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 املدارات الفكرية

 دورها يف املعرفة وضرورات الوعي الفلسفي بها

 

 حيدر حّب اهلل

 

الفكرّية أهّميًة كبرية يف إدارة احلوار الفكرّي، ويف  حتتّل اأُلُطر واألنساق

صريورة وسريورة املعرفة. وهلذا يبدو من الضروري دراستها من اخلارج، واالنتباه 

 لتأثرياتها ونتائجها.

سوف أحاول يف هذه الوريقات أن أشرح هذه الفكرة باختصاٍر، وأعطي بعض 

 .ج مبقرتٍح أعتربه ضرورّيًايات اليت أقدِّمها؛ ألخرالنماذج على املدَّع

 

 ــــــ ماذا يعين النََّسق أو اإلطار الفكري؟

أعين به الفضاء الفكري والذهين الذي يتحّرك العقل هنا أو هناك ضمنه، 

 فيفكِّر يف مداره، وخيضع لقوانينه، ويسري وفقًا ملعايريه.

ب إّن اإلطار الفكرّي أشبه بالفلك الذي يتحّرك الكوكب ضمنه، فالكوك

ليس جامدًا ضمن هذا الفلك، بل هو متحرٌِّك، وليس فاقدًا للخيارات باملطلق، لكّنه 

حمدوٌد َقْهرًا يف أقصى اليمني وأقصى اليسار؛ هلذا تكون حركة الكوكب 

 حمكومًة ضمن إطار مسار الفلك الذي هو فيه.

ّنا دعونا خنرج من املثال التكويين اخلارجي إىل مثاٍل إنسانّي. فكّل واحٍد م

يولد يف أسرٍة أو قرية أو حملَّة أو...، وهذا الفضاء احمليط ليس جمّرد أجساٍم حنتّك بها 

وحنن نطوي سيّن الطفولة وأوائل الشباب، بل هناك حقٌل ذهيّن وقيمّي حييط بنا... إّن 

احمليط اخلارجي البشري يتحّول بنفسه إىل نظاٍم ذهيّن ووجدانّي يف أعماقنا، ويصبح 
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كّيًا نتحرَّك ضمنه. إّن اختيارنا وتنقُّلنا الذهيّن حممّي ومضمون، لكّن مدارًا فل

اجملال الذي نتحّرك فيه يغدو ِشْبَه َقْهريٍّ بالنسبة إلينا، ولعّله ميكن القول بأّننا 

 جمبورون يف عني االختيار، وبالعكس.

هذه الصورة ميكن أخذ نسختها إىل الفضاء الفكري العاّم. فالفضاءات 

ّية حمكومٌة بَدْورها ملدارات تتحّرك داخلها، ومن ثم فأنت عندما تفكِّر يف الفكر

موضوٍع ما فأنت حمكوٌم بإطاٍر أشبه بالقهرّي، الذي يفرض عليك أمورًا؛ ويدفعك 

 حنو أخرى، وُيْبِعدك عن ثالثٍة.

عندما نتوّسع فكرّيًا حنو الصعد االجتماعّية واحلضارّية فنحن جند األمَر عينه. 

باع مدرسٍة فكرّية عظيمة احلضور عرب التاريخ جتدهم حمكومني بإطاٍر، رغم فأت

شّدة عمقهم الفكري ونشاطهم الذهين. وهذا اإلطار أو املدار يأخذ لنفسه أشكااًل 

خمتلفة يف الثقافات املتنّوعة. فمفهوٌم بسيط، مثل: مفهوم )العيب االجتماعي(، هو 

يساعدك يف توصيف سلوكّياٍت بأّنها صاحلٌة؛ إطاٌر ومدار وجدانّي ذهيّن أخالقّي، 

وأخرى بأّنها سّيئٌة وقبيحة. وبتغيُّر الُعْرف االجتماعي من منطقٍة إىل أخرى، شرقًا 

 وغربًا، تتغيَّر التوصيفات املّتصلة باحُلْسن والُقْبح تغيُّرًا كبريًا.

ي اجلغرايف. األمر عينه جنده يف االمتداد الزماني، وليس فقط يف التنوُّع املكان

فأبناء جيٍل ما يَرْون األفعال بألواٍن ختتلف عن اجليل الذي سبقهم أحيانًا، إّن الصورة 

تبلغ درجًة من الوضوح تشبه إىل حدٍّ بعيد ـ إذا أرْدُت أن أقرِّب األمر ـ اعتياَد اإلنسان 

على أطعمته منذ الطفولة. إّن هذا املدار جيعل شخصًا يأكل أقذر احليوانات 

طعمة، وهو يشعر امامًا باللّذة واإلجيابّية، يف الوقت الذي يشعر خخر بالعكس واأل

 امامًا. والعكُس صحيح.

إذن، حنن نعيش يف مدارات: ذوقّية، وجدانّية، أخالقّية، ذهنّية، فكرّية، 

 واجتماعّية...

 

 ــــــ تأثري اأُلُطر واملدارات على حركة املعرفة والتفكري

إذا امكَّنُت من تقديم توضيٍح أّولّي بسيط ميكنين اآلن أن أخطَو خطوًة 
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أخرى، وهي أّن املدارات واألنساق الفكرّية اليت ترتك عظيم األثر على أصغر طالب 

علم وتلميذ إىل أكرب مفكِّر وفيلسوف... هذه املدارات واأُلُطر ُتْظِهر نفسها بأشكال 

 يح فكرتي.خمتلفة. وسأذكر بعض األمثلة لتوض

ـ لكّل إطاٍر فكرّي عاّم فرضّياته املمكنة واملستحيلة، أعين أّن اإلنسان إذا 1

عاش ضمن إطاٍر ومدار ما فلن خيطر يف باله فرٌض من الفروض، بينما لو عاش يف 

 مداٍر خخر لكان هذا الفرض )مستحيل اخلطور هناك( أسرع الفروض إىل ذهنه.

هّمية، وخطرية جّدًا. دعوني أعطي مثااًل هذه القضّية يف تقديري بالغة األ

بسيطًا: إّن الذي يعيش يف املدار الديين الروحي قد ال خيطر يف باله ـ وهو يدرس سبب 

وقوع جمزرة كربالء ـ أّن التحوُّل الطبقي يف حياة املسلمني، وتغيُّر وسائل إنتاج املال 

ىل وقوع هذه الفاجعة... إذن والثروة؛ بفعل الفتوحات، كان أحد العوامل اليت أدَّْت إ

ألكثر من نصف دقيقة؛ ألّن االحتمال الذي  حتمال لو خطر على باله فلن يستقرَّهذا اال

ُيْسِرع إىل ذهنه هو احتمال طغيان النفس وحّب الدنيا وإدمان املعصية وعصيان أوامر 

النيّب و... بينما سيكون افرتاض العامل االقتصادي أوََّل الفروض اآلتية إىل ذهن باحٍث 

 يف فلكها.اشرتاكي يف التاريخ، ومؤمن باملادية التارخيّية، وسابٍح 

هذا يعين أّننا نغيب عن بعض االحتماالت أو نقصيها بسرعٍة؛ ألجل مداراتنا 

 الذهنّية، وليس ألجل قيام دليٍل مبحوث مسبقًا، قائٍم على اإلثبات أو النفي.

إّن كّل عصٍر من العصور احملكومة ملداٍر فكري معيَّن ُيْبِعد فرضّيات عن 

ر بوصفها حمتمالت معقولة. هذه القضّية ليست الذهن اجَلْمعي، وجيذب فرضّيات ُأَخ

 بسيطة.

ـ ختضع عملّية تقويم اإلثباتات يف املوضوعات املختلفة لتأثريات مداراتنا أيضًا. 2

فبعض األدّلة تظهر يف عقلي واضحًة مفيدًة لليقني وقريبًة جّدًا ملنطقّية الوقوع؛ ألّنين 

الذي أولدها؛ بينما تظهر أدّلٌة أخرى أسبح يف مداٍر متوامل معها ومع نسقها، بل هو 

 واهيًة جّدًا عندما ال تكون كذلك.

عندما تقول اليوم: إّن هذه الفكرة صحيحٌة، وتقيم عليها دلياًل، ثم يتّم 
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جتربتها يف احلياة االجتماعّية وتعطي نتائج سلبّية، فإّن العقل الوضعي لن يتوانى عن 

ا العقل التجريدي الصوري ال يعبأ بقياٍس أو استبعادها؛ ألّنه قد ثبت بطالنها. بينم

 مبعياٍر من هذا النوع يف كثرٍي من األحيان.

عندما تقول ملؤمٍن: إّن جتربة الدين مل ُتْثِبت جدواها عرب التاريخ؛ فإّنه ال يشعر 

جُبْرٍح أبدًا؛ ألّنه يرى وبكّل بساطٍة أّن عدم جناح التجربة ال يدّل على عدم صّحة 

نما جند العقل العلمانّي الوضعّي يعتمد أعظم االعتماد على ذلك يف إثبات النظرّية. بي

طوباوّية الدين، وتصويره على أّنه مقوالت جوفاء غري قابلة للتحقُّق، وغري قائمة على 

وعٍي حقيقّي جبوهر اإلنسان. هلذا فهو يقول بأّن اإلنسان بنفسه هو ظاهرٌة مل يفهمها 

 ملعاصر.الدين، بينما فهمها العقل ا

إّننا نالحظ هنا أّن الذي يدفع لليقني أو عدمه، لتصحيح االستدالل أو عدمه، 

ليس هو تفكيك األدّلة فقط، بل هو قبل ذلك املدارات اليت يدور فيها، واليت تسرع 

بنا حنو التصديق بدليٍل أو عدم التصديق به. إّنها معايرينا الذهنّية املسبوكة َسَلفًا، 

 ري واعية، إاّل عند القّلة القليلة.وغالبًا بصورٍة غ

بل لو الحظنا قلياًل لوجدنا أّن بعض األفكار تصبح سريعة التصديق جملّرد 

كونها منسجمًة مع إطارنا الفكري. فاليوم لو كتْبَت مقالًة دون أّي استدالٍل، لكّن 

الشهودي  َنَسق املقالة منسجٌم مع التوجُّه العرفاني، فإّن املتحرِّكني يف مدار العقل

ستجدهم يشعرون بالتصديق والثقة والطمأنينة مبا جاء يف املقال. بينما جتد شخصًا 

يسبح يف فلك العقل العلمي ـ باملعنى الوضعي املعاصر للكلمة ـ لن تبدو أمامه املقالة، 

من وجهة نظٍر منطقّية، سوى سلسلة من االّدعاءات املصطّفة إىل جانب بعضها بعضًا، 

  اخليال وامليتافيزيقا غري القابلة للفهم، بل ال تستحّق النظر العلمي فيها.واليت تسبح يف

ملاذا تبدو األمور هكذا؟ فإذا قال أخّصائيو التغذية شيئًا اليوم عن كيفّية 

األكل فإّن اإلنسان ال يسأل عن الدليل، بينما لو قال فكرًة شبيهة رجُل ديٍن أخذها 

عليه األسئلة الناقدة؟ ال أقصد هنا احلديث عن موضوع من األحاديث الدينّية النهاَلْت 

التخصُّص وعدمه، والثقة باملتخصِّص وعدمها، بل أقصد أّن املتلّقي ال خيطر يف باله 
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التساؤل النقدي أصاًل عندما يسمع من أخّصائي التغذية، بينما جند ذهنه وّقادًا خاّلقًا 

 مبا ـ نفس القضّية من رجل الدين.وواّلدًة لالستفهامات النقدّية عندما يسمع ـ ر

 هذا كلُّه يرجع إىل اأُلُطر الفكرّية اليت نستقي منها، ونعيش داخلها.

ـ واستكمااًل للنقطتني السابقتني، نالحظ ـ على سبيل املثال ـ كيف أّن العقل 3

الفلسفّي املعاصر انتقل من مرحلة إثبات الشيء إىل مرحلة فهمه. فالفهم هو املهم، 

 ّرد اإلثبات. وإذا مل أقدر على الفهم فسيكون األمر معقَّدًا جّدًا أمامي.وليس جم

سآخذ مثااًل: الوحي. يتحرَّك العقل املدرسي إلثباته من خالل فكرة املعجزة. 

بينما جند أّن الفكر املعاصر مل َيُعْد يولي املعجزة أهّميًة كبرية، بل يركِّز نظره تارًة 

لنيبُّ يف رسالته اليوم؟ وما هي عالجاته ألوضاعنا؟ وأخرى على ماذا ميكن أن ينفعنا ا

حتليل ما هي ظاهرة الوحي، وبتعبرٍي أكثر دّقة: ما هي ميكانيزما الوحي؟ كيف 

حيصل الوحي بالضبط؟ إّننا نشاهد العصر احلديث مليئًا باألفكار والنظرّيات اليت 

ّن الغموض فيه بات يرتك تهدف تفسري ميكانيزما الوحي أكثر مّما تهدف إثباَته؛ أل

 تأثريًا على املوقف منه.

العصمُة مثاٌل خخر. فالنيّب معصوٌم للدليل الفالني. لكّن العقل احلديث الدائر 

يف مدارات احلداثة والوجودّية يبدو مّيااًل للفهم أكثر من اإلثبات. فكون الشيء 

ليه دليٌل. فلو فرضنا مفهومًا يظّل أكثر مقبولّية من الشيء غري املفهوم، ولو قام ع

شخصًا معصومًا عن اخلطأ يف الذنوب كّلها واملوضوعات والفكر والسلوك وكّل 

شيء فسيمثل فورًا أمام العقل احلديث السؤال التالي: ما الذي حيصل يف كيان 

املعصوم الداخلي حّتى يصبح هكذا؟ إّن وصوله إىل مرتبٍة عالية من العلم ال يفسِّر 

جد فرٌق بني كون النيّب مل خيطأ وبني كونه يستحيل عليه اخلطأ. إّن العصمة؛ ألّنه يو

فكرة االستحالة يبدو من الصعب تفسري امليكانيزما اليت تقوم عليها تفسريًا عقالنّيًا 

 عنده؛ ألّن جمرد العلم ال ينتج االستحالة، وإْن أنتج االستبعاد وعدم الوقوع.

ثابتني، بل يعين أّن العقل احلديث يشعر هذا ال يعين أّن الوحي أو العصمة غرُي 

 بعدم القدرة على االقتناع بفكرٍة غري مفهومة وغري معقَّلة؛ ومن ثم غري مربَّرة.



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد التاسع واألربعون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

هذه الظاهرة جندها يف البحث التارخيي واضحًة. فاحتمال صدق الراوي يف 

نقله خرب صعود شخٍص على الغمام ال ميكن نفيه. لكّن العقل احلديث هو عقل 

م؛ هلذا يطالبنا بفهم الظاهرة وتفسريها ميكانيكّيًا، وما ذلك إاّل ألّنه وقع يف الَفْه

مداٍر فكرّي خاّص قائٍم على التعقيل التفسريي، ال على االقتناع اإلثباتي من خارج 

فضاء التفسري. وهذا كلُّه يفسِّر الكثري من التشكيكات احلالية يف القضايا 

لذات؛ ألّنها أكثر القضايا غري املفهومة؛ إذ ال يقدر العقل الدينّية، بل ويف قضّية اهلل با

 احملدود على استيعاب الالحمدود، كما يصّرح بذلك أهل األديان أنفسهم.

ـ يؤّدي اختالف األنساق الفكرّية إىل ظهور أسئلة أو استفهامات يف الذهن أو 4

: عندما ندخل يف غيابها عنه، وإقبال اإلنسان على االهتمام بها وترك غريها. فمثاًل

( فإّن الكثري من األسئلة تأتي إىل ذهننا يف Humanismَنَسق أو إطار املذهب اإلنساني )

ما يتعلَّق مبوقف الدين من قضايا اإلنسان، مثل: ملاذا كان للزوج حّق التعدُّد بينما 

ٍت من حترم الزوجة منه؟ وملاذا كان حّق الطالق للرجل دون املرأة؟ إىل عشراٍت، بل مئا

األسئلة، اليت ما كانت ختطر يف ذهن الذين كانوا يعيشون يف مدار ما قبل املذهب 

 اإلنساني، إاّل يف حاالٍت قليلة وعابرة.

إّن كّل مدار فكرّي جيذب لنفسه أسئلًة وإشكالّيات، ويغّيب االهتمام 

ت اهلل بغريها، بل وُيْفِقده قيمته. فهل جتد يف العصر احلديث اهتمامًا مبسألة صفا

تعاىل إاّل من زاوية ارتباطها بفضاء اإلنسان. فسابقًا كّنا نسأل: هل الصفات عني 

الذات؟ أّما اليوم فالسؤال بات: هل صفة العدالة يف اهلل متجلِّيٌة وهو يرى الشرور يف 

العامل تلحق بين البشر؟! كيف نفهم صفة الرحيم يف ضوء وضعه للكافرين يف النار 

 ل معصية ارتكبوها لبضع سنوات؟!خالدين فيها؛ ألج

وارتفاع  هذا التحوُّل يف األسئلة ـ مبعنى تركيز النظر على بعٍض دون بعض،

دون بعض ـ سببه أّن العقل اإلنساني دخل يف )املدار اإلنساني(  مستوى االهتمام ببعٍض

منذ قرون قليلة. فكّل شيء يأخذ شرعيته من إنسانّيته، وال عكس. وهلذا حّول كّل 

ألسئلة إىل أسئلٍة تّتصل باإلنسان وقضاياه وخدمته. بينما كان األمر يف السابق ا
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خمتلفًا، حيث كانت كّل األسئلة تستهدف اإلنسان لكي يفهم اهلل أو يرضيه. بل لو 

طرحت مثل هذه األسئلة يف السابق فليس ألجل الدفاع عن اهلل؛ لكي يكون له موقع 

ألجل فهم اهلل نفسه. وهلذا نرى ـ على سبيل املثال ـ وحّجة أمام اإلنسان بالضرورة، بل 

أّن قضّية الشرور غالبًا ما ُطرحت سابقًا يف سياق إثبات التوحيد، والرّد على القائلني 

بتمييز إله الشّر عن إله اخلري، بل حّتى عقائد الثنوّية كثرٌي منها جاء بسبب إرادة 

 التنزيه هلل نفسه.

ضحًا ألنسنة اهلل، وليس لتأليه اإلنسان. فاهلل يصبح اليوم حنن نشهد َسْعيًا وا

مرضّيًا كّلما كان إنسانّيًا، واإلنسان ميكن أن نضع له مربِّرات كثرية ألخطائه 

 مهما كان جمرمًا، فيما ال نتقبَّل كثريًا وضع تربيرات لتصرُّفات اهلل سبحانه.

ر املركز؛ فيما يف كّل مداٍر فكري يتغيَّر اموضع األفكار؛ فيأخذ بعضها دو

يرتاجع بعضها اآلخر حنو اهلامش، ليدور يف فلك املركز. والذي جنده هنا أّن سائر 

القضايا يتّم فهمها يف ضوء املركز، ويتّم االقتناع بها بَقْدر قربها وانسجامها مع 

املركز. بل أعتقد أّن هلذا َدْورًا يف تفضيل بعض التيارات الدينّية احلديثة يف الغرب 

 َم اهلل بصفته حمّبًا رحيمًا، حّتى أكثر من تقدميه بصفته قاضيًا عاداًل.تقدي

سآخذ مثااًل دينّيًا مّرًة أخرى: عندما يصبح املركز يف العقل الشيعي هو قضّية 

اإلمامة، فأنَت تالحظ أّن كّل األشياء يتّم تفسريها تفسريًا )إماميًا(، أي منسجمًا مع 

ما وافق املركز فهو مقبوٌل، وكلُّ تفسرٍي خيتلف أو ال يصّب يف صاحل  املركز. فكلُّ

املركز فهو مستبعٌد أو ضعيف اإلضاءة. فاحلياة الصاحلة والسعيدة هي يف ظّل وجود 

اإلمام، واعتبار سائر مصادر املعرفة الدينّية يتلو مستوى اعتبار مرجعّية اإلمامة، وكل 

م. وأيضًا يف عصر مركزّية اإلمامة جتد كّل املشكالت هي بسبب عدم حضور اإلما

النصوص القريبة منها قد ُبعَثت وصار هلا أهّمية عالية تدور حوهلا اجلهود، وتالحظ 

كيف أّن الباحث يتحرَّك ـ حّتى من حيث ال يشعر ـ حنو ربط كّل األمور مبركز 

لظواهر جتد الفلك. فاملبدأ واملعاد جتد فيهما فكرة اإلمامة حاضرًة، ويف خمتلف ا

 هذه الفكرة حاضرًة بقّوٍة، يف فهم األشياء وتفسريها.
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لكْن يف عصر سؤال النهضة، الذي عرفه املسلمون منذ ما يقرب القرنني، 

جند أّن حمور كّل األشياء كان العدالة االجتماعّية والسعادة اإلنسانّية وصالح الفرد 

حيظى العقل فيها بالقيمة فهي واجملتمع، حتت قاعدة العقل. فكلُّ حماولٍة فكرّية 

مقبولٌة، وكلُّ حماولٍة تقلِّل ـ ولو بشكٍل بسيط ـ من العقل فهي متوجٌَّس منها. إّن 

خاامّيَة الرساالت هناك تصبح مبعنى وصول العقل إىل مرحلة النضج؛ وقدرَة الشريعة 

ة الفراغ. على إدارة احلياة تصبح مبعنى مساهمة العقل اإلنساني )ولّي األمر( يف منطق

إّننا هنا نشهد نوعًا من الَعْلَمنة املؤمنة، اليت تعيد للعقل اإلنساني اعتبارًا يف فضاء 

 الدين بشكله الزمين احلديث.

 

 ــــــ ما الذي نريده بالضبط على املستوى العملّي؟

هذا كلُّه يعين لي أّن مفاتيح األنساق الفكرّية شيٌء أكثر خطورة مما 

تحديد موقٍف واٍع منها أمٌر شديد األهّمية، وانسياق عقولنا حنو َنَسٍق نتصوَّر، ومن ثم ف

فكري معيَّن من حيث ال نشعر هو أمٌر َخِطر وحّساس، رغم أّنين أعتقد أّن صفوة 

الصفوة من الناس َمْن يقدرون على اخلروج من األنساق واملدارات، وجعلها بنفسها 

 ة الصراعات الفكرّية الكربى يف العامل.موضوعًا للبحث والتأمُّل واملراجعة يف زمح

 الرسالة اليت أريدها من هذه الوريقات تتلخَّص يف:

ـ إّن املدار الفكري يفرتض ـ منطقّيًا ـ أن يكون موضوعًا للنظر قبل أن يكون 1

 إطارًا للتفكري.

ـ إّن املدارات الفكرّية الكربى حتتاج عادًة لعقل فلسفّي متعاٍل، ومن دون 2

احرتام العقل الفلسفي باملعنى الواسع املعاصر للكلمة فلن نتمكَّن يف غالب الظّن من 

الوصول إىل مطالعٍة جاّدة لألنساق الفكرّية. وهذا ما يتطلَّب اهتمامًا من دولنا 

العلوم والتعليم، ومن اجلامعات واملعاهد الفكرّية وحواضرنا العلمّية، ووزارات 

والدينية...، اهتمامًا بالنشاط الفلسفي ونشر ثقافته يف اجملتمع، وتربية األطفال على 

العقل الفلسفي، وعدم إبقائه يف إطار التََّرف الفكري تارًة؛ واحملظور الدييّن تارًة 
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ج الثقافة الفلسفية، حّتى بني أخرى. وتوجد جتارب مشهودة يف العامل اليوم لرتوي

األطفال. وهو ما يستدعي أيضًا إعادة إنتاج َنَمط فلسفّي بإمكانه أن يقدِّم رؤى نافعًة 

وأكثر عمالنّيًة. فنحن اليوم حباجٍة لعقٍل فلسفّي نهضوّي، وليس لعقٍل فلسفّي مغرق 

 يف الغيبوبة عن أسئلتنا املعاصرة املّتصلة بالنهوض.

في لن يتمكَّن من أن يصبح ثقافًة جمتمعّية، إاّل عرب قنوات إّن العقل الفلس

التأثري اجملتمعي العاّم. ففي الغرب اليوم نالحظ كيف أّن التيارات الفلسفّية والدينّية 

الكربى تسعى إليصال رسالتها عرب الفّن واإلعالم والسينما واملوسيقى والقّصة 

العقل الفلسفي إىل ذلك هي مقّدمة مهّمة  والرواية والرسم والنحت وغري ذلك. إّن ترمجة

إليصال رسالته، وتدريب العقل اجَلْمعي على إدمان الطريقة الفلسفّية العقالنية يف 

 التفكري.

إّن الكثريين مّنا مل يتمكَّنوا َبْعُد من امتالك عقٍل فلسفّي، فُهْم غرباء اماَم 

ًا ما وجدنا لديهم ُحّبًا، ومل جند الغربة عن هذا العامل، بل حّتى احملّبني للفلسفة كثري

عندهم فلسفًة، بل بعُضهم حوَّل الفلسفَة؛ حببِّه هلا، إىل احنياٍز وحتزُّب وعصبّية 

وتبعّية، فنحرها ظاّنًا أّنه حيّبها، فصار مصداقًا بشكٍل ما لقول القائل: )ومن احُلّب 

 مبيوهلم اهلادغريّية ـ ما قتل(، وبتعبري أحد كبار أساتذة الفلسفة املعاصرين املعروفني

وهو الدكتور رضا الداوري األردكاني ـ: الفلسفة ليست حزبًا، وليس فيها تبعّية، 

كثريون ممَّْن وّطنوا أنفسهم للدفاع عن فيلسوٍف ما هم حمّبو الفلسفة، لكّن القليل 

 منهم َمْن يصدق عليه أّنه فيلسوف.

الَوْعَي الفلسفّي، وساهمنا مع  ويف ظّني فقد نطق حّقًا، وقال صدقًا؛ فقد ظلمنا

بعض خصوم امليتافيزيقا يف حنره، حّتى صار قائد الَوْعي عند بعضنا هو التاريخ أو 

 العاطفة.

إّن الدراسات املقارنة بني احلضارات، واملدارس الفكرّية والروحّية ـ 3

ٍي الكربى، واألديان بتنّوعها، مفتاٌح ال مناص منه للولوج يف مرحلة تشكيل َوْع

باألنساق الكربى، واختاذ موقف تتطلَّبه املرحلة اليوم، أكثر نضجًا وجّدية وقدرة. 
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فما مل يدخل أهل النظر يف مرحلة املقارنات الكربى بهذا احلجم فمن الصعب أن 

نكتشف موضعنا على خارطة األنساق الفكرّية. تلك املقارنات اليت من هذا النوع 

وتثري يف عقولنا الكثري من الصور... إّن العقل الذي  تعطي نتائج مذهلة ومدهشة حّقًا،

يعاني شّحًا يف الصور، ونضوبًا يف الفرضيات واإلمكانات، وجفافًا يف املواّد اخلاّم 

املتنّوعة، يصعب عليه اإلجابة عن األسئلة الكربى؛ فلوال التصوُّرات ما جاءت 

 التصديقات، كما يقول البحث الفلسفي.



 

 

 

 حّجية الروايات التفسريية

 الدائرة والنطاق

 

 محمد إحساني فر لنكروديالشيخ 

 حسن علي مطرترجمة: 

 

  ــــــ املدخل

 : التالية الروايات التفسريية، وذلك على النحو ياختلف العلماء يف بيان سعة حج

من خالل حتديد دائرة حجية اخلرب وحصرها باألخبار العلماء، أـ إن بعض 

 هؤالءيف املوارد املوجبة للوثوق. ومن هنا فإن  املوثوقة، مل يثبتوا احلجية خلرب الثقة إاّل

 ى يف املسائل التعّبدية. حّت ،ن احلجية للخرب غري املوثوقْوال يَر

ى إذا مل يوجب الوثوق الوجداني حّت ،د خبرب الثقةوأما الذين يقبلون أدلة التعّب

فقد اختلفوا فيما بينهم بشأن سعة دائرة  ،إذا تنّزل إىل حدود التهمة ـ مبفاده ـ إاّل

 : التالياحلجية، وذلك على النحو 

من التفسريية والكالمية  يرى أن القضايا غري التعبدية ـ األعّم ْنب ـ منهم َم

 واجلازم.  مبستند قطعي مفيد للعلم التاّم تها إاّلوغريهما ـ ال ميكن إثبا

يذهب إىل االعتقاد بأن سرية العقالء وغريها من أدلة التعّبد خبرب  ْنج ـ هناك َم

كما امنحها للمسائل  ،الثقة وأمثاله امنح االعتبار للروايات يف املسائل التفسريية

 . (1)الفقهية التعّبدية
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دية لسرية العقالء يف حجية ذهب ـ على أساس نظرة التوسعة التعّب ْند ـ وهناك َم

 ة خرب الثقة ختّصوقال بأن حجياخلرب ـ إىل اتباع املبنى مورد التحقيق يف هذه املقالة، 

من التفسريية  دية ـ األعّمالفقه؛ ألن املسائل غري التعّب :من قبيل ،ديةالتعّب اجملاالت

بالدليل املفيد للوثوق واالعتماد الوجداني.  إثباتها إاّلوالكالمية وغريهما ـ ال ميكن 

باألدلة املوجبة للقطع واالطمئنان أو الوثوق  الوثوق الوجداني ال حيصل إاّل اوإن هذ

دية. وعليه فإن اخلرب املوجب النوعي، وليس باخلرب الذي تعّبدتنا به أدلة التوسعة التعّب

وما إىل ذلك أيضًا.  ،التفسري جمالويف  ،الفقه جمالللوثوق تثبت له احلجية يف 

أو إحراز عدم القرينة على إرادة  ،وبطبيعة احلال ميكن حلصول الوثوق بالصدور

يف خمتلف املسائل غري  ،ل الشرط يف حجية الظهور ـاملعنى املخالف للظاهر ـ الذي ميثِّ

حيصل الوثوق يته وخطورته، حبيث قد ال تبعًا حلجم أهّم ،التعبدية، أن يكون خمتلفًا

باخلرب والدليل القطعي أو الذي يورث االطمئنان واالعتماد، كما  يف بعض املوارد إاّل

حيث حيصل الوثوق واالعتماد الوجداني خبرب الثقة أو  ،هو احلال يف أغلب املوارد

َسن أحيانًا، وبالتالي يصدق مفهوم الكشف والتفسري، ى باخلرب احَلاملوثق، بل وحّت

الذي يصدق عليه مسّمى الكشف  ،من الوضوح واالنكشاف صل مقداٌرمبعنى أنه حي

وثوق الصدور وخرب مل بني اخلرب أخرى: إن هذه النظرية تفصِّ والتفسري والداللة. وبعبارٍة

سواء يف املسائل  ،الثقة يف احلجية؛ ألنها تثبت احلجية للخرب مورد الوثوق دائمًا

التفسريية وغري التفسريية، كما هو احلال بالنسبة إىل املسائل الفقهية، وأما إذا مل 

دية، أي يف املسائل التعّب يكن خرب الثقة موثوق الصدور فال تثبت له احلجية إاّل

الفقهية، وال تشمل ما هو أبعد من حدود االعتبار والتعّبد؛ ألن خرب الثقة إذا كان 

أدنى من املقدار املوجب للوثوق واالعتماد الوجداني فإن مفهوم التفسري ـ  لظنٍّ مفيدًا

. (2)قًاحلصول مسّمى الكشف واالنكشاف الوجداني ـ لن يكون متحقِّ الذي هو الزٌم

دي يف اآليات الفقهية، ميكن االلتزام بواسطة هذا املستند باحلكم التعّب ،أجل

  والتعّبد مبفادها يف مقام العمل.

وحيث يعود االختالف بني أوجه النظر يف سعة دائرة حجية األحاديث التفسريية 

وحجم اهتمامهم  ،رئيس إىل اختالف خرائهم يف مباني حجية احلديث بشكٍل
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وتدقيقهم يف ماهية ومفهوم التفسري، نعقد هذا البحث لبيان حدود ومساحة حجية 

أو املثرية لالختالف، ضمن الفصول  الروايات التفسريية، واإلجابة عن النقاط املبهمة

 : التاليةاألربعة 

 التفسري.  جمال: ماهية التفسري ومالكات احلجية يف الفصل األول

 : دائرة حجية األحاديث التفسريية. الفصل الثاني

 ة. : حجية األحاديث التفسريية عند التعارض مع الكتاب والسّنالفصل الثالث

 ري املعتربة من التفسري. : موضع األحاديث غالفصل الرابع

 

 ــــــ التفسري جمالماهية التفسري ومالكات احلجية يف 

 ــــــ تعريف احلجية

 ــــــ احلجية لغًة

مبعنى الدليل املبّين لـ  «احلجة». و«قصد»ى نمبع ،«حّج»ة مشتقة من مادة احلجي

يضاح مبعنى القصد الصحيح واملستقيم، أو الوجه والدليل الذي يقصد إل ،«احملّجة»

دليل صائب  من باب التوسعة على كّل أحيانًا «احلجة»احلقيقة واملطلوب. وقد تطلق 

. وعليه فإن احلّجة يف اللغة عبارة (3)ما توظيفه واالستدالل به يف إثبات أمٍر وخاطئ يتّم

سواء جملّرد االقتناع أو جملّرد  ،ما ميكن التمّسك به من أجل إثبات أمر عن: كّل

 إسكات اخلصم. 

 

 ــــــ احلجية األصولية

ى إذا مل يستوجب احلجية األصولية تعين الدليل الذي ميكن االعتماد عليه حّت

 الشارع يراه كافيًا إلثبات اإلحراز الوجداني )القطعي واالطمئناني( مبضمونه، ولكّن

وحيث يكون احلكم الواقعي مغايرًا ملفاد ذلك  ،التكليف واحلكم الشرعي العملي

يشتمل على  دليٌل (4)احلجية األصولية إّنفب املصطلح َسف. وحَبالدليل يعذر املكلَّ

 خصوصيتني، وهما: 

 زية وإثبات التكليف عند املطابقة مع الواقع. أـ املنجِّ

 . (5)ف عند عدم املطابقة مع الواقعرية وعدم مؤاخذة املكلَّب ـ املعذِّ
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 ــــــ ة التفسرييةتعريف التفسري وماهية احلّج

 ــــــ تعريف التفسري

مبعنى البيان وكشف الطبقة اخلارجية عن  ،«فسر»من ماّدة  مشتّق التفسري لغًة

أن هيئة باب َبْيَد  مبعنى واحد، «تفسري»و «فسر». ورغم أن (6)ىصفحة الشيء املغّط

. وقد مّت تعريف التفسري (7)على التكثري واملبالغة يف معنى الثالثي اجملّرد تدّل التفعيل

رين وعلماء الدين بعبارات وألفاظ متقاربة أو متشابهة، وهو عبارة يف مصطلح املفّس

 . (8)«م من األلفاظ والعبارات املشكلةكشف وبيان مراد املتكلِّ»عن: 

عناوين املرادفة له فرع حصول من الطبيعي أن هذا الكشف والتبيني وال

ر نفسه، مبعنى أنه جيب حصول املسّمى العريف انكشاف املدلول واملراد للمفسِّ

للوضوح واالنكشاف والداللة على املعنى لكي يتّم كشفه، أو تصدق عليه عناوين 

 مرادفة أخرى، من قبيل: اإليضاح والداللة والبيان والتبيني. 

 

 ــــــ ماهية احلجية يف التفسري

يف التفسري هو املعنى اللغوي هلا، والذي يشمل احلجة  «احلجية»إن املراد من 

من احلجية  ر إلثبات مسائله ـ األعّمالوجدانية واألصولية؛ ألن األدلة اليت يسوقها املفسِّ

كي يتمكن من فهم  ؛الوجدانية واحلجية األصولية ـ تشتمل على املنجزية واملعذرية

واقعية، وأن ينقلها إىل اآلخرين كما فهمها، ويتمكن  ات برؤيٍةمفاد ومداليل اآلي

دية الكامنة يف دائرة اآليات الفقهية، مبعنى أن أيضًا من إحراز الوظائف العملية والتعّب

 دية أيضًا. يضمن احلجية يف اجلهات التفسريية، ويف اجلهات التعّب

 

 ــــــ التفسريالقطع أو االعتبار القطعي مالك احلجية املعتربة يف 

أو مسألة تفسريية  حكٍم فإن اإلذعان بأّي (9)بالنظر إىل حرمة التفسري بالرأي

جيب إما أن تستند إىل حجة وجدانية، من قبيل: العلم واالطمئنان، أو إىل دليل قطعي 

قد اكتسب احلجية واالعتبار. وعليه فإن املستند التفسريي ـ سواء أكان مأخوذًا من 

ة أو من خالل املزج بينهما ـ إذا مل يكن قطعيًا جيب أن يات أو من السّنداللة ذات اآل
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ه إىل من ذلك، ونسبُت املعنى بأقّل . وال ميكن إثباُت(10)يكون دليل اعتباره قطعيًا

 كتاب اهلل حتت عنوان التفسري أو التأويل. 

 

 ــــــ ة خرب الواحدمباني حجي

 ــــــ املباني األربعة يف حجية خرب الواحد

 .إن ملباني احلجية دورًا حامسًا يف حتديد دائرة حجية الروايات التفسريية

 عن:  وإن املباني املطروحة يف هذا الشأن عبارٌة

أـ حكم العقل بضرورة العمل باخلرب، مع وجود العلم اإلمجالي بالتكاليف 

 الشرعية، وانسداد باب العلم التفصيلي بالتكاليف املذكورة. 

 ب ـ حجية اخلرب من باب التعّبد الشرعي احملض. 

 ج ـ حجية اخلرب من باب السرية العقالئية. 

 دية يف سرية العقالء يف حجية اخلرب. د ـ حجية اخلرب من باب التوسعة التعّب

 : باختصاٍر ،ن القيمة العملية هلذه املبانيما يلي نبيِّ ويف

رين من ذهاب بعض األصوليني املتأخِّ: على الرغم أـ االنسداد والضرورة العقلية

أن  ، إاّل(11)إىل القول باالنسداد، وقالوا ـ على هذا األساس ـ حبجية مطلق الظّن

جعل  (12)يف إبطال هذه النظرية &التحقيق العميق واملناقشات املتينة للشيخ األنصاري

 متاحف يف ال ميكن العثور عليها إاّل ،مرتوكة من القول باالنسداد الكبري نظريًة

 . (13)مةالنصوص األصولية املتقدِّ

 ال سيَّما: يبدو من ظاهر كالم بعض العلماء ـ وب ـ احلجية التعّبدية احملضة

والذين يكتفون يف حجية اخلرب باالستدالل بالنصوص  ،رين منهم ـاألخباريني املتأخِّ

 .(14)فقط، ثبوت احلجية للحديث من طريق التعّبد

إن ضعف هذا الكالم أوضح من أن حنتاج معه إىل بيان املزيد من البحث و

ن األمر الذي قامت عليه سرية العقالء، وساعدت عليه إالتفصيلي يف هذه العجالة؛ إذ 

فيه االكتفاء مبجّرد اإلمضاء املقرون باإلصالح  رؤية الشريعة، من الطبيعي أن يتّم

 والتتميم. 
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يف االعتماد على خرب  (15): إن جريان سرية العقالءريةج ـ حجية اخلرب من باب الس

ّد من البديهيات. واملالك يف اعتبار اخلرب يف هذه السرية هو حصول الوثوق َعالواحد ُي

ّد َع، وما مل يتحقق مثل هذا االعتماد ال ُي(16)واالعتماد العقالئي بصدق مفاد اخلرب

ق الوثوق بتحقُّ  ـ نفيًا وإثباتًا ـ رهٌناخلرب معتربًا. وعلى هذا األساس فإن اعتبار اخلرب

واالعتماد، سواء أكان املخرب موضع ثقة أم ال. وعلى الرغم من التأكيد على اعتبار 

األخبار العقالئية، نرى أن مساحة اعتبار اخلرب يف عرف العقالء ينطوي على بعض 

 . (17)دًاب عليها من خالل توسيع دائرة السرية تعّبالعيوب، اليت ميكن التغلُّ

: سوف نأتي على بيان هذه دية يف سرية العقالءد ـ احلجية من باب التوسعة التعّب

 . (18)شاء اهلل النظرية يف األحباث القادمة إْن

 

 ــــــ األحاديث املعتمدة يف الشريعة

الشريعة إمجااًل على طائفتني من األخبار والروايات،  جماليتّم االعتماد يف 

 وهما: 

 أـ الروايات املشتملة على احلجية الوجدانية )القطعية أو االطمئنانية(. 

ب ـ الروايات املشتملة على احلجية االعتبارية أو الوضعية. كما تنقسم الروايات 

 املشتملة على احلجية االعتبارية بدورها إىل قسمني، وهما: 

 ة العقالء. نوعي يف سري ـ الروايات غري الوجدانية املشتملة على وثوٍق1

ـ الروايات اليت تشملها التوسعة التعّبدية يف سرية العقالء، أي الروايات اليت 2

 تعترب يف العرف العام لدى العقالء حّجة. 

 : التاليأما توضيح البحث فيمكن بيانه على النحو 

 

 ــــــ مدة يف سرية العقالءالروايات املعت

خرب، بل إن االكتفاء به والتعويل  ال يتّم االعتماد يف سرية العقالء على كّل

ربط مستوى الوثوق الالزم دائمًا مبقدار  ق الوثوق واالعتماد عليه. ويتّمبتحقُّ عليه رهٌن

أهمية املورد وما حييط به من املخاطر والتضحيات احملتملة. وعليه فإن نوعية الناس يف 
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 تعتمد إمجااًل على نوعني من األخبار، وهما:  العرف العاّم

 أـ األخبار املشتملة على احلجية الوجدانية. 

 ب ـ األخبار املفيدة للوثوق النوعي. 

ويف  ،يف عرفهم خاّص نعم، قد يتشدد الناس أو يتساحمون أحيانًا بشكٍل

عون يف ما يتعلق بقبول اخلرب، كما يفعل ذلك املتشرِّ يف ،ةحدود تواضعاتهم اخلاّص

 : التاليةمن األخبار  عرفهم اخلاص جتاه طيٍف

 دية يف السرية.ج ـ األحاديث املشمولة للتوسعة التعّب

  

 ــــــ (19)أـ الروايات املشتملة على احلجية الوجدانية

 وتنقسم هذه الروايات إىل قسمني: 

نهم يف بعض األمور االستثنائية واهلاّمة إ: حيث ـ الروايات املفيدة للعلم1

على اخلرب املفيد للعلم والقطع واليقني،  اآلثار، إاّلبون وال يرتِّ ،واخلطرية ال يعتمدون

 . (20)أي االعتقاد اجلازم والتاّم

: إنهم يف األمور اهلامة ـ اليت يكون ـ احلديث املفيد لالطمئنان الشخصي2

بون األثر على االطمئنان باإلضافة إىل العلم، يرتِّ ،مقدار أهميتها دون املرتبة العالية ـ

أن هذا االطمئنان الشخصي ـ بطبيعة احلال ـ إذا مل يكن قاباًل  الشخصي أيضًا. إاّل

ّد حجة من الناحية األصولية، َعبقبول اآلخرين، ال ُي َظلالنتقال إىل اآلخرين، ومل حْي

ق االطمئنان الشخصي . وإن حتقُّ(21)وإمنا سيقف عند حدود القبول الشخصي فقط

ية العمل، وقّوة احتمال حة، وأهّمف دائمًا على أمور من قبيل: مقدار املصليتوّق

 .(22)ب على ذلكاخلالف، وحجم الضرر االحتمالي املرتّت

 

 ــــــ ب ـ الروايات املفيدة للوثوق النوعي

ف العقالء بالنسبة إىل عمدة األمور اخلارجة عن املسؤولية يتّم االستناد يف ُعْر

على  عاّم اآلخرين ـ بشكٍلن أنفسهم مسؤولني جتاه إقناع ْوالشخصية البحتة ـ حيث يَر

 . (23)اخلرب املفيد للوثوق واالعتماد بالنسبة إىل النوع املتعارف من الناس
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 إحدىون وثاقة املخرب إن نقطة استناد العقالء هنا تكمن يف الوثوق باخلرب. ويعّد

ق االعتماد والوثوق العقالئي ق الوثوق باخلرب أيضًا. وبطبيعة احلال فإن حتقُّطرق حتقُّ

عام يعتمدون على األخبار  أنهم بشكٍل واحدة، إاّل  خمتلف املوارد ليس على وتريٍةيف

 : التالية

ـ روايات الصادقني والصاحلني، وهو األمر الذي ينطبق يف دائرة البحث 1

 الروائي على احلديث الصحيح. 

ـ روايات املوثوق بصدقهم، رغم اختالف حنلتهم الفكرية عن حنلتنا. وهذا 2

 ق. ينطبق يف دائرة البحث الروائي على احلديث املوثَّالقسم 

ن، أي خرب الشخص الذي يعترب من وجهة نظر العرف العام َسـ اخلرب احَل3

 شخصًا صاحلًا. 

االعتماد عليها من حيث وجود القرائن والشواهد؛  ـ الروايات الضعيفة اليت يتّم4

لجأ إىل التجاهل أو اإلنكار فإن عرف العقالء يف تعاطيه مع األخبار الضعيفة ال ي

رأسًا، وإمنا يعمل على التحقيق والفحص، ورمبا وجد يف األثناء شاهدًا يف تأييده 

التعبري عن مثل هذا اخلرب يف األصول بـ  وتصحيح االستناد إليه وترتيب األثر عليه، ويتّم

 . (24)«ناحلّجة بالتبيُّ»

 

 ــــــ السريةالروايات املشمولة للتوسعة التعّبدية يف ج ـ 

باإلضافة إىل أنواع األخبار اليت تقع موردًا للوثوق النوعي يف السرية، لو أن 

خاص يف اعتبار إحراز اخلرب واالعتماد عليه يف األمور  أو تساهل بشكٍل دشخصًا تشدَّ

قة حبدود مسؤولياته واختياراته الشخصية فإن العقل وعرف العقالء سوف حيرتم املتعّل

ر يف الدائرة واحلدود املذكورة، ويطلب من أفراده رعاية ذلك، ويروى ذلك هذا االعتبا

اخلرب قاباًل لالحتجاج له وعليه. ومن هنا فإن نوع الناس حيرتمون الشرائط املعّينة من 

 . صالحّياتهمل احلكام وأصحاب العمل وغريهم يف دائرة َبِق

ف خبار املعتربة يف الُعْروحيث تعاني سرية العقالء من النقص يف االعتماد على األ

من أجل ضمان املطالب على أساس مبادئها االعتبارية العامة، وضمان مجيع  ؛العام
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مبجّرد إمضاء هذه  ِفس مل يكَتالشريعة، فإن الشارع املقدَّ جمالاملصاحل املنشودة يف 

 السرية فقط، وإمنا باإلضافة إىل ذلك عمد ـ بالنظر إىل خصائص دائرة الشرع ـ إىل

 فحكم مثاًل بـ:  ،توسيع وتكميل حدود اعتبار اخلرب

ال يفيد الوثوق بصدور أحد  ٍح، حتى مبرجِّ(25)أـ الرتجيح عند تعارض اخلربين

 الطرفني، مبعنى أنه ال يفيد الوثوق بعدم صدور الطرف املقابل. 

 بني اخلربين املتعادلني، يف غري موارد التخيري بني أحكام السنن.  (26)ب ـ التخيري

ج ـ اعتبار خرب الثقة مع تنافيه مع املعارض غري املعترب الذي يزيل الوثوق بصدور 

 خرب الثقة أيضًا. 

يف أن  ال َشكَّإن اعتبار هذه األخبار غري معمول به يف دائرة احلجية العقالئية، و

دية لدائرة ذه األخبار من باب التوسعة التعّبهليت امنح االعتبار احلكومة وحدها هي ال

 . (27)احلجية

دية للخرب ال خيّص األخبار دير بالذكر أن موضوع التوسعة التعّبومن اجل

، (28)من األسباب ينتفي الوثوق بصدوره ألّي سبٍب خرٍب املتعارضة فقط، بل يشمل كّل

 معتربًا يف الشرع.  ّدَعولكنه ُي

 

 ــــــ ة األحاديث التفسرييةحجي دائرة

 ــــــ ةالف مباني احلجية يف دائرة احلجيدور اخت

رئيس إىل االختالف يف  إن اختالف اآلراء حول دائرة حجية اخلرب يعود بشكٍل

وذلك لألسباب  ؛ة يف مفهوم وماهية التفسريية والدّقمباني حجية اخلرب، ومقدار األهّم

 : التالية

أـ طبقًا ملباني االنسداد والضرورة العقلية يف حجية اخلرب لن تكون لألحاديث 

التفسريية غري الوجدانية حجية يف التفسري، وإمنا هي تنّجز احليثية التعبدية والفقهية 

م ـ علم له حيثية ن التفسري ـ كما تقدَّإآليات القرخن يف حدود ودائرة الضرورة فقط؛ إذ 

ن هنا فإن الدليل الذي ال ميلك مسّمى الكشف الوجداني أو واقعية ومعرفية. وم

م وداللته على ذلك ر يف الشرع ال ميكن من خالله حتصيل مراد املتكلِّالعريف املقّر
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، وإذا نال االعتبار من باب الضرورة العقلية وجب االكتفاء حبدود الضرورة يف بوضوٍح

 ك به. التمسُّ

 ،لنوعية التعّبد باخلرب كون دائرة احلجية تابعًةب ـ طبقًا ملبنى التعّبد احملض ت

الذي يتضح من خالل التأّمل يف بيان مقتضيات املباني األخرى. وضعف هذا الوجه ال 

 . (29)جييز الوقوف عنده أكثر من ذلك

ج ـ طبقًا لسرية العقالء تعترب مجيع األحاديث ذات االعتبار واحلجية العقالئية ـ 

دية والعملية ية )أي احليثية العلمية للتفسري( أو يف احليثية التعّبسواء يف احليثية التفسري

ة ال جيدر التفصيل يف دائرة حجي. وبااللتفات إىل مفهوم وماهية التفسري (30)ـ معتربًة

من االلتفات إىل أن الكثري  ال ُبدَّاخلرب بني املسائل الفقهية والتفسريية. وبطبيعة احلال 

دية لسرية العقالء يف تفصيلي إىل نظرية التوسعة التعّب من األصوليني ال يلتفتون بشكٍل

كون بدليل السرية، ولكنهم من حجية اخلرب. ومن هنا فإنهم يف حجية اخلرب يتمّس

مبعنى أنهم ما يتجاوز احلجية العقالئية،  الناحية العملية يعملون يف الفقه خبرب الثقة يف

تفصيلي  ى باخلرب املوثوق الصدور أيضًا. إن هؤالء إذا كانوا يلتفتون بشكٍليعملون حّت

 دي للتوسعة. ك مبقتضى املبنى التعّبإىل حاّق مبناهم العملي وجب عليهم التمسُّ

دية: لقد مّت بيان هذا املبنى ومقتضاه يف دائرة حجية د ـ مبنى التوسعة التعّب

 ث املتقّدمة. إن حجية اخلرب على هذا املبنى تقوم على عنصرين، وهما: اخلرب يف األحبا

وثوقة الصدور( ـ اليت تثبت هلا احلجية مـ التفصيل بني األخبار العقالئية )أي 1

دية اليت ال وأخبار التوسعة التعّب ،ـ يف املسائل العلمية ويف املسائل العملية البحتة أيضًا

 سائل العملية فقط. يف امل تثبت هلا احلجية إاّل

ق ـ القول بعدم تكافؤ القضايا عند احلاجة إىل قّوة السند والداللة. إن حتق2ُّ

ق شرط حجية الظهور يف مجيع القضايا الكالمية ليس على الوثوق بالصدور أو حتقُّ

 ية ودرجة اخلطورة. ملقدار األهّم واحدة، بل هو تابٌع وتريٍة

 

 ــــــ رة احلجيةالنظريات اجلديرة بالطرح يف دائ

 عن:  وعمدة هذه النظريات عبارٌة

 أـ حجية األحاديث املوثوقة يف املسائل العلمية والعملية. 
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من اخلرب املوثوق وخرب الثقة ـ يف املسائل  ب ـ حجية األحاديث املعتربة ـ األعّم

 العلمية والعملية. 

اليت  ،والتفسريية ج ـ نظرية التفصيل بني املسائل العلمية، من قبيل: الكالمية

اليت يكفي فيها اخلرب املشمول  ،ديةعلمي، وبني املسائل العملية والتعّب حتتاج إىل دليٍل

 بأدلة التعّبد حبجية اخلرب. 

د ـ نظرية التفصيل بني األخبار العقالئية )ومشول احلجية هلا( وبني األخبار 

 (.دية )واختصاصها باملسائل العمليةاملشمولة للتوسعة التعّب

 وإثباتها.  ،وهذه املقالة تسعى إىل التحقيق يف هذه النظرية

 

 ــــــ نقد النظريات الثالث األوىل

 ــــــ نظرية حجية األحاديث املوثوقة يف املسائل العلمية والعملية

ن ْو، ويَرإن القائلني بهذا الرأي يستندون إىل النصوص اليت تنهى عن اتباع الظّن

بصدوره، رغم أن  باالتباع، فال اعتبار للخرب الذي ال يوجد علٌمالعلم وحده هو اجلدير 

من العلم احلقيقي والعلم العريف، مبعنى الوثوق.  ظاهر مرادهم من العلم هو األعّم

والنتيجة هي أن هؤالء ما مل يعلموا بصدور خرب الثقة ال يعتربونه يف املقوالت العلمية 

من العلم يف التفسري  ن اخلرب املفيد ألقّلْوم ال يَردية حجة. ومن هنا فإنهوالعملية والتعّب

 .دية املستندة إىل األحاديث التفسريية وما إىل ذلك معتربًاواألحكام التعّب

 .وهذه هي النظرية املعروفة للسيد املرتضى وأتباعه

 . التاليةيف نقد النظرية  ٍلضح بأدنى تأّمواجلواب عنها سيّت

 

 ــــــ حبجية اخلرب للمسائل العلمية والعمليةنظرية مشول أدلة التعبد 

من خرب الثقة  ن حجية األحاديث املعتربة ـ األعّمْوإن القائلني بهذه النظرية يَر

واخلرب املوثوق ـ يف املسائل العلمية والعملية، ويعتقدون أن سرية العقالء يف حجية اخلرب 

ن إمضاء هذه السرية من قبل الشارع ز بني احليثية العلمية واحليثية العملية، وإال اميِّ

دون فرق بني املسائل العلمية واملسائل  ،ر يوجب إطالق اعتبار األخبار املعتربةاملطهَّ
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 . (31)العملية

على هذه النظرية هو أنها تقصر دائرة حجية  ُدِرواإلشكال الرئيس الذي َي

شرعي يتجاوزها،  ٍداألخبار على األخبار املعتربة يف سرية العقالء، وال تذعن لتعّب

وتقصر عن االلتفات إىل اختالف مباني حجية األخبار العقالئية عن األخبار املشمولة 

دية، مبعنى أنها تغفل عن ضرورة الفصل بني األخبار العقالئية املعتربة للتوسعة التعّب

 . (32)ديةواألخبار املعتربة املشمولة للتوسعة التعّب

كون بهذا الرأي أغلب أنصار هذه النظرية إمنا يتمسَّ وكما سبق أن أشرنا فإّن

فإنهم على املستوى العملي مينحون االعتبار حلجية  على املستوى النظري فقط، وإاّل

تفوق حدود السرية، ومن خالل االستناد إىل الوجدان العلمي  األخبار يف دائرٍة

بار على ترجيح الطرف مقام التعارض بني األخ :االرتكازي يعملون يف موارد من قبيل

على مقتضى السرية يف مقدار  ٍفويعملون به، دون أن يكون هلم أدنى توقُّ ،الراجح

املستلزم للوثوق بعدم صدور أخبار الطرف املقابل.  ،وإحراز الوثوق بصدوره ،الرجحان

ك تفصيلي إىل حاّق مبناهم العملي لوجب عليهم التمسُّ إن هؤالء لو التفتوا بشكٍل

 . (33)دي للتوسعةاملبنى التعّبمبقتضى 

ى عدم الفصل بني طائفتني من األخبار العقالئية املعتربة ويف الوقت نفسه فقد أّد

 . التاليةف القائلني بالنظرية دية إىل تطرُّواألخبار املشمولة للتوسعة التعّب

 

 ــــــ نظرية التفصيل بني املسائل العلمية واملسائل العملية

الكالم  جالنظرية إىل االعتقاد بأن املسائل املرتبطة مبيذهب أصحاب هذه ال

 ،دية الفقهيةجازم، خالفًا للمسائل التعّب واملعارف واألمور امللحقة بها حتتاج إىل قطٍع

دي املعترب. ومن هنا فإنهم إمنا يعتربون األحاديث اليت يكفي فيها جمّرد الدليل التعّب

لدائرة الفقهية لآليات فقط، دون الدائرة العلمية ـ يف ا املعتربة غري املفيدة للقطع حّجًة

 . (34)التفسريية

باإلضافة إىل عدم الفصل بني طائفتني من األخبار العقالئية  ،ويف هذه النظرية

 دية، قد مّت إغفال ثالثة أمور أخرى، وهي: واألخبار املشمولة للتوسعة التعّب
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من باب الكشف  العقالئية معتربًةف العقالء إمنا يعترب األخبار أـ إن ُعْر

والطريقية، ال من باب تعيني الوظيفة العملية. ومن هنا فإن هذا العرف يراعي مقدارًا 

رًا من وجهة من اإلحراز الضروري لتحقيق صدق مسّمى الكشف، ويرى ذلك متوّف

َبْيَد  ًا،نظره. وعلى الرغم من أن األخبار العقالئية يف الغالب ال تفيد كشفًا تامًا وقطعي

ى بعرف العقالء إىل االكتفاء بهذا أن تشكيكية مفهوم الكشف واالنكشاف قد أّد

املقدار من الكشف يف إحراز مفاد ومدلول الكالم، واعتبار احتمال اخلالف غري 

ح مثل هذا باالهتمام. وإن الشارع بدوره من خالل تقرير هذه السرية قد صحَّ جديٍر

 جتّنب التفسري بالرأي. الكشف يف التفسري الصحيح و

كالمية حتتاج إىل  مسألٍة عقلي أو تعّبدي يدّل على أن كّل ب ـ ليس هناك دليٌل

جازم، وال ماهية مفاهيم من قبيل: املعرفة، واإلميان، واالعتقاد، والتصديق،  اعتقاٍد

 . (35)تقتضي القطع اجلازم يف مجيع املسائل الكالمية وما شاكلها

ق شرط حجية الظهور، ال يكون أو حتقُّ ،الوثوق بالصدورق إن حتقُّ ،ج ـ أجل

يتها وخطورتها. ملقدار أهّم واحدة، بل هو تابٌع يف مجيع املسائل الكالمية على وتريٍة

أو الوثوق بانتفاء القرينة على إرادة املعنى املخالف  ،بالصدور من هنا ال حيصل وثوٌق

من املستند املفيد  يف بعض املسائل بأقّل ،ل شرطًا يف حجية الظهور ـللظاهر ـ الذي ميثِّ

 . (36)للقطع اجلازم

 

 ــــــ ديةحتقيق نظرية التفصيل بني األخبار العقالئية وأخبار التوسعة التعّب

 .هلا م توضيح هذه النظرية، سنكتفي هنا بذكر خالصٍةحيث تقدَّ

 تقوم هذه النظرية على عنصرين: 

يف  وثوقة الصدور( ـ واليت تكون حجًةم)أي  أـ التفصيل بني األخبار العقالئية

اليت ال تكون  ،القضايا العملية والقضايا العلمية على السواء ـ وأخبار التوسعة التعّبدية

 . (37)يف القضايا العملية التعّبدية فقط إاّل حجًة

ب ـ عدم جتانس القضايا يف احلاجة إىل قّوة السند والداللة. وعلى الرغم من أننا 

أن  ة األخبار العقالئية ال نقول بالتفصيل بني اجلهات العلمية والعملية، إاّليف حجي
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حتقق الوثوق بالصدور، أو الوثوق بانتفاء القرينة على إرادة املعنى املخالف للظاهر ـ 

 ال يكون يف مجيع القضايا الكالمية على وتريٍة ،ل شرطًا يف حجية الظهور ـالذي ميثِّ

أو  ،ق الوثوق بالصدوريتها وخطورتها. من هنا قد ال يتحّقهّمأل واحدة، بل هو تابٌع

من املستند املفيد للقطع اجلازم أو  الوثوق بشرط حجية الظهور يف بعض املوارد بأقّل

ال يعطي تفصياًل يف  «...عدم جتانس القضايا»املورث لالطمئنان. وعليه فإن القول بـ 

أن عدم التجانس هذا يفيد من الناحية العملية نوعًا  ة األخبار العقالئية، إاّلدائرة حجي

 . «النتيجة التفصيلية»من 

وحباجة  ،ل اعتقادًا واجبًاكان ميثِّ إن عدم صورية القول بنتيجة التفصيل، وإْن

ف يف السجايا واألفعال ى يف املعارف اهلامة ذات الدور املكّثإىل اجلزم واليقني، حّت

العقلية والنقلية الكافية واملفيدة للجزم واالطمئنان ال تغنينا عن أن األدلة َبْيَد  الدينية،

عدم جتانس القضايا يف احلاجة إىل قّوة السند »أن أصل  القول بالنتيجة التفصيلية، إاّل

يبقى يف سائر املراتب املرتبطة باألخبار العقالئية على حاله. ومن هنا فإن  «والداللة

يف األحاديث  ،وفاقدة للموضوعية ،ّرد نظرية حمضةليست جم «نتيجة التفصيل»نظرية 

 التفسريية. 

 

 ــــــ دائرة حجية األحاديث العقالئية املعتربة

يتّم االعتماد فيه  ،لدى العقالء والعرف العاّم ،ى اآلن أن سرية العقالءضح حّتاّت

 : التاليةعلى األخبار 

 ب للعلم. ـ اخلرب املوِج1

 ب لالطمئنان الشخصي. ـ اخلرب املوِج2

 ـ اخلرب املفيد للوثوق النوعي. 3

م الوجه يف حجية األخبار املفيدة للعلم واالطمئنان الشخصي يف مجيع قضايا تقدَّ

وثوق الصدور، وهو املفيد للوثوق مق العلم واالطمئنان. كما أن احلديث وموارد حتقُّ

يف التفسري،  قالئي ـ يعترب حجًةالنوعي ـ والذي يشمل أكثر األحاديث ذات االعتبار الع

يف ذلك بني احليثية التفسريية لآليات ـ وهي حيثية واقعية  دون أن يكون هناك فرٌق
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دية هلا؛ إذ ال امايز يف عرف العقالء يف االعتماد على وعلمية ـ وبني احليثية العملية التعّب

مبعنى أن  ،لعمليخرب الواحد بني األخبار ذات الثقل العلمي واألخبار ذات الثقل ا

بون اآلثار يف كشف احلقائق وإدراك األمور املرتبطة بدائرة الوجود العقالء يرتِّ

بون اآلثار يف مقام العمل وااللتزام بالشؤون املرتبطة بالواجبات وعدم والعدم، كما يرتِّ

 الواجبات أيضًا. 

اعتبار  ّمالدين يت جمالومبالحظة تقرير سرية العقالء يف حجية خرب الواحد يف 

ك بها يف التفسري بني مجيع هذه األنواع يف التفسري أيضًا. وال فرق يف صّحة التمسُّ

 . (38)دية لآليات واحليثية التفسريية وكشف مفاد مدلوهلااحليثية الفقهية والتعّب

 

 ــــــ ديةدائرة حجية أحاديث التوسعة التعّب

خرب الثقة واألنواع امللحقة به ـ دية، مبعنى إن األحاديث املشمولة للتوسعة التعّب

دي بصدور اخلرب ق الوثوق التعّبال يكون إحراز وحتقُّ ،ق الوثوق بصدوره ـمما مل يتحقَّ

فيها قد بلغ حّدًا يصدق معه املسّمى العريف للكشف واالنكشاف والداللة. وعليه لن 

 .املستندات يصدق عنوان التفسري ـ الذي هو كشف وبيان وداللة اآلية ـ على مثل هذه

س، ستكون د الشرع املقدَّبسبب اعتبار هذه األحاديث يف الفقه وموارد تعبُّ ؛ولكْن

لالستناد يف احليثية العملية املرتبطة بآيات القرخن أيضًا. إن هذا النوع من  قابلًة

يف احليثية  ّدَعى يف حيثية تفسري اآليات الفقهية، وإمنا ُيالروايات لن يكون معتربًا حّت

 دية لآليات الفقهية فقط. فقهية والتعّبال

 

 ــــــ ديةسّر التفصيل بني األخبار العقالئية والتوسعة التعّب

دية( حيتاج والتوسعة التعّب ؛رغم أن كال هذين القسمني من األخبار )العقالئية

أن سّر التفصيل يف حجية  س، إاّليف احلجية إىل ضمان االعتبار من قبل الشرع املقدَّ

 : التاليةاألحاديث املعتربة يكمن يف النقاط الثالث 

 أـ تعريف التفسري وماهيته الثبوتية والواقعية. 

ب ـ وجود احلّد األدنى من مسّمى الكشف واالنكشاف والداللة يف األخبار 
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 العقالئية املعتربة. 

وجداني يف أحاديث ج ـ عدم وجود هذا املقدار من اإلحراز واالنكشاف ال

 دية. التوسعة التعّب

، وإن كشف (39)إن التفسري هو كشف املراد من األلفاظ والعبارات املشكلة

 ر نفسه. وإن األخبار العقالئيةر ملراد القرخن فرع وضوحه وظهوره وبيانه للمفسِّاملفسِّ

املعتربة تنطوي على مقدار من االنكشاف والوضوح والظهور، حبيث يصدق عليها 

خالفًا ألحاديث التوسعة  ،املسّمى العريف للكشف واالنكشاف والداللة والتفسري

إىل احلّد  ،بسبب عدم الوثوق بصدورها ؛اليت ال تصل قّوة االحتمال فيها ،ديةالتعّب

وانكشاف وداللة اآليات يف مورد الذي يصدق معه املسّمى العريف لكشف 

، وعليه ال حنصل على املاهية التكوينية للتفسري، وهي كشف وبيان (40)التفسري

أدلة التعّبد باخلرب امنح االعتبار  فإّن ؛وداللة هذا النوع من اآليات مبثل هذه املستندات

الشرعي أيضًا. ضمان نواقصها التكوينية بالتعّبد  للحيثيات القابلة للتعّبد، ال أن يتّم

دية من اآليات؛ إذ تدخل يف احليثية العملية والتعّب ومن هنا لن تكون قابلة لالستناد إاّل

 دي هلذه األحاديث. احليثية الفقهية والعملية يف اآليات ضمن حدود االعتبار التعّب

 أخرى: إن القضايا التفسريية على نوعني:  وبعبارٍة

ة الثبوتية واملوضوعية، من قبيل: اآليات ذات أـ القضايا التفسريية ذات احليثي

 ي وما إىل ذلك. املضمون العقائدي واملعريف والتارخيي والطّب

دية، من قبيل: احليثية ب ـ القضايا التفسريية ذات احليثية اإلثباتية والتعّب

 العملية املرتبطة باآليات الفقهية. 

الدقيق للكلمة ـ جيب أن ويف احليثية األوىل ـ وهي حيثية تفسريية باملعنى 

وجداني، أو أن  يكون مستند التفسري مقرونًا بالعلم والقطع؛ ليتّم إحراز داللته بشكٍل

يصدق عليه من الناحية العرفية مسّمى الكشف والبيان  يكون مستندًا إىل دليٍل

معه  مبعنى أن يكون انكشاف مضمون اآلية يف ضوئه باملقدار الذي يصّح ،والتفسري

كشف »م، وهو: إطالق البيان والداللة، ويصدق عليه تعريف التفسري املتقّدعرفًا 

 ،ويف الوثوق بصدوره ،. إن احلديث التفسريي الذي يكون يف داللته«املراد عن اللفظ
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على مرتبة يعتمد عليه يف عرف العقالء ينطوي على احلّد الالزم من الوضوح والكشف 

ًا من باب الكشف والطريقية، وليس من باب واالنكشاف؛ ألنهم يعّدون اخلرب معترب

. ومن هنا فإنهم يراعون مقدارًا من اإلحراز ـ الالزم لصدق (41)حتديد الوظيفة العملية

 . (42)رًا من وجهة نظرهمويعترب متوفِّ ،مسّمى الكشف ـ

 

 ــــــ ةديمقدار قّوة السند والداللة يف األخبار العقالئية والتعّب

 بالتأمل من ناحيتني:  صدور اخلرب جديٌر إن مالك االعتماد على

: إن امليزان يف االعتماد على اخلرب ـ طبقًا لسرية ـ االعتماد على اخلرب العقالئي1

العقالء ـ يقوم على الوثوق بصدور اخلرب، كما أن امليزان يف عدم االعتماد على اخلرب 

خبالفه؛ إذ  ى الشّكحّت العقالئي هو عدم الوثوق بصدور اخلرب، دون القطع أو الوثوق أو

عندما يكون مدار احلجية العقالئية يف باب اخلرب هو الوثوق بالصدور فإن حجية 

 وًا واستمرارًا، تدور حول حمور الوثوق بالصدور. ْدنفيًا وإثباتًا، وَب ،اخلرب

هو ارتفاع الوثوق  فامليزان يف املوهنية»ق النائيين يف هذا الشأن: قِّكما يقول احمل

 . (43)«بالصدور، كما أن امليزان يف اجلابرية هو وجوده

يعترب يف اخلرب املوثوق به... أن يكون »أن السيد اخلوئي يقول يف ذلك:  َدْيَب

فإن مقطوع  ؛أن ال يكون اخلرب مقطوع الكذب :جامعًا لشرائط احلجية، ومنها

فإن  ألن الراوي مهما بلغت به الوثاقة ؛..الكذب ال يعقل أن يشمله دليل احلجية والتعّبد.

ث بدليل احلجية يف رفع هذا من التشبُّ ال ُبدَّخربه غري مأمون من خمالفة الواقع... ف

فال  ،االحتمال، وفرضه كاملعدوم. وأما القطع باخلالف، وبعدم مطابقة اخلرب للواقع

كم العقل الضروري. يعقل التعّبد بعدمه؛ ألن كاشفية القطع ذاتية، وحجيته ثابتة حب

من اختصاص دليل احلجية بغري اخلرب الذي يقطع بكذبه ومبخالفته  ال ُبدَّوإذن ف

 . (44)«للواقع

إن هذا الكالم ال خيلو من املساحمة يف التعبري؛ ألنه يكتفي يف مقام بيان 

شرائط احلجية يف اخلرب بذكر القطع باخلالف فقط، وال يذكر سائر مراتب فقدان 

 صدور اخلرب. الوثوق ب
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: إن هذا املقدار من نظرية التوسعة ـ مالك االعتماد على خرب التوسعة التعّبدية2

ق التهمة، مبعنى وجود مسّمى التعبدية ال يعين عدم القطع باخلالف، بل عدم حتقُّ

 ن باب الوثوق النوعي بنوع اخلرب.اإلحراز م

 

 ــــــ مالكات وشرائط احلجية يف داللة اخلرب

باإلضافة إىل االشتمال على املقدار املوجب للوثوق بقّوة  ،إن املستند التفسريي 

 ؛والصراحة قابل لالعتماد. وإن هذه الداللة إما بالنّص مبقداٍر السند، حيتاج إىل داللٍة

وإما بالظهور. إن داللة اخلرب إمنا تكون قابلة لالعتماد إذا مّت إحراز شرائط حجية 

 .والظواهر ؛نّصال :من داللة كلٍّ

 عن:  إن شرائط داللة اخلرب عبارٌة

من قبيل:  : إذا كانت أموٌرـ عدم خمالفة نصوص وظواهر احلديث لليقينيات1

 أو كّل ،األوليات والبديهيات واملشاهدات والفطريات واملتواترات واحلقائق الوحيانية

ع بينهما ، حبيث مل ميكن اجلمموجب للقطع اجلازم، ختالف مضمون حديٍث أمٍر

 . (45)باجلمع الداللي، ستسقط عن مقام االعتبار

: يف الداللة القائمة على الظهور ال يكون ـ إحراز عدم إرادة معنى اخلالف2

لو أمكن إحراز عدم احتمال اخلالف  احتمال اخلالف منتفيًا بالوجدان، ولكْن

اس فإن املستند . وعلى هذا األسمن الطرق فإن الداللة الظهورية ستكون حجًة بطريقٍة

للوثوق، وحيث ال  قابٍل مبقداٍر باإلضافة إىل السند املعترب، حيتاج إىل داللٍة ،التفسريي

م فإن حجية هذه ينتفي يف الظواهر احتمال إرادة املعنى املخالف للظاهر من قبل املتكلِّ

كي يتّم إحراز  ؛بالبحث عن االحتماالت املنافية للظهور الظواهر ستكون مشروطًة

ري مع املدلول التصديقي، وتطابق اإلرادة االستعمالية مع اإلرادة تطابق املدلول التصوُّ

 ية. اجلّد

وبعض النصوص  ،ةإن اخلصائص والشرائط احلاكمة على الكتاب والسّن

تقتضي على الدوام مالحظة القرائن املتصلة وغري املتصلة، وهذا حيتاج ، (46)األخرى

 . (47)والتحقيقإىل البحث 
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 ص وغريه من القرائن املنفصلة جيب أن يكون مبقداٍرإن الفحص عن املخصِّ

يورث االطمئنان الشخصي أو الوثوق النوعي بعدم وجود هذه القرائن. ومن الطبيعي أن 

ق االطمئنان والوثوق يف املوضوعات واملوارد املختلفة تابعًا ملقدار القّوة اليت يكون حتقُّ

 مبا يتناسب مع خصوصيات املوارد.  مورٍد بها كّليتطّل

مسألة  : إذا كان يف اآلية ـ املشتملة على أّيـ عدم الفصل بني احلجية والتفسري3

وداللة من داخلها أو من حديث أو من خالل  اعتقادية هامة أو غري اعتقادية ـ ظهوٌر

ل: إن هلذه ضّمهما إىل بعضهما، ومل نعثر على قرائن على اخلالف، أمكن لنا القو

بعد  ولكْن .أن احتمال اخلالف ال يكون منتفيًاَبْيَد  .اآلية مثل هذه الداللة والظهور

ق شرائط احلجية من االطمئنان الشخصي أو النوعي بانتفاء احتمال اخلالف ال حتقُّ

إن تفسري هذه اآلية  :م. وبالتالي ال ميكن القولميكن القول بانكشاف مراد املتكلِّ

بصدق تعريفه، الذي هو وضوح  رهٌن «التفسري»؛ ألن صدق وصّحة إطالق التاليك

 وانكشاف مراد اهلل سبحانه وتعاىل. 

 

 ــــــ عدم التفصيل بني القضايا الكالمية وغري الكالمية

يف ذات الوقت الذي يتّم فيه التأكيد على عدم التناغم بني خمتلف القضايا يف 

من التذكري بأن املراد من هذا الكالم ليس هو أن  دَّال ُباقتضاء قّوة السند والداللة، 

ى يف األمور قطعي، بل حّت مجيع املسائل الكالمية واألمور امللحقة بها حتتاج إىل دليٍل

من قّوة السند  االعتقادية جيب أن يكون مستندنا التفسريي مشتماًل على مقداٍر

 ق العقد القليب بكّله فإن حتقُّق االعتقاد به. وكما مّر توضيححبيث يتحقَّ ،والداللة

يته. ومن هنا يكون االعتقاد قاباًل ملقدار أهّم جازم، بل هو تابٌع ال حيتاج إىل علٍم أمٍر

أكثر  وعلى هذا األساس ففي. (48)واعتقاد غري جازم ؛للتقسيم إىل: اعتقاد جازم

لالطمئنان أو وجبة من خالل األدلة واملستندات املاالعتقاد املسائل االعتقادية ميكن 

حيصل به املسّمى العريف للوضوح واالنكشاف ـ وهو  لعقالئي الذيا الوثوق العادي

الذي عليه مدار صدق التفسري ـ أيضًا. إن شرط حجية الظهور ـ وهو الفحص عن 

ية القرائن الدالة على إرادة املعنى املخالف للظاهر ـ يكون يف العادة متناسبًا مع أهّم
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ل عن ق هذا الوثوق واالطمئنان. وعلى فرض التنزُّق بتحقُّو يتحقَّاملورد أيضًا، وه

األدنى  إن االعتقاد ال يساوق التفسري، وإننا يف احلّد :الكالم السابق ميكن القول

النظر عن  األدنى ال نقبل احلاجة إىل العلم اجلازم يف خصوص التفسري؛ إذ بغّض

وظهور وداللة  حصلنا على وضوٍح كلما إمكان وصحة أو عدم صحة االعتقاد مبسألٍة

م، وحتقق شرط حجية هذا ق املسّمى العريف من وضوح وانكشاف مراد املتكلِّحتّق

الظهور أيضًا، ال ننتظر إحراز إمكان أو صحة االعتقاد بتلك املسألة، يف صّحة إطالق 

 اسم التفسري عليه. 

ة إىل أدلة وعلى هذا األساس فإن دعوى حاجة التفسري يف القضايا الكالمي

، وإن األدلة اليت يذكرونها له مطلق ال يستند إىل دليٍل تفيد العلم والقطع كالٌم

 عى. من املدَّ أخّص

يف النقطة اخلامسة من مبحث )دور  ،ملياآلوقال الشيخ عبد اهلل جوادي 

إن الروايات... على قسمني؛ فمنها ما يرتبط بآيات »الروايات يف فهم القرخن(: 

نها ما يرتبط بآيات املعارف... ويف املعارف... ال تكون ظواهر هذه اآليات األحكام، وم

 إذا توّفرت على ثالثة شروط، وهي:  . إن الرواية... إمنا تكون حجًةحجًة

 أـ أن تكون قطعية السند... 

عن  ب ـ أن تكون جهة صدور الرواية لبيان املعارف الواقعية، ال أن تكون ناجتًة

 التقية وأمثاهلا. 

 ، وليس مبجّرد الظاهر. ج ـ أن تكون داللتها بالنّص

فإذا كانت الرواية غري مفيدة للجزم يف هذه الشروط الثالثة، يف مثل اللوح 

ق اإلميان، ميكن ا ال يكون االعتقاد به شرطًا يف حتقُّمّم ،والقلم... وأمثال ذلك

 .املعيار إىل صاحب الشريعةيًا، وميكن إسناده بهذا التعويل عليه بوصفه احتمااًل ظّن

ال ميكن القول بأن هذا هو رأي اإلسالم يف هذه املسألة على حنو القطع  ولكْن

واليقني؛ ألن أدلة حجية خرب الواحد ترتبط باألحكام العملية اليت ميكن االعتماد 

 . (49)«املعترب عليها يف الظّن

أدلة »لقول باختصاص ل يف عبارته األخرية، أي اضح وجه التأمُّم يّتمما تقدَّ
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ن إهذه األدلة هي السرية، حيث  ؛ ألن من أهّم«حجية خرب الواحد باألحكام العملية

د هذه ز يف احلجية بني األحكام العملية وغري العملية، والشارع أيَّعرف العقالء ال مييِّ

عتقادية ق اجلزم باملسائل االمن اجلزم. نعم، إن حتقُّ السرية أيضًا. واالعتقاد بدوره أعّم

باآليات املعرفية، بل إن اجلزم برأي  مفيد للقطع، وهذا ال خيتّص حيتاج إىل دليٍل

 اإلسالم وحبكم اهلل تعاىل بشأن احلكم الشرعي يف املسائل الفقهية حيتاج إىل دليٍل

بالقطع اجلازم، وما أن حيصل من حجيتنا العقالئية املسّمى العريف للوضوح  واٍف

بهذا املعيار ميكن إسناده »و ،ـ املوجبة لصّحة إطالق التفسري ـ واالنكشاف والداللة

، يكون ذلك كافيًا للحجية يف التفسري، رغم أن االعتقاد «إىل صاحب الشريعة

إن رأي اإلسالم يف هذا الشأن هو هذا األمر على حنو »اجلازم مبضمونه، أو القول: 

 يفيد اجلزم.  ، حيتاج إىل مستنٍد«القطع واليقني

 

 ــــــ حاجة القضايا التارخيية إىل الوثوق النوعي

إىل القول بأن املؤرخني يف االعتماد على القضايا  ر ببعٍضقد يذهب التصوُّ

التارخيية ال يشرتطون اإلسناد وسائر الشرائط املعتربة يف الفقه والكالم، وأنهم 

ر قرائن على بشرط عدم ظهو ،يعتمدون يف األحباث التارخيية على األخبار املرسلة

دون أن نعمل على نفي أو إثبات هذه النسبة إىل عرف املؤرخني، لو  ،خالفها. ولكْن

منا وجود مثل هذه السرية يف عرف أصحاب التاريخ جيب القول: إن هذه السرية سلَّ

لشرائط احلجية يف علم التفسري وسائر الوجوه اليت امّس احلاجة إليها يف  فاقدٌة

ملموس،  إىل إثبات استمرارها بشكٍل هذه السرية حباجٍة الشريعة؛ ألن اعتبار

كي يكون سكوتهم وتأييدهم هلا دلياًل على  ؛^واالهتمام بها يف عصر املعصومني

يف أن فقدان مثل هذا الشرط يساوي  ال َشكَّتقريرهم وإمضائهم ملثل هذه السرية، و

 عدم اعتبار العرف املذكور. 

لتارخيية يف القرخن حنتاج أيضًا إىل اخلرب املشتمل والنتيجة هي أننا يف القضايا ا

إن حتقق الوثوق  ،على شرائط االعتبار العقالئي، مبعنى أن يكون موردًا للوثوق. أجل
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 ة من هذا القبيل. بالقضايا التارخيية أسهل من القضايا االعتقادية واألمور اهلاّم

 

 ــــــ ةحجية األحاديث التفسريية يف التعارض مع الكتاب والسّن

 ــــــ ةالقواعد العامة يف تعارض احلديث مع الكتاب والسّن

 ونسبتهما إىل بعضهما، وخصائص كّل ،ةبالنظر إىل موقع الكتاب والسّن

 ة حاكمة على التعارض فيما بينهما، وهي: منهما، هناك قواعد عاّم واحٍد

 عن االعتبار.  حديث يصدق عليه عنوان املخالفة للقرخن فهو ساقٌط ـ كّل1

ة، كلما حصل ة اعتبار ظواهر ونصوص الكتاب والسّنـ بااللتفات إىل أدّل2

كما يف  ،اجلمع بينهما التنايف بني القرخن واحلديث، حبيث أمكن اجلمع بينهما، مّت

 التعارض البدوي بني الروايتني. 

ن ـ لو استحال اجلمع العريف يف التعارض ال ميكن توفري مستند للتفسري م3

لو كان قاباًل للجمع العريف فإنه ينظر باللحاظ الثبوتي  ،خالل اجلمع العريف. نعم

 ال يطلق عليه اسم التفسري؛ لعدم صدق كشف املراد عليه.  للتفسري، ولكْن

وتبعيتهم الكاملة حلكم اهلل تعاىل يف القرخن  ،^ـ إن عصمة املعصومني4

 ور للقرخن أمرًا غري معقول. الكريم وغريه، جيعل خمالفة اخلرب القطعي الصد

 

 ــــــ حاالت وأحكام التعارض

الصدور أو غري قطعي  أو ظاهر حديث قطعّي ر التعارض بني نّصميكن تصوُّ

 أو ظاهر القرخن على مثانية أحناء، وهي:  الصدور مع نّص

بالنظر إىل عصمة القرخني:  احلديث القطعي مع النّص أـ تعارض نّص

 عن خمالفة القرخن يستحيل وقوع هذه الصورة.  ^املعصومني

إن احلديث املخالف القرخني:  احلديث غري القطعي مع النّص تعارض نّص ب ـ

 ، ويعترب ساقطًا عن االعتبار. للقرخن باطٌل

يف الظواهر القرخنية يتّم احلديث القطعي مع الظاهر القرخني:  تعارض نّص ج ـ

ك محلها على احلديث، مبعنى أن يتّم تأويل اآلية ويتم بذل ،التصّرف يف مفاد اآلية
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ف يف حبيث ميكن مجعها من الناحية العرفية مع نّص احلديث؛ إذ ال ميكن التصرُّ

ش يف سنده أيضًا، يف حني أن حجية ظاهر ْدداللة هذا احلدث، كما ال ميكن اخَل

ذا احلديث بالفحص وإحراز عدم القرينة على اخلالف، ومع وجود مثل ه اآلية مشروٌط

 يكون شرط حجية ظاهر اآلية مفقودًا. 

اجلمع بني مفاد  يتّماحلديث غري القطعي مع الظاهر القرخني:  تعارض نّص د ـ

 ،تفسري اآلية على هذا األساس هذا احلديث ومفاد اآلية من الناحية العرفية، ويتّم

عنى، والقول بأن د املسواء حبمل ظاهر اآلية على مفاد احلديث أو محل اآلية على تعدُّ

ل ببيان واحد من تلك املعاني، أو حبمل احلديث على التأويل والتفسري احلديث متكّف

 خخر من هذا القبيل.  بالبطون، أو جبمٍع

سقط  هذا إذا أمكن اجلمع العريف بني مفاد األحاديث ومفاد اآليات، وإاّل

 بوصفه خمالفًا للكتاب.  ؛اخلرب عن االعتبار

 ،ن اجلمع التربعي أيضًا كان احلديث قاباًل للطرح واإلنكارلو مل ميك ،أجل

كان مستبعدًا ـ سقط احلديث يف  عي ـ وإْنلو أمكن اجلمع الترّب ثبوتًا وإثباتًا؛ ولكْن

 ه يف مقام اإلثبات ال يسوغ ـ بلحاظ احتمال صدوره وإْنمقام اإلثبات عن احلجية، ولكّن

ـ رّده وإنكاره، بل قد ال جيوز يف بعض األحيان؛ إذ ال نقطع يف اجلمع  على ضعٍف

 عي بعدم صدور وعدم إرادة ذلك املعنى التأويلي البعيد. الترّب

إن ظاهر احلديث ـ القرخني:  تعارض ظاهر احلديث القطعي مع النّص هـ ـ

القرخني؛ إذ مع  بالنحو الذي أشرنا إليه يف املورد السابق ـ ميكن مجعه مع مفاد النّص

من وجوه اجلمع األقرب الذي ميكن مجعه إىل  وجٍه القطع بصدور احلديث فإن كّل

حمتملة يف مقام اجلمع،  إذا كانت هناك وجوٌه ،جانب مفاد اآلية سيكون عرفيًا. نعم

بلحاظ اإلمجال  ؛ن رجحان أحدها، فإنها يف مقام اإلثبات ستسقط عن احلجيةومل يتعيَّ

 ال جيوز رّدها وإنكارها يف مقام الثبوت.  بالعرض، ولكْن

إن احلديث غري القرخني:  تعارض ظاهر احلديث غري القطعي مع النّص و ـ

القطعي يكون يف مثل هذه املوارد ـ من ناحية االعتبار العقالئي ـ حبكم قطعي 

عنى مة ـ حيمل على املالصدور. وعليه فإن احلديث ـ بالتفصيل املذكور يف املوارد املتقّد
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 املوافق للقرخن. 

حتمل الظواهر على القرخني:  تعارض ظاهر احلديث القطعي مع النّص ز ـ

 النصوص. 

عند إمكان اجلمع تعارض ظاهر احلديث غري القطعي مع الظاهر القرخني:  ح ـ

الصدور. وعليه  وثوق الصدور وغري القطعي حبكم قطعّيمالعريف يكون احلديث 

، وميكن اجلمع بينهما؛ إذ ما مل يتّم إحراز وجود ما جًةيكون ظاهر كال الدليلني ح

. ومع إمكان اجلمع بينهما ال يكون مينع من حجّية ظهورهما سيكون ظهورهما حجًة

كما ميكن اجلمع  ،هناك ما مينع من حجية هذا الظهور، وسيمكن اجلمع بينهما

 بني احلديثني. 

أن الذي حيصل هنا هو محل ظاهر القرخن على ظاهر  همر بعضقد يتصوَّ

ر لآلية، وإن ظهور ، أي ناظر ومفسِّاحلديث؛ ألن احلديث من الناحية الشأنية حاكٌم

 الدليل احلاكم أقوى دائمًا من ظهور الدليل املقابل؛ وذلك بسبب اختاذ مقام املفّسر

 والنظر إليه.

ر والناظر لآلية كان له شأن املفسِّأن األمر ليس كذلك؛ ألن احلديث إذا َبْيَد 

هلا، والزم ذلك إمكان اجلمع العريف. وعليه ال ميكن أن يكون  نًاجيب أن يكون مبيِّ

ر والناظر، بل سيكون يف مقام اإلثبات ـ بوصفه حديثًا ملثل هذا احلديث شأن املفسِّ

 م. مما تقدَّضح خمالفًا للكتاب ـ ساقطًا عن االعتبار. وأما حكم مقام الثبوت فيتَّ

 

 ــــــ ةحاالت وأحكام تعارض احلديث التفسريي مع السّن

ما ذكر يف حاالت وأحكام تعارض احلديث مع القرخن جيري يف تعارض  كّل

 أيضًا.  ^أي مع األحاديث الثابتة عن املعصومني ،ةاحلديث التفسريي مع السّن

 

 ــــــ موقع األحاديث غري املعتربة يف التفسري

 ــــــ حاديث غري املعتربةأنواع األ

واحد ال  : إذا كان هناك يف سلسلة احلديث والسند راٍوأـ الضعف االصطالحي
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سواء  ،ب املصطلح ـ ضعيفًاَسسند احلديث ـ حَب دَّن احلال ُعصف بالوثاقة أو ُحْسيّت

أو ورد ذكر امسه دون  ،له ذكر يف كتب الرجال ْدِرأكان هذا الراوي جمهواًل ومل َي

، أو وردت بشأنه األلفاظ والعبارات «جمهواًل»التصريح بكونه  أو قدح، أو مّت مدٍح

 الدالة على تضعيفه والطعن فيه. 

: األحاديث ذات السند الصحيح أو اليت ب ـ األحاديث اليت مّت اإلعراض عنها

أعرض مشهور األصحاب عن العمل بها واالعتماد  هي يف حكم الصحيحة، ولكْن

 عليها. 

 ،: احلديث الذي يتعارض مع القرخن الكريمحاديث املخالفة للكتابج ـ األ

أنه إذا أمكن اجلمع العريف  حبيث ال ميكن اجلمع بينهما، يسقط عن االعتبار، إاّل

مستبعد ـ ال جنيز رّد ذلك احلديث وإنكاره، بل رمبا دافعنا عنه  على حنٍو بينهما ـ وإْن

 ًا يف مقام اإلثبات. يف مقام الثبوت، ولكننا لن نقيم له وزن

: كلما كان احلديث متعارضًا مع السنة القطعية ـ ةد ـ األحاديث املخالفة للسّن

ـ كان  ^مبعنى أنه كان متعارضًا مع األحاديث الثابت صدورها عن املعصومني

ب املصطلح. وهكذا إذا تعارض َسكان صحيح السند حَب ساقطًا عن االعتبار، وإْن

األخرى، وكانت شرائط وشؤون التعارض حبيث تسقط ذلك حديث مع األحاديث 

ى إذا كان احلديث املعارض اآلخر من اليقينيات احلديث عن درجة االعتبار، حّت

 ى إذا مل يكن اعتباره ثابتًا أيضًا. ة، أو حّتواملسلمات يف السّن

ليات والبديهيات واملشاهدات من األّو : األعّمهـ ـ احلديث املخالف لليقينيات

حديث مّت القطع اجلازم بعدم صدوره وعدم صّحة  والفطريات واملتواترات، بل كّل

 . (50)مضمونه سوف يسقط عن االعتبار عند القاطع مبثل هذا النوع من القطع

 إن األحاديث غري املعتربة على قسمني: 

. وإن هذه ـ األحاديث اليت يتم القطع بعدم صدورها أو عدم صّحة مضمونها1

ب فائدة وما دام هذا القطع باقيًا لن ترتتَّ .من األحاديث جيوز إنكارهااجملموعة 

ب يف الكثري من . رغم أنه جيدر بالشخص ـ بااللتفات إىل وجود اجلهل املركَّ(51)عليها

وحاجة إىل  ب رّد وإنكار األحاديث ما مل تكن هناك ضرورٌةموارد القطع ـ أن يتجنَّ
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 . (52)ذلك الرّد واإلنكار

ها تفتقر ديث اليت ال يقطع بعدم صدورها وعدم صّحة مفادها، ولكّنـ األحا2

 : التالينيمن االلتفات إىل األمرين  ال ُبدَّويف ذلك  .إىل االعتبار

اعني ال يساوي : إن احلديث الضعيف مهما كان راويه من أشهر الوّضاًلأّو

 قًا ال جيوز إنكاره. َلاالطمئنان إىل كونه خمَت ق، ومن هنا ما مل يتّمَلاحلديث املخَت

: إن هذه اجملموعة من األحاديث على الرغم من ضعف سندها قد تكون وثانيًا

 : التاليهلا بعض الفوائد اليت نشري إليها على النحو 

 

 ــــــ (53)الفوائد احملتملة لألحاديث التفسريية غري املعتربة

الروايات األخرى أن  إن من الفوارق الرئيسة بني الروايات التفسريية وسائر أنواع

كافية على مفادها، خالفًا للروايات  سائر الروايات األخرى جيب أن حتتوي على داللٍة

إىل جانب النافذة الداللية لأللفاظ،  ،لداللة اآليات التفسريية اليت تشتمل على نافذٍة

 |اهللة بشأن رسول بااللتفات إىل أن املستفاد من اآليات والروايات اخلاّص ال سيَّماو

ِلُكلِّ  ًاِتْبَيان﴿ :هو يف حّد ذاته كما وصف نفسه أنه تبيان لكتاٍب ^وأهل البيت

 ن كّلة، حبيث يتمّكالكتاب لألّم «تبيني»مبعنى أن شأنهم هو ، (89)النحل:  ﴾َشْيٍء

مونهم نهم يعلِّإ أيواحد من أفراد هذه األمة من االستفادة منه مبقدار سعته وظرفيته، 

 ر يف أودية التفسري، ال أنهم يعملون على قيادتهم يف طرق التفسري. ْيالسَّ

تفسري اآليات يف ضوء بيان  وعليه فإن األصل يف احلديث التفسريي أن يتّم

 ، حبيث تنجلي معاني تلك اآليات للمخاطبني. ^املعصومني

ومن هنا فإن موافقة وعدم موافقة احلديث لآلية، والتناسب املفهومي، وارتباط 

بالنسبة إىل الطالب واملبتدئني الراغبني يف  ال سيَّمااملفسِّر واملفسَّر بهذين األمرين، و

، من أوضح القرائن املوجبة لتقوية أو ^ف على األساليب التفسريية ألهل البيتالتعرُّ

 ضعف داللة احلديث. 

من  وامييز الغّث ،إن هذه اخلصوصية جتعل االستفادة من األحاديث التفسريية

 أسهل بالقياس إىل سائر أنواع احلديث األخرى.  ،ـ (54)لسمني ـ من بعض اجلهاتا
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بة على األحاديث التفسريية ومن خالل هذه الرؤية نشري إىل بعض الفوائد املرتتِّ

 غري املعتربة: 

: ومن بينها مالحظة موافقة ذلك نأـ االستناد إىل األحاديث الضعيفة بعد التبيُّ

أو تعاضد مضمونه مع األحاديث األخرى املتناغمة  ،ة القطعيةاحلديث للكتاب والسّن

 إذا بلغت يف اجملموع حّد االستفاضة.  ال سيَّماومعه، 

: قد يكون تصّور رها موجبًا لتصديقهاب ـ كشف احلقائق اليت يكون تصوُّ

أن الناس أنفسهم َبْيَد  احلديث ـ املوجب لكشف احلقائق ـ مصحوبًا بتصديقه،

قد تستند اآلية يف  :. فعلى سبيل املثال(55)الغالب عن إدراك تلك احلقائقيعجزون يف 

رة أثناء النزول، ثم خفيت هذه داللتها على املعنى إىل بعض القرائن اليت كانت متوفِّ

القرائن عن األجيال الالحقة، وإن إدراكنا وعثورنا على تلك القرينة يكشف لنا 

 ر للتصديق به.  الذهن على مستوى التصوُّاملعنى املذكور، حبيث يكفي أن خيطر يف

: قد يكون احلديث بارقة لبداية مةج ـ البارقة األوىل لالكتشافات القيِّ

 ال سيَّماكشوف قّيمة؛ إذ من املمكن أن تكون األحاديث اليت مل يثبت اعتبارها، و

 ،ًا ـضعيفًا جّد ×الضعاف القوية ـ اليت ال يكون احتمال صدورها عن املعصوم

بة على مفاد على حقائق علمية. إن النظرة الثبوتية إىل القيمة االحتمالية املرتتِّ شتملًةم

ي على املدى قد يؤّد ،هذه األحاديث، ومتابعة هذه االحتماالت أو أخذها بنظر االعتبار

 مة للغاية. الطويل إىل الكشف عن حقائق قيِّ

احلديث الصحيح أو غري : قد يكون هو أفقه منه ْنإىل َم د ـ رّب حامل فقٍه

وال نستطيع  ،أو حيتوي على مشكلة داللية ،الصحيح مشتماًل على مضمون شاّذ

جيدر بنا أن حنتمل أن مسّو  العمل مبضمونه واالستفادة منه يف مقام اإلثبات، ولكْن

ة الباحثني، ورفعة مفاد احلديث حبيث جتعله مشكاًل ويفوق املستوى الفكري لعاّم

أن يقع هذا احلديث يف احلاضر أو املستقبل بأيدي أشخاص  ك أمٌليبقى هنا ولكْن

 وبلوغ أعماقه وصّحة معناه.  ،شيفرته نون من فّكيتمكَّ

: ومن بني فوائدها تطبيقها يف قسم هـ ـ التطبيق يف قسم األحكام غري اإللزامية
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 .(56)نة لألحكام غري اإللزاميةاآليات الفقهية املتضمِّ

 

 

الهوامش
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 التفسري الروائي للقرآن عند الفريقني

 ومقارنة رصٌد

 

 غالم حسين أعرابيد. الشيخ 

 حسن الهاشميترجمة: 

 

 ــــــ صورة املسألة

مل تتّم  ،ةوعند أهل السّن ،بشأن التفسري الروائي عند الشيعة هناك أسئلٌة

 :ى هذه اللحظة، من قبيلاإلجابة عنها بالشكل املناسب حّت

 واحدة من االهتمام؟  ة بدرجٍةهل حظي التفسري الروائي عند الشيعة وأهل السّنـ 

 ة بشأن مقدار االستفادة من الروايات التفسريية؟ ما هي خراء الشيعة والسّنـ 

 ة؟ ية من وجهة نظر الشيعة وأهل السّنما هو حجم الروايات التفسريـ 

من خالل االستناد  ،مقارن نسعى يف هذا املقال إىل دراسة هذه األسئلة بشكٍلو

 إىل نظريات الفريقني. 

ترجع إليه يف تفسري  |ى ما قبل رحيل رسول اهللكانت كلتا الفرقتني حّت

جاهًا يف التفسري، هاتني الفرقتني اّت إحدى تلالقرخن؛ وأما بعد رحيله فقد شّك

، ^خخر؛ إذ ذهبت منهما فرقة إىل القول بأعلمية أهل البيت جاٍهوذهبت األخرى إىل اّت

نهم وحدهم األهل لتفسري القرخن الكريم، ويستندون يف ذلك إىل وصايا النيب ْوويَر

َوِعْتَرِتي،  ؛اهلِلِكَتاَب  :َلْيِنْقِإنِّي َتاِرٌك ِفيُكُم الثِّ»بشأنهم، ومن ذلك قوله:  |األكرم

 . (1)«َيْفَتِرَقا َحتَّى َيِرَدا َعَليَّ اْلَحْوَض ْنَوِإنَُّهَما َل
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َلْن َيَتَفرََّقا َحتَّى َيِرَدا َعَليَّ ، َواْلُقْرخُن َمَع َعِليٍّ ،َعِليٌّ َمَع اْلُقْرخِن»: |وقوله

 . (2)«اْلَحْوَض

باالستناد إىل هذا ميكن القول »قني من أهل السنة: ومن هنا قال بعض احملقِّ

 . (3)«أعلم الناس بتفسري القرخن ×ًاعلّي احلديث: إّن

أبو بكر وعمر، إىل التأكيد  :وذهب الفريق اآلخر إىل نظرية اخلالفة، ومنهم

؛ إذ |على عدم نقل احلديث، متمسكني باخلشية من االختالف يف أحاديث النيب

أحاديث ختتلفون  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللثون عن إنكم حتدِّ»نقل عن اخلليفة األول أنه قال: 

سألكم  ْن، فَمثوا عن رسول اهلل شيئًافال حتدِّ، اختالفًا والناس بعدكم أشّد، فيها

. وعن اخلليفة (4)«موا حرامهوحرِّ، وا حاللهفاستحّل؛ بيننا وبينكم كتاب اهلل: فقولوا

 . (5)«ل بهَمْعما ُي يف إاّل ،ملسو هيلع هللا ىلصوا الرواية عن رسول اهللأقّل»الثاني قوله: 

إن هذا اإلعراض ـ بل واملنع من تفسري »قني يف هذا الشأن: وقال بعض احملّق

سعت دائرته يف عصر ، ثم اّت|القرخن ـ بني بعض الصحابة شاع بعد رحيل رسول اهلل

ر يف خيات القرخن، مكتفني من ذلك لذلك حيل بني الناس وبني التدبُّ التابعني، ونتيجًة

 . (6)«بصرف تالوة كتاب اهلل

من الشيعة  أن العلماء املسلمني ـ األعّم وعلى الرغم من الرتويج هلذا االجتاه، إاّل

واالهتمام جبمعها،  ،ّدًا من الرجوع إىل الروايات التفسرييةة ـ مل جيدوا ُبوالسّن

رين مل يكونوا على رأي أن املفسَِّبْيَد  واشتغلوا بتأليف التفاسري على أساس الروايات.

 جمالهاتهم يف ق بالتعاطي مع الروايات التفسريية، وميكن بيان توّجما يتعلَّ واحد يف

 : التاليةالتفسري الروائي، ودراستها ضمن العناوين 

 

 ــــــ ـ اهتمام الفريقني بالروايات التفسريية1

النظر عن بعض الصحابة الذين منعوا من رواية وتدوين احلديث، جند  بغّض

بعد  ال سيَّماو ،ثني ـ من الفريقني ـاهتمامًا ملحوظًا بنقل احلديث من قبل العلماء واحملّد

عابرة على خثار التفسري الروائي املأثورة عن الصحابة  رفع املنع. وتكفي نظرٌة

فات التفسريية، لتثبت اهتمام الفريقني بالتفسري لَّوالتابعني، ومجعها الحقًا ضمن املؤ
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. ومن هذا االهتمام تبلورت املدارس التفسريية يف املدينة املنورة (7)واضح الروائي بشكٍل

 . (8)مة والكوفةة املكّرومّك

 

 ــــــ ـ أنواع الروايات التفسريية من حيث احملتوى2

بيان معنى اآليات، دون  رون ينقلون الروايات التفسريية ضمنكان املفسِّ

ة أقسام، . غاية ما هنالك يبدو أن هذه الروايات تنقسم إىل عّدتصنيفها يف تبويب خاّص

ومن أهمها: الروايات التوضيحية، وروايات شأن النزول، وروايات التنزيل والتأويل، 

وقد أضاف العالمة الطباطبائي نوعًا خخر من الروايات التفسريية أطلق عليه مصطلح 

 . (ي والتطبيقْراجَل)روايات 

تطبيق املفهوم العام على مصاديقه، وقد اقتبس مساحته  «يْراجَل»ومراده من 

، وقال «إن القرخن جيري كما جيري الشمس والقمر»ي: ْرهذا املصطلح من روايات اجَل

حكامه على كل أوتسري  ،زماندائم لكل األ القرخن الكريم كتاٌب»يف شرح ذلك: 

وينطبق على املاضي واملستقبل ، فيجري يف الغائب كما جيري يف احلاضرالناس، 

على أحد املؤمنني بشروط  اآليات النازلة يف حكٍم :كما ينطبق على احلال. مثاًل

رت تلك الشروط يف ة يسري ذلك احلكم على غريه لو توفَّة يف عصر النبّوخاّص

يتحلى بصفات ممدوحة أو  ْنبعض َم ، واآليات اليت امدح أو تذّمالعصور التالية أيضًا

 . |مل يعاصر النيّب ْنيتحلى بها ممَّ ْنمذمومة تشمل َم

ونعين بذلك لو  ،لتلك اآلية نفسها صًاال يكون خمصِّ ما مورد نزول خيٍة نذإف

يف ذلك الشخص أو أولئك  تكون اآلية جامدًة أو أشخاص معينني ال نزلت يف شخٍص

 يشرتك مع أولئك يف الصفات اليت كانت موردًا ْناألشخاص، بل تسري يف كل َم

 ،×مام الباقرقال اإل .«يْراجَل» ى يف ألسنة األحاديث بـسّمهذا هو الذي ُي .لتلك اآلية

 وهلا ظهٌر اّلإ يف حديثه للفضيل بن يسار عندما سأله عن هذه الرواية: ما يف القرخن خيٌة

يعين بقوله: ظهر وبطن؟  مّطلع، ما ولكل حّد ،وله حدٌّ اّلإوما فيها حرف  ،وبطن

، جيري مل يكن بعُد ومنه ما ،وبطنه تأويله، منه ما مضى ،: ظهره تنزيله×قال

احلديث. ويف بعض  ...،وقع كلما جاء منه شيٌء ،كما جيري الشمس والقمر
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 . (9)«يْراجَل :مثل ،األحاديث يعترب بطن القرخن يعين انطباقه مبوارد وجدت بالتحليل

ميكن تقسيم الروايات التفسريية ـ بلحاظ احملتوى ـ إىل األقسام  حاٍل أّيوعلى 

 : التالية

: إن املراد من هذه الروايات هو الروايات الواردة يف شرح أـ الروايات التوضيحية

 «الفسوق»باجلماع، و «الرفث»، من قبيل: تفسري أو مجلة أو مضمون خيٍة مفردٍة

 . (10)«بلى واهلل»، و«ال واهلل» :ةبالقسم بصيغ «اجلدال»بالكذب، و

إن هذا النوع من الروايات يلعب دورا كبريًا يف فهم مراد اهلل؛ ألن شرح املفردات 

ف على العرف واللغة فقط، بل قد يستند يف بعض املوارد إىل الروايات ال يتوقَّ

يف العرف واللغة، وتكون الروايات  ة معاٍنالتفسريية. فرمبا كان لبعض الكلمات عّد

على سبيل  ،من ذلكو .وحدها هي اليت تستطيع حتديد املعنى املراد من بني تلك املعاني

اليت تطلق يف اللغة العربية على الفاحش من القول والسباب،  «الرفث»املثال: مفردة 

أن املراد من . واملنقول يف تفاسري الفريقني (11) معنى اجلماع أيضًايفوتطلق جمازًا 

 يف اآلية هو اجلماع.  «الرفث»

: إن املراد من هذه الروايات هي تلك اليت تبني واقعة أو ب ـ روايات شأن النزول

قوله  :على سبيل املثال ،من ذلكوعماًل أو سؤااًل، نزلت اآلية أو اآليات بشأنه أو بسببه. 

