطرف اآلخر.نتكلَّ

موجودة يف  أّن هناك ظاهرًة ًةّصاخوكبرية للتطوير،  هناك ضرورٌة ،وعليه

 م عن وجود اهللهذا اإلحلاد ال يتكلَّو .«اإلحلاد اجلديد»ـ سمَّى بما ُي يوه الغرب،

ة أو عدم إنكارها، على أساس إنكار األسس امليتافيزيقّيفقط ال يقوم إّنه  فَحْسب.

يقوم احلادي عشر من سبتمرب، الذي شهد قفزًة كبرية بعد  ،وإّنما اإلحلاد اجلديد

ماذا فعل الدين  ْد. والدليل: شاِه«ين ُمضرٌّ باإلنسانالدِّ»وهي: مركزّية، على فكرٍة 

ف اليت سبَّبها لنا الدين يف خمتلف أحناء العامل. هذا ما ْنوة والُعْسوشاهد الَق !باملسلمني

ر أمم متدّينة كثرية، واستغلوا حادثة رنا، وتعثُّمستفيدين من تعثُّ ،أرادوا أن يركِّزوه

ـ إّنما هو  بل كلُّ ديٍن ـ ما ينتجه اإلسالم ا:ليقولو وغريها، سبتمرباحلادي عشر من 

ين ليس فيه حمّبة أو تواصل، بل فيه الدِّ ...قة، قسوة، صالفة، قتل، دمار، ُفْرعنٌف

 .مل الدين إىل فزَّاعة من وجهة نظرهحتوُّ هي النتيجةو ض.ْغقطيعة وُب
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َع ُيراد هلا أن ُتخَلهذه الصورة اليت ْحو من هنا جيب علينا أن نطّور أساليبنا مَل

ين، دون أن نغيِّر من األحكام الشرعّية شيئًا، ودون أن نرتاجع عن معتقداتنا على الدِّ

، وإّنما الكالم يف األساليب والطرق والوسائل واآلليات .ومفاهيمنا وأفكارنا وأصولنا

وٌر عميق وإْن كنُت أعتقد أّن الكثري من مفاهيمنا وتصّوراتنا وفقهّياتنا ورؤانا هلا د

أيضًا يف وضعنا احلالي الذي وصلنا إليه، وأّن املشكلة ال تقف عند حدود األساليب، 

  .بل تتعّداها، لكنَّ مسألة األساليب ضرورّية جّدًا أيضًا

 حول هذه الفريضة من ثالث جهات: ، صار هناك نشاٌطالقرن األخريوخالل 

من العلماء واملفكِّرين واملثقَّفني والفقهاء ليقولوا  : هبَّ فريٌقاجلهة األوىل

تة ونائمة، ال أحد ميارس األمر بضرورة إحياء هذه الفريضة؛ ألّنها فريضة مّي

وقد ُكتب  .: تطوير األساليب أيضًااجلهة الثانية اتنا.باملعروف، بل ليست جزءًا من أدبّي

لف عمَّا حتتاجه مرحلتنا هذه أعتقد أّن ما ُكتب خيت يف هذا املوضوع كثري، لكْن

وتغيَّرت  ،ر العامل)مرحلة العوملة( أو ما بعد سقوط املعسكر االشرتاكي؛ حيث تغيَّ

 عًا لتغيُّر قواعد اللعبة يف العامل.َبَتوضعنا ومتوضعنا، قواعد اللعبة، وعلينا أن نغيِّر 

ار مفهوم النهضة : توظيف فكرة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف إطاجلهة الثالثة

نا ـ منذ أواسط القرن التاسع عشر إىل يومنا هذا ـ نشهد جمموعًة من اإلسالمّية؛ ألّن

الذين قالوا: إّن موضوع األمر  ،العلماء الكبار املنظِّرين ملوضوع النهضة اإلسالمّية

 ننا من حتقيق النهضة اإلسالمّيةباملعروف أحد الوسائل الكربى واألساسّية اليت متكِّ

 املنشودة.

من  كلٌّ ،اجتهادات فقهّية موسَّعة يف هذا املوضوعـ 1 حنن حباجة إىل: نإذ

حنن حباجٍة إىل مؤمترات وندوات حول تطوير وسائل األمر باملعروف والنهي ـ 2 موقعه.

جماالت العلوم  ًةّصاخوتستعني بأهل االختصاص يف خمتلف اجملاالت،  ،عن املنكر

حنن ـ 3 وغريها.واإلدارة والتأثري النفسي اإلنسانّية يف قضايا الرتبية والتعليم واإلعالم 

لنرى أين هي  ؛متواصلًةتظّل  ،ذاتيالنقد للمراجعة والحباجة إىل ندوات )ولو مغلقة( 

كيف ميكن تطوير عناصر القّوة  ؟ملاذا أخفقنا يف املكان الفالني ؟نقاط ضعفنا

 ،الستحضار هذا املفهوم القرآني ُبدَّ لنا من نشاٍط الـ 4 اوز عناصر الضعف؟وجت

 .نوعًا ماغائٌب والرتويج له، ونشر هذا املصطلح يف حياة الناس؛ ألّنه  ،والدعوة إليه

 ـ يتبع ـ



 

 

 الشيخ معرفت، سريته بقلمه
 

 محمد هادي معرفتالشيخ 

 حسن علي مطرترجمة: 

 

هـ.ش يف أسرة علمية 1309ولدت سنة  .إنين املدعو حممد هادي معرفت

استوطنت مدينة كربالء املقدسة. والدي هو الشيخ علي جنل املريزا حممد علي، من 

أحفاد الشيخ عبد العالي امليسي اإلصفهاني، وهو من مشاهري اخلطباء يف كربالء 

هـ.ش من إصفهان إىل مدينة 1290 عصره. هاجر أبي مع والَدْيه عام املقدسة يف

كربالء، وكان له من العمر حينها مخسة عشر عامًا، وكانت وفاته يف كربالء 

هـ.ش، عن عمر ناهز الثالثة والستني عامًا، ودفن يف اإليوان خلف 1338املقّدسة سنة 

ًا وخطيبًا قديرًا، وكان . وقد كان عامل×موقع الرأس الشريف ملرقد أبي الفضل

حيظى باحرتاٍم وافر من قبل أهالي كربالء الكرام. وقد كان آباء أبي وأجداده إىل 

 ثالثة قرون كّلهم من العلماء املنخرطني يف سلك الدراسات الدينية واحلوزة العلمية.

أما والدتي فهي العلوية الفاضلة زهراء بنت السيد هاشم التاجر الرشيت، الذي 

 هـ.ش، ودفنت هناك.1363طن يف مدينة كربالء املقّدسة. وقد توّفيت سنة استو

عندما بلغت سن اخلامسة أرسلين والدي إىل الكّتاب الذي أّسسه الشيخ باقر، 

والذي قدم بدوره إىل كربالء مهاجرًا من إصفهان، وأقام هناك نظامًا تعليميًا جديدًا. 

يخ علي أكرب النائيين، ثم واصلت وبعد ذلك درست املقدمات على يد احلاج الش

الدراسة بعد ذلك على يد والدي. كما درست األدب واملنطق عند أساتذة آخرين يف 

 حوزة كربالء املقدسة، وتعلمت شيئًا من علوم اهليئة والرياضيات أيضًا.

وكان أساتذتي يف تلك املرحلة هم: الوالد، والسيد سعيد التنكابين 
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دب العربي(، والسيد حممد الشريازي، والشيخ حممد حسني )املتخصِّص يف تدريس األ

 املازندراني، والسيد مرتضى القزويين.

أما املرحلة التالية فقد اشتملت على حتصيل العلم يف جمال الفقه واألصول 

ومبادئ الفلسفة. وكان أساتذتي يف هذه املرحلة كالًّ من: الشيخ حممد اخلطيب 

الدين يف احلوزة العلمية(، والسيد حسن احلاج آغا مري )وهو من كبار العلماء ومراجع 

القزويين )وهو من العلماء الكبار واملنظِّرين يف احلوزة، ومن تالميذ اآلخوند 

اخلراساني(، والشيخ حممد رضا اجلرقوئي اإلصفهاني )وهو من كبار العلماء، 

بالواسطة(،  وكان جامعًا للمعقول واملنقول، وكان تلميذًا للشيخ هادي الطهراني

والشيخ حممد مهدي الكابلي )حيث درست عنده مقدارًا من قوانني األصول(، 

والشيخ يوسف بيارمجندي اخلراساني )من كبار تالميذ الشيخ النائيين، وكان 

متبّحرًا يف الفقه واألصول، وقد درست على يده كتاب الفصول والرسائل ومكاسب 

صول، ومقدارًا كبريًا من خارج الفقه. الشيخ األنصاري، ودورة يف حبث خارج األ

كتاب املطّول  وحيث كان مساحته من تالميذ األديب النيسابوري، فقد درست عنده

هذه املرحلة يف احلوزة العلمية بكربالء املقّدسة حّتى عام  أيضًا(. وقد أكملُت

 هـ.ش.1339

. فكنت ويف هذه املرحلة اشتغلُت ـ إىل جانب التحصيل ـ بالتدريس والتحقيق

أدرِّس يف اجملاالت األدبية والعلمية، ويف املدارس احلوزوية، وكانت هناك ندوة دينية 

أسبوعية نعقدها للشباب، وكان هناك إقباٌل كبري عليهما، وقد خترَّج منهما الكثري 

من الطالب. ويف الوقت نفسه قمنا بالتعاون مع مجاعة من فضالء احلوزة العلمية، 

الشريازي، والسيد عبد الرضا الشهرستاني، والسيد حممد علي  ومنهم: السيد حممد

البحراني، والشيخ حممد باقر احملمودي، وآخرون، بإصدار نشرٍة شهرية حتت عنوان: 

، وعمدنا إىل الدعاية هلا حتت شعار: جنيب عن أسئلتكم «أجوبة املسائل الدينية»

وخاّصة يف  ،وانتشرت على نطاق واسعالدينية، وتقدَّمنا بالعمل فيها مبثابرٍة تاّمة، 

اجلامعات، بل وصلت حّتى إىل بعض اجلامعات الكربى يف خارج العراق، حيث 

حظَيْت باهتماٍم كبري، واستمرَّْت بالصدور لسنوات طويلة. ويف األثناء كتبت الكثري 
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ـ بسبب من املقاالت التحقيقية والعلمية والدينية. وقد حتّول بعض هذه املقاالت فيما بعد 

أهمِّية موضوعها ـ إىل كتب أو رسائل أخَذْت طريقها إىل النشر والطباعة، ومنها: 

حقوق املرأة يف اإلسالم؛ وترمجة القرآن: اإلمكان والنقد والضرورة؛ الفرقتان 

الشيخيتان: اإلسكوئية، والكريم خانية؛ وأهمِّية الصالة وتأثريها يف احلياة الفردية 

وقد كتبت مجيع هذه الكتب والرسائل واملقاالت بلغٍة عربية  واالجتماعية؛ وغريها.

هـ.ش، 1340معاصرة. وقد متَّْت ترمجة بعضها إىل اللغة الفارسية الحقًا. ويف بداية عام 

 ، انتقلنا برفقة األسرة ملواصلة الدراسة يف النجف األشرف.&وبعد وفاة الوالد

ف هو احلضور يف حلقات وقد كان اهلدف من اهلجرة إىل مدينة النجف األشر

درس العلماء األعالم يف العلم والفقاهة. وكان أساتذتي يف هذه املرحلة كالًّ من: 

السيد حمسن احلكيم، والسيد أبو القاسم اخلوئي، واملريزا باقر الزجناني، والشيخ 

حسني احلّلي، والسيد علي الفاني اإلصفهاني، وأخريًا اإلمام اخلميين، رمحهم اهلل 

 .مجيعًا

لقد كان مساحة السيد حمسن احلكيم يتمتَّع مبهارٍة كبرية ودّقة عالية يف 

بيان ومناقشة آراء الفقهاء، ومن هنا تأتي امليزة اخلاصة اليت يتَّصف بها درسه. كان 

مساحته يعطي آلراء فقهاء السََّلف ذات األهمِّية والدّقة اليت مينحها ألقوال 

 .^املعصومني

متصدِّرًا يف قّوة البيان، والقدرة على االستدالل، مع وكان السيد اخلوئي 

املواءمة بني بساطة العبارة وعمق الفكرة. وكان يلقي حبث الفقه واألصول يف مّدٍة 

 قصرية، ولكّنها مشبعة باملسائل واملوضوعات. وكان من هذه الناحية فريدًا يف نوعه.

ئل، وإيضاح أبعادها، وكان املريزا الزجناني متخصِّصًا يف شرح وبسط املسا

 ببياٍن متني جيمع بني العمق واالنسيابية.

وكان الشيخ حسني احلّلي يتكشَّف عن مهارٍة عالية يف بيان األقوال املختلفة 

يف كّل مسألة، مع مناقشة أدّلتها وجرحها وتعديلها. وقد ترك لنا الكثري من 

الطالب، ولكنهم من  اإلبداعات يف املباحث الفقهية. كان يدرس عنده القليل من

كبار فضالء احلوزة العلمية. وقد كان له أسلوبه اخلاّص يف التدريس، حيث كان 
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ُيحجم عن بيان رأيه املختار بشكٍل واضح وصريح، وإّنما ُيقحمه يف تضاعيف بيانه 

آلراء اآلخرين، دون تسويٍق لرأيه، وكان كلما ُطلب منه إبراز رأيه ُيجيب قائاًل: ال 

مصلحًة لكم؛ وذلك ألن التلميذ حيمل يف ال شعوره عالقًة خاّصة جتاه  أرى يف ذلك

أستاذه، وقد يدفعه ذلك إىل ترجيح رأي أستاذه على آراء اآلخرين، يف حني ال يقوم هذا 

الرتجيح على أسٍس علمية، وحيول دون الطالب والتفكري احُلّر واملستقّل. هكذا كان 

 ية املتينة لتالميذه.مساحته حيرص على بناء الشخصية العلم

وكان السيد علي الفاني حمقِّقًا قديرًا وعميق النظر، وكان جاّدًا يف تربية 

 تالميذه علميًا.

وباإلضافة إىل حلقات الدرس اليومية، كّنا يف أيام اخلميس واجلمعة، برفقة 

السيد رضواني )عضو جلنة صيانة الدستور(، والسيد قديري )املسؤول عن أجوبة 

والسيد القائد اخلامنئي(، جنلس يف  &االستفتاءات يف مكتب اإلمام اخلميين

حضرته من أّول الصباح إىل الظهرية، ونقضي الوقت بالبحث واحلوار حول املسائل، 

 وقد حصلنا من هذه اجللسات على فوائد علمية مّجة.

، والتوّسع وكان اإلمام اخلميين يتمتَّع مبيزٍة خاّصة يف بيان آراء كبار العلماء

يذهب إىل االعتقاد ـ وعلى هذا رّبى تالميذه ـ بأن  &يف نقدها ومناقشتها. وكان

. نعم، ميكن احرتام أقوال كبار العلماء، ^القداسة ال تكون لغري أقوال املعصومني

ولكّنها ال ترقى إىل مستوى القداسة، واحرتامها يكون عرب نقدها ومناقشتها، وليس 

تعبُّدًا. وقد كان مساحته يتوّلى هذه العملية جبدارة، وكان ُيرّحب  اإلذعان هلا وقبوهلا

بالسؤال واجلواب والنقض واإلبرام من قبل الطالب، وعمد بذلك إىل تربية جيٍل من 

 العلماء الناقدين واملصلحني، جزاه اهلل خريًا.

ويف هذه املرحلة درست مقدارًا من الفلسفة واحلكمة املتعالية عند الفاضل 

قدير السيد رضواني. وإىل جانب التحصيل يف هذه املراكز املثمرة مارسُت ال

التدريس، فكنت أقضي فرتة الصباح بني درٍس وتدريس، وكرَّسُت فرتة املساء 

 للتدريس فقط.

ويف األثناء مل أغفل عن التحقيق وكتابة املقاالت العلمية. وعقدنا ـ مع مجاعٍة 
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الدين اخلوئي )النجل الفاضل للسيد اخلوئي(،  من فضالء احلوزة، وهم: السيد مجال

والسيد حممد النوري، والسيد عبد العزيز الطباطبائي، والشيخ حممد رضا اجلعفري 

اإلشكوري، والدكتور حممد الصادقي )صاحب التفسري(، واألستاذ عميد الزجناني 

ف ـ اجتماعاٍت أسبوعية، وكنا يف هذه االجتماعات نتباحث وحنقِّق بشأن خمتل

املسائل واملواضيع، وكان كلُّ واحٍد مّنا يتكّفل مبجال من جماالت العلم. وقد أخذُت 

على عاتقي جمال العلوم القرآنية، وأقمُت أساس حتقيقاتي على هذا التخصُّص 

العلمي. ومضافًا إىل ذلك واصلُت كتابة املقاالت ونشرها يف اجملالت )ومنها: جملة 

، وتأليف الرساالت (كانت تواصل الصدور يف تلك الفرتة اليت ،أجوبة املسائل الدينية

يف الرّد على نظرية التناسخ، اليت لقيت رواجًا  «تناسخ األرواح»املتنّوعة، ومنها: كتاب 

يف حينها، وانتشرت بني طالب اجلامعات على مستوى بغداد، ومن ثم متَّْت ترمجتها 

 :ور عليها، وطبَعْت حتت عنوانإىل اللغة الفارسية يف إيران، مع إضافة بعض األم

 .«روح »

وكذا قمُت بتأليف وطباعة ونشر رسالة يف قضاء الصلوات الفائتة، حتت 

 ، وبعضها عبارة عن تقرير درس األستاذ السيد اخلوئي.«متهيد القواعد»عنوان: 

وكانت هذه الرسالة أّول كتاب لي يف الفقه االستداللي، حيث تناولُت فيها 

 الفقهية بأسلوٍب ومنهج جديد.املسائل 

لقد كان الدافع وراء اهتمامي باملسائل القرآنية، إىل جوار الفقه واألصول، هو 

على  استعدادًا لتدريس التفسري، وقفُت أنين عند مراجعة املصادر وقراءة الكتب؛

ة ة، متّثلت يف عدم وجود حبث حيوي حول املسائل القرآني يف املكتبة الشيعيرَّحقيقٍة ُم

 الراهنة.

وقد نشأ الوقوف على هذه احلقيقة املّرة من أنين توجَّهت إىل املكتبة القرآنية 

هناك الكثري من  ، ورأيُت«ترمجة القرآن»املختّصة؛ بغية كتابة مقال حول مسألة 

الكتب يف هذا املوضوع، وبعضها يقع يف جملدين، كما عثرت على الكثري من 

والعلماء املصريِّني املعاصرين، ولكْن خليبيت مل أِجْد الرسائل واملقاالت للمفكِّرين 

لعلماء حوزة النجف سوى ورقة إعالن صادرة عن الشيخ حممد حسني آل كاشف 
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الغطاء. وقد كان هلذا األمر وقٌع قاٍس عليَّ، وقد دفعين ذلك بشّدٍة إىل كتابة عمل 

واملفكِّرين املتقدِّمني موسوعي يف هذا الشأن )املسائل القرآنية(، يضّم آراء العلماء 

واملعاصرين من الشيعة. وكان مثرة ذلك اجلهد املتواصل سبعة أجزاء من كتاب 

يف جْزَءْين،  «التفسري واملفسِّرون يف ثوبه القشيب»، وكتاب «التمهيد يف علوم القرآن»

وهو عبارة عن استدراك ملا فات األستاذ الدكتور حممد حسني الذهيب املصري، الذي 

  كتابه حّق الشيعة وجتاهل دورهم يف هذا اجملال.هضم يف

هـ.ش، حيث أمر حكم البعث يف العراق بتسفري اإليرانيني 1351ويف عام 

وترحليهم إىل إيران، توجَّهُت برفقة زوجيت وأوالدي إىل قم املقدَّسة، حيث واصلت 

ات، ليتّم نشاطي يف حوزتها العلمية، ومحلت معي الكتب املهّمة، وال سيَّما املخطوط

إرسال الكتب األخرى الحقًا. ومنذ أن دخلُت إىل قم واصلُت ذات املنهج الذي كنُت 

قد بدأته يف احلوزة العلمية السابقة )يف كلٍّ من: كربالء املقدَّسة، والنجف األشرف(. 

غاية ما هنالك أنين قد اقتصرت يف جمال الدراسة على حضور درس خارج األصول 

 ي، وتفرَّغُت يف سائر األوقات للتدريس والتحقيق.للمريزا هاشم اآلمل

ويف جمال التدريس باشرُت يف بداية األمر التدريس على مستوى السطوح العليا، 

حيث الرسائل واملكاسب والكفاية، ألنتقل بعد ذلك إىل تدريس خارج الفقه 

قدوسي ـ واألصول. ويف األثناء اشتغلُت يف مدرسة حّقاني العالية، بإدارة الشهيد ال

وبدعوٍة منه ـ، بتدريس املسائل القرآنية، وال سيَّما العلوم القرآنية، اليت كانت حّتى 

ذلك احلني على شكل كّراسات، وكان الطالب الذين حضروا يف تلك احللقات 

الدرسية من الفضالء الذين أصبحوا فيما بعد من مشاهري املعاصرين الذين ُيشار إليهم 

 بالبنان.

ىل تفسري القرآن والعلوم القرآنية، ُطلب مّني تدريس الفقه وباإلضافة إ

 )مكاسب الشيخ األنصاري(، واألصول )الرسائل( أيضًا.

وإىل جانب التدريس، واصلُت العمل يف جمال البحث والتحقيق جبدِّيٍة أكرب، 

ومّت العمل يف البحوث اليت كنُت أجنزُتها يف النجف األشرف على نطاٍق واسع، 

هـ.ش، حيث باكورة 1358ـ  1357جزاء التمهيد تصدر تباعًا. ويف عام وأخَذْت أ
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انتصار الثورة اإلسالمية املباركة، كان اجمللد الثالث من التمهيد يوشك على اخلروج 

من املطبعة، حّتى اكتملت األجزاء سّتًة، وقد ُأعيد طبعها ـ جمدَّدًا ـ جبهود دار نشر 

 مجاعة املدرِّسني.

ة اإلسالمية متَّْت املصادقة على اعتبار املسائل املطروحة يف هذا وبعد قيام الدول

الكتاب لتكون منهجًا دراسيًا أّوليًا لعموم الطالب، وُطلب مّني القيام بتدريسها يف 

احلوزة العلمية، حّتى متكّنا بالتدريج من إعداد جيٍل من املختّصني يف خمتلف 

لعلوم القرآنية. وبدأ البعض من الفضالء اجملاالت العلمية، ومن بينها: التفسري، وا

بالتأليف والتدريس يف هذا اجملال، وأخَذْت الدائرة باالّتساع، لنحصل اليوم على أربع 

عشرة كلِّية خاّصة بالعلوم القرآنية، باإلضافة إىل احلوزات العلمية ـ التخصُّصية يف 

 كّل أرجاء إيران.

بتأليفها مبا يتناسب وظروف تلك ويف هذا السياق كانت لنا كتٌب أخرى قمنا 

، يف الدفاع عن حرمة القرآن «صيانة القرآن من التحريف»املرحلة، ومنها: كتاب 

إحسان »وحراسة حياضه. وكان سبب ذلك أن أحد الكّتاب الباكستانيني، وامسه 

قد كتب بعض الكتب اليت هاجم فيها مذهب التشيُّع، ويف ما يتعلَّق  ،«إهلي ظهري

 يف القرآن اتَّهم الشيعة بالقول بالتحريف.مبسألة حتر

ولذلك قمُت؛ لدفع هذه التهمة، بالتشمري عن ساعديَّ؛ للدفاع عن الكيان 

املقدَّس للقرآن، وكتبت هذا الكتاب يف مّدٍة ال تتجاوز األشهر السّتة )حيث بدأت 

هـ، وفرغت منه يف اآلخر من شهر 1407الكتابة يف األول من شهر رمضان من عام 

هـ(. وقد طبع حتى اآلن عّدة مّرات. وقد ظهرت له ترمجتان باللغة 1408صفر من عام 

التفسري واملفسِّرون يف »الفارسية: واحدة خمتصرة؛ وأخرى تفصيلية. وكذلك كتاب 

، «تفسري ومفسِّران»يف جْزَءْين، وترمجته باللغة الفارسية حتت عنوان:  «ثوبه القشيب

 الباحثني.وطبع ليكون يف متناول 

الكثري من املقاالت، اليت ُنشرت يف اجملالت  ويف جمال املعارف القرآنية كتبُت

جملَّدات. واملشروع الذي قمُت به مؤخَّرًا  ةوالشهريات، وهي معّدٌة للطبع ضمن مخس

مجع وتنسيق الروايات » ، هوهـ.ش(، وحيظى بأهمِّية خاّصة1379)من بداية عام 
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ويساعدني فيه فريقان من عشرة أشخاص من ُنَخب احلوزة  ،«التفسريية لدى الفريقني

العلمية واملتخرِّجني من املدرسة القرآنية، حيث يتقدَّمون يف العمل بوتريٍة متسارعة. إن 

الروايات التفسريية مبثوثٌة يف الكتب كماّدة خام، وإن ما قام به الفقهاء بالنسبة إىل 

من هنا فقد اختلط و ،الروايات التفسرييةالروايات الفقهية مل حيصل بالنسبة إىل 

السليم منها بالسقيم. وقد تكفَّْلُت بهذا املشروع اخلطري املتمثِّل يف غربلة هذه 

الروايات، وتعيني مصري خنبة التفاسري الروائية، من خالل االعتماد على ِهمَّة الزمالء 

ى أحسن وجٍه، إْن شاء األفاضل، وأسأل اهلل أن يوفِّقنا إلكمال وإمتام هذا العمل عل

 اهلل.

كما أن اجلزء السابع من التمهيد، الذي يتناول موضوع الرّد على الشبهات 

 .«شبهاٌت وردود»املثارة حول القرآن، قد ُطبع حتت عنوان: 

وإىل جانب النشاط القرآن، كان العمل الفقهي قائمًا على َقَدم وساق منذ 

قد كتبُت الكثري من الكتب والرسائل يف الفرتة اليت قضيُتها يف النجف األشرف، و

، «حديث ال ُتعاد»، و«متهيد القواعد»هذا اجملال، وميكن إمجاهلا على النحو التالي: 

. وقد «مسائل يف القضاء»، و«مالكّية األرض»، و«والية الفقيه: أبعادها، وحدودها»و

 ُطبعت باللغة العربية.

)الفقه( كنُت قد بدأُته منذ سنوات  إن اجلهد الواسع الذي بذلُته يف هذا اجملال

طويلة، وال زلُت أواصله، وهو عبارٌة عن آراء فقهية حديثة على أساس االجتهاد املتطوِّر 

يف القرون األخرية، وهي مثرة أفرَزْتها دروس خارج الفقه، حَبَسب ترتيب األبواب 

وح ، وهو يف طور االكتمال حتت عنوان: شر«جواهر الكالم»الفقهية لكتاب 

وتعليقات على هذا الكتاب، من أّول كتاب الطهارة وحّتى آخر كتاب الديات، 

كتبُتها بشكٍل متواصل وغري متواصل. وأسأل اهلل تعاىل أن يوفِّقين إلجنازها على 

 الوجه األكمل. إنه ولّي التوفيق.

   قم ـ حممد هادي معرفت 

م2000/هـ.ش1/12/1379  



 

 

 

 الشيخ معرفت

 ة على جتربته الفكرّيةعاّم إطاللٌة

 

 أ.  محمد جواد صاحبي 

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ مقّدمة

حمفاًل يأنس به عدد من العلماء  «كيهان أنديشه»كان مكتب جملة 

واملفكرين، حيث جيتمعون فيه. وكانت الكثري من االجتماعات ُتعقد دون ختطيط 

سابق، حيث َيِفد الضيوف دون دعوة، وميكن القول يف احلقيقة: إن مكتب اجمللة قد 

حتّول إىل ما يشبه املقهى أو املنتدى الفكري والعلمي، الذي يقصده أصحاب الفكر 

لم. إاّل أن بعض االجتماعات كان يتّم التخطيط هلا ُمسَبقًا، وكانت الدعوات والق

 توجَّه إىل العلماء، ويتّم عقد االجتماعات حتت رعاية اللجنة العلمية أو اهليئة التحريرية. 

وقد سبق لي أن ذكرُت بعض الذكريات واخلواطر عن تلك املرحلة، وسوف 

دون عناية . ومن األشخاص الذين كانوا ُيْبأعمل على نشرها إْن شاء اهلل تعاىل

ويشارك يف اجتماعات هيئتها التحريرية،  ،«كيهان أنديشه»واهتمامًا خاصًا مبجلة 

ويساعدنا يف مناقشة ومعاجلة املقاالت القرآنية، ويقدِّم للمجلة من حنٍي إىل آخر بعض 

 مد هادي معرفت.املقاالت اليت تتزيَّن اجمللة بنشرها على صفحاتها، هو الشيخ حم

 يعود تعلقي بالشيخ معرفت إىل عّدة أمور:

: إنه من تالميذ اإلمام اخلميين. وقد بلغين أنه عندما كان مقيمًا يف أحدها
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حول والية الفقيه إىل اللغة العربية، وأنه  &النجف األشرف قام برتمجة أحباث اإلمام

كان شديد التعّلق به. وقد مثَّلت هذه املزية اليت يتمتع بها الشيخ معرفت بالنسبة إىل 

 شاب مثلي كان له دوٌر يف الثورة اإلسالمية أهمِّيًة بالغة. 

التمهيد »: حتقيقاته العلمية، حيث كان يف تلك املرحلة قد أرسل كتاب وثانيها

 إىل الطبع على ما يبدو.  «علوم القرآن يف

، وهو األخري، وهو األهّم: أخالقه الدمثة، وحّريته الفكرية، وتواضعه وثالثها

الكبري، الذي قلَّما جنده عند اآلخرين. وكنُت كّلما اّتصلت به هاتفيًا، ورجوت منه 

بطاء. وكان احلضور إىل مكتب اجمللة، يلّبي رجائي، وحيضر يف الوقت احملدَّد دون إ

يقرأ املقاالت بصرٍب ودّقة، ويعرض وجهة نظره التصحيحية، وكان يتناول البحث 

حبضور اجلميع، وكان أحيانًا يلّبي الدعوة اليت نوجِّهها له، رغم املرض الذي كان 

يعاني منه، ورغم حاجته يف بعض األحيان إىل إجراء عملّية جراحية كربى. وكان 

 دمت أحوالنا؟ نزل، ويقول بكل تواضع: هاّل تفقَّة أو باملأحيانًا يتصل مبكتب اجملل

وقد استمّر هذا التواصل، وتواصلت هذه األلفة بيننا، إىل اليوم األخري من 

حياته املباركة. وقد استمّر حضوري املستمّر يف حلقة املعنيني بالبحث القرآني 

إىل انعقاده إىل ما قبل لسماحته يف مؤمتر الباحثني يف الشأن الديين الذي كنُت أدعو 

لمية ـ بطلٍب مين ـ يوٍم واحد من وفاته، حيث قدَّم لي اجلدول النهائي بقائمة أعماله الع

 من احملقِّقني يف العلوم الدينية.  خالل حضور مجٍع

ومبناسبة الذكرى السنوية لرحيل هذا األستاذ الكبري أجد من الواجب تلبية 

الل تقديم قبضٍة من سنابل البيدر العلمي هلذا أمر بعض األصدقاء املخلصني، من خ

 األستاذ إىل أصحاب الفضيلة من العلماء واملفكِّرين. 

 

 ــــــ التفكري والتأمُّل

لقد كان الشيخ معرفت ـ وعلى الدوام ـ حيّث طالب العلوم الدينية على إعمال 

والتدّبر من  الفكر، وممارسة التدقيق والتأمُّل. ومن هنا كان يدعوهم إىل التأّمل

هـ.ش، حيث أقمنا مهرجانًا 1378خالل توظيف القرآن والسّنة. ويف شهر آذر من عام 



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ ربيع وصيف  43ـ  42ــ السنة احلادية عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

21 

لالحتفاء بالباحثني يف الشأن الديين، كانت الكلمة االفتتاحية لسماحته، فبدأها 

َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ﴿قائاًل:  |إن القرآن الكريم خياطب النيب األكرم»بالقول: 

(. إن هذه اآلية اليت حتظى 44)النحل:  ﴾يَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَنِلُتَب

 بأهمِّية كبرية للغاية تبيِّن رؤية اإلسالم بشأن التفكري والتدبُّر. 

 تشتمل هذه اآلية على ثالثة أمور: 

 . ﴾َأنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر﴿: األول

. إن هذا املقطع من اآلية ُيفهم منه أن للنيب ﴾ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْيِهْم﴿: الثاني

: هي البيان. فال يقتصر األمر على اإلبالغ، بل ال والثانية: هي اإلبالغ؛ األوىلوظيفتني: 

 ُبدَّ معه من التفسري واإليضاح والبيان. 

، بل «لعّلهم ُيطيعون»أو  «لعّلهم يستمعون»م يُقْل: . فل﴾َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن﴿: الثالث

، وهذا يعين أن عليهم التفكري والتدّبر حتى يف «لعلهم يتفّكرون ويتدّبرون»قال: 

، وعليه فإن هذه اآلية ونظائرها |الكالم الذي يسمعونه مباشرًة من النيب األكرم

اإلسالم. ومن هنا فقد دفع تبّين أن للتفكري والتدّبر مكانة مرموقة ومنزلة رفيعة يف 

املسلمني منذ اليوم األول إىل البحث والتحقيق، وهذا يعين أن على اجملتمع اإلسالمي 

 . «أن يكون جمتمعًا مفّكرًا، وال يكون جمّرد جمتمع يقبل األقوال عن تقليٍد وتعبُّد

كان هذا النوع من الكلمات ـ اليت تصدر عن الشيخ معرفت ـ ُيثري أحيانًا 

ة بعض الذين يعيشون هاجس سقوط أو احنراف اجملتمع اإلمياني، ويوجِّهون له حفيظ

سهام النقد واالعرتاض، حيث يتوهَّمون أن الدعوة إىل حّرية التفكري تؤّدي إىل اخلروج 

عن دائرة التعبُّد، األمر الذي من شأنه أن يؤول إىل أفول املعتقدات الدينية. من هنا فإن 

ون كالمه. وقد سبق للشيخ معرفت أن حتّدث عن هذه هؤالء مل يكونوا يطيق

لقد اعرتض علّي بعض األصدقاء قائاًل: إن طرح هذا النوع من املسائل »الظاهرة قائاًل: 

قد ينطوي على بعض املخاطر. فأنَت تقول: إن اهلل يدعو الناس إىل التدّبر حّتى يف 

الفروع أم األصول ـ، وأن  األمور اليت يسمعونها من النيب مباشرة ـ سواء أكانت من

يؤمنوا بها بعد التدبُّر. وقد يصل شخٌص من خالل التدبُّر إىل خالف ما يريده اإلسالم، 

 فما هو الشأن حينئٍذ؟! 
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فقلُت له يف اجلواب: إن الذي قال هذا الكالم كان على جانب من الثقة 

لن يصل إىل واالطمئنان، حبيث يعلم أن الشخص إذا تدّبر يف كالمه بشكٍل صحيح 

غري ما يريد. إن تعاليم اإلسالم ال تنطوي على أّي غموٍض أو إبهام، من هنا فإن مسألة 

التفكري والتدّبر تعترب واحدًة من أهّم املسائل اليت يطرحها اإلسالم، ويدعو الناس 

 . (1)«إليها

 

  ــــــ تعريٌف جبذور البحث والتحقيق )التتبُّع(

كان الشيخ معرفت ينصح الطالب واجلامعيني والباحثني يف موضوٍع ما أن 

يبحثوا وحيقِّقوا يف مؤلَّفات وآراء اآلخرين، وأن يطلعوا على النتائج واملعطيات العلمية 

لآلخرين. ومن هنا كان يؤّكد على ضرورة أن ال يبدأ احملقِّق من الصفر أبدًا. وكان 

لقد كتب العالمة »ة العلماء الكبار، ويقول يف ذلك: من هذه الناحية يستند إىل سري

احلّلي يف وصيَّته لولده قائاًل: ُبيّن، إذا أرْدَت أن تكون فقيهًا معلمًا فعليك أن تّطلع 

 . «على آراء الفقهاء

وبطبيعة احلال فإن الشيخ معرفت كان يف الوقت نفسه مدركًا آلفة الرجوع 

أن ختلق لدى احملقِّقني حالًة من النزعة التقليدية يف إىل تراث املتقدمني؛ إذ من املمكن 

الالشعور، األمر الذي سيحول دون حّرية التفكري واالجتهاد واإلبداع كما قيل بشأن 

إن التتّبع والبحث يف آراء املتقّدمني يف كل »املتقّدمني. من هنا يقول الشيخ معرفت: 

م يف نهاية املطاف هو حصيلة الفكر علٍم ال يعين أن نقلِّدهم يف آرائهم. كال، فالعل

والتدّبر الذي بذله املتقدِّمون، وبذلك يكون قد طوى بعض مراحله التارخيية. فإذا 

أرْدَت أن تبدأ من الصفر كانت احلركة دورانية! من هنا عليك أن تنظر يف ما قاله 

ملة، وال يكفي املتقدِّمون، وما قاله املتأخِّرون. إن الدين حيتاج إىل عملية تتّبع متكا

أن تقرأ كتابًا أو كتابني، أو تعتمد على مصدٍر أو مصدرين؛ ليصّح إطالق لقب 

 . «احملقِّق عليك

لقد عمد الشيخ معرفت بعد بيان هذه املسألة إىل التأكيد على أن الباحث عليه 

أن ال يقتنع حّتى بالكتب اليت ترتبط باملوضوع على حنٍو مباشر، بل عليه مراجعة 
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ع حّتى يف الكتب اليت يقّل احتمال تناوهلا لذلك املوضوع. وقد أشار مساحته إىل املوضو

عندما كنُت أكتب يف القراءات كانت »مناذج من أسلوبه يف هذا الشأن، إذ يقول: 

مجيع الكتب اليت تتناول هذا املوضوع يف متناول يدي، وكنُت أنظر يف مجيع املصادر 

ون. وهناك قراءٌة مأثورة عن ابن مسعود يف قوله تعاىل: اليت كتبها املتقّدمون واملتأّخر

(، إذ كان يستبدل كلمة 9)الرمحن:  ﴾َوَأِقيُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َواَل ُتْخِسُروا اْلِميَزاَن﴿

َواَل ُتْخِسُروا لسان َوَأِقيُموا اْلَوْزَن ِبال»القسط باللسان، ويقرأ اآلية على النحو التالي: 

حيث كان من دأب ابن مسعود أن يستبدل الكلمات الغامضة بكلماٍت  ،«اْلِميَزاَن

أوضح. فهل تعلمون من أين حصْلُت على هذه املعلومة؟ أنا مل أحصل عليها من املصادر 

 ،«إحياء العلوم»اخلاّصة مبوضوع القراءات، وإنَّما عثرت عليها يف كتاب البيع من 

 ملصادر األخرى. للغزالي، وهي غري موجودة يف أّي مصدٍر من ا

أذكر لكم مثااًل آخر، وبطبيعة احلال أنا إمنا أبوح لكم بهذه األمور بوصفي 

زمياًل لكم، وال أريد بها أن أتبجَّح أو أتكبَّر عليكم. التفتوا إىل هذه اآلية 

 ﴾اِئِبَيْخُرُج ِمْن َبْيِن الصُّْلِب َوالتََّر*  ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفٍق﴿الكرمية، حيث يقول تعاىل: 

(. عندما تراجعون التفاسري املوجودة بشأن هذه اآلية ستجدون مجيع 7ـ  6)الطارق: 

املفسِّرين يقولون: إن الصُّْلب يعين صلب الرجل، والرتائب تعين ترائب املرأة، 

ويفسِّرونها بأنها أضالع صدر املرأة. هذا ما قاله مجيع املفسِّرين من املتقّدمني 

لنظرية تضع احملقق أمام إشكال علمي؛ إذ العلم ال يتوافق مع هذه واملتأّخرين. وهذه ا

النظرية، سواء يف ذلك العلم اجلديد والعلم القديم. فحّتى ابن سينا قال بعدم صحة 

إىل أن املرأة ال مين هلا. فاملين  «القانون»هذا الكالم، وقد ذهب ابن سينا يف كتاب 

 من الرجل فقط. 

أساتذة اجلامعة، وقال لي: مل أستِطْع إقناع الطالب وذات يوم اتَّصل بي أحد 

برأي املفسِّرين يف هذا الشأن، وذهبت كّل حماوالتي يف االستشهاد بأقوال العلماء 

 واألطّباء أدراج الرياح. 

وعلى املستوى الشخصي راجْعُت ما يقرب من الثالثني تفسريًا حول تفسري هذه 

 يف تفسري ابن كثري، حيث نقل كالمًا عن اآلية، ومل أعَثْر على شيٍء جديد، إاّل
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التََّراِئُب الضّحاك ـ وهو من مفسِّري القرن اهلجري الثاني، وهو من التابعني ـ، إذ يقول: 

، مبعنى ما كان من العظام زوج. فالرتائب مجع تريبة َبْيَن الثَّْدَيْيِن َوالرِّْجَلْيِن َواْلَعْيَنْيِن

طفال املتقاربة أعمارهم، والذين يلعبون بالرتاب معًا، من الرتب، ويطلق لغًة على األ

 وعليه فالرتب مشتّق من الرتاب. 

إذن فكلمة الرتيبة جتمع على ترائب، وتطلق على العظام املوجودة يف اجلسم 

 . التََّراِئُب َبْيَن الثَّْدَيْيِن َوالرِّْجَلْيِن َواْلَعْيَنْيِنعلى شكل أزواج. من هنا يقول الضحاك: 

وبذلك ساعد قول مفسِّر على حّل مشكلتنا، وهذا ال يكون إاّل من خالل 

 . (2)«التتبُّع. من هنا فإن من وظائفكم اخلطرية ـ بوصفكم من احملقِّقني ـ هو التتبُّع

 

 ــــــ مواجهة الشّك والشبهة

مل يكن الشيخ معرفت خييف الباحثني وطالب العلوم الدينية من التعّرض 

الوقوع يف الشبهة، وإمنا كان يعلمهم كيفية التعامل مع الشّك واالستفهام. للشّك أو 

كما كان يأبى على الدوام حمو صورة املسألة، ويسعى إىل تقوية األذهان واألفكار؛ 

ومن ذلك  ،لتغدو قادرة على حّل املسائل. ومن هنا فقد صرَّح يف كلماته بهذه املسألة

، واليت ُيراد منها أن تؤّدي إىل اليقني، إمنا تنطلق إن احلركة باجتاه التحقيق»قوله: 

من الشّك. فلوال الشّك ملا كان هناك َمْن ينشد اليقني، فاليقني إمنا يأتي يف أثر 

ألن الشّك هو الدافع حنو حتصيل اليقني، ولذلك جند مجيع العلماء بدأوا  ؛الشّك

ال ُيكلِّف نفسه عناء  مجيع حركاتهم العلمية من الشّك. والذي ال يكون عنده شكٌّ

البحث والتحقيق، ولذلك ال حيصل على ذلك اليقني املنشود أبدًا. وامللفت لالنتباه أن 

القرآن الكريم يف األساس يؤكِّد على ضرورة أن ال يقبل املؤمن شيئًا إاّل بعد التأمُّل 

يف قوله تعاىل: والتفكري، مبعنى أن عليه أن يفكِّر ثم يتبنَّى ما ُيْطَرح عليه. فمثاًل: 

( يقول 44)النحل:  ﴾َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن﴿

تعاىل: إن على النيّب أن يبيِّن، وعلى الناس أن يتدبَّروا ويفكِّروا يف بيان النيّب، وكان 

 ، ولكّنه مل يُقْل ذلك. «يؤمنون مبا تقوللعّلهم »بإمكان اهلل أن يقول: 

وأساسًا إن منهج دين اإلسالم منهج حتقيقي وعقلي، واإلسالم يريد للمؤمن 
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 احلقيقي أن يتعاطى مع املسائل بشكل علمي وفكري. 

وبطبيعة احلال فإن التعّبد باإلسالم َحَسٌن بالنسبة إىل البعض، وال إشكال فيه. 

تعبِّدين، وأنهم سيدخلون اجلنة َحْتمًا. َبْيَد أن الذي يريده اهلل وال َشكَّ يف حسن عاقبة امل

عن وجود مطمئّن بأن التفكري  يفوق هذا األمر، وإن هذا الكالم إمنا هو صادٌر

الصحيح سيهدي إىل احلقيقة َحْتمًا. وليس األمر بأن يضع القرآن نفسه يف مغّبة 

 . (3)«حصول شيء من ذلك إعراض الناس عنه بسبب تفكريهم؛ الطمئنانه بعدم

 ،«كيهان أنديشه»يف بعض األحيان كان َيِفُد إىل قم املقّدسة، وإىل مكتب 

بعض األشخاص من البلدان األخرى؛ وذلك للقاء أعضاء اهليئة التحريرية، واحلصول 

الربوفسور »على إجابات عن بعض الشبهات العالقة يف أذهانهم. وكان من بني هؤالء 

، مرتجم القرآن إىل اللغة الروسية، وقد ادَّعى أن ترمجته دقيقٌة وخالية «نوري عثمانوف

لقد قرأُت »من اإلشكاالت الواردة على بعض الرتمجات الفارسية، وكان يقول: 

االنتقادات اليت أوردها عدٌد من الناقدين، من أمثال: السيد بهاء الدين خرمشاهي، 

ترمجيت خاليًة من تلك اإلشكاالت.  على ترمجات القرآن، وحبمد اهلل فقد وجْدُت

ولكّني مع ذلك أواجه يف الرتمجة بعض املشاكل أحيانًا، وال أستطيع التغلُّب عليها 

 ﴾الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوى﴿آياٌت من قبيل:  :وإدراكها بالذهنية الراهنة، ومن ذلك

لزم من  «اجللوس»واء مبعنى (. فما هو السبيل إىل تفسريها؟ إذ لو فسَّرنا االست5)طه: 

 . «ذلك القول بالتجسيم

وقد استمع الشيخ معرفت إىل كالمه برحابة صدٍر، ثّم أجابه قائاًل: إن 

يف اللغة العربية ال يعين اجللوس دائمًا، كما ال يستعملها املتكلِّم العربي  «االستواء»

؟ وما هو «العرش»ن يف مطلق معنى اجللوس، وعلينا أن نعلم قبل ذلك ما هو املراد م

؟ فلو قلنا بأن العرش والكرسي هو هذه األدوات املعهودة اليت «الكرسي»املراد من 

جيلس عليها امللوك والناس لزم من ذلك أن يكون االستواء مبعنى اجللوس، وأما إذا 

كنايًة عن التدبري كان معنى االستواء هو االستيالء والسلطة. وبعد  «العرش»اعتربنا 

واب انتقل األستاذ معرفت إىل بيان متشاِبهات القرآن، ونقل عن الزخمشري هذا اجل

ْحَكمات حتوََّلْت بفعل التفسري املشوَّه إىل : إن بعض اآليات اليت كانت من امُلقوله
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 متشاِبهات. 

أجاب عنها األستاذ معرفت بسعة و ،أسئلة أخرى «الربوفسور عثمانوف»ثم طرح 

منها. األمر الذي دعا الربوفسور عثمانوف إىل االعرتاف صدٍر، ومل ُيْبِق على شيٍء 

قائاًل: لكي يدرك امَلْرء املسائل اليت ذكرمتوها عليه أن يبدأ التعلُّم من جديد يف 

 . (4)مدارسكم الدينية

 

 ــــــ أسلوب التحليل النقدي

كان الشيخ معرفت شديد التمّسك مبنهج التحقيق النقدي، وكان يقول بشأن 

 هذا املنهج: يف مقام استعراض آراء اآلخرين ميكن العمل بثالثة أساليب: 

، مبعنى تشويه آراء اآلخرين. ويف هذا األسلوب يبدأ «اهلدم»: أسلوب األول

ـ بنقد آراء اآلخرين، ويعمل  احملقِّق عمله ـ يف كل مسألة أو موضوع يريد التحقيق فيه

على استعراض آراء اآلخرين على نطاق واسع، والرتكيز على النواقص والعيوب فيها، 

 دون أن يبدي شيئًا من عنده.

وكان مساحته يرى هذا األسلوب خاطئًا، وكان يقول: إن آفة هذا األسلوب 

يب، وال يرتك تكمن يف أن احملقِّق يصرف وقته وطاقته يف جمّرد التشويه والتخر

 لنفسه فرصة اإلبداع واالبتكار واإلنتاج الفكري. 

: أسلوب البناء واإلحكام، مبعنى اخلوض يف الرأي املختار، والعمل على الثاني

 دعم مبانيه. 

إن احملقِّق من خالل انتهاجه هلذا األسلوب يعمل قبل كل شيء على التوّجه حنو 

دقيقة، ليقوم بعد ذلك بفرز الرأي األرجح  خمتلف اآلراء، ويبادر إىل دراستها دراسًة

واألقوى من بينها، ومن ثم يعمل على تدعيم مبانيه، ويسوق له أدّلة وبراهني وشواهد 

متقنة. وأضاف مساحته قائاًل: إن هذا األمر حيتاج ـ بطبيعة احلال ـ إىل مقدرة علمية 

أستاذنا العظيم السيد عالية، وإن من العلماء الذين كانوا ينتهجون هذا األسلوب هو 

 اخلوئي. 

لقد كان السيد اخلوئي يف بيان املسائل قلَّما يتعرَّض آلراء اآلخرين، وإمنا 
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كان يف كّل مسألٍة يتَّجه مباشرة إىل الرأي األصيل والقوّي فيها، وجيهد يف العمل 

على تدعيمه وتقويته. وإذا اقتَضْت الضرورة أحيانًا جلأ إىل ذكر رأٍي أو رأيني 

خمالفني. وكان يف الغالب يذكر رأي احملقِّق النائيين أو السيد اإلصفهاني، وكان 

بعض »، وعن السيد اإلصفهاني بـ «الشيخ األستاذ»السيد اخلوئي ُيعبِّر عن النائيين بـ 

 . «احملقِّقني

وكان الشيخ معرفت يقول: إن هذا األسلوب أسلوٌب حتقيقي للغاية؛ ألن احملقِّق 

 ته يف جمّرد شرح وتدعيم الرأي املختار، دون تضعيف اآلراء األخرى. يصرف فيه طاق

: أسلوب يف غاية التعقيد، وكان هذا هو األسلوب الذي ينتهجه الشيخ الثالث

هادي الطهراني، وهو من املعاصرين لآلخوند اخلراساني. وكان الشيخ حممد رضا 

يف كربالء ـ إذا أراد اجلرقوئي ـ وهو من احلكماء والفالسفة والعلماء الكبار 

حتصيل آراء الشيخ هادي الطهراني يدرس مّدًة على يد الشيخ علي الرامهرمزي، رغم 

 أنه أعلم منه؛ ألنه كان شديد الشغف بالشيخ هادي الطهراني. 

رقوئي ذات مّرة: ليست العربة بأن يقوم املرء اجللقد قال لي الشيخ حممد رضا 

بأن تكون إذا هدْمَت قادرًا على البناء، فتكون )هادمًا بهدم آراء اآلخرين، إمنا العربة 

بانيًا(، وكان يقول: مل يكن َمْن هو قادٌر على هذا األسلوب غري الشيخ هادي 

الطهراني، حيث كان يستطيع حتويل األكواخ املتداعية إىل قصور شاخمة. وقد 

 لة. ذكر لذلك الكثري من األمثلة. وهنا سأذكر لكم واحدًا من تلك األمث

إن من تلك املوارد مسألة التعارض يف األراضي الشاسعة األبعاد. إن هذه 

األراضي الزراعية الكبرية إذا كانت خاليًة، وأراد املكلَّف أن يقيم عليها أو يصّلي 

 فيها وما إىل ذلك، هل ُيشرتط يف ذلك احلصول على إذن صاحبها أم ال؟ 

بني العلماء والفقهاء منذ الِقَدم. وقد هذه من املسائل اليت احتدم اخلالف حوهلا 

ذهب األغلب إىل وجوب احلصول على إذن صاحبها. وتبدو املشكلة إذا كان صاحب 

كًا، وهنا يغدو احلصول على اإلذن والرضا ِراألرض من خارج املذهب أو كان ُمْش

مشكاًل. ومن هنا ذهب أكثر الفقهاء إىل القول باالحتياط، وعدم الصالة يف مثل 

 ه األراضي. هذ
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َبْيَد أن للشيخ هادي الطهراني يف هذه املسألة بيانًا يف غاية الدّقة، وهو يستحق 

اإلشادة حّقًا، إذ يقول: إن هذه املسألة أساسًا من األمور اليت تقوم على الَقْصد، وإن 

 ذات القصد الذي يشرتط هنا هو الذي حيدِّد جهة امِلْلكية يف ذلك الشيء. 

املزارع لو سحب جمرًى للماء من جمرى أكرب؛ إلرواء زرعه، فحيث مبعنى أن 

يكمن احلّل يف هذه اجلهة يتّم حصرها بهذه اجلهة فقط، فإذا أرْدَت الوضوء من هذا 

اجملرى، حبيث ال ُيَعّد وضوؤك أو تصّرفك خمالفًا ومعارضًا لتلك اجلهة وذلك الَقْصد، 

اجة إىل اشرتاط أخذ اإلذن منه؛ ألن مل يكن للمزارع شأٌن يف ذلك أصاًل، فال ح

ملكيَّته مل تتعلَّق بهذه اجلهة. وهكذا األمر بالنسبة إىل األرض. ومن هنا فإن هذا هو 

الذي حيدِّد امللك يف إطار تصّرفنا أو تصّرف اآلخرين. فهذه املسألة هي اليت حتدِّد ما 

ملالك بعدم الرضا ال يكون إذا كان األمر حيتاج إىل إذٍن أو ال، وعليه حّتى لو صرَّح ا

 . (5)عدم رضاه معتربًا

 

 ــــــ التدقيق والتحقيق

إن من اخلصائص اليت يتمتَّع بها الشيخ معرفت يف البحوث القرآنية الدّقة وُبْعد 

الرؤية وعمق الفكرة. كان مساحته يقول: إن ما ُنسب من القول إىل بعض كبار 

اليت حيتاج إليها اإلنسان، وأْن ليس هناك  العلماء باشتمال القرآن على مجيع العلوم

: إن نسبة مثل هذا وثانيًا: جمّرد اّدعاء جزايف؛ أّواًلعلٌم جتاهل القرآن ذكره، إّنما هو 

االّدعاء إىل العلماء الكبار ال أساس هلا من الصّحة، كما نسب ذلك إىل أبي حامد 

، من العلوم التدبريية الغزالي، من القول بأن القرآن قد اشتمل على مجيع العلوم

والنجوم والطّب وكّل ما ُيطَلق عليه عنوان العلم. إن نسبة مثل هذا الكالم إىل رجل 

عظيم مثل: الغزالي ال ميكن قبوهلا حباٍل؛ وذلك الستبعاد صدور مثل هذا الكالم 

 االعتباطي عن أصحاب الفكر والفضيلة، وأبو حامد من أكابر علماء املسلمني. 

لي: إذا أَرْدنا أن نفهم القرآن الكريم فهمًا صحيحًا فال ُبدَّ من يقول الغزا

اإلحاطة جبميع العلوم البشرية، مبعنى أن هناك ضرورًة لتحصيل العلوم واملعارف 

البشرية املتنّوعة لفهم ومعرفة مجيع أبعاد القرآن وأعماقه. ثم يستنتج ويقول: إن هذا 
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وال سيَّما يف القرن اهلجري الثاني والثالث ـ  هو الذي دفع املسلمني يف صدر اإلسالم ـ

إىل حتصيل خمتلف أنواع العلوم اليت كان حيتاجها اجملتمع البشري آنذاك، وذلك 

لغرض فهم القرآن، مبعنى أن الناس؛ لكي يدركوا عمق املطالب القرآنية ومجيع 

ع العلوم. وعليه األسرار واإلشارات الكامنة فيه، كان ال ُبدَّ هلم من التعرُّف على مجي

فإّن ما نقوله من أن القرآن منشٌأ جلميع العلوم اإلنسانية نعين به إجياد الدافع لدى 

 املسلمني لتحصيل مجيع العلوم واملعارف. 

كما توّصل الشيخ معرفت، من خالل دّقته يف الظرائف القرآنية وكلمات 

ادها أن القرآن ال ميكن أن املفسِّرين واحملقِّقني يف العلوم القرآنية، إىل نتيجٍة مف

 يكون حّتى كتابًا يف علم التاريخ. 

وقال مساحته، نقاًل عن سيد قطب: إن القرآن عندما يقّدم تقريرًا تارخييًا 

يتعاطى مع ثالثة عناصر، وهي: عنصر الزمان؛ وعنصر املكان؛ وعنصر البطولة. إن 

التاريخ، فلو كتب املؤّرخ  هذه العناصر الثالثة األساسية يف غاية األهمِّية لكتابة

 حادثًة، وأغفل فيها واحدًا من هذه العناصر الثالثة، يكون ما كتبه ناقصًا. 

يقول سيد قطب: إن القرآن ال يتعرَّض إىل ما يتعرَّض له املؤرِّخون؛ ألن املؤرِّخني 

خيتلفون فيما بينهم يف حتديد الزمان واملكان والشخصيات )اليت تأخذ دور البطولة(، 

كما خيتلفون فيما بينهم من منطلقات عصبية أيضًا. ومن هنا جند القرآن الكريم، 

بعد بيان قصة أصحاب الكهف، وإشارته إىل االختالف يف الروايات بشأن عددهم، 

 ُقْل َربِّي َأْعَلُم ِبِعدَِّتِهْم َما َيْعَلُمُهْم ِإالَّ﴿: |ينقل قول اهلل سبحانه وتعاىل لنبيِّه األكرم

 (. 22)الكهف:  ﴾َتْسَتْفِت ِفيِهْم ِمْنُهْم َأَحدًا َواَل ِمَراًء َظاِهرًا ُتَماِر ِفيِهْم ِإالَّ َقِليٌل َفاَل

بل يذكِّر اهلل حّتى باختالف أقوال اآلخرين يف عدد السنني اليت اختفى ونام 

ٍة ِسِننَي َواْزَداُدوا َوَلِبُثوا ِفي َكْهِفِهْم َثاَلَث ِمَئ﴿فيها أصحاب الكهف، إذ يقول تعاىل: 

 (. 25)الكهف:  ﴾ِتْسعًا

واضحة؛  ﴾َواْزَداُدوا ِتْسعًا﴿يضيف الشيخ معرفت يف هذا الشأن قائاًل: إن عبارة 

ألن السنوات الثالمثائة كانت يف ضوء التاريخ الشمسي، وحيث كان املخاطبون من 

 يف هذه اآلية العرب كان هناك احتمال أن يتبادر إىل الذهن أن حساب عدد السنني
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فأمر اهلل بإضافة تسع سنوات؛ لتكتمل عّدة  ،على طبق النظام القمريهو إمنا 

السنني؛ ألن كّل مئة وثالث سنوات قمرية تعادل مئة سنة مشسية. َبْيَد أن اهلل بعد بيان 

الكهف: ) ﴾ُقِل اهلُل َأْعَلُم ِبَما َلِبُثوا﴿هذه الرواية الشائعة ُيبادر إىل االستدراك والقول: 

(. وعليه فإن القرآن الكريم ال يريد البّت يف هذه املسألة، أو احلديث عنها بضرس 26

قاطع، وإمنا يريد توظيف ما هو دائٌر بني أهل الكتاب وسائر الناس من الكالم، 

وذلك لبيان األغراض املتعالية. َبْيَد أن البعض مل يلتفت إىل هذه الناحية، ورأى أن عدة 

ة هي اليت متثِّل العدد القطعي للسنوات اليت قضاها أصحاب الكهف الثالمثائة سن

البثني يف كهفهم، ونسبوا ذلك إىل اهلل، كما نقل ذلك يف الكتب التفسريية، ومّت 

 )أصحاب الكهف(.  «مردان آجنلس»االستناد له يف املسلسل التلفزيوني اإليراني 

قد انتهى  «دقيانوس»ألول وقد ورد يف دائرة املعارف الربيطانية: أن امللك ا

م. وقد 450فقد انتهت سلطته عام  «تريدوس»م، وأما امللك الثاني 251سلطانه سنة 

ذكرت هذه املوسوعة أن الفرتة الزمنية بني هذين امللكني تقدَّر مبئيت سنة. إن الذي 

يقرأ هذا التقرير التارخيي يتوّهم وجود التعارض يف القرآن الكريم، وَتِرُد إىل ذهنه 

من األساس؛ شبهة يف هذا الشأن. يف حني أن أدنى تدقيق يف هذه القصة يدفع الشبهة 

ألن القرآن ال يريد الدخول يف التفاصيل واجلزئيات التارخيية، بل كل مراده من رواية 

 . (6)القّصة إيصال العربة، وتوجيه اإلنسان وهدايته إىل ما فيه الرشاد والكمال

 

 ــــــ اإلبداع

لقد كان الذهن الوّقاد واحمللِّل الذي يتمتَّع به األستاذ معرفت عنصر إبداع 

ابتكار متواصل يف العملية التنظريية. وقد اتَّصف بالشجاعة واجلرأة اخلاصة يف إبداء و

اآلراء البديعة واالستنباطات اجلديدة حّتى اليوم األخري من أيام حياته. وال ميكن لنا 

املهرجان الثامن ملشروع تكريم الباحثني األوائل »أن ننسى ذكرى حضوره األخري يف 

 . «يف جمال الدين

كنُت، بوصفي مدير املهرجان املذكور طوال مراحل انعقاده على مدى مثاني و

سنوات، أدعو على الدوام شخصيتني ألداء دور املتحدِّث باسم املهرجان، وهما: الشيخ 
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 معرفت، والشيخ أستادي. 

وقد كان الدافع وراء االعتماد على هذين الشخصني احملرتمني يكمن يف 

ومقبوليتهما بني الباحثني واحملقِّقني يف العلوم الدينية، : شعبيتهما أحدهماأمرين: 

 : تواضعهما وعدم سعيهما خلف األغراض الشخصية والفئوية. وثانيهما

لقد كان هذان العزيزان احملرتمان يفيضان علينا مبا جيود به كّل واحٍد منهما 

د به حبسب ختصُّصه وخصائصه. وكانا يف كّل عام يرسالن إىل املهرجان ما جتو

قرحيتهما من املوضوعات اجلديدة. وكان الشيخ األستادي خيوض عادًة يف مسائل 

األخالق، وينصح الباحثني يف الشأن الديين برعايتها. وأما الشيخ معرفت ـ بوصفه 

شخصّيًة قرآنية ـ فكان يسعى إىل البحث عن األساليب املطلوبة واملناسبة للتحقيق يف 

 قني إىل اللطائف والظرائف القرآنية. القرآن، ويلفت عناية احملقِّ

لّبى األستاذ  «تكريم احملقِّقني األوائل يف جمال الدين»يف املهرجان الثامن لـ 

معرفت دعوتنا برحابة صدٍر، وكان أول احلاضرين إىل مقّر إقامة املهرجان. وعندما 

وم يف لقد فكرُت الي»أخذ مكانه خلف امليكرفون قال، بعد بيان مقّدمة مقتضبة: 

من العناوين اليت  املوضوع الذي أمحله إليكم بضاعًة مزجاة، وقد خطر يف ذهين عدٌد

طاملا شغَلْت فكري وشكََّلْت لي هاجسًا على الدوام، وكانت تقّض مضجعي بشكٍل 

متواصل، حّتى توصْلُت يف نهاية املطاف إىل بعض النتائج بشأنها، ورأْيُت أن أمحل 

افعًة للهواجس الفكرية اليت عرَضْت لي، وقد تعرض لكم هذه احللول بوصفها ر

لكم أيضًا. ولذلك رأْيُت أن أطرحها اليوم عليكم، كما هو دأبي يف طرح مثل هذه 

األمور يف األوساط العاّمة... وبطبيعة احلال، فأنا ال أطرحها إاّل يف األوساط العلمية 

، ولكّنين مل أنشرها اليت يكون احلضور فيها من العلماء والفضالء من أمثالكم

مكتوبًة حّتى هذه اللحظة، فأنا ما مل أطرح املسألة يف األوساط العلمية ألكثر من 

 . «مّرٍة ال أنشرها مكتوبة أبدًا

ثّم استطرد الشيخ معرفت يف طرح االستعانة بالروايات يف تفسري القرآن، قائاًل: 

إن الرجوع إىل الروايات لفهم القرآن يكون على شكلني؛ فتارًة تروم إسقاط املعنى »

على اآلية معتمدًا على الرواية. وهذا خطًأ؛ إذ ينبغي بالقرآن أن يكون هو املعبِّر عن 
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نفسه، وأما أن تكون الرواية هي َمْن يفّسر القرآن فكاّل وحاشا. فالقرآن هو الذي 

(. كما وصف نفسه يف 138)آل عمران:  ﴾ا َبَياٌن ِللنَّاِسَهَذ﴿يصف نفسه بالقول: 

 . «التبيان»، و«النور»، و«البصائر»مواضع أخرى بتعبريات من قبيل: 

أما إذا كان رجوعك إىل الرواية لغرض أن جتعلك يف مناخ يفتح أمامك فضاء 

 يساعدك على فهم اآلية بنفسك فهذا هو األسلوب الصحيح. 

سلوب القرآن هو أسلوٌب خطابي، وليس أسلوبًا كتابيًا. وإن من الواضح لنا أن أ

، من خصائص األسلوب اخلطابي أن يعتمد املتكلِّم على ذهنّية املخاَطب اخلاّص

 خبالف األسلوب الكتابي الذي جيب أن ال يعتمد على ذهنية املخاَطب. 

وحيث إن أسلوب القرآن أسلوٌب خطابي فقد اعتمد على ذهنية املخاَطب 

اّص، وعلى القرائن املتوفِّرة يف زمان وحال اخلطاب. فإذا أرْدَت أن تفهم القرآن اخل

ليك الذهاب إىل ذلك املخاَطب اخلاّص؛ لتجالسه وتستمع إىل آياته؛ لكي تفهمها ع

منه، وعليك أن تتحّلى بتلك الذهنية اليت كان ميتلكها املخاَطبون يف عصر نزول 

 القرآن. 

يف أن تأخذ بيدك إىل مرابع العرب قبل ألف وأربعمائة إن دور الروايات يكمن 

سنة، حيث كانوا هم املخاَطبون باآليات، ومتنحك ذهنّيًة شبيهة بذهنّيتهم، وتضعك 

 . (7)«يف أجواء تساعدك على فهم املسائل من ذات القرآن

 

 ــــــ الفقاهة والبحث القرآني

إن ما ذكرُته حتى اآلن يعكس إحاطة األستاذ معرفت بالقرآن والعلوم القرآنية. 

وبطبيعة احلال فإن للبحث القرآني منزلة سامية، وإن األنس بالقرآن ـ بوصفه كالمًا 

مساويًا ـ يعين جمالسة ومصاحبة الباري تعاىل واملصدر الرئيس لفهم األحكام 

 واملعارف اإلهلية. 

لكتاب والكالم اإلهلي لألسف الشديد أصبح يف اجملتمع َبْيَد أن هذا ا

اإلسالمي مهجورًا، بل مل حيصل على مكانته املناسبة، حّتى يف احملافل العلمية 

للمسلمني، وكأّن مفسِّر القرآن واحملقِّق يف العلوم القرآنية ال يستطيع ـ بل ال ينبغي له ـ 
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د بعض األفذاذ من الفقهاء إىل اخلوض أن يتدخَّل يف املباحث الفقهية. ومن هنا لو عم

يف املباحث القرآنية ُعّد ذلك مغمزًا عليهم من قبل بعض العقول القاصرة، حّتى 

يضطّرهم الضغط إىل ترك العمل يف منتصفه، وما القصة املأساوية لتفسري البيان، 

 للسيد اخلوئي، إاّل منوذجًا واحدًا من هذه احلقيقة. 

يخ معرفت بوصفه حمقِّقًا بارزًا يف العلوم القرآنية، وعلى الرغم من شهرة الش

األمر الذي طغى على توجُّهه الفقهي واالجتهادي، َبْيَد أنه مع ذلك ميتلك منهجًا 

ومدرسة خاّصة يف املسائل الفقهية أيضًا. وقد امتاز مساحته بهذه املدرسة من أقرانه 

 ومعاصريه. 

استمرارًا ملنهج وأسلوب املصلحني  لقد كان فهم الشيخ معرفت للفقه والفقاهة

الكبار يف العصور األخرية، وكان يعترب الطريق الصحيح لتطبيق األحكام املتطابقة 

 مع مقتضيات الزمان واملكان َرْهنًا بفهمها وإدراكها بشكٍل صحيح. 

الذي أصدرناه مبناسبة الذكرى  ،«كيهان أنديشه»ويف العدد اخلاص جمللة 

، طلبنا من الشيخ معرفت أن خيتار موضوعًا بهذه &ام اخلميينالسنوية لرحيل اإلم

املناسبة، وأن يساهم مبقاٍل يف ذلك العدد. فقدَّم لنا مساحته موضوعًا حتت عنوان 

ورحَّْبنا بذلك. ويف صدر هذا البحث  ،«الواقعية يف الرؤية الفقهية لإلمام اخلميين»

ـ  «ة األحكام الشرعية للمصاحل الواقعيةَتَبعّي»حتدَّث ـ مبناسبة بعض اإليضاحات بشأن 

إن الفقيه القدير هو الذي يبحث يف املسائل الشائعة برؤية »عن مقدرة الفقيه، قائاًل: 

واقعية. والفقيه هو الذي يتوّجه إىل املصادر الفقهية متسلِّحًا بهذه الرؤية. وهذا هو الذي 

يه هو الذي حييط جبميع جوانب . إن الفق«َشمِّ الفقاهة»ُيعبَّر عنه يف املصطلح بـ 

الشريعة على حنٍو كامل. وجيب على الفقيه أن يكون مدركًا ومستوعبًا ملالكات 

 . (8)األحكام الشرعية ـ باستثناء العبادات ـ بشكٍل جّيد

 لقد كان لدى الشيخ معرفت توضيحان بشأن املعامالت والعبادات:

 : عبارة عن تعريف املعامالت.األول

 ارة عن إمكان التعرُّف على مالكات املعامالت.والثاني: عب

إن للمعامالت يف مصطلح الفقهاء مفهومًا »وقال مساحته يف تعريف املعامالت: 
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واسعًا يشمل كّل ما له مدخلية يف النظام االجتماعي واالقتصادي والسياسي واإلداري 

عمال اليت ال يف حياة اإلنسان، ويكون حباجة إىل برجمة وختطيط. واملراد بذلك األ

حيتاج القيام بها إىل قصد التعبُّد، وإْن كان قصد التعبُّد فيها ينطوي على املزيد من 

 . «الثواب

إن العبادات »وقد أكمل األستاذ معرفت إيضاحه من خالل العبارة التالية: 

وحدها هي اليت تكون مالكاتها غري واضحة، وال ميكن لشخٍص أن حييط جبميع 

يف كّل واحد من العبادات بشكٍل دقيق. إال أن سائر األحكام  األسرار الكامنة

الشرعية قابلة لإلدراك، وميكن توقُّع مالكاتها. وكان الفقهاء الكبار ـ وال سيَّما 

املتقدِّمون منهم ـ يسَعْون إىل حتصيل مجيع أبعادها ومالكاتها. وقد أصابوا جناحًا يف 

 . «هذا املسعى

العامل اإلسالمي، يف باب املعامالت )باملعنى لقد ذهب كبار الفقهاء يف 

األخّص(، إىل االعتقاد بأن الشارع املقدَّس قد اكتفى ببيان األصول. فكّل معاملة 

عقالئية حتدث يف كّل عصٍر، ويستحسنها العقالء ويصحِّحونها، يصحِّحها الشَّْرع، 

 ويعمل على إمضائها أيضًا. 

للشَّْرع يف ما يتعلَّق مبوضوع املعامالت وبعد ذكره لألصول العاّمة املنظورة 

وعلى هذا األساس فإن املعامالت اليت يرتاضى عليها عقالء »ُيضيف مساحته قائاًل: 

 . «العامل تقع مشروعًة، سواء أكانت بني شخصني أو انعقدت ضمن املعاهدات الدولية

لشَّْرع، وما إذا وبعد اإلشارة إىل اختالف آراء الفقهاء يف نوع املعامالت املنشودة ل

كانت حمدودة وحمصورة بتلك األنواع اليت كانت شائعًة يف عصر الشارع، أو تشمل 

لقد درس فقهاء »مجيع املعامالت العقالئية يف كّل األعصار واألمصار، قال مساحته: 

السََّلف املعامالت الشائعة يف عصورهم يف َضْوء هذا األسلوب )الشمول اإلمضائي(، 

، وقاموا بتصحيحها. «أوفوا بالعقود»ظّل بعض الشرائط مشمولة لقاعدة  واعتربوها يف

ومل خيُطْر بباهلم أبدًا ضرورة أن تكون املعامالت اليت كانت شائعًة يف شبه اجلزيرة 

العربية ـ وما كانت عليها من احلياة البسيطة اخلالية من التعقيد ـ هي اليت حتكم 

 . (9)«يف مجيع املراحل التارخيية طريقة املعامالت اليت حيتاجها الناس
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إىل الفقه ال ينحصر بعلماء الشيعة  نظرةوبطبيعة احلال فإّن هذا النوع من ال

فقط، بل هلا جذوٌر تارخيية طويلة بني أهل السّنة. وقد وجد كبار املصلحني منهم، 

كالشيخ حممد عبده وحممد بشري اإلبراهيمي، يف هذا األسلوب طريقًا مناسبًا حلّل 

 املشاكل، وذلك من خالل جعل أحكام اإلسالم مواكبة ملقتضيات الزمان واملكان. 

لقد كان الشيخ معرفت فريدًا يف شجاعته وصراحته يف بيان احلقائق. فقد 

كان، رغم احرتامه وتقديره لكبار العلم والدين، إذا توّصل إىل استنباٍط جديد بادر 

من تصنيفه ضمن املفسِّرين واألساتذة إىل اإلعالن عنه دون حتفُّظ. وعلى الرغم 

املختّصني يف العلوم القرآنية، إاّل أن علمه ال ينحصر بهذه الناحية فقط. وكان يعترب 

من املنظِّرين يف سائر العلوم األخرى، من قبيل: علم الكالم، والفقه، أيضًا. األمر 

تلف العلوم الذي أضفى عليه صفة املوسوعية والقدرة اخلاّصة على الربط بني خم

َدْور املوسيقى يف تالوة »املتنّوعة، كما يبدو ذلك من فتحه بابًا جديدًا يف حبث 

بعد نقل الروايات بشأن التأثري العجيب لآليات القرآنية املوزونة واملتناغمة  ،«القرآن

على املخاَطبني، وال سيَّما يف عصر نزول الوحي، إذ حتدَّث قائاًل: إن هذا الكالم 

واملوزون إمنا ُيظهر مجالّيته الفّنية والتصويرية عندما يكون القارئ مطلعًا  املتناسق

على تناغم ونظم القرآن وفّن املوسيقى، ومن هنا ُيذكِّر بالروايات الشريفة الواردة يف 

 هذا الشأن، ومنها: 

 . (10)«ليس مّنا َمْن مل يتغنَّ بالقرآن»ـ 

 . (11)«رآن فليس مّناتغنُّوا بالقرآن، فَمْن مل يتغنَّ بالق»ـ 

ومن ثم ينتقل األستاذ معرفت بهذه املناسبة إىل حبث املوسيقى من الزاوية 

هل املوسيقى حراٌم يف ذاتها؟ فنكون حباجة إىل إباحتها يف املوارد »الفقهية، ويقول: 

املستثنيات )من قبيل: تالوة القرآن، واحَلْدي، واألعراس، وما إىل ذلك( إىل دليل 

 «اللَّْغو»و «اللَّْهو»نها ليست حرامًا من األساس إاّل إذا اقرتنت بعنوان خاّص، أم أ

 . (12)«مما يؤّدي إىل االحنراف؟ ،«الباطل»و

وبعد بيان األستاذ معرفت لألدّلة املتوفِّرة يف النصوص اإلسالمية بشأن هذين 

مل َيِرْد يف أيٍّ من األجوبة »الرأيني املذكورين، ومناقشتها، يصرِّح برأيه املختار قائاًل: 
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باملطلق، إاّل إذا اقرتن بعناوين حمرَّمة.  «الغناء»[ حتريم ^]الصادرة عن األئّمة األطهار

فعلى سبيل املثال: لو قيل صراحًة: إن املوسيقى حراٌم لكانت حرمتها الذاتية ثابتة ال 

ن السؤال القائل: حمالة. ولكّن التحريم ورد على صيغٍة أخرى، حيث قيل يف اجلواب ع

. من هنا فإن هذا اجلواب «أال تعلم أن اهلل قد حرَّم اللَّْهو والباطل»: «هل الغناء حرام؟»

 ُيْشِعر بأن الغناء واملوسيقى إمنا تدخل حتت عنوان احلرام إذا اقرتنت مبحرٍَّم، ال غري. 

كونه عدم رغم  فقالوا: إّننا نعترب الغناء، «إعمال التعبُّد»وإن قوَل الذين أرادوا 

هلوًا أو لغوًا أو باطاًل، حمرَّمًا، خمالٌف للظاهر متامًا، كما هو خمالٌف لقواعد 

 . (13)«وأصول فّن التحاور

وبعد ذكر بعض املؤيِّدات من الروايات يصل إىل النتيجة التالية، حيث يقول: 

وتوجيه الناس  والنتيجُة هي أن املوسيقى إذا كانت وسيلًة للتعريف بالتعاليم السامية،»

إىل فضائل األخالق اإلسالمية، مل ينطبق عليها عنوان اللهو أو اللغو أو الباطل. ومن 

هنا فإن توظيف األنغام يف تالوة القرآن ال ُيَعّد من موارد االستثناء، بل ال يكون 

 . (14)«مشمواًل لعنوان احلرام أصالًة

 

 ــــــ العلم بالفقه السياسي

معرفت صاحب أفكار وآراء جديدة يف جمال الفقه  هذا وقد كان األستاذ

يف النجف األشرف، وقد  &السياسي أيضًا. فحيث كان من تالميذ اإلمام اخلميين

توّلى عملية تعريب أحباثه يف والية الفقيه، كان مطَّلعًا منذ أمٍد بعيد على أفكار 

لكّنه مل يكن من اإلمام اخلميين، وال سيَّما منها تلك املتعلقة بالفقه السياسي. و

الصنف الذي يتوّقف عند حدود درس األستاذ، بل حيث كان يباشر التحقيق والتحليل 

 بشكٍل مستقّل كان يأتي بشذرات جديدة وفريدة. 

هـ.ش مقالًة مبناسبة الرسالة اخلاصة ملؤمتر الشيخ 1367لقد طلبُت منه يف عام 

من احملقِّقني الذين يستطيعون  املفيد العاملي. قال مساحته يف اجلواب: هناك الكثري

تلبية طلبك بهذا الشأن، أما أنا فأرى من األفضل أن أخوض يف أمٍر آخر أجده مورد 

حاجٍة ماّسة للمجتمع الراهن، ومن هنا فقد محل على عاتقه كتابة مقال حتت عنوان: 
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عيني . وبعد بيان مساحته وتوضيحه ملسألة ت«احلدود والضوابط الشرعية لوالية الفقيه»

 ،«التعيني بالنّص»، وأنها تكون على أحد شكلني: ^القيادة يف مدرسة أهل البيت

والذي خيّص عصر  ،«التعيني بالوصف»؛ و×وهو خاصٌّ بعصر حضور اإلمام املعصوم

، «توجيه اآلراء العامة»حبث مسائل جديدة ضمن العناوين التالية:  &الَغْيبة، تناول

اإلشراف ». وقال حتت عنوان: «ف والرقابة املتبادلةاإلشرا»، و«املسؤولية العامة»و

إن الرقابة )املتبادلة بني املسؤولني وأفراد الشعب( تتّم على حنو »: «والرقابة املتبادلة

متبادل، وذلك من قبل املسؤولني يف املناصب العليا جتاه َمْن يعملون حتت إمرتهم من 

أفراد اجملتمع جتاه املسؤولني  املسؤولني الصغار، ومن املسؤولني الصغار وسائر

الكبار. وتكون هذه الرقابة على حنوين: علنية ومكشوفة، يتوّلى القيام بها جهاز 

الشرطة، وجلان األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتفويض املسؤوليات اإلدارية إىل 

ة أجهزة الرؤساء واملدراء واملفتِّشني ونظرائهم؛ والنحو اآلخر: السّري واخلفّي بواسط

االستخبارات. وقد كانت هذه الطريقة معمواًل بها منذ اليوم األّول لقيام الدولة 

اإلسالمية، على ما هو واضٌح من الشواهد الكثرية الواردة يف سرية النيّب 

 . ×، وأفعال وأقوال موالنا أمري املؤمنني|األكرم

ما املسؤولني يف وأما الرقابة اجلماهريية على حسن أداء املسؤولني، وال سيَّ

املراتب العليا، فيجب أن تتّم عرب جلنة من املختّصني )اخلرباء(، يتّم انتخابها من قبل 

الشعب. وبطبيعة احلال جيب على الشعب املسلم أن يكون واعيًا ومدركًا ومتعلِّمًا، 

د وأن يتمتَّع بثقافة قوية وشاملة، وأن يسعى على الدوام إىل متابعة أخبار وأوضاع البال

والعباد، وجيب على املسؤولني يف الدولة من هذه الناحية أن يضعوا األخبار الصحيحة 

يف متناول أبناء الشعب على الدوام، ويف الوقت املناسب، من خالل وسائل اإلعالم 

والصحف؛ ليكون الناس على معرفة آنّية جبميع تفاصيل األحداث، جليلها وحقريها، 

تورة أعماهلم إىل الشعب بشكٍل دقيق وشفاف، دون إبهام أو وأن يقدِّموا يف احلقيقة فا

 غموض. 

ويف الوقت نفسه من الضروري للهيئة املنتخبة من اخلرباء واملختّصني أن تّتصف 

بالقانونية والدستورية يف مراقبتها ألداء الرؤساء والقادة واملسؤولني؛ كي تتمكَّن 
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حقائق األمور، متهيدًا الّتخاذ القرارات رمسّيًا من إبداء رأيها، وأن تطلع الشعب على 

 الضرورية واحلامسة. 

وجيب أن يتّم انتخاب هيئة اخلرباء بشكٍل كامل ودقيق. وإّن صالحية وكفاءة 

وصدق وأمانة أعضاء هذه اهليئة من األركان واخلصائص البديهية. وجيب أن يشارك 

افه؛ ألن رقابة هذه اهليئة يف هذه اهليئة خرباء من خمتلف طبقات اجملتمع وفئاته وأصن

جيب أن تستوعب مجيع أبعاد قيادة اجملتمع. وعليه ال ينبغي حصر التمثيل يف هذه اهليئة 

بطبقٍة أو فئة دون أخرى. كما ال ينبغي انتخاب أفراد ال َهمَّ هلم سوى الثناء على أداء 

 على عواتقهم. املسؤولني، دون أن يعلموا ما هي الوظيفة واملسؤولية اخلطرية امللقاة 

ويف هذا السياق ال ُبدَّ من التذكري بأهّم الفرائض االجتماعية يف اإلسالم، 

واليت تعترب من أوثق ركائز ودعامات اجملتمع، وقد ورد هذا األمر اخلطري بشكٍل 

َمْن أصبح »، أنه قال: |صارم وصريح يف التعاليم اإلسالمية، إذ ُروي عن رسول اهلل

 . (15)«سلمني فليس منهمومل يهتّم بأمور امل

ويف هذا احلديث تصريٌح بضرورة أن يكون املسلم يف تفكرٍي دائم ومستمر 

 مبصاحل املسلمني، وإاّل لن يكون واحدًا من املسلمني. 

        قلب امرئ مسلم:  عليهّن ثالث ال يغّل»أنه قال:  |ويف حديٍث آخر عنه

 . (16)«واللزوم جلماعتهم ـ3؛ املسلمني ئمةوالنصيحة أل ـ2؛ إخالص العمل هللـ 1

ب العامة بذنب اخلاصة إذا إن اهلل ال يعذِّ»أنه قال:  ×وعن اإلمام أمري املؤمنني

باملنكر  ةذا عملت اخلاّصإة، فتعلم العاّم من غري أن ًاعملت اخلاصة باملنكر سّر

 . (17)«وجلَّ ة استوجب الفريقان العقوبة من اهلل عزَّر ذلك العاّمفلم تغيِّ جهارًا

ويف اخلتام أشار األستاذ معرفت إىل املزايا واخلصائص املباركة املرتتِّبة على 

هذه الرقابة املتبادلة، باعتبارها سببًا لالرتباط الوثيق واحلميم بني قادة اجملتمع وأفراد 

 . (18)الشعب، وتوثيق ُعرى النظام السياسي واالجتماعي

، على أمل احلصول على فرصٍة أخرى إْن أكتفي هنا بهذه الفقرات املختصرة

بقي يف العمر بقّيٌة؛ ألستعرض باقًة أخرى مّما ملسُته ورأيُته من الرتاث الفكري للشيخ 

 األستاذ حممد هادي معرفت.
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الهوامش
                                                      

 

 
 



 

 

 القرآني للشيخ معرفتالرتاث 

 دراسٌة حتليلّية ونقدّية

 

 د. علي المعموري

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 نبذٌة ــــــ

يعمد الكاتب إىل استعراض أنواع الرتاث القرآني للشيخ معرفت، ويعمل على 

 تنظيمها ضمن ثالث جمموعات:

 : التمهيد، وشبهات وردود.ـ الدراسات القرآنية1

: تنزيه األنبياء، وأهل بيت النيّب، ووالية الفقيه، واجملتمع املوضوعيةـ التفاسري 2

 املدني.

 : اجلامع األثري.ـ التفسري الرتتييب3

كما رأى الكاتب أن أهّم اخلصائص املنهجية للشيخ معرفت تكمن يف ما 

 يلي:

 ـ مواجهة التقليد، واحرتام الشّك.1

 ـ االهتمام باملاهّية البشرية للمعرفة.2

 ب النزعة الدوغماتية.جتنُّـ 3

 ـ أصالة النقد.4

 ـ احلياد العلمي.5
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 ــــــ مقّدمة

يعترب األستاذ حممد هادي معرفت من علماء الدين اإليرانيني الناشطني يف جمال 

 العلوم القرآنية.

وهو من أوائل وطالئع العلماء الشيعة الذين أقبلوا على الدراسات القرآنية 

نطاق واسع. وقد ترك الكثري من األعمال واملؤلَّفات يف هذا بشكٍل مستقّل، وعلى 

 اجملال.

إن أهّم ما مييِّز األستاذ معرفت من سائر املفسِّرين واحملقِّقني الشيعة يف جمال 

الدراسات القرآنية اهتمامه اخلاص مبباحث علوم القرآن، بعد أن كان يتّم حبثها 

وأصول الفقه، ومقّدمات التفاسري، وعلى عادًة بشكٍل متفّرق يف املصادر الكالمية، 

هامش بعض اآليات. من هنا ميكن القول: إن مساحته قد لعب ـ بنحٍو ما ـ دورًا جوهريًا 

يف هذا اجملال، وفتح نافذة التحقيق والبحث يف خمتلف مسائل العلوم القرآنية يف 

 احلوزة العلمية، وعمل على توسيعها والتفصيل فيها.

املقالة إىل تقديم تقرير توصيفي ـ حتليلي للمؤلَّفات  وسوف نسعى يف هذه

القرآنية اليت تركها هذا العامل املعاصر، ثّم نعمل بعد ذلك على إعادة قراءة هذه 

 املؤلَّفات من ناحية املنهجية العلمية، ليصار بعد ذلك إىل تقييمها وحتليلها حتلياًل نقديًا.

ال تقلِّل أبدًا من قيمة وأهمِّية املؤلَّفات وال أرى حاجًة إىل القول بأن انتقاداتي 

القرآنية هلذا العامل الكبري. وإن اهلدف من مقاليت هذه هو جمرَّد إثراء وتطوير 

 الدراسات القرآنية.

 

 ــــــ معرفة أنواع األعمال القرآنية

 ميكن تنظيم األعمال القرآنية للشيخ معرفت ضمن ثالث جمموعات:

 

 ــــــ آنيةـ دراسات العلوم القر1

ومن أبرزها: كتاب التمهيد، حيث ميكن اعتبار هذا الكتاب من أكثر 

الكتب اليت ألَّفها علماء الشيعة يف جمال العلوم القرآنية تفصياًل، بل رمبا كان هو 
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 الكتاب األول الذي يصّنف ُمْفَرَدًا يف هذا اجملال بشكٍل مستقّل.

يدية يف علوم القرآن، مع التأكيد لقد تعّرض كتاب التمهيد إىل املسائل التقل

على املباحث الكالمية، حيث يسعى املؤلِّف، من خالل الرّد على النظريات املخالفة، 

إىل االهتمام باآلراء اجلديدة يف جمال مسائل الكالم اجلديد وفلسفة الدين أيضًا. 

 وقد أفرد فصاًل مستقالًّ لبعض املسائل، من قبيل: لغة القرآن.

إىل ذلك جند يف الكتاب اآلخر، الذي كتبه املؤلِّف حتت عنوان: وباإلضافة 

بشكٍل مستقّل، جمموعة متنوِّعة من االنتقادات الكالمية حول  «شبهات وردود»

االجتاهات التفسريية احلديثة اليت تسعى إىل توظيف أساليب ومعطيات فلسفة الدين، 

والكالم احلديث، واهلرمنيوطيقا، والدميوغرافيا، وتاريخ األديان، يف جمال فهم 

 القرآن.

 

  ــــــ ـ التفاسري املوضوعية2

ألستاذ معرفت من أشّد املدافعني عن التفسري املوضوعي. بل إنه ال لقد كان ا

يرى يف هذا النوع من التفسري جمرَّد نوع خمتلف يف تدوين املباحث املختلفة عن التفسري 

الرتتييب فَحْسب، بل يرى فيه، بداًل من الغوص يف أعماق حبار اآليات القرآنية 

ية لإلنسان يف كّل مرحلة من مراحل املتالطمة، منطلقًا تفرضه احلاجة الواقع

التاريخ، حيث يتّم اللجوء إىل النّص والبحث من خالله عن اإلجابة اليت تلّبي تلك 

احلاجة. وقد أّدى هذا التوجُّه بسماحته إىل التأكيد ـ من خالل تدوين التفاسري 

وضوعاٍت املوضوعية ـ على املوضوعات اجلديدة وامُلستْحَدثة، ويبدي مياًل أكرب إىل م

 من قبيل: تنزيه األنبياء، وأهل بيت النيّب، ووالية الفقيه، واجملتمع املدني.

 

 ــــــ ـ التفسري الرتتييب املختلف3

 وذلك يف كتبه اليت ألَّفها يف السنوات األخرية من عمره.

خيتّص يف تقسيٍم عاّم بالتفاسري الروائية يف مقابل  «األثري اجلامع»إن تفسريه 

 الدرائية، حيث جعل من كّل تفسرٍي نقلّي قاعدًة لعمله.التفاسري 
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يعترب تأليف مثل هذا التفسري فريدًا يف نوعه؛ وذلك ألن التفاسري الروائية 

السابقة كانت تقتصر على خصوص الروايات املأثورة عن النيب األكرم، أو أنها 

ايات األئّمة فقط، ومن تضيف إليها روايات الصحابة والتابعني واملفسِّرين األوائل، أو رو

ناحيٍة أخرى يتّم التأكيد فيها على نقل وتقرير الروايات، وقلَّما جند فيها اهتمامًا 

يعمل  «التفسري األثري اجلامع»بالناحية التحليلية هلذه الروايات. هذا يف حني أن كتاب 

األعّم من على التفسري النقلي على نطاٍق واسع، ويعتمد على كّل نوٍع من أنواع النقل، 

املأثور عن النيّب األكرم أو الصحابة أو التابعني واملفسِّرين األوائل وأئّمة الشيعة وأقوال 

اهتمامًا  «التفسري األثري اجلامع»اللغويني وما إىل ذلك. وباإلضافة إىل النقل جند يف 

 خاّصًا بالنقد والتحليل.

 

 ــــــ اخلصائص املنهجية يف مؤلَّفات األستاذ معرفت

لقد أظهر الشيخ حممد هادي معرفت اهتمامًا كبريًا باألسس والقواعد العلمية 

يف البحث والتحقيق. وباإلضافة إىل جمموع املباحث النظرية يف جمال منهج التحقيق يف 

 الدراسات القرآنية، فقد عمل على تطبيق هذه األسس والقواعد يف مؤلَّفاته أيضًا.

 ألسس اليت حظَيْت باهتمام مساحته:ويف ما يلي نذكر أهم القواعد وا

 

 ــــــ ـ مكافحة التقليد واحرتام الشّك1

ر باآلخرين، وتوسيع دائرة التقليد إن أكرب آفة تعرتض التحقيق تتمثَّل يف التأثُّ

يف العمل التحقيقي. إن على احملقِّق أن ال يتبنى أّي رؤية سابقة على حنٍو قاطع، وأن 

حلَّها حبيادّيٍة مطلقة. إن البحث العلمي يبدأ بالشّك والرتديد يتعامل مع املسائل ويباشر 

يف مجيع املتبنيات السابقة. ولكي يصل إىل اليقني عليه أن ال يقلِّد أيَّ رؤيٍة أو أيَّ 

شخصية، مهما ارتفعت مكانتها أو بلغت قداستها. إن البحث والتحقيق مسار عقلي 

 تاّم، ال مكان للنقل فيه أبدًا.

ال مكان للتقليد يف املضمار العلمي، » له الشيخ معرفت يف هذا الشأن:ومّما قا

سواٌء يف الفقه أو يف العلوم القرآنية... ويف األساس ال ُبدَّ من النظر إىل كّل شيء بعني 
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الشّك والريبة؛ ألن مجيع املعطيات العلمية السامية قد انفتقت عن الشّك والرتديد. وإن 

نسان ناحية البحث والتحقيق القيِّم، بل ال ُبدَّ من الرتحيب الشّك هو الذي يدفع باإل

حّتى بشكوك اآلخرين؛ ألن الكثري من املسائل تقع موردًا للغفلة، وال ُيلَتَفت إليها إاّل 

 .(1)«بعد إثارة الشبهات حوهلا

يبدو من هذه العبارة أن رؤية مساحته إىل الشبهة رؤية تتمحور حول التحقيق 

كامل. إن مساحته ال يرى يف الشبهة جمرَّد اعرتاض جيب العمل على احليادي بشكٍل 

رّده وإبطاله، بل إن الشبهة من وجهة نظره قد تكون يف بعض جوانبها واردًة ومقبولة 

 بشكٍل كامل، وإنها قد تؤّدي يف الواقع إىل إصالح معلوماتنا وعقائدنا.

من الدراسات، اليت قد  األمر اآلخر: إننا قد حنتاج يف حّل مسألة إىل الكثري

 تستغرق الكثري من األعوام يف البحث والتحقيق.

يف مواجهة التساؤالت العلمية ال يصّح الفرار منها، وال التعاطي معها بغري 

 واقعية.

وال ينبغي حمو صورة املسألة من الذهن، وال التسرُّع يف الوصول إىل اإلجابة 

أسئلٍة يف ذهن الباحث، ويعمل على  عنها، فقد متضي سنوات متمادية على اختالج

اجرتارها؛ لتغدو معّدًة للهضم والفهم. وقد حتتاج بعض التساؤالت إىل دراساٍت متتّد 

 لعّدة أجيال؛ لنصل عرب تراكم هذه الدراسات إىل اإلجابة املناسبة عن تلك األسئلة.

إن دراسة املسار التارخيي لألفكار، يضع أمامنا مناذج كثرية من هذه 

سئلة، اليت مل يتّم التوصل إىل اإلجابات املناسبة هلا إاّل بعد مضي سنوات متمادية، األ

 وبعد تعاقب الكثري من األجيال عليها.

وإن مسألة املعاد اجلسماني هي من أبرز األمثلة على ذلك، حيث بدأت من 

ربزخي اعتقاد يف غاية البساطة، واستمّرت لتستقر على نظرية عميقة متمّثلة بالبدن ال

واملثالي اليت صدع بها صدر املتألِّهني. وال تزال اجلهود مستمّرة يف هذا الشأن حّتى 

 اآلن؛ للوصول إىل اجلواب الكامل.

وإن من أكرب األخطار يف التعاطي مع األسئلة العلمية هو السعي إىل فرض 

يف  اإلجابة عنها بأّي شكٍل من األشكال، ومهما كلَّف الثمن. يقول الشيخ معرفت
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علينا أن ال نسمح لليأس باالستحواذ علينا عند الوصول إىل النقطة » هذا الشأن:

احَلِرجة، ونقول: إن هذا املورد هو من املوارد الذي جيب فيه انتظار الظهور!... وبطبيعة 

احلال ال ُبدَّ يف املقابل من عدم التسرُّع. فقد سعْيُت لثالثة عقود، وال زلُت أمحل مثل 

رد اليت مل أذكرها حّتى خلاّصة أصدقائي، وال زلُت أنتظر العثور على هذه املوا

 .(2)«حلوهلا

 

 ــــــ ـ االهتمام باملاهية البشرية للمعرفة2

من وجهة نظر الكثري من األشخاص، تعترب علومًا مقّدسة  ،إن العلوم الدينية

إىل ذات  وما فوق بشرية، وإن القداسة احمليطة باملوضوع مورد البحث فيها تسري

مثل سائر العلوم األخرى يف جمال الطبيعيات ـ العلوم. يف حني أن هذه العلوم هي 

وغريها ـ ذات ماهية بشرية، تسلك مسارًا طبيعيًا من الظهور والتكامل والتطّور، ويف 

أرى علم »كل مرحلة قد نشهد حتوُّاًل أساسيًا. يقول الشيخ معرفت يف هذا الشأن: 

ًا، وأن األشخاص هم الذين أوجدوا هذا العلم... وحيث يكون هذا التفسري علمًا بشرّي

 .(3)«للتطوير والتعميق أيضًا العلم بشريًا فهو قابٌل

وعلى هذا األساس ال ينبغي فرض أّي قداسٍة لشخصية أو نظرية علمية على 

بالنسبة أحد، وإن األرضية متوفِّرة لتحوُّل وتطوير العلوم الدينية دائمًا، كما هو احلال 

علينا أن ال نقف عند عقدة أن يّتفق اجلميع مع منطقي. وليس » إىل سائر العلوم األخرى:

 .(4)«هناك منّظر يرى القداسة لرأيه، وإذا كان هناك َمْن يقدِّس رأيه فهو جاهٌل

إن النظرة التقديسية هلذه العلوم كانت من األسباب الرئيسة يف ركودها، 

ى اجلرأة والشجاعة يف مسار االجتهاد والتحّول العلمي. وكانت من عوامل القضاء عل

إن قداسة اهلل جيب أن ال تتحوَّل إىل تقديس اإلهلّيات، وإن قداسة القرآن جيب أن ال 

تتحوَّل إىل تقديس التفسري والعلوم القرآنية. وبعبارٍة أخرى: طبقًا للفصل والتفكيك 

. نعم، إن الدين (5)الدين واملعرفة الدينية املعريف الشهري ال ُبدَّ من التمييز بني مقولة

مقدٌَّس، إاّل أن املعرفة الدينية ال هي مقدَّسة، وال هي حمّطة نهائية ال ميكن الذهاب 

 إىل ما هو أبعد منها.
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 ــــــ (6)ـ جتنُّب النزعة الدوغماتية3

ية إن من التَِّبعات املرتتِّبة على تقديس املعرفة الدينية هي النزعة الدوغمات

التعسُّفية، اليت تؤّدي إىل احليلولة دون السماح بطرح اآلراء اجلديدة، والعمل على 

تطوير العلوم. فحيث تتوفَّر خمتلف األدوات املؤثِّرة يف فهم القرآن، وحيث تكون كّل 

واحدة من هذه األدوات عرضة للتحوُّل والتطور، من املمكن أن يسري هذا التحّول يف 

 نا للقرآن أيضًا.كّل حلظٍة إىل فهم

يسوق الشيخ معرفت مثااًل واضحًا يف هذا الشأن، حيث  :فعلى سبيل املثال

يذكر القرآن شخصية ذي القرنني. وقد قام بعض املفسِّرين بتوظيف علم » يقول:

التاريخ يف التفسري من هذه الناحية، وقال: إن هذه الشخصية العاملية لعظمتها ال ُبدَّ من 

أن تكون قد سجَّلت حضورها يف التاريخ، وال ميكن تطبيقها على غري اإلسكندر 

ة ما يثبت أن اإلسكندر املقدوني ال ميكن أن يكون امَلْقدوني. َبْيَد أن هناك من األدّل

هو ذلك العبد الصاحل الذي حتدَّث عنه القرآن بإجيابيٍة؛ ألن اإلسكندر املقدوني كان 

شخصًا شهوانّيًا ظاملًا، وقد دَعْته وحشّيته وهمجّيته إىل القضاء على مجيع ما متتلكه 

ان البشرية، حيث حرمها من إيران من العلم واألدب واحلضارة، وبذلك يكون قد خ

هذا اإلرث احلضاري. ولكّننا مع ذلك جند الفخر الرازي ال يعري انتباهًا إىل هذه 

احلقيقة، ويصرِّح يف تفسريه بأن ذا القرنني هو اإلسكندر املقدوني. ويف اآلونة األخرية 

ىل عمد السيد أبو الكالم، من خالل تتبُّعه يف نصوص التوراة ومطالعة التاريخ، إ

تطبيق ذي القرنني على كوروش الكبري. ولكّننا نقول: حّتى يف هذا املورد جيب 

هو كوروش، ولرمبا يأتي مفسٌِّر آخر يف املستقبل  ذو القرننيالقول: حيتمل أن يكون 

ويطبِّق ذا القرنني على شخصّيٍة أخرى. وعليه إذا مّت توظيف العلوم العقلية والنقلية 

، «ُيحَتَمل»ًة لتفسري القرآن، جيب علينا عدم التخّلي عن كلمة البشرية، واّتخاذها أدا

 .(7)«وال ُبدَّ من إضافتها إىل كّل نتيجٍة نتوصَّل إليها يف تفسري القرآن الكريم

من هنا جند القرآن الكريم يف تعاطيه مع مسائل العلوم التجريبية ـ ذات املاهية 

تجاوزه بإبهاٍم وغموض؛ جتنُّبًا حلدوث ما املتغّيرة ـ يلتزم جانب االحتياط، وأحيانًا ي

يوحي بالتناقض والتضاّد مع أّي واحدٍة من النظريات العلمية. وقد تنبَّه الشيخ معرفت 
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إىل هذه املسألة من خالل نقله لكالٍم قاله سيد قطب، واعترب ذلك مبنى للتفسري 

العلمية بشكٍل  إن القرآن الكريم يتناول املسائل» العلمي للقرآن، وذلك إذ يقول:

مبهم؛ وذلك ألن القرآن يعلم واقع األمور، ولكّنه مع ذلك ال يستطيع التصريح بهذا 

الواقع؛ إذ قد خيالف يف ذلك ما توصَّل إليه العلماء يف ذلك العصر عن طريق اخلطأ، 

ومع ذلك يقطعون بأنه هو احلّق، فيكون ذلك مدعاًة لتكذيب القرآن من قبلهم. من 

القرآن عدم الدخول يف هذه املعمعة، ويتجاوزها، حّتى ال يكون فيه ما هنا ُيْؤِثر 

 .(8)«يتعارض مع ما يتوصَّل له العلماء من اآلراء والنظريات العلمية على طول التاريخ

 

 ــــــ ـ أصالة النقد4

تعود أسباب القفزة العلمية اليت حقَّقها الغرب إىل تغيُّر نظرة العلماء واملفكِّرين 

ضوع العلم. فقد كانت املعرفة يف السابق عبارًة عن جمّرد جمموعة من إىل مو

التصورات والتصديقات املطابقة للواقع حَبَسب الفرض، وإن تطويرها يعين جمّرد 

اكتشاف موضوعات جديدة. وأما يف العصر احلديث فقد حتوَّلت املعرفة إىل آلة 

فهو يف عمٍل دائب ومستمّر، حيث نقدية. إن العامل واملفكِّر يعمل مثل أداة احلفر، 

ينقِّب يف أفكاره ونظرياته، وحّتى ذاته، وُيْشِكل على أدائه، ويعيد النظر فيها، 

ويعمد إىل إعادة صياغتها، وهكذا دواليك. وعليه فإن النقد ليس جمّرد مرحلة من 

 .(9)مراحل املعرفة، بل هو ماهّيتها الرافعة هلا

لقد » األصل اهلاّم من خالل عبارٍة يقول فيها:وقد أشار الشيخ معرفت إىل هذا 

دعوُت مرارًا إىل ممارسة النقد وشحذ الفكر. عندما كانت جملة كيهان أنديشه 

ترسل لي مقاالت القرآن؛ لغرض إعادة النظر، وقَعْت يدي من بينها على مقاٍل لطالب 

اخلوئي، وقد ، أجرى فيها مقارنة بني رأيي ورأي السيد ×من جامعة اإلمام احلسني

شجب رأيي فيها. وقد رأيُت أنه قد سار يف مقاربته بشكٍل متني جّدًا، وِطْبق األصول 

والضوابط، فكتبُت يف تقييمي هلا: إن هذه املقالة من أفضل املقاالت يف موضوع 

العلوم القرآنية، وذلك رغم قدرتي على دفع اإلشكال؛ إذ إّني كنُت أهتّم باملنهج 

 .(10)«هج النقليالعقلي، دون املن
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ومن آرائه العلمية نقف على الكثري من املوارد اليت شّكك فيها بشأن بعض 

اآلراء املتَّفق عليها نسبّيًا، وبذلك مهَّد األرضية لتوسيع رقعة املعرفة يف ذلك اجلانب. 

 ،وإن االهتمام باألخطاء اإلمالئّية يف رسم املصحف ميثِّل منوذجًا بارزًا على هذا االّدعاء

يف حني مل يسبق ألحٍد، سوى النزر القليل، أن مسح لنفسه بامتالك اجلرأة واإلشكال 

على رسم اخلّط القرآني، وكأّن قداسة القرآن قد انتقَلْت إىل كتابة كلماته، مع أن 

 كتابة كلمات القرآن قد متَّْت على يد أشخاص من بين البشر جيوز عليهم اخلطأ.

دية اليت يتمّتع بها الشيخ معرفت يتجّلى يف تعاطيه املثال اآلخر على النزعة النق

، حيث حتدَّث يف مقّدمته «التفسري األثري اجلامع»مع الروايات التفسريية يف كتابه 

عن ضرورة النقد اجلاّد للروايات التفسريية. كما نالحظ الكثري من حاالت نقد 

 .(11)الروايات يف معرض تفسريه لسورة احلمد

 

 ــــــ ـ احلياد العلمي5

إن من اآلفات األساسية اليت تعاني منها العلوم الدينية تأثُّرها الكبري بالعقائد 

املذهبية والطائفية لألفراد، حيث إنها حتول ـ يف األعّم األغلب ـ دون تكوين منظومة 

معرفية حقيقية جتمع بني األذهان احليادية. ففي األجواء الطائفية واملذهبية ينزع كّل 

قامة معرفته اخلاّصة مبذهبه وطائفته، األمر الذي يؤّدي إىل تبلور معارف شخص إىل إ

بعدد املذاهب والطوائف، ورمبا تزيد عليها أحيانًا، واليت ختتلف فيما بينها يف مناهج 

 البحث ومعطياته وما إىل ذلك اختالفًا َجْذريًا.

ملنهجية وقد سعى الشيخ معرفت ـ ما أمكنه ـ إىل التخلُّص من هذه اآلفة ا

واملعرفية، والعمل يف دراساته من خالل رؤيته العابرة للطوائف واملذاهب ـ على حنٍو 

 نسيب ـ إىل توظيف آراء وأفكار ونظريات املذاهب والطوائف األخرى أيضًا.

التفسري »وميكن لنا أن نرى النموذج البارز هلذه اخلصيصة اإلجيابية يف كتابه 

يه جبرأٍة، ومن دون تعصُّب أو خشيٍة من االعتبار ، حيث حتدَّث ف«األثري اجلامع

النسيب لروايات الصحابة والتابعني، وقال باعتبارها يف فهم القرآن إذا اشتملت على 

. كما استند إىل أقواهلم يف معرض تفسريه لسورة احلمد (12)التقارير العلمية املعتربة

 .(13)كثريًا
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الهوامش
                                                      

noumen

phenomen

dogmatism

 



 

 

 ة القراءاتيحجِّ

 مة معرفتيف جهود العاّل مطالعٌة

 

 د. الشيخ علي أصغر ناصحيان

 حسن مطرترجمة: 

 

 خالصة ــــــ

لينتقل بعد ذلك  يبدأ هذا املقال ببيان مفردة القراءة، ومسار تطّورها املفهومي،

إىل تقرير خمتلف اآلراء بشأن حّجية القراءات، ودراستها ونقد أدلتها على مبنى الشيخ 

كما مّت الرّد على أدّلة تعدُّد القراءات الصحيحة بشكٍل  .&حممد هادي معرفت

مستدّل. ويف القسم الثاني هناك بيان لوحدة القراءة الصحيحة، مع ذكر األدلة على 

. ويف القسم األخري هناك عرٌض للطرق املعتربة ملعرفة القراءة ذلك بالتفصيل

الصحيحة، وخصائصها. ونتيجة هذا التحقيق تثبت وجود قراءٍة واحدة هي الصحيحة 

 واملعتربة، وهي قراءة مجهور املسلمني، ال غري.

 

 مدخل ــــــ

مجيع  إن من األحباث اهلاّمة للغاية يف موضوع القراءات هو السؤال القائل: هل

القراءات املتنّوعة للقرآن الكريم، واملروّية عن القّراء املشهورين، صحيحة ومعتربة 

وحّجة، أم هناك قراءٌة واحدة هي املعتربة واحلّجة، وهي الصحيحة، دون غريها من 

                                                      
‘
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القراءات األخرى، أم أن األمر ـ كما قيل ـ هو أن القراءات املتعدِّدة ـ مع رعاية بعض 

 ة ـ هي احلّجة واملعتربة؟الضوابط اخلاص

إن مبنى هذه األسئلة يعود إىل مفاد ما إذا كان القرآن الكريم قد نزل على 

 بقراءٍة واحدة أم أنه نزل عليه بِصَيغ لفظية خمتلفة من القراءات؟ |النيب األكرم

فإذا كان القرآن قد نزل بقراءة واحدة فقط فمن الطبيعي أن تكون تلك 

واملتعيِّنة، دون غريها من القراءات، فتكون تلك القراءة هي القراءة هي الصحيحة 

 القرآن، وهي املعتمدة يف استنباط األحكام، وهي املستند يف التفسري.

أما األمر اهلاّم اآلخر الذي يفرض نفسه هنا فهو: إذا كان القرآن الكريم قد 

فتها من بني نزل بقراءٍة واحدة فيجب حتديد تلك القراءة، وبيان الطريق إىل معر

 القراءات املتنّوعة واملختلفة.

بشأن  &نسعى يف هذا املقال إىل بيان رأي العالمة الشيخ حممد هادي معرفت

حجِّية القراءات، ضمن اإلجابة عن األسئلة املتقدِّمة. وحيث إن لألستاذ معرفت 

أن حتقيقات وحبوث ناجحة وقيِّمة للغاية يف موضوع القراءات فإن استخراج رأيه بش

 حيظى بقيمة وأهّمية كبرية. (1)حجِّية القراءات

، &إن املادة الرئيسة ملا سنذكره هنا مقتبسة من مؤلَّفات األستاذ معرفت

مقرونة بتحليل وشرح كاتب هذه السطور، مع إضافة بعض املطالب، من قبيل: مسار 

 قبلنا.التطّور املفهومي للقراءات، وبعض األدّلة على وحدة القراءة الصحيحة من 

إن مسألة حجِّية القراءات، باإلضافة إىل كونها من موضوعات العلوم القرآنية، 

هي من املوضوعات اهلّامة يف علم أصول الفقه أيضًا. ولكّن هذا املوضوع مل ُيْعَط حقَّه 

يف املباحث األصولية كما ينبغي. إن الذي ركَّز عليه الفقهاء يف الغالب هو حبث 

ل: ما هي الناحية الفقهية، والسؤال األساس يف هذا الشأن يقوموضوع القراءات من 

قد  &ْجزية يف الصالة؟ وكما نرى يف كالم الشيخ الطوسيالقراءة أو القراءات امُل

جند فقيهًا يذهب إىل القول بأن القرآن الكريم قد نزل بقراءٍة واحدة، وأن تلك القراءة 

ها أن الشارع املقدَّس قد رخَّص يف هي كالم اهلل، ومع ذلك يذهب إىل نتيجٍة مفاد

الصالة بأّي واحدٍة من القراءات املشهورة؛ من باب التسهيل على األّمة وما إىل ذلك. ال 
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َشكَّ يف أنه عندما تكون قراءٌة ما هي احلجة فإنها تكون هي القراءة الثابتة قرآنّيُتها؛ 

لقّراء ال يصلح أن يكون ألن مفاد القراءة اليت يكون منشؤها االجتهاد أو اشتباه ا

دلياًل وحّجة، وال ميكن نسبة مفاده إىل اهلل. وعلى هذا األساس تكون احلّجية أوسع 

من جواز القراءة يف الصالة. وإن الذي هو مورد حبثنا اآلن هو حّجية القراءات، والذي 

هو من مباحث علم األصول والعلوم القرآنية. وأما مسألة جواز القراءة بالقراءات 

املشهورة يف الصالة فهي حبٌث فقهي خارج عن حمّل حبثنا. وعلى أّي حال فإن بعض 

املطالب اليت ذكرناها يف سياق اهلدف من هذا البحث )حّجية القراءات( ميكن أن 

 تكون مفيدة وجمدية للبحث الفقهي أيضًا.

قراءة وفقًا ملقتضى املسار املنطقي والعلمي للبحث نعمل أّواًل على بيان مصطلح ال

ومسار حتّوهلا املفهومي، ثم نعمل على دراسة ونقد خمتلف اآلراء بشأن حجية 

القراءات، لننتقل بعدها إىل بيان وتقرير رؤية األستاذ الشيخ معرفت، ويف اخلتام 

 نستعرض الشواهد واألدّلة اليت تصّب يف ترجيح رأي األستاذ على سائر اآلراء األخرى.

 

 ــــــ الصحابةمفردة القراءة يف عصر 

يف عصر الصحابة تستعمل مبعنى قراءة نّص القرآن  «القراءة»لقد كانت كلمة 

مع تفسريه بشكٍل خمتصر؛ ألن مصاحف الصحابة كانت حتتوي ـ باإلضافة إىل نّص 

أيضًا. لقد  |القرآن ـ على تفسري مقتضب لآليات اليت تعلَّموا تفسريها من رسول اهلل

قوم على تعليم املسلمني القرآن الكريم ضمن كّل عشر كانت طريقة رسول اهلل ت

. وكان الصحابة يعلِّمون القرآن لآلخرين على ذات الطريقة اليت (2)آيات مع تفسريها

 عن»، فكانوا يقرأون اآليات مع تفسري ألفاظها. وقد ُروي |تعلَّموها من رسول اهلل

: |الّله رسول عهد على نقرأ كنا:  قال )رضي اهلل عنه(بن مسعود اهلل عبد عن ،زّر

َوِإْن َلْم َتْفَعْل َفَما  ـ املؤمنني موىل علّيًا أن ـ ِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّكَيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأْن﴿

 .(3)«(67)املائدة:  ﴾النَّاِس َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َواهلُل َيْعِصُمَك ِمَن

اق اآلية، وليست جزءًا هنا متثِّل تفسريًا يف سي «أن عليًا ولّي املؤمنني»إن عبارة 

 من اآلية.
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قرأ أبّي بن » وهكذا األمر بالنسبة إىل الروايات، من قبيل: الرواية القائلة:

 .(4)«(24)النساء:  ﴾َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ـ إىل أجٍل مسّمى ـ َفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِه ِمْنُهنَّ﴿كعب: 

يف هذه الرواية متثِّل تفسريًا  «إىل أجٍل مسّمى»فال ُبدَّ من االلتفات إىل أن عبارة 

لآلية، إاّل أن الكثري من الشخصيات العلمية ـ لعدم التفاتهم إىل هذه الناحية ـ فهموا 

 ؛من هذه العبارة أنها قراءٌة للنّص القرآني، وقد أّدى ذلك بهم إىل السقوط يف خطأ آخر

 «إىل أجٍل مسّمى»ن االّدعاء بأن أبّي بن كعب كان يرى أن عبارة إذ كيف ميك

وأمثاهلا جزءًا من النّص القرآني، ومع ذلك مل َيْبُد منه أّي اعرتاض على حذفها عند 

من القرآن؟!  «الواو»توحيد املصاحف، هذا يف حني أنه مل يسمح حبذف حّتى حرف 

من قوله تعاىل:  «و»دوا حذف احلرف فقد ُروي عن عثمان أنه عند تدوين املصاحف أرا

(، إاّل أن أبّي بن كعب خالف ذلك 34)التوبة:  ﴾...َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة﴿

 .(5)، وإاّل فإنه سيجرِّد سيفه حلرٍب«الواو»بشّدة، وقال: جيب كتابة 

من بيان وبعد أن أمر اخلليفة الثاني عمر بن اخلطاب بتجريد القرآن الكريم 

، ومّت بأمٍر من اخلليفة الثالث عثمان بن عفان توحيُد املصاحف بعد |النيّب األكرم

تفريغها من التفسري، وُأحرقت سائر املصاحف األخرى، بدأ تعليم القرآن يقتصر على 

تعليم قراءة النّص فقط، ومنذ ذلك احلني أخَذْت مفردة القراءة تنصرف شيئًا فشيئًا 

. كان هذا (6)قراءة نّص القرآن، ومّت نسيان املصطلح السابق تدرجييًاإىل جمرَّد معنى 

يف حني استعملت مفردة القراءة يف بعض الروايات ـ اليت تشتمل على تقرير كالم 

الصحابة بشأن القرآن ـ يف نفس املعنى السابق، فأّدى تبدُّل املصطلح السابق إىل إساءة 

 فهم هذا النوع من الروايات.

 

 ــــــ يف املصطلح املشهورالقراءة 

بتعريف القراءة قائاًل: إن القراءة هي ذاتها تالوة  &قام األستاذ الشيخ معرفت

 .القرآن الكريم، وتطلق اصطالحًا على نوٍع من التالوة املشتملة على خصائص معيَّنة

وقال يف توضيح ذلك: كلما كانت تالوة القرآن حبيث حتكي عن نّص الوحي 

على طبق اجتهاد واحد من القّراء املعروفني ـ وكانت على طبق  اإلهلي، وكانت
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 .(7)القواعد الثابتة يف علم القراءة ـ، تكون قراءة القرآن متحقِّقة

يتّم تقسيم القراءات إىل: قراءات صحيحة؛ وقراءات غري صحيحة، رمبا  ثحي

ارٌة عن تلفظ إن القراءة عب»كان األنسب تعريف القراءة باختصاٍر على النحو التالي: 

. عندما تكون القراءة حبيث ال حتتوي على زيادة أو «عبارات وآيات القرآن الكريم

فهي  |نقصان يف نّص آيات القرآن بالشكل الصحيح الذي نزل على رسول اهلل

 القراءة الصحيحة، وأما إذا افتقر إىل اخلصائص املذكورة فلن تكون قراءًة صحيحة.

 

 ــــــ ءاتاآلراء بشأن حجِّية القرا

 هناك بني العلماء املسلمني بشأن حجِّية القراءات يف النظرة اإلمجالية رؤيتان:

إىل القول باعتبار تعدُّد وصّحة القراءات مع  ـ يذهب علماء أهل السّنة مجيعهم1

، وقالوا بأن «سبعة أحرف»توفُّر الشرائط اخلاصة. وقد استندوا يف ذلك إىل روايات الـ 

قد نزل على وجوٍه لفظية متعدِّدة، ولذلك ميكن لألشخاص أن يقرأوا القرآن الكريم 

القرآن بأّي وجه من هذه الوجوه. وطبقًا هلذه الرؤية لن يكون نّص القرآن منحصرًا 

 بقراءٍة واحدة.

األحرف »ومع ذلك هناك اختالٌف بني علماء أهل السّنة يف تفسري روايات 

د توحيد املصاحف من قبل عثمان مل َتْبَق سوى ؛ فهناك َمْن يقول منهم: بع(8)«السبعة

. ومن هنا «األحرف السبعة»قراءة واحدة من تلك القراءات السبعة الواردة يف أحاديث 

فإنهم يعتربون القراءات املشهورة املشتملة على شرائط القراءة الصحيحة ـ رغم تعدُّدها ـ 

ضهم يرى هذه القراءات من ؛ َبْيَد أن بع(9)داخلة يف واحد من تلك الوجوه السبعة

. وقد قالوا بضوابط للقراءات الصحيحة واملعتربة. (10)مصاديق األوجه السبعة املذكورة

فكّل قراءة ساعدها خّط املصحف، مع »وقد قال أبو شامة املقدسي يف هذا الشأن: 

صّحة النقل فيها، وجميئها على الفصيح من لغة العرب، فهي قراءٌة صحيحة 

 .(11)«معتربة

رى ابن اجلزري أن القراءة الصحيحة واملعتربة جيب أن تشتمل على الشروط ي

 التالية:



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ ربيع وصيف  43ـ  42ــ السنة احلادية عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

55 

 أـ التطابق مع القواعد العربية، ولو من خالل انطباقها على هلجة بعض القبائل.

 ب ـ التطابق مع واحد من املصاحف العثمانية، ولو على حنو االحتمال.

 .(12)ج ـ صّحة السند

ري من املوارد تنطبق على أكثر من قراءٍة. ويف هذه إن هذه املعايري يف الكث

املوارد، طبقًا لرؤية علماء أهل السنة، ميكن آليٍة واحدة أن تشتمل على وجهني أو عّدة 

وجوه لفظّية ومعنوية، ومع ذلك تكون حّجًة بأمجعها. وعلى سبيل املثال: نسوق يف ما 

 يلي منوذجني من كالم الطربي يف هذا الشأن:

(: اختلف القّراء يف 81)الكهف:  ﴾...َفَأَرْدَنا َأْن ُيْبِدَلُهَما َربُُّهَما َخْيرًا ِمْنُه﴿»أـ 

قراءة ذلك؛ فقرأه مجاعٌة من قّراء املّكيني واملدنيني والبصريني: فأردنا أن ُيَبدِّهلما 

[...؛ وقرأ ذلك عاّمة قّراء الكوفة: فأردنا أن ُيْبِدهلما «ُيَبدِّهلما»ربهما ]بتشديد الدال يف 

نهما قراءتان متقاربتا املعنى، قد إبتخفيف الدال... والصواب من القول يف ذلك عندي: 

 .(13)«قرأ بكّل واحد منهما مجاعٌة من القّراء، فبأّيتهما قرأ القارئ فمصيٌب

(: اختلف القّراء يف قراءة 86)الكهف:  ﴾...َوَجَدَها َتْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة...﴿»ب ـ 

ذلك؛ فقرأه بعض قّراء املدينة والبصرة: يف عني محئة، مبعنى أنها تغرب يف عني ماء 

ذات محأة؛ وقرأته مجاعة من قّراء املدينة، وعاّمة قّراء الكوفة: يف عنٍي حامية، يعين 

عندي أن ُيقال: إنهما  ... والصواب من القول يف ذلك(14)أنها تغرب يف عني ماء حاّرة

قراءتان مستفيضتان يف قراءة األمصار، ولكّل واحدٍة منهما وجٌه صحيح، ومعنى 

مفهوم، وكال وجَهْيه غري مفسد أحدهما صاحبه، وذلك أنه جائز أن تكون الشمس 

 .(15)«تغرب يف عني حاّرة ذات محأة وطني

وعلى الرغم من أن كالم الطربي وأمثاله يقتصر على بيان جمرَّد صّحة 

القراءة، دون التصريح حبجِّية هذه القراءات. ولكْن بعد االلتفات إىل مبنى أهل السّنة 

، فإّنهم يعتقدون بأن القرآن الكريم قد نزل «سبعة أحرف»يف االستناد إىل روايات الـ 

 وبذلك يذهبون إىل القول حبجِّية الوجوه املتعدِّدة. من عند اهلل على وجوه متعدِّدة،

كما ُيستفاد هذا الشيء من كالم بعض فقهاء الشيعة؛ إذ يقول العالمة 

 ابن مبصحف قرأ فلو باملتواتر، يقرأ أن جيب ]على املصّلي[» يف هذا الشأن: &احلّلي
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 وال السبع، قراءاتال من شاء قراءٍة بأّي يقرأ ]املصلي[ أن صالته... جيوز بطلت مسعود

 .(16)«روايًة ]من الناحية السندية[ اتَّصلت وإْن بغريها، يقرأ أن جيوز

إن هذا الكالم من العاّلمة احلّلي، وغريه من علماء الشيعة املتأخِّرين عنه، 

. وإن تواتر (17)منسجٌم مع مبنى أهل السّنة؛ ألنهم اعتربوا تواتر القراءات املتعدِّدة

يعين أنها قرآن، وأنها حّجٌة بأمجعها، وهذا ال  |عن النيب األكرم القراءات املختلفة

ينسجم مع املبنى القائل بوحدة نّص القرآن الكريم، الذي ميثل الرأي الغالب بني 

 .(18)الشيعة

؛ &: قال األستاذ الشيخ حممد هادي معرفت^ـ رؤية مذهب أهل البيت2

 ولكن واحد، عند من نزل حٌدوا القرآن إن»بالنظر إىل احلديث الصحيح القائل: 

 أن القرآن واحٌد ^املعروف من مذهب أهل البيت» :(19)«الرواة قبل من جييء االختالف

نزل من عند واحد، ولكّن االختالف جييء من قبل الرواة... وعلى ذلك سار فقهاء 

اإلمامية َخَلفًا عن َسَلف... نعم، أخذوا من القراءات املشهورة املتلّقاة بالقبول لدى عاّمة 

 .(20)«املسلمني طريقًا إىل القرآن

 لشائعوا أصحابنا، مذهب من إن العرف» وقال الشيخ الطوسي يف هذا الشأن:

 أمجعوا أنهم غري واحد، نيبٍّ على واحد، حبرٍف نزل القرآن أن ورواياتهم، أخبارهم من

 .(21)«قرأ شاء قراءة بأّي خميٌَّر اإلنسان وأن القّراء، يتداوله مبا القراءة جواز على

أن القرآن، طبقًا ملذهب  &يستفاد من هذا الكالم الذي قاله الشيخ الطوسي

بقراءٍة واحدة، وعليه فإن تلك القراءة الواحدة  |اإلمامية، قد نزل على رسول اهلل

هي كالم اهلل واحلّجة، أما فتوى الفقهاء جبواز القراءة على طبق القراءات املشهورة 

بني القّراء فهي ناظرة إىل الناحية الفقهية من البحث، ولذلك ال ميكن اعتبارها دلياًل 

شيعة، وجعل هذه القراءات مبنى على حجِّية واعتبار القراءات املشهورة عند علماء ال

الستنباط األحكام وتفسري القرآن؛ ألن هذا ال ينسجم مع مبنى الشيعة القائم على 

 .«الرواة قبل من جييء االختالف ولكّن واحٍد، عند من نزل واحٌد القرآن»االعتقاد بأن 

إىل االعتقاد بأن القرآن الكريم  &يذهب األستاذ الشيخ حممد هادي معرفت

ّن الذي يتمتَّع باالعتبار واحلجِّية هي هذه القراءة الواحدة فقط، أبقراءٍة واحدة، ونزل 
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وهي القراءة اليت عليها مجهور املسلمني، واليت انتقلت على طول التاريخ من رسول 

هذه القراءة ـ املتطابقة مع قراءة حفص بن  ّنأو ،عرب األجيال ]وال تزال[ بالتواتر |اهلل

 .(22)ـ هي وحدها اليت تشتمل على احلجِّية واالعتبار سليمان، عن عاصم

من  (24)والعالمة السيد مرتضى العسكري (23)وإن العالمة حممد جواد البالغي

 أنصار هذا الرأي.

