
(1) 

 حول منهج التعامل مع التراث

 

 المقّدمة

، والّصالة والّسالم على سيِّّد المرسلين محّمد وآله الطاهرين وأصحابه  الحمُد هلل رّب العالمين 

 . المنتجبين

لفكر االنساني بالعلوم . أغنت ا نّها اُّمة ذات ماض حضاري تليد مّما تمتاز به االُّمة االسالمية أ 

، واختّطت مناهج البحث العلمي التي فتحت أمام العقل االنساني أبواب العلم  والفنون واآلداب

ً لبناء المدنيّة البشريّة المعاصرة والنهضة  ، فمأل تراثهم آفاق الدنيا والمعرفة ، وسلك قاعدة وأساسا

 ً  . العلمية التي بدأت منذ قرنين تقريبا

سالمي بما هو من فكر عقيدي وفلسفي وآداب وفنون ودراسات وأفكار ونظريّات في والتراث اال 

س على  شتّى آفاق العلوم والمعارف االُخرى ، كالتاريخ والتفسير والحديث واالجتماع وغيرها،قد اُّسِّ

ث لم قواعد علمية ومنهجية منّظمة،تجلّت فيها عبقريّة الفكر االسالمي ونهجه العلمي.غير أّن هذا الترا

 . يسلم من األخطاء والتحريف والتزوير واالرهاب الفكري

، فإنّنا  التراث الفكري المختلط بما ينبغي تنقيحه منه الشامخة من  الثروة بين يدينا تلك وإذا كانت 

 . ورثنا أيضاً عادات وتقاليد وأعراف هي االُخرى يصدق عليها ما يصدق على التراث الفكري

دة في الماضي وروث الفكري واالجتماعيوللتعامل مع هذا الم  ،  ، ظهرت مناهج وطرائق متعّدِّ

، كما نواجه اليوم محاوالت عديدة لتحـديد مناهج وطرائق التعامل  فأصبحت بدورها جزءاً من التراث

،  ، ينادي بعضها بعزل حاضر االُّمة عن ماضيها وتراثها الذي نبع من عقيدتها ومبادئها مع التراث

، في حين ينادي بعضها اآلخر بالتمّسك غير الواعي وغير المنقّح بكل  من شخصيّتها فكان جزءاً 

 . ، وإسباغ الصفة الشرعية عليه موروث تسلّمه الجيل المعاصر

،  والّصواب في التعامل مع التراث هو خضوعه لعملية التنقيح المتلزم بالمقاييس التي ثبّتها القرآن 

. كما أّن بعض ما في التراث هو صواب بحّدِّ  يشهد العقل العلمي بسالمتها، و وجاءت بها السنّة الثابتة

وتشريع، لذا فاّن جهود العلماء  من فكر وداللة االسالمي يحمل األصل ، ولكنّه ليس منتهى ما ذاته

رين المعاصرين يجب أن تنطلق باالجتهاد العلمي المتعامل مع االُصول االسالمية الكتاب  ) :  والمفّكِّ

. ليمنح الفكر االسالمي والجيل المعاصر ما يغني حياته الفكريّة  ( سنّة وما أنتج العلماء االسالميونوال

 . والتشريعية المعاصرة

أن  «مؤّسسة البالغ»، إرتأت  وألهميّتة هذا الموضوع وكثرة ما كُتَِّب حـوله في المرحلة الراهنة 

حول »:  وضوع، لذا قمنا بإصدار هذا الكـتاب تحت اسمتساهم في تكوين رؤية ثقافيّة لقّرائها في هذا الم

 . ، وآخر دعوانا أّن الحمد هلل رّب العالمين وهللا نرجو أن ينفع به المسلمين . «منهج التعامل مع التراث

 

 مؤّسسة البالغ

(2) 

 : التّراث في اللّغة

 : عّرف اللّغويون كلمة تراث بقولهم



ي  ، وال ما يجري مجرى العقد ن غيرك من غير عقدالوراثة واإلرث انتقال قنية إليك ع» ، وسُّمِّ

، فقُلَِّبت الواو ألف  ، وإرث وتراث أصله وراث بذلك المنتقل عن المّيِّت فيُقال للقنية الموروثة ميراث

ً  وتاء قال  . : وتأكلون التّراث أكال لّما

...  . أي أصله وبقيته رث أبيكم: إثبتوا على مشاعركم فانّكم على إ  ـ  وقال ـ عليه الّصالة والّسالم

 . (1)«وقال لكّل من حصل له شيء من غير تعب قد ورث كذا

 

 : التّراث الثقافي

 .(2)«العُلماء ورثة األنبياء»:  جاء في الحديث النبوّي الشريف

وواضح أن الوراثة هنا تعني وراثة العلم والمعرفة، فيكون العلم 

رون المعاصرون كلمة التراث بمعنى  والتراث،واستعمل الميراث هما الحديث  بهذا والمعرفة الكتّابوالمفّكِّ

مة  . التراث الفكري والثقافي الذي ورثته أجيالنا المعاصرة عن أسالفها المتقّدِّ

 : راء التأّملي في ما ورثت األجيال المعاصرة عن األجيال الماضية يدلّنا على أن جيلنا ورثواإلستق

،  ، وفكر إسالمي الميراث الفكري والثقافي بما حوى من علوم ومعارف ومناهج للبحث العلمي ـ 1

 . وأدب وفن وتأريخ وعلوم اُخرى

 . أعراف وتقاليد شعبية وإسالمية ـ 2

 . تَشكُّل عاطفي ونفسيطريقة تفكير، و ـ 3

 . ، ومراجعة على اُسس علمية وشرعية سليمة وكّل هذا الميراث يحتاج إلى دراسة

 

 قراءة في تأريخ الفكر اإلسالمي

 : تعريف

، والحركة هي  الوجود وما فيه من عوالم المادة والطبيعة والفكر والمجتمع في حركة دائمة متواصلة

 . ، واإلنسانية اإلجتماعية ودات، الطبيعية الماديةعملية تكامل، وبناء في هذه الموج

، كما تجري في عالم  ، بصورة إضطرارية وال إرادية والحركة تجري  على الموجود غير اإلرادي

، هي في حقيقتها خروج  ، كما يقول الفالسفة : إختياري واضطراري. والحركة اإلنسان باتجاهين

 ن إلى التحقّق.الشيء من القوة إلى الفعل، ومن اإلمكا

وفي عملية الحركة تفاعل وتماس وترابط متواصل بين األشياء، فال شيء في هذا العالم منفصل عن 

 ، إلى عالم اإلنسان ، من عالم الذّرة والكواكب والمجّرات الموجودات األخرى

(3) 

 . سق. والمسيرة التكاملية في هذه الموجودات تسير باتجاه موّحد ومتنا والنبات والحيوان

، كما تحدث الوالدة والتكّون  وفي مسار التكامل والتصاعد، يحدث السقوط والتساقط والفناء

 . والحدوث واإلرتقاء

                                                        

 . (  الراغب االصفهاني / معجم مفردات القرآن1)
 . والمتعلِّّم / باب ثواب العالِّم 32 / ص 1 (  الكليني / الكافي / ج2)



والسقوط والنمّو والتغيير والتبّدل بشكل  والتكامل، السير حركة تتجلّى اإلجتماعي، اإلنسان عالم وفي

. فعالم  كيب اإلنسان الفكري والنفسي، وتر متواصل، كما تحدث في خاليا الجسم البشري وأجهزته

، كما تصاب باإلنتكاسة  الصعود والتكامل تارة باتجاه دؤوبة، تتحّرك والحضارة حركة الفكر والمجتمع

 واإلرتداد تارة أخرى.

والحضاري  ويهّمنا في هذا الموضوع أن نتحّدث بايجاز عن الحدوث والتغيّر، والتحّول الفكري

والتراث  بالرسالة ذلك المجتمع، وعالقة في

)أزمة  )العقل المسلم( و والتجديد( و )المعاصرة قضية ماتترّدد  فكثيراً  المعاصر. واإلنسان والمبادئ

، وغير ذلك من العناوين  )الموقف من التراث( )إعادة تكوين العقل المسلم( و  العقل المسلم( و

 . والمصطلحات التي تدور حول موضوعات متشابهة

، البّد من أن نشير إلى أن مسألة الصراع بين  رة واضحة عن هذا الموضوعولكي نعطي صو

، فقد بدأ الصراع مع الفكر  ، مسألة قديمة ضاربة في القَِّدم اإلسالم والفكر اإلسالمي وبين خصومه

، وتخلّف وعيها للطبيعة والفكر  الوثني المتخلِّّف من بدء الدعوة، وبدأت اإلثارات الوثنية بسذاجتها

، كان أهل الكتاب من اليهود  مجتمع، ثم اتخذ الصراع الفكري درجة أعقد من اإلثارات والشبهاتوال

، فخرج  والمعقول اإلسالمي تقف بوجه الرّد العلمي الشبهات أن تستطع تلك والنصارى يطلقونها، ولم

داً من التخطيط ، ثم بدأت معركة الصراع الفكري تأخذ أبعا هذا العمالق من تلك المواجهة بنجاح خالد

، وكانت على درجة خطيرة من  ، وسائلها وأساليبها ، طّورت القوى المعادية فيها والكيد والمواجهة

 . النتائج واآلثار

اإلسالمية على االختراق من خارجها، انتقلت تلك القوى وفي مقّدمتها  الحصون فبعد أن استعصت

هدم البناء اإلسالمي من داخله، فتبنّوا دّس األحاديث ، والعمل على  ، إلختراق البُنية الفكرية اليهود

،  ، ووضع الروايات المكذوبة ، وتدريب الوّضاعين والقّصاصين على افتعال القصص والروايات

، من يوم السقيفة األّول، ومن انقسام  واسـتغالل ظروف الصراع السياسي في المجتمع اإلسالمي

، ودولة الخالفة الشرعية التي قادها اإلمام علّي  باغية في الشامالمسلمين إلى دولتين، دولة معاوية ال

 . )عليه السالم( في الكوفة

، فمأل البيئـة اإلسالمية باإلرباك والتشويه،  وتواصل ذلك الصراع على مدى المسـار التأريخي

ت التي دخلت ، وفي مقّدمتها اإلسرائيليا وتسلّلت تلك الروايات الموضوعة إلى بُنية الفكر اإلسالمي

، بل والطبيعة، فكانت من أكثر المدسوسات تشويهاً  التفسير في مجال القصص والتأريخ والعقيدة

 ً راع وتحريفا بون ينقلون إفرازات الفكر اليهودي  ، ثم تطّورت وسائل المقاومة والّصِّ ، فبدأ اُولئك المخّرِّ

 والمسيحي إلى العقل اإلسالمي.

، وأخذ يدخل كحوارات  حلقات الدرس على شكل آراء فلسفية منّظرةفبدأ هذا الفكر المنحرف يغزو 

،  ، فاُثيرت نظرية الجبر والقدر وأفكار المرجئة ، وبين طلبة العلوم اإلسالمية وإثارات في المساجد

 . واإلسرائيليات المحّرفة

 يقطـر وهكذا تسلّل الفكر اليهودي والمسيحي المحّرفين، إلى ساحة الفكر اإلسـالمي، عن

(4) 

طريق التفسير، والتفلسف العقيدي. ظهر ذلك بشكل أكثر وضوحاً  واألحاديث، وعن الروايات دسّ 

، واتّخذ أبعاداً خطرة في النصف الثاني  في أواخر النصف األّول من القرن األّول الهجري، ثم اتّسع

 . منه



في السنّة النبويّة، بما ُدسَّ  اإلسالمي(، أي )النصّ  في والتشويه اإلرباك حالة المسلمون وجد  وهكذا

ع من حديث ورواية  . فيها َوُوضِّ

، وفهم نصوصه،  كما وجـدوا هذا االرباك والتحريف في تفسـير القـرآن

التحريف والتخريب في مجال الفكر العقـيدي على  واجهوا ذلك ثمّ  والمحاوالت، المدسوسات تلك بسبب

 ، على يد غيالن الدمشقي، ومعبد الجهني، وأمثالهم.الجبر والقدر ، كنظرية شكل نظريات متفلسـفة

جاً أمام تلك المحاوالت الهّدامة، بل تصّدى أئمة المسلمين وعلماؤهم،  ولم يقف العقل اإلسالمي متفّرِّ

، وتنقية النّص اإلسالمي مّما دّس  ، للرد على تلك الشبهات )عليهم السالم( وفي مقّدمتهم أئمة أهل البيت

، وما اُثير من  فت الجهود لتنقية ما تسلل إلى التفسير والفهم من خرافة وغريب مدسوس، كما تكثّ  فيه

، النظريتين المتضادتين في (3)، كنظريتي الجبر والقدر ، واستُحدث من نظريات عقيدية شبهات

رة لسلوك اإلنسان، وعالقته بإرادة اإلنسان والمشيئة اإللهية  .  اتجاههما وأفكارهما المفّسِّ

، فاتخذت صيغاً  يات علماء اإلسالم، في الرّدِّ على تلك المحاوالت والّشبهاتوتطّورت مناهج ونظر

، كما برز  علمية منّظرة، وفي تلك الفترة برز تيار االعتزال الذي بالغ في استخدام العقل مقابل النصّ 

وفي  . تيار أهل الظاهر والتوقّف الّسلفي، مقابل العقالنية، والتعامل العقلي مع المضمون والمحتوى

ً  ، كنظرية لفهم اإلسالم خضم تلك التيارات ظهر التيار الباطني  . ، فهماً باطنياً مشّوهاً ومحّرفا

، فحمل  ، ووفدت النظريات واألفكار الفلسـفية ، وتوسعت الفتوحات ثم جاء عصر الترجمة والفلسفة

هم من تلك األفكار واآلراء ، ما آمنوا به في جاهليت الداخلون إلى اإلسالم من أصحاب الفكر والنظريات

، ونشأ تيار الفلسفة  ، فوجدت تلك األفكار طريقها إلختراق الفكر اإلسالمي في مجال العقيدة والسلوك

ر لها كجزء من  والتصّوف المتأثر بتلك األفكار والنظريات ، ونشأت فلسفات ونظريات للتصّوف نُّظِّ

 . الفكر والثقافة اإلسالمية

، ولم تمّر هذه الهجمة  ، وعمليات اإلختراق الثقافي بمراحل فكريوهكذا مّر الصراع ال

، فتصّدى  ، دون رّد ومواجهة من العلماء والمفكرين اإلسالميين. وكان الرّد علمياً ومنّظراً  والمحاوالت

م ، فنما عل ، وتثبيت الضوابط والقواعد العلمية للتفسير والتأويل ، وبيان محتواه العلماء لتفسير القرآن

والتالعب،  العبث القرآني من النصّ  ، ثم علوم القرآن االُخرى لحماية التفسير والتأويل

، وتأويال،  ، وتفسيراً  ، قراءةً  محتواه، واستنباط معانيه، وتنظيم عمليات التعامل مع القرآن والكتشاف

 ً  . ورّد العلماء على عملية الدس في الروايات  واستنباطا

(5) 

، بتأسيس علم الحديث والرجال الذي قام بدراسة شخصيات الّرواة  النبوية واألحاديث والسيرة

، ووضعت االُسس والقواعد العلمية لقبول الّرواية والتعامل معها. ورغم أن هذا العلم قد  وغربلة الّرواية

قد حال ،  ، وتثبيت الصحيح، إالّ أّن تعدُّد مدارسه ومذاهبه مارس دوره بشكل فعّال في غربلة الّرواية

 . دون أداء مهّمته بدرجة عالية من النجاح

ورّد علماء اإلسالم بتأسيس علم الكالم، على محاوالت التحريف العقيدي، لحماية العقيدة والفكر 

، وكانت لعلماء الكالم جوالت وآراء  ، واالستدالل العقلي المبرمج العقيدي، باُسلوب الفلسفة والمنطق

                                                        

(  نظرية الجبر هي النظرية القائلة بأن اإلنسان ليس فاعال حقيقياً ألفعاله، بل الفاعل لها هو هللا واإلنسان عبارة عن 3)

 تجري عليه أفعال هللا. محل

 أّما نظرية القدر فهي النظرية القائلة بأن اإلنسان هو علّة أفعاله، وال قدرة هلل على منعه عن فعل شيء.  



دة دة كثيرة، . وهذا ا ونظريات متعّدِّ لعلم كغيره من العلوم اإلنسانية، كان قد تأثّر بآراء واتجاهات متعّدِّ

 كما تأثّر بمنهج الفهم والمسلّمات القَْبلية للعلماء والمفكرين اإلسالميين.

، لضبط  ، أّسس علماء اإلسالم علم اُصول الفقه وللتعامل مع النّص، واكتشاف المعنى والداللة فيه

 . حين يتعامل مع النّص اإللهي والسنّة المطهّرة الحاكية عنه ، العقل اإلسالمي

وعلم اُصول الفقه هو المنهج العلمي لالستنباط الفقهي، أو هو منطق الفقه، كما يقول العلماء، ومنهج 

 . التفكير الفقهي الذي يحفظ عمليّة االستنباط من الخطأ والفوضى واإلرتباك والذاتية

تلك الجهود العلمية العمالقة في حفظ العقيدة والتشريع والسنّة والسيرة،  وكما كان لعلماء اإلسالم

وتحليله  البشري، السلوك لدراسة األخالق( )علم أو السلوك( )علم كانت لهم جهود علمية خالدة في مجال

 ً  ، ومعالجة الجانب العملي من حياة اإلنسان، على ضوء الفكر واألهداف اإلسالمية. تحليال علميا

والفارسية،  والصينية والهندية الاّلتينية من والنقل الترجمة خالل ومن

، ُجوبَِّه بردود  اإلسالمي، حدثاً فكرياً هائال الفكر إلى الفلسفة دخول وشّكل الفلسفة، اإلسالم علماء عرف

 . فعل متفاوتة

العقيدة، كما  وقد حملت تلك الفلسفة آراء ونظريات متعارضة مع الفكر اإلسالمي، ال سيّما في مجال

 رفدت الفكر اإلسالمي بمنهج ورؤية فكرية جديدة، إمتازت باالستدالل، والبرهان العلمي المنّظم.

ولقد استُْقبَِّل الفكر الفلسفي، بعد ترجمته في عهد المأمون، كما تشير دراسات تأريخ الفلسفة 

وتبلور النظريات الكالمية والتفسيرية ،  اإلسالمية، استُْقبَِّل الفكر الفلسفي في عهد نضج الفكر اإلسـالمي

،  التنظير والمنهجية المنّظمة مرحلة دخل فيها الفكر اإلسالمي التي الحقبة في والفقهية واالُصولية، أي

، كان  ، الفلسـفة اليونانية وفلسـفة االُمم األخرى الهندية والصينية والفارسية فحين تناول الفكر اإلسالمي

ية المنهجية، وتنظير الفكر، والتعامل مع القضايا الفكرية تعامال علمياً ممنهجاً في مرحلة تبلور الشخص

 ومنّظماً.