َوالَِّذيَن خَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّاَلَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة  َوَرُسوُلُه اهلُلِإنََّما َوِليُُّكْم ﴿تعاىل: 

رين أن هذه اآلية قد نزلت يف ح أغلب املفسِّفقد صرَّ ،(55)املائدة:  ﴾َوُهْم َراِكُعوَن

 . (12)خباامه أثناء ركوعه يف الصالة ×ق اإلمام علّيشأن تصدُّ

 اليت تعمل على تطبيق املضمون العاّم : وهي الرواياتج ـ روايات اجلري والتطبيق

لآليات على مصاديقها، وليس من الضروري أن تبني مجيع املصاديق، وإمنا تبّين 

ما أنزل اهلل خية »: أنه قالاس وي عن ابن عّبما ُر :من قبيل ،(13)هاأكمل املصاديق وأاّم

أشرفها  ×كان عليٌّ إاّل ﴾َأيَُّها الَِّذيَن خَمُنوا َيا﴿ :يف القرخن الكريم يقول فيها

ًا وما ذكر علّي ،من القرخن يف غري خيٍة |وأمريها، ولقد عاتب اهلل أصحاب حممد

 . (14)«خبرٍي إاّل

 ﴾َوِإنَّ اْلُفجَّاَر َلِفي َجِحيٍم*  ِإنَّ اأَلْبَراَر َلِفي َنِعيٍم﴿قوله تعاىل:  :ومن قبيل
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 «ارالفّج»، و^ة أهل البيتفيها على أئّم «األبرار»تطبيق  ، اليت مّت(14ـ  13)االنفطار: 

 . (15)على أعدائهم

ن إملضامني اآليات أيضًا؛ إذ  إن العرف عند التدقيق يرى هذه املصاديق مشمولًة

ي والتطبيق تكون من املشرتك املعنوي الذي ميكن أن يكون ْرالكلمات يف مورد اجَل

من هذا النوع؛ إذ تعين اخلروج عن احلّد  «الظلم»له الكثري من املصاديق. وكلمة 

يف بعض اآليات على  «الظلم»تطبيق  ومن هنا مّت، من العملي والنظري ـ ـ األعّم واحلّق

ر الظلم الوارد يف قوله تعاىل: يفسِّ ، حيث جند عبد اهلل بن مسعود يف روايٍة«الشرك»

بـ  (82)األنعام:  ﴾ٍم ُأْوَلِئَك َلُهْم اأَلْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَنالَِّذيَن خَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا ِإمَياَنُهْم ِبُظْل﴿

 . (16)«الشرك»

: هناك يف بعض الروايات محل مصاديق على خيات من د ـ روايات بطن القرخن

روايات »القرخن ال تتناسب معها يف ظاهر العرف واللغة. ومن هنا يتم التعبري عنها بـ 

مل  ة، وهو أمٌرعلى بين مروان وبين أمّي «الشجرة امللعونة»من قبيل: تطبيق  ،«البطن

ة، وميكن أن يكون منشأ هذا الرفض منهم هو أن ظاهر له أغلب أهل السّنيتقبَّ

 العرف واللغة ال يساعد عليه. 

الشجرة »بعد ذكر الروايات الواردة يف تفسري  ،قال اآللوسي يف تفسريه

للناس جعله  ومعنى جعل ذلك فتنًة.. .ةهي بنو أمّيرين يف عبارة بعض املفسِّ»: «امللعونة

ره ابن املسيب، وكان هذا بالنسبة إىل خلفائهم الذين وبذلك فسَّ ،بالء هلم وخمتربًا

وما بعده بالنسبة إىل ما عدا ، وما عدلوا وعدلوا عن سنن احلّق ،فعلوا ما فعلوا

كان من أعوانهم  ْنأو ممَّ، وللخبائث عاماًل، كان عندهم عاماًل ْنهم منهم ممَّئخلفا

 وحيتمل أن يكون املراد ما جعلنا خالفتهم وما جعلناهم أنفسهم إاّل .كيفما كان

ولعنهم ملا صدر منهم من استباحة الدماء  ،ةباعتبار أن املراد بها بنو أمّي ؛...فتنًة

 ،ومنع احلقوق عن أهلها، هاوأخذ األموال من غري حلِّ، والفروج احملصنة، املعصومة

إىل  ،ـعليه الصالة والسالم ـ ه واحلكم بغري ما أنزل اهلل على نبيِّ ،وتبديل األحكام

اليت ال تكاد تنسى ما دامت الليالي  ،واملخازي اجلسام ،غري ذلك من القبائح العظام

كما  ،وجاء لعنهم يف القرخن إما على اخلصوص»ثم استطرد اآللوسي قائاًل:  ،«واأليام



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد التاسع واألربعون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

ِإنَّ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن ﴿فقد قال سبحانه وتعاىل: ؛ كما نقول ،أو على العموم ؛زعمته الشيعة

أخرى: إن  . وبعبارٍة(17)«(57)األحزاب:  ﴾ ِفي الدُّْنيا َواآلِخَرِةاهلُل َوَرُسوَلُه َلَعَنُهُم اهلَل

ملا ال الروايات إذ لوة هو من قبيل: بيان البطن؛ على بين أمّي «الشجرة امللعونة»تطبيق 

 . مستقّل أمكن للعرف أن يصل إىل هذا املعنى بشكٍل

آليات األحكام.  من اآليات التفسريية ما هو تفسرٌي : هناكهـ ـ الروايات الفقهية

ويبدو أن احلاجة إىل هذه الروايات ثابتة عند الفريقني، ويشهد لذلك كثرة التأليفات 

 )خيات األحكام(.  :عنوان ة حتتالتفسريية يف هذا الشأن عند الشيعة وأهل السّن

 

 ــــــ ـ املذاهب املتنّوعة يف التفسري الروائي3

بع املفسرون من الفريقني منهجًا واحدًا يف التفسري الروائي، ولذلك ظهرت مل يّت

 ما يلي:  نها يفمن خالل هذه الفجاج مذاهب تفسريية متنّوعة، نبيِّ

: واملراد به منهج أولئك الذين حيظرون تفسري القرخن تْحأـ املذهب الروائي الَب

فني من الشيعة، والكثري من الكريم بغري الروايات، من أمثال: األخباريني املتطرِّ

 ة. أصحاب الظاهر يف مذهب أهل السّن

]أي  بعدم جوازه ^تواترت األخبار عن األئمة األطهار»سرتخبادي: قال اإل

 ْنبأنه إمنا يعرف القرخن َم اًلمعلِّايات أهل البيت[؛ التفسري من غري الرجوع إىل رو

وأنه إمنا نزل ، ةأذهان الرعّي ن القرخن نزل على وجه التعمية بالنسبة إىلأو، خوطب به

، والباقي على ظاهره، ومنسوخه وأن العلم بناسخه، ^على قدر عقول أهل الذكر

 . (18)«البيت عندنا أهل ليس إاّل، وغري الباقي على ظاهره

عكوف أهل الزمان على  رأيُت»مة تفسريه: يف مقّد ،كما قال السيد البحراني

الذين نزل التنزيل والتأويل يف  ،مل يرووه عن أهل العصمة ـ سالم اهلل عليهم ـ ْنتفسري َم

ف حتى يأتي تأويله ه غريهم، بل كان جيب التوقَُّتْؤبيوتهم، وأوتوا من العلم ما مل ُي

فهو النور واهلدى، وما  ^ألن علم التنزيل والتأويل يف أيديهم، فما جاء عنهم ؛عنهم

جاء عن غريهم فهو الظلمة والعمى. والعجب كل العجب من علماء علمي املعاني 

جالله ـ  حيث زعموا أن معرفة هذين العلمني تطلع على مكنون سّر اهلل ـ جلَّ ،والبيان
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جالله ـ حتتاج معرفته إىل  ذلك من كتاب اهلل ـ جلَّ حمّلأن  ال َرْيَبمن تأويل القرخن... و

مهم اهلل سبحانه الذين علَّ ^العلم به من أهل التنزيل والتأويل، وهم أهل البيت

تعاطى معرفته من غريهم ركب منت  ْنمنهم، وَم وتعاىل، فال ينبغي معرفة ذلك إاّل

 . (19)«؟!ى تصرفونفأّن، الضالل إاّل عمياء، وخبط خبط عشواء، فماذا بعد احلّق

العاملي إىل االعتقاد بأن استنباط األحكام النظرية من  ّروقد ذهب الشيخ احُل

. ويبدو أن أغلب األخباريني الشيعة (20)بالروايات التفسريية ظواهر القرخن منوطٌة

 . (21)يذهبون إىل تفسري القرخن يف ضوء الروايات التفسريية

إذ قال السيوطي يف هذا  ؛ة أيضًاعلماء أهل السّندون هلذا الرأي بني وهناك مؤيِّ

 كان عاملًا وإْن، ال جيوز ألحد أن يتعاطى تفسري شيء من القرخن: قال قوٌم»الشأن: 

أن ينتهي إىل  وليس له إاّل، يف معرفة األدلة والفقه والنحو واألخبار واآلثار سمًامتَّ أديبًا

 . (22)«يف ذلك ملسو هيلع هللا ىلصوي عن النيّبما ُر

ف تفسري القرخن على السماع ]عن ذهب بعض العلماء إىل توقُّ»وقال القرطيب: 

 . (23)«[|األكرم النيّب

دون النظر  ،ال ينبغي يف االستنباط من القرخن االقتصار عليه»وقال الشاطيب: 

كما يف شأن ، كلية وفيه أموٌر ،ألنه إذا كان كليًا؛ ةوهو السّن ،يف شرحه وبيانه

 . (24)«فال حميص عن النظر يف بيانه، والصوم وحنوها واحلّجالصالة والزكاة 

وبذلك ندرك أن أنصار هذا الرأي يذهبون إىل القول بأن التفسري بالرأي يستند 

. ويبدو أن هؤالء يفرتضون (25)دون الرجوع إىل الروايات التفسريية ،إىل ظواهر القرخن

تندين يف ذلك إىل قوله ، مس|النيب األكرم أن تفسري القرخن هو من مجلة مهاّم

؛ إذ يذهبون إىل (44)النحل:  ﴾َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْيِهْم﴿تعاىل: 

القول بأن تفسري القرخن وبيانه ـ طبقًا هلذه اآلية ـ هو من املسؤوليات امللقاة على عاتق 

؛ ومن هنا قيل: إن (26)ى مهّمة تفسري القرخنلغريه أن يتوّل رسول اهلل، وعليه ال حيّق

مون التابعني م تفسري القرخن ألصحابه، وقام الصحابة بدورهم يعلِّقد علَّ |رسول اهلل

مجع خالف الروايات التفسريية املنقولة عن السلف الصاحل  كيفية التفسري، وبذلك مّت

ن هذا العدد من الروايات يكفي إو تفسري القرخن، جمالمن الصحابة والتابعني يف 
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للباحثني يف تفسري القرخن، ومن هنا فإن العدول عن هذا املنهج يف تفسري القرخن، 

عن السلف  نا شيٌءْدِر، وإذا مل َيّد بدعًةَعُي ،عن الصحابة والتابعني وجتاوز املروّي

 . (27)ف والسكوتالصاحل بشأن بيان اآليات وجب علينا التوقُّ

ضت للنقد من احلال فإن رؤية أنصار مدرسة التفسري الروائي قد تعرَّوبطبيعة 

 ما يلي نشري إىل بعض هذه اإلشكاالت واالنتقادات.  ويف .قبل اآلخرين

إن الرجوع إىل  :: وهو مذهب أولئك الذين يقولونب ـ املذهب الروائي التكميلي

ا كانت الرواية حتتاج يف فيما إذ ،الروايات يف تفسري القرخن يقتصر على موارد احلاجة

 .فإن تفسري القرخن ال ينحصر بالروايات ىل الرواية، وإاّلإاكتمال صورتها ومعناها 

ولذلك فإن هؤالء يرجعون يف تفسريهم ـ مضافًا إىل القرخن ـ إىل العلوم األدبية 

 واألصول العقلية أيضًا.  ،واألشعار

رين قني، من أمثال: املفسِّوهلذا املذهب بدوره الكثري من األتباع من الفري

فني من باستثناء املتطرِّ ،ةرين من أهل السّنالشيعة من غري األخباريني، وعموم املفسِّ

 أقواهلم.  مّنا ذكرم الذين تقدَّ ،أهل الظاهر

بعد نقل أقوال أنصار مذهب التفسري  ،فها هو القرطيب ـ على سبيل املثال ـ

أرادوا  لذلك بأنهم إْن مستدالًّ؛ ويصفها بأنها فاسدٌة ،ت، يرفض أدلتهمْحالروائي الَب

إذا كان تفسريه على ما تقتضيه الروايات فما  إاّل بذلك حظر التفسري على أحٍد

عساهم يقولون يف مورد اختالف الصحابة يف تفسريهم للقرخن؟ فهذا يدّل على عدم 

جيب تقييد التأويل ـ . وإذا كان |استناد مجيع أقواهلم إىل ما مسعوه من رسول اهلل

هه البن عباس بأن يفقِّ فما معنى أن يدعو النيّب |وع من النيّبممثل التنزيل ـ باملس

 مه التأويل؟! ويعلِّ ،اهلل يف الدين

وبطبيعة احلال ال خيفى أن احلاجة إىل الروايات التفسريية امّس؛ للحيلولة دون 

 . (28)االستنباطالوقوع يف اخلطأ يف التفسري، وتعبيد مسار الفهم و

بعد نقله لنظرية أنصار املذهب التفسريي، عمد إىل نقل رؤية  ،وإن السيوطي

أولئك الذين مل حيصروا مصادر التفسري بالروايات فقط، وقالوا بضرورة االستعانة 

البغوي يف تفسريه بذكر  ِفوعلى سبيل املثال: مل يكَت .(29)بسائر العلوم يف هذا الشأن
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 رين أيضًا. وأقوال املفسِّ ،وإمنا أضاف إليها خيات القرخن الكريمالروايات فقط، 

أنه يرى  رغم ترتيب كتابه على أساس تفسري القرخن بالقرخن، إاّل ،والشنقيطي

ضرورة الرجوع إىل الروايات التفسريية يف إكمال وتتميم دالالت بعض اآليات القرخن، 

ر هذا الكتاب أننا إذا وجدنا ما يفسِّك بها يف من األمور اليت نتمسَّ»وقال يف ذلك: 

دون أن يكون وافيًا باملراد، عمدنا إىل إكمال وتتميم املعنى  ،اآلية من نفس القرخن

 . (30)«رة للقرخنة مفسِّة؛ ألن السّنبداللة السّن

رين الشيعة من كما ميكن العثور على أنصار هلذه النظرية بني املفسِّ

رين األخباريني منهم، ى بني املفسِّالطربسي، بل وحّتو ،األصوليني، من أمثال: الطوسي

لي وإمنا معوَّ»واحلويزي أيضًا. قال الفيض الكاشاني:  ،من أمثال: الفيض الكاشاني

ما يشرح اللغة واملفهوم وما إىل  يف مام املعصوم من خل الرسول، إاّلفيه على كالم اإل

ينزل يف بيوتهم جربئيل، وال  كان عند قوٍم إذ ال يوجد معامل التنزيل إاّل ؛القشر يؤول

ى تيسري وال يتأّت ،خوطب بأنوار التنزيل ْنَم كشاف عن وجوه عرائس أسرار التأويل إاّل

 ْنعليهم؟ وإىل َم ل إاّلنعوِّ ْنلديه جممع البيان والتبيان. فعلى َم ْنممَّ تفسري القرخن إاّل

 . (31)«خثارهم بارهم، وال نقتفي إاّلأخ بع إاّلإليهم؟ ال واهلل ال نتَّ نصري إاّل

وإمنا يعترب احلويزي من أنصار هذه النظرية؛ لكونه ـ باإلضافة إىل الروايات ـ 

ض بالنقد للتفاسري غري الروائية. وقال يف ذلك: يذكر اآلثار األخرى أيضًا، ومل يتعرَّ

 اهلل، سلكوا مسالك ينوار وحأواملقتبسني من  ،ملا رأيت خدمة كتاب اهللإني »

اقتصر على  ْنومنهم َم ؛لفاظهأ ياقتصر على ذكر عربيته ومعان ْنفمنهم َم ؛خمتلفة

 ْنومنهم َم ؛اقتصر على استخراج املسائل الصرفية ْنومنهم َم ؛الرتاكيب النحوية بيان

استكثر من علم اللغة  ْنومنهم َم ؛عراب والتصريفق باإلما يتعلَّ وسعه يف استفرغ

 ْنومنهم َم ؛الكالمية يق باملعانيتعلَّ ته إىل ماصرف هّم ْنومنهم َم ؛لفاظواشتقاق األ

من خثار  ن أضيف إىل بعض خيات الكتاب املبني شيئًاأ أحببُت، قرن بني فنون عديدة

سرار أعن  بشموس بعض التنزيل، وكاشفًا ما يكون مبديًا ،هل الذكر املنتجبنيأ

قصد به أة فلم مجاع الطايفة احملّقظاهره خيالف إل امّم ما ما نقلُتأو .ويلأالتبعض 

 . (32)«لنق ْنلع كيف نقل وعمَّليعلم الناظر املطَّ؛ هوردُتأمنا إعمل، و وال بيان اعتقاٍد
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دير بالذكر أن بعض أنصار هذه النظرية، من أمثال: البغوي ومن اجل

ية أكرب، ولذلك قد يبدو للقارئ أنهم تفاسريهم أهّمواحلويزي، قد أولوا الروايات يف 

بعد التدقيق يف كلماتهم اليت أوردوها  من أنصار املذهب الروائي يف التفسري، ولكْن

مات تفاسريهم، وااللتفات إىل بعض املسائل غري الروائية اليت ذكروها يف يف مقّد

 ضح أن األمر ليس كذلك. فاتهم، يّتمؤلَّ

: يذهب أصحاب هذه النظرية إىل القول بأن ج ـ التفسري الروائي التأييدي

ع باحلجية يف تفسري وشرح خيات القرخن الكريم. كما أنه ال الروايات التفسريية ال تتمّت

 ى إىل بيان شخص النيّبحاجة إىل الروايات التفسريية يف تفسري القرخن. بل ال حاجة حّت

يف هذا الشأن أيضًا. وإن املقوالت التفسريية ميكن أن تكون جمّرد  |األكرم

 ،العالمة الطباطبائي :دات ملا يفهمه اإلنسان من خيات القرخن. ومن بني هؤالءمؤّي

ث العالمة الطباطبائي يف مجيع مواضع تفسريه والشيخ الصادقي الطهراني. فقد حتدَّ

وهذا املعنى »ب بعد نقل الرواية بعبارة: عقِّدات، وغالبًا ما يعن الروايات بوصفها مؤّي

 . (33)«د ما استفدناه من ظاهر لفظ اآليةيؤيِّ

 : كما يليتقوم هذه النظرية على عّدة أصول، ميكن بيانها 

يف بيان مدلوالته ومعانيه، وإن بإمكان  : إن القرخن الكريم واضٌحلاألصل األّو

ويف ذلك يقول العالمة  .خياتهر يف كل شخص أن يدرك معانيه من خالل التدبُّ

 على كتاب اهلل ال يستقيم معناها إاّل |عرض الروايات املنقولة عنه»الطباطبائي: 

ف ا ميكن استفادته من الكتاب، ولو توقَّمّم |مع كون مجيع ما نقل عن النيّب

 . (34)«وهو ظاهٌر ،ر الباطلْوكان من الدَّ |ذلك على بيان النيّب

ر نفسه، وإن الذين يفسِّ ْنإن القرخن خري َم»وقال الشيخ الصادقي الطهراني: 

يبحث يف تفسري القرخن أن  ْنكون يف تفسري القرخن بغري القرخن مفسدون. فعلى َميتمسَّ

وأن يستنطقوا خياته. وإن الذهاب إىل األساليب واملناهج  ،يبحثوا عنه يف ذات القرخن

 . (35)«ودخول يف متاهات الصحارى القاحلة ،و السرابحن التفسريية األخرى ذهاٌب

هو تفسري القرخن  ^ل األئمةَببع من ِق: إن املنهج التفسريي املتَّاألصل الثاني

فإن القرخن »هم: قوُل :ر نفسه، ومن ذلكدوا للناس أن القرخن يفسِّوقد أكَّ .بالقرخن
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دي إىل صراط ُه متشابه القرخن إىل حمكمه رّد ْنَم»، أو (36)«ر بعضه بعضًايفسِّ

. والزم هذا الكالم أن ال حاجة إىل الروايات التفسريية يف تفسري القرخن. (37)«مستقيم

وقد كانت طريقتهم يف التعليم »ومن هنا فقد ذكر العالمة الطباطبائي يف تفسريه: 

صل إلينا من على ما و]أي تفسري القرخن بالقرخن[ والتفسري هذه الطريقة بعينها 

 . (38)«أخبارهم يف التفسري

ر بعضه واحد، يفسِّ مبنزلة كالٍم مجيعًا ^ن كالمهمإ»: األصل الثالث

ر بعضه اآلخر أيضًا، واحد، وعليه فإن بعضه يفسِّ . والقرخن بدوره كالٌم(39)«هبعض

جوابه يف سورة  ُدِريف سورة، وَي هاٌماّت ُدِرولذلك ال حيتاج يف تفسريه إىل الروايات. وقد َي

يف سورة احلجر باجلنون، وذلك  |األكرم هام النيّبأخرى. فعلى سبيل املثال: ورد اّت

)احلجر:  ﴾َوَقاُلوا َيا َأيَُّها الَِّذي ُنزَِّل َعَلْيِه الذِّْكُر ِإنََّك َلَمْجُنوٌن﴿يف قوله سبحانه وتعاىل: 

َما َأْنَت ﴿، وجاء الرّد على هذا االتهام يف سورة القلم؛ إذ يقول اهلل سبحانه وتعاىل: (6

 . (40)«(2)القلم:  ﴾ِبِنْعَمِة َربَِّك ِبَمْجُنوٍن

مة الطباطبائي هو أنه يرى أن دير بالذكر أن املستفاد من كالم العاّلومن اجل

 الروايات على ثالثة أقسام، وهي: 

 وهذه الروايات جيب القبول بها.  .القطعية واملتواترة: الروايات لاألّو

من  ال ُبدَّولذلك  .ة القطعيةاملخالفة للقرخن والسّن ،: الروايات غري القطعيةالثاني

 وعدم القبول بها.  ،رفضها

 . (41)دها أو ينكرهايؤيِّ : الروايات اليت ال يوجد يف القرخن والعقل دليٌلالثالث

القسم الثالث من  عالمة الطباطبائي ال يرى إاّلوعلى هذا األساس فإن ال

ن قد تبني أن املتعيِّ»وقال يف ذلك:  .خذ منهجًا يف تفسري القرخنالروايات صاحلًا لكي ُيتَّ

ب باآلثار وذلك بالتدرُّ ،وتفسري اآلية باآلية ،يف التفسري االستمداد بالقرخن على فهمه

 . «عليه وعليهمى اهلل وأهل بيته صّل املنقولة عن النيّب

رين من الفريقني. لرأي املشهور بني العلماء واملفسِّ أن هذا الكالم خمالٌف َدْيَب

ر ة هي اليت تفسِّمن أن السّن ،والرأي املشهور بينهم هو ما قاله أمحد بن حنبل

 . (42)القرخن
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 ــــــ ـ آفات الروايات التفسريية4

ض الروايات التاريخ إىل تعرُّلقد أّدت خمتلف العوامل واألسباب على طول 

صحيح  وتوظيفها بشكٍل ،ومن هنا فإن االستفادة منها .التفسريية إىل بعض اآلفات

 .ليس ميسورًا بالنسبة إىل عموم الناس ،ودقيق

 : التاليوميكن بيان بعض هذه اآلفات على النحو 

مجيع خيات نقل هذه الروايات يف بيان  : مل يتّمأـ عدم كفاية الروايات التفسريية

ومن هنا فإنها غري وافية جبميع خيات القرخن. فهناك لبعض اآليات  .القرخن الكريم

من شأن النزول، وشرح مفردات اآليات، وبيان مضمون  الكثري من الروايات ـ األعّم

ويف  ،ي وتطبيق اآليات على مصاديقها، وبيان املعاني الباطنية لآلية ـْراآليات، وَج

ى رواية تفسريية واحدة. ومن يف بيانها حّت ْدِرثري من اآليات اليت مل َتاملقابل هناك الك

ل مشكلة كبرية بالنسبة إىل القائلني مبذهب التفسري الواضح أن هذه اآلفة امثِّ

أن أصحاب هذا الرأي يقولون: إذا مل يصلنا يف مورد بعض اآليات  ال سيَّما، والروائي

 فيجب علينا أن نلتزم الصمت.  ^ف أو املعصومنيَلتفسري عن السَّ

: لقد عمد الذين أسلموا من أهل ةليات بالروايات التفسريييل اإلسرائب ـ تسلُّ

الكتاب إىل إدخال الكثري من مأثوراتهم الدينية إىل دائرة الروايات اإلسالمية، وقد 

السقيم أدى امتزاج تلك املأثورات بالروايات اإلسالمية إىل صعوبة التمييز بني الصحيح و

 . (43)منها

من الذين  ،: لقد عمد بعض غري املسلمنيج ـ دسائس الزنادقة يف الروايات

د إقحام بعض املسائل اخلاطئة ضمن إىل تعمُّ ،كانوا يعيشون يف األوساط اإلسالمية

 :. ومن بينهاالكتب الروائية، أو عملوا على إشاعتها بني عموم املسلمني مشافهًة

. فقد ذهب بعض علماء املسلمني إىل (44)قولة يف كتب الفريقنياملن، أسطورة الغرانيق

 . (45)االعتقاد بأنها من اختالق الزنادقة

وإضافة الكفر والزندقة  ،رًا كبريًا يف تدليس احلديثْوومن بني الذين لعبوا َد

ملا : بن عدّيعنه ا قالإذ  ؛)عبد الكريم بن أبي العوجاء( ،يف دائرة الروايات اإلسالمية

ل وأحلِّ ،لم فيها احلالأحرِّ ،يثفيكم أربعة خالف حد»وضعت : ليضرب عنقه قال خذُأ



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد التاسع واألربعون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

 . (46)«اميها احلرف

: اآلفة األخرى اليت تصيب دائرة التفسري الروائي تكمن يف د ـ سوء فهم الرواة

ما كان يف تفسري  :من ذلك ـ على سبيل املثال ـو .خطأ الرواة يف فهم املراد من الروايات

 ؛(26)البقرة:  ﴾ اَل َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثاًل َما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَهااهلَلِإنَّ ﴿قوله تعاىل: 

برسول  «ما فوقها»، وتفسري ×باإلمام علّي «البعوضة»إذ ذهب بعض الرواة إىل تفسري 

 . |اهلل

عن هذا التفسري الوارد من بعض الرواة هلذه اآلية،  ×ئل اإلمام الباقروقد ُس

ذات  قاعدًا |مل يضعوه على وجهه. إمنا كان رسول اهلل[]و مسع هؤالء شيئًا»فقال: 

يقول: ماشاء اهلل وشاء حممد، ومسع خخر يقول: ما  إذ مسع قائاًل؛ ×هو وعلّي ،يوم

 ـ وجلَّ عزَّـ باهلل  ًا]ال[ علّيو : ال تقرنوا حممدًا|. فقال رسول اهللشاء اهلل وشاء علّي

ة اهلل هي ئ. إن مشيثم[ شاء علّي ،ماشاء اهلل ،ثم ]شاء حممد ،قولوا: ماشاء اهلل ولكْن

وال تدانى. وما حممد رسول اهلل يف ]دين[ اهلل ويف  ،القاهرة اليت ال تساوى، وال تكافأ

يف ]دين[ اهلل ويف قدرته  ×يٌّتطري يف هذه املمالك الواسعة. وما عل كذبابٍة قدرته إاّل

هو  مع أن فضل اهلل تعاىل على حممد وعلّي ،يف مجلة هذه املمالك كبعوضٍة إاّل

. هذا ما قاله «يقصر عنه وال يوازيه يأ ..مجيع خلقه الفضل الذي ال يفي به فضله على

فال يدخل يف ]تفسري[ قوله:  ،يف ذكر الذباب والبعوضة يف هذا املكان |رسول اهلل

 . (47)«﴾ اَل َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثاًل َما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَهااهلَلِإنَّ ﴿

: يعترب تأثري املعتقدات اجلاهلية على الروايات هـ ـ تسلل األساطري اجلاهلية

إذ جند يف  ؛التفسريية من بني اآلفات األخرى اليت تعّرضت هلا هذه الروايات أيضًا

بان بن أعن »عن ابن عباس وغريه تقول:  ة روايًةالشيعة وأهل السّنتفاسري الفريقني من 

 ،هي؟ قال: على احلوت يٍءش ّيأرض على عن األ ×اهلل با عبدأ تغلب قال: سألُت

: هو؟ قال يٍءش ّيأفاملاء على : قلُت ،هو؟ قال: على املاء يٍءش ّيأفاحلوت على : قلُت

 ّيأفعلى : قلُت ،ملسأعلى قرن ثور : الصخرة؟ قال يٍءش ّيأفعلى : قلُت، على الصخرة

 عند ذلك ضّل ،هيهات: الثرى؟ فقال يٍءش ّيأفعلى : قلُت ،على الثرى: الثور؟ قال يٍءش

 .(48)(وعلى بعض الروايات: )الصخرة بني قرني ثوٍر ،«علم العلماء
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من . وفمتكلِّ وقد حاول بعض العلماء توجيه هذا النوع من الروايات بشكٍل

ما ذكره الشهرستاني ـ على سبيل املثال ـ بقوله: إن املراد من كون األرض على  :ذلك

 باحلراثة، وكانت احلراثة سابقًا تتّم إذ هو رهٌن ؛قرن ثور هو عمارة األرض وزراعتها

 . (49)ات أخرىواليوم مبعّد ،بواسطة األبقار والثريان

ر سوى لقرن الثور واألرض، وسكت عن سائر دير بالذكر أنه مل يرّبومن اجل

 املقوالت األخرى، من قبيل: الصخرة واملاء والثرى واحلوت وما إىل ذلك. 

 :أرى أن هذه احلكاية امتّد جذورها يف األساطري اجلاهلية. ومّما قيل يف ذلك

 |فأجيب بأنه؟ دون غريه ،يف غار ثور ملسو هيلع هللا ىلصسئل بعضهم عن احلكمة يف اختفائه»نه إ

فناسب ؛ على قرن الثور ٌةرض مستقّرإن األ :ن، وقد قيلَسالفأل احَل كان حيّب

 . (50)«ما يقصده بالطمأنينة واالستقرار يف تفاؤاًل، يف غار ثور |استقراره

ة عن ابن عباس وبعد ذلك مّت نقل ذات هذه األسطورة يف تفاسري أهل السّن

. ويبدو أن هذه ^واألئمة املعصومني ×وغريه، ويف تفاسري الشيعة عن اإلمام علّي

 خذت شكل الرواية بالتدريج. األسطورة قد اّت

 

  ــــــ النتائج

ـ لقد كان نقل الروايات التفسريية وتداوهلا حمظورًا يف عصر الصحابة إىل 1

ما، ولكننا بعد ذلك أخذنا نشهد إقبااًل تدرجييًا على نقل وتدوين الروايات  حدٍّ

 تفسريي معتّد به.  التفسريية، وبذلك حصلنا على تراٍث

 ؛واحدة من قبل العلماء املسلمني ـ مل تكن الروايات التفسريية حتظى مبكانٍة2

مبعزل عن الروايات يذهب إىل استحالة فهم القرخن  ْنفبينما كان هناك من العلماء َم

يرى إمكانية فهم القرخن يف الكثري من اآليات،  ْنأن هناك يف املقابل َم التفسريية، إاّل

ن أن داللة ْوم لفهم اآليات القرخنية، ويَرل ومتمِّويعّدون الروايات التفسريية جمّرد مكمِّ

فسريية يف ة عن الروايات، مع اإلبقاء على الروايات التاآليات على مقاصدها مستقّل

 دات. فاملصدر الوحيد عندهم يف فهم القرخن هو القرخن نفسه. وبعبارٍةحدود املؤيِّ

يعترب الروايات التفسريية هي املصدر الوحيد يف تفسري القرخن،  ْنأخرى: هناك َم
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 املصادر التفسريية.  أحدويذهب خخرون إىل اعتبار الروايات التفسريية 

اجلاهلية، وأخطاء فهم الرواة األساطري اإلسرائيلية، ول الروايات ّد تسلَُّعـ ُي3

 ّد من أهّمَعُيرها يف مجيع اآليات، للروايات، وغياب الروايات التفسريية وعدم توفُّ

 اآلفات ونقاط الضعف يف الروايات التفسريية.

 

 

الهوامش
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 التفسري األثري يف قراءٍة ثانية
 

 السيد هدايت جليليد. 

 سرمد عليترجمة: 

 

  ــــــ ماتـ املقّد1

من  «التفسري األثري»لـ  (2)والناجع (1)ال مندوحة لنا يف مقام بيان التعريف الواقعي

وأخذ بعض الفرضيات، وحتليل ونقد التعاريف املوجودة للتفسري  ،ماتطرح بعض املقّد

 : التاليةمات األثري. ومن هنا سوف نعمل قبل كل شيء على بيان املقّد

ـ لقد اعتربنا يف هذا املقال مصطلحات من قبيل: التفسري األثري، والتفسري 1

العناوين شيئًا واحدًا، املأثور، والتفسري النقلي، والتفسري الروائي، وما إىل ذلك من 

فال الباحثون يف التفسري قالوا بالفرق  ا من ناحية املعنى اللغوي واللفظي؛رغم اختالفه

ولغرض توحيد  ؛يف هذه املقالة. ومن هنا ٌرواالختالف بينها، وال االختالف اللغوي مؤثِّ

ري التفس»ودون أن نكون يف مقام التفضيل والرتجيح، سوف نستعمل مصطلح  ،النّص

 . «األثري

تعاني من بعض مواطن النقص  «التفسري األثري»مة لـ ـ إن التعاريف املقّد2

ر ودوره يف مسار التفسري إن هذه التعاريف قد جتاهلت حضور املفسِّ :اًلفأّو ؛واخللل

ر ال أكثر، األمر ر إىل حدود اجلامع املنفعل واملتأثِّباملّرة، حبيث يتم التنّزل بدور املفسِّ

 ر يف التفسري األثري؟ هو املفسِّ ْناألذهان هذا السؤال: َم يفيثري الذي 

من ن حدودًا واضحة لتمييز التفسري األثري ن هذه التعاريف ال تبيِّإ :األمر اآلخر
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ى يف بعض األحيان إىل حدوث االختالف بني التفسري غري األثري، األمر الذي أّد

 .ه من التفسري األثريالتفسري الذي ميكن عدُّالباحثني يف الشأن التفسريي حول ماهية 

وما ؛ وال ميكن حسم هذا اخلالف من خالل اللجوء إىل التعاريف املوجودة بني أيدينا

 املبهمة اليت نالحظها يف تعاريف التفسري األثري.  (3)بسبب العناصر ذلك إاّل

ثم إن هذا التعريف ال يكشف النقاب ـ كما ينبغي ـ عن ماهية وكيفية 

للتنقيب والوصول إىل جذور  ؛كافية يف اجلدار التفاسري األثرية، وال يفتح كّوًة

 وخلفيات هذا النوع من التفاسري. 

د على سلب أو نفي عنصر الرأي أو االجتهاد كما أن بعض هذه التعاريف يؤكِّ

باإلضافة إىل إبهامه وغموضه،  ،وهذا .أو ما إىل ذلك من املفاهيم عن التفسري األثري

 ، صّحة له إطالقًا. وبالتالي فإن هذه التعاريف تفتقر إىل املنهج العلمي، مبعنى أنهاال

بداًل من أن تتمحور حول املصداق، تسعى من خالل التحليل املفهومي ملفردات 

دون أن حتمل هاجس  ،إىل احلصول على تعريف للتفسري األثري «األثر»و «التفسري»

 ثرية. االنطباق على واقعية التفاسري األ

سوف نفتح من خالهلا مسار حتليل ونقد  إن املسائل اليت نذكرها هنا باختصاٍر

 تعاريف التفسري األثري. 

 ،أمني عن ذلك وتقديم وصٍف ،«التفسري األثري»ـ إن التحقيق والبحث بشأن 3

الحق ومسبوق بتبلور ظاهرة  ، والبحث التفسريي أمٌر(4)«البحث التفسريي»تبع لدائرة 

 رون إىل فهم وتفسري خيات القرخن، ثم يذهب كّلشيء يسعى املفسِّ التفسري. فقبل كّل

د، ويصل إىل فهم خمتلف، وتكون حصيلة هذه اجلهود واحد منهم إىل اجتاه حمدَّ

ال يسعى إىل تفسري  ْنعبارة عن بلورة التفاسري، وظهور مناهج التفسري. ثم هناك َم

رين وأساليبهم ومناهجهم ومبانيهم، وبيان ات، بل إىل معرفة كيفية التفسري واملفسِّاآلي

بعد و ،مواطن التقائهم وافرتاقهم، ويكشفون عن سّر هذا االلتقاء واالفرتاق. وبذلك

عًا له، ويقوم الباحثون يف الشأن التفسريي َبظهور التفسري، يتبلور البحث التفسريي َت

هذه الرتبة  وشرح مبانيها. ويف ظّل ،وتفكيك املناهج التفسريية ،بتحليل ماهية التفسري

 وأسلوٍب ، الناظرة إىل نوٍع«التفسري األثري»وهذا املناخ تنبت شجرة عناوين من قبيل: 
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 من أساليب التفسري. 

 رًا عن أمٍرمعبِّ «التفسري األثري»ومن هنا يكون اتصاف بعض التفاسري بعنوان 

التفسريي، ومعرفة املناهج التفسريية. كما أن هذا االتصاف الحق، ويف مقام البحث 

املفسرين، وإن الباحثني يف الشأن  عملـ خارجًا عن دائرة  (5)ب األصولَسيعترب ـ حَب

 التفسريي هم الذين يدرجون بعض التفاسري ضمن هذه العناوين. 

يف تعريف التفسري  (6)ضح من الفقرة السابقة أن االجتاه السابقـ كما يّت4

 وال مثمر. فإننا من بني الكّم ب القاعدة، غري جمٍدَساألثري، وكل منهج تفسريي حَب

اهلائل من اآلثار التفسريية نأخذ جمموعة منها، ونطلق عليها عنوان التفسري األثري، 

فات والكتب قد اكتسبته قبل أن نطلقه عليها. وعليه وهو عنوان مل تكن هذه املؤلَّ

إىل وجوه  إذا كانت ناظرًة ذا التفكيك وهذه التسمية إمنا تكون ناجعًةفإن ه

إذا كان االستناد إىل تلك النقاط  االشرتاك ونقاط االلتقاء بينها، وإمنا تكون جمديًة

ف على ماهية التفاسري والتمييز بينها، واحلال أن االجتاه املشرتكة نافعًا يف التعرُّ

 املبنى.  السابق ال جيعل من النماذج هي

ا ذكرنا يتضح أيضًا أننا يف مقام البحث التفسريي ال نقوم باكتشاف ومّم

. وإن الباحث يف الشأن التفسريي ال يواجه «جعله»التفسري األثري، وإمنا نعمل على 

من التفاسري باسم التفسري األثري، وال يعمل على البحث فيها واكتشافها،  جمموعًة

حًا ببعض العناصر واملالكات، متسلِّ ،ائل من التفاسرياهل وإمنا هو يعمل على الكّم

ومن خالل تلك العناصر واملالكات يطلق على بعض التفاسري عنوان التفسري األثري. 

 يف البني هو قيمة وجدوائية تلك العناصر واملالكات.  وإن اهلاّم

ى على ـ إن التحقيق اجلامع بشأن التفسري األثري جيب أن يشتمل يف احلّد األدن5

واعتباره  ،ره التارخيي، ومنشئهماهية التفسري األثري، وخصائصه، وجذوره، وتطّو

 ،م من الناحية املنطقية يف البنيوحجيته، وكذلك مصادر فرضياته ومبانيه. واملقدَّ

وخصائصه. إن  ،هو تعريف وبيان ماهية التفسري األثري ،والذي ميثل اللبنة األوىل

 ل شرطًا يف صوابية واستقامة اخلطوات األخرى. املعرفة الصحيحة والتعريف الناجع ميثِّ

ما أبدت اهتمامها بتعريف إن اآلثار اليت مّت تأليفها حول التفسري األثري قلَّ
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ى ليبدو للنظرة اهتمامها على احملاور األخرى، حّت لَُّج ْتالتفسري األثري، وصبَّ

بديهي، وأنه من الوضوح  التفسري األثري أمٌر البعض وكأّن السطحية لدى

متني  ث بشكٍلواالنكشاف حبيث يستغين عن التعريف، وأنه باإلمكان أن نتحّد

إىل تعريفه أو بيان ماهيته. ومن هنا فإننا  دون حاجٍة ،وخالص عن منهج التفسري األثري

 نسعى يف هذا املقال إىل رفع هذا النقص. 

ل حجر األساس ملنهج فسري األثري وبيان ماهيته وخصائصه ال ميثِّإن تعريف الت

ل قوام األسلوب املعريف لتفسري القرخن مبفهومه الواسع؛ ب، بل ميثِّْسالتفسري األثري فَح

 ،ل الربعم األول للتفسري يف العرف التفسريي بني املسلمنين التفسري األثري ميثِّإإذ 

تعريفها من خالل  ر املناهج التفسريية األخرى يتّموأساسًا لتفسري اإلسالم، وإن سائ

وميكن لتعريف التفسري األثري  .ومن خالل حتديد املوقف منه ،نسبتها إىل هذا املنهج

أنواع التقسيم يف معرفة وامييز مناهج تفسري القرخن والتفاسري  ل أساسًا لكّلأن يشكِّ

 أيضًا. 

 

  ــــــ األثريـ حتليل ونقد التعاريف املطروحة للتفسري 2

م تعريفًا خخر مغايرًا للتفسري األثري جند من الضروري أن نستعرض قبل أن نقدِّ

 : التاليمة هلذا التفسري، ونتناوهلا بالنقد والتحليل، وذلك على النحو التعاريف املقدَّ

ـ خالفًا ألولئك الذين حبثوا بشأن التفسري األثري بوصفه منهجًا، دون أن 1

، وجد بعض الباحثني يف التفسري أنفسهم ملزمني بتقديم (7)إىل تعريفه جيدوا حاجًة

 تعريف للتفسري األثري. 

 ،ما جاء يف القرخن هو التفسري املأثور»قال الزرقاني يف تعريف التفسري األثري: 

 . (8)«ملراد اهلل تعاىل من كتابه بيانًا، أو كالم الصحابة ،ةأو السّن

من التفصيل، يف تعريفه للتفسري  التعريف بشيٍء وقد أعاد الذهيب مضمون هذا

القرخن نفسه من البيان  يشمل التفسري املأثور ما جاء يف»إذ قال يف ذلك:  ؛األثري

وما ُنِقل عن الصحابة رضوان اهلل  ،ملسو هيلع هللا ىلصوالتفصيل لبعض خياته، وما ُنقل عن الرسول

د اهلل تعاىل من نصوص ح ملرايوتوض ما هو بياٌن عليهم، وما ُنِقل عن التابعني، من كّل
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 . (9)«كتابه الكريم

إذ  ؛ث عنه الحقًاأكرب، سوف نتحدَّ خخر بتفصيٍل وقد جاء بهذا املعنى يف موضٍع

وهو يشمل التفسري الذي جاء يف القرخن نفسه من البيان والتفصيل لبعض خياته، »قال: 

ته يف سّن |أخرى... والتفسري الوارد عن النيب ر يف خيٍةسُِّف حيث ما أمجل يف خيٍة

جاءت  ة، وكم من خياٍتلتها السّنكرمية جاءت جمملة ففصَّ كذلك، فكم من خياٍت

الذين  ،والتفسري الوارد عن الصحابة ،دتهاة أو قيَّصتها السّنعاّمة أو مطلقة فخصَّ

وعاينوا دواعيه، فكانوا أعلم املسلمني  ،عاصروا زمن الوحي، وشهدوا أسباب النزول

وكذلك أدرج علماؤنا تفسري التابعني، وأحلقوه بالتفسري باملأثور؛  ،بتفسريه وتأويله

ف َلواستقوا علومهم منهم، فكانوا من السَّ ،|باعتبارهم عايشوا أصحاب النيّب

 . (10)«األخيار

 د ومشرتك، إاّلواح رغم تكرارها ملضموٍن ،هذه التعاريف وكما نالحظ فإّن

 . ٍلجه حنو التفصيل، وإن هذا التفصيل ـ كما سيأتي ـ موضع تأمُّأنها تّت

 ما يلي نذكر بعض املسائل اهلامة بشأن هذه الطائفة من التعاريف:  ويف

 تعريف يستند إىل عنصر أو عّدة عناصر. ويف هذه التعاريف مّت ـ إن كّل1

االستناد إىل مصادر التفسري األثري، مبعنى أنهم قد عّرفوا هذا املنهج التفسريي من 

 خالل االستناد إىل مصادره ومنابعه. 

ة النبوية، اعتبار ذات املصادر ـ وهي: القرخن، والسّن ـ يف هذه التعاريف مّت2

اعتبار هذه  قد مّت :أدّق وكالم الصحابة والتابعني ـ مبنزلة بيان وتفسري اآليات، وبعبارٍة

ر واجتاه التفسري ومصادر اخللط بني املفسِّ أخرى: مّت رة لآليات. وبعبارٍةاألمور مفسِّ

ضاح احلدود الفاصلة بني هذه املوارد الثالثة، بل إن هذه األمور التفسري، مع عدم اّت

 ى أصبحت شيئًا واحدًا. ببعضها حّت ْتالثالثة قد اندكَّ

 ،رجتاهل دور صاحب األثر التفسريي، أي املفسِّ د مّتـ وعلى هذا األساس فق3

دون أن يكون هناك  ،ًا خخرر نّصًا يفسِّن نّصإر يف البني، وه ال وجود للمفسِّحتى كأّن

ر يف هو املفسِّ ْن. ومن هنا يأتي البحث عن السؤال القائل: َمٍرأي تدخل من مفسِّ

أم التابعون؟ إذا كان األمر كذلك  أم الصحابة التفسري األثري؟ هل هو اهلل أم النيّب
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 ف وصاحب الكتاب التفسريي؟! فما هو دور املؤلِّ

طرح هذا السؤال واالختالف القائل: ما هو  ـ وعلى هامش هذه التعاريف يتّم4

منشأ ومبنى اعتبار تفسري الصحابة؟ وما هي حدود هذا االعتبار وهذه احلجية؟ ويف 

 ،والنووي، والسيوطي ،احلاكم، وابن الصالح :من هذا الشأن جند رأي كلٍّ

 .(11)باالهتمام ًاجدير ،وغريهم

 .(12)وقد عثر علماء الشيعة على خراء خمتلفة يف هذا الشأن

كما نالحظ هذا االختالف القائل: هل ميكن لنا أن ندرج أقوال التابعني يف 

 .(13)؟التفسري يف عداد التفسري األثري أيضًا أم ال

تاّمة ـ جزءًا  عّد تفسري القرخن بالقرخن ـ بصراحٍة من التعاريف مّت ـ يف هذا النوع5

خن من التفسري األثري. وعليه فإن احلدود بني التفسري األثري وتفسري القرخن بالقر

أو أن كال هذين  ،سوف تزول ـ طبقًا هلذه التعاريف ـ بوصفه منهجًا تفسرييًا مستقالًّ

جان إىل إعادة تعريفهما. ومن هنا فقد ذهب بعض األدنى ـ حيتا املنهجني ـ يف احلّد

ـ إىل القول بأن القرخن  «األثر»الباحثني يف التفسري ـ استنادًا إىل املعنى االصطالحي لـ 

ليس مشمواًل للمعنى االصطالحي لألثر، ومن هنا فإنه يعتقد أن من اخلطأ اعتبار 

 . (14)تفسري القرخن بالقرخن من مقولة التفسري األثري

تفسري الصحابة والتابعني  يبدو للوهلة األوىل أن هذه التعاريف ـ حيث تعّد ـ6

ة ض تفاسري أهل السّنْحجزءًا من مصادر التفسري األثري ـ جيب أن تكون من َم

 .واجلماعة، يف حني أن األمر ليس كذلك

وهناك بعض الباحثني يف الشأن القرخني من الشيعة ينسجمون مع هذا التعريف 

 . (15)حواض بشكٍل

من هنا فقد سعى بعض الباحثني يف شأن التفسري من الشيعة إىل تقديم تعريف 

فظ فيه على جامعية التعريف، ويف الوقت نفسه يالحظ االختالف بني الشيعة وأهل احي

إن التفسري املأثور عبارة »إذ قال:  ؛م لذلك تعريفًا ذا شعبتنية يف هذا الشأن، فقدَّالسّن

ة األئمة ، باإلضافة إىل سّن|األكرم ة النيّبيات اإلهلية بسّنعن بيان وتفسري اآل

، وباإلضافة إىل تفسري الصحابة ]والتابعني[ يف مدرسة ^األطهار يف مدرسة أهل البيت
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 . (16)«اخلالفة

يف هذا النوع من التعاريف  «التفسري»م أن معنى لفظ من مجيع ما تقدَّ ـ واألهّم7

واسع، حيث ختتلف املساحة املفهومية ملفردة التفسري يف عبارة  يتأرجح على نطاٍق

عن مفردة  «تهيف سّن التفسري الوارد عن النيّب»و «التفسري الذي جاء يف القرخن نفسه»

كامل.  بشكٍل «تفسري التابعني»و «التفسري الوارد من الصحابة»التفسري يف عبارة 

يسرية حملمد حسني الذهيب، ومن ما من اإلضافة ال وميكن مالحظة ذلك إىل حدٍّ

 .واضح ، يف تعريفهما للتفسري األثري بشكٍلاإلضافة الكبرية خلالد العّك

 ل يف هذه اإلضافات. ما يلي نتأمَّ ويف

مفردة  مقابليف  ،يستعمل الزرقاني يف تعريفه للتفسري األثري مفردة البيان

ة النبوية القرخن أو السّن سق ـ سواء يف خصوصمّت وبشكٍل ،التفسري يف مجيع املواضع

ويذكر على هامش مجيع هذه األضالع األربعة من  ،أو كالم الصحابة ]والتابعني[ ـ

ة النبوية، أو بأقوال الصحابة، أو التفسري األثري )وهي: تفسري اآلية بالقرخن، أو بالسّن

 . (17)ىل اآليةتة بالنسبة إْحبيانية َب حتتوي بأمجعها على ناحيٍة ،بأقوال التابعني( أمثلة

وحني يصل الدور إىل حممد حسني الذهيب فإنه يستخدم يف ضلع تفسري اآلية 

ما جاء يف القرخن »إذ يقول:  ؛بداًل من مفردة التفسري ،«البيان والتفصيل»بالقرخن عبارة 

. وأما يف خصوص األضالع الثالثة األخرى «...نفسه من البيان والتفصيل لبعض خياته

 . «البيان»لـ  الذي هو مرادٌف ،«البيان والتوضيح»فإنه يكتفي بلفظ 

فإنه يعمل على بسط هذه اإلضافة اجململة، ويقوم  وأما خالد عبد الرمحن العّك

ًا. ة النبوية( أيضبتسريتها إىل الضلع الثاني من التفسري األثري )وهو تفسري القرخن بالسّن

يثبت أن املراد من  ل والتدقيق يف اإلضافة التوضيحية لعبد الرمحن العّكإن التأمُّ

عن الضلع الثالث  التفسري يف الضلع األول والثاني يف التفسري األثري خيتلف بوضوٍح

ى املعنى والرابع منه. ففي الضلع األول والثاني جند املساحة املفهومية للتفسري تتخّط

أيضًا. وبذلك فإنها تشمل موارد من  «التفصيل»، وتشمل «البيان»لـ العريف والعادي 

، وتقييد املطلق، وتفصيل األحكام، وتعيني قبيل: تبيني اجململ، وختصيص العاّم

 أخرى فال جند يف إضافات األستاذ عبد الرمحن العّك الناسخ واملنسوخ. وأما من ناحيٍة



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد التاسع واألربعون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

ل تعبري حيكي عن هذه املوارد، ويتنزَّ أّيبشأن الضلع الثالث والرابع للتفسري األثري 

تفسري الصحابة عنده إىل الكالم التقريري للمراقبني والشهود واملعاصرين ملرحلة 

يف أن خفاء هذا التأرجح والقبض والبسط املفهومي الشديد ملعنى  ال َشكَّالنزول. و

 للغاية.  مفردة التفسري يف هذا النوع من املوارد مبهٌم

 ؛بني تفسري العبارة وبني ختصيصها وتقييدها ونسخها وما إىل ذلك جيب التفريق

ن التفسري من سنخ البيان والشرح، واألمور األخرى من سنخ التفصيل. والعملية إإذ 

واألوىل ال تندرج يف عداد  .«الشارع»، والعملية الثانية من مهام «الشارح»األوىل من مهام 

واألوىل مفتقرة إىل احلجية واالعتبار الذاتي  .«ّالنص»، وأما الثانية فهي عني «ّالنص»

بيان  ع باحلجية واالعتبار الذاتي. يف حني مل يتّمعند األتباع واملعتقدين، والثانية تتمّت

 هذا االختالف الكبري بني هاتني املقولتني يف التفسري األثري لألسف الشديد! 

 ر هذا الثاني ـ الذي هو نوٌعكما يطرح هذا السؤال نفسه: ما هو الوجه يف اعتبا

إذ كيف ميكن اعتبار أمور من قبيل:  ؛؟النّص «تفسري»ـ من سنخ  من تفصيل النّص

املفتوح  ف يف النّصمن التصرُّ ، والنسخ ـ مما هو نوٌعتقييد املطلق، وختصيص العاّم

املبّين واملشتمل على أجزاء  وغري املكتمل، أو تفصيل وتبيني جممل أحكام النّص

 ؟«التفسري»من سنخ  ،ناصر خارجة امامًا عن مدلول عبارة احلكم اجململ ـوع

، من (19)والقريين (18)التارخيي إن إقحام أنواع النسب القائمة بني أجزاء النّص

ن لنوع من أنواع نسبة من بني ـ املبّي «التفسري» :قبيل: القرخن، يف هامش عنوان مثل

لة بالروابط املوجودة داخل دة املتمّثللواقعية املعّق (20)وتبسيطًااًل ّد تنزَُّعالنسب املختلفة ـ ُي

 النّص القرخني. 

خخر أيضًا. وقد أشار العالمة الطباطبائي يف  ف التفسري األثري بنحٍوـ كما ُعر2ِّ

فأما »: التاليعابر على النحو  مة تفسري امليزان إىل هذا املنهج التفسريي بشكٍلمقّد

 . (21)«ف من الصحابة والتابعني...َللى التفسري بالرواية عن السَّثون فاقتصروا عاحملّد

 |إن الكالم هنا ال يدور حول التفاسري األثرية املشتملة على روايات النيّب

يتحّدث الطباطبائي عن األنواع الثالثة لتفسري القرخن فإنه يقول  وأما حني .^ةواألئّم

تفسري اآلية مبعونة رواية مأثورة عن املعصوم يف ذيل »بشأن التفسري األثري ما معناه: 
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 . (22)«اآلية

. فهو ـ على «عميد زجناني»لـ  وميكن العثور على ذات هذا املضمون يف كتاٍب

. وميكن من خالل غرار العالمة الطباطبائي ـ ال يقوم بتعريف التفسري األثري صراحًة

فهم اآليات على »عن  األثري عبارٌةأنه يرى أن التفسري مالحظة تضاعيف عباراته 

 مقابل. يرى األستاذ عميد زجناني أن التفسري األثري يقع يف (23)«أساس مساع الروايات

ويذكر يف  .إعمال الفكر والرأي واالجتهاد الشخصي يف استخراج املفاهيم القرخنية

التفسري النقلي إن النظرية القائمة على »إذ يقول:  ؛ةهذا الشأن مسألة يف غاية الدّق

والدعوى  ؛: وجوب التبعية للروايات التفسرييةالدعوى األوىل :تشتمل على دعويني

 . (24)«تفسري ال يستند إىل الرواية والسماع : بطالن كّلالثانية

د د السليب. أما الُبْعوالُبْع ؛د اإلجيابيدين، وهما: الُبْعْعإن للتفسري األثري ُب

د على ضرورة تفسري اآليات ين أن هذا التفسري يؤكِّاإلجيابي للتفسري األثري فيع

ر جيب عليه جتّنب د السليب للتفسري األثري فيعين أن املفسِّوأما الُبْع .بواسطة الروايات

ز التفسري األثري يف البني من الرجوع إىل غري الروايات يف تفسري اآليات. والذي مييِّ

ر قلما ميكن العثور على مفسِّ السليب، وإاّلد سائر التفاسري األخرى هو هذا الُبْع

 أو ينكر االستناد إىل الروايات.  ،ينكر ضرورة الرجوع إىل الروايات

 د تعريفه من مانعيته،د السليب من التفسري األثري جيرِّالطرف عن الُبْع إن غّض

علم بأن ى لنا أن ند السليب بدوره ليس بهذه السهولة. فأّنأن التأكيد على الُبْعَبْيَد 

ر للروايات د ذكر املفسِّد السليب؟ فهل ميكن من خالل جمّرر يؤمن بهذا الُبْعاملفسِّ

قاطع أنه يؤمن بنفي الرجوع إىل غري الروايات يف  على هامش اآليات أن نستنتج بضرٍس

د مصدرًا روائيًا لتفسري وِجتفسري القرخن الكريم؟ فلرمبا يكون قد أراد بذلك أن ُي

لشيء ال ينفي  نية، ومل يكن قاصدًا إجياد تفسري روائي؛ إلن إثبات شيٍءاآليات القرخ

 .ما عداه

ر ومكنوناته. سرب بها غور نوايا املفسِّنضاف إىل ذلك أننا ال منتلك وسيلة ُيو

من خالل  ف إىل إبداع كتابه، إاّلفمن أين لنا أن نعلم ما هي الغاية اليت دفعت املؤلِّ

ن موقفه ودافعه إىل تأليف هذا الكتاب، أو من خالل داللة أقواله وكلماته، حيث يبيِّ
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مة كتابه يف مقّد ،القرائن الواضحة على ذلك، كما ذهب السيد هاشم البحراني

إىل القول بأن العلم بالكتاب اإلهلي يقتصر على أهل  ،)الربهان يف تفسري القرخن(

 .(25)واجلهل واحلرية، ويعتقد بأن اخلروج عن هذا املسار يعين الضالل ^البيت

أن  ،مة كتاب )الصايف يف تفسري القرخن(يف مقّد ،ويرى الفيض الكاشاني

ك بروايات أهل من خالل التمسُّ الوصول إىل تفسري اآليات اإلهلية ال يكون إاّل

^البيت
(26) . 

 واعلم أن الرواية ظاهرٌة»إذ يقول:  ؛كما يذهب الشيخ الطوسي إىل ذات الرأي

وعن  |باألثر الصحيح عن النيّب ا بأن تفسري القرخن ال جيوز إاّليف أخبار أصحابن

 . (27)«وأن القول فيه بالرأي ال جيوز ،|الذين قوهلم حّجة كقول النيّب ^ةاألئّم

ال جيوز... »: اًلأّو :دان على هذا الرأي، وهماهناك موضعان يف هذه العبارة يؤّك

 . «فيه بالرأي ال جيوزإن القول »: قوله الصريح: وثانيًا، «...إاّل

وبذلك فإن تفسري القرخن من وجهة نظر الشيخ الطوسي ال خيرج من إحدى 

 بالرأي.  أو تفسرٌي ؛أثري فهو إما تفسرٌي ؛حالتني

رًا تقسيم التفاسري الروائية إىل قسمني: ومن بني النظريات اليت ظهرت مؤخَّ

تهادية. وقد ذكر الكاتب مخسة والتفاسري الروائية االج ؛تةْحالتفاسري الروائية الَب

املنثور يف التفسري باملأثور(، و)تفسري القرخن العظيم(،  عناوين يف التفسري، وهي: )الدّر

و)تفسري العياشي(، و)نور الثقلني(، و)الربهان يف تفسري القرخن(، ثم أضاف قائاًل: إن 

بآيات القرخن أصحاب هذه التفاسري قد عمدوا إىل جمّرد مجع الروايات اليت ترتبط 

سوى  ،فيها من األحناء، وذكروها يف هامش اآليات دون أن يقوموا بأّي اجتهاٍد بنحٍو

بشأن املعنى  ما كان من تشخيص للروايات املتناسبة مع اآليات، دون إبداء أّي رأٍي

األسلوب يف كتابة التفسري متناسبًا مع النظرية  اواملراد من اآليات. ثم اعترب هذ

فات من أنصار ك يف إمكانية عّد أصحاب هذه املؤلَّروائية البحتة. ثم شّكواملدرسة ال

فوا هذه الكتب، ومجعوا فيها نهم ألَّإهذا املذهب واالجتاه التفسريي؛ إذ لرمبا 

ل واحدًا من نها امثِّأمن املصادر التفسريية، و الروايات التفسريية ـ باعتبارها واحدًة

الطرق إىل فهم جزء من معاني القرخن ـ بوصفها مصدرًا من مصادر التفسري، ال أن 
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 بها.  التفسري منحصٌر

إذ  ؛تْحومن هنا ال ميكن اعتبارهم مجيعًا من أتباع مدرسة التفسري الروائي الَب

على الرغم من أن »ن هذا النوع من التفاسري ميكن له أن ينسجم مع هذه الرؤية: إ

َبْيَد  جزءًا من املعاني واملعارف القرخنية ميكن هلا أن تفهم من دون االستعانة بالروايات،

يف أن جانبًا كبريًا من املعارف الواقعية للقرخن الكريم ال ميكن حتصيله  أننا ال نشّك

 . (28)«من خالل االستعانة بالروايات إاّل

التفسري الروائي  مقابل يضع األستاذ البابائي أنواع التفاسري االجتهادية يف

ت، ومن بينها: تفسري القرخن بالقرخن االجتهادي، والتفسري االجتهادي األدبي، ْحالَب

وما إىل ذلك. وامللفت أنه  ،والتفسري االجتهادي الفلسفي، والتفسري االجتهادي العلمي

ه: يذكر التفسري االجتهادي الروائي يف عداد التفاسري االجتهادية، وقال يف تعريف

على الروايات املأثورة عن  ًاف إىل توضيح اآليات اعتمادالتفسري الذي يعمد فيه املؤلِّ»

أكثر من أي  ،، واملنقول عن الصحابة والتابعني^واألئمة األطهار |النيب األكرم

 . (29)«خخر شيٍء

تة، واالستناد على ْحة رأي األستاذ بابائي يف تبيني التفاسري الروائية الَبإن دّق

تة عن سائر اآلثار التفسريية األخرى، ْحف يف فصل التفاسري الروائية الَبونية املؤلِّ عزم

 .ة رأي األستاذ عميد زجناني يف بيان الوجوه اإلجيابية والسلبية للتفسري األثريتشبه دّق

وكونه صحيحًا وصائبًا يف نفس األمر  ،من احلقيقة ره على حظٍّوعلى الرغم من توفُّ

عملية واضحة.  ب عليه مثرٌةوال ترتتَّ ،أنه يف مقام اإلثبات ليس جمديًا ومقام الثبوت، إاّل

ق بالنظرية واملنهج التفسريي ما يتعلَّ تفسريي، وأما يف إننا يف البحث التفسريي أمام أثٍر

 ر فيجب استنباطه من صلب تفسريه. للمفسِّ

ر، بل ال جيب أن يكون له شأن باحث يف التفسري بنوايا ودوافع املفسِّال شأن لل

ر يف تفسريه، وما هي الطرق اليت سلكها يف ذلك. وإمنا عليه أن يرى ما قام به املفسِّ

: لو أن صاحب األثر وضع على كتابه عنوان التفسري، فما هو الوجه األّولاألمر فيه. 

األمر للتفسري؟  «املصدر»و «املرجع»ال نعتربه مبنزلة يف أن ال نعامله معاملة التفسري، و

ر فلرمبا يكون للمفسِّ ،ر عن أثره التفسريي: جيب علينا أن نفصل حساب املفسِّاآلخر
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منها اجتاهًا مغايرًا  واحٍد يف التفسري، ويسلك يف كّل الواحد أكثر من كتاٍب

ر إىل العدول عن فسِّلالجتاهات اليت سلكها يف التفاسري األخرى، أو أن يعمد امل

 منهجه التفسريي السابق. 

د منذ البداية ما هو السؤال الذي يسعى إىل ومن هنا جيب على الباحث أن حيدِّ

ر الفالني؟ أو على أّي د مثاًل: ما هي النظرية التفسريية للمفسِّاإلجابة عنه؟ وأن حندِّ

من هذه األسئلة  واحٍد أسلوب قام هذا األثر التفسري؟ وإن طريقة اإلجابة عن كّل

 .خيتلف عن اآلخر

ر ال جيب أن تنسجم وتتطابق بالضرورة مع أثره ضاف إىل ذلك أن رؤية املفسُِّي

 ،ر يف مقام التنظري يف فكرة ورؤيةكامل. فلرمبا خيوض املفسِّ التفسريي بشكٍل

مد إىل يع ،ويف أثره التفسريي ،ه على املستوى العمليويضع هلا شروطًا وقيودًا، ولكّن

جتاوزها أو العدول عنها، أو يعجز عن االلتزام بتلك القيود والشروط. وبذلك فإننا 

ر يف ر يف مقام التنظري، املفسِّاملفسِّ»من نوع خخر:  لقيام بفصٍللنشعر بوجود ضرورة 

ة على بدّق . وعلى هذا األساس حيسن الباحث صنعًا عندما يصوغ سؤااًل«مقام العمل

 ر الفالني يف تفسريه؟ هو منهج املفسِّ : ماالتاليالنحو 

 : كما يلية نظر األستاذ بابائي ستكون إن حصيلة دّق

؛ إذ رمبا : قد ال يكون األثر الذي حيمل عنوان التفسري من التفسري حقيقًةاًلأّو

 ال أكثر.  ،رينكان جمّرد مرجع ومصدر للمفسِّ

أتباع مدرسة التفسري  ف هذا األثر من: من غري املعلوم أن يكون مؤلِّثانيًا

 ت. ْحالروائي الَب

، والذي خرج عن مدار السؤال هنا هو األثر التفسريي؛ ألننا نكون أمام أثٍر

ف. وعندما نكون أمام وليس أثرًا تفسرييًا، والذي مال إليه السؤال هو رؤية املؤلِّ

 للسؤال عن املنهج التفسريي.  مصدر ومرجع للتفسري ال يعود هناك معنًى

ت على ْحاف إىل ذلك أن األستاذ بابائي يستند يف تعريف التفسري الروائي الَبضُي

 ت. ْح، وينفي حضوره يف التفسري األثري الَب«الرأي»و «االجتهاد»مفهوم 

ًا، وإن االستناد إىل جّد (30)ةم: إن االجتهاد والرأي من املفاهيم العائمة واملبهاًلفأّو
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هذا النوع من املفاهيم يف التعريف، دون توضيح املراد الدقيق منها، سيفاقم من 

 غموض التعريف. 

يتوقع  «تْحالتفسري الروائي الَب»يف عبارة  «تْحالَب»يستعمل مفردة  ما: عندوثانيًا

نوع من أنواع االجتهاد باستثناء  مل يكن له أّي»ب عبارات من قبيل: منه أن يتجنَّ

؛ ألن هذا االستثناء ال ينسجم مع مفردة «...تشخيص الروايات املتناسبة مع اآليات

 . «تْحالَب»

هو يف احلقيقة  «...باستثاء تشخيص» :أن قولهإىل باألستاذ بابائي  يذهب الظّن

ر والدور ر عن احلضوضح ـ يعبِّجزئي، يف حني أن هذا األمر ـ كما سيّت تشخيٌص

 ر يف مسار التفسري. ر لشخص املفسِّالفاعل واملؤثِّ

 ،ر بهذه الفقرة: ثم إنه ـ كما سيأتي أيضًا ـ ال ينحصر اجتهاد ورأي املفسِّوثالثًا

ر يف التفسري ل ودور اجتهاد ورأي املفسِّحيث ميكن لنا أن نرصد أصنافًا لتدّخ

 ر. من النشاط املسترت لذهن املفسِّ حتت يافطة هذا اإلحجام الكثرُيكان  األثري، وإْن

ـ الذي  «التفسري االجتهادي الروائي»: يستند األستاذ بابائي يف تعريف ورابعًا

ـ على  (31)«املذهب االجتهادي اجلامع»و «النظرية االعتدالية»يعتربه على ما يبدو معاداًل لـ 

كان جزء من معنى  يف هذه التفاسري وإْن»وكمية غري حمددة:  ،مفاهيم كيفية مبهمة

ميكن لنا أن حنصل على  القرخن ال ميكن فهمه من دون االستعانة بالروايات، ولكْن

 . (32)«دون االستعانة بالروايات ،من الفهم للجزء اآلخر من املعارف القرخنية شيٍء

يف هذا الكالم؟ وما هي  «جزء»ما هو مقدار اآليات الذي تشري إليه مفردة 

التفسري الذي يعمد »؟ وحيث يقول: «اجلزء اآلخر»بالتحديد؟ وما هو اآليات املشمولة له 

 |األكرم ف إىل توضيح اآليات اعتمادًا على الروايات املأثورة عن النيّبفيه املؤلِّ

. ما (33)«شيء خخر أكثر من أّي ،، واملنقول عن الصحابة والتابعني^واألئمة األطهار

؟ ما الذي «شيء كّل»؟ ما هو مقدار هذا األكثر؟ ماذا يعين «أكثر» ةالذي تعنيه مفرد

 ؟ «اعتمادًا»تعين كلمة 

ي هذا أساسًا؟ أال يؤّد «االجتهاد الروائي»: ما الذي يعنيه مصطلح وخامسًا

 «تْحالَب»واجتهادية؟ إن استعمال مفردة  ؛روائية :التعبري إىل تقويض تقسيم التفاسري إىل
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 ،«التفسري الروائي االجتهادي»واستخدام عبارة  ،«تْحالروائي الَبالتفسري »يف عنوان 

كة ومتدّرجة، وحيكي عن مفاهيم مشّك «االجتهادي»و «الروائي»جيعل من مفردة 

مراتب  :تفسري إىل إمكانية جتاور هذين املفهومني. ومن هنا ميكن تقسيم كّل

نزلة النقطة أو املساحة، بل ومراتب اجتهادية. وعليه ال تعود هذه املفاهيم مب ؛روائية

تًا، ويف طرفه اآلخر اجتهاديًا ْح، يكون يف طرف منه روائيًا َب«الطيف»تعترب مبثابة 

نواجه يف هذا اخلضم أطيافًا متفاوتة من التفاسري االجتهادية الروائية. وبذلك وستًا، ْحَب

 ما الذي سيبقى من جذور تقسيم وتفكيك التفاسري الروائية من التفاسري االجتهادية؟ 

ة الناظرة إىل تعريف األستاذ بابائي فإن ثم إننا إذا جتاوزنا اإلشكاالت اخلاّص

 : التاليةل للجهات التأمُّ اجملموعة الثانية تستحّق التعاريف اليت أدرجناها يف هذه

ـ إن هذه التعريفات قد صيغت يف الفضاء الشيعي، ولذلك فإنها تنشد التفاسري 1

فإن هذه  الشيعية تلقائيًا، أو تفرتض أن قارئها جيب أن يكون شيعيًا. وعلى أّي حاٍل

؛ إذ استخدمت عبارة ةإىل تفاسري أهل السّن جاّد التعاريف مل تكن ناظرة بشكٍل

رئيس، واليت هي من وجهة نظرهم ال تشمل أقوال الصحابة  بشكٍل «الروايات»

ية وال اعتبار ألقوال الصحابة والتابعني من وجهة نظر أصحاب هذه بل ال حّج ،والتابعني

 التعاريف. 

ـ إن هذه التعاريف مل تدرج تفسري القرخن بالقرخن يف عداد أضالع التفسري 2

، وهو يشمل «^روايات املعصومني»ي لـ وإمنا استفادت من املفهوم الكّل األثري،

وعليه فإن هذه التعاريف هي  .فقط ^واألئمة األطهار |د كالم النيب األكرمجمّر

 . قبل أن تكون جامعًة ،تعاريف انتقائية

 منا التفسري األثري إىل قسمني، وعمدنا إىل نقد وحتليل كّلـ إىل هنا، قس3َّ

والشامل جلميع التعاريف  . واآلن ننتقل إىل النقد العاّممستقّل واحد منهما بشكٍل

 املذكورة: 

، مبعنى أنها تبّين املعنى اللغوي «حمورية املفهوم»ـ إن التعاريف مورد البحث 1

صار إىل ، وبعد ذلك ُي«األثر»، ومن ثم تبني مفردة (34)«التفسري»واالصطالحي ملفردة 

 . وعليه فإن هذا التعريف: «التفسري األثري»عنى الرتكييب لـ بيان وتوضيح امل
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التفسري »: يرى نفسه ملتزمًا مبعنى ومقتضى املفردات املوجودة يف تركيب اًلأّو

 واحدة واحدة.  «األثري

ال كما هو  ،«جيب»: إن هذا التعريف هو تعريف التفسري األثري كما وثانيًا

. إن هذا التعريف يقدم منوذجًا أو إطارًا مثاليًا ينبغي على التفاسري األثرية أن «ٌكائن»

 تتماهى معه، وليست يف مقام إعداد ثوب يتناسب مع قوام التفاسري األثرية. 

مل يكن  إىل التفسري األثري املطلوب ـ وإْن أخرى: إن هذا التعريف ناظٌر بعبارٍةو

ومن هنا فإن  .ي املوجود، بل قد ال يكون مطلوبًا أيضًاال إىل التفسري األثر ،موجودًا ـ

صدر وعجز األحباث املوجودة بشأن التفسري األثري ممزوجان بالتناقض. ففي البداية 

 :أحباث من قبيلإىل حيث تصل  ، ولكْن«جيب»تعريف التفسري األثري كما  يتّم

، متجاهلني أن «هي»اخلوض يف التفاسري األثرية كما  يتّم «خفات التفاسري األثري»

ر تلقائيًا. كيف ميكن حلضور مقوالت من قبيل: الوضع، متعلق البحث قد تغيَّ

يف التفاسري األثرية  ،وما إىل ذلك ،، والروايات غري املعتربةواإلسرائيليات، والغلّو

املوجودة، أن تنسجم وجتتمع مع ذلك التعريف املثالي؟ ما هو التفسري األثري الذي 

عليه، ويكون يف الوقت نفسه خاليًا من هذه اآلفات واملقوالت؟ وإذا  ميكن العثور

 كان األمر كذلك فما هي املباني اليت يقوم عليها ذلك التعريف؟ 

مة فإن التعاريف املوجودة تشتمل على اجتاهات عًا للخصائص املتقّدَب: َتثالثًا

خيتلف فسريي غالبًا ما ي يف الشأن التفإن تعريف الباحث السّن وعليهأيضًا.  (35)قيمية

حيث يذهب أحدهما إىل القول بأن تفسري ؛ عن تعريف الباحث الشيعي يف التفسري

بينما يذهب اآلخر  ؛القرخن بأقوال الصحابة والتابعني يندرج ضمن دائرة التفسري األثري

إىل خروج أقوال الصحابة والتابعني عن دائرة التفسري األثري. بل ال نرى وحدة يف الرأي 

إذ جند هذا االختالف ؛ ى بني أتباع التيار الديين الواحدحول مساحة التفسري األثري حّت

التابعي ة أنفسهم حول ما إذا كان التفسري املستند إىل قول قائمًا بني علماء أهل السّن

يدخل يف عداد التفسري األثري أم ال؟ إن هذا األمر يثبت أن أصحاب هذه التعاريف 

بداًل من بيان التعريف الواقعي، يسقطون عليه  ،عندما يصوغون تعريفهم فإنهم

 هاتهم. توجُّ
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وعندما يكون ناظرًا إىل النماذج املنشودة فإنه ال حمالة سيتجاهل بعض النماذج 

ته. ويف مثل هذه احلالة ال ميكن ية، وبالتالي سيفقد التعريف جامعّيواملصاديق العين

 أخرى.  من جهٍة والسعي وراء املنشود واالجتاه اخلاّص اجلمع بني اجلامعية من جهٍة

عاء يف جمموع التعاريف املوجودة للتفسري األثري على أن : يقوم االّدرابعًا

يف هذا املنهج. لقد مّت التأكيد يف هذه ر ال جمال له االجتهاد والرأي من قبل املفسِّ

جتاهل  من دائرة التعريف، ومّت «رغيبة املفسِّ»ي إىل التعاريف على هذا األمر حبيث تؤّد

هذه التفاسري هي حصيلة تأليف دون تدبري أو تنظري،  باملّرة. وكأّن «راملفسِّ»عنصر 

ن بعض اآليات. ولكي نثبت عن جمّرد انتقاء لبعض الروايات واألقوال يف بيا فهي عبارٌة

ر يف مسار التفسري وبيان أحناء وأنواع تفاعل املفسِّ ،بطالن هذه الرؤية السطحية

والوصول إىل تعريف واقعي الحق ومنبثق عن النماذج واملصاديق  ،األثري من جهٍة

ما الذي يقوم به »واحملوري، واإلجابة عنه:  العينية، نضطّر إىل طرح هذا السؤال اهلاّم

 . «؟ر يف التفسري األثرياملفسِّ

إننا من خالل اإلجابة عن هذا السؤال نستطيع الوصول إىل تعريفنا املختار 

للتفسري األثري. وهو التعريف الذي يرى نفسه ملتزمًا بالوفاء بالنماذج واملصاديق العينية 

ل إىل وحتليل األلفاظ للوصو ،ف عليهاواخلارجية، ويعترب البحث عن اجلذور والتعرُّ

بًا للطريق. إن التعريف الذي ينظر إىل التفاسري األثرية ويرتضيها كما تنكُّ ،التعريف

 ّد تعريفًا واقعيًا، وليس انتقائيًا. إنه التعريف الذي ال يرى احلّقَعُي «كائنة»هي 

يف التفسري األثري. إن  رًامؤّث ،نع والتسّنوالباطل، واالعتبار وعدم االعتبار، والتشّي

ة تعترب من التفسري األثري مبقدار ما للتفاسري األثرية سري األثرية لدى أهل السّنالتفا

والباطل واالعتبار وعدم  . وأما تشخيص احلّقمن صدق هلذا العنوان فيها لدى الشيعة

 االعتبار وما إىل ذلك يف هذه التفاسري فال ربط له مبقام التعريف. 

 

  ــــــ األثري؟ ر يف التفسريـ ما الذي يفعله املفس3ِّ

ح أي تفسري أثري سوف تصادف خيات وعلى عندما تتصّف (36)يف النظرة األوىل

وأما عندما تعود إىل  .هامشها رواية أو روايات مسندة أو غري مسندة، وال ترى غري ذلك



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد التاسع واألربعون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

ل يف مسار التفسري، فسوف تشعر حبضور الكثري وتتأمَّ ،ما وراء كواليس التفسري

غري  ة التفسري األثري بشكٍليني الذين يعملون على توجيه دّفمن احلاضرين الالمرئ

اف من وشّف افًا، فهو واضٌححمسوس. وميكن لنا أن نذكر هنا شاهدًا واضحًا وشّف

أو اعترب نفسه ملتزمًا به، وهو املسار  ،ر بنفسه املسار الذي طواهر يقرِّن املفسِّإحيث 

نسيب بينهم يف بعض  مع اختالٍف ،يرين يف التفسري األثرالذي طواه مجيع املفسِّ

 املالكات واملباني. 

مته الثانية عشرة من كتابه )الصايف يف يف مقّد ،لقد أظهر الفيض الكاشاني

؛ إذ قال يف تلك املقّدمة: إننا يف تفسري (37)ما وراء كواليس تفسريه ،تفسري القرخن(

املتشابهة، ونعمل على اًل عن شواهد من اآليات يف تفسري اآليات نبحث أّو كل خيٍة

 .إرجاعها إىل حمكمات القرخن

 : من عّدة نواٍح ٍلموضع تأمُّ اخلطوة األوىل من الفيض الكاشانيوهذه 

ح مسبقًا ما هي اآلية أو اآليات اليت ميكن هلا أن تكون شاهدًا أو ـ مل يوض1ِّ

 ،املدلولمن اآليات. إن حتديد ربط ونسبة خية من حيث املعنى و شهودًا لتفسري خيٍة

ر، فلرمبا كان بعض بإدراك وفهم املفسِّ منوٌط ،أو خيات أخرى وتفسريها بآيٍة

ر خخر من الناحية التفسريية باآلية مورد حبثه، ويراها مفسِّ رين يرى ارتباط خيٍةاملفسِّ

نة أخرى. إن هذا الربط وهذه النسبة املفهومية والتفسريية غري متعيِّ بآيٍة مرتبطًة

 ر لآليات. نة هو فهم املفسِّوالذي جيعلها متعيِّمسبقًا، 

ـ إن القول بأن بعض خيات القرخن ال خالف يف كونها من املتشابهات، وبعضها 2

من بني اآلراء األخرى، وهو  د رأٍياآلخر ال إشكال يف كونها من احملكمات، جمرَّ

 رى. على تعريف للمحكم واملتشابه من بني الكثري من التعاريف األخ قائٌم

دة من اآليات احملكمات واآليات املتشابهات ال يشتمل القرخن على جمموعة حمّد

زة من بعضها، حبيث خيلو أمر إرجاع املتشابهات إىل احملكمات من الغموض املتميِّ

يف  خطوٍة ر يف هذا الشأن. وعليه فإن اختاذ أّيواإلبهام، وال حنتاج فيه إىل دور املفسِّ

ر يف العديد من من قبل املفسِّ ،بل الكثري من اآلراء ،اختاذ رأيب هذا الطريق مسبوقٌة

 املواضع. 
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نقول هنا: إن القول بأن التشابه واإلحكام  ،ـ باإلضافة إىل املسألتني اآلنفتني3

يرى  ْنمن بني اآلراء األخرى أيضًا. فهناك َم من الصفات الذاتية لآليات هو بدوره رأٌي

ويرى أنها أوصاف تكتسبها اآليات يف نسبتها لنا، فهي ، (38)نسبية التشابه واإلحكام

يقول بوجود نوعني من  ْن. وهناك أيضًا َم(39)يف حّد ذاتها ال متشابهة وال حمكمة

ن الثاني ـ خبالف إوالتشابه العرضي، حيث  ؛التشابه يف القرخن، وهما: التشابه الذاتي

سع اجملال أخرى يف هذا الشأن ال يتَّ األول ـ يعرض الحقًا، وهكذا هناك أقواٌل

 ذكرها. ل

، يف تربير رجوعه إىل شواهد من اآليات يف تفسري خيٍة ،ـ إن الفيض الكاشاني4

بالقرخن الكريم، وال  وسبب إرجاعه املتشابهات إىل حمكمات القرخن، ال يستدّل

وعليه فإن دليله يف ذلك هو  .عقلي، وإمنا يسند ما يقوم به إىل الرواية يستند إىل دليٍل

 روائي ونقلي.  دليٌل

وجدنا شاهدًا من حمكمات القرخن  إْن»يستطرد الفيض الكاشاني قائاًل:  ثّم

يف الكتب املعتربة من  ^معترب من أهل البيت ظفرنا فيه حبديٍث فإْن اّلإو .،أتينا به..

من طرق  ^تناروينا عن أئّمأوردنا ما  طرق أصحابنا ـ رضوان اهلل عليهم ـ أوردناه، وإاّل

 . (40)«[لنسبته إىل املعصوم، وعدم ما خيالفه ]عندنا ؛العامة

 باالهتمام:  ويف هذه الفقرات هناك مسائل جديرٌة

، فهي تشتمل (42)ه القيمي، ومفعمة بالتوجُّ(41)بالتنظري ـ إن هذه العبارة زاخرٌة5

، «الكتب املعتربة»و، «أهل البيت»، و«احلديث املعترب»على مفاهيم من قبيل: 

ها مفاهيم تشري بوضوح إىل ولكّن .وما إىل ذلك ،«أئمتنا»، و«العامة»، و«أصحابنا»و

 ر ودوره يف مسار التفسري. ه املفسِّاجتاه منبثق من رأي وتوجُّ

رًا وبوصفه مفسِّ ،عام ـ رًا ـ بشكٍلـ يرى الفيض الكاشاني بوصفه مفس6ِّ

حديث يف أمر تفسري اآلية. ومن هنا  عدم إمكانية توظيف أّي ،ـ شيعيًا ـ بنحو خاّص

ذا  ْنل يف البني مسألة اعتبار الرواية واملالك أو املالكات يف اعتبارها. فَمِخفإنه ُيْد

ذا الذي ال يعلم أن علماء  ْن؟ وَمبشريٌّ إبداٌع الذي ال يعلم أن هذه املالكات ما هي إاّل

ذا الذي  ْنأن مالك أو مالكات اعتبار الرواية؟ وَمالتفسري واحلديث غري جممعني بش
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 امامًا؟  ة يف هذا الشأن ليست متطابقًةال يعلم أن مالكات علماء الشيعة وأهل السّن

ذا  ْنثم لو جتاوزنا مجيع هذه املوارد إذا افرتضنا أن املالكات ليست واحدة فَم

ني املصداق؟ حيث يذهب الذي ال يعلم مدى االختالف يف أوجه النظر حول حتديد وتعي

وما إىل ذلك. وعليه  ،إىل تضعيف فالن الراوي، بينما يذهب اآلخر إىل توثيقه شخٌص

ى يكون اختيار رواية من بني الرتاث الديين حّت «االعتبار»طرح مسألة ومقولة  يتّم ْنإما 

واعتبارها على املستوى  ،ـ الذي يعاني من عوارض عدم اجلامعية، وعدم املانعية ـ

تابعًا آلراء علماء الرجال واحلديث وما إىل ذلك، والرأي الذي مييل إليه  ،العملي

 ر من بني تلك اآلراء. املفسِّ

يذكر أن السبب يف رجوعه إىل  ،ى يف هذا املوردحّت ،ـ إن الفيض الكاشاني7

مبعنى أنه يأتي بدليل  ،األحاديث املعتربة يف تفسري القرخن وجود رواية يف هذا الشأن

ى عندما نقلي وروائي يثبت ضرورة الرجوع إىل الروايات املعتربة يف تفسري القرخن. وحّت

. «روائيًا»يذكر مالكًا  ؟وما هي الرواية غري املعتربة ؟ن ما هي الرواية املعتربةيبيِّ

سري وكما نالحظ فإن الفيض الكاشاني ال يرى التفسري املعترب من القرخن هو التف

ب، بل إنه يغري اعتبار هذا املنهج يف التفسري األثري، ويقيمه يف خمتلف ْساألثري فَح

 املواضع على الرواية، وهذه املسألة يف غاية األهمية. 

 ^عنهم وما مل نظفر فيه حبديٍث»قائاًل:  «الفيض الكاشاني»ثم يستطرد 

 .«القرخن وفحواه أوردنا ما وصل إلينا من غريهم من علماء التفسري، إذا وافق

 باالهتمام أيضًا:  ويف هذا الشأن هناك مسائل جديرٌة

ـ حيثما جرى الكالم عن مالك االنسجام أو عدم االنسجام مع القرخن جيب 8

بإدراك  أن نأخذ بنظر االعتبار أن إدراك تشخيص االنسجام أو عدم االنسجام مسبوٌق

 .وكذلك القول بطرح انسجامه أو عدم انسجامه مع القرخن .ر آليات القرخنوفهم املفسِّ

وإدراك لكال اجلانبني ال يكون هناك من معنى لالنسجام  بفهٍم ْمر ما مل يُقوإن املفسِّ

خيطر على ذهن  أخرى: إن االنسجام أو عدم االنسجام أمٌر بعبارٍةووعدم االنسجام. 

فني، وال حيصل بني ذينك الطرفني خارج ق بكال الطرر عندما يواجه الفهم املتعلِّاملفسِّ

يف  ؛بني القرخن والقول الكذائي ًاأن هناك انسجام ٍرر. ومن هنا يبدو ملفسِّذهن املفسِّ
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 خخر إىل عدم وجود االنسجام بني القرخن وذلك القول.  ٌرحني يذهب مفسِّ

هنا جلواز الرجوع إىل  «الفيض الكاشاني»ـ إن املبنى واملالك الذي يذكره 9

حيث قال: عند تعارض األحاديث ؛ أيضًا «الروايات»قول علماء التفسري قد أخذه من 

، وإذا كانت األخبار فيه كثرية ^عرضناها على كتاب اهلل وأحاديث أهل البيت

كانت مع كثرتها خمتلفة نقلنا  . وإْن.اقتصرنا منها على ما اشتمل على جمامعها.

 ها فائدة. أصّحها وأحسنها وأعّم

الواضح أن الذي يلعب دورًا حموريًا يف مجيع هذه املوارد ـ أي يف مقام  ـ من10

تشخيص التعارض أو اختالف الروايات، أو تشخيص ما هو احلديث األمجع أو األصح 

فائدة، وما إىل ذلك ـ هو فهم وإدراك وتشخيص ورأي واجتهاد  أو األفضل أو األعّم

 ر. املفسِّ

رًا ـ على أن مفسِّ مة تشهد بوضوٍحعشرة املتقّدواحلاصل أن مجيع هذه الفقرات ال

فاعل  )تفسري الصايف( ـ حضوٌر :الفيض الكاشاني ـ له يف التفسري األثري ـ مثل :مثل

ومؤثر يف مجيع مسار تفسري اآليات، حيث يعمل على االنتقاء واختاذ املواقف والرأي 

 .خطوة من خطوات تفسريه يف كّل

ألمر ال خيتص بالفيض الكاشاني وتفسري ر بأن هذا اوأعيد هنا وأكرِّ

الصايف، بل جيري كذلك على الطوسي والتبيان، وعلى البحراني والربهان، وعلى 

لني، وهكذا. ومن خالل هذا البيان قالسيوطي والدّر املنثور، وعلى احلويزي ونور الث

هاد ق رأي واجتضح سذاجة وسطحية الذهنية الشائعة اليت تقول بعدم إمكان تطرُّتّت

االختالف  ر لنا سّرر إىل التفسري األثري. كما أن هذا هو الذي ُيفسِّوعقل املفسِّ

 الرتاث التفسريي لدى املسلمني.  جمالع الكبري يف التفاسري األثرية يف والتنوُّ

ر يف مسار التفسري األثري، وحصر ر للمفسِّإن جتاهل احلضور الفاعل واملؤثِّ

وحصر األمر يف  ،، مبنزلة جتاهل دور العب الشطرنجاألمر يف ذلك بروايات التفسري

ومبنزلة حصر املشهد التمثيلي على خشبة  ،نةهذه اللعبة بأحجار وأدوات حمدودة ومعيَّ

وجتاهل دور املخرج  ،املسرح باملمثلني، والغفلة عن األمور اليت تدور خلف الكواليس

 ر وكاتب السيناريو وما إىل ذلك. والكاتب واملصوِّ
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التفسري  جمالإن الرؤية احلاصلة من البحث، كما تتحّدى رؤيتنا السائدة يف 

األثري، فإنها تعمل كذلك على جتاوز احلدود املعهودة واملعروفة هلذا املنهج التفسريي 

مع سائر املناهج التفسريية األخرى، وتطرح هذا السؤال: إذا كانت التفاسري األثرية 

لقرخن بالقرخن فما هو االختالف بني التفسري األثري املوجودة مشتملة على تفسري ا

وتفسري القرخن بالقرخن؟ وإذا كان عنصر االجتهاد دخياًل يف التفسري األثري فأين 

ر يف هذا املنهج يكمن اختالفه عن التفاسري االجتهادية األخرى؟ وإذا كان رأي املفسِّ

ر يلعب دورًا يف ذا كان عقل املفسِّرًا فما هو فرقه عن التفسري بالرأي؟ وإالتفسريي مؤثِّ

التفسري األثري فما هو الفرق بينه وبني التفاسري العقلية األخرى؟ يف مثل هذه األوضاع 

، ورسم احلدود اليت تفصله عن التفاسري «التفسري األثري»ى ضرورة إعادة تعريف تتجّل

ألثري يتالءم مع ، ولرمبا أّدى ذلك إىل تقديم تعريف جديد للتفسري ااألثرية بوضوٍح

 إعادة النظر يف تقسيم املناهج التفسريية. 

 

 ــــــ جديد ـ حنو تعريٍف4

أن تساعدنا  التاليةم من املسائل، ميكن لبعض األمور ـ باإلضافة إىل ما تقد1َّ

 على تقديم تعريف واقعي للتفسري األثري: 

األثري ليست على م أن رأينا فإن دائرة وسعة املصادر يف التفسري أـ كما تقدَّ

واحدة. فاملصادر يف بعضها تشمل: القرخن الكريم، وكالم النيب  شاكلٍة

، وأقوال الصحابة. ويف بعضها اآلخر تشمل أقوال التابعني أيضًا. أما |األكرم

واألئمة  |األكرم عن: كالم النيّب مصادر التفسري لدى الشيعة فهي عبارٌة

ني مجيع التفاسري األثرية هو الرجوع إىل كالم فق عليه ب. وعليه فإن املتَّ^األطهار

امللفت يف مجيع  ، وأما سائر املصادر األخرى فقد وقع اخلالف فيها. ولكّن|النيّب

ر باستخدام حيث يقوم كل مفسِّ ،«العقل» مقابليف  «النقل»هذه املصادر أنها من سنخ 

. ومن هنا فإن (43)ربًاا يعترب من وجهة نظره مرجعًا معتوتوظيف النقل يف تفسريه، مّم

سيكون  «راملعترب من وجهة نظر املفسِّ النقل أو النّص»تعريف التفسري األثري بأنه 

 تعريفًا واقعيًا وجامعًا. 
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ر بني املصادر م والتأخُّمن الرتتيب والتقدُّ ر األثري إىل اعتبار نوٍعب ـ يذهب املفسِّ

على مجيع هذه املصادر، ويف أسفل  ٌممقدَّ «القرخن الكريم»التفسريية املعتربة. وإن 

رين األثريني أنهم يف اخلطوة ح أغلب املفسِّ. وقد صرَّ«أقوال التابعني»الرتتيب تأتي 

األوىل يرجعون يف تفسري اآلية إىل سائر خيات القرخن األخرى، ويف اخلطوة الثانية 

وبعدهم  ،ةر على الصحابْو، وبعد ذلك يأتي الدَّ|األكرم ينتقلون إىل كالم النيّب

نه إر األثري، حبيث ية كبرية لدى املفسِّر بأهّمم والتأخُّ. حيظى هذا التقدُّ(44)التابعون

ن من احلصول على لو عثر على ضالته من خالل الرجوع إىل سائر خيات القرخن، وامّك

مفهوم ومدلول اآلية اليت هو بصدد تفسريها، فإنه يوقف عملية البحث عند هذا 

ضح له معنى وتفسري اآلية من خالل الرجوع ملف تفسري اآلية، أو إذا اّت، ويقفل احلّد

 أوقف البحث، دون الرجوع إىل املصادر األخرى.  |األكرم إىل كالم النيّب

ر األثري قد يعتمد يف حبثه عن معنى ومدلول اآلية على املصادر ج ـ إن املفسِّ

يف البني  ة املصادر املعتربة. وإن املهّمض إىل أقوال من خارج دائرالنقلية املعتربة، ويتعرَّ

مقّدم »من أجل العثور على أثر  ؛ر إىل املصادر النقلية املعتربة عندههو أن يرجع املفسِّ

من خارج هذه  كالٍم للوصول إىل معنى ومدلول اآلية، ويرتك كّل ؛«على أّي شيء خخر

 الدائرة إىل ميزان حكم النقل املعترب عنده. 

ر األثري يلتمس اعتبار مصادره النقلية يف يف البني هو أن املفسِّ د ـ إن األهّم

وجواز االستناد إليها، من داخل النقل، مبعنى أن النقل  ،تفسري خيات القرخن الكريم

 .نفسه هو الذي يضفي االعتبار على النقل

ـ كما رأينا ـ كان منشأ هذا االعتبار هو  «الفيض الكاشاني»ما يتعلق بـ  ويف

ى جواز الرجوع واالستناد إىل الشهادات القرخنية من الروايات بل أخذ حّت ،«اياتالرو»

 .أيضًا

ة فإن اعتبار املصادر النقلية رين األثريني من أهل السّنوأما بالنسبة إىل املفسِّ

 ؛ فالقرخن هو الذي يضفي االعتبار على كالم النيّب«القرخن الكريم»من  ّدُيستَم

هما اللذان يضفيان االعتبار على أقوال الصحابة  والنيّب، وإن القرخن |األكرم

 والتابعني. 
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ال يسند إىل املباني النظرية سوف يعاني ضعفًا يف األسس.  تعريٍف ـ إن كّل2

وعليه جيب أن نقيم املعطيات املنبثقة عن دراسة حقيقة التفاسري األثرية على قاعدة 

حتظى ـ من وجهة نظر كاتب هذه السطور رة سوف نظرية مناسبة. وإن املعطيات املتوّف

 . (45)«النزعة النّصية»أفضل يف ضوء  ـ بتنظيٍم

والنزعة النقلية تقع يف  ، كما أن النّص«العقل» مقابلوالنقل يقع يف  إن النّص

والنقل  اًل على بيان مرادنا من النّص. والصحيح هو أن نعمل أّو(46)«النزعة العقلية» مقابل

والنزعة النقلية والنزعة العقلية، ثم نقوم  د ذلك على إيضاح النّصوالعقل، ثم نعمل بع

ببيان التفسري النّصي والتفسري العقلي، لنثبت يف نهاية املطاف أن التفسري األثري ليس 

 شيئًا خخر غري التفسري النّصي. 

أو مذهب  سة لديٍنعن جمموعة من النصوص املقدَّ أو النقل عبارٌة إن النّص

عن  والسؤال. والعقل عبارٌة عترب من وجهة نظر أتباعها فوق الشّك، وهي تخاّص

احلصول عليها من الطرق العادية الكتساب العلم  جمموعة من العلوم واملعارف اليت يتّم

 . (47)والنقل التارخيي( ؛واالستدالل ؛األعم من الظاهري والباطين، واملعرفة )أي احلّس

 : التاليهناك ثالثة أنواع من النزعة النقلية والنزعة العقلية، وذلك على النحو 

تقوم النزعة العقلية على االعتقاد بأن حّل ر. : يقوم على التقّدم والتأخُّلالنوع األّو

إىل العقل )باملعنى  شيٍء مشكلة، جيب الرجوع فيه قبل كّل ورفع كّل ،كل مسألة

ها ورفعها جيب الرجوع إىل النقل أو النّص العقل عن حلِّم(، ويف حال عجز املتقدِّ

 (.م)باملعنى املتقدِّ

شيء إىل  ويف املقابل تذهب النزعة النقلية إىل االعتقاد بوجوب الرجوع قبل كّل

بعد العجز عن العثور على  مسألة أو مشكلة، وال ننتقل إىل العقل إاّل كّل النقل حلّل

 يف النقل.  احلّل

. ففي هذا النوع من النزعة «املصدر»و «األداة»فيقوم على ثنائية  الثانيالنوع وأما 

 العقلية يقوم االعتقاد على أن العقل ليس جمّرد وسيلة وأداة لكشف واستخراج احلّل

للعثور على احللول  مستقّل سة، بل هو مصدٌرواجلواب من النصوص الدينية املقدَّ

 .واإلجابات
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إن العقل جمّرد وسيلة أو  :على االعتقاد باألصل القائلوأما النزعة النقلية فتقوم 

املسألة أو رفع املشكلة من النصوص  أسلوب ميكن من خالله أن نستخرج طريق حّل

 الدينية. 

نزعة العقلية يف املعنى ال. إن «احلكم»يقوم على مقولة  النوع الثالثوبالتالي فإن 

ـ ال ظاهريًا ـ بني مدركات العقل  الثالث تعين أننا إذا اكتشفنا تعارضًا حقيقيًا

 .وجب علينا االحنياز إىل العقل والقضايا املوجودة يف النّص

وأما النزعة النقلية فتقوم على االعتقاد بوجوب أخذ جانب النقل عند اكتشاف 

 مثل هذا التعارض. 

إمكانية أرى يف ضوء هذه املعاني واألنواع الثالثة للنزعة العقلية والنزعة النقلية 

واضح ومعياري للتفسري األثري، بل ميكن باإلضافة إىل ذلك  احلصول على تعريٍف

واليت ختلو من الغموض  ،تقديم تقسيم جديد وجذري بشأن املناهج التفسريية للقرخن

واالحنياز واعتماد األذواق واملشارب. وعلى هذا املبنى ميكن تقسيم جمموع التفاسري 

والتفاسري العقلية. وإن  ؛ية(مني، وهما: التفاسري النقلية )النّصرة لدينا إىل قساملتوفِّ

جه يف مقام تفسري خية من القرخن إىل التفاسري النقلية عبارة عن تلك التفاسري اليت تتَّ

أوضح: إن  . وبعبارٍةى دائرة النّص)باملعنى الذي سبق ذكره(، وال تتعّد النقل والنّص

املرجع املوثوق لفهم معنى ومدلول خيات القرخن، وحده هو  هذه التفاسري ترى النّص

خذ من العقل )باملعنى الذي ذكرناه خنفًا( جمّرد وسيلة وأداة وأسلوب لكشف ّتتو

التعاطي معه بوصفه مصدرًا ومرجعًا  واستخراج معنى ومدلول خيات القرخن، وال يتّم

ييمه مبعيار النقل، وتق ض على حكم النّصَرأو رأي تفسريي ُيْع كل قوٍل موثوقًا. وإّن

 االحنياز إىل النقل.  ويف مواجهة التفاسري املعارضة للنقل يتّم

وأما التفاسري العقلية فهي تلك اجملموعة من تفاسري القرخن اليت تتجاوز دائرة 

وال تعمل على  ،والنقل يف مقام كشف وفهم معنى ومدلول خيات القرخن الكريم النّص

لكشف واستخراج معنى اآليات من  ؛الذي ذكرناه خنفًا(جمّرد توظيف العقل )باملعنى 

الرجوع لكشف معنى وفحوى اآليات إىل العقل )بذلك  ب، بل ويتّمْسصلب النص فَح

النقل يف هذه  ّدَعأيضًا. وعلى هذا األساس ال ُي بوصفه مرجعًا موثوقًا ومستقالًّ ،املعنى(
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ترب إصدار احلكم النهائي من من ذلك أنها تع واألهّم .التفاسري هو املصدر الوحيد

قول ورأي تفسريي يعرض على حكم العقل ومبضعه  مبعنى أن كّل ،وظائف العقل

 التشرحيي، وعند حصول التعارض بني املعطيات النقلية واملدركات العقلية يتّم

 االحنياز إىل العقل. 

ال ت ـ وعلى هذا األساس فإن وجود الروايات يف التفسري ـ سواء كثرت أم قّل

أخرى ال ميكن  ومن جهٍة ؛ل مالكًا العتبار ذلك التفسري من التفسري النقليتشّك

اعتبار حضور األقوال واآلراء العلمية والفلسفية والكالمية ـ سواء أكانت قليلة أم 

كثرية ـ مالكًا ودلياًل على كون ذلك التفسري هو من نوع التفسري العقلي. كما أنه ـ 

لية من َدالستعمال املفاهيم املبهمة واجَل تكون هناك حاجٌة طبقًا هلذا الكالم ـ ال

من أجل التمييز بني املناهج التفسريية. وبالتالي  ؛قبيل: االجتهاد والرأي وما إىل ذلك

 نصل إىل تعريف التفسري األثري. 

مات املذكورة خنفًا ـ هي يف احلقيقة من إن التفاسري األثرية ـ بااللتفات إىل املقّد

م ذكره ما تقدَّ م ذكرها. إن كّلري النقلية، باألوصاف واخلصائص اليت تقدَّالتفاس

من حقائق التفسري األثري، ومجيع ما قلناه يف نقد وحتليل التعاريف مورد البحث، 

يبدو بأمجعه منسجمًا مع تعريف وتوصيف التفسري النقلي. ومن هنا فإن التفسري األثري 

ر أن النّص ي لفهم معنى اآليات، يرى فيه املفسِّبشري منهج سعٍي»عن  سيكون عبارًة

املعترب من وجهة نظره هو املرجع الوحيد واملوثوق واحَلَكم األخري، وليس للعقل فيه من 

 . «ر األداة واملنهجْوسوى َد ٍرْوَد

، ويف الوقت نفسه يتمتع (48)ببيان مقولة العينية نرى أن هذا التعريف أكثر وفاًء

أكرب يف مقام التحليل املنهجي هلذا النوع من التفاسري، وكذلك  (49)جبدوائيٍة

 تشخيصها وامييزها من سائر التفاسري األخرى. 

ن ر يف التفسري األثري يعيِّإن هذا التعريف يف الوقت الذي ال يغفل دور املفسِّ

حدوده وثغوره وشأنه ومقامه يف هذا النوع من التفاسري، ومن خالل ذلك يرسم احلّد 

 .)التفاسري النقلية( والتفاسري العقلية أيضًا ةفاصل بني التفاسري األثريال

ومن هنا فإنه ينطبق على مجيع  .من االحنياز واملثالية ضاف إىل ذلك أنه خاٍلُي
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 املصاديق والنماذج العينية للتفاسري األثرية. 

 رهٌن يف التفسري األثري )النقلي( النّص ةإىل التذكري بأن دائر ولسنا حباجٍة

 ي ـ على سبيل املثال ـ تشمل دائرة النّصر السّنر. فمن وجهة نظر املفسِّباعتقاد املفسِّ

ر الشيعي إىل خروج أقوال أقوال الصحابة والتابعني أيضًا، يف حني يذهب املفسِّ

 .الصحابة والتابعني من دائرة النقل

التعريف هو تلك كما ال حنتاج إىل التذكري بأن املراد من نقل النّص يف هذا 

وما  .ر بالوثاقة واالعتبارسة اليت حتظى عند املفسِّاجملموعة من النصوص الدينية املقدَّ

ر األثري موثوقًا ومعتربًا قد يكون بالنسبة إىل اآلخر أو يف مقام كان يعتربه املفسِّ

عريف يف هذا الت هذه األمور ملحوظٌة الثبوت خمتلقًا وموضوعًا وفاقدًا لالعتبار. وكّل

ة هذا التعريف مجيع هذه االختالفات مناه للتفسري األثري، حيث تشمل مظّلالذي قدَّ

باألحاديث املختلقة واإلسرائيليات،  عات. وإىل ذلك فإن التفسري األثري ممتزٌجوالتنوُّ

 .والروايات غري املسندة، واملفعمة بالغلّو
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 آفات املنهج الروائي يف التفسري

 يف املشكالت القائمة قراءٌة

 

 محمد أسعديد. الشيخ 

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ مقّدمة

ية دور الروايات يف التعّرف على املفاهيم القرخنية، والكشف بالنظر إىل أهّم

يف التفسري ـ من بني سائر  املنهج الروائي اآليات، حيتّلعن أسرار معاني ومقاصد 

زه من سائر التيارات خاصة اميِّ االجتاهات واملذاهب التفسريية املتنّوعة ـ مكانًة

ّد مبنزلة التيار التفسريي الناظر َعالتفسريية األخرى. إن التيار الروائي يف هذا املقال ُي

شد فهم وتفسري القرخن من الزاوية الروائية ر ومرتامي األبعاد ينمتجذِّ إىل اجتاٍه

دون إعمال لألدوات االجتهادية، ويعترب الروايات التفسريية الطريق الوحيد  ،والنقلية

لالرتباط مع املداليل والتعاليم القرخنية. إن هذا التيار يف الدائرة الشيعية قد وّجه 

، ^واألئمة األطهار |كرماأل اهتمامه إىل الروايات التفسريية املأثورة عن النيّب

ية فيتّم االهتمام يف هذا املنهج التفسريي بالروايات التفسريية وأما يف الدائرة السّن

والصحابة والتابعني. وبطبيعة احلال فإن خلفيات  |األكرم املأثورة عن النيّب

فتح حبث  ية تستحّقوأسباب تبلور هذا االجتاه ومساحته يف الدائرة الشيعية والسّن

مشرتك  ، ومع ذلك يبدو أن اآلفات املنهجية ميكن رصدها ودراستها بشكٍلمستقّل

إىل الفصل  حاجًةيف كلتا هاتني الدائرتني، ومن هنا مل نستشعر يف هذا املقال 
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 والتفكيك بني هاتني الدائرتني. 

والذي ال ميكن  ويف بيان أهمية هذا التحقيق جيب القول: إن الدور اهلاّم

بني من ثقافة عصر النزول من ، والعلماء املقرَّاره لكلمات أئمة الدين من جهٍةإنك

به  أخرى، يف الفهم الصحيح للقرخن ومعرفة تفاصيل تعاليمه يستوجب االهتماُم جهٍة

 . منزلته أن حنمل خفات التيار الروائي على حممل اجلّد ورعايُة

 

 ــــــ على جذور وخلفيات التيار الروائي إطاللٌةـ 1

األول والثاني  نيميكن االعرتاف بأن االجتاه التفسريي الغالب يف القرن

من قبيل: املعرفة القريبة باللغة  كان هو التفسري الروائي. وهناك أسباٌب اهلجريني

التفكري  جمالتة يف ْحف اللغوي للقرخن، والبساطة الفكرية والذهنية الَبْروالُع

بسبب عدم تبلور العلوم الرمسية املرتبطة بها، واملزاج  ؛الكالمي والفقهي واألدبي

ت ، هي اليت أدَّ(1)ب الدخول يف األحباث واجملادالت النظرية واالنتزاعيةالعملي، وجتنُّ

رئيس إىل دوائر  إىل تبلور رؤية حمدودة جتاه علم التفسري، وأن يتجه هذا العلم بشكٍل

رًا يف احلياة العملية : يلعب دورًا مؤّثوثانيًا، اًلأّوي ف فيها الفهم على البيان النبّويتوّق

 للمؤمنني. 