وسوف نرتك البحث التفصيلي حول هذه الرؤية وأدّلتها إىل ما بعد نقد ودراسة 

 سائر األقوال.

 

 ــــــ املتعدِّدةنقد ودراسة أدّلة حجِّية القراءات 

هناك الكثري من الفقهاء واملختصِّني يف العلوم القرآنية يعتقدون بأن القراءات 

املتعدِّدة تتمتَّع باحلجِّية واالعتبار، ولكنهم اختلفوا يف حتديد املالك والضابط الذي 

 حيدِّد القراءات املعتربة.

د إليه يف إثبات اعتبار ويف ما يلي نعمل على نقد ودراسة ما مّت أو ميكن االستنا

 القراءات املتعدِّدة، وذلك على النحو التالي:

 

 ــــــ التواتر

هناك من الكّتاب والفقهاء َمْن اّدعى تواتر القراءات السبع، وجعل من ذلك 

جيب ]على » دلياًل على حّجية واعتبار هذه القراءات. قال العاّلمة احلّلي يف هذا الشأن:

يقرأ  أن صالته... جيوز بطلت مسعود ابن مبصحف قرأ فلو تواتر،بامل يقرأ أن املصلي[

 اّتصلت وإْن بغريها، يقرأ أن جيوز وال السبع، القراءات من شاء قراءٍة بأّي ]املصّلي[

 .(25)«]من الناحية السندية[ روايًة

وكما رأيت فإن العاّلمة احلّلي يف البداية يشرتط التواتر يف اعتبار القراءة، ثم 

صّحة الصالة بأّي قراءٍة من القراءات السبع. وضّم كال هذين الكالمني إىل يرى 

 بعضهما يثبت أنه يرى تواتر القراءات السبع.

وعلى الرغم من اّدعاء البعض تواتر القراءات السبع، َبْيَد أن عدم صوابية هذا 
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بني فقهاء  . وعلى سبيل املثال: إن(26)املدَّعى ال خيفى على أهل الفّن والتحقيق أبدًا

، (27)الشيعة َمْن أنكر تواتر القراءات املذكورة، ومن هؤالء: الشيخ الوحيد البهبهاني

 .(30)، والسيد اخلوئي(29)، والشيخ عبد الكريم احلائري(28)والشيخ األنصاري

فال ينبغي أن ُيغرّت بكّل قراءٍة ُتعزى إىل واحٍد من »قال أبو شامة املقدسي: 

وُيطلق عليها لفظ الصّحة، وأْن هكذا أنزلت، إاّل إذا دخلت يف هؤالء األئمة السبعة، 

 .(31)«ذلك الضابط ]الذي ذكرناه للصّحة[

وقال يف موضٍع آخر بعد بيان شيوع تواتر القراءات السبع بني القّراء املتأّخرين 

 نا لسنا ممَّْن يلتزم يف مجيع األلفاظ املختلف فيها بني القّراء،أّنفاحلاصل »وأشياعهم: 

 .(32)«بل القراءات كّلها منقسمة إىل: متواتر؛ وغري متواتر

 أحد ووافقت بوجٍه ـ، ـ ولو العربية وافقت قراءة كّل»وقال ابن اجلزري: 

 جيوز ال اليت الصحيحة القراءة فهي سندها، ـ، وصّح احتمااًل ـ ولو العثمانية املصاحف

 على ووجب القرآن، بها نزل اليت السبعة األحرف من هي بل إنكارها، حيّل وال رّدها،

 األئّمة من غريهم عن أم العشرة عن أم السبعة األئّمة عن كانت سواء قبوهلا، الناس

 أو شاّذة أو ضعيفة عليها أطلق الثالثة األركان هذه من ركٌن اختّل ومتى املقبولني.

 .(33)«منهم أكرب هو عمَّْن أم السبعة عن كانت سواء باطلة،

 ومل الركن، هذا يف التواتر املتأّخرين بعض شرط وقد»وقال يف موضٍع آخر: 

 جميء جاء ما وأّن بالتواتر، إاّل يثبت ال القرآن أن وزعم السند، بصّحة فيه يكتف

 .(34)«قرآٌن به يثبت ال اآلحاد

 ال ثبت إذا التواتر فإن فيه؛ ما خيفى ال ما وهذا»ثم قال يف الرّد على هذا القول: 

 .(35)«وغريه الرسم من األخريين، الركنني إىل فيه حيتاج

إذا »يف الرّد على تواتر القراءات السبع:  &وقال األستاذ حممد هادي معرفت

كان املراد من تواتر نقل هذه القراءات تواترها عن القّراء السبعة أنفسهم مل يكن 

ليكون املنقول معتربًا ؛ ×ذلك بشيء؛ ألن مبدأ التواتر جيب أن ينتهي إىل املعصوم

إىل هؤالء القّراء فهو غري  |وحّجة. وإذا كان املراد تواتر النقل عن النيّب األكرم

ثابت؛ الفتقار أكثر القّراء حّتى إىل السند، فضاًل عن التواتر. هذا باإلضافة إىل أن 
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 .(36)«أكثر القراءات هي من االجتهادات اخلاّصة، ومل تستند إىل النقل والرواية أبدًا

وجيب االلتفات إىل أن اخلرب املتواتر يطلق على اخلرب الذي يبلغ رواته يف كّل 

طبقة عددًا من األشخاص ميتنع تواطؤهم على الكذب عادًة، وبالتالي حيصل لنا قطع 

 .(37)ويقني بصدقه

وبالنظر إىل معنى التواتر حّتى لو سلَّمنا َجَداًل بتواتر سند القراءات السبعة إىل 

ال يثبت اتصال سلسلة  |اء أنفسهم فإن السند من القّراء إىل النيّب األكرمالقّر

السند بالنسبة إىل البعض، حّتى على مستوى اآلحاد، ناهيك عن التواتر. فإّن ابن عامر 

ـ على سبيل املثال ـ واحٌد من القّراء السبعة، وقد ذكر ابن اجلزري يف سند قراءته 

املطاف القول القائل بأنه قرأ على املغرية بن أبي شهاب  تسعة أقوال، لريجِّح يف نهاية

. ثم نقل عن بعٍض |املخزومي، وقرأ هذا على عثمان بن عفان، الذي قرأ على النيّب

 .(38)قوله بأنه جيهل الشيخ الذي أخذ ابن عامر القرآن عنه

ُيضاف إىل ذلك أن املطروح بوصفه سلسلة سند القراءات إمنا يشتمل على 

وخ وأساتذة القّراء الذين تعلَّموا عندهم فنون القراءة، وحيث كان األساتذة سلسلة شي

جيتهدون يف قراءة بعض كلمات القرآن كان التالميذ بدورهم ُيعملون رأيهم 

واجتهادهم يف قراءة بعض الكلمات أيضًا، وقد يأتون بقراءاٍت جديدة أحيانًا؛ ولذلك 

عرب سلسلة  |م إىل النيّب األكرممل يكن من دأب القّراء أن يسندوا قراءته

، بل كانوا يستندون يف الدفاع عن قراءتهم ـ يف العادة ـ إىل نوٍع من (39)سندية

التوجيهات والرباهني األدبية واللغوية. ومن هنا عمد بعض املؤلِّفني إىل تأليف كتب يف 

احلّجة يف »هـ( يف كتابه 370هذا الشأن. ومن هؤالء، على سبيل املثال: ابن خالويه)

. كما «احلّجة للقّراءالسبعة»هـ( يف كتابه 377؛ وأبو علي الفارسي)«القراءات السبع

 .(40)هـ أيضًا403قبل عام  «حّجة القراءات»كتب أبو زرعة بن زجنلة كتاب 

ـ بعد ذكر  «جممع البيان»وعلى هذا األساس قام أمني اإلسالم الطربسي يف 

ـ بذكر أدّلة كّل واحدة من هذه  «احلّجة»عنوان القراءات املتنّوعة، ويف فصٍل حتت 

القراءات. وهذا ُيشكِّل دلياًل دامغًا على عدم تواتر القراءات السبع وأمثاهلا؛ إذ لو ثبت 

ملا كنا حباجة إىل إثبات صّحة هذه  |تواتر هذه القراءات عن النيّب األكرم
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 القراءات واعتبارها باألدّلة االجتهادية.

عدم تواتر القراءات املشهورة خمالفُة عدٍد من كبار العلماء ومن األدلة على 

إن » ، حيث قال يف هذا الشأن:&لبعضها. ومن ذلك ما ذكره األستاذ الشيخ معرفت

من أقوى األدلة اليت ترشدنا إىل عدم تواتر القراءات خمالفة األئمة السابقني للكثري 

ا؛ إذ كيف ميكن ملسلم حمافظ أن من القراءات املعروفة، وحّتى القراءات السبعة منه

؟! وكان اإلمام أمحد بن |يتجّرأ على إنكار قراءة ثبت تواترها عن رسول اهلل

أ احلمد حنبل خيالف الكثري من قراءات محزة، وال يستسيغ الصالة خلف إمام يقر

فإذا كانت قراءة محزة ـ وهو أحد السبعة ـ متواترًة عن  والسورة على قراءة محزة!

، وكان النيّب يقرأ بها، ووصلت إىل محزة بالتواتر القطعي، فَمْن ذا |رسول اهلل

 بدعٌة. عندنا محزة قراءة عّياش: بن بكر أبو وقال»الذي ميكنه أن ال يستسيغها؟! 

 سنان: بن أمحد وقال .«محزة قراءة الكوفة من خيرج أن ألشتهي إني دريد: ابن وقال

 ظهره ألوجعت محزة قراءة يقرأ َمْن على سلطاٌن لي كان لو يقول: مهدي ابن ومسعُت

 .(41)«وبطنه

 

 ــــــ اإلمجاع

هناك من الفقهاء َمْن اّدعى اإلمجاع على اعتبار القراءات املشهورة. قال السيد 

فالدليل على وجوب االقتصار عليها أّن » :«مفتاح الكرامة»حممد جواد العاملي يف 

املسلمني على جواز األخذ بها، إال ما ُعلم رفُضه  يقني الرباءة إمنا حيصل بذلك؛ التفاق

وشذوذه، وغريها خمتلٌف فيه. ومن املعلوم أنها املتداولة بني الناس، وقد نطقت أخبارنا 

 .(42)«باألمر بذلك، وانعقدت إمجاعات أصحابنا على األخذ به

ومع األخذ بنظر االعتبار عدم تناول هذا املوضوع يف مؤلَّفات الكثري من 

قهاء، وعدم خوضهم فيه، ال نفيًا وال إثباتًا، كيف ميكن اّدعاء اإلمجاع يف الف

 .(43)مورده؟!

ُيضاف إىل ذلك أن الذين يعتربون القراءات املشهورة قد استندوا إىل بعض 

الروايات. ولو فرضنا وجود مثل هذا اإلمجاع املزعوم فحيث كان دليل اجملمعني هو 
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 .(44)َمْدَركيًا، ولن يكون معتربًا الروايات سيكون اإلمجاع املذكور

األمر اآلخر يف الرّد على هذا االستدالل هو القول بأّنه حّتى إذا سلَّمنا بصّحة 

هذا اإلمجاع فهو مرتبٌط جبواز القراءة يف الصالة. وهذه مسألٌة فقهية، يف حني أن 

مسألًة موضوع حبثنا ـ كما تقدَّم يف بداية البحث ـ هو حجِّية القراءات بوصفها 

 أصولية.

 

 ــــــ السرية

ُيقال: إن سرية املسلمني قد قامت على قراءة القرآن بواحدة من هذه القراءات 

 :«مفتاح الكرامة»)القراءات املشهورة بني القّراء(. قال السيد حممد جواد العاملي يف 

لكون وقد كانوا يَرْون أصحابهم وسائر َمْن يرتدَّد إليهم مثال هؤالء السبعة، ويس»

سبيلهم، ولوال أن ذلك مقبول عنهم ألنكروا عليهم... وقد استمرَّْت طريقة الناس 

 .(45)«وكذا العلماء على ذلك

فال شبهة يف كفاية كلٍّ من القراءات » وجاء يف مباني منهاج الصاحلني ما يلي:

السبع؛ الستفاضة نقل اإلمجاع عليه، بل تواتره، إىل آخر كالمه. والسرية اخلارجية 

، فإنه لو ُردع لُنقل؛ ولو كان ^على قراءة القرآن بهذه القراءات بال ردٍع منهم

 .(46)«لبان

إن الذي مّت ذكره يف الدليل بوصفه من السرية ليس سوى اّدعاء؛ إذ بغّض النظر 

عن القراءة املثبتة يف املصاحف الراهنة ليس هناك من دليٍل على رواج سائر القراءات 

. كما أن القرائن القائمة يف العصر احلاضر ^عصر األئّمة األخرى بني الناس يف

تقوم على أن القراءة الشائعة بني مجهور املسلمني يف أكثر احلواضر اإلسالمية ال 

 «قراءة مجهور املسلمني»تعدو القراءة الواحدة. بل سنذكر بعض املسائل حتت عنوان 

جتهادات القّراء، وأن هذه القراءة تثبت وجود قراءٍة خاّصة لعاّمة املسلمني مبعزٍل عن ا

 هي اليت عليها املصحف الراهن.

ثّم على فرض إثبات السرية فإنها ـ كما تقدَّم ـ خاّصٌة جبواز القراءة يف الصالة، 

 وهي مسألٌة فقهية، وأما حبثنا فيدور حول حجِّية القراءات بوصفها مسألًة أصولية.
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 ــــــ األحاديث

اعتبار القراءات املشهورة، مثل: القراءات السبعة ـ بطائفتني مّت االستناد ـ إلثبات 

 من األحاديث، وهما:

 

 ــــــ أـ أحاديث القراءة كما يقرأ الناس

شيعتهم بالقراءة كما يقرأ  ^ورد يف بعض الروايات توجيه األئمة األطهار

 ن:ان التاليتالناس. ويف بعض الروايات أن يقرأوا القرآن كما تعلَّموه. ومن ذلك الروايتا

 أبي على رجٌل قرأ: قال سلمة[ بن أبي سلمة ]يف الوسائل: سامل بن سامل عن»ـ 1

أبو عبد  فقال الناس، يقرؤها ما على ليس القرآن من حروفًا أستمع ـ وأنا ـ ×عبد اهلل

 .(47)«الناس يقرأ كما اقرأ القراءة، هذه عن ُكفَّ: ×اهلل

: قال القرآن؟ تنزيل عن ×عبد اهلل أبا سألُت: قال السمط بن سفيان عن»ـ 2

 .(48)«ُعلِّمتم كما واأاقر

إن القراءات السبع ونظائرها  وقد استدّل بهذه الروايات على النحو التالي:

، وكان الناس يتعلَّمونها، ويقرأون القرآن على ^كانت شائعًة يف عصر األئمة

القرآن كما يقرأه ، من دعوة شيعتهم إىل قراءة ^طبقها. وإّن ما نراه من األئمة

الناس، أو كما تعلَّموه، ُيثبت صّحة واعتبار القراءات املشهورة واملتداولة. ولو مل تكن 

دعوة شيعتهم وأصحابهم إىل  ^هذه القراءات صحيحة أو معتربة ملا صّح من األئمة

 .(49)متابعة هذه القراءات، بل كان عليهم ردعهم عنها أيضًا

، ^االستدالل جيب القول: إن ما ورد عن األئمةويف معرض اإلجابة عن هذا 

من حّث أصحابهم وشيعتهم على قراءة القرآن كما يقرأه الناس، أو كما تعلَّموه، أمٌر 

مقبول. ولكّن هذا ال يثبت أن ما كان يقرأه الناس أو الذي تعلَّموه من القراءة املتداولة 

ل دراسة املصاحف اليت كتبت هو القراءات السبع ونظائرها، بل الذي يتَّضح من خال

يف األمصار اليت انتشرت منها املصاحف والقراءات، مثل: الكوفة والبصرة ومناطق 

شرق البالد اإلسالمي، يتَّضح أن الذي كان شائعًا بني مجهور املسلمني هي ذات 

القراءة الشائعة يف عصرنا احلاضر. وعليه ال ُبدَّ؛ من أجل االستدالل بهذا النوع من 
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: وثانيًا: ما هي القراءة اليت كانت متداولة وشائعة بني الناس؟ أّواًلوايات، أن يتَّضح الر

ما هي القراءة اليت كان حيرص األصحاب على تعلُّمها؟ كي نتمكَّن بعد ذلك ـ من 

خالل االستناد إىل هذه األحاديث ـ من حتديد القراءة أو القراءات املعتربة، يف حني 

ور يأخذ شيوع ورواج القراءات السبع ونظائرها أمرًا ثابتًا، دون جند االستدالل املذك

 أن يقيم دلياًل على ذلك.

وكما تقدَّم يف الدليلني السابقني فعلى فرض التسليم َجَداًل بتمامية االستدالل 

بهذه الروايات )استنادًا إىل ظهور بعضها، وكذلك وجود القدر املتيقَّن يف مفادها( إن 

هو جمّرد جواز القراءة، دون حجِّيتها بوصفها كالم اهلل؛ إذ كيف  الذي يثبت إمنا

ميكن اعتبار القراءتني، اللتان قد يكون بينهما يف بعض األحيان متام التنايف، 

 والقول بأنهما كالم اهلل؟!

 

 ــــــ «األحرف السبعة»ب ـ أحاديث 

نزل »عروف القائل: إن من األدلة اليت يستدّل بها على حّجية القراءات احلديَث امل

 .«القرآن على سبعة أحرف

 وقد ُروي هذا احلديث من طرق خمتلفة، وبعبارات متنوِّعة.

، ومع ذلك فقد اختلفوا يف (50)وقد ذهب علماء أهل السّنة إىل القول بتواتره

تفسريه بشّدٍة. َبْيَد أن الذين قبلوا بهذه الروايات قالوا بأن القراءة الصحيحة واملعتربة ال 

 قتصر على قراءٍة واحدة، بل ميكن للعديد من الروايات أن تكون صحيحًة ومعتربة.ت

، «األحرف السبعة»ولكي تتَّضح حقيقة األمر ال ُبدَّ أّواًل من استعراض روايات 

مع بعض توجيهاتها، وبعد العمل على نقدها ودراستها نصري إىل بيان التربير والتوجيه 

 املقبول يف هذا الشأن.

 

 ــــــ ^من طرق أهل البيت «األحرف السبعة»روايات 

 ختتلف األحاديث إن: ×اهلل عبد ألبي قلُت: قال عثمان مّحاد بن عن»ـ 1

 على يفيت أن لإلمام ما وأدنى أحرف، سبعة على نزل القرآن إن :فقال: قال عنكم!
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 .(51)«وجوه سبعة

حييى الصرييف، تعاني هذه الرواية من ضعف السند؛ إذ يف سندها حممد بن 

 .(52)وهو جمهوٌل، ومل َيِرْد فيه توثيٌق، وال مدٌح أو ذّم

مع اشتماله من حيث الداللة على شيء من اإلمجال؛ إذ مل يعلم ما إذا كان 

يف هذه الرواية هو الوجوه اللفظية، أو القراءات املختلفة.  «األحرف السبعة»املراد من 

يف هذا  «األحرف»الرواية: إن العلماء فسَّروا وقد قال الشيخ معرفت يف بيان مفاد هذه 

 .(53)احلديث مبعنى البطون

 رسول قال: قال ،^آبائه أبيه، عن عن اهلامشي، اهلل عبد بن عيسى عن»ـ 2

 حرف على القرآن تقرأ أن عزَّ وجلَّ يأمرك اهلل إن: فقال اهلل من آٍت أتاني: |اهلل

 القرآن تقرأ أن يأمرك عزَّ وجلَّ إن اهلل: فقال أميت؛ على وسِّْع يا ربِّ،: فقلُت واحد،

 أن يأمرك عزَّ وجلَّ اهلل إن: أميت؛ فقال على وسِّْع يا ربِّ،: فقلُت واحد، حرٍف على

 أن يأمرك اهلل إن: فقال أميت على يا ربِّ، وسِّْع فقلُت: واحد، حرٍف على القرآن تقرأ

 .(54)«أحرف سبعة على القرآن تقرأ

وقد ورد فيه الذّم كثريًا من قبل اإلمام  .احلديث أمحد بن هاللويف سند هذا 

 .(55)وجاء يف فهرست الشيخ الطوسي أنه كان غاليًا، ومتَّهمًا يف دينه .×العسكري

حول مفاد هذا احلديث: إن األحرف يف هذا احلديث  &وقال األستاذ معرفت

 .(56)ة أيضًاتعين خمتلف هلجات العرب، كما ورد ذلك يف أحاديث أهل السنَّ

ما  منه أحرف؛ سبعة على القرآن تفسري قال: ،×جعفر أبي عن زرارة، عن»ـ 3

 .(57)«األئّمة تعرفه ذلك بعد، يُكْن ما مل ومنه كان؛

إن هلذا احلديث ظهورًا يف بطون القرآن والوجوه املعنوية، دون اللفظية؛ ولذلك 

، بداًل «سبعة أوجه»ال صلة له مبسألة القراءات، وخاّصة أنه قد ورد يف بعض الروايات 

 .(58)«سبعة أحرف»من 

 .(59)ومضافًا إىل ذلك يف سنده تردُّد بني ابن أبي عمري وغريه

 

 ــــــ يف روايات أهل السّنة «األحرف السبعة»أحاديث 

 ِجْبِريُل َأْقَرَأِني» َقاَل: |اهلِل َرُسوَل َأنَّ ـ عنهما اهلل رضي ـ َعبَّاٍس اْبِن ـ َعِن1
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 .(60)«َأْحُرٍف َسْبَعِة ِإَلى اْنَتَهى َحتَّى َأْسَتِزيُدُه َأَزْل َفَلْم َحْرٍف، َعَلى

 َوَعْبَد َمْخَرَمَة ْبَن اْلِمْسَوَر َأنَّ الزَُّبْيِر ْبُن ُعْرَوُة َحدََّثِني َقاَل: ِشَهاٍب اْبِن ـ َعِن2

 ْبَن ِهَشاَم َسِمْعُت َيُقوُل: اْلَخطَّاِب ْبَن ُعَمَر َسِمَعا َأنَُّهَما َحدََّثاُه اْلَقاِري َعْبٍد ْبَن الرَّْحَمِن

 َيْقَرُأ ُهَو َفِإَذا ِلِقَراَءِتِه، َفاْسَتَمْعُت |اهلِل َرُسوِل َحَياِة ِفي اْلُفْرَقاِن ُسوَرَة َيْقَرُأ َحِكيٍم

 َفَتَصبَّْرُت الصَّاَلِة، ِفي ُأَساِوُرُه َفِكْدُت ،|اهلِل َرُسوُل ُيْقِرْئِنيَها َلْم َكِثرَيٍة ُحُروٍف َعَلى

 َقاَل: َتْقَرأ؟ َسِمْعُتَك الَِّتي السُّوَرَة َهِذِه َأْقَرَأَك َمْن َفُقْلُت: ِبِرَداِئِه، َفَلبَّْبُتُه َسلََّم، َحتَّى

 َهَذا َسِمْعُت ِإنِّي َفُقْلُت: |اهلِل َرُسوِل ِإَلى َأُقوُدُه ِبِه ... َفاْنَطَلْقُت|اهلِل َرُسوُل َأْقَرَأِنيَها

 َيا اْقَرْأ َأْرِسْلُه، :|اهلِل َرُسوُل َفَقاَل. ُتْقِرْئِنيَها َلْم ُحُروٍف َعَلى اْلُفْرَقاِن ِبُسوَرِة َيْقَرُأ

 َقاَل: ُثمَّ. ُأْنِزَلْت َكَذِلَك |اهلِل َرُسوُل َفَقاَل. َيْقَرُأ َسِمْعُتُه الَِّتي اْلِقَراَءَة َعَلْيِه َفَقَرَأ. ِهَشاُم

 ِإنَّ» ُأْنِزَلْت، : َكَذِلَك|اهلِل َرُسوُل َفَقاَل َأْقَرَأِني، الَِّتي اْلِقَراَءَة َفَقَرْأُت. ُعَمُر َيا اْقَرْأ

 .(61)«ِمْنُه َتَيسََّر َما َفاْقَرُأوا َأْحُرٍف؛ َسْبَعِة َعَلى ُأْنِزَل اْلُقْرآَن َهَذا

 َقاَل |النَِّبيَّ َأنَّ َكْعٍب ْبُن ُأَبّي َأْخَبَرِني: َقاَل َلْيَلى َأِبي ْبِن الرَّْحَمِن َعْبِد ـ َعْن3

 َعَلى َهوِّْن َأْن إَلْيِه َفَرَدْدُت َحْرٍف، َعَلى اْلُقْرآَن َأْقَرَأ َأْن إَليَّ َأْرَسَل َربِّي إنَّ ُأَبّي، َيا»: َلُه

 .(62)«َأْحُرٍف َسْبَعِة َعَلى اْلُقْرآَن َأْقَرَأ َأْن إَليَّ َفَردَّ ُأمَِّتي،

 ِإنِّي ِجْبِريُل، َيا» َفَقاَل: ِجْبِريَل |اهلِل َرُسوُل َلِقَي َقاَل: َكْعٍب ْبِن ُأَبيِّ ـ َعْن4

 َلْم الَِّذي َوالرَُّجُل َواْلَجاِرَيُة َواْلُغاَلُم اْلَكِبرُي َوالشَّْيُخ اْلَعُجوُز ِمْنُهُم ُأمِّيِّنَي، ُأمٍَّة ِإَلى ُبِعْثُت

 .(63)«َأْحُرٍف َسْبَعِة َعَلى ُأْنِزَل اْلُقْرآَن ِإنَّ ُمَحمَُّد، َيا َقاَل: َقطُّ، ِكَتابًا َيْقَرْأ

 ِلي: َفِقيَل اْلُقْرآَن، ُأْقِرْئُت ِإنِّي ُأَبيُّ، َيا»: |النَِّبيُّ َقاَل َقاَل: َكْعٍب ْبِن ُأَبيِّ ـ َعْن5

 َحْرَفْيِن، َعَلى ُقْلُت: َحْرَفْيِن، َعَلى ُقْل َمِعي: الَِّذي اْلَمَلُك َفَقاَل َحْرَفْيِن؟ َأْو َحْرٍف َعَلى

 َثاَلَثٍة، َعَلى ُقْلُت: َثاَلَثٍة، َعَلى ُقْل َمِعي: يالَِّذ اْلَمَلُك َفَقاَل َثاَلَثٍة؟ َأْو َحْرَفْيِن َعَلى ِلي َفِقيَل

 َعِليمًا َسِميعًا ُقْلَت: ِإْن َكاٍف، َشاٍف ِإالَّ ِمْنَها َلْيَس َقاَل: ُثمَّ َأْحُرٍف، َسْبَعَة َبَلَغ َحتَّى

 .(64)«ِبَعَذاٍب َرْحَمٍة آَيَة َأْو ِبَرْحَمٍة، َعَذاٍب آَيَة َتْخِتْم َلْم َما َحِكيمًا، َعِزيزًا

إن هذا القرآن أنزل على سبعة »قال:  |ـ عن أبي هريرة أن رسول اهلل6

 ولكْن ال ختتموا ذكر رمحٍة بعذاٍب، وال ذكر عذاٍبأحرف؛ فاقرأوا وال َحَرج، 

 .(65)«برمحٍة
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: قال |ـ عن عبد الرمحن بن أبي بكر، عن أبيه قال: قال رسول اهلل7

حرٍف، فقال ميكائيل: استزده؛ فقال: على حرفني، حّتى اقرأوا القرآن على »جربيل: 

بلغ سّتة أو سبعة أحرف؛ فقال: كّلها شاٍف كاٍف، ما مل خيتم آية عذاٍب برمحٍة، أو 

 .(66)«آية رمحٍة بعذاٍب، كقولك: هلمَّ وتعال

 أحرف، سبعة على القرآن أنزل» قال: |ـ عن عبد اهلل بن مسعود أن النيّب8

 (68).(67)«مطلع حدٍّ حرف حدٌّ، ولكل وبطن، ولكّللكّل حرف منها ظهر 

 اْلِمَراُء .َأْحُرٍف َسْبَعِة َعَلى اْلُقْرآُن َنَزَل» َقاَل: |اهلِل َرُسوَل ُهَرْيَرَة َأنَّ َأِبي ـ َعْن9

 ِإَلى َفُردُّوُه ِمْنُه َجِهْلُتْم َوَما َفاْعَمُلوا، ِمْنُه َعَرْفُتْم َفَما َمرَّاٍت(، )َثالَث ُكْفٌر اْلُقْرآِن ِفي

 .(69)«َعاِلِمِه

 بن اهلل لعبد قال |النيّب أن أبيه، عن سلمة، أبي بن عمر بن سلمة ـ عن10

 سبعة من أنزل القرآن وإن واحد، باٍب من السماء من تنزل كانت الكتب إن» مسعود:

 وآمر أمثال، وضرب ومتشابه، وحمكم وحرام، حالل أحرف، سبعة على أبواب،

 واعترب متشابهه، عند وِقْف مبحكمه، واعَمْل حرامه، وحّرم حالله، فحّل وزاجر،

 .(70)«أمثاله

 على القرآن أنزل»: |قال: قال رسول اهلل قالبة أبي عن جرير، ابن ـ عن11

 .(72)(71)«وَمَثل وقصص وجدل وترهيب، وترغيب وزاجر، آمٍر: أحرف سبعة

 

 ــــــ «األحرف السبعة»أهل السّنة يف مواجهة روايات 

إن الروايات اليت تقدَّم ذكرها متثِّل منوذجًا جامعًا للروايات الكثرية اليت 

. ولكثرة هذه الروايات ذهب علماء أهل السنة (73)ساقها علماء أهل السّنة يف هذا الباب

 .(74)إىل اعتبار تواترها، أو القول بصحتها، واستحالة إنكارها

مام مأزق فكري، اضطرَّهم إىل ويبدو أن هذه هي الغلطة األوىل اليت وضعتهم أ

إن هذا »، وخاّصة أن من تلك الروايات ما يقول: (75)سلوك ختّرصات وتربيرات واهية

القرآن أنزل على سبعة أحرف؛ فاقرأوا وال َحَرج... كّلها شاٍف كاٍف، ما مل خيتم آية 

 َعِليمًا َسِميعًا ُقْلَت: ِإْن َكاٍف، َشاٍف ِإالَّ ِمْنَها عذاب برمحة، أو آية رمحة بعذاب... َلْيَس
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 .«َحِكيمًا أو َعِزيزًا

وال خيفى أن االلتزام بصحة هذه الظاهرة، والسماح مبثل هذا األمر، يؤّدي إىل 

اهلرج واملرج واالختالف الكثري، وهذا سيؤّدي بدوره يف نهاية املطاف إىل حتريف 

ومن ناحيٍة أخرى إن الروايات املذكورة تعترب متواترة من وجهة نظر  .القرآن وضياعه

علماء أهل السّنة، وعليه ال جيرؤ أحٌد على ردِّها أو إنكارها، وحيث شقَّ عليهم 

تفسريها، أو القبول مبضمونها، أو رفضها، جند عاملًا كبريًا من علماء أهل السّنة 

]حديث: نزل القرآن  هذا أن املختار»أن: حبجم جالل الدين السيوطي يقول يف هذا الش

 تعدُّد منه املعلوم والقدر تأويله، ُيْدرى ال الذي احلديث، متشاِبه على سبعة أحرف[ من

 .(76)«القراءات وجوه

وقد سعى الكثري من علماء أهل السنة جاهدين إىل تربير هذه املسألة بأموٍر ال 

وها يف هذا اجملال هو السؤال القائل: تقوم على أسس متينة. ومن بني األمور اليت حبث

هل مجيع هذه األحرف السبعة اليت نزل بها القرآن بقَيْت على حاهلا بعد توحيد 

 املصاحف أم مل َيْبَق منها سوى حرٍف واحد؟ 

ثّم أمجعت الصحابة على إثباته بني »يقول أبو شامة املقدسي يف هذا الشأن: 

كان أبيح قراءة القرآن عليها ما ال خيالف  الدفتني، وبقي من األحرف السبعة اليت

 .(77)«املرسوم

وهذا وجٌه حسن من وجوه معنى »وقال ابن عبد الرّب، نقاًل عن علماء أهل السّنة: 

احلديث. ويف كّل وجٍه منها حروٌف كثرية ال حتصى عددًا، وهذا يدّلك على قول 

قرآن عليها إاّل حرف العلماء أن ليس بأيدي الناس من احلروف السبعة اليت نزل ال

واحد، وهو صورة مصحف عثمان، وما دخل فيها يوافق صورته من احلركات 

 .(78)«واختالف النقط من سائر احلروف

وعن الطحاوي أن جواز القراءة باألحرف السبعة إمنا كان يعود سببه إىل أن 

ر القليل... الناس كانوا بأمجعهم من األمِّيني، ومل يكن يستطيع الكتابة منهم إال النز

، تعيََّنْت |وأما عندما تعلَّم الناس، وصار بإمكانهم أن يقرأوا بقراءة رسول اهلل

عليهم القراءة بقراءة رسول اهلل. وعليه فإن جواز القراءة باألحرف السبعة إمنا كان 
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 .(79)للضرورة، ولفرتٍة حمدَّدة، وقد ارتفع هذا اجلواز بارتفاع الضرورة

عثمان بن عّفان مجع املسلمني؛ نظرًا منه هلم، وإشفاقًا منه إن »وقال الطربي: 

عليهم، ورأفًة منه بهم؛ حذار الرّدة من بعضهم...؛ إذ ظهر من بعضهم مبحضره ويف 

عصره التكذيب ببعض األحرف السبعة اليت نزل عليها القرآن، مع مساع أصحاب 

حملهم عليه؛ إذ النهي عن التكذيب بشيٍء منها، ف |من رسول اهلل |رسول اهلل

رأى ذلك ظاهرًا بينهم يف عصره، وحبداثة عهدهم بنزول القرآن، وفراق رسول اهلل 

إّياهم مبا أمن عليهم معه عظيم البالء يف الدين من تالوة القرآن على حرٍف واحد، 

ومجعهم على حرٍف واحد، وحرق ما عدا املصحف الذي مجعهم عليه... فاستوثقت له 

طاعة... فرتكت القراءة باألحرف السّتة...؛ طاعًة منها له، ونظرًا األّمة على ذلك بال

، ْتها وتعفَّتمنها ألنفسها ومَلْن بعدها من سائر أهل مّلتها، حّتى درست من األّمة معرف

فال سبيل ألحد اليوم إىل القراءة بها؛ لدثورها وعفّو آثارها، وتتابع املسلمني على رفض 

 .(80)«منها صّحتها، وصحة شيء منهاالقراءة بها، من غري جحوٍد 

وهنا يصرِّح الطربي بأن كل حرف من السبعة كان قرآنًا، ومل يكن ألحد 

من كبار علماء أهل السّنة؛  احلّق يف إنكار ذلك. وإىل هذا الكالم يعود ما قاله مجٌع

ألنهم طبقًا للروايات املذكورة يعتقدون أن كل واحد من األحرف السبعة قد نزل به 

 رآن.الق

َبْيَد أن القول مبثل هذا الكالم يستلزم اتِّهام اهلل سبحانه خبلف الوعد يف حفظ 

؛ إذ (9)احلجر:  ﴾ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن﴿كتابه، إذ قال عزَّ وجلَّ: 

لقرآن بعد يذهب الكثري من كبار العلماء من أهل السنة إىل القول بأنه مل َيْبق من ا

توحيده سوى حرٍف واحد من األحرف السبعة، وأما األحرف السّتة األخرى فلم َيْبَق هلا 

 من أثر.

واإلشكال اآلخر الذي َيِرُد على هذا الكالم هو القول: كيف مسح عثمان 

لنفسه بأن ميحو سائر األحرف الستة، مع أن املفروض أنهم كانوا حيسبونها جزءًا من 

وملاذا مل يبادر سائر الصحابة إىل ردعه عن ذلك؟! يف حني أن التاريخ  القرآن الكريم؟!

 .(81)من بعض اآليات «الواو»يشهد بأنهم كانوا يعارضون حذف حّتى 
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هناك من روايات األحرف السبعة ما يدّل على جواز تبديل النّص القرآني، 

شريطة أن ال يتّم تبديل آية رمحة بآية عذاب، أو آية عذاب بآية رمحة. وميكن على 

 .«عزيزًا حكيمًا»بعبارة  «مسيعًا عليمًا»سبيل املثال أن نستبدل عبارة 

و التوجيه أبدًا. يدرك علماء وهذا الكالم من السخافة حبيث ال يقبل التأويل أ

الكالم واللغة بوضوٍح أن لكل مفردة وتعبري موقعه اخلاّص به، وإن مجال وفصاحة 

الكالم مرهوٌن باختيار الكلمات والتعابري بشكٍل دقيق. إن البالغة واجلمال الفّذ 

 للقرآن الكريم، وإعجازه الذي حتّدى به اجلّن واإلنس على أن يأتوا مبثله، يكمن يف

. وقال األصمعي يف هذا الشأن حول قوله (82)االستعمال الدقيق لأللفاظ والعبارات

اهلِل َواهلُل  َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكااًل ِمَن﴿تعاىل: 

 غفوٌر واهلل: فقلت أعرابيٌّ، جنيب وإىل اآلية، هذه قرأت» :(38)املائدة:  ﴾َعِزيٌز َحِكيٌم

: فأَعْدُت أِعْد،: قال اهلل، كالم: قلت هذا؟ َمْن كالم: األعرابي فقال سهوًا ـ، رحيم ـ

حكيم،  عزيٌز واهلل: فقلُت فتنبَّْهُت، اهلل، كالم هذا ليس: فقال رحيم، غفوٌر واهلل

 علمت أين فمن: قلُت ال،: قال القرآن؟ أتقرأ: له اهلل، فقلُت كالم هذا أَصْبَت،: فقال

 .(83)«قطع ملا ورحم غفر ولو فقطع، فحكم عزَّ هذا، يا: فقال أخطْأُت؟ أّني

عزيزًا »بعبارة  «مسيعًا عليمًا»لو كان مضمون الروايات القائلة: ميكن استبدال 

، صحيحًا فإن «هلّم وعجِّل أو أسرع»بـ  «تعاَل»، كما ميكن استبدال كلمة «حكيمًا

ال تتمتَّع بأّي دّقة بالغية حمسوبة، وعندها لن يكون هذا هذا يعين أن كلمات القرآن 

القرآن معجزًا، بل لن يرقى حّتى إىل كالم بلغاء العرب؛ ألن البلغاء إمنا يطلقون 

كلماتهم وفق معايري دقيقة وحمسوبة، يف حني أن القرآن طبقًا هلذه الروايات ال يرقى 

 إىل هذا املستوى!

هتمامه الكبري حبفظ وصيانة نّص ـ رغم ا |كيف ميكن لرسول اهلل

القرآن الكريم ـ أن يسمح لألشخاص بتحريف نّص القرآن من خالل تغيري عباراته 

بعبارات ال تناسب السياق، يف حني أنه طبقًا لبعض الروايات مل يسمح حّتى بتغيري 

اء عبارات بعض األدعية اليت علَّمها لبعض أصحابه. فقد ُروي أن النيّب األكرم قال للرب

. يقول الرباء: «ُقْل: ...وبنبيِّك الذي أرسلت»بن عازب بشأن الدعاء الذي يقرأ قبل النوم: 
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قرأت الدعاء كما علَّمين رسول اهلل، ولكّني، بداًل من قول: وبنبّيك الذي أرسلت، 

ُقْل: ...وبنبيِّك الذي »قلُت: وبرسولك الذي أرسلت، فوضع النيبُّ يده على صدري وقال: 

. وعليه ال َشكَّ يف أن هذا النوع من الروايات ال ميكن إاّل أن يكون خمتلقًا (84)«أرسلت

 .(85)أو حمرَّفًا، وال خيفى بطالنه على أهل العلم وذوي احلجى

 

 ــــــ «األحرف السبعة»تفسري مقبول بشأن روايات 

غري معقول، وال ميكن  «األحرف السبعة»كما تقدَّم فإّن مفاد عدد من روايات 

القول به، إال أن الذي اضطر علماء أهل السنة إىل القول بها، ودعاهم إىل تربير 

 .(86)وتوجيه مجيع هذه الروايات، هو تصّور تواترها

ـ ليست متواترة؛ ألن  &ولكّن هذه الروايات ـ كما قال العاّلمة األستاذ معرفت

روايات ال تتوفَّر على شرط وحدة املضمون، التواتر ُيشرتط فيه وحدة املضمون. وهذه ال

 بل هي من حيث تفاوت املعنى تنقسم إىل أربعة أقسام خمتلفة:

ـ الروايات اليت ميكن محلها على جواز قراءة القرآن بلهجاٍت خمتلفة، من 1

 قبيل: الروايات األوىل والثانية والثالثة والرابعة من الروايات اإلحدى عشرة املتقدِّمة.

وايات اليت تعّبر عن جواز تبديل العبارات القرآنية بأخرى مشابهة هلا، من ـ الر2

 قبيل: الروايات اخلامسة والسادسة والسابعة.

ـ الروايات الناظرة إىل البطون واملعاني املختلفة للقرآن، من قبيل: الروايتني 3

 الثامنة والتاسعة.

القرآنية، من قبيل: ـ الروايات الناظرة إىل تقسيم املوضوعات واملفاهيم 4

 الروايتني العاشرة واحلادية عشرة.

أما روايات القسم الثاني الداّلة على جواز تبديل كلمات النّص القرآني مبا 

 يرادفها ويشابهها فقد تقدم بطالنها بشكٍل واضح.

وأما روايات القسم الثالث والرابع فهي من حيث املضمون مقبولة، وال غبار 

ة هلا مبسألة القراءات؛ وذلك ألن مفاد الروايات من القسم الثالث عليها، ولكْن ال صل

هو البطون واملعاني القرآنية العميقة، وإّن روايات القسم الرابع ناظرٌة إىل تقسيم 
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 املوضوعات القرآنية.

إاّل أن الذي ميكن االستناد إليه؛ بوصفه دلياًل على اعتبار القراءات املختلفة، 

ول، الذي يقول مفاده جبواز قراءة القرآن بعّدة أوجه. ويف معنى هو روايات القسم األ

 هذه الروايات هناك احتماالن، ميكن بيانهما على النحو التالي:

ـ أن تكون الروايات املذكورة ناظرًة إىل القراءات السبعة، أو مجيع القراءات 1

 .املشهورة، اليت تشتمل على الضوابط املقبولة من وجهة نظر أهل الفّن

ـ أن نعترب الروايات املذكور ناظرًة إىل اللهجات املختلفة، واليت تؤثِّر يف 2

 كيفية قراءات األشخاص ال شعوريًا ومن غري قصد، ويصعب عليهم اخلالص منها.

أما بشأن اجلزء األول من االحتمال األول فيجب القول: إن هذه الروايات ـ كما 

ربط بالقراءات السبعة؛ وذلك ألن القّراء بهذه  ذكر احملّققون وأهل الفّن ـ ليس هلا أي

القراءات مل يكن هلم وجوٌد يف زمن النزول وعصر الصحابة، وإّن حصر القراءات 

املختلفة واملتنّوعة بالقراءات السبعة إمنا حدث يف بداية القرن الرابع اهلجري، على يد 

 .(87)أبي بكر بن جماهد

مجاعة ممَّْن ال خربة له بأصول هذا العلم أن وقد ظّن »قال أبو شامة املقدسي: 

أنزل القرآن على سبعة »بقوله:  |قراءة هؤالء األئمة السبعة هي اليت عّبر عنها النيب

، فقراءة كّل واحٍد من هؤالء حرٌف من تلك األحرف. ولقد أخطأ َمْن نسب إىل «أحرف

 .(88)«ابن جماهد أنه قال ذلك

أن قراءة كل واحد من هؤالء القّراء ـ كنافع  َمْن ظّن»وقال أبو حممد املّكي: 

فذلك منه غلط  |وعاصم وأبي عمرو ـ أحد األحرف السبعة اليت نّص النيّب

 .(89)«عظيم

 بني نزاع ال»: «ابن تيمية»وقال أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم، املعروف بـ 

 عليها أنزل لقرآنا أن |النيب ذكرها اليت السبعة األحرف أن املعتربين يف العلماء

 ذلك ليكون جماهد، ذلك ابن مجع َمْن أّول بل املشهورة، السبعة القّراء قراءات ليست

 أن العلماء من غريه واعتقاد العتقاده ال القرآن، عليها أنزل اليت احلروف لعدد موافقًا

 أن جيوز ال الذين هم املعيَّنني السبعة هؤالء أن أو السبعة، احلروف هي السبع القراءات



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ ربيع وصيف  43ـ  42ــ السنة احلادية عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

72 

 .(90)«قراءتهم بغري ُيقرأ

أما اجلزء الثاني من االحتمال األول يف معنى الروايات مورد البحث فهو القول 

بأن هذه الروايات حتكي عن أن مجيع القراءات املشهورة هي من القرآن، وتشتمل 

ليس سوى بيان للكثرة، ولذلك ال يفيد  «السبعة»على الضوابط املقبولة، وإن عدد 

احلصر. وعلى هذا األساس تكون كلُّ واحدٍة من القراءات غري الشاّذة، واليت تندرج 

حتت الضوابط املقرتحة من قبل كبار فنون القراءة، معتربًة وصحيحة، وتكون من 

 القرآن.

تنفيه  إن هذا االحتمال يف معنى الروايات مورد البحث غري مقبول أيضًا؛ إذ

 األدلة احملكمة اليت سنأتي على ذكرها بشأن وحدة القراءة الصحيحة.

تعترب  ةومضافًا إىل ذلك، إذا قلنا بأن القراءات املختلفة املوجودة يف كّل آي

ـ نازلة من عند اهلل عندها لن يصّح  «األحرف السبعة»بأمجعها ـ طبقًا ملضمون روايات 

آخر. فلو  ى لرتجيح وجٍه من كالم اهلل على وجٍهترجيح قراءٍة على أخرى؛ إذ ال معن

مثل هذه الداللة واملعنى لكان األساتذة الكبار يف  «األحرف السبعة»كان لروايات 

فّن القراءة يف القرن اهلجري األول والثاني ـ وهم األقرب إىل عصر النيّب األكرم ـ قد 

وملا متسَّكوا باألدلة األدبية عملوا على أساسها، وملا قاموا برتجيح قراءٍة على أخرى، 

وما شاكلها إلثبات أفضلّية قراءتهم على القراءات األخرى؛ إذ مع افرتاض نزول 

قراءتني أو ثالث قراءات يف آيٍة واحدة من قبل اهلل ال يبقى موضٌع لرتجيح قراءة على 

 قراءة أخرى.

كما قال  وعليه يبدو أن أمنت اآلراء بشأن املراد من روايات القسم األول ـ

ـ هو القول بأن املراد منها هو التسهيل على القبائل والشعوب ذات  &األستاذ معرفت

اللهجات اخلاصة، واليت يستحيل أو يصعب على بعضها تالوة القرآن الكريم على 

. من هنا فإن اهلل سبحانه وتعاىل قد أذن هلم بقراءة ذلك النّص |هلجة النيّب األكرم

. وإن الروايتني التاليتني تشريان إىل هذا (91)على طبق هلجتهم الواحد للقرآن الكريم

 األمر:

 قال |النيّب إّن كعب: بن أبّي أخربني قال: ليلى أبي بن الرمحن عبد ـ عن1
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 على هوِّْن أن إليه فرَدْدُت حرٍف، على القرآن أقرأ أن إلّي أرسل رّبي إن أبّي، يا» له:

 .(92)«أحرف... سبعة على القرآن قرأأ أن إليَّ فرّد أميت؛

 ِإنِّي ِجْبِريُل، َيا َفَقاَل: ِجْبِريَل، |اهلِل َرُسوُل َلِقَي» َقاَل: َكْعٍب ْبِن ُأَبيِّ ـ َعْن2

 َلْم الَِّذي َوالرَُّجُل َواْلَجاِرَيُة َواْلُغاَلُم اْلَكِبرُي َوالشَّْيُخ اْلَعُجوُز ِمْنُهُم ُأمِّيِّنَي، ُأمٍَّة ِإَلى ُبِعْثُت

 .(93)«َأْحُرٍف َسْبَعِة َعَلى ُأْنِزَل اْلُقْرآَن ِإنَّ ُمَحمَُّد، َيا َقاَل: َقطُّ، ِكَتابًا َيْقَرْأ

إن املطالبة بالتسهيل على األمة يف احلديث األول، والكالم عن كبار السن 

والصغار الذين يشّق عليهم إجبارهم على قراءة واحدة يف احلديث الثاني، قرينٌة على 

قد استأذن اهلل تعاىل أن يسهِّل تالوة القرآن على الناس؛ كي جيوز  |اهلل أن رسول

 هلم تالوة القرآن بلهجاتهم، وال يقعون يف املشّقة والَعَنت يف تعلمه. 

أما الطائفة األوىل )من أحاديث »يف بيان هذا الرأي:  &قال العاّلمة معرفت

لى األمة يف قراءة القرآن، فإّن األحرف السبعة( ـ وتعين اختالف اللهجات ـ فتوسعة ع

البدوي ال يستطيع النطق كاحَلَضري، وال األّمي يتمّكن يف تعبريه كاملثقف 

الفاضل، وال الصغري كالكبري، وال الشيخ كالشاّب. فضاًل عن اختالف هلجات 

القبائل يف تعبري كلمة واحدة، مبا تعجز كّل قبيلة عن النطق بغري ما تعّودت عليه يف 

. وهكذا اختالف أمم غري عربية يف القدرة على النطق باأللفاظ العربية، فلو حياتها

كانت األّمة اإلسالمية على خمتلف شعوبها مكّلفة بالنطق على حدٍّ سواء لكان ذلك 

 .(94)«من التكليف بغري املستطاع

بأن ُيقرئ كّل قوم  |فكان من تيسريه تعاىل أن أمره»وقال ابن قتيبة: 

)املؤمنون:  ﴾َحتَّى ِحنٍي﴿بلغتهم وما جَرْت عليه عادتهم؛ فاهلذلي يقرأ )عّتى حني( يريد 

(؛ ألنه هكذا يلفظ بها ويستعملها. واألسدي يقرأ )ِتعلمون وِتعلم( ـ بكسر تاء 54

مزة يف ِإعهد. املضارعة، و)ِتسود وجوه( ـ بكسر التاء ـ و)َأَلْم ِإْعَهْد ِإَلْيُكْم( بكسر اهل

والتميمي يهمز، والقرشي ال يهمز. واآلخر يقرأ )قيل( و)غيض(، بإمشام الضّم مع 

الكسر، و)ُرّدت( بإمشام الكسر مع الضّم، و)ما لك ال تأمنا( بإمشام الضّم مع 

اإلدغام، وهذا ما ال يطوع به كّل لسان. ولو أن كل فريق من هؤالء ُأمر أن يزول عن 

ه اعتياده طفاًل وناشئًا وكهاًل الشتدَّ ذلك عليه، وعظمت احملنة لغته وما جرى علي
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فيه، ومل ميكنه إاّل بعد رياضة للنفس طويلة، وتذليل للسان، وقطع للعادة، فأراد اهلل 

برمحته ولطفه أن جيعل هلم متَّسعًا يف اللغات، ومتصّرفًا يف احلركات، كتيسريه 

 .(95)«عليهم يف الدين

وابن عّباس أنهما  ×وجاء عن علّي بن أبي طالب»هوازي: وقال ابن يزداد األ

 |قاال: نزل القرآن بلغة كّل حيٍّ من أحياء العرب. ويف روايٍة عن ابن عباس: أن النيب

كان ُيقرئ الناس بلغٍة واحدة؛ فاشتدَّ ذلك عليهم، فنزل جربئيل، فقال: يا حممد، 

 .(96)«َأْقِرْئ كلَّ قوٍم بلغتهم

هذا هو احلّق؛ ألنه إمنا أبيح أن يقرأ بغري لسان »قدسي: وقال أبو شامة امل

قريش؛ توسعة على العرب، فال ينبغي أن يوسع على قوٍم دون قوم. فال يكّلف أحد إاّل 

قدر استطاعته. فَمْن كانت لغته اإلمالة، أو ختفيف اهلمزة أو اإلدغام، أو ضّم ميم 

لَّف غريه؟! وكذا كّل َمْن اجلمع، أو صلة هاء الكناية، أو حنو ذلك، فكيف يك

، والصاد اليت «أشدق»كان من لغته أن ينطق بالشني اليت كاجليم، يف حنو: 

، والكاف اليت كاجليم، واجليم اليت كالكاف، وحنو «مصدر»كالزاي، يف حنو: 

ذلك. فهم يف ذلك مبنزلة األلثغ واألرت، ال ُيكلَّف ما ليس يف وسعه، وعليه أن يتعلَّم 

 .(97)«وجيتهد

هذا ما خنتاره يف تفسري األحرف »وقال األستاذ معرفت، بعد بيان هذه اآلراء: 

السبعة باختالف لغات العرب، أي هلجاتهم يف التعبري واألداء. وقد مّر تفسري السيوطي 

 ،وإمالة وإشباع ،وتفخيم وترقيق ،بكيفية النطق بالتالوة، من إظهار وإدغام «اللغة»

 .(98)«وحتقيق، وحنو ذلكومّد وقصر، وتشديد وتليني 

يرى أن القراءات املتنوِّعة الناشئة عن  &اتضح مما تقّدم أن األستاذ معرفت

االجتهاد أو خطأ القّراء ال قيمة هلا، وأما القراءات الناشئة عن اختالف هلجات القبائل 

 العربية املختلفة، واليت تعود إىل كيفية النطق، من قبيل: اإلظهار واإلدغام والتفخيم

والرتقيق واإلمالة واإلشباع واملّد والقصر والتشديد والتليني وأمثال ذلك، فظاهر عبارة 

 األستاذ معرفت تصحيحها.
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َبْيَد أن كالمه يف بيان ضابط القراءة الصحيحة، اليت حيصرها يف النهاية 

بقراءة حفص عن عاصم، ال ينسجم مع املوارد اليت يؤّدي فيها اختالف اللهجات إىل 

. هذا «عّتى حني»تغيري حروف الكلمة؛ إذ ينبغي على رأي مساحته تصحيح مثل قراءة 

 وصلتنا عرب اجلماهري. وعليه ال ُبدَّ من القول: إن يف حني أنه ال يصحِّح إاّل القراءة اليت

قراءة أصحاب اللهجات إذا كانت خارجًة عن قراءة اجلمهور فإنها ال جتوز إاّل 

 .(99)ألصحابها

من القراءات الصحيحة واملعتربة، حبيث  اتَّضح مما تقدّّم أن ال وجود لعدٍد

اس َمْن ال يستطيع قراءة القرآن ميكن اختيار أّي واحد منها، ال إذا كان هناك من الن

؛ بسبب هلجته اخلاصة اليت درج ونشأ عليها، فيمكنه |كما نزل على رسول اهلل

قراءة القرآن بالشكل الذي ال يشّق عليه؛ تسهياًل ورمحة من اهلل. ويف ذلك روى اإلمام 

 القرآن ليقرأ أميت من األعجمي الرجل إّن»أنه قال:  |عن النيّب األكرم ×الصادق

 .(101)«عربيَّته على املالئكة فرتفعه (100)بعجمته

ال خيفى على أهل التحقيق أن جواز وصّحة القراءات على طبق اللهجات 

ألصحاب تلك اللهجات إمنا هو مسألٌة فقهية، وال ميكن اعتبارها مستمسكًا إلثبات 

عود إىل حّجية القراءات، اليت هي مسألٌة أصولية؛ ألن القراءات املنبثقة عن اللهجات ت

، ولذلك فإنها ال تستلزم |قراءٍة واحدة، وهي القراءة اليت نزلت على رسول اهلل

 اختالف املعنى.

 

 ــــــ أدّلة وحدة القراءة الصحيحة

يرى أن القرآن الكريم قد نزل بقراءٍة  &كما تقدَّم فإن األستاذ الشيخ معرفت

واحدة فقط، وأن احلّجية واالعتبار ال يكون إاّل هلذه القراءة الواحدة، وهي املتمثِّلة 

، وقد وصَلْت إلينا عرب |بقراءة مجهور املسلمني، واملتواترة عن النيّب األكرم

. ويؤيِّد ذلك (102)للقّراءاألجيال والتاريخ من قناٍة منفصلة عن قنوات القراءات االجتهادية 

 الكثري من القرائن والشواهد العقلية والنقلية.
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 ــــــ الشواهد العقلية

 ــــــ أـ بطالن تعدُّد القراءات

إن وجود قراءٍة واحدة وإطار لفظّي حمدَّد للقرآن ـ كما هو احلال بالنسبة إىل 

دون ذلك. ويف املقابل  أي كالم آخر ـ أمٌر ثابت ومعلوم؛ إذ ال إمكانية لتحقق الكالم

ال ُيْعَلم وجود أكثر من هذه القراءة الواحدة واإلطار اللفظي الواحد للقرآن. وإن إثبات 

 هذا األمر حيتاج إىل دليٍل يورث العلم.

َبْيَد أّنه ـ كما تبيَّن من مناقشة أدلة نظرية تعدُّد القراءات ـ مل يتّم تقديم مثل 

ئمة تعبِّر عن رفض هذه النظرية. وعليه فإن الثابت حاليًا هذا الدليل، بل إن األدّلة القا

هو وحدة القراءة. وعليه فإن للقرآن قراءًة واحدة. وأما ما هي تلك القراءة؟ فهو سؤاٌل 

 سنبحثه يف القسم األخري من هذا املقال.

 

 ــــــ ب ـ براءة القرآن من التناقض واالختالف

زم وجود التناقض والتضاّد واالختالف يف إن القول بتعدُّد قراءات القرآن يستل

القرآن الكريم ويف أحكام اهلل. وهذا أمٌر نفاه اهلل بشّدٍة؛ ألن اختالف القراءات يؤدي 

أحيانًا إىل استنباط أحكام خمتلفة ومتناقضة، حبيث ال ميكن القول بصحة 

 اجلميع، واعتبار كال احلكمني املتعارضني هو حكم اهلل.

 ة على ذلك:وإليك بعض األمثل

 ﴾َفاْعَتِزُلوا النَِّساَء ِفي اْلَمِحيِض َواَل َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّى َيْطُهْرَن﴿أـ يف قوله تعاىل: 

 .(222)البقرة: 

بتشديد  «يطَّهرن»قرأ محزة والكسائي وخلف بن هشام وأبو بكر بن العياش 

 .(103)الطاء، بينما قرأ اآلخرون بتخفيف الطاء

كال القراءتني خيتلف عن اآلخر؛ إذ طبقًا لقراءة وإن احلكم املستنبط من 

التخفيف يستفاد احلكم جبواز مباشرة احلائض بعد انقطاع احليض وقبل االغتسال، 

 .(104)وأما على قراءة تشديد الطاء فال جتوز املباشرة إاّل بعد الغسل

نًا َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم َوِإْذ َجَعْلَنا اْلَبْيَت َمَثاَبًة ِللنَّاِس َوَأْم﴿ب ـ يف قوله تعاىل: 
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 .(125)البقرة:  ﴾ِإْبَراِهيَم ُمَصلًّى

على صيغة األمر، بينما ذهب عامر ونافع إىل  «اتَِّخذوا»قرأ أكثر القّراء 

قراءتها بصيغة الفعل املاضي. وال َشكَّ يف أن القراءة األوىل تفيد األمر والظهور يف 

غري اإلخبار الَبْحت واحلكاية عن املاضي،  الوجوب، بينما القراءة الثانية ال تفيد

حبيث ال ميكن محل اآلية على اإلنشاء والطلب. وقد ذهب علماء اإلمامية ـ طبقًا 

للروايات ـ إىل اختيار القراءة األوىل، الداّلة على األمر، واليت توافق رسم املصحف، 

 .(105)وبذلك ذهبوا إىل وجوب صالة الطواف يف مقام إبراهيم

)يوسف:  ﴾َيا َأَباَنا ِإنَّ اْبَنَك َسَرَق َوَما َشِهْدَنا ِإالَّ ِبَما َعِلْمَنا﴿قوله تعاىل: ج ـ يف 

81). 

على صيغة الفعل املاضي، ولكْن ُروي عن الكسائي  «َسَرَق»والقراءة املشهورة 

 .(106))مبعنى: اتُّهم بالسرقة(. والفرق بني القراءتني واضٌح «ُسرِّق»أنه قرأها على صيغة 

املزيد من األمثلة، نعرض عن ذكرها خمافة  &وقد ذكر األستاذ معرفت

 .(107)اإلطالة

فإذا استحال أن يكون هناك أيُّ اختالٍف يف كالم اهلل كيف ميكن اعتبار 

هذا النوع من القراءات ـ اليت ال ميكن اجلمع بينها ـ قرآنًا، واعتبارها صحيحة 

َتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اهلِل َأَفاَل َي﴿بأمجعها؟! وقد قال اهلل تعاىل: 

 .(82)النساء:  ﴾َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلفًا َكِثريًا

 

 ــــــ الشواهد النقلية

 ــــــ أـ الروايات

 القرآن إن: يقولون الناس إن: ×عبد اهلل ألبي قلُت: قال يسار بن الفضيل ـ عن1

 من واحد، حرٍف على نزل ولكّنه اهلل، أعداء كذبوا»: فقال أحرف، سبعة على نزل

 .(108)«الواحد عند

 واحٍد، عند من نزل واحٌد، القرآن إن»: قال ×جعفر أبي عن زرارة، ـ عن2

 .(109)«الرواة قبل من جييء االختالف ولكّن



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ ربيع وصيف  43ـ  42ــ السنة احلادية عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

78 

إن هاتني الروايتني تداّلن بوضوٍح على صّحة قراءٍة واحدة فقط؛ ألن الرواية 

األوىل ـ وسندها صحيح ـ أنكَرْت نزول القرآن على سبعة أحرف بشّدة. وحيث إن 

بالبطون واملفاهيم القرآنية وأقسام املعارف املتنّوعة مقبوٌل،  «األحرف السبعة»تفسري 

لنزول  ×، جيب أن يكون إنكار اإلمام^البيت طبقًا لألحاديث املأثورة عن أهل

نزول »القرآن على سبعة أحرف ناظرًا إىل القراءات املختلفة لنّص القرآن. وعليه فإن 

يعين أن القراءة الصحيحة واحدة، ال  ×يف كالم اإلمام «القرآن على حرٍف واحد

بأن القرآن واحد، وأن منشأ  ×أكثر. ويف الرواية الثانية يصرِّح اإلمام الباقر

االختالف يف القراءات يعود إىل اختالف الرواة، ال إىل تعدُّد القراءة الواقعية للقرآن 

 الكريم.

 قرأوا الناس أن ...لو»قال:  |اهلل رسول إن: قال ×اهلل عبد أبي ـ عن3

 .(110)«اثنان اختلف أنزل ما كما القرآن

القراءة الصحيحة اليت نزل بها القرآن ال ظاهر هذا احلديث النبوي ُيثبت أن 

تعدو الواحدة، ومن هنا فإن منشأ االختالف يف القراءات بني القّراء يكمن يف أن 

 هؤالء القّراء مل يلتزموا بالقراءة اليت نزل القرآن على طبقها.

. «إْن كان ابن مسعود ال يقرأ على قراءتنا فهو ضالٌّ»: ×ـ عن أبي عبد اهلل4

أما حنن فنقرأ على »: ×: نعم، ضالٌّ. ثّم قال أبو عبد اهلل×؟! فقالة: ضالٌّفقال ربيع

 .(111)«قراءة أبّي

لعلهم تذاكروا شيئًا من قراءات ابن » يف هذا احلديث: &قال العالمة معرفت

أنها غري جائزة، وأن الصحيح هي قراءة عاّمة  ×مسعود غري املتعارفة، فنبَّههم اإلمام

عن املعهود العام فهو ضالٌّ؛ ألنه أخطأ طريقة املسلمني اليت  املسلمني، وَمْن خرج

توارثوها كابرًا عن كابر عن نبيِّهم العظيم. فلو كان ابن مسعود يقرأ القرآن على 

خالف طريقة املسلمني ـ على تقدير صّحة النسبة ـ فهو ضالٌّ؛ ألن الطريق الوسط هو 

اّدة الوسطى ضالٌّ ال حمالة، أّيًا الذي مشى عليه مجاعة املسلمني، واحلائد عن اجل

ـ أي أبّي بن كعب ـ فإشارة إىل  (112)كان. أما قوله: أما حنن فنقرأ على قراءة أبّي

حادث توحيد املصاحف على عهد عثمان، حيث كان امُلْملي أبّيًا، واجلماعة يكتبون 
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ملوجود ـ على إمالئه، ويرجعون إليه يف تعيني النّص األصل عند االختالف. فاملصحف ا

الذي عليه عاّمة املسلمني ـ هو من إمالء ُأبّي، فالقراءة وفق قراءة ُأبّي كناية عن 

 .(113)«لتزام مبا عليه عاّمة املسلمني اآلناال

: هذا فقال سورٍة، يف رجالن اختصم: قال اهلل عبد عن زّر، عن عاصم، ـ عن5

. بذلك فُأخرب ،|النيبَّ فأتيا اهلل، رسول أقرأني: هذا وقال ،|اهلل رسول أقرأني

 فإمنا»: قال ثّم كالمًا، فيه ، فذكر«علمتم كما اقرأوا»: فقال وجهه، فتغيَّر: قال

 .(114)«أنبيائهم على باختالفهم قبلكم كان َمْن هلك

كان يولي أهمِّية كبرية لوحدة  |يستفاد من هذه الرواية أن رسول اهلل

املسلمني، وأن اختالفهم كان يشّق عليه جّدًا. وبااللتفات إىل أن اختالف القراءات 

أن يؤيِّده، ويدعو  |يعترب من عوامل الفرقة واالختالف كيف ميكن لرسول اهلل

، بعد إبداء االمتعاض، تثبت أن النيبَّ «اقرأوا كما ُعلِّمتم»إليه؟ وإن عبارة 

مل يقّر اختالف القراءات، بل كان يدعو اجلميع إىل قراءٍة واحدة، وهي  |األكرم

 .(115)اليت أشرف بنفسه على تعليمها للناس

 

 ــــــ ب ـ روايات التابعني

كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن » ـ قال أبو عبد الرمحن السلمي:1

قراءة العاّمة، وهي القراءة اليت ثابت واملهاجرين واألنصار واحدًة، كانوا يقرؤون 

 .(116)«على جربيل مّرتني يف العام الذي ُقبض فيه |قرأها رسول اهلل

 اليت القراءة» هـ( أنه قال:73ـ روى حممد بن سريين، عن عبيدة السلماني)2

 الناس يقرؤها اليت القراءة هي فيه قبض الذي العام يف |النيّب على عرضت

 .(117)«اليوم

 وعثمان وعمر بكر وأبي |اهلل رسول خلف صلَّْيُت» مالك: ـ وقال أنس بن3

 .(118)«﴾الدِّيِن َيْوِم َماِلِك﴿: يقرأ كان كّلهم وعلّي،

 وعمر، ]وعثمان[ بكر، وأبا |اهلل رسول أن الزهري: عن»ـ وقال السيوطي: 4

 .(119)«مروان ألف بغري «َمِلِك» قرأها َمْن وأّول ،﴾الدِّيِن َيْوِم َماِلِك﴿ يقرأونها كانوا
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، وهو أقدم تفسري «هـ(150تفسري مقاتل بن سليمان)»عندما نراجع كتاب 

موجود، ال نواجه غري النَّْزر القليل من االختالف يف القراءة )ما يقرب من عشرة موارد 

، عن علّي بن محزة «مشتِبهات القرآن»من جمموع القرآن(. وكذلك يف كتاب 

من اآليات، إاّل أنه مل يذكر أيَّ حديٍث عن هـ(، رغم ذكره الكثري 189الكسائي)

اختالف القراءات. ويبدو أن القراءة املقبولة من قبل عامة املسلمني كانت موجودة بني 

املسلمني، وإن القراءات األخرى، اليت هي عبارٌة عن آراء القّراء واجتهاداتهم، تطرح 

 تعود إىل أواخر القرن على هامش تلك القراءة. وكما سيتَّضح الحقًا من الكتب اليت

 اهلجري الثاني وما تاله مت طرح االختالف يف القراءات بَزْخٍم أكرب.

 

 ــــــ ج ـ سرية القّراء السبعة والعشرة

على الرغم من أن مشاهري القّراء )من أمثال: القّراء السبعة والعشرة( كانوا 

يشرتكون يف نقطٍة خيتلفون يف قراءة عدٍد من كلمات القرآن، ولكّنهم كانوا 

واحدة، وهي أن كل واحد منهم كان خيتار القراءة اليت يرجِّحها على سائر 

 القراءات، وتنسب إليه تلك القراءة، دون غريه.

وهذا املنهج حيكي عن أنهم بأمجعهم ال يعتربون القراءة املشهورة هي قراءة 

ـ  «األحرف السبعة»لروايات  رسول اهلل. فلو أنهم كانوا يَرْون القراءات املختلفة، طبقًا

اليت قال عنها اجلزري وأمثاله أنها مشتملة على مالكات القراءة الصحيحة ـ، واحدًة 

من وجوه القرآن اليت نزلت من عند اهلل فعندها ال يكون اختيار قراءة وترجيح بعض 

 القراءات على القراءات األخرى صحيحًا؛ إذ ال معنى ألن نقبل ببعض وجوه كالم اهلل

 ونرفض الوجوه اإلهلية األخرى.

تنطوي على هذا املعنى لعمل الذين كانوا  «األحرف السبعة»ولو كانت روايات 

يعيشون يف القرنني اهلجرّيني األول والثاني، وكانوا أقرب إىل عصر النيب 

، لعملوا على طبق هذا املعنى، وملا قاموا باختيار وترجيح قراءٍة على |األكرم

قوا األدّلة األدبية وأمثاهلا على ترجيح قراءتهم على القراءات األخرى؛ إذ أخرى، وملا سا

مع فرض نزول قراءتني أو ثالث قراءات يف آيٍة واحدة من قبل اهلل ال يكون هناك 
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لرتجيح قراءٍة على أخرى أّي موضٍع من اإلعراب. من هنا فإن سرية القّراء املذكورين 

 رآن.حتكي عن وحدة القراءة الصحيحة للق

 

 ــــــ إعراب القرآن وتنقيطه

وتلميَذْيه:  «أبي األسود الدؤلي»إن إعراب القرآن الكريم وتنقيطه على يد 

، يثبت (120)، يف النصف الثاني من القرن األول«نصر بن عاصم»و ؛«حييى بن يعمر»

وحدة نّص القرآن الكريم؛ وذلك ألن هذا األمر بطبيعة احلال ال يكون إاّل ضمن 

واحدة، ومع ذلك مل يرتدَّد هؤالء يف املضّي بعملية تنقيط القرآن وإعرابه، وما قراءٍة 

. فلو كان القرآن قد نزل (121)ذلك إاّل ملعلومية قراءة مجهور املسلمني بالنسبة هلم

وسائر علماء املسلمني أن مينعوا من تنقيط  ^بقراءات خمتلفة لوجب على األئمة

هجر سائر القراءات األخرى، اليت تعترب قرآنًا القرآن بشكٍل قاطع وحاسم؛ كي ال ت

أيضًا. ولكْن مل يتّم هذا فَحْسب، بل أخذت عملّية إعراب القرآن وتنقيطه تنتشر 

 تدرجييًا، وعلى نطاٍق واسع.

 

 ــــــ القراءة الصحيحة: خصائصها، وطرق معرفتها

حيحة اليت يتَّضح من الشواهد العقلية والنقلية على حنٍو جلّي أن القراءة الص

حتظى باحلّجية واالعتبار هي قراءٌة واحدة، ال غري. ولكّن السؤال املطروح هنا، 

 والذي جيب أن جنيب عنه، هو: ما هي هذه القراءة الصحيحة؟ وما هي خصائصها؟

إن الذي نراه هو الضابط لقبول القراءة  يف هذا الشأن: &يقول األستاذ معرفت

ملسلمني، مبعزل عن قراءة القّراء؛ ألن القرآن الكريم عبارٌة عن موافقة قراءة مجهور ا

سار يف اجتاهني: االجتاه األول: هو الذي مّر عرب أجيال املسلمني، وتناقلوه عرب الصدور 

 ، حّتى وصل إلينا.|من اآلباء واألجداد، وصواًل إىل شخص رسول اهلل

صحف إن هذه القراءة اجلماهريية هي اليت توافق الضبط املوجود يف امل

، والذي يعبِّر عن قراءة حفص؛ ألن حفصًا وأستاذه عاصمًا كانا (122)الراهن

 .(123)متمسِّكني بشّدة بالرواية الصحيحة واملتواترة، اليت هي قراءة مجهور املسلمني
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. |ذات القراءة اليت قرأ بها مجهور املسلمني عن رسول اهلل ×وقد قرأ اإلمام علّي

 إلينا على حنو التواتر.وهذه القراءة هي اليت وصلت 

وأما املسار الذي سلكه القرآن عرب قراءات القّراء )باستثناء قراءة عاصم( فهي 

قناٌة اجتهادية، واالجتهاد يف القرآن هو اجتهاد يف مقابل النّص، فيكون فاقدًا للحّجية 

 الشرعية.

نقلت ويف ما يلي نذكر ثالثة شروط لتحديد القراءة الصحيحة واملتواترة، اليت 

 لنا وضبطت عرب مجهور املسلمني:

موافقة ضبط املصحف املوجود، الذي متَّت صيانته من قبل مجهور  :األول

املسلمني عرب القرون، حيث ُتعاد طباعته وكتابته ـ وخاّصة يف بلدان الشرق اإلسالمي 

 ـ دون أّي اختالٍف أو تفاوت.

بية؛ ألن القرآن قد نزل موافقة أفصح األصول وأشهر قواعد اللغة العر: الثاني

 بأفصح لغٍة، وال حيتوي على أّي شذوٍذ لغوّي أبدًا.

موافقة األصول الشرعية الثابتة واألحكام العقلية القطعية؛ ألن القرآن  :الثالث

هو الذي أسَّس لقواعد الشريعة الواضحة، وهو الذي أرسى دعائم األفكار العقلية 

 .(124)له وأرساهالصحيحة، وال ميكنه خمالفة ما أسَّس 

 

 ــــــ القراءة الصحيحة: قراءة مجهور املسلمني

إن احلديث التالي، والشواهد األخرى اليت سنأتي على ذكرها، تثبت أن 

 القراءة الصحيحة هي قراءة مجهور املسلمني:

 أستمع ـ وأنا ـ ×عبد اهلل أبي على رجل قرأ: قال سلمة بن ]أبي[ سامل عن

 هذه عن ُكفَّ»: ×أبو عبد اهلل فقال الناس، يقرؤها ما على ليس القرآن، من حروفًا

 .(125)«الناس يقرأ كما اقرأ القراءة،

 يستفاد من هذا احلديث أمران يف غاية األهمية، وهما:

رجٌل...  قرأ»ـ كان جلمهور املسلمني قراءة معروفة؛ بدليل أن الراوي يقول: 1

قال لذلك  ×وإن اإلمام الصادق، «الناس يقرؤها ما على ليس القرآن، من حروفًا
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 .«الناس يقرأ كما اقرأ»الرجل: 

دعوة  ×فلو مل تكن هناك للناس مثل هذه القراءة ملا صّح من اإلمام الصادق

 ذلك الرجل إىل القراءة على طبقها.

ـ إن القراءة الصحيحة واملعتربة هي قراءة مجهور املسلمني. والدليل على ذلك أن 2

 لك الرجل باّتباع قراءة الناس، ونهاه عن غريها.أمر ذ ×اإلمام الصادق

يف كالم اإلمام  «قراءة الناس»لقد توّهم الكثري من الفقهاء أن املراد من 

هو القراءات السبع وما كان على شاكلتها، وعلى هذا األساس أفَتْوا  ×الصادق

 .(126)بصّحة واعتبار القراءات

، «قراءة العّوام»، و«قراءة العاّمة»، و«قراءة الناس»ولكّنه توهٌُّم خاطئ؛ ألن 

، الناظرة إىل قراءة مجهور املسلمني، عناوين قد استعملت يف مقابل «قراءة اجلمهور»و

قراءة القّراء، وقسيم الشيء ال ميكن أن يكون مساويًا له؛ ألن قراءة القّراء إمنا هي 

ّيتها، خالفًا لقراءة نقل واحٍد عن واحد، وحيث ال تتوّفر على شرط التواتر ال تثبت قرآن

عاّمة املسلمني، اليت يتلّقاها مجهور املسلمني يف كّل عصر عن مجهور املسلمني يف 

 . |العصر السابق، وصواًل بهذه السلسلة السندية إىل رسول اهلل

قلُت ليحيى بن عبد اهلل بن أبي »هـ(: 220قال خالد بن يزيد الباهلي)

 «إذ تِلُقونه»أبيك، عن عائشة، أنها كانت تقرأ:  هـ(: إن نافعًا حدَّّثين عن173مليكة)

)بكسر الالم وضّم القاف(، وتقول: إنها من )ولق الكذب(! فقال حييى: ما يضّرك 

أن ال تكون مسعته عن عائشة، وما يسّرني أني قرأُتها هكذا... قلُت: وِلَم؟ وأنَت تزعم 

رجاًل يقرأ مبا ليس بني  أنها قد قرأت! قال: ألنه غري قراءة الناس، وحنن لو وجدنا

اللوحني ما كان بيننا وبينه إاّل التوبة... جنيء به حنن عن األّمة، عن األّمة، عن 

، عن جربئيل، عن اهلل عزَّ وجلَّ، وتقولون أنتم: حدَّثنا فالن األعرج، عن |النيّب

 .(127)«فالن األعمى!

بكر وعمر كانت قراءة أبي »وقد تقدَّم أن أبا عبد الرمحن السلمي قال: 

وعثمان وزيد بن ثابت واملهاجرين واألنصار واحدة، كانوا يقرؤون قراءة العاّمة، وهي 

 .(128)«على جربيل مّرتني يف العام الذي ُقبض فيه |القراءة اليت قرأها رسول اهلل
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ويف ما يلي نسوق بعض الشواهد من املصادر القدمية اليت تثبت أن قراءة مجهور 

 يف مقابل قراءة القّراء.املسلمني كانت مطروحة 

 

 ــــــ قراءة مجهور املسلمني وقراءة القّراء

إن قراءة مجهور املسلمني ـ خالفًا لسائر القراءات املنسوبة إىل أصحابها ـ تنسب 

قراءة »، و«قراءة العاّمة»إىل اجلماهري، وقد متَّْت اإلشارة إليها بعبارات، من قبيل: 

، وهي قراءٌة مستقّلة عن قراءات القّراء. «قراءة اجلمهور»، و«قراءة الناس»، و«العّوام

 والشواهد على ذلك ما يلي:

بديَع »وُيقرأ: » هـ(:175أـ جاء يف كتاب العني، للخليل بن أمحد الفراهيدي)

بالنصب ]بديَع[ على جهة التعجُّب... وقراءة العاّمة الرفع ]بديُع[.  (129)«السماوات واألرض

 .(130)«وهو َأْوىل بالصواب

، ألبي زكريا حييى بن زياد «معاني القرآن»ب ـ ورد الكالم يف كتاب 

هـ(، عن قراءة مجهور املسلمني يف مقابل قراءات القّراء يف الكثري من 204الفّراء)

 املواضع. ويف ما يلي نذكر جانبًا منها:

 النَُّجود أبي بن عاصم قرأها .(23)اإلسراء:  ﴾ُأفٍّ ُهَماَل َتُقْل َفاَل﴿ قوله:»ـ 1

 إىل ذهبوا ونوَّنوا خفضوا فالذين ،(ُأفٍّ) العواّم وقرأ. نون بغري خفضًا( ُأفِّ) واألعمش

 .(131)«األصوات ُتْخَفض كما فخفضوه به؛ بالنطق إاّل معناه ُيْعَرف ال صوت أنها

 العواّم قرأ وقد. املوحِّد املؤمن هو (،29)الزمر:  ﴾ِلَرُجٍل َسَلمًا َوَرُجاًل﴿ قوله:»ـ 2

 َسَلمًا، لُه َسِلم: لقولَك مصدر( سلمًا) وكأّن املعنى، يف متقاربان وسامل وَسَلٌم .(َسَلمًا)

 الرجل، صفة من فسامل. وسالمة وَسَلمًا ِسْلمًا وَسِلَم وَرَبَحًا، ِرْبحًا َرِبَح: تقوُل والعرب

 .(132)«أعلم واهلل. لذلك مصدٌر وَسَلَم

)النمل:  ﴾ِ اْلُعْمي ِبَهاِدي﴿: العوام َوقراءة. «الُعْمي تهدي أنَت َوَما»: محزة قرأ»ـ 3

81)»(133). 

 .«َأَفَتْمُروَنه»: قرأ أنه مسروق، عن الشعيب، األجبر، عن بن عبد امللك عن»ـ 4

 املدينة، وأهل العواّم قراءة وهي ،(12)النجم:  ﴾َأَفُتَماُروَنه﴿: قرأ أنه ُشريح وعن
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 .(134)«واحلسن النَّجود أبي بن وعاصم

 بكسر الناس قرأ (.36)النور:  ﴾...َواآلَصاِل ِباْلُغُدوِّ ِفيَها َلُه ُيَسبُِّح﴿: قوله»ـ 5

. جمدَّد فعل بنيَّة الرجال رفع «يسبَّح» قال: فَمْن. الباء بفتح( ُيَسبَُّح) عاصم وقرأ. الباء

 .(135)«جتارٌة تلهيهم ال رجاٌل له ُيَسبِّح قال: كأنه

 هـ(:276لعبد اهلل بن مسلم بن قتيبة) ،«مشكل القرآنتأويل »ج ـ ويف كتاب 

َوَأْعَتَدْت َلُهنَّ ﴿وقرأ الناس:  ؛)بغري همزة( «وَأْعَتَدْت َلُهنَّ ُمتَّكًا»وقرأ بعض القّراء: »

 .(136)«(31)يوسف:  ﴾ُمتََّكًأ

للزجاج )القرن اهلجري الرابع(، ورد ذكر  ،«إعراب القرآن»د ـ ويف كتاب 

 املوارد التالية:

 اسم يعلمه فإّن (،197)الشعراء:  ﴾َأَوَلْم َيُكْن َلُهْم آَيًة َأْن َيْعَلَمُه﴿قوله: »ـ 1

 َأَوَلْم قرأ: فإنه عامر، ابن سوى الناس، قراءة وهي االسم، على مقدَّم خرٌب وآية يكن،

 .(137)«رفعًا وآيٌة بالتاء، َتُكْن،

 .(138)«كثري ابن قراءة دون العاّمة، قراءة ذلك ومن»ـ 2

 .(139)«العاّمة قراءة على كثري ابن قراءة رجَّح فرتاه»ـ 3

تفسري حبر العلوم، لنصر بن حممد بن أمحد السمرقندي »هـ ـ ويف كتاب 

 )القرن اهلجري الرابع(:

. قرأ األعمش ويعقوب احلضرمي: (40)التوبة:  ﴾َوَكِلَمُة اهلِل ِهَي اْلُعْلَيا﴿»ـ 1

 .(140)«ة بالضّم، على معنى االستئنافوقراءة العاّم .بالنصب «وكلمَة اهلل»

. قرأ بعضهم: (12)احلجر:  ﴾َكَذِلَك َنْسُلُكُه ِفي ُقُلوِب اْلُمْجِرِمنَي﴿»ـ 2

، بضّم النون وكسر الالم. وقراءة العاّمة بنصب النون وضّم الالم. وهما «ُنْسِلكه»

 .(141)«لغتان

، «قراءة العاّمة»وكما نرى فإن هذه النماذج من األمثلة تذكر التعبري مبثل: 

، يف مقابل سائر القراءات. وهذا يدّل على أن مجهور «قراءة الناس»، و«قراءة العّوام»و

الناس كانوا يتعلَّمون القراءة املشهورة للقرآن بني الناس، ويقرأونها يف جمالسهم 

اخلاّصة، مبعزٍل عن القّراء السبعة أو العشرة؛ إلدراكهم أن اخلوض فيها سيؤدِّي بهم 
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 ىل الفرقة واخلالف واحلرية والضياع.إ

وحيث كانت قراءة العاّمة معروفة بني الناس، وكانوا يتداولون تعليمها 

يف جواب سفيان بن مسط، عندما سأله عن كيفية  ×وتعلُّمها، قال اإلمام الصادق

، وقال يف حديٍث آخر، لذلك الرجل الذي كان (142)«اقرأوا كما ُعلِّْمُتم»تنزيل القرآن: 

 .(143)«ُكفَّ عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس»رأ على خالف قراءة اجلمهور: يق

ويبدو أن ما قام به أبو األسود الدؤلي وتلميذاه )يف القرن اهلجرّي األّول(، من 

، قد أسهم بشكٍل كبري يف احلفاظ على القراءة (144)إعراب القرآن الكريم وتنقيطه

اجلمهور، ودفع بالقراءات املخالفة لتبقى يف اهلامش وبني الواقعية واملشهورة للقرآن بني 

اخلاّصة فقط؛ إذ على الرغم من أن هذه العملية مل َتْحَظ بالقبول عند البعض، 

. وقد أّدى ذلك يف (145)ولكنَّهم يف الوقت نفسه مل جيدوا فيها إشكااًل لتعليم القرآن

 املتواترة إىل دائرة قراءة اجلمهور.نهاية املطاف إىل احليلولة دون تسلُّل القراءات غري 

إن القراءة اليت نشاهدها حالّيًا، يف األغلبّية الساحقة من املصاحف، هي ذات 

القراءة اليت قرأ بها عاّمة الناس، واليت كانت موجودة يف أغلب مصاحف القرون 

 السابقة، وانتقلت إلينا عرب اجلماهري.

واية حفص بن سليمان، ال يعين أن إن تناغم هذه القراءة مع قراءة عاصم، بر

املصاحف الراهنة قد ساَرْت على طبق قراءة حفص، بل إن هذا التناغم واالنسجام 

يأتي من أن السند املتني لقراءة حفص عن عاصم ينتهي إىل اإلمام علّي بن أبي 

 .(146)، وكانت قراءة اإلمام هي قراءة عاّمة املسلمني×طالب

 

 ــــــ مهوراإلمجاع على صّحة قراءة اجل

بااللتفات إىل أن اعتبار قراءة مجهور املسلمني موردًا لقبول مجيع املسلمني 

يكون اعتبارها إمجاعيًا، وال يبقى هناك جماٌل للتشكيك يف اعتبارها، بينما جند 

اعتبار سائر القراءات األخرى موضع خالف. وحيث ال يكون هناك دليٌل قاطع على 

 ستناد إليها بوصفها من القرآن.قرآنّيتها ال َيَسُعنا اال
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 ــــــ آية احلفظ وقيمة قراءة اجلمهور

بالنظر إىل إثبات وحدة نّص القرآن الكريم من ناحيٍة، وبالنظر إىل وعد اهلل 

ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه ﴿تعاىل حبفظ القرآن الكريم من التحريف يف قوله: 

من ناحيٍة أخرى، يتعيَّن القول بأن الكتاب املعروف حاليًا بني  (9)احلجر:  ﴾َلَحاِفُظوَن

بينهم يف قرآنّيته، هو القرآن الذي تكفَّل  املسلمني بوصفه قرآنًا، وليس هناك خالٌف

اهلل تعاىل حبفظه وصيانته؛ إذ لو اعتربنا سائر القراءات املخالفة للمصحف الراهن 

 لقرآن متعدِّدًا، وهذا خالف ما تقدَّم إثباته.قرآنًا أيضًا سوف يكون نّص ا

وقد ُيدَّعى بأن النّص املتواتر للقرآن، والذي تكّفل اهلل تعاىل حبفظه من 

التحريف، هو الكلمات اليت كانت موجودة يف املصاحف العثمانية، واليت ال تزال 

 .(147)ماتباقيًة أيضًا، ولكّن املسلمني خيتلفون يف كيفية أداء وتلفُّظ تلك الكل

ونقول يف جوابه: إن هذا الكالم ال ينسجم مع الوعد اإلهلي حبفظ القرآن؛ ألن 

كالم اهلل إّنما يتّم احلفاظ عليه إذا كانت قراءته وإطاره اللفظي اخلاّص معلومًا، 

وكان يفيد معنًى حمّددًا، وأما حفظ الكلمات اليت يكون إطارها اللفظي معلومًا، 

 لن تكون له قيمٌة، وال يصدق عليه عنوان احلفظ.فاالحتماالت، ويرتّدد بني العديد من 

بااللتفات إىل الواقعية اخلارجية، وتكفُّل اهلل القادر املتعال حبفظ كتابه، و

وكونه ال خيلف امليعاد، جيب القول: كما تكّفل اهلل تعاىل حبفظ القرآن فقد عمد 

ومنا هذا، يف إطار القراءة إىل حفظه عرب مجهور املسلمني، منذ عصر النزول إىل ي

 اليت ال تزال قائمًة، واليت جيمع عليها كاّفة املسلمني.
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 املشروطالنسخ 

 يف نظرية الشيخ معرفت جولٌة

 

 د. الشيخ محمد علي رضائي اإلصفهاني

 ترجمة: حسن علي مطر الهاشمي

 

 خالصة ــــــ

من أقدم مسائل علوم القرآن، حيث لعبت دورًا حموريًا يف  «النسخ»إن مسألة 

علم التفسري، وعلم احلديث، وفقه القرآن، وأصول الفقه، وحتى يف علم الكالم 

أيضًا. وميكن العثور على جذور هذا البحث يف آيات القرآن الكريم والروايات 

، ويف هذا اإلطار الشريفة. لقد شهد مفهوم النسخ املصطلح تطّورًا على طول التاريخ

 كانت آراء العلماء تتحّول بدورها بني الرفض والقبول.

إن النسخ مبعنى التخصيص والتقييد املطروح يف األحاديث ويف كلمات 

املتقدِّمني حيظى بالقبول من قبل العلماء. َبْيَد أنها خرجت بالتدريج من حتت مصطلح 

رفع »، و«فع احلكم والتالوةر»النسخ لرتتدي معاني اعُتربت مرفوضة، من قبيل: 

فقد قبل به  «رفع احلكم وبقاء التالوة». وأما النسخ مبعنى «التالوة وبقاء احلكم

املشهور من علماء اإلسالم. وأما يف العامل املعاصر فقد بدأ التشكيك يسري حّتى إىل 

 هذا النوع من النسخ أيضًا.

من األنصار واملؤيدين يستقطب الكثري  «النسخ املشروط»ويف هذا السياق أخذ 

                                                      
‘
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، «النسخ التمهيدي»و «النسأ»يف املرحلة الوسيطة واملعاصرة، وُيْعَرف أحيانًا باسم 

 .«النسخ التدرجيي»و

لقد حبث الشيخ معرفت مسألة النسخ بالتفصيل، يف اجلزء الثاني من كتابه 

النسخ، ، حيث عمد إىل شرح حقيقة النسخ، وأقسام «التمهيد يف علوم القرآن»القيِّم 

وشرائط النسخ، والشبهات املثارة حول النسخ، وموارد النسخ. وقد ارتضى يف نهاية 

آية عدد »، و«آية النجوى». وهي: (1)املطاف سبعة موارد للنسخ يف آيات القرآن الكريم

آيات »، و«آية الصفح»، و«آية التوارث باإلميان»، و«آية اإلمتاع إىل احلول»، و«املقاتلني

. ولكّنه يف السنوات األخرية من حياته كان ـ يف «تدرجيية تشريع القتال»و، «املعاهدة

ـ يشكِّك حّتى يف هذه املوارد، ومل يُعْد يقبل  (2)كلماته الشفهية، ويف مقاالته اجلديدة

 بغري النسخ املشروط.

أمثلة وموارد متعدِّدة للنسخ  «شبهات وردود»وقد ذكر مساحته يف كتاب 

ألة ضرب النساء )فاضربوُهنَّ(، واالسرتقاق، كما اعترب بنحٍو ما املشروط، ومنها: مس

 .(3)مسألة تعدُّد الزوجات من هذا القبيل

، اليت تدعو (4)«آيات الصفح»ويف مقاالت غري منشورة ذهب مساحته إىل اعتبار 

املسلمني إىل العفو عن الكّفار واملشركني، من نوع النسخ املشروط؛ وذلك ألن آيات 

نزلت يف مّكة املكرَّمة إبان ضعف املسلمني وقّلة عددهم، وقد نسخت  الصفح قد

 .(5)نسخًا تدرجييًا بآيات القتال اليت نزلت يف املدينة املنوَّرة

وطبقًا للنسخ املشروط يكون لكّل واحٍد من هذه األحكام اخلاّصة شرائط 

ق إىل حالته وظروف زمانية خاّصة، حبيث لو تكرَّرت تلك الشرائط عاد احلكم الساب

 األوىل. وعليه فإن النسخ املشروط ليس هو النسخ املصطلح.

 

 ــــــ مقّدمة

بااللتفات إىل التطّور الفكري للعاّلمة معرفت يف ما يتعّلق بالنسخ، ولبيان 

املسألة، ال ُبدَّ من بيان معاني النسخ، وأقسام النسخ، وآراء املفكِّرين يف هذا 

نتقل بعد ذلك إىل اخلوض يف بيان معنى وموارد النسخ الشكل، على حنو اإلمجال، لن
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 بالتفصيل.

 

 ــــــ مفهوم النسخ

استبدال شيٍء مكان شيء »، و(6)«اإلزالة، وإبطال األمر القائم»يعين  النسخ لغًة

 .(7)«آخر يأتي بعده

 وقد ُعرِّف النسخ اصطالحًا على النحو التالي:

األمر األّول يف األشياء اليت ال هـ(: النسخ انتهاء زمن 456قال ابن حزم)

 .(8)تتكّرر

 .(9)«متأخِّر شرعي بدليٍل الشرعي احلكم رفع النسخ:»هـ(: 790وقال الشاطيب)

 وانقضاء احلكم َأَمد انتهاء عن اإلبانة هو النسخ»وقال العاّلمة الطباطبائي: 

 .(10)«َأَجله

تشريع سابق ـ رفع » وأما العالمة حممد هادي معرفت فقد عرَّف النسخ بأّنه

كان يقتضي الدوام َحْسب ظاهره ـ بتشريٍع الحق، حبيث ال ميكن اجتماعهما معًا، 

 .(11)«إما ذاتًا، إذا كان التنايف بينهما بيِّنًا، أو بدليٍل خاّص، من إمجاٍع أو نّص صريح

إذن ال حيصل يف النسخ رأي جديد؛ ألن هذا حمال على اهلل؛ إذ يستلزم تغيري 

طأ أو النقص. والنسخ غري التخصيص؛ ألن النسخ يعين اختصاص الرأي بسبب اخل

 احلكم جبزٍء من الزمان، ولبعض األفراد.

 وأما شروط النسخ فهي:

ـ حتقُّق التنايف بني تشريعني وقعا يف القرآن، حبيث ال ميكن اجتماعهما يف 1

 تشريٍع مستمر، تنافيًا ذاتيًا.

 ال جزئيًا ويف بعض اجلوانب. ـ أن يكون التنايف كلِّيًا على اإلطالق،2

 ـ أن ال يكون احلكم السابق حمدَّدًا بَأَمٍد صريح.3

 ـ أن يتعلَّق النسخ بالتشريعيات، دون األخبار.4

ـ التحفُّظ على نفس املوضوع، إذ عندما يتبدَّل موضوع حكٍم إىل غريه فإن 5

 .(12)احلكم يتغيَّر ال حمالة
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 ــــــ النسخ يف القرآن

، مبعنى «نستنسخ»من سورة اجلاثية:  29قد استعملت مفردة النسخ يف اآلية 

من سورة  106، ويف اآلية «فينسخ اهلل»من سورة احلّج:  51النقل واالستنساخ؛ ويف اآلية 

، مبعنى اإلزالة. ويف ما يتعلَّق باآلية األخرية ذهب الكثري من «ما ننسخ من آيٍة...»البقرة: 

 .(13)عة احلال ـ إىل القول بأن النسخ قد استعمل مبعناه االصطالحياملفسِّرين ـ بطبي

 

 ــــــ النسخ يف األحاديث

لقد استعمل النسخ يف الروايات مبعاٍن واسعة، تشمل التخصيص والتقييد. فقد 

 املنسوخ؟ من تعرف الناسخ» ـ مثاًل ـ أنه قال لقاضي الكوفة: ×ُروي عن اإلمام علّي

 .(14)«وأهلْكَت هلْكَت: ×فقال ال،: فقال

ويستفاد من هذا الكالم، بااللتفات إىل القرائن احمليطة به، أن املراد من 

 .(15)النسخ هو التخصيص أو التقييد

أجل، ال ميكن االستناد إىل عمومات الكتاب والسّنة واحلكم على طبقها، 

 دون تشخيص العاّم واخلاّص، واملطلق واملقيِّد، واجملَمل واملبيِّن.

ى العالمة معرفت أن الكثري من اآليات الناسخة واملنسوخة اليت ذكرها ير

 .(16)املتقدِّمون هي من هذا القبيل

 

 ــــــ اجلذور التارخيية، واآلراء

بوصفه أّول َمْن  ×ذكر اإلمام علّي (17)بعد استعمال مفردة النسخ يف القرآن

قدَّم يف مصحفه اآليات الناسخة على املنسوخة. كما نقل عنه كالم بشأن الناسخ 

 .(18)واملنسوخ

ثم كان أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن األصّم املسمعي ـ وهو من أصحاب 

هـ( ـ أّول َمْن عاجل هذه املسألة؛ إذ أّلف رسالة يف الناسخ 148)×اإلمام الصادق

 .(19)على أساس بعض القواعد واألصول اخلاصة واملنسوخ

نسوخ يف التفسري املنسوب لعلّي بن وكذلك هناك مباحث حول الناسخ وامل
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هـ(. وبطبيعة احلال فإن مفردة النسخ يف تلك املرحلة كانت 307إبراهيم القّمي)

 تستعمل غالبًا يف املعنى اللغوي، أو املعنى األعّم، الشامل للتخصيص والتقييد.

، «الربهان يف علوم القرآن»هـ( يف كتاب 793قام الزركشي) ثم

، والسيد أبو القاسم «اإلتقان يف علوم القرآن»هـ( يف كتاب 991ـ  911والسيوطي)

 ، بتناول مسألة النسخ أيضًا.«البيان»اخلوئي)معاصر( يف 

وبطبيعة احلال فإن النسخ قد استعمل يف هذه املرحلة باملعنى االصطالحي، 

ان هناك اختالٌف شديد بشأن عدد اآليات الناسخة واملنسوخة، حبيث قال ولكْن ك

. يف (20)بعضهم: هناك ناسٌخ ومنسوخ، أو أحدهما، يف واحٍد وسبعني سورة من القرآن

. ويف املرحلة الراهنة أفرد (21)حني ذهب بعضهم إىل حصول النسخ يف آية النجوى فقط

ل ِبلبحث النسخ، وَق «مهيد يف علوم القرآنالت»العاّلمة معرفت اجلزء الثاني من كتاب 

حبصوله ـ يف نهاية املطاف ـ يف سبع آيات فقط. وأما يف كتاباته وكلماته الشفهية 

، وقال بالنسخ املشروط (22)األخرية فقد أخذ ينكر النسخ املصطلح يف القرآن باملرَّة

 .(23)التمهيدي والتدرجيي

بإمكان النسخ االصطالحي يف  أجل، لقد قال الكثري من العلماء املسلمني

القرآن؛ ألن األحكام اإلهلية تابعٌة للمصاحل واملفاسد، وكّلما تغيَّرت الظروف 

حمّل مفسدة، حّل حكٌم جديد. واستدلوا حلصول النسخ  والشرائط، وحّلت مصلحٌة

ورة البقرة من س 106، واآلية ﴾َوِإَذا َبدَّْلَنا آَيًة َمَكاَن آَيٍة﴿من سورة النحل:  101باآلية 

. ونسبوا إنكار (24)أيضًا. ومّت االستشهاد بوقوع النسخ يف الكتب السماوية السابقة

 إمكان النسخ إىل اليهود.

. إال (25)وقد ذهب العالمة معرفت إىل القول بإمكان النسخ، واعتربه أمرًا بديهيًا

 أن علماء اإلسالم اختلفوا يف وقوعه.

 

 ــــــ نأـ املنكرون لوقوع النسخ يف القرآ

إن أّول َمْن أنكر وقوع النسخ االصطالحي هو أبو مسلم حممد بن حبر 

 .(26)هـ(322اإلصفهاني)

 :هـ( ـ من كبار اإلمامية ـ رسالًة حتت عنوان381ثم كتب حممد بن اجلنيد)



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ ربيع وصيف  43ـ  42ــ السنة احلادية عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

99 

 .(27)«الفسخ على َمْن أجاز النسخ»

، وجواد موسى حممد «تنزيه التنزيل»ويف العصر الراهن ذهب الشهرستاني يف 

، والسيد حممود الطالقاني يف تفسري «الرأي الصواب يف منسوخ الكتاب»عقانة يف 

، «التفسري القرآني للقرآن الكريم»، وعبد الكريم اخلطيب يف «برتوي أز قرآن»

، وصواًل إىل العاّلمة معرفت يف آرائه الشفهية «نظرات يف القرآن»وحممد الغزالي يف 

 . (28)ملنشورة، إىل إنكار وقوع النسخ يف القرآن الكريمومقاالته غري ا

 

 ــــــ ب ـ القائلون بوقوع النسخ يف القرآن

كما تقدَّم فقد ذهب مشهور علماء اإلسالم إىل القول بوقوع النسخ يف القرآن، 

 وذكروا له تقسيمات خمتلفة. ولكّنهم قالوا بأن عدد اآليات املنسوخة قليٌل.

؛ وقال العاّلمة الشعراني (29)معرفت والزرقاني بنسخ سبع آياتوقد قال العاّلمة 

وقال السيد اخلوئي  ؛(31)؛ وقال الشيخ جعفر السبحاني بنسخ آيتني(30)بنسخ أربع آيات

 .(32)بنسخ آيٍة واحدة فقط

إنه لو مّت البحث يف »وعلى هذا األساس فإن ما ذكره املستشرقون من القول: 

سورًة خالية من الناسخ واملنسوخ، األمر الذي سيصيب القرآن والتفاسري فلن جند 

؛ ألننا إذا قبلنا النسخ يف القرآن فإننا سنجده (33)كالٌم باطل «القارئ باحلرية والضياع

 ضمن موارد قليلة، وقد متَّ حتديدها وضبطها بأمجعها.

 

 ــــــ أقسام النسخ

ام: إن لقد شهد النسخ تقسيمات خمتلفة، ولكْن ميكن القول بشكٍل ع

 النسخ قد استعمل يف ثالثة معاٍن:

 

 ــــــ ـ النسخ يف مصطلح الروايات اإلسالمية1

وهو بهذا املعنى أعّم من التخصيص والتقييد والنسخ يف املصطلح املعاصر. وقد 

×حكي منوذج هذا املعنى من النسخ عن اإلمام علّي
، كما تقدَّم. وبطبيعة احلال (34)
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مل يُعْد ُيستعمل يف زماننا، حيث انفصل النسخ عن دائرة فإن هذا النوع من النسخ 

 التخصيص والتقييد.

 

 ــــــ ـ النسخ يف املصطلح املشهور2

وهو املعنى الذي كان مطروحًا لعّدة قرون بني املشهور من املفسِّرين واملختّصني 

ع رفع تشري» يف علوم القرآن وأصول الفقه. ويف هذا املعنى يكون النسخ عبارة عن:

سابق ـ كان يقتضي الدوام َحْسب ظاهره ـ بتشريع الحق، حبيث ال ميكن اجتماعهما 

 .(35)«معًا

 وينقسم النسخ االصطالحي إىل ثالثة أقسام:

بأن تسقط من القرآن آية كانت ذات حكم ـ نسخ احلكم والتالوة: 1

 تشريعي، ثّم نسخت وبطل حكمها، وُمحيت من صفحة الوجود.

 من أنزل يف ما كان» ن حديث عن عائشة، أنها قالت:وقد روي يف هذا الشأ

 رسول فتويف معلومات، خبمٍس نسْخَن ثم حيرِّْمَن، معلومات رضعات عشر القرآن

 .(36)«القرآن من ُيقرأ يف ما وهنَّ |اهلل

إن الصحيفة اليت كانت فيها هذه اآلية فوطبقًا لبعض الروايات األخرى 

 املزعومة قد أكَلْتها الداجنة.

ال ميكن االلتزام مبحتوى هذه الرواية؛ إذ كيف ميكن مَلْن ينكر : املناقشة

من القرآن، كان الصحابة  وقوع التحريف يف القرآن أن يلتزم ببساطٍة بأن آيًة

يقرأونها، ويعملون مبضمونها، قد ضاَعْت ومل يُعْد هلا من وجود. إن الشخص الذي 

يلتزم بصحة هذا النوع من الروايات سوف يلتزم بتحريف القرآن؛ لقوله بضياع شيء من 

القرآن، وهذا خمالٌف لوعد اهلل حبفظ القرآن، وعليه يكون هذا النوع من النسخ 

 باطاًل.

بأن تسقط آيٌة من القرآن الكريم، ثّم ُنسيت  ـ نسخ التالوة وبقاء احلكم:2

 وحميت من صفحة الوجود، لكّن حكمها وتشريعها بقي مستمّرًا يعمل به املسلمون.

وقد ُروي يف هذا الشأن روايات عن بعض الصحابة، من أمثال: عمر بن اخلطاب 
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 اْلَبتََّة َفاْرُجُموُهَما َزَنَيا ِإَذا َوالشَّْيَخُة الشَّْيُخ»وأبّي بن كعب. ومن ذلك: )آية الرجم(: 

 .(37)«َحِكيٌم َعِليٌم َواهلُل اهلِل، ِمَن َنَكااًل

: إن هذا النوع من النسخ خمالٌف للِحْكمة؛ إذ كيف تكون اآلية املناقشة

 ومع ذلك تزول ويبقى حكمها. مستندًا حلكٍم

يستلزم القول بتحريف القرآن،  من النسخُيضاف إىل ذلك أن القول بهذا النوع 

 وهو أمٌر خمالف لوعد اهلل يف القرآن حبتمّية حفظه.

بأن تبقى اآلية ثابتة يف القرآن، يقرؤها املسلمون  ـ نسخ احلكم وبقاء التالوة: 3

 عرب العصور، سوى أنها منسوخة من الناحية التشريعية.

علماء املسلمني يف القرون الوسيطة. إن هذا النوع من النسخ مقبوٌل ومشهور بني 

وإن أغلب أمثلة النسخ تعود إىل هذا النوع من النسخ. وقد ذهبوا إىل القول بأن هذا 

النوع من النسخ معقوٌل ومقبول؛ ألن حكم اآلية الناسخة قد نزل بعد تغيُّر املصاحل 

هذا النوع من  واملفاسد، وانتهاء زمن احلكم األّول. وكما تقّدم فإن الزرقاني قد قبل

 .(38)النسخ يف سبع آيات، والشعراني يف أربع آيات، والسيد اخلوئي يف آيٍة واحدة فقط

، (40)، وآية عدد املقاتلني(39)وإن من أهّم اآليات اليت قيل بنسخها: آية النجوى

، وآيات (43)، وآيات الصفح(42)، وآية التوارث باإلميان(41)وآية اإلمتاع إىل احَلْول

 .(45)وتشريع القتال بشكٍل تدرجيي ،(44)املعاهدة

 

 ــــــ ـ النسخ املشروط )التمهيدي ـ التدرجيي(3

وُيراد منه نسخ احلكم السابق عند تغيُّر الظروف والشرائط، ولكْن بعد عودة 

 تلك الظروف والشرائط يعود احلكم املنسوخ إىل سابق عهده.

املشهور، بل هو  إن هذا القسم يف احلقيقة ليس هو النسخ املطابق للمصطلح

عبارة عن أحكام متعدِّدة يرتبط كّل واحد منها بظروف وشرائط خاصة، وإن حلاظ 

تغّير احلكم بتغري الشرائط والظروف يف ُصْلب احلكم ال ُيَعّد نسخًا، بل هو جمّرد 

 تغيُّر يف املوضوع، يستتبعه تغيُّر يف احلكم أيضًا.

فع وإعادة احلكم يرتبط بالشرائط وهذه املقولة تسّمى بالنسخ املشروط؛ ألن ر
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والظروف. كما ُيسّمى بالنسخ التدرجيي والتمهيدي أيضًا؛ إذ ميكن للشارع أن يرفع 

التشريع أو احلكم عرب عّدة مراحل، ويبيِّن احلكم اجلديد بعد توفُّر عدد من 

 املقدِّمات، كما هو احلال بالنسبة إىل حتريم اخلمر، ونسخ االسرتقاق.

 

 ــــــ ارخييةاجلذور الت

جديد، ولكْن ميكن لنا العثور على  عنواٌن «النسخ املشروط»إن عنوان 

 مضمونه يف تراث املتقدِّمني.

. حيث ذهب إىل «النسأ»هـ( هذه املسألة حتت عنوان 793فقد ذكر الزركشي)

االعتقاد بأن احلكم إذا كان له سبب فإنه جيب لذلك السبب، وإذا زال ذلك السبب 

سوف يتبّدل احلكم بدوره إىل حكٍم آخر. وإْن عاد السبب األول عاد احلكم األول 

 .(46)«النسأ»أيضًا. وهذا هو 

َأنُفَسُكْم اَل َيُضرُُّكْم  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم﴿وقد أشار إىل قوله تعاىل: 

(، حيث نزل يف بداية الدعوة إىل اإلسالم، وبعد 105)املائدة:  ﴾َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَدْيُتْم

ذلك قويت شوكة املسلمني يف املدينة املنورة، وأصدر اهلل األمر باجلهاد، وفرض األمر 

الضعف عاد ذلك  باملعروف والنهي عن املنكر. ولو ُفرض أن املسلمني عادوا إىل

 احلكم األول من جديد.

 به هلج ما ضعف تبني التحقيق وبهذا»ثم يصل إىل هذه النتيجة حيث يقول: 

 وليست السيف. بآية منسوخٌة أنها بالتخفيف اآلمرة اآليات يف املفسِّرين من كثري

 .(47)«املنسأ من هي بل كذلك،

هـ( كالٌم مشابه هلذا الكالم، وقد 991ـ  911كما أن جلالل الدين السيوطي)

 .(48)من سورة البقرة( 106)طبقًا لآلية  «املنسأ»عّبر عنه بـ 

 هذا وقد ذهب عدٌد آخر من العلماء إىل القول بالنسخ املشروط أيضًا.

ومن  وهناك َمْن رأى أّن بعض اآليات املنسوخة هي من قبيل: النسخ املشروط.

 .(51)، ونصر حامد أبو زيد(50)، وعبد الكريم اخلطيب(49)هؤالء: صبحي الصاحل

 عّدة أمثلة للنسخ املشروط، ومنها: &وقد ذكر العاّلمة الشيخ معرفت
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 ــــــ ـ االسرتقاق يف القرآن1

بزغ نور اإلسالم وكان الرّق ضاربًا بأطنابه يف ربوع العامل، وكان داخاًل يف 

النسيج االقتصادي واالجتماعي. ومل يكن هناك إمكانية حلظر هذه التجارة دون 

التمهيد لذلك ببعض املقّدمات، بل مل يكن حّتى ملّدة حياة النيّب أن تفي بتحقيق هذا 

ملزيد من الوقت. وقف اإلسالم بوجه هذا احلظر واملنع، وكانت هناك ضرورٌة 

االحنراف، ولكْن ال على حنو صريح أو علين، وإمنا بالتدريج، وعرب سلسلة من 

. ويف هذا السياق مّت حتقيق «النسخ التدرجيي»املقّدمات التمهيدية، وهو ما نطلق عليه 

 املراحل التالية:

صادر االستعباد والرّق، لقد قام اإلسالم مبنع مجيع أسباب وم املرحلة األوىل:

ومل ُيْبِق إاّل على حالة اهليمنة على األعداء يف ساحات القتال، وال يشمل ذلك غري 

الرجال املناوئني لإلسالم، والذين يؤسرون يف ساحة املعركة، وبذلك خيرج الكثري 

أن  . وهذا يعين(52)من األفراد عن دائرة الرّق، ومن بينهم: النساء واألطفال وكبار السّن

اإلسالم قد أعلن رفضه رمسيًا ملفهوم الرّق واالستعباد منذ البداية. ولكْن مل يكن 

باإلمكان حّل مشكلة أسرى احلرب جبّرة قلٍم واحدة؛ بسبب الظروف احلاكمة يف 

ذلك العصر؛ ألن املسلمني كانوا يقعون يف قبضة األعداء أسرى، وكان يتّم 

سلمون يف مثل هذه الظروف بتحرير أسرى استعبادهم يف ظروف قاسية، فلو قام امل

املشركني والكّفار لزادت َسْطوة الكّفار، وأمعنوا يف إيذاء املسلمني وممارسة 

الضغط عليهم، وملا أمكن للمسلمني أن يستنقذوا رجاهلم من أسر الكفار 

أن واملشركني. وعليه فقد كان هذا األسر واالستعباد نوعًا من املقابلة باملثل. وامللفت 

َحتَّى ِإَذا َأْثَخنُتُموُهْم ﴿اآلية الوحيدة اليت تعرَّضت ألسرى احلرب، وهي قوله تعاىل: 

، مل تأِت (4)حممد:  ﴾َفُشدُّوا اْلَوَثاَق َفِإمَّا َمّنًا َبْعُد َوِإمَّا ِفَداًء َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوَزاَرَها

لك سّنًة متَّبعة على طول على ذكر االستعباد من خالل األسر؛ كي ال يتحوَّل ذ

 .(53)التاريخ

لقد أعطى اإلسالم لإلنسان شخصيته، وضمن له حقوقه،  املرحلة الثانية:

ليخرجه من التعامل معه بوصفه سلعة ُتباع وُتشرتى وُتستعمر وُتستعبد، بل شّرع القرآن 
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َها النَّاُس ِإنَّا َيا َأيُّ﴿. وقال تعاىل: (54)للعبيد حقوقًا يف الزواج، موازيًة حلقوق األحرار

َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلِل 

 . (13)احلجرات:  ﴾َأْتَقاُكْم ِإنَّ اهلَل َعِليٌم َخِبرٌي

 اهلِل، َعِبيُد ُكلُُّكْم َوَأَمِتي، َعْبِدي َأَحُدُكْم: َيُقوَلنَّ ال» َقاَل: |النَِّبيِّ وَعْن

 .(55)«َوَفَتاِتي َوَفَتاَي َوَجاِرَيِتي، ُغالِمي ِلَيُقْل: َوَلِكْن اهلِل، ِإَماُء ِنَساِئُكْم َوُكلُّ

. ثم (56)أنه كان يأكل مع العبيد |وكان من مكارم أخالق النيّب األكرم

أنه عّد من بني شّر  |مغَدْت هذه الظاهرة بعد ذلك سّنًة. وُحكي عن النيب األكر

 .(57)الناس رجٌل يضرب عبده

وهكذا أعاد اإلسالم للعبيد كرامتهم اإلنسانية، وبذلك مّت يف احلقيقة حترير 

ى أرواح العبيد. هذا، يف حني كان ُيساء معاملة العبيد يف إيران وروما واهلند، وحّت

ح للسيد أن يقتل عبده، أو أوروبا، بل مّت يف القانون الروماني املصادقة على قانون ُيبي

 .(58)يف إبداء الشكوى يبالغ يف تعذيبه وإيذائه، دون أن يكون للعبد حقٌّ

كما سّن اإلسالم سباًل لتحرير األسرى؛ كي يتّم القضاء على  املرحلة الثالثة:

ظاهرة االستعباد يف اجملتمع اإلسالمي، بشكٍل طبيعي وتدرجيي. وها حنن حاليًا ال 

 نشهد يف البلدان اإلسالمية عبيدًا، رغم عدم وجود قانون مينع االستعباد.

يهم، وأخذ من وقد قام النيبُّ بإطالق بعض اإلسرى دون أن يأخذ فداًء عل

 .(59)نصارى جنران الضريبة )اجِلْزية(، وأعاد إليهم أسراهم

فّك الرقاب، بل شجع  ـ من قبيل: عدم الصيام ـ بل جعل كّفارة بعض الذنوب

 على عتق العبيد ابتداًء، ورتَّب على ذلك ثوابًا عظيمًا.

 

 ــــــ ـ ضرب النساء )فاضربوهنَّ(2

َوالالَِّتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ ﴿ قال تعاىل يف حمكم كتابه الكريم:

)النساء:  ﴾َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُهنَّ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفاَل َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبياًل

34). 
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عندما ندرس أوضاع املرأة يف اجلاهلية سنجد أن أعراب اجلاهلية مل يكونوا 

رأة، بل كانوا يتعاملون معها مبنتهى العنف والقسوة. ومل تكن هذه حيرتمون حقوق امل

الظاهرة خاّصة بالعرب فقط، بل ميكن رصد هذه الظاهرة حّتى لدى الشعوب واألمم 

 األخرى بشكٍل وآخر أيضًا.

وعليه فإن تغيري هذه الظاهرة غري احلميدة الضاربة يف عمق اجملتمع كان 

ز بعض املقّدمات؛ كي يتم القضاء على هذه العادة حيتاج إىل مّدٍة زمنية، واجتيا

 اجلاهلية بالتدريج. وهذا هو النسخ التدرجيي الذي حتقَّق على طول التاريخ.

 ويف هذا اإلطار مت طّي عّدة مراحل:

، (60): مّت شرح كيفية الضرب، وإنه جيب أن ال يكون مربِّحًااملرحلة األوىل

املداعبة باليد. كما قيل: إن هذا الضرب جيب أن مبعنى أنه جيب أن يكون نوعًا من 

ال يكون بالسَّْوط أو العصا وما إىل ذلك، بل جيب أن يكون بإصبع السواك. األمر 

 .(61)الذي ينفي بالكامل كلَّ نوٍع من أنواع التسلُّط والتعسُّف من قبل الرجل جتاه املرأة

رأة، فقد ورد يف احلديث : مّت املنع يف هذه املرحلة من ضرب املاملرحلة الثانية

 على النساء ذئرن: عمر فقال. اهلل إماء تضربوا ال»أنه قال:  |عن رسول اهلل

 يشكني كثري نساٌء |اهلل رسول بآل ضربهنَّ، فأطاف يف فرخَّص أزواجهّن،

 .(62)«خياركم أولئك ليس: |اهلل رسول فقال أزواجهنَّ،

 |اهلِل َرُسوُل َضَرَب َما» َقاَلْت: َعاِئَشَة، َعْن َأِبيِه، َعْن ُعْرَوَة، ْبِن ِهَشاِم وَعْن

 .(63)«اْمَرَأًة َواَل َلُه، َخاِدمًا

 .(64)شخصًا ال يؤّدي حقوق زوجته |كما لعن رسول اهلل

: هناك الكثري من األوامر والتشريعات اإلسالمية يف خصوص املرحلة الثالثة

والعطف والرأفة، والصَّْفح عن احرتام املرأة، ورعاية حقوقها، وتعاهدها بالرمحة 

 أخطائها.

 خريكم وأنا ألهله، خريكم خريكم»أنه قال:  |فقد ُروي عن النيّب

 .(65)«ألهلي

 رحيانة، املرأة فإن»: ×أنه كتب لنجله اإلمام احلسن ×وعن اإلمام علّي
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 .(66)«نفسها بكرامتها تعد وال بقهرمانة، وليست

 .(67)«حّبًا للنساء اشتّد حّبًا لنا اشتّد َمْن كّل»أنه قال:  ×وعن اإلمام الصادق

 ﴾َواْضِرُبوُهنَّ﴿يّتضح من خالل هذه املراحل واألحاديث أن إطالق ظاهر قوله: 

قد ُنسخ، وذلك بالنسخ التمهيدي )املشروط(. وناسخه هو هذه األحاديث الواردة بشأن 

يّب رعاية حقوق املرأة، واحرتام شخصيتها، ومنع ضربها. وهذا هو منهج الن

 .(68)وكبار األّمة، الذين ميثِّلون األسوة والقدوة لنا |األكرم

 

 ــــــ ـ تعدُّد الزوجات3

َفانِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن ﴿قال اهلل تعاىل يف حمكم كتابه الكريم: 

 .(3)النساء:  ﴾النَِّساِء َمْثَنى َوُثاَلَث َوُرَباَع

وذلك للقضاء على مشكلة اجتماعية لقد نزلت هذه اآلية يف ظرٍف زميّن خاّص؛ 

واجهت املسلمني، وهي مشكلة حدثت إثر احلروب واستشهاد الكثري من رجال 

املسلمني، وقد أدَّى ذلك إىل تفّشي ظاهرة األرامل واليتامى، حّتى مل يُعْد باإلمكان 

 عالج هذه املشكلة إاّل من خالل السماح بتعدُّد الزوجات.

ظر عن شأن نزول هذه اآلية، فإن رعاية الفطرة وبطبيعة احلال، وبقطع الن

اإلنسانية، وتلبية حاجاتها، واحلّد من الفساد االجتماعي، يستوجب يف ظّل ظروف 

 .(69)وشرائط خاّصة، ومع فرض بعض الشروط والقيود، عدم املنع من تعدُّد الزوجات

سخ مل يعترب آية تعدُّد الزوجات منسوخًة بالن &إن العالمة معرفت تنويه:

املشروط صراحًة. ولكّنه عّد هذا املورد من األمثلة على النسخ املشروط، وفحوى 

 كالمه ينسجم مع ذلك.

 

 ــــــ ـ آيات الصفح والقتال4

إن آيات الصفح هي اآليات اليت تدعو املسلمني إىل العفو والتسامح والتسامل مع 

ل اليت تدعو املسلمني إىل الكفار واملشركني. وهي ال تتنافى أو تتعارض مع آيات القتا

 39من سورة البقرة، واآلية  109من سورة اجلاثية، واآلية  14اجلهاد، من قبيل: اآلية 
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ولذلك ال تنطبق  .من سورة التوبة 5من سورة األنفال، واآلية  65من سورة احلج، واآلية 

ا عليها شرائط النسخ املصطلح. بل كّل واحدة من هاتني الطائفتني من اآليات هل

ظرفها اخلاّص، مبعنى أن الصفح يتعلَّق مبرحلة ضعف املسلمني، واجلهاد يتعلَّق 

 مبرحلة قوتهم وازدياد شوكتهم.

ُيضاف إىل ذلك أن العفو والصفح يعترب يف اإلسالم من األصول األوَّلية على 

 .(70)الدوام

 

 ــــــ ـ آية النجوى5

الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َناَجْيُتْم الرَُّسوَل َأيَُّها  َيا﴿قال تعاىل يف حمكم كتابه الكريم: 

َفَقدُِّموا َبْيَن َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقًة َذِلَك َخْيٌر َلُكْم َوَأْطَهُر َفِإْن َلْم َتِجُدوا َفِإنَّ اهلَل َغُفوٌر 

ْم َتْفَعُلوا َوَتاَب اهلُل َأَأْشَفْقُتْم َأْن ُتَقدُِّموا َبْيَن َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقاٍت َفِإْذ َل*  َرِحيٌم

 ﴾َعَلْيُكْم َفَأِقيُموا الصَّاَلَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا اهلَل َوَرُسوَلُه َواهلُل َخِبرٌي ِبَما َتْعَمُلوَن

 (.13ـ  12)اجملادلة: 

يف هذه اآليات فرض على املسلمني يف بداية األمر أن يتصدَّقوا بشيء من املال 

عن شيٍء، أو للتحدُّث معه بشكٍل خاص،  |ى رسول اهلل؛ لسؤالهقبل أن يدخلوا عل

ثم مّت جتاوز هذا األمر، وُألغي وجوب التصدُّق يف هذا املورد. فتصوَّر البعض أن هذه 

اآليات من موارد النسخ، يف حني أنها جاءت بوصفها جمرَّد حماولة تربوية للمسلمني يف 

تنبيه املسلمني إىل عدم إزعاج النيب ، وقد كان الغرض منها |عهد النيب األكرم

لسبب وغري سبب. وبعد مواجهة املسلمني هلذه احلقيقة الرتبوية فهموا الرسالة، وكّفوا 

عن إزعاج الرسول، فارتفع احلكم بوجوب الصدقة. َبْيَد أن هذا األمر يبقى قائمًا 

ينّية اهلامة دائمًا؛ ليتّم االقتصار يف مراجعة الرسول على األمور احلكومّية والد

 .(71)واجلليلة فقط

 ــــــ استخالٌص واستنتاج

إن مفهوم النسخ باملعنى الروائي ـ األعّم من التخصيص والتقييد ـ مل يُعْد 
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 مستعماًل يف عصرنا، إال أن التدقيق يف هذا املعنى يساعد على فهم بعض الروايات.

 شائعًا بينهم لعّدة قرون.إن النسخ مصطلٌح مشهور بني العلماء املسلمني، وظّل 

ومن أقسامه ما هو معقوٌل، وميكن الدفاع عنه، وهو الذي يكون من قبيل: 

 نسخ احلكم وبقاء التالوة. وهناك بطبيعة احلال خالٌف كبري يف حتديد مصاديقه.

يف آرائه األخرية ـ أنكر  &وإن بعض املفكِّرين ـ ومنهم: العالمة الشيخ معرفت

وجود هذا النوع من النسخ يف القرآن. ولكّنه طرح يف املقابل النسخ املشروط 

)التمهيدي والتدرجيي(، الذي تبلور منذ القرن اهلجري الثامن فما بعد حتت عنوان 

 .«املنسأ»أو  «النسأ»

من  إىل استعراض النسخ املشروط يف موارد متعدِّدة &وقد عمد الشيخ معرفت

 اآليات واملوضوعات اإلسالمية.