، أن ردود الفعل في أوساط اإلسـالميين تجاه الفلسفة  وتفيد الدراسات التأريخية للفكر اإلسالمي

 : ، هي ، انقسمت إلى عّدة مواقف والموقف منها

 وسائل اإلنحراف الفكري. ارهما منواعتب ، ـ رفض الفلسفة وعلم المنطق 1

 

(6) 

، إذ حاول هؤالء المتأثرون بموجة  وقد كان لهذا التيار خطره ، ثّر والقبول غير الملتزم ـ التأ 2

، واعتبار اآلراء الفلسفية أساساً  ، العمل على تطويع الفكر اإلسالمي للنظريات الفلسفية التيار الفلسفي

 . ، وهي ليست كذلك ر تلك اآلراء بأدلّة وأساليب توهم بأنها إسالميةمسلّماً بها، ثّم حاولوا تمري

،  ، والرد عليهم ، وآراء الفالسـفة ، مناقشة الفلسفة وتضّمن هذا العمل العلمي:  ـ الموقف النقدي 3

البحث،  المشتركة في كما فعل المتكلِّّمون عند تنـاولهم للموضوعات

 المباحث المشتركة. وغيرها من والمعرفة اإللهيات كموضوع

بلغ الموقف العلمي، من قبل علماء اإلسالم وفالسـفتهم الملتزمين  : ـ تأسيس الفلسفة اإلسالمية 4

،  ، بعد أن اّطلعوا على الفلسـفة اليونانية ذروته في التعامل مع الفلسـفة الوافدة بتأسيس الفلسفة اإلسالمية

 : ف من أربعة عناصر أساسية هيلّ  ، ووجدوها تتأ ودرسوا مباحثها وموضوعاتها

 . موضوع الفلسفة ومباحثها ـ 1

 . مادتها الفكرية ـ 2



 . منهج البحث والتفكير الفلسفي ـ 3

 . المصطلح الفلسفي ـ 4

وعلى اُسس هذا التحليل العلمي قاموا ببناء نظرياتهم الفلسفية، فبحثوا الموضوعات، والمباحث 

، وبمادة فكرية اسالمية استفيدت من الكتاب والسنّة، ومسلّمات العقل الفلسفية ذاتها، بمنهج تفكير اسالمي

المسلم، مستخدمين المصطلح الفلسفي المحايد تارة، كالقَِّدم، والحدوث، والمصطلح اإلسـالمي األصيل 

تارة اُخرى، وفي الموارد التي يكون 

تاج والتنظير. فشادوا فلسفة واالستن البحث في الفلسفية الطريقة متّبعين الخاّصة، داللته للمصطلح

 الفلسفية، وأغنوا الفكر الفلسفي. اسالمية، ونبغ منهم فالسفة عظام، مألوا الدنيا بآثارهم

،  ، بل انطلقوا من مبادئ ومسلّمات إسالمية ، وال فاقدي الهويّة الحضاريّة ولم يكن هؤالء مقلِّّدين

، وبذا عّززوا  إلى نتائج فلسفية وفكرية اسالمية، فتوّصلوا  وساروا في بحوثهم وفق منهج تفكير اسالمي

، وتعريض  الفكر اإلسالمي، وتحصـينه في آن واحد البناء الحضاري، وأضافوا جهداً علمياً جديداً لتنمية

 . ، والعمل على كشف ضعفه وتخّلفه الوافد الفكري الجديد للُمساءلة والنقد

الهويّة اإلسالمية، إنطلق الفكر الفلسفي  والحفاظ على باألصالة، الفكري، واإللتزام ومع هذا االنفتاح

دة بماّدة إسالمية على شكل نظريات ، واالنفتاح  ، فأعطت تلك الجدلية الفلسـفية ، وآراء فلسـفية متعّدِّ

ً  العلمي  ، وتنمية جديدة للفكر الفلسفي اإلسالمي. ، والحوار النقدي المتواصل زخما

الفلسفي قد صار فكراً مصوناً  االتجاهأن هذا  يعني ومع ذلك كلّه فال

اإلسالميين المتعلِّّقة بمباحث العقيدة،كمبحث  الفالسفة آراء لدراسة المتكلِّّمون تصّدى والخطأ،لذا النقد من

الروح،والمعراج،والبعث،والجزاء،وصفات الذات اإللهية،ومسائل القَِّدم والحدوث وغيرها،ورّدوا كثيراً 

، كتثبيت األصالة وعقلنة  ار خصوبة فكرية جديدة،وأحدث تفاعالت حضاريةمن آرائهم،فأنتج هذا الحو

 ، وتأصيل النزعة العلمية في البحث. المعرفة

(7) 

 تعريف العقل المسلم

 . في مسألة التراث ينبغي أن ندرس بشكل أساس العقل المسلم

 ؟ ماذا نعني بالعقل المسلم

 ؟ ما هي عناصر تَشكُّله

، وما هي  م؟.. أو بعبارة أخرى ما هي اُسسه البنائية، وما هي آليّة عملهالعقل المسل تشّكل كيف

 ؟ عطاءات هذا العقل

ْبَر حركة التأريخ وتطّور الحياة  ؟ وما هو الموقف منها عِّ

، أو أن عطاءه  ، تحتاج إلى إعادة تشكيل وهل هو تشكيلة قد توقّفت عن التطّور واإلبداع والعطاء

 ؟ ؟ أو أن مصيره االلغاء والبحث عن بديل تقويميحتاج إلى مراجعة ونقد و

رون معاصرون ; أمثال محّمد عابد  إّن كّل تلك المسائل، وغيرها من القضايا، قد تعّرض لها مفّكِّ

الحميد أحمد  ، و د. عبد الدين خليل ، و د. عماد زيد، وحسن حنفي الجابري، ومحّمد أركون، وحامد أبو

، وفي  ، وغيرهم كثير مّمن كتب وبحث تحت عناوين شتّى طريري. عبدالرحمن ال د  ، و سليمان

دة  . ، وخرج بنتائج متفاوتة موضوعات متعّدِّ



،  )أزمة العقل المسلم( )تشكيل العقل المسلم( و وبحثـوها تحت عنـاوين )تشكيل العقل العربي( و

 . وغيرها من العناوين والمصطلحات

ف العقل أّوال وقبل الحديث عن )العقل المسلم( يجدر بنا ح مصطلحي )العقل  أن نُعّرِّ ، ثم نوّضِّ

 )العقل العربي( لنوفِّّر للقارئ رؤية تمهيدية تمكنه من الفهم والوضوح. المسلم( و

العقل يقال للقوة المتهيّئة لقبول العلم، ويقال للعلم الذي »عّرف الراغب االصفهاني العقل بقوله: 

 ... يستفيده اإلنسان بتلك القوة عقل

،  : إدراك ذات الشيء ، أحدهما ; وذلك ضربان : إدراك الشيء بحقيقته : العلم عّرف العلم بقولهو

 .(4)«، أو نفي شيء هو منفي عنه : الحكم على شيء بوجود شيء هو موجود له والثاني

ي اإلنسان، وهو مظهر من العقل هو القوة المدركة ف»وجاء في دائرة معارف القرن العشرين: 

 .(5)«... ، محلّه المخ مظاهر الروح

وقال آخرون، وهو القول الصحيح، أن العقل هو العلم بالمدركات »ونقل عن الماوردي قوله: 

 .(6)«الضرورية، وذلك نوعان: أحدهما ما وقع عن درك الحواس، والثاني ما كان مبتدئاً في النوع

 ً ، العقل هو المدرك لألشياء على ما هي عليه من حقائق  وقال آخرون»:  ونُقل عنه أيضا

 .(7)«المعنى

 : وهكذا يتّضح لنا أن كلمة العقل تطلق على معنيين عند علماء اإلسالم، وهما

(8) 

،  ائر الحيواناتالقّوة المدركة المتهيئة لقبول العلم، وهي القّوة المميِّّزة للنوع اإلنساني عن س ـ 1

 . واعتبره علماء اإلسالم الفصل في تعريف اإلنسان

: )حيوان ناطق(، ذلك ألن الناطقية ترتبط بالقدرة على  اذ تقبلوا التعريف المنطقي لإلنسان بأنه

 . التفكير، وتلقّي المعرفة

اإلنسان عن والمعارف التي يستفيدها  العلوم مجموع على العقل مصطلح يُطلِّق علماء اإلسالم ـ 2

; ذلك ألن العقل هو علّة تحصيل  طريق االدراك العقلي، منطلقين من إطالق اسم السبب على المسبب

العلم، وبذا ساووا بين مصطلح العقل والعلم في هذا المجال، كما في تعريف الراغب االصفهاني، وكما 

 . في التعريف الذي اختاره الماوردي

 : ل بمعنى العلم المستفاد، من قبولهم تقسيم العقل إلىويتضح لنا مصطلح العقل، المستعم

 . العقل النظري )العلوم النظرية( ـ 1

 . العقل العملي )العلوم العملية( ـ 2

 . ـ العقل المكتسب 2.  ـ العقل المطبوع 1:   ومن تقسيمهم العقل إلى

 : ، بأّن العقل نوعان وهو ما يختاره الماوردي في التعريف اآلنف الذكر

 العلم المستفاد من الحواس ضرورة.ـ  1

                                                        

 (  معجم مفردات ألفاظ القرآن.4)
 . (  محمد فريد وجدي6( ، )7، ) (5)
 

 



بشكل فطري، كمعرفة اإلنسان للضحك، والرضاع،  اإلنسان أعماق المركوز في العلم الغريزيـ  2

 . والبكاء

، يعني العلوم والمعارف التي أنتجها  وهكذا يتّضح لنا أن مصطلح )العقل المسلم( في أحد معنييه

 مات إسالمية.، ووفق مسلّ  العقل بمنهج تفكير إسالمي

األّول،  ، وبين العقل بالمعنى اآلخر، فالعقل بالمعنى ، كقّوة مدركة وهذا التعريف يفصل بين العقل

 ً ، أو عقل  ، أو عقل إسالمي ، فليس هناك عقل عربي هو عام ومشترك بين أبناء النوع البشري جميعا

وتتّضح قوانينه في علم المنطق،  ، ; بل هو عقل واحد )هو العقل الطبيعي( ، أو عقل أوروبي يوناني

 . علم القوانين العاّمة للتفكير

يلزمنا بتسمية العقل بأنه )عقل مسلم( أو )عقل أوروبي( أو )عقل  وأن التمييز بين العقول، الذي

، ومسلمات مختصة بعقل دون آخر،  ، هو اطالق العقل بمعنى العلم المستفاد وفق منهج تفكير يوناني(

، يساوق مصطلح  ; وبذا يتّضح أن مصطلح العقل المسلم بهذا المعنى التسمية الممّيزةفتمنحه الوصف و

، توصلنا إلى أّن األفضل، هو اطالق  ، ودواعي التمييز بين األشياء ، والتدقيق العلمي الفكر اإلسالمي

األسس  مصطلح )العقل المسلم( على العقل الطبيعي )القوة المدركة( الذي يمارس نشاطه العلمي وفق

والمسلّمات اإلسالمية، أي تلك اآللة المدركة التي تنظم حركتها وآلية عملها وفق خارطة وتعليمات 

ً  إسالمية  . ، وبذا يكون مفهوم )العقل المسلم( أكثر تحديداً ووضوحا

، نقصد به العقل البشري الذي يمارس عملية التفكير  فعندما نستعمل مصطلح )العقل المسلم(

المدركات بطريقة إسالمية; ليعطي نتائج إسالمية. ومجال ذلك، هو العلوم والمعارف ذات  والتعامل مع

الطبيعة المذهبية; ولنطلق على ما ينتجه هذا العقل من علوم ومعارف اسم )الفكر اإلسالمي( أو )العلوم 

 والمعارف اإلسالمية(، بل ونستطيع أن نطلق على جزء كبير من

(9) 

 ثقافة اإلسالمية.تلك المكتشفات اسم ال

ولعّل إطالق اسم )العقل العربي( على )العقل اإلسالمي(، متأت من نشوء هذا العقل في البيئة الناطقة 

،  ، بشكل أساس ، واستوحت مادتها من الكتاب والسنّة بالعربية، وألن تلك العلوم ُدّونت بلغة العرب

، كانت دولة عربية بلغتها ونََسب  سياسية; وألن الدولة التي تدير الحياة ال وهما نّص عربي مبين

 ، وقادتها األساسيين. حكامها

 

 عناصر تشكيل العقل المسلم

;  إذا اتّضح لنا المقصود بالعقل المسلم، وأنه العقل العامل وفق مبادئ ومسلّمات وآليات إسـالمية

ح العناصر التي يتشّكل منها )العقل الم لينتهي إلى نتائج إسالمية سلم(. أو بعبارة أخرى متى ، فلنوّضِّ

 . ، وآلية ممارسته وإنتاجه يصح تسمية العقل العامل بأنه عقل مسلم في مبادئ عمله

إن هناك عدة عناصر أساسية، متى توفرت لعمل العقل اإلنساني، تشكلت حركته وبنيته تشكيال 

 إسالمياً وتحّرك في سياق موّحد يتسم باألصالة والعطاء ونقاء الهوية.

 : نا تلخيصها باآلتيويمكن

 

 : ـ العقالنيّة 1



 . ويقصد به أن العقل هو المبدأ األساس في إيجاد وتقويم الفكر اإلسالمي

إّن اإلنطالق من هذا المبدأ، هو أحد مشخصات العقل المسلم. فإن من المبادئ األساسية التي قّررها 

هي الطريق إلى معرفة هللا، وإثبات  القرآن الكريم، أن العلم والعقل والبرهان، والتفكر في الخلق،

وجوده، وهي الطريق إلى فهم الرسالة اإللهية والتعامل معها، كما هي الطريق إلى فهم العالم، وإلى ذلك 

 ذهب فريق من علماء اإلسالم، وفي مقّدمتهم الشيعة اإلمامية، وبعض فرق المعتزلة.

 : نذكر من  البيان القرآني قوله تعالى

ْذكُُروَن هللاَ قِيَاماً َوقُعُوداً َوَعلَى ُجنُوبِِهم َويَتَفَكَُّروَن فِي َخلِق السَّمواِت َواألَْرِض َربَّنَا َما َخلَقَت الَِّذيَن يَ )

 .(8)( َهذا بَاِطال سُبَحانََك فَِقنَا َعذَاَب النَّار

 .(9)( َموتَى َويُِريكُم آَياتِِه لَعَلَّكُم تَعِقلُونفَقُلنَا اضِربُوهُ بِبَعِضَها َكذَِلَك يُحيِي هللاُ ال)

أيََودُّ أَحُدكُم أن تَكُوَن لَهُ َجنَّةٌ ِمن نَِخيل وأعنَاب تجِري ِمن تَحتِها األَنَهاُر لَهُ فِيَها ِمن كُّلِ الثََّمراِت )

يَّةٌ ُضعَفَآُء فَأَصابَهَ  ا إْعَصاٌر فِيِه نَاٌر فَاحتََرقَت َكذَِلَك يُبَيُِّن هللا لَكُُم اآليَاِت لَعَلَّكُم َوأََصابَهُ الِكبَُر َولَهُ ذُّرِ

 .(10)( تَتَفَكَُّرون

 

(10) 

يُغِشي  َوهُو الَِّذي َمدَّ األَْرَض َوَجعََل فِيَها َرَواِسَي َوأْنَهاراً َوِمن كُّلِ الثََّمَراِت َجعََل فِيَها َزوَجيِن اثنَينِ )

 .(11)( اللَّيَل النََّهاَر إنَّ فِي ذَِلَك الَيات ِلقَوم يَتَفَكَُّرون

 .(12)( َوتِلَك األَْمثَاُل نَْضِربَُها ِللنَّاِس َوَما يَعِقلَُها إالَّ العَاِلُمونَ )

ً َويُ ) ً َوَطَمعا ُل ِمَن السََّماِء َماًء فَيُْحيِي بِِه األَْرَض بَعَد َمْوتِها إنَّ فِي َوِمن آيَـاتِِه يُِريكُُم البَْرَق َخْوفا نَّزِ

 .(13)( ذَِلَك الَيات ِلقَْوم يَْعِقلُون

وكما دعا القرآن إلى توظيف العقل، واعتماده في هذه المهمة الصعبة، وّضحت السنّة المطّهرة أهمية 

المعارف والعلوم اإلسالمية، وتنظيم حياة اإلنسان، كما أّكدت دوره  العقل، وأبرزت دوره في تحصيل

 في اإليمان ومعرفة هللا تعالى.

يا علّي ال فقر أشّد من »)عليه السالم(:  )صلى هللا عليه وآله وسلم( قوله لعليّ  ُروي عن الرسول

 .(14)«، وال مال أْعوَد من العقل الجهل

،  : أْقبِل فأْقبَل ، ثّم قال له لّما خلق هللا العقل استنطقه»)عليه السالم(:  جعفر الباقر وعن اإلمام أبي

تي وجاللي ، ما خلقت خلقاً هو أحبَّ إليَّ منك، وال أكملتك إالّ في  ثّم قال أْدبِر فأْدبَر، ثّم قال له: وعزَّ

 .(15)«، وإيّاك اُثيب وإيّاك أنهى، وإيّاك اُعاقب، أما إنِّي إيّاك آمر،  َمن اُحبّ 

                                                        

 . 191:  (  آل عمران8)

 . 73:  (  البقرة9)

 . 266:  (  البقرة10)

 . 3:  (  الّرعد11)

 . 43:  (  الكهف12)

 . 24:  (  الّروم13)

 . 69 / ص 1 (  الكليني / االُصول من الكافي / ج14)



 .(16)«العقل دليل المؤمن»)عليه السالم(:  وعن اإلمام الصادق

 والبرهان العقلي والدليل العلمي. الدليل أساس على الفكر اإلسالمي اإلسالم وقد بنى علماء

بالتقليد: ولّما وجبت المعرفة وجبت أن  ال بالدليل تعالى معرفته وجوب بيان في»الحلِّّي:  ةالعاّلم قال

 .(17)«تكون بالنظر واإلستدالل

 وبذا يؤّسس الفكر اإلسالمي على أساس العقالنية والدليل العقلي.

 

 : الموقف من العقالنيّة

، توصلنا إلى أن هناك ثالثة  ، والبُنية المعرفيّة اإلسالمية كريةودراسة وتحليل اإلتجاهات الف

 : ، وهي ، وتوظيف طاقته اتجاهات مدرسيّة برزت في مجال تحديد قيمة العقل

وإلى ذلك ذهب الفهم الظاهري أ ـ الغاء وتعطيل دور العقل في فهم الشرع،وإثبات العقيدة;

والذهاب إلى أن االيمان باهلل مصدره الشرع،وليس  والحشوي،ودعا إلى التوقّف عند ظاهر النّص،بل

الفهم واإلستنباط،  في والسلفي إلى تجميد حركة العقل، وإيقاف دوره الظاهري العقل.وقد أدى هذا االتجاه

 روح النّص والخزين المحتوي فيه، وتمثّل من واالستفادة

(11) 

 ، وبعض توّجهات األخبارية الشيعية.هذا االتجاه في  الظاهرية، والحشوية، والسلفية، واألشاعرة

ويشارك تلك االتجاهات االتجاه الصوفي والعرفاني الذي ألغى دور العقل في تحصيل المعرفة، وقال 

بنظرية الكشف المتأتي عن طريق تطهير الباطن، وأن النفوس النقية تتصل بالعقل الفعّال، فيفاض عليها 

 يوصل إلى المعرفة الحقّة. لي الالعلم، فالعقل بمنهجه البرهاني واالستدال

 

، والتحّكم بالشرع  الشكلية السفسطائية إلى العلمية العقلية والخروج من ب ـ المغاالة في دور العقل،

 وفق تلك الشكلية غير المنطقية.

إذ كان هذا االتجاه مغالياً في قيمة العقل ودوره، فقد أفرط في تقويم العقل وتحكيمه، واالعتماد عليه 

تحصيل المعرفة، وفهم العقيدة والشريعة والسلوك، والطبيعة والنفس. وقد مثّل هذا االتجاه فريق في 

الفالسفة المسلمين المتأثرين بالفلسفة اليونانية، كما ونتج عن تلك المغاالة، وعدم معرفة حدود العقل، 

ً في المفاهيم اإلسالمي ة، وفرض صيغ تفسيرية واقحامه في ميادين ليس من شأنه الدخول اليها، عبثا

للنص اإلسالمي والمحتوى الفكري وفق ممارسات عقلية خاطئة، فقد أخطأ أولئك العقليون في توظيف 

 العقل كأداة للفهم وانتاج المعرفة.

; القول بأّن الواحد ال يصدر منه إاّل واحد، وأّن العالم  ومن أمثلة تلك الممارسات العقلية الخاطئة

،  يتخلّف عن العلّة ـ قديمة، منطلقين من القول بأن المعلول ال  ، ألّن علّته ـ الخالق سبحانه(18)قديم

الخالق سبحانه ـ ثم القول بنفي   القول بقَِّدم العالم لقَِّدم علّته ـ فقادهم ذلك المبدأ العقلي الطبيعي إلى

يستطيع أن ال يخلق العالم. ألن التالزم حتمي بين وجود العلّة والمعلول،  اإلختيار اإللهي، وأن هللا ال
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: بأّن العالم  ، عّدلوا نظريّتهم فقالوا النظرية الخاطئة مع عقيدة التوحيد اكتشف هذا اإلتجاه تعارض هذهوبعد أن   (18)

 . ، حادث بالذات قديم بالزمان



من فمتى وجدت العلّة وجب أن يوجد المعلول، وألن هللا علّة هذا العالم موجود; فيجب أن يوجد العالم 

 . وبذا أنكروا االختيار االلهي، وقدرته على الفعل والترك. غير اختيار علّته

يمكن أن  ، التي تعني أن الخالق ال ، القول باشتراط السنخيّة في التأثير ومن أمثلة الشكلية العقليّة

ئم مع بّد من وجود وسائط تتال يؤثِّّر مباشرة في الخلق; إلختالف ذات الخالق عن طبيعة الخلق، فال

 . ، ليتحقّق التأثير االلهي في الخلق الذاتين من جهتين

، وحقائق  : حقائق كلِّّيّة ومن أمثلة تلك المفارقات، االنطالق من أن الحقائق العلمية تقسم إلى قسمين

يّة ثابتة جزئيّة والتغّير  للحدوث الجزئيّة خاضعة الحقائق وأن متغيِّّرة، ، وليست ، وأن الحقائق الكّلِّ

ً بالكّلِّيّات لتبّدل، وقاسوا على ذلك أّن علم هللا سبحانهوا ، ذلك  يعلم الجزئيّات ، فهو ال ، يكون مختّصا

 . ألّن علمه قديم وثابت

يّة تجريبية،ال يمكن للعقل المجّرد  إدراكها االّ  بل وأقحم العقل في البرهنة التجريدية على مسائل حّسِّ

يّ   ة،وكم وجدنا من بحوث عقلية في التراث،وفي بواسطة التجربة أو المعلومة الحّسِّ

 مجال الطب،والفيزياء والفلك والماّدة...الخ،خاطئة،اعتقد أصحابها أنهم أتموا البرهان العقلي

(12) 

 . القاطع عليها

وهكذا وقع العقل بين التحّجر والجمود، ورفض الممارسات العقلية لفهم العقيدة والشريعة، وبين 

يه الفكر والعقيدة اإلسالمية، والخروج من العقلية العلمية إلى الحذلقة العبث والتخبط، وتشو

 والسوفسطائية والتجريدية الخاطئة.

وكان لهذين اإلتجاهين أثرهما السلبي، وإفرازاتهما الضارة في الفكر اإلسالمي، نواجهها في مجاالت 

 ل واإلرادة البشرية... الخ.شتى منه، نواجهها في الفكر والتشريع، وفي فهم الحياة، وتقويم العق

 

واالتجاه الثالث، وهو االتجاه المعّبِّر عن التقويم القرآني للعقل، وهو  : ج ـ التوظيف العلمي للعقل

االتجاه الذي حدَّد قيمة العقل تحديداً طبيعياً، أي انطلق من أن اإلنسان عاقل مدرك، وحينما يخاطب من 

عتبار. أو بعبارة أخرى إن الخطاب موجه إلى العقل، كما أنه حينما قبل هللا تعالى، إنَّما يخاطب بهذا اال

 يتعامل مع االشياء يتعامل ككائن عقلي مع ما يحمل من أدوات الحس والغريزة.