يف القرون الالحقة  «التفسري»املفهومي لـ  الوقد ألقت هذه النظرة إىل اجمل

قني يف العلوم القرخنية. ومن رين واحملقِّبظالهلا على املنهج الفكري للكثري من املفسِّ

صوا التفسري بدائرة املعاني خصَّ «التأويل»و «التفسري»خالل ذهابهم إىل الفصل بني 

والعلوم التوقيفية املرتبطة بالقرخن الكريم، من قبيل: أسباب النزول، واملراد القطعي 

املعاني والعلوم  جمالوالتفصيلي هلل سبحانه وتعاىل، بينما اعتربوا التأويل ناظرًا إىل 

الداللي على أساس القواعد االستنباطية واالجتهادية، من قبيل: االستظهار اللغوي و

 .(2)العقالئية واملنطقية

إن هذا األمر يلقي ضوءًا على االزدواجية الظاهرية يف خراء بعضهم حول إمكان 

أو عدم إمكان فهم القرخن مبعزل عن الدليل النقلي. فها هو أبو الفتوح الرازي ـ على 

 |ملأثور عن الرسولف التفسري على األخبار وارغم تصرحيه بتوقُّ ،سبيل املثال ـ
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^واألئمة
الشاملة  ،، أذعن أيضًا للتقسيم الرباعي ألنواع ومعاني وجوه القرخن(3)

 . (4)أيضًا ألقسام الفهم العاّم

ت إىل ظهور حال، وعلى الرغم من هذه الرؤية احملدودة اليت أدَّ أّيوعلى 

فسري يف هذا املؤلفات التفسريية ذات االجتاه الروائي، ال ميكن البحث عن نوع الت

فات التفسريية. إن التقارير د ما مّت تأليفه رمسيًا على شكل املؤلَّالعصر يف جمّر

التارخيية املتفّرقة والكثرية يف الوقت ذاته يف هذا العصر تشري إىل عناصر التفسري 

، رغم إمكانية العثور على (5)والذي يفوق األسلوب واملنهج الروائي والنقلي ،االجتهادي

 خلفيات التيار الروائي يف اجتاهات وخراء بعض الصحابة والتابعني أيضًا. 

ومن الزاوية التارخيية ميكن حبث ودراسة التيار التفسريي يف هذه املرحلة 

 ضمن اجتاهني رئيسني، وهما: 

ري بوصفه علمًا التفس َع: الذي يعترب أجنبيًا عن التيار الروائي، تاَبلاالجتاه األّو

حيث يتم  ،د واحد من مصادر التفسري، واعترب احلديث يف هذا السياق جمّرمستقالًّ

ة ـ ة. إن هذا االجتاه ـ طبقًا لتقرير ابن عطّياملفهومية اخلاّص اجملاالتاالستناد إليه يف 

 . (6)فَليشمل الطيف الغالب من السَّ

ـ اليت  ^ريية لدى أهل البيتميكن العثور على هذا االجتاه يف املدرسة التفس

ية خاصة للمصادر ـ تولي أهّم (7)هي باإلضافة إىل املعارف اخلاصة باعتقاد الشيعة

. وبطبيعة احلال فإن املرتبة العلمية (8)واألدوات املتعارفة يف التفسري االجتهادي أيضًا

رين. ومن فسِّزًا من سائر مجهور املهلؤالء العظام يف هذه الرؤية قد خلقت مقامًا متميِّ

اس ـ تلميذ مدرسة اإلمام أمري املؤمنني بني الصحابة ميكن اعتبار عبد اهلل بن عّب

من  ،(10)من أمثال: جماهد بن جرب ،وكذلك بعض تالميذه ،ـ (9)التفسريية ×علّي

 . (11)املنتمني إىل هذا االجتاه أيضًا

بعد عصر النزول، وإىل جانب هذا االجتاه نشاهد اجتاهًا خخر يف تاريخ التفسري 

وهو االجتاه الذي يرى التفسري يف جمّرد إطار علم احلديث والرواية فقط، ويرى باب 

 نيالنظر واالجتهاد يف دائرة معاني القرخن الكريم مغلقًا. ويف هذا التوجه جند االجتاه

أمام تبلور  جاّد دا الطريق بشكٍلن بالطرح واالهتمام؛ إذ مّهيالسليب واإلجيابي جدير
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 لتيار الروائي يف التفسري. ا

 

 ــــــ ـ االجتاه السليب1ـ 1

إن االجتاه السليب ينتمي إىل أولئك الذين أحجموا عن تفسري القرخن بتأثري 

عوامل من قبيل: قلة الباع العلمي، وعدم االهتمام باحلصول على أدوات املعرفة اللغوية 

، أو االبتالء (13)ّبة التفسري بالرأيع واخلشية من الوقوع يف مغَر، أو الَو(12)يف التفسري

ما يف الكالم  نحٍو. وقد انعكس هذا االجتاه ب(14)هاتبالتأويل غري املناسب للمتشاِب

تفسريي بشأن معنى مفردة الـ  الشهري ألبي بكر بن أبي قحافة يف اجلواب عن سؤاٍل

واليت ميكن  ،من سورة عبس، وهو سؤال يتعلق بدائرة املعاني العامة 31يف اآلية  «أّب»

وي عن عمر بن اخلطاب أنه عندما عجز عن فهم . وُر(15)فهمها من القرخن الكريم

ف، واعترب البحث والسؤال عن أمثال هذه األمور من التكلُّ ،صعد على املنرب «أّب»الـ 

وي عنه يف أيام خالفته أنه نهى . وُر(16)ف البحث عنهاوأمر نفسه واآلخرين بعدم تكلُّ

 ،بن صبيغ عن السؤال يف القرخن، وضربه على ذلك بعراجني النخل وجريدهعبد اهلل 

وي هذا االجتاه عن بعض . وُر(17)ى ترك ظهره دبرة، ثم نفاه وأمر بعدم جمالستهحّت

التابعني، من أمثال: سعيد بن املسّيب، وعامر الشعيب، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن 

بي بكر، وسامل بن عبد اهلل بن عمر، ، وكذلك عن القاسم بن حممد بن أ(18)جبري

 . (20)أيضًا (19)وأبي وائل شقيق بن سلمة

واملشكل الذي يشاهد يف هذه التقارير هو أن أكثرها يفتقر إىل التصريح 

التفسري الذي حيجمون عنه. فقد ذهب بعض الفقهاء من احلنابلة إىل القول بأن  جالمب

 جالق مباب تتعلَّإىل عمر بن اخلّط األسئلة اليت كان حيملها عبد اهلل بن صبيغ

ليس له ـ على ما يبدو ـ رغم أن هذا الكالم ، (21)هات اليت ال تقبل االجتهاداملتشاِب

طبقًا ملبناهم. وأما بالنسبة إىل  ،ةسوى محل فعل عمر بن اخلطاب على الصّح شاهٌد

هو بيان شأن فقد ورد أيضًا أن املراد من التفسري  ،عبيدة بن قيس :مثل ،اآلخر بعضهم

، وال خيفى ـ بطبيعة احلال ـ أن معرفة شأن النزول من العلوم التوقيفية وغري (22)النزول

 االجتهادية. 
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يف املواطن القابلة  االستناد صراحًة ومع ذلك نشاهد يف بعض املوارد أنه يتّم

عن ما نقله ابن عاشور  :لالجتهاد إىل النقل والرواية، ومن ذلك ـ على سبيل املثال ـ

 ﴾َعمَّا َيْعَمُل الظَّاِلُموَن  غاِفاًلاهلَلَوال َتْحَسَبنَّ ﴿: يف قوله تعاىل، ةسفيان بن عيين

َفَغِضَب ؟ َمْن َقاَل َهَذا :ِهَي َتْسِلَيٌة ِلْلَمْظُلوِم َوَتْهِديٌد ِللظَّاِلِم، َفِقيَل َلُه» ،(42)إبراهيم: 

 . (23)«(ُيِريُد َنْفَسُه)َوَقاَل: ِإنََّما َقاَلُه َمْن َعِلَمُه 

إن داللة اآلية على الفهم الصحيح الذي توصل إليه سفيان ميكن احلصول عليه 

بسبب عدم استناده إىل رواية  ؛ر يف اآلية، ولكنه تعّرض إىل النقدمن خالل التدبُّ

 .تفسريية

التفسري، رغم أن الكثري  جمالوامللفت لالنتباه أن هذا االجتاه كان سائدًا يف 

دوا ْبدون أن ُي ،الفقه والقضاء جمالمنهم كان يرى باب االجتهاد والنظر مفتوحًا يف 

اب وزيد بن ثابت ظًا يف هذا الشأن، كما يروى ذلك عن أبي بكر وعمر بن اخلّطحتفُّ

من الصحابة، والكثري من املذاهب التفسريية الفقهية يف الكوفة واملدينة، حيث 

وي عنهم االجتهاد القائم على الرأي يف ، ومع ذلك ُر(24)عون عن التفسريا يتورَّكانو

 . (25)الفقه واألحكام الشرعية جمال

اس أمحد بن خليل املهليب ميكن لنا أن نقارن هذه املسألة مبا قاله أبو العّب

م عل»ح قائاًل: حيث صرَّ ،العلم مبراد اهللو، يف الفصل بني القطع (26)هـ(637اخلوئي)

 ْليِص م ملأظهرها أنه كالم متكلِّ، من وجوه أما عسره فظاهٌر؛ يسري التفسري عسرٌي

خبالف األمثال واألشعار ، إليه وال إمكان الوصول، الناس إىل مراده بالسماع منه

، مسع منه ْنفإن اإلنسان ميكن علمه منه إذا تكلم بأن يسمع منه أو ممَّ، وحنوها

 ٌروذلك متعذِّ ،ملسو هيلع هللا ىلصبأن يسمع من الرسول وجه القطع ال يعلم إاّلوأما القرخن فتفسريه على 

واحلكمة فيه أن اهلل تعاىل  ،فالعلم باملراد يستنبط بأمارات ودالئل ،يف خيات قالئل إاّل

ه بالتنصيص على املراد يف مجيع فلم يأمر نبيَّ، ر عباده يف كتابهأراد أن يتفكَّ

 . (27)«خياته

 ف يف التفسري قد اكتسب من هذه الزاوية صورًةَلللسَّ عويبدو أن االجتاه املتورِّ

 ر، رغم أن خلفية ذلك االجتاه جديرٌةأوضح، وجعلته متميزًا من التيار الروائي املتأخِّ
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 باملالحظة بالنسبة إىل هذا التيار. 

ف يف التفسري بوصفه فهمًا قطعيًا للمراد َلويف احلقيقة إن االجتاه الورع للسَّ

األحكام العملية  جمالمن أنهم يف  تهادهم يف األحكام الشرعية ناشٌئاإلهلي رغم اج

إىل القطع مبراد اهلل، ويكتفون بالعلم احلاصل من األدلة واألمارات  حاجًةن ْوال يَر

مقبولة بني علماء أصول الفقه إمجااًل. ومع ذلك يذهب أمحد  االجتهادية، وهذه مسألٌة

وأتباعه الذين يعرفون  ،ة ـأهل السّن عندربعة بن حنبل ـ من بني زعماء املذاهب األ

 ،ة عن احلديثبأصحاب احلديث، إىل عدم االهتمام كثريًا باألدلة القرخنية املستقّل

 . (28)الذكر يف هذا الشأن الفقهي، ولذلك ال جند هلم كتابًا يستحّق الى يف اجملحّت

ًا من خالل سلسلة التفسري يبدو جلّي جمالكما أن االجتاه الروائي البن حنبل يف 

 «ات اإلمام أمحد بن حنبلمروّي» :رًا حتت عنوانإعدادها مؤخَّ أعماله التفسريية اليت مّت

 من األستاذ )حكمت بشري ياسني( أيضًا.  جبهوٍد

 

 ــــــ ـ االجتاه اإلجيابي2ـ 1

ن ضيق األفق إىل أسلوب أولئك الذين قاموا ـ على الرغم م إن هذا االجتاه ناظٌر

من خالل توسعة رقعة الروايات، باملساعدة على توسيع  ،يف أسلوب التفسري الروائي ـ

رئيس من عصر التابعني فما بعد  خثارهم التفسريية. إن هذا االجتاه الذي بدأ بشكٍل

ة آلرائهم، ديرًا بعوامل من قبيل: تقديس الصحابة والنظرة التعّبمتأثِّ كان من جهٍة

 ؛(29)ى إىل طرحها الحقًا ضمن البحث الكالمي بشأن عدالة الصحابةأّداألمر الذي 

منع تدوين احلديث يف عصر اخللفاء  :كارثية من قبيل أموٌر ْتأخرى أفَض ومن جهٍة

اقرتن وكبري يف واحد من مصادر املعرفة الدينية،  ل إىل خلق فراٍغإىل نهاية القرن األّو

من التسامح وعدم  األحاديث التفسريية ـ بشيٍءنقل وتدوين احلديث ـ مبا يف ذلك 

ل األخبار الضعيفة واملختلقة، وبعض األحاديث غري التدقيق، األمر الذي مسح بتسلُّ

. وإن خثار (30)فات التفسريية أيضًاإىل املؤلَّ ،من قبيل: اإلسرائيليات ـ ـ اإلسالمية

، واليت تنسب إىل أمثال: جرينياهلالثالث والثاني  نيفات التفسري الروائي يف القرنومؤلَّ

هـ(، ووكيع بن 160اج)هـ(، وشعبة بن احلّج117يزيد بن هارون السلمي)
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هـ(، وإسحاق بن 211هـ(، وعبد الرزاق بن همام)198هـ(، وسفيان بن عيينة)197جراح)

 ، ميكن حتليلها ضمن هذا التيار. (31)هـ(238راهويه)

ـ بالنظر إىل  ^أصحاب أهل البيتومن اجلدير ذكره يف االجتاه الروائي لدى 

اًل من توسعة دائرة األحاديث إىل أخبار الصحابة َدَبأّنه ونزلتهم ـ مب االعتقاد اخلاّص

والتابعني وتوسيع املالكات الروائية كان احملور األصلي يدور حول حمور روايات أهل 

 .|األكرم البيت أنفسهم، واليت كان ينظر إليها بوصفها امتدادًا لكالم النيّب

ما يتعلق باألحاديث  يات نقل احلديث اليت واجهها اآلخرون يفوبطبيعة احلال فإن حتّد

وذلك بسبب امتداد حضور األئمة  ؛يف هذه الدائرة جاّد النبوية مل يكن هلا حضوٌر

، حيث كان أصحاب األئمة يعرضون اهلجرياألطهار إىل منتصف القرن الثالث 

. ومن بني هذه اآلثار ميكن (32)قوا من صحتهالكي يتوثَّ ؛ةخثارهم الروائية على األئم

وتفاسري ثالثة من  ،ـ ×هـ( ـ من أصحاب اإلمام علي60ار)أن نشري إىل تفسري ميثم التّم

هـ(، وحممد بن 141، وهم: أبان بن تغلب)^والباقر والصادق ادالسّج ئّمةأصحاب األ

 . (33)هـ(148مالي)هـ(، وأبو محزة الث146ُّالسائب الكليب)

وعلى الرغم من ذلك فإن كتابة التفسري الروائي يف الدائرة الشيعية مل تسلم 

هي األخرى ـ يف السنوات اليت أعقبت حضور األئمة منذ القرن اهلجري الثالث فما بعد 

ي، وتفسري فرات الكويف، يات رواية احلديث، وهو ما جنده يف تفسري القّمـ من حتّد

تفسري الربهان وتفسري  :جند ذلك يف القرون األخرية يف مثلوتفسري العياشي، كما 

للفرع الشيعي من التيار التفسريي  نور الثقلني. إن هذه التفاسري أصبحت داعمًة

في هذه اآلثار ضمن ف مؤلِّكنا من الناحية املنهجية ال نستطيع أن نصنِّ الروائي، وإْن

 رين الروائيني بالضرورة. املفسِّ

 

 ــــــ ات املنهجيةـ معرفة اآلف2

إن معرفة خفات التيار الروائي ميكن رصدها من زوايا خمتلفة، من قبيل: 

ن أَبْيَد  .(34)معرفة اآلفات املبنائية، ومعرفة اآلفات األسلوبية، ومعرفة اآلفات الغائية

يف النظرة  جاّد ظ بشكٍلالنظر عن اآلفات املبنائية اليت تالَح هذه الدراسة ـ بغّض
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النظر عن اآلفات  تة لفهم القرخن والتيارات املستندة إليها، وكذلك بغّضْحالَب الروائية

بنقاط اخللل  عات السلبية هلذا التيار ورؤيته التفسريية ـ تهتّمِبالغائية اخلاصة بالتَّ

واآلفات امللحوظة يف منهج أصحاب هذا التيار يف االستفادة من الروايات التفسريية. إن 

النحو الذي ميكن رصده يف التفاسري الروائية املوجودة ـ تعود  هذه اآلفات ـ على

لروايات، ومع ذلك من الضروري لدية وغري التحليلية التعّب نظرةمن ال بأمجعها إىل نوٍع

 تفصيلية ـ بالنماذج اهلامة اليت تنشأ من هذه الرؤية.  التذكري ـ من خالل نظرٍة

 

 ــــــ السنديةب دراسة الروايات من الناحية ـ جتن1ُّـ 2

من األساليب التفسريية  ًاميكن للمنهج الروائي يف التفسري أن يكون واحد

أخرى: ميكن أن يؤخذ بنظر االعتبار بوصفه واحدًا من مراحل  النافعة، وبعبارٍة

ر فيه إمكانية دراسة الروايات من خالل االستعانة بالقرائن التفسري، شريطة أن تتوفَّ

 ،«نقاًل للقول»و «رواية»الدقيق لألحاديث التفسريية بوصفها والضوابط عرب البيان 

 .^وليس عني كالم األئمة

والصفة اإلجيابية اليت جندها يف بعض اآلثار القدمية يف التفسري الروائي، من 

وتفسري الطربي، أنها على الرغم من تقريرها لآلثار  ،قبيل: تفسري ابن أبي حامت الرازي

 أو ضابطة ال تغفل عن ذكر أسانيدها أيضًا.  التفسريية دون حدٍّ

رين الروائيني يف مرحلة ما أن املشكلة الرئيسة اليت يعاني منها أكثر املفسِّ َدْيَب

بعد الطربي والرازي تكمن يف حدف األسانيد، أو عدم االهتمام مبعرفة أسانيد 

 .الروايات

ف، وعدم احلاجة ل املؤلَِّبويبدو أن هذه الظاهرة تعود إىل مقبولية الروايات من ِق

 .(35)إىل ذكر أسانيدها من وجهة نظره

ة، من قبيل: حبر يف اآلثار التفسريية ألهل السّن ونرى هذه املشكلة بوضوٍح

للسيوطي. وأما يف دائرة التفسري  ،املنثور والدّر ؛العلوم، ألبي الليث السمرقندي

الكويف، وتفسري الربهان الشيعي فنجد يف خثار من قبيل: تفسري العياشي، وفرات 

 فني. للبحراني، ونور الثقلني للحويزي، اهتمامًا بنقل السند من قبل املؤلِّ
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كان ـ بالنسبة إىل الكثري من الروايات التفسريية  إن عدم دراسة السند وإْن

ًا، املرتبطة بالعثور على اآلفاق املفهومية لآليات على أساس دالالتها ـ قد ال يبدو مضّر

 ،ن ذلك يف الدوائر األخرى، من قبيل: تفاصيل املعارف واألحكام القرخنية املغلقةأ إاّل

ل األفكار غري اإلسالمية تسلُّ: على سبيل املثال ،. ومن ذلكينطوي على إشكاٍل

أسطورة  :)اإلسرائيليات( حول بعض معاني اآليات واألحكام املختلقة، من قبيل

ذراعًا، وحكايته الغريبة املذكورة  3333شخص يدعى عوج بن عنق بقامته اليت تبلغ 

والقصة املختلقة بشأن  ؛(36)من سورة املائدة 22ـ  21، 12 اتعلى هامش تفسري اآلي

والقصة الواهية اليت تنال  ؛(37)من سورة ص 34يف هامش تفسري اآلية  ×النيب سليمان

 . (38)من سورة ص 26ـ  21يف هامش تفسري اآليات  ×ودومن منزلة النيب دا

رئيس يف املصادر  وميكن أن نضيف إىل هذه املوارد الروايات الواردة بشكٍل

ة ببيان معاني الغريب من اآليات وغري القابل للتفسري، حتت عنوان الشيعية اخلاّص

عاني املخالفة منطقية أو معرفية، وتعمل على استعراض امل دون مناسبٍة ،البطن والتأويل

للروايات على املستوى السندي  اليت يبدو أنها حتتاج إىل دراسٍة ،لداللة اآليات

 . (39)والداللي

 

 ــــــ يةالداللب دراسة الروايات من الناحية ـ جتن2ُّـ 2

بوصفها  ،إن الفهم البسيط والقاطع ألصحاب هذا التيار للروايات التفسريية

ى بتفاسري هذا التيار ـ من الناحية العملية ـ إىل من األسس واملباني النظرية، أّد واحدًة

وطرق انطباقها على مفاهيم اآليات،  ،يف داللة األحاديث ليد التحلياالغرتاب عن الُبْع

 .رَروعّرض مناهجها التفسريية للضَّ

األخرى ـ يف يف أن الروايات التفسريية قد صدرت ـ مثل سائر الروايات  ال َشكَّ

ولغتها املفهومية. ميكن للتحليل  ،، ومن الضروري معرفة جهة صدورهاخاّص فضاٍء

م تفسري : أن ينظِّوثانيًان مقدار ارتباطها مع مفاد اآليات، : أن يبيِّاًلأّوالداللي للروايات 

املفهومية، من قبيل: التنزيل والتأويل، وهي األمور  اجملاالتاآليات وبيان معانيها يف 

ى ذلك ـ من بفعل االفتقار إىل التحليل الداللي، وأّد ؛ما نشاهدها يف هذه اآلثاراليت قلَّ
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 : التاليتنيالناحية العملية ـ إىل اآلفتني 

 

 ــــــ غري دقيق أـ تطبيق الروايات على اآليات بشكٍل

بتقرير جمموعة من الروايات اليت تبدو  سم عادًةإن كتب التفسري الروائي تتَّ

من أحناء االرتباط. ومع ذلك فإن عدم التحليل املفهومي  مرتبطة مبفاد اآليات بنحٍو

والداللي للروايات قد يؤّدي أحيانًا إىل التعاطي مع بعض الروايات بوصفها من الروايات 

ارتباط  دون أن يكون هناك أّي ،جملّرد ارتباطها الظاهري باآليات ؛التفسريية لآليات

ى ة يف هذا املضمار إمنا تتجّلمفهومي أو داللي بينها وبني تلك اآليات. إن اآلفة اجلاّد

عندما ندرك أن بعض املفردات القرخنية اليت حتتوي ـ يف سياق وفضاء اآلية ـ على 

أنها بلحاظ االشرتاك الظاهري مع املفردات الواردة يف  مفهومها ومصداقها اخلاص، إاّل

اعتبارها مبثابة التفسري أو التأويل هلا، األمر  بعض الروايات غري املرتبطة باآليات، مّت

ف. واملثال متكّل والعمل على تأويلها بشكٍل ،ي إىل تعقيد هذه النصوصالذي يؤّد

ي، على هامش قوله يف تفسري القّممذكورة  البارز على ذلك ميكن أن جنده يف روايٍة

 اَل َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثاًل َما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَها َفَأمَّا الَِّذيَن خَمُنوا اهلَلِإنَّ ﴿تعاىل: 

َهَذا َمَثاًل ُيِضلُّ ِبِه  ِباهلُلَفَيْعَلُموَن َأنَُّه اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهْم َوَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد 

وقد ورد يف هذه  ،(26)البقرة:  ﴾َوَما ُيِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسِقنَي ًاَوَيْهِدي ِبِه َكِثري ًاَكِثري

هو  «البعوضة»، قوله فيها: إن املراد من كلمة ×نقاًل عن اإلمام الصادق ،الرواية

|رسول اهلل «فما فوقها»، واملراد من عبارة ×اإلمام علّي
. وكما ذكر بعض (40)

فإن هذا املضمون ال ميكن القبول به، مضافًا إىل كونه أجنبيًا عن  (41)قنياحملقِّ

 . (42)فهافًا إىل َضْعيف السند، األمر الذي يزيدها َضْع اآلية، وهو إىل ذلك يعاني مشكلًة

صريح، حيث  أخرى بشكٍل رفضه يف رواياٍت ثم إن مضمون هذه الرواية قد متَّ

في هذه الرواية الواردة يف التفسري فعملت على بيان أسباب وجذور هذه املسألة. 

إن أصل تشبيه  :يقول ×عن اإلمام الباقر هناك نقٌل ×املنسوب إىل اإلمام العسكري

يعود إىل  ،«الذبابة»بـ  |األكرم ، وتشبيه النيّب«البعوضة»بـ  ×أمري املؤمنني علّي

دون أن يكون لذلك أدنى عالقة أو  ،|األكرم أخرى واردة على لسان النيّب مناسبٍة



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد التاسع واألربعون ــ شتاء  معاصرةنصوص   

 

 . (43)ارتباط باآلية املذكورة، وقد أخطأ بعض الرواة يف جعلها تفسريًا هلذه اآلية

ومع ذلك فإن نقل الروايات دون دراسة وحتليل يف بعض كتب التفسري الروائي، 

ر عن مشكلة ، يعبِّ(44)وتفسري نور الثقلنيي، وتفسري الربهان، ومن بينها: تفسري القّم

حيث ينقل  ؛فات. وبطبيعة احلال فإن تفسري الربهانجاّدة يف املنهج التفسريي هلذه املؤلَّ

ل يقلِّ ،الرواية املذكورة يف التفسري ]املنسوب[ لإلمام العسكري إىل جانب هذه الرواية

ف ـ الذي حيكي ل املؤلَِّبروايات من ِقأن الرؤية غري التحليلية هلذه الَبْيَد  .من إشكاليته

رين من ف بعض املتأخِّإىل خلق أرضية لتكلُّ ْتب الظاهر عن قبوله بها ـ قد أدََّسحَب

 . (45)أصحاب النزعة الروائية يف إظهار التناغم بني هاتني الروايتني

َوِلَقْوِمَك َوَسْوَف َوِإنَُّه َلِذْكٌر َلَك ﴿واملثال اآلخر جنده يف هامش قوله تعاىل: 

فقد ورد يف هذه اآلية خطاب اهلل سبحانه وتعاىل باعتبار  ،(44)الزخرف:  ﴾ُتْسَأُلوَن

هنا يعين )مصدر  «رْكالذِّ»وقومه، و |رًا للنيب األكرمْكالقرخن الكريم ِذ

 ، ولكْن(47)ويت أحاديث عديدة متناغمة مع هذا املعنى. وقد ُر(46)(ر أو الشرفالتذكُّ

هذه الروايات مذكورة يف بعض التفاسري الروائية  مقابلوايات أخرى يف هناك ر

|األكرم إىل شخص النيّب يف هذه اآلية ناظٌر «الذكر»حتكي عن أن 
(48) . 

يف القرخن الكريم على رسول  «الذكر»وعلى الرغم من أن إطالق كلمة 

، مع (50)األخرى، وإن تطبيقها الصحيح يف اآليات القرخنية (49)معهود أمٌر |اهلل

ر يف نسبة أنه وبأدنى تدبُّ إاّل ،مقبول ، أمٌر(51)االستعانة بالشواهد الروائية األخرى

ضح خطأ تطبيق املعنى من سورة الزخرف يتَّ 44املعنى املذكور مع سياق وخطاب اآلية 

 ضاف إىل ذلك أن الشواهد الروائية األخرى يف ذيل اآلية ـ واليتالسابق على هذه اآلية. ُي

يف النسخ األصلية  ةر، والروايات املنقولة األخرى املتوفِّها ـ من جهٍةإلينا ْرسبق أن أَش

ط واخلطأ يف النقل ْقأخرى، تثبت وقوع السِّ من جهٍة (52)للروايات مورد البحث

ما حنن فيه هي أنه على الرغم من أن وقوع  املذكور. واملسألة اليت تستحق االهتمام يف

طبيعي يف نقل الروايات، وال اختصاص هلذه الظاهرة بالتيار  السقط واخلطأ أمٌر

أو امحيص، وبيان نسبتها إىل  أن نقل ورواية هذه النصوص دون حتليٍل الروائي، إاّل

ف بعض التوجيهات والتربيرات رين يف هذا التيار بتكلُّ، وقيام بعض املنظِّاآلية من جهٍة
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، (53)أخرى طأ يف تقرير الرواة من جهٍةرغم إذعانهم بقّوة احتمال حصول السقط واخل

 ر عن اآلفة الشديدة اليت يعاني منها منهجهم التفسريي. يعبِّ

استنادًا  ،ومن بني املوارد األخرى على عدم التدقيق يف تطبيق املعاني على اآليات

(، حيث 31)الرمحن:  ﴾َسَنْفُرُغ َلُكْم َأيَُّها الثََّقاَلِن﴿إىل الروايات، تفسري قوله تعاىل: 

 «الثقالن»عمدوا إىل تفسري كلمة  مّت تناوهلا يف مصادر التفسري الروائي، وعلى أساسها

^بالقرخن الكريم وأهل البيت
(54) . 

ـ مبقتضى احلديث املعروف بـ  ^يف أن القرخن الكريم وأهل البيت ال َشكَّ

أن تطبيق َبْيَد  ـ هما الثقل األكرب، |األكرم املأثور عن النيّب ،«حديث الثقلني»

يف سياق  ن هذه اآلية واردٌةإمقبول؛ إذ  هذا املعنى على هذه اآلية املذكورة ليس له وجٌه

. «إننا قريبًا سنفرغ حملاسبتكما»واإلنس ومعاتبتهما، حيث تقول هلما:  خماطبة اجلّن

 . مةد من سياقه ال يتناسب مع الرواية املتقّدرِّى لو ُجوعليه فإن هذا املضمون حّت

بالتفاسري الروائية الشيعية فقط، بل قد نعثر عليها يف  إن هذه اآلفة ال ختتّص

ما ورد يف  :ية أيضًا، ومن ذلك ـ على سبيل املثال ـالتفاسري الروائية يف الدائرة السّن

َذِلَك  ًاَوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَبان ًاْيَل َسَكناللََّفاِلُق اإِلْصَباِح َوَجَعَل ﴿تفسري قوله تعاىل: 

بالنسبة  «بانْساحُل»ر فإىل جانب الروايات اليت تفسِّ .(96)األنعام:  ﴾َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم

ب منزهلما من السماء، أو َسإىل الشمس والقمر مبعنى النظم واحلساب الدقيق حَب

 ،«الضياء»يعين  «بانْساحُل»ه: إن ، نقل عن قتادة قول(55)كونهما عالمات للحساب

 . (56)(مبعنى )النور

وقد ذهب الطربي إىل اعتبار هذا الرأي من قتادة ناشئًا من تطبيقه اخلاطئ 

َفَعَسى َربِّي َأْن ﴿يف قوله تعاىل:  «بانْساحُل»اس يف تفسري عن ابن عّب ملضمون روايٍة

 ﴾ًاَزَلق ًاالسََّماِء َفُتْصِبَح َصِعيد ِمَن ًاِمْن َجنَِّتَك َوُيْرِسَل َعَلْيَها ُحْسَبان ًاُيْؤِتَيِني َخْير

 . (57)(، حيث قال بأنها تعين النار يف هذه اآلية40)الكهف: 
 

 ــــــ ب ـ اخللط بني خمتلف املفاهيم اللغوية للقرآن

كي تبني  ؛إىل خمتلف معاني اآليات اللغوية للقرخن الكريم ناظرٌة اجملاالتإن 

ث عما إذا كانت تفسريية أو تأويلية، ظاهرية أو باطنية، حدود داللتها، وتتحدَّ
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ية مفهومية أو مصداقية، حقيقية أو امثيلية، كنائية أو جمازية، وبالتالي هل هي جّد

  ؟يةأم غري جّد

بني العلماء  فاملتعارطبقًا لألدلة والشواهد املتنّوعة فإن لغة القرخن ـ كما هو 

اللغوية املختلفة،  اجملاالتواحد من  من أصحاب اللغة ـ ميكن أن يشتمل على كّل

 .شريطة أن ال يؤدي ذلك إىل بطالن وعدم استقامة اآليات القرخنية

خخذين بنظر االعتبار هذه  ،بياناتهم التفسريية ^م أئمة الدينلقد قدَّ

منهم بباطنية أو تأويلية أو  هناك تصريٌحكامل، بل  اخلصوصية يف القرخن بشكٍل

 ، ويف بعض املوارد األخرى ال يوجد مثل هذا التصريح. (58)كنائية املعنى املراد من اآلية

اللغوية لآليات  اجملاالتوبطبيعة احلال فإن الفصل والتفكيك بني خمتلف 

كبري ـ على تنظيم وترتيب علم التفسري، وهو  ومراد التفسري الروائي يساعد ـ إىل حدٍّ

 نادرًا.  إاّل ،ما ال جنده يف اآلثار التفسريية للتيار الروائي

ى بالبيانات إن التقرير غري التحليلي للروايات التفسريية يف هذا التيار أّد

فعلى من االنسجام الالزم يف تقديم املعنى املنطقي واملقبول لآليات.  التفسريية إىل اخللّو

سبيل املثال: إن املرتبة التأويلية والباطنية لآليات يشار إليها أحيانًا يف روايات أجنبية 

مع إلغاء اخلصوصية عن خمتلف اآليات  ،امامًا عن القرائن السياقية والنزولية

ى التقرير غري املنضبط لتلك الروايات باملنتقدين إىل وكشف املالكات، حيث أّد

التفسري  جمالن خالل الضوابط واملعايري احلاكمة على دراستها ومناقشتها م

 . لي نستعرض بعض األمثلة هلذه املوارد باختصاٍريما  الظاهري، والتشكيك فيها. ويف

 

 ــــــ «أهل بيت النيّب»من سورة النحل بـ  43يف اآلية  «أهل الذكر»تفسري عبارة 

ِإالَّ ِرَجااًل ُنوِحي ِإَلْيِهْم َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ﴿قوله تعاىل: 

ث ـ من خالل االستعانة بالقرائن السياقية يف ( قد حتد43َّ)النحل:  ﴾ُكْنُتْم اَل َتْعَلُموَن

املنكرين للوحي السماوي ـ عن سابقة الوحي بني األنبياء السابقني، وجييب عن  مقابل

الذي ميكن محله على  «أهل الذكر»منهم، وحييلهم إىل االستبعاد اجلاهل  هذا

 .(59)العلماء بالتوراة
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د ْعح بالُبأيضًا، دون أن تصرِّ وهي معتربٌة ،كثرية هناك رواياٌت ولكْن

إىل ضرورة الرجوع إىل أهل بيت  التأويلي، ترى أن املقطع األخري من اآلية ناظٌر

. بل قد جند يف (60)«^أهل البيت»بـ  «أهل الذكر»د على تفسري ، وهي تؤكِّ|النيب

 .(61)بعضها نفيًا الرتباطها بعلماء أهل الكتاب

لتقّدم تصّورًا خمالفًا  ؛غري حتليلية إن القارئ هلذه الروايات اليت تنتهج رؤيًة

جه إىل إنكار الروايات املذكورة رأسًا، أو أن يتعّبد للقرائن السياقية لآلية، إما أن يّت

. هذا يف حني لو مّت حتليل اللغة التأويلة املنشودة هلذه (62)بطبتفسريها الالمنض

ضح النظر عن خصوصية موردها، سيّت الناظرة إىل املفاد الثابت لآلية بغّض ،الروايات

 . (63)امامًا أن هذه الروايات ال ختالف السياق، بل هي منضبطٌة

 

 ــــــ «لقاء اإلمام»بـ  من سورة احلّج 29يف اآلية  «ثَفقضاء التَّ»تفسري عبارة 

 ﴾َيْقُضوا َتَفَثُهْم َوْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَُّفوا ِباْلَبْيِت اْلَعِتيِقُثمَّ ْل﴿يف قوله تعاىل: 

لضرورة إزالة بعض الزوائد من  ، ذكٌر(، ضمن بيان املناسك العامة للحّج29)احلّج: 

قضاء »حتت عنوان  ،جسم اإلنسان، من قبيل: تقليم األظفار، وإزالة الشعر الزائد

 .(64)«ثَفالتَّ

خياطب فيها أحد خاّصة  ×مأثورة عن اإلمام الصادق أن هناك روايًةَبْيَد 

األمر الذي أثار  ،(65)ث( بلقاء اإلمامَفر له فيها هذا األمر )قضاء التَّيفسِّوأصحابه، 

 .(66)انتقاد بعض الباحثني

من غياب التحليل اللغوي ملفاد الرواية يف  ويف احلقيقة فإن هذا االنتقاد منبثٌق

اآلثار التفسريية للرواة، يف حني أنه بعد اإلذعان باستقامة املرتبة الباطنية والتأويلية 

الرواية املذكورة على النحو  لآليات إىل جانب املرتبة الظاهرية والتنزيلية ميكن حتليل

، فإن ية إلزالة الزوائد يف املناسك الظاهرية والعامة للحّجهناك أهّمأن : كما التالي

أيضًا، وهذا ال  التشذيب والتهذيب الباطين واملعنوي يف املناسك الباطنية واملعنوية هامٌّ

م هو الذي مّت وهذا املفهو .وإبداء فروض الطاعة له ،×بلقاء اإلمام ق إاّليتحقَّ

 . (67)التأكيد عليه يف روايات أخرى أيضًا
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الصراط »كما ميكن أن جند مناذج أخرى من هذا التفسري يف تفسري 

×باإلمام علّي (68)«املستقيم
 ة الغائب املهدّيباحلّج (70)«الغيب»وتفسري ، (69)

#املنتظر
×باإلمام املعصوم (72)«املاء املعني»، وتفسري (71)

املغضوب »، وتفسري (73)

^ةبالنواصب والذين جيهلون مراتب األئّم (74)«النيالّض»و «عليهم
(75) . 

 ،أخرى عن روايات تفسريية وإىل جانب هذه النماذج، جيب أن نذكر أمثلًة

د التنزيلي والسياقي لآليات، ة إىل جمّرد الُبْعشروط وظروف خاّص شار يف ظّلحيث ُي

 ،الروائية إىل تعريض الرؤية االجتهادية العامةى غياب حتليلها يف التفاسري أّد وقد

 .النتقادل ،واحلصول على وجوهها التأويلية والتوسعية

الَِّذيَن خَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا ِإمَياَنُهْم ِبُظْلٍم ﴿هناك يف قوله تعاىل:  :مثاًل ،من ذلكو

يف  |األكرم مأثورة عن النيّب ( روايٌة82)األنعام:  ﴾ُأْوَلِئَك َلُهْم اأَلْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن

من خالل االستعانة بالشواهد القرخنية خبصوص  «الظلم»ر تفسِّ (76)ةمصادر أهل السّن

 ك.ْرالشِّ

بالنظر إىل سياق اآلية الناظر إىل  ؛كان مقبواًل امامًا أن هذا التفسري وإْنَبْيَد 

 مقابلمع املشركني من قومه، ويدعو إىل الطمأنينة يف  ×إبراهيم حماّجة النيّب

 أنه بغّض الذين كانوا يبحثون عن تفسري اآلية، إاّل |األكرم س أصحاب النيّبتوجُّ

النظر عن التوّجس اخلاص من الصحابة ومفاد سياق اآلية ال ميكن جتاهل عمومية 

بة يف بااللتفات إىل مراتب اإلميان املختلفة واألمن واهلداية املرتتِّ ،يف اآلية «الظلم»معنى 

مبراتبه األدنى يشمل عموم  «الظلم»ن تفسري إ؛ إذ (77)سائر أجزاء اآلية على ترك الظلم

 . (78)وهو ال يفتقر إىل الشواهد القرخنية أيضًا ،املعاصي والذنوب بوصفها ظلمًا للنفس

فيها الروايات الناظرة إىل مفاد اآليات يف  ْتأدَّ ومن بني النماذج األخرى اليت

باليهود  (79)«النيالّض»و «املغضوب عليهم»فضاء النزول إىل الرؤية احملدودة للرواة تفسري 

 . (82)بالنبل والدرع والسيف (81)«القّوة»وتفسري  ؛(80)والنصارى

 

 ــــــ السطحية يف انتقاء الروايات التفسريية يف حّد العالقة اللفظية

 «الثقل األكرب»بوصفه  ؛إن االهتمام مبحورية وأصالة القرخن يف التعاليم الدينية



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد التاسع واألربعون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

، والعناية بالرسالة اخلاصة امللقاة على عاتق أئمة الدين يف تبليغ وتفسري القرخن من جهٍة

أخرى، يرشدنا  ة والسرية العملية( من جهٍةة القولية( والفعل )السّنيف إطار القول )السّن

لنا يف احلياة ـ  لون أسوًةوهي أن مجيع أقوال األئمة ـ الذين ميثِّ ،هذه احلقيقة إىل

ميكن اعتبارها نوعًا من التفسري لآليات القرخنية. ومن هنا جيب عدم حصر التفسري 

 . (83)باآليات القرخنية وشرحها فقط الروائي باألحاديث والروايات اليت ترتبط مباشرًة

اليت عملت من خالل جتاهل املصادر األخرى للمعرفة  إن التفاسري الروائية ـ

من خالل  ،القرخنية على حصر مساحة استفادتها من القرخن بالروايات فقط ـ عمدت

سطحيتها يف اختيار األحاديث التفسريية، وجعلها يف حّد العالقة اللفظية، إىل اختيار 

ثال: ميكن لألدعية ضيقًا يف االستفادة من القرخن. فعلى سبيل امل أشّد مساحٍة

أن تكون يف خدمة علم التفسري وكشف  ^ةواملناجيات الكثرية املأثورة عن األئّم

رين على فهم املعاني مباشر أو غري مباشر، وأن تساعد املفسِّ رموز اآليات على حنٍو

أن الغفلة عن هذه املضامني  بالذكرالقرخنية املستندة إىل الثقافة الدينية. ومن اجلدير 

أن التأكيد على  ل نقصًا يشرتك فيه التيار الروائي مع سائر التيارات األخرى، إاّلامثِّ

ن إىل الرتكيز ْوالتيار الروائي هنا يأتي من أن أصحاب هذا التيار مورد البحث يسَع

يف أن جتاهل هذه الكمية الكبرية  ال َشكَّ، و^واالهتمام بالكالم التفسريي لألئمة

 ل خلاًل جوهريًا يف منهجهم.  املباشر ميثِّمن البيان التفسريي غري

هناك مناذج من تفسري خيات القرخن يف مضامني األدعية ـ اليت غفل عنها 

 .أصحاب التيار الروائي ـ ميكن العثور عليها يف أدعية الصحيفة السجادية

ريح التص دة اليت مّتل ـ مضافًا إىل اآليات املتعدِّفعلى سبيل املثال: يف الدعاء األّو

من سورة النجم، ويف املقطع  31ل من هذا الدعاء هناك ذكر لآلية بها )يف املقطع األّو

من سورة األنبياء، ويف املقطع التاسع هناك ذكر لآلية  23السابع هناك ذكر لآلية 

من سورة اجلاثية،  22من سورة الفرقان، ويف املقطع الثاني عشر هناك ذكر لآلية  44

من  21ـ  19هناك ذكر لآليات  الثالث عشرالدخان، ويف املقطع من سورة  41اآلية  و

سورة املطففني، وهكذا ـ ميكن لكيفية التطبيق أن تعمل على هداية وتوجيه 

، (84)وهي مضامني قرخنية من قبيل: استحالة رؤية اهلل ،من األحناء رين بنحٍواملفسِّ
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اَل ُيْسَأُل َعمَّا َيْفَعُل َوُهْم ﴿، وارتباط قوله تعاىل (85)لبديع صنع اهلل وعدم وجود مثيٍل

استنادًا إىل  ،التفسري األشعري للعدل مقابل( بالعدل اإلهلي، يف 23)األنبياء:  ﴾ُيْسَأُلوَن

السادس والسابع؛ إذ بعد التأكيد على دور العمل يف اجلزاء  نيهذه اآلية يف املقطع

ت اإلشارة إىل اآلية املذكورة، وهي لعادل امَّواملكافأة اإلهلية واحلكم اإلهلي ا

. وتتجلى إنسانية اإلنسان (86)ةبطبيعة احلال تبطل الفهم اجلربي لدى أشاعرة أهل السّن

، وخثار (87)من سورة الفرقان 44وارتباطها بشكره هلل، وحدوده مع البهيمية يف اآلية 

، (89)«احلمد»جانب إىل  «الشكر»، وفهم معنى (88)وعالمات احلمد والشكر اإلهلي

وكذلك  .(90)انيني ودورهم يف ظواهر عامل الوجودوأصناف وأحوال املالئكة الرّب

 . (91)من سورة احلّج 78من سورة البقرة، واآلية  286تفسري لآلية 

كما ميكن لنا أن نرصد الرؤية السطحية للتفاسري الروائية من خالل غفلتها 

ضمن شرح املفاهيم واملضامني القرخنية يف خدمة عن الكثري من الروايات اليت تقع 

ضح هذه احلقيقة من خالل النظر يف تفسري امليزان من األحناء. وتتَّ التفسري بنحٍو

وبطبيعة )ة. ي، عند املقارنة مع التفاسري الروائ(92)ومصادره الروائية يف تفسري القرخن

تحالت مقارنتها بتفسري اس اليت وإْن ،احلال ميكن استثناء بعض التفاسري الروائية

أنها يف الشمولية واالهتمام بالروايات  امليزان يف كيفية الدراسة والتحليل، إاّل

بالذكر. ومن بينها: تفسري كنز العرفان، وتفسري  واملضامني الروائية املتنّوعة جديرٌة

 . (93)حبر العرفان، تأليف: حممد صاحل الربغاني(

 ،ونهج البالغة ،سري نقل روايات عن الكايفورد يف هذا التف :فمن باب املثال

 5يف باب أنواع ومراتب العبادات يف تفسري اآلية  ،لصدوقل ،صالاخلوعلل الشرائع و

 ،. كما وردت فيه روايات بشأن العالقة بني اإلسالم واإلميان(94)من سورة احلمد

ن سورة م 131يف تفسري اآلية  ،منقولة عن الكايف وإرشاد القلوب ومعاني األخبار

يف  ،منقولة عن احملاسن والدعوات وعّدة الداعي ،وروايات يف معنى الذكر ؛(95)البقرة

ال حيضره الفقيه  ْنوروايات عن الكايف وَم ؛(96)من سورة البقرة 152تفسري اآلية 

 275با يف نار جهنم، ضمن تفسري اآلية يف بيان وتربير خلود خكل الرِّ ،×أخبار الرضا

. وكذلك نقل حتليل ودراسة رواية عن كتاب احملاسن على هامش (97)البقرةمن سورة 
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من سورة الليل، على خالف تفسريها املشهور يف اآلثار  19ـ  17 اتتفسري اآلي

 . (98)الروائية

 

 ــــــ النتيجة

رون مة اليت بذهلا املفسِّم، ومع وافر التقدير واالحرتام للجهود القيِّطبقًا ملا تقدَّ

هامة يف مسار الفهم الصحيح  بوصفه خطوًة ؛ون، واحرتام أصل االجتاه الروائيالروائي

ـ أن من الضروري االلتفات إىل  املتقدِّمةللقرخن الكريم، يبدو ـ من خالل اإلشكاالت 

روائي أكثر نضجًا  من األمور وتطبيقها على أرض الواقع؛ لنحصل على منهٍج عدٍد

 : التاليةوميكن بيان تلك األمور ضمن احملاور األربعة  .واستقامة

ية لعلم ـ التحقيق يف أصول ومصادر الروايات التفسريية يف ضوء األصول الفّن1

 احلديث. 

ودراسة تناسبها مع مضامني  ،ـ التحليل والتحقيق الكايف ملفاد الروايات2

مش اآلية يف التفسري ت مبجرد وضع الرواية على هاْحاآليات، وعدم االكتفاء الَب

 الروائي. 

ـ الفصل والتفكيك بني خمتلف الدوائر اللغوية للقرخن، وإخضاعها للتحليل 3

 رواية تفسريية والدائرة اللغوية اخلاصة باآلية.  ما يتعلق مبفاد كّل الكايف يف

ـ الكشف عن املضامني الرئيسة واجلوهرية لآليات، والبحث عن الروايات 4

بعيدًا عن جمرد التجانس اللفظي والظاهري، واالستفادة  ،ملضامنياملرتبطة بتلك ا

 أدق. خاص من مضامني األدعية املأثورة واملتألقة يف فهم اآليات على حنٍو بشكٍل
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 ديان يف القرآناأل

 ق للرؤية القرآنية لألديان وحتريف كتبها حنو فهٍم معمَّ

 

 حواٌر مع: الشيخ محمد هادي معرفت

 سرمد عليترجمة: 

 

 ،يف مدينة كربالء املقدسة ،هـ.ش1309لد الشيخ حممد هادي معرفت سنة ُو

ّد من َعيف أسرة من علماء الدين. والده الشيخ علي معرفت اإلصفهاني، حيث كان ُي

مشاهري خطباء مدينة كربالء. وبعد إكمال دراسة املراحل االبتدائية اخنرط الشيخ 

عشرة سنة، وبعد  اوكان له من العمر يف حينها اثنت ،معرفت يف احلوزة العلمية

: مثلشايخ ممات درس السطوح العالية عند أساتذة وإكمال الدروس يف مرحلة املقّد

د حسن القزويين )يف كربالء(، واملراجع العظام: الشيخ يوسف اخلراساني، والسي

ي، واملريزا باقر السيد حمسن احلكيم، والسيد علي الفاني، والشيخ حسني احلّل

القاسم اخلوئي )يف مدينة النجف  يالزجناني، وكان أكثر حضوره عند السيد أب

ى الشيخ معرفت عل واظباألشرف(. وبعد حضور اإلمام اخلميين يف النجف األشرف 

 هـ.ش انتقل إىل احلوزة العلمية يف قم. 1350متواصل، ويف عام  حضور درسه بشكٍل

الفقه  جمالوباإلضافة إىل جهوده العلمية يف جمال التدريس والتحقيق يف 

ص جزءًا كبريًا من وقته يف البحث والتحقيق يف الشأن القرخني. تشهد واألصول، خصَّ

التمهيد يف علوم »دات منها سلسلة جمّل  سيَّماالدة، وله بذلك مقاالته وكتبه املتعدِّ

، وهو من األحباث «األديان يف القرخن». وقد عقدنا معه هذا احلوار يف موضوع «القرخن

 إىل املزيد من الدراسة والتحقيق العميق.  اليت ال تزال حباجٍة
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 م بالشكر اجلزيل لسماحة األستاذ الكبري نتقدَّ .بسم اهلل الرمحن الرحيم

أن نطرحه عليكم هو:  معرفت على إتاحة هذه الفرصة لنا. والسؤال األول الذي نوّد

ملاذا يشري القرخن الكريم إىل أديان بعينها، وال يشري إىل األديان األخرى اليت كان هلا 

واسع وكبري يف املناطق البعيدة عن اجلزيرة العربية، ويف الوقت  يف حينها حضوٌر

النزر القليل من  يان اليت مل يكن هلا يف تلك الفرتة إاّلنفسه يشري إىل بعض األد

 الصابئة أو املندائية؟  :مثل ،األتباع

 وقد سبق لنا أن  .اإلشكاالت اليت أثارها املستشرقون أيضًا هذا أحد

ذكرنا اإلجابة عنه يف اجلزء السابع من كتاب التمهيد. إن املستشرقني إمنا أثاروا 

يف هذا الشأن؛ ألنهم على  |ة معلومات النيب األكرمهذا اإلشكال بهدف إثبات قّل

كل حال بصدد إثبات أن القرخن إمنا هو من تأليف شخص النيب األكرم، وأنه ال 

ي من املعلومات ماء، وإن من بني األدلة على ذلك املستوى املتدّنصلة له بالوحي والس

اليت ميتلكها يف هذا اخلصوص! وبطبيعة احلال فقد أثاروا إشكاالت أخرى أيضًا، 

مها النيب ال تطابق احلقائق، وال ميكن هلا أن من قبيل: إن بعض املعلومات اليت يقدِّ

إن القرخن  :عها. وحتى يف مورد قوهلم! وقد أجبنا عنها بأمجتكون من الوحي يف شيٍء

حيتوي على أخطاء تارخيية أثبتنا أن الذي وقع يف اخلطأ التارخيي هم أنفسهم، مبعنى 

موها إلثبات وقوع القرخن يف اخلطأ التارخيي تثبت أنهم هم أن الوثائق اليت قدَّ

 وليس القرخن.  ،املخطئون

القرخن الكريم قد خاطب وأما بالنسبة إىل خصوص سؤالكم فيجب القول: إن 

َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن ﴿يفهمونها، ويف ذلك يقول تعاىل:  م بلغٍةالعرب، وعليه جيب أن يتكلَّ

جيب أن يكون  مبعنى أن كل نيبٍّ ،(4)إبراهيم:  ﴾َرُسوٍل ِإالَّ ِبِلَساِن َقْوِمِه ِلُيَبيَِّن َلُهْم

ل إليهم، بل وجيب َسْرالذين ُي على معرفة كاملة ودقيقة جبميع تقاليد وعادات القوم

 ،ّمًا جبميع أساليبهم اللغوية وحواراتهم اليومية؛ ألنه يعتزم التفاهم معهمِلأن يكون ُم

عن إثبات وترسيخ أهدافه بني القوم الذين بعث فيهم سيكون عن  فلو عجز النيّب

ه يف نشر هداية غريهم أكثر عجزًا؛ إذ يتعني على قومه وأبناء منطقته إعانته ومساعدت

رسالته، وعليهم أن يشهدوا له بالصدق والصّحة. ومن هنا كان املخالفون يبذلون كل 
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لب وغريهم من ومحزة بن عبد املّط (1)جهدهم من أجل إثبات كفر أبي طالب وعبد اهلل

مل يكن مرساًل  األكرم؛ ليخلصوا إىل نتيجة مفادها أن النيّب القرابة القريبة من النيّب

قوا به ومل يؤمنوا له! ومن هنا كان من اهلل؛ بدليل أن املقربني من أهل بيته مل يصدِّ

عاء، والقول بأن أبا ون منذ البداية على تكذيب هذا االّدصرُُّي ^األئمة من أهل البيت

 ل الناس إميانًا بنبّوة ابن أخيه. إن هذهب، بل كان من أّوْسطالب مل يكن مؤمنًا فَح

يف التبليغ  ،وال من ناحية علم النفس ،املسألة ال خيفى تأثريها من ناحية علم االجتماع

والدعوة. إذن جيب أن يفهم الناس كالمه، وأن ال ينطوي بيانه على أّي غموض 

وإبهام، ومن هنا فإنهم كانوا يفهمون القرخن جيدًا؛ ألنه كان يستخدم لغتهم 

ل فإن هذا ال ينايف أن يكون القرخن قد نزل وبطبيعة احلا .وأساليبهم الكالمية

ى أنه كان أمجل وأقوى وأمنت وأرفع من املستوى األدبي الذي كانوا عليه، حّت بشكٍل

 من هذه الناحية، ولكنه يف الوقت نفسه مل خيرج عن حدود معرفتهم.  معجزًة

ته، اهد تارخيية على إثبات دعوفمن الواضح أنه يأتي بشو م النيّبعندما يتكلَّ

مبعنى أنه يأتي بشواهد من تاريخ األمم واألديان السابقة واألنبياء السابقني. ومن 

الطبيعي أن الشاهد إمنا يكون مقبواًل إذا كان املخاطب يعرفه، مبعنى أنه إذا ذكر 

 وإذا ذكر اسم نيبٍّ ،ما جيب أن يكون املخاطبون على معرفة بتلك األمة اسم أّمٍة

يف قرية ال نعرف  عاء بوجود نيبٍّإذ ال تأثري جملرد االّد ؛فة بهجيب أن يكونوا على معر

مكانها من الكرة األرضية، وأنه قام بهذا اإلجناز لقومه، وترك هذا التأثري على أمته 

حيث ال يزال هناك  ؛وجدل ّد اليوم مثار حبٍثَعاليت ُت ،ى قّصة عادوأبناء شعبه؟ فحّت

يقطنونها ال تزال إىل اليوم من بني األماكن اليت  حوهلا، وإن البلدة اليت كانوا غموٌض

. وكذلك ونزول القرخن كانت معروفًة اكتشافها، ولكنها يف عصر النيّب مل يتّم

 ، إاّلهم معروٌفاألمر بالنسبة إىل األحقاف، حيث تقع بني اليمن وحضرموت، ومكاُن

أن السكان هناك معروفون بشّدة البأس والقتال، وإنهم لذلك ال يسمحون بإجراء 

ى بعض جتار حضرموت القيام بهذه احلفريات حفريات يف مناطقهم، وقد حاول حّت

َبْيَد  وحصلوا على بعض األشياء، ،والتنقيب عن خثار يف األحقاف، وأنفقوا أموااًل طائلة

إامام املشروع. هناك يف األحقاف الكثري من الرمال أن سكان تلك املنطقة حالوا دون 
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 ر معامل املنطقة بلمح البصر. من الريح كي تغيِّ لقليٍل اليت ال حتتاج إاّل

هم يعرفونهم للمخاطبني من العرب وكأّن إن القرخن الكريم يذكر مسألة عاٍد

وم إنكم قد رأيتموهم وخرباموهم. وقال تعاىل بشأن ق :، حيث يقول هلمبداهًة

ـ  137)الصاّفات:  ﴾َوِباللَّْيِل َأَفاَل َتْعِقُلوَن*  َوِإنَُّكْم َلَتُمرُّوَن َعَلْيِهْم ُمْصِبِحنَي﴿: ×لوط

ان شبه اجلزيرة (. فقد كان موضع سكناهم قريبًا من األردن، وكان سّك138

شيء  العربية يف أسفارهم إىل الشام ميّرون بهم عند الصباح، وعند عودتهم كان كّل

لى مدى رؤيتهم، مبعنى أن العرب مل ينكروا شيئًا من هذه األمور اليت عرضها ع

 ية. القرخن عليهم، والقرخن بدوره إمنا أراد بذلك منهم أن يشهدوا له باألحّق

(، 164)النساء:  ﴾َوُرُساًل َلْم َنْقُصْصُهْم َعَلْيَك﴿ثم إن القرخن الكريم يقول: 

ترجى من  أمسائهم يف القرخن؛ إذ ال توجد فائدٌة كُرذ ْدِرمبعنى أن هناك أنبياء مل َي

لو مّست  :ذكر أمسائهم؛ ألن املخاطبني مل يكونوا يعرفونهم. فعلى سبيل املثال

احلاجة إىل ذكر بعض سالطني اجلور من الذين مّت إسقاطهم، واالستشهاد بهم لداعي 

االعتبار، يكفي بطبيعة احلال أن نذكر أمساء ثالثة منهم؛ إذ من غري املعقول أن نأتي 

واّمت اإلطاحة  ،على ذكر أمساء مجيع سالطني وملوك اجلور الذين شهدهم العامل

اء البالغة: إن عدم رعاية أدنى النكات البالغية من شأنه أن بهم مجيعًا. يقول علم

 يسقط الكالم من االعتبار والتأثري، ومن هنا فإننا إذا أردنا االستشهاد بوجود أمٍم

 ضت للعذاب، وأنه كان هناك أنبياٌءوأنها تعرَّ ،دت على األوامر واألحكام اإلهليةامرَّ

ذلك، يكفي أن نذكر بعض املصاديق  قوامهم أو مل ينجحوا يفأجنحوا يف هداية 

واألمثلة القليلة على ذلك. ومن الطبيعة أن تقتصر هذه األمثلة على األنبياء الذين 

وعليه فإن عدم  .إىل ذكر مجيع األنبياء يعرفهم املخاطب، دون أن تكون هناك حاجٌة

ه ال يعرتف م مل يكن يعرفهم، أو أنذكر سائر األنبياء ال ينهض دلياًل على أن املتكلِّ

ذكرهم،  ْنأو ضرورة إىل ذكرهم بعد اكتفائه مَب حاجًة ْدة، بل ألنه مل جِيهلم بالنبّو

؛ ألنه ال ينطوي على مثرة بالنسبة ٍدْجُم وغري ،ومعه يكون ذكرهم زائدًا على احلاجة

 إىل املخاطبني. 

 يف بيان  إن هذا الكالم الذي ذكراموه يثبت أن القرخن كانت له مالحظاٌت
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يضاف إىل ذلك أنه  .كر يف القرخنبغري ما ُذ أنه ال يثبت علم النيّبَبْيَد  املسائل،

كانوا من العرب، وأن أكثر العرب كانوا من  بااللتفات إىل أن أغلب املخاطبني للنيّب

يف حني أن املشركني مل يكونوا  ،يةى اليهود والنصارى كانوا أقّلحّت أياملشركني، 

. ثم إنه يبدو بتلك األمور اليت من شأنها أن تنفعهم يف مقام احملاججة مع النيّب على علٍم

تارخيية أو احتجاجية، وإمنا غاية ما هنالك  أن استشهاد القرخن ال ينطوي على ناحيٍة

 ب عليه نتيجة أخالقية أو أخروية. ورتَّ ،أن القرخن ذكر كالمًا

 القرخن يعلم أو ال يعلم؛ إذ ال دخل  يف األساس حنن ال نريد إثبات ما إذا كان

ه القرخن لنفسه. إمنا الكالم يكمن يف أن هؤالء هلذا األمر يف اهلدف الذي اختّط

يريدون ـ من خالل عدم ذكر هذه األمساء ـ الوصول إىل نتيجة مفادها أن القرخن مل 

القرخن  ل دلياًل على أنيكن يعلم. وحنن نقول: إن عدم ذكر املوارد األخرى ال يشكِّ

من الناحية املنطقية على عدم  أخرى: إن عدم الذكر ال يدّل مل يكن يعلم. وبعبارٍة

جيب إثباته ، خخر العلم. وبطبيعة احلال فإن علم أو عدم علم صاحب القرخن حبٌث

 بطرق أخرى. 

بل إن  ،إن اهلل مل يأخذ اليهود بنظر االعتبار :نه ال ميكن القولإ :األمر اآلخر

 األساس كانوا يعتربونهم من العلماء. يقول ابن خلدون: إن السبب يف املشركني يف

واسع هو أن العرب مل يكونوا  انتشار اإلسرائيليات يف التفسري والتاريخ على نطاٍق

أنهم كانوا يتواصلون مع الشرق والغرب بواسطة التجارة، حيث  مني، صحيٌحمتعلِّ

جارة، وال يذهبون إىل اهلند عرب البحر لغرض الت ؛جهون إىل حضرموت شرقًاكانوا يتَّ

وتنزل  ،وترسو يف خليج عدن ،السفن التجارية كانت تأتي من اهلند واحمليط، ولكّن

ويتّم تسليمها إىل العرب؛ ألن شبه اجلزيرة العربية كانت  ،شحنتها من البضائع

بإمكان التاجر األجنيب  ْنل مناطق غري خمنة بالنسبة إىل غري العرب، ومل يُكتشكِّ

ي هلذه املنطقة. ومن بني العرب كانت قريش ل ببضاعته يف العمق الرّبوالغريب أن يتنقَّ

وذلك بسبب هيمنتهم على الكعبة  ؛وحدها هي اليت تستطيع القيام بهذه املهمة

 سة، وإاّلمقدَّ بوصفهم أبناء قبيلٍة ؛فكانوا حيظون باحرتام القبائل األخرى ،املشّرفة

ى إىل انتعاش فإن القبائل العربية األخرى مل تكن امارس هذه التجارة، األمر الذي أّد
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ة املكّرمة. وكان العرب ينقلون هذه البضائع إىل سواحل البحر االقتصاد يف مّك

األبيض املتوسط لنقلها عرب السفن إىل أوروبا. وهذه هي رحلة الشتاء والصيف الوارد 

ًا. وكذلك إذا لذلك كان تواصلهم مع اهلنود قلياًل جّدذكرها يف القرخن الكريم. و

والتعاطي معهم  ،مع الرومان فإنه مل يتجاوز حدود تسليم البضائع هلم كان هلم تواصٌل

 لعوا على ثقافتهم. بالبيع والشراء، دون أن يطَّ

ولذلك كان ابن خلدون يقول: إن العرب إذا أرادوا معرفة املسائل الفلسفية من 

 ؛هوا إىل اليهودواملعارف األخرى، توجَّ ،بدأ والوجود، وفلسفة الوجودقبيل: امل

يني مثلهم. يقول ابن خلدون: إن اليهود الذين وليسوا أّم ،اهم من العلماءباعتبارهم إّي

اهم العلمي والثقايف يفوق املستوى كانوا يقطنون شبه اجلزيرة العربية مل يكن مستو

ما يعلمونه هو شيء من  نطقة كثريًا، وإمنا كّلاملعريف للسكان العرب يف هذه امل

وكانوا يضيفون إىل ذلك أشياء من نسج خياهلم. وكان العرب  ،تاريخ األنبياء فقط

ما يقوله اليهود هو من وحي السماء. وقد مّت الوقوف بوجه هذه العادة  رون أن كّليتصوَّ

ول اهلل، وبذلك وجدت بعد رحيل رس ثانيًة ْت، ولكنها عاَد|األكرم يف عصر النيّب

أن ما كان اإلسرائيليون ينقلونه إىل َبْيَد  اإلسرائيليات طريقها إىل دائرة اإلسالم.

 ٌبْي. وبذلك فإنه ليس هناك َرتارخيي يدعمه يف كتاٍب العرب مل يكن هناك مستنٌد

يكونوا ث عن بوذا فإنهم مل يف أن العرب كانوا جاهلني. وعليه لو أراد القرخن أن يتحدَّ

ف عليه. خبالف قريب منهم للتعرُّ عهم الرجوع إىل مصدٍرَسليفهموا شيئًا من ذلك، وال َي

لة باليهود املقيمني بني ف عليه متمثِّ، حيث املرجعية للتعرُّ×احلديث عن موسى

أن  العرب، ولذلك كانوا يرجعون إليهم إذا أرادوا معرفة ما إذا كان ميكن للنيّب

 ﴾َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِإالَّ ِرَجااًل ُنوِحي ِإَلْيِهْم﴿ويف ذلك يقول تعاىل: يكون بشرًا أم ال؟ 

َفاْسَأُلوا َأْهَل ﴿ويقول تعاىل:  ،(، مبعنى أن األنبياء كانوا من البشر109)يوسف: 

األمر الذي يثبت  ،(44ـ  43)النحل:  ﴾ِباْلَبيَِّناِت َوالزُُّبِر * الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم اَل َتْعَلُموَن

أن يكون من  ون ما إذا كان ميكن للنيّبمأنهم كانوا من اجلهل حبيث ال يعل

البشر، ولذلك كانوا يسألون اليهود: هل كان أنبياؤكم من البشر؟! هذا ما كان 

عون بعد ذلك من القرخن أن يذكر هلم فهل تتوقَّ ،عليه املستوى املعريف بني هذه األمة
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وحتديد صحيحها  ،ثهم عن أمور ال طريق هلم إىل معرفتها؟! وحيدِّأمورًا أبعد من ذلك

من سقيمها. نقول أحيانًا: إن القرخن الكريم ال حيتوي على الكثري من األدلة 

وعليه كان من املناسب لو أنه جاء على ذكر هذا  ،اإلعجازية اليت تثبت أنه معجزة

سيطرح القرخن مسائل هي من النوع من املغّيبات؛ ليثبت إعجازه بواسطتها. وبذلك 

أثر عملي يف مرحلة نزوله، هذا  ب عليها أّيلقلقة اللسان اليت ال ميكن أن يرتتَّ :قبيل

 ؛يف حني أن القرخن يشتمل على ما يكفي من األدلة اليت تثبت إعجازه لألجيال القادمة

اسم  ى لو ذكر النيبحيث هناك الكثري من اإلشارات العلمية يف هذا الشأن. ثم حّت

م هذه األمساء التهام النيب بأنه قد تعلَّ عون وسيلًةا يف القرخن الكريم لن يعدم املتذرِّذبو

ا يلي شبه اجلزيرة من اهلنود عندما كانت سفنهم ترسو على ساحل حبر العرب مّم

 العربية. 

  إن ما ذكراموه من أن العرب يف شبه اجلزيرة العربية كانوا هم املخاطبون

يكمن يف أن كالمنا  دة، ولكّنبالغية جيِّ األكرم حيتوي على نكتٍة للنيّباألوائل 

ان املعمورة، هو الدين اخلامت والشامل الذي خياطب مجيع سّكالدين اإلسالمي ُيعترب 

وال يقتصر يف دعوته على قومه من العرب فقط، وإمنا هو رسالة جلميع األمم يف 

 القادمة.  ى األجيالخمتلف األعصار واألمصار، وحّت

 لعرب، حيث قال هلم لسًا وأعطاه َبعليكم أن تدركوا أن اإلسالم قد أوقد َق

)البقرة:  ﴾ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس ًاَوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسط﴿اهلل تعاىل: 

العربية جيب أن ن شبه اجلزيرة إ :يف خخر حياته ومن بني الوصايا اليت قاهلا النيّب .(143

من املشركني، وأن ال يستوطنها غري املسلمني؛ ألن قبس اهلداية هذا  تكون خاليًة

أن نقل رسالة اإلسالم إىل َبْيَد  .جيب أن ينطلق من هذه النقطة ليشّع على العامل بأسره

بع يف خماطبة ب أسلوبًا خخر خمتلفًا عن األسلوب املتَّخارج شبه اجلزيرة العربية يتطلَّ

عون من اهلل أن خياطب الفرس بنفس األسلوب الذي خاطب به العرب؟ العرب. فهل تتوقَّ

َفَقَرَأُه َعَلْيِهْم َما َكاُنوا ِبِه *  َوَلْو َنزَّْلَناُه َعَلى َبْعِض اأَلْعَجِمنَي﴿يقول اهلل تعاىل: 

َها َهُؤاَلِء َفَقْد َفِإْن َيْكُفْر ِب﴿أخرى:  (، وقال يف خيٍة199ـ  198)الشعراء:  ﴾ُمْؤِمِننَي

تؤمن فور  ًامبعنى أن هناك أمم ،(89)األنعام:  ﴾َلْيُسوا ِبَها ِبَكاِفِريَن ًاَوكَّْلَنا ِبَها َقْوم
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كان قد أخذ بنظر اعتباره أممًا سريعة  |ن النيب األكرمإ، أي مساعها للحّق

ف سلمان يده على كت . وعندما نزلت هذه اآلية وضع النيّباإلميان والقبول باحلّق

نادًا يف مواجهة دي ِعْبن القرخن كان يفاخر باألمم اليت ال ُتأي إ ،«هذا وقومه»وقال: 

عوا من القرخن أن خياطب األمم األخرى الدعوة اإلسالمية. ومن هنا عليكم أن ال تتوقَّ

 بنفس أسلوب اخلطاب الذي خاطب به العرب. 

رة والواعية يف أوروبا وأمريكا ة من الشعوب املتحضِّحّي كما نشاهد اليوم أمثلًة

ف إميانهم باإلسالم على مثل هذه األمور اجلزئية وغريهما من البلدان األخرى، ال يتوقَّ

 ،ر مساعهم لتعاليمهْواليت طرحها اإلسالم على العرب، وإمنا هم يؤمنون باإلسالم َف

وذلك  ؛االستداللإىل  ا حاجًةْودون أن يَر ،والزاخرة مبكارم األخالق ،النابضة باحلياة

 بسبب نقاء فطرتهم. 

ر ظهور اإلمام أسباب تأخُّ أحدوهي أن  ،هنا من إضافة هذه النكتة ال ُبدَّو

وذلك ألن اإلمام املنتظر عندما يظهر  ؛يعود إىل هذه احلقيقة #املنتظر ة املهدّياحلّج

وعليه جيب أن يكون املستوى الفكري للبشر قد بلغ  ،بوضوٍح إىل الناس يعلن احلّق

 ل احلق فور مساعه. حبيث يتقبَّ ،مة من النضجمتقدِّ مرحلًة

وها حنن اليوم نرى كيف ينتشر اإلسالم بني األمم األخرى. فما هو املنطق 

ية اإلسالم للناس؟ إن الناس اليوم مبجّرد أن يستمعوا الذي تستعملونه اآلن إلثبات أحّق

ويدركوا انسجام هذه التعاليم مع الفطرة، فإنهم يؤمنون بها،  ،تعاليم اإلسالم إىل

وعندما عثر على  ،تهحيث كان يبحث عن ضاّل ؛كما خمن بها قبلهم سلمان الفارسي

. وقد تعّرضنا إىل هذا البحث يف موضعه خاّص تلك الضالة خمن بها دون املطالبة بدليٍل

دفاعية،  إن اإلعجاز ضرورٌة»د، حيث قلنا هناك: يف اجلزء الرابع من كتاب التمهي

لقبول الدعوة وتبليغ الرسالة،  مل جيرتح املعجزة ، مبعنى أن النيّب«وليس ضرورة دعائية

، كما وإمنا للدفاع عن نفسه وعدم تكذيبه. وبذلك يكون لإلعجاز موضعه اخلاّص

بهات والشكوك، اللجوء إليها عند عرض الش . فاملعجزة يتّمللسيف موضعه اخلاّص

ومل  ،ية مل يكن لديه قرخٌنيف السنوات الثالث األوىل من دعوته السّر ولذلك فإن النيّب

 ،ومع ذلك تركت كلمته تأثريها على شباب قريش والعرب ،خخر يكن لديه إعجاٌز
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ة، وبعد ذلك بثالث سنوات انتقل إىل والكثري من أصحاب الفطنة والضمائر احلّي

ث بدأ العرب بإثارة الشبهات حول دعوة الرسول مّست احلاجة إىل وحي .اجلهر بالدعوة

وعليه مل تكن املعجزة إلثبات أصل الدعوة وإبالغها، وإمنا لكسر  .اجرتاح املعجزات

من خالل إثارة  ،وصحبه |العزلة واحلصار الذي فرضه املشركون على رسول اهلل

 الشبهات حوله. 

 إىل حقيقة؟  ّد مصطلح أهل الكتاب مصطلحًا توقيفيًا أو هو ناظٌرَعهل ُي

ني مثاًل كان هلم كتاب مبعنى أنه لو ثبت من الناحية العلمية والتارخيية أن البوذّي

وصفهم يف القرخن  ْدِرمل َي ى وإْنأيضًا هل ميكن لذلك اعتبارهم من أهل الكتاب، حّت

 بذلك؟ 

 ملاذا أخذت ل الكتاب. وقد قيل للنيّبإن الزرادشتيني واهلندوس من أه :

فقهنا قد  اجلزية من اجملوس، مع أنهم مشركون؟! فقال: إنهم أهل كتاب. ولذلك فإّن

ة فقد وقع اخلالف بينهم يف هذا وأما أهل السّن .ماتأخذ هذه املسألة أخذ املسلَّ

ألة أهل الشأن، والرأي األرجح عندهم هو أن اجملوس من أهل الكتاب. وعليه فإن مس

واملسألة تذهب إىل أبعد من ذلك، وإن االختالف  .مَدمنذ الِق الكتاب كانت مطروحًة

ة. إن ما الذي حياول البعض إثارته بني أهل الكتاب وغريهم ال أساس له من الصّح

حياول البعض إثباته من احلكم على أهل الكتاب بالطهارة، والقول بنجاسة غري أهل 

بسبب  على جناسة أحٍد بل ليس هناك دليٌل ،صحيح يٍلال يقوم على دل ،الكتاب

يف برهة من  كانت هذه املسألة مطروحًة ،ى املرتد ليس جنسًا. نعمكفره، بل حّت

ب على تقسيم هناك من مثرة ترتتَّ ْدُعضح أمرها للجميع، ومل َيالزمن، أما اآلن فقد اتَّ

رة على هذه املسألة إمنا تتجلى وغري كتابيني. إن الثمرة املتصوَّ ؛كتابيني :الناس إىل

ق باحلكم بالطهارة والنجاسة فال فرق ما يتعلَّ ية وعدمها، وأما يفْزيف مسألة أخذ اجِل

األحكام احلكومية، وهلا  :ية هي من قبيلْزبني الكتابي وغريه من هذه الناحية. واجِل

الذين يعيشون معنا  ية من أهل الكتابْز. وحنن اليوم ـ مثاًل ـ ال نأخذ ِجحبثها املستقّل

بل ال توجد إمكانية لطرح هذه املسألة يف العامل املعاصر. وهناك ، يف هذا الوطن

قد جعل دية الداخلني يف  إن النيّب :يقول فيها ×روايتان مأثورتان عن اإلمام الصادق
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ة املسلمني ته مساوية لدية املسلمني، مبعنى أن اليهود والنصارى الذين دخلوا يف ذّمذّم

عن اليهود والنصارى الذين  ×تساوون معهم يف الدية. وقد سأل الراوي اإلمام الصادقي

كانوا يعيشون معهم يف تلك الفرتة؟ فقال اإلمام بأن احلكم يشملهم أيضًا، وأن النيب 

 قد أعطى الذمام جلميع اليهود والنصارى. 

عصر. وقد  ّلاألمر يف ك يعود حتديدها إىل ولّي ية هي نوع ضريبٍةْزثم إن اجِل

ها املسلمون، يدفعكان يتّم إعفاء اليهود والنصارى من دفع الكثري من الضرائب اليت 

اًل منها، وأما يف بلدنا فإن هؤالء يدفعون مجيع َدية َبْزوكانوا يف املقابل يدفعون اجِل

 ية وبيان مقدارهاْزية عليهم. وإن حتديد اجِلْزأنواع الضرائب، وعليه ال معنى لفرض اجِل

 ،من قبيل: األحكام احلكوميةـ م كما تقدَّـ فهي  ،األمر يعود إىل تشخيص ولّي

عصر مبالحظة نوع اخلراج والضرائب  األمر يف كّل ق برأي ولّيمبعنى أنها تتعلَّ

بسائر  أسوًة ،عون جبميع حقوق املواطنةاملفروضة على أنواع اخلراج؛ ألن هؤالء يتمتَّ

اآلن يف بلدنا أخذ  أن يدفعوا الضريبة، وحيث يتّماملسلمني، فعليهم يف املقابل 

ية عليهم. هذا هو ْزالضرائب من اجلميع بالتساوي ال يكون هناك معنى لفرض اجِل

خوفًا من الرأي العام  ؛ينا عن هذا احلكمحكم املسألة، وليس األمر بأننا قد ختلَّ

 الضغوط الدولية. ص من للتخلُّ ؛يةْزنأخذ اجِل ْدُعالعاملي، أو أننا إمنا مل َن

  ما هو موقف القرخن من الكتب السماوية األخرى؟ وهل هو تأييدها أو القول

 بتحريفها؟ 

  التحريف  :سبعة أنواع للتحريف، ومن بينها «التمهيد»لقد ذكرنا يف كتاب

وقد حدث هذا النوع من التحريف  .املعنوي، وهو يعين تفسري الكالم على غري وجهه

ذلك هو من  وكّل ؟! روها على غري وجههافسَّ يف القرخن الكريم أيضًا، فكم من خيٍة

التحريف املعنوي. وإن ما يذكره القرخن الكريم بالنسبة إىل الكتب السابقة  :قبيل

 :التحريف املعنوي. وأما التحريف اللفظي فهو من قبيل :من التحريف هو من قبيل

، أو حذف كلمة من بكلمة أخرى، أو إضافة كلمة إىل النّص استبدال كلمٍة

أخرى، وهو ما يصطلح عليه بعبارة  ، أو استبدال موضع كلمة مبوضع كلمٍةالنّص

هذه املوارد هي من  أخرى بالتحريف املوضعي، أو التحريف بالزيادة والنقيصة. وكّل
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على سبيل املثال ـ استبدال عبارة  ويف قراءة ابن مسعود ـ .التحريف اللفظي :قبيل

 )كالعهن املنفوش( بعبارة )كالصوف املنفوش(. 

ض القرخن بشأن الكتب السابقة إىل هذا النوع من التحريف. وقد ومل يتعرَّ

ُيَحرُِّفوَن اْلَكِلَم ِمْن ﴿رين إىل تفسري التحريف الوارد يف قوله تعاىل: ذهب مجيع املفسِّ

)النساء:  ﴾ُيَحرُِّفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه﴿(، ويف قوله تعاىل: 41ائدة: )امل ﴾َبْعِد َمَواِضِعِه

قال: إن اللفظ مجيل، إذ ُي بيان التحريف بشكٍل حيث يتّم، (، بالتحريف املعنوي46

وضع على املعنى، فاملاء وضع للداللة على مفهوم هذا اجلسم السائل. وبذلك فإن اللفظ 

واللفظ راكب، والتحريف املعنوي يعين أن يكون  فاملعنى مركوٌبركب على املعنى؛ 

اللفظ قائمًا يف مكانه، مع استبدال املعنى واملركوب، وهذا هو معنى قوله تعاىل: 

، مبعنى أنهم خيرجون الكالم عن املعنى الذي وضع ﴾ُيَحرُِّفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه﴿

واضح  رين هذا األمر بشكٍلن مجيع املفسِّوقد بيَّاًل منه. َدخخر َب له، واختالق معنًى

 جار اهلل الزخمشري.  ال سيَّماوصريح، و

وأما من زاوية النظرة اخلارجية فإن التحريف الذي أصاب العهدين كان ناجتًا 

جهودًا كثرية كي أرى مجيع الكتب اليت مّت تأليفها يف الرّد  من الرتمجات. لقد بذلُت

 :أنها بأمجعها تقول ُتفوجْد ،ة أو الشيعة ـبقة ـ سواء من السّنعلى كتب األديان السا

إن هذه الكلمة قد مّت تفسريها من قبل أهل الكتاب على هذا الشكل، يف حني أن 

نسخة فمعناها غري ذلك. وال يزال هذا النوع من التحريف مستمّرًا إىل يومنا هذا، 

يخ طباعتها إىل ما قبل قرنني من واليت يعود تار ،رة عنديس املتوفِّالكتاب املقدَّ

بعت هذه السنة يف لندن؛ س اليت ُطبينها وبني نسخة الكتاب املقدَّ فرٌقجد يوالزمن، 

 ؛على السحاب «ىجعل يتمّش»و ،فاملذكور يف النسخة القدمية أن اهلل نزل من العرش

ألن األمزجة ؛ وذلك «ىيتمّش»اًل من َدَب ،«ىيتجّل»وأما يف الطبعة اجلديدة فاملكتوب هو 

ى. وهذا يعين وقوع تقبل أن ينزل اهلل ويتمّش ْدُعالراهنة للناس يف هذا العصر مل َت

 إذ يقومون بإجراء حتديثات يف املعاني. ولكْن ؛التحريف املعنوي يف الطبعات اجلديدة

س بطبعته اليونانية؟ مل جري مثل هذا التغيري يف النسخة األصلية للكتاب املقدَّهل ُأ

 ى اآلن، ناهيك عن إثباته. حّت عاء من أحٍدثل هذا االّديصدر م
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إن من بني أسباب إمكان التحريف يف ترمجات التوراة واإلجنيل، وعدم 

 :. فمثاًلإمكان ذلك بالنسبة إىل القرخن، هو أن كتب األديان السابقة كانت حمدودًة

اطورية الفارسية ر منه يف طول وعرض اإلمربمل تتوفَّ «األفستا»ق بكتاب ما يتعلَّ يف

ن اإلسكندر املقدوني من . ولذلك امكَّ(2)بعدد املوابذة ،نسخة 25الواسعة سوى 

ه النيب إتالف مجيع هذه النسخ يف هجومه على كامل اإلمرباطورية الفارسية. وقد تنبَّ

نزلت  لوى األكرم إىل هذه الناحية، ولذلك بادر منذ اليوم األول من نزول القرخن ـ حّت

ة هذه السّن ْتقصرية ـ إىل حّث اجلميع على استنساخها وكتابتها. وقد استمرَّ سورٌة

، فكانت أعداد نسخ القرخن تزداد طردًا |ى بعد رحيل رسولحّت أشّد احلسنة بزخٍم

صيانة القرخن من التحريف.  ْتساع رقعة نفوذ املسلمني يف العامل، وبذلك امَّمع اّت

ى رًا على فرقة معّينة دون غريها، حّتْكه مل يكن ِحفالقرخن منذ اليوم األول من نزول

يكون حتريفه أمرًا ممكنًا. فالسيد املرتضى ـ مثاًل ـ يقول: إن كتاب )مغين اللبيب( 

 رة عند اجلميع. ألن نسخه كثرية ومتوفِّ ؛أن يقوم بتحريفه ال ميكن ألحٍد

ًا، مبعنى أن إن أحبار اليهود مل يكونوا يسمحون بعرض التوراة على الناس أبد

اليهودي العادي مل يكن بإمكانه أن يرى التوراة منذ والدته إىل حني مماته. وهكذا 

ويف ذلك يقول اهلل  ،كان األحبار يقرأون من التوراة على الناس على طبق أهوائهم

)البقرة:  ﴾اهلِلِعْنِد  َفَوْيٌل ِللَِّذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب ِبَأْيِديِهْم ُثمَّ َيُقوُلوَن َهَذا ِمْن﴿تعاىل: 

 ﴾ُقْل َفْأُتوا ِبالتَّْوَراِة َفاْتُلوَها ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي﴿خخر:  (، وقال اهلل تعاىل يف موضٍع79

(. وهذا يثبت أن القرخن الكريم كان يبدي حساسية بالنسبة إىل 93)خل عمران: 

اليت كانت حبوزة أولئك فلو أن التوراة ، د على ضرورة اإلتيان بهاويؤكِّ ،التوراة

أن  فونها ملصلحتهم، ثم يأتون بها ويقرأونها، مل يكن بوسع أحٍداألحبار كانوا حيرِّ

عي وقوع التحريف يف تلك التوراة األصلية، مبعنى أن الوحي الذي نزل من قبل اهلل يّد

ر منها حاليًا ال يتجاوز واملتوفِّ ،وكان عبارة عن عشرة ألواح ،×على النيب موسى

عاء حيتاج إىل عي وقوع التحريف فيها؛ ألن مثل هذا االّدأن يدَّ السبعة، ال ميكن ألحٍد

 ث عن التحريف املعنوي فقط. . والقرخن إمنا حتدَّدليٍل

مل  ×عيسى بن مريم وهي أن النيّب ،من االلتفات إىل هذه احلقيقة ال ُبدَّكما 
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ية تعين البشارة؛ فكلمة فإن اإلجنيل كلمة يونان ؛باسم اإلجنيل يكن له كتاٌب

وتعاليمه اليت خترج الناس من حالة اليأس؛ ألن  ×عيسى اإلجنيل تعين بشارات النيّب

فجاء النيب عيسى املسيح لكي  ،اليأس يف قلوب الناس اليهود كانوا يعملون على بّث

مفعمة بالبهجة  وجيعلهم متفائلني باملستقبل، ومينحهم حياًة ،يبعث البشرى بني الناس

من عند  والنشاط. وقد قام تالميذه بعد ذلك بتدوين تلك البشارات، ال أنه جاء بكتاٍب

( 30)مريم:  ﴾خَتاِنَي اْلِكَتاَب﴿: ×عيسى اهلل. وأما قول اهلل تعاىل على لسان النيّب

 ﴾اْلِحْكَمَةَوُيَعلُِّمُهْم اْلِكَتاَب َو﴿فالكتاب يف هذه اآلية يعين الشريعة. وإن قوله تعاىل: 

مهم الشريعة واحِلَكم. ( يعين أنه يعل2ِّ؛ اجلمعة: 164؛ خل عمران: 129)البقرة: 

يقوم  مة تعين الرؤية واملعرفة، مبعنى أن النيّبْكفالكتاب يعين الشريعة، واحِل

مبهمتني، وهما: تعليم علم الشريعة ورؤية الشريعة. إن هذه األناجيل هي من تأليف 

أن السيد املسيح قال شيئًا، ثم جاء اآلخرون  أحٌد ِعسيح. ومل يدَّتالميذ السيد امل

وإمنا كل ما  ،أحد بإثباته ْمذلك، ومل يُق ع أحٌدوعمدوا إىل حتريف كالمه، مل يدَّ

من ذلك ـ على سبيل املثال ـ أنهم ترمجوا الـ و .حدث بعد ذلك إمنا كان يف الرتمجات

الذي  ،«كثري له محٌد ْنَم»تعين  «الفرقليط»مة ، يف حني أن كل«املعّزي»إىل  «فرقليط»

وهو مزامري  ،ن اآلن أن القرخن الكريم ينقل عن الزبورْو. وتَر«أمحد»ينطبق على 

َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزَُّبوِر ِمْن َبْعِد الذِّْكِر َأنَّ اأَلْرَض َيِرُثَها ﴿إذ يقول تعاىل:  ،×داوود

دون زيادة  ،وذات هذه العبارة جندها يف املزامري ،(105)األنبياء:  ﴾ِعَباِدَي الصَّاِلُحوَن

وال نقيصة، ولذلك فإني ال أرتضي القول القائل حبدوث حتريف يف هذه الكتب. نعم، 

ث النوري: حيث وقع التحريف يف كتب األديان السابقة جيب أن يكون قال احملدِّ

حنن نرفض هذا الكالم، ونناقشه و .الشيء نفسه قد حدث بالنسبة إىل القرخن أيضًا

ن عليكم أن تثبتوا حصول التحريف ويف الصغرى أيضًا. ومن هنا يتعيَّ ،يف الكربى

ويف  .ة على عدم وقوع التحريفاللفظي يف العهدين. وهناك الكثري من الشواهد واألدّل

فإن  ؛األساس فإن هذه التوراة هي من كتابات الناس، ومل تنزل مجيعها من السماء

 منها سوى سبعة فقط ـ عبارٌة َقاليت مل يْب ،لتوراة ـ اليت هي عبارة عن األلواح العشرةا

 مثل )سرية ابن هشام( امامًا.  ،عن كتاب تأرخيي
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 موسى كما أن فيه تصرحيًا بتاريخ وفاة النيّب× ! 

 سنوي. إن هذه املسائل التارخيية ال  بشكٍل شيٍء أجل، فقد مّت تسجيل كّل

ربط هلا بالتوراة. إن التوراة هي مثل سرية ابن هشام؛ إذ يقول: إن هذه اآلية نزلت يف 

يقول:  ْنموضع كذا. لو قلنا: إن التوراة الراهنة هي التوراة األصلية فسوف نكون كَم

سرية ابن هشام إن سرية ابن هشام هي القرخن الذي نزل على رسول اهلل. يف حني أن 

ها تشتمل على مقاطع من القرخن. وكذلك العهد القديم يشتمل ليست قرخنًا، ولكّن

من التوراة. والقرخن الكريم حيث يشري إىل التوراة فإمنا ينظر إىل كلمات  على شيٍء

 . ×موسى النيّب

لتدركوا كم هي  ؛يف التوراة ×موسى ميكن لكم أن تقرأوا خطب النيّب

عن تدوين التوراة على مدى سبعني  هناك يف التاريخ اليهودي انقطاٌع !للغايةرة قوية ومؤثِّ

سنة، كان االعتماد خالل هذه الفرتة على الذاكرة فقط، وبعد انتهاء هذه الفرتة 

يف أن نقل  ال َشكَّأخذوا يعيدون كتابة التوراة على طبق ما علق يف الذاكرة. و

األصلية وصورته. وما يقال  إىل أخرى قد تضّر بصيغة النّص املعلومات من ذاكرٍة

من الزمن،  ف عن كتابة احلديث لقرٍنبالنسبة إىل اإلسالم من حدوث مثل هذا التوقُّ

إذا أخذناه على ظاهره وحرفيته، فإنه سيضّر باإلسالم كثريًا؛ إذ كيف ميكن 

مئة  قطاع استمّربعد ان |للبخاري أن ينقل األحاديث كما صدرت عن رسول اهلل

ومن هنا فإن الوصول إىل أصل  .عام، اعتمادًا على جمّرد ما تناقلته صدور الرواة فقط

بأحد طريقني؛ إما أن يكون هناك أشخاص قد كتبوا األحاديث  األحاديث كان يتّم

رغم منع اخلليفة األول والثاني من كتابتها، وكان من بني الذين خالفوا هذا احلظر 

إىل  عمرو بن العاص، وأبو هريرة، وكانت هذه الكتابات تنتقل من يٍدعبد اهلل بن 

ويسمعون منهما  ،’الصادقوالباقر  نيوالطريق اآلخر أنهم كانوا يراجعون اإلمام؛ يد

قة بأصول األحكام هي ، ومن هنا فإن الروايات املتعلِّ|أحاديث النيب األكرم

 املوجودة يف كتب ومصادر الشيعة. 

 قًا للعهدين وبني هو كيف يتّم التوفيق بني كون القرخن مصدِّ البحث اآلخر

ف يف النّص رنا اهليمنة مبا يالزم إعمال التغيري والتصرُّكونه مهيمنًا عليهما؟ فلو صوَّ
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 قًا له؟ َمن عليه أال يضّر ذلك بكونه مصدِّْياملَه

 على معنى ف من التعرُّ ال ُبدَّوعليه ، إن هذه املسألة ترتبط بنسخ الشرائع

فهل نسخ الشرائع يعين أن تعمل الشريعة الالحقة على نسخ الشريعة  .نسخ الشرائع

وإعادة بنائها من جديد، أم أن نسخ الشريعة ليس بهذا  ،كامل السابقة بشكٍل

 ؟املعنى

مدرسة  ال سيَّماو ،إن املراد من نسخ الشرائع ـ طبقًا لرؤية الدين اإلسالمي

شرائع تقع يف امتداد بعضها، مبعنى أنها بدأت من نقطة، وشقت ع ـ هو أن هذه الالتشيُّ

ى بلغت مرحلة تكاملها. وبطبيعة احلال فإن مجيع حّت ،بعد خطوة طريقها خطوًة

ر أبدًا، وهذا ما يشري إليه القرخن يف ثابت ال يتغيَّ الشرائع السماوية تقوم على أساٍس

(. إن الدين الذي جاء به 19)خل عمران:  ﴾ْساَلُم اإِلاهلِلِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد ﴿قوله تعاىل: 

يتحدثان أبدًا عن  ’عيسىوموسى  انهو اإلسالم. وكان النبّي ’إبراهيموخدم  انالنبّي

 اهلِلِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد ﴿ :ره البعض ـ بالنظر إىل قول اهلل تعاىلاإلسالم. وعليه فإن ما يتصوَّ

وأن الدين احلق الوحيد هو الدين  ،بأمجعها ـ من أن األديان السابقة باطلٌة ﴾اإِلْساَلُم

للصواب؛ ألن الذي تريد هذه اآلية قوله هو أن مجيع األديان  جمانٌب ،اإلسالمي فقط

واحد، وهو دين اإلسالم الذي اكتملت صورته األخرية  السماوية هي يف الواقع ديٌن

اهل األديان السابقة. ولذلك فإن القرخن الكريم بالدين اإلسالمي. وهذا ال يعين جت

 ﴾ِملََّة َأِبيُكْم ِإْبَراِهيَم ُهَو َسمَّاُكْم اْلُمْسِلمنَي﴿بالقول:  ×إبراهيم ث عن النيّبيتحدَّ

األنبياء.  ابوصفه أب ،×إبراهيم فاإلسالم هو الدين الذي جاء به النيّب .(78)احلّج: 

نها ال ختتلف إ، ويع األديان السماوية تقول احلّقوعليه فإننا نذهب إىل القول بأن مج

عن بعضها من حيث األصول والثوابت، مبعنى أنها ال ختتلف يف مسألة التوحيد، 

حاجة  وبيانوالعالقة القائمة بني األنبياء والوحي، وعالقة املوحي واملوحى إليه بالبشر، 

العبادة من أركان الشريعة. وإىل هذه النقطة يشري القرخن  وكون ،اإلنسان إىل الدين

)البقرة:  ﴾َما َننَسْخ ِمْن خَيٍة َأْو ُننِسَها َنْأِت ِبَخْيٍر ِمْنَها َأْو ِمْثِلَها﴿الكريم بقوله تعاىل: 

مّت حتريم بعض األمور، من  ،وبسبب بعض الظروف اخلاصة ؛(. ويف بعض الشرائع106

وذلك بسبب حترميها من قبل النيب يعقوب  ؛ى بين إسرائيلحتريم الشحوم عل :قبيل
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ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحالًّ ِلَبِني ِإْسَراِئيَل ِإالَّ ﴿على نفسه، كما يشري إىل ذلك قوله تعاىل: 

 نها ملإ أي ،(93)خل عمران:  ﴾َما َحرََّم ِإْسَراِئيُل َعَلى َنْفِسِه ِمْن َقْبِل َأْن ُتَنزََّل التَّْوَراُة

ليبطل الدين  ِتْأح بأنه مل َييف بداية األمر. كما أن النيب عيسى يصرِّ مًةتكن حمرَّ

، ولذلك ال تزال التوراة هي مصدر املسيحيني يف شرائعهم ×موسى الذي جاء به النيّب

ِت هلم ْأنهم يعملون بالتوراة؛ ألن السيد املسيح مل َيأي إوأحكامهم إىل يومنا هذا، 

هو أن بعض األمور يتّم  ﴾َأْو ُننِسَها﴿ه الناحية. وإن معنى قوله تعاىل: جديد من هذ بشيٍء

جديد؛ ليعيد إحياء األمور  نسيانها على مّر الزمان، لذلك امّس احلاجة إىل جميء ديٍن

 واحد.  املنسّية، ولذلك فإننا نعتقد بأن مجيع األديان هي يف األصل ديٌن

 فما هو سبب اإلصرار على ضرورة  حقٍّ ن أن مجيع األديان علىْوإذا كنتم تَر

 ، وتعاليم النيّب×موسى د باإلسالم فقط؟ فاليهودي ـ مثاًل ـ يتبع شرائع النيّبالتعبُّ

ب الفرض. َسحَب ،يف األصول والثوابت |األكرم موسى ال ختتلف عن تعاليم النيّب

  لكي تكون أعماله مقبولة؟ ؛فلماذا جيب على اليهودي أن يعتنق اإلسالم

 وأن يف أن مجيع األديان على حقٍّ . وحنن ال نشّكإن هذا الكالم صحيٌح ،

هناك أمران جيب التفكيك  ولكْن .نسيب يف مجيع األديان بشكٍل موجوٌد احلّق

 .صحيح . وهذا كالٌمبينهما، وهما: إننا نقول إن مجيع األديان والشرائع على حقٍّ

أتباع مجيع هذه الشرائع من العثور على ذلك ن كََّمأخرى: هل َت نا نقول من ناحيٍةولكّن

من األحناء  الوثين والبوذي والزرادشيت يبحثون بنحٍو أنخخر. وأنا أرى  ؟ وهذا أمٌراحلّق

َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن ﴿ناهيك عن اليهودي واملسيحي، ولذلك يقول اهلل تعاىل:  ،عن اهلل

(، وقال 9؛ الزخرف: 38؛ الزمر: 25)لقمان:  ﴾اهلُل َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض َلَيُقوُلنَّ

)الزمر:  ﴾ ُزْلَفىاهلِلَوالَِّذيَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِه َأْوِلَياَء َما َنْعُبُدُهْم ِإالَّ ِلُيَقرُِّبوَنا ِإَلى ﴿أيضًا: 

واحد وحقيقة واحدة.  ى اآلن يبحثون عن شيٍء(. لقد كان الناس منذ اليوم األول وحّت3

وعليه فإن اليهودي واملسيحي  .ة اجلميع هي احلقيقةيبحث عن احلقيقة، فضاّل ّلفالك

لوصول إليه. فإذا كان هذا لويسعى  ،ى الوثين ينشد احلّقوالبوذي والزرادشيت وحّت

أن مكمن اإلشكال هو أن هؤالء َبْيَد  .دية كان ذلك صحيحًاهو معنى التعدُّ

 نوا من العثور على ما يبحثون عنه؟! األشخاص هل امكَّ
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ى عملية هداية مجيع الناس إىل الغاية اليت ليتوّل |األكرم هنا يأتي دور النيّب

كبري، وكلها  يف واٍد ه ذلك مبا لو كانت مجيع األمم منتشرًةيبحثون عنها. وأنا أشبِّ

ويقول للجميع: األكرم  فيأتي النيّب ،حبثًا عن ساحل النجاة ؛ى االجتاهاتشّت يفتسري 

 (. 31)خل عمران:  ﴾ َفاتَِّبُعوِنياهلَلُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن ﴿

كم على احلقيقة اليت جاء بها بأن أدّل إن اإلسالم يقول للجميع: إني كفيٌل

منطقي. ومن هنا فإننا ال  . وهذا كالٌم^موسى وعيسى وإبراهيم ونوح ومجيع األنبياء

ون الطريق إنكم تضّل :، وإمنا نقول هلمفها ال تسعى إىل احلّقئ األديان وامللل بوصخنطِّ

يف هذا الدين اخلامت. ومن هنا كان الدين  . وإن الطريق الصحيح موجوٌدإىل هذا احلّق

 ،مسلم هو إميانه جبميع األنبياء قًا. وإن من بني أصول عقائد كّلاإلسالمي مصدِّ

ى إىل القول بأن ، بل ال نسعى حّتنيبٍّ أيَّ بوقبوله جبميع الشرائع. وعليه فإننا ال نكذِّ

الوثين ال يسعى وراء احلقيقة، وإمنا نقول بأنه قد ضّل الطريق. إن معنى كون القرخن 

قًا هو أنه يقول نفس ما قالته التوراة من قبل، مبعنى أنه يقول للمسيحيني مصدِّ

جديدة،  ببدعٍة ِتْأنه مل َيأي إ، (9)األحقاف:  ﴾ِمْن الرُُّسِل ًاَما ُكْنُت ِبْدع﴿واليهود: 

وإمنا أتى بنفس ما جاء به إبراهيم وموسى وعيسى من قبل. وأما املهيمن فهو يعين أن 

القائد والزعيم اآلن هو الذي يستطيع هدايتكم إىل ساحل النجاة، وليس ذاك غري 

 واحد.  يف وقٍت ومهيمٌن ٌق، وعليه فإنه مصدِّ|األكرم وخامت األنبياء النيّب

 ِّوإمنا  ،نون من احلّقإن الكالم ال يكمن يف مقدار ما حيصل عليه املتدي

 ، مبعنى أن احلّقعياتهم الدينية تشتمل على احلّقسة ومدَّالكالم يف أن الكتب املقدَّ

ى يف األديان األخرى أيضًا. فهل ميكن ى يف ديننا فقط، بل إنه كذلك يتجّلال يتجّل

 االلتزام مبثل هذا الكالم؟ 

  أجل، وهذا هو ما نقوله حنن أيضًا. فالتوراة املوجودة بني أيدينا حاليًا حتتوي

التفكري ». وكذلك الدين الزرادشيت يقول: ×موسى على الكثري من خطب النيّب

وهذه هي عينها أصول اإلسالم أيضًا.  ،«الطاهر، والكالم الطاهر، والسلوك الطاهر

أحد ينكر هذه املفاهيم. حنن نقول للزرادشيت فاإلسالم هو دين الطهر والتنزيه. وال 

الذي يبحث عن هذه األصول: عليك أن تدرك بأن ما امتلكه من الكتابات واألشياء 
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ك على التفكري ال توصلك إىل الغاية اليت تسعى إليها. وإن اإلسالم هو الذي يدّل

يه فإن القول اإلسالم هو الذي يهديك إىل حدود الطهر. وعل الطاهر والصحيح. وإن نيّب

واحلقيقة ليس كالمًا جديدًا، وإمنا  بأن األديان حتتوي على الكثري من احلّق

مبعنى أن اليهودي لو  ،الكالم يف أن هذا املقدار من احلقيقة هل يكفي هلدايتنا

اكتفى بالعمل على طبق ما وصله يف التوراة فقط هل سيبلغ الفالح، وميكنه الوصول 

ر لكالم ألنين أنا املفسِّ ؛يف اجلواب: كاّل |األكرم النيّبإىل ساحل النجاة؟ يقول 

وإمنا نعّرف عن أنفسنا بوصفنا  ،مع األديان . حنن ال نقف يف مواجهٍة×موسى

نا على ذلك أن املسائل الواردة يف صني لألديان األخرى. وشاهُدِلْخنني ُمرين ومبيِّمفسِّ

 ،من الشرح مبزيٍد ها مطروحٌةيف القرخن أيضًا، ولكّن التوراة هي بعينها مذكورٌة

 وأفضل. أمّت وببياٍن

 

 

الهوامش
                                                      

 



 

 

 احلضارات وصراعها بني حوار

 يف النظريتني قراءٌة

 

 

 السيد صادق حقيقتد. 

 د. نظيرة غالبترجمة: 

 

  ــــــ مقّدمة

 1980تارخيية هي األوىل يف نوعها شهد العامل يف العشر األواخر من  يف سابقٍة

 لت بعد احلربحيث تشّك ،الت يف نظم القوى وخريطة امركزها وفعاليتهاحتوُّ

با الشرقية، والقطب، ساد الفكر الشيوعي يف أور العاملية الثانية معامل نظام ثنائّي

بالعديد من دول  وسياسيًا حاد السوفياتي وارتباطه أيديولوجيًاّتل ما عرف باالتشّك

مام جمموعة من دول العامل ضناحنياز ول منظمة دول عدم االالعامل الثالث، تشّك

د من رمحها، كل هذه األزمات وتولَّ ظام الذي انبثق عن كّلالن وأخريًا ،الثالث إليها

خالل هذه الربهة  ٍةاملواضيع اليت تفاعلت على السطح وبرزت بقّو هذه كانت من أهّم

 من عمر الزمن. 

وصلت إىل طريق  ،قتصادية وأيديولوجيةاوألسباب سياسية و ؛فالشيوعية

 :من من خالل كلٍّ ،بدعواته اإلصالحية ميخائيل غورباتشوفومل يفلح  ،مسدود

أن يعيد األمل للقلوب يف  ،)الشفافية( الغالسنوستالبرييسرتويكا )إعادة البناء( و

حتاد السوفياتي قوته أو أن حيفظ لال ،حيمي الطبقات الكادحة شرتاكية كنظاٍماال

ستمرار، فبدأت اجلمهوريات السوفياتية يف هذه الفرتة احلرجة من عمر النظام يف اال

                                                      

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%81
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با الشرقية والعديد من الدول والواحدة تلو األخرى، وبدأت دول أور الشيوعي تستقّل

ل من صَّوتتن ،اليت كانت ختضع للماركسية تبدي امايلها باجتاه النظام الليربالي

 روابطها باملركز املاركسي. 