كما عمد بعض املفكِّرين املعاصرين إىل طرح هذه املسألة بصور خمتلفة 

أيضًا، إاّل أن األمر األساسي هو أن النسخ املشروط ـ كما قال العالمة معرفت ـ ليس 

 من النسخ حقيقة، وإّنما هو جمّرد تغيري للحكم؛ تبعًا لتغيُّر املوضوع وشرائطه، رغم

 إطالق مصطلح النسخ عليه.

وبعبارٍة أخرى: حيث إن بعض موارد النسخ االصطالحي املشهور املّدعى يعود يف 

. َبْيَد أن «النسخ املشروط»حقيقته إىل تغيُّر املوضوع وشرائطه يتّم التعبري عنه بوصف 

املهّم يف البني هو أن مسألة النسخ املشروط ميكن هلا أن تكون طريقًا لتوجيه 

ثري من اآليات الناسخة واملنسوخة طبقًا للمصطلح املشهور، كما ميكن هلا أن الك

تكون آلية لتطبيق آيات القرآن على العصور واألجيال اجلديدة، مبعنى أنه من 

املمكن على أساس الشرائط واملقتضيات واملوضوع واملكان واألفراد أن يتّم تطبيق 

خرى يتّم تطبيق حكٍم آخر، كما أحد أحكام اإلسالم، وعلى أساس الشرائط األ

ذكرنا ذلك بشأن آيات الصلح والقتال، وكذلك يف مورد آيات حتريم اخلمر ومراحل 

ذلك يف خمتلف اجملتمعات، حيث ميكن إجراء ذلك بالنظر إىل الشرائط اجلديدة. 

وبعبارٍة أخرى: ميكن لنظرية النسخ املشروط أن تكون واحدًة من طرق وآليات تطبيق 

والسّنة على األفراد يف األمكنة واألزمنة والشرائط والظروف املختلفة  القرآن

 واملتفاوتة. وهذا األمر ُيَعّد من أسرار خلود القرآن وأحكام اإلسالم.



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ ربيع وصيف  43ـ  42ــ السنة احلادية عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

109 

الهوامش
                                                      

«»«»
 

 
«»«»

 
 

 

«»«»
 



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ ربيع وصيف  43ـ  42ــ السنة احلادية عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

110 

                                                                                                                                 

«»«»
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ ربيع وصيف  43ـ  42ــ السنة احلادية عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

111 

                                                                                                                                 



 

 

 وترمجة القرآنالشيخ معرفت 
 

 د. الشيخ غالم حسين أعرابي

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 خالصة ــــــ

إن الرتمجة ونقل املفاهيم البشرية املتنّوعة من لغٍة إىل أخرى تعّد اليوم من 

ضروريات احلياة االجتماعية، والتواصل احلضاري، والتفهيم والتفاهم بني خمتلف 

الشعوب واألمم. وقد كان للمرتمجني منذ القدم موقٌع مميَّز يف جمال الدين والثقافة 

 مرتمجني دوٌر مؤثِّر يف عوملة الثقافات. واالقتصاد والسياسة. كما كان لل

وأما يف ما يتعلق برتمجة القرآن فهناك أحباث مطروحة يف مصادر العلوم 

 القرآنية التفسريية والفقهية، حيث ختتلف اآلراء والنظريات يف هذا الشأن. 

املسائل املتعلِّقة برتمجة القرآن يف كتابه القيِّم  &لقد حبث الشيخ معرفت

، وذكر هناك آراءه بشأن «تاريخ القرآن»، و«واملفسِّرون يف ثوبه القشيب التفسري»

 ضرورة ترمجة القرآن الكريم. 

 

  ــــــ مقّدمة

مل يتعرَّض لبحث الرتمجة  &يف البداية ال ُبدَّ من التذكري بأن الشيخ معرفت

ْيه: بشكٍل تفصيلي، إاّل أنه عرض نتيجة أحباثة وآرائه باختصاٍر يف كلٍّ من كتاَب

 . «تاريخ القرآن»؛ و«التفسري واملفسِّرون يف ثوبه القشيب»

                                                      



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ ربيع وصيف  43ـ  42ــ السنة احلادية عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

113 

من الطبيعي أن ال يكون املتوقَّع من هذا املقال ـ الذي ُيرجى منه مواكبة 

أحباث مساحته ـ اخلوض التفصيلي يف مسائل الرتمجة، ومنها: ترمجة القرآن؛ وذلك 

ي على مباحث من قبيل: ألن مسائل الرتمجة كثرية االّتساع والتشّعب، فهي حتتو

مفهوم الرتمجة، وإمكان الرتمجة، وجذور الرتمجة، وأنواع وأقسام الرتمجة، 

 وأساليب الرتمجة، ومباني الرتمجة، وما إىل ذلك. 

وكّل واحدة من هذه املسائل قد خضعت يف حملها للبحث والنقاش والتمحيص 

اهن فسوف نكتفي ـ من باب ما املسهب من قبل الباحثني واحملّققني. وأما يف مقالنا الر

ال يدرك كّله ال يرتك كّله ـ بدراسة وحتليل خصوص املسائل اليت تعرَّض هلا األستاذ 

 يف هذا الشأن.  &معرفت

من تناول حبث ترمجة القرآن هو اإلجابة  &لقد كان هدف األستاذ معرفت

 عن األسئلة اجلوهرية الثالثة التالية: 

 القرآن إىل اللغات األخرى؟ : هل باإلمكان ترمجة األّول

: إذا كانت ترمجة القرآن ممكنة، فمع استحالة اشتمال الرتمجة على الثاني

 مجيع خصائص القرآن، هل ميكن تقديم هذه الرتمجة بوصفها قرآنًا؟ 

: هل يرتّتب على نّص ترمجة القرآن ذات احلكم الشرعي املرتّتب على الثالث

ري املتمكِّن من قراءة سورة احلمد باللغة العربية أن القرآن الكريم نفسه؟ فهل جيوز لغ

يقرأ ترمجتها بلغٍة أخرى يف الصالة؟ وهل حيرم على اجلنب مّس اآليات القرآنية 

 .(1)املرتمجة إىل لغة أخرى، كما حيرم عليه مّسها بنّصها القرآني العربي؟

 

 ــــــ ـ تعريف الرتمجة1

نقل الكالم من لغة »ميكن القول: إن مجيع اللغويني قد عرَّفوا الرتمجة بأنها 

 .(2)«إىل أخرى

هناك اختالٌف يف وجهات النظر؛ فهناك من  «الرتمجان»ويف ما يتعلق بكلمة 

قال بأن كلمة الرتمجان قد دخلت إىل اللغة العربية من اللغة الفارسية، وأنها يف األصل 

الصدى والرتمجة، وبعد دخوهلا إىل اللغة العربية اشتّق منها  ، اليت تعين«ترزفان»
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. وقد (3)العديد من االشتقاقات، من قبيل: ترجم، ويرتجم، ومرتجم، وما إىل ذلك

يف تعريف الرتمجة بالنقل عن القاموس فقط، وذلك حيث  &اكتفى األستاذ معرفت

نه قال: الرتمجان املفّسر للسان. ويبدو من القاموس أنه ال ُبدَّ من اختالف اللغة؛ أل»قال: 

 . (4)«ومن ثّم فالرتمجة: نقل الكالم من لغٍة إىل أخرى

...كأن ينقل املعنى من اللغة العربية إىل اللغة »ثم عقَّب على ذلك موّضحًا: 

الفارسية... فإن جاء مبعنى واحد يف عبارتني متتاليتني ]يف لغٍة واحدة[، بأن تكون 

ًا لألوىل، مل يكن ذلك من الرتمجة، بل هو من الشرح العبارة الثانية توضيح

 . (5)«واإليضاح

 

 ــــــ ـ أساليب الرتمجة2

حيث تكون الرتمجة تعاطيًا واعيًا بيت لغتني جيب على املرتِجم أن تكون له يٌد 

يف اللغة املنقول منها من ناحيٍة، ويٌد يف اللغة املنقول إليها من ناحيٍة أخرى؛ ليقيم بينهما 

جسرًا للتواصل والعبور من املخاِطب )بالكسر( إىل املخاَطب )بالفتح(. ومن هنا يكون 

يف اضطراب وقلق دائم جتاه ما إذا كان قد جنح يف إيصال مراد صاحب النّص إىل 

 املخاَطب أم ال؟

وقيل، يف حتليل هذا اهلاجس والقلق، سواء من قبل املرتِجم أو من قبل اآلخرين: 

، (6)ون يف فّن الرتمجة هذه الظاهرة حتت عنوان الرتمجة االرتباطّيةيذكر املتخصِّص»

 . (8)«(7)والرتمجة املعنوية

ويف الرتمجة االرتباطّية يصّب املرتجم جّل اهتمامه على خماَطبه يف اللغة املنقول 

إليها، فهو يسعى إىل اجتذاب خماَطبه، ويربطه مبفهوم اخلطاب واملفاهيم املرتمجة، 

د عن الرتمجة املعنوية، وحيجم عن نقل الرتكيبة ذات القواعد النحوية وبذلك يبتع

واملعنوية املفروضة على اللغة املنقول منها، واليت ال يأنس بها املخاَطب، وال يعرف 

 خلفّياتها أبدًا. 

وأما يف الرتمجة املعنوية فإن اهتمام املرتِجم يصّب يف اللغة املنقول منها، ولذلك 

يتّم السعي يف هذا النوع من الرتمجة إىل نقل البنية الصورية والنحوية واملعنوية للغة 
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 املنقول منها إىل اللغة املنقول إليها. 

يت تكمن يف إيصال ويبدو أن االهتمام بواحٍد من األهداف اهلاّمة للرتمجة، وال

يف  «الرتمجة االرتباطّية»اخلطاب إىل املخاَطب والتأثري عليه، أّدى إىل النظر إىل أسلوب 

 سياق االهتمام اجلديد؛ الجتذاب املزيد من املؤيِّدين. 

لنفرتض أن القسم بالسيف املهّند ميّثل يف لغٍة وثقافة ما أقوى وأجزل أنواع »

 موضع املرتِجم الذي يسعى إىل ترمجة قّصٍة القسم، ميكن لك أن تضع نفسك يف

محاسّية من هذه اللغة والثقافة إىل لغٍة وثقافة أخرى، تفرض عليها جغرافيتها الثقافية 

أن جتعل من القسم بالشمس أرقى أنواع القسم، وال يكون القسم بالسيف أمرًا قاباًل 

قسم لك بالسيف أّني لن للفهم واالستيعاب. لنفرتض أن بطل القصة يقول حملبوبته: )أ

م برتمجة السيف أنساك أبدًا(، فما هو موقف املرتِجم جتاه هذه العبارة؟ لو قام املرتِج

حرفيًا رمبا يكون قد احتفظ بنقل املعنى احلريف لكالم صاحب النّص، ولكنه يف 

هذه احلالة يقع يف حمذور عدم إيصال املعنى الدقيق إىل املخاَطب... كما أن املرتِجم 

إذا ترجم القسم بالسيف إىل القسم بالشمس يكون قد أهمل الرتمجة احلرفية، 

 . (9)«ولكّنه يف املقابل حافظ على فحوى اخلطاب

أو  «الرتمجة املواكبة»، الذي يعبِّر عن الرتمجة املعنوية بـ &إن الشيخ معرفت

، يذكر لبيان آفات هذه الرتمجة مثااًل ظريفًا «الرتمجة اللفظية»أو  «الرتمجة احلرفية»

َواَل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َواَل ﴿مثاًل: قوله تعاىل: »من القرآن الكريم؛ إذ يقول: 

غّل اليد إىل العنق، »(. جاء 29)اإلسراء:  ﴾َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلومًا َمْحُسورًا

كناية عن القبض والبسط الفاحش، أي التقتري واإلسراف يف  «البسط وبسطها كل

املعيشة ويف اإلنفاق، وهي كنايٌة معروفة عند العرب، ومأنوسة االستعمال لديهم. فلو 

أريد الرتمجة بنفس التعبري من لغٍة أخرى كان ذلك غريبًا عليهم، حيث مل يألفوه، 

ري املْفِهم؛ ألنهم يتصوَّرون من مثل هذا فرمبا استبشعوه وأنكروا مثل هذا التعبري غ

التعبري النهي عن أن يربط إنسان يَدْيه إىل عنقه برباٍط من سالسل وأغالل، أو حياول 

بسط يديه ميينًا ومشااًل َبْسطًا مبالغًا فيه، وال َشكَّ أن مثل هذا اإلنسان إمنا حياول 

تعابها من غري غرٍض معقول، األمر َعَبثًا، ويعمل َسَفهًا؛ ألنه يبالغ يف إجهاد نفسه وإ
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 . (10)«الذي ال ينبغي التعرُّض له يف مثل كتاب اهلل العزيز احلميد

ُيضاف إىل ذلك أن هذا النوع من الرتمجة يقلِّل من شأن وقداسة هذا الكالم 

الرباني، وحيّط من قيمته لدى املخاَطب؛ ألن هذه الرتمجة ال تنطوي على أيِّ خطاب. 

ملخاَطب لنفسه: َمْن هو العاقل، أو حّتى الشخص العادي، الذي يربط وعليه سيقول ا

يده إىل رقبته، أو ميّدها إىل األمام عندما ميشي، حّتى يتكلَّف القرآن بنهيه عن 

 املشي بهذه الطريقة؟! 

ـ ضمن بيانه ملختلف أساليب الرتمجة )الرتمجة  &ذهب الشيخ معرفت

التفسريية( ـ إىل تفضيل الرتمجة احلّرة، وهي  احلرفية، والرتمجة احلّرة، والرتمجة

. وإْن «الرتمجة االرتباطّية»ذات الرتمجة اليت يصطلح عليها اخلرباء يف فّن الرتمجة بـ 

الرتمجة »كان مساحته ـ بطبيعة احلال ـ يطلق على الرتمجة احلّرة أحيانًا مصطلح 

الرتمجة »ت أسلوب ، ولكْن يبدو من خالل توضيحاته أنه يعين ذا(11)«املعنوّية

 . «االرتباطّية

)أو الرتمجة االرتباطّية(:  «الرتمجة احلّرة»يف بيان مزايا  &قال األستاذ معرفت

أن حياول ]املرتِجم[ إفراغ املعنى يف قالٍب آخر من غري تقيُّد بنظم األصل وأسلوبه »

البياني، وإمنا امللحوظ هو إيفاء متام املعنى وكماله، حبيث يؤّدي إفادة مقصود 

املتكلِّم بغري لغته، بشرط أن ال يزيد يف الَبْسط مبا ُيْخرجه عن إطار الرتمجة إىل 

قد تفوِّت مزايا الكالم األصل  «ترمجة معنوية»إّن هكذا التفسري اَلمْحض. نعم، 

اللفظية، وهذا ال يضّر ما دامت سالمة املعنى حمفوظة. وهذا النمط من الرتمجة هو 

 . (12)«النمط األوفى واملنهج الصحيح الذي اعتمده أرباب الفّن

اغمًا كما ميكن القول أيضًا: إن الرتمجة احلّرة أو الرتمجة االرتباطية أكثر تن

وانسجامًا مع األهداف العاّمة والكّلية للقرآن من الرتمجة احلرفية؛ وذلك لألسباب 

 التالية: 

: إن القرآن كتاب هداية ودعوة إهلّية، وإن الرتمجة احلّرة أبلغ من الرتمجة األّول

احلرفية واللفظية يف إيصال الدعوة واخلطاب من اللغة املنقول عنها إىل اللغة املنقول 

 ها. إلي
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: إن لغة القرآن ال ختتّص بلغٍة دون لغة أخرى، وال بأّمٍة دون أخرى، واملهم الثاني

يف البني هو إيصال البشارات والتحذيرات القرآنية إىل مجيع الناس. ومن الواضح أن 

الناس ليسوا مجيعهم من العرب، وليس مجيع الناس ميكنهم تعلُّم اللغة العربية؛ كي 

من القرآن مباشرة. فاملهّم إذن هو إيصال خطاب القرآن، وأنسب  يفهموا خطاب القرآن

 طريقة إىل حتقيق ذلك هي الرتمجة احلّرة. 

: إن اجلمود على الرتمجة احلرفّية ال حيول دون مجال وفصاحة الرتمجة الثالث

فَحْسب، بل تؤّدي إىل نقض الغرض أيضًا؛ وذلك ألن احنراف الرتمجة احلرفية تبعد 

إدراك اخلطاب اجلوهري، وقد تؤّدي أحيانًا إىل جعل اخلطاب مهلهاًل  املخاَطب عن

 وغري متماسك. 

قد أصاب  &القول ـ بااللتفات إىل هذه األمور ـ: إن األستاذ معرفت وعليه جيب

 يف اختيار أسلوب الرتمجة احُلّرة لرتمجة القرآن الكريم. 

 

 ــــــ ـ ترمجة القرآن بني اإلمكان واالمتناع3

ا البحث مل يأخذ قسطه من البحث والتحليل املسهب مبا يتناسب إن هذ

وأهّميته من قبل املتقدِّمني. وُيقال: إّن أول َمْن تعرَّض إىل هذه املسألة بالبحث من علماء 

 . (13)املسلمني هو ابن إدريس الشافعي

، وحبث يف «كتاب احليوان»وقد أفرد اجلاحظ حبثًا معّمقًا بشأن الرتمجة يف 

 . (14)ترمجة النصوص الدينيةضمنه 

بوصفه واحدًا من طالئع الذين  (15)هـ(322كما ُذكر ابن أبي قتيبة الدينوري)

 . (16)تناولوا حبث إمكان أو عدم إمكان ترمجة القرآن

وبعد ذلك بقروٍن عمد الشاطيب ـ وهو من العلماء الكبار ـ إىل تفصيل البحث يف 

 افقات. جمال ترمجة القرآن الكريم، يف كتاب املو

إن عمق املباحث اليت ذكرها اجلاحظ تدعونا إىل بيان خالصٍة آلرائه يف هذا 

 الشأن. وميكن بيان اآلراء اليت ذكرها اجلاحظ ضمن النقاط التالية: 

أـ إن الرتمجة يف احلقيقة هي نوُع وكالٍة، ويكون الوكيل فيها نازاًل منزل 
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له. َبْيَد أن الرتمجة تنطوي على مسار موكِّله، وعليه أن يسعى يف استيفاء حقوق موكِّ

معقَّد وصعب املنال؛ إذ ال يستطيع املرتِجم بلورة مجيع التفاصيل اليت يتوفَّر عليها النّص 

 احلكيُم، على قال ما أبدًا يؤدِّي ال التَّرُجمان إّن»املرتَجم. ويف ذلك قال اجلاحظ: 

 أن يقدر حدوده، وال خفيَّاتاختصاراته، و ودقائق مذاهبه، معانيه، وحقائق خصائص

اجَلِرّي.  على وجيب الوكيل، يلزم مبا فيها، ويقوم األمانة حقوقها، ويؤدِّي يوّفيها

 . (17)«معانيها؟! وتسليم أدائها على يقدر وكيف

ب ـ إن من بني قواعد الرتمجة اجلّيدة أن يكون املرتِجم متمكِّنًا من كال 

اللغتني ـ املنقول منها واملنقول إليها ـ على مستوى التخصُّص، وأن يعلم التفاصيل 

والفروق الدقيقة يف كال اللغتني. َبْيَد أن حتقيق ذلك صعٌب للغاية؛ ألن كل لغة 

املعرفّية، حّتى ال يبقى لديه فائٌض لتوظيفه  تستدعي أن يستنفد الشخص كامل قواه

يف اللغة األخرى، ومن هنا كان وزان املرتِجم وزان الذي حيمل بّطيختني بيٍد واحدة، 

 قّوٌة له وإنَّما»ولن تكون نتيجة جهده سوى إسقاط كال البطيختني. يقول اجلاحظ: 

 . (18)«يهما...عل القّوة تلك واحدة اسُتْفِرَغْت بلغٍة تكلَّم واحدة، فإْن

ج ـ إن ترمجة الكتب والنصوص الدينية والوحيانية أصعب بكثرٍي من ترمجة 

النصوص العلمية. وميكن القول: إن العقبات واملوانع املاثلة يف طريق املرتِجم عند 

ترمجته للنصوص الدينية يستحيل جتاوزها؛ إذ يف هذا النوع من الرتمجة يكون 

تتعلَّق بالشأن اإلهلي والصفات اإلهلية وما إىل ذلك.  الكالم حول مفاهيم ما ورائية

كما أن األسلوب البياني للنصوص الدينية الوحيانية حيمل من اخلصائص اليت تعرقل 

عمل حّتى املرتِجم احلاذق، فما ظنُّك باملرتِجم الذي ال ميتلك الصالحية الالزمة؟! ويف 

التنجيم، واحلساب، واللحون، اهلندسة، و كتب يف قوُلنا هذا»ذلك يقول اجلاحظ: 

 . (19)«وجلَّ؟! عزَّ اهلل عن وإخبار ديٍن كتب الكتب هذه كانت لو فكيف

لقد حتدَّث اجلاحظ يف العمق، وصرَّح بتعقيد الرتمجة، وقال ذلك الكالم 

 الذي يقوله اليوم العلماء املهتّمون مبوضوع ترمجة النصوص املقدَّسة. 

بشأن ترمجة القرآن ضمن مقطعني: املقطع أما الشاطيب فقد أوضح آراءه 

 اإلمجالي؛ واملقطع التفصيلي.
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: نزل القرآن بلساٍن عربي مبني، ومل يكن لسائر أّواًلوقال يف املقطع اإلمجالي: 

 اللغات األخرى أي تدخُّل فيه، ومل يكن هلا سهٌم فيه.

: إن فهم القرآن إمنا يكون عرب فهم اللغة العربية، ويف ذلك قال وثانيًا

 من فهمه تطلُّب إىل سبيل وال يفهم، العرب لسان جهة فمن تفهمه أراد فَمْن»الشاطيب: 

 . (20)«اجلهة هذه غري

وقد قال يف بيان دعواه القائمة على احنصار فهم القرآن بفهم اللغة العربية: إن 

العربية ختتلف عن سائر اللغات األخرى، ومراده من هذه أوضاع وأساليب اللغة 

األوضاع وجود االشرتاك والرتادف وأمثال ذلك يف مفردات لغة العرب. ومراده من 

األساليب ذكر العاّم وإرادة العاّم، وذكر العاّم وإرادة اخلاّص، وذكر اخلاّص وإرادة 

اء، واإلجياز، واإلطناب، وما اخلاّص، وذكر اخلاّص وإرادة العاّم، واإليضاح، واإلخف

 . (21)إىل ذلك. ومن هنا فإن فهم القرآن ال يتأّتى إاّل من خالل فهم اللغة العربية

 على معاٍن داّلة ألفاظ هي حيث من العربية وأما يف املقطع التفصيلي فيقول: للغة

 يهو مطلقة، على معاٍن داّلة مطلقة وعبارات ألفاظًا كونها جهة : منأحدهمانظران: 

 على معاٍن دالة مقّيدة وعبارات ألفاظًا كونها جهة : منوالثانياألصلية؛  الداللة

 التابعة.  الداللة وهي خادمة،

 مقاصد تنتهي وإليها األلسنة، مجيع فيها يشرتك اليت هي األوىل فاجلهة 

 مثاًل، لزيد فعٌل الوجود يف حصل إذا فإنه أخرى، دون بأّمٍة ختتص وال املتكلِّمني،

 غري من أراد ما له تأّتى بالقيام زيد عن اإلخبار لسان صاحب كّل أراد ثم كالقيام،

 ليسوا ممَّْن األّولني أقوال عن اإلخبار العرب لسان يف ميكن اجلهة هذه ومن كلفٍة.

 أقوال حكاية العجم لسان يف ويتأّتى كالمهم، وحكاية العربية، اللغة أهل من

ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل ِفي ﴿فيه. وعليه فإن قوله تعاىل:  إشكال ال وهذا عنها. واإلخبار العرب

( مثاًل ميثِّل مصداقًا هلذه اجلهة، حيث ميكن ترمجتها إىل 4)القصص:  ﴾اأَلْرِض

 اللغات األخرى، وال خيتّص فهمها بفهم اللغة العربية. 

 تلك فى العرب لسان بها خيتّص اليت فهي الثانية )الداللة التبعّية( اجلهة وأما

 لذلك خادمة أمورًا اجلهة هذه يف يقتضي خرب كل اإلخبار، فإّن وذلك احلكاية
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واملساق،  احلال يف اإلخبار به، ونفس عنه، واملخرب املخرب، واملخرب حَبَسب اإلخبار

 ذلك.  وغري واإلطناب واإلجياز واإلخفاء اإليضاح من األسلوب ونوع

وعليه تكون الداللة التبعّية ـ طبقًا الّدعاء الشاطيب ـ خاّصة باللغة العربية، 

ولذلك ال ميكن ترمجة اللغة العربية أو لغة القرآن النازلة باللغة العربية إىل لغٍة أخرى 

 . «الداللة التبعية»تفتقر إىل 

 اعترب َمْن ميكن فال هذا ثبت وإذا»وإليك نّص عبارة الشاطيب يف هذا الشأن: 

حاٍل،  على العجم بكالم العربي الكالم من كالمًا يرتجم أن األخري الوجه هذا

 . (22)«عربّي... غري لسان إىل وينقل القرآن يرتجم أن عن فضاًل

 ويف ما يتعلَّق باآلراء اليت ذكرها الشاطيب ميكن القول: 

: إن ما ذكره الشاطيب بالنسبة إىل الكالم، وأنه مشرتك بني مجيع أّواًل

اللغات، ال يقتصر ـ يف احلقيقة ـ على الوجه األّول، بل حّتى الكالم الذي ذكره يف 

الوجه الثاني يشرتك بني مجيع اللغات، أو على األقّل إّن اللغة الفارسية ـ اليت منتلك 

وفَّر على مجيع اخلصائص اليت ذكرها الشاطيب العلم بقواعدها يف احلّد األدنى ـ تت

، من قبيل: اإليضاح، واإلجياز، واإلطناب، وأمثال ذلك. «الداللة التبعية»بالنسبة إىل 

 اللهّم إاّل إذا كان مراده من الداللة التبعية شيئًا آخر غاب عن فهمنا. 

. توضيح ذلك: : إن الرتمجة تبقى ترمجة، والنّص األصلي يبقى نّصًا أصليًاوثانيًا

إن للنص والكالم األصلي خصائصه، وللرتمجة خصائصها. ولو توّفرت الرتمجة على 

مجيع خصائص الكالم والنص األصلي لن يعود هناك من اثنينية بني النّص والرتمجة. 

هذا يف حني أن للنّص والكالم األصلي وجودًا وتشّخصًا خاّصًا به، وإن للرتمجة وجودًا 

بها. ومن احلقائق املتَّفق عليها بني مجيع احملقِّقني أّن بعض خصائص  وتشّخصًا خاّصًا

الكالم األصلي قد ختتفي يف الرتمجة، إاّل أن اهلدف الرئيس من الرتمجة، والذي 

يتمثل يف إجياد االرتباط والتواصل مع املخاَطب ونقل اخلطاب له، إّنما يتّم عرب هذه 

مجيع العقالء للتفهيم والتفاهم بني خمتلف  اآللية. وهذه اآللية هي اليت اختارها

 الثقافات واللغات. 

. سبق أن ذكرنا يف &وهنا نعود إىل كالم أستاذنا القدير الشيخ معرفت
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الصفحات املتقّدمة أن هدف مساحته من طرح حبث الرتمجة هو اإلجابة عن ثالثة 

، على لسان أسئلة رئيسة. وقد حان اآلن وقت اإلجابة عن واحٍد من تلك األسئلة

 مساحته. يقول السؤال: هل باإلمكان ترمجة القرآن إىل اللغات األخرى؟ 

للقرآن الكريم »يف معرض اجلواب عن هذا السؤال:  &قال األستاذ معرفت

نواٍح ثالث جتمَّْعَن فيه، وبذلك أصبح القرآن كتابًا مساويًا، ذا قداسة فائقة، وممتازًا 

 اء. على سائر الكتب النازلة من السم

 : كالم إهلّي ذو قدسية ملكوتية، ُيتعبَّد بقراءته، وُيتربك بتالوته. أّواًل

 : هدًى للناس، يهدي إىل احلّق وإىل صراط مستقيم. ثانيًا

 : معجزة خالدة، دلياًل على صدق الدعوة عرب العصور. ثالثًا

]إذن ميكن القول:[ تلك نواح ثالث خطرية جتمَّْعَن يف هذا الكتاب، رهن نظمه 

اخلاص يف لفظه ومعناه، وأسلوبه الفّذ يف الفصاحة والبيان، وحمتواه الرفيع يف نظمه 

 وتشريعاته. 

وبعد، فهل بإمكان الرتمجة ـ من أّي لغٍة كانت ـ الوفاء بتلكم النواحي؟ وهل 

ية اإلعجازية للقرآن ـ وخاّصة اإلعجاز البياني منه ـ إذا مّتت ميكن احلفاظ على الناح

احملافظة على املعنى؟ وهل ميكن احلفاظ على قداسة القرآن اليت هي مناط التعبُّد 

 إىل اهلل والتقرُّب منه؟ 

ال َشكَّ يف استحالة احلفاظ على املعاني القرآنية بتلك البالغة اليت أنزهلا اهلل 

هي يف عملية الرتمجة. من هنا فإن ترمجة القرآن مهما كانت دقيقة تعاىل ونقلها كما 

وعلمية ال متثِّل إاّل جانبًا ضئياًل من أبعاد القرآن الكريم، وال ميكنها أن تشتمل على 

ذات قداسة القرآن؛ ألن الرتمجة ما هي إاّل كالم املخلوق، والقرآن يبقى هو كالم 

 . (23)«اخلالق

بأن ال شيء من أساليب الرتمجة ميكن اعتباره وافيًا  يذهب األستاذ إىل القول

بنقل القرآن إىل اللغات األخرى، ولكْن حيث ال مندوحة من القول بضرورة ترمجة 

القرآن إىل سائر اللغات فإّنه يرى أن أفضل أسلوب لرتمجة القرآن هو الرتمجة احُلّرة. 

وإّنما يراها عملية معقَّدة، ميكن القول: إن األستاذ ال يرى استحالة ترمجة القرآن، 
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ومن ثّم »وتواجه الكثري من العقبات اليت ال ميكن جتاوزها. ومن هنا جنده يقول: 

كانت ترمجُة القرآن ترمجًة صحيحة ضرورًة يستدعيها صميم اإلسالم وواقع 

 . (24)«القرآن

 

 ــــــ ـ ترمجة القرآن بني اجلواز واملنع4

للمسلمني على طول تاريخ اإلسالم هو وجود  إن الذي يّتضح من السرية العملية

التبليغ والدعوة والوعظ واإلرشاد يف إطار بيان مفاهيم القرآن مبختلف اللغات، 

وتوظيف الرتمجة وتفسري القرآن يف هذا النوع من األنشطة التبليغية والثقافية الواسعة. 

م، وال َدالِقإن ترمجة القرآن كانت منذ »يف هذا الشأن:  &يقول األستاذ معرفت

تزال، هي السرية املتداولة بني علماء املسلمني، بل وحّتى غري املسلمني؛ إذ كان ال ُبدَّ 

 . (25)«من احلوار مع كّل قوٍم بلغتهم

وأما من الناحية النظرية فإن مسألة جواز أو عدم جواز ترمجة القرآن إىل اللغات 

 اإلسالم يف القرنني األّولني.األخرى مل يتّم البحث واحلوار بشأنها بني علماء 

نعم، هناك بني فقهاء املذاهب بشأن قراءة القرآن باللغات األخرى فتاوى 

. فقيل مثاًل: إن (26)خمتلفة، تستند إىل املتبنيات الفقهية اخلاّصة بكل واحد منهم

مذهب الشافعي على عدم جواز قراءة القرآن بغري اللغة العربية، ال يف الصالة، وال 

 . (27)خارجها. ونقل هذا الكالم عن مالك وأمحد وأبي داوود أيضًا

ونسب إىل أبي حنيفة القول جبواز قراءة القرآن بالفارسية ـ سواء يف الصالة أو 

يف غريها ـ، إاّل أن الزخمشري اعترب هذا القول باجلواز كالقول بعدم اجلواز؛ وذلك 

ق أبو حنيفة هذا اجلواز على قدرة ألنه علَّقه على شرٍط يستحيل حتقُّقه، حيث علَّ

القارئ للقرآن على استحضار مجيع دقائق املعاني اليت يشتمل عليها القرآن بلغته 

األصلية من الفصاحة والبالغة وما إىل ذلك عند قراءته باللغة األخرى، ]وال خيفى أن 

هذا الشأن:  . يقول الزخمشري يف(28)َمْن يقدر على ذلك فهو على قراءته بالعربّية أقدر[

 على املعاني القارئ يؤّدي أن شريطة، وهي: على بالفارسية القراءة حنيفة أبو أجاز»

 كال إجازٌة أنها تشهد الشريطة وهذه: قالوا. شيئًا منها خيرم أن غري من كماهلا،
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 وغرابة بفصاحته معجز هو الذي القرآن، يف خصوصًا العرب، كالم يف إجازة؛ ألّن

 فارسية من لساٌن، بأدائه يستقّل ال ما واألغراض املعاني لطائف من وأساليبه، نظمه

 . (29)«وغريها

كما نقل الزركشي والسيوطي رجوع أبي حنيفة عن القول باجلواز؛ إذ قاال: 

 . (30)«لكن صّح عن أبي حنيفة الرجوع عن ذلك»

ن أوقد قام إمجاع فقهاء الشيعة على عدم كفاية الرتمجة يف قراءة الصالة، و

 . (31)قراءة الرتمجة تبطل الصالة

إن فقهاء اإلمامية متفقون على »طبقًا لرأي الفقهاء:  &وقال األستاذ معرفت

 . (32)«عدم إجراء أحكام القرآن ـ بصورٍة عاّمة ـ على ترمجته بأّي لغة

من الواضح جّدًا أن عدم ترتيب األحكام الشرعية على ترمجة القرآن، وعدم 

 العربية، بل وحّتى عدم جواز قراءة القرآن بغري العربية حّتى جواز قراءة الصالة بغري

خارج الصالة، ال ينهض دلياًل على عدم جواز ترمجة القرآن؛ ألن اهلدف من ترمجة 

القرآن ال ينحصر بهذه األمور، حّتى يكون عدم جوازها دلياًل على عدم جواز ترمجة 

لتحقيق اهلدف من نزوله، مبعنى  القرآن. إن ترمجة القرآن ضرورٌة ال ميكن إنكارها

أن اهلدف العام من القرآن هو هداية اإلنسان، وهذا اهلدف ال يتحّقق إاّل من خالل إبالغ 

املفاهيم واملعاني القرآنية السامية إىل مجيع الشعوب واألمم بلغاتها. ومن هنا ذهب 

التبليغ  إىل االعتقاد بأن ترمجة القرآن ضرورٌة يقتضيها واجب &األستاذ معرفت

مل تسبق من علماء اإلسالم نظرة منع ». وقد قال يف هذا الشأن: (33)والدعوة إىل اإلسالم

 . (34)«من ترمجة القرآن، بعد أن كانت ضرورًة دعائية ملسها دعاة اإلسالم من أّول يومه

 

 ــــــ ـ أهمِّية وضرورة ترمجة القرآن5

إن أهمِّية ترمجة القرآن وضرورتها من الوضوح حبيث ال حتتاج إىل استدالل، 

ولكْن ميكن مع ذلك التأكيد على ضرورة ترمجة القرآن من خالل االلتفات إىل 

 النقاط التالية: 

أـ إن دعوة اإلسالم عاّمة جلميع الناس، وال تقتصر على األّمة العربية فقط. 
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 ّفة الناس ميكن تقدميه جلميع األمم جبميع لغاتها. وحيث كان الدين اإلسالمي لكا

ل خري قناة للتواصل والتفاهم معهم، وبذلك فهي خري ب ـ إن لغة كّل قوم متثِّ

 طريق لتبادل املفاهيم الدينية والتقاليد والثقافات والتعاطي يف خمتلف جماالت احلياة. 

ال تنكر، َبْيَد أن اإلسالم  ج ـ إن تعلُّم اللغة العربية وإْن كان ينطوي على فضيلٍة

مل حيكم بوجوب تعلُّم اللغة العربية، وعليه ال جيب على املسلم أن يتعلَّم اللغة العربية، 

فال يبقى لغري العاملني باللغة العربية من طريق لتعلُّم اإلسالم إاّل من خالل لغاتهم اليت 

 درجوا عليها. 

اإلسالم؛ إذ إن الشعوب األخرى، من  د ـ متثِّل ترمجة القرآن ضرورة للدعوة إىل

خمتلف القوميات واألمم مبختلف اللغات، إّنما تتعّرف إىل التعاليم واحلقائق اإلسالمية 

 والقرآنية العميقة من خالل ترمجة القرآن وتفسريه. 

إن ترمجة القرآن إىل خمتلف لغات العامل تعّد »: &ومن هنا قال األستاذ معرفت

 وذلك لألسباب التالية:  اليوم ضرورًة ملّحة؛

: إن القرآن الكريم كتاب هداية ودعوة، وجيب إيصال هذه الدعوة إىل أّواًل

َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس َوَبيَِّناٍت ِمْن ﴿مجيع الناس. قال تعاىل: 

 (. 185)البقرة:  ﴾..اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن.

اإلسالم ليس دينًا خاصًا بشعٍب دون شعب، بل هو للناس مجيعًا.  : إنوثانيًا

وللجميع حقٌّ يف اعتناقه، وال فضل ألّمٍة على أّمة كي تكون َأْوىل منها يف هذا احلّق. 

إن القرآن، الذي هو كتاب هدايٍة ودعوة إىل اإلسالم، ينظر إىل مجيع الناس بنظرٍة 

 ﴾..َما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة ِللنَّاِس َبِشريًا َوَنِذيرًا.َو﴿متساوية ومتكافئة، قال اهلل تعاىل: 

 (. 28)سبأ: 

: جيب على كّل مسلٍم إيصال صوت اإلسالم إىل أمساع العاملني، وأن يقوم وثالثًا

َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة ﴿بدوره يف محل رسالة القرآن إىل الناس مجيعًا، قال تعاىل: 

(، 143)البقرة:  ﴾ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدًاَوَسطًا 

 ﴾َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن﴿وقال أيضًا: 

 (. 44)النحل: 
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القرآن الكريم هي بيانه وإيضاحه وشرحه جلميع : إن الغاية من إنزال ورابعًا

الناس، وليس جملرَّد تالوته، أو جعل مفاهيمه ِحْكرًا على طائفٍة خاّصة من الناس دون 

 . (35)«طائفة أخرى

ال َشكَّ يف أن كّل واحد من هذه األسباب يشكِّل دافعًا يؤكِّد على ضرورة 

عّرف الشعوب بأمجعها من خالل ذلك ترمجة القرآن إىل خمتلف اللغات العاملية؛ كي تت

 على التعاليم واملفاهيم القرآنية السامية. 

 

 ــــــ ـ شروط الرتمجة6

إىل تأييد ترمجة القرآن بشّدة، إاّل أنه  &على الرغم من ذهاب الشيخ معرفت

مع ذلك ال يرضى بالفوضى يف هذا اجملال. فال ينبغي لكّل َمْن هّب ودّب أن يباشر هذه 

 املسؤولية اخلطرية، من خالل توظيف األهواء واألمزجة.

ولذلك يرى لزوم ضبط الرتمجة الصحيحة للقرآن، من خالل وضع بعض 

 الشروط هلا، إذ يقول: 

ب اإلحاطة الدقيقة مبحتوى كّل آيٍة، مع استيعاب دالالتها اللفظية ـ سواء ـ جت1

يف ذلك الدالالت األصلية أو التبعية ـ، والعمل على تفسري الدالالت العقلية لآلية اليت 

 حتتاج إىل التفسري. 

ـ جيب تظهري املعنى واملفهوم الكامل لنّص اآلية يف الرتمجة، من خالل اختيار 2

أقرب املعاني وأنسب األلفاظ يف اللغة املنقول إليها، وإذا مسَّْت احلاجة إىل إضافة لفظ 

 أو عبارة وجب وضعها ضمن معقوفتني؛ متييزًا هلا. 

ة، ويكون خمتّصآن حتت إشراف جلنٍة علمّية ـ جيب أن تتّم ترمجة القر3

أعضاؤها من املختّصني يف خمتلف العلوم الدينية؛ كي تسلم الرتمجة من اخلطأ 

 وجمانبة الصواب. 

ـ جيب احلفاظ على صيغة احلروف املقطَّعة، وعدم ترمجة الكلمات 4

من  82يف اآلية  «داّبة»من سورة يوسف، و 28يف اآلية  «الربهان»املتشابهة، من قبيل: 

من سورة األعراف، وإبقاؤها على ما هي عليه  46يف اآلية  «األعراف»سورة النمل، و
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 من اإلبهام، واإلحجام عن شرحها وبيانها. 

ـ من الضروري عدم توظيف املصطلحات العلمية والفنية يف الرتمجة؛ ألن 5

الرتمجة إمنا يراد منها أن تكون نافعة لعامة الناس، واملصطلحات اخلاصة ال تفي 

 كما جيب اإلحجام عن ذكر اآلراء املختلفة يف عملية الرتمجة. بهذه الغاية. 

ـ من األجدر أن تتّم الرتمجة على يد جمموعة من األشخاص، وأن ال تكون 6

عماًل منفردًا، حّتى ميكن لكّل شخٍص من هذه اجملموعة أن خيتار الرتمجة املناسبة 

 حَبَسب اختصاصه.  لتخصُّصه، والوصول بذلك إىل نقاط مشرتكة بني اجلميع، كلٌّ

ـ من الضروري أن يتّم ضّم نّص الرتمجة إىل نّص اآليات القرآنية املرتمجة؛ كي 7

يتسّنى للقارئ إذا حصل له شكٌّ يف املعنى أن جيري مقارنة بني النّصني، وال يتوّهم أن 

 . (36)الرتمجة ميكنها أن تكون بدياًل عن القرآن من مجيع اجلهات

م نستنتج أن األستاذ معرفت، من خالل دّقته وُبْعد نظره، بااللتفات إىل ما تقّد

عمد إىل وضع شروٍط إذا مّتت رعايتها ميكن خفض حجم األخطاء اليت قد تعرتض 

 عملية الرتمجة أحيانًا. 

 

 ــــــ خالصة الكالم

إىل االعتقاد بأن ترمجة القرآن بشكٍل كامل،  &يذهب األستاذ معرفت

حبيث تستوعب مجيع خصائصه ـ األعّم من الفصاحة والبالغة واإلعجاز وما إىل ذلك 

ـ، ليس باألمر املمكن. ومع ذلك من الضروري العمل على ترمجة القرآن باملستوى 

از املتاح واملمكن، حيث رأى مساحته ضرورة ذلك، مع مراعاة بعض الشروط إلجن

 هذه العملية. 

ومن بني خمتلف أساليب الرتمجة، يذهب األستاذ معرفت إىل تفضيل أسلوب 

 الرتمجة احُلّرة، ويراها األنسب لرتمجة القرآن الكريم.
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الهوامش
                                                      

 

( ) Communicative translation. 

( ) Semantic translation. 
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 مصادر القرآن الكريمإشكالّية 

 من وجهة نظر الشيخ معرفت

 

 د. الشيخ محمد إبراهيم روشن ضمير

 حسن علي مطر الهاشميترجمة: 

 

 ــــــ زبدة املقال

حيث ال يؤمن املستشرقون بسماوّية القرآن الكريم، فإنهم سَعْوا إىل التعامل 

نصوص اإلسالم معه كما يتعاملون مع سائر الظواهر االجتماعية، فتعاملوا مع 

والقرآن كما يتعاملون مع أّي كتاٍب أو نّص آخر. ومن هنا فقد بذلوا كل جهدهم 

وسعيهم إلثبات مصدر للقرآن من خارج وحي السماء، وتشّبثوا لذلك ـ مثل الغريق ـ 

بكّل قّش وحشيش، فأعادوا اجرتار كلمات املشركني املعاصرين لنزول القرآن، 

 ولكْن بثوٍب جديد.

عى يف هذا املقال إىل استخالص اإلجابة عن هذه الشبهات، من وحنن نس

 .&مؤلَّفات األستاذ املبدع والباحث واحملقِّق يف الشأن القرآني الشيخ معرفت

ومع االلتفات إىل حمدودّية حجم هذا املقال سوف نضطّر إىل رعاية االختصار، 

؛ لضرورة إيضاح رغم أننا سنضطّر يف بعض املوارد إىل تفصيل مباحث املستشرقني

 املسألة.
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 ــــــ مقّدمة

باآليات األوىل من الوحي اإلهلي الذي نزل  |األكرم منذ أن صدع النيّب

عليه، ودعا الناس إىل عبادة اهلل الواحد، وقف قادة املشركني يف وجه هذه الدعوة، 

يف  وسخَّروا كّل إمكاناتهم من أجل إيقاف هذا النداء السماوي. ومل َيْأُلوا جهدًا

ذلك، فأخذوا يقولون تارًة: إن آيات القرآن ما هي إال أساطري األّولني ُتْتلى عليه يف الليل 

. وعلى الرغم من (2)؛ ووصفوها تارًة أخرى بأنها أشعاٌر وسحر وما إىل ذلك(1)والنهار

 مجيع ذلك واصل القرآن إشعاعه، ليضيء القلوب، وجيتذب إليه أرواح الواهلني.

لشبهات، بعد تطاول القرون، ُتْطَرح من جديٍد، ولكْن ال على وقد أخذت هذه ا

لسان املشركني يف عصر اجلاهلية هذه املّرة، وإّنما على لسان َمْن يدَّعي الثقافة 

واحلضارة، من الذين صكَّْت دعوتهم إىل طلب احلقيقة أمساع العامل، ونسبوا التخلُّف 

 واهلمجية واالحنطاط إىل كّل َمْن سواهم!

عمد هؤالء إىل تأطري التَُّهم القدمية بأطر جديدة، وأضَفْوا على كلمات  لقد

اجلاهليني صبغًة علمية حديثة. وهكذا قاموا ـ على حدِّ زعمهم ـ بتضييق اخلناق على 

املؤمنني لفرتٍة من الزمن، وأثاروا الغبار يف األجواء. َبْيَد أنه بفضل جهود العلماء 

ة تسطع على العامل من جديد، أكثر توّهجًا وإشراقًا واحملقِّقني كانت مشس احلقيق

 من قبل.

وقد كان العاّلمة األستاذ معرفت من مجلة العلماء واحملقِّقني الذين تصّدوا 

 خالل طرح املباحث القرآنية لإلجابة بشكٍل دقيق عن شبهات املستشرقني.

نظر ويف هذا املقال سوف نتعرَّض ملناقشة شبهة مصادر القرآن من وجهة 

 األستاذ معرفت.

ومن املناسب قبل الدخول يف ُصْلب البحث أن نقدِّم رؤيًة عابرة عن أهداف 

 ومقاصد املستشرقني من وجهة نظر األستاذ معرفت.

 

 ــــــ أهداف املستشرقني

لقد أشار األستاذ معرفت إىل أهداف املستشرقني يف العديد من أحباثه، 
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مساحته أن املستشرقني قد نشطوا منذ  واستعرض ضمن ذلك أهّم شبهاتهم. يرى

البداية بدوافع تبشريية، وكانت طالئع هذه احلركة من أبناء الفاتيكان وأتباع 

 الكنيسة، الذين نشدوا على الدوام األهداف التالية:

 ـ ضرب اإلسالم وتشويه حقائقه.1

المية ـ حتصني املسيحيني أمام املّد اإلسالمي، واملنع من مواجهة احلقائق اإلس2

 الالحبة والتأثُّر بها.

 ـ العمل على تنصري املسلمني، أو إضعاف عقيدتهم الدينّية يف احلّد األدنى.3

كما ميكن إضافة عناصر ودوافع أخرى للموارد املتقّدمة، من قبيل: الدافع 

 .(3)االستعماري والسياسي واالقتصادي أيضًا

ري إىل نقطتني هاّمتني يف أذكر أن األستاذ معرفت كان يف أثناء التدريس ُيش

 ما يتعّلق باملستشرقني:

: احلذر من أساليب املستشرقني، وعدم االخنداع مبدحيهم لإلسالم األوىل

. فكان يقول على سبيل املثال: إذا رأيَت يف كتابات |والثناء على النيّب األكرم

صَّل إىل أمور مل بعضهم ما يتضمَّن مدحيًا للنيّب، بوصفه نابغًة أو عبقريًا، وأنه قد تو

يتوصَّل إليها أبناء جلدته من العرب، فإّن هذا النوع من الكالم وإْن كان ينطوي على 

جانٍب من احلقيقة، ولكّنه ُيخفي يف طّياته نوايا خبيثة؛ إذ إنهم يريدون من وراء ذلك 

ادة اهلل القول بأن اّتساع الرقعة اإلسالمية السريع يف شبه اجلزيرة العربية ال يتعلَّق بإر

 والوحي والنبّوة، وإّنما هو مسألٌة تعود إىل جمرَّد اّتصاف النيّب بالعبقرية اخلاصة.

: إن هؤالء املستشرقني، حّتى إذا مل يكن يف قلوبهم مرٌض، ومل يكونوا الثانية

يرمون إىل أهداف استعمارية أو غريها، إاّل أنهم مع ذلك، حيث ال يتمتَّعون بالطهارة 

تعاطيهم مع اإلسالم والقرآن الكريم، ال يكونون ـ حبكم قوله تعاىل: الباطنية يف 

( ـ مؤهَّلني للوصول إىل عمق وعظمة القرآن، وال 79)الواقعة:  ﴾اَل َيَمسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّروَن﴿

 يدركون منه سوى السطح والظاهر. 

توجُّه يعمد األستاذ معرفت يف مستهّل البحث عن مصادر القرآن الكريم إىل ال

 حنو القرآن مباشرة، ويطلب منه احلكم يف ذلك.
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وهذا ـ بااللتفات إىل سعي بعض املستشرقني إىل إظهار أن القرآن نفسه يؤيِّدهم 

وأما » يف ما ذهبوا إليه بشأن مصادره ـ ينطوي على أهمِّية بالغة. يقول األستاذ معرفت:

إىل نيّب اإلسالم  إْن كنا نستنطق القرآن الكريم فإنه يشهد بكونه موحًى

ِإنَّا َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َكَما َأْوَحْيَنا ِإَلى ُنوٍح ﴿، كما أوحى إىل النبّيني من قبله: |حممد

َوالنَِّبيِّنَي ِمْن َبْعِدِه َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأَلْسَباِط َوِعيَسى 

َوُرُساًل َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمْن *  ُنَس َوَهاُروَن َوُسَلْيَماَن َوآَتْيَنا َداُووَد َزُبورًاَوَأيُّوَب َوُيو

ُرُساًل ُمَبشِِّريَن َوُمنِذِريَن *  َقْبُل َوُرُساًل َلْم َنْقُصْصُهْم َعَلْيَك َوَكلََّم اهلُل ُموَسى َتْكِليمًا

َلِكْن اهلُل *  ُحجٌَّة َبْعَد الرُُّسِل َوَكاَن اهلُل َعِزيزًا َحِكيمًاالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلى اهلِل ئِل

)النساء:  ﴾َيْشَهُد ِبَما َأنَزَل ِإَلْيَك َأنَزَلُه ِبِعْلِمِه َواْلَماَلِئَكُة َيْشَهُدوَن َوَكَفى ِباهلِل َشِهيدًا

ٌد َبْيِني َوَبْيَنُكْم َوُأوِحَي ِإَليَّ َهَذا ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكَبُر َشَهاَدًة ُقْل اهلُل َشِهي﴿(، و166ـ  163

 (.19)األنعام:  ﴾اْلُقْرآُنِ أَلنِذَرُكْم ِبِه َوَمْن َبَلَغ

َوُهَو *  ُذو ِمرٍَّة َفاْسَتَوى*  َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى﴿ونقرأ يف سورة النجم قوله تعاىل: 

َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما *  َقاَب َقْوَسْيِن َأْو َأْدَنى َفَكاَن*  ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى*  ِباأُلُفِق اأَلْعَلى

 (.12ـ  4)النجم:  ﴾َأَفُتَماُروَنُه َعَلى َما َيَرى*  َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى*  َأْوَحى

واآليات بهذا الشأن كثريٌة، ناطقة صرحيًا بكون القرآن موحًى إىل نيّب 

 ر قومه وَمْن بلغ كاّفة.وحيًا مباشرًا؛ لُيْنِذ |اإلسالم

وبعد أن ذكر مساحته هذه اآليات الكرمية استطرد قائاًل: كانت الدالئل 

على أن القرآن كّله ـ بلفظه ونظمه وحمتواه مجيعًا ـ كالم رّب العاملني وافرة ظافرة. 

وقد تكفَّل عرضها مباحث اإلعجاز القرآني باستيفاٍء وإحكام. كما وأصبحت 

 .(4)«ذلك االجتاه الناصع هباء منثورًا تذروه عواصف الرياحسفاسف املعاكسني ل

قد وجد ذلك يف الكتب السابقة، أو تعلَّمه  |وأّما أن يكون النيب األكرم

من علماء بين إسرائيل، فهو أمٌر عجيب، ال يؤيِّده النسيج املتني والثابت للقرآن 

 الكريم.

 

 ــــــ يف شبه اجلزيرة العربيةإشكالّية أخذ القرآن الكريم من النصارى واليهود 

كان على  |يذهب الكثري من املستشرقني إىل االّدعاء بأن النيّب األكرم
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 عالقٍة مع بعض النصارى، وأّنه قد استقى تعاليم القرآن منهم.

وقد سعى بعضهم إىل تقديم أدّلة وشواهد خارجية )من خارج القرآن والنصوص 

االّدعاء، بينما ذهب البعض اآلخر إىل أبعد من ذلك، وقال الدينية( لكي ُيْثبتوا هذا 

بأن الكثري من اآليات القرآنية ُتثبت أن النيّب قد أثنى على األسس األخالقية للدين 

املسيحي، والتوحيد يف الديانة اليهودية، واعترب املصادر الدينية هلاتني الديانتني وليدة 

 ليمه الدينية.الوحي، وبالتالي فإنه قد أخذ منهما تعا

 

 ــــــ استدالل املستشرقني بالقرآن

يف )دائرة معارف إسالم( أن القرآن يؤّيد وجود  «القرآن»يدَّعي كاتب مقال 

شخٍص أو عدٍد من األشخاص الذين كانوا يوصلون أخبار املسيحيني إىل النيب، 

ِإنََّما ُيَعلُِّمُه َبَشٌر ِلَساُن الَِّذي ُيْلِحُدوَن َوَلَقْد َنْعَلُم َأنَُّهْم َيُقوُلوَن ﴿مستدالًّ لذلك بقوله تعاىل: 

(. حيث يستفيد الكاتب من هذه 103)النحل:  ﴾ِإَلْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهَذا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ ُمِبنٌي

اآلية عكس مرادها متامًا، ويقول: إن هذه اآلية تنكر أن تكون ألفاظ القرآن 

القرآن وحمتواه من اآلخرين فإن هذه اآلية ال مأخوذة من اآلخرين، وأما أخذ مضمون 

 !(5)ترفضه، وال تنكره، بل تؤيِّده أيضًا

 ، إذ قال:«يوسف دّرة احلداد»وقد تعرَّض األستاذ معرفت إىل كالم األسقف 

استفاد القرآن من مصادر شّتى، أهّمها: الكتاب املقدَّس، وال سيَّما كتاب موسى، »

 وذلك بشهادة القرآن ذاته، كما يف قوله: 

 (.19ـ  18)األعلى:  ﴾ُصُحِف ِإْبَراِهيَم َوُموَسى*  ِإنَّ َهَذا َلِفي الصُُّحِف اأُلوَلى﴿ـ 

َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر  اَلْن َأ*  ِإْبَراِهيَم الَِّذي َوفَّىَو*  َأْم َلْم ُيَنبَّْأ ِبَما ِفي ُصُحِف ُموَسى﴿ـ 

 (.38ـ  36)النجم:  ﴾ُأْخَرى

 ﴾َأَوَلْم َيُكْن َلُهْم آَيًة َأْن َيْعَلَمُه ُعَلَماُء َبِني ِإْسَراِئيَل*  َوِإنَُّه َلِفي ُزُبِر اأَلوَِّلنَي﴿ـ 

 (.197ـ  196)الشعراء: 

ابقة قرآنه للكتب السابقة عليه. وآيته الثانية قال: فآية حممد األوىل هي مط

استشهاده بعلماء بين إسرائيل، وشهادتهم له بصّحة هذه املطابقة. ولكْن ما الصلة بني 
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القرآن وكونه يف زبر األّولني؟! هذا هو سّر حممد! فيكون من ثّم أنه نزل يف زبر 

علماء بين إسرائيل، فأنذر األّولني بلغة أعجمية جيهلونها، ثّم وصل إىل حممد بواسطة 

 به حممد بلسان عربي مبني...

َوِمْن َقْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى ِإَمامًا َوَرْحَمًة َوَهَذا ِكَتاٌب ُمَصدٌِّق ﴿وكذلك اآلية: 

( فيها صراحة بأنه 12)األحقاف:  ﴾ِلَسانًا َعَرِبّيًا ِلُيْنِذَر الَِّذيَن َظَلُموا َوُبْشَرى ِلْلُمْحِسِننَي

لدى كتاب موسى، وجعله يف قالب لسان العرب، األمر الذي جيعل من القرآن تتلمذ 

 نسخًة عربية مرتمجة عن الكتاب اإلمام.

(، التفصيل 3)فصِّلت:  ﴾ِكَتاٌب ُفصَِّلْت آَياُتُه ُقْرآنًا َعَرِبّيًا ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن﴿واآلية: 

وحًى، والتفصيل العربي هنا يعين النقل من األصل األعجمي إىل العربي. فالقرآن م

 .«للكتاب منزٌَّل؛ ألن األصل وحٌي منزَّل

وأما ما تذرَّع به » وقد أجاب األستاذ معرفت عن كالم األسقف دّرة بالقول:

 صاحبنا األسقف دّرة فمالمح الَوْهن باديٌة عليه بوضوٍح:

)األعلى:  ﴾ِإْبَراِهيَم َوُموَسىُصُحِف *  ِإنَّ َهَذا َلِفي الصُُّحِف اأُلوَلى﴿قوله تعاىل: 

 (.19ـ  18

َوَذَكَر اْسَم َربِِّه *  َقْد َأْفَلَح َمْن َتَزكَّى﴿هذا إشارٌة إىل نصائح تقدَّمت اآلية 

(. وذلك 17ـ  14)األعلى:  ﴾َواآلِخَرُة َخْيٌر َوَأْبَقى*  َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحَياَة الدُّْنَيا*  َفَصلَّى

ُقْل َما ﴿مل يكن ِبْدعًا مّما جاء به سائر الرسل:  |به حممد تأكيد على أن ما جاء

(. فليس الذي جاء به نيبُّ اإلسالم جديدًا ال 9)األحقاف:  ﴾ُكْنُت ِبْدعًا ِمْن الرُُّسِل

 آلية، ال ما زعمه صاحبنا األسقف.سابقة له يف رساالت اهلل... هذا ما تعنيه ا

 ﴾َوِإْبَراِهيَم الَِّذي َوفَّى*  ِبَما ِفي ُصُحِف ُموَسى َأْم َلْم ُيَنبَّْأ﴿وهكذا قوله تعاىل: 

 (.37ـ  36)النجم: 

يعود الضمري إىل َمْن وقف يف وجه الدعوة مستهزئًا بأن سوف يتحمَّل آثام 

اآلخرين إْن مل يؤمنوا بهذا احلديث، فريّد عليهم القرآن الكريم: أمل يبلغهم أن كّل 

 .(6)(164)األنعام:  ﴾َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى﴿إنسان سوف ُيكاَفأ َحْسب عمله: 
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 ــــــ |مؤشٌِّر آخر على أحقِّية رسالة النيّب األكرم

 (.197)الشعراء:  ﴾َأَوَلْم َيُكْن َلُهْم آَيًة َأْن َيْعَلَمُه ُعَلَماُء َبِني ِإْسَراِئيَل﴿

وآيٌة أخرى على صدق الدعوة احملمدية أّن الراسخني يف العلم من أهل الكتاب 

َلِكْن الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمْنُهْم َواْلُمْؤِمُنوَن ﴿يشهدون بصدقها مّما عرفوا من احلّق: 

َوِإَذا َسِمُعوا ﴿ىل: (، وقوله تعا162)النساء:  ﴾ُيْؤِمُنوَن ِبَما ُأنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأنِزَل ِمْن َقْبِلَك

ا َما ُأنِزَل ِإَلى الرَُّسوِل َتَرى َأْعُيَنُهْم َتِفيُض ِمْن الدَّْمِع ِممَّا َعَرُفوا ِمْن اْلَحقِّ َيُقوُلوَن َربََّنا آَمنَّ

 (.83)املائدة:  ﴾َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن

م خاضعون وهؤالء هم القساوسة والرهبان الذين ال يستكربون، ومن ثّم فه

ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َكاَن ِمْن ﴿وجدوه، وبالفعل فقد وجدوه يف حظرية اإلسالم:  ماللحّق أين

ِعْنِد اهلِل َوَكَفْرُتْم ِبِه َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل َعَلى ِمْثِلِه َفآَمَن َواْسَتْكَبْرُتْم ِإنَّ اهلَل 

 .(7)«(10)األحقاف:  ﴾نَياَل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِم

من خالل التمسُّك ببعض  ،وكما سبق أن أَشْرنا فإّن بعض املستشرقني سعى

لُيثبت أن القرآن نفسه يشهد بأنه قد أخذ معلوماته من العهَدْين.  ،اآليات القرآنية

وحيث عزّّهم الدليل من القرآن جلأوا إىل املصادر الروائية عند أهل السّنة واجلماعة، 

وهي ـ لألسف الشديد ـ حتتوي على الكثري مّما حيتاجه املستشرقون يف هذا الشأن، 

 . ومن بينها: قصة ورقة بن نوفل.(8)حيث قدَّموا بعض الشواهد يف هذا الشأن

كان يف بالد العرب كثريون من » :«قّصة احلضارة»قال ويل ديورانت يف كتابه 

املسيحيني، وكان منهم عدٌد قليل يف مكة، وكان حممد على صلٍة وثيقة بواحٍد 

منهم على األقّل، هو ورقة بن نوفل، ابن عّم خدجية، الذي كان مطَّلعًا على كتب 

 .(9)«واملسيحيني املقدَّسةاليهود 

 

 ــــــ قصة ورقة بن نوفل

عندما ُبعث بالرسالة مل يكن  |مضمون هذه القّصة أن النيب األكرم

مشكِّكًا بنزول الوحي والرسالة عليه فَحْسب، بل تصوَّر أنه قد خولط يف عقله، وأنه 

ورقة بن  أصيب باجلنون! حّتى طمأنه شخٌص مسيحّي من أقرباء السيدة خدجية، امسه
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نوفل، وبشَّره بالنبّوة، وعندها زال القلق واالضطراب عن رسول اهلل، وتأكَّد له أنه 

 نيبٌّ.

 

 ــــــ قّصة ورقة بن نوفل من منظار املستشرقني

لقد عمد الكثري من املستشرقني إىل توظيف هذه القصة املنقولة يف الكتب 

 صّحة آرائهم.، بوصفها شاهدًا على (10)املعتربة عند أهل السنة

يف )دائرة معارف إسالم(، بعد نقل آراء  «|حممد»وقال كاتب مقال 

األوروبيني يف العصور الوسطى بشأن نيّب اإلسالم، ونقده هلذه اآلراء؛ بسبب عدم 

إن خري مصدر ملعرفة أبعاد حياة نيب اإلسالم هو القرآن... والذي ُيستفاد من » توثيقها:

، الذي تؤيِّده السّنة، هو أن حممدًا مل يكن |مدالقرآن بشأن منّو وتكامل حم

وحده هو الذي يبحث عن ديٍن توحيدي. فقد ورد الكثري من أمساء األشخاص الذين 

مل يكونوا مقتنعني بالشرك العربي القديم، وكانوا يبحثون عن ديٍن أكثر عقالنية 

، وهو ابن عم من عبادة األوثان. وبشكٍل خاّص ميكن لنا أن نشري إىل ورقة بن نوفل

، |السيدة خدجية، والذي َيِرُد ذكره يف الكثري من القصص البديعة بشأن حممد

وهناك احتماٌل كبري أن يكون قد لعب َدْورًا يف ظهور اإلسالم، أكرب من ذلك الدَّْور 

 .(11)«املذكور يف املصادر اإلسالمية

حممدًا، جاء يف السرية أن ورقة بن نوفل قد طمأن » وقال مونتغمري واط:

مؤكِّدًا له أن جتاربه شبيهٌة بتجارب موسى، وقد كانت هلذه الطمأنة ونظائرها ـ من 

 .(12)«دون َشكٍّ ـ أهمِّية بالغة بالنسبة له

قيل: إن » يف )دائرة املعارف بريتانيكا(: «|حممد»وقال كاتب مقال 

ْيَد أن لدى أّول مكاشفة وشهود )رؤية( للوحي استوىل عليه االضطراب، َب |حممدًا

زوجه السيدة خدجية عملت على طمأنته. ويف التجارب الالحقة لنزول الوحي مل يكن 

هناك كشٌف وشهود بشكٍل طبيعي، وإّنما كان هناك من حنٍي آلخر بعض املالزمات 

اجلسدية )الفيزيقية(، من قبيل: التعرُّق يف اليوم البارد، وهذا األمر أّدى إىل القول بأنه 

أحيانًا يسمع يف أذنه مثل صوت اجلرس، دون أن ينطوي ذلك على مصاب بالصرع، و
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كالٍم مفهوم. وكان جوهر هذه التجربة أنه حيصل يف قلبه وضمريه الواعي على 

رسالٍة شفهية. ومبساعدٍة من ورقة بن نوفل فسَّر ذلك النداء بالرسائل اليت سبق هلل أن 

بقني، وأيقن بأنه مرَسٌل إىل أّمته بديٍن أنزهلا إىل اليهود والنصارى بواسطة األنبياء السا

 .(13)«جديد

ليس هناك من دليل » :«يف مّكة |حممد»وقال مونتغمري واط يف كتابه 

. بل هناك أدلة |على رفض القول بأن السيدة خدجية قد عملت على طمأنة حممد

يف تلك املرحلة كان يفتقر إىل الثقة بالنفس. ويصعب تصوُّر  |على أن حممدًا

حدوث االختالق يف هذه القّصة، وإْن كنا ال نستبعد إضافة بعض اجلزئّيات 

والتفاصيل على أساس احَلْدس والتصوُّر. كما كان لطمأنة ورقة بن نوفل أهمِّية 

إلجنيل. وعندما كان كبرية... وقد كان لورقة مكانة ومنزلة مرموقة؛ بسبب قراءته ل

يتلو آيات القرآن جيب أن يكون مدينًا فيها لورقة بن نوفل. من هنا ميكن  |حممد

كان يف بداية أمره قد أكثر من االّتصال بورقة بن  |لنا أن نتصوَّر أن حممدًا

نوفل، وأنه أخذ منه الكثري من املسائل العاّمة، وحيتمل أن تكون الكثري من 

اإلسالمية قد أخذت على نطاٍق واسع من عقيدة ورقة بن نوفل، ومن املفاهيم والتعاليم 

بينها ـ على سبيل املثال ـ: عالقة الوحي الذي نزل على حممد بالوحي الذي نزل على 

 .(14)«األنبياء السابقني

 

 ــــــ اإلجابة عن مدَّعيات املستشرقني

 هناك رؤيتان يف رّد هذا االّدعاء:

لذين آمنوا بصّحة وأصالة أصل القصة، بااللتفات إىل : هي رؤية االرؤية األوىل

ذكرها يف املصادر اهلاّمة، َبْيَد أنهم يف الوقت نفسه ال يقبلون بفهم املستشرقني، 

وسوء توظيفهم هلا؛ إذ قالوا يف اجلواب: يكفي يف رّد هذه الشبهة أن النيّب مل يكن 

بعد نزول الوحي، وذلك برفقة السيدة  ّنه إّنما التقاهأعلى عالقٍة وثيقة بورقة بن نوفل، و

خدجية، وإّن ورقة بداًل من تعليم النيّب شهد له بالصِّْدق، ومل َيِرْد يف أّي مصدٍر أنه قد 

 .(15)رأى النيبَّ قبل ذلك
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ومن الواضح أّن هذا اجلواب ال ميكنه كشف االلتباس عن مجيع األسئلة 

خرى يف هذا الشأن، وهي الرؤية اليت املنبثقة عن هذه القصة. لذلك توجد هناك رؤيٌة أ

 تنكر أصل هذه القّصة وترفضها من األساس. 

إن هذه القصة واحدٌة من عشرات » : يقول األستاذ معرفت:الرؤية الثانية

القصص املختلقة، اليت قام بوضعها احلاقدون على اإلسالم يف القرنني األّولني، وكان 

إلسالم زورًا ـ يعملون من خالل وضع هذا النوع الوّضاعون ـ الذين ينسبون أنفسهم إىل ا

من القصص على إهلاء العامة، ويشوِّشون يف الوقت نفسه على اخلاّصة، وذلك يف 

حماولٍة منهم الجتثاث جذور اإلسالم. ويف السنوات األخرية بدأ أعداء اإلسالم يّتخذون 

ستمسكًا يستشهدون من هذه القصة ونظائرها ـ ومن بينها: قصة اآليات الشيطانية ـ م

به على ضعف األسس األوىل لإلسالم؛ إذ كيف ميكن لنيبٍّ ارتقى أعلى ُذرى مدارج 

ال تكون  أن الكمال، وكان منذ أمٍد بعيد يستشعر إرهاصات النبّوة من نفسه،

احلقائق منكشفًة له، يف حني أنه كان يتمتَّع بأعلى درجات العقل وأفضلها، على ما 

، «اهلل وجد قلب حممد أفضل القلوب وأوعاها؛ فاختاره لنبوَّته إن»ورد يف احلديث: 

فكيف ميكن ملثل هذا اإلنسان الكامل أن يستشعر القلق يف تلك اللحظة احلّساسة، 

ويستولي عليه الشّك يف نفسه، لريتفع شّكه بعد ذلك بتجربة امرأٍة وشخٍص آخر ال 

أنه نيّب؟! إن هذه القصة،  إىلدها بع ميتلك من املعرفة غري النَّْزر اليسري؛ ليطمئّن

باإلضافة إىل منافاتها ملقام النبّوة الشامخ، ختالف ظواهر اآليات والروايات الصادرة 

 .(16)«^عن أهل البيت

ثم استطرد األستاذ معرفت ـ بعد التذكري بكالم القاضي عّياض وأمني 

اآليات القرآنية على بشكٍل عاّم تصّر » اإلسالم الطربسي يف رفض هذه القصة ـ قائاًل:

حقيقة أن األنبياء منذ بداية نزول الوحي عليهم كانوا يدركون الرسالة بوضوٍح، وال 

يطرأ عليهم الشّك أبدًا. إن مقام املثول يف حضرة اهلل ال يكون فيه موضع للَوْهم أو 

برعايٍة خاصة من قبل اهلل يف بداية بعثته، إذ يقول  ×اخلوف. وقد حظي النيّب موسى

ِإنِّي َأَنا َربَُّك َفاْخَلْع َنْعَلْيَك ِإنََّك ِباْلَواِدي اْلُمَقدَِّس * ُموَسى  َفَلمَّا َأَتاَها ُنوِدي َيا﴿هلل له: ا

َأَنا اهلُل اَل ِإَلَه ِإالَّ َأَنا َفاْعُبْدِني َوَأِقْم  ِإنَِّني*  َوَأَنا اْخَتْرُتَك َفاْسَتِمْع ِلَما ُيوَحى*  ُطًوى
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َوَأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َرآَها َتْهَتزُّ ﴿(. ثّم يقول له اهلل تعاىل: 14ـ  11)طه:  ﴾ِلِذْكِريالصَّاَلَة 

َيا ُموَسى اَل َتَخْف ﴿، ومن هنا يعاتبه اهلل بالقول: ﴾...َكَأنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدِبرًا َوَلْم ُيَعقِّْب

 .«(10)النمل:  ﴾ِإنِّي اَل َيَخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَن

وهكذا جند أن العناية اإلهلية تتدخَّل مبجّرد عروض اخلوف على النيّب، 

لتخليصه من تلك احلالة، وهذا يشكِّل قانونًا عامًا. وعليه فإن كل َمْن يرقى إىل هذا 

املستوى الرفيع، الذي يستحّق معه أن يكون َظْرفًا لنزول الوحي، يكون يف مأمٍن من 

 من والطمأنينة اإلهلية.اخلوف والفزع، وسوف يشمله األ

على هذه احلالة املتقدِّمة من  ×ولكي حيصل النيّب إبراهيم اخلليل

االطمئنان، ويصل إىل عني اليقني، يكشف اهلل احلجاب عنه؛ لريى حقائق عامل 

َوَكَذِلَك ُنِري ِإْبَراِهيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت ﴿امللكوت، ويف ذلك يقول اهلل تعاىل: 

 (.75)األنعام:  ﴾َوِلَيُكوَن ِمْن اْلُموِقِننَيَواأَلْرِض 

تثبت هذه اآليات أن األنبياء يتمتَّعون يف حمضر اهلل برؤيٍة واضحة، وجمرَّدة من 

نوع من أنواع الشّك والريبة، كما تنكشف هلم حقائق ملكوت السماوات  أّي

مستثنًى من هذه  |واألرض؛ كي يكونوا من املوقنني. فهل كان النيبُّ األكرم

القاعدة، ليرتك إىل شأنه وشكوكه يف تلك اللحظات احَلِرجة واملصريية، وتستولي 

 عليه الشكوك والظنون، ويعيش حالة اخلوف واالرتباك؟!

 ؛’دون مقام النيب موسى وإبراهيم اخلليل |هل كان مقام النيب األكرم

 كي مينعه اهلل من الرعاية اليت َأْوالها هلما؟

 قرن ولقد» :|أنه قال يف وصف رسول اهلل ×موالنا أمري املؤمنني ُروي عن

 طريق به مالئكته، يسلك من َمَلٍك أعظم فطيمًا كان أْن َلُدْن من |به اهلل

 .(17)«ونهاره... ليله العامل، أخالق وحماسن املكارم،

وباإلضافة إىل اإلشكاالت املتقدِّمة، َتِرُد أموٌر أخرى على القّصة املذكورة، 

 ميكن بيانها على النحو التالي:

ـ إن سلسلة سند القصة ال تصل إىل الشخص األّول الذي شهد القّصة، وعليه 1

 تعترب روايتها مرسلًة من هذه الناحية.
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ـ إن اختالف نقل القصة يشهد على اختالقها. ففي واحدة من الروايات أن 2

ثانية أنها اصطحبت النيب  السيدة خدجية ذهبت إىل ورقة بن نوفل مبفردها؛ ويف روايٍة

معها؛ ويف روايٍة ثالثة أن ورقة بن نوفل شاهد النيّب األكرم يطوف حول  |األكرم

الكعبة، فسأله عن األمر، ثم طمأنه؛ ويف روايٍة رابعة أن أبا بكر دخل على خدجية، 

 بأن تأخذ النيّب األكرم إىل ورقة. وأشار عليها

ث احلرية لدى القارئ، حّتى ال يعرف بأّي إن اختالف املنت يصل إىل درجٍة تور

 الروايات يأخذ، كما ال ميكنه اجلمع والتوفيق بينها.

ـ يف نّص أغلب الروايات أن ورقة بن نوفل، عالوة على بشارته للنيّب بالنبوة، 3

ولئن أدرْكُت ذلك ألنصرنََّك نصرًا يعلمه اهلل. فإْن ُيبعث وأنا حيٌّ فأعزره »قال: 

 .«به...وأنصره وأؤمن 

وقد ذكر حممد بن إسحاق ـ كاتب السرية الشهري ـ أشعارًا لورقة بن نوفل 

تكشف عن إميانه الراسخ مبقام رسالة النيّب. ويغفل عن أن ورقة عاش إىل ما بعد 

ظهور الدعوة، ولكنَّه مل يعتنْق اإلسالم أبدًا، ومات كافرًا. فقد ورد يف حديث ابن 

 .(18)«تهفمات ورقة على نصرانيَّ»عباس: 

، أن ورقة بن نوفل مات «السرية النبوية»وعن برهان الدين احلليب، يف كتاب 

البن اجلوزي، أنه آخر من  ،«االتباع»ألربع سنوات خَلْوَن من البعثة. ونقل عن كتاب 

مات يف الفرتة )اليت امتدَّْت لثالث سنوات بعد البعثة(، ومل ُيْسلم، ثّم نقل عن ابن 

 .«ات على نصرانّيتهإنه م»عباس قوله: 

 .(19)«ال أعرف أحدًا قال: إنه أسلم»وقال ابن حجر: 

 مجح، بين من جلاريٍة بالل قوله: كان «تاريخ ابن بكار»ونقل ابن حجر عن 

 أحد: فيقول يشرك، لكي بالرمضاء؛ ظهره يلصقون مّكة، برمضاء يعذِّبونه وكانوا

 قتلتموه لئن واهلل بالل، يا أحد أحد: فيقول احلال، تلك على وهو ورقة، به فيمّر أحد،

: قوله حيمل أن عائشة حديث وبني هذا بني حنانًا... ثّم قال ابن حجر: واجلمع هألتَّخذنَّ

اإلسالم ـ، وأنه مات على نصرانّيته... فلماذا  يشتهر أن قبل أي تويف ـ أن ورقة ينشب ومل

 مل ُيْسلم يا ترى؟!
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على تعارض هاتني اجملموعتني من  إن هذه األمور جمتمعة تشكِّل دلياًل

 األخبار، وكون هذه القصة خمتلقًة من األساس.

وعلى أّي حال فإن انتشار هذا النوع من القصص، وما يرتتَّب عليها من املفاسد، 

 .(20)يف نقل الروايات وفهم اإلسالم ^هي مثرة فّجة من مثار التمسُّك بغري أهل البيت

 

 ــــــ تعاليم القرآن والعهدين االستدالل على وجوه الشبه بني

إن من أهّم األدّلة اليت أقامها املستشرقون على دعوى أخذ القرآن تعاليمه من 

 العهدين هو وجود التشابه الكبري والكثري بني القرآن والعهدين.

فقد حتدَّث القرآن ـ كما هو احلال بالنسبة إىل التوراة ـ عن خلق السماوات 

 .واألرض، وبعث األنبياء

كما ميكن أن نالحظ أوجه شبه كبرية بني قصص القرآن وسرية األنبياء 

 وقصص اإلجنيل يف هذا الشأن.

قد أخذ تعاليمه من  |هذه األمور تثبت ـ بزعمهم ـ أن النيّب األكرم وكّل

اليهود، الذين كانوا يسكنون يف شبه اجلزيرة العربية، بوصفهم أصحاب شريعة 

 وكتاب، وقام بصبِّ هذه التعاليم يف قالٍب جديد.

 «ماسيه»و «تسدال» :وعلى هذا الغرار جرى كلٌّ من»يقول األستاذ معرفت: 

رآن استفاد كثريًا من زبر إىل أن الق (21)«نولدكه»و «جولدسيهر»و «المنز»و «أندريه»و

األّولني، وحّجتهم يف ذلك حمض التشابه بني تعاليم القرآن وسائر الصحف. فالقصص 

واحلكم يف القرآن هي اليت جاءت يف كتب اليهود، وكذا قضايا جاءت يف 

األناجيل، وحّتى يف تعاليم زرادشت والربهمية، مثل: حديث املعراج، ونعيم اآلخرة، 

ط، واالفتتاح بالبسملة، والصلوات اخلمس، وأمثاهلا من طقوس واجلحيم، والصرا

عبادية، وكذا مسألة شهادة كّل نيبٍّ باآلتي بعده، كّلها مأخوذة من كتب سالفة 

 كانت معهودة لدى العرب.

زعموا أن القرآن صورة تلمودية وصلت إىل نيّب اإلسالم عن طريق علماء اليهود 

 |م صلٌة قريبة جبزيرة العرب. فكان حممدوسائر أهل الكتاب، ممَّْن كانت هل
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 .يلتقي بهم قبل أن ُيعلن نبوَّته، ويأخذ منهم الكثري من أصول الشريعة

ـ ، وأنه كان «ل ديورانتيو»ثم استطرد الشيخ معرفت بعد ذلك إىل بيان موقف 

يعتقد بأن بعض التعاليم والعبادات اإلسالمية تشبه التعاليم ـ مثل سائر املستشرقني 

 .(22)«اليهودية

يف )دائرة معارف إسالم(،  «[|حممد]»يف مقال  (23)وقد تعرَّض أحد الكّتاب

، إىل َدْور اليهود يف ظهور األحكام «تأسيس احلكومة الدينية يف املدينة» :حتت عنوان

والتعاليم اإلسالمية، وذهب إىل حدِّ القول بأن ظهور اإلسالم بوصفه دينًا مستقالًّ هو 

اليهود إىل االختالف مع نيّب اإلسالم، ورفض تعاليمه وأحكامه. ثّم استطرد الذي دفع 

قائاًل: لقد عمد النيّب إىل استمالة اليهود يف املدينة إىل صفِّه من خالل إدخال بعض 

أشكال العبادات اليهودية يف اإلسالم، من قبيل: إعالنه الصيام يف اليوم العاشر من 

من األيام املقدَّسة عند اليهود. بل أضاف العبادات اليومية احملرَّم، الذي يعّد واحدًا 

اليهودية الثالث إىل ما كان يقوم به أغلب املسلمني يف احلّد األدنى يف مّكة من 

الصالة يف الفجر وبداية الليل. وإن أعمال صالة اجلمعة هي شبيهٌة مبا كان يقوم به 

 .(24)بتاليهود يف غروب يوم اجلمعة، استعدادًا ليوم الس

 

 ــــــ سّر التشابه بني بعض تعاليم القرآن والعهدين

ال َشكَّ يف وجود َشَبه بني تعاليم وأحكام القرآن والعهدين. وهنا ال ُبدَّ من 

 التساؤل عن منشأ هذه الظاهرة؟

إن ائتالف األديان السماوية واّتحاد »يقول األستاذ معرفت يف هذا الشأن: 

 ن سبٍب معقول. وهذا حيتمل أحد وجوه ثالثة:كلمتها ال ُبدَّ أن يكون ع

ـ إما لوحدة املنشأ، حيث اجلميع منبعٌث من أصٍل واحد، فكان التشابه يف 1

 الفروع املتصاعدة طبيعيًا.

ـ أو ألن البعض متََّخٌذ من البعض، فكان التشاكل نتيجة ذاك التبادل يدًا 2

 بيد.

 ن عّلٍة حكمية.ـ أو جاء التماثل عن مصادفٍة اتفاقية، وليس ع3
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وال َشكَّ ]يف[ أن األخري مرفوٌض، بعد مضاّدة الصدفة مع احلكمة الساطية يف 

عامل التدبري. بقي الوجهان األّوالن، فلنسأل القوم: ما باهلم تغافلوا عن الوجه األّول 

 الرصني، وتواكبوا مجيعًا على الوجه اهلجني؟! إّن هذا لشيٌء غريب!

 دعم الشّقة األوىل؛ لتهدم األخرى من أساٍس:هذا، والشواهد متضافرة ت

: صراحة القرآن نفسه بأنه موحًى إىل نيّب اإلسالم وحيًا مباشرًا، نزل عليه أّواًل

ليكون للعاملني نذيرًا. فكيف يكون االستشهاد بالقرآن إلثبات خالفه؟! إْن هذا إاّل 

 تناقٌض يف الفهم، واجتهاٌد يف مقابل النّص الصريح!

قدَّم القرآن معارف فخيمة إىل البشرية، حبثًا وراء فلسفة الوجود،  :وثانيًا

ومعرفة اإلنسان ذاته. ومل َيَكْد يدانيها أّي فكرٍة عن احلياة قد وصلت إليها البشرية 

 حّتى ذاك العهد، فكيف باهلزائل املمسوخة اليت ُشحَنْت بها كتب العهدين؟!

تتجانس مع ضآلة األساطري املسطَّرة يف : عرض القرآن تعاليم راقية، ال وثالثًا

 .(25)«كتب العهدين، وهل يكون ذاك الرفيع مستقًى من الوضيع؟!

 

 ــــــ االختالف العميق بني القرآن والعهدين

إن الذي يدعو إىل الَعَجب ـ قبل كّل شيء ـ اّدعاء هؤالء أن تعاليم القرآن 

واجلوهرية بني القرآن والعهدين؟! مأخوذة من العهدين، رغم وجود االختالفات العميقة 

من قبيل: عدم التناغم الكبري بني تعاليم القرآن والعهدين بشأن مقام األلوهّية، 

والنبّوة، واالختالف العميق يف قصص األنبياء، من أمثال: إبراهيم اخلليل، والنيّب 

الختالف . واألهّم من كّل ذلك ا^داوود، والنيّب يعقوب، والنيّب لوط، والنيّب عيسى

اجلذري بني القرآن والعهدين من حيث اإلعجاز. األمر الذي يدفع كّل إنساٍن منصف 

 إىل اإلذعان بأن القرآن ال ميكن أن يكون مأخوذًا من العهدين.

 

 ــــــ(26)اختالف القرآن عن العهدين يف الشأن اإلهلي

والعهدين قال األستاذ معرفت ضمن إشارته إىل االختالفات العميقة بني القرآن 

بشأن الذات اإلهلية: إن وصف اهلل تعاىل يف القرآن الكريم يفوق مستوى فهم اإلنسان 
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يف ذلك العصر، بل لوال ورود هذا الوصف يف القرآن ملا أمكن لإلنسان أن يصل إىل 

معرفة حقيقة اهلل؛ ألن أدّق وصف هلل تعاىل هو ذلك الذي جنده يف القرآن الكريم 

 ّي كتاٍب مساوي آخر.نفسه، وال جنده يف أ

اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعاِلُم اْلَغْيِب  ُهَو اهلُل الَِّذي﴿ـ قال اهلل تعاىل يف سورة احلشر: 

ُهَو اهلُل الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّاَلُم *  َوالشََّهاَدِة ُهَو الرَّْحَماُن الرَِّحيُم

ُهَو اهلُل اْلَخاِلُق *  اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبُِّر ُسْبَحاَن اهلِل َعمَّا ُيْشِرُكوَناْلُمْؤِمُن 

اْلَباِرُئ اْلُمَصوُِّر َلُه اأَلْسَماُء اْلُحْسَنى ُيَسبُِّح َلُه َما ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز 

 .(24ـ  22)احلشر:  ﴾اْلَحِكيُم

َلْم َيِلْد َوَلْم  *اهلُل الصََّمُد  *ُقْل ُهَو اهلُل َأَحٌد ﴿ـ وقال تعاىل يف سورة التوحيد: 

 .(4ـ  1)اإلخالص:  ﴾َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفوًا َأَحٌد *ُيوَلْد 

 .(9)الرعد:  ﴾َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلَكِبرُي اْلُمَتَعاِل﴿ـ وقال يف سورة الرعد: 

َفاِطُر السََّماَواِت َواأَلْرِض َجَعَل َلُكْم ِمْن ﴿ـ وقال اهلل تعاىل يف سورة الشورى: 

َأْنُفِسُكْم َأْزَواجًا َوِمَن اأَلْنَعاِم َأْزَواجًا َيْذَرُؤُكْم ِفيِه َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع 

َيْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيْقِدُر ِإنَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َلُه َمَقاِليُد السََّماَواِت َواأَلْرِض *  الَبِصرُي

 .(12ـ  11)الشورى:  ﴾َعِليٌم

اهلُل اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم اَل َتْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل ﴿ـ وقال تعاىل يف سورة البقرة: 

َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنِه َيْعَلُم َما َبْيَن  َنْوٌم َلُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض

َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل ُيِحيُطوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَما َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت 

 .(255)البقرة:  ﴾ِظيُموُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعُؤَواأَلْرَض َواَل َي

إىل غريها من جالئل صفات زخر بها القرآن الكريم، واختلى عنها سائر 

 الكتب، اللهّم إاّل النزر اليسري. فيا ترى هل يصلح أن يكون هذا النزر اليسري منشًأ

 .(27)لذلك اجلّم الغفري؟!

مراجعة أدنى  ثم انتقل األستاذ معرفت إىل بيان صفات اهلل يف التوراة، وقال:

لكتب العهدين تكفي لإلشراف على مدى الَوْهن يف وصفه تعاىل، مبا جيعله يف 

 مرتبة أخّس خملوق، ويتصرَّف تصّرفات ال تليق بساحة قدسه الرفيع.
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وهكذا إله  وقال مساحته بعد بيان قّصة آدم وحواء، كما وردت يف التوراة:

اتل؛ كي يصرفه عنها، التوراة خيشى منافسة خملوٍق صنعه بيده، فيماكر وُيخ

وجيهل ويكذب كذبًة عارمة افتضحت على يد إبليس منافسه اآلخر! األمر الذي 

 يشّف عن عجٍز وضعف، مضافًا إىل الَوْهن يف التدبري، والعياذ باهلل!

ثّم أشار مساحته إىل ثالثة موارد من االختالفات اهلاّمة بني القرآن والعهدين يف 

ال: فالذي كذب وافتضح هو إبليس، كما جاء يف ، فق×ما يتعلَّق بقّصة آدم

القرآن، على عكس ما جاء يف التوراة. وفارٌق آخر: كان آدم وحواء متلبسني بلباس 

. (28)يسرت سوآتهما قبل أن يغويهما الشيطان، لينزع عنهما لباسهما، ويريهما سوآتهما

بالعراء، حّتى وهذا على عكس التوراة )املصطنعة( تفرضهما ُعريانني من غري شعور 

إذا ذاقا الشجرة فعند ذلك شعرا بالعراء، وحاوال التستُّر بورق اجلنة. وفارٌق ثالث: 

الذين أسرفوا على أنفسهم أن  ويدعوالقرآن ُيمجِّد اإلله برمحته الواسعة على العباد، 

ال يقنطوا من رمحة اهلل... على خالف ما ذكرته التوراة بامتداد سخطه تعاىل على 

 .(29)جعل األرض ملعونة عليه وعلى زوجه وذراريهما عرب احلياة أبدًاآدم، و

ثم تطّرق األستاذ معرفت إىل بيان سائر االختالفات األخرى بني القرآن الكريم 

والعهدين. ولكّننا؛ رعايًة لالختصار، حنيل القارئ الكريم إىل مظاّنها يف كتاب 

 .«شبهات وردود»مساحته، حتت عنوان 

 

 ــــــ االختالف بني القرآن والعهدين بشأن األنبياءأهّم حماور 

لقد حبث األستاذ معرفت يف بيان االختالف والتفاوت بني القرآن الكريم 

ميتاز القرآن باحلفاظ على كرامة » والعهدين يف ما يتعلَّق مبكانة األنبياء، قائاًل:

ن األنبياء يف القرآن إال األنبياء، بينما التوراة حتّط من كرامتهم. مل يأِت ذكر نيبٍّ م

وقد أحاط بهم هالة من التبجيل واإلكرام، كما ونزَّههم عن األدناس على وجه 

 اإلطالق.

 ُخْذ مثاًل سورة الصافات، جاء فيها ذكر أنبياء عظام، مرفقًا بعظيم االحرتام:

*  َوَأْهَلُه ِمْن اْلَكْرِب اْلَعِظيِمَوَنجَّْيَناُه *  َوَلَقْد َناَداَنا ُنوٌح َفَلِنْعَم اْلُمِجيُبوَن﴿ـ 
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*  َساَلٌم َعَلى ُنوٍح ِفي اْلَعاَلِمنَي*  َوَتَرْكَنا َعَلْيِه ِفي اآلِخِريَن*  َوَجَعْلَنا ُذرِّيََّتُه ُهُم اْلَباِقنَي

 .(81ـ  75)الصاّفات:  ﴾ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْؤِمِننَي*  ِإنَّا َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِننَي

َوَتَرْكَنا  ]وينتهي إىل قوله[ ِإْذ َجاَء َربَُّه ِبَقْلٍب َسِليٍم*  َوِإنَّ ِمْن ِشيَعِتِه إِلْبَراِهيَم﴿ـ 

ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا *  َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِننَي*  َساَلٌم َعَلى ِإْبَراِهيَم*  َعَلْيِه ِفي اآلِخِريَن

 ﴾...َوَباَرْكَنا َعَلْيِه َوَعَلى ِإْسَحاَق*  اُه ِبِإْسَحاَق َنِبّيًا ِمْن الصَّاِلِحنَيَوَبشَّْرَن*  اْلُمْؤِمِننَي

 .(113ـ  83)الصاّفات: 

*  َوَنجَّْيَناُهَما َوَقْوَمُهَما ِمْن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم*  َوَلَقْد َمَننَّا َعَلى ُموَسى َوَهاُروَن﴿ـ 

َوَهَدْيَناُهَما الصَِّراَط *  َوآَتْيَناُهَما اْلِكَتاَب اْلُمْسَتِبنَي*  ِلِبنَيَوَنَصْرَناُهْم َفَكاُنوا ُهْم اْلَغا

ِإنَّا َكَذِلَك *  َساَلٌم َعَلى ُموَسى َوَهاُروَن*  َوَتَرْكَنا َعَلْيِهَما ِفي اآلِخِريَن*  اْلُمْسَتِقيَم

 .(122ـ  114)الصاّفات:  ﴾ِإنَُّهَما ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْؤِمِننَي*  َنْجِزي اْلُمْحِسِننَي

َساَلٌم *  َوَتَرْكَنا َعَلْيِه ِفي اآلِخِريَن]إىل قوله تعاىل:[  َوِإنَّ ِإْلَياَس َلِمْن اْلُمْرَسِلنَي﴿ـ 

)الصاّفات:  ﴾ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْؤِمِننَي*  ِإنَّا َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِننَي*  َعَلى ِإْل َياِسنَي

 .(132ـ  123

وهكذا كّلما ميّر ذكر نيبٍّ تصحبه ُلّمة من اإلجالل والتكريم. وأما التوراة 

فال متّر فيها بقّصٍة من قصص األنبياء إاّل وملؤها اإلهانة والتحقري، ورمبا بلغ إىل حّد 

 .(30)«االبتذال والتعيري، مّما ال يليق بشأن عباده اهلل املخلصني!

هذا نوح شيخ األنبياء »يف التوراة قائاًل:  ثم ذكر األستاذ معرفت وصف األنبياء

 .(31)«تصفه التوراة رجاًل سكِّريًا، مستهرتًا، ال يرعوي شناعة حال، وال فظاعة بال

وهذا إبراهيم ـ خليل الرمحن، وأبو األنبياء، وصاحب الشريعة »وقال أيضًا: 

يًا، يتاجر بزوجه احلنيفة، واليت أورثها األنبياء من بعده ـ جنده يف التوراة رجاًل أرض

؛ ليفتدي بها، ال لشيٍء إاّل ليحظى باحلياة الدنيا، على غرار سائر «سارة»احلسناء 

 .(32)«املرابني، يفعلون الفجور للحصول على القليل من حطام الدنيا

هو إسحاق، يف حني  ×وقد ذكرت التوراة أن الذي ضّحى به إبراهيم اخلليل

 يذهب القرآن الكريم إىل تضحية النيّب إبراهيم اخلليل بولده إمساعيل.

 ×وقد نسب الباب التاسع عشر من سفر التكوين من التوراة إىل النيّب لوط
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أمورًا خيجل القلم عن كتابتها؛ إذ ال ميكن تصديق صدورها عن الفرد العادي من 

نبّيًا من أنبياء اهلل. يف حني جند القرآن الكريم أفراد اجملتمع، فضاًل عن أن يكون 

 بأمسى أنواع التنزيه والتطهري، ومن ذلك قوله تعاىل: ×يتحّدث عن النيّب لوط

َوُلوطًا آَتْيَناُه ُحْكمًا َوِعْلمًا َوَنجَّْيَناُه ِمْن اْلَقْرَيِة الَِّتي َكاَنْت َتْعَمُل اْلَخَباِئَث ﴿ـ 

ـ  74)األنبياء:  ﴾َوَأْدَخْلَناُه ِفي َرْحَمِتَنا ِإنَُّه ِمْن الصَّاِلِحنَي*  َسْوٍء َفاِسِقنَيِإنَُّهْم َكاُنوا َقْوَم 

75). 

ِإالَّ َعُجوزًا ِفي *  ِإْذ َنجَّْيَناُه َوَأْهَلُه َأْجَمِعنَي* َوِإنَّ ُلوطًا َلِمْن اْلُمْرَسِلنَي ﴿ـ 

 .(135ـ  133)الصاّفات:  ﴾اْلَغاِبِريَن

التوراة عن احتيال يعقوب وتزويره اخلبيث، حيث سرق النبّوة من أخيه تتحدَّث 

عيسو، الذي سبق ألبيه أن رشَّحه للحصول على النبّوة، وحتّمل أعباء هذه املسؤولية. 

 ة من إسحاق إىل يعقوب!وإثر هذه اللعبة الصبيانّية انتقلت النبّو

صارع مع اهلل الليل ، قوهلم: إنه ت×والكذبة األخرى اليت نسبوها إىل يعقوب

بطوله، ومّلا أوشك الصباح أن ينبلج خشي اهلل افتضاح أمره، وعدم متكُّنه من التغلُّب 

 .(33)على يعقوب؛ فضرب ُحقَّ وركه، ومل َيِجْد يف نهاية اجلولة ُبّدًا من مباركته

يف حني جند القرآن الكريم يتحّدث عن إسحاق ويعقوب بأمجل وأرّق العبارات 

 ومن ذلك قوله تعاىل:واألوصاف، 

ِإنَّا *  َواْذُكْر ِعَباَدَنا إْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب ُأْوِلي اأَلْيِدي َواأَلْبَصاِر﴿ـ 

ـ  45)ص:  ﴾اْلُمْصَطَفْيَن اأَلْخَياِر َوِإنَُّهْم ِعْنَدَنا َلِمَن*  َأْخَلْصَناُهْم ِبَخاِلَصٍة ِذْكَرى الدَّاِر

47). 

ُتَنا آَتْيَناَها ِإْبَراِهيَم َعَلى َقْوِمِه َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء ِإنَّ َربََّك َحِكيٌم َوِتْلَك ُحجَّ﴿ـ 

َوَوَهْبَنا َلُه ِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب ُكالًّ َهَدْيَنا َوُنوحًا َهَدْيَنا ِمْن َقْبُل َوِمْن ُذرِّيَِّتِه َداُووَد *  َعِليٌم

َوَزَكِريَّا َوَيْحَيى *  وُسَف َوُموَسى َوَهاُروَن َوَكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِننَيَوُسَلْيَماَن َوَأيُّوَب َوُي

َوِإْسَماِعيَل َواْلَيَسَع َوُيوُنَس َوُلوطًا َوُكالًّ َفضَّْلَنا *  َوِعيَسى َوِإْلَياَس ُكلٌّ ِمْن الصَّاِلِحنَي

َوِإْخَواِنِهْم َواْجَتَبْيَناُهْم َوَهَدْيَناُهْم ِإَلى ِصَراٍط  َوِمْن آَباِئِهْم َوُذرِّيَّاِتِهْم*  َعَلى اْلَعاَلِمنَي

َذِلَك ُهَدى اهلِل َيْهِدي ِبِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَلْو َأْشَرُكوا َلَحِبَط َعْنُهْم َما *  ُمْسَتِقيٍم
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 .(88ـ  83)األنعام:  ﴾َكاُنوا َيْعَمُلوَن

ريم بشأن املكانة الرفيعة واملنزلة هناك الكثري من اآليات يف القرآن الك

، وذلك خالفًا ملا هو ^وأبنائه إمساعيل وإسحاق ويعقوب ×السامية للنيب إبراهيم

مذكوٌر عنهم يف التوراة، واليت تصّب بأمجعها يف إطار احلّط من شأنهم وشأن سائر 

 األنبياء واإلساءة إليهم.

رية والفاحشة بني القرآن ثم انتقل األستاذ معرفت إىل بيان االختالفات الكب

 ، بالتفصيل.×الكريم والعهدين يف بيان قّصة النيّب موسى

، وتتَّهمه بارتكاب موبقة ×تنسب التوراة أبشع التَُّهم وأقذعها لنيّب اهلل داوود

! يف ×الزنا بامرأٍة حمصنة، وانعقاد نطفة هذا الزنا حبمل تلك املرأة بالنيّب سليمان

يرسم أروع صورٍة للنيّب داوود، حيث يضعه ضمن هالة حني جند القرآن الكريم 

 كبرية من التقديس واخلضوع هلل، إذ يقول تعاىل: 

ِإنَّا َسخَّْرَنا اْلِجَباَل َمَعُه ُيَسبِّْحَن *  َواْذُكْر َعْبَدَنا َداُووَد َذا اأَلْيِد ِإنَُّه َأوَّاٌب﴿ـ 

َوَشَدْدَنا ُمْلَكُه َوآَتْيَناُه اْلِحْكَمَة *  َمْحُشوَرًة ُكلٌّ َلُه َأوَّاٌبَوالطَّْيَر *  ِباْلَعِشيِّ َواإِلْشَراِق

 .(20ـ  17)ص:  ﴾َوَفْصَل اْلِخَطاِب

 .(30)ص:  ﴾ُسَلْيَماَن ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّاٌب َوَوَهْبَنا ِلَداُووَد﴿ـ 

 .(13)سبأ:  ﴾الشَُّكوُراْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكرًا َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي ﴿ـ 

 

 ــــــ القرآن واألناجيل

ثّم انتقل األستاذ معرفت من هذا البحث إىل اإلشارة إىل كالم بعض 

املستشرقني، من الذين ذهبوا إىل االّدعاء بأن القرآن قد أخذ تعاليمه من األناجيل، 

السيدة ليذكر ضمن حبٍث واسع أهّم االختالفات بني القرآن واألناجيل. من قبيل: 

مريم العذراء، وما تّتصف به من اخلصائص اليت يثبتها هلا القرآن، وألوهّية مريم 

وخمالفة القرآن لذلك، وبشارة النيّب عيسى مبجيء النيّب األكرم، وحادثة الصليب، 

 وما إىل ذلك.

ومع كّل مواطن االختالف هذه كيف ميكن ألحٍد أن يّدعي أن القرآن مأخوذ 
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 من العهدين؟!

 لُيثبتوا اّدعاءهم الباطل! اإلذعان للحّق يتشبَّثون بالقّش َد أن الذين ال يريدونَبْي

 

 ــــــ شبهة الوحي النفسي

سعى بعض املستشرقني إىل جتنُّب املواجهة املباشرة مع وحيانية رسالة النيب 

األكرم، بل وهناك منهم َمْن تظاهر بتصديق النيّب، ومساوية دعوته، ولكّنهم يف 

احلقيقة أرادوا أن جيدوا للقرآن مصدرًا آخر غري الوحي. ومن هنا كان التفسري الذي 

 يقدِّمونه للوحي ينتهي يف احلقيقة إىل إنكار الوحي.

كان النيب يتصّور أن » قال العاّلمة حممد حسني الطباطبائي يف هذا الشأن:

يف روعه، ويتكلم بها أفكاره الطاهرة هي كالٌم إهلّي ووحي مساوي يلقيها اهلل تعاىل 

معه، كما كان يتصوَّر روحه اخليِّرة اليت ترتشَّح منها هذه األفكار لتستقّر يف قلبه 

وامللك الذي ينزل الوحي بواسطته. ومسَّى النيّب بشكل  «جربئيل»، و«الروح األمني»هي 

لقوى ، كما مسَّى ا«املالئكة»عاّم القوى اليت تسوق إىل اخلري وتدّل على السعادة بـ 

. وقد مّسى أيضًا واجبه الذي أماله عليه «اجلّن»و «الشياطني»اليت تسوق إىل الشّر بـ 

 .(34)«وجدانه بـ )النبّوة( و)الرسالة(

يف ما رآه ومسعه، ولكّننا نقول:  |يقول هؤالء: حنن ال نشّك يف صدق حممد

ا ُيسّمونه إن مصدر النيّب كان يكمن يف قرارة نفسه، وال ربط له بعامل الغيب ـ مم

مبا وراء عامل املاّدة والطبيعة ـ أبدًا؛ ألن عامل الغيب غري ثابت بالنسبة لنا، وعلينا لذلك 

 أن نفسِّر الظواهر غري العادية مبا نعرفه وثبت لدينا، ال مبا مل يثبت عندنا.

بشأن الوحي،  «ريتشارد بل»، يف بيان فرضية أستاذه «مونتغمري واط»قال 

إن هذا االّدعاء » من خالل التمّسك بآيات من القرآن الكريم:ضمن حبٍث واسع، و

]اّدعاء النيب نزول الوحي عليه[ ُيشبه ما يدَّعيه الشعراء من خطور اخليال الشعري 

عليهم، كما ُيشبه إىل حدٍّ كبري ما يصفه املتديِّنون من احلصول على اهلداية بعد 

 .«النظر والبحث عن اهلل

. ولكْن مع ذلك |ليس هناك من شكٍّ يف إخالص حممد» ثّم استطرد قائاًل:
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ال حاجة إىل املبالغة يف إضفاء القداسة عليه. فقد عاش يف حقبة ختتلف عّما نعتقده، 

حّتى بالنسبة إىل الكثري من بقاع العامل املتحضِّر، الذي مل تكن شبه اجلزيرة العربية 

 .(35)«جزءًا منه

ع عن الوحي، يف بيان ونقد آراء علماء وقال األستاذ معرفت خالل حبثه الواس

خالصُة ما سبق من األحباث أن اإلنسان ميلك يف وجوده جانبني: » الغرب بشأن الوحي:

هو من أحدهما جسمانّي، ومن اآلخر روحانّي. فال غرو أن يتَّصل ـ أحيانًا ـ بعامل وراء 

املادة، ويكون هذا االتصال مرتبطًا جبانبه الروحي الباطن. وهو اّتصاٌل خفّي. الوحي 

، ميتازون خبصائص روحية تؤهِّلهم لالتصال ظاهرة روحية قد توجد يف آحاد من الناس

باملأل األعلى؛ إما مكاشفة يف باطن النفس؛ أو قرعًا على مسامع حيّس به املوحى إليه 

إحساسًا مفاجئًا يأتيه من خارج وجوده، وليس منبعثًا من داخل الضمري. ومن ثم ال 

كرو الوحي ـ، يكون الوحي ظاهرة فكرية تقوم بها نفوس العباقرة ـ كما يزعمه نا

َأَكاَن ِللنَّاِس َعَجبًا َأْن ﴿بل إلقاٌء روحاني صادر من حمّل أرفع إىل مهبٍط صاحل أمني: 

 .(2)يونس:  ﴾...َوَبشِّْر الَِّذيَن آَمُنوا َأْوَحْيَنا ِإَلى َرُجٍل ِمْنُهْم َأْن َأْنِذِر النَّاَس

حّقًا، ونؤمن به  نعم، شيٌء واحد ال نستطيع إدراكه، وإْن كنا نعتربه واقعًا

 إميانًا صادقًا، وهو: كيف يقع هذا االتصال الروحي؟ هذا شيٌء خيفى علينا...

أما علماء الغرب فقد قدَّموا للوحي تفسريًا خيتلف عّما قرَّره علماء الدين 

اإلسالمي...، وقالوا: الوحي عبارٌة عن إهلامات روحية تنبعث من داخل الوجود، أي 

يت تعطينا تلكم اإلهلامات الطّيبة الفجائية يف ظروٍف َحِرجة، وهي الروح الواعية هي ال

اليت تنفث يف روع األنبياء ما يعتربونه َوْحيًا من اهلل. وقد تظهر نفس تلك الروح املتقّبعة 

وراء جسمهم متجّسدة خارجًا، فيحسبونها من مالئكة اهلل هبَطْت عليهم من السماء، 

 اطنة، فتعلِّمهم ما مل يكونوا يعلمونه من قبل...وما هي إاّل جتّلي شخصيتهم الب

 ودليلهم على ذلك أّن اهلل أجّل وأعلى من أن يقابله بشٌر، أو يّتصل به خملوق!...

وبهذه النظرية حاولوا حّل ما عسى أن ُيصادفوه يف بعض الكتب السماوية من 

قولون بأن تلك الكتب قد أنواع املعارف املناقضة للعلم الصحيح طبيعّيًا وإهلّيًا. فهم ال ي
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ُحرِّفت عن أصلها الصحيح النازل من عند اهلل، ولكنَّهم يقولون بأن الشخصية الباطنة 

لكّل رسول إّنما تؤتي صاحبها باملعلومات على قدر درجة جتّليها وعبقرّيتها، وعلى 

من  قدر استعداده لقبول آثارها، من ثّم قد ختتلط معارفها العالية مبعارف باطلة آتية

 قبل شخصيته العادية؛ فيقع يف الوحي خلٌط كثري بني الغّث والسمني!

فإن العلماء الغربيني قد توصَّلوا إىل حقيقٍة علمّية على طريقة جتريبية  ،وبعد

قاطعة، بأن وجود اإلنسان احلقيقي هو شخصيته الثانية القابعة وراء هذا اجلسد، 

هم امتنعوا من االعرتاف حبقيقة الوحي وأنه يبقى خالدًا بعد فناء اجلسد. فما عسا

 كما هي عند املسلمني؟!...

فعلى ضوء هاتني املقّدمتني ال مربِّر لعدم فهم حقيقة اّتصال روحي خفّي يتحّقق 

بني مأل أعلى وجانب روحانية هذا اإلنسان، فيتلقى بروحه إفاضات تأتيه من ملكوت 

وراء هذا العامل املادي، وليس السماء، وإشراقات نورية تشّع على نفسه من عامل 

 اتصااًل أو تقاربًا مكانيًا؛ لكي يستلزم حتّيزًا يف جانبه تعاىل.

وأظّنهم قاسوا أمور ذاك العامل غري املادي مبقاييس ختّص العامل املادي، مع 

العلم أن األلفاظ هي اليت تكون قاصرًة عن أداء الواقع، وإن التعبري بنزول الوحي أو 

 ×جمازي، وليس سوى إشراق وإفاضة قدسية ملكوتية جيدها النيّب امللك تعبرٌي

حاضرًة يف نفسه، ملقاًة عليه من خارج روحه الكرمية، وليست منبثقة من داخل 

 كيانه هو.

 هذه هي حقيقة الوحي الذي نعرتف به، من غري أن يقتضي حتيُّزًا يف ذاته تعاىل.

و يف واقعه إنكار للوحي، وتكذيب أما التعليل الذي يعلِّلون به ظاهرة الوحي فه

ملتٍو لألنبياء بصورٍة عاّمة. متامًا كما فسَّروا معجزة إبراء األكمه واألبرص بظاهرة 

 !(36)اهليبنوتيزم

إن من بني املوارد اليت استدّل بها املستشرقون إلثبات اّدعائهم القائل بأن الوحي 

اآليات »أو  ،«أسطورة الغرانيق»ينبثق من داخل النيب، وليس له من مصدٍر خارجي، هو 

 .«الشيطانية
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 ــــــ «اآليات الشيطانية»أسطورة الغرانيق أو 

لقد كان  على النحو التالي: «أسطورة الغرانيق»لقد قام األستاذ معرفت ببيان 

النيّب يتمّنى على الدوام حدوث اندماج بينه وبني قريش، وكان قلقًا من حدوث الشقاق 

يوٍم من األيام، حيث كان جالسًا إىل جوار الكعبة، مستغرقًا يف  بني أبناء قومه. ويف

التفكري يف هذا الشأن، وكان بالقرب منه مجاعٌة من قريش، نزلت عليه سورة 

َما َضلَّ َصاِحُبُكْم *  َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى﴿، وقد قرأها النيّب كما نزلت عليه: «النجم»

 ﴾...َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى*  ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى*  اْلَهَوىَوَما َيْنِطُق َعْن *  َوَما َغَوى

َوَمَناَة الثَّاِلَثَة *  َأَفَرَأْيُتُم الالََّت َواْلُعزَّى﴿، حّتى إذا بلغ قوله تعاىل: (5ـ  1)النجم: 

ر تدخَّل الشيطان، وأقحم كلمات من عنده، دون أن يشع (20ـ  19)النجم:  ﴾...اأُلْخَرى

 .«تلك الغرانيق الُعلى، وإّن شفاعتُهنَّ لُترجتى»النيبُّ بذلك، وهي الكلمات اليت تقول: 

وما أن مسع املشركون هذه الكلمات اليت متجِّد آهلتهم خترج من فم الرسول 

حّتى شعروا بالسعادة والغبطة، وغّيروا من موقفهم جتاه املسلمني، ومّدوا إليهم يد 

ة، وغمرت اجلميع موجٌة من األفراح العارمة، واستبشروا بهذه اإلخاء والوحدة واملوّد

احلادثة خريًا. وقد وصلت أصداء هذا اخلرب إىل احَلَبشة، حيث سبق لبعض املسلمني 

أن هاجروا إليها؛ فرارًا من قبضة قريش، فسرَّهم مساع هذا اخلرب، وسارعوا بأمجعهم 

لك مع املشركني متآخني. عاد إىل العودة إىل مّكة املكرَّمة، وتعايشوا بعد ذ

، وطلب منه قراءة السورة اليت نزلت عليه ×إىل بيته، فنزل عليه جربائيل |النيبُّ

آنفًا، فقرأها النيبُّ، حّتى وصل إىل اآليات اليت أقحمها الشيطان، فانتفض جربائيل، 

م حقيقة اخلطأ الذي وقع فيه، وعل |وأنكر عليه هذه اإلضافات. وهنا أدرك النيبُّ

أن إبليس قد لبس عليه األمور، فاستاء لذلك بشّدٍة، وهانت عليه نفسه؛ إذ نسب إىل 

 اهلل سبحانه وتعاىل ما مل يُقْله!

قال جلربائيل: إن الذي ألقى إليَّ  |وطبقًا لبعض النقول: إن النيب األكرم

هذه الكلمات كان على شاكلتك. فقال جربائيل: أعوذ باهلل أن أكون قلُت ذلك! 

دها استوىل على النيّب حزٌن عميق أقضَّ عليه مضجعه، وقيل: إن اآليات التالية وبع

َوِإْن َكاُدوا َلَيْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ِلَتْفَتِرَي َعَلْيَنا َغْيَرُه ﴿نزلت يف هذا الشأن: 
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ِإذًا *  َّ َتْرَكُن ِإَلْيِهْم َشْيئًا َقِلياًلْد ِكْدتَوَلْواَل َأْن َثبَّْتَناَك َلَق*  َوِإذًا اَلتََّخُذوَك َخِلياًل

 .(75ـ  73)اإلسراء:  ﴾َلَأَذْقَناَك ِضْعَف اْلَحَياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت ُثمَّ اَل َتِجُد َلَك َعَلْيَنا َنِصريًا

وقد زاَدْت هذه اآلية من حزن النيّب األكرم، وكان يف حسرٍة دائمة، حّتى 

أسعَفْته عنايُة اهلل تعاىل، حيث أنزل عليه اآليات التالية؛ لرتفع عنه ما أصابه من ثقل 

َأْلَقى  َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َواَل َنِبيٍّ ِإالَّ ِإَذا َتَمنَّى﴿اهَلّم واحلزن والقلق: 

الشَّْيَطاُن ِفي ُأْمِنيَِّتِه َفَيْنَسُخ اهلُل َما ُيْلِقي الشَّْيَطاُن ُثمَّ ُيْحِكُم اهلُل آَياِتِه َواهلُل َعِليٌم 

 .(37)«(52)احلّج:  ﴾َحِكيٌم

وقد ورد ذكر هذه األسطورة يف املصادر اإلسالمية الشهرية، من قبيل: تاريخ 

ن سعد، وأسباب النزول للواقدي. وقد استند الطربي، وتفسري الطربي، وطبقات اب

 إليها املستشرقون على حنٍو متكرِّر.

 

 ــــــ املستشرقون وأسطورة الغرانيق

إىل الدفاع عن هذه  «مّكة حممد»يف كتابه  «مونتغمري واط»لقد عمد 

إن الشيء » األسطورة، معتربًا إّياها حقيقًة ال ميكن إنكارها. وقال يف هذا الشأن:

األّول الذي جيب قوله بشأن هذه القّصة هو أنها ال ميكن أن تكون حمض أكذوبة. 

جيب أن يكون حممد يف فرتٍة من الزمن قد قرأ ـ ما مّت رفضه الحقًا بوصفه من اآليات 

الشيطانية ـ بوصفه جزءًا من القرآن. ال ميكن ألّي مسلٍم أن يكون قد اختلق هذه 

، وال ميكن ألّي عامل مسلم مرموق أن يقبلها من غري |القّصة، واتَّهم بها حممدًا

املسلم، إاّل إذا كان على يقنٍي من حدوثها. مييل املسلمون املتأخِّرون إىل إنكارها؛ 

ألنها ختالف تصوُّرهم املثالي عن حممد، ولكْن ميكن لنا من جهٍة أخرى أن نعترب 

ُقْل ِإنََّما َأَنا َبَشٌر ﴿لهم: هذه اآلية شاهدًا على أن حممدًا مل يكن إاّل بشرًا مث

 .«، وآيات أخرى(110)الكهف:  ﴾...ِمْثُلُكْم

ال َشكَّ يف أن النيّب مل يتنبه إىل ضرورة إعادة النظر يف هذه »ثّم استطرد قائاًل: 

اآليات، إاّل بعد أن أيقن أن املشركني ال يريدون تغيري منط حياتهم، واّتباع النمط 

ون طوال تلك املدة قد عاش حالًة من الضََّجر؛ بسبب تصديق الذي يريده هلم. وقد يك
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 .(38)«هذه اآلهلة، حتى لو كانت على شكل مالئكة

إىل قصة  «آربريي»كما تعّرض يف الكتاب الذي أصدره حول ترمجة القرآن لـ 

 .(39)الغرانيق يف عّدة مواضع

ته مستندة املرتّد، معتربًا قّص «سلمان رشدي»ويف موضٍع آخر قام بالدفاع عن 

 !(40)«أسطورة الغرانيق»إىل حقيقٍة تارخيية ثابتة، ويعين بذلك 

 

 ــــــ «اآليات الشيطانية»نقد أسطورة الغرانيق 

 ؛لقد عمد األستاذ معرفت إىل نقد هذه األسطورة من مجيع اجلهات، ولكّننا

 لالختصار، سوف نقتصر على ذكر أهم موارد هذا النقد: رعايًة

حيث السند. فإن هذه األسطورة مل يقبل بها أّي واحد من  ـ عدم ثبوتها من1

احملققني من علماء اإلسالم، حيث ذهبوا مجيعًا إىل اعتبارها جمّرد خرافة. وقد قام 

بردها من الناحية السندية، أشخاص من أمثال: القاضي عياض، والقاضي بكر بن 

 هيكل.بكر بن العربي، وحممد بن إسحاق، وحممد حسني  يالعالء، وأب

ـ التهافت بني صدر هذه األسطورة وذيلها؛ ألن هذه السورة تبدأ باآليات التالية: 2

ِإْن ُهَو ِإالَّ *  َوَما َيْنِطُق َعْن اْلَهَوى*  َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى*  َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى﴿

حيث تؤكد هذه اآليات على  (،5ـ  1)النجم:  ﴾...َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى*  َوْحٌي ُيوَحى

، وعدم نطقه عن اهلوى. كما مّت التصريح بأن |عدم ضاللة وغواية النيّب األكرم

. (4)النجم:  ﴾ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى﴿كّل ما يقوله النيّب إّنما هو من الوحي اإلهلي: 

اهلل، يف فإذا كان بإمكان إبليس أن ُيلبس على النيّب للزم من ذلك تكذيب كالم 

 حني ال ميكن إلرادة الشيطان أن تتغلَّب على إرادة اهلل؛ إذ يقول تعاىل:

 .(76)النساء:  ﴾ِإنَّ َكْيَد الشَّْيَطاِن َكاَن َضِعيفًا﴿ـ 

 .(21)اجملادلة:  ﴾َكَتَب اهلُل أَلْغِلَبنَّ َأَنا َوُرُسِلي ِإنَّ اهلَل َقِويٌّ َعِزيٌز﴿ـ 

لغريه أن يتغلَّب عليه، فكيف ميكن  والعزيز يطلق على الذي ال ميكن

 للشيطان الضعيف ـ واحلال هذه ـ أن يكون أقوى من اهلل، الذي ينطلق من موقع العّزة.

ـ لقد مّت التصريح يف القرآن الكريم بنفي كّل نوٍع من أنواع السلطة إلبليس 3
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 عاىل:على املؤمنني، الذين حيتمون حبصن التوكُّل على اهلل. ويف ذلك يقول اهلل ت

 .(99)النحل:  ﴾ِإنَُّه َلْيَس َلُه ُسْلَطاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعَلى َربِِّهْم َيَتَوكَُّلوَن﴿ـ 

 .(65)اإلسراء:  ﴾ِإنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن َوَكَفى ِبَربَِّك َوِكياًل﴿ـ 

ْم ِمْن ُسْلَطاٍن ِإالَّ َأْن َوَما َكاَن ِلي َعَلْيُك﴿وقال على لسان الشيطان نفسه: 

 .(22)إبراهيم:  ﴾َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ِلي

 ؟!|وعليه كيف ميكن إلبليس أن يستولي على مشاعر النيّب األكرم

 ـ لقد ضمن اهلل سبحانه وتعاىل صيانة القرآن من التحريف؛ إذ يقول تعاىل:4

 .(9)احلجر:  ﴾َلُه َلَحاِفُظوَنِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا ﴿ـ 

)فصِّلت:  ﴾اَل َيْأِتيِه اْلَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه َتنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد﴿ـ 

42). 

إىل اهلل تعاىل  |وتشري هذه اآليات إىل استحالة أن ينسب النيّب األكرم

أن النيّب ال ينسب هذا املعنى إىل اهلل  «لو»كالمًا من عنده، حيث ُيستفاد من مفردة 

أساسًا، وبذلك يكون هذا األمر حبسب املصطلح َشْرطًا حمااًل، ولن يتحقَّق جزاؤه 

ُقْل َما َيُكوُن ِلي َأْن ُأَبدَِّلُه ِمْن ِتْلَقاِء َنْفِسي ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ َما ُيوَحى ِإَليَّ ﴿أصاًل، قال تعاىل: 

 .(15)يونس:  ﴾َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍمِإنِّي َأَخاُف ِإْن 

َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ﴿من سورة احلج، وهي قوله تعاىل:  52وأما اآلية 

الشَّْيَطاُن ُثمَّ ُيْحِكُم َواَل َنِبيٍّ ِإالَّ ِإَذا َتَمنَّى َأْلَقى الشَّْيَطاُن ِفي ُأْمِنيَِّتِه َفَيْنَسُخ اهلُل َما ُيْلِقي 

، اليت ذكرها أصحاب هذه الدعوى بوصفها تأييدًا ملا ﴾اهلُل آَياِتِه َواهلُل َعِليٌم َحِكيٌم

ذهبوا إليه، فال َرْبَط هلا باألسطورة أيضًا، وإمنا هي إشارٌة إىل حقيقٍة تقول: ما من نيبٍّ 

ة، وأن يصل إىل حتقيق أهدافه وصاحب شريعة إاّل وهو يتمّنى أن تؤّدي جهوده إىل نتيج

املنشودة، وأن تكون كلمة اهلل هي العليا، َبْيَد أن الشيطان يف املقابل يسعى على 

 الدوام إىل عرقلة هذه األهداف السامية وإعاقتها، على ما قال تعاىل: 

 .﴾اهلَل َلَقِويٌّ َعِزيٌز﴿، إاّل أن ﴾َأْلَقى الشَّْيَطاُن ِفي ُأْمِنيَِّتِه﴿ـ 

 .(76)النساء:  ﴾نَّ َكْيَد الشَّْيَطاِن َكاَن َضِعيفًاِإ﴿ـ و

إذن فإن اهلل حيبط مجيع حماوالت إبليس وتلبيساته، ولن يتحقَّق له ما يريد، 
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 .(18)األنبياء:  ﴾َبْل َنْقِذُف ِباْلَحقِّ َعَلى اْلَباِطِل َفَيْدَمُغُه َفِإَذا ُهَو َزاِهٌق﴿قال تعاىل: 

. وهي األخرى (41)مورد استشهادهم، فهي آية التثبيتواآلية األخرى اليت وقعت 

. فلو مل تكن ^ال ربط هلا بهذه األسطورة، وإمنا هي بصدد إثبات العصمة لألنبياء

العصمة ـ اليت تعين العناية اإلهلية الشاملة حلال األنبياء ـ ثابتة كان هناك إمكانية 

لتسلُّل الشّك إىل صدور الناس، وكان ذلك مرتعًا خصبًا حلرفهم، حيث ال حدود 

لقدرات الطواغيت يف إثارة األجواء وتعكري املياه مبا يتناسب وأهدافهم الشيطانية، 

ن هلم إضالل أكثر األشخاص َوْعيًا وذكاًء. من هنا ال ُبدَّ من تدخُّل حبيث قد ميك

العناية والرعاية اإلهلية لتحصني عباده الصاحلني؛ لضمان عدم وقوعهم يف وساوس 

الشيطان. وعلى أّي حال فإن آية التثبيت تدّل على عدم حصول الزََّلل واالحنراف، وهذا 

 ة )لو مل حيصل هذا حلصل ذاك(.االمتناعي «لوال»ما تدّل عليه كلمة 

، وال سيَّما يف نزول الوحي، |ـ إمجاع األّمة على عصمة النيّب األكرم5

وتبليغ الشريعة. فال ميكن حلبال الشيطان وأساليبه أن تقع مؤثِّرة من هذه الناحية. إن 

النيّب ال يسهو، وال يقع يف اخلطأ، وال ميكن ألحٍد أن يستحوذ على عقله، أو يسلبه 

تفكريه ونباهته؛ فهو حماٌط حبصٍن منيع من العناية والرعاية اإلهلية. قال اهلل تعاىل يف 

 .(48)الطور:  ﴾َواْصِبْر ِلُحْكِم َربَِّك َفِإنََّك ِبَأْعُيِنَنا﴿حمكم كتابه الكريم: 

ولذلك فإن اهلل سبحانه وتعاىل ال يرتكه أسريًا يف خمالب الشيطان. إن الذين 

يطان قد ألقى آياٍت على لسان الرسول ال ميتلكون معرفة عن اهلل تصوَّروا أن الش

. ومن خالل |تعاىل والتوحيد، وال إدراك لديهم حلقيقة القرآن والنيّب األكرم

التدقيق يف مقولة الوحي والتوحيد والنبّوة ندرك أن القرآن الكريم والوحي ليس من 

 .(42)آلخرالكنوز اليت ميكن للشيطان أن يسطو عليها من حنٍي 

 

 تنويٌه ــــــ

وهنا ال ُبدَّ من اإلشارة إىل أّنه على الرغم من ذهاب الكثري من املستشرقني إىل 

 تتوظيف هذه األسطورة يف إطار إثبات مدَّعياتهم، َبْيَد أن أسس االستدالل بها كان

من الضعف حبيث دفع القليل ممَّْن يتمتَّع بشيٍء يسري من اإلنصاف منهم إىل االعرتاف 
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 بافتقار هذه األسطورة إىل األسس املتينة.

