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مصارحاتٌ مذهبيّة
وقفةٌ يف معنى «عدالة الصحابة»
محمد عبّاس دهيني

يف حبثٍ شائكٍ ومتشعِّبٍ وحسّاسٍ للغاية ،ولكنّه بالغ األه ّميّة ـ وال سيَّما يف
زماننا هذا ـ ،كاحلديث عن «عدالة الصحابة» (أصحاب النيبّ حممد|) ،تطرح
أسئلةٌ عدّةٌ نفسَها ،وال جيد الباحث بُدّاً من اإلجابة عنها ،مبا يرضي اهلل ،ويدرأ نار
فتنةٍ إنْ اشتعلَتْ فلن تبقي ولن تذر.

معنى «العدالة» ــــــ
ويف نظري إن أبرز هذه األسئلة على اإلطالق :ما هو املعنى الصحيح لكون
هؤالء الصحابة عدوالً؟
ٍّ يرى
فبعيداً عن مفهوم الصحبة ،واختالف العلماء يف حتديده؛ بني واقعي
الصحبة مسؤوليّةً ورسالةً ووظيفةً تبليغيّة ،فهو قد صحب النيبّ|؛ ليتعلَّم منه ،ثمّ
ينقل هذه العلوم إىل غريه ،فال بُدَّ من املرافقة املعتدّ بها ،زماناً واستعداداً وفاعليّةً؛
ومتسامحٍ يرى الصحبة مقاماً تشريفيّاًُ ،ي ْغبَط عليه الصدرُ األوّل من املسلمني ،الذين
لقوا رسول اهلل| ورأَوْه ومسعوا بضع كلماتٍ منه ،ولو يف لقا ٍء واحدٍ أو يو ٍم واحد....
بعيداً عن ذلك كلِّه ما يهمُّين أن أتناوله يف هذا املقام هو معنى العدالة اليت
يوصف بها هؤالء األصحاب ،قلّوا أو كثروا ،فهل هي كعدالة غريهم من املسلمني
ـ على اختالف تعريفاتها ـ أو هي عدالةٌ خاصّة أرقى وأشرف وأجلّ وأعظم من أيّ عدالةٍ
أخرى ملسلمٍ؟
العدالة يف أحد تعريفاتها هي االستقامة يف جادّة الشريعة (اخلوئي ،منهاج
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الصاحلني  ،)9 :1فهل هي كذلك يف قولنا« :عدالة الصحابة»؟ وهل كلّ الصحابة
قد استقاموا؟ وهل هم يتحلَّوْن بهذه املَلَكة على الدوام ،ودون انقطاعٍ ،أو أنهم
يفقدونها ولو يف أحايني قليلة؟

«العدالة» أو «شبه العصمة»؟ ــــــ
الواقع ـ الذي خربتُه بنفسي ـ أن «عدالة الصحابة» بنظر القائلني بها نوعٌ من
«العصمة» العمليّة ،أو قريبةٌ جدّاً من «العصمة».
وهؤالء قد يعيبون على بعض املذاهب اإلسالميّة ـ كالشيعة ـ أنهم يقولون
بعصمة النيبّ| ،وابنته فاطمة الزهراء÷ ،وزوجها أمري املؤمنني عليّ بن أبي
طالب× ،وأحد عشر إماماً من أوالدهما ،بدءاً من السبط األكرب للنيبّ| ،وهو
احلسن بن عليّ اجملتبى× ،وصوالً إىل اإلمام الثاني عشر ،والغائب املن َتظَر ،حممد
بن احلسن املهديّ× ـ وال ي َروْن [أي الشيعة] عصمةً لغريهم ـ ،ويعتربون ذلك نوعاً من
الغلوّ يف هؤالء العظماء من آل بيت النيبّ|.
ولكنّهم يف تعاطيهم مع «الصحابة» يلتزمون مبا من شأنه إثبات شبه عصمتهم،
بل سالمتهم من العيوب واآلفات واألمراض و...
ففي إطار عملٍ موسوعيّ حول احلديث النبويّ يف تراث املسلمني كانت لنا
مساهمةٌ ومشاركةٌ ـ وإنْ مل تصِلْ؛ ألسبابٍ عديدة ،إىل خواتيمها بإخراج هذا العمل
ت مع احملقِّقني املتخصِّصني يف علم احلديث
إىل القارئ الكريم ـ ،وكانت لنا لقاءا ٌ
ـ وقد استفَدْنا منها كثرياً ـ ،وممّا الحظناه يف عملهم أنهم حني يريدون الرتمجة لرواة
حديثٍ ما ـ أو ما ُيعْرَف بـ «السند» ـ فإنهم يرتمجون للرواة واحداً بعد آخر،
ويستخرجون ما قيل فيه من جَ ْرحٍ أو تعديلٍ يف الكتب اخلاصّة بذلك ،فإذا وصلوا إىل
الراوي األخري ،أي الذي ينقل عن النيبّ| مباشرةً ،وهو «الصحابيّ» ،فإنهم ال
يرتمجون له ،وال يذكرون حاله وتوثيقه أو تضعيفه ،معتمدين يف ذلك على «عدالة
الصحابة» ،فاجلميع دون استثنا ٍء ثقاتٌ ،بل عدولٌ.
وهنا حَضَ َرتْين عقيدةُ الشيعة يف أئمّتهم االثين عشر^ ،حيث ي َروْنهم
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ـ كرسول اهلل| ـ معصومني (والعصمة أعلى من العدالة) ،ال خيطئون ،وال يسهَوْن،
وال ينسَوْن ،بل ال يعانون من أمراضٍ وآفاتٍ جتعلهم يتوهَّمون أو ال يسمعون جيِّداً أو ال
ينطقون بشكلٍ صحيح...
فإذا مل تُذْكَر ترمجةٌ للصحابيّ؛ اكتفاءً بقاعدة «عدالة الصحابة» ،اليت
متنحه حصانةً من الكذب والوضع ،فهل متنعه أيضاً من اخلطأ وال َوهْم وبعض
األمراض ـ كضعف السمع أو البصر أو الرتكيز ـ املانعة من الوثوق بنقله لقولٍ أو فعلٍ
أو...؟!
قد يكون للشيعة ما يذكرونه من األدلّة على عصمة اإلمام ،بل لزوم ذلك؛
ولكنّ أهل السنّة يرفضون هذه األدلّة ،ويناقشون فيها ،يف حني أن مقولةً قريبةً جدّاً
من تلك املقولة ،أي «العصمة» ،حتضر عمليّاً يف قوهلم بـ «عدالة الصحابة» ،بالشكل
بينّاه!
الذي َّ

مواقف متقابلة ــــــ
ويف املقابل جند للشيعة موقفاً متشنِّجاً من الصحابة كعنوانٍ عامّ ،حيث ال
ي َروْن هلم أيّ فضلٍ على غريهم ،بل رُبَما نظروا إليهم نظرةً سلبيّةً شاملة؛ استناداً إىل أن
الناس قد ارتدّوا بعد رسول اهلل| إالّ ثالثة أو أربعة (راجِعْ :رجال الكشّي)8 :؛
ط يف النظرة والتعامل مع بعض أئمّة أهل البيت^ ،وكأنّهم فقهاء
ويقابله تبسي ٌ
عاديّون ،أو حمدِّثون كغريهم ممَّنْ حتمَّل احلديث ونقله ،ولذلك خَلَتْ بعض كتب
احلديث ـ كصحيح البخاري ـ من حديثٍ لإلمام جعفر بن حممد الصادق× ،وهذا ما
ال ينسجم مع مكانتهم وسعة عطائهم.

مكامن اخلطأ املنهجيّ ــــــ
الذي أريد قوله :إن منهجيّةً خاطئةً قد حكمَتْ كال الفريقني ،فأوصلَتْهم إىل
ما هم عليه ،وأبرز مكامن اخلطأ يف هذه املنهجيّة ما يلي:
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1ـ التعميم يف املدح والقدح ــــــ
وهو ما يؤدّي إىل التطرُّف يف احلكم ،والبُعْد عن املوضوعيّة يف التقييم
والوصف.
فالصورةُ احلاضرة أن الصحابة ـ مثالً ـ عدولٌ مجيعاً إالّ مَنْ خرج بالدليل؛ أو غري
عدولٍ مجيعاً إ ّال ما استُثين ،وعلى ذلك يرتتَّب:
أـ اإلعفاء من التحرّي عن حال الصحابة عند أهل السنّة ،كما أسلَفْنا.
بل جند يف بعض املباني الرجاليّة لدى الشيعة أن توثيقاتٍ عامّةً تُمنَح جملموعاتٍ
كبريةٍ دفعةً واحدة ،كأصحاب الصادق× ،أو مشايخ النجاشي ،أو مشايخ
الطوسي ،أو أصحاب اإلمجاع .وما ذلك إالّ من باب التعميم يف املدح ،وسرعان ما
ينكشف خطأه.
ب ـ استعظام أن يُقال يف وصف أحد «الصحابة»« :صحابيٌّ جليل» ،وهذا ما
نشهده بوضوحٍ يف البيان الشيعي؛ فكأنّ الصحبة ال جتتمع مع جاللة القدر وعظم
املنزلة ،إ ّال يف القلّة القليلة اخلارجة بربهانٍ ساطع.
ولعلّ املستند هو ما رُوي من «ارتداد الناس بعد النيبّ| إالّ ثالثة».
ولكنْ حتّى مع التسليم بذلك فإن أغلبهم قد عاد ورجع ،أفال تُقبَل منهم
التوبة؟!
ثمّ أين تارخيهم املشرق يف صدر اإلسالم؟!
ولنفرض أنهم سقطوا يف امتحان الوالية واخلالفة ،فهل يعين ذلك أنهم تركوا
الدين كلَّه ،وحتلَّلوا من أحكامه ،فال وثاقة بهم ،وال عدالة هلم ،وال يُصدَّقون يف
نقل قولٍ أو فعلٍ أو موقفٍ عن رسول اهلل| يف مسائل دينيّةٍ أخرى؟!

2ـ اإليغال (الغلوّ) يف التحسني والتقبيح ــــــ
حيث ال يُرى لبعض «الصحابة» أيّ حَسَنةٍ ،وكذلك ال يُرى لبعض الرواة
ـ كأصحاب النيبّ| عند أهل السنّة ،وأصحاب اإلمجاع أو ...عند الشيعة ـ أيّ سيِّئة.
وهذا خط ٌأ قاتل يف التقييم والتعاطي مع الناس كافّةً ،وال سيَّما ذوي الشأن
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واألثر يف الدين والدنيا؛ فمهما كان املوقف من بعض تصرُّفات فالن فال بُدَّ أن ال
يغيب عن الذهن ما له من صفاتٍ حَسَنةٍ وأعمالٍ قيِّمةٍ ،والعكسُ صحيحٌ.
ال مُبْهَماً نطرح بعض األمثلة:
ولئالّ يبقى الكالم مُجْمَ ً
1ـ مهما كان االختالف مع اخلليفتني أبي بكر وعمر ـ على سبيل املثال ،ال
احلَصْر ـ يف قضيّة اإلمامة ،وما رافقها من قضايا ،فال ينبغي أن يغيب عن الذهن ،يف
معرض احلديث عنهما ،وبيان حاهلما ،أن األوّل هو صاحب النيبّ| يف هجرته ،وأنّه
كانت له أيادٍ بيضاء على كثريٍ من املسلمني ،كما حني اشرتى بالل بن رباح
بـ
احلبشيّ ،وأعتقه؛ لينجو من العذاب األليم؛ وأن الثاني هو صاحب ما يُسمّى
«الفتوحات اإلسالميّة» ،اليت ال يزال الوجدان العامّ اإلسالمي يراها من اإلجنازات
العظيمة يف تاريخ املسلمني ،وهو مَنْ أسَّس ـ ممّا عرفه يف بالد فارس ـ التنظيم اإلداريّ
يف الدولة اإلسالميّة .إذن ال شخصيّة سوداء باملطلق ،وال شخصيّة بيضاء باملطلق ،سوى
ما ثبت بالدليل.
2ـ وعندما نسمع قول النيبّ| :إن «عمّار جلدة بني عيين وأنفي» (رجال
الكشيّ  128 :1ـ  )129ـ وهو تعبريٌ كنائيّ بطبيعة احلال ـ ،أو قوله|« :سلمان
منّا أهل البيت» (الصفّار ،بصائر الدرجات6 :؛ احلاكم النيسابوري ،املستدرك على
الصحيحني  ،)598 :3أو قوله|« :ما أظلَّت اخلضراء وال أقلَّت الغرباء ذا [على ذي /
من ذي] هلجةٍ أصدق [وال أوفى] من أبي ذرّ» (الطربسي ،االحتجاج139 :؛ سنن
الرتمذي ،ح  ،)3802فإن هذا ال مينع من االعتقاد بأنّ أحدهم قد خيطئ ،ولو عن
غري قصدٍ أو لشبهةٍ أو...
3ـ وعلى ذلك أيضاً ،ال جيوز توهنيُ وردُّ حديث فالنٍ جملرّد أنّه «رافضيّ» ،كما
يقع ذلك ـ لألسف ـ من بعض أئمّة اجلَرْح والتعديل ،فأن يكون املرء يف خطّ أئمّة أهل
البيت^ ،ويؤمن بواليتهم وعدم والية غريهم ،ال يعين أنه غريُ ثقةٍ أو غريُ عَدْلٍ أو
كذّابٌ أو وضّاعٌ؛ فال تالزم بني األم َريْن بتاتاً.

3ـ التشهري واإلعالن ــــــ
كما يفعل بعضُ مَنْ ال يتفطَّنون للعواقب الوخيمة ملثل هذا العمل ،يف تسعري نار
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الفتنة ،وإثارة البغضاء واألحقاد ،وتعميق اخلالفات والعداوات ،وتوريثها لألجيال
الالحقة يف امتداد الزمن .وهو على أيّ حالٍ أم ٌر خمالفٌ ملنهج أهل البيت^ ،الذين
كانوا يرفضون مثل هذه األعمال رفضاً قاطعاً شديداً؛ فالوالء والرباءة من أعمال
القلب ،اليت ال ميكن املنع منها أو اإلكراه عليها ،ويكفي فيها عقد القلب عليها،
دون النطق بلسانٍ ،ولذلك:
س َي ْأمُرُكُمْ بِسَبِّي وَا ْلبَرَاءَةِ
1ـ قال أمري املؤمنني عليّ بن أبي طالب×« :أَالَ َوإِنَّهُ َ
مِنِّي؛ َفأَمَّا السَّبُّ فَسُبُّونِي ،فَإِنَّهُ لي زَكَاةٌَ ،ولَكُمْ نَجَاةٌ؛ وَأَمَّا ا ْلبَرَاءَةُ فَالَ تَ َتبَرَّأُوا مِنِّي،
فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى الْ ِفطْرَةَِ ،وسَبَقْتُ ِإلَى اإلِميَانِ وَالْهِجْرَةِ» (نهج البالغة ،اخلطبة .)57
2ـ قيل ملوالنا الصادق× :يا بن رسول اهلل ،إنّا نرى يف املسجد رجالً يعلن بسبِّ
أعدائكم ويسمِّيهم؟ فقال« :ما له ـ لعنه اهلل ـ يعرِّض بنا» (الصدوق ،االعتقادات يف
دين اإلماميّة.)107 :

نداءٌ للوَعْي ــــــ
هذه بعض مقارباتٍ صرحية ،نرجو من خالهلا أن يعي اجلميع:
ري من موارد االختالف.
ـ أن موارد االتّفاق بني كافّة املسلمني أكثر بكث ٍ
ـ أنه ما من حَسَنٍ وثقةٍ وعَدْلٍ مطلق ،وما من قبيحٍ وغريِ ثقةٍ وغريِ عَدْلٍ مطلق؛
فالعصمة ألهلها فقط.
ـ أن الوسطيّة واالعتدال يف النظر والتقييم هو السبيل األوحد لتعايشٍ واقعي
ٍّ
ٍّ بني املسلمني.
وسلمي
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مفهوم الوَحْي عند املتكلِّمني املسلمني
نظريّاتٌ متباينة
د .حيدر باقري أصل
ترجمة :مرقال هاشم

مقدّمةٌ ــــــ
لقد متّ تعريف الوحي وبيانه على خمتلف اآلراء ،وكان لكلّ رأي مبانيه
اخلاصّة يف حتليل الوحي .وإن هذه اآلراء تشمل :رؤية املتكلِّمني؛ والفالسفة؛ والعرفاء؛
واملفسِّرين للقرآن الكريم ،بشأن الوحي؛ حيث قام كلّ واحدٍ من هذه االجتاهات
بتقديم تفسريه للوحي يف ضوء مبانيه اخلاصة ،وقدّم نظريات متعدّدة يف بيان مفهوم
الوحي .وقد متّ تقديم القسم األهمّ من هذه النظريات من قِ َبل املتكلِّمني ويف إطار
االجتاه الكالمي.
يعمد املتكلِّمون إىل بيان األحباث الكالمية اخلاصة بالوحي ضمن أربعة
حماور ،وهي :مبدأ الوحي؛ أسلوب وكيفية االرتباط الوحياني بني اهلل والنيب؛
والشعور النبوي ،والنصّ الوحياني للقرآن الكريم .وقد كان اختالفهم األكرب
يكمن يف مبدأ الوحي مع املنكرين للوحي؛ حيث البحث هناك يتجاوز البحث الديين.
وأما حبثهم الديين الرئيس فيتلخَّص يف حمورين ،وهما :أسلوب االرتباط الوحياني بني
اهلل والنيب ،و«النصّ الوحياني للقرآن الكريم» .وكان هؤالء يفسِّرون االرتباط
الوحياني بني اهلل والنيبّ باالرتباط الكالمي ،وتبعاً لذلك كانوا يُفسِّرون النصّ
الوحياني للقرآن بالكالم اإلهلي ،ولكنهم قدّموا نظريات خمتلفة يف ما يتعلَّق بأسلوب
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االرتباط الكالمي بني اهلل والبشر (وأسلوب وكيفية انتساب الكالم والتكلّم
والوحي إىل اهلل) .وقد أدّت جهودهم يف الناحيتني املذكورتني والوحي إىل إبداء نظرية
الكالم النفسي واللفظي للوحي من قِ َبل األشاعرة ،ونظرية الكالم احلادث واملخلوق
من قِ َبل املعتزلة واإلمامية ،وذهب احلنابلة يف مقابل هاتني النظريتني ـ استناداً إىل
مبانيهم ـ إىل القول بالتو ُّقف .إن اجتاه هؤالء املتكلِّمني إىل الوحي يف هذه املرحلة
كان اجتاهاً لغوياً ،ومل يقدِّموا أيّ حبثٍ يف هذه املرحلة عن حمور الشعور النبويّ أبداً.
وقد ذهب املتكلِّمون يف العصر املتأخِّر إىل تفسري أسلوب االرتباط الوحياني
بني اهلل واإلنسان والنصّ الوحياني للقرآن على غرار تفسري أسالفهم؛ وأما يف العصور
الالحقة فقد انتقلوا بالتدريج من احملورين املذكورين إىل حمور الشعور النبوي ،وقد
ت أحباثهم يف هذا احملور إىل تبلور نظرية الوحي أو الشعور اخلاصّ .لقد ركّز
أدَّ ْ
أصحاب هذه النظرية أكرب جهودهم يف تفسري الشعور النبوي ،ومل يتعرّضوا إىل البُعْد
اللغوي من الوحي إالّ قليالً؛ وكان هذا بسبب دخول االجتاهات الفلسفية والعرفانية
إىل حبث الوحي .لقد كان الفالسفة والعرفاء يفسِّرون هذا احملور من الوحي يف ضوء
مبانيهم اخلاصّة ،ومن هنا فقد ركّز املتكلِّمون بدَوْرهم حبثهم ـ يف مقام الدفاع عن
موقفهم طبقاً ملا يقتضيه العصر وتستدعيه احلاجة ـ يف هذا احملور أيضاً.
ومع بداية عصر التجديد واالجتاهات اجلديدة يف عصر احلداثة حصل حتوُّل يف
األحباث القدمية ،واصطبغت بصبغةٍ جديدة ،وكان من بني خصائص مسألة الوحي
يف هذه املرحلة تبلور تفسريٍ جديد يف طبيعة «االرتباط الوحياني بني اهلل واإلنسان» .لقد
عمد هذا االجتاه اجلديد إىل نقل الوحي من االجتاه اللغوي إىل االجتاه غري اللغوي،
واكتسب عنوان التجربة الدينية.
وعلى هذه الشاكلة قام املتكلِّمون املسلمون بتقديم نظريات متعدّدة حول
احملاور األربعة املذكورة للوحي؛ بَيْدَ أن احملقّقني مل يقدِّموا دراسةً وقراءة متناغمة
تعكس نظرياتهم .ومن هنا فقد سعَ ْينا يف هذه املقالة إىل دراسة هذه النظرية يف ضوء
االجتاهني اللغوي وغري اللغوي .إن االجتاه اللغوي للوحي يشمل نظريات الكالم
النفسي واللفظي لألشاعرة ،والكالم احلادث املعتزلي  /اإلمامي ،والتوقُّف [احلنبلي]؛
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وإن االجتاه غري اللغوي للوحي يشمل نظريات الوحي أو الشعور اخلاصّ والتجربة
الدينية.

1ـ نظريّات الوَحْي اإلهليّ ــــــ
أـ نظريّة الكالم احلادث ــــــ
لقد متّ بيان نظريّة الكالم احلادث من قِ َبل املتكلِّمني املعتزلة واإلمامية يف
تفسري الوحي .وقد كانت هذه النظرية إحدى النظريات اللغوية للوحي؛ حيث تعمل
على حتليل الوحي يف ضوء االجتاه اللغوي .إن هذه النظرية ترى أن النصّ السماوي
(القرآن) ـ الذي نزل على النيب وحياً من اهلل ـ كالمٌ حادث وخملوق ومركَّب من
املعاني واأللفاظ (األصوات واحلروف) .إن الكالم ـ طبقاً هلذه النظرية ـ قائمٌ بذات اهلل
تعاىل ،وليس صفةً ذاتية ،بل هو من صفات الفعل اإلهلي ،ومن هنا فإن اهلل سبحانه
وتعاىل خيلق هذا الكالم ـ أي األصوات واحلروف املعبِّرة عن املعاني ـ يف وجودٍ آخر،
من قبيل« :اللوح احملفوظ» أو «جربائيل» أو «النيب» .ويف هذا الرأي عندما يُقال« :إن اهلل
قد أوحى إىل النيب» فهذا يعين أن اهلل قد خلق وأوجد الكالم املركّب من اللفظ
واملعنى يف نفس ووجود النيب.
قال القاضي عبد اجلبّار ـ وهو من متكلِّمي املعتزلة يف القرنني اخلامس
والسادس اهلجريني ـ بشأن النصّ السماوي يف الكالم اإلهلي :حقيقة الكالم أنه
احلروف املنظومة واألصوات املقطّعة .والكالم حيث يوجد يف أفراد اإلنسان مع النعمة
والرزق اإلهلي ،ويكونون متكلِّمني بالنعمة والرزق اإلهلي ،يكون اهلل متكلِّماً أيضاً.
ولكنّ ذلك إمنا يكون بأن يوجد اهلل الكالم يف غريه ،وليس من شرائط الفاعل أن
جيري الفعل يف مورده أيضاً (مبعنى أن يكون اهلل متكلِّماً لكي يتمكّن من إجياد
الكالم)(.)1
وقال اجلرجاني يف شرح املواقف ،بالنظر إىل الكالم املنقول أعاله عن القاضي
عبد اجلبّار املعتزلي :هذا ما يقوله املعتزلة .وحنن ب َدوْرنا ال ننكره أيضاً ،فنحن نقوله
أيضاً ،ونعتربه كالماً لفظياً (وحياً لفظياً) ،ونعرتف حبدوثه ،وأنه ليس قائماً بذات
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اهلل .ولكنْ لدينا كالمٌ فوق ذلك(.)2
وعلى هذا األساس فإن ظاهر املسألة هو أن مجيع املسلمني يؤمنون بأن اهلل
ف حول هذه املسألة بني الفِرَق اإلسالمية.
تعاىل متكلِّمٌ بهذا املعنى ،وليس هناك خال ٌ
إمنا االختالف يف حصر التكلُّم بهذا املعنى(.)3
يُصرّ اإلمامية واملعتزلة على أصل قضية (اتصاف اهلل بالتكلُّم) على أساس
تفسريهم ،ويرَ ْون أن الدليل على اتصاف اهلل تعاىل بالتكلُّم نقلي (قرآني) .وقد وصف
القرآن الكريم اهلل بصفة التكلُّم ،كما يف قوله تعاىل:
ـ ﴿ َومَا كَانَ ِلبَشَرٍ َأ ْن يُكَلِّمَهُ اهللُ ِإالَّ وَحْياً﴾ (الشورى.)51 :
ـ ﴿وَكَلَّمَ اهللُ مُوسَى تَكْلِيماً﴾ (النساء.)164 :
ـ ﴿ ِمنْهُ ْم مَنْ كَلَّمَ اهللُ﴾ (البقرة.)253 :
ـ ﴿ َولَمَّا جَا َء مُوسَى لِمِيقَا ِتنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾ (األعراف.)143 :
وقد استندوا إلثبات حدوث الكالم اإلهلي والنصّ السماوي للقرآن الكريم
بقضيةٍ منطقية .وشكل هذه القضية كما يلي:
إن النصّ السماوي للقرآن وكالم اهلل قد تركَّب وتألَّف من أجزاء متفاوتة
ومتعاقبة؛
ث؛
وكلّ ما كان كذلك فهو حاد ٌ
وعليه فإن كالم اهلل تعاىل (الوحي اإلهلي) حادثٌ(.)4
إنهم يستنبطون هذه القضية املنطقية من أدلّة عقلية متعدّدة ،ومن ذلك ـ على
سبيل املثال ـ:
أ ّوالً :قوهلم :إن القرآن ممكن الوجود ،وكلّ ما كان ممكن الوجود فهو
خملوقٌ وحادث ،وعليه فإن القرآن خملوقٌ وحادث.
الدليل اآلخر :إن القرآن الكريم ،مثل سائر الكتب السماوية ،يشتمل على
حوادث وأمور حدثت يف عصر النيبّ األكرم| ـ من قبيل :االحتجاج على أهل
الكتاب واملشركني ،وما حصل يف احلروب واملعارك  ،وهذه األخبار قد نقلت يف
الكتب السماوية ـ ،وكلّ ما كان كذلك فهو حادثٌ وخملوق ،وعليه يكون القرآن
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الكريم والكتب السماوية خملوق ٌة وحادثة(.)5
إن اإلمامية واملعتزلة يصلون من خالل هذا األدلة إىل نتيجتني ،وهما :أوّ ًال :إن
صفة التكلُّم صفة فعل اهلل ،وليست صفة ذات اهلل .وثانياً :إن صفات من قبيل :العلم
والقدرة واحلياة ـ وكل ما يعود إليها ـ قدمي ٌة ،وليست خملوقةً وحادثة ،ويف الوقت
نفسه يرَ ْون أن ذات األلفاظ والعبارات اليت تعبِّر عن هذه الصفات حادثةٌ وخملوقة.

ب ـ نظرية الكالم النفسيّ واللفظيّ ــــــ
البية واحلنابلة من أصحاب احلديث
لقد متّ بيان هذه النظريّة من قِ َبل الكُ ّ
واألشاعرة .إنهم يُفسِّرون النصّ السماوي للقرآن بكالم اهلل .وقد أقام أساس هذه
النظرية أصحاب احلديث .وقد اعتربوا القرآن وكالم اهلل قدمياً وغري خملوق ،بل
كان أصحاب احلديث يرَ ْون حتى اخلط ونسخة القرآن املقروءة وامللفوظة قدميةً غري
خملوقة أيضاً(.)6
كما كان للحنابلة ـ من أهل السنّة ـ مثل هذا الرأي يف مورد كالم اهلل
والقرآن الكريم.
قال أمحد بن حنبل :إن القرآن كالم اهلل ليس خملوقاً؛ فمَ ْن قال :إن القرآن
خملوقٌ فهو كافرٌ مطرود؛ ومَ ْن قال :إن القرآن كالم اهلل تعاىل وتوقَّف ،ومل يقُ ْل :إنه
خملوقٌ أو غري خملوق ،فهو أخبث من األوّل؛ ومَ ْن قال :إن ألفاظنا يف تالوة القرآن
خملوقةٌ ،والقرآن كالم اهلل ،فهو مطرودٌ أيضاً؛ وكلُّ َم ْن مل يكفِّر هؤالء فهو
مثلهم(.)7
وعندما سُئل أمحد بن حنبل عن عقيدته يف القرآن أجاب قائالً« :الذي أعتقد
وأذهب إليه ،وال أشكّ فيه ،أن القرآن غري خملوق»(.)8
وقد ذهب األشاعرة ـ تَ َبعاً لعقيد أصحاب احلديث واحلنابلة ـ إىل القول بأن
الوحي وكالم اهلل (القرآن) قديمٌ وغري خملوق.
قال أبو احلسن األشعري« :إن كالم اهلل غري خملوق ،وإن مَ ْن قال خبلق القرآن
فهو كاف ٌر»(.)9
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لقد التفت األشاعرة إىل بطالن نظرية أصحاب احلديث واحلنابلة يف القول
بقِدَم كالم اهلل وعدم خلق القرآن؛ إذ مل يكن مبقدور العقل السليم القبول بأن
القرآن املقروء وامللفوظ بقراءتنا وتالوتنا للقرآن قدي ٌم وغري خملوق .ومن هنا صاروا يف
ٍّ هلذه املشكلة؛ فأبدعوا لذلك نظرية الكالم النفسي والكالم
صدد البحث عن حل
اللفظي .فاعتربوا أن الكالم النفسي هلل قديمٌ وغري خملوق ،والكالم اللفظي حادثٌ
وخملو ٌق ،وفسّروا كالم اهلل والقرآن بالكالم اللفظي يف مقابل الكالم النفسي.
يرى األشاعرة يف ضوء بعض األدلة أن الكالم النفسي عبارةٌ عن معانٍ قائمة
بوجود اهلل سبحانه وتعاىل .إن الكالم النفسي هو ذات حمتوى الوحي والكالم
والقرآن القديم وغري املخلوق ،ويرَ ْون أن الكالم اللفظي هو القضايا اليت تعبِّر عن
حمتوى الوحي والكالم والقرآن .ويف هذه الرؤية ،عندما نقول« :إن اهلل قد أوحى»
فهذا يعين أن اهلل قد أظهر كالمه النفسي ـ بوصفه صفةً ذاتية وقدميةً قائمةً بذاته ـ
ونزَّله يف مرتبة ومرحلة الكالم اللفظي.
قال القوشجي يف (شرح التجريد) يف مورد الكالم النفسي والكالم اللفظي
[ما معناه] :إن الذي يبيّن صيغة األمر أو النهي أو النداء أو اإلخبار أو االستخبار أو غري
ذلك جيد يف دخيلته ونفسه معنىً يُعبّر عنه باأللفاظ .إن هذه األلفاظ املعبِّرة تسمّى
كالماً حسّياً ،واملعنى الذي يتمّ العثور عليه يف الدخيلة والنفس ،وإن األلفاظ
املذكورة تعبّر عنها ،ووجودها دائر مدار حياة النفس ،وال ختتلف باختالف العبارات
حبسب األوضاع واملصطلحات ،ويقصد املتكلِّم إيصاهلا إىل السامع ،تُسمّى بالكالم
النفسي(.)10
وقال الفضل بن روزبهان يف كتاب (نهج احلقّ) ،املطبوع ضمن (دالئل الصدق):
ظ مشرتك ،تارةً يطلقونه على املؤلَّف من احلروف
«إنّ الكالم عندهم [األشاعرة] لف ٌ
املسموعة [ويسمّون هذا النوع من الكالم بالكالم اللفظي أو احلسّي]؛ وتارةً يطلقونه
على املعنى القائم بالنفس ،الذي يُعبَّر عنه باأللفاظ ،ويقولون :هو الكالم حقيقة،
وهو قدي ٌم قائم بذاته [تعاىل]»(.)11
يقول الفضل بن روزبهان :ال بُدَّ من إثبات هذا الكالم؛ فإن العُرْف ال يفهمون
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من الكالم إال املؤلَّف من احلروف واألصوات .فنقول أوّالً :لريجع الشخص إىل نفسه،
أنه إذا أراد التكلّم بالكالم فهل يفهم من ذاته أنه يُزوّر ويرتّب معاني ،فيعزم على
التكلّم بها؟ كما أن مَ ْن أراد الدخول على السلطان أو العامل فإنه يرتّب يف نفسه
معانيَ وأشياء ،ويقول يف نفسه :سأتكلَّم بهذا .فاملنصف جيد من نفسه هذا ألبتّة.
فهذا هو الكالم النفسي .ثمّ نقول على طريقة الدليل :إن األلفاظ اليت نتكلّم بها هلا
مدلوالت قائمة بالنفس ،فنقول :هذه املدلوالت هي الكالم النفسي [كما أن تلك
األلفاظ اليت تدلّ على تلك املعاني الذهنية تُسمّى كالماً لفظياً أو كالماً حسّياً](.)12
وقد استدلّ السيد الشريف اجلرجاني بأن اإلخبار عن شيء ـ وهو الكالم
النفسي ـ غري العلم ،فقال [ما معناه]« :إن الكالم النفسي يعين املعنى القائم يف النفس
[ذهن املتكلِّم] .ويف اإلخبار ال يتغيّر اخلرب بتغيري العبارات ،وعليه يكون الكالم
ص عن شيء ال يعلمه ،بل يعلم خالفه أو يشكّ
النفسي غري العلم؛ إذ تارة يُخرب شخ ٌ
فيه[ ،وعليه يكون اإلخبار بالشيء غري العلم به]»(.)13
كما استدلّ السيد الشريف اجلرجاني على أن اإلنشاء الدالّ على الكالم
النفسي هو غري اإلرادة والكراهة .وقال يف ذلك [ما معناه]« :يوجد يف اإلنشاء شيء غري
اإلرادة والكراهة ،وذلك هو الكالم النفسي؛ إذ قد يأمر شخصٌ تارةً بشيء ال يريده،
كالذي خيترب خادمه لرياه مطيعاً أم ال ،وعليه فاملقصود هو االختبار ،دون امتثال
األمر أو القيام بالفعل .ال يوجد هنا أمرٌ وال نهي ،وال اإلرادة والكراهة ،وإمنا املوجود
هو االختبار فقط .وهذا هو الكالم النفسي»(.)14
وعليه فإن خالصة استدالل األشاعرة هي أن هناك يف ما وراء اجلُمَل والعبارات
اخلربية واإلنشائية املوجودة يف ذهن املتكلِّم ،ويف ما وراء التصوُّرات والتصديقات يف
اجلُمَل اخلربية ،ويف ما وراء اإلرادة والكراهة يف اجلُمَل اإلنشائية ،هناك شيءٌ يُسمّى
ري عن ذلك املعنى الذهين (الكالم
بالكالم النفسي ،وأن الكالم اللفظي تعب ٌ
النفسي) .وعليه فإن الكالم النفسي هو غري علم اهلل وإرادته .ومن هنا كما أن اهلل
مل ومريد فهو متكلِّمٌ أيضاً .ومجيع هذه األمور من الصفات الذاتية
سبحانه وتعاىل عا ٌ
هلل سبحانه وتعاىل.
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إن األشاعرة بهذا الكالم يرَ ْون أن الكالم والتكلُّم والوحي من الصفات
الذاتية هلل سبحانه وتعاىل ،ويصفون اهلل بصفة الكالم النفسي ،ويقولون :إن الكالم
النفسي هو غري صفة العلم واإلرادة والكراهة.
وقد استدلّ األشاعرة على قِدَم وذاتية صفة كالم اهلل من خالل إقامة قياسٍ
منطقيّ على النحو التالي :إن كالم اهلل صف ٌة له ،وكلّ ما كان صفةً هلل فهو قديمٌ
وذاتي ،إذن كالم اهلل قديمٌ وذاتي(.)15
ثم ذكروا بعض األدلة النقلية ـ وال سيَّما اآليات القرآنية ـ لعدم خملوقية
الكتاب السماوي( .)16ومن بني اآليات اليت يستدلّ بها األشاعرة على عدم خلق القرآن
قوله تعاىلِ ﴿ :إ ْن هَذَا إِالَّ قَوْلُ ا ْلبَشَرِ﴾ (املدّثر.)25 :
يقول األشاعرة استناداً إىل هذه اآلية« :من زعم أن القرآن خملوق ،فقد جعله
قوالً للبشر ،وهذا ما أنكره اهلل على املشركني»(.)17
كما استدلّ األشاعرة على عدم خلق القرآن وكالم اهلل بهذه اآلية(﴿ :)18إِنَّمَا
شيْءٍ إِذَا أَرَ ْدنَاهُ َأنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ َفيَكُونُ﴾ (النحل .)40 :فإذا كان القرآن
قَ ْو ُلنَا لِ َ
ك ْن» وجب أن
ك ْن فيكون» ،وإذا كان اهلل قائل « ُ
خملوقاً وجب أن يقع مقوالً لقولُ « :
يكون هلذا القول قو ٌل أيضاً ،وهذا يستوجب واحداً من أمرَ ْين؛ فإما أن تعود املسألة
إىل هذا األمر ،وهو أن قول اهلل ليس خملوقاً ،أو أن كلّ قو ٍل سوف يقع بقولٍ آخر،
وهكذا إىل ما ال نهاية ،فيلزم منه التسلسل .وحيث يستحيل التسلسل سوف يثبت أن
قول اهلل ليس خملوقاً .وهذا هو الصحيح(.)19
كما استدلّ األشاعرة على عدم خلق كالم اهلل بقوله تعاىل﴿ :وَالشَّمْسَ
ت ِب َأمْرِهِ َأالَ لَهُ الْخَ ْل ُق وَا َألمْرُ﴾ (األعراف .)54 :فإن اهلل سبحانه
وَالْقَمَ َر وَالنُّجُو َم مُسَخَّرَا ٍ
وتعاىل يف هذه اآلية يفصل «األمر» عن «اخللق» .إن املراد من «اخللق» هو كلّ نوع من
أنواع اخللق ،فيدخل فيه مجيع املخلوقات ،واملراد من «أمر اهلل» كالم اهلل ،وهذا
يدلّ على أن كالم اهلل غري خملوق هلل(.)20
وعلى هذا األساس فإن األشاعرة يرَ ْون الكالم النفسي يف مورد اإلنسان ـ
سب قِدَم ذاته ـ
سب حدوث ذاته ـ حادثاً ،ولكنهم يعتربونه يف مورد اهلل تعاىل ـ حبَ َ
حب َ
َ
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ث على كلتا احلالتني.
قدمياً؛ خالفًا للكالم اللفظي الذي هو حاد ٌ

ج ـ نظريّة التوقُّف ــــــ
لقد متّ عرض نظريّة التوقُّف من قِ َبل إمام احلنابلة أمحد بن حنبل وأتباعه .إن
هذه النظرية تقول بالتوقُّف بني نظرية املعتزلة ونظرية األشاعرة ،وال تبدي رأياً يف
مقابل خملوقية وعدم خملوقية القرآن والكالم اإلهلي.
يقول أمحد بن حنبلَ « :م ْن زعم أن القرآن خملوق فهو جُهمي ،ومَ ْن زعم أنه غري
خملوق فهو مبتدع»(.)21
إن أمحد بن حنبل ـ بالنظر إىل انتمائه إىل أصحاب احلديث ـ كان يرفض
ض فيها السلفُ الصاحل .إنه كان يرى أن العلم عبارة عن
البحث يف املسائل اليت مل خيُ ْ
شيء تعرَّض له السلف ،والبدعة عبارة عن املسائل اليت مل يتعرَّض هلا السلف .ومن بني
املصاديق اليت كان يذكرها على ذلك حبث «كالم اهلل» ،وكان يقول :حيث إن
ظ باهتمام السلف ،ومل يبحثوها ،يكون اخلائض فيها مبتدعاً.
مسألة الكالم مل حتْ َ
()22
ومن هنا كان حيكم بالتوقُّف يف البحث عن كالم اهلل .
وعلى هذا األساس ،فإن احلنابلة يف مرحلة توقُّفهم مل يكونوا يذهبون إىل أي
ٍّ
ممّا قاله املعتزلة واألشاعرة ،وكانوا يذكرون نظرية التوقُّف ،اليت هي قولٌ ثالث يف
املسألة.
ورد يف كتب التاريخ أن سبب اشتهار أمحد بن حنبل يعود إىل ثباته وإصراره
على هذه املسألة ،وأن الفقهاء عندما كانوا يسألونه عن خلق القرآن مل يكن يُقرّ
خبلق القرآن ،وقد سُجن على ذلك ملا يقرب من مثانية عشر شهراً ،حتمَّل خالهلا
صنوف العذاب واجللد ،ولكنّه على الرغم من ذلك كله مل يرتاجع عن رأيه(.)23
يذهب احملقِّقون إىل االعتقاد بأن القول بالتوقُّف كان يعود إىل بداية حياة
أمحد بن حنبل .حيث كان يرى يف هذه املرحلة أن البحث يف كون القرآن خملوقاً أو
غري خملوق بدع ٌة .ويف هذه املرحلة تعرّض إىل أنواع األذى ،من قبيل :السجن والتعذيب.
ولكنْ يف املرحلة الالحقة ـ وال سيَّما بعد زوال األذى عنه ،عندما حظي بدعم وتأييد
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املتوكّل العباسي ،وطالبه باألدلة على مدّعاه ـ اختار القول بعدم خلق القرآن ،وعلى
الرغم من ذلك مل جنِ ْد له أثراً يف إثبات قِدَم القرآن( .)24ومن هنا قيل يف هذه املرحلة
بشأن أمحد بن حنبل« :سأل العباسُ أبا عبد اهلل [أمحد بن حنبل] ـ رمحه اهلل ورضي
عنه ـ فقال له :قومٌ هاهنا قد حدَّثوا يقولون :القرآن ال خملوق وال غري خملوق .فقال:
هؤالء أضرّ من اجلهمية على الناس .ويلكم فإن مل تقولوا ليس مبخلوقٍ ،فقولوا
خملوقٌ .قال أبو عبد اهلل :هؤالء قوم سوءٍ .فقال العباس :ما تقول يا أبا عبد اهلل؟ فقال:
الذي أعتقد وأذهب إليه ،وال أشكّ فيه ،أن القرآن غري خملوق .ثم قال :سبحان اهلل
ومَ ْن يشكّ يف هذا؟!»(.)25
ومن هنا كان أمحد بن حنبل يف فرتة اعتقاده بعدم خلق القرآن وكالم اهلل
يقول [ما معناه]« :إن القرآن كالم اهلل ليس خملوقاً؛ فمَ ْن قال :إن القرآن خملوق فهو
كافر مطرود؛ ومَ ْن قال :إن القرآن كالم اهلل تعاىل وتوقَّف ،ومل يقُ ْل :إنه خملوق أو
غري خملوق ،فهو أخبث من األوّل؛ ومَ ْن قال :إن ألفاظنا يف تالوة القرآن خملوقة،
والقرآن كالم اهلل ،فهو مطرو ٌد أيضاً؛ وكلُّ َم ْن مل يكفِّر هؤالء فهو مثلهم»(.)26

2ـ نظرياتٌ يف بشريّة الوَحْي ــــــ
أـ نظريّة الوَحْي أو الشعور اخلاصّ ــــــ
حي أو الشعور اخلاصّ ـ اليت ذكرها العالّمة حممد حسني
إن نظريّة الوَ ْ
()27
الطباطبائي بعنوان الشعور اخلفيّ ـ عبار ٌة عن نظري ٍة تنظر إىل البُ ْعد غري اللغوي من
طبيعة الوحي ،وتركّز حبثها على حموري طبيعة االرتباط الوحياني هلل والنيبّ وشعور
النيبّ اخلاصّ.
إن هذه النظرية ترى أن ماهية الوحي عبار ٌة عن التفهيم السريع واخلفيّ لسلسلة
من احلقائق واملعارف واآلراء الفكرية والتعاليم السلوكية املتناسبة مع العصر من قِ َبل
اهلل للمنتجبني من البشر (األنبياء) ،حيث حتصل من طريق آخر غري الطريق العام
للمعرفة ـ من قبيل :التجربة والعقل والشهود العرفاني ـ ،أي من طريق شعور مستقلّ
ٍّ بالنيبّ ،وتقول :إن اهلل يبلغ خطابه إىل الناس من طريق شعور خاصّ.
وخاص
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ومن بني العلماء املتقدِّمني يف علم الكالم الذين ارتضوا هذه النظريّة ميكن
اإلشارة إىل :الكندي املتكلِّم والفيلسوف(256هـ)( ،)28وحممد بن النعمان املعروف
بالشيخ املفيد(413هـ)( ،)29وأبي حامد حممد الغزالي(505هـ)( ،)30والسيد الشريف
علي بن حممد اجلرجاني(816هـ)(.)31
ومن بني العلماء املتأخِّرين الذين قالوا بهذه النظرية يف الوحي ميكن لنا ذكر:
صبحي الصاحل( ،)32وحممد عبده( ،)33وحممد رشيد رضا( ،)34وحممد حسني
الذهيب( ،)35وحممد حسني الطباطبائي( ،)36ومرتضى مطهَّري(.)37
إن املستفاد من أقوال هؤالء العلماء يف تعريف الوحي هو أنهم يعتربون «طبيعة
االرتباط الوحياني بني اهلل والنيبّ» موهبةً إهلية أو عطاءً مساوياً .كما اعتربوا وسيلة
االرتباط الوحياني بني اهلل والنيب شعوراً مستقالًّ خاصّاً بالنيبّ ،وغري قابل
لالكتساب .وهم يسمون هذا االرتباط الوحياني اخلاص ـ الذي يتحقَّق من طريق
الشعور النبويّ اخلاصّ ـ باهلداية اإلهلية اخلاصّة جلميع الناس ،وهي اهلداية التشريعية.
والسؤال املطروح على القائلني بهذه النظرية هو :هل هم من الذين ينكرون
ال ُبعْد اللغوي من الوحي ،أو الذين يقولون مع هذه النظرية بال ُبعْد اللغوي للوحي أيضاً؟
ويف احلالة األخرية كيف ميكن تفسري ومجع نظريّتهم؛ إذ يبدو من ظاهر نظريتهم هو
الظهور يف البُعْد غري اللغوي للوحي؟
هناك مَ ْن سعى إىل االستنتاج قائالً :إن املتكلمني والفالسفة الذين يفسّرون
الوحي على هذه الشاكلة قد اعتقدوا ـ بشكلٍ عام ـ باالجتاه غري اللغوي يف الوحي،
وقالوا :إن املتكلمني والفالسفة ،ابتداءً من الفارابي وابن سينا وصوالً إىل الغزالي
وغريه ،كان هلم مثل هذه الرؤية يف مسألة الوحي ،ثم صرَّحوا بأن تقرير الشهيد
املطهَّري للوحي يستند إىل هذه الرؤية متاماً(.)38
ورغم أن تفسري الفالسفة املشائني ـ وال سيَّما الفارابي( )39وابن سينا( )40ـ للوحي
ُيراد منه يف أغلب الظن هو الوحي غري اللغوي؛ وذلك ألن الوحي يف الفلسفة املشائية
ويف كالم ابن سينا والفارابي وأضرابهم عبار ٌة عن اتصال قوي وارتباط استثنائي بني
نفس النيب والعقل الفعّال( ،)41وإن أخذ الوحي من العقل الفعّال كان أخذاً بسيطاً ،وال
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ميكن أن يكون له ُبعْدٌ لغوي؛ َبيْدَ أن كلّ حتليل ينكر البُعْد اللغوي من الوحي ال
يكون قابالً لإلسناد إىل مجيع هؤالء املتكلِّمني والعلماء .كما ال ميكن االستناد إىل
ظاهر أقواهلم ونظرياتهم وتطبيق آرائهم على االجتاه غري اللغوي؛ ألن هؤالء املتكلِّمني ـ
وحتى بعض الفالسفة والعرفاء ـ كانوا يف مقام حتليل ال ُبعْد غري اللغوي من الوحي،
وقدّموا نظرياتهم يف مقام حتليل هذا البُعْد من الوحي ،ولو سُئل هؤالء املتكلِّمون
والفالسفة عن ال ُبعْد اللغوي من الوحي لكانوا قد قبلوا بوحيانية ألفاظ الوحي أيضاً.
توضيح ذلك :أوّ ًال :نعلم أن الشخص إذا كان يف مقام بيان أمرٍ ما ،وبيَّن مجيع
مراده عن ذلك األمر ،عندها ميكن لنا االستناد إىل كالمه واكتشاف مراده منه؛
وأما إذا مل يكن يف مقام البيان ،أو كان يف مقام البيان ولكنه مل يبيِّن مجيع أجزاء
مراده ،ال ميكن االستناد إليه.
وحنن ندّعي أن مقام البحث من النوع الثاني ،وهو أن هؤالء العلماء كانوا يف
مقام بيان وحتليل الشعور اخلاصّ بالنيب ،ومل يكونوا يف مقام بيان الوحي اللغوي.
وثانياً :إن بعض هؤالء املتكلِّمني قد تعرَّضوا يف مواضع أخرى من آثارهم يف
مقام البحث عن الوحي إىل ال ُبعْد اللغوي للوحي أيضاً ،وقبلوا بوحيانية ألفاظ الوحي
أيضاً .ولكن حيث إن إثبات هذا البحث حيتاج إىل استعراض آثارهم ومؤلَّفاتهم ،وهو
يؤدّي بنا إىل إطالة الكالم ،فإننا نؤثر غضّ الطرف عن ذلك ،وحنيل الراغبني يف
الوصول إىل حقيقة األمر يف هذا الشأن إىل آثارهم.

ب ـ نظرية التجربة الدينيّة يف الوَحْي اإلسالمي ــــــ
حي يف الكالم اإلسالميّ ظهرت بوصفها صدى
إن نظريّة التجربة الدينية للوَ ْ
للتجربة الدينية للوحي يف الكالم املسيحي .إن الدافع الرئيس لطرح نظرية التجربة
الدينية يف الكالم املسيحي كان يكمن يف العمل على حلّ ثالث مشاكل أساسية
تتعلَّق بالكتاب املقدَّس ،وهي:
أ ّوالً :حلّ مشكلة ثبات الوحي والتحوُّل والتغيري يف املعارف البشرية يف مساحة
الزمان واملكان.
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ثانياً :حلّ مشكلة التناقضات واالختالفات الكثرية بني النصوص املقدّسة
وكيفية انتسابها بأمجعها إىل اهلل.
ثالثاً :حلّ مشكلة العالقة اجلَ َدلية بني العلم والدين.
َبيْدَ أن السبب اجلوهري يف طرح نظرية التجربة الدينية يف الكالم اإلسالمي
إمنا يكمن يف حلّ مشكلة ثبات الوحي وتغيُّر املعارف البشرية يف إطار الزمان
واملكان؛ إذ ال وجود ملشكلة اختالف النصوص املقدّسة وانتسابها إىل اهلل يف مورد
القرآن.
كما أن العالقة بني العلم والدين وإنْ كانت مطروحةً يف اإلسالم ،ولكنها
ليست مشكلةً؛ وذلك ألن جوهر وذات الدين اإلسالمي متناغمةٌ مع العلوم ،وإن املوارد
اليت تبدو متناقضةً قابل ٌة للحلّ واجلواب .وعلى أيّ حال فإن األمر ال يصل إىل التعارض
بني الوحي والدين.
َبيْدَ أن حلّ مشكلة ثبات الوحي وحتوُّل املعارف البشرية يف ُبعْد الزمان واملكان
أصبحت مؤثِّرةً يف طرح نظرية التجربة الدينية للوحي يف الكالم اإلسالمي ،وإنْ
كانت العناصر األخرى ،من قبيل :املباني الفلسفية والعرفانية والكالمية اخلاصة
وغريها ،هي األخرى مؤثِّرةً يف بيان هذه النظرية.
وعلى أيّ حال فإن الدافع األصلي يف بيان هذه النظرية هو الزعم القائل بأن
اجلمع بني ثبات الوحي وحتوّل املعارف البشرية ال ميكن حلّه إالّ بهذه الطريقة()42؛
مبعنى أنه من حيث كانت مجيع األديان السماوية تنبثق من مصدرٍ واحد فإنه جيب أن
ف يف مضامينها ،ومن جهةٍ أخرى فإن حياة البشر ومعارفهم هي
ال يكون هناك اختال ٌ
عرض ٌة للتغيري والتحوُّل املستمرّ.
إن اجلمع بني ثبات (الوحي) وحتوُّل (النموذج املعريف) ممكنٌ؛ ببيان أن ذلك
األمر الثابت ال يكون من مقولة اللفظ ،وإمنا هو من مقولة املعنى ،وحقيقةٌ شاهدها
مجيع األنبياء من خالل التجربة الدينية ،وإن كلّ نيبّ قد حتدَّث عن جتربته الدينية
بالنظر إىل احملدوديات األربعة ـ أي :احملدودية التارخيية ،واللغوية ،واالجتماعية،
واجلسمانية ـ ،وكذلك فرضياته السابقة أيضاً.
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إن هذه احملدوديات األربعة والفرضيات املسبقة تعمل دائماً على إخفاء تلك
احلقيقة الكامنة والوحي (اإلهلي) .وإن كل تعبريٍ يواجه االنهيار تارةً ،وتارةً يواجه
سوء التعبري ،ويواجه الوَ ْهم واخليال حيناً ،ويواجه احملدوديات السابقة يف أحيان
ٍّ بشكل خمتلف،
أخرى .وعلى أيّ حال فإن ذلك اجلوهر اإلهلي قد عبَّر عنه كلّ نيب
ورُ َبما متّ التعبري عنها بشكل متنافٍ ومتعارض أيضاً .وبذلك فإنه من خالل القول بهذه
النظرية سوف يتمّ الصلح بني «األبدية» و«التغيري» ،كما سوف يتمّ حلّ مشكلة
التعارض بني العلم والدين ،ومشكلة انتساب النصوص املقدّسة إىل اهلل أيضاً(.)43
ف كبري بني العلماء واملنظِّرين يف بيان ماهية التجربة الدينية .ومع
هناك اختال ٌ
ذلك كلّه يقول فورمن إل .كيسلر :يذهب اجلميع إىل االعتقاد بوجود عاملني رئيسني
وجوهريني يف كلّ جتربةٍ دينية ،وهما :أوّ ًال :العلم باألمر اإلهلي وإدراكه .وثانياً:
اخلضوع واالنصياع التامّ والكامل لذلك األمر املتعالي بوصفه الغاية واملقصد
النهائي( .)44وعلى هذا األساس ،وبغضّ النظر عن اختالف املنظِّرين ،ميكن تعريف
التجربة الدينية على هذا النحو« :إن التجربة الدينية نوعٌ من اإلهلام واملكاشفة (أو
احلضور والتجلّي املتشخّص هلل يف اإلنسان) اليت حيظى بها كلّ إنسان ،غاية ما
هنالك أنهم خيطئون من حنيٍ آلخر يف التفسري الصحيح لذلك األمر املتعالي الذي وقع
مورداً للتجربة»(.)45
إن مضمون الوحي يف هذه الرؤية ليس جمموعةً من احلقائق بشأن اهلل ،بل إن
اهلل سبحانه وتعاىل يدخل يف دائرة التجربة البشرية من خالل التأثري يف التاريخ( .)46إن
هذا التأثري يف التاريخ والدخول إىل التجربة البشرية إمنا يتحقَّق من طريق ذات اهلل
سبحانه وتعاىل يف املوحى إليه ،سواء أكان نبياً أو أيّ بشرٍ آخر .وعلى هذا األساس
فإن هذا الفهم غري اللغوي للوحي إمنا يتناسب مع التأكيد املتجدِّد يف املرحلة اجلديدة
على اخلصوصية املتشخّصة هلل ،وهذه الرؤية القائلة باالرتباط اإلهلي  /البشري
املتشخّص ،يشمل شيئ ًا يتجاوز اإلبالغ والقبول باحلقائق الكالمية(.)47
هناك مَ ْن يعمد إىل بيان سرّ خامتية الدين اإلسالمي من خالل طرح التجربة
الدينية للوحي بتفسريٍ خمتلف ،ويقول :إن الوحي اإلسالمي قد متّ عرضه على الناس
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ووضعه بني أيديهم بشكلٍ غري مفسَّر؛ كي يتمّ تفسريه والتعبري عنه يف كلّ عصرٍ مبا
يتناسب وظروف وشرائط ذلك العصر؛ مبعنى أنه خالفاً لسائر األنبياء السابقني ـ الذين
كانوا يعرضون جتاربهم الباطنية على الناس ـ قامت املشيئة اإلهلية يف خصوص النيبّ
األكرم| ،على وضع «عني التجربة الباطنية للنيب» يف متناول الناس دون تفسري؛
مبعنى أن ذات القرآن الكريم ميثِّل جتربة لنا تتكرَّر يف كلّ جيلٍ ويف كلّ عصر(.)48
إن هؤالء يذكرون مفهومني للنبوّة ،وهما :أوّ ًال :املهمّة واالضطالع ب َدوْر الدعوة
والرسالة .وثانياً :التجربة الدينية .ويرَ ْون أن النيب حيظى خبصوصيتني ،ويرَ ْون امتياز
النيب من سائر األشخاص يف عنصر املهمّة ،واشرتاك سائر األشخاص مع األنبياء يف
أصل التجربة واملكاشفة الدينية ،ويعرِّفون التجارب العرفانية بوصفها من سنخ جتارب
األنبياء.
وقال بعضهم يف هذا الشأن« :إن عنصر املهمّة يندرج يف النبوّة ،وهو الذي ينعدم
يف جتارب العرفاء .وتنحسر هذه املهمّة يف اخلامتية ،ولكنْ يبقى أصل التجربة
واملكاشفة قائماً»(.)49
إن من بني املفكِّرين املسلمني اجملدِّدين الذين دافعوا عن نظرية التجربة الدينية
يف الوحي اإلسالمي بقوّةٍ ،واعتربوا هذه الرؤية عامالً إلحياء التفكري الديين يف
اإلسالم ،باإلضافة إىل الدكتور عبد الكريم سروش ،كالًّ من :حممد إقبال
شبِسْتَري( ،)51وحممد أركون(.)52
الالهوري( ،)50وحممد جمتهد َ

خالصةٌ واستنتاج ــــــ
ت جهود املتكلِّمني قدمياً يف حموري طبيعة النصّ الوحياني ،وأسلوب
لقد افضَ ْ
االرتباط الوحياني هلل والنيبّ ،إىل تبلور نظرية الكالم النفسي واللفظي للوحي على
يد األشاعرة؛ ونظرية الكالم احلادث من قِ َبل املعتزلة واإلمامية؛ بينما ذهب احلنابلة
إىل القول بنظرية التوقُّف يف مقابل هاتني النظريتني .إن اجتاه هذه الطائفة من
املتكلِّمني إىل الوحي كان اجتاهاً لغوياً ،حبيث ميكن تسمية نظريّاتهم بـ «نظريات
الوحي اللغوي» .يكمن االختالف بني نظرية األشاعرة ونظرية املعتزلة واإلمامية يف أن
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املعتزلة واإلمامية يرَ ْون أن ألفاظ الوحي مساوية أيضاً ،باإلضافة إىل معاني الوحي
ومضامينه ،ويعتربون أن هذه األلفاظ واملعاني من األفعال واملخلوقات اإلهلية ،وأنها قد
تألَّفت وتركَّبت على شكل ألفاظ ومعاني نزلت على النيبّ؛ يف حني يذهب األشاعرة
إىل التفريق بني الكالم اللفظي والنفسي ،وقالوا بأن الكالم النفسي عبارةٌ عن
املعاني اليت تشكّل حمتوى الوحي ومضمونه ،وأن هذا الكالم النفسي صفة من
صفات الذات اإلهلية ،وكان هلا حضو ٌر قديم يف ذات وجود اهلل سبحانه وتعاىل ،وأما
الكالم اللفظي فهو عند األشاعرة عبار ٌة عن القضايا اليت تعبِّر عن حمتوى الكالم
النفسي املذكور آنفاً ،وحيث يكون الكالم النفسي عبارةً عن إحدى الصفات
الذاتية والقدمية هلل ،وإنه يف وجود اهلل سبحانه وتعاىل غري صفة العلم واإلرادة ،فإن
الكالم اللفظي ب َدوْره عبار ٌة عن القضايا ـ أي األلفاظ واألصوات ـ اليت حتكي عن
ذلك الكالم النفسي ـ أي الكالم الذاتي والقديم ـ هلل تعاىل .وهذا هو املراد من كون
الوحي قضية يف هذه النظرية؛ وذلك ألن الكالم اللفظي ـ يف ضوء هذه النظرية ـ هو
اآلخر خملوقٌ إهلي ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل من خالل إجياد وخلق الكالم اللفظي
يعمل على إظهار الكالم النفسي .وإن الكالم اللفظي يتبع الكالم النفسي ،ومن هنا
ال يكون الكالم اللفظي تعبرياً من قِ َبل النيب للكالم النفسي .وهذا مكمن
االختالف اهلامّ جدّ ًا ،والذي مييِّز نظرية الوحي عند األشاعرة من نظرية الوحي عند
املعتزلة واإلمامية من جهةٍ ،ومن نظرية التجربة الدينيّة من جهة أخرى.
إن املتكلِّمني املسلمني يف العصر املتأخِّر قد عمدوا إىل تفسري الوحي أسوةً
بأسالفهم ،ولكنهم مع ذلك دخلوا بالتدريج يف حبث الشعور النبوي؛ حيث قام بعض
املتكلِّمني املسلمني بتفسري الشعور النبوي ،وعمد إىل حتليله يف ضوء مبانيه اخلاصة.
ت جهود هذه الطائفة من املتكلِّمني إىل تبلور نظرية الوحي أو الشعور النبوي
وقد أفضَ ْ
اخلاصّ .وعلى الرغم من تركيز هذه النظرية لتفسريها عن الوحي يف الشعور النبوي
اخلاصّ ،فهي تُ َعدّ من هذه الناحية نوعاً من النظريات غري اللغوية يف تفسري الوحي.
وقد عمدنا لذلك إىل إدراجها ضمن النظريات غري اللغوية .ولكنْ حيث كان أصحاب
سب ،فإنهم مل يكونوا
هذه النظرية يف مقام تفسري ماهية الشعور النبوي اخلاص فحَ ْ
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يف صدد البحث عن ال ُبعْد اللغوي من الوحي ،وإالّ فإنهم بدَوْرهم يقولون بسماوية ألفاظ
الوحي أيضاً ،وهذا ما تثبته سائر أعمال بعض هؤالء املتكلِّمني .وقد عمدنا ب َدوْرنا إىل
بيان نظرية بعض املتكلِّمني اآلخرين أيضاً؛ حيث مل يكونوا يف مقام حبث الناحية
اللغوية من الوحي ،وإالّ فإنهم يقولون بال ُبعْد اللغوي من الوحي أيضاً.
وقد عمد املتكلِّمون املسلمون اجملدِّدون يف عصر احلداثة مرّةً أخرى إىل
االهتمام بأسلوب االرتباط الوحياني هلل مع البشر ،وماهية النصّ الوحياني للقرآن مع
بداية العصر اجلديد ،وبنوعٍ من التغيري الفكري ،وعملوا على بيان الوحي يف إطار
االجتاه غري اللغوي والتجربة الدينية .إن االختالف اجلوهري هلذا البيان املذكور من
ِق َبل املتكلِّمني املتقدِّمني واملتأخِّرين عن بيان أصحاب التجربة الدينية يكمن يف أن
املتكلِّمني املتقدِّمني واملتأخِّرين كانوا يعتربون ألفاظ الوحي ـ باإلضافة إىل معاني
الوحي ـ مساويةً أيضاً ،يف حني يذهب أصحاب التجربة الدينية إىل القول بأن الوحي
كان ينزل على شكل معانٍ بسيطة على النيب وغريه ،وإن النيب واإلنسان هو الذي
سب
يعمل الحقاً على صبّ تلك املعاني البسيطة يف قالب األلفاظ ،ويعبّرون عنها حبَ َ
املصطلح.
وعلى هذا األساس ،ميكن القول يف ضوء االستنتاج العام :إن املسار التحوُّلي
لدى املتكلِّمني املسلمني يف تفسري وبيان الوحي قد بدأ من اللغوي ،وانتهى إىل غري
اللغويّ ،رغم أن هناك من املتكلِّمني يف البني مَ ْن قدَّم تفسرياً لغوياً عن الوحي يف
مجيع العصور ،ومل تتغيَّر نظريّتهم عرب العصور ،كما هو احلال بالنسبة إىل نظرية
املعتزلة واإلمامية بشأن الوحي.
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نظريّة «الكالم النفسيّ» البن ُكالّب
ض ونقد
عر ٌ
د .السيد محسن الموسوي
د .جواد فرامرزي
أ .حجّت علي نجاد
ترجمة :سرمد علي

مقدّمةٌ ــــــ
يرى علماء اإلسالم أن القرآن الكريم من أهمّ جتلّيات الكالم اإلهلي ،وأن اهلل
سبحانه وتعاىل قد حتدَّث مع عبده املختار بواسطة هذا الكتاب .وهو يعترب من أكثر
املستندات أصالةً يف ارتباط اهلل مع اإلنسان .وحيث يُ َعدّ مضمون القرآن الكريم مبثابة
الكالم اإلهلي تكون معرفة حقيقته ونسبته إىل اهلل هي املسألة األهمّ يف فهم وحتليل
الكالم اإلهلي .وقد متّ منذ صدر اإلسالم بيان جمموعة من اآلراء والنظريات املختلفة
من قِ َبل املتكلِّمني املسلمني بشأن الكالم اإلهلي أيضاً .وقد ذهبت مجاعةٌ من
املتكلِّمني املسلمني إىل ذكر مسألة «الكالم اإلسالمي» ضمن األحباث املرتبطة
بالصفات اإلهلية؛ ألنهم يرَ ْون أن «التكلُّم» إحدى صفات اهلل.
يف القرن الثاني للهجرة بدأ البحث حول ذات اهلل وصفاته بني املسلمني بشكلٍ
جادّ ،ومت حبث كالم اهلل باعتباره صفةً للذات أو فعالً من أفعال اهلل .وتبعاً لذلك
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ث معقّدة حول مفهوم وخصائص كالم اهلل وحقيقة القرآن الكريم.
ظهرت أحبا ٌ
مل يكن هناك أيّ اختالفٍ بينهم يف تكلُّم اهلل ،ولكنْ هناك اختالفاتٌ
كثرية حول كيفية انتساب التكلُّم إىل اهلل ،وكيفيّته؛ فهناك مَ ْن قال :إن الكالم
جز ٌء من صفات اهلل ،وقال :إنه قديم ،وهو مبنى عموم أصحاب احلديث ،ومن بينهم:
أمحد بن حنبل()1؛ وذهبت مجاع ٌة أخرى إىل القول بأن الكالم جزءٌ من فعل اهلل ،وإنه
حادثٌ ،وهو مبنى الشيعة واملعتزلة(.)2
ذهب أنصار القول بقِدَم كالم اهلل إىل االعتقاد بأن كالم اهلل ليس من جنس
األصوات واحلروف ،بل هو من صفات الذات ،وهو مفهومٌ وحقيقة كانت موجودةً منذ
األزل والقِدَم مع اهلل .وعلى هذا األساس يكون كالم اهلل كالماً نفسيّاً .وعندما
يتكلَّم اهلل مع اإلنسان فإنه يعرض تلك احلقيقة وذلك املفهوم واملعنى األزليّ بواسطة
خلق األلفاظ.
وتزعم األشاعرة أن القرآنَ ومجيعَ الصحف السماوية اليت نزلت وحياً على
ٍّ ونزولٌ لتلك
األنبياء وجودٌ لفظي لتلك الصفة القدمية للذات؛ أي إنها ظهورٌ وجتل
احلقيقة األزلية والواحدة .إن كالم اهلل طبقاً لقول األشاعرة ليس حادثاً أو خملوقاً،
بل إن األصوات واحلروف هي اليت يتمّ خلقها يف مسار نزول الوحي .وحيث إن القرآن
الكريم حكايةٌ وتعبريٌ لفظي لذلك املعنى القديم واحلقيقة األزلية فإن فهم هذه
األلفاظ يكون ب َدوْره فهماً لتلك احلقيقة(.)3
ويف هذا السياق قام ابن كُالّب ـ وهو من مشاهري املتكلِّمني يف القرن الثالث
اهلجري ـ بتقديم مسألةٍ جديدة يف هذا الباب .وقد عمد الكثري من املتكلِّمني ـ من
خمتلف االجتاهات الفكرية ـ إىل خمالفته بشدّةٍ.
إن «كالم اهلل النفسي» ـ من وجهة نظر ابن كُالّب ـ عبارةٌ عن مفهومٍ أزلي
وصفةٍ قدميةٍ وقائمةٍ بذاته ،وإن هذه الصفة كسائر الصفات األخرى ـ من قبيل :العلم
والقدرة اإلهلية ـ واحدةٌ يف حقيقتها ،وال تقبل الكثرة والتقسيم .إن احتاد حقيقة
كالم اهلل وعدم قبوله للتكثُّر يعين أن الكالم اإلهلي ،على الرغم من اشتماله على
خمتلف أنواع البيان ـ مثل :األمر والنهي واإلخبار واالستفهام ـ ،ال يقبل التقسيم
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والتبويب الزمين يف حدّ ذاته(.)4
والذي نسعى إليه يف هذه املقالة هو بيان رأي ابن كُالّب بشأن الوحي القرآني،
وما هي اجلذور التارخيية لنقد رأي ابن كُالّب؟ وهل ينسجم رأي ابن كُالّب حول
الوحي القرآني مع مضامني اآليات القرآنية والروايات وعقائد املسلمني؟ وما هي األدلة
على نقد وردّ نظريّة ابن كُالّب من خالل القرآن الكريم؟

خالصة رأي ابن كُالّب يف الوحي ــــــ
يقوم رأي ابن كُالّب يف باب الوحي على هذه النظرية القائلة بأن االرتباط
الوحياني يتمّ عرب مرحلتني :املرحلة األوىل :النزول العمودي؛ حيث يتمّ عرض الوحي من
ِق َبل اهلل عزَّ وجلَّ على جربائيل× .واملرحلة الثانية :النزول األفقي؛ حيث يتلقّى النيب
الوحي من جربائيل.
إن الوحي يف مرحلته األوىل ـ بزعم ابن كُالّب ـ ليس نصّاً لغوياً ،وال يشتمل
على حروف وألفاظ؛ وأما يف املرحلة الثانية فإن الوحي يتحوَّل إىل كالمٍ ،وينزل يف
ال من قِ َبل جربائيل أو من قِ َبل
إطار اللغة العربية؛ سواء أكان هذا التحوُّل اللغوي حاص ً
النيبّ األكرم|(.)5
ن قال :إنه إمنا نزل جربائيل على النيبّ األكرم|
قال الزركشي :هناك مَ ْ
باملعاني خاصّة .وأنه| َعلِم تلك املعاني وعبَّر عنها بلغة العرب .وقد متسَّك هؤالء
إلثبات رأيهم بقوله تعاىل﴿ :نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ ا َألمِنيُ * عَلَى قَ ْلبِكَ﴾ (الشعراء 193 :ـ
 .)194ويذهب هؤالء إىل االعتقاد بأن النزول الدفعي للقرآن الكريم على قلب النيب
األكرم| مل يكن بلغةٍ خاصّة ،وأن املعاني قد نزلت على قلب رسول اهلل من دون
ألفاظٍ وحروف(.)6
ويبدو أن ما ذهب إليه بعض املعتزلة اجلُدُد يف املرحلة املعاصرة ـ ومن بينهم:
نصر حامد أبو زيد ـ قريبٌ من هذا الرأي الذي صدع به ابن كُالّب .ومن هذه الناحية
ميكن اعتبار رأي ابن كُالّب مصدراً فكرياً لبعض املعتزلة اجلُدُد ،وهو ما يُضاعف
من أهمِّية البحث.
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  63ـ  64ــ صيف وخريف  2021م ـ  1443هـ

34
ويف ما يلي سوف نعرِّف بابن كُالّب ومنهجه الفكريّ ،ونقد نظريّته يف ضوء
االستفادة من النصوص الصرحية آليات القرآن الكريم.

التعريف بابن كُالّب ــــــ
ابن كُالّب املعروف بأبي حممد بن عبد اهلل بن سعيد بن كُالّب القطّان
البصري( ،)7من متكلِّمي القرن الثالث اهلجريّ؛ فقد كان من متكلِّمي أهل السنّة يف
عصر املأمون العباسي ،ومل يكن يف عقائده تابعاً بشكلٍ كامل ألمحد بن حنبل.
وقد عدَّه أبو احلسن األشعري من أصحاب اإلثبات()8؛ مبعنى أنه كان ـ على سبيل
الب
املثال ـ يثبت صفة «العامل» و«القادر» هلل بواسطة العلم والقدرة .لقد كان ابن ك ّ
موافقاً ألهل السنّة يف الكثري من العقائد ،ومن هنا ميكن اعتباره من أسالف
األشاعرة .وعلى حدّ تعبري البغدادي« :من متكلِّمي أهل السنّة يف أيام املأمون عبد اهلل
بن سعيد التميمي [ابن كُالّب] ،الذي دمَّر على املعتزلة يف جملس املأمون ،وفضحهم
ببيانه»( .)9وقال السبكي« :كان لقوّته يف املناظرة جيتذب مَ ْن يناظره كما جيتذب
الكُالّب الشيء»( .)10كان ابن كُالّب من املؤلِّفني يف العقائد الكالمية للسلف؛ حيث
سار أبو احلسن األشعري على نهجه وآرائه يف تأسيس «املذهب الكالمي األشعري».
لقد كان ابن كُالّب من الذين سبقوا أبا احلسن األشعري يف إرساء مباني ومقدّمات
مذهب األشاعرة .وكان واحداً من أشهر املعارضني للمعتزلة ،وألَّف بعض الكتب يف
الردّ على آرائهم( .)11مل يتمّ حتديد تاريخ وفاته بشكل دقيق ،وقيل :إن وفاته كانت
بعد عام 240هـ( .)12قال ابن حجر« :عبد اهلل بن سعيد بن حممد بن كُالّب القطان
البصري أحد املتكلِّمني يف أيام املأمون ...قال املصنِّف يف تاريخ [وفاته] :كان بعد
األربعني ومئتني»( .)13وقال ابن النديم يف حديثه عن عقيدة ابن كُالّب[« :أبو حممد بن]
الب القطان[ ...متكلِّم من القرن اهلجري الثالث][ ...كان
عبد اهلل بن [سعيد]( )14بن كُ ّ
له جهو ٌد قيّمة يف إطار تدوين العقائد الكالمية ،وله من الكتب :كتاب الصفات،
شوية](.)16(»)15
وكتاب خلق األفعال ،وكتاب الردّ على املعتزلة واحلَ ْ
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نبذةٌ عن الفرقة الكُالّبية ــــــ
ال خيفى أن علم الكالم ـ مثل سائر العلوم ـ قد تكامل واتّسعت رقعته
بالتدريج .وإن من بني أحباث علم الكالم حبث حدوث وقِدَم كالم اهلل .وكان حبث
احلدوث والقِدَم من مجلة األحباث الكالمية اهلامّة؛ وبذلك فقد ذهب أصحاب
احلديث ،وتالهم األشاعرة ،إىل القول بقِدَم الكالم اإلهلي ،وتشبَّثوا بهذا القول
بشدّةٍ؛ بينما ذهب املعتزلة إىل القول حبدوث الكالم اإلهلي(.)17
لقد سعى املعتزلة إىل جعل املفاهيم الدينية ـ وال سيَّما الكالم الوحياني هلل ـ
معقولةً بالكامل؛ فهم يرَ ْون أن حقيقة كالم اهلل عبارةٌ عن احلروف واألصوات
املنظّمة ،واليت تدلّ على املعاني واملفاهيم()18؛ بينما يذهب األشاعرة إىل االعتقاد بأن
كالم اهلل عبار ٌة عن صفة للذات ،وأنها كانت مع اهلل منذ القِدَم ،وأن الكتب
اللفظية اليت نزلت على األنبياء إمنا هي وجودٌ لفظي لتلك الصفة(.)19
وكان ابن كُالّب من بني الذين شكَّلت عقائدهم نسيجاً ولُحْمة لسَدى املباني
الفكرية لألشاعرة .لقد اختار ابن كُالّب يف النزاع احملتدم بني احلنابلة واملعتزلة
سطاً ،فعمد إىل التلفيق ما بني آراء االجتاهني احلنبلي واملعتزلي ،وقال بأن
طريقاً وَ َ
جوهر وحقيقة كالم اهلل (املعاني) قدمي ٌة وأزليةٌ وصفةٌ للذات اإلهلية ،وأما حروفه
وألفاظه فهي حادث ٌة وخملوقةٌ .إنه كان يقول بأن كالم اهلل حقيقةٌ قدمية ،ال هي عني
ذات الباري تعاىل ،وال هي منفصلةٌ عن الذات .إن القرآن الكريم والتوراة واإلجنيل
ـ من وجهة نظر ابن كُالّب ـ تعابري وألفاظ عربية وعربيّة متنوِّعة عن تلك احلقيقة،
وليست عني تلك احلقيقة .ويذهب يف ماهية الكالم إىل االعتقاد بأن الكالم إمنا
يطلق على املعنى فقط ،وأن تطبيقه يف مورد اللفظ يأتي من باب اجملاز؛ ألن اللفظ يدلّ
على املعنى(.)20
تذهب فرقة الكُالّبية إىل القول بأن كتاب اهلل غري القرآن ،ويعتقدون أن
كتاب اهلل أمرٌ بسيط وقديم ،وغري قابل للتالوة ،يف حني أن القرآن مركَّبٌ من السُّوَر
واآليات والكلمات واحلروف القابلة للتالوة؛ ولذلك ال ميكن القول :إن القرآن كالم
ري حيكي عنه(.)21
اهلل ،بل هو تعب ٌ
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لقد كان لآلراء الكالمية البن كُالّب تأثريٌ هامّ يف تبلور الكالم اإلسالمي.
وقد عمد املتكلِّمون بعده إىل حبث آرائه املوافقة واملخالفة على حنوٍ جادّ.
ويُسمّى أتباع آراء ابن كُالّب بـ «الكُالّبية».
ت إىل
إن فرقة الكُالّبية من تلك اجلماعة من أصحاب احلديث اليت مالَ ْ
االستدالل.
وقد ظهرت الفرقة الكُالّبية قبل ظهور األشعري واألشاعرة.
وقد عمد أبو احلسن األشعري ـ من خالل جتزئته وحتليله لنظرية ابن كُالّب ـ
إىل تقسيم كالم اهلل إىل« :كالم نفسي»؛ و«كالم لفظي» ،وقال بأن الكالم
ث(.)22
النفسي قديمٌ ،وأن الكالم اللفظي حاد ٌ
وقد عدّ الشيخ املفيد األشعري من بني املتكلِّمني الذين ساروا على نهج ابن
كُالّب(.)23
وقال أمحد بن علي املقريزي ب َدوْره :إن األشعري ختلّى عن مذهب االعتزال،
سن والقُ ْبح العقلي مسلك ابن كُالّب(.)24
وسلك يف مسائل الصفات والقدر واحلُ ْ
وعلى الرغم من أن ابن كُالّب كان على مذهب أصحاب احلديث ،إالّ أن
كبار العلماء يف هذه الفرقة كانوا خيالفونه .فقد كان ابن خزمية الرازي يعيب على
الكُالّبية ،وكان أمحد بن حنبل يُبدي شدّةً وغلظةً يف خمالفة هذه الفرقة
ت وتغلَّبت عليها فرقة من
ومؤسِّسها( .)25وقال املقدسي :ومن بني الفِرَق اليت بادَ ْ
شكلها :الكُالّبيّة؛ حيث تغلّبت األشعريّة عليها( .)26وهلذا السبب عمد صاحب كتاب
(تبصرة العوام) إىل ذكر عقائد فرقة الكُالّبية واألشاعرة ضمن عنوانٍ واحد،
وضبط ذلك العنوان بعبارة« :يف مقاالت ابن كُالّب وأبو احلسن األشعري»(.)27

حقيقة الوحي القرآني عند ابن كُالّب ــــــ
إن أهمّ نظرية البن كُالّب آراؤه بشأن حقيقة كالم اهلل والقرآن والتوراة
واإلجنيل.
وقد عمد أبو احلسن األشعري ـ وهو تلميذ ابن كُالّب ،وأوّل مقرِّ ٍر آلرائه ـ إىل
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بيان نظريّته اخلاصة على النحو التالي« :إن اهلل ـ سبحانه ـ مل يزَ ْل متكلِّماً ،وإن
كالم اهلل ـ سبحانه ـ صفةٌ له ،قائمةٌ به ،وإنه قديمٌ بكالمه .وإن كالمه قائمٌ به
كما أن العلم قائمٌ به والقدرة قائم ٌة به .وهو قدي ٌم بعلمه وقدرته ،وإن الكالم ليس
حبروف ،وال صوت ،وال ينقسم ،وال يتجزّأ ،وال يتبعّض ،وال يتغاير ،وإنه معنى واحد
باهلل ـ عزَّ وجلَّ ـ ،وإن الرسم [رسم القرآن] هو احلروف املتغايرة ،وهو قراءة القرآن،
وإنه خط ٌأ أن يُقال :كالم اهلل هو هو ،أو بعضه ،أو غريه .وإن العبارات عن كالم اهلل
ـ سبحانه ـ ختتلف وتتغاير ،وكالم اهلل ـ سبحانه ـ ليس مبختلفٍ وال متغاير ،كما أن
ذكرنا هلل ـ عزَّ وجلَّ ـ خيتلف ويتغاير ،واملذكور ال خيتلف وال يتغاير .وإمنا سُمّي
كالم اهلل ـ سبحانه ـ عربياً؛ ألن الرسم الذي هو العبارة عنه ـ وهو قراءته ـ عربيّ؛
فسُمّي عربياً لعلّ ٍة ،وكذلك سُمّي عربانياً لعلّ ٍة ،وهي أن الرسم الذي هو عبارةٌ عنه
عرباني ،وكذلك سُمّي أمراً لعلّ ٍة ،وسُمّي نهياً لعلّ ٍة ،وخرباً لعلّ ٍة .ومل يزَ ْل اهلل متكلِّماً
قبل أن يُسمّى كالمه أمراً ،وقبل وجود العلّة اليت هلا سُمّي كالمه أمراً .وكذلك
القول يف تسمية كالمه نهي ًا وخرباً ،وأنكر أن يكون البارئ مل يزَ ْل خمرباً أو مل ي َز ْل
ن»
كْ
ك ْن» ،ويستحيل أن يكون قولهُ « :
ناهياً .وقال :إن اهلل ال خيلق شيئاً إالّ قال لهُ « :
خملوقاً»(.)28
يذهب ابن كُالّب إىل االعتقاد بأن مسار نزول الوحي على النيب األكرم|
قد تعرّض إىل ظاهرة «التعبري»؛ مبعنى أن اهلل سبحانه وتعاىل أطلع مَلَك الوحي
[جربائيل] على املعاني ،فصاغها املَلَك يف ضوء فهمه هلا على شكل عباراتٍ أنزهلا على
النيبّ(.)29
كان ابن كُالّب يرى أن الوحي هو كالم اهلل النفسيّ ،وهو قديمٌ ،وأما اللغة
العربية أو العربية يف الكتب املقدَّسة فهي غري عني الوحي وكالم اهلل؛ وأن القرآن
الكريم هو الرسم والتعبري العربيّ للوحي .وكان يعتقد بأن اللغة العربية ،مثل سائر
اللغات ،مؤلَّف ٌة من األصوات واحلروف ،وهي ،مثل أيّ لغةٍ أخرى ،تعاني من القيود
واحملدوديات.
إن الوحي اإلهلي يف مسار النزول يقع ضمن قيود اللغة البشرية ،ويصبح خمتلفاً
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عن حقيقة الوحي األصيلة والالحمدودة؛ ولذلك ال ميكن القول بأن القرآن الكريم أو
اإلجنيل املوجود بني أيدينا هو عني وحي اهلل وكالمه .إن الوحي وكالم اهلل هو مبثابة
ذاته .وإن جتسيم ومتثيل ذات اهلل سبحانه وتعاىل حمالٌ؛ ولذلك ال ميكن القول :إن
وحي اهلل موجودٌ بعينه على شكل قرآنٍ يف أيدي البشر( .)30وهو يرى أن النيبّ
األكرم| عندما يصبّ ذلك الكالم النفسي والقديم هلل يف قالب األلفاظ تظهر
على صِيَغ األمر والنهي واخلرب واالستفهام وما إىل ذلك .وعليه فإذا متّ بيان تلك املعاني
باللغة العربية سوف تصبح قرآناً ،وإذا صيغت باللغة العربية سُ ِّميت توراة()31؛ وإالّ فإن
حقيقة كالم اهلل ليست من جنس األلفاظ ،وهي أمرٌ بسيط وقائمٌ بذات اهلل سبحانه
وتعاىل(.)32
يبدو أن ابن كُالّب يرى أن اللغة العربية ـ بوصفها ظاهرةً خملوقة ـ تعاني من
بعض القيود واحلدود ،ومن هنا فإن كالم اهلل يف مسار نزوله وصبّه يف قالب اللغة
العربية قد تأنسن وصار حمدوداً ،ومن هنا ال ميكن القول :إن كالم اهلل قد حتوَّل
إىل شكل مصحفٍ من خالل نزوله على النيب األكرم|؛ وال ميكن القول بأن
املوجود بني أيدينا على شكل قرآن هو عني كالم اهلل سبحانه وتعاىل(.)33
إن ابن كُالّب؛ حيث كان يعمل على تأييد عقائد أهل السنّة باألدلة العقلية،
كان يف الوقت نفسه ـ وعلى حدّ تعبري األشعري ـ يضيف إىل تلك العقائد بعض األشياء
أيضاً .ويف ما يتعلَّق بصفات اهلل كان يرى أنها ليست ذات الباري تعاىل ،وال منفصلة
عن الذات ،وإمنا هي قائم ٌة بالذات(.)34
والسُّ ْبكي بدَوْره ،على الرغم من اعتباره ابن كُالّب من أهل السنّة ،يقول :لقد
أضاف أشياء إىل الكالم ،ومن ذلك ـ على سبيل املثال ـ أنه قسّم كالم اهلل إىل
قسمني ،وهما :الكالم النفسي ،وهو قديمٌ؛ والكالم الذي يتّصف باألمر والنهي
واخلرب ،وهو حادثٌ(.)35
وبسبب هذه اإلضافات ذهب املتعصِّبون من أهل السنّة إىل طرد ابن كُالّب من
بينهم .وقال ابن بطّة يف هذا الشأن« :ومن خبثائهم ومَ ْن يُظهر يف كالمه الذبّ عن
السنّة والنصرة ـ وقوله أخبث القول ـ ابن كُالّب»(.)36
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اجلذور التارخييّة لنقد نظريّة «الكالم النفسيّ» البن كُالّب ــــــ
إن اجلذور التارخيية هلذه املسألة؛ أي الكالم النفسي ـ كما يلوح من كتاب
اإلتقان ،للسيوطي ،والربهان ،للزركشي ـ تعود إىل ما قبل قرون(.)37
وقد خضعت آراء ابن كُالّب للتدقيق والنقاش من قِ َبل مَ ْن جاء بعده من
املفكِّرين واملتكلِّمني .فقد قام األشعري والقاضي عبد اجلبّار املعتزلي بنقد آرائه
بشكلٍ جادّ ،وبعد ذلك انتقده أشخاص آخرون ،من أمثال :ابن تيمية.
فقد عمد القاضي عبد اجلبّار إىل نقد آراء ابن كُالّب والكُالّبية حول حقيقة
كالم اهلل بشكلٍ تفصيلي ومسهب .وقد شنّ املعتزلة هجمات عنيفة على آراء ابن
كُالّب .ويبدو أن املتكلِّمني من املعتزلة مل يكونوا يرَ ْون نظرية ابن كُالّب يف مورد
كالم اهلل منسجمةً مع منهج عقلنة الدين ،أو استعمال نوعٍ من املنطق واالستدالل يف
فهم وإدراك أصول الدين ،على ما هو معروف من منهج املعتزلة.
وأما ابن تيمية ،فإنه على الرغم من إكباره وثنائه على ابن كُالّب يف كتابَ ْيه:
(منهاج السنة النبوية) و(موافقة صحيح املنقول لصريح املعقول) ،إالّ أنه مل يستحسن
رأيه اخلاصّ حول كالم اهلل .وقال يف ذلك« :قول السلف قاطبةً من الصحابة والتابعني
هلم بإحسان وسائر أئمّة املسلمني :إن القرآن كالم اهلل ليس مبخلوقٍ ،ولكنهم مل
الب [ومَ ْن اتبعه من] أنه قديمٌ الزم لذات اهلل»(.)38
يقولوا ما قاله ابن كُ ّ
وحالياً هناك مقالتان يف املتناول ،وهما بعنوان« :ابن كُالّب وموقفه من مسألة
الصفات اإلهلية» ،و«القرآن ونظرية العبارة الكالمية»()39؛ حيث تتعرّض األوىل يف
الغالب إىل حبث صفات اهلل من وجهة نظر ابن كُالّب؛ وتتعرّض الثانية يف الغالب إىل
بيان ونقد نظريّة األشاعرة باألدلة العقلية حول الكالم النفسي .ولكنهما مل تتعرَّضا
إىل نقد نظرية ابن كُالّب يف ضوء اآليات اإلهلية.
إن البن النديم كالم ًا بشأن ابن كُالّب وعقائده ،وقد أثار به حفيظة املؤرِّخني
من أهل السنّة واألشاعرة؛ إذ يقول« :ابن كُالّب :من بابيّة احلشويّة ...وله مع عبّاد بن
سليمان مناظرات .وكان يقول :إن كالم اهلل هو اهلل .وكان عبّاد يقول :إنه نصراني
بهذا القول»(.)40
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وقد ردّ السُّ ْبكي على هذا الكالم من ابن النديم ،مدَّعياً أنه معتزليّ ،يسعى
إىل تشويه مسعة ابن كُالّب ،ثم قال« :ابن كُالّب ـ على كلّ حال ـ من أهل السنّة،
وال يقول هو وال غريه ـ ممَّ ْن له أدنى متييز ـ :إن كالم اهلل هو اهلل»(.)41
وبطبيعة احلال فإن عبارة ابن النديم يف نقل كالم ابن كُالّب قد ال ختلو من
التعصُّب؛ بَيْدَ أن ابن كُالّب يرى ـ على كلّ حال ـ أن كالم اهلل قديم ،وكان املعتزلة
على الدوام يقولون :إن الزم هذا الكالم هو االعتقاد بتعدُّد القدماء.
وقال ابن تيمية بشأن صلة ابن كُالّب بالنصرانية« :ممّا افرتَ ْته اجلهمية على
املثبتة أن ابن كُالّب؛ ملّا كان من املثبتني للصفات ،وصنَّف الكتب يف الردّ على
النفاة ،وضعوا على أخته حكاية أنها كانت نصرانيةً ،وأنه ملا أسلم هجَ َر ْته ،فقال
ت عنه لذلك»( .)42واستطرد ابن
هلا :يا أخيت ،إني أريد أن أفسد دين املسلمني ،فرضيَ ْ
تيمية بعد ذلك يقول« :ومقصود املفرتي بهذه احلكاية أن جيعل قوله بإثبات الصفات
هو قول النصارى»(.)43
وقال ابن حجر العسقالني« :نقل احلاكم [النيسابوري] يف تارخيه عن ابن
شوية يريد [به] مَ ْن يكون على طريق السلف
خزمية قوله بأن قول ابن النديم أنه من احلَ ْ
يف ترك التأويل لآليات واألحاديث املتعلِّقة بالصفات»( .)44وأضاف قائالً ،يف حديثه عن
البية ،ويذكر عن أمحد بن حنبل أنه كان
ابن خزمية« :إنه كان يعيب مذهب الكُ ّ
أشدّ الناس على عبد اهلل بن سعيد [ابن كُالّب] وأصحابه»(.)45

نظريّة الكالم النفسيّ البن كُالّب ،نقدٌ وردّ ــــــ
كما سبق أن ذكَ ْرنا فإن ابن كُالّب كان يذهب إىل االعتقاد بأن حقيقة
القرآن شيءٌ غري هذه احلروف والكلمات ،وأن املوجود بني أيدينا على شكل قرآنٍ
ليس عني كالم اهلل ،بل هو تعبريٌ ورسمٌ عربي للوحي .وحيث إن الوحي وكالم اهلل
قدي ٌم مثل ذاته ،ويستحيل التجسُّم والتمثُّل على ذات اهلل؛ لذلك ال ميكن القول :إن
وحي اهلل صار بعينه يف متناول أيدي الناس على شكل قرآنٍ .إن هذا الرأي من ابن
كُالّب ال ينسجم مع صريح القرآن الكريم؛ إذ إن الكالم اللفظي ـ بناءً على تفسريه ـ
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إمنا يدلّ على الكالم النفسي ،وليس على حقيقة الكالم.
ويف ما يلي نقدٌ لنظرية ابن كُالّب يف ضوء صريح آيات القرآن الكريم.

1ـ «النزول» ومشتقّاته يف االستعمال القرآني ــــــ
إن من بني االنتقادات الواردة على نظرية ابن كُالّب استعمال كلمة «النزول»

ومشتقّاتها يف القرآن الكريم ،األمر الذي يُثبت لفظية الكالم اإلهلي.
ورد تفسري «النزول» يف (لسان العرب) مبعنى احللول يف مكان واإلقامة فيه ؛
كأن يُقال« :نزل األمري يف املدينة» أي أقام بها .والفعل املتعدّي منه «أنزله» مبعنى:
إدخال شيء يف مكانٍ وإدراجه فيه .وبهذا املعنى ورد قوله تعاىل﴿ :وَقُلْ رَبِّ َأنْ ِز ْلنِي
خيْرُ الْ ُمنْ ِزلِنيَ﴾ (املؤمنون .)47()29 :كما تستعمل مفردة «النزول»
مُنْ َزالً ُمبَارَكاً وَ َأنْتَ َ
()48
يف اللغة العربية مبعنىً آخر أيضاً ،وهو النزول من األعلى إىل األسفل  ،يقال« :نزل
عن دابّته».
ال شَكَّ يف أنه ال شيء من هذين املعنيني هو املراد من «إنزال» و«نزول» القرآن من
عند اهلل سبحانه وتعاىل؛ إذ الزم هذين املعنيني املذكورين هو احللول والتجسيم،
واحلال أن القرآن الكريم ـ سواء أكان مبعنى الصفة القدمية املتعلِّقة بالكلمات
الغيبية األزلية ،أو مبعنى الكلمات الغيبية ذاتها ،أو مبعنى اللفظ املعجز ـ ليس جسماً
كي حيلّ يف مكانٍ ،أو ينزل من األعلى إىل األسفل؛ ألن الصفة القدمية منزَّهةٌ عن
احلدوث ،وهكذا األلفاظ فهي عَرَض سيّال ،وجتري مبجرّد التكلُّم بها( .)49وعلى
هذا األساس حنتاج يف معنى «النزول» إىل اجملاز؛ إذ إن الزم املعنى اللغوي لكلمة
«اإلنزال» ـ كما ذكرنا سابقاً ـ هو املكانية واجلسمية .ويف احلقيقة فإن املعنى
اجملازي إلنزال القرآن يف مجيع االستعماالت هو «اإلعالم» .وعلى هذا األساس فإن
تفسري اإلنزال مبعنى «اإلعالم» ينسجم مع مجيع االستعماالت والتطبيقات القرآنية هلذه
الكلمة ،ومجيع أشكال النزول(.)50
نقل السيوطي عن القطب الرازي أنه ذكر يف هوامش الكشّاف« :اإلنزال» لغةً
يعين اإليواء (أي الوضع يف مكانٍ) ،ومبعنى حتريك شيء من األعلى إىل األسفل .وال
()46
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شيء من هذين املعنيني يتحقَّق يف الكالم .وعليه تكون هذه الكلمة قد استعملت يف
املعنى اجملازي ،والذين يقولون بأن القرآن مفهومٌ قائمٌ بالذات اإلهلية يفسِّرون إنزال
القرآن على النحو التالي :إنه أوجد الكلمات واحلروف الدالّة على ذلك املعنى،
وأدرجها يف اللوح احملفوظ .والذين يقولون :إن القرآن هو ذات األلفاظ يرَ ْون أن اإلنزال
هو ذات تثبيتها يف اللوح احملفوظ .وهذا القول من املعاني اللغوية هلذه الكلمة هو
األنسب(.)51
وكذلك يف قوله تعاىل﴿ :إِنَّا َأنْ َز ْلنَاهُ قُرْآناً عَ َر ِبيّاً َلعَلَّكُمْ َتعْقِلُونَ﴾ (يوسف)2 :
ورد إسناد القرآن باللغة العربية إىل اهلل سبحانه وتعاىل؛ ال أن اهلل قاله على شكل
كالم نفسي ،وأن جربائيل× أو النيب األكرم| قد فهمه بصيغةٍ عربية .وعليه فإن
ت يف قالب األلفاظ العربية.
الوحي اإلهلي كانت له صورة لغة خاصّة صُبَّ ْ
َبيْدَ أن ابن كُالّب يرى ـ كما تقدَّم ـ أن الكالم اللفظي هلل (آيات القرآن) إمنا
يدلّ على الكالم النفسي ،ال على حقيقة الكالم.
ويرى العالّمة الطباطبائي أن إنزال الكتاب على شكل قرآن وباللغة العربية
يعين أن اهلل قد ألبسه يف مرحلة اإلنزال ثوب القراءة العربية ،وجعله على شكل ألفاظ
مقروءة طبقاً لأللفاظ املعهودة عند العرب .وعلى هذا األساس فإن الكتاب املشتمل
على اآليات قد متّ إلباسه يف مرحلة النزول ثوباً ولفظاً عربياً؛ ليصبح مناسباً للتعقُّل،
ولو مل يدخل يف مرحلة الوحي يف قالب ألفاظ مقروءة ،أو إذا دخل فيها ومل يتلبَّس
بثياب األلفاظ العربية ،ملا أمكن للناس أن يدركوا أسرار آياته ،واقتصر فهمه على
النيب األكرم| فقط(.)52

2ـ نهي النيبّ| عن العَجَلة يف قراءة القرآن ــــــ
ورد يف بعض آيات القرآن نهي النيبّ األكرم| عن التعجيل يف تلقي الوحي
قبل الفراغ من قراءة الوحي .إن هذا األمر يدلّ بوضو ٍح على لفظية الوحي .إن اآلية اليت
ال تنسجم قبل أيّ آيةٍ أخرى مع نظرية ابن كُالّب هي اآلية اليت تنهى النيبّ عن التعجيل
يف تكرار ألفاظ القرآن قبل انتهاء وحيه ،وهي قوله تعاىلَ ﴿ :ال تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ
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لِ َتعْجَ َل بِهِ * إِنَّ عََل ْينَا جَ ْمعَ ُه وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَ ْأنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ (القيامة 16 :ـ .)18
إن هذا احلرص يف حفظ الوحي أثناء النزول وبعده يُثبت بوضوحٍ أن ألفاظ
وعبارات القرآن قد نزلت ـ مثل مضمونه وحمتواه ـ من قِ َبل اهلل سبحانه وتعاىل ،وأن
النيب قد تلقّاها من موقعه ومقامه بوصفه املخاطب األمني.
إن هذا البيان الصريح من القرآن الكريم يدلّ بوضوحٍ على أن القرآن هو
الوحي ،ال أنه مثرة الوحي ،وأن النيب األكرم| مل يكن له أيّ دَوْرٍ يف صياغته
وتركيب ألفاظه ،وأن النيب كان مأموراً باتباع الوحي اللفظي ،واستيعابه لفظاً
بلفظٍ ،إىل حني اكتمال وإمتام الكلمات النازلة واملقروءة(.)53

3ـ اإلعجاز اللفظيّ يف القرآن ــــــ
إن اإلعجاز واخللود القرآني إىل األبد هو أحد األدلة على وحيانية ألفاظ القرآن
الكريم.
إن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي حتدّى بضرسٍ قاطع
مجيع احملاوالت الرامية إىل اإلتيان مبثله ،حتّى لو اجتمع مجيع اإلنس واجلنّ على
القيام بذلك ،وكان بعضهم لبعض ظهرياً﴿ :قُلْ لَئِنِ اجْتَ َمعَتِ اإلِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ
َي ْأتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ الَ َي ْأتُونَ بِمِثْلِهِ َولَوْ كَانَ َبعْضُهُمْ ِل َب ْعضٍ ظَهِرياً﴾ (اإلسراء،)88 :
سب ،وإمنا يعجزون حتّى عن
بل إنهم ال يعجزون عن اإلتيان بكتاب مثل القرآن فحَ ْ
اإلتيان بعشر سورٍ من مثله ،بل بسورةٍ واحدة من سطرٍ واحد ،قال تعاىلَ ﴿ :أمْ يَقُولُونَ
كنْتُمْ
طعْتُمْ مِنْ دُونِ اهللِ ِإنْ ُ
افْتَرَاهُ قُلْ َف ْأتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَ َريَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْ َت َ
صَادِقِنيَ﴾ (هود .)13 :وقال تعاىلَ ﴿ :أمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ َف ْأتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ
كنْتُمْ صَادِقِنيَ﴾ (يونس .)38 :وبهذا البيان فإن دائرة
طعْتُمْ مِنْ دُونِ اهللِ ِإنْ ُ
اسْ َت َ
التحدّي ال تقتصر على الكافرين واملنكرين للكتاب اإلهلي فقط ،وإمنا تشمل مجيع
الناس مبَ ْن فيهم األنبياء أيضاً ،وإن دائرة التعجيز تشمل حتّى النيب األكرم| نفسه
أيضاً .وعليه فإن ذات النيبّ ـ بوصفه واحداً من البشر ـ اليستطيع اإلتيان مبثل هذا
الكتاب دون االستعانة بالوحي اإلهلي(.)54
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إن من بني املوارد الدالة على إعجاز القرآن اللفظي استعمال أقوى القواعد
األدبية يف األلفاظ القرآنية .يقول العالّمة الطباطبائي :إن القرآن الكريم يف بيان
ث بأيّ قاعدةٍ أدبية ضعيفة ،بل أقام بإعجازه البياني وتوظيف أقوى
مقاصده مل يتشبَّ ْ
القواعد األدبية صرحاً شاخماً يدفع كلّ عارفٍ بفنون البيان إىل االنبهار واإلقرار
بإعجازه .ومن ذلك ـ على سبيل املثال ـ :ما قاله العالّمة الطباطبائي يف تفسري قوله
جنَاحَ
تعاىل﴿ :فَ ِإنْ طَلَّقَهَا فَال تَحِلُّ لَهُ مِنْ َبعْدُ حَتَّى َتنْكِحَ َزوْجاً َغيْرَهُ فَ ِإنْ طَلَّقَهَا فَالَ ُ
َينُهَا لِقَ ْومٍ َيعْلَمُونَ﴾
ك حُدُودُ اهللِ ُيب ِّ
جعَا ِإنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اهللِ وَتِلْ َ
عََليْهِمَا َأنْ يَتَرَا َ
(البقرة« :)230 :يف اآلية من عجيب اإلجياز ما يبهت العقل؛ فإن الكالم على قصره
مشتم ٌل على أربعة عشر ضمرياً مع اختالف مراجعها واختالطها ،من غري أن يوجب
تعقيدًا يف الكالم ،وال إغالق ًا يف الفهم»(.)55
وقال تعاىل يف موضعٍ آخر من القرآن الكريم يف خماطبة املشركني ،حتذيراً
هلم من نسبة القرآن إىل النيب األكرم|َ ﴿ :ولَوْ تَقَوَّلَ عََل ْينَا َب ْعضَ األَقَاوِيلِ * َألخَ ْذنَا
ط ْعنَا ِمنْهُ الْوَتِنيَ * فَمَا ِمنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ َعنْهُ حَاجِزِينَ﴾ (احلاقّة:
مِنْهُ بِا ْليَمِنيِ * ثُمَّ لَ َق َ
 44ـ .)47
ومن هنا يُجمع علماء اإلسالم من مجيع الفِرَق اإلسالمية على أن انتقاء
ي إهلي ،وأن النيب األكرم| مل يكن له أيّ
وتركيب األلفاظ وعبارات القرآن وح ٌ
َدوْرٍ يف ذلك .وبعبارةٍ أخرى :إن قرآنية القرآن وإعجاز نصّ القرآن يكمن يف أن
اخلطابات اإلهلية يف إطار األلفاظ اخلاصّة وبنيتها وتركيب عباراتها اخلاصة قد
أبدعت هذه العظمة الفذّة ،واليت ال ميكن ألحد أن يأتي مبثلها(.)56
وعلى هذا األساس فإنه يف الوحي القرآني ،باإلضافة إىل املعنىُ ،ي َع ّد انتقاء
األلفاظ والعبارات إليصال املعاني املنشودة من فعل اهلل سبحانه وتعاىل أيضاً ،وإن النيب
األكرم| قد أبلغ إىل الناس ما نزل عليه بعينه.

4ـ انتظار النيبّ| لنزول الوحي ــــــ
الدليل اآلخر على رفض نظرية ابن كُالّب أن عالقة النيب األكرم| بالوحي
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ـ طبقاً ملا ورد يف آيات القرآن ـ عالق ٌة أحادية ومن طرفٍ واحد؛ مبعنى أن النيبّ مل يكن
له أيّ خيارٍ يف نزول الوحي ،بل كان مكلَّفاً ومأموراً باتّباع ما ينزل عليه من الوحي؛
كما يف قوله تعاىلِ ﴿ :إنْ أ ََّتبِعُ إِ َّال مَا يُوحَى ِإلَيَّ﴾ (يونس.)15 :
وإن بعض آيات القرآن تعكس انتظار النيبّ األكرم| لنزول الوحي؛ لكي
يُبيِّن له األحكام واملوقف بالنسبة إىل املسائل الشرعية أو االجتماعية .ومن ذلك ـ على
سبيل املثال ـ :ما ورد يف آيات حتوُّل اجتاه القبلة ،فقد صوّر اهلل انتظار وترقُّب رسوله
َليَنَّكَ ِقبْلَةً تَرْضَاهَا﴾
ألمر تغيري القبلة كما يلي﴿ :قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فََلنُو ِّ
(البقرة.)144 :
متت اإلشارة إىل حوارٍ دار بني امرأة من الصحابيات
ويف بداية سورة «اجملادلة» َّ
مع رسول اهلل| حول إبطال مسألة «الظهار» ،حتّى أنه جاء يف بيان سبب نزول هذه
السورة قوهلم :إن تلك املرأة كانت تطالب النيب بإبطال الظهار ،حتّى بلغ األمر إىل
البحث واجلدال؛ إال أن رسول اهلل| كان يقول :إنه ال ميتلك مثل هذه الصالحية،
وإن األمر موكولٌ إىل الوحي ،حتّى نزلت اآليات األوىل من سورة اجملادلة يف إبطال
الظهار(.)57
إن بعض آيات القرآن يبيِّن بوضوحٍ أن ما يتلوه النيب على الناس ليس من عنده،
بل هو كالم اهلل ،وأن فعل «التالوة» إمنا يصدر عن النيب األكرم| بإذن اهلل .قال
تعاىلَ ﴿ :وإِذَا تُتْلَى عََليْهِمْ َآيَا ُتنَا ب َِّينَاتٍ قَالَ الَّذِينَ الَ يَرْجُونَ لِقَا َءنَا ائْتِ بِقُرْآَنٍ َغيْرِ هَذَا أَوْ
َدلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ِإنْ أَتَّبِعُ إِ َّال مَا يُوحَى ِإلَيَّ( ﴾...يونس:
َدلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي َأنْ ُأب ِّ
ب ِّ
 .)15إن سلب االختيار هذا يدلّ بوضوح على أن ألفاظ القرآن ليست من النيبّ ،وإالّ
فإن كل شخص يستطيع أن يعيد ما قاله بتعبريٍ وبيانٍ آخر.
يرى العالّمة الطباطبائي أن معنى هذه اآليات ـ على ما يساعد عليه السياق ـ «أن
األمر فيه [يف نزول القرآن] إىل مشيئة اهلل ،ال إىل مشيئيت؛ فإمنا أنا رسولٌ .ولو شاء
اهلل أن ينزل قرآناً غري هذا ،ومل يشأ هذا القرآن ،ما تََل ْو ُته عليكم ،وال أدراكم به؛
ت بينكم ،وعاشَ ْر ُتكم
ت فيكم عُمُراً من قبل نزول القرآن ،وعشْ ُ
فإني مكثْ ُ
وعاشرمتوني ،وخالطتكم وخالطتموني ،فوجدمتوني ال خرب عندي من وحي القرآن،
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ت من ذلك آثار ،والحت لوائحه،
ت إليه قبل ذلك ،وبدَ ْ
ولو كان ذلك إليَّ وبيدي لبادَ ْر ُ
فليس إليَّ من األمر شيءٌ ،وإمنا األمر يف ذلك إىل مشيئة اهلل ،وقد تعلّقت مشيئته بهذا
القرآن ال غريه ،أفال تعقلون»(.)58
وقال الشيخ مكارم الشريازي ب َدوْره يف تفسري هذه اآلية« :وحنن نرى كيف أن
يب| ليس له أيّ اختيارٍ وتصرّف يف
القرآن الكريم أجابهم بلهجةٍ قاطعة بأنّ الن ّ
التبديل ،وال التغيري ،وال تسريع نزول الوحي أو تأخريه»(.)59
ٍّ للوحي ،ومبلِّ ٍغ له،
وعلى هذا األساس ،فإن النيب األكرم| هو جمرَّد متلق
وال حيقّ له وال يستطيع أن يضيف كلمةً واحدة إىل القرآن ،أو يُنقص منه كلمة.
كما يُثبت أن ما يقرأه النيبّ من القرآن هو غري تعبريه الشخصي عن آرائه وأفكاره.
وعليه فإن النيب األكرم| ـ خالفاً ملا قاله ابن كُالّب ـ قد تلقّى مضمون الوحي
بألفاظه القرآنية.

5ـ اشتمال القرآن على ألفاظ «التالوة» ،و«القراءة» ،و«الرتتيل» ــــــ
يصرِّح القرآن الكريم بأن ألفاظه وعباراته وتراكيبه من اهلل ،وقد نزلت
بواسطة الوحي .وقد صرّح الشيخ حممد هادي معرفت بأن ألفاظ «القراءة» و«التالوة»
و«الرتتيل» املستعملة يف القرآن الكريم إمنا هي يف ضوء الوضع اللغوي تعكس ما
يقوله اآلخر الذي صاغ تلك األلفاظ واملعاني ،وأن الذي ينقلها إمنا يقوم مبجرّد تالوتها.
إن «القراءة» من الناحية اللغوية تعين حكاية العبارات واأللفاظ اليت صاغها
ص آخر ،وإذا كانت العبارات من الشخص نفسه ال يُستعمل هلا لفظ القراءة(.)60
شخ ٌ
وعليه فإن «القراءة» حكاي ٌة نثرية سبق أن متّ تنظيم ألفاظها وعباراتها .وإن «التكلُّم»
إنشاء املعنى بألفاظ وعبارات قام املتكلِّم بتنظيمها .ويف ضوء هذا التوضيح ندرك أن
القرآن ال ميكن أن تكون عباراته من النيبّ األكرم|؛ إذ إن النيب إمنا كان يقرأه
أو يتلوه فقط ،ومل يَ ِر ْد يف موضعٍ أبداً أن النيب األكرم كان يتكلَّم بالقرآن(.)61
يرى العالّمة الطباطبائي أن القرآن الكريم كالمٌ مركَّب من ألفاظ ،وأن لتلك
األلفاظ معاني حقّةً؛ ألن ألفاظ القرآن قد نزلت من عند اهلل تعاىل ،كما أن معاني
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القرآن قد نزلت من عند اهلل أيضاً؛ وذلك بشهادة ظاهر اآليات ،كما يف قوله تعاىل:
َاتبِعْ قُرْ َآنَهُ﴾ (القيامة.)18 :
ـ ﴿فَإِذَا قَرَ ْأنَاهُ ف َّ
ـ ﴿تِلْكَ َآيَاتُ اهللِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾ (البقرة.)62()252 :
وعلى هذا األساس ،إذا كان املراد من «اآليات» يف هذه اآلية هو آيات القرآن،
وكان املراد من القراءة ب َدوْرها هو املعنى املتعارف ،كانت داللة اآلية على النحو
التالي« :إنا» (اهلل سبحانه وتعاىل) نتلو «اآليات اإلهلية» عليك (يا حممد) ،وليس هلذه
الداللة من معنى سوى تالوة وقراءة األلفاظ؛ وإالّ فإن «تالوة املعنى» ليس هلا مفهوم
صحيح ،وال تُ َعدّ يف األساس إلقاءً ملعنى اآلية والكالم .ويف احلقيقة والواقع ليس
للمعنى واحملتوى من وجود يف اخلارج أصالً كي يقعا مورداً لإلشارة(.)63
وعليه ال شَكَّ يف أن األلفاظ هي ممّا يُقرأ ويُتلى ،وليس املعاني .ومن هنا ال
اعتبار يف ما قيل من أن ما جاء به الروح األمني هو معاني القرآن الكريم فقط ،وأن
رسول اهلل| قد عبَّر عن تلك املعاني بألفاظ تطابقها.
إن َدوْر جربائيل وسائر املالئكة يف أمر الوحي إمنا يتلخَّص يف تلقي الكالم من
اهلل ،وإيصاله إىل النيبّ .وإن الذي يسمعه النيبّ من مَلَك الوحي هو كالم اهلل .إن
جربائيل ال يضيف شيئاً إىل الوحي ،وال ينقص منه شيئاً ،وإمنا ينزل بإذن من اهلل ،قال
تعاىلَ ﴿ :ومَا نَ َتنَزَّلُ إِ ّال ِب َأمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا َبيْنَ َأيْدِينَا َومَا خَلْ َفنَا َومَا بَيْنَ ذَلِكَ َومَا كَانَ رَبُّكَ
سيّاً﴾ (مريم .)64 :احلقيقة هي أن جربائيل مل يكن له َدوْرٌ يف تبلور القرآن سوى نقل
نَ ِ
الوحي إىل النيبّ األكرم| ،كما مل يكن لرسول اهلل| من َدوْرٍ سوى اإلدراك
واحلفظ ،ثم اإلعادة واإلبالغ ،ثمّ البيان والتفسري الحقاً ،وصوالً إىل مرحلة التطبيق
والتنفيذ على أرض الواقع .هناك يف القرآن الكريم آياتٌ تصرِّح بأن القرآن ليس
كالماً جلربائيل أو النيبّ األكرم| ،ومنها :قوله تعاىل:
ـ ﴿ َوإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْ َآ َن مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ (النمل.)6 :
ـ ﴿ َوإِذَا لَمْ َت ْأتِهِمْ بِ َآيَةٍ قَالُوا لَ ْوالَ اجْ َت َبيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى ِإلَيَّ مِنْ رَبِّي﴾...
(األعراف.)203 :
ـ ﴿ َوإِذَا تُتْلَى عََليْهِمْ َآيَا ُتنَا ب َِّينَاتٍ قَالَ الَّذِينَ الَ يَرْجُونَ لِقَا َءنَا ائْتِ بِقُرْ َآنٍ َغيْرِ هَذَا
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َدلَ ُه مِ ْن تِلْقَا ِء نَفْسِي ِإنْ أ ََّتبِعُ إِ َّال مَا يُوحَى ِإلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ
َدلْهُ قُ ْل مَا يَكُونُ لِي َأنْ أُب ِّ
َأ ْو ب ِّ
ب يَ ْومٍ َعظِيمٍ﴾ (يونس.)15 :
صيْتُ رَبِّي عَذَا َ
عَ َ
ط ْعنَا ِمنْهُ الْ َوتِنيَ
ـ ﴿ َولَوْ تَقَوَّلَ عََل ْينَا َب ْعضَ األَقَاوِيلِ * َألخَ ْذنَا ِمنْ ُه بِا ْليَمِنيِ * ثُمَّ لَ َق َ
* فَمَا ِمنْكُ ْم مِنْ أَحَدٍ َعنْهُ حَاجِزِينَ﴾ (احلاقّة 44 :ـ .)47

6ـ االنتقاء اإلهليّ اخلاصّ أللفاظ القرآن ــــــ
إن إهلية النصّ القرآني ودقّة اهلل سبحانه وتعاىل يف اختيار الكلمات ـ كما
صرَّح العالمة الطباطبائي بذلك أيضاً ـ حبيث أصبح لكلّ واحدةٍ من ألفاظ القرآن
مكانة ال ميكن معها استبداهلا بأيّ كلمةٍ أخرى .والنقطة األدقّ أنه حتّى لو متّ
استعمال مفردة واحدة يف موضعني خمتلفني متقاربني من حيث املوضع ال ُيراد منهما
معنى واح ٌد متاماً ،بل إن الكلمة أو العبارة الواردة يف املوضع الثاني تفيد معنى جديداً
غري املعنى الذي تفيده يف املوضع األوّل(.)64
يذهب العالّمة الطباطبائي إىل االعتقاد بأن ألفاظ القرآن الكريم؛ حيث
كانت وحياً عربياً ،متكَّنت من ضبط وحفظ أسرار اآليات وحقائق املعارف اإلهلية.
وبعبارةٍ أخرى :لو أن معاني األلفاظ هي اليت كانت توحى ،واأللفاظ اليت كانت
حتكي عن تلك املعاني من صنع رسول اهلل| ـ كما هو احلال بالنسبة إىل
األحاديث القُ ْدسيّة ـ ،ملا متّ حفظ تلك األسرار .ولو أن الوحي مل ينزل باللغة العربية ،أو
نزلت بالعربية ثم ترمجها رسول اهلل إىل لغةٍ أخرى ،لبقي جانبٌ من تلك األسرار خافياً
على عقول الناس ،وملا أمكن للناس أن يصلوا إليها بعقوهلم وأفهامهم( .)65ولذلك فإن
وحي اهلل [يف القرآن] كانت له صور ٌة خاصة؛ حيث نزل يف قالبٍ من اللغة العربية،
ت للتغيري والتحريف.
ض ْ
خالفاً لسائر الكتب السماوية األخرى اليت تعرَّ َ
إن االنتقاء الصحيح لعبارات وألفاظ القرآن من الناحية املفهومية ـ حتّى يف آيةٍ
واحدة ـ يُشكِّل دليالً على مساوية األلفاظ القرآنية .وبطبيعة احلال رُ َبما بدا بعض
سب الظاهر ،ولكنْ جيب القول :إن كلّ
األلفاظ يف بعض اآليات والسُّوَر مكرَّراً حبَ َ
واحد من هذه العبارات واأللفاظ تفيد يف موضعها معنى ال يُخطئه القلب .فعلى الرغم
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من تكرار تلك الكلمات لفظاً ،ولكنْ يف احلقيقة والواقع ال يوجد تكرارٌ يف
املعنى ،بل إن تلك األلفاظ املكرّرة تنقل لنا معنى جديداً ،وإن الغاية من هذا التكرار
يف الغالب هو تأكيد املعنى ،وتقرير الكالم ،واإلشارة إىل عظمة وأهمّية املوضوع،
ولفت انتباه املخاطب إىل املضامني الواردة يف تلك السورة( .)66ومن هنا جيب القول :إن
هذا التكرار ال يتنافى مع الفصاحة والبالغة ،بل هو واحدٌ من فنون الفصاحة.
لقد حتدّى القرآن الكريم بلغاء العرب وخطبائهم ،وقال هلم :إذا كنتم
تشكّون يف نزول هذا القرآن من عند اهلل فأتوا بكالمٍ مثله .وإن عجزهم عن اإلتيان
مبثل القرآن كان وال يزال دليالً على مساوية القرآن الكريم بألفاظه وعباراته
ومعانيه .وعلى هذا األساس ال ميكن أليّ إنسانٍ آخر ـ مبَ ْن فيهم رسول اهلل| نفسه
ـ أن يكون هو خالق حمتوى القرآن وألفاظه .وإذا مل يكن اللفظ واملعنى يف القرآن
كالهما من عند اهلل ملا أمكن نسبة هذا الكالم إىل اهلل .إن هذا الكتاب هو
الكتاب الوحيد الذي ثبتت عصمته وصيانه من الزيغ والتحريف وعلوّ مكانته ورفعة
مقامه عن متناول أيدي البشر وغريهم جبميع األدلّة التارخيية والعلمية ،وإن األدلة
كمة اليت أقيمت يف مواجهة املعاندين والكافرين شاهدةٌ على صدق وعصمة
ح َ
املُ ْ
وقداسة الوحي اإلهلي.

7ـ اختالف القرآن عن احلديث النبويّ ــــــ
إن النقطة األخرى اليت تؤيِّد وحيانية ألفاظ القرآن الكريم وعباراته تكمن يف
االختالف بني القرآن واحلديث من حيث أسلوب البيان وتركيب الكلمات والعبارات.
إن هذا االختالف خريُ شاهدٍ على عدم تدخُّل النيب األكرم| يف مسار الوحي وتبلور
البنية والرتكيبة اللفظية والبيانية للقرآن الكريم .إن امتياز القرآن الكريم حبيث إنه
خيتلف حتّى عن سائر الكلمات واإلهلامات اإلهلية األخرى اليت نزلت على شكل
أحاديث قُ ْدسيّة ،وهذا هو الذي متّ التعبري عنه باملعجزة اخلالدة ،وحتّى النيب
األكرم| كان عاشقاً لرتتيله وتالوته ،وكان يطمئن قلبه بنزول اآليات من عند
اهلل سبحانه وتعاىلَ ﴿ :وقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَ ْوالَ نُزِّلَ عََليْهِ الْقُرْ َآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ
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ت بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّ ْلنَا ُه تَ ْرتِيالً﴾ (الفرقان.)32 :
ِلنُثَبِّ َ
قال السيد اخلوئي« :لو كان القرآن من كالم الرسول وإنشائه لوجدنا يف
بعض خطبه وكلماته ما يشبه القرآن يف أسلوبه ،ويضارعه يف بالغته .وكلمات
ب آخر .ولو كان يف كلماته ما
الرسول| وخطبه حمفوظةٌ مدوَّنة ختتصّ بأسلو ٍ
يشبه القرآن لشاع نقله وتدوينه ،وخصوصاً من أعدائه الذين يريدون كيد اإلسالم
بكلّ وسيلةٍ وذريعة»(.)67

8ـ اهتمام املسلمني بألفاظ القرآن ــــــ
كما بذل املسلمون جهوداً كبرية من أجل فهم املعارف والتعاليم السماوية
للقرآن الكريم ،ووقفوا أمام حدوث أيّ نوعٍ من أنواع االحنراف يف هذا اجملال ،فإنهم
قد بذلوا ذات احلجم من اجلهود من أجل معرفة ألفاظ القرآن وعباراته وأساليبه والبنية
الظاهرة لنصّه ،وبيان أساليب البديع وأبعاد البالغة والنَّغَم املوزون فيه .إن اجلهود
الواسعة اليت بذهلا العلماء واملفكِّرون املسلمون حول الرتكيب الظاهري واألسلوب
الكالمي والبياني للقرآن الكريم تستند ـ قبل أيّ عنصرٍ آخر ـ إىل إميانهم واعتقادهم
بسماوية ألفاظه وعباراته .إن االعتقاد بسماوية األلفاظ والرتكيبة الظاهرية للقرآن من
العمق والتجذّر يف وجدان املؤمنني واملسلمني حبيث كان القرآن الكريم حيظى
عندهم مبكانةٍ ومنزلةٍ خاصّة من التقديس والتكريم ،ومتّ وضعه من قِ َبلهم يف
مكانةٍ فريدة وفذّة جتعله فوق مجيع النصوص البشرية.
وعلى أيّ حالٍ فإن النتيجة اليت ترتتَّب على األحباث السابقة هي أن النيبّ
ٍّ للوحي وإبالغه إىل الناس ،وال حيقّ له وال يستطيع أن
األكرم| كان جمرّد متلق
يُضيف إليه مجلةً أو كلمةً واحدة ،أو أن يُنقص منه شيئاً ألبتّة.
وعلى هذا األساس ميكن القول ـ استناداً إىل آيات القرآن الكريم ،وما
يقتضيه املناخ الفكري والكالمي والتفسريي للقرآن املكتوب والوثائق الواصلة إلينا
من تلك احلقبة الزمنية من السرية والتاريخ ـ :إن شخص النيبّ األكرم| كان يرى
القرآن هو عني الوحي والكالم اإلهلي ،وإنه مل يكن له من َدوْرٍ سوى اإلبالغ التامّ
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والكامل للوحي إىل املخاطبني ،كلمةً بكلمة .وكان املسلمون يف ذلك العصر
ب َدوْرهم حيملون ذات الرؤية واالعتقاد بالنسبة إىل القرآن أيضاً .ويف احلدّ األدنى كان
املسلمون جيمعون على هذه العقيدة بعد رحيل النيبّ األكرم| .وعلى الرغم من أن
هذا اإلمجاع ال يضمن صحّته املطلقة ،إالّ أن هذا اإلمجاع يف احلدّ األدنى هو األكثر
تناسباً مع النصّ والعقل واملنطق الديين واإلمياني للوحي ،كما أنه األكثر انسجاماً
مع العقل الباحث واالستداللي احلُ ّر واحليادي أيضاً.

النتيجة ــــــ
إن الكالم اللفظي ـ طبقاً لتفسري ابن كُالّب للوحي ـ إمنا يدلّ على الكالم
النفسي ،ال حقيقة الكالم.
هذا يف حني أن الكثري من آيات القرآن الكريم تدلّ داللةً صرحية على أن
النيب األكرم| كان يتلقّى حمتوى القرآن بألفاظه من الوحي.
والنتائج اليت متّ التوصّل إليها يف هذه الدراسة هي أن رأي ابن كُالّب ـ بالنظر
إىل استعمال كلمة «نزل» ومشتقّاتها يف القرآن الكريم ،واملعنى اللغوي ،وكذلك
نزول القرآن باللغة العربية ،والذي يثبت أن الوحي اإلهلي كان له صورةٌ لغوية خاصّة
يف إطار األلفاظ العربية ـ يتعارض مع احلقيقة والواقع.
وكذلك فإن النظر إىل اآليات اليت تنهى النيبّ األكرم| عن التعجيل يف
تكرار القرآن قبل إمتام وحيه ونزوله ،والعالقة األحادية للوحي مع النيب ،وعدم
تكرار ألفاظ القرآن من الناحية املفهومية واملعنوية حتّى يف آيةٍ واحدة ،كل ذلك يدلّ
بوضوحٍ على لفظية الوحي ،ويؤكِّد على عدم تدخُّل النيب األكرم| يف ألفاظ
الوحي.
يُضاف إىل ذلك أن وجود مفرداتٍ من قبيل« :التالوة» و«القراءة» و«الرتتيل» يف
القرآن الكريم ـ بالنظر إىل معانيها اللغوية ـ يثبت أن األلفاظ واملعاني كالهما صادرٌ
من شخصٍ آخر ،وأن الناقل هلا جمرّد عاملٍ على تالوتها؛ ولو كانت األلفاظ والعبارات
منه ملا استعمل يف حقِّه لفظ «القراءة».
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وكذلك فإن اختالف القرآن الكريم عن األحاديث النبويّة ،من حيث األسلوب
البياني ،وطريقة تركيب الكلمات والعبارات ،ميثِّل بدَوْره خري شاهدٍ على عدم تدخُّل
النيب األكرم| يف مسار الوحي وتبلور الرتكيبة اللفظية والبيانية للقرآن ،ويثبت أن
ما كان النيبّ األكرم يتلوه من القرآن مغايرٌ لتعبريه الشخصي عن أفكاره.
وباإلضافة إىل مجيع هذه األدلة ،تقوم اجلهود الواسعة للعلماء واملفكِّرين
املسلمني حول البنية الظاهرية واألسلوب الكالمي للقرآن ـ قبل أيّ عنصرٍ آخر ـ على
إميانهم واعتقادهم بسماوية ألفاظ القرآن .إن االعتقاد بسماوية األلفاظ والبنية
الظاهرية لنصّ القرآن من العمق والرسوخ يف وجود املؤمنني حبيث إنهم ينظرون على
الدوام إىل القرآن الكريم بوصفه كتاباً مقدّساً ،ويضعونه يف منزلةٍ خاصة تفوق أيّ
ٍّ بشري ،األمر الذي يُثبت مساوية األلفاظ القرآنية.
نص
وجمموع هذه األدلة يكفي للردّ على نظرية ابن كُالّب.
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مساويّة األلفاظ القرآنيّة بني النفي واإلثبات
دراسةٌ استدالليّة قرآنيّة
د .محمد شيباني
ترجمة :مرقال هاشم

مقدّمةٌ ــــــ
إن من بني املسائل اليت تثار اليوم يف بعض الصحف واجملالت من حنيٍ آلخر
مسألة مساوية أو عدم مساوية ألفاظ وكلمات القرآن الكريم ،حيث يتمّ طرح السؤال
على النحو التالي :هل نزلت ألفاظ القرآن وكلماته ـ مثل معانيه ـ وحياً من قِ َبل اهلل
سبحانه وتعاىل ،ومل يكن للنيبّ األكرم| أيّ دَوْرٍ أو تدخُّل يف هذه األلفاظ ،أم أن
القرآن ظاهر ٌة بشرية ،وأنه من صنع النيب األكرم| نفسه ،وأن آيات القرآن
سب املصطلح قوالب عبَّر بها النيبّ عن جتربته الباطنية؟
الكريم حبَ َ
لقد كان هذا السؤال مطروحاً يف مورد النصوص املسيحية املقدّسة أيضاً؛ إال
أن الدافع واملصري الذي كان هلذا السؤال يف مورد النصوص املسيحية املقدّسة خيتلف
عن دافعه ومصريه يف مورد القرآن الكريم يف أمرين رئيسني ،وهما:
أوّ ًال :إن اجلذور التارخيية هلذا السؤال يف مورد القرآن ـ على ما يلوح من
ت ،وإن السبب
«اإلتقان» للسيوطي ،و«الربهان» للزركشي ـ تعود إىل ما قبل قرون خلَ ْ
الذي أدّى إىل طرح هذا السؤال وبيان نظرية عدم مساوية ألفاظ القرآن الكريم ـ كما
سنأتي على ذلك ـ كان أمراً من داخل الدين ،من قبيل :الفهم اخلاص لبعض اآليات،
|
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أو الرأي اخلاص بشأن الكالم اإلهلي .وأما يف املسيحية فيعود طرح هذا السؤال أوّ ًال
إىل فرتةٍ متأخِّرة جدّاً ،وثانياً :كان الدافع إىل طرحه يكمن يف بعض التهافت
املوجود؛ حيث ال تنسجم النصوص املقدَّسة مع املعطيات العلمية.
واالختالف اآلخر أن هذا السؤال على الرغم من طرحه يف العامل املسيحي
بشكلٍ متأخِّر ،ولكنْ متّت اإلجابة عنه بشكلٍ مبكِّر جدّاً أيضاً .إن تطوّر العلوم
ت مبا ال
والتحقيقات التارخيية حول النصوص املقدّسة ،وكيفية تبلورها ،أوضحَ ْ
جمال معه للشكّ يف هذه احلقيقة ،وهي أن النصوص املقدّسة من صنع البشر ،ال على
يد النيبّ موسى× أو النيبّ عيسى املسيح× ،بل على يد أفرادٍ من أتباعهم بأعيانهم،
من الذين عاشوا يف مراحل زمنية متأخِّرة جدّاً عن مرحلة النبيّني موسى وعيسى’.
وأما يف مورد القرآن الكريم فإن األمر معكوسٌ متاماً؛ مبعنى أن نظرية عدم مساوية
ألفاظ القرآن بعد طرحها عُرفت منذ البداية بوصفها نظريةً شاذّة وغريبة ،وكلما
تقدَّم الزمن أصبحت هذه النظرية منبوذةً بشكلٍ أكرب؛ وذلك ألن التقدُّم العلمي مل
يأتِ مبا يثبت خطأ احلقائق القرآنية ،بل أيّد صحتها أيضاً .وأما ملاذا عاد طرح هذه
النظرية الشاذّة إىل الواجهة يف هذا العصر من جديد؟ فإن السبب يف ذلك يعود إىل
تقليد بعض املستنريين [من املسلمني] للغرب؛ حيث أخذوا يسعون إىل إسقاط التحديات
واألزمات اخلاصة باملسيحية على العامل اإلسالمي بشكلٍ وآخر.
لقد عمدنا يف هذه املقالة إىل حبث مسألة مساوية أو عدم مساوية ألفاظ القرآن
الكريم ،ولكنْ ال يعود سبب حبث هذه املسألة إىل أهمّية ذات هذه املسألة ،وإمنا
ألن بعض االجتاهات يف مورد الدين أخذت تقوم بشكلٍ إرادي أو ال إرادي على أساس
عدم مساوية ألفاظ القرآن الكريم.

1ـ مفهوم الوَحْي ــــــ
إن من أهمّ الوظائف األساسية لألنبياء مح ُل الرسالة اإلهلية بعد تلقّيها من
السماء ،وهو ما يتمّ التعبري عنه بـ «الوحي» .إن احلديث حول ماهية وحقيقة الوحي أمرٌ
بالغ الصعوبة؛ إذ إن حقيقة الوحي بعيدة املنال ،بل هي متعذِّرة؛ ألن الوحي ليس ظاهرةً
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طبيعية ميكن التعرُّف عليها باألدوات العلمية والعامّة ،بل هي ظاهرةٌ خارقة حتدث
بني اهلل وبعض األشخاص الذين خيتارهم وجيتبيهم بنفسه ،حبيث ال ميكن لغريهم أو
للذين مل يصلوا إىل هذه املرحلة أن حيكموا حول ماهيّتهاَ ،بيْدَ أن معناه ومضمونه
قاب ٌل للفهم والتحقُّق ،وميكن لكلّ شخصٍ حبدود عقله وفهمه وإدراكه ـ وعلى
أساس كلمات األنبياء ـ أن يفكِّر ويتأمَّل حول الوحي.

أـ املعنى اللغوي ــــــ
قال ابن منظور يف (لسان العرب)« :الوَحْيُ اإلشارة والكتابة والرسالة واإلهلام
والكالم اخلفيّ وكلُّ ما ألقَ ْي َته إىل غريك»( .)1إن التعبري بـ «وحى إليه وأوحى» يعين أنه
تعامل معه بشكلٍ خيفيه عن اآلخرين.
وقال الراغب األصفهاني« :أصل الوحي :اإلشارة السريعة .ولتضمُّن السرعة قيل:
ي ،وذلك يكون بالكالم على سبيل الرمز والتعريض ،وقد يكون بصوتٍ
أمر وح ّ
جمرّد عن الرتكيب ،وبإشارةٍ ببعض اجلوارح ،وبالكتابة»(.)2
يذهب علماء اللغة إىل االعتقاد بأن اجلامع لكافّة معاني واستعماالت مفردة
الوحي هو القول« :إن الوحيَ تفهي ٌم وإلقاءٌ سريع وخفيّ» ،يتمّ توجيهه إىل خماطبه
جب عن غريه.
اخلاصّ ،ويُحْ َ
إن هذا املعنى املشرتك يصدق على مجيع مصاديق الوحي ،سواء أكان من
قبيل :إلقاء األمر التكويين على اجلمادات ،أو إلقاء األمر الغريزي إىل احليوانات ،أو
تفهيم اخلطورات الفطرية والقلبية على األشخاص العاديني من الناس ،أو تفهيم
الشريعة لألنبياء اجملتبني؛ وسواء أكان على سبيل اإلشارة أو الصوت اخلفيّ أو
الكتابة البشرية .ففي مجيع هذه املوارد يكمن تفهيمٌ خفيّ وسريع(.)3

ب ـ املعنى االصطالحي ــــــ
إن الوحي يف املصطلح اإلسالمي عبارةٌ عن :إيصال الرسالة اإلهلية إىل األنبياء
من طريق ربطهم بعامل الغيب ،وإجياد نوعٍ من االرتباط ما فوق الطبيعي .وحيث إن هذا
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النوع من اخلطاب وإيصال الرسائل يتمّ بشكلٍ سريع وخفيّ عن اآلخرين يتمّ التعبري
عنه بلفظ «الوحي»(.)4
قال العالّمة الطباطبائي« :الوحي هو كالم مساوي (غري مادّي) ليس للحواسّ
الظاهرية والعقل أن تصل إليه ،بل رُ َبما يوجد يف بعض مَ ْن خيتاره اهلل تعاىل ما يدرك
بواسطة قوى ربّانية األوامر اإلهلية والدستور الغييب (غري احملسوس بالعقل واحلواسّ
األخرى) ،وهذه احلالة هي من حاالت النبوّة ،وبها يتلقّى النيبّ الشريعة اإلهلية»(.)5

2ـ التجربة الدينيّة ــــــ
إن التجربة واقع ٌة خيوضها الشخص (سواء بوصفه فاعالً أو ناظراً) مع علمه
وإدراكه بها .إن للتجربة أنواعاً خمتلفة ،ودائرتها واسعةٌ جداً ،وتشمل طائفةً كبرية
من التجارب .ومن بينها :التجربة اجلمالية ،والتجربة األخالقية ،وجتربة اللذّة،
والتجربة احلسّية ،وما إىل ذلك.
وأما التجربة الدينية فهي ختتلف عن التجارب املتعارفة؛ فإن متعلَّق هذه التجربة
عبارةٌ عن كائن أو حضور يفوق الطبيعة أو يرتبط مبا وراء الطبيعة أو احلقيقة الغائية.
ومن ذلك ـ على سبيل املثال ـ أن جتربة اهلل عبار ٌة عن جتلّي اهلل يف شيءٍ أو شخصٍ مثل
السيد املسيح× ،أو السيدة مريم العذراء÷ ،أو رؤية املَلَك أو التكلُّم معه ،وما إىل
ذلك(.)6
وكذلك فإن صاحب التجربة ـ يف خوضه للتجربة الدينية ـ يذهب إىل االعتقاد
بضعف وعدم كفاية بيان تلك التجربة على أساس األمور الطبيعية ،وجيب بيانها على
أساس التعاليم الدينية .وبعبارةٍ أخرى :إن املتديِّنني يقدِّمون تفسرياً دينياً عن جتربتهم،
ويفسِّرون جتربتهم على أساس التعاليم الدينية .وعلى هذا األساس هناك شرطان
لتصبح التجربة دينيةً :األوّل :أن حتصل التجربة يف دائرة الدين؛ الثاني :أن يستفيد
صاحب التجربة يف توصيف حاالته من املفاهيم الدينية(.)7
إن التجربة الدينية جترب ٌة يكتب هلا التحقُّق من خالل املواجهة املباشرة للنيب مع
اهلل ،وتكون مقرونةً بالتأثُّر الديين .ويف هذه املواجهة ال يتمّ تبادل الرسائل أو
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الكلمات ،وال يتمّ إلقاء حقائق على شكل قضايا إىل النيبّ ،بل النيبّ جيد نفسه أمام
أمرٍ ُق ْدسيّ ،وإن الذي يبلغه إىل الناس باسم الوحي ليس رسالة أو كالماً إهلياً ،وإمنا
ري لتلك املواجهة مع ذلك األمر القُ ْدسي.
هو تفس ٌ

3ـ اختالف الوَحْي عن التجربة الدينية ــــــ
هناك اختالفاتٌ كبرية بني الوحي والتجربة الدينية؛ حبيث إن هذه االختالفات
تنفي أيَّ توهُّ ٍم يف القول باالحتاد بني الوحي والتجربة الدينية باملرّة.
وميكن بيان هذه االختالفات على النحو التالي:
1ـ إن من بني اخلصائص الرئيسة للوحي إعجازه ،الذي مييِّزه من التجربة
الدينية .إن الذي ينزل من اهلل يف إطار الوحي يتصف بالقدرة اخلارقة؛ إذ يتمّ فيه إبراز
أثرٍ واحد أو جمموعةٍ من اآلثار اليت تفوق قدرة البشر؛ األمر الذي يُثبت أن النيبّ مسدَّد
بقوّة إهلية خارقة للعادة .إن القرآن الكريم يطلق على هذا النوع من اآلثار اخلارقة اليت
جيرتحها األنبياء بإذن اهلل؛ للداللة على صدق ما يدَّعونه من الوحي ،مصطلح «اآلية»،
مبعنى األمارة والعالمة على نبوّة النيبّ .وأما املتكلِّمون فمن حيث إن هذه اآليات
والعالمات تثبت عجز سائر الناس عن اإلتيان مبثلها فإنهم يطلقون عليها لفظ
«املعجزة» .ومن هنا فإنه بأدنى تأمُّ ٍل ميكن لنا أن ندرك أن التجربة الدينية ال ميكن
أن تكون معجزةً.
2ـ النقطة األخرى بشأن اختالف التجربة الدينية والعرفانية [عن «الوحي»] هي
أن التجربة عند صاحب التجربة تتأثَّر بثقافته ومعتقداته السابقة .عندما يشتغل صاحب
التجربة بالسري والسلوك والتجربة العرفانية فإنه يرى نتائج أعماله الراهنة أو املاضية
يف املنام أو اليقظة ،ومن هنا فإن ثقافة وعقائد الشخص صاحب التجربة تتعيَّن
وتكتسب تشخُّصاً خاصاً بتجربته .وأما وحي األنبياء فهو على العكس من التجارب
الدينية؛ فإن الذي يتلقاه النيبّ يف إطار الوحي يعارض األفكار والعقائد السائدة يف
عصره ،ويسعى بالكامل إىل تغيري األوضاع واألحوال احلاكمة على ثقافة جمتمعه
وعصره ،وال يكتفي بتغيري األفكار والعقائد واآلراء السائدة يف اجملتمع فقط ،بل
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يعمل أيضاً على حتويل وتغيري القِيَم األخالقية واالجتماعية أيضاً .وعلى هذا األساس
فإن الوحي النازل على األنبياء ـ على خالف التجارب الدينية والعرفانية املتأثِّرة بثقافة
عصرها ـ كان هو املؤثِّر يف ثقافة عصره .ويف الواقع فإن عدم تأثُّر النيبّ بثقافة العصر
يعود إىل خصوصيةٍ أخرى يتحلّى بها األنبياء ،وهي صفة «العصمة».
و«العصمة» ـ كما يقول الشهيد مطهَّري ـ عبارةٌ عن الصيانة من الذنوب
واألخطاء؛ مبعنى أن األنبياء ال يقعون حتت تأثري األهواء النفسانية ،وال يرتكبون
الذنوب ،وال خيطئون يف أعماهلم وأفعاهلم ،ولذلك فإنهم يتأثَّرون بالعادات االجتماعية
والثقافية لعصرهم .ومن هنا فإنهم عندما يتلقّون الوحي من اهلل سبحانه وتعاىل فإنهم
ينقلونه ويبلِّغونه إىل الناس دون أدنى تدخُّ ٍل أو تصرُّف منهم.
ومن هنا ميكن لنا أن منيِّز بني األنبياء والعباقرة والنابغني .فإن العباقرة
ميتلكون طاقةً فكرية وعقلية دقيقة؛ مبعنى أنهم يرتبطون باألشياء من طريق
حواسّهم ،ويعملون على معطياتهم الذهنية بواسطة قواهم العقلية والرياضية ،ويصلون
إىل النتائج ،ويُخطئون أحياناً .وأما األنبياء فإنهم ،باإلضافة إىل االتصاف بقوّة العقل
والتفكري الذهين ،يتمتَّعون بقوّةٍ أخرى باسم «الوحي» ،وهو ما يفتقر إليه سائر
العباقرة .ومن هنا ال ميكن مقارنة األنبياء بالعباقرة أبداً؛ ألن املقارنة إمنا تصحّ إذا
كان عمل الفئتني من سنخٍ واحد؛ ولكنْ حيث يكون فعل األمرين من نوعني
وسنخني خمتلفني تكون املقارنة خاطئةً.
3ـ االختالف اآلخر بني الوحي والتجربة الدينية هو أن الزم الوحي إىل النيب هو
القيادة وزعامة األمّة .وإن النبوّة على الرغم من انطالقها من املسار املعنوي والروحي إىل
اهلل سبحانه وتعاىل ،والتقرُّب إىل ذاته ،واالنفصال عن اخللق (يف السري من اخللق إىل
احلق) ،األمر الذي يقتضي االنصراف عن اخلارج والتوجُّه إىل الداخلَ ،بيْدَ أن هذه
الرحلة سوف تنتهي يف نهاية املطاف عند العودة إىل اخللق واخلارج؛ من أجل إصالح
وتنظيم حياة اإلنسان وهدايته يف مسارٍ صحيح يتمثَّل بـ (السري باحلقّ يف اخللق)(.)8

4ـ تداعيات عدم مساوية ألفاظ اآليات ــــــ
قبل الدخول يف بيان ومناقشة نظريّاتهم ،وحبث أدلّتهم ،من الضروري طرح هذا
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السؤال القائل :ما هي التداعيات والتَّ ِبعات املرتتِّبة على القول ببشرية وعدم مساوية
ألفاظ القرآن الكريم؟
ويف معرض اإلجابة عن هذا السؤال ميكن ذكر األمور التالية ،بوصفها من
َت ِبعات القول بعدم مساوية ألفاظ القرآن الكريم:
1ـ إن األثر األوّل املرتتِّب على هذه النظرية عبارة عن نَ ْبذ القداسة عن ألفاظ
وكلمات القرآن .فقد كان املسلمون وال يزالون ينظرون إىل ألفاظ القرآن بقيمة
وقداسة ،ويراعون حرمتها .إن توظيف فنّ اخلط وأنواع اخلطوط والتذهيب وغري ذلك
من التجلِّيات الفنية يف مورد القرآن الكريم ،وظهور علم القراءات والتجويد من أجل
حتسني األدواء الصوتي املناسب لكلمات وحروف القرآن ،ومراعاة األدب والطهارة يف
ملس كلمات القرآن ،يُشري بأمجعه إىل جتلِّيات الشعور بالقداسة والقيمة اليت يوليها
املسلمون جتاه كلمات القرآن الكريم وحروفه .وعليه فإن القول ببشرية ألفاظ القرآن
يزيل هذه القيمة والقداسة ،و ُينْ ِزل ألفاظ القرآن وكلماته إىل مستوى ألفاظ وكلمات
سائر الكتب البشرية األخرى.
2ـ األثر اآلخر املرتتِّب على القول بهذه النظرية هو نفي اإلعجاز عن البُعْد
اللفظي لكلمات القرآن الكريم .فمن الواضح أن أحد األبعاد اإلعجازية للقرآن،
والذي كان مطروحاً منذ بداية نزول القرآن الكريم وصوالً إىل هذه اللحظة ،هو
القول باإلعجاز البياني ،أو بعبارةٍ أخرى :اإلعجاز يف الفصاحة والبالغة .وأما األبعاد
األخرى من اإلعجاز القرآني ـ من قبيل :اإلعجاز العلمي واإلعجاز التشريعي ـ فهي من
احلقائق اليت ظهرت الحقاً ،ومتّ اكتشافها من قِ َبل اإلنسان بفعل التطوُّر الفكري
والتقدُّم العلمي الذي حصل عليه مبرور الزمنَ .بيْدَ أن الذي اتَّفقت عليه كلمة أصحاب
الفنّ وذوي االختصاص منذ البداية إىل اآلن ،والذي رُ َبما كان هو احملور األساس
الذي حتدّى به القرآنُ الناسَ منذ بداية نزوله ،هو هذا ال ُبعْد من اإلعجاز البياني
والبالغي .ومن ناحي ٍة أخرى فإن املستويات املختلفة من اإلعجاز البياني ،من قبيل:
مجالية التعبري ،وعذوبة النغمة ،ودقّة الكالم ،والسهولة والرصانة ،والرتتيب الدقيق
واملنظَّم واملدروس ملواضع الكلمات ،وما إىل ذلك من األمور األخرى ،إمنا يقوم على
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  63ـ  64ــ صيف وخريف  2021م ـ  1443هـ

63
حمور األلفاظ والكلمات .إن معنى اإلعجاز يف هذا ال ُبعْد ال يعدو أن يكون شيئاً آخر
غري القول بأن اإلتيان مبثل هذه األلفاظ والكلمات ـ بهذه اخلصائص واألوصاف ـ
خارجٌ عن قدرة البشر؛ حبيث ال ميكن أليّ إنسانٍ ـ مبا يف ذلك رسول اهلل| ـ أن
يأتي مبثل هذا الكالم .إن نظرية عدم مساوية ألفاظ القرآن تنكر هذا البُعْد من
اإلعجاز قوالً واحداً؛ إذ عندما يُقال بأن هذه األلفاظ من صنع اإلنسان فمن الطبيعي أن
يكون األشخاص اآلخرون قادرين على أن يأتوا مبثلها أو ما هو أفضل منها .ومن هنا
ميكن القول بأن أدلة اإلعجاز البياني خري شاهدٍ على بطالن هذه النظرية ،على ما
سيأتي بيانه يف سياق هذا البحث.
التنكر
ُّ
3ـ التَّ ِبعة الثالثة اليت ترتتَّب على القول بعدم مساوية ألفاظ القرآن هي
للنصّ القرآني ،أو بعبارةٍ أخرى :جتاهل مرجعية القرآن يف فهم الدين.
4ـ إن التعدُّدية الدينية من بني اآلثار والتداعيات األخرى املرتتِّبة على القول
بنظرية عدم مساوية األلفاظ القرآنية .إن هذه النظرية هي األساس يف القول بالتعدُّدية
يف جمال األديان؛ إذ تقول هذه النظرية :ليس هناك دينٌ حيمل احلقيقة على حنوٍ
ب من احلقيقة ،ومن هنا ال يبقى هناك وجهٌ للقول
كامل ،بل لكلّ دينٍ نصي ٌ
باالحنصار أو الشمولية(.)9

5ـ فرضيّاتٌ متعدِّدة ــــــ
قبل اخلوض يف بيان اآلراء املطروحة ،ونقدها ومناقشتها ،سوف نذكر يف
بادئ األمر الفرضيات املتصوَّرة يف هذه املسألة ،لنعمل بعد ذلك على حتليلها
ومناقشتها.
يبدو أن باإلمكان تصوُّر مخس فرضيات يف خصوص املسألة مورد البحث،
وهي:
1ـ إن ما نزل على النيبّ األكرم| هو خصوص املعاني واملعارف السماوية
للقرآن الكريم ،وإن النيب األكرم قام بعد ذلك بصبّ تلك املعاني يف قالب األلفاظ
والكلمات والعبارات ،وقام بعرضها على الناس.
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وقد ذكر العالمة الطباطبائي هذا الفرض كإحدى الفرضيات املذكورة يف
هذا البحث ،دون أن يقول به(.)10
2ـ إن املعاني واملعارف القرآنية السامية قد نزلت من عند اهلل سبحانه وتعاىل،
وأما األلفاظ والكلمات والعبارات فقد صاغها مَلَك الوحي (جربائيل×) ،وألبسها
على تلك املعاني قبل عَ ْرضها على النيبّ األكرم| ،على ما ذكره بدر الدين
الزركشي ،دون تبنِّيه(.)11
3ـ إن ما نزل على النيبّ األكرم| هو جمرّد األلفاظ والكلمات والعبارات،
ثمّ انتقل النيبّ األكرم| من طريق هذه األلفاظ إىل معانيها ومعارفها السامية ،وهو
ما ذكره الشيخ مصباح اليزدي ،دون أن يتبنّاه(.)12
4ـ إن كالًّ من ألفاظ ومعاني القرآن الكريم من عند شخص النيبّ
األكرم| ،وإن إسناد القرآن الكريم إىل اهلل سبحانه وتعاىل إمنا يعود سببه إىل أن
اهلل هو الذي أوجد أرضيّة مثل هذه األلفاظ يف وجود النيبّ األكرم| ،وهو ما
ذكره العالّمة الطباطبائي يف مورد البحث ،دون أن يرتضيه(.)13
5ـ إن املعاني واملعارف السامية للقرآن الكريم ،وكذلك ألفاظه وكلماته
وعباراته ،بأمجعها من عند اهلل سبحانه وتعاىل ،وإن النيبّ األكرم| قد تلقّى هذه
الكلمات واملعاني بأمجعها من اهلل ،وبلَّغها إىل الناس ،دون أن يتدخَّل يف صياغتها أو
يُحدث فيها أدنى تغيريٍ أبداً ،وهو ما نقله العالّمة الطباطبائي ،وتبنّاه من بني سائر
االحتماالت(.)14
إن دراسة اآلراء يف باب ألفاظ القرآن الكريم تثبت أن بعض الفرضيات اخلمسة
ٍّ من املنظِّرين يف جمال التفسري وعلوم القرآن ،وأن
املذكورة مل يكن مورد قبول أي
الذي حظي باالهتمام من بينها هو ثالث فرضيات فقط .وقد تعرَّض بدر الدين
الزركشي إىل ذكر ثالثة آراء تنطبق على هذه الفرضيات ،وهي:
أـ نزول املعاني واملعارف القرآنية من قِ َبل اهلل سبحانه وتعاىل على شكل ألفاظ
وعبارات على جربائيل× ،ومنه إىل النيبّ األكرم| ،حيث كانا كالهما جمرّد
واسطة يف إبالغ الرسالة اإلهلية إىل الناس (الفرضية اخلامسة).
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ت من قِ َبل اهلل سبحانه
ب ـ إن املعاني واملعارف القرآنية وحدها هي اليت نزلَ ْ
وتعاىل على النيبّ األكرم بواسطة جربائيل× ،وإن النيبّ األكرم| هو الذي
صاغها على شكل ألفاظٍ وعبارات ،وعرضها على املؤمنني (الفرضية األوىل).
ج ـ نزلت املعاني واملعارف القرآنية على جربائيل× ،وألقاها جربائيل ب َدوْره على
النيبّ األكرم| يف إطار األلفاظ ،وقام النيبّ بنقلها وعرضها على الناس (الفرضية
الثانية)(.)15
وعلى الرغم من أن الزركشي مل ينسب أيّاً من هذه اآلراء إىل قائلٍ بعينه،
ولكنْ يتّضح من كالمه السابق على نقل هذه األقوال أن أهل السنّة يُجمعون على
اختيار الرأي األوّل؛ إذ يقول« :واعلم أنه اتّفق أهل السنّة على أن كالم اهلل ُمنْ َزلٌ،
واختلفوا يف معنى اإلنزال؛ فقيل :معناه إظهار القرآن؛ وقيل :إن اهلل أفهم كالمه جربيل
وهو يف السماء ،وهو عالٍ يف املكان ،وعلَّمه قراءته ،ثمّ جربيل أدّاه يف األرض ،وهو
يهبط يف املكان»(.)16
وقد اكتفى السيوطي بنقل هذه األقوال الثالثة ،وأقام بعض األدلة ،مؤكِّداً
على اختيار الرأي األوّل(.)17
كما يتّضح من الكالم الدقيق للزرقاني يف هذا الشأن أن هذه اآلراء الثالثة
وحدها هي املطروحة من قِ َبل العلماء واملنظِّرين ،وأما الفرضيتني املتبقّيتني (الفرضية
الثالثة والرابعة) ،فإما أنهما مل تكونا مطروحتني أبداً ،أو أنه مل يتمّ تبنّيهما من قِ َبل
شخصٍ ميكن االعتناء برأيه من بني علماء الدين(.)18
ويُستفاد من كالم العالّمة الطباطبائي أن الفرضية الرابعة (األلفاظ واملعاني
كالهما من عند شخص النيبّ األكرم|) كان هلا قائلٌ من بني الفرضيات
اخلمسة املتقدِّمة .ولكنه رفض هذا القول ،وعدَّه قوالً سخيفاً ،دون أن يُشري إىل
قائله« :وأسخف منه قول مَ ْن قال :إن القرآن بلفظه ومعناه من منشآت النيبّ| ،ألقَ ْته
مرتب ٌة من نفسه الشريفة تسمّى الروح األمني إىل مرتبة منها تُسمّى القلب»(.)19
إن من بني الفرضيات واآلراء املذكورة يف موضوع ألفاظ القرآن هناك رأيان
حظيا باالهتمام األكرب من قِ َبل عموم املسلمني واملفكِّرين يف اجملال الديين ،وقد
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ت بهما معظم األحباث منذ البداية وحتّى اليوم .ورعايةً لالختصار سوف نكتفي
اختصَّ ْ
ببيان وحبث هذين الرأيني ،وإحالة تفصيل وبسط الكالم فيهما من خالل اإلحالة إىل
املصادر األخرى.