نشغال العامل بتصارع امن خالل  مناسبًا واليت حّصلت موقعًا ،دول العامل الثالث

 حائرًة يفنفسها بعد هذه الفرتة  ْتقوى الشرق والغرب طيلة فرتة احلرب الباردة، وجَد

قتصادية النظم االد األيديولوجيات وم تسلك لبناء مستقبلها، حرية فرضها تعّدُظالنُّ أّي

 ب وصوب. داليت توافدت عليها من كل ح

ر ترتيب حنياز كان عليها أن تغيِّودول عدم اال 77ـ ويف احلقيقة فإن جمموعة ال

ة وتسقط أخرى يف إجياد حنياز كانت تنجح مّرفثورة حركة عدم اال .جدول أعماهلا

 ،رق والغربوسط بني الش ها املتناقضة حول خلق خّطئتقارب بني مواقف أعضا

بعد سقوط نظام  ستنزاف القوتني العظميني. لكْناومحاية دول العامل الثالث من 

على دول  فأصبحت تسيطر ،لشيوعيةا اني سقط سالح األيديولوجييالقوتني العظم

 . دةجتاهات متعّداالعامل الثالث 

 رب الباردة من رعاية مصاحل كلٍّاليت كانت تستفيد يف فرتة احل ،أمريكا

أملانيا القوية وبا املتحدة وجديد. أور واليابان، أصبحت ترى نفسها يف موقٍع ؛باوأور :من

، فكان أول خطواتهم تغيري اقتصاديًا «غواًل»و ،لون قوة عظيمةواليابان أصبحوا يشّك

قتصادية أخرى افلتعزيز مصاحلهم والبحث عن منافذ  .أسلوب التعاطي مع أمريكا

مباشر جتاه الدول  هوا بوصلتهم بشكٍلوجَّ «قليميةاإل املصاحل»ضمن ما يصطلح عليه 

 رًاْوعلى أن هلا َد يندوبالذات جتاه مواطن الطاقة، مؤّك ،النامية ودول العامل الثالث

قتصاد واحلرب ية االيف النظام الدولي اجلديد. لقد بات العامل يدرك أهّم فعااًل

مع تصاعد  ،هذا ياسية. كّلقتصادية بعد فرتة طويلة من احلرب العسكرية والساال

ونفوذ  وما يتبع ذلك من قدرة سياسية هلا مكانٌة ،قتصاديةاة أسود خسيا والصني كقّو

ة، على رغم التوتر وتزايد بؤر النزاع والصراع يف اآلونة األخرية يف تغيري ميزان القّو قوّي

 بذلك انتهاء زمن التفسريات الكليانية.  معلنًا ،يف املنطقة

هل سقوط الشيوعية كان  :األسئلة التاليةطرح تاسة ه الظروف احلّسيف مثل هذ
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ربالية والرأمسالية؟ هل بعد سقوط أحد القطبني من دائرة يق وجناح اللنتيجة تفّو

د القطبية و...؟ القطب أم سيظهر نظام متعّد الثنائية القطبية سنكون أمام نظام أحادّي

سواء على مستوى املدة القصرية أو املدة  ،هل فكرة السقوط النسيب لقدرة أمريكا

له مصداقية وواقعية؟ ما مدى مصداقية ما تدعيه بعض النظريات من أن دول  ،الطويلة

ستكون سهيمة يف بلورة النظام العاملي  ،وباألخص الدول اإلسالمية ،العامل الثالث

وما هو  ؟ديداجلديد؟ وإذا ثبت ذلك فما هو سهم إيران اإلسالمية يف هذا النظام اجل

هذا النظام؟ هل نظرية صراع احلضارات أقرب  مقابلاملوقع الذي عليها التموضع فيه 

 للواقع أم نظرية حوار احلضارات؟ 

يف تغيري العالقات  من مجلة فرضيات هذا البحث: تغيري نقطة الثقل عامٌل

وبلورة ضرورة تشكيل  ؛قتصادية ـ جغرافيةاجغرافية إىل ـ الدولية من حالة سياسية 

وتولي عهد  ،وتقبل مسألة نهاية احلرب الباردة ،نظام جديد حيكم العالقات الدولية

 القطب.  نظام ثنائّي

السقوط إىل األفول و «النظام العاملي اجلديد»إرجاع أسباب ظهور  عندما يتّم

 ،بي واليابانوكاالحتاد األور ،لقدرة أمريكا، إىل ظهور قدرات وقوى جديدة النسيب

د نظرية صراع احلضارات على قتصادية، بينما تؤكِّتأثري العوامل اال نالحظفإننا 

فكرة التأثري الكبري للعوامل الثقافية. والبحث يف هذه املسألة خيتلف وفق معطيات 

 الفوقية.  ةالتحتية والبني ةالبني

( أول ما أبدعه بوش فرتة New World Orderمصطلح النظام العاملي اجلديد )

 ،وكان قد أطلقه إبان حرب اخلليج الفارسي ،للواليات املتحدة األمريكية ترؤسه

 تاّم وقتها يف ذهنه تعريٌف دعاء برجينسكي أن بوش نفسه مل يكن حاضرًااعلى رغم 

 !عن شكله ٌروال تصّو ،هلذا النظام

: قائاًل ،ردفارئيس ملركز الدراسات العاملية جبامعة هار ،يعرفه جوزيف ناي

ستقرار للجميع، التواصل والتعاون املتبادل بني املي اجلديد يعين األمن واالالنظام الع

قصد إبعاد أمريكا  ؛كات اإلرهابية اإلقليميةالدول مع بعضها البعض، توقيف التحرُّ

 عن حافة السقوط. 
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بديهي أن يكون توفق اهليمنة األمريكية يف توجيه املسار الدولي حلفظ ومن ال

 ومورد مباركته.  ،وشمصاحلها رغبة جورج ب

السياسية والعسكرية ألمريكا يف وقتصادية إن احلديث عن تراجع القدرة اال

، حيث يزعم أصحاب هذه النظرية أن يءمتفائلة بعض الش نظرًة ّدَعمدة قصرية ال ُي

 15من  ة أقّلسيكون يف مّد ،وتراجع اهليمنة الليربالية األمريكية ،سقوط الرأمسالية

 .سنة

قتصادية األمريكية ما بني سنة نيكسون يرى أنه رغم تراجع القدرة اال لكّن

من النظر إىل هذا املعطى يف ظل  ال ُبدَّ :اًلأّو ، لكْن%25إىل  %50من  1990إىل  1950

قتصاد الياباني والصيين وطفرة اال ،با بعد احلرب العاملية الثانيةوإعادة إعمار أور

سوى رقم  ّدَعمن حصة كل الصناعة العاملية ال ُي %25 :ثانيًاوأسود خسيا األربعة؛ 

وبنظره فإن كل النظريات اليت تتحدث عن السيطرة املطلقة ألمريكا أو . (1)بسيط

قد جيد جذوره ضمن الشعارات  ،د تنفيس عن الذاتسقوطها السريع جمّر

 لذلك فهي غري واقعية. وما يظهر له معقواًل .أو يكون ألغراض سياسية ،األيديولوجية

للقوة ـ ليس على شاكلة الرسم البياني ـ هو األفول والسقوط النسيب والتدرجيي 

 األمريكية. 

ق ملسألة كيفية سقوط وصعود نظام الثنائية سنتطّر يف هذا البحث ابتداًء

ل النظام العاملي القطبية بعد احلرب العاملية الثانية، بعد ذلك ننتقل إىل البحث حو

يف حبثنا لنظرية صراع ؟ وكيف مت طرحه من وجهات نظر خمتلفة ،اجلديد

 رل حمو، اليت امث1993ِّيل هنتينغتون يف سنة ئاموصاحلضارات وفق النظرية احملورية ل

ض جملموعة من وسوف تتعّر ،ظرية كما قال صاحبها توصيفيةهذه الن ،هذا البحث

 د. والنق

ة إما أن تأخذ طابع التنازع والتباعد، أو تنحى حركة القّوإن طبيعة دينامية و

جه حنو التعاون والتقارب. نظرية حوار احلضارات ترى أن حركة السلطة تّت ىمنح

ب رأي رئيس اجلمهورية ْسد نظرية حوار احلضارات )َحبينما تؤكِّ ،التصادم والتنازع

التاريخ )لفوكوياما( على اإلسالمية اإليرانية السابق حممد خاامي( ونظرية نهاية 
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ع جوانب هذه اآلراء وسنحاول ضمن هذه الدراسة تتبُّ .تعاون وتالقي القوى والسلطات

على الطابع التعاوني  بناًء ،والقائلة حبوار احلضارات ،الثالث يف حركة القوى

 والتالقي بني القوى. 

القوى وطريق  بناء خلّيةع ت بتتبُّيف هذا الصدد توجد خراء ونظريات أخرى اهتّم

وتشمل املوارد التالية: نظام التسلسل اهلرمي )عند  ،لها يف العالقات الدوليةتشّك

األقطاب )عند نوام جامسكي(، ظهور  ثالثّيـ نيكسون وبوش(، النظام األحادي 

وزكرانس(، التنقل  شاردرتسات التجارية )عند ريحكومة )سلطة( الشركات واملؤّس

دوات أونظريتان لعلماء إيران: نظرية نظام ترتيب  ،تافلر( والتحول يف السلطة )خلوين

ونظرية نظام توازن  ؛بغية احلفاظ على ميزان القوى )عند حممد جواد الرجياني( ؛اللعبة

 القوى )عند منوشهر حممدي(. 

 

 ــــــ صعود وأفول نظام الثنائية القطبية

حيث أقام  ،يف أواخر احلرب العاملية األوىل شهدت روسيا ثورة أكتوبر

املاركسية يف زمن  االبالشفة حكومة اشرتاكية، فانتشرت األفكار واأليديولوجي

هذه  من مجلة األسباب اليت ساهمت يف منّوو .قصري يف خمتلف أرجاء املعمور

الرفع من مكانة  ،شعاراتها، إعالن رفضها لإلمربيالية وانتشارها بساطُة ااأليديولوجي

الفالحني والعمال وأصحاب الفكر التنويري )الذين رفضوا أفكار الكنيسة(. فقد 

 ىل معسكرها كلٌّت إّمضشرتاكية من اخلريطة السياسية للعامل، حيث انرت االغيَّ

 .با الشرقيةوودول أور ،كوبا :مثل ،ودول أخرى ،ثيوبيا، اليمن اجلنوبية، فيتنامأ :من

املسألة  :ها، منة أمورنضمام يرجع إىل عّدن السبب يف هذا االإ :وميكن القول

 اجلدد، نيفنعتاق من الغرب، حتركات وفعاليات جتاه املثقَّقتصادية، الرغبة يف االاال

ر من احلكم املستبد املاركسية يف جانب دعوتها للتحرُّ اجنذاب إىل األيديولوجياال

عن الغرب  فيا كانتا أكثر استقالاًلبالطبع الصني ويوغوسالو .والسلطات املستبدة

 ،الفكر املاركسي ْتببقية الدول اليت تبنَّ مقارنًة ،من القوى اإلمربيالية رًاوحترُّ

 وانضمت إىل املعسكر الشيوعي. 
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حتاد السوفياتي منذ بدايتها إىل النهاية على نفس الوترية مل تكن مجهوريات اال

من  وصعوده للسلطة أوجد نوعًا (تالنيْسا) فنجاُحيف تعاملها مع اإلمربيالية العاملية، 

والذي كان يعتقد بالثورة  ،تروتسكي العالقة املعقولة مع اإلمربيالية العاملية. لكّن

م العليا لالشرتاكية. ومع وفاة َيللِق ًةرتباط باإلمربيالية خيانكان يرى اال ،العاملية

الذي كان يعتقد بالتعايش  (وفخروتشـ )رت الكثري من األفكار، فتغيَّ (تالنيْسا)

حتاد اال عاّم جديدة للعالقة بني الشرق والغرب، وبشكٍل السلمي أعطى نفحًة

كان  السوفياتي يف تلك الفرتة مل يكن بصدد البحث عن اهلدوء واالستقرار بقدر ما

حينما أصبحت مبادئها  ض املاركسية هلزات عنيفة إاّلوراء املغامرة... ومل تتعّر

تشوف وعرض اوقاعدتها الفكرية والعقدية مورد السؤال. فجاء غورب ساسيةاأل

 وبغّض .م املاركسيةَرقتصادية يف َهمن التغيريات واإلصالحات السياسية واال جمموعًة

ه ه مل تتوجَّطروحاُت عاّم بشكٍل لكْن ،ات الرجل وأهدافه يف ذلكالنظر عن نّي

ن إقال برجنسكي:  .املاركسية هت الضربة القامسة لظهربل وجَّ ،إلصالح الفاسد

برازها للقضايا البسيطة، فموفقية إكبري نتيجة  هيمنة االشرتاكية كانت إىل حدٍّ

شو أنه يف إجنلرتا اإلنسان لدرجة كتب معها جورج برنارد هذا الفكر كانت كبريًة

م بينما يف روسيا اجملر ،طليقًا ًاّرُح واجملرم يظّل ،لقى وراء قضبان السجنُي يءالرب

 1940إىل  1920حتاد السوفياتي ما بني سنة يطلق سراحه. اال ءوالربي ،ب ويسجنيعاَق

نتاجه من الصلب انتقل من إأن  ،على سبيل املثال ،، نذكركبريًا قتصاديًاا ًاق منّوحقَّ

كوبا  :من شرتاكية يف كلٍّمليون طن، وجنحت اال 18.3مليون طن إىل  4.3

شرتاكي ويف السبعينات فضلت العديد من دول األفريقية املنهج اال ،ونيكاراغوا

 . (2)واملاركسي

فأمريكا اليت اختارت  .أمريكا إىل تقوية جبهتها ْتيف الطرف املقابل سَع

واستطاعت أن تبعد العامل يف احلرب العاملية الثانية  ،احلياد يف احلرب العاملية األوىل

كما كان احلال يف احلرب العاملية األوىل،  ،رواحعن أن يتكبد خسائر كثرية يف األ

ة مارشال ساهمت يف فخّط .با مساعدات بالغةوأن تتيح ألور 1945استطاعت بعد سنة 

بأمريكا، وامكن احللف األطلسي من استقطاب دول  قتصاديًاابا وإحلاق أور
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حلف )سنتو( أو ما عرف باملعاهدة  :من التحالف الغربي، كما استطاع كلٌّ

معاهدة خنزوس )االتفاقية األمنية بني ، وحلف جنوب وشرق خسيا )سياتو(وملركزية، ا

أسرتاليا ونيوزلندا( من إحداث تغيريات يف تعامل دول العامل الثالث مع قوى الغرب 

 وأمريكا. 

عالقاتها  ما خيّص يرجع السبب وراء تغيري أمريكا سياسيتها اخلارجية يف

 ية الثانية إىل أربعة أمور: با بعد احلرب العاملوبدول أور

 با؛ وشرتاكي السوفياتي إىل قلب أورد النفوذ االـ امّد1

 با الشرقية؛ وحتاد السوفياتي على دول أورـ هيمنة اال2

 شرتاكية؛ بسبب ضغوطات روسيا اال ؛ـ الفصل القسري بني األملانيتني3

 . (3)ها إىل معسكراتم تقسيمثومن  ،باوـ تضعيف أور4

 بع السياسة التالية: ّتاحتاد السوفياتي بعد احلرب العاملية قد املقابل جند االيف و

 با؛ وـ العمل على إخراج التواجد األمريكي من أور1

 متالك السالح النووي؛ ابا من وـ منع أور2

 حلف وارسو(؛  ةتقويتفكيك حلف الناتو )و ّمثـ تضعيف ومن 3

 حمايدة.  اجياد أملانيإـ 4

 ري حتقيق قسم كبريكب ن غورباتشوف قد استطاع إىل حدٍّإ :القولونستطيع 

 . (4)من هذه األهداف

ع األرضية التارخيية للنظام العاملي اجلديد ضمن ثالث يف اجلملة ميكننا تتبُّو

 مراحل: 

: يبدو أن احلرب بني الرأمسالية قابل للتفاهمالـ نظام الثنائية القطبية غري 1

. املاركسيون كانوا يعتقدون أن صراع كانت ضروريًة 1956قبل شرتاكية إىل ما واال

شرتاكية، وأن ال قبل اال وأن الرأمسالية تعيش مرحلة ما ،ساٍعّتاالدول الرأمسالية يف 

هذا الصراع بني العاملني أن و ،صلح أو توافق بني العامل الرأمسالي والعامل االشرتاكي

ة فكرة ه. وقد انتقد خورتشوف بشّدلعامل كّلشرتاكية يف اباستتباب اال لن ينتهي إاّل

نفسها أمام  ْتمنها مع اإلمربيالية. أمريكا بعد أزمة كوبا وجَد احلرب اليت ال مفّر
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حها تسلُّ ةر السالح النووي، فسارعت إىل زيادة نسبظخسارتها الرهان على ح

الرئيس ن مسبق من طرف ِرَم ستية العابرة للقارات، وهو أسلوٌبيبالصواريخ البال

 حتاد السوفياتي. دي يف إعالن استعداد بالده للمواجهة مع االِنِك

دي أنه ِنأعلن ِك 1963: يف سنة ائية القطبية وفرتة القبول باآلخرنـ نظام الث2

ب يسوده األمن واألمان على أمريكا أن تعيد النظر يف موقفها املتعصِّ ألجل إجياد عامٍل

 من احتمال حدوث حرب نووية ني العظمينياالحتاد السوفياتي. فخوف القوت ضّد

يف العالقات. ويف أواسط  وأوجد انفراجًا ،ز فرصة التوافقعزَّ تقضي عليهما معًا

لت لت حلبة الصراع إىل ساحة دول العامل الثالث، حيث مثَّستينيات القرن املاضي حتوَّ

وجاءت  ،ق أمريكا يف العامل الثالثاح وتفّو( مرحلة جن1969ـ  1963فرتة جانسون )

رات ناجحة بني إىل درجة إجراء مذّك ،مرحلة نيكسون لتزيد من مستوى هذا النجاح

 الشرق والغرب يف زمن الرئيس نيكسون. 

: شهدت هذه الفرتة ـ النظام الدولي يف سبعينيات ومثانينيات القرن املنصرم3

فيتنام جديد. فأمريكا اليت انهزمت يف  دولّي ل قوى عاملية جديدة ونظاٍمتشّك

من انتشار  للحّد ؛تياحتاد السوفياال مع «1سولت ـ » تفاقيةاإيران( بادرت إىل عقد )و

 ومن الصني.  ،بذلك اقرتبت من السوفياتو ،سرتاتيجيةاألسلحة اال

يف الواقع النظام الدولي يف هذه الفرتة من التاريخ خيتلف عن النظام الدولي 

ه صورة حيث ميكن عّد ،شهدته فرتة مخسينيات وستينيات القرن العشرينالذي 

 :من قتصادية جديدة يف كلٍّاتأسيس قطبية  فقد مّت ؛دة عن نظام الثنائية القطبيةمعقَّ

د حماور القوة يف با واليابان وخسيا الوسطى. وقد استطاع نيكسون بنظريته )تعّدوأور

با واملقابل جعل أوريف ه حتاد السوفياتي، لكّنالعامل( من التقريب بني أمريكا واال

 . (5)الغربية تنفصل عن أمريكا

م بني الدول داألوىل والثانية جعلت الصراع حيت تانالعاملي انيف احلقيقة احلرب

ـ لألسباب اليت سنذكرها ـ وبعدها  ،الصناعية. بعد ذلك جاءت احلرب الباردة

حتاد السوفياتي يف احلرب الباردة قد من هذا الصراع. وكان حضور اال انسحبت جهٌة

 . (6)رية يف خمتلف مناطق العامللظهور حركات حترُّ قويًا أعطى نفسًا
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 يف اجلملة ميكن إرجاع سقوط املاركسية لألسباب التالية: و

 تصاعديًا سريًا ،1940وإىل سنة  ،قتصاد: فقد شهد االقتصاديةاـ أسباب 1

بعد يوم. فمنع  الضعف واهلشاشة يف بنيته تتضح يومًا، وبدأت بعد ذلك مظاهر ًاملحوظ

امللكية اخلاصة أضعف الرغبة يف اإلنتاج بني العمال والفالحني. ثم إن إعطاء كل 

مما كان له  ،هتمام للجانب االقتصادي كان على حساب إهمال اجلوانب األخرىاال

يكا اليت فأمر ؛حتاد السوفياتي وعلى النظام املاركسيعواقب وخيمة على اال

ة استطاعت جلب العديد من دول املعسكر الشرقي إىل استعملت سياسة السوق احلّر

انب ذلك فمستلزمات السياسة اخلارجية اليت انتهجها االحتاد جإىل وسوق الغرب، 

ايته للنظام الشيوعي يف ، محالسوفياتي كانت قد كلفت ميزانية السوفيات كثريًا

غوا، زامبيا، ا(، الدفاع عن ثوار نيكار1962سنة أزمة خليج اخلنازير يف كوبا )و

 وما استلزمه من نفقات عسكرية وكلفة التمويل بالسالح )باألخّص ،و... ،نغوالأ

 قتصادية هلا. كانت فوق طاقة القدرة اال ،السالح النووي(

لشخص أو  إهلية منذ خلق اهلل اخللق، فال حقَّ : احلرية هبٌةـ أسباب سياسية2

من الناس. فتمركز القدرة السياسية يف يد جمموعة  ّقاحلع أو دولة يف سلب هذا جتّم

 ،يقول باركلني .ننييمالمح سياسة ل ة كانت أهّممن األفراد وممارسة العنف والقّو

خني الروس: يف أواخر العقد الثاني من القرن العشرين منعت السياسة يف أحد املؤرِّ

  .يٍءس كل شوكانت النتيجة أن تسيَّ ،جمتمعنا

وصالح فإن العنف  ستبداد بأنه خرٌييقول دوكوستني: عندما يصبح تربير االو

شنيع، والشر  فعٍل تربير كّل ألنه يف هذه احلالة سيتّم ؛هوالشدة سيصل إىل أقصى حّد

 . (7)ى كل احلدودالذي يلبس لباس املرهم سيتخّط

 أمام سؤالني:  ذلك فإن احلزب الشيوعي وجد نفسه عاجزًا باإلضافة إىل كّل

 ـ كيف السبيل لدمقرطة احلزب؟ 1

 ـ كيف ميكن تغيري نظرة اجملتمع للحزب الذي فقد مسعته؟ 2

ط، قتل بعض أعضاء قصد التسلُّب ؛اإلقدام على إعدام املناهضني للحزب

التصفية اجلسدية  حتمال خطورتهم على احلزب،اأو جملرد  ،د التهمةاحلزب جملّر
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مات غتيال أو موت بعض الشيوعيني يف املخّياني، النفي اجلماعي، للمزارعني املستقّل

 يءيتهم، إجياد حميط ملأذوأماكن عملهم، احلبس الطويل، مالحقة أسر الضحايا و

روح املبادرة  دوإمخا ،الفعاليات نعزال ذوي الكفاءات عن كّلابالرعب واخلوف، 

 فراد اجملتمع، كانت السمات الغالبة للنظام السوفياتي. واخلاّلقية بني أ

حماولة أعمال  300 ا يقارب منم 88ـ  87ما بني  اوقد شهدت حكومة روسي

ر انزعاج وامشئزاز اجلمهوريني من احلكومة هو ما يعين ارتفاع مؤشِّو ،(8)بَغَش

 . يةاملركز

 ميكننا حصر أسباب الرتاجع عن الشيوعية يف األمور التالية: 

 وشيوعية مشولية.  ،أـ حكومة ديكتاتورية

  .ب ـ حكومة استبدادية وسلطوية

 ج ـ حكومة استبدادية وسلطوية بعد سلطة الشيوعية. 

  .(9)دية بعد الشيوعيةالتعّدد ـ 

ارة اإلمرباطوريات كبري حض : احلكومات تشبه إىل حدٍّيديولوجيةأـ أسباب 3

فقبل أن تعلن سقوطها الفعلي واخلارجي جتد الفساد قد أنهك بنيانها  ،الكبرية

حتاد السوفياتي كان قد سبق سقوطه فالسقوط األيديولوجي لال .الداخلي

األثر الكبري يف سقوط املنظومة أّواًل فالعامل االقتصادي كان له  .قتصادياال

 احتاده.  تعلى انهيار االحتاد السوفياتي وتفتيثانيًا ثم عمل  ،الفكرية املاركسية

والرغبة  ،د الديينْعرة اإلهلية اليت جبل الناس عليها تقوم على الُبن الِفْطإوحيث 

هذه الفطرة سرعان ما جتد نفسها  تنهض ضّد اأيديولوجي فإن أّي ،الطبيعية يف العبادة

حتاد ثري من مجهوريات االد يف وجهها األبواب، ومبا أن الكَصووُت ،يف مأزق

فإن ممارسة ـ سالم دين اإل باالخّصـ والسوفياتي كانت تتبنى عقيدة التوحيد 

املاركسية لضغوطاتها على عقيدة شعوب هذه الدول مل تفلح يف تغيري فكرها 

خ لسلطتها ضلكي ختضع وتر ؛وإمنا مارس عليها الضغط والقهر ،وعقيدتها

 وعقيدتها. 

شرتاكية ك مخسة حتوالت رئيسة عملت على وضع االيرى برجنسكي أن هنا
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 عامة:  يف أزمٍة

حتاد نهيار االاشرتاكية بعد سقوط وأـ مشكلة عدم وجود منوذج عملي لال

 السوفياتي. 

 ،ستقرار السياسيى مع عدم االقتصاد ممكن حّتر أن جناح االب ـ اللغز احملّي

 قتصادي. الفشل االستمرارية حتى مع ستقرار السياسي ميكنه االوأن اال

 وحصرها فيه.  ،شرتاكي للسلطةحتكار احلزب االاج ـ 

اخلروج من الشيوعية و ،شرتاكيةد ـ إجراء الصني لتغيريات )حتريفات( على اال

 احلقيقية. 

 رية واألحزاب الشيوعية. هـ ـ عدم وجود مبادئ مشرتكة بني احلركات التحرُّ

سقوط فلسفتها. والظاهر أن وضعية قوية من خالل  ت الشيوعية ضربًةوقد تلّق

إىل أن تهلك هذه  ،خرىوظهور األزمات الواحدة تلو األ ،الشيوعية ستستمر يف التدهور

 . (10)تاّم بشكٍل ايجاأليديولو

 ؛قتصادية لتنجحامل تكن حماوالت غورباتشوف يف تقديم إصالحات سياسية و

 :لسببني

ة وبني بني أسلوب السوق احلّرحالة توفيقية  ن تلك اإلصالحات كانتأل :األول

 .سواء من الداخل ومن اخلارج ،فسقطت أمام عدم الثقة ،اشرتاكية الدولة

 .ستقرار يف اجلمهورياتبسبب عدم اال :وثانيًا

 ها يف موطنها. ئوبذلك تكون الشيوعية قد بذرت جذور فنا

زال يرى هيمنة حكم  ال ،لي روسيا يف األمم املتحدةأحد ممثِّ ،بطروفسكي

 ،ما يف األمر أن أحد القطبني يف حالة مرٍض وأن كّل ،ني على العامليتني العظمالقّو

بالنظر إىل سقوط  لريجع إىل ممارسة دوره يف قيادة العامل. لكْن ؛سيتعافى وقريبًا

أن كل  خصوصًاو ،املاركسية فإن كالم بطروفسكي ال ميكننا محله حممل اجلّد

 ،عرتاف بالفشلل اهلزمية وااللتقبُّ حاضرًةاإلمرباطوريات اليت سقطت مل تكن 

 ة سنوات بعد سقوطها. وكانت ترفض اإلقرار بذلك عّد

أو ما  ،زاتالطرف عن وجود حمفِّ يف مراحل سقوط املاركسية ال ميكن غّض
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يف تسريع هذا  أمريكية وغربية هلا دخٌل ،(Catalyst)ـ يصطلح عليه يف الكيمياء ب

 مل يسقط يف منافسته ألمريكا يف قيادة العامل، لكّن حتاد السوفياتيالسقوط. فاال

وعامل تسريع هلذا  ،التناقض بني القدرتني له مدخلية يف أفول جنم إمرباطورية الشرق

ن سقوط أحدها ال إحبيث  ،السقوط. وألن حاصل جمموع قوة القطبني ليس صفرًا

 نسبيًا ث سقوطًاة قوة األخرى وازدياد قدرتها، فسقوط الشيوعية أحديعين ميل كّف

 لقدرة أمريكا. 

أنه كان على  ،)التنويريني( ـبأو ما يصطلح عليهم  ،فني اجلددويرى بعض املثقَّ

من  أمريكا أن ال تعمل على تسريع سقوط الشيوعية. ويبدو أن هذا الرأي له جانٌب

كتساب الشيوعية إىل مناسبة ال «فزاعة»فأمريكا كانت تستطيع حتويل  ،الصحة

با ودول العامل الثالث. أّما وقد سقطت الشيوعية فإن أوروبي والياباني وورالدعم األ

كبرية من كعكة  ٍةاملتحدة واليابان وقوى أخرى عاملية أصبحت تطالب حبّص

وعلى أّي عرتف غورباتشوف بأن الغرب قد خدعه. ا 2008قتصاد العاملي. ويف مارس اال

واملفرتض بهذا اللحاظ حبث  ،فإن التقدير لسقوط املاركسية كان باكرًا حال

قتصادية والسياسية بعد احلرب خذه القوى االومناقشة ما هو الشكل الذي ستّت

 الباردة. 

 

  ــــــ النظام العاملي اجلديد

وهو  ،«النظام العاملي اجلديد»بعد انتهاء غزو صدام حسني للكويت ظهر 

األمريكية العاملية يف  ليربز اهليمنة ؛مصطلح ابتدعه الرئيس األمريكي جورج بوش

 وبهذا اخلصوص نصادف رأيني: . ثوبها اجلديد

ن غزو الكويت كان من ختطيط إ :: يذهب أصحابه إىل القوللأـ الرأي األّو

 ،ضجة يف دول اخلليجفوضى وودعم جورج بوش، وكان يريد من خالل ذلك إحداث 

ل يف ز قانوني للتدخُّليحظى مبجوِّ ؛حتى يتقدم للعامل بنظرية ترتيب ميزان القوى العاملية

العربية اململكة الكويت و :مثل ،للدول الصديقة وبذلك جيعل دوره حاميًا ،املنطقة

الدائرة يف احملور األمريكي يف املنطقة من خطر  ،السعودية وباقي دول النفط والغاز
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 ب تقديراته. َسحَب ة،ش يف املنطقاإلرهاب الذي يعشِّ

أصحاب هذا الرأي بأن صدام حسني كانت له الرغبة يقول : الرأي الثانيب ـ 

ر يف أثناء حمادثته مع السفري األمريكي أن أمريكا قد يف غزو الكويت، وقد تصوَّ

لذلك قام بغزو الكويت، واستعادة أمريكا للكويت طرح  ،عطته الضوء األخضرأ

 . «النظام العاملي اجلديد»لدى بوش فكرة 

لكن هذا  ،لغزو الكويت أمريكية ةليخطيطات األّووباجلملة قد ال تكون الت

وما  ،طالع جورج بوش بالعمليات العراقية جتاه الكويتاضال ميكن أن ينفي عدم 

صاحب ذلك من تصرحيات سيئة للسفري األمريكي يف العراق. غزو العراق كان دافعه 

 ،العراق والكويت خسارةفكانت نهايته  ،ومكر أمريكا ،أطماع صدام حسني

بلغ حجم  حيث ؛خانقة والربح الكبري ألمريكا. فأمريكا اليت كانت تعاني أزمًة

 مليار دوالر، 400حجم العجز يف امليزانية  و ،مليار دوالر 3000 ـديونها ما يقدر ب

وحيث كانت يف  مليار دوالر، 500أكثر من حجم الديون من املبادالت اخلارجية و

نتيجة خوضها غمار حرب النجوم، كانت  ؛روضاء كثرة ما عليها من قمن جّر ٍةشّد

حيث استطاعت تسوية  ،رة يف املنطقة باب فرج كبري ألمريكاخطوة صدام املتهوِّ

كذلك استطاع تأليب صدام على  ،حسابها من كل تلك الديون والعجز يف امليزانية

 ،من إيران ٍدون بتأييظوالذين كانوا حي ،ي األكراد وشيعة جنوب العراقيسارّي

هذه األحداث هجمت أمريكا على  دون التواجد األمريكي يف املنطقة. يف خضّميهّدو

ل من اخللف فضَّ ى طعنًةصدام الذي تبني له أنه تلّق .وأعلنت احلرب عليها ،العراق

بديل  علىاليت مل تكن قد عثرت  ،أخرى أمريكا من جهٍةوخيار احلرب واملواجهة، 

كانت  ،ها يف املنطقةالذي كان يف واقع األمر شرطّي ،ام حسنيمناسب هلا عن صّد

معايري  ضعيف فاقد لكّل عراقّي مع اإلبقاء على نظاٍم ،تهدف إىل إنهاء احلرب

وعدم رضا الشعب  ،مليار دوالر 80 ـر بالذي كان يعاني من ديون تقدَّ، اماملبادرة. صّد

فشله يف إعادة اإلعمار على منجزاته يف احلرب العراقية اإليرانية، باإلضافة إىل 

ج يستدعي ِرَح ألنه كان يف موقٍف ؛قام بغزو الكويت ،واستقطاب مستثمرين للبلد

 . (اهلروب حنو اهلامشـ )وهو ما يسمى يف السياسة ب ،افتعال أزمة يف املنطقة
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برجنسكي: غري معلوم أن الرئيس األمريكي يف تلك الفرتة كان لديه يقول 

وعلى كل حال فإن املعنى العام  .«النظام العاملي اجلديد» ـب ىسّما ُيواضح عّم ٌرتصّو

 . (11)واحدة يف هذا العامل ٍةالنظرية يعين أن حكم العامل جيب أن يكون لقّو ههلذ

قد . و(12)، جيب أن حتكم العامللقوتها وقدرتها ؛بوش كان يرى أن أمريكا

تركزت يف أربع  ،األمريكيرس غمن األهداف هلذا النظام يف الكون ر جمموعًةقرَّ

 نقاط: 

 سلمية؛  النزاعات بطرٍق ـ حّل1

 حتاد يف وجه العنف واإلرهاب؛ ـ اال2

 ـ حذر ومراقبة السالح والسالح النووي. 3

والعمل على رفع املستوى  ،جتماعيةـ تعزيز الدميقراطية والعدالة اال4

 قتصادي. اال

جديد  سوى أسلوٍب «اجلديدالنظام العاملي »بينما جند تشومسكي ال يرى يف 

يف احلقيقة إن هدف أمريكا يف منطقة الشرق و. (13)ستعمال القوةامن أساليب 

ح، تغيري معادالت القوى لصاحل حفظ من القوة املنافسة يف سباق التسلُّ األوسط احلّد

ح يف ستقرار وليدها الالشرعي الكيان الصهيوني، تثبيت تواجدها املسلَّاأمن و

 و التحركات املناهضة يف املنطقة العربية. أاجهة الدول ومو ،املنطقة

 ّمتجيب أن ي «النظام العاملي اجلديد»ومن خالل كل ذلك يتبني أن تفسري 

والغالسنوست، فاإلصالحات  البرييسرتويكا مبالحظة حوار الشرق والغرب يف ظّل

اهليمنة  من واخر الثمانينيات فتحت اجملال ملزيٍدأاليت أتى بها غورباتشوف يف 

 ودعمت من مقولتها بالنظام العاملي اجلديد.  ،األمريكية

ال هوادة فيها يعلنها  ويرى خخرون أن النظام العاملي اجلديد ال يعين سوى حرٍب

 ،من جمموع سكان العامل %43واليت امثل  ،الشمال على اجلنوب. فدول العامل الثالث

فرتة حكم الثنائية القطبية أفضل ها يف وضُعكان من مساحة اليابسة،  %32وتشغل 

إذ كانت تستفيد من مواردها وإمكاناتها الطبيعية. بينما تكمن  ؛من وضعها احلالي

ات بني األطفال، ضعف املستوى الغذائي زدياد نسبة الوفّيامالمح صورتها اليوم يف 
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جتماعي، الضعف قتصادي، التفاوت االالرتبوي والتعليمي، التفاوت االوي والصّح

 .يف هذه املناطق ،ة أصعدةر على عّدوالتوتُّ ،كبري يف اجلانب العلمي والتكنولوجيال

 . (14)دة اليت تعانيها دول اجلنوبمن املشاكل املتعّد وهذا ليس سوى مجلٍة

جاذبية العوملة ليس يف أنها تعين الرغبة يف العيش املشرتك واألخوي بني مجيع 

شديدة يف توسيع الشركات العابرة للقارات، أمم الكرة األرضية، وإمنا هو الرغبة ال

كلما كربت القدرة املالية  وكبريًا ستثمار كلما كان كثريًاستعمار واالاال

  .وازدادت الفاصلة بني الشمال واجلنوب ،والتجارية لدول العامل املهيمن

 1800ىل إحتاج اجلنوب ف عقرب الساعة لصاحل الشمال الماتيز أنه لو توّقيرى 

م يف مجيع امليادين ر وتقّدما وصل إليه من تطّو سنة لكي يلحق بالشمال يف 2200إىل 

فاجلنوب إذا مل . ى على مستوى املنجزات احلقوقية والسياسيةحّتو ،العلمية والصناعية

ة الثانية فمن ر إىل بداية األلفّيمرحلة جديدة من العمل حنو التطّو ءيعمل على بد

سنة. ففي  2000االقتصادي واالجتماعي والسياسي بعد احملتمل أن ال يتعافى وضعه 

دول اجلنوب، بل إن  صاحلمثل هذه الظروف لن يكون النظام الدولي اجلديد يف 

ة النظام الدولي اجلديد سيزيد من حّد جهٍة فمن .ئة ستتفاقموضعية هذه الدول السّي

طفاف دول صرية اثانية سرتتفع وت ومن جهٍة ،ستثمار يف دول اجلنوبالتنافس على اال

ض اجلنوب إىل استعمار يفوق تقف يف وجه دول اجلنوب، وسيتعّر الشمال كمجموعٍة

 خذ اإلمربيالية شكاًلوستّت ،ما كان عليه يف فرتة حكم الثنائية القطبية ًةحّد

 حبيث يصعب معاجلتها بعد ذلك.  ،واسعًا

عيه الذي تّد ،«النظام العاملي اجلديد»ونعرض هنا ملواقف بعض الدول من 

 الواليات املتحدة األمريكية: 

رتباط بأمريكا. الرئيس ص من االللتخّل حبنكٍة (حادّتا)با بعنوان وأورتسعى 

ن أمريكا إذا كانت إ :وصرح قائاًل ،بية مستقلةوع وجود قوة أورالسابق ميرتان شّج

. وبقيت (15)نفسها دولة صديقة فعليها أن ال تفرض نظامها على اآلخرين تعّد فعاًل

 ألمريكا يف املواضيع العاملية.  با تابعًةودول أور بريطانيا من بني كّل

ى بالنظام الزعامة املطلقة ألمريكا حتت ما يسّم ٍةالصني واليابان انتقدتا بشّد
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وأعلن  ،العاملي اجلديد. فقد انفصلت اليابان عن أمريكا يف نهاية احلرب الباردة

صت من دعم الدول الصديقة حلرب الباردة قّلن نهاية اإصريح:  كيسنجر بشكٍل

ستثمار فيها املصدر الرئيس لال ّدَعألمريكا، وانتهت احلقبة اليت كانت أمريكا ُت

الصيين للدراسات الدولية قال يف وصفه هلذا النظام:  األجنيب. كما أن رئيس املركز

 . (16)«عاملية النظام العاملي األمريكي اجلديد سيدخل العامل يف أزمٍة»

 «النظام العاملي اجلديد»دول العامل الثالث يف موقفها من نظرية  طّفصومل ت

 أعلنت تأييدها التاّم ،كالكويت ،فالدول التابعة .، بل اختلفت مواقفهمواحدًا ًاصّف

بعد أحداث اخلليج الفارسي، بينما  خصوصًاو ،مريكية يف قيادة العاملهلذه الرغبة األ

السورية سالمية اإليرانية واجلمهورية العربية اجلمهورية اإل :مثل ،وقفت الدول الثورية

مناسبة. و التصريح بهذا يف أكثر من حمفٍل ومّت ،يف الرفض واضحًا موقفًا ،و...

بأنه نظرية  «مريكي اجلديدالنظام العاملي األ»يف توصيفه  ْففاألمري الكوييت مل يِق

جعله اهلل لسعادة البشرية ورفاهها!  إهليًا ى ذلك فأصبح يراه وعدًابل تعّد ،سياسية

ر واملؤامرة ْديف هذه النظرية سوى الَغ املرشد األعلى للثورة اإلسالمية يف إيران مل يَر

ويف  ،يراني السابقنتقل الرئيس اإلاللتجربة الكلونيالية. بينما  واستنساخًا ،الشديدة

يف خدمة  ون فعاًلإىل بيان شروط نظام جديد قادر على أن يك ،املؤامر اإلسالمي

 العامل واإلنسانية يف التالي: 

  ؛ـ حماربة الفقر1

  ؛ـ املنافسة السليمة2

 زمة للتفاوض بني الشمال واجلنوب؛ ـ وضع شروط ال3

لية املادية واإلنسانية للدول موال واملواد األّواألستنزاف رؤوس استغالل واـ وقف 4

  ؛مةالنامية من طرف الدول املتقّد

  ؛بني ميزان الواردات والصادرات ـ التساوي5

 وتصديرها.  انتقال التكنولوجيـ تهيئة الظروف املناسبة ال6

نات الضرورية اليت جيب أن د الدكتور والييت يف األمم املتحدة املكّووحدَّ

 النقاط التالية:  دَّوَع ،تكون ضمن أولويات النظام اجلديد
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 رات األمم املتحدة؛ قّريف السياسة ضمن م أساسيًا ـ أن ميارس دورًا1

 حرتام حقوق اإلنسان؛ اـ 2

 قتصادية؛ ـ العدالة اال3

 حرتام البيئة واحمليط الطبيعي؛ اـ 4

 ـ نزع السالح؛ 5

 . (17)مشكالت املنطقة حتت رعاية األمم املتحدة ـ حّل6

إىل فرتة  حنن يف حاجٍة»بنسلفانيا: األستاذ جبامعة  ،روبني إشتاينوقال 

ة وال الثروة وال وال غنى عن هذا النظام األمريكي، فهي ال املك ال القّو ،استقرار

 . (18)الرغبة يف فرض نظامها املطلوب

ة خراء ومواقف فإن النظام العاملي اجلديد املقرتح من خالل عّد وكما هو ظاهٌر

أن حيصل على تأييد مجيع املكونات  ْعمن طرف الواليات املتحدة األمريكية مل يستِط

 .(19)حيثيات خمتلفةو ،ض للنقد من جهات متعددةالعاملية، بل ال زال يتعرَّ

النظام »لنظرية  يف حقيقة موضوعها ناقدًة ّدَعوالعديد من النظريات التالية ُت

 . «العاملي اجلديد

 

 ــــــ وسريها يف النظام الدولي ،ديناميكية القوة

 ــــــ احلضارات ـ نظرية صراع1

رف باحلرب الباردة، طرح العديد نتهاء ما ُعاو ،حتاد السوفياتيك االبعد تفكُّ

ة ضمن ني نظرياتهم حول كيفية جريان وتفاعل القّويرين العاملمن كبار املنظِّ

 .العالقات الدولية

رف ما ُع ،ل يف احملافل العلميةَدواليت كانت مورد اجَل ،هذه النظريات وإحدى

جامعة يف أستاذ العلوم السياسية  ،هنتنغتون لصموئيل ،«صراع احلضاراتنظرية »ـ ب

 هارفارد األمريكية. 

يعتقد هنتينغتون أنه بنهاية احلرب الباردة ستنتهي مرحلة تنافس األيديولوجيات 

ويرى أن  .«مرحلة صراع احلضارات»سم اوالنظريات، وستبدأ مرحلة جديدة حتت 
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ضارة احلالعامل يعيش على وقع سبع حضارات كبرية: حضارة غربية كبرية، 

 احلضارةاهلندية، احلضارة الكونفوشيوسية، حضارة اليابان، احلضارة اإلسالمية، 

ميكن إضافة احلضارة احلضارة األمريكية الالتينية، )وـ األرتدكسية،  السالفية

 .فريقية(األ

اليد الزعامة يف العامل سيكون بيد فإن زمام مق وفق هذه النظرية لكْن

من ومن احملتمل أن مركز القوة سينتقل  .بيةوواألور ؛األمريكية :القوتني الكربيني

بعد ذلك ستكون كل الطاقات املادية ورؤوس األموال وبا. وإىل فيدرالية أورأمريكا 

وروسيا. فإذا مل تستطع أمريكا أن تكون على رأس  ؛والصني ؛اليابان :من بيد كلٍّ

 با ستكون القوة احلاكمة وسيدة القرن بالوتي فإن أورهرم القوة خالل القرن اآل

 . (20)منازٍع

رة على حنو عالقات الغرب باإلسالم والصني متوّتوفق نظرية هنتنغتون فإن 

حيث  ؛أخطر املواجهات ح أن تنشبمن املرجَّو ،يف أغلب األحوال ًاثابت، عدائية جّد

)الصينية وكوريا الشمالية(  احلضارة اإلسالمية والكنفوشيوسية :من ستصطدم كلٌّ

. ويشري إىل أنه بعد أن ن األخرية ستخرج منتصرًةإو ،باحلضارة الغربية )املسيحية(

ق اهلائل واملدهش للمدرسة املاركسية وليربالية قتصادي سبب التفوُّكان العامل اال

بداعات الثقافية الفكرية وسوف تصبح اإل ،ربي، فإن الظرف قد تغيَّواألور حتاداال

ومورد  ،عتبارصاحبة االـ سواء على مستوى الفرد أو الدولة أو العامل ـ واحلضارية 

ب هنتينغتون فإن تصادم احلضارات ستكون السياسة ْسة على أخرى. َحانتصار قّو

 وذلك لألسباب التالية:  ؛ا الصراعوخخر مرحلة هلذ ،الغالبة يف العصر اجلديد

 ؛ احلتمّي بني احلضاراتـ النزاع 1

 ـ تزايد الوعي احلضاري؛ 2

 فراغ اهلويات؛  ـ التجديد الفكري والرؤى الروحية لسّد3

يف رشد الوعي احلضاري  سبٌب ،وتزايد غطرسته ،ـ السلوك املنافق للغرب4

 )لدى اجلميع(؛ 

 ل؛ و التبدُّأر وعدم قبوهلا للتغيُّ ،ـ ثبات خصوصيات النزاع الفكري5
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ودور املشرتكات  ،قتصاديـ تزايد مستوى النزعة اجلهوية على الصعيد اال6

 الثقافية واالثنية يف تنميته؛ 

حيث كان الغالب أثناء فرتة احلرب الباردة ع بني احلضارات، صّدتـ خطوط ال7

 بعد زوال هذه احلرب ولكْن .ثنيةوتغييب احلدود اال ،رسم حدود سياسية وأيديولوجية

ثنية ل شرارة الصراعات االهذه احلدود تشكِّ .بني احلضارات عصّدتخطوط الظهرت 

 ،عالقة عداء وصراع عرب التاريخواملواجهات الدموية. فالعداوة بني اإلسالم والغرب 

 . (21)ع إشعال فتيلها بني الفينة واألخرىوُيتوقَّ ،هي يف تصاعد مستمّرو

يف  ،خ واملستشرق األمريكي برنارد لويسهنتينغتون حتت تأثري املؤرِّوقد وقع 

ة كتب وحتقيقات ع، فاملستشرق األمريكي لويس له عّدصّدتنظريته يف خطوط ال

ننا نرى أبعد من مستوى القضايا والسياسات اليت تواجه إ :حول اإلسالم، ومن مقولته

 . (22)و أن يكون ذلك سوى صراع احلضاراتيعد وال، الدول

 ،قوى عاملية ر العامل سّتيرى هنري كيسنجر أنه بعد احلرب الباردة ستتصدَّ

ورغم أنه ال يرى احنصار كل قضايا العامل يف خطوط  .وتندرج داخل مخس حضارات

أنه يؤيده يف حتليله ألوضاع العامل بعد  إاّل ،كما ذهب إىل ذلك هنتينغتون ،الصراع

 . (23)ويوافقه الرأي ،احلرب الباردة

ما وراء الصراع يف العامل اجلديد ليس اختالف  فإنوفق نظرية كيسنجر 

، بل هي الفجوات والثغرات العميقة بني أساسًا قتصادياأليديولوجيات أو النزاع اال

حضارية(. وبالنسبة لآلخرين فإن مذهبية )وثنية واثقافية و األفراد، واليت ستتخذ أبعادًا

ت يعين بيان خطوط احلرب والعنف الدموي على ع بني احلضاراصّدتبيان خطوط ال

غتصاب حيث يدخل الطرفني املتصارعني يف املذابح واإلرهاب واال ،صعيد املستقبل

وليس وفق  ،فمن املناسب تقسيم الدول وفق مالك الثقافة واحلضارة لذا. والتعذيب

 قتصاد. مالك السياسة واال

فقط عند انتهاء  ًايكون ممكنن واحلضارة ظهور التمدُّ»ديورانت:  ويليقول 

 .«اهلرج واملرج والفوضى وانعدام األمن

ى وحتّل ،وامدَّن الشخص عاش عيشة أهل املدينة ،«املدن واملدينة»ن من التمدُّ
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بأخالقهم وخدابهم، وقد تعين التعاون والدعم بني األفراد أو اجملتمعات يف القضايا 

ن هو نتيجة التكامل الفكري واملعنوي قتصادية والسياسية. فالتمدُّاالوجتماعية اال

 )الثقايف( والتكامل السلوكي والعملي. 

 ،للصورة املعنوية وغري املادية للمجتمعات نعكاٌساأن الثقافة هي  همبعضيرى 

 ي والعيين. نعكاس لوجه تلك اجملتمعات املاّدان أو احلضارة هي بينما التمدُّ

الثقافة هي نظام »فيقول:  ،خخر بشكٍلعلي مزروعي عن ذلك  الربوفسوريعبِّر 

رات املقّروم مينح للمجتمع شكله على مستوى املفاهيم َيمتكامل ومرتابط من الِق

عرب الزمن يف  تستمّر ن ثقافٌةوشكله على مستوى السلوك والعمل. التمدُّ ،القواننيو

 .(24)«أخالقية راقية ى تصل إىل حياٍةحّت ،زدهاراالوتساع اال

ي ثقافة ن هو تلّقوالتمّد .مبعنى واحد ن تقريبًاخخر: الثقافة والتمّد ويف تعريٍف

مع كونها املالك األساسي يف تنظيم خمتلف مكونات احلياة  ،أكثر مشولية

 .جتماعيةاال

ن كالهما الثقافة والتمدُّ»ويقول:  ،يل هنتينغتون بهذا التعريفئصمويقبل و

هتمام احية، واليت ستكون مورد احرتام وإصالومناهج فكرية و قواننيو ًامَين ِقيتضمَّ

  .(25)«األجيال القادمة

دوشن فيقول خبصوص العالقة بني ر اإليراني حممد علي إسالمي ُنأما املفكِّ

، ليس بينهما تالزٌم لكْن ،ن )احلضارة( بينهما ترابٌطن: الثقافة والتمدُّالثقافة والتمّد

ن بدون كما يوجد امّدو .ًاجّد فقد توجد دول يكون مستوى الثقافة فيها ضعيفًا

 .(26)«نكذلك توجد ثقافة بدون امدُّ ،ثقافة

ن الثقافة هي عامل الرغبة إ :عن التعاريف املختلفة للثقافة نستطيع القول وبعيدًا

والذي يستند على أربع رغبات أصلية عند  ،أو التفاعل الداخلي والذاتي لدى اإلنسان

 ستعانة بقوى احلّسوالكمال باال؛ اجلمال ؛اخلري ؛وهي: البحث عن احلقيقة ،اإلنسان

العلم والفلسفة  :نظري ،ة صورية يف عّدوباستعمال وسائل ماّد ،الوهم والعقلواخليال و

وهذه الرغبة الداخلية والذاتية يف  .واإلبداع والدين واإلميان الفّنواألدب واألخالق و

أوسع  ن يأخذ جمااًلالتمّد يف تفاعل وحركة حنو التزايد. لكّن اإلنسان تكون دائمًا
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على أساس املادية  قائمٌة «نظرية صراع احلضارات»من الثقافة. مع مالحظة أن 

عتمدت على جتميع ردود الفعل من اواليت  ،(Historical Empericismالتارخيية )

عي أنه بنى فهنتينغتون ال يّدالتفاعالت بني الغرب واإلسالم يف فرتة األلفية الثانية. 

ح أنه أقام نظريته نظريته يف صراع احلضارات على أسس املنهج العلمي، بل هو يصرِّ

من خالل مالحظة احلضارات السابقة وما خلت إليه يف  ،على استنتاجات ميدانية

 يعاديها عليها:  ْنالوقت احلاضر. ويرى أن احلضارة الغربية يف مواجهتها مَل

 ها من الدول املعادية؛ احتاد أو حتالف ضّد م مبهامجة كّلـ أن تقو1

 ـ أن تقوم بتفكيك احلضارات املنعزلة واخلاسرة يف قعر بيتها؛ 2

 . (27)ية إىل احلضارات األخرى املعاديةـ أن تنقل أزماتها الداخل3

نظريته بقوله: واحملتمل عندي أن جوهر الصراع والتصادم يف  هنتينغتونويفسِّر 

وإمنا هو  ،قتصادوال حتى اال ،لن يكون هو األيديولوجيات العامل اجلديد أساسًا

ختالف هو ماهية وطبيعة الثقافة مصدر هذا اال .ختالف العميق بني البشرالنزاع واال

ف احلضارة العديد من حضارة. ويالحظ يف تعري وكّل جمتمٍع اليت حيملها كّل

 ،اللغة، التاريخ، الدين، التقاليد :حنو ،العينية واملشرتكات املوضوعية العناصر

بل ستكون  ،خاصة يف األيام املقبلة . وستحرز اهلوية احلضارية مكانًةواملزاج العاّم

 عنصر التمايز بال منازع. 

الف بني خت: مسة االاًلأّوملاذا ستتصارع احلضارات مع بعضها البعض؟ 

بفعل  ن العامل أصبح صغريًاإ: ثانيًا ؛بل هي جوهرية ،احلضارات ليست فقط واقعية

: ثالثًا ؛ما يتيح فرصة التشارك والتالحم داخل احلضارة ،لوجيوالتطور العلمي والتكن

لخروج من لاس جتماعية يف كل العامل تدفع بالنالت االقتصادي والتحّوالتطور اال

: الدور املزدوج للغرب من شأنه تقوية رابعًا ؛والعرقية وما شاكلهاالتقوقع يف القومية 

: الميكن إخفاء اخلصوصيات والفوارق الثقافية وسرتها ًاخامس ؛الوعي احلضاري

وهو عامل حتريك  ،قتصادي يف تصاعداجلهوي اال : احلّسًاسادس ؛كبري بشكٍل

 . (28)توتنميته داخل األفراد واجملتمعا ،الوعي بالتمايز احلضاري

نظريته يف الصراع بني احلضارتني الغربية واإلسالمية هنتينغتون ولكي يثبت 
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ط الضوء على مسألة تصاعد النمو الدميوغرايف يف الدول اإلسالمية، وتصاعد سلَّ

رة للنفط، التصادم مستوى اهلجرة حنو الغرب، التطور االقتصادي لدى الدول املصدِّ

من خالل التأكيد على نقطة الفتوحات  ،واإلسالمالتارخيي والقديم بني املسيحية 

 ومن اجلنوب حنو الشمال.  ،اإلسالمية من الشرق حنو الغرب

 احلضاراتال جدال فيه بني الغرب و ًاى أن هناك صراعأأخرى ر من جهٍةو

د ر وقائسياسي ومنظِّوهو  ،1991سنة  نغ شياوبنغد ، فقد أّكدالكونفوشيوسية

 جتري بني الصني والواليات املتحدة األمريكية.  ًاعلى أن هناك حربصيين، 

الدرجة  أويضيف هنتينغتون: اليوم الغرب يف عالقته باحلضارات األخرى يتبّو

ة عظمى منافسة له يف هناك قّو ْدُعاألوىل بدون استثناء على مستوى سلَّم القوى، فلم َت

فقرارات جملس  .قتصادية أخرىايات ّدأمام الغرب حت ْدُعباستثناء اليابان مل َي .الساحة

حيث  ،هائلة عليه أرباحًا وتدّر، األمن وصندوق النقد الدولي يف خدمة مصاحل الغرب

بات اجملتمعات الدولية. ومثل هذه اإلمكانات يف يتم تقدميها للعامل على أنها من متطّل

عها احلقيقة تعمل على تنمية قدرتها، بل هي جترب احلضارات األخرى على التعايش م

 . (29)راتهاوفق إمالءاتها ومقّر

 جان صرَّح: يعرتف قائاًل، وبعد طول جفاء وامتعاض من اإلسالم ،أخريًا

: صحيح أن العامل قائاًل ،لف مشال األطلسيكالفني، األمني العام السابق حل

الدولة املركزية، الدول املنشقة  فقد نوعيًا ،وبعد سقوط الدولة العثمانية ،اإلسالمي

الذي هو دستور  ،القرخن الكريم شرسة مع بعضها البعض، لكّن دخلت يف عداوٍة

 ؛وجيعل خالفاتها يف اهلامش ،ل هذه الدولْمأخرى َش ًةمّرسيجمع  ،جلميع املسلمني

 ويصبح خالفه معنا ضمن األولويات لديه. يقول هنتينغتون: إن ،جتاهناال نظره بليحوِّ

على  ٌروهذا مؤشِّ .على قيد احلياة ،رغم العديد من الزوابع ،زال ن اإلسالمي الالتمدُّ

أن  ُتذكْر «صراع احلضارات»يف كتاب  ،م العامل. نعمأخرى ليتزعَّ ًةأنه قد يرجع مّر

 ،ة مالحظات ومشاهداتومن خالل عّد ،ي اآلن، لكّنْتاحلضارة اإلسالمية قد انتَه

، وأنا أدركت أن نظرييت السابقة خبصوص اإلسالم ونهاية حضارته كانت خاطئًة

 . (30)ودائمة بأن احلضارة اإلسالمية باقيٌة اآلن على يقنٍي
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اإلسالم »: له حتت عنوان يف مقاٍل ،من نظريته وقد عّدل هنتينغتون جانبًا

 ،«السياسي والغرب اإلسالم»حول  شارك به يف ندوٍة ،«من الصراع إىل احلوار ،والغرب

 . (31)1997أكتوبر  31ـ  30 :بتاريخ ،انعقدت يف قربص

 

  ــــــ ونقد لنظرية صراع احلضارات حتليٌل

على  إزعاٍج ومصدَر استفزاٍز لقد كان طرح نظرية صراع احلضارات عامَل

تها من خالل جمموعة من فت حّدتكشَّ ،ة ردود فعلب يف عّدما تسبَّ ،املستوى العاملي

 هت هلا. جِّنتقادات اليت ُواال

 نتقادات الواردة عليها: وسنحاول التعرض ألهم اال

قلنا  وكما .من مالحظة املنهج الذي قامت عليه هذه النظرية ال ُبدَّ ايًةـ بد1

ستقرائي فإن نظرية صراع احلضارات قامت على أساس املنهج التجربي اال سابقًا

 ّمَثومن  ،إن هذا املنهج أساسه قراءة التاريخف وكما هو معروٌف .)التجربة التارخيية(

نطالق منه علمي ميكن اال باملوضوع. فهذا املنهج ليس له أساٌس ما خيتّص جتميع كّل

ن هذه النظرية ليست إ :يف دراسة هذه النظرية والبحث فيها، وهو ما يدفع بنا للقول

 ات. ؤعات هي أقرب إىل التنبُّسوى جمموعة من التوقُّ

غتون يف إثبات نظريته ليس يف نستند إليها هنتياوالقرائن اليت  فالشواهد

 وبالتالي ليست يف مستوى الدليل العلمي التام.  ،مقدورها إثبات كليات هذه النظرية

 :من غتون من شواهد إىل خراء كلٍّنوترجع األصول التارخيية ملا أورده هنتي

وفولتري  ،(الفكر اإلنسانير نظرة تارخيية عن تطّوكوندرسي الفرنسي يف كتابه )

م. وبالطبع فإن وراء ظهور 1790طبعه سنة  والذي مّت، يف كتابه )خداب وعادات األمم(

واليت  ،رونفكرة صراع احلضارات الظرف التارخيي الذي عاش فيه هؤالء املنظِّ

فولتري ذهب إىل أن مركز تكامل العامل  .زت بطغيان الروح العدائية بني القطبنياميَّ

ن صل بالتمدُّن الذي يّتن التمدُّإ :وقال بصراحة ،(األجنلوسكسونيةبا )وأورهو 

عن الركب احلضاري  دًاْعوأكثر ُب فًاسالمي )العثماني( سيكون أكثر ختلُّاإل

طابور اخلامس الوكسية ضمن دول ثوذاألر اروسي م، وكذلك ستصطّفاملتقدِّ
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 . (32))املتخلفة(

ن العاملي على طريف الصراع واملواجهة. هلذا جند ـ هذه النظرية جتعل التمد2ُّ

 .قتصاديوليس على النظام اال ،نتماء الوطين والدولة الوطنيةد على االهنتينغتون يؤكِّ

عن  ال ميكن أن يكون بدياًل «نالتمّد»ا أن ْورون خخرون رَأريشارد فولك ومفكِّ

  .(33)(الوطن ـالدولة )

فاألمر يستدعي طرح  «نالتمدُّ»ن هذه النظرية قامت على حتليل مادة إوحيث 

ى اآلن يف العالقات الدولية هو أن قيام الدولة ما هو مطروح حّت األدلة املثبتة له. وكّل

الوطنية يقوم على أساس املصاحل الوطنية، واخلروج من هذا الوضع إىل وضع أساسه 

 على مبنى الوطنية.  وعمليًا قها نظريًاوتفّو يستلزم ترجيح هذه النظرية «نالتمدُّ»

قتصادية أخرى فالتأكيد على العامل الثقايف يف مقابل العوامل اال من جهٍة

فإذا كان العامل  .لحيتاج إىل الكثري من التأمُّ والسياسية والعسكرية أمٌر

لت ة قد ماالعسكري يف املاضي هو عامل فرز القوى املهيمنة فاليوم يبدو أن الكّف

واملعلومات عن مدى ما  ،قتصاديةومن بعدها القضايا اال ،صوب القضايا السياسية

ة قتصادي يف ترجيح كّفتتيحه من مصاحل. ثم إن القول بالتأثري الكبري للعامل اال

جتماع املاركسي والبنى ة ال يستلزم القبول بنظريات علم االخاّص القوى ضمن فرتٍة

 قتصادية. التحتية اال

بيونس يف مدرسة الصحافة يف السياسة الدولية قسم مدير ، يغربرايقول 

األرجنتني: على يف جامعة بالتا يف السياسية للشرق األوسط  اوأستاذ اجلغرافي ،يرسأ

وأن  ،من أن احلرب التجارية قد عفا عنها الزمن ،خالف ما ذهب إليه هنتينغتون

وجيربهم على  ،وجودها مينح الغرب القدرة على أن يفرض مصاحله على اآلخرين

لني إىل أن حرب القرن الواحد والعشرين ميكن أن يذهب كبار احمللِّ ،متثال هلااال

قتصادية. تها االتنشأ بسبب ما ستعيشه أمريكا من مشكالت يف طريق حتقيق قّو

ص حول أزمة الواليات املتحدة التخصُّ ودت التحليالت اليت أجراها ذووقد تعّد

 ،قتصاديةص يف كيفية احلفاظ على الزعامة االليكتشفوا أنها تتلّخ ،األمريكية

جتماعية العويصة اليت تواجهها. إن سحر الغرب هو يف واخلروج من املشكالت اال
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 ي ورفاهية. ماّد زدهاٍراوما ينتج عنه من  ،قتصاديقه االتفوُّ

 ،وأنه هو عامل التفوق احلضاري ،ق ثقايفإثباته للغرب من تفوُّا حاول وخالفًا مل

قتصادية جتعل الغرب يفرض سياساته من اإلقرار بأن املصاحل اال ًاّدُبال جيد هنتينغتون 

 . (34)قتصادية على الدول األخرىاال

ن والثقافة يتناسب عندنا واملعيار رغم أن التأكيد على مبدأ ومبنى التمّد

يف هذه التحليالت والقراءات. فبصرف  أن استعمال معايري أخرى وارٌد إاّل ،األيديولوجي

أن معيار التمدن والثقافة على حمدودية مساحته يف التعامل بني  إاّل ،النظر عن الواقع

أن انتشار املعلومات ودخول العامل ضمن  إاّل ،احلضارات يف املاضي ويف الوقت الراهن

من إمكانية  دَّرة يف جمال املعلومات َحاملتطّو اتكنولوجيواقع القرية الصغرية بفضل ال

ن والثقافة ضمن العالقات بني خمتلف ن من سيادة قاعدة التمّدومكَّ ،الدولة ةسيطر

املستقبل القريب. يقول الدكتور حممد علي إسالمي ُندوشن:  مدىاحلضارات على 

ليس  نكار، لكْنغري قابل لإل بني احلضارات أمٌر كون العامل سيعيش مواجهًة

دجل مجيع املشكالت ؤهنتينغتون أن يحاول التمدن واحلضارة هو منشأ هذا الصراع. 

ن واحلضارة فالتمّد .ن واحلضارة ومل ينظر إىل األسباب الواقعيةضمن قالب التمّد

ن التمدن واحلضارة إ :وبلغة السياسة .طر واملخطِّوليست هي املدبِّ ،جمرد أداة ووسيلة

قتصادية ص يف املصاحل االخخر يتلخَّ ٌكبينما هناك حمّر ،للصراع كواجهٍةيطرح 

 . (35)توسعية للمشروع الغربي الليرباليوال

با، اليابان، وكيسنجر أن قوة الدول اخلمس الكربى )أمريكا، أوريرى 

 .(36)قتصاد بال منازٍعستكون هي اال 2020واهلند( يف سنة  ا،روسي

اإلسالمي يف نظرية صراع احلضارات ـ ي سنفيشيوحتاد الكوـ احلديث عن اال3

ر العامل كما أن تصوُّ .احلضارتني تاعن عدم الفهم الصحيح خلصوصيات كل ناتٌج

ن وفق أفكارهم إىل ْوفون اجلدد يسَعفاملثقَّ .ر خاطئواحدة تصّو اإلسالمي على عقيدٍة

مع أخذ النقاط اإلجيابية  ،إسالمي ميتزج فيه القديم باملعاصر إجياد مركٍب

 هما. ْيلكَل

 ،يف هذا الصدد: مل يكن هنتينغتون على معرفة بالشرقإسالمي ندوشن ويقول 
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يف الشرق قد تقول خالف ما  هوحكم عليه وفق معايري غربية، هو مل يكن يعلم أن

قتصادية يف الدول ا ٍةفاحلديث عن قّووعليه  ،لصنيإىل اتعتقد. كذلك األمر بالنسبة 

 ًاوتوافق ًابل واقع احلال يف الدول العربية ال يعيش جتانس ،سابق ألوانه إلسالمية أمٌرا

 . (37)ألخرى كبري من دولٍة بل هناك اختالٌف ،يف هذا األمر ًاتاّم

فحني حديثه عن  .يف املعايري زدواجيٍةاهنتينغتون يف توصيفه للحضارات بيتعامل 

يسعى قدر اإلمكان  ،وبالذات عند تناوله للحضارة اإلسالمية ،احلضارة غري الغربية

يف هذه احلضارة،  موضوعّي ٌدْعد األيديولوجي واملذهيب على أنهما ُبْعستحضار الُبال

ويفرق  ،ية عن مشهد احلضارة الغربيةفّن وبطريقٍة ،يًاه يستبعد هذا املعيار كّللكّن

 . (38)بني الغرب وبني الديانة السائدة يف الغرب

لكساندر بلشوك: ال أعتقد أن احلديث عن الغربي والروسي حتت عنوان أيقول 

ألن الدين ليس العامل الوحيد يف صنع احلضارة، من  ؛صحيح احلضارة املسيحية أمٌر

 . (39)الغرب وروسيا :من دون أن ننسى رواج ثقافة اإلحلاد يف كلٍّ

ق، بينما َسوعلى نفس النَّ ،ه وحدة متكاثفةـ هذه النظرية جعلت الغرب كّل4

 وبعيدًا .لة الغربتختالف يف كاعلى وجود تباعد و هناك العديد من القرائن اليت تدّل

روبي عن السياسات وحتاد األعن اإلبهام الذي أحاط بنظرية هنتينغتون فخروج اال

نات الكتلة الغربية إىل ختالف بني مكّوالتباعد واال راألمريكية جيعل احتمال تطوُّ

 . بال منازٍع ًانقسامات سياسية واردا

إىل مكانة الثقافة الفارسية يف احلضارة  ْرِشـ كذلك فهنتينغتون مل ُي5

قني قد ذكروا فضل الثقافة اإليرانية اإلسالمية، يف حني جند أن كل الباحثني واحملّق

النظر عن كون  بغّض ،ودورها يف توسيع هذه احلضارة ،على احلضارة اإلسالمية

 . (40)ة الفارسية اليوم تأتي يف املرتبة الثانية ضمن اللغات احلضاريةاللغ

كبري يف نظرية  واليت غابت بشكٍل ،ـ تواجد روح التعاون بني احلضارات6

 .ة أدلة على نظريته يف تصادم وصراع احلضاراتهنتينغتون. وقد أورد هنتينغتون سّت

 .وإبهامًا بل زادته تعقيدًا ،عاءهت اّدأن تثب ْعليس فقط أن هذه األدلة مل تستِط لكْن

واحدة  حتول العامل إىل قريٍة لي مفاده: يف ظّلقد يطرح سؤال أّو :فعلى سبيل املثال
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ث عن صراع احلضارات؟ واملتبادر هو أن تطور شبكة املعلومات كيف ميكننا التحدُّ

ل من يقلِّ ،صغرية قريًةالعامل حبيث أصبح  ،ية كل احلدودمتخّط ،وانتشارها السريع

ث يف نظريته عن وامللفت أن هنتينغتون قد حتدَّ .إمكان صراع احلضارات وتصادمها

ث يف املقابل عن صدام احلضارات، وحتدَّ ،نات الداخلية للحضارةتقارب وتعاون املكّو

هي بينما األجدر أن تكون األسباب الداعية لتقارب احلضارة واماسكها من الداخل 

ودخوهلا يف حالة  ،ي إىل تقارب احلضارات مع بعضها البعضتؤّدنفسها األسباب اليت 

 من التناسق والتعاون. 

ضمن نظريته يف  ،وما طرحه الرئيس اإليراني السابق السيد حممد خاامي

 لنظرية هنتينغتون يف صراع احلضارات.  نقدًا ًامبدئّي ّدَعُي، «حوار احلضارات»

كيف  سياسي، وإاّل مشروٌع وـ الظاهر أن أصل نظرية صدام احلضارات ه7

بل  ؟!ر جتاهل هنتينغتون وإغفاله للعديد من التناقضات اليت صاحبت نظريتهنفسِّ

ما  فهل تغيري رأيه يف ؟!(41)ستمرار احلضارة اإلسالميةار تغيري رأيه حول كيف نفسِّ

 ملموسة وشواهد واقعية؟!  اإلسالم كان وراءه أدلٌة خيّص

حتاد أمريكا كانت وراء تسريع سقوط االقني أن احملقِّ بعُضيعتقد 

د يف أمريكا ُد اجُلنيفوقد كانت خمطئة يف ذلك، فنقاشات املثقِّ ،السوفياتي

لتجذب  ؛موهوم كشفت عن أن أمريكا حتتاج حلفظ منظومتها وسياستها إىل عدوٍّ

سوق  وتفتح من خالله ،لها يف دول العامل الثالثوتعلق عليه تدخُّ ،باوإليها اليابان وأور

 هلا.  ضروريًا ل أمرًاوهذا يشكِّ .األسلحة

ووضعت يف حرج  ،مهمة أمريكا امتيازاٍتفقدت حتاد السوفياتي بسقوط اال

ية يف اجلملة للحضارة الغربية سخرى. إن معارضة اإلسالم والكنفوشيوأاعة صنع فّز

حتاد بني اإلسالم اهذه النظرية عن  حديث . لكّنمن دون أدنى شكٍّ وارٌد

غماتية. فبعد اأيديولوجية بر من كونه قراءًة الغرب ال خيلو ية ضّدسوالكنفوشيو

تني له، فقد باتوا يعملون م من عدواة القّوحتاد السوفياتي بدأ الغرب يضخِّانهيار اال

ما هو أمريكي  كّلوويعطونها صبغة عدائية للغرب  ،على نشر إيران فوبيا

 ،عكر، وهو املنطق الذي سيجعل الدول العربيةيف املاء ال اادوطى يصحّت ،همائوحلفا
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من ميزانيتها يف شراء  كبريًا فتجعل قسطًا ،تقرع طبول احلرب ،اخلليجيةوباألخّص 

 ه. ْياألسلحة، وبهذا تفتح سوق األسلحة أمام الغرب وأمريكا على مصراَع

ث عن أن عدد تعاظم مقابلة اإلسالم للغرب حتدَّ لىهنتينغتون ع ولكي يستدّل

 .ليصل عددها إىل مخسني دولة ،كان فقط أربعة دول 1920لدول اإلسالمية سنة ا

 عن التوجيه السياسي.  وينّم ،وهذا الكالم ال خيلو من املغالطة

 ،املوهوم اجلديد وبهذا تكون أمريكا قد جنحت يف حتديد مالمح العدّو 

إىل سقوط  ،الثانيةكما قال جرنوت روتر: لقد كانت مرحلة نهاية احلرب العاملية 

حنن من مجلة الصاحلني  :. فالقاعدة كانتًاجّد بسيطًة ،شرتاكياحللف اال

النحو كان ينظر الغرب  ان. وبهذوهم اآلخر واألشرار واألعداء دائمًا ،واألخيار

شرتاكي للغرب وبالعكس كان ينظر الشرق اال ،شرتاكيالرأمسالي للشرق اال

املفرتض، لكن مع  بح من السهل حتديد العدّوويف مثل هذا الوضع يص .الرأمسالي

حلق العيب بصورة هذا العدو املفرتض.  1990ـ  1989سقوط احللف الشرقي سنة 

فحني هجم صدام حسني على الكويت أصبحت مصادر النفط للغرب يف موقع تهديد، 

وأنه بذلك  ،تفاقايعتقد أن دخول صدام للكويت كان مبحض  مل يكن أحٌدو

ى اإلمام اخلميين ن، فحّتاجلديد للعامل املتمدِّ م اإلسالم على أنه العدّوامكن من تقدي

وبهذه  .العدائي املشحون مل يكن يستطيع أن خيلق هذا اجلّو ًادودل الذي كان خصمًا

 . (42)املفرتض اجلديد جالء وجه العدّو الطريقة مّت

حيث أصبحت  ،سالمقة للغرب إىل اإلب روتر من هنا نشأت النظرة الضيَِّسوحَب

 . (43)ف واإلرهابتضعه يف خانة التطرُّ

ل الدميوقراطي يف أواخر التحّو ،املوجة الثالثة»ب قول مرتجم كتاب ْسوَح

 فعاًل احملطات اليت كان فيها هنتينغتون يف صدد التحقيق هذهف «القرن العشرين

ه فهو ث حتت ضغط مصاحل بلداإلشادة والقراءة، أما يف القسم الذي يتحدَّ تستحّق

ل. ه حتتاج للنقاش والكثري من التأمُّؤوبذلك فآرا ،قًاومل يكن حمقِّ ،كان سياسيًا

حتاد وحدة ابا وحتاد أمريكا الشمالية وأورافهو خيلص إىل أن مصاحل الغرب تقتضي 

 ،ها ليست دميوقراطيةأخرى هو يقول بأن الدول اإلسالمية كّل املصري. ومن جهٍة
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 ًابالقدر الذي تتوافق الدميوقراطية واإلسالم نظرّي»ويقول:  ،إلسالمإىل اويرجع السبب 

 . (44)«ًان عملّيان وال يتوافقابقدر ما يتباعد

 ،با تعمل على التقرب أكثر فأكثر من سياسة إيران اإلسالموامللفت أن أور

با ال تعدو كونها ووالظاهر أن إقدامات أور .«حوار احلضارات»سألة مب وتبدي ترحيبًا

وهي التأثري  ،من هنا ميكننا الرجوع إىل مسألة أساسية يف هذا البحث .سياسية

 بتأثري املسائل الثقافية.  مقارنًة ،قتصادية والسياسيةالقوي لألمور اال

حيث  ،قنيقد خالفه العديد من احملقِّأّنه  دة هلذه الفرضيةمن الشواهد املؤيِّو

 رًاشر أحباث هنتينغتون، وإمنا كان مقّرتمنذ البداية أن تن رًادوا أنه مل يكن مقّرأكَّ

لينظم سياسته اخلارجية ووظائفه  ؛أن تنقل وجهات النظر تلك إىل البنتاغون

 نشر هذه النظرية خارج البنتاغون. ويظّن مّت ألسباٍب العسكرية وفق نقاطها. لكْن

عل موضوع احلضارة جيريد أن يال  ،أمريكا وباألخّص ،قون أن الغربهؤالء احملّق

د. وقد غري جّي د نفسه يف وضٍعجيحبيث  ،يف القضايا املستقبلية املقلقة هلا سببًا

حضاري فإن امازج احلضارات  نصحوا أمريكا بأنها إذا كانت ترسم احلدود مبنظاٍر

حدة. إىل واليات غري مّت ل الواليات املتحدة سريعًااملختلفة داخل احلضارة الواحدة سيحّو

ة تقوية حلف الناتو ون أمريكا وينصحونها بأن جتعل مهّمعهناك خخرون يشجِّ لكْن

 . (45)ضمن أولوياتها

ته حلفظ مصاحل الواليات املتحدة األمريكية يف مرحلة هنتينغتون يف خّطحدَّد 

 ق أمريكا، العمل على منع ظهور أّيما بعد احلرب الباردة ثالث نقاط مصريية: تفّو

 وحفظ مصاحل الواليات املتحدة يف دول العامل الثالث.  ،ة يف خسياقّو

 ،فخالصته أن ماهية نظرية هنتينغتون سياسية وإذا كان هذا النقد صائبًا

وبالطبع هذا النقد بهذا اللحاظ  (.ثقافية )مرتبطة باحلضارةـ عى اّدكما ـ  توليس

ا ودوافعه وراء عن كاتبه بعيدًا ،وليس إىل نفس النظرية ،إىل نزاهة الكاتب ناظٌر

 الكتابة. 

رين لنظرية تسليط الضوء على انتقادات بعض املفكِّ ـ يف هذه النقطة سيتّم8

 صراع احلضارات: 
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على املستوى  :اًلأّو :ة أموربرجينسكي يف انتقاده آلراء هنتينغتون عّدذكر ـ أ

اليت تعاني منها دة د الثغرات املتعّدالفكري انطلق بتشريح مستوى الثقافة الغربية، فعدَّ

لتفات هنتينغتون إىل انقده على عدم  كما صّب .وعدم قابليتها للرأب ،الثقافة الغربية

حتكم  وهي ،ب رأيه الالئكيُةْسوَح .نفصال وعدم التماسك داخل الثقافة الغربيةاال

د من هنا فما يهدِّ .حتمل يف أحشائها عوامل تدمري احلضارة الغربية ،نصف الغرب

وليس التصادم  ،هو العلمانية اجلاحمة ،وجيعلها يف معرضية اخلطر ،ريكيةالقوة األم

باحلضارات األخرى، فالعلمانية على وضعها احلالي ليست يف مستوى أن تكون 

هو على  أّي حالويضمن حقوقه، وعلى  ،ية اإلنساناألساس الذي يهيكل لنا حّر

 . (46)ضاراتدنى اختالف مع نظرية صراع احلأاملستوى السياسي ال جيد 

 جامعة جونز هوبكينزيف األستاذ احملاضر  ،فؤاد العجمي انتقدـ ب 

بالنسبة للحاظ الفكري  .فكري وخخر ؛سياسي هذه النظرية بلحاٍظ ،األمريكية

ة ومركزية الدولة الوطنية يف اجملتمعات ز العجمي انتقاده حول جعله حملورية القّوركَّ

ر الدولة ْوبه من إقدام هنتينغتون على التغافل عن َداحلالية. وقد أبدى العجمي تعجُّ

أبدى استياءه من تصرحيات هنتينغتون حول األصولية  ومصاحل املواطنني، كما

 .كبري من املبالغة ٍرْدوأنها تنطوي على َق ،فيها سوى دعاية ْدِجحيث مل َي ،اإلسالمية

: إن قائاًل ،اإلسالمراته حول يف حتليله السياسي لنظرية هنتينغتون انتقد تصّوو

ام حسني يف حرب اخلليج الفارسي. فالدولة تصرحياته استوحاها من شعارات صّد

حترِّكها و ،بل الدولة هي اليت تسيطر على احلضارة ،ليست حتت سيطرة احلضارة

 . (47)وفق أجندتها اخلاّصة

بفضل اإلرث العلماني  ؛ل إىل دولة هندوسيةاهلند لن تتحّو»ر مقولته: ويكرِّ

 . «اهلندي

له  ، يف مقاٍلةورفمعاون وزير خارجية سنغا ،كيشور حمبوبانيناقش ـ ج 

 «مه الغرب من بقية العامل؟خماطر احنطاط الغرب، ماذا ميكن أن يتعلَّ» :بعنوان

 . (48)ة صدام احلضارات على املستوى الفكري والسياسينظرّي

على تقارب  يران دلياًلإلخذنا بيع الصني السالح يقول حمبوباني: إذا اّت
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لمملكة ية فسيكون بيع أمريكا السالح لساحلضارتني اإلسالمية والكنفوشيو

ب اعتقاده َسسالمية واملسيحية! وحَبعلى تقارب بني احلضارة اإل لعربية السعودية دلياًلا

 ية. ابية ال ختلو من أخرى سلبجيإ فاحلضارة الغربية كما تشمل أمورًا

أن  ،له بالصحيفة اهلندوسية يف مقاٍل ،الكاتب اهلندي ،سودانشو رانادرأى ـ د 

 .لسياسات املصاحل األمريكية يف اهلند ٍرنظرية تصادم احلضارات ليست سوى مرّب

دؤوب  أصبحت يف عمٍل ،حتاد السوفياتيوبعد انهيار اال ،ويقول بهذا الصدد: أمريكا

وبعد أن تعرض بالنقد  .كاتها اخلارجيةق عليه حتّرّلمي خخر تعْهَو حول اخرتاع عدّو

وما تقوم عليه من  ،ر جتاه هذه النظريةَذه إىل ضرورة إعمال احَلهلذه النظرية نبَّ

 . (49)لَييه من احِلوما تغّط ،ف والكذبْيوتنطوي عليه من الزَّ ،املغالطات

إن اليابان قد » :«صدام احلضارات»يف نقده لنظرية  ،يستنيهاراإشينتارو قال ـ هـ 

 .(50)«رجعت إىل أحضان خسيا

بصدد البحث حول  أنا لسُت»يف انتقاده هلذه النظرية:  ،أمحد صدريقال ـ و 

املسألة تكمن يف أن هنتينغتون قد استعمل احلضارة  استعمال مفهوم احلضارة، لكّن

أن احلضارة  وظّن ،غري علمي بشكٍل «املثال»غري صحيح، فهو استعمل  ًىيف معن

ب الدكتور ْسَحفص ببعضها البعض الدوائر! وأنها ترتبَّ ،لديها شعوٌر ،كاإلنسان

انتقائي، فحيث  هنتينغتون يف معاجلته ألحداث العامل ووقائعه بأسلوٍبتعامل صدري 

جيب العمل  ية، لكْنأهّم ة مناطق من العامل ليست له أّيباح يف عّدن دم املسلمني ُيإ

 .(51)«إىل صدام بني احلضارات ى ال ننجّرحّتعلى ضبط النفس 

ن العامل العربي إر الفلسطيين إدوارد سعيد حول هذه النظرية: املفكِّقال ـ ز 

مضى  وقٍت أكثر من أّي وهو حاضٌر ،على عتبة إجراء صلح مع الكيان اإلسرائيلي

أمريكا وإسرائيل. هلذا فالعصر القادم هو عصر  :من داخل دائرة القرار عند كلٍّ

ر عن ناقص. فحقيقة الواقع أنه معبِّ وهو بطبيعة احلال صلٌح ،الصلح الوشيك

 . (52)ر فيهااليت لن يكون اإلسالم وحده املتضرِّ ،العلمانية

نهاية احلرب  ـ1مات نظرية هنتينغتون )السيد حسني نصر مقوِّبعد أن بيَّن ـ ح 

صراع  ـ4 ؛إحياء القومية يف قالب احلضارة ـ3 ؛تقويض القومية ـ2 ؛األيديولوجية
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ذاتي  كامل( قال: ليس هناك سبٌب بسبب وجود حضارة مسيطرة بشكٍل ؛احلضارة

يدعو إىل صراع احلضارات، فاألصول املشرتكة بني احلضارات التقليدية كثرية، 

س بصراع ن يتلّبال جيب إعطاء اجملال أل لذافاملستقبل هو للمؤمنني باهلل، 

 . (53)احلضارات

ومن  .دته معاداة اإلسالمْمسياسي ُع حاٌدّتاب السيد حسني نصر هناك ْسوَح

ض له املسلمني من قتل وحرب جتاه ما يتعرَّ عدم حتريك الغرب ساكنًا :األمثلة عليه

 .البوسنة والشيشان وبروناي :من إبادة يف كلٍّ

وإجياد طريق للتفاهم  ،الغرب واإلسالمومن اقرتاحاته لرفع سوء التفاهم بني 

 والتسوية: 

 اإلسالم يف الغرب.  ـ إيقاف احلمالت الدعائية ضّد1

ـ االبتعاد عن الفرضيات املسبقة اليت تدعي أن على كل احلضارات أن تتبع 2

 واليت مل تبدأ إال مع عصر النهضة.  ،خطى احلضارة العلمانية الغربية

 يف املستعمرات(.  باألخّصوالتبشريي )ـ مسألة النشاط اإلعالمي 3

 ـ العمل على تقريب وجهات النظر الدينية لكال الطرفني. 4

وإعادة دراسة  ،العالقات بني اإلسالم والغرب ما خيّص ـ إجالء الغموض يف5

 . (54)دف والتشدُّالتطرُّوكاألصولية  ،ااملفردات الساخنة

ع ضمن هذا َبض هلا بالتَّنتعرَّنتقادات هلذه النظرية سوف بالنسبة لبقية االو

 البحث. 

كثرت فيه  خذت مسلكًان هذه النظرية اّتإ :يف اجلملة ميكننا القول لكْن

مات األولية سواء على مستوى املنهج أو على مستوى املقّد ،شتباهاتهااو اخطاؤهأ

 من املغالطات وما شاكلها.  ُلْخاليت مل َت ،والشواهد التارخيية

 

  ــــــ احلضاراتـ نظرية حوار 2

هت بشكل مباشر أوغري مباشر لنظرية صدام جِّنتقادات اليت ُوة االباعتبار شّد

 .على النظريات املقابلة طًااحلضارات فإن الضوء صار مسّل
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إحدى هذه النظريات النظرية اليت طرحها الرئيس اإليراني السابق السيد و

قوبلت بالرتحيب بني العديد  وهي نظريٌة .«حوار احلضارات» :حممد خاامي حتت عنوان

ب قول توينيب: إن دينامية َسوبني أوساط واسعة من اجملتمع الدولي. وحَب ،من الدول

ال واحلوار املفتوح والتبادل الثقايف يكون عامل احلضارة من خالل التواصل الفّع

 .حنطاطهلا من اال ومانعًا ،حتصني هذه احلضارة

سألة حوار احلضارات سبق أن طرحها العديد من ومن اجلدير بالذكر أن م

 رين: املفكِّ

جتماعي ار ومنّظ ،ر إيراني معاصر بارزمفكِّوهو  ،داريوش شايغان حاولـ 1

وقد  .سيويةيف اهتماماته بني الفلسفة الغربية واآل التوفيَق ،يف الفلسفة املقارنة خمتّص

ملكي،  احلضارات مبرسوٍمملركز اإليراني لدراسة توىل مسؤولية تأسيس وتسيري ا

 ،سيويةتعريف اجملتمع اإليراني باحلضارات الشرقية واآل كان هدف هذا املركزو

: حتت عنوان ومصر. ويف هذا اإلطار عقد املركز ندوًة ،الصني، اليابان، اهلند :مثل

 .(55)«؟هل هيمنة أسس الفكر الغربي تفتح اجملال للحوار بني احلضارات»

محل و ،ه غارودي نظريته يف حوار احلضاراتيطرح روج تقريبًا قبل عقدينوـ 2

كما سلط الضوء على النقاط السلبية  ،إىل إجياد أرضية لتفاهم األمم اتها دعوًةيف طّي

فغارودي  .ط على العامليف جهة سعيها للهيمنة والتسلُّ خصوصًاو ،يف احلضارة الغربية

وهي بذلك تسري حنو  ،للبشرية مل يكن يرى يف الغرب سوى عنصر ختريب وإبادة

 . (56)فها ونهايتها يف مزبلة التاريختح

وعلى العموم فالسيد خاامي يف مقابلته لنظرية صراع احلضارات ابتدأ نظريته 

ال يف أن حترز اجلمهورية فّع وكان له دوٌر ،وبعد ذلك حوار احلضارات ،حبوار الدول

 .مرموقة على مستوى املنتدى الدولي اإلسالمية اإليرانية مكانًة

ما  ستجابة لإلنسانية يفاالسيد خاامي يف إحدى املقابالت أن احلضارة هي رأى 

عاته. حتياجات البشر وتطلُّاالوجود والعامل واإلنسان، وهي بذلك تكشف عن  خيّص

 حني دية يفن عن زمانهم، فالعامل يسري حنو نظام التعّدورن أن ساسة أمريكا متأخِّبيَّو

 .(57)ن لفرضة هيمنة النظام الواحدْوهم ال زالوا يسَع
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إىل عقالنية املفاهيم  ،CNNيف مقابلته املشهورة مع تلفزيون  ،السيد خااميدعا 

حاجز عدم الثقة بني إيران وأمريكا  ةوإىل ضرورة إزال ،ل عقالنية الوسائل واآللياتَدَب

من طرف الربملان  اًلالسيد خاامي أّوي نظرية وخطاب تلّق وقد مّت .(58)تدرجيي بشكٍل

تت اجلمعية العامة ثم من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة، حيث صوَّ ،بيواألور

ذلك  ىلتتبّن ،باالتفاق على اقرتاحات خاامي هـ.ش13/8/77 :مم املتحدة بتاريخلأل

 . (59)«حوار احلضارات»م عام 2001وجتعل من عام  ،األمم املتحدة

عن  وهو عبارٌة ،«بيم موج»كتابه  1993 حممد خاامي يف سنةالسيد أصدر 

راءه وحتليالته حول تأثري احلضارات بعضها ببعض خمخس مقاالت، حيث أبدى فيه 

ثم  ،تنمو وتزدهر ثّم ،ا كتبه خبصوص احلضارة: احلضارة تولدومّم .وأزمة الغرب

احلضارة الغربية هي الغالبة.  ّدَعلتموت يف األخري. واليوم ُت ؛حندارامشي حنو اال

إذا كانت العالقة بني حضارتني منقطعة  إاّل ،ر بعضها ببعٍضواحلضارات تتفاعل وتتأّث

. يف ميالد احلضارة وتصاعدها واحندارها يوجد عامالن رئيسان يهيمنان تاّم بشكٍل

اجات د احتيجتّد :والثاني ؛حركة ودينامية العقل البشري: األّولعلى باقي العوامل: 

عند  :األوىلتني: حضارة تضع اإلنسانية يف وسط األزمة مّر احلياة البشرية. وكّل

 . (60)عند احنطاطها :والثانية ؛والدتها

أزمة يف الفكر ويف مجيع شؤون  ،خانقة الغرب اآلن أزمًةيواجه ب خاامي ْسوَح

حضارة، لذلك فالقول بشيخوخة احلضارة  ال يستهان به ألّي احلياة. فأربعة قرون عمٌر

 .غري مبالغ فيه الغربية وصٌف

على احتضار احلضارة  ٌرحول ما إذا كانت األزمة احلالية هي مؤشِّ ويف سؤاٍل

فالغرب قد أخذ التدابري الالزمة  .ن بذلك قطعًا: ال ميكننا التكهُّالغربية؟ أجاب قائاًل

كاته يف أوائل القرن حتّر تدابري تشبه كثريًا وهي ،يف املرحلة الراهنة لتفادي السقوط

ب جتربته يف التصدي لألزمة السابقة هو اآلن يعمل على تبديل ْسفَح .املنصرم

ى يضمن لنفسه النجاة من اهللكة. فالنظام الدولي حّت ؛ستعمار القديم بآخر حديثاال

هو  ،الدعاية لهوتقوم حبمايته و ،مه الواليات املتحدة األمريكيةاجلديد الذي تتزعَّ

ستكبار العاملي بزعامة فاال .وقالب جديد يف حّلٍة لكْن ،ستعمار القديمنفسه اال
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والتغرير  ،أمريكا يسعى إىل استغالل الظرف التارخيي والبشري لنشر هيمنته

ن منه هو أن هيمنته وسلطته القذرة مبظهر املصلح، والقدر املتيّق مظهرًا ،بالعامل

 . (61)مرحلة الشيخوخة احلضارة الغربية تقطع

ختالفها عن األزمة او ،«األزمة وجمتمعنا الثوري»وانتقل بعد ذلك إىل مبحث 

يف خروجنا من التبعية  فالسبب الرئيس هو أن ثورتنا كانت عاماًل .اليت يواجهها الغرب

ل البنية ميثِّ: وجه سياسي )ولاألّوب رأي خاامي له وجهان: ْسفالغرب َح .ن الغربيللتمدُّ

 (.ل البنية التحتية هلذه احلضارةوميثِّ)وجه فكري  :واآلخر ؛لفوقية للحضارة الغربية(ا

العسكري وقتصادي االو ه على املستوى السياسيأن الغرب شاخ، لكّن فصحيٌح

وكذلك بلحاظ قدرته على مستوى الدعاية  ،جتماعي وإمكانات العيشاالو

نافذ. ومن هنا فنحن أمام خصم  هائلة وحضوٍر زال حيظى بقدراٍت ال ،والتحريض

أو كما ميكن  ،أو حياة فصراعنا مع الغرب يف هذا اجملال هو صراع موٍت. عنيد

لسيادته  بنا على الغرب وانتصارنا عليه يعين سحقًاالتعبري عنه صراع وجود، فتغّل

ستفادة من جتارب د ضرورة االقتصادية. ومن املؤكَّالسياسية والفكرية والثقافية واال

من  ال ُبدَّمن هنا ومع ترك األمور السلبية فيها،  ،ن الغربي احلاضربتكارات التمدُّاو

 . (62)مة حلضارتهونظرة متفحصة للجوانب املقّو ،معرفة صحيحة بالغرب

ف على وحدة التحليل يف هذا املقام، حبيث إذا ضروري التعرُّكان من المن هنا 

فآنذاك  املتقدِّم،باملعنى العام، كما هو التفسري  «نالتمّد»كانت وحدة التحليل 

قتصادي االو اجلانب السياسي :من ق الغربي يف كلٍّميكن احلديث عن التفّو

ث عن توجهها حنو من التحّد ال ُبدَّويف نفس الوقت  ،جتماعيالعسكري واالو

رية تلك اجلوانب هي املنظومة الفك ية لكّلتألن البنية التح ؛حنطاط واألفولاال

 .وهي سائرة حنو الزوال ،والثقافية

ألن أولوية العامل الثقايف  ؛عن الواقع ن هذا التحليل بعيٌدإي ب ظّنْسَح لكْن

من  ال ُبدَّأخرى  من جهٍةوانب، و)عند املسلمني( ال يالزمها التأثري الكبري يف باقي اجل

 ؛«اخلصم العنيد» :ْيال تنسجم ومقولَت «نحوار التمّد» ة يف مالحظة كون نظريةالدّق

كما ال تتناسب ومقولة االستعمار اجلديد لدول  ،بني احلضارتني «صراع الوجود»و
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ر والتكامل ضمن إلمكان أن تكون خضعت للتطّو ؛العامل الثالث من طرف الغرب

 الفرتات التارخيية املختلفة. 

أن اجملتمع الذي يطمح يف صنع ، يف نقده للحضارة الغربية ،خااميويرى 

أن يكون لديه طاقات ودوافع ذاتية. يف أوائل العصر احلديث كانت عني  ال ُبدَّ رٍةحضا

باملنافع  ءوعامل ملي ،ات، بالسالمةبامللّذ ءاإلنسان الغربي تطمح إىل مستقبل زاهر ملي

بعد  عتماد على احلضارة اجلديدة يومًاالظاهر أنه صار يفقد الثقة يف اال املادية، لكّن

خارج حدوده  مزريًا يوم. املشكل احلالي يكمن يف أن الغرب أصبح يعيش وضعًا

ستعمار تربز حقدها طهدة من االضحيث أصبحت الشعوب امل ،اجلغرافية والوطنية

يف أن  ها منه. وعلى العموم هذه احلضارة مبا هلا وما عليها ليست أبدية. وال نشّكورونف

هو يف انتظار اإلنسانية. والسؤال املهم  ،الوضع احلالي النظر عما عليه بغّض ،املستقبل

 .(63)؟يف رسم خطوط مستقبل البشرية هل أمامنا مبا حنن عليه فرصٌة :هو

وذلك قبل أن يصبح رئيس  ،اجلامعةيف لقد طرح خاامي سؤاله ذاك على طلبته 

من خالل  هذا السؤال لن يكون إاّل عناجلواب  اإلسالمية اإليرانية، وكأّن اجلمهورية

ي هذا املنصب الرئاسي، فوحده العمل يف هذا املنصب هو الذي يتناسب وطرح توّل

 ويفتح اجملال لطرحها على الصعيد العاملي.  ،نظرية حوار احلضارة

 ،له أمام اجلمعية العامة يف األمم املتحدة يف خطاٍب ،الرئيس خااميلقد أبدى 

ه يف أن تكون األلفية اجلديدة لؤتفا ،وضمن طرحه لنظريته يف حوار احلضارات

من خالل فتح  ،يةفرصة أمام العامل لكي يعيش يف كنف العدالة والتصاحل واحلّر

قال: إن القرن العشرين قرن احلروب  .اجملال أمام احلوار ومساع احلضارات

رت الثقافة والفكر خلدمة املصاحل السياسية ولألسف فقد سّي ،والتجاوزات

لنضع يدنا يف يد بعضنا وجنعل السياسة يف خدمة الثقافة قتصادية. تعالوا واال

وأن جنعل  ،لغة الفكر ،والفكر، تعالوا لكي نغلب يف القرن اجلديد لغة الثقافة

 أحناء العامل.  نا نشر السالم واألمن يف كّلهمَّ

ية ازدهار العديد من احلضارات العظيمة. وإن نلقد شهد تاريخ احلضارة اإلنسا

 ودافٌع ،رهاحلركتها وتطّو بعضها ضامٌناحلضارات مع ي وتعارف التنوع احلضار
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يف ضعفها  سبٌب عن بعضهافرتاقها وتباعدها اكما أن  ،تها حنو التكامللقّو

. رياضي تكمن يف أن حاصل مجع عددين ال يساوي صفرًا ها، فاملسألة بشكٍلئنزوااو

كما  ،لرومية واإلسالميةباحلضارات اليونانية وا وقد تأثرت احلضارة الغربية كثريًا

ملبدئية التفاعل احلضاري،  ؛حبضارات أخرى تأن احلضارة اإلسالمية قد تأثر

أخرى فإن عملية احلوار  ط على حضارٍةالتسلُّ وبطبيعة احلال فإذا كان مسلك حضارٍة

 عليها. اإلجهاز تقويضها و يتّم

الشكل من خالل مقارنة نظرية احلوار بنظرية الصدام وميكن توضيح 

 : (64)التالي

 احلوار 

 من مواضع متساوية(؛  على املساواة )احلوار انطالقًا ـ مبيّن1

 ع الثقايف أساس التعاون؛ ـ التنّو2

 عملية احلوار؛  ءـ مالحظة النقاط املشرتكة لبد3

 ـ البحث عن احملبة والتعاون والتواصل؛ 4

 ـ عازم على إجياد التفاهم املشرتك والوعي األصيل؛ 5

 ـ إجياد سبل الثقة بني األطراف؛ 6

 ـ يتطلب التسامح واملشورة؛ 7

 ـ الشفافية للتعاون والبناء؛ 8

 لكل أطراف احلوار؛  ـ يكون مفيدًا9

 ب العقلنة والنقد واألخالق؛ ـ يتطّل10

 يف تبادل األفكار ووجهات النظر؛  ـ أصحاب النظر والعلماء دائمًا11

 احلوار؛ ـ ترسيخ أسس احلضارة عن طريق 12

 سرتاتيجية هي الصلح العادل والدائم؛ ـ اال13

 الصراع

 على الالمساواة والتمييز؛  ـ مبنٍت1

 يف إجياد التصادم؛  ع سبٌبـ التنّو2
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 التصادم؛  ءقصد بدب ؛ختالفـ تسليط الضوء أكثر على نقاط اال3

 ط واهليمنة؛ التسّلوب للعداوة ـ متعّق4

 ؛ ئغلط وسّي ب لتفسري األمور بشكٍلـ متعّق5

 ـ إجياد حاجز عدم الثقة؛ 6

 ـ يشتمل على اخلشونة والتهديد؛ 7

 لغرض إجياد العقبات والدمار؛  ؛ـ خيفي األمور8

 األطراف؛  ـ إما جناح طرف أو خسارة كّل9

 على اخلوف واإلقصاء؛  ـ مبيّن10

 تهامات وممارسة العنف؛ ـ املتحاربون واملتصارعون يف تبادل اال11

 ن واألخالق؛ لطبيعة وماهية التمّد ٍغْلـ ُم12

 نهاية؛  سرتاتيجية حرب بالاـ 13

بلحاظ  ،نظرية أخرى إن مقرتحات نظرية حوار احلضارات شأنها شأن أّي

 .جيابية وحمدودية املنافعإاشتماهلا على نقاط 

 شارة إىل التالي: ميكننا اإل «حوار احلضارات»من مجلة مستلزمات نظرية و

فهي مل  ،زالت يف مراحلها األوىل ال «حوار احلضارات»هذه النظرية  ـ بدءًا1

 لذاومشخصة املرتكزات واألسس.  ،ة متماسكةتاّم تكون نظريًةل ُدْعتصل َب

فوجود  ؛فتصويت اجلمعية العامة لألمم املتحدة على هذا الطرح إمنا هو بداية املشوار

وليس  ،قرتاح وحّلاد هو جمّرلعل طرح خاامي وضروري.  اقرتاحات وطرح حلول أمٌر

 وما ستكون عليه العالقات بني اجملتمع الدولي.  ،للوضع اآلتي ًاعتوقُّ

فرتاضات االل جمموعة من لتقبُّ مستلزٌم «احلوار»ل فكرة ويف اجلملة تقبُّ

ال  «احلوار» فإن نظرته ملسألة كان يرى نفسه وحده على احلّق ْنَمونة. عيَّاملألسس او

وأن احلضارات  ،ديةكان يؤمن بالتعّد ْنَم خبالف، تعدو أن تكون نظرته صوريًة

. مأخذ اجلّد «حوار احلضارات»فإنه يتخذ أمر  ،من احلقيقة األخرى املك قسطًا

إلقناع اآلخرين  د أسلوٍبميكن النظر إليه على أنه جمّر ال «احلوار»اقرتاح ف

 وتشجيعهم. 
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إذا كانت وحدة التحليل هي  :«صدام احلضارات»يف نظرية  ـ كما قلنا سابقًا2

ن هذه النظرية )أو الطرح( قد إعلى سبيل املثال: وة. خاّص ًان فهذا يستلزم نقاطالتمّد

قتصادية )على شكل حضارة( هلا تأثري أكرب من األمور اال تقبل بكون األمور الثقافية

 «املصاحل الوطنية»فيف مفهوم خت :تها األخرىاالسياسية والعسكرية. ومن مستلزمو

العراق والكويت وإيران  :حتى تتمكن دول مثل ،البلد(ـ والوحدة الوطنية )األمة 

 ومصر أن تظهر يف مظهر احلضارة. 

لتفعيل النشاطات  تومانمليار  1يرى البعض أن اقرتاح مجهورية إيران ختصيص 

ألن احلوار املطلوب هو بني  ؛ليس عمليًا «حوار احلضارات»املرتبطة بقضية 

 .(65)وليس بني الدول ،«احلضارات»

أو حوار األديان واملذاهب،  ،املقصود حبوار احلضارات ليس هو حوار الدول

ن حوار احلضارات هو إ :مقومات الثقافة، بل ال نستطيع القول رغم كون األديان أهّم

فاحلوار  .واخلارجية للمجتمعل البنية الداخلية ألن الثقافة تشّك ؛عني حوار الثقافات

ألن  ؛من التكامل والتعايش بني األديان بني احلضارات يف واقع احلال هو أعلى مستوًى

 يات الدينية. وإلثبات حقوق األقّل ،حوار األديان هو فقط يف حدود األديان

قرتاح هذه النظرية من جانب رئيس اجلمهورية اإليرانية هو يف جمال تقوية اـ 3

وباحملصلة هو أسلوب ألثقفة  ،نفراج يف السياسة اخلارجيةاعاملي، وإجياد األمن ال

با هلذه النظرية والدفاع عنها فقط ول أورالسياسة الداخلية واخلارجية، وقد يكون تقّب

 ة. كيون من نظريات مضاّديرون األمرلكونها تقع يف مقابل ما طرحه املفّك

ري إجياد ثقافة احلوار والتسامح ـ من الشروط العملية لتفعيل احلوار احلضا4

قبل يو ،ل األطراف املختلفة يف البلد الواحد إىل طاولة احلوارداخل البلد، فما مل تتحّو

فإن مطلب احلوار بني  هو نفسه،يفتقده  من احلّق قسطًا معلى أن هل ينآلخرا أحدها

 يات املدينة األفالطونية. إيران اإلسالم والبلدان األخرى سيبقى من متمّن

ويف هذا  .«املصاحل الوطنية للحكومة اإلسالمية»حنن يف حاجة إىل تعريف 

بوا وأن يغلِّ ،الصدد على أحزاب اليمني وأحزاب اليسار أن جيتمعوا حول طاولة احلوار

ميكن أن  «حوار احلضارات»فنظرية  .املصلحة الوطنية على املصاحل احلزبية والفئوية
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أن جتربة عشرين سنة من عمر الثورة مل تشهد  حنو احلوار الداخلي، إاّل فعًاتكون دا

سرتاتيجية لشرح املصاحل الوطنية داخل احلكومة اإلسالمية اعلى مستوى وضع  رًاتطّو

 ق إيران يف السياسة الداخلية واخلارجية وجناحها يستدعي تأمني سنٍدإن تفّو .اإليرانية

 وطنية.  يث يصبح ثقافًةوبلورته حب ،سرتاتيجيا فكرّي

نات الداخلية حول املصاحل لتفاف املكّوامن مستلزمات التفاهم بني احلضارات 

لألسف  لكْن .أعّم مصاحل األمة اإلسالمية بشكٍل أو ،أو مصاحل الدولة ،الوطنية

قه على حتّق ٌربل ليس هناك مؤشِّ ،ق هذا األمر يف جمتمعنابوادر لتحقُّ ليست هناك أّي

الغيارى على  . فاالستعداد للحوار يفرض على كّلعلى األقّل املستقبل القريب يف

هم وأن جيعلوا همَّ ،ختالفاتهم ونزاعاتهماصوا من مستوى احلضارة اإلسالمية أن يقلِّ

ويرفعوا من حجم  ،يف خدمة هذه احلضارة اليت تصّب ،على القضايا املشرتكة

 مات العضوية للحوار. املقّو

يؤمن بشرعية اإلسالم  ْنبالنسبة مَل «احلوار»من اإلشارة إىل أن  ال ُبدَّ وباملناسبة

أعلى وأمسى. فالغاية  فنتيجة احلوار جيب أن تكون شيئًا .وليس غايًة ،إمنا هو وسيلة

وليس جمرد مصاحل  ،يتهانيته وأحّقتعزيز اإلسالم وإثبات حّق «احلوار»بة عن املرتتِّ

قبوهلا يف اجلمعية العامة  قد مّت «حوار احلضارات»فكون مسألة  .سياسية وثقافية

 عقيم.  امة حواٍرألن يستغرقنا يف دّو غًاوِّسباألمم املتحدة ليس م

من احللول التنفيذية للتفاهم احلضاري: مبادرة احلكومة اإليرانية إىل تأسيس و

يف إيران، واصل احلضاري؛ انعقاد الندوة الدولية للتواصل احلضاري تاملركز العاملي لل

والعمل  ،رتسيم اخلطوط العريضة للحوار احلضاريلفني والعلماء واملثّق أهل الفّن ةدعو

 . (66)اخلارجيف الداخل و يًاْعوَو تصبح ثقافًة كي ؛على االرتقاء بها

يف السياسة اخلارجية  واليت ظهرت واضحًة ،ن احلضاريـ من لوازم التمّد5

ن ظهور احلضارة إ :بقوله ر عنها ويل دورانعّبللجمهورية اإلسالمية اإليرانية، ما 

عندما تنتهي مظاهر اهلرج واملرج وعدم األمن يف الدولة  ن ال يكون إاّلوالتمّد

 ،رة والدول اإلسالميةواوباخلصوص الدول اجمل ،نفتاح على باقي الدولواحلكومة. اال

يف مبادلته كلمة  ،هذه النظرية. الرئيس خاامي خصائص من أهّم ،باووكذا أور
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بسنة احلوار،  2001قرتاحه تسمية سنة اشكر رئيس اجلمهورية الفنالندية على 

نفتاح احملاور الرئيسة يف السياسة اخلارجية إليران عملها على اال أحدث عن أن حتدَّ

 . (67)السياسي والتواصل اخلارجي

ارة قتحام السفا( حول CNNه على سؤال قناة )يف رّد ،ـ الدكتور خاامي

  .ن املوضوع جيب دراسته يف ظرفه التارخييإ :األمريكية، قال

من املفاهيم اليت حاول الدكتور خاامي طرحها ضمن سلوكيات السياسة 

نفتاح االومن مبدأ الكرامة واحلكمة واملصلحة  عتبار كالًّبعني اال اخلارجية األخُذ

 .عرتاف بهواال ،واحلوار بني احلضارات. من مستلزمات احلوار القبول باآلخر

مع  عرتاف بإمكانية أن يكون احلّقتفتح اجملال لال فاألحكام حني تكون نسبيًة

فأسس منطق احلوار هي  .معه من احلّق األدنى أن يكون قسٌط أو يف احلّد ،اآلخر

 د هوية الدول. اليت حتدِّ

سرتاتيجية البعيدة على مسألة حوار احلضارات، ستند الدكتور خاامي يف االا 

والعمل  ،ومرونتها ،د على حركية السياسة اخلارجيةسرتاتيجيته القريبة أكَّاويف 

نفعال. على الصعيد الداخلي رفع شعار سيادة على اخلروج من حالة ردة الفعل واال

إىل فتح أفق جديد يف  اأما على الصعيد اخلارجي فقد دع ؛القانون واجملتمع املدني

وبالضبط يف خبان  ،. ومع بداية حكومتهالعالقات اخلارجية مع سائر الدول

الذين كانوا غادروا  ،بينيوت عودة أغلب السفراء األور( اّم1997)سنة هـ.ش 1376

ة منظمة املؤامر أخرى قّم عقب الثورة اإلسالمية، وانعقدت من جهٍة ةاإليراني رضاأل

 .نمن التحسُّ اإلسالمي يف طهران، فشهدت بذلك عالقة إيران بالدول اإلسالمية شيئًا

 : ما يليكات خاامي على مستوى السياسة اخلارجية يف وميكننا حصر حترُّ

واليت مل تكن هلا عالقات  ،أـ فتح احلوار مع دول اجلوار اإلسالمية والعربية

 جيدة مع إيران الثورة. 