لقد » يف )دائرة معارف إسالم(، إذ قال فيها: «القرآن»ومن هؤالء: كاتب مقال 

ة( إىل اعتبارها ذهب أكثر الكتاب الغربيني الذين نقلوا هذه القصة )اآليات الشيطاني

حقيقة تارخيية ثابتة؛ ألنهم قالوا باستحالة وعدم إمكان تصوُّر اختالقها. وعلى الرغم 

من وجود احتمال أن يكون هلذه القّصة أساٌس تارخيي، ولكّنها بصيغتها الراهنة ال 

ميكن أن تكون إاّل من املختلقات التفسريية اليت طرَأْت على القّصة الحقًا. وخالفًا 

]النجم[ ال يربطها رابط باآليات  53دَّعى فإّن اآليات العشرين األوىل من السورة رقم للم

َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن ﴿من سورة احلّج ]واليت تقول:  52األخرية منها. كما أن اآلية 

ـ  12[ قد نزلت بعد اآليات من ﴾...ِهَرُسوٍل َواَل َنِبيٍّ ِإالَّ ِإَذا َتَمنَّى َأْلَقى الشَّْيَطاُن ِفي ُأْمِنيَِّت

]سورة النجم[، وميكن القول، بكّل ثقٍة: إنها مدنية، وإن الكثري  53من السورة  27

من تفاصيل القّصة، من قبيل: املسجد والسجدة واجلزئيات األخرى اليت مل نأِت على 

ارخيية ت «جي بريتون»و «كايتاني»ذكرها، ال تعود إىل احلقبة املّكية. وقد ناقش 

من حيث ضعف سندها؛  «كايتاني»هذه القصة من جهاٍت أخرى؛ حيث ناقشها 

إىل نتيجٍة مفادها أن الفقهاء قد وّظفوا هذه القّصة بوصفها دلياًل من  «بريتون»وتوصل 

 .(43)«نّص القرآن على إثبات فرضية النَّْسخ

كما نالحظ يف كلمات بعض املستشرقني حول أسطورة الغرانيق واآليات 

الشيطانية أنهم يف الغالب يعتربونها حقيقًة تارخيية، ورتَّبوا تنظرياتهم على أساسها. 

وحيث إننا ال نؤمن بوقوعها من األساس، ونذهب إىل القول باختالقها من قبل 

 .(44)املغرضني، نكتفي بهذا املقدار، وال نرى حاجًة للتعرُّض إىل فرضّياتهم املضحكة

 

 

الهوامش
                                                      

( ) The Encyclopedia of Islam, Vol: , p: . 
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 العالمة حممد هادي معرفت

 البيبليوغرافيا التفصيلية

 

 أ.  محمد عابدي ميانجي

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 نبذٌة ــــــ

تشتمل هذه البيبليوغرافيا على تعريف بالرتاث العلمي للشيخ حممد هادي 

كتابًا(،  27) «تفسري العلوم القرآنية»معرفت )املؤلَّفات(، ضمن ثالثة جماالت، وهي: 

كتب، وتقرير، ومساعدة يف التأليف(.  5كتب(، وغريهما من اجملاالت ) 8) «الفقه»و

 علميًا.أثرًا  42وذلك ضمن قائمة كاملة تضّم 

يتم الرتكيز يف هذه البيبليوغرافيا على التعريف بالرتاث القرآني، وتتميمًا 

 للفائدة وتكمياًل للمجموعة سنقدِّم تقريرًا عن اجملالني اآلخرين أيضًا. 

تشتمل هذه البيبليوغرافيا على: تأليفات، وتقريرات، وتلخيصات، وترمجات 

صات أو تقريرات تالميذه لدروسه الشيخ معرفت، كما تشتمل على ترمجات وتلخي

 وكتبه. 

 

 ــــــ مقّدمة

يعترب األستاذ الشيخ حممد هادي معرفت من احملقِّقني واملنظِّرين يف الشأن 
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اجملاالت »، و«الفقه»، و«العلوم القرآنية»القرآني، وله الكثري من املؤلَّفات يف جمال 

 . «املرتبطة بالعلوم اإلسالمية

 ويف ما يلي تقرير تفصيلي مبؤلَّفات الشيخ معرفت: 

 ـ التأليف. 1

 ـ الرتمجة. 2

 ـ تقارير األستاذ. 3

 ـ تقريرات تالميذه لدروس األستاذ معرفت بوصفه باحثًا ومنظِّرًا. 4

 ويف ما يلي ال ُبدَّ من التذكري ببعض األمور كمقّدمة: 

لَّفات املطبوعة، واحلوارات اليت ـ إن البيبليوغرافيا الراهنة حصيلة دراسة املؤ1

كانت للشيخ معرفت مع املراكز العلمية املختلفة والصحف، من أمثال: مركز 

، «آفتاب معرفت»الدراسات يف اإلذاعة والتلفزيون، وفصلية بيِّنات، والعدد اخلاّص لـ 

 قرآن، وما إىل ذلك. وكيهان أنديشه، 

مالحظة هذه املصادر، وال سيَّما وقد سعى كاتب هذه السطور ـ من خالل 

 يف صحيفة بيِّنات ـ إىل تقديم عمٍل كامل يف هذا الشأن.  «بهجت »تعريف الدكتور 

ـ لقد منحنا األولوية للمؤلفات القرآنية، حيث حتدَّثنا يف ذلك يف القسم 2

ن األصلي )األول( من هذه البيبليوغرافيا بالتفصيل، واكتَفْينا يف القسمني األخريي

 باحلديث عن مسائلهما على حنو اإلمجال. 

ـ حيث قام منهج األستاذ على إضافة املسائل اجلديدة، وجتديد اآلراء 3

املتكرِّرة، واحلذف واإلضافات املتعدِّدة يف خمتلف الطبعات، وال سيَّما يف ما يتعلَّق 

، بل ألهمِّية بالرتمجات والتلخيصات، فقد عمدنا إىل التعريف برتاثه امُلَتْرَجم أيضًا

 األثر املرتَجم عمدنا إىل التعريف به أكثر من التعريف بأصله )العربي(. 

ـ مّت ختصيص القسم األول للرتاث القرآني، والقسم الثاني للرتاث الفقهي، 4

 وأفردنا القسم الثالث واألخري لألعمال واآلثار املتفرِّقة األخرى. 

حيانًا بعض األعمال اليت هي عبارة ـ على هامش هذه األقسام الثالثة توجد أ5

عن جتميع أو ترمجات قام بها تالميذ األستاذ معرفت. وقد عمدنا إىل التعريف بها؛ 



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ ربيع وصيف  43ـ  42ــ السنة احلادية عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

162 

 تكمياًل للبيبليوغرافيا، وتتميمًا للفائدة أيضًا. 

ـ إن بعض الرتاث ال يزال خمطوطًا أو غري مكتمل. وقد اكتفى األستاذ 6

 بعضها، مبا ال يزيد على مجلٍة واحدة أحيانًا، معرفت يف بعض احلوارات باإلشارة إىل

ومع ذلك أتينا على ذكرها أيضًا. ومن الطبيعي أن يتوقَّف تعريفنا التفصيلي بها على 

 احلصول عليها بشكٍل كامل. 

 42ـ الكلمة األخرية: إّنه قد مّت التعريف يف هذه البيبليوغرافيا يف اجملمع بـ )7

ومع ذلك هناك مؤلَّفات وأعمال أخرى للشيخ معرفت، أثرًا علميًا( للشيخ معرفت. 

وسوف يتّم التعريف مبجموعٍة منها قريبًا يف مؤمتر الشيخ معرفت، الذي سيقام من 

قبل مركز الدراسات والثقافة والفكر اإلسالمي. كما سيقوم هذا املؤمتر بطباعة 

 جمموعة من احلوارات مع خمتلف الشخصيات بشأن الشيخ معرفت. 

 

 ــــــ م األّول: مؤلَّفات العلوم القرآنية والتفسرييةالقس

 ـ التفسري واملفسِّرون يف ثوبه القشيب. 1

 ـ تفسري ومفسِّران، ترمجه إىل الفارسية: علي خياط؛ وعلي نصريي. 2

 ـ التمهيد يف علوم القرآن. 3

 ـ تلخيص التمهيد. 4

ـ آموزش علوم قرآن )ترمجة فارسية لكتاب التمهيد(، قام برتمجتها أبو 5

 حممد الوكيلي. 

 ـ علوم قرآني )تلخيص وترمجة التمهيد(. 6

 ـ علوم قرآني )تلخيص وترمجة التمهيد، وصيانة القرآن(. 7

 ـ علوم قرآني )تقرير درس األستاذ، بقلم: حممد جواد إسكندرلو(. 8

 ـ آموزش علوم قرآني. 9

 ـ شبهات وردود حول القرآن الكريم. 10

 قرآن كريم )ترمجة مجاعية(.  ـ نقد شبهات 11

 ـ صيانة القرآن من التحريف. 12
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 قرآن )ترمجه إىل الفارسية: علي نصريي؛ و...(.  ـ حتريف 13

 ـ التفسري األثري اجلامع. 14

 ـ تاريخ قرآن. 15

 والقرآن الكريم.  ^يتـ أهل الب16

 ـ تفسري سورة احلجرات. 17

 ـ التأويل يف خمتلف املذاهب واآلراء. 18

 ـ آراء الشيخ املفيد حول حتريف القرآن ونزوله الدفعي. 19

 سي نيا(. ـ تنزيه أنبياء )إعداد: خسرو تقد20ُّ

 ـ معارف قرآني )خمطوط(. 21

 ـ التفسري الوسيط )خمطوط(. 22

 طوط(. ـ رساله نسخ )خم23

 ـ ترمجة قرآن. 24

 ـ تناسب آيات )ترمجه إىل الفارسية: عّزت اهلل موالئي نيا همداني(. 25

 ـ تفكَّروا يف عظمة خلق اهلل )إعداد ومجع: حمسن عقيل(. 26

 ـ معاريف أز قرآن )إعداد ومجع: خسرو تقّدسي نيا(. 27

 

 ــــــ القسم الثاني: املؤلَّفات واألعمال الفقهية

 ـ متهيد القواعد. 1

 . «َمْن زاد يف صالته»، حديث «ال ُتعاد»ـ حديث 2

 ـ دراسة مستوعبة عن مسألة والية الفقيه، أبعادها وحدودها. 3

 ـ مالكّية األرض. 4

 ـ أحكام شرعي. 5

 ـ تعليقه بر جواهر. 6

 ـ رسالة مسائل يف القضاء. 7

 ـ والية الفقيه. 8
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 ــــــ املتفرِّقةالقسم الثالث: األعمال 

 ـ تناسخ األرواح )وترمجته الفارسية(. 1

 ـ جامعه مدني. 2

 ـ شيخية. 3

 واليت )تدوين: جمتبى خياط(.  ـ 4

 ـ حقوق املرأة يف اإلسالم. 5

ـ حكومت إسالمي إمام مخيين )حترير باللغة العربية لقسٍم كبري من 6

 الكتاب(. 

 التعاون(. ـ معجم رجال احلديث آية اهلل خوئي )ب7

 

 ــــــ القسم األول: املؤلَّفات القرآنية

 ــــــ (1)ـ التفسري واملفسِّرون يف ثوبه القشيب1

تأليف: الشيخ حممد هادي معرفت. الناشر: جامعة علوم إسالمي رضوي، 

هـ.ش(. جمّلدان )اجمللد األّول: 1376هـ، املوافق لـ )1418مشهد املقّدسة. تاريخ النشر: 

 صفحة(. قطع وزيري. مع امللحقات )والفهارس(.  588صفحة؛ اجمللد الثاني:  566

 

 ــــــ التعريف باألقسام

 اب إىل ثالثة أقسام: مّت تقسيم الكت

ويشتمل هذا القسم على مباحث هاّمة، من قبيل: التعريف مبفردة األّول: 

التفسري ومعانيها، واختالف التفسري عن التأويل والرتمجة، والعلوم اليت حيتاج إليها 

املفسِّر، وتوهُّم حصر تأويل القرآن باهلل تعاىل، وتوقيفية تفسري القرآن، واملراد من 

بالرأي، وحّجية ظواهر القرآن، ومنهج القرآن يف االنتقال وبيان املطالب،  التفسري

وحبث ترمجة القرآن وجوازها وإمكانها، ومناهج وآراء الفريقني بشأن الرتمجة، 

 ونقد وتقييم الرتمجات. 
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ويبحث هذا القسم يف املراحل اخلمسة من التفسري، واملسائل األصلية الثاني: 

ملراحل، وخصائص كّل واحدة من هذه املراحل، وتعريف لكّل مرحلٍة من هذه ا

وتقييم كبار املفسِّرين يف مجيع هذه املراحل، وقيمة التفاسري يف كّل مرحلٍة من هذه 

 املراحل اخلمسة. 

 ومن وجهة نظر مساحته فإن مراحل التفسري اخلمسة، عبارة عن: 

 ـ مرحلة الرسالة. 1

 ـ مرحلة الصحابة. 2

 ـ مرحلة التابعني. 3

 . ^ـ مرحلة أهل البيت4

 ـ مرحلة التدوين. 5

إن هذا القسم يندرج حتت املرحلة اخلامسة من مراحل التفسري، ويتناول الثالث: 

. وقد عمد مساحته إىل تقسيم التفسري «التفسري االجتهادي»و «التفسري املأثور»منهجي 

 املأثور إىل أربعة أقسام: 

 ـ تفسري القرآن بالقرآن. 1

 ـ تفسري القرآن بالسّنة. 2

 ـ تفسري القرآن بقول الصحابي. 3

 ـ تفسري القرآن بقول التابعي. 4

وأشار إىل آفات هذا التفسري، من قبيل: ضعف السند، والوضع، 

 واإلسرائيلّيات. 

كما يشتمل الكتاب على أمور أخرى، من قبيل: التعريف باألشخاص البارزين 

بّث اإلسرائيليات، وتسلُّل هذه اآلفة إىل التفسري واحلديث، ومناذج وجذور ذلك،  يف

 وذكر أربعة عشر كتابًا هاّمًا من تفاسري الفريقني، والعمل على نقدها ودراستها. 

، «أسلوب التفسري االجتهادي»ويف قسم التفسري االجتهادي يتم التعرُّض لـ 

، واجتاهاتها، مع ذكر «تفاسري اجلامعة املعاصرةال»، و«أنواع التفاسري االجتهادية»و

 أهّم التفاسري األدبّية واللغوّية والعرفانّية واملختصرة واملتشابهات. 
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 ــــــ حول هذا الكتاب

ملؤلفه األستاذ حممد  ،«التفسري واملفسِّرون»ميثِّل هذا الكتاب رّدًا على كتاب 

ي للفرقة البابية إىل الشيعة حسني الذهيب، حيث نسب يف كتابه الرتاث التفسري

من ناحية كثرة الروايات التفسريية يف مرتبٍة تلي عبد  ×اإلمامية. وجعل اإلمام علّيًا

اهلل بن عّباس، وعبد اهلل بن مسعود، وذكر أشخاصًا من قبيل: عكرمة الرببري، 

وحممد بن كعب القرظي، وعامر الشعيب، وقتادة، بوصفهم من املفسِّرين، دون أن 

. األمر ^ي على ذكر اإلمام احلسن واإلمام احلسني واإلمام الباقر واإلمام الصادقيأت

الذي دعا الشيخ معرفت إىل خوض غمار الدفاع عن حياض التشيُّع، وميأل اخلأل 

 الناشئ عن عدم وجود كتاٍب واقعّي يف هذا اجملال. 

اّص ميتاز هذا الكتاب بعصرية األسلوب، وثراء املصادر، واالهتمام اخل

باإلسرائيليات، أو الكتابات النافعة والفريدة، واالهتمام بالقضايا اجلوهرية، وإبداء 

 الرأي بشأن املسائل املطروحة. 

كما يشتمل هذا الكتاب على الكثري من اآلراء احلديثة للشيخ معرفت يف 

 جمال التفسري وعلوم القرآن، ومنها: 

 ـ اختالف التفسري عن التأويل، وبيان أربعة أنواع من التأويل. 1

ـ عدم املوافقة على وجود احلقيقة القرآنية اليت تكون مصداقًا لتأويل القرآن 2

 (. 53)األعراف:  ﴾َيْوَم َيْأِتي َتْأِويُلُه﴿يف قوله تعاىل: 

كشف ـ إمكان فهم تأويل القرآن من قبل الراسخني يف العلم، وإمكان ال3

 عن ضوابط وقواعد التأويل. 

، ومالحظة روايات األئّمة مع |ـ تفسري مجيع القرآن من قبل النيّب األكرم4

 عدم نسبتها إىل النيّب األكرم. 

 ـ إّن ما يقوله الصحابة والتابعون ال ميثِّل حّجًة شرعّية الزمة االّتباع. 5

عن األئّمة األطهار، ومشكلة ـ بيان اعتبار وحجِّية الروايات التفسريية املأثورة 6

عدم اعتبار بعض كتب التفسري الروائي، وخلط بعض املفسِّرين بني تفسري وتأويالت 

 . ^املعصومني
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ـ الدفاع عن بعض التابعني وتابعي التابعني، من أمثال: عكرمة، واحلسن 7

 البصري، وغريهما. 

ـ تقديم معيار لتحديد الروايات املعتربة، واليت ميكن االستناد إليها يف جمال 8

 التفسري. 

ـ التأكيد على أهمِّية تفسري أبي الفتوح الرازي، وتفسري الفخر الرازي، 9

 . (2)وتقوية احتمال تشيُّعهما

 

 ـــــــ التفسري واملفسِّرون 2

تأليف: الشيخ حممد هادي معرفت. ترمجه إىل الفارسية: علي خياط؛ وعلي 

 526مؤّسسة التمهيد الثقافية. جزءان )شوميز( )اجلزء األول يف الناشر: نصريي. 

صفحة(. القطع: وزيري. الطبعة األوىل بتاريخ:  607صفحة، واجلزء الثاني يف 

وضوع: تاريخ املفسِّرين. هـ.ش. امل1380هـ.ش، وصيف عام 1379أرديبهشت من عام 

 ترمجة: التفسري واملفسِّرون يف ثوبه القشيب. 

 

 ــــــ أسباب التأليف والرتمجة

حيث كان هذا الكتاب مشتماًل على ثالث خصائص رئيسة، مع ضرورة نشر 

الكتب العلمية باللغة الفارسية، فقد عمدت مؤّسسة التمهيد إىل القيام بأعباء ترمجته 

 ه. أما تلك اخلصائص اخلمس، فهي: وطباعته وتوزيع

 ـ رجوع املؤلف إىل كّل مصدر نافع؛ بغية إثراء الكتاب. 1

ـ اإلبداع واالبتكار، من قبيل: ضوابط التأويل، وأسلوب القرآن البياني، ودور 2

 . ^أهل البيت

  ـ دراسة ونقد اآلراء يف عرض نقل األقوال. 3

ل إفراد فصول لذلك، من ، من خال^ـ الدفاع عن حياض مذهب أهل البيت4

قبيل: دور أهل البيت يف التفسري، والتحقيق الشامل واجلامع حول املوالني ألهل 

 . ^البيت
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ـ تقديم دورة كاملة يف تاريخ التفسري، ابتداء من املصطلحات، وصواًل إىل 5

 مراحل تبلور التفسري، ومذاهب الفريقني، وما إىل ذلك. 

 

 ــــــ اجمللد األول

 ذا اجمللد على مقّدمة للمؤلِّف، ومثانية فصول: يشتمل ه

 ـ التفسري. 1

 ـ أساليب بيان القرآن. 2

 ـ ترمجة القرآن. 3

 ـ ظهور التفسري. 4

 ـ التفسري يف عصر الصحابة. 5

 ـ التفسري يف عصر التابعني. 6

 ـ مشاهري املفسِّرين بعد عصر التابعني. 7

 يف التفسري.  ^ـ دور أهل البيت8

 

 ــــــ األولالفصل 

يشتمل هذا الفصل على مباحث من قبيل: تعريف التفسري، ووجه احلاجة إىل 

التفسري، والتفسري من وجهة نظر بدر الدين الزركشي، والفرق بني التفسري والتأويل، 

والتأويل يف اللغة، ومعاني التأويل، ومصاديق اآليات املشتملة على مفاهيم عاّمة، 

وهل العلم بالتأويل هو من مجلة ما خيتّص اهلل به؟ وهل وضوابط مالك التأويل، 

التفسري توقيفيٌّ؟ وشرائط املفسِّر، وأنواع التفسري، والتفسري بالرأي، وخالصة حبث 

التفسري بالرأي، ورأي السيد اخلوئي، ورأي العاّلمة الطباطبائي، ورأي األستاذ حممد 

القول بعدم حجِّية ظواهر القرآن  حسني الذهيب، وحجِّية ظواهر القرآن، وإنكار نسبة

 خباريني. الكريم إىل الفقهاء األ

التفسري ليس جمرد كشف القناع عن اللفظ »وقال مساحته يف تعريف التفسري: 

 بهاٌمإن يكون هناك أيف داللة الكالم، فال ُبدَّ  ءزالة اخلفاإاملشكل، بل هو حماولة 
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ى يزول بالغ حّت واجتهاد ىل حماولٍةإوحيتاج  ،حبيث سرت وجه املعنى ،يف وجه اللفظ

 . (3)«شكالويرتفع اإل ءاخلفا

وعليه فإنه يرى أن احلاجة إىل التفسري تأتي من اإلبهام والغموض الذي يعرض 

ويل فهو دفع الشبهة عن أما التأو. (4)للقرآن، وقد يعود بعضه إىل طبيعة البيان القرآني

 ءوجبت خفاأو عمل أ فمورده حصول شبهة يف قوٍل ،فعالقوال واألاملتشابه من األ

 ـ هو دفُع بهاٍمإ نه رفُعأىل إ ويل ـ مضافًاأ. فالتءزاحة هذا اخلفاإويل أفالت، احلقيقة

 . يضًاأ شبهٍة

ويف معرض بيان معاني التأويل عمد األستاذ معرفت إىل ذكر أربعة معاني، 

قة العموم واخلصوص املطلق(، ثالثة منها يف مقابل التفسري )حيث تقوم بينهما عال

مفهوم »والنوع الرابع من التأويل هو مبعنى اجَلْري والتطبيق، إذ يقول يف بيان ذلك: 

 . (5)«خاّص ٍنأية الواردة بشمنتزع من فحوى اآل ،عام

رعاية »ويف موضٍع آخر بيَّن ضابط هذه النظرّية املبتكرة من قبله، قائاًل: 

ي بني الداللة الظاهرية وهذه الداللة أاملناسبة القريبة بني ظهر الكالم وبطنه، 

اخلصوصيات املكتنفة بالكالم،  ءلغاإة يف مراعاة النظم والدّق.. والباطنية للكالم.

 . (6)«ليخلص صفوه وجيلو لبابه يف مفهومه العام

رأي العالمة  ويف قسم اآلراء بشأن التأويل جند مساحته ال يوافق على

الوجود الظاهري املتبلور يف قالب »الطباطبائي يف قوله بوجود حقيقتني للقرآن، وهما: 

األلفاظ؛ والوجود الباطين الذي ميثِّل أصل القرآن املوجود، والذي ال ميكن أن تتناوله 

ال  . كما أنه(8). وال يرى العلم بالتأويل ِحْكرًا على اهلل سبحانه وتعاىل(7)«عقول البشر

 . (9)يتَّفق مع القول بتوقيفية التفسري أيضًا

ويف البحث احلادي عشر )شرائط املفسِّر( يرى ـ نقاًل عن الراغب ـ ضرورة 

عشرة علوم ]كمقدِّمة[ لفهم علم التفسري، وهي: اللغة، واالشتقاق، والنحو، 

والكالم، ، (10)[حكامعلم األ]ووالقراءات، والسرية، واحلديث، وأصول الفقه، 

 . (11)واملوهبة

وقد ذكر مساحته حبثًا مسهبًا حول التفسري بالرأي، وقال فيه: إن التفسري 
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 وثيق ىل ركٍنإغري املستند  يأاالستبداد بالر هو»بالرأي، الذي ورد النهي عنه مطلقًا، 

. كما ذهب مساحته إىل حجِّية (12)، أو حتميل الرأي على القرآن الكريم«]يف التفسري[

 إىل األخباريني.  «عدم القول حبجِّية ظواهر القرآن»ورفض نسبة  ظواهر القرآن،

 

 ــــــ الفصل الثاني

، وهو يشتمل على األحباث «أساليب بيان القرآن»لقد اختّص هذا الفصل ببحث 

التالية: السهل واملمتنع، واجلمع بني املعاني املتعدِّدة، ولغة القرآن اخلاّصة، واجلمع بني 

اإلجياز واإليفاء، ورعاية فهم العاّمة مع إقناع اخلاّصة، وآلية االستعارة، واجملاز 

 والكناية. 

ني ميثِّل احلّد الوسط وقد اعترب الكاتب يف القسم األّول أن أسلوب إفادة املعا

 بني السهل واملمتنع، فهو سهل العبارة، ممتنع املباني.

ويف القسم الثاني ذهب املؤلِّف إىل االعتقاد بأن القرآن الكريم قد مجع بني 

 املعاني.

وإن القرآن من وجهة نظره يشتمل على لغته اخلاّصة، مثل كّل صاحب مصطلح 

 يف فنٍّ ما.

ورأى أن القرآن الكريم ميتاز باجلمع بني اإلجياز واإليفاء، ويقول يف ذلك: 

سلوبني خيتلفان يف شرائطهما، هما: أوهكذا جند القرآن يف استدالالته قد مجع بني »

للجمهور مبا يتساملون به من مقبوالت  قناٌعإذاك  .سلوب الربهانأو ؛سلوب اخلطابةأ

 .وليات ويقينياتأمبا يتصادقون عليه من ء للعلماخضاع إالقضايا ومظنوناتها، وهذا 

ليجمع بني  جابة ملتمس كال الفريقني،إم بن يقوم املتكلِّأومن املمتنع يف العادة 

قه القرآن بعجيب بيانه وغريب مر الذي حقَّواحد، األ ن، يف خطاٍباملظنون و املتيقَّ

 ،فنونها، وكان ال ُبدَّ منهجاد يف أو ،نواع االستعارةأكثر القرآن من أقد ... سلوبهأ

مبقاصد  ءيفالفاظ عن اإلفاق، يف حني تضايقت األع اآلع املعاني توسُّوهو آخذ يف توسُّ

 . «حمدودة النطاق دت مبعانيها املوضوعة هلاالقرآن لو قيِّ
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 ــــــ الفصل الثالث

 . «ترمجة القرآن الكريم»خيتّص هذا الفصل بـ 

 رح ثالثة أسئلة، وهي: لقد بدأ املؤلِّف هذا البحث بط

 ـ إمكان ترمجة القرآن الكريم إىل اللغات األخرى. 1

 ـ إمكان عرض هذه الرتمجة بوصفها قرآنًا. 2

 ـ ما هو احلكم الشرعي بشأن الرتمجة. 3

وقد عمد مساحته إىل إيضاح مفردات وأساليب الرتمجة الثالثة. وقد ذكر 

وأهمِّية الرتمجة، وأدّلة املخالفني  اخلصائص الثالثة األساسية يف القرآن الكريم،

 )ثالثة أدّلة(، وفتاوى العلماء يف هذا الشأن.

ويف ما يتعلَّق باألحكام الفقهية بشأن نّص الرتمجة قال: لقد اّتفقت كلمة 

الفقهاء الشيعة على أن ترمجة القرآن ليست قرآنًا. ثّم ساق املؤلِّف أربعة أدّلة ليثبت أن 

 رسالة، مع التذكري بسابقة الرتمجة يف اإلسالم.ترمجة القرآن متثِّل 

ويف حبث كيفّية ترمجة القرآن حتّدث مساحته عن الرتمجة املفضَّلة عنده، 

 اًلّوأآية من القرآن، وفق الرتتيب املوجود، فيستجيد  ىل آيٍةإن يعمد املرتجم أ»فقال: 

ت تبعية لفظية، دون صلية ودالالأمعان، مبا فيها من دالالت إو ٍةفهم مضامينها عن دّق

 . (13)«دون الرتمجة ،ن التفسريأخرية شذ التصدي هلذه األإ ؛الدالالت التبعية العقلية

يذكر األستاذ معرفت سّت خطوات للرتمجة املعنوّية، ويرصد للمرتجم سبعة 

شروط. ويرى ثالثة عناصر ضرورية لالعرتاف جبودة الرتمجة، واستيفائها ألركان 

 الرتمجة الصحيحة.

ثّم يعمد إىل بيان مناذج من الرتمجات اخلاطئة، مع إحصائية إمجالية عن 

 ترمجات القرآن الكريم. 

 

 ــــــ الفصل الرابع

 . «ظهور التفسري»يشتمل هذا الفصل على موضوع 

تكمن يف  |لقد ذهب الشيخ معرفت إىل االعتقاد بأن مهّمة النيّب األكرم
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أو مباني األحكام الواردة يف القرآن شرح وتفصيل أسس التعاليم اإلسالمية، 

الكريم؛ إذ كان النيّب األكرم يعمل بشكٍل متواصل على تالوة القرآن على 

الصحابة، آية آية، ويعمل على إزالة غشاوة الغموض واإلبهام، ويعلِّمهم طريقة 

 االستنباط من القرآن الكريم.

ات اخلاّصة بتفسري يذهب الشيخ معرفت ـ بالنظر إىل العدد الكبري من الرواي

يف شرح  |آيات األحكام، والروايات التفسريية األخرى املأثورة عن النيّب األكرم

ـ إىل  ^وبيان املعضالت، مع روايات الصحابة، والروايات املأثورة عن أهل البيت

 .(14)االعتقاد بأن القرآن قد متَّ تفسريه بشكٍل كامل

ورة عن أهل البيت مواٍز حلجم وقد رأى أن حجم الروايات التفسريية املأث

 .|الروايات التفسريية املأثورة عن النيّب األكرم

 لقد مّت»وحتدَّث عن أسلوب بيان مفاهيم القرآن من قبل النيّب األكرم قائاًل: 

تشريع األحكام يف القرآن على حنو اإلمجال، ويف إطار القواعد العامة والكلِّية، 

 .«لت به السّنة الشريفةوأما جزئياتها وتفاصيلها فقد تكفَّ

بلحاظ بيان اُلمْجَمالت، إىل مخسة  ،وقد عمد مساحته إىل تقسيم الروايات

 أقسام.

 . |وقد ذكر اثين عشر منوذجًا من التفسري باملأثور عن النيّب األكرم

 

 ــــــ الفصل اخلامس

 . «التفسري يف عصر الصحابة»موضوع هذا الفصل هو 

بالرفيق األعلى انتقلت مسؤولية نشر التعاليم  |بعد التحاق رسول اهلل

اإلسالمية إىل الصحابة. وكان الصحابة خمتلفني يف فهمهم للقرآن الكريم. وقد 

 ذكر مساحته أربعًة من الصحابة بوصفهم من أشهر املفسِّرين للقرآن الكريم، وهم: 

 . ×ـ اإلمام علّي بن أبي طالب1

 ـ عبد اهلل بن عباس. 2

 بن مسعود. ـ عبد اهلل 3
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 ـ ُأَبّي بن كعب. 4

بأنه األعلم مبعاني القرآن الكريم على اإلطالق، ثم  ×وقد عّرف اإلمام علي

حتّدث قلياًل عن عبد اهلل بن مسعود، وُأَبّي بن كعب، ليفصِّل الكالم بعد ذلك بشأن 

 اس )املساحة التفسريية، وأسلوب التفسري، وما إىل ذلك(.عبد اهلل بن عّب

آخر حتدَّث عن قيمة تفسري الصحابي، ورأى هنالك ضرورًة ملراعاة ويف قسٍم 

 شرطني يف اعتبار رواية الصحابي، وهما: 

 ـ صّحة السند. 1

 . (15)مرتبة الصحابّيوـ علّو شأن 2

وقال بشأن األحاديث املنقولة عن الصحابة: إنها إذا مل تنسب إىل النيّب 

تكون حبكم احلديث املوقوف، وال يكون املروّي عن الصحابة  |األكرم

 . (16)والتابعني ـ يف مثل هذه احلالة ـ حّجة الزمة االتباع

 ويف ختام هذا الفصل ذكر الشيخ معرفت مخس خصائص لتفاسري الصحابة: 

 ـ البساطة. 1

 ـ السالمة من اجَلَدل واالختالف. 2

 ـ الُبْعد عن التفسري بالرأي. 3

 خللّو من األساطري. ـ ا4

 ـ اجَلْزم واخُلُلّو من الشّك والرتديد. 5

 

 ــــــ الفصل السادس

 .«التفسري يف عصر التابعني»يتعرَّض هذا الفصل ملوضوع 

ويف البداية يعمل الشيخ معرفت يف هذا الفصل على التعريف خبمس مدارس 

 تفسريية: 

 ـ املدرسة املكِّّية. 1

 ـ املدرسة املدنّية. 2

 ـ املدرسة الكوفّية. 3
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 ـ املدرسة البصرّية. 4

 ـ املدرسة الشامّية. 5

 ثّم قام بالتعريف بثالثني مفسِّرًا من التابعني.

ودافع عن بعض املفسِّرين من التابعني، الذين ضعَّفتهم الكتب الرجالية 

 الشيعية، من أمثال: عكرمة، واحلسن البصري. 

 

 ــــــ الفصل السابع

 .«مشاهري املفسِّرين بعد التابعني» :الفصل عنوانحيمل هذا 

وقد حتدث هذا الفصل عن أشهر هؤالء املفسِّرين على حنو اإلمجال، وعددهم 

مفسِّرًا، وهم: الضّحاك، وشهر بن حوشب، والسّدي الكبري، وابن أبي جنيح،  31

ن عباد، مالي، وشبل بوواصل بن عطاء اخلراساني، وأبو نضر الكليب، وأبو محزة الثُّ

 وابن جريج، وآخرون. 

أن مؤلِّفه يتمتَّع  «التفسري واملفسِّرون يف ثوبه القشيب»ومن خصائص كتاب 

بالقدرة على جتديد اآلراء. ومن ذلك ما اشتمل عليه هذا الفصل ـ خالفًا للنصوص 

العربية اليت عرَّفت ابن جريج بوصفه واحدًا من أقطاب نشر الروايات اإلسرائيلية ـ من 

 ذيب هذه التُّْهمة يف معرض ترمجته.تك

 كما أن التعريف باملفسِّرين من تابعي التابعني من إضافات الرتمجة. 

 

 ــــــ الفصل الثامن

 .«يف التفسري ^دور أهل البيت»لقد أفرد املؤلِّف هذا الفصل للحديث عن 

 ويف البداية أكَّد مساحته على دورهم يف هذا الشأن؛ بالنظر إىل كونهم عدل

 القرآن، طبقًا حلديث الثِّْقلني، الذي جيعل من العرتة نّدًا للقرآن الكريم.

ثّم قام ببيان بعض األمور يف ما يتعلَّق بهذا احلديث الشريف، من قبيل: وجوب 

موّدة أهل البيت، واستمرار إمامة أهل البيت، وإثبات مرجعّيتهم العلمية بعد رسول 

 والعلماء بالتفسري والتأويل. ، وكونهم الراسخني يف العلم،|اهلل
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وقد خّلص مساحته دور أهل البيت بالتفسري الرتبوي ـ التعليمي، وهداية الناس 

 إىل طرق التفسري الصحيح.

، وهما: عدم ^وقد أشار إىل مشكلتني يف الروايات املأثورة عن املعصومني

أويل اعتبار بعض كتب التفسري الروائي؛ وخلط بعض املفسِّرين بني تفسري وت

 املعصومني.

 .^وأكَّد على وضع احلديث على لسان األئمة

ويف موضٍع آخر قام بنقل ودراسة مناذج من التفاسري املأثورة عن أهل البيت، من 

قبيل: آيات الوضوء، والقصر يف السفر، واخلمس، وقطع اليد، وحتريم اخلمر، وقتل 

 املؤمن عمدًا، والطالق ثالثًا، وتشريع املتعة، والرجعة، والبداء. 

 

 ــــــ اجمللد الثاني

خيتّص اجمللد الثاني ببحث استفتاحي، وهو )التفسري يف عصر التابعني(. وقد 

 مّت استيعابه ضمن الفصل التاسع إىل الرابع عشر. 

 

 ــــــ البحث االستفتاحي

: إن «التفسري يف عصر التدوين» :حتت عنوان، قال املؤلِّف يف بداية البحث

حلة تابعي التابعني بدأ العمل على التفسري كان يف بداية أمره يتّم مشافهة، ويف مر

ضبط التفسري يف دفاتر وألواح. ويف أواسط القرن اهلجري الثاني بدأت عملية تدوين 

 التفسري.

 يرى املؤلِّف أن تفسري الفّراء يعترب أّول تفسري مدوَّن.

: إن «التفسري الرتبوي»ثّم عمد إىل بيان مراحل التفسري وتنّوعه. وقال يف قسم 

 لرتبوي قد بدأ بأسلوبني، وهما: التفسري باملأثور؛ والتفسري االجتهادي.التفسري ا

ثّم تعّرض بعد ذلك إىل ذكر التفاسري اجلامعة، من قبيل: جممع البيان، وغريه 

 من التفاسري.

ويف الفصول التالية أخذ يبيِّن عيوب كّل واحٍد من أساليب التفسري النقلي 

 واالجتهادي. 
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 ــــــ الفصل التاسع

، حيث قام املؤلِّف بتقسيم التفسري «التفسري النقلي»خيتّص هذا الفصل بـ 

النقلي إىل أربعة أنواع، وهي: تفسري القرآن بالقرآن؛ وتفسري القرآن بالسّنة؛ وتفسري 

 القرآن بأقوال الصحابة؛ وتفسري القرآن بأقوال التابعني.

تعرَّض إىل  «نيتفسري القرآن بأقوال التابع»وعلى هامش احلديث عن مبحث 

موضوع حجِّية خرب الواحد، وقال بأن حجِّية خرب الواحد )الثقة( تستند إىل سرية 

ا ُيَعدُّ تفصياًل جململ العقالء، ولذلك فإننا نقبل جبميع األحكام وسنن الشريعة مّم

القرآن، وتفسريًا هلذه اآليات، مّما حنصل عليه من طريق خرب الواحد اجلامع 

 . (17)كان هناك خلٌل من ناحية السند أو احملتوى فإّننا سنرفضهللشرائط. وإذا 

، وقال بأن من أهمِّها ثالث «آفات التفسري النقلي»ثم تعرَّض مساحته إىل حبث 

 آفات، وهي: 

 ـ ضعف السند. 1

 ـ الوضع يف التفسري. 2

 ـ اإلسرائيلّيات. 3

إطار املباحث تعرَّض مساحته إىل ُعْمدة أسباب الوضع يف  «الوضع»ويف حبث 

 التالية: 

 ـ اإلفساد يف الدين من طريق الزنادقة. 1

 ـ االنتصار للمذهب. 2

 ـ الرتغيب والرتهيب. 3

 ـ التزلُّف للسالطني. 4

 ـ وضع األحاديث خدمًة لألغراض السياسية. 5

 ـ التأثُّر بالعاّمة. 6

أبي وقد ذكر من بني األشخاص البارزين يف اختالق احلديث كالًّ من: ابن 

حييى، والواقدي، ومقاتل بن سليمان، وحممد بن سعيد املعروف بـ )املصلوب(، واثنني 

 بوصفهم من الوّضاعني.  ينوأربعني شخصًا آخر
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ويف القسم الثالث )اإلسرائيليات( قام يف البداية بتوضيح املراد من 

 التفسري اإلسرائيليات، قائاًل: إنها تشمل مجيع األساطري القدمية اليت تسلَّلت إىل

 واحلديث والتاريخ.

الرجوع »، و«اإلسرائيليات يف كتب التفسري واحلديث»ثم تعرَّض بعد ذلك إىل 

. وردَّ أدلة «نقد ودراسة أدّلة جواز الرجوع إىل أهل الكتاب»، و«إىل أهل الكتاب

 اجملّوزين.

ذكر سبعة أشخاص بوصفهم  «املصادر الرئيسة لبّث اإلسرائيليات»ويف قسم 

 اإلسرائيليات، وهم: شيوخ 

 ـ عبد اهلل بن سالم. 1

 ـ متيم بن أوس الداري. 2

 ـ كعب األحبار. 3

 ـ عبد اهلل بن عمرو بن العاص. 4

 ـ أبو هريرة. 5

 ـ وهب بن منبِّه. 6

 ـ حممد بن كعب القرضي. 7

وأما ابن جريج فقد عمد مساحته إىل تربئته من تهمة بّث اإلسرائيليات، 

 املروِّجني هلا.وأخرجه من عداد 

ويف البحث التالي )منشأ شيوع اإلسرائيليات( رأى الشيخ معرفت أن 

 اإلسرائيليات قد بدأت بعد مّدٍة من خالفة عمر، واتساع رقعة البالد اإلسالمية.

مناذج من »، و«أقسام اإلسرائيلّيات»، و«القّص»ثّم تعرَّض بعد ذلك إىل ظاهرة 

 . «اإلسرائيلّيات يف التفسري

 

 ــــــ فصل العاشرال

 .«أشهر التفاسري النقلية»يتّم احلديث يف هذا الفصل عن 

يف التفاسري النقلية مّت التصّرف على حنوين؛ فقد عمد بعضها ـ ضمن النقل ـ إىل 

النقد أيضًا، من قبيل: جممع البيان؛ وبعضها اآلخر قد اكتفى بالنقل فقط، من قبيل: 
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 الدّر املنثور.

هناك َمْن عمل على نقل كّل ما وقعت عليه يده، من أمثال: ويف نقل األحاديث 

الطربي، والسيوطي، والسيد هاشم البحراني؛ وهناك َمْن اكتفى مبجّرد األحاديث 

 املقبولة عنده.

يذهب الشيخ معرفت إىل االعتقاد بأن النقد الرئيس الذي يّتجه إىل التفاسري 

 .«م األسانيد واملتونعدم االلتفات إىل صّحة وسق»النقلية يعود إىل 

ثّم قام بتعريف ثالثني أثرًا بارزًا من التفاسري النقلية، منذ صدر اإلسالم حّتى 

 هذه اللحظة. 

 

 ــــــ الفصل احلادي عشر

تنّوع »هو موضوع هذا الفصل، حيث يتعرَّض أّواًل إىل  «التفسري االجتهادي»

)األدبي، واللغوي، والكالمي، والفلسفي، والعرفاني،  «التفسري االجتهادي

واالجتماعي، والعلمي أو اجلامع ملوردين أو أكثر من بني هذه املوارد(، موضِّحًا أن 

كّل واحد من هذه التفاسري تغلب عليه صبغٌة حمدَّدة. ثّم قام بذكر أهم الكتب 

 التفسريية لكل نوع من أنواع التفاسري االجتهادية. 

ـ التفسري الفقهي )آيات األحكام(، ومن أهّمها: أحكام القرآن، لكلٍّ من: 1

اجلّصاص، والشافعي، وكيا اهلّراسي، واملالكي، والقطب الراوندي، والسيوري؛ 

وزبدة البيان، للمقدَّس األردبيلي؛ ومسالك األفهام إىل آيات األحكام، جلواد 

 باألثر(.  الكاظمي؛ وقالئد الدرر يف بيان آيات األحكام

 ، حيث يشري يف هذا القسم إىل أحد عشر تفسريًا. «التفاسري اجلامعة»ـ 2

 ـ التفاسري املختصرة )مثانية تفاسري(. 3

 ـ التفاسري األدبية )أحد عشر تفسريًا(. 4

 

 ــــــ الفصل الثاني عشر

 إن هذا الفصل ـ الذي هو يف احلقيقة تتّمٌة للفصل السابق ـ خيتّص بنوٍع آخر من
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التفسري االجتهادي )التفسري العرفاني(. ويتعرَّض املؤلِّف يف البداية إىل توضيح 

العرفان، والعرفان واحلكمة، والعناصر الرئيسة يف العرفان )سّتة عناصر(، والعرفان 

والتصوُّف، والشريعة والطريقة، وأسلوب التفسري العرفاني، لينتهي بعد ذلك إىل 

 ة )وجمموعها عشرة تفاسري(. التعريف بالتفاسري العرفاني

 

 ــــــ الفصل الثالث عشر

. ويف البداية «التفسري يف العصر احلديث»يتحدَّث الكاتب يف هذا الفصل عن 

، «مفهوم التفسري العصري»، و«ازدهار التفسري املواكب للتطوُّر الزمين»يتعرَّض إىل 

 .«األساليب»، و«النماذج»و

األسلوب األدبي »أحد عشر تفسريًا، ويف  حتدَّث عن «األسلوب العلمي»ويف 

 حتدَّث ـ بعد التعريف بطالئع هذه املدرسة ـ عن سبعة عشر تفسريًا. «االجتماعي

املنهج »، لينتقل بعد ذلك إىل «األسلوب السياسي االحنرايف»ومن ثم يتعّرض إىل 

وتفسريين من هذا الصنف، لينتهي بالتالي إىل احلديث عن  ،«العقلي املتطرِّف

 . «التفسري حَبَسب ترتيب النزول»

 

 ــــــ الفصل الرابع عشر

 .«التفسري املوضوعي»الفصل األخري من هذا الكتاب خيتّص بـ 

ويشتمل على خصائص التفسري املوضوعي )السمّو يف اهلدف والعمق، والدور 

 املوضوعي، وأّول تبويب موضوعي لآليات، والتفاسري اإلثباتي(، وأنواع التفسري

املوضوعية الشاملة )مفاهيم القرآن، والرسالة اخلالدة، ورسالة القرآن، ومعارف 

القرآن، والتفسري املوضوعي، للحكيم جوادي اآلملي(، والتفاسري اللغوية، وتفسري 

 متشابهات القرآن )عشرة تفاسري(.

 ، وفهرسة األعالم، وفهرسة املصادر. وينتهي الكتاب بفهرسة اآليات

 

 ــــــ ـ التمهيد يف علوم القرآن3

جملدات. الطبعة  ةاملؤلِّف: الشيخ حممد هادي معرفت. الناشر: مطبعة مهر. ثالث
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هـ؛ الطبعة الثانية، انتشارات إسالمي التابعة جلماعة 1396األوىل، قم املقّدسة، 

 414صفحة، واجلزء الثاني يف  491املدرِّسني بقم )سّتة أجزاء( )اجلزء األول يف 

صفحة، واجلزء  322صفحة، واجلزء الرابع يف  465صفحة، واجلزء الثالث يف 

هـ؛ الطبعة الرابعة، 1411صفحة(،  413صفحة، واجلزء السادس يف  730اخلامس يف 

 هـ.ش. القطع: وزيري. 1368مطبعة مهر، 

 

 ــــــ اجلزء األول

لقد أكَّد الشيخ معرفت يف مقدِّمة طويلة نسبيًا )من مخس عشرة صفحة( على 

ضرورة دراسة علوم القرآن. وقد عرَّف بالتفصيل الكتب اليت مّت تأليفها يف خمتلف 

 نهاية القرن اهلجري األول إىل نهاية القرن اهلجري الرابع عشر.العلوم القرآنية، منذ 

ثم عمد إىل بيان السبب الذي دفعه إىل اخلوض يف مباحث العلوم القرآنية، 

ورسم ذلك يف إطار افتقار املكتبة الشيعية يف العصر الراهن لكتب يف جمال علوم 

 . (18)الطليعة يف هذا املضمار القرآن، مع التذكري بأن الشيعة يف املاضي كانوا ميثِّلون

 

 ــــــ الفصل األول: الوحي والقرآن

 قّسم الكاتب هذا الفصل إىل أربعة أقسام: 

 ـ ظاهرة الوحي )الوحي يف اللغة، والوحي يف القرآن، والوحي الرسالي(. 1

ـ وقفٌة عند مسألة الوحي )جانب روحانية اإلنسان، وبراهني فلسفية إلثبات 2

النفس، وأدّلة حديثة على وجود الروح، وفذلكة البحث، والوحي عند فالسفة 

 الغرب(. 

 ـ أحناء الوحي الرسالي )الرؤيا الصادقة، ونزول جربئيل، والوحي املباشر(. 3

نة بدالئل نّيرة، وقّصة ورقة بن نوفل، ـ موقف النيّب من الوحي )النبّوة مقرو4

والوحي ال حيتمل التباسًا، وأسطورة الغرانيق، ونقد احلديث سندًا ومدلواًل، وما إىل 

 ذلك(. 

رأى أن الوحي يف اللغة يعين اإلعالم السريع اخلفّي. وذهب إىل  يف القسم األول
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وهي: املعنى اللغوي،  االعتقاد بأن القرآن الكريم قد استعمل الوحي يف أربعة معاني،

والرتكيز الغريزي الطبيعي، وإهلام النفس، والوحي الرسالي. وقال بأن الوحي 

 الرسالي قد استعمل يف أكثر من سبعني موضعًا من القرآن. 

االتصال الروحي مبا وراء »يبّين أن الوحي الرسالي عبارة عن ويف القسم الثاني 

رسالة. ومن هنا فقد قام األنبياء بإيصال رسالة املاّدة، وذلك حيصل لألنبياء بداعي ال

. ولكّنه يعتقد بأن اإلنسان املاّدي ـ بسبب قصوره الذاتي ـ «اهلل للناس بإخالص وأمانة

 عاجٌز عن إدراك طبيعة وكيفية هذا االتصال الروحي. 

يذهب مساحته إىل القول بأن لإلنسان وراء شخصيَّته الظاهرية شخصية 

انًا األهلية لالرتباط بالعامل الروحاني األعلى. ويرى أن إنكار باطنية، تكتسب أحي

الوحي من قبل البعض هو نتيجٌة طبيعّية لرؤيتهم املاّدية الَبْحتة. وعمد إىل بيان الُبْعد 

الروحاني لإلنسان والرباهني الفلسفية على إثبات النفس، واألدّلة اجلديدة على وجود 

 الروح. 

: إن علماء املسلمني يَرْون «وحي عند فالسفة الغربال» :ثم قال، حتت عنوان

الوحي إلقاًء يف وجود اإلنسان من اخلارج، أما الغربيون فرَيْون الوحي إهلاماٍت تنبثق من 

داخل وجود اإلنسان؛ ألن اهلل ـ من وجهة نظرهم ـ أجّل من أن يقف البشر أمامه، أو أن 

 يتَّصل به واحٌد من خملوقاته. 

ذ معرفت ـ من خالل طرح مسألة اعتبار اإلنسان موجودًا ذا ُبْعَدْين ثم قام األستا

)الُبْعد اجلسدي، والُبْعد الروحي( ـ بتصحيح نسبة االتصال بني اهلل وعباده بتوسيط 

 الُبْعد الروحي. 

عن ثالثة أنواع:  «أحناء الوحي الرسالي» :حتدَّث ضمن عنوان ويف القسم الثالث

 ربائيل، والوحي املباشر من دون واسطٍة. الرؤيا الصادقة، ونزول ج

عن سؤالني،  «موقف النيّب من الوحي» :حتّدث ضمن عنوان ويف القسم الرابع

 وهما: 

 ؟ «كيف فهم النيّب أنه مبعوٌث من قبل اهلل بالرسالة»ـ 1

 ؟ «هل ميكن تصوُّر اخلطأ يف الوحي أم ال»ـ 2
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موضِّحًا اقرتان النبّوة ، |يف تنزيه رسول اهلل ^ثم ذكر مذهب األئّمة

 باألدلة الواضحة والساطعة، من خالل االستناد إىل الروايات الواردة يف هذا الشأن.

ويف هذا السياق ردَّ على قّصة ورقة بن نوفل، قائاًل بأن ال مكان لاللتباس 

 والشّك يف الوحي.

لًة، وعلى أساس ذلك أيضًا قال برّد أسطورة الغرانيق، وناقش فيها سندًا ودال

من حيث مناقضتها للقرآن، ومنافاتها ملقام العصمة، وتهافتها وعدم انسجامها حّتى 

 مع آيات السورة الواردة فيها. 

 

 ــــــ الفصل الثاني: نزول القرآن

 لقد رتَّب املؤلِّف هذا الفصل ضمن عشرة أقسام: 

: حيث أرَّخ بداية نزول الوحي وبعثة )البعثة( «بدء نزول الوحي»القسم األول: 

رسول اهلل بالسابع عشر من شهر رجب، ورأى يف اآليات النازلة إيذانًا بالنبّوة، دون 

 نزول القرآن الكريم. 

: حيث يرى بداية نزول القرآن يف ليلة القدر من «بدء نزول القرآن»القسم الثاني: 

 شهر رمضان املبارك. 

هي مّدٌة استغرقت ثالثة سنوات، تفصل بني اإلعالن : و«الفرتة»القسم الثالث: 

 عن الرسالة ونزول القرآن الكريم. 

: بااللتفات إىل علمنا بنزول القرآن على مدى «اآلراء والتأويالت»القسم الرابع: 

ثالثة وعشرين سنة قام مساحته بشرح املراد من نزول القرآن يف ليلة القدر من رمضان، 

راء املختلفة واملتنوِّعة يف هذا الشأن، حيث استعرض مخس ونقد ذلك من زاوية اآل

املرتضى )علم  سيدنظريات، مع بيان أجوبة الفخر الرازي، وحتقيق الشيخ املفيد، وال

 اهلدى(. 

: حيث يذكر ثالثة أقوال يف «أول ما نزل من القرآن»القسم اخلامس: يف بيان 

مع ذهابه إىل إمكان اجلمع بني هذه هذا الشأن، وهي: )العلق، واملدَّثر، والفاحتة(، 

األقوال الثالثة، وذلك بالقول: نزلت اآليات الثالثة أو اخلمسة األوىل من سورة العلق 
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للتبشري بالرسالة، وبعدها بفرتٍة نزلت اآليات األوىل من سورة املدَّثر، وأما سورة احلمد 

 فهي أّول سورٍة كاملة نزلت على رسول اهلل. 

مع ترجيح أن تكون هي آية إكمال  ،«آخر ما نزل من القرآن»القسم السادس: 

 (. 3)املائدة:  ﴾اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم﴿الدين 

. ويرى الشيخ معرفت أن املالك يف القسم السابع: يتعّلق بظاهرة املّكي واملدني

 ذلك هو االعتبار الزمين، ما قبل وبعد اهلجرة ]دون االعتبار املكاني[. 

، مع بيان قائمة برتتيب نزول السور، أّواًل «ترتيب النزول»القسم الثامن: حول 

 فآخرًا. 

، وهي تزيد على الثالثني سورة من «السور املختلف بشأنها»القسم التاسع: يف 

 القرآن الكريم، وقع اخلالف بني العلماء بشأن مكِّيتها أو مدنيتها. 

ث يذهب مساحته إىل القول: على الرغم : حي«اآليات املستثنيات»القسم العاشر: 

من وجود احتمال أن تكون هناك بعض اآليات املكِّية يف سور مدنية، والعكس 

 صحيح أيضًا، إاّل أنه ال يوجد دليٌل متقن على حصول هذه الظاهرة. 

 

 ــــــ الفصل الثالث: معرفة أسباب النزول

 يتألَّف هذا الفصل من سبعة أقسام: 

: حيث يتحّدث فيه الشيخ معرفت عن «قيمة هذه املعرفة وفائدتها»القسم األول: 

 قيمة شأن النزول ودوره يف فهم معاني القرآن وحّل معضالت التفسري. 

: حيث يشري ـ باإلضافة إىل «الطريق إىل معرفة أسباب النزول»القسم الثاني: 

الطرق املتداولة، من قبيل: تصحيح اإلسناد، أو استفاضة النقل، أو التواتر ـ إىل وسيلة 

أن »أخرى، لعلَّها أدّق وأوفق لالعتبار، وأكثر اّطرادًا مع ضابط دراسة التاريخ، وهو 

حيّل مشكلة يكون املأثور من شأن النزول مّما يرفع اإلبهام عن وجه اآلية متامًا، و

تفسريها على الوجه األمّت... على قيد أن ال يكون خمالفًا لضرورة ديٍن، أو متنافرًا مع 

 . (19)«العقل الرشيد يبديه

: ويشري فيه إىل روايات الظَّْهر والَبْطن، ويقول: «التنزيل والتأويل»القسم الثالث: 
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َعْت نزوهلا ـ، ووجهًا آخر ذلك أن لآلية وجهًا مرتبطًا باحلادثة الواقعة ـ اليت استد»

عاّمًا، تكون اآلية بذلك دستورًا كلِّيًا جيري عليه املسلمون أبدًا. وكما أن اآلية 

عاجَلْت ـ بوجهها اخلاّص ـ مشكلة حاضرة، فإّنها ـ بوجهها العاّم ـ سوف تعاجل 

امن مشاكل األّمة على مّر األيام... وهذا الوجه العاّم لآلية هو ناموسها األكرب الك

وراء ذلك الوجه اخلاّص... غري أن الوقوف على تأويل القرآن وفهم بطون اآليات إمنا هو 

 . (20)«من اختصاص الراسخني يف العلم

: حيث يقول «هل جيب حضور ناقل السبب؟»القسم الرابع: يف السؤال القائل: 

نقله وهذا االشرتاط إمنا هو من أجل االستيثاق بأن ما ي»مساحته يف هذا الشأن: 

مَّ نعتمد قول حكاية عن حسٍّ مشهود، ال أنه من اجتهاد أو ختّرص بالغيب... ومن َث

خيار الصحابة ـ ولو مل يصرِّح حبضور املشهد ـ، وكذا إخبار التابعني هلم بإحساٍن، 

 . (21)«وَمْن بعدهم من أئّمٍة صادقني

احته : حيث يرى مس«ال خبصوص السبب ،العربة بعموم اللفظ»القسم اخلامس: 

أن هذه قاعدٌة أصولية شائعة يف مجيع األحكام الشرعية، مبعنى أن ما يصدر عن 

 قنوات الوحي والرسالة، وله شأنية بيان األحكام، ال خيّص موردًا بعينه. 

القسم السادس: يف القول بأن القرآن الكريم جيري جمرى امَلَثل العربي القائل: 

 . «واْسَمعي يا جارة ،إياِك أعين»

حيث  :«كيف االهتداء إىل معامل القرآن؟»القسم السابع: يف السؤال القائل: 

يرى مساحته أن خري وسيلة لفتح مغالق القرآن هي اللجوء إىل أبواب )رمحة اهلل( ومنابع 

فيضه القدسي، وهم أهل بيت الوحي، الذين هم أدرى مبا يف البيت؛ فإّن بيدهم 

 . (22)بوابمقاليد هذه املغالق، ومفاتيح هذه األ

 

 ــــــ الفصل الرابع: تاريخ القرآن

حتّدث الشيخ معرفت يف هذا الفصل عن احملاور األربعة التالية: تأليف القرآن، 

 وتوحيد املصاحف، وخمالفات يف رسم اخلط، واختالف املصاحف.

 كما حتّدث عن القرآن يف أطوار األناقة والتجويد أيضًا. 

: حيث ذهب إىل القول باعتبار نظم الكلمات من القسم األول )تأليف القرآن(
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 اهلل؛ لثالثة أدلة.

ويف ما يتعلَّق بتأليف اآليات ضمن السور قال بالرتتيب الطبيعي، حيث ذهب إىل 

كان له َدْوٌر بعد رسول اهلل يف ترتيب السور بني الدفَّتني،  ×االعتقاد بأن اإلمام علّي

 .|وأّن نظم السور يرتبط بعصر ما بعد رسول اهلل

 هو أّول َمْن قام جبمع القرآن.  ×وقال مساحته بأن اإلمام علّي

، وأمد ×أما العناوين األخرى هلذا القسم فهي: وصف مصحف اإلمام علّي

بن ثابت، ومنهج زيد، وشكوك واعرتاضات، ، ومجع زيد ×مصحف اإلمام علّي

وجدارة زيد، ومصاحف أخرى، وأمد هذه املصاحف، ووصف عاّم عن مصاحف 

الصحابة، ووصف مصحف ابن مسعود، ووصف مصحف ُأَبّي بن كعب، وجدول 

 يقارن بني ثالثة مصاحف. 

ضمن بيان القول بأن عملية ويف قسم توحيد املصاحف إىل نهاية الفصل الرابع: 

وحيد املصاحف العثمانية كانت بشكٍل عاّم حتت إشراف أصحاب وشيعة اإلمام ت

، يرى دور ُأَبّي بن كعب بارزًا يف إمالء املصاحف العثمانية. ورأى أن التوحيد ×علّي

 . ×املذكور كان موضع اّتفاق الصحابة، ومنهم: اإلمام علّي

من جهة  ؛«صاحفجلنة توحيد امل»ولكّنه بطبيعة احلال ال يرى ما قامت به 

وجود بعض األخطاء اإلمالئية والتناقضات يف الكتابة، َعَماًل موفَّقًا. ومن ثّم يذكِّر 

 وتنقيط ،بالدَّْور الكبري للشيعة يف مراحل تطوُّر كتابة القرآن، من قبيل: اإلعراب

 . ةعجماملروف احل

من  ويشتمل توحيد املصاحف على البحوث التالية: اختالف املصاحف، ومناذج

اختالف العاّمة، وقدوم حذيفة إىل املدينة، وعثمان يأمتر الصحابة، وجلنة توحيد 

املصاحف، وموقف الصحابة جتاه املشروع املصاحفي، وعام تأسيس املشروع، 

 ومنجزات املشروع، وعدد املصاحف العثمانية، وتعريف عام باملصاحف العثمانية. 

ور التالية: مناذج من خمالفات الرسم، حتدَّث مساحته عن األمويف القسم الثالث 

تناقضات يف الرسم العثماني، وغلّو فاحش، والرأي احلاسم، وسبعة آالف خمالفة يف 

رسم اخلّط، وجدول تفصيلي يقارن بني رسم الكلمة بإمالئها القديم ورمسها بإمالئها 
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 املعاصر. 

من مصاحف  جدول منوذجي يعيِّن مواضع االختالف»يشتمل على والقسم الرابع 

 .«اآلفاق

 . «القرآن يف أطوار األناقة التجويد»ويف اخلتام هناك حبٌث حتت عنوان 

 

 ــــــ اجمللد الثاني

الناسخ »؛ و«القراءة والقّراء»ينقسم هذا اجلزء إىل قسمني رئيسني، وهما: 

 . «واملنسوخ يف القرآن

 .|النيّب األكرم: حيتوي على إنكار تواتر القراءات السبع إىل القسم األول

ورأى أن جذور اختالف القراءات تكمن يف بداءة اخلط، وخلّوه من النقط، 

وجترُّده من التشكيل، وحتكيم الذَّْوق واالجتهاد من قبل القّراء. ورأى مساحته أن 

قراءة حفص عن عاصم هي وحدها القراءة املتواترة الصحيحة؛ ألن عاصم كان يقرأ 

هو  «األحرف السبعة»خ معرفت: إن املراد من حديث بقراءة اجلمهور. قال الشي

 اللهجات، ال القراءات السبعة، وقال بأن املراد من السبعة هو الكثرة. 

خ يعمد مساحته إىل بيان اختالفه عن : ضمن بيان مفهوم النَّْسالقسم الثاني

 التخصيص وما سواه، وقال: كان النسخ يف البداية يشمل التقييد والتخصيص أيضًا.

ثم ذكر الشروط اخلمسة للنسخ. وعمل على استعراض اآليات اليت يدَّعيها القائلون 

 بالنسخ، ثّم قام بنقدها وتقييمها. 

 على النحو التالي:  زءوتفصيل البحوث يف هذا اجل

 القسم األّول: القراءة والقّراء: 

 . وتشمل األمور التالية: «القراءات يف نشأتها وتطّورها»أـ 

 ـ القراءات يف نشأتها األوىل، عوامل نشوء االختالف )تسعة موارد(. 1

ـ تصرحيات أئّمة الفّن 1ـ وقفة عند مسألة تواتر القراءات. وتشتمل على: 2

 ـ أدّلة يف وجه زاعمي التواتر. 2)مثانية أشخاص(، 

، ^ـ احلديث يف روايات أهل البيت1ـ حديث األحرف السبعة. وتشتمل على: 3



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ ربيع وصيف  43ـ  42ــ السنة احلادية عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

187 

ـ اختيار 4ـ مناقشة إمجالية يف مدلول احلديث، 3يث يف روايات أهل السّنة، ـ احلد2

ـ أنواع اختالف القراءات، وعرٌض لنماذج من هذا 5باللغات،  «األحرف»تفسري 

 االختالف. 

ـ ضابط قول 1ـ القراءات بني الصّحة والشذوذ: ويشتمل على األحباث التالية: 4

ـ مناقشة 4ـ حتقيق هذه األركان، 3)األركان(،  ـ الشروط الثالثة للقبول2القراءة، 

 هذه األركان. 

ـ اختيارنا يف ضابط القبول )إثبات تواتر القراءات(، مالك صّحة القراءة عندنا 5

 بشأن القرآن.  ^ضافية عن أئّمة أهل البيتإ )ثالثة مالكات(، نصوٌص

ثة قرون، . ويشتمل على ما يلي: معاريف القّراء طوال ثالب ـ طبقات القّراء

والطبقات األوىل إىل الثامنة، وتاريخ تدوين القراءات املشهورة، وحادث حصر القراءات 

يف السبع، واستنكارات من العلماء على هذا احلصر، والزيادة على السبعة بثالثة 

تبهم، وملحوظات قصرية هاّمة، وحفص وقراءتنا مراتتميمًا للعشرة، والقّراء السبعة و

اختيار األّمة لقراءة حفص، وقراءة حفص هي قراءة أمري املؤمنني احلاضرة، وسبب 

، وحفص مل خيالف شيخه عاصم يف شيٍء من قراءته، وصلة ×علّي بن أبي طالب

الشيعة بالقرآن الوثيقة منذ الصدر األّول إىل العصر احلاضر، ومعجم معاريف القّراء 

 نى أو األلقاب. مرتَّبًا على حروف اهلجاء، والقّراء املعروفون بالُك

 القسم الثاني: الناسخ واملنسوخ يف القرآن:

ويشتمل على األحباث التالية: النسخ واإلصالحات التشريعية، وسلسلة تدوين 

علم الناسخ واملنسوخ، والتعريف بالنسخ، وحقيقة النسخ، والفرق بني النسخ والبداء 

ـ 1خ اخلمسة )وهي: )بهتاٌن مفضوح(، والفرق بني النسخ والتخصيص، وشروط النس

ـ أن ال 3ـ أن يكون التنايف كلِّيًا، ويف مجيع اجلوانب، 2حتقُّق التنايف بني تشريعني، 

ـ 5ـ أن يتعلَّق النسخ بالتشريعّيات، 4يكون احلكم السابق حمدودًا بَأَمٍد معلوم، 

 التحفُّظ على نفس املوضوع يف كال التشريعني(.

ـ نسخ احلكم والتالوة 1)احملتملة(، وهي: مضافًا إىل: صنوف النسخ يف القرآن 

ـ نسخ احلكم دون 3ـ نسخ التالوة دون احلكم )فاسد(، 2معًا )مرفوٌض عندنا(، 
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التالوة )وهو املعروف(، والذي يكون على ثالثة أحناء: أـ نسخ مفاد آية بسّنٍة قطعية، 

خرى غري ناظرة ب ـ نسخ مفاد آية بآيٍة أخرى ناظرة إىل األوىل، ج ـ نسخ مفاد آية بأ

 إليها. 

 مضافًا إىل: شبهات حول النسخ يف القرآن: 

 : استحالته على اهلل. األوىل

 : إغراؤه باجلهل. الثانية

 : استلزامه االختالف بني اآليات. الثالثة

 : عدم فائدة يف وجود املنسوخ. الرابعة

مضافًا إىل: عرض آيات منسوخة )مثان آيات(، قائمة تفصيل املنسوخات حسب 

 ترتيب السور، جريدة الناسخ واملنسوخ يف القرآن. 

 

 ــــــ اجمللد الثالث: احملكم واملتشاِبه

يف  «احملكم واملتشاِبه»تعرَّض الشيخ معرفت يف هذا اجمللَّد إىل حبث موضوع 

متاثل الوجوه بعضها من بعض، حبيث يشتبه »نظره يعين من وجهة  «املتشاِبه»القرآن. و

. وإن بعض اآليات يراها من املتشاِبهات، ويعود سبب ذلك إىل «فيها احلّق والباطل

 . «ذكر املعاني السامية يف إطار األلفاظ اليت ال تستطيع الوفاء بها»

يل، ويرى أن ويف قسم التأويل عمد مساحته إىل املقارنة بني لفَظْي التفسري والتأو

النسبة بينهما هي نسبة العموم واخلصوص املطلق. وقد ذهب مساحته إىل االعتقاد بأن 

التأويل على أربعة معاني، ورابعها هو )اجَلْري والتطبيق( يف كلمات املعصومني. ثم 

 يستطرد يف ذكر اآليات املتشاِبهة وتأويل اآليات. 

 حو التالي: وميكن بيان فهرسة مباحث هذا الكتاب على الن

ـ القرآن 2ـ التعريف باملتشاِبه، 1: : احملكم واملتشاِبه يف القرآنالقسم األول

ـ َمْن هم الراسخون يف  5ـ هل يعلم التأويل إاّل اهلل؟ 4ـ حقيقة التأويل، 3والتشاُبه، 

 العلم؟ 

 ذاهب سلفّية أوجدت التشاُبه يف وجه اآليات. مبإمجالي  يٌف: تعرالقسم الثاني



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ ربيع وصيف  43ـ  42ــ السنة احلادية عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

189 

: مناذج من متشاِبهات القرآن، حيث اختّص اجلزء األكرب من الثالث القسم

(. ومت احلديث بشأن الكثري من املوارد، مع 462إىل  82هذا الكتاب بهذا القسم )من 

 إيضاح تأويلها. 

 

 ــــــ اجمللد الرابع

إىل  صفحة. وقد بدأه مساحته بإهداٍء 418هـ، يف 1419طبع للمّرة الثانية سنة 

 شهيد.جنله ال

املدخل إىل دراسة اإلعجاز » :واملوضوع الرئيس هلذا اجمللَّد جاء حتت عنوان

 .«القرآني

سّت عشرة مقّدمة. ولكنه  «دالئل اإلعجاز»وقد ذكر مساحته قبل الدخول يف 

قبل ذكر هذه املقّدمات يشري ضمن مقّدمة مقتضبة إىل موضوع إعجاز القرآن، 

 النزول وما إىل ذلك. وأهمِّية اإلعجاز البياني يف عصر 

 أما املقّدمات املذكورة فهي: 

ـ اإلعجاز يف مفهومه، حيث تعّرض ـ ضمن بيان املفردات ـ إىل امتياز القرآن يف 1

 اجلمع بني اإلعجاز وبني كونه كتابًا تشريعيًا. 

 . «مجيع وجوه اإلعجاز»ـ التحّدي يف خطوات، حيث قال بأن التحّدي يعود إىل 2

ز، حيث يذكر وجوه اإلعجاز يف خمتلف اآلراء والنظرات، وهي ـ سّر اإلعجا3

يف جمموعها عشرة وجوه، من الفصاحة والبالغة، واألسلوب البديع واجلديد )الذي ال 

هو شعر وال هو نثر(، والنظام الصوتي العجيب، واملعارف السامية، والتشريعات 

قامة يف البيان وسالمته من احلكيمة، والرباهني الساطعة، واإلشارات العلمية، واالست

 التناقض، واإلعجاز اخلارجي. 

 ـ آراء ونظرات عن إعجاز القرآن. 4

 : يف دراسات السابقني )حيث تناول آراء أربعة عشر عاملًا(. أّواًل

 : اإلعجاز يف دراسات الالحقني )حيث تناول آراء عشرة علماء(. ثانيًا

، «اإلعجاز اخلارجي»هاية املطاف عن ـ القول بالصُّْرفة: حيث يتّم احلديث يف ن5
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صرف الناس عن معارضته، حيث صرفهم اهلل »وأن البعض يرى أن اإلعجاز يعين 

. وهنا يتعرَّض مساحته إىل بيان حقيقة مذهب الصُّْرفة «تعاىل عن أن يأتوا حبديٍث مثله

 :وحتت عنوان)مع ذكر التفاسري الثالثة للصُّْرفة، ومناقشة عشرة آراء يف هذا الشأن(. 

جييب عن األدّلة املذكورة، مع الكشف ـ بطبيعة احلال ـ  «مناقشة القول بالصُّْرفة»

عن دوافع القائلني بالصُّْرفة أيضًا. ويذهب إىل االعتقاد بأن ليس يف كالم العرب ما 

 ُيضاهي القرآن الكريم. 

، من «وهإمنا يعرف ذا الفضل من الفضل ذو»، و«االّطراد من روائع البديع»ـ 6

بني عناوين هذا القسم. حيث يتمسَّك بشهادات أهل الفّن إلثبات اإلعجاز القرآني، ثم 

 يواصل الكالم بذكر ثالثة أدّلة يف دحض شبهة الصُّْرفة، وهي: 

أـ خمالفة الصُّْرفة لظاهرة التحّدي القائمة على املباهاة، وال مباهاة على صنيع 

 ع اآلخرين َقْهرًا من مماثلته. ال ميزة فيه سوى سلطة صانعه على من

ب ـ لو كان األمر كذلك لكان ينبغي أن يتعجَّبوا من أنفسهم هذا التحّول 

 املفاجئ هلم، حيث كانوا باألمس قادرين، بينما أصبحوا اليوم عاجزين. 

 . (23)ج ـ ال مباهاة مع مسلوب القدرة. ثّم يدخل مساحته يف طرح تفصيل األدّلة

حيث يتعرَّض يف هذا القسم إىل شهادة العرب بسماوية  ـ شهادات وإفادات،7

 القرآن وإعجازه. 

ـ َجَذبات وَجَذوات، حيث يشري إىل اجلاذبية الروحية للقرآن واليت جتتذب 8

، (سويد بن الصامت الشاعر)، و()نصارى جنران :اإلنسان، ويذكر لذلك أمثلًة

قمعات خطاب القرآن للنفوس بكاء النجاشي ملك احَلَبشة(. ثم ينتقل إىل قرعات و)و

أمّية بن )، و()أّم مجيل مّحالة احَلَطبفرة واملضطربة، ويذكر لذلك أمثلة: الكا

 َخَلف(. 

ـ حماججات وخماصمات، وخيتّص مبحاججة املشركني، من أمثال: النضر 9

 بن احلارث، وعبد اهلل بن الزبعرى، وغريهما، وإجابات القرآن يف هذا الشأن. 

 ـ مفاخرات ومساجالت. 10

ـ سخافات وخرافات، حيث يتعرَّض فيه إىل احملاوالت البائسة اليت قام بها 11
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بعض األشخاص يف معارضة القرآن. ويذكر يف اجملموع عشرة أمساء، ومنها: مسيلمة 

 الكذاب، وسجاح بنت احلارث التميمية، وطليحة بن خويلد األسدي، وآخرون. 

يانية، وفيه يتعرَّض إىل مجاعات زعمت أن بإمكانها ـ حماكاة وتقاليد صب12

معارضة القرآن من خالل اجمليء بتلفيقات غريبة، اقتباسًا من أسلوب القرآن، ومن 

نفس تعابريه، يف تقليٍد أعمى، ال براعة فيه، وال مجال، سوى أنها سخافات وخرافات 

، اليت زعم «ن اإلجيازُحْس»ال يتعاطاها ذو عقٍل حكيم، من قبيل: ما جاء يف رسالة 

احلمُد للرمحن، رّب »كاتبها ـ وهو مسيحيٌّ متطرِّف ـ أنه عارض القرآن بقوله: 

... كما أشار «األكوان، امللك الدّيان، لك العبادة وبك املستعان، اْهِدنا صراط اإلميان

توهُّم إىل فرقة البابية والبهائية ولوح احلمد وما إىل ذلك، وأشار إىل فرقة القاديانية و

 الوحي على غالم أمحد القادياني. 

ـ مصطنعات وتلفيقات هزيلة، حيث جييب فيه عن التوهُّم الباطل القائم على 13

 حذف بعض سور القرآن. 

ـ مقارنة عابرة، حيث جيري فيه مقارنة عابرة بني كالم اهلل تعاىل النازل 14

 قرآنًا وبني كالم فصحاء العرب املعاصرين للنزول. 

واء مفعمة باألدب الرفيع أحاطت بعهد نزول القرآن، حيث يرى مساحته ـ أج15

أن الشعراء العرب األوائل كانوا على درجٍة عالية من رفعة األدب ومسّو البالغة، 

ولذلك يسوق بعض النماذج اليت متثِّل بعض الشعراء األوائل الذين اجنذبوا إىل القرآن 

 واإلسالم. 

 

 ــــــ اجمللد اخلامس

، حيث «دالئل اإلعجاز»صفحة. وهو يبحث عن  737هـ، يف 1419طبع عام 

خيتص هذا اجملّلد ببحث اإلعجاز البياني والعلمي والتشريعي؛ إذ يهتّم مساحته بهذه 

 األبعاد الثالثة، مع ذكر بعض تفريعاتها. 

 : اإلعجاز البياني )بديع نظمه وعجيب رصفه(.الباب األول

ـ طرافة 2ـ دقيق تعبريه ورقيق حتبريه، 1رة أقسام: ويشتمل هذا الباب على عش
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ـ تناسق نظمه وتناسب 4ـ عذوبة ألفاظه وسالمة عباراته، 3سبكه وغرابة أسلوبه، 

ـ حسن 7ـ تالؤم فرائده وتآلف خرائده، 6ـ جتسيد معانيه يف أجراس حروفه، 5نغمه، 

كنايته وظريف ـ لطيف 9ـ جودة استعارته وروعة ختييله، 8تشبيهه ومجال تصويره، 

 ـ روائع من فنون بدائعه. 10تعبريه، 

ويف اخلتام يستطرد يف حبث دالئل اإلعجاز البياني، حيث يتناول حبث 

لألمري حييى  ،«الطراز»، مع ذكر خالصٍة لكتاب «فصاحة القرآن يف كّفة امليزان»

 بن زيد العلوي )يف حدود مثانني صفحة(.

 إعجاز سورة الكوثر.  وخيتم هذا القسم برسالة الزخمشري يف

 

 ــــــ اجمللد السادس

 :صفحة. ويشتمل على 420هـ، يف 1417طبع هذا الكتاب عام 

يشتمل على مباحث اإلعجاز  وهو :من مباحث دالئل اإلعجاز الباب الثاني

ـ هل القرآن مشتمٌل 2ـ إشارة عابرة عن أسرار الطبيعة، 1العلمي على النحو التالي: 

ـ كيفية 5ـ املاء أصل احلياة، 4ـ هل وقع التحّدي باجلانب العلمي؟ 3على مجيع العلوم؟ 

ـ 9د، ـ الفضاء يتمد8َّـ الرَّْجع والصَّْدع، 7ـ منشأ تكوين اجلنني، 6نشأة احلياة، 

ـ ماسكة 11ـ الغالف اهلوائي حجاب حاجز، 10ختلخل اهلواء يف أطباق السماء، 

اع بشـ التبخُّر واإل14ـ الُسُحب، 13ـ الرَّْتق والَفْتق، 12الفضاء )اجلاذبية العاّمة(، 

ـ مّد الظّل وقبضه، وما 17ـ مسرية األرض واجلبال، 16ـ املاء األجاج، 15ف، ثوالتكا

 إىل ذلك. 

ستطرد يف حبث األخبار الغيبية، واليت تشتمل على املاضي واحلاضر ثّم ي

 واملستقبل.

 : اإلعجاز التشريعي.الباب الثالث

ـ املثل 2ـ معارف سامية وشرائع وافية، 1يشتمل هذ الباب على األحباث التالية: و

 ـ5ـ تقديس مقام األنبياء والرسل، 4ـ صفات اجملد يف القرآن، 3األعلى يف اإلسالم، 

ـ القرآن يف تشريعاته 7ـ عقيدة اليونان األساطريية، 6مشول الدعوة وعموم الرسالة، 
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ـ القوانني 10ـ شرائع التوراة التعنُّتّية، 9ـ حملة عن بنية التشريع اإلسالمي، 8الراقية، 

ـ احلرِّية 13ـ اإلسالم يرفض الطبقية، 12ـ ال شعوبية يف اإلسالم، 11الرومانية، 

 اإلسالم.  واملساواة يف ظّل

يذهب املؤلِّف إىل االعتقاد بأن القول باشتمال القرآن على مجيع العلوم ال دليل 

عليه، وأن اهلل قد أشار إىل بعض أسرار الطبيعة يف بعض املناسبات، وهذا املقدار 

 يكفي للباحثني عن احلقيقة إلثبات أّن القرآن كتاٌب مساوّي. 

وينتهي هذا اجمللد بفهرسة )اآليات، واألحاديث، واألعالم، واألشعار، والِفَرق 

 واملذاهب، والبلدان واألماكن، واجلماعات والقبائل، وفهرست الكتاب(. 

ٌ: إن هذا الكتاب، الذي ُطبع حّتى اآلن مبختلف الطبعات، سوف خيرج يف تنويه

 املؤلِّف. القريب العاجل بطبعٍة مشتملة على أحدث تصحيحات 

 

  ــــــ ـ تلخيص التمهيد )موجز دراسات مبسَّطة عن خمتلف شؤون القرآن الكريم(4

املؤلِّف: الشيخ حممد هادي معرفت. الناشر: مؤّسسة النشر اإلسالمي التابعة 

صفحة(. الطبعة الثالثة،  527جلماعة املدرِّسني بقم املقدَّسة. جمّلدان )عدد الصفحات: 

 . (24)نسخة. القطع: وزيري 2000النسخ: هـ. عدد 1414

أشار املؤلِّف يف مقّدمة الكتاب إىل أن كتاب التمهيد بأجزائه السّتة أكرب من 

أن يصلح ليكون ماّدًة دراسية يف املراكز العلمية، ولذلك ارتأى ضرورة تلخيصه. وهو 

اورة ملدينة هـ، أثناء إقامته يف قرية فردو، اجمل1409أمٌر جنح يف حتقيقه يف صيف عام 

 هـ. 1409قم املقّدسة، حيث طبع يف شهر ذي احلّجة من عام 

وقد مّت تلخيصه من خالل اّتباع أسلوب نصف استداللي، مع حذف الكثري من 

 األمثلة والنماذج. 

القسم األّول: )الوحي والقرآن(؛ والقسم الثاني: )تاريخ القرآن(، خالصة اجمللد 

ءات و...(؛ والقسم الرابع: )الناسخ واملنسوخ(، خالصة األول؛ والقسم الثالث: )القرا

 اجمللد الثاني؛ والقسم اخلامس: )احملكم واملتشاِبه والتأويل(، تلخيص اجلزء الثالث. 
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  ــــــ ـ آموزش علوم قرآن ]ترمجٌة فارسية لكتاب التمهيد يف علوم القرآن[5

التابع ملنظمة  املرتجم: أبو حممد وكيلي. الناشر: مركز الطباعة والنشر

هـ.ش. القطع: وزيري. 1371. الطبعة األوىل، سنة 3000اإلعالم اإلسالمي. عدد النسخ: 

صفحة، واجلزء الثاني يف  490املوضوع: علوم القرآن. ثالثة أجزاء )اجلزء األول يف 

 صفحة(.  664صفحة، واجلزء الثاني يف  512

)ثالثة  «علوم القرآن التمهيد يف»إن هذا الكتاب هو ترمجة فارسية لكتاب 

أجزاء(، واختالفه الوحيد عنه يكمن يف تنظيمه على شكل دروٍس متعدِّدة، وحيتوي 

 كّل كتاب يف نهايته على بعض األسئلة النموذجية. 

ويشتمل اجلزء األول على دروس من الدرس األول إىل احلادي واخلمسني، 

ثالث إىل الدرس الثامن واجلزء الثاني إىل الدرس السادس والتسعني، واجلزء ال

 والثالثني بعد املئة. 

 

 ــــــ ـ العلوم القرآنية6

انتشاراتي التمهيد، قم  املؤلِّف: حممد هادي معرفت. الناشر: مؤّسسة 

صفحة. القطع: رقعي. )وهو خالصة ألجزاء  496يف  .هـ.ش. طبعة ياران1378املقدَّسة، 

 التمهيد يف علوم القرآن وصيانة القرآن من التحريف(. 

ف يف مقّدمته إىل ضرورة البحث، مع بيان جذور العلوم القرآنية، يتعرض املؤلِّ

والتعريف بكتاب التمهيد يف علوم القرآن. وقد مّت تنظيم الكتاب يف تسعة فصول، 

 ة األعالم واملصادر. ليننتهي بفهرس

صدر للمؤلِّف كتاب آخر حتت عنوان )العلوم القرآنية(،  هـ.ش1379ويف عام 

وهو أيضًا تلخيص للتمهيد وصيانة القرآن، مع فارق أنه يشتمل على مباحث وفصول 

إضافية، من قبيل: حّجية ظواهر القرآن، والداللة يف القرآن، وقصص القرآن، 

قرآن، وحذف فصول أخرى، من قبيل: ظاهرة الوحي، وأقسام القرآن، وأمثال ال

 ونزول القرآن، ومجع وتأليف القرآن، ودفع شبهة التحريف. 

( فهي: القّراء والقراءات 8ـ  4وأما الفصول اليت يشرتك فيها كال الكتابني )
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السبع، والنسخ يف القرآن، واحملكم واملتشاِبه، والوجوه والنظائر يف القرآن، 

آني. وسوف يتّم التعريف بهذا الكتاب يف هذا القسم. ويف ما يلي واإلعجاز القر

املطبوع سنة  ،«العلوم القرآنية»نستعرض العناوين غري املتكرِّرة يف كتاب 

 هـ.ش، على حنو اإلمجال: 1378

: تعّرض الكاتب يف هذا الفصل إىل التعريف الفصل األّول )ظاهرة الوحي(

بظاهرة الوحي، والوحي يف اللغة والقرآن، وأقسام الوحي الرسالي، وإمكان الوحي، 

وروحانّية اإلنسان، وكيفية نزول الوحي، وقّصة ورقة بن نوفل، وأسطورة الغرانيق، 

 وكتاب الوحي، ولغة الوحي، ووحيانّية بنية القرآن. 

: مّت تناول الكثري من العناوين التفصيلية يف هذا ول القرآن(الفصل الثاني )نز

الفصل، وهي عبارٌة عن: نزول القرآن، وبداية نزول القرآن، وانقطاع نزول الوحي ملّدة 

ثالث سنوات )الفرتة(، ومّدة النزول، وأّول آية وسورة نزلت، وآخر آية وسورة نزلت، 

ملكِّي واملدني، واملعيار واملالك يف معرفة والسور املكِّية واملدنية، وفوائد معرفة ا

املكِّي واملدني، وشبهات وردود حول السور املكِّية واملدنية، وترتيب النزول، والسور 

املختلف فيها، وآيات مستثنيات، وأسباب النزول، وسبب النزول أو شأن النزول، 

ويل، والوصول إىل والتنزيل والتأويل، والتوظيف الفقهي لشأن النزول والتنزيل والتأ

أسباب النزول، وحضور ناقل السبب، وأمساء وأوصاف القرآن، ومفهوم السورة 

واآلية، وأمساء السور، وتعدُّد أمساء بعض السور، واالسم اجلامع لبعض السور، 

 وإعراب أمساء السور، وعدد السور واآليات. 

لتالية: مجع ويبحث فيه عن العناوين ا :(مجع وتأليف القرآن) الفصل الثالث

، ومجع ×، ومصري مصحف اإلمام علّي×وتأليف القرآن، صفة مصحف اإلمام علّي

زيد بن ثابت، ومنهج زيد يف اجلمع، ومصاحف الصحابة، وتوحيد املصاحف، 

وخصائص املكِّي، واملصاحف العثمانية، ورأي خاطئ، وظهور اخلّط العربي، 

 والقرآن ومراحله التكاملية. 

: يعمد املؤلِّف يف هذا الفصل إىل دفع شبهة ع شبهة التحريف(الفصل التاسع )دف

التحريف، حيث بدأ أّواًل بتعريف التحريف لغًة واصطالحًا، ومن ثّم صار إىل تعداد 

أدّلة نفي التحريف ضمن سبعة أقسام، ليتّحول بعد ذلك إىل رّد تهمة ومنشأ القول 
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. ثّم يقّدم ^ان، وروايات األئّمةبالتحريف، وروايات أهل السّنة، وفاجعة كتاب الفرق

 . ويف اخلتام فهرست باألعالم واملصادر. «فصل اخلطاب»تقريرًا عن كتاب 

 

 ــــــ ـ علوم قرآني7

 ــــــ التعريف اإلمجالي

انتشاراتي  تلخيص: الشيخ حممد هادي معرفت. الناشر: مؤّسسة 

ها )مست(. تاريخ النشر: التمهيد وسازمان مطالعة وتدوين كتب علوم إنساني 

صفحة(. عدد النسخ:  327هـ.ش. الطبعة األوىل. جمّلد واحد )يف 1379خريف عام 

. طبعة وزارة الشؤون اخلارجية. )وهو تلخيص التمهيد يف علوم القرآن وصيانة 5000

 القرآن من التحريف(. 

ـ وخاّصة يف جمال  لقد دَعْت احلاجة املتزايدة يف اجلامعات إىل املناهج الدراسية

العلوم اإلنسانية ـ، وحمدودية اإلمكانات يف املراكز العلمية والتحقيقية، إىل قيام 

مؤّسسة الدراسات وتأليف الكتب يف جمال العلوم اإلنسانية للجامعات )مست( بعمل 

، لطالب فرع اإلهليات «علوم قرآني»مشرتك مع مؤّسسة التمهيد الثقافية؛ لنشر كتاب 

قرآن واحلديث. وقد عمد املؤلِّف يف هذا الكتاب إىل إعادة صياغة كتاب وعلوم ال

مبا يتناسب واملستوى العام  ،«صيانة القرآن من التحريف»، و«التمهيد يف علوم القرآن»

 يف احلوزة، ومرحلة املاجستري يف اجلامعات. 

واعتباره أصياًل، مة إىل لفظ القرآن، يتعرَّض املؤلِّف يف املقّد: مقّدمة املؤلِّف

وضمن  .واختالف العلوم القرآنية عن املعارف القرآنية، وضرورة البحث يف العلوم

التعريف باحملقِّق األول يف هذا اجملال )حييى بن يعمر( قام بذكر جدول تفصيلي 

بواحد وسبعني كتابًا مستقالًّ، مع التعريف ببعض اآلثار بوصفها مقّدمات للتفاسري. 

بوصفهما من  ،«اإلتقان يف العلوم القرآن»؛ و«الربهان يف علوم القرآن»: وعرَّف بكتابي

 أهّم الكتب يف هذا اجملال. 

: لقد خّص املؤلِّف الفصل األّول بالقّراء والقراءات السبع. وتناول الفصل األول

ـ 3ـ عوامل اختالف القراءات، 2ـ تعريف القراءة، 1فيه املسائل على الرتتيب التالي: 
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ـ حديث األحرف السبعة وارتباطه 5ـ تواتر القراءات السبع، 4ء السبعة ورواتهم، القّرا

ـ 8ـ الضابطة املقبولة، 7ـ ضابط تشخيص القراءة الصحيحة، 6بالقراءات السبع، 

ـ خصائص قراءة 10ـ حصر القراءات بالقراءات السبع، 9تدوين القراءات املعروفة، 

 ـ حجِّية القراءات السبع. 12ن، ـ عالقة الشيعة الوثيقة بالقرآ11حفص، 

إن القرآن الذي نزل من عند اهلل على النيّب »وكالمه األخري كما يلي: 

ليس سوى كتاٍب واحد، وهو القرآن الذي يدافع عنه املسلمون. والقراءة  |األكرم

الصحيحة هي اليت أخذها اجلمهور من النيّب، وهي القراءة اليت يتوارثها املسلمون 

 . (25)«جيٍل، وال ربط هلا بقراءات القّراء، اليت هي نتاج اجتهاداتهم الشخصيةجياًل بعد 

، حيث تناول «حجِّية ظواهر القرآن»: خيتّص هذا الفصل ببحث الفصل الثاني

 فيه املؤلِّف مقّدمة مع األحباث اخلمسة التالية: 

قال فيها األستاذ: إن القرآن مفهوٌم للمطَّلعني على اللغة العربية. ثّم  :املقّدمة

غري قابلة للفهم، وال ميكن منه إاّل الفهم  «لغة الوحي»أجاب عن الشبهة القائلة بأن 

 الظاهري، وبذلك يكون الطريق إىل فهم حقيقته مغلقًا. 

القرآن وتنظيم  : جييب عن االحتمال القائل بعدم وحيانية ألفاظالقسم األّول

 . «عباراته

إن ألفاظ القرآن »: يتّم فيه توجيه اخلطاب إىل الذين يقولون: القسم الثاني

 . «كالم اهلل، وعليه جيب أن ال تكون مشابهًة أللفاظ الناس

: ضمن تعريف التفسري والتأويل يذهب إىل االعتقاد بأن التأويل القسم الثالث

لى ُشْبهٍة وحرية. ومن هنا يعمد املؤوِّل إىل إعادة يكون يف مورٍد ينطوي فيه الكالم ع

 الظاهر الذي يثري الشبهة إىل وجهه الصحيح. 

: يعترب فيه ُبْعد البطن مفهومًا واسعًا كامنًا خلف ستار الظَّْهر، القسم الرابع

ويف ظّل ظروٍف جيب استخراج هذا املفهوم الواسع من البطن، وهذا االستخراج هو 

 مصطلح التأويل.  الذي يطلق عليه

: يقوم فيه املؤلِّف من خالل توظيف قانون السَّْبر والتقسيم إىل القسم اخلامس

جيب علينا أن نأخذ مجيع اخلصائص احملفوفة »بيان ضابط للتأويل، ويقول يف ذلك: 
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باآلية بنظر االعتبار، ومقارنتها بأهداف اآلية، واالحتفاظ بكّل ما يرتبط باألهداف، 

األجنبية األخرى. ويف اخلتام نعترب اخلصائص الباقية هي املالك ألصل  ونبذ األمور

 . (26)«احلكم

. وهو حبٌث تناوله «الداللة يف القرآن»: موضوع هذا الفصل هو الفصل الثالث

ـ القصر 3ـ املفهوم واملنطوق، 2ـ أقسام الداللة، 1املؤلِّف ضمن احملاور التالية: 

ـ احلقيقة 7يِّن، َبَمل وامُلْجـ امُل6ـ املطلق واملقيِّد، 5ـ العاّم واخلاّص، 4واالختصاص، 

 ـ الكناية والتعريض. 9ـ التشبيه واالستعارة، 8واجملاز، 

. ويشتمل هذا «الوجوه والنظائر يف القرآن»: يبحث هذا الفصل يف الفصل الرابع

ـ 3ـ أقسام الوجوه والنظائر، 2ـ تعريف الوجوه والنظائر، 1الفصل على املباحث اآلتية: 

ـ توظيف احلاسوب 5ـ النظريات املختلفة بشأن احلروف املقطَّعة، 4احلروف املقطَّعة، 

 يف ما يتعلَّق باحلروف املقطَّعة. 

ضمن  «واملتشاِبه احملكم»: يف هذا الفصل يتّم حبث مسألة الفصل اخلامس

ـ سبب وجود 3ـ اإلحكام والتشابه، 2ـ املتشاِبهات يف القرآن، 1احملاور اخلمسة التالية: 

ـ مناذج من  5ـ َمْن هم الذين يعلمون تأويل املتشاِبهات يف القرآن؟ 4املتشاِبه يف القرآن، 

 اآليات املتشاِبهات. 

من النظريات اخلاصة ويف القسم الثاني من هذا الفصل يتّم تناول واحدٍة 

باملؤلِّف )املتشابه األصلي والعرضي(، حيث يقول: إن التشابه تارًة يكون أصليًا، وتارًة 

أخرى يكون عرضيًا. والتشابه األصلي يعين أن حيدث التشابه بشكٍل طبيعّي؛ بسبب 

ضيق األلفاظ واتساع املفاهيم، وأما التشابه العرضي فهو الذي حيدث بعد احتدام 

ث اجَلَدلية والكالمية والفلسفية، حيث تتحوَّل اآليات احملكمات لتندرج ضمن البحو

 اآليات املتشاِبهات. 

بيان »وأما يف القسم الثالث من هذا الفصل فريى املؤلِّف وجود املتشاِبه بفعل 

 . «املعاني العميقة بواسطة األلفاظ العربية املتداولة

. وقد مّت حبثه ضمن «ْسخ يف القرآنالنَّ»: موضوع هذا الفصل هو الفصل السادس

ـ شرائط 4ـ تعريف النسخ، 3ـ حكمة النسخ، 2ـ أهمِّية حبث النسخ، 1احملاور التالية: 
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ـ عدد اآليات 8ـ أنواع النسخ، 7ـ تشابه النسخ والبداء، 6ـ حقيقة النسخ، 5النسخ، 

 ـ شبهات حول النسخ. 9املنسوخة، 

ن حقيقة النسخ عبارٌة عن تأخري البيان إىل يذهب األستاذ معرفت إىل االعتقاد بأ

 وقت احلاجة.

والنوع األخري منها هو  .ويف احملور السابع قام بتقسيم النسخ إىل أربعة أنواع

)النسخ املشروط(، والذي ُيَعّد من إبداعات مساحته، مبعنى أن النسخ ليس مطلقًا، 

ري تلك الشرائط ُيْنَسخ وإمنا هو مشروٌط بالشروط اخلاّصة لتلك املرحلة، ومع تفس

احلكم السابق، ويتّم تشريع احلكم املناسب، فإْن عادت الشرائط السابقة عاد 

 . (27)احلكم املنسوخ إىل الظهور

ويف احملور الثامن يرى عدد اآليات املنسوخة أكثر من عشرين آية، وأكثرها 

 من نوع النسخ املشروط.

 التشابه.  ويف احملور التاسع جييب عن أربع شبهات بشأن

. ويتناوله ضمن ستة «إعجاز القرآن»: يبحث فيه املؤلِّف موضوع الفصل السابع

ـ وجوه 4ـ تشخيص اإلعجاز، 3ـ املعجزة ضرورة دفاعية، 2ـ سابقة البحث، 1حماور: 

 ـ أبعاد اإلعجاز )البياني، العلمي، التشريعي(. 6ـ حتّدي القرآن، 5إعجاز القرآن، 

ـ دور 1. ويشتمل على احملاور التالية: «ص القرآنيالقص»: يف الفصل الثامن

ـ واقعّية القصص 4ـ أهداف القّصة، 3ـ خصائص القصص القرآني، 2القّصة، 

ـ اختالف القصص بني القرآن 6ـ سّر التكرار يف القصص القرآني، 5القرآني، 

 والعهدين. 

اة يرى األستاذ معرفت أن القصص القرآني هو انعكاٌس لتجارب واقعية حلي

اإلنسان؛ لغرض االعتبار بها، وال تنطوي على أّي ناحية ختيُّلية. وعدَّد مساحته 

 خصائص القصص القرآني كما يلي: 

 ـ اختيار القّصة على أساس الغاية الرئيسة للقرآن الكريم )اهلداية(. 1

 ـ الواقعية املطلقة. 2

 ـ الرتبية والتعليم )دون التسلية، وقضاء الوقت(. 3
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القصة ـ على ما يراه مساحته ـ هو الرتبية غري املباشرة، وحتفيز  فاهلدف من

الفكر، وبيان احلقائق، وإحياء الفكر الديين على أسس املوازين الصحيحة، وشاهد 

 صدق على النبّوة، ومتهيد األرضية لنشر الدعوة، وتسكينًا لقلب الرسول واملؤمنني.

السّر يف تكرار »يرى أن ، و«رمزّية القصص»ويف احملور الرابع جييب عن 

يكمن يف اختالف وتنوُّع أهداف القرآن. وجييب مساحته عن السؤال القائل:  «القصص

، مبيِّنًا اختالف «ملاذا مل َيِرْد يف القرآن سوى األنبياء من منطقة الشرق األوسط؟»

 قصص القرآن عن قصص العهدين على النحو التالي: 

ية، دون أن تلتزم بأّي ضمانٍة إلثبات ـ إن قصص العهدين ذات صبغة تارخي1

صّحتها من سقمها. أما القصص القرآني فيبتعد عن اخلوض يف التوثيقات التارخيية، 

 ويركِّز على األهداف الرتبوية فقط. 

ـ إن القصص القرآني بريٌء من اخَلنا والرَّذيلة، وحيافظ على قداسة األنبياء 2

 والذات اإلهلية. 

، عرب «أقسام القرآن»صَّ املؤلِّف هذا الفصل ببحث : لقد خالفصل التاسع

ـ 3ـ أقسام القرآن الواردة بصيغة النفي، 2ـ أقسام القرآن الصرحية، 1احملاور التالية: 

 ـ موارد الَقَسم يف القرآن. 5ـ عطف الَقَسم، 4األقسام التقديرية، 

أهمِّية املسألة،  يذهب املؤلِّف إىل االعتقاد بأن الَقَسم يف القرآن يرمي إىل بيان

وأن الَقَسم هو مزيج من التأكيد والتشبيه. وقد بادر مساحته إىل اإلجابة عن السؤالني 

 القائلني: 

 ـ ملاذا يلجأ اهلل إىل الَقَسم؟ 1

 ـ ملاذا ُيْقِسم اهلل بأشياء من قبيل: الشجر؟ 2

موردًا،  وعمد مساحته إىل بيان أنواع األقسام األربعة، مشريًا إىل واحد ومثانني

 وتسعة وعشرين سورة صرحية يف استعمال الَقَسم.

 ويعدِّد مخسة عشر موردًا يف سّت سور اشتملت على أقسام بصيغة النفي.

ويف ما يتعلَّق باألقسام التقديرية )أن تقرتن الالم حبرف الشرط( ُيشري مساحته 

 موردًا من هذا القبيل. 612إىل بعض املوارد، معتربًا 
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وبعد اإلشارة إىل عطف الَقَسم يعمد مساحته يف القسم األخري إىل تقسيم موارد 

 الَقَسم يف القرآن إىل ثالثة أقسام رئيسة، وذلك على النحو التالي: 

 ـ مبدأ الوجود. 1

 ـ سّر الوجود. 2

 ـ احلياة اخلالدة. 3

ال أمث»: وهو الفصل األخري من هذا الكتاب. وقد ُأفرد لبحث الفصل العاشر

 من خالل احملاور التالية:  ،«القرآن

 ـ اإلجياز واإليفاء وُحْسن البيان. 1

 ـ ضرب األمثال يف القرآن. 2

 ـ أنواع التمثيل يف القرآن، وهي على أحناء: 3

 أـ جتسيد املفاهيم الذهنية بشكل حمسوس. 

 ب ـ جتسيد احلاالت النفسّية والروحّية واملعنوّية. 

 سانّية البارزة. ج ـ جتسيد النماذج اإلن

 د ـ جتسيد األحداث اجلارية. 

 هـ ـ جتسيد األوصاف العينّية. 

 و ـ جتسيد القصص اليت أصبحت َمْضَربًا للَمَثل. 

 ـ مناذج من األمثال املقَتَبسة من القرآن. 4

يذهب الشيخ معرفت إىل القول بأن التمثيل أو امَلَثل واحٌد من خصائص البيان 

إن كّل واحد من »القرآني، وبذلك يرتك التأثري األعمق على السامع واملخاطب. يقول: 

أمثال القرآن جيسِّد حالًة تعتلج يف الدواخل، وتربز على شكل خياٍل، فتجعل منها 

  .«القّوة الواهمة حقيقًة ملموسة

وذكر مساحته ـ نقاًل عن ابن األثري ـ ثالث خصائص للتمثيل، وهي: املبالغة، 

 والبيان، واإلجياز. ويرى أن األمثال يف القرآن على ثالثة أنواع، وهي: 

 ـ استعمال عبارات قصرية حتتوي كّل واحدة منها على قّصٍة كاملة. 1

ائر األمم السابقة؛ بغية ـ األمثال اليت استعملها القرآن عن تاريخ اإلنسان ومص2
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 االعتبار بها. 

ـ األمثال اليت جتسِّد الصفات أو احلاالت الداخلّية لألفراد أو اجلماعات، 3

 الصاحلة أو الطاحلة. 

 : ويف هذا الفصل يتّم التعريف مبئة وأربعني مصدرًا هلذا الكتاب. قسم املصادر

 

 ــــــ ـ علوم قرآني8

املقرِّر: حممد جواد إسكندرلو. الناشر: سازمان تقرير دروس الشيخ معرفت. 

هـ.ش. عدد 1379ها ومدارس علمية خارج أز كشور، قم. الطبعة األوىل، عام  حوزه

 صفحة.  431. القطع: رقعي. يف 2000النسخ: 

مّت إعداد هذا الكتاب من قبل مؤّسسة احلوزات واملدارس العلمية يف اخلارج، 

وريوس لطالب هذه املؤّسسة. ويقع الكتاب يف مقّدمة ألربع مراحل على مستوى البكال

درسًا. ويف ختام كّل درٍس هناك خالصٌة،  63وعشرة فصول. وحيتوي يف اجملموع على 

 مع أسئلٍة منوذجية. 

 القسم األّول: الوحي. 

 القسم الثاني: نزول القرآن. 

 القسم الثالث: تدوين القرآن. 

 القسم الرابع: قراءات القرآن. 

 م اخلامس: إعجاز القرآن. القس

 القسم السادس: اإلعجاز البياني للقرآن. 

 القسم السابع: استحالة حتريف القرآن. 

 القسم الثامن: الناسخ واملنسوخ. 

 القسم التاسع: احملكم واملتشاِبه. 

 القسم العاشر: متشاِبهات القرآن واملذاهب الكالمية. 

 

 ــــــ ـ آموزش علوم قرآني9

هـ.ش. جمّلد واحد 1381إعداد وتنظيم ونشر: مؤسسة التمهيد الثقافية، عام 
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 صفحة(. القطع: وزيري. اللغة: الفارسية.  190)

بلغٍة مبسَّطة تهدف إىل تعليم القرآن  «آموزش علوم قرآني»لقد مّت تأليف كتاب 

 يف املستويات االبتدائية يف احلوزة واملدارس واملؤسَّسات القرآنية.

أسئلٌة منوذجية يف نهاية كّل درٍس، حيث مّت تنظيم حمتوى نظريات  وهناك

 الشيخ معرفت ضمن اثنني وعشرين درسًا.

ويشتمل الكتاب على احملاور التالية: التعريف بالعلوم القرآنية، وظاهرة 

الوحي، ونزول القرآن، وأسباب النزول، وكتاب الوحي، والسور املكِّية واملدنية، 

لقرآن، ومجع وتأليف القرآن، واالختالف يف القرآن، واحملكم وأمساء وأوصاف ا

واملتشاِبه، واحلروف املقطَّعة، وقصص القرآن، وأقسام القرآن، وأمثال القرآن، 

 وإعجاز القرآن، وأبعاد اإلعجاز القرآني، ودفع شبهة التحريف. 

 

 ــــــ (28)ـ شبهات وردود حول القرآن10

املؤلِّف: الشيخ حممد هادي معرفت. حتقيق: مؤّسسة التمهيد. الناشر: مؤّسسة 

هـ.ش. الطبعة األوىل. جمّلد واحد 1381هـ ـ1423التمهيد الثقافية، قم. سنة النشر: 

 صفحة(. القطع: وزيري.  607)

إن هذا الكتاب عبارٌة عن إجابات عن الشُُّبهات امُلثارة ضّد القرآن الكريم، 

املؤلِّف إىل الوصول إىل أحدث الشبهات، واإلجابة عنها بأجوبٍة دقيقة  حيث يسعى

 وحمكمة. 

 وقد عمد مساحته إىل تقسيم الكتاب إىل مخسة أبواب: 

 

 ــــــ الباب األول: هل للقرآن من مصادر؟

الوحي »لقد ذهب املؤلِّف يف هذا الباب ـ الذي مّت تنظيمه ضمن عنوانني، وهما: 

ـ إىل خالف  «مقارنة عابرة بني القرآن وكتب سالفة حمرَّفة»؛ و«الوحيدمصدر القرآن 

ما ذهب إليه املستشرقون، وقال بأن املصدر الوحيد للقرآن هو الوحي اإلهلي، وأن 
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اعتماد القرآن على هذا املصدر الوحيد هو سّر االتفاق والتشابه بني األديان 

يقيمها مساحته بني القرآن والعهدين يشري  اإلبراهيمية. ومن خالل املقارنة العابرة اليت

 إىل امتيازات القرآن، واحنرافات اخلصوم. 

 

 ــــــ الباب الثاني: القرآن وثقافات عصره

خّص األستاذ معرفت الباب الثاني باحلديث عن القرآن وثقافة العصر، وذلك 

ـ 3اإلسالم،  ـ ثقافات جاهلّية كافحها2ـ التأثُّر بالبيئة، 1ضمن احملاور التالية: 

خرافات جاهلّية بائدة )اجلّن، وأوصاف جاءت على مقاييس العاّمة، وكالم عن 

السِّْحر يف القرآن، وهل تأّثر القرآن بالشعر اجلاهلي؟ وهل يف القرآن تعابري جافية؟(. 

ويذهب املؤلِّف إىل االعتقاد بأن القرآن وإْن نزل خطابًا للعرب املعاصرين لرسول 

ن اللغة العربية املعاصرة للنزول ال حتول دون اخلطاب العاملي واخلالد ، إاّل أ|اهلل

 للقرآن. 

وقد أجاب مساحته عن مدَّعيات املستشرقني القائمة على تأثُّر القرآن بعناصر 

من الثقافة اخلرافّية للعرب، من قبيل: اجلّن والشيطان والسحر واإلصابة بالعني 

 وأحكام النساء، بأجوبٍة مستدّلة.

يعترب إنكار السحر واإلصابة بالعني من إبداعات الشيخ معرفت يف هذا و

 القسم.

وهو يرى أن استعمال القرآن أللفاٍظ من الثقافة اجلاهلية يأتي من باب اجَلْري، 

 دون االعتقاد باملبنى الباطل الذي عليه املخاَطب. 

 

 ــــــ الباب الثالث: موهم االختالف والتناقض

يذهب األستاذ معرفت إىل االعتقاد بأن عدم وجود التناقض يف اآليات واحدًا من 

أبعاد اإلعجاز يف القرآن الكريم، وجييب عن مجيع األقوال املوهمة للتناقض. ويرى أن 

االختالف يف القراءات ال ينهض دلياًل على وجود االختالف يف القرآن؛ ألن للقرآن 

شأن األمور العارضة، وإّن هذه األمور العارضة إمنا ماهّيًة منفصلة عن االختالف ب

 ظهرت بعد نزول القرآن الكريم. 
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 ــــــ الباب الرابع: هل هناك يف القرآن خمالفات؟

يتعرَّض األستاذ معرفت يف هذا الباب ـ ضمن عناوين، من قبيل: خمالفات 

فيها خمالفات  علمية، وأخطاء تارخيية، وشبهة وجود اللحن يف القرآن، وموارد زعموا

يف عود الضمري ـ إىل ذكر موارد َزَعم املستشرقون أنها متثِّل خمالفة القرآن للحقائق 

 العلمية والتارخيية واألدبية الثابتة، وجييب عن كّل واحٍد منها. 

 

 ــــــ الباب اخلامس: القصص القرآني

ئص لقد عمد املؤلِّف ـ ضمن البحث يف مورد أسلوب القصص القرآني، وخصا

قصص القرآن، وأهداف القصص يف القرآن، واحلكمة من ظاهرة التكرار يف 

القصص، واحلرِّية الفنِّية يف قصص القرآن، وجتسيد احلقائق يف إطار القصص، 

واعتبار القصص القرآني معبِّرًا عن أحداث واقعية ـ إىل اإلجابة عن الكثري من 

 إسرائيل، وأبناء آدم، وطوفان الشبهات بشأن القصص القرآني، من قبيل: مصري بين

 نوح، وما إىل ذلك من األمور. 

لقد مّت الفراغ من هذا الكتاب يف مدينة مشهد املقدَّسة، يف يوم اجلمعة املوافق 

هـ.ش(، وتشتمل ملحقاته على 7/4/1381هـ )1423للسادس عشر من ربيع اآلخر سنة 

 185، وبلغ عدد املصادر صفحة 29فهرست تفصيلّي لآليات، وفهرست احملتويات، يف 

 مصدرًا.