فالعقل، وفق هذا االتجاه، هو القوة التي تمنح اإلنسان قيمة وجوده، وبها يصنع حياته كإنسان، وهو 

ت على هذه األرض، وأن للعقل إمكانياته ومؤهالته اإلدراكية التي تضع الفارق بينه وبين سائر المخلوقا

 . له حدوده وصالحياته

فقيمة العقل قيمة علمية، وتلك القيمة العلمية، منطلقة من قدرته على فهم األشياء وإدراكها بشكل 

حليلية، سواء أكانت مطابق للواقع الخارجي، كما أنه قادر على االستنتاج، وانتاج المعرفة المركَّبة والت

 في مجال معرفة الخالق، أو المخلوق ـ الطبيعة والحياة ـ أو الرسالة والوحي اإللهي.

)عليهم  وأبرز َمْن بيَّن هذا االتجاه القرآني، من الناحية التنظيرية، هي مدرسة أئمة أهل البيت

 ة :السالم(، فقد آمنت هذه المدرسة بأن قيمة العقل تُقيّم على األسس اآلتي

 قدرته على اكتشاف العالم الخارجي المتطابق مع الواقع. ـ 1

 قدرته على الربط والتحليل واإلستنتاج، وبتوظيف هذه القدرة يتوّصل إلى معرفة هللا تعالى. ـ 2



، وتحكمه قوانينها  اّن له حدوداً ومجاالت ليس بوسعه أن يتجاوزها، فهو جزء من عالم الطبيعةـ  3

يستطيع أن يفهم معنى العالقة الوجودية بين هللا والخلق بحقيقتها التفصيلية،  ، ال ال، فهو مث وحدودها

من فهم العالئق في عالم الطبيعة، فإن  منتزعة إلى نظريات العالقة، انتهى وحينما دخل في تفسير هذه

آلت  والتيالوجود والموجود،  ، إلى القول بوحدة الذين أقحموا عقولهم في هذا المجال انتهوا، مثال

 القول بوحدة الذات اإللهية مع ذات غيره من موجود. إلى

، ما ذهب اليه البعض حين تعذّر عليه إيجاد تفسير عقلي للمعجزة، وفق  ومن أمثلة الغلّو العقلي

قوانين الطبيعة التي تحكم حركة العقل في عالم المادة، فأنكر حدوث المعجزة، ونسي أن من أحكام العقل 

ً  السليم، هو  . التسليم بأن لكل شيء حدوداً، وأن العقل كقّوة مدركة لها حدود أيضا

(13) 

، هي إحدى العناصر االساسية التي يتشّكل منها العقل  وفي النهاية نخلص إلى أّن العقالنية العلمية

 . المسلم من غير إلغاء لدور العقل، أو مغاالة سوفسطائية فيه

 

 : ـ مبدأ العلِّّيّة والّسببية 2

والعنصر الثاني الذي تتشكل منه بنية العقل المسلم، هو االيمان بمبدأ العلِّّيّة والضرورة الّسببية في 

 عوالم الطبيعة والفكر والمجتمع.

فقد ثبّت القرآن هذا المبدأ، وأّسس عليه.. وحين انتقل الفكر اإلسالمي إلى مرحلة التنظير، وبناء 

حيد، نشأت بعض النظريات واألفكار التي أنكرت مبدأ العلِّّيّة النظرية على أساس العالقة بعقيدة التو

يّة والّسببية، في عالم الخلق، يتعارض وعقيدة التوحيد، توحيد هللا في  والسببية، متوهمة أن اإليمان بالعّلِّ

نتج ، وأن يكون هناك أسباب طبيعية واجتماعية وفكرية، تؤثِّّر في الفعل والتأثير... فأنكرت مبدأ العلِّّيّة

ر بين الحوادث بجريان العادة )عادة هللا  عنها معلوالت ونتائج ضرورية، بل فّسروا اإلقتران المتكّرِّ

 تعالى في الخلق(.

وقد تصّدر هذا اإلتجاه األشاعرة والمتصوفة، ورّد عليهم المعتزلة والشيعة اإلمامية وفالسفة اإلسالم، 

 . مناظرةبردود واسعة وضافية في كتب الكالم والفسلفة وال

رها  يّة ويفّسِّ ومن المفيد أن نشير هنا إلى أن بعض الفالسفة الماديين الغربيين ينكر الضرورة العّلِّ

 ، وهيوم الذي فّسر السلوك البشري واللغة بالعادة، ورفض مبدأ العلِّّيّة. ، مثل برتراند بالعادة

ان أن نقل السببيّة من الظاهرة إلى ، فك لقد فّكك هيوم عالقة السببية وأرجعها إلى العادة ثّم توقّف»

،  ، ولم يفّك الّرمز منها ، فلم يحلِّّل العادة ، وجعلها عادة بيولوجية وفصلها عن اللّغة ورموزها الذّات

ها من اللغة ، ووضع التكرار اآللي  . فقد اعتبر العادة جوهراً نهائياً ونسب إليها ظاهرة السببيّة ولم يطهّرِّ

. فجعل إحتمال األسباب هو الذي يسيطر على الناس وذلك على أساس تتابعات في أساس وجود العادة

سابقة متجانسة حدثت االُمور على منوالها. إذ إّن توالي الحوادث َوُوقوع الحوادث المتجانسة على منوال 

ن لدى اإلنسان عادة، وهذه العادة تصبح توقّعاً نفسيّاً لحوادث اُخرى متشابهة. وهذه  العادة تزاد واحد تُكّوِّ

ً مع التكرار اآللي المتجانس ً ورسوخا ً من توقّعاته المستقبلية تثبيتا ،  ، وعليه فإّن اإلنسان يزداد وثوقا

 . وينتقل بحكمه من مرحلة الظّن إلى مرحلة اإلحتمال البرهاني

ة ومع التكرار إّن العالقة السببية بين الحوادث تبدأ بالمشاهدة البسيطة ثّم تتطور مع المشاهدة المستمرّ 

الحوادث، حيث ينتقل بعدها اإلنسان إلى مرحلة  حتّى تصل إلى حّد اإلعتقاد بوجود رابط قوي بين



إحتمال البرهان وإلى مرحلة التصديق التجريبي العملي. وبهذه تتكّون عند الفرد عادة التواتر السببي، إذ 

باط سببي، بحيث يتوقّع النتيجة إذا وقع تكفي عند ذلك أن يتالحق شيئان مّرة واحدة، ليربط بينهما بر

ً عند الفرد. وبذلك  السبب ً طبيعيا ، ال إلّن التكرار هو الذي أعطى ذلك، بل إلّن العادة أصبحت شيئا

، ولم يعد للّغة الرمزية من دور في  تُصبح العادة قوة بيولوجية اُسقطت من العالم الخارجي على الجسد

 .(19)«إظهار السببيّة الطبيعيّة

 

(14) 

ّس هو المصدر األّول للمعرفة البشرية 3  : ـ إّن الحِّ

إعلم إن هللا تعالى خلق النفس اإلنسانية في مبدأ الفطرة خالية عن جميع العلوم »قال العاّلمة الحلّي: 

ضرورة، وذلك مشاهد في حال األطفال، ثّم خلق هللا تعالى للنفس آالت بها بالضرورة، قابلة لها بال

، فيحّس الطفل في أّول والدته بحّس لمس ما يدركه من  يحصل اإلدراك، وهي القوى الحّساسة

الملموسات، ويمّيِّز بواسطة اإلدراك البصري على سبيل التدّرج بين أبويه وغيرهما، وكذا يتدّرج في 

المحسوسات إلى إدراك ما يفعله بتلك اآلالت، ثّم يزداد تفّطنه فيدرك بواسطة إحساسه  الطعوم، وباقي

المشاركة والمباينة، ويعقل االُمور الكليّة الضرورية بواسطة إدراك  االُمور الكلية من باالُمور الجزئية

العلوم الضرورية المحسوسات الجزئية، ثّم إذا استكمل اإلستدالل وتفّطن بمواضع الجدال أدرك بواسطة 

، فقد ظهر من هذا أن العلوم الكسبية فرع على العلوم الضرورية الكليّة، والعلوم  العلوم الكسبية

يصّح الفرع  الضرورية الكلّيّة فرع عن المحسوسات الجزئية، فالمحسوسات إذاً هي اُصول اإلعتقاد، وال

 .(20)«إالّ بعد صّحة أصله...

رين وهذه النظرية َوهللاُ أَْخَرَجكُم ِمن بُُطوِن : ) ، مؤّسسة على قوله تعالى ، كما يذهب بعض المفّسِّ

َهاتِكُم الَ   .(21)( تَعلَُموَن َشيئاً َوَجعََل لَكُُم السَّْمَع واألَْبَصاَر َواألَْفئَِدةَ لَعَلَّكُم تَْشكُُرون أُمَّ

ل هذه النظ ، ذلك ألن  ، فهي تنطلق من الواقعية العلمية رية نقلة كبرى في التفكير البشريوتشّكِّ

يّة ال سبيل إلنكارها  . ، ويشهد بها الحّس والتجربة مصدر المعرفة هذه حقيقة حّسِّ

ومعنى أن الحّس هو مصدر المعرفة ينسحب على المعرفة العقلية 

وإدراكها،  الحواس ريقط عن الجزئية المعرفة تسلّم  هو العقل فدور أيضاً،

والد الفكري، والقياس(، وهذا يعني أن الت )االستقراء منها واالستنتاج تعميمها، ثم منها، الكّلِّيّات وانتزاع

 ً  . (22) تارة يكون توالداً ذاتياً، وأخرى توالداً موضوعيا

اُخرى دون أي تالزم بين  أساس معرفة إمكانية نشوء معرفة، وتولّد علم على يعني» فالتوالد الذاتي:

موضوعي المعرفتين، وإنّما يقوم التوالد على أساس التالزم بين نفس المعرفتين. ووفق هذا المنهج 

وجود استنتج الفكر البشري من معرفته بعالم المخلوقات والمعاجز والدالئل المختلفة، استنتج المعرفة ب

 . هللا سبحانه لوجود التالزم بين المعرفتين
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أّما التوالد الموضوعي للفكر أو المرحلة االستنباطية من الدليل االستقرائي فيقوم على أساس التالزم 

الموضوعي بين المعرفة المولِّّدة والجانب الموضوعي من المعرفة المتولِّّدة. ومثالها االستنتاج في علوم 

 .(23)«... الخ الطب والنباتالفلك والفيزياء و

وجدير ذكره أن النظرية،التي لّخصها العالّمة الحلّي بما سبق،ال تتعارض مع أن الوحي والمعرفة 

 االغريزية مصدران من مصادر المعرفة،فالوحي ليس معرفة كسبية يحصـل عليه

(15) 

اإلنسان بجهده اإلنساني، بل هي تعليم إلهي يتلّقاه األنبياء بجهاز تلق بشري ـ الحّس والعقل والروح ـ ، 

ح ذلك قوله تعالى  : كما يوّضِّ

ْك بِِه ِلَسـانََك ِلتَْعَجَل بِِه * إنَّ َعلَْينا َجْمعَهُ َوقُْرآنَه * فَإذَا قََرأناهُ فَاتَّبِْع قُْرآنَه الَ )  .(24)( تَُحّرِ

كما يحصل بعضه عن طريق المنام واإللقاء في النفس، وهو الجزء األقل من الوحي الملقى إلى 

. فظاهرة الرؤيا الصادقة في المنام وحصول المعرفة في  الهادي محّمد )صلى هللا عليه وآله وسلم(

ي، ظاهرة مألوفة في الحياة الب شرية، ولم تزل الجهود العلمية تتواصل لتقديم النفس، من غير جهد حّسِّ

 . تفسير علمي لها

 

 : ـ اعتماد المنهج االستقرائي واإلحتمال والقياس 4

د على هذا المنهج في إكتشاف المعارف اإلسالمية ، كما هو المنهج المعتمد لديهم في  لقد اعتُمِّ

ً وا األبحاث التجريبية والمادية ً علميا حداً في حقول المعرفة اإللهية واإلنسانية ; وبذا اعتمدوا منهجا

ل المسلم، وتحقيق علميته. وسنبحث  العقل هذا المنهج عنصراً هاّماً من عناصر بناء والمادية معاً. ويشّكِّ

 . الجهاز المعرفي موضوع أكثر تفصيال في بشكل هذا الموضوع

 

 : ـ اإليمان باهلل األحد 5

)صلى هللا عليه وآله وسلم( على االيمان باهلل الواحد  ا النبّي محّمدالتي بّشر به اإلسالمية العقيدة تبتني

، كما هو منّزه عن النقص وفعل  ، المنّزه عن الشبيه والمثيل والضدّ  األحد، المتصف بكل صفات الكمال

 . الشر والظلم

عباد، وهو فسه للالمقّدسة، وتعريفه ن لذاته تعالى هللا هو وصف القرآن، به نادى الذي وهذا البيان

يّة في عالم الماّدة والطبيعة  الوصف الذي يكشف عنه الدليل العقلي، كما تكشف المشاهدة والتجربة الحّسِّ

ع ووحدانيته، من خالل كمال الخلق ووحدة نظامه. والمبدأ العلمي المتبّع في تحصيل  عن كمال الُمْبدِّ

ية ـ مبدأ اإلستقراء والقياس ـ هو نفسه المن هج المتّبع في إثبات وجود هللا، وقضايا العقيدة العلوم الماّدِّ

 واإليمان.

أحّب أن ألفت األنظار إلى طريقة اإلستدالل التي »...العالم الفسيولوجي أندرو كونوايفي: قال

نّنا نستطيع أن نبني كثيراً من النظريات  نستخدمها في علوم الرياضة،فمن المعروف في علم الهندسة،أ

يهـيات،أو تلك الفروض التي نسلِّّم بها،ونقبـلها دون مناقشة أو جدال حول على عدد قليل من البد

                                                        

 المصدر السابق. ، مستفادة من60ص / ، معالمه التشيّع نشأته / الموسوي ( هاشم23)

 . 18ـ  16:  (  القيامة24)



صّحتها،فالعلماء يسلِّّمون أّوال بالبديهيات،ثّم يتتبّعون مقتضياتها،أو النتائج التي تترتّب عليها،وعند إثبات 

يتعلّق بوجود  نظرية نجد أن برهانها يعتمد في النهاية على مسلّمات أو اُمور بديهية،وكذلك الحال فيما

هللا،فوجـوده تعالى أمر بديهي من الوجهة الفلسفية، واإلستدالل باألشـياء على وجود هللا ـ كما في اإلثبات 

يرمي إلى إثبات البديهيات،ولكنّه يبدأ بها،فإذا كان هنالك اتفاق بين هذه البديهية،وبين ما  الهندسي ـ ال

 .(25)«... ال على صّحة البديهية التي اخترناهانشاهده من حقائق هذا الكون ونظامه يعّد دلي

(16) 

وهذه الحقيقة الكبرى في العقيدة اإلسالمية، هي منطلق تشكيل العقل المسلم، وبداية افتراقه مع العقول 

المنطقية التي قادت اليها األخرى، وهي القاعدة التي تتسق معها العلوم والمعارف جميعها، وهي النتيجة 

نظرية المعرفة الواقعية، وكم كان االيمان بهذا األصل العقيدي والفكري أساساً لالختالف في النظريات 

 واآلراء الفلسفية والمعرفية والسياسية وتفسير السلوك واإلرادة اإلنسانية.

ما أن نظرية المعرفة بنية فكرية فهذه العقيدة، هي نتيجة لنظرية المعرفة التي أنتجها العقل العلمي، ك

 متناسقة مع هذه العقيدة في كل عناصر بنائها، ومجاالت إنتاجها الطبيعي واإللهي واالجتماعي والعقلي.

وهكذا آمن العقل بوجود هللا بواسطة الدليل والبرهان العقلي، ونّظر المعرفة، وشّكل ذاته ونشاطه 

 على أساس هذه العقيدة، فكان عقال مسلماً.

 : ولعلّنا نجد في آيات عديدة من القرآن الكريم هذا الترابط واضحاً مثل قوله تعالى

 .(26)( * َعلََّمهُ البَيَان * َخلََق اإلْنَسانَ  الّرْحمُن * َعلََّم القُْرآنَ )

ْكَرم* َوَربُّكَ  إْقَرأ) ََ  .(27)يَْعلَم( لَمْ  َما اإلْنَسانَ  َعلَّمَ  بِالقَلَم* َعلَّمَ  الَِّذي ااْل

 .(28)( قُْل هَُو الَِّذي أْنَشأكُم َوَجَعَل لَكُم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفئَِدةَ قَِليال َما تَْشكُُرون)

هاتِكُم الَ ) ً َوَجعََل لَكُ  َوهللاُ أََخَرَجكُم ِمْن بُطُوِن أُمَّ م السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفئَِدةَ لَعَلَّكُم تَْعلَُموَن َشْيئا

 .(29)( تَْشكُُرون

 

ح أن الخـالق هو الذي وهب اإلنسان أدوات المعرفة اّن التـأّمل في هذه اآليات ، وهي أدوات  ، يوّضِّ

 . ، فعلّمه بها أنماطاً شتّى من المعرفة الحّس والعقل

يعلم شيئاً، ثم تعلّم  ة المعرفة لدى اإلنسان، وأن اإلنسان خرج من بطن اُّمه الفاآليات تتحّدث عن بداي

عن طريق السمع والبصر وغيرها من الحواس، وعن طريق األفئدة )العقول(. فاآلية توّضح أن الحس 

ية إلى المعرفة العقلية التي توصل إلى معرفة هللا  هو مبدأ المعرفة، ثم يتدرج اإلنسان من المعرفة الحّسِّ

الخالق، ثم يكون االيمان باهلل، الذي أنشأ اإلنسان بكل ما فيه من جسم وعقل ونفس وروح، أساساً للفهم 

والتفكير; ليتجّسد الشكر في كل ما يواجهه اإلنسان من نعم هللا تعالى في هذه الحياة; وليقوم نشاطه بأسره 

 لموصلة إلى ذلك.على أساس االيمان باهلل، منطلقاً من أدلة العقل والحس، ا

                                                        

 . 151 (  هللا يتجلّى في عصر العلم / ص25)

 .4ـ  1:  (  الّرحمن26)
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وحينما تنفصم العالقة بين العقيدة اإللهية والمعرفة، لن يكون العقل عقال مسلماً، وال المعرفة معرفة 

إسالمية، أي حينما تكون طريقة التفكير، وما تنتجه من معرفة طريقة تتنكر لإليمان باهلل، أو تشّوه عقيدة 

 التوحيد، فإنّهما طريقة ومعرفة غير إسالميتين.

 

(17) 

يّة واإلختيار اإلنساني 6  : ـ الحّرِّ

والعنصر الهام في فهم وتفسير السلوك االنساني، وعالقته باإلرادة والمشيئة اإللهية الذي ساهم 

مساهمة فعّالة في تشكيل بنية العقل المسلم وتعامله مع اإلنسان، هو نظرية تفسير السلوك اإلنساني، وهل 

، أم أن اإلنسان مجبر على أفعاله، كما هي المخلوقات الطبيعية التي هو يجري وفق اإلرادة واالختيار

 تجري عليها الحوادث والتغيرات والقوانين دونما إرادة أو اختيار.

واإلختيار، فهو  اإلرادة لقد جاء القرآن بعقيدة اإلختيار، وخاطب اإلنسان ككائن مريد مختار، يملك

يّة والمسؤولية، وهو الذي يفعل أفعاله، الذي يختار أفعاله، لذا كان مسؤوال عنها ، وبذا ربط بين الحّرِّ

نّه  يعني أ ، كما ال يعني أّن هللا غير قادر على منعه من ممارسـة ذلك الفعل ، وذلك ال خيرها وشّرها

دُّ والمنفِّّذ باختياره لألفعال الخالق لألفعال منصاعة ، فهو يستخدم القّوة والقوانين الطبيعية ال ، بل هو الُمعِّ

 الخلق اإللهي، لتنفيذ مايريده، فإن شّراً فشّراً، وإن خيراً فخيراً. إلرادته، وفق قانون

 : قال تعالى

 .(30)( إنّا َهَدْينَاهُ السَّبِيَل إّما َشاِكَراً َوإّما َكفُوَراً )

 .(31)( يَرهْلقَى َمعَاذِ  بَِل اإلْنَساُن َعلَى نَْفِسِه بَِصيَرةٌ * َولَْو أَ )

 .(32)( ذَِلَك بِما قَدََّمْت أَْيِديكُم َوأَنَّ هللاَ لَْيَس بَِظالّم ِلْلعَبِيد)

ر) َم أَْو يَتَأَخَّ  .(33)( ِلَمْن َشاَء ِمْنكُْم أَْن يَتَقَدَّ

ْنيا نُ )  .(34)( ْؤتِِه ِمْنَها َوَمْن يُِرْد ثََواَب اآلِخَرِة نُْؤتِِه ِمْنها َوَسَنْجِزي الشَّاِكِرينَوَمْن يُِرْد ثََواَب الدُّ

 

 : ـ مصدر المعرفة اإلسالمية 7

د المنهج اإلسالمي لحركة الفكر،وأنه ينطلق من مبدأ االعتماد على العقل، وأن الحس هو  وبعد أن ُحّدِّ

ما أوضح العالّمة الحلِّّي، واإلعتراف بمبدأ الضرورة السببية، وأن المعرفة اإلسالمية مصدر المعرفة، ك

 تتسق مع اإليمان باهلل الواحد األحد وبقدرته على كل شيء.