أـ مساويّة املعاني واأللفاظ ــــــ
إن الرأي الغالب بني املسلمني كان منذ بداية التعرُّف على الوحي اإلهلي وإىل
اليوم يقوم على هذا األصل القائل :إن القرآن الكريم ـ جبميع معارفه ومفاهيمه
السامية ومضامينه السماوية ـ قد نزل بألفاظه وعباراته وتركيبه على النيبّ
األكرم| ،وإن النيبّ ـ بوصفه واسطةً بني خالق الوجود والناس ـ قد تلقّى هذه
الرسالة اإلهلية ،وأبلغها إىل الناس دون أن يُحْ ِدث فيها أدنى زيادةٍ أو نقصانٍ.
وقد كان هذا الرأي حيظى وال يزال بالدعامة الربهانية والتأييدات القرآنية
كضروري من ضروريات الدين.
ٍّ
والروائية ،حبيث أخذ املسلمون ينظرون إىل هذا األمر
()20
وذهب الكثري من العلماء إىل ادّعاء اإلمجاع على كلّ ذلك .
إن اجلهود احلثيثة اليت بذهلا رسول اهلل| من أجل احلفاظ على القرآن من أيّ
حتريفٍ أو تغيري ،وتوظيف مجاعةٍ من املؤمنني يف كتابة آيات القرآن الكريم وضبط
كلماته ،والعمل على تعليم املسلمني وتشجيعهم على حفظها فور نزوهلا ،وإرسال
بعضهم إىل سائر املناطق البعيدة والقريبة لغرض نشر القرآن وتعاليمه يف األصقاع،
وتأكيده على ضرورة قراءة القرآن وحفظه؛ كلّ ذلك يدلّ على أن القرآن بألفاظه
وعباراته ،مثل معارفه وتعاليمه السامية ،قد نزل من املصدر الذي ال ينضب من العلوم
اإلهلية.
كما أن السرية والسلوك العملي للمسلمني يف التعاطي مع القرآن الكريم
كان يُشري على الدوام إىل هذه احلقيقة؛ فإن املسلمني كما سعَ ْوا إىل فهم التعاليم
واملفاهيم السماوية للقرآن ،وقاوموا تشكُّل أيّ نو ٍع من االحنراف يف هذا اجملال،
قاموا جبهدٍ مماثل من أجل معرفة األلفاظ والعبارات واألساليب الرتكيبية والبِ ْنية
الظاهرية للنصّ وفهم األسلوب البديع ووجوه الفصاحة والبالغة والنَّ َغم املوزون للقرآن
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أيضاً .إن اجلهود الواسعة املبذولة من قِ َبل املسلمني حول البِ ْنية الظاهرية واألسلوب
الكالمي للقرآن تستند ـ قبل أيّ عنصرٍ آخر ـ إىل االعتقاد بسماوية ألفاظ القرآن
الكريم .إن الكثري من األحباث حول ظواهر القرآن ،وإمكان فهمه وتفسريه
وترمجته إىل سائر اللغات األخرى ،ومجعه وتدوينه ،وتواتر القرآن عرب العصور ،وعدم
ت بأمجعها عن نوعٍ من االعتقاد بسماوية هذا الكتاب اإلهلي
حتريف القرآن ،قد نشأَ ْ
يف حمتواه وشكله ومضمونه .إن االعتقاد بسماوية ألفاظ القرآن والبِ ْنية الظاهرية
لنصّه من الرسوخ يف وجدان املؤمنني حبيث إنهم ينظرون إليه على الدوام بوصفه نصّاً
مقدّساً حيظى باحرتام وتقديس املسلمني ،ويتمّ وضعه يف مكانةٍ ومنزلةٍ أمسى من أيّ
ٍّ بشريّ على اإلطالق.
نص

أدلّةٌ وشواهد قرآنيّة ــــــ
هناك الكثري من األدلة على مساوية ألفاظ القرآن والرتكيبة الظاهرية لنصّه.
ويف ما يلي نشري إىل بعضها:
1ـ إن القرآن الكريم يُعرِّف بنفسه بوضوحٍ على أنه كالم اهلل .ومن ذلك ،على
سبيل املثال ،قوله تعاىلَ ﴿ :وِإنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِنيَ اسْتَجَارَكَ َفأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ
كَالَمَ اهللِ﴾ (التوبة( .)6 :كما ورد التعبري يف اآلية  75من سورة البقرة ،واآلية 15
من سورة التوبة ،بكالم اهلل أيضاً) .وإن نسبة الكالم إىل متكلِّمه إمنا تكون
منطقيةً ومعقولة إذا كان املتكلِّم قد تكفَّل بال َّدوْر األصلي يف اختيار الكلمات
وتنظيمها وتشكيل بِ ْنيتها وتركيب عباراتها( .)21وأما إذا قام شخصٌ مبجرّد إلقاء
املفاهيم إىل شخصٍ آخر ،وقام هذا الشخص اآلخر باختيار الكلمات وتنظيمها
وتركيب العبارات ،عندها سوف يُنسب الكالم إىل الشخص الثاني ،وأما نسبته إىل
الشخص األوّل فلن تكون منطقيةً أو متعارفة أبداً(.)22
2ـ ال شَكَّ يف أن اجلانب األكرب من إعجاز القرآن الكريم يعود إىل البِ ْنية
الظاهرية للنصّ ،وإىل أسلوبة الفريد والبديع .إن الفصاحة والبالغة الفذّة للقرآن،
واليت كانت منذ القدم موضع إمجاع كافّة املختصّني يف بالغة اللغة العربية ،بوصفها
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أحد وجوه إعجاز القرآن ،إمنا هي ناظرةٌ إىل ألفاظ القرآن والعبارات الظاهرية لنصّه.
إن رسالة آيات «التحدّي» ،اليت تدعو اجلميع إىل اإلتيان مبثل القرآن الكريم ،إمنا
تعين البِ ْنية الظاهري للنصّ؛ إذ تقول« :إنْ كنتم تشكّون يف مساوية األلفاظ والعبارات
املشتملة على املعارف القرآنية السامية فلكم أن تأتوا مبثله من األلفاظ والعبارات؛
لتثبتوا ما تدَّعونه» .إن هذا التحدّي ،وعجز املشركني عن اإلتيان مبثل ألفاظ القرآن،
دلي ٌل على أن البِ ْنية الظاهرية للنصّ واألسلوب البياني للقرآن من عند اهلل أيضاً ،وليس
هناك ذهنٌ أو لسا ٌن بشريّ ـ مبا يف ذلك النيبّ األكرم| ـ قادرٌ على اإلتيان مبثله.
قال الزرقاني يف بيان هذا الدليل« :إن اإلعجاز منوطٌ بألفاظ القرآن؛ فلو أبيح
أداؤه باملعنى لذهب إعجازه ،وكان مظنّ ًة للتغيري والتبديل»(.)23
3ـ هناك الكثري من آيات القرآن الدالّة بوضوحٍ على مساوية ألفاظ القرآن
العربية ،ومنها:
جعَ ْلنَاهُ قُرْآناً عَ َر ِبيّاً َلعَلَّكُمْ َتعْقِلُونَ * َوإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَ َد ْينَا َلعَلِيٌّ
ـ ﴿إِنَّا َ
حَكِيمٌ﴾ (الزخرف 3 :ـ .)4
ـ ﴿وَمِنْ َقبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى ِإمَاماً وَرَحْمَةً َوهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَاناً عَ َر ِبيّاً ِل ُينْذِرَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا َوبُشْرَى لِلْمُحْسِنِنيَ﴾ (األحقاف.)12 :
إن هذه اآليات تنسب البِ ْنية والرتكيبة اللفظية العربية للقرآن إىل اهلل صراح ًة،
ومن الواضح أن «اللسان» و«العربية» ال ميكن أن يكون هلما أيّ صلةٍ باملضمون
واحملتوى؛ إذ يعدّان من أوصاف األلفاظ والبِ ْنية الظاهرية للفظ.
حضة من قِ َبل النيب األكرم|
ت آخرى تدلّ بوضوحٍ على التَّ َبعية املَ ْ
وهناك آيا ٌ
للوحي اإلهلي ،وعدم تدخُّله يف الرتكيبة الظاهرية للقرآن ،ومنها:
َدلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ
ـ ﴿قَالَ الَّذِينَ الَ يَرْجُونَ لِقَا َءنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ َغيْرِ هَذَا َأوْ ب ِّ
َدلَ ُه مِ ْن تِلْقَا ِء نَفْسِي إِنْ أ ََّتبِعُ إِ َّال مَا يُوحَى ِإلَيَّ﴾ (يونس.)15 :
ُأب ِّ
ي يُوحَى﴾ (النجم 3 :ـ .)4
حٌ
طقُ عَنِ الْهَوَى * ِإنْ هُوَ إِ َّال وَ ْ
ـ ﴿ َومَا َي ْن ِ
حيَ ِإ َليْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ الَ ُمبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُو ِنهِ
ـ ﴿وَاتْلُ مَا أُو ِ
مُلْتَحَداً﴾ (الكهف.)27 :
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ت أخرى تتحدَّث صراحةً عن تالوة
وباإلضافة إىل اآليات السابقة ،هناك آيا ٌ
القرآن الكريم وقراءته على النيبّ األكرم|؛ وبذلك فهي تدلّ بوضوحٍ على موضوع
حبثنا أيضاً ،ومنها:
ـ ﴿ َوقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَ ْوالَ نُزِّلَ عََليْهِ الْقُرْآ ُن جُمْلَةً وَاحِدَةً كَ َذلِكَ ِلنُثَبِّتَ ِبهِ
فُؤَادَكَ وَرَتَّ ْلنَا ُه تَ ْرتِيالً﴾ (الفرقان.)32 :
َاتبِعْ قُرْآنَهُ﴾ (القيامة 17 :ـ .)18
ـ ﴿إِنَّ عََل ْينَا جَ ْمعَ ُه وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَ ْأنَاهُ ف َّ
سنُلْقِي عََليْكَ قَ ْو ًال ثَقِيالً﴾ (املزّمل.)5 :
ـ ﴿إِنَّا َ
من الواضح أن «الرتتيل» و«القراءة» و«إلقاء القول» وما إىل ذلك من العبارات
تتعَّلق بأمجعها باأللفاظ والكلمات ،وال ميكن العثور فيها على أيّ صلةٍ مبحتوى
الكالم ومعناه أبداً .ومن خالل التدقيق يف اآليات املتقدِّمة ،واآليات الكثرية اليت
شك يف أن
ٍّ
تعرِّف بكيفية نزول الوحي على النيب األكرم| ،ال يبقى لدينا أدنى
األلفاظ والبِ ْنية الظاهرية لنصّ القرآن وأسلوبه البياني هو ـ مثل حمتواه السامي
ومعارفه العالية ـ قد نزلت على سفري الوحي من عند اهلل سبحانه وتعاىل أيضاً ،وأن
َدوْر َملَك الوحي والنيبّ األكرم| يف هذا الشأن ال يتعدّى دَوْر الوسيط يف تلقي
الوحي من اهلل ونقله إىل الناس.
4ـ إن االختالفَ الواضح بني الرتكيبة والبِ ْنية الظاهرية لنصّ القرآن الكريم
عن الكالم واحلديث املنقول عن النيبّ األكرم| ،وهو اختالفٌ بيِّنٌ ال خيفى على
ٍّ من اخلرباء املدقِّقني يف فنون الكالم ،دليلٌ آخر على مساوية ألفاظ القرآن
أي
الكريم وعباراته .إن العرب الذين عاصروا النيبّ األكرم| ،وعاشوا معه على مدى
سنوات طويلة ،وتعرَّفوا على أسلوب كالمه ،وجدوا أنفسهم فجأةً ـ لدى مساع أوىل
آيات القرآن من لسان النيبّ ـ أمام حميطٍ وحبرٍ هادر من املضامني السامية يف قالبٍ من
األلفاظ واألساليب البالغية أرقى بكثريٍ من األساليب البشرية؛ فأقرّوا جهاراً بسماوية
هذه األلفاظ .ومنهم َم ْن بادر إىل اإلميان به واعتنق اإلسالم فور مساع اآليات ،ووضع
وجوده على طبق من التضحية والتفاني يف سبيله؛ بينما آثر آخرون سلوك طريق العناد،
رغم اعرتافهم الواضح والصريح بأن هذا الكالم ال ميكن أن يكون من صنع
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البشر ،فسقطوا بعنادهم ومكابرتهم يف الظالم األبديّ(.)24
وقال عبد العظيم الزرقاني يف هذا الشأن ،حتت عنوان «أسلوب القرآن وأسلوب
احلديث النبوي» ،ما نصّه« :ولقد كان هؤالء العرب يعرفون نيبّ اإلسالم ،ويعرفون
مقدرته الكالمية من قَ ْبل أن يوحى إليه ،فلم خيطر ببال منصفٍ منهم أن يقول :إن
هذا القرآن كالم حممد|؛ وذلك ملا يُرى من املفارقات الواضحة بني لغة القرآن ولغة
الرسول|»(.)25
وقد أشار القرآن الكريم بوضوحٍ إىل االختالف بني كالم النيب وآيات الوحي؛
إذ قال تعاىل﴿ :قُلْ لَوْ شَاءَ اهللُ مَا تَلَ ْوتُهُ عََليْكُمْ َوالَ أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ َلبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً
مِنْ َقبْلِهِ أَفَالَ َتعْقِلُونَ﴾ (يونس.)16 :
5ـ إن معارف وحقائق وحمتوى القرآن الكريم من العظمة والعمق والسعة حبيث
يكون وضعها يف إطار من األلفاظ والعبارات القادرة على محل تلك املعارف واحلقائق
السماوية فوق مستوى قدرة اإلنسان .وقد عبَّر اهلل سبحانه وتعاىل يف القرآن الكريم
سنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْالً ثَقِيالً﴾ (املزّمل.)5 :
بنفسه عن عظمة وثقل الوحي بقوله﴿ :إِنَّا َ
ومن جهةٍ أخرى فقد متّ التعريف بالنيبّ األكرم| يف القرآن الكريم بوصفه
إنساناً مثل سائر الناس ،وإن اختالفه الوحيد عنهم يكمن يف نزول الوحي عليه من
ِق َبل اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :قُلْ إِنَّمَا َأنَا بَشَ ٌر مِثْلُكُمْ يُوحَى ِإلَيَّ أَنَّمَا ِإلَهُكُمْ ِإلَهٌ وَاحِدٌ﴾
(الكهف.)110 :
إن النيبّ األكرم| ،الذي هو إنسا ٌن مثل سائر الناس ،إمنا يكون ـ بفعل
شرح اهلل سبحانه وتعاىل لصدره( ،)26وطهارته من مجيع أنواع األدران والشوائب( )27ـ
جمرَّد قادرٍ على محل الوحي اإلهلي مبا يتّصف به من العمق والعظمة ،وتبليغه إىل
الناس دون أدنى زيادةٍ أو نقصان .وإن إلباس احلقائق السماوية العظيمة واحملتوى
الرباني العميق واملطلق بلباس األلفاظ والعبارات ،كما هو مستحيلٌ على اإلنس
واجلنّ(،)28هو كذلك خار ٌج عن قدرة شخص النيبّ األكرم| أيضاً.
وقد ذهب جالل الدين السيوطي إىل االستدالل على مساوية ألفاظ القرآن بهذا
الدليل ،قائالً« :وإن حتت كلّ حرفٍ منه معاني ال يُحاط بها كثرةً ،فال يقدر أحدٌ أن
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  63ـ  64ــ صيف وخريف  2021م ـ  1443هـ

71
يأتي بَ َدله مبا يشتمل عليه»(.)29
نستنتج من جمموع األدلة املتقدِّمة بوضوحٍ أن األلفاظ والعبارات والرتكيبة
الظاهرية لنصّ القرآن ،هي ـ مثل حمتواه السامي ومعانيه النورانية ـ من الوحي اإلهلي
الذي انتقل من مَلَك الوحي إىل النيبّ األكرم| ،ومنه إىل الناس ،دون أدنى تغيريٍ
بزيادةٍ أو نقصانٍ .إن ما هو معروف باسم القرآن يف عصر النزول والعصور الالحقة
وصوالً إىل اللحظة الراهنة ،ويستفيد اجملتمع البشريّ من حضوره النوراني بينهم ،هو
ي إهلي خياطب مجيع الناس يف مجيع العصور على
جبميع ومتام حروفه وكلماته وح ٌ
وتريةٍ واحدة.

ب ـ إهليّة املعارف واحملتوى وبشريّة األلفاظ ــــــ
يذهب الرأي الثاني إىل االعتقاد بأن الذي نزل من عند اهلل سبحانه وتعاىل على
النيب األكرم هو جمرَّد املعاني واملضامني العميقة للقرآن الكريم ،واليت يستحيل
على الناس معرفتها إالّ من طريق الوحيَ ،بيْدَ أن إلباس تلك املعارف واملعاني اإلعجازية
بلباس األلفاظ والعبارات قد حتقَّق من قِ َبل شخص النيبّ األكرم|.
إن جذور هذا الرأي تعود إىل املتكلِّم الشهري ،يف القرن اهلجري الثالث ،أبي
حممد عبد اهلل بن سعيد ،املعروف بـ «ابن كُالّب» القطّان البصري .وهو من املدوِّنني
لعقائد السََّلف الكالمية ،وقد سار على أثره الحقاً بعض العلماء ،من أمثال :أبي
احلسن األشعري ،يف تأسيسه للمذهب الكالمي املعروف بـ «املذهب األشعري».
وقد كان ابن كُالّب واحداً من أشهر املخالفني للمعتزلة ،وقد صنَّف بعض
الكتب يف الردّ على آرائهم .مل يتمّ ضبط تاريخ وفاته بشكلٍ دقيق ،ولكنهم ينسبون
تاريخ وفاته إىل ما بعد عام 240هـ.
ري هامّ وملحوظ على بلورة الكالم اإلسالمي؛ إذ
وقد كان آلرائه الكالمية تأث ٌ
واصل املتكلمون بعده بناء الكالم اإلسالمي يف إطار نقد آرائه ،وكانوا ما بني
موافقٍ وخمالفٍ لتلك اآلراء اليت صدع بها .وقد عُرف أنصاره بـ «الكُالّبية»(.)30
إنه ُيعَدّ من طالئع املنظِّرين يف مذهب األشاعرة .وهو يف ما يتعلَّق بكالم اهلل،
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يذهب إىل االعتقاد بأن كالم اهلل صف ٌة ذاتية له ،وهو قديمٌ وغري خملوق .كما أنه
باإلضافة إىل هذا الرأي ،الذي متّ تبنيه من قِ َبل اإلشاعرة ،له رأيٌ خاصّ آخر يف باب
القرآن وسائر الكتب السماوية؛ إذ يعتقد أن الكالم النفساني وكالم اهلل القديم مل
يتحوَّل إىل شكل «مصحف» وكتاب مدوَّن.
ودليله على هذه املدَّعى ما يلي« :إن الرسم والتعبري العربي أو العربي لكالم اهلل
هو ليس عني كالم اهلل ،والقرآن الكريم هو كالم اهلل وليس عينه ،وقد ذهب [ابن
كُالّب] إىل االعتقاد أنه أثناء نزول الوحي القرآني ومساعه من قِ َبل النيبّ األكرم
ت ظاهرة «التعبري» ،حيث تشتمل على خصائص اللغة العربية»(.)31
حدثَ ْ
وكان يذهب إىل االعتقاد بأن القيود املوجودة يف الكالم العربي تتسبَّب
مبحدودية كالم اهلل عند نزوله ،وصبغ كالم اهلل بصبغةٍ عربية .ومن هنا فإنه يدَّعي
أن القرآن عني كالم اهلل»(.)32
وعلى الرغم من تبنّي هذا الرأي اخلاصّ من ابن كُالّب بشأن ألفاظ وعبارات
القرآن الكريم من قِ َبل كبار العلماء ،من أمثال :القاضي عبد اجلبّار وأبي احلسن
األشعري يف القرنني الرابع واخلامس اهلجريّني ،وقد تعرَّض هلجمةٍ عنيفة من قِ َبل ابن
تيمية( ،)33ولكنْ كان هذا الرأي منذ ذلك احلني وإىل اليوم يعترب رأياً نادراً بني
املفكِّرين يف جمال العلوم وتفسر القرآن.
إن وضع هذا الرأي إىل جوار الرأي األول (الرأي الغالب املتَّفق عليه بني املسلمني
يف القرون اإلسالمية األوىل) يف املصادر اهلامّة ،من قبيل :الربهان للزركشي،
واإلتقان للسيوطي ،ومناهل العرفان للزرقاني ،ونقله عن العلماء السابقني ،يثبت بدَوْره
احلضور املستمرّ هلذا الرأي يف جمال التفكري الديين والبحث والنقاش حوله ،وإنْ مل
ال بهذا الرأي.
يذكر أيٌّ من املصادر املذكورة قائ ً
ويبدو أن هذا الرأي قد حظي يف القرن األخري باهتمامٍ وإقبال أكرب؛ ألن بعض
الكتّاب اجملدِّدين يف العامل اإلسالمي ،من خالل نزوعهم إىل هذا الرأي ،صاروا يف
صدد تقويته والرتويج له.
كان الشاه ولي اهلل الدهلوي ـ الذي لعب َدوْراً يف حركة اإلصالح الديين يف
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شبه القارّة اهلندية ـ يذهب إىل االعتقاد بأن الذي نزل على النيبّ األكرم| وحياً من
اهلل هو جمرّد معاني ومفاهيم القرآن ومعارفه وتعاليمه ،بَيْدَ أن القوالب والرتكيبات
الظاهرية وألفاظ ونصّ القرآن هي من صنع شخص النيبّ األكرم( .)34كما ذهب
السيد أمحد خان اهلندي( ،)35والسيد أمري علي اهلندي( ،)36إىل هذا الرأي أيضاً .ويُفْ َهم
هذا الرأي من بعض كتابات املفكِّر املصري نصر حامد أبو زيد( .)37وإن الذين
يعتربون الوحي جتربةً فردية لشخص النيبّ يندرجون ضمن القائلني بهذا الرأي ،شاؤوا
ذلك أم أبَ ْوا.

تأمُّالتٌ ومالحظات ــــــ
مل يقِمْ أنصار هذا الرأي أيّ دليلٍ منطقي على مدَّعاهم ،واكتفوا مبجرّد بيان
هذا االدّعاء فقط .ورُ َبما أمكن العثور على املستند األصلي هلذا الرأي يف بعض آيات
القرآن الكريم؛ إذ هناك تصري ٌح يف بعض اآليات بنزول الوحي على قلب النيبّ
األكرم| ،بتقريب أن الكالم ونزول الوحي على القلب ال حيتاج إىل استعمال
األلفاظ بطبيعة احلال( .)38وإليك يف ما يلي هاتني اآليتني:
ـ ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ األَمِنيُ * عَلَى قَ ْلبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْ ُمنْذِرِينَ﴾ (الشعراء 193 :ـ
.)194
ك بِإِ ْذنِ اهللِ﴾ (البقرة.)97 :
جبْرِيلَ فَإِنَّ ُه نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِ َ
ـ ﴿قُ ْل مَنْ كَانَ عَ ُدوّاً لِ ِ
إن حمل نزول الوحي يف ضوء هاتني اآليتني هو القلب الشريف لرسول اهلل|،
وال شَكَّ يف أن إخطار أمرٍ على القلب ال حيتاج إىل استعمال األلفاظ والعبارات ،وإمنا
استعمال األلفاظ والعبارات الكالمية يكون لغرض إيصال املعنى إىل اإلنسان من
طريق األذن ،وهي من احلواسّ الظاهرية لإلنسان ،كما ال خيفى.
ويبدو أن األدلة اخلمسة اليت تقدَّمت إلثبات الرأي األوّل قادرةٌ ـ باإلضافة إىل
إثبات ذلك الرأي ـ على إثبات بطالن الرأي الثاني بوضوحٍ أيضاً.
ومن ناحيةٍ أخرى فإن التمسُّك باالستدالل باآليتني اآلنفتني إلثبات الرأي الثاني
موضع إشكالٍ من عدّة جهاتٍ .ويف ما يلي بيان هذه اإلشكاالت:
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1ـ إن اآليات اليت ورد ذكرها يف إثبات الرأي األول تتحدّث بوضوحٍ عن مساوية
األلفاظ والعبارات العربية يف القرآن الكريم .وإن ألفاظ «التالوة» ،و«الرتتيل» ،و«إلقاء
القول» ـ اليت تُ َعدّ بأمجعها من خصائص البِ ْنية والرتكيبة الظاهرية للنصّ ـ تتحدَّث عن
حتة من قِ َبل النيب األكرم| للوحي اإلهلي ،وعدم تدخُّله يف تبديله وتغيريه
التَّ َبعية البَ ْ
ت نسبة «عربية» القرآن بشكلٍ مباشر
بالنقصان أو الزيادة .ويف بعض هذه اآليات متَّ ْ
إىل اهلل سبحانه وتعاىل( .)39وعلى هذا األساس جيب تفسري اآليات اليت ترى أن حملّ
نزول القرآن هو القلب الشريف لرسول اهلل| حبيث تتناغم وتنسجم مع اآليات
األخرى الكثرية.
2ـ إن مساوية األلفاظ والعبارات والبِ ْنية العربية للقرآن الكريم ال تتنافى أبداً مع
نزول القرآن على قلب النيبّ األكرم|؛ إذ مل يعمد القرآن الكريم ،وال أيّ واحدٍ
من العلماء القائلني بسماوية األلفاظ ،إىل بيان وتفسري نزول الوحي بآليّ ٍة مادية وأدوات
حسّي ة أبداً .إن نزول املعارف واملفاهيم السماوية السامية يف إطار األلفاظ والعبارات
واللغة العربية املبينة ،وإنْ كان مورداً لتأكيد القرآن واعتقاد املؤمنني قاطبةً ،منذ
بداية نزول الوحي إىل يومنا هذاَ ،بيْدَ أن هذا الكالم واالعتقاد ال يستلزم يف حتقُّق
الوحي استعمال األسباب واألدوات احلسّية املتعارفة ،من قبيل :الفم واللسان (من قبل
املرسِل) ،واألذن (من قِ َبل املستَ ْقبِل) .فكما أن الوحي من مقولة العلم احلضوري فإن
قوالبه وتركيباته الظاهرية ميكن أن تكون ب َدوْرها من مقولة العلم احلضوري
أيضاً ،وال ميكن االدّعاء بأن الوحي من مقولة العلم احلضوري يف حني أن القوالب
والبِ َنى الظاهرية لتحقُّقه هي من نوع األسباب واألدوات املستعملة يف العلم احلصولي(.)40
وعلى أساسٍ من هذا البيان ،كما أن املفاهيم واملعارف السماوية السامية
كانت يف إطار حتقُّق الوحي ُتعْ َرض على النيبّ األكرم| من احمليط املطلق للعلوم
اإلهلية على حنو العلم احلضوري ،وإثر ذلك كان يتّسع الوجود املبارك للنيب
األكرم| ،ويتّصل ببحر العلوم اإلهلية ،كانت القوالب يف الوقت نفسه والعبارات
وال ِب ْنية الظاهرة تنطبع يف وجوده مبا يتناسب مع تلك املفاهيم واملعارف العميقة،
وتكون يف نظره مبثابة املرآة .وإن هذه القوالب املطبوعة يف وجود النيبّ األكرم|
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هي اليت متكِّنه من عرض الوحي اإلهلي وتبليغه إىل الناس دون أدنى تغيريٍ بالزيادة أو
النقصان.
وعلى هذا األساس فإن اآليات اليت تعترب قلب النيبّ األكرم| موضعاً لنزول
الوحي ال تتنافى أبداً مع اآليات اليت تعترب األلفاظ والبِ ْنية الظاهرية لنصّ القرآن أمراً
مساوياً ،بل إن مجيع اآليات يكمِّل بعضها بعضاً ،ويُفسِّر بعضها بعضاً.
لقد ذهب العالّمة الطباطبائي يف تفسري اآليتني  193و 194من سورة الشعراء ـ
وفيهما تصري ٌح بنزول القرآن الكريم على قلب النيب ّاألكرم ـ ،ضمن ردّ الرأي القائل
بنسبة األلفاظ والبِ ْنية الظاهرية لنصّ القرآن الكريم إىل النيبّ األكرم| ،إىل
التأكيد على اجلواب املذكور .وقد ذهب إىل االعتقاد بأن «القلب» املستعمل يف هذه
اآلية عبارةٌ عن النفس البشرية اليت متتلك الشعور واإلدراك واإلرادة ،وأن نزول الوحي
على القلب يف هذه اآلية ناظ ٌر إىل كيفية أخذ الوحي من قِ َبل النيبّ األكرم| .وقد
صرّح العالّمة بأن تلقّي الوحي كان يتمّ من قِ َبل شخص النيبّ األكرم ،من غري
مشاركة احلواسّ الظاهرة يف ذلك .فكان النيبّ األكرم أثناء نزول الوحي يرى
جربائيل ويسمع كالمه من غري أن يستعمل حاسّيت البصر والسمع وحواسّه الظاهرية
األخرى(.)41
3ـ بعد أن حتدّث القرآن الكريم يف اآليتني  193و 194من سورة الشعراء عن
ٍّ ُمبِنيٍ﴾
نزول القرآن الكريم على قلب رسول اهلل| قال تعاىل﴿ :بِلِسَانٍ عَ َربِي
(الشعراء ،)195 :وهذا األمر يدلّ يف حدّ ذاته على عدم تنايف نزول الوحي ومساوية
ألفاظ القرآن والبِ ْنية الظاهرية لنصّه .وعلى هذا األساس فإن اآليات اليت تعترب قلب
النيبّ األكرم| حمالًّ لنزول الوحي اإلهلي ال ميكن أن تكون مستنداً مقبوالً للقول
بالرأي الثاني أبداً .ومن هنا يكون هذا الرأي جمرَّد دعوى من دون دليلٍ وبرهان أو
دعامةٍ علمية.

النتيجة ــــــ
أ ّوالً :يُستفاد من استعمال كلمة «التالوة» ـ (اليت يكون اللفظ مأخوذاً فيها
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  63ـ  64ــ صيف وخريف  2021م ـ  1443هـ

76
بنظر االعتبار) يف ما يتعلَّق مبا نزل من قِ َبل اهلل على النيبّ األكرم| ـ مساوية ألفاظ
القرآن الكريم.
وثانياً :إن عبارة «كالم اهلل» قد أُطلقت على القرآن الكريم يف آيتني ،وهما:
ـ ﴿ َوِإنْ أَحَ ٌد مِنَ الْمُشْرِكِنيَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَالَمَ اهللِ ثُمَّ َأبِْلغْهُ
َمأْ َمنَهُ﴾ (التوبة.)6 :
َدلُوا كَالَمَ اهللِ( ﴾...الفتح.)15 :
ـ ﴿يُرِيدُونَ َأ ْن ُيب ِّ
إن املراد من «كالم اهلل» يف هذه اآلية الكرمية قسم من القرآن الكريم .وإن
إطالق عبارة «كالم اهلل» على القرآن الكريم يدلّ على إهلية ومساوية ألفاظه؛ ألن
«الكالم» يف اللغة يطلق على الكالم الناقل للمعاني واألصوات املتعاقبة بغية إيصال
املعنى .وعلى هذا األساس فقد أخذ املعنى واالشتمال عليه يف مفهوم الكالم .وهلذا
السبب ورد استعمال الفعل «يسمع» يف اآلية  6من سورة التوبة ،ومتّ احلديث عن مساع
كالم اهلل.
ُيضاف إىل ذلك أن إسناد الكالم إىل القائل إمنا يكون صادقاً إذا كان هو
الذي صبّ املعاني يف قالب األلفاظ ،وقام بتنظيمها ،فلو كان النيب األكرم| هو
الذي أنشأ األلفاظ القرآنية وألبس املعاني بلباس األلفاظ لن يكون القرآن الكريم
كالم اهلل.
وبالنظر إىل إطالق «كالم اهلل» على القرآن املوجود بني أيدينا ،وكان مفهوم
«الكالم» امللحوظ فيه االشتمال على األلفاظ ،يتّضح أن ألفاظ القرآن الكريم إهليّة
ومساوية ،وليست من صنع النيبّ األكرم|.
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بشريّة ألفاظ الوَحْي القرآنيّ
حتلي ٌل نقديّ
د .محمد كاظم شاكر
أ .حسام إمامي دانالو
ترجمة :وسيم حيدر

متهيدٌ ــــــ
يُعدّ حبث مسار الوحي ومعرفة ماهيته أحد أهمّ املسائل الدينية اليت حتظى
باهتمام املتكلِّمني املسلمني .ومن بني هذه املسائل حتديد ماهية ذلك الشيء الذي
كان يوحى إىل النيبّ األكرم|؛ مبعنى أن الذي كان يوحى إىل النيبّ األكرم|
يف مسار الوحي جمرّد معاني القرآن الكريم ،دون احتوائها على شكلٍ أو إطارٍ
لفظي ،وإن النيبّ األكرم| ـ باإلضافة إىل اإلبالغ ـ كان يتولّى بلورة تلك املعاني يف
إطارٍ لفظي ،أو أن ألفاظ القرآن الكريم ب َدوْرها كانت تُلْ َقى من عند اهلل سبحانه
وتعاىل على النيبّ األكرم| أيضاً.
يذهب أكثر املسلمني إىل االعتقاد بأن القرآن الكريم قد نزل من عند اهلل
على النيبّ األكرم| بلفظه ومعناه ،وإن النيبّ األكرم قد أبلغ آياته إىل الناس بعينها
دون تدخُّ ٍل أو تصرُّف من جانبه .ومع ذلك هناك من املسلمني مَ ْن قال بأن ألفاظ القرآن
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الكريم منبثقةٌ عن الوجود املقدَّس للنيبّ األكرم| ،مبعنى أن الذي كان ينزل
على النيبّ األكرم يف مسار الوحي كان دون شكلٍ أو صورة لفظية ،وأن النيبّ
األكرم هو الذي صاغ تلك املعاني بعد نزوهلا عليه يف إطارٍ لفظي؛ ليجعلها يف مستوى
َف ْهم املخاطَبني .وقد عمد نصر حامد أبو زيد ـ يف ضوء االستناد إىل اآلية  51من سورة
الشورى ـ إىل التفريق بني الوحي وكالم اهلل ،ورأى أن «الوحي» أحد أنواع الكالم
اإلهلي ،ثم بعد بيان أن الوحي يعين اإلهلام أيضاً قال« :إن إرسال املَلَك هو الوحي
املعهود ،حيث يأتي فيه رسولٌَ ،بيْدَ أن هذا الرسول ال يُبلِّغ شيئاً ،وإمنا يوحي ويُلْ ِهم.
ولو نظرنا إىل اآلية [ 51من سورة الشورى] على أساس هذا النوع من الفصل
والتفكيك بني الوحي والكالم اإلهلي [بأنواعه الثالثة] سوف ندرك أن جربائيل× مل
يُبلِّغ الكلمات إىل النيبّ [األكرم|] ،وإمنا أهلمه إيّاها وأوحاها له .إن هذا الفهم من
َزلَهُ عَلَى قَ ْلبِكَ﴾ (البقرة ،)97 :وقوله﴿ :نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ
اآلية منسجمٌ مع مفاد قوله﴿ :ن َّ
ا ْل َأمِنيُ * عَلَى قَ ْلبِكَ﴾ (الشعراء 193 :ـ  .)194وبذلك ميكن لنا أن نعترب القرآن
وحياً ،وكالمه امللفوظ من عند النيبّ [األكرم|] .وأرى أن هذا االعتقاد هو األقرب
إىل احلقيقة ...وعليه نستنتج أن الوحي كالم اهلل احلقيقي ،وأما يف بيانه والتعبري عنه
ٍّ ما ،سواء يف إعرابه أو يف ألفاظه أو يف تركيب
مت السماح للبشر إىل حد
فقد ّ
عباراته ...أجل ،إن الذي أعنيه هو أن كالم اهلل قد انتقل من طريق الوحي [وليس
بالطريقتني األخريني املُشار إليهما يف اآلية  51من سورة الشورى] ...وميكن تشبيه
ذلك بالقول :إن كالم اهلل نظا ٌم مشفَّر( ،)1وإن النيب [بعد مسار الوحي] قام بفكّ
شفرته( )2يف اللغة .لقد أوحي كالم اهلل إىل النيبّ ،إالّ أن الذي يُعبِّر عن كالم اهلل
ومينحه بِ ْنيةً عربيةً هو النيبّ؛ ألن كالم اهلل ليس عربيّاً وال أوروبيّاً أو هنديّاً أو
التين ّي ًا»(.)3
وقال عبد الكريم سروش ب َدوْره ،يف لقاءٍ له أجراه معه «ميشيل هوبينغ» يف
اإلذاعة اهلولندية« :إن النيبّ األكرم| هو خالق الوحي بنحوٍ ما ،مبعنى أن الذي
حيصل عليه من قِ َبل اهلل هو مضمون الوحي ،وإن هذا املضمون ال ميكن عرضه على
الناس بهذا الشكل؛ ألنه يفوق فهمهم ،بل هو وراء الكلمات أيضاً .إن هذا الوحي
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يفتقر إىل الصورة ،وإن مهمة النيبّ تتلخَّص يف إضفاء الصورة على هذا املضمون،
لكي يصبح قابالً للعرض على الناس ،وجعله يف متناول أيديهم .ومن هنا يقوم النيبّ
كما يفعل الشاعر بنقل هذا اإلهلام إىل لغةٍ يعرفها ،وبأسلوبٍ يُتقنه ،وبصوَرٍ وعلوم
ميتلكها ،حبيث إن شخصيته ب َدوْرها تلعب َدوْراً هامّاً يف بلورة هذا النصّ أيضاً؛ حيث
لتاريخ حياته ،وأبيه وأمّه ومرحلة طفولته ،وحتّى حاالته الروحية هلا َدوْرٌ يف القرآن،
وهذا ما نشاهده عند قراءتنا للقرآن؛ إذ جند النيبّ تارةً جذالً وطروباً ويف غاية
الفصاحة ،وتارةً أخرى سئماً ويكون يف بيان كالمه اعتيادياً وبسيطاً جدّاً .إن هذه
ت تأثريها على نصّ القرآن الكريم ،وهذا يعكس البُعْد
األمور بأمجعها قد تركَ ْ
البشريّ من القرآن الكريم بشكلٍ كامل»(.)4
إن هذا الرأي ـ طبقاً لتقرير «املاتريدي»(333هـ) ـ قد متّ نقله قبل مئات السنني
عن الباطنيّني أيضاً ،حيث قال يف حبث آيات من سورة الشعراء ما نصّه« :والباطنية
يقولون :أنزله على رسوله كاخليال ،غري موصوفٍ بلسان ،ثمّ إن رسوله أدّاه بلسانه
العربي املبني ،أي بيَّنه»( .)5وقد متّ االستناد يف ذلك إىل آياتٍ من سورة الشعراء
تستعرض مسار نزول الوحيَ ﴿ :وإِنَّهُ لَ َتنْزِيلُ رَبِّ ا ْلعَالَمِنيَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ األَمِنيُ * عَلَى
ِي ُمبِنيٍ﴾ (الشعراء 192 :ـ .)195
ٍّ
قَ ْلبِكَ لِتَكُو َن مِنَ الْ ُمنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَ َرب
املسألة اهلامّة املوجودة يف مورد هذه اآليات هو عبارة «بلسانٍ عربي» ،حيث
يُسأل عن متعلَّق اجلار واجملرور يف هذه العبارة ،فهل هو متعلَّق بالفعل «نزل» ،حيث
يكون املعنى يف هذه احلالة كما يلي« :نزل الروح األمني بالقرآن على قلب النيبّ بلغةٍ
ل آخر وهو :كيف نزل القرآن العربيّ على «قلب»
عربية»؟ ويف هذه احلالة يَ ِر ُد سؤا ٌ
النيبّ األكرم؟» .وفيما لو كانت عبارة «بلسان عربي» متعلّقة بـ «املنذرين» يشتدّ هذا
السؤال القائل :هل كان نزول القرآن على قلب النيبّ بشكلٍ غري لفظي حقّاً ،بل الذي
نزل على قلب النيبّ هو جمرّد املعاني فقط ،وأن النيبّ قد صبّها ـ يف مقام «املنذر» ـ
باللغة العربية؟
إن بيان هذه النظرية القائلة بأن نزول املعاني من اهلل ،وقولبتها يف إطارٍ لفظي
من قِ َبل النيب األكرم| ،قد واجه بعض االنتقادات .حتّى أنه سبق أن متّ نشر
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الكثري من املقاالت والكتب يف نقد القول ببشريّة ألفاظ القرآن الكريم ،من قبيل:
ـ مقالة «تعارض اآليات والروايات يف إطار الظنّ خبلق ألفاظ القرآن من قِ َبل النيبّ
األكرم|»( ،)6لكاتبها :عبد اهلادي فقهي زاده ومصطفى آذرخشي ،املنشورة يف
جملة (مطالعات إسالمي ،علوم القرآن واحلديث) ،سنة 1388هـ.ش.
ـ ومقالة «نقد ومناقشة خمتلف اآلراء حول مساوية ألفاظ القرآن الكريم»(،)7
نامه كالم ،سنة 1395هـ.ش.
لكاتبها :حممد شيباني ،املنشورة يف جملة
وهي أيضاً املقالة السابقة هلذه املقالة ،واملنشورة يف هذا العدد ( 63ـ  )64من جملّة
نصوص معاصرة ،السنة السادسة عشرة ،صيف وخريف 2021م ـ 1443هـ.
ـ وكذلك كتاب «الوحي النبوي :حبث دَوْر النيب يف ظاهرة الوحي»( ،)8ملؤلِّفه:
وأنديشه إسالمي.
 ،الصادر عن دار نشر
علي الربّاني
ولك ْن مل يت ّم تقييم التمسُّك بهذه اآليات.
وعلى هذا األساس من الضروري حبث هذا االستدالل يف دراسةٍ مستقلة ضمن
إطارٍ علميّ حتقيقي .وحنن نسعى يف هذه املقالة ـ ضمن حتليل طريقة التمسُّك باآليات
 192ـ  196من سورة الشعراء من قِ َبل القائلني ببشرية األلفاظ ـ إىل تقييم صحّة هذا
الرأي.

1ـ التعريف بنظرية بشريّة األلفاظ ــــــ
لقد ذكر بدر الدين الزركشي(794هـ) يف كتابه «الربهان يف علوم القرآن»

ثالثة آراء ،نقالً عن أبي الليث السمرقندي(373هـ) ،حول ماهية الوحي إىل الن ّ
يب
األكرم| ،حيث قال« :الرأي األوّل :إن اللفظ واملعنى كالهما من اهلل .الرأي
الثاني :إنه يف ضوء قوله تعاىل﴿ :نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ األَمِنيُ * عَلَى قَ ْلبِكَ( ﴾...الشعراء193 :
ـ  )194مل يُنزل جربائيل× إالّ املعاني على النيبّ األكرم| ،وكان النيبّ يصوغها
يف إطار اللغة العربية .والرأي الثالث :إن جربائيل× هو الذي أخذ املعاني من اهلل ثم
صاغها بلغةٍ عربية ،ونقلها إىل رسول اهلل بهذه اللغة»(.)9
إن الرأي الثاني هو الرأي القائل بأن املعاني إهليّة ،ويقول يف الوقت نفسه
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ببشرية ألفاظ القرآن الكريم ،وإن املستمسك القرآني هلذا القول هو قوله تعاىل:
﴿ َوإِنَّهُ لَ َتنْزِيلُ رَبِّ ا ْلعَالَمِنيَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ األَمِنيُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْ ُمنْذِرِينَ *
ِي ُمبِنيٍ﴾ (الشعراء 192 :ـ  .)195ويف هذا الرأي على الرغم من نسبة
ٍّ
بِلِسَانٍ عَ َرب
القرآن الكريم إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،يكون للنيبّ األكرم| دَوْرٌ يف تدوينه.

آليّة االستدالل بآية سورة الشعراء ــــــ
كما سبق أن ذكرنا فإن القائلني ببشرية ألفاظ القرآن الكريم ـ طبقاً ملا نقله
«املاتريدي»( )10و«الزركشي»( )11ـ قد متسَّكوا على الدوام يف إثبات نظريتهم بآيات
سورة الشعراء ،حبيث ترى هذا التمسُّك واضحاً حتى يف كالم «نصر حامد أبو
زيد»( ،)12وهو من القائلني ببشرية ألفاظ القرآن الكريم أيضاًَ .بيْدَ أن هؤالء مل
يوضِّحوا وجوه ومواطن هذا التمسُّك من قِ َبلهم.
ومن هنا يبدو أن املوارد التالية ميكن أن تكون من بني أدلّتهم يف التمسّك
بآيات سورة الشعراء.

أـ تعلُّق اجلار واجملرور بـ «املنذرين» ــــــ
ت اإلشارة يف جانبٍ من سورة الشعراء إىل مسار النزول .فقد ورد يف هذه
مت ْ
َّ
اآليات قوله تعاىلَ ﴿ :وإِنَّهُ لَ َتنْزِيلُ رَبِّ ا ْلعَالَمِنيَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ األَمِنيُ * عَلَى قَ ْلبِكَ
ِي ُمبِنيٍ﴾ (الشعراء 192 :ـ .)195
ٍّ
لِتَكُو َن مِنَ الْ ُمنْذِرِي َن * بِلِسَانٍ عَ َرب
ميكن للجار واجملرور ـ من حيث قواعد اللغة العربية ـ يف قوله تعاىل﴿ :بلِسَانٍ
ٍّ ُمبِنيٍ﴾ أن يكون متعلّقاً بواحدة من الكلمتني الواردتني يف اآليات السابقة،
عَ َربِي
وهما:
1ـ الفعل «نزل».
2ـ اسم الفاعل «املنذرين»(.)13
فإذا كان اجلار واجملرور متعلّقاً باسم الفاعل «املنذرين» كان هناك احتمال أن
يكون النيبّ األكرم| قد حصل على املعاني فقط ،وأنه هو الذي كان يصوغها
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بألفاظٍ عربية .هذا ،واحلال أن اسم الفاعل «املنذرين» أقرب إىل اجلار واجملرور من
الفعل «نزل» ،األمر الذي يشكِّل سبباً لتقوية نظريتهم.

ب ـ النزول على قلب النيبّ| ــــــ
إن التعريف بـ «قلب» النيبّ األكرم| بوصفه حمالًّ وموضعاً لنزول القرآن
ميثِّل وجهاً آخر يبدو أنه سبب التمسُّك بآيات سورة الشعراء من قِ َبل القائلني ببشرية
ألفاظ القرآن الكريم.
توضيح ذلك :إن الذي كان ينزل على النيبّ األكرم ـ على أساس قوله تعاىل:
﴿ َوإِنَّهُ لَ َتنْزِيلُ رَبِّ ا ْلعَالَمِنيَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ األَمِنيُ * َعلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْ ُمنْذِرِينَ *
ٍّ ُمبِنيٍ﴾ (الشعراء 192 :ـ  )195ـ إمنا كان ينزل على قلبه الشريف ،وقد
بِلِسَانٍ عَ َربِي
رأوا أن القلب إمنا يتناسب مع نزول املعاني .كما أن نصر حامد أبو زيد ب َدوْره يرى أن
رأيه القائل ببشريّة ألفاظ القرآن الكريم يتناسب مع مفاد قوله تعاىل﴿ :نَزَّلَهُ عَلَى
قَ ْلبِكَ﴾ (البقرة ،)97 :وقوله﴿ :نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ األَمِنيُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ
الْ ُمنْذِرِينَ﴾ (الشعراء 193 :ـ .)14()194

ج ـ احتاد مرجع الضمري يف «إنه» و«به» ــــــ
إن الوجه اآلخر الذي ميكن له أن يشكِّل سبباً لتمسّك القائلني ببشرية ألفاظ
القرآن الكريم باآليات  192ـ  196من سورة الشعراء هو مرجع الضمائر املفردة
املذكرة الغائبة يف كلميت «إنه» و«به» .وقد متّ التعريف يف التفاسري بعددٍ من املراجع
للضمائر املفردة املذكرة الغائبة يف كلميت «إنه» و«به».
املرجع األوّل :جمموع القرآن الكريم(.)15
املرجع الثاني :الكتاب املبني الذي تقدَّمت اإلشارة إليه يف اآليات األوىل من
سورة الشعراء(.)16
املرجع الثالث :قصص األمم البائدة ،الوارد ذكرها يف ذات هذه السورة(.)17
املرجع الرابع :والية أمري املؤمنني علي بن أبي طالب×؛ فقد ورد يف بعض
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التفاسري الروائية واألثرية الشيعية رواية عن اإلمام الصادق× بشأن ارتباط هذه
اآليات بنزول والية أمري املؤمنني×(.)18
يبدو أن القائلني ببشرية ألفاظ القرآن الكريم يف صدد إرجاع الضمري يف هذين
املوردين ،ويف املوارد األخرى ـ من قبيل :الضمري املشابه ،الوارد يف قوله تعاىلَ ﴿ :وإِنَّهُ
لَفِي ُزبُرِ األَوَّلِنيَ﴾ (الشعراء )196 :ـ ،إىل القرآن الكريم.
وبالنظر إىل أن ألفاظ القرآن الكريم ال توجد يف الكتب السماوية السابقة فال
يبقى غري املعاني واملفاهيم وتعاليم القرآن الكريم ،أي ما نزل على النيبّ
األكرم| ،وهو الشيء الذي كان يف الكتب السماوية السابقة ،وحيث إن ألفاظ
القرآن الكريم باللغة العربية ،وإن ألفاظ الكتب السماوية األخرى بلغاتٍ أخرى ،غاية
ما هنالك أن هذه املعاني واملفاهيم هي ذات تعاليم القرآن الكريم اليت ورد تقرير
وجودها يف « ُز ُبر األولني» ،دون ألفاظها ،فعلى هذا األساس تشري هذه اآليات ـ من وجهة
نظرهم ـ إىل أن النيبّ األكرم| كان يصبّ هذه املعاني النازلة عليه من عند اهلل
بألفاظٍ عربية.

2ـ نقد بشريّة األلفاظ القرآنية ــــــ
على الرغم من تأكيد بعض املتقدِّمني ـ وكذلك بعض املعاصرين ،من أمثال:
نصر حامد أبو زيد()19؛ وعبد الكريم سروش ـ على القول ببشرية ألفاظ القرآن
الكريم ،إالّ أن أقوال املفسِّرين املسلمني تثبت أن أكثرهم كانوا يف الغالب خيالفون
القول بهذه النظرية.

أـ رأي املفسِّرين طوال تاريخ التفسري ــــــ
يذهب أكثر املفسِّرين ـ األعمّ من الشيعة وأهل السنّة ـ إىل القول بأن ألفاظ
القرآن الكريم قد نزلت من عند اهلل سبحانه وتعاىل .وقد ذهب إىل هذا الرأي من
صر ـ كلٌّ من :الشيخ الطوسي( ،)20والعالّمة
علماء الشيعة ـ على سبيل املثال ،دون احلَ ْ
()23
الطربسي( ،)21والعالّمة الطباطبائي( ،)22والشيخ الصادقي الطهراني  .كما ذهب إىل
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هذا الرأي من علماء السنّة :الطربي( ،)24والزخمشري( ،)25والفخر الرازي(،)26
والبيضاوي( ،)27وأمحد بن حممد اخلفاجي( ،)28ومجال الدين القامسي( ،)29وعبد
الكريم اخلطيب( ،)30وابن عاشور(.)31

ب ـ متعلَّق اجلار واجملرور ــــــ
إن السبب األول للتمسُّك بآيات ﴿ َوإِنَّهُ لَ َتنْزِيلُ رَبِّ ا ْلعَالَمِنيَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ األَمِ ُ
ني
ٍّ ُمبِنيٍ﴾ (الشعراء 192 :ـ  )195يف
* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَ َربِي
إثبات بشرية نصّ القرآن الكريم هو تعلّق اجلار واجملرور يف كلمة «بلسان» باسم
الفاعل «املنذرين».

1ـ اختالفٌ يف التفاسري وكتب اإلعراب ــــــ
متّ التعريف يف مصادر التفسري وكتب إعراب القرآن بكلمتني بوصفهما متعلّق ًا
هلذا اجلار واجملرور .فقد متّ يف بعض املصادر التعريف بالفعل «نزل» يف قوله تعاىل:
﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ األَمِنيُ﴾ (الشعراء ،)193 :ويف بعض املصادر األخرى باسم الفاعل
«املنذرين» يف قوله تعاىل﴿ :عَلَى قَ ْلبِكَ لِتَكُو َن مِنَ الْ ُمنْذِرِينَ﴾ (الشعراء ،)194 :بوصفه
متعلّقاً لشبه اجلملة من اجلار واجملرور .فقد ذهب ـ على سبيل املثال ـ كلٌّ من:
الصايف( ،)32والطنطاوي( ،)33إىل القول بأن الفعل «نزل» هو املتعلّق للجار واجملرور،
بينما ذهب كلٌّ من :السميّن احلليب( ،)34والكرباسي( ،)35إىل القول بأن متعلّق اجلار
واجملرور هو اسم الفاعل «املنذرين».

2ـ شواهد قرآنيّة على التعلُّق بـ «نزل» ــــــ
متّ التأكيد يف مواضع أخرى من القرآن الكريم ـ يف غري آيات سورة الشعراء ـ
على عربية لغة وألفاظ الوحي؛ حيث ميكن االستفادة من هذه اآليات إلثبات أن متعلّق
اجلار واجملرور «بلسان» بالفعل «نزل» ،من حيث جتاور كلمات« :الوحي» و«القرآن»
ح ْينَا ِإ َليْكَ قُرْآناً عَ َر ِبيّاً لِ ُتنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى
و«العربي» و«اإلنذار» يف قوله تعاىل﴿ :وَكَذَلِكَ َأوْ َ
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وَمَنْ حَ ْولَهَا﴾ (الشورى ،)7 :وجتاور كلمات« :الكتاب» و«لسان» و«اإلنذار» يف قوله
تعاىل﴿ :وَمِنْ َقبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى ِإمَاماً وَرَحْمَةً َوهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَاناً عَ َر ِبيّاً ِل ُينْ ِذرَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا َوبُشْرَى لِلْمُحْسِنِنيَ﴾ (األحقاف.)12 :
توضيح ذلك :إنه متّ يف اآلية األوىل بيان أن «القرآن العربي» قد أُوحي إىل النيبّ
مت بيان أن الكتاب قد نزل بلسانٍ عربي.
األكرم| ،ويف اآلية الثانية ّ
ومن الالزم يف البني االلتفات إىل هذه النقطة ،وهي أن اآليتني (اآلية  7من سورة
ي «لتنذر» و«لينذر» ،وهما
الشورى ،واآلية  12من سورة األحقاف) تشتمالن على فعلَ ْ
من مادّة اسم الفاعل «املنذرين» يف قوله تعاىل﴿ :عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْ ُمنْذِرِينَ﴾
(الشعراء ،)194 :وقد جاءا بعد اإلشارة إىل عربيّة القرآن الكريم؛ مبعنى أن النيبّ
ي الذي نزل عليه.
األكرم| كان مأموراً بأن يُنذر الناس بالقرآن العرب ّ
كما أن كلمة «عربياً» يف اآلية  7من سورة الشورى جاءت وصفاً لكلمة
«قرآناً» ،والذي هو ب َدوْره مفعو ٌل للفعل «أوحَ ْينا»(.)36
وإن عبارة «لساناً عربياً» يف اآلية  12من سورة األحقاف حالٌ للضمري املسترت يف
اسم الفاعل «مصدِّق» ،وإن كلمة «مصدِّق» صف ٌة لـ «الكتاب» أو خربٌ ثا ٍن للمبتدأ
«هذا»()37؛ حيث يشري اسم اإلشارة «هذا» يف هذه اآلية إىل القرآن الكريم(.)38
وعلى هذا األساس ميكن أن نستنتج أن اجلارّ واجملرور «بلسان» يف آيات سورة
الشعراء هو اآلخر متعلّق بالفعل «نزل».
كما متّت اإلشارة يف موضعٍ آخر من القرآن الكريم على عربية ألفاظه .وحيث
جيب حبث آيات القرآن باملقارنة بينها جنباً إىل جنبٍ ميكن أن نستعني بهذه اآليات
لفهم عربيّته .إن قوله تعاىلَ ﴿ :ولَقَدْ َنعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا ُيعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي
ني﴾ (النحل )103 :يعكس شبهة املشركني
ِي َوهَذَا لِسَا ٌن عَ َربِيٌّ ُمبِ ٌ
يُلْحِدُونَ ِإ َليْهِ أَعْجَم ٌّ
القائلة بتعلُّم النيبّ األكرم| من شخصٍ آخر .وقد ردّ عليهم القرآن الكريم بقوله:
﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ ِإ َليْهِ أَعْجَمِيٌّ َوهَذَا لِسَا ٌن عَ َربِيٌّ ُمبِنيٌ﴾ .وعليه كان بإمكان
هؤالء األشخاص أن يردّوا على القرآن بقوهلم :إن املعلِّمني كانوا يلقون احملتوى غري
العربيّ على النيب ،وكان النيب ب َدوْره يصوغ هذا احملتوى باللغة واأللفاظ العربية ،وهو
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ذات االدّعاء القائل ببشرية األلفاظ ومساوية املعاني .وعلى هذا األساس فإن تأكيد
القرآن على أن املعلِّمني املوهومني مل يكونوا من العرب يدلّ على أن احملتوى مل يكن
وحده هو الذي نزل على النيبّ األكرم| فقط .ويف احلدّ األدنى إن فرض النيبّ
األكرم| مل يكن قائماً على نزول احملتوى عليه فقط ،وأن األلفاظ تأتي من قبله؛
إذ مع هذا الفرض مل يكن مبقدور النيبّ األكرم| أن جييب عن خمالفيه بهذا
اجلواب؛ إذ ميكن القول :إن هؤالء املعلِّمني كانوا يعلِّمونك احملتوى ،وكنت بدَوْرك
تصوغها باللغة العربية .وعلى هذا األساس فإن القرآن الكريم قد نزل على النيبّ
األكرم| باللغة العربية.

3ـ إعادة عامل اجلرّ ــــــ
وقد أشار بعض املفسِّرين ـ من أمثال «العكربي»(616هـ) ،و«السميّن
احلليب»(756هـ) ،و«الصاوي» (1241هـ) ـ إىل إعادة العامل يف اجلارّ واجملرور
«بلسان» ،ومن هنا فقد أجازوا بدليّته بالنسبة إىل قوله تعاىل﴿ :نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ األَمِنيُ﴾.
وقد كتب العكربي« :وأن تكون بدالً من (به)؛ أي بلسانٍ عربي؛ أي برسالةٍ أو
لغة»( .)39ونقل السميّن احلليب عن أبي البقاء قائالً« :وجوّز أبو البقاء أن يكون بدالً من
(به) بإعادة العامل ،قال :أي نزل بلسانٍ عربي ،أي برسالةٍ أو لغة»( .)40وقال الصاوي:
«قوله :بلسان يصحّ أن يكون بد ًال من قوله به؛ بإعادة اجلار»(.)41
ومن هنا يبدو أن تكرار حرف اجلرّ «الباء» بالنسبة إىل قوله تعاىل﴿ :نَزَلَ بِهِ﴾
(الشعراء )193 :يقوّي متعلقيّة الفعل «نزل».

ج ـ النقاش يف مفاد تعلُّق اجلار واجملرور بـ «املنذرين» ــــــ
إذا ما جتاوزنا النقاط السابقة فإن تعلُّق اجلار واجملرور «بلسان» باسم الفاعل
«املنذرين» ال يستلزم أن يكون النيب األكرم| قد أوجد ألفاظ القرآن الكريم
بنفسه؛ ألن هذا التعلُّق كان ميكن أن يكون له معنىً آخر ،وهو أن النيب
األكرم| كان من بني األنبياء الذين أنذروا قومهم بلسانٍ عربي .وهذا ال صلة له
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مباهية ما نزل من آيات القرآن الكريم ،األع ّم من اللفظ أو املعنى.
توضيح ذلك :إن بعض املفسِّرين قد احتمل أن يكون اجلار واجملرور «بلسان»
متعلقاً باسم الفاعل «املنذرين»( ،)42ويف هذه احلالة يكون املعنى على النحو التالي:
«لقد أنزل جربائيل× القرآن على قلبك؛ لتكون بدَوْرك واحداً من بني املنذرين الذين
أنذروا قومهم باللغة العربيّة أيضاً ،من أمثال :النيبّ هود ،والنيبّ صاحل ،والنيبّ
إمساعيل ،والنيبّ شعيب^».

د ـ املرجِّحات الروائيّة ــــــ
ومن ناحيةٍ أخرى فإن الروايات النبوية املأثورة من طرق الشيعة وأهل السنّة
تؤكِّد بأمجعها على نزول القرآن الكريم باللغة العربية.
ومن ذلك أنهم عندما سألوا النيبّ األكرم| عن سرّ فصاحته قال يف
ٍّ مبني؟!»()43؛ وقال
اجلواب« :وما مينعين من ذلك ،وبلساني نزل القرآن ،بلسانٍ عربي
()44
أيضاً« :وما مينعين ،وأنا أفصح العرب ،وأنزل اهلل القرآن بلغيت؟!» ؛ أو قوله« :حقّ
ٍّ مبني»(.)45
ي بلسانٍ عربي
لي؛ فإمنا أنزل القرآن عل ّ
علينا أن نعلم أنه على الرغم من وجود االختالف بني املفسِّرين والعلماء
املختصّني يف علوم القرآن واحلديث حول االستناد إىل أخبار اآلحاد يف تفسري القرآن
الكريم ،ولكنْ لو ثبت القول حبجِّية واعتبار خرب الواحد يف التفسري أمكن
االستعانة به بوصفه مرجِّحاً( .)46إن هذه الروايات تثبت أن نزول القرآن الكريم ـ بلسانٍ
عربيّ مبني ـ كان هو السبب يف فصاحة لسان النيبّ األكرم|؛ وذلك ألن جمرّد
نزول املعاني العميقة من دون ألفاظٍ ال جيعل اللسان فصيحاً.
وقال العالّمة الطباطبائي يف هذا الشأنُ « :ر َبما أحاط إنسانٌ بلغةٍ من اللغات؛ فال
يشذّ عن علمه لفظٌ ،لكنه ال يقدر على التهجّي والتكلُّم؛ ورُ َبما متهَّر اإلنسان يف
البيان وسرد الكالم ،لكنْ ال علم له باملعارف واملطالب ،فيعجز عن التكلُّم فيها
بكالمٍ حافظ جلهات املعنى ،حاكٍ جلمال صورته اليت هو عليها يف نفسه؛ ورُ َبما تبحّر
ت فطرته ،لكنْ ال
ت قرحيته ،ورقَّ ْ
ط َف ْ
اإلنسان يف سلسلةٍ من املعارف واملعلومات ،ولَ ُ
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ي عن حكاية ما يشاهده من مجال املعنى
يقدر على اإلفصاح ع ّما يف ضمريه ،وعَ َّ
ومنظره البهيج»( .)47توضيح ذلك :إن نزول مطلق املعاني من دون ألفاظٍ ال يكفي لكي
يُصبح اإلنسان فصيحاً .بل إن الفصاحة ـ كما يقول اجلرجاني ـ تركيبٌ من اللفظ
واملعنى( .)48ويبدو أن تركيب اللفظ واملعنى والنظم معاً هو الذي مينح الكالم بالغته.
ويف ذلك يقول العالّمة الطباطبائي« :إن البالغة التامة معتمدةٌ على نوعٍ من العلم املطابق
للواقع ،من جهة مطابقة اللفظ للمعنى ،ومن جهة مطابقة املعنى املعقول للخارج الذي
سب
حيكيه الصورة الذهنية .أما اللفظ فأن يكون الرتتيب الذي بني أجزاء اللفظ حبَ َ
سب الطبع ،فيطابق
الوضع مطابقاً للرتتيب الذي بني أجزاء املعنى املعبّر عنه باللفظ حبَ َ
الوضع الطبع ،كما قال الشيخ عبد القاهر اجلرجاني يف (دالئل اإلعجاز)»(.)49
وقد يذهب القائلون بنزول صرف معاني القرآن الكريم إىل القول بأنه من
خالل نزول القرآن الكريم يتمّ وضع املعاني العميقة اليت متسّ احلاجة إليها يف
الفصاحة والبالغة يف متناول النيبّ األكرم| .وعلى هذا األساس فإن النيبّ األكرم
إمنا كان حيتاج إىل املعاني فقط ،وحتّى ما قبل نزول القرآن كان يفتقر إىل املعاني
فقط ،ليتمكَّن من نقلها عرب ألفاظه ومهارته اخلاصة ـ اليت كان ميتلكها حتّى قبل
نزول القرآن ـ ،ليقدِّمها بشكلٍ فصيح وبليغ.
س حيتاج إىل مرجِّ ٍح .هذا ،يف حني أن
َبيْدَ أن هذا ال يعدو أن يكون جمرّد حَ ْد ٍ
اآليات املشابهة آليات سورة الشعراء ،ومنها :اآلية  7من سورة الشورى ،واآلية  12من
سورة األحقاف ،تؤكِّد على أن اللغة العربية صف ٌة لذات القرآن الكريم.
ومن ناحية أخرى فقد ورد يف الروايات املذكورة انبهار الصحابة بكالم النيبّ
األكرم| يف وصف السحاب( ،)50يف حني أنه ال يرتبط باملفاهيم واملعارف املوجودة
يف آيات القرآن الكريم.
وعليه ميكن لنا أن نستنتج من ذلك أنه يف مسار نزول الوحي مل تنزل املعاني
حتة فقط.
البَ ْ

هـ ـ نظراتٌ يف املراد من النزول على القلب ــــــ
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إن من بني املوارد اليت قد تشكِّل مستمسكاً للقائلني ببشرية ألفاظ القرآن
الكريم اإلشارة الواردة يف آيات سورة الشعراء إىل نزول القرآن الكريم على قلب
النيبّ األكرم| .ميكن لصورة املسألة أن تكون على الشكل التالي :إن القلب من
وجهة نظرهم هو األنسب مع نزول املعاني ،ومن هنا فإنهم قد اعتربوا حمتوى الوحي
منحصراً يف نزول املعاني.
ولكنْ يبدو أن هذا التعبري يتساوى يف الداللة على بشرية أو مساوية األلفاظ،
وأن التعبري بالنزول على القلب مبعناه احلقيقي أو اجملازي ال يُشري إىل حمتوى الوحي.

1ـ عدم ارتباط املعنى احلقيقي للنزول على القلب بسماويّة أو بشريّة اللفظ القرآني ــــــ
إذا كان التعبري بالنزول على القلب تعبرياً حقيقياً فإننا قبل البحث يف تناسب
القلب مع النزول اللفظي أو املعنوي جيب أن نبيِّن ما هو املراد من القلب يف استعمال
القرآن الكريم؛ لكي نتمكّن بعد ذلك من بيان ما إذا كان هذا القلب يتناسب مع
النزول اللفظي أو املعنوي.
إن «القلب» يف لغة القرآن يطلق على موضع اإلدراك والفهم ،أو ما يعادل العقل
بعبارةٍ أخرى.
كما ذكر ذلك ابن عاشور يف استناده إىل آيات القرآن الكريم ،حيث قال:
«إن القلب [يف القرآن الكريم] يرتبط بذلك الشيء الذي تقبل به املعلومات؛ أي اإلدراك
والعقل .وإن معنى النزول على القلب هو االتصال بقوّة اإلدراك»(.)51
وعليه هل ميكن ـ يف مثل هذه احلالة ـ القول بأن العقل إمنا ميتلك القدرة على
حتصيل املعنى فقط ،وإنه إمنا يتناسب مع املعنى فقط؟ وبعبارةٍ أخرى :أال ميكن
القول بأن ارتباط وتناسب العقل مع اللفظ واملعنى بدرجةٍ واحدة؟
وعلى هذا األساس ال ميكن للقائلني ببشريّة ألفاظ القرآن أن يتمسّكوا بهذه
الفقرة من اآليات إلثبات نظريتهم .كما ال ميكن لنا أن نستند إليها إلثبات مساوية
األلفاظ أيضاً.
إذن جيب الرجوع ـ يف إثبات مساوية أو بشرية األلفاظ ـ إىل آياتٍ أخرى ،من
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سنُقْرِئُكَ فَالَ تَنْسَى﴾ (األعلى)6 :؛ لكي نتمكَّن من تقديم حكمٍ
قبيل :قوله تعاىلَ ﴿ :
صحيح من خالل االستناد إىل هذه اآليات.

2ـ عدم ارتباط املعنى اجملازي للنزول على القلب بسماويّة أو بشريّة ألفاظ القرآن ــــــ
هناك من املفسِّرين مَ ْن ذهب إىل القول بأن التعبري بنزول القرآن الكريم على
قلب النيبّ األكرم| استعمالٌ جمازي.
قال الطربسي« :إن النزول على القلب إمنا هو باملعنى اجملازي ...حيث يُقرأ على
النيب األكرم| ليحفظه يف ذاكرته ،حتّى لكأنّه أنزل على قلب النيبّ»(.)52
وقال الشيخ الطوسي« :إن التعبري (بالنزول على القلب) يعين احلفظ يف القلب،
وكأنه أنزل على قلب النيبّ»(.)53
ويف حالة القول مبجازية نزول القرآن على قلب النيبّ األكرم| فإن داللة هذا
التعبري بالنسبة إىل «نزول جمرّد املعاني» و«نزول املعاني مع األلفاظ» واحدة .توضيح
ذلك :إنه يف التفاسري ،باإلضافة إىل اإلشارة إىل تثبيت قلب النيبّ األكرم|
وتسكني فؤاده كنتيجة نزول القرآن الكريم( ،)54وبشكلٍ عامّ ،فقد ذكروا أربع
معانٍ جملازية النزول على القلب:
أـ حفظ املطالب يف الذاكرة؛ إذ قال الطرباني يف هذا الشأن« :على قلبك أي
نزل به فأودعه قلبك؛ كي ال تنساه»( .)55وقال الزخمشري« :على قلبك أي حفَّظكه
سى»( .)56ونقل ابن اجلوزي عن الزجاج قائالً:
وفهَّمك إيّاه وأثبته يف قلبك إثبات ما ال يُ ْن َ
()57
«على قلبك ،قال الزجاج :معناه نزل عليك فوعاه قلبك فثبت ،فال تنساه أبداً» .
ب ـ قرب القرآن الكريم من النيبّ األكرم| ،حبيث ال ميكن أن يوجد
مانعٌ بينهما .كما قال املاتريدي ضمن اإلشارة إىل الوجه السابق« :وقوله﴿ :نَزَلَ ِبهِ
الرُّوحُ األَمِنيُ * عَلَى قَ ْلبِكَ﴾ (الشعراء 193 :ـ  )194حيتمل وجوهاً :أحدها :إن جربيل
ملا ينزل من القرآن إمنا ينزل على قلبه ،ال حيجبه شيءٌ عن قلبه .والثاني :على قلبك أي
ال يذهب عنه ،بل اهلل جيمعه يف قلبك»(.)58
ج ـ النزول مبقدار فهم وقدرة حافظة النيبّ األكرم| .فقد ذكر الدينوري:
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«على قلبك [أي] على قدر حفظك»( .)59وقال السمرقندي« :على قلبك أي نزل على قدر
فهمك وحفظك»(.)60
د ـ نزول القرآن الكريم يتطابق مع طبع وإرادة النيبّ األكرم| .كما ذكر
السمرقندي يف ذلك قائالً« :على قلبك يعين على موافقة قلبك ومرادك»(.)61
وعلى هذا األساس فإن املعنى اجملازي ال ميكن أن يُعبِّر عن حمتوى الوحي؛
مبعنى أنه إذا كان معنى النزول على القلب هو ـ على سبيل املثال ـ مطابقة الوحي مع
طبع وإرادة النيبّ األكرم| عندها لن يكون هناك فرقٌ بني أن يكون نزول األلفاظ
مع املعاني أو يكون النزول مبجرّد املعاني فقط؛ إذ هناك ميكن أن تكون األلفاظ
واملعاني كالهما ـ على الرغم من مساويّتهما ـ متطابقة مع طبع النيبّ األكرم|
أيضاً.
وعلى هذا األساس ،ويف حالة القول مبجازية أو حقيقية معنى العبارة ،ال ميكن
صر الوحي يف املعاني استناداً إىل جمرّد اآليات مورد البحث يف سورة الشعراء فقط.
ح ْ
َ
وعليه جيب الرجوع إىل آيات أخرى من القرآن الكريم.

3ـ شواهد قرآنيّة على نزول اللفظ أيضاً ــــــ
هناك يف القرآن الكريم آياتٌ تتناسب مع النزول اللفظي على الن ّ
يب
سنُقْرِئُكَ فَالَ َتنْسَى﴾ (األعلى ،)6 :وقوله تعاىل:
األكرم| ،من قبيل :قوله تعاىلَ ﴿ :
سنُلْقِي عََليْكَ قَوْالً ثَقِيالً﴾ (املزّمل ،)5 :حيث ورد فيها استعمال الفعل «قرأ»
﴿إِنَّا َ
ومفردة «القول» لبيان أسلوب انتقال القرآن الكريم إىل رسول اهلل| ،وهي تتناسب
مع نزول األلفاظ ،وليس جمرد نزول املعاني فقط ،األمر الذي يثبت يف حملّه مساوية
ألفاظ القرآن الكريم.
وعلى هذا األساس ،فإنه بالنظر إىل آيات سورة األعلى وسورة املزمِّل ،ميكن
لنا أن نستنتج أن النزول على القلب املشار إليه يف آيات سورة الشعراء ال ينحصر بدَوْره
يف نزول املعاني فقط ،بل إن األلفاظ مشمولةٌ بهذا النزول مع املعاني أيضاً.

و ـ معاني ألفاظ «التنزيل» ــــــ
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إن مصدر «التنزيل» على وزن «التفعيل» ،ومن مادّة «ن ز ل» .وقد ورد استعمال
هذه املادّة  293مرّة يف  257آية من القرآن الكريم ،مبعنى احلركة واالنتقال من
األعلى إىل األسفل( .)62وكذلك كلمة «نُزُل» مبعنى الضيف( ،)63و«نَزل» ،و«نُزل» و«نَزَل»
بعنى الطعام والغلّة(.)64
ويبدو يف مجيع هذه املوارد وجود معنى االنتقال واحلركة من األعلى إىل
األسفل ،حبيث إن الضيف ينزل من راحلته ،والطعام يوضع على األرض لتناوله.
إالّ أن االختالف بني «النزول» و«اهلبوط» يكمن يف أنه بعد «اهلبوط» يشرتط
االستقرار والبقاء يف مكانٍ خاصّ ،يف حني ال يُشرتط ذلك يف «النزول»(.)65
إن مادة «ن ز ل» فعلٌ الزم ،ويتعدّى على ثالثة أشكال؛ وهي :الشكل األول:
اجمليء على وزن «التفعيل» (نَزَّلَُ ،ينَزِّلَُ ،تنْزِيالً) .والشكل الثاني :اجمليء على وزن
«اإلفعال» (أَنزَل ،يُنزِلُ ،إِنزَاالً) .والشكل الثالث :إضافة حرف اجلرّ «الباء» يف (نَ َزلَ
بـ) ،حيث ال يوجد اختالفٌ يف املعنى بني هذه األشكال واملوارد الثالثة( ،)66سوى أن
مبلَك الوحي
البعض يرى أن «نَزَّلَُ ،ينَزِّلُ ،تَنزِيالً» فعل اهلل ،وأن «نَزَلَ بـ» متعلّقٌ َ
[جربائيل×](.)67

1ـ عالقة االستبدال يف آيات القرآن الكريم ــــــ
يدور الكالم حول مفهوم «التنزيل» ،وذلك الشيء الذي «نزل».
إن استبدال «اجلعل» و«التيسري» بـ «التنزيل» يف اآليات األوىل من سورة الزخرف
والدخان ـ اليت تستهلّ مثل آيات سورة الشعراء باحلروف املقطَّعة ،ومتَّت اإلشارة فيها
ٍّ يف هذا الشأن؛ فقد جاء يف هاتني السورتني ما
إىل «الكتاب املبني» ـ متثِّل طريقة حل
يلي:
جعَ ْلنَاهُ قُرْآَناً عَ َر ِبيّاً َلعَلَّكُمْ َتعْقِلُونَ * َوإِنَّهُ فِي
ـ ﴿حم * وَالْكِتَابِ الْمُبِنيِ * إِنَّا َ
أُمِّ الْكِتَابِ لَ َد ْينَا َلعَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾ (الزخرف 1 :ـ .)4
ـ ﴿حم * وَالْكِتَابِ الْمُبِنيِ * إِنَّا َأنْ َز ْلنَاهُ فِي َليْلَةٍ ُمبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا ُمنْذِرِينَ **...
فَإِنَّمَا يَسَّ ْرنَا ُه بِلِسَانِكَ َلعَلَّهُ ْم يَتَذَكَّرُونَ﴾ (الدخان 1 :ـ .)68()58 ،3
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وجاء يف آيات سورة الشعراء﴿ :طسم * تِلْكَ َآيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِنيِ *َ ....وإِنَّ ُه
لَ َتنْزِيلُ رَبِّ ا ْلعَالَمِنيَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ األَمِنيُ * عَلَى قَ ْلبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْ ُمنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ
ِي ُمبِنيٍ * َوإِنَّهُ لَفِي ُزبُرِ األَ َّولِنيَ﴾ (الشعراء 1 :ـ  192 ،2ـ .)196
ٍّ
عَ َرب
وعلى أساس هذا االستبدال ميكن لنا أن نستنتج أن «التنزيل» هو ذات التبويب
والتعريب والتيسري الذي متّ تعريفه يف اآليات املتقدِّمة بأنه من فعل اهلل الذي متّ القيام
به يف «الكتاب املبني».
وقال العالمة الطباطبائي يف هذا الشأن« :إنزاله قرآناً عربياً هو إلباسه يف
مرحلة اإلنزال لباس القراءة والعربية»(.)69
ولو ضممنا هذه النقطة إىل العلم اإلهليّ املطلق ،كما وَ َر َدت اإلشارة يف القرآن
الكريم يف قوله تعاىل﴿ :قُلْ لَوْ كَانَ ا ْلبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي َلنَفِدَ ا ْلبَحْرُ َقبْلَ أَنْ
َتنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي َولَوْ جِ ْئنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً﴾ (الكهف ،)109 :ميكن التوصُّل إىل هذه
النتيجة ،وهي أن العلم اإلهلي ال ينحصر بآيات القرآن الكريم ،وأن هناك حقائق
موجودة يف «أمّ الكتاب» أو «الكتاب املبني» ال يعلمها إالّ اهلل ،وهي خارج نطاق
الصورة العربية ،وأن «أمّ الكتاب» غري قابلٍ لإلدراك والذكر للبشر ،من دون «تنزيل»
أو «جعل» و«تيسري» ،قال اهلل تعاىلَ ﴿ :ولَقَدْ يَسَّ ْرنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾
(القمر.)70()17 :
إن فاعل هذا التيسري هو اهلل سبحانه وتعاىل ،وإن أسلوب تيسريه وتوضيحه
يكون بلسان النيبّ ،أي باللغة العربية﴿ :فَإِنَّمَا يَسَّ ْرنَا ُه بِلِسَانِكَ﴾ (مريم.)71()97 :
وعلى هذا األساس فإن «التنزيل» أدّى إىل تبويب القرآن وصبّه يف قالبٍ عربي،
ويف الوقت نفسه فإن القرآن الكريم ينطبق على الكتاب املبني ،قال تعاىل﴿ :طس
ب ُمبِنيٍ﴾ (النمل.)1 :
تِلْكَ َآيَاتُ الْقُرْ َآنِ وَكِتَا ٍ
وإن هذا التنزيل ال ميكن أن يتحقَّق إالّ من قِ َبل اهلل سبحانه وتعاىل؛ ألن «أمّ
الكتاب» أو «الكتاب املبني» إمنا هو يف حيازة اهلل سبحانه وتعاىل؛ إذ يقولَ ﴿ :وإِنَّهُ فِي
أُمِّ الْكِتَابِ لَ َد ْينَا َلعَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾ (الزخرف.)4 :
كما أنه يف آيات سورة الشعراء ينسب «التنزيل» أوّالً إىل اهلل سبحانه وتعاىل،
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  63ـ  64ــ صيف وخريف  2021م ـ  1443هـ

96
ثم يتمّ بعد ذلك إنزال ما حوَّله اهلل من «الكتاب املبني» أو «أمّ الكتاب» إىل شكل
القرآن العربي إىل النيبّ األكرم| بواسطة مَلَك الوحي وجربائيل×.

2ـ مرجع الضمري يف «إنه» و«به» ــــــ
بالنظر إىل معنى «التنزيل» ميكن حتليل مسألة احتاد الضمري املفرد املذكَّر
الغائب يف كلميت «إنه» و«به» ،وذلك من خالل القول بأن ضمري املفرد املذكَّر الغائب
يف كلميت «إنه» و«به» يعود إىل «الكتاب املبني» يف بداية السورة .وهذا يعين أنه من
خالل «تنزيل» و«جعل» و«تيسري» الكتاب اإلهلي ـ الذي ال يوجد إالّ عند اهلل فقط ـ
يتجلّى بأشكالٍ أخرى ،وكلّ واحد من تلك األشكال يرد بلغةٍ خاصّة يف صحف
النيبّ نوح وإبراهيم’ أو التوراة والزبور واإلجنيل ،ويتمّ تنزيله يف كل مرّةٍ مبا يتناسب
وهداية البشر واملخاطبني يف خمتلف املراحل والعصور.
كما عمد بعض املفسِّرين ـ باإلضافة إىل اعتبار القرآن الكريم مرجعاً ـ إىل
إعادة الضمري املذكور يف «إنه» إىل «الكتاب املبني» أيضاً .قال السمرقندي« :قوله عزَّ
وجلََّ ﴿ :وإِنَّهُ لَ َتنْزِيلُ رَبِّ ا ْلعَالَمِنيَ﴾ يعين :القرآن .ويُقال :إنه إشارةٌ إىل ما ذُكر يف أول
السورة﴿ :تِلْكَ َآيَاتُ الْكِتَابِ الْ ُمبِنيِ﴾»( .)72وقال امليبدي« :إن مرجع الضمري يف «إنه» يف
قوله تعاىل﴿ :وَإِنَّهُ لَ َتنْزِيلُ رَبِّ ا ْلعَالَمِنيَ﴾ هو «الكتاب املبني» ،الوارد ذكره يف بداية
السورة»( .)73وقال ابن عاشور« :فجملة ﴿وَإِنَّهُ لَ َتنْزِيلُ رَبِّ ا ْلعَالَمِنيَ﴾ ...متصلةٌ يف املعنى
جبملة ﴿تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ الْ ُمبِنيِ﴾ ،حبيث لوال ما فصل بينها وبني األخرى من طول
الكالم لكانت معطوفةً عليها»( .)74وقال العالّمة الطباطبائي« :قوله تعاىل﴿ :وَإِنَّهُ
لَ َتنْزِيلُ رَبِّ ا ْلعَالَمِنيَ﴾ الضمري للقرآن ،وفيه رجو ٌع إىل ما يف صدر السورة من قوله:
﴿تِلْكَ َآيَاتُ الْكِتَابِ الْ ُمبِنيِ﴾»(.)75
ولكنْ على أساس النقاط املنبثقة عن صلة االستبدال بني «التنزيل» و«اجلعل»
و«التيسري» ،وجتاورها مع «الكتاب املبني» و«أمّ الكتاب» ،ميكن اعتبار مرجع كال
الضمريين شيئاً واحداً ،وهو «الكتاب املبني» ،و«أمّ الكتاب» .قال الدكتور حممد
عابد اجلابري يف هذا الشأن« :ليس القرآن هو الكتاب الوحيد الذي يف اللوح
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احملفوظ ،بل يُجمع املفسِّرون على أن األخري هو مبثابة «النسخة األصلية» للكتب
السماوية كلّها ،وهي مسجّل ٌة فيه على صورة «نقوش» (باعتبار أن الكتابة نقوش).
وقد مسّى القرآن هذه النسخة األصلية بـ «أمّ الكتاب» .قال تعاىل يف سورة الزخرف:
جعَ ْلنَاهُ قُرْآَناً عَ َر ِبيّاً َلعَلَّكُمْ َتعْقِلُونَ * َوإِنَّهُ فِي أُمِّ
﴿ حم * وَالْكِتَابِ الْ ُمبِنيِ * إِنَّا َ
الْكِتَابِ لَ َد ْينَا َلعَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾ (الزخرف 1 :ـ  .)76(»)4وعليه فإن قوله تعاىلَ ﴿ :وإِنَّهُ لَفِي
ُزبُرِ األَ َّولِنيَ﴾ (الشعراء ،)196 :واحتاد مرجع الضمري املفرد املذكَّر الغائب املوجود
فيها ،باإلضافة إىل الضمائر السابقة ،ال ميكن أن يكون مستمسكاً للقائلني
ببشرية ألفاظ القرآن الكريم .وإن هذه اآلية ال تعين نزول جمرّد املعاني [من دون ألفاظ]
على النيبّ األكرم| ،بل تعين انبثاق مجيع الكتب السماوية ـ ومنها :القرآن
الكريم ـ عن «الكتاب املبني» ،أو «أمّ الكتاب» .واملراد من مجلة «يف زُ ُبر األولني» هو
احلقائق املوجودة يف «الكتاب املبني» ،و«أمّ الكتاب».
وعلى هذا األساس فإن سياق آيات القرآن الكريم يُشري إىل أن آيات سورة
الشعراء ال تعين نزول جمرّد املعاني يف مسار النزول على النيبّ األكرم| ،بل إن
ضمّ آيات هذه السورة إىل اآليات األخرى من سُوَر القرآن الكريم يدلّ على عدم
صوابية القول ببشرية ألفاظ القرآن الكريم.

خالصةٌ ــــــ
1ـ لقد ذهب القائلون ببشرية ألفاظ القرآن الكريم ـ من أمثال :نصر حامد أبو
زيد؛ والباطنيّني ـ إىل إثبات رؤيتهم من خالل التمسُّك باآليات  192ـ  196من سورة
الشعراء؛ حيث ميكن لتعلُّق اجلار واجملرور «بلسانٍ عربي» باسم الفاعل «املنذرين»،
والتأكيد على حتقُّق النزول على قلب النيبّ األكرم| ،والشبه املعنوي دون اللغوي
واللفظي للكتب السماوية السابقة مع القرآن ،أن يكون مستنداً هلم.
2ـ ورد التعريف يف املصادر التفسريية وكتب إعراب القرآن بكلمتني بوصفهما
متت
متعلّقاً هلذا اجلار واجملرور .إن عالقات التجاور يف آيات القرآن الكريم اليت َّ
اإلشارة فيها إىل عربية القرآن الكريم تثبت أن تعلُّق اجلار واجملرور بالفعل «نزل»،
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بالنسبة إىل تعلُّقهما باسم الفاعل «املنذرين» ،هو األنسب مع سائر آيات القرآن
الكريم؛ على الرغم من أن تعلُّق اجلار واجملرور باسم الفاعل «املنذرين» ال يعين
بالضرورة بشرية ألفاظ القرآن الكريم ،بل إن هذا الفهم إمنا هو واحدٌ من الوجوه
املفهومية لتعلّق اجلار واجملرور باسم الفاعل «املنذرين» ،واحلال أن استعمال وصف
«اللسان العربي» يف سائر آيات القرآن الكريم يثبت هذا التعلُّق ،ويف حال القبول بهذا
التعلُّق كان هذا يعين شبه النيبّ األكرم| باألنبياء الذين أنذروا خماطَبيهم باللغة
العربية.
3ـ إن داللة نزول القرآن الكريم على قلب النيبّ األكرم| بالنسبة إىل
مساويّة وبشريّة األلفاظ واحدة .ومن هنا فإن الرجوع إىل سائر آيات القرآن الكريم من
أجل تقديم حتليلٍ صحيحٍ هلذا القسم من آيات سورة الشعراء ُيعَدّ أمراً ضرورياً .إن
سنُقْرِئُكَ فَالَ تَنْسَى﴾ (األعلى ،)6 :وقوله تعاىل﴿ :إِنَّا
آياتٍ ،من قبيل :قوله تعاىلَ ﴿ :
سنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْالً ثَقِيالً﴾ (املزّمل)5 :؛ حيث ورد فيها استعمال الفعل «قرأ» ومفردة
َ
«القول» لبيان أسلوب انتقال القرآن الكريم إىل رسول اهلل| ،تتناسب مع نزول
األلفاظ ،وليس جمرّد نزول املعاني فقط ،األمر الذي يثبت يف حملّه مساويّة ألفاظ
القرآن الكريم.
4ـ إن االستعمال القرآني لـ «التنزيل» واستبداله بأفعال «اجلعل» و«التيسري» يف
آيات القرآن الكريم ميكن محله على إطار وعربية املفاهيم العميقة للكتاب املبني،
ومن هنا فإن الضمائر املفردة املذكَّرة الغائبة يف اآليتنيَ ﴿ :وإِنَّهُ لَ َتنْزِيلُ رَبِّ ا ْلعَالَمِنيَ﴾
(الشعراء)192 :؛ ﴿ َوإِنَّهُ لَفِي ُزبُرِ األَ َّولِنيَ﴾ (الشعراء ،)196 :تعود إىل «الكتاب املبني»
يف بداية السورة ،والذي يتجلّى بأشكال أخرى يف صحف النبيّني نوح وإبراهيم’ أو
التوراة والزبور واإلجنيل ،ويتمّ تنزيله يف كلّ مرّةٍ مبا يتناسب وهداية البشر
واملخاطَبني يف خمتلف املراحل والعصور.
ومن ناحيةٍ أخرى فإن احتاد مرجع الضمائر املشابهة إمنا هو واحدٌ من
االحتماالت املوجودة بشأن هذه اآليات؛ واالحتمال اآلخر هو اختالف مرجع هذين
الضمريين ،مبعنى أن واحداً من الضمائر يعود إىل مرجعٍ مصرَّح به ،واآلخر له مرجعٌ
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يفيده سياق ومعنى اآليات ،وبذلك فإن هذا القسم من اآليات ال يتضمّن بشرية ألفاظ
القرآن الكريم.
 5ـ لقد نزل القرآن الكريم من عند اهلل سبحانه وتعاىل بلغةٍ عربية على النيبّ
األكرم| ،وهذا ما يعتقده أغلب املفسِّرين املسلمني ،األعمّ من الشيعة والسنّة.

الهوامش
1)) Coding.
2)) Decoding.
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الرؤية التفسرييّة حملمد جمتهد شَ ِب ْس َتري
قراء ٌة حتليليّة شاملة
د .الشيخ عبد الحسين خسروپناه
أ .محمد القمّي
ترجمة :سرمد علي

مقدّمةٌ ــــــ
إن عبارة «املستنريون الدينيون واملعتزلة اجلُدُد» مصطلحٌ يُستعمل اليوم للداللة
ٍّ ما ـ بقراءة هايدغر( )1وغادامري( )2يف
على املفكِّرين املسلمني الذين قَ ِبلوا ـ إىل حد
اهلرمنيوطيقا الفلسفية .وكان كلٌّ من :املستنري املصري نصر حامد أبو زيد،
واملفكِّر اإليراني حممد جمتهد شبسرتي ،هما أكثر مَ ْن عمد إىل توظيف
اهلرمنيوطيقا الفلسفية لغادامري من غريهم من املستنريين اآلخرين .إن تأثري
ظ جداً يف كتابات نصر حامد أبو زيد ،وال سيَّما
اهلرمنيوطيقا الفلسفية لغادامري ملحو ٌ
()4
منها« :مفهوم النصّ»( ،)3أو «نقد اخلطاب الديين»  ،أو «إشكاليات القراءة وآليات
التأويل»( .)5كما أنه بطبيعة احلال قد سبق له أن تأثّر كثرياً باملفكّرين املصريني
الذين سبقوه (من أمثال :الشيخ حممد عبده ،وأمني خولي ،وحممد أمحد خلف اهلل)،
وبعض علماء اللغة (من أمثال :فرديناند دو سوسور( ))6أيضاً .لقد سعى نصر حامد أبو

105
زيد إىل االستفادة من جمموع هذه األحباث يف إطار بيان نظرية ماهية الفهم ،وفهم
النصوص املقدّسة ،وال سيَّما القرآن الكريم.
كما كان حممد جمتهد شبسرتي اجملدِّد الديين اإليراني من أكثر املعتزلة
اجلُدُد استفادة من اهلرمنيوطيقا الفلسفية لغادامري .فقد عمد يف كتبٍ له ،من قبيل:
«هرمنيوطيقا الكتاب والسنّة»( ،)7و«نقد للقراءة الرمسية للدين»( ،)8و«تأمّل يف القراءة
البشرية للدين»( ،)9وبعض مقاالته ،إىل اخلوض بالتدريج يف حبث هرمنيوطيقا
غادامري ،وسعى إىل تطبيق خالصة هرمنيوطيقا غادامري على فهم الدين والفهم
الديين ،وتقديم نظريته التفسريية يف هذا الشأن.
ويكمن االمتياز اخلاصّ جملتهد شبسرتي الذي مييِّزه من نصر حامد أبي زيد
يف معرفته بالدروس احلوزويّة (أي :أصول الفقه ،والنظرية التفسريية التقليدية للعلماء
املسلمني) ،واالستفادة منها يف نظريته التفسريية ،مبعنى أن جمتهد شبسرتي وإنْ كان
ينتقد النظرية التفسريية التقليدية ،ولكنّه يف الوقت نفسه يستفيد منها أيضاً .وبعبارةٍ
أخرى :إنه يضع النظرية التفسريية التقليدية يف خدمة النظرية التفسريية لغادامري،
ويعمد يف الوقت نفسه إىل إجياد نوعٍ من التماهي بني التعارضات اليت يذكرها يف
األثناء .وهذه اخلصائص ال نشاهدها يف أعمال نصر حامد أبو زيد.
ميكن االدعاء أن جمموعة األحباث املنشورة حملمد جمتهد شبسرتي حبكم
الكربى الكلية يف الفهم والتفسري .وبعد ذلك فإنه يطرح عُمدة حبثه يف تطبيق هذه
الكربى الكلية على سلسلةٍ من املصاديق .إنه على أساسٍ من تفكريه وآرائه
التفسريية عمد إىل الدخول يف مقوالتٍ جديدة ،من قبيل :الدميقراطية ،وحقوق
اإلنسان ،واجملتمع املدني ،والتعدُّدية الدينية ،وحقوق املرأة ،ونظائر ذلك .وسعى إىل
إثبات أن هذه املقوالت اجلديدة يف العامل احلديث ـ سواء قبلنا بها أو انتقدناها ـ
صحيحةٌ ،وأن التفسري التقليدي والقراءة الرمسية للدين (السائدة يف جمتمعنا) حتتوي
على نقاط ضعفٍ كثرية.
ويف احلقيقة فإن لدى جمتهد شبسرتي نظرية تفسريية ،وإىل جانبها تفسري
خاصّ للمفاهيم احلديثة .وبني هذين البحثني ـ اللذين هما من األحباث الصغروية
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ث يقع يف احلدّ الوسط أيضاً ،وهو نقد القراءة الرمسية
حتة ـ هناك حب ٌ
والكربوية البَ ْ
للدين .إن أهمّ أحباثه يف كتاب «نقد القراءة الرمسية للدين» هو نقد القراءة الفقاهتية
للدين .يرى شبسرتي أن القراءة الفقاهتية للدين ظاهرةٌ تبلورت بعد الثورة اإلسالمية [يف
إيران] وبعد تدوين القانون األساسي [الدستور] .وبطبيعة احلال فإنه يرى قيام الدستور
على أساس احلداثة ،ولكنه يعتقد يف الوقت ذاته أن البعض سعى بعد ذلك إىل تفسري
الدين بشكلٍ فقاهيت ،وعمد إىل تأسيس حكومةٍ فقهية وفقاهتية .إن جمتهد
شبسرتي يف ضوء نظريته التفسريية يعترب هذا أمراً خاطئاً(.)10
نعيد التأكيد على أن أهمّ حبثٍ لدى جمتهد شبسرتي هو نظريته التفسريية
اليت ختتلف اختالفاً جوهرياً عن فهم سائر املسلمني؛ ولكنه قد التفت بالتدريج إىل
أنه باإلضافة إىل احلكومة الفقاهتية ـ اليت يراها أمرًا خاطئاً ـ جيب أخذ مصدر الفقه ـ
أي الوحي والقرآن والسنّة ـ بنظر االعتبار أيضاً؛ ألنه كان يرى أنه إذا اعترب الوحي ـ
الذي حتدّث بشأن مجيع املسائل األساسية ـ كالم اهلل فعندها سوف تكون خمالفة
أحباثه مبعنى خمالفة كالم اهلل .ونتيجةً لذلك عمد يف ضوء نظريته التفسريية إىل بيان
مفهوم الوحي ،وقال بأن القرآن ليس كالم اهلل ،بل هو كالمٌ وقراءةٌ توحيدية لنيبّ
اإلسالم عن الكون يف ضوء الوحي.

النظرية التفسريية العامّة لشَ ِبسْتَري ــــــ
حيث إن املفسِّرين يبحثون يف تفسري القرآن ،وجيب ـ بطبيعة احلال ـ أن تكون
لديهم نظري ٌة تفسريية؛ وحيث يتعاطى الفقهاء مع علم أصول الفقه ،وهذا العلم بدَوْره
ُيعَدّ نظريةً من نظريات الفهم ،فإن جمتهد شبسرتي يعمد إىل تسمية خصوص هاتني
الطائفتني من العلماء؛ إذ يذهب إىل االعتقاد بأن العلماء املسلمني (األعمّ من املفسِّرين
والفقهاء) غري مدركني للهرمنيوطيقا الفلسفية ،ولذلك فإنهم ال ميتلكون فَ ْهماً
مقبوالً ،أو فهماً عقالئياً ،أو فهماً قابالً للدفاع عن الكتاب والسنّة( .)11وباإلضافة إىل
غفلتهم عن فرضيات فهم النصوص ،فإنهم ال يشعرون بالشرخ والفاصلة التارخيية بني
املؤلِّفني واملفسِّرين(.)12
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يذهب جمتهد شبسرتي إىل االعتقاد بأن علم أصول الفقه ،املشتمل على مباحث
األلفاظ وعلم الداللة ،ال يليب األحباث اهلرمنيوطيقية ونظرية الفهم الفلسفية(.)13
ولكي نتعرَّف على اهلرمنيوطيقا الفلسفية جملتهد شبسرتي نشري يف ما يلي إىل
سبع نقاط من جمموع أحباثه ،على النحو التالي:
1ـ تذهب اهلرمنيوطيقا الفلسفية إىل االعتقاد بأن نصّ الكتاب والسنّة ال
يتحدّث من نفسه وذاته ،وإمنا يتمّ تفسريه يف ضوء املقبوالت الفلسفية والكالمية
والعلمية والعرفانية واألدبية السابقة؛ أي إنه يتمّ تفسريه يف إطار الفرضيات املسبقة
اخلاصة ،وال ميكن تفسري النصّ بذهنٍ خالٍ من مجيع الفرضيات املعلومة على حنوٍ
سابق(.)14
2ـ كما يستحيل الفهم دون فرضيات ومعلومات سابقة ،كذلك لن يكون
الفهم متاحاً دون سؤالٍ واستفهامٍ أيضاً .ويف األساس فإن الفهم يبدأ بالسؤال
واالستفهام ،والسؤال ب َدوْره مسبوقٌ بعددٍ من الفرضيات(.)15
3ـ ال ميكن لذهن املفسِّر أن خيلو من الفرضيات واملعلومات السابقة ،ولكنْ ال
ينبغي تطبيق النصّ على هذه املعلومات لدى املفسِّر()16؛ وهذا يعين أنه جيب أن يقوم
هناك حوارٌ بني النصّ واملعلومات السابقة ،وال ينبغي تطبيق املعلومات السابقة على
النصّ من طرفٍ واحد.
4ـ إن األديان السماوية حتتوي على جتربةٍ خطابية [مبعنى أنه قد متّ توجيه
اخلطاب إىل النيبّ ،وهذا اخلطاب هو من نوع التجربة الدينية] ،وجيب فهم هذا
اخلطاب .إن حقيقة الفهم عبار ٌة عن حتاور املفسِّر مع النصّ ،ويتعيّن على طريف احلوار
أن ال يقرآ بعضهما بوصفه شيئاً ،وأن ال جيعال فهم اخلطاب الديين مبنزلة اجملهول
العلمي(.)17
5ـ لو مل يتمّ تنقيح املعلومات السابقة ،واألذواق واألمزجة والتوقُّعات اخلاصّة
باملفسِّر ،فسوف يتمّ طرح أسئلةٍ خاطئة ،وال شَكَّ يف أن هذه األسئلة اخلاطئة سوف
تفضي بدَوْرها إىل إجاباتٍ خاطئة أيضاً .وعلى هذا األساس فإن الفهم الصحيح للنصّ
رهنٌ بعرض الفرضيات السابقة الصحيحة على النصّ ،وتنقيح املعلومات السابقة،
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والتعلُّقات والتوقُّعات بشكلٍ صحيح(.)18
6ـ جيب التعرّف على املراد والقصد اجلدّي للمتكلِّم والكاتب(.)19
لقد استفاد جمتهد شبسرتي يف النقاط اخلمسة األوىل من هرمنيوطيقا غادامري.
وأما يف النقطة األخرية فقد استفاد من علم األصول ،حيث يتم طرح اهلرمنيوطيقا
املعرفية أكثر من اهلرمنيوطيقا الفلسفية؛ ألن اهلرمنيوطيقا الفلسفية تتمحور حول
املفسِّر ،ومرادها من احلوار ليس هو احلوار مع املؤلّف ،وإمنا حوار املفسِّر مع النصّ،
وأما يف اهلرمنيوطيقا املعرفية فسوف يكون الكالم حول نيّة وقصد املؤلِّف وغايته.
ويف أصول الفقه يتمّ حبث القصد واملراد اجلدّي للمؤلِّف والدالالت التصديقية األولية
والثانوية .طبقاً هلذه النقطة يتعيّن على املفسِّر أن يتعرّف على قصد ومراد املؤلِّف؛
ولكنْ قبل ذلك هناك أمام املفسِّر عقبةٌ من الفرضيات السابقة احلاكمة على قصد
ونيّة املؤلِّف؛ أي إن على الفرضيات السابقة أن توضِّح ما هو املراد الذي ميكن أو ال
ميكن للمؤلِّف أن يكون قد قصده؟ وعليه فإن إمكانية املؤلِّف وعدم إمكانيته
حتتاج إىل حكمٍ ،وهذا احلكم إمنا يتحقّق بواسطة الفرضيات السابقة .إن املسألة
اليت متّ بيانها يف املقدّمة ،واليت تقوم على توظيف جمتهد شبسرتي للنظرية التقليدية
للتفسري حبيث تكون يف خدمة النظرية اهلرمنيوطيقية للتفسري ،تظهر نفسها يف هذا
املوضع .وقد استطرد جمتهد شبسرتي يقول :من أجل فهم النصوص السماوية جيب
دراسة وحبث حتى األوضاع واألحوال الثقافية ـ االجتماعية لعصر تبلور النصوص
الدينية أيضاً؛ مبعنى أن من بني الفرضيات السابقة الالزمة يف فهم القرآن التعرُّف على
األوضاع واألحوال الثقافية للعصر النبويّ ،ولكنْ بعد فهم معنى النصّ الديين يف
حاضنته التارخيية جيب أن يكون هذا النصّ قابالً للفهم يف العصر احلاضر أيضاً(.)20
7ـ إن تشخيص انطباق العالقات والفرضيات السابقة للمفسِّر والعالقات
والفرضيات السابقة للمؤلِّف أمرٌ يف غاية التعقيد ،وال سيَّما إذا كانت الفاصلة الزمنية
بني املفسِّر واملؤلِّف طويلة( ،)21مبعنى أنه حيث يصعب تشخيص االنطباق فعلينا أن ال
نورّط أنفسنا يف التعرّف على الفرضيات السابقة وعلى إرادات وتوقعات املؤلِّف .وإمنا
املهم يف البني هو الفرضيات السابقة لدى املفسِّر ،حيث جيب العمل على تنقيحها(،)22
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واألمر اآلخر معرفة أوضاع وأحوال تبلور وظهور النصّ يف عصر املؤلِّف ،وااللتفات إىل
املشرتكات البشرية واإلنسانية(.)23
إن النقطة السابعة تبيِّن مراد جمتهد شبسرتي من الفهم الصحيح واخلاطئ؛ فهو
يُحدّد أن الفهم الصحيح هو الفهم املتطابق مع نية ومراد املؤلِّف ،وأن الفهم اخلاطئ
ليس هو الفهم املخالف لنية ومراد املؤلِّف .كما ذكر يف النقطة السادسة ضرورة
معرفة املراد اجلدّي للمؤلِّف ،واستطرد قائالً :إن على املفسِّر أن يبيِّن ـ من خالل
فرضياته السابقة ـ ما هي النوايا اليت كان ميكن أو ال ميكن للمؤلِّف أن يريدها؟
هذا ،وإن معرفة نيّة املؤلِّف حتتاج إىل معرفة الفرضيات السابقة للمؤلِّف ،ولكن حيث
إن معرفة هذه الفرضيات يف غاية الصعوبة فإنه يستنتج من ذلك أنه ميكن أن تكون
هناك أكثر من قراءةٍ صحيحة ،وميكن لنا أن ننسب العديد من التفسريات
ٍّ آخر .وبذلك فقد توصَّل إىل القول بصحّة التعدُّدية
الصحيحة للنصّ الديين أو أيّ نص
املعرفية الدينية ،وقال باحلقّ النسيب (دون احلقّ املطلق)( .)24إنه يرى أن الفهم الصحيح
ميكن أن يكون متعدّداً؛ وذلك ألن األسئلة الصحيحة ،وقبلها الفرضيات السابقة
املنقّحة ،ميكن أن تكون متعدِّدةً ،وكلّ واحدٍ منها يؤدّي إىل الفهم الصحيح .وإن
الذي يؤكِّد عليه هو أن الفرضيات السابقة جيب تنقيحها مبقبوالت العصر احلاضر.
ونتيجةً لذلك فإنه يرى أن الفهم أمرٌ عصري ،ويذهب إىل االعتقاد بأن كلّ عصرٍ
ميكن أن حيتوي على العديد من األفهام الصحيحة.

النظرية التفسريية اخلاصّة لشَ ِبسْتَري ــــــ
لقد عمد جمتهد شبسرتي يف نظريته التفسريية إىل حبث املقوالت الدينية ،من
قبيل :الوحي القرآني ،بينما كان هنا يسعى إىل بيان النظرية التفسريية للقرآن من
خالل االستعانة بنظريته التفسريية العامة.
وفيما يلي سوف نتعرّض إىل بيان النظرية التفسريية للقرآن من خالل االستعانة
بنظريته التفسريية العامة ،مبعنى أننا نسعى يف هذه املقالة إىل بيان فهم جمتهد
شبسرتي للوحي القرآني من خالل االلتفات إىل نظريته التفسريية .وإن لُبّ لباب كالمه
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بشأن الوحي القرآني كما يلي :إن الشواهد املختلفة تثبت أن النيبّ األكرم مل يكن
يدّعي استناد ألفاظ ومعاني القرآن إىل اهلل ،وبعبارةٍ أخرى :إن القرآن ليس كالم
اهلل ،وإمنا هو كالم النيبّ(.)25
إن الرأي السائد ،واملُجْ َمع عليه تقريباً يف األوساط اإلسالمية ،هو أن القرآن
من ناحية األلفاظ واملعاني قد نزل من عند اهلل على النيبّ ،وأن النيبّ كان ينقل إىل
الناس ما ينزل عليه من املعاني واأللفاظ وحياً .وبطبيعة احلال فقد كان النيبّ األكرم
مفسِّراً ومبيِّناً للقرآن ،وإن تفسريه ـ يف إطار ما يتّصف به من العصمة ـ كان يطابق
الواقع.
إال أن جمتهد شبسرتي قال بأن الوحي القرآني ليس من اهلل ،ال يف لفظه ،وال
يف معناه ،وإن النيب ب َدوْره ـ على الرغم من خوضه جتربة التعلّم من اهلل ـ مل يكن
يدّعي ذلك( .)26إذن يؤمن جمتهد شبسرتي ـ على ما يبدو ـ بوجود إلهٍ ،وأن النيب كان
خيوض جتربةً دينية تتمثَّل يف االرتباط باهللَ ،بيْدَ أن التجربة الدينية هنا سوف تكون
بذلك املعنى الذي يذكره شاليرماخر( )27عن التجربة الدينية؛ أي إن اهلل بوصفه معلماً
ينقل الشعور املعنوي إىل النيبّ ،وإن النيبّ بدَوْره يتدخَّل ويرتجم ذلك الشعور وحي ِّوله إىل
معانٍ ،ويُعبِّر عن تلك املعاني بألفاظه اخلاصة.
ال يريد جمتهد شبسرتي ـ بطبيعة احلال ـ االدّعاء بأنه يقدِّم بذلك تفسرياً
هرمنيوطيقياً هلذه املسألة ،بل يعتقد أن النيبّ نفسه مل يكن يدّعي أن القرآن كالم
اهلل(.)28
وقد ذكر ملدَّعاه بعض الشواهد (األعمّ من الشواهد الدينية واخلارجية).
وميكن بيان تلك الشواهد على النحو التالي:
1ـ لو كان نيبّ اإلسالم جمرّد مكبّر للصوت ينقل كالم اهلل؛ كي يسمعه
الناس ،مل يكن مبقدوره نقل دعوته التارخيية إىل املخاطَب؛ إذ يف مثل هذه احلالة مل
يكن مبقدور النيبّ أن يقيم حواراً مع الناس؛ ألن احلوار إمنا يتحقَّق إذا كان الشخص
يبيِّن كالمه اخلاص ،ال أن يكون جمرَّد صدىً لتكرار كالم غريه(.)29
2ـ لو مل تكن آيات القرآن كلماتٍ للنيبّ لن تتحقَّق الداللة التصديقية واإلرادة
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اجلدّية للمتكلِّم ،وبالتالي لن يتحقَّق الفهم لدى املخاطَب( .)30لقد متّ حبث الداللة
التصوّرية لأللفاظ ،وكذلك الداللة التصديقية األولية والثانوية ،يف علم األصول ،وإن
فهم املخاطَب إمنا يقوم على أساس الداللة التصديقية واإلرادة اجلدّية( .)31وعلى هذا
األساس فإن املتكلِّم (أي النيب) إمنا تكون له إراد ٌة جادّة إذا كانت املعاني واأللفاظ
من عنده ،وأما إذا مل تكن آيات القرآن من عند النيبّ فلن تكون لديه إرادةٌ وداللة
تصديقية.
الشاهد الثاني شبي ٌه بالشاهد األول .لقد استعمل جمتهد شبسرتي يف الشاهد
األول مصطلح احلوار ،وهو يُستعمل يف الغالب يف اهلرمنيوطيقا الفلسفية ،وأما يف
الشاهد الثاني فهو يلجأ إىل توظيف مفاهيم علم األصول.
3ـ إن الزم بعثة النيبّ أن ال يكون جمرّد قناةٍ ناقلة لألصوات ،بل جيب عليه أن
يعمل على حتريك الناس وأن خيلق لديهم الباعث واحلافز .إن نبوّة النيبّ عني باعثيّته.
وعليه إذا كان مدَّعاه يف هذا الباب هو أنه جمرّد قناة لنقل األصوات فإن هذا ليس له
أيّ صلةٍ بالبعث؛ إذ مكبِّر الصوت ال ميكن أن يُشكِّل باعثاً(.)32
4ـ لقد اتهم النيبّ يف عصر بعثته (كما ورد التصريح بذلك يف القرآن) من قِ َبل
خصومه وأعدائه ،ووصفوه بالساحر والشاعر والكاهن .إن هذا األمر يدلّ على أن
النيبّ مل يكن جمرّد ناقل للكالم اإلهلي ،بل كانت هناك جتربةٌ إهلية قد تشكَّلت
يف وجود إنسانٍ خاصّ .فلو كان هؤالء [املشركني] قد اعتربوا القرآن كالم اهلل ملا
كان هناك معنىً لوصفهم النيبّ بالشاعر والساحر والكاهن( .)33إن هذا الشاهد ميثِّل
شاهداً من داخل الدائرة الدينية.

مقارباتٌ نقديّة ــــــ
1ـ إنكار النبوّة والدين ــــــ
إن جمتهد شبسرتي ال يدّعي أنه قد استفاد من اهلرمنيوطيقا الفلسفية ،ولكن
من الواضح جدّاً أنه ميتلك سلسلةً من الفرضيات اليت يُفسِّر ظاهرة الوحي القرآني
على أساسها .فهو يتجاهل مجيع النصوص اليت تشتمل على كلمة «التنزيل» و«اإلنزال»
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و«اإلرسال» و«الوحي» من قِ َبل اهلل على قلب النيبّ ،ويعمد إىل تفسري الوحي القرآني
طبقاً لفَ ْهمه ،ويف ضوء فرضياته املسبقة.
يف ضوء رؤية جمتهد شبسرتي ال شيء من القضايا اإلخبارية يف القرآن يُمثِّل
إخباراً عن حقائق العامل ،بل هي إخبارٌ من الزاوية اخلاصّة بالنيبّ للعامل وتفسريات
ت يف القرآن( .)34وهكذا القضايا
للتجربة النبوية عن العامل واإلنسان ،وقد انعكسَ ْ
اإلنشائية يف القرآن (من األحكام العبادية واالجتماعية) هي ـ من وجهة نظر جمتهد
شبسرتي ـ وليدة الرؤية اخلاصة للنيبّ ،وبالنظر إىل احلاضنة الثقافية واالجتماعية
للمدينة يف عصر النيبّ()35؛ وعلى هذا األساس ال ينبغي اعتبار قضايا القرآن قضايا
معرفيّة تقبل االتصاف بالصدق والكذب.
لو قبلنا هذا األمر من جمتهد شبسرتي فإن مسألة بعثة النيبّ والنبوة سوف
تكون أمراً ال معنى له .إذ لو مل يكن هناك صدقٌ أو كذبٌ لن يكون هناك ترجيحٌ
أيضاً ،وحيث ال رجحان لن يكون للنبوّة والبعثة واحلكمة واهلداية اإلهلية معنى؛ فإذا
مل تكن القضايا القرآنية معرفيةً وقابلةً لالتصاف بالصدق والكذب فما هو الذي
يرجِّح كالم النيبّ على كالم املشركني؟
صحي ٌح أن لكل شخصٍ جتربة مع اهلل ،وحتصل لديه رؤيةٌ يف ضوء جتربته،
وعلى أساس هذه الرؤية جتري على لسانه بعض الكلمات؛ ولكنْ لو اعتربنا القرآن
من هذا النوع من التجارب فما هو الفرق بني جتارب النيبّ وجتارب اآلخرين؟
لقد كان املشركون يعبدون األوثان يف ضوء رؤيتهم ،وكان النيب ب َدوْره يعبد
اهلل الواحد األحد يف ضوء رؤيته أيضاً ،فلماذا يتعيَّن علينا أن جنهد نفسنا ونهدر وقتنا
يف دراسة رؤية النيبّ فقط؟
إذا كان األمر كما يقول جمتهد شبسرتي فإن مجيع احلروب واملعارك اليت
خاضها املسلمون يف صدر اإلسالم إىل يومنا هذا سوف تكون عَ َبثًا ولَ ْغواً.
وبعبارةٍ أخرى :إن اللوازم املرتتِّبة على كالم جمتهد شبسرتي ال ختتلف عن
لوازم كالم الشخص الكافر حبسب املصطلح الديينّ .إن أعداء النيبّ الذين كانوا
يعيشون يف عصره كانوا يصفونه بالساحر والشاعر والكاهن ،واملخالفني للنيبّ يف
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العصر الراهن يعتربون منشأ الدين يعود إىل عناصر نفسية واجتماعية واقتصادية
وسياسية وأمور من هذا القبيل ،وقد عمد جمتهد شبسرتي إىل تكرار ذات القصة،
ولكنْ يف إطار أحباث هرمنيوطيقية أكثر تعقيداً ،وعرَّف منشأ الدين بأنه جمموعة
من العناصر املعرفية ،وقال بأن فهم النيبّ ورؤيته ونظرته هي منشأ هذا األمر ،وذهب
إىل االعتقاد بأن النيبّ قد نطق به وقام بتقريره .وحيث إن جمتهد شبسرتي ال يرى أيّاً
من قضايا القرآن قابالً لالتصاف بالصدق والكذب ميكن لنا أن ندرك أن
هرمنيوطيقيته (وهي أوىل خطواته يف مسار أحباثه) تشتمل على عقبةٍ ،وهي األحباث
املعرفية .كان على جمتهد شبسرتي أن يعمل يف بداية األمر على توضيح مسألة
األحباث املعرفية واألبستمولوجية.
يتّضح من األحباث املتقدِّمة أن جمتهد شبسرتي يف ما يتعلَّق باجملال املعريف
يذهب إىل القول بالنسبية؛ حيث ال يرى معياراً للصدق والكذب ،ويقول بأن املعرفة
أم ٌر شخصي متاماً .إنه ال ميتلك رؤيةً واقعيةً للمعرفة ،بل ميتلك يف هذا الشأن رؤية
مثالية «من النوع املفرط».

2ـ عدم االلتفات إىل املعنى اآلخر للتفسري ــــــ
أشَ ْرنا إىل أن جمتهد شبسرتي يرى أن فهم معنى النصّ رهنٌ بتفسريه ،وقد ذهب
إىل االعتقاد بأنه ال أحد ميكنه أن يفهم أيّ معنىً من دون تفسري ،ورُ َبما كان هناك
ت متعدِّدة.
ٍّ تفسريا ٌ
لكلّ نص
إشكالُ هذا الكالم هو أن التفسري يف العلوم القرآنية يُستعمل باملعنى العام
واخلاصّ .إن املعنى العام للتفسري هو كشف معاني القرآن ،سواء أكانت ألفاظ
القرآن مشكلةً أو ليست مشكلةً .وبعبارةٍ أخرى :إن التفسري عبارةٌ عن معرفة أحوال
كالم اهلل مبقدار وسع اإلنسان ،من حيث كينونة القرآن ،ومن حيث الداللة على
مراد اهلل ،سواء أكانت الداللة قطعية أم ظنّية( .)36وعلى هذا األساس فإن املعنى العام
للتفسري يشمل مجيع الدالالت املفهومية؛ أي إن التفسري يشمل دالالت من سنخ النصّ،
والظاهر ،واجململ أو املبهم .فعلى سبيل املثال :عندما يقوم شخصٌ بتوضيح وكشف
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  63ـ  64ــ صيف وخريف  2021م ـ  1443هـ

114
مفهوم ومعنى آية جمملة (مبهمة) يكون قد قام بتفسريها.
لقد ذهب املفسِّرون إىل تعريف املعنى الثاني واخلاصّ للتفسري بأنه عبارة عن
كشف املعاني املسترتة واخلافية للقرآن؛ أي إن هناك يف القرآن أموراً تؤدّي إىل اإلبهام
والتعقيد والغموض يف بعض مسائله ،وإن أهمها يرتبط خبصائص األسلوب البياني
للقرآن( ،)37وإن التفسري عبار ٌة عن سعيٍ وتأمُّ ٍل وجهدٍ يقوم به الشخص يف مسار إيضاح
املعاني اخلافية واملسترتة( .)38وعلى هذا األساس هناك معنىً واحد للتفسري (كشف
املعاني املسترتة للقرآن) ،وهو وحده الذي حيتاج إىل جهدٍ فكري وحتقيقٍ علمي .وعليه
فإن شدّة تعقيد التفسري ليست بالشكل الذي يقوله جمتهد شبسرتي؛ ألن للنصوص
معاني واضحةً ميكن فهمها بسهولةٍ .وبطبيعة احلال فإن هذا ال يعين أن املفسِّر ال
حيتاج إىل أيّ معلوماتٍ سابقة ،ولكنّ األمر يف الوقت نفسه ليس حبيث إن املعلومات
السابقة جيب حَ ْتماً أن تكون ختصّصية ومتطوّرة .ومن ذلك ـ على سبيل املثال ـ أن
املفسِّر جيب أن يكون عارفاً باللغة العربية ،ولكنْ يف الكثري من اآليات ميكن فهم
املعاني من خالل املعرفة العامة لقواعد اللغة العربية ،وإن عدم العلم بالصرف والنحو
واملعاني والبيان والبديع بشكلٍ كاملٍ ال يضرّ بفهم اآليات .ومن ذلك ،على سبيل
املثال ،أنه يف عصر النيبّ األكرم على الرغم من عدم تأسيس علم النحو وتدوين
قواعد اللغة العربية يف حينها ،حيث كان الناس ال يزالون يعرفون اللغة العربية
بشكلها العام ،إالّ أن املدلول املطابقي للكالم كان واضحاً بالنسبة إىل اجلميع .ويف
الواقع فإن الفهم بالنسبة إىل العرب يف صدر اإلسالم كان يتحقّق دون أخذ عملية
التفسري بذلك التعقيد الذي يراه جمتهد شبسرتي .وحيث إن أفضل دليلٍ على إمكان
الشيء وقوعه فليس األمر حبيث حيتاج التفسري بالضرورة إىل مقوِّمات وعناصر من
قبيل :العالقات واألذواق والتوقّعات واألسئلة وما إىل ذلك (ممّا يؤدّي بأمجعه إىل تعقيد
عملية الفهم) ،بل إن الفهم يف الكثري من احلاالت يتحقَّق من دون هذه املراحل .وهذا
النوع من الفهم هو التفسري باملعنى العام.
إن مراد جمتهد شبسرتي من النصّ ال يقتصر على النصوص املكتوبة ،بل
يشمل حتّى النصوص املنطوقة والقدمية واحلديثة والفنية والبسيطة ،وحتى احملاورات
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اليومية العادية أيضاً .من الواضح جدّاً أن الكثري من األفهام حتدث يف تواصل الناس
مع النصوص املنطوقة واملكتوبة ،دون أن متسّ احلاجة إىل التفسري باملعنى اخلاصّ
الذي يقول به جمتهد شبسرتي.
وحتّى إذا كان الفهم مبعنى مطلق الفهم ،وكان النصّ ب َدوْره عبارة عن مطلق
ٍّ ،وأخَ ْذنا التفسري مبعناه اخلاصّ ،ومل يكن التفسري باملعنى العامّ هو املراد،
كل نص
كذلك عندها ال ميكن القول بأن فهم معنى النصّ رهنٌ بالتفسري باملعنى اخلاصّ؛
وإذا أخذنا التفسري باملعنى العامّ أيضاً عندها سوف يكون التفسري مرادفاً للفهم ،ولن
يكون علّ ًة له.

3ـ عدم االلتفات إىل مجيع أقسام املعلومات السابقة ــــــ
اإلشكال الثالث يعود إىل تأكيد جمتهد شبسرتي على املعلومات السابقة .فقد
ذهب إىل االعتقاد بأن التفسري يقوم على سؤالٍ عن النصّ ،والسؤال بدَوْره يقوم على
سلسلةٍ من األذواق والتوقُّعات واملعلومات السابقة ،واملعلومات السابقة تدور حول
السؤال واملؤلِّف والنصّ ولغة السؤال وأمور من هذا القبيل .وحنن نقول له يف املقابل :إن
املعلومات السابقة على قسمني ،وهما:
1ـ معلومات حتقّق الفهم.
2ـ معلومات تقبّل الفهم.
كر أن يكون القرآن كالم اهلل فإنه رُ َبما ال يؤمن
ومن ذلك ـ مثالً ـ أن الذي يُنْ ِ
به حتّى إذا فهمه؛ أي إن االعتقاد بأن القرآن كالم اهلل مقدّمةٌ لتقبّل فهم القرآن.
وحبثنا يف اللحظة الراهنة سوف يكمن يف املعلومات السابقة لتحقّق الفهم؛ حيث
ميكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام كما يلي:
أـ املعلومات السابقة اآلليّة.
ب ـ املعلومات السابقة االستفهاميّة.
ج ـ املعلومات السابقة املفروضة.
أـ املعلومات السابقة اآلليّة :إن املعلومات اآللية السابقة تعين األدوات والتقنيات
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والفنون املؤثِّرة يف فهم النصّ؛ ومن ذلك أن العلم باللغة العربية ضروريّ لفهم القرآن،
وإن العلم بقواعد اللغة العربية يساعد على فهم القرآن بشكلٍ أعمق .وباإلضافة إىل
معرفة القواعد اخلاصة باللغة العربية فإن العلم بالقواعد اللغوية العامة مفيدٌ ونافع
أيضاً .كما أن مباحث األلفاظ يف علم األصول من هذا النوع أيضاً .وهناك قواعد عامّة
أخرى من علم اللغة تطرح نفسها يف علم النفس .فلو أن شخصاً أحاط علماً بهذا النوع
من العلوم واملعارف فإنه سوف يفهم ويدرك كالم املؤلِّف بشكلٍ أفضل.
إن املعلومات اآللية السابقة يف مجيع النصوص ليست واحدةً؛ ألن النصّ كلما
كان أكثر تعقيداً سوف يكون حباجةٍ إىل املزيد من املعارف واملعلومات اآللية
السابقة .ومن ذلك ـ على سبيل املثال ـ أن املؤلِّف كلما استفاد من القواعد األدبية
الدقيقة فإنه سيكون حباجةٍ إىل املزيد من املعلومات اآللية السابقة األكثر دقّ ًة (من
قبيل :مباحث املعاني والبيان والبديع) .وكذلك جيب عند مواجهة النصّ معرفة ما إذا
كان ختصصياً أو غري علمي ،واحلصول على معرفةٍ مبؤلِّفه .إن هذا النوع من املعارف
السابقة سوف يساعدنا على فهم النصّ بشكلٍ أكرب .وعلى هذا األساس فإن فهم
كل نصّ حيتاج قطعاً إىل معلوماتٍ آلية سابقة ،إ ّال أن هذا النوع الذي يعتقده جمتهد
شبسرتي ويؤكِّد عليه ـ من أن علينا أن نعلم حَ ْتماً جبميع النظريات اللغوية واملفهومية
جلميع أحباث القواعد اهلرمنيوطيقية ـ ليس صحيحاً؛ إذ على الرغم من أن أكثر
الناس يف اجملتمع ال ميتلكون تصوُّراً عن هذه األحباث اهلرمنيوطيقية فإن الفهم
متح ِّققٌ عندهم.
ب ـ املعلومات السابقة االستفهامية :عندما نواجه نصّاً دقيقاً حيظى بأهميةٍ
كبرية ،ونكون يف صدد استخراج مداليله االلتزامية غري البيّنة أو البيّنة باملعنى
األعمّ ،سوف يكون العلم باللغة ،والنظريات اللغوية ،ومعرفة املؤلِّف ،وإدراك
مقاصده ،واستنطاق النصّ والسؤال عن النصّ ،يف غاية األهمّية ،وجيب العمل على
استنطاق النصّ ودفعه إىل التعريف بنفسه من خالل طرح أسئلةٍ متعدّدة ومتنوّعة.
وبطبيعة احلال فإن النص ليس صامتاً ،بل هو ناطقٌ ،وإنه يبدأ الكالم بتلك املعلومات
اآللية السابقة األولية ،وإدراك االرتباط بني اللفظ واملعنى ،ويضع مدلوله املطابقي بني
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أيدينا .ولكنْ حيث نكون يف صدد اكتشاف الداللة االلتزامية البيّنة باملعنى األعمّ أو
الداللة االلتزامية غري البيّنة للنصّ فيجب علينا العمل على استنطاق النصّ باألسئلة ذات
الصلة بهذا الشأن.
ج ـ املعلومات السابقة املفروضة :إن الشخص يف هذا املورد ،باإلضافة إىل
األسئلة اليت لديه عن النصّ ،يعمل على فرض معتقده ورؤيته على النصّ ،ولذلك فإنه
بدالً من استنطاق النصّ حيمله ويضطرّه إىل بيان ما يعتقده على املستوى الشخصي.
وهذا هو الذي يُسمَّى يف النصوص الدينية بـ «التفسري بالرأي» .لو كان مبقدور كلّ
شخصٍ أن يفرض معلوماته السابقة على النصّ يف كلّ تفسريٍ يبتغي فهمه عندها ال
يكون مبقدور أيّ شخصٍ أن يفهم مراد اآلخر ،وعندها سوف يكون التعليم والرتبية
واهلداية لَ ْغوًا وبال معنى.
أشَ ْرنا إىل أن جمتهد شبسرتي يرى أن املفسِّر جيب عليه فهم نيّة املؤلِّف؛ مبعنى
أن لدى املؤلِّف توقُّعاتٍ وأسئلةً ومعلوماتٍ سابقةً يتعيَّن على املفسِّر أن يعلم بها أيضاً.
ولكنّه يستطرد بعد ذلك قائالً :إن املفسِّر يتعيّن عليه من خالل معلوماته السابقة
وتوقّعاته أن يبيّن ما هي التوقّعات اليت يتعيّن على املؤلِّف أن ميتلكها ،أي إن املفسِّر
جيب أن يعمل على تنقيح وتعديل توقّعات املؤلِّف .وعلى هذا األساس ال حيقّ للمؤلِّف يف
الواقع أن يكون لديه ما يشاء من التوقّعات .وحنن نقول له يف املقابل :إن املفسِّر ليس
هو الذي خيلق النصّ ،وإمنا الذي خيلقه هو املؤلِّف ،ومن حقّه أن يكون لديه ما يشاء
من التوقّعات ،وعلى املفسِّر أن يسعى لكي يكتشف توقّعات املؤلِّف ،وأما أن يقبل
ث آخر ،وحنن اآلن يف مقام بيان مسار
املفسِّر بتوقّعات املؤلِّف أو ال يقبل بها فهذا حب ٌ
الفهم أو حتقّق الفهم ،ولسنا يف وارد الدخول يف ذلك البحث.

4ـ عدم االلتفات إىل مراتب الفهم واملدلوالت ــــــ
يذهب جمتهد شبسرتي إىل االعتقاد بأن األذواق والتوقّعات منشأٌ لوالدة
األسئلة ،واألسئلة بدَوْرها منشأ لوالدة فهم النصّ.
إن هذا الكالم يف النظرة األوىل كال ٌم صحيحَ .بيْدَ أن النقطة سوف تكمن
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هنا يف أن لفهم ومدلول النصّ مراتب .وقد أشَ ْرنا إىل أن من بني مراتب فهم النصّ هو
املدلول التطابقي أو االلتزامي البيِّن؛ حيث تكفي جمرّد املعلومات اآللية السابقة ،وال
تكون هناك حاجةٌ إىل طرح أسئلةٍ على النصّ ،كما ال نكون يف هذه املرتبة حباجةٍ
إىل األمزجة والتوقّعات اليت تكون منشأً لوالدة األسئلة .ويف بعض املوارد تكون أذواق
وتوقّعات املفسِّر من نوع املعلومات السابقة املفروضة ،اليت ال تساعد على فهم النصّ،
وفوق ذلك كلّه تكون سبباً يف سوء الفهم أيضاً؛ حيث تبعد املفسِّر عن فهم مراد
املؤلِّف .حنن نرى أن اجملموعة املقبولة من التوقّعات واألذواق هي تلك اجملموعة اليت
تكون سبباً يف بيان األسئلة على النصّ ،وتعمل على استنطاق النصّ ،وتضع الدالالت
االلتزامية للنصّ يف متناول املفسِّر .وعلى هذا األساس فإن أسئلة املفسِّر اليت هي وليدة
توقّعاته جيب أن تكون متناسبة مع النصّ .ومن ذلك ،على سبيل املثال :لو كان النصّ
فلسفياً ،وكانت توقّعات وأسئلة املفسِّر من نوع األحباث الوجودية واألنطولوجية ،فإن
النصّ سوف يتماهى وينساق مع تلك األسئلة ،وجييب عنها ،وأما إذا كانت أسئلة
املفسر طبّيةً فإن النصّ لن يتماشى معها؛ ألن توقّع املفسِّر يف مثل هذه احلالة سوف
يكون توقّعاً لَ ْغواً وعَ َبثاً .ومن هنا فإن من بني املعلومات اآللية السابقة معرفة مؤلِّف
النصّ واخلصائص التخصصية للنصّ ،وعليه جيب أن يكون سقف التوقّعات متناسباً
مع النصّ .وعليه ميكن القول ،مع شيءٍ من التسامح العُرْيف« :إن لكلّ فاهمٍ أذواقاً
وتوقّعاتٍ خاصةً تتجه حنو النصّ» ،ولكنْ ال يصحّ القول« :إن لكلّ مفسِّ ٍر مزاجاً
وتوقّعاً يفرض عليه بعض األسئلة ،ثمّ يعرض السؤال على النصّ ،ومن خالل ذلك
حيصل على اجلواب من النصّ»؛ أي إنه ال يصحّ القول« :بأن النصّ ال ينطق وال يتحقّق
التفسري إالّ بعد امتالك التوقّعات واألمزجة وطرح األسئلة على النصّ»؛ إذ سبق أن
ذكَ ْرنا أن باإلمكان فهم املدلول التطابقي للنصّ وتفسري املدلول االلتزامي البيّن للنصّ
مبجرّد امتالكنا للمعلومات اآللية السابقة.

5ـ عدم التمسُّك بنيّة املؤلِّف ــــــ
لقد التفت جمتهد شبسرتي إىل نيّة وقصد املؤلِّف ،وقال بوجوب فهم قصد
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املؤلِّف ،وهلذه الغاية جيب إدراك املعارف السابقة للمؤلِّف كما جيب التعرُّف على
تعلّقاته وتوقّعاته أيضاً .ثمّ قال بعد ذلك :إن على املفسِّر أن يعمل على تنقيح معلومات
وفرضيات املؤلِّف بواسطة معلوماته وفرضياته السابقة .فهو يرى أن املؤلِّف ال ميكن
أن يكون له ما يشاء من التوقّعات واملعلومات السابقة.
إن إشكالنا على هذا الكالم هو أنه يُعَدّ نوعاً من التالعب بنيّة املؤلِّف .وبهذه
الرؤية كان من األفضل جملتهد شبسرتي أن ال يذكر نية املؤلِّف أصالً .إذ لو كان
الشخص يف صدد الوصول إىل نيّة املؤلِّف أمكن له التوصّل إىل ذلك من خالل التعرُّف
على املؤلِّف ،ومعرفة أصول املؤلِّف ،ومعرفة خماطَب وهواجس املؤلِّف .وال شَكَّ بطبيعة
احلال يف أن املفسِّر كلما تعرَّف على املؤلِّف بشكلٍ أفضل فإنه سوف يفهم النصّ
بشكلٍ أفضل ،ولكنْ عليه أن ال يفرض توقّعاته على املؤلِّف ،وأن ال يتجاهل هواجس
املؤلِّف .ومن ذلك ـ على سبيل املثال ـ :لو كان الشخص مطّلعاً على هواجس وتوقعات
صدر املتألِّهني يف ما يتعلَّق بتأسيس احلكمة املتعالية ـ فإنه سوف يفهم نصّ صدر
املتألِّهني بشكلٍ أفضل ،وأما لو توصَّل املفسِّر بعد البحث والتحقيق إىل هذه النتيجة،
وهي أن هاجس صدر املتألِّهني كان يكمن يف حلّ مجيع املشاكل اإلهلية ،فإنه ال
ميكنه جتاهل هذا اهلاجس لصدر املتألِّهني ،واعتباره أمراً خاطئاً وغري صائبٍ ،أو
يذهب إىل القول بأن صدر املتألِّهني كان عليه أن يوجد يف نفسه هاجساً آخر؛ فإن
هذا األمر يُ َعدّ إسقاطاً لرأي املفسِّر على أعمال وأفكار املؤلِّف ،وهو يف الواقع ذات
املعلومات السابقة اليت تفرض نفسها على آراء اآلخرين ،وتعمل على مصادرتها
وقرصنتها .وباختصارٍ :حيث مل يكن جمتهد شبسرتي يروم التمسُّك بنيّة املؤلِّف كان
من األفضل له أن ال يدخل يف هذا البحث منذ البداية.

6ـ اجلمع بني رأيني متنافيني ــــــ
اإلشكال اآلخر الذي يَ ِر ُد على جمتهد شبسرتي أنه يعاني نوعاً من املفارقة وما
يُشبه التناقض املنطقي؛ فهو من جهةٍ يرى وجوب أن يسعى املفسِّر إىل فهم قصد ومراد
املؤلِّف ،ولذلك جيب عليه التعرُّف على اجلذور التارخيية ألصل صدور النصّ ،وأن
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يتعرَّف على املخاطَبني للمؤلِّف أيضاً؛ ولكنه من جهةٍ أخرى يعتقد بأن فهم كلّ نص
ٍّ
يستند إىل املعلومات األصلية السابقة للمفسِّر.
وبطبيعة احلال فإن جمتهد شبسرتي؛ لكي ينقذ نفسه من هذه املفارقة ،عمد
إىل القول بأن على املفسِّر ،بعد أن يتعرَّف على املعلومات السابقة للمؤلِّف ،توظيف
معلوماته السابقة ـ بوصفه مفسِّراً ـ يف تنقيح املعلومات السابقة للمؤلِّف ،ولذلك ال حيقّ
للمؤلِّف أن يكون له أيّ نوعٍ من املعلومات السابقة(.)39
وكالمنا هو أن الشخص إذا كان من القائلني مبحورية املفسِّر ال يعود مبقدوره
أن يكون من القائلني مبحورية املؤلِّف؛ إذ التمحور حول املفسِّر يؤكِّد على املعلومات
السابقة والفرضيات السابقة للمفسِّر بشكلٍ كامل ،ويقول بأن اجلذور واآلفاق
الذهنية للمفسِّر هي اليت تضفي املعنى على النصّ .وبطبيعة احلال فنحن ال نقول :إن
املفسِّر جيب أن خيلو من أيّ معلوماتٍ سابقة ،بل نرى أن على املؤلِّف أن تكون له
معلوماته السابقة اخلاصة؛ كي يتمكن بواسطتها من اكتشاف مراد املؤلِّف .ومن
خالل التدقيق يف األحباث اهلرمنيوطيقية ندرك أن بعضهم (من أمثال :املفكِّرين الذين
كانوا يعيشون يف مرحلة العصور الوسطى وبدايات عصر النهضة) كانوا يذهبون إىل
القول مبحورية النصّ ،وبعضهم (من أمثال :شاليرماخر ،ودلتاي( ))40يذهبون إىل
االعتقاد مبحورية املؤلِّف والنصّ ،وبعضهم اآلخر (من أمثال :اهلرمنيوطيقيني
الفلسفيني) يذهبون إىل القول مبحورية املفسِّر والنصّ ،ولكنّك ال جتد واحداً منهم
يذهب إىل االعتقاد مبحورية املؤلِّف واملفسِّر يف وقتٍ واحد .ويف احلقيقة فإن هذا
الشيء مستحيلُ التحقُّق؛ ألن الذي يتمحور حول املفسِّر ال يبحث يف نيّة املؤلِّف أصالً.

7ـ اجلمع بني األسلوبني املتنافيني ــــــ
إن األمر اآلخر الذي يؤكِّد عليه جمتهد شبسرتي هو الكشف عن مركز
مفهوم النصّ الذي تقوم عليه مجيع األحباث املتمحورة حول النصّ( .)41إن كالم جمتهد
شبسرتي يف هذا الشأن إمنا يصدق بالنسبة إىل بعض النصوص فقط؛ أوّ ًال :ألن بعض
النصوص ال حتتوي على حمورٍ ومركزٍ واحد ،بل تشتمل على حماور متعدّدة؛ وثاني ًا:
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ألن علينا توظيف معلوماتنا اآللية السابقة لكي نفهم ذلك احملور الواحد.
يؤكِّد جمتهد شبسرتي على االستفادة من األسلوب الظاهراتي ،ويرى أنه لو متّ
توظيف األسلوب الظاهراتي الديين فسوف يتمّ الفصل بني ذاتيّات وعَ َرضيّات الدين؛
مبعنى أن هذا األسلوب يُثبت أن األحكام االجتماعية والسياسية واالقتصادية لإلسالم
تارخيية ،وأنها قضايا خارجية ،وليست قضايا حقيقية(.)42
وبطبيعة احلال توجد هنا أخطاء متعدّدة ،وأخطاء متسلسلة ،ال يتّسع اجملال إىل
حبثها ومناقشتها يف هذه الدراسة.
والذي يدفعنا إىل التعجُّب أن جمتهد شبسرتي يرى األسلوب الظاهراتي للدين
أسلوباً للكشف عن املعنى املركزي للنصّ .إن اجلمع بني األسلوب الظاهراتي
واألسلوب اهلرمنيوطيقي هو من قبيل :إجياد املثلث ذي األضالع األربعة .إن األسلوب
()43
الظاهراتي للدين ،أو بشكلٍ عامّ األسلوب الظاهراتي الذي ذكره إدموند هوسرل
جدياً إذا أصبح النصّ معلّقاً ،مبعنى أن يتمّ وضع النصّ
(أستاذ هايدغر) ،إمنا يكون مُ ْ
بني هاللني ،وأن ال تدخل إىل الذهن أيّ فرضيّ ٍة سابقة ،وأن يتمّ النظر إىل النصّ (مبا
ري،
هو هو)؛ إالّ أن كل تأكيد األسلوب اهلرمنيوطيقي على أن الفهم حيتاج إىل تفس ٍ
والتفسري ب َدوْره حيتاج إىل مقوّماتٍ ومقدّماتٍ ومعلوماتٍ سابقة وفرضياتٍ سابقة ونظائر
ذلك .ويف األساس فإن مارتن هايدغر إمنا بيَّن اهلرمنيوطيقا الفلسفية يف إطار نقد
أستاذه إدموند هوسرل .فكيف يعمد جمتهد شبسرتي من جهةٍ إىل االستفادة من
نظرية اهلرمنيوطيقا الفلسفية األعمّ ،وهي نظرية تتعاطى مع الفرضيات السابقة؛ ومن
ناحيةٍ أخرى يقرتح يف كتاب «تأمُّالت يف القراءة اإلنسانية للدين» األسلوب الظاهراتي
من أجل الكشف عن املعنى واملفهوم املركزي للنصّ؟! وبطبيعة احلال فإن األسلوب
الظاهراتي قد يكشف لنا عن املعنى املركزي للنصّ؛ ألن النصّ يصبح معلّقاً ،ويبدأ
ذات النصّ بالتكلُّمَ ،بيْدَ أن هذا األسلوب ال يتناسب مع تلك النظرية اهلرمنيوطيقية
جملتهد شبسرتي ،وال ميكن أن جتتمع معها.