صت من عالقاتها اليت كانت قد قلَّ ،بيةوب ـ احلوار مع بعض الدول األور

 ورة. بإيران بعد الث

اليت كانت قد قطعت عالقتها بإيران بعد  ،ج ـ احلوار غري املباشر مع أمريكا
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 الثورة اإلسالمية. 

 . (68)واملشاركة يف املنظمات الدولية ،د ـ احلوار مع دول أخرى

يف إعادة  خطوًةم 1998إىل دولة إيطاليا يف خخر سنة وقد كان سفر خاامي 

 با ودول أخرى. والعالقات بدول أور

 مقابلويف  ،ـ فكرة حوار احلضارات تقع يف مقابل نظرية صدام احلضارات6

على أساس تعارض  هنتينغتون حول صدام احلضارات قائمٌةنظرية ألن  فولرت؛نظرية 

قتصادي والسياسي. إن تأكيد خاامي على ختار فولرت املعيار االافيما  ،الثقافات

أمام دول  جديدًا فتح طريقًايس ،وإمكانية احلوار بني احلضارات، املالك الثقايف

 . (69)للمصاحل الوطنية جديدًا حمل معه تعريفًايكما أنه س ،القرن القادم يفالعامل 

جياب إما إىل اإل ،ـ من املباحث اجلديدة دور الشباب يف ظهور وتغيري احلضارة7

من خالل سلوك شباب خمتلف  ،جديد للحضارات وعرض أداٍء ،أو إىل السلب

يف عامًا(  24و 15ما بني )رين أن وصول نسبة الشباب اجملتمعات. ويعتقد بعض املنظِّ

 ،يات وصعوباتما سيضع هذا اجملتمع أمام حتّد يف جمتمٍع %20اهلرم السكاني إىل 

 2001ى سنة اليت اقرتحت أن تسّم ،وهبوط. فاملناسب إليران وسيجعله ما بني صعوٍد

 . (70)ة لدور الشباب وتنظيمها يف هذا البابخاّص ه عنايًةأن توجِّ ،ة احلوار احلضاريبسن

إىل أن نظرية حوار احلضارات تلزم إيران بضرورة تعديل  بعضهم ـ يذهب8

 ى خترج من العزلة السياسية. حّت ؛سياستها اخلارجية القدمية إزاء عالقاتها باخلارج

باخلصوص يف و ،اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيةأكثر األزمات اليت عاشتها 

وبسبب  ؛كانت بواسطة ديبلوماسيتها اخلارجية ،فرتة احلرب العراقية املفروضة

عتماد اخلارجية لسياسة اداخل وزارة األمور اخلارجية. ف التقدير اخلاطئ لألمور

أن من  حلّقومنع صوت ا ،قتصاديةاسياسية و ب رأيه ـ فرض عليها عزلًةْسَحـ نتحار اال

خذها خاامي يف عالقة يصل إىل املنصفني من الناس والدول. فالسياسة اليت اّت

سقطت بذلك أو ،إلخراج إيران من العزلة السياسية حكومته اخلارجية هي خطوٌة

 . (71)العديد من العقوبات الدولية عنها

حبيث  ،ـ من بني ملحقات احلوار نشري إىل األمور التالية: لغة مشرتكة وعاملية9
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تزعم  ،صحيح ومطابق للواقع نفعاالت وخداب خمتلف األمم بشكٍلاامكن من نقل 

نسجام بينها، خطاب علمي ومعريف، شبكة التنسيق بني الدول وربط عالقات اال

 ،لدى اجلميع، تطوير املنظمات الدولية العالقات، إجياد حمور عاملي يكون مقبواًل

م عن طريق اللقاءات الدينية والعلمية، تنمية وباخلصوص األمم املتحدة، تعزيز السال

ب الديين والطائفي، ضرورة إعادة تفسري املفاهيم السياحة، العمل على منع التعصُّ

 ،ي والروحي واحمليط املوضوعي والعمليالدينية التقليدية، التوفيق بني احمليط املاّد

حبيث ال يكون  ،واحلضاريالثقايف وجتماعي االوع العرقي عتبار التنوُّاألخذ بعني اال

نضباط لسلطة اهليمنة ع الثقايف، عدم االالواحد على حساب اآلخر، واحرتام التنوُّ

 . (72)النزاعات بني األممختالفات ومن اال واحلّد ،ط، التسامح ونبذ عقائد العنفوالتسّل

يف تكثري  وبالتالي سبٌب ،للحوار بني احلضارات حتكار الثقايف مانٌعـ اال10

 ،ت النزاع واملخاصمات. فالثقافة اليت تريد أثناء احلوار فرض نفسها على اآلخرينحاال

متناع احلوار اجتعل حالة  ،الباب(ـ م يف نطاق هذا املوضوع )املسند هوتريد مواجهت

حني  رًاا هي عليه يف احلالة العادية. احلوار السياسي بني الساسة يكون ميّسأكرب مّم

رين. فرعاية حقوق وإمكانات األطراف قة العلماء واملفّكيكون أطراف احلوار من طب

 ،األطراف ستشعار احلاجة املتبادلة بني كّلاوكذلك  ،املشاركة يف احلوار

 . (73)بات الضرورية للحوارمن املتطّل ،عرتاف املتبادل باآلخرواال

قد محل صورة عن  افريقيأن روبرت كابالن يف سفره إىل إيقول نومريغ: 

مات احلياة مقّو لكّل وفقداٍن وجوٍع من موٍت ،ةاألوضاع املزرية اليت تعيشها هذه القاّر

رات هذه القارة جعلهم على مقّد تآمر أمريكا والغرب املستعمر السليمة، لكّن

 .(74)ون خذانهم عن مساع أصوات أنينهاويصّم ،يغمضون أعينهم عن هذه الصورة

طرفني ال يلتقيان على أسس من اإلحساس باملسؤولية املتبادلة ـ احلوار بني 11

 ،لعيش املشرتكإىل ااحلاجة  فعلّي أن يستشعرا بشكٍل ال ُبدَّن اغري ممكن. فالطرف

يرغب يف احلوار عليه أن  فالغرب إذا كان فعاًل .والرغبة املشرتكة يف بعضهما البعض

يف أغلب  .ل مسؤوليته كاملًةويتحم ،الشعوب املستضعفة ه يف حّقئخطاأيعرتف ب

ليه من دون أن يسمح ملمثِّ ،على اإلسالم السياسي ًااألوقات يكون النقاش منصّب
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طرح اإلسالم على  ما يتّم والدفاع عنها، بل كثريًا ،ض وجهات نظرهمْراحلضور لَعب

د أمن سالم يهدِّوأن اإل ،املشكالت يف كّل وسبٌب ،أزمات العامل أنه وراء كّل

 . (75)العامل

تشاؤمية حلوار احلضارات والثقافات: ال الغرب يف  وبنظرٍة ،فهمي هويديقال 

ويعتقد أن احلوار » .ون هلذا احلوارن مستعّدووال املسلم ،حوار احلضاراتإىل حاجة 

لذلك  ،الغرب دائم اإلنكار لوجود حضارات أخرى غري حضارته ، لكّنساٍم هدٌف

فالغرب ليست له ذهنية  .فاستعماهلم ملصطلح احلوار ال خيلو من الغموض واملؤامرة

 . (76)«إليه ألنه يف غري حاجٍة ؛لذلك لن يقبل باحلوار بهذه البساطة ،إسالمية

با قد وكما أن أورووإىل العقالنية.  ،حوار احلضارات يستند إىل النظرة املتفائلة

كامل عن أمريكا ميكن  لتنفصل بشكٍل «ضاراتصراع احل»استفادت من موضوع 

ن ْوألنهم يَر ؛«حوار احلضارات»ة يقبلون مبوضوع ستكبار وأصحاب القّوأن يكون اال

 ،«احلوار»إذا طرحنا موضوع  هم األقوى. لكْن ،سواء يف احلوار أو الصراع ،أنفسهم

 فعلينا حينها أن نلتزم مبلحقاته ولوازمه.  ،عملي يف موضوع احلوار منا بشكٍلوتقدَّ

مثالية،  وضوع بنظرٍةإىل املأهداف احلوار ال جيب أن ينظر  ما خيّص ـ يف12

ويف  ،ألمور مبا هي عليه يف الواقعإىل افيجب على أطراف حوار احلضارات أن تنظر 

فكار. األ ختالف وتضاّدمن اال املمكن، وحيتمل أن تقع أطراف احلوار يف حالٍة حّد

وإىل  ،مثالية الوصول إىل صورٍة وفإذا كان الغرض من عملية حوار احلضارة ه

الوصول إىل  ُع. فتوقُّ(77)البعد عن الواقع كّل بعيدٌة ، فإن هذه النظرة حقيقًةاليوتوبيا

 أمٌر ،أو أن ترفع الدولة يدها عن املصاحل الوطنية ،اجملتمع الدولي أو املدينة الفاضلة

 . غري واقعّي

 

 ـ يتبع ـ
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 الوالية والعمل يف النجاة دور

 ر الشيعييف اإلطا مطالعٌة

 

 أحمد رضا مفتاحد. 

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ تنويٌه

اإلميان والوالية والعمل الصاحل من وجهة نظر الشيعة، بوصفها لقد مّت تصنيف 

أو نقاش يف دور اإلميان بوصفه عاماًل رئيسًا  من عوامل النجاة. ليس هناك من كالٍم

يف النجاة، وإمنا الكالم يف خصوص مسألة الوالية والعمل الصاحل؛ إذ نواجه طائفتني 

د فضائل الشيعة، وهي يات اليت تعّدهي الروا :األوىل :من الروايات يف هذا الشأن

بالشفاعة  ُدِعيف قبول األعمال والنجاة، َت شرطًاباإلضافة إىل اعتبارها االعتقاد بالوالية 

د : تكتفي بتعداد صفات الشيعة وخدابهم، وتؤّكوالثانيةوغفران ذنوب الشيعة أيضًا. 

فة، وقد صدر ن خلفية صدور هذه الرواية خمتلإحيث وعلى ضرورة العمل الصاحل. 

، فقد ورد الكالم عنها يف املصادر الروائية واملباحث ذات خاّص منها يف مقاٍم كلٌّ

 َظْحمستقل. ولألسف الشديد فإن الروايات اخلاصة بالعمل مل َت الصلة بشكٍل

وشرحها وتفسريها  ،باالهتمام إال قلياًل. ومن خالل اجلمع بني الطائفتني من الروايات

كما سيتّم من  .ضح القاسم املشرتك بينها من الناحية النظريةمتزامن، يّت بشكٍل

اليت  ،من الفهم املتطرف واملوهوم جتاه مسألة الوالية الناحية العملية احلؤول دون نوٍع
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 ي إىل التهاون بالعمل الصاحل. قد تؤّد

عام  ق بالطريق املؤدي إىل جناة اإلنسان وفالحه هناك بشكٍلما يتعلَّ ويف

 ؛جمموعتان من النظريات، ميكن أن نطلق عليهما: النظريات ذات املنشأ الواحد

 .دةوالنظريات ذات املناشئ املتعّد

ويف النظريات ذات املنشأ الواحد يتم احلديث عّما إذا كان الطريق إىل النجاة 

 .يتّم عرب اإلميان أو جمّرد العمل الصاحل، أو خصوص الفيض والرمحة اإلهلية

دة يتّم احلديث عن النجاة من طريق اإلميان النظريات ذات املناشئ املتعّد ويف

والعمل الصاحل معًا، أو اإلميان والرمحة اإلهلية، أو من طريق هذه املناشئ الثالثة ـ أي 

 .اإلميان والعمل الصاحل والرمحة اإلهلية ـ جمتمعًة

الرتكيبية املؤلفة من  واالجتاه الغالب يف الثقافة اإلسالمية يقوم على النظرية

 .اإلميان والعمل الصاحل

الشيعة ـ باإلضافة إىل اإلميان والعمل الصاحل ـ مبسألة االعتقاد  وقد اهتّم

واحد من هذه األمور قد حتظى  أيضًا. وعلى الرغم من أن كّل خاّص بالوالية على حنٍو

القول: إن الشيعة  أننا يف اجملموع نستطيع باالهتمام أكثر من العوامل األخرى، إاّل

 عوامل النجاة.  ن اإلميان والعمل واالعتقاد بالوالية من أهّمْويَر

ذكر اإلميان يف  يف أن اإلميان هو العامل الرئيس يف النجاة، وقد مّت ال َشكَّ

وخخر إىل الفالح والنجاة ـ بوصفه أمرًا  مجيع اآليات والروايات ـ اليت تشري بشكٍل

ل الصاحل فهو إمنا يكتسب قيمته واعتباره يف ضوء اإلميان. مفروغًا عنه. وأما العم

الصَّاِلَحاِت ِمْن  َوَمْن َيْعَمْل ِمَن﴿ومن هنا يقول اهلل تعاىل يف حمكم كتابه الكريم: 

ويف (. 124)النساء:  ﴾َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأْوَلِئَك َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َواَل ُيْظَلُموَن َنِقريًا

. وقد (1)ي إىل إحباط العملاحلقيقة فإن اإلميان شرط قبول العمل، وعدم اإلميان يؤّد

شّبه القرخن الكريم أعمال الكفار ـ من حيث عدم ترتيب اآلثار عليها ـ بالسراب، 

عاصف، فال يبقى منه  الذي تأتي عليه الريح يف يوٍم، تشبيهها أحيانًا بالرماد كما مّت

 . (2)شيٌء

باإلميان باهلل واليوم  يف أن القرخن الكريم يرى أن السعادة األخروية رهٌن َشكَّال 
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م آلخرته شيئًا أن ال يؤمن باهلل وال باليوم اآلخر ومل يقدِّ ْنإذ كيف ميكن مَل ؛اآلخر

 ِإَلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل﴿ر؟! قال تعاىل: َكُيْذ حيصل يف اآلخرة على شيٍء

ل عنده (. إن الذي ال يؤمن باهلل وال باليوم اآلخر ال يتشك10َّ)فاطر:  ﴾الصَّاِلُح َيْرَفُعُه

مًا يرتقي به إىل لَّن من اختاذ العمل الصاحل ُساحلافز اإلهلي واألخروي، وال يتمكَّ

السماء. وبطبيعة احلال إذا مل يكن إنكارهم مقرونًا بالكفر والعناد والعدوان 

من  ونمن أصحاب النار، بل سيكون ونى احلقيقة قد ال يكونواملكابرة عل

ية ومنزلة اإلميان يف أهّم . وعليه ليس هناك من شكٍّ(3)«ن ألمر اهللْوَجْرامُل»املستضعفني 

ية اإلميان يف النجاة أمرًا مفروغًا منه، ومن هنا فإننا نأخذ أهّم. يف الفالح والنجاة

أننا ال نشاهد أّي تعارض بني الروايات  ال سيَّماوإىل العاملني اآلخرين،  وننتقل مباشرًة

 وبني اإلميان أبدًا.  ،قة بالعمل الصاحلوكذلك اآليات والروايات املتعّل ،ة بالواليةاخلاّص

إن الذي يدعو إىل البحث هو أن طريق النجاة من خالل الوالية يقتصر على 

على التأكيد على ـ إىل جانب اإلميان ـ ة فتقتصر الشيعة فقط، وأما مصادر أهل السّن

للوالية من اإلعراب، بل إنهم من  العمل فقط، فلم يكتفوا بالقول بعدم وجود حملٍّ

 ﴾َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى اَلْن َأ﴿خالل االستشهاد بآيات من القرخن الكريم، من قبيل: 

(، قالوا 39)النجم:  ﴾َلْيَس ِلإِلنَساِن ِإالَّ َما َسَعىَوَأْن ﴿، وقوله تعاىل: (4)(38)النجم: 

أو االنتساب لبعض األشخاص  ،ث بالنجاة من خالل الشفاعةبعدم جدوائية التشبُّ

ة أهل موضع إمجاع كاّف |، رغم أن الوالية مبعنى حمّبة أهل بيت النيّب(5)زيناملتميِّ

 القبلة. 

مورد  ،تناد إىل اآليات والرواياتباالس ؛كما ال خيفى أن أصل مسألة الشفاعة

. وإذا كان هناك من اختالف (6)عي اإلمجاع على ذلكقبول كافة املسلمني، وقد ادُّ

تها وكيفيتها ومصاديق بني املذاهب اإلسالمية يف مورد الشفاعة فإنه يقتصر على ماهّي

املؤمنني  ن أن الشفاعة ختّصْون املعتزلة يَرأ :من ذلكو. (7)الشافعني واملشفوع هلم

 .(8)التائبني فقط، وأن الفائدة من الشفاعة هنا هي ارتقاء درجة املشفوع هلم

على نفي الشفاعة، ومن  ومن اجلدير ذكره أن بعض خيات القرخن الكريم تدّل

ٌة َواَل َواتَُّقوا َيْومًا اَل َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيئًا َواَل ُيْقَبُل ِمْنَها َشَفاَع﴿قوله تعاىل:  :ذلك



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد التاسع واألربعون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

 . (9)(48)البقرة:  ﴾ُيْؤَخُذ ِمْنَها َعْدٌل َواَل ُهْم ُينَصُروَن

على سعة رمحة اهلل  أخرى تدّل جيب عن هذه اآلية ونظائرها بآياٍتوقد ُأ

الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم اَل َتْقَنُطوا  ِعَباِدَيا ُقْل َي﴿قوله تعاىل:  :ومغفرته، من قبيل

(. وقيل يف 53)الزمر:  ﴾ َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميعًا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُماهلَل ِإنَّ اهلِلِة ِمْن َرْحَم

بالكافرين  اجلمع بني هذه اآليات: إن اآليات الناظرة إىل نفي الشفاعة ختتّص

ملوارد اإلذن أو  . ويف بعض اآليات املرتبطة بنفي الشفاعة هناك استثناٌء(10)واملشركني

 ﴾َواَل َتنَفُع الشََّفاَعُة ِعْنَدُه ِإالَّ ِلَمْن َأِذَن َلُه﴿الرضا اإلهلي، من قبيل: قول اهلل تعاىل: 

 (. 28)األنبياء:  ﴾َواَل َيْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمْن اْرَتَضى﴿، وقوله تعاىل: (11)(23)سبأ: 

بالوالية والرواية املتعلقة قة أما البحث الرئيس فهو أن بعض الروايات املتعلِّ

أن بعض الشيعة يستندون إىل البشارة  ال سيَّمافيما بينها، و بالعمل تبدو متعارضًة

روا معها أن العمل يأتي بالدرجة الثانية، بل ذهب الواردة هلم يف هذه الروايات؛ فتصوَّ

الية ميكن أن ع واالنتساب إىل الوعاء التشيُّد اّدم ببعضهم إىل القول بأن جمّرالتوهُّ

لألسف الشديد »ث الشهيد املطهري عن ذلك بقوله: ل طوق النجاة هلم. وقد حتدَّيشكِّ

جديد، فهناك  ل فكر املرجئة إىل عوام الشيعة بثوٍبنالحظ يف العصور األخرية تسلُّ

حيث  ؛كافيًا للنجاة ×أمري املؤمننيإىل ر جمّرد االنتساب الظاهري يتصوَّ ْنمنهم َم

عندهم،  قيمٍة صف بأّيأن مجيع سيئاتهم سوف تغتفر، ويبدو أن العمل ال يّترون يتصّو

ع فقط، وال ن الشرط الوحيد الذي يضمن السعادة هلم هو أن ينتسبوا إىل التشيُّأو

 . (12)«غري

يقول  . وكان زيد بن علّي(13)«ال تضّر مع اإلميان معصيٌة»كان املرجئة يقولون: 

. وقال األستاذ الشهيد (14)«ر أطمع الفّساق يف عفو اهللوهذا النظ»بشأن هذه العقيدة: 

ق ما يتعلَّ ر ـ يفالذين ذهب بهم التصوُّ ،إن بعض جّهال الشيعة»مرتضى املطهري: 

ال تضّر معها سيئة،  حسنٌة ×ـ إىل أن حمبة أمري املؤمنني ^بالوالية وحمّبة أهل البيت

قد تركوا على اجملتمع ذات التأثري ]الذي تركه املرجئة[، مبعنى أنهم أطمعوا العصاة 

 . (15)«بعفو اهلل

واألعجب من ذلك أن التأكيد املبالغ به حول مسألة غفران الذنوب من طريق 
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سألة اإلمامة ى بالعامل الغربي أحيانًا إىل اعتبار عقيدة الشيعة مبالتمّسك بالوالية قد أّد

 بعقيدة الفداء عند املسيحيني.  ـ شبيهًة ×شهادة اإلمام احلسني ال سيَّماـ و

ية روا أن ال أهّمإذ تصوَّ ؛م أيضًاض بعض أتباع الصوفية إىل هذا التوهُّكما تعرَّ

ما كانت املرجئة تقوله  إّن»م قائاًل: للعمل. ومن هنا خالف بعض كبارهم هذا التوهُّ

 :؛ إذ يقولونهلا يف هذه العصور، باطٌل خذته القلندرية حرفًةسابقة، وما اّتيف العصور ال

 ذًا على شيٍءما تشاء؛ إذ لن تكون بعد ذلك مؤاَخ ْلاألمر فافَع ن تنال يدك يد ولّيإما 

، أن تغرّت مبثل هذه األقوال، فتؤّدي بك إىل الضالل واخللود ، حذاِرمن أعمالك! حذاِر

اإلميان يقتضي من اإلنسان أن يكون تابعًا ألوامر ونواهي اخللفاء يف العذاب؛ ألن 

 . (16)«اإلهليني

الذي ال ينسجم مع سرية  ،ف واخلاطئللحيلولة دون هذا الفهم املتطرِّ ؛وعليه

قة بفضائل الشيعة ـ أن ، جيدر بنا ـ ضمن االلتفات إىل الروايات املتعلِّ^األئمة األطهار

 لى العمل أيضًا. عد على حّث الشيعة والروايات اليت تؤّك نلفت االنتباه إىل اآليات

 

 ــــــ يف النجاة ^دور والية أهل البيت

بوصفه طريقًا إىل  ^إن التأكيد على أن االعتقاد باإلمامة ووالية أهل البيت

ات الشيعة. وهناك يف هذا الشأن عّدة جمموعات من الروايات، النجاة هو من خمتّص

 ما يلي إىل بعضها:  نشري يف

شرطًا يف صّحة وقبول األعمال،  ^ـ الروايات اليت تعترب االلتزام بوالية األئمة1

معروف روى زرارة  وتعترب عدم جدوائية العمل الصاحل إذا مل يقرتن بالوالية. ففي حديٍث

، َوالزََّكاِة، ِةالَعَلى الصَّ: ُم َعَلى َخْمَسِة َأْشَياَءُبِنَي اإِلْسال»قوله:  ×عن اإلمام الصادق

َيُة الاْلو: َفَقاَل؟ َوَأيُّ َشْيٍء ِمْن َذِلَك َأْفَضل: َفُقْلُت: َقاَل ُزَراَرُة. َيِةالَواْلو، َوالصَّْوِم، َواْلَحجِّ

واحد من هذه األركان  د فضائل كّليعدِّ ×. ثم أخذ اإلمام«نََّها ِمْفَتاُحُهنَّأَل؛ َأْفَضُل

َأَما َلْو َأنَّ »قائاًل:  ،اخلمسة على التوالي، ليختم احلديث بعد ذلك يف فضيلة الوالية

َيَة َوِليِّ الَوَلْم َيْعِرْف و ،َدْهِرِه َرُجاًل َقاَم َلْيَلُه َوَصاَم َنَهاَرُه َوَتَصدََّق ِبَجِميِع َماِلِه َوَحجَّ َجِميَع

 َجلَّ َوَعزَّ َحقٌّ ِفي اهلِلَما َكاَن َلُه َعَلى  ،َلِتِه ِإَلْيِهُكوَن َجِميُع َأْعَماِلِه ِبَدالَوَي ، َفُيَواِلَيُهاهلِل
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 اْلَجنََّة ِبَفْضِل اهلُلُأوَلِئَك اْلُمْحِسُن ِمْنُهْم ُيْدِخُلُه  :ُثمَّ َقاَل ،مَياِنَوال َكاَن ِمْن َأْهِل اإِل ،َثَواِبِه

 . (17)«َرْحَمِتِه

لو أن  نبيًا والذي بعثين باحلّق»أنه قال:  |األكرم أخرى عن النيّب روايٍةويف 

ما قبل ، ا أهل البيتبوالية أولي األمر مّن ثم مل يأِت، لقي اهلل بعمل سبعني نبيًا رجاًل

 . (18)«اًلْدوال ِع فًاْراهلل منه ِص

واملقام، ما بني الركن  إن أفضل البقاع»أنه قال:  ×وعن اإلمام زين العابدين

ويقوم  يصوم النهار ،مخسني عامًا ألف سنة إاّل ،ر نوح يف قومهمَّر ما َععمَّ ولو أن رجاًل

 . (19)«ًاشيئ مل ينفعه ذلك ،ثم لقي اهلل بغري واليتنا، الليل يف ذلك املوضع

هي من بني املوارد  ×وكذلك جاء يف بعض الروايات أن والية أمري املؤمنني

إذا »أنه قال:  |األكرم وي عن النيّباليت ُيسأل عنها اإلنسان يوم القيامة. فقد ُر

معه جواز فيه والية  ْنَم عليه إاّل ْزُجمل َي منصب الصراط على جهّنكان يوم القيامة و

 . (20)«بن أبي طالب علّي

كاحلديث املأثور  ـ الروايات اليت ترى أن النجاة إمنا هي من نصيب الشيعة،2

وقال:  ،×إنه ضرب على كتف اإلمام علّي :، والذي يقول|األكرم عن النيّب

 |األكرم أخرى قال النيّب . ويف روايٍة(21)«هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة»

. وكذلك عن (22)«نيتأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضني مرضّي»: ×لإلمام علّي

أحّبهم واقتدى بهم فاز فوزًا  ْنفَم»: ^أنه قال بشأن أهل بيته |األكرم النيّب

 . (23)«عظيمًا وجنا

احلديث  :هاومن، باجلنة صراحًة حمّبي اإلمام علّي ُدِعـ الروايات العديدة اليت َت3

ما  ، ويف×ل فيه فضائل حمّبي اإلمام علّيوالذي يفصِّ ،|األكرم املأثور عن النيّب

 ،استغفرت له املالئكة ًاعلّي أحّب ْنأال وَم»يلي نشري إىل قسم من هذا احلديث: 

 أحّب ْنأال وَم... شاء بغري حساٍب باٍب فدخل من أّي ،الثمانية وفتحت له أبواب اجلنة

، وال ينصب له ميزان، ال ينشر له ديواٌن ًاعلّي أحّب ْنأال وَم... اه اهلل من النارجّن ًاعلّي

 . (24)«...ة بغري حسابأو قيل له: ادخل اجلّن قالوُي

خل حممد  مات على حّب ْنَم»أنه قال:  |األكرم أخرى عن النيّب ويف روايٍة
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خل  مات على حّب ْن، أال وَمخل حممد مات تائبًا مات على حّب ْنأال وَم... مات شهيدًا

ره ملك املوت خل حممد بشَّ مات على حّب ْنميان، أال وَممستكمل اإل حممد مات مؤمنًا

أال ... اهلل قربه مزار مالئكة الرمحة خل حممد جعل مات على حّب ْنأال وَم.. باجلنة.

من رمحة  بني عينيه: خيٌس مات على بغض خل حممد جاء يوم القيامة مكتوٌب ْنوَم

 مات على بغض خل حممد ْنأال وَم ،مات على بغض خل حممد مات كافرًا ْناهلل، أال وَم

 . (25)«اجلنة رائحة مل يشّم

مشمولني ملغفرة اهلل، وتعترب غفران  ^ـ الروايات اليت ترى حمّبي أهل البيت4

نا أهل البيت إن حبَّ»الرواية القائلة:  :حّبهم هلم، ومن ذلك ذنوب حمّبي أهل البيت مثرَة

. وعن اإلمام (26)«ُيساقط عن العباد الذنوب كما تساقط الريح الورق من الشجر

ر نا أهل البيت يكفِّحّب»أنه قال:  |األكرم عن خبائه، عن النيّب ،×الرضا

ل عن حمبينا أهل البيت ما عليهم تعاىل ليتحمَّ الذنوب، ويضاعف احلسنات، وإن اهلل

. وكذلك يف (27)«وظلم للمؤمنني راٍرصعلى إ ما كان منهم فيها من مظامل العباد، إاّل

كانت يف أعماهلا  من اهلل، وإْن دانت بإماٍم مًةأب يعذِّإن اهلل يستحيي أن »رواية أخرى: 

 . (28)«مسيئة ظاملًة

وأهل بيته إمنا تشمل أولئك الذين  |ـ الروايات الدالة على أن شفاعة النيّب5

تنا أهل موّد الزموا»أنه قال:  |األكرم وي عن النيّب. فقد ُر^حيّبون أهل البيت

نفسي بيده  أهل البيت دخل اجلنة بشفاعتنا، والذي نالقي اهلل وهو يوّد ْننه َمإف؛ البيت

أربعة »أيضًا أنه قال:  |األكرم . وعن النيّب(29)«نامبعرفة حّق بعمله إاّل ال ينتفع عبٌد

 ...ييترض: الضارب بسيفه أمام ذّرني بذنوب أهل األْويوم القيامة، ولو أَت شفيٌع أنا هلم

، ’الكاظموالصادق  نيأخرى عن اإلمام . ويف روايٍة(30)«هلم بقلبه ولسانه واحملّب

َواَل َصِديٍق *  َفَما َلَنا ِمْن َشاِفِعنَي﴿ى يقول الناس: لشيعتنا حّت واهلل لنشفعنَّ»تقول: 

. واملراد من (31)«(102ـ  100)الشعراء:  ﴾اْلُمْؤِمِننَي نَّ َلَنا َكرًَّة َفَنُكوَن ِمَنَفَلْو َأ*  َحِميٍم

 . ^ةوالية األئّم اإلميان هنا: اهلداية إىل

ًا حملّبة أهل والسؤال هنا: هل هذا النمط من اآليات اليت تثبت دورًا هاّم

، حبيث تعترب صّك غفران للشيعة؟ وهل ميكن مبجّرد االنتساب إىل مطلٌق ^البيت
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 ؟التشّيع أو االعتقاد بالوالية احلصول على الفالح والنجاة

د على أخرى تؤكِّ هذه الطائفة من الروايات رواياٍت مقابلاحلقيقة أن هناك يف 

د يف الوقت نفسه أوصاف الشيعة أيضًا. وعليه جيب اجلمع دور العمل يف النجاة، وتعدِّ

وإذا  .واملطلق لتحديد املساحة احلقيقية هلذه الروايات بعد بيان العاّم ؛بني هذه الروايات

ني سائر الروايات األخرى عمدنا إىل يف بعض املوارد بينها وب كان هناك من تعارٍض

ة بالعمل من خالل الرجوع إىل التفسري. وبااللتفات إىل أن الروايات اخلاّص ،عالجه

اًل على بيان منزلة العمل وركيزة متينة من اآليات القرخنية سوف نعمل أّو حتظى بدعامٍة

 مورد البحث.  من وجهة نظر القرخن الكريم، لنعود بعد ذلك إىل احلديث عن الروايات

 

 ــــــ دور العمل يف النجاة من وجهة نظر القرآن

على ـ د على دور العمل، نشري من بينها هناك الكثري من اآليات اليت تؤكِّ

 : التاليةإىل النماذج ـ سبيل املثال 

، واعتربت اإلنسان مسؤواًل عن «الكسب»رت عن العمل بـ ـ اآليات اليت عب1َّ

د . يؤكِّ(38ثر: )املدَّ ﴾ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنٌة﴿قوله تعاىل:  :عمله، من قبيل

القرخن الكريم على أن اإلنسان يصل إىل حتقيق أهدافه من خالل العمل، وأن للعمل 

فاإلنسان إمنا يصوغ شخصيته من خالل ما يقوم به  .اًء ينعكس على اإلنساندورًا بّن

يقرتف الفساد يفسد، ومن هنا يقول اهلل  ْنيصلح، وَم يعمل صاحلًا ْنفَم ؛من األعمال

. (38ثر: )املدَّ﴾ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنٌة﴿تعاىل يف حمكم كتابه الكريم: 

وتابعًا لتأثرياته وتداعياته، يكون العمل هو  ،عمله َنْهحيث يكون املرء َر ؛وعليه

قوله تعاىل:  :أخرى يف هذا السياق، من قبيل السبب يف سعادته أو شقائه. وهناك خياٌت

 ﴾ُثمَّ ُيْجَزاُه اْلَجَزاَء اأَلْوَفى*  َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى*  َوَأْن َلْيَس ِلإِلنَساِن ِإالَّ َما َسَعى﴿

 . (32)(41ـ  39)النجم: 

لعمل اإلنسان.  ـ اآليات اليت تعترب بعض السعادات أو املصائب الدنيوية نتيجًة2

َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن ﴿قوله تعاىل:  :ن قبيلم

َوَكَأيِّْن ِمْن َقْرَيٍة َعَتْت َعْن َأْمِر َربَِّها ﴿. وقوله سبحانه وتعاىل: (30)الشورى:  ﴾َكِثرٍي
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َفَذاَقْت َوَباَل َأْمِرَها َوَكاَن *  َوَعذَّْبَناَها َعَذابًا ُنْكرًاَوُرُسِلِه َفَحاَسْبَناَها ِحَسابًا َشِديدًا 

 . (33)(9ـ  8)الطالق:  ﴾َعاِقَبُة َأْمِرَها ُخْسرًا

احلوادث الكونية »وقال العالمة الطباطبائي يف خصوص هذا النوع من اآليات: 

النوع اإلنساني على طاعة اهلل سبحانه وسلوكه  يْرتتبع األعمال بعض التبعية، فَج

واحنراف هذا  ؛الطريق الذي يرتضيه يستتبع نزول اخلريات، وانفتاح أبواب الربكات

ات، وشناعة والضاللة، وفساد النّي النوع عن صراط العبودية، واماديه يف الغّي

ظلم وارتفاع األمن ال بفشّو ؛و البحر وهالك األمم يوجب ظهور الفساد يف الرّب ،األعمال

وبروز احلروب وسائر الشرور الراجعة إىل اإلنسان وأعماله، وكذا ظهور املصائب 

 . (34)«كالسيل والزلزلة والصاعقة والطوفان وغري ذلك، واحلوادث املبيدة الكونية

ومن اجلدير ذكره أن املصائب واحملن قد تنزل على اإلنسان الصاحل أيضًا، 

ب من اخلبيث، كما بتالء واالختبار اإلهلي؛ ليميز اهلل الطيِّوعندها تكون من باب اال

َأَحِسَب النَّاُس َأْن ﴿ُيخترب الذهب وُيستخلص من غريه، ويف ذلك يقول اهلل تعاىل: 

َأْم َحِسَب الَِّذيَن ﴿وقال أيضًا: ، (2)العنكبوت:  ﴾ُيْتَرُكوا َأْن َيُقوُلوا خَمنَّا َوُهْم اَل ُيْفَتُنوَن

 (. 4)العنكبوت:  ﴾السَّيَِّئاِت َأْن َيْسِبُقوَنا َساَء َما َيْحُكُموَن َيْعَمُلوَن

عام اآليات اليت  د على تسجيل األعمال وتدوينها، وبشكٍلـ اآليات اليت تؤّك3

َيْوَم َتِجُد ُكلُّ َنْفٍس َما َعِمَلْت ﴿قوله تعاىل:  :م األعمال، من قبيلمن جتسُّ يفهم منها نوٌع

)خل عمران:  ﴾ُمْحَضرًا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء َتَودُّ َلْو َأنَّ َبْيَنَها َوَبْيَنُه َأَمدًا َبِعيدًاِمْن َخْيٍر 

30 .) 

ا ِممَّا ِفيِه َوَيُقوُلوَن َيَوُوِضَع اْلِكَتاُب َفَتَرى اْلُمْجِرِمنَي ُمْشِفِقنَي ﴿وقال تعاىل: 

َصِغرَيًة َواَل َكِبرَيًة ِإالَّ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا  َهَذا اْلِكَتاِب اَل ُيَغاِدُرِل َوْيَلَتَنا َما

 . (35)(49)الكهف:  ﴾َحاِضرًا َواَل َيْظِلُم َربَُّك َأَحدًا

ِإنَّ الَِّذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلمًا ِإنََّما َيْأُكُلوَن ِفي ﴿وقال تعاىل أيضًا: 

 (. 10)النساء:  ﴾َلْوَن َسِعريًاُبُطوِنِهْم َنارًا َوَسَيْص

ر العمل ْوية وَدد أهّموالذي ورد يف النصوص الدينية بشأن جتسيد األعمال يؤيِّ

أن  ، إاّليف اآليات والروايات صراحًة «م األعمالجتسُّ»أيضًا. ورغم عدم استعمال عبارة 



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد التاسع واألربعون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

ضاف إىل ذلك ُي .«جتسيد األعمال»م منه الداللة على َهفحوى بعض اآليات والروايات ُيْف

قد ورد استعماهلا يف الروايات أيضًا.  ،اليت تفيد معنى التجسيم ،«لالتمثُّ»أن مفردة 

ل العمل، يف املصادر أو امثُّ ،وقد وردت الروايات اليت يفهم منها جتسيم األعمال

ال حيضره الفقيه، وتهذيب األحكام، وأمالي  ْنالروائية، من قبيل: الكايف، وَم

ي، وتفسري بن إبراهيم القّم الي املفيد، وأمالي الصدوق، وتفسري علّيالطوسي، وأم

ادية. وإن كثرة اشي، وجممع البيان للطربسي، ونهج البالغة، والصحيفة السّجالعّي

واألئمة  |األكرم هذه الكتب والروايات تورث االطمئنان بصدورها عن النيّب

 . ^األطهار

 ة على جتسيم األعمال على عّدة طوائف: إن الروايات الداّل

إن عمل اإلنسان هو صاحبه وقرينه، وأنه يدفن معه يف  :ـ الطائفة اليت تقول1

 قربه. 

الرواية الواردة  :م العمل، من قبيلل وجتسُّـ الطائفة اليت تشري تلوحيًا إىل امث2ُّ

؟ َمْن َأْنَت: َفَيُقوُل َله»د إىل جواره: اليت يسأل فيها امليت املثال املتجسِّويف الكايف، 

 . (36)«اْرَتِحْل ِمَن الدُّْنَيا ِإَلى اْلَجنَِّة ،َأَنا َعَمُلَك الصَّاِلُح: َفَيُقوُل

أنه  ×وي عن اإلمام الباقرـ الطائفة اليت ورد فيها الكالم عن الرؤية. فقد ُر3

تعمل  سيئًة وال تستصغرّن ؛كفإنك تراها حيث تسّر، تعملها حسنًة ال تستصغرّن»قال: 

 . (37)«فإنك تراها حيث تسوؤك، بها

إذ يقول:  ×عن اإلمام الصادق املروّي :ـ طائفة أخرى من الروايات، من قبيل 4

 . (38)«من النار يوم القيامة ومل يرّده إليه، أكل جذوًة ،أكل مال أخيه ظلمًا ْنفَم»

يف الكايف، واملفيد يف  هما، والكليينْياشي يف تفسرَيي والعّيروى القّم

ِإنَّ اْبَن خَدَم ِإَذا »أنه قال:  ×عن سويد بن غفلة، عن أمري املؤمنني ،األمالي، بأسانيدهم

؛ ُمثَِّل َلُه َماُلُه َوَوَلُدُه َوَعَمُلُه ِخَرِةَأوَِّل َيْوٍم ِمْن َأيَّاِم اآلَكاَن ِفي خِخِر َيْوٍم ِمْن َأيَّاِم الدُّْنَيا َو

: َفَيُقوُل؟  ِإنِّي ُكْنُت َعَلْيَك َحِريصًا َشِحيحًا َفَما ِلي ِعْنَدَكاهلِلَو: ِإَلى َماِلِه َفَيُقوُل َفَيْلَتِفُت

َوِإنِّي  ، ِإنِّي ُكْنُت َلُكْم ُمِحّبًااهلِلَو: َفَيْلَتِفُت ِإَلى َوَلِدِه َفَيُقوُل: َقاَل. ُخْذ ِمنِّي َكَفَنَك

. ُنَؤدِّيَك ِإَلى ُحْفَرِتَك ُنَواِريَك ِفيَها: َفَيُقوُلوَن؟ َذا ِلي ِعْنَدُكْمَفَما، ُكْنُت َعَلْيُكْم ُمَحاِميًا
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 ،َوِإْن ُكْنَت َعَليَّ َلَثِقياًل ،ِإنِّي ُكْنُت ِفيَك َلَزاِهدًا ،اهلِلَو: َفَيْلَتِفُت ِإَلى َعَمِلِه َفَيُقوُل: َقاَل

َعَلى  َحتَّى ُأْعَرَض َأَنا َوَأْنَت ،َوَيْوِم َنْشِرَك ،َقْبِرَك َأَنا َقِريُنَك ِفي: َفَيُقوُل؟ َذا ِعْنَدَكَفَما

َوَأْحَسَنُهْم  ،َوَأْحَسَنُهْم َمْنَظرًا ، َوِلّيًا َأَتاُه َأْطَيَب النَّاِس ِرحيًاَفِإْن َكاَن هلِل: َقاَل. َربَِّك

؟ َمْن َأْنَت: َفَيُقوُل َلُه؛ ْقَدُمَك َخْيُر َمْقَدٍمَوَم ،َأْبِشْر ِبَرْوٍح َوَرْيَحاٍن َوَجنَِّة َنِعيٍم: َفَقاَل ،ِرَياشًا

 . (39)«َأَنا َعَمُلَك الصَّاِلُح: َفَيُقوُل

ليذهب إىل  إن العمل الصاحل»: قال ×عن أبي عبد اهلل ،أخرى وجاء يف روايٍة

قوله سبحانه  قرأ فيفرش له، ثّم كما يبعث الرجل غالمًا ،د لصاحبهفيمهِّ؛ اجلنة

)الروم:  ﴾نُفِسِهْم َيْمَهُدوَنأَلَمْن َكَفَر َفَعَلْيِه ُكْفُرُه َوَمْن َعِمَل َصاِلحًا ف﴿: وتعاىل

44)»(40) . 

بااللتفات إىل هذه اآليات والروايات، وكذلك األدلة اليت يسوقها كبار 

القائلني بتجسيد األعمال، ميكن القول: إن العقيدة السائدة هي القول بتجسيد 

كنا ال نستبعد أن يكون مجيع ما ورد يف هذه اآليات والروايات من باب  األعمال، وإْن

قلنا بتجسيد  فسواٌء حاٍل أّيالتقريب إىل األذهان، وتشبيه املعقول باحملسوس. وعلى 

يف أن هذه اآليات والروايات تثبت الدور البارز للعمل يف  ال َشكَّبذلك  ْلُقاألعمال أم مل َن

 النجاة والفالح. 

 

 ــــــ العمل يف الرواياتدور 

ق النجاة على االعتقاد بالوالية مطلقًا هناك روايات الروايات اليت تعلِّ مقابلويف 

د أخرى تدعو الشيعة إىل العمل الصاحل، مبعنى أن هذه الطائفة من الروايات تقيِّ

لو  ة بالوالية. من اجلدير ذكره أن الروايات املرتبطة بالواليةإطالق الروايات اخلاّص

وكذلك بعض الروايات اليت  ،أخذت على إطالقها فإنها ستنايف السياق العام لآليات

د على أهمية العمل د على العمل. فكما أن هناك الكثري من اآليات اليت تؤّكتؤكِّ

ية العمل أيضًا. وقد ورد التعبري يف بعض د على أهّمكذلك هناك روايات كثرية تؤّك

حل بوصفه واحدًا من أركان اإلميان؛ إذ ورد عن أمري هذه الروايات عن العمل الصا

. بل (41)«باألركان باللسان، وعمٌل بالقلب، وإقراٌر اإلميان معرفٌة»قوله:  ×املؤمنني
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. وهنا لسنا بصدد طرح هذه (42)«بعمٍل اإلميان ال يكون إاّل»ورد يف بعض الروايات: 

ق الروايات الناظرة إىل التعلُّ الطائفة من الروايات بالتفصيل، وإمنا نقتصر منها على

 ة أشكال: بالوالية فقط. وقد ورد التعبري عن هذه الروايات بعّد

دور  ح بعدم وجود أّيد على العمل بالكامل، وتصرِّـ الروايات اليت تؤّك1

ما رواه إبراهيم بن حممد  :ب والقربى إىل أولياء اهلل يف النجاة أبدًا. ومن ذلكَسللنَّ

قرابة،  إنه ليس بني اهلل وبني أحٍد»يقول:  ×اإلمام الرضا ل: مسعُتالثقفي، حيث قا

لبين عبد املطلب: ائتوني  |بالطاعة، ولقد قال رسول اهلل والية اهلل إاّل وال ينال أحٌد

َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الصُّوِر َفاَل ﴿تعاىل:  ال بأنسابكم وأحسابكم، قال اهلل ،بأعمالكم

اْلُمْفِلُحوَن * َوَمْن  َمَواِزيُنُه َفُأْوَلِئَك ُهُم َيْوَمِئٍذ َواَل َيَتَساَءُلوَن * َفَمْن َثُقَلْتَأنَساَب َبْيَنُهْم 

ـ  101)املؤمنون:  ﴾َخفَّْت َمَواِزيُنُه َفُأْوَلِئَك الَِّذيَن َخِسُروا َأنُفَسُهْم ِفي َجَهنََّم َخاِلُدوَن

103)»(43) . 

إنه ليس بني  ،أيها الناس»أنه قال يف هذا الشأن أيضًا:  |األكرم وعن النيّب

 نَّعَيأال ال يدَّ. العمل إاّل، ًاأو يصرف عنه شّر يؤتيه به خريًا وال أمٌر نسٌب اهلل وبني أحٍد

 ُتولو عصْي، مع رمحة عمٌل ال ينجي إاّل ،والذي بعثين باحلّق، متمنٍّ نََّيوال يتمنَّ ٍعمدَّ

 . (44)«ُتْيهلَو

أثناء الطواف حول  ×بن احلسني طاووس اليماني قائاًل: رأيت اإلمام علّيوروى 

ما هذا  ،يا بن رسول اهللله:  منه، وقلُت ُتْوالبيت، ثم أخذ يدعو ويبكي كثريًا؛ فدَن

وحنن عاصون جانون، أبوك احلسني بن  ،اجلزع والفزع؟ وحنن يلزمنا أن نفعل مثل هذا

هيهات »وقال:  قال: فالتفت إليَّ ؟!|رسول اهلل كك فاطمة الزهراء، وجّدّمأو، علّي

أطاعه  ْنخلق اهلل اجلنة مَل، يي وجّدّمأي حديث أبي وعّن ْعَد، سويا طاو ،هيهات

أما ، قرشيًا ولو كان ولدًا ،عصاه ْن، وخلق النار مَلحبشيًا وأحسن، ولو كان عبدًا

 ﴾َأنَساَب َبْيَنُهْم َيْوَمِئٍذ َواَل َيَتَساَءُلوَنَفِإَذا ُنِفَخ ِفي الصُّوِر َفاَل ﴿: قوله تعاىل َتمسْع

 . (45)«صاحل مها من عمٍلتقدمة تقّد إاّل واهلل ال ينفعك غدًا، (101)املؤمنون: 

خبراسان  قال: كنُت اء البغداديعن احلسن بن موسى الوّش ،أخرى ويف روايٍة

وقد أقبل على ، زيد بن موسى حاضٌر]أخوه[ و ،يف جملسه ×بن موسى الرضا مع علّي
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 على قوٍم مقبٌل ×وأبو احلسن ،يف اجمللس يفتخر عليهم ويقول: حنن وحنن مجاعٍة

إن : الي الكوفةبّق ك قوُلأغّر ،فقال: يا زيد ،فالتفت إليه ،فسمع مقالة زيد ،ثهمحيدِّ

للحسن واحلسني  يتها على النار، واهلل ما ذلك إاّلم اهلل ذّرفرجها فحرَّ ْتَنفاطمة أحَص

ويقوم  ،اهلل، ويصوم نهاره يطيع ×ا أن يكون موسى بن جعفر. فأّمًةلد بطنها خاّصوو

 إّن. منه ـ وجلَّ عزَّ ـ اهلل على نت أعّزأل؛ ثم جتيئان يوم القيامة سواء، وتعصيه أنت ،ليله

ضعفان من  وملسيئنا، جراأل الن منْفكان يقول: حملسننا ِك ’بن احلسني علّي

ية: تقرؤون هذه اآل كيف ،وقال: يا حسن ،التفت إليَّ اء: ثّمالعذاب. وقال احلسن الوّش

نفاه اهلل  وجلَّ ملا عصى اهلل عزَّ.. .﴾ُنوُح ِإنَُّه َلْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغْيُر َصاِلٍح َقاَل َيا﴿

ا مّن َتاهلل فأْن َتإذا أطْع وأنَت، اع اهلل فليس مّنِطا مل ُيكان مّن ْنأبيه، كذا َم عن

 . (46)«أهل البيت

 . (47)«يرجو اآلخرة بغري عمٍل ْن... ال تكن ممَّ»أخرى:  وجاء يف روايٍة

قال: إن إمساعيل قال  ’عن اهلروي، عن الرضا، عن أبيه ،أخرى ويف روايٍة

ِبَأَماِنيُِّكْم َواَل َلْيَس ﴿: ×ا ومن غرينا؟ فقالما تقول يف املذنب مّن ،: يا أبتاه×للصادق

 . (48)«(123)النساء:  ﴾َأَماِنيِّ َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن َيْعَمْل ُسوءًا ُيْجَز ِبِه

د على أن د أوصاف الشيعة، وتؤكِّـ هناك روايات أخرى يف هذا الشأن تعد2ِّ

الوالية ال معنى هلا من دون العمل. إن الشيعي احلقيقي واحملّب الصادق هو الذي يكون 

 .ن أهل الطاعةم

،  َتْذَهْب ِبُكُم اْلَمَذاِهُبال»أنه قال:  ×روى حممد بن مسلم عن اإلمام الباقر

 . (49)« َعزَّ َوَجلَّاهلَلَمْن َأَطاَع  َما ِشيَعُتَنا ِإالَّ، اهلِلَفَو

اْنَتَحَل  َأَيْكَتِفي َمْن ،َيا َجاِبُر»: َقاَل ِلي :َقاَل ،×َعْن َأِبي َجْعَفٍر ،َعْن َجاِبٍرو

َوَما ،  َوَأَطاَعُهاهلَلاتََّقى  َمْن ا ِشيَعُتَنا ِإالَّ َماهلِلَفَو؟! التََّشيَُّع َأْن َيُقوَل ِبُحبَِّنا َأْهَل اْلَبْيِت

ِم  َوالصَّْواهلِلَماَنِة َوَكْثَرِة ِذْكِر لتََّواُضِع َوالتََّخشُِّع َواأَلِبا ِإالَّـ َيا َجاِبُر ـ َكاُنوا ُيْعَرُفوَن 

َمْسَكَنِة َواْلَغاِرِمنَي ِة َواْلِبرِّ ِباْلَواِلَدْيِن َوالتََّعاُهِد ِلْلِجرَياِن ِمَن اْلُفَقَراِء َوَأْهِل اْلَوالصَّال

 ِمْن َخْيٍر َوَكاُنوا َتاِم َوِصْدِق اْلَحِديِث َوِتالَوِة اْلُقْرخِن َوَكفِّ اأَلْلُسِن َعِن النَّاِس ِإالَّْيَواأَل

َما َنْعِرُف اْلَيْوَم َأَحدًا  ،اهلِلَيا ْبَن َرُسوِل : َفُقْلُت :َقاَل َجاِبٌر. ْشَياِءَعَشاِئِرِهْم ِفي اأَل ُأَمَناَء
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ُأِحبُّ َعِلّيًا  :َحْسُب الرَُّجِل َأْن َيُقوَل،  َتْذَهَبنَّ ِبَك اْلَمَذاِهُبال ،َيا َجاِبُر :َفَقاَل !ِبَهِذِه الصَِّفِة

 |اهلِلَفَرُسوُل ، اهلِلِإنِّي ُأِحبُّ َرُسوَل : َفَلْو َقاَل،  َيُكوَن َمَع َذِلَك َفعَّااًلال ُه ُثمََّوَأَتَوالَّ

َفاتَُّقوا  .َما َنَفَعُه ُحبُُّه ِإيَّاُه َشْيئًا ، َيْعَمُل ِبُسنَِّتِهَوال ، َيتَِّبُع ِسرَيَتُهالُثمَّ  ،×َخْيٌر ِمْن َعِليٍّ

َعزَّ َوَجلَّ  ـ اهلِلَأَحبُّ اْلِعَباِد ِإَلى  ، َوَبْيَن َأَحٍد َقَراَبٌةاهلِلَلْيَس َبْيَن  .اهلِل َواْعَمُلوا ِلَما ِعْنَد اهلَل

َتَباَرَك  ـ اهلِل َما ُيَتَقرَُّب ِإَلى اهلِلَو ،َيا َجاِبُر. َوَأْكَرُمُهْم َعَلْيِه َأْتَقاُهْم َوَأْعَمُلُهْم ِبَطاَعِتِهـ 

َمْن َكاَن . َحٍد ِمْن ُحجٍَّة أَلاهلِل َعَلى َوال، َوَما َمَعَنا َبَراَءٌة ِمَن النَّاِر، ِبالطَّاَعِة ِإالَّ ـ َوَتَعاَلى

ِباْلَعَمِل  الَيُتَنا ِإالََّوَما ُتَناُل ِو،  َعاِصيًا َفُهَو َلَنا َعُدوٌَّوَمْن َكاَن هلِل،  ُمِطيعًا َفُهَو َلَنا َوِليٌّهلِل

 . (50)«َواْلَوَرِع

 اهلِل َبْيَنَنا َوَبْيَن َوال،  َبَراَءٌةاهلِل َما َمَعَنا ِمَن اهلِلَو»أنه قال:  ×اإلمام الباقروعن 

ْن َكاَن ِمْنُكْم َفَم، ِبالطَّاَعِة  ِإالَّاهلِل َنَتَقرَُّب ِإَلى َوال ، ُحجٌَّةاهلِل َلَنا َعَلى َوال، َقَراَبٌة

 ال ،َحُكْمَوْي. ..َيُتَناال َلْم َتْنَفْعُه ِوَكاَن ِمْنُكْم َعاِصيًا هلِل ْنَوَم، َيُتَناالِو  َتْنَفُعُهُمِطيعًا هلِل

 . (51)« َتْغَترُّواال ،َوْيَحُكْم. ..َتْغَترُّوا

نا نخثارنا، ويطيعو بعونشيعتنا هم الذين يتَّ ّنإ»أنه قال:  ×وعن اإلمام احلسن

ا فرضه اهلل مّم خالفنا يف كثرٍي ْنفأما َم ؛ولئك شيعتناأيف مجيع أوامرنا ونواهينا، ف

 . (52)«اعليه فليسوا من شيعتن

وخالفنا يف  ،قال بلسانه ْنَم ليس من شيعتنا»أنه قال:  ×وعن اإلمام الصادق

وعمل بأعمالنا،  ،بع خثارناوافقنا بلسانه وقلبه، واتَّ ْنشيعتنا َم ولكّن، أعمالنا وخثارنا

 . (53)«ولئك شيعتناأ

ّد شيعيًا، وإمنا هو َعالذي يرتكب املعاصي ال ُي الروايات فإّنوطبقًا لبعض 

يف املعاصي  غارٌق : إن فالنًا×. فقد جاء يف رواية أنه قيل ألمري املؤمننيد حمبٍّجمرَّ

أن يكون من الشيعة،  ×فأنكر اإلمام ،عي أنه من شيعتكاملهلكة، ومع ذلك يدَّ

رغم أن هناك من الروايات ما ُيفهم منه أن ، (54)«لنا، وليس من شيعتنا إنه حمبٌّ»وقال: 

ًا حقيقيًا؛ فاحملّب احلقيقي ال يرتكب الغارق يف الذنوب ال ميكن أن يكون حمّب

 : ×املعاصي. وقد ورد يف الشعر املنسوب إىل اإلمام الصادق

 هلـــه وأنـــت تظهـــر حبَّـــ تعصـــي اإل
 

ــديعُ    ــال بــ ــرك يف الفعــ ــذا لعمــ  هــ
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 هَتــطْعأل ك صــادقًالــو كــان حبُّــ  
 

 (55)مطيــــُع حيــــّب ْنمَلــــ إن احملــــبَّ 
 

نا من هذه عرف حقَّ ْنرجو النجاة مَلإني أل»أنه قال:  ×وعن اإلمام الصادق

تال  املعلن. ثم حد ثالثة: صاحب سلطان جائر، وصاحب هوى، والفاسقأل إاّل ،مةاأل

 . (56)«(31)خل عمران:  ﴾اهلُل َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكْم اهلَلُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن ﴿قوله تعاىل: 

َلْم  ِإنََّك ِإْن َخاَلْفَتِني ِفي اْلَعَمل ،َيا ُبَنيَّ»قال:  ×أن أباه ×وعن اإلمام الصادق

َأْن َيَتَولَّى َقْوٌم َقْومًا ُيَخاِلُفوَنُهْم  ـ َعزَّ َوَجلَّ ـ اهلُلَأَبى : ُثمَّ َقاَل. َتْنِزْل َمِعَي َغدًا ِفي اْلَمْنِزِل

 . (57)«َوَربِّ اْلَكْعَبِة َكالَّ ،ِفي َأْعَماِلِهْم َيْنِزُلوَن َمَعُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة

 َوِإنَّ َأال»أنه قال:  ×وي عن أمري املؤمننيإن احملّب جيب أن يقتدي مبحبوبه. ُر

 َوِإنَّ ِإَماَمُكْم َقِد اْكَتَفى ِمْن َأال، ُء ِبُنوِر ِعْلِمِهَوَيْسَتِضي، ِبِه ِلُكلِّ َمْأُموٍم ِإَمامًا َيْقَتِدي

َوَلِكْن َأِعيُنوِني ،  َتْقِدُروَن َعَلى َذِلَكُكْم ال َوِإنََّأال، َوِمْن ُطْعِمِه ِبُقْرَصْيِه، ُدْنَياُه ِبِطْمَرْيِه

 . (58)«ِبَوَرٍع َواْجِتَهاٍد َوِعفٍَّة َوَسَداٍد

ح بأن املؤمنني والشيعة املذنبني ما الطائفة األخرى من الروايات فتصرِّـ أ3

هم قبل ذلك سينالون جزاء ما اقرتفوه من سيدخلون اجلنة يف نهاية املطاف، ولكّن

بعد تطهريهم من الذنوب بواسطة العذاب.  الذنوب واملعاصي، ولن يدخلوا اجلنة إاّل

فإن اجلنة لن  ؛قوا اهلل معاشر الشيعةاّت»أنه قال:  |األكرم وي عن النيّبفقد ُر

فهل : قيل. فتنافسوا يف درجاتها ،عنكم قبائح أعمالكم أبطأت بها وإْن، تفوتكم

قذر نفسه مبخالفة حممد  ْن؟ قال: َم×ي عليٍّيك وحمّبمن حمّب م أحٌديدخل جهّن

 ،شريعاتواملؤمنات، وخالف ما رسم له من ال مات، وظلم املؤمنني، وواقع احملرَّوعلّي

أنت قذر طفس ال تصلح  ،: يا فالن’، يقول حممد وعلّيطفسًا جاء يوم القيامة قذرًا

بني، ال تصل إىل هناك سان، وال املالئكة املقرَّملعانقة احلور احِل خيار، والملرافقة األ

على من فيدخل إىل الطبق األ ،ـيعين ما عليك من الذنوب  ـهنا اه عنك ما بأن يطهر إاّل

ثم  ،يصيبه الشدائد يف احملشر ببعض ذنوبه ْنذنوبه، ومنهم َم ب ببعضعذَّفُي ،جهنم

، كما يلقط الطري احلّب ،يبعثهم إليه مواليه من خيار شيعتهم ْنَم من هنا هيلتقط

فيطهر منها بالشدائد والنوائب من السالطني  ،وأخّف ذنوبه أقّل يكون ْنومنهم َم

يقرب  ْن، ومنهم َموهو طاهٌر يف قربه ليدىل ؛الدنيابدان يف األ وغريهم، ومن اآلفات يف
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كانت ذنوبه أعظم  فإْن... ر به عنهفيكّف ،نزعه فيشتّد ،سيئٌة عليه ْتوقد بقَي ،موته

كانت أكثر وأعظم طهر منها  القيامة، فإْن وأكثر طهر منها بشدائد عرصات يوم

هؤالء ال  إّن .وأعظمهم ذنوبًا، عذابًا يناحمّب على من جهنم، وهؤالء أشّديف الطبق األ

عدائنا، إمنا وليائنا واملعادين ألأل ينا واملوالنيّبحن مبْوولكن يسمَّ ،ن بشيعتناْويسمَّ

 . (59)«بع خثارنا واقتدى بأعمالنايعنا واتَّاش ْنشيعتنا َم

من  ت الذي يؤّدي إىل التطهري هو نوٌعدير بالذكر أن هذا العذاب املؤقَّومن اجل

كما خيلص  صهاللطف والرمحة اإلهلية؛ ألن تعريض املؤمن العاصي إىل العذاب خيلِّ

محة اإلهلية ّن الّنار حقيقًة صورة الرإ»ة عند تعريضهما إىل النار أيضًا: الذهب والفّض

بإلقاء الغرائب واهليئات  ،فإّنها توجب وصوهلم إىل الكماالت املرتّقية ؛ألهل التوحيد

 . (60)«فاعةرهم قابلني للشوتصيِّ، املظلمة

 

 ــــــ النتائج

ما جيب االلتفات إليه يف مسألة اجلمع بني الروايات هو مالحظة  ـ إن أهّم1

واحدة من تلك الروايات. فإن الروايات الصادرة يف خصوص حبث  خلفية صدور كّل

ودورها يف  ،اإلمامة والوالية إمنا هي بصدد التأكيد على ضرورة االعتقاد بالوالية

سعادة الفرد وجناته. وحيث مل تكن هذه الروايات بصدد بيان عناصر النجاة 

 .ية العمل الصاحل يف مفهوم النجاةإىل أهّم ْرِشبالتفصيل فإنها مل ُت

أخرى فإن الروايات اليت تستعرض أوصاف الشيعة إمنا هي بصدد  ومن ناحيٍة

نها تذكر الكماالت إق، ووعلى مكارم األخال ،هم على الفضائلتشجيعهم وحّث

وجب علينا إخراج الكثري من الشيعة من ربقة  ننا لو أخذنا بظواهرهاإحبيث  ،للشيعة

َلْيَس ِمْن »أنه قال:  ×هذه الرواية املأثورة عن اإلمام الصادق :التشّيع. ومن هذا القبيل

ِفي َتَتَحدَُّث اْلُمَخدََّراُت ِبَوَرِعِه ِفي ُخُدوِرِهَن، َوَلْيَس ِمْن َأْوِلَياِئَنا َمْن ُهَو  ِشيَعِتَنا َمْن ال

 . (61)« َأْوَرُع ِمْنُهاهلِلِف َرُجٍل ِفيِهْم ِمْن َخْلِق َقْرَيٍة ِفيَها َعَشَرُة خال

ويف احلقيقة إن هذه الرواية تشبه هذه اآلية الشريفة الواردة يف بيان وصف 

 َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم َوِإَذا ُتِلَيْت اهلُلِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ُذِكَر ﴿إذ يقول تعاىل:  ؛ملؤمننيا
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 (. 2)األنفال:  ﴾َوَعَلى َربِِّهْم َيَتَوكَُّلوَن َعَلْيِهْم خياُتُه َزاَدْتُهْم ِإمَياَنًا

إمنا هي يف مقام بيان  ،وتلك الطائفة من الروايات ،من الواضح أن هذه اآليةو

 أو الفرد األكمل من الشيعة.  ،الشيعي الكامل

والشاهد على هذه الثنائية احلاكمة على اختالف أرضية صدور هذه الروايات 

إمنا تذكر طائفة  ،هو أن تصنيف الروايات، واملسائل املطروحة حول تلك اخللفيات

لروائية ـ على سبيل املثال ـ من تلك الروايات فقط. فالذي ذكر يف الكتب ا واحدًة

د على جمّرد الروايات اخلاصة مبنزلة إمنا يؤكِّ (62)«فضائل الشيعة»حتت عنوان 

ما تشري وتبشريهم بالصفح والعفو عن ذنوبهم، وقلَّ ،وفضائل الشيعة والصاحلني منهم

أخرى فإن الكتب اليت كتبت يف موضوع أوصاف وخداب  إىل أوصافهم. ومن ناحيٍة

أن بعض  كات األخالقية للشيعة. صحيٌحَلدت على األوصاف وامَلإمنا أكَّ (63)الشيعة

أن َبْيَد  هذه الروايات الواردة يف هذا الباب تطالب بالكمال املطلوب من الشيعة،

مات هو احلّد األدنى من التبعية لألئمة األطهار يف امتثال األوامر اإلهلية واجتناب احملّر

ة تلبيتها. فعلى الشيعي احلقيقي ـ طبقًا ملقولة أمري املؤمنني األمور اليت جيب على الشيع

َوَلِكْن َأِعيُنوِني ِبَوَرٍع َواْجِتَهاٍد َوِعفٍَّة ،  َتْقِدُروَن َعَلى َذِلَكَأال َوِإنَُّكْم ال»: ×علّي

ة. ومن ع والعّفَراألدنى إىل حتقيق هذا املقدار من الَو ـ أن يسعى يف احلّد (64)«َوَسَداٍد

اخلطب الواردة يف  ال سيَّماة، واجلدير ذكره أنه طبقًا ملقتضيات املكاتيب اخلاّص

طرح الروايات من الطائفة األوىل، األمر الذي قد يؤّدي إىل اإلفراط  هذا الشأن، يتّم

 .والتفريط

على الرغم من اختالف أرضية صدور الروايات،  ،فإنه ،وعلى هذا األساس

 أننا عندما نضّم هاتني الطائفتني من الروايات إىل بعضها ن علينا االلتفات إىليتعيَّ

واليت  ،أخرى فإن الروايات املرتبطة بالعمل ي عن إطالقها. ومن ناحيٍةنضطّر إىل التخّل

حتظى بدعم وتأييد اآليات القرخنية، تعمل على ختصيص أو تقييد الروايات املتعلقة 

د أوصاف الشيعة على بيان اليت تعدِّ أخرى إننا حنمل الروايات بالوالية. ومن جهٍة

ث عن غفران الذنوب وحاجة وتعريف الشيعة الكاملني، وأما الروايات اليت تتحدَّ

 . (65)الشيعة إىل الشفاعة فنحملها على غري الكاملني من الشيعة
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ـ إن الروايات املرتبطة بالوالية يف مقام التشجيع على التمّسك بوالية وحمبة 2

كون بهذا احلبل من أتباع ن املتمسِّكي يتمكَّ ؛بوصفهم حبل اهلل املتنياألئمة األطهار 

الوالية من سلوك مسار اهلداية؛ ألن الوالية هي الطريق إىل معرفة احلقائق الدينية 

بعد بيان أركان  ،×عن اإلمام الصادق ،واملعارف اإلهلية. وقد ورد يف صحيحة زرارة

ِليُل الدَّ َواْلَواِلي ُهَو، نََّها ِمْفَتاُحُهنَّأَل؛ َيُة َأْفَضُلالاْلِو»اإلسالم اخلمسة، أنه قال: 

ة األئمة واألولياء . إن هذا الكّم الكبري من التأكيد يف الروايات على حمّب(66)«َعَلْيِهنَّ

إذ ؛ ق بأخالقهموالتخلُّ ،ه باألئمةإمنا هو من أجل حتفيز الشيعة وتشجيعهم على التشبُّ

 دوٌر ×اإلمام علّي رًا كبريًا يف الرتبية الدينية، كما كان حلّبْوة َديلعب احلّب واملوّد

 من أمثال: أبي ذّر ،×اق علّيجوهري يف تاريخ اإلسالم. وإن استقامة وصمود عّش

 على ذلك.  شاهٍد وأضرابهما، خرُي الغفاري وحجر بن عدّي

بوالية وحمّبة ـ جيب االلتفات إىل أنه إذا مّت ذكر بعض الفضائل للمعتقدين 3

، ن بالوالية حقيقًةوبذلك هم املعتقد ، وبيان البشارة هلم، فإن املعينَّ^أهل البيت

ني احلقيقيني. ومن الواضح أن الشيعي واحملّب والذين يكونون من الشيعة واحملّب

احلقيقي هو الذي يقتدي مبحبوبه ومواله، وال يقارب املعاصي والذنوب. ويف احلقيقة 

عي االرتباط اخلاص . وال ميكن للشخص أن يّدحاد املؤمن بالولّيعين اّتإن الوالية ت

بع عقيدته. ويف هذه احلالة ال ميكن واّت ،إذا سار على منهج مواله واالحتاد بالولي إاّل

ًا حبيث يستأصل املؤمن حاد جيب أن يبلغ حّدأن يقرتف الذنوب. إن هذا االرتباط واالّت

وأهل  مع النيّب حد، ويرفعه إىل العامل األعلى. وإن الذي يتَّقات الدنيويةعن مجيع التعلُّ

ويشعر يف قلبه باملودة جتاههم، ستحلو العبادة يف ذائقته، ولن يكون طعم  ،البيت

ة من الشيعة مشمولة ّرًا. وعليه ليست مجيع أنواع الوالية واحملّبُم الذنوب عندهم إاّل

وي عن م وخيال، كما ُرْهد َواحملبة جمرَّعاء لتلك الفضائل؛ إذ غالبًا ما يكون اّد

 . (67)«ِباْلَعَمِل َواْلَوَرِع َيُتَنا ِإالَّالُتَناُل ِو ال»أنه قال:  ×اإلمام الباقر

ة أكرب يف فهم وتفسري هذا النوع من كما جيب علينا أن نبذل جهدًا ودّق

ال  حسنٌة ×بن أبي طالب إن حمبة علّي»الروايات. فعلى سبيل املثال: إن الرواية القائلة: 

من احملّبة العقالنية،  هي نوٌع ×حمبة أمري املؤمنني»إمنا تعين أن  «تضّر معها سيئة
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لتلك احلقائق  ٌةصف بالفضائل احلقيقية، وإن حمبته هي يف احلقيقة حمّبيتَّ ×ألنه

لتلك الفضائل إمنا يبلغ السعادة بواسطة  والفضائل، والذي ميتلك مثل هذا احلّب

ـ  ×. ولو كانت حمّبة اإلمام علّي(68)«سيئٍة ر باقرتاف أّيمل بها، وبذلك ال يتضرَّالع

ومل تكن جمّرد  وهو املثال الكامل لإلنسانية والطاعة والعبودية واألخالق ـ صادقًة

ل حاجزًا ورادعًا عن ارتكاب املعاصي، ويكون مثلها وتظاهر، فإنها سوف تشكِّ رياٍء

من األمراض واآلفات. إن  ب الفرد مناعًةِسللسموم، واللقاح الذي ُيْك كاملصل املضاّد

 ل التجسيد العملي للورع والتقوى ـ جيعل من احملّبـ الذي ميثِّ ×مثل عليٍّ حّب إماٍم

أسريًا لسلوك هذا اإلمام، وخيرج من قلبه وفكره مقاربة املعاصي والذنوب. وعليه فإن 

هي من  ×من القول بأن حمبة عليٍّ ،ليه اجلّهالمعنى هذه الرواية ليس كما ذهب إ

سليب  األمور اليت تبيح للفرد أن يقرتف ما يشاء من الذنوب؛ إذ ليس هناك من تأثرٍي

بل املعنى الصحيح هلذا احلديث أن حصول  ،(69)ّبللذنوب ـ بزعمهم ـ مع وجود هذا احُل

 وارتكاب الذنوب.  عن الضالل ل رادعًا للمحّباملرء على مثل هذا احملبوب يشكِّ

إىل  ة بغفران الذنوب الكبرية أنها ناظرٌةـ يبدو من بعض الروايات اخلاّص4

ه يداه يف ْتما جَن ر يفليتدبَّ وكأنها امنح الشخص املؤمن فرصًة ،األعمال السابقة

ويباشر املسري على طريق اهلداية. وقد قال العالمة  ،األزمنة املاضية، فال يعود إىل مثله

َيْغِفْر َلُكْم ِمْن *   َواتَُّقوُه َوَأِطيُعوِنياهلَلَأْن اْعُبُدوا ﴿الطباطبائي يف تفسري قوله تعاىل: 

وأما الذنوب اليت مل تقرتف ... هي الذنوب اليت قبل اإلميان»(: 4ـ  3)نوح:  ﴾ُذُنوِبُكْم

 د مبغفرتها إْنللوع قها، وال معنى أيضًاا سيستقبل فال معنى ملغفرتها قبل حتقُّمّم بعُد

بإلغاء  ؛الستلزام ذلك إلغاء التكاليف الدينية؛ قتما حتقَّأو كّل، قت يف املستقبلحتقَّ

ُقْل ِللَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َينَتُهوا ُيْغَفْر ﴿د ذلك ظاهر قوله تعاىل: اجملازاة على خمالفتها. ويؤيِّ

 َيا﴿ة: (. وأما قوله تعاىل خياطب املؤمنني من هذه األّم38)األنفال:  ﴾َلُهْم َما َقْد َسَلَف

 اهلِلُتْؤِمُنوَن ِب*  َأيَُّها الَِّذيَن َخَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِتَجاَرٍة ُتنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب َأِليٍم

َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم   ِبَأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْماهلِلَوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل 

كان  فهو وإْن( 12ـ  10)الصّف:  ﴾َيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم َجنَّاٍت*  َتْعَلُموَن

بت املغفرة فيه على استمرار اإلميان والعمل رتِّ لكْن ،يف مغفرة مجيع الذنوب ظاهرًا
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من  ق بعُدقة مبا مل يتحقَّفيه متعلِّ فال مغفرة ،الصاحل وإدامتهما ما دامت احلياة

 . (70)«قتما حتقَّوال وعد مبغفرتها كّل ،املعاصي والذنوب املستقبلة

ة وبلوغ النجاة يف مورد بعض العصاة من املؤمنني قد يشري إىل ـ إن الوعد باجلّن5

العاقبة واملصري، مبعنى أن الوالية تقتضي وصوهلم إىل النجاة. فلو أن شخصًا سقط يف 

ه بعدم الطاعة، وعليه ُمْسأو ضعف أمام الذنوب، من الطبيعي أن يتّم َو ،الشهوات غفلًة

 وأن ينال جزاءه وعقابه. ولكن مع ذلك يبقى لديه أمٌل ،ل وزر أعمالهلذلك أن يتحمَّ

 . ^صف به من الوالية واحملّبة ألهل البيتبسبب ما يتَّ ؛بوصوله إىل ساحل النجاة

بالشفاعة عليه أن يقوم من جانبه ببعض اخلطوات اليت جتعله ـ إن الذي يأمل 6

، والشفع يعين «الشفع»من مادة  مأخوذٌة «الشفاعة»ًا لتلك الشفاعة. فإن مفردة مستحّق

ق األخالقي من التعلُّ ى بنوٍعامتزاج شيئني ببعضهما. فعلى الشخص املؤمن هنا أن يتحّل

ق الشفاعة من عًا من النور الذي حيقِّق نو، وأن يكتسب بسبب هذا التعلُّ^باألئمة

ل شرطًا الزمًا، أخرى: إن القبول بالوالية ميثِّ . وبعبارٍة(71)خالل امتزاجه بنور واليتهم

عاء الوالية م فإن اّدبااللتفات إىل ما تقدَّو. لوحده ال ميكن أن يكون كافيًا ْنولك

 . وضعيف واٍه وحده ـ من دون اإلطاعة والعمل الصاحل ـ ادعاٌء

ـ األمر األخري هو أنه يبدو من اللحن الثنائي يف هاتني الطائفتني من الروايات 7

 فهي من جهٍة ؛أنها تسعى إىل إجياد نوع من التوازن بني اخلوف والرجاء لدى املؤمنني

وتدعو من جهة  ؛ة عدم قبول األعمال من قبل اهلل وأوليائهتدعو إىل اخلوف من مغّب

 أخرى إىل الرجاء واألمل بالرمحة اإلهلية وشفاعة أولياء اهلل.

 

 

الهوامش
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 بولس

 ودوره الديين يف شخصّيته دراسٌة

 

 محمد إيلخانيد. 

 حسن مطر الهاشميترجمة: 

 

الشخصيات تأثريًا يف بلورة األصول العقائدية وتكوين  يعترب )بولس( من أهّم

 الكالم املسيحي. ويف األساس فإن ما نعرفه حاليًا باسم )الديانة املسيحية(، ما هو إاّل

بن اعيسى الناصري ]السيد املسيح عيسى  تفسري وفهم بولس لكلمات وأفعال النيّب

 [. ×مريم

ع بتعليم وثقافة يونانية، لقد كان بولس يهوديًا يونانيًا، مبعنى أنه كان يتمتَّ

( يف أسرة أرستقراطية. Tarsusم اللغة اليونانية. ولد يف مدينة طرسوس )وكان يتكلَّ

ن بثروته نه رغم اعتناقه الديانة اليهودية كان قد امكَّأي إوكان أبوه مواطنًا روميًا، 

بولس يف املرحلة )كونه روميًا( أن حيافظ على هويته الرومية. وقد ساعد هذا األمر 

من األذى  ًىأنل له ذلك غطاًء ليكون مبالالحقة يف الكثري من املوارد؛ إذ شكَّ

الصادر عن أعداء املسيحيني. ويبدو أنه أمضى شطرًا من فرتة شبابه يف بيت املقدس، 

ن من ى خالهلا دراسة يف الكتاب املقّدس واملعتقدات اليهودية. وبذلك امكَّتلّق

 ؛اكتساب ثقافتني؛ حيث حصل على ثقافة يونانية أثناء إقامته يف مدينة طرسوس

ان هلاتني الثقافتني أبعد األثر يف تبلور خرائه وقد ك .وثقافة يهودية يف بيت املقدس

. فلم يكن يومًا يف زمرة حواريي (1)اخلاصة. لقد كان بولس ـ بوصفه يهوديًا ـ فريسيًا

                                                      



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد التاسع واألربعون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

به أبدًا. وكان يف بداية أمره من ألّد أعداء الديانة املسيحية،  ِقعيسى املسيح، ومل يلَت

من  . ويف واحدٍة(2)ن تعذيبهمْوويتولَّ ،ات يف مطاردة املسيحينيومن الذين يقودون املهّم

ه إللقاء القبض على مجاعة من املسيحيني والقضاء عليهم، توجَّ ؛نيطت بهاليت ُأ املهاّم

عى أن السيد املسيح قد ظهر له يف أثناء الطريق، وبعد أن نهاه إىل مدينة دمشق، واّد

أجل نشر كلمته  ما بوسعه من عن قمع املسيحيني دعاه إىل دينه، وأن يبذل كّل

 ورسالته. 

منتظم. فقد اشتمل العهد اجلديد على  ن خراءه بشكٍلتبيِّ ليس لبولس رسالٌة

من رسائله إىل اجملتمعات واملؤمنني املسيحيني. وقد عاجل يف هذه الرسائل  عدٍد

وعمل من خالهلا  ،املشاكل اليت يعاني منها خماطبوه، وطرح فيها املسائل االعتقادية

انعكاسًا للظروف ل يف العادة رسالة من هذه الرسائل امثِّ على توجيههم. وكّل

دراسة  يف. يقوم التقليد السائد (3)بذلك اجملتمع أو الفرد اخلاصواملشاكل اخلاّصة 

خني يف الدين املسيحي على دراسة عقائده ضمن رسائله، ويعملون على رين واملؤرِّاملفسِّ

ده بشأن خمتلف املوضوعات، من قبيل: اإلله، واملسيح، واإلنسان، بيان عقائ

وما إىل  ،اليهودية أو الفكر اليوناني على كالمه ةواملعصية، والعامل أو تأثري الديان

 ذلك من األمور. 

 تندرج رؤية بولس وأفكاره ضمن إطار التيارات العرفانية اليت ظهرت قبل قرٍن

. فمنذ بداية القرن الثالث قبل امليالديى القرن الرابع حّت ت ساريًةوظّل ،من امليالد

رًا أكرب، ْوامليالد أخذ الدين ـ بفعل جهود الرواقيني ـ يلعب يف الفكر اإلغريقي َد

ل العامل األهم يف من ميالد املسيح كانت التيارات العرفانية امثِّ ى ما قبل قرٍنوحّت

خذ أحيانًا صورة العرفان ـ الذي كان يتَّبلورة الفكر اإلغريقي. يف هذه املرحلة اختلط 

 :ى على شكل املذاهب الغنوصية، واألديان الشرقية، ومن بينهاالثنوية، ويتجّل

امليرتائية وغريها من املذاهب احملفوفة باألسرار ـ باألصول الفلسفية واآلراء األرسطية 

فة اإلفالطونية والرواقية والفيثاغورية، لتكّون اإلطار الفكري اإلفالطوني والفلس

ل مع العرفان الثنوي املعتقدات عرفاني، يشكِّ ٍهالوسيطة، حيث يشتمل على توجُّ

. امليالديمن القرن األول قبل امليالد إىل أواخر القرن الثالث  ،السائد يف تلك املرحلة
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رًا ينتمي إىل تلك املرحلة ـ لتأثري تلك التيارات. وبطبيعة وقد خضع بولس ـ بوصفه مفكِّ

احلال ميكن مشاهدة هذين النوعني من التفكري ـ أي الفلسفة اإلفالطونية الوسيطة 

نشاهد التيارات العرفانية ذات الصبغة  والعرفان الثنوي ـ عند اليهود أيضًا. ومن ناحيٍة

أخرى يعمد فيلون  سينيني، ومن ناحيٍةاأل دالثنوية املقرونة باحلياة الرهبانية عن

 اإلسكندراني إىل تفسري التوراة تفسريًا إفالطونيًا وسيطًا. 

ودراسته  ،ف على املنهج الفكري لبولس يف إطار العقائد املسيحيةجيب التعرُّ

. واملراد باليهود املسيحيني «اليهود ـ املسيحيني»فون بـ َرضمن خراء املسيحيني الذين ُيْع

 ،لت بعد عيسى املسيح يف بيت املقدسجلماعة األوىل من املسيحيني اليت تشكَّتلك ا

هذه التسمية أن هذه اجلماعة من  عيسى، وبطرس. ودليُل يبقيادة يعقوب أخ

ـ على أن يكون  شيٍء ف ـ قبل كّلاملسيحيني كانت تعتقد أن اإلميان باملسيح يتوقَّ

ليعتقد بعد ذلك بعيسى املسيح.  ،وعاماًل بها وملتزمًا بالشرائع اليهودية ،الفرد يهوديًا

أخرى: إن هؤالء كانوا من اليهود الذين يعتقدون أن مسيحهم املوعود قد  وبعبارٍة

ميتثلون  ،مثل سائر اليهود ،ظهر، وأنهم بذلك ميتازون من سائر اليهود. كان هؤالء

ئر شؤون احلياة. ويراعون احلالل واحلرام يف املأكل وامللبس ويف سا ،أحكام الشريعة

إهلية. وعلى الرغم  أخرى مل تكن هذه اجلماعة لتخلع على املسيح صفاٍت ومن ناحيٍة

نه ملكًا من ْواألقصى ـ يَر من املعجزات اليت شاهدوها منه بأنفسهم كانوا ـ يف احلّد

مثل  ًااملالئكة. وهكذا فإن عيسى املسيح كان بالنسبة إىل اليهود ـ املسيحيني نبّي

إلنقاذ قومه. إن ؛ الذي ظهر يف خخر الزمان ،ألنبياء، غاية ما هنالك أنه املنجيسائر ا

رغم عدم منعها من دعوة سائر األقوام إىل دين ورسالة املسيح، ومل تكن  ،هذه الرؤية

عاملية هذه الرسالة.  ِعأنها مل تدَّ لتخالف نشر الديانة املسيحية بني مجيع الناس، إاّل

 سني إىل نشر املسيحية بني غري اليهود. ولذلك مل يكونوا متحمِّ

بوصفه رسول املسيح إىل غري اليهود، قد أعلن عن رسالة املسيح  ؛أما بولس فإنه

العاملية. ولذلك كانت رؤيته وتفسريه للمسيحية ختتلف جوهريًا عن اجملتمع املسيحي ـ 

حيث كان بولس ينكر ركنني رئيسني من أركان عقيدة  ؛اليهودي يف بيت املقدس

وبشرية املسيح. وبطبيعة احلال مل يكن القيام  ؛شريعة اليهود :هذا اجملتمع، وهما
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إذ كان عليه يف البداية أن يواجه رفضًا وصدودًا من  ؛ةوًا من املشّقْلبهذه املهمة ِخ

 أنه بعد عدٍد وعقل املسيح، إاّلاجملتمع اليهودي ـ املسيحي هلذا التفسري والفهم خلطاب 

 ،من اللقاءات واملناقشات بينه وبني كبار هذا اجملتمع رضخ املسيحيون يف بيت املقدس

وخمنوا بأنه رسول السيد املسيح لغري اليهود، الذي كان هو املراد الرئيس لليونانيني 

تفاق على إمكان اال . وعلى هذا األساس مّت(4)وأصحاب النزعة اليونانية يف تلك املرحلة

باع الديانة اليهودية. وبطبيعة احلال فقد أن يعتنق غري اليهود املسيحية دون حاجة إىل اّت

ل. وطبقًا هلذه املعاهدة ُسرف مبعاهدة الرُُّع ،ان بيت املقدس مقرتحًا أدنىاقرتح سّك

ا عن ار، وأن ميتنعون على املسيحيني من غري اليهود أن جيتنبوا أكل أضاحي الكّفتعيَّ

. وبطبيعة احلال فقد (5)تناول دم األضحية، واألنعام املنخنقة، وأن ال يرتكبوا الزنا

كان رسل املسيحية يطمعون برعاية كامل أحكام الشريعة بني اليهود ـ املسيحيني، 

ا ورد يف معاهدة الرسل بالنسبة إىل غري اليهود من ع أكثر مّمبل كان بعضهم يتوقَّ

 املسيحيني. 

ى وفاته يف روما حّتو ،للميالد( 36ـ  32خمن بولس باملسيح )ما بني عامي بعد أن 

وسعه من أجل التبشري بأفكاره يف ما  للميالد(، بذل كّل 64ـ  62)ما بني عامي 

ل الكثري من الصعاب واآلالم، وفهمه للمسيحية؛ فقام بالكثري من األسفار، وحتمَّ

 وسجن لعّدة مّرات. 

لرسالة وسلوك املسيح على أساس التفكري والتجربة يقوم فهم وتفسري بولس 

ل القوى الشيطانية، َبمن ِق ة والفكرة اليت ترى العامل حمتالًّالعرفانية، وهي التجرب

من جميء  ،ر من سلطة الشيطان والشياطنيللخالص من هذا العامل والتحرُّ ؛ال ُبدَّو

طرق ـ ى الطبيعة وحّتـ البشر  ال سلطة للقوى الشيطانية عليه، ليضع أمام ،إهلّي منقٍذ

باطين. عندما  اخلالص. يرى بولس أن جوهر وذات دين وتعاليم وأعمال املسيح أمٌر

ى احلقيقة يف روح اإلنسان وباطنه سيدرك حينها أن احلقيقة ليست شيئًا خخر غري تتجّل

نسخ السنن واألحكام الظاهرية  د املسيح مّتاملسيح نفسه. وهكذا فمن خالل جتسُّ

لشريعة اليهود، من قبيل: اخلتان، واحلالل واحلرام يف األعمال واملأكل وامللبس. إن 

ب، ْسمن القوانني الدينية واألحكام الظاهرية ليس جمانبًا للصواب فَح باع جمموعٍةاّت
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 ،ر وانعتاق روح الفرد املؤمن وضمريه. وعليهل حجابًا دون حترُّبل من شأنه أن يشكِّ

فإن سلوك املؤمن الطاهر ـ الذي هو نتيجة لطهر الروح  ،لضمريبعد تطهري الروح وا

ر واخلالص والسعادة األبدية. نشاهد عند الكثري من والضمري ـ سيضمن له التحرُّ

ات الفيلسوف الرواقي يف كلم ال سيَّمارين اإلغريق يف تلك املرحلة ـ واملفكِّ

بوصفه الطريق  ،ـ االعتقاد باالنقالب الداخلي املعاصر لبولس ،(6))أبيكتيتوس(

 ،رون يعتقدون أن بإمكان اإلنسانالوحيد خلالص اإلنسان. فقد كان هؤالء املفكِّ

ص نفسه من أن خيلِّ ،من خالل االعتماد على طاقاته الروحانية واإلهلية الكامنة فيه

ص تطيع أن خيلِّالظلمات. أما من وجهة نظر بولس فإن الفرد العاصي واملذنب ال يس

من  ٍنْوإىل َع بل هو حباجٍة ،د قواه الباطنيةاستنادًا إىل جمّر ،نفسه من مستنقع الرذيلة

 كي ينجيه بلطفه ورمحته، ويهديه إىل حيث السعادة األبدية. ؛ اهلل

، ويشجب عبادة مجيع أنواع ٍةدًا؛ فهو خيالف عبادة األصنام بشّدّد بولس موحَِّعُي

فنحن نعرف أن »ويف ذلك يقول:  .(7)أم حيوان نت على شكل إنساٍنسواء أكا ،األوثان

اهلل األحد، وإذا كان يف السماء أو يف األرض ما  ن ال كيان له، وأن ال إله إاّلَثالَو

. (8)«واحد من هذه اآلهلة واألرباب، فلنا حنن إلٌه يزعم الناس أنهم خهلة، بل هناك كثرٌي

وهنا ال يعمد بولس إىل إنكار وجود خهلة اإلغريق، فهو يقول يف الفقرة اخلامسة من 

يبدو أنه يعترب هذه اآلهلة  . ولكْن«من هذه اآلهلة واألرباب هناك كثرٌي»هذا اإلصحاح: 

. وبطبيعة احلال سريد هنا حبث العقيدة الثنوية. (9)مظاهر للشياطني والشرور يف العامل

وهل ستكون  ؟عن اهلل الشياطني وجود يف العامل فهل وجودهم مستقلٌّفإذا كان هلذه 

نهم سيكونون يف إأم  مستقّل لديهم القدرة على اخللق أو التغيري يف هذا العامل بشكٍل

ذلك تابعني إلرادة اهلل وقدرته؟ ميكن القول يف هذا الشأن: إن بولس ينسب خلق مجيع 

 دة مسحة من االعتقاد بالثنوية يف كلماته، إاّلوعلى الرغم من مشاه .األشياء إىل اهلل

مبعنى أنه ينكر االعتقاد بالثنوية،  ،واحد ق مبنشأ العامل يعتقد بأصٍلما يتعلَّ أنه يف

م يف الفقرة السادسة من اإلصحاح الثامن من رسالته ح بذلك على ما تقدَّكما صرَّ

 فلنا حنن إلٌه»يقول: األوىل إىل كورنثوس حول البحث بشأن اآلهلات األخرى؛ إذ 

. يذهب بولس بتأثري من الفكر «وإليه نرجع ،شيء واحد، وهو األب الذي منه كّل
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اليهودي ـ خالفًا ملا عليه الفلسفات اإلغريقية املعاصرة له ـ إىل االعتقاد بأن اهلل شخص 

د األصل اليهودي القائل بأن األرض ، ويغضب أيضًا. ويؤيِّم وحيّبواحد، خيلق ويتكّل

جد منه وبه شيء إمنا ُو وأن اهلل هو غاية الوجود؛ ألن كّل، (10)ما عليها للرّب وكّل

بن، فهو أيضًا يف ذلك اال ْنبه، مَب ًاقشيء من اهلل ومتعّل . وعليه يكون كّل(11)وإليه

 . (12)له، وهو احلاكم املطلق تابٌع

قدرة هذا اإلله ره من ذنوبه. وإن ص الفرد ويطهِّخيلِّ ،منقذ إن إله بولس هو إلٌه

فاإلنسان ال ميكنه أن يكون عنصرًا  ،، يف حني أن قدرة اإلنسان حمدودٌةمطلقٌة

من  بعوٍن إاّل ،له إلنقاذ نفسه. فإذا أراد اإلنسان اإلحسان لن يكون ذلك مقدورًا

من  ال ُبدَّ. ويرى بولس أن اإلرادة وحدها ال تعين القدرة على حتقيق األمور، ف(13)اهلل

 القوة اإلهلية األزلية واألبدية لنجاة اإلنسان من الذنوب. 

ه املطلق لإلنسان؛ فهو يأتي إنقاذ اهلل لإلنسان وتطهريه من الذنوب بواسطة حّب

 منه ورمحة باإلنسان املذنب الذي ال يستحّق وعملية اإلنقاذ لطٌف ،اإلنسان حيّب

رين ـ مثل الكثري من املفكِّ أبوي. من هنا فإن بولس اإلنقاذ. إن احلب هو حبٌّ

)أبيكتيتوس( ـ خياطب اهلل باألب. إن اهلل ليس  :ومن بينهم ،اإلغريقيني املعاصرين له

املؤمنني منهم. وبطبيعة  ال سيَّماجلميع أفراد البشر، و للمسيح، بل هو أٌب د أٍبجمّر

ته للفرد املؤمن؛ ك، فأبّوة اهلل للمسيح ختتلف عن أبّومشكِّ األمر فإن األبوة هنا مفهوٌم

له بواسطة اإلميان  ب الطبيعة، يف حني أن سائر الناس أبناٌءَسفاملسيح ابن اهلل حَب

 . (14)والروح

قد كان يعلم منذ البداية ما يريد، وقد نفذ  ،عليم وحكيم إن إله بولس إلٌه

دقيق، وسوف يواصل تنفيذها. إن مشيئته هي  مرسومة على حنٍو ٍةطبق خّط شيٍء كّل

ل يف حركة التاريخ  حتكم التاريخ، ولكي يعمل على تنفيذ مشيئته سوف يتدخَّاليت

وأرشد شعب اليهود إىل أرض امليعاد. وهو الذي أنقذ  ،دائمًا. فهو الذي عاهد إبراهيم

بسبب الذنوب اليت  ؛اليهود من أسر املصريني، وعاقبهم على طول التاريخ مرارًا

ل تهم ألوامره. وكان خخر تدخُّإطاعتهم وتبعّي داقرتفوها، وأجزل هلم العطاء والثواب عن

ض للصلب. حيث تعرَّ ،ل بإرسال ولده الوحيد إىل األرضمباشر هلل يف التاريخ قد امثَّ
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إنقاذ  عملية ْتصلبه ملا امَّ من اهلل. فلو مل يتّم ى صلب املسيح كان بتخطيٍطوعليه فحّت

ف إنقاذ اإلنسان من ت سلطة املعاصي والذنوب على حاهلا؛ إذ توّقاإلنسان، والستمّر

الذنوب على تضحيته بولده الوحيد. ويرى بولس أن هذه احلتمية التارخيية القائمة على 

ولذلك يكون  ،بل يبقى اإلنسان خمتارًا ،أساس املشيئة اإلهلية ال تزيل اختيار اإلنسان

وميكنه أن يلتحق باملسيح  ،فعاله. فهو يستطيع أن خيتار بني اخلري والشرمسؤواًل عن أ

واخللود يف  ،دًا للذنوبْبدًا له، وينال السعادة احلقيقية، أو أن يبقى َعْبويغدو َع

وجاء معه باملوت، وبالتالي فإن  ،ل إىل العاملأن القول بأن الذنب قد تسلََّبْيَد  اجلحيم.

، وأن اإلنسان ليس مبقدوره لوحده أن ينقذ (15)دون مذنبنيوَلالقول بأن مجيع الناس ي

رية يف عقيدة بولس. وبطبيعة احلال لو ْبي النزعة اجَلمن اهلل، يقوِّ بلطٍف نفسه إاّل

وعلم اهلل بأهل النعيم وأهل  ،اقرتن هذا األمر بسيادة املشيئة اإلهلية يف التاريخ

 ال سيَّمار، وْباملسيحية إىل القول باجَلضح سبب جنوح بعض الِفَرق اجلحيم، سوف يّت

من الذين يعتمدون على رسائل بولس يف تفسريهم  ،بعض اجلماعات الربوتستانتية

 وتأويلهم للمسيحية. 

ذاتية، وميكن لنا  هلل، ولذلك ال حيتوي هذا العامل على قيمٍة إن العامل خملوٌق

إن العامل هو املرخة اليت ميكن أن أخرى:  . وبعبارٍة(16)ةأن نشاهد فيه صفات اهلل اخلفّي

اليت ترى العامل  ،نشاهد اهلل من خالهلا. وهنا يبتعد بولس عن عقيدة العرفاء الثنوية

ه يرى أن العامل بعد وجتعله يف القطب املخالف إلله اخلري. ولكّن ،خملوقًا إلله الشّر

العامل لسلطة  عليه القوى الشيطانية. كما خضع ْتاخللق قد تعّرض للفساد، واستوَل

ع ظهور أن العامل ال يزال يتوقََّبْيَد  بسبب اقرتافه للذنوب. ؛الذي ابتعد عن اهلل ،اإلنسان

ث والفساد، ويكون شريكًا جلالل أبناء اهلل يف َبهذا الَع لينقذوه من كّل ؛أبناء اهلل

، وإمنا ض للفساد بإرادتههذا التحرير واالنعتاق. وبطبيعة احلال فإن العامل مل يتعرَّ

ما جيري يف هذا العامل إمنا  . وعلى هذا األساس فإن كلَّ(17)من اهلل كان ذلك بإرادٍة

ال خيرج  ًا يف العامل فإن هذا الشّرى إذا رأينا شّرلقدرة اهلل ومشيئته. وحّت هو خاضٌع

له، أو أن  مطمٍح عن دائرة القدرة اإلهلية. ال ميكن لإلنسان أن جيعل من العامل غايَة

 اًل من خدمة اخلالق. َدَب ،يضع نفسه يف خدمة املخلوق
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تة. فهو من ْحأخالقية َب إن النظرة اليت ينظر بها بولس إىل اإلنسان هي نظرٌة

من مظاهر  وهو مظهٌر ،باهلل د على أن اإلنسان شبيٌهخالل االستناد إىل التوراة يؤكِّ

ل احلقيقة الكاملة ه ال ميثِّل، ولكّنمسؤو . إذن فاإلنسان كائٌن(18)اجلالل اإلهلي

، والشّر ؛وهما: اخلري ،متأرجح بني قطبني متناقضني أو متنافرين واملنجزة. فهو كائٌن

ويتم تعريف وجوده من خالل نواياه وإرادته. وعليه ميكن لإلنسان أن يكون صاحلًا 

مجيع الناس السقوط. بسبب معصية خدم أصبح  ويتعاىل، أو يكون طاحلًا ويتسافل حدَّ

على العامل  ل الذنب واملوت إىل العامل، وسيطرت قوى الشّرخمثني، وبذلك تسلَّ

 ، وبالتالي أضحى اإلنسان تابعًا لسلطانها. (19)األرضي

بعضهما. وعليه  مقابليضع بولس القطب اإلنساني )الدنيوي( والقطب اإلهلي يف 

إىل اهلل. إن الشعور باالستقالل ه من االنفصال عن الدنيا واإلنسان والتوجُّ ال ُبدَّ

. أما التبعية هلل فهي عني االستغناء وبالتالي فهو من الشّر ،ذنبًا ّدَعواالستغناء عن اهلل ُي

من هذين القطبني حكمته اخلاصة به. ومن هنا فإن بولس  واحٍد والسعادة. إن لكّل

عي بولس أن كالمه احلكمة اإلهلية. يّد مقابليضع احلكمة اإلنسانية أو الدنيوية يف 

وإهلام  ر به ليس من صنع اإلنسان، إمنا هو وحٌيإهلية، وأن اإلجنيل الذي ُيبشِّ حكمٌة

وليست تعاليم قد  ،من الكشف . إن هذه احلكمة هي نوٌع(20)ل عيسى املسيحَبمن ِق

ار أو املبتدعني الذين اكتسبها يف هذا العامل. يف حني أن ما يقوله اآلخرون )من الكّف

د سنن ة ال معنى هلا، فهي جمّروأدّل ون كالمهم كالم املسيح( ليس سوى فلسفٍةيعترب

املعصية، وهي  . إن احلكمة اإلنسانية هي حكمُة(21)إنسانية ال ربط هلا باملسيح أبدًا

وهي احلكمة اليت تعترب احلكمة  ،عي تفسري العاملوتّد ،احلكمة اليت حتاور العقل

هالة. إن اليهود يطالبون بًا من اجلنون واجَلْربل تراها َضعدمية املعنى،  اإلهلية تفاهًة

باملعجزات، بينما يسعى اإلغريق وراء العقل واحلكمة. وإن ما يبدو أنه محاقة من اهلل 

. أما احلكمة اإلهلية فهي معرفة عيسى، ومعرفة اهلل (22)هو أحكم من حكمة الناس

وعبثية بالقياس  ّد تافهًةَعاإلنسانية ُتم َي. وعليه فإن الِق(23)ف على عيسىبواسطة التعرُّ

م اإلهلية. جيب عدم االنصياع لعبادة اإلنسان، بل إن هدف اإلنسان هو العبودية َيإىل الِق

لالقتتال والتنازع واحلسد  عاٌةْد. ويف األساس إن أسلوب اإلنسان يف احلياة َم(24)للمسيح



 

 

هـ 1439م ـ  2018واألربعون ــ شتاء ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد التاسع نصوص معاصرة   

 

 . (25)تهواجلنون إذا أراد اإلنسان أن يفاخر بإنسانّي

ل نقطة ارتكاز يف املعرفة اإلنسانية لدى بولس. فجميع إن مفهوم املعصية ميثِّ

ص معصية اإلنسان بشعوره واعتقاده الناس ـ سواء اليهود أم غري اليهود ـ مذنبون. وتتلّخ

ره هو الذي يدفعه إىل إدارة حياته الدنيوية باستغنائه عن اهلل. إن غرور اإلنسان وتكبُّ

 ،فقط. إن اعتبار اإلنسان إلرادته بوصفها هي اإلرادة الوحيدةاعتمادًا على عقله 

هي املعصية بعينها. إن البقاء يف دائرة اإلنسان واالبتعاد  ،ًا إلرادة اهلل املطلقةوجعلها نّد

ومعصية  ذنٌب ،عن اهلل، وجعل اإلنسان لذاته منافسًا عنيدًا يف مواجهة الذات اإلهلية

 . إن املعصية طاقٌة(26)د عن اهلليف املعصية يعين الُبْع طموصوفة. وال خيفى أن التخبُّ

ب؛ فاإلنسان ولن يتهرَّ ،من املعصية ب أحٌد. ومل يتهرَّ(27)لت إىل العاملشيطانية تسلَّ

. وإن املعصية (29)ل أساس وأصل حياة اإلنسان. وإن الذنب يشكِّ(28)للمعصية وعبٌد منقاٌد

القبيحة تنشأ من املعصية؛ فلو مل خيضع . إن األعمال (30)خ يف اإلنسان الطمعترسِّ

على االلتحاق بركب  د على القوانني اإلهلية، وملا أصّراإلنسان لسطوة الذنب ملا امرَّ

الشياطني. فاخلطيئة دخلت يف العامل باإلنسان، وباخلطيئة دخل املوت، وسرى املوت 

ل إن املعصية امثِّ .(31)عًا خمطئون فاملوت سيعّمهم مجيعًايإىل مجيع البشر، وألنهم مج

 . (32)رغم عدم كونه مسؤواًل عن هذه احلالة ،احلالة اليت يعيش اإلنسان يف صلبها

هل  :أخرى وبعبارٍة ؟من ذات اإلنسان فهل املعصية من وجهة نظر بولس جزٌء

الذنب من املقّومات الذاتية لإلنسان؟ إذا كان األمر كذلك فلماذا خلق اهلل اإلنسان 

يكن األمر كذلك فما هو األمر الذي حدث يف تاريخ اإلنسان وجعل  مل مذنبًا؟ وإْن

واضحة عن هذه  املعصية تستوطن وجوده وكيانه؟ ال ميكن العثور على إجاباٍت

فإن هذا الذنب قد محله اإلنسان يف جيناته  حاٍل أّياألسئلة يف كالم بولس. وعلى 

وأنا يف أعماق كياني أبتهج »يال: وبدأ ينتقل من اآلباء إىل األبناء عرب األج ،الوراثية

 ،ثانية يف أعضائي تقاوم الشريعة اليت يقّرها عقلي ي أشعر بشريعٍةبشريعة اهلل، ولكّن

 ْنأنا اإلنسان! فَم ،وجتعلين أسريًا لشريعة اخلطيئة اليت هي يف أعضائي. ما أتعسين

بالتحديد هو . وهنا جند بولس يرى جسم اإلنسان (33)«؟ينجيين من جسد املوت هذا

يقف يف  ،املعصية، وأن السعادة تكمن يف اخلالص منه. فاجلسم مبنزلة املعصية
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ل عنصر النجاة. ميكن لنا أن نشاهد االعتقاد بالثنوية يف اليت امثِّ ،مواجهة الروح

واضح. تأتي هذه الرؤية العرفانية يف  الفصل بني الروح واجلسد عند بولس بشكٍل

كان  جيب التنبيه إىل أن بولس وإْن ـ الثنوية لتلك املرحلة. ولكْن إطار الثقافة العرفانية

كما يذهب سائر العرفاء  ،ًا ذاتيًاال يراه شّر فهويرى اجلسد مظهرًا للمعصية، 

بولس كما سبق  ، ولكّنللموت، واملوت يعين الشّر أن اجلسم حامٌل . فصحيٌحينيالثنو

ق بواسطة إله َلْخن ـ يرى أن اجلسم مل ُيخالفًا ملا كان يعتقده الثنويووأن ذكرنا ـ 

واحد، وحتى  شيء مبا يف ذلك اجلسم والروح بواسطة إلٍه خلق كّل فقد مّت ؛الشّر

ص هذا الرداء اجلسماني. وهذه هي املسيح ابن اهلل عندما جاء لنجاة اإلنسان إمنا تقمَّ

؛ (34)()مرقيون السينوبي ال سيَّماو ،بقبول الثنويني من املسيحيني َظالنظرية اليت مل حْت

اليت هي  ،ةص املاّدل اكتساب وتقمُّألن املسيح بوصفه خريًا مطلقًا ال ميكن أن يتقبَّ

ه من املعصية، منزَّ مطلق. يرى بولس أن جسم املسيح الذي يشبه أجسامنا بريٌء شرٌّ

 عن الفساد والضياع.  هًةويأمل أن تكون أجسامنا بعد البعث والقيامة منّز

، (35)ل إىل العاملقد تسلَّ أن بولس يذهب إىل االعتقاد بأن املعصية شيٌءويبدو 

قت يف بداية تاريخ اإلنسان بارتكاب اخلطيئة، ولن تزول مبعنى أن هذه العلقة قد حتّق

خلقه مل يكن  من املسيح وروح القدس. إن اإلنسان يف مستهّل ٍلبتدخُّ هذه العالقة إاّل

 ولكْن ،على أن يكون اإلنسان مذنبًا من الناحية الذاتية إرادة اهلل ْممذنبًا، ومل تُق

، وحيث أضحى الذنب أمرًا ذاتيًا صار عدم ه مذنبًةل الذنب إليه أصبحت ذاُتبعد تسلُّ

بإمكانه أن ال يقرتف املعصية. وقد كان  ْدُعالذنب مستحياًل على اإلنسان، ومل َي

العامل. ويبدو من كتابات بولس أن ذلك ل الذنب إىل دائرة اإلنسان هو السبب يف تسلُّ

 ،شخصية، وعليه فإنها ال تقف عنده اإلنسان هو خدم. إن معصية خدم مل تكن معصيًة

وإمنا تسري إىل اجلميع. وسبب ذلك أنه قد أفسد بذنبه جوهر اإلنسان وذاته، وبذلك 

تبعيته مذنبًا، وب ،بسبب معصية خدم ؛خضع اإلنسان لسلطة الذنب. لقد أصبح اإلنسان

ن من وانقياده آلدم الثاني ـ أي عيسى املسيح ـ سوف يطهر من الذنب، وسوف يتمّك

للمعصية  . وميكن القول: هناك خدمان يف التاريخ كانا منشًأ(36)إدراك جالل اهلل

ل يعين التعايش مع املعصية، بينما االحتاد بآدم الثاني والنجاة. وإن االحتاد بآدم األّو
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د على اإلنسان جبالل اهلل. وبذلك فإن خدم مينح املوت واملعصية، )عيسى املسيح( يعو

 واملسيح مينح احلياة واجلالل اإلهلي. 