 

 ـ يتبع ـ
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الهوامش
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 الشيعي الواقع نقد

 األمل وخيبة األمل بني

 

 الطباطبائي المدرسي حسيند. السيد 

 الوردي عباس عليترجمة: 

 

لقاه الربوفيسور أاخلطاب الذي  يديكم نّصأما نضعه بني 

لثاني، حبضور ا الطباطبائي مطلع شهر تشريني سحسني املدرِّ

 . مونرتيال ـ كنداة يف مدين ،جمموعة من الطلبة املسلمني

ع تداوله اليوم ليس موضوعًا نظريًا، بقدر ما هو تعبري عن واق املوضوع الذي نوّد

ة م تّيار غايبه املذهب الشيعي يف يومنا الصعب هذا. فاحلديث يدور عن تنامي وتقدُّ ميّر

ة ف، على حساب أكثر مدرسة علمير، والتخلُّف، واالحنراف، والتحجُّيف التطرُّ

 بل وأقوى مدرسة فكرية ومذهبية يف العامل اإلسالمي. ة، وعقالني

 سيمة جململ املصاحلبت هذه الظاهرة بالعديد من األضرار اجللقد تسبَّ

د منظومته الفكرية وهي اليوم تهدِّ، هداف السامية اليت قام عليها املذهبواأل

 ع. وترسم صورة قامتة ملستقبل التشيُّ ،والعملية برّمتهاة والنظري

ي : فمنذ العصور اإلسالمية األوىل شهد املذهب الشيعولنبدأ باحلديث تأرخييًا

 ل. َحل والنَِّلغرار ما ظهر يف املذهب السّني وغريه من امِلظهور اجتاهني أو تيارين، على 
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 وهم أحّق، ىل خبالفة النيّبْويرى أن األئمة األطهار هم اأَل ،اجتاه علمي :لاألّو

ف ة سياسيًا وعلميًا ومعنويًا، واملرجع األعلى املسؤول عن بيان العقيدة واملعاربقيادة األّم

 د املعنوي واألخالقي. ويبين هذاْعي األكمل للُبوالتجّلواألحكام، وهم املظهر األبرز 

 الجتاه رؤاه على العقل واالستدالل واالعتدال والتعاطي مع العامل اخلارجي للمجتمعا

 لشيعي، متفاعاًل مع الواقع العلمي والثقايف الذي يعيشه. ا

 لينطلق من العلقة والعاطفة الشديدة جتاه أه ،اجتاه شعيب مجاهريي :واآلخر

براز فضائلهم إو، مادته الفكرية عرب جتليل شخوصهم ، ويستمّديت النيّبب

ويستند يف  .من ظلٍم (ة األطهاراألئّم)له  ضمل بسبب ما تعرَّاستشعار األو ومقاماتهم،

به، وكذلك على مسموعات حتكي فضائلهم  تارخيي خاّص ليٍلحت معتقده على

 املصائب اليت وقعت عليهم. ، وومقاماتهم

 انطوائي متقوقع. وبسبب ما االجتاه الثاني اجتاٌهإّن وخالفًا لالجتاه األول، ف

 فهو ينعكس على ،ذات إطار عقائدي ونظري ،مله من شحنة عاطفية كبريةحي

، مما يدفعه أحيانًا لالصطدام باآلخرين أو اللجوء إىل العنف ،ممارساتهو لوكهس

 اجلسدي. ؛ واللغوي :هْينمَطب

 واملساهمة ــ ،من االجتاهني التعايش جنبًا إىل جنب استطاع كلٌّومبرور الوقت 

 ره ــ يف منو وتطّور الفكر الشيعي. ْوب َدَسحَب لٌّك

 فاالجتاه األول وضع أسس الفكر الشيعي، فيما توّلى االجتاه الثاني إيقاد شعلة

 على مدى قدةها متَّءشكال إبقامن األ شكٍل وحاول بأّي ،حملبة جتاه أهل بيت النيّبا

 فه العديد من األرواح يف بعضكلَّظ، باه لعصور، ومن أجل ذلك اضطّر لدفع مثٍنا

 ألحيان. ا

 هو االتفاق على هل بيت النيّبأتباع أ إن العامل املشرتك الذي جيمع كّل

هذا بالرغم من االختالف يف تقييم  .وحّقهم اإلهلي خبالفة النيّب ،ضائلهم املعنويةف

 جاه هلؤالءاّت وبتبع ذلك حدود الوالية املعنوية اليت يرمسها كلُّ ،خبارملصادر واألا بعض

 حيانًا إىل التصادم بني االجتاهني. أي لعظماء، مّما يؤدِّا
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 ولويةأة األطهار، يرى أّن ونظرًا للتعّلق العاطفي الشديد باألئّم ؛فاالجتاه الثاني

 ما يرده من ب بكّلوبذلك يرحِّص يف الرتكيز على فضائلهم ومقاماتهم، لتشّيع تتلخَّا

 جيل يضيف عليها من ذلك شيئًا ما.  سموعات تروي كراماتهم ومعاجزهم، وكّلم

أتباع أهل البيت أن يسريوا وفق  ثانية يأمل هذا االجتاه من كّل من جهٍةو

العقبات النظرية، كموازين النقد العلمي  ار، ويرجئوروا كما يفكِّيفكِّ، ومنهجه

ق مبسألة أهل البيت. وينسبون أخرى غري ما يتعلَّ جماالٍتإىل اديث، األحو لألخبار

 وقولوا فينا ما شئتم(.  ،هونا عن الربوبيةدًا لرؤيتهم هذه: )نزِّيتأي ،ألئّمةإىل احديثًا 

 رين ودعاة االعتدال والعقالنية يفخنبة العلماء واملفكِّ ّما املنهج األول فيضّمأ

 ومحاية األسس ،أن من واجبهم احلفاظ على املعتقدجملتمع الشيعي. ويرى هؤالء ا

 وتأويل ،وانتحال املبطلني ،حتريف املغالني»ي لـ لفكرية للمذهب الشيعي، والتصدِّا

 فتباع املنهج الثاني لالبتذال والتطرُّأض لكّن هاجسهم األكرب خطر تعرُّ. «جلاهلنيا

 نتيجة تركيزهم على احملّبة والعاطفة الشديدتني.  ؛االحنرافو

 ولطاملا وجدت النخب أن معتقدات وسلوك هذه اجملموعة تتناقض مع األسس

 ورعاية األسس، األمر ،لكالمية واملوازين العلمية، لذا دأبت على دعوتهم لالعتدالا

 وبل غالبًا بالرفض واالمتعاض. لذي ُقا

مي ْللسِّا فإّن التعايش خاليف حاّد طرأ موضوٌعما مل يكن ي ،ذلك مع كّل لكْن

حدهما أ مِدْقحدهما اآلخر، وال ُيأبني االجتاهني كان هو السائد غالبًا، يستوعب 

 ره، أو يهدر دمه. ع، أو يكفِّعلى إخراج اآلخر من دائرة التشيُّ
 اهلل نور القاضي اجلليل والعامل السعيد الشهيد جند :املثال سبيل فعلى

 يف بشّدة ، ينفي×املؤمنني أمري والية عن دْوالذَّ يف مستبساًل كان الذي ،لشوشرتيا

 التفصيلي والكشف احلضوري العلم حنو على اإلمام بعلم االعتقاد «اليوسفية سئلتهأ»

 أيضًا هو والذي ،«ٍمعل ذي من مالتعلُّ»و االكتساب حنو على ال) الوجود حناءأ سائرل

 ليس ذلك ث(، ومعَداحَل أو الواقعة تفاصيل بكافة وليس ،حمدود نطاق على انك

 بسبب ؛الطاهرين ةاألئّم لفضائل املنكر أو ،املكابر أو باملعاند يصفه ْنَم ناكه
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 هذه.  قيدتهع
 صفهاني البارزق اجلليل والفقيه اإليتطاول باإلهانة على احملقِّ ْنكما ال جند َم

 روضات)نساري، صاحب كتاب ا العصر القاجاري، السيد حممد باقر اخلويف

 بسبب ما أورده يف كتابه هذا، يف ذيل حديثه عن سرية احلافظ رجب (؛جلناتا

، فيهاف مؤلِّيف وثاقة واعتبار كتب الفضائل القدمية، وتطرُّ لربسي، من تشكيٍكا

 كالشيخية والبابية.  ب بظهور تياراٍتلذي تسبَّا
 جمموعة تضّم وثيقٍة عدادإفاتي بملؤلَّ السابق الناشر قام العام هذا ربيع يف

 وتدقيقها. مراجعتها بغية ؛لي رسلهاأ هجرتي، وقد قبل هانشرُت قد كنُت قاالتم

 احلافظ حول ،عامًا نيربعأ قبل وحتديدًا ،املقاالت هذه حدىإ يف كتبت وجدتينف

 قيد على يزال ال حينها كان الذي) األميين مةللعاّل كالمًا واقتبست ،الربسي جبر

 فيه الربسي، يشرح احلافظ لسرية سرده طارإ يف غديريته يف وردهأ والذي ،حلياة(ا

 اجلليلة واخلدمات ،قرون مدى على جنب إىل جنبًا عاشا نياالجتاه هذين أن يفك

 ، وقدنقيٍض طريف على الفئتان ْلَزَت مل» أّنه من ع، بالرغمللتشيُّ العلماء مهاقدَّ ليتا

 . «هاأشّد على بينهما احلرب قومت
 رجاءأ يف سوى ،االجتاهني بني يذكر اختالٌف هناك يكن طويلة، مل ولفرتٍة

 النصوص لبعض املوّسع أو املضّيق التفسري يف واملنقوالت، وكذلك املصادر عضب

 وفضائلهم. ةاألئّم مناقب بيان يف والضيق بالسعة أحيانًا عنه ُيعبَّر كان لدينية، والذيا

 هْتباطين، تبنَّ ـ فلسفي حتليٌل رًامؤخَّ ظهر أن إىل احلال هذا على الوضع استمّرو

 لمتثِّ ،جديدة يديولوجياأ اتهطّي يف الفلسفية، حيمل املدرسة ادرّو من شيعية موعةجم

 سابق.  عهٍد يف اشتهرت اليت الشيعية ، اجلماعة«ضةاملفّو» لفكر حياًءإ ما حدٍّ ىلإ
ن م ة أهل البيتها أئّمالوجودية اليت حيتّلن املرتبة إومبقتضى هذه األيديولوجيا ف

رادة إ دون عمليًاسلسلة مراتب عامل الوجود هي مرتبة املشيئة اإلهلية، مبعنى أّنهم جيسِّ

ة ئّمألا ةة ورازقّيتعاىل يف عامل اخللقة. والالزم احلتمي لذلك هو االعتقاد خبالقّي احلّق

كون وما ي اهي والفعلي مبا كان ومامنذ األزل وإىل األبد، وعلمهم الالمتن ،طهاراأل
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 فهم بسائر عامل الوجود. ، وقدرتهم املطلقة وتصرُّهو كائٌن
، أّما ما نشاهده يف يومنا هذا من حماوالت نفي أو إنكار مثل هذه املعتقدات

حلياة ا مل تكتب هلم مستندين إىل كلمات كباٍر ،قوم بها بعض املنتمني هلذا االجتاهي

ن تسطيح م أو ما نالحظه ،فليه طغيان هذا التيار املتطرِّإمدى وصل  ّيأليشاهدوا إىل 

ة االعتقاد الفكرة اليت تستلزم حتمّيممارسات ذكية لتعزيز  اّلإما هي فللفكرة، 

 . درجييًات وتكريسها ،علمهم املطلقو تهم وقدرتهمة ورازقّيئّمة األخبالقّي
 قبل حنو قرنني من الزمن مل نكن نالحظ على الصعيد االجتماعي إىل ما

 ية تستوطنقلِّأل متثِّ ،سوى ضمن حنلة مذهبية خاصة ،فجود مثل هذا التيار املتطرِّو

 رات الواهنةيران، وتتبع وجهًا آخرًا هلذه العقيدة. وبالرغم من املربِّإريتني من قرى ق

 يدركون منافاة ـ وعلى ما يبدوـ هم نأاالجتاه، إاّل تباع هذه أغري املعقولة اليت يسوقها و

 ع الصحيح. الذي يقوم عليه اإلسالم والتشيُّ ،ذه الفكرة مع أصل التوحيده
 فكر ديين مساوي متمحور حول وجود اهلل ّي)أإن الفكر الديين املعاصر 

 شكال فكرة الوحدانية القائمة على تفويضمن األ شكٍل ّيأبحانه( يرفض بس

 ربعة عشر شخصًا بشريًا، يسكنون هذا الكوكب املوسومأفة من موعة مؤلَّجم

 ضمن وجود عابر ،منذ األزل وإىل األبد ،جياد مجيع الكائناتإاألرض، شأن خلق وب

 لزمن، بالرغم من انتهائه إىل اهلل سبحانه، وكذلك شأن رزقهم وتدبري أمر الكونل

 ه. ئجزاأة كاّفب
 نهاية يف «اخلالد الشهيد» كتاب ظهور منذ وحتديدًارة، املتأخِّ العقود ويف 

 نفسه، عن باإلعالن فاملتطرِّ الباطين االجتاه هذا املاضي، بدأ القرن من الرابع لعقدا

 فكاراأل اللتقاء الناس. ونظرًا ةعاّم مامأ معتقداته ظهارإ خيشى كان أن عدب

 هذان رومصاحله قرَّ فاملتطرِّ الراديكالي الشيعي االجتاه ياتمتبّن مع املصاحلو

 بـ بعد فيما رفُع ،جديد نضالّي جاٍهاّت لتأليف ؛واحدة جبهٍة تشكيل الجتاهانا

 . «الوالئيون» أو، «يالوالئ االجتاه»

 يران، وبغيابإوخصوصًا يف السنوات اليت أعقبت الثورة يف ) ومبرور الوقت
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 النشغاهلا بالواقع ؛عن الواقع النظري اليت كانت بعيدًة ،لنخب الثقافية والفكريةا

شاعر م هذا االجتاه ًا على تغيري نظام احلكم آنذاك( استغّلالذي كان منصّب ،لعمليا

جتذيره ، و، لتكريس خطاب املغالني السابقنيالشيعة وعواطفهم جتاه أهل بيت النيّب

 يف بنية اجملتمع الشيعي. 
 يف وبالرغم من وجودنا ،برغم البعد ،من بعضكم وامللفت أنين اليوم قد مسعُت

نهم م ل الشيعة فيه سوى أقلّية قليلة، أّن البعضوال يشكِّ ،سالمّيإوجمتمع غري  دولٍة

  شّقيف ليساهم ؛فةوتشجيع السلوكيات املتطرِّ ،حياول جاهدًا الرتويج للفكر املغالي

لوقت ا ه، ويفيتفاخر مبا أقدم علي ثّم ،بوضع الشيعة مقابل الشيعة ،الصف الشيعي

 لالعتدال ونبذ شفقٍة أمر املسلمني، الذي يدعوهم بكّل ذاته يتجاسر على ولّي

 ف! لتطرُّا
 يقبل ال مبا ديين( يصّر ـ الداخل) والعقيدي الديين املستوى على جاهاالّت هذا إن

 هذا فاملتطرِّ تفسريه أن ، معتربًا«التكوينية الوالية» عليه يطلق ما حمورية على لَدجَلا

 والباطل، احلّق بني الفاصل عالتشيُّ ركانأ من ركٍن أهّم بل ،األساس الركن وه

، النيّب بيت ألهل معاند تفسرٌي معه، فهو فقيتَّ ال أو ،ذلك من دنىأ تفسري كّلو

 فضائل إلنكاره ؛ملعوٌن فهو تهصحَّ يف كيشكِّ املذهب، وَمْن لضروريات خمالفو

 ابي.الوّه أو اليزيدي أو الناصيب أو بالسّني موسوٌم الطاهرين، وهو ةألئّما

 ع الناس وحيملهم علىاخلارج ـ ديين( فهو يشجِّ)وأما على املستوى السلوكي 

 نًاَلوحيملهم على هتكها َع ،سات أكثر من مليار مسلملتجاهر بالرباءة من مقدَّا

 حيدث كما)وأمام أنظارهم  ،حيانًا على مرأى ومسمع منهمأهارًا، وقد حيدث ذلك ج

املصاحل ، واملبادئ األخالقية ام عاشوراء(، متجاوزين بذلك كّلّيأ اهلند وباكستان يف

 على اإلسالم واملسلمني.  األزمان ضراوًة شّدأهو من  يف زمٍن ،اإلسالمية
 ع؟ وأين تريدون أن تأخذوا باملذهب الطاهر ألهل البيت؟ما الذي تفعلونه بالتشيُّ

خلامتة ا األصلي األصيل لإلسالم؟ أليس اإلسالم هو الرسالةع سوى التفسري هل التشيُّو

يعها على مج فقواحللقة األخرية من سلسلة حلقات الرسائل السماوية املمتّدة، اليت تّت
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هلل؟ إذن ما ا هم الطريق إىلؤل األنبياء وأوصياأال ميثِّ ن اخللق؟ ثّمْسمبدأ التوحيد وُح

لون ألولياء ميثِّا بينما أصبح ،لون الطريق اىل اهللالذي جعل األنبياء يف قاموسكم ميثِّ

لفعلي يف عامل ا فة والقدرة على التصرُّة والرازقّية، حبيث نسبتم هلم اخلالقّيالذاتّي

 ،نها حمور الدينم وجعلتم ،يةاألهمِّ م هذه العقيدة كّلُتْيَلْودرجة أنكم َأإىل  ،الكون

 مورًا هامشية فرعية ثانوية؟! أا ما سواه كّلاعتربمت و ،اتهلوّيْوأىل ْوَأو
و حن رشادهإسكوت النخب الثقافية املسؤولة عن تقويم اجملتمع و واليوم، يف ظّل

الوقوف ، والصواب، وسكوت كبار املسؤولني عن التصّدي هلذا النمط من القضايا

الجتاه، ا حاديأضحى أو ،صحر فريدًاأن اجملتمع الشيعي قد أف، يبدو بوجه التطرُّ

 ف. ار املتطرِّيسمع سوى صوت مجهور ذلك التّي من صوٍتفما 
 هل البيتأعتقد وأؤمن أّن سيطرة هذا االجتاه على مذهب أشيعي،  وكمسلٍم

 : إّن التصّدي لذلك االجتاهٍلَجأو َو حماباٍة دون أيِّ ،قولأتهديدًا خطريًا، و ّدَعُي

لى ع ياته اليت يواجههاوأبرز حتّد ،هبات املذّيوَلْوَأىل ْوتقويضه علميًا ال ُبدَّ أن يكون َأو

 الصعيد العاملي اليوم. 
 طبقة أو منازع، وضّم دون رادٍع ،د هذا االجتاه باملسرح العقيدي للطائفةن تفرُّإ

 هم حتتوزجِّ ،ج والفوضويني ومثريي النزاعات واملشاكل إىل مجهورهوالسذَّ ن العواّمم

 ف املذهب خسائرسات، كلَّعلى املقدَّخضر للتطاول عطائهم الضوء األإباءته، وع

 ف إىل اليوم. ة مل تتوقَّمّج
 التدرجيي ـ ن نشري هلا بوضوح هو النمّوأاخلسائر اليت ميكن  إّن من أهّم

 ّننا غادرناأواستحواذه على الفكر الشيعي. وهذا ال يعين  ،خباريالعلين ـ للتيار األو

 ًا طويلة يف تدارسه والبحث فيه،عوامأفنحن منضي  ،كاّل .وأهملناه ،صول الفقهأ

 لقينا به يفأبعاده وجوانبه وأ رثنا العلمي بكّلإخذنا أاخللل يكمن يف أّننا  كّنل

 ة بشباك الدوردنا منظومتنا الفكرية الرائدة والغنّيخباري، وقيَّستنقع الفكر األم

 العصوره ْتَوالذي َط ،ث التارخييَدمن خالل اجلمود والتقوقع على احَل ،التسلسلو

 لغابرة. ا
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: مجال نقولباإل لكْن .زمة جذورًا فكرية ومنهجية عميقةن هلذه األأوال خيفى 

 املبيّن ،وكبار املذهب ،ساطني العلمأملنهج  سبابها خمالفة هؤالء العواّمأبرز أمن  ّنإ

 فراطهم،إخذ اخلرب أو رّده، وأيف  ،والفطنة ،يوالرتّو ،لى االحتياط الشديدع

 نهأفقط ألجل  ؛عربي نصٍّ صرارهم يف االعتماد على كّلإعمى، وتساحمهم األو

 له منزلةتنزِّ وكأّن عربية النّص)ى لو كان جمهواًل سندًا وزمنًا واعتبارًا حّت ،ربّيع

 حوال هو خرب اآلحاد. حسن األأه يف نفضل ما يعتمدوأليكون  ،لقرآن يف رأي هؤالء(ا
 ف ومجودفق وسطحية وختلُّأالناجتة عن ضيق  ،من األمور السلبية األخرى ثّم

غرافية ج وجعله حمبوسًا يف نقاط ،ين به املذهبالركود املزمن الذي ُم ،تقوقع هؤالءو

 ع. عاجزًا عن االنتشار والتوسُّ ،دةحمدَّ
لزمن ا ما قبل قرنني منإىل الذي كان  ،ملاذا يا ترى ينتهى املطاف بهذا املذهب

أن  صعيد الدعوة والتبليغ يف العراق وشبه القارة اهلندية،ة على يشهد قفزات نوعّي

 عاجزًا عن ،لوجيا االتصاالت واملعلوماتوم اهلائل لتكنالتقدُّ يف ظّل ،صبح اليومي

  ؟!دراك الباحثني عن احلقيقة واستقطابهمإعادة جتربته الرائدة، وقاصرًا عن إ
، السكاني، والتقارير الواصلة حصائيات النمّوإيران اليوم تشري إى يف بل حّت

 اليت تعكس حجم االستثمارات واخلطط االسرتاتيجية اليت تستهدف تغيري الواقعو

 صليني من بعض املناطق،ان األوتهجري السّك ،راضيعرب امتالك األ ،لدميوغرايفا

 ع يف ذلك البلد. د مستقبل التشيُّشري إىل أن هناك خطرًا يهدِّت
 يريد ٍهيف ّيأ تكميم جتديدي، وحناول خطاب أّي يمتقد عن نعجز إذن عندما

 صعيد على جديد أّي هناك وليس عواماأل تلو عواماأل متّر ، وعندماينطق مبا عنده نأ

 يف الكتب مئات تصدر ذاته الوقت الشيعي، ويف الفكر صعيد على أو ،ملعرفةا

 أو بداٍعإ ألّي رة، تفتقرمكرَّ واملراثي، مبضامني واملصائب والكرامات ملعجزاتا

 وتقديم ،«لشبهاتا»لـ  التصّدي عن نعجز فكرية، وعندما لطائف أو دقائق أو بتكارا

 ٍفمكلَّ لكّل ًاحّق عنها واإلجابة طرحها دَُّعُيال  اليت سئلةاأل ألبسط املنطقية حللولا

 من مستقى معرفيًا سياقًا نعتمد عاتقه، وعندما على تقع مسؤوليةهي  مناوإ ،بْسَحف
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 العوام بنسج مسبوكًا أو ،اجملهولة أو الضعيفة املصادر بها تضّج اليت خباراأل ناياث

: لنتساءل حلظًة فناتوّق هل . حينئٍذ.املعرفة. ميزان يف قرشًا يساوي وال ،ساطريهموأ

 أن سنأمل هل ترى يا ذلك كّل اخللل؟ بعد موضع ينأماكننا؟ وأ نراوح صبحناأ اذامل

 ؟! أفواجًا أفواجًا اهلل دين يف الناس دخلي
 فحدهم تشرَّأننا قد نبدو سعداء حني نسمع بني احلني واآلخر أن أوامللفت 

 بناءأشخاص من عدد األهو يا ترى هل نعي كم  اعتناق املذهب الشيعي، لكْنب

إىل الذين ساقهم تفسرينا املغلوط للدين  ،عويف عاصمة التشيُّ ،ملذهب الشيعيا

 يف ذات الفرتة؟  احلّقالحنراف عن الصراط ا
 أحد الكبار، أو أحد يبادر عليه، ومل هو ما على احلال استمّر إذن، لو

 عاتقه على ويأخذ ،املعنوية أو الفكرية الرموز أحد املعتربة، أو العلمية لشخصياتا

 تدرجييًا نشهد أن ًاجّد احملتمل ف، فمنواملتخلِّ فواملتطرِّ راملدمِّ التيار هلذا لتصّديا

 يضّم اهلند يف للشيعة مركز أكرب وهو) احليدرآبادي عالتشيُّ ظاهرة ستشراءا

 ال حسنة عليٍّ حّب»: |األخبار، كقوله لبعض مغلوطًا تفسريًا ىتتبّن شيعية كثريةأ

، والعبادات املناسك هملواأو ،املنكرات فعل باحواأ حيث ،«سيئة معها ضّرت

 بالوالية كاملتمسِّ بني قرنوا حيث ،بذلك متفاخرين، ينَلَع بشكٍل ،وغريها الصالةك

 عليها ْتنصَّ اليت العبادية ركاناأل أهّم اضمحالل وبالتالي ،الصالة( تارك بنيو

 شعار تعترب والكفر، واليت مياناإل بني فاصاًل حّدًا لتشكِّ واليت ،اإلسالمية لشريعةا

، والشعائر الطقوس بعض هيمنة حتت هاءوحدتهم، وانضوا ورمز وعنوانهم ملسلمنيا

 أو الشهداء سيد أو الطاهرة يقةللصدِّ خالصاإل» أو ،«الوالية» بـ اليوم تعرف باتت ليتا

 ىلإ فشيئًا شيئًا لتستحيل ،تكريسها وحماولة ،«أمجيعن( عليهم اهلل سالم) األمر لّيو

 من الناظر أن درجةإىل  ،دعاماته من دعامة وأبرز ،املذهب شعائر من شعريٍة هّمأ

 يف بالغة صعوبًة املستقبل يف جيد قد والطقوس الشعائر هذه إىل اإلسالم دائرة ارجخ

 كرب. األ اإلسالمي اجملتمع وبني اجملتمع هذا بني مشرتك عامٍل على لعثورا
، ل املنطقةف هذا فال نستبعد أن تتحوَّيقاف حريق اجلهل والتخلُّإ وما مل يتّم
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 مفهوم ْتَلمثَّ ،طاهرة نقّية عقالنية رفيعة لصورٍةليت كانت يومًا ما تشهد جتسيدًا ا

 ينتشر يف ،ل هذه البقعة إىل شبه جزيرة هنديةسالم، أن تتحوَّهل البيت عن اإلأ

 تباع جتري خلفه. أشياع وأمنهم  لوهية، ولكلٍّعي النبّوة أو األمن مدَّ رجائها مئاٌتأ
 تشار يف اخلارج منع قبل عشرين عامًا يعيش حتّدي االنوحينما كان التشيُّ

ن م ي مظاهر التطّرف واجلهل والتسطيح والسعي حلبس املذهب يف الداخلهة، وتفّشج

لى ع طراف مل تكن جتد يف نفسها القدرةأبواسطة  وغالبًا ما كان يتّم)أخرى  جهٍة

طراف أ يات، أو أطراف كانت تلهث وراء الشهرة وكسب اجلماهري، أومواجهة التحدِّ

يعها يف مج نفسية، فساهمت ألسباب شخصية ودواٍع ؛االنتقام من الثورةكانت تنوي 

إلسالم ل ف والتسطيح العلمي، على حساب املصلحة العلياتكريس اجلهل والتطرُّ

عصار من إلا فلرمبا ميكن الوقوف بوجه ،مع نفسي ُتْلوتأمَّ وقفُت لطاملا ،والتشّيع(

اليت  ،العقالنيةو من االعتدال إىل شيٍء حياء الفكر الثقليين، وبالتالي العودةإخالل 

 الربوجردي.  السيدجواء مدرسة قم يف عهد أكانت تسود 
 واستقصاء ،ع املصادرعامني كاملني يف تتبُّ ُتْيوانطالقًا من هذه الفكرة قَض

 إصابيت يف عيين ب ما أراه، لكّنَسع حَبحيتوي حقيقة التشيُّ للخروج بكتاٍب ؛ملواّدا

 ثبتتأقول: إّن التجربة أ وبصراحٍة متام املشروع. لكْنإدون  ْتالعام حاَل داية ربيع هذاب

 طمح إليه. أ ملا كنُت ٍرَثَأ طأ هذه الرؤية، فإّني اليوم ال أجد يف األفق أيَّخ
 فكرًا وممارسًة، ،عالذين استحوذوا اليوم على التشيُّ ،ار املنحرفتباع التّيأإن 

 رشاد مرشد،إوكهم صدًى، ال تثنيهم فتوى عامل أو لولس ،صبح لكلمتهم نفوٌذوأ

 مواعوا بهم، كمَّوتدرَّ ،ج من الناسذَّيسوا من ذوي الرأي واحلوار، استمالوا السُّل

 فواه املخالفني بكل الوسائل، فال يكاد من العلماء أو زعماء الفكر الشيعي منأ

 ار أو الوقوف بوجهه. د نفسه اليوم قادرًا على ردع هذا التّيجي
 أو ظهور نسق فكري ،ٍر ماوهذا الواقع قد يقطع لدينا األمل يف حصول تطوُّ

 قًا ومشواًل، وأقدر على العودة بالواقع احلالي إىل عهد العقالنيةيعي أكثر تألُّش

ع توقَّأ من عمري، وال ْتحصول ذلك يف السنوات اليت بقَي ال أظّن االعتدال، على األقّلو

 يف عهدكم أيضًا. حصوله



 

 

 أّي زنبقة يف مهّب الريح؟

 نقد مصطفى َمَلْكيان

 

 د. أمير صائمي

 حسن الهاشميترجمة: 

 

يف كتابة نقد على أحد  «نقد كتاب»عندما استجبُت لرغبة الزمالء يف جملة 

الكتب املطبوعة مؤخَّرًا، عقدت العزم على ختصيص نقدي ألحد الكتب اهلاّمة 

يف مهّب الريح »لفضيلة األستاذ مصطفى َمَلْكيان، وهو كتابه الذي حيمل عنوان 

الكتاب وآراء األستاذ َمَلْكيان، تعود . فبغّض النظر عن أهمِّية وقيمة «وحارس الزنبقة

رغبيت يف كتابة نقد على كتاب َمَلْكيان إىل يقيين وعلمي بأن األستاذ َمَلْكيان على 

املستوى الشخصي يرحِّب بالنقد العلمي، خالفًا للكثريين من األفاضل الذين يضيقون 

ّسة إىل الرتويج ذرعًا بالنقد. ويف اعتقادي فإن املناخ الفلسفي يف إيران حباجة ما

 للكتابات النقدية ذات الطابع األكادميي.

وعلى الرغم من معرفيت اجليدة بشخصية األستاذ َمَلْكيان، عرضُت عليه 

منه ـ لإلنصاف ـ تشجيعًا كبريًا،  رغبيت يف كتابة نقد على كتابه املذكور، فلمسُت

خلطوة أن تعمل على وقد سرَّه ذلك كثريًا، وعبَّر عن ذلك قائاًل: إن من شأن هذه ا

إشاعة ثقافة النقد واحلوار. ومن هذه الناحية أجد من واجيب اإلشادة بهذا املوقف 

املشهود لسماحته. إن الرتحيب واالنفتاح على النقد وعدم التشّبث برأيه اخلاّص من 

                                                      
IPM
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السمات اليت متّيز األستاذ َمَلْكيان، وترفعه فوق أقرانه من املفكِّرين، وجتعله يف 

 لشأن مثااًل وأسوة وقدوة لآلخرين.هذا ا

أما السبب اآلخر الذي يدفعين إىل كتابة هذا النقد فيكمن يف الفرصة 

واملساحة اليت تتوفَّر لي يف هذا النقد لبيان آرائي املختلفة عن آراء األستاذ مصطفى 

 َمَلْكيان ـ الذي كان لي شرف التعرُّف عليه منذ سنوات طويلة ـ بأسلوٍب واضح. 

يف مهّب »ّي االعرتاف قبل كّل شيء واإلذعان بأّنه ال َشكَّ يف كون كتاب وعل

من الكتب املمتعة، واجلديرة بأن ُتقرأ؛ حيث يشتمل على  «الريح وحارس الزنبقة

الكثري من املوضوعات املتشّعبة، من مسائل الدين إىل علم النفس، ومن الرتبية 

لسلوك إىل احلرِّية والبصائر اخلالصة، والتعليم إىل نهج البالغة، ومن السَّْير وا

واملفعمة باالهتمامات النبيلة واإلنسانية. بل إنين أجد نفسي منسجمًا ومتَّفقًا مع اجلزء 

األهّم واهلدف الرئيس من الكتاب، حيث إن بعض الروايات املأثورة يف الدين واجلمود 

مان األخالق والعدالة على الظواهر تتجاهل اآللّيات واألدوات الدنيوية للدين يف ض

 واحلرِّية، ومن هنا فإنها حتتاج إىل إعادة صياغتها. 

ومع ذلك يبدو أن أهّم اإلشكاالت اليت يعاني منها هذا الكتاب هو أنه عبارة 

عن نصٍّ مّت تنزيله من سلسلة من احملاضرات املسجَّلة يف أشرطة الكاسيت، وبذلك 

الذي ورثناه على ما يبدو من أعمال الدكتور  فإن هذا األسلوب يعّد استمرارًا للتقليد

احملاضرات اليت ألقاها يف ونشر طباعة ب، حيث أخذ بعض املهتمِّني &علي شريعيت

األوساط العاّمة. ومن هنا ال يسعنا أن نتوقَّع الدّقة والتناغم الذي ُيرجى من الكتاب 

الدّقة والتناغم والبالغة الذي يتعهَّده مؤلِّفه من البداية إىل النهاية، مدفوعًا بهوس 

 واالنسجام.

فعندما يتّم التطّرق يف هذا الكتاب إىل تاريخ الفلسفة ال نرى أّي إحالة إىل 

املصادر واملراجع يف األعّم األغلب. كما أن القسم األكرب من هذا الكتاب عبارة عن 

تحمَّل املسؤولية مسائل ُأعيد تكرارها لعّدة مّرات، وهو ما تنبَّه إليه الناشر، وقبل أن ي

 يف هذا االجتاه.

وكما سوف أبيِّن الحقًا فإن بعض املسائل الفلسفية املطروحة يف هذا الكتاب 
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 .(1)ليست دقيقة

وأحيانًا تبدو املسائل املطروحة يف حماضرتني خمتلفتني متعارضة حَبَسب 

أبدًا ما  الظاهر )ولألسف الشديد فإن تاريخ أغلب احملاضرات غري حمدَّد(، ومل يتَّضح

إذا كان هذا التعارض ـ كما أتوقَّع ـ يعود إىل تغّير موقف الكاتب ورأيه يف الفرتة 

الفاصلة بني حماضرٍة وأخرى، أم أنه جمرَّد تعارض ظاهري ميتلك األستاذ َمَلْكيان 

 .(2)طريقًا حللِّه

وأحيانًا يكون التبويب املطروح يف حماضرة ملوضوٍع ما خمتلفًا عن التبويب 

 .(3)خر املطروح لذات املوضوع يف حماضرٍة أخرىاآل

ولذلك من غري السهل علينا أن ننسب نظرّيًة منسجمة لألستاذ َمَلْكيان من 

 خالل جمرَّد االستناد إىل هذا الكتاب. 

وبشكٍل عام فإن اهلدف الرئيس الذي يهدف إليه األستاذ مصطفى َمَلْكيان، 

ذا الكتاب، هو التأكيد على أن التديُّن من خالل خمتلف حماضراته املنشورة يف ه

التقليدي يعاني الكثري من املشاكل، ومن هنا يتعيَّن على اإلنسان املعاصر أن يبحث 

 كبديٍل عن التديُّن التقليدي. «املعنوّية»عن 

إن بعض املشاكل اليت يعاني منها الدين التقليدي من وجهة نظر األستاذ 

اهّية سابقة؛ ومنها ما حيتوي على ماهّية الحقة إىل حدٍّ َمَلْكيان؛ منها ما حيتوي على م

 ما.

ومرادي من املشاكل من النوع األول هي املشاكل اليت يرى األستاذ َمَلْكيان 

تديُّن تقليدي نتعاطى  أننا نراها على حنٍو سابق، وهي على طبق القاعدة تشمل كّل

 معه.

يتعاطى معها ديٌن خاّص؛ ومرادي من املشاكل من النوع الثاني هي تلك اليت 

بسبب نصوصه املقدَّسة؛ أو بسبب تارخيه اخلاّص. ومن هذا النوع مشاكل من قبيل: 

االفتقار إىل الوثاقة التارخيية للنصوص املقدَّسة لدين بعينه، أو املشاكل األخالقية ـ 

 العلمية للتعاليم احملدَّدة لدين خاّص.

ن هذا القبيل بشأن اإلسالم رمبا كان لدى األستاذ َمَلْكيان مشاكل م



  

 

هـ 1437م ـ  2016ــ ربيع وصيف  43ـ  42ــ السنة احلادية عشرة ــ العددان  معاصرة نصوص  

221 

واملسيحية، رغم أن البحوث اليت يطرحها األستاذ َمَلْكيان بهذا الشأن هي يف العادة؛ 

 وألسباب واضحة، عاّمٌة للغاية.

 ولن أحتّدث يف هذا املقال عن هواجس وخماوف من هذا النوع.

تاذ إن من بني املشاكل اليت يعاني منها الدين التقليدي من وجهة نظر األس

َمَلْكيان، واليت أشار إليها مرارًا، وهي من نوع املشاكل ذات املاهّية السابقة، هي أن 

 التديُّن التقليدي؛ بسبب طبيعته التعّبدية، ال ينسجم مع العقالنية.

ويف ما يتعلق بالقسم األّول سوف أستدّل على عدم كفاية برهان األستاذ 

تقليدي على حنٍو سابق، وإن رؤيته يف هذا املوضوع َمَلْكيان على إثبات معاناة التديُّن ال

 على أساس اآلراء املعرفّية املعاصرة ليست صحيحة.

ويف القسم الثاني سوف أسعى باختصاٍر إىل بيان ما هو مراد األستاذ َمَلْكيان 

عند األستاذ  «املعنوّية»بوصفها بدياًل عن التديُّن، وسوف أثبت أن مفهوم  «املعنوية»من 

 يان ليست مفهومًا منسجمًا. َمَلْك

 

 ــــــ ـ استنكار التعبُّد1

يذهب األستاذ مصطفى َمَلْكيان يف تفكريه إىل أن التديُّن التقليدي يقوم حتمًا 

اخلصيصة الثابتة للعصر احلديث، واليت ال »على حدٍّ من التعّبد. يف حني أنه يرى أن 

هي عدم وجود موضع للتعبُّد فيه من اإلعراب. وقد أشار إىل ذلك يف  ،«عنه تنفّك

أكثر من سبع مواضع من كتابه بعبارات متقاربة )وشبيهة بالنّص الذي سنذكره 

 «املعنوية». ويف مواضع أخرى من الكتاب يرى أيضًا أن رفض التعبُّد من لوازم (4)أدناه(

 . (5)«احلياة األصيلة»و

إن العنصر األول الذي مييِّز احلداثة هو استدالليتها. وهذا األمر ال ينسجم مع »

تعّبدية الفهم التارخيي التقليدي للدين التارخيي. إن االستدالل ال يتناغم مع التعّبد. إن 

، «ما هو الدليل على ذلك؟»، وعندما تسأل: «إن )أ( هو )ب(»التعّبد هو الذي يقول: 

. ومبقدار عدم اقتناعك بهذا النمط من «يقول: إن )أ( هو )ب(( xألن )»يقال لك: 

االستدالل تكون أقرب إىل احلداثة، ومبقدار انسجامك مع هذا النوع من االستدالل 
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إن )أ( »تكون أبعد من احلداثة. فإن اإلنسان احلداثوي يرى مغالطة كربى يف القول: 

 . (6)«نمط الصحيح لالستدالل. فليس هذا هو ال«(xهي )ب(؛ ألن هذا هو ما يقوله )

. يف االستدالل املعترب منطقيًا «Qهو  Pإن »ُخْذ بنظر االعتبار االستدالل القائل: 

(valid يكون صدق املقّدمة )P  ضامنًا لصدق النتيجةQ مبعنى أنه ال ميكن أن ،

كاذبة. يف علم املنطق ُيصطلح على  Qصادقة، ويف الوقت نفسه تكون  Pتكون 

 ري املعتربة باملغالطات أيضًا.الرباهني غ

يقول: إن ( xإن )»صحيٌح ما يقوله األستاذ َمَلْكيان، من أن االستدالل القائل: 

ليس معتربًا من الناحية املنطقية، ومع  «)أ( هو )ب(، وعليه جيب أن يكون )أ( هو )ب(

ك ذلك علينا أن ال نغفل أن ال شيء من الرباهني االحتمالية واالستقرائية، وكذل

الرباهني القائمة على أفضل التفاسري، معترٌب من الناحية املنطقية؛ إذ من احملتمل أن 

 تكون مقّدمات هذه الرباهني صادقة، ويف الوقت نفسه ال تكون نتائجها صادقة.

إن مجيع الشواهد العلمية تقول: إن )أ( »فعلى سبيل املثال: إن االستدالل القائل: 

ليس استدالاًل معتربًا من الناحية  «)أ( هي )ب( هو )ب(، وعليه جيب أن تكون

 املنطقية؛ إذ إن صدق املقدمة ال ُيثبت صدق النتيجة.

إن جتربيت اإلدراكية تقول: إن املرآة »وعلى غرار هذا الربهان الربهان القائل: 

، هو غري معترب من الناحية املنطقية أيضًا؛ ألن «أمامي؛ فيجب أن تكون املرآة أمامي

 قّدمة هنا ال يثبت صدق النتيجة أيضًا.صدق امل

تقوم على القول بأن  «عناصر احلداثة اليت ال ميكن اجتنابها»وعليه لو كانت 

مجيع براهني الفرد املعاصر واحلداثوي جيب أن تكون معتربة من الناحية املنطقية إذن 

على األدّلة  جيب على الفرد احلداثوي عندئٍذ أن يعترب مجيع العلوم التجريبية القائمة

االحتمالية واالستقرائية، وكذلك األدلة اليت تقوم على أساس أفضل التفاسري، من 

 املغالطات واألدّلة غري املعقولة، بل وعليه أن ُيشكِّك حّتى يف وجودها اخلارجي أيضًا.

إن العناصر احلداثوية »إال أنه ال ميكن القبول يف األساس بهذا االّدعاء القائل: 

 تستلزم إنكار العلوم التجريبية املعاصرة. «ميكن اجتنابهااليت ال 

وعلى هذا األساس؛ ولكي ال ننسب هذا االّدعاء العجيب والغريب إىل األستاذ 
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جيب أن ال يذهب بنا التصوُّر إىل أن مراده من االستدالل هو أن  ،مصطفى َمَلْكيان

لة املعتربة من الناحية املنطقية يعمل الفرد لتربير معتقداته على االستفادة من جمّرد األد

فقط، بل إن االستدالل املنشود لألستاذ َمَلْكيان جيب أن نراه من السعة حبيث يشمل 

حّتى األدلة األخرى، ومن بينها األدّلة االحتمالية واالستقرائية والقائمة على أفضل 

 التفاسري أيضًا.

رد احلداثوي من هنا جيب أن نفهم خصيصة االستدالل على أساس أن الف

يطالب باألدلة إلثبات ما يذهب إليه من املعتقدات، وأن تقوم هذه األدلة بإضفاء 

املعقولية على معتقداته، ال أن تعمل على ضمان صدق تلك املعتقدات من خالل 

 )افرتاض صدق املقّدمات(.

 فلو جعلنا هذا الفهم من االستداللية هو املالك كان اّدعاء األستاذ َمَلْكيان ال

ال ميكن أن يكتسب معقوليته من  «)أ( هو )ب(»حمالة عبارة عن أن االعتقاد بأن 

 .«( هو الذي يقول بأن )أ( هو )ب(xإن )» :طريق االعتقاد القائل

ولكننا إذا أردنا أن نفهم اّدعاء األستاذ َمَلْكيان على هذه الشاكلة سوف 

صلح أن يكون دلياًل ينهض يدهشنا أن ال جند يف أيِّ موضٍع من مواضع الكتاب ما ي

 لصاحله.

ورمبا كان أقرب شيء يشكِّل ما ُيشبه االستدالل على هذا االّدعاء املذكور 

إن اإلنسان املتعّبد متعّبٌد لألوامر الصادرة عن الغري، والذي يكون غريه هو »قوله: 

ه، الذي ُيصدر األوامر له، أما اإلنسان االستداللي فهو الذي يكون حاكمًا على نفس

 . (7)«وينصاع ألوامره، ويكون مطيعًا ملا يصدر عن قناعته

االنصياع »ولكي نفهم استدالل األستاذ َمَلْكيان جيب أن نفهم ما هو املراد من 

 قبيحًا من الناحية املعرفية؟ «االنصياع ألوامر الغري»وملاذا يعترب  ؟«ألوامر الغري

ألن  ؛Pأن يؤمن الفرد بقضية مثل:  «االنصياع ألوامر الغري»رمبا كان املراد من 

االنصياع ألوامر »صادقة. لكْن ملاذا جيب القول بقبح  Pشخصًا آخر قال: إن القضية 

 من الناحية املعرفية؟! «الغري

لنفرتض أننا نعلم أن الشخص الفالني صاحب ختصُّص يف جماٍل علمي معّين، 
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التصديق مبا يقوله يف ذلك وأنه موثوق يف جمال ختصُّصه، فلماذا يكون االعتقاد و

 اجملال التخصُّصي خطًأ من الناحية املعرفية؟!

قد نذهب إىل القول بأن مراد األستاذ َمَلْكيان هو أننا عندما ال نعلم بأن اآلخر 

 موثوق يف جمال من اجملاالت العلمية جيب أن ال نعتمد على كالمه. ولكْن ملاذا؟

بأن اإلنسان العقالني يعتمد على قواه فمن الطبيعي جّدًا أن نذهب إىل القول 

العقالنية واإلدراكية واملعرفية. وبعبارٍة أخرى: إن اإلنسان العقالني حيث تقول له 

أمامه يستنتج أن هناك مرآًة أمامه. إن للتجربة اإلدراكية  إن مرآًة :جتربته اإلدراكية

 «احلداثوية»النية أو سلطانًا على اإلنسان العقالني. يبدو أنه ال ينقص شيٌء من العق

لدى اإلنسان حتت سلطة وتأثري التجربة اإلدراكية. إذن فلماذا جيب علينا أن نرى فرقًا 

بني اخلضوع لسلطان التجربة اإلدراكية وبني اخلضوع لسلطان الشخص العقالني 

 اآلخر، واعتبار أحدهما من لوازم العقالنية واآلخر مناقضًا للعقالنية؟!

حباجة إىل  ،لكي نتعرَّف على العامل ؛سلوٍب مقنع على أّننايستدّل آلستون بأ

االعتماد على قوانا املعرفية والعقلية، دون أن يكون لدينا دليٌل موثوق على ضرورة 

. فإذا كان يتعيَّن عليَّ االعتماد على قواي املعرفية، مع االلتفات إىل (8)االعتماد عليها

والقوى املعرفية لآلخر، فلماذا ال جيوز لي  عدم وجود فرق جوهري بني قواي املعرفية

. وبعبارٍة أخرى: ما هو القبيح يف اخلضوع (9)االعتماد على القوى املعرفّية لآلخر؟!

 ، مبعنى الرضوخ ألوامر القوى املعرفية لآلخر؟!«أوامر الغري»واالنصياع لـ 

ا السؤال، حياول األستاذ َمَلْكيان يف موضٍع من كتابه أن يقدِّم جوابًا عن هذ

من املمكن بطبيعة احلال أن يقال بعدم وجود دليل على املصدرية »وذلك إذ يقول: 

املعرفية للحّس والشهود والعقل، مبعنى كونها من القوى االستداللية. واجلواب عن 

ذلك: أجل، ال ُبدَّ من القول يف املآل بعدم امتالكنا دلياًل على هذه األمور، ولكّننا يف 

مل نعَثْر على ما يعارضها... إن املصادر الدينية تقول أشياء مناقضة، وال الوقت نفسه 

متتلك ما يعمل على إصالحها ذاتّيًا. وبطبيعة احلال فإن احلّس أيضًا يقول بعض 

األشياء املناقضة، إاّل أنه على حدِّ قول علماء املعرفة ميتلك ما يعمل على إصالحها 

 . (10)«ذاتّيًا
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ليس كافيًا، بل رمبا يتجاهل السؤال الرئيس موضع البحث إال أن هذا اجلواب 

 أيضًا.

 ؛: يف ما يتعلَّق خبصوص التجارب اإلدراكية ال حيصل إصالح ذاتي لزومًافأّواًل

: ميكن حبسب األصول أن تصطدم استنتاجات كّل مصدر معريف ومن جهٍة أخرى

ويف بعض املوارد  )مبا يف ذلك عقالنية اآلخرين( مع استنتاجات مصدر معريف آخر،

 يعمل بعضها على إصالح بعضها اآلخر.

ضاف إىل ذلك أن استنتاجات كل مصدر معريف قد تصطدم أيضًا ببعض ُي

االستنتاجات األخرى لذات هذا املصدر املعريف، وبالتالي تعمل على تصحيحها يف بعض 

 املوارد.

على أساس  ومن هذه الناحية ال يوجد اختالف جوهري بني اإلميان واالعتقاد

 القوة املعرفية للشخص وبني اإلميان واالعتقاد على أساس القوة املعرفية لآلخر.

إاّل أن األهّم من ذلك أننا عندما نقول: إن التجربة اإلدراكية متنحنا الدليل إمنا 

(، وأن الشخص العقالني ما دام defeasibleنريد بذلك أنها متنحنا دلياًل قاباًل للنقض )

( ميكن له االعتماد على جتربته اإلدراكية. وبعبارٍة defeaterارضًا )ال يشكل مع

أخرى: إن الدليل الذي يقدِّم لنا جتربة إدراكية ميكن نقضه، وإذا مّت نقضه ال 

 يستطيع بعد ذلك أن يضفي املعقولية على معتقداتنا.

فعلى سبيل املثال: لو علمُت أنين واقع حتت تأثري دواء يؤّدي إىل الَوْهم سوف يتّم 

نقض الدليل الذي مينحين جتربة النظر، وبعد ذلك ال تعود جتربة النظر تضفي 

املعقولية العتقادي. وعلى حنٍو مشابه جند أن الذين يقولون: إن أقوال اآلخرين توفِّر لنا 

حلال القول بأن هذا الدليل قابٌل للنقض. وبعبارٍة أخرى: إن دلياًل يريدون بطبيعة ا

( يقول: إن )أ( هو x)»من طريق االعتقاد بأن  «)أ( هو )ب(»االّدعاء بأن االعتقاد بأن 

يكتسب املعقولية ما دام ال يوجد هناك ما يعارضه. ال َشكَّ يف أن املعارض  «)ب(

 ميكنه أن يزيل معقولية االعتقاد.

إن التعبُّد حَبَسب األصول يتعارض مع »لفصل بني االّدعاء القائل: ولكْن جيب ا

التعبُّد من خالل وجود املعارض يتنافى »وبني االّدعاء القائل بأن  «العقالنية احلداثوية
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واضح، وال خيتص  صادق بشكٍل . فاالّدعاء الثاني هو اّدعاٌء«مع العقالنية احلداثوية

ما أن االعتماد على التجربة اإلدراكية مع وجود بالتعّبد على حنو خاّص أبدًا. ك

االعتماد على الشهود والرؤية الباطنية فإن املعارض يتنافى مع العقالنية أيضًا. وهكذا 

 يف حال وجود املعارض يتنافى مع العقالنية أيضًا.

إاّل أن اّدعاء األستاذ َمَلْكيان، كما يتَّضح من مجيع مواضع الكتاب، هو 

ول. وبعبارٍة أخرى: إن كلمة األستاذ َمَلْكيان ال تقتصر على جمّرد القول االّدعاء األ

بأن املصدر املعريف )مبا يف ذلك النصوص الدينية( يفقد القدرة على إثبات نفسه عند 

وجود املعارض، بل يذهب يف اّدعائه إىل خطأ االعتماد على املصادر الدينية، طبقًا 

سان احلداثوي شديد النزوع إىل االستدالل، وهو اإلن»لألصول والقواعد؛ وذلك ألن 

. إن اخلضوع للّقوة املعرفية للغري (11)«متنصِّل عن التعبُّد مبقدار نزوعه إىل االستدالل

عندما يكون هناك ما يعارضها إمنا يكون من القبح والسوء مبقدار ما إذا كان 

س فإن اّدعاء الذي هناك معارٌض للخضوع إىل أمر إدراكنا الذاتي. وعلى هذا األسا

يرى عقالنية اخلضوع واالنصياع ألوامر القّوة اإلدراكية لآلخر هو أنه عندما ال يكون 

 ميكن أن يكون اخلضوع للقّوة اإلدراكية للشخص اآلخر عقالنيًا. هناك معارٌض

والسؤال اهلاّم هو: عند افرتاض عدم وجود املعارض ما هو الفرق بني اخلضوع 

 خلضوع ألمر القوة املعرفية للذات؟ألمر عقل اآلخر وا

إن هذا هو السؤال الذي ال جييب عنه األستاذ َمَلْكيان مطلقًا. وعلى هذا 

األساس فإن جمّرد االستدالل يف هذا الكتاب على عدم معقولية التعّبد، أي 

 ال يبدو مكتماًل.  ،«االنصياع واخلضوع ألوامر الغري»االستدالل على أساس قبح 

ولكي ُيثبت األستاذ َمَلْكيان تنكُّر اإلنسان العقالني للتعّبد، مبعنى أنه لكي 

ال ميكن أن يكتسب معقوليته من  «أن )أ( هو )ب(»ُيثبت االّدعاء القائل: إن اإلميان بـ 

، قد سلك طريقًا يف غاية «( هو الذي يقول بأن )أ( هو )ب(xأن )»طريق اإلميان بـ 

رفيت قلَّما ميكن العثور يف األبستيمولوجيا املعاصرة على التعقيد؛ إذ يف حدود مع

 فيلسوف يتقبَّل مثل هذا االّدعاء.

ولتوضيح ذلك ال ُبدَّ من القول: إن هذا املوضوع ُيبحث يف األبستيمولوجيا 
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(. إننا يف حياتنا اليومية كثريًا ما testimonyاملعاصرة حتت عنوان املعرفة البيانية )

اآلخرين وبياناتهم على نطاق واسع، فالتالميذ يعتمدون على أقوال  نعتمد على شهادات

األساتذة واملعلمني، واملعلمون واألساتذة بدورهم يعتمدون على الكتب واملصادر اليت 

كتبها غريهم، والعلماء يعتمدون على تقريرات أقرانهم من العلماء اآلخرين. كما أننا 

ليت حتدِّد لنا ما الذي يتعيَّن علينا شراؤه أو تناوله يف التاريخ واجلغرافيا ويف خياراتنا ا

ويف غري ذلك من املوارد األخرى نعتمد على نصائح وأقوال اآلخرين. لسُت أعهد 

أبستيمولوجيًا معاصرًا ُينكر إمكان أن تكون الشهادة والبيِّنة دلياًل على االعتقاد 

 مورد االستشهاد.

بستيمولوجيا البيانية بشأن نوعية الدليل نعم، هناك اختالٌف هاّم بني علماء األ

الذي يوفِّر البيان والشهادة، وعلى أساس هذا االختالف يتّم تقسيم علماء 

 األبستيمولوجيا البيانية إىل قسمني: التحويليون؛ وغري التحويليني. 

فعلى سبيل املثال: جند فليكر وإدلر ينضويان حتت القسم األّول، بينما يندرج 

 .(12)ضمن القسم الثاني بريغ وفولي

يذهب غري التحويليني إىل اعتبار الشهادة والبّينة مصدرًا معرفيًا مستقالًّ، 

ويعتقدون أن سامع الشهادة ال حيتاج يف اعتماده على الشهادة إىل القطع بأن صاحب 

ثور الشهادة يتمتَّع بالوثاقة. ونذكر لذلك مثالني: ال َشكَّ يف أنك قد احَتْجَت يومًا يف الع

على عنوان إىل أن تسأل شخصًا مستطرقًا عن ذلك العنوان، كما لو كنَت تبحث عن 

مكان مدرسٍة مثاًل، وقال لك ذلك الشخص: إنها تقع يف نهاية الشارع. يقول غري 

التحويليني من األبستيمولوجيني: حّتى إذا مل تقطع بوثاقة ذلك الشخص ميكن 

 إميانك وتصديقك بأن املدرسة تقع حيث أشار. لشهادته وبّينته أن تشكِّل دلياًل على

يف املثال الثاني نفرتض أن باحثًا بشأن املريخ، حمّبًا لالستطالع، صادف أثناء 

حبثه شيفرًة توصَّل من خالهلا إىل كشف حمتواها بعد حلِّها، وكان احملتوى يقول: 

ولنفرتض . «إن كوكب املريخ كان حيتوي على كائناٍت عاقلة يف العصر الكذائي»

أنه مل يكن لدينا أّي شاهٍد علمي على نقض هذا االّدعاء. أال جيب القول: إن هذه 

الشيفرة توفِّر لنا دلياًل لقبول مضمونها القائل بوجود كائنات عاقلة كانت تعيش على 
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 سطح كوكب املريخ يف تلك املرحلة؟

مات يذهب غري التحويليني من علماء األبستيمولوجيا إىل القول بأن كل

الكائنات العاقلة توفِّر لنا دلياًل للتصديق واالعتقاد مبضمون الشيفرة؛ ألن عقالنية 

اآلخرين ميكن هلا ـ مثل قّوتنا اإلدراكية متامًا ـ أن تكون مصدرًا معرفيًا بالنسبة 

. وكما تقدَّمت اإلشارة ـ بطبيعة احلال ـ فإن االعتماد على عقالنية اآلخرين ال (13)لنا

د اآلخر بشكٍل أعمى، بل إن الفرد إمنا ميكنه االعتماد على قول اآلخر ما يعين تقلي

 دام خاليًا من املعارض. 

ومن ناحيٍة أخرى يصرُّ التحويليون من األبستيمولوجيني على أن اآلخرين ال 

يشكِّلون مصدرًا معرفيًا مستقالًّ بالنسبة لنا، ولكي نتمكَّن من تصديق شهادة 

ر جيب أن تكون لدينا أدّلة مستقّلة تثبت وثاقة الشاهد. فإذا كانت األخر على حنو مربَّ

هناك أدّلة مستقّلة عن الشاهد تثبت وثاقته ميكن عندها أن نعترب شهادته دلياًل 

معرفّيًا ميكن االعتماد عليه وتصديقه. وعلى هذا األساس فإن مصدر دليلنا للتصديق 

يل الذي ُيثبت وُيربِّر صّحة اعتمادنا على هذه بالقضية املشهود هلا يعود بالتالي إىل الدل

ة حنصل وَّل يف نهاية املطاف إىل حجِّية مستقّلالشهادة. ومن هنا فإن احلّجة البيانية تتح

 عليها بشكٍل مستقّل عن الشهادة والبّينة.

ورغم أننا ال جند يف كتاب األستاذ َمَلْكيان ما يدّل على االهتمام باملسائل 

ألبستيمولوجيا، وقد يذهب التصوُّر يف بادئ األمر إىل أن األستاذ املعاصرة يف ا

َمَلْكيان ـ دون أن يكون حباجٍة إىل االستدالل ـ يذهب إىل بطالن رؤية غري التحويليني 

من األبستيمولوجيني، ويتَّخذ بشكٍل وآخر موقفًا مشابهًا ملا عليه التحويليون من 

 ر غري صحيح.األبستيمولوجيني، إاّل أن هذا التصوُّ

ولكي ندرك املسألة بشكٍل جيِّد ميكن التدقيق يف العبارة التالية لألستاذ 

ال أقول بوجوب إلغاء التعبُّد باملّرة... بل جيب ما أمكن جعل »َمَلْكيان، إذ يقول: 

( الدين، أو بعبارة أخرى: اليت xـ اليت تعتمد على ) «)أ( هي )ب(»الرباهني القائلة بأن 

تعتمد على أقوال الرجال الذين يضفي عليهم الدين هالًة جتعلهم فوق السؤال ـ 

استداللية وجتريبية، أو البحث عن سلسلة من املقّدمات املقبولة، أو الواضحة 
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)أ( هي »والعقالنية يف احلّد األدنى، واليت إذا ضممناها إىل بعضها نتج عنها أن 

 . (14)«)ب(

ويف احلقيقة فإن األستاذ َمَلْكيان يذهب إىل ضرورة أن يكون هناك برهان 

 مستقّل لكل قضية تعّبدية.

أما ما يقوله التحويليون من األبستيمولوجيني بشأن البينة والشهادة فيختلف عن 

ذلك؛ فإنهم ال يقولون بضرورة أن يكون هناك برهاٌن مستقّل لكل قضية تعبدية، بل 

ورة احلصول على شواهد تثبت وثاقة شخص الشاهد بشكٍل عاّم، حّتى يقولون بضر

 إذا مل يكن هناك برهاٌن مستقّل على صدق القضية اخلاصة مورد االستشهاد.

فعلى سبيل املثال: من وجهة نظر هذه اجملموعة من األبستيمولوجيني يف ما يتعلَّق 

لسنا حباجٍة إىل برهان  «ارعإن املدرسة تقع يف نهاية الش»بتصديق الشهادة القائلة: 

مستقّل يثبت أن املدرسة تقع يف نهاية الشارع، بل ال ُبدَّ هناك من شواهد تثبت أن الذي 

 يشهد بذلك يقطن يف تلك املنطقة مثاًل، وال ميتلك دافعًا إىل الكذب والتغرير بالسائل.

ن مصادر وبعبارٍة أخرى: يبدو أن األستاذ َمَلْكيان ال يرى الشهادة مصدرًا م

املعرفة أبدًا، َبْيَد أن األبستيمولوجيني املعاصرين، سواء أكانوا من التحويليني أم من 

 غري التحويليني، يعتربون الشهادة مصدرًا من مصادر املعرفة. 

لنفرتض اآلن أن األستاذ َمَلْكيان ينطلق يف الواقع من موقف الدفاع عن 

ى يف هذه احلالة ال ميكن االستدالل على قاعدة أصحاب الرؤية التحويلية. َبْيَد أّنه حّت

التنصُّل عن التعبُّد )طبقًا لألسلوب الذي تقدَّم ذكره(، والقول بأن التديُّن التقليدي 

 للعقالنية. مغايٌر

يف سياق االستدالل لصاحل هذا االّدعاء يتعّين على األستاذ َمَلْكيان قبل كّل 

جهة غري التحويليني. ثّم ال ُبدَّ من أن يثبت عدم شيء أن يستدل لصاحل التحويليني يف موا

وجود أدّلة قّوية بأيدينا على وثاقة مصادر الدين اخلاّص. يف خصوص هذه احلالة 

ميكن لألستاذ َمَلْكيان أن يدَّعي أن التعّبد مبثل هذا الدين ال ينسجم مع 

 .(15)العقالنية

ذين األمرين يف كتابه، فال هو إاّل أن األستاذ َمَلْكيان ال يقوم بأّي واحٍد من ه
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خيوض يف مسائل أبستيمولوجيا البّينة والشهادة، وال هو خيوض يف البحث بشأن وثاقة 

دين خاّص. إن استدالله متقدِّم، وهو إىل ذلك شديد التعميم، وخيلو من الدخول يف 

اجلزئّيات والتفاصيل. فهو حياول االستدالل على حنٍو متقدِّم، وعلى أساس من 

للتعبُّد، ومن هنا يكون  ٌرفرضيات العاّمة جّدًا، ليثبت أن اإلنسان احلداثوي متنكِّال

د بتعاليم كّل ديٍن مغايرًا للعقالنية حَبَسب القاعدة. رمبا كان هذا االستدالل التعبُّ

 أكثر طوباوية من أن يستطيع الوصول إىل غايته. 

 

 ــــــ : الفردوس املستحيل«املعنوية»ـ 2

العقالنية »منذ سنوات وحنن نقرأ مشروع األستاذ مصطفى َمَلْكيان حول 

على عدد من  «يف مهّب الريح وحارس الزنبقة». وقد اشتمل كتابه «واملعنوية

. وعلى الرغم من ذلك أجد صعوبة يف فهم ما يريده األستاذ «املعنوية»احملاضرات بشأن 

 .«ةاملعنوي»َمَلْكيان ـ طبقًا هلذا الكتاب ـ من 

يف مهّب »عند األستاذ َمَلْكيان على أساس كتاب  «املعنوية»إن فهمي لفكرة 

مساٌر يهدف إىل حتقيق اخلصائص  «املعنوية»هو كالتالي: إن  «الريح وحارس الزنبقة

. إن (16)النفسية، اليت هي من قبيل: الطمأنينة واألمل والرضا واحليوية وراحة البال

ـ أي الشخص الذي يسهم يف رسم هذا املسار ـ يؤمن باحلّد األدنى  «املعنوي»الشخص 

يتحقَّق من طريق )أو من  «املعنوية». إن مسار (17)واملمكن من القضايا ما وراء الطبيعية

 بني ما حيقِّقه(: 

)مبعنى احلياة على أساس الفهم واالستدالل  «األصيلة»ـ السعي إىل احلياة 1

 الذاتي(. 

 راك الفرد لوضعه النفسي، والعمل على حتسينه. ـ السعي إىل إد2

 . (18)ـ السعي إىل احلياة األخالقية3

القضايا امليتافيزيقية »د، وعدم االعتقاد بـ وبااللتفات إىل أن التنصُّل عن التعبُّ

املعنوّية بدياًل »، ال غرابة يف أن تكون «املعنوية»يف صلب مفهوم  ْتَجِرْدقد ُأ ،«الكربى

 .(19)من وجهة نظر األستاذ َمَلْكيان «للدين
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كما أنه بااللتفات إىل أن االستداللية من مجلة خصائص اإلنسان املعنوي تعترب 

. وبعبارٍة أخرى: إن (20)بناًء على التعريف املذكور هلا متناغمًة مع العقالنية «املعنوية»

ول إىل تعريف ملفهوم مشروع املواءمة بني العقالنية واملعنوية يتّم حتقيقه من طريق الوص

 ينسجم مع العقالنية.  «املعنوية»

عند األستاذ َمَلْكيان، أذهب إىل  «املعنوية»وحيث أوضحت فهمي ملفهوم 

االستدالل على عدم انسجام هذا املفهوم. ولكْن قبل ذلك ال ُبدَّ من اإلشارة باختصاٍر 

من الطبيعي أن  إىل مسألة ذات صلة مبا حنن فيه، وإْن على شكل هامشي، فنقول:

نعتقد بأن املعلومة القائلة بأن غاية اإلنسان املعنوي تكمن يف اجتناب األمل والوصول 

(، normativeإىل الطمأنينة والسعادة والرضا جيب أن تكون على شكل معياري )

مبعنى أنه جيب على اإلنسان املعنوي أن يتجنَّب األمل، ويسعى إىل حتصيل السعادة 

 رضا.والطمأنينة وال

إاّل أن األستاذ َمَلْكيان يف مواضع من كتابه يقيم هذه املسألة املعيارية على 

مسائل توصيفية تقول: إن أعمال مجيع الناس تأتي يف إطار االبتعاد عن اآلالم، ومن 

إن الغاية القصوى اليت ينشدها اإلنسان هي الُبْعد عن األوجاع واآلالم... »ذلك قوله: 

ة التحقيقات السايكولوجية ـ سواء تلك اليت أجريت يف جمال وهذا ما تثبته كاّف

فلسفة النفس وعلم النفس الفلسفي، أو تلك اليت أجريت يف علم النفس التجرييب / 

املخربي، وكذلك األحباث املنجزة األخرى ـ، حيث تؤيِّد مجيع هذه التحقيقات أن 

الوجع واألمل... فإىل أّي  الغاية القصوى اليت ينشدها اإلنسان تكمن يف االبتعاد عن

جهٍة جلأ اإلنسان، ومن أّي جهٍة تنصَّل، إّنما يكون ذلك منه ألنه جيد يف ما يلجأ إليه 

شيئًا من األمل يف الُبْعد عن األمل، ويف ما يهرب منه شيئًا من الوقوع يف األذى 

 . (21)«والوجع

 إن األستاذ َمَلْكيان ال يذكر مصدرًا معتربًا هلذا الكالم.

وعلى الرغم من اّدعاء األستاذ َمَلْكيان فإن الكثري من الفالسفة )وال سيَّما 

قد اقتنعوا بعدم وجود دليل متني  (املتأثِّرين بأدّلة جوزيف باتلر ،املعاصرون منهم

. (22)لصاحل هذا االّدعاء القائل باستحالة أن يقوم الفرد بعمٍل يرى فيه ضررًا على نفسه
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يرتكب الشخص عماًل جملرَّد أنه يعتربه من مسؤوليته، أو أنه فعلى سبيل املثال: قد 

على  ،«شيفر الندو»و «براير»آخر )وقد دافع كلٌّ من:  يقوم به طلبًا إلسعاد شخٍص

التوالي، يف مقالٍة وكتاب، عمدا إىل كتابتهما كمنهٍج تدريسي لطالبهما يف فرع 

 .(23) جمال الفلسفة(الفلسفة، عن هذه الرؤية، بوصفها رؤية أورثودوكسية يف

ومن جهٍة أخرى، ويف جمموعٍة أخرى من التجارب املؤثِّرة للغاية، عمد عامل 

مع مساعديه، إىل القيام بتجارب إلثبات أن أفضل بيان  ،«دانيال باتسون»نفس امسه 

ملساعدة فرد خملص آلخر، يف سيناريو واضح، ال يأتي من سعي الفرد إىل االبتعاد عن 

الضمري، والتعّرض النتقاد اآلخرين، أو احلصول على السعادة أو اللذة األمل وتأنيب 

 .(24)واملكافأة

أن الشواهد  «إليوت سوبر»كما أثبت الفيلسوف وعامل النفس الشهري 

التكاملية تثبت أن لألفراد نزعات تؤثر اآلخرين )نزعات ال مكان فيها ملصلحة الفرد 

 .(25)وضرره(

إن مجيع حتقيقات علم النفس... »َمَلْكيان القائل: عاء األستاذ ّداومن هنا فإن 

 يبدو باطاًل.  «تؤيِّد أن الغاية القصوى لإلنسان تكمن يف جتنُّب األمل والعذاب

عند األستاذ َمَلْكيان. يف اعتقادي إن  «املعنوية»لنُعْد إىل أصل حبث مسألة 

 عند األستاذ َمَلْكيان ليس مفهومًا منسجمًا. «املعنوية»مفهوم 

وإليضاح هذا املوضوع ال بأس بذكر اهلاجس الذي يسعى األستاذ َمَلْكيان أن 

 جيد حالًّ له يف أكثر من موضع من كتابه.

إن هذا اهلاجس هو أن اخلصائص النفسية، من قبيل: الطمأنينة والسعادة، 

ميكن هلا أن حتصل على أساس األوهام أيضًا. إن أّول ما يتجّلى هذا اهلاجس يف 

يف هذا النوع من املوارد أنقل دائمًا إجابة »ستاذ َمَلْكيان عندما جييب قائاًل: كتاب األ

ميكن خداع بعض األشخاص على »ذلك املفكِّر الفرنسي الشهري، الذي كان يقول: 

الدوام، كما ميكن خداع مجيع الناس لبعض الوقت، ولكْن ال ميكن خداع مجيع 

 .(26)««الناس على الدوام

املذكور، فإن  «املفكِّر الفرنسي الشهري»ّك يف صوابية كالم ومضافًا إىل الش
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جواب األستاذ َمَلْكيان من الناحية العملّية يتجاهل السؤال الرئيس. إن اهلاجس هو: 

 ملاذا ال ميكن لطمأنينة وسعادة اإلنسان املعنوي أن حتصل من طريق الَوْهم.

ان تضليل بعض الناس على إاّل أن األستاذ َمَلْكيان يذعن يف هذا اجلواب بإمك

 الدوام. ومن هذه الناحية فإن اهلاجس والقلق بشأن هذا البعض من الناس ال يزال قائمًا.

ويف املوضع الثاني من الكتاب، الذي يتعرَّض فيه األستاذ َمَلْكيان هلذا 

حنن ال نريد أن نكون سعداء على »باالهتمام؛ إذ يقول:  أجدراهلاجس، جند جوابه 

الَوْهم، وال نريد احلصول على الطمأنينة انطالقًا من الَوْهم، أو أن جننح أساس من 

حنو األمل بقارب الَوْهم، بل نريد الوصول إىل السعادة والطمأنينة واألمل على أساس 

 .(27)«من احلقيقة

ـ  اجلواب األدّقإن هذا اجلواب يبدو من وجهة نظري جوابًا مناسبًا، وإْن كان 

ي كان بإمكان األستاذ َمَلْكيان أن يقدِّمه هو أن املعنوية مسار الذـ على ما يبدو 

خاّص، كالدليل مثاًل، وأن الفرد املعنوي  يؤّدي إىل الطمأنينة والسعادة من طريٍق

 الذي يتمتَّع خبصيصة االستداللية لن يصاب بالَوْهم. 

عند  «عنويةامل»إاّل أّن هذا اجلواب يربز املشكلة األهّم اليت يعاني منها مفهوم 

 األستاذ َمَلْكيان.

وكما تقّدم فإن املعنوية مساٌر يؤّدي إىل الطمأنينة والسعادة من طريق خاّص، 

 كاالستداللية واألخالقية مثاًل.

َبْيَد أن املشكلة هنا تكمن يف أن االستدالل ال يهدف إىل حتصيل الطمأنينة 

 والسعادة، بل إىل الصدق.

األخالقية ليست هي جمّرد سكينة الفاعل األخالقي كما أن غاية األعمال 

فقط، بل باإلضافة إىل ذلك، فإن أمورًا من قبيل: رعاية حقوق اآلخرين، والتقليل من 

 وما إىل ذلك، تعترب من األهداف اليت يرصدها الفعل األخالقي أيضًا. ،معاناتهم

وعلى هذا األساس فإن الفرد املعنوي، الذي يهدف ـ من وجهة نظر األستاذ 

َمَلْكيان ـ إىل بلوغ الطمأنينة والسعادة دائمًا، ال ميكنه أن يسلك بالضرورة سلوكًا 

أخالقيًا واستداللّيًا بالضرورة؛ ألن السلوك االستداللي واألخالقي ليست طرقًا توصل 
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ورة. وبعبارٍة أخرى: إن الفرد املعنوي يسعى إىل ختفيف إىل الطمأنينة والسعادة بالضر

 األمل، إاّل أنه يسلك طرقًا قد ال توصله إىل هذا اهلدف ضرورة. 

ويف احلقيقة فإن اهلاجس والقلق يكمن يف أن هناك أحيانًا تعارض وتضاّد بني 

نينة العمل الذي يعترب صحيحًا من الناحية األخالقية والعمل الذي يؤّدي إىل الطمأ

أن تشتمل على  «املعنوية»والسعادة من الناحية العملية. وعلى هذا األساس ال ميكن لـ 

العناصر اليت تؤّدي بنا إىل اخلصائص النفسية املنشودة، وأن تشمل يف الوقت نفسه 

 العناصر اليت تستلزم القيام بالفعل الصحيح )من الناحية املعرفية واألخالقية(.

ضيح التعارض القائم بني العمل الذي يعترب صحيحًا من ولنعمل قلياًل على تو

الناحية املعرفية واألخالقية والعمل الذي يؤّدي إىل السعادة، فنقول: إن العمل املعريف 

الصحيح هو اإلميان بالقضايا الصادقة. ولكْن ما أكثر االعتقاد بالقضايا الصادقة 

 .(28)الذي يؤّدي إىل البؤس واألمل

ـ صدق القضية القائلة بإصابة شخٍص أثري عليك بالسرطان، لنفرتض ـ مثاًل 

وكان املرض قد بلغ مراحل متقدِّمة قبل أن يتّم اكتشافه؛ أو لنفرتض أنك قد 

اكتشفت مؤخَّرًا أن أقرب املقرَّبني منك قد تآمروا عليك، واجتمعت كلمتهم على 

ك شخٌص ـ متكَّن اإليقاع بك واستغفالك لسرقة كّل أموالك وممتلكاتك؛ أو أن يدر

من العثور على عالٍج يقضي على مرض السرطان ـ أن احلياة على األرض سوف تنتهي 

بعد حلظاٍت من وفاته؛ بفعل إصابتها بنيزك يسقط عليه من السماء، لتذهب بالتالي 

مجيع جهوده العلمية املضنية أدراج الرياح، ال َشكَّ يف أن اكتشاف مثل هذه احلقائق ال 

الطمأنينة والسعادة واألمل. ومن جهٍة أخرى فإن العمل األخالقي الصائب قد يؤّدي إىل 

 ال يؤّدي إىل السعادة بالضرورة.

منذ األزمنة اإلغريقية فما بعد كان من بني األسئلة اهلاّمة يف جمال فلسفة 

األخالق السؤال القائل: ملاذا جيب أن حنيا حياًة أخالقية؟ وهناك َمْن سعى على طول 

 يخ إىل توضيح العقالنية يف العمل األخالقي على أساس عقالنية األنا.التار

وإذا جتاوزنا هذه املسألة، اليت رمبا كان التوضيح األناني لألخالق منذ البداية 

غري مناسب، فإن الصعوبة اليت تواجهها هذه الرؤية على الدوام هي أن العمل األخالقي 
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بالنسبة لنا. وعلى حنٍو مشابه ليس من الضروري ال يؤّدي بالضرورة إىل حتصيل املنافع 

أن يؤّدي القيام باألعمال األخالقية إىل السعادة والفرح والطمأنينة؛ إذ إن هدف األعمال 

 األخالقية من األساس ليس هو حصول الفاعل على السعادة.

لنأخذ بنظر االعتبار ـ مثاًل ـ شخصًا امسه راؤول يسقط أسريًا بيد الغشتابو 

زي، وأثناء االستجواب قرَّر الصمت وحتّمل التعذيب؛ حفاظًا على أرواح آالف اليهود النا

املختبئني يف بعض املواقع السرية، ولكّنه بعد ساعتني من التعذيب يسقط ميتًا إثر 

نوبة قلبية. فلو أغمضنا الطرف عن مفهوم العامل اآلخر من الواضح أن ما قام به راؤول 

حية األخالقية، إاّل أنه ليس لصاحله؛ إذ ال حيصل بسببه على غري يستحّق الثناء من النا

العذاب واآلالم واحملن. ميكن لنا أن نتصوَّر أن راؤول ال حيصل من عمله وموقفه على 

أي لّذة هامة ـ روحية أو جسدية ـ. وحّتى إذا كان حيصل على قليل من الغبطة من 

يعود عليه بغري األمل والعذاب، دون اللذة موقفه البطولي ميكن القول: إن ما قام به ال 

والفرح. من غري املعقول أن نصّر أبدًا على أن سرور الناس وغبطتهم بالعمل الصاحل 

أكثر من شعورهم باألمل والعذاب الناتج عن قيامهم بالفعل الصحيح. إن راؤول ال 

لنازي. وهو إمنا يشعر بالسعادة يف تلك اللحظة، ويتمّنى لو مل يقع يف قبضة الغشتابو ا

يعرِّض نفسه للخطر ألنه يشعر بأن من واجبه السكوت، وتقبُّل هذا النوع من املصري 

الرتاجيدي. هل يعّد ما قام به راؤول عماًل أخالقيًا؟ نعم، بالتأكيد. إنه ملن احلقائق 

 ن.الثابتة يف عاملنا أن األداء األخالقي ال يؤّدي بالضرورة إىل التخفيف من اآلالم واحمل

حصيلة الكالم: إن القيام بالعمل الذي يعّد صحيحًا من الناحية األخالقية أو 

املعرفية قد يتعارض مع القيام بعمٍل يقرتن بالغبطة واالنشراح والفرح، ومن غري الواضح 

 ما الذي يتعيَّن على الفرد املعنوي أن يفعله عند حصول هذا التعارض.

د املعنوي يضّحي باألخالق واملعنوية من أجل من املثري للَعَجب أن نتصوَّر الفر

السعادة والفرح. ولكْن يف املقابل إذا كان يتعيَّن على اإلنسان املعنوي أن يقدِّم 

األخالق واالستدالل على السعادة والفرح دائمًا فعندها لن تكون احلياة املعنوية شيئًا 

سوف يكون  «املعنوية»ن آخر غري احلياة األخالقية والعقالنية، وإّن هذا النوع م

 مفهومًا زائدًا.



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ ربيع وصيف  43ـ  42ــ السنة احلادية عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

236 

وأحيانًا أكون أخالقيًا، وإْن كنت أروم »ومع ذلك جند األستاذ َمَلْكيان يقول: 

الغرض األول ]أي بناء جمتمع ميكن العيش فيه بأمٍن وسالم[، والغرض الثاني ]أي 

ين الغرضني تقليل ما يعانيه اآلخرون من الشقاء واألمل[ أيضًا، ولكّنين إمنا أريد هذ

ثالث، وهو التكامل على املستوى املعنوي. إن هذه النزعة األخالقية هي اليت  ألمٍر

 . (29)«متيل إىل املعنوية

إّنه ملن دواعي السعادة لو كان العمل على ختفيف معاناة اآلخرين يؤّدي إىل 

عارض ختفيف األمل عّني أيضًا. ولكْن كما تقدَّم فإنه ـ لألسف الشديد ـ قد يقع الت

بني الغرض األول والغرض الثاني والغرض الثالث، ولذلك فإن الفرد الذي يسعى إىل 

 ختفيف األمل ال ميكنه أن يتصرَّف على حنٍو أخالقي دائمًا.

لنفرتض أن شخصًا تعرَّض ملثل املوقف الذي تعرَّض له راؤول. كان راؤول يعلم 

الف منهم للَحْرق، ولذلك فهو جيِّدًا أنه لو كشف موقع اختباء اليهود لتعرَّض اآل

مكلٌَّف بأن يعمل ما أمكنه على تأخري الكشف عن هذا املخبأ، ولو بشراء ساعة أو 

ساعتني من الوقت، تتيح هلم فرصة اهلروب. وإذا كان يتعيَّن على الفرد املعنوي أن 

يسلك دائمًا الطريق األخالقي تعّين على راؤول؛ لكي يكون معنويًا، أن يلتزم 

 كوت )ولو لفرتٍة يف احلّد األدنى(.الس

مسارًا يهدف إىل السعادة  «املعنوية»ولكْن على املقلب اآلخر إذا اعتربنا 

والطمأنينة فإّن ما قام به راؤول ـ الذي ال يهدف إىل هذه النتيجة، وال يشتمل على مثل 

طبقًا لتعريفها ـ ـ  «املعنوية»هذه النتيجة ـ ال يعترب عماًل معنويًا. من املفروض أن تعمل 

 على ضمان السعادة من طريق احلياة األخالقية واالستداللية.

الشاكلة سوف يتّم جتاهل أحد أهّم مشاكل تاريخ فلسفة  هولكْن على هذ

األخالق يف تعريف املعنوية، أي املشكلة القائلة بأن السلوك األخالقي ال يأتي 

جيح األخالق على األعمال اليت بالضرورة يف إطار مصاحل الفرد. يبدو أنه جيب تر

 جتلب السعادة.

َبْيَد أّنه لو مّت حلاظ مثل هذه األولوية يف مفهوم املعنوية، فإن مفهوم املعنوية لن 

يكون شيئًا آخر غري مفهوم األخالقية، وهكذا لن يكون سعي األستاذ َمَلْكيان 
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: إن أمام األستاذ َمَلْكيان موفقًا. وبعبارٍة أخرى «املعنوية»للتعريف باملفهوم اجلديد لـ 

واحد من طريقني: إما أن يضحي باخلصائص النفسية املنشودة من أجل األخالق 

مفهومًا زائدًا؛ أو لكي ال تكون  «املعنوية»والعقالنية، ويف مثل هذه احلالة ستكون 

مفهومًا زائدًا عليه أن يسعى من أجل الفرد املعنوي إىل اعتبار األولوية  «املعنوية»

للخصائص النفسية املنشودة، ويف مثل هذا احلالة ميكن للشخص املعنوي أن يكون 

 غري عقالني وغري أخالقي.

 «املعنوية»إن األصرار على املواءمة بني العقالنية واألخالق والسعادة جيعل من 

الوصول إليه يف عاملنا، وليس من العقالنية أن نسعى إىل هدٍف ال  فردوسًا ال ميكن

اليت  «املعنوية»ميكن احلصول عليه يف هذا العامل. بل ال ميكن حّتى االقرتاب من 

تتواءم فيها األخالق والعقالنية والسعادة؛ وذلك ألن طرق احلياة املعنوية، مبعنى 

طرٌق تؤّدي بنا إىل مواضع خمتلفة األخالقية، واالستداللية، وحتقيق السعادة، 

يف أّي موضع من العامل، وال ميكن هلا أن توجد إاّل يف  «املعنوية»ومتعارضة. ال وجود لـ 

جّنٍة ال ميكن الوصول إليها إاّل من خالل معجزة، وإاّل فإنها حمظورة على سكان 

 الكرة األرضية.

ب صراحًة، ولكْن مع وعلى الرغم من عدم اإلشارة إىل هذه الصعوبة يف الكتا

 بنحٍو من األحناء. «املعنوية»ذلك يبدو أن األستاذ َمَلْكيان يسعى إىل حّل معضلة مفهوم 

إن الطريق الذي يقدِّمه األستاذ َمَلْكيان بسيٌط )ولكنَّه قد يكون أبسط مما 

هي )أن  إن من بني هذه العقائد ]اليت يذهب إليها القائلون باملعنوية يف العامل[»ُيتصوَّر(: 

نظام العامل نظام أخالقي(، وهذا هو الذي تشرتك فيه مجيع األديان يف العامل 

 . (30)«أيضًا

إن الذي يعتقد أن نظام العامل نظامٌٌ أخالقّي يرى نوعًا من االرتباط التكويين »

 . (31)«بني نتائج أعمالنا وكونها أخالقية أو غري أخالقية

اعتبار االعتقاد بأخالقية نظام العامل مبعنى  يذهب األستاذ َمَلْكيان أحيانًا إىل

 .«مآل اخلري األخالقي هو التغلُّب على الشر األخالقي»االعتقاد بأن 

إاّل أن املشكلة اليت تكمن هنا أننا إذا التفتنا إىل الشواهد التارخيية 
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من  والتجريبية يغدو اإلميان بالنظام يف هذا العامل األخالقي، دون االعتقاد بنوٍع قوّي

غري معقول للغاية؛ فإن الفيلسوف كاْنت ـ على سبيل املثال ـ كان  ،«امليتافيزيقا»

حباجة إىل االعتقاد بوجود عامٍل آخر إلثبات معقولية الغلبة النهائية للخري على الشّر، 

من وجهة نظري إّن أدّلة الذين ينكرون النظام »يف حني يقول األستاذ َمَلْكيان: 

 .(32)«ليست بأقوى أبدًا من أدّلة الذين يثبتون وجود هذا النظاماألخالقي للعامل 

ولكْن يبدو أنه من دون القول بإمكان العامل اآلخر ال ميكن لإلميان ببعض 

القضايا ـ من قبيل: األمثلة الثالثة املتقّدمة )واليت كان من بينها إصابة الشخص األثري 

 نة والسرور للفرد.عليك مبرٍض عضال( ـ أن حيمل السعادة والطمأني

كما أنه ال ُبدَّ من أن تكون هناك معجزٌة؛ كي يؤّدي السلوك األخالقي 

 بالضرورة إىل حتصيل السعادة يف هذه الدنيا.

إّن احلكايات يف عامل والت ديزني تنتهي دائمًا بغلبة اخلري على الشّر. ولكّن 

العامل يف حكايات والت املشكلة تكمن يف أن عاملنا ـ لألسف الشديد ـ خيتلف عن 

ديزني. ففي عاملنا يتعرَّض الكثري من الطيِّبني إىل مصري تراجيدي، وإن مصري الفرد 

 األخالقي لن يكون أرحم بالضرورة.

استحضروا يف أذهانكم قصة راؤول. إنين يف احلقيقة ال أجد يف الطريق الذي 

له من الناحية النفسية يؤّدي براؤول، من خالل سكوته، إىل موته الرتاجيدي ما جيع

سعيدًا يف هذه الدنيا. من احملتمل دائمًا أن تنتهي حياة الفرد األخالقي؛ بسبب الشّر 

األخالقي والطبيعي، يف حلظٍة مأساوية إىل مصري تراجيدي، وهلذا السبب يذهب 

الذين يريدون اعتبار نظام العامل أخالقيًا )من أمثال كاْنت( إىل القول بأن راؤول 

 ُيثاب وُيكافأ يف عامٍل آخر، أو يف حياٍة أخرى، أو يف تناسٍخ آخر.سوف 

لو أراد الفرد املعنوي أن يؤمن باحلّد األدنى املمكن من القضايا ما فوق 

الطبيعية سيكون اإلميان بأخالقية نظام هذا العامل شبيهًا باإلميان بأن عاملنا هو عامل 

 خالق عامل والت ديزني.والت ديزني، دون أن يكون لدينا خالق مثل 

دون أن  ،«املعنوية»يسعى األستاذ َمَلْكيان إىل َحْشر مجيع احلسنات يف مفهوم 

 تكون هناك أّي تكلفة ميتافيزيقية.
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 إاّل أن هذا األمر قد ال يكون أكثر من أمنية طوباوية ال متّت إىل الواقع بصلٍة. 

 مهّب الريح وحارس يف»لقد استند انتقادي يف هذا املقال إىل جمّرد كتاب 

فقط. ولرمبا أمكن لألستاذ َمَلْكيان أن جييب عن سنخ هذه االنتقادات  «الزنبقة

 الواردة على سائر كتبه ومؤلَّفاته األخرى.

وعلى أّي حال، وعلى الرغم من االنتقادات اليت ذكرُتها يف هذا املقال، فإن 

ُت يف املقدمة ـ جديٌر ـ كما سبق أن ذكر «يف مهّب الريح وحارس الزنبقة»كتاب 

 بالقراءة، وفيه الكثري من الفائدة.

وحّتى إذا صّحت مجيع االنتقادات اليت ذكرُتها تبقى نقاط الضعف يف أدّلة 

األستاذ َمَلْكيان من وجهة نظري على جانٍب من االعتبار )وإذا كنُت خمطئًا يف نقدي 

. ومن هنا فإّني على أّي أرجو أن تشتمل أخطائي على ما ميكن للقارئ أن يعترب به(

 حال أنصح املهتّمني بالبحث والتنوير بقراءة هذا الكتاب.
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الهوامش
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 (1)العقالنية التقليدية والعقالنية احلديثة

 

 القاسم فنائي د. أبو

 ترجمة: وسيم حسن

 .(2)(×)اإلمام علّي «اْلَعْقُل الدِّيُن ال ُيْصِلُحُه ِإالَّ»

 

 ــــــ ـ مدخٌل1

 «العقالنية التقليدية»سوف نعمد يف هذا الفصل إىل إجراء مقارنة بني 

. فإن العقالنية احلديثة من أهّم عناصر احلداثة، ومن هنا «العقالنية احلديثة»و

يستحيل التعرف على احلداثة دون التعرف على هذه العقالنية، واختالفها عن العقالنية 

 التقليدية. 

اجلديدة، ونعمل على حتليل  (3)سوف نبدأ هذا الفصل ببيان خصائص العقالنية

واملعرفية. ثم حندِّد موضوع النقد والتقييم  هذا املفهوم الواسع من الناحية األنطولوجية

العقالني، لنقوم بعد ذلك بتعريف العقل وعالقة العقالنية باهلوية اإلنسانية، ونقسم 

العقالنية إىل: عقالنية نظرية؛ وعقالنية عملية. وإن دراسة أنواع العقالنية النظرية 

عقالنية احلديثة عن العقالنية والعملية ستشكِّل املوضوع التالي. وبعد بيان اختالفات ال

 التقليدية نصري إىل نقد النزعة العقلية، ونبيِّن مواطن ضعف هذه االنتقادات. 

 

 ــــــ ـ العامل اجلديد عامل العقالنية اجلديدة2

إن العقالنية احلديثة متثِّل أحد أركان العامل احلديث، بل هي من أهّم 
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جديدًا من خالل العقالنية اليت تقوم عليها.  أركانها، أي إن العامل اجلديد إمنا يكون

ولذلك فإن املعرفة الدقيقة هلذه العقالنية تعّد فريضة وأمرًا واجبًا للدخول يف العامل 

 اجلديد، والعيش فيه، واحلكم بشأنه، وإصدار احلكم بشأن نتائجه.

احلديثة ومقارنتها بالعقالنية  «العقالنية»وقبل اخلوض يف بيان خصائص 

 ليدية جيب علينا أن نشري إىل بعض املقّدمات: التق

 

 ــــــ أـ فرضيات السؤال عن العقالنية

 إن السؤال عن عقالنية أمٍر ما يشتمل يف احلّد األدنى على فرضيتني، وهما: 

: أن يكون ذلك املوضوع قاباًل للتقييم العقالني، وقاباًل لالتصاف بوصف أّواًل

غري »و «العقلي»، أو «غري املعقولية»و «املعقولية»، أو «غري العقالنية»و «العقالنية»

 . «غري املقبول عقليًا»و «املقبول عقليًا»، أو «العقلي

: هناك معايري وضوابط تعترب من مقتضيات العقالنية يف جمال ذلك وثانيًا

 املوضوع. 

إن األمور اليت نتعاطى معها ميكن تقسيمها من ناحية إىل جمموعتني: 

، وإن السؤال «ما فوق عقالنية»أو  (4)«غري عقالنية»ألوىل تتشّكل من أشياء اجملموعة ا

عن عقالنيتها يكون سؤااًل غري ذي صلة، وفاقدًا للمعنى؛ واجملموعة الثانية تتكّون 

 ، مبعنى أنها قابلة لالتصاف بهذه الصفة.(5)«عقالنية»من أشياء 

غري »؛ و«عقالنية»أخريني:  وتنقسم هذه اجملموعة الثانية بدورها إىل جمموعتني

يشتمل على معنيني  «املعقول»أو  «العقالني». وبعبارٍة أخرى: إن وصف (6)«عقالنية

، ويستعمل «ما فوق العقالني»، أو «غري العقالني»خمتلفني، ويستعمل أحيانًا يف مقابل 

عقالنية شيء . إن السؤال عن «غري املعقول»، أو «املناقض للعقالني»أحيانًا يف مقابل 

إمنا يكتسب معناه إذا سلَّمنا قبل كّل شيء بقابلية املوضوع مورد البحث على 

االتصاف بوصف العقالنية أو غري العقالنية، وكذلك وجود معايري وقواعد منوذجية 

 . (7)مناسبة للنقد والتقييم العقالني لذلك املوضوع مسبقًا

املأكوالت أو ألوان الثياب يعترب فمثاًل: إن ذوق األفراد يف ما يتعلَّق بطعم 
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، مبعنى أن العقل يف ما يتعلَّق بهذه األمور «ال عقالني»، وليس «غري عقالني»موضوعًا 

ليس لديه أّي حكم أو اقتضاء، ولذلك ال ميكن السؤال عن عقالنية هذه األمور، وال 

على  ميكن توجيه النقد أو اللوم لشخٍص؛ بسبب ترجيحه طعمًا على طعم، أو لونًا

لون، فإن هذه األمور يف حّد ذاتها غري قابلة للنقد والتقييم والدفاع العقالني، ولذلك 

 .«ما فوق عقلية»خترج عن مقسم العقالنية، وهي مبعنى من املعاني 

والعارفني، اليت تقوم على أن األمور اإلميانية خارجة  (8)إن رؤية بعض اإلميانيني

كشف والتقييم العقالني، ميكن تفسريها على هذا عن متناول العقل، وغري قابلة لل

، «غري عقالنية»الشكل. رمبا أمكن القول: إن هؤالء ال يقولون: إن املعتقدات الدينية 

غري »بل حيتمل أن تكون دعوى بعض هؤالء يف احلّد األدنى هي أن هذه املعتقدات 

متفلِّتة »َسب املصطلح ، مبعنى أنها خارج متناول العقل، وحَب«تفوق العقل»، أو «عقالنية

، وإن العقل ليس له حكٌم اقتضائي بشأن هذه «معادية للعقل»، وليست «من العقل

 . (9)املوارد، ال على حنو السلب، وال على حنو اإلجياب

 

 ــــــ ب ـ العقالنية مقولة تشكيكية

إن العقالنية من املفاهيم املشكِّكة وذات الدرجات واملراتب، ولذلك ميكن 

ملوضوٍع أو شخص ـ يف ما يتعلَّق مبوضوٍع ما ـ أن يكون فاقدًا لدرجة أو درجات من 

 «املساحة»و «النسيج»العقالنية، ومع ذلك يبقى عقالنيًا. إن العقالنية ترتبط بـ 

مقتضاه تابع للمساحة، وتابع إىل حدٍّ ما ، مبعنى أن حكم العقل و(10)«السياق»و

لألوضاع والظروف، وقد يتغري تبعًا لتغري األوضاع والظروف. وإن هذا االدعاء بطبيعة 

يف باب العقالنية؛ إذ  «النزعة الذهنية»، أو «التشكيك»و «النسبية»احلال ال يؤدي إىل 

أوضاعها وأحواهلا اخلاصة إن تقييد القواعد واملعايري العقالنية النموذجية مبساحتها و

ما فوق »، و«ما فوق دينية»ال حيول دون مشوليتها. وبطبيعة احلال فإن العقالنية مقولٌة 

 . «ما فوق ثقافية»، و«تارخيية

سوف نبحث يف َتَبعّية العقالنية للمساحة الحقًا، وأما مرادنا من تبعية العقالنية 

خيتلف من مرحلة إىل مرحلة لألوضاع والظروف فليس هو أن مقتضى العقالنية 
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أخرى، أو من ثقافة إىل ثقافة أخرى، أو من دين إىل دين آخر، أو من شخص إىل 

 شخص آخر.

ومن األفضل أن نوضح مرادنا عرب املثال التالي: إن مقتضى العقالنية يف ما 

يتعلَّق بشخٍص أّمي قد خيتلف عن مقتضى العقالنية يف ما يتعلَّق بشخص متعلِّم؛ ألن 

شياء اليت يف متناول الثاني من الناحية املعرفية ال تكون يف متناول األول، ولذلك ال األ

ميكن وال ينبغي تقييم متبنَّيات وأفعال الشخص األول باملعايري والضوابط املوجودة يف 

متناول الثاني َحْصرًا. إن توقعاتنا من عقالنية األشخاص، سواء يف جمال اختيار 

غايات احلياة، أو يف جمال اّتخاذ القرار والسلوك، جيب أن  العقيدة، أو انتخاب

تتناسب مع قدراتهم العقلية، ومستوى فهمهم وشعورهم، وخلفيتهم الثقافية والتعليمية 

وجتاربهم. وإن هذا التناسب يف حّد ذاته يعّد واحدًا من مقتضيات العقالنية. وعلى هذا 

مربَّرًا ومعقواًل بالنسبة إىل شخص، األساس فإن الذهاب إىل اعتقاد خاص قد يكون 

وال يكون مربَّرًا وال معقواًل بالنسبة إىل شخص آخر؛ إذ إن املسؤولية العقالنية 

إمنا يداّق اهلل »لألشخاص تابعٌة لظرفّيتهم العقلية، وقد ورد يف احلديث الشريف: 

 . (11)«العباد يف احلساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول يف الدنيا

وبطبيعة احلال ال تأثري يف البني لالختالف يف اخلصوصيات الفردية، كأْن 

يكون الشخص زيدًا أو عمرًا، أو كونه ابن فالن أو فالن، أو يف اخلصوصيات 

التارخيية واجلغرافية والدينية والثقافية، من قبيل: أن يكون الشخص إيرانيًا أو غري 

ّد ذاته. وإن مقتضيات العقالنية ال تتأثَّر بهذه األمور يف ح ًاأو مسيحّي ًاإيراني، أو مسلم

أّواًل وبالذات، وإْن كانت قد تتأثَّر بها ثانيًا وبالعرض، حيث تؤّدي إىل اختالفات 

 أخرى تؤّدي إىل تغيري مقتضى العقالنية.

فعلى سبيل املثال: ميكن أن نفرتض حصول اإليرانيني يف مورد قضية خاصة 

فر لدى غريهم، ومن هنا قد خيتلف مقتضى العقالنية يف قبول أو على معلومات ال تتو

رفض تلك القضية يف ما يتعلَّق باإليرانيني وغريهم. وعلى أّي حال جيب يف باب 

 العقالنية: 

 . «غري ذات الصلة»واخلصائص  «ذات الصلة»ـ الفصل بني اخلصائص 1
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 . (12)ـ القول بقابلية كال نوعي اخلصائص للتعميم والشمولية2

لو مسح لشخٍص بعينه من الناحية العقالنية أن يعتنق قضيًة خاّصة فسوف 

يكون اعتناق تلك القضية مسموحًا جلميع األشخاص الذين يشرتكون مع ذلك 

 أيضًا، وهكذا.  «ذات الصلة عقاًل»الشخص يف األوصاف 

 

 ــــــ ج ـ العقالنية من الزاوية الوجودية

السؤال  «الوجود العقالني»إلجابة عنها يف باب إن من بني األسئلة اليت جتب ا

. هل الناس هم «ما هو الشيء أو األشياء اليت هلا قابلية االتصاف بالعقالنية؟»التالي: 

الذين يتصفون بوصف العقالنية، أم املتبنيات، أم العواطف واألحاسيس، أم املطالب، 

لقرارات، أم النوايا، أم أم األقوال، أم األفعال، أم األحداث، أم املسارات، أم ا

األهداف، أم الوسائل، أم الدوافع، أم احلوافز، أم الشخصيات، أم الطبائع، أم...، أم 

 .(13)بعض هذه األمور، أم كّلها جمتمعة؟

العقالنية الناظرة إىل »يف مقام اإلجابة عن هذا السؤال نضطر إىل الفصل بني 

. إن موضوع العقالنية (15)«املسار واألسلوب العقالنية الناظرة إىل»و (14)«الغاية والنتيجة

املتبنيات والعواطف واملشاعر واملطالب واألفعال  «متعلق»أو  «حمتوى»من النوع األول هو 

الوصول  «أساليب»والقرارات والنوايا واألهداف والوسائل والدوافع، بغّض النظر عن 

 «املسارات»إىل هذه األمور. أما موضوع العقالنية من النوع الثاني فهو عبارة عن 

 املؤّدية إىل هذه األمور، بغّض النظر عن النتيجة اليت توصلنا إليها. «األساليب»و

ملاذا الذي يّتخذ »إن العقالنية الناظرة إىل النتيجة متثل جوابًا عن السؤال القائل: 

يء ـ متعلق القرار أعّم من األفعال اجلسدية أو النفسية ـ عليه أن يقوم القرار بفعل ش

 .«بهذا الشيء؟

. أما «األسباب»إن اهتمام هذا النوع من العقالنية ينصّب على السؤال عن 

. ويف هذا النوع من «الكيفية»العقالنية الناظرة إىل األسلوب فهي تهتّم بالسؤال عن 

جيب على صاحب القرار أن  «كيف»البحث دائرًا حول العقالنية يكون السؤال مورد 

 يعمل على طبق قراره؟ 
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، يف حني «املسار»أوضح: إن العقالنية الناظرة إىل األسلوب تتحّدث عن  وبعبارٍة

 .«النتائج والثمار»أن العقالنية الناظرة إىل النتيجة تتحدث عن 

لقرار إىل: عقالنية؛ يف العقالنية الناظرة إىل األسلوب تنقسم مسارات اختاذ ا

 وغري عقالنية؛ وخمالفة للعقالنية. وإن عقالنية الثمار تستنتج من عقالنية املسار.

فعلى أساس هذا النوع من العقالنية ـ مثاًل ـ يتّم تعريف اإلميان العقالني على 

من خالل »أو  «طريق معقول»النحو التالي: اإلميان الذي يتوصل إليه الشخص من 

، سواء أكان مضمون وحمتوى ذلك اإلميان صادقًا «ن أسلوب معترباالستفادة م

)حَبَسب الواقع( أم كاذبًا. وأما يف العقالنية الناظرة إىل النتيجة والثمرة فإن املوضوع 

مورد البحث، بغّض النظر عن األساليب واملسارات املوصلة إليها، تّتصف بصفة 

 ملخالفة للعقالنية والالمعقولة. العقالنية واملعقولية أو غري العقالنية أو ا

وبعبارٍة أخرى: ميكن القول: إن املوضوع الذي يتصف أّواًل وبالذات بصفة 

يف مورد الفعل  «اختاذ القرارات»العقالنية وغري العقالنية واملخالفة للعقالنية عبارة عن 

رار هو أو عدم الفعل، أو القول بقضية وعدم القول بها. ويف احلقيقة فإن اّتخاذ الق

 «العامل»الفعل اإلرادي واالختياري الوحيد الذي يقع أّواًل وبالذات حتت سيطرة واختيار 

، )أو العاملني والفاعلني(، ويكون مسؤواًل عن ذلك، وعرضة للنقد يف (16)«الفاعل»و

ذلك املقدار فقط، إاّل أن نفس العامل يّتصف بهذه الصفات أيضًا. وإن متعّلق اختاذ 

مجيع األعمال اإلرادية واالختيارية اليت يستطيع العامل والفاعل القيام بها القرار يشمل 

من الناحية العملية. ومع ذلك فإن احلكم بشأن ما إذا كان قراٌر بعينه عقالنيًا أم ال 

ميكن تصوُّره والتنبُّؤ به على أساسني خمتلفني: أحدهما على أساس أسلوب أو مسار 

 . (17)اس النتيجة والثمرةاختاذ القرار؛ واآلخر على أس

إن السؤال اهلاّم الذي جتب اإلجابة عنه فيما حنن فيه هو: لو أن مقتضيات 

هذين النوعني من العقالنية قد اختلفت يف بعض املوارد، فما هي العقالنية اليت جيب 

 اّتباعها؟

أن يتبع العقالنية  «الشخص العامل»رمبا أمكن القول يف اجلواب: إن على 

أن يتبع العقالنية الناظرة إىل  «الشخص الناظر»إىل النتائج، بينما جيب على الناظرة 
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األسلوب. ويف احلقيقة إن عقالنية مقام األداء )عقالنية العامل، والعقالنية من زاوية 

الشخص األول( غري عقالنية مقام النظر )عقالنية الناظر، والعقالنية من زاوية 

جيب على الشخص العامل أن حيرز صدق القضية الشخص الثالث(. يف مقام األداء 

اليت ينوي اعتناقها، أو صحة السلوك الذي يسعى إىل القيام به؛ يف حني أن الشخص 

الناظر، مبعنى الشخص الذي حيكم بشأن عقالنية اإلميان بقضية أو القيام بفعل من 

آمن  قبل اآلخرين )وكذلك ذات الشخص عندما يريد احلكم بشأن قضيٍة سبق له أن

بها، أو بشأن عمل سبق له أن قام به(، جيب عليه أن يتبع العقالنية الناظرة إىل 

األسلوب. يف هذا املورد يكون معيار احلكم بشأن ما إذا كان القول بتلك القضية أو 

القيام بذلك الفعل يف تلك األوضاع واألحوال عقالنيًا ومعقواًل أم ال عبارة عن الطريق 

قه العامل، واملراحل واملقّدمات اليت توصله إىل ذلك احلكم أو واألسلوب الذي يطر

حدود مسؤولّيته بشأن اخلطأ الذي يرتكبه ويستحّق اللَّْوم والقرار الذي يّتخذه، 

واملؤاخذة عليه. يف هذا املقام ال يكفي جمّرد كذب القضية من زاوية الشخص الناظر 

العامل، أو خمالفتها للعقالنية، أو إلثبات عدم معقولية اإلميان بها من قبل الشخص 

اعتبار ذات العامل غري عاقل أو ضعيف العقل. فعلى الناظر أن يرى ما إذا كان لدى 

العامل دليٌل وجيه على إميانه بتلك القضية الكاذبة أم ال، وهل بذل جمهودًا حقيقيًا 

 وصادقًا من أجل إحراز صدق وكذب تلك القضية أم ال؟ 

العقالنية صفات معيارية ترتّتب على سائر صفات املوضوع إن ضوابط ومعايري 

َعَرض مع »مورد البحث، وهي تنبثق من صلب تلك الصفات، فهي حَبَسب املصطلح 

. ولذلك فإنها ال ختتلف عن سائر الصفات املعيارية من هذه الناحية. إن «الواسطة

ذي يتصف بهذه الصفات ، ولذلك فإن املوضوع ال«فرعية»و «َتَبعّية»األوصاف املعيارية 

أيضًا، وهي عبارة عن صفة أو  «أصلية»جيب أن يكون مشتماًل على صفة أو صفات 

 صفات معيارية أو غري معيارية تقوم عليها الصفات املعيارية مورد البحث.

ومن اجلدير إليضاح هذه النقطة اهلاّمة جّدًا أن نذكر مثااًل لذلك. لنأخذ مثاًل 

؟ اجلواب: «إن هذه احلافلة جّيدة»وصف اجلودة بنظر االعتبار. متى حيّق لنا أن نقول: 

عندما تّتصف هذه احلافلة بصفٍة أو صفات أخرى غري اجلودة، وإمنا صّح مّنا أن نصف 
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صافها بتلك الصفات. وميكن بيان تلك الصفات على النحو تلك احلافلة باجلودة الت

كونها »، و«كونها فارهة»، و«كونها آمنة»، و«قّلة استهالكها للوقود»التالي: 

، وما إىل ذلك من الصفات. «كونها صديقة للبيئة»، و«كونها مرحية»، و«سريعة

مّتصفة بأّي صفة وعليه حنن ال نستطيع أن نقول: إن هذه احلافلة جيِّدة دون أن تكون 

أخرى، أو أن جودتها منفصلة عن الصفات األخرى. إن اتصاف احلافلة باجلودة تابع 

التصافها بصفات أخرى، وهي: )الصفات الداعية إىل اجلودة(. من هنا حنن ال نستطيع 

أن نأخذ حافلتني متكافئتني يف األوصاف، ونقول: هذه احلافلة جيدة، وتلك احلافلة 

 . (18)غري جيدة

إن شراء هذه »وهذ الشيء يصدق يف باب العقالنية أيضًا. فإمنا ميكن القول: 

إذا كانت تلك احلافلة والشاري والبائع واألوضاع واألحوال  «احلافلة عمل عقالئي

االقتصادية ذات صفات وخصائص ميكن من خالهلا أن ننتزع صفة العقالنية من هذا 

الصفات املعيارية تنبثق من صلب الصفات  العمل، وخلعه عليها. وعلى هذا األساس فإن

غري املعيارية بشكٍل مباشر أو غري مباشر، وتعترب تابعة هلا. من هنا فإننا عندما نسعى 

إىل تربير توصيفاتنا وأحكامنا املعيارية نستند إىل جمموعة من األوصاف غري املعيارية 

ة نظر خماطبينا ذات يف املوضوع مورد البحث، مّما يعترب من وجهة نظرنا ومن وجه

ألنها قليلة »؟ قلنا: «ملاذا تصفون هذه احلافلة بأنها جيدة»صلة. فإذا قيل لنا مثاًل: 

ملاذا كانت هذه احلافلة أفضل من سائر »، وهكذا. وإذ قيل لنا: «االستهالك للوقود

ألن استهالكها للوقود أقّل من استهالك »؟ كان اجلواب: «احلافالت األخرى

. وإذا أردنا املقارنة بني حافلتني قد نقول: إن هذه احلافلة أفضل من «خرىاحلافالت األ

احلافلة األخرى؛ ألنها أقّل استهالكًا للوقود منها، وإن احلافلة األخرى أفضل من 

األوىل؛ ألنها أكرب حجمًا منها. وعلى أّي حال إن جودة ورداءة احلافلة تابعٌة لسائر 

 :بها. وإن سائر صفات وخصائص احلافالت تنقسم إىلالصفات واحليثيات اليت تّتصف 

وصفات غري ذات صلة أو سلبية وحيادية. وإن  ؛صفات ذات صلة أو حمّسنة أو مقّبحة

الصفات غري ذات الصلة أو احليادية هي اليت ال تلعب دورًا يف اتصاف الشيء مورد 

ارات والسلوكيات البحث باجلودة وغري اجلودة. وإن اتصاف األفكار واملعتقدات والقر
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بالعقالنية وغري العقالنية، أو املعقولية وغري املعقولية، تتبع هذا النوع من املعايري العامة 

 أيضًا. 

إن ربط الصفات املعيارية وغري املعيارية يف األشياء ببعضها أمٌر نظري وقائم 

ات. وإن على النظريات، ولذلك ميكن اعتبار التقييم وقيمة احلكم منبثقًا عن النظري

هذا القول يصدق أيضًا بشأن القيم واملعايري األخالقية، وبشأن القيم واملعايري املعرفية، 

ويف باب املعايري العقالنية أيضًا. وهذا طبعًا بشرط اعتبار العقالنية شيئًا وراء األخالق 

وصف ، بل هي «أساسيًا»و «مستقالًّ»واملعرفة. وعلى أّي حال فإن املعقولية ليست وصفًا 

يرتتَّب على سائر صفات املوضوع والفرد املنشود. إن معايري العقالنية تعمل يف احلقيقة 

على بيان عالقة الصفات العقالنية بسائر صفات املوضوع، وختربنا ما هي الصفة أو 

وما هي األوصاف واخلصائص اليت جيب علينا أن  ؟األوصاف ذات الصلة بالعقالنية

التقييم العقالني لألشخاص واملوضوعات، ويف وصفها  نأخذها بنظر االعتبار يف

وما هي األوصاف واخلصائص اليت  ؟بالعقالنية أو غري العقالنية أو خمالفة العقالنية

  ؟جيب جتاهلها وغّض الطرف عنها

 

 ــــــ د ـ العقالنية من الزاوية املعرفية

. «وجودي»أو  «يقيميتافيز»إن ربط الصفات املعيارية بالصفات غري املعيارية ربط 

بني العلوم غري املعيارية )من قبيل: العلوم  «احلائل املنطقي»وإن هذا الربط مع وجود 

التجريبية وامليتافيزيقية( والعلوم االعتبارية واملعيارية )من قبيل: علم األخالق واملعرفة 

ومنسجم؛ ألن اكتشاف هذا الربط ال يتّم عرب  والفقه واحلقوق وما إىل ذلك( متناغٌم

بني الصفات االعتبارية والصفات غري  «الوجودي»االستنتاج املنطقي. إن الربط 

بني هاتني اجملموعتني من الصفات. إن  «املعريف»االعتبارية سيؤّدي إىل االرتباط 

ل لشرحها. ألسلوب كشف وتوجيه النظريات االعتبارية قّصة مؤثِّرة ال يتَّسع اجملا

وباختصار ميكن القول: إن النظريات اليت تبني ربط الصفات االعتبارية وغري 

الشهود »و «التجربة الذهنية»االعتبارية إمنا ميكن كشفها وتربيرها من قناة 

. إن هذه النظريات تقيم صلة معرفية بني العلوم االعتبارية والعلوم (19)«العقالني
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 «املقدمات االعتبارية»هلا، بواسطة الرتكيب بني التوصيفية البحتة، وميكن من خال

االعتبارية وغري االعتبارية من  «النتائج»، أن نبطل أو نثبت «املقدمات غري االعتبارية»و

 الناحية املنطقية. 

 

  ــــــ هـ ـ ما هو موضوع النقد والتقييم العقالني؟

د والبحث عبارة عن يف العقالنية الناظرة إىل النتيجة يكون املوضوع مورد النق

مضمون ومتعلق القرار والشعور والعاطفة واهلدف والوسيلة وما إىل ذلك. وأما يف 

العقالنية الناظرة إىل األسلوب يكون موضوع النقد والتقييم العقالني عبارة عن 

 «مضمون»اختاذ القرار، وليس  «مسار»و «أسلوب»الوصول إىل معتقد، و «أسلوب»

 اختاذ القرار. «نتيجة»املعتقد، أو  «متعلق»و

وإن هذه القاعدة، كما تصدق بشأن املعتقدات والقضايا، تصدق بشأن 

األشخاص والسلوكيات أيضًا. فإن االعتقاد والقرار املعقول مثاًل هو الذي يتوصل إليه 

معقواًل،  «أ»الصحيح. وبعبارٍة أخرى: لكي يكون االعتقاد بـ  «الطريق»الشخص من 

أمرًا معقواًل، ليس من الالزم أن  «ب»من قبل شخص  «أ»ي يكون القول بـ أو لك

. وهكذا لكي يكون اختاذ القرار «حّقًا»تكون تلك القضية صادقة ومطابقة للواقع 

معقواًل ليس من الالزم أن ترتتَّب عليه نتائج َحَسنة وصحيحة؛ ألن الصدق احلقيقي 

نتائج القرار، تتأّثر بالعديد من العناصر اليت لقضيٍة ما، واحُلْسن والصّحة احلقيقية ل

 هي يف الغالب ال ختضع لسيطرة الفرد. 

ولذلك ال ميكن مؤاخذة شخص بسبب اعتقاده بقضايا كاذبة، أو ألن نتائج 

قراراته غري صائبة، أو وصف القول بتلك املعتقدات أو اختاذ تلك القرارات من قبله 

يبذل جهدًا صادقًا وكافيًا لتوجيه متبنياته وقراراته،  بأنه أمٌر غري عقالني، إاّل إذا مل

ففي هذه احلالة تكون مؤاخذته بسبب عدم صدقه أو عدم جّديته، وليس بسبب عدم 

صدق القضية اليت آمن بها، أو عدم صوابية النتائج املرتتِّبة على القرار املتَّخذ من 

 . (20)قبله

الصدق والصواب،  «إحراز»هٌن بـ وعليه فإن العقالنية الناظرة إىل األسلوب ر
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دليٌل وجيه أو مقنع  «أ»الواقعي. فلو كان لدى  «الصواب»أو  «الصدق»وليست رهنًا بـ 

، «ج»، أو ارتكاب «ب»، فإن اإلميان بـ «ج»، أو صحة فعل «ب»لصاحل املعلومة 

 «ج»، أو عدم صوابية «ب»سيكون من قبله معقواًل، حّتى وإْن اّتضح بعد ذلك كذب 

 أو قبحه على املستوى الواقعي.

إن معيار احلكم على ذكاء األشخاص أو مقدار ذكائهم رهٌن مبدى سعيهم 

الصحيح للكشف عن احلقيقة  «األسلوب»، واستفادتهم لـ «اجلاّد»و «الصادق»

والصدق، أو اختاذ القرار الصائب واملدروس، أو اختيار اهلدف الصاحل أو الوسيلة 

رى: إّننا يف ما يتعلَّق بالعقالنية الناظرة إىل األسلوب مأمورون الصحيحة. وبعبارة أخ

. إن الصدق والكذب الواقعي هنا ليس هو (21)بأداء التكليف، دون حتقيق النتائج

 معيار احلكم على املعتقد، وإّنما املهّم هو: 

 صدق وكذب ذلك املعتقد أم ال؟  «كشف»ـ هل بذل الفرد ما بوسعه من أجل 1

 وجيه ومقنع على إميانه بذلك املعتقد أم ال؟  «دليٌل»لديه ـ هل كان 2

له  «احملرِّك»و «الدافع»إىل ذلك الدليل، أم كان  «مستندًا»ـ هل كان إميانه 3

 .(22)و اإلميان بذلك املعتقد شيء آخر؟حن

العقالنية  «رذائلنا»و «فضائلنا»، وجتاه «األسلوب»حنن مسؤولون جتاه 

بًا صحيحًا أّدى بنا إىل نتيجٍة خاطئة لن نكون مسؤولني عنها، واألخالقية. فلو أن أسلو

ولن نستحّق اللوم والعتاب عليها؛ لعدم ارتكابنا أّي تقصري أو قصور يف القيام مبا ميليه 

علينا الواجب. وأما إذا سلكنا وسيلًة خاطئة، فتوصَّلنا إىل نتائج صحيحة، فإننا 

إن صوابية األسلوب ال تضمن صوابية النتيجة . (23)سنبقى َمُلومني يف مثل هذه احلالة

بالضرورة. كما أن صوابية النتيجة ال تثبت أننا قد عملنا مبسؤوليتنا العقالنية. كما 

العقيدة،  «مضمون»أن الثواب والعقاب يف يوم القيامة ال يرتتَّب على صّحة وبطالن 

وإمنا هو رهٌن بطريقة املواجهة، وأعمال اإلنسان جتاه احلّق الواضح واملستدّل. فإن 

مؤاخذة ومعاقبة العباد على بطالن عقيدتهم معاقبة جائرة وغري عادلة، إاّل أن 

 مؤاخذتهم على عدم صدقهم وجدِّيتهم هي عني العدل. 

جمرَّد شركهم، إمنا وهلذا جند القرآن الكريم ال ينتقد املشركني على 
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ينتقدهم ويؤاخذهم على عدم امتالكهم دلياًل وجيهًا على ذهابهم إىل اعتناق الشرك، 

مبعنى أنهم لو كانوا ميتلكون دلياًل وجيهًا ومقنعًا على شركهم ما كان بإمكان 

اهلل أن يؤاخذهم أو يعاقبهم، بل إنهم يف مثل هذه احلالة سيكونون مستحّقني 

ب أيضًا؛ ألنهم يف مثل هذه احلالة إمنا يعملون على طبق ما تقتضيه للمكافأة والثوا

إنسانيتهم وفطرتهم اآلدمية، والعدالة تقول بأن مثل هذا الشخص يستحّق املدح 

إن اهلل ال ينظر »أنه قال:  |، وقد ورد يف احلديث عن النيّب األكرم(24)واملكافأة

 . (25)«إىل صوركم وأعمالكم، وإّنما ينظر إىل قلوبكم

وكما سبق أن ذكرنا فإننا يف العقالنية الناظرة إىل النتائج نتعامل مع املتعلق 

ومضمون العقائد، والقرارات وامليول والرغبات وما إىل ذلك. واملهّم يف البني عبارة عن 

صدق وكذب املعتقد مورد البحث، وصوابية العمل الذي نريد عقد العزم على فعله أو 

 يمة الشيء الذي نرغب فيه، وهكذا.تركه، وقيمة أو عدم ق

ولكْن كما هو واضٌح فإن الطريق الوحيد املاثل أمامنا إىل إحراز صدق أو 

صوابية وقيمة شيء ما هو أن نعمل ما أمكننا على رفع املوانع الداخلية واخلارجية اليت 

 حتول دون حصولنا على املعرفة، وأن نّتبع أسلوبًا معتربًا ومقبواًل. 

و أن عالقة العقالنية الناظرة إىل املسار والعقالنية الناظرة إىل النتائج وعليه يبد

 عالقة ذات طرفني.

فعلى سبيل املثال: إننا من جهٍة؛ لكي يكون سلوكنا الذهين يف القول بأمر ما 

عقالنيًا، ال ُبدَّ لنا من مناقشة األدّلة املتوفرة بني أيدينا ملا هو صاحل وغري صاحل يف 

الذي نّتبعه يف هذا  «األسلوب»ومتعلَّق ذلك األمر؛ ومن جهٍة أخرى فإن صدق مضمون 

البحث هو املعيار الوحيد الذي نتمكن بواسطته أن حنكم بشأن صدق وكذب ذلك 

 األمر.

ويف الوقت نفسه فإن النقطة اجلوهرية هي أن النسبة املنطقية القائمة بني 

العموم واخلصوص من »قالنية هي األحكام الصادرة على أساس هذين النوعني من الع

 .«وجه

فمثاًل: على أساس العقالنية الناظرة إىل النتائج فإن االعتقاد بالقضية القائلة: 
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اعتقاد غري معقول أو مناف للعقالنية؛ ألن مضمون هذا  «الشمس تدور حول األرض»

من قبل  االعتقاد غري مطابق للواقع. ولكْن ال ميكن القول بأن االعتقاد بهذه القضية

أسالفنا الذين كانوا يعيشون قبل عشرة قروٍن مل يكن معقواًل أيضًا؛ ألن املعلومات 

اليت منتلكها اليوم مل تكن متوفِّرة آنذاك، وإن أسالفنا كانوا يقدِّمون دلياًل 

ملموسًا على اعتقادهم بتلك القضية، حيث كانوا يَرْونها ماثلة أمامهم رأي العني 

(، إال أن الذين يعيشون يف القرن احلادي والعشرين إذا اعتقدوا )املشاهدة احلسِّية

وآمنوا بهذه القضية يكونون قد ارتكبوا عماًل غري عقالني؛ إذ يتوفَّر بني أيديهم دليل 

 مقنع يثبت أن مشاهدتهم احلسِّية خاطئة، وعليهم عدم الوثوق بها واالعتماد عليها. 

وهذا الكالم يعين أنه يف مقام تطبيق قواعد هذين النوعني من العقالنية قد 

يتغيَّر حكم املوضوع. ولذلك من املهّم الفصل بني املورد الذي جيب فيه اّتباع العقالنية 

الناظرة إىل األسلوب عن املورد الذي جيب فيه اّتباع العقالنية الناظرة إىل املضمون. 

، «مقام املشاهدة»ملساحة العقالنية الناظرة إىل املسار عبارة عن وقد سبق أن قلنا: إن ا

 . «مقام التمثيل»وإن املساحة العقالنية الناظرة إىل النتيجة عبارة عن 

 

 ــــــ و ـ تعريف العقل

لكي ندرك االختالف بني العقالنية اجلديدة والعقالنية القدمية بشكٍل أفضل 

ريثما نقدِّم تعريفًا عن العقل والعقالنية، ونعطي رؤية وأعمق نضطّر إىل الرتيُّث قلياًل 

 شاملة عن أنواع العقالنية.

وعليه نبدأ أّواًل من تعريف العقل. يبدو أن ال خالف يف أن العقل هو الفصل 

إمنا هو  «احليوان العاقل»املميِّز لإلنسان عن سائر احليوانات. إاّل أن تعريف اإلنسان بـ 

، وإن اإلنسان إمنا هو إنساٌن مبقدار استفادته «بالفعل»س تعريفًا ، ولي«بالقّوة»تعريف 

من عقله، واّتباعه ألحكامه. وعليه فإن املراد من العقل ليس جمّرد وجود القوة 

العاقلة، بل يشرتط أن تكون هذه القّوة فاعلة أيضًا. فإن القّوة اليت ال تلعب دورًا يف 

  حياة الفرد سيكون وجودها وعدمها سواء.

وعليه من األفضل أن نعّرف اإلنسان باحليوان املتعقِّل واملفكِّر، وأن نعّرف 



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ ربيع وصيف  43ـ  42ــ السنة احلادية عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

259 

تقييم املدَّعى أو اهلدف أو السلوك، على أساس املعيار »التفكري والتعقُّل من خالل 

 .«املناسب والدليل املعقول

ف إن للتعقُّل أنواعًا؛ فمن زاويٍة ميكن القول: إن التعقُّل إّما هو ناظٌر إىل كش

. إن تعقُّل النوع األول من شؤون (26)احلقيقة؛ أو ناظر إىل تشخيص احلّق والتكليف

. وعليه ميكن تعريف (27)العقل النظري، وتعقُّل النوع الثاني من شؤون العقل العملي

، شريطة أن يكون مرادنا من األخالق هي (28)أيضًا «حيوان أخالقي»اإلنسان بأنه 

، الشامل ألخالق اإلميان وأخالق التفكري والبحث األخالق باملعنى العام للكلمة

يّتبع يف مقام التفكري ويف مقام العمل  حيواٌنـ كما سنرى ـ والتحقيق أيضًا. فاإلنسان 

نظامًا معياريًا وقيميًا، أو جيب أن يتبعهما، وإن سلوكه يف كال املقامني عرضة للنقد 

داخل حدود سلوكه اجلسماني، بل والتقييم األخالقي. إن أخالقية اإلنسان ال تنحصر 

تشمل حّتى نشاطه الذهين والروحي والنفسي أيضًا، ما دامت هذه األنشطة بطبيعة 

 احلال إرادية واختيارية. 

النيّب »كما ميكن لفهم دور وآلية العقل بشكٍل أفضل أن نسمِّيه بـ 

 .(29)«الباطين

األنبياء، وإن الوالية  إن اّتصاف العقل بهذا العنوان يأتي من حيث إن للعقل شأن

مثل األنبياء  ـ أّواًلـ وحّق الطاعة الثابت لألنبياء ثابٌت للعقل أيضًا، مبعنى أن العقل 

: إن العقل مثل األنبياء الظاهريني حيمل وثانيًاالظاهريني يبلِّغ رسالة اهلل إىل الناس، 

إطاعة األنبياء : إن إطاعة العقل واجبة، مثل: وثالثًاأوامر وضرورات وحمظورات، 

 الظاهريني.

وبعبارٍة أخرى ميكن القول: إن العقل مركز اهلداية والسيطرة واإلدارة لوجود 

اإلنسان، أو جيب أن ُيعطى هذا الدَّْور، مبعنى أن اإلنسان املثالي هو الذي يكون زمام 

 تفكريه وسلوكه حتت سيطرة من عقله.

 «اهلوية النظرية»من حتليل وإن هذه املسألة ـ كما سنرى قريبًا ـ تستنبط 

 لإلنسان.  «اهلوية العملية»و
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 ــــــ ز ـ عالقة العقل والعقالنية باهلوّية اإلنسانية

إن لدينا حنن البشر هويات خمتلفة، من قبيل: اهلوية الوطنية، والدينية، 

واجلنسية، والفردية، واجلماعية، وما إىل ذلك. وإن لكل واحدة من هذه اهلويات 

 معيارية وغري معيارية. اقتضاءات

َبْيَد أن اإلنسان من حيث كونه إنسانًا يتوفَّر على نوعني من اهلوّية: النظرية؛ 

. وإن هذه اهلوّيات مقدَّمة على كّل هوّية أخرى، مبا فيها هويته الدينية، أو (30)والعملية

 جيب أن تكون متقدِّمة عليها.

زامات املعرفية، وإن هويته العملية إن هوية اإلنسان النظرية منشأ للمعايري واإلل

. وإن املعايري واإللزامات املعرفية متنع الفرد من (31)منشأ للمعاير واإللزامات األخالقية

اإلميان ببعض املعتقدات، وتلزمه باإلميان ببعض املعتقدات األخرى. كما أن املعايري 

بالقيام ببعض األعمال واإللزامات األخالقية متنعه من القيام ببعض األعمال، وتلزمه 

 األخرى. 

إن اختالف اإلنسان عن احليوان يف البعد النظري يكمن يف أن مذاهب احليوان 

ومسالكه تابعٌة لعواطفه وأحاسيسه ومشاعره بشكٍل كامل. فاحليوان يؤمن بكّل 

، وإن نقطة الضعف هذه هي «العلة»ما يراه ويسمعه، مبعنى أن معتقد احليوان تابٌع لـ 

ّهد األرضية هليمنة اإلنسان على احليوان واستخدامه. إاّل أن عقائد اإلنسان ـ ما اليت مت

، دون «الدليل»دامت هويته اإلنسانية بطبيعة احلال فاعلة وثابتة وراسخة ـ تابعٌة لـ 

 .«العلة»

ال خيتلفان من الناحية الكمية  (33)«العلم اإلنساني»و (32)«العلم احليواني»إن 

 واملوضوعية فَحْسب، بل إن اختالفهما األصلي واجلوهري يكمن يف الناحية الكيفية.

حتصيل املعرفة واكتسابها،  «أسلوب»إن هذين النوعني من العلم خيتلفان يف 

وإن هذا االختالف يكمن حّتى يف املعلومات احلسِّية املشرتكة بني اإلنسان واحليوان 

 . (34)ضًاأي

إن اإلنسان من حيث هو إنسان؛ كي يعتنق عقيدة أو يتخلَّى عنها، حباجة إىل 

 دليل يربِّر له اعتناقه لتلك العقيدة أو ختلِّيه عنها.
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يعمل العقل اإلنساني على غربلة املعطيات واملعلومات اليت تدخل إىل ذهنه من 

هذه املعطيات، ويعمل على  طريق احلواّس الظاهرية والباطنية، مبعنى أنه يقارن بني

 ،تقييمها من خالل املعايري واملوازين املنطقية واملعرفية، حيث تقول له تلك املعايري: متى

حيّق أو ُيسمح له أو جيب عليه أن يعتنق شيئًا، أو أن  ،وحتت ظّل أّي ظروف ،وأين

الداخلة يتخّلى عنه أو يرفضه؟ وكيف يعمل على حّل التعارض إذا حصل بني املعلومات 

 إىل ذهنه من خمتلف القنوات واملصادر؟

ومن هذه الناحية ال فرق بني املعتقدات الدينية والعلمية والفلسفية واألخالقية 

والفقهية وغريها وبني القنوات واملصادر املعرفية املختلفة، ومعنى ذلك أن هناك شريعة 

 . (35)«ة النقلشريع»متقّدمة من الناحية املنطقية على  «شريعة العقل»باسم 

 هلما. «اهلوية السلوكية»أما االختالف اآلخر بني اإلنسان واحليوان فيكمن يف 

فاحليوان يف سلوكه تابٌع لغرائزه، أما اإلنسان ما دام متمسكًا مبقتضياته 

 اإلنسانية فإنه يبحث عن مربِّر معقول لتصرُّفاته وسلوكياته.

شبيهًا بسلوك احليوانات ـ كما  إن السلوك اإلنساني وإْن كان يبدو يف ظاهره

هو احلال بالنسبة إىل األكل والشرب ـ، إال أن هذا السلوك يصدر عن منشأ ومبدأ 

متفاوت، وهو ما ُيسّمى بالعقل والعقالنية العملية. من هنا فإن اهلوية العملية لإلنسان 

سلوك تكون منشًأ للقيم واملعايري واإللزامات اليت تفصل السلوك اإلنساني عن ال

احليواني، وإن اإلنسان ال حيافظ على هوّيته اإلنسانية إاّل مبقدار تربيره وتنظيمه 

لسلوكه على أساٍس من تلك املعايري، اليت هي يف احلقيقة معايري أخالقية باملعنى 

اخلاّص للكلمة. ولذلك فإن الذين ينظِّرون للعنف واجلرمية باسم الدين يضطّرون قبل 

الناس عن هويتهم العملية؛ كي يتمكنوا بعد ذلك من حثِّهم على كّل شيء إىل جتريد 

ارتكاب العنف واجلرمية. كما أن الذين يروِّجون للخرافات واألساطري حتت لواء 

الدين يضطّرون بادئ ذي بدء إىل إضعاف اهلوّية النظرية لألفراد؛ كيما يتمكَّنوا من 

 . (36)إعدادهم لتقبُّل تلك اخلرافات باسم الدين

 مدخلّية ملضمون العقيدة والسلوك يف إنسانية اإلنسان. إمنا املهّم، والذي ُيعّد ال

 «منهج»تربير العقيدة والسلوك، و «أسلوب»من لوازم وذاتيات اهلوية اإلنسانية، هو 
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 الوصول إىل العقيدة واختاذ القرار.

وبطبيعة احلال ال ميكن تربير كل عقيدة وسلوك باملعايري العقالنية، إاّل أن 

اإلنسان ال هو كائن خارق، وال هو معصوم، وإمنا هو كائن ضعيف، وجيوز عليه 

توظيف ذلك األسلوب. إن  «نتيجة»، وليس عن «األسلوب»اخلطأ. فاإلنسان مسؤول عن 

املعايري والضرورات واحملظورات العقالنية يف اإلنسان إمنا يكون إنسانًا ما دام يتَّبع 

 اعتناق عقائده أو التخّلي عنها، وما دام ينظم سلوكه على أساس تلك املعايري. 

 «اّتباع»وعلى هذا األساس فإن الذي مييِّز اإلنسان من سائر احليوانات هو 

هذه التبعية، وال  «نتيجة»، ال «شريعة العقل»املعايري العقالنية، أو إطاعة تعاليم وأوامر 

 جمرَّد وجود قّوة باسم القّوة العاقلة، اليت ميكن أن جتتمع مع تعطيل العقل أيضًا.

فلو أن شخصًا آمن بعقيدة صحيحة )مطابقة للواقع( على أساس معايري غري 

عقالنية يكون قد سلك طريقًا خمالفًا للعقل، ومنافيًا هلويته )النظرية( اإلنسانية، يف 

يعتنق عقيدًة باطلة حقًا )خمالفة للواقع(، على أساس املعايري العقالنية حني أن الذي 

اليت تقول له: إن هذه العقيدة ليست باطلة، ال يكون عاماًل على خالف هويته 

 اإلنسانية.

إن صّحة أو بطالن مضمون العقيدة والسلوك يف حّد ذاته ال ُيَعدُّ معيارًا 

 اعتناق العقيدة والسلوك. «منهج»أو  «كيفية»لإلنسانية، إّنما املهّم هو 

من هنا فإّن مدح وذم العقالء، ومنح الثواب والعقاب اإلهلي، والنجاة والفالح 

 .«النتيجة»، وليس رهنًا بـ «املنهج»و «املسار»األخروي، رهٌن بـ 

إن اهلل حيكم بني عباده على أساس املعايري العقالنية الناظرة إىل األسلوب، 

. إن العدالة (37)ملعايري العقالنية الناظرة إىل املضمون واحملتوىوليس على أساس ا

تقتضي من اهلل عند احلكم بني العباد أن ال يأخذ بنظر االعتبار ذلك اجلانب من 

 املعلومات املرتبطة بصدق ومضمون املعتقدات إذا مل تكن يف متناول أيديهم. 

 ة نظر الفقه.إن الكافر من وجهة نظر القرآن هو غري الكافر من وجه

إن الكافر من وجهة نظر القرآن هو الذي يدرك صّحة وصوابية عقيدة أو دعوى 

أو كالم، ويعلم أن هذه العقيدة وتلك الدعوى وذلك الكالم حّق، ولكّنه مع ذلك 
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. (38)يكابر يف إنكارها عنادًا وَحَسدًا وعصبية واّتباعًا للهوى وحّب الدنيا وعبادة لألنا

. وعليه فإن إنكار (39)آن يعين إنكار حقٍّ واضح وثابت للُمْنِكرإن الكفر يف القر

احلّق الذي خفي على امُلْنِكر، أو شهد على عدم صدقه دليٌل معترب، ال ُيَعدُّ كفرًا من 

 وجهة نظر القرآن.

وهكذا األمر بالنسبة إىل إظهار الشّك من قبل الشخص بشأن احلّق الذي مل 

 شّكه كفرًا. يثبت له بدليٍل مقنع، لن يكون

وإن الذي يستند إىل دليٍل وجيه، ومل ينطلق يف إنكاره لعقيدٍة عن هوى أو 

عصبية أو حّب الذات وعبادة الدنيا، لن يكون كافرًا من وجهة نظر القرآن، حّتى لو 

 . (40)كانت تلك العقيدة صحيحة يف واقعها، بل يستحّق الثواب واملكافأة أيضًا

عناد وعصبية ومتّسكًا باهلوى مثل الذي ينكر احلّق إن الذي يؤمن حبقٍّ عن 

لنفس األسباب، بال فرق بينهما. فإن الكفر املستند إىل العّلة ال خيتلف عن اإلميان 

املستند إىل العّلة، سواء بسواء. كما أن الكفر املستند إىل الدليل املعقول ـ إذا أمكن 

 ستند إىل الدليل املعقول.تسمية مثل هذا األمر كفرًا ـ هو عني اإلميان امل

إن الذي يؤثر يف إنسانية اإلنسان، وتبعًا لذلك يف كماله وسعادته وجناته 

اليت  «األخالق»)املطابق للواقع(، بل  «احلّق»وفالحه، ليس هو االعتقاد والسلوك 

 يتَّبعها اإلنسان يف تربير عقيدته وسلوكه. 

ده وأفعاله مستندة إىل األدلة إن اإلنسان إمنا هو إنسان مبقدار ما تكون عقائ

العقالنية املرّبرة، وهو بعيٌد عن اإلنسانية، وقريب من احليوانية، مبقدار ما تكون 

 غري املرّبرة وغري العقالنية. «األدّلة»و «العلل»عقائده وأفعاله تابعة لـ 

أخالق »إن معيار الكمال والسعادة والفالح والثواب والعقاب يتمثَّل يف 

، حيث ينبثقان كالهما عن العقل «أخالق السلوك»و «أخالق البحث»أو  ،«التفكري

 واهلوية النظرية والعملية لإلنسان، وهي من مقتضيات هاتني اهلويتني.