د كل ذلك لتنظيم عمل العقل المسلم،ُحّددت كذلك المادة الفكرية التي يتعامل معها العقل  بعد أن ُحّدِّ

دت بثالثة مصادر هي:المسلم إلنتاج المعرفة اإل  سالمية، منها أو على ضوئها، وُحّدِّ

 . القرآن الكريم ( 1

 . السنّة المطّهرة ( 2

                                                        

 . 3:  (  اإلنسان30)

 . 15ـ  14:  (  القيامة31)

 . 182:  (  آل عمران32)

 . 37:  (  المّدثر33)

 . 145:  (  آل عمران34)



 . العقل ( 3

(18) 

وينبغي لنا أن نوضح هنا كيفية استفادة المعرفة اإلسالمية من هذه المصادر، ولماذا 

؟ وما  وتباينها، رغم تعّددها  يةمنها، أو على ضوئها معرفة إسـالم والمستفادة المستنبطة المعرفة تسّمى

هو الضابط والمقياس لتحديد ما هو صواب ُمعّبر عن محتوى الرسالة اإلسالمية، وما هو خطأ، أو 

 انحراف، أو رؤية تُعبِّّر عن اتجاه المستنبط، أو صاحب الرأي؟

 وذلك يستدعي بحث هذه القضية كاآلتي:

 

 : ( القرآن الكريم1

 االستدالل من فرغ العقل التي األساسية اتففي البدء كان من المسلّم

،  قادر على بعث األنبياء والّرسل ، وأنه ، هي وجود هللا تعالى وعموم قدرته عليها والتسليم بها

ً بالبشرية واإليحاء إلى بشر يختـصهم بوحيه ، ومن أجل  ، وحفظاً لمصالحها وتنظيم حياتها ، لطفا

تدالل على األصل العقيدي هو استدالل عقلي. وذلك ما تذهب اليه تعريفها بخالق الوجود، وبذا كان االس

، وهو ما دعا اليه  ، وتخالفهم فيه األشعرية والحشوية من المذاهب السنّية الشيعة اإلمامية والمعتزلة

 ; لمعرفة الخالق. العقل والتفّكر واإلستنتاج وفهم الوجود ، ونادى به حيث دعا إلى استعمال القرآن

ً وهكذا تمّ  ، ومن ثّم ينتقل العقل إلى فهم النّص   االستدالل على صحة الوحي والقرآن استدالال عقليا

 . ، واإلستنباط منه القرآني وتحديد منهج التعامل معه

 

 : علم إكتشاف الداللة القرآنية

 : ولكي يتم تنظيم، وضبط منهج التعامل مع القرآن استوجب وضع علمين هاّمين هما

 . علم التأويلب ـ   .   رعلم التفسي أ ـ

ن هذين العلمين  : ولمزيد من اإليضاح، نعّرف بإيجاز بكّلٍّ مِّ

 

 : علم التفسير  أ ـ

الشيء المغّطى. وعّرف السيّد الخوئي التفسير  وهو الكشف عن الفسر، مأخوذ من اللّغة التفسير في

 : بأنه

فيه على الظنون واإلستحسان، وال  إيضاح مراد هللا تعالى من كتابه العزيز، فال يجوز اإلعتماد»

 . (35)«نّه حّجة من طريق العقل أو من طريق الشرع على شيء لم يثبت أ

رين في تفسيره، سواء أكان مّمن  نّه ال ومن هذا يتضح أ»:  ثّم علّق قائال يجوز إتّباع أحد من المفّسِّ

ً  نه من اتّباع الظن، وهو ال; أل حسن مذهبه، أم لم يكن  .(36)«يغني من الحق شيئا

وهذا التعريف يستوجب الدقّة والتأّمل، فليس تفسيراً ااّل ذلك العمل العلمي الذي يسعى للكشف عن 

ـر من  المحتوى الحقيقي للقرآن القائم على دليل العقل أو الشرع. كاآلية المفسرة آلية آخرى، أو بيان ُمفّسِّ

 السنّة، فعملية التفسير إذن تساوق عملية الكشف العلمي في مجال 

                                                        

 . 421 (  السيِّّد الخوئي / البيان / ص35)

 . (  نفس المصدر36)



(19) 

; لذا  الفيزياء والطب والفلك... فهي تستبعد العنصر الذاتي، وتخصص العمل في الجانب الموضوعي

 . فهو بيان وايضاح المراد اإللهي المستودع في نّص الكتاب

ح أّن القرآن نّص عر ، عجزت العرب بفصاحتها وبالغتها عن  بي ُمبينومن بديهي القول أن نوّضِّ

، عدا ما ورد فيه من قضايا فكرية وتشريعية  ، وتعاملوا معه بوضوح ; لذا تلقّاه العرب بيُسر مجاراته

 : ، قال ، كما ورد في رواية عثمان وابن مسعود تحتاج إلى فهم أو تفصيل من العلم والعمل

يجاوزونها إلى عشر اُخرى، حتّى يتعلّموا ما فيها من العمل،  أن رسول هللا كان يُقرؤهم العشر فال»

 .(37)«فيعلمهم القرآن والعمل جميعاً 

ر للقرآن في هذا المجال، وليس في المجال اللّغوي ، فكان  لذا كان الرسول هو الُمبيِّّن والُمفّسِّ

القرآن من علم وعمل، إذ لم يكن العربي  آي في ابه ما)صلى هللا عليه وآله وسلم( يُبيِّّن ألصح هللا رسول

الذي تلقى النّص بحاجة إلى أن يفهم معنى المفردة اللغوية، االّ اذا كانت مفردات قبيلة أخرى، أو بعض 

 . . فقد نزل القرآن بلغة قريش ، وهو نادر جّداً  ما اسـتعمله القرآن من مفردات غير عربية

العلوم اإلسالمية، فقد نشأت الحاجة إلى التفسير مع  المسلمون من علم عرفهالتفسير أّول  ويُعتبر علم

)صلى هللا عليه وآله وسلم( وأّول  هللا عصر رسول نزول القرآن، وبذا يكون هذا العلم قد نشأ في

يغ ، واّن مهّمته األسـاسية كانت تتركز في تبل هو الرسول محّمد )صلى هللا عليه وآله وسلم( للقرآن مبيِّّن

 . القرآن وبيانه والعمل به

ل إلَْيِهم: ) قال تعالى ْكَر ِلتُبَيَِّن ِلْلنّاِس َما نُّزِ  .(38)( َوأَْنَزْلنا إلَْيَك الذِّ

ْك بِِه  الَ )صلى هللا عليه وآله وسلم( قد تلقى البيان عن رّب العّزة سبحانه، قال تعالى: ) والرسول تَُحّرِ

 . (39)( ْعَجَل بِِه * إنَّ َعلَْينا َجْمعَهُ َوقُْرآنَه * فَإذا قََرأنَاهُ فَاتَّبِْع قُْرآنَه * ثُمَّ إنَّ َعلَْينا بَيَانَهِلَسانََك ِلتَ 

، اهتّم جيل  ، وتكوين المعارف اإلسـالمية وألهميّة وعظمة القرآن، ودوره في تشكيل العقل المسلم

)عليه السالم(  اإلمام علي )عليهم السالم(، وفي مقّدمتهم ، كما اهتم أئمة أهل البيت ينالصحابة والتابع

 محتواه الفكري والتشريعي والتربوي والمعرفي العام. وبيان بتفسير القرآن،

وفي عملية التفسير تفاوتت اآلراء والبيان لمحتوى الكتاب وفهمه، وحين نشأ الجدل العقيدي، وتفلسف 

ميون، ونشأت اآلراء الكالمية التي بحثت القضايا العقيدية، كالصفات اإللهية، وقدرة مفكرون إسال

اإلنسان على االختيار، أو سلب االختيار منه، وقضايا البعث والجزاء، والوحي واإلمامة وأمثالها، 

ساطيرها وتزامن مع هذه الفترة دخول األساطير اإلسرائيلية )اإلسرائيليات( وأفكار االُمم والشعوب وأ

 ، في الوقت الذي احتـدم فيه الصراع السـياسي على السلطة واإلمامة. عن الكون والطبيعة

 

(20) 

، كما لجأ أصحاب الفرق والمذاهب، إلى  تأثّر المفسرون بتلك اآلراء واألوضاع، فتسلّلت إلى التفسير

و في بعض مواقعه إلى توظيف ، فتحّول التفسير عند البعض، أ إسناد آرائهم بتحميل اآليات تلك اآلراء

                                                        

 . 38 ص / (  نفس المصدر37)

 . 44:  (  النّحل38)

 . 19 - 16:  (  القيامة39)



، وليس كشفاً عن محتوى اآلية،  ; إلسناد الرأي، وإن كان واضح الشذوذ والبُْعد عّما تدل عليه اآلية اآلية

 . وال بياناً لمراد هللا تعالى من كتابه

لة إّن المفهوم العلمي المستفاد من تعريف التفسير يوّضح بجالء أن علم التفسير، هو علم تحصيل الدال

 . من النصّ 

فالتفسير يتعامل مع المفردة اللغوية لتحديد معناها الوضعي، واستعمالها القرآني، كما يتعامل مع 

، ان كانت هناك ظروف  ، ودراسة ظروف النصّ  الجملة التامة المعنى كهيأة تركيبية الستجالء معناها

ين االجرائين في كل المواقع من خاّصة دخيلة في داللته، وال تنتهي عملية الحصول على المعنى بهذ

بّد للفهم واالستكشاف من أخذ عموم الروح القرآني والسياق، والوحدة الموضوعية  التفسير، بل ال

، كالتي تتحّدث عن موضوع واحد في مواقع شتى من البحر القرآني. كموضوع اإلنسان والمال  لآليات

ذ كل ذلك، كعناصر في الفهم واالستكشاف، الخ، البّد من أخ والجنس والعقل والعدل والسلطة...

 . واالستنباط من النّص القرآني

،  القرآن، واُضيفت على المراد القرآني والتالعب بمحتوى للعبث وعندما ظهرت محاوالت تخريبية

، أو العصبيّة، أو دوافع الذات الخارجة عن الموضوعية، وضع العلماء  ، أو العمد التخريبي بدافع الجهل

علمية، وشروطاً وضوابط لفهم القرآن، ونتيجة لذلك تعددت المذاهب والمناهج التفسيرية،  قواعد

ومحاوالت االستكشاف القرآني، كما كان ذلك في الفهم غير المنظَّر، فنتج عن ذلك الخالف المنهجي 

كري من حول ، فكان هناك إفراز ف نتائج خالفية في مجال العقيدة والتشريع والمفاهيم الحياتية العاّمة

النّص، ولم يكن هذا اإلفراز الفكري إفرازاً تام النقاوة، بل اختلط فيه الخطأ العلمي بالمحاوالت التحريفية 

 والعبثية التي أثقلت التفسير، وشّوهت معالم الداللة الحقيقية للنص والروح القرآني.

،  ، والمنهج الباطني ج الظاهري، والمنه وظهرت مناهج تفسيرية عّدة أبرزها المنهج القرآني للتفسير

، عدا محاوالت تطويع اآليات والمفاهيم  ، والعرفاني والّصوفي ، والمنهج الفلسفي والمنهج اللغوي

 . القرآنية لآلراء واألفكار المذهبية، التي أوضحنا سلفاً 

ليس ، و التعامل مع القرآن لدى البعض إلى عملية توظيف واستشهاد على الرأي المذهبي تحّول

نجد من  العام، وكم القرآني عملية استكشاف علمي محايد من النّص والروح

يت بأنها محاوالت تفسيرية في الموروثة المتراكمات تلك ، أو استشهاد بالقرآن، تحتاج إلى  محاوالت سّمِّ

 . ، وفق قراءة علمية وتعامل موضـوعي مع روح النّص والداللة ، وتطهير التراث منها تنقية

 

 التفسير القرآني: منهج

ً قادراً على ضبط الفهم القرآني، إذا  ً علميا وفي خضم تلك الصراعات الفكرية نجد منهجا

نَ  ما القرآني في فهم  استعماله، وهو: )المنهج اُحسِّ

،  السائرون على نهجهم والعلماء )عليهم السالم( البيت أهل أئمة اعتمده الذي المنهج  وهو القرآن(.

 : ، يعتمد على العناصر اآلتية هجاً تفسيرياً لفهم النّص والداللةوالذي اُعتمد من

(21) 

 : ـ تفسير القرآن باللّغة 1

 .(40)( إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ قُْرآناً َعَربِيّاً لَعَلَّكُم تَْعِقلُون: ) قال تعالى

                                                        

 . 2:  (  يوسف40)



ما يستفاد من الظاهر اللغوي  إعتمد االُصوليّون هذا المنهج اللغوي في الفهم واإلستنباط، وسّموا

بالظهور، وثّبتوا قاعدة حّجيّة الظهور. ذلك ألن القرآن نّص عربي مبين، وبإمكان كل عربي استوعب 

لغة عصر القرآن، أن يفهم النّص القرآني، إالّ ما كان المستفاد من النّص ال يوصل إلى بيان حقيقته 

 بيان آخر. الخارجية، أو كان مجمال أو متشابهاً يحتاج إلى

 وذلك ما قامت الدراسة المنهجية بتقسيمه إلى:

ما ينبغي تأويله اعتماداً على نظرية الحقيقة والمجاز، فمن نظم العربية، هو نظام المجاز اللغوي  أ ـ

الذي يتحّول فيه اللفظ إلى معبِّّر تجريدي في بعض من أشكال اطالقه، مجرداً عن الحسية المادية، كاليد، 

 كرسي.والوجه وال

، وقد قام ببيانها وتفصيلها،  قضايا كان بيانها موكوال إلى الرسول )صلى هللا عليه وآله وسلم( ب ـ

 كالصالة والزكاة.

اللّفظ داّل بوضوح  يعلم حقيقتها الخارجية االّ هللا سبحانه، وإن كان قضايا مرتبطة بعالم الغيب، ال ج ـ

 ... الخ. اآليات اللغة، مثل العرش، الوارد في معناها في على

 

 : ـ تفسير القرآن بالقرآن 2

واألداة الثانية لتفسير القرآن، هي القرآن نفسه، فالقرآن كما قيل: يفسّرِّ بعضه بعضاً، فهناك الكثير من 

اآليات الغامضة المعنى والداللة نستطيع أن نفهم معناها من داللة آيات أخرى تسلك كقرائن تفسيرية 

ه إلى المحَكم، ولعّل من أبرزه لها  . ا تفسير المتشابه برّدِّ

 

 : ـ تفسير القرآن بالسنّة 3

 : قال تعالى

سُولُ  آتاكُمُ  َوَما)  .(41)( نََهاكُم َعْنهُ فَاْنتَُهوا َوَما فَُخذُوهُ  الرَّ

َل إلَْيِهم َوأَ ) ْكَر ِلتُبَيَِّن ِلْلنَّاِس َما نُّزِ  .(42)( ْنَزْلنَا إلَْيَك الذِّ

من المسلّمات األساسية أّن الرسول )صلى هللا عليه وآله وسلم( هو المخاَطب المباشر بالوحي، وهو 

، وقد بيّن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( القرآن  العارف بمحتواه، وهو المكلّف بتبليغه وبيانه

حّج والزكاة والجهاد الواردة في القرآن الكريم ، كبيان أحكام الّصوم والّصالة وال ووّضحه للمسلمين

... والتفسير النبوي بعضه تناول  ; بل وسنّته )صلى هللا عليه وآله وسلم( كلّها بيان للقرآن وغيرها

، لذا فالسُنّة هي إحدى المراجع  ، وبعضه عبارة عن وضع أساس لفهم القرآن الجزئيات والتفصيالت

 يكون التفسير إالّ بعد اإلطالع عليها.األساسية في فهم القرآن، وال 

 

(22) 

 : ـ تفسير القرآن بالعقل 4

 واألداة الهاّمة األخرى من أدوات فهم القرآن وتفسيره، هي العقل.

                                                        

 . 7:  (  الحشر41)

 . 44:  (  النحل42)



فقد اعتبر القرآن العقل في هذه المدرسة، أداة أساسية من أدوات فهم القرآن بالتنسيق مع الضوابط 

كر . وقد شّدد القرآن على دور العقل في فهم النّص والداللة في مواضع  بها ، وااللتزام الثالثة اآلنفة الذِّّ

 : ، مثل قوله كثيرة من بيانه

 .(43)( أَفاَلَ يَتََدبَُّروَن القُْرآَن أَْم َعلَى قُلُوب أَْقفَالُها)

 .(44)( قَْد بَيَّنَّا لَكُم اآلياِت لَعَلَّكُم تَعِْقلُون)

ْلنا اآلياِت ِلقَْوم يَْفقَُهون)  .(45)( قَْد فَصَّ

ُل اآلياِت ِلقَْوِم يَتَفَكَُّرون)  .(46)( َكذِلَك نُفَّصِ

وكم كان للعقل في هذا المنهج من دور في فهم الداللة، وتنمية المعرفة، وبيان الكثير من المعارف 

 ق واسعة أمام الحياة البشرية، وحماية العقيدة من شطحات الفهم المتحّجر.القرآنية، وفتح آفا

أَفاَلَ يَتََدبَُّروَن القُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر هللِا لََوَجُدوا قال الشيخ الطوسي عند تفسير قوله تعالى )

 هذه». قال: (47)( فِْيِه اْختاِلَفاً َكثِيراً 

ين، أل  : آلية تدل على أربعة أشياءا نّه حّث  أحدها ـ على بطالن التقليد، وصّحة اإلستدالل في اُصول الّدِّ

 . «... يكون إالّ بالفكر والنظر ودعا إلى التدّبر. وذلك ال

: )علم اُصول الفقه(.  ولفهم القرآن والسنّة واالستنباط منهما، وضع علماء اإلسالم منهجاً علمياً أسموه

، كما عّرفه  ، أو القوانين العاّمة للتفكير الفقهي واالسـتنباطي العام هو كما يقول العلماء منطق الفقهو

بالعناصر المشتركة في عملية  إنّه العلم»الفقيه الفيلسوف الشهيد محّمدباقر الّصدر بقوله: 

، وتباين بعض  ه حوى نظريات شتّى، وتسّبب في تعّدد مناهج االستنباط. وهو بدور(48)«االستنباط

 . ، والتعامل مع ما حمل نصُّهما من داللة مواقع الفهم، واالستفادة من القرآن والسنّة

، ودرسهما دراسة علمية  وقد تناول هذا العلم مباحث اللغة والعقل والقياس، كأدوات لالستنباط

 وتحليلية مستفيضة.

 

 : علم التأويلب ـ 

 والعلم الثاني من علوم فهم الداللة وصيانة المحتوى القرآني من الفهم الخاطئ هو)علم التأويل(.

(23) 

، ومنه الموئل للموضع الذي يرجع اليه،  ، أي الرجوع إلى األصل من األَْول»والتأويل في اللغة مأخوذ 

 وذلك هو رّد الشيء إلى الغاية

اِسُخوَن فِي الِعْلم: ) ، ففي العلم نحو أو فعالالمرادة منه، علماً كان  ، (49)( َوَما يَْعلَُم تَأِويلَهُ إالّ هللاُ والرَّ

                                                        

 . 24:  (  محّمد43)

 . 17:  (  الحديد44)

 . 98:  (  األنعام45)

 . 24:  (  يونس46)

 . 82:  (  النِّّساء47)

 . 8 (  دروس في علم االُصول / الحلقة الثانية ص48)

 . 7:  (  آل عمران49)



، أي بيانه الذي هو غايته (50)( َهْل يَْنُظروَن إالّ تأِويلَهُ يَْوَم يَأتِي تأِويلُهوفي الفعل، قوله تعالى : )

 .(51) «ه...المقصودة من

ً إصطالحياً وقرآنياً. وعلماء اإلسالم اختلفوا في تحديد  وكما للتأويل مفهوم لغوي، فان له مفهوما

،  ، بينما فّرق آخرون معنى التأويل، فذهب بعضهم إلى أن التفسير والتأويل شيء واحد، وال فرق بينهما

 يختلف عن التأويل، ينّم عن جهل بعلوم القرآن ومعارفه. ا قول َمْن ذهب إلى أن التفسير الواعتبرو

ف بأ والتأويل كعلم ُمستقِّل عن التفسير ،  (52)«رّد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر»نّه:  ، عُّرِّ

 . (4)«، وما يؤول اليه أمره ومصيره وقيل التأويل انتهاء الشيء»

باقر الصدر، فيتحّدث عن معنى التأويل، كما حّددته آيات من القرآن  أّما الشهيد الفقيه السيد محّمد

 : الكريم، فيقول

، وينتهي اليه في  يؤول والمعنى الذي يناسب تلك اآليات، هو أن يكون المراد بتأويل الشيء، هو ما»

: فتأويل اآليات المتشابهة ليس بمعنى بيان  ا تدّل عليه مادة الكلمة نفسها... ثم قالالخارج والحقيقة، كم

تؤول اليه تلك المعاني; ألّن كل معنى عام حين يريد العقل  مدلولها، وتفسير معانيها اللغوية، بل هو ما

ره في صورة معيّنة، فهذه الصورة المعيّنة هي تأويل ذل ده، ويصّوِّ ده ويجّسِّ ك المعنى العام، وعلى أن يحّدِّ

هو ما أطلقنا عليه تفسير المعنى; ألن الذين في  ((53))هذا األساس يكون معنى التأويل في هذه اآلية

دوا صورة معيَّنة لمفاهيم اآليات المتشابهة، إثارة للفتنة; ألن كثيراً من  قلوبهم زيغ، كانوا يحاولون أن يحّدِّ

عوالم الغيب، فتكون محاولة تحديد تلك المعاني وتجسيدها في صورة اآليات المتشابهة تتعلّق معانيها ب

يّة أو منسجمة مع هوى ورأي المؤّول ـ عرضة للخطر والفتنة...  .(54)«ذهنية خاّصة ـ ماّدِّ

ح وبيان حقيقة الشيء في الخارج، فهو  ،المعنى تفسير بأنه التأويل، معنى الّصدر الشهيد وهكذا يوّضِّ

فأْينَما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ إذن ضرب من التفسير، ولكنه ليس تفسيراً للفظ، فعندما نريد تفسير قوله تعالى: )

 المقصود بالوجه في حقيقته الخارجية تفسير نبحث عن بل اللغة، في الوجه النبحث عن معنى (55)( هللاِ 

المعروف  الحقيقي ; لذا فالتأويل يبيِّّن حقيقة الوجه المقصود بهذه اآلية، هل هو الوجه في هذه اآلية

 ، أو المقصود به في  كجزء من البدن

(24) 

هذه اآلية الكناية عن تعظيم وجود هللا تعالى الموجود في كل الوجود، فيكون المعنى أّن هللا موجود في 

 كل جهة، وحيثما  كنتم.