8ـ القول بتعميم مقبوالت عصر احلداثة ــــــ
إن من بني املقوِّمات التفسريية جملتهد شبسرتي الرتمجةَ الثقافيةَ للنصّ من قِ َبل
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املفسِّر بالنظر إىل أفقه التفسريي؛ مبعنى أن املفسِّر إذا فهم نصّ املؤلِّف واكتشف
املعنى املركزي له جيب عليه ترمجته ـ يف ضوء مقتضيات زمان ومكان املفسِّر
والسؤال األصلي للمفسِّر ـ ترمج ًة ثقافية (ال لغوية).
ويف احلقيقة فإن هذه الرتمجة إمنا هي ترمجة للتجارب .فمثالً :لو كان املعنى
املركزي لنصّ القرآن هو :العدالة ،واألمن ،والكرامة اإلنسانية ،وأمور من هذا
القبيل ،وحيث تكون مقتضيات عصرنا هي ذات مقبوالت عصر احلداثة إذن يتعيَّن
علينا ترمجتها بالنظر إىل وضعية عصرنا ومقتضيات زمان ومكان املفسِّر وأسئلته
األصلية ،مبعنى أن نفسِّر العدالة واألمن والكرامة اإلنسانية بالنظر إىل مقبوالت
عصر احلداثة.
من خالل التدقيق يف هذا الرأي الذي صدع به جمتهد شبسرتي يتّضح أن هذا
األمر ليس شيئاً آخر غري التفسري بالرأي وإسقاط العقائد واملدارس املعاصرة على
النصّ الديين .ويف ضوء هذه القراءات املختلفة للدين ذهب بعضٌ إىل تبنّي اإلسالم
املاركسي ،واإلسالم االشرتاكي ،واإلسالم النسوي؛ وذلك ألنهم يرتمجون اإلسالم
طبقاً ملشتهياتهم.
لقد أشكل جمتهد شبسرتي على الطنطاوي قائالً :ملاذا بدأ تفسريه بفرضية
خاطئة ،ونسب نظريته العلمية إىل القرآن( .)44ولكنّ شبسرتي بدَوْره قام هنا بذات
األمر الذي أخذه على الطنطاوي .إن ما قام به الطنطاوي ال يعدو تطبيق النظرية
العلمية فقط ،يف حني أن ما قام به جمتهد شبسرتي يفتح الطريق أمام اإلسالم
االشرتاكي واملاركسي والليربالي واملاوي وخمتلف القراءات املاركسية (اليت كانت
شائعةً يف االحتاد السوفياتي السابق).
والنقطة األخرى املوجودة هي أن النقطة املنشودة جملتهد شبسرتي بشأن الناس
يف عصر النيبّ األكرم| واألئمة^ ُر َبما تكون صحيحة أيضاً .وعلى أيّ حال فقد
كانت هلم بدَوْرهم ثقافتهم السائدة يف عصرهم ،وكان جيب عليهم السعي من أجل
الكشف عن الدالّ املركزي وفهم املعنى املركزي للقرآن أيضاً .لنفرتض ـ على سبيل
املثال ـ أن الناس يف عصر النيبّ األكرم| كانوا يعتربون أن الدالّ املركزي للقرآن
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هو عبادة اهلل أو العدالة ،وأنهم كانوا يرتمجون هذا الدالّ املركزي ـ بالنظر إىل
ثقافة عصرهم ـ ويفسِّرون عبادة اهلل بأنها ذات عبادة األصنام ،وأن العدالة تعين قانون
الرقّ واستعباد اإلنسان ألخيه اإلنسان؛ أفال تكون بعثة األنبياء وإنزال القرآن عَ َبثاً
ولَ ْغواً يف مثل هذه احلالة؟ وهل كان هذا الرأي يسمح من األساس بنقل الرسالة
األصلية للنصّ؟ إن هذه الرتمجة هي يف الواقع عمليةٌ خاطئة ،وسوف تقطع الطريق على
الفهم ،وحتول دون انتقال اخلطاب والرسالة.

9ـ التعريف مبعيارٍ ضعيف لتنقيح وتقييم املعلومات السابقة ــــــ
يؤكِّد جمتهد شبسرتي يف بعض املوارد على وجوب تنقيح وتقييم املعلومات
السابقة ،ثمّ يرى أن بيان معيار التنقيح والتقييم يف غاية الصعوبة والتعقيد ،وال يعمد
إىل التعريف به ،أو يرى على العموم أنه من مقبوالت عصر احلداثة.
وحنن نقول يف مقابل ذلك :أوّ ًال :إن جمتهد شبسرتي قد وضع أمراً مهزوزاً وغري
ثابت بوصفه معياراً لتنقيح وتقييم املعلومات السابقة؛ ألننا نرى أن العامل احلديث أمرٌ
غري ثابت وال مستقرّ ،وإن استقرّ فإنه سوف يأخذ البشرية إىل الفناء.
وثانياً :بالنظر إىل تعدُّد املدارس واختالفها يف تعريف أمور من قبيل :العدالة،
واألمن ،والكرامة اإلنسانية يف عصر احلداثة ،فما هو التعريف الذي يتبنّاه جمتهد
شبسرتي من بني التعاريف اليت تقدِّمها هذه املدارس بوصفه معياراً للتقييم؟ وملاذا؟
وثالثاً :إن شبسرتي يقرّ بصعوبة تنقيح املعلومات السابقة (وال سيَّما بالنظر إىل
الفاصلة الزمنية الطويلة بني املفسِّر واملؤلِّف) ،ومن دون أن يقدِّم لذلك معياراً حمدّداً
قال بعدم صوابية أيّ نوعٍ من أنواع الفهم ،وضمن رفضه لفهم التقليديني للدين يرتضي
فهم املستنريين للنصوص الدينية ،يف حني أنه إذا مل يكن هناك معيارٌ صحيح ميكن
لكلّ َف ْه ٍم أن يكون صحيحاً؛ ُيضاف إىل ذلك أنه حيث ال يوجد معيار يف الفهم
التقليدي للدين فإن فهم املستنريين وجمتهد شبسرتي بدَوْره ال يشتمل على معيارٍ يف
هذا الشأن أيضاً ،وإن نقد القراءة الرمسية للدين ال حتتوي يف مثل هذه احلالة على
مظهرٍ عقالني.
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10ـ القول بوجود اإلمجاع على النظرية اهلرمنيوطيقية الفلسفية ــــــ
يتحدَّث جمتهد شبسرتي ـ وال سيَّما يف مقاالته األخرية ـ بشكلٍ يوحي بأن
النظرية اللسانية أو اهلرمنيوطيقية املقبولة من وجهة نظره إمجاعيّةٌ وموضعُ قبولٍ من
ِق َبل مجيع العلماء واملفكِّرين الغربيني أيضاً .وتراه يف بعض املوارد يستعمل هذه العبارة
اليت يقول فيها« :يف خضمّ هذا احمليط اهلادر من األمواج الفكرية العاتية اليت تناطح
يف ارتفاعها قمم اجلبال الشاهقة مل يعُ ْد مبقدورنا اإلحبار واملضيّ قُدُماً بزورق أصول
الفقه ،وعليه ال مندوحة لنا من ركوب السفن والبوارج اجلبّارة املصنوعة من معدن
املفاهيم اللسانية واهلرمنيوطيقية»(.)45
وحنن نقول :أوّ ًال :إن هذه السفينة والبارجة العمالقة ال تعدو أن تكون جمرد
نظرية ،وتوجد هناك يف مقابلها عشرات النظريات املعارضة يف ذات دائرة هذه
اللسانيات احلديثة .ويوجد هناك حالياً الكثري من الكتب املتعدّدة يف موضوع
النظريات اللسانية واهلرمنيوطيقية ،وعليه ليس األمر حبيث يقال بأن هذه النظرية
اهلرمنيوطيقية الفلسفية إمجاعيّةٌ ،بل هناك الكثري من الذين خالفوها؛ فقد ذهب
اهلرمنيوطيقي األمريكي املعاصر هريش ـ على سبيل املثال ـ إىل التأكيد كثرياً على
نيّة املؤلِّف ،وقد آمن بتعيُّن النصّ وحكايته عن نيّة ومراد املؤلِّف ،وله يف احلقيقة
والواقع استدارةٌ جديدة حنو هرمنيوطيقا فيلهم دلتاي يف باب «إعادة إصالح علم نفس
ذهنية املؤلِّف يف ذهن املفسِّر من أجل فهم املعنى اجلوهري للنصّ»(.)46
ويف احلقيقة إن هذا األمر ُيعَدّ واحداً من آفات املستنريين عندنا؛ إذ إنهم كانوا
يطرحون هيجل( )47وكأنه هو املفكِّر األوحد يف العامل الغربي .وكان فروغي يطرح
()48

رينيه ديكارت

وكأنه وحده الفيلسوف يف الغرب .وقد تكرَّرت هذه الظاهرة مع
()49

أشخاص من أمثال :مارتن هايدغر وكارل بوبر

أيضاً؛ حيث متّ تقديم هؤالء

الفالسفة واملفكِّرين وكأنهم هم وحدهم الذين كانوا جيولون ويصولون يف مضمار
الفلسفة والتفكري الغربي دون منازعٍ ،وأن مجيع املفكِّرين الغربيني قد ساروا على
أثرهم واقتفوا نظرياتهم ،يف حني أن األمر مل يكن كذلك أبداً.
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11ـ الغفلة عن أهمّ استعماالت اللغة ــــــ
يذهب جمتهد شبسرتي إىل االعتقاد بأن حقيقة الفهم ليست من سنخ الشيء،
بل هي حوا ٌر بني املفسِّر والنصّ؛ مبعنى أنها ليست من قبيل :اجملهول العلمي الذي يتمّ
اكتشافه بواسطة القواعد والدالالت اللغوية مبعزلٍ عن الفرضيات السابقة لدى
املفسِّر .كان هذا األمر يف العلوم الطبيعية على هذه الشاكلة عادةً؛ حيث تكون
الظاهرة جمهوالً علميّاً ،ويتمّ افرتاضها بوصفها شيئاً ،وعندها يبادرون إىل إيضاح ذلك
اجملهول العلميّ والكشف عنه بسلسلةٍ من التقنيات العلمية.
يذهب جمتهد شبسرتي إىل االعتقاد بأن الفهم ليس على هذه الشاكلة ،بل
الفهم ـ من وجهة نظره ـ عبار ٌة عن حتاور وختاطب بني املفسِّر والنصّ ،ويتحقَّق هذا
األمر بواسطة الفرضيات السابقة واألسئلة واألمزجة والتوقّعات اليت خيتزنها املفسِّر يف
صقع ذاته.
واإلشكال املوجود هنا يكمن يف أن جمتهد شبسرتي يذكر هنا منوذجني
للفهم ،ثمّ خيتار أحدهما على اآلخر ،دون أن يذكر سبب هذا االختيار .فهو يف واحدٍ
من هذين النموذجني يرى أن حقيقة الفهم عبارة عن حتاورٍ وختاطبٍ ،ويف النموذج
اآلخر يرى أن النصّ للكشف عن نيّة املؤلِّف شيء ،ولكنّه ومن دون دليلٍ أو سبب
يُخرج الفهم من سنخ الشيئية ،ويعتربه من سنخ التحاور والتخاطب( .)50وإنه يطرح هذه
املسألة وكأنها واحد ٌة من األمور البديهية .إنه ال يرى الفهم القائم على التفسري أمراً
بديهياً ،ويذهب إىل االعتقاد بأن الفهم يف غاية التعقيد ،إالّ أنه يتخلّى عن هذا البحث
املعقَّد ،وهو أن حقيقة الفهم ليست من سنخ الشيء ،بل من سنخ التخاطب والتحاور
ال واحداً لرتجيحه ألحدهما على اآلخر.
بني املفسِّر والنصّ ،دون أن يبدي دلي ً
وعليه ،جيب عليه أوّ ًال :أن يبيِّن السبب والدليل الذي دفعه إىل ترجيح أحد
النموذجني على اآلخر؛ وثانياً :إن فلسفة تكوّن اللغة كانت وال تزال قائمة على
متكُّن املؤلِّف واملتكلِّم من إبداء ما يف ضمريه ،ونقل املعاني املعرتكة يف داخله إىل
املخاطب بواسطة اللسان والنصوص اللغوية ،وإن على املفسِّر أن يسعى إىل إيضاح هذا
الفهم بوصفه فهماً جمهوالً ،ويعمد إىل الكشف عن نيّة وقصد املؤلِّف .وأما مسألة أن
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املفسِّر «يقبل بنية وقصد املؤلِّف أم ال» فهو حبثٌ آخر .وبعبارةٍ أخرى :إن الدراسة
التجريبية الستعمال اللغة بني الناس تثبت أن أهمّ استعماالت اللغة تكمن يف انتقال
املعنى من املتكلِّم إىل املخاطب؛ مبعنى أن الناس قد تواطأوا فيما بينهم على بلورة اللغة
إلجياد جسرٍ للتواصل واالرتباط فيما بينهم .وإن اهلل سبحانه وتعاىل (الذي يقوم
مل وهادٍ) قد أنزل الوحي بهذه الوسيلة اللغوية البشرية؛
الفرض على أنه حكيمٌ وعا ٌ
لكي ينقل املعاني واملفاهيم إىل الناس ،يف سياق حتقُّق اهلداية .وبطبيعة احلال فإن
للسان واللغة وظائف أخرى أيضاًَ ،بيْدَ أن كالمنا هو أننا لو ذهبنا ـ مثل جمتهد
شبسرتي ـ إىل اعتبار حقيقة الفهم ختاطباً وحتاوراً بني املفسِّر والنصّ ،واعتقدنا بأن
األصالة واهليمنة تكون للمعلومات السابقة لدى املفسِّر ،حبيث يتعيَّن على املفسِّر أن
يعمل مبعلوماته السابقة على تنقيح املعلومات السابقة للمؤلِّف ،وأن يعمل بذلك على
تعيني توقّعات املؤلِّف ،عندها سوف تعمل هذه األمور يف مسار الوصول إىل مراد املؤلِّف
(الذي قام تبلور اللغة على أساسها) على قرصنة مراد املؤلِّف ومصادرته لصاحل فهم
املفسِّر ،وهو أم ٌر ال خيدم عملية الفهم أبداً ،بل يعمل على عرقلتها.

النتيجة ــــــ
ذكَ ْرنا أن االجتاه التفسريي حملمد جمتهد شبسرتي شديد التأثُّر باهلرمنيوطيقا
الفلسفية لغادامري ،ولكنه يسعى إىل جانب ذلك إىل االستفادة من أحباث علم األصول
أيضاً .ومن هنا فإنه يستعرض حبث «املراد اجلدّي للمؤلِّف» ،ويذهب إىل االعتقاد
بوجوب التعرُّف على املراد اجلدّي للمؤلِّف أو الكاتب .ويرى أن هذه املعرفة تتحقّق من
خالل الفرضيات السابقة ،مبعنى أن فرضياتنا السابقة هي اليت حتدِّد ما هو املعنى
الذي كان ميكن للمؤلِّف أو الكاتب أن يريده أو ال يريده .كما أنه يرى أن فهم
مراد املؤلِّف يقوم ب َدوْره على اهلرمنيوطيقا الفلسفية .إن ماهية الفهم ـ من وجهة نظر
جمتهد شبسرتي ـ عبار ٌة عن تأثري الفرضيات السابقة واألذواق والتوقّعات واألسئلة اليت
يطرحها املفسِّر على النصّ ،وما مل يتم تنقيح هذه الفرضيات السابقة لن يتحقَّق الفهم
الصحيح .إن تنقيح الفرضيات واملعلومات السابقة ،باإلضافة إىل التأثري على فهم
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النصّ ،يؤثِّر كذلك على معرفة وفهم مراد املؤلِّف أيضاً .إن الفرضيات السابقة املنقَّحة
ـ من وجهة نظر جمتهد شبسرتي ـ تعين الفرضيات السابقة املقبولة من عقالء العصر .لو
أن شخصاً توجَّه إىل النصّ بفرضياتٍ سابقة منقَّحة فإنه سوف حيصل على فهمٍ أو
أفهامٍ متعدّدة للنصّ؛ أي إنه ال إشكال يف حصول الشخص على تعدُّ ٍد للفهم .وعلى هذا
األساس ميكن أن تكون هناك أكثر من قراءةٍ واحدة صحيحة للنصّ ،وميكن أن
ننسب للنصّ تفسرياتٍ متعدّدة ،وتكون صحيحةً بأمجعها .ويف احلقيقة ميكن أن
يكون لدينا نو ٌع واحد من تعدُّدية الفهم الديين الصحيح (غري التعدُّدية خارج الدين) .إن
الفهم الصحيح ال يعين التطابق الكامل مع نيّة املؤلِّف ،بل مبعنى األفهام اليت تقوم
على الفرضيات السابقة املنقَّحة .إنها الفرضيات السابقة اليت تساعدنا على فهم
النصّ ،كما تساعدنا على إدراك قصد املؤلِّف .ثم عمد بعد ذلك إىل حتليل الوحي
مبثل هذا االجتاه ،ليقول يف نهاية املطاف بأن النبوّة تفسريٌ ورؤيةٌ خاصّة للعامل
واإلنسان يف ضوء الوحي ،وقد انعكس هذا التفسري يف القرآن الكريم .وعلى هذا
األساس ال ينبغي اعتبار مضمون القرآن أخباراً نازلةً على النيبّ األكرم| ،وأنه
كان ينقلها إىل الناس ،بل إنها بأمجعها وليدة رؤية النيبّ ،ال أكثر.
إننا يف هذه املقالة ،باإلضافة إىل إثبات أن رؤية جمتهد شبسرتي تستلزم إنكار
النبوّة والدين ،أوردنا عليه يف بيان رؤيته عشرة إشكاالت أخرى ،وهي:
1ـ عدم االلتفات إىل مجيع أقسام التفسري.
2ـ عدم االلتفات إىل مجيع أقسام املعلومات السابقة.
3ـ عدم االلتفات إىل مراتب الفهم واملداليل.
4ـ عدم التمسُّك بنية املؤلِّف ،وهو ما يُصرّ عليه.
5ـ اجلمع بني الرأي القائل مبحورية املفسِّر والرأي القائل مبحورية املؤلِّف ،وهو
ممّا ال يقبله اجلميع.
6ـ اجلمع بني املنهج اهلرمنيوطيقي واملنهج الظاهراتي ،وهما ال ميكن اجلمع
بينهما.
7ـ القول بتعميم مقبوالت عصر احلداثة ،يف حني أنها ليست عامّ ًة.
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8ـ التعريف مبقبوالت عصر احلداثة بوصفها معياراً لتنقيح وتقييم املعلومات
السابقة ،وهو معيا ٌر خاطئ.
9ـ القول بإمجاعية نظرية اهلرمنيوطيقا الفلسفية ،والغفلة عن النظريات املتعدِّدة
األخرى.
10ـ جتاهل أهمّ تطبيقات اللغة ،أال وهو نقل املعنى من املتكلِّم إىل املخاطَب.

الهوامش

Dasein
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النزول اللفظيّ واملعنويّ للقرآن الكريم
من وَحْي احلديث املأثور
د .السيد رضا مؤدّب
د .حميد رضا يونسي
ترجمة :السيد حسن مطر

مقدّمةٌ ــــــ
من املوضوعات اهلامة يف أحباث العلوم القرآنية موضوع «كيفية نزول القرآن
الكريم» من حيث اللفظ أو املعنى ،حيث توصَّل الدكتور عبد الكريم سروش ـ يف
نظرية «بسط التجربة النبوية»( ،)1وبعد ذلك يف لقاءٍ له بعنوان «كالم حممد»( )2ـ إىل
إحدى النظريات اجلَ َدلية يف موضوع كيفية النزول .وتقول هذه النظرية يف مضمونها:
إن القرآن الكريم من حيث املعنى واملفهوم قد نزل من عند اهلل سبحانه وتعاىل ،وأما
من حيث األلفاظ فقد متّ تأليفه مبجهودٍ من النيبّ األكرم|.
َبيْدَ أننا من خالل جولةٍ يف الروايات نصل إىل رؤيةٍ مغايرة ملا طرحه الدكتور
سروش؛ فإن الروايات تقول صراحةً :إن القرآن قد نزل بلفظه ومعناه من عند اهلل
سبحانه وتعاىل ،وإن النيب األكرم| مل يكن سوى بشريٍ ونذير ،وإنه يف هذه
البشارة واإلنذار قد نقل اآليات إىل الناس كما كانت يف األصل ،ونزلت عليه من قِ َبل
اهلل سبحانه وتعاىل.
ومن هنا فقد سعَ ْينا يف هذه الدراسة إىل نقد ومناقشة هذا الرأي ،بالنظر إىل
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نصّ مقالة «بسط التجربة النبوية» ومقابلة «كالم حممد» ،واستناداً إىل األحاديث
والروايات.
ي هذه املقالة أن ردّا على هذه النظرية يف دراسةٍ مستقلّة من
لقد سبق لكاتبَ ْ
خالل األدلة القرآنية( .)3ولكنْ حيث تُ َعدّ الروايات واألحاديث املأثورة عن النيبّ
األكرم| واألئمّة املعصومني^ أحد املستندات اهلامّة واألساسية يف أحباث العلوم
اإلسالمية فقد متّ السعي يف هذه الدراسة إىل نقد نظرية بسط التجربة النبويّة استناداً
إىل الروايات أيضاً.

نظريّة بسط التجربة النبويّة ،قراءةٌ وحتليل للروايات النافية ــــــ
إن كلّ َم ْن ينظر إىل أسلوب وطريقة القرآن الكريم بدقّ ٍة يدرك أنه بألفاظه
حي اهلل وكالمه ،وأنه ناز ٌل من عند اهلل سبحانه وتعاىل ،وأن النيبّ
وعباراته وَ ْ
األكرم| حام ٌل للوحي ومأمور بإبالغه إىل الناس .وبالنظر إىل عصمة النيبّ
األكرم فإنه مل يكن له من َدوْرٍ سوى الوساطة يف إبالغ كالم اهلل سبحانه وتعاىل،
ومل تكن ألفاظ القرآن الكريم من تأليف النيبّ األكرم .وسوف نأتي على إثبات
مدَّعانا بأدلةٍ من الروايات؛ كي نثبت أحقِّية هذا املدَّعى ،ونعترب هذه النظرية مرفوضةً
بالنظر إىل هذه األدلة .ولكنْ قبل الدخول يف هذه األدلة سوف نأتي على ذكر بعض
األمور الكلِّية يف نظرية الدكتور سروش يف إطار التعريف.
إذا أرَ ْدنا أن نعمل على بيان مجيع وجوه نظرية بسط التجربة النبوية يف بيانٍ
موجَ ٍز ،ويكون هذا البيان يف الوقت نفسه جامعاً وكامالً ،فعلينا القول :إن رأي
سروش يقول :إن النيبّ األكرم| هو خالق الوحي بنحوٍ ما ،مبعنى أن الذي حيصل
عليه من قِ َبل اهلل هو مضمون الوحي ،وإن هذا املضمون ال ميكن عرضه على الناس
بهذا الشكل؛ ألنه يفوق فهمهم ،بل هو وراء الكلمات أيضاً .إن هذا الوحي يفتقر إىل
الصورة ،وإن مهمة النيبّ تتلخَّص يف إضفاء الصورة على هذا املضمون؛ لكي يصبح
قابالً للعَ ْرض على الناس وجعله يف متناول أيديهم .ومن هنا يقوم النيبّ كما يفعل
الشاعر بنقل هذا اإلهلام إىل لغةٍ يعرفها ،وبأسلوبٍ يُتقنه ،وبصُوَرٍ وعلوم ميتلكها،
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حبيث إن شخصيته أيضاً تلعب دَوْراً هامّاً يف بلورة هذا النصّ؛ وإن لتاريخ حياته ،وأبيه
وأمّه ومرحلة طفولته ،وحتّى حاالته الروحيةَ ،دوْر ًا يف القرآن ،وهذا ما نشاهده عند
ج ِذالً وطروباً ويف غاية الفصاحة ،وتارةً أخرى سئماً
قراءتنا للقرآن؛ إذ جند النيبّ تارةً َ
ت
ويكون يف بيان كالمه اعتيادياً وبسيطاً جدّاً .إن هذه األمور بأمجعها قد تركَ ْ
تأثريها على نصّ القرآن الكريم ،وهذا يعكس ال ُبعْد البشري من القرآن الكريم
بشكلٍ كامل.
ويف ما يلي ننتقل إىل بيان ومناقشة األدلّة الواردة يف الردّ على هذه النظرية.

1ـ التصريح بنزول القرآن بلغةٍ خاصّة ــــــ
لقد متَّت اإلشارة يف الكثري من الروايات إىل وصف القرآن الكريم بأمرَ ْين،
وهما« :الكتاب»؛ ونزوله بـ «لغةٍ خاصّة» ،وإن االلتفات إىل هذه الطائفة من الروايات
توصلنا إىل نتيجة مفادها :إن لفظ ومعنى هذا الكتاب كالهما قد نزل من عند اهلل
سبحانه وتعاىل.
جاء يف تفسري نور الثقلني ،يف تفسري اآليات  16إىل  18من سورة القيامة ،ما
يلي« :عن جعفر بن حممد ،عن أبيه’ قال :ما أنزل اهلل تبارك وتعاىل كتاباً وال وحياً
إالّ بالعربية؛ فكان يقع يف مسامع األنبياء^ بألسنة قومهم ،وكان يقع يف مسامع
نبينا| بالعربية ،فإذا كلَّم به قومه كلَّمهم بالعربية ،فيقع يف مسامعهم
بلسانهم»(.)4
ويف اخلصال :عن اإلمام الصادق× أنه قال« :تعلَّموا العربية؛ فإنها كالم اهلل
الذي تكلّم به خلقه»(.)5

بيانٌ ورصد ــــــ
نرصد الروايات أعاله من زاويتني ،وهما :أوّ ًال :وصف القرآن الكريم بـ
«الكتاب» ،وثانياً :نزوله بـ «اللغة العربية» .كما ورد يف الرواية بيانه فإن هذا الشيء
سب القاعدة ملفوظاً،
ب ،وحيث هو كتابٌ جيب أن يكون حبَ َ
(القرآن الكريم) كتا ٌ
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وأن يشتمل على لغةٍ أيضاً ،وإن املكتوب ال يكون ممكناً إالّ إذا كان هناك شي ٌء
ملفوظ؛ وذلك ألن املعنى ال حيتاج إىل لغةٍ .واألمر اآلخر أن هذا اللفظ والكتاب قد نزال
مجيعاً باللغة العربية من قِ َبل اهلل سبحانه وتعاىل بواسطة جربائيل .وعليه ال ميكن
العثور هنا على دليلٍ يضطرّنا إىل نسبة لفظ القرآن الكريم إىل النيبّ األكرم|.
كما أن كلمة «بالعربية» ،الوارد ذكرها يف هذه الرواية ،تدلّ على أن األلفاظ
قد نزلت من قِ َبل اهلل سبحانه وتعاىل ،وإالّ فما هي الضرورة إىل ذكر هذه العبارة؟ إذ
لو كان األمر كما قال صاحب مقالة «بسط التجربة النبوية» ،من أن اهلل تعاىل مل
يُنزل على النيبّ األكرم| سوى املعاني ،إذن مل يكن هناك لفظٌ يف البني؛ لكي
يتمكَّن من التعبري عنه بأيّ تسميةٍ ،عربية أو أعجمية؛ إذ يذهب الدكتور سروش إىل
االعتقاد بأن األلفاظ من عند شخص النيبّ األكرم ،وأنه قد صبّ هذه املعاني يف بوتقة
األلفاظ .وعليه نقول :ما هو مفهوم هذه اجلملة القائلة بأن النيبّ قد أخذ املعنى من
اهلل ،ثم يقول يف بيان اللفظ« :إن هذا القرآن نزل بالعربية»؛ وذلك ألن القرآن مل يكن
لفظاً لكي ينزل بلغةٍ ،وأن النيبّ األكرم| هو الذي ألبسه رداءً لفظياً؟!
وعليه فإن اتِّصاف القرآن الكريم بـ «الكتاب» ،واالشتمال على «لغةٍ» خاصة،
مثل :اللغة العربية ،يتعارض مع نظرية الدكتور سروش تعارضاً ذاتياً.

2ـ نسبة اإلنزال إىل اهلل تعاىل ــــــ
من خالل البحث يف الروايات نصل إىل هذه النتيجة ،وهي أن نزول القرآن
الكريم قد نُسب إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،ورُ َبما ال يَ ِر ُد نق ٌد على نظرية الدكتور
سروش يف هذا الشأن.
َبيْدَ أن هذه الطائفة من الروايات تشتمل على عباراتٍ ترفض النزول املعنوي
حت الذي يؤكِّد عليه سروش يف نظريته.
البَ ْ
()6
ويف ما يلي سوف نبحث هذا املوضوع يف ضوء نقل هذه الروايات .
عيَةٌ﴾
ورد يف املأثور...« :وأنزل اهلل بذلك قرآن [قرآناً] يف قولهَ ﴿ :و َتعِيَهَا أُ ُذنٌ وَا ِ
(احلاقّة )12 :فقال.)7(»....:
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وكذلك« :عن حممد بن مسلم ،عن أحدهما’... :ما هو قرآن ،ولكنّه كالم
من كالم اهلل أنزل عليها ،إمالء رسول اهلل وخطّ علي×»(( .)8املراد :إنه قرآن كريم
حمفوظٌ عندنا أهل البيت بوصفه تراثاً)!(.)9
وكذلك يف معاني األخبار روايةٌ تقول« :عن احلسن بن زياد العطّار قال :قلتُ
ألبي عبد اهلل× ...وما وعد اهلل ـ عزَّ وجلَّ ـ عليه النار يف قرآنٍ وال أثرٍ ،وال تسمِّهم
()10
باإلميان بعد ذلك الفعل»  .ويف روايةٍ أخرى أيضاً« :عن مرازم ،عن أبي عبد اهلل×
قال :إن اهلل تبارك وتعاىل أنزل يف القرآن تبيان كلّ شيءٍ ،حتّى ـ واهلل ـ ما ترك اهلل
شيئاً حيتاج إليه العباد ،حتّى ال يستطيع عبدٌ يقول :لو كان هذا أنزل يف القرآن ،إال
وقد أنزله اهلل فيه»(.)11
ويف روايات أخرى:
ـ «عن مسعدة بن صدقة ،عن أبي عبد اهلل× قال :قال أمري املؤمنني× :أيها
الناس ،إن اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ أرسل إليكم الرسول| ،وأنزل إليه الكتاب
باحلق.)12(»...
ـ «عن حممد بن مسلم قال :مسعتُ أبا جعفر× يقول :إن يف بعض ما أنزل اهلل
من كتبه.)13(»...

إشاراتٌ حمكمة ــــــ
ت نسبة نزول القرآن يف هذه الروايات إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،ومل يؤخذ
مت ْ
َّ
للنيبّ األكرم أيّ دَوْرٍ يف مرحلة النزول (سوى تقبُّل الوحي فقط) .إىل هنا ال يوجد أيّ
إشكالٍ على النظرية مورد البحث؛ إذ يف هذه النظرية يتمّ القبول مبسألة النزول من
عند اهلل تعاىل ،وإمنا االختالف يكمن يف كيفية هذا النزول؛ إذ يرى صاحب هذا
الرأي أن اللفظ وليد ذهن النيبّ األكرم|.
إالّ أن الذي يُستفاد منه يف هذه الروايات يف الردّ على نظرية الدكتور سروش
ت من قبيل« :بعض ما أنزل اهلل من كتبه»« ،إن اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ أرسل
هو عبارا ٌ
إليكم الرسول| وأنزل إليه الكتاب باحلقّ»« ،إن اهلل تبارك وتعاىل أنزل يف
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القرآن»...« ،وما وعد اهلل ـ عزَّ وجلَّ ـ عليه النار يف قرآن»« ،ما هو قرآنٌ ،ولكنه كالم
من كالم اهلل أنزل عليها»(...« ،)14وأنزل اهلل بذلك قرآن [قرآناً]».
متّ التأكيد يف العبارات املتقدِّمة على ثالث نقاط ،وهي:
أـ إن الذي متّ إنزاله كان على شكل كتابٍ ،وكما سبق أن ذكَ ْرنا فإن
املكتوب يستلزم االشتمال على األلفاظ؛ وعليه فإن القرآن الكريم قد نزل من عند
اهلل تعاىل يف قالبٍ لفظي.
ب ـ إن الذي متّ إنزاله سُمّي مبصطلحٍ خاصّ ،وهو «القرآن» .وإن القرآن كان
طوال التاريخ اإلسالمي امس ًا يطلق على كتابٍ متّ مجعه بني الدفَّتني ،وله عددٌ
مضبوط من السُّوَر واآليات ،وقد تداوهلا املسلمون عرب الصدور على مرّ األجيال؛ وعليه
فإن هذا املصطلح بدَوْره صريحٌ يف إثبات لفظية القرآن الكريم أيضاً.
ج ـ إن االعتقاد بنزول القرآن الكريم من عند اهلل سبحانه وتعاىل من قِ َبل
الدكتور سروش يُشكِّل بدَوْره دليالً على نزول األلفاظ من قِ َبل اهلل سبحانه وتعاىل.
ي «اإلنزال»
ويف ما يلي من املناسب أن نقدِّم حبثاً لغوياً حول مادة «نزل» وفعلَ ْ
و«التنزيل» مبا يتناسب مع املوضوع مورد البحث.
إن النزول يف األصل هو احلركة من األعلى إىل األسفل .وهذا النزول ميكن أن
يكون يف املنزلة ،ويف املكان أيضاً.
قال ابن فارس« :كلمةٌ صحيحة تدلّ على هبوط شيءٍ.)15(»...
ٍّ ،يُقال :نزل
وقال الراغب اإلصفهاني« :النزول يف األصل هو احنطاطٌ من علو
عن دابّته .ونزل يف مكان كذا :حطّ رحله فيه ،وأنزله غريه ،قال تعاىل﴿ :وَقُلْ رَبِّ
خيْرُ الْ ُمنْ ِزلِنيَ﴾ (املؤمنون .)29 :ونزل بكذا وأنزله مبعنى.
َأنْ ِز ْلنِي ُمنْ َزالً ُمبَارَكاً وَ َأنْتَ َ
وإنزال اهلل تعاىل نعمه ونقمه على اخللق ،وإعطاؤهم إيّاها ،وذلك إمّا بإنزال الشيء
نفسه ،كإنزال القرآن ،وإما بإنزال أسبابه واهلداية إليه ،كإنزال احلديد واللباس،
وحنو ذلك ،قال تعاىل:
جعَلْ لَهُ عِوَجاً﴾ (الكهف.)1 :
ب َولَمْ يَ ْ
ـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي َأنْزَلَ عَلَى َعبْدِهِ الْكِتَا َ
َق وَالْمِيزَانَ﴾ (الشورى.)17 :
ب بِالْح ِّ
ـ ﴿اهللُ الَّذِي َأنْزَلَ الْكِتَا َ
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ـ ﴿وَ َأنْ َز ْلنَا الْحَدِيدَ فِي ِه َب ْأسٌ شَدِي ٌد َو َمنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ (احلديد.)25 :
س بِالْقِسْطِ﴾ (احلديد.)25 :
ـ ﴿وَأَنْ َز ْلنَا َمعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ِليَقُومَ النَّا ُ
ـ ﴿وَ َأنْزَلَ لَكُ ْم مِنَ األَ ْنعَا ِم ثَمَا ِنيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ (الزمر.)6 :
ـ ﴿وَ َأنْ َز ْلنَا مِنَ السَّمَا ِء مَاءً طَهُوراً﴾ (الفرقان.)48 :
ت مَاءً ثَجَّاجاً﴾ (النبأ.)14 :
ـ ﴿وَ َأنْ َز ْلنَا مِنَ الْ ُمعْصِرَا ِ
ـ ﴿يَا َبنِي آَدَمَ قَدْ َأنْ َز ْلنَا عََليْكُمْ ِلبَاس ًا يُوَارِي سَوْ َآتِكُمْ﴾ (األعراف.)28 :
ـ ﴿اللهُمَّ ر ََّبنَا َأنْزِلْ عََل ْينَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ (املائدة.)114 :
ـ ﴿بِئْسَمَا اشْتَ َروْا بِهِ َأنْفُسَهُمْ َأنْ يَكْفُرُوا بِمَا َأنْزَلَ اهللُ َبغْياً َأنْ يُنَزِّلَ اهللُ مِنْ
فَضْلِهِ عَلَى مَ ْن يَشَا ُء مِنْ ِعبَادِهِ﴾ (البقرة.)90 :
ومن إنزال العذاب قوله﴿ :إِنَّا مُنْ ِزلُونَ عَلَى َأهْلِ هَذِهِ الْقَ ْريَةِ رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا
كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (العنكبوت.)16(»)34 :
قال الراغب اإلصفهاني بشأن «اإلنزال والتنزيل»« :والفرق بني اإلنزال والتنزيل...
أن التنزيل خيتصّ باملوضع الذي يشري إليه إنزاله مفرّقاً ومرّ ًة بعد أخرى ،واإلنزال عامّ
[أي أعمّ من التنزيل؛ فيشمل النزول التدرجيي والدفعي]»(.)17
وجاء يف كتاب (أقرب املوارد)« :التنزيل ـ على قولٍ ـ تدرجييّ ومرّة بعد أخرى،
واإلنزال أعمّ».
مت اعتبار الرتتيب من معاني التنزيل.
ويف (الصحاح) ّ
ت بني اإلنزال والتنزيل ،وميكن استفادة الفرق
َبيْدَ أن مجاعةً من اللغويني فرَّ َق ْ
بني هاتني الكلمتني من بعض آيات القرآن الكريم ،كما يف قوله تعاىل مثالً:
َز ْلنَاهُ َتنْزِيالً﴾ (اإلسراء .)106 :وإن
كثٍ َون َّ
﴿وَقُرْآَناً فَرَ ْقنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُ ْ
ث» قرين ٌة على أن املراد من «نزَّلناه» هو اإلنزال
ك ٍ
كلميت « َف َر ْقناه» و«على مُ ْ
التدرجيي(.)18
وعليه فإن مادة «نزل» تدلّ على مسألة هبوط شيءٍ أو معنىً من األعلى إىل
األسفل.
إن الدكتور سروش يف حبث النزول ال يقبل سوى النزول يف املعنى ،ويرى أن
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اللفظ مرتبةٌ متدنِّية من تلك املعارف اليت حصل عليها النيبّ األكرم| .والسؤال هنا:
ما هو جواب الدكتور سروش عن اآليات اليت تشري يف القرآن الكريم إىل نزول
اآليات بلغةٍ خاصة؟! وبعبارةٍ أخرى :هناك يف القرآن الكريم آياتٌ تقول :يا أيها النيبّ
لقد أنزلنا إليك هذا القرآن أو الكتاب بلغةٍ عربية؛ أي إن هناك لغةً يف البني ،واللغة ال
يكون هلا معنى إالّ حيث يكون هناك ألفاظٌ .وبعبارةٍ أخرى :حنن ال نستطيع القول
بأننا قد أنزلنا إليك هذا املعنى بلغةٍ عربية؛ ألن املعنى ال يدخل ضمن نطاق اللغة ،فهو
أم ٌر يفوق اللغة ،وإن الذي يدخل ضمن إطار اللغة هو اللفظ فقط.

3ـ التمييز بني القرآن والسنّة ــــــ
يف التعاليم الدينية لدى املسلمني يتمّ االهتمام بشكلٍ عامّ مبصدرين هامني،
وهما :القرآن الكريم ،والسنّة املطهَّرة (وهي فعل وقول وتقرير النيبّ األكرم| ،مع
إضافة املعصومني^ عند الشيعة) .إن هذا الفصل بني املصدرَ ْين يؤكِّد أن هناك فرقاً
واختالفاً بني القرآن والسنّة؛ إذ نقول يف السؤال :أليس كالم النيبّ األكرم| جزءًا
من السنّة؟ اجلواب هو :نعم .ومن ناحيةٍ أخرى فإن اهلل سبحانه وتعاىل قد وصف نبيّه
ي يُوحَى﴾ (النجم 3 :ـ  .)4وعليه فإن ما
حٌ
طقُ عَنِ الْهَوَى * ِإنْ هُوَ إِ َّال وَ ْ
بقولَ ﴿ :ومَا َي ْن ِ
جاء عنه يف جمال الدين والشريعة يف احلدّ األدنى هو جزءٌ من الوحي ،وليس هناك
فر ٌق بني نصّ القرآن والروايات.
فإذا أرَ ْدنا أن منضي قُدُماً يف ضوء هذه النظرية ،والقول بنماء الشريعة بعد
النيبّ األكرم| ،وجب اعتبار كلّ ما نقل عن رسول اهلل| جزءاً من هذا
الكالم اإلهلي .وبطبيعة احلال ليس املراد هو القول بأن هذه األحاديث والسنّة املأثورة
ال حتظى بتأييد اهلل سبحانه وتعاىل ،وأنه ليس هلا جذورٌ إهلية ،وإمنا الكالم يقع يف
املقارنة بني آيات القرآن الكريم واألحاديث النبوية .وعلى الرغم من ذلك فإن مجيع ما
صدر عن النيبّ األعظم| مشهود له ،سواء يف ذلك آيات القرآن الكريم أو الروايات
املذكورة ،وطبقاً لقوله تعاىلَ ﴿ :ال يَمَسُّهُ إِ َّال الْ ُمطَهَّرُونَ﴾ (الواقعة )79 :ال ميكن لغري
املطهَّرين أن يلمسوه .وال شَكَّ بطبيعة احلال يف وجوب احرتام كالم النيبّ
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األكرم|َ ،بيْدَ أن ما يتمّ فرضه بالنسبة إىل القرآن الكريم من باب الطهارة يقع يف
منزلةٍ أعلى.
طبقاً هلذا البيان جيب ـ على رأي الدكتور سروش ـ أن نأتي جبميع األحاديث
والروايات املأثورة عن النيبّ األكرم| أيضاً ،وبذلك نعمل على إعداد كتابٍ
شهوديّ ضخمٍ من عدّة جملداتٍ عن النيبّ األكرم! ومن ناحيةٍ أخرى كيف يروم
الدكتور سروش تفسري حبث السنّة والقرآن الكريم؟ إذ ال ميكن لنا القول :إن آيات
القرآن الكريم شهود النيبّ األعظم ،وال نبدي اهتمام ًا بالروايات املأثورة عنه|!

إشكاالن وجواب ــــــ
ورُ َبما أشكل القائلون بهذه النظرية بأن هذا النوع من الروايات إمنا هو تفصيلٌ
خل له بهذه النظرية.
وشرح لتلك اآليات ،وال دَ ْ
ويف اجلواب نقول :صحيح أن هذه الروايات تفصيلٌ لتلك اآليات؛ ولكن أيُّ عقلٍ
سليم ميكنه التصديق بأن اهلل تعاىل قد أنزل املعاني الكلِّية ،ثمّ قام النيبّ
األكرم| بعد ذلك بإنزال مستوى هذه املعاني وقدَّمها إىل الناس ،ثم يقوم بعد ذلك
بتفصيلها وتبسيطها مرّةً أخرى ليمكن فهمها بشكلٍ أفضل .إذا كان النيب
األكرم| هو الذي صاغ هذه اآليات ،وهي كالمُه ،كان يتعيَّن عليه تفصيلها
وتبسيطها منذ البداية.
كما ميكن القولُ يف اجلواب عن هذا اإلشكال القائل بأن املستوى الفكري
ومقتضيات الزمان واملكان مل يكن يسمح بذلك :رُ َبما كان هذا اإلشكال وارداً يف
املرحلة املكِّية ،وأما يف املرحلة املدنية؛ حيث كان رسول اهلل| قائداً للجميع ،ملاذا
صاغ هذه اآليات بشكلٍ عامّ ،ثم بيَّن تفصيلها يف الروايات املختلفة؟!

4ـ التصريح بوجود املُحْكَم واملتشابِه يف القرآن ــــــ
جاء يف الروايات أن آيات القرآن الكريم تنقسم ـ من ناحية ـ إىل قسمني ،وهما:
كم؛ واملتشابِه( ،)19فقد ورد يف األثر« :عن الرضا× قال :مَ ْن َر َّد متشابِه القرآن
ح َ
املُ ْ
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كماً
ح َ
كمه فقد هُدي إىل صراطٍ مستقيم ،ثمّ قال× :إن يف أخبارنا مُ ْ
ح َ
إىل مُ ْ
كمها ،وال
ح َ
كم القرآن ،ومتشابِهاً كمتشابِه القرآن ،فردّوا متشابِهها إىل مُ ْ
ح َ
كمُ ْ
كمها.)20(»...
ح َ
تتبعوا متشابِهها دون مُ ْ
كم
ح َ
ورُوي أيضاً« :عن أبي عبد اهلل× قال :مسعتُه يقول :إن القرآن فيه مُ ْ
كم.)21(»...
ح َ
ومتشابِه ،فأما املُ ْ

إثاراتٌ عميقة ــــــ
إن الروايات يف هذا الباب كثريةٌ ،وقد اكتفَ ْينا منها بالروايتني املتقدّمتني
كم واملتشابِه يف
ح َ
فقط .وعليه نقول هنا :إن تقسيم آيات القرآن الكريم إىل املُ ْ
كمات مرجعاً ومصدراً لفهم املتشابِهات ،يُثبت
ح َ
الكثري من الروايات ،واعتبار املُ ْ
ب َدوْره نزول القرآن من عند اهلل سبحانه وتعاىل يف إطار النصّ املوجود.
وتوضيحه :إن التشابه واإلحكام من صفات داللة القرآن وتابعٌ إىل أسلوب بيان
وكلمات وعبارات القرآن ،وإن هذه اخلصوصية ـ طبقاً لآلية  7من سورة آل عمران ـ
كانت موجودةً يف مرحلة النزول التدرجيي للقرآن الكريم .وعلى هذا األساس ليس
ٍّ يف أن ما أنزله اهلل تعاىل يف هذه املرحلة كان من سنخ األلفاظ
هناك من شك
والعبارات(.)22
يذهب الدكتور سروش إىل االعتقاد بأن النيبّ األكرم| قد صبّ تلك
املعاني ـ اليت أوحاها اهلل تعاىل له ـ يف قالبٍ من األلفاظ؛ لكي يسهل على الناس
البسطاء فهم تلك املعاني النازلة بشكلٍ أفضل( .)23فإذا كان النيبّ األكرم| هو
كمات ومتشابِهات؛
ح َ
الذي قام بذلك فلماذا عمد الحقاً إىل تقسيم اآليات إىلُ :م ْ
مبعنى أن النيبّ صبّ املعاني واملعارف يف بيانٍ مبسَّط ،ثم عمد ثانيةً إىل صياغة ذات
كم ًا وبعضها متشا ِبهاً!
ح َ
تلك األلفاظ فجعل بعضها مُ ْ
والسؤال الذي يَ ِر ُد هنا هو :ملاذا يعمد النيبّ ـ الذي كان مأموراً بصبّ تلك
ت إليه يف إطار لفظٍ يفهمه املخاطَب ـ إىل
التعاليم واملعارف املعنوية العالية اليت أُوحِ َي ْ
العودة جمدَّداً إىل ذات هذه األلفاظ اليت سبق له أن صاغها بهدف أن تتناسب مع فهم
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املخاطَب ،فيصبّها يف قالبٍ من األلفاظ املتشابِهة اليت ال يفهمها غري اهلل سبحانه
والراسخون يف العلم فقط؟! ومن الضروريّ بطبيعة احلال التذكري هنا بهذه النقطة
أيضاً ،وهي :إنه على القول بأن «الواو» اليت تسبق كلمة «الراسخون» يف اآلية  7من
سورة آل عمران هي «واو العطف» ال يكون حتّى الراسخون يف العلم على درايةٍ بهذا
املتشابِه ،وعليه فهل من احلكمة أن يصدر هذا األمر من النيبّ األكرم|؟!

5ـ تقابل وتضادّ بعض الروايات مع النزول املعنوي البَحْت ــــــ
إن عبارة ﴿ َوالَ َتعْجَلْ بِالْقُرْآنِ﴾ (طه )114 :تنهى عن االستعجال يف قراءة
حيُهُ﴾ يف ذات هذه اآلية هو
القرآن ،ومعنى قوله تعاىل﴿ :مِنْ َقبْلِ َأنْ يُقْضَى ِإلَيْكَ وَ ْ
النهي عن االستعجال يف قراءة الوحي قبل أن ينتهي جربائيل من قراءة هذا الوحي عليه.
وعليه يُفْ َهم من هذه اآلية أن النيبّ األكرم| عندما كان ينزل عليه الوحي كان
يستعجل قراءته قبل إمتامه ،ويف هذه اآلية ورد النهي له عن فعل ذلك .وعليه فإن هذه
اآلية مبعنى تلك اآلية األخرى اليت يقول فيها اهلل سبحانه وتعاىلَ ﴿ :ال تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ
لِ َتعْجَ َل بِهِ * إِنَّ عََل ْينَا جَ ْمعَ ُه وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَ ْأنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ (القيامة 16 :ـ .)18
ويؤيِّد هذا املعنى العبارة الالحقة؛ إذ يقول تعاىل﴿ :وَقُلْ رَبِّ زِ ْدنِي عِلْماً﴾ ،وذلك
ألن عبارتيَ « :ال َتعْجَلْ بِالْقُرْآنِ »...و«قُلْ رَبِّ زِ ْدنِي عِلْماً» ُي ْف َهم منهما أن املراد هو
االستبدال؛ أي اطلب املزيد من العلم بَ َدالً من العجل يف قراءة الوحي قبل أن يُقضى
حيه؛ وذلك ألن االستبدال مبعنى إحالل شيءٍ حملّ شيءٍ آخر ،فيعود املعنى إىل
إليك وَ ْ
أنك إذا استعجلت قراءة آيةٍ مل تنزل عليك بعد فهذا ألنك حصلت على علمٍ بها إىل حد
ٍّ
ما ،يف حني عليك أن ال تكتفي بهذا املقدار من العلم فقط ،وعليك أن تطلب من اهلل
علماً جديداً ،واسأل اهلل أن مينحك الصرب؛ كي تسمع تتمّة الوحي.
إن هذه اآلية الكرمية من مجلة األدلة اليت تؤيِّد مضمون الروايات القائلة
بالنزول الدفعي والتدرجيي للقرآن الكريم ،وقال العالمة الطباطبائي« :هذه اآلية مما
يؤيِّد ما ورد من الروايات أن للقرآن نزوالً دفعةً واحدة غري نزوله جنوماً على النيبّ|؛
فلوال علمٌ ما منه بالقرآن قبل ذلك مل يكن لعجلته بقراءة ما مل ينزل منه بعد
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معنىً»(.)24
وهناك رواي ٌة يف تفسري هذه اآلية ،أوردها صاحب تفسري نور الثقلني ،على النحو
حيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِ ْدنِي عِلْماً﴾
التالي« :وقوله﴿ :وَالَ َتعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ َقبْلِ َأنْ يُقْضَى ِإ َليْكَ وَ ْ
قال :كان رسول اهلل| إذا نزل عليه القرآن بادر بقراءته قبل متام نزول اآلية
حيُهُ﴾»(.)25
ك وَ ْ
واملعنى ،فأنزل اهللَ ﴿ :والَ َتعْجَ ْل بِالْقُرْآ ِن مِنْ َقبْلِ َأ ْن يُقْضَى إِ َليْ َ
وكما يظهر من الرواية فقد ورد التأكيد على لفظني :أحدهما :لفظ «اآلية»؛
واآلخر :لفظ «املعنى» .وقد نسب اإلمام× النزول إىل كال األمرَ ْين.
إن العبارة اليت كان يقرأها جربائيل× كان النيبّ األكرم| يكرِّرها
بعينها أيضاً ،بل كان النيبّ يف بعض األحيان يسبق جربائيل يف قراءة اآليات ،األمر
الذي يُثبت احتاد النصّ لديهما؛ يف حني أن جربائيل× مل يكن يقوم بأيّ تدخُّ ٍل أو
تصرُّف يف الوحي ،وكان يقتصر َدوْره على جمرّد الوحي ،دون زيادة أو نقيصة.
ومن ناحيةٍ أخرى فإن القراءة إمنا يكون هلا معنى حاصلٌ إذا كان هناك لفظٌ
ظ يف ذلك املقام ،كما هي وجهة نظر الدكتور
يف البني؛ فإذا مل يكن هناك لف ٌ
سروش ،ومل يكن يف البني سوى املعاني ،فما هو املراد من النهي عن العجلة يف قراءة
اآليات؟! ألن االستعجال يف القراءة إمنا تكتسب مفهومها إذا كان ما عند
جربائيل× وما كان عند النيبّ األكرم| متطابقاً .يف حني يذهب الدكتور
سروش إىل االعتقاد بأن النيبّ األكرم يف اتصاله مع السماء مل حيصل على غري
ت يف مرحلةٍ الحقة عند تواصله مع اجملتمع ،وبذلك ال
املعاني ،وأما األلفاظ فقد ظهرَ ْ
يكون ملفهوم التعجيل معنى حمصّ ٌل.

6ـ تناقض نظريّة بسط التجربة النبويّة مع روايات تعريف «الرسول» و«النيبّ» ــــــ
سوف نتعرَّض يف هذا املوضع إىل حبث عبارةٍ يف نظرية بسط التجربة النبوية،
حيث إن النطق بهذه العبارة يفتح الطريق لنصل يف نهاية املطاف إىل النزول املعنوي
حت .قال الدكتور سروش يف مقالة بسط التجربة النبوية« :من الضروري التأكيد
البَ ْ
على هذه النقطة ،وهي أن ذات التجربة الدينية ال جتعل من الشخص نبيّاً ،وأن جمرّد
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رؤية املَلَك أو ما بعد حجاب عامل الشهادة ال يُحقِّق النبوّة ...إن مفهوم النبوّة يتضمَّن
مفهوماً وعنصراً من املهمّة ليس إالّ ،وهذا ما ال يوجد يف التجارب املتعارفة عند
العرفاء .وهذه املهمة تنتهي يف اخلامتيةَ ،بيْدَ أن أصل التجربة واملكاشفة تبقى على
حاهلا»(.)26
إن هذا التعبري خيالف متاماً ما عليه التعريف املذكور يف رواياتنا عن الرسول
والنيبّ .وإليك هذه الرواية« :عن زرارة قال :سألتُ أبا جعفر× عن قول اهلل عزَّ وجلَّ:
﴿وَكَانَ رَسُوالً َن ِبيّاً﴾ (مريم ،)54 ،51 :ما الرسول؟ وما النيبّ؟ قال :النيبّ الذي يرى
يف منامه ويسمع الصوت وال يعاين املََلك ،والرسول الذى يسمع الصوت ويرى يف املنام
ويعاين املََلك»(.)27
ت هذه الرواية للنيبّ ـ يف ما يتعلَّق بالوحي ـ مزيّتني ،وهما :الرؤية يف
لقد ذكرَ ْ
ت للرسول مزيّةً ثالثة ـ باإلضافة إىل املزيتني
املنام ،ومساع الصوت ،يف حني أنها رأَ ْ
السابقتني ـ ،وهي مزية رؤية املَلَك أيضاً.
كما أن هذه الرواية تدلّ على مساع النيب األعظم| لصوت املَلَك؛ األمر الذي
يُثبت إلقاء املَلَك لأللفاظ على مسامع النيبّ األكرم ،وهذا يعين بطالن التعريف الذي
ذكره الدكتور سروش.
وكما يتّضح من العبارة السابقة فإن الدكتور سروش يرى أن االختالف بني
مقولة الوحي والنبوّة وبني الشهود واإلهلام عند العارف يكمن يف وجود اإلذن بالدعوة
ومهمّة التبليغ وعدم وجودها.
هذا يف حني أن الرواية تفرِّق حتّى بني النيبّ والرسول ،واإلمام بعدهما ،مع أن
اإلذن باملهمّة والدعوة والتبليغ ثابتةٌ هلم بتعاريف خاصّة .وعليه كيف ميكن القول
بعدم وجود الفرق بني النيبّ األكرم| والعارف؟!
إن القول بأن جمرّد التجربة الدينية ال تصنع نبوّةً ال يصحّ من هذا الباب؛ حيث
يقوم احملقِّق باعتبار كلّ نوعٍ من تعاطي اإلنسان األرضي بالعامل األعلى جتربةً دينية،
وذكر يف هذا السياق قصّة أمّ النيبّ عيسى×.
يف حني أن األمر ليس كذلك؛ مبعنى أنه ليس كلّ تعاطٍ مع العامل األعلى
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جتربةً دينية؛ فإن قوم لوطٍ كانوا يضمرون الشرّ والسوء حبق املََلكني ،على ما يقول
اهلل تعاىل يف القرآن الكريم﴿ :وَجَاءَهُ قَ ْومُهُ يُهْرَعُونَ ِإ َليْهِ َومِنْ َقبْلُ كَانُوا َيعْمَلُونَ
ضيْفِي َأ َليْسَ
السَّيِّئَاتِ قَالَ يَاقَ ْومِ هَ ُؤالَءِ َبنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اهللَ َوالَ تُخْزُونِ فِي َ
َق َوإِنَّكَ لَ َتعْلَمُ مَا نُرِيدُ﴾
ٍّ
ِمنْكُمْ رَجُلٌ َرشِيدٌ * قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا َلنَا فِي َبنَا ِتكَ مِنْ ح
(هود 78 :ـ  ،)79فهل ميكن القول :إن قوم لوط برؤيتهم املََلكني قد حصلوا على
جتربةٍ دينية؛ وذلك ألن هذين املََلكني من كائنات العامل األعلى؟!
وعليه ليس كل ارتباط بالعامل األعلى ُيعَدّ جتربةً دينية؛ وإمنا التجربة الدينية
تستدعي مفهومًا متعالياً ،وليس عدواناً على املالئكة.
كما أن السامري قد رأى املَلَك ،وأخذ قبضة من األثر الذي تركه على
الرتاب ،ونثره على الثور الذي صنعه؛ فكان له خوارٌ ،وقد قال اهلل تعاىل يف ذلك
الرسُولِ َف َنبَ ْذتُهَا
حكاية عنه﴿ :قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ َيبْصُرُوا بِهِ فَ َقبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ َأثَرِ َّ
َولَتْ لِي نَفْسِي﴾ (طه.)96 :
وَكَ َذلِكَ س َّ
وجاء يف كتب التفسري الروائي ،يف تفسري هذه اآلية﴿« :بَصُرْتُ بِمَا لَمْ َيبْصُرُوا
الرسُولِ َف َنبَ ْذتُهَا﴾ ،يعين من حتت حافر رمكة جربئيل يف
بِهِ فَ َقبَضْتُ َقبْضَةً مِنْ َأثَرِ َّ
البحر ،فنبذتها أي :أمسكتها»(.)28

قراءةٌ حتليلية يف هذه الروايات ــــــ
لقد متّ تفسري الرسول يف مجيع هذه الروايات جبربائيل× (املَلَك املقرَّب إىل اهلل
سبحانه وتعاىل) ،ومع ذلك هل تُ َعدّ رؤية السامري جلربائيل جتربةً دينية؟! وهي التجربة
اليت كان من تداعياتها وإرهاصاتها نزول اآلية  97من سورة طه؛ إذ يقول اهلل سبحانه
حيَاةِ َأنْ تَقُولَ الَ مِسَاسَ َوإِنَّ لَكَ
عن لسان النيبّ موسى×﴿ :قَالَ فَا ْذهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْ َ
مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ وَا ْنظُرْ ِإلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عََليْهِ عَاكِفاً َلنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ َل َننْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ
نَسْفاً﴾ (طه.)97 :
كما يذهب الدكتور سروش إىل القول بأن التجربة الدينية تشتمل حَ ْتماً على
عنصرٍ من املهمّة والدعوة؛ حيث يزعم أن امتالك التجربة الدينية تكون على الدوام
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مقرونةً باإلذن والدعوة بالنبوة .فإذا كان البناء على قيام صاحب التجربة باملهمة فإن
أمّ النيب عيسى× كانت ب َدوْرها مأمورةً ببعض املهامّ بعد والدة ابنها؛ ويف ذلك يقول
اهلل تعاىل﴿ :فَكُلِي وَاشْ َربِي وَقَرِّي َعيْناً فَإِمَّا تَ َريِنَّ ِمنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ
سيّاً﴾ (مريم.)26 :
لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ ا ْليَ ْومَ ِإنْ ِ
يقول الدكتور سروش« :إن أدنى مراتب التجارب الدينية هي الرؤيا الصادقة،
واملراتب العليا تتمثَّل يف األذواق واملواجيد واملكاشفات العرفانية .فاطلب اليقني بالنبوة
من خالل هذه الطُّرُق ،وليس من طريق حتويل العصا إىل حيّ ٍة تسعى ،أو شقّ القمر؛
ألن هذه الطُّرُق إذا مل تقرتن بقرائن أخرى قد تكون من أعمال السحر واألوهام»(.)29
وعليه فإن الدكتور سروش قد عمد إىل تبويبٍ خاص من قِ َبله ألنواع اإلهلام،
واعترب أن الرؤيا الصادقة من أدنى مراتب التجربة الدينية ،وأن املكاشفات العرفانية
من أعلى مراتب التجربة الدينية.
يف حني أننا نقرأ يف تعريف الرسول والنيب على ما ورد يف الروايات ما يلي« :عن
بريد ،عن أبي جعفر وأبي عبد اهلل’ ،يف قوله عزَّ وجلََّ ﴿ :ومَا أَ ْرسَ ْلنَا مِنْ َقبْلِكَ مِنْ
ٍّ [وال حمدَّث]﴾ (احلجّ ،)52 :قلتُ :جُعلت فداك ،ليست هذه قراءتنا؛ فما
َرسُولٍ َوالَ َنبِي
الرسول والنيبّ واحملدَّث؟ قال :الرسول الذي يظهر له املَلَك فيكلمه ،والنيبّ هو الذي
يرى يف منامه ،ورُ َبما اجتمعت النبوة والرسالة لواحدٍ.)30(»...
وعليه فإن النيبّ ـ كما ورد يف هذه الرواية ـ حيصل على النداء واخلطاب اإلهلي
من طريق الرؤيا ،فكيف ميكن ملثل الدكتور سروش أن جيعلها يف أدنى مراتب
الوحي ،ويذهب يف الوقت نفسه إىل وضع شطحة عارفٍ ال يوقن هو نفسُه حبجِّية
كالمه يف أعلى مراتب التجارب الدينية؟!
وهل كانت بشارة النيب إبراهيم× بالولد على كِ َبر سنِّه هي األهمّ ،أم أمره
ش ٍر؛ إذ
بذبح إمساعيل×؟ يف حني أن املَلَك والوحي قد جتلّى له يف األوىل على شكل بَ َ
يقول اهلل تعاىل﴿ :فَلَمَّا رَأَى َأيْ ِديَهُمْ الَ تَصِلُ ِإ َليْهِ نَكِ َرهُمْ وَ َأوْجَسَ ِمنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا الَ
تَخَفْ إِنَّا أُ ْرسِ ْلنَا ِإلَى قَ ْومِ لُوطٍ * وَامْرَ َأتُهُ قَائِمَ ٌة فَضَحِكَتْ َفبَشَّ ْرنَاهَا بِ ِإسْحَاقَ َومِنْ وَرَاءِ
شيْءٌ عَجِيبٌ
شيْخاً إِنَّ هَذَا لَ َ
ِإسْحَاقَ َيعْقُوبَ * قَالَتْ يَا َويْلَتَا أَ َألِدُ وَ َأنَا عَجُوزٌ وَهَذَا َبعْلِي َ
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* قَالُوا َأ َتعْجَبِنيَ مِنْ َأمْرِ اهللِ رَحْمَتُ اهللِ َوبَرَكَاتُهُ عََليْكُمْ َأهْلَ ا ْل َبيْتِ إِنَّهُ حَمِي ٌد
مَجِي ٌد﴾ (هود 70 :ـ  ،)73ويف القسم الثاني يتمّ توجيه األمر للنيبّ إبراهيم× بذبح
الس ْعيَ قَالَ يَا ُبنَيَّ إِنِّي أَرَى
ابنه إمساعيل× يف املنام؛ إذ قال اهلل تعاىل﴿ :فَلَمَّا بََلغَ َمعَهُ َّ
فِي الْ َمنَامِ أَنِّي أَ ْذبَحُكَ فَا ْنظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا َأبَتِ ا ْفعَلْ مَا تُ ْؤمَرُ سَتَجِ ُدنِي ِإنْ شَاءَ اهللُ
مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ (الصافّات.)102 :
إن ما ذكرناه من القول بأن ذبح النيبّ إمساعيل× كان أهمّ من بشارة النيبّ
إبراهيم× بوالدة النيب إسحاق× يأتي من باب أن البشارة بوالدة إسحاق كانت من
بني املكافآت اليت كافأ اهلل بها النيبّ إبراهيم× يف ذبح إمساعيل×؛ وذلك إذ
جبِنيِ * َونَا َد ْينَاهُ َأنْ يَا ِإبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّ ْؤيَا إِنَّا
يقول تعاىل﴿ :فَلَمَّا َأسْلَمَا َوتَلَّهُ لِلْ َ
سنِنيَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ ا ْلبَالَءُ الْ ُمبِنيُ * وَفَ َد ْينَاهُ بِ ِذبْحٍ َعظِيمٍ *
كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْ ِ
كنَا عََليْهِ فِي اآلخِرِينَ * سَالَ ٌم عَلَى ِإبْرَاهِيمَ * كَ َذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِنيَ * إِنَّهُ مِنْ
وَتَرَ ْ
ِعبَا ِدنَا الْمُ ْؤ ِمنِنيَ * َوبَشَّ ْرنَا ُه بِِإسْحَا َق َن ِبيّ ًا مِنَ الصَّالِحِنيَ﴾ (الصافّات 103 :ـ .)112
وعليه ،هل ميكن القول بأن التجربة الدينية احلاصلة من الرؤيا الصادقة يف
مرتبةٍ أدنى من التجربة الدينية اليت حيصل عليها اإلنسان العادي من خالل الشهود أو
االرتباط املباشر مع حامل الوحي؟! رُ َبما كانت أهمية نداء الشهود املباشر يف موضعٍ
آخر أكرب من الرؤيا الصادقة ،ولكنْ ال ميكن االدعاء بضرسٍ قاطع أن هذه أهمّ من
تلك ،بل األهمِّية تكمن يف حكم املهمّة ،ال يف نوع الوحي.
ويف احلقيقة إن الدكتور سروش؛ لكي يُثبت النزول املعنوي للقرآن الكريم،
قد افرتض أن مقام النبوّة هو ذات مقام الكشف الشهودي ـ الذي حيصل للعرفاء
أيضاً ـ ،وأن االختالف الوحيد بينهما يكمن يف اإلذن الصادر للنيبّ بالدعوة والتبليغ يف
مقام النبوّة .وقد أدّى به هذا االعتقاد إىل التوصُّل إىل هذه النتيجة ،وهي أن القرآن
الكريم قد نزل بشكلٍ معنوي؛ مبعنى أن النيبّ األكرم| يف مقام شهود عامل
املعنى قد حصل على أمورٍ أفاضها اهلل سبحانه عليه ،وبعد إبالغ املهمة عمد إىل صبّ
تلك املعاني العظيمة يف إطار األلفاظ؛ من أجل هداية البشر .واحلال أنه قد صار
واضحاً وفق الروايات أن حركة النبوة حمدَّدةٌ ومعيَّنة ،ويكون هلا تعريفٌ خاصّ ،ويف
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األساس ال ميكن مقارنتها بالشهود العرفاني واألذواق واألخبار الصوفية أبداً.

استنتاجٌ ــــــ
أشَ ْرنا سابقاً إىل أن القرآن الكريم ـ يف ضوء تصريح الروايات ـ قد نزل بلغ ٍة
خاصة ،وأن مسألة لغة القرآن إمنا تطرح نفسها إذا كان هناك لفظٌ أو ألفاظ يف
البني .ويكتسب قوام هذا الدليل قطعيّته بالنظر إىل تصريح الروايات القائل بأن هذا
النزول كان من اهلل سبحانه وتعاىل .ومن ناحيةٍ أخرى فإن مسألة التمييز بني القرآن
الكريم والسنّة النبوية املطهَّرة تُشكِّل يف حدّ ذاتها دليالً آخر على النزول اللفظي؛
وذلك ألن ما جاء يف السنّة النبويّة كان بدَوْره من عند اهلل سبحانه وتعاىل الذي علّم
النيبّ األكرم| وأحاطه معرفةً بها ،ولذلك فإن كلّ ما يصدر عن النيبّ األكرم،
من قولٍ وفعل أو تقرير ،إمنا هو صاد ٌر من منبع الفيض اإلهلي .وعليه فلو قال شخص:
إن النزول املعنوي كان من عند اهلل ،وأما اإلطار اللفظي فكان جبهودٍ من النيبّ
األكرم| ،فسوف يتوجَّه إليه هذا السؤال القائل :ما هو الدليل على التمييز بني
السنّة والقرآن واألحاديث القُ ْدسيّة؟ كما أن تقسيم الروايات آليات القرآن الكريم
كم واملتشابِه يُشكِّل ب َدوْره دليالً على هذا املدَّعى أيضاً؛ إذ ال يبدو من
ح َ
إىل املُ ْ
املنطقيّ أن يقوم النيبّ األكرم| يف البداية بصبّ تلك املعاني يف إطارٍ لفظيّ ليُصبح
كمات؛
ح َ
مفهوماً للبشر ،ثمّ يعمل يف الوقت نفسه جمدَّداً على تقسيم اآليات إىلُ :م ْ
كمات
ح َ
ومتشابِهات ،ثم حييل الناس مرّةً أخرى إىل نفسه من أجل فهم هذه املُ ْ
واملتشابِهات .وكذلك فإن تقابل الروايات يف تفسري قوله تعاىل ﴿وَالَ َتعْجَ ْل بِالْقُرْآنِ﴾ مع
حت ميثِّل ب َدوْره دليالً آخر على إثبات النزول اللفظي واملعنوي أيضاً.
النزول املعنوي البَ ْ
وعلى أيّ حال فإن نظريّة الدكتور سروش تواجه حتدِّياتٍ كثرية ،وهي يف حدّ
ٍّ إهليّ مقدَّس .كما أنه مل يدخل يف
ذاتها من مصاديق الكالم العامّ يف مورد نص
اجلزئيات اللفظية واملعنوية لآليات ،حتّى يكون قد استوفى البحث من مجيع جوانبه
وأبعاده ،وإمنا اكتفى يف بيان املسائل بنظرةٍ عامّة وكلِّية فقط.
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اللفظ البشريّ وتارخييّة األحكام يف القرآن الكريم
مطالعةٌ نقديّة آلراء شَبِسْتَري
د .أحمد جمالي
ترجمة :السيد حسن الهاشمي

مقدّمةٌ ــــــ
إن القرآن الكريم هو آخر وأكمل الكتب السماوية ،واملعجزة اخلالدة للن ّ
يب
األكرم وخامت األنبياء| ،وكانت آياته املضيئة واملقدّسة منذ نزوله وإىل اليوم
مشاعل هدايةٍ للكثري من الناس حنو التوحيد واإلميان بالدين اإلسالمي املقدّس.
وقد بدأ رفع األعالم املخالفة للقرآن ،والسعي إىل إطفاء نوره ،منذ باكورة
ظهور الدين اإلسالمي احلنيف .وحيث رأى املشركون يف مكّة املكرّمة أن آيات
القرآن حتمل القسط األكرب من التأثري على الناس يف اعتناق اإلسالم فقد عمدوا إىل
اخلدش يف هذه اآليات مبختلف األشكال؛ ومن ذلك ـ على سبيل املثال ـ أنهم كان
يصفونها يف بعض املوارد بالسحرَ ﴿ :وإِذَا تُتْلَى عََليْهِمْ َآيَا ُتنَا ب َِّينَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
ني﴾ (األحقاف ،)7 :وقالوا يف بعض األحيان :إنها إفكٌ
لِلْحَقِّ لَمَّا جَا َءهُمْ هَذَا سِحْ ٌر ُمبِ ٌ
ك مُفْتَرًى﴾ (سبأ ،)43 :وادَّعوا يف
ب وافرتا ٌء على اهلل﴿ :وَقَالُوا مَا هَذَا إِ َّال إِفْ ٌ
وكذ ٌ
أحيان أخرى أن النيب قد تعلّم هذه اآليات من شخصٍ آخرَ ﴿ :ولَقَدْ َنعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ
إِنَّمَا ُيعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ ِإ َليْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَ َربِيٌّ ُمبِنيٌ﴾ (النحل:
 ،)103وبالتالي فقد ذهبوا تارةً أخرى إىل التعريف بهذه اآليات والقرآن بوصفه من
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كالم البشر ،وأنكروا أن يكون كالم اهلل سبحانه وتعاىلِ ﴿ :إنْ هَذَا إِ ّال قَوْلُ
ا ْلبَشَرِ﴾ (املدّثر.)25 :
إن املواجهة مع القرآن والسعي إىل بناء حاجزٍ بني الناس والعمل بآياته من قِ َبل
أعداء اإلسالم أمرٌ طبيعي ،وهو أمرٌ كان وال يزال وسيبقى مستمرّاً؛ َبيْدَ أنه ومبرور
الزمن أخذ بعض األشخاص يظهرون من بني املسلمني أنفسهم ،ويعرِّفون عن أنفسهم
بوصفهم مؤمنني باإلسالم والقرآن ،ومع ذلك يطرحون نظرياتٍ وآراء ال تكون نتيجتها
خمتلفةً عن نتائج آراء أعداء اإلسالم.
لقد عمد حممد جمتهد شبسرتي ـ يف سلسلة مقاالته حتت عنوان «القراءة النبوية
للعامل» ،وأعماله الالحقة ـ إىل بيان رأيني بشأن القرآن الكريم ،وهما:
1ـ إن القرآن الكريم بألفاظه ومعانيه ليس من عند اهلل ،بل املعاني واأللفاظ
كالهما من صنع شخص النيبّ حممد|.
2ـ إن القرآن الكريم ليس كتاب دستورٍ ،وال يوجد فيه أيّ حكمٍ أبديّ ،وإن
األحكام الواردة فيه إمنا هي إلصالح جمتمع عصر النيبّ األكرم| ،وإن الكثري
من هذه األحكام ال تتناسب مع عصرنا الراهن ،وإن تطبيقها يف هذا العصر مستحيلٌ
وغري صحيح(.)1
لقد متّ تدوين هذه املقالة استلهاماً من كالم الشيخ جوادي اآلملي ،وهي تصبّ
يف إطار نقد هذين الرأيني املذكورين آنفاً .وال شَكَّ يف أن األحباث الدقيقة ونقاط
القوّة يف هذه املقالة يعود الفضل فيها إىل الشيخ األستاذ ،وإذا كان فيها من ضعفٍ أو
نقصٍ فهو من كاتب هذه السطور.

1ـ إسناد آيات القرآن إىل النيبّ األكرم| ــــــ
لقد أرسل اهلل سبحانه وتعاىل على طول التاريخ أنبياء هلداية البشر ،وأنزل إىل
بعضهم الكتب؛ ليصل الناس ،من خالل التمسُّك بتعاليمها والعمل بأحكامها ،إىل
السعادة والكمال املطلوبني.
إن اإلميان بالكتب السماوية من ضروريات دين اإلسالم ،بل مجيع الشرائع
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واألديان التوحيدية .وقد متَّت اإلشارة إىل ضرورة ذلك يف القرآن الكريم يف الكثري
من املواضع ،ومن ذلك :قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :كُلٌّ آمَنَ بِاهللِ َومَالَ ِئكَتِهِ وَكُ ُت ِبهِ
وَ ُرسُلِهِ الَ ُنفَرِّقُ َبيْنَ أَحَدٍ مِنْ ُرسُلِهِ﴾ (البقرة ،)2()285 :وورد يف بعض مواطن القرآن
الكريم أن الكفر بالكتب السماوية يُعَدّ من أسباب السقوط يف مغبّة الضالل
البعيدَ ﴿ :ومَنْ يَكْفُرْ بِاهللِ َومَالَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَ ُرسُِلهِ وَا ْليَ ْومِ اآلَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَالَ ًال
َبعِيد ًا﴾ (النساء.)136 :
لقد توصّل جمتهد شبسرتي ،من خالل استدالالته ،إىل أن القرآن ليس من عند
اهلل؛ بل هو بألفاظه ومعانيه كالم النيبّ األكرم| وأنه من صنع ذهنه .ويدّعي أن
النيبّ األكرم| نفسه مل يكن يدّعي أن القرآن ليس كالمه ،أو أنه كالم اهلل
وأنه قد نزل إليه من عند اهلل بهذه األلفاظ وهذه املعاني ،بل قام النيبّ بتعريف القرآن
بوصفه كالماً له.
ويف ما يلي سوف نناقش هذا الرأي من خالل دليلني ،واإلجابة عنهما:

أدلّةٌ وشواهد ــــــ
أـ عدم قابلية اآليات للفهم ،وعدم قابلية وجود اهلل لإلثبات ــــــ
لقد سعى جمتهد شبسرتي ـ يف ضوء بعض األحباث اجلديدة املرتبطة بفلسفة
اللغة وعلم اللسانيات واهلرمنيوطيقا ـ مراراً وتكراراً ،وبعباراتٍ منمّقة متنوّعة
ومتعدّدة ،إىل إثبات أن ألفاظ ومعاني القرآن ال ميكن أن تكون نازلةً من عند اهلل؛
ألننا إذا اعتربنا ألفاظ ومعاني القرآن من عند اهلل ،وأنهما من كالمه ،عندها لن
تكون آياته قابلةً للفهم والتفسري بالنسبة إىل الناس.
صر:
ويف ما يلي ننقل بعض عباراته( )3يف هذا الشأن ،على سبيل املثال دون احلَ ْ
ص :إنه تُ ْل َقى عليه ألفاظ ومفاهيم معيّنة بشكلٍ خاصّ عرب
1ـ لو قال شخ ٌ
واسطةٍ ،مثلَ :ملَك الوحي ،ثمّ يتلوها بدَوْره على أمساع املخاطَبني ،ويُعرِّف عن نفسه
بوصفه جمرّد مكبِّ ٍر للصوت ،ويقول :إني لستُ قائل هذه الكلمات ،يف مثل هذه
احلالة لن تكون هناك يف البني ـ كما يقول علماء علم األصول ـ «داللةٌ تصديقية»؛ ألن
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هذا الكالم لن يكون له «متكلِّمٌ» من وجهة نظر املخاطَبني ،وال تُرى أيّ إرادةٍ جدِّية ـ
يف مصطلح علم األصول ـ وراء هذه العبارات .إن هذا النوع من العبارات (اليت ال ميكن
تسميتها عبارات) ال ميكن حبثها أو تفسريها أو حتليلها ،وال ميكن قراءتها بأيّ نوعٍ
من أنواع القراءات(.)4
2ـ إن التأمُّل يف أساليب تكلُّم اإلنسان والتفاهم بني الناس يثبت أن النيبّ لو
كان يُعرِّف عن نفسه بوصفه مكبّر صوتٍ أو مكرفون ،ليس له من وظيفة سوى نقل
سلسلة من األصوات املنظومة للمخاطَبني ،بعد أن يسمعها ـ على سبيل املثال ـ يف أذنه،
أو يقرأها عليه مَلَك الوحي (على ما كان يتمّ تصويره من قِ َبل بعض املتكلِّمني من
املعتزلة مثالً) ،فإن كالمه لن يُفْ َهم من قِ َبل املخاطَبني أبداً ،ولن يكون هلذا الكالم
معنىً ومفهوم ،ومثل هذا الكالم مل يكن ميكن له أن يكون مبنىً لدعوته وحتاوره
التارخيي ،ومل يكن باإلمكان أن يكون هناك حتاورٌ أو تفاهم يف البني(.)5
3ـ يف ضوء معطيات فلسفة اللغة على مدى القرنني األخريين ميكن نسبة
القرآن (املصحف الشريف) ـ بوصفه نصّاً باللغة العربية قابالً لفهم اجلميع (األعمّ من
املؤمنني وغري املؤمنني) ـ إىل اإلنسان (النيبّ األكرم) فقط ،واعتباره كالماً بشريّاً .إن
النسبة (اإلسناد احلقيقي) املباشرة ومن دون واسطة هلذا النصّ ،مبا يتّصف به من
سب ،بل من
خصائص النصّ العربيّ ،إىل اهلل لن يقضي على فهمه من قِ َبل اجلميع فحَ ْ
شأنه أن جيعل أصل «مفهوم ّيته» مستحيالً أيضاً(.)6
4ـ من املهمّ جداً االلتفات إىل هذه النقطة األساسية ،وهي أن اللغة البشرية إمنا
تكتسب داللتها إذا متّ استعماهلا بواسطة اإلنسان يف إطارٍ تعاقديّ؛ حبيث لو متّ مساع
ذات هذه الكلمات تصدر من حيوانٍ فإنها لن تشتمل على داللةٍ .ومن ذلك :لو أن طائر
الببغاء قال« :السالم عليكم» ـ مثالً ـ فال أحد يعترب هذا الصوت املسموع كالماً ،وال
يعتربه يف الواقع سالماً؛ إذ ال ميكن تصوُّر أيّ نوعٍ من أنواع الفعل الكالمي يف هذا
املورد ،وال يرتتّب أيّ أثرٍ من قِ َبل الناس ـ الذين يرتِّبون األثر على الكالم ـ على هذا
الصوت املسموع أبداً(.)7
5ـ إن القول بأن النيبّ األكرم| قد حصل على نصّ القرآن جبميع ألفاظه
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وعباراته ومعانيه ـ أي على تلك الصورة وبذات معنى الكالم يف عامل اإلنسان ـ من اهلل
مباشرةً أو بواسطة أخرى ،ونقله بعينه إىل املخاطَبني ،وعليه يكون النيب جمرَّد ناقل
لذات كالم اهلل ،أم ٌر غري معقول .ويعود بطالن هذا القول إىل أنه يفرتض وجوداً
خارجياً ملا ال يكون قابالً للتحقُّق ،وال يكون قابالً للفهم ،إالّ يف عامل األذهان
البشرية ،كما أشَ ْرنا(.)8
6ـ هنا ينفتح باب هذا املُدَّعى اهلامّ ،وهو :حيث إن نصّ القرآن مصداقٌ للغة
سب القاعدة قابالً
اإلنسانية جيب أن يكون قد وُجد بواسطة متكلِّم يكون حبَ َ
للتجربة من قِ َبل اجلميع (اإلنسان) ،وليس مباشرةً بواسطة اهلل أو مَلَك الوحي ،الذي ال
يكون قابالً للتجربة من قِ َبل اجلميع(.)9
ت يف مقاالت «القراءة النبوية للعامل» على هذا املُدَّعى ،القائل بأن
7ـ لقد أصرَ ْر ُ
الفهم والتفسري العامّ واجلماعي (الذهين) لنصّ وكالم القرآن إمنا يتحقَّق إذا كان
ذلك النصّ والكالم ،مثل مجيع النصوص والكلمات املنطوقة األخرى ،كائن ًا
متحقّق ًا يف العامل الذهين ،واعتربناه صادراً عن اإلنسان وكالم اإلنسان .إن نصّ
القرآن من جنس اللغة البشرية ،وإن اللغة البشرية بنا ًء على جتربتنا إمنا تظهر ويكون
هلا معنىً ومفهوم يف البيئة التارخيية واالجتماعية املشرتكة والذهنية للبشر .لو افرتضنا
حدوث معجزةٍ ،وظهر نصّ مؤلّف من األلفاظ والعبارات العربية ،أو أيّ لغةٍ أخرى ،لن
يكون ذلك النصّ قابالً للفهم والتفسري بشكلٍ ذهين(.)10
ثم عمد جمتهد شبسرتي بعد ذلك إىل مواصلة جهوده من أجل نفي استناد
القرآن إىل اهلل ،فذكر دليالً آخر ،وهو عدم قابلية وجود اهلل لإلثبات؛ إذ يقول :لقد
أثبتت األحباث الفلسفية الدقيقة يف العصر الراهن أننا حنن البشر ال نستطيع أن نثبت
وجود اهلل بالدليل (على الرغم من اعتقاد املؤمنني بوجود اهلل ،وهو إميانٌ معقول).
وحيث ال نستطيع إثبات وجود اهلل بدليلٍ ال نستطيع أن ندَّعي أن اهلل قد حتدَّث يف
زمانٍ ومكانٍ معيَّن إىل إنسانٍ بعينه (حممد|) بألفاظ وعبارات نصّ القرآن (حتقق
ظاهرة الوحي) .ال ميكن اإلخبار عن اهلل ـ الذي مل يثبت وجوده ـ بهذا الشكل،
والقول بأنه قد تكلَّم(.)11
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ردٌّ ونقد ــــــ
على الرغم من أن جمتهد شبسرتي قد كرّر عدم قابلية فهم القرآن يف حالة
إسناده إىل اهلل ،ولكنه مل يتمكّن من ذكر دلي ٍل واحد معترب ومقبول على إثبات
ذلك .إنه يدّعي قائالً :حيث عمد الناس إىل إجياد اللغة من أجل تلبية احتياجاتهم يف
احلياة على مستوى العامل الذهين إذن يستحيل حتقُّق الكالم من قِ َبل شخصٍ أو
كائن غري اإلنسان ،وإذا كُتب التحقُّق ملثل هذا الكالم فإنه لن يكون قابالً للفهم
من قِ َبل الناس.
يف البداية علينا أن نعلم أن الناس مل يصنعوا اللغة اعتماداً على جمرّد قدراتهم
الذاتية ،بل إن القدرة على التكلُّم من أكرب النِّعَم اليت أنعم اهلل بها على الناس ،حيث
أهلم اإلنسان طريقة التعبري عن مكنوناتهم بواسطة الكالم؛ كما أشار القرآن
الكريم بعد بيان أصل خلق اإلنسان إىل تعليم اإلنسان كيفية استعمال اللغة والكالم
بوصفه من النِّعَم اإلهلية العظمى﴿ :خََلقَ اإلِنْسَانَ * عَلَّمَهُ ا ْل َبيَانَ﴾ (الرمحن 3 :ـ .)4
وعلى هذا األساس ،فإن أصل وبداية نشأة اللغة كان أمراً إهلياً ،وإن اللغة قد ظهرت
إىل الوجود بتعليمٍ من اهلل سبحانه وتعاىل ،وقبل أن تستند إىل اإلنسان هي مستندةٌ إىل
اهلل ،وإالّ فإنه لوال تعليم اهلل لكان اإلنسان مثل سائر احليوانات ،وملا استطاع أن
يتكلَّم مع اآلخرين.
وأما األمر الذي حيظى بغاية األهمّية فهو أن كلّ َم ْن يريد توظيف اللغة
واستعماهلا جيب أن يتوفَّر على شرطني فقط ،حبيث ال حيتاج معهما إىل أيّ شرطٍ
آخر ،سوى إيصال الكالم إىل املخاطَب:
الشرط األوّل :أن يكون الشخص عاملاً بتلك اللغة ،ويعرف العقود القائمة بني
األلفاظ واملعاني.
الشرط الثاني :أن تكون لديه إرادةٌ ،وميكنه أن يريد استعمال ألفاظٍ للداللة
على املعاني املنشودة له.
وبعد حتقُّق هذين الشرطني ال يبقى أمام الشخص سوى صياغة الكالم،
وإيصال كالمه إىل خماطَبه ،ولو بواسطةٍ ،ويف مثل هذه احلالة سوف يفهم املخاطَب
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معاني تلك األلفاظ ،وال حيتاج يف فهم تلك املعاني إىل أيّ شرطٍ آخر.
وعليه ،ليس هناك أيّ دليلٍ يثبت أن املتكلِّم جيب أن يكون إنساناً حَ ْتماً ،وأن
كالم الكائنات الشاعرة األخرى لن يكون مفهوماً للناس.
وكذلك لكي ندرك مفهوم كالم شخصٍ ال حاجة إىل أن يكون املتكلِّم
مشاركاً يف إجياد تلك اللغة ،وإالّ مل يتمكّن أيّ واحدٍ منا من فهم كالم اآلخر؛ ألن
اللغة العربية كانت موجودةً قبل والدتنا ،ومل يكن لنا أيّ مشاركةٍ يف إجيادها،
وكذلك لو أن الشخص الفارسي تعلَّم اللغة العربية جيب أن ال يكون كالمه مفهوماً
بالنسبة إىل العرب .يف حني أن كال هذين الفرضيتني باطلةٌ بداهةً ،ويف كال املوردين
يفهم املخاطَب كالم املتكلِّم بوضوحٍ.
وكذلك لكي نفهم كالم شخصٍ ال جيب بالضرورة أن يعمد املخاطَب إىل
مساع كالم املتكلِّم مباشرةً ،ومن دون واسطةٍ ،بل لو أن شخصاً ألقى رسالةً شفهية
إىل شخصٍ ،وطلب منه أن يوصلها إىل خماطَبه ،فإن املخاطَب مبجرّد وصول الكالم
إليه سوف يُدرك مفهومها ،بل ليس من الالزم للمخاطَب يف مثل هذه احلالة أن يعترب
املتكلِّم مثل ذلك الشخص الوسيط.
إن مجيع هذه املطالب من األمور الواضحة والوجدانية ،وال ميكن ألحدٍ أن
ينكرها دون االعتماد على أيّ دليلٍ أو برهانٍ.
وبالنظر إىل ما تقدَّم ،ميكن هلل سبحانه وتعاىل أن يكون هو قائل كالمه
للناس ،وأن يكون كالمه مفهوماً من قِ َبل الناس بوضوحٍ؛ ألن اهلل تعاىل مدركٌ جلميع
األلفاظ واللغات ومعانيها؛ ألنه عامل بكلّ شيء ،وإن علمه يشمل مجيع األشياء﴿ :إِنَّ
شيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (األنفال ،)12()75 :كما أن اهلل حبيث ال يريد شيئاً إالّ ويتحقَّق
اهللَ بِكُلِّ َ
شيْئ ًا َأنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ َفيَكُونُ﴾ (يس .)82 :وعلى هذا
فوراً﴿ :إِنَّمَا َأمْرُهُ إِذَا أَرَادَ َ
األساس فإن اهلل تعاىل قد أوجد كلّ كالم يريده ،وإنه يوصل كالمه إىل خماطَبيه
مباشرةً أو بواسطةٍ ،وسوف يشتمل هذا الكالم على مفهو ٍم بالنسبة إىل خماطَبيه .ومن
البديهيّ أن اهلل سبحانه وتعاىل ال حيتاج يف تكلُّمه إىل فمٍ وحنجرة؛ إذ بإمكانه أن
يوجد كالمه ويوصله إىل خماطَبيه بصُوَرٍ أخرى أيضاً.
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إن االلتفات والتدبّر يف القدرة اإلهلية املطلقة يكشف ب َدوْره عن خطأ وعدم
صوابية ما يدَّعيه جمتهد شبسرتي؛ ألن القدرة على التفهيم والتفاهم املودعة لدى
اإلنسان من طريق احلوار هي قطعاً نعمةٌ إهلية أنعم بها اهلل على اإلنسان ،وعليه كيف
ميكن القول بأن الذي أعطى اإلنسان القدرة على الفهم يعجز عن االرتباط والتواصل
مع اإلنسان ،وإيصال مراده إليه من طريق الكالم؟!(.)13
قد يُقال :كيف ميكن ملخاطَب النيبّ األكرم| أن يعلم أن اهلل سبحانه
وتعاىل قد تكلَّم مع النيبّ| حقاً ،وأن النيبّ األكرم كان صادق ًا يف مدّعاه؛ إذ إنهم
مل يشهدوا حتاور اهلل مع النيبّ األكرم ،ومل يسمعوا كالم اهلل؟!
ونقول :لقد أجاب األنبياء أنفسهم والكتب السماوية عن هذا السؤال ،وقد
ذكر علماء اإلسالم على مدى القرون املتعاقبة املاضية هذا اجلواب بدَوْرهم ،وهو أن
األنبياء^ كانوا جيرتحون املعاجز ،بإقدارٍ من اهلل تعاىل؛ من أجل إثبات صدق
مدَّعياتهم ،وهي أمورٌ كان يعجز الناس العاديون عن اإلتيان مبثلها .وإن هذه املعاجز
هي الدليل على صدق نبوءاتهم وسائر كلماتهم .وقد كان خلامت األنبياء| بدَوْره
الكثري من املعجزات ،وعلى رأسها القرآن الكريم نفسه.
وأما بشأن اال ّدعاء األخري جملتهد شبسرتي ،القائل بأن وجود اهلل غري قابل
لإلثبات بدليلٍ ،فيجب القول يف اجلواب عنه :أ ّو ًال :إنه ال حاجة إىل إثبات اهلل بالدليل؛
إذ يكفي أن يكون خماطَب النيبّ األكرم| مؤمناً بوجود اهلل إلثبات تكلُّمه.
وثانياً :إن وجود اهلل قاب ٌل لإلثبات بالكثري من األدلّة .وقد أثبت املتكلِّمون واحلكماء
املسلمون وغريهم يف كتبهم وجود اهلل باألدلّة والرباهني ،وأجابوا عن اإلشكاالت
والشبهات يف هذا الشأن .وميكن اإلشارة ،على سبيل املثال ،إىل كتاب (شرح
براهني إثبات وجود اهلل)( )14ملؤلِّفه :الشيخ جوادي اآلملي .فإذا كان هناك مَ ْن ال ميتلك
القدرة على استيعاب وفهم هذه الرباهني ،أو كان ال يريد التسليم بها؛ لغاياتٍ أخرى،
فإن هذا ال يُشكِّل دليالً على عدم صوابيّتها.

ب ـ مفاد النصّ القرآني ــــــ
يقول جمتهد شبسرتي :يتّضح من نصّ القرآن الكريم أن مضمون هذا الكتاب
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عبارةٌ عن كالم النيبّ األكرم| ،وليس كالم اهلل؛ وإن النيبّ نفسه كان يعترب
القرآن الكريم كالماً له.
وإليك يف ما يلي بعض كلمات جمتهد شبسرتي يف هذا الشأن:
1ـ يتّضح من قراءة نصّ القرآن بوصفه شاهداً تارخيياً أن مدّعى ذلك اإلنسان ـ
الذي يتمّ احلديث يف هذا النصّ عن نبوّته ـ هو أن الكالم الذي يلقيه على شكل آيات
يتلوها على الناس ،ويدعوهم إىل قبول دعوته ،وإنْ كان كالمه ،ولكنْ له منشأٌ
إهليّ .إن هذا النيبّ مل يكن يقول :إن هذا النصّ ليس كالمي ....إن كل مَ ْن يقرأ
القرآن بوصفه نصّاً تارخيياً يُدرك بوضوحٍ أنه كان هناك حوارٌ جادّ بني النيبّ األكرب
وبني قومه ،وكان هذا احلوار قابالً للفهم من قِ َبل الطرفني مبختلف األساليب .كان
النيبّ على مدى ثالثة وعشرين سنة يؤكِّد على ادّعائه النبوّة يف أوضاع خمتلفة،
ويكرِّ ر دعوته إىل اإلميان باهلل الواحد (التوحيد) على الناس يف احلجاز ـ األعمّ من
املشركني واليهود والنصارى وغريهم ـ ،وحيتجّ عليهم من خالل آيات القرآن الكريم
بأشكال متنوّعة ،وكان يواصل هذا النوع من األنشطة بعَ ْز ٍم راسخ وجُ ْه ٍد ال يلني .لقد
مت يف هذه اآليات واالحتجاجات استعمال وتوظيف خمتلف أنواع وأساليب الدعوة ،من
االهتمام بأحداث الطبيعة والتاريخ ،وبيان مصائر األمم واألنبياء السابقني ،وبيان
مصري اإلنسان ،إىل بيان أنواع احلِكَم والسلوكيات األخالقية اخلاصّة ،وأنواع
اإلنذار والبشارة ،وذكر األمثال والصُّوَر والتشبيهات املتنوّعة ،وما إىل ذلك .ومن
ت يف الواقعية العينية
خالل اعتناق الناس هلذه الدعوة ،والعمل بأوامرها ونواهيها ،حدثَ ْ
واخلارجية للحياة الفردية واالجتماعية لسكّان احلجاز الكثري من التحوُّالت (إىل
احلدّ الذي أدّى هذا التيار إىل ظهور حضارةٍ وثقافة) .بالنظر إىل هذه احلقائق
التارخيية يطرح هذا التساؤل نفسه :هل ميكن تصوُّر أن مجيع هذه احلقائق كانت
تنشأ من كالمٍ يتلوه إنسا ٌن ،ولكنه مل يكن يعترب ما يتلوه كالماً له ،وال ينسب
ألفاظ ومعاني تلك الكلمات إىل نفسه؟ وبعبارةٍ أخرى :جيب أن نتساءل ونقول :هل
ميكن هلذا الكالم (إذا صحّ أن نسمِّيه كالماً ،وهو ما ال ميكن أن يصحّ) يف
األساس أن يتمّ فهمه من قِ َبل املخاطَبني ،ليكون هناك موافقٌ وخمالفٌ له أو مؤمنٌ
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وكاف ٌر به ،ناهيك عن أن يكون منشأً للكثري من اجلهود والتحوُّالت الثقافية
واالجتماعية العظيمة واحلضارة والثقافة؟! إن التأمّل يف أساليب كالم اإلنسان
والتفاهم بني الناس يثبت أن النيبّ األكرم| لو كان يعترب نفسه مكبّر صوتٍ أو
قناةً صوتيةً مل يكن لكالمه أن يُفْ َهم من قِ َبل املخاطَبني أصالً ،ومل يكن لينطوي
على معنى ومفهومٍ بالنسبة إليهم ،ومل يكن مبقدور هذا الكالم أن يكون مبنى
لدعوته واحلوار التارخيي املنبثق عنه ،ومل يكن باإلمكان إجياد حوا ٍر وتفاهم
أصالً ....لقد متّ التصريح بهذه املسألة يف موارد متعدِّدة من القرآن الكريم على أنه بـ
«لسانٍ عربيّ مبني» أو «بلسان قومه» ،فهل ميكن القبول بأن النيبّ األكرم| كان
يريد من الناس أن يؤمنوا تعبُّداً باعتبار عربية ما ال يرَ ْونه عربياً ،وأن يفهموا تعبُّداً ما
ال يستطيعون فهمه؟! وهل ميكن القبول بأن دعوته كانت على هذا احلجم من عدم
املعقولية؟! وهل ميكن جتاهل التعبريات املتعدِّدة األخرى الواردة يف نصّ القرآن
الكريم ،واليت تعرِّف آياته بوصفها مفهومةً وقابلةً للوصول والتعقُّل والتدبُّر بالنسبة
ال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْ َآنَ﴾
إىل املخاطَبني؟! ورد التعبري يف القرآن الكريم جبملة﴿ :أَفَ َ
(النساء ،)15()82 :وقد ورد وصف القرآن يف القرآن الكريم بصفات وخصائص من
قبيل :الشفاء ،واهلداية ،والبصرية ،واملوعظة ،والربهان ،والبيّنة ،واآلية الواضحة،
ٍّ يقوم يف أصل
وما إىل ذلك .فكيف ميكن بيان هذه األوصاف واخلصائص لنص
داللته على التعبُّد؟ وهل كانت اجلهود الواسعة املبذولة بعد رحيل النيبّ األكرم|
من أجل فهم وتفسري القرآن ،من قِ َبل علماء اإلسالم (ألنهم كانوا يعتربونه قابالً للفهم
والنقاش والتفسري) ،كلها َل ْغوًا وباطالً؟! وهل حنن حيث نعمل اآلن على حبث وفهم
وتفسري القرآن نقوم بعملٍ َل ْغ ٍو وباطلٍ؟! وباإلضافة إىل ذلك كلّه ،فقد ورد التحدّي يف
القرآن بأن يأتي اآلخرون مبثل هذه اآليات السماوية ،فلو كان النيبّ األكرم| قناةً
صوتيةً لنقل هذه الكلمات ،حيث يكون فهمه جمرَّد مسألة تعبُّدية وإميانية ،كيف
كان ميكن أن يكون هناك معنىً ملثل هذا التحدّي؟
والشاهد التارخيي ـ القرآني اآلخر أنه ورد وصف النيبّ األكرم| يف القرآن
بأوصاف من قبيل :الداعي إىل اهلل ببصريةٍ ،واملبشِّر باحلياة األخروية والرمحة اإلهلية،
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واحملذِّ ر من العذاب اإلهلي (املنذر) ،واهلادي إىل الصراط املستقيم ،والذي يعلِّم
الكتاب واحلكمة ،واحلكم بني الناس يف اختالفاتهم ،والذي يضع عنهم األغالل
والقيود اليت ترسف بها أرواحهم ،واملمهِّد لسبيل القيام بالقسط ،وما إىل ذلك،
فكيف ميكن نسبة كلّ هذه الصفات إىل شخصٍ مل يكن سوى قناةٍ لنقل
األصوات ،واليت ترصد له كلّ هذه األدوار املصريية يف حياة الناس؟! أال يأتي وصف
النيبّ األكرم| بكلّ هذه الصفات ،وإعطائه كلّ هذه األدوار ،يف الدرجة األوىل
بسبب تالوته للقرآن على الناس ،وإدخال معانيه ومفاهيمه وآرائه اليت يشتمل عليها
إىل احلياة الفردية واالجتماعية لتلك األمّة؟! فلو مل يكن القرآن كالم النيبّ ،ومل
تكن للنيبّ من مهمّ ٍة سوى الوساطة يف نقل سلسلةٍ من العبارات إليهم ،كيف أمكن
نسبة كلّ هذه األدوار املصريية واحلامسة إىل النيبّ|؟!
يُضاف إىل ذلك أنه جاء يف الكثري من آيات القرآن الكريم أن النيب األكرم
مبعوثٌ .والبعث من االنبعاث .إن النيبّ األكرم| بشهادة القرآن التارخيية ،وشهادة
تاريخ حياته على مدى ثالث وعشرين سنة من عمر بعثته ورسالته ،كان مبعوث ًا ورسوالً
واسع احلركة والنشاط بكلّ وجوده ،وكان ساعياً ال يعرف الكََلل واملََلل ،ويتمتع
بإرادةٍ ال تلني ،وطاقةٍ زاخرة ال تنضب .وإن نبوّته عني بعثته وانبعاثه .فإذا كان مدَّعاه
يف هذا الباب ال يعدو أن يكون جمرَّد قناةٍ لنقل األصوات فإن هذا األمر ال يتناسب مع
االنبعاث أبداً .فاملذياع ومكبِّر الصوت ال يُ َعدّ انبعاثاً.
الشاهد التارخيي اآلخر من القرآن هو أن املخالفني للنيبّ األكرم| وأعداءه
قد وصفوه بالساحر ،والشاعر ،والكاهن ،وما إىل ذلك .إن هذه الصفات كانت
تنسب إليه أثناء قراءته للقرآن على املخاطَبني؛ حيث يأسرهم أسلوبه ويتأثَّرون به،
ويؤدّي بهم إىل اعتناق دعوته وإميانهم به .إن وصفهم النيبّ بالساحر والشاعر والكاهن
يأتي من باب أن أمثال هؤالء األشخاص يؤثِّرون بأفعاهلم وسلوكيّاتهم على اآلخرين،
وقد كان النيبّ ب َدوْره يؤثِّر على اآلخرين أيضاً .وعليه ،لو كانت قراءة القرآن تعين
جمرّد نقل األصوات املسموعة إىل املخاطَبني مل يكن من املفهوم أو املقبول وصف
النيبّ بأنه واحدٌ من هؤالء األشخاص (من أمثال :الساحر أو الكاهن أو الشاعر)؛ ألن
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هؤالء إمنا كانوا يتّصفون بهذه الصفات بسبب األفعال اليت تصدر عنهم وتُنسب
إليهم ،مهما قال هؤالء بأنهم يرتبطون بقوىً غيبية .لو مل تكن قراءة القرآن كالم
النيبّ ،ولو مل يكن الكالم املؤثِّر يف املخاطَبني كالمه وسلوكه ،ملا صحّ القول له:
«أنت كاه ٌن ،أو ساحرٌ ،أو شاع ٌر».
لو تتبَّعنا هذه املوارد يف القرآن الكريم على ذات هذه الوترية والسياق ،وعمدنا
إىل توسيع دائرة فهرسة الشواهد املوجودة فيه ،فسوف حنصل على الكثري من النقاط
البديعة .إن مجيع هذه الشواهد تثبت أن النيبّ األكرم| مل يكن يذهب إىل هذا
االدّعاء القائل بأن آيات القرآن الكريم على ما هي موجودةٌ حالياً يف املصحف
ت إليه بلفظها ومعناها من قِ َبل اهلل سبحانه وتعاىل ،وأنه كان يقوم
الشريف قد وصلَ ْ
مبجرّد نقلها إىل الناس وقراءتها عليهم .بل كانت األلفاظ واملعاني كالهما من
عنده(.)16
2ـ ال منتلك دليالً تارخيياً معترباً يف صلب الدين حبيث يثبت بشكلٍ موثوق أن
النيبّ األكرم| ـ الذي يُنسب إليه نصّ القرآن ـ كان ينفي أن يكون النصّ
سب ،بل هناك يف
والكالم القرآني منسوباً إليه .إن هذا الدليل ليس معدوماً فحَ ْ
القرآن شواهد بارزة تثبت أن النيبّ وخماطَبيه كانوا يعتربون الكالم القرآني كالماً
للنيبّ حممد| ،غاية ما هنالك أن النيبّ كان يقول :إني أقول هذه الكلمات بإمدادٍ
من اهلل ،يف حني أن املنكرين لنبوّته كانوا يقولون :إن هذه الكلمات ما هي إالّ نتاج
ت أو أوها ٌم بشرية(.)17
أو اقتباسا ٌ
إن شبسرتي ال يكتفي بنسبة هذه املسألة ـ القائلة بأن القرآن الكريم كالم
سرين األوائل فقط ،بل نسبه إىل بعض
النيب| ـ إىل خماطَيب النيبّ األكرم| واملف ِّ
املفسِّرين املعاصرين أيضاً ،وذلك على أساس فهمٍ خاطئ وادّعاءٍ عجيب ،حيث قال :إن
هذا هو رأي العالّمة الطباطبائي& أيضاً ،وقال بعد نقل كالم العالّمة :كما نرى
فإن العالّمة الطباطبائي يُصرِّح بأن القرآن املوجود بني أيدينا كالمٌ بشريّ ،وقائله هو
النيبّ ،وإنْ كان منشؤه التعليمي هو اهلل(.)18
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مطالعاتٌ حتقيقيّة ــــــ
لو قرأ شخصٌ آيات القرآن وتدبَّر فيها ،سوف يدرك احلجم الكبري من اآليات
القرآنيّة اليت تدلّ بوضوحٍ على أن ألفاظ القرآن الكريم ،مثل معانيه ،بأمجعها قد
نزلت من عند اهلل ،وأن النيبّ األكرم| كان واسطةً يف إيصاهلا إىل الناس ،وأنه
ف إليها شيئاً من عنده .وإن عدد هذه اآليات من الكثرة ،وداللتها من الوضوح،
مل يُضِ ْ
ي جمالٍ الحتمال اخلالف أبداً.
حبيث ال يبقي معها أ ّ
هناك آياتٌ متعدّدة تقول :إن اهلل سبحانه وتعاىل قد أنزل الكتاب على النيبّ
األكرم| ،ومن ذلك :قوله تعاىل﴿ :كِتَابٌ َأنْ َز ْلنَاهُ ِإ َليْكَ ُمبَارَكٌ ِليَدَّبَّرُوا َآيَاتِهِ
َو ِليَتَذَكَّرَ أُولُو األَ ْلبَابِ﴾ (ص .)19()29 :يقول جمتهد شبسرتي :إن الكتاب يف هذا
النوع من املوارد ال يعين القرآن الكريم ،وإن معنى نزول الكتاب على النيبّ
األكرم| يف القرآن يعين االنكشاف املستمرّ لـ «العامل الوحياني» بالنسبة إىل النيبّ
األكرم ،حيث خاض يف ذلك العامل جتربة اعتبار مجيع الكائنات بوصفها كلمات
اهلل الالمتناهية (آيات اهلل) ،وكان الوجود ماثالً أمام عينه الباطنية على شكل
كتابٍ مفتوح ،وإنه كان يقرأ هذا الكتاب .وإن كلمة «الكتاب» وعبارة «إنزال
الكتاب» يف القرآن ال حتمل أيّ إشارةٍ إىل هذا املصحف الشريف املوجود بني أيدينا
واجملموع بني الدفتني بعد نزول مجيع آياته ،ويُسمَّى بـ «القرآن»(.)20
َبيْدَ أن هذا الكالم غري صحيحٍ؛ إذ ورد التصريح يف بعض اآليات بأن الكتاب
الذي نزل من قِ َبل اهلل سبحانه وتعاىل على قلب النيبّ قد نزل بلغةٍ عربية﴿ :تَنْزِيلٌ مِنَ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * كِتَابٌ فُصِّلَتْ َآيَاتُهُ قُرْآَن ًا عَ َر ِبيّ ًا لِقَ ْومٍ َيعْلَمُونَ﴾ (فصّلت 2 :ـ  .)3ومن
الواضح أن كتاب القرآن العربيّ هو وصفٌ هلذا املصحف الشريف املوجود يف متناول
أيدي الناس ،وليس كائنات الوجود .كما ورد التصريح يف آياتٍ أخرى بأن اهلل
سبحانه وتعاىل قد أنزل القرآن بلسانٍ عربيّ مبني ،كما يف قوله تعاىل﴿ :وَكَذَلِكَ
َأنْ َز ْلنَاهُ قُرْآَن ًا عَ َر ِبيّ ًا وَصَرَّ ْفنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ َلعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْر ًا﴾ (طه:
 ،)113بل قال أيضاً بأننا لو أنزلنا القرآن بلغةٍ أعجمية ملا سلم هذا القرآن من
جعَ ْلنَاهُ قُرْآَن ًا أَعْجَ ِميّ ًا لَقَالُوا لَ ْوالَ فُصِّلَتْ َآيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ
إشكال املشركنيَ ﴿ :ولَوْ َ
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وَعَ َربِيٌّ﴾ (فصّلت ،)44 :ويف سورة يوسف× ،بعد بيان قوله تعاىل﴿ :تِلْكَ َآيَا ُ
ت
الْكِتَابِ الْمُبِنيِ * إِنَّا َأنْ َز ْلنَاهُ قُرْآَن ًا عَ َر ِبيّ ًا َلعَلَّكُمْ َتعْقِلُونَ﴾ (يوسف 1 :ـ  ،)2أضاف
ح ْينَا ِإ َليْكَ هَذَا الْقُرْ َآنَ﴾ (يوسف.)3 :
ص بِمَا أَوْ َ
ص ِ
قائالً﴿ :نَحْ ُن نَقُصُّ عََليْكَ أَحْسَنَ الْقَ َ
إن كلمة «هذا» يف هذه اآلية ونظائرها شبيهةٌ بهذه الكلمة الواردة يف حديث
الغدير؛ إذ رُوي عن النيبّ األكرم| أنه قالَ « :م ْن كنت مواله فهذا عليٌّ مواله» .إن
عبارة «هذا عليّ» إمنا تأتي لكي يفهم املخاطَب أن مراد النيبّ هو اإلمام عليّ×،
الواقف أمامهم ويرَ ْونه بأعينهم؛ كي ال يبقى عندهم أيّ جمال للشكّ والشبهة ،فيقول
أحدهم :إن النيبّ األكرم كان يريد بذلك شخصاً آخر غري اإلمام عليّ× .إن
استعمال اسم اإلشارة «هذا» يف هذه اآلية واآليات األخرى( )21إمنا كان لبيان هذه
املسألة ،وهي أن هذا القرآن املوجود بني أيدي الناس ،والذي يشتمل على األلفاظ
العربية ،قد نزل من عند اهلل سبحانه وتعاىل؛ كي ال يشكّ أحدٌ يف نزول القرآن من
عند اهلل عزَّ وجلَّ.
وال خيفى بطبيعة احلال أن ال ُبعْد األصلي واملقام احلقيقي للقرآن الكريم هو
الوجود اجملرّد الذي نزل على شكل ألفاظ عربية ،وليس غري ذلك ،وهو ذات احلقيقة
اجملرّدة اليت حتوّلت بعد التجلّي والنزول على شكل قرآن يف متناول أيدي الناس
وبألفاظ عربية .وهو ما يظهر بوضوحٍ من خالل الكثري من اآليات ،كما يف قوله
جعَ ْلنَاهُ قُرْآَن ًا عَ َر ِبيّ ًا َلعَلَّكُمْ َتعْقِلُونَ * َوإِنَّهُ فِي أُمِّ
تعاىلَ ﴿ :والْكِتَابِ الْمُبِنيِ * إِنَّا َ
الْكِتَابِ لَ َد ْينَا َلعَلِيٌّ حَكِي ٌم﴾ (الزخرف 2 :ـ  .)4ويف احلقيقة إن القرآن الكريم
مرسا ٌة مدالة ،وليس حبالً مُلْقى؛ ولذلك ميكن لإلنسان أن يتمسَّك بهذه املرساة،
ويصعد بها إىل العامل األعلى؛ ليقرتب بذلك من حقيقة القرآنَ .بيْدَ أننا يف هذه املقالة
لسنا بوارد البحث بشأن احلقيقة اجملرّدة للقرآن الكريم ،وإمنا حنن نبحث يف مقام
تنزُّل القرآن باللغة العربية.
إن جمتهد شبسرتي ،بعد بيان تفسريه اخلاصّ لـ «الكتاب» و«إنزال الكتاب»،
حتدّث يف معرض اجلواب عن السؤال القائل :على مَ ْن نزل الكتاب؟ قائالً :إن الكتاب
قد نزل على النيبّ األكرم ،ومل ينزل على خماطَبيه(َ .)22بيْدَ أن الذي نزل يف ضوء آيات
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القرآن بال واسطةٍ على النيبّ األكرم| قد نزل على الناس بالواسطة أيضاً ،قال
تعاىل﴿ :وَ َأنْزَ ْلنَا ِإ َليْكَ الذِّكْرَ لِ ُتبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ ِإ َليْهِمْ﴾ (النحل .)44 :وهذا يثبت أن
املراد من الشيء الذي نزل على النيبّ األكرم| هو هذه األلفاظ املشتملة على
املعاني ،واليت نزلت إىل الناس أيضاً.
ومن اجلدير بالذكر أن جمتهد شبسرتي؛ لكي يعمل على مواءمة رؤيته مع
آيات القرآن الكريم ،عمد مضطرّاً إىل تغيري معاني وألفاظ وعبارات القرآن الكريم،
وقام بتفسريها على خالف النصّ الصريح للقرآن الكريم ،فسقط يف مغبّة التحريف
املعنوي والتفسري بالرأي .فإنه كما فسَّر كلماتٍ من قبيل« :الكتاب» و«اإلنزال»
و«اآليات» بشكلٍ خاطئ ،كذلك فسَّر كلمة «الوحي» بشكلٍ خمالف لداللة آيات
القرآن ،ومبا ينسجم مع رؤيته ،واعتربها منشأً للقرآن فقط ،وليس ذات القرآن .وقال
يف ذلك:
1ـ عندما قبل النيبّ بأن الكالم كالمه فقد قبل بأن املعاني واأللفاظ منسوبةٌ
إليه أيضاً ،وأنه متكلِّمٌ ومتصف بصفة التكلُّمَ .بيْدَ أن دعواه مل تكن بأنه هو الذي
اتَّخذ قراراً بالتكلُّم بنفسه .بل كانت جتربته تقوم على أنه قد متّ اجتباؤه واصطفاؤه
من قِ َبل اهلل سبحانه وتعاىل ،وأنه قد بُعث إىل الناس ،وأنه كان حيصل على إمداد
غييبّ عبَّر عنه بـ «الوحي» ،وأنه قد متكَّن من هذا التكلُّم بفضل ذلك اإلمداد،
مبعنى التكلُّم بعباراتٍ ذات معنى ومفهوم(.)23
2ـ لقد قامت دعوى النيبّ على أنه إنسا ٌن خاصّ ،وأن اهلل قد اجتباه بناءً على
جتربته ،وبعثه وجعله قادراً من طريق الوحي على التكلُّم بهذه الكلمات (تالوة
القرآن) .يتّضح من جمموع آيات القرآن أن النيبّ كان يدّعي أن ما كان يتلوه إمنا هو
حصيلة الوحي؛ مبعنى أنه أصبح قادراً على مثل هذا الكالم بتأثريٍ من الوحي(.)24
3ـ وبطبيعة احلال ،حيث يكون نبيّاً فإنه حيمل ادّعاءً كبرياً ،وهو أنه يؤدّي
ي اخلاص ،والذي يُسمِّيه بـ «الوحي».
مجيع تلك الكلمات واآليات يف ضوء اإلمداد اإلهل ّ
إنه يقول :لوال الوحي ملا كان قادراً على التكلُّم بكال ٍم من سنخ القرآن ،ومل يكن
مبقدوره أن خيوض تلك التجارب اليت انعكست يف هذا النصّ ،وإنه يبيِّنها كما
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جاءت يف القرآن(.)25
َبيْدَ أنه يبدو من اآلية  3من سورة يوسف بوضوحٍ أن هذا القرآن واملصحف
املوجود حالياً بني أيدي الناس هو الذي أوحي إىل النيبّ األكرم| ،وقد ورد يف آيات
حياً ،كما يف قوله تعاىل﴿ :وَأُوحِيَ
أخرى صراحةً اعتبار ذات هذه اآليات القرآنية وَ ْ
ح ْينَا
ِإلَيَّ هَذَا الْقُرْ َآنُ ألُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ (األنعام ،)19 :وقوله تعاىل﴿ :وَكَذَلِكَ أَوْ َ
ِإ َليْكَ قُرْآَن ًا عَ َر ِبيّ ًا لِ ُتنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى َومَنْ حَ ْولَهَا﴾ (الشورى ،)7 :بل وقد ورد يف بعض
اآليات بيان أن أحد أهداف إرسال النيبّ األكرم| هو أن يتلو على الناس ما أُنزل
إليه ،ومن ذلك قوله تعاىل﴿ :كَ َذلِكَ أَ ْرسَ ْلنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ َقبْلِهَا ُأمَمٌ لِتَتْلُوَ
ح ْينَا ِإ َليْكَ﴾ (الرعد .)30 :ومن الواضح أن الوحي الذي كان باللغة
عََليْهِمُ الَّذِي َأوْ َ
العربية ،وميكن للناس قراءته ،هو هذه اآليات املوجودة يف القرآن الكريم ،وليس
اإلمداد اإلهليّ الذي يكون منشأ هلا.
ومن بني اآليات األخرى اليت تدلّ على أن القرآن الكريم كالم اهلل سبحانه
وتعاىل ،وليس كالم النيبّ األكرم| ،هي اآليات اليت يتحدَّث فيها اهلل عزَّ وجلَّ
إىل الناس مباشرةً ،ويعتربهم عباده ،ومن ذلك :قوله تعاىل﴿ :يَا ِعبَادِيَ الَّذِينَ َآ َمنُوا إِنَّ
سعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾ (العنكبوت .)56 :ومن الواضح أن الناس عباد اهلل،
أَرْضِي وَا ِ
وليسوا عباداً للنيبّ األكرم| .ومثل هذه اآليات ال ميكن أن تكون كالم النيبّ،
وإمنا هي كلماتُ اهلل سبحانه وتعاىل.
وكذلك يف الكثري من اآليات األخرى ورد استعمال اهلل سبحانه وتعاىل ضمري
املتكلِّم لبيان أفعاله .ومن ذلك ـ على سبيل املثال ـ :قوله تعاىل﴿ :نَحْنُ خَلَ ْقنَاكُمْ فَلَوْالَ
تُصَدِّقُونَ﴾ (الواقعة ،)57 :وقوله تعاىل﴿ :لَقَدْ أَ ْرسَ ْلنَا ُرسَُلنَا بِا ْلب َِّينَاتِ وَ َأنْ َز ْلنَا َمعَهُمُ
الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾ (احلديد .)25 :إن هذه اآليات ـ وهي كثريةٌ جدّاً ـ تدلّ بوضوحٍ
على أن قائلها هو اهلل سبحانه وتعاىل ،وليس النيبّ األكرم؛ ألن هذه األفعال ال تقبل
االستناد إىل النيبّ|.
ومن اآليات األخرى اليت تدلّ على أن هذا القرآن هو كالم اهلل تعاىل اآلياتُ
اليت تعرِّف جربائيل× بالواسطة إليصال آيات القرآن الكريم إىل النيبّ األكرم|،
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ك بِإِ ْذنِ اهللِ مُصَدِّق ًا
جبْرِيلَ فَإِنَّ ُه نَزَّلَهُ عَلَى قَ ْلبِ َ
كما يف قوله تعاىل﴿ :قُ ْل مَنْ كَانَ عَ ُدوّ ًا لِ ِ
لِمَا َبيْنَ يَ َديْهِ َوهُدًى َوبُشْرَى لِلْمُ ْؤ ِمنِنيَ﴾ (البقرة ،)97 :وقوله﴿ :نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ األَمِنيُ *
ِي ُمبِنيٍ﴾ (الشعراء 193 :ـ .)195
ٍّ
عَلَى قَ ْلبِكَ لِتَكُو َن مِنَ الْ ُمنْذِرِي َن * بِلِسَانٍ عَ َرب
وقال العالّمة الطباطبائي& يف تفسري هذه اآليات :إن الضمري يف «به» يعود إىل
القرآن املؤلَّف من ألفاظ ذات معانٍ حقّة؛ إذ صرَّح بأن ألفاظ القرآن ـ مثل املعاني ـ قد
نزلت من عند اهلل سبحانه وتعاىل؛ حيث قال« :والضمري يف «نزل به» للقرآن مبا أنه
كال ٌم مؤلّف من ألفاظٍ هلا معانيها احلقّة؛ فإن ألفاظ القرآن نازلةٌ من عنده تعاىل،
كما أن معانيها نازلةٌ من عنده»(.)26
وقد ذهب الطباطبائي إىل االعتقاد بأن الذين يقولون :إن معاني القرآن وحدها
من عند اهلل ،وأما األلفاظ فهي من صنع النيبّ األكرم ،ال ُيعْ َنى بقوهلم؛ فهو قولٌ
سخيف ،وأما القول بأن ألفاظ القرآن ومعانيه كلَ ْيهما من صنع النيبّ األكرم|
فهو أسخف من سابقه .وإليك نصّ عبارته يف هذا الشأن« :ال يُ ْع َبأ بقول مَ ْن قال :إن
الذي نزل به الروح األمني إمنا هو معاني القرآن الكريم ،ثمّ النيبّ| كان يعبِّر
عنها مبا يطابقها وحيكيها من األلفاظ بلسانٍ عربي .وأسخف منه قول مَ ْن قال :إن
القرآن بلفظه ومعناه من منشآت النيبّ| ،ألقَ ْته مرتبةٌ من نفسه الشريفة تسمّى
الروح األمني إىل مرتبةٍ منها تسمّى القلب»(.)27
وبطبيعة احلال فإن العالّمة الطباطبائي& قد أكَّد يف أعماله وآثاره ـ وال سيَّما
منها تفسريه الضخم (امليزان) ـ مراراً وتكراراً على أن ألفاظ القرآن الكريم هي مثل
معانيه من كالم اهلل ،وأنها نزلت على النيبّ األكرم| من عند اهلل .وعليه كيف
أمكن جملتهد شبسرتي أن ينسب إليه أنه قال« :إن القرآن الذي بني أيدينا كالم
إنساني ،وقائله هو النيبّ األكرم نفسه»؟!.
كما أن نسبة مثل هذا القول إىل املخاطَبني املعاصرين للنيبّ األكرم| ال
تصحّ أيضاً؛ ألن مجيع الشواهد التارخيية وغري التارخيية تثبت أن تعامل أهل احلجاز يف
ذلك العصر كان يقوم على أن هناك شخصاً قد ادّعى النبوّة ،وأنه يتلو آياتٍ على أنها
من القرآن ،ويدّعي أن هذا القرآن هو كالم اهلل ،وأنه ليس سوى مأمورٍ بإيصال هذه
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الكلمات إىل الناس وتوضيحها وتفسريها هلم ،وقد كان هذا األمر معلوماً بالبداهة،
حتى بالنسبة إىل الكفّار واملشركني يف ذلك العصر ،ولذلك فإنهم كانوا يعرتضون
يف بعض األحيان ،ويقولون :ملاذا مل ينزل القرآن على أحد رجلني عظيمني من مكّة أو
الطائف ،وقد ذكر القرآن ذلك عنهم بقوله﴿ :وَقَالُوا لَ ْوالَ نُزِّلَ هَذَا الْقُرْ َآنُ عَلَى رَجُلٍ
مِنَ الْقَ ْريَ َتيْنِ َعظِيمٍ﴾ (الزخرف ،)31 :ويقولون تارةً أخرى :ملاذا مل ينزل القرآن مجلةً
واحدة .ولكنّ اهلل علّق على ذلك بقوله :كذلك؛ لكي نثبّت فؤادك ،فنزَّلناه بشكلٍ
متدرّج ،وعلى حنوٍ متعاقبَ ﴿ :و َقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَ ْوالَ نُزِّلَ عََليْهِ الْقُرْ َآنُ جُمْلَةً وَاحِ َدةً
ت بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّ ْلنَا ُه تَ ْرتِيالً﴾ (الفرقان.)32 :
كَذَلِكَ ِلنُثَبِّ َ
وال بُدَّ من االلتفات إىل أن نزول الكتاب السماوي من قِ َبل اهلل تعاىل دفعةً
واحدة ،وحتّى على شكل كتابةٍ على ألواح خاصّة ،له سابقةٌ تارخيية ،وإن أهل
الكتاب كانوا على علمٍ بهذا النوع من النزول؛ فإن كتاب التوراة ـ على سبيل املثال ـ
كان قد نزل على شكل ألواحٍ على النيبّ موسى× مجلةً واحدة ،وقد صرَّح القرآن
شيْءٍ
الكريم يف بعض آياته بهذا األمر؛ إذ قال تعاىل﴿ :وَكَ َت ْبنَا لَهُ فِي األَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ َ
سنِهَا﴾ (األعراف:
شيْءٍ فَخُ ْذهَا بِقُوَّةٍ وَ ْأمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا ِبأَحْ َ
مَوْ ِعظَةً َوتَفْصِيالً لِكُلِّ َ
.)145
وهناك الكثري من اآليات يف القرآن الكريم اليت تدلّ ـ على غرار ما سبق من
اآليات ـ بوضوحٍ على أن القرآن الكريم قد نزل من عند اهلل سبحانه وتعاىل على النيبّ
األكرم| ،وهي آيات تتحدَّث عن النيبّ األكرم أو توجِّه اخلطاب له على املستوى
صر:
الشخصي .ويف ما يلي نذكر بعض هذه املوارد ،على سبيل التمثيل دون احلَ ْ
1ـ اآليات الكثرية اليت ورد فيها لفظ « ُق ْل» خطاباً للنيبّ األكرم| ،من
َالرسُولِ﴾ (األنفال.)1 :
س َألُونَكَ عَنِ ا َألنْفَالِ قُلِ األَنْفَا ُل هللِ و َّ
قبيل :قوله تعاىل﴿ :يَ ْ
2ـ اآلية  67من سورة املائدة ،اليت تأمر النيبّ األكرم| بأن يعلن للمسلمني
عن إمامة وخالفة أمري املؤمنني عليّ× ،ويهدّده بأنه إنْ مل يبلِّغ هذا األمر فكأنَّه مل
يبلغ رسالته ،ويف نهاية األمر يطمئنه بأنه سيعمل على حفظه من الناس﴿ :يَا أَيُّهَا
الرسُولُ بَلِّغْ مَا ُأنْزِلَ ِإ َليْكَ مِنْ رَبِّكَ َوِإنْ لَمْ تَ ْفعَلْ فَمَا بََّلغْتَ ِرسَالَتَهُ وَاهللُ َيعْصِمُكَ مِنَ
َّ
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النَّاسِ﴾ (املائدة.)67 :
 3ـ اآلية  144من سورة البقرة ،واليت تقول :إن النيبّ األكرم| كان يرتقَّب
نزول احلكم بتغيري القبلة من اهلل سبحانه وتعاىل ،وإن اهلل سبحانه يقول لنبيِّه يف هذه
اآلية :حنن نرى هذا الرتقُّب منك ،وسوف نولِّيك قبلةً ترضيك ،ثمّ أمر النيبّ بأن يتوجَّه
إىل املسجد احلرام﴿ :قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فََلنُو َِّليَنَّكَ ِقبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ
شطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (البقرة.)144 :
وَجْهَكَ َ
 4ـ اآليتان  1و 2من سورة املدَّ ِّثر ،اليت تأمر النيبّ بالقيام وإنذار الناس﴿ :يَا
أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ َفأَنْذِرْ﴾ (املدّثر 1 :ـ .)2
 5ـ اآلية  65من سورة الزمر ،واليت ختاطب النيبّ األكرم| وغريه من
ت فسوف حيبط عملك وتكون من
األنبياء السابقني ،وتقول له :إنك إنْ أشركْ َ
ح َبطَنَّ عَمَلُكَ
حيَ ِإ َليْكَ َو ِإلَى الَّذِينَ مِنْ َقبْلِكَ لَئِنْ َأشْرَكْتَ لَيَ ْ
اخلاسرينَ ﴿ :ولَقَدْ أُو ِ
َن مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الزمر.)65 :
َولَتَكُون َّ
من الواضح أن هذا النوع من اآليات ،وهي كثريةٌ جدّاً يف القرآن الكريم ،إمنا
يكون هلا معنىً صحيح إذا كانت آيات القرآن الكريم كالم اهلل سبحانه وتعاىل،
وليست كالم النيبّ األكرم| .وإذا قال شخصٌ :إن القرآن كالم النيبّ ال ميكن
له أن يقدِّم معنىً صحيحاً هلذه اآليات.
نتيجة هذا القسم من البحث أن يف القرآن الكريم آياتٍ تدلّ على أن ألفاظ
القرآن ،مثل معانيه ،تعود إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،ال إىل النيبّ األكرم| ،وإن
عدد هذه اآليات من الكثرة ،وداللتها من الصراحة والوضوح ،حبيث ال يبقى معها أيّ
جمالٍ للشكّ واحتمال اخلالف .وإن الشواهد اليت يذكرها جمتهد شبسرتي من آيات
القرآن؛ إلثبات بشرية ألفاظ ومعاني القرآن ،ال حتمل أيّ داللةٍ على هذا املدَّعى ،بل
إنها تؤكِّد على مساوية القرآن الكريم ،وإسناد ألفاظه ومعانيه إىل اهلل سبحانه
وتعاىل .ويبدو أن إنكار أصل نبوّة ورسالة النيبّ األكرم| أيسر من أن يدَّعي
الشخص أنه يؤمن بنبوّة ورسالة النيبّ حممد بن عبد اهلل| ،ولكنّه يقول بأن القرآن
الكريم هو كالمه ومن صنع ذهنه.
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يف ختام هذا البحث جتدر اإلشارة إىل هذه النقطة ،وهي أن إثبات أن القرآن
الكريم كالم اهلل ال يعين اعتبار النيبّ األكرم| جمرّد مكبِّر صوتٍ أو قناةٍ
صوتية ،ليس له من مهمّ ٍة سوى نقل سلسلةٍ من األصوات املنتظمة إىل املخاطَبني ،بل
كان للنيبّ األكرم ،باإلضافة إىل محل القرآن ،دَوْراً أصليّاً ومصرييّاً يف إبالغ وبيان
املعارف والتعاليم واألحكام الدينية ،وتأسيس وإقامة الدولة واجملتمع اإلسالمي،
وهداية الناس إىل الكمال والسعادة احلقيقية .كما أن القرآن الكريم قد اعترب
إرسال النيب األكرم| منّةً من اهلل على املؤمنني ،وذكر للنيبّ خمتلف الوظائف
واملقامات املتنوِّعة ،من قبيل :تالوة آيات اهلل ،وتزكية املؤمنني ،وتعليم الكتاب
واحلكمة؛ إذ يقول اهلل تعاىل﴿ :لَقَدْ مَنَّ اهللُ عَلَى الْمُؤْ ِمنِنيَ إِذْ َب َعثَ فِيهِمْ َرسُوالً مِنْ
َأنْفُسِهِمْ يَتْلُو عََليْهِمْ َآيَاتِهِ َويُزَكِّيهِمْ َو ُيعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ َوِإنْ كَانُوا مِنْ َقبْلُ
لَفِي ضَالَ ٍل ُمبِنيٍ﴾ (آل عمران.)164 :
وبعبارةٍ أخرى :لقد كان للنيبّ األكرم| الكثري من الفضائل والكرامات،
كما كان له التأثري األكرب يف بناء احلضارة اإلسالمية ،ولكنْ ال شيء من هذه
األمور يؤدّي إىل هذه النتيجة القائلة :إذن جيب أن يكون القرآن الكريم كالماً للنيبّ
أيضاً ،وليس كالم اهلل.

2ـ عدم أبديّة األحكام القرآنيّة ــــــ
إن من بني أهمّ مدَّعيات جمتهد شبسرتي أن القرآن الكريم ليس كتاب
قانونٍ ،وأنه ال حيتوي على أيّ حكمٍ أبدي .فإنه من خالل إبداء تعريف جديد للنبوّة
والرسالة اعترب رسالة النيبّ األكرم| وحدها هي اإلعالن عن «التوحيد» مبنزلة
«احلياة التوحيدية» ،ال مبنزلة «االعتقاد» ،وقال بأن القرآن بأمجعه يشتمل على احلياة
املوحّدة للنيبّ ،ودعوة اآلخرين إىل هذا النوع من احلياة .فهو يرى أن اخلطاب غري
النسيب والدائمي اإلهلي الوحيد يف القرآن هو الدعوة إىل احلياة التوحيدية يف الفكر
واألخالق العملية ،وأن سائر مطالب القرآن األخرى تعود إىل إنسانية النيبّ وعصره
وبيئته ومدركاته( .)28كما أبدى جمتهد شبسرتي تعريفاً جديداً لعصمة النيبّ
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األكرم| أيضاً ،حيث قال :إنها عبارة عن أن النيبّ ال حييد أبداً عن هذا الفهم
التفسريي التوحيدي للعامل ،وال يدعو إىل غري اهلل سبحانه وتعاىل(.)29
يرى جمتهد شبسرتي أن األوامر والنواهي الواردة يف القرآن الكريم إمنا ختصّ
تلبية بعض الغايات والشرائط والظروف التارخيية املعيَّنة اليت كان يعيشها العرب يف
احلجاز وشبه اجلزيرة العربية ،من قبيل :احليلولة دون اإلفراط واإلسراف يف االنتقام
والقتل ،وضمان العدالة للنساء ،وما إىل ذلك .وأما اليوم فال ميكن تلبية هذه الغايات
بهذا النوع من األوامر والنواهي ،أو أن اجملتمعات الراهنة قد جتدَّدت فيها أهداف
وغايات أخرى ،حتّى بالنسبة إىل املسلمني أنفسهم .إن الشيء الوحيد الذي تبقَّى
للمسلمني على شكل مفهومٍ يف الشرائط والظروف التارخيية للعصر الراهن هو جمرّد
املباني األخالقية لتلك األوامر والنواهي ،ال أكثر(.)30
ويف ما يلي نذكر مناذج أخرى من عبارات جمتهد شبسرتي يف هذا الشأن:
1ـ إن القرآن الكريم ميثِّل الرتكة واملرياث األهمّ الذي تبقّى بعد النيبّ
األكرم| ،إالّ أن هذا الكتاب ـ حتّى يف آياته املعروفة بـ «آيات األحكام» ـ ال
حيتوي على خصائص النصّ القانوني ،وحيث هو كذلك ال ميكن يف مقام تفسري
ٍّ قانوني (كما يفعل
آيات األحكام يف هذا الكتاب افرتاض أننا خنوض يف تفسري نص
الفقهاء ذلك)(.)31
2ـ إن األحكام الشرعية للقرآن كانت تقوم على فهمٍ تفسريي للحقائق
والعالقات االجتماعية املوجودة يف جمتمع احلجاز ،والعالقات العبادية للناس مع اهلل
يف ذلك اجملتمع ،والغاية من ذلك هي تفسري احلقائق والواقعيات االجتماعية مبا
يتناسب مع إرادة اهلل سبحانه وتعاىل .إن صدور هذه األحكام يف األصل مل يكن
مبعنى وضع األحكام جلميع اجملتمعات وكافّة العصور .وأما ما يُقال من أن املسلمني
يف القرن األول من تاريخ اإلسالم قد أسَّسوا علم الفقه؛ لتلبية احتياجاتهم وحاجة
ث آخر خمتلف باملرّة(.)32
حكومتهم ودولتهم ،فهو حب ٌ
3ـ واليوم حيث الشرخ التارخيي والفاصلة الزمنية الكبرية املاثلة بيننا وبني
عصر تلك النصوص ،عندما نبحث اخللفيات التارخيية واالجتماعية لتلك النصوص،
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وننظر إليها يف أحضان تلك اخللفيات ،ونتعرَّض إىل فهم غاية الفاعلني من ذوي الشأن
يف صالتهم وعالقاتهم ،نصل إىل نتيجةٍ مفادها أن املتكلِّم يهدف إىل إجياد تغيريات
معيَّنة يف احلقائق واالرتباطات االجتماعية املوجودة يف جمتمع املخاطَبني املعيَّنني؛
لصاحل أهدافٍ وغاياتٍ أخالقية حمدَّدة ،وليس شيئاً آخر .إن هذا األمر هو جمرّد
إجياد تغيري يف أوضاع جمتمع معيَّن وحمدَّد ،وهو ال يعدو أن يكون أمراً نسبياً .ال
ميكن لنا أن نستنبط من مثل هذا القصد والعمل «حكماً فقهيّاً أبدياً» .إن الذي كان
يهدف إليه املتكلِّم هو االعتبار األبدي لتلك األهداف األخالقية اليت بعثت املتكلِّم إىل
تلك الفاعلية االرتباطية (التكلُّم)(.)33
4ـ إن اعتبار أبدية أحكام القرآن الكريم مل يكن سوى «تأسيساً اعتقادي ًا ـ
سياسياً» قام به اخللفاء؛ لكي يكون للمجتمع اإلسالمي قوانني تتمّ إدارتهم
بواسطتها .إن هذا «التأسيس البنائي» الذي حتقَّق بعد رحيل النيبّ األكرم| قد
تواصل ألسبابٍ خمتلفة حتى العصر الراهن على يد اخللفاء واحلكام .والذي نقوله:
حيث تغيَّرت احلقائق االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية للمسلمني يف
سس البنائية أيضاً .إن هذا املقرتح يقضي
العصر الراهن فيجب العمل على تغيري تلك األُ ُ
بالتخلّي عن سرية احلكام والفقهاء السابقني ،والعودة إىل األهداف املعنوية
واألخالقية للنيبّ األكرم| ،وليس ختلِّياً عن السنّة النبويّة .بل إن هذا األمر هو عني
التَّ َبعية للسرية والسنّة النبوية(.)34
5ـ علينا حنن املسلمون يف العصر الراهن أن نغلق ملفّ علم األصول واالجتهاد
ت
الفقهي الذي ميثِّل نوعاً من هرمنيوطيقا حفظ اهلوية اجلماعية لألمّة ،وقد انقضَ ْ
حقبته ،وأن نفسِّر الكتاب والسنّة يف ضوء االجتاه اهلرمنيوطيقي الفلسفي باملعنى
األعمّ ،والذي هو اجتاهٌ عقالني(.)35

إيرادٌ وتعليق ــــــ
إن اإلنسان كائنٌ أبديّ ،وجيب عليه يف الدنيا أن يُعدّ زاده ومتاعه لضمان
سعادته اخلالدة يف اآلخرة .وإن إحدى أهمّ الغايات واألهداف املنشودة من إرسال
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سل إبالغ األحكام والقوانني الفردية واالجتماعية ـ اليت ميكنها إيصال
األنبياء والرُّ ُ
اإلنسان إىل السعادة احلقيقية ـ من قِ َبل اهلل سبحانه وتعاىل .إن القرآن الكريم
ـ باإلضافة إىل التعاليم واملفاهيم االعتقادية واألخالقية املتنوِّعة اليت تقدَّم ذكرُها ـ
يعترب كتاباً قانونياً أيضاً ،فهو يشتمل على األحكام والقوانني الفردية واالجتماعية
الضرورية إليصال اإلنسان إىل قمّة الكمال يف الدنيا واآلخرة.
إن القرآن الكريم يشتمل ـ من هذه الناحية ـ على مجيع خصائص كتاب
القانون ،وقد عمد إىل بيان قوانينه على شاكلة األعراف السائدة يف اجملتمعات
البشرية عند اإلعالن عن قوانينها .كما أفاد القرآن يف بعض آياته ـ من خالل استعمال
س﴾ ـ أن آيات وأحكام القرآن ال
عباراتٍ عامّة ،من قبيل :قوله تعاىل﴿ :يَا أَيُّهَا النَّا ُ
ختصّ مجاعةً أو فئةً خاصّة من الناس ،بل تشمل مجيع أفراد اإلنسان ،كما يف قوله
الش ْيطَانِ إِنَّهُ
خطُوَاتِ َّ
تعاىل﴿ :يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي األَرْضِ حَالَ ًال طَيِّب ًا َوالَ ت ََّت ِبعُوا ُ
لَكُمْ عَدُوٌّ ُمبِنيٌ﴾ (البقرة .)168 :ويف آياتٍ أخرى متّ التصريح بأن اهلل سبحانه وتعاىل
قد بعث النيبّ األكرم| إىل مجيع البشرَ ﴿ :ومَا أَ ْرسَ ْلنَاكَ إِ ّال كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ (سبأ:
 ،)28وأنه املنذر جلميع الناسَ ﴿ :تبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى َعبْدِهِ ِليَكُونَ لِ ْلعَالَمِنيَ
نَذِير ًا﴾ (الفرقان ،)1 :وأن القرآن الكريم سببٌ إلنذار الناس قاطبةً﴿ :نَذِير ًا لِلْبَشَرِ﴾
(املدّثر.)36 :
كما أن اآليات اليت تبيّن األحكام والقوانني اإلسالمية قد متّ بيانها بشكلٍ
عامّ ومطلق ،وال حتتوي على أيّ إشارةٍ أو تلويح يدلّ على أن احلكم يف تلك اآليات
خيصّ مجاعةً أو فئةً بعينها ،أو يف حقبةٍ زمنيّة خاصّة؛ كما يف قول اهلل سبحانه
الربَا﴾ (البقرة ،)275 :أو قوله تعاىل﴿ :وَالسَّارِقُ
َرمَ ِّ
وتعاىل﴿ :وَأَحَلَّ اهللُ ا ْل َبيْعَ وَح َّ
سبَا نَكَاالً مِنَ اهللِ وَاهللُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾
طعُوا أَيْ ِديَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَ َ
وَالسَّارِقَةُ فَا ْق َ
(املائدة.)38 :
إن استعمال كلماتٍ من قبيل« :كُتب»؛ لبيان بعض األحكامُ ،يثبت بوضوحٍ
أنها قوانني إهليّة متّ فرضها على املسلمني ،كما يف قوله تعاىل﴿ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا
كُتِبَ عََليْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَا ْل َعبْدُ بِا ْل َعبْدِ وَاألُنْثَى بِا ُألنْثَى﴾ (البقرة:
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.)178
وأما ما ورد يف القرآن الكريم من اإلشارة إىل مسألة «النسخ» ،والقليل من
األحكام املنسوخة يف القرآن الكريم ،وما دأب عليه املسلمون ـ وال سيَّما الباحثون
منهم ـ من البحث والسؤال بشأن الناسخ واملنسوخ ،وحتديد مصاديقهما ،فيثبت أن
سائر األحكام ليست زمنيّ ًة ،وسيبقى حكمها إىل األبد﴿ :مَا َننْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ ُننْسِهَا
خيْ ٍر مِنْهَا َأ ْو مِثْلِهَا﴾ (البقرة.)106 :
ت بِ َ
َنأْ ِ
وباإلضافة إىل داللة آيات القرآن الكريم ـ واليت متَّت اإلشارة إليها آنفاً ـ فإن
كلمات النيبّ األكرم| ،وفهم الصحابة والتابعني هلذه الكلمات ،يُشكِّل دليالً
آخر يثبت أن القرآن الكريم كتابَ قانونٍ ،وأن أحكامه ال ختصّ أشخاصاً بعينهم أو
أزمنةً بعينها؛ وال سيَّما أن تقرير األئمة املعصومني من أهل البيت^ تدلّ بوضوح على
هذه املسألة؛ إذ إن النيب األكرم| قد عمد من جهةٍ إىل التعريف باألئمّة األطهار^
بوصفهم مراجع للدين ،ومفسِّرين للقرآن الكريم ،ومبيِّنني لتعاليمه وأحكامه
للناس ،ومن ناحيةٍ أخرى كان األئمّة األطهار ،وعلى مدى قرنني من الزمن ،يستدلّون
بأحكام وقوانني القرآن ،ويؤكِّدون على استمرار هذه األحكام والقوانني .وهذا يدلّ
بوضوحٍ على أن القرآن من وجهة نظرهم كتابُ قانونٍ ،وأن قوانينه مل تكن ختصّ
الناس يف عصر النيبّ األكرم| فقط .كما أن اجلهود املتواصلة للعلماء من أجل
ت يف نهاية املطاف إىل تدوين علم الفقه وعلم
فهم أحكام القرآن والسنّة ،واليت أدَّ ْ
األصول ،تعود جبذورها إىل هذا الفهم من قِ َبلهم ،وهي ناشئةٌ من تعاليم القرآن
الكريم والنيبّ األكرم| ،وليس من هرمنيوطيقا احلفاظ على اهلويّة اجلماعية.
واألهمّ من كلّ ذلك أن اهلل سبحانه وتعاىل ـ طبقاً لرؤية جمتهد شبسرتي ـ قد
ترك الناس يف هذا العصر دون قوانني وأحكام دينيّة؛ وهذا بدَوْره خالفُ العقل
وخالفُ التعاليم السماوية والشرائع اإلهلية؛ ألن اإلنسان كائنٌ ال تنحصر حياته بهذا
العامل الدنيوي فقط ،بل تنتظره حياةٌ خالدة يف عامل اآلخرة ،وإن حياته األخروية قد
تكون مقرونةً بالسعادة أو مقرونةً بالشقاء والعذاب .وإن الطريق الوحيد الذي يضمن
السعادة األخروية يكمن يف العقائد واألخالق والسلوكيات الصحيحة والصائبة اليت
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جيب على اإلنسان أن يصيبها يف هذه احلياة الدنيا؛ إذ إن اإلنسان كائنٌ عجيب
ومتعدِّد األبعاد ،ومن ناحيةٍ أخرى ال ميتلك علماً ومعرفةً كافية بالنسبة إىل أبعاده
الوجودية ،وكذلك كيفية احلياة األخروية وطريقة الوصول إىل السعادة األبدية أو
السقوط يف مستنقع الشقاء ،وإن الذي ميكنه أن يدلّه على طريق السعادة األخروية ـ
حبكم العقل والتعاليم الدينية ـ هو اهلل سبحانه وتعاىل؛ فهو الذي فطره ويعلم جبميع
أبعاده الوجودية املتنوّعة ،وهو الذي خلق عامل اآلخرة ،وإن دائرة علمه املطلق يشمل
ماهية السعادة والشقاء األخروي ،وطرق الوصول إليهما.
وبعبارةٍ أخرى :بالنظر إىل أن النيبّ األكرم| هو خامت األنبياء ،وأن القرآن
الكريم هو آخر الكتب السماوية؛ إذ يقول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا
النبِيِّنيَ﴾ (األحزاب ،)40 :لو مل يكن
أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ َولَكِنْ َرسُولَ اهللِ وَخَاتَمَ َّ
القرآن الكريم كتابَ قانونٍ ،ومل تكن أيٌّ من أحكامه أبديّ ًة ،عندها جيب القول:
إن اهلل احلكيم قد ترك الناس منذ رحيل النيبّ األكرم| وحتّى نهاية العامل من
دون قانونٍ وتشريع ،ويف مثل هذه احلالة ما الذي يتعيَّن على الناس فعله؟ وما هو
شكل األحكام والقوانني اليت جيب أن ينظِّموا حياتهم على أساسها؛ لكي يضمنوا
سعادتهم يف الدنيا واآلخرة؟ ال مندوحة من القول يف اجلواب عن هذا السؤال بأن الناس
سوف يعملون على وضع األحكام والقوانني استناداً إىل عقوهلم ،واستعانةً بالعقل
اجلَ ْمعيَ .بيْدَ أن هذا اجلواب ال ميكن أن يكون مقنعاً أو مقبوالً أبداً؛ ألن الناس وإنْ
ٍّ ما ،إالّ أن هذا الطريق ال ميكن له
أمكنهم تنظيم حياتهم الدنيوية بعقوهلم إىل حد
أن يضمن سعادتهم يف اآلخرة أبداً.
إن الطريق الوحيد للوصول إىل السعادة األبدية يكمن يف التسليم واإلذعان إىل
األحكام والقوانني اإلهلية ،وأما االستناد والتعويل على جمرّد العقل القاصر فهو نوعٌ
من الطغيان والفرعونية؛ حيث كان أعداء األنبياء طوال التاريخ يذهبون إىل هذه
الرؤية على الدوام؛ إذ كانوا يرَ ْون أنهم يف غنىً عن تعاليم األنبياء^ ،كما كان
فرعون يذهب إىل اإلحلاد يف مواجهة دين النيبّ موسى× ،وكان يظهر املخاوف
والقلق من أن يتمكَّن النيبّ موسى× من تغيري دين الناس أو اإلفساد يف األرض
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بزَ ْعمه﴿ :وَقَالَ فِرْعَ ْونُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى َو ْليَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ َأنْ ُيبَدِّلَ دِينَكُمْ َأوْ َأ ْن
يُظْهِرَ فِي األَرْضِ الْفَسَادَ﴾ (غافر ،)26 :وكان يقول للناس :إني لن أضلّكم ،ولن
الرشَادِ﴾ (غافر:
سبِيلَ َّ
أهديكم إىل غري طريق اهلداية والرشادَ ﴿ :ومَا أَهْدِيكُمْ إِ ّال َ
 .)29إن هذا هو التفكري القاروني الذي يعتمد على علمه يف مواجهة علم األنبياء^:
﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ ِعنْدِي﴾ (القصص .)78 :هذا يف حني أن اإلنسان جيهل
الكثري من األمور املؤثِّرة يف سعادته أو شقائه ،وهو ما أكَّد عليه اهلل سبحانه وتعاىل
يف حبث تقسيم املرياث؛ حيث يقول :قسِّموا الرتكة واإلرث كما أمركم اهلل
سبحانه ،ال كما تشتهون أنتم؛ ألنكم ال تعلمون من هو األقرب لكم نفعاً من بني
آبائكم وأبنائكم﴿ :آبَاؤُكُمْ وَ َأ ْبنَاؤُكُمْ الَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْع ًا﴾ (النساء:
.)11
يستطيع اإلنسان أن يُعرِّف العدل بعقله ،وميكنه أن يفهم أن العدل يعين وضع
كلّ شيءٍ يف موضعه ،كما ميكنه أن يُدرك حُسْن العدل أيضاً ،ولكنه ال يستطيع
أن يدرك متاماً ما هو املوضع الصحيح واملناسب لكلّ شيءٍ ،وإن اهلل وحده هو الذي
يعلم املكان الصحيح واملتقن لكلّ شيءٍ ،وميكنه أن يدلّ البشر على ذلك .وإن
الوصول إىل بعض العلوم يستحيل على البشر ،وحتّى على شخص النيبّ األكرم|،
إالّ بتعليمٍ وهدايةٍ من اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :وَ َأنْزَلَ اهللُ عََليْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
ك مَا لَ ْم تَكُ ْن َتعْلَمُ﴾ (النساء.)113 :
وَعَلَّمَ َ

النتيجة ــــــ
طبقاً لألدلّة القرآنية والروائية القطعيّة ،فإن القرآن الكريم ـ بألفاظه ومعانيه ـ
قد نزل بأمجعه من عند اهلل سبحانه وتعاىل على النيبّ األكرم| ،وإن النيبّ كان
مأموراً بإبالغ وإيصال ما نزل عليه من اآليات اإلهلية إىل الناس ،ومل يكن له احلقّ يف
القيام بأيّ نوعٍ من أنواع التغيري يف ألفاظ القرآن ومعانيه ،أو إضافة شيءٍ إليها ،أو
إنقاص شيءٍ منها ،وإنْ كانت مهمّة بيان آيات القرآن وتفسريها ،وبيان جزئيات
وتفاصيل األحكام ،تقع على عاتق النيبّ األكرم| .كما أن القرآن الكريم هو
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آخر كتابٍ مساويّ نزل هلداية اإلنسان إىل يوم القيامة ،وإن أحكامه وقوانينه ال
ختتصّ بزمانٍ أو أمّةٍ بعينها ،بل هو جلميع الناس ،وإن اعتباره وحجِّيته باقيةٌ عليهم
طوال العصور واألزمان.
إن احلفاظ على اإلسالم احلنيف وصيانته تقع على عاتق علماء الدين واحلوزات
العلمية .ويف هذا العصر ومع التطوُّر التكنولوجي ،واتساع رقعة الفضاء اجملازي؛ حيث
تنتشر املسائل املتنوِّعة ـ مبا يف ذلك الشبهات الدينية ـ بسرعةٍ فائقة ،وتكون يف متناول
اجلميع ،يتعيَّن على احلوزات العلمية أن تعمل على تشكيل خمتلف اللجان
التخصُّصية؛ لتعمل على إعداد ومجع هذه الشبهات سريعاً ،والتدقيق فيها ،وتبويبها،
والردّ عليها ،من خالل تأليف الكتب واملقاالت والنصوص املتوسطة والقصرية،
ونشرها يف الفضاء اجملازي ،بشكلٍ دقيق ،مدعومٍ بأدلّ ٍة قوية ومتقنة؛ لتكون بذلك
ت مبسؤوليتها العقلية والشرعية كخادمةٍ للقرآن ،وجماهدةٍ حتت لواء
قد اضطلعَ ْ
اإلمام بقيّة اهلل األعظم ،#إنْ شاء اهلل.