لت املعصية إىل العامل أضحى الذين مالوا إليها من الكافرين، بعد أن تسلَّ

ي يف عامل اخللق. فمنذ بداية اخللق وجتاهلوا نداء الوجدان والوحي الطبيعي املتجّل

ن الكفار رغم امكُّو .للعيان القدرة األزلية والربوبية هلل يف خملوقاته باديًةظهرت خثار 

فقد  ،قدره. بل على العكس من ذلك روا اهلل حّقأنهم مل يقدِّ ما إاّل من رؤيتها إىل حدًّ

للظلمات والشرور. يدعي  أفئدتهم اجملنونة طعمًة ْتوا يف أفكارهم التافهة، وأضَحضّل

اًل من إدراك َدَبـ نهم إإذ  ؛هم ليسوا غري طغمة من اجملاننيّنالكفار احلكمة، ولك

ابتعادهم عن اهلل  اًل منه. وإّنَدَب ،اختاروا الوثنية، وعبدوا خملوقات اهللـ جالل اهلل 

ما  وكّل وميارسون الرذيلة ،وإقباهلم على عبادة األوثان جعلهم ينغمسون يف الشهوات

ال وفاء هلم وال مشاعر أو عواطف، واقرتنت  ،رينة، وأصبحوا متكبِّيتنافى مع العّف

وجتّردت أرواحهم من الرمحة. وبطبيعة احلال فقد تركهم  ،أفعاهلم بالغباء والقسوة

. وبذلك أصبح اإلنسان واخللق تابعني للعوامل (37)اهلل ليذوقوا وبال أعماهلم القبيحة

 . (38)الدنيوية

ته الواسعة يريد النجاة جلميع فهو برمح ،إن اهلل مل يرتك اإلنسان إىل نفسه

 ته املفعمة باحلّب. وطبقًا ملشيئته وخّط(39)الناس، وأن يصل اجلميع إىل إدراك احلقيقة

بعد مرحلة، مبعنى أنه ُيهدى  والرمحة يقوم اهلل بهداية اإلنسان إىل طوق النجاة مرحلًة

ب من جتنُّ نوان بين إسرائيل هم وحدهم الذين امكَّإإىل ظهور املسيح وَصْلبه. و

ل الشريعة. وبطبيعة الذي ميثِّ ،األعمال القبيحة، وحصلوا بذلك على الوحي املكتوب

فهم مذنبون أيضًا؛ ألن معصية خدم  ،إىل جناة اليهود ل بالشريعة مل يؤدِّاحلال فإن التوسُّ

بسبب إميانهم،  ؛أن اهلل وعد إبراهيم وأبناءه وراثة األرضَبْيَد  تسري على مجيع نسله.

أن العمل  . إن اهلل أعطى موسى الشريعة، وصحيٌح(40)ال بسبب التزامهم بالشريعة

. إن اإلنسان يف مرحلة (41)أنه يهدينا إىل املسيحَبْيَد  بالشريعة ال يستطيع أن ينجينا،

بقيود العقائد الدنيوية.  ٌدمقيَّـ مثل سائر العبيد ـ صغري، وهو  الشريعة ليس سوى طفٍل

. (42)اهلل ية اليت سيحملها له ابُنه إلدراك احلقيقة واحلّرد جاءت الشريعة كي تعدَّوق
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ال تنسجم  ر عنها بكلماٍتيعبِّ فإّنهد على املنشأ اإلهلي للشريعة، رغم أن بولس يؤكِّو

 ،(43)إن الشريعة زادت من الذنوب :لة األوىل مع إهلية الشريعة. وأضاف قائاًلْهيف الَو

 ،(44)ر بالشريعةأكثر منها جملبة للنجاة، وال أحد يتطهَّ ،حقاق اللعنةالست وهي منشٌأ

. (45)بل إن الشريعة تستوجب الغضب اإلهلي، وحيث ال شريعة ال مكان لتجاوزها

ف من حّدة هذه الكلمات من خالل قوله: كلما كان بولس بطبيعة احلال خيفِّ ولكّن

. ويبدو أن السبب الرئيس يف (46)من املعاصي كان الفيض اإلهلي أكثر هناك مزيٌد

. (47)الرّد على الشريعة أنه يرى اخلضوع للشريعة مساويًا للخضوع لسلطة عامل الدنيا

يبقى السؤال قائمًا: ملاذا يرى بولس الشريعة تستوجب اللعنة أكثر مما  حاٍل أّيوعلى 

نون النازل ي القاوملاذ يؤّد !تستوجب النجاة، مع اعتقاده بأن الشريعة هي من عند اهلل؟

ميكن لنا أن نفهم من رسائل بولس  !من قبل اهلل إىل وضع اإلنسان حتت سلطة العامل؟

وذلك للتقليل من صدور  ؛م احلياة يف هذه الدنياعن قوانني تنظِّ أن الشريعة عبارٌة

د ذات اإلنسان املذنب، وبسبب املعاصي عن الناس. إن القوانني الدينية اليهودية تقيِّ

ن اهلل. عواليت تبعده  ،ب األعمال املنافية لألخالقعقاب يقوم اإلنسان بتجنُّخوفه من ال

وعليه  .مساوي والنجاة أمٌر .ص من الدنيايف حني أن فهم بولس الديين يقوم على التخلُّ

ي عنها. فإذا أردنا النجاة من خالل الشريعة فإن ، وجيب التخّللن تكون الشريعة ناجعًة

لنا، وهذا هو عني الذنب. وبظهور املسيح  مطمٍح ن العامل غايَةهذا سيعين أننا جنعل م

ي عن سلوك مجيع الطرق األخرى، مبا فيها طريق الشريعة. إذا أردنا بعد جيب التخّل

ظهور املسيح أن نستند إىل الشريعة، أو أن نعتقد بها مع اعتقادنا بصلب املسيح، 

ونها طريقًا للنجاة. وعلى الرغم ن الشريعة تستوجب اللعنة أكثر من كإ :أمكن القول

أنها إمنا نزلت لتحديد  يًا من اهلل، إاّلْحوأنها قد نزلت َو ًا،إهلّي من أن للشريعة منشًأ

الذي هو املسيح.  ،املعصية، وقد قام وعد اهلل بأن تقوم إىل حني ظهور ابن إبراهيم

إذ مل يكن  ؛يفهم من كتابات بولس أن إنزال الشريعة يتناقض مع الوعود اإلهلية

باإلمكان حتصيل احلياة من الشريعة، وبالتالي مل يكن بإمكان الشريعة أن امنح 

ى ما قبل مرحلة اإلميان كان اإلنسان رازحًا حتت سلطة اإلنسان اخلري املطلق. فحّت

لكي  ؛لإلنسان الشريعة والعبودية بانتظار ظهور اإلميان. لقد كانت الشريعة حارسًة
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إىل ما حيرسه،  ر. وبعد ظهور اإلميان ال يعود اإلنسان حباجٍةويتطهَّتوصله إىل املسيح 

بسبب إميانهم بعيسى املسيح. إن الذين تعّمدوا باملسيح  ؛وسوف يكون اجلميع أبناء اهلل

 ّروال فرق بني احُل ،يف اإلميان بني اليهودي وغريه احتموا به، وال يعود هناك من فرٍق

ة. وإذا كان املؤمنون مرتبطني باملسيح سيكونون من نسل والعبد، وال بني الرجل واملرأ

 . (48)طبقًا للوعد اإلهلي ،إبراهيم، وسوف يرثون األرض

فقد  ،كبري لقد كان انتظار املنجي شائعًا بني اليهود يف فلسطني بشكٍل

طويلة. وقد كانوا  ار من البابليني واليونانيني والروميني لقروٍنرزحوا حتت وطأة الكّف

 ،نْوعوا أن ميّد اهلل هلم يد الَعومن الطبيعي أن يتوقَّ .ون أنفسهم شعب اهلل املختاريعترب

دون من أرض َرْطالغرباء سُي وأّن ،طبقًا للوعد الذي سبق أن قطعه هلم على نفسه

يف كتاب  ال سيَّماأو املسيح يف رساالت التوراة، و «املسيا»امليعاد. لقد وردت البشارة بـ 

دانيال، وكان اليهود ينتظرون ظهور منقذهم بفارغ الصرب. وبطبيعة احلال كان 

يكمن يف العمل األكثر واألفضل  «املسيح»ن أن التعجيل يف ظهور املسيا ْواليهود يَر

أن  ه(يهوـ )بالشريعة. وقد كان هذا النمط من التفكري يستند إىل العهد الذي سبق ل

ن عليهم أن مبعنى أن اليهود كان يتعيَّ، ثم ملوسى ثانيًا ،ة األوىلقطعه إلبراهيم يف املّر

مه هلم. ن الذي سيقدِّْوالَع مقابليف ، وميتثلوا الشريعة اليت أوحاها هلم ه(،يهو)يعبدوا 

 ،يف تلك املرحلة كان االعتقاد بظهور املنقذ مقرونًا باالعتقاد باحلياة يف خخر الزمان

ار، ويبدأ القضاء على الكّف ة. وعندما يظهر املنجي يتّموالقرب من احلكومة اإلهلي

ل السلطة اإلهلية، إىل بيت املقدس، وسوف تتشكَّالعودة اليهود املنتشرون يف األرض 

ن أن املنجي مل يكن إهلًا. قبل اعتناق ْواليهود يَر ويصل العامل إىل نهايته. ولكّن

، وإقامة «املسيح»تظر جميء مسيا املسيحية كان بولس ـ بوصفه يهوديًا فريسيًا ـ ين

السلطة اإلهلية، وانتهاء العامل. لقد مزج بولس عقائده اليهودية باألفكار اإلغريقية 

رًا جديدًا عن املنجي وشخصيته. إن م تصوُّليقدِّ ؛السائدة، واستعان بكفاءته الفكرية

ينتظره من ع الذي والتوقُّ ،كامل برؤية بولس للعامل ألوهية املنجي ترتبط بشكٍل

الدين يف إطار جناة اإلنسان. إن جوهر املسألة يقول: إذا كانت ذات اإلنسان طاهرة، 

ن النجاة تكمن يف الدنيا أو بواسطة الدنيا، إوكان يبحث عن اهلل بفطرته، و
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ل اجملتمع املوعود يف العامل، ميكن للمنجي أن يكون إنسانًا، وأن تلعب وتشّك

أخروية،  ب الذنوب واملعاصي. وأما إذا كانت النجاة مسألًةالشريعة دورًا جوهريًا لتجنُّ

مل تكن  الثنوية ـ وإْن ْتوكان جمتمع املؤمنني يتبلور يف ملكوت السماوات، وأضَح

عقائدية ـ هي احلاكمة، وبالتالي إذا كان اإلنسان فاسدًا ومذنبًا يف ذاته، وأضحى 

الواضح أن اإلنسان جيب أن يتصف عًا لذلك حتت سيطرة القوى الشيطانية، فمن َبَت

غري إنساني، وال ميكن للشريعة ـ اليت هي قانون للحياة األفضل يف العامل ـ أن  بكياٍن

م َيألن اهلدف هو النجاة من الِق ؛من اإلعراب يف هذه املنظومة الفكرية يكون هلا حملٌّ

يف األفكار العرفانية  من التذكري بأن املنجي أو املراد ال ُبدَّاإلنسانية ومن الدنيا. و

يبتعد عن اخلصائص اإلنسانية. وخالفًا لذلك فإن األديان اليت امنح الدنيا مزيدًا من 

مثل سائر الناس، وال خيتلفون عنهم كثريًا، فيها االهتمام، يعيش القائمون على الدين 

 زهم من اآلخرين سوى اتصاهلم مببدأ الوحي. إن املسيح الذي كان اليهودوال مييِّ

وجوده  تارخيية، مبعنى أن كّل عون ظهوره، كانت له صفٌةويتوقَّ ،ثون عنهيتحدَّ

ن له وجودًا سابقًا. إن هذا املسيح ـ طبقًا ْويكمن يف وجوده التارخيي، ومل يكونوا يَر

 ،وهو املسيح الذي حيظى عمله ـ ى عن موقعه لصاحل املسيح اإلهليلرؤية بولس ـ يتخّل

تضمحل كلماته وحياته التارخيية إذا و ـ، يٍةبأهمِّ، ه إىل احلياةموته وعودت ال سيَّماو

ًا أو مصلحًا حتظى كلماته بتلك إنها ختتفي باملّرة. وعليه ال يعود املسيح نبّي :ْلمل نُق

من أجل إنقاذ الناس. وعليه  ؛التضحية به ْتامَّ إهلّي ية، بل يغدو جمّرد شخٍصاألهّم

فإن أخذ ألوهية املسيح بنظر االعتبار إمنا يأتي يف إطار الفهم املختلف لبولس لليهود 

ر الدين. وعليه ال ميكن للمسيح ـ يف عقيدة بولس ـ أن يكون نبيًا ْوواإلنسان والعامل وَد

ة والعّل ،نه خالق الكونوإ ،اهلل وابُن إهلّي وإمنا هو كائٌن ،ل اهللَبأو مالكًا نزل من ِق

خذ د يف شخص عيسى، واتَّوجتسَّ ،الفاعلية لوجود األشياء. وقد نزل إىل األرض

 ل الكثري من العذاب، وجعل من نفسه ضحيًةوحتمَّ ،ل املصائبشكل إنسان، وتقبَّ

يًا للعدالة والعشق اإلهلي، ل التضحية باملسيح جتلِّليشرتي بذلك ذنوب البشر. امثِّ ؛بريئة

وأعاد عالقته به. لقد مّت صلب املسيح على يد قوى  ،مر الذي قّرب اإلنسان من اهللاأل

الشّر، ولكنه بواسطة الصليب انتصر عليها. كما قد انتصر على املوت أيضًا، وعاد 
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ومنزلة أكرب من اليت حصل عليها  ليحصل عند األب على مكانٍة ،إىل احلياة ثانيًة

الذي كان شائعًا بني تالميذه وحوارييه  ،صلب عيسىسابقًا. وعليه فإن االعتقاد ب

فهو ، إهلية إلنقاذ اإلنسان واخللق ، كان من وجهة نظر بولس ضرورًةبوصفه فاجعًة

 ل ذروة املشيئة اإلهلية. ومثَّ ،ل منعطفًا تارخييًايرى أن موت عيسى قد شكَّ

ن وجهة نظر ع به املسيح مَر اآلن ما هي الكاريزما والسلوك الذي يتمتََّنفْل

 ؟بولس

ل املسيح ـ يف املنظومة الكالمية لبولس ـ نقطة االرتكاز وااللتقاء جلميع ميثِّ

مبعنى أن مجيع األمور يف عقيدة القديس بولس ترتكز على  ،املوضوعات واملسائل

ى إذا حذفنا املسيح من هذه املنظومة الكالمية فسوف تنهار جبميع عيسى املسيح، حّت

األساس فإن ما يعتربه بولس إجنيله هو جناة مجيع البشر بواسطة املسيح تفاصيلها. ويف 

 ث عن املسيح ودوره بوصفه منقذًا.ويف املسيح. وإن مجيع كلمات بولس ـ تقريبًا ـ تتحدَّ

وميكن لنا أن نرصد صورة املسيح يف كلمات بولس على حنوين: املسيح يف 

 واملسيح يف وجوده التارخيي.  ؛وجوده السابق

يف البدء سنعمل على بيان شخصية املسيح يف وجوده السابق. فقد كان اهلل و

على  صف املسيح باأللوهية الكاملة. فهو مشتمٌلراغبًا ـ من وجهة نظر بولس ـ أن يتَّ

. إن املسيح هو مظهر قدرة (49)مجيع الصفات اإلهلية، وهو صورة ومظهر اإلله املسترت

أن هذه  . إاّل(51)فيه ْتن مجيع األلوهية قد حلَّأل ؛. إنه غري حمدوٍد(50)وحكمة اهلل

ي إىل أن يكون هو واإلله األب شيئًا واحدًا، أو أن يكون معه األلوهية الكاملة ال تؤّد

. إن املسيح هو (52)كامل، ويقتفي أثره عن اهلل بشكٍل فهو منفصٌل .واحدة يف مرتبٍة

ه من ذلك ى مجيع الناس. ومراُد. يطلق بولس أحيانًا مصطلح أبناء اهلل عل(53)اهلل ابُن

املؤمنون املعرضون عن الذنوب، من الذين اجتهوا إىل اهلل بواسطة املسيح. إن املؤمنني 

صفون باأللوهية أبدًا، وال ميكن أن يكونوا أبناء حقيقيني هلل. وإمنا هذا ال يتَّ

واالحتاد  ،لتوضيح اخلروج من الذنوب ؛امثيلي د بياٍنالكالم من بولس هو جمّر

اهلل  ث عن بنّوة املسيح هلل فهو يريد بذلك أنه ابُنالروحاني مع اهلل. وأما عندما يتحدَّ

صف باأللوهية، وأن له وجودًا سابقًا. فقد كان املسيح قبل مجيع ، وأنه يتَّاخلاّص



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد التاسع واألربعون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

وهو  ،(54)بالنسبة إىل مجيع الكائنات ل مولوٍدوقبل مجيع العصور، وهو أّو ،األشياء

 َلكية وأّيأنواع السلطة واالقتدار والقدرة وامَل وهو أعلى من كّل ،ها مجيعًاأفضل من

( األوحد، ويتمتع . إنه اإلله )الرّب(55)أو مقام خخر يف هذه الدنيا والدنيا اآلتية منصٍب

 ،رىرى وما ال ُيما ُي يف السماء واألرض، وكّل شيٍء وخالق كّل ،بالقدرة الكاملة

شيء ينتظم  وكّل ،الكون وهو حافُظ، ومن أجله ،هشيء بواسطت وقد خلق كّل

كل الكائنات يف السماء  وإّن ،(57)دعى إىل املسيح كما يدعى إىل األب. وُي(56)بأمره

وهو منشأ الثواب  ،(58)وعلى األرض وحتت األرض جتثو على ركبها عند مساع امسه

أن يهبها أو مينحها إىل  اليت ال ميكن ألحٍد ،والفيض والسكينة والفضيلة والنجاة

 . (61)والذي ابتاع الكنيسة بدمائه ،(60)ومنقذ البشر ،. إنه اهلل الكبري(59)غري اهلل أحٍد

حيث ولد من  ،عاشت يف صلب التاريخ املسيح يف الوقت نفسه شخصيٌة ولكّن

ليصلب بعد مرحلة من الزمن قضاها يف احلياة بني الناس. إن بولس ال  ،عذراء دٍةسّي

ص اجلسد الفاني ل الذات اإلهلية تقمُّوكيفية تقبُّ، طريقة تأنسن املسيح نيبيِّ

 يتصّدىكي  ؛امليالديى القرن اخلامس من االنتظار حّت ال ُبدَّفكان ، واملخلوق

طويلة حول ألوهية املسيح وروح القدس، لبيان  بعد دراساٍت ،مون املسيحيوناملتكلِّ

 أّيحاد اجلوهر اإلهلي واجلوهر اإلنساني يف عيسى املسيح. وعلى وتوضيح كيفية اّت

. فهو على الرغم (62)دت يف املسيحأن األلوهية قد جتسَّ ح بوضوٍححال فإن بولس يصرِّ

فصار ، (63)إنسانية د بصورٍةمن ألوهيته مل يشأ أن يتساوى مع اهلل، ولذلك جتسَّ

ل قد خلق من . إن خدم األّو(65)سان الثاني. فاملسيح هو اإلن(64)بني اهلل واإلنسان واسطًة

. ومن هنا كان وأما خدم الثاني فقد جاء من السماء مباشرًة ؛ثّم صار دنيويًا، تراٍب

الذي هو خدم، وأما السماويون فهم يشبهون الذي جاء من  ،الدنيويون شبيهني بالرتابي

، وهو من (67)سرائيلمن نسل بين إ ب الظاهر إنساٌنَس. فهو حَب(66)السماء، وهو املسيح

. وهو (69)لد من امرأة. فهو مثل مجيع الناس ُو(68)الناحية اجلسدية ينحدر من صلب داوود

من  ًأه كان مرّبمثل اآلخرين، ولكّن ،وامتالكه جسدًا ،على الرغم من كونه إنسانًا

ه فإذا كان اهلل قد . ومع ذلك كلِّ(70)ث بهاومل يتلوَّ ،ومل يقارب املعاصي ،الذنوب

لكي يشجب بذلك  ؛من أجل التضحية به فما ذلك إاّل مفعم بالذنوب أرسله جبسٍد
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 . (71)املعاصي والذنوب

م أن ذكرنا ـ يرى أن املعاصي قد أحاطت بالعامل، وعليه فإن بولس ـ كما تقدَّ

ر ذاته أن يطهِّ ،من اهلل ٍنْوومن دون َع ،مبقدوره لوحده ْدُعوأصبح اإلنسان مذنبًا، ومل َي

أرسل ابنه  ،لشّدة لطفه ورمحته ؛ويغدو قادرًا على التعالي. إن اهلل ،عاصيمن امل

ص الناس من عبودية الذنوب. إن التضحية ليخلِّ ؛ى بهحَّع فوق الصليب وُيَضَفالوحيد لُيْر

ل أعلى مظاهر الرمحة والعدالة اإلهلية وحّب اهلل ميثِّ ،ورفعه على الصليب ،باملسيح

ر به كتاب التوراة املصلوب هو احلامل للخري املطلق الذي بشَّملخلوقاته. إن املسيح 

 ،. إن املوت على الصليب هو الذي وجد فيه اليهود فضيحًة(72)وأنبياء بين إسرائيل

وعصر جديد يف  ل ذلك بداية مرحلٍة. وقد مثَّ(73)وكان من وجهة نظر اإلغريق جنونًا

ية . وبذلك تبدأ مرحلة حّر(74)ع اهللوهي مرحلة تصاحل العامل م ،تاريخ العامل واإلنسان

العاملية  ةل انتصارًا على مجيع القوى الشيطاني. إن صلب املسيح ميثِّ(75)اإلنسان

موا من جالل اهلل. ومن خالل اإلميان ِروُح ،. لقد اقرتف اجلميع املعاصي(76)والسماوية

 ، ذنوبهمر الناس من الذنوب، وغفر اهللبالدماء اليت سالت من السيد املسيح تطهَّ

بسبب موت  ؛صوا من غضبه ونقمته. إن الناس الذين كانوا أعداء هلل أصبحواوختلَّ

واحد مات من أجل  شخٍص»ر عن . إن عشق املسيح يعبِّ(77)متصاحلني مع اهلل ،ابنه

حدون مع السيد املسيح يشاركونه . إن الذين يتَّ«اجلميع، وهذا يعين أن اجلميع ماتوا

تتّم التضحية بهم معه. لقد مات املسيح كي ال يعيش األحياء من  يف موته أيضًا، وبذلك

 وإمنا لكي حييون من أجل الذي مات من أجلهم، وعاد إىل احلياة ثانيًة ؛أجل أنفسهم

جديدة من خالل االحتاد به واحلياة معه. إن املؤمنني يشاركون  ليحصلوا على حياٍة

. يف االحتاد مع موت املسيح (78)الل اهللوحيصلون على ج ،رونويتطهَّ ،املسيح يف احلياة

 ؛وأصبحوا شركاء معه يف موته ،ودفنوا يف التعميد معه ،دوايكون املؤمنون قد تعمَّ

كما عاد املسيح إىل احلياة بعد  ،نوا من العيش يف احلياة اجلديدة بقدرة اهللليتمكَّ

االلتفات إىل هذه ق بالتضحية باملسيح وسفك دمه جيب ما يتعلَّ . يف(79)املوت بقدرته

ًا جدًا. ن للتضحية باملسيح دورًا مهّمْووهي أن اليهود كانوا يَر، املسألة اجلوهرية

عظيمة إىل  ه خدم بعمله إساءًةفبالتضحية وسفك الدم يتّم الصفح عن الذنوب. لقد وّج
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للذنب يف  وعليه جيب أن تكون التضحية مساويًة. ًااهلل، وبذلك كان ذنبه عظيمًا جّد

 ؛ن على الكائن اإلهلي أن يسفك دمهظمة. إن املعصية عاملية، وعليه كان يتعيَّالع

حمو هذه املعصية العظيمة من ساحة اإلنسانية. وهل ميكن أن يكون هناك  لكي يتّم

لب بواسطة القوى أن املسيح قد ُص صحيٌح ؟!ما هو أعظم من التضحية بابن اهلل الوحيد

 ه انتصر على تلك القوى بواسطة الصليب. الشيطانية، ولكّن

مبعنى أن اإلميان  ،يرى بولس أن باإلمكان إدراك اإلميان بشريعة اليهود

ل النقطة املقابلة للعمل بالشريعة من أجل احلصول على للخالص من املعصية ميثِّ

م فإن رعاية الشريعة من وجهة نظر بولس مبنزلة الركون إىل مرضاة اهلل. وكما تقدَّ

م عاطفية بني اهلل واإلنسان. إن الشريعة تقدِّ الدنيا. وال ميكن للشريعة أن حتدث عالقًة

اإلنسان بوصفه كائنًا ضعيفًا، وهي ال امحو الذنب، بل ـ رغم كونها ليست ذات 

 ،القرتاف الذنوب . وميكن للشريعة أن تكون وسيلًة(80)فهيه وتعرِّالذنب ـ جتلِّ

ها. وبعد ظهور املسيح وصلبه ال يبقى هناك جدوى من ودفع اإلنسان حنو ،وزيادتها

يؤمن به سيصبح  ْنَم وأن كّل ،الشريعة. يرى بولس أن املسيح غاية ومنتهى الشريعة

. إذن فاإلميان باملسيح ورسالته وسلوكه هو الذي ينجي، وليس (81)طاهرًا وصاحلًا

اإلميان عماًل دنيويًا، بل العمل بالشرائع ذات اآللية الدنيوية. وعليه فإن بولس ال يرى 

ر من األنا ما يتعلق بها. إن اإلميان يعين التحرُّ ر من الدنيا وكّلوحترُّ هو خالٌص

ومن العقل والقدرة الدنيوية. ويف الوقت الذي تكون الشريعة أمرًا عينيًا  ،اإلنسانية

لسماء. إن اإلميان وخارجيًا مرتبطًا باألرض جند اإلميان أمرًا داخليًا وروحانيًا مرتبطًا با

ًا حيصل عليه اإلنسان بالتدريج، كما هو وال يتبع مسارًا خاّص ،فجائي ودفعي فعٌل

. (82)حنو الواقعية اخلفية اخلالدة احلال بالنسبة إىل العمل بالشريعة. إن اإلميان اجنذابٌة

إلهلي إن اإلميان هو العبودية للسيد املسيح، ورّدة فعل يقوم بها اإلنسان جتاه العشق ا

. إن (84)معه اوحيي ،. إن اإلميان يعين أن يصلب املرء مع املسيح(83)ى على املسيحالذي جتّل

يف اإلنسانية اجلديدة، وقد  يف روح اهلل، وحياٌة روحانية، وحياٌة احلياة يف املسيح حياٌة

ال يكون له روح املسيح فما هو من  ْنألن روح اهلل يسكن فيكم، وَم»ورد يف اإلجنيل: 

فالروح حياة ، بسبب اخلطيئة ؛وإذا كان املسيح فيكم وأجسادكم ستموت؟! املسيح
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ركم. وإذا كان روح اهلل الذي أقام يسوع من بني األموات يسكن ألن اهلل برَّ ؛لكم

 ؛فيكم فالذي أقام يسوع املسيح من بني األموات يبعث احلياة يف أجسادكم الفانية

 . فإذا كان املؤمن يف روح اهلل، وكان روح اهلل منشًأ(85)«بروحه الذي يسكن فيكم

واهلادي إىل احلياة،  ،اإلرادة . إن روح اهلل واهُب(86)للحياة فيه، سيكون هاديًا له أيضًا

، واحملّبة، والسعادة، واهلدوء، والصرب، (87)وإن روح القدس مينح الفرح واألمل

والذين هم للمسيح يسوع »لوفاء، واخلضوع، والتواضع. اخلري، وا والرمحة، وحّب

 . (88)«وشهوات ما فيه من أهواٍء صلبوا جسدهم بكّل

الدخول إىل الكنيسة. والكنيسة )باليونانية: ل إن اإلميان باملسيح ميثِّ

ekkiesiaأو (89)ع اسم الكنيسةيطلق بولس على هذا التجمُّ .( هي جممع املؤمنني ،

 ،مؤمٍن . وكّل(91)الكنيسة هي جسد املسيح، وهو رأسها ومنشؤها. إن (90)كنيسة اهلل

يف هذا اجلسد،  سواء أكان عبدًا أم حرًا، وسواء أكان يهوديًا أم إغريقيًا، هو حالٌّ

وإن للروح القدس  ،تشكل يف املسيح . وعليه فإن الكنيسة جمتمٌع(92)بالروح وهو مفعٌم

 حضورًا متواصاًل فيه. 

يف خخر الزمان إمنا حيدث عندما يظهر املسيح ثانية،  لتاّمإن النجاة والفداء ا

حتى ذلك احلني  عندها سيحصل املنتجبون يف يوم البعث على أجساد روحانية. ولكْن

من خالل  ،سيحصل املؤمنون الذين جنوا بلطف اهلل واإلميان على احلياة األبدية فيه

معه رابطة عرفانية  اليت هي جسد املسيح، وسوف يقيمون ،االلتحاق بالكنيسة

تًا، وحان الوقت إىل انتقال مرياثهم إىل بين . لقد ُترك بنو إسرائيل ألنفسهم مؤقَّ(93)أبدية

فون اجملتمع العاملي املؤمن. إن أفراد هذا اجملتمع ينحدرون الذي يؤلِّ ،إسرائيل اجلدد

اجملتمع يف خخر ع من اليهود أن يلتحقوا بهذا ، واملتوقَّخاّص من غري اليهود بشكٍل

س ـ املشتمل على الوصايا واإلرشادات اإلهلية ـ يتّم تفسريه بنور الزمان. إن الكتاب املقدَّ

س تراثًا الكتاب املقدَّ ْدُعمه. مل َيَيالنجاة الذي جاء به املسيح، وحيافظ على مجيع ِق

 اليهودي الذي ال فرق فيه بني ،ودستور للمجتمع العاملي املسيحي ، بل هو قانوٌنلشعٍب

بل املسيح الذي هو  ،ّروغري اليهودي، وال بني املختون وغري املختون، وال بني العبد واحُل

 .(94)ويف كل شيء ،شيء كّل
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الهوامش
                                                      

Cullmann, O., “Le Nouveau Testament”, Paris, 1979, pp. 49 - 89.  

(6) Epictetus. 
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Marcion of Sinope
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 الصادقحول حياة اإلمام الطباطبائي طروحات د. مدّرسي 

 دراسٌة حتقيقية

 

 د. السيد رضا الموسوي

 نظيرة غالبترجمة: 

 

 ــــــ خالصة

 ،×ناقشة النقاط اجململة األربعة حول حياة اإلمام الصادقمبهذا املقال  خيتّص

 (املذهب يف صريورة التكامل)كتابه  يفاليت ذكرها الدكتور حسني مدرسي 

  .(1))مكتب در فرايند تكامل(

رغم مناسبة  ،×النقاط األربعة حول عدم قيام اإلمام الصادق تتمحور هذه

نهيه و ؛ض العباسيْرعدم قبوله للخالفة رغم الَعو ؛الظروف يف الوسط الشيعي لذلك

 ع. نهيه عن الدعوة للتشيُّ وأخريًا ؛يه بعنوان اإلمامأتباعه وأنصاره عن تلّق

 ؟د الشيعةوما مدى انسجامها وأصول عقائ ؟ة هذه النقاطما مدى صّح

 والتحقيق فيه.  ،هذا ما ستحاول هذه املقالة اإلجابة عنه

 

  ــــــ املقّدمة

كانت ترمجة كتاب الدكتور حسني مدرسي الطباطبائي إىل اللغة الفارسية 

وخاصة يف األوساط املثقفة الناطقة  ،يف ظهور العديد من ردود الفعل املختلفة سببًا

 تارخييًا ًىخذ يف شكله الرئيس منحالذي يّت ،بالفارسية. هذا الكتاب
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وإن  .ب العديد من املشكالت على املستوى العقائدي والكالميسبَّ ،وسوسيولوجيًا

 ،ألصول املعتقدات الشيعية منهم منافيًة ها فئٌةْتمن النقاط اليت طرحها وجَد بعضًا

مل يف حني  ؛شبهاتها وإشكاالتها نواإلجابة ع ،عليها ي والرّدا ضرورة التصّدْورَأو

 دة ألفكارها يف رّدها مؤيِّْتبل وجَد ،ة للمعتقداتيأو مناف ضًةأخرى معاِر فئٌة هاَتَر

 عتقدات اليت حتسبها غري واقعية.بعض امل

رح يف هذا سنسعى إىل نقد بعض ما ُطيسمح به، ما  ومبقدار ،يف هذا املقال

عة والصفحة الثامنة من الصفحة الساب الكتاب، مع التذكري أن هذه النقاط مستقاٌة

 .(2)من املنت اإلجنليزي للكتاب

 ،عى الدكتور مدرسية مّدهدفنا الرئيس يف هذا املقال البحث يف مدى صّح

 املعتقدات الشيعية. مع ع مدى انسجامها وتناسبها مع تتبُّ

من اإلشارة إىل االختالف اجلوهري بني  ال ُبدَّقبل البدء يف املوضوع  ،ًايمنهج

ري الغرب( ومنهج الدراسات بع يف املعرفة الدينية لدى الالهوتيني )مفكِّاملنهج املتَّ

لدى كل  عاّم وبشكٍل ،الدينية وحتصيل املعارف الدينية لدى العلماء املسلمني

له عقيدة  بديهي أن نعرف أن هدفنا )كإنساٍنمن الاملعتقدين باألديان والفكر الديين. 

إذ  ؛حمض وهو أيديولوجّي ،ة أن هلا ما بإزائهادينية( من وراء دراسة النصوص الديني

 ومدى تناسبها وانسجامها بشكٍل ،يتلخص يف الوصول إىل حقانية أو بطالن النظريات

أن هدف الالهوتيني هو رصد التيارات  كلي مع املعتقدات الدينية الفعلية. علمًا

 ،ا يف املعتقد(وُبنيته ،اجتماعي ـ واملذاهب الفكرية املختلفة )سواء بلحاظ تارخيي

ن نشاط الباحث ى: إخرأ وبعبارٍةأو باطل.  عن الفعل التقييمي وفق ثنائية حّق بعيدًا

جمال البحث الكالمي  يفيندرج  الالهوتي يف الغرب يف تعامله مع النصوص الدينية ال

، وملحٌد ديينٌّ  منهم الريما، ولعل الكث عقيدٍة الالهوتي الذي يسعى إىل إثبات أو رّد

أن تأتي  موضوعية وحيادية، لذلك ليس غريبًا عقائديني منهم يتعاملون بكّلالى وحّت

 لبديهيات العقيدة.  امامًا بعض النظريات مناقضًة

هلا موضوعية يف منهج البحث لدى الالهوتيني  جتدر اإلشارة إىل مسألٍة

السوسيولوجي  ـوتكمن يف مفهوم النظرية. فالنظرية التارخيية  ،ري الغربومفكِّ
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منسجم  ص أحداثها يف شكٍللخِّيكبرية من الروايات التارخيية  تناول جمموعًةي

 (الصحيح)ختصار والتفسري املتناسب واجلامع هو املالك املشرتك ومتناسق، وهذا اال

ة )مالك الصحة االجتماعية ختتلف عن مفهوم الربهان واحلّج ـبني النظريات التارخيية 

أصيل  اليت يطرحونها ليس هلا مفهوٌم (الشبهات)ية(، لذلك فأغلب يف املباحث الكالم

 يًاهذا ال ينفي كّل . لكّنخصوصًاوالشيعية  ،يف النصوص العقائدية اإلسالمية عمومًا

ري الغرب معاني مناسبة ومساوقة ملا أن جتد نتائج حتقيقات الالهوتيني وبعض مفّك

مفاهيم مع ومتساوقة  تكون متناسبًة ال ولكْن ،يوجد يف النصوص الدينية اإلسالمية

ل من كتابه طباطبائي اشتغل ضمن الفصل األّوالعقيدتنا الفعلية. الدكتور مدرسي 

ضه حلياة ويف تعرُّ .خمتصر ومقتضب بشكٍل ^عشر ة االثينعلى عرض حياة األئّم

 هي:  ،ذكر أربعة موارد أساسية ×اإلمام الصادق

مائة ألف  كبري من الشيعة )تقريبًا مع وجود مجٍع ،×ن اإلمام الصادقإـ 1

مل يقبل بالقيام  ،احلكم اجلائر للقيام ضّد ستعداٍداه من ْوورغم ما أبَد ،رجل(

  .(3)على اعرتاض الشيعة عليه وهذا األمر كان باعثًا .واخلروج

وتسليم مقاليده لإلمام  ،ـ استعداد السلطة العباسية للتنازل عن احلكم2

 . (4)م اخلالفةمل يقبل دعوتهم لتسلُّ ×اإلمام الصادق ، لكّن×الصادق

ويرفض أن  ،يف موارد عديدة ال يرى لنفسه اإلمامة ×ـ كان اإلمام الصادق3

 .(5)عى بهاْدُي

دعوي وتبليغي  عمٍل ـ كان اإلمام الصادق ينهى أصحابه عن ممارسة أّي4

أن يقوموا باستقطاب ومل يكن جييز لعلماء أو دعاة الشيعة  ،لصاحل املذهب الشيعي

 . (6)لتحاق باملذهبودعوتهم لال ،ةأحد من أهل السّن

إىل  ب نظر الكاتب( مستندٌةَسالنقاط األربعة )َح هذهبعض  عاّم بشكٍل

 مساوقة هلا يف تلك النصوص.أو جتد معاني منسجمة و ،النصوص الشيعية

ين األخريين ال ينسجمان وال يتوافقان دلكن كاتب هذه السطور يرى أن املور

 ،ـ ن األوىل والثانية ـ كما سنبني ذلك الحقًااتبقى النقطتومعتقداتنا، مع يف معانيهما 

 حبيث تساوق املعتقدات الشيعية الفعلية.  ومحل معانيهما حمماًل ،ميكن تفسريهما
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  ــــــ وحتليل هلذه املوارد األربعة دراسٌة

عى فئتني من الناس ملورد األول والثاني فقد ثبت أنهما كانتا مّدإىل اأـ بالنسبة 

حيث كانا يرغبان يف أن خيرج اإلمام  ،وأخرى من العباسيني( ؛)فئة من الشيعة

اإلمام  لكّن جهوزية األنصار.اتية وؤبدعوى الظروف امل ،لطلب اخلالفة ×الصادق

 .ان ذلكنفى إمك ،باعتباره املرجع يف معتقدات الشيعة ؛×الصادق

؛ نيدعوى تلك الفئت وهناك شواهد تارخيية تبني األسباب املوضوعية يف رّد

مبا طرحه أمامه من األدلة  مقتنعًا ،×م لإلمامعي قد سلَّوالظاهر أن الشخص املدِّ

 الواقعية. 

 

  ــــــ عى األولقة باملّداألحاديث املتعلِّ

إىل  ـ على سبيل املثالـ غفري من الشيعة نشري  دعوى جهوزية مجٍع ما خيّص يف

 وهما باملناسبة نفس ما استند إليه الدكتور مدرسي يف دعواه:  ،حديثني

، عن عبد عن إبراهيم بن إسحاق ،نداربن حممد بن ب حممد بن احلسن وعلّيـ 1

 فقلُت ×على أبي عبد اهلل عن سدير الصرييف قال: دخلُت ،مّحاد األنصاري اهلل بن

: لكثرة مواليك وشيعتك يا سدير؟ قلُت ،َمفقال: وِلعود، ما يسعك الق ،اهللله: و

بن أبي طالب( ما لك من الشيعة  )علّي ×لو كان ألمري املؤمنني ،وأنصارك. واهلِل

اخلليفة واألنصار واملوالي ما طمع فيه تيم وال عدي )كناية عن اخلليفة األول و

مائة ألف!  قال:مائة ألف،  :فقال: يا سدير، وكم عسى أن يكونوا؟ قلُتالثاني(، 

، قال: فسكت عّني ،: نعم ونصف الدنياقلُتمائيت ألف!  قال:مائيت ألف، : نعم وقلُت

 ،بغٍل أن يسرجاو : نعم. فأمر حبماٍرعليك أن تبلغ معنا إىل ينبع؟ قلُت ثّم قال: خيّف

ل أزين : البغفقال: يا سدير، أترى أن تؤثرني باحلمار؟ قلُت ،احلمار فركبُت فبادرُت

مضينا فحانت ف ،البغل فنزلت فركب احلمار وركبُت ،قال: احلمار أرفق بيأنبل، و

صالة وز السبخة ال جت ثمَّ قال: هذه أرٌض ،سدير، انزل بنا نصلِّ فقال: يا ،الةالص

، يرعى جداًء، فقال: واهلِل ونظر إىل غالٍم نا إىل أرض محراء،ْرى ِصنا حّتْرفِس ،فيها

ا ومل ،ناْيونزلنا وصلَّ ،بعدد هذه اجلداء ما وسعين القعود ي شيعٌةيا سدير لو كان ل
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 . (7)تها فإذا هي سبعة عشرْدعلى اجلداء فعَد فرغنا من الصالة عطفُت

 ،باعتباره مرجع وإمام الشيعة ؛×الرواية يف اجلملة تكشف أن اإلمام الصادق

يته بها، يف اخلالفة وأحّقانيته للخروج يف طلب حّق ومواتيًا مل يكن يرى الوضع مناسبًا

عتماد بل كان يعلم أن عدد األنصار واملوالني مل يكن بالعدد الكايف الذي ميكن اال

فاء به يف مثل هذه املهمة. امللفت أن سدير الصرييف قد اقتنع بردِّ تكعليه واال

وعلى فرض أنه مل يكن قد اقتنع ؛ شفٍةبنت واستسلم له من دون أن ينبث ب ،×اإلمام

 ة يف املقام. وحّج بالنسبة لنا حنن الشيعة دليٌل ×فكالم اإلمام ×ب اإلمامجبوا

عائه عدم خروج خخر ملا استند إليه الدكتور مدرسي يف اّد الرواية التالية مثاٌلـ 2

واعرتاض شيعته عليه يف قعوده عن  ،مع وجود أنصار وموالني كثر ،×اإلمام الصادق

عند سيدي  كنُت :أبي محزة، عن مأمون الرقي قال ، عنإبراهيم حديثاخلروج: 

فقال له: يا بن  ،ثم جلس ،فسّلم عليه ،إذ دخل سهل بن حسن اخلراساني ،×الصادق

ما الذي مينعك أن يكون  ،وأنتم أهل بيت اإلمامة ،رسول اهلل، لكم الرأفة والرمحة

لسيف؟ فقال تقعد عنه وأنت جتد من شيعتك مائة ألف يضربون بني يديك با لك حقٌّ

 ،سجري التّنورأثم قال: يا حنيفة،  ،كاجلس يا خراساني، رعى اهلل حقَّ :×هل

 يفخراساني، قم فاجلس  ثم قال: يا ،هعلو ى صار كاجلمرة وابيّضه حّتتفسجر

، أقلين، أقالك بين بالناربن رسول اهلل، ال تعذِّ فقال اخلراساني: يا سيدي، يا ،التّنور

 ،له يف سبابتهْعوَن ،يينما حنن كذلك إذ أقبل هارون املّكبف، قال: قد أقلتكاهلل، 

ل من يدك واجلس ْعالنَّ ِقْل: َأ×فقال له الصادق ،فقال: السالم عليك يا بن رسول اهلل

 ثوأقبل اإلمام حيّد ،فألقى النعل من سبابته، ثم جلس يف التّنور :قال ،يف التّنور

وانظر ما  ،ثم قال: قم يا خراساني، له ه شاهٌدى كأّنحّت ،اخلراساني حديث خراسان

 :×فقال له اإلمام ،م علينافخرج إلينا وسلَّ ،عًاه مرتبِّإليه فرأيُت فقمُت :قال ،وريف التّن

. ال واحدًاو ،: ال واهلِل×فقال ،وال واحدًا ،خبراسان مثل هذا؟ فقلت: واهلِل ُدِجكم َت

 . (8)حنن أعلم بالوقت .ين لناال جند فيه مخسة معاضد أما إّنا ال خنرج يف زماٍن

وهذه الرواية كما هو ظاهرها تبني تشخيص أحد شيعة خراسان اخلاطئ وغري 

واعتماده الكم )عدد األتباع( دون الكيف )الصمود والثبات(؛  ،لواقع زمانه التاّم
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كشف عن أن  ،من خالل بيانه لعدم صحة ذلك التشخيص ،×اإلمام الصادق لكّن

واحد يكون يف مستوى  باع ال يوجد شخٌصّتواال ةعي املواالبني تلك اآلالف اليت تّد

 عي.على الثبات والصمود كما يّد ًاقادر ،يهارون املّك

النظر عن قبول  بغّض ،هنا ×أخرى نشري إىل أن قول اإلمام الصادق ًةومّر

يف  وال أقّل ،اخلراساني لدليل اإلمام أو عدم قبوله، يف توصيفه حلالة الشيعة يف زمانه

ومن هنا  .ًةحّج ّدَعُي ،تلك الفرتة من انتقال احلكم من يد األمويني إىل العباسيني

 عدد وكّم ما خيّص يكون هذا احلديث عن وجود تشخيص وتوصيف غري صائب يف

 . ×تصحيحه من طرف اإلمام حيث مّت ،الشيعة

 

  ــــــ األحاديث املستند إليها يف الدعوة الثانية

أن  ×ون على اإلمام الصادقما يرتبط بدعوى أن العباسيني كانوا يلّح يف

ثم  ،األحاديث اليت استند إليها الدكتور مدرسي هنا اًليتوىل مهام احلكم نذكر أّو

 عى: ننظر مدى تناسب الدليل مع املدَّ

إىل  ،مّلا بلغ أبا مسلم )اخلراساني( موت إبراهيم وّجه بكتبه إىل احلجازـ 1 

 ،(×وعبد اهلل بن احلسن )حفيد اإلمام احلسن (،×مد )اإلمام الصادقجعفر بن حم

واحد منهم إىل اخلالفة. فبدأ جبعفر، فلّما  يدعو كّل ،بن احلسني وحممد بن علّي

 وقال: هذا اجلواب.  ،قرأ الكتاب أحرقه

 ابين حممدًا ولكّن ،فأتى عبد اهلل بن احلسن، فلّما قرأ الكتاب قال: أنا شيٌخ

وقال:  ،ووضع يده على عنق محاره ،فخرج إليه ،هذه األمة. فركب وأتى جعفرًا مهدّي

 ِتفقال: ال تفعلوا؛ فإّن األمر مل يْأ ،يا أبا حممد، ما جاء بك يف هذه الساعة؟ فأخربه

ولكّنه حيملك  ،حلسن وقال: لقد علمت خالف ما تقولفغضب عبد اهلل بن ا ،بعد

ولكن هذا وإخوته وأبناءه  ،فقال: ال واهلل، ما ذلك حيملينبين، د الَسعلى ذلك احَل

 بعه عبد الصمد بن علّيوضرب بيده على ظهر أبي العّباس السّفاح. ثم نهض فاّت ،دونك

له: أتقول ذلك؟ قال: نعم فقاال  ،اسبن عبد اهلل بن العّب وأبو جعفر حممد بن علّي

 . (9)أقول ذلك وأعلمه ،واهلِل
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 تاّم كان على علٍم ×يف هذا احلديث وما قبله يكشف أن اإلمام الصادق

حيث كان يدرك  ،باألوضاع السياسية واالجتماعية اليت كانت عليها املنطقة خنذاك

من خيوط اللعبة اليت  أن رسالة العباسيني إليه مل تكن سوى خيٍط مبا ال حيتمل الشّك

ط على اسيون ضمن مشروعهم يف االستحواذ على السلطة والتسلُّكان يلعبها العّب

عون قيامها الثورات اليت كانوا يتوقَّ وبالتالي االنتصار املسبق على كّل ،الرقاب

بكشف خيوط هذه اللعبة لعبد اهلل بن  ×وقد قام اإلمام الصادق .هموخروجها ضّد

الستالم زمام اخلالفة.  نتها من دعوٍةقيقة تلك الرسائل وما تضمَّوبيان ح ،احلسن

واستجلى ما كان وراءها  ،وامللفت يف األمر أن هذه اللعبة قد كشف التاريخ حقيقتها

من أهداف. لقد التجأ العباسيون إىل ممارسة اللعبة السياسية من خالل العزف على 

والعقائدي )حمبة  ، العرب والفرس(أوتار العصبيات القومية )االختالف القومي بني

واملسلمني الذين  ،حيث رفعوا هذا الشعار جللب قلوب الشيعة إليهم، (^أهل البيت

 ّبتبعد أن است تهم؛ لكْنويزيدوا من قّو ،وا صفوفهمى يقّوحّت ؛باإلسالم التحقوا حديثًا

 . (10)قاموا بتصفية قواعدها ،وسلطوا قدرتهم على البالد والعباد ،هلم األمر

 ممن خطواته واحدًة ×إلمام الصادقإىل اوقد كانت رسائل العباسيني 

وامويه حقيقة األمر على  ،مهئها إخفاء هوية زعمائمن ورا يرومون ،التكتيكية

حيث قام  ،يةمن التدقيق يف مسألة يف غاية األهّم ال ُبدَّ. ويف هذا الصدد (11)خمالفيهم

يف ذلك التقاليد  خمالفًا ،له قبل وفاته فًاَلاح َخالسّفاس مام بتعيني أبي العّباإلبراهيم إ

 . (12)املعتمدة يف هذا الشأن

 

  ــــــ األحاديث املستند إليها يف الدعوى الثالثة

 ميكن محل الدعوى الثالثة على مفهومني: 

 أو أن اإلمام مل يكن يقول بإمامته؛  ،مطلق ـ نفي اإلمامة بشكٍل1

 على النفس.  حفاظًا ؛إمامته ده عدم اإلشارة إىلـ تعّم2

على  نظر الدكتور مدرسي شاهٌد حتتن كل األحاديث اليت كانت أالواقع 

من تلك األحاديث نذكر ما ورد يف تفسري و .كفاية املفهوم األول ؤيِّدوت ،املفهوم الثاني
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 للشيخ الكليين: ،وكتاب الكايف ،يرجال الكّشواشي، العّي

أعرض عليك ديين الذي أدين اهلل  :×ألبي عبد اهلل ـ عن أبي يعفور قال: قلُت1

 رسول اهلل، وأقّر |وأشهد أن حممدًا ،: أشهد أن ال إله إال اهللقلُت ،به، قال: هاته

: قلُت ،ى انتهيت إىل أبي جعفرحّت ،له األئمة وصفُت قال: ثّم ،مبا جاء به من عند اهلل

 اس. أنهاك أن تذهب بامسي يف الن فقال: ،ما أقول فيهم وأقر بكّل

له مع الكالم األول: وأزعم أنهم الذين قال اهلل  قال أبان: قال أبي يعفور: قلُت

فقال أبو عبد اهلل:  ﴾َأِطيُعوا اهلَل َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُكْم﴿ :يف القرخن

ِإنََّما َوِليُُّكْم اهلُل ﴿ :؟ قالخيٍة له: جعلت فداك، أّي قلُت :قال ،واآلية األخرى فاقرأ

 :قال ،﴾َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن خَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّاَلَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم َراِكُعوَن

فقال: رمحك  :رمحك اهلل على هذا األمر؟ قال :: تقولقلُت :فقال: رمحك اهلل، قال

 . (13)اهلل على هذا األمر

مقام  مل ينِف ×احلديث كما هو ظاهره يكشف لنا أن اإلمام الصادقهذا 

ًا يضمن بل عمل على تأييد كالم ابن أبي يعفور تأييدًا فَحْسب، اإلمامة عن شخصه

ية من مقاماته املعنوية حني ذكر اآل وأطلعه على وجوٍه ،ية األخرى فاقرأ(اآلبقوله: )و

َوالَِّذيَن خَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّاَلَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم ِإنََّما َوِليُُّكْم اهلُل َوَرُسوُلُه ﴿

بل كان  ،ملقام اإلمامة هًا، وبالتالي فإن نفي أو نهي اإلمام مل يكن موّج﴾َراِكُعوَن

عه أن َسما كان الدليل ال َيهي كيفسألة كشف وإفشاء هذه العقيدة. إن النمل هًاموّج

ولكنه حيمل على احلالة السائدة خنذاك من التقية  ،مة عن اإلمامينفي مقام اإلما

ض ن كشف هذه املعتقدات قد يعّرإحيث  ،ض هلا الشيعةواملضايقات اليت كان يتعرَّ

يف إحلاق الضرر بباقي املوالني  كما أنه قد يكون سببًا ،يةصاحبه إىل أضرار جّد

يرجى الرجوع  :من بينها ،خاصة بن أبي يعفور هناك شواهدإىل ابالنسبة وواألنصار. 

د حيث تذكر هذه الشواهد أن ابن أبي يعفور كان يرتدَّ ،(14)ما جاء يف الكايف إىل

حني كان  ×وأن اإلمام الصادق ،وأصحاب املناصب ^على بعض أعداء أهل البيت

 قة به. دإىل األخطار احمل م معه كان ناظرًايتكلَّ

هو: جعفر  د لدى الدكتور املدرسيالشاه احلديث الثاني الذي كان حمّلـ 2
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ال قال: دخل خالد البجلي على أبي بن أمحد، عن جعفر بن بشري، عن أبي سلمة اجلّم

وأنا عنده، فقال له: جعلت فداك، إني أريد أن أصف لك ديين الذي  ،×عبد اهلل

ال تسألين  اهلِل، فوينْلني أريد أن أسألك، فقال له، َسإ :وقد قال له قبل ذلك ،أدين به

قال: إن أول ما أبدأ أني أشهد أن ال إله  ،ه ال أكتمكإال حدثتك به على حدِّ عن شيٍء

: كذلك ربنا ليس معه إله ×فقال أبو عبد اهلل :قال ،اهلل وحده ليس إله غريه إاّل

: كذلك ×فقال أبو عبد اهلل :قال ،عبده ورسوله ثم قال: وأشهد أن حممدًا ،غريه

كان  ×ًاوأشهد أن علّي :ثم قال ،ّر له بالعبودية ورسوله إىل خلقهحممد عبد اهلل مق

كذلك  :قال ،على الناس |له من الطاعة املفروضة على العباد مثل ما كان حملمٍد

من الطاعة الواجبة على  ×بعد عليٍّ قال: وأشهد أنه كان للحسن بن علّي ،×كان

قال: وأشهد أنه  ،فقال: كذلك كان احلسن ،’اخللق مثل ما كان حملمد وعليٍّ

 كان للحسني من الطاعة الواجبة على اخللق بعد احلسن ما كان حملمد وعليٍّ

بن احلسني كان له  ًاقال: وأشهد أن علّي ،قال: فكذلك كان احلسني ،^واحلسن

فقال: كذلك  :قال، ×من الطاعة الواجبة على مجيع اخللق كما كان للحسني

كان له من الطاعة الواجبة  بن علّي ًاقال: وأشهد أن حممدحلسني، بن ا كان علّي

 ،فقال: كذلك كان حممد بن علّي :قال ،بن احلسني على اخللق مثل ما كان لعليٍّ

ك، اسكت ُبْسَح :×فقال أبو عبد اهلل :قال ،هقال وأشهد أنك أورثك اهلل ذلك كّل

له عقب  ًاثم قال: ما بعث نبّي ،يهفحمد اهلل وأثنى عل ،فسكتحّقًا،  َتْلاآلن؛ فقد ُق

أجرى آلخرنا  ،|ذرية حممد وإنا حلّق ،أجرى آلخرهم مثل ما أجرى ألّوهلم ية إاّلوذّر

  .(15)لنا مثل ما له من الطاعة الواجبة ،×وحنن على منهاج نبينا ،لنامثل ما أجرى ألّو

لكالم خالد  ×يف تأييد اإلمام الصادق ه صريٌحكذلك هذا احلديث ظاهُر

البجلي بالتزام  ًاخالد ×أمر وتأكيده على مقامه يف اإلمامة؛ لكْن ،البجلي

أو  بذلك الطريق أمام الشّك قاطعًا ،التفصيل حول إمامتهبوبعد ذلك بدأ  ،السكوت

 د. االضطراب والرتّد

احلديث الثالث الذي كان مورد استشهاد الدكتور مدرسي هو: عن منصور ـ 3

 ،من بعده ًةى ترك حّجمل يذهب حّت ×ًاإن علّي: ...×ألبي عبد اهلل قلُتبن حازم قال: 
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وأشهد على احلسن  ،احلسن بن علّي ن احلجة بعد عليٍّإو ،|كما ترك رسول اهلل

وأن احلجة بعد احلسن  ،هكما ترك أبوه وجّد ،من بعده ًةى ترك حّجأنه مل يذهب حّت

وأشهد  :وقلُتلت رأسه، ، فقبَّفقال: رمحك اهلل ،وكانت طاعته مفرتضة ،احلسني

وكانت  ،بن احلسني ًامن بعده علّي ًةى ترك حّجأنه مل يذهب حّت ×على احلسني

بن احلسني  : وأشهد على علّيوقلُت، لت رأسهفقبَّ ،طاعته مفرتضة، فقال: رمحك اهلل

وكانت طاعته  ،أبا جعفر ،بن علّي ًامن بعده حممد ًةى ترك حّجأنه مل يذهب حّت

: أصلحك قلُت ،فضحك ،لهى أقبِّأعطين رأسك حّت :قلُت ،رمحك اهلل :فقال ،مفرتضة

وأشهد  ،كما ترك أبوه ،من بعده ًةى ترك حّجقد علمت أن أباك مل يذهب حّت، اهلل

قلت: أعطين  ،رمحك اهلل فقال: كفَّ ،وأن طاعتك مفرتضة ،ةباهلل أنك أنت احلّج

فال أنكرك بعد اليوم  ا شئَتوقال: سلين عّم ،فضحك ،رأسهلت فقبَّ ،لهرأسك أقبِّ

 . (16)أبدًا

هو الكالم ف ،قال كذلك بشأن هذا احلديثما قيل يف احلديث السابق ُي

بل  ،مل يكن يف صدد نفي إمامته ×يف أن اإلمام الصادق إذ ظاهره صريٌح ؛الكالم

 ا. على العكس كان ضمن أجوبته على السائل يف مقام التأكيد عليه

 

 ــــــ األحاديث املستند عليها يف الدعوة الرابعة

ن األحاديث الواردة يف النهي عن إ :عاّم ضمن هذه النقطة ميكن القول بشكٍل

 ع على قسمني: الدعوة للتشيُّ

ة على النهي عن الدعوة للتشيع يف املوارد اليت تكون قسم من األحاديث داّل أـ

ل ة التحّمال يستبعد منه اإلنكار وقّل ْنأو تكون يف حمضر َم ،غ يف خطرحياة املبلِّ

 إىل إثبات ذلك.  ناظرٌة (17)وعدم ضبط النفس. وروايات كتاب الكايف

ب ـ القسم الثاني تشمل جمموع األحاديث اليت صدر فيها النهي عن دعوة الناس 

 . (18)وترك أمر هداية الناس إىل اهلل تعاىل ،إىل املذهب

جمموع أحاديث القسم األول فإنها تنسجم وأسلوب معتقدات إىل بالنسبة و

 .الشيعة
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من أحاديث الكايف: عن معّلى بن خنيس قال: قال أبو  نذكر حديثًا كمثاٍلو

كتم أمرنا ومل يذعه أعّزه اهلل  ْنه؛ فإنه َمْعِذى، اكتم أمرنا وال ُت: يا معّل×عبد اهلل

 أذاع ْنَم ،ىمعّل يا .ةاجلّن إىل يقوده ،اآلخرةبني عينيه يف  وجعله نورًا ،به يف الدنيا

وجعله  ،اآلخرة يف عينيه بني من النور ونزع ،الدنيا يف به اهلل هأذلَّ يكتمه ومل أمرنا

ال تقية له. يا  ْنوال دين مَل ،إن التقية من ديين ودين خبائي ،ىظلمة تقوده إىل النار. يا معّل

ى، إن أن يعبد يف العالنية. يا معّل كما حيّب ،أن يعبد يف السّر ى، إن اهلل حيّبمعّل

 . (19)املذيع ألمرنا كاجلاحد له

عن إذاعة أمر  ،صريح وبشكٍل ،يف هذا احلديث ×ينهى اإلمام الصادق

دت موارد استعمال التقية وباجلملة فقد حّد .يف املواقع اليت جتب فيها التقية ^األئمة

أهل بيت وة ئّماألع عن أمر ية أو املداِفاعلد اإىلسواء بالنسبة  ،قيف وجود الضرر احملّق

 . (20)النبوة

بالذكر أن جمموع هذه  أما بالنسبة لألحاديث املرتبطة بالقسم الثاني فجديٌر

ظاهر األحاديث أنها تدعو الدعاة الشيعة إن حيث  ؛ةاألحاديث حتتاج إىل إعمال الدّق

 .ر واحليطة يف مناقشة املخالفنيَذإىل استعمال احَل

ألبي عبد  عن فضيل بن يسار قال: قلُت من بني األحاديث الواردة يف املقام:و

أمر  خريًا : ندعو الناس إىل هذا األمر؟ فقال: ال يا فضيل، إن اهلل إذا أراد بعبٍد×اهلل

 . (21)أو كارهًا طائعًا ،فأخذ بعنقه فأدخله يف هذا األمر ملكًا

ة عن النهي عن دعوة أهل السّنقد يبدو من ظاهر احلديث أنه يف صدد الكالم 

أنها يف  يكشفإمعان النظر يف حمتوى جمموع هذه األحاديث  ع، لكّنإىل التشيُّ

لكن متى ارتفع املانع  ،ن معها اجملادلة اللفظيةصدد النهي عن الدعوة اليت ال يؤَم

 .بل كانت مطلوبة يف ذاتها ،جازت الدعوة

يف منع ضعفاء الشيعة  ًاكما ميكن أن يكون مفاد هذه األحاديث ظاهر

 ،الشاهد على كالمنا هذا جمموعة من األحاديثوة. ة عن دعوة أهل السّنخاّص

د يف املقابل على يشدِّ لكْن ،ر من اجملادلة اللفظيةالذي حيذِّالتالي، كاحلديث 

 كونوا دعاًة :أنه قال ×حيث ورد عن اإلمام الصادق، ممارسة الدعوة العملية
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ألن أمر هذا املذهب ليس بالذي يكون  ؛لنا بألسنتكم وال تكونوا دعاًة ،بأعمالكم

 ْنمن عهده ولو كسر أنفه بالسيف، وإن َم فال خيرجّن عقد عهدًا ْنباللسان، وَم

 . (22)ناأبغضنا لو أنفقت له ما يف األرض ما أحبَّ

فهذا احلديث )الذي نقلناه باملعنى( يدعو إىل الدعوة من خالل األخالق 

النهي يف هذه إن ف وكما هو واضٌح .وينهى عن حصر الدعوة باللسان ،عامالتوامل

أخرى. ذكرها يف أحاديث  قد مّت ،بقيود ٌدومقيَّ ،بشروط الرواية على الظاهر مشروٌط

وامللفت أن الشيخ احلمريي يف قرب اإلسناد قد نقل إحدى الروايات اليت ظاهرها النهي 

 .(23)ة وحفظ النفسبنفس السند يف باب التقّي وبعدها مباشرة أورد حديثًا ،يالكّل

بل النهي ضمن شروط وموارد  ،يكّل وكل هذه الروايات حاكية عن عدم وجود نهٍي

 متعلقة بالظرفية الزمانية أو بعض الشروط اخلاصة اليت يفرضها ظرف الواقع. 

نشر املطالب وبعض املباحث  يف ×احلديث التالي يشري إىل إجازة اإلمام اجلواد

: عن حممد بن احلسن بن أبي خالد ’اليت مل يسمح بنشرها ونقلها يف زمن الصادقني

ا عن أبي جعفر ْو: جعلت فداك، إن مشاخينا رَو×ألبي جعفر الثاني ولة قال: قلُتُنْيَش

فلما  ،عنهم َوْرومل ُت، فكتموا كتبهم ،وكانت التقية شديدة ،’وأبي عبد اهلل

 . (24)فإنها حقٌّ ؛ثوا بهافقال: حدِّ ،ماتوا صارت الكتب إلينا

واخلوف  ،’إن جتمع الشيعة يف بالد احلجاز والعراق فرتة اإلمامني الصادقني

وكذا اخلوف من  ،من أن يقوم السلطان ومواليه بالقضاء على الشيعة أو استئصاهلم

 مة من صدور تلك الروايات. لفهم احلك كان موجبًا ،كشف كل رواة روايات األئمة

مطلق  وباجلملة فإن القول بالنهي عن الدعوة وعدم نشر أمر األئمة بشكٍل

ى تتضح حّت؛ كمثاٍل . ونكتفي بذكر حديٍثظاهرًا |خيالف سرية النيب األكرم

: إن لي أهل ×ألبي عبد اهلل عن سليمان بن خالد قال: قلُت ما ذهبنا إليه: مقولتنا يف

يقول يف  وجلَّ ي، أفأدعوهم إىل هذا األمر؟ فقال: نعم: إن اهلل عزَّمّن بيت وهم يسمعون

َيا َأيَُّها الَِّذيَن خَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َنارًا َوُقوُدَها النَّاُس ﴿كتابه: 

﴾َواْلِحَجاَرُة
(25) . 

وجد أن سبب  (كما يالحظ أن اجمللسي )يف شرحه املنقول عن قرب اإلسناد
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وضرورة انسجامها مع أحاديث الرسول  ،صاحب الكتاب املزبور هلذه األحاديثمجع 

إىل  ع حني تكون الدعوة ستجّرتثبت جانب النهي عن الدعوة إىل التشيُّ ،|األكرم

حيث قال بأن ظاهر مقصود هذه الروايات هو نهي  ؛حتمي وبالتالي إىل ضرٍر ،اجملادلة

الشيعة عن مواجهة وجمادلة املخالفني حبيث خياف منه الضرر بالداعية؛ ولعل السبب 

هلم هداية الناس، فليس  منهم أنهم بذلك يتّم ًاظّن ؛ق دعاة الشيعة يف دعوتهمهو تعمُّ

ن حدوث تيّق مساك الناس عن الدعوة إذاإاهلدف من صدور هذه األحاديث هو 

وهي من أهم  ،ألن الدعوة إىل اهلداية رسالة األنبياء ؛وكان الضرر غري وارد ،املصلحة

 . (26)الواجبات

على  ×دة عمل فيها اإلمام الصادقذلك هناك موارد متعّد باإلضافة إىل كّل

 ومن ذلك: ،مناظرات كبار األصحاب وأمضى ،(27)مناظرة وحماججة كبار املخالفني

حيث  ،كبري علماء املعتزلة يف تلك الفرتة ،مناظرات هشام بن احلكم لعمرو بن عبيد

ثنى أده وا مسع تقرير هشام بن احلكم حول تلك املناظرة أيَّمّل ×ن اإلمام الصادقإ

 . (28)عليه

 

  ــــــ نتيجة التحقيق

إىل مناقشة النقاط األربعة اليت طرحها  يف هذا املقال كان البحث موجهًا

ومدى  ،مدى صحتهاو ،×لدكتور مدرسي الطباطبائي حول تاريخ اإلمام الصادقا

 وكذا مدى مساوقتها ألساسيات املذهب الشيعي.  ،انسجامها والتعاليم الشيعية

 ×خبصوص مسألة كثرة املوالني واألنصار وعدم قبول اإلمام الصادق

ضمن املستندات اليت اعتمدها السيد مدرسي مل  ×نا أن اإلمام الصادقباخلروج بيَّ

 ،بل على العكس امامًا ،نهائي يكن يف صدد عدم قبوله اخلروج والقيام بشكٍل

ضرورة  :إحداها :كان يف جوابه على السائل يف صدد بيان الشروط املوضوعية للخروج

إذ  ؛ء والضراءاوالطاعة لإلمام يف السّر تباثعون بكامل االستقامة والوجود أنصار يتمّت

بقدر ما وجه االهتمام بالنوع  ،يف املقاييس الدينية والعدد معيارًا مل يكن الكّم

وكشف له أن األعداد اليت  ،ح نظر السائلصحَّ ×فاإلمام الصادق .والكيفية
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 ل عنصر التكافؤ واحتياجات الثورة. وصفها يف خطابه ال تشكِّ

نا أن م زمام السلطة بيَّلتسلُّ ×مامق مبسألة دعوة العباسيني اإلما يتعلَّ يفو

وأن تلك الدعوة لإلمام  ،الروايات والشواهد التارخيية الواقعية كشفت أمر العباسيني

ى أن حّت ،ارتضتهم زعماء هلا ْنإلخفاء هوية َم ؛من تكتيكاتها مل تكن سوى تكتيٍك

العباس  اأب وكشف هلم أنهم قد اختاروا مسبقًا ،طهمبنفسه قد فضح خمّط ×اإلمام

 وأن الدعوة ال واقعية هلا.  ،حلكومتهم وسلطتهم اح خليفًةالسّف

 ؛أصحابه ومواليه عن دعوته باسم اإلمام فقد تبني ×أّما نهي اإلمام الصادق

 ،ص نفس الشواهد والروايات الشاهد اليت ذكرها الدكتور املدرسيمن خالل تفحُّ

قام تثبيت إمامته ومقامه لدى كان يف ممّما ادُّعي ـ على العكس ـ و ×أن اإلمام

 ق. دحما كانت أنفسهم يف خطٍر ونهاهم عن إظهار معتقداتهم كلم ،املخاطبني

حيث  ،خخر نقطة من النقاط األربعة اليت تناولناها يف هذا املقالإىل بالنسبة و

ع، نهى أصحابه عن الدعوة للتشيُّ ×ادعى الدكتور املدرسي الطباطبائي أن اإلمام

د وقد أيَّ ،عكان يدعو بنفسه إىل التشيُّ ×ه الدعوة بأن اإلمام الصادقهذ نأجبنا ع

يف املوارد اليت صدر فيها النهي  هنا أنوبيَّ .أصحابه يف ما يقومون به من أعمال الدعوة

بوجود حالة اخلوف على  اًلوإمنا كان النهي معلَّ ،مل يكن على شاكلة النهي املطلق

وقد ظهر لنا أن نهي اإلمام يف بعض املوارد  .وتعريض جمتمع الشيعة للخطر ،النفس

 وما تستلزم من ضرورة حفظ النفس.  ،كان بسبب التقية

مما طرحه الدكتور املدرسي  على جزٍء كان هذا املقال يف مقام الرّد

د قني للنقد والتحقيق يف باقي موارسع اهتمامات احملقِّالطباطبائي، خملني أن تتَّ

كل ذلك مع ضرورة  .على غري الصحيح والرّد ،بغرض إظهار الصحيح ؛الكتاب

الذي حيفظ  ،ه لنقد طروحات الدكتور املدرسي الطباطبائي باألسلوب العلميالتوجُّ

 . (29)علمية ونزاهٍة موضوعيٍة ويتعامل مع أفكاره بكٍل ،فحرمة املؤلِّ
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الهوامش
                                                      

(1) Cri. sis and Consolidation in The Formative Period of Shi~te Islam. 

 

Hossien Modarresi, Crisis and Consolidation in the formative period of shi`te islam, p7. 

Darwin ,1998: “Imam Ja`far al ـ Saddiq was the most repected memberofthe House of 

the prophet duringthe time of epheaval that saw the overflow of the century ـ p ‘d 

Umayyad rule. Ja~far was an obvious candidatw to succeed as Umayyad leader of the 

Islamic state and many expected him to step forward into the role. Iraq was full of his 

followevrsA passionate fo; ower told him that haif of the word supported his claim. 

The people of Kufa waited only for his order to seize the city from its garrison. His 

failure to take advantage of the situation led to various reactionsome of his follower 

even held that it was unlawful took the reins of power, reportedly looked to him in 

theearly days of their in surrection as their first choice for the spiritual leadership of 

their movement”. 

lbid, p7: “Possibly along the same line ,he at times did not even like to be called the 

Iman”. 

lbid, p8: “He also forbade his followers to engage in any political activity or to goin 

any armed Group. make Shi`ite propaganda , or recruit any new members into the 

Shi`ite community”. 

lbid, p8: “he also forbade his follovers to engage in any political activity. Or to join any 

armed Group. make Shi`ite propaganda, or recruit any new members into the Shi`ite 

community”. 
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 املرأة يف الرؤية القرآنية

 الطهرانيالصادقي فقًا ملنهج د. الشيخ و ة املرأة يف القرآنمناقشة هوّي

 

 السيد محمد عقيقي

 فرقد الجزائريترجمة: 

 

 ــــــ رؤية

، وال ميكن للرجال هذا الرجل تلده امرأٌة لكّن .أو امرأة اإلنسان إما رجٌل

يف عرضه وإىل  للرجل، بل له حقوٌق جمابٍه غري التناسل من دون النساء. املرأة كائٌن

ن املرأة كائن إ :علينا القول املرأة يف مواجهة الرجل، لكّن جانبه. لقد تصّورنا دومًا

ب. وهلذا ْسإنها عالقة عرضية فَح يف عرض الرجل، فما من عالقة طولية بينهما،

للقرخن  رت خالفًاسِّيف ميدان الفقه اإلسالمي، أو ُف ت جمهولة دائمًاظّل الكائن حقوٌق

 ن أصول منافية للعقل وغري موثقة.ك به مّسمملا مّت الت ؛الكريم

بأسلوب  ،موجز من حقوق املرأة يف الرؤية القرخنية بياننوّد يف هذا املقال و

 الدكتور حممد صادقي الطهراني. 

 

 ــــــ ؟األساس يف حقوق املرأة، االستحقاق أم املساواة

قد فّسرت حقوق املرأة يف الفكر اإلسالمي التقليدي على أساس عدالة 

واجهت عدالة االستحقاق إشكاالت كثرية يف احلقبة املعاصرة. هنا  االستحقاق. لكْن

ة بناء على عدالة املساواة اننا إعادة قراءة الكتاب والسّنيطرح السؤال نفسه: هل بإمك
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 لية؟ املبتنية على املساواة األساسية واألّو

 

  ــــــ مقّدمات

 عن أصل العدالة يف أحكام املرأة.  ٍةة بقّوـ قد دافع القرخن والسّن1

الربهنة ت واّم ،ة باعتماد االستداللأحكام املرأة يف القرخن والسّن بيان ـ قد مّت2

 نات )بوضوح وعلى أساس الرباهني(. عليها بالبيِّ

خمتلف وجهاته على أساس  وبيانتعريفه  سابق للدين، ويتّم ـ العدالة أساٌس3

 العقل. 

ـ تدّل بعض اآليات والروايات يف شأن املرأة على العدالة التاّمة وعدم التمييز، 4

  ى أخرى عدالة االستحقاق واملساواة النسبية.وتتبّن

يكولوجي بني الرجل واملرأة. انكار االختالف البيولوجي والسإـ ال ميكن 5

لكونها امرأة، أي امنحها  ؛واجلدل يدور حول أحكام املرأة اليت امّيزها يف احلقوق

يف دائرة احلقوق املدنية  أو أكثر من الرجل. وجند هذه األحكام غالبًا أقّل حقوقًا

ادات واحلقوق التجارية ومعظم املعتقدات لذلك خترج أحكام العب ،واجلزائية

 ز املرأة عن الرجل، من دائرة املناقشة. اليت ليس فيها ما مييِّ ،واألخالق

 ين: ءل من جزوفرضيتنا يف هذا املوضوع تتشّك

لروح  أكثر مالءمًة ،واملساواة األساسية ،: إن العدالة املبتنية على املساواةلاألّو

 القرخن وتعاليم اإلسالم. 

: اآليات والروايات اليت يستند إليها يف اختالف احلقوق بني الرجل واملرأة الثاني

 واملساواة األساسية.  ،ال تنايف عدالة املساواة

 :لاألّوة: حقوق املرأة يف الكتاب والسّن جمالكما أننا جند نوعني من األدلة يف 

 قوق، وجتعل هلما حقوقًاتبعيض يف احل دون أّي أدلة تتعامل مع الرجل واملرأة مبساواٍة

 لذلك تعطيه حقوقًاوأدلة تعتمد أفضلية الرجل على املرأة،  :الثانيو ؛إنسانية واحدة

 عقليًا دلياًل عن محاية املرأة. وجند يف األدلة العقلية أيضًا وجتعله مسؤواًل ،أكثر

 القبح الذاتي للظلم والالمساواة.على احلسن الذاتي للعدل و مستقالًّ
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 ،من الدليل العقلي ونصٍّ ،هذه اآليات والروايات أهّم ق إىل نصِّوسنتطّر

 قبل اخلوض يف التفسري:  كمثاٍل

لقا من أصل ن هذه اآليات أن الرجل واملرأة ُخ: تبيِّاجملموعة األوىل من اآليات

فهل  ،أو قربًا ق كرامًةعلى أساس اجلنس. فاجلنس ال حيقِّ أفضليٍة وتنفي أّي ،واحد

َيا َأيَُّها النَّاُس ﴿من سورة احلجرات:  13لألفضلية؟ تقول اآلية  ن سببًاميكن أن يكو

ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد 

﴾اهلِل َأْتَقاُكْم
(1) . 

: تدّل على املساواة يف العقاب والثواب يف الدنيا من اآليات ثانيةاجملموعة ال

تعّد  ،من سورة احلديد 13ـ  12اآليتان و ،من سورة الفتح 25، 6ـ  5واآلخرة. اآليات 

يف استحقاقهما الثواب أو العقاب. فقد صرحت  متساوينيو ،املرأة والرجل متناظرين

بتناظر العقاب الدنيوي  ،نورمن سورة ال 31، 26، 2اآليات من سورة املائدة، و 38 ةاآلي

 ومساواته.  ،للرجل واملرأة السارقني والزانيني واخلبيثني

ره : تدّل على املساواة يف احلياة الزوجية. فما تصّومن اآليات اجملموعة الثالثة

 اٌسَبِل نَُّه﴿من الرجل واملرأة يف احلياة الزوجية:  هذه اآلية هو النصيب املتساوي لكلٍّ

من سورة  21رت هذه الرؤية يف اآلية (. وقد تكّر187)البقرة:  ﴾نَُّهَل اٌسَبِل ْمُتْنَأَو ْمُكَل

منهما سكن  وكلٌّ ،فقد ورد فيها أن خلق املرأة والرجل من خيات اهلل وبيناته ،الروم

لفهم خيات القرخن  ومودة ورمحة لآلخر. أال جيب أن يكون هذا األساس املنطقي قرينًة

 ئلة؟ األخرى يف خصوص العا

 مها خمالفو هذه املساواة؟األدلة اليت يقدِّهي ما  لكْن

ّد أهّم األدلة َعُت ،×واإلمام علّي |وحديثان عن النيّب ،هناك أربع خيات

 رة يف أفضلية الرجل على املرأة يف احلقوق لدى العلماء التقليديني: املتوفِّ

)البقرة:  ﴾ِباْلَمْعُروِف َوِللرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌةَوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ﴿: الدليل األول

228)(2) . 

َواَل َتَتَمنَّْوا َما َفضََّل اهلُل ِبِه َبْعَضُكْم َعَلى َبْعٍض ِللرَِّجاِل َنِصيٌب ﴿: الدليل الثاني

 (. 32)النساء:  ﴾ْضِلِهِممَّا اْكَتَسُبوا َوِللنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا اْكَتَسْبَن َواْسَأُلوا اهلَل ِمْن َف
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الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضََّل اهلُل َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض ﴿: الدليل الثالث

 . (3)(34)النساء:  ﴾َوِبَما َأنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم

)الزخرف:  ﴾َغْيُر ُمِبنٍيَأَوَمْن ُيَنشَُّأ ِفي اْلِحْلَيِة َوُهَو ِفي اْلِخَصاِم ﴿: الدليل الرابع

18)(4) . 

لقد »يف صحيح البخاري:  ،|: احلديث املنقول عن النيّبالدليل اخلامس

أن أحلق  ما كدُتبعد ،ام اجلملأّي ،ملسو هيلع هللا ىلصاهللها من رسول  بكلمٍة مسعُتاهللنفعين 

كوا أن أهل فارس قد ملَّ ملسو هيلع هللا ىلصاهللقال: ملا بلغ رسول  ،فأقاتل معهم ،بأصحاب اجلمل

  .«ا أمرهم امرأًةْوكسرى قال: لن يفلح قوٌم ولَّعليهم بنت 

عن نقص املرأة  ،يف نهج البالغة ،×: خطبة لإلمام علّيالدليل السادس

 نإ ،اسلنمعاشر ا»له بعد حرب اجلمل:  يف خطبٍة ،×قال أمري املؤمنني ،وقصورها

ا نقصان إميانهّن مفأ ؛نواقص العقول ،نواقص احلظوظ ،ميانساء نواقص اإللنا

امرأتني  ا نقصان عقوهلّن فشهادُةموأ ؛يام أّيام حيضهّنلصالة والصعودهّن عن افق

ا نقصان حظوظهّن فمواريثهّن على األنصاف من مواريث موأ ؛دكشهادة رجٍل واح

وال تطيعوهّن يف  ،ٍرَذوكونوا من خيارهّن على َح ،ساءلنقوا شرار افاتَّ ،جاللرا

 . «يف املنكر َناملعروف حّتى ال يطمْع

 

 ــــــ أبرز نقاط مبنى عدالة االستحقاق )مبنى الفقهاء التقليديني(

ـ إن األساس يف حقوق املرأة وواجباتها املساواة مع الرجل، عدا ما تقتضي فيه 1

 . (5)طبيعتها عدم التناظر. فالفطرة تستوجب هذه املساواة

هو ما ـ ما اختلفت فيه حقوق املرأة وواجباتها عن حقوق الرجل وواجباته 2

فال  ،وال ميكن تغيري ذلك .واقتضته طبيعة كال اجلنسني ،ه خصاهلما الذاتيةْتاستدَع

 .(6)ميكن رّد تلك اخلصال إىل سوء الرتبية وظلم اجملتمع

د يف ـ اخلصال الذاتية اليت جتعل املرأة امتاز عن الرجل يف خلقتها تتجّس3

 أمرين: 

 نه. وبقاء نوع اإلنسان رهنٌياإلنسان وتكوُّث نشوء نوع ْر: اإلجناب. فهي َحلاألّو



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد التاسع واألربعون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

 ة. خاّص يف الدرجة األوىل بوجود املرأة. ويتطلب اإلجناب أحكامًا

ة اإلحساس : طبعت املرأة على نعومة اجلسد، وحرارة العاطفة، ورّقالثاني

 . (7)بالغ يف وضع املرأة وواجباتها وحقوقها والعقل. وهلذه اخلصال أثٌر

أخرى  ومن ناحيٍة ؛جتستهوي اجلمال والزينة والتربُّ لها من ناحيٍةـ طبع املرأة جيع4

تيان باحلجج والرباهني. ي إىل قصورها يف األمور العقلية واإلدراك واالستدالل واإليؤّد

 . (8)فالعاطفة واألحاسيس تسود حياة املرأة، بينما يسود العقل حياة الرجل

دائمة إىل والية الرجل على  حاجٍةـ اخلصلتان املذكورتان جتعالن املرأة يف 5

حيتاج  ْنقبل الزواج األب، وبعده الزوج. وَم ووصايته عليها، فيكون هذا الولّي ،أمرها

يف األمور السياسية  ًاوولّي مًايف شؤونه العائلية ال ميكنه أن يكون قيِّ ووصّي إىل وليٍّ

بسبب  ؛احلروب أو القضائية أو الدينية يف اجملتمع. كما أسقط عن املرأة خوض

 . (9)ضعفها اجلسدي

كاإلميان والعلم والتقوى. وما  ،ـ يتشارك املرأة والرجل الفضائل الدينية العامة6

د الزوجات والوالية والقضاء للرجل األفضلية فيه هو: اإلرث والشهادة والدية وتعدُّ

رجل. كما ر من الْهوالقتال. وأفضلية املرأة يف احلقوق تكمن يف أخذها النفقة وامَل

استمتاعه  ما خيّص جيب على املرأة احلجاب وسرت موضع الزينة، وطاعة الزوج يف

 م حّق. ويتقدَّبها، وتربية األبناء ورعايتهم. وعلى الرجل محاية زوجته مطلقًا اجلنسّي

، ما ليس فيه معصيٌة يف ،وصاية الرجل على املرأة على مجيع حقوق املرأة وواجباتها

 . (10)مطلقًا

حتديد حقوق املرأة  . وقد مّتوطينًة قًاْلجنس املرأة أضعف من جنس الرجل َخـ 7

راد الشرعية وواجباتها مبا يتناسب واستحقاقها الذاتي، وذلك يف منتهى العدل. فال ُي

بالعدل التشابه والتطابق يف احلقوق، فاملساواة تكون يف احلقوق اليت تتساوى فيها 

 . (11)ما ختتلف فيه قابلياتهما احلقوق يفقابلية املرأة والرجل، وختتلف 

 وأرّق ،حساسًاإويقول السيد حممد حسني الطباطبائي: املرأة بطبعها أرهف 

ة عاطفتها كثرة بالرجل. فمن أبرز مظاهر شّد قياسًا ،عاطفة، لكنها أضعف عقاًل

 .(12)وقصورها يف الربهنة واالستدالل الذي يعتمد العقل ،جقها بالزينة والتربُّتعلُّ
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ال يعارض اإلسالم تساوي حقوق املرأة والرجل، »مرتضى مطهري:  الشيخويقول 

هما يف ْيما جعلتهما طبيعَت بل ينفي تشابه حقوقهما... فاختالف حقوق املرأة والرجل يف

ن احلقوق الفطرية، ويدعم سعادة األسرة، مواقع غري متشابهة يوافق العدل، ويؤمِّ

 .(13)«فضلأ بنحٍو وميضي باجملتمع قدمًا

 حقٍّ كّل»: يف خخر ما أدىل به من رؤًى، حسني علي منتظري الشيخويقول 

وال يعين العدل تساوي املرأة والرجل  .وواجب للمرأة والرجل جيب أن يبتين على العدل

ف مبا هو قادر كلَّوُي ،هما يستحّق شخٍص عطى كّلاألمور، بل يعين أن ُي يف كّل

 . (14)«عليه

ة اليت تبتين عليها حقوق املرأة يف رؤية عدالة مضى األدّلما  استطلعنا يف

 وعلينا اآلن حبث نظرية عدالة املساواة:  .االستحقاق

 

 ــــــ (15)ـ من عدالة االستحقاق إىل عدالة املساواة1

وأن التعامل  ،ب قدراتهْسَح فرٍد تقتضي عدالة االستحقاق التعامل مع كّل

 للعدل. مع اجلميع مناٍف بالتساوي

وقد ذكر ذلك يف بيانه  .«أرسطو»حتدث عن عدالة االستحقاق هو  ْنوأول َم

 .«عدالة التوزيع»ملفهوم 

. وقد تلّقى املسلمون هذا فعدالة التوزيع أقدم وأوسع أسس العدالة انتشارًا

 ده القرخن واإلسالم. يؤيِّ األصل كأصٍل

سان واملواطن وإعالن حقوق اإلن ،م(1776مريكا )أمنذ إعالن استقالل  لكْن

ها لتحّل حمّل، تنحسر «املساواة النسبية»م(، أخذت 1789من قبل ثورة فرنسا الكربى )

يع الناس بني مج «املساواة األساسية»إهلي وطبيعي، وهي  مساواة مجيع الناس كحقٍّ

جديدة لعدالة  من احلقوق األساسية. وقد أّدى هذا االجتاه إىل رؤيٍة يف جمموعٍة

أن  على الرغم من اختالف الناس يف القابليات والقدرات، إاّل» هتقضي بأن ،التوزيع

مجيع الناس  :أخرى بعبارٍةو. «ولذلك هم سواء يف القدر واملكانة ،مجيعهم إنسان

هو أن  :لاألّوهذه القاعدة احلقوقية على أصلني:  ْتسواسية يف احلقوق. وقد ابتَن
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هو أن األساس يف عدالة التوزيع تساوي احلقوق،  :واآلخر ؛تتعامل مبساواة مع املختلفني

على هذه  «عدالة التوزيع»طالق إ . وقد مّتعلى التعامل بتبعيٍض كاٍف أن يقام دليٌل إاّل

أبرز املفكرين املعاصرين الداعني إىل عدالة التوزيع هو و. الوجهة من العدالة أيضًا

  .جون رولس

 مقارنة األصول القدمية واجلديدة لعدالة التوزيع يف جمال حقوق املرأة: تبيِّن 

يكولوجي بني املرأة ايف االختالف البيولوجي والس : ليس هناك أدنى شّكاًلأّو

 والرجل. 

أدنى هلا  يكولوجية استحقاقًاا: ال تستوجب خصال املرأة البيولوجية والسثانيًا

 ة. على األصول القدمي بناًء ،من احلقوق

عها حبقوق متناظرة ومتساوية مع حقوق يقتضي امتُّ ًا: كون املرأة إنسانثالثًا

 على أساس املساواة األساسية.  ،الرجل

رت براهني كافية إذا توّف : ال ميكن العدول عن هذه احلقوق املساوية إاّلرابعًا

 مني احلماية هلا. ح للمرأة لتأَنْمق العدالة، كاحلقوق اليت ُتبأن التبعيض هو الذي حيقِّ

 

 ــــــ (16)ـ األدلة العقلية يف فضل عدالة املساواة على عدالة االستحقاق2

من عدالة االستحقاق  عدالة املساواة واملساواة األساسية أفضل عقاًل َم: ِلالسؤال

 واملساواة النسبية؟ 

إذ يفهم اإلنسان العدل بعقله.  ؛(17)سابق للدين : العدالة مفهوٌملالتفسري األّو

ر اإلنسان العدل على . ويفسِّفاجلميع ميكنه إدراك العدل والظلم يف إطارهما العاّم

وجتاربه التارخيية. فقد كانت عدالة  ،وحكمة جمتمعه ،أساس العقل اجلمعي

ولذلك كان للنساء والعبيد  ،طويل ٍدَماالستحقاق واملساواة النسبية الرأي السائد أَل

 دَّذوي البشرة السوداء مكانة أدنى من الرجال واألحرار وذوي البشرة البيضاء. وقد ُعو

 .تربيره عقليًا ومّت ،عديدة عداًل هذا البخس يف احلقوق لقروٍن

بعيد. فال جيد عقل اإلنسان  ٍدَمصارم منذ َأ ه هلذا األساس نقٌدجُِّو لكْن

ر فهم رتان ومقبولتان. فقد تغيَّاحلديث أن عدالة االستحقاق واملساواة النسبية مرّب
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ب، وال ْسفَح ًااإلنسان عن اإلنسانية وحقوق اإلنسان. فلإلنسان حقوق لكونه إنسان

تكمن يف  ر هذا احلق لإلنسان املؤنث واإلنسان العبد واإلنسان األسود. فاإلنسانيةيتغيَّ

روح اإلنسان وسجاياه، وذلك ما يشرتك فيه مجيع البشر، وهو ما يستوجب التكريم 

. فروح اإلنسان وسجاياه ال تصطبغ باجلنس أو ﴾َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني خَدَم﴿ :واالحرتام

 ،خخر لوٍن السياسة أو املكانة االجتماعية أو أّيأو العرق أو اللون أو الدين أو العقيدة 

مبا هو  (، فاإلنسان صاحب حقٍّ)أي صاحب احلّق «ذو احلّق»يتغري  :بعبارة أخرىو

يصنف لإلنسان املؤنث واإلنسان العبد واإلنسان  كان احلّق قدميًا لكْن .إنسان

لإلنسان املؤنث واإلنسان العبد  كانت املساواة النسبية مقبولة عقاًل فإْن .األسود

، فتصبح قطعًا ية تصدق على اإلنسان مبا هو إنساٌنواإلنسان األسود فاملساواة األساس

 . رة حتمًاغري مرّب ،اليت تعين التبعيض يف احلقوق ،املساواة النسبية

: يفهم اإلنسان املعاصر اليوم العدالة على أنها عدالة مساواة. التفسري الثاني

 دون أن تستدعي أّي ،سواء ة البشر على حدٍّالعدالة تعين أن يعامل كاّف :أخرى بعبارٍةو

خصلة وسجية فيهم التبعيض أو الالمساواة يف احلقوق. فاألساس هو املساواة يف 

قاطعة. فكما أن لون  ٍةحبّج عن هذه املساواة يف احلقوق إاّل احلقوق. وال ميكن الغّض

ي مستوى احلقوق، ال يستلزم كون اإلنسان أنثى البشرة األسود ال يستوجب تدّن

 قوق. التبعيض يف احل

هذا  . ويتّم(18): املساواة النسبية هي ركيزة عدالة االستحقاقالتفسري الثالث

 أي مبا أن املرأة ختتلف عن الرجل بيولوجيًا ،«باستنتاج الوجوب من الكون»االستناد 

ل حول هذا َدأدنى من الرجل. وحيتدم اجَل فيجب أن حتظى حبقوٍق يكولوجيًااوس

. ُدْعق ذلك َب، ومل يتحقَّاألصل يستوجب إثباته فلسفيًا فاالستناد على هذا .االستنتاج

 إنكاره، بل مّت وجيب الرتكيز هنا على أن االختالف بني املرأة والرجل مل يتّم

للتبعيض يف  تأكيده. فما يستنكر ويرفض هنا هو أن هذا االختالف يكون مدعاًة

عقلي تستوجب  دليٍل ؟ وبأّي«الوجوب»على  «الكون» فلسفي يدّل دليٍل احلقوق. فبأّي

ّد الضعف اجلسدي أو حرارة العاطفة ورهافة َعُي َمأدنى؟ ِل األنوثة )املرأة( حقوقًا

 يها؟ لبخس احلقوق أو تدّن اإلحساس سببًا
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. وليس ، والتبعيض يف احلقوق ظلٌم: إن املساواة يف احلقوق عدٌلالتفسري الرابع

تكون املساواة  َمالذاتي للظلم. فِليف احلسن الذاتي للعدل والقبح  خالٍف هناك أّي

، وال يعّدونها ذاتيًا رون التقليديون للمساواة حسنًا؟ ال جيد املفكِّوالتبعيض ظلمًا عداًل

وليس املساواة. فاستحقاق  ،فهم يعتقدون بأن العدل يتبع االستحقاق ،للعدل مصداقًا

من  فرٍد عطى كّلإىل املساواة. واالستحقاق يعين بأن ُي ي لزومًااألشخاص ال يؤّد

 املسلم هو تلك وال أكثر. فاستحقاق العبد واملرأة وغري احلقوق بقدر لياقته، ال أقّل

 ،، واملسلم وغري املسلمها. ومساواة املرأة والرجل، والعبد واحلّراحلقوق اليت ُمِنَح

تلك االستحقاقات، ويعّد العدل املبتين تنقض العدل. يف حني أن عقل اإلنسان ال يدرك 

نظام العبودية والتبعيض اجلنسي  رت عدالة االستحقاق لقروٍن. وقد بّرعليها ظلمًا

دليل قاطع  الكشف عن هذا االستحقاق؟ كيف وبأّي كيف يتّم وغريه. لكْن

اكتشفنا أن هذا هو استحقاق املرأة وذاك استحقاق الرجل؟ وهل هلذه األنثروبولوجيا 

عقلي ملا  يف الرأي باالستحقاق والتبعيض يف احلقوق دليٌل ليت استند إليها لقروٍنا

 . ُدمات مل يتم إثباتها بْعن االستحقاق يبتين على مقّدإ :ص القولتّدعيه؟ ملّخ

يف الروح والكرامة  ألن البشر سواٌء ؛إن التبعيض يف احلقوق عني الظلم

مماثلة. فاملساواة يف احلقوق تقوم  مت هلم ظروٌفدُِّق والسمّو إْن اإلنسانية وقابلية النمّو

ألنهم  ؛د بني مجيع البشر. البشر متساوون يف احلقوقعلى جوهر اإلنسانية املوّح

(. وكرامة اإلنسان املرأة والرجل إنساٌن من )فكلٌّ بالتساوييتشاركون هذا اجلوهر 

ما يستوجب تساوي احلقوق.  ، وهو)اإلنسانية( عه بهذا اجلوهر املشرتكتأتي من امتُّ

ألن جلميعهم اجلوهر نفسه. ويكمن  ؛ونه من حقوقما يستحّق البشر سواسية يف

ع ظهوره )قدراته(. وحتى من حيث املعنى اللغوي التناظر يف قابليات هذا اجلوهر ال بتنوُّ

ه ما قام يف النفوس أن»، فيقول ابن منظور: (19)لفظ العدل على املساواة يف القسمة يدّل

مجيع  م مسّويتقدَّ . ويعّد الشهيد الصدر العدل شرطًا(20)«رْواجَل وهو ضّد ،مستقيٌم

 . (21)الفضائل

كان لإلنسان  فإْن ؛: كرامة اإلنسان تتفق مع مساواة احلقوقالتفسري اخلامس

الذي يتشاركه الرجل  ،يعين ذلك كرامة جوهر اإلنسانية كرامة مبا هو إنساٌن
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إلنسانيته، وال اختالف يف ذلك بني املرأة والرجل(.  كريٌم ن اإلنسانإواملرأة )أي 

والعالقات  ما مضى املعايرُي يف ِقْبمل ُت ألساس الكرامة. فإْن والتبعيض يف احلقوق نفٌي

 الكرامة حمالًّ اليوم أصُل ِقْبألصل الكرامة، مل ُي اليت تسودها سلطة الرجل حمالًّ

وال  ،ة العقالنية املعاصرة ال معنى للكرامةى معها. ففي رؤيلسلطة الرجل وما يتأّت

 ن الكرامة تستوجب عدالة املساواة. إأي  ،دون املساواة يف احلقوق ،للعدل

وترك املستبعد. فجعل  ،اختيار األرجح : تقتضي احلكمة دومًاالتفسري السادس

كانت عقالنية األمس جتد  بتعبري أبسط: إْنوللحكمة.  األرجح مناٍف املستبعد حمّل

، فعقالنية اليوم جتد ذلك لالستحقاق وعداًل التبعيض يف حقوق املرأة والرجل حتقيقًا

دة. وتبّين دراسة األحكام للحقوق اإلنسانية املؤكَّ وخبسًا ،التبعيض الظلم بعينه

 اليت تنطلق من التبعيض يف حقوق املرأة والرجل، أنها ،الشرعية يف الفقه التقليدي

 األرجحية اليت حتظى بها املساواة يف حقوق املرأة والرجل. فإْن مقابل مستبعدة امامًا

عدالة املساواة واملساواة األساسية على  ل قطعًاووجدانه سيفضِّ منصفًا تركنا إنسانًا

 يف هذا الرجحان العقلي.  ال َشكَّو .ى التبعيضاألحكام التقليدية اليت تتبّن

 

سالمية مع عدالة املساواة واملساواة يف سجام بني روح القرآن والتعاليم اإلـ التأكيد على االن3

 ــــــ األصل

ر )الدين( ن املتأّخللدين فمن البديهي أن ال يعيِّ سابقًا كان العدل مفهومًا إْن

. فيعرف العدل ًاللدين أن يكون عقلّي ما سابقًا م )العدل(. ويلزم كون أمٍرللمتقدِّ واجبًا

ويتبع العدل يف تغيري مفهومه وخطابه ومقاييسه الغالبة نهج العقل ومعايريه. وال بالعقل، 

يف علم  ة، و هذا الدور حمورّيسالم والقرخن والسّنيف اإل بارزًا جدال يف أن للعدل دورًا

ويعين ذلك أن اإلنسان خيتار دينه مبعايري العدل. فاهلل  ،الكالم لدى الشيعة واملعتزلة

 . ويتبّين اإلنسان إمجااًللعامل على أساس العدل، وتشريعات اهلل عادلٌةين ا، وُبعادٌل

 ويسري له.  مصاديق العدل، مع أن فهم معايري العدل معقوٌل

 ْتامَّ لكْن .ةنصاف يف القرخن أو السّنتعريف العدل أو القسط أو اإل ومل يتّم

 لعدٍل على أن اهلل ظهرٌي الدعوة إليه والرتغيب به والتأكيد عليه. ويدّل ذلك بوضوٍح
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اه. ولو أراد اهلل بالعدل غري املفهوم املتعارف يدركه اإلنسان بعقله الذي وهبه اهلل إّي

ن للمسلمني املعنى الذي يريده. وهذه هي الطريقة عليه بني الناس للزم ذلك أن يبيِّ

 (22)قد ورد يف القرخنبع. وغة املتعارف عليها واملنطق املتَّبعة ملعرفة تأييد القرخن للاملتَّ

 . األمر بالعدل مرارًا (23)والروايات

مع روح القرخن ومعايري  إن عدالة املساواة واملساواة األساسية أكثر انسجامًا

وهي  ،ن نفس اإلنسان وروحه يف تعاليم اإلسالم هي املقصودة خبطاب اهللإإذ  ؛اإلسالم

 . وتلتزم بعهد عامل الذّر ،اليت حتمل األمانة اإلهلية

ر خالل سنوات د هويته وذاته، فخاليا جسمه تتغيَّونفس اإلنسان هي اليت حتّد

وال جدال يف معاد  ال َشكَّفيف معاد األجساد  كان كالٌم إْنوطبيعي.  معدودة بشكٍل

وما ميتاز به اإلنسان عن  ،الروح وثوابها وعقابها. فما جيعل من اإلنسان إنسانًا

من الروح اإلهلية. وهبة اهلل  اليت هي نفحٌة ،هو النفس اإلنسانية ،احليوانات األخرى

فيه أن كرامة  ال َشكَّلإلنسان. ومما  ،بأمر اهلل ؛هذه لإلنسان جعلت املالئكة تسجد

وليست جلسمه املخلوق من األديم. فهذه النفس هي اليت  ،اإلنسان هي لروحه اإلهلية

. وهذه النفس نتنًا وجسدًا هيكاًل م إاًلمن دونها ال يكون اجلسوتستحق االحرتام، 

ه الواجبات إىل هذه النفس وأنثى. وتتوجَّ ذكرًا ،لق منها اإلنسانالواحدة هي اليت ُخ

هذه النفس التذكري والتأنيث. على كما تعود احلقوق إليها. وال يطرأ  ،اإلنسانية

أو الواجب الذي  ّقفاألساس يف الواجبات واحلقوق اإلنسانية هو املساواة. ويستوجب احل

به روح القرخن واملعايري قاطع. وهذا ما يتطلَّ ال يأتي على قاعدة املساواة إقامة دليٍل

 اإلسالمية. 

 

 ــــــ ـ إعادة تقييم براهني اختالف حقوق املرأة والرجل وفق مبدأ عدالة املساواة4

 وهنًاإن يف بعض األحكام الشرعية املستنبطة على أساس عدالة االستحقاق 

من قبل العقالنية  ، ومرفوضٌةلألخالق، ومستبعدٌة ، ومنافيٌةلإلسالم. فهي غري عادلٍة

من زاوية عدالة  ،للحقوق ، وخبسًاّد ظاملًةَعُت :أخرى بعبارٍةو. املعاصرة على األقّل

 املساواة. 
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 ٍري إىل أمهي األسباب اليت تؤّد «ةالعّل» . فـ«يةالعّل»خاصة لقاعدة  ولدينا مراجعٌة

 «علة»فيت ُن على قاعدة العلية إْن هو النتيجة احلاصلة من تلك العلة. وبناًء «املعلول»ما، و

على املرأة،  واجبٌة «ةالعّد» :. فعلى سبيل املثالأيضًا «معلوهلا» يحكم )شرعي( سينتف

كانت املرأة  وسبب وجوبها هو إتاحة اجملال ملعرفة صاحب النطفة يف رحم املرأة. فإْن

ة، فال وهو وجوب العّد ،«املعلول»بتبعها  ي، وينتف«جناباإل»وهي  ،ةنفيت العّل عاقرًا

لتزام بهذه القاعدة يف األحكام اال ة يف هذه احلالة. ويتّمتكون املرأة ملزمة بالعّد

 وغريها.  ،السياسية، واحلجاب، والنكاح، والقضاء

عهد الوحي، ومسا واسعة يف جمال حقوق املرأة يف  م اإلسالم خطوًةوقد تقدَّ

 ا يتناسب ووضعها يف تلك احلقبة.مبقام املرأة يف العامل مب

املساواة الكاملة يف احلقوق  :لاألّووميكننا تقسيم هذه اخلطوة إىل قسمني: 

لكن دون املساواة. فهل هذه  ،االرتقاء مبستوى حقوق املرأة :والثاني ؛بني املرأة والرجل

هل  :أخرى بعبارٍةونهائية يف اإلسالم؟  األحكام اليت تستند على عدم املساواة أحكاٌم

هذه األحكام من األحكام الدائمة الثابتة، أو أنها مرحلية ومؤقتة وقابلة للتغيري؟ فإن 

مع استحقاق املرأة  لنا من عّدها متناسبًة ال ُبدَّشرعية ثابتة دائمة  اعتربناها أحكامًا

 ننتهي بذلك إىل عدالة االستحقاق.الذاتي، و

، م عدالة املساواة لقروٍنتوصلنا إىل االعتقاد بأن العامل خنذاك مل يتفهَّ إْن لكْن

تدرجيية حنو احلالة  ، ولذلك اختذ الشارع خطواٍتنفي العبودية إطالقًا ْلكما مل يتقبَّ

م يف بعض عام، وتقدَّ ة ووجهته يف احلقوق بشكٍلنهج املساوا اًلن أّوفبيَّ ؛املنشودة

تقبل  ى يتم للرأي العاّمحّت ،تدرجيية ل العام خبطًىاجملاالت اليت كانت تفتقر إىل التقبُّ

. فعدالة االستحقاق كانت اخلطوة التدرجيية، وعدالة املساواة هي اخلطوة كاملًة

 . (24)اخلطوة الكاملة

التقليديون مجيع تشريعات صدر اإلسالم أو معظمها خذ أصحاب الرأي وقد اتَّ

هلا من ضمان العدل واألخالق اليوم  ال ُبدَّكانت كذلك  ثابتة دائمة. فإْن أحكامًا

 ها عقل اإلنسان املعاصر.ق على احللول األخرى، وال ميّج، كما أن عليها التفوُّأيضًا

يعات ليست قاطعة على أن هذه التشر ها ليست كذلك. وهذه قرينٌةلكّن
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ثابتة. فأفضلية الرجل على املرأة، وقيمومة الرجل على املرأة، والعقاب  أحكامًا

ها، وإبرام الطالق من قبل ، وجواز تزويج الصغرية من قبل وليِّةاجلسدي للمرأة الناشز

واحد، وكون دية املرأة نصف دية  الرجل وحده، واعتبار شهادة امرأتني كشهادة رجٍل

ر على الرجل، ْهالرجل، ووجوب النفقة وامَل رأة يف املرياث نصف حّقامل الرجل، وحّق

 ل. َدموضع َج ها أحكاٌمكّل

 أدنى للمرأة؟  على استحقاٍق ، ودليٌلباٍق فهل فضل الرجل على املرأة دائٌم

 : التالية الثالثن يف النقاط وللجواب نتمعَّ

َيا َبِني ِإْسَراِئيَل اْذُكُروا ﴿ل اهلل يف القرخن بين إسرائيل على العاملني: ـ قد فض1َّ

وقد  .(122،  47)البقرة:  ﴾ِنْعَمِتي الَِّتي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم َوَأنِّي َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمنَي

بفضل بين  ،من سورة األعراف 140واآلية  ،من سورة اجلاثية 16صرحت اآلية 

 إسرائيل ليسوا أفضل من أتباع فيه أن بين ال َشكَّا إسرائيل على العاملني. ومّم

 .نيعاشوا قبل هذين النبّي ْنن املقصود بالعاملني َمإ، أي |وال أمة حممد ،×عيسى

 يف زماٍن نها تشري إىل فضيلٍةإال أمور حقيقية، أي  ،ث عن أمور راهنةوهذه اآليات تتحدَّ

 ذاتية وسجية وخصال يف بين إسرائيل.  ث عن فضيلٍةدين، وال تتحدَّومكان حمدَّ

وبنفس هذا املنطق بالتحديد من املمكن إرجاع موضوع فضل الرجل على املرأة 

ها إىل زمان ومكان أي من املمكن رّد ،راهنة وإىل قضيٍة ،معينة إىل حقبٍة

بسبب النظرة  ؛من الرتبية والتعليم منصرمني، كان فيهما معظم النساء حمروماٍت

ع حبقوق متساوية، يتمتَّ املرأة فيه إنسانًا ّدَعُت ، وال يصدق ذلك على زماٍنّنالدونية هل

 على الرغم من اختالفها اجلنسي. 