وخالصة القول: إن العلم اإلنساني واإلرادة والقرار والسلوك اإلنساني يتوقَّف 

 (42)«الرتّوي»اله ـ هو ، وإن عمل العقل ـ أو أهّم أعم(41)على تأييد وتصويب العقل

 . (43)الفكري «التعمُّق»، أو «رالتدبُّ»و
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إن الدين والتعاليم الدينية ال ميكنها جتاهل اهلوّية النظرية لإلنسان، وال 

ميكنها أن تغفل مقتضيات هذه اهلوية، أو أن تعمل على إضعافها أو إزالتها، وإحالل 

اسرتداد الصورة اإلنسانية لإلنسان، اهلوية الدينية حمّلها؛ إذ يف هذه احلالة سيتّم 

والتنزُّل به إىل مستوى احليوانية. إن املخاطب بالدين هو اإلنسان مبا هو إنسان، ولذلك 

فإن الدين يفرتض إنسانية اإلنسان. من هنا فإن العقائد واألحكام الدينية إمنا تكون 

 املنطقية واملعرفية معتربة ما دامت منسجمًة مع اهلوية اإلنسانية والضوابط واملعايري

واألخالقية املنبثقة عن هذه اهلوية. إن العقالنية نقيٌض للخرافة والتفكري اخلرايف، وإن 

اهلوية النظرية لإلنسان متنعه من اعتناق اخلرافات. ولذلك فإن الذين يرومون فرض 

لناس فهمهم اخلرايف لنصوص الدين على اآلخرين باسم الدين يسَعْون أّواًل إىل تفريغ ا

من إنسانيتهم، وحيّلون اهلوية الدينية حمّل اهلوية اإلنسانية، ويعملون على تعطيل 

 عقوهلم وترهيبها؛ جلعلهم مستعدين لتقّبل اخلرافات. 

 

 ــــــ ح ـ تعريف العقالنية وأنواعها

تعين ببساطة اتباع  «العقالنية»ويف ما يلي نقدِّم تعريفًا للعقالنية، فنقول: إن 

)جمموع التعاليم والضرورات واحملظورات العقلية(، أو اتباع جمموع  «العقلشريعة »

مقدٌَّم  «العقل»اليت تنبثق عن العقل. من هنا ميكن لنا أن نستنتج أن  «املعايري»و «القيم»

؛ ألن فهم «شريعة النقل»متقدِّمة على  «شريعة العقل»، ومعنى تقدُّمه هو أن «الدين»على 

والعمل بأحكامه وتعاليمه، رهٌن باستخدام العقل، واستخدام الدين بشكٍل صحيح، 

 .(44)العقل ليس إاّل اتباع التعاليم والقواعد العقلية

، (45)«نظرية املعرفة»إن أهّم العلوم املتكفِّلة مبعرفة شريعة العقل عبارة عن: 

 . (47)«الفكر النقدي»، و(46)«فلسفة األخالق»، و«الفلسفة»، و«املنطق»و

. والعقالنية (49)«عملية»؛ وعقالنية (48)«نظرية»إن العقالنية تنقسم إىل: عقالنية 

؛ والعقالنية (50)«اآللية»العملية تنقسم بدورها إىل نوعني أيضًا، وهما: العقالنية العملية 

؛ (52)«أخالقية». كما تنقسم يف تقسيٍم آخر إىل: عقالنية عملية (51)«غري اآللية»العملية 

 .(53)«اقتصادية»ية وعقالنية عمل
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إن العقالنية النظرية تعين العقالنية الناظرة إىل التفكري واالعتقاد واإلميان، 

 والعقالنية العملية هي العقالنية الناظرة إىل السلوك والعمل.

، أو بتعبري أفضل: «العقيدة»أو  «اإلميان»وإن موضوع العقالنية النظرية هو 

 «املشاعر»و «العواطف»ضوع العقالنية العملية هو اإلميان والعقيدة. وإن مو «أسلوب»

 اختاذ القرار. «أساليب»االختيارية، أو بعبارة أفضل:  «السلوكيات»و «القرارات»و

تقوم فرضية العقالنية النظرية على القول بأن املتبنيات واألفكار تنقسم إىل: 

غري »؛ وأفكار «مرّبرة»، أو إىل: أفكار «غري معقولة»؛ وأفكار «معقولة»أفكار 

 .«مرّبرة

كما تقوم فرضية العقالنية العملية على القول بأن القرارات والسلوكيات 

، أو إىل: سلوكيات «غري معقولة»؛ وسلوكيات «معقولة»تنقسم إىل: سلوكيات 

 . «غري مرّبرة»؛ وسلوكيات «مرّبرة»

أو رأي  وعلى هذا األساس فإن املسؤولية العقالنية تقتضي منا رفض أيِّ فكرٍة

ما مل حنرز معقوليته، وما مل حنرز املعقولية العملية ألمٍر ما ال نبادر إىل ارتكابه. إننا 

لكي نعتنق عقيدٍة ما، أو نقوم بعمٍل ما، علينا أن نستأذن العقل، بوصفه داالًّ على 

ين إنسانيتنا، وإّنما حيّق لنا أو يؤذن لنا االستجابة إىل ميولنا ورغباتنا أو ميول اآلخر

 وإمالءاتهم إذا أجاز لنا عقلنا ذلك. 

 

 ــــــ ط ـ تعريف العقالنية النظرية

. إاّل أن «التناسب بني الدليل واملدَّعى»لقد مّت تعريف العقالنية النظرية بأنها 

 يف هذا التعريف بدورهما حباجٍة إىل تعريف وتوضيح.  «املدَّعى»و «التناسب»مفردتا 

يعين إمجااًل عدم إمكان إثبات أو تأييد كل مدَّعى بأّي دليل،  «التناسب»إن 

، مبعنى «تشكيكي»، و«نسيب»التناسب مفهوم »ولكّل شخص، ويف كّل جمال. إن 

، (54)«املقدرة الذهنية للمدَّعي»، و«مضمون وأهّمية املدَّعى»، و«اجملال»أنه تابٌع لـ 

. إن اإلنسان العاقل باملقدار «مكاناتاإل»، و«الوقت»، و(55)«املقدرة الذهنية للمخاطب»و

على املستوى املعريف، يقدِّم  «ينزع إىل الفضيلة»، و«يتمتَّع باملسؤولية»الكايف، والذي 
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 . «مناسبًا»لكّل دعوى دلياًل 

فهو عبارٌة عن مجيع املالحظات أو اخلصائص والشروط املرتبطة  «الدليل»وأما 

احتمال  «تقليل»أو املدَّعى، ويعمل على  من الزاوية املعرفية بصدق وكذب القضية

احتمال صدق تلك  «رفع»اخلطأ يف إدراك تلك القضية أو ذلك املدَّعى، أو يعمل على 

القضية أو ذلك املدَّعى. إن املراد من الدليل هنا هو املعنى املعريف للكلمة، األعّم من 

 الدليل باملعنى السائد يف املنطق األرسطي. 

؛ «القياس»يف املنطق األرسطي إىل ثالثة أقسام، وهي:  ينقسم االستدالل

؛ «القياسي». وينقسم الدليل إىل ثالثة أقسام، وهي: الدليل «التمثيل»؛ و«االستقراء»و

 .«التمثيلي»؛ والدليل «االستقرائي»والدليل 

يقوم هذا املنطق على األصولية املعرفية التقليدية، اليت يتّم على أساسها تقسيم 

 مطلقًا. «نظرية»مطلقًا؛ و «بديهية»القضايا واملتبّنيات أو الدعاوى إىل جمموعتني: 

والبديهيات مرّبرة تلقائيًا، وال تقبل التشكيك. وإن تربيرها واستنتاجها إما 

 مثل هذا التربير. مستحيل؛ أو أنها ال حتتاج إىل

من خالل  «استنتاجها»وأما النظريات فهي قابلٌة للتربير بشرط إمكان 

 االستدالل بالبديهيات بشكٍل مباشر أو غري مباشر.

وقد تعرَّض هذا التقسيم إىل الكثري من النقد من قبل علماء املعرفة املعاصرين. 

ود حدود حامسة وأبدية بني فهؤالء حّتى إذا أذعنوا للنزعة األصولية ال يؤمنون بوج

البديهيات والنظريات، مبعنى أنهم يؤمنون بإمكان حتّول البديهيات إىل نظريات، أو 

حتّول النظريات إىل بديهيات، كما يؤمنون بإمكان تعزيز وإضعاف املرتبة التربيرية 

 اليت تتمتَّع بها البديهيات يف حدِّ ذاتها. 

يف املعرفة احلديثة،  (57)«االستدالل»حمّل  حيّل (56)«التربير»وخالصة القول: إن 

 . (60()59)«غري استنتاجي»؛ و(58)«استنتاجي»وينقسم إىل قسمني: 

إّنما هو جمّرد نوٍع خاّص من التربير االستنتاجي، وإن  «االستدالل القياسي»إن 

للتربير االستنتاجي أنواعًا أخرى أيضًا. وإن التربير غري االستنتاجي تربير حنصل عليه 

ن طريق املشاهدة والتجربة، واملشاهدة والتجربة بدورهما أعّم من املشاهدة والتجربة م
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، وليس «التربير»احلسّية والعقلية والقلبية. وعلى هذا األساس فإن املقوِّم للعقالنية هو 

باملعنى األرسطي للكلمة، الذي هو نوٌع خاّص من التربير. إن للتربير  «االستدالل»

مناشئ متعدِّدة، وليس االستدالل األرسطي سوى واحٍد منها. ويف احلقيقة ميكن 

القول: إن االستدالل هو املصدر الثانوي للتربير؛ ألن االستدالل إّنما يؤّدي إىل جمّرد 

 لنتيجة. التربير من املقّدمات إىل ا «انتقال»

. والدليل املرّبر هو الدليل الذي «أدلة غري مرّبرة»؛ و«أدّلة مرّبرة»تنقسم األدلة إىل: 

 «يكفي»مع املدَّعى، ويدّل على صدقه، أو أن يرفع من احتمال صدقه، و «يتناسب»

 لتربير املّدعى يف النسيج والسياق املنشود.

لذي يّتبع املعايري العقالنية إن اإلنسان الذي يكون عاقاًل باملقدار الكايف، وا

. وهذا «الدليل»، وإّنما هو تابٌع لـ «العّلة»يف قبول أو رفض الدعاوى، ال يكون تابعًا لـ 

 هو مكمن الفرق بني اإلنسان واحليوان يف الُبْعد النظري.

أيضًا، وهذا هو مكمن  «املناسب»ُيضاف إىل ذلك أن هذا الشخص تابٌع للدليل 

 لشخص الذي ال يكون عاقاًل باملقدار الكايف. الفرق بينه وبني ا

وكما تقدَّم فإن احليوانات ـ يف مقام املعرفة ـ تابعٌة للعلة، مبعنى أن كل ما 

يدخل يف ذهنها من طريق احلواّس يتّم تبويبه على شكل معتقد، ليشكل القاعدة 

للصور اإلدراكية لدى  «األنطولوجية»للتعاطي والتعامل مع ما حييط بها. كما أن العلة 

أيضًا، إاّل أنها ليست كذلك بالنسبة إىل اإلنسان؛ فإن  «املعريف»احليوانات تلعب الدور 

هذا العقل، كي يقبل  «تأييد»و «مصادقة»اإلنسان حيث ميتلك عقاًل فإنه حباجٍة إىل 

املرئيات واملسموعات وسائر املعلومات اليت تدخل إىل ذهنه من خمتلف القنوات 

املناسب واملقنع لصاحل  «الدليل»دراكية. وإن تأييد ومصادقة العقل رهٌن بوجود اإل

احتمال صدق املعلومات املنشودة، مبعنى أن العلة الوجودية للصور اإلدراكية غري 

هو وحده الذي جيب أن يلعب دور  «الدليل»كافية للتصديق بالنسبة إىل اإلنسان، وإّنما 

 املعرفية.  «العلة»

ل هو الشيء الذي يربِّر املدَّعى بشكٍل عقالني، ويوجد التصديق إن الدلي

. وإن من أهّم أنواع التربير: (61)واالعتقاد به يف ذهن الشخص العاقل. إن للتربير أنواعًا
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؛ (65)«التربير املؤيِّد»أو  (64)«التربير اإلجيابي»؛ و(63)«التربير املسّوغ»أو  (62)«التربير السليب»

التربير »؛ و(68)«التربير الفلسفي»؛ و(67)«التربير العلمي»؛ و(66)«التربير الروتيين»و

 . (72)«التربير اجلمعي»؛ و(71)«التربير الفردي»؛ و(70)«التربير النهائي»؛ و(69)«االبتدائي

: يف جمال أنواع األّولجيدر التذكري بأمرين:  «املدَّعى»ويف ما يتعلَّق بـ 

 : يف جمال تناسب املدَّعى مع نوع العقالنية. واآلخراملدَّعيات؛ 

 

 ــــــ ي ـ أنواع املدَّعيات من الزاوية العقالنية

 تنقسم املدَّعيات من ناحيٍة إىل ثالث جمموعات: 

 . (73)ـ العقلية1

 . (74)ـ احليادية العقلية2

 . (75)ـ املخالفة للعقل3

ناسب لصاحل صدق يقوم مدَّعى اجملموعة العقلية على وجود دليٍل مرّبر وم

املدَّعى. ويقوم مدَّعى اجملموعة غري العقلية على عدم وجود دليل مرّبر ومناسب لصاحل 

صدق املدَّعى أو ضّده. ويقوم مدَّعى اجملموعة املخالفة للعقل على عدم وجود دليل مرّبر 

 ومناسب لصاحل صدق املدَّعى. 

نية، والقول باالّدعاءات العقلية إن القول باالّدعاءات املخالفة للعقل مغاير للعقال

عني العقالنية. وأما يف ما يتعلق بالقول باالدعاءات احليادية عقليًا فهناك َجَدٌل ونقاش 

 يف موافقته أو خمالفته للعقالنية.

، (76)وأرى أن القول باالّدعاءات احليادية املقبولة عقلّيًا بالقّوة، وطبقًا للقواعد

ر ومساحة خاصة، مشروطة برعاية الشرائط اخلاصة. ينسجم مع العقالنية ضمن إطا

 . (77)ويف احلقيقة ال مناص من القول بهذه االّدعاءات

 

 ــــــ ك ـ أنواع العقالنية النظرية

له. وهذا يف حّد ذاته من مقتضيات  «مناسب»جيب تقييم كّل مدَّعى مبيزاٍن 

العقالنية. وإن تقييم االّدعاءات التجريبية باملوازين واملعايري غري التجريبية خمالف 
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للعقالنية، مبقدار خمالفة تقييم االّدعاءات غري التجريبية مبوازين التجربة واملعايري 

ية، وإاّل فإن تقييم . ومرادنا من التجربة هنا هو خصوص التجربة احلسِّ(78)التجريبية

كّل مدَّعى بالتجربة املناسبة هو عني العقالنية. وأساسًا فإّنه ال طريق إىل تقييم 

االّدعاءات إاّل من خالل التجربة، باملعنى العاّم للكلمة، مبعنى أنه ال ُبدَّ من تقييم 

ن التجربة االّدعاءات العرفانية مبيزان التجربة العرفانية، واالّدعاءات الفلسفية مبيزا

الفلسفية، واالّدعاءات الدينية مبيزان التجربة الدينية، واالّدعاءات األخالقية مبيزان 

التجربة األخالقية، واالّدعاءات العلمية مبيزان التجربة احلسِّية، وهكذا. وإّن هذا 

األمر يستنبط من تعريف العقالنية النظرية؛ ألن تناسب الدليل مع املدَّعى يعين أن 

ل املعترب يف خصوص جمال العلم هو الدليل العلمي، كما يعين أن البحث عن الدلي

الدليل العلمي خارج جمال العلم ـ من قبيل: جمال الفلسفة والدين والعرفان وما إىل ذلك 

 ـ خمالٌف للعقالنية. 

هناك آراء خمتلفة بشأن كيفية توظيف التجربة يف تقييم صّحة وسقم 

. َبْيَد أني «ربط نظرية املشاهدة»يف فلسفة العلم حتت عنوان االّدعاءات، يتّم بيانها 

أذهب إىل االعتقاد بعدم وجود خصوصية للنظريات العلمية يف هذا الشأن. كما ال 

 خصوصية للتجارب احلسّية.

وإّن ذات الربط والنسبة القائمة بني النظرّية واملشاهدة يف جمال العلم قائمة بني 

فانية والدينية من جهة، وبني التجارب الفلسفية والعرفانية النظريات الفلسفية والعر

 والدينية واألخالقية من جهٍة أخرى أيضًا.

وعليه فإن الفصل بني العلم والفلسفة على هذا األساس ينطوي على شيٍء من 

املساحمة. إن العقالنية يف كال املوردين تقتضي من النظريات أو القضايا العامة 

املستندة إىل التجربة ذات الصلة أن تكون منسجمة ومتناغمة مع والقضايا اجلزئية 

بعضها، ومع النظريات األصلية وذات الصلة. وإّن هذا االنسجام والتناغم هو شرط 

 التربير واالعتبار املعريف لكَلْيهما. 

إن التجربة العلمية ـ بطبيعة احلال ـ هي غري التجربة الفلسفية، َبْيَد أنه ال يوجد 

ق بني العلم والفلسفة يف أصل الرجوع إىل التجربة، وضرورة توظيفها يف تربير أّي فر
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النظريات. إن التجربة احلسِّية تنتهي إىل الشهود )اإلدراك املباشر وغري املباشر( 

احلسِّي، كما تنتهي التجربة الفلسفية إىل الشهود الفلسفي أو العقالني، وتنتهي 

عرفاني، وتنتهي التجربة الدينية إىل شهوٍد ديين، التجربة العرفانية إىل الشهود ال

وتنتهي التجربة األخالقية إىل شهوٍد أخالقي. وعلى هذا األساس فإن أسلوب العلم 

والفلسفة والعرفان واألخالق ليس سوى أسلوٍب واحد، وإن الفروع املعرفية املختلفة إمنا 

إىل التجربة. وإن االستفادة التجربة، وليس يف أصل الرجوع  «نوع»تفرتق عن بعضها يف 

من االستدالل أمٌر شائع يف مجيع فروع املعرفة، رغم أن اعتبار االستدالل يف كّل فرع ـ 

بسبب وجود احلائل املنطقي بني خمتلف فروع املعرفة ـ رهٌن بوجود قضية أو عدد من 

ه القضايا التجربية أو الشهودية يف خصوص ذلك الفرع الذي ميكن اكتشافه وتربير

 من غري طريق االستدالل.

وكما تقّدم أن ذكرنا فإن االستدالل هو املصدر الثانوي للمعرفة والتربير 

والعقالنية؛ إذ من دون التجربة واملقّدمات التجربية )غري االستداللية( ال يغدو االستدالل 

 ممكنًا، وإن االستدالل يعمل على جمرَّد نقل تربير املقّدمات إىل النتائج. 

التناسب بني الدليل »هذا األساس إذا عرَّفنا العقالنية النظرية بأنها تعين  وعلى

التناسب بني الدليل العلمي واالّدعاء »أمكن لنا تعريف العقالنية العلمية بأنها  «واملدَّعى

، «التناسب بني الدليل الفلسفي واالّدعاء الفلسفي»، والعقالنية الفلسفية بأنها «العلمي

، والعقالنية «التناسب بني الدليل الديين واالّدعاء الديين»دينية بأنها والعقالنية ال

، والعقالنية الرياضية «التناسب بني الدليل العرفاني واالّدعاء العرفاني»العرفانية بأنها 

، والعقالنية األخالقية بأنها «التناسب بني الدليل الرياضي واالّدعاء الرياضي»بأنها 

، والعقالنية التارخيية بأنها «األخالقي واالّدعاء األخالقيالتناسب بني الدليل »

؛ فإن مجيع هذه األمور أنواع خاصة «التناسب بني الدليل التارخيي واالّدعاء التارخيي»

للعقالنية النظرية، ولكّل واحدٍة منها توظيٌف يف جماٍل معيَّن. إن اّتباع كّل عقالنية يف 

، «التناسب بني الدليل واملدَّعى»يف العقالنية بـ دائرتها اخلاّصة هو ما يقتضيه تعر

وكّل ما هو خارٌج هذه الدائرة خمالف للعقالنية. وإن تناغم املتبّنيات ذات الصلة بكّل 

جمال ـ بطبيعة احلال ـ مع املتبّنيات ذات الصلة بسائر اجملاالت األخرى هو أحد مراتب 
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 نوٍع خاّص من هذه العقالنية ـ من قبيل: العقالنية، إاّل أن اختزال العقالنية النظرية يف

العقالنية العلمية أو الفلسفية ـ، واعتبار املتبّنيات اليت تقبل التقييم مبوازين ومعايري 

 ذلك النوع اخلاّص خمالفة للعقل، هو يف حدِّ ذاته خمالٌف للعقالنية. 

 «لعينيةا»، وإمنا هي رهٌن بـ «الوجود»إن العقالنية النظرية ليست رهنًا بـ 

. َبْيَد أن كّل واقعّية إمنا ميكن اكتشافها وإثباتها أو تأييدها وإبطاهلا من «الواقعية»و

خالل جتربٍة خاّصة وأدّلة قائمة على تلك التجربة. ولذلك ميكن القول: إن الشيء 

املعقول من زاوية العقالنية النظرية هو وحده الذي متكن جتربته باملعنى العاّم 

 لذي يكون افرتاض وجوده ضروريًا باملعنى العاّم للكلمة. للكلمة، أو ا

وحده هو  «املقبول»وعلى هذا األساس فإن العقالنية العلمية تقول: إن الشي 

ـ الذي يكون افرتاض وجوده 2؛ أو «احلسّية»ـ قاباًل للتجربة 1الشيء الذي يكون: 

 ضرورّيًا.  «احلّسية»لتبيني التجارب 

إاّل أن نفس هذا االّدعاء غري قابل للتجربة احلسِّية، وافرتاضه لتبيني التجارب 

يف »أو  «من الناحية العلمية»احلسِّية ليس الزمًا. وعلى هذا األساس ال ُبدَّ من إضافة قيد 

إىل بداية هذا التعريف، والقول: من الناحية العلمية أو يف جمال العلم إمنا  «دائرة العلم

ـ قاباًل للتجربة 1ميان بشيء معقواًل إذا كان ذلك الشيء يف حّد ذاته: يكون اإل

 ضروريًا.  «احلسِّية»ـ الذي يكون افرتاض وجوده لتبيني التجارب 2؛ أو «احلسّية»

وهكذا ميكن تعريف األنواع األخرى من العقالنية النظرية على هذا املنوال، 

 والقول على سبيل املثال: 

انية تعين أّنه من الناحية العرفانية أو يف دائرة العرفان إمنا إن العقالنية العرف

ـ قاباًل للتجربة 1يكون اإلميان بشيء معقواًل إذا كان ذلك الشيء يف حّد ذاته: 

ـ الذي يكون افرتاض وجوده لتبيني التجارب 2العرفانية )املشاهدة العرفانية(؛ أو 

 العرفانية ضروريًا. 

أّنه من الناحية الفلسفية أو يف دائرة الفلسفة إمنا  والعقالنية الفلسفية تعين

ـ قاباًل للتجربة 1يكون اإلميان بشيء معقواًل إذا كان ذلك الشيء يف حّد ذاته: 

ـ الذي يكون افرتاض وجوده لتبيني التجارب 2الفلسفية )املشاهدة الفلسفية(؛ أو 
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 الفلسفية ضروريًا. 

احية األخالقية أو يف دائرة األخالق إمنا والعقالنية األخالقية تعين أّنه من الن

يكون القول بوصف أو حبكم أخالقي معقواًل إذا كان ذلك الوصف أو احلكم يف 

ـ الذي يكون افرتاض  2ـ قاباًل للتجربة األخالقية )املشاهدة األخالقية(؛ أو  1حّد ذاته: 

 وجوده لتبيني التجارب األخالقية ضروريًا. 

ين أّنه من الناحية الدينية أو يف دائرة الدين إمنا يكون والعقالنية الدينية تع

ـ 2ـ قاباًل للتجربة الدينية؛ أو 1اإلميان بشيء معقواًل إذا كان ذلك الشيء يف حّد ذاته: 

 الذي يكون افرتاض وجوده لتبيني التجارب الدينية ضروريًا. 

حلقيقة ذات إن ضوابط ومعايري األنواع اخلاصة من العقالنية النظرية هي يف ا

الضوابط واملعايري العامة يف العقالنية النظرية اليت مّت تطبيقها على اجملال اخلاّص، إاّل 

أن فصل األنواع اخلاصة من العقالنية النظرية عن بعضها يتوقَّف على أن نعرتف بوجود 

 ني: القيمة واالعتبار املعريف ملختلف أنواع التجربة، مبعنى أن نقبل بالفرضيتني التاليت

أو... هي غري  «األخالقية»أو  «الدينية»الفلسفية أو »أو  «العرفانية»ـ إن التجربة 1

 التجربة احلسِّية.

ـ إن هذه التجارب تعترب من الناحية املعرفية ذات قيمة، وميكن االهتمام بها، 2

 واالعتماد عليها، مبعنى أنها حتظى بدرجٍة عالية من القبول وإظهار الواقع. 

 

 ــــــ ريف العقالنية العمليةل ـ تع

يف ما يلي نبحث يف العقالنية العملية. يتّم تعريف العقالنية العملّية عادًة بـ 

. إاّل أن هذا التعريف ليس دقيقًا؛ ألّنه ال يشمل إاّل «التناسب بني الغاية والوسيلة»

اليت هي جمرَّد نوع خاّص من العقالنية العملية. ويف احلقيقة فإن  «العقالنية اآللية»

العقالنية »، وليس تعريفًا لـ «العقالنية اآللية»إمنا هو تعريف لـ  «تناسب الغاية والوسيلة»

، وإن الذين يعرِّفون العقالنية العملية بهذا التعريف إّنما خيتزلونها يف العقالنية «العملية

 وا ذلك أو مل يعلموا. اآللية، سواء علم

يف مقام اختاذ القرار، وال يتبع  «الدليل»إن اإلنسان مبا هو إنساٌن إمنا يتبع 
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. وإن الذي يشكِّل حوافزه ودوافعه هو األدّلة، دون العلل. وهذا هو مكمن «العلة»

ع اختالف اإلنسان عن احليوان يف الُبْعد العملي. فإن احليوان يف مقام اإلرادة والعمل تاب

للعلة، أما اإلنسان فبمقدار ما هو عاقٌل يف هذين املقامني فإّنه يتبع الدليل، وال يكون 

 خاضعًا للعّلة. 

إن احليوانات ال تكون ـ يف مقام اإلرادة والعمل ـ تابعًة ألّي قيمٍة أو معيار، وال 

ربير هو من حتتاج إىل تربيٍر يف ما تقوم به من التصّرفات أو تّتخذه من القرارات؛ ألن الت

، ولكنه «التبيني»نشاط العقل، وإلقناع العقالء. إن سلوك احليوانات وقرارها قابٌل لـ 

؛ إذ ميكن القول: إن احليوان فعل هذا الشيء أو ذاك أو يفعله «التربير»غري قابل لـ 

للقيام بذلك الفعل هو هذا؛  «دليله»، ولكْن ال ميكن القول: إن «العّلة»بسبب هذه 

يف حني أن األمر يف ما يتعلَّق باإلنسان ليس كذلك، حيث إنه حيتاج إىل تأييد ألنه... 

العقل يف مقام العمل واّتخاذ القرار، وهذا بدوره يتوقَّف على وجود دليٍل مناسب يرّبر 

 ذلك العمل أو ذلك القرار من الناحية العقالنية. 

البحث عن الطعام فإن جمرَّد اجلوع ـ على سبيل املثال ـ يدفع احليوان إىل 

وأكله. أما بالنسبة إىل اإلنسان العاقل فإن جمرَّد اجلوع ال يشكِّل دلياًل مناسبًا 

لذلك، فاإلنسان يلتفت إىل كيفية وكمِّية الطعام، وإىل طريقة احلصول عليه، وما 

يرتتَّب من التَِّبعات على أكله وعدم أكله، كما يلتفت إىل ُحْسن وسوء أو صوابية 

األمر، وكّل ذلك يلعب َدْورًا يف القرار الذي يتَّخذه من أجل تناول ذلك  وخطأ هذا

الطعام أو عدم تناوله. ومضافًا إىل ذلك قد تكون هناك أمور أخرى متنع اإلنسان من 

تناول الطعام يف بعض املوارد اخلاّصة، من قبيل: أن يؤثر الوالدان أوالدهما على 

ن هناك ندرٌة أو أزمة غذائية، أو أن ميتنع نفَسْيهما يف أكل الطعام عندما تكو

املريض عن أكل طعام يضرُّه، أو أن يقوم املسلم باإلمساك عن الطعام يف شهر 

رمضان، أو أن ميتنع الناسك والزاهد عن لذيذ الطعام أو األكل إىل حدود االمتالء 

 والتخمة. 

اإلنسان هناك  بني اجلوع وأكل الطعام بالنسبة إىل هوكّل هذه األمور تثبت أن

توسُّط للقيم واملعايري اليت تربِّر األكل )أو عدم األكل(، وكيفيته وطريقته للفرد، 
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 ويستتبع ذلك تأييد العقل وتربيره )أخالق األكل والشرب(.

وباختصاٍر: إن سلوك احليوانات تابٌع ألحاسيسها ومشاعرها، أما قرار اإلنسان 

ألحاسيسه ومشاعره وعواطفه مشروٌط بتأييد وسلوكه فهو تابٌع لعقله. وإن اّتباعه 

العقل. وهكذا فإن اإلنسان العاقل باملقدار الكايف، والذي يشعر باملسؤولية، يعمد يف 

، وهذا «غري املناسب»، ال الدليل «املناسب»مقام اّتخاذ القرار والعمل إىل اّتباع الدليل 

يف، أو الذي ال يتحلَّى هو فرقه عن اإلنسان الذي ال يكون عاقاًل باملقدار الكا

 . (79)باملسؤولية

 

 ــــــ م ـ أنواع العقالنية العملية

، «العمل»و «اختاذ القرار»كما تقدَّم أن ذكرنا فإن العقالنية العملية ناظرة إىل 

العقالنية »؛ و(80)«العقالنية اآللية»وتبعًا لذلك فإن أنواع اختاذ القرار تنقسم إىل نوعني: 

 .  كما أن اختاذ القرار ينقسم بدوره إىل نوعني أيضًا، وهما: (82()81)«غري اآللية

 . «الغاية»ـ انتخاب 1

 . «اهلدف»املناسبة للوصول إىل ذلك  «الوسيلة»و «الطريق»ـ انتخاب 2

خمتلف األهداف، وإن انتخاب  «تقييم»و «مقارنة»إن انتخاب اهلدف رهٌن بـ 

الطرق والوسائل  «تقييم»و «مقارنة»واختيار الطريق والوسيلة املناسبة رهٌن بـ 

العقالنية الناظرة إىل ». وعلى هذا األساس فإن العقالنية العملية تنقسم إىل: (83)املختلفة

 . «العقالنية الناظرة إىل الوسائل»؛ و(84)«األهداف

 «املعايري»، وتنقسم «ضابط»و «معيار»يتوقَّف تقييم الغايات والوسائل على وجود 

 إىل: عقالنية؛ وغري عقالنية. «الضوابط»و

؛ (85))إيثارية( «أخالقية»وتنقسم املعايري والضوابط العقالنية بدورها إىل: 

 .«مصلحية»؛ و(86))أنانية( «اقتصادية»و

؛ وعقالنية «أخالقية»وعلى هذا النسق تنقسم العقالنية العملية إىل: عقالنية 

 أيضًا.  «اقتصادية»

العقالنية »توضيح هذه النقطة، وهي أن  وقبل مواصلة البحث ال ُبدَّ من
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ميكن استعماهلا بوصفها تسمية لنوع خاص من العقالنية النظرية، كما  «األخالقية

 ميكن استعماهلا بوصفها تسمية لنوع خاص من العقالنية العملية.

ويف احلالة األوىل تكون العقالنية األخالقية عبارًة عن تناسب الدليل األخالقي 

 األخالقي. مع املدَّعى

وأما يف احلالة الثانية فالعقالنية األخالقية عبارٌة عن تناغم أو عدم خمالفة ما 

 ميثِّل موضوع التقييم األخالقي مع املعايري األخالقية.

إن العقالنية األخالقية النظرية تسمية أخرى ملعرفة األخالق، وأما العقالنية 

. وأّما مرادنا من العقالنية (87)«األخالق املعيارية»األخالقية العملية فهي تسميٌة أخرى لـ 

 األخالقية يف هذا القسم فهو نوٌع خاّص من العقالنية العملية. 

 

 ــــــ ـ العقالنية األخالقية1

إن العقالنية األخالقية الناظرة إىل اهلدف والغاية عبارٌة عن تقييم األهداف 

األخالقية.  «املعايري»، وعلى أساس «قيةالزاوية األخال»املتنّوعة، واختيار أفضلها من 

 وإن فرضّية هذا النوع من العقالنية هي: 

 . «قبيحة»؛ و«حسنة»إىل:  «الزاوية األخالقية»ـ تنقسم الغايات من 

إن العقالنية األخالقية الناظرة إىل الوسيلة عبارٌة عن تقييم الوسائل املتنّوعة، 

 «املعايري»، وعلى هذا األساس «خالقيةالزاوية األ»واختيار أفضلها وأصوبها من 

 األخالقية. إن هذا النوع من العقالنية ميثِّل الفرضيتني اهلاّمتني: 

؛ «صائبة»، و«قبيحة»؛ و«حسنة»إىل:  «الناحية األخالقية»ـ تنقسم الوسائل من 1

 .«خاطئة»و

 . «الغاية ال تربِّر الوسيلة»ـ 2

جمّرد ُحْسن أو معقولية الغاية كافيًا لو كانت الغاية ترّبر الوسيلة لكان 

إلثبات ُحْسن أو معقولية الوسيلة. وأما إذا كانت الغاية ال تربِّر الوسيلة سنضّطر ـ 

مضافًا إىل تقييم األهداف والغايات ـ إىل تقييم الوسائل املؤدِّية واملوصلة إىل تلك 

 الغايات.
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حلسنة متعدِّدة علينا أن وعلى هذا األساس إذا كانت طرق الوصول إىل الغاية ا

ال خنتار سلوك الطرق القبيحة واخلاطئة؛ للوصول إىل تلك الغاية احلسنة. ولو احنصر 

طريق الوصول إىل الغاية احلسنة بطريٍق قبيح وخاطئ فإن قبح وخطأ ذلك الطريق 

سيسري إىل الغاية، ويطغى على ُحْسنها. ويف هذا املورد سوف نواجه نوعًا خاّصًا من 

 ارض األخالقي. التع

 

 ــــــ ـ العقالنية االقتصادية أو العقالنية املصلحية2

بدورها إىل نوعني: العقالنية الناظرة إىل  «العقالنية االقتصادية»كما تنقسم 

 الغاية؛ والعقالنية الناظرة إىل الوسيلة.

، والعقالنية االقتصادية الناظرة إىل الغاية عبارٌة عن تقييم الغايات املتنّوعة

 ، وعلى أساس الربح واخلسارة.«الناحية االقتصادية»واختيار أفضلها من 

 وفرضية هذا النوع من العقالنية عبارٌة عن: 

 . «قبيحة»؛ و«حسنة»تنقسم إىل:  «من الناحية االقتصادية»ـ إن الغايات 1

ـ إن العقالنية االقتصادية الناظرة إىل الوسيلة عبارٌة عن تقييم الوسائل 2

، وعلى أساس الربح «الناحية االقتصادية»املتنّوعة، واختيار أفضلها وأصوبها من 

 واخلسارة الشخصية. وهلذا النوع من العقالنية فرضيتان هاّمتان أيضًا، وهما: 

، «قبيحة»؛ و«حسنة»إىل:  «ديةالناحية االقتصا»ـ تنقسم الوسائل من  1

 .«خاطئة»؛ و«صائبة»و

 . «الغاية ال تربِّر الوسيلة»ـ  2

وعلى هذا األساس إذا كانت طرق الوصول إىل الغاية احلسنة متعدِّدة علينا أن 

ال خنتار الطرق القبيحة أو اخلاطئة. ولو احنصر طريق الوصول إىل الغاية احلسنة 

ح وخطأ ذلك الطريق سينعكس على الغاية، ْبفإّن ُقبطريٍق واحد قبيح أو خاطئ 

 . (88)ويطغى على ُحْسنها

 

 ــــــ ـ العقالنية اآللية3

 يف ما يتعلَّق بالعقالنية اآللية ال ُبدَّ من التذكري بعّدة أمور: 
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 ــــــ األّول: قيمة وأهمِّية العقالنية اآللية

النية، وهي، مثل سائر أنواع إن العقالنية اآللية ـ على أّي حال ـ نوٌع من العق

العقالنية، من مقوِّمات اهلوية اإلنسانية، ومن لوازم ومظاهر الكرامة اإلنسانية، 

 وتعترب من موقعها فصاًل مميِّزًا لإلنسان.

وعلى هذا األساس تكون االستهانة بالعقل والعقالنية اآللية مبعنى من املعاني 

بالشَّْجب ليس هو العقل والعقالنية اآللية، وإمنا  استهانًة باإلنسان. وإن املذموم واجلدير

 املذموم هو: 

 ـ اختزال العقل والعقالنية العملية يف العقل والعقالنية اآللية.1

 ـ اللجوء إىل العقل والعقالنية اآللّية يف خارج األطر املناسبة هلا. 2

يع األمور، ومن وبعبارٍة أخرى: إن القبيح واملذموم هو الرؤية اآللية البحتة إىل مج

بينها املتعّلقة بأفراد اإلنسانية اآلخرين، والسعي إىل االستفادة اآللية من األمور اليت 

تعّد يف حّد ذاتها َهَدفًا، ويكون هلا قيمة ذاتية، وليس قيمة آلية. أما الرؤية لألمور 

ن اليت هي ليست بآلٍة فهي ليست حصيلة ومقتضى العقالنية اآللية. هناك الكثري م

األمور اليت حتظى بقيمة ذاتية، وال ميكن توظيفها بوصفها أداًة للوصول إىل أهداف 

أخرى. إن النظر اآللي إىل األمر الذي ال يكون آلًة يف واقعه ال ُيَعدُّ قبيحًا من الناحية 

يف واقعها،  «غاية»األخالقية، إمنا القبيح هو النظر نظرة آلية إىل األمور اليت هي 

 . وليست وسيلة

أما العقل والعقالنية اآللية فال حتدِّد موضوعها، وحدود دائرتها، وال تقول 

لإلنسان أّي شيء هو الغاية، وأّي شيء هو الوسيلة. إن تعيني األشياء اليت ميكنها أن 

تكون وسائل، واألشياء اليت ميكنها أن تكون غايات، هي من افرتاضات العقالنية 

 اآللية، وليس موضوعها.

وظيف اآللي للموارد اليت ال ينبغي االستفادة منها استفادة آلية إمنا ينبثق إن الت

عن إنكار العقل والعقالنية األخالقية وغري اآللية، وهذا يف حدِّ ذاته نوٌع من التوظيف 

الغاية »ال تعين جمرَّد أن  «الغاية ال تربِّر الوسيلة»اآللي للعقل والعقالنية اآللية. إن مقولة 

ليس كّل شيء »فقط، وإمنا تعين كذلك  «ال تربِّر توظيف الوسيلة القبيحة احَلَسنة
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. وعليه فإن التوظيف الصحيح والصائب للعقل والعقالنية اآللية رهن بإحراز «وسيلة

 الشروط الثالثة التالية: 

ـ أن يكون الشيء الذي ُيراد توظيفه بوصفه وسيلة وآلة قاباًل لكي يكون 1

 الناحية األخالقية، وتكون له منزلة وشأنية آلية.وسيلًة وأداة من 

ـ أن يكون الشيء الذي ُيراد توظيفه ليكون وسيلة وآلة وسيلة وأداة صاحلة 2

 وَحَسنة من الناحية األخالقية. 

ـ أن ال تكون قيمة الشيء الذي ُيراد توظيفه بوصفه وسيلة وأداة أكرب من 3

 هذه الوسيلة. قيمة الغاية اليت ُيراد حتقيقها من خالل 

 «الغايات»وعلى هذا األساس فإننا من الناحية األخالقية ال حيّق لنا توظيف 

، وال (89)، وال حيّق لنا أن نعمل على توظيف الوسائل السيِّئة والقبيحة«وسائل»بوصفها 

حيّق لنا أن نستفيد من األشياء اليت تصنَّف ضمن الوسائل للوصول إىل غاياٍت هي أدنى 

 ه الوسائل نفسها. قيمة من هذ

إن املنزلة األخالقية لبعض األمور متنعنا من توظيفها توظيفًا آليًا؛ فإمنا حيّق لنا 

 االستفادة اآللية من األمور إذا كان ذلك منسجمًا مع منزلتها األخالقية.

وعلى هذا األساس ال ينبغي حتميل وزر النظرة اآللية لألهداف والغايات 

 .(90)على العقل والعقالنية اآللية وتوظيفها توظيفًا آليًا

كما ال ينبغي لسوء استغالل اآلخرين للعقل والعقالنية اآللية أن حيملنا على 

 إنكار قيم هذا النوع من العقل والعقالنية، أو التقليل من شأنها واالستهانة بها.

إن العقالنية اآللية ـ كما هو واضٌح من تعريفها ـ تبدي وجهة نظرها بشأن 

الغاية والوسيلة، وليس بشأن ما  «ذات»بني الغاية والوسيلة، وليس بشأن  «التناسب»

ميكنه أن يكون غايًة، وما ميكنه أن يكون وسيلة. وبعبارٍة أخرى: إن معايري 

العقالنية اآللية مشروطة أبدًا، وإن مضمونها على النحو اآلتي: لو كان )أ( غاية، 

ل املوصلة إىل ذلك اهلدف، فإن )ب( سيكون وكان )ب( واحدًا من الطرق والوسائ

 َحَسنًا فيما إذا: 

 ـ كان الوسيلة األفضل للوصول إىل )أ(. 1
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 ـ أن ال تكون قبيحًة يف حدِّ نفسها. 2

 ـ أن ال تكون قيمة )ب( أكرب من قيمة )أ(. 3

 إن هذه العقالنية ال تساعدنا على حتديد وتعني )أ( و)ب(. 

، مبعنى أن الوسائل «مطلقًا»، وليس «نسيب»ة أمر من هنا فإن الغائية واآللي

تتوفَّر على درجات متفاوتة من القيم، ولذلك فإن توظيف الوسيلة اليت تتمتَّع بالدرجة 

العليا من القيمة؛ لتحصيل أمٍر يتمتَّع بدرجٍة أدنى من القيمة، ليس سائغًا من الناحية 

 األخالقية. 

. وإن االستفادة من هذه الوسيلة من أجل إن الدين ـ على سبيل املثال ـ وسيلة

ُيَعدُّ أمرًا  «التقرُّب من اهلل»و «إعمار اآلخرة»و «التخلُّق باألخالق احلسنة والفاضلة»

َحَسنًا. وأما توظيف الدين من أجل الوصول إىل السلطة أو الثروة )االرتزاق من خالل 

أكرب من قيمة الثراء والسلطة،  الدين( فهو قبيٌح من الناحية األخالقية؛ ألن قيمة الدين

ولذلك ال حيّق لنا من الناحية األخالقية أن نستفيد من الدين بوصفه وسيلًة للوصول إىل 

السلطة أو الثروة، أو البقاء يف السلطة واحملافظة على الثروة. بل األمر على العكس 

على الدين،  من ذلك متامًا؛ إذ علينا توظيف السلطة والثروة بوصفها وسيلًة للحفاظ

 والعمل بتعاليمه. 

وهذا يعين أن الوسائل املتنوِّعة اليت منتلكها ليست على درجٍة واحدة من 

القيم، بل إن منها من حيث القيمة ما يكون َهَدفًا ملا هو دونها. وعلى هذا األساس 

بوصفه عماًل خاطئًا من الناحية  «التوظيف اآللي للدين»عندما يتّم احلكم على 

األخالقية فإّن املراد من ذلك توظيف الدين بوصفه وسيلة للوصول إىل الغايات اليت هي 

أدنى قيمًة من الدين، من قبيل: السلطة والثروة واملنصب واملكانة واملنزلة الدنيوية. أما 

هو يف احلقيقة توظيف توظيف الدين للوصول إىل األهداف املعنوية السامية واملتعالية ف

 مناسب ومطلوب من هذه الوسيلة، وأساسًا فإن هذه هي الفائدة املنشودة من الدين. 

 

 ــــــ الثاني: الوسائل قد تكون صانعًة للغايات

إن الوسائل ترتك تأثريها على شخصية الفرد وذهنه وطريقة تفكريه وحياته 
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حيدث تغيريات مناسبة يف هذه  وحالته الروحية والنفسية، مبعنى أن على املرء أن

األمور؛ كيما ميكنه توظيف وسيلٍة ما بالشكل املناسب. إن الوسائل ليست طوع 

إرادتنا متامًا، بل إنها حتمل على عاتقها ثقافة خاصة، وإن توظيفها قد ُيسقط تلك 

. (91)الثقافات علينا. إن الوسائل تصنع الغايات أحيانًا، وقد تتحوَّل بنفسها إىل غايات

وعلى هذا األساس فإن فصل الغايات ـ مبعنى من املعاني ـ عن الوسائل ليس مطلقًا، وال 

ميكن رسم حدٍّ فاصل حازم وقطعي بني هذين املفهومني. ففي ذات الوقت ميكن لـ 

الوسيلة أن يكون من األفعال اإلرادية واالختيارية، ولذلك  «اختيار»الغاية و «اختيار»

 ختيارين يكون عرضًة للنقد والتقييم األخالقي والعقالني. فإّن كالًّ من هذين اال

 

 ــــــ الثالث: نسبية الوسائل

إن الوسيلة اليت توصلنا إىل غايٍة خاّصة يف ظّل ظروف وعامل خاّص قد تبعدنا 

عن تلك الغاية يف ظّل ظروف وعامل آخر. ولذلك فإن بعض أحكام الدين قد تكون 

ما هي إاّل  «أحكام الدين»تغيِّرات الزمانية واملكانية؛ ألن نسبية، وتارخيية، وتابعة للم

، وإن إطالق األهداف الدينية ال يستلزم إطالق «أهداف الدين»وسائل للوصول إىل 

 األحكام الدينية أبدًا.

فعلى سبيل املثال: ميكن حلكم يف اجملتمع القبلي والقروي والزراعي أن 

لنسبة إىل اجملتمع املدني والصناعي. ولذلك إمنا يكون عاداًل، ولكّنه يعترب جائرًا با

ميكن تعميم ذلك احلكم على اجملتمعات القبلية والزراعية والقروية فقط، وليس 

 على مجيع اجملتمعات.

وعليه فإن القول بنسبية الوسائل هو عني العقالنية؛ ألن القول بإطالق األمور 

ح القول بنسبية األمور ْبقدار خطأ وُقالنسبية خطٌأ وقبيح وغري مربَّر وغري مشروع، مب

 املطلقة.

 ومن ناحيٍة أخرى فإن تقديس الوسائل، وإضفاء األصالة عليها، خمالٌف

 للعقالنية، مبقدار املخالفة العقالنية للرؤية اآللّية للغايات. 

إن العقالنية تقتضي أن ينظر الفرد إىل الغايات بوصفها غاية، وإىل الوسائل 
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وإىل الوسائل النسبية بوصفها نسبية، وإىل الوسائل املطلقة بوصفها بوصفها وسيلة، 

مطلقة. وعليه فإن حتويل أو حتّول الوسائل إىل غاياٍت يعكس نقص أو ضعف 

 العقالنية.

فعلى سبيل املثال: إن نظام احلكم من وجهة نظر العقل العريف وعرف العقالء 

، «احلكم»، دون «العدالة»لتحقيق العدالة، وإن املقدَّس والذي له قيمة هو  «وسيلة»

وعليه فإن احلكم بوجوب احملافظة على احلكم مهما كان الثمن، والقول بأن 

خمالٌف للعقل والعقالنية؛ ألن هذا  ،احملافظة على احلكم من أوجب الواجبات

 .(92)ةاحلكم واالّدعاء قائٌم على حتويل الوسيلة إىل غاي
 

 ـ يتبع ـ
 

الهوامش
                                                      

( ) rationality.  

( ) non – rational.  

( ) rational.  

( ) irrational.  

( ) the fideist.  

subjective

objective

( ) context.  

«»
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contextualism

relativism

( ) universalisability.  

( ) substantive rationality.  

( ) procedural rationality.  

( ) agent.  

- Hooker, B. & Streumer, B. ( ) "Procedural and Substantive Practical Rationality", 

in Alfred R. Mele, & Piers Rawling (eds.) The Oxford Handbook of Rationality, 

(Oxford: Oxford University Press), pp.  – .  

- Striling, W. C. ( ) Satisficing Games and Decision Making (Cambridge: 

Cambridge University Press). pp.  - .  

- Hare, M. R. ( ) The Language of Morals, (New York: Oxford University Press). 

«»

«»

«»
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﴾

«»
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×

- Korsgaard, C. M. ( ) "Skepticism about Practical Reason", Journal of philosophy 

,  - .  

( ) animal knowledge.  

( ) reflective knowledge.  

Ernest Sosa

- Sosa, E. ( ) Knowledge in Perspective: Selected Essays in Epistemology, 

(Cambridge: Cambridge University Press).  

- Sosa, E. ( ) "Reflective Knowledge in the Best Circles", The Journal of 

Philosophy, , pp.  – .  
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﴿﴾

﴿

﴾

( ) reflective endorsement.  

( ) deliberation.  

( ) reflection.  

«» 
( ) epistemology. 

( ) ethics or moral philosophy. 

( ) critical thinking. 

( ) theoretical. 

( ) practical. 

( ) instrumental. 

( ) non-instrumental. 

( ) moral. 

( ) economic. 

«»

«»
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﴿﴾

‘«

»

«» 
( ) justification. 

( ) argument. 

( ) inferential. 

( ) non-inferential. 

evidentialism

«»

«»evidencebelief«»

- Wood, A. ( ) "The duty to believe according to the evidence", in Eugene Thomas 

Long & Patrick Horn (eds.) Ethics of Belief: Essays in Tribute to D. Z. Phillips, 

(Springer: Netherlands) , pp.  –  

«»

 
( ) negative justification. 

( ) permissive justification. 
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( ) positive justification. 

( ) supportive justification. 

( ) everyday justification. 

( ) scientific justification. 

( ) philosophical justification. 

( ) prima facie justification. 

( ) ultima facie or final justification. 

( ) private or personal justification. 

( ) public or collective justification. 

( ) rational. 

( ) non-rational. 

( ) irrational. 

( ) in principle. 

«»

 

 
«»«»«»

«»«»

«»

«»

 
( ) Instrumental rationality. 
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( ) non-Instrumental rationality. 

«

»

«»

«»

«»

«»

«»

«»

«»

 

«

»

«»

- Heath, J. ( ) "Foundationalism and Practical Reason", Mind, , ,  – . 

( ) altruistic. 

( ) egoistic. 

( ) normative ethics. 
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«»

«»

«»«»«»«»

«»«

»«»

«»«»

 

«

»

- Kant, I. ( ) Fundamental Principles of the Metaphysics of Morals, Trans. T. K. 

Abott (New York: Prometheus Books). 

«»

«

» 

«» 
«» 



 

 

 «مريتشا إلياده»الدين من وجهة نظر 
 

 د. حسن قنبري

 

  ــــــ ـ املقّدمة1

ّد واحدًا من أهّم املباحث وأوسعها ومنشأ الدين ُيَعإن البحث بشأن ماهية 

مساحة يف املرحلة الراهنة. فبعد ظهور التفكري احلديث واملرحلة اليت ُيصطلح عليها 

يف تاريخ الفكر البشري، واليت تقوم على أساس مرجعية العقل  «مرحلة احلداثة»

رضة للنقد وملختلف مبعناه اجلديد، وغلبة الفكر العلمي، أضَحْت ظاهرة الدين ُع

األحباث والدراسات. ويف هذا اإلطار دخل البحث عن الدين يف حمور وُصلب أحباث 

أغلب املفكرين، وحتول الكالم عّما إذا كان الدين أمرًا بشريًا أو إهليًا إىل أهّم 

 مسألة يف هذه املرحلة التارخيية.

يف جمال البحث ويف معرض اإلجابة عن هذا السؤال تبلورت خمتلف االجتاهات 

الديين، وسعى كّل واحد من هذه االجتاهات إىل اإلجابة عن هذا السؤال من زاوية 

، (1)خاصة. ورمبا أمكن القول: إن االجتاهات الثالثة املتمثلة يف: الدراسات االجتماعية

، متثِّل أهّم االجتاهات يف هذا (3)، والدراسات الفينومينولوجية(2)والدراسات النفسية

 ل، حيث أبدع كّل واحد منها علماء بارزون ومبدعون.اجملا

وسوف نتعّرض يف هذا املقال إىل نظرية أحد الباحثني الكبار يف هذه املرحلة، 

حيث بذل جهودًا كبرية يف إطار توصيف وبيان ظاهرة الدين من خالل االجتاه 

 الفينومينولوجي. 
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ومانية بوخارست. وكان م( يف العاصمة الر1986ـ  1907) (4)ولد مريتشا إلياده

أبوه ضابطًا يف اجليش الروماني. وقد أحّب يف صغره الركون إىل الدَّعة وطلب العلم 

والقصص والكتابة. وقال كاتب سريته الذاتية: لقد احتفل بكتابة مقاله املئة عندما 

كان له من العمر مثانية عشر عامًا فقط... ويف تلك املرحلة دخل بيتًا مهجورًا، حيث 

اهد نورًا يتسلل إىل الداخل عرب ستائر خضراء، حمدثًا فضاًء امتزجت فيه أطياف ش

زمّردية ذهبية غري أرضية، فشعر وكأنه انتقل إىل عامٍل متعاٍل وخمتلف متامًا. ليطلق 

 (5)«احلنني»فيما بعد على هذه احلادثة مصطلح التجربة الدينية، واصفًا إياها بـ 

 لشوق إىل موضٍع مجيل يّتسم بكماٍل ال دنيوي.العميق؛ ويعين به احلنني وا

ويف جامعة بوخارست وإيطاليا شرع بدراسة املفكرين اإلفالطونيني يف عصر 

النهضة اإليطالية. ويف أثناء هذه الدراسة توّصل إىل اكتشاف التفكري اهلندي 

إىل  م شّد الرحال1928وتأكيده على االحتاد املعنوي مع روح العامل األمسى. ويف عام 

اهلند لدراسة الثقافة واألديان اهلندية يف كلكوتا، ومن هناك توّجه إىل اهليمااليا 

اليوغا. ويف اهلند اكتشف ثالثة أمور، وهي: إمكان العمل ـ من خالل التجربة  ملمارسة

الدينية ـ على تغيري احلياة، وإن األمثلة والنماذج متثل املفتاح حلياة مفعمة باملعنويات 

، واألهّم ـ على ما يبدو ـ هو القول: ميكن للفرد أن يتعلَّم الكثري من األشياء احلقيقية

يف البيئة اهلندية، ومن بينها أن اهلند متثل تراثًا كبريًا وقويًا من الدين اجلماهريي، 

حيث يستحوذ على املرء شعور عميق باحلياة املعنوية الضاربة جبذورها يف عمق التاريخ 

 العريق.

م عاد إىل رومانيا؛ ألداء خدمة العلم. وبعد ذلك توجَّه إىل فرنسا 1931ويف عام 

 ليحصل هناك على منصب جامعي لفرتٍة من الزمن.

م سافر إىل الواليات املتحدة األمريكية، وأصبح أستاذًا يف 1950ويف عام 

ه . وبوصفه باحثًا متقّدمًا وبارزًا يف جمال املعرفة الدينية، كانت ل(6)جامعة شيكاغو

دراسات مقارنة ومؤّثرة يف جمال األديان املختلفة، فقد عمل لسنواٍت طويلة يف جمال 

التحقيق والتدريس يف خمتلف جماالت املعرفة الدينية، وكانت مثرة جهوده العلمية 

 الكثري من املؤلَّفات اهلاّمة واسعة االنتشار، ومن أهمِّها ما يلي: 
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 ـ رواية ليلة البنغال. 

 م(. 1958، )(7)الة يف جذور الالهوت العرفاني الديينـ اليوغا: رس

 م(. 1958، )(8)ـ مناذج يف مقارنة األديان

 م(. 1954، )(9)ـ أسطورة العودة اخلالدة

 م(. 1959، )(10)ـ املقدَّس والالمقدَّس

 م(. 1963) ،(11)ـ األسطورة واحلقيقة

 م(. 1969، )(12)ـ البحث والتحقيق، التاريخ واملعنى يف الدين

 . (13)ـ دائرة املعارف الدينية

 

 ــــــ ـ فينومينولوجيا إلياده2

 ميكن القول: إن رؤية إليادة إىل الدين تشتمل على أصلني هامني، وهما:

: خمالفته لالجتاهات التحويلية، حيث وصل من خالل دراسة ونقد هذه أّواًل

علم األحياء وعلم  االجتاهات إىل نتيجٍة مفادها أن السعي للحصول على الدين من خالل

النفس وعلم االجتماع وعلم االقتصاد أو اللغة والفّن أو أّي جمال علمّي آخر تقضي على 

. نعلم أن (14)استقالل الدين، ويفقد الدين عنصره الفّذ والثابت املتمّثل بقداسته

االجتاهات التحويلية تستند يف الغالب إىل الرؤية التارخيية، اليت تؤمن مبنهج النقد 

لتارخيي للدين، بوصفه ظاهرًة بشرية. إن هذه الرؤية هي يف واقع األمر حصيلة ا

العقالنية احلديثة اليت تعمل على معاجلة وحتليل مجيع الظواهر من خالل أسلوب 

ومنهج العلم التجرييب. ويف جمال الدين يصل إىل نتيجٍة مفادها أن منشأ الدين بوصفه 

ميل دوركهايم(؛ ويف نفس اإلنسان والتذّرع اإلنساني ظاهرًة بشرية يف اجملتمع )نظرية إ

)نظرية فويرباخ(؛ وُعَقد الكبت اجلنسي )نظرية فرويد(؛ ويف املعامالت االقتصادية 

ال يرتضي هذه الرؤية  «مريتشا إلياده». وكما سيأتي فإن (15))نظرية كارل ماركس(

 يف جمال البحث الديين من األساس.

اليت تقف يف الواقع يف مقابل االجتاهات االنتقالية. وإن  : الرؤية الظاهريةوثانيًا

أهّم دعوى يف هذا االجتاه هي أن باإلمكان الوصول إىل ماهية الدين وجوهره دون 
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إىل  «مريتشا إلياده»االضطرار إىل تقليص الدين وخفضه إىل األمور األخرى. يذهب 

سوف ُيربز معناه ومضمونه  االعتقاد بأننا إذا نظرنا إىل الدين بشكٍل مستقّل فإنه

. ويف هذا (16)بشكٍل أعمق مّما لو مّت تقليله إىل األبعاد الثانوية واخللفيات التارخيية

السياق فإنه ينوِّه بطبيعة احلال إىل أن هذا ال يعين إمكان قراءة الدين من خارج 

نقلها ضمن نسيجه الثقايف والسياسي واالقتصادي، فإّن كلَّ جتربٍة دينية يتّم بيانها و

نسيجهاالتارخيي اخلاّص، إال أن القبول بتاريخ التجربة الدينية ال يعين حتويله إىل 

، ضمن إشارته «مريتشا إلياده». وقد صرَّح (17)األشكال غري الدينية من سلوك اإلنسان

إىل تقابل اجتاه املؤرِّخني للدين واملختّصني يف ظواهر الدين، قائاًل: إن الدين من وجهة 

املؤرِّخني ينحصر يف حقيقة تارخيية ال تنطوي على أّي معنًى أو قيمة ما فوق نظر 

تارخيية، وإن البحث للعثور على ماهيته ينطوي على خطر السقوط يف ذات اخلطأ 

جتاهات اال. إنه من خالل هذا البيان يثبت يف الواقع تقابله مع (18)اإلفالطوني القديم

ألسلوب الظواهري للدين. أما املسألة األخرى اليت التحويلية، مؤكِّدًا على املنهج وا

. ويف هذا الشأن «املقارنة»تأكيده على  يبوضوٍح تاّم فه «مريتشا إلياده»تربز يف منهج 

إن الذي يريد معرفة شيء »، إذ يقول: (19)«غوته»يعمل على توظيف العبارة الشهرية لـ 

علٌم يف البني ما مل تكن هناك ، قائاًل: ليس هناك «واحد فقط لن يعرف شيئًا أبدًا

 . (20)مقارنة

ويف احلقيقة فإن احملقق يف هذا األسلوب واملنهج يعمل من خالل املقارنة بني 

خمتلف العناصر الدينية للوصول إىل النقاط املشرتكة ما فوق الزمانية وما فوق 

 هذا التارخيية، اليت توصله يف نهاية املطاف إىل جوهر الدين وماهّيته. ويقول يف

الشأن: إن املؤرِّخني ـ وال سيَّما عند البحث للعثور على مواطن التشابه ـ ُيصابون بسوء 

الظّن. فالذهن املتشكِّك لدى احملقِّق مييل دومًا إىل االعتقاد بعدم مشابهة شي لشيء 

متام الشبه، فكل زمان ومكان خيتلف عن الزمان واملكان اآلخر. ولكن الذي جيب 

اإلشكال العاّم يكمن يف أن النماذج الكثرية لظاهرة الدين ميكن معرفته هو أن 

املقارنة بينهما خارج نطاق الزمان واملكان الرئيس؛ فإن الزمان واملكان خمتلفان، إاّل 

أن املفاهيم واحدة. إن سؤال زيوس )اإلله السماوي( يف زمان ومكان خاص من التاريخ 
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أن ظاهرة اإلله السماوي ال تتعلَّق بقوم دون  كان متعّلقًا بالسكان اإلغريقيني، إاّل

 . (21)قوم، وإن باإلمكان مقارنته جبميع صفاته بإلٍه مساوي آخر ألقوام آخرين

 

 ــــــ ـ مفهوم الدين3

للدين ال ُبدَّ لنا من التعرُّف أّواًل على مفرداته  «مريتشا إلياده»ولكي نفهم تصوُّر 

 الرئيسة.

من بني املفردات الرئيسة  (22)األصلي، أو االبتدائي(إن )الدين األولي، أو 

يف بيان مراده من الدين. فهو يرى ضرورة  «مريتشا إلياده»واألصلية واجلوهرية لدى 

البحث عن املعنى واحملتوى األصلي والرئيس للدين عند اجملتمعات األوىل والضاربة يف 

ارخيية القدمية أو يف اجملتمعات القدم؛ وبني الناس الذين كانوا يعيشون يف املراحل الت

أن منهج حياتهم يقوم على عنصرين، وهما:  «مريتشا إلياده»القبلية الراهنة، حيث يرى 

. إن جمال األمور الروتينية عادي ومبتذل وسريع الزوال (23))املقدَّس؛ والالمقدَّس(

ومشّوش ومضطرب، وهو بشكٍل رئيس غري مهّم، ويقع على الطرف النقيض من 

مور ما وراء الطبيعية وغري العادية، واليت ختّلدها الذاكرة وُيكتب هلا البقاء، يف األ

دائرة النظم والكمال يف دار الصاحلني واألبطال واآلهلة. وحيثما نظرنا جند أن الدين 

 .(24)يبدأ من هذه االختالفات اجلوهرية

ض هذا ره للدين إىل استعراتصوُّيف معرض بيان  «مريتشا إلياده»وقد عمد 

االختالف بشكٍل تفصيلي، وخصَّص لذلك مساحة واسعة من مؤلَّفاته. ولكي نفهم 

 تصوُّره للدين سوف نعمل يف هذا املقال على دراسة هذا األمر يف أعماله املختلفة. 

ـ يف معرض بيان مراده من هذين اجملالني يف مستهّل  «مريتشا إلياده»ُيشري 

إىل مكانة وموقع املكان والزمان يف فكر األوائل من ـ  «املقدَّس والالمقدَّس»كتابه 

إن املكان بالنسبة إىل الفرد »الناس، أي أولئك الذين يراهم املتدينني احلقيقيني. 

املتدّين ليس أمرًا متناظرًا ومتشابهًا، فبعض األمكنة ختتلف عن األمكنة األخرى من 

. إذن هناك لإلنسان (25)وطور سيناء ×الناحية الكيفية، من قبيل: قّصة النيّب موسى

ويف املقابل ُيعترب املكان يف . (26)«املتدين موضع ومكان مقدَّس ومكان هاّم وعجيب
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التجارب العادية أمرًا متجانسًا ومتشابهًا، وهذا هو ذات التعريف الذي يقدِّمه علماء 

ني، وهما: مفردتني رئيستني أخري «مريتشا إلياده». وهنا يطرح (27)اهلندسة للمكان

(chaos)(28) (وcosmos)(29)َّس والالمقدَّس. ، وهما يف احلقيقة تعبري آخر عن املقد

( chaos( العامل املنتظم، يف مقابل مفردة )cosmosمن مفردة ) «مريتشا إلياده»يقصد 

 اليت تعين االضطراب والتشتُّت. 

ممكنًا، ومن هنا إن جتربة املكان املقّدس جتعل الوصول إىل نقطة ثابتة أمرًا »

فإنها جتعل الوصول إىل خمرج من الفوضى، وبالتالي الوصول إىل بناء العامل، أمرًا 

ممكنًا... ويف املقابل فإن التجربة العادية حتتفظ بتجانس املكان ونسبيته، وبالتالي ال 

يوجد هناك أيُّ خمرٍج، ولن يكون هناك عامل يف البني، وإمنا هناك جمرد قطع 

كّل ما هو خارج عن ». (30)«مشتَّتة يعيش فيها اإلنسان حالة من التِّيه والضياعمتفّرقة و

( يف شيٍء، بل هو عامل آخر أجنيب وغري cosmos( )عاملنا( ال يعود من الـ )cosmosالـ )

مريتشا ». ومن هنا يتحدَّث (31)«منظَّم، وسكانه غري منضبطني، بل هم شياطني وغرباء

يد اإلنسان املتديِّن؛ فإن اإلنسان املتديِّن من خالل قوله  عن بناء عامل على «إلياده

(. cosmos( إىل الـ )chaosباملكان املقّدس إمنا يعمل يف واقع األمر على استبدال الـ )

وإن هذا السلوك من اإلنسان املتديِّن هو يف احلقيقة إعادة ألعمال اآلهلة، وبعبارٍة 

قول باملكان املقدَّس يقلِّد ويعيد صياغة العمل أخرى: إن اإلنسان املتدّين من خالل ال

إّنه بعمله، ومن خالل »األّول لآلهلة، واملتمّثل بتنظيم األمور املشتَّتة وغري املنظمة. 

 . (32)«األديان، يقوم بصنع هذا املكان، ويقوم يف احلقيقة بإعادة صياغة عمل اآلهلة

ة؛ ألنه إّما أن ُيْخَلق من قبل أّن كل عامل هو من عمل اآلهل «مريتشا إلياده»يرى 

اآلهلة، أو أن الناس يعيدون صياغته، حيث يكرِّرون عمل اخللق من خالل األعمال 

الدينية. ومن هنا ُيقال: إن اإلنسان املتدّين إمنا يعيش يف عامل واحد مقدَّس؛ ألنه إمنا 

لوجود، وإن خشيته ُيشارك يف الوجود يف هذا العامل... إن اإلنسان املتدّين متعّطش إىل ا

من انعدام النظم احمليط به تعدل اخلشية من الفناء والعدم. إن املكان غري املقدَّس 

. إن اإلنسان املتديِّن يضع نفسه يف (33)احمليط بهذا اإلنسان تعبرٌي آخر عن الفناء واخلواء

قلب العامل، حيث ميكن االتصال باآلهلة، وحيث يكون أقرب إىل اآلهلة. وزبدة 
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القول: إنه مييل إىل احلياة يف عامل خالص ومقدَّس، وكأنه يف العامل األول الذي خرج 

 .(34)فيه اإلنسان من بني أيدي اإلله

أن تقدُّس املكان املقدَّس من وجهة نظر اإلنسان املتدّين  «مريتشا إلياده»يرى 

قدَّس[؛ ألن األمر إن العامل إمنا هو عامل ]م»يعود إىل جتّلي وظهور األمر املقدَّس فيه: 

 . (35)«املقدَّس قد سبق له أن جتلَّى وأظهر نفسه فيه

كما أن للزمان بالنسبة إىل الفرد املتدّين مثل هذا احلكم أيضًا، مبعنى أنه 

إن الشخص املتديِّن جيتاز اللحظات العادية حنو »ليس أمرًا متجانسًا أو متشابهًا. 

ان مقدَّس عبارة عن حتقُّق متجدِّد حلدث الزمان املقدَّس دون أدنى خطر. إن كل زم

. (36)«مقدَّس حتقَّق يف املاضي املكتنف بالغموض واألسرار، والذي يتلخَّص بـ )البداية(

وإن الذين ُيشاركون يف االحتفاالت الدينية إمنا ُيالقون الظهور األول لذلك الزمان 

يعيش ضمن نوعني من  املقّدس، وعلى هذا األساس فإن اإلنسان املتدّين يف احلقيقة

الزمن... وهو يسعى إىل احلصول على ذلك الزمان املقدَّس ثانية، وهو الزمان الذي 

. وعلى هذا األساس فإن امليل والرغبة (37)ميكن ـ من زاويٍة ـ أن يتَّحد مع األبدية

املوجودة لدى اإلنسان األّول إىل احلياة يف املكان األقرب إىل اآلهلة موجوٌد لديه 

. (38)سبة إىل الزمان أيضًا، مبعنى التزامن مع اآلهلة، وممارسة احلياة يف حضورهابالن

إن »وأساسًا فإن الطبيعة برمَّتها حتتوي على هذه احلالة بالنسبة إىل اإلنسان األّول. 

الطبيعة بالنسبة إىل اإلنسان األّول ليست طبيعية فَحْسب، بل إنها تقرتن مبقدَّس ديين 

فهم هذه املسألة؛ ألن العامل خلقة إهلية، مبعنى أنه من صنع اآلهلة. وقد أبدًا. من السهل 

أظهرت اآلهلة احلاالت املتنوِّعة لألمر املقدَّس يف بنية العامل، فالعامل يشتمل على وجود 

ونظام، وليس مضطربًا أو مشوَّشًا، ومن هنا فإن ما يتجّلى بوصفه من اخللق إمنا هو 

 . (39)«من صنع اآلهلة

 

 ــــــ نطولوجيا أوائل البشرأ ـ4

مزيدًا من التوضيح على املوضوع يعمد إىل بيان  «مريتشا إلياده»ولكي يضفي 

هلذه الغاية... فقد صّرح  «عودة اخللود»الواقع الوجودي للبشر األوائل. وقد ألَّف كتاب 
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 يف بداية هذا الكتاب بأن اهلدف منه هو التحقيق يف أبعاد وجود البشر األوائل،

وبعبارٍة أدّق: التحقيق بشأن مفاهيم الوجود واحلقيقة اليت ميكن استشرافها من خالل 

. كما نوَّه يف مقدمة هذا (40)سلوك اإلنسان يف اجملتمعات املتقّدمة على احلداثة

الكتاب إىل أن االختالف اجلوهري بني اإلنسان األول واإلنسان يف اجملتمعات احلديثة 

ول كان يشعر باالرتباط والصلة الوثيقة بينه وبني العامل يكمن يف أن اإلنسان األ

وتناغماته، يف حني أن اإلنسان الراهن يؤّكد على ارتباطه بالتاريخ فقط، وبطبيعة 

احلال فإن العامل بالنسبة إىل اإلنسان األول يشتمل على تاريخ أيضًا، ولكْن مبعنى أن 

واألبطال اخلارقني عملوا على اآلهلة هي اليت خلقته، وأن الكائنات األسطورية 

. وهنا يعتمل هذا (41)تنظيمه. إن هذا التاريخ مقدَّس، وميكن تكراره إىل ما ال نهاية

بإبرازه بشكٍل أوضح من خالل بيان املعرفة  «مريتشا إلياده»التمايز أيضًا، حيث يقوم 

 الوجودية للبشر األوائل. 

رك أن األشياء اخلارجية يف من خالل مشاهدة السلوك العام ألوائل البشر ند»

العامل واألعمال اإلنسانية ال تنطوي على أّي قيمٍة ذاتية يف نفسها، وإمنا تكتسب 

قيمتها عندما تشارك بنحٍو من األحناء يف حقيقة أبعد منها... وإن األعمال اإلنسانية 

 إمنا تكتسب قيمتها عندما تعمل على إعادة صياغة عمل خالد، وتقوم بتكرار منوذج

 .(42)أسطوري

أن حركات وأعمال اإلنسان األوىل هي تكرار وتقليد  «مريتشا إلياده»يرى 

دقيق للحركات واألعمال األوىل لآلهلة، ال ُيصادقون على أّي عمل مل يتّم تثبيته 

سابقًا، ومل يتعايش اآلخرون معه. وإن ما يقوم به تكراٌر ال ينتهي للحركات اليت 

إىل االعتقاد بأن هذا التكرار والتقليد  «ريتشا إليادهم». يذهب (43)بدأها اآلخرون

حيكي عن وجود أنطولوجي رئيس وراسخ يف أذهان أولئك البشر، وهو خيتلف 

اختالفًا جوهريًا عن الوجود األنطولوجي لإلنسان احلديث. إن مجيع املعطيات 

واألعمال يف هذا الوجود األنطولوجي إمنا يكون هلا معنى مبقدار مشاركتها يف 

قة متعالية. وإن كّل حركة إمنا تكتسب مفهومها عند تكرارها للعمل صياغة حقي

. وعلى هذا األساس فإن الشيء إمنا يكون حقيقة يف الوجود األنطولوجي (44)األول
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للبشر األوائل إذا كانت له مشاركة يف صنع احلقيقة املتعالية. وإن احلقيقة إمنا تغدو 

املتعالية، وإن كّل شيء يفتقر إىل  حقيقة من طريق تكرار املشاركة يف الواقعية

. إن احلقائق (45)النموذج املثالي يكون فاقدًا للمعنى، وال تكون له أّي واقعية أو حقيقة

األمسى )اآلهلة واألسالف واألبطال األسطوريني، إخل...( وكذلك األحداث املرتبطة 

العادية. وقد عّبر بهذه احلقائق األمسى تتقدَّم يف أفكار البشر األوائل على احلقائق 

( على الـ essentialعن هذه املسألة يف موضٍع آخر بعبارة تقدُّم الـ ) «مريتشا إلياده»

(existence)(46) . 

 

 ــــــ ـ السؤال عن املنشأ5

ورؤيته إىل الدين نصل يف نهاية املطاف إىل  «مريتشا إلياده»بعد بيان وشرح اّتجاه 

 أال وهي البحث عن منشأ الدين.أهّم مسألٍة يف املرحلة املعاصرة، 

ميكن القول: إن ما تقّدم من املسائل ميثِّل املدخل للوصول إىل النقطة النهائية 

للدين، والذي ينطوي يف الوقت نفسه على اجلواب  «مريتشا إلياده»من حتليل وتوصيف 

 عن ذلك السؤال األساسي احملتدم يف املرحلة املعاصرة.

حتظى يف الغالب باهتمام الباحثني يف الشأن الديين،  إن هذه املسألة وإْن كانت

وال سيَّما القائلون منهم باالجتاه التحويلي، إاّل أنها حَبَسب الظاهر ال حتظى بتلك 

. يبدو أن البحث عن منشأ الدين ال حيظى «مريتشا إلياده»األهمِّية من وجهة نظر 

هذا  «مريتشا إلياده»أساسًا بأهمِّية كبرية يف االجتاهات الفينومينولوجية. وقد حبث 

املوضوع بشكٍل تفصيلي يف كتابه )حبث يف التاريخ واملعنى(. وعمد هناك إىل رّدها 

النفس، وما  ضمن اخلوض يف االجتاهات التحويلية )من قبيل: تصّور الروح، وتصّور

وهو  ،«مريتشا إلياده»إىل ذلك(، حيث نصل إىل حبٍث آخر من البحوث اجلوهرية لـ 

 البحث عن األسطورة.

إىل القول بضرورة البحث يف األساطري؛ للعثور على منشأ  «مريتشا إلياده»يذهب 

. الدين، وهو ما قام به الدميوغرافيون قبل نصف قرٍن يف ما يتعلَّق باجملتمعات األوىل

إىل بيان موقفه من حقيقة الدين من خالل حتليل مفهوم  «مريتشا إلياده»وقد عمد 
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وموقع األسطورة يف ثقافة البشر األوائل. وقال بشأن تعريف األسطورة: لقد مّت تعريف 

األسطورة من قبل الفالسفة والالهوتيني منذ عصر إفالطون إىل عصر بولتمان، إاّل 

 اريفهم لألسطورة على أساس األساطري اإلغريقية. يرىأنهم بأمجعهم قد أقاموا تع

يف اللغات األوروبية إىل  «األسطورة»( mythأنه إذا مّتت ترمجة مفردة ) «مريتشا إلياده»

(fiction )«فيعود السبب يف ذلك إىل أن هذا هو ذات الشيء الذي قام به  «اخليال

املعنى من األسطورة ال يصدق اإلغريقيون قبل مخسة وعشرين قرنًا من الزمن. إن هذا 

على األديان الشرقية واآلسيوية؛ فاألسطورة هنا ال تعّبر عن اخليال والَوْهم، وإمنا 

. إن األسطورة ال تبلور التاريخ املقّدس لقبيلة (47)«حقيقة كاملة»تتحّدث عن أمر حّي و

. إن من القبائل فَحْسب، بل تعكس جمموعة من األحداث العجيبة واخليالية أيضًا

. هناك على (48)األسطورة حتكي عن كيفية خلق وإجياد الكون واإلنسان واحليوان

... إن هلذا التاريخ أهمِّية جوهرية «بداية»، وإن هلذا التاريخ «تاريخ أولي»الدوام 

وأساسية؛ ألنه ُيفّسر وجود الكون واإلنسان واجملتمع، وبذلك يتّم اعتبار علم األساطري 

 . (49)تارخيًا واقعيًا

ـ يف إطار متييزه الرئيس بني املقدَّس والالمقدَّس ـ  «مريتشا إلياده»ومن هنا يصل 

إىل رؤيتني متقابلتني متامًا بشأن احلقيقة، وهما: رؤية اإلنسان ما قبل احلديث، أي 

 اإلنسان املتديِّن بالدين األولي؛ واإلنسان يف املرحلة احلديثة.

ول بَوْهمية وختيلية التفكري ما قبل احلديث إىل نفي الق «مريتشا إلياده»يبادر 

)الدعوى اهلاّمة للفكر احلديث(، ويقول: إن رغبة اإلنسان املتدّين يف العيش واحلياة 

يف مكان مقدَّس يعين أنه مييل إىل بناء مسكنه ومنزله يف واقعية عينية وخارجية 

لذهنية بشكٍل متحّققة، ال أنه يريد وضع نفسه يف نسبية متواصلة من التجارب ا

كامل؛ فهو يريد أن يعيش يف عامل واقعي ومؤثر، وال يريد العيش يف ضباب 

. وعليه فإن رؤية اإلنسان ما قبل احلديث ليس توهُّمًا أو مغايرًا للحقيقة، (50)التوهُّم

ولكْن جيب علينا أن نفهم العينية والواقعية بشكٍل مغاير ملا يتصّوره اإلنسان احلديث. 

يقول يف موقٍف مضاّد لتفكري اإلنسان احلديث  «مريتشا إلياده»ساس فإن وعلى هذا األ

ـ القائل جبعل العقل احلديث منطقًا لفهم األمور ـ: إن هذه األمور ال ميكن احلصول 
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عليها من خالل النشاط املنطقي والعقلي، وإمنا تظهر وتتجّلى جلميع وجود اإلنسان 

لذلك نسان األّول ال تفتقر إىل العمق واألصالة... و. إن جتربة اإل(51)وعقله وروحه وكيانه

علينا أن ال نفسِّرها بأنها إنكاٌر للواقع وهروب إىل عامل الَوْهم واخليال، ميكن لنا أن 

 . (52)نتفهَّم همومه الوجودية، فهي هموٌم خاّصة باإلنسان األّول واجملتمعات األولية

إىل منطٍق للفهم  «ريتشا إليادهم»وعلى هذا األساس نصل يف املنهج الفكري لـ 

منا يف هذا  «مريتشا إلياده»مغاير ملنطق العقل السائد يف املرحلة احلديثة. والذي يريده 

. حيث أشار يف مقّدمة كتابه )املقدَّس «رودولف أوتو»الشأن هو التفكري بـ 

والالمقدَّس( إىل الشهرة العاملية اليت حقَّقها أوتو، قائاًل: إن أوتو، بداًل من التحقيق 

بشأن مفاهيم من قبيل: اهلل والدين، عمد إىل حتليل حاالت التجربة الدينية، وقد جنح 

نى اإلله احلّي عند ، وفهم مع«لوثر»يف حتديد خصائصها ومضامينها. كان قد قرأ 

املؤمنني؛ إن إهله هو إله الفالسفة، ومل يكن جمّرد مفهوم انتزاعي، وإمنا هو قّوة تثري 

. وعلى (53)الرَّْهبة. وقد متكَّن من اكتشاف هذه التجربة املثرية للرَّهبة واملنافية للعقل

ّلي ميثِّل الك «مريتشا إلياده» هذا األساس فإن األمر املقدَّس من وجهة نظر

، كما هو عند أوتو. حيدث للناس يف حياتهم أحيانًا أن يواجهوا شيئًا (54)«اآلخر»

صحيٌح أن اللغة »حقيقيًا وغري عادي، فيشعرون أنهم يواجهون شيئًا آخر باملّرة. 

الطبيعية كفيلٌة ببيان هذا النوع من التجارب، َبْيَد أّننا نعلم أن مفردات هذه اللغة 

  .(55)«عاجزة عن بيانها

 

 ــــــ ـ التحقيق6

للدين يف رؤية البشر  «مريتشا إلياده»يتَّضح مما تقدَّم أن الصورة اليت يقدِّمها 

، مبعنى التجربة اليت «التجربة الدينية»األوائل هي ذات الصورة اليت يقّدمها القائلون بـ 

ال حتصل من خالل اجلهود العقلية، بل هي متباينة حَبَسب الواقع مع جنس التجارب 

العقلية بشكٍل كامل. وعليه فإن السؤال الرئيس هنا: هل ميكن القول بقّوٍة أخرى يف 

 مصدٍر آخر للفهم، أم ال؟ ـ بعبارٍة أخرى ـ مقابل العقل، أو 

قبل القائلني بالتجربة الدينية إمنا كان يف  نعلم أن طرح هذا البحث من
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األساس ألجل إثبات هذه املسألة، وهي أنهم لكي يعملوا على صيانة الدين من آفة نقد 

العقالنيني يف املرحلة احلديثة قالوا بأن جنس التجربة الدينية خيتلف عن التجارب 

البحث تأتي يف سياق التمايز العادية )العقلية( اختالفًا كاماًل. نعلم أن نقطة بداية هذا 

األساسي ـ الذي قال به الفيلسوف الكبري يف عصر التنوير )عمانوئيل كاْنت( ـ بني 

العقل النظري والعقل العملي، حيث أخرج جمال الدين من متناول العقل النظري، 

وأدخله يف دائرة العقل العملي. ويف سياق هذا التمايز عمد الالهوتي الكبري )فريدريك 

اليرماخر( للمّرة األوىل إىل اعتبار جوهر الدين جتربًة خمتلفة ومتباينة عن التجربة ش

إن ماهّية الدين ال تكمن يف التفكري والعمل، بل يف الشهود واإلحساس... »العادية. 

وإن الدين إمنا حيافظ على مفهومه وحدوده اخلاّصة من خالل االبتعاد الكامل عن 

لدين ُيظهر نفسه بوصفه دائرًة ضرورية، وال ميكن اجتنابها، دائرة النظر والعمل. إن ا

ومستقّلة عن الدائرة النظرية والعملية. فالعمل نوٌع من الفّن، والنظر نوٌع من العلم، وأما 

. ومنذ ذلك احلني مّت اعتبار جنس (56)«الدين فهو شعور وإحساس وتذوُّق ألمٍر ال متناٍه

إلحساس الباطين، ومّت نقلها من جمال العقل العام التجربة الدينية من جنس الشعور وا

إىل الدائرة الشخصية للفرد الذي يعيش التجربة. ومن هنا ينفتح الطريق أمام نوٍع من 

اإلميان يف الالهوت املسيحي اجلديد، وعلى أساسه خيرج الدين متامًا عن جمال الفهم 

 والعقل بشكٍل كامل. 

 الدين إىل الرؤية هلذه واجلوهري الرئيس اإلشكال فإن واضح هو وكما

 صّحة وعدم صّحة ودراسة لتحليل عاّم معيار غياب مع فرديًا، أمرًا جعله يف يكمن

 فهم أمكن رمبا الشأن هذا ويف. الدينية للتجارب أحيانًا واملتناقضة املتنّوعة االدعاءات

 الدينية، التجربة منشأ جمال يف( جيمز وليم) الكبري النفس وعامل الفيلسوف مبنى

 التجارب تنّوع) والقيِّم اهلاّم كتابه يف فهو. ما حدٍّ إىل املختلفة التجارب تفسري ويف

 عن بالكامل خارجة الدينية املفاهيم بأن القائل( كاْنت) برأي قبوله وضمن ،(الدينية

 ونشاطنا عملنا جمال يف معنى على تشتمل املفاهيم هذه إن: قال العقلية، املعرفة جمال

 منشأ الواقع ويف الدينية، التجربة منشأ إّن: قائاًل استطرد ثم. (57)كامل بشكٍل

 تستطيع اإلنسان روح أن مبعنى اإلنسان، روح قّوة يف يكمن الدينية، املفاهيم صياغة
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 ال الذي الشيء فإن وبالتالي واقعية، أمورًا العينية وغري االنتزاعية األمور تعترب أن

 وجيعل بوجوده، يؤمن أن للحّس ميكن والفاهمة الذهن يف وتواجد حضور له يكون

 من اإلهلية الدينية التجارب متييز بشأن قال كما. (58)قطبني إىل منقسمة حياتنا

 مثار بواسطة ذلك معرفة باإلمكان إن(: تعبريه حدِّ على) الشيطانية التجارب

... ما إنساٍن فضائل يف الكامنة والدوافع اجلذور إىل طريقًا منتلك ال حنن... التجارب

 كان إذا األساس هذا وعلى. (59)االطمئنان إىل يدعو شاهد غري وسلوكنا عملنا وما

 دينية جتربة عن معبِّرًا العمل ذلك كان ،(إنسانيًا/  أخالقيًا) دينيًا ما شخٍص عمل

 . أصيلة

للدين هي من قبيل هذه  «مريتشا إلياده»يبدو مما تقّدم أن الصورة اليت يرمسها 

الصورة أيضًا. فهو على الرغم من حديثه الصريح عن أصالة التجربة الدينية، إاّل أنه ال 

يتحّدث عن منشأ التجربة الدينية؛ إذ إنه ـ كما تقدَّم ـ ال يرى أهمِّية للمنشأ واجلذور 

دين بالتجرُّد عن يف االجتاه الفينومينولوجي له. إّنما املهّم هو أن يقوم احملقِّق يف ال

األحكام املسبقة، لرياقب ظهور وبروز الظواهر الدينية، ليصل إىل جوهر الدين من 

أنه قام به. وعلى هذا  «مريتشا إلياده»خالل املقارنة بني تلك الظواهر. وهو ما يدَّعي 

األساس ـ كما قال ذلك بنفسه ـ فإن سلوك اإلنسان املتديِّن يعرب عن أنطولوجيا 

، وال شأن «مريتشا إلياده»ميكن أن يراها أو يصفها إاّل فينومينولوجي مثل:  خاصة، ال

له مبنشأ وجوده وتكوينه. وعلى هذا األساس، فباإلضافة إىل اإلشكال الوارد على 

إشكاٌل آخر  «مريتشا إلياده»مجيع القائلني بالتجربة الدينية، َيِرُد على ما قام به 

هن من مجيع الفرضيات أو األحكام املسبقة يوشك أيضًا، وهو القول بأن جتريد الذ

 أن يكون مستحياًل.
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 .إّني ألكتم من علمي جواهره..

 نقد االنتساب ألهل البيت

 

 الشيخ جويا جهانبخش

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 بيت أهل إىل املنسوبة األشعار بعض تضمينها مّت اليت الدواوين بعض يف تطالعنا

 ،×احلسني بن علّي العابدين زين اإلمام إىل املنسوبة األربعة األبيات هذه ^الرسالة

 :تقول اليت األبيات وهي

ــتم إّنــــي ــواهَره علمــــي مــــن ألكــ  جــ
 

 فيفتتنــا جهــٍل ذو احلــقَّ يــرى ال كــي 
 

ــد ــّدم وقـــ ــذا يف تقـــ ــو هـــ ــٍن أبـــ  حســـ
 

 احلســنا  قبلــه وأوصــى احلســني إىل 
 

 وُرّب جــــــوهر علــــــٍم لــــــو أبــــــوح بــــــه
 

ــا      ــد الوثنـ ــْن يعبـ ــت ممَّـ ــي: أنـ ــل لـ  لقيـ
 

ــاٌل مســـــلمون دمـــــي   والســـــتحّل رجـــ
 

 (1)يــــَرْون أقـــــبح مـــــا يأتونـــــه َحَســـــناً  
 

 عند األبيات بهذه املتأخِّرة الشيعية املؤلفات بعض يف والتمثيل االستشهاد مّت وقد

 حفظ مقام بيان يف وكذلك ،^البيت أهل عند السامية واحلقائق األسرار ذكر

 على أو واليقني، القطع على ×العابدين زين اإلمام إىل نسبتها مع وكتمانها، األسرار

 هذه إثبات يف كاٍف متحيص أو حبٍث بأّي القيام دون واالحتمال، الشّك سبيل

 . (2)النسبة

 إعدادًا مباشرة، األبيات بهذه ـ أحيانًا ـ االستشهاد يتّم أن ذلك من وأبعد

 لتلك التلوحيي والفهم املتعارفة، غري العقائدية التوجُّهات بعض لتربير لألرضية
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 الذي السياق ذلك مبعنى ،(3)أيضًا ^األئمة أسرار من بوصفها والعقائد االجتاهات

 . (4)الروايات من النوع بهذا حيتفي الُبْرسي، رجب احلافظ: مثل الغالة، بعض فيه كان

إن أحد الذين استشهدوا بهذه األشعار يف هذا اإلطار قد طرح هذا السؤال 

، أو غري اإلمام، التَّهمه ×ما هو ذاك األمر الذي لو أظهره اإلمام»صراحًة، وقال: 

. وبعد ذكر توضيحات وشروح (5)«العوام من املسلمني بالكفر وعبادة األصنام؟

دّققنا وأمعّنا النظر يف دراستنا ال نصل إىل غري أن هذه األمور كّلما »مطوَّلة، قال: 

[، ^تشري إىل التفوُّه والنطق مبقام الوالية وسلطة األئّمة ]املعصومني األربعة عشر

والتكفُّل بأمور من قبيل: اخللق، وتوّلي شؤون الرتبية والتعليم والرزق واإلحياء 

كورة، واليت تتلخَّص يف حديث واإلماتة، وكّل نوع من أنواع السلطة املذ

 . (6)«)النورانية(

 هي أهلها لغري كشفها عدم جيب اليت املعرفة جواهر فإن الرؤية هلذه وطبقًا

 اخلرب يف حيتضنها متَّسعًا لنفسها وجدت اليت الغالية املدَّعيات تلك سنخ من أموٌر

 . (7)(النورانية) بـ املوسوم

 املعصوم اإلمام إىل نسبته صّحت إذا حّتى امُلْجَمل، الكالم هذا مثل أن واحلّق

 ال اليت األسرار تلك مباهّية فيه التصريح يتّم مل إنه حيث شائبة؛ أو شبهٍة أدنى دون

 هذا. اخلاّصة الكذائية العقيدة دعم أو تأييد على لالحتجاج يصلح ال قوهلا، جيب

 .أّواًل

 والعقيدة، الدين حمكمات مع ينسجم ال بشكٍل تفسريه أبدًا يصّح ال: وثانيًا

 . أبدًا ^البيت ألهل املوثوق الرتاث يوافق وال

 بلوغ للجميع ميكن أن من أعمق طبقات ذات الدينية التعاليم تكون أن أصل إن

 لكّل طاقة ال اليت واألسرار للحقائق واحلملة املفسِّرون هم الدين أئّمة وأن كنهها،

 .ومتني ومقبول صحيح كالٌم عليها، واحلفاظ محلها على شخص

 صدور يف الكامنة األسرار هذه أن أيضًا نفسه الوقت يف الصحيح من ولكْن

 املعارف سنخ من ليست احلقيقة، من العميقة الطبقات وتلك لألسرار، احلافظني

 . والوحيانية العقالنية احملكمات مع واملتعارضة املخالفة واألمور
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 عقيدة ينتقدون والسّنة الكتاب مدرسة وأتباع والسّنة الكتاب كان إذا

 إىل «التثليث» هذا وحتويل تأويل يستوعبون وال بشّدٍة، «التثليث» يف الكنيسة

 «احملكمات» مع والتحويل التأويل هذا انسجام عدم إىل ذلك يعود فإمنا ،«التوحيد»

 عني هو «التثليث» هذا أن على تقوم ذاتها الكنيسة دعوى فإن وإاّل ،(والنقلية) العقلية

 اإلميانية، والرموز األسرار مقولة من هي إمنا العينية هذه أن األمر غاية ،«التوحيد»

 ! «العقل وراء ما» إىل تعود واليت

 وبني «العقل وراء ما طور» بني والصدام التعارض إلمكان االنصياع إن

 املفاسد هذه ملثل االضطراري والرضوخ االنصياع ذات هو «العقالنية احملكمات»

 ! أيضًا االعتقادية

 الشجرة هذه أغصان على تنمو فّجة مثاٌر ونظائره «التثليث» بـ االعتقاد إن

 . والطريقة النهج هذا مع ينسجم أن عاقل أو ملسلٍم وحاشا. املستأصلة

 اآلراء وإن. جمملٌة ذكرها تقدَّم اليت األبيات هذه فإن بعيدًا نذهب ال وحّتى

 .(8)والظّن بالغيب الرجم: قبيل من هي ذاك أو هذا قبل من تفسريها يف الواردة

 والشواهد القرائن إىل االلتفات خالل من ـ العثور إمكان من الرغم وعلى

 زين اإلمام إىل األبيات هذه نسبة صّحة فرض على) املوثوق الرتاث إىل املستندة

 سؤال طرح من العجالة هذه يف ُبدَّ ،ال(9)األبيات هلذه معقولة حمامل على ـ( العابدين

 أن ميكن هل: وهو املتقدِّمني، تعبري حّد على «الفريضة» حّد تبلغ قد األولوية، حيتّل

  ال؟ أم ×العابدين زين اإلمام هو الشعر هذا قائل يكون

 قطعية نتيجٍة إىل بنا تؤدِّ مل وإْن الشعر، هلذا واملضمونية األسلوبية الدراسة إن

 هذا أن وهي احلقيقة، هذه إىل الدوام على األذهان تدفع أنها إاّل الشأن، هذا يف

: مثل كتب وبيان لغة من قريبًا يكون أن قبل املدَّعيات، من النوع وهذا الشعر

 يذكِّرنا ،^البيت أهل عن املنقول املوثوق املوروث من وغريها السّجادية، الصحيفة

 مشاهري وشطحيات احلاّلج، منصور بن احلسني: ألمثال الصوفية بالكلمات

 . التصوُّف عامل يف الطريقة وشيوخ الشخصيات

 يف األربعة األبيات هذه مجيع ذكر قد املعتزلي احلديد أبي ابن فإن وباملناسبة
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 رمبا! (10)احلاّلج منصور بن احلسني إىل نسبها وقد ،(البالغة نهج شرح) كتابه

 إفشاء من اخلوف من فيه ُيرى وما الشعر، هذا على الغالبة الشطحية الصبغة ساعدت

 إىل الكالم بفنون والعامل األديب هذا محل على وَتِبعاته، عواقبه وجتنُّب األسرار،

 وكأّن. أيضًا ثابتة غري احلالج إىل نسبته أن إاّل. احلاّلج هو الشعر هذا قائل أن تصوُّر

 لنهج شرحه يف احلاّلج، إىل النسبة هذه إلصاق يف انفرد قد املعتزلي احلديد أبي ابن

 . (11)البالغة

 بل جاّد، بشكٍل ×الساجدين سيد إىل األبيات هذه نسبة يضّعف الذي إن

 هناك هل: مبعنى السندية، الناحية من مناقشتها هو وينكرها، النسبة هذه يرّد الذي

 هي ما أو ال؟ أم السجاد اإلمام عن وصدورها األبيات هذه نسبة ُيثبت معترب َسَنٍد من

 اإلمام هذا إىل األبيات هذه نسبة «مستند» على اشتملت اليت واملصادر النصوص أقدم

 من هناك هل أو ال؟ أم بالوثوق جديرٌة املصادر هذه تذكرها اليت النسبة وهل اهُلمام؟

 آخرين؟ أشخاٍص إىل األبيات هذه نسبة يثبت املقابلة اجلهة يف آخر «مستند» أو «سند»

 واملقارنة امليزان، كّفيت على وضعها عند األقوال هذه بني من الراجح هو ما وبالتالي

  بينها؟ فيما

 وأخبار ِسَير يف واألصيلة األصلية املصادر يف َتِرْد مل األبيات هذه أن احلقيقة

 باقر حممد للعاّلمة القيِّمة املوسوعة يف حّتى نراها ال هنا ومن. الشيعة وأحاديث

 . (12)األنوار حبار موسوعة بذلك أعين ،&اجمللسي

 من حّذر ممَّْن القليل سوى ـ الشديد لألسف ـ هناك يكن مل احلال وبطبيعة

 إىل ـ األدنى احلدِّ يف ـ بااللتفات األشعار؛ من النوع هذا إىل واالستناد االستشهاد

 . املوثوقة للدعامة افتقارها

 الشعر، هذا( ومستند سند) رواية ضعف إىل التفتوا الذين النوادر بني من وإن

 العامل هو إليها، االنتباه ولفت املدَّعاة، واملفاهيم املقاصد بعض على داللته وضعَّف

 . الصفوي للعهد املعاصر الكازروني، القاسم أبو الشيخ املدقِّق

 سّلم) كتاب صاحب ـ الكازروني حامد أبي بن القاسم أبو الشيخ كان لقد

 والفنون احِلْكمية العلوم يف متوغِّاًل ـ البهائي للشيخ معاصرًا كان والذي ،(السماوات
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 االهتمام يف عصره، علماء من الكثريين ضمن اخنراطه، من الرغم وعلى. العرفانية

 يتمتع كان أنه َبْيَد ذلك، إىل وما ،(14)واجلّمل األعداد وحساب ،(13)الغريبة بالعلوم

 النقد يف والعبقرية النبوغ من الكثري عن ليتكشَّف خوَّلته بارزة، عقلية بنزعة

 خالل من ـ االجتاهات تلك أصحاب من بديعة تبدو كانت اليت ـ العقالني واالنتقاد

 ،(16)احلّس وخطأ ،(15)الكرامات باب يف للكازروني الناقدة الرؤية إن. كلماته

 الوجود وحدة باب يف أوردها اليت واملالحظات ،(17)الغرائب بعض رواة وأصول وجذور

 على قيامه وعدم القرآن، فهم أسلوب باب يف قاله وما ،(18)الشريعة مع تناغمها وعدم

 مسلكه مظاهر من مناذج كّلها ،(19)ذلك إىل وما واحلسابية العددية اعتبارات

 . واملعارف العلوم جمال يف التحقيقي

 سّلم) كتاب من «الثالث املرقوم» يف الكازروني، القاسم أبو الشيخ يقول

 يكن مل وكذلك»: الوجود وحدة بشأن املالحظات بعض بيان معرض يف ،(السماوات

 ^األطهار األئمة عن ُينقل ومل ،^األنبياء شرائع يف مسموعًا الكلمات هذه مثل

 اإلمامية علماء من العظام واملشايخ ×والزمان العصر لصاحب األربعة والنّواب

 . والوالية النبّوة أسرار وحفظ والكرامة، الكشف بظهور املخصوصني

 : شعرًا قال أنه ×العابدين زين علّي الرابع اإلمام عن نقل وما

ــتم إّنـــي ــواهَره علمـــي مـــن ألكـ  جـ
 

 فيفتتنـا  جهٍل ذو احلقَّ يرى ال كي 
 

ــد ــّدم وقــ ــذا يف تقــ ــو هــ ــٍن أبــ  حســ
 

 احلســنا قبلــه ووّصــى احلســني إىل 
 

 يـــا ُرّب جـــوهر علـــٍم لـــو أبـــوح بـــه     
 

 لقيــل لــي: أنــت ممَّــْن يعبــد الوثنــا      
 

 . (20)«والداللة الرواية ضعيف املعاني هذه إىل ُيشري وما

 من الكثري تستحّق الكازروني أثارها اليت والدقيقة األخرية املسألة إن

 إليهما وَمْن واملتفلسفني املتصوِّفني من بعضًا أن الكازروني أدرك فقد. االهتمام

 وقد الشرعية، النصوص من املتينة الدعامة إىل تفتقر مدَّعيات طرح إىل يعمدون

 يف األبيات، هذه بأمثال يستشهدون ثّم النصوص، هذه مع منسجمة غري أحيانًا تكون

 هنا من. والوالية اإلمامة أسرار من هي إّنما املدَّعيات هذه بأن القول إىل منهم سعٍي

 هذا «داللة»و «رواية» أن إىل األنظار توجيه على نقده، خالل من الكازروني، يعمل
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 ×العابدين زين اإلمام إىل املنظوم الكالم هذا نسبة ال أنه مبعنى ،«ضعيفة» الشاهد

 هذا صدور فرض على إذ املدَّعون؛ يقصده ما على بوضوٍح يدّل الكالم هذا وال ثابتة،

 تلك من مراده هو ما حندِّد أن ميكن ال ذلك مع ×السجاد اإلمام عن الكالم

 . وإدراكها فهمها يتعّذر اليت( العلم جواهر) اجلواهر

 بعمل فيها جاء قد يكن مل وإْن ـ املقام هذا يف الكازروني بذهلا اليت الدّقة إن

 أقرانه على ومتقدِّمًا مرّبزًا جلعله تكفي الدّقة هذه أن إاّل! القمر شّق: قبيل من معجز،

 العلماء من آخر بعض مؤلَّفات على يعمِّمها أن األجدر من كان ـ عصره علماء من

 استشهادًا ـ الشديد لألسف ـ منهم رأينا الذين العصر، ذلك يف واملتبّحرين احملّدثني

 . ورواية داللًة ضعفها يف يدقِّقوا أن دون األشعار، بهذه

 ذي ـ كشكوله مقاالت من واحدٍة يف &البهائي الشيخ العالمة استشهد وقد

 عن احلديث معرض يف البحث، مورد الشعر من ببيتني ـ الواضحة الصوفية الصبغة

 سّر إفشاء»و ،«ُيقال أن ُيمكن ال مّما احلقيقة سّر إن»: وهما صوفيتني، مسألتني

×العابدين زين اإلمام إىل إسنادهما مع ،«كفٌر الربوبية
(21) . 

 ،(الغيب مفاتيح) يف البيتني هذه نقل إىل &الشريازي املتألِّهني صدر عمد وقد

 .(22)إليه الشعر هذا نسبة «شهرة» باعتبار ،×العابدين زين اإلمام لسان على

 ذكره الذي للُجنيد، شطحي كالٍم مع ملقاربته الشعر؛ هذا ذكر أنه وامللفت

 األبيات هلذه ذكره بعد متامًا كتابه، يف ـ سيأتي ما على ـ امليبدي حسني مري القاضي

 . أيضًا

 األبيات هذه ،(األصيلة األصول) كتابه يف ،&الكاشاني الفيض ساق وقد

 هذه نسب كما. (23)التقّية يف البحث مبناسبة ×العابدين زين اإلمام لسان على األربعة

 ،(24)(املكنونة الكلمات) يف ساقها أن بعد ،×العابدين زين اإلمام إىل األبيات

 . أيضًا (26)(العيون قّرة)و ،(25)(الصدر شرح رسالة)و

 زين عن»: بعبارة (27)(البيضاء احملجة) يف بأمجعها األربعة األبيات ذكر وقد

 البيت بذكر اكتفى فقد (28)(الوايف) يف وأما ،«إليه منسوبة أبياٍت يف ×العابدين

 . اإلمام إىل بنسبته اجلزم مع منها، األول
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 رسالة ويف. أيضًا (29)(الطريفة الكلمات) كتابه يف األربعة األبيات ساق كما

 يف منها، واحد بيٍت بذكر اكتفى ـ خراسان علماء بعض إىل كتبها اليت ـ (30)االعتذار

 . (31)قائله إىل نسبته دون الكالم، سياق

 وإْن الثابتة، غري املأثورات هذه مبثل العلماء كبار استشهاد من النوع هذا إن

 . كذلك ليست يبدو ما على أنها إاّل أحيانًا، بصدورها والقطع اجلزم مع تبدو كانت

 على عادًة تروى املروّية األحاديث إن...»: مسيعي كيوان األستاذ تعبري حّد وعلى

 هذه ومن احلديث، وسقم صّحة إىل ناظرًا الناقل يكون أن: األّول النحو: حنوين

 هذه مثل يف الناقل يتسامح أن: الثاني والنحو. وتعديله جرحه... إىل الرواة يعمد الناحية

 مضمون، ذات مشهورة رواية بوصفها مرسل، حنو على مسألٍة نقل إىل ويعمد األمور،

. مراده يؤيِّد العلماء، كبار لسان على جاريًا كالمًا أو حديثًا[ تكون أن من أعّم]

 مل إذا احلديث رواية من النوع وهذا. غري ال التأييد هذا هو الرواية هذه من يهّمه والذي

 احملدِّثني، بني وحّتى بل العلماء، بني شائع فهو شرعي حلكم التأسيس على ينطوي

 والذوقية األدبية كتبهم يف منقطع أو مرسل حديٍث حنو على مسائل بنقل قاموا ولطاملا

 أو حديثًا بوصفها واحلديثية، الروائية كتبهم يف ذكرها عن إحجامهم مع والعرفانية،

 . (32)«رواية

 عمدوا الذين احملدِّثني على البارزة األمثلة من هو الكاشاني الفيض الفقيد إن

 اليت تلك سيَّما وال كتبهم، يف األحاديث رواية من الثاني النحو هذا سلوك إىل أحيانًا

 التحقيقات يف الرفيعة منزلته تؤّدي وقد. (33)والصويف الفلسفي اجلانب عليها طغى

 اتنيه إىل يلتفت ال عندما العلوم، طلبة على األمر اشتباه إىل والروائية احلديثية

 غري األحاديث من الكاشاني الفيض يرويه ما فيحسب احلديث، رواية من الطريقتني

 . وصحيحة معتربة أحاديث الثانية، الطريقة على املعتربة،

 بـ يتمّتع «عاملًا» املذكورة للمأثورات الناقل كون جمّرد فإن األساس هذا وعلى

 ومستمسكًا ذريعة يصلح ال واملسائل األحباث هذه مثل يف «التحقيق على القدرة»

 من الكبار وقوع عن النظر غّض مع هذا. (34)املروّيات من النوع هذا على لالعتماد

 هذا يف خطرية مزالق يف والتمحيص التحقيق يف واملتضلِّعني منهم واملقتدرين احملدِّثني
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 ذلك على األمثلة وتعداد الشأن، هذا يف يسرتسل أن للقلم أردنا ولو اجملال،

 . واألوراق احملابر من الكثري استهالك إىل الحتجنا وإحصائها،

 الكازروني القاسم أبو الشيخ فيه كان الذي العصر ذلك ففي حال، أّي وعلى

 العلم يف منه أشهر هو َمْن هناك كان التسامح، من النوع هذا عن حديثه يف َفِطنًا

 . ×السجاد اإلمام إىل األبيات تلك نسبة يف التسامح من النوع هذا يرتكب

 األبيات هذه تضّمنت واليت نسبيًا، القدمية املصادر مسّودات إىل عابرة نظرًة إن

 حَبَسب كانت ـ سنّية صوفية وهي ـ الصوفية النصوص أن بوضوح تثبت الشعرية،

 ونشرها ،×العابدين زين اإلمام إىل األبيات هذه نسبت اليت املصادر ُعْمدة الظاهر

 بالرتاث الشيعي للفكر الواسع واالمتزاج االختالط قبل سيَّما وال القبلة، أهل بني

 إىل بالنسبة الواسع التأثُّر وبعد ثم. اهلجرّيني والتاسع الثامن القرنني حدود يف الصويف

 والعرفان، التفلسف أهل بني وخاّصة العامي، بالتصّوف الشيعة املؤلِّفني من الكثري

 مؤلَّفات يف ×العابدين زين اإلمام إىل ونسبتها األبيات هلذه متزايدًا حضورًا شهدنا

 . الشيعة

 زين اإلمام إىل ونسبتها الشعرية، األبيات هذه فيها جند اليت النصوص أقدم إن

 ُينسب الذي الرتاث: أدّق بعبارٍة أو الطوسي، للغزالي املكتوب الرتاث هو ،×العابدين

 . الغزالي إىل

 يف ،×العابدين زين اإلمام إىل ونسبتها األبيات، بهذه االستشهاد مّت فقد

 ـ حمتدمًا كان الذي احلديث عن النظر وبغّض. (35)للغزالي ،(العابدين منهاج) مقّدمة

 حامد أبي إىل( العابدين منهاج) كتاب نسبة خطأ أو صحة بشأن ـ يزال وال القدم، منذ

 منذ ـ التأثري له كان ـ مؤلِّفه كان أّيًا ـ األثر هذا أن يف الشّك ينبغي ال ،(36)الغزالي

 أن لذلك فيحتمل. الالحقة القرون يف الصوفية الثقافة بلورة على ـ القدمية العصور تلك

 . ×العابدين زين اإلمام إىل ونسبتها األشعار، هذه انتشار عناصر من يكون

 زين اإلمام باسم األبيات هذه انتشار بظاهرة اقرتن الذي اآلخر الكبري واالسم

 . عربي ابن الدين حميي اسم هو ×العابدين

 هذه من بيتني ذكر إىل( املّكية الفتوحات) بداية يف عربي ابن عمد فقد
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 التصّوف، يف معروفة مقولٌة وهي ـ األسرار كتمان مقولة سياق يف األربعة األبيات

 . (37)«×طالب أبي بن علّي َحَفدة من الرضّي» إىل ونسبهما ـ، ألمثاله باألسرار احملفوف

 أن إال. (38)«الرضّي» هذا من عربي البن املراد يكون َمْن يف للتأمُّل موضع هناك

 من الثالثني الباب يف بعد، فيما البيتني بهذين االستشهاد يعيد نفسه عربي ابن

 زين طالب أبي بن علّي بن احلسني بن علّي» لسان على ينقلهما املّكية، الفتوحات

 فال»: يقول حيث اهلاّم، التوضيح هذا ـ احلال بطبيعة ـ ذلك إىل مضيفًا ،«×العابدين

 . (39)«بهما متثَّل أو قيله من هما هل أدري

 العصر يف عربي البن الشيعة شّراح أبرز من هو الذي ـ اآلملي حيدر السيد أما

 األبيات هذه ذكره من الرغم فعلى ـ بالتصوُّف التشيُّع وصل حلقات أهّم وأحد القديم،

 ،«األسرار كتمان» عن البحث يف ،(األنوار ومنبع األسرار جامع) كتابه يف األربعة

×العابدين زين اإلمام لسان عن
 منسوبة أبيات يف»: بقوله التعبري خالل من أنه إال ،(40)

 زين اإلمام عن املذكورة األبيات هذه بصدور ويقينه جزمه بعدم ُيصرِّح (41)«إليه

 . النسبة هذه وصّحة ،×العابدين

 الشافعي الشارح وهو ـ( هـ909)اليزدي امليبدي حسني مري القاضي ذكر وقد

 منهج على متصّوف عامٌل وهو ،×طالب أبي بن علّي املؤمنني أمري إىل املنسوب للديوان

 األبيات مجيع املذكور الشرح من «السبعة الفواتح» من «األوىل الفاحتة» يف ـ عربي ابن

 وذلك ،(42)لألسرار احلقيقة أهل كتمان بيان يف ،×العابدين زين اإلمام عن األربعة

 فيه يشهد حّتى احلقيقة، َدَرج أحد يبلغ ال»: فيها يقول اليت اجلنيد عبارة نقل قبل متامًا

 من ومجاعة تيار بأّي األبيات هذه ارتباط يّتضح وهكذا!! (43)«زنديق بأّنه صديق ألف

 !! اإلسالمية اجلماعات

 يف ،×العابدين زين اإلمام إىل ونسبتها األبيات، هذه حضور نشهد والحقًا

 الشرباوي عامر بن حممد بن اهلل لعبد ،(األشراف حبّب حتافاإل) كتاب

 ملؤمن ،(املختار النيب آل مناقب يف األبصار نور) وكتاب ،(هـ1171 ـ 1091)الشافعي

 العامية الكتب من وهما ،(هـ1308 عام بعد ـ 1252)الشبلنجي مؤمن احلسن بن

 ،(44)اإلحتاف يف كاملة األربعة األبيات ذكر ورد وقد. البيت أهل مناقب يف والصوفية
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 درر) عن نقلهما أنه ويبدو ،(45)فقط منها بيتني سوى األبصار نور يف َيِرْد مل بينما

 . الشربيين اجلواد لعبد ،(األشراف مناقب يف األصداف

 ـ 1160)الصويف الفاسي احلسين عجيبة بن حممد بن أمحد ذكر وقد

 ثالثة ،(اهِلَمم إيقاظ) بـ املوسوم اهلل، عطاء ابن ِحَكم على شرحه يف ،(46)(هـ1224

×العابدين زين اإلمام إىل ونسبها الشعر، هذا من أبيات
(47) . 

 زين اإلمام إىل كاملًة األربعة األبيات تفسريه، يف اآللوسي، نسب وقد

 الذي ،«احلقيقة وعلم اإلهلية األسرار علم» إىل ناظرًا مضمونها معتربًا ،×العابدين

 . (48)منه ُجْزءًا ـ ادعائه حَبَسب ـ «الوجود وحدة علم» يكون

 غريب ميٌل وله الثقيل، العيار من صويف وهو ـ( هـ1294)احلنفي القندوزي وقام

 يف املعتربة غري النصوص ببعض وأنس عربي، ابن منهج على التصّوف يف الغوض إىل

 ـ( أحيانًا واسع نطاٍق على ـ الشديد لألسف ـ إليه االستناد ويتّم) أيضًا الغالية األخبار

 زين اإلمام إىل نسبتها مع ،(املودة ينابيع) كتابه يف األبيات هذه بذكر

×العابدين
(49) . 

 نستطيع ال ذلك مع أننا إاّل التاّم، االستقصاء إىل القصد عدم من الرغم وعلى

 الذي الُبْرسي برجب ثانيًة التذكري دون األبيات هلذه الناقلني عن احلديث خنتم أن

 . املقال بداية يف إليه أشرنا

 إىل ـ الثامن اهلجري القرن يف الغالة مشاهري من وهو ـ الُبْرسي رجب عمد فقد

 بيان مقام يف ،(اليقني أنوار مشارق) كتابه يف األبيات هذه من ببيتني االستشهاد

 بن علي اإلمام إىل نسبتهما مع ،×املؤمنني أمري مرتبة إدراك عن األفهام قصور

’احلسني
(50) . 

 يف جذورها تعود واليت املسندة، غري النقول من الركام هذا مقابل يف هناك ثّم

 قديم، معنعن نقٌل هناك والتسنُّن، التصوُّف إىل ـ كامل بشكٍل نقل مل إذا ـ الغالب

 بكر أبو) البغدادي اخلطيب نقل وهو األبيات، هلذه احلقيقي بالقائل يعرِّفنا أنه يبدو

 ((. هـ463 ـ 392)ثابت بن علّي بن أمحد

 كلثوم عمر أبي أحوال بيان يف بغداد، تاريخ يف البغدادي، اخلطيب ذكر لقد



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ ربيع وصيف  43ـ  42ــ السنة احلادية عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

316 

 أبو حدَّثنا: الواحد عبد بن حممد احلسن أبو أخربني»: قائاًل العتابي، عمر بن

 التغليب كلثوم بن عمرو بن كلثوم حدَّثين: قال الشيباني اهلل عبد بن حممد (51)الفضل

 : لنفسه أنشده عمرو بن كلثوم جّده أن أبي أنشدني: قال

ــي إّنـــــي ــن ألخفـــ ــواهَره علمـــــي مـــ  جـــ
 

 فيفتتنـــا جهـــٍل ذو العلـــم يـــرى ال كـــي 
 

 وُرّب جــــــوهر علــــــٍم لـــــــو أبــــــوح بـــــــه   
 

ــا    ــد الوثنــ ــْن يعبــ ــت ممَّــ ــل لــــي: أنــ  لقيــ
 

 والســــــــتحّل رجــــــــاٌل ديِّنــــــــون دمــــــــي
 

 أقــــــبح مـــــــا يأتونــــــه َحَســـــــناً  يــــــَرْون   
 

ــد ــّدم وقــــ ــذا يف تقــــ ــو هــــ ــٍن أبــــ  حســــ
 

 (52)احلسـنا  خبَّـر  قد مبا حسينًا أوصى 
 

 :القائل البيت أن وحيتمل

ــد ــّدم وقــــ ــذا يف تقــــ ــو هــــ ــٍن أبــــ  حســــ
 

ــر قــد مبــا حســينًا أوصــى   احلســنا خبَّ
 

 زين اإلمام كلمات من بأنه التصوُّر إىل الشعر هذا قرأ َمْن بعض دعا الذي هو

 طالب أبي بن علّي سلسلة يف الوصية هذه مسار يذكر القائل ألن ؛×العابدين

 بن علّي العابدين زين اإلمام كان وحيث ،^علّي بن واحلسني علّي بن واحلسن

 وجد السلسلة، هذه يف الرابع الشخص هو ،«اإلمامة نظام»و العادة حَبَسب ؛’احلسني

 األخرية واحللقة السلسلة وذاكر الكالم، هذا قائل يعترب أن الطبيعي من القارئ

 . ×العابدين زين اإلمام هو منها،

 على اندجمت بل...»: قال أنه ×طالب أبي بن علي املؤمنني أمري عن ُروي وقد

 . (53)«!البعيدة الطوّي يف األرشية اضطراب الضطربتم به ُبْحُت لو علم مكنون

 بشكٍل ×علي املؤمنني أمري عن الكالم هذا اشتهار يكون أن يبعد ال

 وشريعة الوحي أسرار ومحل السّر، بكتمان ^البيت أهل واشتهار خاص،

 ،^البيت أهل من األئّمة إىل األبيات هذه تنسب لكي األرضية مهَّد قد املصطفى،

 . عمدًا أو سهوًا

 يف املعنعن للنقل طبقًا األبيات، هذه إليه تنسب الذي ـ عمرو بن كلثوم وأما

 أو 208)الشامي الثعليب العتابي أّيوب بن كلثوم عمرو، أبو فهو ـ بغداد تاريخ

 لغتها، وتعلَّم اإليرانية، بالثقافة َهاَم. بارز مرتّسل وأديب معتزلي، شاعٌر. (54)(هـ220

 العباسي، واملأمون الرشيد هلارون معاصرًا وكان. كثريًا اإليرانيني كتب من واستفاد
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 عقائده، بسبب املضايقات؛ لبعض يتعّرض كان أنه ويبدو. للربامكة ومصاحبًا

 اهلروب إىل اضطّره الذي األمر األخرى، والسياسية الثقافية املسائل لبعض وكذلك

 من يسلم مل العربي، األدب أقطاب من وهو العتابي، إن. الفرتات بعض يف اليمن ناحية

 أنه، وأقواله أفعاله إىل الناظرة الروايات بعض من يبدو وكما. أيضًا بالزَّْندقة االتهام

 وغباء جهل من يعاني كان أنه إاّل ،(55)خياطبهم مَلْن معاملته حسن من الرغم على

 وميكن. (56)طريقهم عن خمتلفًا طريقه يرى كان ولذلك الناس، من األعظم السواد

 الثقافية همومه له ،«مستنريًا شخصًا» كان إنه: املعاصر املصطلح حَبَسب القول

 . والتنويرية

 يف فإنه مدحهم، على الِصالت وأخذه شعره، يف للخلفاء مدحه من الرغم وعلى

 . أميل للزهد كان إنه: وقيل الدنيا، على منكّبًا يكن مل اجملموع

 إىل العقائدية الناحية من متيل كانت اليت الشخصية، هذه أن والقصُد

 وتراثها، القدمية إيران بثقافة التعلُّق شديد الثقافية الناحية من وكان االعتزال،

 ظاهرة ـ شكٍّ بال ـ يعترب كان الربمكيني، إىل منحازًا السياسة الناحية من وكان

 أسلوب ينتهج أن عليه الواجب من يرى لذلك وكان! العباسي العربي اجملتمع يف غريبة

 . واألذى الفتنة يف للوقوع جتنُّبًا الناس؛ من األعظم السواد مع املداراة

 جنوى األمر حقيقة يف هو إمنا «...جواهَره علمي من ألكتم إّني»: قوله وإن

 إىل الصوفية عمد بعد فيما ثّم. عصره أبناء من يالقيه ما يشكو مستنري مفكِّر

 ذلك بعد َحِظَيْت أخرى، قضايا على بها يستشهدون وأخذوا إطارها، عن إخراجها

 ×العابدين زين اإلمام إىل خطًأ ذلك نسبتهم بعد سيَّما وال أيضًا، الغالة باستقبال

 الفكري، نشاطهم إطار يف إليها ليستندوا دينية، بصبغٍة اصطبغت حيث أيضًا،

 . (57)الغالية واستنباطاتهم اجتاهاتهم وتسويق

 املؤمنني أمري إىل األبيات هذه يف العتابي ُيبديه الذي اخلاّص االحنياز وإن

 فإن نعلم كما إذ االعتزالي؛ منهجه إىل سببه يعود رمبا ’احلسنني وإىل ×علّي

 اإلمام سيَّما وال ،^البيت أهل من باملتقدِّمني الصلة وثيق مذهبهم يَرْون املعتزلة

 . منهم ×علّي
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 رمبا فيه حنن ما يف واخليال احَلْدس قّوة على باالعتماد ألنفسنا مسحنا وإذا

 ،(اإليرانية) البهلوية الثقافة إىل املنحازة النزعة ذا العتابي، أن حندس أن لنا أمكن

 كان والتقشُّف، الزهد إىل مييل كان والذي اإليرانية، والثقافة للربامكة والصديق

 خاصًا احنيازًا ـ الغنوصيني من الكثري مثل ـ له وكان اإليرانية، الغنوصية بتيار متأثِّرًا

 وبطبيعة. (58)والعالية السامية املعنوية مكانتهم هلم ورأى ،^الرسالة بيت أهلإىل 

 احَلْدس هذا يقّوي وال أكثر، ال َحْدس جمرَّد الكالم هذا بأن هنا القول نعيد احلال

 . نفسه العتابي وأشعار أخبار يف الشواهد عن والتنقيب البحث إاّل ُيضعِّفه أو

 السيد املوسوعي، األديب العاّلمة، األستاذ يذكرها خباطرٍة كالمي وأختم

 فيه وما بغداد تاريخ عن احلديث مبناسبة ذكر حيث البغدادي، احلسين الستار عبد

 املوقَّر أستاذنا أن أذكر: فقال العتابي، عمرو بن كلثوم إىل األبيات هذه نسبة من

 ماّدة يعلِّمنا كان والذي املعروف، (59)التجريدي الرّسام ،(سعيد آل حسن شاكر)

 وكان املنصرم، القرن من السّتينات عقد أواسط يف احلكومية، اإلعدادية يف الرسم

 بنزعٍة يّتصف كان الذي املتديِّن، الرجل هذا إن. األبيات هذه من ببيتني الشغف شديد

 جمالس على واختاليف املساجد، على الرتّدد كثرة مّني يعرف كان حيث صوفية؛

 إىل البيتني هذين نسبة صّحة عن عليَّ، واعتماده بي، لثقته يومًا؛ سألين الدين، علماء

 زين لإلمام إنهما: املسألة يف حتقيق ودون بداهًة، فأجبته ؟×العابدين زين اإلمام

 زْلُت وال... بغداد تاريخ كتاب يف ذلك تقرير على بعد فيما وقْفُت ولكّني!! العابدين

 .(60)علٍم غري من قْلُته الذي اجلواب ذلك على سبحانه اهلل أستغفر اليوم إىل
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( ) abstractive.  