الهوامش

«

»

«

»

http://mohammadmojtahedshabestari.com
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عالقة الوَحْي بالتجربة الدينيّة
ت حول نظريّة عبد الكريم سروش
مالحظا ٌ
د .محمد محمد رضائي
ترجمة :حسن علي مطر

نسعى يف هذه املقالة إىل بيان عالقة الوحي بالتجربة الدينية من وجهة نظر
الدكتور عبد الكريم سروش .ولكنْ يتعيَّن علينا ـ قبل كلّ شيءٍ ،ومن خالل
اإلشارة إىل رأيه يف جمال الوحي ـ بيان التجربة الدينية باختصارٍ ،لننتقل بعد ذلك إىل
نقدها ومناقشتها.

أطروحة د .سروش حول الوَحْي القرآني ــــــ
1ـ الوَحْي من سنخ التجربة الدينية ــــــ
إن الوحي ـ يف ضوء رؤية الدكتور عبد الكريم سروش يف باب الوحي ـ من
سنخ التجربة الدينية ،والتجربة الدينية تتحقَّق بالنسبة إىل األشخاص اآلخرين أيضاً.
وبالتالي فإنه يُوحى إىل سائر الناس أيضاً .وعليه فإن التجارب الدينية لآلخرين تعمل
على إثراء وإغناء الدين .ومبرور الزمن تتّسع دائرة الدين على حنوٍ أكرب .ومن هنا فإن
التجربة الدينية للعرفاء مكمّل ٌة وموسّع ٌة للتجربة الدينية للنيبّ .ونتيجة لذلك فإن دين
اهلل يصبح أكثر نضج ًا بالتدريج.
إن هذا االتساع والثراء ال حيدث يف املعرفة الدينية ،وإمنا يف ذات الدين
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والشريعة(.)1
يظهر من هذه العبارة بوضوحٍ أن الوحي من سنخ التجربة الدينية ،وأن التجربة
الدينية؛ حيث حتدث لألشخاص اآلخرين أيضاً ،فإن الوحي ال خيتصّ باألنبياء فقط.
وعليه فإن الوحي ينزل على مجيع الناس ،وال يعود هناك فرقٌ بني وحي األنبياء
واألشخاص العاديني.

2ـ ثنائية الوَحْي ــــــ
يرى الدكتور سروش أن للوحي ناحيتني ،وهما:
1ـ الناحية غري املصوَّرة من الوحي.
2ـ الناحية املصوَّرة من الوحي.
إن مهمة األنبياء ال تعدو إلقاء الصورة على احلقائق املفتقرة إىل الصورة .وعلى
هذا األساس فإن مفاهيم وتعاليم اإلسالم على ما هي موجودة يف القرآن الكريم إمنا
هي الصُّوَر اليت ألقاها النيبّ األكرم على األمر غري املصوَّر.
وبطبيعة احلال فإن النيبّ األكرم قد سعى ـ من خالل توظيف اللغة العربية
وآداب وعلوم عصره ـ إىل إلقاء هذا النوع من الصُّوَر على األمر غري املصوَّر ،ومجيعها
من سنخ العلوم الناقصة والتارخيية(.)2

3ـ التعدُّدية والوَحْي ــــــ
يذهب الدكتور سروش إىل االعتقاد بأن مجيع صُوَر األمر غري املصوَّر صحيحة.
وقال يف توضيح إلقاء الصورة على األمر غري املصوَّر« :إن صفات اهلل من سنخ الصُّوَر
اليت تلقى على األمر غري املصوَّر».
سواء جتلّى األمر غري املصوَّر يف إطار الصُّوَر ،أو قُ ْمنا حنن بإلقاء الصورة عليه،
بالتالي فإننا سوف نواجه صُوَراً متعدِّدة لألمر غري املصوَّر .وعليه فإن السؤال الذي
يطرح نفسه هنا يقول :ما هي الصورة اليت يتمّ ترجيحها على الصُّوَر األخرى؟ أو ما هو
األمر الذي حيظى باألهمِّية األكرب؟ وهل هناك ترجيحٌ ألحد األمور على األمور األخرى
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  63ـ  64ــ صيف وخريف  2021م ـ  1443هـ

182
ٍّ سواء؟ لقد بنيتُ تعدُّدييت الدينية على أساسٍ من االعتقاد
أم هي بأمجعها على حد
القائل بعدم أفضلية أيّ واحدٍ من هذه الصُّوَر على غريها بالضرورة ،وهلذا السبب جند
أنفسنا وحنن نعيش يف عاملٍ تعدُّدي وزاخرٍ بالصُّوَر املتعدِّدة لألمر غري املصوَّر(.)3
يبدو من هذا التعبري بوضوحٍ أن مجيع األديان والفِ َرق واملذاهب حتظى بأحقِّي ٍة
متساوية ومتكافئة.

4ـ التديُّن التجربي أساس التعدُّديّة الدينيّة ــــــ
يرى الدكتور سروش أن مبنى الدين يقوم على أساس التجربة الدينية؛ ألن
التجربة الدينية ميكن أن تشكِّل أساساً مناسباً للتعدُّدية الدينية؛ إذ إنه يدافع عن
التعدُّدية الدينية بشدّةٍ ،ويسعى من بني أنواع وأقسام التديُّن إىل اختيار املبنى الذي
كن من توجيه وتفسري تعدُّديته الدينية.
يتناغم مع التجربة الدينية؛ لكي يتم َّ
وقد عمد إىل تقسيم التديُّن إىل ثالثة أقسام:
1ـ التديُّن املتمحور حول املعيشة.
2ـ التديُّن املتمحور حول احلقيقة.
3ـ التديُّن املتمحور حول التجربة.
والتديُّن من النوع األوّل (التديُّن املتمحور حول املعيشة) هو تديُّن مجهور
املتديِّنني؛ فإن هؤالء الناس حيبّون الدين؛ ألن الدين يعمل على إعمار دنياهم وآخرتهم...
إن هذا النوع من التديُّن يشتمل على التقليد والربح واملنفعة .وال مكان للتعدُّدية يف هذا
النوع من التديُّن؛ ألن كل متديّنٍ يظنّ أنه ميتلك مجيع احلقيقة.
النوع اآلخر من أنواع التديُّن هو التديُّن املتمحور يف تفكريه حول املعرفة ،أو
التديُّن الكالمي .إن اهلاجس الرئيس يف هذا النوع من التديُّن هو الصدق والكذب .إن
ظر إليه بوصفه حقيقةً.
الدين هنا ُينْ َ
النوع الثالث من التديُّن املوجود يف مجيع األديان ـ مبا فيها الديانة املسيحية ـ هو
التديُّن املتمحور حول التجربة أو التديُّن العرفاني أو التديُّن النبوي .يف هذا النوع من
التديُّن يصبح األتباع الذين هم العرفاء شركاء للنيبّ يف األذواق ويف التجارب الباطنية.
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إن هؤالء ال يبدأون تديُّنهم من احلقوق والفقه .إنهم يبدأون من التجارب الباطنية،
وينسجون حول هذه التجارب طبقةً من الفقه واألخالق ،يف حني أن املتديِّنني
املتمحورين حول املعيشة يبدأون تديُّنهم من القشور والطبقات اخلارجية من الدين.
والذي أراه على املستوى الشخصي أن التديُّن يتمحور حول التجربة ،ويكون باملعنى
الدقيق للكلمة مستعدّاً للتعدُّدية الدينية(.)4
يؤمن الدكتور سروش بالتعدُّدية يف خمتلف اجملاالت االعتقادية واألخالقية
والفقهية ،وقال يف هذا الشأن« :أرى أن علينا ـ باإلضافة إىل األخالق ـ أن نبدي
حساسيةً جتاه الفقه أيضاً ،وأعترب نفسي تعدُّدياً حتّى يف دائرة الفقه أيضاً ...إن
التعدُّدية ال تقتصر على املفاهيم الكالمية فقط ،بل تشمل الفقه واألخالق أيضاً»(.)5
كما قال صراحةً يف مورد العقائد املختلفة :حيث ال أعلم على حنو القطع
واليقني أيّ رأيٍ هو الصحيح فإني أحرتم اجلميع ،وال أبادر إىل طرد أيّ واحدٍ من هذا
املضمار(.)6
يبدو من جمموع هذه الكلمات أن الدكتور سروش يرى أن مجيع العقائد
الكالمية واألخالقية والفقهية يف دائرة اإلسالم صحيحةٌ ،وأن مبناها هو اإلسالم
املتمحور حول التجربة .كما أنه ال يرى حتّى االختالف بني اإلسالم واملسيحيّة
واليهودية اختالفاً بني احلقّ والباطل ،وإمنا هو جمرّد اختالفٍ يف وجهات النظر فقط.

5ـ البشريّة يف مفهوم الوَحْي ــــــ
يذهب الدكتور سروش إىل االعتقاد صراحةً بوجوب إدخال البشرية يف مفهوم
الوحي .وقال يف عبارةٍ له بهذا الشأن :ال بُدَّ من أخذ مفهومي النزول والبشرية
حبرفيّتهما يف فهم معنى الوحي بنظر االعتبار ،واعتبار كلّ شيءٍ فيه من الرأس إىل
القَ َدم بشرياً ،وهذا هو عني تعليم وإرشاد القرآن ،وعليه جيب النظر إىل القرآن بوصفه
نصّاً بشري ًا تارخيياً(.)7
وبطبيعة احلال فإن الدكتور سروش عندما يأخذ مفهوم البشرية ـ يف فهم معنى
الوحي ـ بنظر االعتبار ،ويرى أن القرآن ب َدوْره نصٌّ بشريّ أيضاً ،إمنا يرمي من وراء
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ذلك إىل هدفٍ خاصّ ،وهو تسرية أخطاء ونقص البشر إىل القرآن الكريم أيضاً(.)8
وعليه فإنه حباجةٍ إىل تنقيحٍ متواصل ومستمرّ .وبطبيعة احلال فإن القرآن من وجهة
نظره ـ كما سبق أن ذكَ ْرنا ـ هو الصورة اليت ألقاها النيبّ األكرم على األمر غري
املصوَّر للوحي ،والذي مل يكن له أيّ تعيُّ ٍن ،وهو باإلضافة إىل ذلك نصٌّ تارخيي
وبشري ،مقرو ٌن بالنقص والقصور ،وحيتاج على الدوام إىل تنقي ٍح وتقويم.
وعلى هذا األساس ،ميكن تلخيص رأي الدكتور سروش يف مسألة الوحي
على النحو التالي:
1ـ إن الوحي من سنخ التجربة الدينية ،والتجربة الدينية تتحقَّق لسائر
األشخاص .والنتيجة هي أن مجيع الناس يُوحَى إليهم.
2ـ إن للوحي ناحيتني :الناحية املفتقرة إىل الصورة من الوحي؛ والناحية املصوَّرة
للوحي .إن الصورة تُ ْل َقى من قِ َبل النيبّ أو أيّ شخصٍ آخر ـ يف ضوء االستفادة من العلوم
والثقافة املعاصرة له ـ على األمر غري املصوَّر ،وهي صورةٌ ناقصة.
3ـ إن الصُّوَر املتنوّعة اليت تُلْ َقى من قِ َبل اإلنسان على األمر املفتقر إىل الصورة ال
ألي منها على الصُّوَر األخرى ،ومجيعها حيتوي على اتقانٍ متكافئ.
ٍّ
ترجيح
4ـ إن الصُّوَر اليت تُلْ َقى على األمر املفتقر إىل الصورة ،وتظهر على شكل
نصوصٍ مقدَّسة ،حتظى بصفة البشرية .وبالتالي فإن خطأ ونقص البشر يسري عليه
أيضاً؛ وعليه فإنه حيتاج إىل تنقيحٍ مستمرّ.

التجربة الدينية :املفهوم ،اخلصائص ،وأسباب الظهور ــــــ
كما أشَ ْرنا يف حبث الوحي من وجهة نظر الدكتور سروش ،فإنه يرى أن
هناك ارتباطاً وثيقاً بني الوحي والتجربة الدينية .ولكنْ لكي تتّضح أبعاد البحث
بشكلٍ أفضل جند من الضروريّ اإلشارة إىل مفهوم ومنشأ التجربة الدينيّة ،ودَوْرها
احملوريّ يف أمر الدين والتديُّن.
1ـ مفهوم التجربة الدينية ــــــ
يتألَّف مصطلح «التجربة الدينية» من مفردتني ،وهما« :التجربة»؛ و«الدينية».
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والتجربة تعادل كلمة « »experienceيف اللغة اإلجنليزية ،حيث تستعمل يف املعاني
التالية:
1ـ املشاهدة املباشرة لألحداث أو املشاركة يف صنعها على حنو املبنى واألساس
املعريف.
2ـ الوضعية أو حالة التأثُّر باملشاهدة أو املشاركة املباشرة أو اكتساب املعرفة
من طريق املشاهدة أو املشاركة يف األحداث.
 3ـ املعرفة العملية أو املهارة أو العمل املأخوذ من املشاهدة املباشرة أو املشاركة
يف األحداث أو النشاط اخلاصّ.
4ـ األحداث الواعية اليت تصنع احلياة الفردية.
5ـ احلالة اخلاصة ملواجهة شخصٍ لشيء(.)9
وقد ذكروا ملفردة «الدين» العديد من التعاريفَ ،بيْدَ أن املعنى املراد منها يف
هذه املقالة ،والذي ميكن اعتباره إحدى مقدّمات الدين ،هو االعتقاد بأمرٍ يفوق
الطبيعة .وعلى حدّ تعبري وليم جيمس(« :)10هناك يف كلّ دينٍ نوعٌ من إدراك شيءٍ باسم
اإلله ،ونو ٌع من ردّة الفعل جتاهه»(.)11
وعلى هذا األساس ـ ومن خالل التعاريف املقدَّمة للتجربة الدينية ـ ميكن تعريف
التجربة الدينية كما يلي :مشاهدة األمور ما وراء الطبيعية ،أو مواجهة اإلنسان ألمور
تفوق الطبيعة ،أو املشاركة فيها .إن املشاهدة أو املشاركة أو املواجهة فهمٌ يتعلّق
بالكائنات املاورائية ،أي اهلل أو األمور املرتبطة باهلل.
وعلى هذا األساس ،لو كان متعلَّق املشاهدة واملشاركة واألخذ أمراً حسّياً
كانت التجربة جتربةً حسّيةً ،وأما إذا كان املتعلَّق مرتبطاً باهلل مباشرةً أو بنحوٍ آخر
من األحناء كانت هذه التجربة جتربةً دينية .وبعبارةٍ أخرى :ميكن القول بأن اهلل يف
التجربة الدينية يُظهر نفسه أو يتجلَّى لصاحب التجربة بشكلٍ أو آخر.

2ـ خصائص التجربة الدينية ــــــ
لقد ذكر املفكِّرون الغربيون خصائص خمتلفة لطبيعة التجربة الدينية.
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ويف ما يلي نشري إىل أهمّ تلك اخلصائص:

أـ التجربة الدينية نوعٌ من الشعور ــــــ
يذهب املتكلِّم والفيلسوف األملاني الكبري شاليرماخر( )12إىل القول بأن
التجربة الدينية هي نو ٌع من الشعور واإلحساس ,ويرى أن أساس اإلميان الديين يكمن
يف العواطف ،وال سيَّما يف األحاسيس الدينية بنحوٍ خاص ،واليت يطلق عليها الكثري
من املسمَّيات ،من قبيل :الشعور بالتَّ َبعية املطلقة ،وجتربة األمر الالمتناهي ،وما إىل
ذلك(.)13
كما يذهب شاليرماخر إىل القول بأن احلياة الدينية بدَوْرها ،سواء يف شكلها
العقائدي أو يف شكلها الشعائري والطقوسي ،إمنا تنشأ من هذا الشعور أيضاً .وعلى
هذا األساس فإن جوهر الدين ليس هو التفكري أو العمل ،بل هو الشهود والشعور
فقط( .)14ومن هنا فإن التعاليم واملناسك الدينية يكون هلا بُ ْعدٌ فرعي وثانوي.
وقال طوني لني ـ أستاذ األفكار واملفاهيم املسيحية يف كلِّية الالهوت من
جامعة لندن ـ يف كتابه (تاريخ الفكر املسيحي)« :إن اجتاه شاليرماخر اجتاهٌ حديث
متاماً؛ فقد كان يؤكِّد على رؤية الزهد يف مورد احلاجة إىل الدين الذي ميكن
جتربته والشعور به ،ويؤيِّد ذلك بكثرةٍ ،إىل احلدّ الذي متّ اختزال الدين يف الشعور
والتجربة فقط .من وجهة نظر شاليرماخر ...إن مجيع الذين يريدون الوصول إىل
صومعة الدين جيب عليهم نبذ التعاليم»(.)15
باختصارٍ ،ميكن القول بأن شاليرماخر يذهب إىل االعتقاد مبا يلي:
1ـ أساس الدين هو التجربة الدينية.
2ـ إن التعاليم واملناسك والشعائر الدينية تنبثق عن التجارب الدينية.
3ـ حيث إن أساس الدين هو التجربة الدينية فإن التعاليم الدينية ،وال سيَّما منها
تعاليم الكتاب املقدَّس ،تفقد معياريّتها.
4ـ حيث إن لكلّ شخصٍ جتربةً دينية خاصّة فإنه ميتلك تلك التجربة مبا
يتناسب وتلك التعاليم واملناسك اخلاصّة .ونتيجة لذلك سوف تكون التعاليم واملناسك
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الدينية أمراً شخص ّياً.

ب ـ التجربة الدينية من مقولة اإلدراك ــــــ
()16

يذهب وليم ألستون

إىل القول بأن التجربة الدينية من مقولة اإلدراك ،وإن

بنيتها وتركيبتها شبيه ٌة ببنية التجربة احلسِّية .فكما أن التجربة احلسِّية هلا ثالثة
أجزاء هناك يف التجربة الدينية ثالثة أجزاء أيضاً ،وهي:
1ـ الشخص الذي خيوض التجربة.
2ـ املتعلّق أو اهلل ،الذي يكون موضوع التجربة.
3ـ ظهور وجتلّي اهلل لصاحب التجربة.
وعلى هذا األساس ،فإن وليم ألستون يرى ب َدوْره أن متعلّق التجربة الدينية
خيتلف عن الظهور والتجلّي لذلك الشخص الذي خيوض التجربة .فقد يكون ظهور
وجتلّي اهلل خمتلفاً باختالف أذهان األشخاص .ومن هنا يرى ألستون أن التجربة الدينية
سوف تكون معتربةً؛ لذات األدلّة واألسباب اليت تذكر يف اعتبار التجربة احلسِّية
أيضاً(.)17

ج ـ التجربة الدينية بيانٌ ملا وراء الطبيعة ــــــ
يرى براود فوت أن التجربة الدينية جتربةٌ يعتربها الشخص صاحب التجربة
جتربةً دينية ،واعتبار التجربة دينيّ ًة يعين أن أصحاب التجربة يذهبون إىل االعتقاد
بضعف وعدم كفاية التفسري الطبيعيّ للتجربة؛ حيث ال ميكن بيانها وتفسريها إالّ يف
ضوء التعاليم الدينية.
وعلى الرغم من وجود الكثري من اآلراء املختلفة واملتعدِّدة يف جمال التجربة
الدينية ،إالّ أن للتجربة الدينية ارتباطاً وثيقاً باملنهج والنظام الفكري لشاليرماخر،
وإن التجربة الدينية يف جمال األحباث الدينية تذكِّرنا بآراء شاليرماخر يف هذا
الشأن(.)18
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3ـ أسباب ظهور النزعة إىل التجربة الدينية ــــــ
هناك الكثري من العناصر واألسباب اليت تسبَّبت بظهور النزعة إىل التجربة
الدينية ،ومن أهمِّها ما يلي:
1ـ لقد فصَّل شاليرماخر بني الدين والتعاليم الالهوتية؛ لكي يعمل بذلك على
حتصني الدين من هجمات املشكِّكني واملنتقدين ،من أمثال :الفيلسوف اإلجنليزي ـ
ك ْتَل ْندي ديفيد هيوم( ،)19والفيلسوف األملاني إميانوئيل كانْط( .)20لقد ذهب كلٌّ
س ُ
اال ْ
من هذين الفيلسوفني إىل االدّعاء بأنهما قد وجَّها ـ بزعمهما ـ انتقاداتٍ أساسية
وجوهرية إىل ما بعد الطبيعة واألصول االعتقادية للدين ،من قبيل :براهني إثبات وجود
طب؛
اهلل .ومن هنا عندما يتعرَّض الالهوت ـ الذي ميثِّل أساس الدين ـ إىل الضَّ َرر والعَ َ
بفعل هذا النوع من االنتقادات ،سوف يفقد الدين دعائمه ،ويكون عرضةً لالختالل
والوَ ْهن .ومن هنا فقد سعى شاليرماخر إىل فصل أساس الدين عن االعتقاد بالتعاليم
الدينية ،وبلورة مبنىً جديد يتمثَّل بالشعور واإلحساس الباطين بذلك األمر الالمتناهي.
وإنه من خالل استبدال مبنى الدين وأساسه قد عمل ـ بزَ ْعمه ـ على وضع أساسٍ أكثر
استحكام ًا ومتانةً للدين(.)21
2ـ يعود سبب نظرية شاليرماخر يف باب أساس الدين والتجربة الدينية ،يف
الواقع ،إىل التعارض الذي حدث بني تعاليم الكتاب املقدَّس وبني العلوم التجريبية.
ت حول أصل الكتاب املقدَّس .إن
كما كانت بسبب التشكيكات اليت أُثريَ ْ
ت إىل الشكّ يف نسبة وإسناد الكتاب املقدَّس
الدراسات التارخيية واملعرفة النصّية أدَّ ْ
إىل السيد املسيح ،بل ذهب بعض الناقدين إىل القول بأن بعض مفاهيم الكتاب
املقدَّس هي من صنع واختالق احلواريني .ويف خضمّ هذه األوضاع رأى شاليرماخر أن
الدفاع عن تعاليم الكتاب املقدَّس مل يعُ ْد ممكناً ،ومن هنا فقد سعى إىل البحث عن
مبنىً آخر للدين ،وقد عثر على هذا املبنى يف الشهود والتجربة الدينية(.)22
3ـ عمد بعض املفكِّرين والفالسفة يف عصر شاليرماخر ـ بسبب االنتقادات
الشديدة اليت متّ توجيهها إىل التعاليم واملفاهيم األساسية للدين ـ إىل خفض الدين إىل
مستوى األخالق ،وقالوا باعتباره تَ َبعاً العتبار األخالق .وكان من نتائج ذلك أن فقد
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الدين أصالته واعتباره بوصفه أمراً أصيالً ،فقال شاليرماخر :إن أساس الدين أمرٌ
أصيل ومعترب ،وهو الشعور واإلحساس الباطين باألمر الالمتناهي واأللوهي(.)23
4ـ إن نظرية شاليرماخر يف باب الوحي والتجربة الدينية إمنا هي يف احلقيقة
ت منذ بداية القرن التاسع عشر
ردّة فعلٍ على النهضة العقالنية والتنويرية اليت شاعَ ْ
للميالد .لقد كانت النهضة العقالنية والتنويرية يف صدد تفسري التعاليم املسيحيّة
تفسرياً عقالنياً ،األمر الذي أدّى إىل حدوث معضلةٍ للمسيحيّة؛ ألن بعض التعاليم
اجلوهرية يف املسيحية ،من قبيل :مفهوم التثليث ،وتأليه السيد املسيح ،واخلطيئة
األوىل لإلنسان ،والعشاء الربّاني ،هي من األمور امللغزة ،اليت ال ميكن تفسريها
تفسرياً عقالنياً .ومن هنا كان شاليرماخر يروم تقديم نظريّ ٍة جديدة؛ ليتغلَّب بها على
هذه املشكلة ،حيث رأى أن هذه التعاليم إمنا هي تفسرياتٌ للسيد املسيح عن جتربته
الدينية وعالقته باهلل ،واليت ال تكون معتربةً إالّ بالنسبة إليه وإىل عصره ،وليس
بالنسبة إىل عصرنا .وعليه ليس من الضروري أن يتمّ الدفاع عنها بشكلٍ عقلي(.)24
ويف خضمّ هذه األوضاع شعر شاليرماخر أن تعاليم الكتاب املقدَّس مل تعُ ْد
قابلةً للدفاع .ومن هنا فقد عمد إىل إبداء هذه النظرية القائلة بأن أساس الدين ال
يكمن يف االعتقاد بالكتاب املقدَّس والدفاع عنه ،بل إن أساس الدين والتديُّن يكمن
يف العالقة بني اإلنسان وبني اهلل .أو بعبارةٍ أخرى :مواجهة اإلنسان مع الالهوت أو األمر
الالمتناهي.
يرى شاليرماخر أن التعاليم الدينية متثِّل تفسرياً هلذه التجربة ،وحيث إن لكلّ
شخصٍ جتربةً دينية خاصّة فإن التفاسري والتعاليم بدَوْرها جيب أن تكون متناسبةً مع
هذه التجارب ،وميكن لكلّ شخصٍ أن يُفسِّر هذه التجربة الدينية ـ اليت متثِّل أصل
الدين وأساسه ـ يف ضوء األعراف واآلداب والعلوم السائدة يف عصره .وهذه التفسريات
ال تكون معتربةً بالنسبة إىل اآلخرين ،وإن مالك التديُّن إمنا هو تلك التجارب الدينية
فقط.
وقد عمد الدكتور عبد الكريم سروش إىل اقتباس تعاليم هذا املتكلِّم
املسيحي (شاليرماخر) حَ ْرفياً ـ دون النظر يف الشرائط والظروف اخلاصة للعامل
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الغربي وحالة الكتاب املقدَّس للمسيحيني ،وأسباب ودوافع طرح هذه النظرية ـ،
وأسقطها على الدين اإلسالمي وعلى القرآن الكريم حَ ْذو القذّة بالقذّة ،يف حني مل
يكن هناك مَ ْن يشكِّك يف إسناد القرآن الكريم ،وال يوجد تنافٍ بني تعاليمه مع
العلم والعقل ،بل القرآن يستحثّ الناس أبداً على التعقُّل والتدبُّر والتعلُّم ،ويتمّ التعريف
باهلل فيه بوصفه حافظاً للقرآن .وعليه ،هل يص ّح هذا االقتباس؟

نقدٌ ومناقشة ــــــ
يذهب الدكتور سروش إىل االعتقاد بأن الوحي من سنخ التجارب الدينية ،وأن
التجارب الدينية قد حتدث لسائر الناس ،وبالتالي يوجد هناك إمكانٌ لنزول الوحي
على مجيع الناس؛ وكذلك فإن مالك التديُّن الصحيح يكمن يف التجربة الدينية ،وإن
الوحي قد تبلور من ناحيتني:
1ـ ناحية الوحي غري املصوَّر.
2ـ ناحية الوحي املصوَّر.
ما يقوم به النيبّ وغريه من األشخاص الذين يوحى إليهم هو إلقاء الصورة على
األمر غري املصوَّر .وال شيء من هذه الصور أفضل من الصور األخرى بالضرورة .وهذا
هو معنى التعدُّدية الدينية؛ حيث نعيش يف عاملٍ متعدّد وزاخر بالصُّ َور املتعدِّدة لألمر
غري املصوَّر.
وقد ذهب جمتهد شبسرتي ب َدوْره إىل موافقة الدكتور سروش والتماهي معه
ببيانٍ آخر.
وميكن مناقشة ونقد مسألة التجربة الدينية من زوايا خمتلفةٍ:
1ـ إن الذين يعتقدون بأن التجربة الدينية هي مالك التديُّن ـ من أمثال :عبد
الكريم سروش؛ وحممد جمتهد شبسرتي ـ ،ويقولون بأن أساس التعاليم وحبث املعرفة
يتفرَّع عن التجربة الدينية ،إمنا يواجهون هذه املشكلة ،وهي :ما هو مالك دينيّة
التجربة؟
س ْرنا على نهج شاليرماخر يف القول بأن دينية التجربة تكمن يف الشعور
فإنْ ِ
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واإلحساس بالتَّ َبعية املطلقة أو التامّة للمبدأ أو لقوّةٍ منفصلة عن العامل؛ أو ناشئةٌ من
التصرُّف املباشر من قِ َبل اهلل يف عامل النفس ،فإن مجيع هذه املفاهيم من مقولة األمور
املعرفية( ،)25مبعنى أن يكون لدى صاحب التجربة قبل خوض التجربة إدراكاً ومعرفة
بـ «التَّ َبعية للمطلق ،واملبدأ املنفصل عن العامل» أو اهلل ،و«التصرُّف املباشر من قِ َبل
اهلل»؛ وإالّ فإنه ليس مبقدوره أن خيوض يف باب دينيّة التجارب دون تصوُّر هذه األمور.
وعليه فإن التجربة الدينية جيب أن تقوم على عنص ٍر معريف عن الدين .وعلى هذا
األساس ال ميكن القول بأن مالك التديُّن ـ قبل ال ُبعْد املعريف للدين ـ هو الناحية
العاطفية وال ُبعْد التجرييب للدين.
2ـ يقول جمتهد شبسرتي :إن التجربة الدينية عبارةٌ عن مواجهة األلوهية ،ويقول
الدكتور سروش :إن الوحي من سنخ التجربة الدينية ،وإنها قد تشكَّلت من جهتني
من جهات الوحي :املصوَّر؛ وغري املصوَّر .والسؤال الذي يطرح نفسه هنا :لو أن شخصاً
اعترب اجلهة غري املصوَّرة من الوحي هي املادّة األوىل من العامل املادّي فما هو الدليل
على إنكاره؟! أو لو أن بعض األشخاص اعتربوا األلوهية مساوقةً لعامل املادّة فما هي
األدلة على إنكار عقيدتهم؟! ويف األساس ،هل األلوهية أو الناحية غري املصوَّرة من
ت ذات معنى أو ليس هلا معنى؟ إذا مل يكن هلا معنى فكيف نتمكَّن من
الوحي مفردا ٌ
جتربتها؟! وإذا كان هلا معنى فيجب توضيح معناها بدقّ ٍة؛ كي ال خنلط بينها وبني
كائنٍ آخر من باب اخلطأ .فما مل تتمّ اإلجابة عن هذه األسئلة ال ميكن جتربة
األلوهية واجلهة غري املصوَّرة من الوحي بشكلٍ صحيح ،والبحث يف هذه األمور.
كما أن اإلجابة عن هذه األسئلة تشكِّك يف مبنائية التجربة الدينية.
ٍّ من األتباع احلقيقيّني لألديان .يذهب
3ـ إن هذا الرأي ال يقع مورداً لقبول أي
الدكتور سروش إىل اعتبار رؤيته يف باب الوحي مبنى لنظريّته التعدُّدية ،ويرى أن اهلل
هو اجلهة غري املصوَّرة اليت يسعى املتديِّنون إىل توصيفها من خالل إلقاء الصورة عليها.
إن كلّ دينٍ يرى أن إلقاء تصويره يف الواقع هو الصحيح .ومن ذلك أن املسلمني ـ مثالً ـ
يرَ ْون أن اهلل يف اخلارج أحدٌ رحي ٌم ورؤوفٌ وخالقٌ للكون واإلنسان؛ واملسيحيون يرَ ْون
اهلل يف اخلارج متجسِّدًا يف األقانيم الثالثة .وعليه لو قيل هلم :إن اهلل اخلارجي ال
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ٍّ من هذه األوصاف ،وأن اهلل اخلارجي ليس واحداً ،وال ثالثة ،وال رحيماً،
يتّصف بأي
وال قهّاراً ،وال حافظاً؛ فإن مثل هذا اإلله أم ٌر مُ ْب َهمٌ ،ال يرضخ املتديِّنون له إالّ بصعوبةٍ.
4ـ لو كان األمر كما يقول الدكتور سروش ،من أن مهمّة املؤمنني تكمن
بإلقاء الصورة على األمر غري املصوَّر ،وأن هذه الصُّوَر ال يرجح بعضها على بعضٍ
بالضرورة ،أو ليست هناك صور ٌة أفضل من صورةٍ أخرى ،إذن ملاذا كان األنبياء يرَ ْون
تصويرهم هو الصحيح ،ويدعون إىل دينهم؟!
ومن ذلك أن النيبّ األكرم| ـ على سبيل املثال ـ يقول يف القرآن الكريم
خماطباً اليهود والنصارى﴿ :فَ ِإنْ آ َمنُوا بِمِثْلِ مَا آ َمنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَ َدوْا﴾ (البقرة)137 :؛
كر على أهل الكتاب ،ويقول هلم﴿ :يَا َأهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ
ويف آيةٍ أخرى يُ ْن ِ
بِآيَاتِ اهللِ وَ َأنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ (آل عمران)70 :؛ ﴿يَا َأهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَ ْلبِسُونَ الْحَقَّ
بِا ْلبَاطِ ِل َوتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ َأنْتُ ْم َتعْلَمُونَ﴾ (آل عمران.)71 :
كما أن القرآن الكريم يصف نفسه بأنه دينٌ ينذر مجيع العاملَ ﴿ :تبَارَكَ الَّذِي
ني نَذِيراً﴾ (الفرقان.)1 :
نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ِليَكُونَ لِ ْلعَالَمِ َ
ومن هنا فقد أرسل رسول اهلل| رسائل إىل قادة العامل يف إيران وروما وعلماء
النصارى يدعوهم إىل اإلسالم؛ ليهتدوا .فلو مل يكن التصوير امللقى من قِ َبل الدين
اإلسالمي أفضل من الصُّوَر األخرى ،ومل يكن تصوير اإلسالم ـ بعبارةٍ أخرى ـ راجحاً
على الصُّوَر األخرى؛ فلماذا كان النيبّ األكرم| يُصرّ على دعوتهم إىل اإلسالم؟!
ويف ما يلي نشري إىل بعض هذه املوارد:
أـ رسالة النيب األكرم| إىل أسقف نصارى جنران« :باسم إله إبراهيم
وإسحاق ويعقوب ،من حممد النيبّ رسول اهلل إىل أسقف جنران ...أما بعد ،فإني
أدعوكم إىل عبادة اهلل من عبادة العباد.)26(»...
ب ـ رسالة النيبّ األكرم| إىل املقوقس« :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،من
حممد بن عبد اهلل إىل املقوقس عظيم القبط :سالم على مَ ْن اتَّبع اهلدى .أما بعد ،فإني
سَلم( ،وأسلم) يؤتك اهلل أجرك مرّتني»(.)27
أدعوك بدعاية اإلسالم ،أسلم تَ ْ
كما اعترب النيبّ األكرم| اتِّباع أهل بيته سبباً للهداية والنجاة ،ومل يرشد
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الناس إىل شيءٍ آخر ،ومن هنا فقد وصف أهل بيته بسفينة نوح.
وعلى هذا األساس ،لو صحّ ما قاله الدكتور سروش من أن مجيع الناس
ميكنهم إلقاء الصورة على األمر غري املصوَّر ،دون أن تكون صورةٌ أفضل من صور ٍة
أخرى بالضرورة؛ إذن ملاذا خيصّ النيبّ تصويره وتصوير أهل بيته بوصفه هو التصوير
الوحيد الذي يكون سبباً للنجاة ،وأن هذه الصورة هي الصورة األفضل من مجيع
الصُّوَر األخرى؟!
وعليه ،يبدو أن ما يذهب إليه الدكتور سروش ال يتناغم مع آيات القرآن
الكريم وسرية النيبّ األكرم|.
5ـ يشرتك كلٌّ من :الدكتور سروش وجمتهد شبسرتي يف هذا االعتقاد القائل
بوجود حقيقةٍ يف اخلارج باسم احلقيقة املطلقة أو األمر غري املصوَّر؛ حيث يبدي األفراد
يف مواجهة هذا األمر غري املصوَّر أو احلقيقة املطلقة تفسرياتٍ خمتلفة .ويتمّ تفسري هذه
احلقيقة يف اإلسالم حتت عنوان «اهلل» .وتتجلّى هذه احلقيقة يف الدين املسيحيّ حتت
عنوان «اهلل األب» (ضمن عقيدة التثليث) ،وتظهر يف الديانة اليهودية على شكل
«يهوه» ،وتُسمّى يف العقائد اهلندوسية بـ «فيشنا» .وإن مجيعَ هذه األفهام عن احلقيقة
املطلقة أو األمر غري املصوَّر صحيح ٌة يف حدودة دائرتها الظاهراتية ،ولكنْ ال شيء
منها يصحّ يف دائرة احلقيقة والواقع .وعلى حدّ تعبري الدكتور سروش :إن األمر غري
املصوَّر ـ الذي هو اهلل ـ ليس واحداً ،وال ثالثة ،وال هو شخصيّ ،وال غري شخصيّ.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو :إذا مل يكن أيٌّ من تعاليم األديان متطابقاً
كنا أن هناك يف اخلارج أمرًا غري مصوَّرٍ ،وقد
مع احلقيقة والواقع إذن كيف أدرَ ْ
ت خمتلف األديان صوراً خمتلفة على هذا األمر غري املصوَّر؟! فهل «األمر غري
أضفَ ْ
املصوَّر» و«حقيقة اهلل املطلقة» بنفسها صورةٌ متطابقة مع الواقع؟! وكيف توصَّلنا إىل
هذه احلقيقة القائلة بوجود أم ٍر غري مصوَّر يف احلقيقة والواقع؟! وإذا أمكن لنا
الوصول إىل معرفةٍ ما بشأن األمر غري املصوَّر ـ وهو كذلك ـ فلماذا ال نستطيع التوصُّل
إىل معرفة األمور األخرى؟! إذا كان لدى الناس تفسرياتٌ خاصّة بشأن األمر غري
املصوَّر؛ بتأثريٍ من ثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم اخلاصّة ،إذن كيف توصَّلوا إىل
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حقيقةٍ باسم األمر غري املصوَّر ،والذي ال يقع حتت تأثري ثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم
اخلاصة؟! وإذا كانت مجيع املفاهيم اإلنسانية واقعةً حتت تأثري الثقافات والعادات
والتقاليد اخلاصة إذن ملاذا يصدق واحدٌ من املفاهيم باسم «احلقيقة» أو «الوجود» على
اهلل املشرتك يف مجيع الثقافات؟! وإذا أمكن العثور بني األمم والشعوب املختلفة على
مفهومٍ مشرتك فلماذا ال ميكن العثور على مفاهيم أخرى؟!
وعلى هذا األساس ،لو صدق مفهومٌ واحد من املفاهيم اإلنسانية ـ من قبيل:
«الوجود» ـ على احلقيقة الغائية أو األمر غري املصوَّر فإن املفاهيم األخرى سوف تكون
ب َدوْرها صادقةً أيضاً.
إذا كان هناك عددٌ من املفاهيم املتطابقة مع الواقع فإنها يف مثل هذه احلالة
سوف تكون قابلةً للتشخيص من خالل نقيضها .ونتيجةً لذلك سوف تكون هذه
املفاهيم أقرب إىل دينٍ خاصّ منها إىل دينٍ آخر؛ مبعنى أنه لو أمكن لنا القول يف مورد
احلقيقة املتعالية :إنها موجودٌ عامل قادر متشخِّص رحيم جواد وما إىل ذلك إذن فإن
املفاهيم املقابلة هلذه املفاهيم ال تقبل اإلطالق على احلقيقة النهائية ،وإن هذه املفاهيم
سوف تكون أقرب إىل دينٍ خاصّ .وعلى هذا األساس ،ال يكون احلقّ إالّ مع دينٍ
واحد خاصّ ،دون سواه .وعلى هذا األساس ،فإن التديّن التجرييب أو التعدُّدية القائمة
على التجربة الدينية إمّا تؤدّي إىل الالأدرية أو إىل مقبوليّة دينٍ خاصّ.
6ـ يقول الدكتور سروش إن الوحي من سنخ التجربة الدينية ،والتجربة الدينية
تتحقَّق لسائر األشخاص اآلخرين؛ ونتيجة لذلك فإنه ميكن القول بأن مجيع الناس
يُوحَى إليهم ،وميكن جلميع الناس أن يأتوا بدينٍ خاصّ.
ف للتعاليم واملفاهيم القرآنية القائلة بأن اهلل قد جعل النيبّ
إن هذا الرأي خمال ٌ
األكرم| خامتاً لألنبياء .ومن هنا فقد متّ إغالق باب الوحي الرسالي والنبوي إىل
األبد ،وإنْ أمكن الوحي ـ مبعناه غري النبوي والرسالي ـ إىل أوليائه ،كما أوحى اهلل
إىل أمّ النيبّ موسى×.

استنتاجٌ ــــــ
ميكن التوصُّل من جمموع ما تقدَّم يف باب التجربة الدينية إىل استنتاج األمور
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التالية:
حي من سنخ التجربة الدينية.
1ـ ال ميكن اعتبار الوَ ْ
يب األكرم| إىل
حي النبوي والرسالي قد أُغلق بعد رحيل الن ّ
2ـ إن باب الوَ ْ
األبد.
حي ذا جهتني .وال ميكن القول بأن مجيع الصُّوَر اليت
3ـ ال ميكن اعتبار الوَ ْ
يُلْ ِقيها املتديِّنون على األمر غري املصوَّر تشتمل على إتقانٍ وحجِّيةٍ متساوية ومتكافئة.
4ـ ال ميكن اعتبار التجربة الدينية أساساً للدين والتديُّن؛ ألنها حتتوي على
الكثري من اإلشكاالت اجلَ ْوهرية.
5ـ إن تقديم وثائق وأدلّة على دينية التجربة يؤدّي إىل القول بعدم اعتبار التجربة
الدينية أساساً للدين ،بل إن هذا بُ ْعدٌ مفهومي مقدَّم على ال ُبعْد العاطفي والتجرييب.
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الوَ ْحي اإلهليّ عند الفارابي
د .حاتم الجيّاشي

خالصةٌ ــــــ
حي من النظريات اجلوهرية واألساسية اليت اسرتعَتْ انتباه مجيع
إنّ نظرية الوَ ْ
األديان السماوية ،ملاذا؟
ألن هذه املسألة أو النظرية تشكِّل حجر الزاوية والركن الوثيق اليت تبتين
عليه األديان التوحيدية .هلذا ،االبتعاد عن فكرة الوحي من جهة اهلل عزَّ وجلَّ إىل
األنبياء^ أو إنكار ذلك ال يثبت أيّ دينٍ إهليّ ،وبالتالي ال ميكن ألحدٍ أن يقول :هذه
التعاليم أو املعارف دينية مساوية تابع ٌة للباري تعاىل .وهذه املسألة احليوية أثارت اهتمام
فالسفة اإلسالم بشكلٍ عامّ ،وفيلسوفنا العظيم الفارابي بشكلٍ خاصّ ،يف كيفية
تصوير وتأطري هذه الظاهرة ،اليت متثِّل حلقة الوصل بني السماء واألرض.
ويف هذا اإلطار جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على هذا املشروع .وقد
اعتمدَتْ هذه الدراسة على استقراءٍ وحتليلٍ ،وكان عملنا حتديد مفردات البحث،
وعرض جممل نظريّته يف فكرة الوحي ،كما قُمْنا بطرح ما تقوم عليه هذه املسألة،
وما يتعلَّق بها من أحباثٍ ،من قبيل :معرفة اإلنسان ،ومعرفة العوامل ،ومعرفة الوحي،
وغريها من املطالب.
ثم بيَّنا نظرية الفيلسوف ،وقد ذكَرْنا اعتماد احلكيم على البحث
وبينّا كيفية اتصال النفس النبوية بالعقل الفعّال
األنطولوجي يف فهم مسألة الوحيَّ ،
حيانة.
يف إنتاج املعرف الوَ ْ

199
وقد انتهت الدراسة إىل نتائج هامة ،منها:
ـ إن الفارابي مل يتطرَّق أصالً لقوّة احلَدْس ،ومل جنِدْ هلا أثراً يف كتب
الفارابي.
ـ الفارابي على الرغم من اعتقاده باألفالك والنفوس الفلكية ،مثل بقيّة
املشّائني ،إالّ أنه يؤمن باتصال نفس النيب بالعقل الفعّال فقط.
ـ إنّ اخليال يف نظر املشّائني ليس جمرّداً ،بل إنّ مجيع قوى اإلنسان ـ ما عدا قوة
العقل ـ مادّيةٌ.
ـ يعتقد الفارابي أنّ النفس تستفيد من الصور الكلِّية واجلزئية يف العقل الفعّال.
ـ الفارابي مل ينبِ نظام الوحي على أساس نظام التكوين.

املقدّمة ــــــ
من املناسب ـ وكمقدّمة لبيان املساعي واجلهود اليت بذهلا الفارابي ألجل بيان
وتوضيح عملية الفلسفة الوحيائية ،وعملة الكبري يف إجياد التوائم والتوافق بني املعرفة
الوحيائية واملعرفة الفلسفة ـ التعريج إىل شخصية الكندي ( 185ـ 252هـ) ،وذكره
باعتباره أوّل الفالسفة املسلمني ومقدَّماً على الفارابي.
كان الكندي من أوائل املعتقدين بنظرية التوافق بني الدين والفلسفة ،وقد بدأ
البحث فيها بعد اجلهود اليت قام بها ،وهلذا فقد كانت عالقة الفلسفة والدين من
القضايا اجلدّية املطروحة لديه .ويعتقد الكندي بأنه ميكن إثبات حقيقة الوحي
احملمدي عن طريق القياس املنطقي ،وال ميكن إنكارها إ ّال من ِقبَل اجلاهل فقط(.)1
ولكنْ يف الوقت نفسه ال ميكن حبالٍ من األحوال إنكار دَوْر القياس املنطقي
يف إثبات احلقائق الدينيّة.
ومع أن الكندي هو الذي بدأ املشوار والسعي يف هذا املضمار ،أوصله من بعده
الفالسفة إىل القمّة ،ولكنْ ما قدَّمه ال ميكن قياسه مبا قدَّمه وعمله الفارابي.
وبالطبع ،فإن السبب يف ذلك يكمن إجياده والبحث عنه يف فلسفته ،وال سيَّما
يف نظرية العقول .إن نظرية الكندي يف باب معاني العقول وكيفية اإلدراك يف
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اإلنسان ،وحَسْب قول بعض احملقِّقني ،أفضل أيضاً من نظرّية شرّاح اإلسكندراني
أرسطو(.)2
كان احلكيم أبو نصر الفارابي هو أوّل فيلسوفٍ حتدَّث بنحوٍ واضح وشفّاف
عن الوحي والنبوة ،بشكلٍ يعتمد على األصول الفلسفية .وقد نال أسلوبه ونظريته يف
هذه املسألة اهتما َم واستقبالَ احلكماء الذين جاؤوا من بعده.
جيب علينا ،قبل التطرُّق إىل نظرية الفارابي يف تأييد املواضيع السابقة ،اإلملامُ
بشكلٍ خمتصر مبعطيات هذه البحوث وطبيعتها وظروفها يف زمانه؛ لكي يتّضح لنا
املناخ الفكري يف ذلك الوقت ،وبالتالي تتبدّى ضرورة عمله وقيمته ،وينتفي تصوُّر أن
هذا الفيلسوف الكبري قد تأمّل يف هذا الباب والبحث فيه لالستقصاء والتقصّي
فحَسْب ،وإمنا الضرورة االجتماعية لعصره واألخطار اليت تهدِّده هي اليت جرَّتْ ذلك
احلكيم إىل ميدان تلك البحوث.
وال شَكَّ أنَّ النبوة اليت ذهب إليها الفارابي يف فلسفتهِ هي إجابةٌ يف حملّها
ت حوهلا ،وأيضاً مناسبة بالنسبة إىل
باعتبار معاجلتها لكثري من اإلشكاالت اليت أُثريَ ْ
احلاجة الفكرية آنذاك ،وإنّما هي أمنوذج زاهر لعالقة الفلسفة اإلسالمية مع حياة
وعقائد املسلمني.
وميكن القول بأن الدخول إىل تلك البحوث بشكلٍ دقيق هي نفسها عملية
لتأسيس الفلسفة اإلسالمية.
وبطبيعة احلال فقد كان اجملتمع اإلسالمي يف فرتة احلياة الفكرية للفارابي،
أي يف نهايات القرن الثالث وبدايات القرن الرابع اهلجريّني ،يشهد إقباالً مجاعياً،
وذلك من باب التسليم والشعور الداخلي لإلسالم ،فظهرَتْ؛ نتيجة اختالط املسلمني
باألجانب ،وعناد وعداوة املسيئني واملغرضني ،الشكوك والشبهات الكثرية على
ألسن الناس ،وبني الفِرَق الكالمية ،خبصوص العقائد الدينية ،وكانت إحدى تلك
الشبهات اليت حدثَتْ هي العقيدة بالوحي .ومل تكن تلك املسألة تنحصر يف تلك
الفرتة ،وإنّما كانت مطروحةً من ِقبَل أولئك املعاندين منذ بداية الوحي ،على حنوٍ
انعكسَتْ يف القرآن الكريم واملصادر الروائية كذلك( .)3ولكنْ بعد مدّة متّ رفع تلك
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الشبهات بشكلٍ منطقيّ ،وخاصّة حينما جرى إجياد الفِرَق الكالمية للدفاع عن
الدين.
كان أغلب املنكرين من النصارى واليهود والزنادقة واجملوس والصابئني
والرباهمة وعدد قليل من املسلمني( .)4وجند أن هناك أشخاصاً من املسلمني قد أقحموا
أنفسهم يف هذا امليدان ،منهم :عاملان؛ أحدهما :أمحد بن الرواندي؛ واآلخر :حممد بن
زكريا الرازي.
أما الرواندي فقد ترعرع يف إحدى العوائل اليهودية يف مدينة راوند بالقرب من
مدينة إصفهان ،ومن ثم انتقل وسكن مدينة بغداد ،والتحق بالفرقة املعتزلة ،وقام
بعدها بالتهجُّم وإنكار أصول اإلسالم ،وليس عقائد املعتزلة فقط .وارتبط بامللحدين
ارتباطاً قوياً ،وعمل على تأليف كتبٍ ،منها« :كتاب فضيحة املعتزلة» ،ردّاً على
كتاب «الدافع» يف معارضة القرآن؛ وكتاب «الفرند» يف الطعن بالنيبّ األكرم|
واإلسالم؛ وكتاب «الزمرّدة» يف إنكار الرسل وبطالن رساالتهم.
وقد قام أحد الدعاة اإلمساعيليني ،وهو عبد اهلل بن أبي عمران الشريازي ،يف
كتابه املوسوم «اجملالس املؤيّدة» ،بنقل اإليرادات واإلشكاالت اليت جاء بها
الشريازي ،واإلجابة عنها .وحَسْب ما نقله فإن الرواندي يعتقد أنه مع وجود العقل ال
حاجة إىل النبوة .وإن املعاجز ـ سواء كانت قليلةً أو كثريةً ـ ال ميكن القبول بها .وإن
ناقلي املعجزة ـ وعددهم قليلٌ ـ قد جُبلوا على الكذب ،وتعاهدوا عليه ،فكيف
ميكن للشخص أن يؤمن ويصدِّق بأن الصخرة الصغري قادرةٌ على التسبيح ،أو أن
الذئب يتحدَّث بلسان اآلدمي؟!(.)5
ومن ثمّ يقوم بنقل الشبهة املعروفة لدى اجلميع ،واليت نقلها العالّمة يف كتابه
كشف املراد(.)6
وأما الشخصية الثانية اليت انتقدَتْ مسألة النبوة بصراحةٍ وشدّةٍ فهي حممد بن
زكريا الرازي .ومع أن هذا الرجل قد عُرف واشتهر يف ميدان الطبّ ،ولكنّه ال يرى
نفسه أق ّل من باقي الفالسفة واملتكلِّمني ،بل قام بنقد كبار الفالسفة والطعن فيهم.
وللرازي كتابان ،وهما« :خماريق األنبياء»؛ و«نقض األديان».
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وكان كتابه األول مورداً الهتمام الزنادقة .وهو مفقودٌ يف الوقت احلاضر .وقد
قام أبو احلامت الرازي(322هـ) ـ وهو من الدعاة اإلمساعيليني ـ بنقل قسمٍ من ذلك
الكتاب والردّ عليه يف كتابه «أعالم النبوة» .ويعتقد الرازي بأنه ليس لألنبياء
ت خاصة بالنسبة إىل بقية الناس ،باعتبار أن احلكمة اإلهلية تقتضي العدل
امتيازا ٌ
واملساواة ورفع االمتيازات بني بين اإلنسان(.)7
وأما املعاجز اليت متّ نقلها عنهم فهي نو ٌع من القصص الدينية ،أو أنها سحرٌ من
أجل خداع الناس(.)8
إن األديان هي أحد أسباب وعلل نشوب مجيع احلروب؛ حيث كان اإلنسان
ومنذ القِدَم يتعامل معها(.)9
وبطبيعة احلال فإن هذه اإلشكاالت واإليرادات فتحَتْ آفاقاً رحبة للبحوث
اجلَدَلية ،وليست مسألة النبوة يف اإلسالم وحدها اليت وقعَتْ يف دائرة النقض
والتعرّض ،بل واجهت مسألة نبوة مجيع األنبياء السابقني نفس هذا اإلنكار والرفض
من جانب املنكرين ،الذين ال يؤمنون بنزول الوحي ،بل ي َروْنه أمراً بعيداً ،ومن
املستحيل حدوثه؛ هلذا نرى أن القرآن الكريم حيصر عملية منشأ تكذيب األنبياء يف
هذه املسألة فيقولَ ﴿ :ومَا َمنَعَ النَّاسَ َأنْ يُ ْؤ ِمنُوا إِذْ جَا َءهُمُ اهلُدَى إِالَّ َأنْ قَالُوا َأ َب َعثَ اهللُ
بَشَراً رَسُوالً﴾ (اإلسراء.)94 :
ويف مثل هذه املناخات واألجواء نشأ وترعرع الفارابي ،وعاصر كالًّ من:
الرازي؛ والرواندي ،فدخل يف غمرة هذه البحوث .ولكنّه يف مقابل هذه اإلشكاالت
مل يتطرَّق إىل البحوث السلبيّة واجلَدَلية ،ومل يكتَفِ يف الردّ على الشبهات
واملنكرين فقط ،وإنّما قام بالبحث عن األسس الفلسفية اليت بإمكانها توضيح وبيان
فلسفة الوحي ،ومن ثمّ تعزيزها باألسس والقواعد العقلية واألصولية املتَّفق عليها.
واآلن ،وبعد اتّضاح ضرورة ما قام به الفارابي واملناخ الفكري الذي عاشه،
نتناول نظريته؛ حتّى يتمّ التعرُّف عليها.
لكنْ قبل ذلك ال بُدَّ من بيان بعض املفاهيم التصوُّرية للدراسة:
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الوَحْي يف اللغة ــــــ
(الوحي) كلم ٌة عربية ،فعله وحي يوحي أو أوحى ،ومصدره وحياً أو إحياء .وقد
استُعملت يف األدب العربي مبعانٍ كثرية ،إال أنه يوجد بني هذه املعاني املختلفة مفهومٌ
عامّ مشرتك ،يقف عليه الكاتب أو الباحث من خالل تتبُّع هذه املعاني ،وهو اإلشارة
التشريعية أو الكالم اخلفيّ أو الصوت اخلالي من الرتاكيب الكالمية.
وهلذا يقول ابن دريد ،أبو بكر ،حممد بن احلسن األزدي(321هـ)« :وحي يف
احلجر إذا كتب فيه وحياً ،ووحي الكتاب إذا كتبه»(.)10
وقال الراغب :أصل الوحي اإلشارة السريعة .ولتضمّن السرعة قيل :أمرٌ وحيٌ،
أي :سريع؛ وذلك يكون بالكالم على سبيل الرمز والتعريض؛ وقد يكون بصوتٍ
جمرّ ٍد من الرتكيب وبإشار ٍة ببعض اجلوارح والكتابة(.)11
الوَحْي اصطالحاً ــــــ
معناه :أن ُيعْلِم اهلل ـ تعاىل ـ مَنْ اصطفاه من عباده كلَّ ما أراد إطالعه عليه من
ألوان اهلداية والعلم ،ولكنْ بطريقةٍ سرّية خفيّة غري معتادةٍ للبشر .ويكون على أنواعٍ
شتّى؛ فمنه :ما يكون مكاملةً بني العبد وربّه ،كما كلَّم اهلل موسى تكليماً؛ ومنه:
ما يكون مناماً صادقاً جييء يف حتقُّقه ووقوعه كما جييء فَلَق الصبح يف تبلّجه
وسطوعه؛ ومنه :ما يكون بواسطة أمني الوحي جربئيل ـ × ـ ،وهو من أشهر أنواع
الوحي وأكثرها .ووحي القرآن كلّه من هذا القبيل ،وهو املصطلح عليه بالوحي
ٍّ من أنبيائه .وهو
اجلليّ( .)12وبتعبريٍ أمشل :الوحي كالم اهلل ـ تعاىل ـ املنزل على نيب
ف له مبعنى اسم املفعول أي :املوحى( .)13كذلك يشري الشهيد الصدر يف كتابه
تعري ٌ
املدرسة القرآنية إىل هذا املعنى فيقول :وقد أطلق هذا اللفظ على الطريقة اخلاصة
اليت يتصل بها اهلل تعاىل برسوله ،نظراً إىل خفائها ودقّتها ،وعدم متكُّن اآلخرين من
اإلحساس بها(.)14
اإلله يف اللغة واالصطالح ــــــ
يف اللغة (اإلله) على وزن فِعَال مبعنى مألوه ،أي :معبود ،كإمام مبعنى مؤمتّ
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به ،وأله إهلة :عبد عبادة ،والتأليه :التعبيد ،واآلهلة :املعبودون من األصنام وغريها،
والتألُّه :التعبُّد والتنسُّك(.)15
ويف االصطالح قال الزخمشري :اإلله من أمساء األجناس ،كالرجل والفرس،
ٍّ(.)16
ٍّ أو باطلٍ ،ثمّ على املعبود حبق
يقع على ك ّل معبودٍ ،حبق
ٍّ إالّ اهلل ،ومعنى ذلك أن كلّ املعبودات إمنا عُبدَتْ
وهذا يعين أن ال معبود حبق
ٍّ.
بغري حق

معرفة العامل يف نظر الفارابي ــــــ
1ـ العوامل ــــــ
يقسِّم الفارابي العوامل املوجودة إىل ثالثة عوامل :روحانية؛ مساوية؛ هيوالنية.
وقد بيَّن أساس هذا التقسيم بقوله (:)17
1ـ ما ال ميكن أن ال يوجد.
2ـ وما ال ميكن أن يوجد أصالً.
3ـ وما ميكن أن يوجد وأن ال يوجد.
ط بينهما .وهو جمموعٌ يقتضي الطرفني.
فاألوالن طرفان ،والثالث متوس ٌ
واملوجودات كلّها داخلةٌ حتت اثنني من هذه الثالثة؛ فإن املوجودات منها ما ال ميكن
أن ال يوجد ،ومنها ما ميكن أن يوجد وأن ال يوجد.
ما ال ميكن أن ال يوجد هو يف جوهره وطبيعته كذلك.
وما ميكن أن يوجد وأن ال يوجد هو أيضاً يف جوهره وطبيعته كذلك؛ فإنه ال
ميكن أن يكون الذي ال ميكن أن ال يوجد ،وإنّما صار كذلك ألجل أن جوهره
وطبيعته غري ذلك ،وعرض له أن صار كذلك.
وكذلك هو حال ما ال ميكن أن يوجد.
وأجناس املوجودات ثالثة :الربيئة عن املادّة؛ واألجسام السماوية؛ واألجسام
اهليوالئية.
وما ال ميكن أن ال يوجد ضربان:
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أحدهما :يف طبيعته وجوهره أن يوجد حيناً ،وال ميكن فيه غري ذلك.
ثانيهما :ما ال ميكن أن ال يوجد يف وقت أصالً .فالروحانية هلا النصف الثاني
من أصناف ما ال ميكن أن ال يوجد ،والسماوية هلا النصف األول ،واهليوالنية هلا
القسم الذي ميكن أن يوجد وأن ال يوجد .والعوامل ثالثة :روحانية؛ ومساوية؛
وهيوالنية(.)18
ويقسِّم الفارابي يف موضعٍ آخر من كتبه موجودات العوامل الثالثة على أساس
مناط اجلسمية أو غري اجلسمية ،ويصل إىل النتائج التالية ،اليت حتدِّد أنّ املوجودات ال
خترج عن ثالث حاالت:
«1ـ األجسام ،اليت هي على ستة أنواع :اجلسم السماوي؛ احليوان الناطق؛
احليوان غري الناطق؛ النبات؛ اجلسم املعدني؛ العناصر األربعة».
2ـ املوجودات اجلسمية ،ولكنْ حالّ ًة يف أجسامٍ ،مثل:
أـ النفس.
ب ـ الصورة.
ج ـ املادّة.
3ـ املوجودات اليت ليست جبسمٍ ،وال حالّ ًة يف جسمٍ ،كالتالي:
1ـ السبب األوّل (اهلل).
2ـ السبب الثاني (العقل األول ،إىل التاسع).
3ـ العقل الفعّال»(.)19
ومن الواضح أن املوجودات من القسم الثالث هي املرتبطة بالعامل الروحاني
واليت يعبِّر عنها الفارابي بعامل امللكوت(.)20
ٍّ من هذه العوامل ،فهو يعتقد برتتيب
ويصنِّف الفارابي املوجودات داخل كل
موجودات عامل امللكوت من األشرف إىل األنقص ،مبعنى أنّ األول السبب األول ومقام
العقول .وملا كان كلّ عقلٍ معلوالً للعقل الذي قبله فهو من ناحية الشرافة يف رتبةٍ
الحقة ،وكذلك كانت نهاية هذه السلسلة يف العامل الروحاني هي العقل الفعّال(.)21
ومن ثمّ رتَّب املوجودات السماوية كما يلي:
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1ـ الفلك األول.
2ـ الفلك الثاني.
9...3ـ الفلك الثالث ...إىل الفلك التاسع(.)22
ثم أخذ يرتِّب العامل املادّي من أفضل موجودٍ إىل أخسّ موجودٍ .وعلى هذا
األساس رتَّب الفارابي موجودات هذا العامل كما يلي :املادّة األوىل ،العناصر األربعة،
املعدنيات ،النباتات ،احليوان الناطق ،احليوان غري الناطق .إذن يف عامل املادّة
سيكون أشرف املوجودات هو احليوان الناطق(.)23
ويف رأي الفارابي فإن االنضمام بني عامل املادّة وعامل امللكوت يتمّ من خالل
االرتباط بني احليوان الناطق (الذي هو أعلى مرتبة يف عامل املادة) وبني العقل الفعّال
(الذي هو أدنى مرتبة يف عامل امللكوت) (.)24

2ـ العقول ــــــ
على أساس النظرية الفلسفية فإنّه من الواضح أنّ مبدع نظرية ال َفيْض هو ابن
سينا ،حيث يقول« :فيكون إذن العقل األوّل يلزمه عنه مبا يعقل األوّل وجود عقل
حتته ،ومبا يعقل ذاته وجود صورة الفلك األقصى وكماهلا ،وهي النفس ،وبطبيعة
إمكان الوجود احلاصلة له املندرجة يف ما يعقله من ذاته وجود جرمية الفلك األقصى
املدرجة يف مجلة ذات الفلك األقصى بنوعه ،وهو األمر املشارك للقوة .فيما يعقل األوّل
يلزم عنه عقل ،وإمنا خيتصّ بذاته على جهة الكثرة الذي جيريها ،أعين املادّة
والصورة»(.)25
يعتقد الفارابي أنّ العقل العاشر هو العقل الفعّال.

3ـ العقل الفعّال ــــــ
يف الواقع إن العقل الفعّال يتعقّل السبب األوّل والعقول ،فهو يأخذ الفيض منها
ويوصله إىل اإلنسان وعامل الطبيعة .واجلدير بالذكر أنّ الفارابي يطبِّق العقول العشرة
على املالئكة اإلهليّة ،ويرى أنّ العقل الفعّال هو نفسه الروح األمني أو روح القدس.
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«والثواني هي اليت ينبغي أن يقال فيها :الروحانيون واملالئكة وأشباه ذلك ...والعقل
الفعّال هو الذي ينبغي أن يُقال :إنه الروح األمني وروح القُ ُدس بأشباه هذين من
األمساء»(.)26
واملراد من الثواني يف هذه العبارة هي املوجودات املفارقة غري السبب األوّل،
واليت هي العقول العشرة نفسها .وعند مواصلة قراءة هذه العبارة يتبني أن الفارابي
يعتقد بأن العقل الفعّال هو جربئيل× .ويبني الفارابي وجه انطباق املالئكة والعقول
فيقول« :املالئكة صور علمية جواهرها علوم إبداعية؛ وليست كألواحٍ فيها نقوشٌ ،أو
صدورٍ فيها علومٌ ،بل هي علو ٌم إبداعية قائم ٌة بذاتها ،تلحظ األمر األعلى فينطبع يف
هوياتها ما تلحظ ،وهي مطلقة»( .)27ويؤكِّد الفارابي على أن العقل الفعّال وبقية العقول
وإنْ كانت غري معروضة للنقص ،ولكنّ جواهرها مستفادةٌ من غريها ،وهي من هذه
الناحية ناقصةٌ؛ فجواهرها مل تبلغ يف الكمال الذي يتعقّل العقول ،وكذلك يعترب
الواسطة يف وصول الفيض لعامل املادّة؛ وذلك أنّ جواهرها مستفادةٌ من غريها،
ووجودها تابعٌ لوجود غريها ،وجواهرها مل تبلغ من الكمال إىل حيث تكتفي
بأنفسها عن أن تستفيد الوجود عن غريها .هذا نقصٌ يعمّ كلّ موجودٍ سوى األوّل.
الثواني والعقل الفعّال أقلّ كما ًال من اهلل؛ ألنهما يوجدان به.
ومع ذلك فإن الثواني والعقل الفعّال ليس واحدٌ منها يكتفي يف أن حيصل له
بهاء الوجود وزينته ،وال الغبطة وااللتذاذ واجلمال بأن يقتصر على أن يعقل ذاته
وحدها ،لكنْ حيتاج يف ذلك إىل أن يعقل يف ذاته ذات موجودٍ آخر أكمل منه وأبهى.
هذا املوجود الذي تعقله الثواني وتلتذّ به هو اهلل.
فكأن فضيلة ذاته ال تتم إالّ بتعاون كثرةٍ ما ،فلذلك صارت الكثرة يف ما
يتجوهر به الشيء نقص ًا يف وجود ذلك الشيء.
حيدِّد الفارابي هنا مصدر التكثُّر أو سببه يف املوجودات اليت تكوِّن العامل.
إالّ أن هذه ليس يف طباعها أن يكون هلا بهاء الوجود ومجاله وزينته بأن تعقل ما
هو دونها يف الوجود ،وما يوجد عن كلّ واحدٍ منها ،أو ما يتبع وجود كلّ واحدٍ من
املوجودات»(.)28
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ويف كلّ األحوال إن ظهور موجودات عامل احملسوس بتوسُّط العقل الفعّال
حكايةٌ أخرى ،فالعقل الفعّال واألجسام السماوية يكمِّالن وجود األشياء واألجسام
األرضية.

معرفة اإلنسان عند الفارابي ــــــ
خصَّص الفارابي يف أكثر كتبه مباحث حول معرفة اإلنسان .وبالنظر إىل أ ّن
شرح ظاهرة الوحي ترتبط بقوى النيبّ لكونه هو املُدْرِك للوحي فسنكتفي هنا يف
البحث عن قوى النفس.

أـ قوى النفس اإلنسانية ــــــ
من وجهة نظر الفارابي إن قوى النفس اإلنسانية عبارةٌ عن مخس قوى :احلاسّة؛
النزوعية؛ املتخيلة؛ الناطقة النظرية (العقل النظري)؛ والناطقة العملية (العقل
العملي)(.)29
ويذكر الفارابي يف موضوعٍ آخر القوة الغاذية ،فإذ حدث اإلنسان فأوّل ما
حيدث فيه القوة اليت بها يتغذّى ،وهي:

1ـ القوّة الغاذية ــــــ
القوّة اليت بها حيسّ امللموس ،مثل :احلرارة والربودة ،وسائرها ـ سائر القوى ـ
اليت بها حيسّ الطعوم ،واليت بها حيسّ الروائح ،واليت بها ميسّ األصوات ،واليت بها
حيسّ األلوان واملعربات كلّها ،مثل :الشعاعات .وحيدث مع احلواسّ بها نزوعٌ إىل ما
حيسّه ،فيشتاقه أو يكرهه .فالقوة الغاذية منها قوة واحدة رئيسة ،ومنها قوى هي
رواضع هلا وخَدَم .فالقوة الغاذية الرئيسة هي من سائر أعضاء البدن؛ والرواضع واخلَدَم
متفرّقة يف سائر أعضاء البدن؛ والرئيسة منها بالطبع مدبِّرة لسائر القوى ،وسائر
القوى تتشبّه بها وحتتذي بأفعاهلا حَ ْذو ما هو بالطبع غرض رئيسها الذي يف القلب،
وذلك مثل :املعدة والكبد والطحال ،واألعضاء اخلادمة هذه ،واألعضاء اليت ختدم
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هذه اخلدمة ،واليت ختدم هذه أيضاً .فإن الكبد عضو يُرأس ويَرأس ،فإنّه يُرأس
بالقلب ،ويرأس املرارة والكلية وأشباههما من األعضاء ،واملثانة ختدم الكلية،
والكلية ختدم الكبد ،والكبد خيدم القلب ،وعلى هذا توجد سائر األعضاء(.)30

2ـ القوّة احلاسّة ــــــ
إن املراد من هذه القوى هو أن تدرك احملسوسات باحلواسّ اخلمس املعروفة
عند اجلميع ،وتدرك امللذّ واملؤذي ،وال متيز الضارّ والنافع ،وال اجلميل والقبيح(.)31
احلسّ ال يدرك املعاني الصرفة(.)32
فيها رئيسٌ ،وفيها رواضع؛ ورواضعها هي هذه احلواس اخلمس املشهورة عند
اجلميع ،املتفرِّقة يف العينني ويف األذنني ويف سائرها.
يف احلقيقة اإلدراك يتحقَّق بواسطة التصوُّرات احلاصلة يف احلسّ املشرتك.
ويعتقد الفارابي أنّ الصور الباطنية تتحقَّق أيضاً من احلسّ املشرتك(.)33
وعلى هذا األساس فإن احلسّ املشرتك له اإلشراف على احلواسّ الظاهرية(.)34
إنّ احلد املشرتك بني الباطن والظاهر قوّ ٌة هي جممع تأدية احلواس ،وعندها
باحلقيقة اإلحساس ،وعندها ترتسم صورة آلة تتحرّك بالعجلة ،فتبقى الصورة
حمفوظةً فيها ،وإنْ زالت حتى حتسّ خبطّ مستقيم أو خبطّ مستدير ،من غري أن
يكون كذلك ،إالّ أن ذلك ال يطول ثباته فيها .وهذه القوّة أيضاً مكانٌ لتقرير
الصورة الباطنية فيها عند النوم ،فإن املدرك باحلقيقة ما يتصوّر فيها ،سواء ورد عليها
من خارجٍ أو صدر هلا من داخلٍ ،فما تصور فيها ـ عندما يتفق من العقل عجز ومن
اخليال تسلط قوى متثل يف اخليال فهنا يتصور فيها الصورة املتخيلة ـ يصري مشاهداً،
فإنْ أمكنها احلسّ الظاهر تعطَّلت عن الباطن ،وإذا عطَّلها الظاهر متكّن منها
الباطن الذي ال يهدأ ،فيتثبت فيها مثل ما حيصل يف الباطن ،حتّى يصري مشاهداً،
كما يف النوم.
3ـ القوّة النزوعية ــــــ
هي اليت تشتاق إىل الشيء وتكرهه؛ فهي رئيسةٌ ،وهلا خَدَمٌ .وهذه القوة هي
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اليت بها تكون اإلرادة؛ فإن اإلرادة هي نزو ٌع إىل ما أدرك ،وعن إدراكٍ؛ إما باحلسّ،
وإما بالتخيُّل؛ وإما بالقوّة الناطقة ،وحكم فيه ـ أي النزوع ـ أنه ينبغي أن يؤخذ أو
يرتك .والنزوع قد يكون إىل علم شيءٍ ما ،وقد يكون إىل عمل شيءٍ ما ،إما بالبدن
ب َأسْره ،وإما بعضوٍ منه .والنزوع إمنا يكون بالقوة النزوعية الرئيسة.

4ـ القوّة املتخيّلة ــــــ
واملتخيلة هي اليت حتفظ رسوم احملسوسات بعد غيبتها عن احلسّ ،وتركّب
بعضها إىل بعضٍ ،وتفصل بعضها عن بعضٍ ،يف اليقظة والنوم ،تركيباتٍ وتفصيالتٍ
بعضها صادقٌ وبعضها كاذبٌ .واملتخيّلة مواصلةٌ لضربي القوّة الناطقة .عندما تشتغل
املتخيّلة بوظيفتها اخلاصة ،واملتمثِّلة يف التصرُّف وتركيب الصور ،فإن دخول وخروج
معلوماتها تقف بشكلٍ مؤقَّت ،فتقبل القوة املتخيّلة املعقوالت مبا حياكيها من
احملسوسات اليت تركِّبها هي .وتقبل اجلزئيات أحياناً بأن تتخيّلها كما هي ،وأحياناً
بأن حتاكيها مبحسوسات أُخَر؛ فإن القوة املتخيّلة متوسطةٌ بني احلاسّة والناطقة؛
وعندما تكون رواضع احلاسّة كلّها بالفعل ،وتفعل أفعاهلا ،تكون القوة املتخيّلة
منفعلةً عنها ،مشغولةً مبا تورده احلواسّ عليها من احملسوسات ،وترمسه فيها،
وتكون هي أيضاً مشغولةً خبدمة القوة الباطنة ،وبإرفاد القوّة النزوعية( .)35فإذا صارت
احلاسّة والنزوعية والناطقة على كماالتها األوىل ،بأن ال تفعل أفعاهلا ،مثل :ما يعرض
عند حال النوم ،انفردَتْ القوّة املتخيّلة بنفسها ،فارغةً عما جتدِّده احلواسّ عليها دائماً
من رسوم احملسوسات ،وختلَّتْ عن خدمة القوّتني :الناطقة؛ والنزوعية.
ويذكِّرنا الفارابي بأن القوة املتخيّلة ،وعلى خالف القوتني :احلاسّة؛ والغاذية،
ليس هلا رواضع متفرّقة يف أعضاء أُخَر ،بل هي واحدةٌ( .)36فال رواضع وال خَدَم هلا من
نوعها يف سائر األعضاء ،وإنّما رئاستها على سائر القوى املتخيّلة؛ والرئيسة من كلّ
جنسٍ فيه رئيسٌ ومرؤوسٌ .فهي رئيسة القوّة املتخيّلة ،ورئيسة القوّة احلاسّة الرئيسة
منها ،ورئيسة القوّة الغاذية الرئيسة فيها(.)37
ثمّ هناك مسألة أخرى حول القوّة املتخيّلة ،وتتعلَّق بنحو ارتباط هذه القوّة
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بالقوّتني :احلسّية؛ والناطقة؛ فالفارابي يعتقد أن القوة املتخيّلة تقبل املعقوالت مبا
حياكيها من احملسوسات اليت تركّبها هي .وتقبل اجلزئيات أحياناً بأن تتخيَّلها كما
هي ،وأحياناً بأن حتاكيها مبحسوات أُخَر .وأما القوة املتخيّلة بالشبه ملعقوالت القوة
الناطقة فإنها ال تقبل هلا نفس الصور السابقة يف مقابل القوة احلاسّة ،فهي حتكي
عنها بواسطة احملسوسات( .)38وحتاكي املعقوالت الناقصة بأخسّ احملسوسات
وأنقصها ،مثل :األشياء قبيحة املنظر .وكذلك حتاكي تلك القوّة سائر احملسوسات
لذيذة املنظر .طبعاً هذه احملكيات عند وضعها يف ميزانها الفلسفي متثِّل منوذج ًا
وجمسّمة للحقائق املعقولة .وأما ما حتاكي بها فأشياء كثرية خمتلفة؛ بعضها أقرب
إىل احملاكاة؛ وبعضها أبعد ...واألمور اليت حتاكي بها هذه تتفاضل فيكون(.)39
ويعتقد الفارابي أيضاً أن القوى البدنية متنع النفس عن إدراك ذاتها وخواصّ
إدراكها ،فهي تدرك األشياء متخيّلة ال معقولة؛ الجنذابها إليها واستيالئها عليها.
وألنها مل تألف العقليات ومل تعرفها ،بل نشأَتْ على احلسّيات ،فهي تطمئنّ إليها وتثق
بها؛ وتتوهم أنه ال وجود للعقليات ،وإمنا هي أوها ٌم مرسلة(.)40
وعلم الشيء قد يكون بالقوّة الناطقة ،وقد يكون باملتخيّلة ،وقد يكون
باإلحساس.
فإذا كان النزوع إىل علم شيء شأنه أن يدرك بالقوة الناطقة فإن الفعل الذي
ينال به ما تشوّق من ذلك ،يكون بقوّةٍ ما أخرى يف الناطقة ،وهي القوة الفكرية،
وهي اليت تكون بها الفكرة والرؤية والتأمّل واالرتباط.
وإذا كان النزوع إىل علم شيءٍ ما يدرك بإحساسٍ كان الذي ينال به فعالً
مركَّباً من فعلٍ بدنيّ ومن فعلٍ نفساني يف مثل الشيء الذي تشوق رؤيته؛ فإنْ كان
شيْنا إليه ،وإنْ كان دونه حاجزٌ أَ َز ْلنا بأيدينا ذلك احلاجز .فهذه كلّها
الشيء بعيداً م َ
أفعال بدنية ،واإلحساس نفسه فع ٌل نفساني .وكذلك يف سائر احلواس.
وإذا تشوّق ختيّل شيءٍ ما نيل ذلك من وجوه :أحدها :يفعل بالقوة املتخيّلة ،مثل:
ختيّل الشيء الذي يرجى ويتوقّع ،أو ختيّل شيءٍ مضى ،أو متنّي شيءٍ ما تركبه القوّة
املتخيلة؛ والثاني :ما يرد على القوة املتخيلة من إحساس شيءٍ ما ،فتخيّل إليه من ذلك
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أم ٌر ما ـ نتيجة تشوّقه ـ أنّه خموفٌ أو مأمول ،أو ما يرد عليها من فعل القوّة الناطقة(.)41
وأما يف موضعٍ آخر من كتابه السياسة املدنية فيقول :إن للحيوان الناطق قوّةَ
النطق ،والقوّةَ النزوعية ،والقوّةَ املتخيّلة ،والقوّةَ احلسّاسة .فالقوة الناطقة هي اليت بها
حيوز اإلنسان العلوم والصناعات ،وبها مييز بني اجلميل والقبيح من األفعال واألخالق،
وبها معرفة ما ينبغي أن يفعل أو ال يفعل ،ويدرك بها مع هذه النافع والضارّ واملُلذّ
واملؤذي .والناطقة؛ منها :نظرية؛ ومنها :عملية .والعملية؛ منها :مهنية؛ ومنها :مروية.
فالنظرية هي اليت جوّز بها اإلنسان علم ما ليس شأنه أن يعمله إنسان أصالً .والعلمية
هي اليت بها يعرف ما شأنه أن يعمله اإلنسان بإرادته( .)42واحلسّاسة بيِّنٌ أمرها .وهذه
هي اليت شأن الناطقة العملية أن تعملها بالرويّة .فمنها :حاضرة ،ومنها :كائنة يف
املستقبل.
إالّ أن ما حيصل للقوة املتخيَّلة من هذه كلّها ،بال توسّط رويّة ،فلذلك حيصل
يف هذه األشياء بعد أنْ استنبط بالرويّة ،فيكون ما يعطيه العقل الفعّال للقوّة املتخيلة
من اجلزئيات ،باملنامات والروايات الصادقة؛ ومبا يعطيها من املعقوالت اليت تقبلها بأن
يأخذ حماكاتها مكانها باملكانات على األشياء اإلهلية .وهذه كلّها قد تكون يف
النوم ،وقد تكون يف اليقظة .إالّ أن اليت تكون يف اليقظة قليلة ،ويف األقلّ من
الناس ،فأما اليت يف النوم فأكثرها اجلزئيات ،وأما املعقوالت فقليلة(.)43
إن مزاج البدن إذا صار مزاجاً شأنه أن يتبع ذلك املزاج يف القوة النزوعية شهوة
النكاح مثالً حاكَتْ (املتخيلة) ذلك املزاج بأفعال النكاح؛ فتنهض أعضاء هذا الفعل
لالستعداد حنو فعل النكاح ،ال عن شهوةٍ حاصلة يف ذلك الوقت ،لكنْ حملاكاة
القوة املتخيلة للشهوة بأفعال تلك الشهوة .وكذلك يف سائر االنفعاالت ،وكذلك رُبَما
قام اإلنسان من نومه فضرب آخر ،أو قام ففرَّ من غري أن يكون هناك واردٌ من
اخلارج(.)44
فيقوم ما حتاكيه القوة املتخيلة من ذلك الشيء مقام ذلك الشيء لو حصل يف
احلقيقة بأخسّ احملسوسات وأنقصها ،مثل :األشياء قبيحة املنظر .وكذلك حتاكي
تلك القوة سائر احملسوسات لذيذة املنظر.
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فيتثبت فيها مثل ما حيصل يف الباطن ،حتّى يصري مشاهداً كما يف النوم،
ت حركة الباطن اشتداداً يتولّى
ول ُربَما جذب الباطن جاذبٌ جدّاً يف شغله ،فاشتدَّ ْ
بسلطانه ،فحينئذٍ ال خيلو من وجهني؛ إما أن يعدل العقل حركته ويفشأ غليانه؛ وإما
ان يعجز عنه فيعزب من جواره .فإن اتفق عجز العقل وتسلُّط اخليال يطرح سؤال هنا
مفاده :هل فرَّق الفارابي بني اخليال والتخيُّل؟
لقد حتدَّث الفارابي عن ذلك يف كتابه فصوص احلكم ،حيث قال :إن وراء
املشاعر الظاهرة شركاً وحبائل الصطياد ما يقنصه احلسن من الصورة ،ومن ذلك:
قوّة تسمى مصوّرة .وقد رتبت يف مقدّمة الدماغ ،وهي اليت تثبت صور
احملسوسات بعد زواهلا عن مسامتة احلواس ومالقاتها ،فتزول عن احلسّ وتبقى فيها.
وقوّة تسمّى وَهْماً ،وهي اليت تدرك من احملسوس ما ال حيسّ ،مثل :القوة يف
الشاة إذا تشبّح صورة الذئب يف حاسّة الشاة ،فتشبحت عداوته ورداءته فيها؛ إذ كانت
احلاسة ال تدرك ذلك.
وقوّة تسمّى حافظة ،وهي خزانة ما يدركه ال َوهْم ،كما أن املصوّرة خزانة ما
يدركه احلسّ.
وقوّة تسمّى مفكّرة ،وهي اليت تتسلّط على الودائع يف خزانيت املصوّرة
واحلافظة ،فيخلط بعضها ببعض ،ويفصل بعضها عن البعض .وإمنا تسمّى مفكّرة إذا
استعملها روح اإلنسان والعقل؛ فإنْ استعملها ال َوهْم مسّيت متخيّلة»(.)45
ويتبني من كالم الفارابي أن اخليال واملتخيّلة قوتان :األوىل :خزانة لصور
احملسوسات؛ والثانية :قوة تتصرّف يف هذه الصور ،وتوجد صور جديدة .يعين حبث
واحد فقط حول القوة املتخيّلة وهي عالقة العقل الفعّال بالقوة املتخيّلة ،واليت نرجئها
إىل حبث عالقة العقل الفعّال بالنفس اإلنسانية.

5ـ القوّة الناطقة ــــــ
والقوة الناطقة هي اليت بها حيوز اإلنسان العلوم والصناعات ،وبها مييِّز بني
اجلميل والقبيح من األفعال واألخالق ،وبها يروي ما ينبغي أن يفعل أو ال يفعل ،ويدرك
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بها مع هذه النافع والضّار واملل ّذ واملؤذي .والقوة الناطقة تنقسم إىل:
1ـ القوة الناطقة النظرية.
2ـ القوة الناطقة العملية.
فالقوة النظرية هي اليت حيوز بها اإلنسان علم ما ليس من شأنه أنْ يعملهُ
اإلنسان أصالً باعتبار عملها النظر وليس العمل .والعملية؛ منها :مهنية؛ ومنها :مروية.
واملهنية هي اليت بها حتاز الصناعات واملهن؛ واملروية هي اليت يكون بها الفكر
والروية يف شيءٍ مما ينبغي أن يعمل أو ال يعمل( .)46وبها يعمله اإلنسان بإرادته.
وكذلك يقول :إن القوّة الناطقة اليت بها ميكن أن يعقل املعقوالت ،وبها مييِّز
بني اجلميل والقبيح ،وبها حيوز الصناعات والعلوم ،ويقرتن بها أيضاً نزوع حنو ما
بعقله(.)48()47
والروح اإلنسانية هي اليت تستطيع إدراك املعاني بشكلٍ حقيقي بدون االرتباط
بالواقع املادّي ،وهذا يتم بالعقل النظري.
ويف كتاب الفصوص يقول الفارابي :ليس من شأن احملسوس من حيث هو
حمسوسٌ أن يعقل ،وال من شأن املعقول من حيث هو معقولٌ أن حيسّ ،وأن يتمّ
اإلحساس ،إالّ بآلةٍ جسمانية فيها تشبح صور احملسوسات شبحاً متصحّباً للواحق
غريبة ،وأن يستتمّ اإلدراك العقلي بآلةٍ جسمانية؛ فإن املتصوّر فيها خمصوصٌ ،والعام
املشرتك فيه ال يتقرّر يف منقس ٍم ،بل الروح اإلنسانية اليت تتلقّى املعقوالت بالقبول
جوهر غري جسماني ،ليس مبتحيِّز ،وال متمكن يف َوهْم ،وال يدرك باحلسّ؛ ألنّه من
حيِّز األمر( .)49والنفوس اإلنسانية إنّما تعقل ذاتها ألنها جمرّدة ،والنفوس احليوانية غري
جمرّدة فال تعقل ذواتها؛ ألنّ عقليّة الشيء جتريده عن املادّة ،والنفس إمنا تدرك
بواسطة اآلالت األشياء احملسوسة واملتخيّلة؛ وأمّا الكلِّيات والعقليّات فإنها تدركها
بذاتها ونفسها(.)50
نعم ،اجلسم شرطٌ يف وجود النفس ال حمالة؛ فأمّا يف بقائها فال حاجة هلا إليه.
ولعلّها إذا فارقته ،ومل تكن كاملةً ،كانت هلا تكميالتٌ من دونه؛ إذ مل يكن
ط يف وجودها(.)51
شرطاً يف تكميلها كما هو شر ٌ
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ب ـ عالقة العقل الفعّال بالنفس اإلنسانية ــــــ
إذا انتهى العقل بالفعل إىل درجة العقل املستفاد فقد انتهى إىل ما هو شبيهٌ
بالتخوم واحلدّ الذي إليه تنتهي األشياء اليت تنسب إىل اهليوىل واملادّة.
وإذا ارتقى منها فإمنا يرتقي إىل أوّل رتبة املوجودات املفارقة «أي رتبة العقل
الفعّال» ،تلك الرتبة اليت ال يكون بني اإلنسان وبينها شيءٌ آخر ،كما يقول
الفارابي(.)52
هلذا عندما تناول الفارابي صفات اهلل تعاىل أثبت أنه تعاىل ليس جسماً .وما دام
اهلل ليس جسماً فال سبيل إىل إدراكه إالّ بشيءٍ ليس جبسمٍ ،وال هو قوّةٌ يف جسمٍ.
ومعنى هذا أن الذات اليت أدرك بها اهلل تعدّ شيئاً غري جسماني ،وال ينطبق عليها ما
ينطبق على األجسام.
ولقد أدرك الفارابي أنه إذا مل يثبت أن حقيقة ذاته شيء غري جسماني فإنه لن
يكون بإمكانه أن يتكلَّم عن كيفية اإليصال إىل السعادة اليت يسعى إليها .من أجل
ذلك حاول الفارابي أن يثبت وجود جوهرٍ غري جسماني مفارق ،يكون باستطاعته
االتصال بالعقول املفارقة ،وحتقيق السعادة الروحية اخلالصة(.)53
وبعد ذلك يقول الفارابي :إن الروح اليت لإلنسان نفثةٌ من العامل اإلهلي ،ال
تتشكّل بصورةٍ ،وال تتخلّق خبلقه ،وال تتعني بإشارةٍ ،وال ترتدّد بني سكونٍ وحركة،
فلذلك تدرك املعدوم الذي فات ،واملنتظر الذي هو آتٍ.
واالنسان مركّبٌ من جوهرين :أحدهما :مشكّل مصوّر مكيّف مقدّر متحرّك
وساكن متجسّد منقسم؛ والثاني :مباين لألول يف هذه الصفات ،غري مشارك له يف
حقيقة الذات ،يناله العقل ،ويعرض عنه ال َوهْم.
وهكذا جيمع اإلنسان بني عامل اخللق وعامل األمر ،أو بني العامل الطبيعي
والعامل اإلهلي؛ ألن روحه من أمر ربِّه ،وبدنه من خلق ربِّه(.)54
وبعد أن أثبت الفارابي أنها جوهرٌ مفارق يثبت أن هلا سعادةً بعد املفارقة يف
جنس سعادة املفارقات ،وأن أمتَّها إمنا يكون للنفوس الفاضلة ،وذلك باالتصال
بالعامل العلوي لتحقّق السعادة املطلوبة.
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إنه لو كان العقل اهليوالئي باقياً مع العقل بالفعل لكانت النفس عاملةً وجاهل ًة
بشيءٍ واحد معاً ،وهذا الكمال هو العقل بالفعل ،أعين االستعداد التامّ لالتصال
باملفارق الباقي الثابت ،فهي تتصل بالعقل بالفعل بعد املفارقة(.)55
وهكذا يتبني لنا أن حماولة الفارابي إثبات وجود جوهرٍ غري جسماني مفارق
(هو النفس) حيث يكون باستطاعتها االتصال بالعقول املفارقة ،وإمنا كان يعبِّر عن
ُبعْدٍ معريف ميتافيزيقي؛ ألن النفس أو اجلزء الناطق هو األساس يف هذا االتصال ،وهي
تكتسب خلودها بقدر ما تدرك من احلقائق املوجودة يف العقل الفعّال ،وذلك أن العقل
البشري ،سالكاً سبيل رقيّه وتطوّره ،ميرّ مبراحل متدرّجة بعضها فوق بعضٍ ،فهو يف
أول أمره عقلٌ بالقوّة ،فإذا ما أدرك قدراً كبرياً من املعلومات العامّة واحلقائق الكلية
أصبح عقالً بالفعل.
وقد يتّسع مدى نظره ،وحييط بأغلب الكلِّيات فريقى اىل أمسى درجةٍ يصل
إليها اإلنسان ،وهي درجة العقل املستفاد أو درجة الفَيْض واإلهلام .ولعلّ هذا ما بني
كيفية اتصال النظام عند الفارابي ،يف كلّ مساء قوّة روحية أو عقلٌ مفارقٌ يشرف
على حركتها وخمتلف شؤونها ،وآخر هذه القوى ،وهو العقل العاشر ،موكلٌ
بالسماء الدنيا والعامل األرضي ،فهو نقطةُ اتصالٍ بني العاملني العلوي والسفلي .وكلّما
اتسعَتْ معلومات املرء اقرتب من العامل العلوي ودنَتْ روحه من مستوى العقول املفارقة،
فإذا وصل إىل درجة العقل املستفاد أصبح مستعداً لتقبُّل األنوار اإلهلية ،وأضحى على
اتصا ٍل مباشر بالعقل العاشر(.)56
إذن فالعقل الفعّال هو الذي جيعل عقلنا الذي بالقوّة عقالً بالفعل ،واملعقوالت
بالقوة معقوالت بالفعل؛ ألنه بالفعل دائماً كسائر عقول األفالك ،ومثله يف ذلك مثل
الشمس ،جتعل املرئيات بالقوّة مرئياتٍ بالفعل ،فاملعقوالت موجودةٌ فيه يهبها للعقل
اإلنساني إذا وصل اىل مرتبة العقل املستفاد ،الذي ينفعل به فيشتعل حَدْساً(.)58()57
إذن نستطيع أن نقول :إن العالقة بني العقل الفعّال والنفس اإلنسانية هو إيصاهلا
إىل كماهلا النهائي ،كما تبني لنا يف طيّات الكالم .وهي ـ أي السعادة القصوى اليت
يصوِّب النظر إليها والعمل ،وسعى إليها اإلنسان بدراسته وسلوكه ـ هي اخلري املطلق
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وغاية الغايات ومنتهى الرفعة اإلنسانية وجنّة الواصلني( .)59وإمنا تبلغ كماهلا النهائي
بأفعال إرادية؛ بعضها أفعال فكرية؛ وبعضها أفعال بدنية ،وليس بأيّ أفعال اتفقَتْ،
بل بأفعال حمدودة مقدّرة ،حتصل عن هيئاتٍ ما ومَلَكاتٍ ما مقدّرة حمدودة؛ وذلك أن
من األفعال اإلرادية ما يعوق عن السعادة .والسعادة هي اخلري املطلوب لذاته ،واألفعال
اليت تنفع يف بلوغ السعادة هي األفعال اجلميلة واهليئات واملَلَكات اليت تصدر عنها هذه
األفعال هي الفضائل ،وهذه ليست خرياً لذاتها ،بل ملا جتلب من سعادةٍ(.)60
فالفارابي يرى أن العقل اإلنساني وحده عاجزٌ ،وأنه ال يستطيع العمل إالّ بقوة
نفوذ العقل الفعّال واتصاله به فحَسْب .وهكذا فتأثري العقل العالي الفعّال على العقل
اإلنساني املنفعل حيوِّل العقل اإلنساني من حالة اإلمكانية إىل احلالة الفعّالة ،ليصبح
عقالً بالفعل(.)61
النفس اإلنسانية هي جوهرٌ روحاني بسيط مباين للجسد مفارق له ،وليس
عَرَضاً من أعراضه ،وهي ليست جسماً ،كما أنها ال متوت ،وال تفسد ،كما
أثبَ ْتنا(.)62
كما أنها مدركةٌ لذواتها ،وإدراكها لذواتها هو نفس وجوداتها ،وإن هلا
سعادةً فوق سعادة مالبستها للمادة ،أي سعادتها حني تفارق.
وقد استدلّ الفارابي على مفارقتها برباهني ،منها(:)63
1ـ إنها تدرك املعقوالت ،واملعقوالت معانٍ جمرّدة ،ولو كانت النفس جسماً ملا
خلَتْ املعقوالت من الشكل والوضع واملقدار ،فعندئذٍ ال تكون معقوالتٍ ،بل جزئيات.
ولذلك فالنفس اليت تتلقّى املعقوالت هي من جنس هذه املعقوالت ،وإالّ ملا عقلتها؛
فالشبيه إمنا يدرك بالشبيه.
2ـ إنها تشعر بذاتها ،ولو كانت موجودةً يف آلةٍ لكانت ال تدرك ذاتها من دون
أن تدرك معها آلتها ،فكانت بينها وبني آلتها آلةٌ فذاته لغريه.
فالنفس إذن جوه ٌر مفارق ،يدرك ذاته بذاته.
3ـ إنها تدرك األضداد معاً .وال ميكن أن يكون يف املادّة ذلك .فالنفس إذن
ليست من جوهر البدن.
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4ـ إن العقل قد يقوى بعد الشيخوخة مع إصابة البدن بالكََلل والضعف .والعقل
كما مرَّ بنا هو كمال النفس ،ولوال أنه من جوهرٍ آخر غري جوهر البدن لضعف
بضعفه.
فالعالقة بني العقل الفعّال والنفس اإلنسانية عالقةٌ ارتباطية ،دون أن ميتزج
أحدهما باآلخر .ويرى الفارابي فوق هذا أن املوجودات يف تدرُّجها مكوَّنة من طبقات
بعضها فوق بعضٍ؛ واهلل مثال الكمال املطلق ،وبينه وبني اإلنسان والعامل األرضي
كلّه فواصل متعدِّدة(.)64
فنظريات الفارابي امليتافيزيقية والفلكية ال تسمح بأن يتَّحد اخللق مع اخلالق،
أو أن ميتزج العقل اإلنساني بالعقل الفعّال.
ويف موضعٍ آخر من كتبه يقول الفارابي« :العقل الفعّال هو نوعٌ من الفعل
املستفاد ،وصور املوجودات هي فيه مل تَزَل وال تزال ،إالّ أن وجودها فيه على ترتيبٍ
غري الرتتيب الذي هي موجودةٌ عليه يف العقل الذي هو بالفعل؛ وذلك أن األخسّ يف
العقل الذي بالفعل كثرياً ما يرتتَّب ،فيكون أقدم من األشرف ،من قبل أن ترقينا
حنن إىل األشياء اليت هي أكمل وجوداً ...هو أجهل عندنا ،أعين أن جهلنا به أشدّ،
فلذلك نضطر إىل أن يكون ترتيب املوجودات يف العقل الذي بالفعل على عكس ما
عليه األمر يف العقل الفعّال ،والعقل الفعّال يعقل أوّالً من املوجودات واألكمل
فاألكمل»(.)65
فلهذا فإن القوة الناطقة الذي تناله عن العقل الفعّال ـ وهو الشيء الذي منزلته
الضياء من البصر ـ قد يفيض ويرتشَّح منه على القوة املتخيّلة.
ويتصرّف فيها ،فيكون للعقل الفعّال يف القوة املتخيّلة فعلٌ ما ،تعطيه أحياناً
املعقوالت اليت شأنها أن حتصل يف الناطقة النظرية ،وأحياناً اجلزئيات احملسوسات
اليت شأنها أن حتصل يف الناطقة العملية ،فتقبل القوّة املتخيّلة املعقوالت مبا حياكيها
من احملسوسات اليت تركبها هي؛ وتقبل اجلزئيات أحياناً بأن تتخيّلها كما هي،
وأحياناً بأن حتاكيها مبحسوساتٍ أخرى ،وهذه هي اليت شأن الناطقة العملية أن
تعملها بالرؤية .فمنها :حاضرة ،ومنها :كائنة يف املستقبل ،إالّ أن ما حيصل للقوة
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املتخيّلة من هذا كلها بال توسّط رؤيةٍ(.)66

نظرية الوَحْي يف فلسفة الفارابي ــــــ
إن الوحي يف تعريفه العامّ هو فكر ٌة فلسفية معناها كشف احلقيقة كشفاً
مباشراً ،جماوراً للحسّ ،ومقصوراً على مَنْ اختا َرتْه الغاية اإلهلية.
ٍّ من أنبيائه ،سواء كان ذلك
والوحي شَرْعاً :كالم اهلل تعاىل ا ُملنْزَل على نيب
بواسطة جربائيل× أو مباشرةً ،إىل مَنْ اصطفاهم اهلل ،كتكليمه موسى×،
والرسول| ليلة اإلسراء واملعراج(.)67
والوحي كفكرةٍ فلسفية تعين اتصال النفس اإلنسانية بالنفوس الفلكية
اتصاالً روحياً ،فرتتسم فيها صور احلوادث ،وتطَّلع على عامل الغيب.
ولألنبياء والفالسفة استعدا ٌد خاصّ هلذا االتصال.
فالعقل الفعّال يف نظر فالسفة اإلسالم هو مصدر الوحي واإلهلام ،وهو أحد
العقول العشرة املتصرِّفة يف الكَوْن ،وهو نقطة االتصال بني العبد وربِّه ،ومصدر
الشرائع والقوانني الضرورية للحياة اخللقية واالجتماعية(.)68
هلذا يقول املعلِّم الثاني :إن القوّة املتخيّلة إذا كانت يف إنسانٍ ما قويةً كاملة
جداً ،وكان احملسوسات الواردة عليها من خارجٍ ال تستولي عليها استيالءً يستغرقها
ب َأسْرها ،وال أخ َدمَتْها للقوة الناطقة ،بل كان فيها ،مع اشتغاهلا بهذين ،فضلٌ كثري
تفعل به أيضاً أفعاهلا اليت ختصّها ،وكانت حاهلا عند اشتغاهلا بهذين وقت اليقظة
مثل حاهلا عند حتلُّلها منهما يف وقت النوم ،وملا كان كثري من هذه اليت يعطيها العقل
الفعّال ،فتتخيّلها القوة املتخيّلة مبا حتاكيها من احملسوسات املرئية ،فإن تلك املتخيّلة
ئ حتلَّلت أثناء اليقظة من
تعود فرتتسم يف القوة احلاسّة؛ ألنه إذا قويت املتخيّلة عند امر ٍ
سلطان احلواس والناطقة ،واتصلت بالعقل الفعّال ،حاكت ما يعطيه إيّاها برسوم
احملسوسات املرئية(.)69
فإذا حصلت رسومها يف احلاسّة املشرتكة انفعلت عن تلك الرسوم القوة
الباصرة ،فارتسمت فيها تلك ،فيحصل عمّا يف القوة الباصرة منها رسوم تلك يف اهلواء
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املضيء املواصل للبصر املنجز بشعاع البصر .فإذا حصلت تلك الرسوم يف اهلواء عاد ما
يف اهلواء فريتسم من رأس ـ مباشرة ـ يف القوة الباصرة اليت يف العني ،وينعكس ذلك
إىل احلسّ املشرتك وإىل القوة املتخيّلة(.)70
وبعبارةٍ أخرى :إذا كان ما يعطيه العقل الفعّال للمتخيّلة معقوالتٍ شريفةً،
وكانت متثيالتها يف املتخيّلة يف نهاية اجلمال والكمال ،قال الذي يراها :إن له نبوّةً
باألشياء اإلهلية؛ ألن النبوة عند الفارابي هي مجيع املعارف الفائضة اليت تسمو على
األحداث اجلزئية ،وترتفع حنو املستقبل أو احلاضر مبخيّلةٍ تتجاوز حدود القدرة
اإلنسانية املتعارفة ،وتبقى مرتبطةً بالنفس ارتباطاً فطرياً .وتعتمد النبوة أساساً على
الوحي الذي ميكن أن تعتربه تركيباً بني املعرفة الفلسفة واملعرفة النبوية ذاتها ،على
أساس أن مجيع احلقائق تفيض من العقل الفعّال أو امللك؛ إذ يقول الفارابي :والوحي
لو ٌح من مراد امللك للروح اإلنسانية بال واسطةٍ ،وذلك هو الكالم احلقيقيّ(.)71
ورأي الفارابي يف النبوة ال خيتلف عمّا جاء به اإلسالم؛ فإن العقل الفعّال الذي
هو مصدر الشرائع واإلهلامات السماوية يف رأيه أشبه ما يكون باملَلَك املُوكَل بالوحي
الذي جاء به اإلسالم ،فهما واسط ٌة بني العبد وربّه وصلةٌ بني اهلل ونبيّه ،واهلل هو
املشرِّع األول واملُوحي احلقيقي(.)72
فالفارابي يرى أن املخيّلة هي سبيل االتصال بالعقل الفعّال ،وذلك يف حال
األنبياء .وما إهلاماتهم وما ينقلون إلينا من وَحْيٍ إالّ أثرٌ من آثار املتخيّلة ،ونتيجة من
ض من اهلل عن طريق العقل الفعّال(.)73
نتائجها .وليس الوحي شيئاً آخر سوى في ٍ
وهذه النظرية تقوم على علم النفس ودعائم ما وراء الطبيعية ،وتتّصل اتصاالً
وثيقاً بالسياسة واألخالق؛ ألن الفارابي يفسِّر النبوة تغيرياً سيكولوجياً نفسياً ،ويعدّها
وسيلةً من وسائل االتصال بني عامل األرض وعامل السماء ،لذا يقول يف موضعٍ آخر من
كتبه :إنه ال بُدَّ لرئيس املدينة من أن يسمو إىل درجة العقل الفعّال الذي يستمدّ منه
الوحي واإلهلام(.)74
فاملخيّلة تسهم ب َدوْرٍ مهمّ يف فهم النبوة وتغيّرها عند الفارابي؛ فاإلهلامات النبويّة
جتري عرب املتخيّلة بطريقتني :يف حال النوم؛ أو يف حالة اليقظة .فاملتخيّلة تعمل يف وقت
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اليقظة مثل حاهلا عند حتلُّلها منها يف وقت النوم( ،)75فهي حتصل على الرؤيا الصادقة
أو الوحي .والفرق بني هذين الطريقني نسيبٌّ ،واالختالف بينهما يف الرتبة واجلوهرية
والشرف ،وليس يف الغاية واهلدف.

1ـ احلامل والقابل للوَحْي ــــــ
عندما يتكلَّم الفارابي حول حامل وقابل الوحي يصفه بالرئيس األوّل ،وهو
األجود واألفضل يف املدن واألمم الفاضلة أن يكون ملوكها ورؤساؤها الذي يتوالون
يف األزمان على شرائط الرئيس األوّل ...إىل أن يبني كيف ينزل الوحي من عنده ـ اإلله
سبحانه ـ رتبةً رتبةً إىل الرئيس األوّل ،فيدبِّر الرئيس األوّل املدينة أو األمّة واألمم مبا
يأتي به الوحي من اهلل تعاىل ،فينفذ التدبري أيضاً من الرئيس األوّل إىل كلّ قسمٍ من
أقسام املدينة ،على ترتيبٍ ،إىل أن ينتهي إىل األقسام األخرية .ويبيِّن ذلك بأن اهلل تعاىل
هو املدبِّر أيضاً للمدينة الفاضلة ،كما هو املدبِّر للعالَم( .)76ثم بعد ذلك يبيِّن مع ذلك
كيف ينبغي أن يربّى؟ وكيف ينشأ؟ ومباذا يؤدّب؟ حتّى يصري مَلَكاً على التمام ،أو
بعبارةٍ أخرى :الرئيس األوّل الذي يتقبَّل ال َفيْض من اهلل تعاىل.
وهلذا ذكر األوصاف واخلصال اليت جيب أن تتوفر يف الرئيس األوّل:

2ـ األوصاف واخلصال يف رئيس املدينة الفاضلة ــــــ
فهذا الرئيس الذي ال يرأسه إنسان آخر أصالً هو اإلمام والرئيس األوّل للمدينة
الفاضلة ،وهو رئيس األمّة الفاضلة ،ورئيس املعمورة من األرض كلّها .وال ميكن أن
تصري هذه احلال إالّ ملَنْ اجتمعَتْ فيه بالطبع اثنتا عشرة خصلة قد فطر عليها(:)77
ـ أن يكون تامّ األعضاء ،قواها مؤاتية أعضاءها على األعمال اليت شأنها أن
هم بعض ٍو ما من أعضائه عمالً يكون به فأتى عليه بسهولةٍ.
تكون بها؛ ومتى َّ
ـ ثم أن يكون بالطبع جيّد الفَهْم والتصوُّر لكلّ ما يُقال له ،فيلقاه بفهمه على
ما يقصده القائل ،وعلى حَسَب األمر يف نفسه.
ـ ثم أن يكون جيّد احلفظ ملا يفهمه وملا يراه وملا يسمعه وملا يدركه ،ويف
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اجلملة ال يكاد ينساه.
ـ ثم أن يكون جيّد الفطنة ،ذكياً ،إذا رأى الشيء بأدنى دليلٍ فطن له على
اجلهة اليت دلّ عليها الدليل.
ـ ثم أن يكون حَسَن العبارة ،يؤاتيه لسانه على إبانة ك ّل ما يضمره إبانةً تامّة.
ـ ثم أن يكون حمبّاً للتعليم واالستفادة ،منقاداً له ،سهل القبول ،ال يؤمله تعبُ
التعليم ،وال يؤذيه الكدُّ الذي ينال منه.
ـ ثمّ أن يكون غري شَرِهٍ على املأكول واملشروب واملنكوح ،متجنِّباً بالطبع
للعب ،مبغضاً للذات الكائنة عن هذه.
ـ ثم أن يكون حمبّاً للصدق وأهله ،مبغضاً للكذب وأهله.
ـ ثم أن يكون كبري النفس ،حمبّاً للكرامة؛ تكرب نفسه بالطبع عن كلّ ما
يشني من األمور ،وتسمو نفسه بالطبع إىل األرفع منها.
ـ ثم أن يكون الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا هيِّنةً عنده.
ـ ثم أن يكون بالطبع حمبّاً للعدل وأهله ،ومبغضاً للجَوْر والظلم وأهلهما،
يعطي النصف من أهله ومن غريه ،وحيثّ عليه ،ويؤتي مَنْ حلّ به اجلَوْر مؤاتياً لكلّ
ما يراه حَسَن ًا ومجيالً(.)78
ـ ثم أن يكون عَدْالً غري صلب القياد ،وال مجوحاً وال جلوجاً إذا دُعي إىل
العدل ،بل صعب القياد إذا دُعي إىل اجلَوْر وإىل القبيح.
ـ ثم أن يكون قويّ العزمية على الشيء الذي يرى أنه ينبغي أن يفعل ،جسوراً
عليه ،مقداماً غري خائفٍ ،وال ضعيف النفس(.)79
هذه هي اخلصال اليت جيب توفُّرها يف الرئيس األوّل أو امللك يف احلقيقة ـ هذا
الشرط ورد عند أفالطون ،ومل يَرِدْ عند أرسطو يف كتاب النفس املذكور ـ عند
القدماء ،وهو الذي ينبغي أن يُقال فيه :إنه يوحى إليه؛ فإن اإلنسان إمنا يوحى إليه إذا
بلغ هذه الرتبة ،وذلك إذا مل ي ْبقَ بينه وبني العقل الفعّال واسطةٌ ،فحينئذٍ يفيض من
العقل الفعّال على العقل املنفعل القوّة اليت بها ميكن أن يوقف على حتديد األشياء
واألفعال وتسديدها حنو السعادة( .)80فهذه اإلفاضة الكائنة من العقل الفعّال إىل العقل
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املنفعل بأن يتوسّط بينهما العقل املستفاد ،وهو الوحي .الحِظْ كيف يوفِّق الفارابي بني
الفلسفة والشريعة ،فيجعل الفيلسوف نبياً؛ ألنه مثل النيبّ ،يتّصل باهلل بواسطة العقل
الفعّال ،ويستمدّ منه العلم.
وألن العقل الفعّال فائضٌ عن وجود السبب األوّل فقد ميكن ألجل ذلك أن يُقال:
إن السبب األوّل هو املوحى إىل اإلنسان بتوسُّط العقل الفعّال( .)81ورئاسة هذا اإلنسان
هي الرئاسة األوىل ،وسائر الرئاسات اإلنسانية متأخِّرةٌ عن هذه ،وكائنةٌ عنها،
والناس الذين يُدبَّرون برئاسة هذا الرئيس هم الناس الفاضلون واألخيار والسعداء ،فإنْ
كانوا أمّةً فتلك هي األمّة الفاضلة.
إن اإلنسان حيتاج إىل معلم يرشده إىل السعادة؛ ألنه املقصود بوجود اإلنسان أن
يبلغ السعادة القصوى؛ فإنه حيتاج يف بلوغها إىل أن يعلم السعادة ،وجيعلها غايته
ونصب عينه .ثم حيتاج بعد ذلك إىل أن يعلم األشياء اليت ينبغي أن يعملها حتّى ينال بها
السعادة ،ثم أن يعمل تلك األعمال .وألجل ما قيل يف اختالف ال ِفطَر يف أشخاص
اإلنسان فليس يف فطرة كلّ إنسانٍ أن يعلم من تلقاء نفسه السعادة ،وال األشياء اليت
ينبغي أن يعملها ،بل حيتاج يف ذلك إىل معلِّمٍ ومرشدٍ ،فلذلك حيتاجون إىل مَنْ يعرِّفهم
مجيع ذلك ،وينهضهم حنو فعلها .وليس أيضاً يف قوّة كلّ إنسانٍ أن يرشد غريه .وال
أيضاً يف قوة كلّ إنسانٍ أن حيمل غريه على هذه األشياء.
فالرئيس هو مَنْ يقدر على إرشاد غريه وتعليمه؛ ألنه مَنْ مل يكن قادراً على أن
حيرِّك غريه أو يُنهض غريه حنو شيءٍ من األشياء أصالً ،وال أن يستعمله منه ،وإنْ
كان له قدرة على التحريك واإلرشاد لكن مل يفعل ذلك ،فهذا مل يكن رئيساً أصالً
يف شيءٍ ،بل يكون مرؤوساً أبداً ،ويف كلّ شيء .والعقل الفعّال ،ملّا كان هو السبب
يف أن تصري به املفعوالت اليت هي بالقوّة معقوالت بالفعل ،وأن يصري ما هو عقلٌ بالقوة
عقالً بالفعل ،وكان ما سبيله أن يصري عقالً بالفعل هي القوّة الناطقة ،وكانت
الناطقة ضربني :ضرباً نظرياً؛ وضرباً عملياً ،وكانت العملية هي اليت شأنها أن تفعل
اجلزئيات احلاضرة واملستقبلة ،والنظرية هي اليت شأنها أن تفعِّل املعقوالت اليت شأنها
أن تعلِّم ،فالرئيس من زاوية وصل بالعقل النظري ،فإن الذي تنال القوة الناطقة عن
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العقل الفعّال قد يفيض منه على القوة املتخيّلة ،فيكون للعقل الفعّال يف القوة املتخيّلة
فع ٌل ما ،تعطيه أحياناً املعقوالت اليت شأنها أن حتصل يف الناطقة النظرية فتبلغ ممّا
عند اهلل( .)83()82فالروح القُدْسيّة ـ ذات النفس الكاملة ـ ال تشغلها جهةٍ متّت عن جهةٍ
فوق ،وما يستغرق احلسّ الظاهر حسَّها الباطن ،ويتعدّى تأثريها عن بدنها إىل أجسام
العامل وما فيه ،ويقبل املعقوالت من الروح املَلَكيّة بال تعلي ٍم من الناس(.)84
واألرواح العامية الضعيفة إذا مالَتْ إىل الباطن غابَتْ عن الظاهر ،وإذا مالَتْ إىل
الظاهر غابَتْ عن الباطن ،وإذا ركنَتْ من الظاهر إىل شيءٍ غابَتْ عن اآلخر.
أما الروح الكاملة ـ الروح القُدْسيّة ـ ال يشغلها شأنٌ عن شأنٍ.

3ـ سرّ التمييز بني النيبّ والفيلسوف ــــــ
عند الرجوع إىل عبارات وآراء الفارابي يتّضح السرّ يف هذا التميُّز؛ فقد قلنا
سابقاً :يعتقد الفارابي أن أكثر األفراد ليس هلم قوّة التعقُّل وتصوّر حقيقة وذوات
األمور ،وخاصة مبادئ املوجودات ،والعقل الفعّال ،وبقية احلقائق املرتبطة بعامل
العقل .أغلبهم ليس كذلك .فأغلبهم يدرك هذه األمور عن طريق الصور اخليالية
احملاكية هلذه احلقائق .ومن هنا نستطيع أن نقول :إن النيب عندما يقوم مبهمّة إلقاء
وإخبار احلقائق العلوية للناس ينبغي أن يستخدم الصور اخليالية.
فهنا يُثار سؤال مفاده :ملاذا يستخدم النيبّ يف إخباره عن عامل الغيب الصور
اخليالية أو يستفيد من الصور اخليالية؟
واجلواب :إمنا يكون ذلك لسببني اثنني:
األوّل :لتجسيم احلقائق؛ ألن الناس مأنوسون باحملسوس ،وال يستطيعون أن
يدركوا إالّ الشيء احملسوس ،فيضطرّ النيبّ إىل تصوير هذه احلقائق الغيبية
بأشكال حمسوسةٍ ،فيجسِّمها حتّى يتمّ استيعابها من طرف الناس.
الثاني :كما قلنا :األمة مأنوسةٌ بهكذا حقائق جمسّدة وجمسّمة ،وإالّ ال
يستطيع أن يدرك ذلك ،وال يصل إىل املقصود من وجوده ،أي أن يبلغ اإلنسان السعادة
القصوى()85؛ فإنه حيتاج يف بلوغها إىل أن يعلم السعادة ،وجيعلها غايته ونصب عينيه،
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ثم حيتاج بعد ذلك إىل أن يعلم السعادة واألشياء اليت ينبغي أن يعملها حتّى ينال بها
السعادة ،ثم أن يعمل تلك األعمال .وألجل ما قيل يف اختالف الفطرة يف أشخاص
اإلنسان فليس يف فطرة كلّ إنسانٍ أن يعلم من تلقاء نفسه السعادة واألشياء اليت ينبغي
أن يعملها(.)86
هلذه األشياء وغريها اضطرّ النيبّ إىل تصوير هذه احلقائق بأشكال حمسوسةٍ.
أما بالنسبة ملا قلناه سابق ًا من أن النيب( )87أغلب األمور الناس تدركها عن طريق
األشياء والصور اخليالية ،هلذا يتطرَّق الفارابي إىل ذلك يف موضعٍ من كتبه ،فيقول:
وأكثر الناس الذين يؤمّون السعادة إمنا يؤمّونها متخيّلة ،ال متصورة( .)88وكذلك
املبادئ اليت سبيلها أن تتقبل ويُقتدى بها وتعظم وتُجلّ ،إمنا يتقبّلها أكثر الناس وهي
متخيّلة عندهم ،ال متصورة .والذين يؤمّون السعادة متصوّرة ويتقبّلون املبادئ وهي
متصوّرة هم احلكماء .والذين توجد هذه األشياء يف نفوسهم متخيّلة ويتقبّلونها
ويؤمّونها على أنها كذلك هم املؤمنون( .)89هنا يريد الفارابي أن يقول :إن التصوُّر
والتعقُّل للموجودات هو طريقة الفالسفة؛ أما التخيُّل فطريقة العامة.
من هنا ميكن أن نقول :بالنظر إىل النقطتني السابقتني يف عرضه للحقائق
يلتزم صور احملاكية( )90هلذه احلقائق ،فيبيِّنها هلم وممكن بالنسبة لناس آخرين
يستخدم لغة التمثيل( )91حتّى يستوعبوا هذا املفهوم .وهذه املسألة من وجهة نظر
الفارابي ختتلف باختالف األمم املخاطَبة بالوحي؛ ألن بعضها لديه قدرةٌ واستيعابٌ قويّ
يف هذه القضايا ،لكن يف مقام ترك هذه احلقائق واملعارف من النيبّ تتفاوت فيما
بينها( ،)92هلذا يتطرّق الفارابي إىل ما قام به النيب من تبليغ ما يوحى إليه من مغيبات،
فيقول يف أحد كتبه :لذلك أمكن أن حتاكي( )93هذه االشياء لكلّ طائفة ولكلّ
أمّةٍ بغري األمور اليت حتاكي( )94بها للطائفة األخرى أو لألمّة األخرى.
من جهةٍ أخرى النيب؛ وبالنظر إىل الوظائف املوكولة إليه ،ينبغي له أنْ يكون
بينهم ويتحدَّث إليهم وخيربهم باحلال واملستقبل ،مثل :املعجزة أو اإلرشاد واهلداية .ومن
البديهيّ جدّاً أن هذا األمر املهمّ ال يتحقَّق من خالل إدراك املعقوالت الكلّية بواسطة
العقل املستفاد والقوّة الناطقة ...ورغم كلّ ذلك ليس ضرورة بالنسبة إىل الفالسفة أن
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يستفيدوا من قوّة اخليال ،فالنيب ينبغي أن يستفيد من قوّة اخليال؛ باعتبار أنه خياطب
أناساً استعداداتهم خمتلفة؛ أما الفيلسوف فليس ضروريّاً أن يستخدم قوّة اخليال؛ ألن
وظيفتهم ليست تبشري وإنذار الناس ،ولذلك احلقائق واملعارف مستقرّةٌ يف قواهم
الناطقة .وهنا جتدر اإلشارة إىل أن الفارابي يذهب إىل القول :إن النفوس اإلنسانية
عندما تستقبل فيض العقل الفعّال ،أو عندما تستعدّ الستقبال فيض العقل الفعّال ،فإن
مبادئ العلوم إمنا تنشأ باألساس من قوّة اخليال(.)95
وعليه املقصود عند الفارابي من عدم احتياج احلكماء إىل القوة املتخيّلة هو
الذي ذكرناه اآلن ،احلكماء ،مثل األنبياء ،يف مقام االتصال بالعقل الفعّال،
حيتاجون إىل قوّة اخليال .وتفاوت النيبّ واحلكماء هو يف فيضان هذه املعارف إىل
القوة املتخيّلة ،وانقسامها بعد االتصال بالعقل الفعّال ،وبعد درك احلقائق بواسطة
القوة الناطقة .وهذا األمر يصدق على النيبّ ،ولكنْ ال يصدق على احلكيم ،كما
ر َأيْنا سابقاً.
من هنا يذهب الفارابي كما يذهب البعض ـ وهذا موجودٌ يف كالم ابن
الطفيل( ،)96وكذلك يف كالم الدكتور إبراهيم مدكور( )97ـ إىل أن الفالسفة
يرجحون على األنبياء ،وكذلك على الرسول .وهذا الكالم جند له ما يؤيِّده يف
عبارات الفارابي ،وهو أن الفالسفة يف مقامٍ أعلى حتّى من األنبياء ،فهو يف كتابه
فصول منتزعة( )98يقول :إن املدينة الفاضلة هلا مخس أركان ،هي« :األفاضل؛ وذوو
األلسنة؛ واملقدّرون؛ واجملاهدون؛ واملاليّون .فاألفاضل هم احلكماء واملتعلِّقون ،وذوو
اآلراء يف األمور العظام ثمّ حَمَلة الدين .وذوو األلسنة هم اخلطباء والبلغاء والشعراء
وامللحِّنون والكُتّاب ومَنْ جيري جمراهم ،وكان يف عدادهم .واملقدّرون هم احلُسّاب
واملهندسون واألطباء واملنجِّمون ومَنْ جيري جمراهم .واجملاهدون هم املقاتلة واحلَفَظة
ومَنْ جرى جمراهم ،وعُدّ فيهم .واملاليّون هم مكتسبو األموال يف املدينة الفاضلة،
مثل :الفالّحني والرعاة والباعة ومَنْ جرى جمراهم .فالفارابي قد ذكر الرتجيح
للفالسفة على األنبياء يف هذا الكالم املتقدِّم بشكلٍ صريح؛ والسبب يف ذلك ،كما
قلناه سابقاً ،أنهم ال يلجؤون إىل الصور اخليالية .إذن من وجهة نظر الفارابي أنَّ
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الفالسفة وصلوا إىل الكمال يف القوّة الناطقة هلم ،واتَّحدوا بالعقل الفعّال؛ وأما
األنبياء وصلوا إىل الكمال يف القوة املتخيلة هلم املستفاد منها يف تلقي الوحي .وهذا
التمايز بني الفيلسوف والنيبّ إمنا يعود إىل نطاق وظائف وأحوال النيبّ ،وكذلك
الفيلسوف .إذن الفيلسوف يف دَرْكه للحقائق الكلّية هو مع النيبّ ،لكنّ حقيقة النيبّ
مل بها
من اجلزئيات حيكي عن اجلزئيات يف احلال ،وكذلك يف املستقبل( ،)99وهو عا ٌ
يف احلال واملستقبل ،بينما الفيلسوف ال ميكنه مثل هذا العلم يف احلال واملستقبل،
وإمنا ميلكه النيبّ فقط».
ومع هذا التوصيف يكون لألنبياء امتيا ٌز عن احلكماء ،وليس مبعنى أنهم يف
درجةٍ أقلّ من األنبياء .نعم جيعل الفارابي الفالسفة يف مرتبة أعلى من بقيّة املؤمنني؛
ألن الفالسفة يتصوَّرون احلقائق ،واملؤمنني يتخيَّلون هذه احلقائق( .)100مثل هذا غري
مقبول أن يكون مجيع األنبياء فالسفة وحكماء يف نفس الوقت( ،)101لكنْ ليس
بالضرورة أن يكون كلّ فيلسوفٍ نبيّاً وإنْ كان قد يُوحى إليه ،وبعبارةٍ أخرى :بني
ص مطلق ،ونطاق النبوّة أخصّ من نطاق الفلسفة.
الفيلسوف والنيب عمو ٌم وخصو ٌ
يف نظر الفارابي إذا مل يتّصل عقل النيبّ بالعقل الفعّال ال يستطيع االستفادة من
الوحي ،لذا هو يقول« :فإن اإلنسان إمنا يوحى إليه إذا بلغ هذه الرتبة ،وذلك إذا مل يبقَ
بينه وبني العقل الفعّال الواسطة .وذكَرْنا ذلك سابقاً .إذن كلمة إمنا تدلّ على احلصر
يف قوله( :إمنا يوحى إليه) ،إذن معناه أن سبب يُوحى إليه باملعنى العامّ له يكون
ممكن ًا إذا مل تكن بني اإلنسان والعقل الفعّال أي واسطة»( .)102وبعبارةٍ أخرى :حتى
حيصل على احلكمة ،والفلسفة هو الشرط الالزم للنبوة ،هو يعتقد هكذا .طبعاً يف
بعض عبارات الفارابي يف هذا املضمار ما قد يوهم برأيٍ خمالف( .)103ومن تلك العبارات
ما قاله يف بعض كلماته :وال بني مَنْ يوحى إليه وهو مستكملٌ العلم النظري وبني مَنْ
يوحى إليه وهو ليس مستكمالً العلم النظري نسب ٌة وال اتفاقٌ يف احلقيقة ،بل اتفاقٌ يف
االسم فقط .وواضحٌ من هذا الكالم كأنه يوحي إىل خمالفٍ ملا جئنا على ذكره
سابقاً(.)104
فمن هنا يف االصطالح العامّ النيبّ عند الفارابي هو مَنْ عنده اتصالُ النفس
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باألوائل .وهنا تعارضٌ وتنافٍ ظاهري بني كالمه السابق وهذا الكالم الالحق.

4ـ الفاعل ومنشأ الوَحْي ــــــ
إن املتخيلة إذا حترَّرت من سلطان احلواسّ يف حالة اليقظة ،تنشط نفسياً يف
أثناء النوم ،فتقوم بعملية خلقٍ لصور جديدة ،أو تقوم باسرتجاع صور ذهنية قدمية على
أشكال خمتلفة؛ إذ حتاكي اجلزئيات احملسوسة أو املدركات العقلية .فاملخيّلة بهذا
املعنى قو ٌة قادرة على اخللق واإلجياد والتصوّر ،وهي أيضاً قدرةٌ عظيمة يف احملاكاة
والتقليد ،وفيها استعدا ٌد كبري لالنفعال والتأثري( ،)105فاملخيلة تسهم ب َدوْرٍ مهمّ يف
النبوة من حيث اتصاهلا بالعقل الفعّال .فكلّما قويَتْ املتخيّلة وحترَّرت من سلطان
احلواسّ والناطقة ازدادَتْ الرؤية ،واتّصلت بالعقل الفعّال ،وتلقَّتْ منه ـ العقل الفعّال ـ
املعقوالت ال مثيل هلا يف عامل احلسّ ،كان ذلك طريقاً حملاكاة املعقوالت .وحيصل
هذا االتصال بال رؤيةٍ ،بل بكشفٍ وإشراقٍ« ،إال أن ما حيصل للقوة املتخيّلة من هذه
كلِّها بال توسط رؤية»(.)106
ويتابع الفارابي تفسري آلية اتصال القوة املتخيلة بالعقل الفعّال ،قائالً« :فيكون
ما يعطيه العقل الفعّال للقوة املتخيّلة من اجلزئيات باملنامات والرؤيات الصادقة ،وإمنا
يعطيها من املعقوالت اليت تقبلها ،بأن يأخذ حماكاتها على األشياء اإلهلية .وهذه
كلّها قد تكون يف النوم ،وقد تكون يف اليقظة»(.)107
إن ما يعطيه العقل الفعّال للقوة املتخيّلة من املعقوالت شريفة ذات متثيالت
متناهية اجلمال والكمال يف املتخيّلة ،جتعل مَنْ يراها يقول« :إن له نبوّةً باألشياء
اإلهلية؛ فإن هذه الفاعلية للقوّة املتخيّلة أعلى مراتب الرؤية ،وال تتأتّى إالّ لألنبياء.
وبهذا شرح عملية تلقّي الوحي من النيبّ عن اهلل ،ومنشأ الوحي ،وما هو الفاعل
للوحي ،ويف نفس الوقت فرَّق بني ما يتلقّاه النيبّ وما يتلقّاه الفيلسوف ،فيكون اهلل
عزَّ وجلَّ يوحي إليه بتوسُّط العقل الفعّال ،الذي يسمّى بالروح األمني أو روح القُدُس أو
جربائيل×»(.)108
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5ـ حقيقة وكيفية الوَحْي ــــــ
تقوم حقيقة الوحي والنبوّة عند الفارابي يف أساسها على العقل الفعّال ،فهي
(أمسى جزءٍ يف مذهبه الفلسفي) ،تقوم على دعائم يف علم النفس وما وراء الطبيعة،
وتتّصل اتصاالً وثيق ًا بنظريته يف العقل الفعّال(.)109
ولعلّ الفارابي أوّل فيلسوف خصَّص حلقيقة النبوة والوحي مكاناً مهمّاً يف
نَسَقه الفلسفي ،فحاول تأويلها تأويالً عقلياً.
ملا كان الفارابي قد جعل املعقوالت موجودةً يف العقل الفعّال فقد أوكل إليه
مهمّة إيصاهلا إىل العقل اإلنساني ،غري أن هذا التصوُّر امليتافيزيقي الذي قدمه
الفارابي يدفعنا للتساؤل عن الكيفية وعن الوسائل اليت جيري بها االتصال بني العقل
اإلنساني والعقل الفعّال؟ وما هي القوّة اليت جيري عربها هذا االتصال؟
هنا مييِّز الفارابي بني وسيلتني يف عملية اتصال العقل اإلنساني بالعقل الفعّال،
وهما:
الطريق األوّل :طريق العقل أو النظر العقلي والتأمُّل الفلسفي .وهو منهج
الفيلسوف .وقد حدَّد الفارابي هذا الطريق ضمن حدود ما يُفاض على العقل اإلنسانيّ
من العقل الفعّال ،فيصبح اإلنسان حكيماً فيلسوفاً ومتعقّالً لألشياء(.)110
وأما الطريق الثاني فهو املتخيّلة (أو اإلهلام) .وهو منهج النيبّ .ووفقاً للفارابي هو
«مبا يفيض العقل الفعّال إىل قوّة املتخيّلة اتصاهلا بالعقل الفعّال» .وهنا يفسِّر لنا
الفارابي الطريق األول بأن العقل اإلنساني ال يستطيع االتصال بالعقل الفعّال دفعةً
واحدة ،بل يتدرَّج بالرتقّي عرب التأمُّل النظري يف العقل بالقوّة إىل العقل بالفعل،
متدرجاً حنو األكمل واألعلى على أن يصل إىل مرتبة العقل املستفاد ،حتّى يصل إىل
العقل الفعّال ،وبه يصري اإلنسان عقالً بالفعل بعدما كان عقالً بالقوة ،إىل أن يصري
يف قرب من رتبة العقل الفعّال ،فيصري عقالً بذاته بعد أن مل يكن كذلك ،ومعقوالً
بذاته بعد أن مل يكن كذلك ،ويصري إهليّاً بعد أن كان هيوالنياً .فهذا هو فعل العقل
الفعّال ،وهلذا سُمِّي العقل الفعّال(.)111
فاإلنسان مبا يُفاض عليه من احلقائق الكلِّية من العقل الفعّال يكون حكيماً
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فيلسوفاً؛ ألن العقل الفعّال جيمع يف ذاته املعقوالت أو الصور كلّها ،ويرسلها إىل العقل
اإلنساني ،فتتولَّد فيه املعرفة ،أي معرفة احلقائق الكلِّية؛ ألن غاية العقل اإلنساني أن
يتّصل بالعقل الفعّال ويتشبّه به ،وبذلك يكون العقل الفعّال واهباً للمعرفة ،وواهباً
للصور أيضاً.
إن تبيان الفارابي آللية االنتقال التدرجيي لتعقُّل الفيلسوف للحقائق الكلِّية،
واستكمال املعرفة اإلنسانية عرب االتصال بالعقل الفعّال ،يُعبِّر عن ُبعْدٍ معريف
ميتافيزيقي ،كما أكَّد يف آراء أهل املدينة الفاضلة قائالً« :فيكون اهلل عزَّ وجلَّ
يوحي إليه بتوسُّط العقل الفعّال ،فيكون ما يفيض من اهلل تبارك وتعاىل (،)...
فيكون مبا يفيض منه ـ أي العقل الفعّال ـ إىل عقله ـ أي العقل اإلنساني ـ املنفعل
حكيماً فيلسوفاً ومتعقّالً على التمام»(.)112
ويظهر يف هذا النصّ تأثُّر الفارابي باملعلِّم األوّل ،وال سيَّما كتاب األخالق
النيقوماخية(.)113
إذن كانت القوّة الناطقة هي األساس يف هذا االتصال عند الفيلسوف ،ويزداد
معرفةً بقدر ما يدرك من احلقائق املوجودة بالعقل الفعّال ،أي ينجز هذا االتصال بقواه
الذاتية ،وبطريقة خالّقة يف النظر والتفكري ،فيتحقَّق االتصال عرب القوّة الناطقة عند
الفيلسوف .وأما الوسيلة الثانية لالتصال بالعقل الفعّال فيمكن أن جتري عن طريق
املخيّلة (أو اإلهلام) ،وهو طريق النقل ،الذي يسمّى الوحي عند األنبياء .فالقوة املتخيّلة
متوسّطة بني القوة احلاسّة وبني القوة الناطقة(.)114
فاملخيّلة تسهم ب َدوْرٍ مهمّ يف فهم النبوة ،وتغيُّرها ،عند الفارابي .فاإلهلامات
النبويّة جتري عرب املتخيّلة بطريقتني :يف حال النوم؛ أو يف حالة اليقظة .فاملتخيلة تعمل
يف وقت اليقظة مثل حاهلا عند حتلُّلها منها يف وقت النوم( .)115فهي حتصل على الرؤيا
الصادقة أو الوحي .والفرق بني هذين الطريقني نسيبٌّ ،واالختالف بينهما يف الرتبة
واجلوهرية والشَّرَف ،وليس يف الغاية واهلدف.
فالفارابي يعتقد أن أفضل وأكمل درجةٍ بالنسبة إلنسان حيصل عليها هي
بواسطة القوة املتخيّلة ،ويعتقد بأن أفضل أنواع الوحي الذي يرتقي به النيبّ إىل أكمل
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درجةٍ هو من خالل قوّته املتخيّلة.
«والنبوّة ختتصّ يف روحها بقوّةٍ قُدْسيّة تذعن هلا غريزة عامل اخللق األكرب،
كما تذعن لروحك غريزة عامل اخللق األصغر ،فتأتي مبعجزاتٍ خارجةٍ عن اجلبلّة
والعادات ،وال تصدأ مرآتها عن انتقاشٍ مبا يف اللوح احملفوظ من الكتاب الذي ال
يبطل ،وذوات املالئكة ،اليت هي الرسل ،فتبلغ ممّا عند اهلل»(.)116
وكذلك من ناحيةٍ أخرى إن تنوُّع الوحي من خالل قوّة الكمال والضعف ال
يرجع إىل هذا التنوُّع للوحي ،يرجع إىل كمال وضعف القوّة املتخيّلة ،بل بسببه يف ذلك
إىل تنوّع احملتوى هلذا الوحي ،وليس إىل كمال وضعف القوة املتخيّلة؛ ألنه بعض
املعارف واحلقائق أغلبها تكون يف حالة اليقظة ،وبعضها يف حالة النوم تعرض هذه
احلقائق للنيب( .)118()117ثمّ يوضِّح الفارابي أن األفراد الذين يصلون إىل العقل الفعّال
والعقل املستفاد ،طبعاً سيكون هلم مراتب خمتلفة .أما عامة الناس فإنَّهم أيضاً
يستفادون من إفاضات العقل الفعّال ،لكنْ بنسبٍ خمتلفة ترتبط باستعدادهم
ومزاجهم ،لذلك يتحدَّث عن االختالف بني الناس بالتفضيل ،ومن األموراليت تفسد
مزاج اإلنسان هي اإلفاضة منه ـ العقل بالفعل ـ بوجود ضعف االستعداد واملزاج،
وبالتالي تؤثِّر على ختيُّالته(.)119

النتائج ــــــ
1ـ مل يستفِدْ الفارابي يف بيانه للوحي من قوّة احلَدْس ،وال جنِدُ له أثراً يف
كتب الفارابي.
2ـ على الرغم من اعتقاد الفارابي باألفالك والنفوس الفلكية ،مثل بقيّة
يب بالعقل الفعّال فقط.
املشّائني ،إالّ أنه يؤمن باتصال نفس الن ّ
3ـ إنّ اخليال يف نظر الفارابي واملشّائني ليس جمرّداً ،بل إنّ مجيع قوى اإلنسان
ـ ما عدا قوّة العقل ـ مادّيةٌ.
4ـ يعتقد الفارابي أنّ النفس تستفيد من الصور الكلِّية واجلزئية يف العقل
الفعّال.
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5ـ يطبِّق الفارابي الوحي فقط على الوحي املعقول ،وال توجد له مراتب أخرى.
6ـ مل يُشِرْ الفارابي إىل الفارق القائم بني الوحي واإلهلام.

التوصيات ــــــ
1ـ أن تكثَّف الدراسات بطريقةٍ موضوعية حول جدوائية الدراسات احلداثية يف
إجياد حلولٍ لبعض مشاكل التفكري الفلسفي حول الظاهرة الوحيانية.
2ـ تسليط الضوء على حدود الوحي ومَدَياته ،فلمعرفة حدود الوحي َدوْرٌ أساس
يف عالج كثريٍ من القضايا الدينية ،وبالتالي جتنيب الدين كثرياً من املشاكل اليت
زُجَّ بها من دون أيّ عذرٍ.
3ـ أن حيافظ الباحث على النقطة اجلوهرية يف دراسة الظاهرة الوحيانية
بصورةٍ خاصة ،وهي مسألة تعالي الوحي وارتباطه بالغيب ،وعدم السماح للدراسات
احلداثية أو غريها بنزع هذا التعالي ،فزوال تعالي الوحي وارتباطه بالغيب زوالٌ للقضية
الدينية برمّتها.
4ـ عدم التسرُّع يف استخدام املناهج املستوردة من أفق ثقافاتٍ أخرى ،مل تولد
من رحم الدراسات اإلسالمية املتَّزنة واألصيلة ،فكثرياً ما تؤدّي مثل هذه املناهج إىل
نتائج ال متتّ إىل الروح الدينية بصلةٍ.
5ـ ال بُدَّ من النظر يف التجربة الدينية السائدة إلجياد نقاط القوّة ،وإبطال
النظرة الكلِّية اليت حيكم بها الفكر احلداثي على التجربة الدينية برمّتها.
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الهوامش
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إله العرفان وإله الفلسفة
اختالفاتٌ جوهريّة
د .أبو القاسم فنائي
ترجمة :وسيم حيدر

توطئةٌ ــــــ
إن صفات اهلل ،وإمكان معرفة اهلل ،وأسلوب معرفته ،وتشابهه مع اخللق
وامتيازه منهم ،والعالقة بني اهلل واخللق ،وعقالنية املعتقدات الدينية أو النسبة بني
العقل واإلميان ،من بني املسائل واملوضوعات األساسيّة يف اإلهليات.
وكما سنرى فإن حلّ وفصل مجيع هذه املسائل يقوم على الفرضيات واخللفيات
األوّلية للشخص يف تعريف اهلل.

1ـ مقدّمةٌ ــــــ
قبل الدخول يف البحث األصلي من املناسب أن نقوم جبولةٍ حول اآلراء اجلوهرية
املطروحة يف جمال الفلسفة يف باب العالقة بني العقل واإلميان .إن هذه اآلراء ذات
الصبغة اإلبستمولوجية واملعرفية تقوم يف احلقيقة على خمتلف تعاريف العقالنية .ومن
بني أهمّ هذه املوارد اآلراءُ واالجتاهات التالية :األصولية التقليدية( )1أو اإلثباتية(،)2
واإلميانية( ،)3واملعرفية املستصلحة( ،)4أو التجريبية(.)5

240

أـ األصوليّة التقليدية أو اإلثباتية ــــــ
إن األصولية التقليدية رؤي ٌة يف باب البنية املعرفية ،وترتتَّب على أساسها األمور
التالية:
1ـ يف ضوئها تنقسم معتقداتنا إىل طائفتني :بديهية؛ ونظرية.
2ـ إن املعتقدات البديهية أو األساسية غنيّةٌ عن التوجيه والتربير ،وال حتتاج يف
إثبات حجِّيتها واعتبارها إىل سائر املعتقدات األخرى.
3ـ إن املعتقدات النظرية تُستنتج من املعتقدات البديهية أو األساسية ،وال ميكن
تفسريها وتربيرها إالّ بهذه الطريقة.
وإذا جتاوزنا هذه األصول الثالثة املشرتكة نصل إىل األصولية يف الباب الرابع
التالي:
4ـ تعريف أو معيار البداهة.
5ـ مصداق املعتقدات البديهية.
ف يف طريقة قيام النظريات والبديهيات أو كيفيّة تفسري
6ـ هناك اختال ٌ
النظريّات وتوجيهها على أساس البديهيّات .ويذهب األصوليون إىل االعتقاد بـ:
 7ـ أن األصولية من مقتضيات العقالنية النظرية ،ومنبثقةٌ عن معايري
ومستلزمات العقل النظري.

ب ـ األصولية يف باب املعرفة الدينية ــــــ
ميكن تنسيقها يف إطار القضايا التالية:
8ـ ال ميكن اإلميان بأيّ عقيدةٍ إالّ إذا كانت معقولةً.
9ـ ليس هناك عقيد ٌة دينية معقولة إالّ إذا أمكن إثباتها بـ «الدليل».
ومن هنا يسعى األصوليّون املؤمنون بوجود اهلل إىل إثبات وجود اهلل من خالل
االستعانة باالستدالل ،وتوجيه إميانهم واعتقادهم على هذا األساس.
كون
ومن ناحيةٍ أخرى فإن األصوليني الذين ينكرون وجود اهلل ـ أو الذين يش ُّ
يف وجوده ـ يسعَ ْون إىل بيان ضعف هذه األدلّة أو عدم متاميتها ،أو يستدلّون على عدم
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وجود اهلل.
إالّ أن كال الفريقني متّف ٌق يف القول بنظرية اإلميان واالعتقاد بوجود اهلل،
وحاجتنا إىل االستدالل على اإلميان به.
ومن بني الشخصيات األصولية الشهرية يف املسيحية ميكن لنا اإلشارة إىل
القديس توما األكويين ()6()Aquinas؛ ومن بني الشخصيات البارزة يف األصولية
اإلحلادية ميكن اإلشارة إىل كليفورد (.)7()Clifford
إن النزعة اإلميانية والتجريبية (أو اإلبستمولوجيا املستصلحة) متثِّل يف احلقيقة
ردود فعلٍ على األصولية التقليدية.
إن اإلميانية تنكر املدَّعى األوّل لألصولية الدينية املتمثِّل بالقضية رقم ()8
املتقدِّمة.
كما أن أصحاب النزعة التجريبية أو أنصار اإلبستمولوجيا املستصلحة
ينكرون املدّعى الثاني لألصولية ،أي القضية رقم ( ،)9ويذهبون إىل االعتقاد بأن
املعتقدات الدينية معقول ٌة ،ولكنّها بديهيةٌ وال حتتاج إىل االستدالل.
يذهب اإلميانيون إىل االدّعاء بأن املعتقدات الدينية تدين يف حجِّيتها واعتبارها
إىل اإلميان ،ويذهب التجريبيون إىل االدّعاء بأن املعتقدات الدينية حتصل على حجِّيتها
واعتبارها من التجربة الدينية.
إن اختالف هذين االجتاهني يكمن يف أن اإلميانيّني يقبلون باألصولية التقليدية
بوصفها تفسرياً صحيحاً لبنية العقالنية ،ويف الوقت نفسه يذهبون إىل االعتقاد بأن
املعتقدات الدينية ال تقوم على مبنى عقالني .وأما التجريبيون فيذهبون إىل االدّعاء بأن
املعتقدات الدينية هلا مبنى عقالني ،إالّ أن األصولية التقليدية ال تقدِّم صورةً صحيحة
عن البنية العقالنية ،وال تعطي معياراً صائباً لتشخيص مصداق املعتقدات البديهية،
ولذلك فإنهم يعتربون اإلميان بوجود اهلل اعتقاداً نظرياً وحيتاج إىل استداللٍ.
وكال النظريتني تدافع عن املعتقدات الدينية يف مواجهة حتدِّيات األصولية
التقليدية ،وإنْ كانتا تسلكان طرقاً خمتلفة يف هذا الدفاع.
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ج ـ اإلميانية ــــــ
إن اإلميانية عبارةٌ عن هذا الرأي القائل بأن املعتقدات الدينية غري قابلةٍ للتقييم
العقالني.
كر بنحوٍ ما لصاحل هذا املُدَّعى أن إذعان اإلنسان
إن من بني األدلة اليت تُ ْذ َ
وإميانه باهلل جيب أن يكون الحقاً هلواجسه القلبيّة ،وأن تعليق اإلميان على االستدالل
العقلي ،واعتبار هذا االستدالل شرطاً لإلميان ،يثبت يف احلقيقة أن العقل هو الذي
ميثِّل اهلاجس الالحق الذي يشغل اهتمام اإلنسان ،وليس اهلل .وعلى هذا األساس فإن
تعليق مصري اإلميان بيد العقل ،واالنصياع حلكم العقل يف دائرة الدين ،ال ينسجم مع
جوهر التديُّن .إن لإلميانية رواياتٍ متنوّعة .ويُ َع ّد كارل بارث ( ،)8()Barthوسورين
كركيغارد ( ،)9()Kierkegaardوعددٌ من أتباع لودفيغ فيتغنشتاين
( ،)10()Wittgensteinمن الوجوه الشاخصة يف تيار اإلميانية.
وإن من بني األدلة املعتدّ بها لصاحل اإلميانية الدليل القائم على االختالف بني
اإلميان والعقيدة؛ فإن اإلميان ( )Belief inغري العقيدة ( .)Belief thatإن اإلميان أبعد
بكثريٍ ،ويفوق جمرّد االعتقاد بصدق قضيّ ٍة ما .إن اإلميان يتضمَّن نوعاً من اخلضوع
والتعهّد والتوكّل والتقييم اإلجيابي؛ يف حني أن العقيدة ليست كذلك .وال فرق يف
هذا احلكم بني أن يكون املوضوع مورد اإلميان والعقيدة هو اهلل أو شيءٌ آخر .إن
اإلميان باهلل يعين اإلميان حبقيقة وحقّانية اهلل املتضمِّنة للخضوع واخلشوع والتوكُّل؛
يف حني أن االعتقاد بقضية «اهلل موجود» يعين االعتقاد بصدق هذه القضية ،وكفى.