َوِإْذ ﴿ـ  ث القرخن الكريم عن فضيلة السيدة مريم على نساء العاملنيـ لقد حتد2َّ

)خل  ﴾َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَساِء اْلَعاَلِمنَيَقاَلْت اْلَماَلِئَكُة َيا َمْرَيُم ِإنَّ اهلَل اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك 

راهنة، أو  فهل يريد بذلك فضلها على نساء العاملني يف زمانها كقضيٍة ( ـ،42عمران: 

 . (25)حقيقي؟ ى نهاية العامل، كموضوٍعيقصد بذلك مجيع النساء منذ بدء اخللق حّت

قاطعة  مع قرينٍة ن ظاهر اآليتني يدّل على الفضل الدائم واألبدي، لكْنإ

 خاص. حتديد فضل السيدة مريم وبين إسرائيل يف زمٍن خارجية مّت
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د قرينة قاطعة خارجية ما يدّل عليه ظاهر اآليات من فضل ويف نفس السياق حتّد

 ًاوهو زمن كان ذوو العقل فيه جيدون الرجل مستحّق ،معني الرجل على املرأة يف زمٍن

على  عقلية واجلسدية، ومل تكن املرأة فيه قادرًةقه يف قواه اللتفّو ؛حلقوق أكثر

دية واملالية. ومن الطبيعي أن تقّر َساالستمرار يف احلياة دون دعم الرجل ورعايته اجَل

 كهذا بفضل الرجل يف احلقوق، ويعّد ذوو العقل هذا التفضيل عداًل املرأة يف ظرٍف

ات البيولوجية واجلسدية يرفض فيها ذوو العقل االختالف يف ظروٍف . لكْننصافًاإو

ال يعّد و ،على أفضلية الرجل يف احلقوق يكولوجية بني املرأة والرجل كدليٍلاوالس

من املرأة والرجل  إذ لكلٍّ ؛سًاْخ، بل جيدونه َبفيها املنصفون هذا التبعيض عداًل

 فاعلة يف الوضع االقتصادي واملعيشي للمجتمع والعائلة، ال يبقى أدنى شكٍّ مشاركٌة

تة مؤّق تبني أحكامًا ،ث عن العبودية والرّقكاآليات اليت تتحدَّ ،أن هذه اآليات

 ومتغرية. 

ية املوهوبة ث القرخن الكريم عن عدم املساواة يف اإلمكانيات املاّدـ قد حتد3َّ

فنقرأ:  ،يف احلياة االجتماعية كحقيقٍة ،وتفضيل بعض الناس على بعضهم ،للبشر

انُظْر َكْيَف ﴿(. كذلك: 71)النحل:  ﴾ُكْم َعَلى َبْعٍض ِفي الرِّْزِقَواهلُل َفضََّل َبْعَض﴿

 (. 21)االسراء:  ﴾َفضَّْلَنا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوَلآلِخَرُة َأْكَبُر َدَرَجاٍت َوَأْكَبُر َتْفِضياًل

ية قد نسبت يف هذه اآليات إىل االجتماعية واملاّد فيه أن التمييزات ال َشكَّومما 

ال ميكن إنكاره. والسؤال  اهلل. كما أن اختالف الناس يف القابليات والقدرات أمٌر

واليت تنشأ من  ،هل هذه االختالفات االجتماعية واملادية الواضحة :األساسي هو

ي إىل عدم تساوي حقوق الناس املختلفني؟ ويأتي جواب سجايا الناس املختلفة، تؤّد

 نرى اختالف اجلنس دلياًل َمكان األمر كذلك ِل قاطع. فإْن القرخن واإلسالم بنفٍي

تشارك فيه املرأة الرجل يف توفري  وذلك يف زمٍن !على التبعيض يف احلقوق الشرعية؟

التها اإلنسانية يف امليادين العلمية. كما أثبتت املرأة يف العقود املعاش، وقد أثبتت مؤّه

رت هلا توفَّ والعقلية عن الرجل إْن يف جدارتها العلمية اختالٍف األخرية عدم وجود أّي

حقوقي من وجهة نظر  امييز ر ألّير له، فال مربِّالفرص واإلمكانيات اليت تتوفَّ

 العقالنية املعاصرة. 
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 ــــــ رؤية القرآن الكريم للمرأة بيان

 ــــــ ـ موضوع الرضاعة1

يف كتاب اهلل اجمليد ذكرت الرضاعة حني احلديث عن احملارم والنساء 

َوُأمََّهاُتُكْم الالَِّتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمْن ﴿، وقال تعاىل: الالئي حيرم الزواج بهّن

ر عنه الفقهاء هو . إن املوضوع كما يعبِّشيئًا ْف(، ومل يِض23)النساء:  ﴾الرََّضاَعِة

لو قال: إن أحكام الرضاعة  :تأخري البيان عن موضع احلديث والضرورة. فمثاًل

 ل املسلمون ـ وحنن منهم ـ ذلك. ب لتقبََّسحكام النَّكأ

بل يعين أن  ،فليس باملعنى الذي قيل «كلحمة النسب الرضاع حلمٌة»أما حديث 

ه. وبذلك يكون هناك تكون العالقة بينهما كنسبه إىل أّم الطفل إذا رضع من امرأٍة

وينتهي  ،ذي يرضعال تصبحان من حمارم الصيّب ،واحدة وأخٌت ،واحدة بالرضاعة أمٌّ

معظمها خرب خحاد،  خمتلفة، لكّن إليهما األمر. وقد وردت يف الرضاعة أخباٌر

 ها. ل إىل حلِّالتوصُّ عسرية مل يتّم شئ عقدًاْنواالختالف بينهما ُي

لكونها أخبار خحاد، والتكليف ينشأ  ؛: هذه األخبار ال تولد العلم القطعياًلفأّو

 اجلهل أو االحتمال. من ال  ،من العلم

من  أخرى، حيتاج دلياًل كان أو يف موضوعاٍت خرب، حكمًا : كّلًثانياو

من أخبار الرضاعة. ويف  يف القرخن عن أيٍّ دليٍل أّي ْدِراالستناد إليه، ومل َي ليتّم ؛القرخن

دون فيها على وجوب عرض يؤكِّ ^ةواألئّم |متواترة عن النيّب املقابل وردت أخباٌر

 . (26)على كتاب اهلل عنهم من أخباٍر ُدِرما َي

األم  مل تذكر إاّل : إن خية الرضاعة حتصي احملارم. فبعد أن تعّدها مجيعًاثالثًاو

 للصيّب غريهما حمرمًا بسبب اإلرضاع، ومل تعترب أحدًا ؛حيرم نكاحهّن ْنواألخت ممَّ

 ها، أو العكس. الذي رضع مع هذه البنت من أّم

يف  كان اإلرضاع سببًا وإْن .القرخن احملارم مهما بعدت الوشائج: حيصي رابعًاو

إىل معرفته، لذكره هنا أو يف  كر، وكان الناس حباجٍةخخر غري الذي ُذ حرمة أحٍد

 البيان ريتأخ ن ذلك يف وقت الضرورة متَّخخر من القرخن الكريم. ومبا أنه مل يبيِّ موضٍع

وصراحة،  بوضوٍح بيانهن من الضروري وإهمال ما كا ،عن موضع احلديث والضرورة



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد التاسع واألربعون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

الضرورة ميتنع  ومن احملال نسبة ذلك إىل اهلل ورسوله. فإرجاء البيان عن املقام وحمّل

د ث عن اهلل ورسوله، وقد أكَّحكيم، فما بالنا وحنن نتحدَّ عاقٍل حصوله من أّي

 (. 12سراء: )اإل ﴾َوُكلَّ َشْيٍء َفصَّْلَناُه َتْفِصياًل﴿تعاىل يف كتابه احلكيم: 

ي إىل : توسيع دائرة احملارم بسبب اإلرضاع الذي قام به الفقهاء يؤّدخامسًاو

من األمور األخرى، وينتهي إىل تكليف الناس مبا ال  رتباك واحلرية يف كثرٍياال

 ﴾اْلُعْسَرُيِريُد اهلُل ِبُكْم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكْم ﴿يطيقونه. وينايف ذلك اآليات التالية: 

 ﴾َما ُيِريُد اهلُل ِلَيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج َوَلِكْن ُيِريُد ِلُيَطهَِّرُكْم﴿و ،(185)البقرة: 

ِكَتاٌب ُأنِزَل ِإَلْيَك َفاَل َيُكْن ِفي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنُه ِلُتنِذَر ِبِه َوِذْكَرى ﴿و ،(6)املائدة: 

ة يعثت باحلنيفُب»حيث قال:  |اية الواردة عن النيّبوالرو ،(2)األعراف:  ﴾ِلْلُمْؤِمِننَي

 . «السهلة السمحة

: لو أراد الشرع املنري هذه الدائرة الواسعة من احملارم بسبب الرضاعة سادسًاو

مل  من القرخن( أن أحكام الرضاع كأحكام النسب. لكْن )بدليٍل |ح النيّبلصرَّ

 قاطعة وبرهاٌن ٌةوهذه حّج .واألخت األّم :وهما ،يذكر يف حديثه غري ما ورد يف القرخن

واألخت. فعلى الفقهاء  ن على أن حرمة النكاح بسبب الرضاعة تنحصر يف األّمبيِّ

قوا النظر يف مجيع زوايا االحتياط يف إصدار الفتوى وتبيني أحكام اهلل، وأن يدقِّ

، أي ﴾ُهْم ُشَرَكاُءَأْم َل﴿كي ال يقعوا مصاديق لآلية الكرمية القائلة:  ؛األمر وجوانبه

يف نسبة  ْترَأ عديدًة يشاركون اهلل يف وضع الدين والتشريعات اإلهلية. كما أن خياٍت

يفعل ذلك فهو أكثر البشر  ْنعلى اهلل، وَم افرتاًء إىل القرخن أو اهلل دون برهاٍن أمٍر

 (. 45)املائدة:  ﴾الظَّاِلُموَنَوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأنَزَل اهلُل َفُأْوَلِئَك ُهْم ﴿: ظلمًا

إىل أنه خرب خحاد،  مضافًا، «كلحمة النسب حلمٌة»: إن احلديث القائل: سابعًاو

الفقهاء بأنه ليس يف شأن احلرمة والوجوب. يف حني أن كون الذين رضعوا  فق كّليّت

 من أيٌّ ِتْفمات اليت مل ُيواحد حمارم، وحيرم النكاح بينهم، من احملرَّ من صدٍر

كأنهم نسوا يف » :ساع دائرتهم على أساس خرب خحاد، وكما يقولون همالفقهاء باّت

فيجب أن نبّين  قًان هذا اخلرب ليس ملفَّإ :قلنا . فإْن«الفروع ما بنوا عليه يف األصول

يف هذا  ،×ى أيام اإلمام الصادقحّتو ،|كيف كانت األمة تتعامل يف أيام النيّب
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كأثر النسب، وذلك  ًايعين ذلك أن للرضاعة أثر اعتربنا احلديث صحيحًا الشأن. وإْن

 ينايف ما ورد يف كتاب اهلل. 

احلرمة الناجتة عن  بيانقال بعض الفقهاء التقليديني بأن القرخن اختصر يف  وإْن

على  ن النموذج األدنى يدّلإ :اًلأّو: الرضاعة، وأرجأ تفصيلها إىل الروايات، سنرّد

اختصار  مل يتّم َمكان األمر هو االختصار ِل إْن :ثانيًاالشخص األعلى بطريق األولوية. 

ويعّد مجيع احملارم السبعة بفعل النسب  ،القول املبسوط املشتمل على عشر كلمات

، ليدّل على (ضاعةمن الرَّ نَّوُهف من ثالث كلمات: )يتأّل املذكورة يف اآلية، بقوٍل

 ؟! بالنسب مجيعًا احملارم السبعة

من اثنني  ،عوا من دائرة احملارم، مع األسف، جند أن هؤالء الفقهاء وسَّلكْن

ة احملارم أربعة عشر، وأحلقوا بها العالقات إىل اثين عشر، ومن ثم جعل فقهاء السّن

، وأضافوها إىل العالقات «املصاهرة» :ب ما اصطلح عليه الفقهاءْسَح ،السببية

للقرخن، فالعالقات اليت  خالفًا ،أن نعمل بإطالق احلديث أردنا افرتاضًا النسبية. فإْن

 حمّل حيرم النكاح فيها بفعل الرضاعة هي فقط تلك العالقات اليت ميكنها أن حتّل

واألخت  إىل األّم مضافًا ،أي ـ كما أفتى اآلخرون ـ ،عالقات النسب السبعة

ة، واخلالة، وبنت األخ، وبنت األخت من زوجها اآلخر، العّم بالرضاعة، بنت تلك األّم

بن من عداد احملارم بالرضاعة. وقد أضاف هؤالء املفتون زوجة اال يكّن أيضًا

، يف حني أن احلرمة بالرضاعة يضًاأبالرضاعة وأمثاله من الذين تربطهم روابط السبب 

ن ال معنى حلرمة االبن النكاح، وهل ميكن نكاح الذكرين أو األنثيني؟! إذ ختّص

 بالرضاعة على الرجل، والبنت بالرضاعة على املرأة!! 

عوا دائرة ة وسَّصادقي يف ذلك: غالب فقهاء الشيعة والسّناليقول الدكتور 

ثم أربعة عشر  ،واألخت بالرضاعة( إىل اثين عشر احملارم بالرضاعة من شخصني )األّم

ا يف القرخن نإذا امعَّ القرخن. لكْن من النساء والرجال، متجاهلني حكم ،شخصًا

بعد أن عّد احملارم السبعة بالنسب، ذكر شخصني  ،الكريم جند أن اهلل سبحانه

واألخت بالنسب  األّمبواألخت بالرضاعة  فقط كمحارم بسبب الرضاعة، وأحلق األّم

َضْعَنُكْم َوُأمََّهاُتُكْم الالَِّتي َأْر﴿ :اآلية الكرمية يف حكم حرمة النكاح. إذن نصُّ
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على احلكم الصريح حبرمة نكاح الشخصني  هو برهاٌن ﴾َوَأَخَواُتُكْم ِمْن الرََّضاَعِة

االستناد إىل احلديث  طالقًاإدون اآلخرين. وال يصّح  ،اخلاصني املذكورين بالرضاعة

اآلية  ألن إطالق احلديث ال جيعل نّص ؛«حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب»القائل: 

اآلية.  عن املعصومني يوافق نّص إىل أن لدينا حديثًا مضافًار فيه. ، وال يؤثِّد مطلقًااملقيَّ

ـ أختك من الرضاعة اليت 2. ًاـ املرضعة اليت أرضعت صبّي1إذن احملارم بالرضاعة هم: 

 . (27)رضعتك أمك أو الأ ،كـ البنت اليت رضعت من أّم3من نفس املرضعة.  كرضعت مع

 

 ــــــ االجتماعية بني املرأة والرجلـ العالقات 2

كيفية العالقة »موضوع  عني دومًامن القضايا اليت تشغل الناس واملتشرِّ

 بالغة إزاء هذا املوضوع.  عون حساسيًة. ويبدي املتشرِّ«أو األجنبية االجتماعية باألجنيّب

 

 ــــــ أـ موضوع النظر

ِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَكى َلُهْم ِإنَّ اهلَل ُقْل ِلْلُمْؤِمِننَي َيُغضُّوا ِمْن َأْبَصا﴿

  .(30)النور:  ﴾َخِبرٌي ِبَما َيْصَنُعوَن

ـ يف اللغة العربية العني هي عضو النظر، والبصر هو النظر. واألبصار مجع 1

 البصر، والبصر هو عمل العني. 

 «الغمض»ويف نفس الوقت متقاربتان.  ،كلمتان خمتلفتان «الغمض»و «الغّض»ـ 2

ة هو تقليص فتحة اجلفنني وحّد «الغّض»هو غلق العينني وطبق اجلفنني، يف حني أن 

 ج. ة النظر غري البصبصة والتفرُّن. وبالطبع حّدوامعُّ النظر، أو النظر بهدوٍء

آلية ال طة: ال تقول ابسَّم عبارٍةوب .على حرمة مطلق النظر ـ ليس يف اآلية ما يدّل3

 :ْلق النظر، ومل يُقال تدقِّ :فقد قال اهلل تعاىل يف اآلية ؛َتأمْث َتنظْر وإْن ،تنظر أبدًا

 ج. ق النظر وتتفرَّوال تدقِّ ،انظر :. فاآلية تقول، أي ال تنظر أبدًا«أغمض»

قصرية  أي انظروا نظرًة ،«أعينهم» :ْلومل يُق ،﴾َأْبَصاِرِهْم﴿ :ـ ويقول تعاىل4

ة. وبذلك ال جيب على النساء والرجال عند ن حاّدفاترة، وال تنظروا للنساء نظرة امعُّ

 ،وعدم النظر إىل بعضهم ،أو يشيحوا بوجوههم ،مصادفة بعضهم أن يغمضوا أعينهم
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وعدم  ،ة والطهر يف النظر بوقاٍربل عليهم التزام العّف ،أو عدم احلديث مع بعضهم

بوا ، وأن يتجنَّتكون نظرتهم اعتياديًة أنطة: بّسم عبارٍةوب .النظرن يف التدقيق والتمعُّ

ج والتدقيق يف النظر. فال ينبغي أن يغمض النساء والرجال أعينهم يف البصبصة والتفرُّ

ف ذلك ْرا طريقهم، حبيث جيد الُعْوى ال يَرأو أن خيفضوا رؤوسهم حّت ،الطريق

 بوا النظرات املسمومة باألهواء. للسخرية. كما ينبغي أن يتجنَّ ومدعاًة مضحكًا

 ضًاأي «العني» يدّل على عضو العني، لكّن اصطالحًا «البصر» :أخرى بعبارٍةو

على الرؤية الباطنية )اإلدراك(. وبهذا املعنى كلمة  على هذا العضو، كما تدّل تدّل

 :واملثال على ذلك .إدراك الرؤية على تدّل «العني»و ،على ذات الرؤية تدّل «البصر»

 ة األوىل تدّلمل. ففي اجل«أنت نور البصر»: وال يقال ،«أنت نور العني»اجلملة املعروفة 

لكن معنى اجلملة الثانية هو أنك تنري عيين  ،على إدراك احملبة، ومعناها )أني أحبك(

 اجلملة األوىل هو احلّبيف أن املراد ي، يف حني )كاملصباح(، واملراد هنا النور املاّد

وهو  ،تدّل على الرؤية الباطنة «العني»، ويدّل على العني كعضٍو «البصر»والتعّلق. إذن 

 اإلدراك. 

يف  «من»يف هذه اآلية )غفلوا عنها(. وقد وردت  «من»ـ قد أغفلت كلمة 5

هنا على  «من»ّل . وتد﴾ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ﴿ـ 2، ﴾ِمْن َأْبَصاِرِهْم﴿ـ 1موضعني من هذه اآلية: 

من بصركم،  غّضوا بعضًا :التبعيضية. وبهذا املعنى تقول اآلية «من»التبعيض، وتسّمى 

رة( قيل: ْو. ولذلك حني احلديث عن حفظ الفرج )الَعوعن شهوٍة وهو النظر بريبٍة

 . «من»بكلمة  َت، ومل يْؤ﴾َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ﴿

، أي اخفض من ﴾َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك﴿تعين التقليل:  «ّالغض»ـ كلمة 6

ثوا عند الرسول ، أي حتدَّ﴾ِإنَّ الَِّذيَن َيُغضُّوَن َأْصَواَتُهْم ِعْنَد َرُسوِل اهلِل﴿صوتك، 

 ،لون التدقيقتعين يقلِّ «ون من أبصارهميغّض»ال ترفعوا أصواتكم. ولذلك  ولكْن

 رون من نظرهم. ِتوُيْف

، ففعل ﴾ُقْل ِلْلُمْؤِمِننَي َيُغضُّوا ِمْن َأْبَصاِرِهْم﴿عاىل: ويف اآلية الكرمية يقول اهلل ت

وا من ضُّللمؤمنني: ُغ ْلُق»رة هي: ، فاجلملة الشرطية املقدَّجمزوٌم ﴾َيُغضُّوا﴿

يف اآلية الكرمية،  جمزومٌة أيضًا ﴾َيْغُضْضَن﴿. و«واهلم يغّض ْلتُق أبصاركم، فإنك إْن
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 . ٌروفعل األمر فيها مقدَّ، ﴾َيُغضُّوا﴿فهي قد عطفت على 

له يف اآلية  وما من أثٍر ،حمذوٌف ﴾َيْغُضْضَن﴿و ﴾َيُغضُّوا﴿ ْيق فعَلـ متعّل7

الكرمية. ولذلك ال تدّل هذه اآلية على األمر الذي جيب غّض البصر عنه. ورمبا 

ن اآلية ال تبيِّ . لكْنٍمحمرَّ أي غّضوا البصر عن كلِّ، ق لوضوحهيكون حذف املتعلَّ

ن اآلية اجلسم الذي علينا غّض طة: ال تبيِّبّسم عبارٍة، وباألمور اليت حيرم النظر إليها

  .البصر عنه

 (،ْلُمْؤِمَناِتا) ، وكذلك(َأْبَصاِرِهْم) (،َيُغضُّوا) (،ْلُمْؤِمِننَيا)ـ اجتماع كلمات 8

على اجلميع، كما يف  ن أن غّض البصر واجٌبيبيِّ (،َأْبَصاِرِهنَّ) (،َيْغُضْضَن)

، ﴾َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم﴿أخذ سالحه، و شخٍص على كّل ، أي﴾َوْلَيْأُخُذوا َأْسِلَحَتُهْم﴿

 غسل وجهه. شخٍص على كّل أي

 نتائج من ذلك: وميكننا اخلروج بثالث

 و من العامة.كان أ اآلية الكرمية، مسؤواًلب ـ اجلميع خماطٌب1

 مل يلتزم بهذا التكليف. ْنن اآلية عقاب َمـ ال تبي2ِّ

على الرجل  أي إّن ،ة، وال عالقة لآلخرين بهـ موضوع اآلية من األمور اخلاّص3

أو عارية، وال حتمل املرأة وزر الرجل إذا نظر  كانت املرأة مستورًةسواء  ،غّض بصره

نظرت إىل الرجل. وبالطبع هذا السرت يف دائرة ما جيب  إليها. وكذلك هو حال املرأة إْن

 ة. سرته يف احلجاب، وليس يف السرت عاّم

على أن هذا التكليف  دليٌل «الذين خمنوا»بدل  (ْلُمْؤِمَناِتا)و (ْلُمْؤِمِننَي)اـ ذكر 9

ليس هلم  ْنوال َم ،يعتربهم العامة مؤمنني. إذن ال ختاطب اآلية غري املسلمني ْنهو مَل

 راسخ.  إمياٌن

 (ْلُمْؤِمِننَي)اوالفصل بني اآليتني، وذكر كلمات  ،﴾ُقْل﴿ـ تكرار كلمة 10

 ،﴾َيْغُضْضَن﴿و ﴾َيُغضُّوا﴿بصيغيت التذكري والتأنيث، كذلك كلمات  (ْلُمْؤِمَناِتا)و

من املرأة والرجل أحكامهما اخلاصة، وال ميكن  على أن لكلٍّ وغريها، دليٌل

 استنتاج التكليف الذي يقع على عاتق أحدهما من تكليف اآلخر. 

َيْغُضْضَن ِمْن ﴿و ﴾َيُغضُّوا ِمْن َأْبَصاِرِهْم﴿التبعيضية يف  «من»ـ ذكر 11
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على  دلياًليكون وغريها، رمبا  ،﴾َيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم﴿وعدم ذكرها يف  ،﴾َأْبَصاِرِهنَّ

 مباحة.  يف النظر هناك حدوٌد باح، لكْنأن ليس يف الفرج ما ُي

وتربيرات يبيح بها لنفسه  خيدع اإلنسان نفسه، وخيتلق حججًا ـ أحيانًا12

. ولذلك يقول اهلل يف ى يوجبه لنفسه. كما قد يفرتي على نفسه بأنه خثٌمأو حّت ،ماحملرَّ

ر اجلميع بأنه يرى أفعاهلم ، وبذلك حيذِّ﴾َنُعوَنِإنَّ اهلَل َخِبرٌي ِبَما َيْص﴿القرخن: 

 بها.  وسجاياهم كما هي، وهو عليٌم

من  52حبثنا موضوع النظر يف القرخن الكريم علينا القول بأن اآلية  ـ إْن13

ال إشارة سلبية يف ذلك، بل يفهم  النظر إىل املرأة، لكْن ًاسورة األحزاب تذكر ضمنّي

إىل مجال املرأة، وهو ما يضاعف من  فيه التفاتًة بل إن. منها أن هذا النظر مباٌح

اَل َيِحلُّ َلَك النَِّساُء ِمْن َبْعُد َواَل َأْن َتَبدََّل ِبِهنَّ ِمْن َأْزَواٍج َوَلْو َأْعَجَبَك ﴿ :حساسية املوضوع

ويرى اجلصاص أن  .﴾ُحْسُنُهنَّ ِإالَّ َما َمَلَكْت َيِميُنَك َوَكاَن اهلُل َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َرِقيبًا

ال يتفق هذا التفسري مع  . لكْن(28)مضمون اآلية يدّل على جواز النظر إىل املرأة األجنبية

 ما ترمي إليه اآلية. 

نظر »يف هذه اآلية على أن  عى وجوده من دليٍلدَّأن ما ُي ما نستنتجه من اآلية

 ،. بل على عكس ذلكطالقًاإال وجود له  «ملرأة حرامإىل الرجل ونظر الرجل إىل ااملرأة 

، ومل امنع النظر التلقائي. ويدّل منطق اآلية على ٌمتدّل اآلية على أن بعض النظر حمرَّ

 . أن ما منع هو النظر بشهوٍة

، وهو فعل أمر، مجيع الناس، بل اخلطاب هنا ﴾ُقْل﴿وبالطبع ليس خماطب 

 للمؤمنات. ْل، ُقالنيّب، وهو: أيها فاملخاطب حمذوٌف .|إىل شخص النيّب ٌهموجَّ

خبار الناس إ ن أن على النيّبهذه ال تدّل على وجوب احلجاب، بل تبيِّ ﴾ُقْل﴿و

 . صل بهذا الفعل تثبت وجوب احلجاب أيضًاتّت بهذا احلكم، وليس هناك من قرينٍة

 أخرى:  بعبارٍةو

 ،رشادهذا األمر من باب النصح واإل . لكّنأمٍر يف هذه اآلية فعُل ﴾ُقْل﴿ـ 1

على استحباب احلكم، واعتباره  رشاد يدّلوالنصح واإل .وليس من باب أوامر الولّي

ر يف هذه اآلية. إذن فعل األمر هذا من مل تتوفَّ وهي ،خارجية حيتاج قرينًة أمر الولّي
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 باب النصح واإلرشاد. 

للوحي  أي مبا أّن النيب حامٌل ،فنيوليس للمكلَّ ،حلامل الوحي أمٌر ﴾ُقْل﴿ـ 2

على أن هذا  (. وما من دليٍلكان أو واجبًا ًاجيب عليه إبالغ الناس حكم اهلل )مستحّب

يف تبليغ أمر  به النيّبفعل األمر هذا خماَط :أخرى بعبارٍةوفني. للمكلَّ ٌهاألمر موجَّ

إبالغه للناس. فهل خطاب  فني، وجيب على النيّبرشادي، ومل خياطب املكلَّإ

 ؟ للناس من باب النصح واإلرشاد أو من باب أمر الولّي |النيّب

 إذ حيمل أمر اهلل للنيّب ؛من باب اإلرشاد والنصح للناس أيضًا خطاب النيّب

فني لوجب واإللزام للمكلَّ صبغة اإلرشاد والنصح، ولو كان حيمل طابع اإلرشاد للنيّب

، وليس له تشريع األحكام، إذن عًاليس مشرِّ لفظية أو معنوية. ثم إن النيّب وجود قرينٍة

 طابع النصح واإلرشاد.  ه للنيّبللخطاب املوجَّ

ا كانوا من الناس إّم ـ يف زمن نزول اآلية، كما سيأتي توضيحه، كثرٌي3

ين أو مل يتمكنوا من سرت مواضع كثرية من أجسادهم. وقد ُب ،بسبب الفقر ؛عراًة

)واجب( فوق وسع  بتكليٍف الولّياإلسالم على السماحة والعدل، ولذلك يكون أمر 

بالقبيح. فالناس خنذاك كانوا  اهلُل ِتمن قبل الشارع، ومل يْأ ًاف وطاقته قبيحاملكلَّ

، بسبب الفقر، ومل ميلكوا الثياب، أو كانت ثيابهم باليًة ؛ى السحالييأكلون حّت

  ؟!دو. وكان ذلك حال احلضر، فما بالك حبال البهم بالطواف عاريًاى قام بعُضحّت

ن اجلسد، وليس اجلسد ذاته؛ اليت تزيِّ ث عنها اآلية هي احللّيوالزينة اليت تتحدَّ

 والدليل على ذلك:

 ، فالسرت واجب حتقيقًار اعتبار مجيع جسد املرأة زينًةـ ليس هناك ما يرب1ِّ

على الرجل  . كما أن السرت )وليس احلجاب( واجٌبة، وليس ألن اجلسد زينٌةللعّف

 أن جسد الرجل زينة. أحٌد ْليُق ، وملأيضًا

 وليس السرت. ،ضوع اآلية هو احلجابـ مو2

َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ﴿ :الفصل بني موضوع اآلية حول احلجاب ـ قد مّت3

حمكمة  ، ويف ذلك قرينٌة﴾َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ﴿ :وموضوع عدم إظهار الزينة ﴾ُجُيوِبِهنَّ

ق باجلسد. وقد فصلت اليت تعّل ، بل الزينة هي احللّيأة ليس بزينٍةعلى أن جسد املر
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الفصل بني احلكمني  التقطيع، كما مّت «واو»ى ، اليت تسّم«بالواو»هاتني اجلملتني 

 بالواو. 

 

  ــــــ ب ـ هل احلديث واملزاح مع النساء، وإثارة ضحكهّن، حرام؟

َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلَنا ِإْبَراِهيَم ِباْلُبْشَرى َقاُلوا َساَلمًا َقاَل ﴿يقول القرخن الكريم: 

َفَلمَّا َرَأى َأْيِدَيُهْم اَل َتِصُل ِإَلْيِه َنِكَرُهْم َوَأْوَجَس  *َساَلٌم َفَما َلِبَث َأْن َجاَء ِبِعْجٍل َحِنيٍذ 

َواْمَرَأُتُه َقاِئَمٌة َفَضِحَكْت  *ى َقْوِم ُلوٍط ِمْنُهْم ِخيَفًة َقاُلوا اَل َتَخْف ِإنَّا ُأْرِسْلَنا ِإَل

َقاَلْت َيا َوْيَلَتا َأَأِلُد َوَأَنا َعُجوٌز َوَهَذا َبْعِلي  *َفَبشَّْرَناَها ِبِإْسَحاَق َوِمْن َوَراِء ِإْسَحاَق َيْعُقوَب 

 َرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُتُه َعَلْيُكْم َقاُلوا َأَتْعَجِبنَي ِمْن َأْمِر اهلِل *َشْيخًا ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء َعِجيٌب 

 ( 69)هود:  ﴾َأْهَل اْلَبْيِت ِإنَُّه َحِميٌد َمِجيٌد

واخلارج عن  ،الئقالم هو املزاح غري رَّ. احملمًاـ جمرد احلديث واملزاح ليس حمر1َّ

 ف. ْرالُع

م قدَّد اإلسالم على اتباع السماحة يف التعامل االجتماعي مع املرأة. ولو ـ يؤّك2

قها فسيواجه اإلسالم يف هذا اإلطار صورة غري طبيعية وغري سليمة للحالة املطلوب حتّق

من  ًانصف سكان األرض إشكاليات عصيبة. كما أن يف القرخن الكريم عديد

براهيم وسارة مع إ طريقة تعامل النيّب :األمثلة على التسامح يف التعامل مع املرأة، ومنها

 ل اهلل. ُسُر

ى ، حّتعلى ما ورد يف اآلية الكرمية كان رسل اهلل يشبهون اإلنس امامًا ـ بناًء3

بإعداد  ْمبراهيم بالطعام. ويظهر من طريقة تقديم الطعام أن سارة مل تُقإ هم النيّبجاء

 دان على املطبخ يف حضور الضيوف، وكان النيّبالطعام مبفردها، بل كانا يرتّد

 وإعداده.  براهيم يساعد زوجته يف طبخ الطعامإ

ثون مع براهيم، بل كانوا يتحدَّإ ل اهلل على النيّبُسـ مل يقتصر حديث ُر4

براهيم إ ث زوجة النيّبيف شيخوختها. كما كانت تتحدَّ روها مبولوٍدزوجته، وبشَّ

وضحكت من  ،عندهم إليهم، ومل تكن ختفي نفسها عنهم، بل كانت واقفًة

الذين خيفون زوجاتهم عن  ،شاسع بني سلوك املؤمنني ٌنْوحديثهم. ولذلك هناك َب
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هم ما ذكره اهلل تعاىل يف القرخن َجْهوسلوك أعظم أنبياء اهلل، وينايف َن ،ضيوفهم

 ولئك يف اإلفراط. أالكريم عن سرية أوليائه يف حياتهم، وقد وقع 

كانت يف  وإْن إنها :علينا القول براهيم كانت عجوزًاإ زوجة النيّب إن :قيل ـ إْن5

ما جعل اآلية تذكرها بلفظ  ،وحيوية ع بنشاٍطّتها كانت تتملكّن ،عمر الشيخوخة

ل واإلجناب، ْمعلى احَل ، كما كانت ال تزال قادرًة«عجوز»نها إ :ْلومل تُق ،﴾اْمَرَأُتُه﴿

، الذي توّجس منهم ×براهيمإ ث ضيوف النيّب. وقد حدَّيف السّن ومل تكن طاعنًة

 على طبع البشر، وضحكت من حديثهم.  ،وبساطة بسهولٍةه ، زوجَتخيفًة

 م ويناقش ويباشر اآلخرين وحيادثهم. ولذلك إْنألنه يتكلَّ سّمى البشر بشرًاـ ُي6

ما وضحك، فليس  أو غرفة، وأثار دهشة أحدهما أمٌر عمل رجل أو امرأة يف دائرٍة

، فقد ×براهيمإ اهلل فقد كان األمر كذلك يف بيت نيّب ؛ذ عليهؤاَخهناك ما ُي

براهيم إ ث الضيوف مع النيّبثت معهم، وحتّدوحتّد ،جلست امرأته مع الضيوف

فصل بينهم، وكان التعامل فيما بينهم يأو ستار  وزوجته، ومل يكن هناك من حائٍط

 . براهيم يعامل زوجته بسماحٍةإبتلقائية وإنسانية، وكان النيب 

وال حيّد اجلنس من  ،يتشاركان احلديثن هذه اآلية أن الرجل واملرأة ـ تبي7ِّ

َفاَل ﴿ب الغنج واحلديث املعسول، كما يقول القرخن الكريم: ذلك. بالطبع ينبغي جتنُّ

 ه(، وال حدود أخرى غري ذلك يف احلديث. كما أن32)األحزاب:  ﴾َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل

ف واإلفراط فيه املتعّسليس هناك ما مينع املزاح ]مع االلتزام باألخالق[. فاملنع واحلظر 

ِإنَّ النَّْفَس أَلمَّاَرٌة ﴿ من ناحيٍة إذ ؛بدل حتقيق األمن والصون ،ينتهي إىل الفساد والدمار

ر فالتستُّ. «نععلى ما ُم اإلنسان حريٌص»أخرى  ومن ناحيٍة ؛(53)يوسف:  ﴾ِبالسُّوِء

 م يزيد من رغبة اآلخر على االطالع. والتكتُّ

وضحكها مع  ،املزاح مع املرأة يفشكال إال  هورد أن ا: نستنتج مّمالنتيجة

 ،)ما كان يف إطار املشروع( موضوٍع (، واحلديث معها يف أّيكان تلقائيًا األجانب )إْن

 ما خيّص ق الشروط اخلمسة عشر يف. وينبغي احلرص على حتقُّجائٌزوكلُّ ذلك 

 النساء. 
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لكونهما أقارب أو أصدقاء؟ وهل  ؛للقاءج ـ هل للمرأة والرجل األجنبيان أن يتصافحا حني ا

  ــــــ ذلك خيالف الشرع؟

 ــــــ الرأي املشهور هو عدم جواز املصافحة

الناس واملسلمني هو عدم جواز مصافحة املرأة  احلكم املشهور بني عواّم

ن الفكرة اليت حيملها اجملتمع اإلسالمي يف هذا اخلصوص هي إأي ، والرجل إطالقًا

 ى عّدوها إمثًايدي املرأة والرجل األجنبيني خالف الشرع ومنكر، حّتأن مالمسة 

 .عظيمًا

وبتبعهم  ،ن رأي الفقهاءإويف احلقيقة  .يف الروايات وبالطبع هلذه الفكرة جذوٌر

يف هذا  |األكرم من الروايات اليت نسبت إىل النيّب ينشأ من عديٍد ،املسلمني

أيدي  إىل إثبات عدم مالمسة يد النيّب ْتاخلصوص. ومع أن مجيع هذه الروايات سَع

فيما بينها.  وتناقضًا فاحشًا جند تعارضًاأننا ى ها ختتلف يف حمتواها، حّتالنساء، لكّن

االضطراب وعدم االنسجام بني هذه  :أخرى وهذا التعارض والتناقض، أو بعبارٍة

واضعي تها وحجيتها. واحلقيقة هي أن ي إىل التشكيك يف صّحالروايات، يؤّد

مل يصافح  |إلثبات أن النيّب واسعًا عني يف القرن األول بذلوا جهدًااألحاديث املتشرِّ

ر االعتقاد ى جتذَّوال يف مواضع أخرى. وقد أمثرت جهودهم، حّت ،ال يف البيعة ،النساء

سعت دائرة االعتقاد به إىل مجيع للنساء يف اجملتمع اإلسالمي، واّت بعدم مصافحة النيّب

 وصواًل إىل عّد ،ني، وأّدى إىل ظهور احلساسية الشديدة حيال هذا املوضوعاملسلم

 هلما. أو تروجيًا ،املصافحة بني املرأة والرجل عني الفسق والدعارة

 جيب العلم بأن هذه الروايات تنقض بعضها.  لكْن

 أو إباحة يف شأن املصافحة.  نهٍي يف القرخن الكريم أّي ْدِر: مل َيمالحظة

والنساء، ويعتقد رواتها  مصافحة بني النيّب الروايات ينفي حدوث أّي بعض هذه

 حني البيعة:  النيّب بالقول، ومل يصافحهّن ْتامَّ بأن بيعة النساء مع النيّب

اَل ُيْشِرْكَن ﴿: ساء بالكالم بهذه اآليةالن يبايع ملسو هيلع هللا ىلصيّبالن كان»ـ تقول عائشة: 1

 . (29)«امرأًة ميلكها اّلامرأًة إ ملسو هيلع هللا ىلصاهلليد رسول  ْتوما مسَّ :قالت ،﴾ِباهلِل َشْيئًا

قالت: كانت املؤمنات إذا  |أن عائشة زوج النيّب ،زبريالعن عروة بن »ـ 2
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َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإَذا َجاَءَك ﴿ :وجلَّ بقول اهلل عزَّ نََّحَتْمُي |إىل رسول اهلل َنْرهاَج

 ،إىل خخر اآلية ﴾ُيْشِرْكَن ِباهلِل َشْيئًا َواَل َيْسِرْقَن َواَل َيْزِننَياْلُمْؤِمَناُت ُيَباِيْعَنَك َعَلى َأْن اَل 

باحملنة، وكان رسول اهلل إذا  ْتأقّر بهذا من املؤمنات فقد أقرَّ ْنقالت عائشة: فَم

يد  ْتما مسَّ . وال واهلِلّنُكفقد بايعُت َننطلْقارسول اهلل:  قال هلّن بذلك من قوهلّن َنْرأقَر

ما أخذ رسول  ،بالكالم. قالت عائشة: واهلِل غري أنه يبايعهّن قّط رسول اهلل يد امرأٍة

امرأة  رسول اهلل كفَّ كّف ْتمبا أمره اهلل تعاىل، وما مسَّ إاّل اهلل على النساء قّط

 . (30)«كالمًا نَُّكقد بايعُت :إذا أخذ عليهنَّ ، وكان يقول هلنَّقّط

.  وقد نقل أن (31)«ال أمّس أيدي النساء»قد قال:  |فهم يعتقدون بأن النيّب

 ذلك.  َنطلْب وإْن ،كان ميتنع عن مصافحة النساء |النيّب

 :فقلنا ،نبايعه يف نسوٍة |رسول اهلل عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيُت»ـ 3

 وال نسرق وال نزني وال نقتل أوالدنا وال نبايعك يا رسول اهلل على أن النشرك باهلل شيئًا

ما  فقال رسول اهلل: يف ،نفرتيه بني أيدينا وأرجلنا وال نعصيك يف معروٍف نأتي ببهتاٍن

نبايعك يا رسول  مَُّلاهلل ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. َه :: فقلناتقال ،استطعنت وأطقنت

كقولي المرأة  فقال رسول اهلل: إّني ال أصافح النساء، إمنا قولي ملائة امرأٍة ،اهلل

 . (32)«واحدة

نبايعه،  يف نسوٍة |رسول اهلل أخربتين أميمة بنت رقيقة: أتيُت :قال...»ـ 4

وال تأتني  ن وال تزنني وال تقتلن أوالدكّنقأن ال تسر ،فاشرتط علينا ما يف القرخن

 ،: اهلل ورسوله أرحم بنا من أنفسناما استطعنت وأطقنت. فقلُت ، ثم قال: يفببهتاٍن

كقولي  اهلل؟ قال: إني ال أصافح النساء، إمنا قولي المرأٍة فقلنا: أال تصافحنا يا رسول

 . (33)«ملائة امرأة

ثين حدَّ»للبيعة:  ؛يدها إليه ْتمدَّ رفض مصافحة امرأٍة |ن النيّبإ :قالـ وُي5

ثتين أنها بايعت رسول اهلل يوم بايع فحدَّ :أمساء بنت يزيد، قال ين حوشب أنه لقب شهر

 ولكْن ،إّني ال أصافح النساء :وقال ،يدها لتبايعه، فقبض يده ْتفمالت فمدَّ ،النساء

 . (34)«يف القول إمنا خخذ عليهّن

 ،ن حوشب قال: قالت أمساء: جئت رسول اهلل لنبايعه يف نسوٍةب شهر مسعُت»ـ 6
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وعليها سوار  ،فأخرجت ابنة عّم لي يدها لتصافح رسول اهلل ،فعرض علينا رسول اهلل

 . (35)«وقال: إني ال أصافح النساء ،فقبض رسول اهلل يده ،من ذهب وخواتيم من ذهب

امتنع عن مصافحة  |على الرغم مما ورد يف هذه الروايات من أن النيب

هناك  مّت مع النساء بالقول فقط، لكْن ى أمر البيعة اخلطري أيضًا، وحّتالنساء إطالقًا

، ثم يطلب إناء ماٍء |بالقول فقط، بل كان النيّب يعة مل تتّمتدّل على أن الب رواياٌت

عن  يف املاء، ليكون ذلك بدياًل يغمس يده فيه، ومن ثم تغمس النساء أيديهّن

 املصافحة: 

يا رسول اهلل كيف نبايعك؟ قال: إنين ال أصافح  :حكيم( فقالت )أّم»ـ 1

يف هذا  نَّأيديُك َنفأدخل يده ثم أخرجها، فقال: أدخْل ،من ماٍء بقدٍح االنساء. فدع

 . (36)«فهي البيعة ،املاء

ه عن جدِّ ،عن أبيه ،بن شعيب عن عمرو، يف تفسريه ،وروى ابن مردوديه»ـ 2

ثم  ه،فغمس يده في ،من ماٍء إذا صافح النساء دعا بقدٍح |كان رسول اهلل :قال

 . (37)«وكانت هذه بيعتهّن ،فيه أيديهّن َنغمْس

، وكان ـ وقد ذكر البعض يف طريقة البيعة بأن النيب أمر بإحضار إناء ماٍء3

 . (38)فيه من اجلهة األخرى يغمس يده فيه، ثم تغمس النساء أيديهّن

 |ى اّدعى البعض أن النيّبويفتقر تلفيق هذه الطريقة الغريبة إىل النضج، حّت

 ه طلب يف هذه احلالة أيضًاه، لكّنبيعته ومصافحت َنمن النساء، فأرْد كان ميّر بعدٍد

لنسوة أن ا وأمر ،باشرة، فغمس يده فيهاملإلامام البيعة واملصافحة غري  ؛إناء ماٍء

 . (39)على هذا النحو فكانت بيعتهّن ،فيه يغمسن أيديهّن

 |من األحاديث املشهورة على ذكر مصافحة النيّب عدٌديف حني يأتي هذا 

من ثوبه على يده  النساء من وراء الثوب أو القماش، فكان يضع قطعة قماش أو جزءًا

. وال تزال رواسب من ويف احلقيقة كان القماش حيول بني يده وأيديهّن .ويصافحهّن

 لدى البعض.  هذه الطريقة يف املصافحة باقيًة

 أبي عبدأخيت حممد بن أبي عمري، قالتا: دخلنا على  ،عن سعيدة وأمينة»ـ 1

. كان رسول قال: نعم، من وراء ثوٍب ؟اهلل، فقلنا: تعود املرأة أخاها يف اهلل، فتصافحه
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 أيديهّن َنْحميَس ه وهّناهلل يلبس الصوف يوم بايع النساء، فكانت يده يف كّم

 . (40)«عليه

، أن ... عن الشعيّبالنساء وعلى يده ثوٌب عن عامر الشعيب قال: بايع النيّب»ـ 2

واألكثر على أنه قال:  :. قالفبايعهّن قطريًا حني بايع النساء وضع على يده بردًا النيّب

 . (41)«ني ال أصافح النساءإ

 )أي |ـ ذكر الطربسي الطرق الثالث املذكورة لبيعة النساء مع النيّب3

وروى الزهري، عن عروة، عن »، ومن وراء ثوب(: بالقول، وبغمس األيدي يف إناء ماٍء

اَل ُيْشِرْكَن ِباهلِل َأْن ﴿ :يبايع النساء بالكالم بهذه اآلية |كان النيّب عائشة قالت:

ميلكها. رواه البخاري  يد امرأٍة إاّل ،قّط يد امرأٍة |يد رسول اهلل ْت، وما مسَّ﴾َشْيئًا

، فغمس فيه يده، ثم كان إذا بايع النساء دعا بقدح ماٍء |وي أنهيف الصحيح. وُر

 . (42)«من وراء الثوب، عن الشعيب فيه. وقيل: إنه كان يبايعهّن أيديهّن َنغمْس

ه صافح العجائز، لكّن |عاء بأن النيباالّد ـ وقد ورد تفريع على األمر، ومّت4

وال يصافح  ،كان يصافح العجائز يف البيعة وي أن النيّبُر»مصافحة الشابات:  ْزِجمل ُي

 . (43) «الشواب...

طريقة  بأّي :والريبة حبقيقة املصافحة.... ويطرح السؤال نفسه يعصف الشّك

 ؟ وإْنـ باملصافحة من وراء قماش كحائٍل3؟ ـ بإناء ماٍء2ـ بالقول؟ 1؟ اّمت بيعة النيّب

فهل هذا التعارض علينا إضافة احتمال رابع.  شهورامللعنا على الرأي املهمل وغري اطَّ

 .(44)العلم؟واختالف االحتماالت ينتهي إىل 

وقد نشأت هذه االحتماالت األربعة من روايات تعود إىل القرن األول. وهذه 

 ومقدوح بها، وال قيمة للظنون. معيبٌة ية الظّنية، وحّجالروايات ظّن

  

 ــــــ شهور هو جواز املصافحةاملالرأي غري 

 ال َشكَّ، ومما «السمّو مبكانة املرأة»جه حنو كان يّت يف أن نهج النيّب ال َشكَّ

من  أن امتناع بعض الرجال عن مصافحة النساء قبل اإلسالم كان بوازٍع فيه أيضًا

. كما ال ميكن إنكار من تبعاتها إطالقًا ، ومل يكن وقايًةنظرتهم الدونية إليهّن
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مبكانة املرأة واحرتامها من قبل الرجال الذين ينظرون إليها  وجود ممانعة جتاه السمّو

منشأ اختالق روايات  «ةّظالركون إىل أخالق اجلاهلية الف»ورمبا يكون بازدراء. 

 . «النهي عن مصافحة الرجل واملرأة»

أن السبب وراء حتريم مصافحة  ،نواآلخر وكذلك ،وبالطبع يّدعي السرخسي

يف حال ضمان  هويعتقد أن .وهياج الشهوة( ،املرأة والرجل هو اتقاء الفتنة )فتنة اجلنس

فإذا  .وألن احلرمة خلوف الفتنة...»هذا اخلطر فال مانع يف املصافحة: السالمة من 

يأمن على  كان هو شيخًا . وكذلك إْنفخوف الفتنة معدوٌم ال تشتهى ْنكانت ممَّ

له أن  كان ال يأمن عليها أن تشتهي مل حيّل نفسه عليها فال بأس بأن يصافحها. وإْن

 . (45)«كما ال حيّل له ذلك إذا خاف على نفسه ،ضها للفتنةفيعّر ،يصافحها

يف زمحة البيعة؟ وذلك  فتنٍة وأّي خوٍف وإذا أخذنا بعني االعتبار هذا األمر فأّي

ى فكرة اإلثم ، فحّتمن قبل اهلل إطالقًا جديد، وهو معصوٌم جاء بديٍن بالنسبة لنيبٍّ

للقائه.  َنْفمن اهلل، ويتلهَّ واملعصية ال تراوده، وال النساء الالئي ينظرن إليه كرسوٍل

، وافرتضنا أن عدم انتفى موضوع الفتنة والشهوة من أمر بيعة النساء للنيّب إْن لكْن

شهور أنهم ومن املها )ئاملصافحة يف تلك الروايات ينشأ من النظرة الدونية للمرأة وازدرا

تصديق أن  كانوا يدفنون البنات )نساء املستقبل( خنذاك(، فعلينا القول: هل ميكن

إىل احرتام املرأة أن يزدريها، وميتنع عن مصافحتها، ويرّد  النيب الذي كان داعيًا

ات حوله إليه، ويتالعب مبشاعر الشوق واللهفة من قبل النساء امللتّف ْتدَّاأليدي اليت ُم

 ْنأال ينكر هذا السلوك على َم !ى يبايعنه على أنه رسول اهلل؟حّت «عجائز وشابات»

 وأال يستبعد حصوله منه؟ فأّي ؟!«ق عظيمُلعلى ُخ»و «أسوة»و «لينًا»وصف يف القرخن 

ني ال إ»: لقول صراحًةل ى يضطر النيّبمنكر كانت تنطوي عليه بيعة النساء، حّت

مأل الشوق واللهفة  جتاه نساٍء ،ل املصافحةَدَب ،عجيبًا بع سلوكًاأو يتَّ ،«أصافح النساء

 اليفدو ميضون إىل غزوات النيّب ء الالئي كان أقرب الناس إليهّنتلك النسا !؟قلوبهّن

أمر رعاية  َنْديف املعارك يتعاَه نَّاإلهلية. وُك أنفسهم يف سبيل حتقيق أهداف النيّب

 . وقت احملنة أبدًا النيّب َناجملاهدين، ومل يرتْك

 عن املصافحة:  ونستعرض هنا أخبارًا
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فقال: انطلقي  ،ألبايعه ؛|النيّب ثم أتيُت»امسها سوداء:  ـ قالت امرأٌة1

 . (46)«ى أبايعكتعالي حّت ثّم ،فاختضيب

 ،ختضيباأبايعه، فقال:  |رسول اهلل أتيُت»سوداء بنت عاصم قالت: ـ 2

 .(47)«)جئت( فبايعته فاختضبت، ثّم

ن على ني خمتلفني، ويداّلهاتان الروايتان يف احلقيقة رواية واحدة بسندين ونّص

ب، بل يبدو أنه التفت إىل ما تقتضيه األنوثة، ْسَحفمل يصافح تلك املرأة  |أن النيب

 هها بالرجال.أي ضرورة الزينة املعتادة، وعدم تشبُّ

 .(49)ا اهليثميم، كما نقله(48)هماْيوقد ذكر ابن حجر الروايتني بسنَد

 وقد ذكر الشيخ الطوسي يف ذلك ما يلي: 

فقبض يده، وقال: ما  ،|بيدها إىل رسول اهلل من وراء سرٍت أومأت امرأٌة»ـ 3

أظفارك  رِتلغيَّ امرأًة قال: لو كنِت ،أو يد امرأة؟ قالت: بل امرأة أدري أيد رجٍل

 . (50)«اءباحلّن

 ،كْيري كفَّى تغيِّال أبايعك حّت»ـ أرادت هند بنت عتبة أن تبايع النيب فقال: 4

 . (51)«ا سبعكأنهما كّف

، ومل تكن خمتضبًة ،تبايعه |رسول اهلل ْتامرأة أَتن إ»اس: ـ عن ابن عّب5

 . (52)«ى اختضبتفلم يبايعها حّت

ومددنا أيدينا من  ،يده من خارج البيت دََّم ثّم»: «كتاب العزيز»ـ ورد يف تفسري 6

 . (53)«فبايعناه ،اشهد مَُّهالل :القف ،داخل البيت

خية يف حرمة مصافحة الرجل واملرأة  يف القرخن الكريم أّي ْدِرـ مل َت1: النتيجة

 ل برهان على جوازها.وقد يكون ذلك أّو .غري مباشر ولو بشكٍل

وما  .يدّل على حرمة مصافحة املرأة والرجل مستقّل ـ يبدو أن ال وجود حلديٍث2

 .|ذكر كان حول بيعة النساء مع النيّب

وذكر فيها  رض،من التعا كثرٌي |لنيّبلـ يف األحاديث حول بيعة النساء 3

 حصول أفعال غريبة.

 ومبايعتهّن ،قام مبصافحة النساء |ـ هناك أحاديث تدّل على أن النيّب4
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 . مباشرًة

 

 ــــــ الدليل على جواز املصافحة

يف عدم جواز مصافحة املرأة  ًةاعتربنا اخلوف من الوقوع يف فتنة الشهوة عّل إْن

ة سقطت العّل إْن :اخلوف، فعلينا القول ةلعّل والرجل، وبذلك يصبح عدم اجلواز معلواًل

على القاعدة اليت طّبقت على حجاب املرأة، وال تشوبها حرمة أو  بناًء ،جازت املصافحة

كانوا  ^كراهية من الناحية الشرعية. وبالطبع ال يعين ذلك أن األئمة املعصومني

ا أنهم كانوا ا عنها، كمْونهم مل ينَهإ :ميكن القول ، لكْنيصافحون النساء دائمًا

 ًةاعتربنا عمل املعصوم حّج هم مل ميارسوه. وإْنيعتقدون جبواز الزواج املنقطع، لكّن

)والقيام  ٌةحّج |؟ هل نسبة أعمال متعارضة للنيّبًةذلك الذي يكون حّج عمٍل فأيُّ

صحيح عن  صريح وقاطع بسنٍد البعد(؟ وهل هناك قوٌل عنه كّل بأعمال كهذه بعيٌد

كهذه يتيح إقامة أصل  عدم وجود حجٍجإن يعارض مصافحة املرأة والرجل؟  ^األئمة

ق احلكم )عدم احلرمة( على املصافحة. ، وبذلك يكون األساس عدم حتقُّ(54)الرباءة

 مفسدٍة ي إىل أّيعلى الرغم من اعتقادي بأن جمرد املصافحة بني املرأة والرجل ال تؤّد

 )إطالقًا(. 

ة عدم ناك ما مينع مصافحة املرأة والرجل مع زوال عّل: ليس هالنتيجة النهائية

 أو خوف الفتنة(.  ،اجلواز )إثارة شهوة الطرفني

 

  ــــــ ريْسـ الزواج الَق3

اليوم هو موضوع طريقة زواجها. الزواج الذي  أحد أكثر مشاكل املرأة تعقيدًا

د مستقبلها. ويبّين استطالع طرائق الزواج يف الثقافات ر مسار حياتها، وحيدِّسيغيِّ

يرغمون بناتهم على الزواج، وليس للبنت  «ديناملتشّد»اإليرانية املختلفة أن املتدينني 

وتعرف بالعاصية  ،أو تقصى من العائلة ؛فإما أن ترضى بالزواج ؛رفض هذا القسر

زوجية محيمة مع  حتظى حبياٍةاجلاحمة. ويؤّدي ذلك إىل خيبة البنت يف حياتها، فال 

وأباها  ،والغرام ترى زوجها جمرمًا باحلّب زوجها. وبدل أن تهنأ البنت تعيسة احلّظ
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 وعائلتها ظاملني. 

 نة بشكٍلوال ميكن إنكار زيادة هذا النوع من الزواج يف اجملتمعات املتدّي

ى املدن يوم، وحّت، وأفغانستان وعراق الخاطفة على ثقافة إيران قدميًا ملحوظ. فنظرٌة

بأن  كما اليوم، وكذلك بعض مدن جنوب إيران، كفيلٌة ،الكردية اإليرانية قدميًا

ندرك وجود هذه الظاهرة املشؤومة. فغالب الزجيات يف هذه العوائل تكون إما يف إطار 

ر. ثم ْسمل ترضخ هلذا الَق من أقاربها إْن عارمًا . وتواجه املرأة غضبًاأو قسرًا ؛األقارب

ن القسوة يف التعامل مع املرأة لدى القبائل يف جنوب إيران وكردستان العراق على إ

بزوجته الثانية،  ساء الظّنأيف دزفول  رجٌل»أشّدها، فكما جاء يف أحد التقارير: 

وأن الصيب  ،إياها باخليانة ، مّتهمًاسنوات 7فقطع رأسها ورأس ابنه البالغ من العمر 

 .«ليس ابنه

 ري، فمثاًل: ْسى يف عدم الرضوخ للزواج الَقوة حّتوجند هذه القس

م وجدت عائلة يف خوزستان بطاقة معايدة دون توقيع يف 2002ـ يف خريف عام 1

 العائلة عن القاتل.  ْتَفها، وَعفقتلت البنت بيد عّم ،حقيبة ابنتها

وقتلها على يد  ،من بلوشستان ،عامًا 14البالغة من العمر  ،رجم سعيدة ـ مّت2

 (. أبيها بأن لديها عالقة )مع صيّب بسبب شّك ؛يها وأخيها وأصدقاء أخيهاأب

ها يف قرية قرب رأَس ،عامًا 17البالغة من العمر  ،ـ قطع أبو دلرب خسروي3

 جربت على الزواج به. اليت ُأ ،ألنها كانت تنوي الطالق من زوجها ؛مريوان

وهربت مع الرجل الذي  ها،بابن عّم رًاْسيف لرستان الزواج َق ىـ رفضت ليل4

 وأحرقوها. ها ربطوها بشجرٍةخوتها وابن عّمإه. وبعد أن وجدها كانت حتّب

 . رًاْسلرفضها الزواج َق ؛بيد أخيها «شنو فرهادي»ويف مدينة سقز قتلت 

، وقد عادت إىل بيت عامًا 18 بـ أصغر من زوجها «فرشته جناتي»ـ كانت 5

مع  بعالقٍة اها باطاًلإّي همًامّت ،أبوها رأسها قطع على الطالق، لكْن مًةأبيها مصّم

 رجل خخر. 

كانت تنوي الطالق من زوجها املدمن على  ،ة من مدينة عبادانـ خدجية شاّب6

وأطلعهم على نيتها. وبناء على التقارير، أخذها  ،فاتصل زوجها بأعمامها ،راتاملخّد
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ثم قام أحدهم بتقييد  ،وخرجوا بها من املدينة ،وأركبوها السيارة ،أعمامها عنوًة

 . (55)بأعجوبة ْتَجها َنوشرع اآلخر بذحبها بسكني، لكّن ،هاْييَد

 17البالغة من العمر  ،يف حمافظة فارس، رفضت سوسن ،ـ يف فراشبند7

 . (56)ها، ولذلك قام أبوها وابن عمها خبنقها بعباءتهاالزواج بابن عّم ،عامًا

يف  هخ اإلسالم، من الناشطات يف حمافظة كردستان، أني شنيـ أعلنت نغ8

 عملية قتل يف جرائم شرف يف كردستان.  15 ْتم ام2008َّواسط عام أ

يسري من جرائم الشرف اليت يكون السبب  اّطلعنا يف هذه التقارير على جزٍء

الطالق من  َنْدِرري، والقسوة اليت تواجهها الفتيات والشابات الالئي ُيْسفيها الزواج الَق

ري. وال ْسالذين يسيئون معاملتهن أو كانوا مدمنني، أو رفضن الزواج الَق أزواجهّن

ذلك،  ِفْنمل َأ عام(، وإْن ميكن نسبة هذا النهج إىل فقهاء الشيعة أو فتاواهم )بشكٍل

أذكر هنا  من اجملحف أن ننسب مجيع هذه اجلرائم إىل فتاوى الفقهاء. لكْن لكْن

  تنشأ عنها مثل هذه اجلرائم: بعض الفتاوى اليت

ال يقاّص األب واجلّد »من قانون اجلزاء اإلسالمي:  220ن يف املادة يقول املقّن

. فعلى سبيل «لألب على قتل االبن، بل يكتفى باحلكم عليه بدفع دية القتل وتعزيره

سنوات، والذي قطع  7البالغة من العمر  ،قبضت الشرطة على والد زهراء :املثال

ين، أنا ندوملاذا تقيِّ»: ، وحني وضعوا القيود يف يديه قال معرتضًابدافع الشّك ؛رأسها

 . «ابنيت وليُّ

 ولنّطلع على النقد الفقهي هلذه القضية: 

خية من  وال تدّل أّي ،أـ ليس يف القرخن ما ميكن أن تبنى عليه هذه الزجيات

خية جتيز  على أّي العثور إطالقًا م على جواز مثل هذه األحكام. ومل يتّمالقرخن الكري

بعد البحث يف الكتب الفقهية واستقصاء املوضوع. لذلك تفتقر هذه  ،هذه الزجيات

 . ﴾اْلُحجَُّة اْلَباِلَغُة ِهَفِللَُّقْل ﴿من القرخن، وهو الذي يقول:  األحكام إىل دليٍل

 ،تواترة واملعتربة جيب أن يعرض على القرخنب ـ كّل حديث من األحاديث امل

ة القطعية(. فريفض احلديث الذي يف حال السّن من القرخن الكريم )إاّل وجيد له مؤيدًا

من السنة القطعية أو القرخن الكريم. وأثبتت البحوث أن الفتاوى اليت  ال جيد مؤيدًا
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جواز قتل »، و«لزواج البنتوجوب إذن األب »، و«الصغريين زواج البنت والصيّب»ختّص 

مفرد يف بعض األحيان.  ، كّلها ابتنت على أخبار خحاد، بل على خرب خحاٍد«األب ابنته

سري »يف علم احلديث، وكما قلنا يف كتاب  خرب اآلحاد من أقسام الظّن لكّن

كما تقول اآلية  ،للحكم وال ميكن أن يصبح أساسًا ،مرفوٌض ، الظّن«نديشهأ

 . ﴾َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َواَل﴿الكرمية: 

دها من : ينبغي أن تنبذ هذه الروايات اليت ليس هلا ما يؤيِّ«ب» و «أ»النتيجة من 

باطل،  ظنٌّ هيعلى القرخن  إىل موضوعها. وبناًء ق القرخن قّطالقرخن، ومل يتطرَّ

حبكم  ها خرب خحاد، وذلك مرفوٌضواألخبار اليت وردت لتدعم هذه الفتاوى كّل

ة القطعية ال شرعية هلذه الفتاوى، على القرخن الكريم والسّن . فبناًءالقرخن أيضًا

، وال حتّل ليس مشروعًا «زواج البنت والصيب الصغريين»ـ 1. ولذلك: والعمل بها بدعٌة

باطل، وال حتّل للعريس، واملقاربة يف  عمٌل «قسر البنت على الزواج»ـ 2. البنت للصيّب

، واألب الذي يقتل ابنته جيب ليس مشروعًا «قتل األب ابنته»ـ 3مة. حمّر هذه الزجيات

 كما يف باقي جرائم القتل.  ،أن يقاّص

النكاح بني شخصني )امرأة ورجل عاقلني وبالغني(. فالبنت دون البلوغ ال  ج. يتّم

يف  املضّي ، وبعد البلوغ ليس هلا إاّل«وشرعًا عقاًل»يف النكاح  ميكن أن تكون طرفًا

ومّت قبوله، فما سبب  ،كهذا قدميًا بع نهٌجاتُّ . فإْنره هلا اآلخرون، وذلك ظلٌمما قرَّ

جعله من أحكام اإلسالم األبدية؟ ينبغي االلتفات إىل أن االستناد إىل أخبار اآلحاد يف 

، ونفس املرأة وماهلا وكرامتها وشرفها وال جيوز إطالقًا ،القضايا املهمة مرفوٌض

        العقد يف املوارد التالية:  إطالقًا ة. إذن ال يصّحشرعية من األمور املهّموحقوقها ال

 ـ الصيّب3 ؛دون البلوغ والبنت البالغة ـ الصيّب2 ؛ـ البنت دون البلوغ والرجل البالغ1

بة على نكاح البنت دون البلوغ . فاملفاسد املرتتِّفيه حراٌم والبنت دون البلوغ، واملضّي

 هذا الرأي فهُم َليف عدم جوازه. ويلزم تقبُّ للشّك جمااًلع َدَيا ال مبالسوء من الظهور و

األسس األصولية واألنثروبولوجية وراءه. وقد جاء هذا الرأي على أساس االجتهاد يف 

ة القطعية(، وبالطبع خيتلف عن األسس )األنثروبولوجية( واألصول )القرخن والسّن

 االجتهاد املصطلح. 
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ل يف التدّخ ة لألشخاص، وليس ألحٍدمن احلقوق القطعية واخلاّصد ـ الزواج 

اختيار الزوج من هذه  م بها. الزواج وحّقحقوق اآلخرين، أو وضع اليد عليها والتحّك

منع من  |ى النيبحّتو. أم صبيًا احلقوق الشرعية اخلاصة القطعية لألشخاص، بنتًا

. فال ميكن نفي هذا احلق الشرعي ﴾ْيِطٍرَلْسَت َعَلْيِهْم ِبُمَس﴿م حبقوق الناس: التحّك

م حبقوق األشخاص الشرعية واخلاصة من فحرمة التحكُّ .والعقلي واخلاص عن أحٍد

م بها باسم الوالية، ثم تربير هذا أحكام اإلسالم الثابتة والقطعية، وال ميكن التحكُّ

ليها هذا النهج ي إالتالعب بأن للطفل أن يفسخ العقد بعد بلوغه. فاملفاسد اليت يؤّد

 أظهر من الشمس. 

هن يف االختيار، ى الفتيات البالغات حيرمن حّقوكما اّطلعتم يف التقارير، حّت

ر فسخ هذا القرار منذ صغرهما، ثم تقرِّ لطفٍل ّد زوجًةَعفما بالك بالطفلة اليت ُت

الزواج م يف ال جيوز التحكُّ حاٍل وعلى أّي !وبات معروفًا ،واالختيار الذي طال أمده

 . وال شرعًا ،الذي هو من احلقوق الشرعية واخلاصة لألشخاص، ال عقاًل

 جواز قتل األب ابنته:  ق إىل عدة نقاط يف ما خيّصهـ ـ نتطّر

احلكم الذي  «أ»د هذا احلكم، وكما قلنا يف القسم ـ ليس يف القرخن ما يؤي1ِّ

 من القرخن ال شرعية له.  دًاال جيد مؤيِّ

ال  «ب»مفردة، وكما قلنا يف القسم  ذا احلكم بأخبار خحاٍدـ مّت تأييد ه2

 ألخبار اآلحاد، وال ميكن االلتزام بها.  شرعية إطالقًا

حني  م بها، إاّلـ النفس هي ملك األفراد اخلاص، وال ميكن لآلخرين التحّك3

حدوث جرمية عقوبتها القصاص. وهذه النفس من األمور املهمة، وال ميكن احلكم 

 باطلة، وشنيعة، منشؤها اخلرافات والكذب. ورة، ور املهمة بأحاديث مزّويف األم

يف القرخن الكريم  خيٍة ال جتيز أّي...»حول ذلك: اإلصفهاني الغروي الشيخ يقول 

نفس احلكم  ُدِرال َي َميف قتل ابنته ِل ،بسبب الشرف ؛كان لألب حقٌّ ذلك لألب. فإْن

د من مؤّي ؟ فليس هلذا القانون أّيعن االبن الذي من املمكن أن يهتك حرمة عائلٍة

نا ندخل إىل قواني فقهي استند إىل خرب ]خحاد موضوع[، ثّم القرخن، بل نشأ عن حكٍم

 . «اجلزائية



 

 

هـ 1439م ـ  2018ــ السنة الثالثة عشرة ــ العدد التاسع واألربعون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

  ــــــ النتيجة النهائية

 ها ألبيهما، واملضّيجّد دون البلوغ بإذن أبيهما أو ـ ال جيوز زواج البنت والصيّب1

 . فيه حراٌم

وباطل، وليس لألب والية  مل خيتاروه حراٌم بشخٍص ـ إن زواج البنت أو الصيّب2

كان  إْن ل يف هذا األمر )إاّليف أمر الزواج، وليس له التدخُّ على ابنته الراشدة إطالقًا

 ا(. مهناك مشاكل أخالقية أو جنسية أو غريها يف الرجل أو الفتاة املراد الزواج به

حلكم جواز قتل األب ابنته )والذي أفتى به فقهاء  ـ ال شرعية إطالقًا3

كسائر اجملرمني يف  ،، وينبغي قصاص األب )القاتل(فيه حراٌم اإلسالم(، واملضّي

 جرائم القتل. 

 

 ــــــ ـ ضرب املرأة4

 وأكثرها إثارة للجلبة واجلدل، واليت مّت ،خيات القرخن الكريم من أهّم

ق إىل قضايا املرأة يف شؤون اجملتمع، ومن اآليات اليت تتطّر الرتكيز عليها كثريًا

رين أن موضوعها جواز ر بعض املفسِّمن سورة النساء. وقد تصوَّ 34والعائلة، هي اآلية 

من الفقهاء جواز ضرب املرأة على إذن حاكم الشرع،  وقد عّلق عدٌد .(57)ضرب املرأة

ذهب بعض  . لكْن(58)بناء على هذه اآلية ،على الرغم من أنهم اعتقدوا جبواز ذلك

 ،قاء املواضع املخوفةنعم ينبغي اّت»إذ يقولون:  ؛طريقة هذا الضرب بياناملفسرين إىل 

واحد، بل  كالوجه واخلاصرة ومراق البطن وحنوه، وأن ال يوالي الضرب على موضٍع

. وكذلك صاحب تفسري خالء الرمحن يرى بأنه ينبغي (59)«...ق على املواضع الصلبةيفّر

ب األذى والضرر. ويعتقد أنه حسب الظاهر أي ال يسبِّ ،أن ال يكون الضرب مربحًا

كما اعترب صاحب التفسري املنري الضرب غري  .(60)اتفق املسلمون على هذا الشرط

بالغ الرجل يف ضرب املرأة  ب باألذى والضرر البالغني. فإْنربح هو الضرب دون التسبُّامل

. كما يستحسن أن ال يضرب ب يف هالكها، يكون مسؤواًلوتسبَّ ،هوتعّدى حدَّ

 . (61)«موضعًا واحدًا، وميتنع عن ضرب الوجه، فذلك موضع اجلمال

 : &صادقي الطهرانيالمة ة نقاط )مقبولة( يف تفسري العاّلميكننا إدراك عّد
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قائمات على »ليشمل  ﴾الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء﴿قد قام بتوسيع مفهوم 

مة مل حيصر معنى القّوام إن العاّلأي  ،﴾َوِللرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة﴿على  ، بناًء«الرجال

على  جيد املرأة قائمًة ﴾َوِللرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة﴿ :على اآلية الكرمية بالرجل، وبناًء

 . الرجل أيضًا

على أنها من باب احلفظ والصون،  ﴾الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء﴿وقد فّسر 

ط املعلول، ومل جيدها تعين أن للرجل والية ووصاية على املرأة. إن تغّير العلة يسق

إجناز  قائمات على الرجال، أي لديهّن يف املقابل النساء أيضًا»مة: ولذلك يقول العاّل

على  َنْقأدنى. وعلى الرغم من أن بعض النساء يتفوَّ إجنازهّن منه للرجال، لكّنيقدِّ

، أنه نادٌر هم، إاّليقائمات عل هّن َن، ويصبْحتهّناعلى إجناز واجب يف قدراتهّن أزواجهّن

 . «ي التكوين والتشريعَدْععلى املرأة يف ُب لعامة هي أن الرجل قّواٌموالقاعدة ا

على املرأة »رأي التقليديني القائل:  مقابل ،ويف مقام الدفاع عن حقوق املرأة

على املرأة ال  ًاكون الرجل قّوام»مة: ، يقول العاّل«استئذان زوجها للخروج من البيت

ف مجيع شؤونها على إذنه، وال ميكنها حيث تتوقَّة مملوكة لديه، َميعين أن املرأة َأ

ق بكسب العلم، والنذر، والقسم، والعهد، ما يتعلَّ ى يفبعد موافقته، حّت إاّل فعل شيٍء

ما ال ينتهي إىل احنراف  أو مباح ـ يف أو مستحّب للقيام بواجٍب ؛واخلروج من البيت

 حيّرم عليها اخلوض يف كّلو ،، وال تؤثر على حقوق الرجل وواجباتها جتاهه ـجنسّي

مل حتصل على إذن زوجها. فال عالقة إلذن الرجل يف قيام وعدم قيام املرأة  ذلك إْن

 . «مات واألعمال املباحة املتعارف القيام بهابالواجبات واملستحبات واالمتناع عن احملّر

من العصيان يف  ﴾َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ﴿ :راد من اآليةاملوقد مّت توسيع مفهوم 

 ﴾َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ﴿ :عصيان وخمالفة. كما أن اآلية النواميس اخلمسة ليشمل أّي

يف حدوث العصيان. فيقول  ق، ال الشّكواملتحقِّ ث عن العصيان املاثل قطعًاتتحدَّ

ليس اخلوف من حدوث العصيان يف  ﴾َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ﴿املقصود بـ »مة: العاّل

، فليس ﴾َفِإْن َأَطْعَنُكْم﴿ وال معنى لـ حملٌّ َقْبل، فلو كان املراد ذلك مل َياملستقب

 لتحّل الطاعة حمّله. إذن املراد بالنشوز الذي يتّم ،النشوز هو اخلوف من العصيان

 . «واحلادث فعاًل ق قطعًااحلذر منه هو العصيان املتحقِّ
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ما  ، نريد يف&الطهرانيصادقي الوبعد أن اّطلعنا على تفسري الدكتور حممد 

أن املراد من  . وسنثبت الحقًا(62)إىل تفسريه ة نقاٍطيلي توجيه النقد يف عّد

جديد لدحر  نهٍج لبيانمة يف تفسريه، بل اآلية تسعى مه العاّلليس ما قدَّ ﴾َواْضِرُبوُهنَّ﴿

ى كان الرجال يف صدر اإلسالم هذه العادة اجلاهلية. فقد شاع هذا اخللق، حّت

ون بتعليق السيف والسوط على اجلدران حني جتهيز البيت أو احلجلة للعرس، يقوم

د أمنه من يهدِّ ْنليعلموا الزوجة وأهلها وعشريتها أنهم يدافعون عن البيت وأهله ممَّ

. إن هذه (63)يريد زعزعة أمنه من الداخل ْناخلارج بالسيف، ويستخدمون السوط مَل

 ًةَمللمرأة، وجعلت املرأة َأ والتأديب جعلت البيئة كريهًةالطريقة القاسية يف العقاب 

 حتت سلطة زوجها. 

الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضََّل اهلُل ﴿وقد ورد يف اجلزء األول من اآلية: 

اِفَظاٌت ِلْلَغْيِب ِبَما َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم َفالصَّاِلَحاُت َقاِنَتاٌت َح

َحِفَظ اهلُل َوالالَِّتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُهنَّ َفِإْن 

 . ﴾َأَطْعَنُكْم َفاَل َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبياًل ِإنَّ اهلَل َكاَن َعِلّيًا َكِبريًا

 ة كلمات: تنبغي مالحظة عّدصحيح  ولفهم البحث بشكٍل

َحاِفَظاٌت ِلْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ ﴿ـ 4 ﴾َقاِنَتاٌت﴿ـ 3 ﴾َفالصَّاِلَحاُت﴿ـ 2 ﴾َقوَّاُموَن﴿ـ 1

 . ﴾اْضِرُبوُهنَّ﴿ـ 6 ﴾ُنُشوَزُهنَّ﴿ـ 5 ﴾اهلُل

 .«قّوامون»، ومجعها «قائم»صيغة مبالغة من اسم الفاعل  «قّوام»: ﴾َقوَّاُموَن﴿ـ 1

، ة معاٍنأخرى، عّد ومن دونه أحيانًا ،أحيانًا الذي يأتي حبرف جّر ،«القّوام» وقد ورد لـ

إىل هذا  &صادقي الطهرانيال. ويشري (65)، وتوّلي األمور ورعايتها(64)مثل: حسن القامة

الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى ﴿يف هذه اآلية ورد »، ويقول: ًةصراح «قّوامون»املعنى للفظ 

أكرب... وال يدّل ذلك على  ن الرجال يقومون بإجناٍزإ، وقّوام صيغة مبالغة، أي ﴾النَِّساِء

، بل صفة القوام هذه قالملا ُي خالفًا ،والقيمومة عليها ،والية الرجل املطلقة على املرأة

، للرجال قدرات وقابليات أكثر من فكما مّر سابقًا .تعين رعاية الرجال للنساء

 العقلية واملالية واجلسدية.  ،يع اجلوانبالنساء يف الرعاية يف مج

والية »أراد القرخن الكريم معنى  القيمومة، فإْن «قّوامون»راد بلفظ النتيجة: ال ُي
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. كما ينبغي التنبيه إىل «الوالية»للزم ذلك استخدامه مشتقات كلمة  «الرجل على املرأة

يف  املبالغة أشّد وتستخدم للمبالغة. لكّن ،م وقّيام وقّوام حتمل نفس املعنىقيِّ :أن ألفاظ

ة يف اآلية اليت يدور خاّصو ،(66)من اللفظني اآلخرين، وتعين كثري القيام (قّوام)لفظ 

يدّل على الدوام  امسية كصيغة مبالغة ورود هذا اللفظ يف مجلٍةوالبحث حوهلا، 

إهلية  واليًة |األكرم على ما جاء يف خيات القرخن الكريم إن للنيّب واالستمرار. وبناًء

وقال:  ،ولّيه |ة مواضع من القرخن أن النيبة فقط، وقد بّين اهلل تعاىل يف عّدعاّم

َلْسَت َعَلْيِهْم ﴿يف نفس الوقت قال:  لكْن، ﴾النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِننَي ِمْن َأْنُفِسِهْم﴿

َلْسَت َعَلْيِهْم ﴿ :نا اآليتنيْعمَج على املسلمني. وإْن سلطٌة ، فليس للنيّب﴾ِبُمَسْيِطٍر

ميكننا اخلروج بالنتيجة التالية:  معًا ﴾النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِننَي ِمْن َأْنُفِسِهْم﴿و ﴾ِبُمَسْيِطٍر

هلية العامة عليهم، وهو صاحب الوالية اإل ،سلطة على املسلمني |مل تكن للنيّب إْن

 على خخر.  سلطٌة أحٍد ىل أن ال يكون ألّيْوفمن باب َأ

ي بها يف : بهذا اللفظ يبني الصفات اليت حقيق بالنساء التحّل﴾َفالصَّاِلَحاُت﴿ـ 2

 . «إن النساء الصاحلات هن الالئي...»البيت. وبذلك يكون معنى هذا اللفظ: 

ره البعض اخلشوع : يعين القنوت اخلشوع والطاعة. وقد فسَّ﴾َقاِنَتاٌت﴿ـ 3

. (68)ورخه خخرون مطلق اخلضوع والطاعة، جتاه اهلل وسواه ،(67)والطاعة جتاه اهلل تعاىل

ن القنوت هو إ :وقد قال بعضهم صراحًة ؛(69)ر القنوت بالطاعةفسَّ ْنرين َمومن املفسِّ

بأن طاعة اهلل تشمل  . ورأى عدٌد(71)نه طاعة اهلل والزوج: إخخرونقال و ؛(70)طاعة الزوج

 اآلراء تتبع املرأة؟  . فأّي(72)الزوجني حّق

يكون  ْنيبّين لنا مَل دون قيٍد ،دًايف اآلية الكرمية جمّر ﴾اٌتَتاِنَق﴿قد ورد لفظ 

علينا الرجوع إىل اآليات األخرى. فقد ورد لفظ  د يف خيٍةالقنوت. ولفهم معنى لفظ جمّر

 . (73)ها ورد القنوت هلل تعاىلغري هذه اآلية، ويف كّل موضعًا 12اتها يف ومشتّق «قانتات»

وذلك  ،يف اآليات املذكورة على نقاء الروح «قانتات»: يدّل لفظ لاألّوالدليل  

 جتاه اهلل تعاىل. 

وهو ما  ﴾...الرَِّجاُل﴿: اجلزء األول يتناول الشأن االقتصادي للعائلة: الدليل الثاني

ه إىل وعبادتها، وهو موّج كّلف به الرجل. واجلزء الثاني يتناول شأن املرأة املعنوّي
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ر إذ إن املرأة هي اليت توّف ؛، ما يدعم اجلانب املعنوي للعائلة﴾...َفالصَّاِلَحاُت﴿املرأة: 

 . ليتاح للرجل أداء مهاّمه االقتصادية براحة باٍل ،السكينة الداخلية يف احلياة الزوجية

ن املرأة نفسها تريد بذلك ْوث عن َص: كّل اآليات اليت تتحدَّ﴾اٌتَظاِفَح﴿ـ 4

اليوم وجدت مصاديق  بوقت تشريع حكم حفظ الفرج، لكْنق حفظ الفرج، وتتعّل

 ﴾َحاِفَظاٌت ِلْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ اهلُل﴿. وقد اختلفت اآلية: (74)عديدة مع حتّول أفكار الناس

( فقط عن باقي اآليات، حيث املراد فيها حفظ النفس من الفاحشة 52)يوسف: 

ليبّين أن هذا احلفظ يكون يف سبيل مرضاة  ﴾ِبَما َحِفَظ اهلُل﴿والفسق. وقد ورد قيد 

ملطالب الرجل. فعلى املرأة أن  ألمر اهلل، ال انصياعًا أي امتثااًل ،اهلل، ال إلرضاء الرجل

يف  «الصاحل». فمعنى ﴾الصَّاِلَحاُت﴿ لـ ق رضا اهلل، لتكون مصداقًاتصون نفسها لتحّق

 ها اهلل. القرخن يدور حول القيام باألمور اليت حيّب

وضغينتها  ،نشوز املرأة هو كرهها لزوجها»راغب: ال: يقول ﴾نَُّهوَزُشُن﴿ـ 5

 :راغب، علينا القولاللرأي  خالفًا ،. لكْن(75)«ورغبتها يف غريه ،وعصيانها له ،جتاهه

ألن اهلل  ؛«احلافظات»و «الصاحلات»ن اآلية تدّل على أن النشوز هو اخلروج من دائرة إ

َوالالَِّتي َتَخاُفوَن ﴿ن النفس، ثم قال: ْووهي الصالح وَص ،صفات املرأة اًلن أّوتعاىل بيَّ

لعصيانها زوجها. إذن معنى الناشز  . ولذلك ال ميكن اعتبار امرأة ناشزًا﴾ُنُشوَزُهنَّ

 أو مل حتفظ نفسها يف األمور الشرعية )يف ما خيّص ،هي: املرأة اليت فقدت الصالح

 اجلنس(. 

ات يف القرخن مّر 5ومشتقاته  «نشز»ر الثالثي ْذاجَل وقد ورد لفظ نشوز من

، ويف موضعني خخرين يف هيئة «نشوز»الكريم. فقد جاء يف موضعني على هيئة املصدر 

. واستخدم هذا «إفعال»، ويف موضع خامس يف هيئة فعل مضارع من باب فعل أمٍر

َوِإْن اْمَرَأٌة ﴿، ويف خخر للزوج: ﴾...َوالالَِّتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ...﴿اللفظ يف موضع للمرأة: 

َوانُظْر ِإَلى اْلِعَظاِم َكْيَف ...﴿إلحياء املوتى:  ، ويف ثالٍث﴾...َخاَفْت ِمْن َبْعِلَها ُنُشوزًا

َوِإَذا ﴿: |، ويف موضعني أخريين حني احلديث عن األدب يف جملس النيّب﴾...ُننِشُزَها

هو املوضع املرتفع من  «النشز». ويعتقد علماء اللغة بأن ﴾ُشُزواُشُزوا َفاْنِقيَل اْن

 . (77)، لذلك يطلق على املرأة اليت تعصي زوجها ناشزة(76)السرج
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: مع األسف يرجع الفقهاء يف معرفة موضوع اآلية ومفهوم لفظ ﴾َواْضِرُبوُهنَّ﴿ـ 6

إىل اللغويني. ومن اإلشكاليات األساسية يف نطاق معرفة الدين، والذي  ﴾َواْضِرُبوُهنَّ﴿

ة يف األحباث االختصاصية. العاّم «معاجم اللغة»ل طلبة علوم الدين، هو الرجوع إىل يضلِّ

ال ميكن  :على سبيل املثالففال ميكن االستناد إىل هذه املعاجم يف األحباث العلمية. 

، بل ينبغي البحث يف النفس اإلنسانية لفهم «الطرب»معنى الرجوع إىل معجم اللغة لفهم 

 املعنى الصحيح للطرب، وكيفيته، وخواصه اليت تطرأ على النفس البشرية. 

 

 ــــــ صحيح هلذه اآلية الرجوع إىل آيات أخرى من القرآن الكريم لتحقيق فهٍم ضرورة

 : ومنها، ة معاٍنيف القرخن الكريم بعّد «الضرب»قد ورد لفظ 

 َأْن َتْقُصُروا ِمَنَوِإَذا َضَرْبُتْم ِفي اأَلْرِض َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ﴿عسر السري: ـ 1

 ﴾الصَّاَلِة ِإْن ِخْفُتْم َأْن َيْفِتَنُكْم الَِّذيَن َكَفُروا ِإنَّ اْلَكاِفِريَن َكاُنوا َلُكْم َعُدّوًا ُمِبينًا

 (.101)النساء: 

اَل َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثاًل َما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَها َفَأمَّا ِإنَّ اهلَل ﴿ذكر املثال: ـ 2

 . (78)(26)البقرة:  ﴾الَِّذيَن خَمُنوا َفَيْعَلُموَن َأنَُّه اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهْم

 (. 11)الكهف:  ﴾َفَضَرْبَنا َعَلى خَذاِنِهْم ِفي اْلَكْهِف ِسِننَي َعَددًا﴿السبات: ـ 3

َوَلَقْد َأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي َفاْضِرْب َلُهْم َطِريقًا ﴿الطريق: انفراج ـ 4

 (.77)طه:  ﴾ِفي اْلَبْحِر َيَبسًا اَل َتَخاُف َدَركًا َواَل َتْخَشى

اَل َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َو﴿لبس الثياب: ـ 5

ِإالَّ  ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ

ْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو خَباِئِهنَّ َأْو خَباِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َأْبَناِئِهنَّ َأْو َأْبَناِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإ

اإِلْرَبِة  ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني َأَخَواِتِهنَّ َأْو ِنَساِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهنَّ َأْو التَّاِبِعنَي َغْيِر ُأْوِلي

ْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم َما ِمْن الرَِّجاِل َأْو الطِّْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النَِّساِء َواَل َيْضِر

 (. 31)النور:  ﴾ُيْخِفنَي ِمْن ِزيَنِتِهنَّ َوُتوُبوا ِإَلى اهلِل َجِميعًا َأيَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن

 اهلِل َوَحْبٍل ِمَن ا ُثِقُفوا ِإالَّ ِبَحْبٍل ِمَنُضِرَبْت َعَلْيِهْم الذِّلَُّة َأْيَنَم﴿نقش اخلتم: ـ 6

اهلِل َوُضِرَبْت َعَلْيِهْم اْلَمْسَكَنُة َذِلَك ِبَأنَُّهْم َكاُنوا َيْكُفُروَن  وا ِبَغَضٍب ِمَنُؤالنَّاِس َوَبا
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)خل عمران:  ﴾ِبآَياِت اهلِل َوَيْقُتُلوَن اأَلنِبَياَء ِبَغْيِر َحقٍّ َذِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدوَن

112.) 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن خَمُنوا ِإَذا َضَرْبُتْم ِفي َسِبيِل اهلِل َفَتَبيَُّنوا َواَل َتُقوُلوا ِلَمْن ﴿اجلهاد: ـ 7

َأْلَقى ِإَلْيُكْم السَّاَلَم َلْسَت ُمْؤِمنًا َتْبَتُغوَن َعَرَض اْلَحَياِة الدُّْنَيا َفِعْنَد اهلِل َمَغاِنُم َكِثرَيٌة 

 ﴾َقْبُل َفَمنَّ اهلُل َعَلْيُكْم َفَتَبيَُّنوا ِإنَّ اهلَل َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبريًا َكَذِلَك ُكنُتْم ِمْن

 (.94)النساء: 

، وينبغي يف اآلية جمهوٌل ﴾اْضِرُبوُهنَّ﴿إذن ميكن القول بأن معنى لفظ 

ووردت فيها كلمة  ذكرناها،استبيانه من اآليات األخرى. ويف كافة اآليات اليت 

ل يف احلال أو النهج، كلبس الثياب، أو ضرب املثل، أو من التحوُّ ناك نوٌع، ه«ضرب»

ل يف تعامل الرجل: و السبات. فرتيد هذه اآلية التنبيه على التحوُّأعسر السري، 

ليتم  ؛، ويعين ذلك القسوة على املرأة وجتّنبها﴾َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع﴿

، ﴾اْضِرُبوُهنَّ﴿ب بالبعد والعزلة خنذاك مل تتأدَّ ه إىل خطئها. فإْنتأديبها يف عزلتها وتتنبَّ

من سورة البقرة على املالطفة، وتدّل  73من تعاملكم )كما تدّل اآلية  «رواغيِّ»أي 

إىل خخر(. وتكون الطريقة اجلديدة يف التعامل  ل من نوٍعباقي اآليات على التحوُّ

وإبهاج املرأة  ،ب هو احملبة واملالطفةعكس التجنُّ إّن ب. وقطعًاقصاء والتجنُّاإلعكس 

 . (79)بالقيام حباجاتها، ويقع ذلك على عاتق الرجل

مه القرخن للنزاع بني املرأة وزوجها، يقدِّ جيب القول بأن اآلية تدّل على حلٍّ

ـ تغيري نهج التعامل. 3عراض، ـ اإل2ـ املوعظة، 1: اًلالكريم، ولذلك قال اهلل تعاىل أّو

النزاع بني املرأة وزوجها،  رين أن هذه اآلية تسعى حلّلوال خالف بني العقالء واملفسِّ

 حبيث تعود املرأة عن عصيانها. 

تفقدنا  ن هل الضرب يزيد من العصيان أو يردعه؟! إْنهنا يأتي دور التجربة لتبيِّ

أسباب الطالق. فهل  أو الضرب من أهّمحماكم األسرة لوجدنا أن القسوة يف الكالم 

ب، بل جيعلها ْسال يردع املرأة عن عصيانها فَح يصّح أن حيكم القرخن الكريم بأمٍر

َوِإْن ﴿للنزاع:  م حالًّأن القرخن يقدِّ بيانمن سورة النساء  35ميكن لآلية  !تتمادى فيه؟

ِلِه َوَحَكمًا ِمْن َأْهِلَها ِإْن ُيِريَدا ِإْصاَلحًا ُيَوفِّْق ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْيِنِهَما َفاْبَعُثوا َحَكمًا ِمْن َأْه
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. إذن ال ميكن القول بأن القرخن يريد حّل النزاع ﴾اهلُل َبْيَنُهَما ِإنَّ اهلَل َكاَن َعِليمًا َخِبريًا

وجيعل  ،ة النزاع والقسوةويزيد من حّد ،د املوقفبالضرب، فالضرب بطبيعته يعقِّ

بل ينتهي إىل التمادي  ،ومسمع اآلخرين، فهو ال يردع عن العصياناخلالف على مرأى 

النزاع، فذلك ما جيعلها تتمادى  حلّل «اضرب املرأة» :فيه. فال ميكن للقرخن أن يقول

دّل  أي إْن ،تغيري نهج التعامل يف احلياة ﴾اْضِرُبوُهنَّ﴿ يف عصيانها. ولذلك يريد بـ

بعد  ،ب إليها، والتقرُّالنشوز على اخليانة اجلنسية فعلى الرجل التعامل مع املرأة حببٍّ

 اإلعراض عنها، ليخرج حّب اآلخر من قلبها، وتعود إليه. 

 

 ــــــ ـ شهادة املرأة5

َلْيِن َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْم َفِإْن َلْم َيُكوَنا َرُج﴿يقول القرخن الكريم: 

الشَُّهَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُهَما َفُتَذكَِّر ِإْحَداُهَما  َأَتاِن ِممَّْن َتْرَضْوَن ِمَنَفَرُجٌل َواْمَر

 (. 282)البقرة:  ﴾اأُلْخَرى

. وقد بعثت هذه اآلية وخية على هذه اآلية املرأة والرجل يف الشهادة سواٌء بناًء

واحد. لكّن  بأن شهادة امرأتني تساوي شهادة رجٍل ( إىل االعتقاد11املرياث )النساء: 

ترضونهم للشهادة فاستشهدوا  ْنمل جتدوا من الرجال اثنني ممَّ إْن :اهلل تعاىل يقول

أصابها السهو والنسيان. فأراد بذلك  ر إحداهما األخرى إْنلكي تذكِّ ؛وامرأتني رجاًل

ادة األوىل بني يدي القاضي، وال إذ ال تنسخ املرأة الثانية شه ؛دعم أمر شهادة املرأة

، فتقّوم األوىل شهادتها بني ْتلَّوَض ْتَهَس ر صاحبتها إْنإنها على خطأ، بل تذكِّ :تقول

ر هلا يف الشهادة، ْووامرأة، واملرأة األخرى ال َد يدي القاضي. إذن الشاهدان هما رجٌل

ن يف الشهادة. وجيد أخطأت. وبذلك املرأة والرجل سّيا بل دورها تذكري الشاهدة إْن

الرجل واملرأة سواء يف الشهادة على أساس  &صادقي الطهرانيالالدكتور حممد 

تبّين اآلية نفسها احلكمة وراء هذا احلكم، وهو السهو »، ويقول: (80)«يةالعلِّ»قاعدة 

 ﴾اأُلْخَرىَأْن َتِضلَّ ِإْحَداُهَما َفُتَذكَِّر ِإْحَداُهَما ﴿وتساهل النساء جتاه األمور املالية: 

 ،ة احلكم أو احلكمة وراءهن عّلمبا أن القرخن الكريم بيَّ (. لكْن282)سورة البقرة: 

 مل تكن امرأٌة ر أو قد حيدث استثناء يف العمل به. فإْنللتغيُّ بعد ذكره، فهو قابٌل
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وتعمل على  ،بذلك الوصف ـ أي ال تسهو أو تتساهل يف التعامل مع األمور املالية ـ

 يف تلك األمور. والعكس أيضًا جال يف األمور املالية، فشهادتها مقبولٌةشاكلة الر

أو رجال يسهون أو يتساهلون يف هذه األمور فحكمهم  كان رجٌل ، فإْنصحيٌح

كان أو  امرأًة ،يشهد ْنكحكم املرأة اليت تسهو وتتساهل. ويف مجيع األحوال َم

سم الشهادة ، لتّت﴾الشَُّهَداِء َتْرَضْوَن ِمَنِممَّْن ﴿ جيب أن يكون مصداقًا لـ ،رجاًل

 . (81)«أو من اجلنسني أو رجااًل كان الشهداء نساًءسواء ق العلم، بالعدل، وحتّق

 

  ــــــ احلياة )قتل املرأة املرتدة( ـ حّق6

ق بينها وبني زوجها، وحتبس، وتضرب يف أوقات الصالة، ارتدت املرأة يفرَّ إْن

 :من . ويفيت كلٌّ(82)تبقى يف احملبس إىل األبد ْبمل تُت فإْن؛ تتوبى حّت وتعامل بقسوٍة

 ،د(بهذا احلكم. ويقول حسني علي منتظري )الفقيه املتجدِّ ،(84)، ونكونام(83)بهجت

ن يف تطبيق هذا ر املتيقَّْدب الظاهر الَقْسَح لكْن»بعد األخذ باحلكم املذكور: 

، وهو وطغيانًا عنادًا ؛ويف نفس الوقت إنكاره ،احلكم هو العلم بأن اإلسالم هو احلّق

.  وتعود أقسى فتوى يف ارتداد املرأة إىل السيد يوسف (85)«ما يسّمى بالكفر جحودًا

فياض فمع أنه يتفق مع السحاق إ. أما (87)ق الكابلي يف فتواهّقاحمل، ووافقه (86)دنيامل

وقد أدىل  .(88)احلكم انبيه يسعى يف التخفيف من قسوتها حني دني يف فتواه، لكّنامل

ه خّفف من قسوته ات الزجناني بفتوى على غرار احلكم املشهور، لكّنأسد اهلل بّي

 . (89)هبيانحني 

 

  ــــــ ية العقيدة يف اإلسالم؟ما الذي تعنيه حرِّ

ية حّر»عقيدة؟ من أهم ما ميتاز به اإلسالم هو احرتام  هل لإلنسان اعتناق أّي

ما تناوله القرخن الكريم من مواضيع. ومما  يف نعي ذلك بوضوٍح، وميكننا أن «العقيدة

أساسية يف استنباط  قاعدًة «ية العقيدةحّر»خاذ أصالة فيه أّن بإمكاننا اّت ال َشكَّ

شاء. فيمكنه  عقيدٍة على هذه القاعدة للمرء اعتناق أّي . بناًء«عقوبة املرتّد»حكم 

ة أو إنكارها، كما االعتقاد بوجود اهلل أو عدم وجوده، وميكنه تصديق النبّو
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 أّي (. لكْنعقيدة شاء )مطلقًا قبول أّي ميكنه االعتقاد باإلمامة أو إنكارها. ولكلٍّ

موضوع جيب التداول فيه يف أحباث موضوعية  ؟على باطل عقيدٍة وأّي ؟عقيدة على حقٍّ

صحيح هلذه القاعدة علينا  ل إىل فهٍمال يسعه هذا املقال. وللتوصُّ منفصلة، وهو ما

 مراجعة خيات القرخن الكريم: 

 .(90)(256)البقرة:  ﴾الَغيِّ ِن َقْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَناَل ِإْكَراَه ِفي الدِّي﴿: اآلية األوىل

 ﴾َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفْرَوُقْل اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمْن َشاَء ﴿: اآلية الثانية

 .(91)(29)الكهف: 

)املزّمل(، وبنفس  ﴾ِإنَّ َهِذِه َتْذِكَرٌة َفَمْن َشاَء اتََّخَذ ِإَلى َربِِّه َسِبياًل﴿: اآلية الثالثة

 (.28( و)التكوير: 55املضمون )املّدثر: 

 (.54إلسراء: )ا ﴾َوَما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َوِكياًل﴿: اآلية الرابعة

ٍء َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساِبِهْم ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيِهْم ِمْن َشْي﴿: اآلية اخلامسة

 (.52)األنعام:  ﴾الظَّاِلِمنَي َفَتْطُرَدُهْم َفَتُكوَن ِمَن

َأَفَأْنَت ُتْكِرُه َوَلْو َشاَء َربَُّك آلَمَن َمْن ِفي اأَلْرِض ُكلُُّهْم َجِميعًا ﴿: اآلية السادسة

 (.99)يونس:  ﴾النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوا ُمْؤِمِننَي

 21)الغاشية:  ﴾َلْسَت َعَلْيِهْم ِبُمَسْيِطٍر *َفَذكِّْر ِإنََّما َأْنَت ُمَذكٌِّر ﴿: اآلية السابعة

 (. 22ـ 

ّن اإلسالم ال يرغم غري املؤمنني على أن إ :يقول البعض يف تفسري هذه اآليات

 ،وعدم الرجوع عنه ،ى يصبحوا ملزمني حبفظ إميانهميسلموا حّت ما إْن لكْن ،يؤمنوا

هم خمطئون يف تفسريهم، وفاتهم أن على املرء االلتزام بقانون وتنفيذ أحكامه. لكّن

د بالعمل ية. والذي يسلم يتعّهللحّر املكان الذي يعيش فيه، فنقض القوانني مناٍف

عاىل يف كتابه احلكيم ـ يف اآليات اليت مّر بأحكام اإلسالم. ولذلك أمر اهلل ت

. فاإلكراه يف اإلميان هًاَرْك)بأصول الدين أو فروعه( ُم ذكرها ـ بأن ال يؤمن أحٌد

من اآليات تذّم النفاق  د النفاق، والنفاق ينتهي إىل نقض القوانني. ولذلك نرى كثريًايولِّ

للكفر أو أسوأ منه. إذن إرغام املسلمني على العمل بأحكام اإلسالم هو  وتعّده قرينًا

أي  ،، وليس عرضيدوا بتحقيقه. وهذا اإللزام عملّيقوه وتعهَّإلزامهم باتباع قانون صدَّ
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على  ك بأحكام اإلسالم، وال يرغمه أحٌدعن إلزام نفسه بالتمسُّ إّن املسلم مسؤوٌل

مل  زام يكون قد عمل خالف اآليات املذكورة. وإْنعلى االلت أرغمه أحٌد ذلك. فإْن

 يلتزم املرء باعتقاده ينقض ميثاقه، وجيب عدم إرغامه على فعل ما ميليه املعتقد. 

ليس فيها داللة على  ،ة األوىل والسابعةإن اآليات الكرمية املذكورة، وخاّص

ن املرء إذا أسلم ال إ :ال ميكن القول :أخرى بعبارٍةو. «ية العقيدةحّر» د لـحمّد وقٍت

ألن احلكم شامل، ؛ حتديدها يته يف العقيدة يتّمية العقيدة، أو أن حّريتمتع حبّر

واخلطاب عاّم وموّجه إىل مجيع الناس )املسلمني والكافرين(. إّن الرأي القائل بوجوب 

 إذ ال تضع هذه اآليات قيودًا ؛هلذه اآليات سالمه مناٍفإأسلم ثّم ارتّد عن  ْنعقاب َم

زمان  خخر، فهي لكّل من حيث الزمان واملكان أو أي حدٍّ «ية العقيدةحّر»على 

ملاذا مل يستند الفقهاء يف  :مطلق. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا وبشكٍل، ومكان

عرضنا عقوبة  على اآليات اليت مّر ذكرها إْن بهذه اآليات؟! وبناًء احلكم على املرتّد

مشروعية. فال يفهم من القرخن أن  وليس هلا أّي ،تّم رفضهاعلى القرخن الكريم ي املرتّد

بل إطالق اآليات )يف الزمان  ،املسلم إذا ارتّد عن دينه جيب أن يقتل أو حيبس أو يتوب

ال ميكن إرغامه على اإلسالم.  كافرًا كان أحٌد ـ إْن1واملكان واحلدود( يدّل على: 

( ال ميكن إرغامه. على سبيل م )جهاًلمن أحكام اإلسال مل يعمل املسلم حبكٍم ـ إْن2

ي ال ميكن إرغامه على الصالة، كما ال ميكن إرغام كان مسلم ال يصّل املثال: إْن

 ؛ال ميكن عقابه ،«ًامرتّد»عن اإلسالم، وأصبح  مسلٌم دََّص ـ إْن3املسلم على الصيام. 

مشروعية له.  بسبب تغيريه عقيدته، وليس يف القرخن ما جييز هذا العقاب، ولذلك ال

ية حّر»ال ميكن عقابه، فـ  أو القرخَن أو النيبَّ اهلَل أنكر مسلٌم فعلى سبيل املثال: إْن

 من حقوقه.  «العقيدة

 

  ــــــ يف هذا املوضوع؟ «السّنة الصحيحة»ما رأي 

 ما بطريقتني: تظهر السّنة الصحيحة يف أمٍر

فما وافق القرخن  ؛القرخن الكريمض الروايات على َرْععلى األحاديث ُت ـ بناًء1

 ملّفق كاذب. وما خالفه خرٌب ؛صحيحة سّنٌة
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ما يف القرخن الكريم، كعدد الركعات يف الصالة،  أمٍر حكُم ْدِرمل َي ـ إْن2

اليت جيب  ،خنذاك )يف حال عدم ورود احلكم يف القرخن( ميكن الرجوع إىل الروايات

، وال يكون هناك ما يعارضها )ينقضها( )صحيحة السند(، ومتواترًة أن تكون مسندًة

. «صحيحة سّنًة»توّفرت كافة الشروط هذه تكون حينها  من األحاديث، و.... فإْن

خخر، وتكون صحيحة  ، وال ينقضها حديٌث«خرب خحاد»كانت الرواية  إْن لكْن

كانت الرواية خرب خحاد،  السند، وال تنايف القرخن، خنذاك ميكن األخذ بها. أما إْن

جد ما ينقضها من األحاديث، أو تنايف القرخن يف داللتها، فهي وضعيفة السند، أو ُو

 . بتاتًا مرفوضٌة

إّن نظرة الشريعة احملمدية إىل اإلنسان ومكانته يف الكون هي أساس كل 

ال ميكن  اجتاهاتها األخالقية والفقهية. ودون األخذ بنظر االعتبار هذا األساس املهّم

وأكثرها  ،صحيح. إّن أهم حقوق اإلنسان الفطرية والطبيعية ٍلفهم الشريعة بشك

، بات إنسانيته. وعلى الرغم من وضوح هذا احلّقه يف احلياة وتوفري متطّلهو حقُّ ،جالًء

خمتلفة، فقاموا بالقتل وإراقة  من قبل بعض الظاملني حبجٍج إال أنه انتهك صراحًة

 ر دليٌلتوفَّ إال إْن ،احلياة كحّق ،الدماء. فال جيوز انتهاك احلقوق الفطرية والطبيعية

والكيف يف  جيب أن تكون من حيث الكّم عقلي موثوق إلثباته. واألدلة املعتربة أيضًا

األصيل. فمن الفطري  لتتمكن من نسخ احلّق ؛ق الثقة، وحتظى بتأييد العقلحّد حتّق

ظنية غري موثوقة، واألدلة  ٍةفطري أصيل بأدّل الناحية املنطقية ال ميكن نسخ حقٍّ

 أصيل ثابت.  وحقٍّ ب على حكٍمالقاطعة املوثوقة وحدها ميكنها التغلُّ

ية ّد أساس حّجَعالذي ُي ،وقد يستند نهج العقالء القويم وحكمهم

، بل ادحضه أبدًا بشكٍّ تدحض يقينًا ال»االستصحاب، على هذا االستدالل املنطقي: 

 .«خخر بيقنٍي

 سلب خخرًا ـ إْن1إّن الشريعة احملمدية أجازت قتل اإلنسان يف موضعني فقط: 

 هم يف احلياة الكرمية )اإلفساد(. سلب اآلخرين حقَّ ـ إْن2 ؛ه يف احلياةحقَّ

ِمْن َأْجِل ﴿بعد ذكر قصة هابيل وقابيل:  ،من سورة املائدة 32وقد ورد يف اآلية 

َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفسًا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض َفَكَأنََّما 
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يَِّناِت َقَتَل النَّاَس َجِميعًا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميعًا َوَلَقْد َجاَءْتُهْم ُرُسُلَنا ِباْلَب

 . ﴾ُثمَّ ِإنَّ َكِثريًا ِمْنُهْم َبْعَد َذِلَك ِفي اأَلْرِض َلُمْسِرُفوَن

 ال الذي ينبغي مالحظته هنا هو أن قبول اآلراء واملعتقدات أمٌر واألمر املهّم

نفس القبول  مات والظروف، لكّنق املقّديف حتقُّ . وعلى الرغم من أن للمرء دورًاإرادّي

، ...، والكره، والفرح، واحلزنإرادي(. فهو كاحلّب )تأّثر ال نفسّي نفعاٌلا)املعرفة( 

إرغام الناس على قبول أو رفض األمور  يف نفس اإلنسان. وأساسًا إراديًا حيدث ال

ومناف  ، واحلكم بالعقوبة على األمور الالإرادية قبيٌحممتنع عقاًل الالإرادية أمٌر

يف دائرة األمور  ليف واملسؤوليات تكون معقولًةالواجبات والتكا :أخرى بعبارٍةوللعقل. 