وضوابطه تترّكز في رّد المتشابه إلى المحَكم، فهناك آيات كثيرة تحّدثت عن  أبرز مظاهر التأويل إنّ 

عالم الغيب، فاستعملت كلمة الوجه واليد والعرش والميزان والغضب والسخرية والحب والمكر 

يراد فهم  والكرسي... الخ، ونسبتها إلى هللا سبحانه. غير أن هذه األلفاظ جاءت بلغة المجاز، وحين

                                                        

 . 53:  (  األعراف50)

 . (  الراغب األصفهاني / معجم مفردات ألفاظ القرآن51)
 . ( الطوسي / تفسير مجمع البيان / المقّدمة4( ، )52)

يلِّهِّ َومَ  ( يقصد قوله تعالى53) ْنهُ اْبتِّغَاَء الفِّتْنَةِّ َواْبتِّغَاَء تَأوِّ َّبِّعُوَن َما تََشابَهَ مِّ م َزْيٌغ فَيَت يَن في قُلُوبِّهِّ يلَهُ إالّ : )فأّما الَّذِّ ا يَْعلَمُ تَأوِّ

خُ  اسِّ ْندِّ َربِّّناهللاُ َوالرَّ ْن عِّ ْلمِّ يَقُُولوَن آَمنّا بِّهِّ كُلٌّ مِّ  . ( وَن فِّي العِّ
 . 230 باقر الحكيم / علوم القرآن / ص (  السيِّّد محّمد54)

 . 115:  (  البقرة55)



هللا  داللتها، يجب أن تفهم على أنها استعماالت مجازية، كما أن وصف

والبصر واإلدراك، هي أوصاف حقيقية هلل تعالى، غير أن معناها  والحياة واإلرادة والسمع بالعلم سبحانه

مه وحقيقتها تختلف عن حقيقتها ومعناها الحسي المألوف في عالم المخلوقات، فعلم هللا وسمعه وكال

، تختلف عّما هي عند اإلنسان وغيره من المخلوقات المتصفة  ... الخ وإرادته وحياته وغضبه وحبّـه

 بتلك الصفات.

. وهي من باب رّدِّ  ( لَْيَس َكِمثِْلِه َشْيٌء َوهَُو السَِّميُع البَِصيروتتّضح تلك الفوارق بقوله تعالى: )

لية على الوحدانية، وإثبات التنزيه له عن المثل والشريك المتشابه إلى المحكم، كما تنضبط باألدلة العق

 والشبيه والضّد... الخ، وبذا ساهم علم التأويل مساهمة فعّالة في حفظ عقيدة التوحيد من التجسيم.

 : وقد ثبّت القرآن الكريم المرتكزات األساسية للتأويل في آيات عديدة، منها قوله

لِكتَاَب ِمْنهُ آياٌت ُمْحَكماٌت هُنَّ أُمُّ الِكتَاِب وأَُخُر ُمتََشابَِهاٌت فأّما الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهم ا أَْنَزَل َعلَْيكَ  هَُو الَِّذي)

اِسُخوَن فِي  ْبتِغاَء الِفتْنَِة َواْبتِغَاَء تَأِويلِهِ  َزْيٌغ فَيَتَّبِعُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ ا الِعْلِم ، َوَما يَْعلَُم تَأِويلَهُ إالّ هللاَ والرَّ

تُِزْغ قُلُوبَنا بَْعَد إْذ َهَدْيتَنَا َوَهْب لَنَا  * َربَّنا الَ  يَقُولُوَن آَمنّا بِِه كُلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنا َوَما يذَّكَُّر إالَّ أُولُو األَْلَبابِ 

 .(56)( ِمْن لَُدْنَك َرْحَمًة إنََّك أَْنَت الَوّهاب

ْلناهُ َعلى بِِكتَاب ناهُمَولَقَْد ِجئْ ) ِعْلم هَُدًى َوَرْحَمةً ِلقَْوم يُْؤِمنُون * َهْل يَْنُظُروَن إالَّ تَأِويلَهُ يَْوَم يَأتِي  فَصَّ

 .(57)( تَأِويلُهُ يَقُوُل الَِّذيَن نَسُوهُ ِمْن قَْبُل قَْد َجاَءْت ُرسُُل َربِّنا بِالَحقّ 

لتأويل في القرآن الكريم، توّضح لنا أن التأويل الذي هو بيان المعنى الخارجي للشيء ودراسة مواقع ا

للقرآن  التفسير الباطني الباطنية المنحرفة، فإن الذي دّسته الفرق هو غير التفسير الباطني للقرآن الكريم

نهى القرآن  ريم،وهو ماالكريم، ليس تأويال علمّياً، بل هو تحميل آلراء اإلتجاه الباطني على القرآن الك

ا الَِّذيَن فِي ...) عنه،ووصفه بقوله: َواْبتِغاَء  الِفتْنَةِ  اْبتِغَاءَ  ِمْنهُ  َماتََشابَهَ  فَيَتَّبِعُونَ  َزْيغٌ  قُلُوبِِهم فَأمَّ

 .(58)تَأِويِلِه...(

 ، نجد اإلتجاه الظاهري الذي ذهب مذهب كما وفي اإلتجاه المعاكس

ً التج ً لهذه اآلية أيضا ، ولكن بطريقته الخاّصة المعّبِّرة عن  ، فكال اإلتجاهين اتّبع المتشابه سيم مصداقا

، لما اُلقي على كاهل اآلية تلك التفسيرات والتصّورات البعيدة عن  ، ولو اتبع التأويل بمعناه العلمي رأيه

 مراد هللا تعالى من كتابه الكريم.

(25) 

، وبين ما ورد في أحاديث صحيحة من أن  ، هو التمييز بين اإلتجـاه الباطني ليهومّما تجدر اإلشارة إ

 : )عليه السالم( في وصف القرآن للقرآن باطناً وظاهراً، جاء في قول اإلمام علي

،  ، ظاهره أنيق ، وباطنه علم ، فظاهره حكم ، وله ظهر وبطن وهو الفصل ليس بالهزل»... 

 .(59)«وباطنه عميق...

                                                        

 . 8 و 7:  (  آل عمران56)

 . 53 و 52:  (  األعراف57)

 . 7:  (  آل عمران58)

 . 564 / ص 2 ليني / االُصول من الكافي / ج(  الك59)



ذهبت اليه المذاهب الباطنية التي فّسرت القرآن على  األحاديث ليس ما المقصود في تلك فإّن الباطن

هواها، ومعتقداتها الضالة، من الغلو والتحريف، بل المقصود بها هو ما جاء في الحديث المروي عن 

 : الم()عليه الس اإلمام علي بن الحسين

 .(60)«، فكلّما فُتَِّحت خزينة ينبغي لك أن تنظر فيها آيات القرآن خزائن»

حه والذي ينضبها  المستنزفون، وعيون ال  وبحر الينزفه»... علي)عليه السالم(: اإلمام قول يوّضِّ

 .(61)«يغيضها الواردون الماتحون، ومناهل ال

ر ففي القرآن عمق ومحتوى ال )عليه السالم( بأن باطنه  ، لذلك وصفه اإلمام علي يبلغه جيل وال ُمفّسِّ

، وكلّما تقّدمت علوم اإلنسان ومعارفه وقدراته العلمية والعقلية وأوضاعه  ، وباطنه عميق علم

مستجد الموضوعات، أو  بق علىالمنط القرآن مايوحي به مخزونه اإلجتماعية، استطاع أن يستظهر من

ُمنتهى الحقيقة نّه  ، أل التي يتوّصل اليها اإلنسان، فهو سابق للعقل والعصور العلمية باألدلّة الموّضح

، اتضح له بصورة أفضل، كما  ، فكلّما اقترب منه العلمية، فهو كالضوء الذي يلوح للناظر من بعيد

 على إبصاره من بعيد. يتّضح له ما حول النور مّما لم يكن قادراً 

س العلماء أداة علمية لضبط الفهم القرآني، وحماية المسلم  العقل وبهذا العلم ـ علم التأويل ـ أّسِّ

 . اإلنحراف، والعبث بالقرآن، والتالعب بمعانيه من

 

 : ( السنّة المطّهرة2

 . ، هو السنّة المطّهرة والمصدر الثاني من مصادر المعرفة لدى العقل المسلم

فت السنّة بأنها من قول أوفعل  ((62)) )صلى هللا عليه وآله وسلم( كل ما صدر عن الرسول»:  وعُّرِّ

 . . والسنّة في حقيقتها، هي بيان للقرآن، وتفصيل لمجمله(63)«أو تقرير

،  والقرآن ينّص على أّن ما بلّغه الرسـول )صلى هللا عليه وآله وسلم( ونطق به يجـب االلتزام به

 َوَما آتاكُم. ) ، من إباحة وحرمة ووجوب حسب عناوينه

سُولُ   ، وأّن ما يصدر عن الّرسول(64)( َعْنهُ فَاْنتَُهوا نََهاكُمْ  فَُخذُوُه َوَما الرَّ

 )صلى هللا عليه وآله وسلم( من فعل وتقرير في المجال الشخصي أو االُسري أو االجتماعي أو 

(26) 

، ولم يدل دليل على وجوبها، فهي مستحبّة، وإن كان  ، فإن كان عبادة ، يكشف عن عدم الحرمة التعبُّدي

 عبادة فهو يحتمل االباحة والوجوب.غير 

 . ، وإن شاء ترك ; إن شاء فعل واإلنسان حّر في دائرة المباح

ً  وقد بيّن القرآن الكريم قيمة السنّة النبوية )صلى هللا عليه  نّها متأتِّّية من أّن النبيّ  ، بأ ، كما أوردنا آنفا

ْلَهَوى * إْن هَُو إالّ َوْحٌي يُوَحى * َعلََّمهُ َشِديُد َوَما يَْنِطُق َعِن اوآله وسلم( يتلقّى عن هللا تعالى: )

، وأّن مصدر هذا الكمال هو العلم  ، فهو اإلنسان الكامل ، وأّن ذاته البشرية تتصف بالعصمة(65)( القَُوى

                                                        

 . (  السيِّّد الخوئي / البيان60)
 . 198:  ة(  نهج البالغة / خطب61)

 . نّها امتداد للسنّة النبويّة ، أل )عليهم السالم( سنّة (  اعتبرت مدرسة الشيعة اإلمامية ما صدر من أئّمة أهل البيت62)
 . 122 لفقه المقارن / ص( محّمد تقي الحكيم / االُصول العاّمة ل63)

 . 7:  (  الحشر64)

 . 5ـ  3:  (  النجم65)



 َكاَن لَكُْم فِي َرسُوِل هللاِ لَقَدْ واللّطف اإللهيين، لذا كان الرسول )صلى هللا عليه وآله وسلم( قدوة للبشرية: )

، والقدرة االرادية على االلتزام يعصم نفسه  ، واإلنسان الذي يتوفّر له العلم بالشيء(66)( أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ 

 . والعصمة بدرجات منها متوفرة في اإلنسان العادي. فالذي من الوقوع في الخطأ

نّه عصم  يقارفها طول حياته، فإنّما يوصف بأ جنسية الشاذة، مثال، العرف ضرر الخمر والممارسات ال

 نفسه من ممارسة هذين السلوكين.

. وتكوين عقلي  ( َعلََّمهُ َشِديُد القَُوى: ) )صلى هللا عليه وآله وسلم( بما اُوتي من تعليم إلهي والّرسول

، توفّرت له عناصر  استقامةونفسي وإرادي وغريزي بأرقى ما يمكن أن يحصل للبشر من كمال و

 . العصمة في ذاته

، قد أثبتت إّن  ، والطّب النفسي وتتقّرب صورة العصمة إلى أذهاننا إذا عرفنا أن األبحاث الطبِّّيّة

معظم االنحرافات السلوكية مصدرها فقدان التوازن في تكوين الفرد النفسي والعصبي والعقلي، واّن 

ً على انحراف الشخصية. وكلّما كانت هذه اإلفرازات إلفرازات الغدد الصماء المضطرب ة تأثيراً بالغا

يّاً، كما أن سالمة البنية العصبية والعقلية ينتج  عنها االستقامة  متوازنة في الشخصية، كان السلوك صّحِّ

)صلى هللا عليه  السلوكية إذا ما تصّرف اإلنسان بعلم وإرادة، وتوّفر تلك العناصر في شخصية الّرسول

 ، هي درجة من درجات اللّطف اإللهي. وآله وسلم( بشكلها البشري الكامل

 ونستطيع أن نفهم معنى العصمة من تعريف األئمة والعلماء لها.

م هللا»)عليه السالم( بقوله:  عّرفها اإلمام الصـادق  .(67)«المعصوم هو الممتنع باهلل من جميع محارِّ

فت العصمة بأ يكون له داع إلى ترك  لطف خفّي يفعله هللا تعالى بالمكلّف بحيث ال»:  نّها وعُّرِّ

 . (68)«، مع قدرته على ذلك ، وارتكاب المعصية الّطاعة

النبوية،وهي  إلسالمي،هي مشكلة العبث بالسنّةومن المشاكل الكبرى التي واجهها الفكر ا

)صلى هللا عليه وآله وسلم( وأئمة أهل البيت)عليهم  رسول هللا والكذب على والوضع الدسّ  مشكلة

 السالم(من بعده،فامتألت كتب الحـديث والرواية بالموضوعات والمدسوسات.

(27) 

س العلماء، علم الحديث والرجال، لغربلة ويشهد المسـلمون من مختلف المذاهب بهذه الحقيقة; لذا أسّ 

الرواية وتنقيحها،ورغم هذا الجهد العلمي والتحقيقي،وفرز الموضوع والمكذوب في كتب الرواية ـ 

ـ،فما زال في كتب الحديث من الخرافات واألباطيل الموضوعة التي يعتمدها  السنّية والشيعية

ر القرآن بهذه الر ج لها،بل ويفّسِّ العلمية التي  وايات الضعيفة والساقطة علمياً.والموضوعيةالبعض،ويرّوِّ

يحملها العقل المسلم هي التي فرضت تأسيس علم الحديث والرجال،وتنقيح الحديث من المدسوس 

والمكذوب،بل وتصنيف الحديث إلى مسـتويات بعضها أرق من بعض في الوثاقة.يقّدم األوثق على األقل 

ن علم الرجال والحديث لم يسلما من التأثيرات القَْبلية.والخالف في درجة عند التعارض بينهما،غير أ

الرأي والمبنى;كالخالف في وثاقة هذا الراوي،وعدم وثاقته،وقبول هذا المستوى من الرواية وعدم 

قبوله،كقبول المراسيل الثّقاة،ووثاقة مشايخ اإلجازة وعدمه،وكاإلختالف في تحديد مفهوم عدالة 

 الراوي... إلخ.

                                                        

 . 21:  (  األحزاب66)

 . 194/ ص  25(  المجلسي / بحار األنوار / ج 67)

 . 37 ص / شرح الباب الحادي عشر للعاّلمة الحّلِّي / (  المقداد السيوري68)



 

 : ضوابط منهجيّة

ً وضوابط لصّحة الرواية وقبولها ، ومنها ما يتعلّق  ; منها ما يتعلّق )بالّسند( ثبّت العلماء اُسسا

)بالمتن(. فما يتعلّق بالّسند اشترط العلماء وثاقة الراوي بعد فحص شخصيته ودراستها من خالل علم 

 الرجال، قبل األخذ عنه، وتصديق روايته.

 : المتن فقد ثبّتوا االُسس اآلتيةأّما ما يتعلّق ب

 عدم معارضة الرواية للقرآن. ـ 1

 عدم معارضتها للسنّة القطعيّة. ـ 2

 عدم معارضتها للعقل. ـ 3

 

اإلسالمي من اإلنحراف والخرافة  الفكر المسلم العقلُ  حّصن العلمية الجهود والضوابط وبهذه

بَ  والعقل والسنّة  الكتاب وأباطيل تخالف من خرافات اليها والتحّجر; لذا يجب تنزيه السنّة مّما نُسِّ

 )صلى هللا عليه وآله وسلم(. المقطوع بصدورها عن النبيّ 

وكما واجهت السنّة مشكلة اإلثبات،واجهت أيضاً مشكلة الفهم والتحليل واالستنباط منها. فكان منهج 

عل التقرير،كما هو المنهج علم اُصول الفقه،هو المنهج العلمي لدراسة وتحليل السنّة،القول والف

دراسة علمية منهجية،وفق اُسس  السنّة العقل المسلم درس القرآني.وبذا النصّ  وفهم لدراسة العلمي

 وضوابط لغوية وعقلية وعُرفية وشرعية.

وهكذا كان علم الرجال وعلم الحديث وعلم اُصول الفقه هي العلوم التي تصّدت دراسة السيرة من 

 . والتحليل واإلستنباط حيث اإلثبات والفهم

 

 : ( العقل3

 . والمصدر الثالث من مصادر المعرفة اإلسالمية هو العقل

، وفهم النّص واإلستنباط منه، لذا  ويُعتبر العقل المصدر األساس في إثبات العقيدة والمعارف اإللهية

 قّسم علماء اإلسالم العلوم اإلسالمية إلى المعقول والمنقول.

(28) 

 : ، فقال يف المرتضى عن دور العقل في العلوم اإللهيةتحّدث الشر

يكون دليال على  ; ألّن السمع ال يجوز أن يكون السمع ، وال إّن الطريق إلى معرفة هللا هو العقل»

ق ، وأ الشيء إاّل بعد معرفة هللا وحكمته السمع على  الكذّابين، فكيف يدلّ  نّه اليفعل القبيح، واليصّدِّ

 .(69)«المعرفة

ً من اُسس استنباط األحكام الشرعية ف بأ كما اعُتبر العقل أساسا كّل قضية عقلية »:  نّه ; لذا عُّرِّ

 .(70)«يتوّصـل بها إلى العلم الفعلي بالحـكم الشرعي

 

                                                        

 . 127 ص / المسألة التاسعة / المجموعة االُولى / رسائل الشريف المرتضى(  69)

 . 125 ص / 3 ج / اُصول الفقه / رضا المظّفر (  الشيخ محّمد70)



 الموقف من التراث

وبعد هذه الجولة الفكرية القصيرة في رحاب العقل المسلم والفكر اإلسالمي، يتضح لنا كيف تشكل 

للفكر اإلسالمي، ويتّضح لنا من خالل ذلك أن  األساسية العقل المسلم، كما تتضح لنا عناصر البُنية

( وهي جهود مختلفة بين العلمية والخرافة  كتاب والسنّةال التراث الديني هو جهود دارت حول النّص )

والعبث المقصود، والقصور العلمي; لذا فهو يحتاج إلى إعادة قراءة، وغربلة وتنقيح، وفرز ما هو 

ه لنقائه ، مّما هو غريب على اإلسالم إسالمي يستحق أن يُطلق عليه هذا الوصف ، أو قاصر  ، ومشّوِّ

 ده. والدراسة العلمية للتراث تضع أمامنا الحقائق اآلتية :عن التعبير عن روحه ومقاص

يعتبر من السنّة إالّ ما  .. وال : )الكتاب والسنّة( ، وهو إّن مطلق الصّحة متحقِّّق في األصل وحده ـ 1

ثبتت صّحته وفق منهج اإلثبات العلمي الذي اعتبر التواتر هو األداة الوحيدة لإلثبات القطعي، أو ما كان 

يكتسب صفة  قاً للقرآن والعقل في غير المتواتر، بعد الوثوق بصدوره، لذا ما أنتجه العقل المسلم المواف

 . المطلق الصحة بكّل ما جاء فيه

ض إنّ  ـ 2 تصّح نسبته إلى اإلسالم ويجب  وتخريب ُمتعّمد، وهذا التخريب ال دسّ  لحاالت التراث عُّرِّ

 فرزه والغاؤه.

بذلها العلماء، وهي جهد اجتهادي معرض للخطأ والصواب، وال حّجيّة في  إّن هناك جهوداً علمية ـ 3

 هذا العمل إالّ ما ثبتت صّحته، أمام النقد العلمي النزيه.

إّن الصواب في الُمسـتنبط من الكتاب والسنّة ـ في بعض األحيان ـ ليس هو منتهى داللة النّص  ـ 4

ل هناك العمق األكثر مالئمة لظروف العصر الذي ، ولم يز الشرعي، بل يمثل درجة وعي المسـتنبط

استنبط من صواب َمثُل بعض العالجات الطبية، فهي وإن كانت صحيحة،  ، فَمثُل ما يتعامل مع النصّ 

وقامت بالعالج الفعلي إالّ أن علماء الطب واألدوية، استطاعوا باستمرار اكتشاف عالجات أرقى. 