د ـ اإلبستمولوجيا املستصلحة أو التجريبية ــــــ
إن أنصار املعرفة أو اإلبستمولوجيا املستصلحة أو التجريبيني ،الذين يستلهمون
تعاليمهم من أفكار جون كالفني ( )11()John Calvinـ اإلصالحي املسيحيّ الشهري ـ،
يقومون يف احلقيقة بثالثة أمور ،وهي:
1ـ بيان أن األصولية التقليدية ناقصةٌ وغريُ ناضجةٍ.
2ـ بيان أن املعتقدات الدينية ،ومن بينها اإلميان بوجود اهلل ،جزءٌ من املعتقدات
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  63ـ  64ــ صيف وخريف  2021م ـ  1443هـ

243
البديهية واألساسية ،وتستند إىل التجربة الدينية ،ولذلك فإن التفسري والتوجيه
العقالني هلذه املعتقدات ال حيتاج إىل االستدالل ،وال يقوم على القول باملعتقدات غري
الدينية .ونتيجةً لذلك:
3ـ إن الشكّ والرتديد يف املعتقدات الدينية ،أو إنكار معقوليّتها ،ال أساس له
يف ضوء فرضيات األصولية التقليدية.
()12
إن وليم ب .ألستون ( ، )William P. Alestonوألفني بالنتينغا ( Alvin
 ،)13()Plantingaمن الشخصيات البارزة هلذا املدخل يف فلسفة الدين املعاصرة(.)14
أـ يسعى ألستون ـ من خالل تأكيده على أن املعتقدات احلسيّة جزءٌ من
معتقداتنا البديهية واملعقولة اليت ال تتوقَّف حجِّيتها واعتبارها على االستدالل ،وإمنا
تتوقَّف على التجربة احلسِّية ـ إىل إثبات أن االعتقاد بوجود اهلل هو ب َدوْره أمرٌ بديهيّ
ومستن ٌد إىل التجربة الدينية .يذهب ألستون إىل االعتقاد بأن التجربة الدينية ال ختتلف
بلحاظ الطبيعة واملاهية عن التجربة احلسِّية أبداً؛ فنحن يف كال املوردين نقيم ارتباطاً
مباشراً مع واقعيةٍ عينيّة ،إمنا االختالف الوحيد املوجود هنا يكمن يف موضوع ومتعلّق
هذين النوعني من التجارب ،وهو ال يؤثِّر يف حجِّية واعتبار التجربة واالعتقاد املستند
إليهما .يف التجربة احلسِّية نواجه موضوعات طبيعية ومادّية ومقيّدة ،ويف التجربة
الدينية نواجه موجوداً متعالياً ومطلقاً.
والنقد الذي يوجهه ألستون إىل األصولية التقليدية يقوم بشكلٍ رئيس على هذه
النقطة ،وهي أن األصوليني ال يقدِّمون أيّ تفسريٍ معقول للقول باعتبار التجربة احلسِّية
وإنكار اعتبار التجربة الدينية أبداً.
يذهب ألستون إىل االعتقاد بعدم وجود أيّ دليلٍ يقتضي بداهة ومعقولية
املعتقدات احلسّية ،وعدم بداهة ومعقولية االعتقاد بوجود اهلل؛ وإن االعتقاد بوجود اهلل
قاب ٌل لإلثبات والتوجيه يف ظلّ التجربة الدينية مبقدار إثبات املعتقدات احلسّية يف ظل
التجربة احلسّية.
وعلى هذا األساس ،فقد كان ألستون يف صدد إصالح رؤية األصولية التقليدية
يف باب ماهية واعتبار التجربة الدينية .كان ألستون يف باب التفسري والتوجيه املعريف
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واإلبستمولوجي تعويليّ ًا( ،)15مبعنى أنه يرى أن معتقداتنا إمنا تكون موجّهة وتُ َعدّ معرفة
ت من اجملاري والقنوات املوثوقة والقابلة للتعويل واالعتماد .وعلى هذا األساس،
إذا وردَ ْ
فإنه يذهب إىل االدعاء بأن االعتقاد احلسّي واالعتقاد بوجود اهلل ـ الذي يأتي من قناة
التجربة ـ صادقٌ وقابل للتفسري؛ ألن التجربة احلسّية والتجربة الدينية من القنوات
املعرفية املعتمدة ،واليت ميكن التعويل عليها(.)16
ب ـ لقد قدّم ألفني بالنتينغا روايةً أخرى عن التجربة الدينية أو اإلبستمولوجيا
املستصلحة .إن نقده لألصولية التقليدية قائ ٌم على االدّعاء القائل بأن املعتقدات
األساسية ال ختتزل باملعتقدات احلسّية أو االعتقادات اليت ال تقبل الرتديد ،وإن
املعتقدات القائمة على احلافظة ،ومعتقداتنا يف باب األذهان األخرى ،والكثري من
املعتقدات األخرى يف ذهننا ،ال تقبل االستنتاج من معتقداتنا األخرى ،وليس لدينا أيّ
دليلٍ لصاحلها ،ويف الوقت نفسه يُعدَّ القول بتلك املعتقدات أمراً معقوالً ،وإننا يف
القول بها ال نرتكب أيّ خطأ إبستمولوجي أو معريف ،وال نتجاهل أيّ أصلٍ
إبستمولوجي.
يذهب ألفني بالنتينغا إىل القول بأن اعتقادنا بوجود اهلل من هذا القبيل أيضاً؛
مبعنى أنه جز ٌء من املعتقدات األساسية ،وغري القابلة لالستنتاج من املعتقدات األخرى،
وليست مرتهنةً يف تفسريها إىل املعتقدات األخرى ،وهي يف الوقت نفسه معقولةٌ.
ُيعَ ّد ألفني بالنتينغا يف باب التوجيه والتفسري اإلبستمولوجي واملعريف شخصاً
عمالنيّ ًا( ،)17ويذهب إىل االعتقاد بأننا من الناحية اإلبستمولوجية نعيش وضعاً مطلوب ًا؛
وذلك ألن أدواتنا املعرفية قد خلقت لتؤدّي وظيفة حمدَّدة ومعيّنة ،وهي عبارةٌ عن
اكتشاف احلقيقة واكتساب املعرفة ،وهي تقوم بواجبها على أفضل وجهٍ(.)18

هـ ـ خالصاتٌ ونتائج ــــــ
يذهب كاتب هذه السطور إىل االعتقاد بأن النزاع بني العرفاء والفالسفة
املسلمني يف باب معقولية املعتقدات الدينية ـ وال سيَّما يف حاجة أو عدم حاجة وجود اهلل
إىل االستدالل ـ قاب ٌل لإلدراك والتفسري بوضوحٍ يف إطار رؤية األصولية التقليدية ورؤية
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التجريبية الدينية أو اإلبستمولوجيا املستصلحة .إن األكثرية املتامخة لإلمجاع بني
الفالسفة املسلمني يف باب اإلبستمولوجيا التقليدية متيل إىل األصولية التقليدية ،ويف
الوقت نفسه ال يرَ ْون أيّ قضيّ ٍة دينية ـ مبا يف ذلك قضية «اهلل موجود» ـ بديهيّ ًة أو غنيّ ًة
عن االستدالل ،ومن هنا فإنهم يسعَ ْون إىل االستدالل على وجود اهلل ،ويُثبتون وجود
اهلل من خالل االستعانة باملعتقدات غري الدينية .وكما سنرى فإن هذا املدخل يقوم
على التعريف الذي يقدِّمه الفالسفة املسلمون عن اهلل سبحانه وتعاىل.
ومن ناحيةٍ أخرى فإن العرفاء املسلمني يذهبون إىل االدّعاء بأن االعتقاد بوجود
اهلل أمرٌ بديهيّ وواضحٌ وال حيتاج إىل استداللٍ .وكما سنرى فإن هذا املدخل بدَوْره
يقوم على التعريف الذي يقدِّمه العرفاء عن مفهوم اهلل وحقيقته.
ومن هنا ميكن لنا أن نستنتج بأن الفالسفة املسلمني قد قبلوا بكال االدّعا َء ْين
لدى األصولية التقليدية يف باب املعرفة الدينية ،أي القضيتني رقم ( )8و()9؛ يف حني
أن العرفاء املسلمني يف الغالب ينكرون املدَّعى الثاني ،القضية رقم ( ،)9وبعضهم
ينكر املدَّعى األول عند األصولية التقليدية ،القضية رقم (.)8
ٍّ من هاتني الرؤيتني هي األقرب من نصوصنا الدينية ،واليت تؤدّي
وأما بيان أي
إىل تفسريٍ وبيانٍ أفضل من هذه النصوص؟ فهو موضوعٌ ملقالةٍ أخرى.
وهنا ،بعد بيان تعريف اهلل يف العرفان والفلسفة ،سوف نتعرَّض إىل ذكر
شواهد تؤيِّد رؤية العرفاء ،وتثبت أن اإلميان بوجود اهلل جزءٌ من املعتقدات األساسية،
بل تشكِّل قاعدةً وفرضية جلميع املعتقدات األخرى اليت ميكن أن تكون موجودةً يف
أذهاننا ،ومن دون اإلميان بهذا االعتقاد لن يكون هناك اعتقادٌ معقولٌ وقابلٌ لإلثبات
والتفسري.
إن اإلميان واالعتقاد بوجود اهلل غري قابلٍ لالستدالل ،وهو يف الوقت نفسه
معقو ٌل .إن الشك الديين ـ على أساس التعريف العرفاني هلل سبحانه وتعاىل ـ عني الشكّ
املطلق ،وإن الشكّ يف وجود اهلل عني الشكّ يف أصل الوجود .ومن هنا فإن كلّ مَ ْن
ينفي الشكّ املطلق يكون مؤمناً بوجود اهلل .إن الشكّ يف وجود اهلل أو إنكار وجوده
ُيعَدّ ـ من وجهة نظر العرفاء ـ ناشئاً من تصوُّر اهلل بشكلٍ خاطئ ،وليس ناشئاً من عدم
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متامية االستدالل على وجوده.
ويذهب كاتب هذا املقال إىل ادّعاء ما يلي ،على حنو اإلمجال:
1ـ إن وجود اهلل غري قابلٍ لالستدالل؛ ألن وجوده مقدّمة لكلّ استداللٍ .وعلى
هذا:
2ـ إن االعتقاد بوجود اهلل جز ٌء من املعتقدات األساسية ،بل من أكثرها أصالةً
وجوهريّ ًة.
3ـ إن اإلميان بوجود اهلل يستند إىل التجربة الدينيّة.
4ـ إن التجربة الدينية حقيقةٌ ذات مراتب وتشكيكية؛ فإن بعض التجارب
الدينية عبارةٌ عن جتربةٍ أو شهو ٍد عقالني()19؛ وبعضها اآلخر جتربةٌ قلبية أو علمٌ
حضوري(.)20
إن الشواهد اليت يتمّ تقدميها هنا لصاحل إله العرفان هي بأمجعها من سنخ
التجربة أو الشهود العقالني .إن هذه الشواهد إمنا يتمّ عرضها لغرض وضع ذهن
املخاطب يف ظروف وشرائط مناسبة لشهود قضية «إن اهلل موجودٌ» بشكلٍ عقالني.
وعلى هذا ،فإني إمنا أوافق أصحاب النزعة اإلميانية يف القول بأن االستدالل
على وجود اهلل غريُ صحيحٍ ،وإنْ كان عندي دلي ٌل آخر على هذا املدَّعى.
أرى أن االستدالل على وجود اهلل أوّ ًال :ال ينسجم مع ألوهية اهلل؛ مبعنى أنه يقوم
على أساس تصوُّ ٍر خاطئ عن اهلل؛ وثانياً :إن اهلل ،الذي يتمّ إثبات وجوده من خالل
االستدالل ،ال ميكن أن يكون مبنى لإلميان الديين؛ مبعنى أن املعرفة اليت تكون
مستنداً لإلميان معرفةٌ جتريبية تنطوي على لوازم ومضامني نفسية وعملية.
إن اختاليف مع أصحاب النزعة اإلميانية يكمن يف أن أدنى معرفةٍ هلل متقدّمةٌ ـ
من وجهة نظري ـ على اإلميان ،ومستقلّةٌ عنه ،وإن االعتقاد بوجود اهلل معقولٌ ،مبعنى
أنه قابلٌ للتفسري والفهم يف ضوء التجربة الدينية ،رغم أن هذا النوع من التفسري والفهم
ليس مبعنى االستدالل على وجود اهلل ،وليس غري منسجمٍ مع هواجس اإلنسان
الالحقة.
إن االعتقاد بوجود اهلل معقولٌ مبقدار معقولية سائر املعتقدات املستندة إىل
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التجربة.
إن االعتقاد واإلميان بوجود اهلل إمنا يكون معقوالً؛ ألنه يشكّل مبنىً وأساساً
جلميع املعتقدات الدينية وغري الدينية األخرى .وحيث إن الشكّ يف وجود اهلل هو عني
الشكّ يف الوجود املطلق فإن اإلميان بالوجود املطلق هو عني اإلميان بوجود اهلل .وعليه،
فإن االعتقاد بصدق كلّ قضية يتوقَّف على اإلميان بوجود اهلل يف مرتبةٍ سابقة.
ومن ناحيةٍ أخرى ،فإني أوافق اإلبستمولوجيا واملعرفة املستصلحة يف هذا
االدّعاء القائل بأن اإلميان واالعتقاد بوجود اهلل جزءٌ من املعتقدات األساسية واملعقولة،
واليت تقبل اإلثبات والفهم والتفسري استناداً إىل التجربة الدينية.
وإن اختاليف عن أصحاب النزعة التجريبية يكمن يف ماهيّة التجربة الدينية.
ففي الوقت الذي يذهب أصحاب النزعة التجريبية إىل اعتبار التجربة الدينية من سنخ
التجربة احلسّية (العلم احلضوري) ،أرى أن للتجربة الدينية أنواع ًا وأقسام ًا ،مبعنى
ف منه بالشهود العقالني( )21أو التجربة الذهنية(،)22
أنها تشكِّل طَ ْيفاً يبدأ يف طَ َر ٍ
وطرفه اآلخر بالشهود القليب أو التجربة العرفانية أو العلم احلضوري.
يُضاف إىل ذلك أن أصحاب النزعة التجريبية ال يدَّعون أن وجود اهلل ال يقبل
االستدالل .إنهم يدَّعون أن وجود اهلل ال حيتاج إىل استداللٍ ،وأن االعتقاد بوجوده
معقو ٌل حتّى بغضّ النظر عن االستدالل أيضاً .يف حني أنّي أدّعي أن وجود اهلل ال يقبل
االستدالل ،وأن االستدالل على وجوده يقوم على تصوُّ ٍر خاطئ ،وحتّى إذا كانت أدلة
الفالسفة على وجود اهلل تامّةً فإن املوجود الذي يتمّ إثبات وجوده بواسطة هذه األدلة لن
يكون هو اهلل.
ميكن االدّعاء بأن االختالف بني الفلسفة والعرفان يف باب الالهوت
واألنطولوجيا واإلبستمولوجيا والكثري من األبواب األخرى ناشئٌ عن االختالف يف
فرضيّ ٍة جوهرية وأساسية .إن هذه الفرضية عبارةٌ عن «أن الوجود املطلق موجودٌ يف
خارج الذهن على حنو الالبشرط».
يذهب العرفاء إىل االدّعاء بأن الوجود املطلق والالبشرط له وجودٌ يف اخلارج،
حت .ومن ناحيةٍ أخرى يذهب الفالسفة إىل االدّعاء بأن
وليس جمرّد مفهومٍ ذهين بَ ْ
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الوجود املطلق الالبشرط مفهو ٌم كلّي وانتزاعي ،حيث ال يوجد إ ّال يف الذهن ،وأن
الذي يكون له وجودٌ خارج الذهن مصداقُ الوجود املطلق ،وليس ذاته.
يسعى العرفاء إىل إثبات صدق هذه الفرضية؛ بينما يذهب الفالسفة إىل املناقشة
والرتدّد والشكّ يف صدقها.
إن املوجودات اخلارجية ،اليت هي مصداق مفهوم الوجود ،إمنا هي ـ من وجهة
نظر الفالسفة ـ مقيّد ٌة دائماً بقيدٍ من القيود .وإن اهلل ،الذي هو بدَوْره أحد هذه
املصاديق ،يكون وجودُه مقيّد ًا بقيد اإلطالق.
إن إله الفلسفة وجو ٌد بشرط ال ،وليس وجوداً ال بشرط .إن اهلل من وجهة نظر
الفلسفة إمنا هو جمرَّد واحدٍ من تعيُّنات الوجود املطلق ،يف حني أنه من وجهة نظر
العرفان هو الوجود املطلق.
إن هذه الفرضية األساسية هي اليت تفصل طريق الفلسفة والعرفان ال يف
سب ،بل يف الكثري من املسائل األنطولوجية واإلبستمولوجية اهلامّة أيضاً.
الالهوت فحَ ْ
كما أن االختالف بني الفالسفة والعرفاء يف تعريف اهلل إمنا ينشأ ب َدوْره من
االختالف يف الوجود املطلق والالبشرط .من الواضح بداهةً أن املطلق الالبشرط إذا
كان موجوداً فهو اهلل ،وأما إذا مل يكن موجوداً فال مندوحة من أن يكون اهلل
واحدًا من تعيُّناتها.

2ـ إله الفلسفة ــــــ
أـ إن اهلل ـ على أساس تعريف الفلسفة ـ موجودٌ مقيّد بقيد اإلطالق .وتذهب
الفلسفة اإلسالمية إىل تعريف مفهوم اهلل بالوجود بشرط ال ،أو الوجود اخلاص واملباين
لسائر املوجودات .وإن مفهوم اهلل ـ من زاويةٍ فلسفية ـ مركَّبٌ من :الوجود؛ وقيد سليب
بشرط ال أو بشرط اإلطالق؛ وبواسطته ميتاز اهلل وينفصل من سائر املوجودات ،وحيتلّ
مرتبةً خاصة من الوجود هي أعلى املراتب .إن إمكان الشكّ يف وجود إله الفلسفة
واحتياجه إىل االستدالل إمنا يعود إىل هذا القيد؛ وذلك ألن الوجود عندما يتمّ تقييده
بقيدٍ فإن وجود ذلك القيد سوف يصبح مشكوكاً فيه ،والشكّ يف وجود القيد سوف
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يسري إىل وجود املقيَّد أيضاً .وهذا النوع من الشكّ معقولٌ؛ ألنه ال يستلزم أيّ تناقضٍ أو
تهافتٍ ،وإمنا يزول بالدليل والربهان فقط .وعلى هذا يكون وجود اهلل ـ يف ضوء
التعريف الفلسفي هلل ـ مشكوكاً فيه ،وحيتاج إىل دليلٍ.
ب ـ إن هذا التعريف ملفهوم اهلل قد ألقى بظالله على رأي الفالسفة يف باب
وجود املمكنات ،وارتباط اهلل باخللق ،وتعريف العلِّية وكيفية صدور الكثرة من
الوحدة ،والكثري من األحباث األخرى.
وإن بعض أهمّ نتائج ولوازم هذا التعريف ما يلي:
1ـ إن هذا التعريف مينح الفالسفة إمكانية أن يقبلوا ـ باإلضافة إىل وجود اهلل ـ
بوجود موجوداتٍ أخرى ،وإنْ على حنوٍ َت َبعيّ؛ مبعنى أن يلتزموا بالكثرة احلقيقية
للوجود .إن الفالسفة يقسِّمون موجودات عامل الوجود إىل :الوجود الواجب؛ والوجود
املمكن ،ويرَ ْون للمكنات وجوداً حقيقياً ،وإنْ كان مقيداً وتَ َبعيّاً .إن الفالسفة يف
مقام إثبات وجود اهلل يعمدون ـ مبساعدة األدلة الفلسفية ـ إىل إثبات إلهٍ يتناغم وجوده
مع وجود املمكنات .إن الكثرة احلقيقية للوجود متثِّل مقدّمةً مفروضة لالستدالل
على وجود إله الفلسفة.
2ـ يف ضوء القول بهذا التعريف يعمد الفالسفة إىل تنزيه اهلل عن صفات
املمكنات بشكلٍ مطلق؛ وذلك ألن قيد اإلطالق مبعناه السليب ال ينسجم وال يكون
قابالً للجمع مع أيّ قيدٍ آخر ،وإن الوجود املقيَّد بهذا القيد يباين الوجود املقيَّد بأيّ
قيدٍ آخر.
3ـ يف ضوء التصوّر الفلسفي هلل ال يكون اجتماع اهلل واخللق يف مرتبةٍ واحدة
أمراً ممكناً؛ مبعنى أنه ليس املمكنات وحدها اليت ال حضور هلا يف مرتبة اهلل
سب ،بل إن اهلل ب َدوْره ليس له حضو ٌر يف مرتبة املمكنات ،وال ميكن له أن
فحَ ْ
يكون حاضراً بينها؛ وذلك ألن قيد الواجب وقيد املمكن يطرد أحدهما اآلخر،
واملوجود املقيَّد بأحد هذه القيود ال ميكن أن جيتمع باملوجود املقيَّد بقيدٍ آخر .إن هذه
ٍّ منهما يف مرتبة اآلخر؛ فإن تنزُّل إله الفلسفة عن مرتبته
القيود حتول دون حضور أي
غري معقول؛ ألنه يستلزم ترك قيد اإلطالق والوجوب؛ وكذلك فإن تعالي املمكنات
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ب َدوْره غري ممكن؛ ألنه يستلزم التخلّي عن قيد اإلمكان أيضاً .والفالسفة ـ بطبيعة
احلال ـ يدَّعون أن اهلل يعلم املمكنات بالعلم احلضوري ،ولكنْ كما سنرى فإن هذا
االدعاء غري قابلٍ للفهم والتفسري يف ضوء ذلك املبنى.
ط علّي مبعناه الفلسفي ،وإن من بني
4ـ إن ارتباط إله الفلسفة باخللق ارتبا ٌ
األحباث الفلسفية الغامضة هو بيان هذا املعنى ،وهو :كيف ميكن للكثرة أن تصدر
من الوحدة؟
5ـ يف ضوء القول بتعريف الفالسفة هلل يصبح تفسري علم اهلل باخللق وعلم
اخللق باهلل مشكالً .ففي املورد األول ينشأ اإلشكال من أن علم اهلل باملمكنات ال
ميكن أن يكون علماً حصولياً؛ ألن اهلل ليس له ذهنٌ حتى نفرتض أن علمه
باملمكنات يكون بواسطة املفاهيم والقضايا املوجودة يف ذهنه .ومن ناحيةٍ أخرى فإن
إله الفلسفة ال ميكن أن يكون له عل ٌم حضوري باملمكنات؛ إذ إن الفالسفة يص ِّرحون
بأن العلم احلضوري خيتصّ باجملرّدات ،مبعنى أن العامل واملعلوم كالهما يف العلم
احلضوري من اجملرّدات ،وإن مناط العلم احلضوري هو الوحدة واالحتاد الوجودي بني
العامل واملعلوم .وعلى هذا األساس ال ميكن إلله الفلسفة أن يكون له علمٌ حضوري
بعامل الطبيعة واملوجودات واحلوادث املادية هلذا العامل .إن العلم احلضوري عبارةٌ عن
حضور اجملرّد عند اجملرّد .إن هذا العلم يتوقّف على حضور العامل يف رتبة املعلوم أو
حضور املعلوم يف رتبة العامل ،وكما رأَ ْينا فإن قيد اإلطالق مينع من حضور إله
الفلسفة يف مراتب الوجود الدنيا ،أو يكون هناك حضورٌ للموجودات املقيّدة بالقيود
األخرى يف مرتبته.
إن علم املمكنات بإله الفلسفة بدَوْره سوف يواجه إشكاالً أيضاً؛ وذلك ألن إله
الفلسفة هو آخر باملرّة ،وبسبب قيد اإلطالق الذي يستلزم تنزيهه املطلق من صفات
املمكنات فإنه ال يشتمل على أيّ وجهٍ للشبه مع املمكنات أبداً ،ومن هنا فإن إله
الفلسفة غري قابلٍ للعلم احلصولي .كما أن املعرفة احلضورية هلذا اإلله غري ممكنة
أيضاً؛ لذات الدليل السابق.
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3ـ إله العرفان ــــــ
أـ بناءً على التعريف الذي يقدِّمه العرفان عن اهلل فإن «اهلل وجودٌ مطلق ال
خ َذ هذا
بشرط» .إن إله العرفان ـ خالفاً إلله الفلسفة ـ غري مقيَّ ٍد بقيد اإلطالق .إن أَ ْ
القيد يف تعريف اهلل إمنا هو إلثبات حترُّره من مجيع القيود ،مبا يف ذلك قيد اإلطالق.
ب ـ إذا كان اهلل وجود ًا مطلق ًا ال بشرط سوف حنصل حبَسَب هذا التعريف
على النتائج التالية:
1ـ لن يكون مفهوم اهلل وال وجوده مقيَّداً بأيّ قيدٍ ،وعلى هذا األساس فإن
إثبات وجود إله العرفان لن يكون متوقِّفاً على إثبات وجود أيّ قيدٍ أبداً .إن الشك يف
وجود إله العرفان شكٌّ غري ممكنٍ وال معقول؛ وذلك ألن إله العرفان وجودٌ مطلق ال
بشرط ،والوجود املطلق الالبشرط ليس له قي ٌد حتى يسري الشكّ يف وجود ذلك القيد
إىل الوجود املطلق .إن الشكّ يف وجود اهلل ينشأ ـ من وجهة نظر التعريف العرفاني ـ من
تصوُّر اهلل بشكلٍ خاطئ؛ وذلك ألن اهلل إذا كان وجوداً مطلق ًا ال بشرط ـ كما يدَّعي
العرفاء ـ فإن الشكّ فيه عني الشكّ يف أصل الوجود ،وإن الشكّ يف الوجود شكٌّ غري
معقول وغري ممكنٍ ،وإن افرتاضه يشتمل على تناقضٍ .وأما الشك يف وجود اهلل بسبب
تصوّره اخلاطئ فهو وإنْ كان ممكناً ،إالّ أن إزالته إمنا تكون ممكنةً من خالل
تصحيح تصوُّر اهلل ،وليس بواسطة االستدالل على وجوده.
2ـ إن إله العرفان موجودٌ رغم مجيع املقيّدات ،وله حضورٌ يف مجيع مراتب
الوجود؛ وإنْ مل يكن معه أيّ مقيّدٍ .إن الوجود املطلق ملعنىً ما هو عني املقيّدات ،وإن
تنزُّله من مرتبة الغيب املطلق وظهوره وجتلِّيه وتعيُّنه يف مراتب ما دون الذات أمرٌ
ممكن؛ وذلك ألن املطلق الالبشرط هو ال بشرط حقّاً ،وقابلٌ للجمع مع كلّ قيدٍ ،وال
يطرد أيّ قيدٍ أو أيّ مقيَّد .وبطبيعة احلال ليس هناك أيّ مقيَّ ٍد يف مرتبة حضوره،
ولكنه موجودٌ مع اجلميع .إن املطلق موجودٌ مع مجيع املقيَّدات ،وإالّ فإنه إذا مل يكن
كذلك ملا كان مطلقاً ،ولكنْ ليس هناك أيّ مقيَّ ٍد مع املطلق أو مع املقيَّدات
األخرى؛ إذ لو كان موجوداً ملا كان مقيَّداً.
3ـ إن إله العرفان له علمٌ باملمكنات؛ ألن املمكنات ليست غريه باملعنى
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احلقيقي للكلمة .إن علم اهلل باملمكنات عني علمه بذاته .إن إلله العرفان علم ًا
حضوريّ ًا وعلم ًا حصوليّ ًا أيضاً .إن العلم احلضوري ـ كما سبق أن رأَ ْينا ـ يتوقَّف على
االحتاد أو الوحدة الوجودية بني العامل واملعلوم ،وإن هذا االفرتاض األنطولوجي
وامليتافيزيقي إمنا يكون قابالً لالفرتاض يف ظلّ التعريف العرفاني هلل .ليس للعلم
احلضوريّ من معنىً سوى حضور املعلوم «عند» العامل ،والعكس صحيحٌ أيضاً ،وإن
هذا الـ «عند» هو ذات الوجود يف مرتبة العامل أو يف مرتبة املعلوم .وكما سبق أن
ذكَ ْرنا ـ فإن وجود اهلل يف مرتبة املمكنات إمنا يكون ممكناً ومعقوالً إذا اعتربناه
وجوداً مطلقاً ال بشرط .إن الوجود املطلق الالبشرط يف ذات احلفاظ على إطالقه
ميكن أن يكون له وجو ٌد وحضور يف مرتبة وجود املقيَّد ،الذي هو ليس شيئاً آخر غري
مظاهره وجتلِّياته.
إالّ أن علم اهلل احلصولي باملمكنات؛ ألن العلم احلصولي يعود إىل العلم
احلضوري ،مبعنى أن العلم احلضوري بالعلّة علمٌ حصولي باملعلول .إن العلم احلصولي
نو ٌع من االعتبار واالفرتاض .إن الشخص العامل يف العلم احلصولي يواجه العلّة ـ اليت
هي حقيقة املعلول ـ ،ويفرتض معرفة تلك العلة معرفة للمعلول الذي هو رقيقة للعلة.
وبعبارةٍ أخرى :إن العلم احلصولي عبارةٌ عن اعتبار العلّة ـ املعلومة بالذات ـ بدالً من
املعلول الذي هو معلو ٌم بالعَرَض .وعلى هذا األساس فإن علم اهلل احلضوري بذاته
وأوصافه هو ـ بلحاظ ـ علمه احلصولي مبا سواه ،حيث إن ما سواه مظاهر وجتلِّيات
لذاته وصفاتهَ .بيْدَ أن هذا االدعاء إمنا يكون معقوالً ومقبوالً إذا كانت العلِّية مبعنى
الظهور والتجلّي ،وتكون العلّة حقيقة املعلول ،ويكون املعلول رقيقة العلّة .وبعبارةٍ
أخرى :إن املقدّمة املفرتضة هلذا االدّعاء هي وحدة الوجود العرفاني ،واليت على
أساسها تكون تلك العلّة وذلك املعلول شيئاً واحداً ،وليسا شيئني.
4ـ إن الوجود املطلق باملعنى العرفاني ال يرتك موضعاً للغري ،حتّى ولو على
شكل الوجود التَّ َبعي والرَّ ْبطي .إن كلّ ما سوى اهلل ـ من وجهة النظر العرفانية ـ إمنا
ٍّ هلل .إن العلِّية ليست مبعنى إجياد املمكنات ،وإمنا مبعنى
ٍّ وجتل
هو جمرّد ظهو ٍر وظل
تطوّر الوجود املطلق يف أطواره وتش ُّؤنه يف شؤونه وظهوره يف مظاهره .إن هذا النوع من
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الوجود ليس متبايناً مع تنزّالته ،وليس بعيداً أو منفصالً عنها .والنتيجة هي أنه على
أساس التعريف العرفاني هلل تصبح الكثرة احلقيقية يف الوجود حماالً ،وتكون
الكثرة احلسّية املشهودة ـ بوصفها جمرّد كثرةٍ يف املظاهر ـ قابلةً للبيان والقبول.
5ـ إن إله العرفان ال ميكن له ـ يف مرتبة الذات ـ أن يكون متّصفاً بصفةٍ؛ وذلك
ألن كلّ صفة تُ َعدّ نوعاً من أنواع القيود واحملدوديات ،وتستلزم اخلروج من اإلطالق
والالحدّية .وبعبارةٍ أخرى :إن انتزاع الوصف منه يتوقَّف على حلاظ نسبةٍ واعتبار حيثيةٍ
ال تنسجم مع غيبه املطلق وامتناع اإلشارة العقلية إىل كُ ْنه حقيقته .ومن هنا فإن
صفات اهلل بأمجعها من التعيُّنات واملراتب النازلة لوجوده ،واليت تظهر بفعل جتلّي
وتنزُّل ذلك الوجود من الغيب املطلق.
6ـ إن وجود إله العرفان بديهيٌّ .وإن األدلة اليت تقام على إثبات وجوده إما ناشئة
عن تصوُّره اخلاطئ ،ويف مثل هذا احلال فإن الذي يتمّ إثبات وجوده لن يكون هو
اهلل ،بل هو أمرٌ آخر يتمّ تصوّره خطأً على أنه اهلل؛ أو أنه مذكِّر أو تنبيه إىل وجوده،
بدالً من أن يكون دليالً وبرهاناً باملعنى الدقيق والفلسفي للكلمة؛ أو دليالً على بداهة
وجوده ،بد ًال من أن يكون دليالً على أصل وجوده.
7ـ إن تعريف العرفاء هلل يستلزم تفسرياً وبياناً جديداً جلميع املقوالت
األنطولوجية والوجودية .وعلى هذا األساس يتمّ تفسري «العلِّية» بـ «التجلّي» ،و«وجود»
املمكنات بـ «الظهور» ،و«الشكيك يف الوجود» بـ «الكثرة يف املظاهر» ،و«الصادر
األول» بـ «الفَ ْيض املنبسط».
8ـ إن التعريف العرفاني هلل مينح العرفاء إمكانية اجلمع بني التشبيه والتنزيه،
وأن يتجنَّبوا التنزيه املطلق هلل.

4ـ العرفان ،التجربة الدينية واألبستمولوجيا املستصلحة ــــــ
إن غايتنا يف هذا القسم هي أن نثبت أن الوجودَ املطلق مبعناه العرفاني ـ أي
الوجود املطلق الالبشرط ـ موجودٌ .من الواضح أنه لو متّ القول بوجود مثل هذا املوجود
جيب أن يكون هو اهلل بالضرورة؛ ألن اهلل موجودٌ ال ميكن تصوُّر ما هو أكمل منه.
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ولكنْ ال بُدَّ من االلتفات إىل أن هذا املدّعى غري قابلٍ لإلثبات من طريق االستدالل؛
ألن القول مبثل هذا الوجود افرتاضٌ متقدِّم على كلّ استداللٍ ،وإن االعتقاد مبثل هذا
الوجود كامنٌ يف أعماق ذهن وضمري كلّ شخصٍ .والشيء الوحيد الذي ميكن فعله
هنا هو إثبات صدق هذا االدّعاء من طريق توفري األرضية املناسبة للشهود العقالني .إن
الذي حنتاج إليه هنا هو «العلم بالعلم» ،والعلم بالعلم غري قابلٍ للتحصيل من طريق
االستدالل باملعنى املتعارف للكلمة .إن االستدالل إمنا هو لرفع اجلهل وحتويل اجملهول
إىل معلومٍ ،وليس من أجل رفع الغفلة وحتويل املغفول إىل مذكورٍ .إن رفع الغفلة إمنا
يكون ممكناً من خالل جمرّد رفع عللها وأسبابها .إن اجلهل نقيض العلم ،وأما الغفلة
فهي نقيض العلم بالعلم ،وميكن أن تنسجم مع العلم.
إن الشخص يف ما يتعلَّق حبقيقةٍ ما إما أن يكون عامل ًا بها أو جاهالً ،ويف احلالة
األوىل إما أن يكون غافالً عن تلك احلقيقة وعن علمه بها أو أن يكون ذاكراً لتلك
احلقيقة وعلمه بها .إن استذكار املعلومات السابقة هو غري تعلُّم حقيقة جديدة ،وإن
أسلوب التعليم بدَوْره خيتلف عن أسلوب االستذكار .ففي مقام االستذكار جيب وضع
الذهن يف ظروف وشرائط تؤدّي به إىل التنبّه واالستذكار .وأما ما هي تلك الشرائط؟
ٍّ كبري للموضوع مورد البحث .فمن خالل رؤيتنا لصورة أحد
فهذا تابعٌ إىل حد
األصدقاء نستحضر الذكريات القدمية اليت كانت لنا معه ،وتعود تلك الذكريات
حيّةً يف ضمائرنا .إذا كان «نقش العالَم» ـ كما يقول العرفاء ـ «ليس سوى خيال
احلبيب» إذن ملاذا ال نستذكر احلبيب عندما نرى العالَم؟ إن الشيء الوحيد الذي
ميكن فعله لكي نستذكر الوجود املطلق الالبشرط هو أن نستحضر لوازم
وتداعيات االعتقاد أو عدم االعتقاد بوجود مثل هذه احلقيقة ،ومن خالل التأمُّل فيها
نصل إىل هذه احلقيقة ،وهي أن االعتقاد بوجود مثل هذه احلقيقة كان موجوداً يف
الذهن سابقاً ،وهذا األمر هو الذي يتكفَّل به هذا القسم من املقالة.
إن بعض الشواهد اليت تستوجب تنبيهنا وتذكرينا بصدق قضية «إن اهلل
موجود» على النحو التالي:
أـ إن الشك يف وجود واقعية كلّ شيءٍ إمنا يكون ممكناً فيما لو قبلنا بالوجود
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املطلق الالبشرط؛ ألن معنى «الشك يف واقعية  »Xهو «هل  ،Xالذي نشكّ يف واقعيته
ووجوده ،له حظٌّ من الواقعية املطلقة الالبشرط ،واختصّ لذاته بسهمٍ من الوجود
املطلق الالبشرط أم ال؟» .وعليه فإن الوجود املطلق الالبشرط هو افرتاض متقدّم على
الشك يف وجود كلّ شيء ،ومن دون القول به لن يكون القول بوجود املوجودات
سب ،بل حتى الشكّ يف وجوده وإنكاره لن
املقيّدة وحده هو احملال وغري املمكن فحَ ْ
يكون ممكناً هو اآلخر أيضاً .وعلى هذا األساس فإن الشك يف الوجود املطلق
سب التعريف
الالبشرط يستلزم القول بوجوده يف مرتبةٍ سابقة .إن وجود اهلل حبَ َ
العرفاني هو ذات الوجود املطلق الالبشرط ،وعليه ال يكون الشكّ فيه ممكناً؛ ألن
هذا النوع من الشكّ يتوقَّف على القول بوجوده يف مرتبةٍ سابقة .وأما إذا كان اهلل
ـ كما يقول الفالسفة ـ وجوداً مقيَّداً بقيد اإلطالق ،مبعنى أن يكون وجوداً مطلقاً
بشرطٍ له ،فإن الشك يف وجوده سوف يكون ممكناً من دون أيّ تناقضٍ؛ إذ إن معنى
ٍّ من الوجود املطلق ـ الذي هو
هذا الشكّ هو أن هذا الوجود اخلاصّ هل حصل على حظ
ض؛
غريه ـ أم ال؟ وبعبارةٍ أخرى :إن الشك يف وجود إله الفلسفة ال حيتوي على أيّ تناق ٍ
وذلك ألن هذا الشكّ يعين «هل الوجود املطلق بشرط ال له حظٌّ وسهمٌ ونصيبٌ من
الوجود املطلق الالبشرط أم ال؟» .إن طرح مثل هذا السؤال معقولٌ ،وإن هذا السؤال
سؤا ٌل مفتوح ،وإن إغالقه حيتاج إىل استداللٍ.
وأما إذا قلنا ـ كما يقول العرفاء ـ بأن اهلل هو الوجود املطلق الالبشرط فإن
الشك يف وجوده أو إنكار وجوده سوف يستلزم االعرتاف بوجوده ،وإن هذا األمر
يكون وجوده بديهياً ،وال يقبل االستدالل؛ ألن من بني عالمات بداهة قضيةٍ ما أن
الشكّ فيها وإنكارها يستلزم إثباتها .وعلى هذا األساس فإنه من دون القبول بالوجود
املطلق الالبشرط ال يكون القول بأيّ واقعيةٍ أو الشكّ فيها وإنكارها أمراً ممكناً.
نعلم أن تصوُّر اهلل ـ على أساس الرؤية العرفانية ـ بوصفه موجوداً ممتازاً ومتمايزاً
ومنفصالً وخارجاً عن سائر املوجودات تصوُّرٌ باطل؛ ألنه يستلزم النقصان واحملدودية
حبقّ اهلل .وبعبارةٍ أخرى :إن الشكّ يف وجود اهلل هو عني الشكّ يف أصل الوجود ،وليس
مصداقاً له.
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ميكن لإلنسان ـ طبقاً لتعريف الفلسفة ـ أن يؤمن بصدق الكثري من القضايا،
ويؤمن بوجود الكثري من الكائنات ،ويف الوقت نفسه يشكّ يف وجود اهلل ،وال يكون
هذا النوع من الشكّ مستلزماً أليّ تناقضٍ يف البني .ويف احلقيقة فإن األدلة الفلسفية
على وجود اهلل تقوم بأمجعها على هذه الفرضية القائلة بأننا يف الوقت الذي نشكّ يف
وجود اهلل ،وحنتاج يف إثبات وجوده إىل دليلٍ ،ال نشكّ يف وجود املمكنات أو الظواهر
املمكنة ،مثل :احلركة أو النظم ،ولذلك ميكن لنا أن نثبت وجود اهلل من طريق
املمكنات أو الظواهر املمكنة ،ونزيل الشكّ يف وجوده( .)23وأما إذا كان اهلل ـ كما
يدّعي العرفاء ـ هو الوجود املطلق الالبشرط فإن الشكّ يف وجوده هو عني الشكّ يف
الوجود املطلق الالبشرط ،وسوف يكون الشكّ الديين عني الشكّ املطلق؛ مبعنى أن
فرض الشكّ يف وجود اهلل مع العلم بوجود املمكنات ينطوي على تناقضٍ داخلي .وحيث
إن القول بالوجود املطلق الالبشرط مقدّم ٌة لفرض اإلميان بكلّ شيءٍ فإن نفي الشكّ
املطلق والقول بأصل الوجود هو عني نفي الشكّ الديين والقول بوجود اهلل .ويف هذه
احلالة يكون وجود اهلل مستغنياً عن الدليل؛ مبعنى أن افرتاض هذه احلاجة افرتاض
غري معقول وبال معنىً .وبعبارةٍ أخرى :عندما يعمد الفالسفة إىل افرتاض وجود
املمكنات ،ويقولون ببداهتها؛ ليستدلّوا بذلك على وجود اهلل ،فإنهم يفرتضون ويقرُّون
بالوجود املطلق الالبشرط يف مرتبةٍ سابقة؛ ألن فرض وجود كلّ شي ٍء يستلزم فرض
الوجود املطلق الالبشرط يف مرتبةٍ سابقة .ومن هذه الناحية يكون استدالل الفلسفة
على وجود اهلل مشتمالً على تناقضٍ داخلي؛ ألن هذا االستدالل إمنا هو إلثبات وجود
مت افرتاض وجوده ضمن مقدّمات االستدالل.
شيءٍ ّ
ب ـ إن حاجة القضية إىل دليلٍ يتوقَّف على تصوُّر موضوعها وحمموهلا بشكلٍ
خاص .لو متّ تصوُّر املوضوع واحملمول حبيث تكون العالقة بينهما إمكانية ،وال
ميكن الفصل بينهما ،عندها يكون إثبات صدق تلك القضية مبعنى أن إثبات
التماهي واالرتباط بني موضوع وحممول تلك القضية حيتاج إىل دليلٍ ،وأن الشكّ يف
صدق هذه القضية شكٌّ ممكن ومعقول؛ ألن افرتاض الفصل بني موضوع وحممول تلك
القضية يف بعض األبعاد والعوامل املمكنة ال حيتوي على أيّ تناقضٍ .وأما إذا كان
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االرتباط بني املوضوع واحملمول ـ يف ضوء التعريف ـ ارتباطاً ضرورياً ،وكان افرتاض
االنفصال بينهما مستلزماً للتناقض أو احملال ،فإن ثبوت احملمول للموضوع سوف
يكون مستغنياً عن العلّة ،وإن عِ ْل َمنا بتلك القضية بدَوْره سوف يكون مستغنياً عن
الدليل والربهان أيضاً .إن هذا النوع من القضايا ُيعَدّ من البديهيات ،وإن العلم بصدقها
يتوقَّف على جمرّد التصوُّر الدقيق للموضوع واحملمول ،خالفاً للقضايا النظرية ،اليت
هي ،باإلضافة إىل تصوُّر املوضوع واحملمول ،حتتاج إىل دليلٍ أيضاً .إن قضية «إن اهلل
موجود» بديهي ٌة؛ ألن اهلل عني الوجود ،وانفكاكه عن الوجود حمالٌ .إن وجود اهلل ـ
سب التعريف ـ ضروريّ ،وليس إمكانياً ،ومن هنا يكون االرتباط بني املوضوع
حب َ
َ
واحملمول يف قضية «إن اهلل موجود» بدَوْره من الناحية املنطقية ضروريّ ًا.
ج ـ إن النسبة املئوية الحتمال وجود شيءٍ تتوقَّف على أعداد قيود وشرائط
وجوده؛ وكلما كانت شرائط وجود شيءٍ ما أكثر كان احتمال وجوده أضعف ،وإن
الشكّ يف وجوده أكثر معقولية ،وإثبات وجوده أشدّ تعقيداً؛ ألن وجود ذلك الشيء
يتوقَّف على حتقُّق جمموع تلك الشرائط ،والعلم بوجوده يتوقَّف بدَوْره على العلم بتحقُّق
مجيع تلك الشرائط أيضاً .ولكنْ كلما كان وجود املوجود حيتوي على شرائط وقيود
أقلّ كان احتمال وجوده أكرب ،وحيث ال يتوقَّف وجود املوجود ـ بسبب إطالقه ـ على
سب التعريف ال يتوقَّف على أيّ شرط؛
أيّ شرطٍ يكون وجوده يقينياً .وإن وجود اهلل حبَ َ
إذ إن مفهوم الوجود إمنا يُنتزع ـ باعرتاف الفالسفة أنفسهم ـ من حاقّ ذات اهلل ،ومحله
على اهلل ال يتوقَّف على حلاظ أيّ حيثيةٍ حتليليةٍ أو تقييديّةٍ؛ إن ذات اهلل عني الوجود.
د ـ إن املطالبة بالدليل على وجود شيءٍ تتوقَّف على تصوّر ذلك الوجود على حنوٍ
حمدود ومباين وممتاز من سائر األشياء األخرى .بَيْدَ أن تصوُّر اهلل بشكلٍ حمدَّد
ومباين وممتاز من سائر املوجودات األخرى يستلزم النقص واحملدودية والتشبيه ،ومن
هنا فإننا لو تصوَّرنا اهلل على هذه الشاكلة ـ كما يصنع الفالسفة ـ ،وجعلنا هذا النوع
من التصوّر والتصديق موضوعاً لقضية «إن اهلل موجود» ،نكون قد وقَ ْعنا يف اخلطأ؛
مبعنى أننا يف الواقع ال نكون قد تصوَّرنا اهلل أو صدّقنا به ،بل أحلَ ْلنا شيئاً آخر حملّ
اهلل ،وأقَ ْمنا الدليل على ذلك الشيء .وال فرق يف هذا احلكم بني أن يكون القيد
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الذي يفصل اهلل عن املوجودات األخرى قيد إطالقٍ أم غري إطالق ،مبعنى أنه ليس
هناك اختالفٌ بني القيد املاهوي والقيد غري املاهوي؛ ألن مشكلة النقص واحملدودية
تنشأ من أصل القيد ،ال من ماهويته .إن قيد اإلطالق يسلب من اهلل صفة اإلحاطة
والشمول والوجود السَّ ِعي الذي هو واح ٌد من الكماالت ،إمنا االختالف الوحيد بني
هذا القيد وسائر القيود يكمن يف أن القيود األخرى ،باإلضافة إىل سلب هذا
الكمال ،تستلزم حمدودية أو زوال سائر الكماالت أيضاً .إالّ أن هذا االختالف ال
يُحدث تغيرياً يف حكم القيود .إن دليل نفي القيد عن اهلل هو أن القيد يستلزم النقص
واحملدودية ،وهذا األمر يتنافى مع ألوهية اهلل تعاىل .إن خطأ الفالسفة يكمن يف أنهم
ال يرَ ْون قيد اإلطالق مستلزماً للنقص ،يف حني أن اإلحاطة والسعة الوجودية ،اليت
تستلزم الوجود واحلضور احلقيقي لصاحبها يف مجيع مراتب الوجود ،تُ َعدّ بدَوْرها
واحدةً من الكماالت ،بل هي من أهمّ الكماالت .وبعبارةٍ أخرى :إن تقسيم دائرة
الوجود إىل منطقتني ،وهما :منطقة الواجب؛ ومنطقة املمكن ،أو الوجود املستقلّ
والرابط ،يستلزم حمدودية اهلل يف دائرة وجوده وحضوره يف ساحة املمكنات .وقد
سبق أن ذكَ ْرنا أنه من دون وجود وحضور اهلل يف العامل لن يكون لعلمه احلضوري
مفهوم ًا حمصَّالً ،وال يكون تصرُّفه وتأثريه وتدخُّله يف العامل قابالً للتصوُّر.
هـ ـ إن اهلل عني الوجود ،والوجود عني ذاته؛ وعليه فإن تصوُّر انفكاك ذات اهلل
عن الوجود ينتهي إىل التناقض ،وكلما أدّى نفي قضيةٍ ما إىل التناقض أضحى
صدقها أمراً بديهياً .وأما القول بأن اهلل عني الوجود فإن دليله هو أننا لو افرتضنا أن
ذات اهلل غري الوجود يكون هذا االفرتاض مستلزماً للنقص واحملدودية ،ويكون يف
الوقت نفسه مستلزماً للحاجة إىل الغري أيضاً؛ ألن الشيء الذي ال يكون الوجود عني
ذاته يكون وجوده مرتهناً للغري ،ويكون افرتاض انفكاكه وانفصاله عن الوجود
افرتاضاً ممكناً ومعقوالً .وعلى هذا األساس ،لكي نفرّ من هذا احملذور جيب أن
نعتقد بأن اهلل ـ يف ضوء التعريف ـ موجو ٌد ،وال ميكن أن ال يكون موجوداً .وبعبارةٍ
أخرى :إن املطالبة بالدليل على وجود اهلل تقوم على تصوُّره بوصفه ماهيّ ًة من املاهيات
أو مفهوماً من املفاهيم؛ حيث يكون يف حدّ ذاته منفكّاً عن الوجود؛ يف حني جيب
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القول يف مورد اهلل :إن املفهوم الذي يُنْ َت َزع من حاقّ ذاته ـ وبدون أخذ أيّ حيثيةٍ تعليلية
وتقييدية ـ هو مفهوم الوجود ،وليس مفهوماً آخر ،وال حتى مفهوم الوجود املقيَّد بقيد
اإلطالق .وعلى الرغم من أن الفالسفة بدَوْرهم يرَ ْون أن اهلل هو عني الوجود ،ويسلبون
عنه املاهية ،إالّ أنهم؛ من خالل أخذهم قيد اإلطالق يف تعريف اهلل ،يعمدون إىل
تعريفه باملركَّب العقلي الذي يتألَّف من الوجود املطلق وقيد اإلطالق ،وهذا التعريف
يستلزم أن ال يكون مفهوم الوجود قابالً لالنتزاع من حاقّ ذات اهلل ،وأن حيتاج إثبات
وجوده إىل الدليل .إن قيد اإلطالق ب َدوْره واح ٌد من احليثيات التقييدية اليت متنع من
انتزاع ومحل الوجود على حاقّ ذات اهلل .وعلى هذا يكون تعريف الفالسفة هلل
متناقضاً وغري منسجمٍ مع دعوى استغناء وجوده عن احليثيات التعليلية والتقييدية.
و ـ إن من بني شرائط صحّة وصوابية التعريف ـ من الناحية املنطقية ـ أن يكون
املعرِّف أجلى وأوضح من املعرَّف .إالّ أن هذا الشرط ال خيتصّ بباب التصوُّرات ،وإمنا
هو جارٍ وسارٍ يف باب التصديقات أيضاً ،وتكون مراعاته الزمةً؛ مبعنى أن املقدّمات
ـ حتّى يف التصديق ـ جيب أن تكون أجلى من النتيجةَ .بيْدَ أن هذا الشرط ال يتمّ الوفاء
سب التعريف ـ هو أظهر املوجودات،
به يف االستدالل على وجود اهلل؛ إذ إن اهلل ـ حبَ َ
ويعود سبب خفائه أو إنكار وجوده إىل شدّة ظهوره .يف حني أن االستدالل على وجود
اهلل يقوم على فرضية أن اهلل أكثر خفاءً من املوجودات األخرى ،وأن وجوده أخفى من
وجود مقدّمات االستدالل.
ز ـ هناك مالزم ٌة منطقية بني احلاجة إىل العلّة وبني احلاجة إىل الدليل؛ إذ إن
الشيء الفاقد للعلة لن يكون وجوده مشكوكاً كي حيتاج إىل الدليل .إن الشكّ يف
حتقُّق الشيء إمنا ينشأ من الشكّ يف حتقُّق علّته ،وإن هذا األمر يكون منتفياً بالنسبة
إىل الشيء مورد البحث الفاقد للعلّة ،بل الذي تكون علّته حماالً؛ وعليه تكون حاجته
إىل الدليل منتفيةً أيضاً .ليس هناك دليل على اهلل؛ ألن اهلل ليس له علّةٌ.
ح ـ ويف األساس فإن احلاجة إىل الدليل ـ كما ورد يف املضامني العالية من دعاء
َع َرفة ـ ُتعَدّ يف حدّ ذاتها نوعاً من النقص الذي يتنزَّه عنه الباري تعاىل جلَّ شأنُه .إن
املوجود احملتاج يف ظهوره إىل غريه ،واملوجود الذي يكون يف ظهوره مرهوناً لداللة
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اآلخر ،هو أكمل من املوجود الذي ال تكون لديه مثل هذه احلاجة .وبعبارةٍ أخرى:
عندما يقول الفالسفة :إن وجود اهلل حيتاج إىل دليلٍ يكون مفروض هذا الكالم هو
أن اهلل يف ذاته غائبٌ وبعيد ،ويف ظهوره حمتا ٌج إىل الغري ،وهو الغري الذي يكون
سب فرضية الفالسفة أظهر وأشدّ حضوراً من اهلل .إن اهلل ـ من وجهة نظر الفالسفة
حب َ
َ
ب يف ذاته ،وحيتاج يف ظهوره إىل الغري .وبعبارةٍ أخرى :إن «الغياب» و«البُعْد»
ـ غائ ٌ
شرطان من الشرائط اجلوهرية يف حاجة وجود الشيء إىل دليلٍ ،وإن هذان الشرطان ـ
س ب التعريف ـ ينتفيان يف مورد اهلل .إننا عندما نلجأ إىل الدخان إلثبات وجود النار
حب َ
َ
إمنا يكون ذلك عندما تكون النار بعيدةً عن أنظارنا ،وتكون خافيةً عن أعيننا،
وأما عندما تكون النار على مقربةٍ منا ،ونشعر حبرارة هليبها ،فسوف يكون البحث
عن الدليل على وجودها ،وإثبات وجودها من طريق الدخان ،بعيداً عن العقل واملنطق.
وبطبيعة احلال فإن اختالف النار عن اهلل يكمن يف أن النار ميكن أن تكون
قريبةً منا ،كما ميكن أن تكون بعيدةً عنا ،يف حني أن غياب اهلل وبعده يتنافى مع
ألوهيّته وربوبيته .ولو أن شخصاً تصوَّر اهلل حبيث يكن تصوُّره مستلزماً ل ُبعْده وغيابه
يكون يف احلقيقة قد تصوَّر اهلل بشكلٍ خاطئ ،وجيب عليه تصحيح نظرته وتصوُّره
عن اهلل ،ال أن يعترب غياب اهلل وبُ ْعده أمراً مسلَّماً ،ويقيم الدليل عليه .إن ظهور اهلل
وحضوره من ذاتياته ،وإن اهلل الغائب والبعيد ليس هو اهلل.
ط ـ يذهب بعض الفالسفة ـ يف ضوء االستلهام من املصادر العرفانية ـ إىل
االعتقاد بأن القضايا الفلسفية والوجودية هي من قبيل« :عكس احلمل»؛ مبعنى أن
املوضوع فيها قد حلّ حملّ احملمول ،واحملمول فيها قد حلّ حملّ املوضوع .وعندما
يُقال« :اإلنسان موجو ٌد» تكون الصورة احلقيقية هلذه القضية يف الواقع هي «إن الوجود
املطلق قد تعيَّن بالتعيُّن اإلنساني» ،و«قد ظهر يف املظهر اإلنساني».
إن الوجود املطلق ـ على أساس هذا املبنى ـ ليس هو باملفهوم األجوف؛ لتكون
الوجودات املقيَّدة مصاديق له؛ وذلك ألن موضوع القضية ال بشرط بالنسبة إىل
حمموهلا .إن الوجود املطلق هو الوجود الالبشرط الذي تعرض عليه املراتب املختلفة من
الوجود والتعيُّنات واحلدود والقيود ،ويظهر يف خمتلف املظاهر املتنوِّعة .ومن هنا ال
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  63ـ  64ــ صيف وخريف  2021م ـ  1443هـ

261
ميكن أن يكون هناك وجود أليّ قضيةٍ فلسفية من دون افرتاض وجود املوجود املطلق
يف مرتبةٍ سابقة .إن الغاية املعقولة للفلسفة تكمن يف إثبات تعيُّنات وجتلِّيات هذا النوع
من الوجود ،وليس إثبات التكثُّر احلقيقي يف الوجود .وبعبارةٍ أخرى :إن الوجود املطلق
الالبشرط فرضٌ تبدأ الفلسفة بقبوله .إن هذا الفرض البَ ْدهي هو الذي يفصل طريق
الفلسفة عن السفسطة والشكّ ،وحيث إن الوجود املطلق هو اهلل يكون وجود اهلل هو
الفرض البَ ْدهي للفلسفة ،وليس مسألةً من مسائله النظرية.
ي ـ ميكن إدراك وجود اهلل حتّى من طريق عجز الذهن عن فصل احملمول عن
املوضوع يف قضية «إن اهلل موجود» ،واليت هي يف حدّ ذاتها نوعٌ من الشهود العقالني،
أيضاً ،مبعنى أنه ميكن االدّعاء بأنه عندما يتمّ تصوُّر اهلل بشكلٍ صحيح لن يعود
مبقدور الذهن مهما حاول أن يفصل اهلل عن الوجود ،كما ال ميكنه أن يفصل املثلَّث
عن امتالك ثالث زوايا .إن افرتاض انفصال اهلل عن الوجود يستلزم أن ال يكون وجوده
منه ،وأنه يف االتصاف بالوجود حيتاج إىل حيثيةٍ تعليلية أو تقييدية .إن مفهوم اإلله
املعدوم مفهو ٌم متناقض ،وهذا األمر يستوجب عجز الذهن عن افرتاض اهلل من دون
وجودٍ .وعلى هذا األساس فإن الذين ينكرون وجود اهلل أو يشكّون فيه مل يتصوَّروا
حقيقة اهلل كما يستحقّ يف الواقع .وكذلك الذين يطالبون بالدليل على إثبات وجوده
يعانون ب َدوْرهم من ذات هذا اإلشكال؛ أي إنهم ال ميتلكون تصوُّراً صحيحاً عن اهلل.
ك ـ إن من بني األفكار العميقة يف احلكمة املتعالية ،يف بيان االرتباط بني
العلة واملعلول ،أن يكون كلٌّ من العلّة واملعلول ـ بلحاظٍ ـ عنيَ اآلخر ،وإن العلة هي
حقيقة املعلول ،واملعلول رقيقة العلّة .وعلى أساس هذا املبنى ميكن محل العلّة واملعلول
ف بـ «محل احلقيقة والرقيقة».
على بعضهما .إن هذا احلمل معرو ٌ
وحنن ندّعي أن القول بهذا الرأي إمنا يكون معقوالً إذا كانت العلّة ال بشرط
بالنسبة إىل املعلول؛ إذ محل الشيئني املباينني وبشرط ال على بعضهما غري ممكنٍ.
وعلى هذا األساس ،فإن اهلل ـ الذي هو باعرتاف الفالسفة أنفسهم العلّة األوىل وعلّة
العَِلل ـ جيب أن يكون وجوداً مطلقاً ال بشرط؛ لكي ميكن محله على سائر
املوجودات األخرى .وإن افرتاض وجود كلّ شيءٍ يستلزم افرتاض وجود اهلل يف مرتبة
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سابقة عليها؛ ألن اهلل حقيقة كلّ شيء ،وكلّ شيء هو رقيقة اهلل ،وحقيقة كلّ
شيء متقدّمة على رقيقته.
ل ـ إن قضية «إن اهلل موجود» قضي ٌة حتليلية؛ ألن اهلل منزَّهٌ عن املاهية ،وذاته
عني وجوده .إن القضايا التحليلية ضرورية الصدق؛ ألن حمموهلا إما عني املوضوع أو
سب التعريف ـ قضية صادقة؛
جزء منه .وبعبارةٍ أخرى :إن قضية «إن اهلل موجود» ـ حبَ َ
سب التعريف هو الوجود املطلق الالبشرط ،الذي هو حممول مجيع القضايا
ألن اهلل حبَ َ
الوجودية.

5ـ إشكاالتٌ وردود ــــــ
أـ حتديد وجهة نظر القضايا التحليلية ــــــ
إن القضايا التحليلية غري ناظرةٍ إىل اخلارج ،ومفادها مرتبطٌ بعامل الذهن .ومن
هنا ال ميكن إثبات واقعية خارجية من طريق القضايا التحليلية .وبعبارةٍ أخرى :إن
القضايا الناظرة إىل عامل اخلارج تركيبية متاماً ،وغري بديهية ،وحتتاج إىل دليلٍ.
اجلواب :إن القول بأن القضايا التحليلية ناظرةٌ إىل عامل الذهن متاماً هو ادعاءٌ
من دون دليلٍ .ورُ َبما كان هذا االدعاء ناشئاً من توهُّم أن صدق هذه القضايا يأتي من
طريق التحليل الذهين ،ومن دون الرجوع إىل عامل اخلارج .ولكنْ ليس هناك أيّ دليلٍ
يف البني يقتضي أن تكون القضايا العينية غري قابلةٍ لإلثبات من طريق التحليل
الذهين.
إذا كان موضوع قضية من األمور اخلارجية فال شَكَّ يف أن حممول تلك القضية
ب َدوْره سوف يكون خارجيّاً أيضاً ،وإن هذا األمر يف حدّ ذاته ال يستوجب أن تكون
تلك القضية قضية تركيبية؛ وذلك ألن املفاهيم اخلارجية ناظرةٌ إىل اخلارج ،ويثبت
من طريقها حكم بشأن اخلارج ،وإنْ كان إثبات ذلك احلكم حاصالً بواسطة حتليل
املوضوع.
إن األمثلة والنماذج من القضايا التحليلية الناظرة إىل عالَم اخلارج كثرية .ومن
ذلك أن قضية «كلّ معلولٍ له علّة» ـ على سبيل املثال ـ قضية حتليلية؛ ألن وجود العلة
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كامنٌ يف تعريف املعلول ،ويف الوقت نفسه فإن هذه القضية ناظرةٌ إىل عامل اخلارج؛
ألن مفاد هذه القضية هو أن املعلول إذا كان موجوداً يف اخلارج سوف تكون هناك
علّةٌ يف اخلارج أيضاً .وكذلك فإن قضايا من قبيل« :إن لكل ولد والداً» أو «إن لكل
زوجٍ زوجةً» قضايا حتليلية ،وهي يف ذات الوقت ناظرةٌ إىل عامل اخلارج .وإن الكثري من
القضايا املنطقية تشتمل على ذات هذا احلكم .ومن ذلك ـ على سبيل املثال ـ عندما
نقول :إن اجتماع النقيضني أو الضدّين حما ٌل نريد بذلك أن اجتماع النقيضني والضدين
يف عامل اخلارج حما ٌل؛ إن تصوُّر اجتماع النقيضني والضدّين يف الذهن ليس حماالً؛ ألن
تصوُّر احملال ليس حماالً .وعلى هذا األساس ،ميكن لقضية «إن اهلل موجود» أن
تكون قضيةً حتليلية ،وهي يف الوقت نفسه ناظر ٌة إىل عامل اخلارج أيضاً.

ب ـ استحكام الرابطة بني صدق القضية وقبول تعريف املوضوع ــــــ
إن صدق القضايا التحليلية يقوم على القبول بتعريف موضوعها؛ وأما اجلواب
عمّا إذا كان تعريف املوضوع صحيحاً أم ال فال ميكن إثباته من طريق ذات هذه
القضايا .وبعبارةٍ أخرى :إن صدق القضايا التحليلية يقوم على الدوام على القول
بالتعريف املدَّعى بشأن املوضوع ،وميكن للشخص أن ينكر موضوع القضية مورد
النزاع من خالل إنكار التعريف.
اجلواب :ميكن تفسري هذا اإلشكال مبعنيني خمتلفني .فعلى أساس أحد
هذين املعنيني يقوم هذا اإلشكال على التفسري الذي يقدِّمه الوضعيون من املنطقيني
لطبيعة القضايا التحليلية.
يدّعي هؤالء أن صدق القضايا التحليلية يقوم على العقود اللغوية ،وعلى هذا
األساس عندما تتغيَّر العقود ميكن هلذه القضايا أن تفقد صدقها أيضاً.
َبيْدَ أن هذا املبنى غري صحيح؛ وذلك ألن النزاع يف القضايا التحليلية ال يدور
حول الصلة القائمة بني األلفاظ واملعاني ،وإمنا يدور النزاع حول املعاني واملفاهيم ،وإن
ارتباط املفاهيم ببعضها ليس تابعاً للعقود اللغوية .إن قضية «إن اهلل موجود» ـ بوصفها
قضيّ ًة حتليلية ـ ال تستثنى من هذه القاعدة .إن نزاع الفالسفة والعرفاء ال يدور حول
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ت له كلمة اهلل ،وما هو املعنى الذي يريده الناس من هذه الكلمة؟
ض َع ْ
املعنى الذي وُ ِ
فلو اتَّفقت كلمة مجيع الناس على تسميته بلفظ «اهلل» ،وكان وجود هذا املوجود
قابالً لإلثبات بواسطة العديد من األدلة والرباهني الفلسفية ،يبقى هذا السؤال مفهوماً
وقابالً للطرح ،وهو السؤال القائل :هل هذا املوجود هو اهلل؟
إن املعنى الثاني الذي ميكن أخذه هلذا اإلشكال بنظر االعتبار هو أن حتليلية
قضية «إن اهلل موجود» تقوم على القول بالتعريف العرفاني هلل .وعلى هذا األساس ال
ميكن من خالل افرتاض حتليلية هذه القضية إثبات صدق تعريفها .وبعبارةٍ أخرى:
ميكن للفالسفة تفسري الشكّ يف صدق قضية «إن اهلل موجود» من طريق النقاش يف
تعريف موضوع القضيّة .ولكنْ علينا أن نلتفت إىل أننا ال نريد أن نستنتج صوابية
التعريف العرفاني هلل من طريق حتليلية قضية «إن اهلل موجود» .حنن ندّعي أن جمموع
دعاوى الفالسفة يف جمال الالهوت حيتوي على تناقضٍ؛ ألنهم من ناحية يُعرِّفون اهلل
بالوجود املطلق بشرط ال ،ويذهبون من ناحيةٍ أخرى إىل االدّعاء بأن مفهوم الوجود
يُنتزع من حاقّ ذات اهلل ،ويُحمل عليه دون حلاظ أيّ قيدٍ تقييدي أو حتليلي .إن هذين
االدّعاءين ال ينسجمان مع بعضهما؛ إذ إن االدّعاء األول يستلزم تركيبية قضية «إن اهلل
موجود» ،واالدّعاء الثاني يستلزم حتليليتها .وحيث إن االفرتاض بأن انتزاع مفهوم
الوجود من ذات اهلل يتوقَّف على انضمام قيدٍ من القيود ـ حتى وإنْ كان هذا القيد هو
قيد اإلطالق ـ يتنافى مع ألوهية اهلل جيب على هذا األساس أن نستنتج أن ألوهية اهلل
تستلزم حتليلية قضية «إن اهلل موجود» ،وإن افرتاض تركيبية هذه القضية ال ينسجم
مع ألوهية اهلل ،ويشتمل على تناقضٍ.

ج ـ تعريف اهلل مبفهوم الوجود ــــــ
إن الوجود الذي أخذ يف تعريف اهلل هو مفهوم الوجود ،وليس مصداقه؛ يف حني
أن النزاع حول وجود اهلل نزا ٌع حول وجوده اخلارجي والعيين .وعلى هذا األساس ،فقد
متّ اخللط يف هذا االستدالل بني «الوجود باحلمل األوّلي» و«الوجود باحلمل الشائع» ،أو
خذه يف تعريف اهلل هو الوجود
بني مفهوم الوجود ومصداقه؛ وذلك ألن الذي متّ َأ ْ
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باحلمل األولي مبعنى مفهوم الوجود ،يف حني أن الوجود يف قضية «إن اهلل موجود» هو
الوجود باحلمل الشائع ،أي الوجود العيين.
اجلواب:
أ ّوالً :إن الوجود الذي متّ أخذه يف تعريف اهلل هو الوجود اخلارجي ،أي الوجود
باحلمل الشائع ،وليس مفهوم الوجود؛ فلو أن اهلل كان عني مفهوم الوجود فسوف تعود
مجيع احملذورات السابقة؛ إذ إن ذات اهلل ـ يف هذه الصورة ـ غري وجوده العيين ،والشيء
الذي تكون ذاته غري وجوده العيين ال ميكن أن يكون هو اهلل .ومن هنا فإن الوجود
املأخوذ يف تعريف اهلل هو الوجود اخلارجي ،مبعنى أن اهلل موجودٌ ذاته عني وجوده
اخلارجي ،الذي هو الوجود باحلمل الشائع .إن عينية املوجود مع مفهوم الوجود أو مع
الوجود باحلمل األولي ال ُيعَدّ كماالً لذلك املوجود ليكون مفهوم الوجود مأخوذاً يف
تعريف اهلل .وبعبارةٍ أخرى :لو كان اهلل عني الوجود باحلمل األوّلي ألصبح حتقُّقه يف
خارج الذهن حماالً .إن مفهوم الوجود يف قضية «إن اهلل عني الوجود» عنوانٌ مشري ،ومن
طريقه يُشار إىل الوجود اخلارجي .إن مفاد هذه القضية هو أن اهلل عني الوجود
اخلارجي؛ وذلك ألن هذا املوجود ،الذي ميكن أن يكون هو اهلل ،ليس موجوداً
معادالً للوجود مفهوماً.
وثانياً :إن القبول بهذا املدَّعى القائل بأن الوجود مأخوذٌ يف تعريف اهلل هو
الوجود باحلمل األولي ال يضرّ باستداللنا؛ إذ إمنا ميكن أخذ مفهوم الوجود يف تعريف
شيءٍ ما إذا مل يكن ذلك الشيء يف خارج الذهن قابالً لالنفصال عن الوجود
اخلارجي .ويف مثل هذه احلالة فقط يكون مفهوم الوجود قابالً لالنتزاع من ذاته ،ومن
خ َذ الوجود يف تعريف شي ٍء ليس له من معنى
دون حلاظ أيّ قيدٍ تعليلي وتقييدي .إن أَ ْ
سوى أن هذا املفهوم قاب ٌل لالنتزاع من حاقّ ذات ذلك الشيء ،ومن دون انضمام أيّ
حيثيةٍ تعليلية أو تقييدية .وعليه فإن النتيجة هي أن قضية «إن اهلل موجود باحلمل
األولي» ـ اليت هي تعريف اهلل ـ وقضية «إن اهلل موجود باحلمل الشائع» ـ اليت هي
القضية مورد البحث ـ متالزمتان يف الصدق والكذب ،وإن فرض صدق إحداهما مع
كذب األخرى أو الشكّ يف األخرى يؤدّي إىل التناقض .وبذلك جيب على الفالسفة إما
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سب
أن ال يأخذوا مفهوم الوجود يف تعريف اهلل ،أو أن يقبلوا بوجوده اخلارجي حبَ َ
التعريف ،وإالّ فإنهم سوف يقعون يف التناقض .إمنا ميكن أخذ مفهوم الوجود يف
تعريف شيء ،والقول بأن ذلك الشيء يعادل الوجود مفهوماً ،إذا كان ذلك الشيء يف
خارج الذهن مصداقاً لعني الوجود .وعليه فإن االحتاد املفهومي بني مفهوم اهلل ومفهوم
الوجود يف الذهن يستلزم االحتاد املصداقي هلما يف خارج الذهن على حنوٍ ضروري
وعيين ،وبذلك ال ميكن االدّعاء بأن مفهوم الوجود قد أُخذ يف تعريف اهلل ،ويف
الوقت نفسه يكون وجوده اخلارجي مشكوكاً أو حباجةٍ إىل دليل.

د ـ صدق القضايا التحليلية مع وجود موضوعها خارجاً ــــــ
إن القضايا التحليلية الناظرة إىل اخلارج مع افرتاض وجود موضوعها يف اخلارج
صادقة .عندما نقول ،على سبيل املثال« :إن لكلّ معلول علّ ًة» يكون معنى هذه القضية
أنه لو وُجد معلولٌ يف اخلارج سوف تكون له علّة ،أو عندما نقول« :إن لكلّ زوجٍ
زوجةً» نريد بذلك أنه لو وُجد زوج يف اخلارج فسوف تكون له زوجةٌ .وعلى هذا
األساس ،فإن ثبوت احملمول للموضوع يف هذه القضايا إمنا هو ثبوتٌ افرتاضي
وتقديري ،وال يستلزم وجود املوضوع يف اخلارج .ومن هنا ففي قضية «إن اهلل موجود» ال
ميكن التوصُّل إىل الوجود اخلارجي هلل من طريق حتليل مفهوم هذه القضية.
اجلواب :إن هذا االدّعاء ال يشتمل على كِّلية ،وإمنا يصدق يف موردٍ حيث ال
يكون حممول القضية موجوداً .وأما يف القضية اليت يكون حمموهلا هو الوجود فإن
ثبوت احملمول فيها للموضوع هو عني ثبوت املوضوع ،وال حاجة إىل إثبات املوضوع يف
مرتبةٍ سابقة.

هـ ـ أخذ الوجود يف تعريف شريك الباري ــــــ
خذ الوجود يف تعريف شريك الباري أيضاً ،وعلى أساس مدَّعى هذه
ميكن أَ ْ
املقالة نستخرج وجود شريك الباري من هذا التعريف على حنوٍ حتليلي.
اجلواب :إذا كان الوجود املأخوذ يف تعريف اهلل هو الوجود املطلق الالبشرط
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فإن افرتاض وجودٍ آخر إىل جواره ،حتّى إذا كان بوصف شريك الباري ،سوف يستلزم
التناقض؛ ألن اهلل الواجد هلذا التعريف لن يبقي موضعاً للغري.

و ـ إنكار الوجود ال يضرّ بالتعريف ــــــ
عندما نقول« :إن  Xموجو ٌد» ميكن على الدوام إنكار وجود  Xدون أن نضرّ
فيه .وبعبارةٍ أخرى :ميكن القول« :إن  Xهو  »Xإذا كان موجوداً.
اجلواب :إن هذا االدّعاء ال يشتمل على كلِّية ،وإمنا يصدق يف موردٍ حيث
يكون  Xواحداً من املاهيات ،أو يكون تركيباً من الوجود وقيدٍ من غري الوجود.
وأما حيث يكون  Xعني الوجود املطلق الالبشرط فإن إنكاره أو الشكّ يف وجوده
سوف يؤدّي إىل إنكار  Xأو الشك يف وجوده ،مبعنى أنه بعد القبول بتعريف اهلل ال
ميكن إنكار وجوده أو الشك يف وجوده.

ز ـ استحالة موجودٍ غري واجب وال ممكن ــــــ
إن من بني اإلشكاالت اليت يتمّ إيرادها مبثل هذا الدليل على ضدّ الوجود
صرٌ عقلي،
صر املوجودات يف الواجب واملمكن حَ ْ
املطلق الالبشرط هو أن تقابل وحَ ْ
وإن افرتاض موجودٍ ال هو واجبٌ وال ممك ٌن ،بل هو وراء الواجب واملمكن ،فرضٌ
خياليّ يستحيل حتقُّقه يف اخلارج.
اجلواب :إن املغالطة الكامنة يف هذا الكالم هي أن قيد الوجوب ،مثل قيد
اإلطالق ،ميكن أخذه بنظر االعتبار على صورتني:
صر مقبوالً،
1ـ فإنْ أخذناه بنظر االعتبار بوصفه عنواناً مشرياً كان هذا احلَ ْ
ولكنْ يف هذه الصورة ال ُيعَدّ الوجوب يف حقيقته قيداً للواجب؛ لكي نفصل وجوده
عن الوجود املطلق الالبشرط ،وكذلك عن املمكنات ،ويكون يف الواقع هو ذات
الوجود املطلق الالبشرط الذي يدَّعيه العرفاء.
2ـ وأما لو أُخذ الوجوب على حنو القيد باإلضافة إىل املوضوع فال يكون هذا
صراً عقلياً؛ إذ ميكن من الناحية العقلية أن نفرتض موجوداً يفوق الوجوب
صر حَ ْ
احلَ ْ
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واإلمكان ،ويكون مَقْسَماً هلما ،وكلّ الكالم يكمن يف وجود هذا املَقْسَم يف
اخلارج ،وذلك ال يف ضمن األقسام فقط ،ومن دون فرض وجوده ال معنى ملثل هذا
التقسيم من األساس .إن لُبّ هذا التقسيم يعود إىل هذا املعنى ،وهو أن الوجود املطلق
الالبشرط املوجود على حنو الالبشرط يتنزَّل من مقامه ،ويف هذا التنزُّل حيصل على
تعيُّ ٍن وجوبيّ تارةً ،وعلى تعيُّ ٍن إمكانيّ ،و تعيُّ ٍن مسبوق بعدم التعيُّن .إن هذا اإلشكال
ب َدوْره يقوم على ذلك االفرتاض األساسي يف الفلسفة ،والقائل بأن الوجود املطلق
الالبشرط واملتحرِّر من مجيع القيود ـ مبا يف ذلك قيد اإلطالق ـ جمرّد مفهومٍ ذهين ال
وجود له إالّ ضمن املوجودات املقيَّدة .يف حني أن ذات تقسيم الوجود إىل :الواجب؛
واملمكن ،والقول بأن «الوجود إما واجب أو ممكن» ،يستلزم ـ على أساس قاعدة
عكس احلمل ـ القول بوجود املطلق الالبشرط يف مرتبةٍ سابقة؛ ألن معنى هذا التقسيم
هو أن ذلك الوجود املطلق الالبشرط ،الذي هو يف احلقيقة موضوع القضية ،وهو
موجودٌ بغضّ النظر عن احملمول ،يتنزَّل من مقام عدم املثيل وعدم التعيُّن ،ويتعيَّن
بالتعيُّن الوجوبي واإلمكاني .إن معنى هذه القضية ـ خالفاً للمستشكل ـ ليس هو أن
ف ضمن الواجب أو
ص ْر ٍ
مفهوم الوجود املطلق الالبشرط يوجد يف خارج الذهن بشكلٍ ِ
صراً
صر وَ ْهميّ ،وليس حَ ْ
صر إذا اعترب بهذا املعنى فهو حَ ْ
ضمن املمكن .إن هذا احلَ ْ
عقلياً.

6ـ الكلمة األخرية ــــــ
إن االنتقادات الواردة يف هذه املقالة تتَّجه بأمجعها إىل التعريف الذي تبديه
الفلسفة عن اهلل ،والنتيجة املنطقية هلذه االنتقادات هي أن الرباهني اليت يتمّ تقدميها
على إثبات هذا املوجود بوصفه هو اإلله غري صحيحة.
إالّ أن بعض الفالسفة ،من خالل قوهلم بالتعريف العرفاني هلل ،أقاموا شواهد
تنبيهيّة على وجود اهلل .وإن مناذج مثل هذه األمثلة يف ثقافة الغرب تتمثَّل يف برهان
الوجود ،وال سيَّما بروايته الديكارتية ،وتتمثَّل يف الثقافة اإلسالمية ببعض روايات
برهان الصدِّيقني ،مثل :الرواية التالية اليت تقول« :إن حقيقة الوجود ـ اليت هي عني
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اخلارج ـ حقيقةٌ ممتنعة العدم ،واحلقيقة اليت ميتنع عدمها واجبة الوجود».
وقال العالّمة الطباطبائي& يف شرح هذا الربهان« :وهذه هي الواقعية اليت
ندفع بها السفسطة ،وجند كلّ ذي شعور مضطرّاً إىل إثباتها ،وهي ال تقبل البطالن
والرفع لذاتها ،حتى أن فرض بطالنها ورفعها مستلزمٌ لثبوتها ووضعها .فلو فرضنا
بطالن كلّ واقعية يف وقتٍ [خاص] أو مطلقاً كانت حينئذٍ [تعين] كلّ واقعيةٍ باطلة
واقعاً (أي الواقعية الثبوتية) .وكذا السوفسطي لو رأى األشياء موهومةً أو شكّ يف
واقعيتها فعنده األشياء موهومةٌ واقعاً ،الواقعية مشكّكة واقعاً (أي هي ثابتة من
حيث هي مرفوعة) .وإذا كان أصل الواقعية ال يقبل العدم والبطالن لذاته فهو واجب
بالذات ،فهناك واقعية واجب ٌة بالذات ،واألشياء اليت هلا واقعيةٌ مفتقرةٌ إليها يف واقعيّتها
قائمة الوجود بها ...ومن هنا يظهر للمتأمِّل أن أصل وجود الواجب بالذات ضروريّ عند
اإلنسان ،والرباهني املثبتة له تنبيهاتٌ باحلقيقة»(.)24
إن النتيجة الواضحة اليت ميكن أن نستخلصها من هذا البحث هو أن اختالف
اإلهليات الفلسفية عن اإلهليات العرفانية اختالفٌ جوهري ال يقبل احللّ ،وإن اختالف
إله العرفان عن إله الفلسفة يصل إىل احلدّ الذي نضطرّ معه إىل اختيار واحدٍ منهما
فقط .إن التحليالت اليت تقدَّم ذكرها يف هذه املقالة تثبت بوضوحٍ أن اختالف العرفاء
والفالسفة يف باب اإلهليّات ليس جمرّد اختالفٍ يف األذواق واألمزجة أو األساليب،
وليس اختالف ًا يف اآلراء وأوجه النظر .ليس األمر كما لو أن العرفاء والفالسفة
يتوصَّلون إىل تعريفٍ وتصوُّ ٍر واحد عن اهلل ،ثمّ يقرتح كلٌّ منهما جمرّد طرق خمتلفة
للتعرُّف والوصول إىل هذا اإلله الواحد .إن إله العرفان هو غري إله الفلسفة ،وإن هذه
الغريية هي منشأ االختالف بني منهج وأسلوب اإلهليات الفلسفية واإلهليات العرفانية .إن
سب ،بل هي تقوم يف األساس
األدلة الفلسفية ليست عاجزةً عن إثبات إله العرفان فحَ ْ
على نفي وإنكار وجود مثل هذا اإلله أيضاً(.)25
إن االستدالل على وجود اهلل يستلزم القول بفرضيات ال تنسجم مع إلوهية اهلل.
ومن أهم هذه الفرضيات فرضية وجود املمكنات ،وفرضية غياب و ُبعْد اهلل ،وفرضية
جمهولية اهلل واحتياجه إىل دليلٍ ،وإىل داللة املمكنات.
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إن إثبات وجود اهلل من طريق وجود املمكنات يقوم على افرتاض وجود
املمكنات ،وافرتاض وجود املمكنات ال ينسجم مع التعريف الصحيح هلل .وإن هذا
سب ،بل هو باطلٌ أيضاً .إن التعريف الصحيح هلل إمنا
ٍّ فحَ ْ
االفرتاض ليس غري بديهي
ينسجم مع مظهريّة الغري ،واملمكنات مظاهر وآيات اهلل ،وليست دليالً على وجوده.
وبعبارةٍ أخرى :إن الكثرة احلقيقية للوجود ،اليت هي من لوازم نفي الوجود املطلق
الالبشرط ،افرتاضٌ فلسفي .إن الفلسفة تبدأ بنفي إله العرفان ،والعرفان بنفي
افرتاض الفلسفة الذي هو مبعنى نفي ذات الفلسفة أيضاً ،ونضطرّ بدَوْرنا إىل االختيار
بني هذين التصوُّرين عن اهلل .إن اختالف هذين التصوُّرين غري قاب ٍل للحلّ ،وال ميكن
االدعاء بأن أحدهما دقي ٌق ،واآلخر أدقّ .إن هذين التصوُّرين متباينان ومتناقضان،
واشرتاكهما يف اللفظ فقط.
ال بأس بأن نشري إىل هذه النقطة أيضاً ،وهي أن معقولية االعتقاد بوجود اهلل،
وإمكان التعقُّل يف باب اإلهليات ،ال يتوقَّف على إمكان االستدالل على وجود اهلل،
إالّ على أساس افرتاضٍ خاطئ يف باب العقالنية ونشاط القوّة العاقلة ،واليت على
أساسها يتلخَّص نشاط القوّة العاقلة يف االستدالل باملعنى الفلسفي للكلمة ،وإن
التفسري العقالني للمعتقدات إمنا يكون ممكناً يف ظلّ املعتقدات األخرى اليت تلعب
َدوْر الدليل .إن كال هذين االفرتاضني باط ٌل وعديم املبنى من األساس .ميكن أن
نتساءل ونقول :إذا كانت معقولية كلّ معتقد رهن ًا بتأييدها واملصادقة عليها من قِ َبل
العقل االستداللي فكيف ميكن تأييد وتفسري هذا االعتقاد؟ وإذا كان تفسري كلّ
معتقد إمنا ميكن من خالل تقديم الدليل باملعنى املصطلح للكلمة فما هو الدليل على
هذا االدعاء؟ إن هذه الفرضيات يف حدّ ذاتها غري مستدلّةٍ وال موجّهة ،ولذلك فإن
املدَّعيات القائمة عليها بدَوْرها تكون غري موجّهةٍ أيضاً .إن من بني أهم آليات العقل
الشهود والتجربة العقالنية ،وإن الكثري من معتقداتنا إمنا تقبل التوجيه والتفسري من
خالل الشهود العقالني والتجربة الذهنية .وعلى هذا األساس ،ال آليّة العقل ختتزل يف
االستدالل ،وال التعقُّل مبعنى االستدالل ،وال التوجيه املعريف للمعتقدات مبعنى
االستدالل لصاحلها .وإذا جتاوَ ْزنا هذه األمور بأمجعها فإن االستدالل الفلسفي على
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وجود اهلل ال ينسجم مع ماهية اإلميان الديين واللوازم املتوقَّعة منها ،وبكلمةٍ واحدة:
إنها تبعد اإلنسان عن إله الدين الذي هو غري إله الفلسفة.
ويف مقالةٍ أخرى سوف نتعرَّض إىل بيان حبثٍ مقارن بني إله الفلسفة وإله
الدين ،إنْ شاء اهلل.

الهوامش
1)) Classical Foundationalism.
2)) Evidentialism.
3)) Fideism.
4)) Reformed Epistemology.
5)) Experientialism.
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William P. Alston (1991) Perceiving God (Ithaca, NY: Cornell University Press).
Alvin Plantinga (2000) Warranted Christian Belief (New York: Oxford University
Press).
15)) Reliabilist.
William P. Alston (1989) Epistemic Justification (Ithaca, NY: Cornell University
Press).
17)) Functionalist.
Alvin Plantinga (1993) Warrant: The Current Debate (New York L Oxford University
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19)) Thought Experiment Or Intellectual Intuition.
20)) Knowledge by Presence.
21)) Rational intuition.
22)) Thought experiment.
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الفينومينولوجيا اهلرمنيوطيقيّة
()1

عند مارتن هيدغر

هربرت سبيغلبرغ

()2

ترجمة :د .خنجر حميّة

ي مكانٍ(.)3
طر ٌق ال تفضي إىل أ ّ

يف فهم هيدغر ــــــ
يف اخلمسينيات والستينيات من القرن املاضي ،طغى اسم مارتن هيدغر على
املشهد ،ليس فقط يف الفلسفة األملانية ،ولكنْ أيضاً يف الفلسفة القارية واألمريكية
الالتينية .هذه احلقيقة بالذات ستكون لغزاً ،على األقلّ بالنسبة للعامل األجنلو
أمريكي؛ إذ ما الذي ميكن أن يفسِّر هذا االفتتان مبفكِّرٍ من نوع هيدغر؟
بالتأكيد ليس حجم منشوراته املبدئية .إىل جانب ذلك ،أكرب أعماله« ،الكينونة
والزمان» ( )Sein und Zeitبقي غري مكتمل ،وهو كذلك ،يواجه قارئه بلغةٍ وأسلوب
تفكريٍ أكثر تطلُّباً ،إنْ مل يكونا يف الواقع منفِّرين ،من معظم الفلسفات األخرى
احلالية أو املاضية .وبينما كانت بعض الظروف احمليطة بأسلوب حياة هيدغر غري
حد كبري ،مقارنةً بظروف فيلسوف اجلامعة األملانية النموذجي ،فإن
ٍّ
تقليدية إىل
شخصيته ومظهره مل يكونا كافيني لتفسري تأثريه على العامل األكادميي وغري
األكادميي.
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ومع ذلك ،سيكون من املضلِّل االعتقاد بأن هيدغر مل يرتك أيّ تأثري على
املفكِّرين األجنلو أمريكيني .ميكن العثور على مقياسٍ هلذا االنطباع يف اإلشادة اليت
قدَّمها فيلسوف حتليلي مثل :جيلربت رايل ( )Gilbert Ryleذات مرّةٍ إىل هيدغر يف
مراجعةٍ رائعة ألعماله ،احتوت ،على الرغم من قيودها الشديدة واستنتاجاتها السلبية،
على مجلٍ مثل ما يأتي:
ليس لديّ سوى اإلعجاب مبهمته اخلاصة وبإجنازاته اليت ميكن أن أتبعها...
يظهر نفسه على أنه مفكّر ذو أهمّية حقيقية من خالل الدقّة والتفكري اهلائلني يف
فحصه للوَعْي ،من خالل اجلرأة وأصالة أساليبه واستنتاجاته ،والطاقة الثابتة اليت
حياول بها التفكري فيما وراء خمزون مقوالت الفلسفة األرثوذكسية وعلم النفس(.)4
ومن اجلدير بالذكر أيضاً أنه بعد عودة سيدني هوك ( )Sidney Hookمن رحلةٍ
دراسية يف أملانيا ،يف أوائل الثالثينيات ،أعرب له جون ديوي عن اهتمامٍ كبري
بهيدغر ،سيَّما يف تصوّره للوضع اإلنساني ومفهومه للقلق ( ،)Sorgeبالرغم من أنه ال
يوجد بني فكره وبني فكر ديوي يف الواقع حتّى القليل من أوجه التشابه(.)5
مقاربةٌ أخرى لفكر هيدغر تقرتح من خالل تأثريه يف بول تيليش ،الذي اعرتف
بالتأثري احلاسم لفكر هيدغر على عمله منذ  1924ـ 1925م ،عندما كانا زميلني
يف جامعة ماربورغ ،أي يف الوقت الذي كان فيه كتاب هيدغر «الكينونة والزمان»
( )Sein und Zeitيف طور التكوّن( .)6لكنّ تأثري هيدغر كان أقوى على رودولف
بولطمان ،الذي أثارَتْ دعوته إىل «نزع األسطرة» ( )Entmythologisierungعن الهوت
العهد اجلديد اهتماماً متزايداً ،حتّى خارج أملانيا(.)7
بالرغم من ذلك فإن املفارقة األساسية ما تزال قائمةً .وحللِّها بشكلٍ كامل
جيب على املرء أن ال يأخذ يف االعتبار الصوت الذي أثار مثل هذا الصدى املذهل
فحَسْب ،بل كذلك الظروف اليت صاحبَتْ استقباله يف أملانيا ويف أجزاء أخرى من
العامل .وحتّى قبل ذلك ،سيكون تقديم تفسريٍ واضح وكامل لفلسفة هيدغر يف
جمملها ،بقدر ما هو متاح للجمهور اليوم ،أمراً ال غنى عنه .مثل هذا األمر ما يزال
سابقاً ألوانه ،وهو بالتأكيد يتجاوز إمكاناتي كذلك ،وسأترك األمر ألولئك
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  63ـ  64ــ صيف وخريف  2021م ـ  1443هـ

276
املستعدّين لالنغماس يف كتابات هيدغر إىل حدّ االنشغال بتأمُّلها سطراً بسطرٍ ،مثل
أيّ نصّ كالسيكي يتطلَّب تفسرياً على طريقة احلواشي والتعليقات ،من دون التخلّي
عن املوقف النقدي.
حلسن احلظّ ،فإن متطلّبات مشروعي احلالي حمدودةٌ أكثر ،وكلّ ما يتطلبه
األمر هو حتديد العالقة بني اللغز اهليدغري واحلركة الفينومينولوجية ،اليت مارس
هيدغر على تطوّرها مثل هذا التأثري املصريي واحلاسم تقريباً ،وهذا يستدعي مناقشة
اجلانب الفينومينولوجي لعمله فحَسْب .وإذا كان من املؤكَّد أنه ال ميكن التسليم
بأن مثل هذا الفصل أم ٌر ممكن؛ فإن هذا االحتمال يُوحي به على األقلّ حقيقة أن
هيدغر نفسه أسقط تقريباً مجيع اإلشارات إىل الفينومينولوجيا من كتاباته بعد
«الكينونة والزمان» ( ،)Sein und Zeitوأنها لن تظهر فيما بعد إالّ يف مناقشاته
االسرتجاعية يف أواخر األربعينيات.
ال شَكَّ أن أكرب عقبة أمام أيّة حماولةٍ لفهم هيدغر ،سيَّما يف الفرتة الوسطى
احلامسة من جتربته ،هي عقبةٌ لغوية .وال يستطيع أيّ قارئٍ ال يتقن اللغة األملانية
بشكلٍ استثنائي أن يتوقَّع فهم املغازي والدالالت الكاملة للغته .ومن الواضح أن
التأخُّر يف إجناز ترمجة إجنليزية ألعماله مرتبطٌ بهذه الصعوبة األساسية .لكنْ حتى
األملاني األصلي جيد نفسه غالباً يف وضعٍ حرج بسبب أسلوب هيدغر يف الكتابة،
الذي يتطلَّب فهمه أحياناً ترمجة إىل األملانية العادية .وال تنشأ الصعوبة هذه من طريقة
تأسيس مصطلحات جديدة استناداً إىل معا ٍن جَذْرية متقادمة فحَسْب ،بل كذلك من
استخدام الكلمات املوجودة ألغراض جديدة غري مسموعة ،دون تقديم مسرد يكون
مبثابة مفتا ٍح ،أو عرضٍ الستخداماته اجلديدة من خالل تعريفاتٍ صرحية .وبالتالي،
حتّى القارئ األملاني ليس لديه حقّاً بديلٌ لتعلُّم مفردات هيدغر سوى الطريقة اليت تعلَّم
بواسطتها لغته األمّ ،أي مبشاهدة استخداماتها وعرب أسلوب التجربة واخلطأ .وسنرى
الحقاً أن مشكلة اللغة هي يف الواقع املشكلة اليت منعَتْ هيدغر من أن ميسك جَذْرياً
مبشكلته املركزية .وحنن يف احلقيقة نادراً ما جند شيئاً من خصائصه املميزة يف
منشوراته األوىل ،كأطروحته للتأهيل عن دانس سكوت ( .)Duns Scotusولقد بُين
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جناحه األولي ،يف الواقع ،ومسعته بشكلٍ أساسي على حماضراته يف فرايبورغ
وماربورغ ،وعلى التوقّعات اليت أثا َرتْها .وعلى هذا األساس سيكون لنشر «الكينونة
والزمان» ( )Sein und Zeitيف اجمللَّد الثامن من حولية هوسرل للفينومينولوجيا أول
تأثريٍ قويّ ومباشر .وحنن ميكننا أن نقتنص أسلوب تعليم هيدغر املختلف اختالفاً
كبرياً عن أسلوب كتاباته من املنشورات الالحقة لبعض دَوْرات حماضراته ،اليت
تظهر القليل من تشابك الفصول املركزية يف «الكينونة والزمان» (،)Sein und Zeit
واليت اتَّسمَتْ يف الواقع بـ «طريقتها الواضحة واملدروسة» .وهو شيءٌ شهد به حتّى سيد
الوضوح يف العامل األجنلو أمريكي «رالف بارتون بريي» ( )Ralph Barton Perryبعد
حضوره أحد فصول هيدغر الدراسية .أيضاً ،يف عالقاته الشخصية ويف بساطته
اهلادئة وانفتاحه املتواضع ،سيبدو هيدغر يف تناقضٍ صارخ ليس فقط مع أسلوبه
األسقفي يف الكتابة ويف أدائه حملاضراته احملدَّدة التوقيت بعنايةٍ ،ولكنْ أيضاً مع
العزلة النموذجية للعديد من العلماء األملان ،وهو تناقضٌ ُربَما ساهم يف جعل رسالته
املذهلة واحمليِّرة يف كثري من األحيان أكثر فعاليّةً.
ومع ذلك ،جيب أن يستند تأكيد األهمّية الفلسفية الدائمة هليدغر إىل
منشوراته اليت ال توجد أيّة طريقةٍ لتجاوزها .لكنّ القليل من الدراسات املتوفِّرة ،إنْ
وُجدَتْ ،ميكن أن متهِّد الطريق إليها .والكثري مما هو متاحٌ منها اآلن باللغة
اإلجنليزية يشوبه أنه موجودٌ يف احلقيقة يف السياق املضلّل لتفسريات الوجودية اليت
تنكَّر هلا هيدجر نفسه ،وسيفشل معظمه يف إدراك تطوّر تفكري هيدغر ،وهو
سيكون أقلّ مالءمة حتّى كمقدمةٍ للجوانب الفينومينولوجية لعمل هيدغر .وهكذا
تظلّ املشكلة الصعبة املتمثِّلة يف عدم توفّر مقدّمة حقيقية لفينومينولوجيا هيدغر دون
ٍّ .لكين ال أقصد من ذلك اإلحياء بأن املسألة هذه ميكنين حلُّها ،خاصّة يف هذه
حل
املرحلة اليت ما يزال هناك الكثري مما يشكّل دليالً مهمّاً مفقوداً .ومع ذلك ،جيب
النهوض باحملاولة ،ولو لغرض حتسني العالقات بني التيارات الفلسفية الرئيسية يف
عصرنا فحَسْب.
أودّ أن أقدِّم اقرتاحاً واحداً أخرياً قبل االنتقال إىل مهمّيت احملدَّدة ،وخاصّة أن
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له تأثرياً حتّى على تطوّر موقف هيدغر من املنهج الفينومينولوجي .منذ أن بدأت
دراسات هيدغر حول هولدرلني بالظهور عام 1936م بات من الواضح أن الشعر حيتلّ
مكانةً فريدة يف تفكريه .يف عام 1954م ظهر جملَّد صغري بعنوان «من جتربة
الفكر»( )Aus der Erfahrung des Denkens( )8ـ حيتوي قصيدتني قصريتني حتيط
بهما سلسل ٌة من األمثال تتكوَّن من استهالالت حتدِّد احلالة املزاجية ـ مدهشٌ يف صوره
الشعرية املكتوبة على صفحة واحدة ،واليت يتبعها تأمّل عامّ أكثر جتريداً على
الصفحة األخرى .وهو يعرض توليفةً فريدة من نوعها ألسلوبي هولدرلني وبارمينيدس
ولبعض خطوط هيدغر اإلرشادية الرئيسية ،خاصّة يف فكره الالحقُ .ربَما يقدِّم هذا
التحوّل إىل الشعر أفضل دليلٍ على سرّ هيدغر .وهو كان يف األساس أقرب بكثري إىل
الشعراء الفالسفة يف العامل منه إىل الفالسفة اخلالصني .وميكن أن يكون كولريدج
( )Coleridgeوثورو ( )Thoreauوت .س .إليوت أكثر مالءمةً له من بناة األنساق
الكالسيكيني .باإلضافة إىل ذلك ،جيب أن ندرك أنه يف هذه املرحلة جيب أن تظلّ
أيّة حماولةٍ لتفسري فكره الكامل أوّلية مشروطة قبل اكتمال املشروع الضخم للطبعة
النهائية ألعماله ( )Gesamtausgabeيف سبعة ومخسني جملّداً على األقلّ .ثلثاها ،مما
مل يتمّ نشره من َقبْلُ ،قد اكتمل .ومن الواضح أن هذا الشرط ال ميكن حتقيقه حتّى
خالل حياة معظم قرّاء هيدغر احلاليني.

تصوُّره للفينومينولوجيا ــــــ
احلقيقة أنه ما يزال من السابق ألوانه تتبُّع أصول تصوّر هيدغر للفينومينولوجيا
وتطوّرها املبكِّر .لكنْ تبني املعلومات حول حماضراته األوىل يف فرايبورغ والنشرات
األوىل حملاضراته يف ماربورغ أنه كان يدّعي منذ البداية استقالله يف تطوير نسخته
اخلاصة من املنهج اجلديد.
وتشري الدالئل إىل أن النصوص األكثر أهمية كتلك املوجودة بالفعل يف املنطق
لعام  )GA 2( 26/1925ستثري هذه الصورة .يف الوقت احلالي ،يبدو أن أفضل مسارٍ
هو الرتكيز على تصوّر الفينومينولوجيا الذي متّ تطويره يف «الكينونة والزمان» ،أي
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بشكلٍ رئيسي على «الفينومينولوجية اهلرمنيوطيقية» ،مضافاً إليها التعديالت املهمة
اليت متّ الكشف عنها يف احملاضرات اليت تلَتْ مباشرة «املشكالت األساسية
للفينومينولوجيا» يف صيف عام 1927م.
وجتدر اإلشارة إىل أنه يف دراسته األخرية« :الطريق إىل الفينومينولوجيا» من
خالل «حتقيقات منطقية» هلوسرل اعرتف بأنه مل يستطِعْ فهم فكرته اجلديدة عن
الفينومينولوجيا بشكلٍ واضح حتّى التقى به شخصياً .وستتيح لنا حماضرات ماربورغ
يف عامي  1924و 1925ـ 1926م تكوين فكرةٍ أولية عن كيفية استيعاب هيدغر
لفكرة هوسرل عن الفينومينولوجيا الوصفية ،من خالل متثُّل بعض أفكارها
األساسية ،كفكرته عن القصد واحلدس املقولي ومفهومه اجلديد للبداهة .ولكنها
يف الوقت نفسه ستكشف إىل أيّ مدىً ظلّ ينتقد ما أمساه هوسرل مبدأ مجيع
املبادئ ،والذي بدا له أنه األساس الذي قامَتْ عليه الفلسفة الرتنسندنتالية الذاتية
هلوسرل الالحق .ما جيب أن يُؤْخَذ يف االعتبار هنا أيضاً هو أن هيدغر سيعبِّر منذ
البداية عن الفكرة املركزية للفينومينولوجيا يف شعار «حنو األشياء نفسها» ( Zu den
 ،) Dingeوالذي ورد يف كتابات هوسرل بالصدفة فقط .لكنْ من غري الواضح ما إذا
كان قد ذكر يف «برنامج العمل» يف مقدّمة احلولية ( ،)Jahrbuchليس مبدأ احلَدْس
فحَسْب ،بل البصرية االستداللية كذلك؛ باعتبارهما األرضية املشرتكة
للفينومينولوجيا املبكّرة .ولذلك سأبدأ بفينومينولوجيا «الكينونة والزمان» ،ثم
سأناقش منهجية هيدغر الالحقة؛ بهدف حتديد إىل أيّ مدىً ميكن اعتباره
فينومينولوجياً باملعنى األصلي.

أـ الفينومينولوجيا اهلرمنيوطيقية( )9ــــــ
ٍّ للفينومينولوجيا غري املقيّدة بأيّ وصف
مقارنةً بالتصوُّر الذي يبدو غري إشكالي
للفرتة السابقة على «الكينونة والزمان» ،فإن ما أطلقه هيدغر اآلن باسم
«الفينومينولوجيا اهلرمنيوطيقية» سيقدِّم مزاعم حمدّدة وطموحة تتبدّى يف الفصل
الثاني املنهجي من املقدّمة .أما الفصل األول فقد تناول فيه «أهمية وبنية ومتيُّز مسألة
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الكينونة» ،مبتدئاً ،لتحقيق هذه املهمة ،بإجراءٍ حتضريي ال غنىً عنه أمساه
«التقويض الفينومينولوجي لألنطولوجيا» .ولقد كانت احلاجة إىل مثل هذا اإلعداد
ناشئةً من قناعته بأننا ال نستطيع أن نبدأ بداية جديدة قبل أن حندِّد املفاهيم
امليتافيزيقية املسبقة اليت تزيِّف صياغة مشكالتنا الفلسفية ،بل اليت تزيف يف الواقع
وصف ظاهراتنا ،ونبطلها .وبالتالي فكلمات مثل« :الوعي» أو «الذات» أو «اجلوهر»
هي نتاج النظريات امليتافيزيقية اليت أفسدَتْ مقاربتنا الكاملة للظاهرات ،ولقد
اعتمدَتْ فينومينولوجيا هوسرل ذاتها بسذاجةٍ كبرية على التقاليد ،وعلى أيّ شيءٍ
سوى التحرُّر من الفروض .وبالتالي سيكون هدف التقويض الفينومينولوجي حتريرنا
من العبودية الالواعية ملاضينا امليتافيزيقي.
ومع ذلك ،فإن مصطلح «تقويض» ( )Destructionينبغي أن ال يُفْهَم باملعنى
السليب كمجرّد نبذٍ لكل التقاليد ،أو كنوعٍ من العدمية األنطولوجية أو النسبانية،
بل باعتباره شكالً من أشكال فكّ عقد التقاليد الصارمة ،وإزالة ()Ablösung
احلجب ( )Verdeckungenاليت تعترب هذه التقاليد مسؤولةً عنها .وللتقويض بهذا املعنى
مرجعية إجيابية ،هي التجارب البدئية ( )Ursprünglicheاليت نشأَتْ منها هذه
التقاليد ،واليت تشكِّل يف احلقيقة شهادات ميالدها .هذا هو املعنى الذي قصده
هيدغر بـ «تقويض» تاريخ األنطولوجيا عند مفرتق الطرق الثالثة احلامسة يف الفلسفة
الغربية ،كَ ْنط وديكارْت وأرسطو (بهذا الرتتيب) ،يف حماولة لتتبُّع اخلطوات اليت
اختذها هؤالء املفكِّرون واكتشاف مقابلها .سيؤجّل خمطط «الكينونة والزمان» مثل
هذا التقويض ،مع ذلك ،إىل اجلزء الثاني من الكتاب ،والذي سيكون مصريه
كمصري القسم الثالث من اجلزء األوّل ،الذي مل يَرَ النور قطّ .ومن الواضح أنه مل
تطلبَتْ بشكلٍ مسبق مثل هذا التقويض ،بل هو ذاته
تكن الفينومينولوجيا هي اليت َّ
الذي افرتض مسبقاً فينومينولوجيا خاصّة للتجارب البدئية.
لكنْ ما هي الفينومينولوجيا هذه باملعنى اهليدغري؟ يف األجزاء املنشورة من
«الكينونة والزمان» يقدِّم هيدغر تصوُّرين للفينومينولوجيا ،أكثرهما اكتماالً يف
الواقع هو ذو طبيعة أولية ( ،)Vorbegriffأما التصوُّر النهائي ،الذي قرّر حتت عنوان
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«فكرة» ( )Ideeالفينومينولوجيا ،فقد متّ تكوينه لألسف بطريقةٍ عابرة تبدو مقدّمة
لعالجٍ أكمل ،على األرجح يف األجزاء املفقودة من الكتاب ـ يف الواقع يظهر هذا
العنوان مرّةً أخرى يف خمطّط اجلزء الثالث من «املشكالت األساسية
للفينومينولوجيا» ،ولكن مرّةً أخرى ال يتمّ تنفيذه ـ .وهكذا فإن املفهوم األوّلي ما
يزال ،يف ما خيصّ مجيع مقاصده وأغراضه ،الصياغة األكثر وضوحاً لتصوّر هيدغر
ص للفينومينولوجيا(.)10
اخلا ّ
منذ البداية ،سيعلن هيدغر بوضوحٍ أن ما فهمه من خالل الفينومينولوجيا يف
«الكينونة والزمان» مل يكن مطابقاً ملا قصده هوسرل ،وأنه ميلك حقّ تطويره بنفسه
إىل ما بعد املرحلة اليت كان قد وصل إليها معه ،متَّخذاً بالتأكيد من فينومينولوجيا
هوسرل األساس الذي ال غنى عنه ملثل هذا التطوير ،مشرياً بشكلٍ واضح إىل ضرورة
«النفاذ داخل» الفينومينولوجيا ،يف «حتقيقاتٍ منطقية بشكل خاص ال يف «أفكار»
ومنطها املطوّر .ما هو األهمّ من كلّ ذلك هو اعتقاده بأن ليس الشيء األساس يف
الفينومينولوجيا أن تكون مدرسة فلسفية بالفعل (اجتاه)؛ ألن «اإلمكانية تعلو
الفعلية ،أي إن فهم الفينومينولوجيا يتطلَّب اغتنامها كاحتماليةٍ»( ،)11وألنها كذلك
ليست «وجهة نظر» ،وال «مدرسة» ،وهي ال ميكن أن تصبح واحدة «طاملا أنها تفهم
نفسها».
مصطلح «الفينومينولوجيا» يعين يف املقام األوّل مفهوم املنهج .إنه ال مييِّز
احملتوى النوعي ( )das Sachhaltige Wasملوضوعات البحث الفلسفي ،بل مييِّز أسلوب
االقرتاب منها ( .)das Wieويعرب عنوان «الفينومينولوجيا» عن مبدأ ميكن صياغته على
النحو التالي« :حنو األشياء ذاتها» ،على عكس مجيع البناءات غري املربهنة
( )Freischwebendenوالنتائج العرضية والقبول األعمى للمفاهيم اليت مل يتمّ التحقُّق
منها إالّ يف الظاهر واألسئلة الزائفة اليت غالباً ما كان يتمّ طرحها ()Sich Breitmachen
على مدى أجيال على أنها «مشكالت» .ومع ذلك ،ميكن للمرء أن جييب بأن هذا
القول ،رغم كلّ شيء ،واضحٌ متاماً ( ،)Reichlich Selbstverständlichباإلضافة إىل
أنه صورةٌ عن مبادئ كلّ املعارف العلمية .ال يفهم املرء ملاذا جيب اعتبار هذه التفاهات
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بشكلٍ صريح ( )Titelbezeichnungنوعاً من البحث؟ إنها بالفعل
(« )Selbstverständlichkeitتفاهة» ،وحنن نريد مقاربتها عن كثبٍ بقدر ما تكون
ذات صلةٍ بتوضيح طريقة هذه األطروحة(.)12
يتخذ تفسري هيدغر األولي هلذا املنهج ،الذي يبدو «تافهاً» ،من حتليل كلمة
«فينومينولوجيا» نقطة انطالقه املميِّزة ،حيث يتمّ متييز املكوِّنني «الظاهرة»
و«اللوغوس» وتفسريهما ،أوّالً منفصلني ثم بعد ذلك متّحدين .والنتيجة اليت سينتهي
ٍّ كبري ،لدرجة أنه قد يكون من اجليِّد أن
إليها ختتلف عن تفسري هوسرل إىل حد
نشرع هنا مبقارنة كال التفسريين.
عندما تناول هوسرل مصطلح «الفينومينولوجيا» ،كما هو موضَّح يف الفصل
الثالث من كتابنا ،مل يقدِّم تعريفاً أو مناقشةً صرحية ملا كان يقصده بكلمة
«ظاهرة» ( .)Phenomenonفقط عندما تبلورَتْ فكرته عن الفينومينولوجيا إىل شيءٍ
مميَّز وأساسي للفلسفة شعر باحلاجة إىل إعادة تعريفها .وهو بعد ختلِّيه عن تصوُّر
برنتانو للمصطلح يف «حتقيقات املنطقية»( )13سيعطيه معنىً حمدَّداً ،أوّالً يف حماضراته
اهلامة حول «فكرة الفينومينولوجيا» عام 1907م ثمّ يف مقدّمة «أفكار» .هنا
ستوصف «الظاهرات املَحْضة» للفينومينولوجيا اجلديدة بأنها غري فرديّةٍ ،أي إنها
املاهيّات العامة للظاهرات التجريبية اليت حنصل عليها باالختزال االستداللي،
باإلضافة إىل أنها غري حقيقيّةٍ؛ ألنها تقتنص بواسطة االختزال الفينومينولوجي ،الذي
كان وضع حقيقتها الواقعية بني قوسني .وبالتالي ،فإن حالتها األنطولوجية أو
امليتافيزيقية تُركَتْ عمداً دون حَسْمٍ منذ البداية ،بينما ستكون الكلمة األخرية هي
أنها تدين بوجودها للوَعْي.
ال يوجد مثل هذا احلياد ،ناهيك عن االعتماد على الوَعْي ،متضمّناً يف تصوُّر
هيدغر ملفهوم الظاهرة ،اليت ستقرّر هنا على أنها «ما يظهر نفسه» ،وبشكلٍ أكثر
حتديداً على أنها «ما يظهر نفسه شخصياً ( )das Sich-an-Ihm-Selbst-Zeigendeأو ما
هو واضحٌ ( .»)das Offenbareهذا الظهور ال مينع احتمال أن ختتفي ظاهرة هيدغر
أحياناً خلف مظهر مضلّل ،لكنْ من الواضح أنها ليست مشتقّةً من العمليات
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االختزالية االستثنائية ،بل هي باألحرى كيا ٌن قائم بنفسه ،له سلطاته اخلاصّة به،
يوجد قبل تفكرينا ،ويف استقاللٍ عنه.
ال يعين هذا ،مع ذلك ،أن هيدغر عاد ببساطةٍ إىل االستخدام الشائع لكلمة
«ظاهرة» ،كما هي مستخدمة يف اخلطاب العادي ،وأيضاً يف العلم ،بل سيلحظ هذا
املعنى العام «املبتذل» ( )Vulgärللكلمة كواحدٍ من بني عدّة معانٍ أخرى ،سيَّما ذاك
الذي ينطبق على العامل التجرييب ،والذي يُفرتض أنه كذلك «ظاهرة» العلوم الطبيعية.
ومن هذا املنطلق ميَّز هيدغر «التصوُّر الفينومينولوجي ملفهوم الظاهرة» ،الذي يفرتض
أنها «أ ّوالً وقبل كلّ شيء» ( )Zunächst und Zumeistال تظهر نفسها ،بل تظ ّل حمتجبة
باعتبارها «املغزى العميق» ( )Sinnواألساس ( )Grundملا يظهر نفسه(.)14
ومن ثمّ فإن «الظاهرة الفينومينولوجية» تتطلَّب طريق الربهان والتحقُّق املباشر
أكثر بكثريٍ من تطلُّبها جمرّد فينومينولوجيا وصفيّة سيذكرها هيدغر بشكلٍ عابر
فقط ،حبيث يبدو أنها ليس هلا عنده أيّة فائدةٍ تُذْكَر .وبالتالي فإن الظاهرة
الفينومينولوجية تتطلَّب طريقةً جتعلنا نرى ما هو حمتجبٌ ومنسيّ يف العادة .أما كلمة
«لوغوس» ،املكوِّن الثاني لكلمة «الفينومينولوجيا» ،فهي ،يف تفسري هيدغر املكثَّف
ملعناها احلريف ،منهجٌ جيعلنا نرى ما هو حمتجبٌ ،وخيرج املختبئ من خمبئه،
ويكشفه على أنه «غري خمفيّ» ،أعين كـ «حقيقة» (Ielheiaـ .)15()aوهكذا فإن
الفينومينولوجيا باملعنى احلقيقي للكلمة تصبح بالنسبة هليدغر منهج كشف اخلفاء
أو هي «التفسري» ( ،)Auslegungالذي هو املعنى املنهجي للوصف الفينومينولوجي(.)16
والظاهرة األساسية اليت حتتاج إىل الكشف بهذا املعنى هي كوننا ضحية
نسياننا املألوف لـ «االختالف األنطولوجي» بني الكينونة والكائنات .وبالتالي فإن علم
«كينونة الكائنات» أو األنطولوجيا بالنسبة هليدغر يتعني ممكناً فقط
كفينومينولوجيا .وعلى الرغم من عدم تقديم أيّ سببٍ مقنع فقد اتّضح له ،عالوةً على
ذلك ،أن العكس صحيحٌ أيضاً؛ أي أن الفينومينولوجيا ،وفقاً حملتواها ،تتطابق مع
األنطولوجيا .وهو ،بعد أن يذهب بعيداً يف تأكيد ذلك ،سيخلص أخرياً إىل أن
الفلسفة حبدّ ذاتها ليست سوى «أنطولوجيا فينومينولوجية كلِّية مبنيّة على تأويليات
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الكائن اإلنساني ـ الدازاين ( ،»)Daseinوهو ما جيعل من الفينومينولوجيا ،ضمنياً،
املنهج الوحيد للفلسفة.
وبغضّ النظر عن اجلرأة املذهلة ملثل هذا االستنتاج ،فإن فكرةً مثل هذه
األنطولوجيا الفينومينولوجية ستتناقض بشدّةٍ مع تصوُّر هوسرل نفسه؛ ألن
«األنطولوجيا» ليست عنده ،على األقلّ يف ذلك الوقت ،علم كينونة الكائنات ،بل
هي يف املقام األوّل فر ٌع من منطقه اخلالص ،أعين من العلم االستداللي الذي ينشغل
باملقوالت العامة الشاملة جلميع الكائنات أو (األنطولوجيا الصورية) املتبوعة
بأنطولوجيا «جهوية» تتعامل مع املقوالت العليا يف كلّ علمٍ يف طبيعته املختلفة .وإذا
كان ضرورياً ،يف تصوُّر هوسرل ،دعم هذه األنطولوجيات بواسطة االشتقاق
الفينومينولوجي من البديهيات األساسية فإن من الواضح أن مثل هذه األنطولوجيا
املدعومة فينومينولوجياً ستكون مقصورةً على منطقةٍ حمدودة من الكائنات بَ َدالً من
الكينونة على أيّ حال .وستكون أنطولوجيا هيدغر مقيّدةً كذلك ،لكن مبعنى أنها
ستتعامل فقط مع مسةٍ معيَّنة لكلّ الكائنات ،وترتك ،كما يبدو ،مشكالت
هوسرل بالكامل للعلوم.
ولكنْ ما هو بالضبط نوع التفسري اجلديد الذي تتطلَّبه أنطولوجيا هيدغر
الفينومينولوجية؟ هنا سنقع على مصطلح «اهلرمنيوطيقا» يف الفينومينولوجيا اخلاصة
به ،الذي مل يكن يف احلقيقة مصطلحاً جديداً ،والذي ستكون بداياته مع التفسري
اإلجنيلي ،ثمّ سنراه فيما بعد يف تفسري الوثائق التارخيية مع دليت ،الذي أثنى هيدغر
عليه مراراً ،الذي جعل هذا املصطلح فائق األهمّية .ولكنّ هيدغر يف استخدامه
للمصطلح مل َيعُدْ يشري إىل الوثائق أو التعبريات الرمزية ،بل إىل احلقائق غري الرمزية
للعامل احلقيقي ،إىل الكائن اإلنساني أو الدازاين ( .)Daseinتفسري مثل هذا النمط
اخلاص من الوجود ،يف احلقيقة ،هو ما سيخصِّص له هيدغر مصطلح «هرمنيوطيقا»،
اليت سرتتبط باألنطولوجيا العامة بشكلٍ غري مباشر فقط؛ ألنها ستتعامل مع
الدازاين ،أي مع ذلك النمط من الوجود الذي يوفِّر األساس لتفسري الكينونة بشكلٍ
عام(.)17
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لكنْ ماذا يعين «تفسري» حقيقة غري رمزية كالكائن اإلنساني «الدازاين»؟
يهدف التفسري إىل بلوغ معنى الشيء املفسَّر ،وهو شيءٌ يفرتض مسبقاً أن ما جيب
تفسريه له معنى ،وستكون إحدى تأكيدات هيدغر األساسية أن الكائن اإلنساني
«الدازاين» له داللة باملعنى الذي يسمح بالتفسري ،ويرتبط بوجوده اخلاصّ ،يف
األساس ،باعتباره «رهان» ـه« :إن ماهية هذا الكائن تكمن يف وجوده جتاه» (Zu-
 .)18()seinو«الذي» يوجد جتاهه الكائن اإلنساني» الدازاين» يتكوَّن ،بالتأكيد ،يف
املقام األول من إمكانية ،سيَّما إمكانية أن يكون الكائن أصيالً أو غري أصيل .ويف
هذا التوجُّه حنو اإلمكانيات اليت تتجاوز نفسه يكون الكائن اإلنساني «الدازاين»
قادراً على تفسريٍ حيدِّد هذه اإلمكانيات أمام نفسه ،من خالل حتديد «ما هو الغرض
منها» (.)Woraufhin, um-zu
والكائن اإلنساني «الدازاين» ليس قادراً على مثل هذا التفسري فحَسْب ،بل إنه
يتطلَّبه أيضاً؛ ألنه مثلما متيل الكينونة إىل السقوط يف النسيان فإن لدى الكائن
اإلنساني» الدازاين» كذلك نزعةً متأصّلةً إىل ما أمساه هيدغر السقوط ()Verfallen
ـ وهي كلم ٌة ميكن فهمها مبعناها احلريف ،ولكنْ أيضاً مبعنى االفتتان ـ ،وهو مسةٌ
من مسات نَمَط اليومية للكائن اإلنساني «الدازاين» ،اليت جيب أن تنطلق منها
الفينومينولوجيا اهلرمينيوطيقية .وهذا ما يفسِّر أيضاً ملاذا جيب أن يسبح التفسري
اهلريمينوطيقي ،على أيّ حالٍ ،ضدّ التيار ،وأن يستخدم قدراً معيَّناً من العنف ،كما
يقرّ هيدغر بصراحةٍ.
لكنّ ذلك سيطرح مشكلة كيفية إجناز مثل هذا التفسري بالفعل وحتديد
معايريه .سيشري هيدغر نفسه إىل أن الفهم والتفسري يعتمدان على بعض املفاهيم
املسبقة ،وبالتالي فإن كلّ تفسريٍ للعناصر املألوفة يف احلياة اليومية يرتبط بإطارٍ
مالئم ( )Bewandtnisganzheitحيتضنه ( ،)Vorhabeويتضمَّن معاينة ()Vorsicht
تتطلَّع إىل معان مأمولةٍ ،وتتطلب أمناطاً مفاهيمية ختصّها (.)19()Vorgriff
ومثل هذا اإلجراء ،كما يقرّ هيدغر ،ليس خالياً من الفروض ،وهو حيتوي
على كلّ خصائص احللقة املفرغة .لكنّه يؤكِّد ،مع ذلك ،أن تطلُّعات التفسري
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اهلرمنيوطيقي ال حتدِّدها أفكار الصدفة أو املفاهيم الشائعة ،بل «األشياء نفسها».
وهيدغر ال حياول ربط هذا اإلجراء بأساليب علمية عامّة ،غري تلك املستخدمة يف
الدراسات التارخيية ،لكنْ لن يكون من الصعب ربطها مبنطق الفرضية ،إنْ مل
يكُنْ باستخدام املفاهيم االستداللية.
وهكذا ،ميكن تعريف الفينومينولوجيا اهلرمنيوطيقية على أنها منهجٌ إلبراز
األغراض اخلفيّة عادةً لكائنات حمدَّدة اهلدف ،كاإلنسان ،واليت من املفرتض أنها
متتلك مثل هذه البنية اهلدفية ـ يبدو أنه ال يوجد سببٌ للقول بعدم إمكانية التحقُّق من
هذا االفرتاض أو للتحقُّق منه بالفعل ـ .وهكذا ،تستخدم اهلرمنيوطيقا مناهج تتجاوز
جمرّد وصف ما هو واض ٌح وحتاول كشف املعاني اخلفيّة بوسائل استباقيةٍ .ويكاد
يكون من الغريب عدم مقارنتها مع تقنيات التحليل النفسي يف حماوالتها للكشف عن
الالوَعْي .وميكن للمرء أن يعترب أن هذه األمور ستكون ،عند هيدغر ،ذات طبيعة
مفاهيمية أو نظرية أكثر من الالزم ،وستفتقر بالتالي إىل تفسريِ أساس كافٍ
للكائن اإلنساني «الدازاين» ضمن اإلطار الكلّي للكينونة.
من املؤكَّد أن كلّ هذه األمور ما تزال تتعلَّق فقط بتصوُّر هيدغر األولي
للفينومينولوجيا ،حيث سيرتك أمامنا مسألة تصوُّره النهائي دون توضيحٍ .ويف ما يتعلَّق
بذلك فإن القرائن الوحيدة اليت قدَّمها يف «الكينونة والزمان» توجد يف فقرةٍ قريبة من
نهاية التحليل الوجودي للكائن اإلنساني «الدازاين»( ،)20حيث حاول ،بعد تشخيص
الزمانية على أنها يف النهاية «تعين كينونة الكائن اإلنساني» ،تطبيقَ هذه الرؤية
اجلديدة على خمتلف املشروعات اإلنسانية ،مبا يف ذلك العلم .ومبا أنه كان ،خاصّة
يف هذه املرحلة ،ما يزال يعترب الفينومينولوجيا علماً فستؤثِّر هذه الرؤية على
الفينومينولوجيا نفسها أيضاً .يتمّ تفسري العلم هنا ،أو بشكلٍ أكثر حتديداً النشاط
العلمي النظري ،على أنه تعديلٌ حَذِ ٌر الهتمامنا املعتاد جتاه بيئتنا .وهو نشاطٌ يتمّ فيه
حتييد مصاحلنا العملية أو التغاضي عنها .ومع ذلك ،مل يتمّ تطبيق هذا التفسري العام
للعلم على الفينومينولوجيا .ومن املنطقي أن تطبيقه كان سيُظهِر املنهج
الفينومينولوجي كتقييدٍ للمعنى احملدَّد للحياة اليومية .ومن ناحيةٍ أخرى ،قد تكون
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  63ـ  64ــ صيف وخريف  2021م ـ  1443هـ

287
الفينومينولوجيا يف نفس الوقت هي نفس نوع التفسري العلمي الذي ميكن أن يكشف
عن حدود املنهج العلمي فحَسْب.
بأيّ معنىً وإىل أيّ مدىً إذن ميكن للفينومينولوجية اهلرمنيوطيقية أن تدّعي
أنها فينومينولوجيا باملعنى األصلي للمصطلح؟ بغضّ النظر عن عنصر العنف املطلوب
يف نوع التفسري الذي قام به هيدغر ،فإنه بالتأكيد جتاوز املعطى «املباشر» ،إذا
كانت املباشرة تعين االنعطاء الواضح .إنها تتطلَّب توقُّعات تتجاوزها كما تفعل أيّة
فرضيّةٍ تفسريية ،وتتطلَّب استقراءً يتجاوز ما هو معطىً بشكلٍ مباشر .وبالتالي ،مثل
هذه الفينومينولوجيا بالتأكيد إمنا هي فينومينولوجيا باملعنى املوسَّع للكلمة ،ومع
ٍّ كبري على املدى
ذلك جيب االعرتاف بها كفينومينولوجيا حقيقية ،تعتمد إىل حد
الذي ميكن فيه دعم استقرائها ملعاني الظاهرات من خالل التحقُّق احلَدْسي ألكثر
من جمرّد طبيعة خاصّة ومقنّعة .لكنْ إىل أيّ مدىً جنح هيدغر يف فعل ذلك؟

ب ـ هرمنيوطيقا الفعل ــــــ
ستحاول هذه الفقرات تقديم بعض األمثلة النموذجية للفينومينولوجيا
ٍّ ،وُجدَتْ
اهلرمنيوطيقية ،مع الرتكيز على تلك اليت حقَّقَتْ مسعةً سيئة .بدون شك
أكثر حتليالت هيدغر الفينومينولوجية جوهرية يف «الكينونة والزمان» .لن أبذل أيّ
جهدٍ لعرض خالصةٍ هلذا العمل ،على الرغم من أنين سأتبع تسلسل موضوعاته .ومع
ذلك ،سيكون من اجليِّد تذكُّر اسرتاتيجية هيدغر املنهجية اليت تبدأ بـ «حتليلٍ
متهيديّ للكائن اإلنساني ـ الدازاين» ،متّخذاً نقطة انطالقه ما هو معطىً «أ ّوالً وقبل
كلّ شيء» ( )Zuniichst und Zumeistيف حياتنا اليومية ( .)Alltiiglichkeitعلى هذا
األساس فقط تقدّم إىل مستوى التفسري الذي يتعمّق األسس األبعد للمعنى
( .)Ursprtingliche Existentiale Interpretationوستتبدّى الصعوبة الرئيسية يف ما
نعرضه من األمثلة اآلتية يف التكثيف الشديد لنصوص هيدغر .وهو نادرًا ما يقدِّم ،إذا
كان يفعل ،توصيفاتٍ على طريقة الفينومينولوجيات السابقة ،ويعبِّر يف الغالب عن
الظاهرات من خالل مصطلحاتٍ جديدة ،استفزازية ،وأحياناً حميِّرة ،جتعل حتّى
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األملاني األصلي يتلمَّس طريقه من خالهلا حنو فه ٍم مؤقَّت فحَسْب.
1ـ التملُّك ( )Jemeinigkeitوالوجود ــــــ
يبدأ هيدغر حتليله جبملةٍ استفزازية« :الكائن الذي ُيعَدّ حتليله مهمتنا هو حنن
ٍّ منا ( .)21( »)Jemeinesهلذه امليزة
أنفسنا .وكينونة هذا الكائن هي ملك كل
الشخصية للكائن استعمل هيدغر اللفظ اجلديد ( ،)Jemeinigkeitوالذي إذا ترجم
حرفياً من شأنه أن يرقى إىل شيءٍ مثل« :لكلّ واحد ملكيته» .إن ( )Ipseityهلا على
األقلّ دالل ٌة معجمية ،وقد تكون مفيدةً ألغراضنا .لك ْن ماذا تتضمَّن مثل هذه الداللة؟
ط بتصوُّر كريكغارد عن الفرد القائم يف
من الواضح أن هذا املفهوم مرتب ٌ
وحدته النهائية ،على الرغم من أن هيدغر مل يذكره يف هذا السياق .وهو مع ذلك،
مل يكن مهتمّاً بهذا اجلانب يف حدّ ذاته ،بل من أجل أنطولوجيا ،كانت نقطتها
الرئيسية هي أن الكائن اإلنساني «الدازاين» يف «ملكيّته» «مرتبط» ()verhält sich zu
بوجوده الشخصي الذي «سلِّم» ( )überantwortetإليه .ويتمّ تفسري هذا مباشرةً مبعنى
أن الكائن اإلنساني «الدازاين» يتوجَّه حنو منط توجُّده اخلاصّ به «أن يكون» (Zu-
 )Seinـ وأنه على رهانٍ معه يف حياته ـ ،بل إن منط التوجُّد هذا هو يف الواقع رهانه
الوحيد( .هذا التفسري كما هو ضروريُّ هلدف هيدغر النهائي فإنه قد يبدو
مشكوكاً فيه لقارئٍ أكثر تشكُّكاً؛ ألنه حتّى لو ثبت أن امللكية هي إحدى
اخلصائص األساسية للكائن اإلنساني «الدازاين» فهل يرتتَّب على ذلك أنه منشغلٌ
أساساً بسؤال الكينونة ،ويف املقام األول بكينونته؟).
من التملُّك ( )Ipseityمبا هو عناية بكينونة املرء نفسها يستمدّ هيدغر أيضاً
البصرية القائلة بأن الكائن اإلنساني" الدازاين» دائماً ما يتَّجه حنو إمكانياته
املستقبلية .بالنسبة لإلمكانية األساسية يف سياق اختيار هذه اإلمكانيات ،سيَّما تلك
اليت يسمِّيها «أن تكون نفسك أو ال تكون نفسك» أي أن حيتمل املرء طريقه احلقيقية
يف «أن يكون» أو يتملَّص منها ،يقدِّم هيدغر مصطلح «الوجود» ( )Existenceمبعنىً
خيتلف بوضوحٍ عن مجيع االستخدامات السابقة السكوالستية ،وكذلك
الكريكجاردية ( .)Kierkegaardianوبهذا املعنى املختلف علينا أن نفهم اجلملة
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الرئيسية التالية هليدغر« :ماهية اإلنسان ( )Wesenتكمن يف وجوده» ،أي يف
إمكانيّاته الحتمال طرقٍ خمتلفة لـ «أن يكون» .وقد يظنّ املرء أن هذا الكالم يتضمن
شكالً من أشكال املبالغة؛ ألن أيّة إمكانيةٍ تفرتض مسبقاً بعض التحقُّق على األقلّ
كأساسٍ هلا .يف الواقع ،ستوضِّح التوصيفات الالحقة أن «الوجود» ( )Existenceبهذا
املعنى الضيِّق ال يستنفد «ماهية» ( )Essenceالكائن اإلنساني «الدازاين» ،ولكنه
يتضمَّن خصائص حمقّقة ،مثل :الوقائعية ( ،)Geworfenheitوالسقوط (،)Verfallen
واليت جيب أن يُقال عنها املزيد.
عند التفكري يف تصوُّر هيدغر لـ «الوجود» ( )Existenceجيب على املرء أن ال
يغفل حقيقةً أنه قدَّم بالفعل يف «الكينونة والزمان» معنىً آخر للمصطلح ،هو «دَوْر
اإلنسان يف الكشف عن الكينونة» ،كـ «كائن منفتح على تفتح الكينونة» ،أو
كـ «مقيمٍ يف وسط الكينونة» بطريقةٍ تتيح له االقرتاب من «أن يكون»( .)22تهجئة
هيدغر اجلديدة ملصطلح ( )Ek-Sistenzيف كتاباته الالحقة ،واليت ظهرَتْ ألوّل مرّةٍ
يف «يف ماهية احلقيقة» (1943( )Vom Essen der Truthم) ،هي حماولةٌ منوذجية
إلعادة إحياء املعنى احلريف للكلمة .واألمر األكثر إثارةً للدهشة هو توصيف الكائن
اإلنساني «الدازاين» على أنه «مقيم» ( ،)Ec-Staticأي أنه «يقيم يف انكشاف
()23
الكينونة»؛ وهو سيُطلق اآلن كذلك على اإلنسان نفسه اسم «انكشاف الكينونة»
من غري أن يقدِّم أيّ مبدأ اشتقاقٍ ،فينومينولوجي أو غريه ،يربِّر هذا االنتقال من
التفسري األوّل إىل التفسري الثاني .لكنه انتقا ٌل يعكس التحوُّل من هرمنيوطيقا
الكائن اإلنساني «الدازاين» إىل «فكر» الكينونة.

2ـ الوجود ـ يف ـ ال ـ عامل ــــــ
من احملتمل أن تكون السِّمة البنيوية األكثر أهمّية اليت متّ أخذها يف االعتبار
يف الفينومينولوجيا اهلرمنيوطيقية هي الوجود ـ يف ـ العامل (.)In-der-Welt-sein
فالكائن اإلنساني «الدازاين» ـ كما فهمه هيدغر ـ ال يتحقَّق ،وال ميكن أن يتحقَّق،
إالّ يف إطار عاملٍ شامل ينتمي إليه وجيد نفسه منغرساً فيه .من غري أن يقصد بذلك أن
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املسألة هي جمرّد عالقة جزء وكلّ ،حيث يكون اإلنسان حماطاً بالعامل مثل:
صندوق داخل صندوق .العالقة ها ُهنا أكثر محيميّةً؛ حيث يكون كلّ واحدٍ منهما
هو «ما هو عليه ،يف ارتباطه باآلخر .وإذا كان هذا الوجود ـ يف ـ العامل هو البنية
األساسية للكائن اإلنساني"الدازاين» فإن الوَعْي واملعرفة بشكلٍ خاصّ ليسا سوى
تنويعني على هذه العالقة األساسية الضمنية .ومع ذلك ،يف إطار هذه العالقة الوثيقة،
مييِّز هيدغر ثالثة مكوّنات )1( :العامل؛ ( )2ما هو موجود يف العامل؛ ( )3عالقة
الوجود «يف» ،اليت سيتمّ حتليلها من البداية بشكلٍ منفصل.
حتت عنوان «دنيوية» ( )Weltlichkeitالعامل يبحث هيدغر يف عامل التجربة
اليومية ،باعتبارها ـ على النقيض من عامل العلوم املشتقّ ـ جتد مركزها يف الكائن
اإلنساني «الدازاين» وتتوافق مع بيئتنا الذاتية ( ،)Umweltأي مع وسطٍ مبقدارٍ ما
يتبدّى كوَسَط خربةٍ .وسيظهر هيدغر بشكلٍ مثري لإلعجاب كيف أن األشياء داخل
هذا العامل ال تنعطي بشكلٍ أساس كأشياء طبيعية ،ألنها توجد ببساطةٍ «حتت
أيدينا» ( ،)Vorhandenولكنْ كأشياء أو كأدوات قابلةٍ لالستخدام ( ،)Zeugوتشري
إىل التطبيقات املمكنة يف عاملٍ عمليّ ،وهي وبالتالي «يف متناول اليد» (.)Zuhanden
مثل هذا النوع من األشياء يشري بعضه إىل البعض اآلخر ،وهي مجيعُها تشكِّل أنظمة
مرجعية متبادلة للمعنى .وعلى الرغم من أن هذه التحليالت ليست جديدة متاماً ،إال
أنها ُربَما كانت متثِّل أحد أكثر األجزاء إثارةً لالهتمام وإمثاراً يف الفينومينولوجيا
اهلرمنيوطيقية ،وهي ستؤثِّر بشكلٍ خاصّ يف حماوالت علماء النفس الفينومينولوجيني
كـ «لودفيغ بينسوانغر» ()Ludwig Binswanger؛ لفهم عامل الشخصيات املضطربة
عقلياً ( )Psychopathicيف متاسكها الداخلي .إن الدنيا ودنيوية العامل حيتضنان البنى
القصدية ،اليت ميَّزت الفينومينولوجيا اهلوسرلية املبكّرة ويدعمانها ،لكنْ مع ذلك
جيب أن ال نغفل عن أن اهتمام هيدغر بهذه البنى كان مؤقَّتاً فحَسْب؛ ألنه سيستخدم
الكائن اإلنساني" الدازاين» فقط كنقطة انطالقٍ من أجل حتليل كينونته ،وليس
كوجه ٍة له.

3ـ كينونة غري شخصية («واحد») ــــــ
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هناك مثا ٌل أكثر تأثرياً على الفينومينولوجيا اهلرمنيوطيقية ،اليت تبلورَتْ يف
سياق حتليل احلامل ـ الـ «مَنْ الذي» ( )Whoـ للوجود البشري يف العامل ،يبدأ مبناقشةٍ
مهمّة حول األنا ـ دليل غري موثوق به للتفسري ـ والوجود االجتماعي يف عاملٍ مشرتك .بعد
ذلك ،يف أقلّ من أربع صفحات ،سيقدِّم هيدغر واحدةً من أكثر الدراسات إثارةً
لإلعجاب عن الوجود اليومي الشخصي يف َميْله للهروب من نفسه والسقوط
( ) Verfallenيف وجودٍ زائف؛ ألجل ذلك فهو يقبل توجيه الذات والسيطرة عليها املعلن
عنهما بواسطة ضمريٍ غري شخصيّ «واحد» أو «الناس» («الرجل» األملاني) .وهكذا يهتمّ
«واحد» باستمرارٍ بالبقاء على مسافةٍ مناسبة من األشخاص اآلخرين ،ولكنْ يف نفس
التبَعية تسمح لآلخر بأن يعيِّن شكل وجوده« ،واحد» يرغب أن يظلّ
الوقت يف حالةٍ من َّ
قريباً من االعتيادي .أما إمكانات الوجود األخرى فيتمّ ختفضيها من خالل احرتامنا
املستمرّ ملا يفعله «الناس» .وهكذا يتولّى «واحد» عبء وجودنا الشخصي ،وجيعلنا
نعيش بطريقةٍ تابعة وغري أصيلة بأن يتبدّى الوجود البشري «الدازاين» أوّالً وقبل كلّ
شيء كوجود «واحد» ،وليس كوجوده «هو نفسه» .ومن املؤكَّد أن هناك الكثري من
السوابق هلذا التفسري بني الكتاب الفلسفيني وغري الفلسفيني .و ُربَما ذكَّرنا علماء
االجتماع هنا مبفهوم ج .هـ .ميد ( )G. H. Meadعن «اآلخر املعمَّم ( Generalized
 .) Otherلكن بعيداً عن مشكلة املعنى الدقيق لتصوُّر هيدغر هذا فإن إطاره العامّ
خمتلف متاماً ،وكذلك تقييمه؛ إذ يهتم ميد ( )Meadمبسألة نشوء املصفوفة
االجتماعية اليت تنبثق منها الذات الفردية .أما بالنسبة هليدغر ،فاألمر يتعلَّق بوصف
شكلٍ من أشكال الوجود االجتماعي غري األصيل ،حيث حياول الفرد اهلروب إىل
وجودٍ حمايد غري شخصيّ ،يف حني أن مشكلة الوجود األصيل نادراً ما كانت تشغل
ميد ( .)Meadإن مفهوم ديفيد ريسمان ( )David Riesmanلتوجيه اآلخر سيكون
أكثر مالءم ًة إلنسان هيدغر.
«عارٍ هو (اإلنسان املشخص) امللقى به داخل العامل.)24( »...