 

 

 الفلسفة والعرفان 

 يمن وجهة نظر املريزا القّم

 

 د. السيد حسين المدّرسي الطباطبائي

 د. نظيرة غالبترجمة: 

 

 صاحبو ،حمقٌِّق اجليالني، حسن بن القاسم أبو وهو ـ القّمي املريزا تتلمذ

 علماء أيدي على خاّصًة، والفقه النقلية، العلوم يف ـ ش.هـ1231 توّفيوقد  القوانني،

 يف اجلهد من بذله وملا هائلة، علمية بطاقات يتمتع كان وألنه .عظام وأساتذة كبار،

 األمور يف آراؤه صارت حبيث العلوم، هذه يف عاٍل مقام إىل وصل والتحقيق، التحصيل

 آثاره أن كما السواء، على واملعاصرين املتأخِّرين اهتمام مورد األصول ويف الفقهية

 . ورّد ونقد تعليق بني ما املختلفة، والشروحات والدرس البحث مدار زالت ال املكتوبة

 يف تتلمذ أنه القّمي املريزا وآثار أحوال عن احلديث ذيل يف جاء العلماء ترمجة يف

 كان أنه آثاره يف البحث خالل من وتبني الفّن، هذا أساتذة أحد عند العقلية العلوم

. املتداولة املتون دراسة خالل من والعرفان الفلسفة مباني على التعرُّف يف مثابرًا

 الفلسفة، مباني على صحيح بشكٍل تعرُّفه عدم يف السبب هو هذا أن والظاهر

 واإلحاطة حقيقتها، على ملعرفتها األساتذة؛ من أخذها إن حيث العرفان؛ وباأَلْوىل

 يرهما مل ولذلك املتداولة، املتون دراسة تكفي ال إذ منها؛ مفّر ال ضرورٌة مبكنونها،

 والدروشة، الصوفية بني فرقًا يرى القمي املريزا يكن مل. واحلّق العلم من شيء على
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 واحلكماء الفالسفة أنزل بل الصوفية، مشايخ مع تعامله يف قاسيًا كان أنه حّتى

 املصطلحات، بعض تشابه بسبب احلكم؛ يف والدراويش الصوفية منزلة والعرفاء

 العلوم يف االجتهاد يف مبانيه فإن يكن ومهما. املعتقدات من بعض يف ظاهريًا وتقاربهم

 وبعض الفالسفة، بعض إىل الرضا بعني ينظر ال جعلته الفقه، يف وخاصة النقلية،

 عن يعبِّر وكان الشرع، ظواهر مع يبدو ما على تتعارض يراها كان اليت مقاالتهم،

 خيرج املوقف هذا يرتك يكن مل لكْن. وآثاره كتبه وحواشي جوانب يف منهم غيظه

 جيد مل أخرى جهة ومن جهٍة، من االحتياط غاية يف كان ألنه نظرًا الطبيعي؛ حدِّه عن

 بالسلوك والتزامه الشرع، بأصول تديُّنه ظاهر يف خيدش َمْن والعرفاء الفالسفة بني

 . العام الديين

 الفالسفة أقوال أن يرى ما كثريًا كان أنه يتبني آثاره صتفحُّ خالل من

 مفادها بنفس أخذها ميكن ال الشرع، لظواهر خمالفة تكون قد واليت والعرفاء،

 . املقدَّس والشرع يتوافق ملا تأويلها من ُبدَّ ال بل االبتدائي، واملدلول الظاهري

 : ومبانيها الفلسفة نقد يف كتابان القّمي املريزا تركها اليت اآلثار من

 يف وبالضبط حياته، أيام أواخر يف صنفها واليت شاه، علي فتح إىل خطاب ـ1

 املريزا ضمَّنها ومبسوطة مفصلة رسالة احلقيقة يف هو اخلطاب هذا .هـ1230 سنة

 مقاٍل يف الرسالة هلذه تفصيٌل وهناك. عليها وإيراداته الفالسفة، ملباني انتقاداته القمي

 . (1)«والتصّوف القّمي املريزا» عنوان حتت لنا

 ،(هـ1246)النوري علي املال للحكيم النورية، الرقمية الرسالة على حاشيته ـ2

 النوري علي املال كتبها رسالة وهي ،«األشياء كّل احلقيقة بسيط» قاعدة شرح يف

 الوجود، وحدة يف الفالسفة مقالة يضمِّنها أن منه طلب حيث القّمي، املريزا من بطلٍب

 الرسالة، ديباجة يف هذا النوري املال ذكر وقد .تام بشكٍل ونظرياتهم آراءهم ويشرح

 ومتقن، فصيح بأسلوٍب الوجود وحدة مسألة يف الفالسفة نظريات فيها بني أنه وذكر

 كان ذلك أن الظاهر ـ «الوجود أصالة» مسألة حول صفحات عدة يف حبثًا إليها وضّم

 . الوجود وحدة لنظرية واألساس القاعدة املبحث وهو ـ، كذلك القّمي املريزا من بطلب

 حتشية وأوردهما دقيق، بشكٍل الرسالتني على القّمي املريزا اطلع وقد
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 نقدها وإىل فيها، الواردة اآلراء كّل وحتليل جتزئة إىل فيها عمد مفصلة، وتعليقات

 .«والتصوُّف القّمي املريزا» مقالتنا يف منها جلزٍء تعرَّضنا وقد. عليها والرّد

 جمدَّدًا وقام والتعليقات، احلواشي هذه النوري علي املال وصلت إىل وقد

 .وانتقاداته القمي املريزا اعرتاضات على الرد على فيها عمل أخرى رسالة بتصنيف

 تدرك ومل كالمنا، تفهم مل إنك .علوه دام موالنا»: الرسالة هذه مقدمة يف جاء ومما

 وختميناتك حدسك، جمّرد الواقع يف هو وانتقدته عليه اعرتضت ما إن بل مقصودنا،

 مقاصدي على وليس نفسك، على اعرتضت إمنا فأنت لذا وأنطقتنيها، محلتنيها اليت

 . «الرسالة يف

 جملس مبكتبة ،17190 برقم جمموعة يف الرسالة هلذه تامة غري نسخة توجد

 . النورية والرقمية الوجود رسالة ذيلها ويف. (2)الشورى

 كان أنه رغم مصنفات، القمي املريزا لنا ترك العرفانية واملباني العرفان يف

 العرفانية األفكار بني فصاًل يرى يكن ومل واحدًا، جنسًا والتصوف العرفان يرى

 املوقف هذا رغم لكْن. واملتصّوفة الدراويش لفرق واجلاهلة املنحرفة واألقاويل العالية

 كاملة معرفة له كانت حيث موالنا، املثنوي أشعار تذّوق عن ميتنع يكن مل الصارم

 بني ومن. ـ خاّص مستوى إىل بالطبع ـ عرفانيٌّ لوٌن كتابته بعض على ظهر حّتى بها،

 لتلميذه ،«التقريرات» كتاب بداية من قسٌم وهو ،(3)الشيعي العرفان :املصنَّفات تلك

 القّمي املريزا لدروس تقريرات وهو ـ خبشي نور صاحل حممد بن مؤمن بن حسن حممد

 خبشي ونور. القّمي املريزا دروس من قسم األصل يف أنها والظاهر ـ، واألصول الفقه يف

 :عنوانًا هلا وجعل واحد، جمّلد يف وأجوبة أسئلة جمموعة وترتيب بتلخيص قام الذي هو

 . (4)«الشتات جامع»

 حلافظ أبيات ثالث ومعنى مفاد يف القمي املريزا نظر املنتخبة اجملموعة هذه يف

 املريزا مذاق عن لنا وتكشف. هلا شروحاته وأورد العامري، واجملنون وسعدي

 العرفاني التوجه على واضحًا دلياًل ننقلها. ومعنويًا روحيًا ترّشفها وكيف العرفاني،

 خبطة جمرد ويعتربه العرفان، ينتقد كتاباته يف فتئ ما الذي القمي، للمريزا اخلاص

 : كالتالي وهي. (5)عشواء
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  :«حافظ» بييت معنى فضلكم من لنا بيِّنوا: السؤال

 ... يذهب «الشقائق»و «الورد»و «السرو» عن احلديث إن .،..الساقي أيها

 ... يذهب تغساال ثالث مع البحث هذا و

  ...احلسن حّد اجلميلة عروس بلغت فقد.... اخلمر فأدر

  .(6)...الداللة صناعة عن الزمان هذا أمر أخرج و

 منهم واحد كل وحاول ،«غسالة ثالثة» معنى يف الكثريون تكلم لقد: اجلواب

 وصناعة العرفان أهل من كونهم رغم شيئًا، منها نستحسن مل لكننا .مقالته يثبت أن

 :املعروف الشعر يف كما احلسن، والوجه واخلضرة املاء بها املراد أن وأظّن .الشعر

ــة ــو ثالثـ ــن جتلـ ــزن القلـــب عـ  احلـ
 

 احلســن والوجــه واخلضــراء املــاء 
 

 على بناًء حافظ، ولعل .واحلزن واهلم الغم غبار القلب عن جتلو الثالثة فهذه

 نبيذ ناولين احلقيقي، املرشد أيها: التالي املعنى يريد كان والشعر، الذوق أهل طريقة

 فيها اجملازية احملبوبات جاذبية رأيت ألني أوانه؛ آن فقد احلقيقي، احملبوب عرفان

 احلقيقي؛ حمبوبي طريق أدركت ملعانه لي تراءى فحني .احلقيقي احملبوب إىل داللة

 . احلقيقة قنطرة اجملاز: عقيدة على وهم اجملاز، العرفاء أسلوب ألن

 إال هي وما ،«الشقايق»و «الورد»و «السرو» ـب مشغولون إننا :يقول هو إذن

 فعروس. احلسان الوجوه ومصاحبة واخلضرة الزالل املاء جبانب جمازية، معشوقات

 من ومراده) احلسن حّد وصلت قد ـ اجملازي احملبوب عن كناية ـ اجلديدة الربيع

وألن حسنها  .ات دار الغرور(ّذمل دةيوالعروس اجلد ة،يالفان اي( دار الدن) العشب

 احملبوب كمالو مجال القلب بعني نرى يالكمال فقد حان الوقت لك قد وصل حّد

 . املقصود نبلغ ىحّت املعرفة؛و العلم ذينا من نبِقفاْس ا، لذيقياحلق

 : يقول حيث سعدي شعر معنى ما: السؤال

 تو يسو به يخالف كنم سعد  رفنت تو وجود با است سهل باديه هزار

 باشم.

 ومشكالت القدر أسرار البوادي يف أنه هو سعدي مراد أن يبدو: اجلواب

. والشهادة الظهور مرحلة إىل والغيب القضاء مكمن من خترج اليت اإلهلية، املقّدرات
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 اهلل منحه َمْن وكّل وهائمة، منشغلة به الناقصة والعقول حريان، فيه اإلنسانية َوْهم

 َمْن وكّل ،يسريًا سهاًل عليه البوادي قطع يكون باهلل والبقاء اهلل يف الفناء مرتبة

 الشيطانية، الواهمة ووساوس النفس غواشي عن وختّلى ذاته، وجتاوز وجوده نسي

 سهلة ستكون املشكالت تلك كّل فإن ـ، شأنه جلَّ ـ احلّق بوجود وانشغل وجتاوزها،

 وخريات عليه، إهلية ِنَعم أنها على وشرور آفات من يلقاه ما كّل إىل وسينظر احلّل،

 درس فيها وسيجد وغريهما، وعبث ظلم من الظاهرية، القبائح وسيستحسن مساوية،

 والشرور، اآلفات تلك يرفض حبيث بالعكس، تلك كّل مع تعامله كان وإذا. عربة

 بهوى متعلِّقًا زال ال أنه سيّتضح آنذاك وأذى، له شّرًا اإلهلية األفعال تلك كّل يف ويرى

 . املادة بعامل متعلِّقًا زال وال نفسه،

 مع كنت أنت فقط وكنت أنا غبت كلما إهلي،: هو إذن سعدي مقصود

 آالف وسأقطع عبدك، وسأكون معك، شقاق يف أكون لن .نفسي عن ًاوغائب وجودك

 خماطبة من ينتقل االلتفات وبأسلوب. حّقك يف ذنبًا أرتكب ولن املشكالت، بوادي

 يا .(تو) البيت عجز يف نفسه ليخاطب( تو) األول البيت صدر يف وتعاىل سبحانه اهلل

 أجد أن أريد اليت الصحراء هذه ويف والرفض، الضجر مّني وبدا خالفُت إذا سعدي،

 أن وأريد إليك، نفسك فيه متيل الذي الوقت يف الطريق، ضللت ملشاكلي، حالًّ فيها

 احليوان جنس من هي اليت والتخيُّالت، والوسواس مْهالَو عامل يف يعين ـ معك أكون

 املشكالت كل فإن هو، وعشقك هو، حّقًا كنت إذا سعدي، يا. ـ احلّق عن والغفلة

 اخلالف صار ،«هو» أنا وغابت ،«أنا» أنا العشق طريق يف صرت إذا لكْن تهون،

 . والشقاق

 القياس على وتأويله ـ، القّمي املريزا رأي َحْسب ـ تأويل من له ُبدَّ ال الشعر وهذا

 : كالتالي وتقريره املقّدم، نقيض ينتج التالي نقيض استثناء حيث االستثنائي،

 معه اختالٌف عندك لكْن معه، اختالف عندك يكون فلن معه كنت لو

 . نفسك مع بل معه، لسَت أنَت فالنتيجة

 سبحانه اهلل مع والنزاع املخالفة اّدعاء ظاهرّيًا يقبح حيث الترّبي، باب من لكْن

 : كالتالي أخرى بعبارة ويكون التعليق، سبيل على االستثناء يكون وتعاىل،
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 فكرك فإن املشبوهة الصحراء يف احلقيقي املرشد مع كنت إذا سعدي، يا

 أنك فاعلم اختالف لك وقع إذا لكْن الصواب، جاّدة عن خترج ولن تضّل، لن وعربتك

 . وجودك من تتحرَّر ومل نفسك، يف زلت ال

 سعدي، منه نهل الذي املعني نفس من ينهل الشريازي حافظ شعر وكذلك 

 : يقول ما ترمجته حيث

 أن ـ العرفان وأهل الشعراء مصطلحات عن االبتعاد مع ـ احلقري العبد أنا أرى

هذه  ن كّلاالسود = العنرب( أ سكامل) ( ملتويات) جعد( عقدة) تاب من مقصوده

: ×واملشكالت من أسرار القدر. كما يف جاء يف رواية اإلمام علي واجزالعقد واحل

 .«مظلم فال تسلكوه واٍد»

 املظلم، الوادي مع تناسب وااللتواءات، العقد مع تناسب ومظلم وسيٌع فألنه

 . عينيتها على تنكشف ال اليت حقيقته، من أثٌر هي منه تفوح اليت املسك رائحة ولكّن

 الغيب، مكمن يف الذي واخلرب الكيس، يف املخبوءة املسك صور بالطبع وهي

 تصل وقبائح نقائص كّل عن وتنّزهها املقّدسة، الذات كمال عن تكشف رائحتها

 حمض ليست واليت املسك، رائحة حقيقة هي اليت وعينها اإلدراك، مشام إىل رائحتها

 الفيض ومدد اإلهلية البارقة ـ الصبا ريح من بإعانة إال تفهم ال واخليال، مْهالَو

 ـ الصبا ريح رائحة حقيقتها يف هي املسك كيس رائحة األخري ففي. ـ الالمتناهي

 أسرار هي اليت ـ السوداء الصورة تلك عقد من ينفتح الكيس هذا ـ، اإلهلي الفيض

 داتالتجعُّ االلتواءات تلك بسبب السالكني قلوب يف تتدفق الدماء من كم .ـ القدر

 العقد وتلك املسك الستكشاف دافعًا املسك كيس رائحة فتكون واإلشكاالت،

 القلب وجتعل الوصول، موانع من اإلهلي القدر أسرار من واملشكالت وااللتواءات

 املسك، كيس عقدة تفتح األخري يف اإلهلي الفيضو صباال ريح لكّن الدماء، يف غارقًا

 الكيس، عن فيٌض احلقيقة يف والرائحة الكيس، داخل من واضحًا املسك ليظهر

 : فيه يقول حلافظ آخر بيت ويؤيِّده. الكيس يف ما وليست

 باد  خطا  نظر بر نيآفر نرفت صنع قلم بر خطا  ما 

 اخلطأ تغطية من ومقصوده اجملوسية، الثنوية شبهة رد إىل يشري أنه والظاهر
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 عني هي بل اخلطأ، من ليس واآلفات من الشرور اخلطأ من ظاهرًا يبدو ما أن وتلبيسه

 املدة ويف .حمض خري حقيقتها عني ويف الصانع، صنع من كّلها فهي. والصواب اخلري

قلته ما  ما يؤيِّد آخر بيٌت خاطري يف وقع سعدي لشعر املعنى هذا تذكرت اليت

 فإنك واسطة بدون الوصال أردت اذا أنك تعرف أن ومقرَّر حتمّي أمر إنه): ترمجته

 ( . الطريق وتضّل املقصد، عن ستبتعد

 : سؤال

 : العامري اجملنون قال

ــوب ــك أتـــ ــا إليـــ ــن يـــ ــ رمحـــ  ـمّمـــ
 

 الـــذنوب تكـــاثر فقـــد جنيـــت ــــا 
 

ــْر ليلــــــى هــــــوى مــــــن وأمــــــا  وَتــــ
 

 أتـــــوب ال فـــــإني زيارتهـــــا كـــــي 
 

  ليلى؟ هوى ترك على الزيارة ترك عطفه معنى فما

 من إليك أتوب إني إهلي،: ليلى جمنون مراد أن احلقري هذا نظر يف: اجلواب

 ليلى لزيارة وتركي خريًا، أراه بل ذنبًا، أراه ال فإني ليلى، حّب من إاّل ذنب كّل

 قدرتك مع زيارتها، تركت فلماذا خريًا ليلى حّب ترى دمَت ما :له قال أحدهم وكأّن)

 وترك احملّبة كثرة بني منافاة هناك وليس خري، كذلك (الزيارة ترك: فأجابه !عليها؟

 .بها نفسِّره أن ميكن عديدة طرق له البيت وهذا. منهما أيٍّ من أتوب ال فإني الزيارة؛

 اإلهلي؛ العشق باب من هو إّنما لليلى اجملنون حمبة إن: نقول ومشربهم العرفاء فبطريق

 له تكون ال لذلك شخصها، وليس ليلى، معنى يريد فاجملنون مجاله، مظهر هي ألنها

 . احلسية املالقاة توابع من الزيارة ألن الزيارة؛

 يكون معشوق عن تبحث ال ملاذا: للمجنون قال «اإلنسان ظاهر» جويي عيب ـ1

 . عيب من ختلو فال حسناء كانت مهما اليت ليلى، من أكمل

 له وقال غضبه، وأظهر ،(جويي عيب) كالم من غضب اجملنون لكّن ـ2

 : ضاحكًا

 يف رأيت ملا هلا، اجملنون ينظر كما لليلى ونظرت ليلى، بعشق اكتويت لو ـ3

 . واحلسن احلسن غري ليلى

 أن إىل فسعى ليلى، مبجنون الرأفة أخذته شخصًا أن يروي َمْن بعض وهناك
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 من مقام يف إنين :اجملنون عليه فرّد ذلك، على اجملنون وأطلع جانبه، إىل حيضرها

 .احلبيب بلقاء فيه لي حاجة ال احلّب

 مبحبته، أكتفي وأنا األدب، سوء من اللقاء أن مراده يكون أن املمكن ومن

 بني حضوره قّلة ـ األئّمة صحابة أعاظم من وهو ـ ُمْسكان بن اهلل عبد عن عرف حيث

 لإلمام عينه نظرة تكون أن خمافة نادرًا؛ إاّل اإلمام عن يروي يكن ومل اإلمام، يدي

 . األدب سوء من

ىل إإلحضار ليلى  هظهاره لعدم حاجتإو ،اجملنونن ما قلناه عن إ :ونستطيع القول

النفس  نه يف مرتبة العشق واحملبة ال يكون العقل وكّلإحيث  ؛آخر جانبه، هو وجٌه

ة الوصال له ن شعور املعشوق بلّذإما يف مرتبة اللقاء والوصال فأباحملبوب،  اّلإمشغولة 

 .(7). وهذا هو املعنى الدقيقحضوٌر

 

 

الهوامش
                                                      



 

 

 فلسفة علم الكالم
 

 

 الشيخ محمد صفر جبرئيلي

 ترجمة: حسن علي مطر

 

 ــــــ (1)وخلفّيات ظهور علم الكالمـ أسباب 10

حيث يضرب  ؛إن علم الكالم اإلسالمي يعترب من العلوم اإلسالمية اخلالصة

جبذوره يف عمق القرآن الكريم. وإن حاضنته الرئيسة هو اإلسالم واحلضارة 

واألئمة  |اإلسالمية. وميثل القرآن الكريم واألحاديث املأثورة عن النيب األكرم

العناصر الرئيسة يف ظهور علم الكالم. وبطبيعة احلال كانت هناك  ^األطهار

 عوامل وعناصر أخرى مؤّثرة يف ظهور األحباث واملسائل الكالمية وانتشاره وتطّوره.

وعلى الرغم من أن املستشرقني يَرْون منشأه خارج الثقافة اإلسالمية، ويَرْونه 

، وال سيَّما أنهم يَرْون بداية (3)إلغريقيةواليهودي أو الثقافة ا (2)وليد الكالم املسيحي

، (5)، وأن الكالم الشيعي متأثِّر بالكالم املعتزلي(4)الكالم اإلسالمي بظهور املعتزلة

وأن الكالم املعتزلي متأثِّر بالفلسفة اليونانية، بل يذهبون إىل االعتقاد بأن الشيعة 

، على الرغم من ذلك (6)اّصخ حّتى القرن اهلجري الرابع مل يكن هلم مذهٌب كالمّي

فإنه عندما نراجع النصوص الكالمية، وندرس مسار تطّور الكالم اإلسالمي، جند 

. ومن الطبيعي أن يكون هلذا العلم ـ (7)لدور القرآن الكريم واحلديث حضورًا بارزًا فيه
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ن مثل سائر العلوم األخرى ـ أرضية لظهوره؛ إذ ليس هناك من مسألة يف أّي علم تنشأ م

فراغ. فحّتى أكثر املسائل العلمية والفلسفية انتزاعية ليس هلا منشأ خارجي. وإن ما 

ينقدح يف أذهان املفكِّرين، وال سيَّما عندما يطرحون سؤااًل جديدًا، إّنما يعود جبذوره 

إىل مشاهداتهم وتأمُّالتهم، وهلذا كانت معرفة خلفيات وأسباب ظهور املسائل يف كّل 

همها بشكٍل صحيح، كما ُيعّد اكتشاف األسباب املرّبرة حلضور تلك علم ضرورية لف

 املسائل يف ذلك العلم ضروريًا أيضًا. 

 

 ــــــ أنواع األسباب واخللفيات

لقد عمد العلماء واملفكِّرون إىل تقسيم عناصر وخلفيات علم الكالم 

 . (9)أصيلة؛ ودخيلة :، أو(8)اإلسالمي إىل جمموعتني: داخلية؛ وخارجية

وهي العناصر املوجودة يف ُصْلب الدين والنصوص الدينية العناصر الداخلية: 

وخصائص اجملتمع الديين، واليت يواجهها كّل مسلم يف مجيع العصور، ويف مجيع 

 األمصار. 

العناصر اليت تفرض نفسها من طريق ارتباط اجملتمع العناصر اخلارجية: 

عن اجملتمع الديين، وتلعب دورًا أساسيًا يف بلورة  الديين أو املتديِّنني بالبيئة اخلارجة

 . (10)املسائل الكالمية

كما تنقسم العناصر الداخلية إىل ثالثة أقسام، وهي: الظواهر الدينية؛ 

 .(11)والتفكري العقلي؛ والكشف والشهود

والظواهر الدينية عبارٌة عن قسمني، وهما: الكتاب )القرآن الكريم(؛ والسّنة 

^واألئّمة األطهار |املأثورة عن النيّب األكرم أو األحاديث
. فقد كان هلؤالء (12)

العظام ـ من خالل تشجيع املتكلِّمني والثناء عليهم واحلكم بينهم وبيان اآلراء 

 . (13)الكالمية ـ دوٌر وتأثري كبري يف علم الكالم

كما تنقسم العناصر اخلارجية إىل الكثري من العناصر، ومن بينها: األحداث 

والوقائع التارخيية واالجتماعية، واالختالط بني الناس، وعالقات املسلمني مع األديان 

 . (14)والثقافات األخرى، وحركة الرتمجة، واّطالع املسلمني على الفلسفة اإلغريقية
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وبطبيعة احلال فإن هذه العناصر واخللفيات ليست على مستوى واحد. ويف 

احلقيقة والواقع فإن العناصر الداخلية هي العناصر الرئيسة يف ظهور علم الكالم 

اإلسالمي. وأما العناصر اخلارجية فقد أوجدت اخللفية لظهور اآلراء والعقائد اخلاصة 

  تطوير وتكامل هذا العلم أيضًا. يف بعض املوارد، وكان هلا دوٌر ملحوظ يف

 

 ــــــ ـ مصادر علم الكالم11

إن الدين من قبيل املثلَّث الذي حيتوي على ثالثة أضالع، وتلك األضالع الثالثة 

عبارة عن: القرآن الكريم؛ والسّنة؛ والعقل الربهاني. وعلى هذا األساس فإن هذه 

 ا: التعاليم العقائدية والكالمية. األضالع هي اليت تؤلِّف مصادر الدين، ومن بينه

 

 ــــــ ـ القرآن الكريم1

حيث كان القرآن الكريم هو املصدر الرئيس ألّي نوٍع من أنواع التفكري 

؛ (16)جيب البحث عن اخللفية األوىل للكالم اإلسالمي يف القرآن نفسه (15)اإلسالمي

من الطبيعيات  وذلك ألن العنصر الرئيس الشتغال املسلمني بالعلوم العقلية،

والرياضيات وغريهما، يف إطار الرتمجة أّول األمر، وبعد ذلك على اإلبداع 

 .(17)واالستقالل، إّنما كان بتشجيٍع من القرآن الكريم

ومضافًا إىل ذلك فإن الكالم مبعناه االصطالحي يستلزم تدوين األدلة العقلية 

خلصيصة الذاتية ألسلوب لرتسيخ العقائد اإلميانية، وهذا يف احلقيقة هو نفس ا

. إن اخلصائص الذاتية املنحصرة هلذا (18)البحث القرآني بشأن موضوع اإلهليات

، واالنسجام والتناغم (19)الكتاب املقدَّس ـ من قبيل: الصيانة من التحريف، والواقعية

ـ أّدى  (22)، واحملتوى واملضمون العلمي(21)، وانسجامه مع العقل والفطرة(20)الداخلي

تشهد لذلك  .لِّمني املسلمني إىل التوّجه حنو آيات القرآن الكريم قبل كّل شيءباملتك

الكتب الكالمية اليت ألَّفها املتكلِّمون، حيث تناولوا املباحث واملسائل الكالمية 

؛ إذ ال نرى مسألًة يف املعارف اإلهلية إاّل وهلا نصٌّ (23)على أساس القرآن الكريم

ر عليها من خالل تضاعيف القرآن الكريم واألحاديث وبراهني وأدّلة ميكن العثو



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ ربيع وصيف  43ـ  42ــ السنة احلادية عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

337 

 . (24)الشريفة

 

 ــــــ دور القرآن الكريم يف الدراسات واملباحث الكالمية

لقد مّت االهتمام بالقرآن الكريم يف الدراسات اإلسالمية من عّدة جهات، 

 جنملها كما يلي: 

عن إثبات اهلل  ـ من جهة تعليم األصول وعمومات العقائد، من قبيل: احلديث1

 . (25)وصفاته، وبيان مسائل النبّوة واملعاد

ـ من جهة أسلوب التأمُّل والتدبُّر والبحث والتحقيق يف املسائل االعتقادية، من 2

َلْو َكاَن ِفيِهَما ﴿قوله تعاىل:  كما يفقبيل: املوارد اليت تأتي بالرباهني على التوحيد، 

َما اتََّخَذ اهلُل ﴿قوله تعاىل:  كما يفونفي الشِّْرك،  ؛(22ألنبياء: )ا ﴾آِلَهٌة ِإالَّ اهلُل َلَفَسَدَتا

أو اليت  ؛(91)املؤمنون:  ﴾ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن ِإَلٍه ِإذًا َلَذَهَب ُكلُّ ِإَلٍه ِبَما َخَلَق

ِإَمامًا َقاَل  َقاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس﴿قوله تعاىل: كما يف تعّرف بأهّم خصائص اإلمامة، 

 (. 124)البقرة:  ﴾َوِمْن ُذرِّيَِّتي َقاَل اَل َيَناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنَي

ـ من جهة طرح املسائل اجلديدة يف جمال املعتقدات واآلراء الدينية، من قبيل: 3

َثاِلُث  َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ اهلَل﴿اإلشارة إىل نظرية التثليث، كما يف قوله تعاىل: 

َوَقاُلوا َما ِهَي ِإالَّ ﴿أو اإلشارة إىل الدهرّيني، كما يف قوله تعاىل:  ؛(73)املائدة:  ﴾َثاَلَثٍة

 (. 24)اجلاثية:  ﴾َحَياُتَنا الدُّْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُيْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّْهُر

من قبيل: عبادة  ـ من جهة طرح النقاش والنقد والردود على العقائد املخالفة،4

 . (26)األصنام، واليهود، وما إىل ذلك من األمور

ـ من جهة حترير العقل والتفكري اإلنساني من مجيع األغالل والقيود، 5

 . (27)والدعوة إىل التأمُّل والتدبُّر

 . (28)ـ من جهة الكثرة الكمِّية والعددية لآليات الشريفة6

لرباهني القرآنية. فالقرآن، باإلضافة ـ من جهة االمتيازات الكيفية والنوعية ل7

إىل اشتماله على الرباهني املنطقية، ميتاز خبصائصه الفريدة. وميكن اإلشارة من 

بينها إىل: الشمولية العقلية واللفظية، واستيعاب احلكمة النظرية، مع عمق الفكرة 
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 . (29)وبالغتها

 

 ــــــ النظام املعريف والكالمي يف القرآن الكريم

قدَّم ميكن العثور يف القرآن الكريم على الكثري من اآليات اليت قّدمت كما ت

التعاليم واألسس االعتقادية يف إطار االستدالل وأسلوب احملاججة العقلية، حيث تبّين 

هذه اآليات مقاصدها من خالل األدّلة والرباهني الكافية، وتعرضها على الغريزة 

 . (30)السليمالفطرية الواقعية واإلدراك اإلنساني 

وقد عمد العلماء واملتكلِّمون من الشيعة إىل تقسيم التعاليم واملعارف العقائدية ـ 

 الكالمية يف القرآن إىل أقسام خمتلفة ـ وإْن كانت متقاربة ـ.

 ويف ما يلي نستعرض منوذجني من هذه التقسيمات: 

املعارف ، يف نهاية مقّدمة امليزان، بتقسيم &أـ قام العاّلمة الطباطبائي

 ، وهي: (31)والتعاليم القرآنية ضمن سّتة اجتاهات

 ـ التعاليم املتعلِّقة بأمساء اهلل تعاىل وصفاته. 1

ـ التعاليم املتعلِّقة بأفعال اهلل، من قبيل: اخللق، واألمر، واإلرادة، واملشيئة، 2

 واهلداية، والضاللة، والقضاء والقدر، واجلرب واالختيار. 

ـ التعاليم املتعلِّقة بوسائط الفيض بني اإلنسان والباري تعاىل، من قبيل: اللوح، 3

والقلم، والعرش، والكرسي، والبيت املعمور، والسماء واألرض، واملالئكة، 

 والشياطني واجلّن، وما إىل ذلك. 

 ـ التعاليم املتعلِّقة باإلنسان يف احلياة قبل الدنيا. 4

باإلنسان يف احلياة الدنيا، من قبيل: خلق اإلنسان، ومعرفة  ـ التعاليم املتعلِّقة5

 الذات، والنبّوة، والرسالة، والوحي، واإلهلام، والكتاب، وما إىل ذلك. 

ـ التعاليم املتعلِّقة باإلنسان بعد احلياة يف هذه الدنيا، من قبيل: عامل الربزخ 6

 واملعاد. 

إىل قسٍم سابع يتعلَّق باألخالق وبطبيعة احلال فقد أشار العالمة الطباطبائي 

احلسنة والقبيحة لإلنسان. وأشار أيضًا إىل قسٍم ثامن يتعلَّق بآيات األحكام الدينية 
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أيضًا، ولكّنه صرَّح بأنه لن يبحث القسم الثامن يف تفسري امليزان؛ ألن الذي يتكفَّل 

 . (32)به هو الكتب الفقهية، وليس التفسري

م أن العالمة الطباطبائي كان يرى املالك واملعيار كما يتَّضح من هذا التقسي

يف التقسيم هو ذاته املالك واملعيار املعروف يف التعاليم الدينية، والذي هو عبارة عن: 

، وأن األقسام الستة املتقّدمة تؤلِّف جمموع العقائد (33)العقائد، واألخالق، واألحكام

والي فيتعلَّقان باملوردين األخريين الدينية، وأما القسمني السابع والثامن على الت

 )األخالق؛ واألحكام(. 

ب ـ قّدم األستاذ حممد تقي مصباح اليزدي تقسيمًا آخر، ينتهج فيه ترتيبًا 

طوليًا، حيث يرى التعاليم القرآنية مبثابة النهر اجلاري الذي ينطلق من مصدر الفيض 

َأنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء ﴿: اإلهلي، ويروي كّل جزء أو مرحلة يصل إليها، قال تعاىل

تبارك  «اهلل»(. فقد ذهب مساحته إىل القول بأن 17)الرعد:  ﴾َفَساَلْت َأْوِدَيٌة ِبَقَدِرَها

ومة التعاليم القرآنية يف دائرة ظوتعاىل ميّثل حمور التعاليم القرآنية، وعمد إىل تبويب من

 : (35)على النحو التالي (34)العقائد

 هلية: معرفة اهلل على مستوى التوحيد والصفات واألفعال اإلهلية. ـ املعرفة اإل1

ـ املعرفة الكونية: معرفة املخلوقات يف العامل من األرض والسماوات والنجوم 2

 والعرش والكرسي واملالئكة واجلّن والشيطان. 

ـ معرفة اإلنسان: خلق اإلنسان، وخصائصه الروحية، وتكريم اإلنسان 3

 ا واآلخرة. وتشريفه، والدني

 ـ معرفة السبيل إىل اهلداية: معرفة الوحي والنبّوة واإلمامة. 4

ـ معرفة اهلداة: معرفة األنبياء وخصائصهم، والكتب النازلة عليهم، ومضامني 5

 تلك الكتب، وما إىل ذلك. 

 . (36)كما قام آخرون بتنظيم وبيان العقائد اإلسالمية يف القرآن الكريم أيضًا

 

 ــــــ واحلديث ـ السُّنَّة2

املصدر الثاني من مصادر التعاليم الدينية والتفكري اإلسالمي هو السّنة 
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^وأهل البيت |الشريفة، وتعين األحاديث والروايات املأثورة عن النيّب األكرم
(37) . 

وبطبيعة احلال فإّن السنة الشريفة ـ طبقًا حلديث الثِّْقلني املتواتر ـ متّثل عداًل 

، ولكّنه ثقٌل أصغر، يقع يف طول القرآن، الذي هو الثِّْقل األكرب، للقرآن الكريم

وليس يف عرضه. وإّن اقرتان هذين الثقلني ببعضهما على حنو الالزم وامللزوم، ال على 

حنو املالزم، وعلى النهج الطولي، دون العرضي. وعليه فإّن سّنة املعصوم مدينة يف 

 . (38)حجِّّيتها إىل حجِّّية القرآن الكريم

لقد كان لبعض املسائل الكالمية مناشئ حديثّية حبتة، من قبيل: مسألة 

، حيث مّت طرحهما بادئ ذي بدء يف الروايات، رغم أن العلماء «الرجعة»و «البداء»

أخذوا فيما بعد يستندون إىل القرآن الكريم أحيانًا إلثباتهما. كما يسهل فهم بعض 

 . (39)اإلميان بهذه األحاديثاآليات القرآنية من خالل االعتقاد و

ال َشكَّ يف أن األحاديث والروايات قد لعبت دورًا حموريًا يف تدوين علم الكالم. 

كما كان لآليات القرآنية الشريفة دوٌر يف تأسيس أو تصحيح الكثري من املسائل 

 والبحوث الكالمية. 

كبار علماء يف ضوء هذه الروايات متّكن »قال األستاذ الشيخ جوادي اآلملي: 

 . (40)«اإلسالم، من خالل التتّبع والتحقيق، من تدوين علم الكالم واحلكمة اإلسالمية

 |ويف ما يلي ندخل على حنو اإلمجال يف بيان اآلراء الكالمية للنيّب األكرم

 . ^وسائر األئّمة األطهار ×واإلمام أمري املؤمنني

 

  ــــــ |أـ االجتاه الكالمي عند النيّب األكرم

لقد كان النيّب هو املرجع األول يف األمور الدينية، فكان جييب عن األسئلة 

 اليت تطرح عليه من قبل غري املسلمني يف ما يتعلَّق باملوضوعات الفكرية والكالمية. 

فقال: يا  ،«نعثل» :قال لهُي ،|رسول اهلل قدم يهودي على»قال ابن عّباس: 

عنها  أجبتين أنَت ْنإحني، ف صدري منذشياء تلجلج يف أسألك عن أني ، إحممد

نه إ» :أخربني عن قولك.، فقال: يا حممد.. ،عمارة يا أبا ْلعلى يدك. قال: َس ُتأسلْم

 ته أشبهت وحدانيةنسان واحد؟ فوحدانّيأليس اهلل واحد واإل ،«له شبيه واحد ال
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ى، جسم املعن ثنوّي نسان واحداملعنى، واإل اهلل واحد وأحدّي: |فقال ؟!نساناإل

  .«وبدن وروح ،وعرض

 

  ــــــ ^ب ـ االجتاه الكالمي عند األئمة

ـ طبقًا  |ُيعترب األئمة املعصومون والعرتة األطهار من آل بيت النيب األكرم

حلديث الثِّْقلني ـ عداًل للقرآن الكريم، ولذلك فإن التمّسك بأحدهما وترك اآلخر 

مبثابة ترك هذين الثِّْقلني معًا، وعدم العمل بأيٍّ منهما. وعليه فإن حتصيل الدين 

كاماًل رهٌن بالتمّسك بهما معًا. من هنا كانت األحاديث والروايات املأثورة عنهم 

، يف حجِّيتها واعتبارها مصدرًا من مصادر |سُّك بسّنة النيّب األكرماستمرارًا للتم

 . (41)العقيدة اإلسالمية

رغم أن الظروف القاسية، وال سيَّما يف ما يتعلَّق مبا واجهه بعض األئّمة من قبل 

املؤسَّسات احلكومية اجلائرة لألمويني والعباسيني، فرضت عليهم ضغوطًا، وعملت 

هو أول  ×، فقد كان اإلمام علّي(42)املعطيات الفلسفية والعلمية للشيعةعلى إبطال 

شخص يف اإلسالم يغوص يف أعماق الفلسفة اإلهلية، متسلحًا مبنهج االستدالل احلّر 

 والربهان املنطقي، حيث صدع مبسائل مل يسبقه إليها أحٌد من فالسفة العامل. 

جند حّتى نّصًا واحدًا مشتماًل  فمن بني مجيع الرتكة املأثورة عن الصحابة ال

هو وحده الذي ميثِّل  ×على التفكري الفلسفي العميق. إّنما املأثور عن أمري املؤمنني

 . (43)بيانًا بديعًا يف اإلهلّيات، وأعمق األفكار الفلسفية

والشاهُد على ذلك: اخلطب والكتب واحلكم اليت صدرت عن اإلمام 

فيما بعد إىل انتقاء واختيار ما انطوى على هـ( 409، وعمد الشريف الرضي)×علي

، حيث نشاهد فيه عمق «نهج البالغة»املسائل البالغية فيها، وأدرجها ضمن كتاب 

الفكرة يف مسائل التوحيد والصفات اإلهلية، وكذلك يف مسألة اإلمامة واجَلْبر 

ثرها أصالة، واالختيار، اليت متثِّل أقدم املسائل واملباحث الكالمية يف اإلسالم، وأك

 وال نشاهدها يف أيِّ مصدٍر أو نّص آخر. 

اعلم أن أصول التوحيد والعدل مأخوذٌة من كالم »هـ(: 436قال السيد املرتضى)
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وخطبه، فإنها تتضّمن من ذلك ما ال زيادة عليه، وال غاية وراءه. وَمْن  ×أمري املؤمنني

ون من بعد يف تصنيفه ومجعه تأمَّل يف ذلك من كالمه علم أن مجيع ما أسهب املتكلِّم

 . (44)«إمنا هو تفصيل لتلك اجلمل، وشرح لتلك األصول

هـ( إىل القول بأن املبدأ واملنشأ الرئيس 656كما ذهب ابن أبي احلديد املعتزلي)

ألحباث ومسائل الكالم اإلسالمي، وكذلك املصدر الرئيس للفرق واملذاهب 

كر من بني الفرق اإلسالمية املدينة يف . وذ×الكالمية يف اإلسالم، هو اإلمام علّي

: املعتزلة؛ والزيدية؛ واإلمامية. وإليك نّص كالمه حيث ×تعاليمها إىل اإلمام علّي

، ألن شرف العلم بشرف املعلوم ؛قد عرفت أن أشرف العلوم هو العلم اإلهلي»يقول: 

ه وعن ،اقتبس ×ومن كالمه. فكان هو أشرف العلوم ،ومعلومه أشرف املوجودات

الذين هم أهل التوحيد والعدل وأرباب ـ فإن املعتزلة ؛ ومنه ابتدأ ،وإليه انتهى ،نقل

ألن كبريهم واصل بن عطاء ؛ تالمذته وأصحابه ـ م الناس هذا الفّنومنهم تعلَّ، النظر

وأبوه ، وأبو هاشم تلميذ أبيه، تلميذ أبي هاشم عبد اهلل بن حممد بن احلنفية

بن إمساعيل بن أبي بشر  فإنهم ينتمون إىل أبي احلسن علّي ا األشعريةوأّم. ×تلميذه

فاألشعرية ؛ أحد مشايخ املعتزلة وأبو علّي، اجلبائي وهو تلميذ أبي علّي، األشعري

. وأما اإلمامية ×بن أبي طالب وهو علّي ،مهمومعلِّ إىل أستاذ املعتزلة أخريًاينتهون 

 . (45)«والزيدية فانتماؤهم إليه ظاهٌر

إن علّي بن أبي طالب بني الصحابة »ع ما قاله الفيلسوف الفّذ ابن سينا: وما أرو

 . «كاملعقول بني احملسوس، واحلواس حتتاج إىل هداية العقل

يف  ×أو ما قاله احملدِّث الشيخ الكليين بشأن كلمٍة من كلمات اإلمام علّي

َوِهَي َكاِفَيٌة ِلَمْن َطَلَب ِعْلَم التَّْوِحيِد . ..×َهِذِه اْلُخْطَبُة ِمْن َمْشُهوَراِت ُخَطِبِه»التوحيد: 

َعَلى َأْن ـ َلْيَس ِفيَها ِلَساُن َنِبيٍّ  ـ َفَلِو اْجَتَمَع َأْلِسَنُة اْلِجنِّ َواإِلْنِس. ِإَذا َتَدبََّرَها َوَفِهَم َما ِفيَها

َما َعِلَم  ×َوَلْوال ِإَباَنُتُه، ُروا َعَلْيِها َقِدَمـ ِبَأِبي َوُأمِّي  ـ ُيَبيُِّنوا التَّْوِحيَد ِبِمْثِل َما َأَتى ِبِه

 . (46)«النَّاُس َكْيَف َيْسُلُكوَن َسِبيَل التَّْوِحيِد

وعلى هذا األساس بادر العاّلمة الطباطبائي والشهيد األستاذ مرتضى مطهري 

 . (47)إىل نقد آراء بعض املستشرقني، وكذلك أمحد أمني املصري
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قصب السبق يف  ’اآلخرين كان لإلمام الصادق واإلمام الرضاومن بني األئّمة 

 . (48)صدور الروايات االعتقادية عنهما

 

  ــــــ ^االجتاهات الكالمية يف روايات األئّمة املعصومني

 تعبِّر عن ثالثة اجتاهات:  ^إن الروايات املأثورة عن األئمة املعصومني

 ـ التنظيم االستداللي للكالم، وترتيب القياس ونتيجته. 1

ـ بيان سلسلة من املصطلحات اليت مل يسبق استعماهلا يف اللغة العربية، 2

وخاّصة أنها عندما ُوجدت مل تكن املصطلحات الفلسفية للقدماء قد شاعت وانتشرت 

 بني العرب. 

هلية، واليت ـ باإلضافة إىل ـ حّل سلسلة من املوضوعات واملسائل يف الفلسفة اإل3

عدم طرحها بني املسلمني ـ مل تكن مفهومًة بني العرب، بل مل يكن هلا عنوان يف 

كلمات الفالسفة قبل اإلسالم، الذين ترمجت كتبهم إىل اللغة العربية، وال ميكن 

 الوحدة احلّقة»العثور عليها يف مؤلَّفات احلكماء اإلسالميني أيضًا، من قبيل: مسألة 

الواجب »، و«ثبوت الوجود الواجيب، والذي هو ثبوت الوحدة له»، و«يف الواجب تعاىل

الواجب ُيعرف من تلقائه، ومن دون واسطة، وأّن كّل األشياء ُتعرف »، و«املعلوم بالذات

 . (49)«بالواجب

إن حجِّّية الروايات واألحاديث يف التعاليم االعتقادية رهٌن بتحقُّق ثالث 

 خصائص: 

يكون للحديث سنٌد قطعي، كأْن يكون متواترًا، أو من خرب الواحد  أـ أن

 احملفوف بالقرائن القطعية. 

ب ـ أن يكون قطعي الصدور، مبعنى أن تكون الرواية صادرًة بداعي بيان 

 احلكم الواقعي، ال بداعي التقّية. 

 . (50)ج ـ أن يكون قطعّي الداللة، وليس ظاهر الداللة

؛ ألن مالك اإلميان بأصول (51)ال حجِّّية خلرب الواحد طبقًا ألصول العقيدة

 العقيدة هو حصول اليقني واالطمئنان التاّم، يف حني أن خرب الواحد ظيّن. 
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إن املقّدمات اليت تؤخذ من كالم املعصوم »قال احملّقق عبد الرزاق الالهيجي: 

القياس الربهاني  من طريق التمثيل مبنزلة األّوليات يف القياس الربهاني، وحيث يكون

مفيدًا لليقني فإن الدليل املؤلَّف من املقّدمات املأخوذة عن املعصوم تفيد اليقني؛ وذلك 

ألن هذه املقّدمة من كالم املعصوم، وكّل ما يقوله املعصوم حقٌّ، فتكون هذه 

ا املقّدمة حّقًا... إاّل أن ثبوت املقّدمة عن املعصوم جيب أن يكون على حنو اليقني، وهذ

إمنا يكون إذا أثبتنا أن وجود املعصوم واجٌب يف كّل عصر ـ كما عليه مذهب 

اإلمامية ـ؛ إذ كلما كان املعصوم موجودًا أمكن حتصيل اليقني بثبوت املقّدمة عن 

املعصوم، وأما إذا مل يكن موجودًا فلن يكون وجوده يف الزمان السابق كافيًا؛ ألن 

يكون مقدورًا إال إذا ثبت من طريق التواتر، وال  ثبوت املقّدمة على هذه احلالة لن

ميكن ألحد حتصيل التواتر، بل إذا حصل التواتر ثبتت املقّدمة، وإاّل لن يكون هناك 

 . (52)«من طريٍق آخر إلثباتها

وبطبيعة احلال فإن خرب الواحد إذا كان حمفوفًا بالقرائن القطعية فإنه 

 . (53)ًاسيكون حّجًة حّتى يف أصول العقيدة أيض

 

 ــــــ ـ العقل3

إن املصدر الثالث من مصادر أصول العقيدة هو العقل، حيث يتمتَّع العقل 

مبكانة مرموقة يف الدين اإلسالمي احلنيف. وقد خّص القرآن الكريم الكثري من 

 ^اآليات باحلديث عن منزلة العقل، كما ورد يف األحاديث املأثورة عن املعصومني

 يف منزلة العقل ومكانته أيضًا. مسائل هامة وقّيمة 

فقد دعا اهلل تعاىل الناس يف الكثري من آيات القرآن إىل التفكري والتدبُّر يف 

اآليات، ويف اآلفاق، ويف األنفس. وقد قام اهلل نفسه باالستدالل العقلي احلّر يف موارد 

احلجية  . إن القرآن الكريم من خالل هذا البيان يؤكِّد اعتبار(54)إثبات احلقائق

العقلية، واالستدالل والربهان العقلي احلّر، مبعنى أنه ال يقول: تقبلوا أحقِّّية املعارف 

اإلسالمية أّواًل، ثّم أثبتوها بالدليل العقلي بعد ذلك، وإمنا يأمرهم بكّل ثقٍة بالعمل 

على االحتجاج العقلي عليه؛ للوصول إىل حقيقة اإلميان من طريق الربهان والقطع 
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 . (55)قنيوالي

أجل، إن اهلل مل يأمر عباده حّتى يف آيٍة واحدة من القرآن الكريم باإلميان به 

أو بالكالم الصادر عنه دون فهم أو تدبُّر، ومل يأمرهم بإطاعته طاعة عمياء، بل بّين 

عّلة القوانني واألحكام اليت شرَّعها لعباده، واليت ال ميكن للعقل البشري أن حييط 

 . (56)ك مالكاتها بالتفصيلبعللها أو يدر

ِإنَّ َأوََّل اأُلُموِر َوَمْبَدَأَها »: (57)يف بيان املنزلة املعرفية للعقل ×قال اإلمام الصادق

َوُنورًا ، الَِّذي َجَعَلُه اهلُل ِزيَنًة ِلَخْلِقِه ،ِبِه اْلَعْقُل َوُقوََّتَها َوِعَماَرَتَها الَِّتي ال ُيْنَتَفُع ِبَشْي ٍء ِإالَّ

، َوَأنَُّهُم اْلُمَدبَُّروَن، َوَأنَُّه اْلُمَدبُِّر َلُهْم، َوَأنَُّهْم َمْخُلوُقوَن، َفِباْلَعْقِل َعَرَف اْلِعَباُد َخاِلَقُهْم. َلُهْم

َوَأْرِضِه  ِمْن َسَماِئِه، َواْسَتَدلُّوا ِبُعُقوِلِهْم َعَلى َما َرَأْوا ِمْن َخْلِقِه. َوُهُم اْلَفاُنوَن، َوَأنَُّه اْلَباِقي

َوَعَرُفوا ِبِه ، َوِبَأنَّ َلُه َوَلُهْم َخاِلقًا َوُمَدبِّرًا َلْم َيَزْل َوال َيُزوُل، َوَلْيِلِه َوَنَهاِرِه ،َوَشْمِسِه َوَقَمِرِه

ُهْم َعَلْيِه َفَهَذا َما َدلَّ. َوَأنَّ النُّوَر ِفي اْلِعْلِم، َوَأنَّ الظُّْلَمَة ِفي اْلَجْهِل، اْلَحَسَن ِمَن اْلَقِبيِح

 . (58)«اْلَعْقُل

إن هذا الدعم الكامل للعقل الذي نشاهده يف النصوص اإلسالمية ال نراه يف 

أيٍّ من األديان األخرى؛ إذ يلعب العقل يف أصول الدين اإلسالمي دورًا أساسيًا. فإن 

فض اإلميان بأصل التوحيد واإلله الواحد ال ُيقبل إاّل من طريق العقل. فاإلسالم ير

، بل ال ُبدَّ من معرفة تلك الغايات الصادرة «خذ الغايات، واترك املبادئ»الشعار القائل: 

 . (59)عن اهلل، واإلميان بها، من طريق العقل

بااللتفات إىل تأكيد القرآن الكريم على العقل، وحديثه املتواصل عن التعقُّل و

أصالة العقل وأهمِّيته، ميكن والتفكري والتدبُّر، وتأكيد األخبار والروايات على 

القول: إن أصالة العقل يف املعرفة، وحجِّّيته يف الوصول إىل احلقائق، موضع تأييد 

 . (60)اإلسالم

 

 ــــــ دائرة معرفة العقل

ال َشكَّ يف أن العقل، رغم املكانة واملقدرة اليت يتمتَّع بها، ال يستطيع اإلحاطة 

 جبميع أبعاد احلقيقة، بل إن دائرته يف هذا الشأن حمدودة. 
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ميكن للعقل أن يتوّصل إىل كلِّيات وأصول املسائل االعتقادية، ولكنَّه ال 

اخلواجة نصري الدين الطوسي:  يستطيع اإلحاطة جبزئّياتها وتفاصيلها. وعلى حّد تعبري

إن احلكم الذي يكون مبقتضى العقل بالذات ال يكون إاّل على املوضوعات 

 . (61)الكلِّية

وقد أّكدت الروايات الكثرية على هذه احملدودية العقلية. ومن ذلك ما ُروي عن 

أنه قال يف اجلواب عن السؤال القائل: هل يكتفي العباد بالعقل،  ×اإلمام الصادق

َعِلَم َأنَّ اهلَل ، الَِّذي َجَعَلُه اهلُل ِقَواَمُه َوِزيَنَتُه َوِهَداَيَتُه ،ِلَدالَلِة َعْقِلِه ؛ِإنَّ اْلَعاِقَل»دون غريه؟: 

َأنَّ َلُه َو، َوَأنَّ َلُه َطاَعًة، َوَأنَّ َلُه َكَراِهَيًة، َوَعِلَم َأنَّ ِلَخاِلِقِه َمَحبًَّة. َوَأنَُّه ُهَو َربُُّه، ُهَو اْلَحقُّ

َوَأنَُّه ال ، ِباْلِعْلِم َوَطَلِبِه َوَعِلَم َأنَُّه ال ُيوَصُل ِإَلْيِه ِإالَّ، َفَلْم َيِجْد َعْقَلُه َيُدلُُّه َعَلى َذِلَك. َمْعِصَيًة

َواأَلَدِب الَِّذي ال ِقَواَم َفَوَجَب َعَلى اْلَعاِقِل َطَلُب اْلِعْلِم ، َيْنَتِفُع ِبَعْقِلِه ِإْن َلْم ُيِصْب َذِلَك ِبِعْلِمِه

 . (62)«ِبِه َلُه ِإالَّ

ُيستفاد من هذه الرواية أن العقل بنفسه ُيدرك أنه ال يستطيع أن يصل إىل حقيقة 

مجيع األشياء، وأنه يف تلك املوارد حباجة إىل التعلُّم. ومن بني تلك األمور املسائل 

ك من األمور اجلزئية، من هنا ال املرتبطة باآلخرة وعامل ما بعد املوت، وما إىل ذل

 . (63)ميكن للرباهني العقلية أن تشملها أو حتيط بها

 

 ــــــ ـ األدوار واملراحل التارخيية لعلم الكالم12

إن منظومة وقواعد العقائد ومسائل علم الكالم تارخيية، حيث تتبلور وتظهر 

كالمية جديدة إىل  ، حيث يقوم كّل جيل بإضافة موضوع أو مسألة(64)على مّر الزمن

ما بلغه من األجيال السابقة. وميكن الوقوف على هذه احلقيقة من خالل التتبُّع 

التارخيي والزمين للكتب املؤلَّفة يف العقيدة والكالم، واالطالع على ظهور املسائل 

 واملوضوعات الكالمية ومسارها التارخيي. 

خمتلف اجلهات. ويف ما ميكن تصوير املراحل التارخيية للكالم الشيعي من 

 يلي نستعرض جهتني من تلك اجلهات على حنو اإلمجال. 



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ ربيع وصيف  43ـ  42ــ السنة احلادية عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

347 

أـ من جهة التحّول البنيوي، حيث ميكن لنا أن نصوِّر له عّدة مراحل على النحو 

 : (65)التالي

 

  ــــــ «|عصر النيّب األكرم»ـ مرحلة التكوين 1

البحث واحلوار إن املراد من تكوين علم الكالم يف هذه املرحلة هو مطلق 

بشأن العقائد الدينية؛ من أجل إثباتها واإلجابة عن اإلشكاالت الواردة بشأنها. وإن 

تثبت  |الرجوع إىل القرآن الكريم والروايات واألحاديث املأثورة عن النيّب األكرم

انتشار املسائل الكالمية يف عصر ظهور اإلسالم. هذا وقد شكَّلت حماججات 

التوحيد »كرم مع املشركني وأهل الكتاب بشأن أصول الدين من ومناظرات النيّب األ

، كما مّت تدوين اجلزء اآلخر يف (66)جزءًا كبريًا من القرآن الكريم «والنبّوة واملعاد

 . (67)الكتب الروائية والتارخيية

 

  ــــــ «عصر اخللفاء إىل بداية القرن اهلجري الثاني»ـ مرحلة االّتساع واالنتشار 2

م الكالم باالّتساع يف خالفة عمر بن اخلطاب؛ بفعل الفتوحات أخذ عل

اإلسالمية واّتساع الرقعة اجلغرافية للدولة اإلسالمية، واختالط املسلمني بغري املسلمني 

من أتباع الديانات واملذاهب األخرى، واالحتكاك بعلمائهم وأحبارهم وأساقفتهم 

البحوث الكالمية. وكان من نتائج ذلك ـ وبطارقتهم ممَّْن كانوا يتقنون فنون اجلدل و

بطبيعة احلال ـ انتشار وشيوع علم الكالم، رغم عدم تدوين كتاب مستقّل يف هذا 

 . (68)العلم يف تلك املرحلة

ـ رغم انشغاله يف فرتة حكمه القصرية ـ الكثري  ×كما كان ألمري املؤمنني

من اخلطب واألحاديث اليت ألقاها على الناس، وكانت تشتمل على املواد األوىل 

للتعاليم الدينية واألسرار القرآنية القيِّمة، وكانت تنطوي على الكثري من األحباث 

 . (69)واملناظرات الكالمية، اليت مّت تدوينها يف الكتب الروائية
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  ــــــ «القرنان الثاني والثالث اهلجرّيان»ـ مرحلة التدوين املوضوعي 3

ويف عهد بين أمّية ارتفعت وترية البحوث الكالمية، ومّت تأليف الكتب 

والرسائل يف ذلك. وبعد ظهور الفرق واملذاهب الكالمية، ومن بينها: املعتزلة، ثّم 

ومنظَّمة، بل وُأجريت عليه بعض األشاعرة، ظهر علم الكالم حبّلٍة مدوَّنة 

 . (70)اإلصالحات

وبطبيعة احلال فإن الشيعة قد سبقوا املعتزلة واألشاعرة إىل طرح املسائل 

، حيث أسس له |الكالمية منذ بزوغ مشس التشيُّع العلوي بعد رحيل النيب األكرم

وعمار بن أشخاص من أمثال: سلمان الفارسي، وأبي ذّر الغفاري، واملقداد بن األسود، 

ياسر، ورشيد اهلجري، وكميل بن زياد األسدي، وميثم التّمار، وآخرين. وقد قتلوا 

مجيعًا على يد األمويني، فكان هناك فرتٌة قصرية، انتعش بعدها الكالم الشيعي 

، وارتفعت وترية اجَلَدل الكالمي إىل ’جمدَّدًا يف عصر اإلمامني الباقر والصادق

يف تأليف الكتب والرسائل الكالمية. وعلى الرغم من  أوجها، وظهرت جهود حثيثة

تعرُّض الشيعة لسطوة وهيمنة ومطاردة احلكومات اجلائرة، إاّل أن ذلك مل يثنهم عن 

 . (71)مواصلة جهودهم احلثيثة يف هذا اجملال

هـ(، حيث 179وإن أول َمْن بادر إىل هذا األمر علّي بن إمساعيل بن ميثم التّمار)

. ثّم تاله أشخاص آخرون كتبوا (72)«االستحقاق»، وكتاب «إلمامةا»ألَّف كتاب 

. وعلى الرغم من بقاء (73)رسائل يف املسائل الكالمية، وال سيَّما بشأن التوحيد والعدل

القليل من هذه املؤلَّفات، َبْيَد أننا حنتمل احتمااًل قويًا أن تكون هذه املؤلَّفات عبارة 

وعبد  ×كان الشأن بالنسبة إىل رسالة اإلمام الرضاعن رسائل خمتصرة جّدًا، كما 

، رغم أن هذه املرحلة قد اتَّسعت رقعتها بعد ذلك يف القرن اهلجري (74)العظيم احلسين

 الثالث، لتبلغ ذروتها يف القرن اهلجري الرابع. 

 

  ــــــ «القرنان الثالث والرابع اهلجرّيان»ـ مرحلة البيان والتنظيم املوضوعي 4

املرحلة عمد املتكلِّمون من اإلمامية ـ بالنظر إىل ظهور التيارات  يف هذه

الفكرية املنافسة، من أمثال: املعتزلة واألشاعرة وغريهما، وكذلك غيبة اإلمام 
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، وقاموا ^ـ إىل بيان املسائل الكالمية طبقًا ملدرسة أهل البيت #احلجة املنتظر

جابوا عن الشبهات الواردة أيضًا. كذلك بتدوينها وتنظيمها يف موضوعات خاّصة، وأ

التنبيه يف »هـ( كتابًا حتت عنوان 311ويف هذا اإلطار ألَّف أبو سهل إمساعيل النوخبيت)

. كما «اإلمامة والتبصرة»، وأّلف ابن بابويه «اإلنصاف»، وأّلف ابن قبة كتاب «اإلمامة

ومتام كمال الدين »، وكتاب «التوحيد»هـ( كتاب 381كتب الشيخ الصدوق)

 يف موضوع الغيبة.  «النعمة

 

  ــــــ «القرنان اخلامس والسادس اهلجرّيان»ـ مرحلة التبويب 5

ملس علماء الشيعة يف القرنني الرابع واخلامس اهلجرّيني حاجًة وضرورة إىل 

التعلُّم، والتعريف بالفكر الشيعي وعرضه على الناس. وعلى الرغم من أن هذا األمر 

 ’جبذورها إىل نشاط أصحاب اإلمامني الباقر والصادق وهذه اجلهود تعود

وتالميذهما يف جمال علم الكالم، واليت مّت تثبيتها وترسيخها جبهود املتكلِّمني 

الالحقني يف أصول العقائد الشيعية، غري أن الكالم الشيعي مل يصل إىل مرحلة 

ما يف عصر البويهيني التبويب إاّل يف القرن اهلجري اخلامس. ففي هذا القرن ـ وال سيَّ

هـ( ـ قام العلماء الشيعة بتأسيس أرقى املدارس الفكرية الدينية ـ واليت 447ـ  320)

 ـ، ميكن القول: إنها فريدة من نوعها، حيث مل يسبق هلا مثيٌل يف عامل اإلسالم

معتمدين يف ذلك على القرآن الكريم واألحاديث املأثورة عن األئّمة األطهار من أهل 

، وعمدوا إىل التأسيس لألصول الفلسفية واالعتقادية، حبيث مل يضمنوا هلا ^يتالب

البقاء على طول التاريخ فَحْسب، بل ضمنوا هلا الرقّي والتطّور املستمّر، والقدرة على 

 . (75)حّل املعضالت، واإلجابة عن املشاكل االجتماعية أيضًا

 

  ــــــ «والثامن اهلجرّيانالقرنان السابع »ـ مرحلة التحوُّل والتكامل 6

هـ(، من خالل الرتتيب والتنظيم اجلامع 726بادر اخلواجة نصري الدين الطوسي)

. وميكن (76)بأسلوٍب جديد ومبتكر، إىل رفع علم الكالم إىل ذروة التحوُّل والتكامل

رسالة »و «جتريد االعتقاد»التثبُّت من هذا الكالم من خالل املقارنة بني كتاب 
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 وبني الكتب الكالمية املتقدِّمة عليهما.  (77)«اإلمامة

 

  ــــــ «من القرن اهلجري التاسع إىل الرابع عشر»ـ مرحلة الشرح والتلخيص 7

تعّرض علم الكالم يف هذه املرحلة إىل حالة من الركود النسيب. فقد ذهب 

ت إىل خوضهم العالمة الطباطبائي إىل االعتقاد بأن الشيعة يف القرون السالفة ـ بااللتفا

املناظرات املذهبية مع املخالفني، وشعورهم باملسؤولية الدينية يف ما يتعلَّق حباجة تلك 

العصور ـ بذلوا كامل طاقتهم من أجل تطوير الفقه واحلديث، وبلغوا بهذه العلوم ـ 

والعلوم ذات الصلة بها، من قبيل: الدراية والرجال واألصول ـ إىل ذروتها. فقد كانوا 

ون أحدث النظريات الدقيقة يف حينها، واستمّر الوضع على هذه الشاكلة لقرون يثبت

من الزمن، َبْيَد أنه منذ القرن اهلجري العاشر فما بعد، حيث بلغت هذه العلوم مرحلة 

االستقالل، مل تُعْد هناك حاجٌة ماّسة إىل الدفاع عن العقائد املذهبية. ونتيجة لذلك 

من الركود منعته من التطوُّر. وعليه فإن الذي بني أيدينا  طرأت على علم الكالم حالة

حاليًا من املسائل الكالمية هو حصيلة األفكار اليت تعود إىل ما قبل ثالثة أو أربعة 

قرون، واليت مّت تداوهلا وتناقلها عرب العلماء والكتب حّتى وصلت إلينا. أما الفقه 

ديث والرجال، فقد واصلت تطوُّرها؛ ومقّدماته الفنية، من قبيل: علم األصول واحل

بالنظر إىل احلاجة العامة إىل بقائها، فاستمرَّْت يف تقدُّمها عامًا بعد عام، كي تّتخذ 

 . (78)وضعها املناسب

من هنا كان أكثر الكتب الكالمية يف هذه املرحلة عبارة عن شرح أو 

، «جتريد االعتقاد»الد تلخيص مؤلَّفات العلماء املتقدِّمني، وال سيَّما الكتاب اخل

، للمحقِّق عبد الرّزاق «شوارق اإلهلام»للخواجة نصري الدين الطوسي. وميثِّل كتاب 

 . (79)هـ(، أفضل النماذج واألمثلة على ذلك1072الالهيجي)

 

 ــــــ «منتصف القرن اهلجري الرابع عشر»ـ مرحلة اإلصالح والتطّور 8

بدأت هذه املرحلة بعد تلك الفرتة الطويلة من الركود، الناشئ من األسباب 

السياسية واالجتماعية والفكرية اليت حدثت يف القرنني التاسع عشر والعشرين 
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امليالدّيني، مع بداية مرحلة اإلصالح يف القرنني الثالث والرابع عشر اهلجرّيني على يد 

، (80)رها بعد ذلك على يد الشيخ حممد عبدههـ(، واستمرا1314السيد مجال الدين)

والعالمة الطباطبائي، والشهيد مرتضى مطهري، والسيد الشهيد حممد باقر الصدر، 

وآخرين، لتستأنف مسريتها التكاملية، اليت ال تزال مستمّرة بكّل قّوتها حّتى هذه 

 اللحظة. 

لكالم الشيعي ـ من ب ـ ميكن بيان املراحل التارخيية لعلم الكالم ـ وال سيَّما ا

 حيث األساليب واالجتاهات على النحو التالي: 

 

 ــــــ الكالم العقلي والنقلي

كان الكالم الشيعي منذ مراحله األوىل ذا صبغٍة عقلية ـ الكالم العقلي: 1

ونقلية، مبعنى أنه كان يقيم وزنًا للتحليل والتأمُّل العقلي، ويف الوقت نفسه يضع 

يتصف بهذه  ^نصب عينيه أيضًا. فكان عصر حضور األئّمة االستناد إىل الوحي

 اخلصوصية. 

بشأن وجود اهلل  ^إن املسائل واألحباث املوجود يف كلمات األئّمة املعصومني

وصفاته الثبوتية والسلبية، وعوامل ما قبل وما بعد هذا العامل ـ الواردة يف نهج البالغة 

وفِّرة لدينا ـ مل َتِرْد على شكل بيان سلسلة والكايف والتوحيد وغريها من املصادر املت

من املسائل التعبُّدية، بل على شكل سلسلة من الكلمات االستداللية الواضحة، وعرب 

 . (81)ترتيب املقّدمات الربهانية، من الصغرى والكربى والنتيجة

، واإلمامني ×وكما تقدَّم فإّن هذا االّتجاه قد بلغ ذروته يف عصر اإلمام علّي

’صادق والرضاال
(82) . 

من احلضور إىل شطر من الغيبة الصغرى  (83)املرحلة الثانيةـ الكالم النقلي: 2

 . (84)(381هـ(، أي إىل عصر الشيخ الصدوق)329)

، ويستمعون إىل ^إن الكثري من الشيعة الذين كانوا يتحلَّقون حول األئمة

يف املباحث واملناظرات أحاديثهم، ويعملون على نقلها وروايتها، يتجنَّبون اخلوض 

 . (85)الكالمية، ومل يكونوا ينظرون بإجيابّية إىل املتكلِّمني من الشيعة
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 ورمبا أمكن لنا أن نذكر هلذه املسألة بعض األسباب والقراءات، ومنها: 

 ـ اتساع الرقعة اجلغرافية، وارتفاع أعداد اجملتمعات الشيعية. 

 ×ما أن األئمة بعد اإلمام الصادق، وال سيَّ×ـ عدم وصوهلم إىل شخص اإلمام

ـ قد أمَضْوا فرتات طويلة يف السجون أو املنايف، كما حدث  ×ـ باستثناء اإلمام الرضا

 يف سامراء.  ’بالنسبة إىل اإلمامني اهلادي والعسكري

ـ تأثُّر عوام الشيعة باملنهج احلديثي لدى األشاعرة، وخاّصة أن املعتزلة سلكوا 

نكارهم للكثري من عقائد املسلمني، باإلضافة إىل أّن الدعم طريق التطرُّف يف إ

الشامل من قبل اخللفاء العباسيني الثالثة )املأمون واملعتصم والواثق( للمعتزلة قد 

 . (86)أظهرهم بوصفهم تّيارًا سياسيًا

ـ التعدُّد والتنوُّع الكبري يف اآلراء واملذاهب الكالمية، والذي كان من أسبابه 

^ناس عن املدرسة الفكرية ألهل البيتابتعاد ال
. األمر الذي دفع عوام الشيعة إىل (87)

التقيُّد باألحاديث والنصوص، وأّدى بهم إىل التوّجس واالضطراب من األساليب 

 واملناهج الكالمية واملتكلِّمني. 

ـ اّتهام املتكلِّمني الشيعة من قبل خصومهم، ومن بينهم: املعتزلة، حيث اتُّهم 

هشام بن احلكم وهشام بن سامل، بالقول بالتجسيم والتشبيه، حيث ترك ذلك  أمثال:

. وبطبيعة احلال فإن هذه املسألة إمنا تالحظ غالبًا يف عصر اإلمام (88)بتأثريه أيضًا

. كما ُروي أن هشام بن إبراهيم ×إىل عصر اإلمام احلسن العسكري ×الرضا

، ×قد دخلوا على اإلمام الرضااجلبلي ويونس بن عبد الرمحن وجعفر بن عيسى 

يا سيدي، نشكو إىل اهلل وإليك ما حنن فيه من أصحابنا، »فقال جعفر بن عيسى: 

: وما أنتم فيه منهم؟ فقال جعفر: هم واهلِل يا سيدي ُيزندقوننا ويكفروننا ×فقال

: هكذا كان أصحاب علّي بن احلسني، وحممد بن علّي، ×ويترّبأون منا. فقال

... ثّم أضاف جعفر بن عيسى قائاًل: يا وموسى )صلوات اهلل عليهم(ب جعفر وأصحا

سّيدي، نستعني بك على هذين الشيخني: يونس وهشام ـ وهما حاضران ـ، فهما أّدبانا 

وعّلمانا الكالم، فإْن كّنا يا سّيدي على هدًى ففزنا، وإْن كّنا على ضالٍل فهذان 

ه. يا سّيدي، فاْدعنا إىل دين اهلل نتَّبعك. أضاّلنا، فُمْرنا نرتكه، ونتوب إىل اهلل من
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: ما أعلمكم إاّل على هدًى، جزاكم اهلل عن الصحبة القدمية واحلديثة ×فقال

 . (89)«خريًا

ُجعلت فداك، إّن صاحلًا وأبا األسد ـ خصّي علّي بن »واستطرد جعفر قائاًل: 

لكما  يقطني ـ حكيا عنك أنهما حكيا لك شيئًا من كالمنا فقلت هلما: ما

أنا قلُت ذلك؟! واهلِل ما  .: ما قلُت هلما ذلك×والكالم، ُيثنيكم إىل الزندقة! فقال

 . (90)«قلُت هلما

، وعنده يونس بن عبد ×كّنا عند أبي احلسن الرضا»آخر:  وقال يف حديٍث

إىل يونس: ادخل  ×الرمحن، إذ استأذن عليه قوٌم من أهل البصرة، فأومأ أبو احلسن

ك أن تتحرَّك حّتى يؤذن لك! فدخل البصرّيون، وأكثروا من الوقيعة البيت... وإّيا

ُمْطِرٌق، حّتى ملا أكثروا وقاموا فودَّعوا وخرجوا،  ×والقول يف يونس، وأبو احلسن

فأذن ليونس باخلروج، فخرج باكيًا، فقال: جعلين اهلل فداك، إني ألحامي عن هذه 

: يا يونس، وما عليك مّما ×احلسن املقالة، وهذه حالي عند أصحابي! فقال له أبو

يقولون إذا كان إماُمك عنك راضيًا. يا يونس، حدِّْث الناس مبا يعرفون، واتركهم 

 . (91)«مّما ال يعرفون

يا يونس، »ليونس بن عبد الرمحن:  ×ويف روايٍة أخرى قال اإلمام الكاظم

 . (92)«ارِفْق بهم، فإّن كالمك يدّق عليهم

دخلُت مع »ن، نقاًل عن أبي جعفر البصري، قال: وقد روى الفضل بن شاذا

، فشكا إليه ما يلقى من أصحابه من الوقيعة! ×يونس بن عبد الرمحن على الرضا

 . (93)«: داِرِهْم، فإّن عقوهلم ال تبلغ×فقال الرضا

وقال عبد العزيز بن املهتدي، وهو من كبار الشخصيات يف قم، وكان وكياًل 

: ما تقول يف يونس بن عبد ×كتْبُت إىل أبي جعفر»: (94)فيها ×لإلمام الرضا

 . (95)«الرمحن؟ فكتب إليَّ خبطِّه: أحّبه وترّحم عليه، وإْن كان خيالفك أهل بلدك

أن أهل قم كانوا يعارضون الكالم،  #يّتضح من التعبري األخري لإلمام احلجة

 وُيخالفون املتكلِّمني إىل حدٍّ كبري. 

االعتقاد بأن القمِّيني كان خيتلقون األحاديث يف  وقد ذهب بعض احملقِّقني إىل
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^ذّم العلماء واملتكلِّمني، وينسبونها إىل األئّمة األطهار
(96) . 

يف القرن اهلجري اخلامس إىل القرن اهلجري السادس، ـ الكالم العقلي: 3

 . (97)ورجاله هم: الشيخ املفيد، والسيد املرتضى، والشيخ الطوسي، وآخرون

يف القرن السابع، ومن رجاله: اخلواجة نصري الدين فلسفي: ـ الكالم ال4

 . (98)الطوسي

هـ(، 1111يف عصر العاّلمة اجمللسي)ـ الكالم يف عصر سيطرة األخباريني: 5

 هـ(. 1092وحممد بن حمسن الفيض الكاشاني)

: منذ القرن ـ الكالم ذو االجتاه امللفَّق من العقل والنقل والفلسفة املعاصرة6

 اهلجري الرابع عشر إىل اللحظة الراهنة. 

هـ(. وباإلضافة إىل األمور 1050وقد بدأ هذا االجتاه بصدر املتألِّهني الشريازي)

الثالثة املتقدمة، عمد إىل توظيف املفاهيم العرفانية أيضًا، وكان يعمل على مناغمة 

 . (99)الدين مع العقل واإلشراق

اه بشكٍل أوضح يف املرحلة املعاصرة، من خالل وقد كان ظهور هذا االجت

هـ.ش(، وتالمذة 1358هـ.ش(، والشهيد مرتضى املطهري)1362العالمة الطباطبائي)

، والشيخ األستاذ (100)مدرسة العاّلمة، من أمثال: الشيخ األستاذ جعفر السبحاني

 . (101)جوادي اآلملي

التفكيكي أيضًا، حيث كما ال ُبدَّ بطبيعة احلال من االلتفات إىل االجتاه 

ظهر يف هذه املرحلة التارخيية أيضًا، وال يزال خاضعًا للنقد والدراسة، أو تأييده من 

 قبل بعض املفكِّرين، وإْن كان االجتاه الغالب هو الذي ذكرناه. 

إن هاتني القائمتني عن املراحل التارخيية، واليت كانت كّل واحدة منهما 

حث ومسائل علم الكالم، تعبِّران عن العالقة الدقيقة ناظرة إىل جهٍة خاصة من مبا

والوثيقة بني علمي الكالم والتاريخ. وبطبيعة احلال فإّن النظرة إىل املباحث 

الكالمية، دون النظرة التارخيية إىل هذه املباحث، ودون االلتفات إىل مسار تطوُّرها، 

إىل اإلشكال، قد حيرمنا من مضافًا إىل أنه قد يعرِّض تعاليمنا وعقائدنا الكالمية 

 معرفة التعاليم الكالمية بشكٍل صحيح أيضًا. 
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 ــــــ ـ االجتاهات الكالمية عند اإلمامية13

إن االجتاهات السائدة بني املتكلِّمني الشيعة يف هذه املرحلة التارخيية )وبطبيعة 

 احلال يف مجيع املراحل املختلفة( عبارٌة عن: 

 ـ النزعة النّصية. 1

 النزعة العقلية التأويلية.  ـ2

 ـ النزعة العقلية الفلسفية. 3

 

 ــــــ ـ النزعة النّصية 1

إن النزعة النصِّية عبارة عن منظومة فكرية مجدت على النصوص الدينية، 

معتربة الفكر البشري عاجزًا عن البيان العقلي للكثري من التعاليم الدينية. وقد رأى 

صدر الوحيد للوصول إىل التعاليم الدينية هو نصوص هذا األسلوب أن املرجع وامل

. وعلى الرغم من أن أتباع هذا االجتاه ليسوا على (102)وظواهر الكتاب والسّنة فقط

. يرى هذا االجتاه (103)وتريٍة وَنَسق واحد، ولكنهم يشرتكون مجيعًا يف جتاهل العقل

دة الدين، وتضع نفسها يف أن هداية العقل إّنما تؤتي أكلها عندما تأخذ بأيدينا إىل قا

خدمة الشريعة، وتابعًا لظواهر اآليات والروايات. وعلى الرغم من أن أصحاب النزعة 

النّصية يعملون أحيانًا على توظيف األدلة العقلية يف مقام الدفاع عن التعاليم 

مّما  ، إاّل أنهم يذهبون إىل االعتقاد بأن العقل إذا رام فهم ما هو أعمق وأبعد(104)الدينية

 . (105)تدّل عليه ظواهر ألفاظ الكتاب والسّنة فإّنه لن يصل إىل مبتغاه

أهل »وقد أطلق على هذا االجتاه وأتباعه يف املصادر القدمية عناوين من قبيل: 

، (109)«أصحاب اآلثار»، و(108)«أصحاب احلديث»، و(107)«أصحاب النقل»، و(106)«النقل

 وما إىل ذلك. 

 

 ــــــ ـ النزعة العقلية2

إن النزعة العقلية عنوان عاّم ُيطلق على كّل نظام فكري ـ فلسفي مينح العقل 

، (110)دورًا أساسيًا وحموريًا. ويتّم طرحه يف مقابل أنظمة من قبيل: النزعة الشهودية
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 ، والنزعة النصِّية. (112)، والنزعة اإلميانية(111)والنزعة التجريبية

ية، واملراد منها املنظومة أو املدرسة والنزعة العقلية هنا يف مقابل النزعة النصِّ

الفكرية اليت تؤكِّد ـ يف مقابل املعارف الوحيانية ـ على دور العقل يف احلصول على 

املعرفة أيضًا، ويرى له مكانًة مرموقة وسامية يف هذا اجملال، ويراه أداًة لكسب 

 . (113)العلم واملعرفة

عقل، وقالوا بأن القواعد واألسس لقد آمن أتباع هذه املدرسة حبجِّية واعتبار ال

العقلية متثِّل العمود الفقري للمعارف البشرية، وذهبوا إىل االعتقاد بأن اإلنسان ال 

ميكنه احلصول على أّي معرفة إاّل من خالل اإلقرار بالعقل واألسس العقلية، وإن 

املبادئ واألسس ة والتجريبية والوحيانية ـ تقوم على ياملعارف األخرى ـ األعّم من احلسِّ

 . (114)العقلية أيضًا

هذا، وإن مرتبة العقل عند أتباع هذا االجتاه ليست على وتريٍة واحدة، فهناك 

َمْن عمل على تقديس العقل بشكٍل متطرِّف، وبالغ يف رفع مكانته حدَّ إنكار الوحي. 

وأبا ، (116)، وأتباع املذهب الربوبي(115)وميكن لنا أن نعترب من بني هؤالء: الرباهمة

. ويف العادة يتّم تصنيف (118)، وكذلك حممد بن زكرّيا الرازي(117)العالء املعّري

، واملقطوع به أنهم ال يتَّصفون باالعتدال (119)املعتزلة يف عداد املتطرِّفني يف شأن العقل

 العقلي الذي يتَّصف به اإلمامية. 

ة، واالنتماء إىل ويف املقابل فإن مذهب الشيعة اإلمامية، طبقًا للتعاليم القرآني

ـ رغم املنعطفات اليت واجهت العقل والعقالنية ـ، مل ينزلقوا يف  ^مدرسة أهل البيت

أودية اإلفراط والتفريط، كما حصل ألهل السّنة. وعمدوا ـ من خالل تعديل العقالنية 

ىل املتطرِّفة لدى املعتزلة، واالجتاه املتطرِّف يف املقابل لدى أهل احلديث واألشاعرة ـ إ

توظيف كال عنصري العقل والوحي ضمن منظومٍة متقدِّمة، نزَّهتهم عن اإلفراط 

 . (120)املعتزلي يف تقديس العقل، والتفريط األشعري يف اجلمود على الظواهر الشرعية

 

 ــــــ ـ النزعة العقلية الفلسفية3

لقد تعّرض هذا االجتاه، من خالل توظيف العقل املصطبغ بالصبغة الفلسفية 
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، ومن خالل (121)بيعة احلال، مبعنى االستفادة من القواعد واألصول الفلسفيةبط

االستعانة بسلسلٍة من القضايا البديهية أو النظرية الناجتة عن تلك البديهيات 

)واألفكار اليت ال ميكن للشعور واإلدراك اإلنساني أن ُيشكِّك فيها(، واملنطق 

ك يتّم التوّصل إىل مبدأ خلق الكون، الفطري، للبحث يف أصول عامل الوجود، وبذل

 . (122)وكيفية ظهور العامل وبدايته ومنتهاه

ومن الطبيعي أن التمّسك بالكتاب والسّنة يبقى حمفوظًا يف هذا االجتاه. وأما 

يف الدخول إىل املباحث واألدلة الفلسفية واخلروج منها فإّن هذا االجتاه ذو طابع 

 القواعد واألصول الفلسفية، وحّتى الفلسفة فلسفي، حيث يتّم االستناد فيه إىل

اليونانية واإلغريقية أيضًا، رغم االستفادة من اآليات والروايات بوصفها من املؤيِّدات 

 . (123)يف هذا االجتاه

، حّتى قام النوخبتيون ^مل يكن هذا املنهج معمواًل به يف عصر حضور األئّمة

بتوظيفه يف بداية عصر الغيبة الكربى. ويعترب كتاب )الياقوت( منوذجًا بارزًا هلذا 

االجتاه الكالمي. وقد مّت تطويره فيما بعد ـ عرب مراحل ـ على يد اخلواجة نصري الدين 

 الطوسي. 

 

 ــــــ ـ خصائص الفكر الكالمي لدى الشيعة14

، ^لشيعي ـ بفضل االنتماء إىل مدرسة أهل البيتيتمتَّع الفكر الكالمي ا

وُحْسن االستفادة من آيات القرآن الكريم، والقواعد اليت حتكمها ـ خبصائص 

 ومزايا ال جندها يف سائر االّتجاهات الفكرية األخرى.

 ويف ما يلي نشري إىل بعض هذه املزايا: 

 

 ــــــ ـ االعرتاف مبكانة العقل والعقالنية1

اليت تثبت هذه املزّية  ^ري من الروايات املأثورة عن األئّمة األطهارهناك الكث

 : ×للعقل. ونكتفي منها هنا بذكر بعض الروايات املروّية عن اإلمام الصادق

 . «بالعقل عرف العباد خالقهم»ـ 
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 . «بالعقل ُيستخرج غور احلكمة»ـ 

 . (124)«يا هشام، إن اهلل تبارك وتعاىل أكمل للناس احلجج بالعقول»ـ 

وقد حظيت هذه املزية باهتمام املتكلِّمني من الشيعة على املستوى العملي. كما 

، ال ينكرون نصيب العقل يف «النقل»أن أصحاب النزعة النصِّية، رغم تقدميهم لـ 

الفهم. إن تقديم روايات العقل والتفكري يف ترتيب الكتب الكالمية وبيانها 

وتوضيحها على هامش األحاديث والروايات يثبت هذه اخلصوصية واملزّية يف الكالم 

، «الكايف»الشيعي. وهناك الكثري من املوارد اليت تشهد هلذا األمر يف كتاب 

 . «كمال الدين ومتام النعمة»، واملقّدمة التفصيلية لكتاب «التوحيد»وكتاب 

 

 ــــــ اختالف العقالنية الشيعية عن العقالنية لدى املعتزلة

يعترب املعتزلة من بني املذاهب واملدارس اإلسالمية األكثر تطرُّفًا يف تقديس 

ينكرون االستدالل العقلي يف العقائد الدينية من  «أصحاب احلديث»العقل؛ وذلك ألن 

فعلى الرغم من ذهابهم إىل مشروعية االستدالل العقلي، إاّل  «األشاعرة»األساس. وأما 

 أنهم جرَّدوه من أصالته، واعتربوه تابعًا للظواهر النقلية. 

ويف الوقت نفسه فإن العقالنية الشيعية ختتلف عن العقالنية االعتزالية يف  

 أمرين يف احلّد األدنى، وهما: 

أـ إن العقل املنشود للشيعة هو العقل الربهاني، بينما العقل املنشود للمعتزلة هو 

 . (125)عقل َجَدلي

ب ـ إن الشيعة، باإلضافة إىل االستدالل واالستناد إىل العقل البشري، 

 . (126)يستفيدون أيضًا من عقل األئّمة املعصومني أيضًا

 د الرّزاق الالهيجي يف بيان هذين املوردين من االختالف: قال احملقِّق عب

إن قواعد االعتزال، باإلضافة إىل قيامها على األصول العقلية، إاّل أّنها أقرب »ـ 

 . (127)«إىل الثواب، وإْن كانت أدّلتهم َجَدلية، وأقيستهم غري برهانية...

مبنزلة األّوليات يف ـ إن املقّدمات اليت يأخذها الشيعة اإلمامية من املعصوم 

القياس الربهاني، وكما أن القياس الربهاني يفيد اليقني فإن الدليل الذي يؤخذ من 
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 . (128)املقّدمات املروّية عن املعصوم يفيد اليقني أيضًا...

 إن هلذه اخلصيصة نتائج قيِّمة بالنسبة إىل الكالم الشيعي، ومن تلك النتائج: 

 ـ لقد كانت األغلبية الساحقة من الفالسفة املسلمني من الشيعة اإلمامية. 1

فقد كان  (129)وكما لعب الشيعة دورًا مؤثِّرًا يف أصل ظهور التفكري الفلسفي

هلم دوٌر هاّم وركن رئيس يف تطوير هذا التفكري والرتويج للعلوم العقلية، وكانوا 

ل باستمرار. من هنا، وعلى الرغم من طّي على الدوام ميارسون نشاطهم يف هذا اجملا

صفحة الفلسفة يف ساحة األكثرية من أهل التسنُّن برحيل ابن رشد، إاّل أن صفحة 

الفلسفة مل ُتْطَو أبدًا بني الشيعة، حيث كان هناك على الدوام شخصيات تتوارث 

اماد، وصدر الفلسفة َخَلفًا عن َسَلف، من أمثال: اخلواجة نصري الدين الطوسي، واملريد

 . (130)املتألِّهني، فتعاقب كلُّ واحٍد منهم على حتصيل وتطوير الفلسفة

ـ حافظ التشيُّع على صيانة نفسه من الزلل واالحنراف يف بيان املعارف 2

 . (131)الدينية، وحّل املعضالت الكالمية، وسلكوا يف الغالب طريق االعتدال

 

 ــــــ (132)ـ التحقيق واحلرِّية الفكرية2

متكَّن أئمة الشيعة ـ باإلضافة إىل غرس بذور مجيع العلوم واملعارف  لقد

. ومن هنا (133)احلقيقية ـ من إيقاد جذوة البحث والنقد احلّر يف نفوس أتباعهم أيضًا

 . (134)كانت األحباث الشيعية يف حقائق املعارف مقرونًة بالتحليل والنقد العقلي احلّر

األسباب والعلل اليت أدَّْت إىل عزل أهل وهذا على الرغم من تدخل الكثري من 

، لألسف الشديد، واليت هي يف الغالب أسباٌب سياسية، ومّت الرتويج ^البيت

للصحابة َبَداًل منهم. وبطبيعة احلال فإن هؤالء الصحابة قاموا بدورهم يف نشر التعاليم 

أنهم مل ، إال أن املؤكَّد |اإلسالمية اليت أخذوها مشافهًة عن النيب األكرم

؛ أو (135)يكونوا يتمتَّعون بروح التحقيق العلمي، ومل يكونوا يتَّصفون باالجتاه النقدي

أن هناك أيٍد خفّية كانت متنع من حصول ذلك. وكان تأليف الكتب حمظورًا 

 . (136)«َحْسُبنا كتاب اهلل»عليهم، حتت شعار: 

 م ـ: من هنا فقد تضافرت أسباب عديدة، ومن بينها ـ كما تقدَّ
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 ـ غياب روح التحقيق بني عاّمة الصحابة. 1

 ـ املنع من البحث واالنتقاد يف املسائل الدينية. 2

 ـ مبادرة جهاز اخلالفة إىل حظر الكتابة والتأليف. 3

 ـ ظهور عدد ال بأس به من اإلسرائيلّيني املتظاهرين باإلسالم. 4

  ـ االهتمام الكبري من قبل املسلمني باحلديث واحملدِّثني.5

كل هذه األسباب تشابكت فيما بينها لتسقط احلديث عن مكانته ومنزلته 

 . (137)احلقيقية

، خيَّمت حالة من الركود واجلمود يف سائر (138)هلذه اجلهة، وجهات أخرى

والكالم، وبذلك انعدمت حرِّية النقد  (139)العلوم اإلسالمية، األعّم من التفسري والفقه

 . (140)علوم عنصر منّوها وتطّورهاجبميع صورها، وهكذا فقدت هذه ال

أما الشيعة، فعلى الرغم من أن الظروف القاهرة والضغوط اخلارجية اليت 

فرضت عليهم قد حالت دون منحهم فرصة استيفاء البحث حقَّه يف مجيع الفنون 

، فلم يتمكن (141)والعلوم، واضطّرتهم إىل االستفادة منها بشكٍل متوسط أو منقوص

واملفكِّرون الشيعة من احلصول على الفرصة أو حتقيق النجاح يف مجيع العلوم العلماء 

والفنون كما تستحّق، إاّل أنهم مع ذلك متكَّنوا من خالل اجلهود واملساعي الكبرية 

من احملافظة على روح البحث والتحقيق العلمي احلّر يف العلوم اليت تقع موردًا حلاجة 

 . (142)اجملتمع

يتلخَّص يف  ^هج الكالمي للشيعة طبقًا لتعاليم أهل البيتولذلك فإن املن

الدفاع عن أسس التعاليم اإلسالمية، من خالل توظيف املنطق الصحيح، وحجِّية العقل 

 . (143)والنقل

كما يقع هذا األسلوب موردًا لتأييد واهتمام القرآن الكريم أيضًا؛ حيث 

ميكن العثور على الكثري من اآليات القرآنية اليت تستعرض التعاليم االعتقادية 

والعملية يف اإلسالم بأسلوٍب استداللي قائم على االحتجاج العقلي. إن هذه اآليات تصل 

ة واحلجج الكافية، معتمدة يف ذلك على غريزة إىل غاياتها ومقاصدها من خالل األدّل

 اإلنسان وفطرته الواقعية القائمة على الفهم االستداللي. 
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ليس هناك آيٌة يف القرآن الكريم تطلب من املخاَطب أن يؤمن مبضمونها تعبُّدًا 

ومن دون نقاش، ليقوم بعد ذلك باالستدالل عليها؛ َتَرفًا أو ألهداف أخرى، بل يقول 

لإلنسان: اعتمد يف فهمك آليات اهلل على عقلك السليم بشكٍل ُحّر؛ فإن  القرآن

صّدقتها األدلة والشواهد والرباهني العقلية )وهو الذي سيحصل قطعًا( وجب عليك 

 . (144)اإلميان بها )وهذا هو منهج التفكري الفلسفي واالستداللي احُلّر(

لعميقة يف خمتلف يشهد لذلك بوضوح وجود املسائل واألحباث الفلسفية ا

التعاليم اإلسالمية حول أصول الدين، من املبدأ إىل املعاد، الواردة من طرق الشيعة عن 

. ُيضاف (145)ذات األسلوب واملنهج الفلسفي ^وأهل بيته الطاهرين |النيّب األكرم

إىل ذلك أن اإلمام األول للشيعة )علّي بن أبي طالب( هو الوحيد الذي أسَّس هلذا املنهج 

اإلسالم، يف حني ال نرى واحدًا من بني آالف الصحابة ـ الذين ضبطت أمساؤهم ـ  يف

 . (146)واحد ينطوي على هذا املنهج نقل عنه حديٌث قد

 

 ــــــ ةيصوفائدة هذه اخلامثرة 

 ، وهي: (147)ةصيصثالث نتائج ومثار هلذه اخلذكر دنى يف احلّد األميكن لنا 

 ـ انتشار الفكر الفلسفي بني الشيعة. 1

ـ اّتساع رقعة املسائل الفلسفية، وَتَبعًا لذلك حّل الرموز، والتوّصل إىل اإلجابات 2

 الشافية للمشاكل العريقة يف جمال الفلسفة. 

 ـ التوصُّل إىل إجياد الرتابط األفضل بني مسائل الفلسفة. 3

 

 ــــــ ـ النزعة التقليدية3

لشيعي يتمّتع بالعقالنية والتعقُّل، وإىل جانب ذلك ينبثق من ُصْلب إن الكالم ا

احلديث، وهو ـ خالفًا للكالم عند أهل السّنة، الذي ُيعرف بوصفه تيارًا مناوئًا 

 للحديث ـ ال خيالف السّنة واحلديث، بل يتمّخض من صميم الروايات والسنة الشريفة. 

ـ خالفًا ألحاديث أهل السّنة ـ  والسّر يف ذلك يكمن يف أن أحاديث الشيعة

تشتمل على سلسلة من األحاديث اليت تعاجل وحتلِّل املسائل االجتماعية العميقة 
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واملتعلِّقة مبا وراء الطبيعة معاجلة منطقية وفلسفية. يف حني أن األحاديث املروّية من 

: يف معرض طرق أهل السّنة تفتقر إىل املعاجلة والتحليل الفلسفي. فعلى سبيل املثال

احلديث عن القضاء والقدر، وأمساء اهلل وصفاته، والعامل بعد املوت واملسائل املتعلِّقة 

به، واإلمامة واخلالفة وما إىل ذلك، ال يكون ألهل السّنة أّي حبث حتليلي بشأنها. أما 

الشيعة فال يكتفون بسرد هذه األمور، وإّنما يعمدون إىل االستدالل عليها. وميكن 

ف على هذه احلقيقة من خالل إجراء مقارنٍة عابرة بني الروايات الواردة يف أبواب الوقو

 . «التوحيد»و «الكايف»واألبواب املذكورة يف كتاب  «الصحاح السّتة»

ـ مبعنى التفكري العقالني ـ حتلياًل  «التكّلم»من هنا فقد متَّْت جتزئة وحتليل 

سم الشيعة ـ كما انقسم أهل السّنة ـ إىل . ولذلك مل ينق(148)ذهنيًا يف أحاديث الشيعة

 . (149)«أصحاب الكالم»؛ و«أصحاب احلديث»مجاعتني: 

 

 ــــــ ـ النزعة االعتدالية4

 إن األمثلة التالية تعكس هذه اخلصوصية: 

، يف مقابل نظرية «التنزيه»ـ يف جمال الصفات اإلهلية عمدوا إىل بيان نظرية 

 . (150)التعطيل والتشبيه

بالنسبة إىل القرآن والكالم  «احملدث غري املخلوق»ـ قاموا بالرتويج لنظرية 

 . (151)اإلهلي، يف مقابل نظرية خلق القرآن واحلدوث والِقَدم

يف جمال اإلنسان واملصري، خالفًا لنظرييت  «األمر بني األمرين»ـ ذكروا نظرية 

 . (152)اجلرب والتفويض

للمرجئة ـ إىل القول بدور العمل الصاحل يف ـ ذهبوا يف حبث اإلميان ـ خالفًا 

. كما ذهبوا ـ خالفًا للخوارج ـ إىل عدم تكفري (153)تعميق اإلميان وصالح اإلنسان

 . (154)مرتكب الكبرية، والقول بأنه مسلم غري مؤمن

أجل، إنك ال ترى يف التفكري الكالمي الشيعي لدى اإلمامية أثرًا من تشبيه 

وال شيئًا من تعطيل العقل يف فهم الشريعة، وال شائبة للجرب اخلالق بأحٍد من خلقه، 

 .(155)وتقييد ُحرِّية اإلنسان، وال مسحة للتفويض وإخراج اهلل عن مساحة أفعال اإلنسان
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الهوامش
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 بوصفها مصدرًا تأرخييًااملخطوطات 
 

 د. الشيخ رسول جعفريان

 وسيم حيدرترجمة: 

 

  ــــــ مقّدمة

 تلك من انطالقًا بها نقوم اليت والتحقيقات ـ القدمية التارخيية النصوص إن

 إىل الوصول من واحملقِّق الباحث متنع ثغرات على حتتوي ـ احلال بطبيعة النصوص

 النصوص منه تعاني الذي الضعف من تنشأ الثغرات هذه إن. وشامل دقيق تاريخ

 عن ومتقنة كاملة صورة تقديم إطار يف والكيفية، الكّمية الناحية من القدمية،

 مبجموعه يقتصر ال التارخيية والتحقيقات املؤرِّخني ضعف أن الواضح ومن. «املاضي»

. التحقيقية «مناهجنا» إىل منها الكثري يعود وإمنا فقط، «النصِّية» اإلشكاالت على

 . املقال هذا نطاق عن خارج ذلك وحبُث

 : قسمني على يشتمل البحث هذا إن

 . «التارخيية النصوص» يف ضعفنا نطاق على جولة: األّول

 . النقص هذا لرفع ؛«املخطوطات» من االستفادة كيفية: الثاني

 

  ــــــ «النصوص التارخيية»نطاق الضعف يف 

 : وهي اإلمجال، حنو على مسائل ثالث نتناول سوف األول بالقسم يتعلَّق ما ويف
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 ــــــ أـ عدم مشولية توارخينا الرمسية

 لكتابة كافية ليست الرمسية توارخينا أن هو البحث هذا يف األول فرضنا إن

 كان الذي املفهوم إىل األوىل الدرجة يف يعود إمنا هذا الكفاية عدم وإن. التاريخ

 .التاريخ عن قدميًا املؤرِّخون حيمله

 إىل وهي السياسية، واملتغيِّرات التحوُّالت إىل ناظر التقليدي مبعناه التاريخ إن

 باأُلَسر ُيحيط وما احلكم مركز يف احلاصلة السياسية املتغّيرات خصوص تعين ذلك

 لكتابة الرئيس احملور هي «والسلطة السياسة» تكون الرؤية هذه ويف. احلاكمة

 سائر وأما. السياسي القرار صنع ودوائر السلطة من القريبني رصد يتّم حيث التاريخ؛

 من قربًا أكثر كان السلطة مركز إىل أقرب أحدهم كان فكلما اآلخرين األفراد

 .التاريخ عدسة

 احلكم، دائرة يف تقع اليت احلادثة هي التواريخ هذه يف «حادثة» ُيسّمى ما إن

 والتنصيب، العزل: قبيل من والتخليد، بالذكر جدير «تغيري» إىل تؤّدي أن بقيد

 مّما ذلك إىل وما السلطانية، والفرامني واالحتفاالت، واألفراح واملواليد، والوفيات

 .التارخيي الرتاث يف املتوفرة للمعلومات الرئيس احملور ُيشكِّل

 الصورة وهذه املاضي، عن ناقصة صورة أيدينا بني تضع الرؤية هذه مثل إن

 .كامل بشكٍل «ماضينا» على التعّرف يف تنفعنا ال الناقصة

 «القرى» تاريخ وليس ،«العواصم» تاريخ الدوام على نكتب أننا إىل مضافًا هذا

 والنائية البعيدة املناطق تتناول وال ،«العواصم حول تتمحور» توارخينا إن. «القصبات»و

 .االهتمام دائرة عن

 على احلصول من حمرومون الرمسية املصادر إىل باالستناد إننا: ذلك توضيح

 وتاريخ دقيق، بشكٍل الرجال علم أو للحضارة، تاريخ أو للعلم، تاريخ أو ثقايف، تاريخ

 لّفهم الذين الناس، مباليني مزدمحًا سهاًل يتوسط جباًل ميثِّل تارخينا إن. الناس عاّمة

 عليها يرتبَّع اليت القّمة رأس سوى اجلبل هذا من يظهر ومل الدامس، والظالم الغموض

 أفراد من قليل عدد مع امللك، أو احلاكم أو اخلليفة أو السلطان هو واحد، شخٌص

 . وحاشيته وبطانته أسرته
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  ــــــ ب ـ إن مصادرنا الرمسية غري جديرة بالوثوق واالطمئنان

 إىل جهة من ذلك ويعود. متامًا موثوقة غري الرمسية مصادرنا أن هو اآلخر األمر

 النصوص يف رمسي بشكٍل واألحداث الوقائع تدوين يف اخلاصة الدوافع تدّخل

 من أنها أو احلكومات، قبل من املؤّرخ على مفروضة دوافع إما وهي. التارخيية

 الوثوق عدم إىل تؤّدي شخصية منطلقات من الوقائع يثبتون حيث املؤرِّخني، خمتلقات

 .بها

 التأليف منهج إن بل فقط، اخلاّصة الدوافع يف يكمن ال اإلشكال أن إاّل

 عدم إىل تؤّدي اليت املسائل من التأليف، وأدبيات املعتربة، غري املصادر من واالستفادة

 .املطلوب احلّد إىل التارخيية الرؤية ارتقاء

 املصادر من واالستفادة والتعبريية، اللغوية األخطاء إن: املثال سبيل فعلى

 الرمسية، الوثائق من االستفادة وعدم الشفهي، التاريخ من االستفادة وعدم املتأخِّرة،

 .الرمسي تارخينا كتابة تعرتض كانت اليت املشاكل بني من

 فإن الزاوية؛ هذه من واحد مستوى على ليست املصادر مجيع أن الطبيعي ومن

 غريه؛ من أدّق هو ما فيها هناك إن: أخرى وبعبارٍة الوثوق، على قابلية أكثر هو ما منها

 مرآًة يكون أن عن عاجزًا يكون حبيث الضعف من يعاني اآلخر البعض أن حني يف

 . «الغابرة» األزمنة يف وقع ما لبيان صادقة

 

 ــــــ ج ـ أغلب مصادرنا التارخيية متكرِّرة، وتعاني من حمدودية زاوية الرؤية

 هذه أغلب أن بذلك نعين الرمسية التارخيية املصادر تكرار عن نتحّدث عندما

 .اجلديدة املوضوعات من القليل على إاّل حتتوي ال املصادر

 يروم الذي املصدر ألن وذلك طبيعية؛ النواحي بعض من تبدو املسألة وهذه

 عن الرواية إىل يضطّر فإنه واملؤرِّخ املؤلِّف حياة قبل ما إىل تعود مرحلٍة تاريخ كتابة

 على اعتادوا إمنا مؤرِّخينا إن: اجملموع يف القول جيب ولكْن. عليه املتقدِّمة املصادر

 التلخيص، إىل يلجأون أحيانًا وكانوا. تتبُّع أو حتقيق دون السابق الرتاث استنساخ

 .اجلديدة املسائل بعض آلخر حنٍي من ويذكرون
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 أمورًا تذكر املصادر هذه بأن نشعر اخلارج من املصادر هذه إىل ننظر وعندما

 .جديدة مسائل على فيها العثور ميكن وقلَّما متكرِّرة،

 يتعّرض اليت تلك سيَّما وال االستثنائية، املؤلفات بعض هناك احلال وبطبيعة

 املؤلَّفات من النوع هذا أن إاّل. آخر ملؤرِّخ حضورًا تشهد مل مرحلٍة إىل املؤلِّف فيها

 .«ماضينا» على التعّرف يف جوهريًا ضعفًا علينا تفرض احملدودية وهذه. جّدًا حمدوٌد

 حنصل اليت املرحلة هي باملصادر مفعمة نعتربها أن لنا ميكن اليت املرحلة إن

 زاوية من أكثر لدينا تكون أن مبعنى واحد، تارخيي ملقطٍع خمتلفة روايات على فيها

 .الزمن من مرحلٍة لتقرير منفردة غري رواية على وحنصل للرؤية، واحدة

 السلطة يف سواء ـ خمتلفة ومجاعات أحزاٌب هناك كان إذا: املثال سبيل فعلى

 السياسية املتغيِّرات عن التارخيية روايتهم أيدينا بني يضعوا أن ميكن ـ خارجها أو

 .واجلارية

 يعين ال الكتب تنوُّع وإن. الشديد لألسف األمر هذا من خيلو تارخينا ولكّن

 . بالضرورة الرؤية زاوية يف االختالف

 

  ــــــ ما الذي ميكن فعله لرفع اإلشكال؟

 هذه وإن. ناقصة صورة اجملموع يف لنا تقّدم املتقّدمة والقيود احملدوديات إن

 على العمل من ُبدَّ ال وعليه. والكيفي الكّمي؛: املستويني على تقع واحملدوديات القيود

 لكي فإننا؛ احلقيقة ويف. والوثوق الدّقة حيث من وتعميقها معلوماتنا دائرة توسيع

 املتوفِّرة اإلمكانات مجيع من نستفيد أن علينا ،«وشامل جامع تاريخ» على حنصل

 توظيف على والعمل ،«املصادر دائرة توسيع» على العمل جيب احلقيقة ويف. واملتاحة

 املتَّبع هو األسلوب وهذا. «تارخيية وثيقة» أو «نّصًا» بوصفه توظيفه ميكن ما كّل

 املطلوب، بالشكل منها واالستفادة توظيفها يتّم مل أنه إاّل التارخيية، املناهج يف حاليًا

 الدراسية املناهج يف والوثائق املصادر بعض من باالستفادة يتعلَّق ما يف وخاّصة

 . التاريخ جمال يف والتحقيقية

 القيود هذه لتجاوز احلديث؛ التاريخ تدوين يف الطرق بعض إعداد مّت وقد
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 بني من وإن. وانتشارًا شيوعًا أكثر السابقة الطرق بعض أضَحْت كما. واحملدوديات

 التحقيقات يف ،«الشعبية الروايات»و ،«الرمسية الوثائق» من االستفادة النماذج هذه

 على احلفاظ خالل من ـ أكرب جهوٍد بذل على الوثائقية املراكز تعمل واليوم. التارخيية

 . «املاضي» إىل بالقياس والبيان، التوضيح يف دورها من ـ ونشرها وجدولتها الوثائق

 موجودًا، كان إذا أو نادرًا، املكتوب تارخينا فيها يكون اليت املواطن ويف

 . «التارخيية» معلواتنا من لريفع مناسب؛ بشكٍل العون يد لنا ليمّد اآلثار علم يتدّخل

 املصادر لتعزيز أسلوبًا بوصفه «الشفهي التاريخ» توظيف شاع األخرية العقود ويف

 ُيعترب اجلانب هذا إن. الرمسّية التواريخ تتناوهلا ال اليت اجملاالت يف سيَّما وال التارخيية،

 حتسني يف مؤثِّرًا يكون أن وميكن شعبّية، واملصادر األدوات وأكثر أهّم من واحدًا

 . التارخيية التحقيقات

 من االستفادة» وهي أخرى، هاّمة مسألة هذا ببحثنا يرتبط الذي أن إاّل

 . «التاريخ علم لتقويم املخطوطات

 هو فقط ذلك أبعاد من واحدًا فإن والتاريخ املخطوطات عن نتحدَّث عندما

 حني يف. صريح بشكٍل التارخيية للتحقيقات تصلح اليت التارخيية النَُّسخ من االستفادة

 يف التارخيية، أحباثنا يف الصور مبختلف ينفعنا أن املخطوطات من لالستفادة ميكن

 .والدميوغرافيا واالجتماع والثقافة السياسي التاريخ جمال

 . باختصاٍر املسائل من عددًا نستعرض يلي ما ويف

 

 ــــــ أـ العثور على املخطوطات التارخيية؛ للعمل على تصحيحها ونشرها

 يف خمطوطات شكل على اآلثار من الكثري هناك: قاطع بضرٍس القول ميكن

. املاضي تارخينا من هاّمة جوانب ُيظهر أن اآلثار هذه نشر شأن ومن. التارخيية اجملاالت

 وذلك غريهم؛ قبل سواعدهم عن ُيشمِّروا أن التاريخ أساتذة على يتعيَّن اجملال هذا ويف

 للعمل ـ، النصوص تصحيح علم استيعاب بعد احلال وبطبيعة ـ التاريخ على لتسلطهم

 قليلة تبدو قد كانت وإْن اآلثار هذه أن نعلم أن امللفت ومن. الرتاث هذا نشر على

 يف تساعدنا أن بإمكانها أن إاّل الرمسية، التارخيية النصوص إىل بالقياس األهمِّية
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 يف واملخطوطات «التاريخ» عن احلديث يتّم وعندما. تارخينا من جوانب عن الكشف

 اليت املؤلَّفات جمرَّد ـ احلال بطبيعة ـ املخطوطات من املراد يكون ال التاريخ جمال

 والسَِّير الرجال علم يف املصنَّفة الكتب فإن مباشر؛ بشكٍل للتاريخ تعرَّضت

 أن ميكن اليت الكثرية األخرى اجملاالت من ذلك غري إىل والرحالت، واجلغرافيا

 . التارخيية والتحقيقات األحباث يف للغاية مؤثِّرٌة فائدة، لنا تقدِّم

 

 ــــــ ب ـ توظيف املالحظات املدوَّنة على ظهر النَُّسخ

 النَُّسخ وخامتة بداية يف املدّونة واملالحظات املفكرات من لالستفادة ميكن

 أو منها، البيضاء الصفحات على كتب وما النَُّسخ، هذه تضاعيف حّتى أو اخلطّية،

 .التاريخ من جوانب على الضوء تسليط يف مؤثرًا يكون أن اهلوامش، حّتى

 تاريخ» وخاّصة الثقافة، تاريخ جمال يف غالبًا وردت قد املالحظات هذه إن

 .حال كّل على مفيدة تقع أن هلا وميكن ،«الكتاب

 حمدَّدة مسألة تطّور وتبّين متنّوعة، مالحظات على الكتب هذه بعض حتتوي

 أو الوالدات، تواريخ من الكثري على العثور إن. الالحقة األزمنة إىل الزمان قديم منذ

 حول واملالحظات آخر، إىل شخٍص من الكتاب ملكية انتقال وتاريخ الوفيات، حّتى

 هذه خالل من عليها احلصول ميكن وغريها، الطبيعية والكوارث احلروب

 هذه من %1 عن يقّل ما أن حني يف. النَُّسخ هذه ظهر على املدوَّنة واملعلومات املالحظات

 .والرتكية والعربية الفارسية النَُّسخ جمال يف منه االستفادة متَّْت قد املعلومات

 إلزام هي املخطوطات فهرسة مسألة يف الضرورية األعمال من واحدًا أن ويبدو

 من الكثري إن حيث واآلن. املالحظات من النوع هلذا الصحيح بالضبط املفهرسني

 اليت للمراكز ُيمكن املالحظات من النوع هذا إىل فيها ُيَشْر مل اليت املفهرسة الكتب

 املدوَّنة املالحظات ضبط عنوان حتت حتقيقي مبشروٍع تقوم أن املخطوطات على حتتوي

 والقيام جمّلدات، يف منها مفيد هو ما كّل مجع على والعمل النَُّسخ، ظهر على

 .التاريخ جماالت خمتلف يف واحملقِّقون الباحثون منها ليستفيد بنشرها؛

 الفقه يف النهاية كتاب من نسخة ظهر عن تقريرًا نذكر: املثال باب ومن
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 النجفي املرعشي السيد مكتبة يف واحملفوظة السادس، اهلجري القرن من الشيعي،

 : التالي النحو على ،(3126) برقم

 األوىل الورقة على نرى. هـ595 عام من األوىل مجادى من األوىل العشرة من

. «حممد السلطان بن الكريم عبد» لـ الدائري واخلتم التربيزي، الكريم عبد حيازة

 .أيضًا أخرى صفحاٍت يف واخلتم احليازة هذه نشاهد كما

 إدريس ابن أنهى لقد»: إدريس ابن نسخة يف نقل ما صورة األوىل الصفحة وخلف

 هـ،573 عام من رجب بتاريخ املؤلِّف نسخة على األشرف النجف يف النُّسخة مقابلة

 قابلها كما. املقابلة جمالس يف حاضَرْين نصر بن ووّرام علي بن حييى بن علّي وكان

 اخلازن شهريار وابن هـ،570: بتاريخ الدربي، بن احلسني بن الفضل أبي بن احلسن

 .أيضًا شعرة بن علّي بن وحممد

 ابن بنسخة قوبلت وأنها املؤلِّف، واسم الكتاب عنوان الثانية الصفحة وعلى

 اخلتم نشاهد الصفحة هذه ويف. «السكون بن حممد بن علّي خبط كتبت اليت إدريس

 «طاهر عبده توكُّلي األمور كّل يف اهلل على»و ،«الكريم عبد الفقري» البيضوي

 .أيضًا

 بن مهدي حممد كتبها اليت الطوسي الشيخ بيوغرافيا التاسعة الصفحة وعلى

 عام من احلّجة ذي من والعشرين التاسع االثنني بتاريخ إمساعيل، حممد احلاج

 وتوقيع خّط على العاملي الدين بهاء الشيخ مصادقة الصفحة هذه ظهر ويف. هـ1256

 .املقابلة الصفحة يف الوارد احللي احملقِّق

 اليت اإلجازة الكتاب، من األوىل الصفحة هي اليت العاشرة، الصفحة وعلى

 .هـ654 بتاريخ ،أمحد بن احلسن أبي الدين لسديد احلّلي احملقِّق كتبها

 من عشر الثالث بتاريخ ،ياحلّل احملقِّق كتبها اليت اخلامتة النسخة نهاية ويف

 . هـ645 سنة شوال

 العلم لتاريخ هاّمًا مصدرًا تكون أن ميكن اليت املالحظات، من النوع هذا إن

 .بكثرٍة املخطوطات يف موجوٌد املسلمني، بني والثقافة

 املبعثرة املالحظات من عدد» :عنوان حتت مقااًل املتَّقي حسني السيد كتب وقد
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 راد، مهدوي علي حممد األستاذ تكريم احتفالية يف بعتُط وقد) ،«النَُّسخ ظهر على

 هذا من مناذج على التعرُّف خالهلا من وميكن ،(483 ـ 467 ص ش،.هـ1391 قم،

 .املالحظات من النوع

 بشأن نسخة ظهر على مالحظة شرح يف مقاٌل السطور هذه لكاتب كان وقد

 اخلامس العدد يف نشرها مّت وقد هـ،1288 عام إيران اجتاحت اليت الكربى اجملاعة

 .الوثائقية( بهارستان) جملة من

 عبارة النَُّسخ ظهر على املكتوبة املالحظات من الكثري بأن نعلم أن امللفت ومن

 .الكتاب لوقف أختام أو توضيحات عن

 واملكتبات احلال، ميسورة اأُلَسر على للتعرُّف كبرية قيمًة املالحظات هلذه إن

 خمتلف يف االقتصادي والوضع وشرائطه، الوقف وكيفية التاريخ، طول على اهلاّمة

 املوقوفة، الكتب مبوضوعات االهتمام يف الواقفني هلؤالء األخرى واآلراء املراحل،

 هذه حّتى هلا التعّرض يتّم مل اليت املسائل وهي األخرى، املختلفة املسائل وسائر

 . حمدود حنٍو على إاّل اللحظة،

 

 ــــــ ج ـ توظيف مطالع وخوامت املخطوطات

 مطالع يف الواردة العبارات التاريخ يف اهلاّمة التحقيقية املصادر بني من إن

 يف عليه وُيطلق ،«الرتقيمة» أو «املنت َحْرد» بـ عليه ُيصطلح ما وهو املخطوطات، وخوامت

 .(colophon) الـ تسمية اإلجنليزية اللغة

 وُعْرف املخطوطات علم مصطلح يف تعين إنها»: الرتقيمة تعريف يف وقيل

 الكاتب يكتبها اليت الطويلة أو القصرية والعبارات الكلمات من جمموعة: الناسخني

 كلمات بيان مع اهلل، وُيسبِّح ويبتهل فيها يدعو واليت النّص، كتابة من فراغه بعد

 كتابة وتاريخ ومكان وعنوانه، امسه يذكر ثم ـ، اهلل شاء إْن: قبيل من ـ االستثناء

 .«الكتاب هذا بكتابة أوصى الذي اسم وأحيانًا الكتاب،

 لسبب شرحًا متثِّل الكتاب، مقّدمة يف يرد ما إىل باإلضافة املوارد، هذه إن

 هذا له ُأهدي الذي واسم ترمجته، أو تأليفه وضرورة تسميته، وعّلة الكتاب، تأليف



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ ربيع وصيف  43ـ  42ــ السنة احلادية عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

380 

 تنطوي اليت املسائل من والكثري والسالطني، اخللفاء أو امللوك أو األمراء من الكتاب

 .التارخيية للمرحلة الثقايف التاريخ ملعرفة كبرية أهمِّيٍة على

 غري إىل الكاتب، واسم الكتابة، وتاريخ التأليف، تاريخ إدراج يتّم اخلتام ويف

 .ثقافتنا تاريخ على التعّرف يف اهلاّمة األخرى األمور من ذلك

أهمِّيت أجنامه ها در تاريخ »جوادي( مقااًل حتت عنوان:  ) لألستاذ إن

هـ.ش[ 1381]جمّلة بهارستان، العدد األول، السنة الثالثة، ربيع سنة  «شهرها 

تعرَّض فيها إىل ذكر مناذج من هذه الرتقيمات، ومعطياتها بشأن تاريخ املدن. ويبدو 

هي املخطوطات املوجودة يف تلك املدينة  «التاريخ احملّلي»أن من بني أهّم املصادر لـ 

 واملنطقة.

 هذه يف. املخطوطة كتابة مكان حتديد الرتقيمات يف امللفتة األمور من إن

 القرون يف اإلسالمي العامل يف اهلاّمة املدارس من الكثري اسم ذكر جاء املوارد

 .املدارس هذه تاريخ إىل الوصول ميكن أساسها على واليت املنصرمة،

 العرفانية الكتب من جمموعة على التأكيد خالل من املذكور، املقال إن

 اإليرانية املدن أّي ُيثبت اهلجرّيني، العاشر القرن إىل السادس القرن منذ والفلسفية

 .العلوم من النوع بهذا يهتّم كان

 سيزدهم هاي سده أرمين هاي أجنامه»: عنوان حتت آخر مقاٍل نشر مّت وقد

بوصفه مصدرًا لتاريخ األرمن وَمْن  «ميالدي )السابع والثامن للهجرة( 

هـ.ش، بقلم: 1386الصادرة يف ربيع سنة  ، من جملة 39جاورهم، يف العدد 

 روبرت بطرسيان، ترمجه إىل الفارسية: حمسن جعفري مذهب.

نسخه أز مثنوي   در ترقيمه بررسي»: عنوان حتت مقاٌل اآلخر النموذج

زبان وأدبيات فارسي »تون، ومّت نشرها يف جملة ، بقلم: د. رحيانة خا«موالناي روم

 هـ.ش.1383، السنة الثانية، ربيع وصيف سنة «سيستان وبلوجستان 

 تشتمل واليت ،«اللغة سراج» كتاب عن أيضًا منوذجية ترقيمة كتابة مّتت كما

 بقلم ش،.هـ1381 السنة ،5 العدد بهارستان، جملة يف نشرت وقد قيِّمة، معلومات على

 (. نوشاهي عارف) البارز بليوغرايفيالب
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 ــــــ «وثيقة تارخيية»د ـ املخطوطة بوصفها 

 بشأن التحقيق يف للمخطوطات العلمي احملتوى من االستفادة عن النظر بغّض

 إىل ننظر عندما أننا مبعنى تارخيية، وثيقًة تعترب ذاتها حّد يف املخطوطة فإن التاريخ،

 واملساجد والقصور واجلدران اجلسور: قبيل من املاضية، القرون عن املتبقية اآلثار

 أن جيب تارخييًا، شيئًا بوصفها القدمية، التارخيية األبنية من ذلك إىل وما واملعابد،

 .أيضًا تارخييًا شيئًا بوصفها املخطوطة إىل ننظر

 املعمارية، واآلثار األبنية بشأن التحقيق بأمر األخرية القرون يف االهتمام مّت وقد

 قبل لنا واضحة تكن مل أن بعد التاريخ، من أبعاد بيان يف مكانتها لنا اتَّضحت وقد

 .ذلك

 بوصفها حقَّها أدَّينا قد لنكون باملخطوطة؛ نفعله أن ميكن الذي ما ولكْن

 تارخيية؟ وثيقًة

 نقوم أن ميكن السادس اهلجري القرن من خمطوطٌة حبوزتنا تكون عندما

 .بشأنها التحقيقات أنواع من بالعديد

 قابلًة حضارية، ظاهرة بوصفها املخطوطة، أوراق تعترب األوىل الدرجة ويف

 .غريهما أو إصفهان أو ُبخارى من الورق هذا كان إذا فيما نبحث حيث للدراسة،

 بأهمِّية األوراق هذه على الكتابة يف املستعمل احلرب حيظى الثانية الدرجة ويف

 يف للكتابة يستعملونها الناس كان اليت األدوات إىل خالله من نصل حيث كربى،

 السطور وأبعاد اخلطوط، وكيفية التذهيب، أنواع ذلك إىل يضاف. احلني ذلك

 من كبرية بأهمِّية حتظى اليت األخرى املسائل من ذلك إىل وما والتجليد، والصفحات،

 .واحلضارية التارخيية الزاوية

 إىل وافتقارًا َضْعفًا، اجملال هذا يف يعاني يزال ال اإلسالمي العامل أن إاّل

 من اهلائل الكّم هذا وتقييم لدراسة واملتطّورة؛ احلديثة باألجهزة املزّودة املختربات

 ميكن اجملال هذا ويف. املختلفة اإلسالمية األقطار مجيع يف املنتشرة املخطوطات

 القرون خمتلف إىل تعود اليت املتنوِّعة اآلثار حول واألحباث التحقيقات مبئات القيام

 . املنصرمة
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 ــــــ هـ ـ حتقيق يف عموم املخطوطات بلحاظ التبويب املوضوعي؛ ملعرفة تاريخ الثقافة

 العربية اللغات مبختلف اإلسالمية املخطوطات من كبرية جمموعة هناك

 ويف اإلسالمية، األقطار خمتلف يف وغريها، األردية وحّتى والرتكية، والفارسية

 .خمطوطة مليون من يقرب ما إىل عددها يصل وقد والصغرية، الكبرية املكاتب

 التعّرف يتّم ومل املاضية، القرون من إلينا وصل تراثًا متثِّل املخطوطات هذه إن

 .فقط منها %20 على إال بدّقٍة

 اخلرباء عاتق على تقع املخطوطات هذه على التعّرف وظيفة إن احلال وبطبيعة

 اجملموعة هذه جتاه يفعلوه أن ميكن الذي فما املؤرِّخون أما واملخطوطات، الكتب يف

 عليها؟ واملوردية اجلزئية التصحيحات إىل باإلضافة املخطوطات، من

 العمل هو الكربى اجملموعة هذه جتاه الزاوية هذه من فعله ميكن ما أّول إن

 بهذا القيام وجيب. واحلضارية العلمية الناحية من الرتاث هذا وتصنيف تبويب على

 : مستويات عّدة على األمر

 فمن. إلينا الواصلة املخطوطات إليه تنتمي الذي القرن هو ما نعرف أن: أّواًل

 القرن إىل السادس اهلجري القرن منذ لدينا املتوفِّرة اآلثار هي ما معرفة جّدًا املهم

 . عشر الرابع اهلجري

 أو دينية علوم هي فهل املخطوطات؟ هذه تتناوهلا اليت العلوم هي ما نعلم أن: ثانيًا

 بناء على يعمل أن التبويب هلذا ميكن ذلك؟ غري أو أدبية أو رياضية أو طبية أو فلكية

 . معلوماتنا مستوى من ويرفع ألدبياتنا، التارخيية القواعد

 هي ما وبيان والبلدان، األقطار أساس على املخطوطات تبويب: ثالثًا

 حيظى الذي والتحقيق العلم هو وما املعيَّن، القطر ذلك إىل تنتمي اليت املخطوطات

 لنا، احلضارية اجلغرافية هي ما: أخرى وبعبارة احملدَّد؟ القطر ذلك يف أكرب بأهمِّية

 على تتوفَّر اليت املغرب، إىل وصواًل ومصر، والشام العراق إىل خراسان من املمتدة

  العلوم؟ خمتلف يف مكتوب تراٍث

 النهر وراء ما إىل احلنفي الفقه آثار نقتفي أن لنا ميكن األخري القسم ويف

 أكثر وإّن خراسان، دائرة يف موجوٌد األدبي تراثنا من الكثري أن كما. ُيْسٍر بكّل
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. اليمن يف يتوفَّر واملعتزلي الزيدي الرتاث أن كما والشام، العراق يف الرجالي تراثنا

 إحصاء على والعمل أضيق، دوائر على التعّرف لنا ميكن الرتتيب هذا وعلى

 . فيها املخطوطات

 أن لنا ميكن املخطوطات من الكبرية اجملموعة هذه دراسة خالل من إنه

 من الفكر ازدهار وأسباب العلم، تطّور مسار بشأن املعلومات من مزيٍد إىل نتوّصل

 . أخرى جهٍة من ضعفنا نقاط على نتعرَّف وأن جهٍة،

 

هـ، 1315فصل حول عشق آباد، مقتبس من خمطوطة يعود تارخيها إىل شهر شوال من عام 

 ــــــ م1897املوافق لشهر مارس من عام 

 عليها عثرت خمطوطًة للضيوف أقّدم أن وأوّد. (1)«آباد عشق» مدينة يف اآلن حنن

 املعلومات بعض على وتشتمل اإلصفهانية، األسر لبعض ملكّيتها تعود جمموعة ضمن

 . «آباد عشق» مدينة حول

إن هذه املخطوطة عبارٌة عن رحلة لشخٍص إيراني قام بها يف شوال من عام 

م، أي الشهر الذي حنن فيه اآلن. وقد 1898هـ، املوافق لشهر مارس من عام 1315

انطلقت الرحلة من مدينة إصفهان باجتاه مدينة مشهد، ومنها إىل نقطة اجلمارك على 

، «شهر نو»، ومن هناك إىل «عشق آباد»احلدود اإليرانية الرتكستانية، وبعدها إىل 

، ومنها إىل إسطنبول، «باكو»ليصعد من هناك على منت سفينة متَّجهة إىل مدينة 

 ليتَّجه منها إىل أداء فريضة احلّج. 

بوسائط النقل املتعارفة،  «عشق آباد»إن هذه الرحلة اليت متَّْت إىل مدينة 

البحر والسفن. ومن الواضح أن  تواصلت من هناك بواسطة القطار، ثّم على منت

املسافر العادي ال ميكنه التعرُّف على كّل شيٍء بدّقة وتدوينه أثناء جتواله، ولكنه 

على كّل حال يعمل على رصد ما يراه بشكٍل يومي، ويضبطه كتابًة. وميكن هلذه 

انت املعلومات أن تكون قيِّمًة من وجهة نظر الباحث واحملّقق. ويف هذا اجملال مهما ك

معلوماتنا بشأن التاريخ كبرية، أو مهما امتلكنا من الوثائق يف هذا الشأن، ميكن 

لبعض املعلومات، ولو يف إطار تدوين رحلٍة، أن تكون قيِّمًة بالنسبة لنا، مهما كانت 
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 بعض املعلومات الواردة فيها ناقصًة أو خاطئة. ]مالحظة: العناوين منتخبٌة من قبلنا[. 

 

  ــــــ بالوصول إىل تركستان، واخلروج منهاالقسم اخلاّص 

 بعد ،[شوال] شهر من والعاشر االنطالق،[ يوم من] الثامن اخلميس يوم حتركنا

 آخر يف الواقعة اجلمركية النقطة باجتاه النهار، طلوع من ساعتني من يقرب ما

 يف تقع اليت ،[روسية] أرس يف اجلمركية النقطة إىل نصل وبعدها اإليرانية، األراضي

 كامل قطعنا وقد. فراسخ أربعة مسافة هناك إىل «درآباد» ومن أرس، أراضي بداية

 بعض يف بعضهما من تقرتبان كانتا اجلبلني قاعدتي أن إاّل جبلني، بني ما املسافة

 ذلك بعد القاعدتان تأخذ ثّم طويل، بدهليٍز أشبه الطريق يكون حّتى املراحل،

 هناك كان ما وكّل. األمكنة هذه يف النهر لذلك وجود من هناك يكن ومل. بالتباعد

[ اجلبلي السرو] األرس شجر كان. السماء عنان إىل مرتفعة شاهقة جبال عن عبارة

 إىل يعود ما منها وكان. بأسرها اجلبال غّطت حّتى بكثرٍة، اجلبال تلك يف ينمو

 دائمة أشجاٌر وهي. جّدًا الصغري منها وكان القدم، يف الضاربة السحيقة األزمنة

 سريعة نارها وكانت. والسنديان السرو: مثل الشتاء، فصل يف حّتى اخلضرة،

 تصبح حّتى النرجيلة رأس على تضعها أن وما تسَوّد، حّتى حترتق أن فما اخلمود،

 ال إنها: يقال. واحلّدادين الصاغة إىل بالنسبة عالية جودة ذات وهي. واحدة دفعًة سوداء

 يف اخلشب أغلب وإّن. للتلغراف أعمدة منها ُيتَّخذ لكي جيِّدٌة وهي. األرض يف تبلى

 هذه يف العثور ميكن: أيضًا ويقال. النوع هذا من هو «آباد عشق» إىل النواحي هذه

 غاية يف وهو اليد، معصم حبجم ،[ريواس] الريباس من جيِّدة أنواع على اجلبال

 . كبري وزٍن على حيتوي وال احلموضة،

. والغرابة الصعوبة غاية يف إليه والطرق اإليرانية، احلدود على املنزل هذا يقع

 سفح من أفعى مثل يلتوي اجلبل، عرب طريٍق شّق مّت وقد. اجلبال عرب ميّر وكّلها

 حّتى فاألعلى، األعلى املنتصف، من ويصعد منتصفه، إىل بالتدريج ليصل اجلبل،

 الوسط، حنو االحندار يف آخذًا ذلك بعد ليستمر القّمة، إىل املواطن بعض يف يصل

 يتّم حّتى دواليك وهكذا واألعلى، الوسط حنو ذلك بعد ليصعد السفح، إىل وصواًل
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 وإيابًا ذهابًا الطريق سلوك إىل أحيانًا تضطّر وقد وتكرارًا، مرارًا والنزول الصعود

 على تكون حتى مّرات، مخس أو أربع وحّتى ثالث، أو مرتني تبلغ قد مّرات، لعّدة

 . الصحيح الطريق

 مثل األسفل يف يزالون ال الذين أولئك يبدو اجلبل أعلى يف أكون وعندما

 الذي األمر. والفزع اخلوف من الكثري النفس يف يثري املشهد فكان السُّْحم، الغربان

 يزيد أو الطريق من الفرسخ من يقرب ما ومواصلة مّرات، عّدة الرتجُّل إىل اضطرني

 منحدر عند عربات ثالث أو عربتان لنا سقطت وقد. األقدام على َمْشيًا ذلك على

 الوصول من ميدان ُبْعد على لنا عربٌة تهاَوْت كما. أيضًا اخليول معها وسقطت اجلبل،

 فرتة، لذلك فتأخَّرنا! جبٌل هناك يكن ومل منبسطًة، كانت األرض أن مع املنزل، إىل

. غطاء على حتتوي تكن مل واليت احملطمة، العربة تلك إلصالح احلوذي فيها ساعدنا

 احلافظ وحده هو بأنه واإلميان غفلتنا، من اإلفاقة منا يريد اهلل أن إىل هنالك وتنّبهت

 عليكم مسيطرًا واخلوف الفزع كان كلما: يقول أّنه روعنا يف ألقى حيث واحلامي؛

 لتعلموا وشأنكم؛ وتركتكم أنفسكم إىل وكلتكم اطمأننتم وحيثما حفظتكم،

 . سواي حافظ ال أن

 آباد عشق من ،[روسية] أرس يد على شّقه بدأ قد امللتوي الطريق هذا إن: يقال

 يصل طريٍق بتعبيد جهته من «ملك حاجي» قام ثّم إيران، يف اجلمرك نقطة إىل ليصل

 فإنه حاٍل أّي وعلى. اهلل عند والعلُم. األمر هذا تعكس روايٌة وهناك. املكان هذا إىل

 فهو. بعينه يراه حّتى غرابته مدى يتصّور أن لشخٍص ميكن وال. وغريب عجيب طريٌق

 األخري الفرسخ إىل وصواًل والبطاح، والوديان اجلبال جيتاز حيث الشاكلة، هذه على

 بل منبسطة، بيداء هناك ومن. غيطة إىل نصل حيث ،«آباد عشق» إىل للوصول املتبقي

 من ويزيد العربات، حركة يسهِّل الذي األمر االنسيابي، االحندار من شيء على

 من اخلالية املنبسطة البيداء يف العربة ُحْسن أدركت وهناك. واندفاعتها سرعتها

 مذموٌم، هو بل احلالة، هذه غري يف مرحيًا الطريق يكون لن وإاّل واألزهار، الصقيع

 . احلركة تعيق اليت بالعقبات ومفعم
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 ــــــ وتفتيش بضائع املسافرينضبط التذاكر، 

 منزل هناك كان. بساعتني الغروب قبل اجلمارك نقطة بلغنا قد أننا اخلالصة

. الوعل بلحم هناك تزويدنا مّت فقد الفائدة؟ ما ولكْن. بارتياح شعرنا هلل احلمد. مريح

 يف تفلح أن دون الليل، أّول من متتاليات ساعات لثالث حتته النار أضرمنا وقد

 .بعيدًا فرميناه النصف، مقدار منه وبقي مضغه، من نتمكَّن مل حّتى ،إنضاجه

 التذاكر ألخذ اجلمرك؛ رئيس مندوب جاء للرحيل، ناأتهّي حيث الصباح، ويف

 عقله ورجاحة أدبه على كثريًا أثنى عودته وعند. رضا املريزا معه فبعثت وفحصها،

 من ساعٍة وبعد. القران دفع عن وأعفاني وأعفاه ،(2)قرانًا شخص كّل عن أخذ. وعطفه

 . آخر منزاًل قاصدين العربات ركبنا النهار طلوع

 ،[شوال] شهر من عشر واحلادي انطالقتنا، من التاسع اليوم اجلمعة، يوم

 بستة تقدَّر هناك إىل املسافة. «آباد عشق» إىل اإليرانية اجلمارك نقطة من حتّركنا

 وأقمنا هناك، إىل نذهب مل الروسية اجلمارك نقطة يف تأخَّرنا حيث ولكْن فراسخ،

 قطعنا أن فبعد. هناك ليلتنا بتنا حيث فراسخ، ثالثة مسافة على حديثًا َبَنْوه نزٍل يف

 عمارات طالعتنا ما وأّول. الروسية األراضي دخلنا النزل من فرسخ نصف مسافة

 اآلن ولكّنها هلم، جباية نقطة اّتخذوها قد السابق يف كانوا الروس أن يبدو روسية،

 اجلمرك نقطة إىل الفرسخ رأس على وصلنا حّتى املكان، ذلك فتجاوزنا. خالية

 إىل وما أدواتهم من وأثاثهم، أمتعتهم وأنزلوا بأمجعهم، الناس ونزل فنزلنا الروسية،

 لتفتيشها الروسي؛ اجلمرك رئيس وصول وانتظروا األرض، على ونشروها ذلك،

 رئيس جاء حّتى مثلهم، ننتظر وكّنا بدورنا، َحْذَوهم حَذْونا وقد. فيها والبحث

 يفتشون عناصره فكان ثيابه، مثل ثيابًا يرتدي إيراني شخٌص معه وكان اجلمرك،

 مشمولة بضاعة كّل يعزلون وكانوا بعيٍد، من الوضع يراقب وهو واألدوات األثاث يف

 طلبوا ثّم. اجلمرك يشملها بضاعة أمتعتنا يف يكن مل هلل احلمد. اجلمركية للضريبة

 إيقافنا مّت وقد تقريبًا، ساعات بثالث الظهر قبل وصولنا كان. لفحصها التذاكر؛ مّنا

 الصحراء، ناحية رضا املريزا مع فتوجَّْهُت الظهر، صالة وقت حان حّتى وتأخرينا

 . التذاكر إلينا أعادوا حّتى ساعتني؛ مكثنا عودتنا وبعد. هناك وصلَّْينا
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 على الكبري الظلم ملن إنه. الغروب من ساعات ثالث قبل هناك من انطلقنا

 إيقافهم ويتّم الشاكلة، تلك على بضائعهم فتح يتّم حيث واحلجيج، الزائرين

 البحث غايتهم إن: يقولون. احلركة عن وإعاقتهم وتأخريهم االنتظار، على وإجبارهم

: يقولون. سيربيا إىل أرسلوه أحدهم بضاعة يف ترياقًا وجدوا وإْن والفريوزة، الرتياق عن

 زّيًا ترتدي منهم، سيدة فيهم ورأيت. معينة مّدًة الناس بإعاقة تقضي تقاليدهم إن

 ويبدو. النساء وَخْزنات الناس أثاث تفتيش على تشرف وهي جزمة، وتنتعل عسكريًا،

 والعّمال النّجارين بعض رأينا حيث العمارة، حديث كان اجلمركي املوقع هذا أن

 وجيري عجٍل، على بنيت اليت العمارات بعض هناك كان وقد. عملهم يف منهمكني

 عريضة بّوابة ذات منخفضة، جدران أربع أّواًل تبلغ. رفيع ماء خيط جوارها إىل

 باب وهلا أيضًا، مدّورة وهي العمارة، هذه ُيشبه ما إىل ذلك بعد تذهب ثّم ومنخفضة،

 هناك باب كّل وعلى منه، خترج مماثل باٌب ليقابلك منه، تلج ومنخفض عريض

 وكان النهار، يف يناورون اجلنود من عدٌد إمرته وحتت سيفًا، حيمل واقف، حارس

 طعامًا ليكون الصحراء؛ تلك من جاّف علف مجع مّت وقد حصان، منهم واحد لكّل

 إيرانية وديوك دجاٌج هناك وكان األصناف، مجيع من محامًا هناك ورأيت. خليلهم

 . البّط من الكثري هناك كان كما شامية، أو وهندية

 أثناء ويف. ساعات بثالث الغروب قبل املكان ذلك غادرنا إننا: القول خالصة

 باللون منتصفه صبغوا حجرًا الطريق جانب على نصبوا خطوات، بعد وعلى املسري،

: قيل. اإلفرجني باخلط شيئًا عليه وكتبوا أسود، لون األصفر اللون وحول األصفر،

 ونصف فرسخ، ربع مسافة على وضعت حيث املسافات، فواصل على للداللة إنه

 واحد، ارتفاٍع على ومستقيمة عالية التلغراف خشبات كانت كما. وفرسخ فرسخ،

 أرقام إىل تشري إنها: البعض قال مضمونه، أفهم مل شيٌء كتب منها واحد كّل وعلى

 الطرق تلك من جبلية، طرقًا األوقات أغلب يف سلكنا املسري هذا ويف. األعمدة

 جبٌل هناك كان يسارنا، وعلى مييننا على كانا اللذين اجلبلني إىل ومضافًا امللتوية،

 عند برجية عالمة على يشتمل كان وكأّنه طويلة، زمنية لفرتٍة أمامنا ميتّد شاهق

 صعودًا مشينا وقد والضباب، بالغيوم اجلبل هذا أعلى ُحِجب وقد. خطوات بضعة كّل
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 اجلبال هذه وكانت. أخرى مّرًة لنصعد منه ننزل وكنا الغيوم، تلك يف دخلنا حّتى

 . بأمجعها خمضّرًة بها احمليطة واألراضي

 من أيام بعد: يقال. خضرة تزداد األرض كانت آباد عشق من اقرتبنا كّلما

 منتصف إىل الكأل ارتفاع ويبلغ ومزدهرة، خضراء واألودية اجلبال هذه تصبح العيد

 ال: يقولون. واألقاحي األزهار أنواع مجيع على العثور باإلمكان وسيغدو اإلنسان،

 العلف هذا ونفس. واجلمال احلسن هذا مثل على ونضرة خضرة رياٌض إيران يف يوجد

 ال وحيث. يابسًا الشتاء يف هلا يعلفونه رطبًا الصيف يف للماشية طعامًا ُيتَّخذ الذي

 . التنب يف شّحًا جتد واسع نطاق على هنا الزراعة الناس ميارس

 بينما روسي، شخٌص مقّدمتها يف جلس جندي عربة صادفنا الطريق أثناء ويف

 .للضحك مثريًا املشهد كان. العربة داخل بعري هناك كان

 النُُّزل هذا كان. «الساخن املاء» امسه إن: قيل ُنُزل، إىل وصلنا الغروب قبل

 قليل ماٌء منها يفور حفرٌة أسفله يف جباًل، تواجه منه خترج وعندما. مكتمل نصف

 من منه للشرب يصلح ما ميتحون وكانوا. اجلملة يف املرارة من شيٍء على وطعمه جّدًا،

 عن أخذوا وقد. تربيز أتراك من شخصني مع اقتسمناها حجرٍة يف الليل أمضينا. البئر

 اإليرانية، بالنقود هناك التعامل يتّم ال. املنام على أجرة (3)شاهيات عشرة شخص كّل

 . أيضًا للروس وقبور مساكن هناك وكان. بها يتعاملون ما نادرًا إنهم أو

 مع ،[شوال] شهر من عشر والثاني انطالقتنا،[ أيام عاشر] التاسع السبت، يوم

 عنها تفصلنا اليت املسافة وكانت. «آباد عشق» باجتاه االنطالق بدأنا الشمس بزوغ

 طّوح جبلي طريق عن عبارة املسافة هذه نصف على يزيد ما وكان. فراسخ بثالثة تقدر

 املناطق هذه يف والوديان اجلبال أن فارق مع السابقة، الطرق: مثل ونزواًل، صعودًا بنا

 يف أنفسنا وجدنا واحد بفرسٍخ «آباد عشق» إىل الوصول وقبل. خضرة أشّد كانت

 خمضّرة كانت الطقس برودة من الرغم وعلى منبسطة، وأودية مراتع أحضان

 الروس من وفرسانًا جنودًا صادفنا فرسخ نصف مسافة وعلى. بهيج بشكٍل ومزدهرة

. الرؤية يستحّق املشهد كان. املوسيقي الَعْزف وقع على الصحراء يف قوتهم يستعرضون

 زّيًا يرتدون اجلنود مجيع وكان أفواج، مخسة أو أربعة حدود يف العساكر عدد كان
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 إليها ُشّدت وقد بيضاء، ظهر حقيبة خلفه حيمل منهم واحد كّل وكان موّحدًا،

 كل وكان واحد، لون ذات مطوية سدارة منهم واحد كّل كتف وعلى نبيذ، زجاجة

. اخلّيالة من الكثري مشاهدة باإلمكان وكان الساق، طويلة جزمًة ينتعل منهم واحد

 يرتدي اجلميع وكان. الرتك من خّيالة فوج بينهم ومن جمموعات، عّدة على وكانوا

 يف منهم يتميَّزوا مل الروس رعايا من كانوا الذين الرتك وحّتى املوّحد، الزّي ذات

 عليهم، بدا الذي واهلوان الذّل خالل من ومتيِّزهم تعرفهم كْنَت ذلك ومع امللبس،

 ... الروس من رقيٌب منهم عشرة كّل على وكان

 

 ــــــ عشق آباد

 بئر إىل وصلنا مّدة وبعد. اجُلْند حجرات إىل وصلنا املدينة أبنية بلغنا عندما

 زمن منذ حفرها بدأوا قد بئٌر إنها: قالوا. املنارة ُيشبه ما عليها وضع حيث مسّقفة،

 املاء يتدّفق سوف وعندها له، قرار ال الذي مائها مصدر إىل للوصول متطّورة؛ بآالت

 بل ،(4)مناط ألف مثانني اللحظة تلك حّتى حفرها على أنفقوا وقد النافورة،: مثل منها

 ألف أربعني ختصيص ضرورة قدَّروا وقد املاء، مصدر إىل يصلوا ومل ذلك، من أكثر

 . املطلوبة النتيجة إىل للوصول آخر؛ مناط

. ورائعة أنيقة عمارت من هلا يا. والشوارع السكنية املنازل إىل وصلنا هناك ومن

 البيوت وكانت فرسخ، لربع متتّد وأشجار حدائق ويساره الطريق ميني على كان

 مسافة على الطريق كان. قلعة على املدينة حتتوي ال. احلدائق تلك يف قائمة واملساكن

 ميدان املدينة يتوّسط. منتهاه وحّتى بدايته من الشاكلة، هذه على فرسخ نصف

 شوارع وللمدينة والنظافة، األناقة غاية يف جتارية حماّل حميطه على تقوم كبري،

 اليمني عن طرق إىل الشوارع تتفرَّع خطوات بضعة كّل وبعد. جّدًا وعريضة طويلة

 الدكاكني جلميع. الطرفني كال على للغاية مجيلة دكاكني مجيعها ويف والشمال،

 يف احِلْرص غاية حريصون وأصحابها النصف، حّتى مزجَّجة وعريضة كبرية أبواب

 . واجهاتها يف مجيل خشيّب تأطري على أغلبها وحيتوي مقّدمتها، وكنس تنظيفها، أمر

 وحتتوي واليسار، اليمني على صغرية حجرية ماء ساقية على شارع كّل حيتوي
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 املدينة يف كان. زجاجية بشبابيك الشارع على تطّل حجرات على البيوت أغلب

 غاية يف مسجٌد املدينة يف وكان. اإلنشاء قيد أخرى وكنيسة ثالثة، أو كنيستان

 أوصى وقد النصف، سوى منه يكتمل ومل حديثًا، بناؤه مّت وقد واجلمال، الروعة

 اآلخر هو مجاعة، إماُم وهلم به، باشروا ما وهو هناك، يقيمون الذين األتراك ببنائه

 وقد. البابيني مّحام: بينها ومن. مجيلة مّحامات املدينة يف وهناك. أيضًا األتراك من

 جملّرد ـ؛ هناك البقالة اآلن ميارس الذي ـ اإلصفهاني جواد املشهدي برفقة قصدناه

 امليالني، تقي حممد احلاج بناية يف منزلنا كان. بالثناء جديرًا لنظافته كان. الفرجة

 على حتتوي اليت العليا، احلجرات من واحدٍة يف أقمنا[. العقيدة] شيخي إنه: ُيقال الذي

 هناك يوجد ال: يقولون. امليدان وسط يف النُُّزل هذا يقع. والسوق الشارع على مطّل باب

 إن: يقال. للماء وخمزن مّحاٍم على النُُّزل هذا يشتمل كما. النُُّزل هذا من أفضل ُنُزل

 وكلُّ فيها، بناء أيُّ هناك يكن مل ذلك وقبل عامًا، عشر مثانية إىل يعود املدينة بناء

 من وبيوتًا خيامًا هناك أقاموا أن لألتراك سبق. الكأل فيها ينبت بيداٌء هناك كان ما

 جاء ثّم. فرسخني مسافة على من املياه وجيلبون اجلت، بزراعة واشتغلوا القصب،

. احلني ذلك منذ املدينة وبنوا رعاياهم، من وجعلوهم منهم، املكان وأخذوا الروس،

 املائية، القنوات من املزيد حلفر جديدة مشاريع وهناك للماء، قنوات أربع حاليًا توجد

 . السكنية الوحدات من املزيد وبناء

 

  ــــــ مدينة ُكْفٍر عجيبة!

 السّني، ففيهم واملذاهب؛ واألديان األعراق خمتلف من خليٌط فهم سكانها أما

 األصليون، السكان فهم احلال، بطبيعة الروس إىل باإلضافة عشري، واالثين

 بعضهم جتنُّب إىل منهم سعٍي إىل ُيشري ما هناك وليس. ببعض بعضه ممتزٌج واجلميع

 بهم، االختالط عن يتورَّْعَن وال الرجال،: مثل سافرات، الروسيات النساء خترج. لبعض

 فروض هلنَّ الرجال يقدِّم بل الطرقات، يف املشي عند رجاهلنَّ على يتقدَّْمَن ما وغالبًا

 برفقة إاّل منهنَّ الواحدة خترج ال. والشراء البيع مهمة عاتقهنَّ على تقع. والطاعة السمع

 رجل يف امرأٌة طمَعْت فإْن. أيديهنَّ على كالبهنَّ حيمْلَن َمْن منهنَّ وهناك كلبها،
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 يف يضاجعها الرجل كان إذا بل االعرتاض، حقَّ زوجها ميلك أن دون معها، اصطحَبْته

 هذه كانت. به يقومان ما على االحتجاج أو الدخول على الزَّْوج جيرؤ ال اجملاورة الغرفة

 مع يغتسلون الرجال كان. حمذورًا أو قبحًا فيها يَرْوا أن دون وأعرافهم، تقاليدهم هي

 ! عجيبة ُكْفٍر مدينة من هلا يا واحد، مّحاٍم يف النساء

 الراحة وسائل جبميع يتمتَّعون فهم. أطرافها مجيع من النعمة عليهم متَّْت وقد

 هو ما يوجد ال الذي القمح، لباب من ـ املثال سبيل على ـ خبزهم فطحني. والرفاه

 متوفِّرة والنقود غالية، عندهم البضائع مجيع ولكّن العامل، يف منه جودًة أكثر

 الدروب، مجيع يف تردُّدها ينقطع ال الطرقات، يف ببعضها متَّصلة والعربات. بكثرٍة

 اليت األصوات بسبب النَّْوم ميكن ال. الصباح إىل املساء ومن املساء، وحّتى الصباح منذ

 رأيت. واخلشبية احلديدية[ الَعَربات] اخليول من الكثري وهناك. الَعَربات حتدثها

 أن وما ـ، الفوالذ أو احلديد من كانت ورمبا ـ منها واحدًة اعتلى قد كان شخصًا

 ال كثرية، تفاصيل وهناك. فجأًة األنظار عن غاب حّتى مسرعة حركًة رجله حرَّك

 . األوراق استهالك سوى ذكرها من فائدة

 البالد هذه مجيع من أفضل اجلهات مجيع من بالدنا أرى زلُت ال حال كّل وعلى

 وطهارته عبادته على حيافظ أن للَمْرء أمكن فحيثما. الظاهرة أناقتها رغم الكافرة،

 . هؤالء أّيام من يوٍم ألف مئة الفضل يف يفوق حياته من واحدًا يومًا فإّن ونقائه

 بدأت االثنني ليلة ويف. «آباد عشق» يف بقينا[ شوال من] عشر الثالث األحد يوم

 الرحال، شددنا بساعتني الصباح طلوع وبعد. الثلج من نتفًا تهطل الصبح قرابة السماء

 . مسرينا لنواصل وانطلقنا؛

 

  ــــــ باحلافلة ]القطار[ «عشق آباد»االنطالق من 

 مّت النهار، طلوع من أكثر أو ساعتني بعد ،[شوال من] عشر الرابع االثنني، يوم

. القطار من نزلنا أن بعد َعَربة، يف بدورنا وصعدنا القطار، من وبضائعنا أثاثنا إنزال

 حتتوي الغرفة تلك وكانت. كبرية غرفٍة يف احلّجاج مجيع وضع مّت األمر بداية ويف

 كّل تزويد مّت ثّم. بأمره منشغاًل الكّل وكان. والشرب األكل أدوات مجيع على
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 بعض هناك وكان. القطار عند قلياًل شيئًا وتأخرنا للذهاب، بتذكرة منا شخٍص

 القطار، غرف من واحدة يف الرابعة الساعة إىل ومكثنا السماء، من يهطل الذي الثلج

 أو روسيًا تضّم مل أنها اخلطب يهوِّن الذي ولكّن حااًل، أسوئها بني من تبدو اليت

 إىل باالستعداد لإليذان األوىل: مّرات لثالث صفرٍي صوت ينطلق. املذهب عن خارجًا

 يكون لن الثالثة الصافرة انطالق وبعد. لالنطالق والثالثة للصعود؛ والثانية االنطالق؛

 عليه تعيَّن اللحاق أراد وإذا هناك، سيبقى شخص ختلَّف فإْن أبدًا، توقٍُّف من هناك

 . متنه على والسفر انطالقته، وانتظار آخر، قطاٍر إىل تذكرته دفع

 الفرد جيلس حيث منها، خرٌي هو ما تصوُّر ميكن ال جيِّدة، نقٍل واسطة القطار

 وأبواب داخلها، يف النار تضطرم مدفأة الغرفة يتوسط إذ ومضيئة؛ دافئة غرفة يف

 من اخلارجي الفضاء مشاهدة للمرء ميكن زجاج وعليها الغلق، حمكمة الغرفة

 مخسة يقطع حيث سرعته، بأقصى يسري والقطار هذا امَلَديات، أبعد إىل خالهلا

 خيلف أن دون طوياًل الطريق من منزاًل يطوي الواحدة، الساعة يف سّتة إىل فراسخ

 ميكنك. والطني والصقيع والثلج الربد من حمميٌّ هو كما االهتزاز، من الكثري

 النرجيلة، وتدخني الشاي، ارتشاف من شيء، بكّل ـ داخله يف وأنت ـ القيام

 . واملطالعة القراءة أو النوم، يف واالستغراق

 عمدنا حّتى[ احملطة] املنزل إىل وصلنا أن وما وضوء، على كنُت الوقت أّول يف

 بإعداد وبدأنا السماور، يف النار أضرمنا ثّم. الصالة وأقْمُت القبلة، اجتاه حتديد إىل

 الكريم، القرآن من جزءًا وتلْوُت مّرات، عّدة النرجيلة ودّخنا الشاي، تناولنا. الشاي

 من واحلّجاج احلمالت قادة مع كّنا. السََّحر وقت إىل عميقًا نومًا الليل يف ومْنُت

 . ممتعًا وقتًا معهم وقضينا واحدة، غرفٍة يف سبزوار

 احملطات بعض يف القطار يتوقَّف ال. عامرة مدينٍة على حمطة كّل حتتوي

 وصلنا. طريقه يواصل ثّم الوقود، أو باملياه، التزّود لغاية وذلك دقائق؛ عشر من ألكثر

 األبنية كانت مدينٍة إىل وصلنا ثّم! املوصل مدينة إنها: قيل. األبنية مجيلة مدينة إىل

 القطار وقف[. كذا] أرباط غزل هنا. وأكثر أفضل فيها العمارة وكانت أمجل، فيها

 املنازل كانت. السبب معرفة دون كاملة، ساعًة وقوفه استمّر فقد أطول، مّدًة هناك



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ ربيع وصيف  43ـ  42ــ السنة احلادية عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

393 

 دائمًا تقع كانت. والبهاء واألناقة النظافة غاية يف وهي روسية، بأمجعها البلدة هذه يف

 من بيٍت كّل باب على مضيء مصباٌح هناك كان املساء ويف الرحيل، عند يسارنا على

 هذه إن: قيل. ضوئه حتت الناس من عدٌد يتحلَّق مصباٌح طريقه وعلى البيوت، تلك

 تكثر اليمني وعلى. فيها البيوت ميتلكون يزالون وال. للرتك منازل كانت البوادي

 مل اليمني وعلى جبٌل، هناك كان اجمليء عند الشمال جهة وعلى. واخليام البيوت

 إسرتآباد من الناحية تلك وإن. إسرتآباد جبل هو هذا إن: لنا قالوا. جبٌل هناك يكن

 األتراك بيد كانت فقد الناحية هذه وأما اإليرانية، احلدود ضمن تقع وشاهرود

 . الروس لسيطرة خاضعٌة فهي اآلن أما سابقًا،

 مشهد مدينة إىل العودة يف يؤّدي كان سلكناه الذي الطريق فإن احلقيقة ويف

 أو كراسنودسك]= «نو شهر» مدينة من منزل مسافة على الصباح، ويف. املقدَّسة

 جهة من مشاهدته لنا أمكن حيث ،[مازندران] القلزم حبر إىل وصلنا ،[باشي تركمن

 سفح امتداد على فراسخ، بضعة فسلكنا جبٌل، هناك كان اليمني وعلى اليسار،

 املسافة تفصل: قالوا. «نو شهر» مدينة إىل وصلنا حّتى البحر، ذلك وساحل اجلبل ذلك

 . وليلة يوٍم يف طويناها ولكّننا منزاًل، وأربعني مخسة[ «نو شهر» إىل] «آباد عشق» من

 

 ــــــ على ساحل حبر مازندران، وركوب السفينة «شهر نو»

 النهار، طلوع من ساعتني قرابة بعد ،[شوال] من عشر اخلامس الثالثاء، يوم

 ذلك بعد آلت وقد قريًة، أمرها أّول يف املدينة هذه كانت. «نو شهر» مدينة إىل وصلنا

 على املدينة هذه تقع. جديدة مدينًة أنقاضها على الروس أقام سنتني ومنذ. اخلراب إىل

 غرار على مجيلة وأبنية شوارع على حتتوي وهي. القلزم حبر ساحل وعلى اجلبل، سفح

 باردًا الطقس كان. منها قريبة وإّنما كثرتها، مثل على ليست ولكّنها ،«آباد عشق»

 حوائجنا وأنزلنا نزلنا أن وبعد. أيضًا غائمًة السماء وكانت النسيم، من شيء مع جّدًا،

 بتجديد وقْمُت. النرجيلة بتدخني وقمنا الشاي، تناولنا حيث املقهى، إىل توجَّهنا

 . هناك وضوئي

 سفينة، منت على صعدنا الظهر وقبيل. السفن مرسى حيث إىل توجَّْهنا ثّم
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 واحدة غرفٍة على وحتتوي البضائع، من الكثري حتمل كانت. سيِّئة سفينًة وكانت

 وقد. القطن بأكياس مشحونًا السفينة عنرب وكان. هلم مكانًا الروس منها اتَّخذ

 مؤخَّر إىل توجَّهنا فقد حنن أما. الغرفة تلك أمام السفينة مقدَّم يف السبزواريون استقر

 السفينة من املوضع ذلك وكان. القطن أكياس على هناك لنستقر ،[122] السفينة

 اهتزاز وكان. السفينة منت على يتنقَّلون ما نادرًا الروس كان! مقدَّمها من أفضل

 ملثل النفس يوطِّن أن احلمالت قادة مع يتورط َمْن كّل وعلى. أقّل املؤخَّرة يف السفينة

 املفضَّلة األماكن على للحصول يكفي منا تقاضوه الذي املبلغ أّن حني يف األمور، هذه

 . السفينة من

 ووقْفُت السفينة، منت على القبلة اجتاه بتحديد الظهر أّول يف قْمُت باختصاٍر

 أشرقت وقد سيئًا، اجلّو يكن مل. الكريم القرآن من جزءًا تلْوُت ثّم للصالة،

. هادئًة جتري والسفينة ساكنًا، البحر وكان رياٍح، من هناك يكن ومل الشمس،

 طعم كان هناك، الشاي إلعداد الروسي؛ املقهى إىل الشاي ركوة رضا املريزا أخذ

 .ارتشفناه وقد. جّدًا سائغًا الشاي

 

 

الهوامش
                                                      

 

 



 

 

 يف السقيفةموقع الغدير 
 

 د. نعمة اهلل صفري فروشاني

 حسن الهاشميترجمة: 

 

  ــــــ عابرة على شبهات الغدير إطاللٌة

لقد مّت طرح الكثري من الشبهات على طول التاريخ بشأن واقعة الغدير، 

 .×وتوظيفها يف إثبات إمامة وخالفة اإلمام علي

 وميكن تقسيم جمموع هذه الشبهات إىل جمموعتني: 

 أـ الشبهات اليت اعتمدت خمتلف القرائن إلنكار وقوع هذا األمر. 

ب ـ الشبهات اليت اعرتفت بوقوع احلادثة، ولكّنها ناقشت يف داللتها على 

 . (1)الوالية املنصوصة، من خالل توظيف املسائل األدبية والقرائن األخرى

اية االستناد يبدو أن من بني األركان اهلاّمة لكلتا هاتني الشبهتني عدم رو

حادثة الغدير يف السقيفة وما تالها؛ إذ لو كان أصحاب السقيفة، إىل الواسع 

وكذلك عموم أهل املدينة املنّورة ـ األعّم من األنصار واملهاجرين ـ، قد شهدوا واقعة 

جتمُّع للمسلمني يف  أّواًلالغدير، أو استفادوا منها الوالية املنصوصة، ملا كان هناك 

، |ليت ُعقدت من أجل التداول يف أمر اخلالفة وتعيني خليفة لرسول اهللالسقيفة ا

: كان جيب يف احلّد األدنى أن يقوم عدٌد من الصحابة ـ ولو القليل منهم ـ وثانيًا

يف ذلك اليوم، وبذلك يتّم الوقوف  ×ليستندوا إىل حديث الغدير والبيعة لإلمام علّي

 ديث اخلطري. بوجه الذين مترَّدوا على صريح ذلك احل

                                                      
|
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وتزداد هذه الشبهة قّوًة إذا أخذنا بنظر االعتبار الفرتة الزمنية الفاصلة بني 

هـ( وإقامة اجتماع السقيفة )الذي 10حادثة الغدير )يف الثامن عشر من ذي احلّجة عام 

، يف الثاني عشر |حدث، طبقًا ملشهور أهل السّنة الذين أرَّخوا رحيل النيب األكرم

( يومًا؛ أو طبقًا ملشهور الشيعة، الذي أرَّخ 84هـ(، حيث تقّدر بـ )11ول عاممن ربيع األ

رحيل النيب وانتقاله إىل الرفيق األعلى يف الثامن والعشرين من شهر صفر، حيث تقدَّر 

 ( يومًا تقريبًا. 70الفرتة الزمنية بني واقعة الغدير واجتماع السقيفة حبوالي )

ايًة على مثل هذه األهمِّية وهذا التواتر بذلك وعلى طول التاريخ مل نشهد رو

املعنى اخلاّص ُيسارع إىل جتاهلها أو نسيانها ضمن هذه الفرتة القصرية، رغم 

 خطورتها، وال يتّم االستناد أو اإلشارة إليها أبدًا. 

 

 ــــــ اخلطوة األوىل: التعريف بواقعة الغدير

وقراءة املسار التارخيي للكتابة حول إن نظرًة عابرة إىل املصادر املتقدِّمة، 

الغدير من خالل تلك املصادر، جتعلنا ندرك أن الكتابة بشأن الغدير مل حْتَظ 

باالهتمام بوصفها موضوعًا مستقالًّ يف القرون اإلسالمية األوىل، حبيث تثبت هذه 

، النصوص أن القرن اهلجري األول مل يشهد أثرًا وكتابًا مستقالًّ يف هذا اخلصوص

أما القرن اهلجري الثاني فلم يشهد غري كتاٍب واحد يف هذا املوضوع، وقد تاله القرن 

اهلجري الثالث ليكشف عن كتابني يف هذا اجملال، أما القرن اهلجري الرابع فقد 

 . (2)متخَّض عن عشرة كتب يف هذا الشأن

آخر،  إاّل أن هذا الكالم ال يعين القول بعدم وجود حديث الغدير يف أّي نصٍّ

ومل يتّم االحتجاج به أو اإلشارة له يف احلّد األدنى يف النصوص واملصادر األخرى 

بشكٍل ضمين؛ إذ يف هذه القرون نفسها جند إشارات إىل هذه الواقعة اهلاّمة واخلطرية 

؛ والكتب الشيعية الروائية، مثل: (3)يف املصادر التارخيية، من قبيل: تاريخ اليعقوبي

يف نهاية القرن اهلجري األّول، أو بداية القرن اهلجري  (4)بن قيس اهلالليكتاب ُسَلْيم 

؛ وبعض الكتب (7)؛ واخلصال، للشيخ الصدوق(6)؛ والكايف، للكليين(5)الثاني

، األمر الذي يرفع من درجة (8)احلديثية املعتربة عند أهل السّنة، من قبيل: مسند أمحد
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 . االطمئنان بصدور هذا احلديث بشكٍل أكرب

إاّل أن األمر الذي جيب عدم الغفلة عنه هو أن هذه الواقعة على طول التاريخ 

الشيعي قد شهدت تراكمًا متزايدًا وتضخيمًا يف الكتب الروائية الشيعية عرب 

القرون، حبيث إننا لو أجرينا مقارنًة بني مصدٍر يتحدَّث عن هذه الواقعة يف القرن 

اج، للطربسي ـ وبني مصدٍر يف القرن اهلجري اهلجري السادس ـ من قبيل: االحتج

األول، املتمثِّل بكتاب ُسَلْيم بن قيس اهلاللي، سندرك حجم االختالف الواضح 

م والكبري بينهما، حبيث ال ميكن حّتى للتمسُّك بعنصر التقّية أن يشكِّل مربِّرًا لعد

ُسَلْيم بن قيس قد ؛ وذلك ألن كتابًا من قبيل: كتاب ذكر هذه الواقعة بتلك التفاصيل

جتاوز يف وضوحه وصراحته مجيع اخلطوط احُلْمر، وكّسر مجيع حواجز التقّية، 

راصدًا بوضوٍح تاّم مجيع املسائل التارخيية وغري التارخيية لصاحل الشيعة، حبيث ُيَعّد 

 ما أضيف إليها يف القرون التالية من قبيل: األمور املستهلكة. 

لتضخيم تعود يف أسبابها إىل النزعة الباطنية لدى ويبدو أن ظاهرة الرتاكم وا

الشيعة، الذين يسعون إىل إثبات هذه الواقعة وتظهريها بألواٍن صارخة؛ بغية إثبات 

، حيث جتاوزوا من أجل ذلك احلدود التارخيية والروائية املتعارفة. ×إمامة اإلمام علي

وثاقة ال لالّتصال فيها، أو  ومن خالل إضافة بعض املسائل التارخيية؛ بوثائق ال وجود

رواتها حّتى يف األروقة العلمية الشيعية أو القواعد الرجالية املعروفة عندهم، حتوَّلت ل

 هذه الواقعة لتالمس حدود األساطري اخلارقة. 

وعلى الرغم من جناح هذا املسار يف جتسيد آلّيته االستبطانية على مدى قروٍن، 

اجلماهري، إاّل أنه، خالفًا للمراحل املتقدِّمة، ومتكنت من استقطاب الكثري من 

حيث كان املخالفون يكتفون مبجّرد اإلشارة العابرة إىل اختالق هذه التقارير، بدأ 

املخالفون يف املرحلة املعاصرة يناقشون آحاد النصوص، ويدرسونها جبدِّية أكرب، 

 وإثبات عدم واقعّيتها بكّل وضوح وبساطة. 

زعة حّتى إىل بعض األروقة الشيعية املعاصرة، حبيث وقد تسللت هذه الن

خصَّص بعض املؤلِّفني املعاصرين من أصحاب النزعة التجديدية من الشيعة كتبًا 

مستقّلة يف تناول هذه الواقعة. وقد شكَّكوا فيها ـ من خالل ذكر الشبهات التارخيية 
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 . (9)ـ بداللة هذه الواقعة على الوالية املنصوصة

أ بهذه احلقيقة القائلة بأن تلك األمور اليت أدَّْت يف العصور املاضية وهنا نفاج

إىل تعزيز وتقوية إميان الشيعة أخذت تؤّدي يف املرحلة الراهنة ـ من خالل االهتمام 

بالدراسات التارخيية والروائية املنهجية ـ إىل زعزعة إميان الشيعة بهذه الواقعة. وبعبارٍة 

مارسوا دور الكّحال يف تزيني أهداب هذه الواقعة بزعمهم، أخرى: إن الرواة الذين 

وإْن أظهروا براعًة يف تزيني هذه الواقعة عرب قروٍن طويلة، إاّل أن عملهم قد ارتدَّ يف 

املرحلة الراهنة ليتسبَّب يف إصابة هذه الواقعة بالَعَمى، األمر الذي يستدعي مضاعفة 

 ن هذه الشبهات. جهود املؤمنني بها؛ لإلجابة املنهجية ع

فعلى سبيل املثال: بيان تفاصيل من قبيل: احلشود البالغ عددها مئة وعشرين 

ألفًا، واإلقامة يف مفرتق الطرق الذي يقع فيه موضع الغدير، وخطبة النيّب 

يف هذه املناسبة، واليت تستغرق العديد من الصفحات، ومبايعة اجلميع  |األكرم

باخلالفة، ومل يشّذ عن بيعته حّتى النساء الالئي باَيْعَنه بوضع أيديهنَّ  ×لإلمام علّي

، وما إىل ذلك من التفاصيل اليت (10)يف طست ماء وضع اإلمام علّي يده يف طرفه اآلخر

ُأضيفت عرب األزمنة والقرون إىل أصل الواقعة بأسانيد غري معتربة، حبيث ُيعترب إثباتها 

املعروفة واملقبولة يف علم احلديث واملصادر التارخيية يف من خالل الطرق والقواعد 

 غاية اإلشكال والتعقيد. 

ففي ما يتعلَّق مبفرتق الطرق، الذي يتّم التأكيد والرتكيز عليه كثريًا، 

بوصفه املوضع الذي شهد حديث الغدير ـ على سبيل املثال ـ، ميكن الوقوف عنده 

جغرافية، حيث سنرى أن اليمن تقع إىل  بكّل بساطٍة من خالل احلصول على خارطٍة

اجلنوب من مّكة، واملدينة املنوَّرة يف مشاهلا، مّما يعين أن قافلة حجيج اليمن تنفصل 

عن قافلة النيّب من مّكة نفسها، وال تواكبها يف منطلقه حنو املدينة مشااًل. وهكذا 

أهل العراق(، حيث  األمر بالنسبة إىل املواقيت األخرى، من قبيل: ذات عرق )ميقات

 يقع قبل اجُلْحفة والغدير. 

ألفًا أو  120وهكذا األمر بالنسبة إىل التأكيد على عدد احلشود البالغ 

، حيث تسلَّل إىل املصادر منذ القرن اهلجري السادس فما بعده، فإّن هذا (11)يزيدون
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ت، وعدم العدد، باإلضافة إىل عدم انسجامه وتناغمه مع عدد املسلمني يف ذلك الوق

خطبة  |القدرة على تصوُّر مثل هذا االجتماع احلاشد، وإلقاء النيّب األكرم

يف تلك احلشود، دون ذكر كيفّية حصوهلا، وكذلك ذكر أمساء  (12)تفصيلية

املعيدين )الذين كانوا يكرِّرون خطبة رسول اهلل؛ كي يسمعها منهم َمْن ال يستطيع 

ن االستيعاب. فإّن مثل هذا التأكيد ال يصّب مساع صوت رسول اهلل(، جيعلها بعيدًة ع

، بل قد يضّر بهم، ويعطي مساحًة وهامشًا أوسع (13)لغري مصلحة الشيعة فَحْسب

للمخالفني يف تشكيكهم بأصل حدوث الواقعة، دون أن يتمكَّن الشيعة من اإلجابة 

 عن هذا النوع من الغمز واللمز. 

ر املضّخمة يف هذه الواقعة حبيث ال وباختصاٍر جيب القول: إن وضع هذه التقاري

توازي ما يشبهها من الروايات األقوى منها يف إثبات حكٍم ندبّي يستند إليه الفقهاء يف 

 علم الفقه. 

من هنا يبدو أن اخلطوة األوىل اليت جيب اّتخاذها يف هذا الشأن تكمن يف 

من بني ركام استخراج التقارير الصحيحة، واليت ميكن الدفاع عنها، وإثباتها، 

التقارير الواردة بشأن الغدير، واّتخاذها مرتاسًا منيعًا، والتحصُّن وراءه يف الدفاع عن 

 حياض اإلمامة والعقيدة. 

من هنا نشاهد بعض املتكلِّمني من ذوي النظرة الثاقبة والعارفني باملنحى 

ملخالفني؛ التارخيي والزمين، من أمثال: الشيخ املفيد، بداًل من الوقوف يف وجه ا

استنادًا إىل هذه اإلضافات التكحيلية، يصرف ِهمَّته إىل داللة هذه الواقعة، فألَّف 

 . «رسالة يف معنى امَلْوىل» :مقاالت ورسائل من قبيل

إن الذي حيتاج إليه الشيعة يف ما يتعلَّق بواقعة الغدير هو إثبات أصل الوالية 

املنصوصة، واليت ال دخل فيها حلضور عدٍد يبلغ مئًة وعشرين ألف نسمة، فحّتى لو 

كان عدد من شهد الواقعة ُعْشر هذه الكمِّية أو أدنى من ذلك كان ذلك كافيًا يف 

 إثبات هذه الوالية. 

، الذي (14)الرتكيز على تقارير من قبيل: مسند أمحد بن حنبل من هنا جيدر

استند فيه إىل هذه الرواية اليت ال تشتمل على إشارٍة إىل هذا العدد الكبري من 
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اليت استند فيها إىل واقعة الغدير، من خالل  ×اجلماهري، واحتجاجات اإلمام علّي

والية املنصوصة من هذه الرتكيز على لفظ امَلْوىل؛ كي نتمكَّن من استنباط ال

 الواقعة. 

ورمبا من هنا أمكن لنا اإلشارة إىل أن اّدعاء التواتر بالنسبة إىل حديث الغدير 

مل يستند إىل اجلانب األسطوري من هذه الواقعة، وأّن باإلمكان إثبات التواتر يف حال 

 بل. القول بهذا االّدعاء يف حدود النّص والتقرير املذكور من قبل أمحد بن حن

 

  ــــــ اخلطوة الثانية: االهتمام بالدراسات الفرعية

يبدو أن التقارير التارخيية البحتة ال تستطيع يف بعض املوارد إيصالنا إىل حتليٍل 

تارخيي منهجي وصحيح؛ وذلك لوجود بعض احللقات املفقودة، اليت ال ميكن 

اكتشافها إاّل من خالل االلتفات إىل حتليل النّص، الذي ال ميكن الوصول إليه أحيانًا 

 إاّل من خالل الدراسات الفرعية. 

ويف هذا اإلطار ـ وخاّصة عندما يكون احلديث بشأن رّدة فعل جمتمٍع ما على 

من املسائل ـ متّس احلاجة إىل االستفادة من معطيات علم االجتماع، وال سيَّما  مسألٍة

 علم االجتماع التارخيي. 

فعلى سبيل املثال: إن االلتفات إىل بعض النقاط التالية توصل الباحث إىل هذه 

إىل الناس بتلك الطريقة، بوصفه خليفًة من  ×القائلة بأن تعريف اإلمام علّي النتيجة

، كان عماًل خمالفًا لُعْرف اجملتمع يف شبه جزيرة العرب |قبل النيّب األكرم

آنذاك، حبيث كان من الطبيعّي أن نشهد ردود فعٍل من ِقَبل الغالبية على خالف إرادة 

 ة إرادة اهلل سبحانه وتعاىل.النيّب، اليت هي من وجهة نظر الشيع

 وميكن بيان تلك النقاط على النحو التالي: 

، كان الناس يف |ـ قبل تأسيس الدولة يف املدينة على يد النيّب األكرم1

املدن واحلواضر الكربى يف مركز شبه اجلزيرة العربية )احلجاز( والبوادي احمليطة 

 بها يعيشون حتت األنظمة القبلية. 

ظام كان التقدُّم يف صفاٍت من قبيل: الكرم، والتواضع، ويف هذا الن
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والشجاعة، والثبات، والصرب، وما إىل ذلك من السجايا، هي املعيار واملالك يف اختيار 

، ومل يُكْن حيّق لشيخ القبيلة أن خيتار على الناس واحدًا من أبنائه أو أحد (15)الزعيم

 أمرهم. أفراد قبيلته؛ ليكون قائدًا ورئيسًا يتوّلى 

ومن هنا يتَّضح أن تعيني اإلمام واخلليفة من خالل النّص والتصريح من قبل 

 القائد والرئيس السابق مل يكن أمرًا معهودًا أو معروفًا بني الناس يف ذلك الوقت. 

هو الشخص األّول الذي أقام مؤّسسة باسم الدولة  |ـ كان النيّب األكرم2

ك الدولة تتجاوز النظام القبلي، فلم تكن منسوبًة يف شبه اجلزيرة العربية، وكانت تل

من احلواضر. وبعبارٍة أخرى: إن الناس مل  من القبائل، أو أّي حاضرٍة إىل أّي قبيلٍة

قائدًا هلم بوصفه من قريش، أو املنتسبني إىل بين هاشم،  |خيتاروا النيّب األكرم

ل واملدن والبوادي إىل وإّنما الذي دعاهم إىل ذلك، ومجع الناس من خمتلف القبائ

بوصفه قائدًا ورئيسًا  |االخنراط ضمن منظومٍة واحدة، واختيار النيّب األكرم

يتجاوز القبيلة، هو إميانهم بأّنه نيبٌّ مرَسٌل من قبل اهلل، ويعتربون تأسيس الدولة من 

 قبله أمرًا إهلّيًا، من هنا مل ُيْبُدوا معارضًة تستحّق الذِّْكر. 

ن تقتصر هذه الرؤية )أي االرتباط بالسماء( من وجهة نظرهم ومن الطبيعي أ

، وال تصدق على خلفائه. كما كان الكثري من الناس |على شخص رسول اهلل

يَرْون يف تشكيل الدولة اليت تتجاوز النظام القبلي، حّتى من قبل الشخص الذي يعرِّفه 

، خمالفًا لآللية املألوفة يف اختيار القائد، وكانوا يقفون بوجه هذه |النيّب األكرم

 العملية غري املألوفة بشّدٍة. 

ـ بعد فتح مّكة، يف العام اهلجري التاسع، شهد املسار الكّمي للمسلمني 3

منعطفًا كبريًا، وأخذ الناس ـ بعد أن رَأْوا زوال َسْطوة قريش وشوكتها وهيمنتها ـ 

عام »سالم زرافات زرافات، حبيث أطلق على العام اهلجري التاسع اسم يدخلون يف اإل

، مبعنى )العام الذي بدأ الناس فيه يعتنقون اإلسالم على شكل هيئات «الوفود

 ومجاعات(. 

َبْيَد أنه ال ُبدَّ يف الوقت نفسه من التفريق بني املسلمني على املستوى الكيفي، 

أسلم من بعد الفتح؛ ألن الكثري من الذين أسلموا من بني َمْن أسلم من قبل الفتح وَمْن 
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بعد الفتح إّنما أسلموا خوفًا أو طمعًا، ومل يكن اإلسالم قد ترسَّخ يف نفوسهم 

 وقلوبهم، ولذلك مل يكونوا يتعبَّدون أو يلتزمون بالتعاليم اإلسالمية، أو يتقيَّدون بها. 

ثنا الراهن عندما نلتزم بالتقرير وإّنما تتجّلى فائدة هذه املسألة بالنسبة إىل حب

القائل: إن النيب بعد مناسك حّجة الوداع صحبه ـ باإلضافة إىل مخسة آالف من أهل 

 . (16)املدينة املنّورة ـ مخسة آالف أخرى من أهل مّكة املكرَّمة

من هنا جيب أن ال يذهب بنا التصوُّر إىل اعتبار مجيع املسلمني ـ عند اإلعالن 

يف غدير خّم ـ على درجٍة واحدة  |من قبل النيّب األكرم ×ام علّيعن خالفة اإلم

من اإلميان الكامل بأوامر النيب وتعاليمه، ونفس املستوى من االستعداد للتضحية، 

 وتقبُّل مجيع تعاليمه وكلماته وتوصياته. 

ـ هناك احتماٌل أن يكون بعض أفراد قبيلة قريش، وال سيَّما من الذين أظهروا 4

إىل إمامة اإلمام علّي ومسألة  |م حديثًا، يذهبون إىل أن دعوة النيّب األكرماإلسال

اخلالفة ُتَعّد يف سياق ما كان منه يف اإلعالن سابقًا عن نبّوته من التنافس القبلي بني 

 بين هاشم وسائر قبائل قريش. 

قبال وهذه اجلماعة مل َتِجْد اجلرأة من نفسها على معارضة نبوَّته؛ بالنظر إىل إ

بعد تعيني اإلمام  مالناس عليه، وتعاقدهم على محايته كما حيمون أبناءهم، ولكنَّه

لواء اخلالف  واورفع ،بوصفه خليفًة له من بني بين هاشم جاهروا باالعرتاض ×علّي

بشكٍل صريح، معتمدين يف ذلك على الدعامة القبلية املألوفة واملعمول بها يف شبه 

 اجلزيرة العربية. 

أمكن اعتبار الكلمة اليت صرَّح بها اخلليفة الثاني عمر بن اخلطاب،  ورمبا

بعد ذلك بسنواٍت طويلة، لعبد اهلل بن عباس تعبريًا عّما مل يكن باإلمكان قوله يف 

 . (17)«ة واخلالفةقومكم كرهوا أن جتتمع لكم النبّو إّن»حينها، حيث قال: 

كانت من بني املسائل األخرى اليت  ×ـ كما أن مسألة صغر سّن اإلمام علّي5

خلقت مشكلًة جملتمع ذلك العصر يف ما يتعلَّق باملوافقة على تولِّيه مقاليد احلكم 

 والسلطة. 

ويف هذا الشأن يكفي أن ندرك أن اجملتمع اجلاهلي كان قد اشرتط للدخول 



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ ربيع وصيف  43ـ  42ــ السنة احلادية عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

403 

ني( يف عضوّية دار الندوة )الذي كان له حكم جملس الشورى بالنسبة إىل املكِّي

 . (18)بعض الشروط، وكان من أهّمها: إمتام املرشَّح أربعني سنة

وقد كانت هذه املسألة من الوضوح واملوضوعية، حبيث استند إليها فيما بعد 

أو ابن  ×أشخاٌص من أمثال: عمر بن اخلطاب كثريًا، يف حماوراتهم مع اإلمام علّي

 . (19)عباس

وهو أحد املهاجرين، وقد لعب دورًا حموريًا يف وامللفت أن أبا ُعَبْيدة بن اجلّراح ـ 

يا ابن عّم، إنك »بعد فرتة من بيعة أبي بكر:  ×قضية السقيفة ـ قال لإلمام علّي

. ثّم (20)«َحَدث السّن، وهؤالء مشيخة قومك، ليس لك مثل جتربتهم ومعرفتهم باألمور...

ونسبه ومصاهرته  يصري بعد ذلك إىل االعرتاف بفضله ودينه وعلمه وفهمه وسابقته

، ناصحًا إّياه بعدم االستعجال، وترك احلكم ألبي بكر، حّتى إذا |لرسول اهلل

 من التجربة، آلت إليه اخلالفة بشكٍل طبيعي.  تقدَّم يف السّن، وحصل على مزيٍد

 

 ــــــ اخلطوة الثالثة: االستفادة من التحليالت التارخيية املنهجية

رخيية املنهجية العمل على مراجعة النصوص إن املراد من التحليالت التا

والتقارير التارخيية ذات الصلة بهذه القضية، لنفتح من خالهلا َنَفقًا يؤّدي بنا إىل 

أحداث ما خلف كواليسها؛ لكي نكون بذلك قد خطونا خطواٍت كبرية على طريق 

 ية: كشف احللقات املفقودة. ويف هذا السياق جيدر االلتفات إىل املوارد التال

 

  ــــــ ×ـ موقف الناس من استخالف اإلمام علّي1

قد يتصوَّر البعض انطالقًا من بعض التصّورات املسبقة ـ غري املستندة إىل 

، وال سيَّما يف |كان يف عهد النيب األكرم ×احلقائق والوقائع ـ أن اإلمام علي

باالزدياد؛ بالنظر إىل وصايا السنوات األخرية من حياته، يتمتَّع بشعبيٍة واسعة، وآخذة 

إاّل أن التدقيق يف بعض التقارير التارخيية يثبت  .النيّب ودعوته عاّمة الناس إىل ذلك

 عكس ذلك. 

قد  ×ويف هذا السياق ال ُبدَّ من االلتفات ـ قبل كّل شيٍء ـ إىل أن اإلمام علّي
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ُحد، كما قتل الكثري َوَتر العرب بعد أن قتل كبار قادة قريش يف معارك مثل: َبْدر وُأ

من كبار زعماء القبائل األخرى يف معارك كربى، مثل: ُحَنْين، يف حني مل َيِرْد تقرير 

أو نصٌّ مفرد عن قتل واحد من قريش أو سائر القبائل العربية األخرى على يد أبي 

بكر أو عمر بن اخلّطاب أو عثمان بن عّفان. وهذا يؤّدي بطبيعة احلال إىل أن تنظر 

 نظرًة سلبية.  ×يش وسائر القبائل العربية األخرى إىل اإلمام علّيقر

كما ال ُبدَّ هنا من االلتفات أيضًا إىل أن العالقات بني مّكة واملدينة قد ارتفعت 

وتريتها بعد فتح مّكة، وزادت اهلجرة إىل املدينة املنّورة، وتوثَّقت العالقات بني 

حديثًا منهم، وكذلك العرب الذين أسلموا بعد  املسلمني األوائل من قريش وَمْن أسلم

الفتح، األمر الذي ترك تداعيات وتأثريات جديدة من ِقَبل املسلمني حديثًا على سائر 

، (21)التيارات املختلفة. وعلى الرغم من وجود الكثري من النصوص يف هذا الشأن

وبني اإلمام  ميكن لنا أن نكتفي مبقالة عثمان اليت قاهلا أثناء كالٍم وقع بينه

م منهم يوم بدر وقد قتلُت، كمكانت قريش ال حتّب ما أصنع إْن»؛ إذ قال له: ×علّي

 . (22)«وجوههم شنوف الذهب سبعني كأّن

إىل بين هاشم، ومصاهرته  ×ُيضاف إىل ذلك ـ كما تقدَّم ـ انتماء اإلمام علّي

واإلشادة بها على ، وكذلك الفضائل اليت حتّلى بها، وجاء ذكرها |النيّب األكرم

لسان رسول اهلل. كّل ذلك أثار َحَسد اآلخرين عليه، وال سيَّما قبيلة قريش، األمر 

من  ×الذي دعاها إىل مضاعفة اجلهود من أجل احليلولة دون متكُّن اإلمام علّي

 . (23)الوصول إىل احلكم والسلطة

ذا اإلطار ما واحلادثُة األخرى اليت جيب أن ال منّر عليها مرور الكرام يف ه

وجنود جيشه يف مستهل حّجة الوداع عند عودته من مهّمته يف  ×حدث بني اإلمام علّي

، حيث واجه اإلمام علّي أفراد جيشه بشّدٍة بعد أن |اليمن؛ كي يلتحق برسول اهلل

، حيث قام بعضهم بارتداء الثياب |تصرَّفوا بأموال الغنائم قبل إيصاهلا إىل النيّب

صابوها يف مجلة الغنائم. األمر الذي دعاهم إىل الشكوى منه عند الفاخرة اليت أ

أيُّها ». وقد أغضَبْت هذه الشكوى رسوَل اهلل، فخطب الناس قائاًل: |رسول اهلل

الناس، ال تشكوا علّيًا؛ فواهلِل، إّنه ألخشن يف ذات اهلل ]أو يف سبيل اهلل[ من أن 
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 . (24)«ىُيْشك

رمة من اإلمام علّي، وكذلك دعم وتأييد النيّب إّن هذا النوع من املواقف الصا

له، كان جيسِّد صورًة مصغَّرة ملا ستكون عليه األمور عندما يتوىل  |األكرم

اإلمام احلكم والسلطة. وهذا ما مل يكن يروق للكثري من الناس بطبيعة احلال، 

جهارًا، ولذلك فإنهم وإْن أحجموا عن تناول اإلمام علّي بالسوء من القول صراحًة و

 ولكّن ذلك مل مينعهم من العمل على احليلولة دون وصوله إىل السلطة. 
 

 ــــــ ـ التحليل التارخيي لآلية2

َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك َوِإْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ﴿قال تعاىل: 

(. ففي 67)املائدة:  ﴾النَّاِس ِإنَّ اهلَل اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن ِرَساَلَتُه َواهلُل َيْعِصُمَك ِمَن

لو دقَّقنا النظر  ،«آية اإلبالغ»هذه اآلية، اليت نزلت يف شأن حادثة الغدير، وُعرفت بـ 

يف فقرٍة منها فسوف حتّل بعض األحداث التارخيية الكامنة خلف الكواليس. وهذه 

 «العصمة». فإن التمعُّن يف كلميت ﴾النَّاِس َواهلُل َيْعِصُمَك ِمَن﴿: هي قوله تعاىل ةالفقر

يفتح الطريق إىل سرب احلقائق بشكٍل جيِّد. فمع االلتفات إىل احلقائق  «الناس»و

اخلارجية، حيث مل يسلم النيّب من شرور ألسنة الناس، بل وحّتى تعريض حياته 

االلتفات إىل أن مسألة خالفة اإلمام لالستهداف واخلطر من ِقَبل بعض الناس، ومع 

حفظ  «يعصمك»مل يتّم حسمها بعد، يتعزَّز احتمال أن يكون املراد من كلمة  ×علّي

من عملية اغتيال جسدي قد يتعرَّض هلا من قبل الناس، كما تدّل  |النيّب األكرم

على األفراد العادّيني، وهم الغالبية من العرب؛ إذ مع االلتفات إىل  «الناس»كلمة 

األكثرية اليت أسلَمْت حديثًا، ومالحظة القرائن اليت تقدَّم ذكرها، يتَّضح أن هذه 

، وكانت هناك ×األكثرية مل تكن منسجمًة مع الدعوة إىل خالفة اإلمام علّي

الناس ـ تستهدف شخص النيّب  خماوف جاّدة من حدوث مؤامرٍة كبرية ـ من قبل

 بعد رحيله.  ×إْن هو صرَّح بالدعوة إىل خالفة اإلمام علّي |األكرم
 

 ــــــ |ـ خطوات النيّب األكرم3

 ×لتثبيت دعائم إمامة اإلمام علّي |إن اخلطوات اليت اتَّخذها النيب األكرم
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كان على علٍم جبميع اجلهود اليت تقوم بها التيارات املخالفة يف  |تؤكِّد بوضوح أنه

 مواجهة هذه الغاية. 

وإن النصوص التارخيية والروائية تثبت أن ما قام به النيّب لرتسيخ دعائم إمامة 

مل تنحصر بواقعة الغدير وما بعدها، بل عمد النيّب األكرم ـ  ×وخالفة اإلمام علي

منذ بداية  ×العربي وردود أفعاله ـ إىل تثبيت خالفة عليٍّمن خالل معرفته للمجتمع 

الرسالة. والشواهد والنصوص والتقارير التارخيية والروايات املأثورة عن النيّب 

يف هذا الشأن كثريٌة، من قبيل: حديث يوم اإلنذار، وأحاديث الوصية،  |األكرم

الية، واهلداية، والعصمة، والوراثة، واخلالفة، واملنزلة، واإلمارة، واإلمامة، والو

والعلم، وحديث السفينة، وحديث الثِّْقلني، مّما يشكِّل جانبًا صغريًا من تلك اجلهود 

 . (25)اليت خلَّدها التاريخ

إاّل أن تشريح حادثتني هاّمتني يف الفاصلة الزمنية الواقعة بني واقعة الغدير 

 ×برتسيخ خالفة اإلمام علّي |وحادثة السقيفة يثبت لنا شّدة اهتمام النيّب األكرم

له، واّطالعه الواسع على ما كان ُيخطِّط له املخالفون. وهاتان احلادثتان هما: عقد 

يف ساعاته األخرية بكتابة وصّية  |اللواء جليش أسامة، ومطالبة النيّب األكرم

 تضمن للمسلمني النجاة وعدم االختالف. وإليك تفصيلهما على النحو التالي: 

 

  ــــــ أسامة أـ جيش

يف أحرج اللحظات من أيامه األخرية بتجهيز جيٍش  |لقد أمر النيّب األكرم

كبري، بقيادة شابٍّ يافع، هو أسامة بن زيد؛ ليتوجَّه إىل حيث فلسطني، اليت كانت 

 . (26)يف حينها متثِّل أبعد نقطة من حدود البالد اإلسالمية

ثبت أنها إّنما كانت تأتي يف سياق إن التشريح والتحليل الدقيق هلذه اخلطوة ي

 ؛ وذلك لألسباب التالية: ×ترسيخ دعائم خالفة اإلمام علّي

أـ مل يكن جتهيز اجليش يف تلك اللحظات احَلِرجة من حياة النيّب 

، وإخالء املدينة من جيشها، وإرساله إىل أبعد نقطة من الرقعة اجلغرافية |األكرم

ولة واحلكم؛ وذلك الحتمال أن يقوم املسلمون لإلسالم، على ما يبدو ملصلحة الد
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حديثًا من القبائل يف أطراف املدينة باالنقالب بعد رحيل النيّب، ويهدِّدوا كيان اجملتمع 

اإلسالمي، وال سيَّما أننا شهدنا حاالٍت من االنقالب على اإلسالم يف مناطق مثل: 

ظهر هناك الكثري من  اليمن، رغم أن النيّب كان ال يزال على قيد احلياة، حيث

الذين ادَّعوا النبّوة، من أمثال: أسود العنسي، وسجاح، وطليحة األسدي، واجتمع حول 

 . (27)من الناس، وأعلنوا االنفصال عن احلكومة املركزية يف املدينة املنوَّرة هؤالء عدٌد

وعليه فإّن الشيء الوحيد الذي ميكن أن يربِّر تلك اخلطوة اليت قام بها رسول 

يف تلك الظروف احَلِرجة واحلّساسة وجود مصلحٍة يف جتهيز ذلك اجليش  |اهلل

أقوى بكثرٍي من تلك األزمة، وقد متثَّلت تلك املصلحة األكرب يف إبعاد املنافسني 

 عن املدينة املنوَّرة.  ×واملعارضني خلالفة اإلمام علّي

لقيادة جيٍش  (28)عامًاب ـ مل يكن لتنصيب شابٍّ مل يتجاوز عمره الثمانية عشر 

، بل والدفاع (29)بهذا احلجم ـ وعدم االلتفات إىل اعرتاضات املعرتضني من الصحابة

عنه يف مواجهة طعن الطاعنني عليه ـ من تربيٍر سوى إبطال مفعول أهّم حّجٍة وذريعة بيد 

؛ إذ كانوا حيتّجون لذلك بصغر سّنه؛ وذلك ألّن ×املعارضني خلالفة اإلمام علّي

، من السابقة إىل ×مة بن زيد ـ كما ال خيفى ـ مل يكن يتمتَّع بصفات اإلمام علّيأسا

اإلسالم وشرف النسب والشجاعة والتدبري والتجربة؛ كما كان اإلمام علّي يف حينها 

 33يكرب أسامة خبمسة عشر عامًا تقريبًا، حيث كان له من العمر يف ذلك الوقت 

يف الكثري من  ×كان مقارنة أسامة باإلمام علّيسنة؛ مضافًا إىل أنه مل يكن باإلم

 الفضائل واخلصائص. 

وعليه فإن جتهيز جيش بهذا احلجم، وفيه كبار الصحابة ـ من أمثال: أبي 

، وإجبارهم على (30)بكر وعمر وأبي عبيدة بن اجلّراح ـ، وكبار املهاجرين واألنصار

ط بوضوح ذريعة هؤالء القوم الذين االمتثال إلمرة وقيادة شابٍّ يافع قليل التجربة، ُيسق

 لتولي اخلالفة.  ×تذرَّعوا لتربير معارضتهم بصغر سّن اإلمام علّي

ج ـ إن التدقيق يف تركيبة جيش أسامة ُيثبت أن مجيع الذين ُيحَتمل منهم 

كانوا ُمْلَزمني  (31)من كبار املهاجرين واألنصار ×االعرتاض على خالفة اإلمام علّي

. والذين تركوا معسكر اجليش، وعادوا إىل (32)اط يف هذا اجليشباحلضور واالخنر
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لعن »، واجههم الرسول بعبارته الشهرية: |املدينة؛ حبّجة القلق على حياة رسول اهلل

. ويف املقابل مل ينقل التاريخ لنا أيَّ نصٍّ أو وثيقة (33)«اهلل َمْن ختلَّف عن جيش أسامة

واحٍد من شيعته واملقرَّبني منه، من أمثال:  ، أو أيِّ×على وجوب مشاركة اإلمام علّي

عّمار بن ياسر، واملقداد بن األسود، وسلمان الفارسي، يف هذا اجليش، األمر الذي 

وأصحابه يف املدينة عند  ×يف حضور وتواجد اإلمام علّي |يعزِّز من رغبة النيّب

 أو اعرتاض.  رحيله؛ كي تكون املدينة حتت سيطرة اإلمام علّي، دون أيِّ خمالفٍة

 

 ــــــ وصيَّته |ب ـ احليلولة دون كتابة النيّب

، حيث شهد النيب |لقد وقعت هذه احلادثة يف أواخر حياة النيّب األكرم

، األمر الذي رفع من ×ازدياد حاالت اللغط واالعرتاض على خالفة اإلمام علّي

خماوفه على مستقبل أمَّته؛ فأمر بدواٍة وقلم ليكتب للمسلمني كتابًا يقطع الطريق 

 أمام أّي حماولٍة لالعتذار واالحتجاج، وحيول دون وقوع األّمة يف الضالل. 

إاّل أن املعارضني؛ حيث وجدوا يف هذا الطلب نقضًا ملا كانوا خيطِّطون له منذ 

سنوات ـ، احتشدوا وازدمحوا يف حجرة النيّب، وأثاروا اللغط يف أشهر ـ بل منذ 

حضرته، رغم اشتداد املرض عليه، واتَّهموه يف عقله، حّتى منعوه من كتابة ذلك 

 . (34)الكتاب وتلك الوصّية

وعلى الرغم من أّن النصوص التارخيية ال تذكر غري شخٍص واحد من الذين 

، غري أن طبيعة األمور ـ كما هو واضٌح ـ تثبت (35)عةحتدَّثوا بهذا الكالم يف تلك الواق

استحالة أن يقوم شخٌص واحد بهذا الدَّْور، وتكون له اجلرأة على مواجهة رسول 

واملخلصني من أصحابه، إاّل إذا كان مدعومًا بتّياٍر قوّي ومنظَّم ضارب  |اهلل

عبََّرْت بكلمة  بأطنابه بني املسلمني. من هنا يرتفع مستوى الوثوق بالنصوص اليت

 . (36)، دون تصريح بأمساء القائلني«قال»، بداًل من «قالوا»

 

 ــــــ النتيجة

يتَّضح مما تقدَّم أن الشيعة قد اهتّموا بواقعة الغدير منذ القرون األوىل من 
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اإلسالم. وقد استندوا إليها، واستشهدوا بها يف كتبهم. وإّن أقدم كتاب موجود من 

بني تلك الكتب هو كتاب ُسَلْيم بن قيس اهلاللي، فقد استند إىل هذه الواقعة يف 

 مواضع خمتلفة. 

وبعد مضّي قرون زاد االهتمام بهذه الواقعة، من خالل االهتمام بتدوين الكتب 

 ، حّتى شهد القرن اهلجري الرابع منعطفًا كبريًا يف هذا االجتاه. املفردة واملستقّلة

إاّل أن اآلفة اليت أصاَبْت هذه الواقعة عند تدوينها عرب القرون تتمثَّل يف 

اإلضافات والزيادات اليت ُأدخلت على هذه الواقعة، حيث نرى َذْرَوتها يف القرن اهلجري 

سي. إن هذا النوع من تدوين الوقائع وإْن للطرب ،«االحتجاج»السادس، ويف كتاب مثل: 

جنح يف إشباع العقيدة الشيعية حّد اإلختام، إاّل أّن االلتفات إىل اإلشكاالت املضمونية 

والسندية الواردة على هذه اإلضافات ُيْبطل إمكان االحتجاج بها؛ إذ إنها من جهٍة 

أخرى فإن أسانيد هذه ومن جهٍة  ؛تظهر هذه الواقعة وكأّنها أسطورٌة من األساطري

اإلضافات من الضعف حبيث ال تتمتَّع حّتى بإمكانّية إثباتها بالقواعد الرجالية 

 املعروفة حّتى بني الشيعة أنفسهم. 

وقد حالت دون سعي اجملتمع العلمي الشيعي للتعرُّض إىل هذه اإلضافات؛ 

شية من للكشف عن الصحيح وغري الصحيح منها، أسباٌب خمتلفة، من بينها: اخل

سراية نقد هذه اإلضافات إىل نقد أصل واقعة الغدير، األمر الذي زاد من متادي 

 البعض يف املبالغة يف هذه اإلضافات. 

ويف املرحلة املعاصرة سعى بعض املخالفني للشيعة، وبعض الناقدين من الشيعة، 

وقالوا بعدم إىل نقد هذه الواقعة، من خالل الدراسات اليت تبدو منهجيًة يف ظاهرها، 

 إمكان إثباتها حّتى طبقًا للقواعد الشيعية املعروفة.

وقد مّت إيراد الكثري من الشبهات على هذه الواقعة، حبيث ال ميكن حّتى 

للدراسات والتحقيقات اليت قام بها أمثال: العالمة األميين أن جتيب عن مجيع هذه 

إىل كتابه القيِّم، واالنتقاد  الشبهات؛ ألن بعض هذه الشبهات تأتي من خالل االستناد

 الذي ُوجِّه إليه من الناحية األسلوبية واملضمونية. 

من هنا تقتضي الضرورة إعادة دراسة وحتليل هذه الواقعة من خمتلف الزوايا، 
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من خالل توظيف األساليب التحليلية املعروفة، والبحث عن إجاباٍت جديدة عن 

 الستناد إىل واقعة الغدير يف قضية السقيفة. الشبهات احلديثة، ومن أهمِّها: عدم ا

واخلطوة األوىل يف هذا السياق تتمثَّل يف التنقيب يف تضاعيف الركام الكبري 

من النصوص اليت ترصد واقعة الغدير، والعمل على غربلتها، ومتييز الصحيح من 

تحصُّن بعد السقيم منها، باالستفادة من الدراسات الرجالية والروائية والتارخيية، وال

 ذلك خلف املطالب األصيلة وغري الدخيلة؛ للدفاع عن أصل هذه الواقعة. 

واالنتقال بعد ذلك إىل اخلطوات التالية، من خالل توظيف الدراسات الفرعية 

وقراءة ما بني السطور؛ وكذلك القراءات التارخيية، من طريق حتليل النصوص 

بوضوٍح إىل أسباب عدم االستناد إىل واقعة  املتوفِّرة، اليت ميكن التوصُّل من خالهلا

 الغدير يف اجتماع السقيفة. 

ونتيجة هذه الدراسات هي أن واقعة الغدير، بل كّل ما من شأنه أن يكون 

، بل حّتى النصوص غري الصرحية يف هذا الشأن، ×تنصيصًا على إمامة اإلمام علّي

ًة اجتماعية تارخيية ـ تواجه كانت ـ بااللتفات إىل دراسة طبيعة ذلك اجملتمع دراس

رفضًا قاطعًا من ِقَبل غالبية القبائل من قريش وغريها، ولذلك فقد بذلوا كّل جهدهم 

 .|من أجل منع حتقُّق هذه الغاية اإلهلية، وعدم إبالغها من قبل النيّب

وبطبيعة احلال فإن الكثري من التقارير اليت ترصد هذه النشاطات مل تِصْل 

، وال سيَّما يف |األسباب املعروفة، إاّل أن ردود أفعال النيب األكرم إلينا؛ ملختلف

خصوص ما يتعلَّق بكيفية جتهيز جيش أسامة، وسعيه إىل كتابة ذلك الكتاب الذي 

جنح املخالفون يف منعه من كتابته، ميكن أن يرفع جانبًا من الستار عن تلك األنشطة 

 احملمومة. 

ما عقدت على هامش الغدير، والعلم بإمكان من هنا يتَّضح أن السقيفة إّن

، مبعنى أن مجيع الذين حضروا |حتقُّق اخلّطة اإلهلية اليت دعا إليها النيّب األكرم

باخلالفة، إاّل أنهم  ×يف السقيفة كانوا يعلمون بالغدير والنّص فيه على اإلمام علّي

األنصار، ولذلك وجدوا يف ذلك ما خيالف مصاحل القبائل من قريش وغريها، وحّتى 

فإّنهم إمنا سارعوا إىل عقد االجتماع يف السقيفة لقطع الطريق أمام حتقُّق هذه الغاية، 



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ ربيع وصيف  43ـ  42ــ السنة احلادية عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

411 

وجتاهل النصوص الكثرية اليت صدرت عن رسول اهلل. وأخذت كلُّ واحدة من تلك 

اجلماعات تفكِّر بتغليب مصاحلها املختلفة يف االستيالء على منصب اخلالفة. ومل 

ّتى األنصار، حيث شهدوا املساعي واجلهود املبذولة من قبل املهاجرين يشّذ عن ذلك ح

يف سياق مصادرة اخلالفة ألنفسهم، ولكي ال يفوتهم نصيبهم من األمر سارعوا إىل 

عقد اجتماعهم، ومل يؤجِّلوا األمر إىل ما بعد جتهيز النيّب، ومل ينتظروا ُبْرء زعيمهم 

ن يف احلّد األدنى من رفع صوته باحلديث حني سعد بن ُعبادة من مرضه، أو أن يتمكَّ

احتدم اخلالف بني احلاضرين، فلم يتمكَّن من إيصال كلمته إىل أمساع حّتى أتباعه 

وأصحابه، فكانت الغلبة يف ذلك للجماعة املنافسة من تيار املهاجرين، بقيادة أبي 

 بكر بن أبي قحافة. 

ماعهم يف سقيفة بين ساعدة إن السبب األكرب وراء تعجيل األنصار عقد اجت

يعود إىل أنهم شهدوا يف هذه الفرتة القصرية، املمتّدة يف هذين الشهرين اللذين فصال 

بني واقعة الغدير واجتماع السقيفة، جهودًا متسارعة من قبل املهاجرين، وال سيَّما 

، ومل مينعهم ضعفه، من شّدة ما به من |أولئك الذين اجتمعوا يف بيت رسول اهلل

املرض والنزع، من التنازع يف حضرته، وبلغت بهم اجلرأة حدَّ منعه من كتابة وصيَّته 

 املصريية، واتِّهامه بأنه يهجر. 

وبذلك أدركوا أن الذين ميلكون اجلرأة للقيام مبا قاموا به والنيّب على قيد 

 هو أكرب بعد رحيله، من طريق َأْوىل. احلياة سيصدر عنهم؛ لتنفيذ خّطتهم، ما 

وعليه فبااللتفات إىل هذه النتائج كان من الطبيعّي أن ال يؤتى على ذكٍر 

لواقعة الغدير يف السقيفة؛ ألن السقيفة إّنما عقدت للحيلولة دون حتقيق مضمون 

 الغدير. وبكلمٍة أخرى: إن السقيفة إّنما كانت عملية انقالب على الغدير. 

يكون االستشهاد بواقعة الغدير من قبيل: الضرب يف اهلواء؛ ألن اإلمام وبذلك س

علّي وأصحابه قد أدركوا أن َمْن اجتمعوا يف السقيفة كانوا من العلم ببيعة الغدير 

حبيث يكون تذكريهم بها َضْربًا من حتصيل احلاصل. ومن هنا أدركوا أن 

نها إعادة الناس إىل صوابهم، حماججتهم حبديث الغدير لن ُيفضي إىل نتيجٍة من شأ

 وردعهم عّما كانوا بصدد فعله.
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 نسبة كتاب إىل احلسن بن موسى النوخبيت

 ةقراءٌة نقدّي

 

 د. حسن األنصاري

 مطر حسنترجمة: 

 

 Commentary) عنوان حتت راشد، مروان السيد قبل من كتاب نشر مؤخَّرًا مّت

on Aristotle "De generatione et corruption" حيث حيظى هذا الكتاب بأهّمية ،)

 جتعله مستحّقًا للبحث والدراسة.

 لنّص املؤّلف، جمهول كتاٍب لنّص وحتليل وتصحيح ترمجة احلقيقة يف وهو

 معروفتني خمطوطتني على اعتمادًا ألرسطوطاليس، ،«والفساد الكون» كتاب

 .أبدًا النّص هذا انتشار عدم رغم الشأن، هذا يف احملقِّقني إىل بالنسبة

 آثار فهرسة: بينها ومن ـ البيبليوغرافيا كتب بعض يف الكتاب هذا ُعرف وقد

 .سينا البن منسوبًا كتابًا بوصفه ـ( مهدوي حييى) الفقيد األستاذ ملؤلِّفه سينا، ابن

 نّص وتصحيح برتمجة قام والذي راشد، مروان األستاذ الكتاب هذا مؤلِّف أما

 استحالة بسببها اعتقد اليت األدلة بعض ساق قد فإنه مناسب، بشكٍل الكتاب هذا

 جديٌر ـ احلال بطبيعة ـ األمر وهذا. سينا ابن مؤلَّفات من الكتاب هذا يكون أن

 الكتاب هذا تضاعيف يف راشد مروان األستاذ حتليالت أن كما. والتحقيق بالبحث

 .أيضًا االهتمام تستحّق
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 يسوقها اليت للقرائن طبقًا ـ راشد مروان األستاذ أن يف تكمن املشكلة أن َبْيَد

 من وهو النوخبيت، موسى بن احلسن تأليف من الكتاب اعترب قد ـ الكتاب خامتة يف

 .اهلجريني الرابع القرن وبداية الثالث القرن نهاية يف الشيعة املتكلِّمني مشاهري

 من قريبًا عنوانًا حيمل للنوخبيت منسوب كتاب وجود ذلك على له دليل وأهّم

 على منهما أيٌّ يشتمل فال الكتاب هلذا حاليًا املتوفِّرتان املخطوطتان أما. العنوان هذا

 .بعيد من وال قريٍب من ال للنوخبيت، ذكر

 ومقارنتها الكتاب، مطالب لبعض قراءته خالل من ـ راشد األستاذ عمد وقد

 تأليف من هو الكتاب هذا بأن احلكم إىل ـ النوخبيت من املعروفة املسائل من بعدٍد

 تأليف من أنه على بنشره وقام الكتاب، غالف على ذلك كتب بل النوخبيت،

 .النوخبيت

 هناك يوجد ال احلقيقة يف بل. ذلك خالف يثبت النوخبيت من نعرفه الذي أن َبْيَد

 نسبة تبقى نعم،. النوخبيت إىل الكتاب هذا نسبة بصّحة االعتقاد إىل يدفعنا دليٍل من

 ميكن احلال وبطبيعة. جّدًا الضعيف االحتمال حنو على واردة النوخبيت إىل الكتاب

 .واليقني القطع حنو على فيها البّت ميكن ال ولكْن املسألة، هذه حبث

 ـ للنوخبيت الكتاب هذا بنسبة العتقاده طبقًا ـ راشد مروان األستاذ عمد وقد

 الفكرية واملشاكل والزمان، العصر صاحب اإلمام بغيبة ترتبط مسائل ذكر إىل

 وال متامًا، نظري وجهة من مرفوضٌة وهي. املرحلة تلك يف الشيعة هلا تعرَّض اليت

 ويف جهٍة، من بالنوخبتيني يتعلَّق ما يف نعرفها اليت الثابتة التارخيية املعطيات مع تنسجم

 .أخرى جهٍة من الصغرى الغيبة عصر يف واملتكلِّمني بالعلماء يتعلَّق ما

 اليت األدلة إىل تعرَّضنا الزمالء أحد مع بالتعاون اآلن عليها أعمل اليت املقالة ويف

 .بالتفصيل النوخبيت إىل الكتاب هذا نسبة تنكر

 إىل راشد مروان األستاذ عمد اإلجنليزية باللغة مؤخَّرًا صدر الذي الكتاب يف

 بوصفه وعرَّفه ألرسطوطاليس، ،«والفساد الكون» كتاب تلخيص يف نصٍّ نشر

 أو دليٍل ألّي وجود ال أنه ذكرنا أن لنا سبق ولكْن. النوخبيت موسى بن للحسن كتابًا

 وإن. النوخبيت موسى بن احلسن تأليف من هو الكتاب هذا بأن القول على ثابتة قرينة
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 هنا من املختلفة القرائن حتشيد إىل سعى ولذلك األمر، بهذا مقرٌّ نفسه راشد األستاذ

 موسى بن احلسن إىل الكتاب هذا نسبة يثبت لكي بالبحث؛ وتناوهلا وهناك،

 .النوخبيت

 والشكوك اإلشكاالت من اهلائل الكّم هذا وجود من الرغم على أنه وامللفت

 موسى بن احلسن اسم غالفه على حيمل النور إىل املطاف نهاية يف الكتاب خرج

 نسبة صّحة يف يشّك ال أنه الكتاب يف املؤلِّف ذكر وقد. له مؤلِّفًا بوصفه النوخبيت،

 ! النوخبيت إىل الكتاب هذا

 فهذا النوخبيت موسى بن احلسن إىل النّص هذا نسبة ثبتت لو حال أّي وعلى

 هذا أهمِّية من يرفع الذي األمر الفارابي، عصر على متقدِّم متكلِّم وجود يعين

 ُيْعَرف وكان للمحقِّقني، جمهولة تكن مل الكتاب هذا نسخ وكأّن االكتشاف،

 .سينا البن كتابًا بوصفه

: بينها ومن األساليب، مبختلف رؤيته إلثبات راشد مروان األستاذ متّسك لقد

 دَعْت اليت األسباب الكتاب هذا يف وقدَّم ،#العصر إمام غيبة بشأن جديدة نظرية

 اعتبار يؤكِّد الذي السبب لُيثبت والفلسفة؛ بالكالم االهتمام إىل الشيعة علماء

 .ألرسطوطاليس ،«والفساد الكون» لكتاب التلخيص هذا مؤلِّف هو النوخبيت

 مع إطالقًا ينسجم ال الشأن هذا يف راشد مروان األستاذ ذكره الذي أن َبْيَد

 .الغائب لإلمام الصغرى الغيبة عصر عن نعرفها اليت املعطيات

 وأترك واألمور، املطالب هذه من جانب بيان إىل أتعّرض سوف يلي ما ويف

 :تأليفه على أعمل آخر كتاب إىل بشأنها التفصيل

 تعريف إىل سعى راشد مروان األستاذ أن إىل التنويه من ُبدَّ ال: األّول األمر

 .أرسطوطاليس بفلسفة مغرمًا فيلسوفًا بوصفه النوخبيت

 وأكتفي. الكتاب ذلك إىل التفصيل حنيل وإمنا التفاصيل، يف هنا ندخل ولن

 مطَّلعًا عاملًا النوخبيت موسى بن احلسن كون يف شكٍّ أدنى وجود عدم إىل باإلشارة هنا

 .الرجالية املصادر تقارير من واضٌح وهذا. األرسطية الفلسفة على

 أرسطوطاليس مؤلَّفات وتراجم اإلغريقية، بالفلسفة العميقة معرفته تلوح كما
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 .منفصل بشكٍل إلينا وصلت اليت كتاباته من واضحًة وشروحها،

 بوصفه تعرِّفه املصادر تلك ذات أن عن نغفل ال أن نفسه الوقت يف علينا ولكْن

 ميكن ما وهذا. الفلسفة على الرّد يف كتبًا ألَّف وأنه الفلسفة، على مطَّلعًا متكلِّمًا

 نقله ما سيَّما وال الكتب، يف مبثوثة وصلتنا اليت الشذرات خالل من بوضوٍح استجالؤه

 .«والديانات اآلراء كتاب من املعتمد» كتابه يف املالمحي ابن

 الشيخ تالميذ وإن. ذلك على بوضوٍح تشهد املفقودة مؤلَّفاته عناوين أن كما

 هذا ذات كتبهم يف نقلوا شيخهم، على «والديانات اآلراء» كتاب قرأوا الذين املفيد،

 .النوخبيت بشأن احلكم

َبْيَد أن األستاذ مروان راشد عمد ـ يف سياق إثبات نسبة كتاب التلخيص إىل 

احلسن بن موسى النوخبيت ـ؛ من خالل بعض القرائن، إىل اعتبار آراء النوخبي هي آراء 

ثّم شخٍص شغوف بالفلسفة األرسطية. وامللفت أنه عثر على قرائن يف ذات الكتاب، 

 عمد إىل مقارنتها باآلراء املعروفة عن النوخبيت.

 أساسًا تشكِّل أن ميكن ال إنها: القرائن هذه من الكثري بشأن القول وميكن

 القرائن تكون وحيث. الضعيف االحتمال حنو على إاّل إليه، ذهب ما على لالستدالل

 ذات إىل بالتالي يعود جنده وحدها، كافيًة تكون وال التوضيح، من املزيد إىل حباجٍة

 أو املعتزلي، والكالم بالفلسفة االهتمام إىل النوخبيت دوافع بشأن العاّم إطاره

 .القناة هذه من املشكلة حّل إىل منه حماولٍة يف العلمني، هذين من مبزيٍج االهتمام

 النوخبيت، آراء بشأن يقوله ما أصل يف جوهرية شكوٌك هناك املوارد بعض ويف

 .آخر كتاٍب يف الشكوك تلك نبحث وسوف

 األربعة الطبائع نظرية بشأن قيل ما وهو منها، واحد مورٍد بذكر هنا ونكتفي

 ضمن آخر، موضٍع يف املسألة هذه حبثت أن لي سبق وقد. بغداد يف املعتزلة إىل املنسوبة

 وسوف العنكبوتية، الشبكة مواقع بعض على نشرته والذي ،«املطرفية» حول مقالة

. صحيحًا ليس النوخبيت إىل هنا نسب ما أّن وخالصته. أيضًا آخر كتاٍب يف أتناوله

: مثل شخصًا يدعو الذي السبب تربير معرض يف ـ راشد مروان األستاذ عمد فقد

 أكثر نظرية طرح إىل ـ األرسطية بالفلسفة التعلُّق إىل النوخبيت موسى بن احلسن



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ ربيع وصيف  43ـ  42ــ السنة احلادية عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

418 

 بوصفه ـ الشيعة أئّمة من األخري اإلمام غيبة حادثة بأن القول خالل من وذلك عمومية،

 النوخبتيني سيَّما وال بالشيعة، أدَّْت قد ـ الشيعة ومشروعية الدينية للمرجعية مصدرًا

 هلم وتوفِّر العصر، إمام غيبة تربير من متكِّنهم بديلة نظرّيٍة عن البحث إىل منهم،

 األستاذ نظر وجهة من ـ املخرج هذا متثَّل وقد. النظرية مشاكلهم من للخروج منفذًا

 .األرسطية الفلسفة وحّتى بل املعتزلي، الكالم حنو التوجه يف ـ راشد مروان

 يدعو الذي السبب عن واضحًا تفسريًا راشد مروان األستاذ يقدِّم ومل هذا،

 واحد، وقٍت يف األرسطية والفلسفة املعتزلي الكالم إىل فجأة التوجُّه إىل الشيعة علماء

 لكلٍّ وكان والكالمي، الفلسفي املذهبني هذين بني القائم العميق االختالف رغم

 .النوخبتيني عصر يف ومفسِّرون أتباع بغداد يف منهما

 وال أبعاده، جبميع صحيحًا يكون أن ميكن ال التحليل هذا أن الواضح ومن

 وما قبلها وما الصغرى الغيبة عصر يف اإلمامية الشيعة لبيئة املختلفة الوقائع مع ينسجم

 يعود املعتزلي الكالم على اإلمامية الشيعة وإقبال اهتمام ألن: أّواًل وذلك بعدها؛

 بآراء اإلمامية معرفة تعود حيث النوخبتيني، عصر من بكثري أقدم فرتٍة إىل جبذوره

(. هـ260)شاذان بن الفضل: بينهم ومن احلكم، بن هشام مدرسة تالميذ إىل املعتزلة

: بينهم ومن اليونان، فالسفة بآراء كاملة معرفة على شاذان بن الفضل كان كما

 فرتٍة إىل تعود فهي واملعرفة العالقة أصل هو املراد كان إذا وعليه. أرسطوطاليس

 الشيعة، أئّمة من األخري اإلمام غيبة مبسألة ربطها إىل يدعو ما هناك وليس أقدم،

 .الشأن هذا يف لإلمامية النظرية باملشاكل والتمّسك

 جديدًا أمرًا يكن مل النوخبتيني من عدٍد قبل من املعتزلة بتعاليم االهتمام إن ثم

 الشيعة بني العالقة ِقَدم أّن إىل باإلضافة. الغيبة حادثة بسبب عجٍل؛ على به قاموا

 اآلراء من عدٍد يف القريب الشََّبه وكذلك املعتزلة، من عدٍد مع والزيدية اإلمامية

 بعض قبل من اجلديد اإلقبال هذا أسباب أهّم من واحدًا ميثِّل ـ، نعلم كما ـ التوحيدية

: مثل شخصًا وإّن. اإلمامي التشّيع إىل االعتزال من وانتقاهلم اإلمامية، على املعتزلة

 بل النوخبيت، موسى بن للحسن معاصرًا يكون أن يصدف الذي ـ «الرازي قبة ابن»

 نبذ ثم املعتزلة، من األصل يف كان ـ نعلم كما به صلٍة على وكان قلياًل، منه وأكرب
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 وأساليب االعتزالية األفكار النتقال قناًة وشكَّل اإلمامية، مذهب واعتنق االعتزال،

 من بوضوٍح يلوح كما املعتزلة، إىل التوّجه وإن هذا،. اإلمامية إىل املعتزلة املتكلِّمني

 ما إىل مسارها بداية تعود ظاهرٌة ،«االنتصار» كتاب يف اخلّياط احلسن أبي عبارات

 إىل النوخبتيني إىل بالنسبة تعود كما اإلمامية، البيئة يف «االنتصار» كتاب تأليف قبل

 النوخبيت، سهل أبو خاله وهو منه، أهمِّية أكثر هو وَمْن موسى، بن احلسن قبل ما

 الذي ـ النوخبيت سهل أبا إن. االجتاه هذا إظهار إىل َمْياًل وأكثر منه أقدم كان حيث

 أو والسياسي االجتماعي املوقع ناحية من سواء موسى، بن احلسن على متقدِّمًا كان

 يف موسى بن احلسن مثل كان ـ ببغداد اإلمامي اجملتمع يف املذهبية الرؤية ناحية من

 فكان األخرى املسائل بعض إىل بالنسبة وأما آرائهم، من القليل يف املعتزلة موافقة

 عناوين خالل من الوضوح شديد احلال بطبيعة وهذا. املعتزلة مع الرأي يف خيتلف

 فقد ،«املقاالت أوائل»: ـ املثال سبيل على ـ ومنها املصادر، يف عنهما نقل وما كتبهما،

 بعضها يقوم جمالس هناك وكانت املعتزلة، من معاصريهم مع حماورات هلما كانت

 وأبي اجلبائي؛ علي أبي: أمثال من املعتزلة، مواجهة يف الكالمية املناظرات على

 الكالم على املطَّلعون يعلم اإلمامية الكالمية باملصادر يتعلق ما ويف. البلخي القاسم

 سهل أبو» بالتحديد منه املراد يكون جمرَّدًا النوخبيت اسم يذكر عندما أنه اإلمامي

 وكما. النوخبيت موسى بن احلسن دون األبرز، مصداقه هو يكون أو ،«النوخبيت

 وإن. النوخبتيني عصر قبل ما إىل يعود املعتزلة بآراء اإلمامية من عدٍد اهتمام فإّن سبق

 ألبي ،«االنتصار» كتاب من يتَّضح كما ـ يعود اإلمامية الشيعة بعض قبل من االهتمام

 العام حوالي إىل تارخيه يعود الذي االنتصار، تأليف قبل ما إىل ـ اخلياط احلسني

 وعددًا النوخبيت، سهل أبا تعين اخلّياط احلسني أبي إشارة تكون أن يبعد وال. هـ269

 ـ ولكنه. لنا بالنسبة جمهوٌل النوخبيت موسى بن احلسن والدة تاريخ إن. نظرائه من

 السابقة األعوام حدود يف العلمي ازدهاره ذروة يطوي كان ـ النجاشي لتصريح طبقًا

 بني ما حدَثْت قد وفاته فإن نعلم وكما بقليٍل، وبعده الثالث اهلجري القرن نهاية على

 موسى بن احلسن والدة أّن يرى راشد مروان األستاذ ولكّن. هـ310و 300 عامي

 يذكر أن دون سنة، وعشرين خبمسة الغيبة عصر بداية قبل ما إىل تعود النوخبيت
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 يف يولي ال الذي) النوخبيت سهل أبي وبني بينه ذلك يف خلط ورمبا ذلك، على دلياًل

 من ال إليه، ُيشري وال موسى، بن احلسن إىل باملقارنة له أهمِّية أيَّ كتابه مواضع مجيع

 عند النوخبيت موسى بن احلسن عمر بني مقارنة جيري أنه وامللفت(. بعيد من وال قريب

 25 حينها يف العمر من له كان حيث هـ،260 عام يف العسكري احلسن اإلمام رحيل

 حينها يف سنة 25 العمر من له كان حيث سقراط، وفاة عند أفالطون عمر وبني سنة،

 القرائن مجيع تشري بل التاريخ، هذا يف والدته على دليٌل يوجد ال حني يف هذا! أيضًا

 يكربه كان والذي موسى، بن احلسن خال النوخبيت، سهل أبا أن نعلم. خالفه إىل

 موسى بن احلسن ولد فقد احلال وبطبيعة. (1)هـ227 سنة إىل والدته تاريخ يعود سّنًا،

 ثابت» بـ( األّول اللقاء أنه ويبدو) لقائه عن يتحدَّث عندما وهو. بسنوات التاريخ هذا بعد

 قّرة بن ثابت أن املصادر يف املنقولة احلكاية تلك من ويّتضح ـ( هـ288 ـ هـ221)«قّرة بن

 الفرتة تلك يف كان بأنه يصرِّح ـ النوخبيت من بكثري سّنًا أكرب الفرتة تلك يف كان

 عام حدود يف النوخبيت موسى بن احلسن والدة افرتضنا إذا وحّتى. «السّن َحَدث» شابًا

 260 عامي بني ما حدث قد قّرة بن بثابت لقاؤه يكون أن جيب أكثر ال هـ250

 بالفلسفة النوخبيت موسى بن احلسن تعلُّق أن يّتضح األساس هذا وعلى. (2)هـ265و

 احلسن اإلمام رحيل أعقبت اليت الفرتة إىل يعود أن جيب الفلسفية للكتب واملرتمجني

 َحَدث شابٍّ سوى حينها يف يكن مل ثّم ومن. بقليٍل العصر إمام وغيبة العسكري

 الفلسفة قراءة على املبكرة الفرتة تلك يف الَعْزم يعقد أن بإمكانه يكن ومل السّن،

 .راشد مروان األستاذ يّدعي كما احملدَّدة، االسرتاتيجية الغاية هذه من انطالقًا

 اخلاص شقِّها يف سواٌء راشد، مروان األستاذ نظرية إىل نتوجَّه يلي ما ويف

 باهتمام املتعلِّق شقِّها يف أو املعتزلي، بالكالم واهتمامهم اإلمامية علماء بعالقة

 . بالفلسفة اإلمامية

 عصر من وأقدم أطول سابقٍة إىل تعود املعرفة هذه وأصول جذور أن وجدنا وقد

 اهتمامًا وآخرون شاذان بن والفضل احلكم بن هشام أبدى حيث وذلك الغيبة،

 االهتمام هذا أن رغم العربية، اللغة إىل الفلسفية النصوص وترمجة اليونانية، بالفلسفة

 عن يدافعون الذين املتكلِّمني منطلق من الفلسفة، هذه انتقاد إطار يف يأتي كان
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 .خمتلفة وفلسفية كالمية منظومات

 كما ـ فإنه أيضًا؛ النوخبيت موسى بن احلسن إىل بالنسبة األمر كان وهكذا

 آراء بعض لنقد مناسبة أداًة فيها وجد رمبا األرسطية بالفلسفة تأثُّره رغم ـ تقّدم

 يف فسواٌء كان، ومهما. املواضع من الكثري يف هلا انتقاداٌت بالفعل له وكان املعتزلة،

 الوحيد األمر بأنه قلنا إذا حّتى اإلمامية، بني الفلسفة أو بالكالم باالهتمام يتعلَّق ما

 األمر هلذا صلة ال أن الواضح من ،(3)هـ270 عام قبل وما هـ،260 عام بعد مبا املرتبط

 .العصر إمام بغيبة

 لغيبة اإلمامية وإدراك اهتمام أّن حقيقة إىل يلتفت مل راشد مروان األستاذ إن

 عبارة األمر يكن ومل تكاملية، ومسارات مراحل ومثرة حصيلة كان األخري اإلمام

. اإلمام َغْيبة إثر هـ،260 عام بعد مفاجئ، حنٍو على هلا توصَّلوا مباشرة إرهاصة عن

 بني اإلمجاع هذا مثل تبلور حّتى املسار، هذا على عقود ثالثة أو عقدان مضى فقد

 ال ولكّنها الفالسفة، ذهن عن تغيب قد املسألة وهذه. املسألة هذه بشأن اإلمامية

 هذه إن حال أّي وعلى. التشيُّع تاريخ يف املتخصِّصني ذاكرة عن تغيب أن ميكن

 قام واليت الشأن، هذا يف اإلمامية بني القائمة االختالفات خالل من واضحة احلقيقة

 بالتدريج ظهرت فقد نعلم وكما. نفسه النوخبيت: ومنهم اإلمامية، علماء بنقلها

 يف األشخاص من الكثري وإن. العسكري اإلمام خبالفة يتعلَّق ما يف خمتلفة تفسريات

 مل النخبة وحّتى اإلمامة، تسلسل يف مشكلٍة حصول يالحظوا مل اإلمامية البيئة

 األمر أن نعلم. الزمن من عقدين أو عقد مضّي بعد إاّل األفق يف أزمٍة حدوث إىل يلتفتوا

 ثّم ،#العصر إمام خالفة مسألة عن احلديث يتّم أن قبل عديدة لسنواٍت امتّد قد

 خمتلف قبل من املطروحة اآلراء خمتلف يف خالهلا التداول مّت سنواٌت ذلك أعقب

 تتَّضح مل احلقيقة ويف. طرحها ومّت القائمّية، عقيدة تكاملت حّتى اإلمامية، الطبقات

 واملسائل القائم أحاديث مراجعة بعد إاّل اإلمامية إىل بالنسبة األمر هذا جلّية

 .العصر إمام غيبة حقيقة هنالك هلم اتَّضحت حيث الكالمية،

 ،«الشيعة ِفَرق» كتاب إىل اإلحالة إىل عمد راشد مروان األستاذ أن وامللفت

 تعرَّضوا قد ـ خاّص بشكٍل النوخبيت موسى بن واحلسن ـ اإلمامية أن إلثبات للنوخبيت؛
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 هذه أبعاد خمتلف غموض على اإلبقاء تعمَّدوا قد وإنهم الشأن، هذا يف فكرية ألزمة

 من وعليه. بشأنها املوحَّد املوقف واختاذ عنها، الغموض اجنالء حني إىل املسألة،

 إىل الراهن بشكله «الشيعة ِفَرق» كتاب نسبة إّن: أّواًل: له القول من ُبدَّ ال أنه الواضح

 املسائل من النوع هذا استنباط ميكن وال اإلشكاالت، من الكثري يواجه النوخبيت

 اإلشكاالت هذه أخذ دون الكتاب، نّص ذات من الكتاب مبؤلِّف املتعلِّقة اجلوهرية

 .(4)االعتبار بنظر

 واحد، تدويٍن نتاج يكن مل «الشيعة ِفَرق» كتاب تأليف أن الواضح من: وثانيًا

 .عهدًا أقدم نصٍّ إىل يعود ـ سبق كما ـ الكتاب أصل فإن

 بعض أضاف قد النوخبيت أن الكتاب من األخري املقطع من يتَّضح: وثالثًا

 بعد الكتاب بأصل ُأحلقت مسائل هناك وأن تدرجيي، بشكٍل الكتاب إىل املطالب

 وإن. معلوم غري الكتاب تأليف تاريخ إن ثم. العصر إمام غيبة ملفهوم النسيب الرتسيخ

 الفرقة داخل االنشقاق حصول قبل كتب قد ـ حملِّه يف أثبت كما ـ منه ِقْسمًا

 ذلك بعد الكتاب إىل ُأضيفت قد األخرى األجزاء بعض أن ويبدو اإلمساعيلية،

 بأن القول على دلياًل يشكِّل أن ميكن ال الكتاب هذا أن هنالك ما كل. (5)أيضًا

 اجملتمع واقع جتاه هواجسه من منبثقًا قرارًا اتَّخذ قد النوخبيت موسى بن احلسن

 فلسفة وحّتى بل املعتزلي، الكالم إىل بالتوجُّه الغيبة خصوص يف اإلمامي

 مثل ـ الكتاب هذا يف املتَّبع األدبي األسلوب إن ثّم. األول املعلِّم بوصفه أرسطوطاليس

 حيتوي كان وإذا التقريري، األسلوب هو ـ الِفَرق موضوع تتناول اليت الكتب سائر

 فيها يسعى اليت املطالب تقرير يف األدبي األسلوب إىل يعود فإنه غموٍض مواطن على

 تعود حال أّي وعلى. املختلفة الِفَرق بشأن املسبقة األحكام إصدار عدم إىل املؤلِّفون

 أنه ولو الكتاب، هذا تأليف على السابقة األعوام إىل للنوخبيت الفلسفية الدراسة

 فيجب ،(6)ألرسطوطاليس ،«والفساد الكون» تلخيص جمال يف كتابًا ألَّف قد كان

 إعداد احلقيقة يف قصده كان وقد. للفلسفة دراسته من الفرتة تلك إىل يعود أن

 الالحقة، لالستفادة الكتاب مسائل أهّم إبراز وكذلك الالحق، لالستذكار خالصٍة

 صّح لو حّتى األساس، هذا وعلى. (7)العلم أصحاب بني املتَّبع األسلوب هو كما
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 ـ قطعًا صحيح غري وهو ـ «الشيعة ِفَرق» كتاب نّص من راشد مروان األستاذ استنباط

 أو أرسطوطاليس، كتاب بتلخيص النوخبيت فيها قام اليت بالفرتة له ربط ال فإّنه

 .بالفلسفة فيها شغف اليت الفرتة

 يعود ال ـ راشد مروان األستاذ إليه ذهب ملا خالفًا ـ «الشيعة ِفَرق» كتاب إّن

 الفرتة تلك بعد ما إىل يعود بل العسكري، احلسن رحيل بعد أعوام بضعة إىل تأليفه

 من يكون قد راشد األستاذ إليه استند الذي املقطع وإن هذا،. طويلة بسنواٍت

 .(8)النّص مؤلِّف بها قام اليت األخرية اإلضافات

 عن العصر إمام غيبة مفهوم جمال يف احلديث يتّم عندما أخرى ناحيٍة ومن

 والذي هلا، بالتنظري يتعلَّق ما يف النوخبيت، سهل أبا بذلك املراد يكون النوخبيت إسهام

 نعلم وكما. (9)النوخبيت سهل ألبي ،«التنبيه» كتاب طريق من احلّظ، حلسن به نعلم

 أراد كما البديل، احلّل مثل عن الكتاب هذا يف يتحدَّث مل النوخبيت سهل أبا فإن

 .له التسويق راشد مروان األستاذ

 بن للحسني تأثريًا واألكثر جّدًا اهلاّم الدَّْور السهم من املراد أخرى ناحيٍة من أو

 والذي الصغرى، الغيبة عصر يف الغائب لإلمام الثالث والنائب الوكيل النوخبيت، روح

 .النوخبيت موسى بن احلسن وفاة أعقبت اليت الفرتة إىل نشاطه يعود

 املالمح، معلوم وال واضح، غري فهو املسألة هذه يف موسى بن احلسن سهم وأما

 اعتباطي؛ بشكٍل راشد مروان األستاذ قبل من الشأن هذا يف دوره تضخيم مّت وقد

 نسبة إىل يدعوه الذي الدليل بيان يف نظره وجهة إثبات من املطاف نهاية يف ليتمكن

 .النوخبيت موسى بن احلسن إىل «والفساد الكون تلخيص كتاب» تأليف

 مروان األستاذ قاله ما إىل بعيد أو قريب من إشارٍة أيُّ منه َوَصَلنا الذي يف وليس

 ـ النوخبيت: ومنهم ـ الشيعة علماء دفع الذي السبب بيان يف له حتلياًل بوصفه راشد،

 .الفلسفة حنو

 النوخبيت يوجِّهه الذي االنتقاد حّتى ُيفسِّر راشد األستاذ أن بالذكر واجلدير

 يهدِّد أن ميكن الذي الكامن اخلطر من اخلشية سياق يف واملنجِّمني التنجيم إىل

 للمجتمع املأزوم الوضع يتحمل ال وقٍت يف املنجِّمني، هؤالء جانب من الشيعة كيان
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 أزمتها إىل ُتضاف اإلمامية، زوال بشأن املنجِّمون يطرحها تكهُّنات وجود الشيعي

 ـ الفرتة تلك يف النوخبتيني من هناك أن بذلك متجاهاًل هلا، إماٍم وجود بعدم املتمثِّلة

 هذا يف التنجيم علم من «الكامل» كتابه يف استفاد َمْن ـ «النوخبيت كربياء ابن» وهو

 .الغائب اإلمام غيبة توجيه إطار يف توظيفه على وعمل الشأن،

 االهتمام يكون بأن اإلمامية بني الفلسفة وقّوة للظهور شخص حتليل يكون قد

 الذي العقل وهو املعصوم، اإلمام حلضور والبديل اخلليفة هو نفسه والفلسفة بالعقل

 ميكن ال التحليل هذا أن َبْيَد. إهلية حّجًة بوصفه وميتدح الشيعية التعاليم يف يعرف

 القول أو حياتهم، يف اسرتاتيجية وانعطافة اإلمامية، جناة يف السّر بوصفه أبدًا اعتباره

 بشّدة أو بوجود الشعور قبل الفلسفة إىل مال قد النوخبيت موسى بن احلسن بأن

 شغفًا أبدى أن كان هكذا ،(10)البغدادي اجملتمع يف الغيبة بسبب ؛«احلرية»

 تعبري حدِّ على أو الغيبة، ألزمة وحامسًا وشافيًا مناسبًا جوابًا واعتبارها ،(11)بالفلسفة

 من الغيبة ألزمة الناجع العالج على حيصل أن أراد النوخبيت إن: راشد مروان األستاذ

 ميكن قد اجملتمع يف حضور من لإلمام يكن مل وإذا ،«اإلفروديسي اإلسكندر» آراء

 .«احلقيقة» رواية مقام يف األرسطية الفلسفة طريق من اجملتمع إىل تعاليمه نقل

 كان أّنه النوخبيت موسى بن احلسن عن راشد مروان األستاذ تصّور قام لقد

 وضعه فقد وبذلك الفرتة، تلك يف اإلمامية جمتمع يف القرار الّتخاذ األعلى املرجع ميثِّل

 اجملتمع إلنقاذ جديدة أطروحٍة تقديم إىل يسعى الذي واملتكلِّم الفيلسوف مقام يف

 هذا يف النوخبيت موسى بن احلسن دور أن حني يف هذا. أزمته من وإخراجه اإلمامي،

 األدوار لعبوا الذين وإّن جّدًا، واضحًا يكن مل ـ ذكرنا أن سبق كما ـ الشأن

 .الدَّْور هذا مبثل القيام عنهم ُيْنَقل مل الغيبة مفهوم حتليل يف الكبرية

 مبنى من استدالله مواطن مجيع يف ينتقل راشد مروان األستاذ أن األخري األمر

 أصالة تثبت مل ما وعليه. استدالل كّل حدود حبفظ يلتزم أن دون آخر، مبنى إىل

 عن خاّص تفسرٍي تقديم يف توظيفه ميكن ال النوخبيت إىل نسبته وصّحة الكتاب

 .العكس أو ذلك، على األدّلة وإقامة للنوخبيت، واملذهبية الكالمية االجتاهات

 على تقوم ال العصر إمام غيبة بشأن راشد مروان األستاذ نظرية أن يف َشكَّ ال
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 إىل احلّب يدفعنا قد. اإلمامية فكر يف املتخصِّصني إىل بالنسبة ومقبول صحيح مبنًى

 وأن ذلك، على متينة أدّلًة نقيم أن علينا حيتِّم هذا أن َبْيَد عريقًا، نّصًا ما كتاٍب اعتبار

 .صحيحة تارخيية مبعطيات ندعمه

 النوخبيت موسى بن احلسن بشأن كتابه يف راشد مروان األستاذ أفرد لقد

 الفخر ملؤلِّفه ،«العلم أهل آراء يف املونَّقة الرياض» كتاب عن منقول ملطلٍب صفحات

 ونسبتها العقلية، واألدلة العقل ملكانة النوخبيت نظرة يف البحث بذلك ليتناول الرازي؛

 نسبة إثبات إىل حباجٍة راشد مروان األستاذ كان لقد. املعصوم اإلمام تعاليم إىل

 يف أراد فقد وعليه الثمن، كلَّف مهما النوخبيت إىل «والفساد الكون تلخيص» كتاب

 املذهيب اعتقاده إىل بالفلسفة اهتمامه نسبة هي ما وآخر بشكٍل ُيثبت أن اإلطار هذا

 هذا يف طرح وقد الفلسفي؟ اجتاهه وتفسري فهم ميكن وكيف اإلمام؟ موقع بشأن

 من مقاطع وحتليل برتمجة وقام أبدًا، كتابه مبوضوع له صلة ال مطوَّاًل حبثًا اإلطار

 للفخر إن. املقتضب املقال هذا يف انتقدناه الذي املورد ذات وهو الرازي، الفخر كتاب

 كان إذا وما العقلي، واالستدالل النظر فائدة حول حبثًا املذكور كتابه يف الرازي

 احلسن أنه ويبدو ـ النوخبيت عن كالمًا الرازي نقل حيث ،(12)ال أم للعلم مفيدًا النظر

 ،(13)«والديانات اآلراء» كتاب عن النقل يكون أن جّدًا وُيحتمل ـ، النوخبيت موسى بن

 العلم حتصيل إمكان بشأن مشّككة مواقف من تنطلق كانت مجاعٍة حول

 من العلم بتحصيل يؤمنون يكونوا مل أنهم بينهم املشرتكة السمة وكانت واليقني،

 كانوا بل ،«الدَّْور» لـ مالزمًا ذلك ويعتربون املعصوم، اإلمام أو األنبياء تعاليم طريق

 القبول ميكن وال فاسدة، ومباٍن عميقة، اختالفات على مشتملة األنبياء تعاليم يَرْون

 من األشخاص، من عدٍد عن مباشرة املقطع هذا قبل الرازي الفخر حتدَّث وقد. بها

 وهناك. «األكرب الناشئ»و ،«احلصري سعيد أبو»و ،«احلّداد حفص أبو»: أمثال

 .النوخبيت كتاب يف نقلت قد األشخاص هؤالء أمساء تكون أن قوّي احتماٌل

 الفكري، النمط هذا بشأن راشد مروان األستاذ قاله مبا هنا لنا شأن وال

 هنا التذكري من ُبدَّ ال أنه َبْيَد. أخرى فرصٍة إىل املسألة هذه تفاصيل يف البحث ونرتك

 إمساعيليًا، شخصًا «احلّداد حفص أبا» يعترب راشد مروان األستاذ أن وهي مبسألٍة،
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 على سابقة فرتة يف عاش احلّداد حفص أبا إّن إذ باملّرة؛ للصواب جمانب كالٌم وهو

 التحّول بشأن مطالب ذكر إىل راشد مروان األستاذ اضطّر وبالتالي. اإلمساعيلية ظهور

 الفخر لكلمات خاطئ تفسرٍي إىل ذلك يف استند وقد احلداد، حفص ألبي الفكري

 حيث آخر، موضٍع يف بالتفصيل ذلك أتناول سوف و حبثي، حمّل هو هذا ليس. الرازي

 وأنتقد بيانها، أروم اليت النقطة إمنا. راشد األستاذ فيه وقع الذي اخلطأ سأبيِّن

 النوخبيت عن نقله الذي املقطع بعد الرازي الفخر أن هي بشأنها، راشد مروان األستاذ

 بالبحث وتناول ،(14)املعصوم باإلمام القائلني بشأن آخر مطلٍب نقل إىل مباشرًة عمد

 ربط ال اآلخر املطلب هذا أن يتَّضح حيث املعصوم، اإلمام إىل النظر نسبة بشأن رأيهم

 اعتقاد بشأن النوخبيت عن الكالم بنقل ُيصرِّح إمنا الرازي الفخر ألن بالنوخبيت؛ له

 مجاعٍة عقيدة نقل إىل ذلك بعد الرازي الفخر انتقل ثم. ذكرها تقدَّم اليت اجلماعة

 بصدد اآلن وصار بشأنها، النوخبيت كالم نقل قبل إليها أشار أن له سبق أخرى

 باإلمام املعتقدين عن هنا الرازي الفخر يتناوله الذي إن. بالتفصيل بعقائدهم التعريف

 أن للغزالي سبق اليت اإلمساعيلية، العقيد وهي جّدًا، معروفة عقيدٍة عن عبارة املعصوم

 املعصوم اإلمام إىل احلاجة إن العقيدة، هلذه طبقًا. هلا الرازي الفخر انتقاد قبل انتقدها

 يف عمد الغزالي فإن احلال وبطبيعة. والنظر للتفكري ومتمِّمة وأساسية ضرورية حاجٌة

 ُمْجِديًا، واالستدالل النظر يَرْون ال إنهم: قائاًل اإلمساعيلية، بعقيدة التعريف إىل تراثه

 «التعليم» وأخذ املعصوم، اإلمام خالل من يتّم واملعرفة العلم إىل الوحيد الطريق وإن

 كالم نقد مقام يف ،(15)«املناظرات» كتاب يف الرازي الفخر يذهب املقابل ويف. منه

 ال وإّنما وضرورته، «النظر» ُينكرون ال اإلمساعيليني أن على التأكيد إىل الغزالي،

 «النظر» جانب إىل معصومًا اإلمام يكون أن ضرورة ويَرْون كافيًا، لوحده يَرْونه

 ويرسم النظر، أهل بني االختالف وقوع عند احَلَكم هو املعصوم اإلمام ليكون أيضًا؛

 .والنظر العقل عني نصب ويضعه الصحيح، الطريق

 األمر، هذا ذات ذكر إىل «املونقة الرياض» كتاب يف الرازي الفخر عمد كما

 اليت املسألة، هلذه اإلمساعيلية نظرة إىل تعرَّض أنه مبعنى الغزالي، إىل اإلشارة دون

 لإلمساعيلية الصحيحة العقيدة بيان يف ارتكبه الذي اخلطأ بسبب الغزالي فيها انتقد
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 معه ُبدَّ ال بل العقلي، النظر جمرَّد يكفي ال الرؤية هلذه طبقًا. «املناظرات» كتاب يف

 وحده للعقل ميكن فال. الشبهات ويرفع الدليل، إىل وُينبِّه ليهدي املعصوم؛ اإلمام من

 على ليعمل ؛«الصادق املعلِّم» من معه ُبدَّ ال بل الدور، بهذا يقوم أن مستقلٍّ وبشكٍل

 يعتمد أن للمتعلِّم ميكن فقط وعندها. شبهاته عن جييب وأن بالدليل، املتعلِّم هداية

 .والباطل الصحيح بني التمييز يف عقله على

 علينا ُيْشِكل أن ألحد ينبغي ال: يقولون هؤالء أن على الرازي الفخر ويؤكِّد

 اعرتاٌف فهو ،«النظر» طريق من إاّل يكون ال املبطل واملعلِّم احملّق املعلِّم بني التمييز بأن

 .ضرورّي النظر بأن( املعصوم باملعلِّم القائلني ضّد أي) ضّدكم

 بعقيدة القائلني عن مدافعًا املفرتضة، الشبهة هذه عن الرازي الفخر وأجاب

 ضرورة بشأن معك خنتلف ال إننا: اجلواب يف يقولون هؤالء إن: قائاًل املعصوم، اإلمام

 القائلني عن أخرى مسائل بنقل الرازي الفخر قام ثّم. كافيًا نراه ال أننا إاّل النظر،

 يرّدها ولكّنه والنظر، العقل جانب إىل املعصوم اإلمام وجود ضرورة يف القول بهذا

 . املطاف نهاية يف طبعًا

 والعلم، القطع إىل للوصول الوحيد الطريق بوصفه «التعليم» بـ االعتقاد إن

 باإلمامة االعتقاد وإن. اإلمامية الشيعة عقيدة ميثِّل ال كاٍف، غري والنظر العقل واعتبار

 نظرّية شكل على أبدًا تربز مل الدينية املرجعية مقام يف اإلمامية الشيعة عند واإلمام

 بشكٍل منهم والنزارية عاّم، بشكٍل اإلمساعيلية عند جنده ما حنو على ،«التعليم»

 .(16)الشيعة علماء قبل من مرفوضٌة هي بل الصّباح، حلسن َتَبعًا خاّص،

 والدينية العلمية املرجعية جتاه لإلمامية املختلفة الرؤية نوع ذلك على والشاهد

 إن. العقلي واالستدالل والنظر العقل وكاشفية حجِّية بشأن وكذلك لإلمام،

 هلم تكن مل املرتضى، والسيد املفيد، الشيخ: أمثال من اإلمامية، من املتكلِّمني

 كانوا بل والنظر، العقل كفاية عدم خصوص يف اإلمساعيلية بنظرية شبيهة نظريٌة

 من الكثري وأثبتوا ،«النظر وجوب» يف واالعتزالية الكالمية أساليبهم عن يدافعون

 .فقط النظر طريق من الكالمية املسائل

 الرازي، قبة ابن: أمثال من الصغرى، الغيبة عصر يف املتكلِّمني أن كما
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 هذه على كانوا واالعتزالية، الكالمية االجتاهات من هلم ما مع والنوخبتيني،

 .العقيدة

 النوخبيت، سهل البن ،«التنبيه» كتاب يف ـ مثاًل ـ نشاهدها اليت الرؤية نوع وإّن

 مباحث أو اإلمام ومنزلة مكانة بشأن الرازي، قبة البن ،«األشهاد نقض» كتاب أو

 ما حنو على اإلمساعيلية، بعقيدة شبيهة عقيدٍة إىل ُيشري ما على حيتويان ال االستدالل

 .الرازي والفخر الغزالي ذكره

 «التعليم» مفهوم جذور إىل يلتفت مل راشد مروان األستاذ أن امللفت أن َبْيَد

 الدين نصري واخلواجة الرازي والفخر والغزالي الصّباح حسن تراث يف وسابقته

 الرياض» كتاب يف املعصوم باإلمام القائلني لعقيدة الرازي الفخر نقل عند الطوسي،

 عن املنقول باملقطع أصاًل له ربط الوأنه  ،ـ ذكرناه أن لنا سبق والذي ـ «املونقة

 موسى بن احلسن لكالم تتّمًة افرتضه وإّنما ،(17)الشّكاكني عقيدة بشأن النوخبيت

 مواجهة يف نفسه النوخبيت واعتقاد جواب هو عنها اجلواب بأن قال وبذلك النوخبيت،

 بشأن النوخبيت رؤية أن ذلك من استنتج ثّم ومن املعصوم، لإلمام املخالفني عقيدة

 .وكذا كذا كانت والفلسفة والعقل والكالم النظر

 عقيدة تكن مل بل أبدًا، بالنوخبيت هلا ربط ال املسألة هذه فإن نرى وكما

 وال بسنوات، ذلك بعد ظهرت وإّنما أصاًل، النوخبتيني عصر يف مطروحًة «التعليم»

 .اإلمساعيلية األدبّيات إىل الصّباح حسن تنظريات تسلُّل خالل من سيَّما

 نراه حيث احلقيقة، هذه إىل يلتفت مل راشد مروان األستاذ أن والعجيب

 الفخر كتاب يف املنقولة الفقرة تلك يف صراحًة «املتعلِّم»و «املعلِّم» مصطلح يستعمل

 فإن وعليه. واضٌح هو كما النزارّيني، أدبّيات إىل يعود املصطلح هذا أن مع الرازي،

 مل جديدًا اكتشافًا واعتربه ،(18)كتابه من صفحات عشر وشغل ذكره، ما مجيع

 .أبدًا به القبول ميكن وال املوضوع، عن خارٌج أحٌد، إليه يسبقه

 كالمه يف يستند راشد مروان األستاذ أن آخر شيٍء أّي من طرافة واألكثر

. «املونقة الرياض» كتاب عن نقله ما تأييد مقام يف يسوقه آخر مصدٍر إىل هذا

 املالحدة إىل فيه نسب ،(19)«احملصل» كتاب يف الرازي للفخر كالٌم اجلديد ومستنده
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 (.التعليم عقيدة) البحث مورد للعقيدة مشابهة عقيدة

 الفخر كتاب يف الوارد التعبري هذا يفهم مل راشد مروان األستاذ أن ويبدو

 كلمة أن الواضح من حني يف. (20)الَكَفرة أّنهم على «املالحدة» كلمة فرتجم الرازي،

. النزارية اإلمساعيلية من الباطنيون منها ُيراد كان املرحلة تلك أدبّيات يف املالحدة

 من الكثري كتابة إىل عمد احلقيقة هذه إىل راشد مروان األستاذ التفات ولعدم

 املوضوع عن بأمجعها خارجٌة احلال بطبيعة وهي والتوضيحية، التفسريية اهلوامش

 يف املذكورة املطالب هذه ذات بنقل الرازي الفخر قام الكتاب هذا ويف. متامًا

 والباطنية التعليمية؛»: أخرى بعبارٍة أو املالحدة، بعقائد يتعلَّق ما يف اآلنفني الكتابني

 ـ راشد مروان األستاذ أن والعجيب. أيضًا «التعليم» بعقيدة واملعتقدين ،«اإلمساعيلية

 سياق أن حقيقة إىل يلتفت مل ـ يَدْيه بني «احملّصل» كتاب وجود من الرغم على

 إىل ال الرازي، الفخر عصر يف التعليميني إىل يعود «املوّنقة الرياض» كتاب يف الكالم

 .وآخرًا أّواًل احلمد وهلل. النوخبتيني عصر يف الشيعة
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الهوامش
                                                      

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

( ) Commentary on Aristotle "De generatione et corruption", p  – . 
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