، فكلّما  آيات القرآن خزائن»:  )عليه السالم( بن الحسين السّجادويعكس هذه الحقيقة قول االمام علّي 

 «.فُتحت خزينة ينبغي لك أن تنظر فيها

 

(29) 

ً للبحث والتفكير اإلسالمي والتعامل مع النّص الشرعي، وهو علم اُصول  ـ 5 إّن هناك منهجاً علميا

ية باستمرار لدى العلماء، ويحمل آراء الفقه، وهذا العلم وإن كانت مسائلة خاضعة للنقد والمناقشة العلم

 نّه األداة العلمية لفهم النّص، وفق رؤية إسالمية. ونظريات متفاوته، إالّ أ

 كما أّن هناك منهج إثبات السنّة وتصنيفها، ويمثِّّله علم الحديث والرجال كما أوضحنا.

 

 عناصر الجهاز المعرفي

والمعرفي على يد علماء  يّة مع النّص الشرعيلقد تعاملت األبحاث والدراسات العلمية والمعرف

اإلسالم األوائل فأورثت تلك األجيال جهوداً علمية شامخة، كما أورثت جهازاً معرفياً متكامال قادراً على 

 تحقيق السمة العلمية، وعلى العطاء واإلبداع واإلنتاج المعرفي.



ف بعناصر الجهاز المعرفي الذي استطاع  ن المعرفة اإلسالمية، ويحقق لها ومن المفيد أن نعّرِّ أن يكّوِّ

الهوية المبدئية، ويمدها بالقدرة على استيعاب ما أنتجته الشعوب االُخرى بالشكل الذي ال يتعارض مع 

 الهوية اإلسالمية.

 : إّن عناصر هذا الجهاز المعرفي هي

 . المسلّمات ـ 3 ،  المصطلح ـ 2  ، المنهج ـ 1

 

 : ـ المنهج 1

، والوقوف على مسارهم  حليل األعمال العلمية التي أنتجها المسلمون في مجال المعارفإّن دراسة وت

. إن دراسة كّل تلك  ، وتصريحهم بها ، وتثبيتهم االُسس التي اعتمدوها في عملهم العلمي المنهجي

اد األعمال الفكرية تكشف لنا عن منهج علمي متقن ومتناسق، قادر على التعامل مع القضايا التي تر

ً منّظماً، يسير على وموضوعية، فقد أّسس  منطقية اُسس دراستها تعامال علميا

علمية، بشكل يصح معها القول أن لدى علماء اإلسـالم علماً يُسّمى )علم المناهج(.  مناهج اإلسالم علماء

 فقد أّسس المسلمون منهجاً لكّل علم ينظم دراساته وأبحاثه.

م المنهجية ونقدهم للمناهج االُخرى انتهى إلى وضع المنهج العلمي ودراسات علماء اإلسالم وأبحاثه

القائم على أساس اإلستقراء واالحتمال والقياس والنقد والبرهان، ووضعوا الدراسات والتفاصيل العلمية 

 الدقيقة لتطبيق هذا المنهج، واالستفادة منه، فكان لهم منهج في الفقه واالستنباط، وهو منهج اُصول الفقه،

. ولهم منهجهم في فهم وتفسير  ولهم منهجهم في فهم العقيدة احتواه علم الكالم على شكل مبادئ واُسس

والتأويل، ولهم منهجهم في الدراسات التأريخية والسنّة النبويّة،  التفسير في علمي القرآن، تجّسد تطبيقه

اتهم عشوائية، أو قائمة على ولهم منهجهم في دراسات علم االخالق والنفس والمجتمع. فلم تكن دراس

االرتجال والغموض الفكري، بل يجدها الباحث والمحّلِّل المنهجي بنية علمية منظمة، يتحّكم المنهج في 

 مساراتها من االُسس والمقّدمات إلى النتائج والمعطيات.

فإنّها هي  وعلى الرغم مّما دخل في هذه المنهجية من أخطاء،أو تالعب من البعض،

 والدراسات، والوصول إلى النتائج العلمية المرجّوة من البحث. لسير األبحاث لعلميا الضابط

(30) 

بل اكتشف المسلمون المنهج العلمي التجريبي في مجال األبحاث الطبيعية والحياتية، فكانوا رّواد هذا 

اء والنبات المنهج، الذي أوصلهم إلى إكتشاف حقائق علمية في مجال الفيزياء والطب والفلك والكيمي

 وغيرها.

 : وقد سّجل أحد علماء الغرب هذه الحقيقة بقوله

إّن ما يدين به علمنا لعلم العرب ليس هو ما قّدموه لنا من اكتشافهم لنظريات مبتكرة غير ساكنة. إن »

ما قبل  العلم يدين للثقافة العربية بأكثر من هذا.. إنّه يدين لها بوجوده. وقد كان العالم ـ كما رأينا ـ عالم

العلم. إّن علم النجوم ورياضيات اليونان كانت عناصر أجنبية لم تجد لها مكاناً مالئماً في الثقافة 

البحث  طرق اليونانية. قد أبدع اليونان المذاهب وعّمموا األحكام. ولكن

لتجريبي وتركيزها، ومناهج العلم الدقيقة والمالحظة المفصلة العميقة، والبحث ا الوضعية المعرفة وجمع

كانت كلّها غريبة عن المزاج اليوناني... إّن ما ندعوه بالعلم ظهر في أوربا كنتيجة لروح جديد في 

...  البحث ولطرق جديدة في اإلستقصاء



الرياضيات في صورة لم يعرفها اليونان،  ولتطّور ، Mesurement والقياس والمالحظة التجربة طريق

 .(71)«لعرب إلى العالم األوربيوهذه الروح وتلك المناهج أدخلها ا

 : ـ الُمْصَطلَح 2

والعنصر الثاني من عناصر الجهاز المعرفي اإلسالمي هو المصطلح. فقد أدرك علماء اإلسالم أهمية 

رية، فأستأثر المصطلح العلمي، وقيمته في اختزان المعلومات والتعبير عنها، وحفظ األصالة الفك

باهتمامهم وضع المصطلحات، وتعريفها بدقة علمية وفنية فائقة، فبرعوا في هذا المجال، وامتلكوا ثروة 

 . فكرية عمالقة من المصطلحات والمعاني المختزنة فيها

والمصطلح هو اللّفظ الذي يصطلح عليه بين أهل عرف، أو اختصاص ليدل على معنى معين عندهم، 

هن عند اطالق ذلك الّلفظ، كمصطلح القياس واالستقراء والحادث والبَداء والتأويل يتبادر إلى الذ

والسياسة... الخ. ونجد تلك الثروة العلمية والفنية في كّل علم من العلوم والمعارف التي اشتغل فيها 

يرها من المسلمون، كعلوم العقيدة والفلسفة والفقه والحديث واُصول الفقه والتفسير وعلوم القرآن وغ

العلوم اإلسالمية. كما وضعوا المصطلحات العلمية في مجال األبحاث والدراسات الطبيعية والرياضية 

 ... الخ. وعلوم األحياء والفلك وغيرها

 

 : ـ المسلّمات العلميّة 3

ما بين أيدينا من علوم ومعارف ال حصر لها، وما بين أيدينا من منظومة فكرية عمالقة هي من إبداع 

قل اإلنساني، وجهود اإلنسان العلمية، وهذا المركب العلمي والمعرفي المعقّد والواسع، ينتمي إلى الع

اُسس ومسلمات ومنطلقات أساسية، يجب أن تمتلك الصفة القطعية ليبنى عليها بناء علمياً قطعياً، ولكل 

األساس فهي بالنسبة له كمسلّماته االُولى التي يعتمد عليها بناؤه الفكري،  والمعارف العلوم علم من

يّة عاّمة تقوم عليها. وبذا تنتظم تلك  بالنسبة إلى البناء. كما لهذه المسلّمات العلمية الخاّصة مسلّمات كّلِّ

 . المسلّمات البُنية العلمية والمعرفيّة بأسرها

ر الشهيد السيّد محّمد ُ  باقر الّصدر عن قيام البناء الفكـري على تحّدث الفقيه والمفّكِّ  سـسا

(31) 

 : ُمسلّم بها فقال علمية

يمكن إثبات ضرورتها  ، جميعها إلى معارف أساسية ضرورية ال إّن مرّد المعارف التصديقية»

، وإنما يشعر العقل بضرورة التسليم واإلعتقاد بصّحتها، كمبدأ عدم  بدليل أو البرهنة على صّحتها

 .(72)«ّولية...، والمبادئ الرياضية األ التناقض، ومبدأ العلِّّيّة

وقد ثبّت علماء اإلسالم المسلّمات الضرورية للعلوم البشرية بصورة عاّمة،كما توّصلوا من خالل 

اإلسالمية،  والمعارف العلوم مجال في علمية التحليل واالستنتاج إلى تثبيت مسلّمات

 . إلخ تشريع والتفسير والرواية ...ينطلقون من مسلّمات أساسية، كالعقيدة، وال علم كلّ  ففي

فباإلنطالق من تلك المسلّمات يبدأ العقل عمله العلمي، ويمارس دوره في اإلكتشاف والنقد والنفي 

 واإلثبات.

                                                        

 . 277 (  د. سامي النّشار / مناهج البحث / ص71)

 . 141 ص / (  فلسفتنا72)



وباكتمال هذه العناصر الثالثة: )المنهج والمصطلح والمسلّمات( امتلك الفكر اإلسالمي جهازاً متكامال 

 وتحقيق اإللتزام الفكري.،  إلنتاج المعرفة اإلسالمية

 

 : مناهج التعامل مع النصّ 

ومن خالل استقراء المناهج التي اتبعها اإلسالميون في التعامل مع النّص، ومحاولة اإلستفادة منه، 

سواء اإلستفادة القائمة على قصد إيجابي مخلص، والمتمثلة في محاولة االستكشاف العلمي الموضوعي، 

يُراد إسنادها بتطويع النّص الديني )من الكتاب  مذهبية أهداف قَْبلية، وقناعات وراءها تكمن أو تلك التي

 : والسنّة( تتحّدد أمامنا المناهج اآلتية

 

 ـ المنهج الظاهري:  1

العمق والتعامل الُجّواني معه، وحمل  وهو المنهج الذي تعامل مع الظاهر من دون محاولة الغور إلى

 ون استكشاف قصد الّناص.اللفظ على ظاهره. مّما حال د

 : من األمثلة المعبِّّرة عن هذا اإلتجاه تفسير قوله تعالى

َوإْن كُْنتُم َمْرَضى أْو َعلَى َسفَر أْو َجاَء أَحٌد ِمْنكُم ِمَن الغَائِِط أْو الََمْستُُم النِّساَء فَلَْم تَِجُدوا َماًء )

ُموا َصِعيَداً َطيِّباً...  .(73)( فَتَيَمَّ

فّسر المنهج الظاهري هذه المالمسة،باللّمس الماّدِّي،في حين كان ُمراد اآلية هو المواقعة الجنسية، وكنّى 
عنها بالمالمسة،وبذا حّول هذا                       

 التفسيري القرآن عنى لم يقصده،فأساء اإلتجاه  هذا فحّمل الوضوء، لمسه يبطل جسم إلى المرأة التفسير
ن آيَاتِّهِّ أَْن  إلى فهم القرآن عن المرأة الذي اعتبرها مصدر الحّب والموّدة واإلستقرار النفسي بقوله: )َومِّ

نْ  َخلََق لَكُم كُم مِّ أخطأ  نّه إلى أ ،باإلضافة(74)( إلَْيَها َوَجَعَل بَْينَكُم َمَودَّةً َوَرْحَمة لِّتَْسكُنُوا أَْزَواجاً  أَْنفُسِّ
 اكتشاف الحكم الشرعي الذي شّرعه القرآن لهذه القضية. يف

(32) 

ً في قول الرسول )صلى هللا عليه وآله وسلم( حينما أورده  في حين نجد معنى لمس المرأة واضحا

نّه وجماعة معه قّرروا ترك النساء،  كناية عن المواقعة. فقد قال ناهياً لعثمان بن مظعون، عندما علم أ

، ولكن  عثمان لم يرسلني هللا تعالى بالّرهبانية يا...  »:  ، قال له وهو ُمغَضب لعبادةواإلنقطاع إلى ا

أحّب فطرتي، فليستّن بسنّتي، ومن  فَمن وألمس أهلي، واُصلِّّي أصوم الّسمحة، الّسهلة بعثني بالحنيفية

 .(75)«سنّتي النِّّكاح

 

 ي:ـ المنهج الباطن 2

والمنهج الثاني من مناهج التعامل مع النّص هو المنهج الباطني الذي عبث بمعاني القرآن وحّرفها 

خطر وهّدام، كما مثّلته بعض اإلتجاهات الباطنية  بشكل الغالة هذا االتجاه عن قصد وتخطيط، ومثّل

 . المنحرفة

 

                                                        

 . 43:  (  النِّّساء73)

 . 21:  (  الّروم74)

 . 494 / ص 5 (  الكليني / الكافي / ج75)



 : ـ التأويل 3

هج التأويل، وقد سبق الحديث عنه باختصار والمنهج اآلخر من مناهج التعـامل مع النّص هو من

 فليراجع.

 

 :  ـ منهج اإلمرار والتوقُّف 4

،  ، واإلستفادة منه عن طريق التأويل أو التدّبر وهو المنهج الذي صادر دور العقل والتأّمل في النصّ 

حة لها. بل ألزم نفسه بنظرية التوقّف، وعدم القول بما  تقوله الظاهرية، أو تفسير اآلية بآية آخرى موّضِّ

: نستقبل النّص دون محاولة القول فيه عندما يحتمل  أو اللجوء إلى التأويل، وقال أصحاب هذا اإلتجاه

ه كما ورد ْحمُن ، فقول هللا عّز وجّل: ) أكثر من رأي، بل نتوقّف عن إبداء أي رأي تفسيري، ونمرُّ الرَّ

ر االستواء بمعناهنتوقّف في تفسيره، فال نف ( َعلَى العَْرِش اْستَوى الماّدِّي، كما  ّسِّ

مون، الظاهريون ذهب له، كما أّوله أصحاب مذهب التأويل بأ وال المجّسِّ نّه االستيالء على الملك  نؤّوِّ

ه، كما هو والسلطان وهيمنته المتساوية من األشياء جميعها  . . بل نمرُّ

 

 : ـ منهج الّظهور 5

.  : النّص والظاهر والمجمل ، وهي ثالثة أقسام كما مّر عليناوهو النهج الذي قّسم إفادات الدليل إلى  

يّة الظهور ، وهو ينطلق في نظريته تلك من أن النّص الديني )القرآن والسنّة( هما  فذهب إلى القول بحّجِّ

نّص عربي مبين، والنّاص إنما أراد إفهام المخاَطبين بمراده من خالل كالمه، وفق اُصول الخطاب 

ً العرفي المأل ، فهو لم يخرج على تلك االُصول والقواعد في المخاَطبة وإرادة  وف بين الناس جميعا

، أّما المجمل أو المتشابه من الكالم  ; لذا فإّن ما يُستفاد من ظاهر الكالم حّجة يجب األخذ بها التفهيم

الت.. ال سيما الّرجوع إلى المح فينبغي أن يُفهم على أساس التأويل والقرائن الموّضحة  كمات والمفّصِّ

 

(33) 

 ـ المنهج العقلي:  6

، واإلكتشاف منه ضمن ضوابط فهم ومنهج علمي  وهو المنهج الذي آمن بدور العقل في فهم النصّ 

ين بآيات عديدة من القرآن يعتمد على دالالت القرآن نفسه أَفاَلَ يَتََدبَُّروَن القُْرآَن : ) ، كقوله تعالى ، محتّجِّ

 . ، وهو غير المنهج الفلسفي الذي يتعامل مع النّص من مسلّمات فلسفية(76)( وب أَْقفَالُهاأَْم َعلَى قُلُ 

. وقد دافع الشيخ  ويتكامل هذا المنهج مع المنهج الذي سبقه في مدرسة أهل البيت )عليهم السالم(

ً حاّراً عن هذا المنهج ً من قوله الوارد في هذا ، ن الطوسي في مقّدمة تفسيره التبيان دفاعا نقل بعضا

 : المجال، قال

لَعَِلَمهُ وقد مدح هللا أقواماً على إستخراج معاني القرآن فقال: )»

يتفّكروا  القرآن، ولم  يتدّبروا لم حيث يذّمهم قوم في وقال ،(77)( ِمْنُهم يَْستَْنبِطُونَهُ  الَّذينَ 

 «.( أَْم َعلَى قُلُوب أَْقفَالُها القُْرآنَ  بَُّرونَ يَتَدَ  أَفاَلَ ) معانيه: في

 

                                                        

 . 24:  (  محّمد76)

 . 83:  (  النِّّساء77)



 ـ المنهج النحوي:  7

البنيوي  التحليل أساس نّه علم بيان المعنى، يقوم على ينتهي علم النحو في أهدافه إلى أ

بتحديد النسبة بين المفردات والتراكيب، والعالقة بينها، كالعالقة بين المبتدأ  اللفظية التراكيب لمعنى

الخبر، والفاعل، والحال... الخ. وهكذا يقوم هذا العلم بتحليل البنية اللفظية لتحليل العالقة بين المعنى و

والمعنى اآلخر. وبالتالي يتوّصل التحليل النحوي إلى استخراج إرادة المتكلِّّم عن طريق معرفة موقع كّل 

 . معنى وعالقته بالمعنى اآلخر

لتحليل المعاني القرآنية، ومعرفة داللة األلفاظ من تحديد موقعها واعتمد النحويون المنهج النحوي 

 اإلعرابي. منطلقين من أن اإلعراب في حقيقته تابع للمعنى.

يسـتقيم إالّ بعد فهم المعنى حتّى يجري على حقه،  وهذا يبصرك أن االعراب ال»:  قال الرّماني

 .(78)«والوجه الذي هو له

َولَقَْد آتَْينا ُموسى الِكتَاَب ِمْن بَْعِد : ) مثال ذلك ما أورده الطبرسي في تفسير قوله تعالى عن الّزّجاج

 . (79)( َما أْهلَْكنا القُُروَن االُولى بََصائَِر ِلْلنّاِس َوهُدًى َوَرْحَمًة لَعَلُّهم يَتَذَكَُّرون

: )بصائر( حال أي آتيناه الكتاب مبّيِّناً، وأقول: فيه  : قال الزّجاج قوله اإلعراب»:  قال الطبرسي

نّه بدل من الكتاب، فإن المعرفة يجوز أن تبّدل منها النكرة، والبصائر في معنى الحجج، فال يصح  أ

 .(80)«معنى الحال فيها، إذا كان إسماً محضاً ال شائبة فيه للفعل...

ف بأ ومن الواضح أن )البََدل( يختلف معناه عن )الحال( نّه االسم الذي يصّح أن يحّل  : فالبدل عُّرِّ

 )صلى هللا عليه وآله وسلم(  : اقتديت بالمصطفى محّمد ، كقولك محّل المبدل منه

(34) 

،  ، فالمصطفى هو محّمد كلمة )محّمد( أو )المصطفى( ويبقى المعنى من غير تغييرفيمكنك أن تحذف 

 . ومحّمد هو المصطفى )صلى هللا عليه وآله وسلم(

ف الحال بأ نّه يأتي لبيان ما هو ُمبهم من الَهْيآت. ويضيف الطبرسي وصفاً دقيقاً آخر للحال  بينما ُعّرِّ

يصّح أن يكون  معنى فعلياً، فمتى ما خال من شائبة الفعل ال والحال إسم يخالطه»يختلف به عن البدل. 

 . «حاال

 وهكذا يقع الخالف في فهم المعنى بسبب الفهم اإلعرابي.

 ومن هذا المثال نفهم أيضاً المنهج النحوي في فهم النّص الذي انتهجه النحويون أمثال الزجاج وغيره.

 

 النّص واإلجتهاد

 : النصّ 

 ولها معنيان، عدا المعنى اللغوي. الفقه، الفقهاء وعلماء اُصول طلحفي مص النصّ  ترد كلمة

ه نّصاً، رفعه، وكل ما اُظهر فقد »... :  فهي في اللغة تعني النّصُّ رْفعك الشيء. نَصَّ الحديث ينصُّ

ُجل، إذا  . قال األزهري: النّص، أصله منتهى األشياء، ومبلغ منتهاها، ومنه قيل: َنصصت الرَّ نُصَّ

                                                        

 .250ص / النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه الرّماني / المبارك ( د. مازن78)

 . 43:  ( القصص79)

 . 43: تفسير سورة القصص آية  (  مجمع البيان في تفسير القرآن80)



هم، أي يستخرج   صيت مسألته عن الشيء، حتى تستخرج كل ما عندهاستق ... وفي حديث هرقل: ينصُّ

رأيهم ويظهره، ومنه قول الفقهاء: نَصُّ القرآن، وَنصُّ السُّنَّة، أي ما دلَّ ظاهر لفظها عليه من 

 .(81)«األحكام...

،  واإلبراز واإلظهار وبلوغ المنتهى من المراد وهو الرفع ،للنصّ  اللغوي وإذا كان هذا هو المعنى

اإلصطالحيين، هو  أحد معنييه فاّن له معنيين إصطالحيين عّرفهما علماء الفقه واالُصول، فالنص في

. وهو ما  (82))صلى هللا عليه وآله وسلم( من قول ، أو ما نطق به الرسول نطق به الوحي من قرآن ما

 . ( في مصطلح علماء الحديث، المستعمل في مجال السنّة فقط المتن يعادل كلمة )

المتن لفظ الحديث »:  ، عّرف المتن بقوله (  هـ 965المتوفّى  عّرف الفقيه الشهير الشهيد الثاني )

 .(83)«ال على المعنىالدّ 

ً آخر، سيتضح لنا من تقسيم االُصوليين لقدرة الدليل الّلفظي على إفادة  وللنّص معنى اصطالحيا

 المعنى.