4ـ املزاج و«الوقائعية» ــــــ
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قبل هيدغر ،رُبَما كان املزاج (يف األملانية « ،»Srimmungenأي «االتساق»

حرفياً) موضع اهتمام علماء النفس وفينومينولوجيّي املشاعر .ولكنْ ـ على النقيض من
املشاعر «القصدية» أو املرجعية ـ عادةً ما كان ُي ْنظَر إىل احلالة املزاجية على أنها جمرّد
شأن ذاتي ليس له أهمّية معرفية تتجاوز حدوثه املتقلِّب .سيتغيَّر هذا املنظور يف ضوء
هرمنيوطيقا هيدغر .اآلن ،بعد أن متّ العثور على الكائن اإلنساني «الدازاين» منغرساً
يف العامل مع معانٍ متحقّقة فيه ،وبعد أن بات مركز هذا العامل أمراً مؤكَّداً ،تثار
مسألة عالقتهما ،أي عالقة وجود اإلنسان مبثل هذا العامل .سيستخدم هيدغر للتعبري
عن هذه العالقة ما يعادل «الوجود هناك» ( ،)Da-seinلكنْ مكتوبةً هذه املرة على
حنوٍ يُفصل مكوِّنا الكلمة ويوصالن ،يف نيّةٍ واضحة إلحياء معناهما احلريف؛ ليصبح
معنى وجودنا يف هذا العامل أننا جند أنفسنا يف موقفٍ أساسي غري مألوف
( .)Befindlichkeitوما يدَّعيه هيدغر يف السياق هو أننا نستطيع اكتشاف معنى هذا
املوقف األساسي من خالل تفسري بعض احلاالت املزاجية األساسية .لكنْ من الغريب
أن احلاالت املزاجية اليت خيتارها ليست تلك اليت نكون فيها «يف اتساقٍ» ،بل تلك
اليت تظهر لنا غري منسجمة (أو «منحرفة») ،مثل :اخلوف والقلق ،واليت يكون الوجود
كعبء هو ما تكشف عنه يف احلقيقة .لكنْ حتّى املزاج املبتهج عند هيدغر يكشف
عن الوجود كعبء عن طريق حتريرنا منه(( )25لكنْ ملاذا يكون هذا التفسري هو
الصحيح ،وليس باألحرى نقيضه ،ال تتم ّمناقشة هذا أبداً .هناك ،بعد كلّ شيء،
إبرا ٌز لذاك الذي يبدو أنه مؤيّد بواسطة اندفاع شيءٍ ،كاالندفاع احليوي الذي يتجلّى
غيابه يف املزاج االكتئابي).
ويتجلى عبء الوجود البشري على هذا النحو يف احلقيقة املؤثِّرة ،اليت مفادها
أن الكائن اإلنساني «الدازاين» «يف النهاية جيب أن يكون موجوداً ...لكنه أينما
وحيثما فهو ،على أيّ حال ،ميكث يف العتمة» .ويشبه هذا الشعور ما نقرأه يف
السطور املعروفة لعمر اخليام من ترمجة إدوارد فيتزجريالد:
أتيت مثل املاء ،وأذهب مثل الريح
يف هذا العامل ،ال أعلم ملاذا؟
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وال من أين؟ ،مثل املياه تتدفّق ،شئت أو أبيت
من أجل هذا املوقف من الواقعية ،صاغ هيدغر الكلمة املدهشة «القذف»
( ،)Gegefenheitرغم ثقلها ،واليت جيب أن ترتجم بواسطة اسم مفعول سليبّ من الفعل
«قَ َذفَ» ،كاملرمي أو املقذوف أو امللقى به .ومع ذلك ،فإن «القذف» ()Thrownness
بالنسبة هليدغر ليس جمرّد حقيقةٍ قاسية ،إنه ميثِّل جزءاً محيماً من طريقة وجودنا،
على الرغم من أنه عادةً ما يتمّ دفعه إىل اخللفية ،حيث ينكشف لنا التهديد أو الفزع
ٍّ من هذه التفسريات،
يف مزاج اخلوف أو الرهبة .لكنّ هيدغر مل يتساءل ،يف سياق أي
عما إذا كانت احلالة املزاجية دليالً موثوقاً لفهم العامل ،وإىل أيّ مدى؟ حتّى لو
افرتضناها دليالً كافياً لتفسري شعورنا به .وسيكون مثل هذا السؤال ملحّاً؛ نظراً ألن
بعض احلاالت املزاجية تُؤْخَذ على أنها عالماتٌ ،على عكس ما يبدو أنها تشهد عليه.
وبغضّ النظر عن مدى أهمّية هذه التفسريات ،فإن سؤال حدودها سيكون سؤاالً ال
مفرّ منه(.)26

5ـ القلق والعدم ــــــ
بعض العناصر يف فلسفة هيدغر سيحرِّك مزيداً من مواقف االعرتاض ،وحتّى
السخرية .القلق ،كما رآه ،سيكون األكثر كشفاً عن كلّ املواقف األساسية
( .)Grundbefindlichkeitenلكنْ ماذا يكشف؟ من أجل تقييم هذا ،جيب على املرء
أن يأخذ يف االعتبار متييزه القلق عن اخلوف يف أهمّيته اهلرمنيوطيقية.
يُوصَف اخلوف بأنه حال ٌة للكائن البشري «الدازاين» ،خياف فيها من شيءٍ
حد ما ،سيَّما املروع .ويكون رهانها ( )Worumالكائن اإلنساني «الدازاين»
ٍّ
حمدَّدٍ إىل
نفسه .أما وظيفة اخلوف فتتمثَّل يف تعريضنا للتهديد بطريقةٍ جتعلنا قلقني .مثل هذا
التوصيف للخوف حَسْب الوظيفة ،حيث يتمّ التأكيد على اجلوانب االجتاهية واملصدر
ورهان التجربة يف الوقت الذي ال تذكر فيه طبيعته اجلوهرية البتّة ،يشكِّل توضيحاً
جيِّداً لالختالف بني الفينومينولوجيا الوصفية واهلرمنيوطيقية.
يف مقابل ذلك ،يوصف القلق بأنه احلالة اليت تقف وراء هروبنا اليومي بواسطة
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األحاديث (الصغرية) والفضول وااللتباس .لكنْ ما يهدِّدنا هنا وجيعلنا نهرب هو «ال
شيء على وجه اخلصوص» ،شيءٌ هو «ال شيء ،وال يف مكان» يف النهاية .لكنّ
هيدغر سيشخِّص موضوع القلق على أنه العامل على أيّ حالٍ وموقعنا الكامل فيه،
العامل الذي يتبدّى يف طابعه غري املألوف باعتباره اغرتاباً .أما «العدم» الذي يكشف
ككل ،ولوجودنا
ٍّ
عنه قلق الكينونة والزمان فيتبدّى يف التشوش الغريب للعامل هذا
فيه.
لكنّ تفسري القلق والعدم الذي يكشف عنه يتمّ دفعه إىل أبعد من ذلك يف
حماضرة «ما هي امليتافيزيقيا؟» ،اليت أثارت اهتماماً خاصاً .هنا سيخدم «الالشيء»،
باعتباره تثبيطاً مباشراً للكينونة ذاتها ،قلق هيدغر احلقيقي يف انشغاله الواضح
بالعدم .سيفسَّر القلق هنا على أنه إماطةُ اللثام عن «الالشيء» ،وعلى أنه ما حيدِّد
كذلك جتربة هذا الالشيء مع الكائنات يف جمملها ،حيث يبدو أن األشياء تبتعد
عنا وتعيقنا يف نفس الوقت ،بطريقةٍ ميكن مقارنتها بتجربة رهاب اخلالء ،حيث يبدو
أن األجسام األبعد تتفلَّت منا ،أو بنمط الكون املتوسِّع وفقاً آلخر وجهات النظر
الفلكية .هذه هي احلركة الغريبة اليت تصنع عند هيدغر ماهيّة ما يُدْعَى عموماً
«العدم» .ومن ثمّ فإن «العدم» عنده ليس كياناً ،بل هو حَدَثٌ أو سِمَةٌ تتعالق مع العامل
يف مزاجٍ قلق غري مألوف .وللتعبري عن هذا احلَدَث صاغ هيدغر فعالً خاصّاً من االسم
األملاني «العدم» هو ( ،)Nichtenفمن غري العدل إذن اتّهام هيدغر بأنه صانع أقنوم
العدم ،يف الوقت الذي كان ينكر فيه أن يكون أصل املصطلح هو النفي أو عملية
من قبيل :اإلفناء .على خلفية مثل هذه التجربة ستربز الكينونة بشكلٍ أكثر وضوحاً
وتأثرياً ،إنه سؤالٌ آخر حول املدى الذي تكون فيه خاصّية العدم هي الوجه الضروري
لتجربة الكينونة ،كما أشار هيدغر .واملستفزّ أو األكثر إثارة للدهشة هو تصوُّر
هيدغر ملوقف اإلنسان يف عالقته بهذا «العدم»« :اإلنسان متضمّن ()Hineinhaltenheit
يف العدم»؛ أو «ااإلنسان يرادف ( )Platzhalterالعدم» .واألول يعزو للعدم حالة الوسط
احمليط ،وكالهما حيمل فكرة التمييز الفريد لإلنسان ككائنٍ ال يقف يف وسط
الكينونة فحَسْب ،بل جيد نفسه أيضاً معرَّضاً إلمكانية عدم الوجود ،واليت تعين يف
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السياق إمكانية جتاوزه ملا هو يف الواقع حقيقة وجوده.
6ـ القلق ( )Sorgeباعتباره البنية األساسية للكائن اإلنساني «الدازاين» ــــــ
حتى اآلن ،مل تقدِّم هرمنيوطيقا الوجود ـ يف ـ ال ـ عامل بصياغاتها املختلفة بع ُد
احلجّة الكافية اليت يرغب هيدغر من خالهلا أن جيعل الوجود اإلنساني ـ والذي أمساه
كينونة الكائن اإلنساني ـ مفهوماً .إن وظيفة فينومينولوجيا القلق؛ باعتباره املزاج
األساسي للوضع البشري ،هي إظهار هذه البنية .يعتين القلق دائماً باإلمكانيات
الوجودية للدازاين اليت يقبض عليها يف الوقائعية ،ويف حماولة اهلروب داخل اليومية.
وهكذا يظهر الدازاين توجّهاً ثالثياً )1( :أنه يتقدّم على نفسه باجتاه إمكانياته
املستقبلية ()Sich-Vorwegsein؛ ( )2أنه ينخرط بالفعل يف وجوده الواقعي (Schon-
)Sein-in؛ ( )3أنه تائه يف عاملِ وظائفه اليومية (… .)Sein beiوسيستخدم هيدغر
للتعبريعن هذه البنية الثالثية األبعاد الكلمة األملانية «قلق» ( ،)Sorgeواليت ميكن
الكشف عن داللتها على أفضل وجه من خالل لفظ «اهلمّ» ( )Concernـ الذي هو
أكثر مالءمةً من «االهتمام» ( )Careكمقابلٍ مشكوك فيه ـ؛ ألن هيدغر ،من دون
جناحٍ كبري ،كان يريد استبعاد كلّ دالالت القلق« .اهلمّ» ( )Concernإذن هو أصل
كلّ عالقاتنا ،سيَّما عالقاتنا العملية وطموحاتنا يف خضمّ حياتنا اليومية ،رغباتنا
وأمنياتنا .إنه يظهر اإلنسان على أنه يتطلَّع يف املقام األوّل إىل املستقبل ،مرتبطاً
مباضيه الذي جيد نفسه ملقياً فيه ،متوجّهاً إىل العامل الذي هو حاضره.
«يف العالقة اجلَدَلية أو املثالية (وليس البيولوجية) للحياة .مع املوت أعتقد أن
هيدغر رائع»(.)27

7ـ املوت ــــــ
مجيع التحليالت السابقة سيدرجها هيدغر ضمن التحليالت التمهيدية.
وسيكون مثال املوت هو أحد أكثر األمثلة املميِّزة للتفسري الوجودي يف مستواه األعمق
( .)28()Ursprünglichولكنّ حتليل هيدغر لقضيته ،باملقارنة على سبيل املثال بتحليل
حد ما ،فهو مل حياول
ٍّ
شيلر ،الذي نُشر بعد وفاته حول املوت ،قد يبدو هزيالً إىل
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أبداً ،ولو بشكلٍ غري كافٍ وسطحي ،وصف الطريقة اليت تتحقَّق من خالهلا عملية
االحتضار نفسها يف الوَعْي اإلنساني .لكنّ الواقع أن ما كان هيدغر يهتمّ به ليس هو
ظاهرة املوت ذاتها ،بل َدوْره كحَدَثٍ «خيتم» الوجود البشري وينهيه ،ومن ثمّ فهو
يعرِّفه باعتباره أكثر إمكانيات الوجود البشري أصالةً ،اإلمكانية اليت يصبح معها
الوجود نفسه مستحيالً .وبالتالي فالوجود البشري هو أساساً «وجودٌ حنو املوت» يندفع
حنوه ،على األقلّ عن طريق االستباق أو التوقُّع ،من دون أن يعين ذلك حبالٍ أنه هدفه.
الكثري من تفسريات هيدغر ملوقف اإلنسان جتاه املوت باعتباره اإلمكانية
املطلقة اليت تنهي كلّ اإلمكانيات ،وحملاوالته للهروب منه ،مثريٌ لإلعجاب .ومع
ذلك ،قد يتساءل املرء :ملاذا جيب أن تكون مواجهة هذه االحتمال بعزمٍ شديد هو
اإلمكانية الوحيدة األصيلة؟ وهيدغر الذي مل تكن تستحوذ عليه اجلوانب الطبيعية
أو الالهوتية للموت مل يكن يفكِّر ،مع ذلك ،يف أيّة إمكانياتٍ حقيقية بديلةٍ للوجود
البشري ،مثل :إجناز مشروع حياةٍ بروح فاوست غوته ،أو كالالمباالة املهيبة مبوت
رجل سبينوزا احلكيم.
وميكن مالحظة نفس طريقة التفكري هذه يف تأويالت هيدغر للوَعْي والذنب
والعَزْم ( ،)Entschlossenheitوالكلمة األخرية كشفَتْ هليدغر يف معناها احلريف
األملاني عن منطٍ معني من االنفتاح ( .)Erschlossenheitويبدو أن االنشغال الكئيب
بالسقوط احلَتْمي والشعور بالذنب وعدم اجلدوى يتغلغل يف هذا القسم بأكمله من
«الكينونة والزمان» أكثر من أيّ جزءٍ آخر من الكتاب .لكنْ مع ذلك ،سريفض
هيدغر دائماً وضع هذه التفسريات يف إطارٍ الهوتي .ورُبَما تكون هذه احلقيقة بالذات
قد جعلَتْها كلها أكثر جاذبيّةً لعلماء الالهوت ،الذين ميكن أن ينظروا إليها على
أنها توكيداتٌ مستقلّة لتشخيصهم الوَحْياني للوضع البشري.

8ـ الزمانية ــــــ
مع موضوع الزمانية نصل إىل نقطة «األفق» ،حيث يأمل هيدغر أن جييب ليس
فقط عن سؤال معنى الدازاين ،ولكنْ عن سؤال الكينونة نفسها .األجزاء املنشورة
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من «الكينونة والزمان» تقود على األقلّ مسافةً كافية إلظهار كيف أن الزمان متجذِّرٌ
يف الوجود البشري يف منط «الزمانية».
يتمّ تقديم الزمانية بـ «معنى» القلق ( )Sorgeالذي يؤسِّس كينونة الدازاين.
لكنْ ليس من السهل حتديد ما يقصده هيدغر من أن الزمانية «تعين» القلق يف هذا
السياق .وتشري الدالئل إىل أن ما كان يدور يف ذهنه شيءٌ يشبه اإلطار املرجعي أو
«األفق» ملشروعات الوجود البشري .ولكنْ يبدو أن هناك أيضاً داللة على أنه يقصد
املقصد النهائي ( )Woraufhinالذي جيعل مشروعاتنا الثانوية ممكنةً( .)29ومع ذلك،
هناك توازٍ واض ٌح بني الزمانية يف مراحلها الثالث :املستقبل واحلاضر واملاضي،
واجلوانب الثالثة للقلق ،حيث نكون أمام ذواتنا يف مواجهة إمكانات الوجود
املستقبلي منغمسني يف واقعية ماضينا و«متقهقرين يف» اهلروب من حاضرنا.
يف منط الزمانية ،سيعطي هيدغر األولوية للمستقبل ،الذي يفسِّره ،وفقاً ملعنىً
حريف واحد للكلمة األملانية ( ،)Zukunftعلى أنه ما يأتي إلينا .ويقرِّر هنا أن هذا
املستقبل هو أصل حاضرنا وماضينا .مثّة ميز ٌة أخرى تتماشى مع مثل هذا التصوُّر،
وهي أن الزمانية ليست ،متاماً ،وجوداً ،وليس من الصحيح أيضاً القول :إن الزمان
«له» وجودٌ .الزمان على وجه احلقيقة هو «الزمانية» نفسها فحَسْب .الكلمة األملانية
«ينتج» ( ،)Vorigenاليت استخدمها هيدغر يف هذا السياق ،ليست جديدةً متاماً ،وهي
تتبدّى ،يف السياقات العادية ،إما كانعكاس للتوسُّط داخل الوجود ()Siehzeitigen
أو بشكلٍ عابر من خالل إحضار أشياء خمتلفة إىل الوجود يف سياق انقضاء الزمان
وتصرُّمه ،يف الوقت الذي ال ميكن لنا فيه بالتأكيد اعتبار الزمان نفسه حصيلة
تزاوج ( .)30()Zeitigungوبينما مل يقدِّم هيدغر أيّ تعريفٍ للمصطلح نكاد نوقن أن
ط من الوجود خاصّ به متاماً .توصف الزمانية أيضاً بأنها «نشوة»
الزمان عنده له من ٌ
( ،)Ecstaticوال توجد دالئل تشري إىل أن هيدغر أراد أن يُفْهَم هذا املصطلح باملعنى
التقليدي للنشوة الصوفية .باألحرى ،هو فكَّر يف املعنى احلريف املكثَّف للكلمة،
وهو «يقف إىل جانب نفسه ( ،»)Ausser Siehوالذي يستخدم إليصال فكرة أن
الدازاين يف زمانه اخلاصّ يتخطّى نفسه دائماً ويتجاوزها يف املستقبل الذي «يتّجه
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حنوه» ،راجعاً إىل وقائعية ماضيه ملتقياً حباضره .وهكذا يُطلق على املستقبل واملاضي
واحلاضر أيضاً «نشوات» الزمانية( ،)31الزمانية اليت ،على األقلّ يف النمط الذي تكون
فيه العمود الفقري للكائن اإلنساني «الدازاين» ،ال تتكوّن من مراحل غري مرتابطة بل
من مراحل تشكِّل نَسَقاً دينامياً من املراجع يشري فيه أحد األشكال إىل األشكال
األخرى.
بالطبع ما تزال هناك فجو ٌة كبرية بني جمرّد زمانية الدازاين وزمان الكينونة
بشكلٍ عام ،لكنْ من املنطقي أن ما كان يدور يف ذهن هيدغر كان نوعاً من
التوازي بني بنى الزمان يف كال املستويني .لكنْ يف ضوء عدم اكتمال فلسفة الزمان
عنده سيكون من الصعب تقييمها من حيث أصالتها وكفاءتها .ووفقاً لشهادته
اخلاصة ،فقد نشأ تصوُّره للزمان بشكلٍ رئيسٍ من حواره ( )Gesprächمع أرسطو
وأوغسطني وكَ ْنط وهيغل .لكنّه مع ذلك رفض أفكار برغسون بقوّةٍ مدهشة تقريباً.
و ُربَما كانت امليزة األكثر أصالةً ملفهوم هيدغر هي التأكيد على امتياز املستقبل.
ومن املؤكَّد أنه ميكن ربط بعض أفكاره هذه بهوايتيد وجون ديوي وج .هـ .ميد،
دون بذل الكثري من اجلهد .لكنّ تفسريه سيختلف اختالفا كبرياً عن
الفينومينولوجيا الوصفية لوَعْينا الباطن بالزمان ،كما وردَتْ يف حماضرات هوسرل
يف غوتنغن عام 1905م ،واليت قام هيدغر بنفسه بتحريرها ونشرها بعد عامٍ واحد من
ظهور «الكينونة والزمان».
إىل أيّ مدىً ميكن قبول الزمانية كمعنى للوجود البشري بأيّة داللةٍ عادية
لكلمة «معنى»؟ من الصعب القول بأن انقضاء الزمانية والزمان يشكِّل معنى الدازاين.
يف أحسن األحوال قد يفهمه املرء على أنه الرَّحِم أو ال َوسَط لوجودنا .ومن الصعب
التخلُّص من االنطباع القائل بأن هيدغر يف هذه األقسام كان مشغوالً جدّاً باملشكلة
األنطولوجية األكثر عموميةً لدرجة أنه مل َيعُدْ يهتمّ بتفسريٍ واضح للحياة اإلنسانية،
بل باألحرى مبا هي الوظيفة اليت متتلكها الزمانية كدليلٍ على بنية الكينونة بأيّ
حالٍ.

9ـ التارخيانية ــــــ
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قبل هيدغر ،كان الفينومينولوجيون يعلِّقون أهمّية حمدودة وثانوية على
مشكلة التاريخ ،حتى أن هوسرل شنّ هجوماً قوياً على التارخيانية كواحدةٍ من
األشكال العديدة للنسبية املعاصرة ،من غري أن يعين هذا أنه كان يرغب يف جتاهل
التاريخ متاماً .وهكذا فإن «الربنامج» الفينومينولوجي لعام 1913م قد عرب عن فكرة
أن الفينومينولوجيا ستكون يف وضعٍ ميكِّنها من االستفادة من رؤى الفلسفات
السابقة بشكلٍ تامّ أكثر من أيّ وقتٍ مضى .ولقد حاول هوسرل نفسه ،بطريقته
االنتقائية ،بشكلٍ متزايد أن يربط مشروعه بتاريخ الفكر السابق ،وأن يربِّره يف ضوء
ذلك.
لكنّ موقف هيدغر جتاه التاريخ كان ،منذ البداية ،ذا طبيعةٍ خمتلفةٍ متاماً،
حيث كانت الدراسات التارخيية إحدى أوىل اهتماماته الرئيسية .وهو بصفته الهوتياً
كاثوليكياً قد استغرق ليس فقط يف التوماوية ،ولكنْ أيضاً يف مصادرها عند
أرسطو وأوغسطني ويف التقليد الصويف ملايسرت إيكهارت .ويف اجلوّ الفلسفي احمليط
بهينريش ريكرت كان هيدغر قد طوَّر اهتماماً شديداً بالفكر املثالي األملاني ،من
كنط إىل هيغل ،وخاصّة عند نيتشه ،لكنّه كان أيضاً مهتمّاً بشدّةٍ مبشاكل
التاريخ يف حدّ ذاته وبالتأريخ ونظريّته على غرار فيلهلم دليت .يف وقتٍ الحق ،وخاصّة
خالل سنوات ماربورغ ،سيمتدّ اهتمامه إىل اخللف ،إىل أفالطون وإىل بدايات الفكر
اليوناني القـبـ ـ سقراطي (وهو مصطل ٌح مل يعجب هيدغر) .جمالٌ واحد مل ينَلْ منه أيّ
اهتما ٍم يُذْكَر هو الفلسفة األجنلو أمريكية.
يف وقتٍ مبكّر ،يف حماضرته االفتتاحية عام 1915م ،تناول هيدغر مشكلة
الزمان التارخيي الذي يتميَّز عن زمن العلوم الفيزيائية .وهي مشكلةٌ ستجد اآلن
مكانها املناسب يف التحليل الوجودي للدازاين .وستكشف التطوُّرات الالحقة عن أنه
خصّص للتاريخ مكاناً رئيساً ،ليس فقط يف بنية الكائنات ،ولكنْ أيضاً يف بنية
حظْنا من قبلُ أن أقوى اعرتاضٍ على هوسرل كان افتقاره إىل
الكينونة نفسها .ولقد ال َ
اإلحساس بالتاريخ.
ومع ذلك ،سيكون من املضلّل أن نرى يف اهتمام هيدغر بالتاريخ جمرّد تركيزٍ
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متزايد على الدراسات التارخيية يف الفينومينولوجيا .تنطوي ترمجة مفردات هيدغر
ذاتها ،يف الواقع ،على مشكلةٍ تتمثَّل يف صعوبة العثور على الفهم الصحيح الهتمامه
احلقيقي .يف األملانية مثّة مصطلحان على األقلّ للتاريخ ،هما)Geschichte( :؛
ٍّ ما وعفا عليه الزمن فقد احتفظ
و( .)Historieونظراً ألن املصطلح األخري قدي ٌم إىل حد
به هيدغر للداللة على جمرّد الدراسة األركيولوجية للماضي ،واليت مل تكن تثري
اهتمامه بشكلٍ خاص .أما املصطلح األوّل ( )Geschichteفقد فهمه ،مع ذلك ،مبعنىً
ال خيتلف ،يف العادة ،جوهرياً عن املعنى احلريف املشتقّ من الكلمة األملانية
( ،)Geschehenمبعنى «يتحقَّق أو حيدث» .ومن ثمّ فهي تستخدم للتعبري عن احلدوث
الفعلي للوقائع التارخيية ،أوعن التاريخ يف طور تشكُّله .وقد تكون «تارخيانية»
ماكواري روبنسون ( )Macquarrie-Robinsonأفضل ما يعادهلا يف اللغة اإلجنليزية.
ومع ذلك ،فإن الشيء املهمّ هو فهم الظاهرة املعيّنة على هذا النحو كما
تصوَّرها هيدغر .تتكوّن تارخيية الدازاين يف املقام األوّل من مصري الفرد ()Schicksal
املؤسّس على تصميمه اخلاصّ ( )Entschlossenheilداخل إطار موروثٍ من اإلمكانيات
املختارة ،والذي هو نَمَطُ وجودٍ يتحقَّق فيه العجز واحلرِّية كالهما .وإذا كان أساس
التارخيية هو زمانية الدازاين ،كما بني سابقاً ،فإن مركز ثقل التاريخ يكمن يف
املستقبل ،كما هو احلال يف الزمان ،سواء بسواء ،جلهة أن الدازاين يتجه حنو
املستقبل ،أي يف النهاية ،حنو املوت مبا هو اإلمكانية احلقيقية الوحيدة لإلنسان .ومن
«حطام السفينة» األخري هذا يتمّ إعادته إىل وقائعيته ،اليت متنحه ماضياً
( .)Geworfenheitوهو من خالل امتالكه اإلمكانية الكامنة «النقذافه» ميكن أن
يصبح آنياً يف زمانه( .)32ما مينحنا إياه العزم هو اسرتداد املاضي على شكل تقليدٍ،
والذي يعين يف داللته احلرفية التطلُّب أو االستحواذ ( .)Wiederholungعند ذكر هذه
اجلوانب جيب على املرء أن يعرتف بأن حماولة نقل صورةٍ موجزة عن تأويالت هيدغر
للتارخيية ،بشكلٍ خاصّ ،حمفوفةٌ باملخاطر ،ليس فقط بسبب الصياغات غري
املعتادة ،ولكنْ أيضاً بسبب موقعها يف نهاية اجلزء املنشور من «الكينونة والزمان»،
وبالتالي فهي تفرتض استيعاب ُأسُس التفسريات السابقة ،ومن ثمّ لن يكون من
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املنطقي حماولة إجراء تقييمٍ ،مهما كان مؤقَّتاً ،للمزايا الفينومينولوجية هلذه
التحليالت .وحتّى بدون ذلك من املمكن االعرتاف بأصالة مقاربة هيدغر حول قضية
مكانة التاريخ يف الوجود البشري .إنها تبتعد بنفس القدر عن العبادة العمياء للتاريخ
باعتباره عبودية للماضي ،وعن التمرد عديم اجلدوى ضدّه .وعلى الرغم من أنها ترتك
الكثري من االلتباس والغموض ،إالّ أنها تشري إىل الطريق حنو الدراسات
الفينومينولوجية املكثَّفة للوَعْي التارخيي ومكانة التاريخ يف الوجود البشري.

ج ـ «فكرة الفينومينولوجيا» يف حماضرات عام 1927م ــــــ
للوهلة األوىل ،يبدو أن حماضرات هيدغر يف ماربورغ حول «املشكالت
األساسية للفينومينولوجيا» (،)Die Fundamental Probleme der Phänomenlogie
باستثناء حماضرة ثانوية بعنوان« :الفينومينولوجيا والالهوت» ،ألقاها يف العام نفسه
(ونُشرت عام 1970م) ،وضعَتْ عالمة مائية عالية على التزامه بالفينومينولوجيا.
وسيكون الكتاب هذا هو النصّ الوحيد املرخَّص له الذي حيمل مصطلح
«فينومينولوجيا» يف عنوانه .لكنّ األهمّ من ذلك ،على األقلّ وفقاً للخطة األصلية
للمحاضرات ،أنه كان سيحتوي يف اجلزء اخلتامي منه على املناقشة األكثر تفصيالً
لـ «فكرتها» ،لكنّ هذا اجلزء مل ُينْجَز أبداً .ما يوجد هو فقط ثالثة أرباع اجلزء
الثاني املخصَّص للبنى األساسية وأمناط الكينونة .وكلّ ما لدينا فيه حول فكرة
الفينومينولوجيا هو املناقشة األوّلية يف املقدّمة وبعض الصفحات األوىل من خامتة
النصّ املكتمل(.)33
ولقد نبَّهنا هيدغر منذ البداية إىل أن النصّ يتعامل مع مشاكل الفينومينولوجيا
فحَسْب ،أي مع ما هي الفينومينولوجيا ،وليس مع الفينومينولوجيا نفسها كفلسفة،
وسيعلن أن الفينومينولوجيا ليست نَسَقاً فلسفياً ( )Wissenschaftعلى قدم املساواة مع
فروع الفلسفة األخرى ،وال هي نَسَ ٌق إرشادي أوّلي إليها ،بل هي ببساطةٍ «عنوان على
منهج الفلسفة العلمية ( ،»)überhauptومن ثمّ فإن «توضيح فكرة الفينومينولوجيا
سيكون مرادفاً لعرض مفهوم الفلسفة العلمية» .من هنا سيبدأ هيدغر مقدّمته
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مبناقشة لفظ «علمية» ،أي الفلسفة النظرية ،يف مقابل الفلسفة العملية يف الرؤية
الكونية ( ،)Weltanschauungاليت تشكِّل الكينونة موضوعها احلقيقيّ والوحيد.
وهو سيطلق على هذا العلم الذي ينشغل بالكينونة اسم «األنطولوجيا» ،وسيطلق على
منهجها اسم الفينومينولوجيا ،وبالتالي لن تكون الفينومينولوجا إذن سوى منهجٍ.
والفكرة هذه يف احلقيقة ليس شيئاً جديداً إذا ما قورنت بالتصوُّر األوّلي
للفينومينولوجيا كما متّ تطويره يف «الكينونة والزمان» .لكنّ اجلديد فيه هو ما
يتوافق يف الواقع مع مفهوم هوسرل للفلسفة باعتبارها علماً صارماً ،وهو تأكيد
هيدغر على الطابع «العلمي» لفلسفته ،بَ َد ًال من كونها جمرد رؤية كونية للعامل(.)34
ولكنْ هناك أيضاً جوانب جديدة تبدو خمتلفة يف تصوُّر هيدغر اجلديد للمنهج
الفينومينولوجي مقارنةً بذاك اخلاص بـ «الكينونة والزمان»؛ ألنه سيذكر له بالفعل
يف املقدّمة ثالثة عناصر أساسية ( ،)Grundstackeكان اثنان منها (االختزال؛ والبناء)
جديدين متاماً .أما الثالث (التقويض) فقد ظهر يف «الكينونة والزمان» ،وكان األوّل
يف الرتتيب.
ُربَما كانت املفاجأة األكرب هي أن هيدغر ،بعد كلّ تردُّده السابق يف قبول
اختزال هوسرل الفينومينولوجي ،يبدو اآلن أنه مينحه املركز األوّل( .)35لكن ما
خيفِّف الوقع هو أن اختزاله سيختلف يف األساس عن اختزال هوسرل ،جلهة كونه
ببساطةٍ طريقةً لتوجيه النظر االستقصائي من الكائنات اليت متّ تصورها بسذاجةٍ إىل
كينونتها نفسها .وهو يضيف بعد ذلك مباشرةً« :بهذه الطريقة نقرتب لغوياً ،ال من
حيث املضمون ( ،)Sacheمن مصطلحٍ مركزيّ يف فينومينولوجيا هوسرل .بالنسبة
هلوسرل ،االختزال الفينومينولوجي ،الذي طوَّره بشكلٍ صريح ألوّل مرة يف «أفكار»
(1913م)« ،هو» طريقةٌ إلرجاع النظرة الفينومينولوجية من املوقف الطبيعي لإلنسان
يف حياته املباشرة ( )Straightforwardيف عامل األشياء واألشخاص إىل احلياة
الرتنسندنتالية للوَعْي وجتاربه النوامية ـ النوسيسية ( ،)Noetic-Noematicحيث تؤسِّس
املوضوعات نفسها كمعيشات وَعْي .بالنسبة لنا ،فإن االختزال الفينومينولوجي يعين
اإلرجاع الذي يقود النظرة الفينومينولوجية من االستيالء على ما هو ،مهما كان
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وصفه ،إىل فهم كينونة ما هو ...ومثل أيّ منهجٍ علميّ آخر ،حتّى املنهج
الفينومينولوجي ،فهو ينمو ويتغيَّر استناداً إىل تقدُّمه حنو األشياء احملقّقة بواسطته.
الطريقة العلمية ليست أبداً تقنيّةً؛ إذ مبجرّد أن تصبح كذلك فإنها تنحرف عن
ماهيّتها الصحيحة»( .)36ال ميكن أن يكون هيدغر أكثر وضوحاً من ذلك بشأن عدم
اهتمامه بتصوُّر هوسرل األساس لالختزال.
العنصر الثاني من منهج هيدغر اجلديد «البناء الفينومينولوجي» سيكون
ابتكاراً كامالً ،متجاهالً هنا التكرار العرضي للعبارة يف تفسري يوجني فينك
الالحق لنسق هوسرل الرتنسندتتالي يف« :دراسات كَ ْنطية» عام 1933م .بناء هيدغر
الفينومينولوجي هذا سيكون يف الواقع جمرّد نسخةٍ ممّا كان يعنيه باالختزال ،أعين
ف إجيابي أو مبا هو إحضارٌ للكائن نفسه ( Sich
كابتعادٍ عن الكائنات مبا هو انعطا ٌ
 )Hinbringenأمام الكينونة ،أوبشكلٍ أكثر حتديداً كإحضار للكينونة بواسطة
نوع عرضٍ يقوم على ما يسمِّيه «اإلسقاط أو العرض احلرّ» ( .)Freier Entwurfوال يلقي
القسم التمهيدي ،مع ذلك ،مزيداً من الضوء على معنى عملية البناء هذه .وقد يوحي
ذلك بأنها ترتبط بالتفسري اهلريمينوطيقي لـ «الكينونة والزمان» ،وخاصّة أن مصطلح
«هرمنيوطيقي» مل َيعُدْ يظهر صراح ًة يف احملاضرات.
يف املرتبة الثالثة سيضع هيدغر عنصر «التقويض الفينومينولوجي» الذي كان
احتلّ املركز األوّل يف «الكينونة والزمان» ،حمتفظ ًا بالتحليالت «التقويضة» الرئيسة
للجزء الثاني غري املنشور من الكتاب ،لكنه سريكِّز اآلن بشكلٍ كبري على نقل
النقد ( )Abbauإىل مركز التقليد الفلسفي؛ بهدف الوصول إىل منابعه« .فقط من
خالل أنطولوجيا التقويض ميكن أن نتحقَّق فينومينولوجياً من صحّة مفاهيمها»(.)37
وإذا كانت مقدّمة هيدغر قد حدّدت بذلك ثالوثاً من اخلطوات جديداً للبحث
الفينومينولوجي ،فقد يُتساءل :إىل أيّ مدىً أمكنه إثبات أهمِّيتها الفعلية يف
احملاضرات؟ ما أستطيع قوله هو أن هيدغر مل يَعُدْ أبداً إىل هذه املصطلحات ،مع أن
من الواضح أن خطّته كانت تتمثَّل يف استئنافها وربطها بالقسم الثالث قبل األخري
«املنهج العلمي لألنطولوجيا وفكرة الفينومينولوجيا» من اجلزء غري املنشور من
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«الكينونة والزمان» .ما نراه اآلن هو أن اجلزء األوّل حيتوي على «مناقشات
فينومينولوجية نقدية لبعض األطروحات التقليدية عن الكينونة» ،يقسِّمها هيدغر إىل
أقسام فرعية ،حتت عناوين مثل« :حتليالت فينومينولوجية ألطروحة كَ ْنط»(،)38
«توضيح فينومينولوجي» لألطروحة القروسطية حول الكينونة باعتبارها عودة إىل
أرسطو(« ،)39نقد فينومينولوجي» للحلّ الكَ ْنطي ملسألة الطرق األساسية للكينونة(،)40
وإشارات إىل «العرض الفينومينولوجي ( »)Vorweisلبعض البنى األساسية لإلسناد(.)41
وبغضّ النظر عن هذه العبارات التقنية اجلديدة ،فقد تكون هذه التحليالت مرتبطةً
مبنهجه اجلديد ،وقد ال تكون كذلك ،خاصّةً بالنسبة ألولئك الذين مل يقرّوا
بالتحديد على أنها «فينومينولوجية» .لكنْ من الواضح أن بعض األقسام النقدية
لألطروحات األنطولوجية التقليدية «تقويضية» ،يف حني أن وجود «االختزال» و«البناء»
أقلّ وضوحاً مبعناهما الفينومينولوجي .باختصارٍ ،العناصر اجلديدة للمنهج
االفينومينولوجي عند هيدغر ضمنيّ ٌة يف أحسن األحوال ،وتفسريها الصريح هنا
سيكون حمفوفاً باملخاطر يف غياب اجلزء األخري من العمل حول «فكرة
الفينومينولوجيا».
وإذا كانت احملاضرات معنيّةً يف املقام األول باملعاجلة الفينومينولوجية
للمشكالت األساسية «بصيغة اجلمع» ،فمن املوحي أن هيدغر ،من خالل العنوان
ذاته ،حيصرها يف أربعة .ويبقى السؤال األساس بالطبع هو حول معنى الكينونة على
أيّ حالٍ .أما تقسيماته االرئيسية فهي )1( :مشكلة االختالف األنطولوجي بني
الكينونة والكائنات؛ ( )2مشكلة التعبري األساس عن الكينونة بني املاهية والوجود؛
( )3مشكلة التحوُّالت املمكنة للكينونة داخل أمناطها؛ ( )4والسمة احلقيقة يف
الكينونة .ويبدو أن املشاكل األربع يتمّ تناوهلا «تقويضي ًا» يف «املناقشات
الفينومينولوجية النقدية» ألربع أطروحات تقليدية يف اجلزء األوّل .لكنّ اجلزء الثاني،
بعنوان« :السؤال األنطولوجي األساسي ملعنى الكينونة ،البنى األساسية وأمناط
الكينونة» ،حيتوي فقط على الفصل اخلاصّ بـ «مشكلة االختالف األنطولوجي»،
وهو بالكاد يكفي الستقراء الفصول املفقودة .ما هو واضحٌ هو أن حتليل الزمان
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والزمانية استناداً إىل أرسطو وكَ ْنط هو نقطة انطال ٍق مهمّة ألقسام «البناء» هذه.
وال توجد حماولةٌ صرحية لتحديد سبب حصر املشاكل األساسية
للفينومينولوجيا يف أربعة ،لكن مثل هذا التضييق الواضح للفينومينولوجيا ،الذي
يستبعد كلّ األعمال السابقة واملستقبلية للفينومينولوجيا ،اليت تتجاوز ما أمساه
هيدغر أنطولوجيا ،ال ميكن إالّ أن يبدو باعتباره دوغماطية ،ما مل يكن اجلزء
الثالث املفقود قد حاول تربير ذلك صراحةً .لكنْ ُربَما يكون األمر األكثر إثارةً
لالنتباه هو أن «املشاكل األساسية» ( )Grundproblemenهليدغر طوَّرَتْ تصوُّره
للفينومينولوجيا يف اعتمادٍ كامل على احلركة الفينومينولوجية السابقة ،وخاصّة
عند هوسرل .مع أنه ،يف األماكن القليلة اليت ذكَرَه فيها ،خصَّص له دَوْراً ثانوياً
فقط مقارنةً برتكيزه الكبري على الشخصيات األنطولوجية الكالسيكية .وهو مل
يرفض فقط مفهوم هوسرل لالختزال ،بل كان يتجنَّب أن يكون له أيّة عالقةٍ
بفينومينولوجيا هوسرل الرتنسندنتالية .وعلى الرغم من أنه أطلق ،يف الواقع ،على
األنطولوجيا اخلاصّة به صفة ترنسندنتالي فقد فهم هذا املصطلح ،باإلضافة إىل
مصطلح «ترنسندنتال» ،على أنهما يشريان إىل جتاوز الكائنات باجتاه الكينونة ،ال
جتاوز الوَعْي باجتاه موضوعاته .ورُبَما يتبدّى إهمال هوسرل األكثر إثارةً للدهشة يف
سياق مناقشات الزمان والزمانية ،حيث استعرض هيدغر آراء برغسون بشكلٍ نقدي
من دون أيّة إشارةٍ إىل فينومينولوجيا هوسرل حول «الوَعْي الباطن بالزمان» ،واليت
حرَّرها بنفسه بعد عامٍ من ظهور حولية هوسرل للفينومينولوجيا.
ما هي إذن أهمّية هذه احملاضرات بالنسبة لتصوُّر هيدغر للفينومينولوجيا؟ من
الواضح ،وفقاً لعناوينها واألجزاء اليت متّ تطويرها ،أن هذا كان جهد هيدغر األمسى
لتطوير «إمكانية» الفينومينولوجيا اخلاصّة به كمشروعٍ «علمي» ،ال يُظهر مشاكله
األساسية فحَسْب ،بل الطريقة اليت ميكن مقاربتها منهجياً من خالهلا .لو أنهى
هيدغر هذه املخطوطة يف كتابٍ ،كما خطط له بوضوحٍ ،وأطلقها للنشر يف ذلك
الوقت ،لكانت هذه صياغةٌ أكثر وضوحاً لتصوُّره الفينومينولوجي من الصيغة األوّلية
فقط يف «الكينونة والزمان».
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ملاذا ترك هيدغر هذا النصّ اجلديد مرّةً أخرى غري مكتملٍ ،حتّى لو نفد وقت
احملاضرات الفعلية خالل الفصل الدراسي ،وأصدره للنشر فقط خالل سنواته األخرية؟
ميكن أن يكون أحد التفسريات هو الفقرة األخرية املذهلة من النصّ اليت ذكرَتْ
فيها الفينومينولوجيا ،بدءاً ممّا يأتي« :ال يوجد شيء امسه الفينومينولوجيا ( die
 ،)Phanomenologieوحتى لو كان مثّة فلن يصبح أبداً شيئاً مثل تقنية فلسفية»(.)42
ويبدو أن هذه الصيغة تنكر حتّى تأكيد هيدغر املبكّر على الفينومينولوجيا
كإمكانية ،وليس كحقيقة .وميكن أن يعين هذا أنه قرَّر أن ال جدوى من
االستمرار يف مشروعه األصلي لصياغة تصوُّر نهائي للفينومينولوجيا؛ ألن «الشيء
اجلديد الوحيد يف العلم والفلسفة هو التساؤل احلقيقي ( )Echtes Fragenوالكفاح
الناجع ( )Dienende Kampfمع األشياء».
ما يبدو واضحاً متاماً هو أن مشكلة املنهج بالنسبة هليدغر أصبحَتْ أقلّ أهمّية
من املشكالت اجلوهرية ،اليت سرعان ما وجدها غري قابلةٍ للحلّ من خالل املقاربة
الفينومينولوجية لـ «الكينونة والزمان» وحده ،واليت كانت ما تزال تهيمن على
املشكالت األساسية .هذا يعين أيضاً أن الفينومينولوجيا فقدَتْ ادّعاءها بأنها الطريقة
احلَصْرية لألنطولوجيا باعتبارها «علم» الكينونة.

د ـ الفينومينولوجيا يف فلسفة هيدغر املتأخِّرة ــــــ
اختفاء مصطلح الفينومينولوجيا عملياً من كتابات هيدغر بعد «الكينونة
والزمان» حقيقةٌ سبق ذكرها .وما هو األكثر أهمّيةً اآلنُ ،ربَما ،هو أنه حتّى عبارة
«الفينومينولوجيا اهلرمنيوطيقة» مل تَعُدْ موجودةً .هل هذا يعين أن املنهج
الفينومينولوجي وتعديله اهلرمنيوطيقي قد اختفيا؟ ميكن معرفة أن هذا ليس هو واقع
احلال متاماً من الفقرة الواردة يف «رسالة حول اإلنسانية» ،يف الصفحة  ،342واليت
أعادَتْ التأكيد على «املساعدة األساسية» للرؤية الفينومينولوجية مع رفض «التطلُّع
غري املناسب للعلم والبحث» .لذلك فإن السؤال احلقيقي الذي ينبثق هنا هو :إىل أيّ
مدىً وبأيّ معنىً ميكن القول بأن الفينومينولوجيا هي مك ّونٌ مركزيّ يف بنية
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تفكري هيدغر .تعتمد اإلجابة عن هذا السؤال بشكلٍ أساس على الفهم املناسب
ملقاربته اجلديدة للكينونة ،واليت تستخدم اآلن الكلمة األملانية البسيطة «التفكري»
( .) Denkenباإلضافة إىل ذلك ،جيب أن نأخذ يف االعتبار موقف هيدغر اجلديد جتاه
املنهج بشكلٍ عام ،كما متّ التعبري عنه يف تصوُّرات حول «طرق التفكري»
(.)Denkwege
ماذا عنى هيدغر يف كتاباته الالحقة بـ «التفكري»؟ بالتأكيد هو ال يقصد منه
أسلوب التفكري اجملرّد كما يدرسه املنطق باملعنى التقين ،والذي رفضه هيدغر
باعتباره تقنيّةً جتريدية .وهو ال يعين كذلك التفكري على طريقة كَ ْنط وهوسرل ،أي
على أنه نقيض البداهة أو احلَدْس وأنه ينشغل باملفاهيم .املهمّة الرئيسة يف توضيح
احلالة الفينومينولوجية للـ «تفكري» ( )Denkenعند هيدغر هي حتديد مكانٍ ما ،يف
التقليد الفينومينولوجي ،كان ُيطْلَق عليه احلَدْس ( )Anschauungيف بنية هذا
«التفكري» ( )Denkenاخلاصّ به.
«التفكري» ( )Denkenهذا ،بعد تقدميه باعتباره التعالق الرئيس بني الكينونة
ٍّ ما ،أصبح أخرياً موضوعاً لدَوْرة حماضرة هيدغر
واحلقيقة بطريقةٍ عرضية إىل حد
عامي  1951و1952م ،واليت نُشرت يف عام 1954م .وتعتمد الطريقة اليت حاول بها
هيدغر توضيح بنية الـ «تفكري» هنا يف جانبٍ منها على أصل الكلمة ويف جانبٍ آخر
على ترمجة شذرات من بارمينيدس.
أدّى املنهج االشتقاقي إىل تفسري التفكري على أنه (( )Gedancكلمة أملانية من
العصور الوسطى تعين الفكر) ،أو (( )Andachtحرفياً «عبادة» التفكُّر) أو ()Dank
(أي الشكر) .أما ( )Gedancفهي تعين عند هيدغر «ذكرى جممعة جيتمع فيها
الكلّ» ،وهي تتقارب أيضاً مع داللة ) (Gemütأو القلب يف منوذج منطق القلب
لباسكال .وسيعترب هيدغر يف الواقع أن التفكري املنطقي العقالني نسخة ضيقة من
( ،)Gedancاليت تتضمّن معنى التذكُّر ( )Gedachtnisمبا هو اإلمساك مبا يتمّ مجعه،
واليت تتضمن أيضاً معنى حمبّة ( )Zuneigungالقلب جتاه ما هو حاضرٌ من خالل
التفكري ،مبعنى تقديم الشكر أو اإلنصات إىل تقديس األشياء اليت ندين بها .كلّ
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هذه التلميحات ،املبنيّة على تفسرياتٍ مكثَّفة ملعاني اجلذور ،تضيف إىل مفهوم
التفكري كونه انكباباً أو تفكّراً مبجّالً بواسطة كياننا كلّه جتاه ما يصنع حمتوى
ف ملثل هذا املفهوم.
تفكرينا .وقد تكون «اليقظة» هي أقرب مراد ٍ
سيستخدم هيدغر من شذرات بارمنيدس مقطعاً يرتجم عادةً على النحو التالي:
«من الضروري أن نقول وأن نفكِّر بأن الكينونة تكوّن»( .)43بدون متابعة مناقشة
هيدغر على طول الطريق ،سأركِّز على تفسرياته للمصطلحني اليونانيني)Legein( :
«قول»؛ و(« )Noeinتفكري» .يُفْهَم «قول» ( )Legeinيف املقام األوّل على أنه جعل شيءٍ ما
ميتد (أو يظهر) أمامنا ()Vorliegen Lassen؛ أما «تفكري» ( )Noeinفال يقصد منه
عملية تقبُّل خالص ،بل عملية استيفاء نشطة ملا هو أمامنا :حنن نأخذ شيئاً ما يف
عنايتنا أو احتفاظنا ( ،)in die Achtونرتكه ،مع ذلك ،كما هو بالضبط( .)44واملعنيان
هذان جزءان للتفكري ال ينفصالن عنه؛ إذ يوصف أخذ شيءٍ ما يف عنايتنا بأنه جعل ما
ميتدّ أمامنا يتوجّه حنونا دون أن يستبطن معنى الوصول إليه ( )45( )Zugreifenأو
االنقضاض عليه .األهمّ من ذلك أن التفكري مل يَعُدْ مسألة استخدام مفاهيم
( ،)Begriffeإذ حيث يفكِّر «التفكري» وفقاً لألشياء فإنه يفكِّر بدون مفاهيم؛ وفقاً
هليدغر ،وهذا صحيحٌ حتّى يف التفكري باملعنى األرسطي.
ما الذي ميكن استنباطه من هذه التوصيفات ،اليت ال تزيد أبداً عن كونها
وصفاً رتيباً ملا جيري بشكلٍ حمدَّد يف حالةٍ معيَّنة من التفكري؟ من الواضح أن هذا
التفكري ليس سوى إجراءٍ منهجي ميكن من خالله تعيني قواعد حمدَّدة .واملسألة يف
جوهرها هي مسألة مفكِّر بشريّ يفكِّر بكلِّيته ،بقلبه وبعقله ،إذا كان هذا
التمييز مباحاً ،دون أن يكون تقبُّلياً متاماً وال نابعاً من الذات متاماً ،وخيضع على أيّ
حالٍ لتوجيه اآلمر يف ما يتّصل مبوضوع الفكر ،أي الكينونة ،الذي حيدِّد حمتواه.
هل من املمكن حتديد مثل هذا التفكري غري املفاهيمي بواسطة احلَدْس
باملعنى الفينومينولوجي القديم؟ ال يوجد شي ٌء يؤيِّد أو يعارض مثل هذا التفسري ميكن
العثور عليه يف كتابات هيدغر .لكنْه ،ردّاً على سؤالٍ شخصيّ ،أملح إىل أنه جتنب
مصطلحي حَدْس ( )Anschauungوبداهة ( )Intuitionبشكلٍ رئيس؛ بسبب
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استعماالتهما السابقة ،ومعهما ميكن إدراج مصطلح هوسرل (« )Wesensschauحَدْس
املاهيات» ،الذي مل يستخدمه هيدغر أبداً .وما ينبغي االلتفات إليه هنا هو أن عمليات
التفكري على النحو املبني أعاله ال تكاد تكون تلك اليت نعرفها بالفعل .هي ،يف
أفضل األحوال ،شيءٌ يسبق هذه العمليات أو يتبعها .ويبدو أن التفسري االشتقاقي
للتفكري مبعنى «اليقظة» والتفسري القائم على نصّ بارمنيدس ،والذي مبوجبه جيعل
التفكري موضوعه أمامنا ،يشري إىل مرحلة االستعداد لإلدراك الفعلي .وتصف مجلة
«حتت توجيه آمرٍ» بعده مباشرةً املرحلة اليت تليها .وعلى الرغم من أن تفسري هيدغر
هذا للتفكري ال يذكر مرحلة اإلدراك صراحةً ،فإنه بالتأكيد ال يستبعدها .لكنْ
هل هذا أساسٌ كافٍ لتأكيد أن التفكري متطابقٌ مع احلَدْس الفينومينولوجي؟
حتتوي كتابات هيدغر الالحقة على القليل من اإلشارات إىل املنهج باملعنى
التقليدي .لكنّه سيشري يف كثريٍ من األحيان إىل «طرق التفكري» ( )Denkwegeاليت
هي يف الواقع ترمجةٌ للكلمة اليونانية ) )Methodos, μέθοδοςواليت تعين على وجه
الدقّة «متابعة الطريق» .توجد طرق التفكري هذه بشكلٍ خاصّ يف شكلني ،واحد
منهما حيمل التسمية األملانية« :طرق احلطب» ( ،)Holzwegeأي ممرات الغابات أو
طر قها اليت ختدم بشكلٍ رئيس احملتطبني ،واليت ليست بالنسبة إىل أيّ شخصٍ آخر
سوى أزقّة معتمة؛ حيث تعين عبارة ( )auf Dem Holzweg Seinيف االستعمال الدارج:
«أن تكون على املسار اخلطأ» .ولقد استخدم هيدغر هذه الكلمة كعنوان لستّ
مقاالتٍ طويلة ال توجد بينها روابط مشرتكة على ما يبدو .ويف مقدّمته الصوفية هلا
يلمِّح إىل أن رجال الغابة واحلراس ( Waldhüterالذي يذكرنا بـ «حراس الكينونة»)
«يعرفون» هذه املسارات .وامللفت يف السياق أن هيدغر سيستعمل ( ،)Feldwegاليت
تعين مساراً ريفيّاً خاصّاً متعرِّجاً عرب احلقول ،عنواناً لسريته الذاتية الساحرة( ،)46وهو
مسارٌ يكاد يتولّى دَوْر رسول احلقّ أو دَوْر املواسي لإلنسان .وهكذا ،يف اللغة غري
املفصلية لألشياء اليت حتيط باملسار الريفي املتعرِّج عرب احلقول (« ،)Feldwegاهلل
أخرياً هو اهلل» .ومع ذلك ،تظلّ رسالتها األخرية عبارةً عن حرية ()Chiaroscuro
مستسلمة« :الرسالة ( )Zuspruchاآلن مميّزة متاماً ،هل هي الروح اليت تتحدَّث؟ هل هو
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العامل؟ هل هو اهلل؟ كلّ شيءٍ يتحدَّث عن االستسالم لشيءٍ واحد ،...ملا مينح البسيط
( )das Einfacheقوّة ال تنضب».
ال شيء من «طرق» هيدغر الالحقة له طبيعة طريق ملكي سهل أو حتّى طريق
سريع عادي .هي مجيعاً طر ٌق جانبية ـ إنها أيضاً طرقٌ منعزلة ـ ،ال يوجد تأكيد على
وجهتها وال أيّ ادّعاء بصالحيتها الكلِّية ،وال توجد وصفةٌ واضحة ختربنا عن كيفية
استخدامها .التفكري يتكوَّن من كائن «قيد التنفيذ» ،يبين الطريق بالفعل( .)47ويبدو
أن هيدغر يشكّ يف استصواب جعل هذه الطرق «مرئيّةً للعامة» .ومن الواضح أن
«التفكري» كذلك ،حتّى بقدر ما هو يف مقدرتنا وليس كمجرّد استجابةٍ ملبادرة
الوجود ،ال ميكن وضعه يف شكل طريقةٍ يتمّ تدريسها وتعلمها.
وهناك يف احلقيقة مؤشِّرات أخرى هلذا االستنتاج؛ ففي حماولته احلامسة
الختيار الرتمجة والتفسري املناسبني لنصّ بارمنيدس املقتبس أعاله حتدَّث هيدغر عن
قفزةٍ ضرورية ،قفزة نظرة واحدة ( )Blickتبصر مبا قصده بارمينيدس ،تبدو يف
ظاهرها كقفزة كريكغارد الشهرية إىل اإلميان .كان هيدغر يعتقد على ما يبدو أنه
ميكننا االستعداد ملثل هذه القفزة ،لكنّه مل خيربنا كيف؟( .)48وبدا أن كلّ ما
ميكننا فعله هو أن خنرب ما نراه يف مثل هذه القفزة .لكنّ الرؤى املتعارضة يبطل
بعضها بعضاً .يف وقتٍ الحق ،سيستخدم هيدغر املعنى املزدوج لكلمة ( )Satzاألملانية
باعتبارها «فرضية» و«قفزة» ،وسيستخدم فرضيات منطقية أساسيّة مثل« :مبدأ السبب
الكايف» و«مبدأ اهلوية» كنقط َتيْ انطالق من أجل قفزةٍ داخل الكينونة ال تسمح
طبيعتها املباغتة بأيّة مقارب ٍة منهجية(.)49
مؤشِّر آخر على الطابع غري املنهجي لـ «الفكر» اجلديد هو نبذ هيدغر ملصطلح
«حبث» .إن البحث بالنسبة له هو طابع العلم احلديث ،الذي يتميَّز بتصوُّر حمدَّد
ومسبق ( )Entwurfمليدانه ومنهجه ،والذي حيول الباحثَ إىل تقينّ يف خدمة غَزْو
العامل بواسطة اإلنسان ،الذات .ويبدو أن التأمُّل ( )Besinnungالذي اقرتحه هيدغر يف
مقابل البحث هذا باعتباره املهمّة الصحيحة للفلسفة ،شيءٌ ال ميكن وصفه
مبصطلحات منهجٍ واضحٍ وقابلٍ للتعليم( .)50واألكثر داللةً على هذه الطبيعة غري
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املنهجية لنوع التفكري اجلديد هو تقاربه مع الشعر كما تصوَّره هيدغر ومارسه .إن
تقديم تفسريٍ أو حماولةَ توضيحِ ما يعنيه الشعر هليدغر سوف يتجاوز إمكانيات هذه
الدراسة واحتياجاتها ،لكنْ من الواضح أنه يتجاوز فكرة أنه جمرّد بناءٍ لعاملٍ خيالي.
إن الشعر ال يعثر على احلقيقة فحَسْب ،بل يؤسِّسها ،قال هيدغر مستخدماً إحدى
كلماته املفضَّلة ولكن الغامضة« :مينح» ( ،)Stiftenوهو «يشري» إىل القدسي،
وبالتالي فهو الطريق إىل اإلهليّ ،وبصورة غري مباشرةٍ إىل اهلل( .)51على أيّ حالٍ الشعر
عند هيدغر هو مشرو ٌع موازٍ للتفكري ،بل إنه ،يف صورة أعظم إجنازاته ،يتفوَّق عليه.
وهو رأى ،يف بعض األحيان ،يف تفكري الفكر يف نفسه جمرّد شكلٍ من أشكال
الشعر( ،)52مما يلغي أيّة حدودٍ قاطعةٍ بينهما وجيعلهما معاً خاضعني لتوجيه الكينونة
ري من خضوعهما لإلنسان ،الشاعر أو املفكِّر.
وسلطانها أكثر بكث ٍ
مثّة سؤالٌ يطرح حول ما إذا كانت هناك أيّة اختباراتٍ هلذا النوع من التفكري؟
سؤال كان أثاره هيدغر نفسه يف ما يتعلَّق بإحدى ترمجاته التفسريية األكثر جرأةً
واألكثر تكلُّفاً ،وهو سيعرتف بعدم وجود دليلٍ علمي ممكن ،لكنّه سريفض أيضاً
االعتماد على جمرّد التسليم« .التفكري« :هو شعر ( )Dichlenحلقيقة الوجود يتبدّى يف
احلوارـ هو فكرة تتكرَّر عند هيدغر ـ التارخيي للمفكِّرين ( Geschichtliche
 .)53()Zwiesprache der Denkerلكنْ من الواضح أنه مل يتحقَّق الكثري من هذا الشعر
يف حوارات املعاصرين ـ لكنّ بعضه يف احلقيقة ،كلقائه هو نفسه بإرنست كاسرير
يف عام  ،1929كان حَدَثاً ال ُينْسَى ـ( ،)54اليت تبدَّتْ يف األساس يف صورة مواجهاتٍ
علنية بالكاد ساهمَتْ بتعديل أو اختبار قناعات أحدٍ .وألجل ذلك كان احلوار الذي
يشكِّل أرضية اختبار هليدغر هو حواره مع نصوص كبار املفكِّرين املاضني الذين
كان تفسريُه لفكرهم أسلوبَه املفضَّل يف مقاربة مشكالته الفلسفية اخلاصة .ومع
ذلك ،فإن احلوار الذي يتمّ فيه إسكات الشريك احلقيقي منذ البداية يقدِّم ضماناً
ضئيالً بأننا نسمع من خالله أيّ شيءٍ خال صدى صوت املتحدِّث .ويبدو أن هيدغر
نفسه كان مدركاً ،يف الواقع ،أن تفسرياته اخلاصّة ليست صاحلةً بأيّ حالٍ من
األحوال جلميع األوقات وال ،يف هذا الصدد ،أليّ شخصٍ آخر غري ذاته(.)55
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ما الذي حتقَّق يف هذه املرحلة السابقة من تفسري هيدغر للفينومينولوجيا؟ ينبغي
أن نتذكَّر أن األساس ملثل هذه الفينومينولوجيا متّ تشكيله من خالل ما يُسَمّى
بالتقويض الفينومينولوجي .وحتى من دون استخدام االسم ،سيستمرّ هيدغر يف
استعمال هذه التقنية ،خاصّةً يف كتابه «طرق احلطب» ( ،)Holzwegeحيث تقدِّم
مناقشته لنيتشه وأناكسيماندر ،على سبيل املثال ،مثاالً ممتازاً على ذلك .هنا كان
التفسري البحثي للنصّ مبثابة إعدادٍ ملقاربةٍ أكثر مباشرةً للفينومينولوجيا .وليس من
السهل يف السياق قول ما حدث للمنهج اهلرمنيوطيقي لـ «الكينونة والزمان» ،حيث مل
خيتَفِ املصطلح فحَسْب ـ فالدازاين مل يَعُدْ املوضوع الوحيد هلذا التفسري ،وهو مل َيعُدْ
يشكِّل املوضوع املميِّز لتحقيقات هيدغر ـ ،بل مل تَعُدْ موضوعات تفكريه الالحق
مأخوذةً من مثل هذه املنطقة احملدودة ،بل ستشمل األعمال الفنية مبا هي جوانب من
الكينونة نفسها .وهذا يعين أن التفسري مل َيعُدْ يأخذ شكل الكشف عن املقاصد
احلقيقية للدازاين .هذا ال يعين أن هيدغر ختلّى عن التفسري بأيّة حالٍ ،لكنْ من
املؤكَّد اآلن أن ال الكينونة نفسها وال احلقيقة اليت تتطلَّب التصميم ،بل النصوص
هي ما يشكِّل أساساً نقاط االنطالق لفلسفة هيدغر ،واليت كان تفسريها مصدر
قلقٍ دائم حملاضراته وندواته بدءاً من تفسريات أرسطو لعام  1921ـ 1922م.
وسيكون أوّل مثالٍ على مثل هذا االنشغال الواسع النطاق للوصول إىل مجهورٍ أوسع
هو كتاب كَ ْنط ،وستجسِّد توضيحات شعر هولدرلني ،ابتداءً من عام 1936م ،هذا
التفسري يف منطقةٍ جديدة ،ثم سيقدِّم كتاب «طرق احلطب» ( ،)Holzwegeخاصّة يف
حالة مقطع أناكسيماندر ،عيِّنةً أوىل من تفسري هيدغر للنصوص املاقبـ ـ سقراطية،
تبعتها عينة أخرى هي تلك اخلاصة ببارمينيدس يف« :ماذا يعين التفكري؟» ( Was
? .)heisst Denkenولكنْ بأي شيء اختلفت هذه التفسريات عن التفسريات العلمية
لعلماء اللغة؟ صحي ٌح أن هيدغر غالباً ما كان يبدأ بدراسةٍ متأنِّية للنصوص ،لكنّه
كان يرغب دائماً أن مييِّز حتليله بوضوحٍ عن التفسري اللغوي البَحْت ،الذي مل ُيظْهِر
جتاهه إالّ القليل من االهتمام أو املراعاة ،وهو مل يكن خيشى من ممارسة العنف على
النصوص من أجل «فَهْم» صاحبها أفضل مما كان يفهم نفسه ،سواء عنده كَ ْنط
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وأفالطون ،على عكس أساليب فقه اللغة التارخيية اليت هلا مهمّتها اخلاصة حيث
خيضع حوار الفكر لقوانني خمتلفة( .)56وبغضّ النظر عن املناهج والضوابط اليت توجِّه
هذه التفسريات اجلديدة لنصوص حمدَّدة ،فبأيّ معنىً ميكن اعتبارها فينومينولوجيا
على الرغم من أنها قد تكون هرمنيوطيقا؟ جيب أن تعتمد اإلجابة على املدى الذي
كانت ما تزال هذه التفسريات تتعامل فيه مع الفينومينولوجيا ،حتّى لو كان هذا
املصطلح مفهوماً من منظور هيدغر يف حدود« :ما يظهر نفسه يف حدّ ذاته» .بالكاد
ميكن االدّعاء بأن النصوص يف حدّ ذاتها ،الشعرية أو اليت تتعامل بطريقةٍ أخرى مع
ظاهرات غري النصوص ،هي ظاهراتٌ ،ومن ثمّ سيكون من غري املناسب وصف
تفسريها بأنه فينومينولوجيا حقيقيّة.
إىل أيّ مدىً ،يف الواقع ،تتعامل كتابات هيدغر األخرية مباشرةً مع
الفينومينولوجيا؟ يبدو أن «عدم احتجاب» احلقيقة والكينونة جيعل التفسري
ٍّ .ثم إن «احلقيقة» ،يف الواقع؛ باعتبارها جمرّد «ظهور» داخل
اهلرمنيوطيقي غري ضروري
الكينونة ،ترتك ظالماً كافياً حوهلا يتحدّى املفكِّر اهلرمنيوطيقي .ومع ذلك ،مبا أن
هيدغر نفسه مل يقدِّم مثل هذا التأويل للكينونة وللحقيقة فيمكن يف أحسن األحوال
فهم فكره املتأخِّر على أنه مقدّماتٌ هلرمنيوطيقا الكينونة.
وجيب أن نالحظ أيضاً أن تفكري هيدغر ختلّى أخرياً عن كلّ ادّعاءات
الـ «علمية» .كانت الفينومينولوجيا اهلرمنيوطيقية لـ «الكينونة والزمان» ،حتّى يف
«مفهومها النهائي» ،حتاول أن تكون علماً .ويبدو أنها كانت تطمح إىل أن حتافظ
على تطلُّعات هوسرل األصيلة حنو علمٍ صارم .أما إىل أيّ مدى يفرتض هذا األمر تغيّراً
يف أسلوب هيدغر بَ َدالً من كونه تغيُّراً يف التفسري ذاته؟ فهذه مسألةٌ أخرى ،لكنه
يسلِّط الضوء مرّةً أخرى على الدرجة اليت كان ختلّى فيها عن مفهومه األصلي
للفينومينولوجيا وأهدافه منها .وهو سيعرتف بصراحةٍ برفضه للفينومينولوجيا
الرتنسندنتالية ،مكرّراً مراراً تأكيد هذا الرفض ،لكنه مل يُبْدِ أيّة نيّةٍ للنأي بنفسه
عن احلركة الفينومينولوجية يف ما يتعلَّق مبقاصدها العامة .كما أنه مل يصرِّح ،أو
يُشِرْ ضمناً ،بأيّ تغيريٍ جوهري يف طرائقه منذ نشر «الكينونة والزمان» ،سيَّما فيما
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يتعلَّق بابتكاراتٍ من مثل :التقويض الفينومينولوجي واهلرمنيوطيقا الفينومينولوجية.
أما يف ما يتّصل بفكرة التخلّي عن «الكينونة والزمان» فهو أملح إىل أن املقاربة
اجلديدة« :من الكينونة إىل الدازاين» ال تستبعد بأيّ حالٍ املقاربة السابقة «من الدازاين
إىل الكينونة» .وهو سيؤكِّد ،يف الواقع ،على أنه إذا كان عليه أن يعيد كتابة
«الكينونة والزمان» فسيحاول اجلمع بني املقاربتني .وبعبارةٍ أخرى :إن املنعطف،
بالنسبة له ،هو كال األمرين معاً ،وليس مسألة (إما) (أو) .وأنا هنا لن أحاول مناقشة
نفس هذا التفسري يف ضوء األدلة الراهنة ،لكنْ ما هو معلومٌ ،على أيّة حالٍ ،هو أن
هيدغر مل ينكر التحوُّل الواضح يف مقاربته ،وهكذا سيؤكِّد ظنّي بأن
الفينومينولوجيا ،اليت تُفْهَم على أنها التفسري اهلرمنيوطيقي للدازاين ،قد فقدت
أولويّتها يف نَمَط تفكريه .لكن السؤال حول مدى وجود شيء كالفينومينولوجيا يف
إطار املقاربات الالحقة جيب أن يظلّ يف احلقيقة سؤاالً مفتوحاً ،ذلك أنه يف الوقت
الذي يشري فيه إىل «املساعدة األساسية للرؤية الفينومينولوجية» ،فإننا ال نعثر على
أمثلةٍ واضحة على أيّ شيءٍ من هذا القبيل يف كتاباته الالحقة ،باستثناء تلك املتناثرة
بني تفسرياته للنصوص .وهذا هو أحد األسباب اليت جتعلين أمتنع عن أن أضيف هنا
توضيحاتٍ هلذا التفكري الفينومينولوجي الالحق ،كما فعلْتُ يف حالة فينومينولوجيا
«الكينونة والزمان» ،اليت ما تزال إجناز هيدغر الرئيس واألكثر واقعية يف التحليل
الفينومينولوجي.

حنو تقييم للفينومينولوجيا اخلاصّة به ــــــ
لقد بدأْتُ بتقديم فينومينولوجيا هيدغر بإشادةٍ رائعة مأخوذةٍ من مراجعة
جيلربت رايل لـ «الكينونة والزمان» .ومع ذلك ،سيكون من املضلّل إخفاء حقيقة أنه،
ٍّ ما
على الرغم من مقاربته املتعاطفة مع عمل هيدغر ،توصَّل إىل تقديرٍ مقوِّض إىل حد
للفينومينولوجيا اخلاصّة به .ويبدو أن استنتاجه األخري بشأن أهمِّيتها بالنسبة للحركة
الفينومينولوجية بأكملها يستحقّ بعض تأمُّلٍ ،ولو يف وقتٍ الحق:
«إن رأيي الشخصي هو أن فينومينولوجيا الفلسفة األوىل تتّجه يف الوقت احلاضر
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بتصوفٍ عاصف ...إىل أيّ
ُّ
حنو اإلفالس والكارثة ،وستنتهي إما بذاتيّةٍ مدمّرة للذات أو
ت يف فهم هذا العمل الصعب [أي الكينونة والزمان]؟».
مدىٍ أخفقْ ُ
ٍّ ما على األقلّ ،إذا قرأتَها بكلّ
لقد حتقّقت هذه النبوءة املتواضعة إىل حد
أبعادها .فلقد ثبت ذلك على األقلّ بالنسبة لذلك اجلزء من الفينومينولوجيا األملانية يف
الثالثينيات ،اليت كان رايل على درايةٍ به (من الواضح أنه مل يكن على دراية
بشيلر) ،إذ فشلَتْ الذاتية املتطرِّفة هلوسرل يف إنتاج النَّسَق النهائي املوعود يف نسخةٍ
ترضي املعلم نفسه مبا يكفي للسماح بنشرها.
أما بالنسبة لفينومينولوجيا هيدغر فلقد توقَّع رايل بشكلٍ ملحوظ أن تتَّجه حنو
موقفٍ صويف متزايد .ومبا أن هيدغر قد استحوذ على أذهان معظم الفينومينولوجيني
األملان و«سرق املشهد» ،بأيّة حالٍ ،فإن ختلِّيه عن عنوان «الفينومينولوجيا» ميكن
تفسريه على أنه تصفيةٌ للحركة ،إنْ مل يكن إعال َن إفالسٍ .وميكن اعتبار تأكيد
مساعدَيْ هوسرل األوّلني ،لودفيغ الندغريب ويوجني فينك ،على أن الفينومينولوجيا
فصلٌ مغلق هو التأكيد النهائيّ هلذه النبوءة.

أـ إىل أيّ مدى كان هيدغر فينومينولوجياً؟( )57ــــــ
من الواضح أنه مل يكن كذلك أبداً باملعنى الدقيق للكلمة ،كما حدَّدته
الفلسفة الذاتية الرتنسندنتالية هلوسرل ومضامينها املثالية ،على الرغم من أنه ،خاصّة
يف مرحلة «الكينونة والزمان» ،كان رفض الواقعية التقليدية .وهو ،على وجهٍ خاص،
مل يقبل أبداً االختزال الفينومينولوجي باملعنى اهلوسرلي.
يف ما يتعلَّق باملعنى الدقيق للفينومينولوجيا ،حيث يصبح االنتباه إىل طرق
االنعطاء أمراً ضرورياً (املعنى الثالث) ،فإن التحليالت اهلرمنيوطيقية لـ «الكينونة
والزمان» حتمل على األقلّ اهتماماً ضمنياً كبرياً بهذه الطرق .ويتّضح هذا بشكلٍ
خاصّ يف تفسري احلالة املزاجية على أنها تكشف قليالً أو كثرياً وبشكلٍ غري مباشر
حد ما عن الوضع األساس للدازاين.
ٍّ
إىل
ما يشكّ فيه أكثر من ذلك هو ما إذا كانت فينومينولوجيا هيدغر تتناسب مع
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إطار الفينومينولوجيا مبعناها األوسع ،أي تلك اليت تؤكِّد على التبصُّر باملاهيات
(املعنى الثاني) .تهدف الفينومينولوجيا اهلرمنيوطيقية إىل التعامل مع الوجود البشري
على أنه خاصّ بكلّ فردٍ ،على الرغم من أنه ميكن للمرء أن يقول :إنه يف التحليل
النهائي ما تزال اهلرمنيوطيقا تعطي تشخيصاً للوجود البشري بشكلٍ عامّ ،ويوحي
حديث هيدغر املتكرِّر عن مساتٍ معينة على أنها تنتمي «أساساً» إىل الكينونة ،أو
التفكري ،بأنه مارس على األقلّ فينومينولوجيا إيدوسية حتّى لو مل يكن يريد التبشري
بها.
لكنْ مع ذلك ليس من الواضح بأيّة حالٍ من األحوال ما إذا كان هيدغر ينتمي
بشكلٍ غري مشروط إىل إطار احلركة الفينومينولوجية باملعنى األوسع (املعنى األول).
االختبار األول هو قبول احلَدْس باعتباره املصدر واحملكّ النهائي لكلّ معرفةٍ ،والذي
ميكن تربيره على األرجح حتّى يف حالة فلسفة التفكري الالحقة هليدغر ،حيث يتمّ
اللجوء إىل الرؤية الفينومينولوجية باعتبارها املساعد األساس ،إنْ مل يكن اجلوهري،
يف مقاربته .األمر األكثر إثارةً للتساؤل هو ما إذا كان هيدغر كان ما يزال يتحدَّد
بنشاط هذه احلركة ،حتّى لو مل ينفصل عنها متاماً؟ من املمكن أن يكون على
قناعةٍ تامة ببقاء مثل هذه احلركة ،لكنْ من املؤكَّد أنه هو نفسه مل يقدِّم دليالً
ط يف استمرارها أو إحيائها.
على أيّ اهتما ٍم نش ٍ
يف اخلالصة ،جيب أن نتذكّر أن الفينومينواوجيا بالنسبة إليه كانت جمرّد
وسيلةٍ حللّ مشكلته األساسية ،وهذا يعين أنها كانت فعّالةً جزئياً فقط ،وأنها مل
تكن أبداً جزءاً ال يتجزّأ من فلسفته .لقد جاء هيدغر إىل فينومينولوجيا هوسرل
بأسئلته األساسية اليت كان طرحها يف أيام حترُّره من الفلسفة السكوالستية
والرتنسندنتالية (ريكريت) .وهو كان يعتقد ،خاصّة بعد لقاء هوسرل ،أن
الفينومينولوجيا اهلرمنيوطيقية للدازاين (على عكس الفينومينولوجيا الوصفية للوَعْي
اخلالص هلوسرل) تقدِّم أفضل فرصةٍ حللّ مشكلته .كان فشله يف جَذْب هوسرل حنو
هذه املقاربة ،وما تبع ذلك من خالفٍ بينهما ،من العوامل اليت أدَّتْ إىل تراجعه عن
الفينومينولوجيا باملعنى التقين .واألهمّ من ذلك هو إدراك أن مقاربة سؤال الكينونة
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عرب حتليلية الدازاين مل تكن هي املفتاح الرئيس املأمول حللّ لغز الكينونة؛ ألن
االنتقال من زمانية الدازاين إىل زمان الكينونة نفسها مل يتحقَّق .كان هذا الرتاجع
عن امتياز الذاتية مبعنى اإلنسانية هو الذي استتبع انفصاله عن الفينومينولوجيا مع
اهتمامها األساس باملعطى كما هو معطىً .والفينومينولوجيا ،بقدر ما بقيَتْ جزءاً من
مشروع هيدغر ،مل َتعُدْ جزءاً حامساً منه ،وهي مل تكُنْ يف األساس سوى مرحلةٍ يف
ٍّ حباضرها وال مبستقبلها.
تطوُّره ،وبالتالي فال عَجَبَ أن أصبح غري مهتم
لكنْ لن مينعنا مثل هذا االستنتاج من تقييم إجنازات هيدغر الفينومينولوجية
احملدَّدة .ويف ما يلي سأقدِّم بعض املالحظات حول النقاط اليت تبدو لي ذات صلةٍ مبثل
هذا التقييم األكثر تفصيالً ،خبالف املالحظات العرضية اليت قدَّمتُها يف األقسام
السابقة من هذا الفصل.

ب ـ نقاط القوّة ونقاط الضعف يف فينومينولوجيا هيدغر ــــــ
ٍّ يف أن هيدغر ،يف الفينومينولوجيا اهلرمنيوطيقية اخلاصّة به،
ال يوجد أيّ شك
اقتحم جمموعةً متنوِّعة من الظاهرات ،كاخلوف والقلق واهلمّ ،مل يتناوهلا
الفينومينولوجيون من َقبْلُ ،وأنه أبرز بعض جوانبها وخصائصها مع فطنةٍ وتبحُّ ٍر غري
مألوفني.
لكنْ مع ذلك ،فإن حتقيقات هيدغر حول هذه الظاهرات ،واليت تُؤْخَذ على
أنها توصيفاتٌ فينومينولوجية ،كانت يف الغالب هزيلةً .يرجع ذلك أساساً إىل أنه عادةً
ما قيَّد نفسه يف تعامله مع هذه الظاهرات بعناوين ملفتة وحمرِّكة للذكريات ،بَدَالً
من حتديد مساتها املقوِّمة وتنوُّعاتها وخصائصها املقارنة .ومن الواضح أن هذا النقص
ط حبقيقة أن هيدغر اعترب أن وصف الظاهرات الواضحة هو يف ذاته أمرٌ غري
مرتب ٌ
ضروريّ ،وأن مقصد اهلرمنيوطيقا الفينومينولوجية اخلاصّة به هو الكشف عن معاني
الظاهرات اخلفيّة .لكنّ هذا املوقف يكاد يعكس سذاجة العديد من علماء التفسري
الذين يتغاضون عن حقيقة أن ما هو واض ٌح ال يتمّ دائماً إدراكه واستيعابه وفهمه متاماً
يف بنيته وتنوُّعاته ،وألجل ذلك ،غالباً ما كان األساس الوصفيّ لتفسريات هيدغر
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ضيِّقاً للغاية ،ويثري هذا سؤاالً عاماً حول صالحية الفينومينولوجيا اهلرمنيوطيقية.
وعلى الرغم من صعوبة تقديم إجابة حول ذلك ،فإن برنامج هيدغر للفينومينولوجيا
اليت حاولت التحقيقَ يف اجلوانب اخلفيّة للظاهرات (الظاهرة «الفينومينولوجية») هو
برنامج أكثر من مربَّر ،سيَّما إذا جنح يف جعلها متاحةً بشكلٍ مباشر ،بَ َدالً من
تركها يف عامل التفسريات االفرتاضية اخلالص ،على حنوٍ ال ميكن التحقُّق منها إالّ
بشكلٍ غري مباشر .وينطبق هذا بشكلٍ خاصّ على التفسريات اهلرمنيوطيقية للدازاين
وللوجود .أما الشكوك املتعلِّقة بالفينومينولوجية اهلرمنيوطيقية هذه فهي تطال
املمارسة أكثر مما تطال مبدأ هذا املشروع الواضح والطموح والصعب .مل يكن
هيدغر يتصوَّر إمكانية وجود تفسرياتٍ أخرى غري تفسريه ،وهو غالباً ما كان يولِّد
عند قارئه انطباعاً بأنه يتبع منهجاً متحيِّزاً ،على سبيل املثال ،يف مناقشته للحاالت
املزاجية ،كان مينعه من التفكري يف البدائل .وهو مل يكن يشعر كذلك أبداً
باحلاجة إىل إخبار قرّائه مبعايريه ،وال بضرورة توضيح «التمامية» اليت يطلق عربها
تصرحياته الضخمة واخلطرية ،واليت تتجاهل يف العموم مسألة الدليل ،وتوتِّر احلسّ
النقدي للجميع ،باستثناء املعجبني.
وإذا تذكَّر املرء احلَ َذر واليقظة اليت ميَّزت عمل الفينومينولوجيني األوائل فال
يَسَعه إالّ أن يندهش من البالهة اليت تتعامل بها الفينومينولوجيا اجلديدة ،على سبيل
املثال ،مع ظهور الكينونة كأم ٍر مفرو ٍغ منه .وميل الكينونة إلخفاء صفة الظهور هذه
أو دفعها إىل دائرة النسيان ال يفعل الكثري للتخفيف من اجلرأة املذهلة هلذا االدّعاء.
وإذا قيل لنا أيضاً :إن الكينونة نفسها هي اليت تلعب لعبة االحتجاب والربوز هذه على
نطاق كونيّ فيبدو من الصعب جتنُّب االنطباع بوجود مشهديةٍ بدون شخصيّة األبطال.
بالتأكيد ،باسم الفينومينولوجيا النقدية ،جيب أن ال مترّ مثل هذه االدّعاءات دون
اعرتاضٍ.
افتقار القارئ الناقد إىل الصرب قد يكون أشدّ عائقٍ أمام فينومينولوجيا
هيدغر :صعوبة صياغتها ونقلها .وبإثارتي هلذه النقطة ال أريد التقليل من األصالة
اإلبداعية هليدغر ،وال من قوّة أسلوبه وصياغته .وإذا كانت هذه الصفات وحدها
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قادرةً على حتديد رتبة الفيلسوف فلن يكون هناك شكٌّ عندي يف أن إجنازه كان
فريداً .هناك عظمةٌ حمدّدة يف كتاباته حتّى لو كانت يف أماكن حمدَّدة« .خطوة
واحدة تفصل السامي عن السخيف» .لكنْ هناك متطلّبات للغة الفلسفية غري
األسلوب ،وهيدغر نفسه ،الذي فكَّر بعمقٍ يف اللغة ،كان لديه تقديرٌ عالٍ للغاية
لطبيعتها وإمكاناتها .ولعلّ أكثر صياغاتها مسوّاً هي العبارة التالية« :اللغة هي بيت
الكينونة .يف هذا البيت يوجد مسكنٌ لإلنسان»( .)58وهلذا السبب أيضاً ،سيلقى
الشعر يف نهاية املطاف ،فضالً عن الفنون غري اللفظية ،هذه املكانة العالية يف تفكري
هيدغر.
يف ضوء هذا التقدير ،من األهمِّية مبكان معرفة أن الصعوبات اللغوية على
وجه التحديد« ،بيت الكينونة» ،هي اليت أعاقَتْ طريق األجزاء غري املنشورة من
«الكينونة والزمان» ،ويبدو أنها تعارضَتْ كذلك مع تطوير مقاربة هيدغر الثانية يف:
«ماهية احلقيقة» ( .)59()Vom Wesen der Wahrheitوإذا كان من املؤكَّد أن لغة
امليتافيزيقيا هي اليت فشلَتْ ،ال اللغة يف حدّ ذاتها ،فأيّة لغةٍ هي تلك اليت ميكن أن
حتلّ حملها؟ بالكاد تكفي لغة الشاعر الذي «يعبِّر عن القدسيّ» من غري أن «خيرب عن
الكينونة» ،كما هو متوقَّعٌ من «املفكِّر».
ستؤدي هذه الصعوبة إىل عقبةٍ أكثر جدِّيةً ،هي ،مبعنى ما ،أكرب عقبة يف
فينومينولوجيا هيدغر ،وهي قابليّتها لإلبالغ من خالل اللغة .إن نيته الواضحة إليقاظ
القارئ ،بل صدمه؛ من أجل أن يدرك الظاهرة ،غالباً ما هزمَتْ هدفه .والضغط على
الكلمات املوجودة وليّ أعناقها عن طريق حتوير دالالتها احلرفية ،سواء كانت مربّرة
اشتقاقياً أم ال ،دون توجيهٍ إضايف للقارئ عن طريق إرشاداتٍ أو أمثلةٍ ،من املمكن أن
ختلق غسقاً من شبه الفهم غري النقدي بني السذّج ومن سوء الفهم العدائي عند النقّاد.
صحي ٌح أنه كان على الفينومينولوجيا دائماً أن تواجه مشكلة ابتكار مصطلحات
جديدة للظاهرات اجلديدة ،لكنْ ال يكفي أبداً صياغة مثل هذه املصطلحات دون
تعريف القارئ بالظاهرات اجلديدة .وهذه بالتحديد هي إحدى وظائف الفينومينولوجيا
الوصفية .و ُيعَدّ االفتقار إىل الصرب وإىل التعاطف مع القرّاء أسوأ نقطة ضعفٍ يف
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فينومينولوجيا هيدغر اهلرمنيوطيقية ،وهي حتوِّهلا قليالً أو كثرياً إىل صورة مشرو ٍع
خاصّ أو إىل شكل عبادةٍ باطنية .لكنّ ذلك ليس بأيّة حالٍ من األحوال ضعفاً ال
ميكن عالجه ،وينبغي أن يكون من املمكن إنقاذ قدرٍ كبري من رؤى هيدغر من
خالل مقاربةٍ أقلّ تهوُّراً وعنفاً ملشكلة التواصل .قد يكون جناح الفينومينولوجيا
الفرنسية ،مبا يف ذلك مكوّناتها اهليدغرية ،يرجع إىل االهتمام األكرب بهذه
املشكلة.
ك أخرية أُثريَتْ حول كتاباته الالحقة .لقد اتَّسمَتْ الفينومينولوجيا
مثة شكو ٌ
يف مرحلتها األوىل باندفاعها الشجاع حنو األشياء نفسها بغضّ النظر عن اآلراء
والنظريات السابقة ،لكنْ كان هناك َميْلٌ متزايد عند هيدغر للذهاب إىل «األشياء»
عن طريق النصوص الكالسيكية ،من خالل تفسريٍ يعتمد أساساً على أصول
الكلمات ،ويف أحسن األحوال بشكلٍ ثانوي على نداء الظاهرات نفسها .ومن ثمّ فإن
العامل الثانوي للكتب والتقاليد هو الذي سيحول بني «األشياء» وحَدْسها اجلديد .من
املؤكَّد أنها ستكون خسارةً حمزنة إذا حرمَتْ الفينومينولوجيا نفسها متاماً من رؤى
املاضي ،واليت تشمل اآلن أيضاً رؤى الفينومينولوجيني ،ولكنْ سيكون األمر قاتالً
بنفس القدر إذا كان «الذهاب إىل املصادر» جيب أن يفرتض مرّةً أخرى معنى الرجوع
إىل النصوص ،بَ َد ًال من العودة إىل الظاهرات .الطريق من «الكينونة والزمان» إىل «ماذا
يعين التفكري؟» يُبْدِي مساراً ينذر باخلطر يف هذا االجتاه.
قبل قراءة هيدغر بعنايةٍ كثرياً ما قال هوسرل له« :الفينومينولوجيا أنت
وأنا»( .)60ولو كان األمر كذلك ،وهو ليس كذلك ،لكانت نبوءة رايل قد حتقَّقَتْ
بالفعل .هنا ،كما يف حالة هوسرل ،سأستحضر كلمات هيدغر اخلاصّة اليت برهن
بها على استقالليّته يف «الكينونة والزمان» ،واليت تفتح أفق الفينومينولوجيا على
احتماالتٍ كثرية« :ماهية الفينومينولوجيا ال تتحدَّد من خالل واقعيتها ،االحتمالية
أعلى من الواقعية».

ببليوغرافيا منتقاة ــــــ
[ ]1أعمال أساسية ــــــ
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 ـDie Kategorien  ـund Bedeutungslehre des Duns Scotus (1916); reprinted
in Frühe Schriften (1972).
 ـSein und Zeit. Erste Hälfte (1927). Translation by John Macquarrie and
Edward Robinso (1962).

 مالحظات.يكاد يكون شديد اإلخالص يف التعامل مع مهمّة شبه مستحيلة
 إالّ أن معجم املصطلحات،ٍ على الرغم من نقل تلك اخلاصة بهيدغر إىل ملحق،مفيدة
.األملانية وفهرس املفردات اإلجنليزية وأمساء األعالم مفقو ٌد يف األصل األملاني
 ـWas ist Metaphysik? (1929); Nachwort 1944, Einleitung 1951.
Translation by R. F. C. Hull and A. Crick in Werner Brock, Existence and
Being (1949), of the Einleitung by Walter Kaufmann in his Existentialism from
Dostoevski to Sartre (1957).
« ـVom Wesen des Grundes» in Festschrift für E. Husserl (1929).
Translation by Terrence Malick. Bilingual edition (1969).
 ـKant und das Problem der Metaphysik (1929). Translation by J. S.
Churchill (1962).
 ـVom Wesen der Wahrheit (1943). Translation by R. F. C. Hull and A.
Crick in Werner Brock, Existence and Being (1949).
 ـBrief über den Humanismus (1949). Translation by W. Lohner in W.
Barrett and H. Aiken ed., 20th Century Philosophy III (1962).
 ـHolzwege (1950).
 ـEinführung in die Metaphysik (1953). Translation by R. Manheim (1958).
 ـVorträge und Aufsätze (1954).
 ـWas heisst Denken? (1954). Translation by F. D. Wieck and J. Glenn Gray
(1968).
 ـDer Satz vom Grund (1957). Translation by K. Hoeller (1974).
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 Identität und Differenz (1957). Translation by K. Leyendecker and J.ـ
Stambough (1960 and 1969).
 Unterwegs zur Sprache (1959). Translation by P. D. Hertz and J.ـ
Stambough (1971).
 Nietzsche. Two volumes. For translations see K. Hoeller below .ـ
 Wegmarken (1967).ـ
 Zur Sache des Denkens (1969). Translation by Joan Starmbough (1972).ـ

للحصول على تفاصيل حول الرتمجات ،خاصّة األجزاء من األعمال األكرب،
مثل :جملدات نيتشه ،والقطع األقصر ،انظر:
- Keith Hoeller, «Heidegger Bibliography of English Translations» JBSP 6
 208.ـ (1975), 206

بدأت النسخة الشاملة ( ،)Gesamtausgabeاملقتبسة هنا باسم  ،GAيف عام
1975م يف ،Vittorio Klostermann, Frankfurt :ومتّ اإلعالن عن  57جملداً منها.
حتى اآلن ظهرت اجمللدات التالية (بدون ترتيب)1, 2, 5, 9, 20, 21, 24, 25, 26, 32, :
39, 55

[ ]2دراسات عن فكر هيدغر باللغة اإلجنليزية ،خاصّة فيما يتّصل بالتعريف
بالفينومينولوجيا اخلاصة به ــــــ
تنبيه :التدفُّق املتزايد ألدب هيدغر الثانوي جعل مستحيالً بالنسبة إليَّ إعطاء
تقييم عادل للمنشورات اهلامة .ما كان ينبغي عليَّ أن أفعله هو اإلشارة إىل األعمال
اليت أعتربها مفيدةً يف توفري وصول أفضل إىل عمل هيدغر أكثر ممّا كان هو أو
مرتمجوه قادرين على تقدميه حتّى اآلن.
- GRENE, MARJORIE, Martin Heidegger. New York: Hillary, 1957.

ري مستنري ،ولكنْ ليس متعاطفاً متاماً .نادراً ما يتمّ ذكر العالقة
تفس ٌ
بالفينومينولوجيا.
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- KING, MAGDA, Heidegger's Philosophy. New York: Dell 1964.

حتليلٌ موجز ومنظم وحكيم يتم فيه مناقشة العالقة بني فينومينولوجيا هيدغر
وهوسرل ،على الرغم من عدم امتالكه خلفية تارخيية.
- KOCKELMANS, JOSEPH J. , Martin Heidegger, A First Introduction to
His Philosophy. Pittsburgh: Duquesne University Press, 1965.

مفي ٌد بشكل غري عادي كمقدّمةٍ أولية للجوانب الرئيسة يف فكر هيدغر،
خاصّة يف األقسام السابقة .أثناء رسم مالمح التطوُّر الفلسفي هليدغر فإن
الفينومينولوجيا اخلاصة به ال تظهر هنا موضوعاً رئيساً .ال حيتوي على فهارس.
- LANGAN, THOMAS, The Meaning of Heidegger. A Critical Study of an
Existentialist Phenomenology. New York: Columbia, 1959.

حماولةٌ إلظهار وحدة عمل هيدغر ،وتقدميه بشكلٍ رئيس على أنه وجودي.
متَّت اإلشارة إىل اجلانب الفينومينولوجي ،ولكنْ مل يتمّ تطويره.
- MARX, WERNER, Heidegger und die Tradition (1961). Translation by
Th. Kisiel and M. Greene (1971).

حتقيقٌ مستقلّ حول حماولة هيدغر التغلُّب على تقليد الفلسفة من أرسطو إىل
هيغل وإظهار عدم اكتماله.
- RICHARDSON, WILLIAM. J. , Heidegger: Through Phenomenology to
Thought. The Hague: Martinus Nijhoff, 1963.

حماول ٌة ضخمة ،هي األكرب على األقلّ يف اللغة اإلجنليزية ،لتتبُّع التطوّر من
هيدغر األوّل يف «الكينونة والزمان» إىل هيدغر الثاني بعد «املنعطف» ( ،)Kehreدون
أن تفقد متاسكها .تضيف رسالة هيدغر التمهيدية (ثنائية اللغة) لإلجابة عن أسئلة
املؤلِّف قيمة خاصة هلذا العمل ،كما يفعل امللحق الذي حيتوي على معلوماتٍ مؤكَّدة
حول عمل هيدغر األكادميي ومسارده وببليوغرافياته .مع إهمال فرتة ما قبل
الفينومينولوجيا عند هيدغر ،يعترب الكتاب ذا قيمةٍ خاصّة لتحليل العديد من
النصوص األصغر بعد املنعطف .ليست القراءة التمهيدية سهلةً دائماً؛ بسبب افرتاضاتها
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  63ـ  64ــ صيف وخريف  2021م ـ  1443هـ

324
املسبقة؛ وبسبب احملاولة املستمرة لوضع لغة هيدغر يف تعابري جديدة موازية يف اللغة
.اإلجنليزية
- FAY, THOMAS, A. , Heidegger: The Critique of Logic. The Hague:
Martinus Nijhoff, 1977.

] دراسات غري إجنليزية ــــــ3[
 خاصّة املتعلِّقة بالتفاصيل املفيدة أيضاً حول املعلومات املتعلقة،أحدث النصوص
.بالسرية الذاتية والببليوغرافيا
- BIEMEL, WALTER, Martin Heidegger in Selbstzeugnissen und
Bilddokumenten. Hamburg: Rowohlt, 1973.
- COTTEN, JEAN  ـPIERRE, Heidegger. Paris: Le Seuil, 1974.
- PÖGGELER, OTTO, Der Denkweg Martin Heideggers. Pfullingen:
Neske, 1963 .
- FEICK. HILDEGARD. Index zu Heideggers Sein und Zeit. Tübingen:
Niemeyer. 1963.

.أداة حبث مهمّة تغطي أيضاً النصوص األخرى مبا يف ذلك االقتباسات الرئيسية
- MONGIS. HENRI. Heidegger et la critique de la notion de valeur. La
destruction de la fondation métaphysique. Lettre  ـPréface de Martin Heidegger.
The Hague: Martinus Nijhoff. 1976.

] ببليوغرافيا أكثر اكتماالً ــــــ4[
- SASS. HANS  ـMARTIN. Heidegger  ـBibliographie. Meisenheim: Anton
Hain, 1968.

:للوقائع املتأخِّرة انظر
- SASS. H. M. , Materialien zur Heidegger  ـBibliographie 1917  ـ1972.
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Meisenheim: Anton Hain, 1975; new edition in preparation.
-

IJSSELING.

«Van en over Heidegger. Kroniek van de

S.,

Heideggerliteratuur 1955  ـ1965», Tijdschrift voor Filosofie 25 (1965),
587  ـ609; 32 )1970), 721  ـ739.
- LAPOINTE. FRANÇOIS H., «Martin Heidegger: A Bibliographical Essay
(1973  ـ1978)».

الهوامش
(1) MARTIN HEIDEGGER (1889  ـ1976) .
(2) The phenomenological movement, U. S. A. Kluwer Academic Publishers, 1994,
p. 336 and pp. 379 - 419.
) 4)Mind 38 (1928), pp. 70 - 555; Collected Papers I (1971), pp. 197  ـ214.
Sidney Hook's Portrait: «John Dewey», The American Scholar XVII (1948), p. 108.
Systematic Theology

Kegley, Charles W. and Bretall, Robert W. , eds. , The Theology of Paul Tillich. New
York: Macmillan, 1952, «Autobiographical Reflections», p. 14.
Paul Tillich, The Interpretation of History (New York: Scribner, 1936), p. 39 f.

»

«

Paul Tillich, Systematic Theology I (1951), p. 163 ff. ; Love, Power and Justice
(1953), pp. 18 ff. Also.
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Erich Dinkier, «Existentialist Interpretation of the New Testament », Journal of
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1971. Six additional important poems under the title Gedachtes appeared in Hommage
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Unterwegs zur Sprache (p. 95)

«

(Richtung)
Zugehörigkeit

(Ursprünglicher)

»
(see: p. 343)

»

«

(11) p. 38.
(12) p. 27 f.
(13) II, I, no. 5, §ll.
(14) p 35.
Nicolai Hartmann, Plalos Lagik des Seins. Marburg, 1909, p. 477.
Paul Friedlander, Plato I, Ch. XI: Aletheia.
Was heisst Denken?, pp. 120 fr, 170 ff; and Vorträge und Aufsätze, pp. 257 ff.
Formale und transzendentale Logik

»

«
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(18) p. 42.
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(20) p. 357 ff.
(21) p. 41.
(Was ist Metaphysik? Sixth Edition 1951, p. 14; GA 2, p. 371)
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«

»

«

«

»

Sorge
) 23)«Brief über den Humanismus», p. I5; GA 2, p. 325.
(25) p. 134.
) 26)O. F. Bollnow in his book Das Wesen der Stimmungen (Frankfurt: Vittorio
Klostermann, 1942).

) 28)«Tod und Fortleben» in Nachlass I, p. I  ـ52; G. W. 10, pp. 9  ـ64.
29)) p. 324.

(31) p. 329.
(32) p. 385.
(33) pp. 466 - 467.
p. 97

«
Rätselhaftigkeit
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(37) p. 31.
(38) §8.
(39) §11.
(40) §14.
17 b
42)) p. 467.
(44) p. 123 f.
(45) p.127.
) 46)See also Holzwege, p. 194; Vorträge und Aufsätze, p. 184.
) 47)Was heisst Denken?, p. 164.
(48) p. 141.
) 49)Der Satz vom Grund, p. 95 f. , 157; ldentität und Differenz, p. 24 f.
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) 51)Was ist Melaphysik? Nachwort (1934), 6th edition, p. 46.
) 52)Aus der Erfahrung des Denkens, p. 25; Holzwege, p. 343.
) 53)Holzwege, p. 302 f., p. 343.
) 54)See: E. G. Hendrik J. Pos, «Recollections of Ernst Cassirer», in P. Schilpp, ed.,
The Philosophy of Ernst Cassirer, pp. 67  ـ69; Sein und Zeit, p. 51 f.
) 55)Was heisst Denken? p. 110.
) 56)Kant und das Problem der Metaphysik. Preface to the 2nd ed. , 1950.
Bernard Boelen)

«Martin Heidegger as a Phenomenologist» in Phenomenological Perspectives, ed.
Philip J. Bossert, The Hague: Martinus Nijhoff, 1975, pp. 93  ـ116.
) 58)«Brief über den Humanismus» in Platons Lehre von der Wahrheit, p. 53; GA 2, p.
313.
p. 372
) 60)Dorion Cairns, Conversations with Husserl and Fink. The Hague: Martinus
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Nijhoff, 1976, p. 9.
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مفهوم «ترك األَ ْوىل» يف تأويل أخطاء األنبياء
ت يف املعنى والغاية
تأمُّال ٌ
د .حسين أترك
ترجمة :مرقال هاشم

املقدّمة ــــــ
تسعى هذه املقالة يف جمال الكالم اإلسالمي إىل دراسة ونقد آليّة املتكلِّمني ـ
وال سيَّما منهم املتكلِّمون الشيعة ـ يف تأويل بعض آيات القرآن ،اليت تدلّ يف ظاهرها
على ارتكاب األنبياء للمعاصي .إن الرأي الكالمي للشيعة يف جمال العصمة واضحٌ
ومتناغ ٌم جداً .فإذا ما استثنينا الشيخ الصدوق وأستاذه (ابن الوليد) ـ اللذين جييزان
س ْهو النيبّ ـ فإن مجيع املتكلِّمني الشيعة يتفقون على العصمة الكاملة واملطلقة
َ
لألنبياء من مجيع أنواع املعاصي ،صغريها وكبريها ،عمداً أو سهواً ،قبل النبوة
وبعدها ،ويذهبون إىل االعتقاد برباءتهم من مجيع أنواع اخلطأ والنسيان يف تلقّي
الوحي وإبالغه ،ويف تطبيق األحكام ،ومجيع األمور الدينية ،وحتّى األمور العادية يف
احلياة(.)1
قال السيد املرتضى يف كتابه تنزيه األنبياء« :قالت الشيعة اإلمامية :ال جيوز
عليهم [األنبياء] شيءٌ من املعاصي والذنوب ،كبريةً كانت أو صغريةً ،ال قبل النبوّة وال
بعدها»(.)2
وقد نسب العالّمة احللّي يف أنوار امللكوت ذلك إىل اإلمامية فقال« :أقول:
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ذهبت اإلمامية إىل أن األنبياء^ معصومون ـ قبل البعثة وبعدها ـ عن الصغائر عمداً
وسهواً ،وعن الكبائر كذلك .وخالفهم فيه مجيع ال ِف َرق»(.)3
وقد ذهب اإلمامية يف عقيدتهم هذه إىل احلدّ الذي قالوا معه بعصمة األنبياء
ح ّتى من ارتكاب األعمال املخالفة للمروءة ،مما يُ َعدّ نقصاً وخفّ ًة للوجهاء ،ويُ َع ّد
خمالفاً لشأن ذوي املقامات العالية من األشخاص .ومن ذلك أنهم قالوا على سبيل
املثال« :إن الذي عليه اعتقاد الشيعة االثين عشرية هو وجوب أن يكون حجّة اهلل
معصوماً عن الذنوب الكبرية والصغرية ،ومنزَّهاً من املعاصي ،قبل النبوة وبعدها،
عمداً أو نسياناً ،وأن يكون مربّ ًأ من كلّ رذيلةٍ أو عيبٍ يدلّ على اخلسّة واهلوان،
ويكون سبباً يف تفرُّق الناس عنه ،وتنفُّرهم منه»(.)4
إن هذا االعتقاد األوسع يف مفهوم عصمة األنبياء قد خلق مشكلةً أمام
املتكلِّمني الشيعة يف ما يتعلَّق باآليات اليت تدلّ يف ظاهرها على ارتكاب املعصية
والعمل الشيطاني من قِ َبل األنبياء ،أو يدلّ على توبتهم واستغفارهم ومطالبتهم بالعفو
من اهلل ،أو يدلّ على عتاب وعقاب اهلل هلم ،وهي أن األنبياء لو كانوا معصومني
مطلقاً فماذا تعين نسبة املعصية إليهم ،أو طلب الغفران من اهلل ،أو عتاب اهلل هلم؟
على ما ورد يف صريح بعض آيات القرآن الكريم ،من قبيل:
ك َومَا َتأَخَّرَ﴾ (الفتح.)2 :
َد َم مِنْ َذ ْنبِ َ
ـ ﴿ ِل َيغْفِرَ لَكَ اهللُ مَا تَق َّ
النبِيِّ﴾ (التوبة.)117 :
ـ ﴿لَقَ ْد تَابَ اهللُ عَلَى َّ
ـ ﴿عَفَا اهللُ َعنْكَ لِمَ أَ ِذنْتَ لَهُمْ﴾ (التوبة ،)43 :يف مورد النيبّ األكرم|.
ـ ﴿وَعَصَى آَ َدمُ رَبَّهُ َفغَوَى﴾ (طه ،)121 :يف مورد النيبّ آدم×.
ت مِنَ الظَّالِمِنيَ﴾ (األنبياء ،)87 :يف مورد النيبّ يونس×.
كنْ ُ
ـ ﴿إِنِّي ُ
وما إىل ذلك من اآليات األخرى(.)5
لقد عمد املتكلِّمون الشيعة وسائر املتكلِّمني اإلسالميني القائلني بالعصمة إىل
تقديم آليّاتٍ متعدّدة للتغلُّب على هذه املشكلة ،ورُ َبما كان من أهمّها جعل مصطلح
«ترك األَ ْوىل» ،ومحل اآليات والكلمات الدالّة على العصيان على «ترك األَ ْوىل» .إن
األنبياء مل يرتكبوا املعاصي والذنوب أبداً ،ولكنهم قد يرتكون أو ينسون ـ يف بعض
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املوارد ـ القيام باألفضل من األعمال أو يرتكون األَ ْوىل ،وبسبب علوّ شأنهم ورفيع
مقامهم ُيعَدّ تركهم هلذا النوع من األعمال مبنزلة املعاصي والذنوب ،ويتوبون من
فعلتهم ،من باب «حسنات األبرار سيّئات املقرَّبني».
إن األسئلة األصلية يف هذا التحقيق عبار ٌة عن :هل ُيعَ ّد اللجوء إىل آلية «ترك
األَ ْوىل» ناجعاً يف تأويل اآليات املرتبطة بذنوب األنبياء؟ أو إذا أرَ ْدنا أن نلقي نظرةً جامعة
على نظرية العصمة يف الكالم الشيعي هل سيتعارض ذلك مع القسم اآلخر من نظرية
العصمة ،أي األدلة العقلية للعصمة؟ وبعبارةٍ أخرى :هل األدلة العقلية على عصمة
األنبياء متناغمةٌ مع صدور ترك األَ ْوىل عنهم ،أو أنها تستلزم عصمة األنبياء^ مبا يف
ذلك ترك األَ ْوىل؟
إن األسئلة األخرى اليت جيب حبثها يف هذا التحقيق عبارةٌ عن :ما هو ترك
األَ ْوىل؟ وهل ترك األَ ْوىل عم ٌل خاطئ؟
إن أسلوب التحقيق يف هذه املقالة حتليليٌّ ـ انتقاديٌّ ،والغاية منه نقد آليّة القول بـ
«ترك األَ ْوىل» يف تربير الذنوب الصادرة عن األنبياء ،وإثبات عدم تناغمها مع األدلة
العقلية على عصمة األنبياء^.
إن هذه املقالة ،من حيث حبثها مفهوم ترك األَ ْوىل ،وحبث عدم تناغمها مع
األدلة العقلية على العصمة ،تُ َعدّ مقالةً مبتكرةً وجديدة ،ومل يتمّ التعرُّض هلذه املسألة
حتّى اآلن بشكلٍ مباشر يف مقالةٍ أو فصلٍ من كتابٍ يف موضوع الكالم اإلسالمي.
وقد عمد املتكلِّمون اإلسالميّون بشكلٍ رئيس إىل تلقّي آلية ترك األَ ْوىل
بالقبول ،وقاموا بتوظيفها يف تربير أعمال األنبياء.
ت ملسألة ترك األَ ْوىل بشكلٍ مباشر هي مقالةٌ
ض ْ
واملقالة الوحيدة اليت تعرَّ َ
بعنوان «اإلمام الرضا× وترك األنبياء لألَ ْوىل يف القرآن الكريم»( ،)6لكاتبَ ْيها:
احتشامي نيا؛ وخوش رفتار»()7؛ حيث كان هذان الكاتبان يف صدد نفي ترك األنبياء
لألَ ْوىل.
إن أهمّية هذه املقالة تكمن يف أنه لو متّ القبول برؤيتها فسوف يكون من
الضروري إعادة النظر يف نظرية اإلمامية يف القول بالعصمة املطلقة ،وجواز ارتكاب
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بعض األخطاء والزالّت بالنسبة إىل األنبياء.

1ـ مفهوم ترك األَوْىل ــــــ
جيب قبل كلّ شيءٍ حتديد املعنى االصطالحي لـ «ترك األَ ْوىل» ،أو االصطالح
املرادف له واملعبِّر عنه بـ «ترك األفضل» .مل يبحث املتكلِّمون اإلسالميّون حول معنى
هذا املصطلح ،رغم أهمّيته الكبرية ،ورُ َبما كان السبب يف ذلك ما رأَ ْوه من وضوح
هذا املفهوم واملصطلحَ .بيْدَ أن إيضاح معنى هذا املصطلح مهمٌّ للغاية يف بيان اهلدف من
كتابة هذه املقالة.

أـ املعنى اللغوي ــــــ
«األَ ْوىل» من مادة «ولي» مبعنى «األحقّ» و«األجدر» و«األحرى» ،فقوهلم« :فالن
َأ ْوىل بهذا الشيء» يعين هو األجدر واألحقّ به( .)8كما أن املعنى اآلخر لـ «ولي» هو
القُرْب ،ومن ذلك أنه عندما يقول اهلل تعاىلَ ﴿ :أ ْولَى النَّاسِ بِ ِإبْرَاهِيمَ﴾ (آل عمران)68 :
يعين بذلك أنه أقرب الناس إليه.
خر،
بالنظر إىل الصورة التفضيلية لـ « َأ ْوىل» ،الدالّة على مقارنة شيءٍ باألمور األُ َ
ميكن القول :إن استعمال مفردة « َأ ْوىل» حيث يكون لفردٍ أو شيءٍ بسبب مزيّته أحقّية
وجدارة أكرب بالقياس إىل األفراد اآلخرين أو األشياء األخرى.
()10
وقد متّ تعريف «الفضل» لغةً مبعنى «الزيادة»( ،)9و«ضدّ النقص»  .إن الفضل
س ٍن بالنسبة إىل األصناف واألشياء األخرى
ح َ
يعين امتالك مزيّ ٍة وإضافة يف كلّ شيءٍ َ
اجملانسة له .فاحلصان الذي يكون أسرع من أفراد فصيلته يكون له فضل السرعة
عليها ،والسكّني هلا فضل احلدّة والقطع بالقياس إىل قطعة احلديد األخرى،
والشخص الكريم والشجاع له أفضلية على أبناء جنسه يف البذل والشجاعة.
وال يستعمل الفضل يف الزيادة يف الصفات القبيحة ،بل تستعمل الزيادة يف
النقص واخلبث .فال يُقال للشخص العصيبّ وسيِّئ اخللق :له فضل العصبية وسوء
األخالق على اآلخرين.
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وعليه فإن «األفضل» هو الشخص الذي يكون له املزيد من الفضل بالقياس إىل
اآلخرين ،ومن ذلك ـ على سبيل املثال ـ أن ذلك العامل هو األعلم من بني مجيع العلماء.
وعلى هذا األساس يكون ترك األفضل أو ترك األَ ْوىل هو القيام بالفعل املتَّصف
باحلقّ والفضل ،بَ َدالً من القيام بالعمل «األحقّ» واألفضل من بني مجيع األعمال
األخرى.

ب ـ املعنى االصطالحي ــــــ
من خالل البحث يف مصادر الكالم اإلسالميّ ميكن لنا احلصول على هذا
املعنى لـ «ترك األَ ْوىل»:

1ـ ارتكاب الفعل املكروه ــــــ
لقد عمد بعض املتكلِّمني اإلسالميّني يف بيان معنى «ترك األَ ْوىل» ،يف بادئ
األمر ،إىل تقسيم نهي الشارع إىل ثالثة أقسام ،وهي:
أـ النهي املولوي اإللزامي ،الذي يتكفَّل ببيان حتريم شيءٍ .ومالك هذا القسم
هو املبغوضية الشديدة لذلك األمر بالنسبة إىل املوىل ،واشتماله على مفسدةٍ كبرية،
من قبيل :حتريم شرب اخلمر ،والزنا ،والكذب ،وغري ذلك من احملرَّمات اليت ال
جييز الشارع ارتكابها.
ب ـ النهي املولوي غري اإللزامي أو نهي الكراهة ،الذي يكشف عن كراهة
شيءٍ ما .ومالك هذا القسم هو املبغوضية واشتمال الشيء على مفسدةٍ ال تبلغ حدّاً
كبرياً ،وال يصل النهي عنها إىل حدّ اإللزام .وارتكاب هذا القسم وإنْ كان جائزاً،
َبيْدَ أن عدم ارتكابه هو األفضل ،من قبيل :كراهة تناول الطعام على جنابةٍ.
ج ـ النهي اإلرشادي ،الذي ال يكون ارتكابه مبغوضاً ،وال ينطوي على مفسدةٍ
أو حسابٍ وعقابٍ أخروي ،ولكنه ينطوي على مفسد ٍة دنيوية وآنية.
يذهب هؤالء املتكلِّمون إىل االعتقاد بأن ارتكاب األنبياء للنهي املولوي
خ ٌّل
التحرميي املبغوض للشارع ـ والذي ينطوي على مفسدةٍ أخروية ودنيوية ـ مُ ِ
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ث هؤالء عن
بعصمتهم ،ولكنْ ال إشكال يف خمالفة النهي اإلرشادي .ومل يتحدَّ ْ
خمالفة النهي الكراهيت ،ولكنْ يبدو أنهم ـ بالنظر إىل اشتماله على املفسدة؛ وكونه
ال بالعصمة أيضاً ،أو أن ارتكابها يف احلدّ األدنى ال
خ ًّ
مبغوضاً هلل ـ يرَ ْون هذا القسم مُ ِ
يليق باألنبياء(.)11
وقد ذهب عد ٌد آخر من املتكلِّمني املعاصرين ب َدوْرهم ـ ضمن بيانهم أن خمالفة
النيبّ آدم للنهي اإلهلي إمنا كان خمالفةً للنهي املولوي غري اإللزامي ـ إىل القول بأن
املراد من ترك األَ ْوىل وترك األفضل يف كلمات علماء اإلسالم هو هذا املعنى( .)12وقد
ذهب إىل القول بأن معنى ترك األَ ْوىل هو ارتكاب الفعل املكروه والعمل املرجوح ،وإنْ
مل يعترب ذلك ختلُّفاً عن القوانني اإلهلية ،ورذيلةً من الرذائلَ ،بيْدَ أنه مل يَرَ ارتكاب
هذه األعمال الئقاً باألنبياء( .)13إن ترك األَ ْوىل يف هذا املعنى يعادل القسم الثاني من
األقسام الثالثة املذكورة آنفاً؛ أي إنه من النهي الكراهيت.

2ـ ارتكاب األعمال املخالفة لشأن النيبّ ــــــ
قسَّم بعض املتكلِّمني الذنب إىل قسمني ،وهما:
1ـ املعصية املطلقة املخالفة لإلرادة القطعية اإللزامية هلل ،وتسمّى بـ «العصيان».
2ـ املعصية النسبيّة ،اليت يكون اتصافها نسبيّاً بالنظر إىل اختالف األشخاص
والشرائط اخلاصّة.
إن «املعصية النسبية» هي العمل الذي يكون يف حدّ ذاته مباحاً ،وال يكون
قبيحاً يف نفسه ،إالّ أن عُرْف الناس ال يَ ُعدّ اقرتافه من قِ َبل شخصٍ بعينه قبيحاً ،من
قبيل :أن يعمد الشخص الثريّ واملتمكِّن إىل إنفاق مالٍ قليل ال يليق بشأنه .فإن هذا
العمل وإنْ كان مصداقاً لإلنفاق والعمل الصاحل ،ولكنّ الناس يَ ُع ُّدونه قبيحاً(.)14
إن املتكلِّمني يستفيدون أحياناً يف تعريف «ترك األَ ْوىل» من العبارة املعروفة:
«حسنات األبرار سيّئات املقرَّبني» ،حيث ميكن اعتبارها تعبرياً آخر عن املعصية
سناً بالنسبة إىل األبرار قد ُيعَدّ معصيةً بالنسبة إىل
النسبية .إن الذي ُيعَ ّد عمالً حَ َ
املقرَّبني من الباري تعاىل( .)15ومن الواضح أن استعمال كلمة الذنب واملعصية هنا إمنا
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يأتي على سبيل اجملاز.

3ـ عدم االلتفات الكامل إىل اهلل ــــــ
هناك من املتكلِّمني الشيعة مَ ْن عرَّف ترك األَ ْوىل بـ «القصور والتقصري يف بذل
متام االهتمام باحملبوب ،والغفلة عن اهلل سبحانه وتعاىل ،ولو بسبب ارتكاب الفعل
املباح» .إن مثل هذا األمر ُيعَدّ بالنسبة إىل املقرّبني من اهلل واألنبياء معصيةً .إن هذا
األمر ليس ختلُّفاً عن القوانني اإلهلية ونتيجةً عن األخالق السيئة .إنه يرى أن ارتكاب
مثل هذا الذنب ال يتنافى مع أدلة عصمة األنبياء ،وال يضرّ بأهداف النبوّة ،من قبيل:
إرشاد الناس وتزكيتهم .إن األدلة النقلية تشري إىل أن األنبياء كانوا يسعَ ْون إىل ترك
هذه األمور ،ولكنهم عند ارتكابها كانوا يلومون أنفسهم ،ويطلبون املغفرة،
وجيهشون بالبكاء؛ بسببها(.)16
ميكن إدراج هذا التعريف ضمن التعريف الثاني .إن الغفلة عن اهلل ال تُ َعدّ ذنباً
بالنسبة إىل الناس العاديني ،ولكنْ ذات هذا األمر املباح ُيعَدّ ذنباً بالنسبة إىل األنبياء؛
حيث يتوقّع منهم املزيد من الطاعة هلل عزَّ وجلَّ .وبطبيعة احلال فإن احلقّ هو أن ال نرى
يف هذا تعريفاً لـ «ترك األَ ْوىل» ،بل هو مصداقٌ لـ «ترك األَ ْوىل» ،وهو الغفلة عن اهلل ولو
للحظةٍ من الزمن.

4ـ ترك أفضل فعلٍ ممكن ــــــ
ويف تعريفٍ آخر لرتك األَ ْوىل متّ تعريفه برتك أفضل فعلٍ ممكن ،حيث له
س ٍن آخر دونه يف
ح َ
مصداقان ،وهما :أوّ ًال :ترك الفعل األفضل ،والقيام بفعلٍ َ
ت التوصية بالعمل به .والعتاب على الرتك هنا
الفضل()17؛ واآلخر :ترك فعل مباحٍ وردَ ْ
يأتي من باب احلثّ والتشجيع على القيام بالفعل ،دون العقوبة على الرتك.
«ترك األَ ْوىل ليس من املعاصي؛ فإن األَ ْوىل وغري األَ ْوىل يشرتكان يف كونهما
مباحني ،وإمنا يُعاتَب على ترك األَ ْوىل ،ال [على]( )18سبيل العقوبة ،بل على سبيل احلثّ
على فعل األَ ْوىل»(.)19
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إن اختالف هذا التعريف عن التعريف األوّل يكمن يف أن ترك األَ ْوىل يف هذا
املعنى ال يكون ممنوعاً أصالً ،وال توجد فيه مفسدةٌ ،يف حني أن فعل املكروه يف
التعريف األوّل يقع مورداً للنهي ،وهو على كلّ حال يشتمل على مفسدةٍ.
سب ،بل هو
واالختالف اآلخر هو أن ترك األَ ْوىل بهذا املعنى ليس غري مذموم فحَ ْ
مور ٌد للمدح والثناء أيضاً؛ وأما يف املعنى األوّل فحتّى إذا مل يكن ارتكابه مذموماً،
فهو يف احلدّ األدنى ال يقع مورداً للرضا ،ويشتمل كذلك على احلدّ األدنى من
املفسدة.
وأما اختالف التعريف الرابع عن التعريف الثالث فيكمن يف أن ترك األفضل
والقيام بالعمل املشتمل على فضلٍ يكون عبارةً عن ترك األَ ْوىل طبقاً للتعريف الثالث،
فإنْ اقرتن بذكر اهلل ال يكون تركاً لألَ ْوىل.

5ـ خالصة املعنى االصطالحي ــــــ
بالنظر إىل املعنى اللغوي الذي تقدَّم ذكره لـ «األَ ْوىل» و«األفضل» ميكن القول:
إن االستعمال احلقيقي وغري اجملازي هلاتني املفردتني إمنا يكون حيث يكون
لشيء صفةُ أفضلية وإجيابية زائدة على أشياء أخرى ،ولذلك يكون القيام به هو
األَ ْوىل واألفضل لتحقيق الغاية واهلدف املنشود .وعلى هذا األساس فإن العمل األَ ْوىل أو
العمل األفضل هو العمل الذي يكون هو األحقّ واألفضل من بني األعمال املتّصفة
باحلقّ والفضيلة .ومن هنا فإن ترك ا َأل ْوىل واألفضل يعين االكتفاء بالعمل احلقّ
ٍّ أقلّ بالقياس إىل العمل األَ ْوىل واألفضل.
واملشتمل على فضيلةٍ وحق
وعلى هذا األساس ال بُدَّ من الوصول إىل نتيجةٍ مفادها :إن استعمال هذين
ٍّ أو فضلٍ ،من قبيل:
املصطلحني إمنا يكون يف موردٍ حيث ال يكون للعمل أيّ حق
الفعل املكروه (التعريف األوّل).
وأما االستعمال اجملازي وغري احلقيقي فيمكن لنا وبشكلٍ عام أن نرصد أربع
حاالتٍ الستعمال مصطلح «ترك األَ ْوىل»:
1ـ يف مورد األمرين اللذين يكون أحدهما أفضل من اآلخر يُرتك األمر األفضل
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(االستعمال احلقيقي لرتك األَ ْوىل).
2ـ يف مورد األمرين اللذين يكون أحدهما مشتمالً على فضلٍ ،بينما اآلخر
مباحٌ وال ينطوي على أيّ فضلٍ ،يتم ترك األمر املشتمل على الفضل (االستعمال اجملازي
لرتك األَ ْوىل).
3ـ يف مورد األمرين اللذين يكون أحدهما خالياً من الفضل ،واآلخر مشتمالً
على النقص والفساد ،يُتْ َرك األمر املباح (االستعمال اجملازي لرتك األَ ْوىل).
4ـ يف مورد األمرين اللذين يكون أحدهما أكثر نقصاً وفساداً من اآلخر يُرتك
األمر األقلّ نقصًا وفساداً (االستعمال اجملازي لرتك األَ ْوىل).
إن االرتباط الذي يؤدّي إىل جواز استعمال «ترك األَ ْوىل» يف املوارد الثالثة األخرية
هو املقارنة ،ونسبية النقص والفساد ،وحكم العقل بدفع األفسد بالفاسد؛ أي بالشيء
الذي ال يشتمل على نقصٍ أو فساد ،أو يكون نقصه وفساده أقلّ باملقارنة مع اآلخر،
ف ُيقال تساحماً :إن القيام به هو األفضل واألَ ْوىل واألحسن .وبعبارةٍ أخرى :يُقال للشيء
األقلّ سوءًا بالقياس إىل األكثر سوءاً :إنه هو األفضل ،جمازاً.
ويف احلقيقة فإن للعقل حكمني :األوّل :ضرورة ترجيح األفضل على الفاضل؛
واآلخر :صورة دفع األفسد بالفاسد ،أو ترجيح الفاسد على األفسد ،حيث يُقال للثاني
يف بعض األحيان :إنه هو األفضل أو األَ ْوىل ،جمازاً .ونتيجةً لذلك يُقال لرتكه تركاً
لألَ ْوىل.
وميكن هلذين احلكمني العقليني أن يندرجا ضمن احلكم بضرورة ترجيح
الراجح ،أو ممنوعية ترجيح املرجوح.
صر االستعمال احلقيقي ملفهوم «األَ ْوىل» أو «األفضل»
وعلى هذا األساس جيب حَ ْ
سب (شرط اإلباحة) ،وال تشتمل
يف األفعال اليت ال تكون مباحةً وجائزةً لذاتها فحَ ْ
سب ،بل تشتمل على فضلٍ وكمالٍ أكرب على
على فضلٍ وكمالٍ (شرط الفضل) فحَ ْ
مجيع األعمال املمكنة األخرى (شرط األولوية) أيضاً .وعليه فإن «ترك األَ ْوىل» هو ترك
سنة املمكنة
سن الذي تكون لفعله أولويّةٌ وأفضلي ٌة على مجيع األعمال احلَ َ
األمر احلَ َ
واملتاحة.
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وعلى هذا األساس ،فإن التعريف االصطالحي الرابع هو األصحّ ،باملقارنة إىل
التعاريف األخرى .وجيب اعتبار التعريف األوّل ،أي ارتكاب املكروه استعماالً جمازيّاً
لرتك األَ ْوىل؛ ألن ارتكاب املكروهات ليس من ترك األَ ْوىل ،وال ينطوي فعل املكروه
على أيّ فضلٍ أو كمالٍ أبداً.
ويبدو أن باإلمكان اجلمع بني كافّة هذه التعريفات األربعة ،وذلك من خالل
القول بأن كلّ واحدٍ من هذه التعريفات يبيِّن قسماً خاصاً من ترك األَ ْوىل ،األعمّ من
استعماله احلقيقي واجملازي.
إن ارتكاب الفعل املكروه ـ سواء أكان من قبيل :النهي املولوي غري اإللزامي
أو النهي اإلرشادي ـ ال يكون مستحسناً؛ ملا يشتمل عليه من املفسدة؛ وعليه سوف
يكون تركه هو األَ ْوىل ،وارتكابه تركاً لألَ ْوىل (التعريف األول).
إن الشخص الذي يقوم بالعمل املباح واجلائز ،الذي يُعَ ّد بالنسبة له ـ بالنظر إىل
مكانته وشأنه ـ نقصاً ،يكون قد ترك األَ ْوىل (التعريف الثاني).
إن الغفلة عن اهلل ـ أليّ سببٍ من األسباب ـ باملقارنة إىل االلتفات التامّ والكامل
له ،تُ َعدّ مصداقاً لرتك األَ ْوىل (التعريف الثالث).
إن الذي يرتك العمل األفضل املمكن ،وكان ميكنه فعله ،ويكتفي بفعل
سنه أقلّ من األَ ْوىل ،يكون تاركاً لألَ ْوىل
سن اآلخر ،والذي يكون حُ ْ
األمر احلَ َ
(التعريف الرابع).
وعلى هذا األساس ،فإن نقطة االشرتاك بني مجيع هذه التعريفات تكمن يف
أنه من خالل املقارنة بني عملٍ وعملٍ ممكن آخر كان جيب من الناحية العقلية أو
العُ ْرفية؛ بسبب خصائص أحدهما (اشتماله على الفضل والكمال األكرب أو اشتماله
على نقصٍ أقلّ) ،ترجيحه على األمر اآلخر ،ولكنه يرتك وال يتمّ ترجيحه .وبعبارةٍ
أخرى :إن ترك األَ ْوىل يعين ترجيح املرجوح.

2ـ إثبات بطالن ترك األَوْىل ــــــ
أـ بطالن ترك األَوْىل من الناحية العقلية ــــــ
إن املسألة اهلامة واألساسية يف سياق اهلدف الذي ينشده الكاتب يف هذه املقالة
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هو إثبات بطالن ترك األَ ْوىل .إن السؤال املهمّ يقول :هل ترك األَ ْوىل خطأٌ؟ لقد ورد
تعريف اخلطأ لغةً مبعانٍ متعدّدة .ومن بني معانيه :نقيض الصواب()20؛ واملعنى الثاني:
االرتكاب العمدي للذنب واملعصية()21؛ واملعنى اآلخر له هو أنه يرادف السهو ،ومبعنى
االرتكاب غري العمدي ألمرٍ ما( .)22إن املنشود من بني هذه املعاني يف السؤال املتقدِّم هو
املعنى األول ،أي ضدّ الصواب .والصواب لغةً يعين العمل الصائب والصحيح .وعلى هذا
األساس يكون اخلطأ هو العمل غري الصائب وغري الصحيح.
بالنظر إىل هذا املعنى اللغوي يتحوّل السؤال القائل« :هل ترك األَ ْوىل خطأٌ؟» إىل
هذا السؤال القائل« :هل ترك األَ ْوىل عملٌ غري صحيح؟».
إن اجلواب عن هذا السؤال يتّضح بالنظر إىل املسائل املتقدّمة يف بيان املعنى
االصطالحي لرتك األَ ْوىل .هناك قاعد ٌة عقلية ثابتة تقول« :إن ترجيح املرجوح على
الراجح باطلٌ» .وهذه قضية يكفي يف تصديقها تصوّر املوضوع واحملمول فقط .وبعبارةٍ
أخرى :إنها من القضايا اليت تكون «قياساتها معها» .ال شَكَّ يف أن عقل اإلنسان يرى
أن ترك األفضل والقيام بالعمل املشتمل على فضلٍ أدنى وأقلّ يف الظروف املتكافئة
أم ٌر باط ٌل .إن العقل البشري يرى أن ترك العمل الذي ال ينطوي على فسادٍ ،وارتكاب
العمل الفاسد ،وترك العمل الفاسد وارتكاب العمل األفسد ،غريُ صحيحٍ .وبعبارةٍ
أخرى :إن ترك األَ ْوىل وترجيح املرجوح باط ٌل من الناحية العقلية.
وقد يُشكل بالقول :ملاذا ترَ ْون بطالن ترك األَ ْوىل من الناحية العقلية ،واحلال
أنه قد ال يكون ذات العمل باطالً يف نفسه ،من قبيل :أن يقوم شخصٌ بتقديم
املساعدة إىل شخصٍ واحد ،ال إىل شخصني ،فعلى كلّ حال سوف يكون عمله
مصداقاً للعمل الصاحل ،واإلحسان ليس باطالً؟!
واجلواب :يوجد هنا أمران :أحدهما :اإلحسان إىل شخصٍ واحد؛ واآلخر:
ترجيح اإلحسان إىل شخصٍ واحد على اإلحسان إىل شخصني .إن هلذين األمرين
حكمني خمتلفني :األوّل :صحيح؛ والثاني :غري صحيح .وقد يكون األمر يف ظروف
خاصّة مصداقاً لكال األمرين؛ فالشخص الذي يستطيع أن يُحسن إىل شخصني،
ويرتك هذا األمر األرجح وحيسن إىل شخصٍ واحد فقطُ ،يعَدّ فعله هذا هنا؛ من حيث
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ترك األمر األرجح ،خاطئاً ،ال من حيث نفس العمل الصاحل .وعلى هذا األساس فإن
ترك األرجح أو ترك األَ ْوىل يُعَ ّد من الناحية العقلية عمالً خاطئاً وغريَ صحيحٍ.

ب ـ بطالن ترك األَوْىل من الناحية األخالقية ــــــ
إن ترك األَ ْوىل وترجيح املرجوح على الراجح ليس باطالً وخاطئاً من الناحية
سب ،بل هو خاطئٌ من الناحية األخالقية أيضاً.
العقلية فحَ ْ
ولبيان عدم الصوابية األخالقية لرتك األَ ْوىل ميكن االستعانة بأخالق الفضيلة
عند أرسطو .إن املصطلح البديل لرتك األَ ْوىل هو ترك األفضل .ولكي ندرك معنى
األفضل جيب أن نتعرَّف على معنى الفضيلة .يرى أرسطو أن معيار الفضيلة يف كلّ
عملٍ وشعور يتمثَّل يف حدّ اعتداله .ففي كلّ عملٍ ،من قبيل :تناول الطعام ،أو يف كلّ
سط واالعتدال(.)23
شعورٍ ،من قبيل :إظهار الغضب ،يكون حدّ فضيلته هو احلدّ الوَ َ
وعلى الرغم من وجود الكثري من االختالفات بني شُرّاح أرسطو حول مفهوم االعتدال،
َبيْدَ أن الرأي احلقّ هو تفسري االعتدال بالتعادل والتناسب الشامل لالعتدال الكمّي
والكيفي كالهما .ويف احلقيقة فإن مراد أرسطو من التوصية برعاية االعتدال،
واعتباره فضيلة ،هو القيام بالعمل املناسب ،بطريقةٍ مناسبة ،يف الوقت املناسب،
واملقدار املناسب.
وبعبارةٍ خمتصرة :إن العمل الفضيل هو العمل املتناسب مع الشرائط
والظروف(.)24
وميكن لنا أن نستنتج من كلمات أرسطو ستّة معايري للعمل الفضيل .فالعمل
الفضيل هو العمل الذي يتمّ القيام به 1ـ يف الزمان املناسب؛ 2ـ بشأن املوضوع املناسب؛
3ـ جتاه الشخص املناسب؛ 4ـ لعلّ ٍة وغايةٍ مناسبة؛ 5ـ بأسلوبٍ مناسب؛ 6ـ باحلجم
واملقدار املناسب(.)25
ومن ذلك ،على سبيل املثال ،أنه عند عروض حالة الغضب تكون الفضيلة بأن
يقوم الشخص يف حلظة الغضب مبقارنة حالته ،وما إذا كان من األفضل له أن يغضب
بعد توجيه اإلهانة له مباشرةً أو عليه أن يتأنّى يف إظهار حالة الغضب .إن الغضب من
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اإلهانة أمرٌ صائب ،ولكنّه ال يكون صائباً بسبب عدم دخول املسمار يف اخلشب.
والغضب على األب واألمّ خاطئٌ ،ولكنه صائبٌ على الظامل واجلائر .إن الغضب دفاعاً
عن احلقّ أمرٌ صحيحَ ،بيْدَ أنه يكون خاطئاً إذا كان بدافع التسلُّط على اآلخرين.
وتارةً يكون األسلوب الصحيح إلظهار الغضب بإظهار االمتعاض؛ وتارةً بالسكوت؛
وتارةً بالصراخ .كما أن املقدار املناسب والصحيح للغضب يكون خمتلفاً باختالف
املوارد؛ مبعنى أننا لو علمنا أن األسلوب الصحيح إلظهار الغضب يكمن يف الصراخ
يتعيّن علينا بعد ذلك دراسة نسبة هذا الصراخ ،وما هو مستوى الشدّة املناسبة يف هذا
الصراخ ،الذي جيب أن نعبّر به عن الغضب؟
وعلى هذا األساس فإن العمل الفضيل من وجهة نظر أرسطو إمنا يكون مباحاً
لذاته إذا اشتمل على مجيع اخلصائص والصفات الستّة املتقدِّمة بشكلٍ صحيح .فلو
أن عمالً مباحاً مل يتمّ القيام به يف إحدى خصائصه بشكلٍ صحيح لن يبلغ حدّ
فضيلته ،وسوف يكون رذيلةً.
ومن هنا فإن الفضيلة والرذيلة من حيث ذات وصفات العمل معقودٌ بالصحة
وعدم الصحّة؛ فبعض األفعال؛ بسبب القبح الذاتي ،تغدو غري صحيحةٍ ،من قبيل:
الظلم؛ وبعض األفعال األخرى؛ بسبب صفة وكيفيّة اإلتيان بها ،من قبيل :احلبّ
املفرط للطفل ،والذي يسمى تدليالً.
بعد بيان معايري فضيلة العمل من وجهة نظر أرسطو ،وإدغامه يف احلاالت
األربعة املبيَّنة الستعمال مصطلح «ترك األَ ْوىل» يف الكالم اإلسالميّ ،ميكن لنا أن
نستنتج من ذلك أن ترك األَ ْوىل أو ترك األفضل ،حيث يكون مبعنى القيام بفعلٍ أقلّ
فضيلةً؛ الفتقاره إىل بعض معايري الفضيلة الستّة باملقارنة إىل العمل اآلخر (احلالة
األوىل والثانية) ،أو مفتقراً يف األساس إىل بعض هذه املعايري ،مبعنى أن فاعله ـ على
سبيل املثال ـ مل يقُ ْم به بدافعٍ مناسب أو باملقدار املناسب أو يف الزمن املناسب (احلالة
الثالثة والرابعة) ،ال يكون من الناحية األخالقية صحيحاً.
وسوف يتّضح هذا البحث (عدم الصوابية األخالقية لرتك األَ ْوىل) يف املستقبل
بشكلٍ أكرب ،من خالل بيان بعض مصاديق ترك األَ ْوىل يف أعمال األنبياء.
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لقد اتّضح حتّى اآلن أن «ترك األَ ْوىل» عم ٌل خاطئ وغريُ صائبٍ من جهتني :فأوّ ًال:
ف حلكم العقل القائم على ترجيح العمل الراجح واألَ ْوىل ،وثاني ًا:
إن هذا العمل خمال ٌ
إن ترك األَ ْوىل من الناحية األخالقية يعين ارتكاب العمل يف إحدى أوصافه الستّة ،من
قبيل :الغاية ،واملقدار ،واألسلوب ،واملوضوع ،والشخص ،والزمان ،أقلّ فضالً
وتناسباً بالقياس إىل العمل الراجح أو املشتمل على فضلٍ وتناسبٍ ،أو أن يكون يف
األساس مفتقراً إىل بعض هذه األوصاف.

ج ـ عدم صوابية ترك األَوْىل بالتمسُّك مبفهوم الوظائف املهنية ــــــ
األسلوب اآلخر إلثبات بطالن خطأ ترك األَ ْوىل يتلخَّص يف االستفادة من مفهوم
«الوظائف املهنية» ،أو املستلزمات املتناسبة مع شأن األنبياء^.
إن الوظائف املهنية يف فلسفة األخالق تعين املستلزمات والوظائف اليت جيب
على الشخص أن يقوم بها وميتثلها؛ بسبب امتالكه ملهنةٍ خاصّة .إن الوظائف املهنية
ص ،وإمنا جتب عليه التصافة بهويّ ٍة
هي وظائف ال جتب على الشخص مبا هو شخ ٌ
ومهنةٍ خاصّة متيِّزه من اآلخرين فقط ،من قبيل :لبس الزيّ العسكريّ للقوات
النظامية .وبعبارةٍ أخرى :إن وظائف الفرد ميكن أن تكون على نوعني ،وهما:
الوظائف العامة ،اليت جيب على كلّ إنسانٍ مبا هو إنسانٌ أن يلتزم بها؛ والوظائف
اخلاصّة أو املهنية ،اليت جيب على بعض األفراد أن يلتزم بها؛ بسبب اتصافه بعنوانٍ
خاصّ ،كأنْ يكون طبيباً أو مهندساً أو مدرِّساً وهكذا .وتارةً تكون وظائف هذين
القسمني متطابقةً ،من قبيل :منع الكذب؛ حيث يكون ذلك داخالً ضمن الوظائف
العامّة لكلّ إنسانٍ ،كما هو أحد الوظائف املهنيّة لألطباء يف تعاطيهم مع املرضى؛
ولكنْ قد حيدث أحياناً أن يكون املباح من حيث األخالق العامّة حمظوراً من جهة
األخالق املهنية ،من قبيل :األكل والشرب الذي يُمْ َنع يف أغلب املهن أثناء فرتة العمل،
أو إقامة عالقةٍ خاصّة مع املريض اخلاضع للعالج يف مهنة الطبّ .إن ترك الوظائف
املهنية خاطئٌ بنفس نسبة خطأ ترك الوظائف يف األخالق العامّة ،وترتتَّب عليها يف
ت ال ترتتَّب على الوظائف األخالقية العامة.
بعض األحيان عقوبا ٌ
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  63ـ  64ــ صيف وخريف  2021م ـ  1443هـ

344
ميكن عدّ األحباث اليت ذكرها املتكلِّمون اإلسالميّون حتت عنوان احملرَّمات
النسبية ،أو الواجبات املتطابقة مع شأن األنبياء ،أو بعبارة« :حسنات األبرار سيّئات
املقرَّبني» ،بياناً آخر عن الوظائف املهنية يف فلسفة األخالق.
وقد ذهب الكثري من املتكلِّمني إىل اعتبار عتاب األنبياء؛ بسبب قيامهم ببعض
األعمال املباحة ،من هذا الباب؛ حيث إن شأن األنبياء كان يستلزم عدم ارتكاب
حتّى هذا النوع من األمور املباحة .وقد ذكَ ْرنا سابقاً أن بعض املتكلِّمني فسَّر ترك
األَ ْوىل باملعصية النسبيّة؛ مبعنى ارتكاب األعمال املخالفة لشأن النيبّ .وقد ذكر
الفاضل املقداد يف بيان خطأ ترك األَ ْوىل أن الدليل على ذلك هو خمالفته للشأن الرفيع
للنيبّ األكرم| واألئمّة األطهار^ .وقال يف هذا الشأن ما مضمونه« :أجل ،قد يُراد
من ترك األَ ْوىل فعل املكروه أو ارتكاب املرجوح أحياناً .إن ترك األَ ْوىل وإنْ مل يكن
معصيةً ،وال ختلفاً عن القوانني ،وال ُيعَدّ رذيلةً من الرذائل األخالقية ،ولكنّ صدوره
من مثل :رسول اهلل| واألئمّة األطهار ـ سالم اهلل عليهم ـ ،ال يتناسب مع شأنهم»(.)26
إن األنبياء؛ بسبب مهنة( )27النبوّة ترتتَّب عليهم مستلزمات خاصّة ،ال ترتتّب على
األشخاص العاديني ،ومن ذلك ـ على سبيل املثال ـ أن ذكر اهلل باستمرارٍ غريُ واجبٍ
على األشخاص العاديني ،ولكنّه واجبٌ على األنبياء ،ولذلك يقع بعض األنبياء مورداً
للعتاب؛ بسبب غفلتهم اآلنيّة عن ذكر اهلل سبحانه وتعاىل.
واآلن ،بعد القبول بهذه املقدّمة القائلة بأن األنبياء هلم وظائف مهنيّة خاصّة،
يكون االستدالل على خطأ وبطالن ترك األَ ْوىل واضحاً جدّاً من زاوية األخالق املهنية:
1ـ إن تركَ األَ ْوىل ،الذي عبَّر عنه املتكلِّمون برتك األعمال املخالفة لشأن
األنبياء ،مصدا ٌق لرتك الوظائف املهنية للنبوّة.
2ـ إن تركَ الوظائف املهنية من قِ َبل الشخص املكلَّف برعايتها خاطئٌ وباطل.
3ـ إذن ترك األَ ْوىل عم ٌل خاطئٌ وباطل.

3ـ ترك األَوْىل آليّة تربير أخطاء األنبياء ــــــ
إن جعل مصطلح «ترك األَ ْوىل» من قِ َبل املتكلِّمني يُعَدّ إحدى اآلليات الواردة يف
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تربير اآليات اليت تد ّل يف ظاهرها على ارتكاب األنبياء للمعاصي.
وقد عمد بعض املتكلِّمني اإلسالميني يف التعاطي مع اآليات الدالّة على معاصي
وذنوب األنبياء إىل بيان آليّ ٍة عامّة للدفاع عن عصمتهم ،على النحو التالي« :واحتجّ
املخالف الذاهب إىل جواز صدور الكبائر عنهم بعد البعثة سهواً ،وجواز الصغائر
ت يف القرآن أو األحاديث أو اآلثار .وتلك القصص
عمداً أيضاً ،بقصص األنبياء اليت نُقلَ ْ
توهم صدور الذنب عنهم يف زمان النبوّة.
واجلواب عن تلك القصص إمجاالً :إن ما كان منها منقوالً باآلحاد وجب ردُّها؛
ألن نسبة اخلطأ إىل الرواة أهون من نسبة املعاصي إىل األنبياء .وما ثبت منها تواتراً فما
دام له حمم ٌل آخر محلناه عليه ،ونصرفه عن ظاهره؛ لدالئل العصمة؛ وما مل جنِ ْد له
حميصاً محلناه على أنه كان قبل البعثة ،أو كان من قبيل :ترك األَ ْوىل ،أو من
ت عنهم سَ ْهواً ،وال ينفيه (أي ال ينفي كونه من قبيل :ترك األَ ْوىل أو
صغائر صدرَ ْ
الصغائر الصادرة سَ ْهواً) تسميته ذنباً»(.)28
وهناك مَ ْن أجاز صدور املعصية عن األنبياء يف ثالث حاالت فقط ،وهي:
1ـ ارتكاب املعصية عن سَ ْه ٍو ونسيان.
2ـ أن تكون املعصية املقرتفة مصداق ًا لرتك ا َأل ْوىل.
3ـ ارتكاب املعصية بسبب خلط النيبّ بني العمل املباح والعمل املنهيّ عنه(.)29
ويف ما يلي نشري إىل بعض موارد االستفادة من طرق ترك األَ ْوىل يف تربير أخطاء
األنبياء.

أـ قصّة النيبّ آدم× ــــــ
إن قصّة النيبّ آدم× واحد ٌة من املوارد اليت اعتربها الكثري من املفسِّرين
واملتكلِّمني من مصاديق ترك األَ ْوىل ،وارتكاب األنبياء للمنهيّ عنه من قِ َبل اهلل
سبحانه وتعاىل(.)30
لقد متّ تصوير ترك األَ ْوىل هنا باملعنى األوّل؛ أي ارتكاب النهي اإلرشادي هلل
تعاىل.
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وكذلك؛ حيث إن ارتكاب النهي اإلرشادي خمالفٌ لشأن ومرتبة نبوّة آدم ،فإن
اهلل سبحانه وتعاىل قد عاتبه على ذلك.
وبطبيعة احلال هناك مَ ْن ال يتّفق مع هذا التفسري ،وال يرى يف خمالفة النهي
اإلرشادي ما يستدعي الصفح واملغفرة(.)31

ب ـ قصّة النيبّ يوسف× ــــــ
إن النيبّ يوسف× ،عند إطالق سراح أحد السجناء من سجن فرعون ،طلب
منه أن يذكره ويتشفَّع له عند حاكم مصر .ولكنّ هذا األمر مل يكن مقبوالً عند
اهلل؛ ملا فيه من الغفلة عن ذكر اهلل ،وجعل عبد اهلل وكيالً له .ومن هنا فإن اهلل
سبحانه وتعاىل قد عاتب النيبّ يوسف على ذلك بقوله﴿ :قَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا
الش ْيطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فََلبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِنيَ﴾ (يوسف:
اذْكُ ْرنِي ِعنْدَ رَبِّكَ َف َأنْسَاهُ َّ
.)42
ويف روايةٍ عن النيبّ األكرم| تؤيِّد هذا التفسري ،قال« :لوال كلمة يوسف ما
لبث يف السجن ما لبث»(.)32
لقد ذهب أكثر املفسِّرين إىل اعتبار هذا الفعل من النيبّ يوسف× مصداقاً
لرتك األَ ْوىل .إن املطالبة باملساعدة من اآلخرين أم ٌر مباحٌ للناس العاديني ،ولكنّ هذا
األمر ال يتناسب مع شأن األنبياء^؛ إذ ال ينبغي هلم الغفلة عن اهلل سبحانه وتعاىل ولو
للحظةٍ واحدة(.)33

ج ـ قصّة النيبّ موسى× ــــــ
إن النيبّ موسى× يف النزاع الذي حدث بني شخصني :أحدهما :من بين قومه؛
واآلخر :من األقباط ،انتصر للمظلوم منهما ،فوكز القبطيّ ،وأسقطه أرضاً ،ممّا
أدى إىل موته ،فندم النيبّ موسى× على ذلك ،وسأل اهلل املغفرة .وقد بيَّن القرآن
الكريم ذلك بقوله﴿ :وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِنيِ غَفْلَةٍ مِنْ َأهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجَُليْنِ
يَقْتَتِالَنِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ َوهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْ َتغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ
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الش ْيطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ ُمبِنيٌ﴾
فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عََليْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ َّ

(القصص.)15 :
ت
يف الدفاع عن عصمة النيبّ موسى× ،الذي ارتكب عملية القتل هنا ،متَّ ْ
االستفادة من مفهوم ترك األَ ْوىل ،وقيل :إن ذلك الشخص كان مستحقّاً للقتل ،ولكنْ
كان من األفضل للنيبّ موسى× أن يُرجئ قتله إىل حني نزول األمر بذلك من قِ َبل اهلل
سبحانه وتعاىل .ولذلك فقد اعترب النيبّ موسى أنه ظاملٌ لنفسه ،واعترب أن ما قام به
كان من عمل الشيطان(.)34

د ـ قصّة النيبّ يونس× ــــــ
يف قصّة النيبّ يونس× قيل :إن املراد من ارتكاب الظلم الذي صدر عنه ،على
ما ورد يف قوله تعاىل﴿ :وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ ُمغَاضِب ًا َفظَنَّ َأنْ لَنْ نَقْدِرَ عََليْهِ فَنَادَى فِي
كنْتُ مِنَ الظَّالِمِنيَ﴾ (األنبياء ،)87 :هو ترك
الظُّلُمَاتِ َأنْ الَ ِإلَهَ إِ َّال َأنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي ُ
األَ ْوىل ،مبعنى الصرب( .)35إن الصرب فضيل ٌة ال ميكن توقُّعها من كلّ شخصٍ ،ولكنْ
بالنظر إىل شأن ووظيفة األنبياء فهي متوقَّع ٌة منهم؛ حيث جيب أن يتوفَّروا على املزيد
من الصرب يف دعوة الناس إىل اإلميان .وقد كان النيبّ يونس صابراً وجماهداً يف دعوة
قومه إىل اإلميان ،ولكنّه ترك الصرب األكرب الذي هو أَ ْوىل ،ولذلك فقد وصف نفسه
بأنه ظاملٌ لنفسه.

هـ ـ فعل النيبّ حممد| ــــــ
إن من بني املوارد اليت استفاد فيها املتكلِّمون من مفهوم ترك األَ ْوىل لتأويل
أفعال األنبياء كثرياً هي القصة املرتبطة بطرد النيبّ األكرم| لبعض املؤمنني،
األمر الذي أدّى إىل نزول قوله تعاىلَ ﴿ :والَ َتطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِا ْلغَدَاةِ وَا ْلعَشِيِّ
شيْءٍ فَ َتطْرُ َدهُمْ
شيْءٍ َومَا مِنْ حِسَابِكَ عََليْهِمْ مِنْ َ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عََليْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ َ
فَتَكُو َن مِنَ الظَّالِمِنيَ﴾ (األنعام.)52 :
وكانت قصّة ذلك أن بعض الكبار واألثرياء من مشركي قريش قد التقوا
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النيبّ األكرم| ،وقالوا له :إذا كنت تريد منا أن نؤمن فإن شرطنا على ذلك هو أن
تطرد هؤالء الفقراء من حولك ،فاستجاب النيبّ األكرم| لطلبهم؛ طمعاً يف
هدايتهم ودعوتهم إىل اإلميان ،وأرجأ لقاءه باملؤمنني من الفقراء إىل إشعارٍ آخر .ومل
يقَ ْع هذا مورداً لرضا اهلل سبحانه وتعاىل ،وأنزل عليه اآلية املذكورة.
وال يرى املتكلِّمون ،يف تربيرهم هلذا الفعل النبويّ يف طرد املؤمنني ،إهانةً
وإساء ًة واستخفافاً بهم ،بل هو جمرّد إرجاءٍ لوقت اللقاء بهم إىل موعدٍ آخر .ومن هنا ال
يكون يف هذا النوع من التصرُّف معصيةٌ ،بل هو جمرّد تركٍ لألَ ْوىل .فاألَ ْوىل يف نظر
اهلل سبحانه وتعاىل هو تقديم املؤمنني على املشركني يف كلّ الظروف واألحوال.
وقد ذهب العالّمة اجمللسي يف تربير سلوك النيبّ األكرم| إىل اعتباره جمرّد
خطأ يف االجتهاد؛ مبعنى أن النيبّ األكرم| رأى أن حتديد موعدٍ آخر للمؤمنني ال
يؤدّي إىل تفويت مصلحةٍ للمؤمنني ،سواء يف أمور دينهم أو دنياهم؛ وعليه فإن من
األفضل أن يغتنم هذه الفرصة من أجل هداية هؤالء الكفّار واملشركني الذين أقبلوا
عليه .وإن اخلطأ يف االجتهاد مور ٌد للعفو والغفران ،باتّفاق مجيع الفقهاء(.)36
وقال الفخر الرازي ،يف تأويل استناد الظلم إىل النيبّ األكرم| :إن الظلم هو
وضع الشيء يف غري موضعه املناسب .إن أولئك الفقراء كانوا يستحقّون التعظيم
والتبجيل من قِ َبل النيبّ األكرم| ،ولكنّه طردهم من جملسه ،ولقد كان هذا
ظلماً ،ولكنّه ال يعين ارتكاب املعاصي وترك الواجبات ،بل مبعنى ترك األَ ْوىل
واألفضل .ثمّ قال يف معرض الدفاع عن العصمة النبوية :إننا حنمل مجيع املوارد ـ اليت
هي من هذا القبيل ـ على ترك األفضل واألَ ْوىل(.)37

4ـ األدلة العقلية على عصمة األنبياء ــــــ
سوف نشري يف هذا القسم إىل بعض األدلّة العقلية على عصمة األنبياء؛ ليتّضح
الدليل الذي استند إليه املتكلِّمون يف ادعاء عصمة األنبياء من مجيع أنواع األخطاء
والذنوب ،حتّى ما كان منها صادر ًا عن سَ ْه ٍو أو نسيانٍ.
إن قيمة هذا البحث تكمن يف سَ ْعينا إىل إثبات ما إذا كانت هذه األدلّة جتيز
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ارتكاب ترك األَ ْوىل من قِ َبل األنبياء^؟

أـ وثوق الناس واعتمادهم ــــــ
ُر َبما أمكن اعتبار الدليل العقلي األهمّ على عصمة األنبياء هو ضرورة وثوق
واعتماد الناس على األنبياء من أجل حتقيق اهلدف من النبوّة(.)38
إن شكل االستدالل على النحو التالي :لو شاهد الناس صدور الذنب واخلطأ
عن النيبّ فإنهم سيفقدون الثقة به واالعتماد عليه ،ونتيجةً لذلك لن يتَّبعوه ،وبالتالي لن
يتحقَّق اهلدف من البعثة ،وإن إرسال الرسل ـ الذي هو فعلٌ إهليّ ـ سوف يكون عَ َبثاً،
ولكنّ التالي باط ٌل ،فاملقدَّم مثله .وعليه فإن األنبياء معصومون من مجيع املعاصي
واألخطاء ،عمداً أو سهواً ،صغريها وكبريها ،قبل النبوة وبعدها.
ٍّ أن يكون
وقال بعض املتكلِّمني يف بيان هذا االستدالل« :ال بُدَّ لكلّ نيب
موضع ثقة عموم الناس قبل كلّ شيءٍ ،حبيث ال جيدون يف كالمه أيّ احتمالٍ
للكذب واخلطأ والتناقض؛ إذ إن مركزه سوف يتزلزل يف غري هذه احلالة .وإذا مل
يكن األنبياء معصومني فإن املتذرِّعني سوف حيتجّون لعدم إميانهم بإمكانية خطأ
األنبياء ،كما أن الباحثني عن احلقيقة يتزعزع إميانهم بصحّة حمتوى دعوتهم،
فريفض الطرفان رساالتهم ،أو يف األقلّ ال يكون تقبُّلهم هلا مصحوباً حبرارة الثقة
واإلميان .هذا الدليل ـ الذى يُسمَّى «دليل االعتماد» ـ يعترب من أهمّ أدلّة عصمة
األنبياء»(.)39
إن النقطة األهمّ يف هذا االستدالل تكمن يف أنه يف صدد نفي إمكان واحتمال
صدور مجيع أنواع الذنوب واألخطاء من األنبياء ،ويرى أن إمكان صدوره ميثِّل
احتجاجاً من قِ َبل املخالفني؛ إذ حيث يوجد احتمالُ ارتكاب الذنوب من قِ َبل النيبّ ال
ميكن االطمئنان بأقواله وأفعاله .وإن التَّ َبعيّة ملَ ْن حيتمل اخلطأ يف حقِّه غري واجبةٍ
عقالً .وبالتالي فإنه لتحقُّق االعتماد التامّ والكامل من قِ َبل الناس على النيبّ ،وحتقُّق
أهداف البعثة ،يقوم االفرتاض على وجوب عصمة األنبياء بشكلٍ كامل؛ حبيث ال
حيتمل الناس يف حقِّهم أيّ نوعٍ من أنواع اخلطأ والزلل .كما يعتمد الناس على اهلل
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بشكلٍ كامل؛ بسبب عدم إمكان صدور أيّ خطأ عنه.