، وميتنع حدوث ذلك من اهلل اإلرادية فقط، وتكليف املرء مبا ليس يف وسعه قبيٌح

ما  لزام بقبول أو تغيري عقيدٍةخذ اإلتعاىل أو الشرائع املنسوبة إليه. إذن ال ميكن أن يّت

ه فقط، بل يتناول بيانق باملعتقد أو أي إن موضوع االرتداد ال يتعلَّ، شرعية صفًة

 . (92)قة بهالظروف واملتطلبات اإلرادية املتعّل

 يف اآليات اليت تناولت االرتداد يف القرخن الكريم أّي ْدِراألهم هو أنه مل َي لكّن

إشارة إىل قتل املرتد وتعذيبه. والستبيان األمر ميكن مراجعة هذه اآليات، وهي: 

ـ  86(، )خل عمران: 109ـ  108(، )البقرة: 25(، )حممد: 217ة: (، )البقر54)املائدة: 

(، )املائدة: 72(، )خل عمران: 137(، )النساء: 177(، )خل عمران: 106(، )النحل: 90

)القتل، والتعذيب، واحلبس(، كما  إىل عقوبة املرتّد (. ومل تتطرق هذه اآليات بتاتًا5

َمُلُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ْكُفْر ِباإِلمَياِن َفَقْد َحِبَط َعَوَمْن َي﴿من سورة املائدة:  5تقول اآلية 

من سورة خل عمران على نفس املفهوم. كما تقول  177. وتدّل اآلية ﴾اْلَخاِسِريَن ِمَن

َفُأْوَلِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة ﴿من سورة البقرة عن املرتدين:  217اآلية 

 . ﴾َوُأْوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن

بعه القرخن الكريم )اهلل تعاىل( يف النهج الذي اتَّ لبيانر ْديكفي هذا الَق

 أهم ما يستنتج من هذه اآليات هو:  موضوع االرتداد. لكّن

أي إّن إنكار احلقيقة  ،ـ يدور احلديث يف مجيعها عن الكفر بعد اإلميان1

يف حتقيق  حقيقٍة ال يستند إىل أّي ، وجيعل حياته على حنٍواإلنسان كافرًا جيعل
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 اآلخرين وخياصمهم.  مصاحله اخلاصة، وجيابه دومًا

ى يف . فحّتعن العقاب الدنيوي للمرتّد حديٍث يف القرخن الكريم أّي ْدِرـ مل َي2

)النساء:  |بالنيّب حديثًاخمنوا  ْنليزلزلوا إميان َم ؛جلأوا إىل الفتنة واملكيدة ْنشأن َم

. ﴾َفاْعُفوا َواْصَفُحوا﴿ :(، أوصى القرخن الكريم بالعفو والصفح72وخل عمران:  ،137

َحتَّى ﴿ وبالطبع قد مّت التأكيد على أن هذا العفو والصفح )عن اختالق الفنت( قائٌم

 . ﴾َيْأِتَي اهلُل ِبَأْمِرِه

 ،لالختصار مراعاًة ؛األحاديث فقط: سنأتي مبفهوم ق اآلن إىل الرواياتلنتطّر

يصّد عن اإلسالم ويكفر  ْنـ َم1رتداد والكفر: إذ تفيد الروايات املعاني التالية لال

ـ ابن املسلم 3. (94)فهو كافر يشّك بوجود اهلل وصدق النيّب ْنـ َم2. (93)بالقرخن الكريم

يف أن  ـ الشّك5. (96)وكافر جيسد اهلل تعاىل فهو مشرٌك ْنـ َم4. (95)كفر أو أشرك إْن

ينكر حكم اهلل تعاىل وينأى  ْنـ َم6. (97)ار يستدعي الكفروكّف أعداء اإلسالم ظلمٌة

يف أن  يشّك ْنـ َم8. (99)ر فهو كافرْبيعتقد باجَل ْنـ َم7. (98)عن العمل به فهو كافر

    . (101)يعتقد بالتناسخ فهو كافر ْنـ َم9. (100)فهو كافر |وصّي الرسول ×علّيا

       . (103)رة كفرَحـ التصديق بالس11َّ. (102)االرتشاء يف احلكم والقضاء كفرـ 10

. (105)ـ تارك الصالة كافر13. (104)ـ اقتناء الشطرنج واالحتفاظ به واللعب به كفر12

ـ الشّك يف كالم 16. (107)ـ تصديق املزاعم الواهية شرك15. (106)ـ املرائي مشرك14

 ْنـ َم18. (109)يترّبأ من نسبه كافر ْنَمـ 17. (108)يستوجب الكفر والشرك ×اإلمام

 . (111)يسّر الطاغوت كافر ْنـ َم19. (110)يّدعي عداوة أخيه املؤمن كافر

هل ميكن  وقد نقلت بعض هذه الروايات أو مضامينها بأسانيد موثوقة، لكْن

ق الكفر أو خحاد، واإلفتاء بأن كّل ما ورد فيها حيّق أخباروهي  ،ليهاإاالستناد 

 ْنَم «ارتداد» ال يفيت الفقهاء بـ َمفق مجيع رواياتنا مع هذا النهج؟ فِلتّت الشرك؟ وهل

 يتحقق فيه ما ورد يف هذه الروايات؟ 

وترديد نشأ عن  ، أو شكٌّواٍه أو اعتقاٌد راوده ظنٌّ كما أن احلكم بقتل إنساٍن

أو ماهلم د حياة اآلخرين ومل يهدِّ ،عدائي وجائر عمٍل اجلهل، يف حال مل يقدم على أّي

وأشنع  ،جلميع الناس يف أمر خطري، عّده اهلل سبحانه وتعاىل قتاًل أو شرفهم، اجرتاٌء
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(، وإلزام العقل أنواع الفساد يف األرض. كل هذا التأكيد على حفظ الدماء )وجوبًا

سراف يف القتل، والشرع بضرورة االحتياط يف هذا األمر، ونهي القرخن الصريح عن اإل

ك حجام عن إقامة احلدود يف مواضع الشبهة والتمسُّت على ضرورة اإلوتأكيد الروايا

ل وعدم ة والشيعة إىل التأمُّباالستصحاب، أال يدعو كبار العلماء والفقهاء من السّن

ذلك إىل إعادة النظر يف أمر االرتداد؟  ؟ أال يدعوهم كّلصدار األحكام باالرتدادإ

 .... ْلفتأمَّ

 ،اد ميّس ثالثة أمور أساسية: النفس، واملال، والشرفإن فتوى السادة يف االرتد

ـ قتل إنسان وحرمانه من 1: التاليةاملرتد األمور  أي ينتج عن احلكم الصادر حبّق

ـ حرمانه من 3 ؛مل يسقط يف أيدي املسلمني ومل يقتل ـ انفصاله عن زوجه، إْن2 ؛احلياة

رت وتدمر ومباالة دمَّ ٍلأمواله وتوزيعها على أبنائه املسلمني. فكم من فتوى دون تأمُّ

ني انفصلوا وينفصلون رغما عنهم، وحيرم األوالد وكم من أزواج متحاّب ؟!حياة عوائل

عدام أو ضون للشنق أو اإلضوا ويتعّروكم من أناس أبرياء تعّر ؟!هاتهمبائهم وأّمخمن 

 ؟!فقط حلصول تغيري يف معتقداتهمبل أو فساد،  موا على قتٍلِدْقتيال، دون أن ُياالغ

  ؟!وكم...

يف موضوع االرتداد )وال يسعنا املقام هنا( سنجد أن مجيع  تعّمقنا قلياًل إْن

ن يف عدة أمور ْهتعاني من الَو «جيب قتل املرتد أو حبسه أو تعذيبه»الروايات اليت تقول: 

 أساسية: 

بالتعذيب والقتل  ال يوصي القرخن إطالقًاإذ ـ تنايف مجيعها القرخن الكريم. 1

، ووعد «عقاب اآلخرة»يف  واحلبس. وحني تناول موضوع االرتداد حصر عقوبة املرتّد

وقتله وحبسه. ومبا أن تأجيل  تعذيب املرتّد م، لكّنه مل يذكر مطلقًااملرتدين جبهّن

هذا يف موضع  البياند له قبيح، وتأجيل عن موضع القول احملّد ما هو ضروريٌّ بيان

ن العقاب ن القرخن بيَّإ :، والقبح يناقض حكمة اهلل، فال ميكننا القولالضرورة قبيٌح

 «احلكم»من حيث  ب. ثم إن اآليات يف هذا املوضوع وردت مطلقًةْساألخروي فَح

الق اآليات. وبذلك تفقد مجيع ، وال ميكن للروايات ختصيص إط«املكان»و «الزمان»و

ألنها تعارضه. فلألساس  ؛هذه الروايات شرعيتها حني عرضها على القرخن الكريم
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ية إن حّر ـالذي يتبعه القرخن الكريم يف التعامل مع خمتلف املعتقدات ركيزتان: أ

 م. ين جبهّنوعد املرتّد ـ ب ؛كل إنسان حقُّ ةالعقيد

، (112)اإلعدام مطلقًا إحداهانها. فقد ورد يف ـ تتناقض هذه الروايات فيما بي2

إذ ؛ اإلبهام األمر . فيلّف(113)وذكرت أخرى القتل والطالق واحلرمان من املال وتقسيمه

 َمعلى الرواية الثانية، ِل بناًء ،لو كان احلكم هو إعدام املرتد وتطليقه وتقسيم أمواله

وقد وردت  !األمرين اآلخرين؟ ق إىلومل تتطرَّ ،حتكم الرواية األوىل بالقتل مباشرًة

. (114)في فيها باإلقرار بكفر املرتّد، واكُتعقاٍب مل يذكر فيها أّي عن املرتّد أخباٌر

  !واجبًا كان حكم عقاب املرتّد وال يتّضح السبب وراء عدم ذكر العقاب إْن

أو تعذيبه أو تطليقه وتقسيم  على وجوب قتل املرتّد ـ مجيع الروايات اليت تدّل3

دعمتها قرائن عقلية  إْن ال مشروعية ألخبار اآلحاد إاّل :وكما قلنا .واله أخبار خحادأم

يف األمور املستحبة، ال ميكن االستناد إليها  اعتربنا أخبار اآلحاد مقبولًة قاطعة. وإْن

والتطليق،  ،والتعذيب ،كالقتل ،ةيف بعض املواضع( يف أمور مهّم )وهي مفردة أيضًا

إذ ال ميكن إثبات أمور مهمة كهذه  ؛وال عقاًل ،واحلبس، وتقسيم األموال، ال شرعًا

وأخبار خحاد واهنة. وال ينبغي السماح هلذه الروايات  ،ية ضعيفة وغري موثوقةظّن برواياٍت

واملساس بأرواح الناس وأمواهلم وأعراضهم. كما أن  ،بالتأثري يف احلكم على املرتّد

 ،ق االطمئنان النوعي بهعلى العمل باخلرب الواحد املوثوق مع حتقُّ ْتلعقالء مَضسرية ا

ويف نفس الوقت عدم إغفال احتمال كذبه. وهذه الطمأنينة إىل صدق اخلرب الواحد 

ة )كاملستحبات واملكروهات(. ففي األمور اّماهلاملوثوق حتصل فقط يف األمور غري 

سرية العقالء على حصول الطمأنينة لروايات ال  ْتاخلطرية )كاحلالل واحلرام( مَض

 بعبارٍةوق بالقطع واليقني العريف. ن اإلطمئنان إليها يتحقَّإأي  ،حيتمل كذبها بتاتًا

يف  امة، لكْناهلطمئنان إىل خرب الواحد املوثوق يف األمور غري ق االقد يتحقَّ :أخرى

لدى العقالء. ثّم إن حلياة املوثوق ق االطمئنان إىل خرب الواحد األمور اخلطرية ال يتحقَّ

التعبري عن األولوية األوىل  األولوية يف سّلم األمور اخلطرية. وقد مّت اإلنسان لدى العقالء

يف  :هي وعن الثانية بالعرض والشرف. فاألمور اخلطرية العقالئية يقينًا ،باحلياة والدم

 ×د أمري املؤمننيويف املرتبة الثانية عرضه وشرفه. وقد أيَّ ؛املرتبة األوىل حياة اإلنسان
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 . وبديهيٌّ«إّياك والدماء»: &يف كتابه إىل مالك األشرت ،هذا التصنيف العقالني بقوله

على  ما يثبت صدوره عن الشارع مهمٌّ أننا إذا نظرنا من زاوية احلكم الشرعي فكّل

 السواء. 

رواية )ومجيعها أخبار  15أصول الكايف من كتاب  «باب املرتّد»ـ ورد يف 4

. 18اعتربنا الغلّو من مصاديق االرتداد تصبح هذه الروايات  . وإْنخحاد( يف حكم املرتّد

 رواية ورد القتل حكمًا 15أي يف  ،رواية حكم القتل 18يف ثالث روايات من  ْدِرومل َي

لشيعة( يف سند هذه ثني السي )من كبار احملّداجملث . وقد قال احملّدعلى املرتّد

 8و 5، )األحاديث ( جمهولٌة14و 13و 3، )األحاديث ( مرسٌل7: )احلديث (115)الروايات

على الرأي املشهور، )األحاديث  ( ضعيفٌة17و 16و 15و 6و 2، )األحاديث ( ضعيفٌة23و

( 12و 10 احلديثانكالصحيح، و) ( حسٌن1 ، و)احلديث( حسنٌة21و 20و 18و 3

. وجيد ( صحيحٌة19و 11و 1كالصحيح، و)األحاديث  ٌق( موث22َّ ، و)احلديثثَّقانمو

أن ، «صحيح الكايف»يف كتاب  ،ثي القرن(بهبودي )أكرب حمدِّالاألستاذ حممد باقر 

، والروايات األخرى ضعيفة صحيحة فقط من بني هذه الروايات 13و 4و 1الروايات 

 السند وواهنة. 

املشهورين ثالث روايات فقط صحيحة السند، ثني إذن بناء على رأي هذين احملّد

 ،وال شرعية ،ية عقلية( ال حّجأخبار خحاد منافية للقرخن. و)أساسًا وهذه الثالث أيضًا

ىل. فال ميكن االعتماد على هذه األحاديث من ْوة من باب َأخلرب الواحد يف األمور املهّم

و... يف كتابي  ل املرتّد. ثّم إن جمموع هذه الروايات يف وجوب قتحيث السند أيضًا

اللذين حيتويان كافة الروايات الفقهية يف الكتب  ،عة ومستدرك الوسائليوسائل الش

رواية. إن جمموع الروايات  21الن املرجع الروائي يف األحباث الفقهية، األربعة، ويشكِّ

نا ْفروايات، وإذا أَض 6يف أقصى احلاالت ال تتجاوز  الصحيحة يف وجوب قتل املرتّد

ف، وقد َلأخبار خحاد معتربة لدى فقهاء السَّ 8قة واملعتربة ستصبح يف النهاية إليها املوّث

 !بعشر روايات؟ هذا الذي يّدعي التواتر يف أمٍر فقيٍه ورد نصفها يف الكايف فقط. فأيُّ

ق القطع حيقِّ ل تواترًاوكيف ميكن لألخبار املرسلة واجملهولة والضعيفة أن تشكِّ

 ،ف من الرواياتعلى عشرين ونيِّ بناًء ،ولو التواتر املعنوي، إن اّدعاء التواتر !واليقني؟
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غري  ،اسيل الدعائم، وجماهيل اجلعفرياتوهي من باب مر ،اليت ثلثاها ضعيف

و أقة )ىل مثانية أخبار خحاد صحيحة وموثَّإ استنادًا ق القطع بصدق أمٍرفتحقُّ صحيح،

 . (116)ال توجب القطع وعقاًل مطلقًا، وعادًة رواية( مرفوٌض 21حتى 

 

  ــــــ ص البحثملّخ

ة ال شرعية هلا يف األحاديث، وكاّف ثبت أن العقوبات املذكورة للمرتّد

األحاديث اليت ذكرت هذه العقوبات أخبار خحاد مرسلة وضعيفة وواهنة، وال ميكن 

 األخذ بها.

 

 

الهوامش
                                                      

﴿

﴾
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«»



 

 

 أضرار التفسري الباطين

 العاّلمة الطباطبائي  عند

 

 ورپد. حسين خاك

 أ. طّيبة أكران

 

  ــــــ املقّدمة

ميكن اإلشارة إىل أسلوب التفسري الباطين بأمساء وعناوين، مثل: التلميحي،  

، وقد رافق هذا األسلوب ـ باستمرار ـ الكثري من ...احلدسي، الرمزي، الصويف

 املوافقني واملخالفني. 

جمموعة من املفّسرين مل تقبل تفسري القرخن بعيدًا عن هذا األسلوب؛ وجمموعة 

 . (1)لطريق تفسريًا للقرخن مطلقًاأخرى مل تعترب هذا ا

هو  ،إّن الذي يوجب إجياد اختالف يف وجهات النظر، واختالف الرؤى واملواقف

 تنّوع األبعاد ووسعة التفسري الباطين واختالف استنتاجاته، ومن مجلتها: 

 

  ــــــ ـ وجهة نظر الباطنية والصوفية )الروحانّيات املتطّرفة(1

هذه اجملموعة تعتقد أّنه مع احلصول والوصول إىل الباطن فليس هناك ضرورة  

 . (2)تركوا ظاهر القرخن والشريعة عاّم وبوجٍه .للعمل بالظاهر

 استفاد الصوفية من طريقني لألسلوب الباطين: 

 سي )اإلفاضي(. ْدأـ أسلوب التفسري التلميحي احَل
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 . (3)تفسري القرخنب ـ أسلوب التفسري التلميحي النظري يف 

وقد قوبلت هذه الفرقة ـ يعين الصوفية ـ من أّول زمن ظهورها يف زمن اإلمام 

 . (4)ل علماء اإلسالمَبومن ِق ،×لهَببالرفض واإلنكار واإلبعاد من ِق ×الصادق

 

  ــــــ فة(ـ الشكلّيون )الشكلّية املتطر2ِّ

وقد  .فةالروحانية املتطرِّفة يف مقابل تشّكلت من الصوفية الشكلّية املتطرِّ 

من  واعتربا أّن كّل شكٍل ،أقدم القاضي عبد اجلبار وابن اجلوزي بالرّد على الباطنية

 . (5)ٌمأشكال تأويل الظواهر بالبواطن ُجْر

 

  ــــــ )اجلمع بني الظاهر والباطن للقرآن( ^ـ وجهة نظر أهل البيت3

 . (6)هي طريقة اجلمع بني ظاهر وباطن القرخن الكريم ^إّن طريقة أهل البيت 

: )ال يتحقق اإلميان بالظاهر والباطن إاّل بالقبول والعمل ×قال اإلمام الصادق

 . (7)على طبق الظاهر(

وغري قابلة  ،على أساس املبنى العقلي بناًء وبذلك فإّن ظواهر القرخن تعترب حّجًة

 لإلنكار. 

على أساس أدّلة )القرخن، السّنة، العقل،  لقرخن قائٌموإّن إثبات وجود البطون ل

 رين(. العقالء، وإمجاع املفسِّ

 وعلى هذا فطريقة اجلمع بني ظاهر القرخن وباطنه ـ وكونهما معًا على حنٍو

 . (8)ـ من أصّح وجهات النظر طولّي

 ال أسلوب ،جتلٍّ فالعاّلمة الطباطبائي يعترب أّن تنزيل القرخن الكريم أسلوُب

لتفسري للذا فهو يعترب أّن معارفه طولية، فيعطي األصالة يف أثناء التفسري  .جتاٍف

بالظاهر، وال يعترب األصالة للباطن بتاتًا حتى يتّم احلمل عليه، بل مع احلفاظ على 

 . (9)حّجية ظاهر اآلية يتوّصل إىل باطن اآلية من خالله

لتفاسري الباطنية مل يقبلوا بعض ارين الذين العاّلمة الطباطبائي هو أحد املفسِّ 

 ورّدها، ولكّنه قد اهتّم بالنظرية التلفيقية يف تفسري اآليات.  ،املوجودة
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لذا فنحن يف هذه املقالة أوردنا حتليل ونقد التفاسري الباطنية من وجهة نظر 

ر باطين ـ من خالل : ماذا سيواجه مفسِّالتاليوحبسب املضمون  ،العاّلمة الطباطبائي

من األسئلة  ،رؤية العاّلمة الطباطبائي ـ يف تفسريه للقرخن الكريم من األضرار؟ و...

 مقالتنا. عرض ح من خالل اليت ستوضَّ

مفيد بدوره يف فتح  له أثٌر وال خيفى على حضرات القّراء األعّزاء أّن كّل تفسرٍي

 لكّن ،ين ليس بعيدًا عن هذه اخلدمةوالتفسري الباط .اآلفاق الواسعة لآليات القرخنية

اهتمام بعض املفّسرين أكثر من الالزم بهذا النوع من التفسري أّدى إىل بروز ثغرات 

 وهذا ما سيتّم بيانه يف طّيات مقالتنا.  .وأضرار جّدية يف جمال التفسري

 

 ــــــ تارخيية نبذٌة

وإّن أوائل مناذج روايات  .ملقد مّت طرح مسألة البطن يف جمال القرخن منذ الِقَد 

ثّم بعدها  .وقد نقلها لنا أهل الشيعة وأهل السّنة .البطن وجدناها يف األحاديث النبوية

منهم: الكليين، وعة يف كلمات الصحابة والتابعني، موسَّ جاءت هذه املسألة وبصورٍة

 . (10)اجمللسيوالطربي، و

للقرخن فمن مجلتهم:  رون الشيعة الذين أّكدوا مسألة البطنوأّما املفسِّ 

، رون وأصحاب الرأي يف علوم القرخن، أمثال: البحرانياملفسِّو ؛(11)العّياشي يف تفسريه

 . (12)الطباطبائي ،مكارم الشريازي ،الشيخ الطوسي ،جمتهد شبسرتي

 

  ــــــ تشخيص أضرار التفسري الباطين

عه بنقاط مثبتة مع امتُّ ،كغريه من أساليب التفسري األخرى ،الباطين التفسرُي 

سيق إىل خممصة اإلفراط  ،من اآلفاق اجلديدة يف فهم القرخن وفتحه لكثرٍي ،فيه

 .والتفريط، وكثريًا ما لقي أضرارًا يف فهم وتفسري اآليات املباركة

 وميكن تصنيف هذه األضرار إىل ثالث فئات، هي: 

 

  ــــــ ـ األضرار األساسية1 

هذه األضرار ينصّب عملها على نقاط الضعف والنواقص املوجودة يف هذا  
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عدم وجود  ؛النطاق، واليت ميكن مشاهدتها يف املوارد التالية: نفي األحكام الشرعية

التلّقي  ؛التأويل الذي خيدم األصول الفكرية واملعتقدات اإلمساعيلية ؛الضابطة

دية الفهم واملشاكل بول تعدُّق؛ ومشاكل معرفة اللغةالتجرييب من الوحي 

 . (13)اجلنوح عن العقل يف املبادئ أو األسس التفسريية ؛قيةيطياهلرمون

وعلى أساس تلفيق  ،قد كان للعاّلمة نظرة نقدية يف بعض هذه املواردو

وقد أشار إىل تفسري بعضها، وسيتّم  .النظريات الباطنية على خيات القرخن الكريم

 شاء اهلل تعاىل.  حبث مناذج من اآليات إْن

 

  ــــــ أـ إنكار ظاهر القرآن الكريم

لقد وصلت إلينا تقارير من بعض الفرق اإلمساعيلية ـ أمثال: القرامطة،  

النزارية، الغياثية، واخلالصية أيضًا ـ عن اإلباحية والتفاهية واإلهمال للظواهر 

 . (14)الدينية

هذه املسألة يدّل عليه احلديث: )إّن العاّلمة بأّن التفكري والتدّبر يف ويعتقد 

وعلى هذا فإّن للقرخن الكريم  .، إىل سبعة أبطن(للقرخن ظهرًا وبطنًا، ولبطنه بطٌن

نك املعنيني مرادان يف يباإلضافة إىل أّن ذ .يف الكالم ظاهرًا وباطنًا، وكالهما مراٌد

ينفي إرادة نقول: ليس إرادة ظاهر اللفظ  ال يف عرضهما، وكمثاٍل ،طول بعضهما

 . (15)باطنه، وليس إرادة باطن اللفظ يزاحم إرادة ظاهره

إىل  ومضافًا ،(24)عبس:  ﴾ْنَساُن ِإَلى َطَعاِمِهَفْلَيْنُظِر اإِل﴿ :يف خية هعلمًا أّن

الروايات املراد من )الطعام( يف اآلية، أوضحت  ،التأكيد على املعنى الظاهري لآلية

فاإلنسان جيب عليه أن يرى الذي اكتسبه من أين  .ملعريفوأّنه املأخذ واملرجع العلمي وا

 إىل ما هو أعمق من معنى اآلية.  وهذا املعنى ناظٌر ؟أخذه

أّن اإلحاطة جبميع  ،أخرى ومّرًة ،ن يف كالمهوالعاّلمة الطباطبائي يبيِّ 

للنادر من ر إاّل املباحث واملطالب القرخنية ورموزه وأسراره العديدة ال تتأّتى وال تتيسَّ

 . (16)رون فيهاويتفكَّ ،الذين يتدّبرون يف املعارف والعلوم الدينية ،الناس
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  ــــــ ب ـ عدم وجود الضابطة

عميقة وكامنة من مرادات ومقاصد اآليات اإلهلية اليت  التأويل والبطن هّوٌة 

رة إاّل يسَّلديها نسبة من املعنى املعريف مع اآليات؛ والتوّصل إىل هذه املعاني ال تكون م

لوا إىل ذلك من روايات ألصحاب الرؤى الناصعة اخلالصة واإلهلية، نظري الذين توصَّ

 . (17)يف نطاق الباطن ^أهل البيت

 سواء كانوا دعاًة ،يف قضية الباطنية أو املوضوع الباطين ال حيّق ألحٍد لكْن

، وماهية هذين وصّيالدخول يف نطاق التأويل والباطن، إاّل اإلمام وال أو ال،ومأذونني 

 الشخصيتني كانت من األسرار اخلفية. 

جياد املهرب من اآليات املوجبة يف إفيعرض لنا من خالل هذه التفاسري قاعدة 

 . (18)ن لتلك التفاسريْهث بالَوبعض األحيان إىل جنبة التلوُّ

 بأهلها أيضًا.  أّما وجوه ـ جوانب ـ ما وراء العقل املوجودة فهي خمتّصٌة 

 ،د الداللي املعريفْعاجلوانب يف الُب أحدمن  ،والتأويل والبطن ميكن أن حيسبا

ّن التفسري حقيقة عينية إفمن وجهة نظر العاّلمة  .ومّما وراء العقل ،فْرمّما وراء الُع

يف اللوح احملفوظ، وهذه احلقيقة  ٌةموجود ،موضوعية وخارجية، وما وراء اللفظ

املفاهيم  :املتشابهة؛ وهي يف األساس مل تكن من قبيليف اآليات احملكمة و موجودٌة

 ،حلادثة وعّلٍة ما وبيان معرفٍة لتكون موجبة لتشريع حكٍم ،املشتّقة من األلفاظ

إىل هذا  يف سورة الكهف، فهي ناظرٌة ’لرؤيا، كما يف قّصة موسى واخلضر وتعبرٍي

كانت أوسع  ×الوجه ـ أي ما وراء العقل ـ من املعنى، فإّن تفسري أعمال اخلضر

فتح أبواب التفسريات  ×، طبعًا اخلضر×موسى :مثل من إدراك عقل نيبٍّ ىوأعل

 . (19)ووّضحها له ،×الثالثة بنفسه أمام موسى

بطن القرخن،  وثيق مع فمنذ أن كان هذا املعنى ـ يعين تفسري القرخن ـ له ارتباٌط

والذي يظهر شعاع من احلقائق الكامنة، فالبطن وتفسري  ،ّن البطن منشأ الظهرإو

 ل ظاهر القرخن، باعتبار أّن ظواهر األلفاظ والعبارات نشأت منه. القرخن حقيقة تشكِّ

إرجاع كّل شيء إىل شكله الواقعي وعنوانه  هوآليات االعاّلمة أّن تفسري يرى 

 . (20)على ذلك، وهو: رجوع الضرب إىل التأديب ثاٍلوقد جاء مب. األصلي
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عن متناول  بهذه األوجه من القرخن، وهي بعيدٌة ^وخيتّص أهل البيت 

 . (21)اآلخرين

من األحناء ـ  وحنٍو ـ وبكّل شكٍل ر وحكيم خدمي قصريٌةّن يد كّل مفكِّإو

 عن الوصول إىل وجه وسعة اآلية. 

ال تصدر إاّل من األشخاص الذين يكونون على ّن حتليل تلك الوجوه أو البطون إو

 . (22)دائم مع حقيقة القرخن ارتباٍط

 

  ــــــ ج ـ اجلنوح من العقل يف املباني التفسريية

إّن الصوفيني ال يقّدرون الفكر والتفّكر اإلنساني إاّل قلياًل، ودائمًا ما  

 يظهرون ضعف وهشاشة الفكر يف مقابل احلقائق والواقعّيات، ويفخرون بذلك. 

من سورة خل عمران: ال تربط قلبك بالعقل،  31يف تفسري اآلية  ،يقول ميبدي

كما أّنه ليس طريقًا حّتى  ،له العنانفإّن العقل حاٍم، وليس العقل معربًا حّتى تطلق 

 تقف بوجهه. 

 . (23)ويضيف: كّل ما تريد أن تطلب فال تطلب من العقل، واطلب من النبّوة

 افهناك موارد يكون العقل فيه ؛بينما يرى العاّلمة خالف ما يراه ميبدي 

وضح ـ أنصع وأ مفّسرًا ومبّينًا، ومن خالل االّتكاء على العقل ميكن أن ندفع بشكٍل

 على أساس توسعة األدّلة املذكورة ـ بتوسيع املعنى. 

 ال َواهلَلاْعُبُدوا َو﴿يف تهميشه على اآلية الشريفة:  ،&ويرى العاّلمة الطباطبائي 

 قابلة للتوسيع.  ( أّنها خيٌة36)النساء:  ﴾ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيئًا

تبّين من هذه اآلية ويكتب حول الطبقات الباطنية هلا: من املالحظ أّنه قد 

 ب هذه املعاني: الشريفة أّن ما يفهم منها هو ترتُّ

 ـ نفي عبادة األصنام. 1

 ـ نفي عبادة اآلخرين. 2

 ـ نفي عبادة ما يشاءه اإلنسان ويرغب فيه. 3

 ـ عدم الغفلة عن ذكر اهلل سبحانه وتعاىل. 4
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 ونلتفت إىل غريه.  ،وعال يعين جيب أن ال نغفل عن اهلل جلَّ

 . (24)ذلك على أساس هذه النظرية ميكن للعقل أن يكون حاّلاًل للمشاكلل

 

  ــــــ ـ األضرار األسلوبية2

لفهم الكالم اإلهلي، فإّن عدم  إّن مراعاة األصول والقواعد التفسريية الزمٌة 

 خلون أضرارًا يف تفاسريهم. االعتناء بذلك الشاهد هو ما جعل العرفاء والباطنيني ُيْد

عدم  ؛األضرار حنو: عدم وجود الضابطة يف معرفة معاني الكلماتوهذه 

ماد على الكشف تاالع ؛أصل إرجاع املتشابهات يف التعاليم إىل احملكمات ةمراعا

إىل الروايات يف  االستناد بال ضابطٍة ؛والشهود غري املصون عن اخلطأ يف التفسري

  .االستفادة من الرأي يف التفسري الباطين ؛التفسري

 من اآليات من وجهة نظر العاّلمة.  على معاجلة عدٍد تاليًاوسنقدم 

 

 ــــــ أـ عدم وجود ضابطة يف معرفة معنى الكلمات

ّن اإلنسان هو أو ،هذا الفكر اخلاطئ اّتسق وتشّكل عند بعض الصوفية 

ال يرى فيه سوى اهلل، وال يوجد لديه  يستطيع أن يصل يف السري والسلوك إىل مكاٍن

 كاليف مقابل تعاليم األنبياء. أّي ت

خاطئ إىل القرخن  أراد ابن العربي أن ينسب هذه الفكرة اخلاطئة وبأسلوٍب

 .يًا عن السياقمستندًا إىل املعاني اللغوية لكلمات القرخن الكريم، ومتخلِّ ،الكريم

فيمكن أن يكون ، (25)وهذا املعنى الباطين ال يستطيع أن يوصل احلقيقة

أن تؤّدي الدور األساس  ،بعض املعارف احملورية :أمثال ،القرخنلبعض مفردات 

 واحملوري. 

عن  مثل: )النيب، الرسول، الصراط، السبل( نائبٌة ،من املفردات ةفكّل واحد

ي اليت تنبع من خاّصة يف عامل القرخن، وهـ ساسية للقرخن، وهلا مكانٌةاملفاهيم األ

 والتوحيد(. مثل: )اهلل،  ،أساسيًة املفاهيـم األكثر

 ،من بني املفاهيم احملورية للقرخن قد كان االرتباط الداللي اخلاّصل



 

 

هـ 1439م ـ  2018ـ السنة الثالثة عشرة ــ العدد التاسع واألربعون ــ شتاء نصوص معاصرة ـ  

 

 . (26)والكلمات النائبة عنها أصبحت مطمح رؤية بعض اللغوّيني

: ميكن تسليط الضوء على هذا االرتباط الداللي العميق والراسخ يف وكمثاٍل

يف  األكثر استعمااًلتفسري امليزان عند دراسة املعنى املعريف ملفهوم كلمة )الصراط( 

 القرخن. 

ومن خالل ما عّده القرخن من  ،فالعاّلمة الطباطبائي ـ وبالنسبة هلذه الكلمة

من جهٍة مع  : هذه الكلمة هلا ارتباٌطكما يلي حبثهر لنا اخلصائص هلذه العبارة ـ صوَّ

من أهّم حماور املفهوم ـ ب اعتقاده َسحَبـ اليت هي ، املفهوم األساس لكلمة )التوحيد(

 . (27)القرخني

وكذلك )السبل إىل اهلل  ،وثيق مع مفهوم اهلداية ومن جهٍة أخرى هلا ارتباٌط

 تعاىل(. 

مثل:  ،الكلمات تكون بإزاء تلك الكلماتّن هناك جمموعة من إاعتقاده يف و

فتلك الكلمات  .وهي ليست ببعيدة عن ذلك االرتباط ،)الشرك، الكفر، الضاللة(

 ملعنى الصراط املستقيم.  يف عامل القرخن أضداٌد

لذا ألجل الفهم الدقيق ملفهوم )الصراط املستقيم( جيب االهتمام وفهم تلك 

 جّيد.  الكلمات بشكٍل

من خالل املقارنة بني )الصراط( و)السبل إىل اهلل( ـ  ،مةفيستنتج العاّل

دة ـ أّن نسبة )الصراط( إىل )السبل إىل اهلل( تكون مثل نسبة وباالستناد إىل خياٍت متعدِّ

 الروح إىل الوطن. 

)الصراط املستقيم( هو تبلور نفس الفيض ـ يعين )اهلداية( اخلالصة والناصعة  فـ

ب استعداد َسإنسان مؤمن يكتسب منها حَب تبارك وتعاىل، وكلُّـ النازل من ِقَبل اهلل 

 نفسه. 

من سورة  17وأشار إىل عني هذه احلقيقة من خالل حتليله التمثيلي لآلية 

 . (28)الرعد

 

 ــــــ ب ـ االستفادة من الرأي يف التفسري الباطين

اسعة نسبيًا ية يف تفسري الباطنية وجود عالقة ورابطة وثيقة وومن األضرار اجلّد 
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 بني املباني واالفرتاضات الفلسفية ووجهات النظر الدينية والتفسريية عندهم. 

للنقد واملناقشة، فهي غري  ّن املعتقدات اإلمساعيلية يف مجيع مواردها قابلٌةإ

 ّد من التفسري بالرأي. َعمطابقة للتعاليم الدينية القرخنية، وُت

ْسَماُء َلُه اأَل﴿جبميع صفات الكمال ـ  صٌفيقول القرخن الكريم: ـ إّن اهلل متَّ

 (. 60)النحل:  ﴾ْعَلىهلِل اْلَمَثُل اأَل﴿و ،(24)احلشر:  ﴾اْلُحْسَنى

العاّلمة الطباطبائي ال يعترب ـ نظرًا ملناشئ ظهور هذه الوجوه املعرفية اخلاطئة ـ و

اهلل إاّل إذا اعتمد على أسس وأصول صحيحة لفهم كالم  ،التفسري بالرأي شيئًا

 منهجية.  بصورٍة

 عبارٌة |ويكتب يف هذا الصدد: إّن التفسري بالرأي الذي نهى عنه رسول اهلل

عن الطريقة واألسلوب الذي يريدون من خالله كشف رموز القرخن وخفاياه، يعين 

 ال املكشوف.  ،النهي عن طريقة الكشف

وا كالم اهلل قال يف هذا النهي: )يريدون أن يفهم |بعبارٍة أخرى: إّن النيبو

 كما يفهمون كالم غريه(. 

 لكن هناك روايٌة ،بالرغم من أّن فهم هذا القسم ميكن أن يكون صحيحًا

ر : )إّن الشخص إذا فسَّ×ثانية شاهدة على هذا البحث وهذا املطلب، وفيها يقول

 ه صحيحًا، فقد أخطأ أيضًا(. القرخن برأيه، وخرج رأُي

 . (29)رون فيه كالم اخللقباألسلوب الذي تفسِّروا كالم اهلل يعين ال تفسِّ

بالرأي وإرادة الوجوه املعرفية غري الصائبة وغري  فبناًء على رأي العاّلمة التفسرُي 

ه ونتيجته عدم تطبيق أساسّيات الطرق والقواعد التفسريية الصحيحة من اآليات سبُب

 الصحيحة. 

د يف نطاق التفسري وميكن أن يكون عدم تطبيق أساسّيات الطرق والقواع

 جهاًل أو عماًل مغرضًا منحازًا أيضًا. 

يف قسم املغرض  لكْن ؛ففي قسم اجلهل يعين تطبيق املباني من غري علم

 . (30)واملنحاز يعين عدم التطبيق التطبيق مع وجود العلم

بقوانني وقواعد فهم املراد اإلهلي يف القرخن  لشخص علٌملففي اجلهل لو كان 
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 يضّحي باملراد اإلهلي ألجل أغراضه الدنيوية والنفسية.  وال ،لعمل به

فات وخراء بعض املفّسرين وميكنك أن تشاهد بعض النماذج لذلك يف مؤلَّ

 والكّتاب. 

َقاَلْت َيا َأيَُّها امَلأُل ِإنِّي ُأْلِقَي ﴿ :مثاله: ما أورده العاّلمة الطباطبائي يف تذييله لآلية

: نقلت معاني ﴾ِإنَُّه ِمْن ُسَلْيَماَن َوِإنَُّه ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيِم *ِإَليَّ ِكَتاٌب َكِريٌم 

)كريم(، ومجيعها من مقولة  وتفسريات متعّددة ومتنّوعة يف سبب تسمية )كتاب( بـ

 ّد من الوجوه املعرفية غري الصحيحة. َعالتفسري بالرأي، وُت

ويكتب يف هذا  .ساس هلاأيرى مساحته أّن الوجوه املذكورة ونظائرها ال و

فإظهار هذه  .التفسري بالرأي :د يعلم أّن هذه الوجوه من قبيلاجملال: إّن القارئ اجليِّ

اخلطأ، ال يف الوجوه غري الصحيحة من جهة كونهم يبحثون عن احلّق؛ لكّنهم وقعوا 

 . (31)ا عنه عامدينثّم أعرضو ،أّنهم وصلوا إىل احلّق

 

 ــــــ ـ األضرار النهائية3

ّن إو .إّن أضرارًا وخثارًا سلبية وجدت بسبب التّيار الصويف العرفاني والباطين 

التسامح العقائدي يف مسألة انتشار  ؛أهّم هذه األضرار تكون شاملة لـ: فكرة اجلرب

 ؛ماهية املؤّلفات التفسرييةتغّير  ؛التسامح العملي يف مراعاة األحكام الشرعية؛ األديان

 ثار االجتماعية السّيئة. آلا

وسنستعرض يف هذا القسم حتليل مناذج من هذه األضرار على أساس املصاديق 

 على رؤية العاّلمة الطباطبائي.  ، بناًءاملتقّدمة

 

 ــــــ أـ اجلربية وفكرة اجلرب

ر، والذي ْبإّن إحدى تبعات التفسريات الصوفية هو شيوع وانتشار االعتقاد باجَل 

 ،صار سببًا لألضرار االعتقادية واالجتماعية، وساق املسلمني إىل التسامح االجتماعي

حّتى وصلت بهم إىل حّد اخلنوع واخلضوع وعدم االعرتاض، وصار هذا العمل سببًا 

 . (32)لفساد اجملتمع
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ومثل، ويشري إىل حقيقة  فة كانوا بصدد إظهار أّن القرخن هو رمٌزإّن املتصّو

ّن مراده صرف احلقيقة الثانية، فهم إأخرى، وأّن مراد اهلل ليس هو ظاهر القرخن، بل 

 حدون بالعقيدة مع الغالة. متَّ

لون مجيع ظاهر تعتقد الصوفية أّن باطن القرخن كالنفس اآلدمية، لذا فهم يؤوِّ

 بالنفس وحاالتها.  ألفاظ القرخن

ومن املوارد اليت عّدها  .بهم فة يعتربون أّن فهم باطن القرخن خاصٌّوبعض املتصوِّ

 : ما يلياملتصّوفة من باطن القرخن 

 ﴾َمْن َحْوَلَها...مَّ اْلُقَرى َوِلُتْنِذَر ُأَو﴿ :قال سهل التسرتي )الشوشرتي( حول خية

ة املكّرمة، واملقصود الباطين هلا: القرى( مّك)أّم  (: التفسري الظاهري لـ92)األنعام: 

ال اآلية هو حتذير الناس من أن  حوهلا(: اجلوارح واألعضاء؛ ومراُد )َمْن القلب؛ واملراد لـ

 . (33)أعضاء أبدانهم عن املعاصي واملنكراتوحيفظوا قلوبهم 

حاصل وجهة نظر العاّلمة الطباطبائي يف خصوص ظاهر القرخن وباطنه هو و

 كّلية ، وكّل معرفٍةعن معرفٍة كّلية لي: إّن كّل تعبري لفظي قرخني ناجٌمكما ي

ّن إصل القرخن يف اللوح احملفوظ، وأإىل أن تصل إىل  ،برزت من معرفة كّلية أمشل

 مجيع املعارف القرخنية مصدرها اللوح احملفوظ. 

قرخن، لذلك فالقرخن هو ذلك املعنى الذي يقع يف مراتب معاني القرخن وبطون ال

 . (34)وهو مجيع املعاني اليت تقع يف طول ذلك املعنى

( نهى اهلل سبحانه 30)احلّج:  ﴾ْوَثاِنَفاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمَن اأَل﴿ :: يف اآليةمثاًل

ّن عبادة غري اهلل عبادة أي إ ،وهذا النهي مثاٌل لنهٍي أوسع .وتعاىل عن عبادة األصنام

: األصنام، وكذا النهي عن عبادة غريها، مثل عبادةعن فهي تشمل النهي  ،مشولية

 . (35)باع شهواتهاباتِّ ،عبادة الشيطان، بل وحّتى النهي عن عبادة النفس

أخرى، وهي: يقول املتعال:  العاّلمة الطباطبائي هذا املثال بعبارٍةوقد فّسر  

الم هو النهي عن الك ظاهُر .(36)النساء:  ﴾ ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيئًاالاْعُبُدوا اهلَل َوَو﴿

 .(30)احلّج:  ﴾ْوَثاِنَفاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمَن اأَل﴿العبادة العادية لألصنام، كما يقول: 

م أّن العّلة من منع عبادة األصنام هو لكون اخلضوع َلمع التأّمل والدراسة ُيْع لكْن
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ه عن إطاعة شأُن ر عزَّواخلشوع لغري اهلل تعاىل، وهذا ال خيتّص بعبادة األصنام، بل عبَّ

شَّْيَطاَن إنَُّه َتْعُبُدوا ال َأَلْم َأْعَهْد إَليُكْم َيا َبِني خَدَم أْن اَل﴿الشيطان بالعبادة، حيث قال: 

 . (36)(60)يس:  ﴾ُمِبنٌي َلُكْم َعُدوٌّ

 

  ــــــ ب ـ اآلثار االجتماعية السّيئة

 إحدىعية هو التفاسري العرفانية من البحوث السياسية واالجتما خلّوإّن 

لون اآليات اخلاّصة اليت خاضت يف هذا هم يؤوِّ، واألرضيات اجلارحة يف تلك التفاسري

 ث عن القضايا املعنوية واألخروية. ث عنها أصاًل، أو اليت تتحدَّاجملال، أو اليت مل تتحدَّ

ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ْخِرَجْت مٍَّة ُأُكْنُتْم َخْيَر ُأ﴿ :ملا ذكرنا: يف تفسري اآلية كنموذٍجو

َلَكاَن َخْيرًا َلُهْم  َلْو خَمَن َأْهُل اْلِكَتاِبُتْؤِمُنوَن ِباهلِل َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوِباْلَمْعُروِف َو

بالتأويل  إّن روزبهان قائٌل( 110)خل عمران:  ﴾اْلَفاِسُقوَن َأْكَثُرُهُمَن َوِمُنواْلُمْؤ ِمْنُهُم

 :ر البحوث االجتماعية سوى ُعرفاء القرون األخرية، أمثال، ومل يقدِّافيزيقي فقطامليت

، فقد أحدث أكرب &على رأسهم اإلمام اخلميين، و&العاّلمة السّيد الطباطبائي

ّن إ، بل وبني السياسة منافاةالعرفان ليس بني  كشف أّنهالتغيريات يف جمتمعه، و

 . (37)ناقص ومنّوم واحلكومة عرفاٌنالعرفان الذي ال يعتين بالناس واجملتمع 

على أّن املراد من كلمة  ه للمؤمنني، وهذه قرينٌةفاخلطاب يف هذه اآلية متوّج

عن الزمان  أّن الفعل )كنتم( يف خصوص هذه اآلية منسلٌخ ومبا)الناس( عموم البشر، 

هكذا  فرييد أن يقول: أنتم ،أّنه غري منسلخ عنه ـ واهلل العاملـ كما قيل، والظاهر 

كما تطلق على الفرد، لذا فهذه األّمة اليت  ،أّمة، وكلمة )أّمة( تطلق على اجلماعة

 تقصده.  مبعنى اجلماعة أو الفرد هلا هدٌف

 :وذكر )اإلميان باهلل( بعد ذكر )األمر باملعروف والنهي عن املنكر( من قبيل

 ذكر األصل بعد الفرع.  :ذكر الكّل بعد اجلزء، أو من قبيل

الذين خمنوا يف بداية  ،ة املباركة امدح حال املؤمنني يف صدر اإلسالمفاآلي

 ظهور اإلسالم ويف أّول البعثة. 

رين يف هذا اجملال: من املعلوم أّن انبساط هذا التشريف على قال بعض املفسِّ
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األمر باملعروف  والقيام حبّق ،صفني حبقيقة اإلميانمتَّ بعضهممجيع األّمة؛ لكون 

 . (38)والنهي عن املنكر

 

  ــــــ النتيجة

 ل على: من جمموع ما قيل نتحصَّ 

وأهل  |إّن التفسري الباطين لو كان باملعنى الذي ورد يف روايات النيّب 

 األدّلة العقلية والنقلية. بدًا سيكون مؤّيومنّظم ومنهجي ومعترب فهو  ^البيت

استتبعته  ،كبقية األساليب األخرى ،األسلوبف له أّن هذا مّما يؤَس لكْنو

ور إفراطية وتفريطية؛ ألّنه إذا كان التفسري الباطين يقوم بإظهار الرموز واألسرار مأ

فال اعتبار له؛  ،فات الباطنيني والصوفينييف مؤلَّ ٌظكما هو مالَح ،الكامنة للقواعد

ساعني الستخراج مجيع البطون من  ،إفراطية متطّرفة لكونهم نظروا إليها بنظرٍة

 وهذا األمر يبعث على حتميل النظريات الباطنية على القرخن الكريم.  .خيات القرخن

العاّلمة  :هممنرين على نقد تلك التفاسري، ومن املفسِّ أقدم جمموعٌةوقد 

رين فقد أقدم مساحته على نقد وجهات نظر املفسِّ .بائي يف تفسريه امليزانطالطبا

طنيني املتطّرفة، وأبدى أّنه ميكن طرح اآلراء واملسائل الباطنية املستخرجة من البا

 تلفيقية.  اآليات من خالل رؤيٍة

ويعتقد أّنه ألجل إثبات مسألة باطنية من القرخن الكريم جيب أن ال ُتفرض 

 ،من التلفيق بني ظاهر اآليات مع باطنها ال ُبدَّوُتحّمل هذه الفكرة على القرخن، بل 

 وإبداء كّل ما يوافق القرخن. 

وحنن يف هذه املقالة اليت بني أيديكم أثرنا مناذج من تلك التفاسري من خالل  

 وجهة نظر العاّلمة.
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احلّد اجلديد بني العلم والدين: التجربة الدينية 

 (1)واألمر املتعاليوعلم األعصاب 
 قراءٌة يف كتاب جون هيك

 

 د. علي شهبازي
 مرقال هاشمترجمة: 

 

ال يزال موضوع العلم والدين والنسبة القائمة بينهما هو موضوع الساحة األكثر 

ملسألة اإلميان  إنوهو يف احلقيقة من أكثر املسائل تعقيدًا يف فلسفة الدين.  .تداواًل

رًا كبريًا هنا، وقد تطّورت هذه التساؤالت حتى وصل البحث دووالتكامل  (2)باخللق

املعتقدات اإلهلية والتجارب إىل علمي األعصاب واهلندسة الوراثية ونسبتهما إىل 

 واحلاالت العرفانية. 

وهنا بالتحديد مّت فتح جبهة مواجهة جديدة بني العلم والدين. وإن فسيفساء 

 ل أمام الناظر بشكٍليف مواجهة بعضهم تتمثَّرين املصطفني ع املفكِّاألفكار وتنّو

ل مشهدًا مرعبًا ومثريًا أخرى ميثِّ ومن جهٍة يثري الشغف والبهجة؛ فهو من جهٍة ؛بديع

عني. واليوم أصبح أمرًا مألوفًا أن يكون بالنسبة إىل املؤمنني واملتشرِّ ال سيَّماو ،للقلق

من علماء األحياء واخلاليا  ًازجيالنزاع يف املناظرات العلمية ـ الدينية م أطراُف

صني يف علم األعصاب، وعلماء الالهوت، وأصحاب األطروحات ات، واملتخصِّوالذّر

، والتجريبيني الذين حيملون هموم التجارب الدينية، العلمية يف الرتاث الديين اخلاّص

 وعلماء النفس من خمتلف املدارس واملذاهب، وفالسفة الدين. 

مألوفة نسبيًا يف اخلوض يف مسائل العلم والدين  عون بسابقٍةمتَّومن بني الذين يت
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يف فلسفة الدين )جون هيك(. وقد سعى ـ يف أحدث  هو الفيلسوف املعاصر املختّص

احلّد اجلديد بني العلم والدين: التجربة الدينية وعلم األعصاب » :له بعنوان إصداٍر

جديدة حول بعض املسائل املطروحة يف  م ـ إىل إلقاء نظرٍة2006، سنة «واألمر املتعالي

على ثالثة أقسام،  ،صفحة 228البالغ  ،فلسفة الدين املعاصرة. يشتمل هذا الكتاب

 .ومثانية عشر فصاًل

يتناول موضوعات من قبيل:  ،املشتمل على أربعة فصول ،ويف القسم األول

 .«جربة الدينيةماهية الت»، و«املعنوية والعرفان»، و«الدين بوصفه مؤسسة إنسانية»

ض إىل مسائل هي من املشتمل على ستة فصول، يتعرَّ ،ويف القسم الثاني

، واملثارة يف علم األعصاب والدراسات املتعلقة باملّخ جمالمعطيات العلم احلديث يف 

، «مسألة التماهي بني الذهن واملّخ»مواجهة األحباث الالهوتية، وهي مسائل من قبيل: 

 .وما إىل ذلك من املسائل ،«االختيار واإلرادة احلّرة»، و«السائدة النظريات الطبيعية»و

طرح املسائل املرتبطة  املشتمل على مثانية فصول، يتّم ،ويف القسم الثالث

احلياة بعد »، و«العامل املعاصر واملعنوية»دية، وموضوعات من قبيل: باملعرفة والتعّد

 . «املوت

 

 ــــــ بوصفه أمرًا معنويًاالدين بوصفه مؤسسة بشرية، والدين 

شار أحيانًا إىل حيث يتّم النظر إىل األديان، ُي ،ق بالدراسات الدينيةما يتعلَّ يف

 ثالث مراحل، وهي: 

 ـ مرحلة ما قبل العصر احملوري )ما قبل القرن التاسع أو الثامن قبل امليالد(. 1 

 يالد(. قبل امل 200إىل  800أو  900ـ مرحلة العصر احملوري )حوالي 2

 ـ مرحلة ما بعد العصر احملوري )منذ القرن الثاني قبل امليالد إىل يومنا هذا(. 3

حيث كان الدين البدائي  ،ل يف الواقع عصر األديان البدائيةواملرحلة األوىل امّث

 ،يهدف يف األكثر إىل احلفاظ على النظم السائد يف األشياء ،دينًا قبليًا ومناطقيًا

بيلة أو احلكومة. وقد كانت البشرية وعامل الكائنات احلية جزءًا وتنظيم حياة الق

ة، ، وكان اإلنسان البدائي يرى نفسه جزءًا من املنظومة االجتماعية احلّيمن كلٍّ
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 . وليس فردًا منفصاًل ومستقالًّ

ت يف الوجوه واملرحلة الثانية هي مرحلة تبلور اآلراء الروحية الكربى، حيث جتّل

املقّدسة اهلامة. وإىل هذه املرحلة تعود الديانات الكربى، من قبيل: والنصوص 

اهلندوسية، والبوذية، والزردشتية، واليهودية، والكونفوشيوسية، والطاوية. وأما 

َبْيَد  كانا ينتميان من الناحية التارخيية إىل املرحلة الثالثة، املسيحية واإلسالم فهما وإْن

الديين اإلبراهيمي، وعليه فإنهما يرتبطان باملرحلة  أن جذورهما تعود إىل الرتاث

اليت هناك الكثري من البحث يف  ،احملورية. وإذا جتاوزنا هذه التقسيمات التارخيية

أخرى: إن لكل دين  صحتها ومتانتها، ميكن النظر إىل الدين بلحاظني، أو بعبارٍة

كن تسمية الناحية اخلارجية والناحية الداخلية. ومي ؛ناحيتني، وهما: الناحية اخلارجية

 .«العرفان»أو  «املعنوية» :أوضح أو بعبارٍة ،بالدين التأسيسي، والناحية الداخلية باإلميان

خني للدين واملختصني بالعلوم اإلنسانية وعلم االجتماع من الذين وإن املؤّر

رجية إمنا يالحظون ويدرسون الناحية احملسوسة واخلا يدرسون الدين جامعيًا وعلميًا

يف أحباثه حول  ،من الدين، أي الدين التأسيسي. فقد أدرك )إميل دوركهايم(

أن الطوطم هو جتسيد  ،املواطنني األسرتاليني األصليني )األبريجن( ـ على سبيل املثال ـ

وهلا احلجية  ،إذ هي واقعية أكرب من األفراد ؛للقبيلة نفسها كما هو جتسيٌد ،اهلل

د على شكل من ذلك أن اهلل يف احلقيقة هو اجملتمع املتجسِّوالسلطة عليهم. واستنتج 

 .طوطم

مون حتليالتهم، ويستعملون تلك ويكمن خطأ دوركهايم وأمثاله يف أنهم يعمِّ

عن املرجعية  التحليالت يف بيان حقيقة الدين، ويستنتجون من ذلك أن الدين عبارٌة

ال الديين أن يستوعبها والقدرة الشاملة للمجتمع، وهي القدرة اليت ميكن للخي

األديان غري السماوية  بيانأن هذا االجتاه ال يستطيع َبْيَد  بوصفها جتسيدًا ملفهوم اإلله.

سو تلك يات اليت أثارها مؤسِّواهلندوسية، وال التحّد ،والفردية، من قبيل: البوذية

األديان واألديان التوحيدية أمام اجملتمع. إن هذه التعميمات املفرطة يف السذاجة هي يف 

. إن املنظرين (3)الواقع اخلصيصة البارزة جلميع النظريات املعرفية والنفسية التقليلية

خاّصة من الدين، ثم  صائبة بشأن ناحيٍة التقليليني يتوصلون يف بعض األحيان إىل رؤيٍة
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 لوا إىل اكتشاف ماهية وذات األديان. أنهم توصَّ رون خطًأوَّيتص

ومنذ العصر احملوري فصاعدًا بدأ التمايز التدرجيي بني الدين بوصفه مؤسسة 

 .وجمموعة من اآلداب واملناسك االجتماعية والناحية الداخلية أو التجريبية للدين

للدين وتوجيهه إىل  يرى )جون هيك( ضرورة نقل االهتمام من الناحية اخلارجية

 الناحية العرفانية، وأن نسعى من هذه الناحية إىل البحث عن أقسام التجربة الدينية. 

احلديث عن العرفان  ويف تراث الفلسفة التحليلية األمريكية ـ اإلجنليزية يتّم

ن دائرة إبشأن املعنوية. وحيث  واملعرفة العرفانية، دون أن يكون هناك أدنى كالٍم

ومساحة التجربة الدينية أوسع من العرفان وأحوال العرفاء جيدر احلديث عن 

. إن الدراسات االجتماعية تثبت أن الناس «العرفان»باإلضافة إىل مصطلح  ،«املعنوية»

، وإن اجلماعات «دينيني»أكثر من اعتبار أنفسهم  «معنويني»مييلون إىل اعتبار أنفسهم 

ًا للمسيحية. يضع جون ّدًا ومنافسًا قوّيث عن املعنوية قد أصبحت ِنواملدارس اليت تتحدَّ

كي  ؛رًا يف العصر احلديث بني قوسني )املعنوية(هيك هذه املعنوية اليت ظهرت مؤخَّ

 زها من الناحية الداخلية للدين، مبعنى موقف اإلنسان من األمر املتعالي. مييِّ

املعنوية »إىل التعبري بـ  «املعنوية»يعمد علماء االجتماع أحيانًا يف حبث ظاهرة رواج 

. ويف هذه املعنوية يتجه «الدين مبنزلة احلياة» مقابليف  ،«القائمة على احلياة األنفسية

مبختلف  ،وطلب السعادة لنفسه ،أكرب حنو معاجلة وحتسني وضعه الفرد بشكٍل

 «الدين»ومن الواضح أن  .تناد أو االلتفات إىل الواقعية املتعاليةومن دون االس ،األساليب

ص(. وبطبيعة احلال جيب أن ال نغفل اإلله املتشخِّ ال سيَّمامييل أبدًا إىل األمر املتعالي )و

عن نقاط ضعف وقيود هذا النوع من التصنيفات والتقسيمات؛ إذ هناك بني هاتني 

بيل املثال: إن الكثري من اآلداب واملناسك اليت تندرج من التماهي. فعلى س املقولتني نوٌع

أيضًا ضمن التعاليم  موجودٌة «املعنوية القائمة على احلياة األنفسية»ضمن مقولة 

سية أيضًا، كما أن الكثري من أعضاء الكنائس يشاركون يف َنواملناسك الَك

عدم الغفلة عنه هو  أيضًا. واألمر اآلخر الذي جيب «املعنوية»عات النشاطات والتجمُّ

ن للعرفاء يثبت أنهم يعملون . إن الرتاث املدوَّ«العرفان»التدقيق يف استعمال مصطلح 

من  أحيانًا على بيان أحواهلم وجتاربهم، وأنهم قاموا يف بعض األحيان بتصوير نوٍع
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ث عن العرفان فإننا نريد بذلك تلك اإلهليات أو الفلسفات العرفانية. وهنا حيث نتحدَّ

األحوال والتجارب العرفانية. وإن من بني أكرب معطيات هذا العرفان ـ على حّد تعبري 

ـ رفع احلجب بني الفرد واألمر املطلق. إن الفرد يرى نفسه يف حاالته  «وليم جيمز»

هلذا االحتاد. وعلى الرغم من أن الوحدة ـ  حدًا مع األمر املطلق، وهو مدرٌكالعرفانية مّت

 أن تعريفها ليس واضحًا أو سهاًل، وغالبًا ما يتّم ، إاّلمن املعاني ـ صحيحٌة مبعنًى

دي. وميكن لنا أن نشاهد منوذجًا َدوليس احلقيقي والَع ،استعماهلا باملعنى االستعاري

ق أو )وحدة الوجود(. وقد عمد احملقِّ «أدفياتا فيدانتا»واضحًا هلذه الرؤية يف معتقد 

 يف الفلسفة اهلندوسية «أدفياتا فيدانتا»إىل تلخيص فلسفة الـ  «ارادا كريشن»اهلندوسي 

ق نسيب بالعامل، وهي تيار من التجربة، ومسيل الذات اليت هلا تعلُّ»: التاليعلى النحو 

من احلياة، وهي احملور الذي تدور حوله أذهاننا وجتاربنا احلسية. وفيما وراء هذه 

ل أو الذات اليت امثِّ ،(4)«أامان»امل، أي الـ البنية العامة يكمن الوعي العام والش

حد يف نهاية املطاف مع احلقيقة الغائية تّت «أامان». وإن ذات هذا الـ «وجودنا احلقيقي

خدي شانكارا( ـ الشارح الكبري لفلسفة الفيدانتا ـ ). وقد استعمل «براهمان»واألزلية لـ 

حيث يقول: إننا لو حطمنا اجلرار املألى باهلواء فإن الذي سيبقى  ،مثال اجلّرة واهلواء

عًا بني اجلرار؛ ألن اهلواء الذي كان حمبوسًا يف موزَّ ْدُعهو جمّرد اهلواء الذي مل َي

حد ويّت ،اجلرار سوف ميتزج باهلواء املنتشر يف العامل. وعلى هذا القياس ميتزج األامان

 بالرباهما. 

ترجيح الناحية املعنوية أو العرفانية للدين على ناحيته  شري )جون هيك( يفي

واحد إىل  التأسيسية إىل أن اإلنسان يف الوقت الذي ال يستطيع أن ينتمي يف وقٍت

ع دين معنويني، وأن يتمتَّْعستني حصريتني متنافيتني، ميكنه أن يقع حتت تأثري ُبمؤّس

ليت حصل عليها من خمتلف مبختلف أنواع احلكمة واآلداب واملناسك املعنوية ا

 تهذه هي الطريقة اليت أخذ املصادر. وهذا هو ما حنتاجه حاليًا، ويف احلقيقة إّن

وازدياد. إن املؤسسات الدينية  ردة من الناس تنتهجها، وهم يف تصاعٍدمّط أعداٌد

ع رغم تنوُّـ خصبة لتفريق الناس وتباعدهم، يف حني أن املعنوية أو العرفان  ل ماّدًةتشّك

متناحرة. إن  ال يعمل على تقسيم الناس إىل مجاعاٍت ـ أشكاله يف خمتلف السنن
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وال تتعارض فيما  ،ل بعضهاتكمِّ عة هي أموٌراالختالفات املوجودة يف األشكال املتنوِّ

 بينها. 

وحيث عمدنا إىل تقديم الناحية الداخلية من الدين )أي التجربة الدينية أو 

ارجية منه )أي املؤسسات الدينية( يطرح هذا السؤال نفسه: العرفان( على الناحية اخل

ما هو الطريق إىل إدراك أن التجارب الدينية هي اليت حتكي عن احلقيقة وتكشف 

ميكن االحتكام إليه يف إثبات صدق أو  ق؟ فهل هناك معياٌرموثَّ عن الواقع بشكٍل

الفاصل بني التجارب  دينية؟ وكيف ميكن تشخيص احلّد كذب ما يسّمى جتربًة

 الدينية واألوهام؟ 

يرى )جون هيك( أن التجارب الدينية القائمة ـ بطبيعة احلال ـ على املفاهيم 

الدينية من السعة حبيث ترتاوح أبعادها من ذروة التعالي إىل حضيض االبتذال. ومن 

ملوارد أنه م يف بعض اخالل ذكر مناذج وأمثلة من هذا األمر يثبت أن اإلنسان قد يتوهَّ

ومناذج من ابتذال التجارب  خليفة اهلل يف إنفاذ إرادته. وهو هنا يذكر يف الغالب أمثلًة

ًا أن اهلل قد تدخل يف يتصّور حّق ْنهناك من األشخاص َم :الدينية. فعلى سبيل املثال

يعترب  ْنأو هناك منهم َم ؛فاعل، وعمل على توجيه أفعاهلم وأفكارهم حياتهم بشكٍل

أمورًا من قبل اهلل لفّض النزاعات وحّل اخلالفات، وعلى هذا األساس يبيح نفسه م

يف  ال ُبدَّلنفسه إشعال احلروب وإراقة الدماء واقرتاف أبشع اإلبادات اجلماعية. وعليه 

من السمني، وحتديد  من وجود معايري وضوابط لتشخيص الغّث دييّن تراٍث كّل

األوهام الشخصية. وقد عمد )جون هيك( ـ بالنظر  قة دينيًا منالتجربة األصيلة واملوّث

 :مثل ،ى املذاهب البشريةإىل األديان التوحيدية، من قبيل: املسيحية واإلسالم، بل وحّت

ن إىل هذه األديان وك فيها العرفاء املنتسبالبوذية ـ إىل ذكر العديد من املوارد اليت امسَّ

سة، والتماهي مع الفهم ع النصوص املقّددة ومبذولة، من قبيل: التطابق ممبعايري حمّد

األخالق،  :ومن بينها ،االجتماعية للبشر ةاملتعارف والعقل السليم، والتناغم مع احليا

واالنسجام مع قواعد وأساليب السلوك، والسري على طريق الكمال اإلنساني، وما إىل 

 اهلم أكثر من مّرٍةدًا على أن العرفاء قد ذكروا يف خثارهم وأقوذلك من األمور، مؤكِّ

بل جيب قياس ، ل اهلل تعاىلَبمشاهدة أو مساع على أنه من ِق أنه ال ميكن اعتبار كّل
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سة أو التعاليم األصيلة تلك املشاهدات واملسموعات وتقييمها يف ضوء النصوص املقّد

د أكثر العرفاء وأصحاب والعمل على توثيقها وحتكيمها. يؤكِّ ،للدين الرمسي

ر عن أخالقيات الفرد على مستوى األعمال وما يعبِّ ،املعايري العملية التجارب على

ة التجربة : إن املعايري العامة والشاملة لتشخيص اعتبار وصّحوالسلوك. وباختصاٍر

مبعنى أن التجارب  ،الدينية كامنة يف نتائجها األخالقية واملعنوية يف حياة اإلنسان

على حّد تعبري الفقرة املعروفة وف عليها من خالل مثارها ونتائجها. الدينية ميكن التعرُّ

الشجرة الصاحلة تعطي مثارًا صاحلة، والشجرة الفاسدة تعطي مثارًا »يف إجنيل متى: 

 . «فاسدة

 

 ــــــ الدين وعلم األعصاب

بلحاظ املوضوع  ؛أقسامه وأما القسم الثاني من هذا الكتاب ـ ورمبا كان أهّم

ال و ،ـ فيتناول التحّديات اجلديدة اليت أثارتها العلوم ومعطيات علم األعصاب واملسائل

 جتاه املعتقدات والتجارب الدينية.  الدراسات املتعلقة باألعصاب وخلية عمل املّخ سيَّما

هي الرؤية  ،املادية ال سيَّماو ،يعتقد ـ مصيبًا ـ أن الرؤية الطبيعية ْنهناك َم

الغربي احلديث. ولو اتفقنا مع كالم )جون سرل( القائل بأن املهيمنة على التفكري 

من قبيل:  جماالتصني يف املادية هي دين العصر بالنسبة إىل الكثري من املتخّص

بالدراسات الذهنية  األخرى اليت تهتّم اجملاالتالفلسفة وعلم النفس والعلوم املعرفية و

من الرؤية  يعاني من نوٍع جمتمٍع لن يكون ذلك جزافًا. ومن هنا كان كّل

وهي الرؤية اليت جيب القول فيها: إن ذلك العلم يتبلور  ،امليكانيكية أو اآللية التقليلية

ضمن إطارها. وبطبيعة احلال فإن معلول هذه الرؤية هو الذي يبلور مجيع الواقعية اليت 

زءًا من عامل ف العامل الطبيعي أو املادي، وليس شيئًا خخر، وإن الذهن بوصفه جتؤلِّ

صني يف علم مادية. ومن هنا يذهب الكثري من املتخّص الطبيعة ليس سوى ظاهرٍة

فإننا إمنا نبحث حول كيفية  األعصاب إىل القول: عندما نبحث حول كيفية عمل املّخ

نة له. من اخلاليا املكوِّ غرامًا 1200أداء الذهن؛ ألن الذهن ليس سوى كتلة وزنها 

هذه الرؤية الفيزيقية أو املادية للذهن البشري ال تنسجم أبدًا مع ومن الواضح أن مثل 
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أن بعض َبْيَد  االعتقاد بوجود الواقعية اإلهلية املتعالية. :املعتقدات الدينية، ومن بينها

العلماء، من أمثال: )نيوبرغ( وأعوانه، عمدوا من خالل هذا الفهم الفيزيقي واملادي 

سجام بني العلم والدين، وذهبوا ـ من خالل طرح مفهوم من االن للذهن إىل إجياد نوٍع

ـ إىل اعتبار  (5)جديد باسم اإلهليات القائمة على علم األعصاب )النيوروثولوجي(

ما حتّدثوا عن ، وكّلعة للمّخمفاهيم، من قبيل: مفهوم اهلل، هي نتاج احلاالت املتنوِّ

أنه ال ميكن اعتبار هذه َبْيَد  .للمّخ والذهن فإنهم يعتربون الذهن معلواًل النسبة بني املّخ

ال ومن الواضح أن النزعة الطبيعية ـ و .اجلهود فوق إطار الرؤية الطبيعية واملادية للكون

املادية منها ـ ال تنسجم مع الكثري من التعاليم األصيلة يف األديان العاملية  سيَّما

 الكربى. 

ات املنبثقة عن دراسات علم يثم يواصل )جون هيك( حبثه يف بعض أحدث التحّد

استنادًا إىل كالم بعض  ،األعصاب، ثم يسعى إىل اإلجابة عن هذه التحديات

 . الصني يف هذا اجملاملتخّص

كشف عنه  ف من مئة مليار خلية عصبية أعقد شيٍءالبشري املؤّل يعترب املّخ

األجزاء املكّونة  من أهّم ى هذه اللحظة. ميكن اعتبار الفصوص األربعة للمّخالعلم حّت

شغلت )النسبة بني الدين ودراسات علم  ما يتعلق بهذا املورد اخلاّص ويف .للمّخ

 : التاليةإىل األقسام  (6)األعصاب( اهتمام الباحثني، حيث تنقسم فصوص املّخ

ل املركز الداعم لقدرتنا على ، الذي ميّث(7)القفوي )أو القذالي( ـ الفّص1

 ات إىل مناطق إضافية من الدماغ. الرؤية، وحيّول املعلوم

، املسؤول عن اإلحساس يف اجلانب املعاكس من اجلسم، (8)اجلداري ـ الفّص2

 وحتديد اجلهات، وأجزاء أخرى من املعرفة. 

ن مسؤولية أساسية يف استيعاب السمع ، حيث يتضّم(9)الصدغي ـ الفّص3

 ق جبوانب من الذاكرة. واللغة، واإلدراك، ويتعّل

 بالتفكري والتخطيط وتكوين املفاهيم.  ، خيتّص(10)اجلبهي ـ الفّص4

 صني يف علم الفسيولوجيا، رغم تأكيدهم على أن لكل فصٍّأن املتخّص َدْيَب

 ًاحيوي مبجموعه كالًّ من هذه الفصوص املذكورة وظائفه اخلاصة، يعتربون املّخ
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ي إىل تتفاعل مجيع أجزائه وتتعاون فيما بينها، وإن هذا التعاون فيما بينها يؤّد فاعاًل

 أو ظاهرة خاّصة.  إدراك اإلنسان لشيٍء

وخليات عمله.  واألمر اجلدير بالذكر هو ماهية النسبة بني التجربة الدينية واملّخ

يف معطيات من الذين درسوا  ،صني يف علم األعصابيذهب الكثري من العلماء املتخّص

رة، وكذلك بعض فالسفة الدين الذين علم األعصاب املقرونة بالتجارب الدينية املقرَّ

عون املعطيات الناجتة من حبوث علم األعصاب، يعتربون التجارب الدينية نتاج يتتّب

من الصرع يعانون جتربة  ضون إىل نوباٍتأو اختالل وظائفه. إن الذين يتعرَّ تفاعالت املّخ

مون خالهلا أنهم يسمعون أصواتًا أو يشاهدون أمورًا ذات ضحة، حيث يتوّهأوهام وا

اإلحساس حبضور اهلل أو االرتباط به، أو الشعور  :طابع ديين. بل إن مشاعر من قبيل

رة على من الرضا والسعادة املتعّذ باالنفصال عن اهليكل اجلسماني، والشعور بنوٍع

ه ية، ومشاهدة النور الساطع الذي يبدو وكأّنالوصف، واإلحساس باالزدهار وبلوغ الغا

منشأ العلم واملعرفة، ورؤية الشخصيات السماوية اليت تبدو على شاكلة عيسى املسيح 

وأمثاله، هي بأمجعها من تداعيات بعض نوبات الصرع. وإن بعض النشاط احلاصل يف 

ع. كما تذهب تداعيات نوبات الصر :الفّص الصدغي قد تستتبع أحيانًا نتائج من قبيل

 هذه اجملموعة من العلماء إىل االعتقاد بأن فقدان األوكسجني أو الكلوكوز يف املّخ

ر الفرد رؤية أو مساع بعض األمور أو االهتياج العارم املفاجئ من شأنه أن يستدعي تصّو

نفسه: إذا كان  ذات املاهية الدينية على غرار ما حيدث للمصروعني. وهنا يطرح سؤاٌل

ذلك ما الذي مينعنا من اعتبار مسموعات أو مشاهدات الشخصيات الدينية األمر ك

من أمثال: عيسى وبولس وترييزا، وكذلك أمورًا من قبيل: التعالي على  ،والعرفانية

أو  أو موجودات إهلية، نتاج اختالل يف وظائف املّخ الطبيعة، أو الشعور حبضور موجوٍد

  ؟لشطره اآلخر املتناظر معهأو إدراكه  من املّخ ى حتريك شطٍرحّت

والتجربة الدينية على  نشاط املّخ جمالقال يف يعمل )جون هيك( يف نقد ما ُي

)راما شاندران(، وبني املوارد املختلفة  :التمييز صائبًا بني املوارد املبحوثة من قبيل

( وأعوانه هم رهبان األخرى اليت درسها )نيوبرغ( وأضرابه. إن موضوع اختبار )نيوبرغ

نني حقيقة، وبطبيعة احلال هناك لون منوذجًا بارزًا لألفراد املتدّيالذين ميثِّ ،التيبت
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أو تداعيات عصبية أيضًا.  لردود أفعاٍل احتمال أن تكون حاالتهم العرفانية مالزمًة

 يتعاطون مع ،مبقتضى طبيعة مهنتهم واختصاصهم ؛وأما )راما شاندران( وأمثاله فإنهم

املرضى والتشخيصات الطبية، ويدرسونهم من حيث االضطرابات العصبية والنفسية. 

الت العصبية والنفسية هلاتني وعلى هذا األساس ال ميكن ـ من خالل دراسة التحّو

أوضح: ال يوجد  واحد. وبعبارٍة ٍقَساجملموعتني ـ احلكم يف باب التجربة الدينية على َن

التجارب الدينية واألمراض أو االضطرابات النفسية. إن هناك أدنى تالزم مفهومي بني 

رون وموفورو النشاط، وقد أقّر بذلك أقوياء ومؤثِّ كبار العرفاء هم يف العادة أشخاٌص

)نيوبرغ( و)داكيلي(، رغم منهجهم الطبيعي واملادي. ومن هنا فإن  :علماء من أمثال

مع  يات نوبات الصرع قياٌسقياس العرفاء وحاالتهم العرفانية مبرضى الصرع وتداع

 خاطئة.  ومقارنٌة، الفارق

دون على اإلثارة الكهربائية ألجزاء ن أمثال )راما شاندران( يؤكِّإ :األمر اآلخر

شبيهة بالتجارب الدينية لدى األشخاص  ، حيث ميكن بواسطتها إجياد حاالٍتمن املّخ

 ة من املّخض أجزاء خاّصاخلاضعني لالختبار. فعلى سبيل املثال: ميكن من خالل تعري

ة لدى الشخص. ويشري هؤالء يف طبالرضا والغب إىل التيارات املغناطيسية خلق إحساٍس

األيسر من اجلبهة.  إىل الفّص ،وكذلك يف مورد تداعيات نوبات الصرع ،هذا املورد

صني يف علم األعصاب من ق بـ )راما شاندران( وغريه من املتخصِّما يتعلَّ وأما يف

صهم وكفاءتهم يف الدين فيجب القول: إنهم رغم ختّص جمالالكلمة يف  أصحاب

أن معطياتهم ال ميكن تعميمها وتسريتها إىل الدوائر املختلفة  صية، إاّلحقوهلم التخّص

األخرى من الدراسات والتجارب الدينية. وال ننكر بطبيعة احلال أن هناك اليوم حقواًل 

األعصاب والدين، حيث ميكن لنا مجيعًا االستفادة ق بعلم ما يتعلَّ فرعية جديدة يف

أنه بااللتفات إىل املعايري املذكورة يف الفصل الرابع )ومن بينها: َبْيَد  منها على السواء.

من التجارب الدينية يف حياة  ّدَعالنتائج األخالقية واملعنوية على املدى البعيد، اليت ُت

عن نوبات الصرع أو اإلثارات الكهربائية أو  الفرد( ال ميكن اعتبار التجارب النامجة

كر بالنسبة إىل األديان ـ تناول العقاقري أو حبوب اهللوسة جتربة دينية، على غرار ما ُذ

أخرى ال ميكن لنا أن نقيم  العاملية منها ـ يف ضوء املعايري اخلاصة. ومن ناحيٍة ال سيَّماو
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الصرع والتجارب الدينية، كما ال  قطعية من نوع العلة واملعلول بني نوبات عالقًة

)راما شاندران( و)روجر بنفيلد( ـ اإلثارة اإللكرتونية  :ميكن اعتبار جتارب أمثال

ن األشخاص الذين أخضعوا لتجاربهم إمنا كانوا يف إدينية؛ إذ  ـ جتربًة لطبقة املّخ

أما اء. وض أصاًل، ومل يكونوا أصّحَرالغالب من زبائنهم الذين يعانون من امَل

جتاه  فإنهم إما أن ال تكون لديهم رّدة فعٍل عون بسالمة املّخاألشخاص الذين يتمتَّ

 1500ضئيلة للغاية. فمن بني ما جمموعه  نهم يبدون رّدة فعٍلإاإلثارة الكهربائية، أو 

لإلثارة والشعور  ْبشخص مّت إخضاعه لالختبار العلمي ـ على سبيل املثال ـ مل يستِج

 واحد فقط.  ر سوى شخٍصبالغبطة والسرو

وغريهما من علماء  «بنفيلد»و «راما شاندران»تكمن مشكلة علماء من أمثال: 

قون أبدًا بني األوهام احلاصلة من األمراض النفسية أو تناول األعصاب يف أنهم ال يفرِّ

العقاقري أو اإلثارات الكهربائية أو نوبات الصرع وبني التجارب الدينية األصيلة 

ى ية. إن العرفاء ـ خالفًا للمصابني بداء الصرع أو الذين تعرض هلم األوهام لشّتواحلقيق

للواقع، ويبقى إميانهم بواقعية  األسباب ـ ال يعتربون مشاهداتهم ومسموعاتهم مغايرًة

ى بعد اخلروج من أجواء تلك احلاالت على حاله. وعليه ال ينبغي من خالل حاالتهم حّت

احلكم بعدم واقعية  األوهام أو احلاالت احلاصلة من اختالالت املّخاعتبار عدم واقعية 

أو الذي  ،راتأن الشخص الذي يتناول بعض املخّد التجارب الدينية للعرفاء. صحيٌح

ا ال وجود له يف النجوم وغريها مّم :يشاهد أمورًا مثل ،يف اجلمجمة يتعّرض إىل ضربٍة

كم بعدم وجود العامل الواقعي الذي نشاهده هل يبيح لنا ذلك احل عامل الواقع، ولكْن

ت األسباب لو أدَّ ،عيانًا وحنن بكامل قوانا العقلية واإلدراكية؟ وعلى هذا القياس

ض لبعض األوهام الدينية ال ميكن احلكم ـ بسببها ـ بعدم الفيزيقية بنا إىل التعرُّ

ل بعدم وجود احلقيقة ر عنها التجارب الدينية، أو القومتعالية تعبِّ حقيقٍة وجود أّي

 صحيح.  املتعالية اليت ميكن إدراكها بشكٍل

يتحّدث عن دراسة حاالت ومراقبة الرهبان البوذيني يف مناطق التيبت  ْنهناك َم

ذات  «داكيلي»و «نيوبرغ»عندهم أثناء املراقبة. وقد أجرى  ونشاط أجزاء من املّخ

نسيسكية أيضًا، وأدركا بعدها أن االختبار على الراهبات املنتسبات إىل الفرقة الفر
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ع إىل ذات األعراض والتغّيرات ض أثناء العبادة والتضرُّمّخ هذه الراهبات بدوره قد تعرَّ

هنا يكمن يف أن الراهبات يف هذا  أن الفارق اهلاّمَبْيَد  احلاصلة عند الرهبان البوذيني.

للرهبان البوذيني يف حالة  نوعًا من الشعور بالقرب من اهلل، خالفًا َنْياالختبار أبَد

من االحتاد مع الطبيعة. وعليه بااللتفات إىل هذا االختالف  حيث شعروا بنوٍع ،املراقبة

؛ بني حاالت الوعي لدى هاتني اجلماعتني ال ميكن اعتبار الوعي واإلدراك معلواًل للمّخ

التداعيات اليت كانت يف أن َبْيَد  ألن املخ قد أظهر نشاطًا واحدًا يف الناحية العصبية،

د انعكاس حلاالتهم هم جمّريهما وإدراكهما قد اختلفت، ولو كانت جتارُبْعَو

 أيضًا.  العصبية فقط لكانت التبعات والتداعيات واحدًة

خاصة منه،  يف ناحيٍة صني يف فسلجة األعصاب يرصدون نشاط املّخإن املتخّص

، أو مع نشاط املّخ حٌدراك هل هو متَّويعملون عليها، وال تكمن هواجسهم يف أن اإلد

صني يف األعصاب، يذهب خالفًا للمتخصِّ ،له؟ ولكْن له، أو هو مالزٌم هو معلوٌل

يرومون معرفة ما الذي جيري يف  فمّرًة ؛الذين حيملون هذه اهلواجس إىل القيام بأمرين

أو  ويكون يف حالة إدراك، أو تفكري، ،املخ عندما يكون الشخص يف كامل وعيه

يذهبون إىل أبعد  وتارًة ؟؛، أو إبداع لوحة أو مأثرة فنيةةإرادة، أو جتربة نوع من اإلثار

وإذا كان معلواًل  ؟من ذلك، حيث يرومون معرفة ما هو الوعي واإلدراك أساسًا

 وما هي صيغتها؟  ؟للنشاط الذهين فكيف حتصل هذه املعلولية

رئيس ـ إىل خفض  الطبيعية ـ بشكٍلصون يف العلوم واليوم يسعى العلماء املتخّص

يبدو أنهم سوف خيفقون يف  ولكْن .ية ووظائف املّخاإلدراك إىل مستوى العناصر املاّد

ذلك. إن املغالطة املوجودة هنا هي أن هؤالء يعتربون التالزم أو التقارن بني حاالت الوعي 

أخرى:  اهي بينهما. وبعبارٍةمبعنى االحتاد والتم واإلدراك وبني التغّيرات احلاصلة يف املّخ

صني يف علم األعصاب، وكذلك بعض فالسفة الذهن، ذهبوا إن الكثري من املتخّص

إىل أبعد من املبنى املقبول واملشرتك بينهما، ومن خالل سلوك االجتاه املادي والفيزيائي 

ًا من التفكري الواعي بنظر االعتبار فإن احلادث يف يقولون: لو أخذنا جانبًا خاّص

يف الوقت نفسه ليسا أمرين  الفكر واملسارات اإللكرتوكيميائية اليت تعرتي املّخ

فيزيقي  غري فيزيقي، بل هما يف احلقيقة حادٌث :واآلخر ؛فيزيقي :منفصلني؛ أحدهما
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ن إملغالطة املنطقية؛ إذ واحد. ميكن اعتبار هذا القول بالتماهي نوعًا من اخلطأ أو ا

رات يدرك بوجدانه أن مسار الوعي واإلدراك خيتلف ماهويًا عن التغيُّ شخٍص كلَّ

بالتزامن مع حصول ذلك اإلدراك. فلو كان )أ( هو )ب( وجب أن  احلاصلة يف املّخ

يف حني أن  ،للمكان أن احلاالت الذهنية فاقدٌة صف جبميع صفاته وخصائصه، إاّليتَّ

وهلا منزل حقيقي. إن الشعور باألمل قد يكون شديدًا أو  ،يف مكاٍن ّخحاالت امل

فإن  إصبعي بإبرٍة ُتين وخْزنفسه ال يغدو خفيفًا أو شديدًا. فلو أّن أن املّخ طفيفًا، إاّل

أوصاف إدراكي لألمل لن تكون هي ذات أوصاف إطالق جمموعة من اخلاليا 

 قطعًا.  العصبية يف املّخ

 

 ــــــ والتجربة الدينيةاملعرفة 

عند بلوغ الفصل احلادي عشر ندخل يف القسم الثالث من هذا الكتاب. 

حيث تبدأ مساحة هذه  ،عًاه ـ على مسائل أكثر تنوُّْيويشتمل هذا القسم ـ خالفًا لسابَق

وحتى  ،دية الدينيةقة بالتعدُّسع لتبلغ املسائل املتعّلاملعرفية، ثّم تّت املسائل من طرق احلّل

 مسألة املعاد واحلياة بعد املوت. 

يتناول الفصل احلادي عشر مسألة اعتقادنا بوجود العامل احمليط بنا. إننا نعتقد 

على شهادة  ر على حواسنا ومنظومتنا اإلدراكية، بناًءوالذي يؤثِّ ،بالعامل احمليط بنا

ى إنضاج هذه الرؤية وليس بناء على األدلة والرباهني املنطقية. والذي عمل عل ،احلواس

مدرسة فكرية أخرى هو املذهب الفلسفي التجرييب يف إجنلرتا. حيث  املعرفية قبل أّي

ـ إىل التفكيك  امليالديعمد )جون لوك( ـ الفيلسوف التجرييب يف القرن السابع عشر 

لية؛ ألن الكيفيات الثانوية، وأعطى األصالة للكيفيات األّوولية بني الكيفيات األّو

فيات الثانوية ـ من قبيل: الصوت واللون واحلرارة والطعم والرائحة ـ ليست سوى الكي

لية يف إدراكنا. وقام )جورج بريكلي( ـ من خالل إلغاء الكيفيات تأثري الكيفيات األّو

إىل مضمون الوعي واإلدراك، وقال بأننا إمنا نعرف حمتوى  شيٍء لية ـ بتبديل كّلاألّو

واليقني فقط، مبعنى أن العامل احمليط بنا ـ مبا يف ذلك الناس وعينا وإدراكنا بالقطع 

َرك. يف أذهاننا فقط. وعليه فإن املوجود يعين امُلْد ما نرتبط به ـ إمنا هو موجوٌد وكّل
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 عن إدراكه.  ن وجوده منفصٌلإواالستثناء الوحيد يف البني هو اهلل فقط؛ إذ 

ـ فقد  امليالديالقرن الثامن عشر جترييب من  ـ وهو فيلسوٌف «د هيوميديف»وأما 

تنا، وليس على الرباهني أقام إمياننا بوجود العامل اخلارجي على طبيعتنا وجبّل

مبا ُيفرض عليه من اخلارج، ثم يعمل من خالل  الفلسفية. إن الذهن ال يذعن إاّل

أو  «الواقعية»سقة، نطلق عليها اسم مّت ة الواضحة على بناء منظومٍةيمصادره احلّس

فلسفي على إثباته أو  . إننا ندرك العامل الذي نعيش فيه، دون أن يقوم أّي دليٍل«العامل»

ي هذا االعتماد إميانًا طبيعيًا، وعلينا أن نقيم رفضه. إننا نعتمد على حواسنا، ونسّم

ـ فيلسوف النصف  «جورج مور»حياتنا على دعائم هذا اإلميان. ويف هذا اإلطار ذهب 

إىل القول بأننا نعرف الكثري من  ،«هيوم»تأكيدًا لكالم  ؛رن العشرين ـاألول من الق

 ونذعن بوجودها، ولكننا مع ذلك ال نستطيع إثبات وجودها بالربهان.  ،األمور

)جون لوك(،  :الذي قام على أكتاف فالسفة من أمثال ،إن )هيوم(

كما  .ليه العقل السليمويساعد ع ،ده الفهم املتعارفم لنا أصاًل يؤيِّو)باركلي(، يقدِّ

ل رؤية فالسفة اللغة يف القرن العشرين. وطبقًا هلذا األصل ـ الذي تقوم عليه حياتنا ميثِّ

إذا قام الدليل على  شيء يبدو موجودًا، إاّل اليومية ـ جيب علينا اإلذعان بوجود كّل

 ها إاّلضرورة التشكيك يف وجوده. نصادف حولنا الكثري من املوارد اليت ال منلك مع

حيث نعتمد يف العادة على جتاربنا اليومية ـ بل جيب علينا  ،اإلميان واالعرتاف بوجودها

. وبطبيعة احلال فإن هذا االعتماد ليس أضحت احلياة مستحيلًة وإاّل ،االعتماد عليها ـ

نقدي، وهناك على الدوام احتمال إعادة النظر فيه.  اعتمادًا أعمى، بل هو اعتماٌد

بني النوم واليقظة،  اعتمادنا يف هذا املورد انتقاديًا نكون بإزائه يف برزٍخ وحيث يكون

ق بني األمور الواقعية واألمور اليت تبدو واقعية، كما هو احلال بالنسبة ويف اليقظة نفرِّ

. إن الذهن (12)موالتوهُّ (11)ةيق بني األخطاء احلّسإىل السراب. كما ينبغي هنا أن نفرِّ

ية خيطئ أحيانًا يف دائمًا على تفسري الكثري من املعطيات واإلشارات احلّسالذي يعمل 

. وأما التوّهم «اخلطأ احلّسي»تفسري اإلدراك احلّسي، ويطلق على مثل هذا اخلطأ بـ 

الذي يكون يف  ،ضْحمن الشطط امَل ي، بل هو نوٌعحّس فهو ليس تفسريًا خاطئًا ملعطًى

 ل أو الضعف الذهين أو العصيب. من االختال الغالب معلواًل لنوٍع
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ية حال ليس أمامنا سوى االعتماد على إدراكنا ومصادرنا احلّس أّيوعلى 

السؤال املطروح هنا: هل ميكن توظيف أصل االعتماد االنتقادي هذا  املعرفية. ولكّن

بشأن مجيع التجارب املعرفية، مبا يف ذلك التجربة الدينية؟ يبدو يف الوهلة األوىل أن 

مثل اإلدراك  ،ذا األصل جيب أن جيري يف هذا الشأن أيضًا؛ ألن التجربة الدينية هيه

واقعية إهلية  رين الطبيعيني الذين ال يعتقدون بأّيًا. إن املفكِّحّق ي، جتربٌةاحلّس

ه طبقًا ألصل هون يف الوقت نفسه إىل أّنهم ينوِّمتعالية يؤمنون بهذا األصل، ولكّن

معترب على  إال إذا كان هناك دليٌل ،ب االعتماد على جتاربنااالعتماد االنتقادي جي

 ،ر األدلة املعتربة على عدم االعتمادحيث تتوفَّ ؛ويف مورد التجربة الدينية .عدم االعتماد

رون على عدم جيب عدم االعتماد عليها. ومن بني األدلة اليت يذكرها هؤالء املفكِّ

ية أكرب من تلك األهمية اليت موردان حيظيان بأهّماالعتماد على التجربة الدينية هناك 

 ة األخرى، وهما: حتظى بها األدّل

ية جتربة عامة، وأما التجربة الدينية ـ مبعنى اإلدراك : إن التجربة احلّساًلأّو

شخصي امامًا. ثم إن  ، وإمنا هي أمٌرالتجرييب لألمر املتعالي ـ فليست من األمر العاّم

لبعض األشخاص القالئل. ثم إنه على  ة ال حتدث إاّلواخلاّص هذه التجربة الشخصية

 نادرًا.  ر إاّلأنها من النوع الذي ال يتكرَّ ض الكثري إىل مثل هذه التجربة، إاّلفرض تعرُّ

كبري يف مجيع أحناء  ومتساوية إىل حدٍّ ية متناسقٌة: إن التجربة احلّسوثانيًا

فة من املفاهيم جربة الدينية، أي التجربة املؤلَّأن الت ويف مجيع الثقافات، إاّل ،العامل

ب األمكنة واألزمنة املختلفة. وعلى َسعة للغاية حَبخذ أشكااًل وصورًا متنّوالدينية، تتَّ

ن جريان أصل االعتماد االنتقادي يف مورد التجربة ْوهذا األساس فإن الطبيعيني ال يَر

 الدينية. 

ع الكبري يبقى السؤال قائمًا: كيف ميكن تربير هذا التنوُّ حاٍل أّيوعلى 

للتجارب الدينية؟ ويف األساس إذا كان األمر املتعالي واحدًا ال أكثر، ولو اعتربنا 

التجربة الدينية أصيلة وحقيقية، فما هو حكم التجارب األخرى؟ هذا ما سيتحّدث 

  عنه )جون هيك( يف الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب.

أو العامل الذي  ،جتاربنا اإلدراكية للعامل جماللقد ذكر العلماء ثالثة خراء يف 
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هو املوسوم بالواقعية البسيطة، مبعنى العامل احمليط بنا  :لالرأي األّو: ندركه ونعيه

: املثالية، مبعنى العامل الذي ندركه، وال يكون والرأي الثاني ؛كما يبدو يف أنظارنا

أي  ،: الرأي املعروف بالواقعية االنتقاديةوالرأي الثالث ؛عينا وإدراكنايف و له وجود إاّل

 ،ينا ندرك العامل كما يرتاءى لناْعننا بواسطة إمكاناتنا املعرفية وصور ومقوالت َوإ

لنا، وإمنا ندرك منه ما تسمح به بنيتنا  أخرى: إن العامل يف نفسه غري ظاهٍر وبعبارٍة

ينا. والذي حيظى ْعلبشري من التأثريات الواقعية على َوالذهنية، وما يعرضه الذهن ا

ر الفاعل واملبدع للذهن يف ْوية اخلاّصة يف هذه النظرية هو املشاركة والدَّباألهّم

يف هذه التجربة اليت هي حصيلة مشاركة  ،إدراكنا للعامل احمليط بنا. ويف احلقيقة

ثابة التفسري. وبطبيعة احلال على الدوام مب الذهن والواقع، تكون التجربة مطروحًة

فإن التفسري هنا ليس مبعنى التفسري املصطلح بالنسبة إىل بيان وشرح النصوص 

يف حالة تفسري التأثريات احمليطة حبواسنا،  حلظٍة سة مثاًل، بل مبعنى أننا يف كّلاملقّد

هنا األوضاع  «املعطيات»وخخر على تفسري تلك املعطيات. ونعين بـ  ونعمل بشكٍل

ة الفعل. إذن من بني اإلجابات اليت ة اليت منارس من خالهلا الفعل ورّدواألحوال اخلاّص

يف حالة تفسري أو  أننا ويف كّل خٍن ع التجارب الدينيةميكن تقدميها عن مسألة تنوُّ

أخرى: ليست لدينا جتربة أو مشاهدة خالصة مبعزل عن التفسري  وبعبارٍة، بيان الواقع

 . «املشاهدة بوصفها...»، أو «...التجربة مبثابة الـ»عنى، وإمنا حنن على الدوام يف حالة وامل

أما املسألة األخرى فهي مسألة سطوح وطبقات املعنى. إننا يف حياتنا اليومية 

من بعضها، ونرى هذه األشياء املنفصلة على الدوام بوصفها  نواجه أشياء منفصلًة

ومشولية. ومن  أكثر سعًة يف وضٍع لة بدورها عنصٌراحلأوسع، وتلك ا عناصر حلالٍة

ضع واملعنى وطبقاته، وهو  نواجه معه فتح سجّل األفضل القول: إننا نعيش يف وضٍع

. يف هذا العامل املتغّير ر املستمّرر يف الوقت نفسه عن التغيُّر عن الثبات، كما يعبُِّيعبِّ

أخرى. وإن هذا  تنقلنا إىل طبقٍة قٍةطب باستمرار ندرك سطوح املعنى وطبقاته، وكّل

الوضع املتشابك واملتداخل من الطبقات ليس أفقيًا أو سطحيًا بالضرورة، بل هو 

أعلى من ذلك  يف الغالب، مبعنى أن كل طبقة من املعنى تنقلنا إىل طبقٍة عمودّي

 أخرى فإننا فاعلون خمتارون، وكائنات خمتارة، حيث ننتخب من املعنى. ومن ناحيٍة
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م وهذا النوع من أساليب احلياة أو ذاك. وهلذه األسباب فإن جتربتنا عن َيبني األمور والِق

ية ـ ليست جتربة شاملة األمر املتعالي جتربة متنوعة، كما أنها ـ خالفًا للتجارب احلّس

ن ذلك األمر املتعالي ال يفرض نفسه علينا، وليس منطيًا إفهي ليست عامة؛ إذ  ،وثابتة

ع تبعًا ن مشاركة اإلنسان يف صور وأشكال التجربة الدينية األصيلة تتنوَّإوال ثابتًا؛ إذ 

 ع الثقافات والسنن. لتنوُّ

ع وكثرة األديان ض )جون هيك( يف الفصول الالحقة إىل مسألة تنوُّويتعرَّ

 «؟أّي دين»لكثري من أتباع األديان ال يكون السؤال عن واملذاهب. وبالنسبة إىل ا

يف أن  فًا؛ فهم يؤمنون دون أدنى شكٍَّلَس مطروحًا؛ ألن اإلجابة عن هذا السؤال حمسومٌة

 ،هو من أفضل األديان وأصوبها، وأنه املنجي ،ونشأوا فيه ،الدين الذي ولدوا عليه

ال سبة إىل الكثري من أتباع األديان أيضًا ـ وأنه بالنَبْيَد  دون غريه من األديان واملذاهب.

حيث انفتاح الثقافات والديانات على بعضها ـ أصبح السؤال  ،يف العامل املعاصر سيَّما

دًا. فلو أخذنا مفهومًا من قبيل: الفالح والنجاة على ًا وهاجسًا معّقعن الدين أمرًا جاّد

م نفسه بوصفه هاديًا إىل النجاة يقدِّ يف إطار مفهومه اخلاّص ديٍن كّل سبيل املثال فإّن

ما الذي »والفالح، ويف احلقيقة إن مجيع األديان حتاول اإلجابة عن هذا السؤال القائل: 

. ويف إطار اإلجابة عن هذا السؤال «؟ميكن لنا أن نفعله كي حنصل على الفالح

ي يف نهاية املطاف اليت تؤّد ،د الطرق واألنظمة املفهوميةوأمثاله من األسئلة نواجه تعدُّ

د األديان. وإذا كانت مسألتنا هنا تكمن يف العالقة بني األديان أو املذاهب إىل تعدُّ

 فإننا سوف نواجه ثالثة خراء، وهي: 

هو دين الفالح والنجاة. فلو أخذنا  ًاواحد ًا: مبعنى أن هناك دينـ االحنصارية1

املسيحية ـ على سبيل املثال ـ جند املسيحيني االحنصاريني يعتقدون أن املسيحيني 

للنجاة خارج  طريٍق ليس هناك أيُّ»وحدهم هم الناجون، وعلى حّد تعبري الكاثوليك: 

 . «جدران الكنيسة

وهذا  .تضحية السيد املسيحب ق إاّل: مبعنى أن النجاة للجميع ال تتحّقـ الشمولية2

بطبيعة احلال ال يقتصر على املسيحيني، بل إن مجيع أفراد البشرية ميكن هلم من 

 :«كارل رانر»وعلى حّد تعبري  .بلوغ النجاة «صلب عيسى املسيح»ارة خالل هذه الكّف
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ون جمهولون، ولو ُعرض عليهم الكتاب إن غري املسيحيني هم يف احلقيقة مسيحّي

عصرية أكثر شيوعًا: إن غري  أو بعبارٍة، صحيح فإنهم سيقبلون عليه بشكٍلس املقدَّ

أو يف حلظة املوت أو بعدها، وسوف  ،املسيحيني سيواجهون املسيح يف نهاية املطاف

 صًا. يؤمنون به بوصفه إهلًا خملِّ

: مبعنى أنه ال وجود للدين املنجي الواحد، وإن مجيع األديان الكربى ديةـ التعد3ُّ

 ة وخملصة. يالعامل هي أديان أصيلة وحقيق يف

 على أتباع ديٍن ذهب )جون هيك( ـ من خالل قوله بعدم إمكان ترجيح أتباع ديٍن

من حيث معدل الذكاء والفطنة والصدق ومراتب األخالق واإلخالص والنقاء  ،خخر

َبْيَد  دية.والشمولية(، واختار القول بالتعدُّ لني )االحنصاريةالقولني األّو الروحي ـ إىل ردِّ

د دية يشري يف البداية إىل موقفني يف هذا الشأن، ويعدِّأنه قبل طرح وبيان خرائه التعدُّ

 عن:  ويرّدهما. وهذان املوقفان عبارٌة ،مواطن اخللل والضعف فيهما

مبعنى أن  ،دة اجلهاتتعدِّمدية القائمة على الواقعية ـ أو األمر املتعالي ـ ـ التعد1ُّ

الواقعية املتعالية تشتمل على العديد من النواحي الشخصية وغري الشخصية، وإن كل 

 واحدة أو أكثر من تلك النواحي.  من األديان الكربى يقوم على إدراك ناحيٍة واحٍد

ومنفصلة عن بعضها  ٌةدية الالمركزية، مبعنى أن األديان مستقّلـ التعد2ُّ

خذ موقفًا واحدة منها واقعيتها الغائية اخلاصة، أو أنها تّت كّل بالكامل، وتعبد

ن هذا القول يف الوصول إىل تلك الغاية. ورمبا تضّم بإزائها، وتسلك طريقها اخلاّص

خمتلفة. وقد ذهب  ٌةر أمورها خهلواليت تدبِّ ،عن العوامل املنفصلة عن بعضها ديًةتعدُّ

اليت تبني العالقة بني  ،ني جبميع قراءاتهما)جون هيك( إىل القول بضعف هذين الرأي

 األديان. 

 :لنظريته الن مبنًىمتني تشكِّدية اخلاصة يسوق مقّدويف مقام بيان رؤيته التعدُّ

: إن التجربة الدينية جبميع صورها املتنّوعة ليست جمرد ختّرصات مة األوىلاملقّد

احلضور الشامل للواقعية املتعالية.  مقابليف  بشرية، وإمنا هي يف احلقيقة انعكاٌس

إذ املعيار  ؛دينية جتربة جتربًة ومن الواضح ـ بطبيعة احلال ـ أنه ال ميكن اعتبار كّل

املشرتك بني مجيع األديان يف اعتبار دينية التجارب هو النتائج األخالقية والروحية 
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 .املرتتبة على تلك التجارب يف حياة اإلنسان

ق بتلك النتائج األخالقية والروحية ما يتعلَّ ن األديان العاملية يفإ: مة الثانيةاملقّد

 .تقف على قدم املساواة، مبعنى أنه ال ميكن ترجيح بعضها على بعض من هذه الناحية

ت( مات عمد )جون هيك( ـ من خالل توظيفه لتمايز )كاْنوبعد ذكره هلذه املقّد

إذ يقول: ؛ رئيس يف باب األمر املتعالي ـ إىل طرح امايٍز (14)«الفينومن»و (13)«نومن»بني الـ 

ه ذاته يفوق التوصيف واإلدراك ْنـ بأن األمر املتعالي يف ُك جيب اإلميان ـ من جهٍة

جه إىل هذه الواقعية الغائية اليت تفوق املفاهيم واملقوالت، ويف البشري. إن األديان تّت

وانعكاسات هلذه الواقعية املتعالية. ومن  ٌتاستجابا هي إاّل مااحلقيقة فإن األديان 

ة اليت ميكن لنا حنن البشر أخرى جيب االلتفات إىل الصور واألشكال اخلاّص ناحيٍة

 أن ندرك الواقعية املتعالية يف األديان التارخيية. 

طبيعية متفاوتة من الناس جتاه األمر  واخلالصة: ميكن اعتبار األديان رّدة فعٍل

فهي ردود  .الي، ولذلك جيب اعتبارها أشكااًل خمتلفة للتجربة الدينيةالواقعي املتع

، وتعمل على توظيف أدواتها منها شكله الثقايف اخلاّص واحٍد لكّل ،أفعال وجتارب

 املفهومية اخلاصة. 

ة واإلجابة عنها بعّد ،ومن هنا فصاعدًا ينتقل )جون هيك( إىل طرح بعض املسائل

ع األديان والسنن الدينية، وكيفية دية وتنوُّان مسألة التعدُّويعمل على وصف وبي .أجوبة

ارتباطها، وكذلك نسبة كثرة األديان إىل املعنويات يف العام املعاصر، وصواًل إىل 

 جواب األديان ـ يف نهاية املطاف ـ عن مسألة احلياة بعد املوت، وهاجس اخللود.
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