 فالداللة، حسب تقسيمهم، تقسم من حيث إفادتها للمعنى الى ثالثة أقسام، هي:

ة واضحة، توجب اليقين أو اإلطمئنان، فهو وهو الدليل اللفظي الدال على حكم دالل»:  ـ النصّ  1

 .(84)«يحمل سوى إفادة ذلك المدلول حسب نظام اللغة، وأساليب التعبير، ال

(35) 

حيته إلفادة وهو الدليل اللفظي الدال على أحد أمرين، أو اُمور على نحو تكون صال» : ـ المجمل 2

 .(85)«أي واحد منها مكافئة إلفادة غيره، بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير العرفي. وهذا هو المجمل

، بنحو ينسـبق  وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين، مع أولوية داللته على أحدهما:  ـ الّظاهر 3

 . (4)«الدليل الظاهر... وهذا هو  الى الذهن

: )النص بالمعنى األخّص والمجمل والظاهر(، هي من أهم مباحث علم  ودراسـة النّص بمعـناه األعم

 . اُصول الفقه، وأدوات الكشف عن الداللة

وقد اهتم المفسرون، وعلماء اُصول الفقه، والفقهاء، بدراسة اللفظ والجملة والسياق، دراسة علمية 

 (. كتاباً وسّنةً  الداللة، أو مراد المتكلم ) تحليلية، للكشف عن

وإذا عرفنا حقيقة النّص بمعناه العام، وأنه البنية اللفظية الُمبرزة لتمام المعنى المراد للنّاص. فان تلقي 

الداللة من هذا النّص، يحصل على ثالث مستويات ـ كما مّر في تعريف الشهيد الّصدر ـ فمستوى منه 

يحتمل  عنى بوضوح كامل، وبشكل يوفر اليقين للمتلقي بأن هذا هو مراد المتكلِّّم، والقادر على إبراز الم

 قُْل هَُو هللاُ مراداً آخر أبداً، كقوله تعالى: )

با، )(86)( أََحداً  َربُّكَ  َوالَيَْظِلمُ ، )( أََحد َم الّرِ إنَّما ، ) (88)( قُْل أََمَر َرّبِي بِالِقْسط، ) (87)( َوأََحلَّ هللاُ البَْيَع َوَحرَّ

َم َولَْحَم الِخْنِزير َم َعلَْيكُم الِمْيتَةَ َوالدَّ  . (90)( َولَد لَُهنَّ  يَكُنْ  لَمْ  إنْ  أَْزَواُجكُم تََركَ  نِْصُف َما َولَكُم، )(89)( َحرَّ

                                                        

 . (  ابن منظور / لسان العرب81)

 . )عليهم السالم( من أقوال استمراراً للنص النبويّ  ما ورد عن أئمة أهل البيت(  ويعتبر الشيعة اإلمامية 82)
 . 4 (  الدراية / ص83)

 . 209 (  الشهيد الصدر / دروس في علم االُصول / الحلقة الثانية / ص84)

 . 210(  المصدر السابق / ص 4( و )85)

 . 49:  (  الكهف86)



;  ثل هذا النّص اللفظي يبرز المعنى بشكل واضح وقطعي، وال مجال فيه لتعدد الفهم، أو اإلجتهادوم

 . «ال اجتهاد مع النصّ »:  لذا ثُبّتت القاعدة العلمية القائلة

، وهي من  )النّص( غير قابلة لإلجتهاد يحملها التي والفكرية العقيدية والمفاهيم األحكام فإن  وهكذا

، وال إيقاف لتلك األحكام النّصية إالّ لضرورات تضطر اإلنسان إلى  تغيير فيها بتة التي الالقضايا الثا

، وهو جواز قد نّص عليه نّص ال  ، غير أّن هذا التجاوز يزول بزوال الدواعي تجاوز تلك األحكام

 .(91)( لَْيهفََمن اْضطُرَّ َغْيَر بَاغ َوالَ َعاد فاَلَ إثَْم عَ : ) اجتهاد فيه، وهو قوله تعالى

أّما ما ورد مجمال، أو احتمل أحد المعنيين، مع انسباق أحدهما إلى الذهن، وفق قوانين اللغة 

 والعرف، مع امكان أن يكون المعنى اآلخر هو المراد.

 يدة.، واستفادة المعاني العد ، أو  النّصين بمعناهما العام قابالن لإلجتهاد فإّن هذين الواردين

(36) 

و)المبيّن(، وعّرفوا  : )المجمل( وقد قسم العلماء مستوى مراد المتكلم، أو الفاعل، من كالمه إلى

ومقصوده، إذا  جهل فيه مراد الفاعل لفظاً، وما ومقصوده، إذا كان مراد المتكلِّّم جهل فيه ما»المجمل: 

 .(93)«((92)) كان فعال

أو  الظن، وجه ما كان له ظاهر يدل على مقصود قائله أو فاعله، على»:  وعّرفوا المبين بقولهم

ً  والنصّ  الظاهر، يشمل فالمبيّن ن،اليقي  . (94)«معا

ومن الوقوف على هذه الدراسة التحليلية للنّص الشرعي بمعناه العام، يتبيّن لنا أن اكتشاف المعنى من 

اللّفظ المفرد أو الجملة والسياق، وفق قوانين اللغة والعُْرف المساعد على الفهم عملية قابلة لإلختالف، 

ً و ز علميا ، الفصل بين ما هو إلهي، وما هو بشري، وتبرئة المراد اإللهي من  تعّدد الفهم، وهذا ما يعّزِّ

، فالنّص اإللهي )الكتاب والسنّة(  خطأ الفهم البشري، وبذا فإن النقد والمحاكمة، هي للفهم، وليست للنّص

 منزه عن الخطأ.

وحة االُفق للفهم وتطوراته وفق منهج علمي للفهم وذلك يعني أن مساحة واسعة من الكتاب والسنّة مفت

 . واإلستنباط

 

 : اإلجتهاد

 : تعريف اإلجتهاد

                                                                                                                                                                            

 . 275:  (  البقرة87)

 . 29:  (  األعراف88)

 . 173:  (  البقرة89)

 . 12:  (  النِّّساء90)

 . 173:  (  البقرة91)

رضا المظفّر /  ، ومن باب التسامح يطلق على الفعل / محّمد (  وإن قيل أّن المجمل اصطالحاً مختّص باأللفاظ92)

 .195 ص / 1 ج / اُصول الفقه

 . 195 / ص 1 رضا المظّفر / اُصول الفقه / ج (  الفقيه الراحل الشيخ محّمد93)

 . (  نفس المصدر94)



، الكالم الدال  ، وأنه في معناه االُصولي وإذا وضح لنا النّّص بمعناه اللغوي واالصطالحي الخاص

،  عّدد الرأي فيه، ال مجال لإلجتهاد وت ، فهو إذن معنى محّدد يحتمل غيره ، ال على معنى محدد واضح

 ، هو بذل الجهد العلمي الستنباط الحكم الشرعي، فيما فيه مجال لإلجتهاد. ذلك ألّن اإلجتهاد

ونتائج اإلجتهاد، كما ستتضح لنا، هي نتائج ظنية ; لذا فهي قابلة للنقد والتغيير باجتهاد علمي آخر، 

 بعكس النّص، كما وضح لنا آنفاً.

ف اإلجتهاد بأنه:  الجهد في استخراج األحكام الشرعية، وبهذا اإلعتبار يكون استخراج  بذل»عُّرِّ

 .(95)«األحكام من أدلة الشرع اجتهاداً 

 ً ف أيضا ً  : تحّمل المشـقّة اإلجتـهاد في اللغة»:  وعُّرِّ ،  ، كما عن الحاجبي والعالّمة ، واصطـالحا

 .(96)«تحصيل الظن بالحكم الشرعي استفراغ الوسع في

وأّما ـ اإلجتهاد ـ في اصطالح »وعّرفه اآلمدي الشافعي بقوله: 

األحكام الشرعية على وجه يحس من  من بشيء الظن طلب في الوسع باستفراغ فمخصوص االُصوليين

 .(97)«... النفس العجز عن المزيد فيه

(37) 

الفقه. فقد تكفّل  اُصول وبعد أن تطّور اإلجتهاد ونّظر، أصبح له منهجه العلمي الخاص به، وهو علم

ببحث األدوات اإلجتهادية، ومنهج اإلجتهاد، وتحمل مسؤولية تنظيم التفكير اإلستنباطي لضبط  هذا العلم

 . أو الخروج من الموضوعية العلمية الى الذاتية، فهو إذن علم األدلّة والداللةهذه العملية من الزيغ، 

ر في ممارسة عمله اإلستنباطي من النّص الشرعي )الكتاب والسنّة(، على  ويعتمد المجتهد والمفّكِّ

 : علوم ومبادئ أساسية هي

 العقل.  ـ  5 ، علم اُصول الفقه ـ 4،   علم الحديث ـ 3،   العُْرف ـ 2،   اللّغة ـ 1

أّما مصادر اإلجتهاد، فهي الكتاب والسنّة، وأّما ما استحدثه بعض 

أو المصالح المرسلة، فهو مورد نقاش  الصحابي وعمل واإلستحسان القياس من مصادر، من الفقهاء

علمي بين أولئك الفقهاء أنفسهم، فضال عما بينهم وبين أئمة وفقهاء الشيعة اإلمامية من حوار ونقاش 

 لمي.ع

يعني أنه مصدر  وال بد لنا من أن نشير هنا الى أن العقل، كدليل للتشريع في مدرسة أهل السنّة، ال

ساً لألحكام، بل هو كاشف عن الحكم. عاً، وال مؤّسِّ  مساو للكتاب والسنّة، فهو ليس مشّرِّ

ف العقل بمعناه االُصولي بأنه:  منها حكم كل قضية يدركها العقل، ويمكن أن يستنبط »لذا عّرِّ

 .(98)«شرعي

نّه ال توجد هناك مسألة ليس لها  ويفيد الشهيد الصدر في مقّدمة رسالته الفقهية )الفتاوى الواضحة(، بأ

ـ استنبط ما في رسالته من ، فيلجأ الى العقل اللتماس حكمها، وأنه ـ الصدر   دليل في الكتاب والسنّة

 . أحكام اجتهادية من الكتاب والسنّة فقط

                                                        

 . 179 (  المحقق الحلِّّي / معارج االُصول / ص95)

 . 528(  اآلخوند الخراساني / كفاية االُصول / ص 96)

 . 168(  اإلحكام في اُصول األحكام / ص 97)

 .229 (  الشهيد الصدر / دروس في علم اُصول الفقه / الحلقة الثانية / ص98)



ح والبحث يدعونا الى الفرد والمجتمع واالُسرة والدولة من األحكام والقوانين  يحتاجه ما أن أن نوّضِّ

الشرعية، على امتداد العصور، هو مستوعب في إطار الرسالة اإلسالمية، وهي مجموع التشريعات 

والميراث  االُسرة واإلجتماعية، كقوانين المدنية والحياة للعبادات نظمةالمبيّنة والم

، وجاء استيعابها  ... الخ والعالقات الدولية الشخصي والسلوك والعقوبات واألرض والشركات والتجارة

 : بشكل أساس، كاآلتي

ً  ـ 1 ً صريحا با ، كحرمة الخمر ما جاء حكما نا، وا ، واإلحتكار ، والّرِّ وتسليط  لظلم، والغيبة،، والّزِّ

،  والزكاة، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسلمين، ووجوب الصالة، غير المسلمين على

ووجوب الدفاع عن عقيدة المسلمين وأوطانهم ومصالحهم، وإباحة الملكية الخاصة والتجارة بصورة 

من غير رضا طرفي العقد، أو عامة، واستحباب الزينة والجمال والرياضة البدنية، وبطالن العقود 

 اكراههم على ذلك.

ما جاء من األحكام بشكل غير صريح، ولكنه مستوعب في عموم النّص الشرعي أو اطالقه،  ـ 2

،  كتحريم المخدرات لدخولها في عموم تحريم المسكر، أو لدخولها في تحريم الضرر والضرار... الخ

 لبشرية المستجدة.وتشكل تلك األحكام مساحات واسعة من الحياة ا

 

(38) 

ما لم يرد فيه صريح،وال هو متضمن في نّص شرعي،أي لم يرد فيه بيان شرعي،فهذه المساحة تعني ـ 3

 أن ال إلزام بالُحرمة أو الوجوب،وهي البراءة من التكليف الشرعي.

 «.ما من واقعة إالّ وهلل فيها حكم»وهكذا يتحّدد معنى القاعدة الشرعية القائلة: 

ن قضية يواجهها اإلنسان في حياته الفردية أو اإلجتماعية، وفي شتى المجاالت، إالّ وحدَّدت فما م

 الشريعة اإلسالمية الموقف منها.

المجاالت، وتحديد  الى شتّى وقد ساهم اإلجتهاد مساهمة فعالة في تنمية الفقه اإلسالمي، ومّدِّ آفاقه

العصور  مّرِّ  اإلنسان على ي عالمف الموقف الشرعي من القضايا والمسائل المستجّدة

،  ، وخلودها األحكام من االُصول الدالّة عليها. وذلك دليل حيوية الشريعة اإلسالمية باستنباط واألجيال

 . ، وتنظيم حياته اإلجتماعية وتطويرها بشكل متواصل وقدرتها على قيادة اإلنسان

ضوابط ومناهج واُصول علمية، كما من ذلك نفهم قيمة اإلجتهاد، وأنه عمل علمي يُمارس ضمن 

نفهم سعة النّص الشرعي، وقدرته على استيعاب الحياة البشرية على امتداد عصورها، شريطة أن 

يمارس اإلجتهاد بعقل علمي، بعيد عن التأثر بظروف المستنبط الشخصية، والبيئية، وأن يكون التعامل 

 مجال الطب والفيزياء واألحياء. مع النّص علمياً وموضوعياً، كما يتعامل أي باحث في

 

 : المرجع في التعامل مع التراث

ورثناها عن األجيال الماضية، والذي  التي الفكر والمعرفة العمالق من اإلسالمي هذا الكم التراث

يقدر بمئات اآلالف من الكتب والمؤلفات المنتشرة في مختلف مكتبات العالم اإلسالمي وغيره، وفيه من 

 طاء العلمي، والجهد المنهجي، ما يدعو إلى اإلكبار واإلعجاب، والتبجيل.الكنوز والع

 . العلماء قد بلغوا مرحلة عُليا من العمق والمنهجية والبرمجة العلمية أولئك إنّ 



األساطير والخرافات العثرات واإلنحرافات التي أفرزها  به كّم هائل أيضاً من وهذا التراث قد اختلط

، أو محاوالت الهدم والتخريب المتعّمد. وكّل ذلك  ، أو القصور العلمي المنحرف العقل المتخلِّّف أو

، وتخليص ما هو علمي يمثِّّل الفكر اإلسالمي مّما دخل عليه واختلط به، ليبرز  يحتاج إلى تنقية وتنقيح

ً من اُسس الثقافة والمعرفة الوجه الناصع لتلك الجهود العلمية الرائدة منهج حياة ، و ، وليكون أساسا

 : . وأن عملية الفرز هذه تواجه مشكلتين أساسين هما للجيل الحاضر

، واثبات الصحيح  مشكلة تحديد المرجع والّضوابط التي يتم على أساسها غربلة التراث وتنقيته ـ 1

 . منه

ً يمارسه المجتمع مشكلة العقليات التي تدافع عن كّل موروث ـ 2 و ، أ ، سواء أكان فعال اجتماعيا

ً تحويه بطون الكتب والمكتبات ، بغض النظر عن خطأه، بل ويصطنع البعض االعذار وحجج  فكريا

الدفاع لالبقاء عليه. وهذا الموقف العقلي والنفسي هو ذاته قد تشكل من خالل افرازات ذلك التراث الذي 

ل المتوقف عن ، ولذا فإّن جزءاً من تصحيح التراث هو تصحيح العق يحتاج إلى اصالح واعادة نظر

 . ، والتغيير البّناء قبول النقد العلمي

(39) 

د أهم المراجع ذات الحجية المشروعة في إعادة الصحيح  أو تثبيت التراث فهم ولعلّنا نستطيع أن نحّدِّ

ولشمولها مساحة واسعة من الفاعلية أو الضوابط الموصلة إلى ذلك. وبنية  الجميع عليها، التفاق منه

ومصادره ومسلماته هي التي تحدد لنا المرجعية والضوابط التي يحتكم  إليها في عملية  الفكر اإلسالمي

 : المراجعة، وإعادة القراءة لغرض التنقيح والتصحيح. وهذه األضواء تهدينا إلى اآلتي

 

 :  ـ النّص من )القرآن والسنّة( 1

نّه المرجع  فهم التراث، كما أ يحتمل أكثر من معنى واحد، فهو أحد المراجع األساسية في وهو ما ال

 : في فهم السنّه النبويّة والمتشابه من آي القرآن. ثّبت القرآن مرجعية النّص القرآني المحكم بقوله

ي قُلُوبِِهم الِكتَاَب ِمْنهُ آيَاٌت ُمْحَكَماٌت هُنَّ أُمُّ اِلَكتاِب وأَُخُر ُمتََشابَِهاٌت فَأّما الَِّذيَن فِ  أَْنَزَل َعلَْيكَ  هَُو الَِّذي)

 .(100)( (...(99)َزْيٌغ فَيَتَّبِعُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتِغَاَء الِفتْنَِة َواْبتِغَاَء تَأِويِله)

 الحاكم الجائر والمنحرف والموقف مشروعية في مسألة والخالف نضرب لذلك مثال: كثر الجدل

يجوز  يفقد مشروعيته، وال تسقط بيعته، وال ، فذهب البعض إلى طاعة الحاكم مهما كان ظالماً، فال منه

ً لنظرية سياسية يتمسك بها الحاكمون المستفيدون  العمل على إسقاطه، وبقيت هذه اآلراء الفقهية أساسا

أصحابها بصحة هذا  منها، والدائرون في أفالكهم. وينطلق هذا الرأي الفقهي من مبررات أقنعت

 . . غير أننا بالعودة إلى القرآن نكتشف خطأ هذه النظرية، ونتوّصل إلى التحّرر منها الموقف

إنَّ هللاَ يَأُمُركُم أَْن تَُؤدُّوا األََمانَاِت إلى أَْهِلها َوإذا َحَكْمتُم بَْيَن النَّاِس أَْن تَْحكُُموا فالقرآن ينادي: )

 .(102)( ... َوالَ تَْرَكنُوا إلَى الَِّذيَن َظلَُموا فَتََمسَّكُم النَّار: ) ، وينادي(101)( ... بِاْلعَْدلِ 

                                                        

 . (  ابتغاء تأويله بما يوافق أهواءهم99)
 . 7:  (  آل عمران100)

 . 58:  النِّّساء(  101)

 . 113:  (  هود102)



يَّتِي قَاَل )عليه السالم(: ) ويثبت في خطابه للنبي إبراهيم ً قَاَل َوِمْن ذُّرِ ... إّنِي َجاِعلَُك ِلْلنّاِس إَماما

 .(103)( الِميِنيَنَاُل َعْهِدي الظّ  الَ 

يَا َداُوَد إنَّا َجعَْلنَاَك َخِليفَةً فِي األَْرِض فَاْحكُم بَْيَن النَّاِس بِاْلَحّقِ )عليه السالم( بقوله: ) ويخاطب داود

 .(104)( تَتَّبِعِ الَهَوى َوالَ 

بمشروعية الحاكم الجائر فرضتها ظروف  وهكذا وباإلحتكام إلى القرآن، نفهم أن نظرية التسليم

 . السلطة، وسياسة األمر الواقع، التي رفضها القرآن

 

 

(40) 

 : ـ عقيدة التوحيد والتنزيه 2

والمرجع الثاني والمقياس الذي يقاس به صحة التراث، هو مدى تطابقه مع عقيدة التوحيد والتنزيه 

ً القائمة على اُسس اإلثبات العقلي، وعلى أساس قرآ  ، ني محكم أيضا

، فإّن هاتين  (106)( يَْظِلُم َربَُّك أََحَداً  َوالَ ، )(105)( لَْيَس َكِمثِْلِه َشْيٌء َوهَُو السَِّميُع البَِصيركقوله تعالى: )

 . العقـيدتين هما أساس راسـخ للرّد على نظريات التجسيم والتشبيه والجبر مثال

، فما  تسلك عقيدة التوحيد مقياساً للخطأ والصواب فيما ينتج من فكر وثقافة تُْنَسب إلى اإلسالم وهكذا

 . يعتّد به ، وما خالفهما فهو باطل ال وافق التوحيد والتنزيه فهو صواب

 

 :  ـ المسلّمات العقلية والعلمية 3

أن هناك  الء بما هم عقالء، كمايتسالَم عليها العق لدى العقل البشري بصورة عاّمة مسلّمات عقلية

، فتلك المسلّمات تسلك أساساً للرجوع إليها في  مسلّمات إسالمية تسالَم عليها المسلمون بما هم مسلمون

 فهم التراث اإلجتماعي أو الفكري وتصحيحه.