ب ـ نقض الغرض من إرشاد الناس ــــــ
الدليل العقلي اآلخر على عصمة األنبياء هو أن الغرض من بعثة األنبياء وإرسال
الرسل يكمن يف إرشاد الناس إىل املصاحل الواقعية ،ومنعهم من ارتكاب املفاسد،
وإعداد املقدّمات لتزكيتهم ،وإيصاهلم إىل املقام الالئق بالكمال اإلنسانيّ ،وسعادته
يف الدنيا واآلخرة.
وإن هذا اهلدف ال ميكن حتقيقه إالّ بإثبات العصمة لألنبياء؛ ألن األنبياء إذا
ارتكبوا أدنى معصيةٍ أو خطأ ،سواء أكان ذلك عن نسيانٍ أو عمدٍ وعصيان ،لن
يكتب التحقُّق إلرشاد الناس إىل املصاحل احلقيقية ،والنهي عن املفاسد الواقعية؛ ألن
تصديق اخلاطئ والناسي والعاصي ميثِّل نقضاً للغرض من الرسالة ،وخمالفاً للحكمة
اإلهلية .وعليه جيب أن يكون األنبياء معصومني من مجيع األخطاء والنسيان
واملعاصي(.)40
ج ـ وجوب اتباع النيبّ ــــــ
حتاً،
ومن بني األدلة على عصمة األنبياء ـ والذي ميكن اعتباره دليالً عقليّاً بَ ْ
كما ميكن اعتباره دليالً عقلياً ـ نقلياً أيضاً ـ أنه على أساس فلسفة ضرورة إرسال
الرسل من ناحيةٍ فإن إطاعة الناس للنيبّ واجبةٌ عقالً (الدليل العقلي) ،أو إن اهلل
سبحانه وتعاىل قد أمر الناس بإطاعته (الدليل النقلي) ،من قبيل :قوله تعاىل﴿ :أَطِيعُوا
كنْتُمْ تُحِبُّونَ اهللَ
الرسُولَ﴾ (النساء ،)41()59 :أو قوله تعاىل﴿ :قُلْ إِنْ ُ
اهللَ وَأَطِيعُوا َّ
ح ِببْكُمُ اهللُ﴾ (آل عمران)31 :؛ ومن ناحيةٍ أخرى لو مل يكن النيبّ
َات ِبعُونِي يُ ْ
ف َّ
معصوماً ،وأخطأ يف إبالغ تعاليمه ،أو نسي ،أو عصى ،فلن تكون التَّبعيّة له واجب ًة،
وسوف يلزم من ذلك حمذور اجتماع النقيضني(.)42

د ـ دليل اللطف ــــــ
لقد ذهب بعض املتكلِّمني يف إثبات عصمة األنبياء إىل التمسُّك بقاعدة اللطف.
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إن العصمة لطفٌ إهليّ يف حقّ األنبياء يف أمر الدعوة إىل الدين وتبليغ أحكامه
وتعاليمه ،وهذا يؤدّي إىل جعلهم أكثر توفيقاً وجناحاً يف أداء تكاليفهم ،واالضطالع
مبسؤولياتهم .وهذا هو مفهوم اللطف؛ إذ قيل يف معناه« :اللطف ما يقرِّب املكلَّف من
أداء التكليف».
كما أن عصمة األنبياء لطفٌ يف حقّ العباد أيضاً؛ حيث جيعلهم ذلك أكثر
توفيقاً وجناح ًا يف العمل بتكليفهم املتمثِّل بتصديق األنبياء.
وجيب على اهلل سبحانه وتعاىل ـ طبقاً لقاعدة اللطف ـ أن يقوم بكلّ ما من
شأنه أن يقرِّب العباد إىل طاعته؛ إذن جيب على اهلل أن يعصم األنبياء من األخطاء
واملعاصي والنسيان(.)43

هـ ـ إعراض القلوب أو السقوط من أعني الناس ــــــ
ت به
ومن بني األدلّة األخرى على إثبات عصمة األنبياء أن النيبّ إذا أخطأ أو زلَّ ْ
القَ َدم سوف يكون اإلنكار عليه واجباً ،األمر الذي سيؤدّي بدَوْره إىل سقوط النيبّ
من أعني الناس ،أو يؤدّي إىل إعراض قلوبهم عنه ،وعندها لن يطيعه الناس ،وتنتفي
الفائدة من البعثة(.)44

5ـ نقد مفهوم ترك األَوْىل يف الدفاع عن العصمة ــــــ
كما ذكَ ْرنا سابقاً فإن مصطلح «ترك األَ ْوىل» قد متّ اخرتاعه من قِ َبل
املتكلِّمني اإلسالميني لتوجيه وتأويل ظواهر بعض اآليات القرآنية الدالّة على صدور
الذنب واملعصية من األنبياء.
فقد عمد املتكلِّمون اإلسالميون ،من خالل محل هذا النوع من اآليات على
ترك األَ ْوىل ،إىل نفي تهمة ارتكاب املعاصي والذنوب عن ساحة األنبياء.
إن النيبّ آدم ونوح ويوسف وموسى ويونس وغريهم من األنبياء^ مل يرتكبوا
ذنباً ،وإمنا كلّ الذي صدر عنهم مل يكن سوى تركاً لألَ ْوىل.
وحنن نرى أن اعتقاد املتكلِّمني الشيعة ـ القائلني بالعصمة املطلقة لألنبياء ـ يف
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القول جبواز ارتكاب ترك األَ ْوىل من قِ َبل األنبياء يتعارض مع عصمتهم من جهتني:
األوىل :تتمثَّل يف تعارض هذه القاعدة مع االعتقاد بعصمة األنبياء من مجيع
أنواع السهو واخلطأ ،على ما هو عليه اعتقاد متكلِّمي الشيعة.
الثانية :تتمثَّل يف تعارض هذه القاعدة مع األدلة العقلية على العصمة ،واليت
استفاد املتكلِّمون اإلسالميون منها يف إثبات عصمة األنبياء.
ويف هذه املقالة سوف نقتصر على التعرُّض للجهة الثانية فقط .فعلى أساس
األدلة العقلية على العصمة ال ينبغي لألنبياء أن يرتكبوا حتّى ما كان من قبيل :ترك
األَ ْوىل.
إن الصورة العامّة لالستدالل تكون على هذه الشاكلة:
املقدّمة األوىل :ترك األوىل خط ٌأ وباطل.
املقدمة الثانية :طبقاً لألدلة العقلية ـ املستفادة من قِ َبل املتكلِّمني من الشيعة ـ ال
ينبغي باألنبياء أن يرتكبوا أيّ خطأ أو عملٍ جمانب للصواب؛ ألن ذلك يؤدّي إىل عدم
وثوق الناس بهم ،ويؤدّي إىل نقض الغرض من إرشادهم ،وعدم لزوم تبعيّتهم لألنبياء،
وإعراض قلوب الناس عنهم ،وسقوطهم من أعني الناس.
النتيجة :إن األنبياء ال ينبغي هلم أن يرتكبوا حتّى ما كان من قبيل :ترك
األَ ْوىل.

أـ خطأ أعمال األنبياء ــــــ
لقد متّ حبث املقدّمة األوىل يف مفهوم ومعنى ترك األَ ْوىل باملقدار الكايف.
إن ترجيح املرجوح خط ٌأ حبكم ضرورة العقل.
ففي قصّة النيب آدم× كان ينبغي آلدم أن يطيع النهي اإلرشاديّ هلل سبحانه
ع .ونتيجةً لذلك فإن ما قام به كان خطأً وجمانباً للصواب.
طْ
وتعاىل ،ولكنه مل يُ ِ
وإن النيبّ يوسف× قد غفل عن ذكر اهلل سبحانه وتعاىل ،وجعل من عبد اهلل
وكيالً لتحرير نفسه من السجن .وكان من األجدر به يف ضوء مهمّته وحرفته النبويّة
أن ال يغفل عن اهلل ولو للحظةٍ واحدة .وعليه فإنه مل يقُ ْم بذكر اهلل باملقدار الصحيح
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(يف مجيع حلظات حياته) ،وإن ما قام به من االستعانة بالشخص اخلطأ (السجني
احملرَّر) مل يكن صائباً .وعليه فإن ما قام به النيبّ يوسف× كان خطأً من عدّة
جهات.
وكان ما قام به النيبّ يونس× مصداقاً لرتك األَ ْوىل؛ إذ كان األجدر به؛
لشأن النبوّة ،أن يتَّسع صدره لقومه ،وأن يتحلّى باملزيد من الصرب يف دعوتهم إىل اهلل،
وأن ال يسارع إىل االمتعاض منهم ،وأن ال يستعجل الدعاء باللعنة عليهم واالنتقام منهم.
وعليه فإن استقامته يف دعوة الناس إىل اإلميان مل تكن باملقدار الصحيح ،وإن دعوته
ت عنه يف الوقت املناسب .وعليه فإن النيبّ
ومطالبته بتعذيبهم مل تكن قد صدرَ ْ
يونس× كان خمطئًا يف ذلك أيضاً.
كما أن ما قام به النيبّ األكرم| من طرد املؤمنني من جملسه ،واهتمامه
باملشركني ـ وإنْ كان بدافع دعوتهم وهدايتهم إىل اإلسالم ـ ،كان خاطئاً وجمانباً
للصواب يف نظر اهلل سبحانه وتعاىل ،وال ينبغي بنيبّ اإلسالم أن يقوم برتجيح
املشركني على املؤمنني .إن عملية الرتجيح هنا بالنسبة إىل الشخص مل تقَ ْع بالشكل
الصحيح .وكان احلقّ أن يتمّ ترجيح املؤمن على املشرك دائماً وأبداً .وعليه فإن ما قام
به النيبّ األكرم| من ترجيح املشرك على املؤمن كان خطأً أيضاً ،واستحقّ لذلك
توجيه العتاب إليه من اهلل عزَّ وجلَّ.

ب ـ عدم تناغم ارتكاب ترك األَوْىل مع أدلة العصمة ــــــ
1ـ عدم التناغم مع دليل وثوق واعتماد الناس على األنبياء ــــــ
طبقاً لدليل الوثوق يُدَّعى بأن الناس إذا شاهدوا صدور معصيةٍ أو خطأ من
النيبّ ،عمداً أو سهواً ،كبريةً أو صغريةً ،قبل البعثة أو بعدها ،فإنهم سوف يفقدون
ثقتهم به ،ولن يعتمدوا عليه ،ونتيجةُ ذلك أنهم لن يتَّبعوه .وعليه جيب أن يكون النيبّ
معصوم ًا من مجيع أنواع اخلطأ والزلل.
وكما هو واضح فإن األنبياء ـ يف ضوء هذا االستدالل ـ جيب أن يكونوا
منزَّهني حتّى عن ترك األَ ْوىل؛ ألن ترك األَ ْوىل نوعٌ من اخلطأ أيضاً.
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ٍّ جيوز يف حقّه ارتكاب اخلطأ؟!
وكيف ميكن للناس أن يعتمدوا على نيب
وكيف ميكنهم االعتماد على النيبّ آدم× ،يف حني أنه خيالف النهي
اإلرشاديّ الصادر عن اهلل سبحانه وتعاىل؟! إن الذي خيالف النهي اإلرشاديّ بإمكانه
أن خيالف النهي املولويّ أيضاً.
وكيف ميكن االعتماد على النيبّ يوسف× ،يف حني أنه يلجأ يف خالصه من
احلبس إىل عبدٍ عاجز من عباد اهلل؟! رُ َبما أمكن يف حقِّه واحلال هذه أن يغفل عن
ذكر اهلل يف ما هو أهمّ من هذا املوقف ،ويصدر عنه لذلك حكمٌ خاطئ.
وكيف ميكن االعتماد على النيبّ موسى× ،يف حني أنه يعمد إىل قتل
شخصٍ دون أن يصدر األمر إليه من عند اهلل بذلك ،وإنْ كان املقتول مستحقّاً للقتل؟!
كما نقل عن بعض املتكلِّمني اإلسالميني أنهم ـ للوثوق الكامل من قِ َبل الناس
باألنبياء ـ قد فسَّروا العصمة مبعنى نفي احتمال وإمكان صدور أيّ نوعٍ من أنواع
ٍّ قبل أيّ شيءٍ أن يكون موضع
اخلطأ والزَّ َلل من األنبياء :من الضروري لكلّ نيب
اعتماد الناس ،حبيث ال يَ ِر ُد هناك أيّ احتمالٍ للكذب واخلطأ والتناقض يف كالمه...
لو مل يكن األنبياء معصومني ألمكن للمخالف؛ بسبب إمكان اخلطأ يف حقّ
األنبياء ،أن حيتجّ عليهم بعدم إميانه بهم(.)45
إن الغرض من بعث األنبياء^ هو لفت نظر اخللق إليهم بوصفهم مقدّمة
لتوجُّههم إىل اهلل تعاىل واآلخرة ...وال ميكن هلذا الغرض أن يتحقَّق إالّ من خالل
االعتماد الكامل على أفعال األنبياء وأقواهلم ،وال ميكن هلذا االعتماد أن حيصل إالّ
إذا مل يشاهد أحدٌ من الناس طوال حياته صدورَ خطأ أو زلّةٍ منه ،وهذا يف العادة ال
يكون ممكناً إالّ إذا كان متَّصفاً مبَلَكة العصمة(.)46

2ـ عدم التناغم مع دليل نقض الغرض من إرشاد الناس ــــــ
قيل يف الدليل الثاني على العصمة :إن الغرض من بعث األنبياء ـ الذي هو تربية
وإرشاد الناس إىل املصاحل احلقيقية وردعهم عن املفاسد الواقعية ـ ال يتحقَّق إالّ
بالعصمة؛ ألن األنبياء إذا جاز عليهم أن يرتكبوا أيّ خطأ أو نسيانٍ أو معصيةٍ فلن
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يتحقَّق إرشاد الناس إىل املصاحل احلقيقية والنهي عن املفاسد الواقعية.
قال بعض املتكلمني ما حمصّله...« :ألن الذي جيوز عليه اخلطأ وارتكاب
املعاصي سوف يكون عاجزاً عن إرشاد الناس إىل احلقّ ،ومحلهم على طاعته»(.)47
وهنا يؤكِّد املتكلِّمون على جواز وإمكان اخلطأ أيضاً .لو ارتكب نيبٌّ خط ًأ،
من أيّ نوعٍ كان ،حتّى ولو كان من قبيل :ترك األَ ْوىل ،سوف ينفتح يف حقِّه باب
إمكان وجواز اخلطأ .وإن الذي يُحتَ َمل يف حقِّه اخلطأ ال يكون جديراً بهداية الناس؛
إذ ميكن يف كلّ حلظةٍ أن يقع يف اخلطأ يف تشخيص املصلحة أو املفسدة ،ويضلّ
الناس بذلك .إذن جيب أن يكون األنبياء معصومني من مجيع أنواع اخلطأ ،مبا يف
ذلك ترك األَ ْوىل.

3ـ عدم التناغم مع دليل وجوب اتباع النيبّ ــــــ
االستدالل الثالث على العصمة كان ـ من ناحيةٍ ـ عبارةً عن إثبات وجوب إطاعة
النيبّ على أساس حكم العقل أو اآليات القرآنية؛ ومن ناحيةٍ أخرى لو مل يكن النيبّ
معصوماً ،وكان عرضةً للخطأ يف أوامره ،لن يكون اتّباعه واجباً ،وهذا اجتماعٌ
للنقيضني .وعليه جيب أن يكون النيبّ منزَّهاً عن مجيع أنواع اخلطأ وال َّز َلل.
إن عدم تناغم هذا االستدالل مع ارتكاب ترك األَ ْوىل واضحٌ أيضاً؛ فكيف
ط ْع األوامر اإلهلية وإنْ كانت إرشاديّ ًة؟! وكيف ميكن إطاعة
ٍّ مل يُ ِ
ميكن إطاعة نيب
نيب يف التوسُّل باهلل والتوكُّل عليه ،يف حني أن هذا النيبّ بنفسه قد غفل عن
ٍّ
أمر
ٍّ واحلال أنه نفسه مل يتمتَّع بالصرب
ذكر اهلل وتوسَّل بغريه؟! وكيف ميكن إطاعة نيب
واالستقامة الالزمة يف ما يتعلَّق بواجب النبوة يف هداية الناس ودعوتهم؟! إذن جيب على
األنبياء أن يكونوا معصومني حتّى من ترك األَ ْوىل.

4ـ عدم التناغم مع دليل اللطف ــــــ
كان االستدالل الرابع على إثبات عصمة األنبياء هو التمسُّك بقاعدة اللطف .إن
ف من اهلل يف حقّ األنبياء يف أمر الدعوة وتبليغ الدين ،ويؤدّي بهم إىل أن
العصمة لط ٌ
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يكونوا أكثر جناح ًا وتوفيقًا يف أداء تكليفهم.
واإلشكال الذي يَ ِر ُد هنا يقول :لو كانت العصمة من الذنب والنسيان والسَّ ْهو
لطف ًا من اهلل؛ لكي يقوم النيبّ بوظائف وتكاليف النبوة بشكلٍ أفضل ،فلماذا مل
ض اهلل لطفه يف حقِّهم ،ويعصمهم من ارتكاب ترك األَ ْوىل؛ ليُتمّ بذلك لطفه يف
ُي ِف ْ
حقِّهم؟! وعليه فإنه حيث اعتربت قاعدة اللطف ضروريّ ًة لذات الدليل ،وعلى أساس
ذات مالك عصمة األنبياء من الذنوب ،تبدو العصمة من ترك األَ ْوىل الزمةً أيضاً .إذن
جيب أن يكون األنبياء معصومني حتّى من ترك األَ ْوىل أيضاً.

5ـ عدم التناغم مع دليل إعراض القلوب ــــــ
كان االستدالل اخلامس عبارةً عن أن النيبّ لو ارتكب خطأً أو زلّ ًة وجب
اإلنكار عليه ،وهذا يؤدّي إىل سقوطه من أعني الناس.
إن عدم تناغم هذا الدليل مع ترك األَ ْوىل واضحٌ أيضاً؛ فإن ترك األَ ْوىل يؤدّي
سنا عند قراءتنا لقصص األنبياء يف
ب َدوْره إىل سقوط األنبياء من أعني الناس أيضاً .أَ َفَل ْ
القرآن ـ حيث ارتكبوا ترك األَ ْوىل ـ نقول يف أنفسنا :يا ليتهم مل يرتكبوا ترك األَ ْوىل؟
وكنا نتمنّى لو أن النيبّ آدم× مل يأكل من مثار الشجرة احملظورة؛ ولو أن النيبّ
موسى× مل يرتكب قتل الرجل القبطي قبل أن يصدر إليه األمر بذلك من قِ َبل اهلل
سبحانه وتعاىل ،وليت النيبّ يوسف× مل يغفل عن ذكر اهلل .إذا كان األمر كذلك
فمن الضروري أن يكون األنبياء معصومني حتّى من ارتكاب ترك األَ ْوىل؛ كي ال
يسقطوا من أعني الناس.

6ـ النتيجة ــــــ
لقد متّ السعي يف هذه املقالة إىل حبث ونقد طريقة املتكلِّمني اإلسالميّني ـ وال
سيَّما املتكلِّمون من الشيعة ـ يف جعل مفهوم «ترك األَ ْوىل» لتوجيه بعض األفعال
الصادرة عن األنبياء ،واليت تبدو يف ظاهرها أنها من األخطاء والذنوب.
جنا من ذلك أن ترك األَ ْوىل؛ حيث يكون خطأً من الناحية العقلية
واستَ ْن َت ْ
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واألخالقية ،إذن ال ميكن لنا أن ننكر أن ما قيل يف مورد تصويب أفعال األنبياء حتت
مُسمّى «ترك األَ ْوىل» هو يف احلقيقة نو ٌع من اخلطأ والزلل .وإن القبول خبطأ أعمال
سل ال يتناغم مع األدلّة املذكورة إلثبات عصمتهم؛ ألن هذه األدلّة ،من قبيل :الثقة
الرُّ ُ
باألنبياء واالعتماد عليهم ،وحتقُّق الغاية من إرشاد الناس ،ووجوب اتّباع النيبّ ،وعدم
إعراض قلوب الناس ،وقاعدة اللطف ،تنفي صدور مجيع أنواع اخلطأ ،بل حتّى ما
كان من قبيل :احتمال أو إمكان صدور أيّ نوعٍ من أنواع اخلطأ والزَّ َلل عن األنبياء.
وعلى هذا األساس ،إذا اعتربنا هذه األدلة متقنةً وحمكمة ال يبقى أمامنا من
مندوحةٍ سوى اختاذ اخلطوة األخرية أيضاً ،واعتبار األنبياء معصومني حتّى من
ارتكاب ترك األَ ْوىل أيضاً.
وعليه فإن ما ذهب إليه املتكلِّمون الشيعة من امتناع صدور أيّ نوعٍ من الذنوب
واألخطاء عن األنبياء ،وأنهم ال يرتكبون سوى ترك األَ ْوىل ،ليس صحيحاً؛ إذ إن
األدلّة الكالمية اليت تُساق إلثبات العصمة تقتضي ب َدوْرها أن يكون األنبياء
معصومني حتّى من ارتكاب ترك األَ ْوىل أيضاً.
واملشكلة اليت سوف متثل أمامنا يف هذه احلالة هي أن اآليات اليت تبدو يف
ظاهرها تدلّ على صدور الذنوب واملعاصي من األنبياء سوف ترتبَّص بنا وترتصَّدنا،
وسوف نفقد السالح األمضى لدى الكالم اإلسالميّ والشيعيّ يف تفسري تلك اآليات
وتأويلها.
ٍّ آخر هلذه اآليات ،من قبيل:
ومن هنا جيب إما التفكري يف العثور على حل
ك ْنهها
اعتبارها من اآليات املتشابِهة اليت ال ميكن للعقل أن يصل إىل معرفتها وفَ ْهم ُ
وحقيقتها ،ونعترب مجيع الروايات الواردة يف هذا الشأن ضعيفةً؛ أو أن نرفع اليد عن
األدلة الكالمية املذكورة إلثبات عصمة األنبياء من مجيع األخطاء.
ويذهب كاتب هذه السطور إىل تبنّي طريقة احللّ الثانية ،حيث يرى عدم
متامية األدلّة العقلية املذكورة إلثبات عصمة األنبياء ،وأنه ليس من الالزم اشرتاط
وثوق الناس وهدايتهم والقول بالعصمة املطلقة من مجيع أنواع اخلطأ والزَّ َلل يف حتقُّق
الغرض من الرسالة ،ومن املمكن أن تثبت رسالة ونبوّة األنبياء الذين يصدر عنهم
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إشكاليّة اللغة يف اخلطاب الديينّ
قراءةٌ يف نظريّة فتجنشتَيْن (األلعاب اللغويّة)
الشيخ محمد رخش خورشيد
ترجمة :شهاب الدين مهدوي

خالصةٌ ــــــ
كيف ميكن احلديث عن اهلل؟ ميثِّل هذا السؤال حتدِّياً كبرياً يف جمال اللغة
ت إحدى اإلجابات عنه من فلسفة حتليل اللغة عند لودفيج
الدينية ،وقد نشأَ ْ
فتجنشتني ،الذي شكَّل ظهوره نقطة حتوُّ ٍل حامسة يف تاريخ الفلسفة الغربية .وقد جعل
حتليل ماهية اللغة حمطّ اهتمامه يف كلتا املرحلتني من تطوُّره الفكري والفلسفي؛
ففي فلسفته األوىل اعتقد أن العامل حتدُّه حدود اللغة ،ورأى أن كلّ اسمٍ واحد يقابله
ت هذه النظرية اليت طرحها يف رسالته
شي ٌء واحد يف حالة الواقع اليت متثّلها .وقد أدَّ ْ
املنطقية الفلسفية إىل ظهور مذهب الوضعية املنطقية ،الذي كان يعترب أنصاره قابلية
التحقُّق املعيار الوحيد لكون القضية ذات معنىً؛ وبالتالي كانوا حيكمون على كلّ
ما ال يقبل التحقُّق التجرييب بأنّه خالٍ من املعنى ،ليخرج بذلك كلٌّ من :الدين،
واألخالق ،واجلماليات ،والفنّ ،من دائرة البحث العلمي .وأما يف املرحلة الثانية من
حياته الفكرية فقد قدَّم فتجنشتني حتليالً جديداً عن اللغة كان أشبه مبراجعةٍ نقدية
لرسالته املنطقية الفلسفية ،واعتقد فيه أنّ اللغة مبثابة لعبةٍ خيتصّ فيها كلّ جمال
لغويّ بقواعده اخلاصة ،وميكن تقييمه من خالل تلك القواعد أيضاً ،ولذلك فمن
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اخلطأ مبكانٍ تطبيق معيار املعنى يف القضايا التجريبية على القضايا الالهوتية،
واعترب األخرية مبوجبه فارغةً من املعنى .إنّ نظرية فتجنشتني ـ على الرغم من النجاحات
اليت حقَّقتها بشأن إشكالية لغة اخلطاب الديينّ ـ تواجه صعوباتٍ يف تفنيدها ،ومل
تتمكّن من حلِّها نهائياً.

متهيدٌ ــــــ
ٍّ يطرح يف جمال لغة الدين هو كيفية احلديث عن اهلل .وقد وجد
لعل أكرب حتد
معظم الفالسفة ـ ممَّ ْن عاجلوا هذه املعضلة ـ مشكالت اخلطاب الديين يف حممول
القضايا الكالمية( .)1فهل ميكن محل احملموالت احلقيقية على اهلل سبحانه وتعاىل
ت حماوالتٌ حثيثة للعثور على إجابة عن هذا السؤال ،كما قد متّ فعالً
أم ال؟ لقد جرَ ْ
ٍّ منها بطريقةٍ أو بأخرى.
تقديم حلول عديدة بهذا الصدد ،واليت ميكن مناقشة كل
إننا يف هذه الدراسة املاثلة بني يدي القارئ الكريم حناول أن نتقصّى إجابةً عن
إشكالية لغة اخلطاب الديين ،وذلك على ضوء آراء فتجنشتني ،وال سيَّما نظريته
املتأخِّرة عن اللغة .ومن أجل ذلك ،جيب أوّالً أن نتعرَّف على نظرية فتجنشتني املبكِّرة
يف كتابه (رسالة منطقية فلسفية) ـ والذي نسمّيه من اآلن فصاعدًا بـ (الرسالة) ـ ،ومن
ثمّ جيب أن نوضّح العالقة بني نظرية فتجنشتني املتأخِّرة يف كتابه التحقيقات
الفلسفية ـ والذي سنعبِّر عنه من اآلن بـ (التحقيقات) ـ وبني نظريّته يف الرسالة ،وبعدئذٍ
سوف نقوم بتوضيح املكوّنات األساسية لنظرية فتجنشتني املتأخّرة ،وحتليلها؛
لنتمكَّن من دراسة اللوازم والنتائج املرتتّبة عليها يف اجملال الديين.

فتجنشتني املبكِّر ــــــ
من املشتهر أن نظرية األلعاب اللغوية اليت أدىل بها فتجنشتني هي مبثابة مراجعة
نقدية لنظريته السابقة (الصورة يف املعنى)( ،)2وعلى الطرف النقيض منها .لذلك فمن
الواجب أوّالً أن نلقي نظرةً إمجالية وموجزة على نظرية الصورة يف املعنى؛ ليكون
مبنزلة متهيدٍ للدخول يف نظرية األلعاب اللغوية.
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لقد كشف فتجنشتني يف إحدى مراحل حياته أن مجيع املشكالت الفلسفية
تنشأ عن سوء فهمنا ملنطق اللغة ،ولذلك ركَّز اهتمامه على حتليل ماهية اللغة ،وظنّ
أنه بإبداعه لنظرية الصورة يف املعنى قد متكّن من حلّ مجيع املشكالت الفلسفية،
فرتك الفلسفة ،وامتهن التعليم يف قريةٍ تقع جنوب فيينا(.)3
إن نظرية الصورة يف املعنى اليت تعبّر عن املرحلة األوىل من تأمُّالت فتجنشتني
الفلسفية هي نظرية ذات أثرٍ بالغ على األوساط العلمية والفلسفية آنذاك ،وقد ميكن
فهم مضمونها من خالل عبارته يف الرسالة ،حيث قال« :االسم يعين الشيء ،الشيء هو
معناه»(.)4
ويعتقد فتجنشتني يف الرسالة أنه ميكن حتويل مجيع القضايا (العالمات
القضوية) إىل الذرّات املنطقية ،وهي األمساء اليت ال معنى هلا سوى ما متثِّلها من
األشياء اخلارجية .وهنا ينبغي االنتباه إىل أن االسم يف الرسالة هو مصطلحٌ ختصُّصي؛
إذ ليست األمساء اخلاصة من وجهة نظر فتجنشتني نفس ما ننظر حنن إليها عموم ًا ـ
أي مثل :السيدة أو السيد مسيث ـ ،بل كان يقصد بها األمساء اخلاصة منطقياً
لألشياء البسيطة .االسم البسيط أو العالمة البسيطة هو اللفظ الذي ال يصف حامله،
بل حيدِّده أو يدلّ عليه ،ولذلك ميكنه أن يكون حاكياً عنه ليس إالّ( .)5وهذه الذرّات
ـ كما يظهر من امسها ـ ال ميكن حتليلها .إنّ هذا التحليل اللساني والداللي
لفتجنشتني سوف تسفر عن نتيجةٍ ميتافيزيقية وفلسفية ،مفادها :إن اللفظ إذا كان
يقابل مدلولَه تقابل واحدٍ بواحد ،ومل يكن املعنى سوى مدلوله احملقّق يف اخلارج،
فيجب حينئذٍ أن تكون مدلوالت األمساء أيضاً بسائط يف اخلارج ،حبيث ال ميكن
وصفها ،وإمنا ميكن تسميتها؛ ألنها لو كانت قابلةً للوصف فال حمالة ميكن
حتليلها إىل أجزاء ،هي يف الواقع املعاني البسيطة(.)6
يعرض فتجنشتني ،وفقاً للتحليل الذي يقرتحه للمعنى ،صورةً عن العامل،
ويطبّق ذلك على اللغة أيضاً .فكما أن اللغة حتلّل يف النهاية إىل القضايا البسيطة،
اليت ترتكَّب من الذرات املنطقية ،أي األمساء ،كذلك العامل حيلّل إىل حاالت
الواقع ،اليت تتكوَّن من األشياء (مدلوالت األمساء).
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املعنى وعدم املعنى ــــــ
كان من البديهيّ أن خيلص ما قدّمه فتجنشتني من التحليل إىل هذه النتيجة،
وهي :إذا مل تكن قضية مطابقة حلالة الواقع (املدلول اخلارجي للقضية) اليت تدّعي
متثيلها فيمكن أن نعتربها كاذبة .على سبيل املثال :إذا قلنا بأن سرتاسبورغ هي
عاصمة بريطانيا؛ فإنها تكون ذات معنىً ،ويف نفس الوقت كاذبةً أيضاً .وهذا
خبالف ما إذا قرأنا هذه القضية بشكلٍ مقلوب؛ فإنها ستصري عندئذٍ مهملةً بالكامل.
واحلاصل أنّ القضية اليت تتكوَّن ذراتها املنطقية من أمساء األشياء إذا مل متثِّل واقعة
من وقائع العامل اخلارجي فإنها ستكون قضيةً ذات معنى وكاذبةً يف نفس الوقت.
وأما يف ما يتعلَّق باألمساء فيمكن القول :إنه إذا مل يكن هلا مدلولٌ يف اخلارج فإنها
ستكون فارغةً من املعنى؛ ألنّ معناها ليس إالّ مدلوهلا .وعلى ذلك إذا ذُكِ َر لك اسم
يطرق مسعك ألوّل مرّ ٍة ،ومل يوضَ ْع لشيءٍ يف العامل من قَ ْب ُل ،فإنه سيكون خالياً من
ت قضية مل تسمعها سابقاً ،وكانت األمساء اليت تتضمّنها ذات
املعنى ،بينما إذا ذُكِ َر ْ
معنىً ،فإنها لن تكون مهملةً ،كأنْ نقول مثالً :قُتل الشاه ناصر الدين القاجاري بيد
طفلٍ.

ما ال ميكن التحدُّث عنه فال بُدَّ أن نصمت عنه ــــــ
لقد اختتم فتجنشتني رسالته بهذه اجلملة :إن ما ال يستطيع اإلنسان أن يتحدَّث
عنه ينبغي له أن يصمت عنه(.)7
إنها كانت آخر مجلةٍ كتبها فتجنشتني يف الرسالة ،وهو تعبريٌ آخر عن
كالمه يف بداية الرسالة :حدود لغيت تعين حدود عاملي( .)8لقد كانت هذه اجلملة عند
حلقة فيينا حتظى بأهمِّيةٍ قصوى؛ حيث أنكروا مبوجبها ما عدا القضايا التجريبية
كقضايا ذات معنى من الناحية املعرفية ،األمر الذي كان يؤدّي إىل إنكار
اجلماليات واألخالق والفنّ والدين( .)9ولذا يبدو من الصعب أن نتكلَّم عن فتجنشتني
املبكِّر من دون أن نذكر شيئاً عن مذهب الوضعية املنطقية.
لقد كانت الرسالة من وجهة نظر حلقة فيينا من األهمِّية مبكان لدرجةٍ حتوّهلا
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إىل كتابهم املقدَّس( ،)10وبنوا على تعاليمها أسس الفلسفة الوضعية .لقد كانت تعتمد
املدرسة الوضعية على مبدأ أساسٍ ُيسمّى مببدأ التحقُّق ،الذي هو مبنزلة حجر الزاوية
للوضعية املنطقية .وميكن تعريف مبدأ التحقُّق ـ وفقاً ملا قاله آير ـ يف ما يلي« :إنّ
القضية تعترب ذات معنىً حقيقيّ إذا وفقط إذا كانت إما حتليليّ ًة؛ وإما قابلةً للتحقُّق
التجرييب»(.)11
ويقصد من كون القضية ذات معنىً حقيقي أنها تكون قابلةً إلظهار صدقها أو
كذبها .ولقد كانت النقطة ذات األهمِّية تكمن يف هذا املبدأ .فمثالً :قضية (هناك
طاولة يف املطبخ) تعين بأننا إذا ما ذهبنا إىل املطبخ فبإمكاننا أن جنرِّبها باستخدام
بعض األدوات( .)12وحتّى إنْ أمكننا إنكار فهم الوضعيني لعبارات الرسالة األخرية فال
ميكننا القول بأنّ مدرسة الوضعية املنطقية ليست نتيجةً ألفكار فتجنشتني املتمثِّلة
يف الرسالة .إن القضايا املتعلِّقة باهلل سبحانه وتعاىل ستكون قضايا زائفةً؛ ألنها ال
حضها عن طريق احلواسّ .إنّ
تقبل التحقُّق التجرييب ،وبالتالي ال ميكن إثباتها أو دَ ْ
هيمنة الوضعية املنطقية كانت تؤدّي إىل تهميش البحث الالهوتي والدين ،وجعله غري
ٍّ للدراسة والنقاش.
مستحق

الفلسفة املتأخِّرة ــــــ
بعد انتهائه من كتابة الرسالة ترك فتجنشتني الفلسفة لبعض الوقت؛ إذ ظ ّن
بأنّه قد حلّ بنظريّته مجيع املشكالت الفلسفية .ولكنّه يف املرحلة الثانية من تطوُّره
الفكري ،املتمثلة يف كتابه التحقيقات ،قام مبراجعةٍ نقدية للرسالة .يقدِّم فتجنشتني
يف البند األوّل من التحقيقات صورةً عن نظريته يف الرسالة ،نقالً عن أغوسطني،
ويوجّه إشكاالً واضحاً إليها« :إن من يصف تعلّم اللغة بهذه الطريقة (نظرية الصورة يف
املعنى) يفكر بدرجةٍ أوىل ـ كما يبدو لي ـ يف أمساء من قبيل( :طاولة) و(كرسي)
و(خبز) ،ويف األمساء األعالم ،وال يفكِّر إالّ يف مرحلةٍ الحقة يف أمساء بعض األعمال
والصفات؛ وهو يفكِّر يف باقي أقسام الكالم على أنها شيءٌ ميكن معرفته
بديهيّ ًا»(.)13
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نعم ،اإلشكال الواضح الذي يتوجَّه حنو الرسالة هو أن النظرة اليت تقدِّمها
الرسالة عن اللغة عاجز ٌة عن تربير كلّ ما خيصّ اللغة البشرية املعقَّدة .وميكن أن
نضرب األعداد مثاالً على ذلك ـ وهو املثل الشهري الذي ساقه فتجنشتني نفسه ـ ،حيث
ال يقابلها شيءٌ يف اخلارج ،على العكس مما تقوله نظرية الصورة يف املعنى ـ فعدد
اخلمسة مثالً ال حيكي عن شيءٍ حمدَّد يف اخلارج ـ ،بل على رأي فتجنشتني «تقف
التفاسري عندها» ،وال يبقى سوى تعاطي اإلنسان مع األلفاظ واستعماله هلا .وكمثالٍ
آخر يضرب فتجنشتني لفظة «هذا» أو «ذلك» ،حيث ال ميكن لنا حتديد ما متّ
وضعهما له من األشياء يف العامل اخلارجي(.)14
قال فتجنشتني يف الرسالة ـ وهذه بنظري أهمّ قضيّة فيها ـ« :واالسم يعين
الشيء ،والشيء هو معناه»( )15وعلى ذلك اعتقد بأنه إذا مل يكن ما سُمّي باسمٍ ما
متحقِّقاً يف العامل اخلارجي فإن ذلك االسم سيكون بال معنى .ولكنْ يف التحقيقات
يعارض قوله يف الرسالة ،حيث قال« :عندما ميوت السيد (ف) سيقال :إن حامل االسم
قد مات ،وليس إن مدلول االسم قد مات .وسيكون قولنا لشيءٍ من هذا القبيل بال
معنى؛ ألنه إنْ مل يعُ ْد لالسم مدلو ٌل فإن القول« :إن السيد (ف) قد مات» يصبح عديم
املعنى»(.)16

نظريّة األلعاب اللغويّة ــــــ
حياول فتجنشتني يف التحقيقات أن يقدِّم تنظرياً جديداً بشأن املعنى .وميكن
تلخيص ذلك على النحو التالي :معنى كلّ لفظة أو قضية هو كيفية استعماهلا عند
حنا يف ما سبق ميكن للفظة أن ال تكون
العُ ْرف ،وليس ما ترمسه اللغة؛ إذ كما أوضَ ْ
يف األصل صورةً لشيء .وعلى ذلك فال ينبغي أن نسأل من أجل فهم معنى اللفظة عما
ترمسه ،بل عما تعمله.
ويرى فتجنشتني بأن اللغة عبارةٌ عن جمموع ٍة من األفعال املتشابكة اليت ال
يتيسر تعلّم اللغة وفهمها إالّ من خالل تعلُّم تلك األفعال .إنه يسمّي هذه العملية بـ
(التدرُّب)( ،)17ويوضّحها عرب مثاله الشهري ـ البنّاء ومساعده ـ ،ويستخدم مصطلح
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األلعاب اللغوية لتسمية نظريته(.)18
ويف التعريف الذي يقدِّمه فتجنشتني عن اللعبة اللغوية يسمّيها بالكل الذي
تكوِّنه اللغة واألعمال اليت تنضوي حتتها( .)19ومن البديهيّ جداً أن هذا التفسري للغة يف
الطرف النقيض من حتليله السابق؛ حيث كان حتليله األول يعترب اللغة عبارةً عن
جمموعة من العالمات ،بينما تولي نظرية األلعاب اللغوية األهمِّية لعنصر االستعمال يف
اللغة .ويرى فتجنشتني أن الكلمات أشبه ما تكون بقطع الشطرنج؛ حيث إنّ معنى
كلّ قطعة هو ال َّدوْر الذي تؤدِّيه يف اللعبة(.)20
لقد وجد فتجنشتني متاثالً بني اللغة واللعبة ،وادّعى بأنّ قواعد النحو تشكِّل
لعبةً لغوية ،كما أن قواعد الشطرنج تشكِّل لعبة الشطرنج ،ومَ ْن يلعب وفقاً لقواعد
خمتلفة فإنّه ال يلعب خطأً ،بل يلعب لعبةً أخرى(.)21
ويضيف فتجنشتني :إنه يصعب إجياد تعريفٍ عامّ ودقيق ملصطلح اللعبة .فكِّروا
يف خمتلف أنواع األلعاب،من قبيل :البيسبول ،وكرة القدم ،ولعبة الورق ،واأللعاب
اجلماعية ،واأللعاب الثنائية ،واأللعاب الفردية ،واأللعاب غري التنافسية .ليس هناك
قاس ٌم مشرتك بني هذه األلعاب ،بل مثّة مساتٌ مشرتكة بني جمموعةٍ من األلعاب وبني
جمموعةٍ أخرى منها ،والتمثيل الذي يقرتحه لذلك هو احلبل الذي تكمن قوّته يف
سري الذي
التفاف اخليوط ومتاسكها ،كما يقارن هذا التماثل أيضاً بالتشابه األُ َ
يتشابه فيه أعضاء األسرة مع بعضهم البعض ،دون أن يتشابهوا يف مسةٍ خاصة
بالضرورة(.)22
وقد نستطيع أن جند إحدى نقاط االختالف بني الرسالة والتحقيقات يف البند
 340من اجلزء األوّل من التحقيقات ،حيث يقول فتجنشتني« :كيف تشتغل اللفظة؟
هذا ما ال ميكن التكهُّن به .جيب أن ننظر إىل استعماهلا ،وأن نتعلم منه»( ،)23بينما
كان حياول يف الرسالة أن يفرض على اللغة أفكاراً ناشئةً من أحكامٍ مسبقةٍ حول
كيفية املعنى(.)24
وعلى الرغم من أنه مل يأتِ يف ما متّ نشره من كتابات فتجنشتني ذكرٌ صريح
عن مالمح فكرته ،إال أنّه ميكن أن جند عناصر من كتاباته تشرح رأيه بشكلٍ
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عام .يعتقد فتجنشتني يف نظريّة «االستعمال يف املعنى» بأنّه للوصول إىل فهم معاني
اجلمل جيب أن ننتبه إىل استعمال الكلمات يف احلياة اليومية ،بد ًال من االنتباه إىل
معاني الكلمات(.)25

شكل احلياة ــــــ
يبدو أنّه من الضروريّ لفهم رأي فتجنشتني املتأخِّر عن اللغة أن نأتي بإيضاح عن
مصطلح «شكل احلياة»( .)26يف البند  23من اجلزء األول من التحقيقات نواجه هذه
العبارة :شكل احلياة .يقول فتجنشتني يف هذ البند« :يف هذا املقام ،على اللفظة (لعبة
لغوية) أن ُتبْرِزَ أنّ تكلُّمَ لغةٍ ما ُيعَدُّ عمالً أو شكل حياةٍ»( .)27واآلن؛ ومن أجل إيضاح
قصده من شكل احلياة ،يبدو مناسباً أن نذكر مثاله يف اجلزء الثاني من
التحقيقات ،حيث يقول« :لو كان األسد يستطيع التكلُّم ملا كنّا نستطيع فهمه»(.)28
وقد ميكن تبيني املقصود من هذه العبارة من خالل الرجوع إىل فكرة شكل احلياة.
افرضوا أنّ أسداً جاء من بالد األساطري ،وميكنه التحدُّث باللغة العربية بطالقةٍ .هنا
يعتقد فتجنشتني أن اشرتاكنا يف معرفة اللغة العربية ال يكفي لنا يف فهم مراد
األسد ،فيمكن مثالً أن يستيقظ هذا األسد يف منتصف الليل ،قائالً« :يا له من صباحٍ
ممتع! جيب أن أبدأ بالسفر» ،ثمّ خيلد إىل النوم جمدّداً .افرضوا أن الفارق الوحيد بني
هذا األسد وغريه من األسود هو التحدُّث باللغة العربية ،وأما يف غري ذلك فهو يشبه
األسود األخرى ،وعندئذٍ فهو قد تكلَّم وعمل وفقاً لطريقة احلياة عنده ،ولكنْ حتّى
حنن الناطقون باللغة العربية ال ميكننا أن نفهم مقصوده ،إ ّال إذا كنا أسوداً ،أو
عشناً على األقلّ حياة األسود .إذن ،لفهم لغةٍ خاصّة جيب أن نعيش مثل الناطقني بتلك
اللغة ،ونشارك يف لعبتهم .لفهم لغة عامل الرياضيات جيب أن نكون علماء رياضيات أو
أن نعمل مثلهم ،ولفهم لغة بنّاءٍ جيب أن نكون بنّائني(.)29
واآلن ،وبعدما تعرّفنا إمجاالً على نزعة فتجنشتني املتأخِّرة يف اللغة ،مثّة سؤالٌ
يطرح نفسه ،وهو :ما هي الثمرات املرتتِّبة على هذه النظرية يف جمال لغة الدين؟ وهل
ميكن التخلُّص باالستناد إليها من اإلشكاليات اليت أثارها الوضعيّون؟ وهل ستحلّ
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مشكلة لغة اخلطاب الديينّ على ضوء هذه النظرية؟

الفلسفة املتأخِّرة ولغة الدين ــــــ
على ضوء ما تقدَّم حول نظرية األلعاب اللغوية يبدو معقوالً جدّاً إمكانية
استخدام هذه النظرية ملواجهة أنصار املذهب الوضعيّ ،واإلجابة عمّا يثريونه من
التحدِّيات ،وبالتالي ختليص القضايا الدينية من مشكلة انعدام املعنى؛ وذلك أن اللغة
الواقعية واملعرفية هي واحدةٌ من عددٍ ال متناهٍ من األلعاب اللغوية اليت ميكن وجودها،
بل ال ميكن تطبيق قواعد لعبة لغوية على لغةٍ ال تتبع قواعد تلك اللعبة؛ ملعرفة ما إذا
كانت األخرية ذات معنى أم ال؟ فإنّه حينئذٍ يشبه بأن نطبِّق قاعدة ملسة اليد يف كرة
القدم عند ممارسة كرة اليد .إذن ،فالقضايا الدينية هلا قواعدها اخلاصّة بلعبتها
اللغوية.
إنّ عدم قبول القضايا الدينية للتحقُّق ال يوجِّه إشكاالً إىل حقيقةِ كونها ذات
معنى .وعلى ضوء ذلك ،ميكننا أن نفهم مقصود فتجنشتني حينما قال« :ليست
املعتقدات الدينية غري منطقيّ ٍة فقط ،بل ال تدّعي املنطقيّة أيضاً» .فهو ال يريد من
الالمنطقية هنا املعنى السليبّ للكلمة ،بل يقصد أن املتديِّنني ال يستدلّون على
معتقداتهم كما يفعل العلماء التجريبيون .إنه يعتقد بأنه ينبغي استخدام هذا املعنى
املذموم ألشخاصٍ من قبيل« :األب أوهارا» ،الذي يعترب املعتقدات الدينية على غرار
الفرضيات العلمية قابلةً للرفض أو اإلثبات« .سأقول بكلّ حزمٍ :إن أوهارا غري منطقيّ.
وإذا كان ذلك اعتقاداً دينياً سأقول :إنه جمرّد خرافة» ،ولكي نفهم الفرق بني هاتني
اللعبتني بشكلٍ أفضل ميكننا أن نستعني بتوضيح فتجنشتني نفسه .يقول فتجنشتني:
«افرض مثالً أننا نعرف أشخاصاً يتنبّؤون باملستقبل ،حبيث ميكنهم التنبّؤ مبا
سيحدث خالل سنواتٍ كثريةٍ قادمة ،ويصفون يوم القيامة .فحتى إنْ كان يوجد هذا
الشيء ،وحتى إنْ كانت التنبّؤات أكثر إقناعاً ممّا وصفته ،وطبعاً إنه شيءٌ غريب،
فإن االعتقاد بهذا احلدث لن يكون أبداً اعتقاداً دينيّ ًا» .ويف املقابل ،قد يؤمن اإلنسان
بيوم القيامة ،ويعتقد به اعتقاداً دينياً ،ومع ذلك يعلم بأنه ليست هناك أدلّةٌ علمية
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دقيقة إلثبات هذا املعتقد .ففي هذين املثالني ميكن علمياً أن يتنبّأ الشخص األول
بوقوع يوم القيامة بدقّ ٍة ،ويرتقَّب وقوعه ،ولكنْ مع ذلك لن يكون اعتقاده اعتقاداً
دينيّاً مطلقاً؛ بينما الشخص الثاني سيكون لديه اعتقادٌ ديينّ ،رغم أنّه ال ميلك أدلّ ًة
إلثبات معتقده بطريقةٍ علمية .ويكمن الفرق بني هذين الشخصني يف شكل حياتهما،
حبيث يتحكَّم اإلميان بيوم القيامة يف مجيع تفاصيل احلياة لدى املعتقد به؛ بينما
يعيش مَ ْن ال ميلك مثل هذا االعتقاد حياةً خمتلفة بالكامل .إذن ،ال يتيسَّر احلكم
والتقييم حول صحة اعتقاد اإلنسان املتديِّن أو خطئه إالّ إذا شاركنا يف لعبته اللغوية
شنا مثله؛ بل بشكلٍ عامّ ال ميكن التعليق على لعبةٍ لغوية خارجاً منها(.)30
وعِ ْ
وكما يبدو فإن هذه النظرية ال تستطيع أن ترسم معنىً معرفياً للغة الدين،
ولذلك يبدو أن البيان اإلمجالي لنظريّة أوستني يف باب معرفيّة اللغة ال خيلو من فائدةٍ.
ينتقد أوستني يف مقالٍ هامّ ،حتت عنوان« :كيف نفعل األعمال بالكلمات؟»،
النظرة القائلة بأنّ املهمة الرئيسة للغة هي الوصف وتقديم القضايا املعرفية .ويذهب يف
ال،
ت بـ «نظريّة أفعال الكالم» ،إىل أن اللغة أحياناً تنجز فع ً
نظريته ،اليت اشتهرَ ْ
ولكنْ ال تبيِّنه .كذلك يعتقد أوستني أن اللغة العُ ْرفية يف معظم احلاالت خاليةٌ من
حضة .فعلى سبيل املثال :قد يقول عمدة البلد« :الطريق مفتوح»،
بيان الواقعيّات املَ ْ
ال بأداء هذه الكلمات من قِ َبل العمدة.
ويُ ْف َتح الطريق فع ً
إنّه يسمّي هذه اجلمل باجلمل األدائية ،وهي اليت تتعلَّق بأمرٍ يفوق الصدق
والكذب .فعلى سبيل املثال :إنْ كان القائل شخصاً غري عمدة البلد ،أو مل يكن
القانون يسمح بفتح الطرق بهذه الطريقة ،فلم يكن إظهار مجلة «الطريق مفتوح» يؤدّي
إىل النتيجة املرجوّة(.)31
سب ،بل قد نلفظ اجلمل
من جهةٍ أخرى ،يُنبِّه أوستني إىل أننا لسنا نتحدَّث فحَ ْ
بطاقةٍ خاصةٍ ،أو قد نسأل أشياء ،أو جنيب عن سؤالٍ ،أو نبدي رأياً ،أو ننسِّق موعداً
وما إىل هنالك ،ويسمّي هذه النماذج بالفعل املتضمّن يف القول ،إذ ميكن عادةً أن
نعترب هذا الفعل مساوياً ملا نفعله عند بيان قولٍ(.)32
وبالعودة إىل مبحث التمييز بني اجلمل اإلخبارية واجلمل األدائية يستنتج أوستني
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أخرياً أنّ كال هذين الصنفني هما من أصناف األفعال املتضمّنة يف القول ،وهذا يعين
أنّ بيان الواقعية يعترب فعالً كالمياً ،ومن قبيل :اجلمل األدائية .وعلى هذا األساس
يقول عن اجلمل اإلخبارية بأنّها قد تكون بطريقةٍ أو بأخرى مدمّرةً أكثر من أن
تكون كاذبةً .فمثالً :إنّ مجلة «امللك الفرنسي الراهن أصلع» هي مجلةٌ من األنسب أن
يقال :إنّها فارغة من املعنىَ ،ب َدالً من أن يقال :إنّها خاطئة.
كنا ،مثل أوستني ،يف معرفية اللغة فيمكننا أن نلتزم
وحنن إذا ما شكَّ ْ
بسهولةٍ مبا يستلزمه قول فتجنشتني يف لغة اخلطاب الديينّ .ولكنْ مع ما ذكرنا كلّه
فإنّ نظرية فتجنشتني يف حتليل اللغة ولوازمها يف جمال اللغة الدينية ال ختلو من النقد
واملناقشة.

مراجعاتٌ نقديّة ــــــ
ت الالهوت إىل
على الرغم من أن جهود فتجنشتني ـ على حدّ تعبري بربور ـ أعادَ ْ
حلقة النقاش والبحث العلمي ،وجعلت علماء الالهوت مدينني له(.)33
ولكنْ مع ذلك يبدو أنّه تَ ِر ُد انتقاداتٌ على هذه النظرية:
1ـ إن هذه النظرية تنقض نفسها؛ ألنّها مل تلتزم مببادئها ،حيث تكلَّم
فتجنشتني نفسه عن خمتلف أصناف األلعاب اللغوية ،وهو خارجٌ منها ،فإنّه تكلَّم بلغة
الفلسفة ،بينما تكون لعبة لغة الفلسفة وفقاً لنظريّته خمتلفة عن لعبة لغة الالهوت
وغريه.
2ـ وأما اإلشكال اآلخر الذي يتوجَّه إليها فهو أنّ هذه القراءة بشأن لغة الدين
ختتلف متاماً عما تدَّعيه األديان؛ ألن األديان جاءت هلداية عامّة الناس ،والتكلُّم معهم
بلغتهم العرفية .ولذلك فإنّ غري املتدينني الذين كانوا يواجهون دعوة الدين ـ وهم وفقاً
لنظرية فتجنشتني خارجون عن لعبة لغة الدين ـ ومع ذلك كانوا حياججون األنبياء؛
وكان بعضهم يقبل الدين؛ كما كان البعض اآلخر يرفضه.
3ـ إنّ هذا التفسري من اللغة يلغي إمكانية تقييم األديان ،وستتبعه حالةٌ متطرفة
من التعدُّدية الدينية والتسامح.
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4ـ إن هذا التفسري للغة اخلطاب الديين خيتلف عمّا يفهم املتديِّنون منه عموماً؛
ألن أقصى ما ميكن االلتزام به يف ضوء هذا التفسري هو أن لغة الدين غري معرفيّ ٍة،
وال ميكن النقاش يف صدق قضاياها أو كذبها .بينما ال يعرتف املتديِّنون بذلك يف
خصوص أفكارهم ومعتقداتهم.
5ـ إنّ هلذه النظرية لوازم خالف الوجدان ،فعلى أساسها ال ينبغي أن يقع احلوار
البنّاء والبحث والنقاش املنطقيّ بني أصحاب العلوم ،يف حني أنّنا نرى علماء الكيمياء
والفيزياء يتباحثون فيما بينهم ،كما أنّ علماء الالهوت جيادلون الفالسفة ،وإنّهم
فيما بينهم ميتلكون تفاهماً عُ ْرفيّاً صحيحاً.
6ـ لعلّ من لوازم هذه النظرية يف اجملال الديين هو نشوء نزعةٍ إميانية متطرّفة
تعترب الدين أمراً ينبغي أن نعتقد به ونعمل طبقاً له ،بَ َدالً من أن نفهم عنه شيئاً ،وكأنّ
هذه النظرية حتيي قضية «اعتقد كي تفهم» يف القرن العشرين جمدَّداً.

حصيلة البحث ــــــ
إن النظرية اليت أدىل بها فتجنشتني يف املرحلة األوىل من تطوُّره الفكري
ت فيما
والفلسفي بشأن ماهية اللغة ميكنها فقط حتليل جزءٍ يسريٍ من اللغة ،وأسفَ َر ْ
َب ْع ُد عن نشوء مدرسة الوضعية املنطقية .وأما يف املرحلة الثانية من تطوُّره الفكري فقد
أحرز فتجنشتني تقدُّماً يف حتليل اللغة ،وذلك نتيجة زيادة اهتمامه ب َدوْر اإلنسان
وأفعاله يف العملية املعقَّدة للّغة ،واعترب اللغة مبثابة لعبةٍ جيب تعلّم قواعدها ،واللعب
وفقاً هلا .إنّ لكلّ جمالٍ لغوي لعبته املتميِّزة ،وقواعدها اخلاصة .إنّ هذا التعريف للّغة
ال ميكنه أن يُقدِّم معنىً معرفيّاً عن القضايا الدينيّة ،بل إنّه يواجه إشكاالتٍ يف هذا
اجملال.
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p 11.
)28) Wittgenstein, Loudwig, Philosophical Investigations, (1958), Translated by G,
p 223.
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الذكاء العاطفيّ يف بعض القصص القرآنيّ عن األنبياء
الدالالت األسلوبيّة لتوظيفٍ كامل
أ .عبير جادري
د .علي رضا محمد رضائي

خالصةٌ ــــــ
إن للذكاء العاطفي بكفاءتَ ْيه َدوْر ًا وفعالية قصوى يف إدارة األزمات النفسية،
وفهم أحوال اجلماعة ،والتأثري واإلقناع .إن هذا ليزداد أهمّية إذا درس يف اخلطاب
القرآني عند األنبياء؛ باعتبارهم من أكرب قادة البشرية .فالقائد ال بُدَّ أن يكون على
ي تام ّمبشاعره واآلخرين؛ لتحقيق أمر القيادة .وال يتحقَّق ذلك إالّ بتوظيف الذكاء
َو ْع ٍ
العاطفي بكفاءتَ ْيه :الشخصية؛ واالجتماعية .فللذكاء العاطفي تأثريٌ بالغٌ يف أسلوب
املتكلِّم أو الكاتب اللغوي والرتكييب ب ُب ْع َد ْيهما :الداللي؛ والتعبريي .لذلك أراد
البحث أن يبني مدى عالقة الكفاءتني :الشخصية (الوَ ْعي بالذات وإدارته)
واالجتماعية (التعاطف الوجداني والتواصل) بالقيادة ،عرب منهجٍ وصفي ـ حتليلي،
وخاصّة عند أنبياء بين إسرائيل؛ نظراً الشتهار هذا القوم بنوعٍ من اجلموح والتمرُّد؛
ونظراً لكثرة ورود أحداث أنبيائهم يف القرآن.
وقد توصل البحث إىل أن آليات الكفاءة الشخصية (الصرب األمل والثبات)
واالجتماعية (التعاطف الوجداني والتواصل) متداخلتان معاً ،فضالً عن التناغم
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األسلوبي املالحَظ فيهما ،يف (إحياءات احلروف) ،مروراً بداللة الياء املوحية
باالنكسار واخلشوع ،ووصوالً إىل اخلطاب بـ (يا قوم) و([يا] ابن أمّ) ،وكذلك أسلوب
االستفهام ،الذي يضفي على األسلوب التخاطيب نوعاً من االستعطاف واحلدب،
بتوظيف آليات القيادة الشخصية واالجتماعية .كما توصَّل البحث إىل أن اآليات
القرآنية تكشف الستار عن الكفاءة الشخصية ،يعين الوَ ْعي بالذات ،ثمّ إدارة الذات
والتعامل مع ردّ الفعل الشعوري جتاه املواقف واألشخاص ،والتحكُّم يف االنفعاالت .إن
الوعي الذاتي ليس مقتصراً على إبداء مكامن القوة ،بل مكامن الضعف أيضاً؛
حيث ميكن حتويلها إىل فرصةٍ لصنع القوة والقرار ،عرب توظيف أسلوب الطلب
واإلنشاء (الدعاء) .هناك التناغم التامّ بني الدالالت األسلوبية وتقرير احلالة النفسية يف
توظيف الضمائر والتكرار.

املقدّمة ــــــ
ُي َعدّ الذكاء العاطفي بكفاءتَ ْيه :الشخصية؛ واالجتماعية ،أحد مكوّنات
القيادة ،وخاصة يف اخلطاب القرآني؛ حيث يعترب افتقاره عند مَ ْن يقوم بعملية التبليغ
والقيادة من أكرب مع ِّوقاتها؛ ألن العجز عن تقدير املشاعر العاطفية ـ سواء يف الذات أو
اآلخر ـ يؤدّي إىل فقدان القدرة على التواصل مع اآلخرين ،ومن ثم إحداث التغيري
والتأثري على قرارات وأعمال اجملموعة .إذن املقصود من األخري هو جمموعة من
املهارات واخلصائص الفردية واالجتماعية اليت يوظِّفها َم ْن يتّصف بها تعادالً يف السلوك
والكالم ومتتّعاً بعملٍ أفضل وأحسن يف اجملتمع واألسرة .وبالتالي ،ال بُدَّ أن يكون له
حاصل الذكاء )(IQ؛ وحاصل العاطفة ( .)EQفاألوّل ) )IQيعين القدرات العقلية
واإلدراكية؛ والثاني ) )EQيعين األحاسيس والعواطف.
بناءً على ذلك ،لدينا عقالن ،كما يعرفه دانيل جوملان ( (Daniel Goldmanيف
كتابه الذكاء العاطفي« :عقل يفكر؛ وعقل يشعر .وهذان العقالن العاطفي واملنطقي
يقومان معاً يف تناغمٍ دقيق دائماً بتضافر نظامَ ْيهما املختلفني جدّ ًا يف املعرفة بقيادة
حياتنا»( .)1فتوظيف هاتني الكفاءتني بشكلٍ منطقي وعقلي يعين تكوين مهارة
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القيادة إمّا على صعيد الذات أو اآلخر؛ ألنّ الذي يبغي القيادة والرت ُّؤس ال بُدَّ «أن
ي تام ّمبشاعره وأحاسيسه ،وكذلك أحاسيس اآلخرين ،وأن يوظِّفهما
يكون على وَ ْع ٍ
ف واسعٍ من املشاعر اإلجيابية يف
توظيفاً منطقياً وعقالنياً»( .)2ومن ثم استخدام طي ٍ
الذات ،وحثِّها على االستمرار يف مواجهة اإلحباطات ،والتحكُّم يف النزوات ،وتأجيل
اإلحساس بإشباع النفس ،والقدرة على تنظيم احلالة النفسية ،ومنع األسى أو األمل،
وكذلك التعاطف مع اآلخرين ،أي قيادة الذات أوّ ًال ،ثمّ قيادة اآلخرين .كما عرفها
كونتز ) )Kuntzوأدونال ( (O'Donnellبعملية التأثري« .إنها (القيادة) عملية التأثري اليت
يقوم بها القائد يف مرؤوسيه؛ إلقناعهم وحثّهم على املساهمة الفعّالة جبهودهم للقيام
بنشاطٍ متعاون ،واليت حتمل يف جوهرها خمزون الفرد املعريف والعقائدي والقِ َيم
واألخالق والسلوك»(.)3
ويف احلقيقة إن القيادة هي جمموع ٌة من السلوكيّات اليت ميارسها القائد يف
كنه من توجيه وإرشاد اآلخرين والتأثري يف أفكارهم وسلوكهم
اجلماعة ،واليت مت ِّ
وتنسيق جهودهم .إذن هي« :قوّة التأثري يف اآلخرين؛ بغرض حتقيق األهداف غري املعتادة
من تأثريٍ وامتثال يف املنظمة»( .)4وهذا ما يكشفه اجلانب النفسي للقيادة ،والعالقة
الطردية بالذكاء العاطفي لنجاح عماية القيادة ،حيث يزود القائد مبزيدٍ من املرونة
والقابلية للتغيُّرات اليت حتدث»( .)5فاذا كانت على صعيد الوَ ْعي بالذات وإدارتها فهي
القيادة على صعيد الكفاءة الشخصية ،أي «قدرتك على االحتفاظ بوَ ْعيك ومبشاعرك
وإدارة سلوكك وميولك»()6؛ وإذا كانت على صعيد الوَ ْعي باآلخرين وإدارتهم فهي
القيادة على صعيد الكفاءة االجتماعية ،حيث تشتمل على تفهُّم وتقمُّص حالة
اآلخرين (التعاطف الوجداني) وكيفية التواصل.
فيهدف املقال أ ّو ًال :إىل تبيني مدى عالقة الكفاءتني :الذاتيّة؛ واالجتماعيّة،
باألساليب التعبريية؛ وثانياً :إىل تبيني اآلليات والدالالت األسلوبية يف الكفاءتني:
الشخصية؛ واالجتماعية؛ وثالثاً :إىل اختبار هذه النظرية باآليات القرآنية.

أسئلة البحث ــــــ
1ـ كيف وظّفت الكفاءتان الشخصية واالجتماعية عند األنبياء ،وخاصّة
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(أنبياء بين إسرائيل).
2ـ ما مدى عالقة الكفاءتني ببعضهما؟ وما هي آليات القيادة؟
3ـ ما هي اإلحياءات األسلوبية يف توظيف الكفاءتني ،ومدى عالقتها بالذكاء
العاطفي؟

فرضيّات البحث ــــــ
1ـ يبدو أن الكفاءة الشخصية (الوَ ْعي بالذات وإدارتها) ،ثمّ تأهيلها للخوض يف
نطاقٍ أوسع ،وهي الكفاءة االجتماعية ،بقسمَ ْيها (التعاطف؛ والتواصل) ،جاء يف أمتّ
صورةٍ وهيئة عند األنبياء ،مسانداً دعوتهم ودَوْرهم القيادي يف اجملتمع .وإن توظيف
كفاءتهم الشخصية مرتبطٌ أشدّ االرتباط بالكفاءة االجتماعية.
2ـ يبدو أن اآلليات يف كال الكفاءتني متناغمةٌ مع اإلحياء األسلوبي ،وخاصّة
يف احلروف وأسلوب اخلطاب.

خلفيّة البحث ــــــ
مبا أن البحث حيمل عنوان «الذكاء العاطفي يف بعض القصص القرآني »...فإن
ت هذين العنوانني على حِ َدة هي:
البحوث اليت تناولَ ْ
سرى إبراهيم الرفاعي ،جامعة
1ـ الذكاء العاطفي يف القرآن الكريم ،ل ُي ْ
ماليا كواالالمبور2013 ،م .حيث حتدّثت يف الفصل األوّل عن مفهوم الذكاء
العاطفي؛ ويف الفصل الثاني عن الذكاء والعاطفة بني علم النفس املعاصر والقرآن؛
ويف الفصل الثالث تطرّقت إىل مكوّنات الذكاء العاطفي ،كالعقل والقلب ،ثم إىل
آليّات تطوير الوَ ْعي العاطفي ،من نظام الرقابة الذاتية (التوبة والندم) ،ثم عملية
سب.
التعارف يف االجتماع ،وقد ربطت ذلك مبفهوم األخالق والصحّة النفسية فحَ ْ
2ـ القيادة يف ضوء اآليات القرآنية ،حملمود أمحد األسطل1433 ،هـ ،وهي
رسالةٌ أُعدَّتْ لنيل درجة املاجستري يف التفسري والقرآن يف جامعة أصول الدين  /غزة،
إشراف :رياض قاسم .وتطرَّق الكاتب يف الفصل األوّل إىل القيادة وأهمّيتها وواجباتها
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وحقوقها يف القرآن ،ثم يف الفصل الثاني إىل أنواع القيادة ومساتها ،كالسمات
الرتبوية واألخالقية ،ثم يف الفصل الثالث إىل منادج من القيادات الراشدة والفاسدة،
دون التطرُّق إىل الذكاء العاطفي.
وهناك بعض البحوث ربطت الذكاء العاطفي بالقيادة ،لكنها ليست يف القرآن
الكريم ،مثل :أثر الذكاء العاطفي يف أداء املديرين وأمناط القيادة اإلدارية ،حملمد
أمحد موصلّي ،رسالةٌ أُعدَّتْ لنيل درجة املاجستري من جامعة حلب ،إشراف :علي
حممد جبالق2013 ،م.
وبناءً على ذلك يتّضح للقارىء جِ َدة البحث وحداثته ،فضالً عن عدم العثور على
حبثٍ أو مقال ٍة تناولت اجلانب األسلوبي واخلطاب وإحياءات احلروف يف كال
الكفاءتني للذكاء العاطفي ،وكذلك اجلانب األدبي.

 1ـ مهارات الذكاء العاطفي على صعيد الكفاءة الشخصية ــــــ
أـ الوَعْي بالذات وإدارتها ــــــ
إن هذه املهارة تعين «القدرة على إدراك مشاعر الذات يف وقتها ،وعلى حنو
صحيح ،وفهم ميوهلا عرب املواقف واألحداث وإدراك التحدِّيات»( .)7هي الوَ ْعي باحلاالت
النفسية واألولويات والطاقات واألحاسيس.يف احلقيقة ،إنّ الوعي الذاتي ( Selfـ
 )Awarenessهو جوهر الذكاء العاطفي وحجره األساس ،حيث يبنى عليه كيفية
االستجابة املالئمة لألحداث .يؤكد جاردنر ( )Gardenerعلى هذه املهارة قائالً :إنّ
«أساس الذكاء يف العالقات بني البشر يشمل القدرة على أنك متيِّز وتستجيب استجابةً
مالئمة للحاالت النفسية واألمزجة وامليول والرغبات اخلاصّة»()8؛ ألنّ مَ ْن ال يفهم ذاته
كيف يعي ويفهم اآلخرين؟ وكيف يؤثِّر فيهم؟ ومن جانبٍ آخر هي تتمثَّل أيضاً يف
«التمييز للعواطف والوَ ْعي مبكامن القوّة والضعف يف النفس»(.)9
ويف سياق عالقتها بالذكاء العاطفي ميكن القول بأن مَ ْن كان له ذكاء
عاطفي عالي املستوى يدير احلوادث اليت فيها ضغوط نفسية وأعباء روحية أفضل من
اآلخرين ،وميتلك الردود املالئمة واملناسبة للوقائع املرّة والسلبية .لكنّ هذا ليس
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كافي ًا ،فال بُدَّ من ترشيد ذلك الوَ ْعي وتنظيمه ،وهو ما ُيسمّى بـ «إدارة الذات» ،يعين
«القدرة على استخدام الوَ ْعي عند املشاعر؛ لكي حيتفظ اإلنسان باملرونة ،ومن ثم
حيصل التوجيه للسلوك يف نهجٍ إجيابي»( .)10وعلى ما يبدو فإن هذه املهارة هي نوعٌ من
مراقبة النفس ،ونوعٌ من القيادة واإلدارة ،متنح اإلنسان نوعاً من االتزان واملرونة.
وبتعبريٍ آخر :إن هذه املهارة حتول أيضاً «دون بروز احلاالت واملثريات املخلّة باملرونة،
ومتنح اإلنسان قابلية التكيُّف مع الظروف»(.)11
سب ،بل هو العلم
إن الوَ ْعي بالذات ليس مقتصراً على إبداء مكامن القوّة فحَ ْ
مبكامن الضعف والنقص أيضاً ،أي التعريف بالواقع السليبّ ،ومن ثم إبداء احللول
واخلروج منه ،كما يف هذه اآلية ـ عن لسان موسى× ـ﴿ :قالَ رَبِّ اشْ َرحْ لِي صَدْرِي *
جعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ َأهْلِي
وَيسِّرْ لِي َأمْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي * يفْقَهُوا قَ ْولِي * وَا ْ
* هارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَ َأشْرِكْه ُفِي َأمْرِي * كَي نُسَبِّحَكَ كَثِرياً *
َونَذْكُرَكَ كَثِرياً﴾ (طه 25 :ـ  .)34إن موسى× يف سياق وَ ْعيه بالذات يصف
ت من شعور ثقته بالنفس (الصدر
مشكلته ،وحي ِّدد مكامن الضعف ،الذي طاملا حدَّ ْ
واللسان) ،باعتبارهما املفتاحني األساس يف إجناز رسالته .فقد استطاع موسى أن يغ ِّير
من واقعه السليب ،ويوجِّهه إىل نهجٍ إجيابي آخر ،عرب مبادرته خبلق الفرصة إلشراك
أخيه يف الرسالة .لقد حتوَّل الوَ ْعي إىل فرصةٍ لصنع القوّة والقرار ،عرب أسلوب الطلب
واإلنشاء (الدعاء) ،وعرب تكثيف حرف ياء املتكلِّم وتكرارها يف املفردات:
(صَدْرِي ،لِيَ ،أمْرِي ،لِساني ،قَ ْولِي ،لِيَ ،أهْلِي ،أَخِي ،أَزْرِيَ ،أمْرِي) ،حيث التناغم
واالنسجام التامّ بني أسلوب اإلطناب يف تقرير احلالة النفسية وحاجته امللحّة إىل
التنفيس .فدالالتها النفسية كانت توحي «بالضعف واالنكسار والرقّة واخلشوع
وباالنفعال الشديد واملؤثِّر يف الباطن» ،كما يرى د .إحسان عباس( ،)12والدكتور متام
حسان بقوله« :إن هناك عالقةً طبيعية بني صوت الكسرة أو ياء املدّ من جهةٍ وبني
الضآلة واالستصغار من جهةٍ أخرى»( .)13يعزِّز قوهلما عبد العزيز محودة وعبد السالم
راغب بقوهلما« :إن الداللة الصوتية والتطريز الصوتي ليست مبعزلٍ عن الداللة
الشعورية وخصوصية املوقف النفسي»()14؛ و«حركات الكلمة ومدودها ليست جمرد
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إيقاع موسيقي يرتدَّد صداه يف التعبري دون فائدةٍ معنوية ،بل يرتبط اإليقاع باملعنى املراد
واحلالة النفسية»( .)15هذا ما أكَّده ابن جنّي من قَ ْب ُل ،وقد أشار إىل العالقة القائمة بني
جرس احلركات ودالالت األلفاظ ،ذاهباً إىل أن «العرب ختتار صوت احلركة األقوى
للمعنى األقوى ،والصوت األضعف للمعنى الضعيف»(.)16
ويف السياق ذاته ،نالحظ توظيف هذه املهارة (الوَ ْعي الذاتي) يف دعاء
زكريا× ،النيبّ اآلخر لبين إسرائيل أيضاً ،حيث دعا ربَّه ،وعبَّر ـ كما يف اآليات
التالية ـ عن وَ ْعيه الذاتي؛ ومبا أملّ به من ضعفٍ جسدي بتكثيف حرف الياء املدّية يف
(إني ،منّي ،ورائي ،امرأتي ،ويرثين)﴿ :قالَ رَبِّ إِنِّي َوهَنَ ا ْل َعظْمُ مِنِّي واشْ َتعَلَ الرَّأْسُ
شَيباً وملْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَ ِقيّ ًا﴾؛ والتحدِّيات اليت سيواجهها من املوالي يف
املستقبلَ ﴿ :وإِنِّي خِفْتُ الْمَوَا ِليَ مِنْ وَرَائِي﴾؛ ثم عدم إكمال الرسالة بسبب عقم
ك َو ِليّ ًا﴾ (مريم 4 :ـ .)5
كانَتِ امْرَ َأتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَّدُنْ َ
امرأتهَ ﴿ :و َ
فيكثر اخلطاب من استعمال الياء ،و«إنّ الياء تعترب باتفّاق علماءالصوت ضعف
الكسرة»( .)17واإلكثار منها يف اآلية ال خيلو من اإلحياء مبعاني التضرُّع ،واإلشارة إىل
دالالت الضعف والكرب والشيخوخة عند زكريا×؛ «إذ إن هذا املصوّت بضيقه
املتفرِّع ولينه يعبِّر عما هو ضعيفٌ ومهذب .وإنّه لرقّته وانكساره أقرب األصوات اىل
البكاء»(.)18
فهذه الرقّة والضعف واللينة يف الكسرة منسجمة متاماً مع احلالة اجلسمية
والنفسية لزكريا ،وكذلك مع موقف الدعاء احلافل بدالالت الرقّة والصفاء
والتهذيب أيضاً؛ ألنّ الدعاء بكاءٌ داخلي وابتها ٌل إىل اهلل بقلبٍ خاشعٍ.
فضالً عن تكرار الصوت الواحد (حرف الباء) يف كلمة (ربِّ) ،فللتكرار
أيضاً دالالتٌ يرى فيه النّقاد «أنّ األخري (التكرار) خيرج الصوت عن كونه جمرّد
جرس مسموع إىل شفرةٍ مجالية ،حي ِّرك داللة النصّ ،ويكثّف ظالله ،ويشكّل
شبكةً غنيّة باإلحياءات الصوتية»( .)19فـ «صوت الباء املتَّسم باالنفتاح املنايف لالنغالق
واالنقباض»( )20داللته إشار ٌة أيضاً إىل «أنّ العبد يف الدعاء تنشرح نفسه ،ويفصح عن
مكبوتات ما يتطابق متاماً مع ما ميتلك هذا الصوت من مسة االتّساع إثر انفتاح الفم
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أثناء خروجه خاصّة عند مسته االنفجارية»( .)21وقد نرى ذلك جليّاً يف دعاء زكريا؛ فقد
تكرر لفظ الربّ على لسانه مراراً يف دعائه الصادق احلزين ،املمتلئ أسىً وحسر ًة،
وال شَكَّ أنّ هذا التكرار يرتافق مع داللة الراء «املوحية باالستمرار»( ،)22و«الرتجيع
والتكرار»( .)23فبالتالي يتضاعف تأثريه يف اإلفصاح عن مشاعر الضعف واالستكانة
واخلضوع للعبد (زكريا) أمام جربوت اخلالق.
سب ،بل قام زكريا بتنظيمه عرب الطلب
ومل يتوقَّف األمر عند الوَ ْعي فحَ ْ
للذرِّية؛ حتقيقاً لغايةٍ أمسى ،وهي استمرار الدعوة يف مَ ْن بعدهَ ﴿ :ي ِر ُثنِي وَ َيرِثُ مِنْ آلِ
ضيّ ًا﴾ (مريم ،)6 :فجاءته البشارة بقوله تعاىلَ ﴿ :يا زَكَرِيَّا إِنَّا
جعَلْهُ رَبِّ رَ ِ
َيعْقُوبَ وَا ْ
جعَلْ لَ ُه مِنْ َقبْلُ سَ ِميّاً﴾ (مريم.)7 :
حييَى لَمْ نَ ْ
ك ِبغُالَمٍ اسْمُهُ ْ
ُنبَشِّرُ َ
ت عن عمق شعورها وإحساسها بطلبها املوت
وكذلك يف مريم÷ ،حيث عبَّ َر ْ
خاضُ ِإلَى جِذْعِ
والنسيان من ذاكرة الوجود ،كما يف قوله تعاىلَ ﴿ :فأَجَا َءهَا الْمَ َ
سيّ ًا﴾ (مريم.)23 :
كنْتُ نَسْي ًا مَنْ ِ
ت يَا َليْ َتنِي مِتُّ َقبْ َل هَ َذا وَ ُ
النَّخْلَةِ قَالَ ْ
ونالحظ يف هذه اآلية املباركة سيطرة مشاعر اليأس واملوت على مريم بتمنِّيها
خ ِزياً ال يُطاق ،فضالً عن تكثيف حرف التاء يف
املوت ،تعبرياً عن جترُّعها واقعاً ُم ْ
كنْتُ) املوحية مبعاني «الرقّة والضعف والتفاهة
أفعال اآلية( :قالَتْ ،لَي َتنِي ،مِتُُّ ،
واحنباس النفس أثناء خروج صوتها»( ،)24فكأن احنباس النفس أثناء خروج صوتها
يتماثل مع شعور ووجدان مريم اخلانق ،وواقعها احملبط ،حيث ال تقوى على مواجهة
الواقع ،وتكون حبيسة الزمان واملكان .ثمّ يأتي تكرار حرف السني يف نسياً منسيّ ًا،
«املوحي بالضعف والرقّة ،والدالّ على احلركة والسَّ ْير واالمتداد»( ،)25أي احلركة من
الداخل ،ومن نفسٍ ضعيفة ورقيقة ،إىل اخلارج ،وإىل االمتداد ،وإىل املوت والنسيان.
فكأمنا تريد االنفالت من الزمان واملكان ،واالنطالق والسري إىل االمتداد ،وإىل
الالنهاية ،والتواري يف طيّ املوت والنسيان .فقد كان تعبريها باملوت والنسيان داالًّ
على َو ْعيها الذاتي العميق واملرير حقّ ًا .لذلك تدارك أمرَها ربُّها ،وقام بتنظيم وإدارة
تلك األحاسيس هو بنفسه ،خالفاً لألنبياء السابقني ـ نظراً ألنها مل تكن من األنبياء ـ؛
رمحةً ورأفةً بها ،حيث أمرها بالصوم ،وجتنُّب الكالم مع اآلخرين؛ لكي تكون يف
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راحةٍ من كالمهم اجلارح ،بقوله تعاىل﴿ :فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ
سيّ ًا﴾ (مريم.)26 :
ا ْليَ ْومَ ِإنْ ِ
يبدو من هذه اآلية أن إحدى االسرتاتيجيات اليت يوصي بها اهلل يف مثل تلك
األمور احلسّاسة والعصيبة هو الكفّ عن الكالم ،وبتعبري القرآن( :الصوم)؛ «ألن
احلديث والكالم يؤدّي إىل اجرتار أسباب احلزن ،وذلك يعمِّق ويقوّي احلزن
واالكتئاب .فبقطع الكالم ينصرف الذهن عن األفكار االكتائبية اليت تقتحم
ت مريم عن الكالم ،وبذلك قطعت عليهم السبيل لتوريطها يف
الذهن»( .)26فكفَّ ْ
حديثٍ جارح وحمزن.
ويف احلقيقة إن الكفّ عن الكالم والصوم ما هو إالّ ضربٌ من االنطباق
ري أدقّ:
والتك ُّيف اإلجيابي مع صعوبات احلياة ،الذي يعبِّر عنه القرآن بالصرب ،وبتعب ٍ
هو نتاج الوَ ْعي بالذات ،ومن ثمّ إدارة الذات.

ب ـ الصرب نتاج إدارة الذات ــــــ
من منظور الذكاء العاطفي فإن الصرب هو سياسة ضبط النفس أمام جمريات
احلياة .كما يقدمه (جوملان) بقوله :إن الصرب هو «نوعٌ معني من القدرة على التحكم
يف النفس»( .)27ويف احلقيقة إنه نتاجٌ حقيقيّ ملراقبة النفس وإدارتها يف كبح مجوح
امليول والرغبات النفسية ،وعدم اخلروج على الضوابط واألصول .فقد كان األنبياء
ـ رغم كلّ احملن وصنوف العذاب الذي القوه يف سبيل الرسالة ـ على أمتّ الوَ ْعي بالذات
وإدارتها؛ حيث مل يبدرْ منهم أيّ سلوكٍ عداوني أو كالمٍ جارح أو استفزازيّ ضدّ َم ْن
مارس يف حقّهم أسوأ العذاب .فقد ضبطوا أنفسهم ومنعوها من إبراز احلاالت املسيئة
واالستسالم للمثريات املخلّة ،وخاصّة الكالمية .وقد اتَّصف بهذا مجيع األنبياء على
ُذبُوا وَأُوذُوا﴾ (األنعام:
صبَرُوا عَلَى مَا ك ِّ
اإلطالق﴿ :ولَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ َقبْلِكَ فَ َ
.)34
إن الذي ميتلك ذكاءً عاطفيّ ًا عالي املستوى يدير احلوادث اليت فيها ضغوط
نفسية وأعباء روحية أفضل من اآلخرين ،وميتلك الردود املالئمة واملناسبة للوقائع املرّة
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والسلبية .يقول جاردنر ( )Gardenerيف هذا الصدد :إ ّن «أساس الذكاء يف العالقات
بني البشر يشمل القدرة على أنك متيِّز وتستجيب استجابةً مالئمة للحاالت النفسية
واألمزجة وامليول والرغبات»( .)28فبناءً على ذلك الصرب هو أجنع االستجابات.
وهذا ما حدث لسيِّدنا يعقوب× ،حيث صرب على فراق يوسف سنني طويلة،
صبْرٌ جَمِيلٌ﴾
َولَتْ لَكُمْ َأنْفُسُكُمْ َأمْراً فَ َ
معزِّياً نفسه بقوّة الصرب ،قائالًَ ﴿ :قالَ بَلْ س َّ
(يوسف.)18 :
لقد انتهج يعقوب× سياسة التحكُّم باالنفعاالت ،وكبح مجوح العاطفة،
الناجتة عن إدارة الذات ومراقبتها .وكما يبدو من اآليات املتقدِّمة فأنّ أول خطوة
وإجراء سلوكيّ (إدارة الذات) قام بها إزاء تصرُّفات أبنائه اخلاطئة كانت هي الصرب:
صبْ ٌر جَمِي ٌل﴾ .ومن منظورٍ آخر فإنّ الصرب يعترب السلوك الناجع والفعّال «للحيلولة
﴿فَ َ
دون تداعيات الضغوط النفسية أيضاً»( .)29فمفتاح السعادة العاطفية واالستقرار يكمن
يف ضبط االنفعاالت املزعجة بصورةٍ دائمة؛ ألن «التطرُّف املتزايد واملكثَّف يف
العواطف لفرتةٍ طويلة يؤدّي إىل تقويض االستقرار»( .)30ونالحظ أن يعقوب عبَّر عن
ك ْبت األحاسيس وضَ ْبطها بالكامل بالصرب اجلميل ،حتقيقاً لالتّزان واالستقرار ،ما
َ
يعين ‹عدم االستسالم للقلق الشامل أو املوقف االنهزامي أو االكتئاب يف مواجهة
التحدِّيات أو النكسات»()31؛ حيث يعترب الوسيلة الوقائية الناجحة ،وخاصّة عند
أصحاب القرار وذوي املسؤوليات الكربى .وقد دعا اهلل أنبياءه ـ وخاصّة نب ّينا
صبَرَ أُولُو ا ْلعَ ْزمِ مِنَ
صبِرْ كَمَا َ
حممد| ـ إىل توخّي الصرب ،بقوله تعاىل﴿ :فَا ْ
الرسُلِ﴾ (األحقاف.)45 :
ُّ
فبعد الصرب اتَّخذ يعقوب اخلطوة اإلجرائية الثانية ،وهي التولّي واإلعراض،
واملقصود منه هو اإلدبار واالنصراف« :ولّى الشيء وتولّى مبعنى أدبر ،وولّى عنه أعرض
ظم:
عنه ونأى»(َ ﴿ :)32وتَ َولَّى َعنْهُمْ وَ َقالَ يَا َأسَفَى عَلَى يُوسُفَ﴾ ،ثمّ السكوت والكَ ْ
كظِي ٌم﴾ (يوسف.)84 :
﴿وَا ْبيَضَّتْ َعيْ َنا ُه مِنَ الْحُ ْزنِ فَهُوَ َ
وبتعبريٍ آخر :عندما يكبت االنفعال متاماً فإن ذلك يؤدّي إىل العزلة واالنطواء،
حيث يتحوَّل الصرب يف لبوسٍ آخر ،وهو االنطواء واالنكفاء على الذات .فبعد أن اتَّخذ
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يعقوب× الصرب يف بداية احلَ َدث وسيلةً وقائية له غيَّر سلوكه باتّخاذ (التولّي) جتاه
ح َدث الفراق .فقد أصرّ على كَ ْبت النفس وضبطها ،حيث جاء وصفه بـ (الكظيم)،
َ
واملقصود« :كظم كظماً الشيء وعلى الشيء مبعنى حبسه وسكت»( ،)33أي إنّه
أعرض عنهم وكتم غضبه عنهم وحبسه ،لكن قام بالتنفيس عن ذلك باللجوء إىل
اهلل يف حمنته ،قال تعاىلَ ﴿ :قالَ إِنَّمَا َأشْكُو بَثِّي وَحُ ْزنِي ِإلَى اهللِ وَأَعْلَمُ مِنَ اهللِ مَا الَ
كظِيمٌ﴾
َتعْلَمُونَ﴾ (يوسف .)86 :وكذلك البكاءَ ﴿ :وا ْبيَضَّتْ عَينَاهُ مِنَ الْحُ ْزنِ فَهُوَ َ
(يوسف.)84 :
ونالحظ أن يعقوب وظَّف كلمة بثّ للتنفيس .والبثّ ،كما يف لسان العرب،
«مبعنى :فرّقه ونشره»( .)34إذن مثّة تناسبٌ بني استخدام هذه املفردة وما أملّ به من شعثٍ
وتبعثرٍ ونشرٍ؛ بسبب التفريق الذي حصل بفقدانه يوسف .إنّه يشكو تبعثره وشعثه إىل
ت من أعماق نفسه املتبعثرة املتناثرة
اهلل تعاىل ،فكأمنا أحاسيسه ومشاعره خرجَ ْ
متاثل واقعه املتبعثر .وقد تكثَّف هذا الشعور واإلحياء النفسي حبرف الثاء أيضاً:
«حيث تدلّ الثاء على معاني البعثرة والتخليط بشيءٍ من الرقّة ،مبا حياكي البعثرة يف
النفس أثناء خروج صوتها» ،كما يعتقد إحسان عباس(.)35
ومن جانبٍ آخر فإنّ الصرب أيضاً يعين رؤية األمور واألحداث من منظورٍ
خمتلف ،حيث يكتنه فيه بُ ْعدٌ تفاؤليّ تبشريي .فالصرب هو الرؤية اليت ال تنحصر يف
األفق الضيِّق املادي ،بل خترتق املادّة إىل املعنويات ،وتستمدّ القوة الروحية واالطمئنان
واألمل؛ للمثابرة والثبات أمام زخم الصعوبات والتحدّيات ،من ينبوعٍ إهليّ ،رغم قلّة
العدّة والعدد .ومن زاوي ٍة أخرى نالحظ أن الصرب هو «الثبات واملثابرة رغم الصعوبات
واملشاقّ»( ،)36كما يرى علماء علم النفس .وإنه «عبارةٌ عن تركيبة من املوهبة املعقولة،
مع القدرة على االستمرار يف مواجهة اهلزمية؛ للوصول إىل النجاح»(.)37
إذن الصرب هو التحدّي والثبات بوجه الصعاب بلمسة األمل ،واألمل يعين «عدم
االستسالم للقلق الشامل أو املوقف االنهزامي أو االكتئاب يف مواجهة التحدّيات أو
النكسات»( .)38ومن منظور الذكاء العاطفي يعين األمل «أن يتوقع املرء توقّعاً قويّ ًا أن
األمور سوف تتحوَّل يف احلياة دائماً إىل ما هو سليم على الرغم من وجود النكسات
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واإلحباطات .إنه موقف حيمي الناس من الوقوع يف الالمباالة واإلصابة باالكتئاب يف
مواجهة جمريات احلياة القاسية»(.)39
ويف قصّة يعقوب ميكن مالحظة الصرب والتفاؤل واألمل عرب توظيف فعل
(عسى) يف أحلك الظروف يأساً وقنوطاً ،كما يف قوله تعاىل﴿ :عَسَى اهللُ أَنْ يَ ْأتِينِي
بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ ا ْلعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ (يوسف .)83 :فـ (عسى) تفيد الوقوع واالحتمال،
فقد كان يعقوب غري مستسلمٍ لألمر الواقع ،متوقّع ًا بأنّ األمور سوف تتحوَّل إىل ما
هو أحسن ،على الرغم من النكسات واإلحباطات.
وأما سلوكه األخري وتعامله األخري بعد الصرب والتولي والكظم فهو الصفح
واالستغفار ،حيث يقول تعاىل﴿ :سَ ْوفَ َأسْ َتغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ ا ْلغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

(يوسف .)98 :إنّه أنهى كالمه بـ ﴿هُوَ ا ْلغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ،وكأنّه بقوله هذا فتح باب
التوبة بوجههم على مصراعَ ْيه ،بطمأنتهم وقبول االستغفار هلم بعد ندمهم ،حيث
كد جناح
﴿ َقالُوا يَا َأبَانَا اسْ َتغْفِرْ َلنَا ُذنُو َبنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِنيَ﴾ (يوسف ،)97 :ما يؤ ِّ
خططه ووصوله إىل مبتغاه بعد طول العناء والصرب.
ظنا توظيفها البارز عند نوح× ،حيث يتحدَّث عن مثابرته ودعوته
وقد الحَ ْ
املتواصلة ،ليالً ونهاراً ،سرّ ًا وجهراً ،رغم كلّ األسباب املثبطة﴿ :قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ
قَ ْومِي َليْالً َونَهَاراً * فَلَمْ يَزِ ْدهُمْ دُعَائِي إِالَّ فِرَاراً *  * ...ثُمَّ إِنِّي دَعَ ْوتُهُمْ جِهَاراً * ثُمَّ إِنِّي
أَعْلَنتُ لَهُ ْم وَ َأسْرَرْتُ لَهُمْ ِإسْرَاراً﴾ (نوح 5 :ـ .)9
نستبني من توظيف أسلوب اإلطناب والتفصيل ،واستخدام الثنائيات (الليل/
النهار) (اجلهار /العلن) (إني  /هم) ،والتكرار املكثَّف لألخرية ،ثم توظيف مفعول
ت
ت أعلَ ْن ُ
املطلق (إسراراً) يفَ ﴿ :أسْرَرْتُ لَهُمْ ِإسْراراً﴾ للتأكيد ،وتتابع األفعال (دعَ ْو ُ
ت) يف إشارةٍ إىل استمرارية الدعوة مع التدرُّج فيها من اجلهر واإلسرار وذلك
أسرَ ْر ُ
بتوظيف حرف (ثم) الدالّ على الرتاتبية ،مدى انسجام وتناغمية الوَ ْعي وإدارته
باألسلوب .لكنْ رغم كل الثبات واملثابرة واجلدال املستميت مل جيِ ْد نوح من اآلخَر إالّ
استنكاراً وتكذيباًَ ﴿ :قالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَا َدلْ َتنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَا َلنَا َف ْأتِنا بِمَا َتعِ ُدنَا إِنْ
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ت مِنَ الصَّادِقِنيَ﴾ (هود.)32 :
كنْ َ
ُ

2ـ القيادة على صعيد الكفاءة االجتماعية ــــــ

إن ما جئنا به من شواهد قرآنية كان خري مثال للوَ ْعي بالذات وقيادتها ،لكن
مثة آيات تنبئ عن كفاءةٍ أخرى ،تسمّى بالكفاءة االجتماعية ،واملقصود منها:
«القدرة على فهم احلاالت املزاجية لآلخرين وسلوكياتهم ودوافعهم حتى يتمكّن
سب رأي جاردنر ()Gardener
اإلنسان من حتسني جودة عالقاته باآلخرين»( .)40إنهّا حَ ْ
«الذكاء يف العالقات املتبادلة بني الناس والقدرة على فهم اآلخرين ،وما الذي
حيرِّكهم؟ وكيف ميارسون عملهم؟ وكيف يتعاون معهم؟ فالذكاء اخلاص بني
الناس هو القدرة على تبادل العالقات فيما بينهم ،اليت تتحوّل إىل قدرةٍ داخلية .إنها
املقدرة على تشكيل منوذجٍ حمدّد وحقيقيّ للذات؛ لكي يتمكّن من التأثري بفاعلية
يف احلياة»(.)41
يقول جوملان يف تعريفه للكفاءة االجتماعية« :إنّها تعترب فنّ العالقات البشرية،
وتتطلّب مرونةً عالية يف التعامل مع الغري ،وقدرة على التأثري واإلقناع»( .)42ويف تعبريٍ
أمشل :إنها تعين «القدرة على فهم وإدارة الرجال واألوالد والبنات؛ ليتصرّفوا حبكمةٍ
يف العالقات اإلنسانية ،والقدرة على اجتذاب اآلخرين ،والتأثري فيهم ،وقيادتهم،
واكتساب حبِّهم واحرتامهم ،وفهم دوافع ورغبات اآلخرين ،والقدرة على العمل معهم
والتأثري فيهم»( .)43إنّها كنظريتها (الكفاءة الشخصية) تتضمّن عدّة مهاراتٍ وأبعاد،
منها :التعاطف.

أـ التعاطف الوجداني ــــــ
إن التعاطف الوجداني يعين الوَ ْعي بعواطف اآلخرين ورغباتهم .فقد جاء يف
تعريف التعاطف أو التقمُّص الوجداني ) )Empathyأنّه «التعرُّف على عواطف اآلخرين،
والقدرة على تفهُّم مشاعر اآلخرين .إنه مقدرة تتأسَّس على الوَ ْعي باالنفعاالت .إنه
ٍّ»( .)44وعلى حدّ تعبري العامل النفسي تيشنر ( :)Kitchenerإنّ
مهارةٌ إنسانية جوهريّة حبق
التعاطف «ينبع من حماكاة معاناة اآلخرين جسميّ ًا باستحضار مشاعر اآلخر نفسها
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إىل داخل املتعاطف نفسه»(.)45
يف احلقيقة إن أساس هذه املهارة يقوم على أساس الوَ ْعي الذاتي ،فبقدر ما
نكون قادرين على تقبُّل مشاعرنا ووَ ْعينا بذواتنا نكون قادرين على قراءة مشاعر
اآلخرين؛ ألن «عدم التعاطف والفشل يف تسجيل مشاعر الطرف اآلخر هو أكرب نقطة
ضعف يف الذكاء العاطفي ،بل هو فشل مأساوي يف معنى إنسانية اإلنسان وكل
عالقة األلفة بني البشر؛ ألن جذور احلبّ والرعاية واالهتمام تنبع من التوافق العاطفي
ومن القدرة على التعاطف»( .)46يشاطرنا الرأي يف ذلك مزلو ( ،)Mas Loweيف كتابه
الدافعية والشخصية ،بقوله« :إن اإلنسان ،بالرغم من تطبُّعه بالغضب والنفور وعدم
الصرب ،يتمتَّع بقوّة الشعور والتعاطف العميق جتاه بين جنسه ،حيث يعتربهم عضواً من
كيانٍ واحد»(.)47
إذن تبني مدى عالقة الكفاءتني :الشخصية؛ واالجتماعية ،ببعضهما ،حيث
ميكن اعتبار العالقة طرديةً ومباشرةً من جانب ،وبني الكفاءة االجتماعية والقيادة
من جانبٍ آخر .إن هذه املهارة من الذكاء العاطفي تعترب منصّة االنطالق واحلجر
األساس يف ممارسة القيادة؛ ألن القيادة يف احلقيقة هي القدرة علي التأثري يف قلوب
الناس ،وهذا ال يتحقَّق بدون هذا التعامل القليب الذي يشعر به القائد جتاه شعبه .وقد
كان النيبّ| خري مَ ْن جسَّد هذا الشعور واإلحساس النبيل ،فقد كان تعاطفه مع
املؤمنني قويّ ًا وشديداً ،وكان يعزّ عليه معاناتهم ،وحيرص عليهم كلّ احلرص ،رؤوف ًا
رحيم ًا بهم ،حيث ميكننا استخالص ذلك يف أرقى مراتبه بقوله تعاىل﴿ :لَقَدْ جَاءَكُمْ
ص عََليْكُمْ بِالْمُ ْؤ ِمنِنيَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾
َرسُولٌ مِنْ َأنْفُسِكُمْ عَزِي ٌز عََليْهِ مَا َعنِتُّمْ حَرِي ٌ
(التوبة ،)12 :فقد وردت األحاسيس واملشاعر للنيبّ| كلّها بصيغة الصفة املشبَّهة:
ف رَحِي ٌم﴾ ،ما ينبئ عن ثبوتها ورسوخها وتأصُّلها يف ذات النيبّ
﴿حَرِيصٌ ...رَؤُو ٌ
األكرم| ،فضالً عن نسبة الرسول إىل أنفس املؤمنني ،وإشعارهم بأنه منهم ،وهذا
ما جيعل أمر القيادة سلساً ،وبالتالي يكون االنقياد للرسول أسهل؛ بفضل توظيف آلية
التقمُّص الوجداني.
ويف سياق احلديث عن وجوب هذه الكفاءة لدى القائد ميكن استشراف ذلك
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يف سورة الضحى أيضاً ،حيث يلزم اهلل نب َّيه بإبداء التعاطف مع اليتيم والسائل ،وعدم
القَ ْهر والنَّ ْهر هلما ،ثم تقدميهما على فعلَ ْيهما ،وتكرار األسلوب اإليقاعي تأكيداً
ال َت ْن َه ْر﴾ .وكذلك نستشف هذا
ال َت ْق َه ْر * َو َأ َّما السَّائِ َل َف َ
على أهميتهَ ﴿ :ف َأ َّما الْ َي ِتي َم َف َ
التعاطف مع األحاسيس والوجدان لدى شعيب× ،بعد استماعه قصّة حياة هذا الوافد
ني﴾.
ت ِم َن الْ َق ْو ِم الظَّالِ ِم َ
ج ْو َ
اجلديد ،وطمأنته بقوله تعاىلَ ﴿ :ل َق ْد َن َ
إنّ هذا الشعور والتعاطف يأخذ منحىً آخر ،فيكون ذا قوّ ٍة وفاعلية يدفع
باتباع املبادىء األخالقية ،ومن ثم إجناز األفعال االخالقية .كما يرى هوفمان
(« )Hoffmanأنّ جذور مبادىء األخالق مغروسة يف مشاعر االندماج العاطفي ،أي
التقمص الوجداني»( ،)48وما يسمى بـ «القيادة الداعمة»( ،)49فقد يبلغ هذا التعاطف
واالندماج العاطفي قمّته عندما يبادر اإلنسان بتفضيل اآلخر على نفسه ،وإيثاره على
ذاته« :إن أكثر الناس إحساساً بالتعاطف مع غريهم هم أكثر الناس تفضيالً
للمبادىء األخالقية»( .)50ويرى تامسون ) )Thomsonأن «الذكاء يرتبط ارتباطاً موجباً
بالضمري وبالقِ َيم األخالقية»( .)51لقد أثنى اهلل على هذا الشعور اإلنساني الراقي والنبيل
عند املسلمني األوائل (األنصار) ،حيث أبدَ ْوا تعاطفاً مع املهاجرين ،بشعور معاناتهم
وإيثارهم على أنفسهم ،كما يف هذه اآلية املباركةَ ﴿ :ويُ ْؤثِرُونَ عَلَى َأنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ
طعِمُونَ
بِهِمْ خَصَاصَ ٌة﴾ (احلشر .)9 :ويف أرقى درجاتها نراها عند أهل البيت^َ ﴿ :و ُي ْ
طعِمُكُمْ لِوَجْهِ اهللِ َال نُرِيدُ ِمنْكُمْ
الطعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَ َأسِرياً * إِنَّمَا ُن ْ
َّ
جَزَاءً َوالَ شُكُوراً﴾ (اإلنسان 9 :ـ  ،)10حيث جتلّت عندهم أرقى املشاعر الغَ ْيرية،
بإيثار املسكني واليتيم واألسري على أنفسهم ،على مدى ثالثة أيام متتالية ،كما ورد
يف التفاسري.

ب ـ التواصل ــــــ
قد حتدث (جوملان) عن املعايري وصفات األذكياء ،يف كتابه الذكاء
العاطفي ،بقوله« :ميتلك األذكياء عاطفيّ ًا القدرة على التواصل مع اآلخرين تواصالً
سلميّ ًا متوازناً ومنضبطاً .إنّهم يعرفون جيّداً مشاعرهم اخلاصة ،ويقومون بإدارتها
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جيّداً ،ويتفهّمون ويتعاملون مع مشاعر اآلخرين بصورةٍ ممتازة .وهم أكثر من غريهم
إحساساً بالرضا عن أنفسهم ،والتميُّز بالكفاءة يف حياتهم ،وبقدرتهم على السيطرة
على بنيتهم العقلية»(.)52
إن املقصودَ من مهارة التواصل من منظور الذكاء العاطفيّ «مهارةُ االستماع
ٍّ مهارةٌ تسرتعي االنتباه واالهتمام ،فال
وإرسال الرسائل املقنعة لآلخرين»( .)53إنّها حبق
بُدَّ من احرتافها وتوظيفها والتمكُّن منها عند مَ ْن يتولّى اهلداية والتوجيه والتأثري يف
كافّة نواحي احلياة ،وخاصّة األنبياء؛ بوصفهم شخصياتٍ مركزية وقيادية يف
اجملتمع.
إن االستماع هو بوابة التواصل وإبالغ الرسالة إىل كافّة الناس ،كما يف قوله
تعاىلَ ﴿ :يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَ ِمعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اهللِ لَنْ خيْلُقُوا
ضعُفَ الطَّالِبُ
شيْئاً الَ يسْ َتنْقِذُوهُ ِمنْهُ َ
الذبَابُ َ
ُذبَاباً ولَوِ اجْتَ َمعُوا لَهُ وِإنْ يسُْلبْهُمُ ُّ
وَالْ َمطْلُوبُ﴾ (احلجّ .)73 :وقد حثَّ اهلل على االلتزام بتلك املهارات وتوظيفها عند أول
تلقّي الوحي ،بقوله تعاىل﴿ :وَ َأنَا اخْتَ ْرتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى﴾ (طه .)13 :واعتربه
سلوك ًا لو طُ ِّبق والتزم به اإلنسان فإنه حيقِّق له النجاح والسعادة يف حياته﴿ :قُلْ هُوَ
جعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَا َألبْصارَ وَاألَفْئِدَةَ قَلِيالً مَا تَشْكُرُونَ﴾ (امللك:
الَّذِي َأنْشَأَكُمْ وَ َ
.)23
فقد عدّ اهلل وسائط التواصل من (السمع ،األبصار ،والفؤاد) ،ثمّ السؤال عنها
يوم القيامة ،وقدّم السمع على األبصار واألفئدة ،ما ينبىء عن أهمّيته وأولويته على
باقي احلواس واملدارك ،وقد أوكل اهلل إليها مهامّ ًا ثقا ًال جيب تأديتها من قِ َبل
اإلنسان﴿ :وَال تَقْفُ مَا َليْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَا ْلبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ َعنْهُ
مَسْؤُوالً﴾ (اإلسراء.)36 :
ب َّي ّنا سابقاً عن العالقة الطَّ ْردية بني الكفاءتني :الشخصية؛ واالجتماعية ،ما
كننا اآلن من التقاط بعض إشاراتها:
مي ِّ
إن يعقوب× ،وبعد انتهاج سياسة الصرب والكظم وتوظيف القيادة الشخصية،
سلك سلوكاً آخر على صعيد القيادة االجتماعية ،بتوظيف مهارة التواصل (االستماع
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لالعتذار)َ ﴿ :قالُوا يَا َأبَانَا اسْ َتغْفِرْ َلنَا ُذنُو َبنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِنيَ﴾ (يوسف ،)97 :ومن ثم
قبول الطلب لالستغفار بقوله﴿ :سَ ْوفَ َأسْ َتغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إنَّهُ هُوَ ا ْلغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾
(يوسف.)98 :
إنه مل يغلق باب التواصل بوجههم ،حيث أمسك خبيوطها عرب قبول طلبهم،
وتذكريهم مبغفرة اهلل ،الذي طاملا يدعوهم إىل التسامح والعفو واالستغفار ،كما يف
خطاب النيبّ| بقوله تعاىل﴿ :فَاعْفُ َعنْهُمْ واسْ َتغْفِرْ لَهُمْ﴾ (آل عمران.)159 :
حتة عند املتلقّي ،هناك
وفضالً عن توظيف مهارة االستماع كمهارة تواصلية بَ ْ
ب يف استخدام أسلوب اخلطاب الدالّ على اللني والعطف عند املرسل (الربّ)
ترغي ٌ
الطرف األول يف عملية التواصل أيضاً؛ ألنه «باستخدام املفردات الدالة على اللّني
والتو ُّدد يت ّم الرتكيز على نقاط التواصل ،وتتعمّق قنوات االتصال»( ،)54وبالتالي تتسهَّل
عملية القيادة والتبليغ.
كما نلمس يف هذه اآلية احلَ ْدب والعطف واحلنان يف خماطبة املذنبني﴿ :قُلْ يَا
الذنُوبَ
ِعبَادِيَ الَّذِينَ َأسْرَفُوا عَلَى َأنْفُسِهِمْ َال تَقْ َنطُوا مِنْ رَحْمَةِ اهللِ إِنَّ اهللَ يغْفِرُ ُّ
جَمِيعاً﴾ .وال خيفى على املخاطَب مدى قوّة العطف واحلَ ْدب البالغة يف مناداتهم،
ي﴾ قد نسبهم إىل نفسه ،رغم
وخاصّة يف انتسابهم إىل اهلل .وعرب خطابهم بـ ﴿ َيا عِ َبادِ َ
الذنوب اليت ارتكبوها؛ ألنه أراد بذلك إتاحة الفرصة هلم مبعاودة االتصال ،عرب
اخلطاب غري املباشر ،من حيث تدارك الشعور باخلجل عندهم ،من باب التأدب
والتكريم.
«إن اخلطاب غري املباشر هو اخلطاب الذي يتجنَّب فيه املتكلِّم التوجيه
املباشر ،قاصداً حتقيق أغراض اخلطاب ،يقصده به تأدّباً أو تواضعاً أو مدحاً أو ذمّ ًا
أو خوفاً أو جهالً»( .)55ثمّ يتضاعف هذا التكريم باجلمع بني ياء املتكلِّم (عبادي) وأداة
النداء (يا) يف ﴿ َيا ِعبَادِيَ﴾.
ويف احلقيقة يواكب هذا النوع من اخلطاب احلالة النفسية اليت مترّ بالذين
أسرفوا على أنفسهم باملعاصي والذنوب ،حيث يكونون يف أمسّ احلاجة للمواساة
واالحتضان والرتحيب بعد اليأس والقنوط من الرمحة والشعور بالدونية .إنه ُي َدعى
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«خطاب التحنُّن واالستعطاف»( .)56ثمّ بعد ذلك هو الغفور الذي فتح باب القبول
الذنُوبَ جَمِيعاً﴾.
واالحتضان هلم﴿ :إِنَّ اهللَ يغْفِرُ ُّ
كد القرآن الكريم بشكلٍ واضح وصريح على توظيف أسلوب اخلطاب
أ َّ
الدالّ على اللني كأوّل آل ّي ٍة تواصلية للقيادة ،حيث أمر موسى وهارون بالقول اللني يف
دعوتهما﴿ :ا ْذ َهبَا ِإلَى فِرْعَ ْونَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُوالَ لَهُ قَ ْو ًال لَيِّناً﴾ (طه 43 :ـ .)44
فبهذه اآليات يتّضح مدى فاعلية الكالم اللني وأثره البالغ يف التبليغ والدعوة،
ومن ثمّ النفوذ والتأثري .وأشار اهلل إىل فاعلية اللني يف السلوك والعواطف ،وبيَّن تأثريه،
كنْتَ َفظّ ًا غَلِيظَ
فبانعدامه يكون الفضّ والفصل ،بدالً من الوصل والتواصلَ ﴿ :ولَوْ ُ
ب َالنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (آل عمران.)159 :
الْقَلْ ِ
ت هذه املهارة أيضاً عندما خاطب نوح قومه وناداهمَ ﴿ :يا قَ ْومِ﴾ ،حيث
وظِّ َف ْ
تكرَّر هذا النداء بشكلٍ متتابع يف اآليات .فـ «النداء يشكِّل أبرز مظاهر اللغة
االنفعالية ،حيث يوفِّر من القيمة اإلبالغية واحلدّة التعبريية ما ال طاقة لغريها به»(.)57
فهو ناداهم بـ (يَا قَ ْومِ) احرتاماً وتكرمياً هلم ،فقد اعتربهم من نفسه ،وأشعرهم
بالقرب منه ،فهو بهذا يبغي التواصل معهم؛ تذكري ًا بروابط الدم واألخوة واالنتساب
واالنتماء إىل أصلٍ واحد وأرضٍ واحدة.
سب ،بل اهلل
إنّ هذا التشريف والتكريم مل يكن جارياً على لسان نوح× فحَ ْ
سبحانه هو الذي كرَّمهم برابط األخوة ،وقدَّمها على مبدأ الرسالة ،كما نالحظ
تقدميها (أخوهم) على نوحٍ ،ما يدلّ على االهتمام البالغ بهم ،بقوله تعاىل﴿ :إِذْ قَالَ لَهُمْ
أَخُوهُمْ نُوحٌ َأالَ تَتَّقُونَ * إِنِّي لَكُمْ َرسُولٌ أَمِنيٌ﴾ (الشعراء .)107 :فإضافة املضاف إليه
إىل املضاف يكسبه مساتٍ وقِ َيم ًا؛ فإن «االسم املضاف يكتسب من املضاف إليه مسة
التوضيح والتعيني والتخصيص ،فضالً عن قِ َيم ثانوية ،مثل :التعظيم والتشريف
والتحقري والتهويل ...وقد يكتسب املضاف إليه من املضاف هذه القِ َيم»(.)58
وقد تكرّر هذا األسلوب التخاطيب يف سورة هود أيضاً﴿ :إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ
ني﴾ (الشعراء.)125 :
هُودٌ َأالَ تَتَّقُونَ * إِنِّي لَكُمْ َرسُولٌ َأمِ ٌ
وكذلك توظيف أسلوب االستفهام ،الذي يضفي على األسلوب التخاطيب يف
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اآلية نوعاً من االستعطاف واحلَ ْدب والليونة يف الكالم ،كما نالحظه يف اآليات
كنْتُ عَلَى بَينَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتانِي رَحْمَةً﴾ (هودَ ﴿ ،)28 :يا
التاليةَ ﴿ :قالَ يَا قَ ْومِ أَرَ َأيْتُمْ ِإنْ ُ
قَ ْومِ مَنْ ينْصُ ُرنِي مِنَ اهللِ إِنْ طَرَ ْدتُهُمْ أَفَالَ تَذَكَّرُونَ﴾ (هود .)30 :وكذلك يف خطاب
موسى بقوله تعاىلَ ﴿ :ويَا قَ ْومِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وتَدْعُو َننِي ِإلَى النَّارِ *
تَدْعُو َننِي ألَكْفُرَ بِاهللِ و ُأشْرِكَ بِهِ ما لَيسَ لِي بِهِ عِلْ ٌم وَ َأنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ا ْلعَزِيزِ ا ْلغَفَّار﴾
(غافر 42 :ـ .)43
فقد كانت دعوة االنبياء يف غاية الليونة واهلدوء واالستعطاف .إنّهم كانوا
حريصني على هدايتهم .وقد متثّل هذا احلرص والشفقة يف إبداء خوفهم على مصريهم
من العذاب األليم .كما بيَّنها النيبّ نوح بقوله﴿ :إِنِّي أَخَافُ عََليْكُمْ عَذَابَ يَ ْومٍ َألِيمٍ﴾
(هود ،)25 :وكذلك فعل النيبّ شعيبَ ﴿ :وإِنِّي أَخَافُ عََليْكُمْ عَذَابَ َي ْومٍ مُحِيطٍ﴾
(هود.)84 :
وجديرٌ بالذكر أنّ التفوُّه بهذه الكلماتَ ﴿ :وإِنِّي أَخَافُ عَلَيكُمْ﴾ يعطي
انطباعاً من التعاطف املشوب باللِّني واإلشفاق ،وكذلك التأثري والرتغيب إىل قبول
الدعوة.
إن لتوظيف هذه املهارة يف القرآن الكريم تأثريًا كبريًا ومهمّ ًا على املتلقّي،
لذلك وظفّت من قِ َبل اجلبابرة والطواغيت أيضاً ،فكأنهم قد فطنوا إىل فاعلية اللني
يف الكالم يف استقطاب آراء اجلمهور ،مثلما وظَّفها فرعون بقوله﴿ :وَقَالَ فِرْعَوْنُ
ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَ ْليَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ َأنْ يبَدِّلَ دِينَكُمْ َأوْ َأنْ يُظْهِر َفِي األَرْضِ
الْفَسَادَ﴾ (غافر.)26 :
مل يكن جمال توظيف هذا األسلوب ـ ما يسمّى بـ «خطاب التحنُّن» ـ مقصوراً
سب ،بل كان له الفاعلية والتأثري يف خمتلف شؤون احلياة
يف جمال الدعوة والتبيلغ فحَ ْ
أيضاً ،كما يف قصة موسى بعد رجوعة من ميقات ربِّه ،وبعد أن رأى ارتداد القوم
غضب وأخذ برأس أخيه هارون جيرّه ويعاتبه على ذلك ،فما كان جواب هارون إالّ أن
ضعَفُونِي وَكَادُوا يقْتُلُو َننِي فَالَ تُشْمِتْ بِيَ
خاطبه بـ «ابْ َن ُأ َّم»َ ﴿ :قالَ ابْنَ أُمَّ إِنّ الْقَ ْومَ اسْتَ ْ
األَعْدَاءَ﴾ (األعراف.)150 :
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إنّ هارون مل خياطبه بـ «يا أخي» يف تلك الظروف العصيبة ،بل خاطبه بـ «ابن
أمّ»؛ تذكرياً بروابط أكثر داللةً على الرأفة والرفق؛ إذ األم أكثر رأفةً من غريها،
فأراد هارون بتوظيف هذه املهارة امتصاص غضب موسى ،واستدرار عطفه .وقد جاء
خطاب النداء حبذف حرف النداء؛ تنبيهاً بالقرب الذي يكون بينهما ،وخاصّة القرب
النفسي والروحي .أما من منظورٍ آخر فإنّ املقام هو مقام تدارك األمر ،وتفويت الفرصة
على الشامتني ،واالستعجال يف تبيني األمر أيضاً ،لذلك جاءت حرف النداء حمذوفةً.
ويف احلقيقة إن التعامل مع مَ ْن يكون يف ذَ ْروة الغضب يعترب أعلى مقياسٍ لقدرة
ت إليها
اإلنسان وبراعته الفائقة يف السيطرة والتحكُّم .وأيضاً تشري البيانات اليت انتهَ ْ
األحباث حول ضبط النفس من الغضب وسرعة التأثُّر االنفعالي إىل االسرتاتيجيّات
الفعالة يف هذا الصدد ،حيث تكون إحدى االسرتاتيجيّات بـ «السعي لصرف نظر
الغاضب عن موضوع غضبه ،والتعاطف مع مشاعره وأحاسيسه ،ثمّ جذبه إىل مركز
اهتمامٍ بديل جملموعة من املشاعر اإلجيابيّة»( .)59وقد نرى توظيف تلك املهارة عند
هارون ،حيث أراد جذب اهتمام موسى إىل مشاعر إجيابية ،كالنداء بـ «ابن األمّ» ،ثم
حيَتِي وَ َال بِرَ ْأسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ
التعاطف مع مشاعر موسىَ ﴿ :قالَ ابْنَ أُمَّ الَ َتأْخُذْ بِِل ْ
تَقُولَ فَرَّقْتَ َبيْنَ َبنِي ِإسْرَائِيلَ وَلَ ْم تَرْقُبْ قَ ْولِي﴾ (طه.)94 :
وكما نالحظ فإن هارون تعاطف مع مشاعر موسى× ،وجتاوب معه،
واستخدم فعل خشيتُ بدالً من خفتُ؛ ألن «اخلوف يستعمل للضعف يف النفس ،أما
اخلشية فهي خوفٌ يشوبه تعظيم ،ومقرونةٌ مبعرفة مَ ْن خيشى منه»( .)60وبذلك قد وضع
نفسه يف موضع الضعف ،وجتنّب التصرُّف بالندّية أي اجملابهة ومعاملة الندّ بالندّ ،ثم
أنهى كالمه بالتنبيه بأنين أنا وحدي ـ وليس حنن ـ أمشت من قِ َبل األعداء؛ لكوني أنا
الضعيف وأنت األقوى والعزيز .فيعطي بكالمه هذا رؤية عن الظرف الراهن ،وتربّص
األعداء وحتيُّنهم الفرص للنَّ ْيل منهما؛ ألن سيطرة الغضب على املشاعر تبعد اإلنسان
كذلك من استشراف املستقبل وما سيسبِّبه الغضب من مشاكل ومواقف حمرجة
للغاضب بالذات واملغضوبني.
استطاع هارون بهذا األسلوب الراقي واملهذَّب احتواء املوقف ،وامتصاص غضب
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موسى ،حيث نالحظ لسان موسى يف اآلية التالية﴿ :رَبِّ اغْفِرْ لِي َوألَخِي وَأَدْخِلْنا فِي
ك وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِنيَ﴾ (األعراف.)51 :
رَحْمَتِ َ
وكما يالحظ فإن القرآن الكريم يوصي بالغفران كمهارةٍ وطريقة ميكن
اتباعها يف نَ ْوبات الغضب ،بقوله تعاىل﴿ :وَالَّذِينَ جيْ َت ِنبُونَ كَبائِرَ اإلِثْمِ والْفَواحِشَ وَإِذَا
ضبُوا هُمْ يغْفِرُونَ﴾ (الشورى.)37 :
َما غَ ِ
فيتّضح أن الغفران والتجاوز اسرتاتيجيّةٌ فعّالة لتفادي تَ ِب َعات الغضب وآثاره
السلبية على الفرد واجملتمع .لذلك جلأ موسى إىل الدعاء بالغفران كاسرتاتيجيّ ٍة
متبعة ،وخاصّة من قِ َبل األنبياء واملؤمنني يف الظروف احلَ ِرجة والعصيبة ،وتوجّه إىل
اهلل وطلب املغفرة لنفسه أوّ ًال ،ثم الدخول يف رمحة اهلل معاً؛ ألن الدعاء واللجوء إىل
الصالة هو أفضل األساليب للتخفيف من الضغوط النفسية ،وخاصّة مشاعر الغضب.

النتيجة ــــــ
تكشف اآليات القرآنية الستار عن الكفاءة الشخصية ،يعين الوَ ْعي بالذات،
والتحكم
ُّ
ثم إدارة الذات ،والتعامل مع ردّ الفعل الشعوريّ جتاه املواقف واألشخاص،
يف االنفعاالت.
ليس الوَ ْعي الذاتي مقتصراً على إبداء مكامن القوة ،بل مكامن الضعف
أيضاً ،حيث ميكن حتويلها إىل فرصةٍ لصنع القوة والقرار ،عرب توظيف أسلوب
الطلب واإلنشاء (الدعاء).
وهناك التناغم التامّ بني الدالالت األسلوبية وتقرير احلالة النفسية يف توظيف
الضمائر والتكرار.
وتكمن آليات القيادة الشخصية يف الصرب واألمل والثبات واملثابرة والسعي
احلثيث رغم الصعوبات.
صبْرٌ جَمِيلٌ﴾،
وتوظّف آلية الصرب عند يعقوب إزاء تصرُّفات أبنائه اخلاطئة﴿ :فَ َ
ثم التولّي واإلعراضَ ﴿ :وتَ َولَّى َعنْهُمْ وَ َقالَ يَا َأسَفَى عَلَى يُوسُفَ﴾ ،ثمّ السكوت
كظِي ٌم﴾ ،ثم التنفيس باللجوء إىل اهلل:
ظم﴿ :وَابْيضَّتْ َعيْ َناهُ مِنَ الْحُ ْزنِ فَهُوَ َ
والكَ ْ
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﴿ َقالَ إِنَّمَا َأشْكُو بَثِّي وَحُ ْزنِي ِإلَى اهللِ وَأَعْلَمُ مِنَ اهللِ مَا الَ َتعْلَمُونَ﴾ ،مع تناسب بني
استخدام مفردة (البثّ) اليت متاثل واقعه املتبعثر مع تكثيف هذا الشعور واإلحياء
النفسي حبرف الثاء الدالّة على معاني البعثرة والتخليط.
والنيبّ األكرم| خري مَ ْن جسَّد هذا الشعور واإلحساس النبيل ،وقد كان
تعاطفه مع املؤمنني قويّ ًا وشديداً ،حيث قال تعاىل﴿ :عَزِيزٌ عََليْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
عََليْكُمْ بِالْمُ ْؤ ِمنِنيَ رَؤُوفٌ رَحِي ٌم﴾.
ويرتبط التعاطف الوجداني ارتباطاً موجباً بالضمري وبالقِ َيم األخالقية والباعث
عليها.
وإن مهارة التواصل هي احلجر األساس واللبنة األوىل للقيادة االجتماعية.
وإن هناك عالقةً طرد ّي ًة بني الكفاءتني :الشخصية؛ واالجتماعية ،فبعد انتهاج
سياسة الصرب والكظم وتوظيف القيادة الشخصية سلك يعقوب سلوكاً آخر على
صعيد القيادة االجتماعية بتوظيف مهارة التواصل (االستماع لالعتذار)َ ﴿ :قالُوا يَا َأبَانَا
اسْ َتغْفِرْ َلنَا ُذنُو َبنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِنيَ﴾ (يوسف ،)97 :ومن ثم قبول الطلب لالستغفار
بقوله تعاىل﴿ :سَ ْوفَ أَسْ َتغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إنَّ ُه هُوَ ا ْلغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (يوسف.)98 :
وقد أشار توظيف مهارة التواصل يف آلية التواصل الكالمي ،وكيفية
استخدام اللغة واألسلوب التخاطيب الدالّ على اللني والعطف﴿ :ا ْذ َهبَا إِ َلى فِرْعَ ْونَ إِنَّهُ
طغَى * فَقُوالَ لَهُ قَ ْوالً لَيِّناً﴾ ،إىل فاعلية اللني يف السلوك والعواطف ،وبيَّن تأثريه،
َ
كنْتَ َفظّ ًا غَلِيظَ
فبانعدامه يكون الفضّ والفصل بَ َد ًال من الوصل والتواصلَ ﴿ :ولَوْ ُ
ب َالنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾.
الْقَلْ ِ
ب آخر للتأثري املـؤسَّس على مبدأ التكريم
واخلطاب غري املباشر هو أسلو ٌ
والتأدُّب.
واملناداة بـ (يا قَوْمِ) يف خطاب أنبياء بين إسرائيل هو احرتامٌ وتكريمٌ ،وإشعار
اآلخرين بالقرب واحلميمية ،وتذكريٌ بروابط الدم واألخوة واالنتساب واالنتماء إىل
أصلٍ واحد وأرضٍ واحدة.
توظيف مهارة التواصل بتوظيف روابط الدم األكثر داللةً على الرأفة والرفق يف
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خطاب هارون بـ ﴿[ َيا] ابْنَ أُمَّ﴾؛ المتصاص غضب موسى واستدرار عطفه ،وقد جاء
خطاب النداء حبذف الياء (النسبة) تنبيهاً على القرب الذي يكون بينهما ،وخاصّة
القُ ْرب النفسي والروحي.
وقد أكَّد اهلل سبحانه وتعاىل عاقبة الصابرين ومآهلم ،الباعث على األمل يف
سب ،بل
صبِرْ إِنَّ الْعا ِقبَةَ لِلْمُتَّقِنيَ﴾ .إن الصرب ليس دَ ْي َدن األنبياء فحَ ْ
املستقبل بقوله﴿ :فَا ْ
ِالصبْرِ
أوصى اهلل سبحانه وتعاىل املؤمنني بذلك أيضاًَ ﴿ :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا اسْ َتعِينُوا ب َّ
وَالصَّالةِ إِنَّ اهللَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (البقرة ،)153 :فقد حثَّ اهلل على التحلّي بالصرب،
ويف النهاية أكَّد معيَّته مع الصابرين ،ما يعطي شعوراً وانطباعاً باهلدوء النفسيّ
والطمأنة وحضور الربّ.

الهوامش
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املذهب املنطقيّ لشيخ اإلشراق السُّهْ َر َورْديّ
ض وحتليل
عر ٌ
د .أحد فرامرز قراملكي
ترجمة :د .الشيخ عبد اهلل األسعد

هذا البحث مأخوذٌ من كتابه القيِّم (جستار در منطق دانان مسلمان) ،أي
(حتقيقٌ يف الرتاث املنطقيّ للمناطقة املسلمني).

مقدّمةٌ ــــــ
شهاب الدين السُّ ْه َر َو ْرديّ ( 550ـ 587هـ) ،الشهري بشيخ اإلشراق ،كان زمي ً
ال
لفخر الدين الرازي ( 547ـ 606هـ) ،حيث درسا علم املنطق عند جمد الدين اجليلي
يف مدينة مراغة.
وشهرته الفلسفية ومذهبه اإلشراقي الذي أسَّسه ألقيا بظالهلما على سائر
ت فكره
شؤونه العلمية ،وخباصّة منطقه؛ ولذلك مل يكن يف الدراسات اليت تناولَ ْ
ذلك القسط الوايف من دراسة وحتقيق آثاره.
كرة كان هلا احلضور املؤثِّر يف تاريخ تطوُّر
للسهروردي رؤى نقدية وآراء مبتَ َ
علم املنطق يف التاريخ اإلسالمي .قلّة العناية بإحياء اإلرث املنطقي للسهروردي صعَّب
على الباحث الوقوف على تلك اآلراء ،واليت تفتقر إىل دراسات معمَّقة وشاقّة ألجل
الوقوف على:
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1ـ إبداعات السهروردي.
2ـ تأثريها يف تطوُّر علم املنطق.
لقد نشر حسني ضيائي حتقيقاً حتت عنوان( :املعرفة واالشراق يف فكر
السهروردي) ،باللغة اإلجنليزية ،وذلك سنة (1990م) ،كما أن غالم حسني
إبراهيمي ديناني نشر حتقيقاً مفصَّالً يف آراء شيخ اإلشراق ،ضمَّنها مجلةً من رؤاه
ونظرياته ،وذلك بعنوان( :شعاع الفكر يف فلسفة السهروردي) ،وذلك سنة
(1366هـ.ش).
أما هذا التحقيق احلاضر فيتناول املباحث التالية:
هل يعدّ السهروردي مؤسِّساً يف املنطق ،كما هو يف الفلسفة؟
ٍّ به؟
هل ميكن الكالم عن مذهبٍ منطقيّ خاص
ما هي خصائص النظام املعريف ملنطق السهروردي؟
واملسألة األخرية ميكن البحث فيها من حيثيّتني:
1ـ حيثيّة البناء املنطقي.
2ـ حيثيّة كونها من اآلراء املنطقية اليت أبرزها السهروردي.
وقبل اخلوض يف هذه املسألة ال بُدَّ من الوقوف أوّالً على آثاره املنطقية ،واإلشارة
إىل كلّ واحدٍ منها مبا يناسب.

اآلثار املنطقيّة للسُّهْرَوَرْديّ ــــــ
ال يوجد للسهروردي مؤلَّفٌ مستقلّ يف علم املنطق ،وإنّما ـ بناءً على السنّة
الرائجة لدى الكثري من احلكماء ـ كانت آثاره املنطقية ضمن اآلثار الفلسفية ،حيث
كان يأتي القسم األوّل منها يف علم املنطق.
إذن اآلثار املنطقية للسهروردي ليست كتب ًا مستقلّ ًة ،وإنّما هي عبارةٌ عن آثار
ضمن كتبه الفلسفية اجلامعة ،حيث يتم فيها بيان املسائل املنطقية العُ ْمدة ،إمجاالً
تارةً؛ وتفصيالً أخرى.
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وميكن تقسيم اآلثار املنطقية للسهروردي إىل جمموعتني:
ٍّ ما سنّة
األوىل :رسائل منطقية لدواعٍ تعليمية ،حيث اتَّبع يف صياغتها إىل حد
القدماء ،والتزم فيها االختصار ،حيث جاءت الرسائل خمتصرةً ،ويف نفس الوقت
بسيطةً وسهلة.
الثانية :رسائل منطقية مفصَّلة لدواعي التحقيق ،وبسط اآلراء املنطقيّة ،حيث
كر اجلديد املهمّ.
كان الشيخ فيها نقّاداً ،وقدجاء باملبتَ َ

1ـ قسم املنطق يف كتاب «حكمة اإلشراق» ــــــ
الكالم يف أهمّية كتاب حكمة اإلشراق كثريٌ ،وهو ما تكشف عنه
الشروحات املتعدِّدة له.
لقد متّ نشر هذا القسم ضمن اجمللد الثاني من مصنَّفات شيخ اإلشراق
السهروردي ،بتصحيح :الراحل هنري كوربان(1355هـ.ش) .وقد كان هلذا القسم
ري عميق يف فكر املتقدِّمني.
تأث ٌ
اشتمل القسم األوّل من هذا الكتاب على أهمّ املسائل املنطقية ،حيث عمد
السهروردي إىل عرضها بلغةٍ موجزة وأسلوبٍ تعليمي ،وقد كان يتخلَّل ذلك مواقف
نقديّة للشيخ.
فعلى سبيل املثال :ما جاء يف نقد السهروردي ملنطق التعريف عند املشّاء ،حيث
عمد اىل هَ ْدمه.
لقد كان يشري إىل خمتصّاته وابتكاراته بعباراتٍ مثل :قاعدة إشراقية ،دقيقة
إشراقية ،حكمة إشراقية .ولقد كان هذا األثر املنطقي منوذجاً لصدر املتألِّهني يف
رسالته التنقيح يف املنطق.

2ـ قسم املنطق يف كتاب «اللمحات» ــــــ
ب موجَز وخمتصر ،وشام ٌل ألهمّ املباحث املنطقية
كتاب اللمحات كتا ٌ
ٍّ كبري وفق سَ ْبك القدامى ـ وسوف يتَّضح املراد من
والفلسفية ،وقد جاء إىل حد
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القدامى ضمن هذه املقالة( )1ـ.
كتب لداعي التعليم ،وقد متّ نشره ضمن اجمللّد الرابع من
ب موجزٌ ُ
وهو كتا ٌ
جمموعة آثار شيخ اإلشراق ،بتصحيح :جنف قلي حبييب ،وذلك سنة (1380هـ.ش).

3ـ قسم املنطق يف كتاب «التلوحيات» ــــــ
لقد متّ تصحيح هذا القسم وحتقيقه ونشره بشكلٍ مستقلّ يف إيران سنة
(1388هـ.ش) من قِ َبل الدكتور علي أكرب فيّاض.
ٍّ كبري كتاب اللمحات ،غري أنه أكثر تفصيالً،
يشبه هذا الكتاب إىل حد
وأسلوبه التعليمي ممّا ال خيفى.
والذي يبدو لي هو أنّ الشيخ صاغ أفكاره هاهنا وفق كتاب اللمحات ،لكن
حظ فيه.
املنهج النقدي اجلادّ غاب عنه ،فلم يُ ْل َ

4ـ قسم املنطق يف كتاب «املشارع واملطارحات» ــــــ
وهو األكثر تفصيالً من بني آثار السهروردي ،حتى اشتمل على أقسام العلوم
احلكمية ،وأمعن يف التفصيل يف املسائل املنطقية ،حيث عرض آثار القدامى ،وال
سيَّما آثار الشيخ أبي عليّ .كما أنّه عمد إىل حتليلها ونقدها يف كلّ موضعٍ موض ٍع،
وبالتالي فاملسائل اليت مل يتناوهلا قليلةٌ جدّاً.
أمّا مرادنا من النقد هاهنا فهو التحليل ( ،)to Criticizeوليس صرف اهلدم
وذكر اخللل (.)to Critique
ُي َعدّ كتاب املطارحات من الكتب املهمّة اليت تطرح اآلراء البديعة لشيخ
اإلشراق ،ورؤاه النقدية آلراء القدامى .وممّا حتسن اإلشارة إليه هو أنّ قسم املنطق من
املطارحات مت ّتصحيحه ونشره أخرياً يف إيران ،وذلك باهتمامٍ وعنايةٍ من الدكتور
مقصود حممدي ،وإشراف :عالي  ،وذلك سنة (1385هـ.ش).

5ـ قسم املنطق يف كتاب «املقاومات» ــــــ
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شر هذا القسم إىل اآلن ،غري أن الراحل هنري كوربان قام بتصحيح قسم
مل يُ ْن َ
اإلهليّات ،ونشره سنة (1355هـ.ش).

مناهج التبويب يف اآلثار املنطقية ــــــ
يكشف التتبُّع لآلثار املنطقية املؤلَّفة يف العصر اإلسالمي عن وجود تبوي ٍ
ب
ملحوظ يف عرض املسائل املنطقية ،لكنْ مل يكن التبويب وَ ْقفاً على حنوٍ واحد منه،
علماً أن التبويب هو عبارةٌ عن حبث املسائل املنطقية ضمن أبواب وفصول متعدِّدة.
لكن الطريقة املتعارفة يف التبويب هي طريقة األبواب التسعة ،وهي اليت تبدأ
من كتاب إيساغوجي ،ثم املقوالت ،ثم العبارة ،ثم القضايا ،ثم القياس (التحليل
األول) ،ثم الربهان (التحليل الثاني) ،ثم اجلَ َدل ،واخلطابة ،والشعر واملغالطة.
وهذا ما التزم به أبو عليّ يف الشفاء ،ثم ليتخلّى عنه يف اإلشارات ،ويعتمد
تبويباً آخر غريه؛ فقد حذف املقوالت؛ ألنها ليست من مسائله ،وإنّما من مبادئه.
ي الربهان واجلَ َدل،
كما أنه عمد إىل مباحث احلدود فأخرجها عن كتابَ ْ
ليجعلها فيه مستقلّةً متقدّمةً على كتاب العبارة.
ٍّ وقبولٍ من املتأخِّرين،
هذا اإلجناز يف اإلشارات وغريه من اآلثار كان موضع تلق
حيث أصبح تدوين الكتب املنطقية يقوم على التبويب ذي البابني املستقلّني :منطق
التعريف؛ ومنطق احلجّة.
التبويبان املذكوران هما األشهر ،لكنْ يوجد تبويبٌ غريهما ،حيث جند كالًّ
من :ابن سهالن السّاوي من املتقدِّمني؛ وجابر األنصاري ـ مؤلِّف حتفة السالطني ـ من
املتأخِّرين ،يسعيان للدمج بني املنهجني اآلنفني يف التبويب ،ليتكوَّن منهجٌ تلفيقي
ٍّ من مناهج التبويب دوَّن الشيخ آثاره؟ هل دوّنها وفق
جديد .وهنا يلحّ السؤال :وفق أي
منهج األبواب التسعة ،أم البابني ،أم التلفيق بينهما ،أم أن هناك منهجاً رابعاً غري كلّ
ما ذُكر؟
املدّعى هاهنا هو أنّ الشيخ السهروردي اعتمد التبويب الثاني ،أي إن
السهروردي كان يدرك متاماً الفَ ْرق بني البناء الذي قام عليه كتاب الشفاء والبناء
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الذي قام عليه كتاب اإلشارات ،فاختار الثاني ،وفق رؤيته العميقة للفَ ْرق بني
البناءين ،حيث اعتمد على املنطق ذي البابني ،ال األبواب التسعة ،كما هو احلال
بالنسبة إىل الفخر الرازي الذي كان ميرّ يف عملية تطوير وتهذيب املنطق يف البابني
مبرحلةٍ انتقالية.
وبالتالي فإنّه ميكن وضع آثار شيخ االشراق من حيث تكوُّن وتكامل املنطق
ذي البابني من خالل العبور من اإلشارات إىل كمال املنطق املذكور يف القرن السابع،
وهذا ما سوف نلمسه من خالل كلّ رسالةٍ من رسائله.

هيكليّة اآلثار املنطقية ــــــ
1ـ يف «حكمة اإلشراق» ــــــ
لقد رتَّب السهروردي قسم املنطق من هذا الكتاب على ثالث مقدّمات:
1ـ املعارف والتعريف.
2ـ احلجج ومبادئها.
3ـ املغالطات وبعض احملاكمات بني كالم اإلشراق وبعض كلمات املشّاء.
لقد حبث السهروردي يف املقدّمة األوىل عن :الداللة ،وانقسام العلم إىل :تصوُّر؛
وتصديق ،ومباحث الكلِّيات ،حيث كانت هذه املقدّمة مبنزلة املقدّمة يف منطق
التعريف.
وقد جاءت كلمات الشيخ السهروردي موحيةً بأن استعمال الكلِّيات اخلمسة
خاصّ مبنطق التعريف ،ولذا فقد راح يبحث يف شروط التعريف واحلدود.
لقد قام منطق التعريف عند السهروردي على أساس بيان قاعدة اإلشراق يف
هدم أساس التعريف لدى املشّائني.
أما املقدّمة الثانية فقد جرى البحث فيها عن :القضية ،وأقسامها ،وجهاتها،
والتناقض ،والعكس ،كمقدّمة ملنطق احلجّة ،ثم متّ الشروع يف بيان القياس،
وموارد القياس الربهاني ،والتمثيل ،وأقسام الربهان ،وبيان املطالب ،حيث ميكن عدّ
املباحث األخرية كخالصة لعلم املناهج.
نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  63ـ  64ــ صيف وخريف  2021م ـ  1443هـ

406
أما املقدّمة الثالثة فقد بدأها بعرضٍ مفصَّلٍ للمغالطات ورفعها ،ولذلك فقد
ٍّ جاء به بعد التعريف
ت املغالطات بعنايةٍ فائقة منه ،حيث جعلها يف مبحثٍ مستقل
حظيَ ْ
واحلجّة ،خمالفاً بذلك القدماء.
كما كانت عناية السهروردي بالربهان ملحوظةً أيضاً ،وما عنايته هذه بكل
ٍّ
من صناعة الربهان؛ وصناعة املغالطة ،من بني الصناعات اخلمس ،إالّ تأثُّراً بالشيخ
الرئيس.
لقد أورد احلكيم السهروردي يف هذه املقالة آراءه النقدية لبعض آراء املشّاء،
وذلك كالعكس ،وقد جعل ذلك مبثابة امللحق مبباحث علم املنطق.

2ـ يف منطق «التلوحيات» ــــــ
هناك فوراق عدّة ميتاز بها منطق التلوحيات عن منطق حكمة اإلشراق ،وهي:
1ـ أكثر تفصيالً.
2ـ أمشل من حيث املباحث.
3ـ وجود التغيُّر اهليكلي.
يشتمل هذا القسم من املنطق على ستّة أقسام ،بعنوان (املراصد) ،حيث زاد
على حكمة اإلشراق ثالثة مباحث.
املرصد األوّل :جاء حتت عنوان( :إيساغوجي) .كما اشتمل على البحث عن
الرؤوس الثمانية ،والداللة ،والكلِّيات .وال يعلم مَ ْن صرف عبارته حول الكلِّيات بأن
استعماهلا كان خمتصّاً مبنطق التعريف أو األعمّ منه واحلجّة .وهذا خالف ما أفاده يف
حكمة اإلشراق.
املرصد الثاني :لقد جاء حتت عنوان( :القول الشارح) ،حيث متّ يف هذا املرصد
عرضٌ تفصيلي ملنطق التعريف ،وقد ختمه ببيان وجوه اخلطأ يف احل ّد والرسم ،مما
ُي َع ّد مثرةً ملنطق التعريف.
املرصد الثالث :اشتمل على مباحث الرتكيب اخلربي.
املصد الرابع :اشتمل على مباحث :اجلهات ،التناقض ،والعكس أيضاً.
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وهذان املرصدان األخريان يُ َع ّدان مبنزلة املقدّمة ملنطق احلجّة ،وإنْ كان بنحوٍ
خمتصر.
املرصد اخلامس :يف تركيب احلجج ،حيث مت البحث مفصَّالً يف القياسات
االقرتانية :احلملية؛ والشرطية ،وكذلك القياس االستثنائي.
املرصد السادس :يف تصنيف املطالب وموادّ األقيسة.
إنّ منطق التلوحيات ،وخالفاً ملنطق اإلشارات ،اشتمل على مباحث الربهان،
مستقلّةً عن القياس ،منضمّةً إىل املغالطات يف قس ٍم واحد.
هذا النظام احلاكم يف التلوحيات يكشف عن ترابط هذه املباحث الوثيق.

3ـ يف منطق «اللمحات» ــــــ
هو كتابٌ خمتصر جدّاً ،مُ َع ٌّد للتعليم.
ت عنونة كلّ قسمٍ
لقد اشتمل هذا الكتاب على عشرة أقسام عمدة ،متَّ ْ
بعنوان( :املورد) ،كما كتب الشيخ أبو عليّ اإلشارات وفق منهاج عشرة.
املورد األوّل :حتت عنوان( :إيساغوجي) ،فهو من حيث مباحثه مثل القسم األوّل
من التلوحيات.
املورد الثاني :حتت عنوان( :األقوال الشارحة) ،حيث يبحث يف منطق التعريف.
كما متّ التعرُّض لنماذج من أخطاء التعريف.
املورد الثالث :حتت عنوان :االسم اليوناني (باري أر ميناس) ،حيث اشتمل على
مقدّمةٍ يف أحناء وجود الشيء ،حيث جرى البحث عن القضايا وأقسامها.
املورد الرابع :يف جهات القضايا ،والتناقض ،والعكس.
املورد اخلامس :الرتكيب الثاني (ترمجة االسم اليوناني) .وهو يف احلجج،
حيث يبحث يف القياس االقرتاني واالستثنائي.
كس ،وال َّدوْر ،واكتساب املقدّمات
املورد السادس :يف قياس اخلُ ْلف ،والعَ ْ
واالستقراء ،والنتائج ،حيث حبث ذلك يف قسمٍ مستقلّ ،خالفاً ملا يف التلوحيات.
املورد السابع :وقع البحث فيه عن أصناف املسائل ،وموادّ األقيسة.
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املورد الثامن :يف أصناف ما حيتجّ به ،والتحقيق يف مباحث مثل :االستقراء
والتمثيل والقياس.
سب املنت املصحَّح من قِ َبل :الدكتور جنفقلي حبييب كان يف
املورد التاسع :حبَ َ
الربهان واملغالطة ،كما هو احلال يف التلوحيات.
لكنّ التصحيح املذكور مل يكن منسجماً مع ما أكّد عليه السهرودي يف
البداية من أن الكتاب على عشرة موارد ،إالّ إذا كان عدم ذكر املورد العاشر بسبب
عدول السهروردي عن العشرة إىل التسعة ،وهو ممّا ال دليل عليه(.)2
وبناءً على التصحيح املذكور يكون النظام احلاكم على منطق التلوحيات هو
نظام األبواب التسعة.
أما لو اعتمد املصحِّح على نسخة ( ،)A.Mحيث تكون املغالطة حبثاً مستقالًّ،
وهو املورد العاشر ،بينما تكون اللمحة اخلامسة هي املورد التاسع ،فإنه سيكون
مناسباً ملا أفاده السهروردي يف مقدّمة الكتاب.
إذن ،فاملغالطة حبثٌ مستقلٌّ هاهنا ،وكذلك يف منطق حكمة اإلشراق،
وكذلك منطق املشارع.

4ـ يف منطق «املشارع واملطارحات» ــــــ
هو أثرٌ آخر من آثار احلكيم السهروردي متّ تدوينه وفق األبواب التسعة .وقد
أطلق على كلّ بابٍ فيه اسم املشرع ،وقد جاء شبيهاً بكتاب اللمحات ،إالّ يف موردٍ
كس ،وال َّدوْر ،واخلُ ْلف،
واحد ،حيث متّ درج البحث عن توابع القياس (القياس ،والعَ ْ
واكتساب املقدّمات و )...ضمن مباحث القياس ،ال كما كان احلال يف اللمحات،
حيث متّ عرض املذكورات ضمن قسمٍ مستقلّ.
ك الرائج لدى املناطقة.
ك املشارع السَّ ْب َ
وقد وافق سَ ْب ُ
كما أنّ الرائج لديهم هو أن مباحث االستقراء والتمثيل يؤتى بها يف كتاب
القياس ،وهو ممّا مل يلتزم به السهروردي ،حيث خصَّها بقسمٍ مستقلّ ،وكذلك فعلها
ٍّ من :االستقراء والتمثيل ضمن قسمٍ مستقلّ ،حتت عنوان:
هاهنا ،حيث جاء بكل
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(أصناف ما حيتجّ به من األمور اجلَ َدلية).
كما أنّه فصل املغالطة هنا عن الربهان ،فكانت مستقلّ ًة عنه ،وذلك ضمن
املشرع التاسع.

5ـ يف منطق «املقاومات» ــــــ
ال ميكن الكالم عن النظام البنيوي هلذا الكتاب سوى ما أفاده نفس
السهروردي ،من أنّه جمرّد تعليقات ومباحث تكميلية ملنطق املطارحات ،وليس
بأيدينا شيءٌ عنه غري هذا.

التحليل البنيوي لآلثار املنطقية ــــــ
تبدأ كلّ آثار السهروردي املنطقية بكتاب (إيساغوجي) ،وتنتهي بكتاب
(املغالطة) .ومن املعروف أن إيساغوجي هو املدخل للمنطق األرسطي .لقد تناوله
السهروردي ،وخالفاً للقدامى فقد أدرج فيه مباحث مثل :الرؤوس الثمانية ،الداللة،
ومباحث األلفاظ .أما ختم املباحث املنطقية باملغالطة فهو منسجمٌ مع سنّة أرسطو،
كما أنّ املتوقَّع من املنطق كذلك؛ إذ يُراد به كسب املهارات اليت تعني على تشخيص
املغالطة ،وعالجها.
البحث يف النتاج املنطقي للسهروردي ،وذلك من خالل الوقوف على األقسام
املنطقية املذكورة آنفاً ،يوقفنا على مدى تنوُّعها :ثالثة أقسام من حكمة اإلشراق،
ستّة أقسام يف التلوحيات ،وعشرة يف اللمحات ،وتسعة يف املشارع.
ال ميكن حتديد النظام البنيوي احلاكم على هذه اآلثار من خالل عدد
األقسام ،وإنّما الذي يعني على ذلك هو حتليل حمتوى هذه األقسام ،فهو اجلدير
بالكشف عن اجلواب.
ٍّ من آثاره
ت املقوالت عن آثار السهروردي متاماً ،فلم يبحث عنها يف أي
غابَ ْ
املنطقية ،والسرُّ يف ذلك هو العمل وفق توجيه الشيخ أبي عليّ ،فهي ـ املقوالت ـ ليست
من مسائل علم املنطق ،وإمنا من مباديه(.)3
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لقد سبك السهروردي آثاره املنطقية كلّها وفق النظام احلاكم على اإلشارات،
حيث أكّد ابن سينا على أهمِّيتها ،لكنه أصرّ على عدم كونها من صميم علم
املنطق ومسائله ،وإنّما هي من مبادئه.
ومع هذا فقد أضاف السهروردي أمرَ ْين:
1ـ االدّعاء بأنّ املقوالت اليت يتمّ عرضها يف القسم األوّل من منطق أرسطو
األرغانون ليست ألرسطو ،كما هو الرائج املتعارف ،وإنّما هي لشخصٍ فيثاغوري
يدعى «أرخوطس»(.)4
2ـ القول بقلّة فائدة البحث عن املقوالت(.)5
وهو كال ٌم متقدّم يف املنطق .كما أن حتليل القضية ال يقتصر على الواقعية
األرسطية ،والقول بالكلّي الطبيعي ،وإمنا ميكن ذلك حتّى يف املوضوعات اليت ال
ماهيّة حمصّلة هلا.
ت يف مجيع آثاره مستقلّ ًة،
وأما مباحث التعريف (احلدّ والرسم) فقد جاءَ ْ
ومتقدّمةً على مباحث القضية واحلجّة.
االستقالل والتقدُّم املذكوران إنّما كانت بدايتهما من بعض اآلثار املتأخِّرة
ألبي عليّ ،أمثال :اإلشارات ،فهما واحد ٌة من أهمّ خواص املنطق ذي البابني؛ بينما
جاءت املباحث املذكورة يف اآلثار اليت حيكمها املنطق ذو األبواب التسعة ضمن
كتاب الربهان وكتاب اجلَ َدل.
إذن ،فالسهروردي يف حذفه للمقوالت ،واستقالل مبحث التعريف ،وتقدُّمه
على مبحث القضية واحلجّة ،قد خطا خطوةً من سنّة املنطق ذي األبواب التسعة إىل
سنّ ٍة جديدة ،هي سنّة املنطق ذي البابني.
ت
هذا القسم من منطق حكمة اإلشراق يقوم على نظام البابني ،حيث جاءَ ْ
املقالة األوىل يف مقدّمات التعريف ومنطق التعريف؛ بينما كانت الثانية يف مقدّمات
ت الثالثة لبيان أن املنطق يف تشخيص املغالطات.
احلجّة ومنطق احلجّة؛ بينما أفردَ ْ
ت احملافظة عليه ورعايته دون أن ختدش به املقدّمات
البناء املذكور قد متَّ ْ
واملالحظات الكثرية.
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ٍّ من :اجلَ َدل واخلطابة ،كما فعل
مل يتعرَّض الشيخ أبو عليّ يف اإلشارات لكل
يف الشفاء ،سوى كما أفاده يف النهج السادس ،ويف معرض بيان مبادئ األقيسة،
حيث اقتصر على اإلشارة ملقدّمات اجلَ َدل واخلطابة فيه.
لقد اكتفى ابن سينا بالبحث عن الربهان واملغالطة ،دون سائر الصناعات .وقد
تبعه يف ذلك السهروردي .لكنّ استقالل الربهان واملغالطة يف قسمٍ يف مقابل احلجّة،
كما هو ظاهر اإلشارات وآثار السهروردي ،ال خيلو من غموضٍ وإبهام.
جة ،أي يف املقالة الثانية ،لكن
لقد متّ درج الربهان ضمن مباحث احل ّ
ال.
السهروردي يف بقيّة آثاره جيعل كالًّ من الربهان واملغالطة قسماً واحداً مستق ًّ
وميكن فهم االستقالل املذكور على حنوَ ْين:
ت
1ـ الربهان واملغالطة يتضمّنان مباحث مناهج املعرفة ،وهي املباحث اليت راحَ ْ
تنتظم تدرجياً يف عُ ْرف املنطق التدويين ،وقد متّ التعاطي معها من قِ َبل مناطقة أمثال:
الكاتيب القزويين على أنها ملحق ٌة بعلم املنطق.
2ـ الربهان هو الصورة الكاملة للحجّة.
إذن ،فالبحث عن الربهان هو البحث عن النموذج األمثل للحجّة ،بينما يأتي
البحث عن املغالطة حبثاً عن الشكل العقيم واملعيوب هلا ،وذلك يؤدّي إىل كسب
تفكريٍ ساملٍ ،والوقاية من التفكري املنحرف.

حتليل احملتوى املنطقي ملذهب شيخ اإلشراق ــــــ
التبعية إلشارات أبي عليّ ،واخلالف بني النظامني :العمدة؛ ومنافسه (ذي
البابني وذي األبواب التسعة) ،ال ينحصر يف اإلطار البنيوي ،كاستقالل بعض املباحث
وعدمه ،أو تقديم بعضها وتأخري بعضٍ آخر ،وإنّما اخلالف واقعٌ يف املعضالت
املنطقية ،وحلوهلا أيضاً.
منشأ الكثري من التمايز واالختالف إمنا هو من املباحث املنطقية ألبي عليّ يف
كتابه اإلشارات والتنبيهات.
واألهمّ من هذه املسائل عبارةٌ عن :التعريف الذاتي ،تعريف القضية ،القضايا
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احلقيقية واخلارجية ،هيكل معنى احلدّ و....
ويف أغلب املواضع اليت عدل الشيخ عنها يف الشفاء ،واعتمدها يف اإلشارات،
بادر السهروردي إىل املَ ْيل إليها وترجيحها.
وهاهنا ميكن عرض املثال األبرز على ذلك ،حيث ميكن االكتفاء بتعريف
القضية ،حيث يعرِّف الشيخ القضية يف الشفاء بأنها اليت تقبل الصدق أو الكذب
بالذات( ،)6لكنّه عدل عنه يف اإلشارات اىل القول بأنّها املركَّب الذي يوصف املخرب
ف مبتلىً مبآخذ عديدة ،كتعريف الشيء حبال
بأنّه صاد ٌق أو كاذب( .)7وهو تعري ٌ
كته
متعلَّقه ،وزيادة احلدّ على احملدود ،والتطويل ،و ....لكنّ السهروردي حبِ ْن َ
ودَ ْركه لسر ّعدول أبي عليّ عن التعريف القديم قَ ِب َل تعريف اإلشارات ،وأخذ به يف
كلّ آثاره(.)8
وقد أصبح هذا التعريف من خصوصيات املنطق ذي البابني ،من اإلشارات إىل
كشف األسرار ،للخوجني.

إبداعات السُّهْرَوَرْديّ املنطقيّة ــــــ
رغم عمر السهروردي القصري لكنّه ترك بصمته يف علم املنطق ،وذلك من
خالل ابتكاراتٍ عديدة فيه؛ فقد أدرك احلكيم السهروردي عميقاً:
أوّ ًال :أنّ املنطق األرسطي املشّائي يشتمل على مشاكل عديدة ،ولذلك تراه قد
أمعن يف نقده ،وبشكلٍ دقيق ومفصّل ،يف كتابه املطارحات.
كما أنه قد أدرك ثانياً قيام منطق املشّاء على احلكمة املشّائية ،وقد رأى أن
حكمة اإلشراق ميكن أن تكون أساساً يقوم عليه نظامٌ منطقيّ آخر.
مل يتفاعل مع هذا املنطق اجلديد ،لكنْ كانت له رؤى جديدةٌ متعدِّدة .وأهم
هذه الرؤى هي رؤية إرجاع كل القضايا إىل القضية احلملية الكلّية املوجبة
الضرورية .وهذا االدّعاء قائ ٌم على أربعة ادّعاءات:
االدّعاء األوّل :القضايا الشرطية من حيث املضمون واملعنى هي احلملية ،والفرق
يكمن يف الصياغة ،ال غري.
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فالقضية الشرطية( :إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود) إمنا هي صياغةٌ وبيان
آخر للقضية احلملية التالية( :شروق الشمس مستلزمٌ لوجود النهار).
هذا على مستوى الشرطية املتصلة؛ وأما املنفصلة فالكالم هو الكالم ،فقولنا
ري آخر عن القضية احلملية التالية( :كون هذا
مثالً( :هذا العدد إ ّما زو ٌج أو فردٌ) تعب ٌ
العدد زوجاً معاندٌ لكون هذا العدد فرداً).
هذه الرؤية املتطرِّفة للسهروردي مل تَ ْل َق قبوالً ،والذي صار سنّةً حاكمةً يف
احلضارة اإلسالمية هو أنّ احلملية هي شرطيّةٌ.
كلٌّ من الرأيني اآلنفني :الشرطية هي محلية بلحاظ املعنى؛ احلملية ترجع إىل
شرطية ،قائ ٌم على معنى غري مناسب للشرط؛ ألن الشرط ـ سواء كان استلزاماً أو
عناداً بني طريف الشرطية :املقدَّم والتالي ـ تارةً يكون بني صدقهما؛ وأخرى بني وجود
شيئني ،كاملستقلّ والرابط ،وأحد املعنيني غري اآلخر.
االدّعاء الثاني :إمكان إرجاع القضايا السلبية إىل قضايا موجبةٍ؛ ألن احلمل يف
أساسه اإلجياب .وهذا اإلبداع ميكن حتليله إىل معا ٍن عدّة :حتليل يفيد بأن املراد على
مستوى املعنى ،حيث إن الشيخ أبا عليّ ،يف اإلرشادات ،ويف معرض حتليله للسالبة
الكلية املطلقة ،اعتمد على حتليل املوجبة الكلية :كلّ واحدٍ واحدٍ من (أ) يسلب عنه
(ب).
االدّعاء الثالث :ال دقّة منطقية يف القضايا اجلزئية ،فهي يف قوّة املهملة :مهملة
جزئية ،واملطلوب يف العلوم إنّما هو احلكم الكلّي .فعندما نقول مثالً« :بعض
ص ،مع أن
اجلامعيني موفَّقون» فإنّ املراد من موضوع هذه اجلزئية غري معيَّنٍ وال مشخّ ٍ
لغة العلم يفرتض بها أن تكون دقيقةً معينة .لكنْ إذا متّ درج «بعض اجلامعيني» حتت
اسم مفهوم ،وليكن «اجملدُّون» ،فإنّه ميكن احلكم الكلّي التالي« :اجلامعيون
اجملدّون موفَّقون».
االدّعاء الرابع :رجوع القضايا املمكنة إىل ضرورية؛ فالقضية املمكنة:
«اإلنسان موجودٌ باإلمكان» ميكن حتويلها إىل «اإلنسان ممكن الوجود بالضرورة».
كر ،ولكنّ الدراسات
ظ هذا اإلبداع بعد السهروردي بعنايةٍ ُت ْذ َ
ح َ
ومل يَ ْ
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الفكرية املنطقية للخُ ْلف كانت مدينةً إلبداعات السهروردي ،فهي اليت تشري إىل
مدى ذلك.
فعلى سبيل املثال :لقد استند اخلواجة الطوسي يف حتديدات احلملي والشرطي
على أنهما صنفان أم قسمان على ادّعاء السهروردي األوّل(.)9
ال
البحث يف اعتبار القضية سالبة احملمول ،الذي بدأ من اخلوجني وانتهى باملُ ّ
صدرا ،إمنا هو يف الواقع مضمون االدّعاء الثاني للسهروردي(.)10
ال
واالدّعاء األخري هو املشهور ،حيث جند احلكيم السبزواري& ،تأثُّراً باملُ ّ
صدرا& ،ينهمك فيه تأمُّالً ونقداً ،حيث نسب للسهروردي يف الآللي املنظمة (منطق
املنظومة) إرجاع القضايا املوجبة إىل القضية الضرورية:
قضــــــــ ـيّةً قصَّــــــــــر يف البتّانــــــــــة
والشـــيخ اإلشـــراقي ذو الفطانــــة
وميكن تلمُّس نظرية السهروردي هذه يف أساس نظرية الـ «منادلوجي» عند
اليبنتز ،وكذلك يف حتليل القضايا بناءً على أساس املنادلوجي.
الوحيد بعد السهرودي الذي قَ ِب َل االدّعاءات األربعة املذكورة ،وتعامل معها على
أساس أنها نظريّةٌ واحدة ،هو صدر املتألِّهني& يف التنقيح ،حيث اعترب ذلك منعطفاً
مهمّ ًا يف علم املنطق( .)11ولقد تناولنا يف مقدّمة التنقيح هذه الرؤية مفصَّالً.

التمثيل لدى شيخ اإلشراق ــــــ
منوذجٌ آخر من آراء السهرودي اخلاصة هو رأيه يف التمثيل ،حيث جاء رأيه فيه
متطابقاً مع رأي السََّلف من املناطقة ،فقد أورد نقد أبي عليّ يف ردّ حجِّية التمثيل(،)12
حيث التزم رأياً متشدِّدًا يف دَوْر ووظيفة التمثيل.
يرى الفارابي ( 260ـ 339هـ) التمثيل كاالستقراء ،له وظائف ثالث :فهم
األمور ،احلفظ ،والتصديق يف بعض املوارد( .)13ومقصوده من بعض املوارد كلٌّ من:
التصديق الظنّي واإلقناعي ،وأما مراده من فهم األمور فهو التعريف.
أما ابن سينا فال يرى قيمة للتعريف بالتمثيل ،إذ هو ليس تعريفاً أساسياً
حقيقياً ،وإمنا هو شيءٌ مثل التعريف ،وهو ال خيلو من أخطاء كثرية(.)14
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أما السهروردي فلم يقبل بالتمثيل وسيلةً للتعريف مطلقاً .وقد استدلّ على عدم
صالحية التمثيل للتعريف أيضاً( )15بإبداع السهروردي يف مسألة التمثيل على تصوُّره
اخلاصّ للتمثيل ،وتعريفه له .فرغم اتباع السهروردي للمشّاء ،وخصوصاً يف التلوحيات
واللمحات ،لكنه امتاز عنهم يف قضيّة التمثيل.
املشّاؤون ،واقتفاءً منهم ألرسطو ،يرَ ْون أن التمثيل عبارةٌ عن انتقال احلكم
ٍّ آخر مثله(.)16
ٍّ إىل جزئي
وسريانه من جزئي
مل يأخذ السهروردي اجلزئيّ يف تعريف التمثيل ،ولو يف واحدٍ من آثاره ،وإمنا
أخذ يف اللمحات( )17مفهوم الشيء يف تعريفه للتمثيل ،وهو تعبريٌ قريب من بيان مجهور
املناطقة؛ لكنه استعمل كلمة (أمر) يف حكمة اإلشراق( .)18ومعلومٌ أن مفهوم األمر
هذا أعمّ من اجلزئيّ ،وهو شام ٌل للكلِّي واجلزئيّ .لكنّ مالّ صدرا الشريازي يأخذ
كلمة األمر يف تعريف اجلزئيّ( .)19غري أن السهروردي عدل إىل استعمال لفظٍ آخر يف
تعريفه للتمثيل ،وذلك يف كتاب املشارع ،الذي يع ّد آخر عمل له ،فقد جاء بلفظ «أمر
ت عادة املشّاء على درجه ضمن تعريف
معقول» عوضاً عن لفظ اجلزئيّ ،الذي جرَ ْ
التمثيل.
وهنا أسئل ٌة تطرح يف سرّ هذا العدول:
1ـ ما هو الداعي إىل هذا التغيري؟
2ـ مبَ ْن ومبَ تأثَّر السهروردي حتّى عدل هذا العدول ،وأحدث هذا التغيري؟
3ـ ما هو أثر هذا التغيري على االعتبار املنطقي للتمثيل؟
الذي يعني على فهم ما أحدثه السهروردي يف هذه املسألة هو أن زميله الفخر
الرازي جتنَّب أيضاً ذكر لفظ اجلزئيّ يف تعريفه للتمثيل ،فلم يورد ذلك اللفظ يف أي
ٍّ
من آثاره ،وإنّما اعتمد على تعبريٍ كلّي ومُ ْب َهم «حملّ وفاق وحملّ خالف»( .)20وهذا
كل منهما ،وهو جمد
ٍّ
يؤشِّر ـ على حنو االحتمال ـ على أنّ املؤثِّر يف ذلك هو أستاذ
الدين اجليلي ،الذي حترَّز من أخذ لفظ اجلزئيّ يف تعريف التمثيل ،والذي ترك األمر
غامضاً حميِّرًا هو أنّ واحداً منهما مل يذكر توضيحاً لذلك التغيري.
النكتة املهمة يف فهم كالم السهروردي هو التعارض الظاهري بني كالمه
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وعبارة أرسطو.
يف التحليل األوّل :طريق التمثيل ال هو عبارة عن العالقة ما بني اجلزئيّ
والكلّي ،وال هو عبارة عن الرابطة بني الكلّ واجلزء ،كما هو احلال يف القياس،
وإمنا هو عبار ٌة عن رابطة اجلزء باجلزء.
لقد فهم الشرّاح العبارة املذكورة بصورتني:
األوىل :تفسري مجهور املناطقة الذين يرَ ْون أن أرسطو يعتقد أن االستدالل ثالثة
أحناء:
1ـ االنتقال من الكلّي إىل اجلزئيّ (القياس).
2ـ االنتقال من اجلزئيّ إىل الكلّي (االستقراء).
3ـ االنتقال من اجلزئيّ إىل اجلزئيّ (التمثيل).
وهذا الفهم مطاب ٌق للرتمجة اإلجنليزية ،طبعة أدلر ،وكذلك تفسري ابن رشد
( 520ـ 595هـ)(.)21
الثانية :تفسري الفارابي للعبارة املذكورة املنسوبة لـ (تذاري أوياثياذورس)(،)22
حيث يقول يف املثال :انتقال احلكم من اجلزئيّ ال يكون جمرّداً وعارياً عن الكلّي،
وكذلك االنتقال من الكلّي ال يكون جمرّداً عن اجلزئيّ ،كما هو احلال يف
القياس ،وإمنا االنتقال يكون من اجلزئيّ مقروناً بالكلّي ،أو الكلّي مقروناً
باجلزئي .وبهذا يكون هذا اجلزئي معترباً كما هو الكلّي( .)23وهذه الرتمجة العربية،
وكذلك الفارسية ،ألديب سلطاني ،لألمنانوت( )24هما األنسب هلذا الشرح .إذن
ميكن فهم كالم شيخ اإلشراق ضمن هذا السياق.
يؤكِّد السهروردي على قاعدة( :اجلزئيّ ال يكون كاسباً وال مكسوباً)،
س يف نظرية املعرفة ،لكنّها تتنافى مع أيّ حنوٍ من
وأنها مبنزلة قاعدة منطقية ،وأسا ٌ
أحناء اعتبار التمثيل ،سواء كان يقيناً أو ظنّاً ،وذلك إذا أخذ التمثيل وفق تعريف
اجلمهور .ولذا فإن أخذ (األمر املعقول) يف تعريف التمثيل كفيلٌ برفع التنايف يف البني.
ري آخر للسهروردي ينهض حبلّ معضلةٍ أخرى غري املعضلة سالفة
وهناك تعب ٌ
الذكر .وهذه املعضلة هي اليت يعرضها ابن تيمية بشكلٍ مفصَّل ،وهو ما ميكن
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عرضه من خالل التالي:
ـ مبدأ علمنا باخلارج إمنا هو باجلزئيّات.
إذن ،أساس علمنا باخلارج هو القياس التمثيليّ.
ـ القياس املنطقيّ يقوم على التمثيليّ.
ـ فإذا مل يكن التمثيل معترباً فكذلك يكون القياس املنطقيّ غري معتربٍ.
ٍّ إىل
أما على مبنى السهروردي فالتمثيل ليس عبارةً عن انتقال احلكم من جزئي
ٍّ آخر مبا هو جزئيّ
ٍّ مبا هو جزئيّ إىل جزئي
ٍّ آخر ،بل انتقال احلكم من جزئي
جزئي
حما ٌل.
وليس أبداً علمنا اخلارجي يرجع إىل العلم باجلزئيّ باملعنى املذكور آنفاً.

النتيجة ــــــ
ميكن عرض هذه النتيجة من خالل األمور التالية:
ـ للسهروردي مخسة آثار مهمّة يف املنطق.
ـ منطق السهروردي وفق املنطق ذي البابني ،حيث دوَّن آثاره وفق بابني :منطق
التعريف؛ ومنطق احلجة.
ـ لقد كان متأثِّرًا يف ذلك بإشارات الشيخ أبي عليّ.
ـ عند التفاوت بني الشفاء واإلشارات جند السهروردي يرجِّح ما عدل إليه الشيخ
عن الشفاء إىل اإلشارات.
ـ للسهروردي إبداعاتٌ عديدة.
ـ إرجاع كلّ القضايا إىل احلملية املوجبة الكلية الضرورية منوذجٌ لتلك
اإلبداعات.
ـ لقد تلقى املناطقة بعد السهروردي أربعة ادّعاءات له دون اعرتاضٍ ،وهي:
1ـ أخذ به اخلواجة نصري الدين الطوسي يف شرح اإلشارات ،حيث عمد إىل
اجلمع بينه وبني منافسه ،وقد كان االدّعاء األول هو أن القضايا الشرطية هي كلّية
من حيث املضمون.
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2ـ القضايا السالبة ميكن إرجاعها إىل موجبةٍ ،وهو يف نظرنا ما كان مُ ْل ِهماً
للخوجني يف تفريقه ما بني القضايا السالبة احملمولة واملعدولة.
3ـ القضايا اجلزئية عاري ٌة عن الدقّة املنطقية.
4ـ رجوع القضايا املمكنة إىل قضايا ضرورية ،وهو ما ميكن رصده يف فلسفة
اليبنتز ،وكذلك يف املنادولوجي عنده.
والوحيد الذي قَ ِب َل االدّعاءات األربعة جمتمعةً هو صدر املتألِّهني ،حيث اعتربها
منشأ انعطافٍ جديد يف املنطق.
ـ خالف السهروردي املشهور يف حتليل وتعريف التمثيل ،حيث مل يقبل بأن
جزئي آخر مشابهٍ له.
ٍّ
ٍّ إىل
يكون التمثيل عبارةً عن انتقال احلكم من جزئي
وإنّما أخذ يف تعريفه قيد «أمر معقول» .وقد كان هلذا القيد أثران:
1ـ حلّ معضلة التنايف ما بني تعريف املشهور للتمثيل وما بني قاعدة (اجلزئي ال
يكون كاسب ًا وال مكسوباً).
2ـ حلّ معضلة ابن تيميّة أيضاً.
ولعلّ الذي ذهب إليه السهروردي يف شأن التمثيل إنّما كان قد أُهلمه من كالمٍ
للفارابي يف حتليل التمثيل.
على رغم وجود انتقاداتٍ عديدةٍ للسهروردي ملبنى الشيخ الرئيس املنطقي ،ورغم
تلقّي املتأخِّرين لبعض إبداعاته ،فإنه يبقى املبنى املنطقيّ القائم على البابني راسخاً ال
يتزلزل ،بل هو السنّة احلاكمة يف احلضارة اإلسالمية دائماً.
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الهوامش
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اتّجاهات وأساليب حتقُّق العلم الديينّ
املباني واملناهج (منهج السيد الشهيد الصدر يف فقه النظام أمنوذجاً)

د .السيد إحسان رفيعي العلوي
أ .محمد صادق ذوقي
ترجمة :حسن علي مطر

ج ـ االجتاهات القصوى (التأسيس) ــــــ
تسعى االجتاهات القصوى إىل إدخال املفاهيم الدينية يف صُلْب فرضياتها
ونظرياتها ،وتعمل بذلك على بيان تأثري الدين يف العلم الديين على أعلى املستويات .إن
أغلب الذين كان هلم مثل هذا االجتاه إىل العلم الديين قد شكَّكوا يف أصالة املنهج
التجرييب ،مبعنى أنهم قد شكّكوا يف كونه معياراً نهائياً يف مقام احلكم ،ودافعوا
عن نوع من التعدُّدية املنهجية( )1يف هذا اخلصوص( .)2ميكن القول بأن اخلصوصية
األهمّ يف هذه االجتاهات تكمن يف تأسيسيّتها؛ ألن كلّ واحدٍ من هذه االجتاهات
القصوى يسعى إىل تأسيس نظامٍ معريف جديد ،بأساليب حتقيقية خمتلفة ،تقوم على
أساس الفكر اإلسالمي .يتمّ يف هذا االجتاه ابتداءً اعتبار املفاهيم الدينية بوصفها
فرضيات ،ثمّ يتمّ العمل باالستلهام منها على تقديم فرضيات يف خمتلف املسائل
×
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االجتماعية ،وبعد تدوين الفرضيات يصل ال َّدوْر إىل االختبار التجرييب ،أو تقييم
إمكانية استخدامه يف خمتلف اجملاالت واألبعاد االجتماعية (من قبيل :السياسة أو
االقتصاد اإلسالمي)؛ وبذلك سوف يكونون مبنجى من هذا االتهام القائل بأنهم
يُخضعون الدين لالختبار والتجربة؛ إذ إن الذي يتمّ إخضاعه إىل التجربة إمنا هو
«الفرضيات البشرية» فقط .وعلى هذا األساس فإن الثمرة اهلامّة هلذا االجتاه سوف
تكمن يف التماهي والتناغم يف بنية تلك العلوم( ،)3مبعنى أن هناك تطابقاً كبرياً يبلغ
احلدود القصوى بني الفرضيات والنظريات واألساليب املتَّبعة فيها .يف حني مل تكن
االجتاهات األخرى متتلك مثل هذه الظرفية يف التماهي والتناغم؛ ألن إنتاج العلم مل
يكن يسري إىل مرحلة الفرضيات واألساليب ،وإمنا كان حمدوداً ومقتصراً على
الغاية واستخراج أو تهذيب العلوم فقط (وقد متّ بيان كلّ واحدٍ منها على انفراد
وبشكلٍ مستقلّ).

1ـ االجتاه التهذييب ـ التأسيسي ــــــ
يعترب األستاذ السيد حممد نقيب العطاس ـ األندونيسي أصالً ،املاليزي موطن ًا ـ
الشخصيةَ الشاخصةَ يف هذا االجتاه .وميكن اعتبار اجتاهه هو االجتاه
«التهذييب ـ التأسيسي» .لقد كان فضيلته يذهب إىل التهذيب؛ إذ كان يؤكِّد بأن
علينا أخذ العلوم من حضارة الغرب ،وأن نعدّ العدّة واملقدمات للمرحلة الثانية ،من
خالل تهذيب وتنقية هذه احلضارة من العناصر اليت ال تتناسب مع ثقافتنا وتفكرينا
اإلسالمي .ويف املرحلة الالحقة نبدأ مشروع التأسيس .وكان يقول بوجوب التأكيد
على سلسلةٍ من العناصر واملفاهيم األساسية ،مثل :الدين ،واإلنسان ،والعلم،
واحلكمة ،والعدل ،وهذا النوع من املفاهيم اليت تشكِّل االجتاه الغالب يف الفكر
اإلسالمي ،وحبثها بشكلٍ منهجي يف ضوء االجتاه القرآني والروائي يف مباحث العلم.
ولذلك فإن مثرة هذا النشاط من العلم لن تكون مبعناه الوضعي( .)4وعلى هذا األساس
فإن هذا االجتاه يؤكِّد على عنصرين ،حيث يتمّ اخلوض يف بداية األمر على اقتباسٍ
مقرونٍ بتهذيبٍ وتنقيةٍ وتنقيحٍ ،ثم يتمّ العمل يف ضوء العناصر املنقَّحة على إنتاج وإعادة
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صياغة تلك العناصر ضمن اخلطاب السائد يف الفكر اإلسالمي.

2ـ االجتاه املنهجي ــــــ
جيب بيان رؤية الدكتور حممد إمزيان ضمن هذه االجتاهات القصوى؛ إذ
يؤكِّد قائالً« :إن السعي إىل أسلمة العلوم االجتماعية ،وتأسيس منهجٍ ميتاز من
األساليب املوجودة ،جيب أن يقوم على املعتقدات الدينية واملنبثقة عن النظام املعريف
ال»( .)5وقال أيضاً« :يف ما يتعلَّق
الديينّ بوصفه جمموعةً واحدة ،وإالّ سيكون جهداً فاش ً
مبنهج العلم الديينّ ميكن من خالل نقد االقتصار على األسلوب املعريف ـ الذي يرى أن
األسلوب التجرييب وحده هو املعترب ـ أن نقرتح نوعاً من التعدُّدية يف املنهج واألسلوب .إن
التوقُّف واجلمود على تفسريٍ بعَ ْينه للعلم ليس ضرورياً ،وال مطلوباً .ميكن القول :إن
العلم منهجٌ للمعرفة ،غايته كشف احلقيقة ،وإن اخلصيصة األهمّ الالزمة للوصول إىل
هذه الغاية هي الصدق ،والقابلية للتعميم ،واملوضوعية ،والتفسري أو الربهنة بشكلٍ
كامل؛ وعلى هذا األساس فإن كلّ فكرةٍ تنطبق يف تقريرها مع الواقع ،وكانت
شاملةً ومعتربة على أساس االستدالل ،سوف تكون رؤيةً علمية ،ومن هنا تتجلّى
ضرورة توظيف العلم الديين لألساليب املعتربة ،الشاملة لألسلوب التعقُّلي ،واألسلوب
التجرييب ،واألسلوب التارخيي ،واألهمّ من ذلك كلّه األسلوب الوحياني ،الذي يشتمل
على املقدار األكرب من اليقني والصدق والتعيُّن»(.)6
كما ميكن إدراج رؤية الدكتور حسني نصر ضمن االجتاهات املنهجية أيضاً؛
إذ يذهب مساحته ـ ضمن التأكيد على إمكان وضرورة العلم القُ ْدسي (الديين) ـ إىل
االعتقاد بأن متايز العلم القُ ْدسي والعلوم احلديثة يكمن يف أسلوبها التحقيقي ،ويرى
أن الوصول إىل هذا العلم رَ ْهنٌ بالتمسُّك مبصدرين ،وهما :الوحي؛ والعقل الشهودي،
ونتيجتهما معرف ٌة من دون واسطةٍ ،باسم العلم احلضوري ،ومن هنا فإن العلم القُ ْدسي
ليس مثرة التفكري واالستدالل ،وال ميكن حتقيق العلم الديين إالّ من خالل إجياد
التحوُّل يف هذا االجتاه( .)7يذهب الدكتور نصر إىل االعتقاد بأنه جيب إنتاج العلوم
التجريبية بهويّ ٍة تقليدية ،وجيب علينا أن جنعل من «احلكمة اخلالدة» أساساً إلنتاج
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العلم؛ إذ إنها تقوم على أساس التقاليد واألعراف الثابتة ،وعندها يتمّ إنتاج «العلم
القُ ْدسي» ،وبالتالي فإن الفرق بني العلم القُ ْدسي والعلم اجلديد سوف يكمن يف أن
العلم اجلديد يقوم على الفلسفة التجريبية النسبيّة القابلة للتغيري ،ولذلك فإنها تتغيَّر
باستمرارٍ ،وال تشتمل على قداسةٍَ ،بيْدَ أن العلم القُ ْدسي يقوم على احلكمة اخلالدة،
وهذه احلكمة تقوم ب َدوْرها على أساس األصول الثابتة اليت ال تتغيَّر(.)8
ومن بني االجتاهات اهلامّة األخرى اليت متّ ذكرها يف إنتاج العلم الديين،
حالَ بعضُ الغموض واإلغالق فيها دون تسليط الضوء عليها ،اجتاه األستاذ
ولكنْ َ
السيد منري الدين اهلامشي .وميكن تسمية هذا االجتاه بـ «املنطق الوالئي إلنتاج العلم
الديين» .وخالصة هذا الرأي ،الذي صدع به مساحته ،هو أن «العلم الديين يعين هيمنة
الوالية اإلهلية على مسار ظهور العلم يف مجيع مراتب العلم» ،حيث ال جيب يف هذا
النموذج أن تصبح مجيع العلوم نقليّ ًةَ ،بيْدَ أن التأكيد يقوم على أن منطق إنتاج العلم
جيب أن يقوم على النقل ،مبعنى أنه ال جيب بالضرورة أن نأخذ العلم من النقل ،إالّ أن
) تذهب إىل
حجِّية العلم جيب أن تستند إىل النقل؛ إن هذه اجملموعة (
االعتقاد بأنه مل يكن لدينا حتّى اآلن علمٌ ديين واقعي ،وال حضارة إسالمية ،وأن
ف على طول التاريخ باسم مرحلة احلضارة اإلسالمية إمنا كان من حضارة
الذي عُرِ َ
املسلمني ،ومل يكن حضارةً إسالمية ،وأن العلوم اليت أنتجها ابن اهليثم واخلواجة
نصري الدين الطوسي مل تكن علوماً إسالمية ،بل ال يرَ ْون حتّى الفلسفة إسالميّ ًة(.)9
ويف هذا السياق يأتي رأي األستاذ مري باقري يف مورد معيار دينيّة العلم على
النحو التالي« :أن يكون لدينا استنا ٌد منطقي ومنهجي ،وأن يكون هناك تأثريٌ لثقافة
املسلمني أو الثقافة اإلسالمية يف علمٍ ،ليس كافي ًا يف إسالميّته» .وكذلك االجتاه
البديل لسماحته ،مع التأكيد على عنصر االجتهاد ،والقائل بأن «تنمية أسلوب
الفقاهة جيب أن يقرتن بالتصرُّف يف البنيان الفلسفي وامليثودولوجي للعلوم التطبيقية
املنشودة للعلماء واملفكِّرين يف احلوزة العلمية واجلامعة؛ كي تصبّ جمموعة أصول
الفقه ،والفقه ،والفقه احلكومي ،والعلوم األساسية (فلسفة الفيزياء ،وفلسفة
الرياضيات ،وفلسفة علم األحياء) ،والعلوم التجريبية ،والعلوم اإلنسانية ،يف خدمة
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تنمية الدين من الناحية العمليّة»(.)10
ويف اخلتام ال بُدَّ من التنويه إىل أنه ميكن تصنيف رأي الشيخ جوادي اآلملي
ضمن هذا االجتاه؛ إذ يؤكِّد مساحته قائالً« :إن الدين قد بيَّن اخلطوط العامة للكثري
من العلوم ،وأرشد إىل املباني اجلامعة للكثري من العلوم التجريبية .وإن ما ورد عن
األئمّة املعصومني^ من قوهلم« :علينا إلقاء األصول إليكم ،وعليكم التفريع» ناظرٌ
إىل االجتهاد يف مجيع جماالت العلوم اإلسالمية ،وليس الفقه فقط .وكما متّ ،من
خالل االستعانة بالقواعد العقلية والعقالنية ،إخضاع بعض النصوص الدينية للبحث
األصولي؛ لتشكِّل مفتاحاً لفهم النصوص الفقهية ،من الضروريّ اتباع ذات الوسيلة
جلعل بعض النصوص الدينية األخرى ،الصادرة بوصفها أداةً ملعرفة العامل واإلنسان،
حموراً للبحث والتدقيق»( .)11وعلى أيّ حالٍ فإن أحد اخلطابات الغالبة يف إنتاج العلم
الديين ،واليت يدعمها العديد من العلماء واملفكِّرين ،هو اجتاه املنهج املعريف ،حيث
خ َرج ـ من خالل التأكيد على تنقيح األسلوب واملنهج اإلسالمي،
يكون العلم املستَ ْ
الذي هو يف احلقيقة آليةٌ ومنظوم ٌة إلنتاج العلم ـ من هذه املنظومة واآلليّة علماً إسالميّ ًا.

3ـ اجتاه الدعامات امليتافيزيقية ــــــ
ميكن تصوُّر مسار تكوين العلوم اإلنسانية اإلسالمية يف هذا االجتاه على
النحو اآلتي ،املتمثِّل بتوظيف الدعامات امليتافيزيقية املقتَ َبسة من األفكار اإلسالمية
يف املراحل املختلفة من النشاط العلمي .وبعبارةٍ أخرى :كلّما أمكن للمضامني
امليتافيزيقية املذكورة أن تظهر تأثريها اخلالق يف مراحل من قبيل :انتقاء املسألة،
وانتخاب املفاهيم واألمثلة لفهم املسألة ،وبيان البحث ،وإجناز املشاهدة ،والتكهُّن
والتفسري ،سوف يتبلور مسارٌ ينتج عنه علو ٌم متناسبة مع العلوم اإلسالمية( .)12وعلى هذا
األساس فإن تأكيد هذا االجتاه يكون على الدعامات امليتافيزيقية ،وإن هذه
الدعامات حتدث تغيرياً يف جممل مسار تكوين العلم ،وبالتالي سوف يكون العلم
املتمخِّض عن هذا املسار علماً إسالميّاً بالكامل.
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4ـ منهجيّة السيد الصدر ــــــ
ينبثق منهج السيد الشهيد الصدر يف بناء النظام الفقهي عن عنصرين :العنصر
األوّل هو املصدر ،والعنصر الثاني هو التأكيد على األسلوب واملنهج اخلاصّ يف إنتاج
املنظومات اإلسالمية .ولذلك سوف نعمل يف سياق هذه الدراسة على بيان موقع وآلية
هذين العنصرين يف منهج السيد الشهيد الصدر.
ولكنْ قبل بيان هذا املطلب سوف نعمل على بيان اإلشكال الذي أورده بعضهم
على رأي السيد الشهيد الصدر؛ فهناك مَ ْن يؤكِّد يف األساس على هذه النقطة ،وهي
أن علم املنهج لدى السيد الشهيد الصدر يف إنتاج العلم الديين واملنظومات اإلسالمية ال
ينطوي على الكفاءة الالزمة؛ وذلك «أن السيد الشهيد الصدر يسعى إىل تغيري وضع
اإلنسان املوجود إىل اإلنسان املطلوب بهذا األسلوب االجتهادي املصطلح وبفتاوى مراجع
التقليد يف جمال االقتصاد .ومن ذلك ،على سبيل املثال :لو واجهنا معضلةً يف النقد أو
مشاكل أخرى فهل ميكن للمنهج االجتهادي والفقه االقتصادي للسيد الشهيد الصدر
(الذي يتمّ التعبري عنه بـ «اقتصادنا») أن يكون على مستوى احللّ؟»(.)13
إن هذا السؤال واإلشكال يف صدد التشكيك يف جدوائيّة منهج الشهيد
الصدر يف حتقُّق العلم الديين على حنوٍ ناجع.
وسوف يأتي بيان اجلواب التفصيلي عن هذا اإلشكال يف معرض بيان منهج
السيد الشهيد الصدر .ولكنْ ال بُدَّ من القول باختصارٍ :إن السيد الشهيد الصدر
يذكر مرحلتني إلنتاج النظريات اإلسالمية؛ يف املرحلة األوىل يتمّ استخراج واستنباط
اخلطوط العامة للنظام اإلسالمي يف جمال االقتصاد مثالً (الكينونات)؛ ويف املرحلة
الثانية يتمّ العمل على إنتاج املعايري االقتصادية على أساس تلك اخلطوط العامّة،
وكذلك حلاظ الواقعيّات اخلارجية والعلميّة (الضرورات) ،ويف هذه املرحلة بالتحديد
ميكن ذكر األجوبة عن حاجات اإلنتاج والعرض والطلب والنقد واملسائل األخرى.
وعليه فإننا لسنا بَ ْدواً ومباشرةً يف صدد اإلجابة عن املسائل والتحدِّيات املوجودة يف
خمتلف اجملاالت على أساس النصوص الصرحية من اآليات والروايات ،بل يتمّ العمل
يف البداية على استخراج واستنباط اخلطوط العامّة يف الفكر اإلسالمي يف خمتلف
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اجملاالت ،والعمل بعد ذلك على اإلجابة عن املسائل والتحدِّيات يف ضوء تلك اخلطوط
املستنبطة يف املرحلة السابقة.

أـ املصدر ــــــ
يؤكِّد السيد الشهيد الصدر يف الغالب ،وقبل تأكيده على تأسس األنظمة
واملدارس االجتماعية على أساس الرؤية اإلسالمية ،على أن من أكرب مشاكل العامل
ت فكر اإلنسان مشكلةَ النظام واملذهب االجتماعي ،وما هو
املعاصر اليت شغلَ ْ
املذهب النظري والعملي الذي يستطيع تلبية االحتياجات البشرية على النحو
األفضل؟( .)14ويف ما يتعلَّق جبدوائية وضرورة بناء النظام اإلسالمي القائم على الرؤية
اإلسالمية يذهب السيد الصدر إىل التأكيد على أن النظام اإلسالمي ميكن له أن
يكون من أجنع وأجنح األنظمة يف هذا اجملال .كما ثبت ذلك بالتجربة أيضاً( .)15وتعود
فلسفة وضرورة تأسيس األنظمة االجتماعية على أساس الرؤية اإلسالمية إىل أن
الدوافع الفطرية وغريزة حبّ األنا والذات لدى اإلنسان هي العنصر الرئيس واألساس
يف تبلور احلياة االجتماعية ،وهذا العنصر هو الذي سيؤدّي الحقاً إىل ظهور وتبلور
أنواع التضادّ والتنازع بني الناس ،األمر الذي جيعل من تشكيل وإقامة النظام
االجتماعي أمراً ضروريّاً .فإذا متّ تأسيس هذا النظام من قِ َبل اإلنسان نفسه فإن هذا
لن يعمل إالّ على تعزيز وجتذير هذا التضادّ وتعميق هذا النزاع؛ ألن األفراد إمنا
ي من مصاحلهم الشخصية الضيّقة ،وهذا األمر هو الذي يؤدّي إىل
حٍ
يتحرَّكون بوَ ْ
ظهور التضادّ والتعارض بني املصاحل الشخصية والفردية واملصاحل االجتماعية .ومن
هنا فإن تأسيس هذا النظام االجتماعي جيب أن يأتي من قِ َبل مرجعيّ ٍة ميكن هلا أن
تعمل على هداية وتوجيه الدوافع الشخصية حنو الرتجيحات االجتماعية على خري وج ٍه،
وليست هذه املرجعية شيئاً آخر غري الدين ،وبذلك ميكن ربط املصاحل االجتماعية
والعامة باملصاحل الفردية ،والعمل على إدارتها ،واالستناد إىل آياتٍ من القرآن الكريم
يف هذا السياق ،وهي اآليات اليت حتثّ اإلنسان وتدفعه إىل جتاوز مصاحله الشخصية؛
من أجل حتقيق املصاحل االجتماعية( .)16إن ضرورة تأسيس األنظمة االجتماعية ال
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سب ،بل إن الدين هو اإلطار املمكن الوحيد لتحقيق هذه
تستند إىل الرؤية الدينية فحَ ْ
الغاية أيضاً( .)17يُضاف إىل ذلك أن قيام األنظمة واملذاهب االجتماعية على أساس
املذاهب الفاسدة يؤدّي إىل كوارث اجتماعية ،ليس آخرها إجحاف األغلبيّة حبقوق
األقلِّية ،وهضم حقوقهم وشؤونهم احليوية.
إن من بني املسائل والتحدِّيات األساسية اليت واجهها السيد الصدر يف حياته هي
املدارس واألنظمة السياسية واالجتماعية املختلفة ،ومن أهمّها :املذهب الدميوقراطي
الرأمسالي؛ والنظام االشرتاكي؛ واملذهب الشيوعي؛ إذ ما فتئ مساحته يؤكِّد على
نقد هذه املدارس واملذاهب ،ويقدِّم البديل هلا ،وهو البديل املتمثِّل بالنظام واملذهب
اإلسالمي .ويف هذا الشأن كان لسماحته تأكي ٌد أيضاً على أن مذهب ونظام حياة
اإلنسان جيب أن يكون منبثقاً وقائماً على الدين .وإمنا أفاد مساحته ضرورة ذلك لعدّة
جهاتٍ:
اجلهة األوىل :بفضل قيام املذهب االجتماعي القائم على الرؤية اإلسالمية
ميكن التأسيس للتماهي والتناغم بني التشريع والعقيدة.
اجلهة الثانية :إن الرؤية اإلسالمية يف إطار التنظيم تقيم تناغماً ومتاهياً بني
األبعاد املعنوية لإلنسان والعناصر االجتماعية للحياة اإلنسانية.
اجلهة الثالثة :إن املذهب الذي يكون منبثقاً عن الدين حيظى بقبولٍ من اجملتمع
بشكلٍ أكرب من تقبُّل سائر االجتاهات األخرى( .)18وعلى هذا األساس فإن من بني
العناصر األساسية إلنتاج األنظمة اإلسالمية هو املصدر الذي ميكن أن تُستَ ْل َهم منه
اخلطوط العامة لذلك املوضوع ،حيث يتمثَّل هذا املصدر ـ من وجهة نظر الشهيد
الصدر ـ باإلسالم ،والفكر اإلسالميّ ،واملصادر اإلسالمية.

ب ـ املنهج ــــــ
وأما يف جمال املنهج فإن االجتاه الذي يرتئيه السيد حممد باقر الصدر؛ لتحقيق
األنظمة واملذاهب اإلسالمية ،هو «االجتاه االجتهاديّ» .ففي البيان الذي أصدره سنة
1378هـ حول مستقبل مسار االجتهاد ذهب مساحته إىل التأكيد على أن الضرورة
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الراهنة والغاية النهائية لالجتهاد يف الفكر اإلسالميّ تكمن يف احلركة من أجل
إنتاج وتطبيق النظريات اإلسالمية .والضرورة الراهنة تقتضي حتويل مسار االجتهاد
الشيعيّ باجتاه الدفاع عن اإلسالم يف مجيع جماالت حياة اإلنسان؛ حيث ميكن
مشاهدة اجلهود واملساعي األوىل هلذا االجتاه يف االجتهاد الشيعي ،ضمن اجلهود
املبذولة يف إطار بيان نظام احلكم يف اإلسالم ،واملذهب االقتصاديّ يف اإلسالم ،وما
إىل ذلك من األحباث االجتماعيّة األخرى(.)19
وإن الثمرة األهمّ اليت ترتتَّب على هذا التحوُّل يف االجتاه وبناء هذا املنهج بالنسبة
ج ِدية،
إىل االجتهاد الشيعي أنه يُعفي االجتهاد الشيعي من اخلَ ْوض يف املسائل غري املُ ْ
من قبيل :حبث «االنسداد» يف األحباث األصولية ،أو تطبيق وتوجيه مشكلة اإلنسان
املسلم يف ما يتعلَّق بالواقعيات املوجودة (من قبيل :البنوك الالرَ َبوية يف اجملتمع
اإلسالمي) ،وتؤدّي بالفقه والفقيه أوّ ًال :إىل أن يشمل الفقه واملدارس النظرية املنبثقة
عن اإلسالم «مجيع جماالت احلياة»؛ وثانياً« :سوف يتمّ حتويل اجتاه التعامل مع
الواقعيات الفاسدة إىل اجتاهٍ جهاديّ يسعى إىل تغيري الواقعية الفاسدة ،وتقديم بديلٍ
فكريّ متكامل هلا من وجهة نظر اإلسالم» ،وباختصارٍَ :ب َدالً من التعاطي أو تفسري
الفقه يف ضوء الواقعيات االجتماعية ال بُدَّ من اختاذ اجتاهات مسبقة ،والعمل بذلك
على إصالح الواقعيات االجتماعية من زاوية الرؤية اإلسالمية(.)20

5ـ االجتاهات االرتكازيّة للشهيد الصدر ــــــ
من خالل القراءة الدقيقة لفكر السيد الصدر ،سواء يف مصدر أو يف منهج بناء
حد كبري االجتاهات
ٍّ
النظام الفقهي ،ميكن لنا أن ندرك أن اجتاه مساحته يشبه إىل
احلديثة يف مناهج التحقيق على املستوى الكَ ِّمي والكَ ْيفي.
وقبل بيان هذه األمور جيب ـ على سبيل املثال ـ طرح هذا السؤال القائل :عندما
يكون السيد الشهيد يف صدد استخراج أصول االقتصاد اإلسالمي من النصوص
الدينية ملاذا يعمل على التعريف باألصول الثالثة التالية« :امللكية املتعدِّدة» ،و«احلرّية
االقتصادية» ،و«العدالة االجتماعية» ،بوصفها عناصر أصلية يف االقتصاد اإلسالمي،
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وال يعترب التخصيص الصاحل للمصادر ـ على سبيل املثال ،والذي هو من العناصر اهلامّة
يف كلّ اقتصادٍ ـ بوصفه أحد حماور االقتصاد اإلسالميّ؟
والسؤال اآلخر :كيف يعمل مساحته على حتليل اآليات والروايات املوجودة يف
جمال «أصل احلرّية االقتصادية» أو «أصل امللكية املتعدِّدة»؟
قيل يف معرض اجلواب عن السؤال الثاني :إن اجتاهَ الشهيد الصدر اجتهاديٌّ.
َبيْدَ أن لالجتاه االجتهاديّ بدَوْره أبعاداً خمتلفة أيضاً ،ففي بعض املوارد يسعى اجملتهد
إىل حلّ املسألة على أساس األبعاد التارخيية ،وتارةً جييب عن املسألة بواسطة حتليل
فقه احلديث ،وما إىل ذلك .والسؤال املطروح هنا :كيف يتمّ حتليل العناصر يف اجتاه
بناء النظام من وجهة نظر الشهيد الصدر؟
ويف معرض اجلواب عن هذا السؤال جيب القول :إن السيد الشهيد ـ سواء يف
اختيار اآليات والروايات اليت حتدِّد اخلطوط العريضة لالقتصاد اإلسالمي ،أو يف
منهج حتليل هذه اآليات ـ لديه مناهج حتقيق ارتكازيّة ،تتناسب بشكلٍ ملحوظ مع
مناهج التحقيق اجلديدة .وميكن اعتبار منهجه يف انتقاء املصادر متطابقاً إىل حد
ٍّ
كبري مع أسلوب حتقيق «حتلُّل احملتوى» ،كما ميكن اعتبار أسلوبه يف حتليل
املعطيات قريباً من «حتليل اخلطاب» أيضاً.
ويف ما يلي سنعمل على التعريف بكال هذين االجتاهني ،وكذلك تناسبهما مع
مفهوم بناء النظام عند الشهيد الصدر.

أـ حتليل احملتوى ــــــ
قيل يف تعريف حتليل احملتوى« :إن حتليل احملتوى هو نوعٌ من تنقية البحث
والتحقيق ،حيث يتمّ توظيفه يف التوصيف العيين واملنظم والكَ ِّمي حتى اإلمكان
حملتوى االرتباط مع الغاية النهائية لتفسري املعطيات»(.)21
يف تعريفه لتحليل احملتوى« :إن املراد من هذا األسلوب
وقال الدكتور رفيع
ٍّ أو كالمٍ منطوق أو
هو التمكّن على أساسه من التعرُّف على اخلصائص اللغوية لنص
مكتوب ،بشكلٍ واقعي أو عيينّ ،على حنوٍ منهجيّ؛ للتوصُّل من خالل ذلك إىل
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استنتاجاتٍ بشأن مسائل غري لغويّة معيَّنة يف مورد اخلصائص الفردية واالجتماعية
للقائل أو الكاتب ،وآرائه وتوجُّهاته»(.)22
وكما يلوح من التعاريف فإن هذا األسلوب يؤكِّد كثرياً على العناصر
اإلحصائية .وقد ورد التصريح بذلك يف تعريفٍ آخر ،حيث قيل« :إن اجتاه حتليل
احملتوى هو معرفة املعاني واملفاهيم من خالل االجتاه اإلحصائيّ»(.)23
يتمّ يف هذا األسلوب ـ بعد انتقاء النصوص على أساس الضوابط واملعايري
اخلاصّة ـ اختيار القضايا والعناصر ذات الصلة األوثق والداللة األكرب باملوضوع مورد
البحث ،أو اليت متتلك التأثري امللحوظ يف بَ ْل َورة اخلطاب واملعنى ،وكذلك القضايا
اليت حتظى باألهمِّية األكرب من وجهة نظر صاحب النصّ ،ولذلك فإنه يؤكِّد على
هذه القضايا بشكلٍ أكرب ،ويت ّم توظيفها لبلورة النظريّة املنشودة.
ويف هذا السياق يؤكِّد الشهيد الصدر يف البحث عن كلّ موضوع على وجود
الكثري من املساحات الواسعة من القضايا والعناصر اليت ميكن استفادتها من اآليات
والروايات؛ لتحديد اخلطوط العامّة يف الدين اإلسالمي .ولذلك ال مندوحة لنا من العمل
على االنتقاء ،وأن خنتار األحكام والقضايا النافعة يف اكتشاف املذاهب
واملدارس( .)24وعلى هذا األساس يؤكِّد السيد الصدر بدَوْره يف أسلوب اختيار القضايا
على أن العناصر جيب أن تكون معياراً ومالكاً للعمل؛ حيث يكون هلا تناسبٌ أكرب
مع املوضوع مورد البحث .وإن هذا األسلوب املذكور بدَوْره يكون هو مالك العمل يف
أسلوب حتليل احملتوى ،ويتمّ اختيار القضايا على هذا املنوال .ولذلك ميكن االدّعاء
بأن منهج الشهيد الصدر يف طريقة اختيار األحكام والقضايا؛ لتعيني خطوط املدرسة
اإلسالمية ،هو اجتاهٌ قريبٌ من أسلوب حتليل احملتوى يف أساليب التحقيق احلديثة
والعلوم اللغوية.

ب ـ حتليل اخلطاب ــــــ
إن حتليل اخلطاب يعين حتليل الفكر والتفكري()25؛ وبعبارةٍ أوضح :إن اخلطاب
رؤي ٌة وفكرةٌ حتظى بالنسبة إىل سائر األفكار األخرى بصفة املركزيّة واهلَ ْي َمنة ،وإن
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مفاهيمها األساسية غالبةٌ على سائر املفاهيم األخرى .ومن هنا تكتسب الدالالت
املركزية يف خطابٍ ما أهمّيةً خاصّة(.)26
وقيل يف تعريفٍ أمشل وأمجع :إن حتليل اخلطاب ـ يف احلقيقة ـ عبارةٌ عن
كشف املعاني واملفاهيم الظاهرة واملسترتة للتيارات اخلطابية ،واليت تتجلّى يف خمتلف
األشكال اللغويّة وما بعد اللغويّة املتنوِّعة(.)27
ويف هذا املورد يؤكِّد السيد الصدر ـ يف الوصول إىل القواعد األساسية
للمذهب االقتصاديّ ـ على عدم أخذ األحكام ودراستها بشكلٍ مستقلّ ومنفصلٍ عن
بعضها ،ودون النظر إىل ارتباطها ببعضها(.)28
ت ظهور الكثري من
ويف اخلتام ال بُدَّ من اإلشارة إىل أن اآلونة األخرية قد شهدَ ْ
اجلهود واألحباث الكثرية يف جمال توظيف حتليل اخلطاب وحتليل احملتوى يف الفكر
الديينّ ،من قبيل :كتاب «توظيف حتليل اخلطاب يف فهم املصادر الدينية»( ،)29حيث
ميكن اعتبار اجتاه السيد الصدر يف اختيار وحتليل املصادر منوذجاً رائداً يف جمال
توظيف هذه األساليب التحقيقية يف الفكر الديينّ .وعلى هذا األساس فإن اجتاه
طى يتناسب بشكلٍ ملحوظ مع االجتاهات
السيد الشهيد الصدر يف اختيار وحتليل ا ُملعْ َ
املوجودة يف العلوم اللغوية ،حيث ميكن أن تكون مُلْ ِهمةً للمزيد من البيان يف ما يتعلَّق
خبطاب بناء النظام الفقهيّ.

6ـ اسرتاتيجية البحث والتقييم اجملموعي ــــــ
ميكن القول ،من خالل قراءة أفكار وآراء السيد الشهيد ـ وال سيَّما منها
كتاب (اقتصادنا) ـ :إن النموذج الذي قدَّمه يف معرض التخطيط للنظام االقتصادي
وتطبيقه تركيبٌ من االجتاهني :االستقرائيّ؛ والقياسيّ؛ ببيان :إن مساحته يبدأ
مشروعه يف املرحلة األوىل مبسارٍ استكشايف ،من خالل النصوص الدينية ،على
أساس االجتاه االستقرائيّ؛ وبعد استخراج جمموعة من القضايا املتناسبة مع املسألة
مورد البحث يعمد إىل صبّها يف قالب فرضيّ ٍة علميّ ٍة بشكلٍ منظَّم .ويف املرحلة الالحقة
ـ وهي املرحلة اليت تشكِّل منطلقاً حلركةٍ قياسية ـ يعمل مساحته ـ من خالل الرجوع
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إىل النصوص الدينية وعَ ْرضها وإعادة النظر فيها على أساس الفكر اإلسالميّ ـ على
تكميل وإثبات الفرضيّة املستَ ْن َبطة يف املرحلة السابقة.
ويف معرض إكمال هذه االسرتاتيجية جيب القول :إن الشهيد الصدر يصرِّح بأن
الوصول إىل املدرسة والنظام اإلسالمي يف موضوعٍ خاصّ جيب أن ال يتمّ من خالل
دراسة أجزاء هذا النظام بشكلٍ منفصلٍ عن بعضها .ومن هنا ال حيقّ لنا يف حتليل
املدرسة االقتصادية يف اإلسالم ـ على سبيل املثال ـ دراسة وحبث حرمة الرِّبا أو إباحة
ٍّ عن سائر األجزاء يف هذا الربنامج العامّ؛
امللكيّة اخلاصّة بشكلٍ منفصلٍ ومستقل
كما ال ينبغي لنا تقييم جمموع االقتصاد اإلسالمي بوصفه موضوعاً مستقالًّ ومنظومةً
مستقلّ ًة عن سائر املؤسَّسات االجتماعية والسياسية األخرى يف الدِّين ،بل جيب العمل
على استخراج االقتصاد اإلسالمي واستنباطه ضمن اإلطار العامّ لإلسالم ،الذي يعمل
على تنظيم األبعاد واألحناء املتنوِّعة واملختلفة من احلياة يف اجملتمع(.)30
ونصُّ عبارة مساحته يف هذا الشأن ما يلي« :إننا يف وَ ْعينا لالقتصاد اإلسالمي ال
جيوز أن ندرسه جمزّأً بعضه عن بعضٍ ،نظري :أن ندرس حكم اإلسالم حبرمة الرِّبا،
أو مساحه بامللكيّة اخلاصّة ،بصورةٍ منفصلةٍ عن سائر أجزاء املخطَّط العام .كما ال
جيوز أيضاً أن ندرس جمموع االقتصاد اإلسالمي بوصفه شيئاً منفصالً وكياناً مذهبياً
مستقالًّ عن سائر كيانات املذاهب ـ االجتماعية والسياسية ـ األخرى ،وعن طبيعة
العالقات القائمة بني تلك الكيانات ،وإمنا جيب أن نعي االقتصاد اإلسالمي ضمن
الصيغة اإلسالمية العامّة ،اليت تنظِّم شتى نواحي احلياة يف اجملتمع(.)31
إن هذا الرتابط يف الفكر اإلسالمي حبيث يؤكِّد السيد الصدر بأن حتقُّق
الرسالة الفذّة للمذاهب اإلسالمية يف اجملاالت املختلفة من االقتصاد والسياسة وما إىل
ت األرضية والصيغة العامّة للمجتمع اإلسالمي( ،)32وال
ذلك إمنا يكون فيما إذا تكاملَ ْ
ميكن أن نتوقَّع من الرسالة اإلسالمية أن حتقِّق مجيع أهدافها مبجرَّد تطبيقها يف
زاويةٍ من زوايا احلياة العريضة بشكلٍ منفصلٍ عن سائر جماالت احلياة األخرى؛ إذ
هناك ترابطٌ وثيق بني أجزاء املشروع واملخطَّط اإلسالمي الكبري( .)33وعلى هذا
األساس جيب أخذ الربنامج واخلطّة االجتماعية العامّة لإلسالم بنظر االعتبار ،ال يف
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سب ،بل حتّى يف تطبيق هذه املدارس
جمال استخراج املدارس واملذاهب اإلسالمية فحَ ْ
واملذاهب على أرض الواقع أيضاً .وإن تطبيق املذهب اإلسالمي يف جمالٍ خاصّ ـ مثل:
االقتصاد ـ لن يعطي مثاره ونتائجه على النحو املطلوب.
وللمزيد يف توضيح اسرتاتيجية السيد الشهيد الصدر ـ يف إطار حتقُّق العلم
الديين وإنتاج األنظمة اإلسالمية ـ جيب القول :إن باإلمكان تعريف اجتاه مساحته بأنه
عبارةٌ عن «االجتهاد الشبكيّ»؛ مبعنى أنه يعمل يف املرحلة األوىل على التعريف بشبكةٍ
من القضايا العامة واخلطوط العريضة للفكر اإلسالميّ يف موضوعٍ خاصّ (من قبيل:
اخلطوط العامّة لالقتصاد اإلسالمي ،على سبيل املثال) ،حيث يتمّ التعريف بهذه
اخلطوط العامة ـ بطبيعة احلال ـ على شكل نظامٍ منسجمٍ ومتناغمٍ يتّصف بوصف
الكلِّية والتعميم .ويف املرحلة الالحقة ،واستناداً إىل هذه اخلطوط العامّة ،يتمّ
استخراج القضايا التوصيفية واملعيارية الضرورية اليت حتظى باجلزئية األكرب .ويف
طى املتحقِّق من مصاديق األنظمة اإلسالميّة؛ إذ يكون
هذه املرحلة ميكن اعتبار ا ُملعْ َ
قد خرج من احلالة الكلِّية والعامّة اليت ال حتتوي على الثمار والنتائج املطلوبة ،واألهمّ
من ذلك أن القضايا التوصيفية واملعيارية اليت تلبّي االحتياجات ـ (النظرية والعملية) ـ
ت أيضاً.
قد حتقَّ َق ْ

أـ اكتشافٌ أم تأسيس؟ ــــــ
يقع السؤال اهلامّ يف مورد أسلوب ومنهج حتقيق بناء النظام الفقهي حول
اكتشاف أو تأسيس بناء النظام الفقهيّ؛ وبعبارةٍ أخرى :يف مسار إنتاج األنظمة
اإلسالمية ،ويف صلب الفكر اإلسالمي ،هل هناك شيءٌ كنظا ٍم ومدرسة ،وحنن
نسعى إىل استنباط ذلك الشيء واكتشافه ،أم أن النظام اإلسالمي إمنا هو منبثقٌ عن
التفكري البشريّ احلاصل من خالل تركيب وجتميع الرتاث اإلسالمي؟
يف اجلواب عن هذا السؤال نقول :إن الشهيد الصدر قد فصل بني األنظمة
اإلسالمية واألنظمة غري اإلسالمية؛ ببيان :إنه يرى أن املفكِّر املسلم ـ الذي يسعى إىل
ص يقف يف مواجهة مذهبٍ ومدرسةٍ قائم ٍة،
تقديم املذهب واملدرسة اإلسالمية ـ شخ ٌ
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ومتّ بيانها بشكلٍ كامل؛ لريسم اجلانب احلقيقي من االقتصاد اإلسالميّ ،ويعمل
سسه الفكرية ،ويزيح الغبار عن وجهه .وهذا يف
على تنظيم هيكله ،ويكتشف أُ ُ
ي يهدف إىل اكتشاف النظرية واملدرسة اإلسالمية( .)34ولذلك فإن هذا
احلقيقة سع ٌ
الرأي يؤكِّد على أن النظام واملدرسة اإلسالمية تكمن يف تضاعيف اآلثار واألفكار
اإلسالمية ،وأن سعي الباحثني يهدف إىل جمرَّد الكشف عن هذا النظام.
ويف املقابل يقع مسار استخراج واستنباط املذاهب واملدارس غري اإلسالميّة (من
قبيل :الرأمسالية ،واالشرتاكية ،وما إىل ذلك) ،حيث يقوم العمل يف هذه االجتاهات
على اإلجياد واإلبداع؛ ألن املفكِّرين يف املذهب الرأمسالي ـ على سبيل املثال ـ يسعَ ْون،
طبقاً لرتاثهم العلميّ والتارخييّ ،إىل إنتاج النظريات واآلراء ،ونتيجةُ هذه اإلبداعات
سوف تكون تبلور األنظمة الرأمساليّة.
يكمن التمايز األدقّ بني هذين االجتاهني يف أن التفكري يف األنظمة غري
اإلسالمية املنبثقة عن الفكر البشريّ يعمل على حنوٍ شامل ،ويف املسار الطبيعي؛ إذ
يتمّ العمل على إنتاج النظريات بشكلٍ مباشر ،حيث متثِّل كينونات ذلك املذهب .يف
حني أن مسار اكتشاف املذهب االقتصاديّ يف اإلسالم مسارٌ خمتلفٌ عن ذلك متاماً؛
إذ املنشأ خيتلف .فنحن يف هذا االجتاه ـ على سبيل املثال ـ يف صدد حبث ودراسة
مسألة امللكيّة من وجهة نظر اإلسالم ،ونقول :هل امللكيّة اخلاصّة أو العامّة مقبولةٌ
يف الفكر اإلسالمي؟ ويف معرض اإلجابة عن هذا السؤال يتمّ التحرُّك من املعايري إىل
مكوِّنات املدرسة اإلسالميّة؛ حيث يتّضح اجلواب عن هذا السؤال ـ من خالل دراسة
وحتليل األحكام املوجودة يف مورد امللكية (املعياريات) ـ يف ما يقوم على خصوصيّة أو
عموميّة امللكيّة ،وبذلك نصل إىل النظريّة اإلسالمية يف هذا الشأن (الكينونات)(.)35
واألمر يف مورد سائر املسائل واآلراء على هذه الوترية أيضاً ،حيث الناتج الكلّي والعامّ
هلذا االجتاه يتمخَّض عن إنتاج النظريات واملدارس اإلسالمية يف خمتلف املوضوعات.
ومن هنا يكون مسار االكتشاف يف النظام اإلسالمي منطلقاً من األبنية (الضروات:
سس (الكينونات:
الشاملة للمعايري واألحكام وحتّى القانون املدني) إىل القواعد واألُ ُ
الشاملة لآلراء والنظريات) ،يف حني أن احلركة يف املدارس غري اإلسالمية تنطلق من
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سس إىل األبنية الفوقية.
القواعد واألُ ُ
وعليه جيب القول يف نهاية املطاف :إن التنظري الديينّ يرتبط ارتباطاً وثيقاً
بأصول املذهب؛ ألن هذا التنظري ينبثق عن األصول والنظريات واملفاهيم األساسية اليت
تبيِّنها الشريعة ،وعلى هذا األساس فإن الذي يكتسب معناه يف التنظري اإلسالمي هو
االكتشاف ،دون اإلبداع والتأسيس( .)36وهذه هي غاية االجتاه يف بناء النظام الفقهي
يف إنتاج العلوم اإلنسانية أيضاً؛ حيث يتمّ العمل يف بداية األمر على استخراج النظام
القِيَمي واملعريف للتفكري اإلسالمي يف موضوعٍ خاصّ (من قبيل :السياسة أو
االقتصاد ،على سبيل املثال) ،وإقامة النظام املعريف واألبنية واالجتاهات العملية على
أساسه .وعلى هذا األساس سوف يكون هناك حتوُّلٌ هامٌّ يف أسلوب ومنهج استنباط
سس (الكينونات)،
فقه النظام ،وسوف تكون احلركة من األبنية (املعايري) إىل األُ ُ
سب ،بل ستكون هناك حاجةٌ إىل األحباث
ولن يكون هناك اجتاٌه جديد يف الفقه فحَ ْ
املعرفية العميقة أيضاً.

ب ـ الدراسات البينيّة ــــــ
على الرغم من مجيع التعريفات والتفسريات اليت متَّ بيانها يف مورد األحباث
املنهجية للعلم الديين وإنتاج األنظمة الفقهية ،يذهب كاتبا هذه السطور إىل االعتقاد
بأن النظام الفكري الغربيّ وإنْ كان يفتقر يف الكثري من االجتاهات املنهجية
واملباني املعرفية إىل التناسب الضروريّ مع الفكر اإلسالمي والرتاث احمللي ،بَيْدَ أن
هذه الواقعية بدَوْرها غري قابلةٍ لإلنكار ،وهي أن الغرب واحلضارة الغربية حاليّاً قد
ت إىل نقاطٍ ملحوظة يف األحباث املنهجية واملعرفية ،وبناءً على ذات تلك املباني
توصََّل ْ
ت على البحث والتنقيب واإلجابة عن مسائلها الفردية واالجتماعية.
عملَ ْ
بعد هذه اإليضاحات ميكن للحضارة العلميّة للغرب يف كال اجملالني أن
يكون هلا مداخل ملحوظة يف إطار إنتاج العلم الديين:
جها الغرب ،وعدد ًا ملحوظ ًا من
أوّ ًال :إن األحباث اإلبستمولوجية اليت أنتَ َ
ت
االجتاهات املعرفية اليت قاموا بوضعها ونقدها وتطويرها وإصالحها (حيث متَّ ْ
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اإلشارة إىل أربعة اجتاهات هامّة ترتبط بأحباث التحقيق الفعلي) ،حبيث ميكن هلذه
االجتاهات ،وألسلوب البحث والتحقيق واالنتقادات ،أن يكون هلا مداخل جديرةٌ
باملالحظة يف إعادة النظر يف الرتاث اإلسالميّ واحمللّي.
ثانياً :إن األسلوب الذي بناه الغرب من أجل اإلجابة عن املسائل على أساس تراثه
املعريف يصلح لكي يكون منوذج ًا واجتاهًا مُ ْل ِهماً يف الرتاث اإلسالمي.
ومن هنا فإن العلم الديين وإنتاج األنظمة اإلسالمية وإنْ كان يأتي لغرض
االستقالل عن العلوم الغربيةَ ،بيْدَ أن السعي البَ ْدويّ القاضي بإنكار مجيع العلوم
واحلضارة الغربية ال يبدو متَّزناً ،واملتوقَّع من املفكِّرين والعلماء أن تكون لديهم
ت منهجية يف هذا اجملال.
مالحظا ٌ
َبيْدَ أن السؤال املطروح هنا يقول :ما هو النموذج الذي ميكن من خالله تنقيح
املداخل املعرفية واألسلوبية للعلوم الغربية ،والتأكيد عليها يف املراحل األوىل من إنتاج
العلم الديينّ؟
إن اإلجابة عن هذا السؤال تكمن يف «الدراسات البينيّة».
وباختصارٍ فإن اخلطوة األوىل يف إنتاج وبلورة نظريات العلم الديين تكمن يف
حبث املسائل النظرية والعملية املوجودة يف اجملتمع على شكل الدراسات املقارنة
والبينيّة مع األحباث الغربية ،حيث يتمّ التأكيد ـ باإلضافة إىل األسلوب واملصدر
اإلسالمي ـ على املداخل الناجعة واملفيدة واملثمرة يف العلوم الغربية؛ حيث تكون هلا
صالتٌ باملسألة املطروحة أيضاً .ومن هنا فإنه ،باإلضافة إىل تبلور األدبيّات املوضوعية
القائمة على الرتاث اإلسالمي من الناحية املنهجيّة واملرجعيّة ،قد تبلورت املرحلة
االبتدائية من إنتاج العلم الديين؛ حيث أمثر تراكم جيلٍ من هذه األدبيات املوضوعية
تقارب ًا متزايد ًا بني التديّن وأسلمة األحباث .ويف هذه املرحلة ،على الرغم من اخللط
ك ْرنا سابقاً ـ يف
املشهود بني املباني واألساليب الغربية ،ولكنْ ال مندوحة ـ كما ذَ َ
املراحل األوىل من إنتاج العلم الديين من الدراسات البينيّة .وتتّضح هذه النقطة بشكلٍ
أكرب عند مشاهدة التيّارات املنافسة يف احلضارة الغربية أيضاً؛ ألن احلضارة الغربية
الراهنة مستَ ْل َهمة يف الكثري من املوضوعات واجملاالت من احلضارة اإلسالمية،
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وترمجة اآلثار املنتجة يف العصر الذهيبّ من احلضارة اإلسالمية ،وقد حدث ما يُشبه
ذلك يف احلضارة اإلسالميّة؛ إذ سبق أن شاهدنا يف بداية الفلسفة اإلسالميّة استلهاماً
من بعض التعاليم اليونانيّة املقرونة بالعناصر اإلسالميّة يف خمتلف األبعاد املعرفيّة
ٍّ باسم
واالعتقادية ،وبعد مضيّ العديد من العقود أخذنا نشهد تبلور علمٍ مستقل
(الفلسفة اإلسالمية).

ج ـ مدخلٌ إىل الدراسات البينيّة ــــــ
إن الوضع العامّ يف الوقت الراهن( )37يف ما يتعلَّق باألحباث على شكلٍ متعدِّد
ٍّ ما؛ بالنظر إىل أن كلّ واحدٍ من املتخصِّصني يف خمتلف اجملاالت
اجملاالت( )38إىل حد
يعمل من زاويته املعرفية وأسلوبه اخلاصّ بدراسة مسألةٍ أو موضوعٍ مشرتك ،وتكون
مثرةُ كلّ واحدٍ من األحباث يف نهاية املطاف دخيلةً يف النتيجة النهائية للبحث ،من
خلٌ جملاالتٍ من قبيل :علم الرتبة،
قبيل :الدراسات األثرية ،حيث يكون هناك دَ ْ
والتاريخ ،وعلم األحياء ،والنبات ،وما إىل ذلك ،يف النتيجة النهائية للدراسات اخلاصّة
بعلم اآلثار(.)39
ويف الوضع الراهن ميكن ملسألةٍ واحدة ،من قبيل :حقوق اإلنسان ،أن ختضع
للبحث والنقاش يف ضوء خمتلف اآلراء واالجتاهات اإلسالميّة وغري اإلسالمية ،مع
فارق أنه ال يوجد يف األحباث البينيّة الراهنة تأكيدٌ على هذا األمر ،وهو جتميع نتائج
البحث يف الثمرة النهائية للتحقيق ،من قبيل :املثال املذكور يف علم اآلثار.
يف تعريف الدراسات البينيّة جيب القول« :يف هذا النوع من األحباث والدراسات
يتمّ التلفيق بني املعلومات واملعطيات والفنون واألدوات واآلراء واملفاهيم والنظريات
املرتبطة مبجالني علميّني أو أكثر وبني جمموعة من العلوم التخصُّصية؛ من أجل تقديم
َف ْه ٍم أفضل؛ أو من أجل ح ّل بعض املسائل العالقة»(.)40
وميكن إرجاع اهلاجس األصلي الذي يدفع الباحثني إىل هذا النوع من
طر الضيِّقة للمجال
الدراسات إىل حمدوديّات ونقاط ضعف االحنصار ضمن األُ ُ
العلميّ(.)41
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وبالنظر إىل اشتمال تكوين العلوم اإلسالمية باملعنى احلقيقي للكلمة على
نقاط ضعفٍ أسلوبيّ ٍة ومنهجيّ ٍة ملحوظة ،ميكن لبداية هذه الغاية مع بعض االجتاهات
واملناهج الغربية أن تضع يف أيدينا مداخل جديدة ،وأن تعمل على رفع بعض نقاط
الضعف األسلوبيّة أيضاً.
ويف إطار تبلور املرحلة األوىل من العلم الديين على شكل اجملاالت البينيّة
ميكن التعريف بهذه املراحل بوصفها من املالحظات املنهجيّة يف هذا االجتاه ،وهي:
التعريف بعناصر املسألة ،والتعريف باجملاالت ذات الصلة ،وحبث املسألة ،وتقييم
الرؤية املرتبطة بها ،والتعرُّف على التناقض يف اآلراء ،وبناء األرضيّة املشرتكة،
والتلفيق بني اآلراء ،والعمل يف نهاية املطاف على إدراك البينيّة يف اجملاالت العلمية(.)42
وكما ذكَ ْرنا سابقاًُ :ر َبما كانت هناك بعض التناقضات والتعارضات املعرفية
أو األسلوبية واملنهجية ،وهذا ُيعَدّ من أهمّ التحدِّيات يف الدراسات البينيّة؛ حيث جيب
ط علميّ .فباإلضافة إىل اجتاه الدراسات البيينّ،
العمل يف نهاية املطاف على إبداء تسلُّ ٍ
ميكن لنظرية األنظمة العامّة ـ على ما سبق ذكره ـ ،واليت متثِّل سَ ْعياً إىل تقديم رؤيةٍ
كلِّية حول املسائل ،أن تكون كما صرَّح «بريتاالنفي»( )43ـ وهو مؤسِّس نظرية النظم
العامّة ـ ،قائالً« :إن نظرية النظم العامّة سوف تكون أداةً نافعة لتأتي بنماذج ميكن
االستفادة منها يف اجملاالت املختلفة»( .)44إن حُسْن االستفادة من هذا االجتاه سوف
ٍّ ما مشرتك ًا بني
يكون جلهة أن األسلوب العلمي املعروف ،والذي يكون إىل حد
الباحثني واحملقِّقني ،ميكن أن يُتَّخذ بوصفه اجتاهاً ناجعاً ،وأن يكون يف املراحل
االبتدائية من إنتاج العلم الديين لالنطالق يف احلركة العلمية وإنتاج األدبيات موضوعاً
ي :املبادئ املعرفية؛ واملنهجية
مفيداً ونافعاً ،كما ميكن التأكيد على عنصرَ ْ
املشرتكة ،حتت هذا االجتاه أيضاً.

7ـ النتيجة ــــــ
إن من األحباث اهلامّة يف مورد إنتاج العلم الديين وأسلمة املعرفة األحبا َ
ث
األسلوبيّة واملنهجيّة ،مع توضيح كيفيّة حتقُّق العلم الديين ،وما هو النموذج الذي
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ميكن من خالله حتقيق ذلك؟
ويف هذا البني ،وبااللتفات إىل اآلراء واملباني اليت يقدِّمها كلٌّ من هذه
االجتاهات بالنسبة إىل العلم الديين ،متّ التخطيط ألسلوبٍ ومنوذجٍ خاصّ لتحقُّق العلم
الديين ،حيث ميكن يف تقسيم عامّ تقسيمه إىل ثالثة اجتاهات ،وهي :االجتاه األدنى؛
واالجتاه األوسط؛ واالجتاه األقصى.
حت ،واالجتاه الغائي ،واالجتاه
واالجتاه األدنى يشمل :االجتاه النصّي البَ ْ
الفردي ،واالجتاه املقتَ َنص ،واالجتاه التنظيمي ،واالجتاه املوضوعي.
واالجتاه الوسيط يشمل :تصوُّر الفرضيات السابقة ،واالجتاهات التهذيبية.
واالجتاه األقصى يشمل :التفرّع ،واالجتاه التهذييب  /التأسيسي ،واالجتاه
املنهجي ،واجتاه الدعامات امليتافيزيقية.
ويف هذا الشأن يُ َع ّد منهج السيد الشهيد الصدر أحد أجنح االجتاهات يف جمال
إنتاج العلم الديين؛ وذلك من خالل طرحه ألحباث فقه النظريّة وبناء النظام الفقهيّ،
حيث جاء باجتاهٍ جديد يف إنتاج العلم الديين وأسلمة املعرفة.
ي :املنهج؛ واملصدر،
يؤكِّد الشهيد الصدر يف إنتاج العلم الديين على عنصرَ ْ
ويرى أن العلم الديين هو العلم الذي يكون أوّ ًال :منبثقاً من صُلْب الشريعة ،وثانياً :أن
يكون االجتاه يف االستنباط وإنتاج العلم اجتاهاً اجتهادياً.
ُيضاف إىل ذلك أنه يتّضح ،من خالل حتليل منهج السيد الصدر يف فقه
النظرية ،أن مساحته واق ٌع حتت تأثري اجتاهني ارتكازيني يف العلم الديين :أحدهما:
حتليل اخلطاب؛ واآلخر :حتليل احملتوى.
ويف اخلتام متّ تنقيح مراحل إنتاج العلم الديين يف خطاب فقه النظرية ،وذكَ ْرنا
يف هذا القسم كيفية متكُّن السيد الشهيد الصدر من االقرتاب حنو هذه الغاية،
واملسارات املرحلية اليت قرَّبته من حتقُّق العلم الديين.
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الهوامش
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﴿

﴾

25)) See: Gee, James Paul. (1999). An Introduction to Discourse Analysis (Vol. 1).
New York and London: Routledge.
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38)) Multidisciplinarity.

نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  63ـ  64ــ صيف وخريف  2021م ـ  1443هـ

443

نصوص معاصرة ــ السنة السادسة عشرة ــ العددان  63ـ  64ــ صيف وخريف  2021م ـ  1443هـ

حجِّية الكتاب املقدَّس
قراء ٌة نقديّة يف كتاب اإلهلام ()Inspiration
أ .محمد حقّاني فضل
ترجمة :وسيم حيدر

توطئةٌ ــــــ
«لقد احتوى الكتاب املقدَّس على كلّ ما حيتاج إليه اإلنسان يف جناته» .إن هذه
العبارة تكفي لبيان املكانة السامية للكتاب املقدَّس يف اإلميان املسيحي .ميثِّل
الكتاب املقدَّس دعامةً وركيزة اإلميان والدين املسيحيّ .إن اهلدف والغاية الرئيسة
من هذا الكتاب (اإلهلام)( )1هي الدفاع عن حجِّية الكتاب املقدَّس(.)2
وقد رأى الكاتب أن أفضل طريقة يف هذا الشأن تكمن يف اخلوض يف مسألة
إهلاميّة الكتاب املقدَّس .وعلى هذا األساس فقد ألَّف كتابه ضمن أربعة فصول:
ويف الفصل األوّل تعرَّض إىل املسائل املتعلِّقة باحلجّية ،وبيان املفاهيم املرتبطة
بهذا املصطلح .ويف ما يتعلَّق ببحث اآلراء املوجودة حول إهلاميّة الكتاب املقدَّس عمد
الكاتب قبل كلّ شيء إىل تقسيم هذه اآلراء والنظريّات إىل طائفتني رئيستني ،وهما:
«اآلراء اللفظية»؛ و«اآلراء غري اللفظية».
ويف الفصلني الثاني والثالث قام ببحث هذه اآلراء والنظريات بتفصيلٍ أكرب.
وأما الفصل الرابع واألخري فقد خصَّه بشرح وبيان نظريّته يف جمال كيفية إهلام
الكتاب املقدَّس.
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الفصل األوّل :ضرورة حبث حجِّية الكتاب املقدَّس ــــــ
إن البحث يف حجِّية الكتاب املقدَّس ضروريٌّ لسببني ،وهما:
السبب األوّل :إن الكتاب املقدَّس يلعب َدوْراً هامّاً وأساسيّاً يف «حياتنا الراهنة».
إن هذا الكتاب ليس جمرَّد جمموعةٍ من الكتابات التارخيية ،ال تنطوي على فائدة
غري التعرُّف على عقائد ومناسك مجاعةٍ من الناس يف حقبة من التاريخ ،بل املخاطَب
بهذا الكتاب هو «حنن».
السبب الثاني :هو املاهية غري الالهوتية ،بل حتى املعادية لالّهوتية ،للتحقيقات
احلديثة بشأن الكتاب املقدَّس .إن بعض هذه التحقيقات تتجاهل حقيقة أن املسيحية
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالكتاب املقدَّس ،بل إنها يف بعض املوارد تنكر أهمّية الكتاب
املقدَّس بالنسبة إىل اإلميان املسيحيّ.

عوامل أزمة حجِّية الكتاب املقدَّس ــــــ
تعرَّضت حجِّية الكتاب املقدَّس للتضعيف بشكلٍ متزايد على مدى القرنني أو
القرون الثالثة املنصرمة .وخالفاً لألزمنة السحيقة مل تعُ ْد حجِّية الكتاب املقدَّس أمراً
ثابتاً ومُسلَّماً ،ورُ َبما ذهب أكثر الغربيني حالياً إىل عدم االعتقاد حبجِّية هذا الكتاب.
ت إىل حدوث هذه الظاهرة:
وكانت هناك عدّة عوامل أدَّ ْ

1ـ تأكيد الفكر احلديث على الديانة الذاتيّة ــــــ
إن التأكيد على الديانة الذاتية( ،)3الذي ساد منذ عصر التنوير ،قد زعزع
مكانة و َدوْر الكتاب املقدَّس يف اجملتمع .وعلى حدّ تعبري إميانوئيل كانْط( :)4إن
إنسان عصر التنوير ال يقلِّد اآلخرين تقليداً أعمى ،وإمنا يتبع األدلة اليت خاض جتربتها
بنفسه .إن هذا التأكيد على االستقالل الفردي تعزَّز منذ عقد الستينات من القرن
ت مجيع أبعاد احلياة.
العشرين للميالد ،وال نبالغ لو قلنا بأن أزمة احلجِّية قد مشلَ ْ
يُضاف إىل ذلك أن األصل املتَّفق عليه حالياً هو أنه ال يُ ْق َبل ادعاء امتالك احلجِّية من
ِق َبل أيّ شخصٍ أو جهةٍ ما مل يتمّ إثبات هذا االدّعاء .وال شَكَّ يف أن الكتاب املقدَّس ال
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يُستثنى من هذا األصل.

2ـ سوء الظنّ باملاضي ــــــ
ظهر يف مرحلة عصر التنوير شكٌّ آخر يف اجملتمع أيضاً؛ وهو عبارةٌ عن الشك يف
املاضي ،مبعنى أن كلّ شيءٍ قيل يف السابق أو متّ العمل به أو فعله مل يعُ ْد له اعتبارٌ.
وهذه الرؤية كانت حاكمةً حتى على تعاليم الكتاب املقدَّس أيضاً.
إن هذا الشكّ ـ مقروناً بالتحوُّل العلميّ العظيم ـ أدّى إىل ظهور شَ ْر ٍخ عميق بني
الثقافة «احلديثة» والثقافة «التقليدية» .إن تفكري اإلنسان احلديث خيتلف جَ ْذرياً عن
كتّاب الكتاب املقدَّس؛ فاإلنسان احلديث يعيش يف عاملٍ تقع الشمس مركزاً له،
يف حني أن أولئك الكتّاب كانوا يعيشون يف عاملٍ كانت املركزية فيه لألرض .إن
اإلنسان املعاصر يعيش يف عاملٍ زاخر بالعَِلل العلمية ،يف حني أنهم كانوا يعيشون يف
عاملٍ زاخرٍ بالقوى الغيبيّة واملاورائيّة .إن هذا االختالف الثقايف أدّى إىل ضمور دَوْر
الكتاب املقدَّس.
وباإلضافة إىل هذا االختالف الثقايف ،فإن نوع الرؤية إىل ذات الثقافة قد
شكّل عامالً لكساد بضاعة الكتاب املقدَّس .لقد كانت الثقافة التقليدية تعترب
نفسها دائمةً وباقيةً ال يطاهلا التغيري ،وتعرِّف بنفسها بوصفها الثقافة الوحيدة املعتربة،
وتنسب غريها إىل اهلَ َمجية و«الرببرية» ،وتعمل على نَ ْفيه وإلغائه؛ أما اليوم ،فليست
ت هي
ت دائمة ومعترب ٌة جلميع األجيال؛ ألن النسبية والتعدُّدية الثقافية أضحَ ْ
هناك ثقافا ٌ
املعتقد السائد والشائع يف املرحلة املعاصرة .إن هذه الرؤية ال تقبل حبجِّية الكتاب
ٍّ خاصّ (ميثِّل ثقافةً خاصّة) كمعيارٍ ثابتٍ ال يتغيَّر بالنسبة إىل
املقدَّس؛ ألن وضع نص
مجيع األزمنة واألمكنة والثقافات يعين أننا مل ندرك املاهيّة احليويّة واآلخذة بالتحوُّل
والتكامل الثقايف.

3ـ الدراسة التارخييّة ــــــ
ج ْذريّ يف نوع النظرة إىل
أدّى النقد التارخيي للكتاب املقدَّس إىل ظهور تغيريٍ َ
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هذا النصّ املقدَّس .إن الكشف عن التهافت الداخلي والتناقضات ،بل حتى األخطاء
ت بالكثري من املفكِّرين
الفاحشة ،يف الكتاب املقدَّس ،ومسائل من هذا القبيل ،أدَّ ْ
املسيحيني ـ يف الالهوت األكادميي يف احلدّ األدنى ـ إىل التخلّي عن االعتقاد بإهلاميّة
الكتاب املقدَّس .مل يعُ ْد الكتاب املقدَّس ُيعْ َرف كخالصةٍ ال تقبل اخلطأ عن
احلقائق اإلهلية؛ بل يعترب أثراً يالحظ عليه تدخُّل اإلنسان الذي جيوز عليه اخلطأ .إن
إحدى النتائج املرتتِّبة على هذا التحوُّل هي أن االعتقاد حبجِّية الكتاب املقدَّس قد
أصبح له َدوْ ٌر وأهمّي ٌة قليلة يف حتقيقات الباحثني بشان الكتاب املقدَّس« :إن املفسِّر
الكاثوليكي العادي يتخلّى عن الكتاب املقدَّس ،مع أنه ال يُنكر إهلاميّته ،وال يشكّ
فيها .»...وإذا ما استثنَ ْينا احملافل األصولية فليس هناك دَوْرٌ أو مكانةٌ لنظريّة اإلهلام،
وبالتالي حجِّية الكتاب املقدَّس يف فهم وهرمنيوطيقا الكتاب املقدَّس.

4ـ التحوُّالت بني الفِرَق ــــــ
كانت حجِّية الكتاب املقدَّس يف األزمنة املاضية على مكانةٍ عالية جدّاً يف
البنية الالهوتية لفرقةٍ ما؛ ألن حجِّية الكتاب املقدَّس كانت متثِّل إحدى أهمّ
الدعامات بالنسبة إىل كلّ مُ َّدعى .كما أن إحدى األدوات اهلامّة لدى علماء الالهوت
يف األحباث ما بني الفِرَق ،والدفاع عن فرقةٍ ،والردّ على فرقةٍ أخرى ،كانت تتمثَّل يف
ت تلك البنية الالهوتية بني الفِ َرق ،ومل يعُ ْد
حجِّية الكتاب املقدَّس؛ أما اليوم فقد زالَ ْ
هلا وجو ٌد إالّ يف بعض املوارد احملدودة ،وحلَّ حملّها الالهوت العاملي .وبعد زوال الهوت
ما بني الفِرَق مل تعُ ْد هناك حاجةٌ إىل أدوات تأييد ذلك الالهوت ،واملواجهة مع
ت أهمِّيتها أيضاً.
املنافسني ،وفقدَ ْ

5ـ تعدُّد أنواع الالهوت يف الكتاب املقدَّس ــــــ
إن الكتاب املقدَّس ال يشتمل على الهوتٍ حمدَّد ومتجانس؛ إن هذا الكتاب
يعرض أنواعاً خمتلفةً من الالهوت ،بل إن بعضها يبدو وكأنّه يقف إىل الضدّ من
بعضها اآلخر .ليس من السهل إقامة التوافق بني فَ ْهم (بولس) للشريعة وبني الرؤية اليت
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ميتلكها (متّى) عن الشريعة .إن هذه املسألة تستدعي هذا السؤال القائل :أيٌّ من
ٍّ منهما تقوم حجِّية
هذين الالهوتني حيتوي على حجِّيةٍ أكرب من اآلخر؟ أو على أي
الكتاب املقدَّس؟
تبيِّن هذه املوارد بوضوحٍ كيف تزلزلت وضعفت فكرة القول حبجِّية الكتاب
املقدَّس.
ُر َبما كان الطريق األيسر واألوضح للخالص من هذه اإلشكاالت واالنتقادات
هو التخلّي عن نظريّة احلجِّية ،والبحث عن مناذج بديلةٍ ،وهو الطريق الذي اختاره
بعض احملقِّقني بالفعل.
وإن مفهوم «الوظيفة»( )5هو أحد هذه النماذج.
وهناك من احملقِّقني مَ ْن يُفضِّل احلديث ضمن إطار عمل الكتاب املقدَّس ،دون
حجِّيته.
والنموذج اآلخر هو «الشهادة على الرتاث»(.)6

مفهوم احلجِّية ــــــ
ت دقيقة بني موارد استعماله ،ولذلك
إن احلجِّية مصطلحٌ معقَّد ،وهناك اختالفا ٌ
من املهمّ قبل كلّ شيءٍ أن نبيِّن أيّ معنى أو معاني احلجِّية هي اليت ميكن تطبيقها يف
مورد الكتاب املقدَّس؟

1ـ احلجِّية والقوّة ــــــ
ي «احلجِّية»( )7و«القوّة»( )8شيئاً واحداً؛ يف حني أن هناك
تارةً يتمّ اعتبار مفهومَ ْ
اختالف ًا وتفاوت ًا بني هذين املفهومني.
إن احلجِّية ناظرةٌ يف العادة إىل العالقة األخالقية والعقالنية؛ يف حني أن القوّة ال
تنشأ بالضرورة من عالقةٍ عقالنيةٍ أو أخالقيةٍ ،بل من املمكن أن تكون فيزيقية؛
وهلذا السبب ميكن للكائنات الفاقدة للشعور ـ وحتى اجلمادات واألجسام الفاقدة
للروح ـ أن متتلك القوّة أيضاً.
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إن موارد استعمال هذين املصطلحني تبيِّن االختالف املوجود بينهما بوضو ٍح:
ُر َبما كانت لديّ القوّة على رَ ْمي احلجر ،أو أن أتعامل مع حيوان بقوّةٍ ،ولكنْ ال شَكَّ
يف أني ال أستطيع أن أتعاطى مع احلجر أو احليوان بواسطة احلجِّية.
وبطبيعة احلال هناك تناغمٌ بني هذين املصطلحني يف بعض املوارد؛ ألن احلجِّية
غالب ًا ما يتمّ تطبيقها بالقوّة.
إن مفهوم احلجِّية مفهومٌ يتناسب مع الكتاب املقدَّس؛ ألن الذين يؤمنون
بالكتاب املقدَّس ـ بوصفه كالم اهلل ـ يقولون حبجِّيته يف الغالب.

2ـ احلجِّية املعياريّة والتحفيزيّة ــــــ
إن احلجِّية املعيارية( )9حجِّيةٌ تعمل على عرض املعايري اليت ميكن بواسطتها
تقييم بعض األمور أو احلكم بشأنها .ال شَكَّ يف أن للكتاب املقدَّس حجِّي ًة بالنسبة إىل
الفِرَق املسيحيّة وآحاد األفراد املسيحيّني من الناحية املعيارية؛ ألنه قد وضع معايري
ميكن على أساسها احلكم بشأن صحّة األفكار ،وصوابيّة السلوك الفردي.
وإن احلجِّية التحفيزية( )10حجِّيةٌ ميكن للكتاب املقدَّس على أساسها أن يقنع
سب
أذهان الناس على القبول باملسائل اإلميانية .إن هذا املعنى شبيهٌ بالشيء الذي ُينْ َ
على مستوى الرتاث إىل الكتاب املقدَّس؛ ونعين به املصدر العمليّ هلداية اإلنسان
وسعادته .والسؤال الرئيس هو :ما هو الدليل على إثبات مثل هذه احلجِّية للكتاب
املقدَّس.

3ـ احلجِّية التنفيذيّة وغري التنفيذيّة ــــــ
إن احلجِّية عالق ٌة هلا طرفان؛ ويكون أحد الطرفني متّصفاً باحلجِّية؛ واآلخر
متقبِّالً هلا.
وعلى أساس هذا النوع من العالقة ميكن تقسيم احلجِّية إىل قسمني رئيسني:
أـ يف القسم األوّل حيقّ للطرف األعلى (الذي حيظى باحلجِّية أو يستطيع) أن
يُملي التعاليم واألوامر على الطرف اآلخر ،أو يتَّخذ القرارات بَ َدالً منه .وميكن تسمية
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هذا القسم بـ «احلجِّية التنفيذية»( .)11وميكن مشاهدة املثال على احلجِّية التنفيذية يف
عالقة الضبّاط يف اجليش مع مَ ْن هم دونهم يف الرُّ َتب العسكرية.
ب ـ يف القسم الثاني ال ميتلك الطرف األعلى مثل هذه السلطة والقوّة ،أو ال
ميتلك مثل هذا احلقّ .وميكن تسمية هذا النوع من العالقة بـ «احلجِّية غري
التنفيذية»( .)12وميكن مشاهدة املثال على هذا النوع من احلجِّية يف احلجِّية العلمية
للعامل أو األستاذ بالنسبة إىل تالميذه ،أو حجِّية القدوة أو اجملتهد بالنسبة إىل أتباعه
ومقلِّديه .ومن ذلك أن رأي األستاذ يف علم األحياء ـ على سبيل املثال ـ ينطوي على حجِّية
علميّة بالنسبة إىل تالميذه.
إن حجِّية الكتاب املقدَّس تشبه احلجِّية العلميّة من ناحيتني ،وهما:
أوّ ًال :إن الكتاب املقدَّس ال ميتلك سلطةً تنفيذية ،وال ميكنه إجبار الناس على
القيام بفعلٍ معيَّ ٍن.
ثانياً :إنه يروي لنا أخباراً ،ويزوِّدنا مبسائل ومعلوماتٍ ،مل نكن نعلم بها ،وال
منتلك طريقاً إىل العلم بها.

4ـ احلجِّية يف العمل واحلجِّية املشروعة واحلجِّية احلقوقيّة ــــــ
إمنا تتحقَّق احلجِّية يف العمل()13عندما يتقبَّل شخصٌ أو جمموعةٌ من األشخاص
حجِّية شخصٍ أو مجاعة ،دون أن يكون هلا شأنٌ يف ما إذا كانت هذه احلجِّية على
حق أم ال ،وهل ميكن إثبات هذه احلجِّية أم ال؟
ٍّ
()14
وتتحقَّق احلجِّية املشروعة حيث تكون حجِّية الشخص أو اجلماعة (أ) ثابتةً.
هناك الكثري من الطرق املوصلة إىل إثبات حجِّية شخصٍ ما ،ومن ذلك أن الكثري من
كام تقوم على
أنصار احلكومات املطلقة ـ على سبيل املثال ـ يرَ ْون أن مشروعية احل ّ
األمر اإلهليّ ،يف حني أن احلكومات الدميوقراطية ترى أن مشروعية احلاكم تنشأ
من إرادة الشعب.
()15
وتتحقَّق احلجِّية احلقوقية عندما يكون الشخص أو النظام قائماً على أساس
القوانني.
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ما هي احلجِّية اليت يشتمل عليها الكتاب املقدَّس من هذه األنواع الثالثة من
احلجِّية؟
ال شَكَّ يف أن للكتاب املقدَّس حجِّيةً يف العمل؛ ألن هناك الكثري من الناس يف
العامل قد قبلوا حجِّية هذا الكتاب على أنفسهم.
ومن ناحيةٍ أخرى فإن الكتاب املقدَّس حيتوي على حجِّيةٍ حقوقيّ ٍة بالنسبة إىل
أولئك الذين يعتربون أنفسهم متمسِّكني باملسيحيّة ،وألزموا أنفسهم بلوازمها
احلقوقية والقانونية.
إالّ أن املسألة األصلية تكمن يف إثبات مشروعية حجِّية الكتاب املقدَّس؛ إذ يف
النوعني اآلخرين من احلجِّية ال خيتلف الكتاب املقدَّس عن أيّ كتابٍ يف القانون أو
النظام الداخلي لنادي املسيحيني .فإنه من خالل إثبات احلجِّية املشروعة ميكن
االدّعاء بأن مجيع الناس خماطَبون بالكتاب املقدَّس .ولكي نثبت مشروعية حجِّية
الكتاب املقدَّس جيب أوّ ًال :اإلجابة عن هذا السؤال القائل :هل هذا الكتاب كتابٌ
إنسانيٌّ أم له منش ٌأ إهليّ ومساويّ بنحوٍ من األحناء؟

5ـ احلجِّية الداخليّة واخلارجيّة ــــــ
إن احلجِّية اخلارجية هي احلجِّية اليت يُستفاد إلثباتها من العناصر والشواهد
ص بإثبات حجِّية كتابٍ من خالل اجرتاح املعجزة ،أو من
اخلارجية؛ كأنْ يقوم شخ ٌ
قبيل :حجِّية مدير مؤسّسة ،أو القضاة الذين ال تكون حجِّية أحكامهم مستندةً إىل
خصوصياتهم الشخصية ،بل إىل القوانني القضائية واإلدارية اليت منحَ ْتهم هذه احلجِّية.
وأما يف املقابل فإن احلجِّية الداخلية لشخصٍ أو لكتابٍ ناشئةٌ من خصائص
ذلك الشخص أو ذلك الكتاب ،وهي خصائص من قبيل :القيادة ،واالتّصاف
بالكاريزما واجلاذبية الشخصية ،وصوابيّة وصحّة مجيع املسائل واملطالب ،وما إىل
ذلك.
قيود احلجِّية ــــــ
ُر َبما كانت آراء األستاذ يف جمال الكيمياء حجّ ًة يف املسائل املرتبطة بعلم
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الكيمياء؛ ولكنْ ال شَكَّ يف أنه لن تكون لكالمه حجِّيةٌ بالنسبة إىل سائر اجملاالت
والعلوم األخرى .ورُ َبما كانت أوامر الضابط العسكري حجّ ًة على جنوده؛ بَيْدَ أن
أوامره ال تنطوي على حجِّي ٍة ،وال تكون مُلزمةً ،بالنسبة إىل سائر الناس.
إن حجِّية الكتاب املقدَّس حمدودةٌ أيضاً .ومن بني األدلّة البسيطة والواضحة
على ذلك أن هناك الكثري من اجملاالت يف العلوم واحلياة اليت مل يتعرَّض الكتاب
املقدَّس هلا أبداً .ال شَكَّ يف أنه ليس للكتاب املقدَّس حجِّيةٌ يف علم الكيمياء ،وال يف
األساليب الصناعية واإلنتاجية .ثمّ إن الذين يتحدَّثون عن «احلجِّية املطلقة» للكتاب
املقدَّس يقصدون بذلك حجِّيته على مجيع الناس يف كافّة اجملاالت.

معنى اإلهلام ــــــ
يكمن اإلهلام يف الناحيتني« :العينية»؛ و«الذهنية» .إن اإلهلام العيينّ للكتاب
املقدَّس يعين أن اهلل كان له َدوْ ٌر يف تأليف نصوص الكتاب املقدَّس .وأما اإلهلام
الذهين فيُشري إىل أن هذه النصوص تنطوي على ما من شأنه أن يرتك تأثرياً على
اإلنسان.
إن هذا النوع من اإلهلام يثبت أن صفة «اإلهلاميّة» ال ختتصّ بالنصوص فقط.
إن اإلهلام الذهينّ ميكنه أن يساعدنا يف إيضاح هذا السؤال القائل :ملاذا يذهب
بعض األشخاص إىل اعتبار الكتب املقدَّسة بوصفها نصوصاً إهلاميّة ،يف حني أن
اآلخرين ال يرَ ْون هلا أكثر من السَّ َندية التارخيية فقط؟
كما ميكن تفسري اإلهلام وتوصيفه من نواحٍ أخرى أيضاً.
ولو اعتبَ ْرنا األثر الذي حيدث إهلاماً يف مَ ْن يتقبَّل اإلهلام حموراً للبحث ميكن
لنا توصيف اإلهلام ضمن طائفتني ،وهما :اإلهلام الفعّال (الباعث)؛ واإلهلام املنفعل
(املبعوث).

الفصل الثاني :النظريّات اللفظيّة يف مسألة اإلهلام ــــــ
ضب ،ومل يقدِّم له تعريفاً
لقد حتدَّث الكتاب املقدَّس عن اإلهلام بشكلٍ مقتَ َ
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منظّماً ،ومل يُ ْب ِد توضيحاً حول هذا اإلهلام.
س َع
وقد استمرّ هذا االهتمام املقتضب بكيفيّة اإلهلام إىل فرتةٍ طويلة .فلم تَ ْ
الكنيسة ،وال اآلباء األوائل للكنيسة ،أبداً إىل بلورة عقيدةٍ قطعيّة حول اإلهلام.
ض كتب العقائد يف مفهوم وآليّة اإلهلام.
وكذلك مل ختُ ْ
وقد كان لقلّة هذا االهتمام سببان ،وهما:
أوّ ًال :إن حجِّية الكتاب املقدَّس كانت تندرج ضمن حجِّية الكنيسة؛ مبعنى أن
حجِّية هذا الكتاب تُ َعدّ جزءاً من الرتاث الذي تركه النيبّ عيسى بن مريم لتالمذته،
ومحله التالميذ إىل األجيال الالحقة.
وثانياً :إن آباء الكنيسة قد اعتربوا أهمِّية وحمورية الكتاب املقدَّس أمراً ثابتاً
وبديهيّاً ومفروغاً عنه ،ولذلك مل يرَ ْوا ضرورة اخلوض يف أحباثٍ جادّة إلثبات هذه
املسألة.
وقد استمرّ الوضع على هذا املنوال إىل ما قبل حلول عصر التنوير؛ إالّ أن الرؤية
ت أزمةً عظيمة أمام هذا االعتقاد.
ت منذ بداية عصر النهضة شكّلَ ْ
النقدية اليت سادَ ْ
ويف مواجهة هذه املشكلة ختلّى بعض احملقِّقني عن أصل االدّعاء القائل بإهلاميّة
الكتاب املقدَّس؛ ويف املقابل ذهب الكثريون بدَوْرهم إىل الدفاع عن هذا االدّعاء.
وتنقسم النظريات املوجودة يف جمال إهلامية الكتاب املقدَّس إىل قسمني،
وهما« :النظريات احملافظة»؛ و«النظريات الليربالية».
وقد احتفظ االجتاه احملافظ ـ يف الكثري من األحناء ـ بذات الرؤية اليت كانت
سائدةً قبل عصر التنوير .إن أشدّ وأكثر حُماة هذا االجتاه أصوليّ ًة ينكرون اعتبار
وصحّة الكثري من املسائل العلمية اجلديدة ،ويرفضون نتائج التحقيقات اجلديدة
للكتاب املقدَّس .وحتى الصُّوَر األكثر وسطيّة واعتداالً يف هذه النظرية ،واليت تبدي
اهتماماً أكرب بالعلوم اجلديدة وحتقيقات الكتاب املقدَّس ،تبقي على اعتقادها بأن
اهلل يتدخَّل مباشرةً يف العامل ،وتسعى إىل إقامة الوئام بني العلوم اجلديدة وهذه
العقيدة.
أما االجتاه الثاني ،الذي ُيطَْلق عليه يف العادة عنوان «االجتاه الليربالي» ،فهو
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يؤمن بالرؤية العلمية ونتائج نقد الكتاب املقدَّس بصدرٍ منفتح ،ويسعى إىل جعل
نظرية اإلهلام منسجمةً ومتناغمةً مع هذه املسائل.
ي :االجتاه احملافظ؛ واالجتاه الليربالي ،ليسا دقيقني؛ ولذلك
َبيْدَ أن مصطلحَ ْ
ي :االجتاه
فإننا نؤثر يف تقسيم النظريات املوجودةَ ،ب َدالً من ذلك ،استعمال مصطلحَ ْ
اللفظي()16؛ واالجتاه غري اللفظي(.)17
يشري مصطلح «االجتاه اللفظي» إىل النظريات اليت تضع إهلام الكتاب املقدَّس
يف ألفاظ ونصوص هذا الكتاب .إن خصيصة هذه النظريات تكمن يف تأكيدها
الكبري على القول بأن «األلفاظ» هي واسطةُ االرتباط بني اهلل واإلنسان .وهذا ال يعين
أن مضمون وخطاب هذه املفردات ليس هامّاً ،بل هو تأكيدٌ على استحالة فصل هذا
اخلطاب واملضمون عن طريقة بيان وألفاظ الكتاب املقدَّس.
ويشري مصطلح «اإلهلام غري اللفظي» ـ الذي ميكن تسميته باإلهلام املضموني ـ
إىل تلك اجملموعة من النظريات اليت تعترب ال ُبعْد اإلهلامي للكتاب املقدَّس شيئاً مغايراً
ملفرداته وألفاظه .إن هذه النظريات تذهب يف الغالب إىل اعتبار احملتوى املعنوي
واألخالقي أو االجتماعي للكتاب املقدَّس إهلاميّاً ،وهي ترى يف الواقع أن نصّ
الكتاب املقدَّس جمرَّد ظرفٍ وقالب لذلك احملتوى.
[وقد اعتنى الفصل الثاني من الكتاب بعرض النظريّات اللفظية يف مسألة
اإلهلام ،وهي]:

1ـ نظريّة اإلهلام األداتي ــــــ
كان الناس يف اليونان وروما القدمية ينسبون إنشاء املقطوعات أو اآلثار األدبية
إىل آهلة الشعر واملوسيقى( ،)18أو خليفة إحدى اآلهلات .وكانوا يعتربون الشخص الذي
ينزل عليه اإلهلام أكثر بقليلٍ من جمرّد الوسيلة أو األداة املنفعلة يف يد اهلل أو آهلة
الشعر .وكانوا يعتقدون بأن اهلل جيتذب الشخص املتلقّي وحييط به على حنوٍ كامل،
ويرتك شخص ّيته معلَّقةً .ويف مثل هذه احلالة يتحوّل الشخص إىل مكبِّر صوتٍ منفعلٍ
يف يد اآلهلة.
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هناك الكثري من العبارات يف الكتاب املقدَّس يبدو منها ما يُشبه هذا الفهم
جبني من عباده()19؛
عن اإلهلام؛ من قبيل :العبارات اليت تقول :إن اهلل يتحدَّث بلسان املنتَ َ
أو العبارات اليت تقول :إن اهلل يضع كالمه يف فم النيبّ()20؛ أو املوارد اليت تتحدَّث عن
احلاالت الشديدة واخلاصّة لألشخاص الذين نزل عليهم روح القُ ُدس(.)21
ويبدو أنه كان هلذه النظرية تأثريٌ بالغ على آباء الكنيسة.
وميكن العثور على جذور وآثار هذا املفهوم يف مثال العازف ،وهو املثال الذي
أشار إليه الكثري من آباء الكنيسة .لقد متّ تشبيه اإلهلام اإلهلي يف هذا املثال بالعازف
الذي يعزف على اآللة املوسيقية .يقول أوغسطني(« :)22إن املسيح قد استخدم مؤلِّفي
الكتاب املقدَّس وكأنَّهم أنامله» .وقد شبَّه غريغوري الكبري( )23مؤلِّفي الكتاب
املقدّس بأنهم أقال ٌم يف يد اهلل.
وبعد ذلك؛ وبسبب حدوث أزمة الـ «مونتانية»( ،)24متّ تعديل هذه النظرية إىل حد
ٍّ
ما .ولكي يُظهر إبيفانيوس( )25اختالف إهلام الكتاب املقدَّس عن اإلهلام الذي يدَّعيه
املونتانيون قال« :إن مؤلِّفي الكتّاب املقدَّس مل يكونوا يفقدون وَ ْع َيهم يف حلظة
اإلهلام ،وكانوا يفهمون النداء اإلهلي عندما ينزل عليهم» .وقال أورجيانوس( )26يف بيان
التمايز بني إهلام الكتاب املقدَّس وإهلام املشركني« :إن روح القُ ُدس ـ خالفاً للكتّاب
املشركني ـ مل يكن خيمد جذوة أذهان مؤلِّفي الكتاب املقدَّس ،بل كان يرفع من
قدرتهم؛ لكي يفهموا اخلطاب اإلهليّ بوضوحٍ أكرب».
ميكن اعتبار النظرية املدرسية بشأن اإلهلام منوذجاً أدقّ من الناحية العلمية
هلذه النظرية .إن النظرية املدرسية كانت مزجياً من النموذج املعروض من قِ َبل آباء
الكنيسة وفلسفة أرسطو ،وكان يسعى إىل إعطاء َدوْرٍ للشخص املُ ْلهَم أيضاً،
وخيرجه عن كونه جمرّد أداةٍ.

2ـ النظريّة اإلمالئيّة لإلهلام ــــــ
تذهب هذه النظرية إىل االعتقاد بأن اهلل قد أملى رسالته وخطابه على مؤلِّفي
الكتاب املقدَّس ،كما يفعل املدير عندما ميلي على سكرتريه كالماً؛ لكي
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يكتبه.
وهناك يف الكتاب املقدَّس الكثري من العبارات اليت تؤيِّد هذه النظرية(.)27
وكان هناك يف الكنيسة األوىل من املفكِّرين مَ ْن دافع عن النظرية اإلمالئية؛
فقد كان القديس جريوم( ،)28ويوحنا فم الذهب( ،)29والقديس أوغسطني ،يتحدَّثون
أحياناً عن اإلهلام بوصفه إمالءً للكالم.
ت َت ِر ُد على هذه النظرية؛ إذ لو كان اهلل قد أملى
ولكنْ هناك إشكاال ٌ
كلماته وخطابه على املؤلِّفني للكتاب املقدَّس كلمةً كلمةً فمن املنطقيّ جدّاً أن
نتوقَّع أن يتَّحد أسلوب وطريقة تأليفات الكتاب املقدَّس؛ يف حني أننا جند الكتاب
املقدَّس حيتوي على أساليب متنوِّعة يف طريقة الكتابة وأمناط األدب .وميكن لنا أن
()30
نتساءل :هل اختلف أسلوب روح القُ ُدس من عصر رسائل القدِّيس بولس الرسول
وصوالً إىل عصر تأليف األناجيل؟
ولكنْ هناك مَ ْن يقول :إن اإلمالء يعين أن اهلل قد أهلم املوضوع األصليّ ،ورُ َبما
بعض العبارات واأللفاظ إىل الكتّاب واملؤلِّفني ،ثمّ ترك هلم حرِّية التعبري عنها
بطريقتهم اخلاصّة.

3ـ نظريّة اإلهلام اللفظيّ ــــــ
يذهب أنصار هذه النظرية إىل االعتقاد بأن الكتاب املقدَّس كتابٌ إهلامي
ف بإهلام أصل الرسالة واخلطاب إىل
حتّى يف ألفاظه وكلماته؛ مبعنى أن اهلل مل يكتَ ِ
سب ،وإمنا أهلمهم حتّى األلفاظ واختيار الكلمات أيضاً .ميكن العثور
املؤلِّفني فحَ ْ
()32
()31
على هذه النظرية يف كتابات القدِّيس إيرينيئوس  ،وإكليمندس اإلسكندري ،
وحتّى يف الديانة الربوتستانتية الصادقة أيضاً.
إن اختالف هذه النظرية عن النظرية اإلمالئية يكمن يف أن اهلل ـ طبقاً للنظرية
سل مباشرةً ،وأما يف هذه النظرية فإن اهلل
اإلمالئية ـ قد أهلم األلفاظ إىل األنبياء والرُّ ُ
سل ـ على هدايتهم حنو اختيار
يعمل ـ من خالل إدارة أوضاع وأحوال األنبياء والرُّ ُ
الكلمات واأللفاظ اليت كان يريدها.
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وتَ ِر ُد على هذه النظرية بعض اإلشكاالت أيض ًا ،من قبيل :اإلشكال القائل :إن
الكثري من نصوص الكتاب املقدَّس كان يتمّ تناقلها مشافهةً إىل األجيال الالحقة،
ت زمنيّ ًة طويلةٌ حتّى متّ تدوينها يف كتابٍ ،ويف األثناء كان يتمّ
ومرّ على ذلك فرتا ٌ
إصالحها وتنقيحها .وبذلك فإن هذه النظرية تعترب النسخة األخري املنقَّحة هي األكثر
إهلاميّ ًة من ذلك الشيء الذي جَ َرى على لسان الشخص املُ ْلهَم.

4ـ نظريّة اإلهلام التامّ ــــــ
إن وجود بعض األخطاء والتناقضات دفع ببعضٍ إىل القول بإهلاميّة الكتاب
املقدَّس يف بعض عباراته اخلاصّة .ويُشار إىل هذه الرؤية غالباً بنظريّة «تبويب الكتاب
املقدَّس»(.)33
وليس من الضروري ـ طبقاً هلذه النظرية ـ اعتبار العبارات غري اهلامّة من الناحية
االعتقادية أو الروحية إهلاميّ ًة ،أو ميكن اعتبارها «أق ّل إهلاميّة».
وقد ذهب كلٌّ من :الكاثوليك؛ والربوتستانت ،إىل خمالفة هذه النظرية .وقالوا
بأننا لو قلنا بإهلاميّة شيءٍ فهذا يعين أننا نعترب إهلاميّته برُ َّمته؛ إذ لوال ذلك ال ميكن
حتديد الثغور بني املسائل اإلهلاميّة واملسائل غري اإلهلاميّة .إن هذا الفهم لإلهلام الذي
يؤكِّد على أن الكتاب املقدَّس مُلْهَ ٌم بأمجعه ُيعْ َرف باسم نظرية «اإلهلام التامّ»(.)34
وهناك شواهدُ واضح ٌة على أن آباء الكنيسة كانوا يؤيِّدون نظرية اإلهلام التامّ.
وكان القديس إيرينيئوس وأورجيانوس يعتربان حتّى النقاط النحوية واألسلوب املعريف
للكتاب املقدَّس إهلاميّاً أيضاً .وإن املدافعني اجلُدُد عن هذه النظرية يستندون إىل ذات
الكتاب املقدَّس ،ويقولون :إن الكتاب املقدَّس حيتوي على عباراتٍ تؤيِّد هذه
النظرية(.)35
وقد عمد املؤلِّف بعد ذلك إىل حبث طريقة االستدالل بهذه الفقرات،
واإلشكاالت الواردة على هذا االستدالل.
وتنحو مجيع هذه النظريّات ،اليت تذهب إىل القول بإهلاميّة كلمات الكتاب
املقدَّس ،ـ تقريباً ـ إىل التأكيد على عصمة الكتاب املقدَّس( ،)36وعدم إمكان اخلطأ
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فيه .وهذه هي النظرية اليت يدافع عنها كلٌّ من :الكاثوليك؛ والربوتستانت.
ومن هنا فإن املؤلِّف يعمد يف هذا القسم من الكتاب إىل حبث ومناقشة أدلّة
املدافعني عن عصمة وعدم خطأ الكتاب ،ونقد تلك األدلّة بالتفصيل.
وأما املدافعون عن نظرية عصمة الكتاب املقدَّس فإنهم غري جاهلني بوجود
التضادّ والتناقض واألخطاء يف نصّ الكتاب املقدَّس ،ولذلك فإنهم يسعَ ْون إىل البحث
عن حلولٍ هلذه املشكلة.
وقد أشار املؤ ِّلف يف تتمّة هذا الفصل إىل هذه احملاوالت أيضاً.

الفصل الثالث :النظريّات غري اللفظيّة يف باب اإلهلام ــــــ
إن الكثري من الذين قبلوا بوجود إشكالٍ يف الكتاب املقدَّس كانوا يرَ ْون أن
حت؛
بعض مسائله من العُ ْمق والروحانية حبيث ال ميكن اعتبارها نتاج تفكريٍ بشريّ َب ْ
ومن هنا فقد سعَ ْوا إىل البحث عن طريقةٍ تؤدّي إىل حلّ التضادّ القائم بني نتاج النقد
التارخيي للكتاب املقدَّس وبني املنزلة واملكانة العالية والسامية هلذا الكتاب.
وكانت طريقة احللّ اليت توصَّلوا إليها أن إهلام الكتاب املقدَّس مل يكُ ْن يف ألفاظه
وكلماته ،وإمنا جيب البحث عنه يف أماكن أخرى؛ من قبيل :املفاهيم األخالقية،
واالرتباط القائم بني اهلل واإلنسان.
ت هذه اجلهود إىل تبلور نظريّات اإلهلام غري اللفظي.
وقد أدَّ ْ
إن النظريات اليت تدَّعي بيان اإلهلام غري اللفظيّ للكتاب املقدَّس أكثر تنوُّعاً
من النظريات اللفظية يف هذا الشأن .وجيب إرجاع سبب ذلك إىل اختالف الالهوتيني
يف ماهية املوارد اليت جيب اعتبارها من املواطن اإلهلاميّة يف الكتاب املقدَّس .وعلى
الرغم من هذا التنوُّع واالختالف بني هذه النظريات ،إالّ أنها تشرتك يف أمرٍ واحد،
وهو أن ألفاظ الكتاب املقدَّس ليست إهلاميّ ًة ،وإمنا اإلهلاميّ هو تلك الطبقة الكامنة
خلف هذه األلفاظ ،وإن سبب املشاكل املوجودة يف الكتاب املقدَّس يعود إىل أن هذه
ص من قِ َبل اإلنسان ،الذي جيوز عليه اخلطأ.
مت صبُّها يف إطار الن ّ
املفاهيم اإلهلية قد ّ
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1ـ إهلاميّة املفاهيم األخالقيّة واملعنويّة للكتاب املقدَّس ــــــ
تذهب هذه النظرية إىل اعتبار املفاهيم والتعاليم األخالقية واملعنوية يف الكتاب
املقدَّس ناشئةً من اإلهلام اإلهليّ؛ وأما سائر املسائل التارخيية واجلغرافية والعلمية وما
إىل ذلك فهي ناشئ ٌة من الثقافة واالعتقاد السائد يف ذلك العصر .إن هذه املسائل
العلمية والتارخيية ،وإنْ كان هلا حضو ٌر يف الكتاب املقدَّس ،إالّ أنها ال تُ َعدّ من اإلهلام
حي اإلهلي.
والوَ ْ
كما أن التناقضات والعقائد املنسوخة ب َدوْرها تندرج ضمن هذا القسم من
نصوص الكتاب املقدَّس.
إن هذه األخطاء ال تضرّ باخلطاب األخالقي والروحي للكتاب املقدَّس ،ويبقى
إهلام الكتاب املقدَّس على حاله من االعتبار واملقبولية؛ ألن املسائل األخالقية والروحية
حدها هي اإلهلامية .ومن ذلك أن قصّة خلق العامل ،على الرغم من عدم متاهيها مع
َو ْ
املعطيات العلمية احلديثة ،تعلِّمنا أن اهلل حمبٌّ للخري ،وأن لإلنسان ارتباطاً خاصاً مع
اهلل ،وأن معصية اإلنسان تكمن يف مترُّده ،وليس يف ماهيته ،وأن اهلل مل يرتك
اإلنسان لنفسه ،بل منحه األمل ،وأعطاه وَ ْعدًا بالصفح والغفران.
ويف تتمّة هذه املسألة انتقل املؤلِّف إىل حلّ إشكاالت الكتاب املقدَّس على
أساس هذه النظرية.

2ـ إهلاميّة تصوير الكتاب املقدَّس ــــــ
قدَّم أوستني فرير ( ،)37()Austin Farrerيف عام  1948للميالد ،نظريّ ًة يف جمال
اإلهلام يف الكتاب املقدَّس ،تقوم على أن إهلام الكتاب املقدَّس جيب البحث عنه يف
الصُّوَر املوجودة فيه.
إن السيد املسيح هو حمور تصوير الكتاب املقدَّس؛ إذ إن السيد املسيح قد
ذكر الكثري من هذه الصُّوَر يف تعاليمه ،من قبيل« :ملكوت اهلل» ،و«ابن اهلل»،
صر .ومن ذلك ـ مثالً ـ أن السيد املسيح قد
و«بين إسرائيل» ،على سبيل املثال دون احلَ ْ
رسم يف العشاء األخري صورةً مطلقة ومعقّدةً لعقيدة «الفداء واملشاركة والتكفري
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سل ومؤلِّفي العهد اجلديد تكمن يف شرح وتفسري الصُّوَر ـ
والعهد» .كانت مهمّة الرُّ ُ
اليت ظهرت على السيد املسيح أو بواسطته ـ حتت هداية وإرشاد روح القُ ُدس .وإن مهمّة
القارئ بدَوْره تكمن يف االستغراق يف هذه الصُّوَر ،والسماح هلا بالعمل على
حتريكهم ،والدَّ ْفع بهم حنو املسري إىل اهلل.

3ـ النموذج التعليميّ ــــــ
لقد متّ تقديم هذا النموذج من قِ َبل ويليام أبراهام ( .)William Abrahamوهو
على الرغم من كونه واحداً من اإلجنيليني ،إالّ أنه يذهب إىل االعتقاد بأن فهم
اإلجنيليني لإلهلام ينطوي على خطأين قاتلني ،وهما :أوّ ًال :إنهم يغفلون عن وجوب البدء
بالوسائط اإلنسانية ،ومن خالل جتاهلهم هلذه الوسائط ينطلقون يف حبثهم من اهلل،
ويستمرّون به ،وينتهون معه .وثانياً :إنهمَ ،ب َد ًال من الرتكيز على اإلهلام ،يركِّزون على
احلوار والتكلُّم.
يقول ويليام أبراهام :لكي نصل إىل نظريّ ٍة عصريّ ٍة ومتناغمةٍ ومعتربةٍ يف باب
اإلهلام جيب أن منيِّز بني اإلهلام اإلهليّ وبني الكالم اإلهليّ .ويف احلقيقة فإن إهلام اهلل
شبيهٌ مبا يقوم به املعلِّم عندما يُلْهِم تالميذه شيئاً (إن إهلام املعلِّم ال ينحصر يف تكلُّمه
مع الطالب ،بل قد يكمن إهلامه للتالميذ يف تصرُّفاته وأفعاله ،وحتى يف حركاته
كناته).
وسَ َ
ويف ما يتعلَّق بإهلام املعلِّم لتالميذه تتضح عدّة نقاط ،وهي:
أوّ ًال :علينا أن نتحدَّث عن درجاتٍ خمتلفة من اإلهلام؛ ألن روحيات ورغبات
الطالب خمتلفة ،كما أن عمق العالقة بينهم وبني املعلِّم ليست على مستوىً واحد.
وثانياً :عندما يُلْ ِهم املعلِّم مسألة إىل طالبه ال تزول شخصيّاتهم املستقلّة ،بل على
العكس من ذلك؛ إذ يقوى ويتعزَّز فهمهم وإدراكهم.
وثالثاً ،وهذا هو األهم :إن هذا النوع من اإلهلام لن خيلو من اخلطأ ،وإن املعلِّم
لن يتفاجأ عندما يرى تالميذه قد تعرَّضوا للخطأ يف فَ ْهم أو انتقال املسائل املُلْهَمة .يفهم
من هذه املسألة أن اإلهلام ليس قسيماً لسائر أنشطة املعلِّم (من قبيل :التدريس
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واإلشراف وما إىل ذلك)؛ بل ميكن للمعلِّم أن يُلْ ِهم الطالب مسألةً ضمن هذه
األنشطة ،أو حتّى من خالهلا أيضاً.
وميكن تطبيق هذه النقاط بشأن اإلهلام اإلهليّ أيضاً .إن اإلهلام اإلهليّ ب َدوْره
ليس نشاطاً خاصّاً وخمتلفاً عن سائر األنشطة اإلهليّة؛ إذ ميكن هلل أن يُلْ ِهم الناس
ضمن ومع أو من طريق سائر أفعاله ونشاطاته.
وبطبيعة احلال هناك اختالفاتٌ بني إهلام املعلِّم واإلهلام اإلهليّ ،وهي اختالفاتٌ
يشري إليها املؤلِّف يف أثناء ذلك.
َت ِر ُد على هذه النظرية بدَوْرها بعض اإلشكاالت ،ومن بينها :إن هذه النظرية
ت بربيقها ،وجعلَ ْتها فاقدةً لألهمِّية؛ أو أن اهلل
ت من دائرة اإلهلام ،حبيث ذهبَ ْ
قد وسَّ َع ْ
رغم إهلامه ـ طبقاً هلذه النظرية ـ من طريق أعماله ويف ضمنها ،إالّ أن املشكلة تبقى
قائمةً على حاهلا؛ ألن مفهوم األعمال اإلهلية ال يقلّ غموضاً وخفاءً عن غموض ذات
اإلهلام اإلهلي.

4ـ اإلهلام االجتماعيّ ــــــ
ت أن تدوين هذه
إن التحقيقات اجلديدة يف جمال الكتاب املقدَّس قد أثبتَ ْ
الكتب قبل أن يكون مثرة كاتبٍ واحد أو عددٍ من الكتّاب ،إمنا هو مثرة اجملتمع
ت فيه هذه الكتب .وبعبارةٍ أخرى :إن هذه الكتب ليس جمرّد مظهرٍ
الذي جتذَّ َر ْ
لكالم وألفاظ شخصيّ ٍة دينية هامّة فقط ،بل هي تعكس حتى إجابات وردود أفعال
اجملتمع على هذه الكلمات أيضاً.
إن هذه املسألة إمنا تتعقَّد بشكلٍ أكرب عندما ندرك هذه احلقيقة أيضاً ،وهي
أنه حتى لو كانت هذه النصوص مكتوبةً من قِ َبل أشخاصٍ حمدَّدين يبقى هناك
احتمال أنهم إمنا اقتصروا على كتابة خصوص املعتقدات اليت كانت سائدةً يف ذلك
العصر وذلك اجملتمع (مبعنى أنهم مل يكتبوا شيئاً جديداً ومبتَ َدعاً باإلضافة إىل
الرتاث الديين املوجود) .وبعبارةٍ أخرى :من الصعب جدّاً متييز كالم األنبياء وعيسى أو
الرُّسُل من ردّة فعل الناس جتاه ذلك الكالم ،وكذلك ردّة فعل الذين سجَّلوا ذلك
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الكالم.
ف
وبالنظر إىل هذه املسألة يذهب بعض احملقِّقني إىل عدم نسبة اإلهلام إىل مؤلِّ ٍ
واحدٍ أو عددٍ من املؤلِّفني املُ ْلهَمني؛ وإمنا يذهبون إىل االعتقاد بوجوب البحث عن هذا
اإلهلام يف التقاليد ويف جمتمع املؤمنني .جيب التخلّي عن النموذج النبويّ الذي يعمد يف
ص إىل تأليف كتابه ،والذهاب إىل منوذجٍ آخر يقوم على ثالثة مفاهيم
ضوئه شخ ٌ
وهي« :الرتاث»؛ و«املوقعية»؛ و«الباحث».
إن الرتاث عبار ٌة عن األحداث املاضية اليت تعمل فيها اخلصائص واملشخّصات
على بلورة اجملتمع ،وتساعد اجملتمع كي يعمل على بلورة حياته .إن الذي جيعل هذا
الرتاث إهلاميّاً ليس هو دقّته وخلوّه من اخلطأ يف نقل األحداث التارخيية ،وإمنا هو أن
هذا الرتاث ميثِّل دليالً وشاهداً على حضور اهلل املتواصل واملُسْ َتدام إىل جانب اجملتمع.
اجلزء الثاني هو املوقعيّة .إن اجملتمع يلجأ إىل الرتاث والتقاليد يف مواجهة
املوقعية اجلديدة؛ كي تعمل بواسطتها على فَ ْهم املوقعية اجلديدة ،وتعمل على إدارتها.
إن هذه املوقع ّيات اجلديدة ـ من وجهة نظر املؤمنني ـ ،وكذلك التفسريات اجلديدة
اليت يتمّ تقدميها من قِ َبل هذه املوقعيّات عن الرتاث ،تثبت اهتمام اهلل بها .جيب البحث
عن إهلام الكتاب املقدَّس يف هذه العالقة احليوية بني املوقعية والرتاث.
العنصر الثالث يف هذه النظرية هو الباحث .إن الباحث هو الذي يعمل على
تنظيم وتدوين الرتاث ضمن موقعيّ ٍة خاصّة .إنه رابطٌ بني الرتاث واملوقعية .ومن هنا
جيب اعتبار الباحثني هم املُ ْب ِدعون لنصوص الكتاب املقدَّس.
لقد أشكل على هذه النظرية بعدّة إشكاالتٍ ،من قبيل :ما معنى الكالم ـ
واحلال هذه ـ عن هداية روح القُ ُدس يف تدوين الكتب املقدَّسة؟ أو ما هو َدوْر اهلل يف
هذا املعنى من اإلهلام (وهو اإلشكال الذي يَ ِر ُد على مجيع نظريّات اإلهلام غري
اللفظي)؟

النتيجة ــــــ
إن أكرب نقطة قوّةٍ يف نظريات اإلهلام غري اللفظي تكمن يف ظرفيّتها وقابليّتها
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للتماهي مع طبيعة وماهيّة الكتاب املقدَّس واألبعاد الذهنيّة لإلهلام.
َبيْدَ أن اإلشكال العامّ الذي يواجه مجيع هذه النظريات يكمن يف أنها ال تقدِّم
معياراً واضحاً وحمدّداً؛ ليتمّ التمكّن بواسطته من إيضاح ما هو اإلهلاميّ من النصوص
املقدَّسة ،وما هو اإلنسانيّ منها.
إن من بني حلول هذه املشكلة أن نستعني باملعطيات العلمية ،فما يثبت خطأه
من العبارات يف ضوء العلوم اجلديدة ال نعتربه إهليّاً.
َبيْدَ أن هذا احللّ يواجه إشكالني:
1ـ إن العلوم اإلنسانية يف معرض النقض واإلبطال والتغيري.
2ـ يف هذه احلال نكون قد أعطَ ْينا العلوم اإلنسانية مكانةً أمسى وأرفع من
الكتاب املقدَّس؛ ونكون قد جعلنا العلوم اإلنسانية حَكَماً ومقيِّماً لصحّة مسائل
الكتاب املقدَّس ،وهو ما ال ميكن للكثري من املسيحيّني أن يقبل به.

نظراتٌ يف إنكار إهلاميّة الكتاب املقدَّس ــــــ
بسبب اإلشكاالت الواردة على االعتقاد بإهلامية الكتاب املقدَّس ،ذهب بعض
احملقِّقني إىل الشكّ يف أن يكون هذا االعتقاد مفيداً لإلميان .وهناك مَ ْن ذهب إىل
أبعد من ذلك؛ حيث أنكر إهلاميّة الكتاب املقدَّس من األساس.
وقد ذكر هؤالء املفكِّرون أدلّ ًة على إثبات عدم إهلاميّة الكتاب املقدَّس ،من
قبيلُ « :بعْد التقارير الواردة يف الكتاب املقدَّس حول السيد املسيح عن احلقائق
التارخيية بشأنه» ،أو «احلضور الصارخ للعناصر اإلنسانية يف نصوص الكتاب
املقدَّس» ،وما إىل ذلك.
وقد سعَ ْوا إىل بيان وإيضاح أهمِّية الكتاب املقدَّس و َدوْره يف اإلميان املسيحيّ
ضمن مفاهيم أخرى .ومن بني تلك املفاهيم مفهوم «الفردانيّة»؛ مبعنى أن الكتاب
املقدَّس حيظى مبكانةٍ فذّةٍ يف اإلميان املسيحي .إن هذه الفردانية وعدم املضارعة يعود
سببها إىل أن «الكتاب املقدَّس هو أكرب وأهمّ شاهدٍ على جذور وأهمِّية اإلميان
املسيحي ،وهو الشاهد األصليّ الوحيد الذي ال ميكن التنصُّل عنه».
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كر لإلهلام ،ومن ذلك أنه ـ على
ثم تعرَّض الكاتب بعد ذلك إىل نقد االجتاه املُ ْن ِ
سبيل املثال ـ يطرح هذا السؤال حول «فردانية» الكتاب املقدَّس ،ويقول :ما سبب
فردانيّة هذا الكتاب؟ لو قيل يف اجلواب« :ألنه شاه ٌد على أحداث تكوُّن أصل اإلميان
املسيحي» َي ِر ُد عندها هذا السؤال القائل :ملاذا جيب أن نعترب هذه األحداث هي اليت
حتدِّد إمياننا؟ وال سيَّما أن ال ُبعْد اإلهلي يف هذه األحداث غري واضحٍ بالنسبة إىل
اجلميع؛ إذ إن الكثري من الذين كانوا شهوداً على تلك األحداث (أي املعاصرون
للسيد املسيح) مل يقتنعوا بأن تلك األحداث تعبِّر عن دينٍ جديد .إن من بني مجيع
ح َدهم الذين استطاعوا رؤية ال ُبعْد اإلهلي
الرجال يف ذلك العصر كان مؤلِّفو األناجيل وَ ْ
من هذه األحداث ،وعملوا على نقلها لنا .والسؤال هنا :ما الذي أدّى بهؤالء الكتّاب
واملؤلِّفني إىل رؤية هذا ال ُبعْد اإلهلي ،وكتابته؟ هل ميكن اإلجابة عن هذا السؤال
جبوابٍ آخر غري القول بأن هؤالء املؤلِّفني قد اندفعوا حنو هذا العمل بواسطة اإلهلام
اإلهليّ؟!
كما ميكن لنا أن نسأل يف نقد هؤالء املنكرين ،ونقول :هل حيول تدخُّل
العامل اإلنسانيّ يف تأليف الكتاب املقدَّس ورمسيّته دون إهلام اهلل وهدايته ،أو دون
ص من اإلهلام يف احلدّ األدنى؟
نوعٍ خا ّ

الفصل الرابع :إهلام الكتاب املقدَّس ــــــ
ضمن بيان النظريات اللفظية وغري اللفظية يف جمال إهلام الكتاب املقدَّس،
ٍّ من هذه النظريات من اإلشكال.
رأَ ْينا عدم خلوّ أي
وعليه ال يبقى أمامنا سوى طريقني:
الطريق األوّل :التخلّي عن دعوى إهلاميّة الكتاب املقدَّس.
َبيْدَ أن هذا ليس باحللّ املناسب؛ ألن الكتاب املقدَّس حيظى من األهمّية البالغة
عند املسيحيني حبيث جيب أن نبحث عن طريقٍ من أجل إثبات حجِّيته.
وهنا تربز طريقة احللّ الثانية :كشف النماذج اجلديدة لبيان اإلهلام.
إن النظريات السابقة ـ سواء النظريات اللفظية أو النظريات غري اللفظية ـ جتعل
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من مؤلِّفي الكتاب املقدَّس نقطة انطالقٍ ألحباثهم ،ويتعرَّضون إىل هذه املسألة ،وهي
ت أذهان هؤالء الذين ألَّفوا الكتاب املقدَّس ،وكتبوا عباراتهم
ك ْ
أنه كيف حترَّ َ
املُ ْل َهمة؟
َبيْدَ أن هذه ليست بالنقطة الصاحلة للشروع يف البحث؛ إذ رُ َبما ال ميكن
اإلجابة عن هذه املسألة جبوابٍ قطعيّ وعيينّ أبداً.
إنه لإلجابة عن هذا السؤال جيب أن ننظر إىل عالقة اهلل بالكتاب املقدَّس
ومؤلِّفيه من زاويةٍ خارجيّة وعينيّة( .)38وهذا األمر مستحيلٌ علينا.
يبدو أننا إذا أرَ ْدنا أن جنيب عن كيفية العالقة بني اهلل والكتاب املقدَّس إجابةً
مناسبة جيب أن نأخذ بنظر االعتبار الشرائط احملدودة والزائلة للبشر أيضاً .وبعبارةٍ
أخرى :علينا أن ننظر إىل هذا املوضع من زاويةٍ ذهنيّة()39؛ إذ ليس مبقدورنا النظر إىل
اهلل والنصوص املقدَّسة من زاويةٍ عينيّة وخارجيّة.
إن اإلشكال الرئيس بالنسبة إىل الكثري من النظريات اليت ذكَ ْرناها ،أو
الذين أنكروا اإلهلام باملرّة ،يكمن يف أنهم يعتربون الكتاب املقدَّس بياناً لذلك
الشيء الذي أراده اهلل لنفسه ،يف حني أن الكتاب املقدَّس جمرّد بيا ٍن لذلك الشيء
الذي أراده لنا.
جيب أن جنعل عالقة قرّاء الكتاب املقدَّس نقطة بدايةٍ لنظريتنا.
فإذا مل يكن لدينا طري ٌق يوصلنا إىل أذهان مؤلِّفي الكتاب املقدَّس ،لكنْ
ت عنه تلك األذهان املُ ْل َهمة ،وهو الكتاب املقدَّس.
ض ْ
ميكن لنا الوصول إىل ما متخَّ َ
ُيضاف إىل ذلك أن معرفة ردّة فعلنا جتاه هذا النصّ ،ويف املقابل التأثري الذي
يرتكه هذا النصّ علينا ،يف متناولنا أيضاً.
إذن يبدو من األفضل أن جنعل من «تأثري نصّ الكتاب املقدَّس على القارئ»
نقطة انطالقٍ لبحثنا.
إن الكاتب من خالل جعله القارئ حموراً ،ومن خالل االستعانة بأفكار وآراء
الفيلسوف الوجودي األملاني كار ياسربس( ،)40عمد إىل تقديم تفسريٍ وجوديّ إلهلام
الكتاب املقدَّس.
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لقد تعرَّض إىل بيان ماهيّة وجوديّة( )41اإلنسان ،وبعد بيان أحباثٍ بشأن اإلنسان
ووجوده ،تساءل قائالً :ما الذي ميكنه أن مينح املفهوم واملعنى لوجود اإلنسان؟ إن
اجلواب عن هذا السؤال هو« :الوجود»( .)42ال ميكن تعريف الوجود بأمرٍ من أمور هذا
العامل .إن الوجود ليس شكالً أو لوناً أو حجماً (وما إىل ذلك من األمور اليت متثِّل
صفات الوجود يف هذا العامل) .ال ميكن تعيني معنى الوجود من خالل ثنائيّة الذهن
واخلارج .إن العنوان األنسب للوجود هو التعالي()43؛ وعلى هذا األساس فإن الوجود شيءٌ
متعالٍ.
ما هو التعالي؟ وكيف ميكن التعرُّف عليه؟ وهل التعالي أمرٌ ذهين أم خارجي؟
يقول ياسربس :ال ميكن اعتبار التعالي أمراً ذهنيّاً بالكامل؛ ألن هذا األمر
سوف ينزل بالتعالي والوجود إىل حدود أبعاد من ذهن اإلنسان .هناك يف التعالي شيءٌ ال
ميكن خفضه إىل مستوى الذهنيّة البشرية؛ َبيْدَ أن الطريق الوحيد للحصول عليه هو
الذهنيّة .وبعبارةٍ أخرى :إن التعالي واقعيّةٌ عينيّة؛ ولكنْ ال ميكن فهمها على شكل
عنيٍ أبداً« .ال ميكن للوجود اإلنساني أن يقيم تواصالً مباشراً مع التعالي اخلفيّ أبداً».
وإن مجيع اجلهود املبذولة من أجل فهم التعالي بواسطة املفاهيم الكلِّية حمكومٌ عليها
بالفشل.
والسؤال هنا :إذا كان الوجود املتعالي فوق متناول أذهاننا إذن كيف ميكن
لنا فهمه؟ واألهمّ من ذلك :كيف ميكن أن نقيم التواصل واالرتباط معه؟
ومن ناحيةٍ أخرى فإن لغتنا تعجز عن احلديث عن التعالي؛ ألن لغتنا ـ بوصفها
ت للتعبري عن الوجودات يف هذا العامل ،وعليه كيف ميكن
أداةً للتكلُّم ـ إمنا تكوَّ َن ْ
توظيف هذه اللغة للحديث عن وجودٍ أمسى وأعلى من مجيع الوجودات يف العامل؟
ويف احلقيقة إننا نواجه هنا مشكلةً معرفية وإبستمولوجية.
وقد عمد كارل ياسربس ـ يف ح ّل هذه املشكلة ـ إىل بيان مسألة الرموز(.)44
إن للرموز مهمتني ،وهما :أوّ ًال :إنها تضع بأيدينا مساراً يقودنا حنو التعالي« :إن
الرموز شبيهةٌ بلغة التعالي»؛ أي إن الرموز وسائل ميكن لإلنسان من خالهلا أن يواجه
التعالي.
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وثانياً :إن الرموز تضيء على وجود اإلنسان ،وبذلك تعمل على تسهيل رحلة
الوجودات اإلنسانية حنو الوجود األصيل.
إن مفهوم «الرموز» يضع بني أيدينا أداةً نافعة لبيان ماهية اإلهلام .إن الكتاب
املقدَّس إهلاميّ؛ ألنه يضع يف أيدينا رموزاً من التعالي .إن الكتاب املقدَّس ،من خالل
بيان «االنفتاح الوجودي»( )45لإلنسان على التعالي ،يلقي ضوءاً على وجود اإلنسان.
ما هي الرموز املوجودة يف الكتاب املقدَّس؟
ميكن القول :إن كلّ شيءٍ يف الكتاب املقدَّس ميكن أن يكون رمزاً
تقريباً ،وبالتالي يكون وسيلة إليصال ونقل جتربة التعالي.
َبيْدَ أن كارل ياسربس يرى أن بعض هذه الرموز حيظى بأهمِّيةٍ أكرب .وميكن
لذلك تقسيم الرموز إىل :رموزٍ من الدرجة األوىل؛ ورموزٍ من الدرجة الثانية.
وهو يرى أن اهلل واح ٌد من أهمّ الرموز« :إن اهلل رمز الرموز ،وأساس الرموز».
ويذهب ياسربس إىل االدّعاء بأن التفكري املسيحي قد صاغ ثالثة رموز أصلية
حول األلوهية ،وهي :اهلل الواحد ،واهلل الشخصيّ ،واهلل املتجسِّد.
إن الكاتب ،بعد بيان هذه األحباث التمهيدية ،ينتقل إىل بيان منوذجه اإلهلاميّ
باختصارٍ على النحو التالي :إن إهلامية الكتاب املقدَّس تقع ضمن ثالثة جماالت،
وهي:
1ـ إن اإلهلام مبيِّنٌ لوجود اإلنسان .إن اإلهلام انفتاحٌ لإلنسان حنو التعالي ،وتبلورٌ
للوجود اإلنساني يف ضوء التعاليَ .بيْدَ أن هذا اإلهلام الوجوديّ( )46ال يتبلور من تلقائه،
وإمنا يظهر من طريق املشاركة مع الرموز اليت يبيِّنها الكتاب املقدَّس؛ حيث إن
الوحدة الوجودية لإلنسان رَ ْهنٌ بهذه الرموز.
2ـ ميكن اعتبار مصدر هذه الرموز ـ أي الكتاب املقدّس ـ إهلاميّاً أيضاً.
3ـ ويف اخلتام ،إن اإلهلام موجو ٌد يف ذات التعالي.
إن اإلنسان ال ينسب وحدته الوجودية ـ اليت حيصل عليها بفعل املشاركة مع
النصّ املقدَّس والتحوُّالت الوجودية الالحقة له ـ إىل قدرته اخلاصّة ،بل يراها ناشئةً من
قدرة وجود املتعالي .إن هذه العوامل والروابط الديالكتيكية املوجود بينها تعمل على
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بلورة ظاهرة اإلهلام املعقَّدة.
ثمّ عمد الكاتب يف الصفحات األخرية من الكتاب ـ بعد اإلشارة إىل قدرة هذه
النظرية على تفسري «وجود األخطاء واإلشكال يف الكتاب املقدَّس» ،وكذلك بيان
«وحيانية مجيع الكتاب املقدَّس وتبويب نصوصه» ـ إىل مناقشة إشكالني حمتَ َملني
على هذه النظرية:
1ـ ما هو املعيار يف حتديد اإلهلام بني التفاسري املختلفة فيما بينها بالكامل؟
س ٍق واحد؟
وهل مجيع ردود األفعال على الكتاب املقدَّس معترب ٌة على نَ َ
2ـ يبدو أن باإلمكان تطبيق هذه النظرية على مجيع األعمال واملؤلَّفات ،ابتداءً
من أكثرها ضحالة إىل أعظم األعمال األدبية الرائعة والنصوص الدينية يف سائر
األديان األخرى .إذا كان العنصر والعامل احلاسم بالنسبة لنا يف تشخيص اإلهلام عبارة
ٍّ بعينه عندها جيب اعتبار كلّ شيءٍ
عن معطى وجوديّ حيصل عليه القارئ من نص
مينح القارئ كماالً وتهذيباً أمراً إهلاميّاً .ويف هذه احلالة لنا أن نتساءل :ما هو وجه
التمايز بني إهلاميّة الكتاب املقدَّس وإهلاميّة غريه من الكتب غري املقدَّسة؟!

الهوامش
1)) David R. Law (2001), Inspiration (New Century Theology), London and New
York: Continuum, p. 234.
2)) Authority of the Bible.
3)) Autonomy.

5)) Function.
6)) Witnessing Tradition.
7)) Authority.
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Inspiration

8)) Power.
9)) Normative Authority.
10)) Causative Authority.
11)) Executive Authority.
12)) Nonexecutive Authority.
13)) De facto Authority.
14)) Legitimate Authority.
15)) De jure Authority.
16)) Word - Centered.
17)) Nonverbal.
18)) Muse.

«

»
Panarion
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(33) The theory of the gradation of scripture.
(34) Plenary Inspiration.

36)) Inerrancy of the bible.

38)) Objective.
39)) Subjective.
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Inspiration

41)) Existence.
42)) Being.
43)) Transcendenc
44)) Ciphers.
45)) Existential openness.
46)) Existential inspiration.
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قسيمة االشرتاك

جملّة نصوص معاصرة




االشرتاك السنوي

سائر الدول  :لألفراد  100دوالر  للمؤسسات  200دوالر

(خالصة أجور الربيد)

مثن النسخة
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