 

 :  ـ اُصول اإلثبات العلمي 4

صول اإلثبات العلمي في العلوم ومن المراجع والضوابط التي يحتكم إليها في تقويم التراث، هي اُ 

. فلكّل  جميعها، كالسيرة والحديث وعلم الرجال والفقه والتأريخ والفلسفة والتفسير وعلم الكالم وغيرها

علم ومعرفة اُصول ومبادئ وضوابط يعتمدها العلماء في البرهنة واإلثبات وتحصيل المعرفة. يمكن 

ن، فمثال هناك اُصول لقبول الحديث والرواية، وتقويم رجال الرجوع إليها لمناقشة ما توّصل إليه الباحثو

ً لدراسة وتقويم ذلك اإلنتاج. فمتى ما وجدنا نتائج البحث  الحديث، وإثبات وقائع التأريخ تسلك أساسا

تتّفق مع أصوله العلمية التي يجب أن توّفِّر لنا الدليل العلمي على خطأ ذلك اإلنتاج. وتلك االُصول  ال

يَّم على اُسس المسلّمات العلمية المتسالَم عليها في الشرع أو العقل أو اللغة أو الحس أو بدورها تُق

. ومع كّل تلك الضوابط والمعايير التي توصلنا إلى تصـحيح الكثير مّما علق بالتراث تبقى  العُْرف

                                                        

 . 124:  (  البقرة103)

 . 26:  (  سورة ص104)

 . 11:  (  الّشورى105)

 . 49:  (  الكهف106)



كون خاضعة لجهاز نّها ت ، إالّ أ ، مسألة نسبية مشكلة تنقيح اإلنتاج الفكري، التراثي منه والمعاصر

، والنقد العلمي البناء الذي يعمل وبدرجة عالية  ، مع وجود الضوابط والمراجع ضبط ومراقبة علمية

 . من محاوالت التخريب الثقافي، ومشكلة الركود، وسلطة التقديس األجوف الفكرية البنية على حفظ

 

ياسة  التّراث والّسِ

تتولّى بناء المجتمع والنظام، وطريقة الحياة ونمطها. ويزداد السلطة السياسية هي القّوة األساسية التي 

 دور السلطة والسياسة في حياة المجتمع عندما يكون نظام المجتمع قائماً على 

 ، وأّن تلك العقيدة تشترط في السلطة والدولة أن تكونا قائمتين  أساس فكري وعقيدي محوري

(41) 

 وحاملتين له.على ذلك األساس الفكري، ومعبرتين عنه، 

; والسياسة ونظرية  والمجتمع اإلسالمي مجتمع عقيدي يؤمن باالسالم عقيدة وشريعة ونظام حياة

 . السلطة والدولة جزء من الرسالة اإلسالمية

، كما جاءت بتوحيد هللا وعبادته، قامت ببناء شخصية الفرد وسلوكه الفردي  فالرسالة اإلسالمية

جتمع، وبناء الدولة على أساس اإلسالم، ومثّل هذا الجانب من الفكر واإلجتماعي، قامت بتنظيم الم

 . اإلسالمي نظام اإلمامة والخالفة وواليه األمر، كما وردت في القرآن الكريم والسنّة المطّهرة

س للدولة والسلطة على أساس  وكان الرسول الكريم محّمد )صلى هللا عليه وآله وسلم( هو المؤّسِّ

 . لقرآنية الخالدةاألحكام والقيم ا

، وإعمار  ، والعدل ، بأنها تقوم على أساس الحق وحّدد القرآن الكريم نظرية الحكم واُسسها العاّمة

، واحترام إرادة اإلنسان وعقله، وتقرير وحدة النوع االنساني  ، وتنمية الحياة وتطويرها األرض

ة النوع ; وتقرير وحد العنصر أو الّلون وحقوقه االنسانية، وعدم التفريق بسبب الطبقة االجتماعية أو

ً   ـ  االنساني وتعميم حق المشاركة في الحياة السياسية للجميع ـ رجاال ونساءً  ،  ، بل اعتبره واجباً كفائيا

ً في والسياسة، وبذا استأصل جذور االستبداد  السلطة إدارة شؤون كما اعتبر مبدأ الشورى مبدأً أساسيا

 . والتسلّط

هوقد ثبّت ال  : قرآن تلك المبادئ السامية بنّصِّ

 .(107)( إِنَّ هللاَ يَأُمُركُم أَْن تَُؤدُّوا األََمانَاِت إلى أَْهِلَها َوإذَا َحَكْمتُم بَْيَن النَّاِس أَْن تَْحكُُموا بِاْلعَْدل)

 .(108)( َويَْنَهى َعِن الفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوالبَْغي إِنَّ هللاَ يَأُمُر بِاْلعَْدِل َواإلْحَساِن َوإيتَاِء ِذي القُْربَى)

 . (109)( ْنَزْلنَاهُ َوبِاْلَحّقِ نََزل بِاْلَحّقِ أَ )

 .(110)( ْنَشأكُْم ِمَن األَْرِض َواْستَْعَمَركُم فِيها هُُو أَ )

ً َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمكُم ِعْنَد هللِا  يُّها النَّاُس إِنّا يَا أَ ) َخلَْقنَاكُم ِمْن ذََكر َوأُْنثَى َوَجعَْلـنَاكُم شُعُوبا

 .(111)( أَتْقَاكُم
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ْلنَاهُم َعلَى َكثِير ِممَّ ) ْمنا بَنِي آَدَم َوَحَمْلنَاهُم فِي البَّرِ والبَْحِر َوفَضَّ  .(112)( ن َخلَْقنا تَْفِضيالَولَقَْد َكرَّ

 .(113)( َوالُمْؤِمنُوَن َوالُمْؤِمنَاِت بَْعُضُهم أَْوِلياُء بَْعض يَأُمُروَن بِالَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن الُمْنَكر)

(42) 

 . (114)( َوأَْمُرهُم شُوَرى بَْينَُهم)

 .(115)( ْرهُم فِي األَْمِر فَإذَا َعَزْمَت فَتََوكَّل َعلَى هللاَوَشاوِ )

سُوَل وأُوِلي األَْمِر ِمْنكُم)  .(116)( أَِطيعُوا هللاَ َوأََطيعُوا الرَّ

اُر اآلِخَرةُ َنْجعَلَُها ِللَِّذيَن الَ ) اً ِفي  تِْلَك الدَّ  .(117)( األَْرِض َوالَ فََساَداً يُِريُدوَن عُلُوَّ

اِلَحاِت لَيَْستَْخِلفَنَُّهم فِي األَْرِض كما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمْن  َوَعَد هللاُ ا) لَِّذيَن آَمنُوا ِمْنكُم َوَعِملُوا الصَّ

 .(118)( قَْبِلِهم

ً  َجاِعلُكَ  إنِّي قَالَ ) يَِّتي قَالَ  ِلْلنَّاِس إَماما  .(119)( قَاَل الَيَناُل َعْهِدي الّظاِلِمين َوِمْن ذُّرِ

 .(120)( تَْرَكنُوا إلَى الَِّذيَن َظلَُموا فَتََمسَّكُم النَّار َوالَ )

والسياسة في  وبهذه المبادئ الدستورية، وأمثالها كثير، حّدد القرآن المرتكزات األساسية لنظام الحكم

اإلسالم، فالسلطة في اإلسالم أداة لهداية اإلنسان واصالح شؤونه، وإلقامة الحق والعدل واإلعمار في 

 . األرض

والذي حدث في المجتمع اإلسالمي أن السلطة والدولة واإلمامة والسياسة كانت من أهم عناصر 

تئثار، واستغالل لمطامع الدنيا ومتع الخالف والصراع، كما تحولت بيد حكام إلى أداة قهر وتسلط واس

 الحياة.

والدارس لتأريخ السلطة والسياسة بعد رسـول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( يشهد ملحمة الصراع 

الّطغاة،  التحّرر واإلنعتاق من جور الحّكام ، كما تشهد ثورات على السـلطة وحاالت االنحراف المرّوعة

، وثورة  ( هـ 63، وثورة المدينة ) ( في كربالء هـ 61)عليهما السالم( ) اإلمام الحسين ابن علي كثورة

 . (، وغيرها من الثورات هـ 169، وثورة فخ ) ( هـ 121زيد )

خ الشهير اليعقوبي في كتابه أسوأ فصل سياسي في تأريخ االُّمة مثله يزيد بن معاوية في  سّجل المؤّرِّ

 : م(واستباحته للمدينة المنّورة واستعباده لالُّمة بقوله)عليه السال قتله اإلمام الحسين بن علي

، حتّى  ، وأباح حرم رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( فلم يبـق معها كثير أحد إالّ قُتِّل»... 

 .(121)«نّهم عبيد ليزيد بن معاوية ، ثم أخذ الناس أن يبايعوا على أ يُعَرُف َمن ولدهن ولدت األبكار، ال
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(43) 

 . ومع كّل ذلك فقد وجد هذا الحكم من يرى شرعيته مّمن سّخرهم من منتحلي العلم

رين  لقد نفّذت السلطات سياستها على امتداد تأريخ االُّمة عن طريق التدخل في عمل العلماء والمفّكِّ

 واألدباء، وتوجيهه الوجهة المؤيدة لسياسة األمر الواقع.

، قد كُتَِّب تحت إشراف السلطة ورقابتها،  تأريخ، وهو الوثيقة الشاهدة على أوضاع تلك المراحلفال

ً يُعّبِّر عن وجهة نظر  ً رسميا فجاء تأريخا

ترتكبها، رغم ما دّونه بعض  التي والمخالفات والمآسي الجرائم ويخفي مآثرها، ويروي السلطة،

 . لسلطةالمنصفين من حقائق ووقائع خارجة على رقابة ا

، فقد  ، وبرجاالتها الحاكمين خضعتا لتدّخل السلطة لعالقتهما بالسياسـة ، قد والسيرة والسنّة النبويّة

شهدت وثائق التأريخ أن األمويين عملوا على منع أية رواية عن الّرسول )صلى هللا عليه وآله وسلم( 

لوا على التعتيم على دوره في مرحلة ، كما عم )عليهم السالم( بالفضل تشهد لعلّي بن أبي طالب وآله

،  ( هـ 99الدعوة، وعّمموا سبّه وشتمه على منابرهم، حتى جاء عمر بن عبدالعزيز إلى السلطة عام )

 )عليه السالم(. فرفع السّب عن عليّ 

وهكذا خضع التأريخ، وهو سجل الحوادث والوقائع، والمرآة التي 

الشهادة، والتعبير عن الحقيقة فتحول إلى  أداء عن فكُفّ  ،السلطوي للتدّخل المراحل، تلك أوضاع تعكس

 . تأريخ حكام وسلطات بدال من تأريخ اُّمة، بكل ما فيها من تجسيد للحياة

رت بعض مباحثه ولم ينج الفقه عن الحالة الرسمية ، واُصدرت فتاواه المرتبطة  ، فقد كُتَِّب ونُّظِّ

األمر الواقع، إلى الدرجة التي رأينا بعض فقهاء المرحلة  بالحكم والسياسة بالشكل الذي يتالئم وسياسة

ً جائراً  ، ويوجب طاعة الحاكم ولزوم بيعته يبرر للحكام استئثارهم بالمال والسلطة ،  ، وإن كان ظالما

،  ، والعبث بها في حاالت المجون والّسمر ، ونهب أموال االُّمة يمارس أبشع جرائم القتل وسفك الدماء

 ، وتسليط السيف واإلرهاب على رقابهم. عارضين في السجونوالزّج بالم

وفي األدب والشعر نقرأ االحتكار السياسي، والمدح والثناء على الحّكام المتسلِّّطين، كما نقرأ الشهادة 

بما كانت تعّج به قصور الخالفة األموية والعباسية وكثير مّما تالها، من اللّهو والعربدة والمجون 

 والفساد.

 .  تدّخل السلطات في شؤون العقيدة والمذهب كان من أوضح حاالت التدّخلولعلّ 

، وحملوا الناس على قبول المذاهب العقيدية والفقهية التي  وكم سفك الحّكام من دماء المعارضين

، واضطهاد آخرين، وفرض آرائهم وفهمهم لالسالم والمذاهب  ، أو تبنِّّي فقهاء معيّـنين آمنـوا بها

 والفقهية. العقيدية

ْبَر مراحل األمويين والعبّاسـيين  ومن األمثلة على ذلك ما شهده التأريخ من صراع مذهبي عِّ

 والبويهيـين والفاطميـين واأليوبيـين والعثمانيين والصفويين وغيرهم.

 : ، قال روى أبو الحسن علي بن محّمد المدائني في كتابه )األحداث(

: أن برئت الذّمة مّمن روى شيئاً من فضل  له بعد عام الجماعةكتب معاوية نسخة واحدة إلى عّما»

، وفي  ، ويقعون فيه ، يلعنون عليّاً  ، فقامت الخطباء في ذاكورة، وعلى كّل منبر ، وأهل بيته أبي تراب

 ، وكان أشّد الناس بالء حينئذ أهل الكوفة لكثرة ما فيها من  أهل بيته

(44) 



نّه يحّب  البيِّّنة أ : اُنظروا َمن قامت عليه اله نسخة واحدة إلى جميع البلدان... ثّم كتب إلى عمّ  شيعة عليّ 

ً وأهل : َمن اتهمتموه  ، وشفّع ذلك بنسخة أخرى فامحوه من الديوان، واقطعوا عطاءه ورزقه بيته عليّا

لوا به واهدموا داره  .(122)«... بمواالة هؤالء يقوم فنّكِّ

)عليهم  وقد قاومت السلطات األموية والعباسية النهج الفكري والسياسي الذي دعا إليه أئمة أهل البيت

ضوا للقتل والسجن  ً وعُّرِّ دوا جميعا السالم( معـبِّّرين به عن روح اإلسالم ومنهج الشريعة، فاضطُهِّ

، وسجن هارون الرشيد اإلمام  )عليه السالم( بن عليّ  والمطاردة، فقد قتل يزيد بن معاوية اإلمام الحسين

د في السجن ل العباسي اإلمام علّي  موسى بن جعفر )عليه السالم( حتّى استُْشهِّ ، كما اضطهد المتوّكِّ

 الهادي )عليه السالم( وبالغ في محاربته.

وثائق  اإلرهاب ما سّجلته بعض وممارستها الفكريين، اضطهاد المعارضين األمثلة على ومن

 : التأريخ، نذكر منها

دين دولة فلذلك صارت»... ، إذ هو  خالف عقيدة ابن تومرت دماء َمن تستبيح بالمغرب، الموّحِّ

،  يحصـيها إاّل سبحانه وتعالى ، فكم أراقوا بسبب ذلك من دماء خالئق ال عندهم اإلمام المهدي المعصوم

في استشهار مذهب األشعري وانتشاره في  ، فكان هذا هو السبب كما هو معروف في كتب التأريخ

ل... َي غيره من المذاهب وُجهِّ  .(123)«أمصار اإلسالم، بحيث نُسِّ

والذي يعنينا من هذا االستعراض الموجز هو أن ما بين أيدينا من تراث في العقيدة والفكر السياسي 

، قد  أريخ والتفسير والتصّوف والفلسفة واإلشراق والممارسـات وغيرهاوالفقه والسنّة والسيرة والت

; لذا فان عمليات تنقيح التراث تفرض فرز وتشخيص هذا األثر  تركت السلطات أثرها فيه بشكل واضح

، ال مع عمليات تطويع  ، ليكون التعامل مع المبادئ بنقائها ، ونقده وتخليص التراث منه السلطوي

الل إرادة الحّكام التي تحّولت إلى اجتهادات ونظريات في السياسة والفقه والعقيدة والثقافة المبادئ من خ

، ولتبرأة اإلسالم من تلك اإلفرازات الغريبة على روحه ومقاصده من جهة  العاّمة لالُّمة من جهة

 . أخرى

 ويتحّدد الموقف من التراث باآلتي :

ده الموقف من إنّ  ـ 1 رة من فرضيات  ومسّلمات ومنهجية اُصول التراث تحّدِّ إسالمية أصيلة ومتحّرِّ

ال تكتسب حد العلمية، وبالتالي رفض النظرية القائلة باعادة قراءة التراث بمنهج غريب عن روح 

 المبادئ واالُصول والمسلّمات اإلسالمية.

راز كإف رفض النظرية المنادية بإلغاء التراث، أو التشكيك بقيمته، ماّدة ومنهجاً، ـ 2

 الفصل بين ماضي االُّمة وحاضرها. وبالتالي وانقضت، مضت مرحلة في المسلم للعقل

، أو عّما يحمل  ، حتّى الخرافة والبدع يصّح تقبّل النظرية المدافعة عن كل ما هو تراث ال ـ 3

 تمثِّّل روح المبادئ واالُصول اإلسالمية. التراث من إفرازات ال

، وبين ما أفرزه العقل  من عمليات الخلط بين اإلسالم كنّص إلهيتبرئة الرسالة اإلسالمية  ـ 4

ل مع هذا النّص من شطحات  . ، وانحرافات وخرافات، وتحميالت على روح النصّ  المتعامِّ

(45) 
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، وبين العقل الذي تشّكل في المجتمع  الفرز بين أنشطة العقل المسلم، الملتزم باالُصول اإلسالمية ـ 5

صول ومنهجية غير إسالمية، أو هجينة الهوية، والتمييز بين تلك اإلفرازات من حيث ، وفق اُ  اإلسالمي

، وتعامله مع  يمثل العقل المسلم، وال الفكر اإلسالمي االّ العقل الذي مارس نشاطه اإلنتماء والتمثيل. فال

 . ، وفق آلية إسالمية النّص الثابت االنتساب

وفق منهجية نقدية موضوعية، إّن إعادة قراءة التراث وتنقيته،  ـ 6

الواقع العلمي وروح النّص اإللهي في  مع متّسقة إسالمية ونظريات وحقائق ومواقف رؤى واستخالص

ً هائال  المعاصر، فإّن بين للفكر اإلسالمي كثير من القضايا المختلف عليها، مسألة حيوية أيدينا كّما

، والمذهب الواحد  في صفوف الفرقة الواحدة تيّارات ومذاهب فكرية ورؤى واجتهادات حتّى يمثِّّل

اإلسالمي، أو المذهبي في  والمدرسة الفكرية الواحدة، وبالشكل الذي يصعب فيه أن نجد ممثِّّال للموقف

 . تلك القضية

اإلجتهاد واإلستنباط والتعامل العلمي المعطاء مع النّص والتراث المستفاد  البّد من مواصلة عملية ـ 7

، أو ُمؤّسس على اجتهاد ونظرية استدّل  صر، وعدم التوقّف على رأي مستفاد من النصّ منه بروح الع

ً جديدة الفكر اإلسالمي،  أمام عليها صاحبها، السيما وأن النهضة الفكرية المعاصرة قد فتحت آفاقا

، ضمن آليات العقل المسلم األصيل، بعيداً عن  قضايا ومسائل كان عليه استيعابها أمامه وطرحت

 االزدواجية والهجانة.

، واستخالص الصحيح منه،  بّد من إعادة كتابة التأريخ بعد تحقيقه، ومقارنة وثائقه ومصادره ال ـ 8

 ، فالتعريف المقارن بروايات التأريخ في تلك الواقعة أمانة علمية يجب أداؤها. فإن تعذّر إثبات الصحيح

إّن السيرة والسنّة ليستا تراثاً، وإنما هما نّص وفعل  إّن ما ُدّس من مرويات في السيرة والسنّة ) ـ 9

المصدر الكبير إلرباك الفكر  المدسوسات هي نبوي يمثِّّالن بيان النّص اإللهي(. إّن هذه

، وتطهيرها مّما  ، هي عملية تنقية المرويّات وتشويهه، لذا فإّن اُولى خطوات تنقيح التراث اإلسالمي

الم من كل المذاهب على أن السنّة والسيرة قد ُدسَّ فيهما، وأن األخذ من ُدّس فيها. ويجمع علماء اإلس

والتحريف، والعبث  لالنحراف الرئيسة األسباب أحد هو علمي، والتدقيق كتب الرواية، من غير تحقيق

 بالفكر اإلسالمي.

ير الواقع إّن العقل المسلم يجب أن يتعامل مع الواقع، ويتعامل مع النّص ومع التراث، لتطو ـ 10

. ويخوض التجربة الذاتية الكتشاف الواقع المعاش، ومعالجة قضايا  وصناعته على أساس النصّ 

اإلنسان الكبرى، كقضية الحرية والسلطة وحقوق اإلنسان والجنس والمرأة واألخالق والفن واألدب وقيم 

انجازات العلم وتقنياته الجمال والعقل ومنهج التفكير والعالقة بالعالم البشري في آفاق األرض، وب

، ال من خالل معالجات  المعاصرة، لينظر الواقع، ويتعامل معه من خالل مسلّماته اإلسالمية المستوعبة

 . التراث لقضايا عصره الممتّدة إلى قرون عديدة

 

(46) 

من التعامل مع التراث بوعي وموضوعية، بعيداً عن التعّصب واإلنتماء غير الواعي، المتأتِّّي  ـ 11

 المألوفية واإلعتياد والتلقِّّي الّسلفي.



لقد ساهم العقل البشري بمختلف اتجاهاته ومذاهبه الفكرية لدى االُمم والشعوب عبر أجيال  ـ 12

عديدة في تكوين المعرفة اإلنسانية على امتداد العصور والتفاعل مع هذا التراث واالستفادة منه وفق 

في عملية اإلغناء الفكري والتفاعل بين التجارب والعقول البشرية  الضوابط العلمية السليمة موقف ساهم

 . البنّاءة

، والعقلية الموضوعية اإليجابية الباحثة  لذا فإّن اإلنفتاح الثقافي الملتزم مسألة تعّبِّر عن الروح العلمية

 . ، بغّض النظر عن مصادرها عن المعرفة السليمة

 

 ينوآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالم


