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 متهيد

التوراة والقرآن، تصنّف  تصنّف مسألة هوّية النازل بالوحي حيث يكون املخَرج لفظًا مثل  

عىل أّّنا واحدة من قضايا وبحوث فلسفة الدين وعلم الكالم اجلديد. ويف احلقيقة فإّنه يمكن 

اعتبارها ملتقى جمموعة من العلوم الدينّية، بحيث قد تعّد نوعًا من الدراسات الَبْينّية، فعلوم  

فيه بدلوها  ُتديل  أو  الظاهرة  هذه  تدرس  أن  هبا  يفرتض  علَمي:  القرآن  يف  احلال  وكذلك  ا، 

الفلسفة والكالم فيام يبحثانه يف قضايا النبّوات والوحي وأمثاهلام، وكذلك علم الكالم اجلديد،  

 وهكذا.

يتبّدى بشكل   أن تشارك فيه جمموعة علوم، كام سوف  ينبغي  أمام موضوع  أّننا  يعني  هذا 

 البحث.  أوضح يف سلسلة األدّلة واملعطيات التي سوف نعرض هلا يف هذا

ما يدور حوله هذا البحث هو ما الذي نزل عىل النبّي ممّا يسّمى قرآنًا أو عىل األنبياء السابقني  

مما يسّمى توراة وصحفًا وَزبورًا؟ بمعنى ما هو اجلانب اإلهلي من اليشء النازل وما هو اجلانب  

اليوم هو بكّل تفاصيله   من اهلل، والنبّي ليس  البرشّي؟ هل القرآن الكريم املوجود بني أيدينا 

دوره إال أشبه بأداة ضبط الصوت التي تنقل لنا بالدّقة ما نزل وتّم التقاطه أو أّن النبّي له دوٌر  

يف إنتاج القرآن الكريم بشكٍل من األشكال، كام لو قلنا بأّن األلفاظ صنيعة نبوّية واملضمون 

الصطالحات علم احلديث ـ من النقل  صنيعة إهلّية؟ هل نقل القرآن من قبل النبّي هو ـ وفقًا  

باللفظ أو من النقل باملعنى؟ وبتعبري آخر: ما هي بالدّقة الوظيفُة النبوّية يف نقل الوحي؟ إىل  

 غري ذلك من األسئلة املتصلة هبذا املوضوع. 

املستوى   عىل  األوىل  اهلجرّية  القرون  إىل  املمتّد  تارخيه  له  البحث  هذا  أّن  نرى  سوف 

 الغالبّية العظمى من املدارس اإلسالمّية كانت تتخذ موقفًا موّحدًا يف اعتبارها اإلسالمي، لكنّ 

له من األمر يشء، وأّنه   ليس  النبّي معلَّق متامًا، بمعنى  إهلّيًا، وأّن  القرآين  النّص  تفاصيل  كّل 



  

عىل منفعل متام االنفعال يف التلّقي وناقٌل حمض يف اإلخبار، فاللفظ واملضمون من اهلل. وهذا  

خالف الوحي غري القرآين الذي فتح فيه مجهور املسلمني إمكانّيات الصياغة النبوّية للمضمون  

املوحى به، بناء عىل وجود وحي غري قرآين َنَزل عىل النبّي، ويشمل كلَّ أو بعض ما جاء يف السنّة  

 النبوّية. 

الالهو يف  سعة  أكثر  شكاًل  اختذ  املوضوع  هذا  حول  احلقيقي  اجلدل  املسيحي  لكّن  ت 

احلديث، فبعد ظهور املشكالت العالئقّية بني الكتاب املقّدس والعلم احلديث بدأ التفكري يف  

تقديم عالجات ُتنقذ النّص الديني من االّنيار، فانقسمت االجتاهات الفكرّية هنا عىل حمورين 

 فاصيل. اثنني، وداخل كّل حمور كانت هناك اجتاهات صغرية ختتلف فيام بينها يف بعض الت

املحور األّول: مركزّية اللفظ، بمعنى أّن الكتاب املقّدس مل يكن صنيعة برشّية، بام يف ذلك  

األناجيل األربعة التي كتبها رسٌل وَكَتبة، بل كان األنبياء واحلوارّيون والتالمذة وأمثاهلم ممّن  

يت  القدس،  الروح  أو  اهلل  بيد  أقالم  املقّدس جمّرد  الكتاب  يف صناعة  حتريكها لضبط  شارك  ّم 

 الكلامت واأللفاظ بام حتمله من مضامني ومعاٍن. 

أّما الصياغات   الثاين: مركزّية املضمون، فاملضمون من اهلل أو من الروح القدس،  املحور 

 اللفظّية فهي برشّية من األنبياء واحلوارّيني والرسل وغريهم. 

ّية اإلسالمّية بشكل موّسع يف  ويف تقديري، فإّن عودة هذا البحث ملجال الدراسات الالهوت 

عام   منذ  وباألخّص  رسوش،  الكريم  عبد  الدكتور  أمثال  يد  عىل  خاّصة  األخرية،  العقود 

م، هو انعكاس ملحاولة فهم طبيعة النّص القرآين يف ضوء النقاشات الالهوتّية املسيحّية  2008

 ( سبينوزا  باروخ  الفيلسوف  قام  أن  منذ  املقّدس،  الكتاب  بو1677حول  اللمسات  م(  ضع 

األوىل لعملّيات نقد الكتاب املقّدس وفقًا ملعايري تارخيّية دقيقة؛ ألّن النتائج التي ترّقبها الذين 

أثاروا فكرة حمورّية املضمون يف الوسط اإلسالمي مؤّخرًا كانت ناظرة ليشء شبيه جدًا بطبيعة  

ني العقل والنقل أو بني  املشاكل التي واجهها الالهوت املسيحي من َقبل، من نوع العالقة ب

العلم والدين. من هنا اعترب ُنّقاد رسوش أّن استحضاره هذا املوضوع جاء دون انتباه لطبيعة  

الفوارق بني الكتب الدينّية عند األديان اإلبراهيمّية الثالثة، وأّن القرآن ال يعاين مما تعاين منه  

 تلك الكتب، وهو موضوع ظّل حمّل تساؤل ونقاش وخالف.



  

ذهب الناقدون هنا أبعد من ذلك، عندما اعتربوا أّن برشّية ألفاظ الكتب الدينّية املقّدسة    بل

، بترسية احلكم للقرآن، فهذا أمٌر غري مربهن "مغالطة التعميم "السابقة، ال تسمح لنا بمامرسة  

 . وال دليل عليه، حتى نحاول إسقاط البحوث الالهوتّية املسيحّية احلديثة عىل القرآن نفسه 

وعىل أّية حال، فهذا الكتاب الذي بني يديكـ  قارئي العزيزـ  كان يف األصل سلسلة دروس  

عام   حدود  إيران،  يف  قم  مدينة  يف  العلمّية  احلوزة  يف  العليا  الدراسات  طالب  عىل  ألقيُتها 

اختصاص  2012 يف  املاجستري  مرحلة  طالب  عىل  إلقاؤها  أعيد  أخرى  دروس  وسلسلة  م، 

م، فالتأم من هاتني السلسلتني  2021جامعة األديان واملذاهب يف إيران، عام  فلسفة الدين، يف 

 التي بينهام تداخل هذا الكتاُب الذي بني يديك. 

إّن هذا الكتاب ليس سوى حماولة عرٍض وحتليل تصاحُبها جمموعٌة خمترصة من التأّمالت  

و للجدل،  مثرية  قضّية  لدراسة  موجزًا  مدخاًل  يصلح  وهو  الوحي  واملناقشات،  قضّية  هي 

القرآين من حيث برشّية اللفظ أو عدم برشّيته، وما ترتكه هذه املسألة من تأثريات مهّمة عىل 

هرمنوطيقا وفهم النص القرآين، آماًل أن تتضافر اجلهود للتوّسع يف هذه البحوث أكثر بام يليق 

 هبا وتتطّلبه. 

الكتاب، عىل تفاعلهم وجتاوهبم،   أشكر كّل الطالب األعزاء الذين ُألقيت عليهم ماّدة هذا

املختلفة   الظروف  يف  مساعديت  وعىل  الدائم وحتّملها،  عىل صربها  الكريمة  أرسيت  أشكر  كام 

 إلنجاز هذا العمل املتواضع. 

أسأل اهلل تعاىل لنا مجيعًا التوفيق والرشاد، وأن هيدينا سبلنا، ويفتح أمامنا آفاقًا رحبة للتأّمل  

 املبادئ واملآالت، ويلهمنا بصرية ووعيًا وفهاًم، إّنه ويّل قدير.  يف الوجود واحلياة ويف 
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 الفصل األّول

 النظرّيات يف حقيقة الوحي

 والتأثريات املتوّقعة على بشرّية اللفظ القرآني

عرض وحتليل موَجَزين





 

 

 

 متهيد

فهي   فيها،  والتوّسع  الوحي  نظرّيات  لدراسة  معقودًا  هنا  بحثنا  كامل  ليس  لعمٍل  حتتاج 

وشامل، لكنّني سوف أحاول أن أخترص أهّم النظرّيات والقراءات التي قّدمت يف حتليل ظاهرة  

الوحي مع بعض املداخالت والتعليقات؛ هبدف اكتشاف ما يتوّقع أن ُتنتجه عىل مستوى برشّية  

ا، يمكننا توّقع ما اللفظ القرآين سلبًا أو إجيابًا، فمن حتليل هذه النظريات ورصد نمط منطلقاهت

 تنتجه منطقّيًا يف موضوع بحثنا.

كّلنا يعرف أّن الوحي ظاهرة مارسها األنبياء واختربوها، ومن ثّم فحيث ال نعرف جتربًة  

مثلها يف حياتنا الشخصّية، أو عىل األقّل لسناـ  يف مرحلة أوىلـ  متأّكدين من تشابه جتاربنا معها،  

ى عملّية معّقدة يشوهبا الكثري من الغموض والثغرات، خاّصة  فإّن عملّية حتليل الوحي ستبق 

 عىل مستوى إثبات القراءة التي نقّدمها حول الوحي. 

 منطلقات املفّكرين والباحثني يف تناول حقيقة الوحي

واملف العلامء  بحث  ملاذا  هنا:  البداية  منذ  يطرأ  سؤال  هي  كّ ثّمة  ما  الوحي؟  قضّية  يف  رون 

 يف ذلك؟ ومنكري الوحي  اء فسفة والعرالفل منطلقات املتكّلمني و 

 يمكننا بالتحليل اخلروج ببعض املنطلقات هنا، وأمّهها: 

األّول: اإليامين،    املنطلق  املنطلق  من    أيوهو  نزوله  وكيفّية  الوحي  حقيقة  معرفة  اعتبار 

 كام جيب علينا »هـ(:  1050شؤون اإليامن احلقيقي به، ويف هذا يقول املال صدرا الشريازي )

 حقيقّياً   يامناً م السالم، فكذلك جيب عىل املؤمن إلة عىل األنبياء عليه اإلهلّية املنزَ  بالكتب  يامناإل

إليهم، أن يعلم كيفّية اإلنزال واإلحياء وكيفّية إرسال األنبياء    بام أنزل إليهم من حيث كونه منزالً 

 .«علم ويتعاطاهعليهم السالم ويف ذّمة العامل بتأويل القرآن، أن حياول هذا ال

 
 . 295: 1( صدر الدين الشريازي، تفسري القرآن الكريم 1)



  

من   اإليامن  بحقائق  واعيًا  يكون  أن  البّد  املؤمن  أّن  تعترب  عقيدة  خلفه  تقف  املنطلق  هذا 

التعّبدي الذي يصّدق باليشء دون حاجة ألن يفهمه، ويف   خمتلف زواياها، يف مقابل اإليامن 

التفكري احلديث ـ وهلذا مقابل جمّرد ثبوت اليشء. وهذه الذهنّية الصدرائّية تنسجم مع طرائق  

سوف نرى شبيهًا هلا يف مقاربة بعض التجربّيني الدينّيني ملوضوعة الوحي ـ ألّّنا تبحث دومًا  

النبيَّ معصوم، بل   بأّن  تقول يل  ثبوهتا، فال يكفي أن  يف كيفّية األشياء وعالقاهتا، ال يف جمّرد 

ف تقع؟ وما الذي يكون يف داخل  عليك أن تفهَمني مكيانيزم العصمة وتفّكك يل الظاهرة، كي 

 نفس النبّي حتى ال تصدر منه معصية وال يقع يف خطأ؟ وهكذا.

ي  هنا  امللصدرا  كلم  عىل  التحّفظ  أّن  إىل  غري  راجعًا  ذلك  اعتبار  صّحة  َمَديات  يف  كمن 

ألّن مفهوم الوعي باليشء والعلم به ورضورات ذلك، أمٌر خيتلف    مقتضيات اإليامن باليشء؛ 

هوم الديني املسّمى باإليامن باليشء، فكيف أعرف أّن وعيي باليشء يف كيفّياته، ال يف  عن املف

جمّرد أصل ثبوته واالعتقاد به، هو أمٌر يتبع متطّلبات اإليامن؟ هذا حيتاج لبحٍث ليس حمّله هنا،  

يف  العقالنية  والتيارات  اإليامنّية  احلديثّية  التيارات  بني  احلقيقة  يف  رصاع  عملّية  الرتاث    وهو 

العرش   عىل  اهلل  باستواء  اإليامن  مفهوم  يظهر  وهنا  والفالسفة،  املتكّلمني  من  اإلسالمي 

 ورضورة عدم السؤال عن كيفّية ذلك يف الوقت عينه. 

املنط وهو  الثاين:  اإلاملنطلق  املعريف  واملتكّلم    يبستمولوجي، لق  الفيلسوف  أّن  بمعنى 

م رؤية معرفّية يعتقدون من خالهلا بام هو الصحيح والعارف، وحتى املنكر للوحي، مجيعًا، لدهي

يف تفسري النظام املعريف ووسائطه، كالقول بمرجعّية احلّس أو تفسري النظام عرب نظرّية العقل  

الفّعال أو غري ذلك، فعندما تأيت ظاهرة تعلن احلصول عىل املعرفة بطريقة خمتلفة أو توحي أّّنا  

لعارف واملتكّلم وغريهم مجيعًا سوف يضطّرون لتفسري هذه بطريقة خمتلفة، فإّن الفيلسوف وا

الظاهرة وفقًا للنظام املعريف الذي اعتقدوا به، فيأيت الفيلسوف املشائي مثاًل ليفرّس الوحي عرب  

ربطه بفكرة االحتاد بالعقل الفّعال، فهو هبذا يقوم بحامية نظامه املعريف عرب وضع نظرّية الوحي  

 نظام، دون أن حُتدث له خلاًل أو ثغرة.ضمن سياقها من هذا ال

وأكثر ما استخدمه الفالسفة والعرفاء، ويف    املنطلق الثالث: وهو املنطلق التوفيقي الدفاعي،

هذا املنطلق حياول هؤالء أن ُيثبتوا ـ عرب تبيني حقيقة الوحي ـ أّن املسرية التي سار فيها العارف  



  

تجربة الفلسفّية عرب االرتباط بالعقل الفّعال متحدة مع يف التجربة العرفانّية أو الفيلسوف يف ال

بالغًة   تواصل سريها  الطريق،  تسري يف نفس  التي  النبوّية  املسرية  أّن  األمر  النبّي، غاية  مسرية 

إىل   يسريان  أّّنام  نفسيهام عىل  يقّدمان  والعارف سوف  الفيلسوف  أّن  يعني  مرتبة أعىل، وهذا 

 ة والعلم، وأّّنام ليسا منفصلني أو متعارضني. جانب النبّوة يف خطوات املعرف 

هذا ما نالحظه بوضوح يف مقولة التعاضد بني الفلسفة والدين، والتي يرّص عليها الكثري  

من الفالسفة اإلسالمّيني، وهلذا نجد أّن املالصدرا لدى بحثه يف جتّرد النفس يؤّكد تطابق العقل  

  مصادمةً   ها ة البيضاء أن تكون أحكامُ اإلهليّ  ةاحلقّ الرشيعة  ىحاش» والنقل عىل ذلك، ثّم يقول: 

 .«ةوالسنّ للكتاب  ةٍ ها غري مطابقتكون قوانيُن  لفلسفةٍ  اً وتبّ  ،ة ة الرضوريّ للمعارف اليقينيّ 

هذا عىل خّط الفيلسوف املؤمن بالوحي، والذي يريد أن يكون مثله، أّما الفيلسوف أو املفّكر  

فهو يقوم برشح حقيقة الوحي بطريقة ُيثبت فيها صّحة قناعاته املسبقة، فيعترب    املنكر للوحي، 

الوحي جمّرد نبوغ باطني وجداين للنبّي مثاًل، وهو هبذا يتخّلص من فرضّية وجود غيب متثل له  

مشكلة يف منظومته الفكرّية والعقدّية، فيجد نفسه بذلك منسجاًم وحاميًا لقيم احلداثة وعرص  

 ىل سبيل املثال. التنوير ع

املّرة، املتكّلم املسلم هذه  الدفاعي سلكه  الصعيد  أّن هناك خّطًا آخر عىل  وهو عندما    غري 

بحث يف قضّية الكالم اإلهلي وحقيقته وما يتفّرع عن ذلك من قضّية خلق القرآن، والنقاش  

، وهو املوضوع الطويل بني العدلّية واألشاعرة يف حقيقة الكالم اإلهلي ومسألة الكالم النفيس

املتكّلم   يفرّس  الفقه، فلكي  القرون األخرية إىل علم أصول  إمامّيًا ـ يف  ـ  ما  بنحٍو  انتقل  الذي 

الكالَم اإلهلي بطريقة حتمي املفاهيم العقدّية عنده، طرح هناك نظرّية الوحي، معتمدًا ـ عىل 

في األصوات،  خلقها  يف  اإلهلّية  القدرة  إطالق  عىل  ـ  العديل  فيام املستوى  األشعري  اعتمد  ام 

 اعتمد عىل محاية مبدأ ِقَدم اهلل تعاىل وعدم حدوثه. 

اإلنساين، املنطلق  الرابع: وهو  أو    املنطلق  بالوحي  املؤمن  والعارف  الفيلسوف  أّن  بمعنى 

 
حماولة الفارايب  . هذا ويرّص إبراهيم مدكور عىل أّن  303:  9( احلكمة املتعالية يف األسفار العقليّة األربعة  1)

ومن تبعه يف تفسري النبّوة والوحي جاءت يف هذا السياق، فانظر له: يف الفلسفة اإلسالميّة، منهج وتطبيقه:  
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أن يعرف اإلنساَن ويفهَمه، فاإلنسان هو حمّط نظر   الوحي ألّنه يريد  يقوم بدراسة  له،  املنكر 

كان الوحي حقيقًة فام هي ميزات هذا اإلنسان؟ وكيف يقدر عىل تلّقي هذا الباحث هنا. لو  

الوحي؟ ما هي اجلوانب الكامنة يف ذاته وشخصّيته والتي تسمح له بذلك؟ وإذا كان الوحي  

ليس اتصاالً بعاملٍ آخر بل هو نبوغ باطني مثاًل، فام الذي حيدث للنبّي حتى يكون إنسانًا قادرًا 

ص دينّية هلا سلطة روحية تفوق العادة؟ ما الذي يمّيزه عن غريه؟ وأّي نوع عىل اإلتيان بنصو

من الوجدان ومتّوجات العاطفة والقلب عنده؟ أّي نوع أو مستوى من الكاريزما لديه؟ كيف  

 لنا أن ندرسه نفسّيًا واجتامعّيًا؟ وهكذا. 

واحلد القديمة  االندفاعة  جوانب  بعض  توضح  التي  املنطلقات  هبذه  تفسري  أكتفي  يف  يثة 

 ظاهرة الوحي. 

 املتنّوعة الجتاهات حقيقة الوحي التقسيمات

 : ت ثلثةامي تقسبولكي نفهم جممل النظرّيات القادمة، يمكنني أن أقّسمها 

ب  املعرفة  يعتمد مصدر  وهو  األّول:  النظريّ حقيقة  التقسيم  تقسيم  ويمكن  إىل  الوحي،  ات 

 قسمني:

األّول:  اعتمدت   القسم  التي  طبيعة    النظرّيات  عنرص كاشف عن  بمثابة  الوحي  صاحب 

الوحي الذي اختربه، وهنا يف الغالب نالحظ حضور املتكّلمني أو التفسري الكالمي للوحي،  

وكذلك التفسري الوحّيي للوحي، حيث يتّم االعتامد عىل نصوص القرآن والسنّة، لُتخربنا أو  

 ما أمكننا إىل ذلك سبياًل.  لنقوم عرب تركيبها بخلق تصّوٍر عن حقيقة الوحي وهوّيته 

النظرّيات التي سعت لتفسري ظاهرة الوحي من خالل وضعها ضمن املنظومة    القسم الثاين:

نة مسبقًا، أو ضمن اخللفّية املعرفّية التي تصلح بنفسها مرجعًا لتفسريه، بمعنى أّن   املعرفّية املكوَّ

ن يواجه ظاهرة معرفّية جديدة اسُمها املفّكر هنا لديه منظومة كاملة للمعرفة والوجود، وهو اآل

القوالب   ضمن  اجلديدة  الظاهرة  هذه  تفسري  عملّية  عن  عبارة  به  سيقوم  ما  النبوّي.  الوحي 

املعرفّية التي يملكها من قبل، وهلذا نجد أّن هذا التفسري أو ذاك منسجم مع املنظومة املعرفّية  

ل ذلك حيافظ املفّكر ـ من جهة أوىل ـ عىل والوجودّية التي اقتنع هبا املفّكر من قبل، ومن خال



  

الظواهر   مجيع  تفسري  يف  نجح  أّنه  يعترب  حيث  اهتزازها،  وعدم  وشمولّيتها  منظومته  سالمة 

املعرفّية من خالهلا، فيام يتمّكن من توظيفها ـ من جهة ثانية ـ لتفسري ظاهرة ال يملك بنفسه أّي 

 فهوم الديني للكلمة. معلومات عنها، ومل يكن هو يومًا نبّيًا بامل

هنا تظهر نظرّيات الفالسفة املشائني والصدرائّيني، ونظرّيات العرفاء واملتصّوفة، وهنا متامًا  

الدينّية بوصفه   التجربة  الوحي ومفهوم  تربط بني  التي  تلك  فيها  بام  احلديثة  النظرّيات  تظهر 

 مفهومًا حديثًا يف فلسفة الدين املعارصة.

 يعتمد عىل حمورّية االعتقاد بالوحي بمفهومه الديني وعدمه، هنا نرى: التقسيم الثاين: وهو 

النظرّيات التي توافق عىل التصّور الديني للوحي، لكنّها حتاول أن تفرّسه،    القسم األّول:

 كالنظريات العرفانية والصدرائّية والكالمّية وغريها. 

النظرّيات التي حتاول النأي بالوحي عن التصّور الديني املدريس الذي يربطه    القسم الثاين:

ا سامت خاّصة، وهنا نجد التفسري النفيّس باملاورائّيات، ويعيد تفسريه بوصفه ظاهرة برشّية هل

 للوحي، والتفسري االجتامعي، وأمثال ذلك. 

الثالث: النزول    التقسيم  موضوع  بني  جرسًا  يشّكل  مهاّمً  عنرصًا  أيضًا  نكتشف  تقّدم  بام 

اللفظي والنزول املعنوي للقرآن من جهة، وحقيقة الوحي من جهة ثانية، وذلك عرب تقسيم  

ثالث هلوّية الوحي يرتبط هذه املّرة بموضوعة بحثنا هنا يف اللفظّية واملعنوّية، فنظرّيات الوحي  

 إىل قسمني:  يمكن أيضًا تقسيمها 

النظرّيات التي جتعل الوحي منتميًا لدائرة الفعل الكالمي/اللفظ والكالم،    القسم األّول:

الكالمي(، جزءًا   )الفعل  أن تكون األلفاظ والكلامت  الناتج عنها  تفرّسه بطريقٍة يكون  فهي 

. وهنا نالحظ  مقّومًا هلوّية الوحي وحقيقته العينّية اخلارجّية، وال أقّل من بعض أنواع الوحي

 املدارس الكالمّية يف قراءاهتا للوحي، وبتفسرٍي ما القراءة الصدرائّية كذلك. 

النظرّيات التي ختلع عن الوحي صفة الفعل الكالمي، بل هو ظاهرة أخرى    القسم الثاين:

ال صلة هلا بكالم وال ألفاظ وال غري ذلك مما يشبهه. إّّنا يشء آخر يعيشه النبّي يبدأ من غري  

الم وال ينتهي بكالم، بل الكالُم مرحلٌة تالية لظاهرة الوحي نفسها، وهنا ـ وفقًا لقراءٍة ما ـ  ك



  

الوحي   تفاسري  أغلب  فيها  بام  احلديثة  التفاسري  جممل  املشائي، وكذلك  التفسري  يمكن وضع 

 ضمن نطاق التجربة الدينّية. 

لها، مثل تقسيمها إىل  هذا، وتوجد تقسيامت أخرى لنظرّيات الوحي يمكننا فرضها وحتلي

نظرّيات تعترب الوحي عماًل معرفّيًا حيصل فيه النبّي عىل معرفة من مكان ما، وأخرى ال تراه  

كذلك، لكن ال حاجة لإلطالة بعرض هذه التقسيامت، وسوف تتضح األمور من خالل عرض  

 النظرّيات نفسها. 

 ا قائاًم عىل: بعد هذا التوضيح، يمكنني عرض أبرز النظرّيات، وسيكون منهجن

ـ   برشح حقيقة الوحي.  ةراءة املتعّلققة أو ال عرض النظريّ  أ 

ـ  القراءة، مع حتليله وحماولة    ب  الذي سّجله خصوم هذه  النقدي  املشهد  ذكر بعض من 

 هناك. و أحيانًا هبدف كشف قّوته أو ضعفه هنا أالتعليق عليه 

ـ  القراءة    ج  لتأثري هذه  ـ  رصد  لبنيتها أو تلك  القرآين  ىل برشيّ ـ ع  وفقًا  الوحي  اللفظ يف  ة 

 وأمثاله. 

من هذه    ّي ، لسنا هنا بصدد حتقيق احلّق يف أإذ كام قلنا   هذا كّله، سيكون باختصار شديد؛

املتصلة النظريّ  الرضورة  إال عند  الصحيح،  اللفظ، كام ولسنا بصدد  بموضوع برشيّ   ات هو  ة 

اسة  ات حّس سامهت يف نظريّ   ةت مهمّ ا د شخصيّ وآراء العلامء، وإال فتوج  ات استقصاء النظريّ 

وغريه الضالل  من  املنقذ  يف  الغزايل  مثل  الوحي،  الفوز    ، حول  كتاب  يف  الرازي  ومسكويه 

 األصغر، وابن خلدون وغريهم. 



 

 

 

() 

 القراءة الكالمّية للوحي

 البناء واملكّونات

 

عىل فهم الوحي عند مجهور علامء الدين، خاّصة يف اإلسلم، ويف    هييمن التفسري الكلمي

 ة يف العرص احلارض. ة للكاثوليكيّ املدارس التقليديّ أغلب مسيحّية العرص الوسيط و 

 : عّدة أركان، أبرزها  يقوم هذا التفسري للوحي عىل

يقوم بإيصال قضايا  إّن الوحَي فعُل معرفة وتعريف، علم وإعالم، فهناك )أ(  الركن األّول:  

وأخبار ومعلومات ما إىل )ب(، فلسنا هنا أمام جمّرد حالة نفسّية تعرض عىل )ب( أو جتربة 

ذاتية أو اجتامعّية عنده، بل الوحي فعُل معرفة وعلم. وبعبارة موجزة: الوحي إعالٌم وإبالغ 

 يقوم بإبالغها لغريه. من اهلل للنبّي بأموٍر ُيطلب منه ـ ولو يف بعض األحيان عىل األقّل ـ أن 

إّن الوحي ـ وال أقّل احلالة الغالبة فيه ـ َيستخِدُم فعَل الكالم لنقل املعلومات،  الركن الثاين:  

تنقل   اتصال  خطوط  أمام  فلسنا  إليه،  املوحى  إىل  والرسائل  املعلومات  حامل  هو  فالكالم 

لرسالة وخيط الصلة بني  املعلومات جمّردًة عن الكالم، بل الكالم هو حلقة االتصال وحامل ا 

 املوحي واملوحى إليه، وهبذا يكون الوحي من األفعال الكالمّية. 

ال الصوت    ثالث:الركن  لضبط  آلة  سوف  الكالمي  الوحي  يف  يمثل  ال  إليه  املوحى  إّن 

الواصل إليه، وهذا ما يرّكز عليه املتكّلم املسلم يف خصوص الوحي القرآين، واملتكّلم اليهودي 

 
( عندما نقول يف هذا البحث كّله بأّن هذه القراءة كالميّة وتلك فلسفيّة، أو أّن هذا ما يراه املتكّلم وذاك ما 1)

املرا فإّن  العارف،  منهم، فرُيجى  يراه  فرد  فرد  كّل  والفالسفة، ال  والعرفاء  املتكّلمني  بني  العاّمة  احلالة  د 

يتأثر   لكنّه  موضٍع،  يف  الوحي  عن  املتكلمني  تصّوَر  يقّدم  وجدناه  املتكّلمني  بعض  وأّن  خاّصة  االنتباه؛ 

 بالفالسفة يف فهمهم للوحي يف كتاٍب آخر له.



  

 تورايت بشكل مؤّكد، واملتكّلم املسيحي التقليدي يف األناجيل األربعة. يف الوحي ال 

إّن حمّمدًا وموسى ويوحنا ولوقا ومّتى ومرقس مجيعًا مل يكن هلم أّي دور فاعل يف الوحي  

بل هم منفعلون متامًا، يمّثلون أداًة لضبط ما سمعوه أو وصل بصفته لفظًا إىل قلوهبم، فينقلونه  

 و الكالم املسموع. للناس بالكتابة أ

الثالثة، فإّن الوحي يف القراءة الكالمّية له يمثل عملّية  الركن الرابع:   النقطة  انسجامًا مع 

نزولّية، فالنبّي يظّل حيث هو، يف حني اهلل أو املََلك ينزالن بالوحي عليه، وهذا ما سنرى أّنه  

 الصعود واالرتقاء يف النبّي. عىل عكس النظرّية الفلسفّية والعرفانّية التي ترّكز عىل فعل 

هـ( ـ املتأثر هنا بالقراءة الكالمّية ـ انتقد  1358ومن هنا انتقد املريزا أبو احلسن املشكيني ) 

النبّي بعامل أعىل، فقال:   النّفس بعامل  »فكرَة اتصال  ال دليل عىل كون الوحي واإلهلام باّتصال 

 .«الوحي، فإّنه قد كان بنزول األمني جربائيلاللوح املحفوظ أو بعامل املحو واإلثبات، السّيام  

هذا االختلف له صلة يف عمقه ـ يف تقديري ـ باختلٍف أعمق بني املتكّلم والفيلسوف يف  

فاملتكّلم ال يعترب رضورّيًا وقهرّيًا أّن يف النبّي، قبل اختياره    ،قراءة ظاهرة النبّوة وشخص النبيّ 

للنبّوة يف علم اهلل األزيل، أّي صفة خاّصة متّيزه عن غريه. إّنه ال يامنع وجود صفة، لكنّه ال يعترب  

أّن ذلك هو حمور اختياره للنبّوة ومرّبر هذا االختيار، يف حني يرّكز العارف والفيلسوف عىل أّن 

 
 . 460 :2( كفاية األصول مع حوايش املشكيني 1)

أّن ـ كام ذكره يف جملس الدرس أحد طاليب اجلامعيّني، وهو األستاذ عالء شدهان اجلعفري ـ  ( ربام ُيتصّور  2)

املتكّلم مل يكن يف فكرة النزول بمعزل عن تأثري الفلسفة حتى يف القرن الثاين اهلجري ولو من خالل تأّثر 

رصة، عنيت جنديسابور التي انتقلت إليها الفلسفة  بعض املعتزلة بالفالسفة واملتفلسفني القريبني من الب

األفالطونيّة يف تلك الفرتة وكانت مركزًا هلا وللعلوم ذات الصلة كالطّب حتى يف القرن األّول اهلجري. 

لقد كانت جنديسابور ـ منذ ما قبل الفتح اإلسالمي ـ مركزًا ثقافيًا جامعًا بني الفكر اإلغريقي والرسياين  

والف اليونانيّة  واملسيحي  هي  فيها  العلميّة  اللغات  وكانت  فيها،  كبريًا  دورًا  الرسيان  لعب  وقد  اريس، 

العرص اإلسالمي. من هنا  والرسيانية والعربيّة والفارسيّة، وظّلت كذلك حتى ظهور مدرسة بغداد يف 

 تعتمد فكرة النزول بقّوة. فاملتكّلم املسلم أخذ فكرة النزول متأثرًا بالفلسفة األفالطونيّة واألفلوطينيّة، التي  

أّن مفردات املتكّلم تكاد تكون متطابقة مع مفردات النّص   لكن ما يبدو يل أكثر وضوحاً يف موضوع بحثنا،

الديني، واملعطيات جتعلني أرّجح أّن املتكلم مل يصغ فكرة النزول يف الوحي من خالل فلسفة أفلوطينيّة،  

 . هلل، والعلم عند ابل من خالل النّص الديني



  

يف  ما   املتسامية  العميقة  وجتاربه  وتعاليه  برقّيه  ترتبط  فيه  خاّصة  صفة  هو  نبّيًا  النبيَّ  جعل 

 امللكوت. 

مفهوم   عىل  الكالمية  النظرّية  تدور  هنا  العرفانّية  "االصطفاء"من  النظرّية  تدور  فيام   ،

  "العاليةكامل نفس النبّي وقّوة روحه ورشافة عنرصه واتصاله باملبادئ "والفلسفّية عىل مفهوم 

  وال»هـ(:  756هـ( متابعًا املحّقق اإلجيي )816وغري ذلك، وهلذا يقول الرشيف اجلرجاين )

من األعراض واألحوال املكتسبة بالرياضات واملجاهدات    رشطٌ ،  رسالأي يف اإل  ، يشرتط فيه

واالنقطاعات اخللوات  ذايت  ،  يف  كام )الذايت(  واالستعداد  الفطرة  وذكاء  اجلوهر  صفاء  من 

ة رمحة وموهبة  فالنبوّ ،  برمحته من يشاء من عباده  وتعاىل خيتّص   بل اهلل سبحانه،  مه احلكامء يزع

 .«أعلم حيث جيعل رساالته  وهو ،قة بمشيئته فقط متعلّ 

بل هبذا يمكننا أن نعرف الصلة بني نظرّيات الكامل يف النبّي والعصمة والعلم املطلق وغري  

لسوف يرى أّن النبّي قبل وصوله ملرتبة النبّوة جيب أن يكون يف  ذلك وبني فكرة النبّوة، فإّن الفي 

العلم   لوالدة جمموعة صفات  األرضّية  هّيأ  قد  الفلسفية  بنظرّيته  فهو  عالية،  وجودّية  مرحلة 

والعصمة وغري ذلك، فيام ال يكون األمر كذلك عند املتكّلم، بل هذه الصفات يمكن عنده أن 

 ل أو بعد النبّوة، حسبام تثبت هذه الصفات له. تكون هبًة من اهلل ال غري، قب 

ولعّل بعَض الباحثني يرى أّن القراءات الصوفّية والفلسفّية هي التي تركت أثرًا عىل علم  

الكالم يف ذهابه بعيدًا يف رفع صفات األنبياء واألولياء من حيث ال يشعر، بل الحقًا يف اختياره 

ذلك يف عرص انتقال الفلسفة إىل علم الكالم وظهور  عني تعابري الفالسفة يف بحث النبّوة، و

هـ(  672هـ( أّوالً، ثم مع نصري الدين الطويس ) 606علم الكالم الفلسفي مع الفخر الرازي ) 

ثانيًا، وإال فالقرآن ال يتعامل مع األنبياء ـ قبل نبّوهتم ـ عىل أّّنم كانوا استثنائّيني، بل قد توحي  

 يرّكز القرآن عىل مفهوم االصطفاء واالجتباء، بل يف قوله  بعض نصوصه بالعكس متامًا. كام 

َربَِّك  ﴿تعاىل:   َرْْحََة  َيْقِسُموَن  َأُهْم  اْلَقْرَيَتنْيِ َعظِيٍم  َرُجٍل ِمَن  اْلُقْرءاُن َعىَل  َهَذا  َل  ُنزِّ َلْواَل  َوَقاُلوا 

ْنَيا َوَرَفْعنَا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت لَِيتَِّخذَ  َياِة الدُّ ْم   َبْعُضهُ َنْحُن َقَسْمنَا َبْينَُهْم َمِعيَشَتُهْم يِف احْلَ

 
املواقف  1) رشح  اجلرجاين،  أو 218:  8(  تفّضٌل  النبّوة  أّن  عن  كالمهم  عند  بالبحث  صلة  له  ما  وانظر   .
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ََيَْمُعونَ  َّا  ِِم َخرْيٌ  َربَِّك  َوَرْْحَُة  ا  ُسْخِريًّ عملّية  (32ـ    31)الزخرف:    ﴾َبْعًضا  لكون  إشارة   ،

االختيار مشاهبة متامًا لعملّية كون بعضنا من األغنياء وبعضنا اآلخر من الفقراء، فهي عملّية  

 . يف النبّوة اختيارّية إهلّية ال لوجود صفات خاّصة فينا من قبل، وهكذا احلال

هذه هي أبرز عنارص الصورة عند املتكّلم، فالوحي عملية نزولية تتضّمن معرفة إضافّية  

دوره  يكون  الذي  النبّي  إىل  عربها  املعرفة  لنقل  الكالمّية  األفعال  نواقل  غالبًا  فيها  ُتستخدم 

ا الوحي  فأمّ »هـ(:  413منفعاًل متامًا يف مثل النّص القرآين. يقول املتكّلم اإلمامي الشيخ املفيد )

بإسامعه الكالم   واسطة، وتارةً  بإسامعه الكالم من غري فقد كان تارةً  ‘، همن اهلل تعاىل إىل نبّي 

 .«عىل ألسن املالئكة 

 وقفات مع مالحظات نقدّية على التفسري الكالمي حلقيقة الوحي

ثة عن ظاهرة الوحي،  لقد حاول املتكّلم مجع اآليات والروايات والنصوص التارخييّة املتحّد 

منتظمة عن هذه الظاهرة، لكّن القراءة الكلمية رسعان ما تعّرضت   ليكّون من خلهلا صورةً 

 أبرز امللحظات هنا: من  ة، و ة والعرفانيّ من التيارات الفلسفيّ  ةخاّص   ،للنقد

 الوحيأنطولوجيا عدم مالمسة و جةالقراءة الكالمّية بالسذاأ ـ اتهام 

الدينّية يف  أّول امللحظات هنا   النصوص  الكالمية ليست سوى جتميع ظواهر  القراءة  أّن 

حديثها عن الوحي، ليخترصها يف عملّية إعالم وإبالغ، دون أن يقوم بتحليل احلقيقة الوجودّية  

أو   النبي  الذي حيصل يف نفس  الوحي؟ ما  تّم هذا األمر؟ وما هي ميكانيزم  للوحي، فكيف 

 عامل الوجود عندما تتحّقق ظاهرة تكوينّية مثل هذه؟حميطه ويف 

لقد اعترب أنصار الفلسفة والعرفان أّّنم غاصوا أكثر بكثري يف فهم حقيقة الوحي ودرسوها  

من زاوية أنطولوجّية وإيبستمولوجّية أعمق، فيام اقترص املتكّلم عىل عرض ساذج للظاهرة،  

إثبات األشياء التي قّررها الدين أكثر من تفسريها، حتى  ربام انطالقًا من أّن ما هيّم املتكّلم هو  

عنوان  عليه  أطلق  املتكّلمني،  بتصوير  شبيهًا  تصويرًا  قّدم  عندما  مطّهري  مرتىض  الشيخ  أّن 

 
 .122( تصحيح اعتقادات اإلماميّة: 1)



  

النظرّية العاّمية، أو نظرّية العوام، وقال بأّن اهلل عندهم موجود يف عامل أعىل، فرييد إيصال رسالة  

عىل األرض، فيبعث مالكًا له أجنحة متنحه رسعة السري، فيصل برسعة  للنبّي يف عامل الدنيا و

 .لألرض، فُيبلغ النبيَّ بام يريد، ويأخذ النبيُّ اخلرب منه وينتهي األمر!

عىل هذا التوصيف للوحي؟ وهل كان ذلك سذاجًة منه أو    مالسؤال اآلن: ملاذا اقترص املتكلّ 

 ال؟

ذه السذاجة التي يصّوره فيها ـ كالعادة ـ الفالسفُة والعرفاء،  فإّن املتكّلم مل يكن هبظنّي، يف 

بل هو ـ كام أملحنا سابقًا ـ اعترب أّنه ليس أمامه أّي سبيل ملعرفة حقيقة هذه الظاهرة االستثنائّية  

التي تعترب عنده نادرة الوجود عىل امتداد تاريخ البرشّية، سوى أن حتكي يل هذه الظاهرة عن 

مق فأنا  آخر،  نفسها،  تفسرٍي  أّي  والسكوت عن  هي،  حتكيه  بام  تفسريها  عىل  أّن وهور  خاّصة 

تفاسري العرفاء والفالسفة ربام يعتربها املتكّلم ـ وسنرى الحقًا ـ ليست سوى جمّرد ختمينات  

 وتكّهنات، ال يمكن إقامة دليل عليها حتى نتبنّاها بصورة قاطعة. 

املتكّلمني يف القرون الالحقة اعتربوا أّن الوحي ظاهرة غامضة  من هنا، نالحظ أّن بعض  

ال تتكّرر كثريًا حتى يمكننا رصدها ودراستها، ومن ثّم فهي أشبه بأمٍر علينا التسليم به، وقد  

، بل نحن نالحظ أّن جمموعة من الباحثني املعارصين هـ( ذلك يف التهافت505بنّي الغزايل ) 

كالمي أو الفضاء القرآين، رغم قبول بعضهم باملناهج الفلسفّية، ما زالوا  القريبني من الفضاء ال

واملفرّس   الفيلسوُف  هؤالء  ومن  بالدّقة،  لنا  مفهوم  غري  رمزي  شعوٌر  الوحي  أّن  يؤّكدون 

الطباطبائي الذي كتب رسالًة خاّصة يف هذا املضامر، والشيخ جعفر السبحاين، والشيخ نارص  

 .حممدي الريشهري وغريهممكارم الشريازي، والشيخ 

 ب ـ إشكالّية الفهم العريف للنصوص املاورائّية

اعترب بعض نّقاد علم الكالم أّن ثّمة إشكالّية منهجّية يف تعامل املتكّلم عمومًا مع النصوص  
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  الدينّية التي تتصل بقضايا ماورائّية، فهو يرّص عىل فهمها فهاًم عرفّيًا كام يفهمها عاّمة الناس، يف 

التي حتكي عن حقائق عالية   النصوص  النوع من  أّن مثل هذا  الفالسفة والعرفاء  حني يعترب 

ومتسامية عن الفهم البسيط وشديدة التعقيد، جيب من األّول أن نتعامل معها بطريقة رمزّية أو  

مثل  جمازية أو غري ذلك؛ ألّن اهلل ال يمكن أن يتكّلم مع الناس بلغة علمّية ختصصّية، فهو يبنّي 

القضايا من   املتكّلم ملثل هذه  ثّم فطريقة معاجلة  تقريبّية ألذهاّنم، ومن  هذه احلقائق بطريقة 

تكييف   يفرض  الذي  األمر  خاطئة،  طريقة  باألصل  هي  الديني  النّص  مع  التامّس  خالل 

 النصوص مع القراءة الفلسفّية، ال صياغة قراءة فلسفّية عىل أساس النصوص. 

مل الفقيه املعتمد عىل الفهم العريف لفهم القوانني والترشيعات عن  وهبذا جيب أن يمتاز ع 

 عمل املتكّلم والفيلسوف والعارف، الذي يعالج قضايا غيبية معّقدة. 

  ..»  وقد رشح العديد من الفلسفة هذه القضّية، وعىل سبيل املثال نجد امللصدرا يقول: 

الضعيفة القارصة عن   فهيم العقول والغرض من هذا التمثيل زيادة الوضوح واالنكشاف أو ت 

وكذلك    ،حمتاج إىل التمثيل   بالربهان غري  ةال فالدعوى ثابتإو  ،درك حقائق األكوان والنشئات

النبوّ  القرآن ولسان  الواردة يف  تنبيه   ، ة مجيع األمثال  العامية عن أحوال    الغرض فيها  النفوس 

التمثيل يف كتبهم املنطقيّ   ولعّل   ..اآلخرة ام كان نّ إ  ة الغرض للحكامء الكاملني من وضع باب 

  ،هلا   حماكٍ   حمسوس   ال يف قالٍب إدراك روح املعنى وحقيقته  إلضعفاء العقول الذين ال يمكنهم  

مجيع املحسوسات    وكذلك   ، ة مثال حمسوس مطابق هلا نسانيّ من أشخاص احلقيقة اإل  كالً   نّ إف

مُ الطبيعيّ  وأش ة  العقليّ ثل  ألنواعها  فيها   ،ةباح  وما  الدنيا  فيها   وكذلك  وما  اآلخرة   نّ إف  ؛مثال 

ملن مل يرص بعد من أهلها ومل يتجاوز عن   ومن أراد تعريف نشأة أخرى  ،العوامل متطابقة متحاذية

فيها  تكون  التي  ذلك    ،نشأته  يمكن  التمثيل  الإفال  احلقّ   ،بوجه  الرشائع  بناء  ذلك    ة وألجل 

 .«التمثيالت الناس عىل باب ة لعامّ لكوّنا نازلة 

عرب القول بأّن النص    أن يدافع عن نفسه،ـ  هنا عىل األقّل  ـ  وربام يمكن للمتكّلم املسلم  

الديني مرجٌع يف مثل هذه القضايا ما مل نصطدم بحقائق منافية لظواهر النّص، فإذا عجزنا عن 

تفسري الوحي فلسفّيًا بطريقة برهانّية، فأين يكمن املانع يف أن يكون الوحي هبذه الطريقة؟! وما 
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ألقّل ـ كام رشحتها النصوص؟!  املانع أن تكون ظاهرة الوحي فيزيقّية ـ يف بعض حاالهتا عىل ا 

وملاذا اإلرصار عىل أن يكون بطريقة خمتلفة؟ ومن أين نعرف ذلك؟! علاًم أّن هذا املوضوع هو  

 يف حّد نفسه معّقد وشائك عىل املستوى اهلرمنوطيقي. 

 ج ـ اختصاص التجربة النبوّية بالنيب مبثابة نقد على التفسري الفيزيقي للوحي

ه إذا كان الوحي هبذه البساطة التي يذكرها املتكّلم، أي هو فعل صوت  يعترب النّقاد هنا أنّ 

من   النبّي  يسمعه  ما  يسمع  أحد  يكن  مل  الوحي  نزول  عند  فلامذا  بُأُذنه،  النبّي  يسمعه  وكالم 

بقربه؟! تنكشف للبرص والسمع الصحابة اجلالسني  مادّية  الوحي ظاهرة فيزيقّية  ، إذا كان 

يسمع أو يَر اآلخرون شيئًا؟! هذا يؤّكد أّن الوحي كان ظاهرة خمتلفة عن هذا  املاّديني، فلامذا مل

 اجلانب املاّدي البسيط وأّن هلا بعدًا ميتافيزيقّيًا ماورائّيًا. 

ي ال  امللحظة  أهذه  هدنبغي  علينا  تفرض  الكلميّ   رن  القراءة  وهدم  النصوص  ة  دالالت 

ن خالل النصوص الدينّية نفسها، فإّن وصول  ألّن املتكّلم إذا ثبت عنده ما يقول م  للوحي؛ 

صوت لشخص وعدم سامع آخر له ليس ظاهرة غري طبيعّية وبتعبري أدّق غري ماّدية، بل من 

املمكن لنا حينها تفسري املوقف بأّن النبّي تّم إقداره عىل سامع أصوات ال تستطيع األذن العادية  

ليامن صوت النملة ـ بناء عىل أّنه عرف  سامعها، متامًا كام شّم يعقوب ريح يوسف، وسمع س

كالمها بسامع الصوتـ  فصوت النملة ليس أمرًا غيبّيًا، لكّن إقدار اهلل لسليامن عىل سامع صوت  

بينها يف قدرهتا عىل  أّن احليوانات ختتلف فيام  مادّية، والكّل يعرف  النملة هو ظاهرة تكوينّية 

ذا جيب هدم النظرّية الكالمية كّلها بدل القول بإجراء  سامع أصواٍت ما أو رؤية ألوان معّينة، فلام

التارخيي )عدم سامع الصحابة( وبني النصوص   إضافة تفسريّية رضورّية للجمع بني احلدث 

 الدينّية التي تتضّمن مفهوم السامع؟!

هذا كّله بغّض النظر عن بعض النصوص التارخيّية املتحّدثة عن وقائعّيات الوحي، والتي  

 أّن بعض الصحابة كانوا يسمعون شيئًا ما عند نزول الوحي، فراجع الكتب احلديثّية  تشري إىل

 والتارخيّية يف ذلك. 
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كام أّن املتكّلم ليس مضطرًا لتفسري كّل ظواهر الوحي بطريقة فيزيقّية، بل يمكنه التنويع بني  

 لسياق. املنام والرؤيا املادية؛ لكي جيمع بني أطراف النصوص التارخيّية يف هذا ا

وهبذا نكتشف أّن هذا النوع من االنتقادات ال يمكن مواجهة املتكّلم به إال عرب االختلف  

أّن املتكّلم صار هو أيضًا ملَزمًا بدراسة    معه يف الفرضيات والطروحات البديلة، وهذا يعني 

ته من بينها،  خمتلف النظرّيات الفكرّية حول حتليل حقيقة الوحي؛ كي ينفيها؛ متهيدًا لتعيني نظريّ 

وإال فلو صّحت باألدّلة اليقينّية نظرّيُة املشائني ـ عىل سبيل املثال ـ فسوف يضطّر املتكّلم إىل  

 إجراء تعديالت أو إضافات يف نظرّيته هذه. 

 د ـ عجز القراءة الكالمّية عن تفسري خمتلف أشكال الوحي

التي تستدعي جهدًا مضاعفًا من  إىل جانب هذه املشكلة اآلنفة الذكر يف املالحظة الثالثة، و

املتكّلم مل يعد يكفي فيه جمّرد ما قاله، ثّمة توضيح مهّم يلزم أن يطرحه املتكّلم هنا يف نظرّيته،  

وهو أّن هذه النظرية تفرّس الكثري، وربام أغلب أشكال الوحي، لكنّه قد يقال بأّّنا ال ترشح لنا 

ينّية نفسها، وهذه مالحظة سّجلها بالفعل  خمتلف أنامط الوحي الذي جاءت به النصوص الد 

 .بعض النّقاد املعارصين للنظرّية الكالمّية

الكريم:   القرآن  ـ ما جاء يف  املثال، ذكروا ـ وربام يذكرون  إىَِل  ﴿وعىل سبيل  َأْوَحْيُت  َوإِْذ 

نَي َأْن َآِمنُوا ِِب َوبَِرُسويِل َقاُلوا َآَمنَّا َواْشَهْد بَِأنَّ  َواِريِّ (، وقال تعاىل:  111)املائدة:    ﴾نَا ُمْسلُِمونَ احْلَ

ايِف َواَل ََتْزَ ﴿ ا َرادُّوُه َوَأْوَحْينَا إىَِل ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه َفإَِذا ِخْفِت َعَلْيِه َفَأْلِقيِه يِف اْلَيمِّ َواَل ََتَ يِن إِنَّ

َوَما َكاَن لَِبََشٍ َأْن ُيَكلَِّمُه اللَُّ إاِلَّ  ﴿(، وقال تعاىل:  7)القصص:    ﴾ إَِلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن املُْْرَسلنِيَ 

ُه َعِِلٌّ َحكِيمٌ  )الشورى:    ﴾َوْحًيا َأْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسواًل َفُيوِحَي بِإِْذنِِه َما َيَشاُء إِنَّ

ابنه )الصافات: 51 أّم موسى  107ـ    102  (، وكذلك قّصة الوحي إىل إبراهيم بذبح  (، فإّن 

أّن  منامًا حياكي ذبحه لولده، كام  يَر سوى  واحلوارّيني مل يسمعوا أصواتًا، وإبراهيم اخلليل مل 

الوحي يف آية سورة الشورى خمتلف عن سائر الطرق، فأطلق عىل نوع من الوحي اسم الوحي  

الكالم، و  البقّية وحيًا، بل اعتربها نوعًا من  يسّم  مل  الوحي خمتلف عن يف حني  أّن  يعني  هذا 
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االثنني املتبّقيني، ومن ثم فهو اإلهلام أو النكت يف القلب أو يشملهام وغريمها، يف حني الوحي  

 املتضّمن للكالم هو الوحي من وراء حجاب وعرب إرسال الرسول. 

  ال أريد هنا اخلوض يف َتليل أنواع الوحي فهذا بحث آخر طويل يف نفسه، وال َتليل اآلية 

لكن ما هيّمني اإلشارة إليه هو أّن املتكّلم وغريه باتوا ملزمني عندما يطرحون قضّية    األخرية،

الوحي أن يأخذوا بعني االعتبار أّن حتليلهم حلقيقة الوحي يستوعب خمتلف أشكال الوحي أو  

ال وجود  ال، وهل تنّوع هذه األشكال له تأثري عىل نوعّية الوحي نفسه، فمثاًل يف الوحي املبارش  

لأللفاظ وال األصوات بينام يف الوحي احلجايب أو الرسويل يكون عرب األصوات واملشاهدات  

تكون  الوحي، وأخرى  منام كام عرّبت نصوص وقائعّيات  يكون هناك  وتارًة  مثاًل؟  العيانّية 

األمور يف اليقظة، وهكذا.. خاّصة مع مالحظة أّن الوحي الذي تتّم دراسته هنا ليس مطلق 

ولو  إي إليه،  يوحى  ممّن  مجيعًا  نكون  سوف  املعنى  هبذا  إذ  ما،  إلنسان  معّينة  لرسالة  اهلل  صال 

 بإيصال اهلل رسالته لنا عرب األنبياء! بل حمّل النظر هو الوحي النبوّي وما يف معناه. 

 موقف النظرّية الكالمّية من فكرة بشرّية ألفاظ الوحي

ّية املتكّلمني، يلزمنا التوّقف عند تأثري نظرّيتهم  وبعد االنتهاء من هذا العرض املوجز لنظر

هذه عىل مسألة برشّية وإهلّية ألفاظ القرآن الكريم، وكذلك البِنية اللفظّية ملطلق أنواع الوحي،  

وهنا يمكننا القول بأّن حرفّية نظرّية املتكّلم هنا ـ بعيدًا عن املالحظة املتقّدمة التي سّجلت عليه  

عىل خمتلف أشكال الوحي ـ تستبطن وجود األلفاظ، وهذا يؤّكد عدم برشّية    يف تعميمه نظريَته 

 اللفظ، عىل األقّل يف النّص القرآين. 

 لكّن السؤال هو كيف استدّل املتكّلم عىل عدم بَشّية اللفظ؟ 

إّن أدّلته لن تكون يف تقديري سوى ما سوف يأيت يف الفصل الثاين من هذا الكتاب من أدّلة  

إهلّية األلفاظ القرآنّية، وهناك سوف نرى أّنه من الصعب التأّكد من لفظّية الوحي بقول مطلق،  

النواقَل الكالمّية ويقوم عىل الفعل الكالمي، وإّنام نستطيع يف الفضاء اإلسالمي   وأّنه يعتمد 

ّل املتكّلم ال  تأكيد أّن الوحَي القرآين باخلصوص كان لفظّيًا، بطريٍق من الطرق سيأيت بيانه، ولع 

 يامنع هذه النتيجة، وإن كانت ظواهر بعض كلامهتم توحي بالتعميم. 



  

وعليه، فالنظرّية الكالمية ال يمكن أن تتكّون كاملًة بتامم عنارصها املتقّدمة اإلشارة إليها،  

دون املرور عىل بحوث الفصل الثاين من هذا الكتاب، كي تكّرس ـ أو تنفي ـ مسألة النواقل  

 ة وقضّية برشّية اللغة القرآنّية. الكالميّ 

 



 

 

 

() 

 القراءة الفلسفّية حلقيقة الوحي

 مدارس واجتاهات

 متهيد

بالفعل قد قامت   الوحي وجوهره، وهي  الفلسفة بدراسة حقيقة  الطبيعي أن تشتغل  من 

ل املسامهات اجلاّدة فلسفّيًا هنا، عىل بذلك وكانت سّباقة يف ممارسة حتليالت متنّوعة. ولعّل أوّ 

هـ(، املعروف باملعّلم  339املستوى اإلسالمّي، هي مسامهة الفيلسوف حمّمد أيب نرص الفارايب )

املسيحّيني  الثاين والالهوتّيني  املتكّلمني  من  عدٌد  طفيفة  اختالفاٍت  مع  هبا  آمن  والتي   ،

 .م(1204وموسى بن ميمون ) م(  1280واليهود، مثل ألربت الكبري ) 

األمر الالفت للنظر يف بدايات التجربة الفلسفّية حول النبّوة والوحي أّن الفارايب أكثر ما  

مها:   له  أساسّيني  كتابني  يف  املوضوع  هذا  ومضاداهتا "درس  الفاضلة  املدينة  أهل    "آراء 

املدنّية"و الت"السياسة  بدايات  يف  النبّوة  قضّية  يربط  ما  وهذا  السياسّية  ،  بالفلسفة  هبا  فكري 

لكّل   البرشي  أّن برهان حاجة االجتامع  الفالسفة األوائل، بل نحن نعرف  واالجتامعّية عند 

رضورة  عىل  املتكّلمني  أدّلة  أهّم  من  اليوم  إىل  يعّد  والذي  والنبّي،  )القانون(  التكليف  من: 

األدبّيات   بعض  يف  عليه  أطلق  وقد  فلسفي،  برهاٌن  هو  عنوان  النبّوات،  طريقة  "الكالمّية 

 
إنكار  1) أّن  انطالقًا من  بدافٍع ديني،  الوحي والنبّوة  أقدم عىل دراسة حقيقة  إّنام  الفارايب  أّن  يعترب  ثّمة من   )

الوحي والنبّوات كان قد أصبح ظاهرًة نخبوّية قائمة بالفعل يف القرن الثالث اهلجري، خاّصة مع مثل ابن  

اب الزمّردة، الذي يقال بأّن الفارايب أّلف كتابني يف الرّد عىل الراوندي تارة وأيب بكر الرازي  الراوندي يف كت

 . 109ـ  93أخرى، فانظر: إبراهيم مدكور، يف الفلسفة اإلسالميّة، منهج وتطبيقه: 

 . 136ـ  134يف الفلسفة اإلسالميّة، منهج وتطبيقه: ( انظر: 2)



  

، األمر الذي يؤّكد أّن احلكامء والفالسفة، األوائل عىل األقّل، نظروا للنبّوات من "احلكامء

 زاوية اجتامعّية ومدنّية وسياسّية وأمثال ذلك. 

لن أقوم بعرض قراءات الفالسفة مجيعًا هنا، بل سوف أكتفي برصد فلسفتني أساسّيتني،  

متقّدمة زم أبرز  إحدامها  عّينتني من  أو  عّينة  لكّل منهام  متأّخرة كذلك، وأعطي  نّيًا واألخرى 

 فالسفتهام؛ هبدف توضيح الصورة بشكل موجز كام َوَعدنا. 

 ـ القراءة املّشائّية لظاهرة الوحي )الفارابي وابن سينا أمنوذجًا( 1

عقلّية اخلالصة لظاهرة  سوف أعترب مسامهات الفارايب وابن سينا تعبريًا عن القراءة املّشائية ال

الوحي، واملعروفة باملدرسة االستداللّية، حيث تأثرا بالفكر األرسطي سواء يف قراءته العاّمة  

للوجود أم يف تصّوراته حول النفس، رغم أّن الفارايب لديه يف بعض أعامله ما يشري ملحاولة  

ضلة واضح يف تأثره باألفكار  توفيقه بني األرسطّية واألفالطونّية، بل بعض كتبه كاملدينة الفا 

 ، وسوف أحاول عرضهام معًا بام يبنّي بعض الفوارق.األفالطونّية

 السياق املعريف لفهم الوحي أو البناء األنطولوجي واملعريف عند املشائني

لكي نفهم حقيقة الوحي عند الفارايب وابن سينا ـ وغريمها من الفالسفة ـ البّد من دراسة  

متقابلني واإلنسان أمرين  للعقل  املعرفّية  والبنية  اآلفاقي(،  )البعد  للعامل  األنطولوجّية  البِنية   :

 )البعد األنفيس(. 

 
؛ والسيوري، 457ـ    456،  368ـ    367ملحّصل املعروف بنقد املحّصل:  ( انظر: اخلواجه نصري، تلخيص ا1)

 .232؛ واللوامع اإلهليّة: 297إرشاد الطالبني إىل ّنج املسرتشدين: 

الفلسفة السياسيّة واالجتامعيّة، 2) ( يعترب الدكتور مدكور أّن هناك فارقًا أساسيًّا بني أفالطون والفارايب يف 

ة الفارايب ألفالطون كثريًا، والفارق هو يف رشوط رئيس املدينة الفاضلة، ففيام  رغم غلبة التوافقات ومتابع

منه   الفارايب رشطًا حياول  ذلك، يضيف  وما شابه  والبرشّية واإلدارّية  املدنيّة  عىل صفاته  أفالطون  يرّكز 

الفّعال، فاملدينة االرتقاء به إىل اجلانب الروحي والساموي والُعلوي، وهو عبارة عن أمهيّة اتصاله بالعقل  

.  85ـ    84الفارابيّة سّكاّنا أشبه بالقّديسني ورئيسها كالنبّي، فانظر: يف الفلسفة اإلسالميّة، منهج وتطبيقه:  

كام يرّدد مدكور كثريًا فكرة النزعة الصوفيّة التي محلها الفارايب يف قراءته للنبّوة والوحي، وكأّنه يعترب نظرّية 

 التفكري الفلسفي والنزعة الصوفيّة. النبّوة عنده مزجيًا من 



  

عىل   النزولاملأّما  )قوس  األنطولوجي  العام  ستوى  الكونيات  علم  املشائني    (، أو  فإّن 

جود األّول  األوائل، انطالقًا من قاعدة الواحد ال يصدر عنه إال واحد، ذهبوا إىل تفسري بناء الو

من خالل فكرة الفيض والصدور، التي كان قد حتّدث عنها من َقبل بعض الفالسفة من أمثال  

 م(. 270أفُلوطني ) 

وهذا يعني أّن علم الكونّيات الفلسفي هنا يرى أّن املبدأ األّولـ  وهو اهللـ  يصدر عنه العقل  

الثاين، وضمن سلسلة من التحليالت  األّول، املسّمى بالصادر األّول، ومن العقل األّول يصدر  

يف كيفّية صدور الثاين من األّول والثالث من الثاين، وكذلك صدور النفوس واألفالك من هذه 

ما حتت   بعامل  ُيسّمى  عاّم  املسؤول  الفّعال،  العقل  إىل عرشة، عارُشها  العقول  العقول.. تصل 

ّنه واهُب الصور النوعّية ومفيض املعرفة  القمر، وهو العقل الذي تتلّقاه الفلسفة املشائّية عىل أ

والعلم، فعالقة العامَل الذي نحياه هي مع العقل الفّعال، وعالقة العامِل يف علمه ومعرفته هي  

نوع   إال  ليست  الفالسفة  من  العديد  عند  احلسّية  اإلدراكات  وحتى  الفّعال،  العقل  مع  أيضًا 

احليّس  االتصال  حتّقق  الفّعال حلظة  بالعقل  هو  اتصال  الفعال  والعقُل  السمعي،  أو  البرصي   

ذلك،   غري  أو  كرسّيًا  أو  طاولة  أمامه  أّن  فُيدرك  اإلنسان،  عىل  املعرفة  بفيض  يقوم  الذي 

وهبذا   الفيضية.  العملّية  هذه  حلصول  معّدات  سوى  ليست  للحواس  احلسّية  واالتصاالت 

تبدأ من العقل العارش    يرتسم خّط عامودي متّر فيه العقول العرشة، ثم ترتسم خطوط كثرية

 .فتصل ملختلف األجزاء النازلة عىل شكل مثلٍث قّمة َهَرمه العقُل الفّعال

هذا يعني أّن العامل يف العقل املشائي بات عىل رتبتني أو صار عاملَني: عامل املجّردات، وهو  

الفلسفة اإلرشاقّية عن   عامل العقول املفارقة؛ وعامل املاّدة وهو العامل الذي نحيا فيه. وهنا تفرتق 

املشائّية حيث تفرض وجود عوامل ثالثة مرتاتبة هي: عامل املجّردات، وعامل املثال، وعامل املاّدة،  

 فثنائّية العوامل عند املشائني تقابلها ثالثّية إرشاقّية. 

األمني عىل   والروح  القدس  الروح  اسم  خلع  عرب  العقل  مع  ين  الدِّ مقاربة  الفاراِب  حياول 

الفّعال، الع الفلسفة    قل  بأّن ما تعرفه األديان باسم جربئيل، هو عينه يف  أن يقول  وكأّنه يريد 

ال هو الذي والعقل الفعّ »املشائّية العقل الفّعال، وهو ما صار متداوالً بعده بالفعل. إّنه يقول: 
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يقال أن  الروح إنّ   : ينبغي  ويسمّ   األمني   ه  القدس،  بأشباه هذين من  وروح  ورتبته  ى  األسامء، 

 . «ى امللكوت وأشباه ذلك من األسامءتسمّ 

األمر البالغ األمهية هنا أيضًا هو أن نفهم طبيعة عالقة اجلزئّيات الكثرية يف عامل املاّدة مع  

العقل الفّعال. إّن هذه العالقة فلسفّيًا هي عالقة ضّم ومجع، فكّل ما هو يف عامل املاّدة أصوُله  

العق  انفجاٍر عظيم وقع فشّظى كّل يشء،  موجودة يف  املاّدة هو حاصل  الفّعال، وكأّن عامل  ل 

فبدت األمور موّزعة متفّرقة، لكّن هذه األمور بعينها مّتحدة متضامنة يف عامل العقل املجّرد،  

 وهذا مهّم جدًا ـ كام سنرى ـ يف فهم حقيقة النبّوة والوحي. 

الص  )قوس  اإليبستمولوجي  املستوى  عىل  الفلسفي  عود وأّما  النفس  علم  فتطرح    (،أو 

 الفلسفة املشائّية هنا قراءهتا لقوى النفس اإلنسانية ومراتب العقل: 

 النفس اإلنسانّية، فلدهيا قوى ثلث:  ا أّوالً: أمّ 

 التي تتعامل فيها مع املحسوسات بأعياّنا.  ـ القّوة احلسّية  1

 ء اجلزئّية. التي تتعامل فيها مع صور األشيا  ـ القّوة املتخّيلة  2

 .التي تدرك فيها الكلّيات وتتصل باملجّردات  ـ القّوة العاقلة  3

إّن النظام الفلسفي املشائي ال يؤمن بأّن العالقة بني العاقلة واحلاّسة مبارشة، بل يرى أّن  

،  بينهام وسائط، وأّن القّوة املتخّيلة هي القّوة التي تقدر عىل لعب دور الوسيط بني احلّس والعقل 

 بتجريد الصور وتنظيمها وهتذيبها وخلق فاعلية رهيبة فيها. 

عىل   يقدر  هلذا  فهو  معًا،  الثالث  القوى  هذه  يف  مستوى  أعىل  يملك  الذي  هو  النبّي  إّن 

الترّصف يف األشياء بام ُيظهر املعجزات؛ ألّن قّوته احلسّية بلغت أوَجها، وهو هلذا يمكنه أن 

رض واملستقبل ولو مل يستخدم حواسه؛ ألّن قّوة املتخّيلة عنه  يرى صور األشياء يف املايض واحلا 

العاقلة   قّوته  بسبب  ـ  قادر  أيضًا  وهو  الفّعال،  بالعقل  ساٍم  اتصال  هلا  فصار  أوَجها،  بلغت 
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 الكاملة ـ عىل االتصال باملجّردات متامًا واالحتاد مع العقل الفّعال. 

شهد، فإّن املشائني ـ عىل اختالفات بينهم  وهو الوجه اآلخر للم   ثانيًا: وأّما مراتب العقل،

يف ثالثّية العقول أو رباعّيتها، فالفارايب جعلها ثالثة وابن سينا جعلها أربعة، ونحن سنختار  

 توّسع ابن سينا ـ يطرحون أربعة مراتب للعقل هي: 

بالقّوة،   1 العقل  أيضاً   ـ  املاّدي، ويطلقون عليه  بالعقل  أيضًا  الفارايب   اسم  وهو ما يسّميه 

العقل اهليوالين أو العقل باهليوىل، ويعني قابلّية اإلدراك، ففي اإلنسان قابلّية إدراك املعقوالت،  

وهذه القابلية أو الطاقة الكامنة املوجودة فيه تسّمى بالعقل بالقّوة، رغم أّنه من املمكن أن ال  

 بعُد. 
ٍ
 يكون قد حصل عىل إدراك أّي يشء

بامللكة،  2 العقل  يعن  ـ  احلقائق  وهو  أو  املعقوالت األوىل  اهليوالين عىل  العقل  ي حصول 

األوىل   احلقائق  عىل  فاحلصول  جديدة،  حقائق  بمراكمة  يقوم  سوف  خالهلا  من  التي  األّولّية 

العقل   من  ـ حُيدث حتّوالً  األّولّية  البدهيّيات واملدَركات  نوع  ما كان من  أو فقل:  ـ  وإدراكها 

 املادي إىل العقل بامللكة.

بالفعل،  3 العقل  اإلنسان حقائَق    ـ  فيها  يدرك  التي  املرحلة  ـ  الفارايب  ـ كام يرشحه  وهو 

إضافّية، فام كان بالقّوة يصبح بالفعل هنا، وهذا يعني أّن اإلنسان يمكن أن يكون عقاًل بالقّوة  

 له وعيه به. لو قارّناه مع ما مل ُيدركه بعد، وأن يكون عقاًل بالفعل لو قارّناه مع ما أدركه وحتّقق 

 هذه املراحل الثالث تعني أّن العقل اإلنساين ينمو ويزداد ويرتفع يف مسريته اإلدراكّية. 

ابن سينا هنا يرى أّن العقل بالفعل هو الذي حيصل له إدراك أموٍر كسبّية جديدة إضافّية،  

تفعيله إلدراكها   لكنّه ال يفّعل إدراَكه هذا، بل تكون تلك املدَركات كامنة وخمّزنة يف عقله. إنّ 

 خيرجه من مرحلة العقل بالفعل يف الرؤية السينوّية. 

امل  4 العقل  املجّردة    ستفاد،ـ  املعقوالت  إدراك  بأّنه  بالقول  الفارايب  يصّوره  الذي  وهو 

بينام   املاّدة،  من  املنتزعة  الكلّية  املعقوالت  تلك  املجّردة  باملعقوالت  ويعني  املفارقة،  والصور 

املفارقة   قبل، بل هي صور جمّردة من  الصور  املاّديات من  من  ُتنتزع  مل  التي  املعقوالت  تعني 

 األّول. 

حصل   التي  الكسبّية  للمعقوالت  اإلنسان  إدراك  يف  املستفاد  العقَل  فريى  سينا،  ابن  أّما 



  

 عليها، ووعيه أّنه يدركها وتنشيط إدراكه هلا. 

امتياز أعىل عن احليوان، ويتمّحض يف  إّن بلوغ العقل مرتبة العقل املستفاد هو الذي يمّيزه ب

والصور   املجّردة  للمدركات  حاماًل  اإلنساين  العقل  يصبح  املستفاد  العقل  ويف  اإلنسانّية، 

املفارقة واعيًا هبا وواعيًا بأّنه واٍع هبا، وهي أبعد نقطة عن احليوانّية، وهو هبذا يكون يف النقطة  

 القريبة من العقل الفّعال. 

املشهد، نعرف أّن الفيلسوف املشائي يعترب أّن رحلة الرتّقي البَشي تكون  عندما نرصد هذا  

وكّلام   بالتحّول من العقل بالقّوة نحو العقل بامللكة، نحو العقل بالفعل، نحو العقل املستفاد،

ارتقى العقل يف العقل املستفاد، كان أقرب جلوهر اإلنسانّية وأبعد عن رتب احليوانّية والنباتّية  

 دّية. فنحن أمام مسرية ترقٍّ وتصاعد عنواّنا العقل. واجلام

النبّوة فهم  يمكن  كيف  واإليبستمولوجي،  األنطولوجي  البناء  هلذا  يفّّس    ؟ وفقًا  وكيف 

 حقيقة الوحي؟ املشائي الفيلسوف 

 الوحي يف سياق ثنائّية االحتاد بالعقل الفعال وتفّوق املتخّيلةوالفارابي 

 عنرصين جوهرّيني يف النبّوة والوحي: يرّكز الفاراِب عىل 

فالنبّي هو ذلك    ،أو حلول العقل الفّعال يف اإلنسان  العنرص األّول: االَتاد مع العقل الفّعال

الشخص الذي َعرَب العقول هذه، ثم ارتقى يف وعيه للكلّيات واملجّردات حتى بلغ أوج العقل  

 االحتاد؟املستفاد فاحتد بالعقل الفّعال، لكن كيف يتّم هذا 

 ّن العقل الفّعال له مرتبتان: لنا الفاراِب أيَشح 

أو الوجه العلوي منه، وهي التي ال يقدر البرش عىل الوصول إليها، بل هي    املرتبة العليا، 

 حتاكي العقل األعىل منه. 

  أو الوجه السفيل املحاكي للعامل الذي يقع حتت العقل الفّعال، وهنا لعامل العقل   املرتبة الدنيا،

اإلنساين. هذه املرتبة هي التي يّتحد فيها النبّي، وهي التي يعتربها الفارايب الروح القدس أو  

الروح األمني، فالعقل الفّعال لديه كّل املعقوالت والصور املجّردة واملفارقة، وهو من خالل  

أسفل    املواجهة يف جانبه السفيل يقوم بتقديم خمتلف هذه الصور واملعقوالت للعقل الذي يقع



  

منه، وهو العقل اإلنساين، وكّلام ارتقى العقل اإلنساين صار احتاده مع الوجه السفيّل من العقل  

الفّعال أكرب، بمعنى أّنه حيصل عىل أعىل نسبة من إدراك الصور واملعقوالت التي يعرضها العقل  

 الفّعال يف )بازاره(. 

القّوة  :العنرص الثاين هذا العنرص يرشح لنا جانبًا بالغ األمهّية من العنرص    املتخّيلة،  تفّوق 

 األّول، كام جيوهر لنا النبّوة ويمّيزها عن الفلسفة والعرفان عند الفارايب. 

إّن قّوة املتخيلة عند النبي بلغت أوجها وكامهلا العايل، وهو عرب هذه القّوة يتصل ويرتبط  

والت النظرّي  التحليل  عرب  وليس  الفّعال،  الكتب  بالعقل  يف  والدراسة  الذهني  والتأّمل  فكري 

الفالسفة   مع  احلال  هي  كام  آخر،  مربٍّ  من  اآلتية  الرتبية  عرب  أو  األساتذة،  عند  والتلّمذ 

واملايض   املستقبل  أمور  من  غريه  يراه  ال  ما  يرى  وكامهلا  النبي  عند  املتخّيلة  ولقّوة  والعرفاء، 

، وتتجىّل له األمور يف املنام واليقظة بأشكال  واحلارض وتظهر له األشياء بصورها دون املاّدة

 متشاهبة. 

خيّصص الفارايب الباب اخلامس والعرشين لدراسة ظاهرة الوحي ورؤية امللك، إّنه يقول:  

، وكانت املحسوسات الواردة عليها ة كاملة جداً ما قويّ   نسانٍ ة املتخيلة إذا كانت يف إالقوّ   نّ إ»

ة الناطقة، بل كان فيها،  خدمتها للقوّ ال أ يستغرقها بأرسها، و   من خارج ال تستويل عليها استيالءً 

أفعاهلا التي ختّصها، وكانت حاهلا عند اشتغاهلا    مع اشتغاهلا هبذين، فضل كثري تفعل به أيضاً 

لها منهام يف وقت النوم، و)ملا كان( كثري من هذه التي  هبذين يف وقت اليقظة مثل حاهلا عند حتلّ 

الفعّ  العقل  فتتخيّ يعطيها  القوّ ال،  املتخيّ لها  املرئّي ة  املحسوسات  من  حتاكيها  بام  فإلة  تلك   نّ ة، 

ة املشرتكة، انفعلت عن فإذا حصلت رسومها يف احلاّس ،  ةلة تعود فرتتسم يف القوة احلاّس املتخيّ 

البارصة منها رسوم    ةة البارصة، فارتسمت فيها تلك، فيحصل عام يف القوّ تلك الرسوم القوّ 

ء املواصل للبرص املنجاز بشعاع البرص. فإذا حصلت تلك الرسوم يف اهلواء  واء املض تلك يف اهل 

  ة البارصة التي يف العني، وينعكس ذلك إىل احلاّس عاد ما يف اهلواء، فريتسم من رأس يف القوّ 

و القوّ إ املشرتك  وألنّ ىل  املتخيلة.  العقل    ة  أعطاه  ما  فيصري  ببعض،  بعضها  مّتصلة  كلها  هذه 

لة أشياء  ة املتخيّ فإذا اتفق أن كانت التي حاكت هبا القوّ  .نسان هلذا اإلاً ل من ذلك، مرئيّ الفّعا 

 
أّّنا ال 1) املتخيّلة شديدة جدًا غالبة، حتى  القّوة  فيه  الناس أن ختلق  يتفق يف بعض  ابن سينا: »وقد  يقول   )

 



  

أن   ذلك  يرى  الذي  قال  عظمة جليلة عجيبة، ورأى  هلل  حمسوسات يف ّناية اجلامل والكامل، 

نسان، ال يمتنع أن يكون اإل. وء منها يف سائر املوجودات أصالً أشياء عجيبة ال يمكن وجود يش 

قوّ  بلغت  املتخيّ إذا  احلارضة ته  اجلزئيات  الفّعال  العقل  عن  يقظته  يف  فيقبل  الكامل،  ّناية  لة 

وسائر   املفارقة  املعقوالت  حماكيات  ويقبل  املحسوسات،  من  حماكياهتا  أو  واملستقبلة، 

فهذا هو   ة. هليّ ة باألشياء اإل فيكون له، بام قبله من املعقوالت، نبوّ ، يراها و املوجودات الرشيفة، 

القوّ  إليها  تنتهي  التي  املراتب  املتخيّ أكمل  و ة  اإللة،  يبلغها  التي  املراتب  بقوّ أكمل  ته  نسان 

 .«لةاملتخيّ 

معنى هذا أّن االتصال بالعقل الفّعال يمكن أن يكون عرب طريقني: طريق التأّمل وهو طريق  

ارتباطه بالعقل الفّعال عرب طريق   العقل، وطريق اإلهلام وهو طريق املتخّيلة، وامتياُز النبّي يف 

إليه رسالته ويفيض عليه عرب   ليوصل  بالنائم  الفعال يتصل  العقل  أّن  اإلهلام واملتخّيلة، فكام 

القّوة املتخّيلة فيحكيه عن مستقبٍل أو ماٍض أو حارض عرب الصور والرموز، كذلك احلال يف  

 يقظة النبّي تقع األمور عينها. 

وهلذا يستشهد الكثريون دائاًم باحلديث    ن نفهم عامل الرؤيا جّيدًا، ولكي نفهم الوحي َيب أ

رؤيا املؤمن جزء من ستة  ..»، أو  «ةمن النبوّ  من سبعني جزءاً  الرؤيا الصادقة جزءٌ ..»القائل:  

. من هنا كانت الرؤى واملنامات واألحالم من األمور التي اهتّم  «ةمن النبوّ ءًا  وأربعني جز

 
تستويل عليها احلواس وال تعصيها املصورة، وتكون النفس أيضًا قوّية ال يبطل التفاهتا إىل العقل وما قبل  

ء يكون هلم يف اليقظة ما يكون لغريهم يف املنام من احلالة التي سنخرب  العقل انصباهبا إىل احلواس. فهؤال

عنها بعد، وهي حالة إدراك النائم مغيّبات يتحّققها بحاهلا أو بأمثلة تكون هلا. فإّن هؤالء قد يعرض هلم  

ويصيبه املحسوسات  عن  األمر  آخر  يغيبوا  أن  ذلك  توّسط  يف  هلم  يكون  ما  وكثريًا  اليقظة،  يف  م  مثلها 

كاإلغامء وكثريًا ما ال يكون، وكثريًا ما يرون اليشء بحاله، وكثريًا ما يتخيّل هلم مثاله للسبب الذي يتخيّل 

للنائم مثال ما يراه مما نوضحه بعد، وكثريًا ما يتمثل هلم شبح ويتخيّلون أّن ما يدركونه خطاب من ذلك 

ة بالقّوة املتخيّلة« )الشفاء، الطبيعيّات، النفس  الشبح بألفاظ مسموعة حتفظ وتتىل، وهذه هي النبّوة اخلاّص 

2 :154 .) 
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الفالسف ) هبا  الكندي  منذ  ربطت  256ة  التي  األرسطّية  الفلسفة  أثر  ذلك  يف  متابعني  هـ( 

األحالم باستعادة املتخّيلة قّوهتا عرب حتّررها من احلّس، غاية ما يف األمر أّن الفيلسوف املسلم  

النبّي   فيقظة  الفّعال،  بالعقل  بقّوة  بربطها  هلا  ساموي  تفسري  لتقديم  األحالم  حتليل  يف  ارتقى 

ّيان؛ ألّنه متحّرر من سلطة احلّس، فكام يتحّرر النائم من سلطة احلّس فتنشط القّوة  ونومه س

 املتخّيلة عنده، فيتلّقى احلقائق بطريقة تصويرية رمزّية، كذلك احلال يف النبّي يف نومه ويقظته. 

يف   احلادثة  املظاهر  لتفسري  حماولة  عن  الفاراِب  عند  املتخّيلة  القّوة  فكرة  لنا  التجربة  َتكي 

فام معنى رؤية املََلك عىل شكل فالن أو فالن أو   النبوّية، وتبنّي لنا البعد اجلزئي من املعلومات،

يسّد اخلافَقني أو اإلخبار باملايض واملستقبل أو السامع أو غري ذلك من اجلزئّيات دون الكّليات؟  

باجلزئ صلة  ذات  ألّّنا  للنبّي،  املتخّيلة  القّوة  مظاهر  كّلها  املحض  هذه  العقل  يكفي  وال  ي، 

 املتصل بالكّليات، بل البّد من نوٍع من التنّزل والتلّبس، وهو ما يفعله التخّيل. 

التخّيل؛ ألّن هذه   الواقع، كام نفهم نحن من  التخيل هنا ال يعني عند الفارايب عدم  لكّن 

وٌع من انكشاف الواقع املرتبة من التخّيل هي التي نحظى هبا نحن، أّما املراتب العليا منها فهو ن

عرب هذه القّوة أو رؤية الواقع من خالهلا أو أّن ثمة وصلة رمزية بينها وبني الواقع، فاملعقوالت  

إيصال   األنبياء عىل  قدرة  يف  ذا دور  الفالسفة  يعتربه  قد  ما  والرموز، وهو  بالصور  موصولة 

املجّردة ملستوى ترميزي وتصويري،  الرسائل املجّردة للناس؛ ألّن قّوة املتخّيلة ُتنزل املعقوالت  

األمر الذي يسّهل عىل النبّي الحقًا عملّية نقلها لعاّمة الناس، ومن دون ذلك سيكون نقُلها يف  

 غاية الصعوبة، وهذا ما يمّيز النبّي عن الفيلسوف. 

مريم،   مع  املالك  قّصة  عنه  حتكي  الذي  التمّثل  مفهوم  حتليل  حماوالً  الفارايب  يكون  وربام 

تمّثل هنا نشاُط العقل نفسه يف اتصاله باملََلك مستعينًا بالقّوة املتخّيلة، وكأيّن بالقّوة املتخّيلة  فال

اجلمع  مسألة  يف  قلناه  ملا  وفقًا  جزئّية،  صور  إىل  الفّعال  العقل  يف  اجلمع  مقام  تفكيك  حتاول 

 والتفّرق ما بني العقل املجّرد وعامل املاّدة. 

ة القابلة  هو أن حتصل اهليئة الطبيعيّ   ،نسانتبة التي هبا اإلنسان إل الروأوّ »يقول الفارايب:  

فبينها وبني العقل الفّعال رتبتان   ، بالفعل. وهذه هي املشرتكة للجميع  املعّدة ألن يصري عقاًل 



  

نسان الذي  بني هذا اإل. و)مها(: أن حيصل العقل املنفعل بالفعل، وأن حيصل العقل املستفاد

املبلغ   هذا  أوّ بلغ  اإلمن  رتبة  ول  رتبتان.  الفّعال  العقل  وبني  املنفعل  إ نسانية  العقل  جعل  ذا 

كيش  الطبيعية  واهليئة  شيئاً الكامل  والصورة  املادة  من  املؤتلف  يكون  ما  مثال  عىل  واحد،   ء 

ة، هو العقل املنفعل احلاصل بالفعل، كان بينه وبني  نسانيّ  إنسان صورةً إذا أخذ هذا اإل، وواحداً 

  ة العقل املنفعل ]الذي صار عقاًل ة مادّ لفّعال رتبة واحدة فقط. وإذا جعلت اهليئة الطبيعّي العقل ا

مادّ بالفعل واملنفعل  مادّ [،  واملستفاد  املستفاد،  وأخذت  ة  الفّعال،  العقل  كيش ة  ذلك  ء  مجلة 

الفّعالواحد، كان هذا اإلنسان هو اإل العقل  الذي حّل فيه  وإذا حصل ذلك يف كال  .  نسان 

نسان هو الذي لة، كان هذا اإلته املتخيّ يف قوّ   ة، ثمّ ة والعمليّ ته الناطقة، ومها النظريّ ئي قوّ جز

فيكون ما يفيض من الل ، يوحي إليه بتوّسط العقل الفّعال،  جّل و  عزّ اهلل    فيكون،  يوحى إليه

تبارك وتعاىل، إىل العقل الفّعال، يفيضه العقل الفّعال إىل عقله املنفعل بتوّسط العقل املستفاد،  

ثّم إىل قّوته املتخّيلة، فيكون بام يفيض منه إىل عقله املنفعل حكياًم فيلسوفًا ومتعّقًل عىل التامم،  

نذرًا بام سيكون وخمربًا بام هو اآلن )عن( اجلزئّيات، بوجود  وبام يفيض منه إىل قّوته املتخّيلة نبّيًا م

اإلهلي.   فيه  اإلو يعقل  مراتب  أكمل  يف  هو  اإلنسان  السعادةنسانيّ هذا  درجات  أعىل  ويف  ،  ة 

نسان هو الذي يقف  هذا اإلمّتحدة بالعقل الفّعال عىل الوجه الذي قلنا. و وتكون نفسه كاملةً 

أن يكون له مع ذلك قدرة   ل رشائط الرئيس. ثمّ سعادة. فهذا أوّ فعل يمكن أن يبلغ به ال   عىل كّل 

رشاد إىل السعادة، وإىل  قدرة عىل جودة اإلما يعلمه، و   ل بالقول لكّل بلسانه عىل جودة التخيّ 

أعامل   ملبارشة  ببدنه  ثبات  جودة  ذلك  مع  له  يكون  وأن  السعادة،  تبلغ  هبا  التي  األعامل 

 .«ات اجلزئيّ 

 فكرة القّوة القدسّية املرتبطة باحَلْدس ابن سينا وإقحام

مسرية َسَلِفِه الفارايب، فيأخذ بمجمل الصورة التي حتّدثنا عنها من قبل،    ابن سينا يواصل  

 
وبالفعل واملستفاد، والفارايب يعرّب أيضًا عن العقل  ( هبذا يظهر التقسيم الثالثي للعقل عند الفارايب: بالقّوة 1)

 بالقّوة بالعقل املنفعل.
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وال يغرّي مسار البحث الفلسفي حول الوحي، لكنّه جيري بعض التعديالت الطفيفة واملهّمة  

توضيح أنواع القوى والعقول ـ بإضافته ما يسّميه  ، فيقّرب جوهر النبّوة ـ إضافة ملا مّر يف  معاً 

 القّوة القدسّية، رابطًا هلا هذه املّرة بقّوة احلدس. 

ويربطها    يبدو ابن سينا هنا أكثر أرسطّيًة من غريه، فهو يعيد جوهر النبّوة إىل فكرة احلدس، 

بالنظامني األنطولوجي واملعريف اللذين حتّدثنا عنهام آنفًا، فقّوة احلدس من القوى التي يملكها 

اإلنسان، لكّن البرش يتفاوتون فيها كثريًا، ومعنى احلدس يف املنطق األرسطي نوٌع من االنتقال  

لك من جمّرد االّطالع للحّد الوسط الذي به تكون عملّية االستدالل مقّدمًة لوعي الكلّيات، وذ

عىل اليشء. إّّنا رضٌب من الذكاء الذي ينتقل فيه اإلنسان ملعرفة احلدود برسعة، ومعرفة احلّد  

الوسط الذي عليه قيامة التفكري األرسطي تارة تكون ببطء وعرب التعّلم، وأخرى تكون رسيعة  

 ممّن لديه نباهة خاّصة. 

 هي:  هنا، سأتوّقف عند ثلثة نصوص مهّمة البن سينا 

األوسط يف الذهن   هو أن يتمثل احلدّ و ، ا احلدسوأمّ » :شارحًا احلدسيقول النّص األّول: 

وإما من غري اشتياق وحركة. ويتمثل معه ما هو    ، ا عقيب طلب وشوق من غري حركةإمّ   دفعةً 

 
اخلياالت ( يرشح ابن سينا كيفيّة حصول اتصال النفس بالعقل الفّعال، فيقول: »كثرة ترّصفات النفس يف  1)

للنفس   تكسب  واملفّكرة  الومهيّة  القّوة  باستخدام  والذاكرة  املصّورة  يف  اللتني  املعنوّية  املثل  ويف  احلسيّة، 

استعدادًا نحو قبول جمّرداهتا عن اجلوهر املفارق ملناسبة ما بينهام. حتقق ذلك مشاهدة احلال وتأملها. وهذه  

رة صورة. وقد يفيد هذا التخصيص معنى عقيل ملعنى الترّصفات هي املخّصصات لالستعداد التام لصو

 (.88عقيل« )اإلشارات والتنبيهات: 

األمر اآلخر املهّم عند ابن سينا أّنه ينّوع التجربة النبوّية إىل ما يكون يف اليقظة فيسّمى بالوحي، وما يكون يف  

في حيصل  ما  قسمني:  إىل  يقّسمها  يقوم  ثم  الروع،  يف  بالنفث  فيسّمى  واحلقائق  املنام  العلوم  عىل  النبي  ه 

الفعل   حول  رسالته  يف  يقول  واجلزئيّات،  الكليات  يالحظ  وكأّنه  املغيّبات،  فيها  يدرك  وما  العقليّة، 

واالنفعال وأقسامهام: »أّما الوحي والكرامات، فإّّنا داخلة يف تأثري النفساين يف النفساين؛ إذ حقيقة الوحي  

باذن اهلل تعاىل يف النفوس البرشّية املستعّدة لقبول مثل هذا اإللقاء، إّما   هو اإللقاء اخلفي من األمر العقيل

يف حال اليقظة ويسّمى الوحي، وإّما يف حال النوم ويسّمى النفث يف الروع.. وهذا اإللقاء عقيّل، واّطالع  

وح األمني عىل قلبك«،  واظهار، كام قال اهللّ تعاىل: »وعّلمناه من لدنا علاًم«، وقال عّز من قائل:»نزل به الر

« )رسائل ابن سينا:  وقال جّل شأنه: »عامل الغيب فال ُيظهر عىل غيبه أحدًا إال من ارتىض من رسول«.. 

223.) 



  

ولعلّ  حكمه  يف  أو  له  القوّ وسط  عىل  داللة  زيادة  تشتهي  وجودها.  ك  وإمكان  القدسية،  ة 

فمنهم غبي ال    ، لإلنسان فيه مراتب ويف الفكرة  ، وأنّ للحدس وجوداً   ألست تعلم أنّ   مع:فاست

ما ويستمتع بالفكر، ومنهم من هو أثقف    تعود عليه الفكرة بزيادة، ومنهم من له فطانة إىل حدّ 

ت  من ذلك وله إصابة يف املعقوالت باحلدس. وتلك الثقافة غري متشاهبة يف اجلميع بل ربام قلّ 

 .«.. ام كثرت ورب

بالوسط ال يكون بفكر،    احلدس»  النّص الثاين: ويميز ابن سينا بني الفكر واحلدس فيقول: 

استعامل   ي ا طلب الوسط فيكون بفكر وقياس. والفكرة هه يسنح للذهن دفعة واحدة. وأمّ فإنّ 

تفادة  وسط الدماغ واستعراض ما عندها من الصور، ويكون بحركة، واس  ة التي يف النفس القوّ 

علامً  هبا  العلم  يكون  واملقدمات  وقياس،  بفكر  يكون  بالقوّ   النتيجة  مؤدّ ألّّن   ؛ ةبالنتيجة  ية  ا 

 .«إليها 

الثالث: ويقول متحّدثًا عن مراتب أفعال العقل: م سواء حصل من غري  التعلّ   نّ إ»  النّص 

املتعلّ املتعلّ  أو حصل من نفس  فإنّ فإنّ   ،مم  فيه،  متفاوت  املتعلّ   ه  إىل  من  أقرب  مني من يكون 

استعداده الذي قبل االستعداد الذي ذكرناه أقوى، فإن كان ذلك لإلنسان فيام   ألنّ   ؛ر التصوّ 

بعض الناس،    يف . وهذا االستعداد قد يشتدّ حدساً   يهذا االستعداد القو ي بينه وبني نفسه سمّ 

، بل يكون شديد تعليم و  ىل ختريج وإ  ءال إىل كثري يش أن يتصل بالعقل الفعّ   حتى ال حيتاج يف

من نفسه. وهذه   ءيش   االستعداد الثاين حاصل له، بل كأنه يعرف كّل   كأنّ   ،االستعداد لذلك 

تُ  أن  العقل اهليوالين   ىسمّ الدرجة أعىل درجات هذ االستعداد، وجيب    عقالً   هذه احلالة من 

هم. وال  ليس مما يشرتك فيه الناس كلّ   اً ه رفيع جدّ من جنس العقل بامللكة، إال أنّ   ي ، وهاً قدسيّ 

عىل   هتا واستعالئها فيضاناً ة لقوّ يبعد أن يفيض بعض هذه األفعال املنسوبة إىل الروح القدسّي 

  بأمثلة حمسوسة ومسموعة من الكالم عىل النحو الذي سلفت  لة أيضاً لة، فتحاكيها املتخيّ املتخيّ 

ل إىل اكتساهبا  األمور املعقولة التي يتوّص  من املعلوم الظاهر أنّ  ق هذا أنّ إلشارة إليه. ومما حيقّ ا

األوسط قد حيصل من رضبني من    القياس. وهذا احلدّ يف    األوسط  ام تكتسب بحصول احلدّ إنّ 
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احلدّ  بذاته  به  يستنبط  للذهن  فعل  هو  واحلاس  باحلدس،  حيصل  فتارة  األوسط    احلصول، 

التعليم احلدس، فإنّ والذك بالتعليم، ومبادئ  تنته  اء قوة احلدس؛ وتارة حيصل  ال    ياألشياء 

إذن أن يقع   مني. فجائزٌ أدوها إىل املتعلّ   ثمّ   ، استنبطها أرباب تلك احلدوس   حمالة إىل حدوس 

  والكيف.  م، وهذا مما يتفاوت بالكمّ ذهنه القياس بال معلّ يف    لإلنسان بنفسه احلدس وأن ينعقد

الوسطى، وأمّ   فألنّ   ؛الكمّ يف  ا  مّ أ أكثر عدد حدس للحدود  الناس يكون    ؛ الكيفيف  ا  بعض 

وألنّ   فألنّ  حدس.  زمان  أرسع  الناس  منحرصاً   بعض  ليس  التفاوت  يفهذا  يقبل  حدّ     بل   ،

طرف النقصان إىل من ال حدس له البتة، فيجب أن ينتهى    يف  ي، وينته الزيادة والنقصان دائامً 

أرسع يف    املطلوبات أو أكثرها، وإىل من له حدس  كّل   الزيادة إىل من له حدس يف طرف  يف  أيضاً 

وأقرصه. مؤيّ   وقت  الناس  من  شخص  يكون  أن  إذن  وشدّ فيمكن  الصفاء  لشدة  النفس  ة د 

ء  يش   كّل   ال يف هلا من العقل الفعّ   قبوالً   ي، أعنساً ة إىل أن يشتعل حدالعقليّ   ئاالتصال باملباد

ال فيه الصور  الفعّ   تي يفوترتسم  إمّ العقل  من   وهذا رضٌب   .. من دفعة  ا قريباً وإمّ   ، ا دفعةال، 

أعىل مراتب القوى   يقدسية، وه   ةً ة قوّ ى هذه القوّ ة، واألوىل أن تسمّ ة، بل أعىل قوى النبوّ النبوّ 

 .«ةاإلنسانيّ 

نفهم من هذه النصوص وأمثاهلا أّن الفكر هو حركة متارس جهدًا عرب توظيف املخزونات  

ملوجودة يف العقل واملتخّيلة للوصول إىل حّل معضل أو فّك لغز جمهول، فتحصيل املجهول  ا

يكون بالفكر ليصبح بذلك معلومًا، وعملّية الفكر هذه قد تصل ملبتغاها وقد يفشل العقل يف  

الوصول ولو مارس نشاطه الذهني هذا. إّن احلدس خيتلف عن ذلك، فهو قفزة دفعّية ال حتصل  

اة وال متاَرس فيها جهود، وال يتّم فيها توظيف خمزونات مسبقة، بل هي رضب من فيها معان

الربق، وهذا  التقاط احلّد األوسط برسعة  املعلوم عرب  بالقفز نحو  يقوم  الذي  الذكاء اخلارق 

 يعني أّن احلدس يبّدد الزمان وتتالشى فيه الفواصل، كام أّنه يصيب احلقيقة دومًا. 

أّن الفكر خيضع لعملّيات تعّلم وتعليم، بينام احلدس يتعاىل عن ذلك،    الفارق اإلضايف أيضاً 

 فهو أشبه بموهبة معطاة من اهلل.

إّن البرش متفاوتون كاّمً وكيفًا يف قّوة احلدس هذه، وابن سينا يريد أن يوّظف هذه القّوة يف  
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يث صارت له رسعة  حتليل جوهر النبّوة والوحي، فالنبيُّ بلغ يف قّوة احلدس أعىل املراتب، بح

غري عادية، وذلك بسبب حتّرره من سلطة الوهم واخليال واحلّس    االتصال بالعقل الفّعال

وغري ذلك، فهناك ترابط عجيب يف التفكري السينوي بني قّوة احلدس من جهة وكّل من حتّرر  

النفس النبوّية من املثّبطات املوجبة لتنّزل قّوة احلدس واالتصال باملبادئ العالية تارًة، وقدرة 

 ال املبارش بالعقل الفّعال بدرجة أعىل كاًم وكيفًا من غريه أخرى. العقل النبوّي عىل االتص

ابن سينا يتوافق مع الفارايب يف فكرة املتخّيلة، لكنّه يعترب أّن القّوة القدسّية هي التي تعني  

 املتخّيلة، فيتّم منح املعقوالت صورًا وكلامت. 

متّيَز هبا عن الفاراِب، والتي تعني  ولنرجع هنا إىل فكرة العقل بامللكة التي طرحها ابن سينا، و 

العقل  حّد  عن  له  خروج  أّول  وهو  األولّية،  واحلقائق  البدهيّية  املدركات  عىل  العقل  حصول 

ألّن األشياء حارضة ال بجهد   إّن ابن سينا يريد ربط القّوة القدسّية بالعقل بامللكة؛  ..اهليوالين

ّن ابن سينا ربط القّوة النبوّية بالعقل بامللكة،  فيه؛ إذ هي بدهييات وحقائق أوىل، وهبذا نكتشف أ

 فيام ربطها الفارايب أكثر بالعقل املستفاد. 

النقطة األخرية التي أود إضافتها يف هذا العرض املخترص جدًا، أّن ابن سينا يبنّي لنا قضّية  

يف قواه    وهو الذي  ،ةملرتبة النبوّ   وأفضل هؤالء هو املستعدّ »الوحي يف عامل احلواس، فيقول:  

ذك النفسانيّ  ثالث  خصائص  تعاىل  :وهي  رناها،ة  اهلل  كالم  يسمع  مالئكته ،  أن  وقد   ،ويرى 

املالئكة    ح إليه تتشبّ   ىهذا الذي يوح  نا أنّ ة هذا، وبيّ ا كيفّي نّلت له عىل صورة يراها. وقد بيّ حتوّ 

كون  ي أن  وحيدث له يف سمعه صوت يسمعه يكون من قبل اهلل واملالئكة، فيسمعه من غري  ،له

 .«.. إليه ىاحليوان األريض، وهذا هو املوحومن الناس   ذلك كالماً 

 مقارنة عابرة بني الفارابي وابن سينا يف حقيقة الوحي

 مقارنة بسيطة بني الفاراِب وابن سينا: ة عند املشائني الكبار،  لفهم فكرة النبوّ  ؛ جريولنُ 

 
ابن سين1) أّن  الفّعال، وال ( يالحظ  العقل  وثالثة  األّول،  العقل  اهلل، وأخرى  هو  الوحي  فاعل  تارًة جيعل  ا 

يتحّدث يف   ابن سينا  أّن  لكّل هؤالء صحيحة، غري  فالنسبة  املشائني،  السلسلة طولية عند  تعارض؛ ألّن 

ه من هناك، وهو  (، عن أّن النبّي يعرب العقل الفّعال نحو العقل األّول، فتصبح تغذيت11ـ    10)معراجنامه:  

 ما يقّرب ابن سينا أكثر من التيارات العرفانيّة والصدرائيّة، كام سنرى الحقًا.
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النبّوة والوحي نتائج مسرية نبوّية طويلة؛ وهلذا كان الفيلسوف مضطّرًا للحديث    ـ   1 إّن 

 عن أّّنام نوع من االكتساب عىل عكس تصوير املتكّلم للنبّوة وفقًا لقانون املوهبة واالصطفاء. 

بقّوة   ابن سينا والفارايب، فابن سينا بربطه املوضوع  ننتبه إىل فارق مهّم بني  أن  لكن جيب 

النبّي ال يطوي املسارات العقالنّية واملعرفّية  احل دس كأّنه يريد أن خيترص الطريق، ويعترب أّن 

كسائر البرش ليتجاوزهم يف النهاية ويتحد بالعقل الفّعال، بل هو بسبب قّوة احلدس اهلائلة التي  

ا الفيلسوف عن  متايز  فنقطة  ثّم  عينَه، ومن  الغرض  له  حُتّقق  قفزٌة  لديه  تكون  لنبي عند عنده 

الفارايب ترتبط أكثر بالقّوة املتخّيلة، بينام هي عند ابن سينا ترتبط أيضًا بقّوة احلدس أو بالقّوة  

 القدسّية بوصفها أعىل مراتب احلدس. 

وربام من هنا نالحظ أّن النبيَّ عند ابن سينا يملك شّدة صفاء ونقاء ختّوله االتصال بالعقل  

للرياضة واملامرسة كي يتقّدم يف هذا املسري، وهذا كّله يفض إىل  الفّعال، بينام الفيلسوف حيتاج  

الفيلسوف وسائر   بينام  بالدفعّية،  أشبه  بطريقة  الفّعال  العقل  العلوم من  النبّي حيصل عىل  أّن 

 الناس حيصلون عليها بطريقة أكثر تدرجيّيًة. 

الفارايب تدرجي بنظر  للنبي هي  إّن املسرية الصعودّية  القول:  ابن  وخالصة  بإقحام  بينام  ّية، 

سينا لفكرة احلدس والقّوة القدسية جعلها دفعّية، األمر الذي يقّرب ابن سينا من فكرة املوهبة  

 . والعطّية

يوافق ابن سينا عىل القّوة املتخّيلة ودورها النبوّي، لكنّه ال يربطها بالعقل الفّعال، بل    ـ   2

 اموّية، بينام يربطها الفارايب بالعقل الفّعال. يظهر منه أحيانًا ربطها بنفوس األجرام الس

العقل املستفاد هو جوهرة االتصال بالعقل الفّعال ومكّون رحلة النبّوة عند الفارايب،    ـ  3

 بينام العقل بامللكة هو املحور عند ابن سينا بإقحامه مقولة احلدس.

 ندرك:  ه من خلل هذا كلّ 

 
( الحقًا بدأ الفالسفة وأنصارهم يستعينون ببعض الروايات احلديثيّة؛ لتأكيد فكرة االكتساب، ولو يف بعض 1)

حممد بن خالد، قال: قال رسول‘: »ما قسم اهلل للعباد شيئًا أفضل   مراحل النبّوة، مثل مرسل أمحد بن

من العقل.. وال بعث اهلل نبيًّا وال رسوالً حتى يستكمل العقل، ويكون عقله أفضل من مجيع عقول أّمته..« 
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إّن الفيلسوف املشائي يؤّكد هنا عىل الُبعد املعريف للوحي، فالوحي ليس جمّرد أحاسيس    ـ  أ

أو عواطف أو حاالت معنوّية متاموجة حتدث يف نفس النبّي، بل هو أيضًا تلقٍّ معريف بامتياز،  

ل الذي وهبذا ظّل املّشائّي حمافظًا عىل البعد املعريف الناتج عن اتصاٍل بمنفصل، وهو العقل الفّعا 

هو واسطة الفيض اإلهلي يف احلقيقة، ومل يقع يف مشكلة تفريغ الوحي من هذا البعد كام سنرى  

 مع بعض التّيارات احلديثة اليوم. 

ـ  إّن املوقف الفلسفي املشائي من لفظّية الوحي حمّل نقاش، ويبدو ليس سهاًل اكتشافه،   ب 

ال الصورة  أّن  فرض  عىل  معّينة  عبارات  تساعدنا  بِنية  ففيام  أّن  نجد  الوحي،  من  جزء  لفظّية 

الوحي الفلسفي هي بِنية إدراكّية أّوالً وبالذات، وأّن الكالم هو نتاج تفاعل داخيل نبوّي بني  

 قّوته القدسية وقّوته املتخّيلة. وسوف يأيت مزيد توضيح هلذه النقطة قريبًا بإذن اهلل. 

 اخالتالقراءة املشائّية، جولة يف أبرز االنتقادات واملد

مل ختل القراءة املشائية لنظرّية الوحي، خاّصة بنسختها الفارابّية والسينوّية، من مالحظات  

 ومداخالت، وسوف أعّرج هنا عىل بعضها فقط؛ طلبًا لالختصار.

ذلك قبل  أن    ، لكن  بأس  إىل  ال  الغرب  أشري  يف  املدرسّية  للفلسفة  وّجهت  عاّمة  هتمة 

م(،  1626) نجليزي فرانسيس بيكون  لسوف اإلالفيوعنٍف ما  والرشق، ولعّله عرّب عنها بقّوة  

،  أوهام املرسح ما كان يسّميه  رابعها    عندما اعتقد بأّن اإلنسان يعيش يف أربعة أنواع من األوهام،

من   الناشئة  األفكار  عنده  الفالسفةوهي  فطرّية نظرّيات  غري  فهي  أّن  ،  بيكون  يعتقد  مجيع  . 

الفلسفّية سبقته  النظرّيات  الفالسفة  التي  خلقه  عاملًا  متّثل  مرسحّية  روايات  إاّل  أّن و  ،ليست 

. يطرح بيكون الفلسفة القديمة  الناس تشاهدها وتتفاعل مع ما يقّدمه أبطال هذه املرسحّيات 

فتقّبلها الً  مثا  يقينّية،  اخلرافات وقّدمتها هلم بوصفها  الناس  أعطت  األوهام، حيث  عىل هذه 

 .  ومتحيصالناس من دون فحصٍ 

ال هيّمني موقف بيكون بقدر ما أريد منه أن أشري إىل أّن الفيلسوف هنا كان رّسامًا نّحاتًا  

صانعًا بامتياز، لقد خلق بإبداع صورًا منظومّية كاملة، وهذا إنجاز كبري وليس بسيطًا حتى لو  

 مل توافقه عليه. 



  

 أ ـ أزمة التوافق مع النّص الديين

ضت هنا هي أّن هذه الصورة الفلسفية التي قّدمها لنا املشاؤون ال  أّول املشكالت التي افرُت 

يف   الدينّية  النصوص  لنا  عرضتها  التي  الصورة  يف  منها،  يقرب  ما  حتى  وال  أثر  وال  هلا  عني 

امللك يف صورة  امللك وصوت صلصة اجلرس وظهور  الوحي، فرؤية  الكتاب والسنّة حول 

املظاه  وسائر  أصوات  وسامع  وفالن  القراءة فالن  يف  انعكاسها  نالحظ  ال  للوحي  املادّية  ر 

 املشائّية. 

بوصفه   الوحي  يعرضان  والسنّة  القرآن  أّن  إىل  الشريازي  مكارم  نارص  املفرّس  يذهب  بل 

اتصاالً مع اهلل، وال عني فيهام وال أثر لقضايا مرتبطة بالعقول وأمثاهلا أو قّوة اخليال واحلّس  

النظ رية برأيه تفض إىل اعتبار األنبياء كالفالسفة نوابغ وعاملقة  املشرتك وغري ذلك، بل هذه 

برشّيني، وهو ـ من ثّم ـ يعترب أّن هذه النظرّيات التي جاءت لتفرّس الوحي خُيشى أن تكون قد 

 .قّوضت بنيانه!

وذلك أّنه يعترب أّن هذه املشاهد    لكّن هذه اإلشكالية سبق أن أرشنا جلواِب الفيلسوف عنها،

ويرّية التي تقّدمها النصوص ليست إال لتقريب الصورة لألذهان البسيطة العاّمة، فمن التص

الطبيعي أن ال تكون مطابقة للمشهد، علاًم أّن الفارايب فرّس خمتلف هذه الظواهر عىل أّّنا ظهور  

العكس،   وليس  سلطتها  حتت  احلواس  أصبحت  التي  املتخيلة  قّوة  بفعل  للبارصة  الصورة 

رايب املوضوع بالقّوة املتخيلة قادر عىل تفسري املشهد التصويري، وربام تكون حماولة  فتفسري الفا 

 ابن سينا ربط املوضوع بقّوة احلدس أبعد عن املشهد التصويري هذا من الفارايب. 

املشائني هنا؛  املتكّلمني يمكن أن تواجه بعض  التي سبق أن سّجلت عىل    لكّن اإلشكالّية 

وع ـ بعيدًا وهي إشكالّية عدم استي عاب خمتلف مظاهر الوحي، وعىل سبيل املثال، النفث يف الرَّ

عن تفسري ابن سينا له، وهو تفسري مل يقم عليه دلياًل ـ مفهوٌم ال يبدو أّن فكرة املتخّيلة لدهيا  

؛ إذ من الواضح أّنه ال يمت للمشهديات السمعية والبرصّية والتصويرية  قدرة عىل تفسريه

ث إّن النفث يف الروع هو نوع إلقاء يف القلب والروح دون أن حيّس اإلنسان بأّنه  بصلة؛ من حي
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يتعامل مع يشء أو أحد خيربه بمضمون هذه اإللقاء. وكذلك احلال يف لقاء املالئكة بإبراهيم  

حيث أراد تقديم الطعام هلم ثّم خاف منهم، فكيف يمكن أن تكون املتخّيلة هي التي صنعت  

 لنبّي خاف من الصور نفسها؟!الصور ثم إّن ا 

بل يرى بعٌض أّن بعض الروايات احلديثية تعترب أّن جربيل هو أرشف املالئكة، فإذا فهمنا  

 .املالئكة أّّنا العقول العرشة، فهذا يفرض أن يكون جربيل العقل األّول وليس العقل العارش

 ب ـ انهيار األسس التحتّية لتفسري الفالسفة املشائني للوحي

املشكلة األخرى التي تعاين منها هذه النظرّية أّّنا مبنّية عىل نظرّيات قديمة حول الوجود  

فلكّيات   عىل  ذلك  وأمثال  الفلكّية  والنفوس  العرشة  العقول  نظرّيات  ُتبنى  فمثاًل  واإلنسان، 

)ح   كوبرنيكوس  150بطلميوس  من  بدءًا  تاّمًا،  اّنيارًا  احلديث  العرص  يف  اّنارت  التي  م( 

 م(، حتى رفضها الفالسفة أنفسهم. 1543)

 بل إّن الفالسفة الالحقني وكذلك نّقاد الفلسفة املشائية من املتكّلمنيـ  كأيب حامد الغزايل

ـ والصدرائّيني واملحّدثني واملفرّسين، اعتربوا أّنه ال توجد أدّلة مقنعة عىل هذه املنظومة التي  

وأّن ما فعلته الفلسفة املشائية هو رسم رائع ليشء    افرتضوها، انسياقًا مع فلكّيات بطلميوس، 

التصّورات حول   قامت عليه هذه  الذي  التحتي  البناء  كان  فإذا  إطالقًا،  له  متخّيل ال حقيقة 

 الوحي بات خمتاًل، فهذا يعني أّن هذه النظرية غري صحيحة وال حممّية. 

دينّي  زاوية  هنا من  الفالسفة  انتقد  املجليس  العالمة  قال:  وقد كان  إليه  »ة عندما  ما ذهب 

، والقول به  وال فعالً   ة ذاتاً له باملادّ   قد قديم ال تعلّ من جوهر جمرّ   ، الفالسفة ، وأثبتوه بزعمهم

الدين من حدوث العامل وغريه مما ال يسع املقام    اتنكار كثري من رضوريّ كام ذكروه مستلزم إل

عىل ما أثبتوها مستلزمة    حادثة، وهي أيضاً   عقوالً أثبتوا    سالمذكره، وبعض املنتحلني منهم لإل

سوى اهلل    دٍ خبار وجود جمرّ ه ال يظهر من األة، مع أنّ سالميّ اإل  رةنكار كثري من األصول املقرّ إل

إنّ وقال بعض حمقّ   تعاىل. الذي يسمّ   قيهم:  العارش  العقل  الفعّ نسبة  بالعقل  إىلونه  النفس    ال 
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النفس إىل البدن العقل صورة   هتا، فكذلكالنفس صورة للبدن، والبدن مادّ   فكام أنّ   ،كنسبة 

  هذا االرتباط إىل حدّ   ته، وهو مرشق عليها، وعلومها مقتبسة منه، ويكمل للنفس، والنفس مادّ 

إال مموهات شبهات، أو خياالت    وليس هلم عىل هذه األمور دليل  .تطالع العلوم فيه، وتتصل به 

 .«نوها بلطائف عبارات غريبة زيّ 

ضافة إىل ذلك، فإّن عملّية الربط بني املالئكة والعقول والنفوس الفلكّية وغري ذلك، وأّن  إ

العقل الفّعال هو جربيل، كّله من األمور التي مل يقم عليها هؤالء الفالسفة دلياًل برهانيًا وال  

مون سوى دينّيًا، وإّنام هي حماوالت تركيب وتلفيق ال غري، بل هم يف كثري من األحيان ال يقي

 تصوير منسجم لفكرهتم دون أدّلة قاطعة. 

 ج ـ أزمة املتخّيلة بني احلقيقة واخليال، أين موقع اللفظ من الوحي؟

النبّي بحواسه هو واقٌع عيني أو هو صنيٌع ذايت حياكي   السؤال اآلخر هنا هو هل ما يراه 

بالعقل   االرتباط  خالل  من  حصل عليها  التي  املعقولة  املتخيّلة  احلقائق  القّوة  تنتجه  الفّعال، 

النوع  من  هي  النبّي  أمام  تظهر  التي  التمثالت  هل  والرموز؟  الصور  لباس  احلقائق  وتلبس 

 األنفيس الداخل ـ نبوي، أو من النوع اآلفاقي القائم يف الوجود اخلارجي؟ 

عند   الوحي  حقيقة  لتحليل  األمهّية  غاية  يف  السؤال  هذا  عن  املشائني،  اجلواب  الفلسفة 

 خاّصة الفاراِب، وهنا توجد فرضيات معقولة أمّهها: 

ـ يقول    أ  كام  املستفاد،  العقل  بتوّسط  الفعال  العقل  من  املعقولة  احلقائق  النبّي  يتلّقى  أن 

ط بينهام العقل املستفاد ال إىل العقل املنفعل بأن يتوّس هذه اإلفاضة من العقل الفعّ »الفارايب:  

الوحي« ثوبًا رمزّيًا  هي  احلقائق  ـ تضفي عىل  القدسّية  أو  ـ  املتخيلة عنده  ثم ولقّوة قدرة   ،

وتصويرّيًا، أو تضفي عىل عملّية االتصال بالعقل الفّعال ثوبًا رمزّيًا تصويريًا، ويف هذه احلال  

وإّنام هي   النبّي،  هلا وجود خارجي كام حكاها  والرموز واألصوات املسموعة ليس  فالصور 

 .املتخّيلة لتفّوقها  صنيعة
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الوحي برّمته عمليّة داخلـ  نبوّية، كام يريده بعض املفّكرين املحَدثني وفق ما سنرى لن يكون  ( يف هذه احلال  3)

 



  

ويف هذه احلال نكون قد رّكبنا الوحي من جزأين: اجلزء احلقيقي وهو االستزادة من العقل  

الفّعال عرب القّوة العاقلة، واجلزء غري الواقعي وهو املشهد الذي يراه النبّي بعينه أو يسمعه. ويف  

إذ األلفاظ القرآنّية عىل سبيل املثال  هذه احلال يبدو السؤال عن موقع اللفظ من الوحي معّقدًا؛  

هل نضعها يف اجلزء احلقيقي أو يف اجلزء املصطنع؟! إّن الصورة الفلسفية هنا غري واضحة، فإذا  

وضعناها يف اجلزء احلقيقي يلزمنا تفسري ظهور اللغة البرشّية يف فضاء االتصال بالعقل الفعال،  

ول اإلنسانّية عرب نظام اللغة؟ وإذا وضعناها كيف يتّم ذلك؟ وهل يرتبط العقل الفعال بالعق

يف اجلزء غري احلقيقي عنى ذلك أّن األلفاظ صنيعة نبوّية، وهبذا تكون النظرّية املشائية منتجًة  

بكّل بساطة لفكرة برشّية األلفاظ القرآنّية، بل إّن خمتلف مظاهر الوحي املعروفة سوف تكون 

 جود خارجي أصاًل. وقائع نفسّية داخل النبّي، وليس هلا و 

وهذا بالفعل ما اهتمت الفلسفة املشائية بالوقوع فيه، إذ اعترب غري واحٍد من الباحثني أّن  

الفلسفة املشائّية بإنكارها عامل املثال تكون قد نسفت واقعّية كّل املشاهد التصويرّية التي ظهرت  

أّنه كان ص املشهد فيزيقّيًا فالبّد  املتخّيلة، فإذا مل يكن  الفكرة  يف  نعًا نبوّيًا داخلّيًا رمزّيًا حياكي 

 الواصلة من العقل الفّعال. 

ل بام معه أو فيه  مر املتمثّ وهذا األ»وهذا ما ُيفهمنا نقَد املالصدرا لبعض املشائني حني قال:  

له من    حظّ   كام يقوله من ال   ، لة ال وجود هلا يف خارج الذهن والتخيّ خياليّ   ةد صورجمرّ   ليس

 معاذ اهلل عن هذه ،  تباع املشائنيأكبعض    ،رسار الوحي والكتابأ وال قدم له يف    ،الباطن  علم

 .«..نزال والتنزيلة اإلالعقيدة الناشية عن اجلهل بكيفيّ 

أن يتلّقى النبّي املعقوالت واحلقائق من العقل الفّعال، وتقوم القّوة املتخّيلة بفعلها،    ب ـ

لكّن هذه القّوة ولشّدة قدرهتا تفرض عىل احلواس رؤية الصور أمامها، فتقوم احلواس بإرسال  

النبّي أماَمه أش  ينقلها بدوره للعقل، ويف احلقيقة هنا يرى  ياء  الصور إىل احلّس املشرتك الذي 

 
الحقًا؛ ألّن العقل الفّعال قد اتصل واقعًا بالنبّي وألقى إليه معلومات وحقائق، والنبّي كان منفعالً هنا ال  

واملشاهد وأمثال ذلك، فال  فاعالً، إّنام فاعليّة النبي يف مقام التصوير الذي يستوعب الصور واألصوات  

 يمكن من خالل نظرّية الفارايب وأمثاله اعتبار أّن فالسفة املشاء آمنوا بأنفسيّة التجربة الوحييّة.
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بالفعل، فهو قد واجه حقيقًة شيئًا ما بحواسه، وأرسلت احلواس معلومات حول ذلك للحّس  

 املشرتك ولغريه. وهذا ما يظهر من الفارايب يف بعض نصوصه التي نقلناها سابقًا. 

واقعّية   عن  ناتج  هو  هل  املتخّيلة  لسلطة  احلواس  خضوع  أّن  يف  يكمن  هنا  السؤال  لكّن 

البارصة والسامعة فتخلق املتخّيلة الصورة يف لوح الواقع وتصبح الصورة الصورة املنعكسة يف  

أّنه ليس هناك يشء خملوق وإّنام تؤثر املتخّيلة عىل  حقيقة وجودّية قائمة تتلّقاها احلواس، أو 

احلواس يف عملّية تضليلّية، فتدفعها لرؤية يشء، فرُتسل ما ترى إىل احلّس املشرتك، متامًا كام هو  

 ساحر مع عيوننا؟فعل ال

ـ  من    ج  وحياكيها  الصورة  هذه  هلا  هو  فيخلق  الفّعال،  بالعقل  مبارشًة  املتخيلة  تتصل  أن 

خالهلا، وهذا أقرب تفسري للمشهد، غاية األمر أّن هذه الصور هل هي مادية أو ال؟ فإذا مل تكن 

ل، وإذا كانت  مادية مل يمكن فهم رؤية احلواس هلا خاّصة مع رفض املشائني وجود عامل املثا 

مادّية فهذا يعني أّن العقل الفّعال خلق كائنات مادّية ظهرت أمام النبّي، ال أّن العقل الفّعال  

لكائنات مادّية، وهذا فيه مشاكل فلسفية   أو املالئكة متثلت صورّيًا، بل حتّولت حقيقًة  نفسه 

امل املاّدة واحلّس، بل يلزم  عندهم، فضاًل عن أّن هذا ليس اتصاالً باملتخّيلة، بل هو ظهوٌر يف ع

منه أّن الوحي وحيان: وحٌي يف عامل علوي، وآخر حقيقي يف عامل ماّدي يشابه طريقة املتكّلمني،  

 وهذا يشء يبدو تفسريه غريبًا حيتاج لتحليل ومقاربة. 

 ـ القراءة الصدرائّية للوحي، تفسرٌي من نوٍع خمتلف 2

املشائّية يف عملّية دراسة الوحي ـ وهلذا لن نعيد  واصلت الفلسفة الصدرائّية طريق الفلسفة  

ما أسلفناه سابقًا، حيث يرّكز املالصدرا عىل القّوة املتخّيلة وعىل القوة القدسية احلدسّية وأمثال  

جهة،    ذلك من  اإلرشاقّية  الفلسفة  بجهود  مستعينًة  جوهرّية،  تعديالت  أجرت  لكنّها  ـ 

 وجتارب العرفاء من جهة ثانية. 

ل الرشوع جيب عيّل أن أوضح أّنني ال أريد أخذ الصورة العرفانّية للوحي يف كلامت  وقب

 
آن ؛ وتفسري القر605؛ واملبدأ واملعاد:  342( انظر بعضًا من كلامته ـ عىل سبيل املثال ـ: الشواهد الربوبيّة:  1)
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بوصفه   أيضًا  املالصدرا  مقوالت  ونذكر  الحقًا،  العرفانّية  للقراءة  سنشري  ألّننا  الصدرائّيني؛ 

 عارفًا، كام لن أعيد ما طرحته الفلسفة املشائّية إال لرضورة أو إشارة معّينة، بل سوف أرّكز عىل 

 االمتيازات التي قّدمتها الفلسفة الصدرائّية. 

( الشريازي  الدين  صدر  تصّورات  عىل  جّدًا  رسيعة  نظرة  نلقي  حول  1050ولكي  هـ(، 

 الوحي، يمكنني َتقيق ذلك باختصار عرب اآليت:

 ة والعرفانّيةة: الكالمية والفلسفّيأ ـ األوجه الثالثة يف الفلسفة الصدرائّي

الف نطالع  عندما  حماولة  دائاًم  نتوّقع  أن  علينا  جيب  األصلّية  نصوصها  يف  الصدرائّية  لسفة 

تقريبّية بني اجتاهات ثالثة: اجتاه العقل والفلسفة، واجتاه النقل والّدين، واجتاه القلب والعرفان،  

هلذا يف بعض األحيان عندما تقرأ موضوعًا اشتغل عليه الصدرائّيون فأنت جتد ثالثة أوجه له  

د َبصامت املتكّلمني يف املوضوع والتي تكون مأخوذة من النصوص الدينّية،  كّلها حارضة، جت

 وجتد الصورة الفلسفّية العقلية، وجتد روح العرفاء حارضة وأنفاسهم مسموعة. 

تالحظ   املالصدرا  كلامت  بعض  ففي  الوحي،  حقيقة  بحث  يف  هنا  يالحظ  ما  متامًا  هذا 

ا اآلخر تظّن أّنك تقرأ البن سينا أو الفارايب، ويف  وكأّنك تقرأ نّصًا ملتكّلٍم عريق، ويف بعضه

موضٍع ثالث جتد أنفاس العرفاء وفالسفة اإلرشاق حارضة، وهذا ال أعني به النقد وال املدح،  

 بل التوصيف. 

 ب ـ حمورّية املبادئ الثالثة: عامل املثال، مبدأ التطابق، ومبدأ التنّزل واالشتداد

شت عليه الفلسفة املشائّية من ثنائية العوامل، فاعتقدت بام  خالفت الفلسفة الصدرائّية ما م

هـ( ـ قد طرحوه، وهو وجود عوامل ثالثة:  587كان اإلرشاقّيون ـ وعىل رأسهم السهروردي )

 .املجّردات والعقول املفارقة، وعامل املثال أو اخليال املنفصل، وعامل املاّدة أو الطبيعة

بينام   الصور واألشباح،  بام يف ذلك  للامّدة  أثر  أي  العقول واملجّردات، ليس هناك  يف عامل 

نالحظ أّن عامل املثال هو عاملٌ وسطّي، ال يأخذ خصائص املاّدة من األبعاد والكثافة ونحوها،  

 
( علينا أن نعرف أّن املالصدرا تعطي بعض كلامته اآلتية أّن املشائني أنكروا عاملني: املثل األفالطونيّة، وعامل  1)

 املثال، فربام تكون العوامل أربعة، ما مل نرجع عامل املثل للعامل املجّرد فتكون تفصيالً فيه. 



  

 لكنّه يظّل حمافظًا عىل الصورة اجلزئّية. 

وهذا الذي ذكرناه  » ائّية العوامل بشّدة، فقال:  لقد انتقد املالصدرا طريقة املشائني هنا يف ثن

مبناه عىل طريقة املشائني من إنكار وجود الصور الغائبة عن احلواس يف عامل    من التفصيل أيضاً 

األمور التي يرتاءى   عندنا أنّ   واحلّق   ني من العلامء.ه أنسب بمذاق الظاهريّ ألنّ   ؛غري هذا العامل 

مسلّ  غري  فيها  الكالم  الكشف  وأصحاب  الشهود  األوّ ألرباب  املعلم  لتوابع  حيذو  م  ومن  ل 

املثل    : مها   ، م غفلوا عن عاملني عظيمني ومل يدخلوا يف بحوثهم وأنظارهمألّّن   ؛ حذوهم عامل 

ة السعداء وجحيم  إىل جنّ ة التي منقسمة  وعامل األشباح املثاليّ   ،بنية املقرّ ة التي هي جنّ األفالطونيّ 

ه مل يسلك ام غفلوا عنها ألنّ وإنّ   ها موجودة يف اخلارج.منهام عىل طبقات متفاوتة كلّ   كّل   ، األشقياء

والتنزيه بالرياضة  اشتغلوا  وال  القدس  سبيل  منهم  سلوكه    ، أحد  كان  منهم  سلك  والذي 

إمّ   ،ضعيفاً  متألّ ومن سلك  بتأييد إهلي غريب وقع عىل ا من مرشد  أو  لع عىل فسيطّ   ،الندرة  ه 

تيقّ  أمور  أّّن وجود  موادّ ن  يف  موجود  غري  دماغه  ا  جتاويف  يف  وال  العامل  زعمه    ، هذا  ما  عىل 

 .«..املشاؤن بل يف صقع آخر من غري ريبة

إّن العلقة بني هذه العوامل الثلثة هي من جهة أوىل علقة العلّية، فعامل املجّردات هو العّلة  

وامل التي َتته، ومن جهة ثانية فإّن كّل ما يف العامل األدنى موجود يف العامل وواسطة الفيض للع

، بينام هو يف العامل    األعىل، بمعنى أّن هناك حماكاة، غاية األمر أّن الوجود يف العامل األعىل مجعيٌّ

، وهذا ما كان ابن سينا قد رّصح به أيضًا يف عالقة   األدنى كاملاّدة وعامل الطبيعة متفّرق متشظٍّ

اجلزئّيات منقوشة يف العامل العقيل نقشًا عىل وجٍه  »العامل العقيل بالعامل الطبيعي، حني قال بأّن  

 .«كيّل 

وغريه مرارًا، ومنها  وهذا يعني مبدأ تطابق العوامل الذي حتّدث عنه صدر الدين الشريازي  

قال  ـ   حني  الصادقة  الرؤيا  عن  يتحّدث  وهو  عنها »:  ـ  وارتفعت  الفراغ  فرصة  فإذا وجدت 

دات  ة التي فيها نقوش مجيع املوجو ة الرشيفة العقليّ ت االتصال باجلواهر الروحانيّ املوانع استعدّ 

ة من الربازخ ة والقوى االنطباعيّ املعربة عنها يف الرشع باللوح املحفوظ أو اجلوهر النفسّي   ،ها كلّ 

 
 . 604ـ  603( املبدأ واملعاد: 1)
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معنى عقيل من عامل    لكّل  أنّ  .ة.ات اجلسامنيّ ة واجلزئيّ ات املاديّ ة التي فيها صور الشخصيّ العلويّ 

 .«إذ العوامل متطابقة  ؛ة يف عامل الكوناإلبداع صورة طبيعيّ 

منه    ما يعرض يف أحد العوامل ينشأ   كّل   ، العوامل متطابقة والنشأة متحاكية   نّ إ»قوله:  وكذلك

 .«..مراتب   صغري مشتمل عىل ثالث نسان عاملٌ وهكذا اإل  ، ما يوازنه وحياكيه يف عامل آخر

ثايل  املإّن املال صدرا هنا يكشف لنا أّن ما يف العامل العقيل يتنّزل ليظهر بشكل آخر يف العامل  

مبدأ   فالتطابق  املاّدة،  لعامل  وصوالً  جيب  أوهكذا  هنا  نُ أساس  ال  الفلسفة  ن  حتمي  وبه  غفله، 

 م. ة برأهيأخرى من مشاكل عويصة وقعت فيها الفلسفة املشائيّ  موراً أ و ة الوحَي الصدارئيّ 

واألساس الذي يقف خلف هذه الفكرة هو نظرّية الصدرائّيني يف أصالة الوجود ثّم الوحدة  

التشكيكّية، والتي تفرض تنّزالً بال فواصل وال فراغات يف الرتب الوجودّية لألمر الوجودّي  

 الواحد، فراجع كتبهم الفلسفّية حتى ال نطيل. 

الصدر التطابق عند  مبدأ  الوحيد من  فاخليال  االستثناء  اإلنساين،  املتصل  اخليال  ائّيني هو 

 .اإلنساين يمكنه تكوين صور ال واقع هلا، وال يوجد مطابق هلا يف العوامل األخرى

ثانية،   جهة  من  العلّية  ومبدأ  جهة  من  التطابق  مبدأ  بني  الصدرائّية  الفلسفة  مجعت  وهبذا 

ـ هو بعينه عامل املجّردات، بل يظّل عامل املاّدة  فالتطابق ال يعني أّن عامل املاّدة ـ عىل سبيل املثال  

معلوال وخاضعًا لعامل العقول املفارقة، لكنّه حياكيه وفقًا لرتبته الوجودّية، فاليشء ـ إذا صّح 

التعبري ـ يف العامل املجّرد إذا ظهر أو تنّزل يف عامل املثال املنفصل كان بعينه عىل شكل صورة،  

 يف عامل املاّدة يظهر عىل شكل حمسوسات. وهكذا عندما يتنّزل أكثر  

من الواضح اجليّل هنا ملن يقرأ هذه الكلامت كيف أّن الفلسفة الصدرائّية قد تأّثرت كثريًا  

 بالعرفان النظري، وبأفكار من نوع مبدأ التجيّل والتنّزل يف عالقة العوامل بعضها ببعض. 

واملحاكاة ـ مبدأ التنّزل.. وأمثاهلا، تعترب  إّن طرح هذه املقوالت: عامل املثال ـ مبدأ التطابق  

 
 . 592( صدر الدين الشريازي، املبدأ واملعاد: 1)

؛ وراجع ـ عىل 562؛ واملبدأ واملعاد:  214:  5؛ وانظر له أيضًا: املصدر نفسه  175:  1( احلكمة املتعالية  2)

:  1احلسنى  ؛ واملالهادي السبزواري، رشح األسامء  99سبيل املثال ـ: القيرصي، رشح فصوص احلكم:  

 . 69، 42: 2، و98، 5

 .602ـ  601( انظر: املبدأ واملعاد: 3)



  

بالنسبة للعرفاء والصدرائّيني واإلرشاقّيني معًا ـ كّل عىل طريقته ـ بمثابة فتوحات علمّية، يرى 

 أنصار الفلسفة الصدرائية أّّنا حّلت لغز الوحي وختّطت أخطاء املشائني فيه. 

 وازاةج ـ البعد األنفسي يف الفلسفة الصدرائّية، ومبدأ امل

القراءة   نحو  الصدرائّية،  الفلسفة  يف  املهّمة  اآلفاقّية  األنطولوجّية  اإلضافة  ختّطينا  إذا 

األنفسّية، أو علم اإلنسان وعلم النفس الفلسفي، فسوف نجد العنرص العرفاين قوّيًا؛ وذلك 

ضور  عرب تأثريات نظرّية اإلنسان الكامل، فاإلنسان الكامل هو ذلك اإلنسان الذي يمثل احل

يف العوامل الثالثة، فهو ناسويّت ومثايل وجمّرد، وهو حارض يف هذه العوامل يواجهها وتواجهه، هذا 

يعني أّن هذا اإلنسان يف حركته الصعودّية يعرب عامل املاّدة نحو املثال، وصوالً إىل امُلُثل والعقول  

عامل املاّدة، يراه يف عامل املثال،  املجّردة، وهو يمثل اخليط الرابط بني العوامل، فكام يرى اليشء يف  

 ويراه يف العامل العقيل. 

ولو أردت التشبيه لشّبهُت بشخٍص طوله ثالثة أمتار، وقبل ّناية كّل مرت لديه عني، ويف  

مقابله حائٌط من ثالثة أمتار، وكّل مرت له لون خاّص، فهذا الشخص يواجه احلائط كّله، ويرى 

الواحد، أّما غريه ممن طوله أقّل من مرٍت واحد، وهم مجهور الناس،    بكّل عني لونًا خمتلفًا للحائط

فهؤالء ال يرون من احلائط ـ الذي هو لوح الوجود ـ إال الرتبة الدانية منه، وال يتعاملون إال  

 معها.

  وبعملّية الربط بني الُبعدين: اآلفاقي واألنفيس يف الفلسفة الصدرائّية، يظهر مبدأ املوازاة،

 اآلفاقي يواجهه ويوازيه الُبعد األنفيس يف الرتب الثالث، والعكس صحيح. فالُبعد 

 د ـ التفسري الصدرائي للوحي يف ضوء املبادئ السابقة

وفقًا ملا أسلفناه باختصار شديد، تأيت الفلسفة الصدرائّية لتفسري ظاهرة الوحي، حيث ترى  

العوامل الثالثة، ويف املقابل فإّن مبدأ  أّن مبدأ املوازاة يفرض أّن النبيَّ بقوس صعوده قد واجه  

انبثق من مقام العلم اإلهلي ـ وصفة العلم   أّن القرآن ـ عىل سبيل املثال ـ قد  التنّزل، يفرض 

اإلهلي هي املبدأ األهّم يف الفلسفة الصدرائّية ـ وعرب يف رحلته نزوالً نحو عامل العقول واملثال  



  

ن النبّي يواجهه، ففي عامل العقول حصل الوحي للنبّي بطريقة  واملاّدة، ويف هذه العوامل الثالثة كا 

ال عالقة هلا باملاّدة وال بالصوت وال بالصورة وال بأشباح وال بغري ذلك، وإّنام هو االحتاد مع  

العقل الفّعال أو غريه، وتلّقي احلقائق املعقولة منه، ويف عامل املثال تنّزل عني ذلك الذي واجهه  

العقول، ليظهر حقيقّيًا يف عامل الصَور واألشباح، ولتلتقطه املتخّيلة النبوّية البارعة  النبّي يف عامل  

املاّدة،   تنّزله ليصل إىل عامل  القرآن  نتيجة حتّررها من سلطة احلّس، وواصل  املرحلة،  تلك  يف 

كأّنام  والقرآن  فاملالك  ونراها،  اليوم  نسمعها  وكلامت  وأصوات  حروف  شكل  عىل  فيكون 

، أي تنّزال من رتبة املعقولّية الكاملة إىل رتبة املثال املنفصل وهكذا، فنحن أمام ظاهرة جتّسداً 

 جتّسد الروح إذا صّح التعبري. 

وهنا يتحّدث مرتىض مطّهري عاّم يسّميه الشعور اخلاّص أو احلّس الباطن الذي حيظى به  

ب له، شارحًا آلّية املوضوع مثل األنبياء، وهو يعتربه شعورًا يقع فوق العقل، يفتح آفاق الغي

بعني الطريقة الصدرائّية، وهو يعترب أّن فرضية احلكامء يف تفسري الوحي هي أفضل الفرضيات  

 .هنا، شارحًا نمطها يف تفسري الوحي وفقًا لثنائية الصعود والنزول

التي   الفارابّية،  املتخّيلة  مشكلة  الصدرائّية  الفلسفة  َتّطت  الطريقة  يف  هبذه  توّرطت  تبدو 

وإّنام هي حماكاة مصطنعة ملا أدركه ابتكرهتا املتخّيلة املتصلة،   افرتاض أّنه ال واقعية ملا رآه النبّي،

بينام اآلن صار اخليال منفصاًل وعامل املثال هو الذي جتّلت فيه تلك الصور واقعًا فأدركها النبّي  

ألّّنم كانوا أرسى عامل املاّدة، من هنا استبدلت    يف عاملها، وهلذا مل يَر الذين من حوله ما رآه هو؛ 

الفلسفة الصدرائية فكرَة االرتباط بالنفوس الساموّية، ألخذ الصور اجلزئّية، كام رأينا مع بعض  

 فالسفة املشائني، بفكرة االتصال بعامل املثال املنفصل. 

  د نساين إذا جترّ الروح اإل  نّ أنزال الكالم وتنزيل الكتاب هو  إسبب    نّ إ»يقول املالصدرا:  

الكربى  ملشاهدة آياته ،ه إىل ربّ  عن البدن وخرج عن وثاقه من بيت قالبه وموطن طبعه مهاجراً 

الح له نور  ،  قاتر عن درن املعايص واللذات والشهوات والوساوس العادية والتعلّ وتطهّ 

 
 . 88ـ  83، 24ـ  19( انظر: مطّهري، نبّوت: 1)

نبوّية مسبقة نتيجتها الوحي والنبّوة عىل طريقة احلكامء، كام 2) ( الحظ حماولة تفسري مسرية الوحي بتجربة 

 العرفاء، بربط املعرفة بالتطّهر.والحظ التأثري الصويف يف مقاربة موضوع الوحي عند 



  

ى  يسمّ   اً قدسيّ   جوهراً   د وجتوهر كانوهذا النور إذا تأكّ   ،عىل ه األيامن باهلل وملكوتاملعرفة واإل 

النظريّ  احلكمة  لسان  يف  احلكامء  الفعّ عند  بالعقل  لسان  ، الة  النبويّ   ويف  بالروح الرشيعة  ة 

فيه    ،القديّس  يتألأل  العقيل  الشديد  النور  ما يف أوهبذا  والسامء  رسار  منه    ، األرض  ويرتاءى 

إذا مل يمنعها   ، البرص  ة ة يف قوّ املثاليّ   البرصي األشباح  رتاءى بالنور احليّس حقائق األشياء كام ي 

فإذا أعرضت النفس عن   ..هذا األدنى  واحلجاب هيهنا هو آثار الطبيعة وشواغل   .حجاب

الطبيعة وظلامت  الشهوة والغضب واحلّس   دواعي    ، لوالتخيّ   اهلوى واالشتغال بام حتتها من 

  ، اتصلت بالسعادة القصوى  ،عىل وتلقاء عامل امللكوت األ   شطر احلّق   بوجهها ت  هت وولّ وتوّج 

الالهوت  امللكوت   فالح هلا رّس  إذا كانت قدسيّ   إنّ   ثمّ   .. وانعكس عليها قدس  الروح  ة  هذه 

قويّ   ةشديد فوقها   ة لقوّ   ؛ملا حتتها   اإلنارة  ة القوى  بام  يشغلها ش  ، اتصاهلا  وال    ،نأن عن شأفال 

 نها يف احلدّ ة متكّ لشدّ  ؛هتا اجلانبنيفتضبط للطرفني وتسع قوّ   ،حتتها  عن جهةيمنعها جهة فوقها  

ال كاألرواح الضعيفة التي إذا مالت إىل جانب غاب عنها اجلانب    ، وامللكوت  املشرتك بني امللك 

هت هذه الروح فإذا توّج   خر. ركنت إىل مشعر من املشاعر ذهلت عن املشعر اآل  وإذا   ، اآلخر

ة  ت املعارف اإلهليّ وتلقّ   ،نشأة  ن وال يرصفها نشأة عنأن عن شأالتي ال يشغلها شة  القدسيّ 

ما شاهدها   ةصور  يلروحه البرش  ى تأثريها إىل قواها ويتمثل يتعدّ   ، بل من اهلل  ي، م برشبال تعلّ 

  ؛ للحواس الظاهرة سيام السمع والبرص  لفيتمّث   ، وتربز منها إىل ظاهر الكون  ،بروحه القديس 

احلواّس أ  لكوّنام ببرصه  ،الظاهرة  رشف  والصباحة  حمسوساً   شخصاً   فريى  احلسن  غاية    ، يف 

فالشخص هو امللك النازل بإذن اهلل    ، والفصاحة  يف غاية اجلودة  منظوماً   ويسمع بسمعه كالماً 

وهذا   ،وبيده لوح فيه كتاب هو كتاب اهلل  ، اهلل تعاىل  والكالم هو كالم   ، احلامل للوحي اإلهلي

 ،ل ة ال وجود هلا يف خارج الذهن والتخيّ خيالّي   ةد صورجمرّ   ثل بام معه أو فيه ليسمر املتماأل

 
 ( الحظ جمّددًا عمليّة التزاوج بني الدين والفلسفة، كام حاول أن يفعل األمَر عينه الفارايبُّ من قبل. 1)

 ( فالعقل الفّعال هو الشمس التي تضء، فينعكس ضوئها فيتّم اإلدراك.2)

بعاملٍ ال يفرض غيبوبًة عن عامل آخر يف النفس ( يؤّكد هنا عىل مفهوم احلضور ونفي الغيبة؛ وأّن االتصال  3)

 النبوّية القدسيّة. 

( هبذا يفصل صدر املتأهّلني نفَسه عن اخليال املتصل؛ كي ال يقع يف التفسري الداخل ـ نفيس للنبّي، ليشيد 4)

 



  

تباع أ كبعض    ،رسار الوحي والكتاب أوال قدم له يف    ،الباطن  له من علم  حظّ   كام يقوله من ال 

 .«..نزال والتنزيل ة اإلالعقيدة الناشية عن اجلهل بكيفيّ  معاذ اهلل عن هذه  ، املشائني

ة بعاملهم عامل  اتصلت الروح النبويّ   إذا»ويقول املال صدرا ـ وهو يتحّدث عن املالئكة ـ:  

الربّ  اهلل  ،اينالوحي  كالم  يسمع  احلقائقإوهو    ،كان  احلقيقيّ   عالم  اإلفاضة    ،ةباملكاملة  وهي 

القرب ومقعد الصدق ومعدن الوحي    وهو مقام   ، واالستفاضة يف مقام قاب قوسني أو أدنى

يسمع  ،األعلني   املالئكةَ   ‘إذا عارش النبّي   وكذلك  ،وهو الكالم احلقيقي كام مرّ   ، هلامواإل

أقالمهم و النازل يف حماّل   وكالمهم  ،لقاء كالمهمإرصيف  اهلل  وهي ذواهتم    ،معرفتهم  كالم 

ه  نّ ـ أاملعراج   ة كام روى ليل ـ  عن نفسه  ‘ النبّي  وقد حكى  ، لكوّنم يف مقام القرب ؛ وعقوهلم

  ،ثم إذا نزل إىل ساحة امللكوت الساموّي .  أقالم املالئكة  إىل مقام كان يسمع فيه رصيفبلغ  

ثم   ،ة ة السامويّ لوح نفسه الواقعة يف عامل األلواح القدريّ   يتمثل له صوره ما عقلها وشاهدها يف

ال جرم إذا خاطبه اهلل    ..وحينئذ يقع للحواس شبه دهش ونوم ،  ى منه األثر إىل الظاهر يتعدّ 

لع عىل واطّ   ،أو بواسطة امللك  ةسواء كان اخلطاب بال واسط،  من غري حجاب خارجي  طاباً خ

ح له مثال من فكان يتشبّ   ،اجلربوت   ة ة نقش امللكوت وصورالنبويّ   نفسه   فانطبع يف فّص   ، الغيب

غري    ة ويتمثل هلا صور  ، احلس الظاهر إىل فوق  ةفينجذب قوّ   ،الباطن  احلّس   الوحي وحامله إىل 

عمنفكّ  احلقيقي   نة  وروحها  كصور  ،معناها  املعنى   ةال  عن  العاطلة  واخلياالت   ،األحالم 

من مالئكة اهلل عىل  فريى ملكاً  ،ك بصورته املحسوسة بحسب ما حيتملها لَ حقيقة املَ  فيتمثل هلا 

األ  غري يف عامل  له  كانت  التي  خلقاً األ   نّ أل  ؛ مرصورته  نزل صار  إذا  فريى عىل   ،راً مقدّ   مر 

 بيده  أو يرى لوحاً   ، معقوالً   بعد ما كان وحياً   مسموعاً   ة القدرية ويسمع كالماً اخللقيّ   صورته 
 

 الفكرة عىل اخليال املنفصل منتقدًا املشائني.

 . 26ـ  24: 3( احلكمة املتعالية 1)

 ملة يف وجودها األعىل تكون هي احلقيقيّة؛ نظرًا ملبدأ االشتداد.( ألّن املكا 2)

 ( رغبُة املالصدرا يف حتييد الصور واخلياالت عن البعد غري احلقيقي واضحٌة للغاية. 3)

امللك 4) أو  العامل إىل عامل األمر وعامل اخللق،  تنويع  الصدرائيّون من  التي يؤمن هبا  النظرّية  مبنيٌّ عىل  ( هذا 

.َأاَل لَُه  .﴿ وت، وأّن عامل األمر هو املهيمن عىل عامل اخللق، األمر الذي استشهدوا له بقوله تعاىل:  وامللك

ْلُق َواأْلَْمُر َتبَاَرَك اللَُّ َربُّ الَْعاملنَِيَ   خصومهم.  ذلك (، وناقشهم يف 54)األعراف:  ﴾اخْلَ



  

  ، ةاإلهلّي   ى منه املعارفويتلقّ   ،بروحه العقيل   ليه يتصل بامللك أوالً إ فيكون املوحى    ،مكتوباً 

من الروح   العاملني  ه الكربى ويسمع بسمعه العقيل كالم رّب ويشاهد ببرصه العقيل آيات ربّ 

ثم  ،  هبحّس   ة حمسوس  ةيتمثل له امللك بصور  ، إذا نزل عن هذا املقام الشامخ اإلهلي  ثمّ   األعظم. 

منظومة    وحروفاً   وهكذا الكالم يف كالمه فيسمع أصواتاً   ،ثم إىل اهلواء   ، ه الظاهر ينحدر إىل حّس 

وبرزت من باطنه  ،  الشهادةا نزلت من الغيب إىل  ألّّن   ؛ هو بسامعها دون غريه  خيتّص   ة مسموع

ى من غيبه وباطن يتأدّ   من امللك وكالمه وكتابه  فيكون كّل   ،إىل ظاهره من غري باعث خارجي

مشاعرهرّس  إىل  االنتقال وحركة   . ه  قبيل  من  ليست  التأدية  املوح  وهذه  موطنه    ي للملك  من 

  ‘انبعاث نفس النبّي  ذلك إىل  بل مرجع ،له مقام معلوم ال يتعداه وال ينتقل   إذ كّل  ، ومقامه

ثم يرى    ، شبه الدهش والغشى   ‘ له  وهلذا كان يعرض   ،من نشأة الغيب إىل نشأة الظهور

اإل  ثمّ   ،ويسمع  منه  واإليقع  تنزيل   ،خبارنباء  معنى  و  فهذا  رّب إالكتاب  من  الكالم    نزال 

 . «العاملني

املالصدرا:   أنّ ..» ويقول  ومخود    وكام  الفطرة  نقصان  طرف  يف  هبم  ينتهي  الناس  مراتب 

فيجوز أن ينتهي يف طرف الكامل    ،يعجز األنبياء عن إرشادهم   ،نورها إىل عديم احلدس والفكر 

ة حدسه إىل آخر املعقوالت يف زمان ينتهي بقوّ   ، ةقدسيّ   ة اإلرشاق إىل نفسٍ ة احلدس وشدّ وقوّ 

إال بتعب الفكر والرياضة    ،عن دركها غريه من الناس  يقرص   درك أموراً فيُ   ،م قصري من غري تعلّ 

وهو من   ،ذلك منه أعىل رضوب املعجزة أو الكرامة  وإنّ   ،أو ويلّ   نبّي   :فيقال له  ،ة كثريةيف مدّ 

 
االتصال الفوقاين، وأّن التنّزالت إىل عامل املثال  ( واضٌح هنا أّن نقطة البداية يف الوحي وحجر الزاوية هو  1)

بالظواهر   الوحي  فرّسوا  الذين  املتكّلمني  عكس  عىل  وهذا  دانية.  الحقة  مرحلة  سوى  ليست  واحلّس، 

الفيزيقي واملثايل ليس سوى رشحة من رشحات  بينام يعترب املالصدرا أّن هذا الوحي  الفيزيقيّة،  احلسيّة 

 احلقيقيّة. الوحي احلقيقي واملكاملة

( يريد التأكيد عىل أّن نقطة التأثري ليست العامل املاّدي كي يتأثر غري النبّي بام وقع يف مرمى حواس النبّي، بل 2)

 نقطة التأثري هو عامل الغيب؛ وهلذا ال يرى اآلخرون شيئًا.

التي إذا حتّققت أثرت    ( ليس هناك حركة يف الوحي وانتقال، بل جوهر الوحي هو احلركة الصعودية النبوّية،3)

 عىل قدرته عىل رؤية جتليات العلم اإلهلي يف العوامل املختلفة. 

 . 28ـ  26: 3( احلكمة املتعالية 4)

 ( واضٌح هنا انعكاسات وتأثريات الفلسفة السينوّية فانتبه.5)



  

األقليّ  وأمّ املمكنات  ذكرناه  كام  الثانيةة  اخلاصة  قوّ   ،ا  يكون  أن  املتخيّ سفهي  قويّ ته  بحيث  لة  ة 

ال اليقظة عامل  الغيبّي   ، غيبيشاهد يف  املثالية  ة من ة ويسمع األصوات احلسيّ ويتمثل له الصور 

للوحي وما يسمعه    حاماًل   فيكون ما يراه ملكاً   ، أو غريه  يف مقام هورقليا   امللكوت األوسط

وهذا مما ال يشاركه الويل بخالف الرضب    ،يف صحيفة   من قبل اهلل تعاىل أو كتاباً   منظوماً   كالماً 

 ...«لاألوّ 

  و ليعلم أنّ »ويقول املالصدرا ـ مستخدمًا املبادئ التي أرشنا إليها ومنّزالً هلا عىل الوحي ـ:  

ما يدرك هذا اإلنسان من عامل العقل يقع له حكاية منه يف عامل    العوامل متطابقة متحاكية، فكّل 

بكالم    امً متكلّ   ةح له صورة حسيّ العقل املفيض للمعارف عليه يتشبّ   ة، فذات األشباح الباطنيّ 

املحاكية   الصورة  فيكون  للمعنى،  واللفظ  للروح  البدن  مطابقة  املعاين،  لتلك  مطابق  فصيح 

ة  حقيقّي   للمالئكة ذواتاً   نّ لم مما ذكر أفعُ ..  للجوهر الرشيف العقيل هو امللك الذي يراه النبّي 

رة التي شأّنا حكاية املعقوالت حكاية  ة املصوّ حسب القياس إلينا من جهة القوّ ب  وذواتاً   ،أمرّية

تعاىل، وحقيقة    اهلللع عليها أحد إال من شاء  للقرآن حقيقة معقولة ال يطّ   ة، وكذاصحيحة طبيعّي 

  غريه، وذاتاً   ة ال يكتنهها أحدٌ تعاىل ذاتا أحديّ   للحّق   نّ ، كام أحواسنا بالقياس إىل مداركنا و 

 .«..متصفة باإلضافات واإلستواء عىل العرش 

  : النفس اإلنسانية ذات وجهني  نّ إ»ويرشح املالصدرا جوانب إضافّية يف املوضوع، فيقول:  

 
 امللكوت األوسط وعامل املثال.( الِحظ أّنه بعد رشوعه رشوعًا فارابيًّا سعى لالنفصال عن الفارايب عرب طرح  1)

( يظهر أّن أّول من استخدم هذا املصطلح ذي األصول العربّيةـ  كام يقالـ  هو السهروردي، لكّن املالصدرا 2)

يقصد منه عىل األرجح مدينة من مدن عامل األفالك املثايل. وقد استخدم هذا املصطلح الشيخيُّة يف احلديث  

 عن املهدوّية وعامل الرجعة. 

 . 342( الشواهد الربوبيّة يف املناهج السلوكيّة: 3)

( هيدف جمّددًا التأكيد عىل أن التشبَّح حقيقيٌّ عيني، يقوم به ذات العقل املفيض، وليس من صنع املخيّلة 4)

 املتصلة للنبّي. 

هو يف نفسه عني ( هذا هو الفصل ِشبُْه الكانطّي بالغ األمهيّة يف حقيقة القرآن عند الصدرائيّني والعرفاء، ف5)

العلم اإلهلي الذي ال يبلغه أحد، لكنّه يف ُأفق مداركنا يتبع موقعنا يف أّي من العوامل نحن، فينكشف لنا 

 جتّليه يف ذلك العامل بحسب استعداداتنا وقوانا. 

 .279ـ    278: 6( تفسري القرآن الكريم 6)



  

واآلخرة  وجهٌ  الغيب  عامل  والدنيا.  ، إىل  الشهادة  عامل  إىل  جهة    ووجه  عليها  الغالب  كان  فإن 

وعند ذلك  ،بعض األشياء من الوجه الذي يقابل امللكوت أن يظهر فيها حقيقة القدس فال بدّ 

  كام أنّ   ، أحدمها متصل باآلخر  ألنّ ؛  ترشق نور أثره عىل الوجه الذي يقابل عامل امللك والشهادة

  ،جهة النفس التي إىل عامل الغيب هي مدخل اإلهلام والوحي   وسيعلم أنّ   الدنيا متصل باآلخرة. 

ظهر منها التصوير والتمثيل. فالذي يظهر من النفس يف وجه  وجهتها التي إىل عامل الشهادة ي

متخيّ  إال صورة  يكون  ال  الشهادة  جانب  ييل  كلّ   ألنّ   ؛لةالذي  الشهادة  متخيّ عامل  إذ  ؛  التها 

فريتقي إليه صورة  ه تارة حيصل من النظر يف ظاهر عامل الشهادة باحلّس ألنّ  ؛اخليال عىل رضبني 

وتارة حيصل من النظر إىل باطن عامل الغيب فنزل إليه صورة األمر املعقول  ،  املحسوس اخلارجي 

ل جيوز أن ال يكون الصورة عىل وفق املعنى حتى يرى شخص مجيل الصورة ففي األوّ   الداخيل.

خب الرّس يوهو  قبيح  الباطن  التلبيس  ألنّ ؛  ث  كثري  الشهادة  العرضيّ   عامل  أسباب  ة  ألجل 

ة العرضية أن يصري رجل حسن املنظر  فيتفق ألجل االتفاقات واألسباب اخلارجّي   ، ةواالتفاقّي 

الكتساب السيئات وقبائح األعامل املؤدية إىل املهلكات الصفات املنتجة ملرديات    ؛قبيح الرّس 

التي حيصل يف اخليال من إرشاقوأمّ ،  وكذا بالعكس  ،املهلكات عامل امللكوت عىل   ا الصورة 

  ألنّ ؛  ة لألمر العقيل للمعنى وصورة حقيقيّ   للصفة ومطابقاً   النفس فال يكون إال حماكياً   باطن رّس 

،  الصورة يف عامل امللكوت تابعة للمعنى والصفة فال جرم ال يرى املعنى القبيح إال بصورة قبيحة

ولذا يرى امللك ؛  بصورة قبيحة يف صورة مجيلة وال يرى الشيطان إال    فال جرم يرى امللك مثاًل 

يكون    ،ويرى الشيطان يف صورة كلب أو ضفدع أو خنزير أو غريه  ، يف صورة دحية الكلبي

 . «..وحماكية له بالصدق تلك الصورة عنوان املعنى 

 
عىل أّن الصور التي تأتينا هي من عامل املثال، لكّن ( هذه الفكرة مهّمة للغاية؛ ألّن املالصدرا يريد التأكيد  1)

سبب عدم تطابق الصور أحيانًا ليس وجود خلل يف الواقع اخلارجي يف عامل املثال، بل بسبب عامل الشهادة؛ 

 فهو كثري التلبيس، ولضعفه وتشتته تظهر مثل هذه املشاكل فيه.

حكاية عن الواقع احلقيقي، فإذا رأى العارف مثالً شخصًا عىل ( هذا ما جيعل املكاشفات الصورّية الصادقة  2)

صورة خنزير كان ذلك انعكاَس الصور الواقعيّة يف عامل املثال، وليس ظهورًا خياليًّا ومهيًّا، فاحلُسن والقبح 

 لعكس. متطابٌق مع الواقع هناك، لكنّه يف عامل املاّدة غري متطابق، فقد تكون صورٌة َحسنٌة لواقٍع قبيح وبا 

 . 595ـ  594( املبدأ واملعاد: 3)



  

 أكتفي هبذا القدر من العرض والتحليل. 

 هبذا كّله حافظت الفلسفة الصدرائّية عىل: 

 الوحي. الُبعد املعريف يف 

 . عنرص قوس الصعود النبوي 

 . الرؤية الفلسفية اخلاّصة بعلم الكونيات العام

واقعًا   بوصفها  عليها  املحافظة  مع  الوحي  يف  واملسموعات  والكلامت  الصور  وقائع  فهم 

 عينّيًا.

 إدراك اجلزئّيات من املغّيبات املاضوّية واملستقبلّية. 

ة  مع حتليل نتائجها عىل مستوى برشيّ   ، ةدرائّي وسوف أؤّخر املشهد النقدي للقراءة الص  ،هذا

 نظرًا لبعض التداخالت.  ؛ ةإىل ما بعد عرض القراءة العرفانيّ  ،اللفظ وعدمها 



 

 

 

() 

 القراءة العرفانّية للوحي

 تصويٌر فوق طور العقل العادي

 متهيد

طويل   للوحي  العرفانية  القراءة  عن  من  احلديث  بالكثري  وملتّف  بل  وشائك،  معّقد 

الغموض، وسوف أقترص عىل بعض أّمهات األفكار التي توضح باختصار الصورة أو بعض  

جوانبها ومن أراد التوّسع فبإمكانه مراجعة كتب العرفان النظري، فكتابنا هذا ليس معقودًا  

 ظ وإهلّيته. للتفصيل يف حقيقة الوحي بقدر ارتباط بحث احلقيقة ببحث برشّية اللف

لكن البّد لنا؛ لفهم نظرّيتهم يف الوحي، من أخذ جمموعة تصّورات عاّمة لدهيم، وسأذكرها  

 باختصار شديد. 

 مقّدمتان حول لغة العرفان وهوّية التجربة العرفانّية

ـ  فيها درجة من الغموض، وملتبسة بعض اليشء بالنسبة    م مصطلحاهتلغة العرفاء وّن  إ  أ 

، ممّا أّدى  الفهم واالستيعابملن ال يعرف مزاج تفكريهم، وهي التي سّببت لآلخرين التباسًا يف  

لذلك من وفري بعض العرفاء من قبل بعض الفقهاء و..؛  كيف بعض األحيان إىل وقائع مؤملة كت

  ؛ أن نبّسط املفاهيم قدر اإلمكان   ،ح مقوالت العرفاءالرضوري يف الدراسات العرفانّية، أو رش

دون فهم األمور بطريقة أفضل، إذ العرفان باإلمجال العام يعاين    حتول   لنرفع االلتباسات التي قد

 . من لغة هالمّية وضبابّية بعض اليشء

هي   عنها،  يتكّلمون  التي  املوضوعات  أّن  يف  يكمن  ـ  يقولون  كام  ـ  ذلك  يف  والسبب 



  

، فمن الصعب  يف مدار الزمان واملكان  ـ إذا صّح التعبري ـ ما فوق العقل اإلنساين   موضوعات 

اللغة،   اللغة  وهلذا  إسقاطها يف  أفكاره وشهوده من خالل  بالغة لعرض  العارف صعوبًة  جيد 

املادّية   بالظواهر  املتأثرة  اللسانيات  الزمكانّية  العرفّية  علامء  به  يقّر  ما  وهذا  فيها،  املندّكة  بل 

ع الزمان ن أيضًا؛ ألّّنم يقولون: إّن اللغة البرشّية تتوّلد من خالل مربّ واهلرمنوطيقا املعارصو

من حوله، فلذلك  ا واملكان، فاإلنسان قد أنشأ اللغة من خالل الصور واملفاهيم التي كان يراه

أن نعرّب عن يشء غيبي م  تعابريَ   تكون تعابريه دوماً  أردنا  ـ مكانّية، فإذا  ن خالل هذه زمانّية 

زم بطريقة  عنها  نعرّب  أن  لنا  فالبّد  كلامت  ا اللغة،  يف  املجاز  كثرة  يرّبر  ما  وهذا  مكانّية،  أو  نّية 

يس له  العرفاء، األمر الذي قد يوجب التباسًا يف الفهم تارة وأخطاء فادحة أخرى، خاّصة ملن ل

 . موا به، دون أن أقصد تنزيه مجيع املتصّوفة والعرفاء عاّم اهتكلامهتمنس بأُ 

هنا  بأيدينا    ،من  ليس  فيقولون:  اخلناق،  ضيَق  يسّمونه   
ٍ
يشء عن  يتحّدثون  العرفاء  نجد 

التي   البالغة  املشّقة  اللغة، وجزٌء من  مفردات وتعابري نستطيع أن نوصل هبا ما نريد إال هذه 

 . واجهها العرفاء عرب التاريخ، يكمن يف هذه النقطة بالذات 

ـ   عىل أربعة عنارص: ـ فيام تقوم ـ ة  تقوم التجربة العرفانيّ  ب 

مصدر  الً:أوّ  بوصفها  العميقة  الروحّية  التجربة  عىل  وليست  اً معرفيّ   اً االعتامد  جمّرد  ، 

وانفعاالتأحاسيس   وعواطف  أو  ومشاعر  الرجاء  أو  اخلوف  بحالة  اإلحساس  جمّرد  فإّن   ،

عادية توجد يف كّل إنسان، بل  ، وإّنام هي حاالت  الشكر، ليس هو العرفان كام يتصّوره بعٌض 

ثّمة يشٌء أعمق يف باطن اإلنسان ويف باطن الوجود، يستطيع أن يصل إليه العارف عرب عملّية  

روحّية معنوّية، ليجد غري هذا الذي يرتاءى لنا من الوجود، بواسطة إعامل الروح والقلب،  

 وليس بواسطة إعامل التفكري. 

املعيار واألداة التي يكتشف العارف من    و حلضوري، هإّن القلب والكشف والعلم ا  ثانيًا:

عليه، فالعارف ال حيصل عىل املعلومات واملعرفة الوجودّية من   ا والوجود كام مه  خالهلا احلياةَ 

خالل الدراسة والكتب أو التعّلم عند األستاذ، وإّنام من خالل القلب واملعرفة احلضورّية، فال  

كصورٍ  املعلومات  إىل  تأيت  يكتشف  عقلّية  أن  يريد  التي  األشياء  يف  بنفسه  يندّك  بل  ذهنه،   

حقيقتها، ويذوب فيها، وهي تذوب فيه، ليحصل له نوٌع من العالقة التي ختتلف عن عالقتنا 



  

نحن مع األشياء، حيث إّن عالقتنا العادّية مع األشياء عالقة الصور التي تأيت من العني وتنتقل  

العارف ليست عال بينام  الذهن،  الصور إىل ذهنه،  إىل  تنقل  التي  الوسائط  قته باألشياء عالقة 

 واحد
ٍ
،  وإّنام هي عالقة روحّية قلبّية تعتمد العلم احلضوري، ليصبح هو وذاك اليشء كيشء

 ، بل يشء أعمق من ذلك. وليس املقصود من االحّتاد هنا الوحدة الزمكانّية

ما   ا   كانوهذا  اإلرثي  بالعلم  اآلميل،  حيدر  سيد  الرسمي  يسّميه  العلم  مقابل  إلهلي 

االكتسايب، فهذه العلوم السائدة هي عبارة عن علوم رسّمية اكتسابّية أما هذه وراثة وإضاءة 

أما سائر   العلم علاًم حقيقّيًا،  املعارف، ويعتربون هذا  اإلنسان جتعله يكتسب  إهلّية عىل روح 

 احلقيقي.  ذا العلم هبالعلوم فهي عندهم أشبه بالعلوم املجازّية قياسًا 

املدرسةتعترب    ثالثًا: والتجربة    هذه  القلب  عىل  القائمة  احلضورّية  الكشفّية  العلوم  أّن 

الروحّية، أهّم وأعمق وأدّق وأصوب وأرقى من العلوم التي نكتشفها بالتجربة أو احلس أو  

 .من خالل استكشاف النصوص أو الرباهني العقلّية واملنطقّية

 ّن التجربة العرفانّية هلا ُبعدان:، وهو أ جداً مهمّ  عنرٌص وهو  رابعًا: 

احلاالت الروحّية التي حتصل لإلنسان من خالهلا، وهذا يشٌء مّتفق عليه، وال    ل:البعد األوّ 

يناقش فيه أحد، مثل اإلخالص والتفاين، وتساوي املدح والذم، والفناء يف حّب اهلل سبحانه 

 وتعاىل. 

روحّية،  الاالت  حدود احلحيث إّن العرفاء ال يقفون عند    وهو معرفة الواقع،  البعد الثاين: 

مثل القبض أو البسط أو البهجة أو الرسور أو احلزن أو اخلوف، فالقضّية ليست جمّرد أحاسيس  

أكثر  الواقع، وهذا ما تتمّيز به  معرفةَ  روحّية، بل وراء هذه األحاسيس الروحّية يّدعي العارُف 

يزال يّدعي    أّي مدرسة عرفانّية أخرى، فإّن العرفان اإلسالمي كان وما عن  املدرسة اإلسالمّية  

رس العرفانية  ااملدترى الكثري من  أنه من خالل التجربة الروحّية يكتشف حقائق العامل، بينام  

 
( هذا ما نجده يف أكثر العلوم يف التاريخ اإلسالمي، فإّن أصحاهبا هيزؤون بسائر العلوم ومناهجها، فالفقهاء  1)

هيزؤون باملحّدثني، ويعتربون أسلوهبم سطحيًّا، واملتكّلم يسخر من الفقيه إذ يعترب نفسه أكثر عقالنيًّة منه،  

ستهني باملتكّلم ويقول: أنا برهاين وأنت جديل، والعارف يقّلل من شأن اجلميع، فكّل واحد  والفيلسوف ي

 يعترب أّن جتربتَه أرقى من جتربة غريه وأعمق وأكثر إضاءة عىل احلقيقة وأكثر مالمسًة للواقع. 



  

املتأّخر أةاملسيحّية  تستطيع  ال  أحاسيس،  جمّرد  هي  العرفانّية  الروحّية  التجربة  أّن  تثبت  ،  ن 

التجارب  الكثري من  بني    ةهذه نقطة امتياز أساسيّ   . الواقع، بل الذي يثبت الواقع إّنام هو العقل

 .العرفانّية املسيحّية املتأّخرة، والتجارب العرفانّية اإلسالمّية

هذا، وهناك أصول أساسّية جيب فهمها للدخول يف نظرّية الوحي عند العرفاء، بل لعّلها  

كفيل ثم  بنفسها  الوجود،  وعلم  اإلنسان،  علم  وأمهها:  عليها،  سنرّكز  هلذا  املوقف؛  برشح  ة 

 ننطلق ملرحلة ثانية يف حتليل حقيقة الوحي عند العرفاء. 

 الصلة بالوحي اتواإلنساني ذالوجودّية  ةالعرفانّيرؤية السياق العام للأّواًل: 

الوجو  فهم  حول  العرفاء  عند  العاّمة  التصّورات  بعض  هنا  صلة  نقرأ  له  بام  واإلنسان  د 

 ببحثنا، وذلك نجعله ضمن عّدة نقاط. 

 أ ـ الوالية واإلنسان الكامل )علم اإلنسان العرفاني(

تعّد نظرّية الوالية واإلنسان الكامل أحد أهم أركان التصّورات العرفانّية عمومًا، وقراءة  

 العرفاء للوحي خصوصًا.

هـ أو  637) الشيخ حميي الدين ابن عريب  كان    ل من استخدم مفردة »اإلنسان الكامل« أوّ إّن  

بأمهّ   هـ( 638 املوضوع  هذا  حظي  وبعده  اهلجري،  السابع  القرن  عظيم،  يف  واهتامم  كبرية  ية 

املحمديّ  احلقيقة  والتجيّل وطرحت قضّية  التام يف رسول اهلل|ة  ابن عريب    .  والعرفاء منذ 

 .بالقوة ٌل كّل إنسان هو إنسان كام يقولون بأنّ 

 
الشعور بالعدميّة أمام اهلل، العرفان املسيحي يرى أّن العرفاَن هو التجارب الروحيّة، مثل تيارًا كبريًا يف ( إّن 1)

والشعور بأّن كّل يشء مجيٌل؛ ألّنه أتى من اهلل سبحانه وتعاىل، أو الشعور بالقبض والبسط أو البهجة، أّما 

العارف املسلم، خاّصًة فيام أّسسه ونحته ابن عريب، يرى أّن هناك شيئًا أعمق وراء هذه األحاسيس، وهو  

في فالعرفان  يّدعي  رؤية حقائق األشياء،  إيبستمولوجي  ه جانب روحي إحسايس، وهناك جانب معريف 

اكتشاف احلقائق، فيكتشف اهللَ والعامل واإلنسان واحلياة برّمتها، ومن هنا يتحّدث عن الوالية؛ ألّّنا حقيقة 

 من حقائق الوجود، وحياول العارف أن يعرفها من خالل التجارب الروحيّة.

، فجاء صدر الدين أكثر فأكثر  لون هذا املوضوعوا حيلّ ؤتالمذته وبد  بعد أن ذهب ابن عريب جاء جيل(  2)

 



  

العرفاين بمفهومها  الوالية،  نظرّية  مع  الكامل  اإلنسان  فكرة  وهبذا  وتتواشج  ُيعّد  ، 

أهّم موضوع يف العرفان بعد التوحيد، وهذا أمٌر مّتفٌق عليه  موضوع الوالية واإلنسان الكامل 

 بني العرفاء تقريبًا. 

عن   العرفاء  يتحّدث  فهم  «الوالية» عندما  العيروّنا  ،  يف  وجودّية  أن  ظاهرة  جيب  امل، 

نكتشفها ونحّللها ونفهم دورها يف هذا الوجود برّمته، وهي هبذا املعنى ليست شأنًا تنظيمّيًا،  

ة للغاية؛  ة، وإّنام هي عبارة عن ظاهرة وجودّية كونّية أوسع من املاّدة، وهي مهمّ أو مسألة تارخييّ 

 ته فيام سوى اهلل. ألّن هبا عندهم قوام عامل الوجود برمّ 

، جاءت من قولنا: زيٌد ييل عمروًا، أي زيد هو التايل لعمرو  « الويل »يقول العرفاء: إّن كلمة 

القرب، يقول احلمريي:   به، فالوالية هي  :  » ويأيت وراءه مبارشة، فكأّنه ملتصٌق  الَويْلُ  :] ]َويِلَ

 
فناري  ال، ثّم جاء ابن  «مع والوجوداجلمفتاح غيب  »ورشح هذا املوضوع يف كتابه  هـ(،  672)القونوي  

اإلنسان »حه يف كتابه  الكريم اجلييل، ورَشَ   عبدأتى بعده  ثّم    «،مصباح األنس»حه بالتفصيل يف كتابه  ورَشَ 

هؤالء  ،  «الكامل بعد  النَوجاء  الدين  يف  َس عزيز  ورشحه  الكامل»في،  حممود  «اإلنسان  الشيخ  وجاء   ،

بعد صدر  وغريها،  يف رسالة الوالية    بائيإىل أن جاء العالمة الطباط  ،الشبسرتي وساهم يف هذا املوضوع 

ا  م ، وغريه«مصباح اهلداية»وجاء اإلمام اخلميني يف كتابه    ،الدين الشريازي الذين سامهوا يف  لعلامء  من 

ما تزال القضيّة مثار  ، وإىل يومنا هذا  مع ابن عريب، وصوالً ـ تدوينًا ـ    تفبداية الرحلة كان  هذا املوضوع.

اإلنسان الكامل كام أثراه   بحَث   أحدٌ   رِ ثْ مل يُ   :طهرياملوبحسب تعبري الشيخ مرتىض    ين،جدل وكالم كثري

 .العرفاء

 علمني أساسيّني ـ غري العرفان ـ مها:تعّرض علامء املسلمني ملوضوع الوالية يف ( 1)

أـ  الفقه اإلسالمي: ثّمة حضوٌر واسٌع ملفهوم الوالية يف األبواب الفقهية املختلفة، مثل والية األب عىل األبناء، 

يه عىل األوقاف، ووالية القايض  ووالية الفقيه عىل األّمة، ووالية املرجع عىل احلقوق الرشعيّة، ووالية الفق

 عىل املتخاصمني، وما شابه ذلك. 

املتكّلمني   فإّن  واخلالفة،  اإلمامة  بمعنى  العلم،  هذا  يف  الوالية  عن  احلديث  جرى  اإلسالمي:  الكالم  ـ  ب 

حد بعينه ليكون  املسلمني بحثوا عن األحداث التي وقعت بعد وفاة رسول اهلل|، هل جاء النص عىل أ

ة؟ فإذا كان  ؟ هل قضيّة اإلمامة واخلالفة قضيّة دينيّة أو قضيّة برشّية ترجع إىل أبناء األمّ الرسولخليفة بعد  

من بعده؟ وإن مل يكن منصوصًا فكيف يتّم    ليكون خليفةً عليه    هذا األمر منصوصًا فمن الذي نّص النبيُّ 

يقة أخرى الختياره؟ فاملتكّلم  اختيار اخلليفة؟ هل يتّم من خالل شورى املهاجرين واألنصار أو هناك طر

بالعلوم التارخييّة، وعلوم القرآن والتفسري  ، مستعينًا  قضيّة الوالية بمعنى اإلمامة واخلالفةعادًة ما يبحث  

 .مستخدمًا الرباهني العقليّة يف بعض املوارد ووعلوم احلديث ونصوصه، 



  

. وجلس مما يليه: أي مما يقو  الُقرب. يقال: َولَِيه فهو واٍل،   .«اربهتباعدوا بعد َويْلٍ

فالويل ليس بمعنى   القرب،  هو ، « يف تصّور العرفاءالويلفإّن اجلذر اللغوي لكلمة » وعليه،

ذو مراتب عّدة نظرًا  هو القريب من اهلل سبحانه وتعاىل، والقرب    الويلّ ة، بل  من له حقوق قانونيّ 

قرهبم من    ، ولذلك درجات األولياء متفاوتة عندهم، بحسب اختالفملوقع اليشء من املحور

سبحانه، فاألقرب أكثر والية واألبعد   هنسبة قرهبم منهو    اهلل، فاملقصود من درجات األولياء

يعني   ، فالويل عندهم « الوالية»، فهذا هو حجر الزاوية ملجمل تصّورات العرفاء عن أقّل والية

 . فهو أكثر والية هكّلام اقرتب اإلنسان من مركز الوجود ومصدر إشعاعوالقريب من اهلل، 

  يعني   ال   كذلك ي، والقرب املادّ   يقصد  ال   فهو عن التقّرب إىل اهلل،    العارف تحّدث  يعندما  

ظاهرة وهو  القرب احلقيقي،    يعني، بل القرب من اهلل عند العرفاء  سبحانه  اهللالشعور ب  جمّرد  منه

ري يف رحلته  س يفًا،  عل اإلنسان يقرتب من مركز الوجود اقرتابًا روحيّ جت،  انطولوجّية   ةوجوديّ 

اَمَواِت واأْلَْرِض وإىَِل اللَِّ املَِْصريُ ﴿ : الباطنّية إىل اهلل  . (42﴾ )النور:  َوللَِِّ ُمْلُك السَّ

 مبثابة حجر الزاوية «الفناء»ب ـ العالقة بني الوالية ومفهوم اإلنسان الكامل، 

  الويلّ   هل  اإلنسان الكامل؟و   الويلّ   بني  العلقة  هي   ما :  هناالسؤال الذي يطرح نفسه    لكنّ 

  أمرٌ   أيضاً   الكامل   اإلنسان  فهل  تشكيكّيًا، مفهوماً   الوالية   كانت إذا  نفسه؟هو اإلنسان الكامل  

 مراتب؟   ذو تشكيكّي 

من نقطة  إّن الوالية العرفانّية بمعناها العام ـ القرب من اهلل سبحانه ـ ذات مراتب عّدة، و 

إىل   يسّمونه الصفر  ما  الدرجات، بـ  مرحلة  مئات  الكامل(  عنه    )اإلنسان  يعرّب  قد  ما  وهذا 

فالعارف   اخلاّص،  بمعناها  العرفانّية  يميش بالوالية  اهلل، ويعرب  يف سلّ   جيب أن  إىل  الصعود  م 

ها الفناء يف اهلل، هنا يصبح سمُ ا  ويقرتب اقرتابًا وجودّيًا حقيقّيًا تكوينّيًا إىل أن يصل إىل درجةٍ 

  درجات  أيضاً هذه الدرجة نفسها،  نعم يفاإلنسان الكامل،  أي،  باملعنى اخلاّص  العرفاين الويلَّ 

 يصل فيها العارف إىل مقام الفناء فيه سبحانه. بالنهاية درجة عالية،   ها ، لكنّعّدة

املفاهيم  هو حجر الزاوية يف تعريف الوالية واإلنسان الكامل، لكنّه من    «الفناء يف اهلل»إّن  
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هو املقصود    واإلشكالّية يف العرفان؛ إذ اعُترب ماّدًة نقٍد خصبة من قبل املعارضني، فام  امللتبسة

 كان املقصود االنعدام احلقيقي فهذاوإذا    ؟إىل العدم  وينتهي من الوجود    يبدأهل    ؟من الفناء

 . عدم، واملعدوم ال يعودالوجود ال يُ  : كالم الفالسفة، حيث يقولون يتصادم مع

ال نقصد من فناء العبد يف اهلل سبحانه،  فال يعني العدمّية،  عندنا  الفناء    هنا قال العرفاء: إنّ 

هذا التعبري من ضيق اخلناق، فام معنى    ..أنه انعدم وتالشى ومل يعد موجودًا عىل صفحة الوجود

 الفناء؟ 

يرى  فالفاين يف اهلل ال  نفس وعن رؤية عامل الكثرات،  الاب عن  يغالالفناء يعني    إنّ :  قالوا

»ما نظرت إىل يشء إال ورأيت   وفق نقلهم له: سبحانه وتعاىل، كام ورد يف احلديثاهلل إال  شيئاً 

 . اهلل فيه وقبله وبعده«

بقلبه من  العارف يسافر  من هنا، يعرّب العرفاء عن هذه املسرية، بالسفر من اخللق إىل احلّق، ف

؛ ألّن العارف  مرحلة املحو ب، وهذا ما يسّمى باصطالح العرفاء  احلّق ، أي  الكثرة إىل الوحدة

  يشعر وحيّس   فال كّل األشياء من صفحة قلبه إال اهلل سبحانه،  ى وتنمحي  تالشيصل إىل مرحلة ت

يًا ومظهرًا له تعاىل، مثل املرآة دركه جتلّ ما يدركه من حوله يُ   درك إال اهلل سبحانه وتعاىل، وكّل ويُ 

  اليشء أيضًا يكون  ، هنا  ا بل نرى الشخص الواقف أمامه  ،ال نرى نفس املرآة  ها عندما ننظر فيف

الفناء  عندما يرى  ف،  نفسه هو يراه مثل  ف  ،نباتًا..أو  إنسانًا  أو  مدرًا    أو  حجراً الواصل إىل مقام 

،  من اخللق إىل احلّق   فرّ وهبذا يكون العارف قد  سبحانه،    هاهلل ونور  نعكس فيها ظّل ياملرآيا التي  

 التي يتحّدثون عنها.ل من األسفار األربعة هو السفر األوّ  وهذا

إّنه يشء أشبه بالفيزيائي الذي إذا نظر للشجر واملدر واحلجر فهو ال يرى فيه شجرًا وال  

ليس سوى ذرات وما هو أعمق منها، مدرًا وال حجرًا، بل هذه سلسلة من األوهام عنده، و 

وحركتها وشبكة عالقاهتا هي التي ُتبدي لنا الشجر واحلجر، فالعامل يف جهازه الرؤيوي يشء  

العارف فهو يعرب ظواهر   البسيطة هذه، واحلال كذلك عند  نراه نحن بعيوننا  الذي  آخر غري 

فيه شيئًا واحداً  الظواهر هذه  يرى  آخر  املتكثرة نحو عامل  احلقيقي لإلدراك،  الوجود  باملعنى   

 وليس إال اهلل تعاىل. 



  

 ج ـ عناصر مخسة لتجلية مفهوم الفناء

 : العرفاء عندثّمة عنارص مخسة َيدر االلتفات إليها لتجلية مفهوم »الفناء«  ،إذن

بل بالعكس هو حقيقة وجودّية متعالية من  وجودي للعبد، ال نعدام االال يعني إّن الفناء  أ ـ

 وجهة نظرهم. 

فناء البرشية  »يف اإلنسان، ولذلك قد يعرّبون عنه بـ  ةبرشيّ الهة  اجليعني انعدام    إّن الفناء   ب ـ

 .«وبقاء األلوهّية 

ـ  ألّنه  ؛  سبحانه وتعاىل  هة، واتصافه بصفاتيف اجلهة اإلهليّ   العارف  الفناء يعني ذوبان  إنّ   ج 

 .ة بقاء األلوهيّ معنى ه وصفاته، وهذا  ئبأسامصار جمّرد مرآة ينعكس فيها اهلل سبحانه وتعاىل، 

ـ  الصفات املحمودة والوحدة،    الفناء هو هجران الصفات املذمومة والكثرات نحوَ إّن    د 

العامل يف احلقيقة  حيث يعترب العارف أّن  ،  هلعامل بأمجعلجدًا يف فهم العرفاء    مهمّ عنرص  الوحدة  ف

توجد    ليشء الواحد، مثل الذي يدخل يف مكانصور هلذا اهو    اه إّنامما سو  واحد، وكّل   يشءٌ 

يات،  ها ليست سوى انعكاسات وجتلّ ، ولكنّحولههناك أشياء كثرية   أنّ ب  ظنّ ي، ففيه مخس مرايا 

 
لتوضيح هذه الفكرة يستعني    يذكرونه يف نصوصهم القديمة  مثاٌل هناك  ،  جّداً   صعب  فهم هذا الفناء أمرٌ   إنّ   (1)

ل إىل  حتوّ ثّم ضغة،  ل إىل مُ حتوّ ثّم  اإلنسان كان ترابًا مجادًا، وخرج كنطفة، فإّن ، بتحّوالت اإلنسان يف نشأته

 ينمو، فيصبح  علقة،  
ٍ
ليخرج إنسانًا سوّيًا إىل هذه الدنيا، فاإلنسان بعد أن كان جامدًا فهو يتحّول إىل يشء

الفلسفي،نباتًا    من جهة أخرى، حيث    باالصطالح 
ٍ
وبقاء  من جهة 

ٍ
فناء مرحلة  هي  املرحلة  فنت  وهذه 

وهذه مرحلة ة،  الروح اإلنسانيّ   هخ فينفتُ يصري حيوانًا قبل أن  له  يف بطن أمّ   ثّم ينموته،  ته وظهرت نباتيّ مجاديّ 

اجلامد بنستطيع أن نصفه يصبح إنسانًا ناطقًا، وهنا ال   نفخ فيه الروح، وبعد أن تُ ةيوانيّ احل فناء النباتيّة وبقاء

 .ةيف الناطقيّ  لتندكّ فنت تلك العنارص الثالثة  إذ ؛أو النبات أو احليوان

العارف ع هناك فًا،  إهليّ إنسانًا  يصبح  لته،  ته ال إنسانيّ تفنى برشيّ   اهلل،  يف رحلته إىل  ندما يصعدهكذا هي حال 

 ، ، ومجيع العنارص السابقةيّةالناطقمرحلة  وصلنا إىل    وإّنام،  عندما نأيت إىل األرض  مل نطوها   أخرى  مرحلة

العنرص    ألنّ نفسه؛    وقتال  يف  ، موجودة إىل جانب العنرص اإلنساينالعنرص اجلامدي والنبايت واحليواين  أي

اإلنساين هو العنرص األرقى، فيكون مهيمنًا عىل العنارص التي حتته، وكذلك العارف عندما يذهب إىل اهلل  

ليس بمعنى ال يأكل، لكّن العنرص  ليصبح إنسانًا    ة اإلنسانى حيوانيّ نتف  :عندما نقول   لكن  ته،تفنى برشيّ 

ا نقول: يصل العارف إىل مرحلة الفناء وكذلك عندمن عىل وجوده هو العنرص األعىل،  يماملهواألساس  

بل بمعنى أّن العنرص  ر،  ال يفكّ أّنه ال يأكل أو  ليس بمعنى  فهذا  سبحانه،    هق بأخالق اهلل، ويذوب فيويتخلّ 

  ثّمة  لكن  ،لر ويتأمّ ويفكّ   ،يبقى يعيش مع الناس  األساس واملهيمن عليه هو التخّلق بالصفات اإلهليّة، فإّنه

 أصبح متخّلقًا بالصفات اإلهليّة. ة، فونته الوجوديّ خاصية أضيفت إىل كين



  

متظهر بأمواجه، ومثل املاء    ه غري البحر، لكنّ  ليست شيئاً   فإّّنا مثل األمواج الكثرية يف البحر،  

 . دةهو ماء واحد لكن بظهورات متعدّ ف فة، ل خمتوأواٍن خمتلفة يف ظروف  الذي يأخذ أشكاالً 

،  سبحانه  ة واحدة هي اهللهناك حقيقة وجوديّ   أنّ فالعرفاء يعتقدون ب،  ة التجيّل هذه هي نظريّ 

اهتامم كبري عند ثّمة    . بمعنى من املعاين  ة وحدة الوجود ظهرت بمظاهر كثرية، وهذه هي نظريّ 

رجاع كثرات العامل إىل  فتجدهم دومًا مّيالني إلبموضوع الوحدة،  األديان كّلها تقريبًا  عرفاء  

و  أنّ   معتقدينواحد،    أمرٍ  األحد،  الواحد  اهلل  هي  الوجود  تبقّ   نّ أحقيقة  هو  ما    له يات  جتلّ ى 

فيه،    نعيشوهو عامل املاّدة الذي    ،اها دة من أرقى العوامل إىل أدنسبحانه، فظهور العوامل املتعدّ 

 .سبحانه وتعاىل ه ياتليس إال من جتلّ 

ـ  يرجع  ، و مركز الوجود   إىل اهلل   اإلنسان فيها   والدة جديدة، يعود   العرفاء  عندالفناء  إّن    هـ 

 . اآلخرة ويعيش يفصل الذي جاء منه، إىل األ

 واإلنسانّية واحلقيقة احملمدّية، وشبكة بناء الوجود اإلهلّيةالوالية د ـ مفهوم 

ى لعامل الوجود بأكمله، وليس بعيدًا عنه  اهلل سبحانه وتعاىل، يتصدّ   تعني هذه الوالية أنّ 

و   ،أبداً  به سبحانه،  خاّصة  الوالية  وقُ   ته هيمنتفيد  وهذه  مظاهر  املطلقة،  مجيع  من  املطلق  ربه 

ة ال يكتسبها من أحد،  مهيمنة عىل العامل، سلطنة حقيقيّ   يملك سلطنة مطلقة   الذي  هو فالوجود،  

الوجود، هي والية    اخللق، ولكّل   ، فوالية اهلل املطلقة، شاملة مستوعبة لكّل أبداً عطى له  وال تُ 

وهو    ،من الذات اإلهلّية األقدس   تنبع؛ إذ  أكثر منها   ة، ال يوجد ما هو حقيقيٌّ ة أزليّ يّ حقيق  ةإهليّ 

 . ةمن هذه الوالية اإلهلّي إّنام تأيت وتنبع والية أخرى  كّل وته ولذاته،  بذا املوجود يف نفسه

اهلل سبحانه وتعاىل خلق    املتكّلمني، أنّ بعض  ة وكذلك يف ثقافة  يف ثقافتنا الشعبيّ   السائد   إنّ 

ه  يديرحيث  عد،  بُ تكون عن  ة إدارة العامل  يّ لعم  لينا أنّ إل  خييّ وهبذا  بالوسائط،    ه العامل وهو يدير

سبحانه املجنّ  اهلل  واجلنود  املالئكة  خالل  والقومن  العرفاء  ى  دة  وعي  يف  لكن  عنده،  التي 

عندهم موجود يف كّل يشء  خمتلفة متامًا؛ إذ اهلل  القضّية  ـ تبدو  ني  ي الصدرائـ خاّصة  والفالسفة  

ما هذا  و  ،ها فارقي ال    ه لكنّ  ها عن  معها، وخارٌج هبا و   يمتزجال    هو داخل األشياء لكنّفه يف العامل،  

لكّن العرفاء يعتربونه من املفاهيم العميقة التي يقوم  ،  ني أشبه بجمع املتناقضيبدو للوهلة األوىل  

مثل عالقة الرئيس  ليس    هبم   سبحانهته  فنمط عالقعليها وعي نوع العالقة بني اهلل وخملوقاته،  



  

سقط  بمامزجة حتى ال نُ   ال   فهو معها مظاهر الوجود،  مجيع  عن    تعاىل ليس بعيداً بموّظفيه، بل إّنه  

الذي قد يصعب استيعابه لإلنسان،  بمفارقة، وهذا هو املفهوم  عنها ال  خارج  هو  و  ،من قيمته 

 . ة التجيّل نا أدركناه وفهمناه بنظريّ بأنّ لكّن العرفاء قالوا 

 ؟ املطلقةامذا تعني الوالية إىل جانب الوالية اإلهلّية، هناك الوالية اإلنسانّية املطلقة، ف

لكي يّتضح األمر، البّد لنا يف البداية من أن نتحّدث قلياًل عن تصّور العرفاء لنظام العامل،  

اإلنسان  ومقام  العرفانّية  الوالية  إذ  املنظومة،  هذه  يف  الكامل  لإلنسان  احلقيقّية  املكانة  لنرى 

 ًا ترشيفّيًا أو اعتبارّيًا. الكامل ـ عند العرفاء ـ حقيقة تكوينّية ترتبط بنظام العامل، وليست أمر

اهلل وتعاىل   إّن  القمّ   واقع  سبحانه  يف    ة، يف  الواحدة  املطلقة  األزلّية  التكوينّية  احلقيقة  فهو 

ثم العامل،  قوام  أمر تكو   مبارشةً   الوجود وبه  يوجد  اهلل  بـنّي يبعد  يسّمى  املحمديّ   ،  ة«»احلقيقة 

مهمّ  أمر  جداً وهذا  واحلقي فإّن  ،    اهلل  بني  املحمديّ العالقة  أزليّ تكوينيّ عالقة  ة  قة  فاحلقيقة  ة  ة، 

د  والتجرّ   ، واملثال  ،املاّدة  : عاملأي  املحمدية هي الواسطة بني اهلل سبحانه وتعاىل وبني كّل العوامل،  

 . من حيث املبدأ ءهي الواسطة بني اهلل ومجيع األنبياء واألوصيا بل التام والعقول، 

قت فيها احلقيقة  وأرفع رتبة حتقّ   أعىل وأظهر وأشدّ فة،  ذه احلقيقة املحمديّ وثّمة درجات هل

  ومن بعدها تأيت  د بن عبد اهلل‘،صت يف شخص حممّ وتشخّ   جتّلت التي  تلكاملحمدية، هي  

  .األنبياء واألوصياء والعرفاء رشط أن يكونوا واصلني حسب تعبري عبد الرمحن اجلامي  مرتبة

 ه سبحانه.الفناء فيمقام حصل له هو الذي الواصل إىل اهلل  العارُف و

 الكّل  نّ : إسألنيمكن أن  وهنا  يف وجهة نظر العرفاء،  وُرتب الوجود  هذه هي خارطة العامل  

ة  احلقيقة املحمديّ  ام معنى أنّ ف، ألف ومخسامئة عاماً لد قبل حوايل وُ ، ‘اً حممد النبّي  يعرف أنّ 

ة  احلقيقة املحمديّ هذه  ع عىل  ّل العامل متفرّ يف رسول اهلل وأن ك كانت  ياهتا  أكمل جتلّ   ة، وأنّ أزليّ 

 ؟! ية يف شخص الرسولاملتجلّ 

أّول خلق اهلل، كام جاء يف بعض الروايات  هو    اً دحممّ إّن    هنا يف مقام اجلواب:   يقول العرفاء 

نور  »  : فقال  ؟ ء خلق اهلل تعاىل ما هوأّول يش   :قال: قلت لرسول اهلل|   ، عن جابر بن عبد اهلل 

 . خلقه اهلل ثّم خلق منه كّل خري« ، يا جابر كنبيّ 

 
 . 24: 15املجليس، بحار األنوار  (1)



  

ونه »مقام  يسمّ ترّصح بأّن رسول اهلل هو أّول ما خلق اهلل، و تداولة، املشهورة امل  هذه الرواية

ا رسول اهلل‘ الذي رسول اهلل، أمّ صورها كان يف ة يف أجىل ر احلقيقة املحمديّ وظهفاحلباء«، 

 ه. الدنيوي لي الوجود الناسويت املادّ نحن فهو نعرفه 

كّلهم من نور  ^  ةرسول اهلل‘ واألئم   أنّ يدور حول  اعتقاد يف الفكر اإلمامي،  ثّمة  بل  

 عليها  هم االكثرة التي نرويعتربون  العرفاء اإلمامّية عىل هذا االعتقاد،  وقد يرّكز بعض  واحد،  

لة )آل عمران:  حقيقة واحدة، من هنا يتّم تفسري آية املباهيف اجلوهر  فهم  ة، وإال  ناسوتيّ   كثرةً 

 (، إذ اعتبار عيلٍّ نفَس الرسول ليس إال هبذا املعنى. 61

أحاديث    عىل طريقتهم، إذ ثّمة   «حديث »األنوار واألشبا ا حوهذا ما مّكن العرفاَء من تفسري أ

األمر الذي قد يبدو فهمه ثقياًل عىل موجودة قبل اخللق،    تكان هوأهل بيت ر النبيانوأ  بأنّ   فيدت

بل هي عني احلقيقة؛ فإّن العرفاء ال إشكال يف هذه النصوص،    من وجهة نظراإلنسان، لكن  

ة، وهم الذين  للحقيقة املحمديّ   العامل؛ ألّّنم املظهر األتمّ هذا  قبل    ه كانواوأهل بيت  اهلل  رسول 

وجدناهالواسطة  كانوا   الذي  وهذا  والعامل،  اهلل  أجسامهم  بني  سوى    من    مناسوتياهت ليس 

ـ من وجهة نظر العرفاء ـ بني الوجود األزيل التام    ة يف حياة البرش، فال نخلطنّ وظهوراهتم املاديّ 

 . وبني الوجودات التي ظهرت يف عامل املاّدة للنبّي 

وعند    ، ية يف رسول اهللة أو احلقيقة املتجلّ ة أو الوالية املطلقة املحمديّ إذن، الوالية املحمديّ 

سم اهلل األعظم، وهي اجلامع إل  تمّ ، هي املظهر األربعة عرشاأليف املعصومني   العرفاء اإلمامّية 

بالويل املطلق احلقيقي، وهلم تسميات    اً دحممّ   ون النبّي ه، ولذلك يسمّ ئ لصفات اهلل وأسام  األتمّ 

ون الواليات  وقد يسمّ   ة«،»الوالية اخلاّص ـدية بون الوالية املحمّ يسمّ   قدأخرى هلذه القضايا، و

واسطة بني اهلل   . وهم يعتربون أّن الوالية املطلقة املحمدّيةدة«»الواليات املقيّ ـد بالتي لغري حممّ 

واإلنسان الكامل    ،واألوصياء والعرفاء الواصلني، ثّم بعد ذلك يأيت اخللق  اءوبني سائر األنبي

 ا. يات األدنى هليف التجلّ   ميف رتبها العليا أ سواء ة، هو احلقيقة املحمديّ 

 يقولون بأنّ فهم    ة، ة، بل نتكّلم عن حقائق وجوديّ نحن هنا ال نتكّلم عن الرتب االعتباريّ 

دية  إىل احلقيقة املحمّ نزلت  ة والطاقة الوجودّية من اهلل،  القوّ فل هذه الرتب،  س العامل خلق بتسل

ومنها   اء، األنقص عند العرفاء وسائر األنبي، إىل رتبها  ة برتبها األتمّ برتبها، ومن احلقيقة املحمديّ 



  

فهو يقصد   ، د اخللقسيّ هو    اً دحممّ   النبّي   ، وعندما يقول العارف بأنّ العامل  رَ هَ فظَ   ، نزلت إىل اخللق

 . ال ترشيفًا أو اعتبارًا فقط  تكويناً من ذلك أّنه سّيد اخللق  

الوالية املطلقة  بل  ، دنا حممّ ها رتبة نبيّ أعلهبذا نكتشف أّن الوالية أمٌر تشكيكي ذو مراتب، 

 ه. شخصمنحرصة ب 

 الواسطة يف الفيضات الصادر األّول وونظرّيهـ ـ اإلنسان الكامل، 

  معامل ة أخرى من  يف فكرة أخرى، وربطتها بخاصيّ   فكرة السلطنة عىل العامل العرفاءَ أدخلت  

  ، فإنّ « الواسطة يف الفيض»اإلنسان الكامل، وهي أرفع أشكال الوالية التكوينية، عنيُت مقام  

  ية يف النبّي ة املتجلّ احلقيقة املحمديّ وهذا يعني أّن    ة،أّول ما صدر من اهلل، هو احلقيقة املحمديّ 

األوّ   ، د|حممّ  الصادر  بواسطول،  هو  يكون  العامل  يف  حيصل  يسمّ تهكّل يشء  ما  وهذا  ى  ، 

 فإّن  ة،  ّي ة »الواسطة يف الفيض«، وهي معنى من معاين الوالية التكوينبنظريّ 
ٍ
حيصل يف    كّل يشء

،  « قطب العامل» ،  «قطب دائرة اإلمكان»ـ  ون عنه ب، لذلك يعرّب ط هذا الويلّ العامل، يكون بتوّس 

هذه ، ف«حمور اخللق»،  «قلب العامل النابض»،  «كأس الوجود»،  «مركز الدائرة » ،  «مركز الطاقة »

 . موجودة عندهم كّلها  التعابري

أّن   ذلك  عن  الفيض  وينتج  وسائط  وهم  املوت،  وبعد  الدنيا  يف  الفيض  وسائط  هؤالء 

إرائياً والتكويني   الناس،  هداية  يف  الناس،  عىل  أيضًا  الروحي  الفيض  أيوسائط  يذكرون   ، 

 . سبحانه وتعاىلجيذبون أرواحهم إىل اهلل أي وهدايتهم إيصاليًا،  ،ون مويتكلّ 

  العامل  عن  جديدة صورة  لنا   لرتسم  ،عند العرفاء  جداً  مهّمة  وجودّية   أنطولوجّية  نتيجة  هذه

فاهلل تبارك وتعاىل يقع يف قّمة العامل، وبعده مبارشة تقع احلقيقة املحّمدّية وهي الواسطة    بأكمله،

فيضها، بل وجود اخللق   يف الفيض عىل مجيع اخللق، ويعيش ما سوى احلقيقة املحمدّية بواسطة

هبذا يفرّسون ووهوّيته منوطة بتلك احلقيقة، فهي الصادر األّول الذي يصدر منه باقي اخللق،  

 .، فهو روح العامل الروايات التي تتحّدث عن أّنه لوال احلّجة أو اإلمام لساخت األرض بأهلها 

بأ العرفاء حني يقولون  أراد أن يظهر  اهلل سبحانه وتعاىل  نّ من هنا، نفهم تصّور   عندما 

 
ستخدم تعبري الظهور يف لغة العرفاء بدل تعبري اخللق، وهو غري مقامه الذي يسّمى بمقام غيب الغيوب، يُ  (1)

 



  

ل يشء ظهر  ة بأعىل رتبها، فأوّ له باحلقيقة املحمديّ   ل جتلٍّ أن يكون أوّ   البدّ ، كان  التجيّل بويبدأ  

 ل، وكان يسّميها الفالسفة قديامً وّنا بالصادر األوّ ة، ولذلك يسمّ يف العامل هو احلقيقة املحمديّ 

ة والثالثة والرابعة واخلامسة للوجود إىل أن وعنها تبدأ تصدر املرتبة الثاني  ،أيضاً   ل بالعقل األوّ 

 . وهي عامل املاّدة الذي نعيش فيه ،ة للوجود نصل إىل املرتبة الدانيّ 

ل   األوّ التجيّل تعني ، هممفهومب ل فكرة الصادر األوّ ف، الصورة مهّمة جدًا عند العرفاءهذه 

وهذا التجيّل « إىل مرحلة »الظهور«،  لعامء هلل من مرحلة »ا  أّول خروٍج أي  هلل سبحانه وتعاىل،  

رسول  الوجود الالهويت لية يف  ة املتجلّ احلقيقة املحمديّ أي  ل،  كان بشخص الصادر األوّ األّول  

الثقافة اإلمامّية  ،اهلل وهذا تفسري آخر ملعنى حديث  ،  ة ية يف رسول اهلل وسائر األئمّ متجلّ   ويف 

 ح. األنوار واألشبا 

 لنبّوة يف التصّور العرفاني وارتباطها بالواليةو ـ ا

م  األسباب التي اهتُّ  جدل كبري ونقاش طويل، وكان أحدَ يف وقوع  ضوع هذا املولقد تسّبب 

هي  و ،  متداولة بني العرفاء  ة جداً هناك فكرة مهمّ ، فاماتمن خالهلا العرفاء بسلسلة من االهّت 

أّن  والوالية،    ة النبوّ بني  التمييز   القِ معتربين  هي  والظاهر،  النبوة  هي  فيام  رش  اللّب  الوالية 

   آخر تقسيمٌ ّمة وث  . ة ظاهر الواليةوالنبوّ  ،ة الوالية باطن النبوّ  أنّ بينهم  لذلك اشتهر ؛ والباطنو

النبوّ رشيعة متّث وهو أّن ال ني الشريازي،  يذكره صدر املتأهلّ    ة، والنبوة ظاهرٌ ل الظاهر، وباطنها 

ي العصارة هي  «، أة، دهنه الواليةه النبوّ ، لبّ الرسالة قرٌش : »حيدر اآلميل ، وبتعبري  ية باطنه الوال

 . ، بينام الرسالة متّثل القرشهو النبوة اللّب والوالية، 

  الوالية  ة إبراهيم× كانت بمثابة مستند أساس لكثري من العرفاء لتفسري كيف أنّ قّص إّن  

يف القرآن    قضّية النبي إبراهيم×  تتّبعنا   إذاف،  ةحتصل بعد حصول النبوّ   أهّم من النبّوة، حيث

بعد   ثمّ يف احلياة، العصيبة  وخاض جتربته    ، ةًا، ومشى يف درب النبوّ ه كان نبيّ نّ أ فسنجد  ، الكريم

 
 د|.الذي هو خمفيٌّ حتى عن شخص نبيّنا حممّ 

مل يكن متجّليًا، فإّن الكثري من العرفاء يعتربون أّن اهلل يف كّل زمان ـ إذا صّح تعبري قصد من ذلك أّن اهلل  يُ ال    (1)

فلسفيًّا  موجود  طرٌح  وهذا  آخر،  له  وليس  أّول  له  ليس  قديٌم  عندهم  العامل  فإّن  متجّليًا،  كان  ـ  الزمان 

 .افة العرفاءوعرفانيًّا، فاهلل دائم التجيّل؛ ألّنه دائم اجلود ودائم العطاء والفيض يف ثق 



  

ِذ اْبَتىَل إِْبَراِهيَم َربُُّه َوإِ ﴿ابُتيل بكلامت اهلل وأمتّها.. هناك بعد هذا كّله حصل عىل مقام اإلمامة:  أن  

الظَّ  َعْهِدي  َينَاُل  الَ  َقاَل  تِي  يَّ ُذرِّ َوِمْن  َقاَل  إَِمامًا  لِلنَّاِس  َجاِعُلَك  إيِنِّ  َقاَل  َُّهنَّ  َفَأمَت ﴾  املنِِيَ بَِكلاَِمٍت 

النبوّ أّنه    (. أي124)البقرة:   بمقام  مروره  رتببعد  إىل  ثقافةيدّل  الوالية، وهذا    ةة وصل    يف 

ة  النبوّ   ، وأنّ الوالية لبٌّ   أنّ   د فكرةَ ة، ويؤكّ أعىل وأرقى من مقام النبوّ   الوالية مقامٌ   أنّ عىل    العرفاء

 . ظاهر

أّن العرفاء بأمجعهم أوىل من األنبياء كّلهم؛ ألّن األنبياء  كّلهم    ^لكّن هذا كّله ال يعني 

األنبياء يصلون إىل مقام الوالية    ألنّ يملكون الوالية العرفانّية أيضًا مع اختالفهم يف مراتبها،  

فأولوية الوالية    وهي أعىل ـ نوعًا ـ من طريقة السالك املجذوب،   بطريقة املجذوب السالك، 

عىل النبّوة، ال تعني بالرضورة ـ ويف الواقع اخلارجي والعيني والتارخيي ـ أولوّيَة العارف عىل 

 النبّي؛ ألّن النبي أيضًا حيظى بالوالية. 

حصل عىل مقام اإلمامة  ه  أنّ حيث قلنا بإبراهيم×،  ايف ذلك عندهم قضّية النبّي  كام ال ين

هي   اإلمامة  ألّن  العرفانّية(؛  الوالية  التامّ )أي  الوالية  يملك   إنّ فة،  مرتبة  كان  إبراهيم× 

  قد نال النبّي ، وكام قلنا سابقاً   تب كثرية، لكّن الوالية ذات رُ منذ أن كان نبّياً   الوالية العرفانّية

 رتبًة. منها  أقّل هي الوالية التي النبّوة و ة بعد عبوره عن مرتبة الوالية التامّ   إبراهيم

ة، ويف بعض مراتبها  مع النبوّ   ها جتتمع يف بعضوكثرية،  ذات مراتب  الوالية    وهذا يعني أنّ 

 العرفاء بأمجعهم أوىل  ة، أنّ ن النبوّ الوالية أرقى م   أنّ من  ، فال يقصدون  ها العليا تكون أرقى من

النبّوة بام هو مقام، وإال فإّن األنبياء    يقصدون من األنبياء، بل   الوالية عىل مقام  أولوية مقام 

اها قد تتعدّ بل ة،  رتب الوالية ال تنتهي عند النبوّ   غاية األمر أنّ بأمجعهم حيظون بمقام الوالية،  

 ها. تصل إىل مرحلة أعىل منل

وهو يرى أّن معنى كون الوالية   العرفاء،  عند  التفسريي  املنطق هلذا  رديف  آخر   ريتفس  وثّمة 

بل، فالوالية هي  عنده من قَ  تبالوالية التي كان اً يصري نبيّ إّنام  النبيَّ أوىل من مقام النبّوة، هو أّن 

عطيه ما هو  لتصعودًا    تستمرّ   ذات رتب كثرية، فقدمن املعلول، لكّن الوالية    ة خريٌ ة، والعلّ العلّ 

 . تصّوراهتم عن هذا املوضوعبعض  هذه   .ة مقام الوالية التامّ ، أي  ةأعىل من النبوّ 

عىل خّط آخر اعتقد العرفاء، بأّن الوالية ال تنفّك عن النبّوة ـ وأرجو االنتباه جّيدًا هنا ـ بل  



  

خالهلا يمكنه من    ارف الواصل الع ة  نبوّ ف  ة،يّ تَشيع  ةً ة، وليس نبوّ إنبائيّ   ةً كّل والية تستبطن نبوّ 

وانتهت  ة التي نعرفها يف األنبياء،  يّ ة الترشيع ة غري النبوّ من النبوّ   رضٌب   ارب عن الغيب، وهذن خُي أ

 . ة ة اإلنبائيّ وّنا بالنبوّ ة يسمّ النبوّ من   ئاً يكّل والية تستبطن شفبمحّمد املصطفى، 

الدين  وهناك عبارة مشهورة عن   قاهلا وهو  السهرودي،  شهاب  املدرسة اإلرشاقّية،  إمام 

عبارات ثقيلة ما كان يمكن إّّنا    . »ال أموت حتى يقال يل قم فأنذر«  مقصلة اإلعدام:عىل  يقف  

إال اّدعاًء  هذا    ؟! أليسى يقال يل قم فأنذرتح  : ام معنىفة،  لها الثقافة اإلسالمّية العامّ أن تتقبّ 

 هلذا كّله.   لكّن العرفاء لدهيم فهمهم اخلاّص   ؟!ةلنبوّ ل

عندهم   واملقاربة  »وباملقارنة  و»النبّوةبني  ونقاط    هام،بيناشرتاك  نقاط    نجد   ،«الوالية« 

 : اختلف

 أساسّية منها:  اً ذكر ثلث فأ ،النقاط املشرتكة أما

ة ما فوق عقلّية، ال  دسّي قُ   ةٍ الوجود بقوّ    يكشفان حقائَق امّّن أوالويل يشرتكان يف    النبيَّ   إنّ   ـ   1

 الشهودي الكشفي.  ، وإّنام بواسطة العلم احلضوري أو احلّس   ربطريقة التفكّ 

 وعلوم املعنى واحلقائق.  ال تكون عرب التعّلم الكسبي، وإّنام باإلهلامات  هامعلومَ  إنّ  ـ  2

تصدر عن  كذلك    النبّي فكام تصدر املعاجز من  األفعال اخلارقة للعادة،  منهام  صدر  ت  ـ   3

 . بالكراماتتسّمى   أيضًا، قدالويل معاجز 

 : أبرزهاف هام، متياز بيناال عنارصوأّما 

لو جاء  ف،  ٌة ترشيعّيةد نبوّ ال توجد بعد حممّ ف،  وانتهى زماّنا   ة عة منقطيّ ة الترشيعالنبوّ إّن  ـ   1

ا الوالية فال تنقطع أمّ ،  جديدة  وال برشيعة وال بديانةٍ   يأيت ال بفقهٍ   نلفبعد الرسول  أكرب األولياء  

 . بل هي باقية ما بقي الدهر ،تزول وال 

اين، والعالقة باهلل ال تنتهي وال  قّ احل أي اجلانب    ،الوالية هي عالقتنا باهلل  إنّ قالوا:    نا ه  من

  يف املتجيّل  لقي،  اخلَ أي اجلانب    ،لقعالقة بني األنبياء واخلَ ال  هية  النبوّ   امتزول من األرض، بين

  الوالية أهّم من النبوة؛ ألّن احلّق وهبذا كانت  م،  اإلرسال إليهم، وإيصال الدين والرشائع هل

 . أوىل من اخللق

 . بينام ختلو من نبّي  ،أو غري ظاهر، سواء كان ظاهرًا أم األرض ال ختلو من ويلّ إّن  ـ  2



  

انب املتّصل بعالقة الويّل مع اهلل، أفضل  اجلأّن    بمعنى أو الرسول،    الويل فوق النبّي إّن  ـ    3

 وإال فكّل نبّي حيظى بوالية. س، ا بالن ة النبّي صل بعالقالنبّوة املتمن جانب 

الرجال،    ّص ختة  النبوّ بينام  مقام الوالية يشرتك فيه الرجال والنساء،    أنّ عىل  العرفاء  اتفق  ـ    4

 .كثرية، مثل السيدة مريم والسيدة الزهراء وغريمها نامذج  ويذكرون يف هذا اإلطار 

 املدرسة العرفانّية حلقيقة الوحي، وخباّصة احملّمديثانيًا: عصارة تفسري 

الذي يظهر من العرفاء أّّنم يسعون لتفسري ظاهرة الوحي ضمن ّنج يشبه ظاهرة التجربة  

العرفانّية ويفوقها، بحيث يكون الوعي احلاصل بالوحي متعاليًا عن النظم املفاهيمّية، فاملخيال  
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القات الروحّية باهلل تعاىل جتعل اهلل بمثابة املفيض  املوجود عند العرفاء يعطي صورًة عن الع

والعبد بمثابة متلّقي الفيض، لكن ال عرب عالقات حسّية أو عقلية، وإّنام يف مقام وطور هو فوق  

العالقات   أمام  ممدوحة  غري  صورة  عليها  تضفى  واحلسّية  العقلية  النظم  فكّل  العقل،  طور 

ا التفسري  ابن عريب يف  يقول  إليه:  الكشفّية،  بّينة من ريب، جيب  »ملنسوب  أرأيتم إن كنت عىل 

عليكم من طريق العقل اإلذعان له، وآتاين رمحة، أي هداية خاصة كشفّية متعالية عن درجة  

عليكم،   فعّميت  النبّوة،  ومقام  اللدنية  العلوم  من  العقل  طور  فوق  أي  عنده،  من  الربهان، 

 .«حلقيقة..الحتجابكم بالظاهر عن الباطن وباخلليقة عن ا 

وهكذا عندما حيّدثنا ابن عريب عن العلوم، ويقّسمها إىل علوم عقل، وعلوم أحوال وذوق،  

الثالث:   العلم  يقول شارحًا  الذي فوق طور  »وعلوم أرسار و..  العلم  علوم األرسار، وهو 

 .«العقل، وهو علم نفث روح القدس يف الروع، خيتّص به النبّي والويل و..

وهي قّوة يوجدها اهلل يف بعض عباده من رسول  »وعندما حيّدثنا عن قوى األنبياء يقول:  

ونبّي وويل، تعطي خالف ما أعطته قّوة العقل، حتى أّن بعض العقالء أنكر ذلك والرشع أثبته،  

  ونحن نعلم أّن يف نشأة اآلخرة قوى ال تكون يف نشأة الدنيا وال حيكم هبا عقل هنا، وال تنال إال

 .«بالذوق عند من أوجدها اهلل فيه، وحتصل لبعض الناس هنا.. 

أعتقد أّن العرفاء أرادوا التسامي يف التجربة عىل وزان عقيدهتم يف علّو التجربة العرفانّية  

عن جتربة العقل واحلّس، ففرّسوا الوحي هبذه الصيغة. من هنا فالوحي يف القراءة العرفانّية نوع 

تمييز  من الكشف والشهود، وتنّزالته تكون يف عامل املثال املنفصل واحلس وغري ذلك، عىل ال 

تكون يف   الكشف  درجات  أّن  األمر  غاية  عندهم،  املعنوي  والكشف  الصوري  الكشف  بني 

مستوى ارتقاء السالك يف كامالت اإلنسان الكامل ومستوى الكشف والشهود الذي حيصل  

له، فعىل سبيل املثال، األنبياء ـ بخاّصة النبّي حمّمد‘، من حيث هو املظهر األتّم للحقيقة  

ظون بأعىل درجات الكشف والشهود، بينام احلقيقة املحمدّية نفسها إذا جتّلت يف  املحمدّية ـ حي
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عارف واصل فإّن مستوى التجيّل أضعف، ومن ثّم فيكون تلّقيه للكشف دون مستوى تلقي  

النبّي األكرم، وهلذا فالُكّمل مثل األنبياء، وبخاّصة النبّي حمّمد، يكون نزول املالئكة يف احلقيقة  

هم املثايل وامللكي بإذّنم هم؛ ألّّنم يف أعىل مراتب احلقيقة املحمدّية التي تقع فوق رتبة  عىل عامل

 العقول واملالئكة. 

ّن امليزان يف مشاهدة الّصور  أ اعلم  »وثّمة نّص بالغ األمهّية للسّيد اخلميني، حيث يقول:  

الّطبيعة والرجوع   النّفس عن  انسالخ  الغيبإ الغيبّية هو  املقيّد مثاهلَ   ّوالً أيشاهد  ف  ي،ىل عاملها  ا 

قد يكون   خنسالواال  . ليه املصنّفإيشري    يىل احلرضة األعيان بالتفصيل الذإوبعده املثال املطلق  

  ، فبقدر صفاء النفس يّتصل بالعوامل الغيبّية  ،النّوم عند اسرتاحة النفس عن الّتدبريات البدنّية  يف

الغيبّية احلقائق  تل  ، فيشاهد  يتمّثل  ذلك  يففعند  احلقيقة  النفس    ك  عادات  حسب  مثاهلا 

  إال  ،ألهل الّسلوك من املشاهدات ةفكذلك ما وقع عند اليقظ ،ىل التعبريإفيحتاج  ،ومأنوساهتا 

ومن املثال    ،مثاهلم حسب اختيارهم   ّن الكّمل مثل األنبياء عليهم الّسالم يمّثلون احلقائق يف أ

 يوامللك  عاملهم املثايل  يف  فتنّزل املالئكة   ،الطبيعة خلالص املسجونني يف عامل   ،ىل امللكإ ينزلوّنا  

قّوة روحانّيتهم وكامهلا  النب  ،حسب  الروحانّية يف  ي ه  ّي فروحانّية  للمالئكة  ويف  املثال    املنزلة 

 .«امللك

وهبذا فعلم األنبياء وما يتلّقونه ال يقوم عىل املعايري البَشّية العادية، بل عىل نوع من االرتباط  

ليس علم األنبياء باألحكام من » وهلذا يقول السّيد اخلميني:    بالعلم اإلهلي واللوح املحفوظ،

علم احلّق   ّطالع عىل ما يفيستكشفون احلقائق من االـ  عليهم الّسالم  ـ  ّّنم  إف  ؛جتهادقبيل اال 

 .«.. و الّلوح املحفوظ حسب مراتبهمأ

األنب علقة  الربط بني  علينا  يفرض  األمر  تتنّوع  هذا  أساسها  وعىل  املحمدّية،  باحلقيقة  ياء 

ألّن احلقيقة املحمدّية هي الصادر األّول، وهي بمثابة نور ُيطلق   رتب األنبياء أنفسهم أيضًا؛ 

عىل الوجود كّله، وبتبع صفاء مرايا القلوب ينعكس هذا النور قّوة أو ضعفًا. هذه القضّية جتعل  

حلقيقة املحمدّية، ومن ثّم فهو الصادر األّول كام قلنا، وهذا النبّي حمّمدًا يف أعىل مراتب وجود ا
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كّل نبّي من لدن آدم إىل آخر نبّي  » ما يفرّس لنا بعض كلامت العرفاء مثل ابن عريب حيث يقول:  

بحقيقته   فإّنه  طينته‘  وجود  تأّخر  وإن  النبّيني،  خاتم  مشكاة  من  يأخذ  إال  أحد  منهم  ما 

«، وغريه من األنبياء ما كان نبّيًا إال  بني املاء والطني   وآدم»كنت نبّياً موجود، وهو قوله‘:  

 .«حني ُبعث 

فكام أّن الفيض من حرضة اجلمع ال يصل إىل  »وهذا ما يؤّكده السيد اخلميني حني يقول:  

التفاصيل املحضة إالَّ بعد عبوره يف مراحل متوّسطة ، وال يمّر عىل السوافل إالَّ بعد مروره عىل 

كذلك الفيوضات العلمّية واملعارف احلقيقّية النازلة من سامء رّس    .. التي هي الواسطة   العوايل 

اخللقّية    ‘األمحدّية  األرايض  إىل  تصل  »العلامءإال  ال  املرتبة  عىل  عبورها  «  العامء /بعد 

 .«.. العلوّية 

غريه من األنبياء  هبذا صار النبي حمّمد ـ عند السيد اخلميني ـ هو خليفة اهلل األعظم، بينام  

 .هم خليفة سائر األسامء، بل سائر األنبياء هم خلفاء النبي حمّمد والدعاة إىل نبّوته ودعوته

عرب هذا كّله نفهم ما يطرحه بعض العرفاء من أّن الوحي النبوّي املحمدي ليس سوى نزول  

ا هو عني ما انتقده الطباطبائي  ولعّل هذ  العني الثابتة املحمدّية يف ذلك املقام عىل نفسه الدنيوّية،

للغاية كام سوف يأيت يف النظرّية الرابعة من نظرّيات النزول اللفظي واملعنوي، يف الفصل الثاين  

 من هذا الكتاب إن شاء اهلل تعاىل. 

القدسّية   الروح  وبني  الدنيوّية  املحمدّية  النبوّية  النفس  بني  جّدًا  لنا  املبهمة  العالقة  هذه 

ة له، هي عملّية الوحي، وهنا يأيت دور املالئكة الذين يساعدون عىل عملّية الربط  والعني الثابت

النفس   الثابتة وبإذّنا، عرب صعود  النبوّية  القدسّية  الروح  املختلفة بتوجيه من  العوامل  هذه يف 

سيد اخلميني  النبوّية املحّمدية الدنيوّية يف هذه العوامل للتلّقي واالحتاد بالعني الثابتة. وهلذا يرى ال

أّن املالئكة والقرآن ينزالن بقدرة الروح النبوّية املحمدّية، وينسب القول بنسبة نزول جربائيل  

 .لألمر اإلهلي مع سلب هذا التنزيل عن النبي حمّمد، ينسبه إىل أهل الظاهر
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كٌر للنبّي  وُيلفت ابن عريب يف نّص الفت أنظاَرنا، وهو يعترب أّن توصيف القرآن لنفسه بأّنه ذِ 

ـ برصف النظر عن كونه تذكريًا لقومه‘ ـ معناه أّن النبّي كان قد حصل عىل القرآن برحلته  

إن هو إال ذكر ملا »املتعالية، وأّن نزول جربيل عليه هو فقط لتذكريه بتلك الرحلة، هلذا يقول:  

رددناه إليكم    ا سمعه وبرصه. ثمّ بناه عنه، وأحرضناه بنا عندنا، فكنّشاهده حني جذبناه وغيّ 

ره  ذكّ يُ   راً أنزلنا عليه مذكّ   ا لسانه الذي خياطبكم به. ثمّ لتهتدوا به يف ظلامت اجلهل والكون. فكنّ

»مبني« ظاهر له،   ،»وقرآن« أي مجع أشياء كان شاهدها عندنا  ،بام شاهده، فهو »ذكر« له لذلك

. ولنا منه،  ‘ي ناله منهلعلمه بأصل ما شاهده وعاينه، يف ذلك التقريب األنزه األقدس، الذ

 .«والتهيؤ والتقوى من احلظ، عىل قدر صفاء املحّل 

هبذا نجد أّن قّصة الوحي تبدو متامهية مع ظاهرة مثل ظاهرة املعراج التي حتّدث عنها القرآن  

النبّي دون جربيل، بحيث يكون  الكريم يف سورة النجم، عىل تقدير إرجاع الضامئر فيها إىل 

قوسني وغري ذلك تعبريًا عن القرب من اهلل تعاىل، مشفوعًا ذلك باحلديث عن رؤية  التديّل قاب  

وقوهلم   املعراج  ظاهرة  العرفاء  تعميم  بعد  املتسامية،  الروحّية  احلاالت  إىل  إشارة  يف  الفؤاد 

 بتكرارها.

 القرآن يف التصّور العرفاني بوصفه حقيقة وجودّية متعّددة النشآت

امل الصورة  جممل  ضوء  العرفانّية  يف  املدرسة  طرحت  سبق،  فيام  عرضناها  التي  خترصة 

التي سادت بني   الطريقة  القرآن بغري  العرفاء مع  تعاطى  القرآن، فقد  تصّورات خاّصة حول 

نازلة   إال بصفته درجة ومرتبة وجودّية  اليوم  أيدينا  الذي بني  للكتاب  ينظروا  فلم  املسلمني، 

فإّن للقرآن »األلفاظ ومعانيها؛ فالسّيد اخلميني يقول:    للقرآن؛ فالقرآن عندهم حقيقٌة أكرب من

 .«منازل ومراحل وظواهر وبواطن، أدناها ما يكون يف قشور األلفاظ وقبور التعّينات

من هنا، حيصل فهم القرآن فهاًم حقيقّيًا عندهم ال بنظام اللغة والوصول عربها إىل املعاين  

ن يف رتبه الوجودّية العليا؛ ألّن القرآن ليس سمعًا فحسب، وإنام األهم من ذلك شهود القرآ
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حسّيًا جاء للنبّي فحسب، بل هو ـ كام يقول صدر املتأهلني فيام نقلناه عنه سابقًا ـ سمٌع عقيل،  

ظهر يف قلبه عىل صورة مل يظهر هبا يف لسانه؛ فإن اهلل  »وهلذا من الطبيعي أن يقول ابن عريب:  

يكو لكّل موطٍن حكاًم ال  اخليال وقّسمه،  جعل  العني فجّره  القلب أحدّي  لغريه وظهر يف  ن 

 .«فأخذه اللسان فصرّيه ذا حرف وصوت، وقّيد به سمع اآلذان وأبان أّنه مرتجم عن اهلل..

بل إّن السّيد اخلميني يذكر أّن الوحي ليس إدراكًا عقلّيًا وال برهانّيًا، بل مشاهدة غيبّية ال  

 .وال بالعقل، فهناك تنّزل للقرآن إىل أن يصل إىل النبّي بالنفس وال بالعني 

أن   الصورة علينا  نفهم هذه  والظهور  لكي  التجِّل  ملرّكب:  اإلنرجع  واحلقيقة  والعلم  هلي 

القائم، العامل  نظام  وتفسري  الكمون   املحمدّية  يشبه  ما  عىل  يقوم  العامل  أّن  العرفاء  اعتقد  فقد 

ا العامل هو ظهوٌر حلقيقة أكثر عمقًا من الشكل الذي تظهر فيه،  والربوز، وأّن ما نجده يف هذ

وهذه الظهورات املتعّددة هي التي تصنع العامل املاّدي واملعقول واخليايل واملثايل و.. وعىل هذا 

األساس ظهرت مقوالت: الظهور ـ التجيّل، الربوز، وحدة الوجود، اإلنسان الكامل، وحدة 

 التكوين وغريها. الكلامت، تطابق الترشيع و

عندما نقول بأّن العامل عبارة عن يشء واحد بالوحدة احلّقة التاّمة، وأّن كّل ما هناك إّنام هو  

مظاهر وجتّليات، فهذا معناه أّننا كّلام دخلنا يف حقيقة يشء نكون قد اقرتبنا من املجّرد املتعايل،  

والعقل   احلّس  عند  وقفنا  قد  نكون  اهلل  عن  ابتعدنا  والصفات،  وكّلام  األسامء  وعند  واملظهر 

فعندما نقول: إّن القرآن كالم اهلل، فإّن العارف هنا يفهم القرآن عىل أّنه علم اهلل تعاىل نفسه،  

وإّنام فككناه عنه نتيجة الظهور، إذًا هذا يعني أّن القرآن ظهر يف مرتبة ونشأة أدون من الذات  

أي   املطلق،  العامء  مقام  مقامها  التي  يقع يف سّلم  األحدية  الظهور  إّن  هنا.. وحيث  ال ظهور 

تنازيل حمّدد، فهذا معناه أّن القرآن انطلق من عند اهلل ماّرًا بالتجليات املختلفة للنشأة املتعّددة  

 ليصل إىل ما نراه عليه يف عامل احلّس واأللفاظ. 

أّنه يتحىّل  يف املقابل، حيث كان النبّي هو اإلنسان الكامل عىل اإلطالق، كان معنى ذلك  

بالنشآت مجيعًا، إذًا فقد أدرك القرآن بالشهود يف أّول نشأته خارج حقيقة الذات وهناك وعاه،  
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املظهر   ألّنه  أدناه،  إىل  ليصل  بالنشآت  النبّي  نزل  وملا  الوحي،  حصل  أّنه هناك  الطبيعي  ومن 

 اجلامع للنشآت، صار القرآن يف النشأة الدنيا مادة وألفاظًا وحروفًا.. 

ا مل ُينكر العرفاء الوحي بشكله الظاهر عند املتكّلمني، لكنّهم اعتقدوا ـ انسجامًا مع مثل  هلذ

عنده  وقف  الذي  الوحي  هذا  أّن  ـ  املحمدّية  واحلقيقة  الكامل  واإلنسان  التجيّل  نظرّيات: 

 املتكّلمون ليس هو التحّقق الشامل للظاهرة التي وقعت، وإّنام هو بالضبط حلقة النهاية فيها.

وإذا أردنا أن نحّلل أكثر؛ لنفهم طبيعة تعاطي العرفاء مع هذا املشهد، سنجد هنا كالم ابن  

عريب واحلالج الواضحني جدًا؛ سآخذ هنا مثاالً مشهورًا عند ابن عريب، أال وهو عبادة العجل  

ريه،  عند بني إرسائيل، فابن عريب ال يرى أّّنم عبدوا غري اهلل، واملشكلة فيهم ليس يف عبادة غ 

َوَقََض َربَُّك  ﴿ألّنه ال يمكن عبادة غري اهلل يف اعتقاد ابن عريب، انطالقًا من تفسريه قوله تعاىل:  

اهُ  (، عىل أّنه حكم تكويني، وليس ترشيعّيًا، فال يمكن ألحد 23)اإلرساء:    ﴾..َأالَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّ

اهلل تعاىل وال يعبدون غريه، كيف؟ ألّن كّل  أن يعبد غري اهلل تعاىل، هلذا فعّباد األصنام يعبدون  

يشء هو مظاهر الوجود اإلهلي، وهلذا حتّدث ابن عريب عن الكلب واخلنزير والراهب بوصفهم  

اهلل سبحانه وتعاىل يف الشعر املنسوب إليه؛ ألّنك مهام عبدت وأّي يشء عبدَت فأنت ال تعبد 

 عبده. سوى اهلل تعاىل، إذ ال يشء غريه يف العامل حتى ت

فليست املشكلة عند ابن عريب يف عبادة غري اهلل، وإّنام يف أّن الذين عبدوا األصنام مل يّتبعوا  

ما طلبه منهم أنبياء زماّنم من الرتّفع عن عبادة شكٍل من أشكال التجيّل، فيام املطلوب االرتقاء  

العبادة ومراتب    يف التجيّل لعبادة صاحب هذه التجّليات بأكملها، وهنا تقع بالضبط مدارج 

 .العّباد

للمراتب   تِبعًا  متعّددة،  ُنسخ  ذات  وجودّية  حقيقة  العرفاين  الفهم  يف  القرآن  كان  وهبذا 

الوجودّية املتجّلية، وأّن النسخة اللفظية احلسّية هذه هي أدنى مراتب احلقيقة القرآنّية، وسيأيت  

 اء اهلل. بعض ما يتصل أيضًا هبذه الفكرة يف السطور القادمة إن ش
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 ةفهم القرآن عند العرفاء يف ضوء حقيقته الوجودّيمنهج 

والباطن،   الظاهر  بني  والعالقة  الصويف  التأويل  نظام  عىل  العرفاء  عند  القرآن  فهم  يقوم 

ولكي أبنّي هذه العالقة البّد أن أقارّنا بنظام التأويل الكالمي، واملعتزيل باخلصوص، فنظام  

عىل نظرّية املجاز املكّون لبنية النّص القرآين، ومعنى ذلك وتطبيقه أّن التأويل عند املعتزلة يقوم  

املتكلم يذهب إىل العقل أّوالً، فإذا قام عنده الدليل عىل يشء عاد إىل النص، فإذا وجد الداللة  

الظاهرة يف النّص عىل وفق معطيات العقل، أخذ هبام وأوقع كامل االنسجام بينهام، وإذا مل جيدها 

ام برصف الداللة عن ظاهرها. لكن املتكّلم يفرتض سلفًا أّن النص جيب أن يدّل عىل كذلك ق

 ما توّصل إليه بعقله، وإال خالف النصُّ العقَل وهو حمال. 

العربّية   اللغة  ببنية  االعتزال،  مدرسة  السيام  اإلسالمي،  الكالم  علم  استعان  هنا،  من 

تثناءات لقواعدها ال تكاد حتىص، فظهرت نظرّية  املفتوحة عىل احتامالت متعّددة غنّية، وعىل اس

املجاز املعتزيل التي ساندت التأويل العقيل االعتزايل؛ لتجعل النّص داالً عىل ما يدّل عليه العقل  

 باملآل.

 ن نجد بنية خمتلفة متامًا تقوم عىل: حأّما إذا دخلنا إىل نظام التأويل العرفاين، فن

وهذا الباطن رتبة وجودّية للقرآن كام قلنا سابقًا،    القرآن يعني حقيقته،االعتقاد بأّن باطن  ـ    1

ال ينبغي العبور إليها عرب األلفاظ، وإّنام بالصعود إىل تلك الرتبة الوجودّية لقراءة القرآن هناك 

بمعايريها اخلاّصة، وهلذا ذكر ابن عريب أّن الكالم إّما مرقوم مدّون باحلروف فهذا ُيْفَهم، وإما 

ماّدية حسّية  بأداٍة  يكون  ال  والثاين  ُيْعَلم،  فهذا  والباطن غريه  الظاهر  نظام  أساس  وعىل  ؛ 

جعلت حقيقة اليشء باطنه، والظاهر ليس سوى ظهور من ظهورات هذه احلقيقة؛ فالرشيعة  

 ظاهٌر باطُنه احلقيقة؛ والنبّوة ظاهٌر باطُنه الوالية، والدنيا ظاهٌر باطُنه اآلخرة. 

بينهام كامل االنسجام؛ ألّن    ال يعني أّن بني الظاهر والباطن تناقضًا، بل عىل العكس،  ـ هذا  2

 الظاهر ليس إال شكاًل من أشكال الباطن ومظهرًا من مظاهره.

ليه  مرفوض، وترك الباطن ألجل الظاهر مجودًا ع نقٌص  ترك الظاهر ألجل الباطن    ـ إنّ   3

ربانًا لآلخر، بل حيافظ عليهام معًا، لذلك انتقد  وال ينبغي أن يقّدم أحدمها ق  ، كذلك  مرفوض 
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بعضهم التأويل املعتزيل؛ ألنه يضطّرنا هلدر بعض دالالت اآليات الظاهرة باستخدام التجّوز؛  

ألجل دليل العقل، فيام املطلوب املحافظة عىل هذه الظواهر. نعم قدماء املذهب الباطني كانوا  

 .ذّمهم ابن عريبيأخذون بالباطن ويذرون الظاهر؛ وهلذا 

لقد أثرى املعتزلة يف نظرّيتهم دالالت القرآن عرب إبداع    إذا وّجهنا ألنفسنا سؤاالً مفاده:ـ    4

املجازّيات بأنواعها، فإذا رفض الصويف ذلك فكيف سيجد وفرًة يف الدالالت القرآنّية حينئٍذ؟  

 وكيف سريبط لنا بني الباطن والظاهر؟

جيعلوا األلفاظ وفهمها سبياًل للوصول إىل مراد املتكّلم، كام يقول    إّن العرفاء مل  واجلواب:

أهل اللغة وعلامء الكالم وأصول الفقه، بل جعلوا مراد املتكّلم سبياًل لفهم كالمه، فإذا وصلوا 

يف رحلتهم الروحّية إىل مراد املتكّلم، هناك يفهمون كالمه، وليس العكس؛ وهلذا يطالبوننا أن 

 ام سمعه النبّي، ال أن نسمعه من النبّي. نسمع القرآن ك

بل   بالرضورة،  العرفّية  اللغة  من  يأخذ حجّيته  للقرآن ال  العرفاين  التفسري  أّن  يعني  وهذا 

حجّيته األصلّية من الرتبة الوجودية العالية للقرآن والتي يصعد إليها العارف، لتكون معينًا له  

العارف آيًة ال يكون االحتجاج بالرضورة عىل أساس  عىل إعطاء احلقائق القرآنّية، فعندما يفرّس  

اللغة العرفّية، بل عىل أساس إمكان حتّمل النص ملا أدركه العارف من حقيقة القرآن يف رحلته  

الصعودّية، وهبذا تكون أدنى مناسبة بني اآلية اللفظّية وبني الفكرة التي يأيت هبا العارف كافية  

 يف تربير التفسري. 

ملجال الداليل، يذهب بعضهم إىل افرتاض أّن كّل فهم لآلية ال ترفضه اللغة  ولكي ينفتح ا

يمكن األخذ به ما دام العارف يراه بعني احلقيقة وليس بعني املفرّس لأللفاظ، وذلك أّن العارف  

ال يرى فهم أهل اللغة معيارًا إال يف السلب، واملعنى أّن املهم أن ال يقول أهل اللغة: إّن هذا 

تعطي العبارة ما خيالفه، وال يكفي أن يقال: إّنه غري ظاهر أبدًا يف هذا املعنى؛ ألّن داللة    املعنى

القرآن ال تقف عند فهم العرب األوائل، فام دامت حتتمل، إذًا فيمكن األخذ هبا، فاملعيار ليس  

سلوك يف  حصل  قد  العارف  أّن  افرتاض  مع  اللفظّية،  املعارضة  عدم  وإّنام  اللفظي  ه  الظهور 

 الروحي عىل مراد املتكّلم ولو من غري طريق األلفاظ. 
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هذا هو سبيل التأويل الصويف، أي العبور من الظاهر إىل الباطن عرب التأويل، لكن ليس  

عبورًا حمكومًا للظاهر، بل متخّطيًا له حاكاًم عليه دون إلغائه؛ ألّن النّص القرآين خيتزن نظامًا 

ها، من هنا يسود يف  إشارّيًا واسعًا، وسبب كثرة دال الته املكتّظة هي ُرَتبه الوجودّية التي َعرَبَ

 التفسري الصويف النظام الرمزي، ال ملعارضة الظاهر، بل لتخّطيه مع اإلقرار به. 

بحثنا،  حمّل  إىل  عالقة    وبالعودة  أّنه  عىل  للوحي  واملتصّوفة  العرفاء  ينظر  أن  الطبيعي  من 

الصويف   املفهوم  العرفانّية، وتصّورنا  التجربة  بمفهوم  أخذنا  فإذا  تعاىل،  باهلل  الكامل  اإلنسان 

للمعراج، وفهمنا نظام العامل القائم عىل: وحدة الوجود والتجيّل واحلقيقة املحمدّية واإلنسان 

ية التأويل الصويف.. هنا يمكن فهم الصورة التي قّدمها العرفاء للقرآن وأّنه الكامل، وعرفنا بن

حقيقة جمّردة متنّزلة بمراتب، وفهمنا كالمهم حينام يعتربون مبدأ الوحي متساميًا وما هو عندنا 

 هو أدنى ظهوراته وجتّلياته ليس إال. 

 ة للوحي والقرآنثالثًا: وقفات وتأّمالت يف القراءتني: العرفانّية والصدرائّي

خصوص   يف  هنا  العرفاء  يطرحها  التي  الشهودّية  املعرفة  إنكار  أو  لنا سبيل إلثبات  ليس 

ظاهرة الوحي؛ ألّّنا شأن معريف شخيص هلم، وأّما ما طرحه الفالسفة أو ما متّت صياغته يف  

نيتهم الفكرية  العرفان النظري، فباملقدار الذي راجعته من كلامهتم مل أجد دلياًل خاّصًا ـ غري ب

 العاّمةـ  ُيثبتون به الصورة التي قّدموها لظاهرة الوحي؛ بحيث تتعنّي هذه الصورة دون سواها. 

بل دعوين أقول: إّما نحن ال نفهم ما يقول العرفاء بمعنى مل نجد دلياًل عىل كلامهتم هذه،  

عاءات الشخصّية  وال نعرف من أين عرفوا ذلك فاجلهل منّا، أو أّنم يذكرون سلسلًة من االدّ 

 التي مل نعثر عىل وجه معقول هلا.

وأحّب هنا يف التعليق أن استخدم اجلملة التي قاهلا السيد حمّمد باقر الصدر يف بحث الطلب  

واإلرادة من علم أصول الفقه، معّلقًا عىل نظرّيٍة لبعض عرفاء الفالسفة كانت بحسب تصنيفه  

 .«بنّي عىل تصّور صويف ال نفهمهواخلامس م » النظرّيَة اخلامسة؛ حيث قال:  

من هنا، نعترب طريقتهم يف الفهم ال دليل حتى اآلن عىل استحالتها وال تعّينها، فكّل يشء  
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ممكن يف ظاهرٍة يلّفها قدٌر من الغموض، فنحن ال ننكر ـ حاليًا ـ نظرّيات العرفاء، لكنّنا ال نجد 

 تتّبعنا ـ عىل معطيات تؤّكدها، واهلل العامل. دلياًل يثبتها، ومل نعثر ـ يف حدود 

بني   احلوار  ُتثري  عّلها  هنا؛  التأّملّية  والوقفات  التعليقات  بعض  عرض  سأحاول  لكنّني 

الفالسفة   من  وكّل  واملفرّسين  املتكّلمني  بني  خاّصة  اإلسالمّي،  الرتاث  يف  املختلفة  املدارس 

 والعرفاء. 

رسمتها لنا الفلسفة الصدرائّية للوحي ُتظهر النبيَّ أحيانًا  إّن الصورة التي    اإلشكالّية األوىل: 

بوصفه متلّقيًا من املالئكة ومن العقول، لكن يف مواضع أَخر يظهر الوجه العرفاين للفلسفة  

هي   املحمدّية  احلقيقة  أّن  واملفروض  املحّمدّية،  احلقيقة  فكرة  عىل  يرّكز  والذي  الصدرائّية 

حتته ما  وكّل  األّول،  الصورة الصادر  أّن  الباحثني  بعُض  اعترب  هلذا  منها؛  يتلّقى  الذي  هو  ا 

املرسومة للوحي املحّمدي عند الصدرائّيني ال تتناسب مع نظرّية احلقيقة املحّمدية واإلنسان 

 .الكامل يف العرفان النظري الذي سلكته الفلسفة الصدرائّية نفسها 

اقض بني القراءة الفلسفّية الصدرائّية، وما  كأّن هذه اإلشكالّية تستهدف إبداء نوع من التن

بأّّنم   الصدرائّيون  يقل  مل  ما  أيضًا.  الصدرائّية  هبا  آمنت  التي  العرفانّية  القراءة  من  باطنها  يف 

 فرّسوا يف العرفان العالقَة بني النفس املحّمدية واحلقيقة املحمدّية، فراجع ما قلناه سابقًا. 

ة طرحها بعض الناقدين املعارصين أيضًا، وترى أّن النظرّية  وهي إشكالّي   الثانية:  ةاإلشكاليّ 

الصدرائّية كّلها جتعل النبّي يف موقع الَغيبة ال احلضور، واملقصود من هذه الفكرة أّن النبي من  

واألفق  النفس  ثنائّية  يستخدم  كأّنه  اآلفاقّية،  األبعاد  ومواجهته  الصعودية  العملية  خالل 

لنبّي يتلّقى شيئًا بقواه اإلدراكّية يف مراحل التنّزل املوازي هذا، لكّن املوازي، وهذا يعني أّن ا

هذا نحٌو من إعادة تفسري الوحي بالعلم احلصويل، يف حني أّن الوحي عبارة عن دخول النبّي  

بوجوده كاماًل يف حقيقة الوجود اإلهلي، إّنه انفتاح وجودي ونحو من التحّقق الوجودي يف  

 .ة معرفّية أو تلقٍّ معريّف عرب القوى اإلدراكّية املتنّوعةالعامل، وليس مواجه

حقيقة   يف حني  حصويل،  الصدرائي تصوير  التصوير  أّن  افرتاض  يريد  هنا  املناقش  وكأّن 
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الوحي حقيقة حضورّية، وأّن الغيب انكشف للنبّي فغاص فيه. طبعًا إثبات أّن الوحي هو علم  

يتصل بذلك يف الفصل الثاين من هذا الكتاب عند التعليق حضوري ليس أمرًا سهاًل، وسيأيت ما  

عىل كالٍم مهّم للشيخ حسني عيل املنتظري، لكن حيث إّننا لسنا هنا بصدد بحث حقيقة الوحي  

 بالتفصيل، فنرتك ذلك ملناسبة أخرى. 

الثالثة: تبدو    اإلشكالّية  ال  للوحي،  معًا  والعرفاء  الصدرائّيون  رسمها  التي  الصورة  إّن 

اسبة مع النصوص الدينّية ووقائعّيات الوحي التي نعرفها، فكّل هذه الصورة لو قارّناها بام متن

نتكّلم عن واقعة   أنفسنا  ـ ال نجد  تعّسفي  تأويل  ـ بعيدًا عن ممارسة  دينية  لدينا من نصوص 

واحدة، وهذا يشء انتبه له بعض العرفاء والفالسفة يف قضّية اإلغامء واالضطراب الذي كان 

ب النبّي عند الوحي، فإذا كانت صورة الوحي كتلك التي يتحّدثون عنها، فام هو تفسري  يصي

 مظاهر االضطراب واحلرية واإلغامء والتعليق وغري ذلك عندهم؟

طرحت هنا تفسريات هلذه القضّية، وعىل سبيل املثال ـ وال نريد اإلطالة ـ ما ذكره السيد  

  يغامء عند نزول الوحضطراب وشبه اإلث هلم من االذلك ما حد  وال ينايف»اخلميني، قائاًل:  

ل ظهور األرواح املجّردة فيها غري قّوة مقام الّروحانّية  جسامهم الرشيفة عن حتمّ أّن ضعف  إف

اإل  الولوّية واجلنبة  هذه «هلّية  وكّل  واإلغامء  فاالضطراب  والروح،  اجلسم  بني  يفّكك  إّنه   .

حتّمل الوحي، ال لعدم قدرة اجلانب الروحي. وبتعبري  العوارض راجعة لعدم قدرة اجلسم عىل  

آخر ربام يكون أكثر دّقًة: إّن املشكلة راجعة لضعف النفس الدنيوّية النبوّية عن حتّمل ذلك،  

 فاملضطِرب هو النفس الدنيوّية ال الروح القدسّية النبوّية. 

اخلطاب اإلهلي املبارش له،  وحاول بعٌض أيضًا تفسري املوقف بأّن هذه العوارض كانت عند  

 ، وهكذا. دون نزول جربيل، مستدّلني ببعض الروايات

النصوص الدينية ليست فيها رائحة هذه الصورة التي يرسمها العرفاء أو    فإنّ تقديري،  ويف  

الفالسفة الصدرائّيون، بل ظواهرها عىل عكس ذلك، وهلذا الحظنا أّن العرفاء ينتقدون أّي 

 تند صاحبها الظاهر، ويعرّبون عن املختلفني معهمـ  كام رأيناـ  بأهل الظاهر. مناقشة هلم بأّن مس

فإّن سبيل احلوار مع العرفاء باخلصوص هنا منغلق؛ إذ ال يقّدمون أّي دليل معقول    ،ويف ظنّي
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والنصوص التي استدّلوا هبا عىل خلقة النبي    . ومنطقي، غري جمّرد نحت أو رسم صورة مجيلة

 فال نطيل.  ّول، فيها الكثري من الكلم عىل مستوى علم احلديث،وأّنه الصادر األ

 يف القراءة الصدرائّية والعرفانّية، ومعضلة تفسري الوحي اللفظ القرآنيرابعًا: 

التي هي حمّط    لة اللفظ القرآينأعىل مسوالعرفانّية  السؤال اآلن ما هو تأثري القراءة الصدرائّية  

 ؟ نظرنا األساس هنا

إّن القراءة الصدرائّية والعرفانّية ال تستطيع ـ كأكثر قراءات الوحي ـ أن ُتثبت    يف تقديري، 

لنا انتساب اللفظ للنبّي أو هلل، بل هي قادرة عىل تفسري انتسابه هلل إذا كان منتسبًا له، أو عىل 

له إذا كانت احلقيقة كذلك، إذ ليس كّل وحي لفظّيًا كام هو واضح،   النبّي  إنتاج  تفسري عدم 

وهذا يعني أّن االتصال بني اهلل والنبّي أو بني املََلك والنبّي، هو يف ذاته وهوّيته ال حيمل الصفة  

اللفظّية، بل يتحّملها، وهناك فرق بينهام، وهذا يؤّكد لنا أّن القراءة الصدرائّية والعرفانّية مل تقم  

، وهي ظاهرة الوحي ـ عرب  بنفسها بإثبات يشء هنا، بقدر ما فرّست ظاهرًة ـ تّم اإلخبار عنها 

عرفاين   أو  فلسفي  تفسري  أّمنت وجود  بحيث  هبا،  تؤمن  التي  الفلسفّية والشهودّية  األدوات 

ينسب اللفظ هلل، متخطيًة األزمة التي وقع فيها الفارايب وأمثاله، لكن هل هذا التفسري صحيح 

د اللفظي يف كّل وحي أو يف  أو ال؟ هذا أمٌر آخر، لكّن التفسري لوحده ال يقدر عىل إثبات الُبع

 خصوص الوحي القرآين، دون تقديم أدّلة إضافّية خاّصة يف هذا املوضوع. 

غري أّن نظام التفسري العرفاين جيعلك تشعر بأّن فرضّية إنتاج النبّي بروحه القدسّية املحمدّية  

ت اهلل ال يمكن أن يصدر  أللفاظ القرآن ثّم تنزيله هلا عىل نفسه الدنيوّية، أكثر منطقّيًة؛ ألّن ما حت

إال عرب الصادر األّول الذي هو النبّي حمّمد نفسه عندهم، فاللفظ غري نبوّي بمالحظة النفس  

 النبوّية، وهو نبويٌّ بمالحظة الروح القدسّية هذه. 

القراءة   بينها  ومن  هنا،  الوحي  قراءات  أكثر  عىل  الشخيص  تعليقي  لتقديم  َيّرين  ما  هذا 

والعرف برباهني    انّية،الصدرائّية  وقائعها  تفاصيل  إثبات  يمكن  ال  ظاهرة  الوحي  أّن  وذلك 

فلسفّية؛ ألّّنا جزئيٌّ حقيقي، والرباهني الفلسفّية تنتج الكلّيات، وهذا يعني أّن حجر الزاوية  

للظاهرة،   وحتليل  تفسري  بطرح  نقوم  نحن  خالهلا  ومن  التارخيّية،  املعلومات  هو  الوحي  يف 



  

صدرائّيون والعرفاء أّن الوحي النبوّي تقع فيه كّل هذه األمور وهبذه والسؤال: كيف عرف ال

 الطريقة؟ 

نحن اآلن ال ننتقد سالمة التفسري، من حيث البنية والتناسق والقدرة عىل حّل مشكالت  

معّينة وقع فيها الفارايب مثاًل، لكنّنا نسأل عن واقعّية هذا التفسري ومدى إمكان التأّكد من أّن 

النبّي حصل معه ذلك بالفعل، وأّنه من غري املحتمل وجود )سيناريو( آخر للوقائع التي حدثت  

 مع النبّي. 

وهذا ما جيّر إىل نقد املتكّلم عىل الفيلسوف والعارف، فاملتكّلم هنا سوف يسأل عن منهج  

ميتاف افرتاض جانب  ُتطرح، وملاذا جيب علينا  التي  الغيبية  الوقائع  يزيقي يف  التحّقق من هذه 

امليتافيزيقي   العواملي هذا؟ ومع اإلرصار عىل اجلانب  الوجودي  باملعنى  ـ  املنام  ـ غري  الوحي 

ينتج  التي  القوّية  الباطنية  الروحّية واألحاسيس  الوحي نوٌع من اإلهلامات  أّن  فلامذا ال نعترب 

 غري ذلك؟ عنها انتقاش احلقائق يف قلب النبّي أو إىل جانب ذلك منامات من نوع قوّي و

ثّمة معضلة أكثر من هذه يمكن أن يثريها املتكّلم هنا، وهو أّن الذهاب خلف هذه الصورة  

يمكن  للغيب،  الوجودي  واالنفتاح  احلضوري  العلم  فكرة  خلف  أو  العميقة،  املتيافيزيقّية 

لعارف،  تصّوره يف قضّية بحجم قضّية املعراج، لو ثبتت تارخيّيًا، فيام يبدو أّن الفيلسوف، ومعه ا

أّنه يقع يف   تبنّي  إّن دراسة وقائعّيات الوحي  حّولوا كّل وحٍي إىل معراج من الدرجة األوىل! 

املنام ويف النفث يف الروع ويسمع صوتًا وغري ذلك كثري، وهي مظاهر ليست بعيدة عن نمط  

والفيلس العارف  من  يبدو  النبوّية  فالتجربة  اخلالص،  املادي  غري  ُبعدها  يف  البرش  وف  حياة 

الصدرائي أّنه يريد أن يشّدها نحو عامل آخر أكثر غموضًا، فيام املتكّلم يبدو هنا أكثر ُقربًا من 

 املشهد التارخيي الذي هو األساس يف معلوماتنا عن الوحي ووقائعّياته. 

حتى بعض املعلومات الطفيفة عن الوحي مثل موضوع اإلغامء حال الوحي، لو تأّكدنا أّّنا  

بال كذلك  أخرى،  وقعت  عوامل  نحو  الذهاب  إىل  حاهلا  الوحي  تفسري  يف  نحتاج  فال  ضبط، 

والوحي ليس دخول النبّي يف الغيب وجودّيًا بالرضورة، بل هو إطالُع اهلل لنبّيه عىل الغيب كام 

قال يف القرآن الكريم، ولو قام العارف والفيلسوف بمقاربة نصّية لتفسري هذه الظواهر لكان أفضل  

 حّيز العبثية والتجربة الفارغة.  تقديم تربير فلسفي ال ُيثبت نفسه، لكنّه خيرج الوحي عنمن جمّرد  



  

التفسري الكلمي   أّن  التفسري الفلسفي والعرفاين  احلّجة املتداولة يف بعض األوساط لتربير 

حى  الذي يبتعد عن العلم احلضوري والكشف الشهودي ُيفقد النبيَّ نفَسه قدرَة التأّكد من أّنه يو

يف حني التفسري الفلسفي والعرفاين لديه القدرة الفائقة عىل جعل النبّي يف مرتبة الوضوح   إليه،

 هذه، وهذه عالمة تقّدم فلسفّية عرفانّية عىل املتكّلم الكالسيكي.

املتكّلم   املناقشةربام  لكّن  قادرًا عىل  هنا  متيّقنًا بصدقّية    يبدو  إذا كان  النبّي  بأّن  القول  عرب 

، فنحن ال نقدر عىل معرفة مرّبرات يقينه، وال تنحرص مرّبرات اليقني بام ذكرتم، بل ال  الوحي 

هيّمنا حتديد ذلك؛ ألّن يقينه ال يغرّي من صدقّية الوحي بالنسبة إلينا نحن، فليس يقينُه هو أساس  

 صدقّية الوحي لنا، بل املعجزة أو غريها مها األساس يف ذلك. 

تع الكلمية هنا  اعتبار  املداخلة  أرادوا  تأّثر هبم  والفلسفة اإلرشاقينّي ومن  العرفاء  أّن  ترب 

يف حني ال يوجد يشء يؤّكد أّن التجربة النبوّية    جتارهبم بمثابة معيار ومقياس للتجربة النبوّية،

مقارنتها  يمكن  ال  شخصّية،  جتارب  النبوّية  فالتجارب  العرفاء،  جتارب  تشابه  الوحي  يف 

هبا حتى نقوم بعملّية استنتاج، فمن املمكن أن تشبه جتربًة نعيشها، ومن  بتجارب معيشة نحتّك  

املمكن أن ال تشبهها، بل إّن مراجعة نصوص الوقائع يف الوحي تعطي أّن الوحي كان أبسط  

لنا   تقدمها  التي  الصورة  املثال  سبيل  وعىل  والعارف.  الفيلسوف  صّورها  التي  الصورة  من 

ملالئكة عىل النبّي الذي ينتظر النزول، وهو يتأثر بعملّية النزول  وقائعّيات الوحي تفرض نزول ا

عملّية   من  بسيطًا  جزءًا  متثل  امللك  رؤية  أّن  تفرض  الصدرائّية  الصورة  حني  يف  وجيهد،  هذه 

التوّقف   جيب  املفارقات  هذه  مثل  هلل.  احلقيقّية  باملكاملة  قياسًا  الثانوي  اجلزء  هي  بل  الوحي، 

 عندها.

أّن الصدرائّيني والعرفاء هل نسجوا صورًة للوحي قبل االستامع التحّدي األكرب  هنا هو 

لوقائعّياته، ثم فرضوها عىل وقائعّيات الوحي التي وصلتنا! أو أّّنم ذهبوا لنصوص وقائعّيات  

الوحي بوصفها املواّد اخلام التي نملكها عن هذه التجربة التي مل نعشها شخصّيًا، ثّم كّونوا من  

 الصورة الفلسفّية بمعونة األداة االجتهادية العقلّية؟!  هذه النصوص

كانت هذه جمّرد ملحة عن بعض األسئلة التي تواجه النظرّيات الصدرائية والعرفانّية هنا،  

 واهلدف أن يأخذ القارئ صورًة عن املشهد النقدي، وإال فالتفصيل حيتاج ملساحة أكرب. 



 

 

 

 (ـ  )

 القراءتان النفسّية واالجتماعّية للوحي

 مقاربات يف ضوء العلوم احلديثة

 متهيد

القراءات السابقة التي تعّرضنا هلا وحاولنا دراسة ما ُتفرزه من تبيني للهوّية اللفظّية اللسانّية  

و  للوحي ومنشئها، كانت تؤمن عمومًا بفكرة الوحي اإلهلي، ولكنّها حتاول تفسريها بطريقٍة أ 

بأخرى، أّما القراءة النفسّية السيكولوجّية والعصبّية وكذلك القراءة االجتامعية السيسيولوجّية  

منجزًا   بالوحي  سّمي  ما  اعتبار  حتاوالن  بل  اإلهلي،  بالوحي  تؤمنان  ال  العادة  ففي  للوحي، 

 لشخص النبّي دون وجود أّي عالقة ماورائّية غيبّية هبذا األمر.

اتني القراءتني، علينا أن نعرف أّّنام أو إحدامها ـ النفسّية ـ ظهرت  وقبل أن نرشح خالصة ه

يف البداية يف سياق اجلدل الديني بني اإلسالم واملسيحّية يف الغرب، حيث اعترب نّقاد اإلسالم  

أّن النبّي حمّمدًا كان يعاين من مشكلة نفسّية ذهنّية، ثم بعد ذلك تلّقى بعض املسترشقني هذه 

 وا عليها. الفكرة وأضاؤ

لكن يف احلقيقة، فإّن النّص الديني اإلسالمي بنفسه يكشف لنا أّّنا مل تكن فكرة جديدة، بل  

إّن أقوام األنبياء، بمن فيهم شخص النبّي حمّمد، كانوا يتحّدثون عن أّن األنبياء جمانني هيذرون،  

..  َطاٍن ُمبنٍِي َفتََوىلَّ بُِرْكنِِه َوَقاَل َساِحٌر َأْو جَمْنُونٌ َويِف ُموَسى إِْذ َأْرَسْلنَاُه إىَِل فِْرَعْوَن بُِسلْ ﴿قال تعاىل:  

،  39ـ    38)الذاريات:    ﴾َكَذلَِك َما َأَتى الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ َقاُلوا َساِحٌر َأْو جَمْنُونٌ 

بَُّصوا بِِه َحتَّى ِحنيٍ إِْن ُهَو إاِلَّ َرُجٌل بِِه ِجنٌَّة ﴿(، وقال تبارك وتعاىل: 52  (.25)املؤمنون:   ﴾َفرَتَ

سبحانه:   َيُقوُل  ﴿ وقال  إِْذ  َنْجَوى  ُهْم  َوإِْذ  إَِلْيَك  َيْسَتِمُعوَن  إِْذ  بِِه  َيْسَتِمُعوَن  باَِم  َأْعَلُم  َنْحُن 



  

َتتَّبُِعوَن إاِلَّ َرُجًل َمْسُحوًرا إِْن  َوَلَقْد  ﴿، وقال:  ( 8؛ وانظر: الفرقان:  47)اإلرساء:    ﴾ الظَّاملُِوَن 

ائِيَل إِْذ َجاَءُهْم َفَقاَل َلُه فِْرَعْوُن إيِنِّ أَلَُظنُّ  َك َيا ُموَسى  َآَتْينَا ُموَسى تِْسَع َآَياٍت َبيِّنَاٍت َفاْسَأْل َبنِي إرِْسَ

 (. 101)اإلرساء:   ﴾َمْسُحوًرا 

تِنَا َعْن َقْولَِك َوَما َنْحُن  َقاُلوا َيا ُهوُد َما ِجْئَتنَا  ﴿ويف آيٍة أخرى جاء:   بَِبيِّنٍَة َوَما َنْحُن بَِتاِركِي َآهِلَ

َأينِّ  َواْشَهُدوا  اللََّ  ُأْشِهُد  إيِنِّ  َقاَل  بُِسوٍء  تِنَا  َآهِلَ َبْعُض  اَك  اْعرَتَ إاِلَّ  َنُقوُل  إِْن  بُِمْؤِمننَِي  َّا   َلَك  ِِم َبِريٌء 

ُكونَ  ه  لسنا نقول فيك إال أنّ » املفرّسين أّن املعنى:    (، حيث ذكر بعض54ـ    53)هود:    ﴾ُتَْشِ

بعُض  فخبّ   أصابك  بسوء،  عقلكآهلتنا  وسبّ   لشتمك  ؛ل  إيّ هلا،  عباس  ك  ابن  إليه  ذهب  اها. 

 .«وجماهد

بل عرضت عليها   ال يمكن أن نعترب القراءة النفسّية واالجتامعّية للوحي ذات شكل واحد، 

و عرضها  شكل  يف  تنّوعًا  أظهرت  جزئي،  تطّورات  بشكٍل  ولو  للموضوع،  مقاربتها  طريقة 

 ولكي أوضح ذلك يمكن اإلشارة إىل: 

 ـ فكرة صرع الَفص الصُّدغي 1

خاّصًة   الوحي،  لظاهرة  املاّدي  التفسري  يف  شيوعًا  األفكار  أكثر  من  تعّد  الفكرة  هذه 

املحمدي، وهي ترى أّن الوحي ليس سوى جمموعة من االضطرابات النفسّية والروحّية التي  

له بعض األمور، وقد أضاء هؤالء بشكل مرّكز عىل  يتهّيأ  أن  املريض، بام يوجب  يعاين منها 

ْدغي، مستندين لبعض وقائعّيات الوحي  مرض الرصع، الذ ي يرجع ملشكالت يف الَفّص الصُّ

السلسلة أو صلصلة   بينها، وعىل رأسها، مثل حديث  الروايات، وكان من  الواردة يف بعض 

اجلرس الذي سيأيت احلديث عنه عند التعّرض للنصوص احلديثّية وموقفها من فكرة النزول  

قالوا  حيث  للقرآن،  واملعنوي  الضجيج   اللفظي  سامع  من  يعاين  الرصع  بمرض  املريض  بأّن 

والطنني هبذه الطريقة عينها التي وردت يف التاريخ، كام وكذلك روايات التعّرق الذي يصيب  

أثناء   النبّي حتى لو كان الربد شديدًا، وكذلك روايات إصابته بالوجع والعّض عىل الشفتني 

سامعه أو  املالئكة  مثل  أشياء  رؤيته  أو  عزلته    الوحي،  وكذلك  غريه،  يسمعها  ال  أصواتًا 
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وإحساسه بالكرب واالكتئاب، يتعّزز ذلك كّله باهتام قريش له باجلنون، وهذا يؤّكد أّن حمّمدًا 

كان يعاين من املرض نفسه، فيتصّور أّن أحدًا يكّلمه أو روحًا أو مالكًا يتحّدث معه، ويف احلقيقة  

 ّية العميقة. ليس هذا سوى اضطراباته النفسّية والعصب

إّن علم األعصاب الديني، وهو العلم املعنّي بدراسة األزمات العصبّية الناشئة أو املسبِّبة  

النبّي هي من نوع  يعيشها  التي كان  العوارض  أّن  يؤّكد  لبعض حاالته،  أو املصاحبة  للتدّين 

دغي الذي له أنواع متعّددة. وُيعّد مايكل بريسنجر )  أحد أهّم الذين م(  2018رصع الَفّص الصُّ

اشتغلوا عىل أعراض رصع الَفّص الُصدغي املتصل بالقضايا الروحانّية وأجرى جتارب عصبّية  

عىل بعض األشخاص كشفت أّّنم يشعرون بعوارض مشاهبة يف حال تأّثر اجلهاز العصبي أو  

يف  حتفيزه، حتى أّن الذين أجريت عليهم التجارب كان بعضهم يشعر بوجود اهلل يف الغرفة، و 

 . ويف هذا السياق أيضًا ظهر ما ُيعرف باإلهلّيات العصبّية."خوذة اإلله"هذا املجال كانت مقولة  

 ( غيشويند  نورمان  فعله  ما  هذا  جمموعة  1984بل  بني  صلًة  رأى  حيث  متالزمته  يف  م( 

الَفّص   وبني  ذلك  وغري  اجلنسّية  الرغبة  وانعدام  واهلوس  الديني  اإلغامء  مثل  دينّية  عوارض 

دغي. وذهب تشاندران يف العقد األخري من القرن العرشين إىل أّن فكرة سامع صوت اهلل  الصُّ 

التمييز بني صوته الداخيل فيتصّوره  ليست سوى عوارض عصبّية جتعل الفرد غري قادر عىل 

 صوتًا يأتيه من اخلارج.

ة العميقة  هبذه الطريقة فرّس هؤالء، ليس فقط النبّوة والوحي، بل خمتلف التجارب الدينيّ 

 للعرفاء والصوفّية وكبار القّديسني وبعض الفالسفة أيضًا. 

وحياول هذا الفريق دراسة كيف يمكن أن يصدر من مصابني بالرصع نتاجات أدبّية بارزة،  

والتي تعرّب    (،Hypergraphiaفيأيت حمّمد بالقرآن، هذا ما يطلقون عليه حالة اهلايربغرافيا ) 

كتابة أو الرسم أو األعامل األدبّية والفنّية، متسّببة عن عوارض  عن طاقة أو رغبة شديدة بال

عصبّية، ويسّموّنا بالكتابة أو الرسم القهري. ويقولون بأّن الروائي الرويس الشهري املسّمى  

الرويس   ) فيودر  بالرسول  الُصدغي، وأّن 1881دوستويفسكي  الَفّص  م( كان مصابًا برصع 

املذكور، ويأيت إثرها بنتاجات أدبّية مذهلة، وهو ما دفع   هذه احلالة يمكن أن تصاحب الرصع

 عىل هذا املرض.  "مرض العباقرة"بعضهم إلطالق اسم  



  

 ـ الوحي مبثابة نبوٍغ سياسّي ـ اجتماعي 2

م( أن ثّمة رؤية اعتربت  2006يبنّي لنا املسترشق الربيطاين الشهري وليام مونتغمري واط ) 

ناشط أو  سياسّيني  جمّرد  مرشوعهم  األنبياء  ربط  طريقة  اعتمدوا  حيث  ناهبني،  اجتامعّيني  ني 

السيايس السلطوي أو مرشوعهم االجتامعي بفكرة اهلل واالتصال املاورائي هبدف إلقاء طابع 

املجتمع خاضعًا هلم ومؤمترًا   استثنائّية عليا جتعل  يفرض هلم سلطًة  بام  قديس عىل نشاطاهتم 

 ألمرهم مهام فعلوا. 

التحليل حلقيقة الوحي يقوم ـ من جهة أوىل ـ عىل إنكار ماورائّية الوحي  واملعتمد يف هذا  

نتيجة إنكار البعد الغيبي عمومًا واعتامد التجربة احلسّية أساسًا يف االعتقادات كاّفة، فيام يتأّكد 

السلطات   أصحاب  من  الكثري  أّن  تعطينا  سيسيولوجّية  دراسة  خالل  من  ـ  ثانية  جهة  من  ـ 

اهلل لكي يفرضوا أنفسهم عىل الناس، ومن بينهم رجال الدين الذين يقومون يتوّسلون سلطة  

بفرض نفسهم من خالل ربط ذواهتم باهلل ولو عرب وسائط، وهبذا حُيكمون السيطرة وَيسلِبون 

ظاهرة   تفسري  من  االجتامع  عامل  يمّكنان  العنرصين  هذين  إّن  املجتمع.  من  واإلرادة  الوعي 

ا ليست سوى فربكة واعية اجتامعية ـ سياسّية من قبل أصحاهبا لتحقيق  الوحي والنبّوة عىل أّّن 

 أهدافهم، سواء كانت أهدافهم نبيلة أو غري نبيلة. 

تعاىل:   قال  بوضوح،  القرآين  النّص  يف  حضورًا  هلا  نجد  الفكرة  فهذه  َقاُلوا  ﴿وباملناسبة، 

َياُء يِف اأْلَْرِض َوَما َنْحُن َلُكاَم بُِمْؤِمننِيَ   َأِجْئَتنَا لَِتْلِفَتنَا َعامَّ َوَجْدَنا َعَلْيِه َآَباَءَنا   ﴾َوَتُكوَن َلُكاَم اْلكِرْبِ

َل ﴿(، وقال: 78)يونس:  َفَقاَل املَََْلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه َما َهَذا إاِلَّ َبََشٌ ِمْثُلُكْم ُيِريُد َأْن َيَتَفضَّ

لنِيَ   َعَلْيُكْم َوَلْو َشاَء اللَُّ أَلَْنَزَل  َذا يِف َآَبائِنَا اأْلَوَّ  (. 24ـ    23)املؤمنون:   ﴾َمَلئَِكًة َما َسِمْعنَا هِبَ

تبدو هذه الفكرة خمّففة لدى من يعترب أّن اجلرب التارخيي يفرض ظهور أشخاص عباقرة عرب  

 التاريخ بوصفهم نتاجًا للتحّوالت املجتمعّية املعّقدة. 

بصيغَتي هذا  السيسيولوجي  التفسري  يف  إّن  التفاسري  أشهر  أحد  يعّد  واملتطّرفة،  فة  املخفَّ ه 

الثقافة الغربّية احلديثة حول النبّوات يف وسط الباحثني يف العلوم االجتامعّية؛ انطالقًا من أّن 

املجتمع وحتّوالته مها اللذان يقومان بصناعة األفراد، وأّن املجتمعات يف سريها التارخيي هي  

 عة، بدءًا من الغباء وصوالً إىل العبقرّية. التي تفرز ظهور حاالت متنوّ 



  

االجتامع   عامل  عند  نراه  ما  هو  هنا،  إثارة  األكثر  كونت  الفرنيس  األمر  ُأوغست  الشهري 

النبّوات بأّّنا ليست سوى إفرازات للحاجات االجتامعّية،    م(،1857) فانسياقًا وراء تفسري 

لدين  جديد  نبّي  أّنه  عىل  نفسه  كونت  يقّدم  املتعايل،  باملقّدس  احلقيقية  العالقة  عن  منفصلًة 

ثات  اإلنسانّية؛ ألّنه يعترب أّن النبّوات السابقة املتصلة بالغيب مل تعد قادرة عىل االستجابة للتحدي

اليوم، هلذا البد من نبّوات جديدة، األمر الذي يقوم هو بنفسه به، حتى أّنه يتدّخل يف تفاصيل  

مرشوعه النبوّي من حيث اللباس وشكل الطقوس وغري ذلك، وهو ما أّدى لظهور الكنيسة  

 الوضعّية التي ما تزال حارضة إىل يومنا هذا. 

 اعي والشعور الباطينـ الوحي والنبّوة مبثابة نهضة الضمري الالو 3

حتاول هذه الصيغة من قراءة املوضوع أن تكون أكثر ليونة وموضوعّية يف التعامل مع فكرة  

النبّوات والوحي، ففيام وجدنا الفكرة الثانية املتقّدمة تبدو هجومّيًة سيئة الظّن باألنبياء، يظهر  

عُض املفّكرين املتأّخرين ومال  أّن هذه الفكرة هنا ختتلف عنها من هذه الزاوية، وهو ما طرحه ب

 إليه بعض املسلمني أنفسهم مؤّخرًا. 

تقوم هذه الفكرة عىل بعض املنجزات التي قّدمها علم النفس، خاّصًة يف القرن العرشين،  

بـ   سّمي  ما  اكتشاف  أمّهها  أشخاصًا "الالوعي"ومن  كانوا  األنبياء  أّن  التحليل  هذا  يعترب   ،

جّدًا، وكانوا يشعرون باملجتمع املحيط هبم، ويتحّسسون   صادقني يملكون أحاسيس مرهفة 

األخالقية   احلياة  كانت  لذا  الرفيع  الطراز  من  أخالقّيون  وألّّنم  ومعاناته،  ومشكالته  آالمه 

كانوا  هلذا  لدهيم،  عظيمة  ومعاناة  كبري  أملٍ  ماّدَة  هبم  املحيطة  املجتمعات  حتياها  التي  السّيئة 

وكان  طويلة،  لفرتات  عىل يعتزلون  عندهم  الالوعي  ظهور  املعاناة  من  الرحلة  هذه  نتائج  ت 

شكل إحساس عميق وجتربة نفسّية صادقة، فيتصّورون أّن ثّمة من خياطبهم برضورة اخلروج 

عقلهم   سوى  هناك  فليس  احلقيقة  ويف  النور،  إىل  الظلامت  من  املجتمع  وإخراج  والتصّدي 

ىل حّد أّّنم تصّوروا أّن أحدًا ما يتكّلم معهم،  الباطن، فالالوعي األخالقي عندهم كان ناشطًا إ

 ويف احلقيقة ليس هناك سوى ذواهتم. 

  أحد الذين يؤمنون هبذا التفسري، لكنّه يطّعمه بفكرة مهّمة،م(  1971)ويبدو اميل درمنغهام  



  

رًا ، وأحدث ذلك فيه شعووهي أّن النبّي حمّمدًا تأّثر باملسيحّية، كام تدّل عىل ذلك شواهد عّدة

خاّصًا جعله يتصّور أّنه هو ذلك الشخص الذي سوف ينقذ قوَمه من خطاياهم، وقد كانت  

جتربته يف البداية عىل شكل منامات، لكنّها تطّورت ليتصّور أّن ثّمة من يتحّدث معه ويكّلفه  

 هبذه املهّمة النبيلة. 

الذي يقّدمه مونتغمري واط، ربام للمشهد كذاك  ـ فيام  أحيانًا نجد تصويرًا آخر   مستلهاًم 

يبدو يل ـ من التفسري املشائي للوحي، حيث يعترب أّن يف األنبياء قّوًة إستثنائّية يسّميها بالتخّيل  

شكٍل   عىل  أفكارهم  يقّدمون  الذين  البرش  من  نوٌع  هؤالء  بأّن  يقول  أن  يريد  وكأّنه  اخلالق. 

شكل نمطي جامد، وأّن   تصويري، عىل عكس علامء الرياضّيات الذين يقّدمون أفكارهم عىل 

يبدو   املشهد، فيقّدمون تصويرًا لألمور  التي ترسم يف عقلهم  التخّيل هي  طاقتهم اخلالقة يف 

 ساحرًا ومبهرًا. 

 ، "ثلثة وعَشون سنة"م( أيضًا يف كتابه الشهري  1982ولعّل هذا هو ما يطرحه عِل دشتي ) 

عرفة واإلدارة واحلرب وغري ذلك هناك حيث يعترب أّن يف كّل جمال من جماالت العلم والفّن وامل

أشخاص استثنائّيون ونوابغ ظهروا دون تعليم أو حتى حميط مساعد، وحّققوا قفزات كبرية 

قتالّية،   غري متوّقعة، فهناك أبطال يف احلرب حّققوا انتصارات مذهلة وليست لدهيم خربات 

ّن دون تعّلم أو دراسة، فلامذا ال  وهناك فنّانون قّدموا لوحات فنّية مبهرة يف خمتلف ميادين الف 

نفرّس النبّوات هبذه الطريقة بحيث تكون قضية الوحي نوع من العبقرّيات اخلاّصة التي يتحىّل 

هبا بعض أفراد البرش، متامًا كام يتحّلون بعبقرّيات من أنواع أخرى، وأّن حمّمدًا كان واحدًا من  

ع آخر ما توّصل إليه علم النفس وقواعده،  هؤالء؟! ويرّصح دشتي بأّن تفسريه هذا متطابق م

وأّن حمّمدًا فّكر يف موضوٍع واحد بطريقة عميقة لثالثني سنة متواصلة، األمر الذي َسَلَبُه ُلبَُّه،  

 رافق ذلك جماهدة ورياضة وعزلة وتأّمل. 

هبذا التفسري بشكله الثالث نجمع بني عدم معقولّية خماطبة الالزمكاين للزمكاين، وصدق  

 
ب  ،ريا الراهب عندما كان صغرياً حه ببءلقا يذكر درمنغهام من بينها:  (  1) ،  بن نوفل النرصاينورقة  وارتباطه 

معه وقد  سالم سلامن الفاريس  ، وإهل الكتابيث عنه يف كتابات أجاء احلد  اً موعود  اً ة نبيّ ثمّ   نّ ومعرفته بأ

 .وغري ذلك ة،ة يف اجلزيرة العربيّ ووجود املسيحيّ  ،سالم قبل اإلاً كان مسيحيّ 



  

 نبياء وسالمة أخالقهم. األ

 أصول فلسفّية للقراءتني: النفسّية واالجتماعّية، وموقفهما من بشرّية اللفظ

 عىل:  انللوحي تقوم ةة واالجتامعيّ النفسيّ  تني:من خلل جممل ما أوضحناه يتبنّي أّن القراء 

ـ   املنهج التجريبي يف العلوم احلديثة.  أ 

ـ النفس    ب  داخل  إّما  داخليًا،  تفسريًا  الوحي  تفسري  وإعادة  للوحي  املفارق  املبدأ  إنكار 

النبوّية أو داخل االجتامع البرشّي الذي جاء فيه النبّي، وهبذا يلتقي التفسري النفيس واالجتامعي  

 عند إبطال التفسري الرتاثي الديني لفكرة الوحي والنبّوة. 

 الرضوري أن نعّرج عىل حماولة ريين املشار إليهام، من  وحيث نتحّدث عن خلفّيات التفس

النبّي،   إىل  الوحي  انتساب  تفرض  احلديث  للتفكري  هذا  تنتمي  يستخدمه  الذي  املنهج  وترّبر 

 وهي تقوم عىل فلسفة كونّية مبنّية عىل ثلثة أصول: التفسري، 

ون له نظرٌي قد وقع،  ويعني أّن أّي حدث يف العامل البد أن يك األصل األّول: أصل التشابه، 

املتشاهبات   دائرة  تقع يف  القبول بواقعة ال نظري هلا وال  ثم ال يمكن  ومشابه قد حصل، ومن 

 احلادثة. 

ويعني أّن مجيع وقائع العامَل مرتبطة بعضها ببعض، وال يمكن    األصل الثاين: أصل الرتابط،

 فصلها عن بعضها، وهي حمكومة لنظام العلّية. 

بمعنى أّن العامل نظاٌم مغلق، فكّل ظاهرة فيه مرتبطة بظاهرة    االنغلق،  األصل الثالث: أصل 

 أخرى فيه أيضًا، ومن ثّم ال معنى لفرض ترابطات من اخلارج.

وينجم عن ذلك كّله إبطال فكرة تدخل املتعايل عن الزمكان يف الزمكان، بل البد من تفسري  

ذا أنكر هؤالء فكرة التدّخل اإلهلي يف الزمان كّل األمور الزمكانية بعوامل زمكانّية مشاهبة. وهب

عرب نزول ابن اهلل وصلبه وحتقيق النجاة للبرشّية بذلك، وأنكروا التفسري املدريس للمعاجز.  

املنتَِج للكتب الدينّية هم األنبياء أنفسهم؛ ألّن  أّن  ومن الطبيعي أن جتّر فكرهتم هذه العتبار 

 .ة الثالثة املتقّدمةذلك هو الذي يستجيب لألصول الفلسفيّ 

 
انظر حول هذه الرؤية الفلسفيّة الكونيّة بوصفها أساسًا يف العلوم التجريبيّة ويف النقد التارخيي املعارص، (  1)

 



  

اللفظ   أّن  ُتنتج  أّّنا  واضٌح  للوحي  واالجتامعّية  النفسية  القراءة  أّن  إىل  أخريًا  وأشري  هذا، 

واملحتوى يف الوحي اللفظي، كلمها من صناعة النبّي نفسه، وال علقة لقّوٍة غيبّية متعالية هبام  

 معًا. 

 لوحياملشهد النقدي للتفسريين: النفسي واالجتماعي ل

أن   هنا  لكن هيّمني  املتنّوعة،  بأشكاهلام  التفسريين  تساؤالت طرحت يف سياق هذين  ثّمة 

ُأشري إىل أّن البحث فيهام تارًة يكون عرب إثبات النبّوة وأّّنا من اهلل، وهذا سبيل املتكّلمني، فإذا 

ريين؛ ألّّنام يقومان ثبتت فكرة النبّوة من اهلل بطريقة اإلحياء فهذا بنفسه دليل إبطال هذين التفس 

عىل إنكار املبدأ املفارق املاورائي للوحي، فإثباته هو قضاء عليهام. لكن يف أحيان أَخر ـ كام فيام 

الديني   النبّوة بمفهومها  إثبات  أدّلة  التفسريين من زاوية  إبطال هذين  نحن فيه هنا ـ ال نريد 

النب  أّن مناقشة هذين  املدريس، بل برصف النظر عن اإلثبات الكالمي لفكرة  وة، وهذا يعني 

ـ   ثانيًا  ـ  الوحي، وامتالكهام  تفسري وقائعّيات  قدرهتام عىل  ـ يف  أّوالً  ـ  مناقشة  التفسريين هي 

عالقات   يف  التارخيّية  النبوّية  التجارب  رشح  من  ـ  ثالثًا  ـ  ومتّكنهام  داخلّيًا،  وتناغاًم  انسجامًا 

 األنبياء بمحيطهم. 

وهو أّن مناقشة هذه التفاسري ـ عىل مستوى    بالغ األمهّية،  منهجيّ   َيّرنا هذا األمر لعنرصٍ 

بحثنا هنا ـ ال تستهدف بالرضورة إخراجها عن دائرة كوّنا حمتمالت تفسريّية لظاهرة الوحي؛  

ألّننا هنا ال نشتغل بوصفنا متكّلمني والهوتّيني، األمر الذي يعني أّن مناقشة هذه التفاسري هي  

املّيتها، بل قد تبقى بوصفها فرضّيات حمتملة،  مناقشة لرجحاّنا، وليست مناقشًة ألصل احت

األمر الذي حييج الالهوت الديني إلكامل مسريته الكالمّية عرب إثبات النبّوة باملعنى اخلاّص،  

 هبدف حتييد هذه التفاسري هنا حتييدًا كاماًل. 

هذين بني  يمّيزوا  مل  التفاسري،  هذه  ناقشوا  الذين  اإلسالمّيني  بعض  فإّن  تقديري،    ويف 

 النوعني من تناول املوضوع، فبدت عليهم أحيانًا آثار البحث الكالمي الداخل ـ ديني. 

 منها:  ، ينريهذين التفس  تتساؤالت طال ةمن هنا، ثمّ 
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إّنه مل يثبت تارخيّيًا أّن األنبياء كانوا يعانون من مرض الرصع، وأّما بعض وقائعيات    أّوالً:

من عوارض الرصع فهي ال تثبت لنا شيئًا من    الوحي التي تتحّدث عن بعض ما يشبه شيئاً 

 ذلك: 

ـ  ألّن املصاب بمرض الرصع تظهر عليه عوارض غري سوّية واضطرابات شخصّية غري    أ 

 مستقّرة، يف حني نحن نتكّلم عن أشخاص كانوا يتمتعون بحالة مستقّرة متامًا. 

ـ  الرص  ب  تقع عوارض  أن  الغريب  املوضوع موضوَع رصٍع، فمن  لو كان  ع فقط يف  إّنه 

بعض حاالت الوحي وليس يف مجيعها، ويف الوقت عينه ال نعرف عنه أّي نوبة رصع خارج 

سياق الوحي، فام هذه املصادفة بني الرصع وبعض الوحي؟! وهل هو رصع من نوع خاّص  

 ينتهي بالرضورة بيشء خيرب به؟!

ـ  ىل كّل هذه املعلومات  إّن نظرية العارض النفيس ال تفرّس لوحدها كيفّية حصول النبّي ع  ج 

التي حصل عليها، فقصص األنبياء ووقائع املايض واملستقبل املوجودة يف كتب أهل الكتاب  

كيف يمكن ملرض الرصع أن يفرّس اّطالع النبّي عليها؟! بمعنى آخر مرض الرصع غري قادر  

ني أّننا بحاجة  عىل تفسري املحتوى املعريف املوجود بالفعل يف النّص القرآين أو غريه، وهذا يع 

 لعنارص أخرى تلتئم مع فكرة الرصع كي تفرّس ظاهرة الوحي والنبّوة. 

دغي يف تقوية طاقة اإلبداع يمكنها أن تبنّي لنا أّن األديب سوف   إّن تأثري رصع الَفص الصُّ

لكّن هذا األمر ال يمكنه   إبداعّية ختيلّية كبرية، متّكنه من ممارسة نشاط استثنائي،  حيمل طاقة 

أّن لديه  تف  فالنبّي ال يشبه دوستويفسكي يف  أو إضافة معلومات،  له  سري ظهور طاقة جديدة 

 سابقة أدبّية، بل فجأًة ظهر عنده هذا األمر. 

وال   ويستيقظ  الذاكرة،  وفقد  للنسيان  يفض  دغي  الصُّ الَفّص  رصع  أّن  ذلك  إىل  يضاف 

ان يفصم عنه وقد وعى ما  يدري ما حصل معه، مع أّن هذا مل حيصل يف الوحي؛ بل بالعكس ك

النبّي كان  أّن  مع  خطرة،  مرحلًة  دخل  وإال  لدقيقتني،  حّد  ألقىص  هي  النوبات  أّن  كام  قال. 

بل كيف   النبّي.  ما مل حيصل مع  الكالم وهو  ملّدة طويلة. وكذلك اضطراب يف  يأتيه  الوحي 

ب اّنيار اجلسد؟! كام يمكن أن يأتيه الوحي وهو عىل الّدابة أو املنرب مع أّن هذه النوبات توج

أّن املريض يصدر منه هذيان وكالم غري مفهوم وهو ما ال يطابق عوارض النبّي حمّمد. بل يقال  



  

بأّن املرض يؤثر عىل اإلنسان تدرجيّيًا ويضعف عقله بمرور الوقت وهو ما مل حيصل مع النبّي.  

 بطريقة حاسمة. بل شّكك بعضهم يف فكرة أّنه مرض العباقرة، وقالوا بأّنه مل يثبت 

وقائعّيات   بعض  أخذ  أّنه  ـ  نّقاده  نظر  وجهة  من  ـ  والعصبي  النفيس  التفسري  مشكلة  إّن 

 الوحي وبنى عليها، ومل حياول أخذ متام الوقائع والظواهر. 

  ثّمة إشكالية خطرية منهجّية قيل بأّنه كتب حوهلا نقد علمي، تقوم عىل ما يعرف باسم   د ـ

وهي تعني أّن الدافع املصلحي  (،  Cherry Pickingف الكرز )مغالطة انتقاء الكرز أو قط 

وهنا كان للشخص ـ أو غري ذلك ـ يدفعه ألخذ اجلزء النافع له من الصورة، ثم تعميم احلكم،  

أشخاص   عىل  الرتكيز  وهو  منهجي،  خلل  عن  مسبَّبًا  بالتدّين  الُصدغي  الَفص  رَصع  ربط 

ف الرصع،  من  عينه  الوقت  يف  يعانون  كل  متدّينني  أّن  استنتاج  هبدف  العينات  هذه  أخذ  تّم 

الظواهر الدينية ناجتة عن الرصع، يف حني املقّدمات املنطقّية ال تعطي أّن التدين مالزم للرصع.  

 ومرض الرصع تعرفه العرب كام تفيد بعض النصوص. 

إّن عمدة املعلومات التي استهدف حتليلها عصبّيًا حول وقائع الوحي جاءت من السنّة    ـ   هـ

أو أغلب   الكثري  التشكيك يف  ـ  الشيعة  ـ خاّصة من  التارخيّية، وهنا حاول بعٌض  والروايات 

روايات وقائع الوحي، السيام منها تلك التي احتوهتا مصادر أهل السنّة، عىل أساس أّّنا أخبار 

ة، وغالبها روي من أشخاص مل يكونوا حارضين وشاهدين، وكثري من هذه الروايات  آحاديّ 

جاء من طريق ابن الزبري عن عائشة، وهلذا خلت املصادر الشيعية األساسّية من بعض نصوص  

 وقائع الوحي. 

وقع   ما  تفسري  يف  األساس  واحلديث هي  السرية  كانت نصوص  إذا  أّنه  إضافة  يمكن  بل 

 تتّم مالحظة أّن هذه النصوص بعينها تدّل عىل سامع آخرين غري النبّي شيئًا مما  للنبّي، فلامذا مل

 سمعه النبّي، كبعض الصحابة وعيّل بن أيب طالب باخلصوص؟!

ـ  أمثال بريسنجر وغريه،    و  النفسّية والعصبية ألعامل  العلوم  انتقادات كثرية يف جمال  ثّمة 

نوع أّن التجارب التي ُأجريت كان املرىض    يمكن مراجعتها يف دراسات أهل االختصاص، من

فيها قد وضعوا ضمن سياق نتائج متوّقعة، فكانوا مسكونني مسبقًا بفرضية رؤية اهلل أو أجسام  

أو أصوات غريبة قبل التجربة، وهذا ما ينايف حيادّية التجارب. وقد سعى النّقاد إلجراء جتارب  



  

متطا  تكن  مل  فيها  النتائج  بأّن  قالوا  مدرسة  مشاهبة  جتارب  يف  العلمّية  القّوة  يضعف  مما  بقة، 

اإلهلّيات العصبّية، ويؤّكد ما ُيسّمى بعدم إعامء املشاركني يف التجارب، وقد ُنرشت العديد من 

 البحوث العلمّية يف املجالت املحّكمة هبذا الصدد، لباحثني من دول خمتلفة من بينها السويد.

ال يمكننا احلكم هنا من هذه الزاوية، لكّن وجود  وحيث إّننا لسنا من أهل االختصاص، ف

 خالفات عميقة يدفعنا للرتّيث يف قبول أو رّد هذه االّدعاءات.

دغي تعاين من جمموعة مشاكل، منها:  واخللصة:  إّن فكرة رصع الَفص الصُّ

 عدم تفسري حاالت الوحي التي ال تصاحبها عوارض الرصع

 عدم تفسري املضمون املعريف للوحي 

 م انسجامها مع فكرة فقدان الذاكرة عد

 عدم انسجامها مع مّدة الوحي زمانيًا يف حلظة نزوله 

 عدم انسجامها مع وقائعّيات الوحي يف نزوله عىل الداّبة أو عىل املنرب أو نحو ذلك 

وقوعها يف عدم تفسري متام وقائعّيات الوحي مع أّن املفروض لدراسة حالة مرضّية رصد 

 متام العوارض 

 يف علم املنطق التطبيقي املعارص  "قطف الكرز"أو   "انتقاء الكرز"طها يف مغالطة تورّ 

اعُتمدت أساسًا يف   الوحي والتي  التارخيي ملجموعة من وقائعّيات  عدم وضوح اإلثبات 

 تفسريه 

 عدم قدرهتا عىل تفسري سامع الصحابة أو بعضهم ليشء حال الوحي 

وال العصبّية  العلوم  يف  حاّد  انقسام  أمثال  وجود  أجراها  التي  التجارب  دّقة  حول  نفسية 

بريسنجر، واهتامها بأّّنا توّرطت فيام ُيعرف يف العلوم التجريبّية التي من هذا النوع بمشكلة  

 .. "عدم عامء التجربة"

 وغري ذلك. 

إىل جانب هذا كّله، ثّمة كالم منهجي حيتاج للكثري من التأّمل والدراسة، وهو كيف نعرف  

الشخص هذا  واقعًا    أّن  يرى  ال  احلقيقة  يف  هو  دغي  الصُّ الَفص  يف  ما  بعارٍض  ُأصيب  الذي 

خارجّيًا، بمعنى كيف نعرف دائاًم أّنه يتوّهم وال نعرف أّنه يرى اآلن أشياء نحن ال نراها؟! فام 



  

هي املعايري هنا؟ ينبغي منهجّيًا اجلواب عن سؤال: كيف نعرف أّن احلالة العاّمة بني الناس فيام 

وال يرون، هي احلالة الطبيعّية الصحيحة الوحيدة، وأّن احلالة النادرة من حتّوالت الَفّص  يرون  

أبواب   أحد  حتّوالته  بعض  يف  دغي  الصُّ الَفص  يكون  فقد  للواقع،  مطابقة  ليست  دغي  الصُّ

االنفتاح عىل عامل آخر، ومن ثّم فلسنا دائاًم أمام مرض.. بل أساسًا ما هو تعريف املرض؟ وما 

 عريف الصّحة؟ هذه أمور تقف خلفها أحيانًا رؤيُتنا الفلسفّية. هو ت

نقّدم   ال  ونحن  هنا.  نتائج  إىل  التوّصل  يف  رضورية جدًا  لكنّها  بدائّية،  تبدو  األسئلة  هذه 

أجوبًة هلا لصالح هذا الفريق أو ذاك، بقدر ما نريد اكتشاف املعايري القائمة ومديات صّحتها 

 منطقّيًا. 

ري ظاهرة النبّوة بأّّنا دهاء سيايس، أي باألخذ بعني االعتبار التفسري يّسء الظّن  إّن تفس  ثانيًا:

من تفاسري النبوغ السيايس االجتامعي، ال يساعدنا عىل دراسة الشخصّية األخالقّية لألنبياء،  

املثا  سبيل  عىل  والتوراة  القرآن  وكان  أخالقّيني،  رموزًا  كانوا  ـ  األقّل  عىل  نوعًا  ـ  ل  فاألنبياء 

ينتقدان بشّدة أنبياء آخرين يف أخطاء ارتكبوها، بل القرآن تعّرض بالنقد لشخص النبّي حمّمد 

من شخصّية   اإلجيايب  األخالقي  اجلانب  أّن  يعني  وهذا  ـ  العصمة  فكرة  عن  النظر  ـ برصف 

الناس  األنبياء قد جتاهله التفسري االجتامعي ـ السيايس متامًا، وقّدم قراءة تارخيّية سيئة الظّن ب

الدين واهلل ملصاحلها ال   الناس تستغّل  أّن بعض  أن يملك عليها دلياًل ترجيحّيًا. وجمّرد  دون 

 يعني قدرتنا عىل التعميم يف حّق األنموذج النبوي، فهذه قفزة غري مرّبرة منطقّيًا. 

داثة،  الفكرة النقدّية املركزّية يف تقديري هنا هي أّن القراءة السيسيولوجّية التي عرفتها احل

أّن  فيه عىل خلفّية  تفرّس كّل يشء  باإلنسان؛ ألّّنا  الظّن  قراءة سّيئة  ـ  نوعًا  ـ  اليوم، هي  وإىل 

أن  القراءة  هذه  حتاول  وأنزههم  الناس  أقدس  حتى  وهلذا  الالأخالقّية،  هو  فيه  األساس 

ناس تصّورهم مصلحّيني، وهذا يشء حيتاج لتفكري وتربير منهجي، ولسنا نوافق عىل النظر لل

 مجيعًا هبذه الطريقة. 

إّنه مل يتّم رشح دقيق لكيفّية إنتاج االجتامع البرشي واجلرب التارخيي لشخصّيات من    ثالثًا:

أن  بينام نبحث نحن هنا عن ترجيحات، فهناك فرق بني  النوع غري جمّرد تقديم احتامل،  هذا 

املتعنّي، وبعد مراجعة كلامهتم  تقول يل بأّن هذا ممكن، وبني أن تقول يل بأّن هذا هو الراجح أو  

مل نجد شيئًا يمكنه أن يقنعنا برتجيح هذه الفرضّية، عىل سائر الفرضيات والتي من بينها فرضّية  



  

 ّنضة الالوعي عىل سبيل املثال.

 املشكلة بعينها تظهر يف موضوع الالوعي والضمري األخالقي لألنبياء. 

 يمكن أن َتضع لنقد مرّكز، وخلصته: األخرية املحاولة الفلسفّية رابعًا: إّن 

ـ  قليلة    أ  أو  فيها  تعّدد  ال  ظاهرة  وجود  يستحيل  وملاذا  األّول؟  األصل  عىل  الدليل  ما 

التحّقق؟! إّن مرّبرات وجود ظاهرة هي مرّبرات وجود سببها، وليس هناك برهان عىل رضورة 

ات كثرية. علاًم أّن ظاهرة الوحي هي  حتقق ظواهر متعّددة متشاهبة أو أسباب هذه الظواهر ملرّ 

 ظاهرة متعّددة وفقًا الّدعاءات أهل األديان أنفسهم. 

أّن    ب ـ إّن فرض  املتقّدم؟  الثاين  الديني خارج نطاق األصل  الوحي بمفهومه  يعترب  ملاذا 

الوحي بوصفه ظاهرة ميتافيزيقّية أو ذات جانب ميتافيزيقي خارج سياق األساس الثاين غري  

املؤمنون مقبول؛   حني  يف  حرصًا،  الصحيح  هو  التجريبي  املنطق  فرض  عىل  قائم  هذا  ألّن 

بالوحي يعتربون أّن الوحي خاضع لنظام العلّية وقوانني الوجود العاّمة غري املنحرصة بالنظام  

املادّية   الفلسفتني:  بني  تنازعًا  متثل  قضيًة  نفسه  األصل  هذا  يكون  وهبذا  والتجريبي،  املاّدي 

 زيقّية. وامليتافي

ـ  إّن األصل الثالث هو كذلك مبنيٌّ عىل حرصّية الوجود املاّدي، بوصفه التعبري األوحد   ج 

 عن الوجود، وهوما يمثل قضّية متنازع عليها. 

عىل   مسبقًا  مفروضة  تنزيل ألصول  هو  ما  بقدر  دلياًل  ليس  الطرح  هذا  أّن  نكتشف  هبذا 

بالوحي اإلهلي، بل غاية كام يمكنه أن يشّكل تفسريًا  ظاهرة الوحي، فال يمكنه إقناع املؤمنني  

بالنزعة   متأثرة  للوحي  التفاسري  هذه  أّن  أيضًا  نكتشف  وهبذا  املادّية،  النظرة  وفق  للوحي 

 الوضعّية إىل أبعد احلدود وتقوم بعملّية اختزال كّل ما هو غري ماّدي يف كونه ماّديًا. 





 

 

 

() 

 القراءة التجربّية للوحي

 اخللفّيات والبنية والنتائج

 متهيد

تعّد القراءة التجربّية للوحي من النظرّيات التي شاعت بقّوة خالل القرنني األخريين يف  

بعض   ُيرجع  من  وثّمة  الغرب،  يف  خاّصة  اجلديد  الكالم  وعلامء علم  الدين  أوساط فالسفة 

شخصيّ  إىل  األوىل  جتّلياهتا  أو  حامد جذورها  أيب  أمثال  من  اإلسالمي  التاريخ  يف  قديمة  ات 

 هـ(. 505الغزايل ) 

التجربة   لنظرّية  اهتاممًا  يويل  عرش  التاسع  القرن  بدايات  منذ  املسيحي  الالهوت  كان  لقد 

نّقادها، خاّصة من  مواجهة  والدفاع عنها يف  للمسيحّية،  قراءة حداثّية  تقديم  الدينية، هبدف 

املقّدس الكتاب  نقد  الدينّية من جهة  ناحية  التجربة  نظرّية  اتصال بني  قناَة  فتح  الذي  األمر   ،

النقد التي طالت الكتاب املقّدس منذ القرن  ونظرّية الوحي من جهة ثانية، لتفادي موجات 

السابع عرش. وهنا يربز دور بعض رموز الالهوت الليربايل الذي بلغ أوجه يف النصف الثاين  

  1886إىل ّنايات احلرب العاملّية األوىل، وجميء كارل بارث ) من القرن التاسع عرش، وصوالً 

 م(. 1968ـ  

وككثري من غريه، مل يقف األمر عند املشهد املسيحي، بل استحوذت فكرة التجربة الدينّية  

وقراءهتا للنبّوة والوحي، عىل اهتامم الباحثني املسلمني املعارصين يف الدين، خاّصة يف العقود  

حيث حاولت طرح صيغ متعّددة لتفسري ظاهرة الوحي والنبّوة هبدف حّل    األربعة األخرية،

معضالت عميقة تقف عىل رأسها إشكالّيات العالقة بني العلم والدين من جهة، وقيم احلداثة  

 والدين من جهة ثانية. 



  

النبّوة   النوع من تفسري  تناولوا هذا  الذين  املسلمني  املفّكرين  أوائل  أّن من  يرى  وثّمة من 

م( يف كتابه الشهري حول إحياء الفكر الديني يف  1938لوحي كان حمّمد إقبال الالهوري ) وا

اإلسالم، غري أّن موجة التجربة الدينية ـ إذا صّح التعبري ـ يمكن أن نالحظها بقّوة يف العقود  

ظرّية  األخرية حيث انترش تفسري العديد من الظواهر الدينّيةـ  وعىل رأسها النبّوة والوحيـ  عرب ن

التجربة الدينّية انتشارًا واسعًا، حتى اعتربت القراءة األوحد واألصّح لفكرة النبّوة والوحي،  

 وهنا تربز أسامء مهّمة من أمثال عبد الكريم رسوش وحممد جمتهد الشبسرتي. 

األمور  نبّسط  احلدي  ،حتى  لنا من  الالبّد  والتجربة  الوحي  عن  من  دينيّ ث  سلسلة  ضمن  ة 

 عىل الشكل اآليت: ، وذلك املراحل

 جربّية الدينّيةاألوىل: مرّبرات ظهور النزعة التاملرحلة 

الدينّية   التجربة  التجربة  أو  الغامضة  التجربة  أو  الروحّية  بالتجربة  بعٌض  يسّميها  وقد  ـ 

، كام سوف نرى، منذ آالف السنني، لكّن اليشء  ظاهرة قائمة بني البرشالقدسّية أو املقّدسة ـ  

الدينية، فالبرش   التجربّية  النزعة  أو  الديني  التجريبي  املذهب  الفكرّية هو  الساحة  املستجّد يف 

جتارب   الظاهراتّية  لدهيم  الدراسة  هو  األخرية  القرون  يف  استجّد  الذي  لكّن  يومّيًا،  دينّية 

للتجارب الدينّية، فقد َعَمد الباحثون واملفّكرون لدراسة ظاهرة التجارب الدينّية، وعىل سبيل  

املثال: الشخص الذي خيوض جتربة دينّية من خالل اإلحساس باهلل سبحانه يف حياته ورعايته  

خالل جتربة منام يرى فيه رمزًا دينّيًا مثل موسى أو عيسى أو حمّمد أو إمام من أئّمة  له، أو من  

يقومون   الظاهراتّيون  العلامء  التجربة، لكّن  تأثريًا عميقًا.. هو صاحب  البيت، ترتك فيه  أهل 

التي تلحقه من وراء هذا اإلحساس   التأثريات  يقع معه، وما هي  ما  بدراسة حالته، ورصد 

 احلادث. التجريّب 

وكذلك  للمؤمنني،  الدينّية  التجارب  لرصد  العلامء  دراسات  من  وّسعت  العملّية  هذه 

التجارب العرفانّية وأمثاهلا، وتوّصلوا ملعلومات جّيدة هبذا الصدد، وشيئًا فشيئًا بدأت ـ إىل  

جانب هذه الدراسات الظاهراتّية التي اشتغلت عليها اختصاصات متعّددة، ليس منها فقط  

تظهر  علم   وهنا  املعنى،  جتربّيًا هبذا  تفسريًا  وظواهره  الدين  لتفسري  متيل  نزعة  تظهر  ـ  النفس 



  

هْتا.  النزعة التجربّية الدينية، فالظاهراتّية أفضت بالتدريج إىل التجربّية التي نبحثها هنا   َوَقوَّ

تصل  رسمّيًا، ورغم وجود كلامت كثرية مبعثرة يف جتارب علامء الدين والعرفاء وغريهم ت

بالتجربة الدينّية، غري أّن بداية النزعة التجربّية الدينّية تعترب عادًة مع الالهويت األملاين فريدريك 

م(، وهو املصنَّف بمؤّسس الالهوت احلديث، ويعتربه بعٌض األَب األّول  1834شاليرماخر )

املد هذه  عن  التعبري  بدل  ـ  أحيانًا  الغرب  يف  يشتهر  هلذا  الليربايل؛  باملذهب  لالهوت  رسة 

 التجريبي الديني ـ التعبري عنها بمرشوع شاليرماخر، لشّدة االرتباط بني االثنني. 

وكام هي العادة يف الكثري من احلاالت، فإّن مرشوع شاليرماخر مل يأخذ رواجًا يف حياته  

ة  وُبعيد مماته؛ ألّن هناك مدارس فكرّية كربى كانت هتيمن عىل أوروبا يف تلك الفرتة، وبخاّص 

الفلسفة الكانطّية من جهة، والفلسفة اهليجلّية من جهة ثانية، األمر الذي مل يفسح املجال واسعًا 

أمثال   من  له  رّوجوا  كبار  رموز  اكتشفه  أن  بعد  إال  اشتهار مرشوع شاليرماخر  أو  النطالق 

 ( أتو  رودولف  األملاين  والالهويت  التي  1937ـ    1869الفيلسوف  عينها  العملّية  وهي  م(. 

م(، الذي اكتشفه ورّوج 1855يناها مع الالهويت الوجودي الدانامركي سورين كريكجارد )رأ

القرن  ّنايات  منذ  الغرب  يف  معروفًا  الدينّية  التجربّية  مرشوع  أصبح  وهبذا  بارث،  كارل  له 

 التاسع عرش وإىل يومنا هذا. 

حه  و وحقيقته ورواهره  ظلكّن السؤال هنا: ملاذا ظهرت هذه النزعة يف فهم الدين وَتليل  

 جوهره؟و 

 ذكر منها أربعة أساسّية: أوسوف  ،يتداول الباحثون العديد من األسباب

الذي كان يعّد توما   هوت الطبيعي،ل السبب األّول: اّنيار ما يعرف باللهوت العقِل أو ال

م( من أبرز عاملقته عرب التاريخ املسيحي، فالالهوت الطبيعي يعتمد التفكري  1274األكويني ) 

العقيل الفلسفي بمدارسه، وبخاّصة املدرسة األرسطّية؛ لفهم الدين وتربيره وإثباته والدفاع 

يمكنه أن يرجع    عنه، فهو حياول توظيف الفلسفة خلدمة الالهوت، ويثق بأّن هذا التوظيف

الدينّية يمكن  القضايا  أّن كّل  يّدعي  الطبيعي قد ال  أّن الالهوت  الكربى، غري  بالفائدة  علينا 

تفسريها أو إثباهتا أو تربيرها بالعقل الفلسفي واملنطقي، بل ثّمة ما يتعاىل عن ذلك، ويلزمنا 

يف هذه احلال، وهو    معه سلوك سبيل اإليامن اخلالص واألخذ بالالهوت الوحيّي )الوحياين(



  

 ما طرحه األكويني نفسه عندما حتّدث عن التجّسد والتثليث وأمثال ذلك. 

القرن   يف  النهضة  عرص  بدايات  منذ  املشكالت  من  الكثري  واجه  الطبيعي  الالهوت  لكّن 

الفالسفة   من  جمموعٌة  له  سّدد  فقد  عرش،  التاسع  القرن  إىل  وصوالً  امليالدي  عرش  اخلامس 

ات غري عادية عىل خمتلف الصعد، وكانت الرضبات القاصمة قد جاءت عىل واملفّكرين رضب

 م(. 1776يد شخصّيات يقف عىل رأسها الفيلسوف االنجليزي ديفيد هيوم ) 

يف هذا اجلّو، شعر شاليرماخر أّنه مل يعد يمكن إنقاذ الدين والنزعة املعنوّية عرب الالهوت  

هم الدين من خالل كونه جتارب معنوّية مع اهلل،  الطبيعي، وأّن علينا أن نسلك سبياًل آخر يف

أمام   ُيفتح  الطريق  بدأ  وهبذا  للكلمة،  املدريس  باملعنى  عقلّية  قضايا  كونه  خالل  من  وليس 

 املدرسة التجربّية الدينّية. 

الثاين: تعارض العلم والدين، وهي القضّية التي هلا تاريخ طويل يف الغرب، فقد    السبب 

ه بأّن العلم بدأ يدّك حصون الدين باكتشافاته املتتالية، وأّن البقاء عىل شعر شاليرماخر وأمثال

قراءتنا  يف  جوهري  حتّول  قرار مصريي وإجياد  اختاذ  علينا  وأّن  شيئًا  ينفع  لن  السابق  الوضع 

للدين ختِرُجنا من هذا الرصاع القائم، فكانت التجربّية حماولة حلّل هو يف احلقيقة جيعل الدين 

والعلم،    منسحبًا من  الدين  املتنازع عليها بني  املساحات  العلم؛ ألّن  يطاهلا  مساحات واسعة 

 سوف ُتصبح جزءًا هامشّيًا من الدين، فيام جوهر الدين سوف يصبح هو التجربة الدينّية. 

املقّدس، الالسبب   الكتاب  نقد  حركة  الفيلسوف    ثالث:  مع  تقريبًا  بدأت  حركة  وهي 

باروخ سبينوزا ) التاسع 1677اهلولندي  القرن  أوجها يف  السابع عرش، وبلغت  القرن  م( يف 

الكتب   الكثري من  بالغة اخلطورة تشّكك يف صّحة نسبة  تّم الكشف عن معلومات  إذ  عرش، 

الدينّية يف الكتاب املقّدس ملن ُنسبت إليهم، بام يف ذلك التشكيك يف صّحة نسبة التوراة نفسها 

ر الحقة وبشكل تدرجيي. بل طال الشّك ما يسّمى  إىل موسى، والكشف أّّنا ُكتبت يف عصو

بعيسى التارخيي، وأّنه هل هناك حقيقة تارخيّية اسمها عيسى مطابقة ملا يقوله لنا الكتاب املقّدس  

 أو ال؟ 

هنا بدا شاليرماخر وأمثاله مضطّرين العتبار الكتاب املقّدس غرَي حموريٍّ يف الدين ـ وهو  

ديٍن تارخيّي ـ إذ املحورّي هو التجربة الدينّية التي يعيشها الفرد    يشء يبدو يف غاية الغرابة وسط 



  

 املؤمن يف العالقة مع اهلل ونحو ذلك. 

فقد كان الفيلسوف األملاين    ين يف األخلق،السبب الرابع: مواجهة االختزال الكانطي للّد 

ام العقل النظري م( قد َفَقد الثقَة بالالهوت الطبيعي، ومل يقبل باستخد1804عامنوئيل كانط ) 

أو الضامن  املنظومة األخالقّية  الدين بوصفه  امليتافيزيقّية، لكنّه حاول اإلبقاء عىل  القضايا  يف 

من  كّل  بشّدة  رفضه  ما  وهو  األخالق،  يف  الدين  فاخترص  األخالقّية،  للمنظومة  احلقيقي 

ء الدين متامًا، يف  شاليرماخر وكريكجارد وأمثاهلام، فاختزال الدين يف األخالق يوشك عىل إّنا 

فوق   تقع  فريدة  معنوية  جتربًة  يمثل  الدين  أّن  الدينّيون  والتجربّيون  شاليرماخر  اعترب  حني 

 مستوى األخالق، وهبا يتمّيز الدين عن أّي يشء آخر، ويصبح حاجًة إنسانّية ال مفّر منها. 

هو إعادة  كانت هذه بعض األسباب التي دفعت لوالدة عرٍص جديد يف التفكري الديني، و 

 فهم الدين ـ ومن ضمنه الوحي والنبّوة ـ ضمن سياق فكرة التجربة الدينّية. 

 املرحلة الثانية: مفهوم "التجربة الدينّية"، حتليل أّولي مبسَّط

 اهلدف هنا أن نفهم ببساطة أّولّية: ما معنى هذه الكلمة؟ وما هي مساحة هذا املصطلح؟ 

أّن العنرص  " التجربة"تشّكل كلمة   األّول من هذا املفهوم، من هنا يلزمنا أن ندرك جّيدًا 

حتّوالً حصل هلذا املفهوم منذ القرن السابع عرش، وإدراك هذا التحّول جيعلنا نفهم بشكٍل أفضل  

 فكرة التجربة الدينّية. 

يعطي مصطلح   امليلدي،  السابع عَش  القرن  فعلّية،  "التجربة"قبل  تعني    داللة  فالتجربة 

ب منّي  القيام  معنّي صدر  فعٍل  بأداء  قمُت  أّنني  معناه  فهذا  السّيارة  قيادة  فإذا جّربُت  ما،  فعٍل 

وخرج، وإذا جّربُت الضيافة والكرم فهذا معناه أّنني قمُت بدعوة الناس إىل بيتي وقّدمت هلم  

 خمتلف أنواع األطعمة واألرشبة، وهكذا. 

املعنى عمليُة فعٍل إجيايب صدوري،   الفاعل  التجربة يف هذا  ب فيه صيغة اسم  املجرِّ يمثل 

ب يف املخترب ويف جماالت العلوم احلديثة، يقوم بفعٍل ما  الذي يصدر عنه يشء ما، وهلذا فاملجرِّ

 وخُيضع أمرًا ما لتجربته ليتوّصل لنتيجٍة ما. 

أّما بعد القرن السابع عَش، فقد ظهر تفسرٌي جديد هلذه املفردة دون أن ينسخ التفسري السابق  



  

باالنفعال،أ التجربة  التداول متامًا، وهو تفسري  يزيله من  التي نجّرهبا ال    و  أّن األشياء  بمعنى 

تعني األشياء التي نقوم بفعلها أونصدر أمرًا ما جتاهها، بل تعني األشياء التي تقع لنا ونتأثر هبا  

وال تالحظ انفعال    وننفعل حلدوثها، فالتجربة هبذا املعنى تالحظ عالقتنا االنفعالّية باألشياء،

 األشياء بنا. 

وعىل سبيل املثال، إذا جّربُت رشوق الشمس، فليس معنى هذا أّنني أقوم بفعل معنّي يؤثر  

عىل الشمس لكي ُترشق، بل عىل العكس من ذلك متامًا، إّّنا الشمس التي تؤثر عيّل، فتجربة 

مواجهة رشوق الشمس،  رشوق الشمس تعني اإلحساس واالنفعال واحلالة التي تنتابني عند  

مثل اإلحساس بالسعادة أو االبتهاج أو االنبساط أو األمل أو غري ذلك، وهكذا لو جّربُت  

الَكَرم واجلُود، فليس معنى ذلك أّنني أعطيُت شخصًا ماالً أو دعوُته لتناول الطعام يف بيتي،  

؟ بل جتربة الَكَرم تعني اإلحساس الذي انتابني عند تقديم املال له، وكي  ف أثر هذا الفعل يفَّ

 مثل إحساس الرضا والفرح والسكينة وغري ذلك. 

هذا يعني أّن إنسان العرص احلديث بات يفهم من التجربة يف املجال اإلنساين مواجهَة يشء  

ذاته وهوّيته وحاالته   تكوين  املؤثرة يف  والذكريات  النفسّية  العوارض  ينتج عنها سلسلٌة من 

املفهوم  وهذا  مصطلح    وانطباعاته،  يف  املأخوذ  هو  الدينية"للتجربة  سنوضحه    "التجربة  كام 

 بحول اهلل. 

للمفهوم اجلديد للتجربة، فبإمكاننا استنتاج أّن هناك  أّويل  بناًء عليه، لو أردنا ِمارسة َتليل  

فقد يكون لديك معرفة بفكرة موت االبن، فجارك   والتجربة،املجّردة  فرقًا جوهرّيًا بني املعرفة  

يتوّّف ولدك   أو قريب  املعرفة ليست جتربًة، بل تصبح جتربًة عندما  لك تويّف ولده، لكّن هذه 

ووعيك  يشء  املعريف  وعيك  إّن  احلادثة.  هبذه  واالنفعال  والتأثر  اإلحساس  هذا  وتعيش 

اإلحسايس يشء آخر، من هنا ترتّتب عىل التجربة واملعايشة نتائج من نوع أّنك ستملك شعورًا 

عند التجربة أكرب مما متلكه عند جمّرد املعرفة، كام أّنك ستعيش القضّية بشكل    بمعاناة اآلخرين

حّي ال بشكل مّيت، فلن تنتقل الفكرة إليك ميتًة عرب مفهوم ذهني، بل ستأتيك حّيًة نابضة  

مفعمة باهليجان. وألّننا ال نتحّدث عن معرفة، فالقضّية غري مرتبطة بسياقات إنتاج املعرفة عند 

 من نوع األدّلة العقلّية والتجربّية وغري ذلك.  اإلنسان



  

تبقى خاصية بالغة األمهّية هنا، وهي خاصية اخلصوصّية؛ فالتجربة شأن فردي شخيص ال  

بمعنى أّن الشخص نفسه هو املخّول توصيف جتربته لنا، ال    يمكن نقله؛ ألّنه جزئي حقيقي،

ب واحد،  لشخص  إال  حتدث  ال  االبن  موت  جتربة  أّن  لكثريين،  بمعنى  بالفعل  حتدث  هي  ل 

هلا   جتربة  كّل  فإّن  ذلك  مع  لكن  نتيجتها،  عليهم  الطارئة  العوارض  يف  كثريًا  ويتشاهبون 

خصوصّياهتا وما يفّردها، وال يستطيع أحد احلصول عىل إدراك حقيقي لتجربة زيٍد من الناس  

من هلا  توصيفنا  سيكون  وإال  التجربة،  هلذه  توصيفه  لنا  زيد  نقل  عرب  نجعل  إال  مل  ما  قوصًا 

توصيف صاحب التجربة أساسًا يف توصيفنا هلا، وهبذا ندرك أّن ما يصل إليه اآلخرون حول  

 جتارب شخٍص ما ليس التجربة عينها، بل تفسري هذه التجربة.

انطلقًا من هذا املفهوم للتجربة، يمكننا معرفة أّن هلا جماالً واسعًا، فهي ال َتتّص بمجاٍل  

 معنّي، فهناك: 

 مثل مالمسة النار أو الثلج، وما يرتكه من تأثري انفعايل عىل باطن اإلنسان.   ،ارب حسّيةجتأـ   

كالنظر يف لوحٍة فنّية رائعة أو يف عمل أديب راٍق، أو يف موسيقى أو    ب ـ وجتارب مجالّية،

ا غناء، وما يرتكه من تأثري حّي ونابض عىل الذات وما يفعله من إحساٍس طريّب مدهش؛ إذ هذ

األمر خيتلف يف حيوّيته عن حالة املعرفة املجّردة بوجود نّص ما أو موسيقى معّينة، متامًا كحال  

من يقرأ القرآن ـ بام له من صفة أدبّية عالية ـ وهو متذّوٌق للشعر واألدب، فإّنه سيحّس بشكٍل  

بّيَة أو خيربونه  حيوّي بالنّص ويتفاعل معه ويتأثر به، أكثر ممّن يستمع إليه وهو ال يعرف العر

 بوجود نّص رائع يف اللغة. 

 يواجهها اإلنسان أو يعيشها، فترتك تأثريًا يف روحه.  ج ـ وجتارب أخلقّية، 

من نوع إحساس العارف بوجود اهلل يف كّل يشء، أو بتعبري آخر أيضًا:    د ـ وجتارب عرفانّية،

 إحساس الوحدة يف الوجود. 

 ية عن التجربة الدينّية. هذا بناء عىل متييز التجربة العرفان

بمعنى طبيعة األحاسيس واملشاعر واالنفعاالت الباطنّية التي حيياها    هـ ـ وجتارب دنيوّية،

 شخص علامين ماّدي. 

 وهو ما سنبحثه هنا.  و ـ وجتارب دينّية،



  

بعد أن أخذنا تصّورًا عن مفهوم التجربة هنا، واملفروض أّننا نعرف ما هو الدين، ولو بنظرة  

أّولّية، يمكننا االستنتاج بأّن التجربة الدينّية ـ بتعريف أّويل بسيط ـ عبارة عن التجربة التي تتّم  

 فيها مواجهة أمر له صلة معّينة بالدين بمعنى ما له. 

أّن تعريف   يعني  الدينّية"لكّن هذا ال  بات سهًل، فقد الحظنا وجود تعريفات    "التجربة 

 كي تتضح الصورة:فقط؛ ن نشري لبعضها متعّددة هلذا املفهوم، وَيب أ

بمعنى أّّنا ما يعيشه اإلنسان عندما   التعريف األّول: التجربة الدينية هي جتربة الل أو األب، 

جيّرب اهلل ويعايشه، ما الذي حيصل لإلنسان الذي يعيش مع اهلل؟ يدعوه، يرجوه، يأمل منه،  

أو   الدينّية هي اإلحساس باهلل  التجربة  إّن  ينبهر بفعله، يعشقه، وغري ذلك؟  به،  خيافه، حيّس 

 باألب.

و واحدة  بمواجهة  التجربة  حيّدد  التعريف،  بأّن  هذا  وقالوا  بعض  رفضه  هلذا  اهلل،  هي 

املنام   يف  موسى  رأى هيودّي  لو  ماذا  املثال،  وعىل سبيل  باهلل،  تنحرص  ال  قد  الدينّية  املواجهة 

 وأحدثت الرؤية فيه إحساسًا خاّصًا أو رأى شيعّي أحد أئّمة أهل البيت، وهكذا؟

، فهي عالقة باطنّية  األمر املتعايلة هي جتربة األمر القديس أو  ينيّ دالتعريف الثاين: التجربة ال

 مع أمر متعاٍل. 

التجربة   توّسع يف مفهوم  أمام  الطريق  يفتح  بل  باهلل،  املتعايل  األمر  التعريف ال حيّدد  هذا 

الدينّية، وقد اختار هذا التعريف الكثريون، غري أّن بعضهم حاول أن يوّسع مفهوم الدين من  

ا دائرة  إىل  التارخيّية  األديان  مع  دائرة  عارٌف  حيياها  التي  التجربة  عن  فامذا  الوضعّية،  ألديان 

والطبيعة   إحساسه،  يف  معها  يتّحد  وربام  به،  املحيطة  الطبيعة  مع  بعالقٍة  حيّس  فهو  الطبيعة؟ 

الدينّية   التجربة  تعريف  يف  أكثر  التوّسع  بعضهم  فّضل  هلذا  متعاليًا؛  أو  ُقدسّيًا  أمرًا  ليست 

 عنوّية يف العامل. لتستوعب متام هذه التجارب امل

سأكتفي هبذين التعريفني فقط ودون حماكمة؛ لكي نأخذ فكرة أّولّية عن طبيعة املوضوع؛  

توجد   حيث  ومقّوماهتا،  وخصائصها  الدينية  التجربة  بِنية  رصد  هو  كّله  هذا  من  األهّم  ألّن 

 نظرّيات متعّددة وقراءات متعّددة هنا. 



  

 طبيعة والِبنَية والتكويناملرحلة الثالثة: التجربة الدينّية، ال

قّدمنا فيام مىض تعريفًا عاّمًا يوضح أساس الفكرة املطروحة هنا، لكنّنا يف هذه املرحلة سوف  

نحاول رصد مكّونات التجربة الدينية أو البنية وعنارص التكوين الرئيسة، األمر الذي ُيفهمنا 

 فكرة التجربة الدينية بشكل أعمق وحيّللها بشكل أدّق. 

واملعارصين، وسأكتفي  توجد   املحَدثني  واللهوت  الدين  بني فلسفة  هنا عّدة تصّورات 

 بذكر اثنني منها: 

 أ ـ التجربة الدينّية مبثابة إحساٍس خالص، مشروع شاليرماخر ثّم أمثال ُأتو

الذي طرحه شاليرماخر التصّور هو  ملقولة  هذا  تنتمي  الدينية  التجربة  أّن  ، ويقوم عىل 

ـ أّي عالقة أو ارتباط باألبعاد املعرفّية أو التجارب  اإلحساس، ول يس هلا ـ يف ذاهتا ونفسها 

نة ملعرفة إضافّية.  العلمّية املتضمِّ

وعندما حيّلل شاليرماخر مفهومه لإلحساس، وحياول أن يرشدنا إليه، فهو يراه إحساَس  

حساس العميق بأّنه كالقّشة  التعّلق باملطلق املنفصل عن هذا العامل، فعندما يعيش الفرد جتربة اإل

املتعّلقة هبذا املطلق اهلائل الذي ال يمكن حّده أو حرصه، هذا اإلحساس بنفسه هو عبارة عن 

 التجربة الدينّية وجوهرها وحقيقتها. 

كّل من يملك إحساسًا من هذا النوع، وليس جمّرد معرفة ذهنّية، فهو يملك جتربًة دينّية،  

لنوع من اإلحساس، فهو وإن كانت لديه جتارب أخرى، غري أّنه وكّل من ال يملك مثل هذا ا

 فاقد للتجربة الدينّية. 
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ة، أمّهها ما محل أحد مطبوع  ةترمجأكثر من  ب  ةالعربيّ   ةاللغ  ىليف الدفاع عن الدين، وقد ُترجم إ  ،لوّ األالكتاب  

 الكتاب  هذا«.  املنتقدين  ضدّ   عنه  دفاع  ،الدين»« و  منتقديه  ضدّ   الدين  عن  دفاع  ،الدين  حول»عنوانني:  

 الكتاب  هذا من شاليرماخر راد. وقد أالليربايل الالهوت نشوء ةبداي هنّ أ عىل فيصنّم؛ و1799 سنه كتبه

 اهلل   ثباتإ  مكانإ  عدم  عن  ثتحتدّ   التي  ةالعقالنيّ   التياراتو  التشكيكموجات    ضدّ   الدين  عن  يدافع  نأ

 . حياتنا   ًا منمتام امليتافيزيقا  حذف ةورضور

 «.املسيحي يامناإل»وهو كتاب  ،الثاين  الكتاب



  

وإذا سألنا شاليرماخر عن موقع املعرفة الدينية واألعامل والطقوس والسلوكيات الدينّية،  

فهو يقول بكل وضوح، بأّّنا ليست هي التجربة الدينّية التي تعترب عنده جوهر الدين، وإّنام 

يأيت عقب التجربة الدينّية، فام نسّميه نحُن باملفاهيم الدينية أو السلوكيات واألعامل  هي أمٌر  

يعتربه  واحلياة،  واخلالق  الوجود  حول  الدينّية  والتصّورات  العقائد  أو  الدينّية  والطقوس 

نّية،  شاليرماخر أمرًا ثانويًا وهامشيًا يف بِنية الدين، يأيت عندما تبدأ عملّية تفسري التجربة الدي 

فيقوم العقل والوعي واالجتامع الديني بتكوين هذه السلوكيات والطقوس واملفاهيم؛ لتعرّب  

 عن جتربته يف احلقيقة، وهبذا يظهر املجتمع الديني يف احلياة. 

املعرفة تأيت عقب بدء   الدينّية إحساس خالص، وأّن  التجربة  أّن  معنى ذلك بشكل دقيق 

ّوره ذهنّيًا والذهاب خلفه، فاإلحساس يف نفسه ال يعطي  اإلنسان بتفسري هذا اإلحساس وتص 

 معرفة، وال يمكن وصفه باخلطأ، لكنّه تفسري اإلحساس هو الذي يعطيها. 

  يشء  عن  ةعبارهبذا توّصل شاليرماخر إىل أّن الدين ـ الذي هو يف جوهره التجربة الدينّية ـ  

آخر؛ ألّن هذه كّلها   يشء  ّي أ  وال  التارخيي  النقد  الة والعقالني  وال  العلم  ها يّ ا إيعطين  نأ  يمكن  ال

التاّم    حساسال تعطي إ ،  الالمتناهي   يف  صغري  جزءٌ   كنّ أبفيه    تشعر، إحساس  باملطلقالتعّلق 

، وهذا الالمتناهي  املطلقفيها ال قرار يل وال كينونة إال عني التعّلق ب  ، أغدوةباطنيّ   ة رحل  هذه

 . "اهلل"املطلق هو ما نسّميه نحن بـ 

الحقًا    العقل  يقوم التي    الباطنية  ة الداخليّ   دائرة لا   ذههب  الدين  تعريف  يتمّ   ة مرّ   لألوّ   ،ذنإ

العقيل   ،عنها   بالتعبري التفسري  ـ هو  أو عند غريي  فتعبريي ورشحي هلذا اإلحساس ـ عندي 

بوصفها كتبًا دينّية،    ديان األ  تظهر و   ،الالهوت   علم   يه نسمّ   ما  يظهر  عنها   يعرّب   عندما وللتجربة،  

 ة. العقائديّ ووالتارخيّية  ةاخلربي  القضايا  من عةجممو وهبذا مل يعد جوهر الدين 

  يوه  ، الدين  وبني   ،وقضايا  علوم  عن  ةعبار  وهي   ، اللهوت  بني   شليرماخر   ز ميّ   هنا   من

املثال.  املصائب  عند   البَش  يعيشها   ة عميق  ة روحيّ   ةجترب سبيل  ال    عىل  أن  علينا  أّن  يعترب  إّنه 

التجارب، بل  أو ننكر هذه  . ةاحليا   من  حذفه   يمكن   ال  ةالداخليّ   بنيتنا   من   جزء   هي   نستخّف 

بل    ، رغباتو  جسد و   عقل  د جمرّ   لسنا   نا ألنّ   ؛ة الداخليّ   بنيتنا   من  اً عميق   اً جزءوهبذا يصبح الدين  

 . داخلنا   يفة كامل ةعميق ة روحيّ  طاقات  يضاً أ نحن



  

عنده    هوت الال  نّ أ  يعني   ال   ، الالهوت)التجربة الدينّية( و  الدينبني    شاليرماخر لكّن متييز  

بأشكال    ة الروحيّ   التجارب   هذه  يف   والتفكري  ل التأمّ ؛ ألّنه يمثل رحلة  مهمّ   بل هو ة،  قيم   البات ب

. هبذا بدأ الالهوت احلديث يف  الدين  من  عىل لغوّية ومفاهيمّية، لكنّه غري قادر عىل أن يكون أ

 . للدين ة جتريبيّ  ة معنوي  ةروحي ةباطنيّ  ة بقراء ر يفكّ الغرب 

حول    ة املسيحيّ   يف   ةطويل   ةلرحل   ةجديد  بداية  ههذ أيضًا  جديد،    الدين  تعريف تدور  من 

 ونحن نعرف أّن الغرب احلديث يف القرون األخرية شهد ما يعرف بثورة إعادة التعريفات. 

أّنه   دينّية عاشها   ة جتربانطالقًا من هذا كّله، تأخذ نظرّية شاليرماخر الوحي؛ لتفهمه عىل 

فالوحي النبوي هو من أرقى أشكال التجربة الدينّية،   ، الذي وقعت فيه الزمان ذلك  يف أحٌد ما 

 . عيسىوأعىل شكل للتجربة الدينية عىل اإلطالق هو ما حصل ل

بوصفه للّدين  القراءة  هذه  تعاطي    ترتك  كيفّية  عىل  تأثريها  معرفيّة،  غري  إحساسّية  جتربة 

هذا   واجهت  التي  النقدّية  األزمات  َتّطيها  وكيفية  املقّدس،  الكتاب  مع  شليرماخر  مدرسة 

أرقى  الكتاب،  من  واحدة  عن  ختربنا  جهة  من  أّّنا  الدينّية  الكتب  من  املدرسة  هذه  هيّم    فام 

من جهة أخرى دورًا حتريكّيًا عند مواجهة املؤمن هلا، فهي  الدينّية، كام تلعب    ةالروحيّ   التجارب

فتتزّود منه معرفًة    رياضيات يف علم ال   اً كتاب  أتقر  ن، فهناك فرق بني أةالتجرب  نحو   هبتحريك   قوم ت

أو اإلنجيل؛ ألّن الكتب الدينية ال يقرأها شاليرماخر ليأخذ   نآ القر   أتقر  إضافّية لعقلك، وأن 

تارخيّية   معلومات  عندما منها  والدين  العلم  بتعارض  يشعر  لكي  ذلك،  نحو  أو  عقائدّية  أو 

يعارض نصٌّ ديني معطيات علمّية! بل هو يواجهها ليأخذ منها طاقة، فالنصوص الدينية يف  

، وما تقوله هناك ثابتما تقوله هنا   :قول ن حتى ، ة التارخييّ  ة وللقراء للمعلومات   ليست  دياناأل

مثاًل،   التارخيي  النقد  أو  للعلم  ومناقض  تعبريها    قيمتها بل  باطل   الذين  ولئك أ  ةجترب  عنيف 

تعطي قارءها فرصة عيش جتربة دينّية    كبرية  ةطاق   ىلإ  ل تتحوّ   نها أويمكن  ،الزمان  ذلك  يف  عاشوا

 جديدة. 

ع الذي يدّق  املثال املتداول يف بعض األوساط هنا هو مثال فريق كرة القدم و اجلمهور املشجِّ

عىل الطبول، فإّن ما يفعله اجلمهور ال يضيف أّي خربة لالعبني، بل هو يمنحهم طاقًة عظيمة.  

إّن الكتب الدينّية ال ينبغي أن ُتقرأ بوصفها كتبًا معرفّية كام يفعل مجهور املؤمنني، بل يفرتض  



  

أّّنا ختلق طاقًة رهيبة وإحساسًا فريدًا ال ختلقهام أن تقرأ بوصفها كتبًا حتفيزّية أو َخْلِقيَّة، بمعنى  

والفالسفة يف   األنبياء  بني  واحد،  غرُي  يطرحه  الذي  التفريق  يشبه  ما  وهذا  األخرى،  الكتب 

 قدراهتم عىل حتريك الشعوب واألمم. 

ولو أراد أحدنا أن يقرأ الكتب الدينية عىل أساس أّنا مصادر معرفّية، فعليه أن يدرك أّّنا  

 ي الصواب واخلطأ؛ ألّن تفاسري التجربة تظّل عرضة لذلك.حتتو

فسوف نجده من أبرز املتأثرين   م(؛1937تو ) قليًل من شليرماخر نحو رودولف أ ولنعرب 

من  اهلل  يقرأ  أّنه  وهي  هنا،  مهّمة  فكرًة  يضيف  أتو  أّن  غري  شاليرماخر،  لنظرّية  واملتحّمسني 

بالعق فيها  معرفته  يمكن  زاوية  ذلك،  زاويتني:  ونحو  وخالق  وقادر  عامل  أّنه  معرفة  وهي  ل، 

فالعقل اإلنساين يفهم اهلل من زاوية هذه األسامء والصفات، بينام ثّمة زاوية أخرى هي ذات اهلل  

املقّدسة أو ما يعتربه هو التقّدس اإلهلي. إّن هذا األمر القديس املعربِّ عن ذات احلّق سبحانه ال  

طور العقل برأيه، وهلذا يعترب أّن الطريق لفهم اهلل ال يكون إال    يمكن معرفته بالعقل، فهو فوق

 عرب اإلحساس الذي هو التجربة الدينّية. 

قد   اإلحساس،  ملقولة  بإرجاعها  الدينية  للتجربة  شاليرماخر  حتليل  فإّن  حال؛  أّية  وعىل 

وم، لكن يف  حظي بشهرة واسعة يف األوساط املتنّوعة خالل القرنني املاضيني وما يزال إىل الي

الوقت عينه سّجلت سلسلة من النقود عىل هذا التحليل، ومن أبرزها نقد التصّور القائل بأّن 

اإلحساس منفصل عن املعرفة، وأّنه لو كان منفصاًل متامًا فكيف ولدت التفاسري من التجارب  

 الدينية؟! وغري ذلك من اإلشكالّيات التي ال نخوض فيها الساعة. 

 رماخر باخلصوص لفهم الدين عرب التجربة الدينّية؟!ما الذي دفع شالي

هبذه   الدين  لطرح  به  وأّدى  شليرماخر  بشخص  املحيط  السياق  هو  ما  هنا:  سؤال  ثّمة 

 ؟ غري األسباب العاّمة األربعة التي َتّدثنا عنها سابقاً   الطريقة اجلديدة بالكامل

 واجلواب عن هذا السؤال قد يكمن يف: 

شليرماخر مع أرسته يف ظّل تيار بروتستانتي وحركة لوثرّية بلغت أوجها منذ  عيش    أ ـ

تُ  عَش،  الثامن  القرن  منتصف  وإىل  عَش  السابع  القرن  التقوّية ب  عرف أواخر  الزهدّية  الفرقة 



  

(Pietism،)    الذين صاروا اليوم هم القّوة املسيطرة يف    الربوتستانتفهذه الفرقة كانت تدعو

  ال  نأ و  ،ةالدنيويّ   ةاحليا   وترك  ةوالروحيّ   ةوالزهديّ   ةاملعنويّ   احلياة  ىلإ   ةلعودلالشامل األورويب  

من الذين غرقوا يف الدنيا واألهّبة، األمر    قبلهم  الكاثوليك  من  كثريٌ   فيه  وقع  الذي  أاخلط  يف  يقعوا

 . الذي كان مارتن لوثر نفسه قد ثار عىل الكاثوليكّية بسببه

  ظهر وهو مذهب فلسفي أديب   ب ـ ظهور املذهب الرومنطيقي )أو الرومانيس( يف الغرب،

رب أّن  ، حيث اعت نواراأل  لعرص   ةالعقليّ   ة النزع  طغيان  واجهه مل ني السابع والثامن عرش؛  القرن  يف

من ةاملعرفيّ   ةالسلط  يملك  الذيالوحيد    رهواعتبا   العقل  تقدير   يف  بالغتنوير  ال  عرص وأّنه   ،

 الرضوري التحّرر من هذه القيود وترك النفس تعرّب عن ذاهتا.

  تأثرياته  ترك  ،  إنساينمجايلّ أديب   فلسفي   مذهب   بل   ًا، دينيّ   مذهباً   الرومنطيقي   املذهب مل يكن  

  ابكّت أبرز ال  لبعض مقّربًا    صديقاً وقد كان شاليرماخر  .  ةالفرت  تلك  يف   واسع  بشكلٍ   با أورو  عىل 

 فنون  موهعلّ ، وللدين  ةرومنطيقيّ   ةقراء  ميقدّ   نأ  عىل   وهحّث   الذين  هم، بل  الرومنطيقيني   الكبار

 . والتصنيف ةوالكتاب التأليف 

، مثل  هتا ءبتجز   يقومفهو    احلقائق  يدرك  نأ يريد  عندما   العقلأّن    الرومنطيقي   املذهبيعترب  

يئًا يف حال اتصال ذلك اليشء  ش  دركي  نللعقل أ  يمكن  الما حيدث يف التعريفات املنطقّية، ف

وعدم تبّعضه، وهو ما اعتربوه قتاًل للحقيقة هبدف فهمها، ودعوا إىل سلوك اإلحساس سبياًل  

 للمعرفة املبارشة باألشياء، رغم أّّنم يف العادة ما كانوا متدّينني. 

ومانسّية أو الرومنطيقّية حماولة لتحرير الفرد والرتكيز عىل فردانّيته، وهو ما رأينا تأثريه  الر

عىل شاليرماخر، وهلذا كانت الرومنطيقّية من تّيارات التفكيك بني األدب واألخالق، فهي ال  

دة متامًا حتّب اخلضوع ملنظومات قانونّية يف أّي يشء، ويف ظّلها ظهرت تّيارات أدبّية وفنّية بعي

 عن أشكال الضبط األخالقي. 

وسعى لتكوين    بالتيار التقوي الربوتستانتي والتيار الفلسفي الرومنطيقي، تأثر شليرماخر،

التي   املشاكل  جممل  خالله  من  يتالّف  الدين،  يف  وموقعها  الدينّية  التجربة  عن  جديد  تصّور 

 واجهتها املسيحّية يف ذلك العرص. 



  

 ثابة تبيني ما فوق طبيعي للتجربة، حماولة براودفوتب ـ التجربة الدينّية مب

براودفوت   واين  املعارص  األمريكي  الدين  وفيلسوف  املفّكر  إىل  التحليل  هذا  ينتمي 

(Wayne Proudfoot)  وليام املعارص  األمريكي  الفيلسوف  طرحها  نظرّيًة  رفض  فقد   ،

الدينّية إىل جتربة حسّية، حيث قال يف نقد هذه  ، ُترجع التجربة  ( William Alstonألستون )

النظرّية بأّنه لو كانت التجربة الدينية جتربًة حسّية أو من نوعها، لكان معنى ذلك أّنه البد أن 

يكون إىل جانب الشخص صاحب التجربة يشٌء آخر مؤثر؛ فأنت عندما جتّرب النار فتحرقك 

أيضًا من فرض وج  بالتأثري  فالبد من فرض وجودك، والبد  قامت  التي  وأّّنا هي  النار،  ود 

عليك، بحيث جعلتك تنفعل هبا، فالنار بوصفها متعّلق التجربة حقيقٌة قائمة، وإال فإذا مل تكن 

النار موجودة أساسًا فإّنك ال يمكن أن تكون قد حظيت بتجربة حسّية، بل كّل ما حصلت  

 عليه هو وهم ورساب وخيال سيطر عليك. 

سري التجربة الدينية بالتجربة احلسّية أو من نوعها أو عىل نسقها، يفرض أّن  هذا يعني أّن تف

متعّلق التجربة له وجود يف اخلارج العيني، وهذا ما مل يوافق عليه براودفوت؛ ألّن معنى ذلك 

هو تقليص التجارب الدينّية القائمة يف العامل إىل تلك التي يكون مفروضها الوجودي حقيقّيًا،  

ي يعني بذاته أّن بعض ما هو من التجارب الدينية سوف خيرج عنها، وبعضها سيكون  األمر الذ

داخاًل فيها. فكأّن براودفوت يريد تقديم حتليل بنيوي للتجربة الدينّية آخذًا بعني االعتبار أّن 

مجيع جتارب البرش يف خمتلف الديانات وامللل واألقوام هي جتارب دينية، وعيّل تقديم تفسري هلا  

 حتليل لبنيتها حيافظ عىل استيعاهبا مجيعًا، وهلذا فهو يفّكر بذهنّية فيلسوف الدين بامتياز. و

فاعل   يف  بل  التجربة،  متعّلق  يف  ليست  براودفوت  عند  التجربة  دينّية  فإّن  لذلك،  وفقًا 

بتبيينها   التجربة، يقوم  وكيف  يفهمها؟  كيف  ـ  اإلنسان  وهو  ـ  التجربة  فاعل  أّن  بمعنى 

فإذا فرّسها تفسريًا طبيعّيًا ماّديًا فهو لن يعتربها دينّيًة، كام لو فرضنا أّن فاعل التجربة    وتفسريها؟

اعترب أّن ما حصل معه ناتج عن تأثريات فسيولوجّية أو عصبية مادية يف بدنه، فهو يف هذه احلال  

 أّّنا فوق التبيني  خيلع عنها صفة التجربة الدينّية، بينام لو رفض فاعل التجربة هذا التفسري واعترب
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 الطبيعي املادي فهو يف هذه احلال يكون قد جعلها جتربًة دينّيًة. 

ال يعني ذلك أّن ما يعتربه فاعل التجربة جتربًة دينّية هو يف الواقع جتربة غري طبيعّية مادية،  

تأخذ  بل قد يكون كذلك يف بعض األحيان، غري أّن املهّم لرباودفوت أّن التجربة الدينية ظاهرة  

ماّدية   ما فوق  فيعتربها  ما،  الذي خيوض جتربًة  فاملسيحي  هلا،  فاعلها  تبيني  دينّيتها من طبيعة 

طبيعّية، باملعنى الكالسيكي للكلمة، يمكن لنا اعتبار جتربته دينيًة، ليس ألّّنا متصلة بام فوق  

 التفسري الطبيعي يف احلقيقة، بل ألّنه هو تلّقاها كذلك. 

كله خطوٌة بالغة األمهّية قّدمها براودفوت، وهي أّن التجربة الدينّية ال يمكن  ينتج عن هذا  

فإذا مل يكن هلا أّي تفسري من قبل   هلا إال أن تكون خاضعًة للتوصيف والتفسري من قَِبل فاعلها، 

الفاعل يربطها باألسباب ما فوق املادية، فلن تكون جتربًة دينّية أساسًا، وهذا هو ما يعرف يف  

عىل فل قائم  هلا  تفسريه  ألّن  فاعلها؛  معتقدات  عن  تنفصل  ال  الدينّية  التجربة  بأّن  الدين  سفة 

وخلفّيات   مسبقة  ذهنّية  مفروضات  بدون  تفسريها  يمكنه  فال  املسبقة،  وتصّوراته  معتقداته 

هنا   من  كذلك،  تفسري»ثقافية  دون  من  دينّية  جتربة  التي  «ال  املحورّية  الفكرة  هي  وهذه   ،

 كثريون يف جمال حتليل القضايا الدينّية يف العرص احلديث.  استخدمها 

من الواضح ـ وفقًا لتحليل بِنية التجربة الدينّية ـ من منظور الباحثني هنا، أّن جتربة الوحي  

إّما من زاوية أّن الوحي يتضّمن إحساسًا باطنّيًا ناجتًا عن املواجهة مع العامل   جتربٌة دينّية بامتياز،

اهلل، أو من زاوية أّنه من نوع التجارب احلسّية وقوانينها كام يعترب ألستون، أو من   املقّدس ومع 

زاوية أّن فاعل التجربة، وهم األنبياء، يقّدمون جتربتهم مفرّسًة عندهم بطريقة يعلون هبا عن 

ات  العلل والعوامل املادية الطبيعّية. هذا ما سيفتح املجال لدراسة ظاهرة الوحي من زاوية نظريّ 

 التجربة الدينّية؛ النطباق املكّونات البنيوّية للتجربة عىل الوحي. 

 املرحلة الرابعة: التجربة الدينّية، األنواع واألقسام

آخر نقطة يلزمنا رشحها قبل الكالم عن بعض تفاسري الوحي املنتمية ـ بشكل أو بآخر ـ  

اختالف عميق بني الباحثني هنا يف  للمذهب التجريبي الديني، هو أنواع التجربة الدينّية. فثّمة 

 وجود أنواع وأقسام للتجربة الدينّية، ويوجد هنا تياران كبريان:



  

وهو تيار يرى أّن مجيع التجارب الدينّية يف العامل بكّل    ، اجلوهري  التيار األّول: التيار الذاتوي 

أنواع وموائز  تصنيفاهتا املزعومة ترجع يف جوهرها وبنيتها حلقيقة وذات واحدة، وال توجد  

جوهرّية بينها إطالقًا، فال فرق من حيث البنية والتجربة بني التجربة العرفانّية والتجربة النبوّية  

الوحيّية، وال فرق بني جتربة مؤمن عادي يف مكاٍن ديني حصلت له وبني جتربة أكرب عارف يف  

أو أمر ما فوق طبيعي    أّي قضية كانت، فكّله واحد، وهومواجهة أمر إهلي أو أمر قديس متعالٍ 

 أو ما شابه ذلك. 

اليشء الذي يمّيز جتربًة عن أخرى عند هؤالء هو أمر عارض طارئ أو الحق عىل التجربة  

نفسها، مثل الفضاءات الثقافّية واللغة وفاعل التجربة ونحو ذلك، فام نتصّوره تنّوعًا يف التجربة  

التج مجيع  خمتزلني  التجربة،  خارج  هؤالء  يراه  أّّنم  نفسها  يعني  وهذا  واحد،  نوٍع  يف  ارب 

يعتربون تفسري التجربة أمرًا مغايرًا للتجربة نفسها، يف حني يرى آخرون من النّقاد أّن هذا األمر  

خاطئ من األساس، فكّل جتربة ختتزن تفسرَيها داخلها، وهذه معركة آراء بني فالسفة الدين 

 يف العرص احلديث. 

وهو تيار يرى أّن هناك متايزات حقيقّية بني التجارب، ومن ثّم    ،بنائيالتيار الثاين: التيار ال

تنويعات   هنا  وهلذا ظهرت  الدينّية،  التجارب  تنويع  نحو  يذهب  أن  الطبيعي  من  التيار  فهذا 

لواحد من  نشري  لكنّنا سوف  أكثر،  وبعضهم  ثالثة  وبعضهم  اثنني  جعلها  فبعضهم  متعّددة، 

السدايس لكارول التنويع  الدينية  ني فرانكس ديفيسأمّهها، وهو  التجربة  تنويع  يتّم  ، حيث 

 :لسّتة أنواع

 ( Interpretative Experiencesالنوع األّول: التجارب التفسريّية )

نظر   وجهة  من  أقّل  ال  تفسريّية،  جتارب  هي  برّمتها  الدينية  التجارب  أّن  أملحنا  أن  سبق 

 
(1)  The Evidential Force of Religious Experience. 

وحمتواها املعريف وقدرهتا جيب أن أشري هنا إىل أّن تنويعات التجارب هنا سيكون هلا صلة عظيمة بقيمتها  (  2)

اإلثباتيّة، ومن ثّم فهذه التنويعات تتصل بجوهر التجربة من جهة، وما ينتج عنها من جهة ثانية، يف روح  

صاحب التجربة الحقًا. كام البّد من اإلشارة إىل أّن تقسيامهتم كثريًا ما ال تكون خاضعة للنظم املنطقي يف  

 عمليّة القسمة، بل متداخلة. 



  

هي   فيها  التفاسري  تكون  التي  التجارب  هو  هنا  األّول  النوع  هذا  من  املراد  لكّن  بعضهم، 

أّن التفسري هو العالمة البارزة بقّوة فيها، ومن ثّم فمن  األساس من أغلب النواحي، بمعنى 

جت  هي  التجربة  حيث  اسم  عليها  نطلق  أن  يمكن  تفسريها  حيث  من  لكن  دينّيًة،  ليست  ربة 

 الدينّية. 

 وسوف أعطي مثالني عىل ذلك، ومها من األمثلة املشهورة املتداولة: 

ولنأخذ مثاالً معارصًا، وهو فريوس كورونا، فهذا احلدث    املثال األّول: شيوع وباء عارم، 

الطبيعّية وفقًا لدراسات العلامء، لكّن املؤمن خيوض مع   هو حدٌث طبيعي بامتياز، وله أسبابه

اهلل وغضبه يف   برمحة  املعتقد  املؤمن  يواجه  فعندما  التفسري،  دينّية جوهرها  هذا احلدث جتربة 

الدنيا واملؤمن يف الوقت عينه بشيوع الفساد يف األرض، عندما يواجه ظاهرَة كورونا فهو يقوم  

ن خلفّياته املعرفّية. إّن املواجهة حتدث يف نفسه إحساسًا ما يفض  بخلع تفسري عليها؛ انطالقًا م

لقناعات أو يتضّمن قناعات مسَقطة، وهو أّن هذا الفريوس جاء عىل إثر طغيان الناس، عقوبًة  

 هلم عىل أفعاهلم وهكذا.. 

الصاحلني  فاملؤمن قد يتوّجه إىل اهلل أو إىل روح أحد األولياء و  املثال الثاين: استجابة الدعاء،

بالدعاء مرارًا وتكرارًا أن يرزقه اهلل مولودًا، وبعد عّدة سنوات ُيرزق بالفعل بمولود، ويف هذه 

احلال فإّن هذا املؤمن يواجه ظاهرة املولود اجلديد بإحساس يفرّسه بأّنه استجابة من اهلل لدعائه،  

املسبقة باستجابة اهلل للدعوات،    فهو خيلع عىل الظواهر القائمة تفسريًا دينّيًا نابعًا من قناعاته 

وهلذا لو كان يؤمن مسبقًا بأّن النصوص الدينية التي تأمر بالدعاء ليست إال نصوصًا تربوّية  

هبدف حّث الناس عىل االقرتاب من اهلل، وليس هلا أّي نتائج عملّية يف االستجابة، فهي مثل  

يقوم بخلع هذا التفسري عىل ارتزاقه  نصوص الرتبية التي يامرسها الوالدان مع األوالد.. فلن  

 بمولود. 

هنا تظهر املقولة الشهرية يف وسط علامء الكالم اجلديد والالهوتيني املعارصين، والتي تقول  

بأّن الدين واإليامن من طبعهام خلع معنى حّي عىل األمور اجلامدة الصامتة، فاإليامُن يفرس كلَّ  

أبدي، وكأّن كّل يشء يسري وفقًا لعقالنّية وتأّمل وتدّبر    صمِت املاّدة بأّنه حياة وحيوّية وحوار 

وخطط، منطلقًا يف هذا كّله من التفكري الغائي يف الوجود، وهو تفكرٌي يمثل يف األديان أهّم  



  

 ركائزها وعنارص فلسفتها. 

فلسفة الدين يف العادة ال يولون كثري أمهّية هلذا النوع من التجارب يف سياق احلديث عن  

االستداليل  قّوة   والعنرص  التجربة  فيها؛املعريف  إثبات  غري    اإلثبايت  دينية  مشاعر  يروّنا  ألّّنم 

قادرة عىل تقديم معطيات حقيقّية لنا، إذ ليست هذه التفاسري بالصحيحة دائاًم، فلوحدها ال  

  تقدر عىل أن ُتسعفنا بيشء ذي بال، وهذا يعني أّن التجارب التفسريّية هبذا املعنى من أضعف 

 التجارب قيمًة ومضمونًا.

 ( Quasi – Sensory Experiences)النوع الثاني: التجارب شبه احلسّية 

أو   الظاهرة  احلواس  تواجهها  التي  التجارب  خمتلف  التجارب  من  النوع  هذا  من  يقصد 

الباطنة، مثل رؤية َمَلك أو سامع صوٍت ما مل يسمعه اآلخرون، أو احلديث مع اهلل، أو احلديث  

استثنائي متوّّف فيظهر أمامك مثل نبّي أو ويّل. ويدخل يف هذا النوع من التجارب    مع شخص

 العنارص احلسّية يف عامل املنام، مثل رؤية منام معنّي تتكلم فيه مع اهلل أو له طابع قديس معنّي. 

من الواضح أّن هذا النوع من التجارب الدينّية له صلة عميقة بأشكال متعّددة من الوحي  

بط باألنبياء، كام هو معلوم من النصوص الدينّية، وهلذا كان هناك نقاش بني الباحثني هنا املرت

يف قيمة هذه التجارب الدينّية، فلو أعطت هذه التجربة صاحبها قناعة بأّنه بالفعل قد رأى شيئًا 

امه حّقًا؟ فهل هذا معناه أّن اهلل بالفعل يتكّلم معه أو ال؟ وهل هذا معناه أّن مالكًا قد وقف أم

وهل معنى رؤيته للمنام أّن ثّمة خلف املنام يشء ما أو هو جمّرد تأثريات عصبّية أو دماغّية معّينة  

 كسائر املنامات التي حتصل للبرش نتيجة عوامل ال عالقة هلا بواقعّيات خارجّية؟

 هنا يف العادة يوجد فريقان: 

وهو الفريق الذي ينفي أّي قيمة للتجارب الدينّية شبه احلسّية؛ ألّنه يعترب أّن    الفريق األّول:

هذه التجارب إّما أن تكون صحيحة أو ال؟ وملا كان من غري املمكن االعتقاد بصّحتها مجيعًا 

للتأّكد من ومهّية بعضها لدى بعض الناس، هلذا يمكننا استنتاج أّن هذه التجارب غري واقعّية  

 حة. وال صحي

هذه   بعض  إّن  حيث  اآليت:  الشكل  عىل  تبدو  الفريق  هذا  يطرحه  ملا  اإلفراطّية  الصورة 

التجارب غري واقعي فيام خيرب عنه، وحيث إّّنا إّما أن تكون كّلها واقعية أو كّلها غري واقعّية،  



  

عضها غري  فالبد من فرض عدم واقعّيتها برّمتها؛ إذ ما دامت إّما واقعّية أو ال مطلقًا، وما دام ب

 واقعي، فال يمكن فرض واقعّية أّي منها بعد ذلك، بل نتحّقق من عدم واقعّيتها. 

هذا التحليل انتقده باحثون عرب القول بأّنك تفرض علينا ما ُيعرف بمغالطة املائة والصفر  

مغزى  ذا  يكون  بعضها  بأّن  القول  بإمكاننا  أّن  مع  القاتلة،  الثنائّية  أو  واألسود،  األبيض  أو 

 عضها ال مغزى له، فلامذا االنتقال من ُعقم بعضها إىل ُعقم مجيعها؟!وب

أّنه حيث مل يمكن   لكنّني أعتقد بأّنه يمكن أن يطرح الرافض هنا صورة خمّففة ترجع إىل 

صدق  ثبوت  يمكن  يعد  مل  أّنه  ال  بعضها،  صدق  إثبات  يمكن  يعد  مل  مجيعها،  صدق  إثبات 

 بعضها.

كيف هي الطرق التي يمكن من خالهلا أن أعترب هذه التجربة  من هنا وقع بحث طويل يف  

 الدينية ذات مغزى بالنسبة يل وذات حمتوى معريف قابل للتوظيف؟ 

وهو الفريق الذي سعى لوضع معايري إلثبات أّن بعض هذه التجارب يمكن    الفريق الثاين: 

ذلك طرق، وعىل سبيل    التأّكد من صدقّيته أو من كونه قاباًل للتوظيف واالستفادة، وهلم يف 

التجارب   صدق  إثبات  وسائل  من  املعاجز  أّن  اإلبراهيمّية  األديان  يف  املتدّينون  يعترب  املثال 

 الدينية شبه احلسّية لألنبياء، وهكذا.

 (Revelatory Experiencesالنوع الثالث: التجارب الوحيّية )

هي كام  األنبياء،  جتارب  الوحيّية  التجارب  من  هنا  يقصدون  اصطالحات    ال  يف  احلال 

فيه   تؤثر  لشخص  حتصل  مفاجئة  جتربة  كّل  عىل  ُيطلق  مصطلح  هو  بل  اإلبراهيمّية،  األديان 

 ومتنحه وعيًا وبصرية بأمٍر ما أو عّدة أمور، ويكون حمتواها دينّيًا.

 وهي:  ،ذكروا مخسة خصائص هلذا النوع من التجارب الدينّية  ،من هنا

مفاجئًة غري متوّقعة حتى لصاحبها، وهي تقع يف مّدة زمنية    عادًة ما تكون هذه التجارب  ـ  1

 قصرية جدًا، وقد ترتك تأثريًا يغرّي حياة صاحبها كلّيًا. 

إّن هذه التجربة ينتج عنها معرفة جديدة بدون واسطة تعليٍم من أحد وال عرب التفكري  ـ    2

 واالستدالل العقيل. 

عرفة اجلديدة التي حصل عليها جاءته من سبب  إّن فاعل التجربة وصاحبها يعتقد بأّن املـ    3



  

 أو عامل خارجي منفصل عنه. 

إّن صاحب التجربة يملك ثقًة وإيامنًا هائاًل وعظياًم هبذه التجربة التي وقعت له، بحيث    ـ  4

 قد تكون أقوى من ثقته بالكثري من األشياء التي يؤمن أو يعتقد هبا. 

ه من املستحيل أن ينقل لنا البصرية والوعي  يف غالب األحيان يرى صاحب التجربة أنّ   ـ   5

 الذي حصل عليهام من خالل اللغة والكلامت. 

املنطقي   باملعنى  حدس  عن  ناجتًة  تكون  وال  سبب  بال  القلب  يف  تقع  التي  اإلهلامات  إّن 

 للكلمة، هي من هذا النوع أيضًا، وهي من سبل املعرفة عند صاحبها. 

العرفاء قد حتّدثوا عنه تارًة عند احلديث عاّم أطلقوا    هذا النوع من احلاالت والتجارب كان 

السالك  مقابل  يف  السالك  املجذوب  عن  تكّلموا  عندما  وأخرى  الغفلة،  بعد  اليقظة  عليه 

 املجذوب. 

 (. Satoriالشهرة هنا هو ما يعرف يف البوذّية بتجربة ساتوري ) ة وإحدى القصص شديد

 (Regenerative Experiences) اإلحيائّيةالنوع الرابع: التجارب 

يعترب الباحثون هنا أّن هذا النوع من التجارب الدينية هو األكثر شيوعًا بني الناس، وهي  

جتارب حتيي إيامن الفرد وجتّدد له حياته الدينّية، وعىل سبيل املثال ما يشعر به الشخص الذي 

التجربة له حياًة جديدة ويعيش   هناك جتربة روحّية ممتازة يذهب إىل احلّج حيث حُتدث هذه 

فتتجّدد خاليا اإليامن عنده؛ وهلذا تراه يرجع لبلده وهو يملك ـ أحيانًا ـ سلوكًا أفضل، كذلك  

احلال ـ كام يذكرون ـ يف الشخص الذي ينجو من كارثة حمّققة لسبٍب بسيط عابر، فيشعر بأّن 

أ يتجه هلل سبحانه ويرّد املظامل ألهلها اهلل أعانه ونّجاه، فُيحدث ذلك يف نفسه حياًة إيامنّية، ويبد

 ويستغفر اهلل عاّم مىض وُيكثر من التصّدق وغري ذلك. 

يف تقديري، فإّن الفرق بني التجارب التفسريّية والتجارب اإلحيائّية عندهم يكمن يف أّن  

ونابضة   حّية  اإلحيائّية  التجربة  بينام  إسقاطّية،  جاّفة  لتجربة  أقرب  التفسريّية  أكثر  التجربة 

 ومؤثرة يف سلوك الفرد وحياته اإليامنّية وجتديد روحه وأخالقه. 

( جيمس  وليام  ذكرها  التي  األمثلة  سويدي حيث  1910أحد  جتربة شخص  هنا هي  م( 



  

يقول بأّن عمره كان ستًا وثالثني سنة، وكان ساملًا ال يعاين من أّي مشكلة، وقال بأّنه كان يشارك 

ا يرام، وملّا وصلوا إىل منطقة معّينة، مل يكن قد أحّس بأّي جوع يف تظاهرة، وكّل يشء كان عىل م

أو عطش بل كان يف راحة نفسّية واستقرار داخيل، وفجأًة أحّس بالقرب من اهلل وبأّن رمحته  

غمرته متامًا وتعاظمت مشاعره جّدًا، فطلب من املشاركني معه يف التظاهرة أن يذهبوا ويرتكوه،  

يشكر اهلل عىل إحياء ضمريه اإليامين، وكأّنه أحّس بأّن اهلل يطلب منه أن  وإذ به جيهش بالبكاء، و

 يعمل بأوامره ونواهيه. 

مثل هذه التجربة ال تقّدم وعيًا ومعرفة وبصرية، بل تقّدم إحياء وجتديدًا حلياة إيامنية، وكثري  

ها، حيصل هلم يشء  من الذين ينتقلون بني الديانات أو من خارج الدياناتـ  فكرًا أو سلوكًاـ  إلي

 من ذلك. 

 (Numinous Experiences) الروحّية الُقدسّيةتجارب الالنوع اخلامس: 

كلمة   من  النومينوس  تعبري  يشتق  حيث  أتو،  لرودولف  املصطلح  هذا    "نومن"يعود 

الالتينّية، والتي تعني املوجود ما وراء الطبيعي والذي يملك هيبًة وجالالً، ومنه ومن عنرص  

 القي يكون األمر املقّدس أو القديس عنده. اخلري األخ

يعترب أتو أّن جتربة العالقة الروحّية هذه باملقّدس املتعايل تتقّوم بعنرَصي: الدفع واجلذب،  

املقّدس   مع  الروحّية  فالتجربة  اإلسالمي،  الرتاث  يف  واجلامل  اجلالل  مفهوَمي  يشبه  ما  وهو 

بة واحلقارة والتاليش أمامه، ويف الوقت عينه  املتعايل تقوم من جهة عىل إحساس الرهبة واهلي

اخلوف   إحساس  ذلك  عن  وينتج  أمامه،  مسحور  بأّنك  والشعور  واجلامل  االنجذاب  عىل 

 واخلشوع والطاقة. وهذه هي حالة التضاد التي يذكرها أتو يف التجارب الروحّية هذه. 

مه هلا، ال يمكن أن تظهر  ويعترب أتو أّن التجارب الروحية القدسّية هذه، بالتعريف الذي يقدّ 

إال يف األديان املؤمنة بوجود اهلل املتعنّي، بمعنى أّن األديان التي ال تؤمن بالوجود التعّيني هلل،  

 مثل بعض األديان يف الرشق اآلسيوي، ال تعرف التجربة الروحية القدسّية. 

منفصل متامًا عنّي،    « خراآل»«، وهذا  »آخرلكّن العنرص املهّم للغاية أّن التجربة هذه تتصل بـ  

«  »اآلخر فهناك غريّية تاّمة، وهلذا فإّن أتو ال يعرتف بإمكان توصيف صاحب التجربة هلا هنا، فـ  



  

فيها حمرّي متامًا ورمزّي ومدهش، وهلذا ال ختضع التجربة ملقوالت العقل بل هي فوق طوره،  

كل نشاهد  التجربة  هذه  عن  احلديث  يتّم  عندما  األحيان  بعض  يف  باملنطق بل  متناقضة  امت 

 العقالين. 

  (Mystical Experiencesالنوع السادس: التجارب العرفانّية )

يتمّيز هبا   الباطنّية الروحانّية، هي جمموعة التجارب التي  التجارب العرفانية أو التجارب 

القرن األخري   مهّمة يف  لتحليالت  املجموعة  املختلفة، وقد خضعت هذه  األديان  العرفاء يف 

مثل: رودولف  هب أسامء  تربز  بينها، وحتليل عنارصها وظواهرها، وهنا  املقارنة واملقاربة  دف 

 م(، وغريهم. 1967م(، ووالرَت اسَتيس )1910أتو، ووليام جيمس )

الروحية   التجارب  وبخاّصة  وغريها،  العرفانّية  التجارب  بني  عندهم  اجلوهري  الفرق 

الذات    القدسّية، بني  التغاير  إحساس  وعدم  الوحدة  عىل  ُتبنى  العرفانية  التجارب  أّن  هو 

واآلخر، فالغريّية مضمحّلة، بعكس التجارب القدسّية التي تكون الغريّية فيها يف أعىل درجاهتا  

كام رأينا، وهلذا ُيعرف عن العرفاء يف األديان واملذاهب واملدارس املختلفة سعيهم نحو توحيد  

 ، واكتشاف رّس الوحدة يف الكثرة. الكثرات 

ومن هنا، يعترب أتو أّن التجارب النبوّية من نوع التجارب القدسّية، ال من نوع التجارب  

 العرفانّية، وكأّنه هبذا يمّيز بني العرفان والنبّوة. 

التجارب   اعتبار  يف  بينهم  القائم  االنقسام  هو  هنا  توضيحه  من  البّد  الذي  اآلخر  األمر 

كّلها من نوع واحد أو أّّنا بدورها ذات أنواع خمتلفة عن بعضها، فرصدهم للكثري من   العرفانية

جتارب العرفاء دفعهم تارًة لتوحيدها رغم اختالف األديان املنتمني إليها، وأخرى للتمييز بينها 

 باعتبارات خمتلفة لسنا بصددها هنا. 

ط القليلة يف موضوع التجربة  أكتفي هبذا القدر من احلديث بالغ االختصار عن بعض النقا 

إىل  لننتقل  وأقسامها، ونحو ذلك؛  وبِنيتها،  ومرّبرات ظهورها، ومفهومها،  تارخيها،  الدينّية: 

 .َتليل النبّوة يف فضاء التفكري التجريبي الديني

 
افة إىل بعض التحليالت الشخصيّة، فقد اعتمدُت يف هذا العرض املخترص للمراحل األربع املتقّدمة إض(  1)

 



  

 املرحلة اخلامسة: النبّوة والوحي يف سياق املذهب التجرييب الديين

املخترصة، يمكن البدء باحلديث عن كيفّية فهم ظاهرة الوحي والنبّوة يف  بعد هذه اجلولة  

سياق هذه املدرسة التجريبّية. إّن تعبريًا خمترصًا هنا يبدو أّولّيًا جدًا يمكنه أن يبنّي لنا أّن النبّوة 

 والوحي عبارة عن جتربة النبّي يف مواجهتني: 

 املواجهة األوىل: مواجهة املقّدس املتعايل 

 واجهة الثانية: مواجهة التاريخ البرشي أو الزمكان. امل

له انفعاالت وانطباعات ووقائع يف هذه التجربة،   النبّي هلل، فهو جّربه وحدثت  إّنه جتربة 

وهو جتربة النبي للمحيط والزمكان، وقد نجم عن تأثريات التجربتني وانفعال النبّي هبام وفعله  

 «. لدينّيةالنصوص ا»الكتب وفيهام ما نسّميه بـ 

َيب أن نعرف مسبقًا أن هذه الطروحات يف ساحتنا اإلسلمّية هيّمها بالدرجة األوىل بناء  

أكثر ممّا هيمها جمّرد التحليل الظاهرايت والفلسفي هلوّية    نظام هرمنوطيقي لفهم النّص الديني،

وحي والنبّوة؛ فلم  الوحي والنبّوة، عىل عكس ـ عىل سبيل املثال ـ القراءة الفلسفّية املشائية لل

تكوين خمرجات   تساعد عىل  للنّص  تأويلّية جديدة  منظومة  بناء  إعادة  تستهدف  لكي  تنطلق 
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 نقدّية شهدهتا الساحة يف تلك األزمنة. 

نّيني هنا يف الساحة اإلسالمّية هو قلٌق هرمنوطيقي، وحماولة للفرار  إّن قلق التجريبّيني الدي 

احلديث   العرص  مآزق  من  للخروج  ـ  ربام  ـ  متهيدًا  السائدة  الديني  النّص  فهم  مناهج  من 

إّن  بل  وشبسرتي،  ورسوش  أبوزيد  حامد  نرص  جتربة  يف  بوضوح  نجده  ما  وهذا  وحتّدياته، 

لنبّوة والوحي، بل غرضه هرمنوطيقّي، لكنّه خيوض  شبسرتي يرّصح بأّنه ليس غرضه حتليل ا

 ذلك جمربًا ـ عىل ما يبدو ـ لتأمني بنية حتتّية ملنهجه اهلرمنوطيقي. 

لن أستعرض هنا مجيع النظرّيات التي ُطرحت يف تفسري الوحي والنبّوة من خالل ذهنّية  

ّية واحدة تعّد اليوم يف  املدرسة التجريبّية الدينّية أو ما هو قريب منها، لكنّني سأختار شخص

العامل اإلسالمي من أكثر الشخصّيات انتامًء هلذا التفسري التجريبي للوحي والنبّوة. وقد أثارت  

. وأحد أفكارها وقراءاهتا موجاٍت عارمة من النقد والنقد املضاّد، وهو: عبد الكريم رسوش

ظرّية النزول املعنوي التي يعّد أسباب اختياري له هو أّن موضوع بحثنا يف هذا الكتاب، هو ن

وتدرس   مرتابطًا  البحث  ليبقى  احلارض؛  العرص  يف  طرحتها  التي  الشخصيات  أهّم  رسوش 

 خلفّياته بشكل أفضل. 

 أّواًل: عبد الكريم سروش، من "بسط التجربة النبوّية" إىل "رواية الرؤيا الرسولّية"

أحتّدث عنها عن رسوش بشكل عام وقد سبق يل أن حتدّ  أَخرلن  .  ثت عنه يف مواضع 

 لكنّني أريد أن أعرض ـ وباختصاٍر شديد ـ كيف قرأ رسوش ظاهرة النبّوة والوحي. 

مرحلتني   نأخذ  وسوف  املوضوع،  هذا  إزاء  متعّددة  فكرّية  بمراحل  رسوش  مّر  لقد 

ًة  أساسّيتني متثالن املفاصل الرئيسة يف مسرية حياته هنا، يف املرحلة األوىل طرح رسوش نظريّ 

 
توجد شخصيّة أخرى مهّمة، وهي حمّمد جمتهد الشبسرتي، لكن لضيق املجال وعدم كون بحثنا أساسًا يف (  1)

الوحي، أحببت االختصار وإال   الوحي بشكل مرّكز،  حقيقة  كّلها وحتليل حقيقة  النظرّيات  فإّن عرض 

حيتاج لكتاب مستقّل كبري، كام أّنني سبق أن بحثت حول مرشوع الدكتور نرص حامد أبوزيد، كام ستأيت  

 اإلشارة لذلك.

: حيدر حّب اهلل، شمول الرشيعة، بحوث يف مديات املرجعيّة القانونيّة  (  2) بني العقل راجعـ  عىل سبيل املثالـ 

 . 553ـ  531والوحي: 



  

النبويّ أطلق عليها عنوان   التجربة  نفسه،  »بسط  العنوان  الذي محل هذا  كتابه  ة«، وضّمنها يف 

م، ثّم نتج عن 1997هـ/ 1418وكانت يف األصل حمارضة ألقاها يف ذكرى املولد النبوّي عام 

هذه النظرّية سلسلة مواقف الحقة كتلك التي طرحها رسوش حول النزول اللفظي واملعنوي  

 ، وبخاّصة الفصل الثاين منه. م، والتي هي املحور الرئيس هلذا الكتاب2008لكريم عام  للقرآن ا

م، طرح نظرّيًة ثانية أبَعَد يف مدياهتا من األوىل، وهي  2013هـ/1434لكّن رسوش يف عام  

«، والتي أثارت الكثري من النقاش أيضًا، بل اعترب بعضهم  راوي الرؤيا الرسولّية   د»حممّ نظرية  

ش ختّطى فيها حدود نظرّية التجربة الدينّية، ليذهب أبعد منها بكثري. وقد استمّر نرشه  أّن رسو

 هلا لعّدة أشهر عىل شكل سلسلة حلقات توّسطتها موجات من نقد الناقدين. 

 النظرّية األوىل: بسط التجربة النبوّية

ّية كام  بدورنا سوف نذكر خالصة الطرحني اللذين قّدمهام، مع بعض املداخالت األساس

 هي العادة، وأبدأ بنظرية بسط التجربة النبوّية. 

 أ ـ ضرورة القراءة اجلديدة للوحي، ودور مسؤولية إنقاذ العامل يف جتوهر النبّوة

يعترب رسوش أّن املحّققني والباحثني يسعون دائاًم إلعادة جتديد اإليامن وجتديد قراءهتم له،  

لتجديد يف القراءة هو الوحي والنبّوة، الوحي الذي يرّصح ومن أبرز األمور اليوم التي حتتاج  

 رسوش أّنه جتربة دينّية للنبي، حتى لو كان رؤيا يف املنام كام حصل مع إبراهيم. 

إّن التجربة الدينّية لألنبياء تعطيهم يقينًا عظياًم وشجاعة فائقة وّنضة جديدة لتمّثل جوهر  

بإحسا  تتقّوم  التي  اجلوهرة  تلك  إحياء  نبّوهتم،  ليست  جديدة  مهّمة  أمام  بأّّنم  األنبياء  س 

نفوسهم فقط، بل إحياء نفوس اآلخرين. إّن العارف ربام يذهب يف معراج النبّي فال يرجع،  

أّما النبّي فيطلب الرجوع؛ ألّنه يعترب أّن إنقاذ الناس جزٌء من مسؤولّيته النبوّية؛ ليصنع بذلك 

واجهة ألمٍر قديس أو التي متثل رحلًة باطنّية، ال متثل لوحدها عاملًا جديدًا، فالتجربة الدينّية امل

عند رسوش جوهر النبّوة، بل العنرص األساس اآلخر هنا هو عودة النبّي لعامل اخللق لكي يقوم  

بإنقاذه؛ ليجعله يصل لتجربته ويعيش حالته هو، فهو غري منزعج من سلوك الناس طريقه، بل  

التمييز بني النبّوة وغريها من سائر التجارب الدينّية، وهو    هو مرسور بذلك. وهذا هو جوهر



  

 ."املنقذ من الضالل"ما حياول رسوش أن يستوحيه من إثارات الغزايل يف النبّوة أواخر كتاب 

 ب ـ أدوات إثبات النبّوة من خالل مقارنة التجارب الدينّية ووعي مضمونها

أخرى، يستعني فيها أيضًا بكلامت الغزايل، حيث  ينتقل رسوش من هذه الزاوية إىل زاوية  

ـ   أّما اخلواص  باملعجزات،  النبّوة  إثبات  يطلبون  الذين  العوام هم  أّن  ـ  الغّزايل  متابعًا  ـ  يعترب 

يعرفون  ـ فهؤالء  السامية  املعنوّية  الدينّية  التجارب  لذوق  الواجدون  العرفاء  هنا  واملراد هبم 

ّّنم أخرب بعامل التجارب الدينّية املعنوّية، وهذا ما يوّظفه رسوش  النبّوة من نفس كالم النبّي؛ أل 

عرب اجلمع بني هذه الفكرة وفكرة رغبة النبّي بام هو نبّي يف أن خيوض الناُس التجارب الدينية  

 يف مواجهة املطلق املتعايل. 

ّقف البرش  إّن النبي بذلك يريد أن يقول بأّن التجربة الدينية التي خضُتها ال تعني وجوب تو 

عن خوض التجارب الدينّية واستامع كالمي فقط، بل تعني أّن مسرية التجربة الدينّية جيب أن 

تتواصل معي وبعدي، فهو ال يشعر بخوِف تفّوق أتباعه عليه، كام حيصل لبعض املعّلمني، بل  

ره ونواهيه  يرى ذلك رسورًا وسعادة، وهبذا يستنتج رسوش أّن اّتباع النبّي ال يعني اّتباع أوام 

 فقط، كام يفهمه الفقهاء، بل اتباعه هو بالسري يف مسرية التجارب الدينّية واإليامنّية. 

 ج ـ مبدأ تكامل التجربة النبوّية

إىل   ينتقل  املقّدمات،  هذه  ويرشح  دينّية،  جتربًة  النبوة  اعتبار  أصل  رسوش  يقّرر  أن  بعد 

النبي صاحب جتربة، وكّل من هو صاحب جتربة  اللوازم التي تنبثق عن هذا األمر. إّنه يعترب أّن  

فهو ينمو ويزداد ويصبح أكثر خربة وقّوة باملزيد من ممارسة التجارب، فالشاعر يصبح أكثر  

شاعرّية بمزيد من جتارب الشعر، وكذلك النبّي يصبح أكثر نبّوًة بمزيٍد من جتارب النبّوة، وهذا 

يزيده اهلل علاًم، وهذا معنى أّن التجارب النبوّية  معنى أّن القرآن يطلب من النبّي أن يدعو بأن  

مل تقع مّرة واحدة فقط، بل استمّرت ألكثر من عرشين عامًا، فهو مل خيض جتربًة واحدة ليعتاش  

عليها بقية عمره، بل تواصلت جتاربته وتنامت قدراته التجريبّية بذلك، لتثبيت فؤاده كام جاء  

جتربًة وخربة وأكثر ثباتًا وأكثر قدرًة واستيعابًا وطاقة، وغري  يف القرآن، فصار بمرور الوقت أكثر  

 ذلك. 



  

هنا بالضبط يستشهد رسوش بمقولة ابن خلدون، حني يرى أّن النبّي مل يكن يف مّكة بالذي 

يقدر عىل حتّمل نزول السور الطوال يف الوحي، لكنّه بالتدريج صار أكثر قدرة عىل حتّمل ذلك،  

ل يف املدينة، وهلذا أيضًا يعترب رسوش أّن وقائع النزول القرآين األّول  وهلذا نزلت السور الطوا

ذلك صار   بعد  لكنّه  والرهبة والدهشة،  اخلوف  وهو  ما صاحب موسى،  عىل حمّمد  صاحبه 

 صاحب خربة وشجاعة يف هذا املضامر، وطاقته باتت أوسع بكثري. 

قت، وهبذا يقّرر رسوش مبدأ  معنى هذا أّن من لوازم التجربة أّّنا تصبح أنضج بمرور الو 

مهاّمً هنا وهو مبدأ تكامل التجربة النبوّية، دون أن يوجب هذا التكامل تغرّيًا يف جوهرها بمرور  

 الوقت. 

 د ـ مبدأ تأثري النيّب يف التجربة النبوّية مقابل تبعّيته احملضة للوحي

أّن   وهي  رسوش،  عند  أمهّيًة  أشّد  فكرة  إىل  هذا  التكامل  مبدأ  قدراته  جيّر  بتوّسع  النبّي 

وشخصّيته بمرور التجارب عليه، يرتك بصمته عىل التجربة نفسها، أي عىل الوحي، وهبذا يقّرر  

رسوش فكرة خطرية، وهي تبعّية الوحي للنبّي، وليس تبعّية النبّي للوحي، كام هو السائد يف  

بعًا للنبّي، وليس العكس.  الثقافة الدينّية، مستعينًا بكلامت بعض العرفاء يف أّن جربيل كان تا 

فلوال مستوى النبي يف التجربة يف مّكة لربام نزلت عليه سورة الكافرون بحجم سورة املائدة،  

لكن لعدم قدرته عىل التحّمل مثاًل بسبب كونه يف بداية رحلة التجربة، كانت السور قصرية 

 وتعطي إشارات حمّددة، فالوحي كان تابعًا له هبذا املعنى أيضًا.

ذا وقعت العالقة اجلدلّية بني الوحي والشخصّية النبوية، وظهر التأثري املتبادل، فالوحي  هب

 مضطّر أن يالحظ حالة النبّي وقدراته والعكس صحيح. 

 هـ ـ مبدأ العالقة اجلدلّية بني التجربة والتاريخ

لزمكان، أي  لكّن ثّمة عالقة أخرى جدلّية يف هذه التجربة النبوّية، وهي عالقته بالتاريخ وا

باملحيط الذي جاءت فيه دعوته، هنا ُيدخلنا رسوش يف جدلّية حّساسة وهو يقول بأّن التاريخ 

العيسوّية مل تعش   التجربة ونوعّية خُمرجاهتا، فالتجربة  بالنبّي يرتك بصمته عىل طبيعة  املحيط 



  

التجربة املحّمدية    حياًة سياسّية؛ هلذا مل يكن الوحي العيسوي متضّمنًا لقضايا سياسّية، بخالف 

النبوّية، فالنبّي حمّمد متعّدد األنشطة، فهو تاجر وراهب منعزل قبل النبّوة، وهو رجٌل اجتامعي  

 وصاحب فعالّية. 

وهذا معنى أّن اإلسالم مل ينزل دفعة واحدة يف كتاب واحد وانتهى كّل يشء، بل ولد من  

و مل يسأل الناس عن موضوعات حمّددة  رحم التجربة النبوّية يف مواجهة املحيط االجتامعي، فل

ملا جاءت آيات فيها، ولو كان عمر النبي أطول من ذلك لكان القرآن أكرب من ذلك، ولو مل تقع  

التحّديات التي وقعت يف التاريخ مع النبّي يف عالقته بقومه أو زوجاته أو غري ذلك ملا وجدنا 

 القرآن عىل هذه الشاكلة. 

 فعي والتدرجيي للقرآن من زاوية مبدأ العالقة بالتاريخو ـ إعادة فهم النزول الد

أّن   يرى  للقرآن، فهو  والتدرجيي  الدفعي  النزول  تفسري فكرة  ُيعيد  أن  هنا حياول  رسوش 

اللحظة   منذ  كلّياته  يف  النبّي  عند  حارضًا  كان  اإلهلي  الربنامج  أّن  هو  الدفعي  النزول  معنى 

رسة، الدرس حارٌض لديه وهو يلقيه برباعة، لكن أثناء  األوىل، لكّن النبي يشبه أستاذًا يف املد

الدرس تظهر أسئلة التالمذة، بعُضها عميق وبعضها سخيف. إّن هذه األسئلة ُتلقي بظالهلا  

لكانت   التالمذة  نوعّية  تغرّيت  ولو  األستاذ،  ُيلقيها  التي  املحارضة  وخمرجات  حصيلة  عىل 

يف   األصلية  الرسالة  لكّن  متفاوتة،  املعّلم  املعطيات  فعالقة  وهبذا  دائاًم،  موجودة  املحارضة 

بالطالب عالقة جدلّية، فهو ال ُيلقي ويذهب، بل يدخل يف حواٍر جديّل مع التالمذة، وهذا هو  

ما يرّبر وقوعه يف التكرار وتوضيح القضايا بأشكال خمتلفة، ويدفعه للعتاب أو املدح أو التأكيد  

هم ذلك من خالل أسئلتهم، والتالمذة هنا ليسوا مستمعني  عىل فكرة حلاجة التالمذة إليها كام ف

لو   للمحارضة  النهائّية  الصياغة  إنتاج  يف  يشاركون  هم  بل  كذلك،  مشاهدين  أو  خالصني 

مهّمته   والنبي  التدريس.  عن  التأليف  فارق  هو  وهذا  الصوت،  ضبط  جهاز  عرب  ضبطناها 

 يذهب، فلو تغرّي التالمذة لكانت احلصيلة  تعليمّية، وليس بالذي ُيصدر كتابًا ويسّلمهم إّياه، ثمّ 

 بالتأكيد متغرّية، رغم أّن الفكرة األساسّية للمحارضة هي عينها.

فهو يقول بأّنه ال يعني زوال البعد اإلهلي أو القديس    هنا يقّرر رسوش معنى بَشّية الدين،

تارخيّية، هو برشيٌّ متامًا،  منه، بل يعني أّن الدين يف والدته من رحم الوقائع واألحداث النبوّية ال



  

التارخيي   للتكوين  ٌم  مقوِّ للقرآن  التدرجيي  فالنزول  كتابًا صامتًا،  تارخيّية وليس  فالدين حركة 

البرشي له، فالنبي يف ّناية املطاف إنسان، وجتربته جتربة إنسانّية وحميطه إنساين، وهذه اجلدلّيات  

ن الدين.   هي التي تكوِّ

 ثريه على التجربة النبوّيةلفرض التارخيي وتأاز ـ 

هذا ما يدفع رسوش لفكرة ذات أمهّية يف فهم النّص الديني، فيعطي مثال الرقّية، مستشهدًا  

بالرقّية،   أّن اإلسالم ُفرض عليه تارخيّيًا اإليامن  يرى فيه  الشيخ مرتىض مطهري الذي  بكالم 

 وإال فهو ال يؤمن هبا أصاًل. 

معها رسوش كفرصة ذهبّية عندما يقّرر أّن اإلسالم مل    مقولة الفرض التارخيي هذه يتعامل

يكن يمكنه إلغاء الرقّية متامًا يف العامل؛ ألّن اإللغاء عملّية حتتاج لتعاون مجيع الشعوب، متامًا كام 

نقول نحن اليوم بأّننا نريد أن نلغي احلياة التكنولوجّية، فلن نقدر ما مل تشاركنا يف ذلك شعوب  

هذه احلياة، لكنّني جمرٌب أن أتعامل معها وأنّظمها إىل وقت تسمح به الفرصة.    األرض، فأنا ضدّ 

حيث يمّيز بني    "البنك الالربوي"وهذا ما يذّكرنا أيضًا بمحّمد باقر الصدر يف مقّدمة كتاب  

 فقه البنك يف ظّل نظام عاملي ربوي، وفقه البنك يف ظّل نظام عاملي غري ربوي. 

ه يف التجربة النبوّية عند رسوش يف عالقتها بالتاريخ، وهذا معنى أّن  هذا متامًا ما ينبغي فهم 

اإلسالم ديٌن سيايّس عند رسوش، بمعنى أّنه أجرب تارخيّيًا عىل الدخول يف السياسة، ال بمعنى  

 أّن السياسة هي جزٌء من رسالته األصلّية. 

لبعد الداخِل والبعد  عرب كّل ما تقّدم يستخلص رسوش أّن التجربة النبوّية ذات بعدين: ا

ففي البعد الداخيل ينمو النبيُّ من حيث نمّو جتاربه وتراكمها، فيفرض عىل الوحي    اخلارجي،

أوضاعًا ويتلّقى منه أوضاعًا، ويف البعد اخلارجي يظهر الشكل التارخيي للدين تبعًا للظروف  

 التارخيّية التي جاء فيها. 

 بني التجربة النبوّية والتجربة العرفانّيةالنيّب/ح ـ مبدأ التوّسع التجرييب بعد 

  خيتم رسوش نظرّيته يف بسط التجربة النبوّية، ليؤّكد عىل مفهوم التوّسع التجريبي بعد النبّي،

الشاعر اإليراين املرموق، إذا كان أعظم شعراء إيران عرب التاريخ، فهذا   "حافظ"فهو يرى أّن  



  

بعده مل يشاركوا يف إغناء التجربة الشعرّية الفارسّية، هكذا ال يعني أّن الشعراء الذين جاؤوا  

احلال يف النبّي، فإّن كون جتربته الدينّية أعىل التجارب، ال يعني أّن جتارب العرفاء بعده ال ُتثري 

حسبنا جتربة »شعار مرفوض، فكذلك    «حسبنا كتاب اهلل »التجربة الدينّية اإلسالمّية، وكام أّن  

 ر شعاٌر مرفوض. هو اآلخ  « النبّي 

التجربة   تطّور  دائرة عملّية  النبي يف  بعد  الدينّية  التجارب  ُيقحم  أن  وهبذا حياول رسوش 

وتوّسعها وإضافة عنارص مهّمة فيها، ليجعل من جتارب العرفاء وأمثاهلم ما هو بمثابة مرجع 

اإلمامة بعد النبّي من هذا لوعينا للتجربة الدينّية وللدين عمومًا، بل هو ينظر ـ هنا ـ ملفهوم  

املنظار أيضًا، فتجارب العرفاء واملفّكرين ال يمكن اعتبارها فقط رشحًا للتجربة النبوّية، فهذا 

 خطأ فادح بنظر رسوش، بل هي تكّمل وتوّسع. 

مواصلة   وعلينا  هبا،  تنتِه  مل  جتربته  لكّن  بوفاته،  انتهت  النبّي  مهّمة  أّن  رسوش  يعترب  هبذا 

ا؛ لكي نثرهيا أكثر فأكثر، مع احلفاظ عىل كونه يف نفسه أعىل أنموذج وشخصّية  التجربة نفسه

خاضت التجارب الدينّية. وهو هبذا جيعل مراكمة التجارب الدينية والروحّية جزءًا من بناء  

 الدين نفسه، وليس أمرًا هامشّيًا أو رشحًا أو تعليقة. 

وهي نظرّية أمّخن شخصّيًا بأّنه تأثر    هذه خلصة نظرّية بسط التجربة الدينّية عند رسوش،

فيها عىل األرجح بام طرحه نرص حامد أبو زيد يف أعامله القرآنّية، خاّصة يف كتابه مفهوم النّص،  

وال سيام جلهة احلديث عن فكرة العالقة بني النّص والتاريخ وفكرة الفرض التارخيي، حيث  

 جات. يمثل أبو زيد هنا بأمثلة، منها قضّية تعّدد الزو

نظرّية رسوش هنا عندما نرّكبها مع بعض نظرّياته األخرى مثل الذايت والعريض يف الدين،  

التي جاءت عام   النظرّية الالحقة  أن نفهم  القرآين معنويٌّ 2008نستطيع  النزول  أّن  م حول 

 فقط وليس لفظّيًا، وأّن اللفظ من إنتاج النبّي نفسه يف سياق تكوين التجربة. 

 «راوي الرؤى الرسولّيةّمد »حمنية: النظرّية الثا

باالنتقال من نظرّية بسط التجربة النبوّية وتكاملها إىل نظرّية الرؤيا الرسولّية، نشهد قفزًة  

قّدمها رسوش يف حتليله الظاهرايت للوحي والنبّوة، ففي القراءة الثانية ينطلق رسوش من أّن 



  

ـ التي تعرّب عنها نظرّياته الثال النبوّية، الذايت والعريض يف  خطواته السابقة  ث: بسط التجربة 

الدين، النزول املعنوي للقرآن.. ـ سعت للتأكيد عىل أّن لغة القرآن هي لغة برشّية، وأّن قدسّية  

التجربة النبوّية ال تعني قدسّية لغتها )لغة القرآن(، فلغة القرآن من عرضّيات الدين، ونتائجها 

اللغة صنيعة مل    من هامشّياته؛ ألّن  فاهلل  التاريخ وتداعياته،  متشابكة يف  البرشي، وهي  النبّي 

 يتكّلم، إّنام تكّلم النبّي الذي خاض جتربًة معه، وكالم النبّي منفعل بالزمكان املحيط به. 

لكّن رسوش رغم إقراره بأّن ما سبق وقّدمه من قراءة متعّددة العنارص عن الوحي، قد فتح  

 يزال مغلقًا، وهو يريد هبذه النظرّية اجلديدة أن يفتحه.  أبوابًا كبرية، لكّن بابًا ما 

 يف ظّل الرعاية اإلهلّية راوي املشاِهدلمبدأ التمييز بني املخاَطب وا

ليعطيه صفة    روح الفكرة التي يريدها رسوش هنا تنبني عىل سلب صفة املخاَطب عن النبّي، 

فرق   وهناك  وجّربه،  رآه  ملا  الراوي  ثم  واملشاهد،  والراوي،  الناظر  املخاَطب  بني  جوهرّي 

فاملخاَطب شخٌص قيل له يشء ما، أّما الراوي ملا شاهد وجّرب فلم يقل له أحٌد شيئًا، بل هو  

رأى شيئًا، ثّم أخربنا بام رأى، فالقرآن ليس مسموعات النبي بل مرئّياته، دون أن يرّض ذلك يف  

 قيمتها، بل بالعكس هو يرفع من اعتبارها.

بعض العّينات، من نوع: مل يقل أحد للنبّي: اذهب وقل للناس: إّن اهلل    هنا يأخذ رسوش

واحد، بل هو رأى وحدة اهلل يف الوجود، فجاء لُيخربنا عن وحدته. مل يقل أحد للنبّي: إّن هناك 

رأى   هو  بل  وأنذرهم،  وحّذرهم  بذلك  وأخربهم  فاذهب  الناس،  فيها  حياسب  قائمة  قيامة 

 ظرها ووقائعها، فجاء خُيربنا ويروي لنا ما رأى وشاهد. القيامة بنفسه، وشاهد منا 

معنى ذلك عند رسوش أّن فكرة جميء مالك للنبّي واحلديث معه وغري ذلك من سلسلة  

الوقائع املعروفة ال واقعّية هلا، بل النبيُّ شاهد كّل الوقائع وأخرب عنها، شاهد قصص األنبياء  

واقعة   ثّم جاء وأخرب، شاهد  معهم  املائدة فجاء وأخرب، وشاهد وما وقع  قّصة  احلوارّيني يف 

بكّل   وأخرب  فجاء  النار،  يف  والكافرين  اجلنّة  يف  املؤمنني  وشاهد  وأخرب،  فجاء  القيامة  وقائع 

 قصصهم وما يقع معهم، وشاهد بداية اخللق وما حدث مع آدم وحواء، فجاء وأخرب وهكذا.

مل خيربه أحد بذلك، بل رأى بنفسه هذا  فعندما يقول بأّن اهلل قال لعيسى كذا وكذا، فهو  

احلوار الذي وقع بني اهلل وبني عيسى، وهبذا ترتقي التجربة املحّمدّية لتكون بمثابة كينونة مع 



  

 كّل األنبياء السابقني، حتى أّنه رأى منامات السابقني أنفسهم.

ربط القضّية  ال ينسى رسوش ـ يف خضّم هذا التصوير اجلديد لقضّية الوحي والنبّوة ـ أن ي 

باهلل، إذ لو مل يربطها به النتهى به املطاف إىل إنكار قضّية النبّوة متامًا، هلذا فهو يؤّكد لنا أّن مجيع  

هّيأه لكي   فاهلل  وبإذنه،  اهلل  كّلها كانت بعني  النبّي ومشاهداته  مع  التي حصلت  الوقائع  هذه 

الناس املشاهد، وخيرب ويكّلم  التجارب، ويرى هذه  مل يتكّلم معه وال  خيوض هذه  لكّن اهلل   ،

املالئكة وال غري ذلك، فكأّن النبي كّلم نفسه عرب تكّلمه مع اهلل واملالئكة، فظهر كالمه لنفسه  

كالمًا وحوارًا من طرفني، بل هو يرى نفسه مكان اهلل ويتكّلم وكأّنه اهلل وخيربنا عن التجربة،  

 وهذا ما يفرّس أّن اهلل يتكّلم معه. 

 ة والرواية احملمدّيةفضاء الرؤية النبوّيهما رؤى املنام وال

 ؟ مل حيدث بعُد كثري منه  ين شاهد النبّي كّل هذا و لكن أ

رسوش يواجه  الذي  الكبري  السؤال  هو  بكّل   ، هذا  عنه  َييب  بأنّ   لكنّه  ورصاحة  ه  وضوح 

 وفيام رآه قبل أن خيربنا عاّم رأى.  ّله يف املنام،شاهد هذا ك

رسوش يرفض توظيف املصطلحات الفلسفّية والعرفانّية هنا يف تفسري الوحي عند املشائني  

والصدرائّيني والعرفاء، وهي التي سبق أن حتّدثنا عنها، ويراها ميتافيزيقّية قديمة بالية ومهولة  

ليس هنا بصدد إثبات النبّوة، وال سلبها عن أحد،    ، كام أّنه يؤّكد عىل أّنهغري مقنعة له إطالقاً 

حتى ال يتصّور أّن بحثه كالمي الهويت، مع اعتزازه بالتجارب املحّمدية اعتزازًا كبريًا، هلذا فهو  

يرى أّن تفسري الوحي كّله عىل أّنه منامات، أقرب لفهم التجربة النبوّية ووقائعها، وأبعد عن 

 لقضايا الواقعة. التكّلف والتعقيد يف مقاربة ا

فالنبّي بكّل بساطة رأى منامات، والقرآن هو كالم النبّي خيربنا فيه ما رآه من منامات، وهي  

منامات رآها بعني اهلل وإرادته؛ لكي يقوم النبّي باإلخبار عنها وهداية اخللق من خالهلا. وكوّنا  

 م، بل منام األنبياء والرسل. منامات ال يرّض بقيمتها عنده؛ ألّن املنام هنا ليس أضغاث األحال

 
العرفانيّة حتى خيرب عن هذا اجلانب من (  1) أّنه ليس بأهل خلوض املكاشفات  أّنه يقّر يف موضٍع آخر  رغم 

 التجربة النبوّية، فالعرفاء هم من يمكنهم احلديث عن هذا األمر. 



  

يبدو أّن رسوش ـ وهو الذي ضّمن سلسلة مقاالته حول هذه النظرّية ردوَده عىل بعض  

نّقاده بعد نرشه أصل النظرّية ـ يبدو يل مرّصًا عىل أّن يفرس كّل القرآن بطريقة املنام، فهو يرفض  

وبعضها يأيت من غريه، فلاّم ثبت    وجود تنّوع يف النصوص القرآنّية، فبعضها يأيت من خالل املنام 

أّن بعضه منام لزم أن يتعنّي أّن كّله كذلك، ألّن القرآن برّمته له لغة واحدة فال يمكن التفكيك 

 بينه وتنويعه. 

وهو تصّور العوام كام    هنا متامًا يرفض رسوش ما يسّميه ميتافيزيقا الفراق بني الل والعامل،

ميتافي إىل  يميل  هو  بينام  من  يراه،  ليس  فالوحي  اهلل،  يف  والنبي  النبّي  يف  فاهلل  الوصال،  زيقا 

الرضوري فهمه بأّن اهلل يتكّلم من العايل وخياطب من هو يف األدنى، بل اهلل يدخل يف خطابه  

رسوش   يستعني  وهنا  نفسها،  الشخصّية  ذات  عرب  الفكرة  ويوصل  النبوّية،  الشخصّية  لكّل 

 لوحدَة بمعنى من املعاين. بكلامت الفالسفة والعرفاء؛ ليثبت ا

 شواهد نظرّية الرؤيا الرسولّية وأدّلتها

انتقادات، حاول رسوش يف   لّب فكرته كخطوة أوىل وما جاءه عقب ذلك من  بعد نَشه 

املقالة األوىل، ثم فيام تلها، أن يأيت ببعض الشواهد التي ترّجح نظرّيته، وقد ذكر العديد من 

 الشواهد، وأبرزها: 

 ضمن سياق املستقبلّيات الصيغ املاضوّية يف النّص القرآنيأ ـ 

فهو    حياول رسوش أن ينّبهنا يف داخل النّص القرآين عىل ما يشبه الشواهد لتأكيد نظرّيته،

يرى أّن القرآن يستخدم صيغة املايض وهو يتحّدث عن املستقبل، خاّصة يوم القيامة، فاملؤمنون 

ا إىل ما شاء اهلل من حضور صيغة املايض يف النّص القرآين  والكافرون قد سيقوا زمرًا، وهكذ

 احلاكي عن وقائع مستقبلّية. 

املاضوّية،   الصيغ  املفرّسون مع هذه  توّرطها  التي  الورطة  يعتربه هو  ما  إىل  ينّبهنا  رسوش 

ل يرى وأّّنم حاولوا أن يقولوا بأّنه ماٍض يفيد املستقبل يف اللغة العربّية، لكنّه ال يقتنع بذلك، ب

املايض عىل ما هو عليه من املاضوّية، فالكافرون واملؤمنون قد سيقوا بالفعل من قبل يف الزمن  

 املايض. 



  

 ب ـ البعثرة والتشّظي يف النّص القرآني

ومن الشواهد عنده عىل ما يقول التبعثُر يف النص القرآين؛ ألّن الرؤى تعيش هذه احلال،  

ة رسوش برأيه، فالبعثرة ليست نتيج مؤامرة بعد النبّي، بل  فالتبعثر وعدم االتساق تفرّسه نظريّ 

هي ناتج تلقائي عن الطبيعة الرؤيوّية للوحي. كام أّن ما يؤّكد هذا عنده هو أّن النبّي عندما كان 

عن  احلديث  مثل  اخليالّية،  والتصاوير  بالرؤى  خيلطها  كان  وحروبه،  عرصه  وقائع  عن  خيرب 

أّنه حتّدث عن موسى مرارًا وتكرارًا بأشكال  مشاركة املالئكة يف احلروب، ك يفرّس  ما  ام هذا 

خمتلفة ومضطربة، وأحيانًا بينها بعض التهافتات، والسبب أّنه يرى منامات من طبعها الضبابّية  

 وغري ذلك. 

فالنّص القرآين غري منّظم وال مرّتب، بل هو مبعثر ومتكّرر ومقّطع، فالفكرة الواحدة يتّم  

 كن متعّددة تلتئم مع بعضها حتى نتوصل إليها، وهكذا. التقاطها من أما 

 ج ـ التناقضات القرآنّية ودور نظرية الرؤيا الرسولّية يف حّلها

القرآن   يف  املوجودة  التناقضات  هي  نظرّيته  عىل  رسوش  عند  أيضًا  الشواهد  أبرز  ومن 

ت والتشّظيات التي  الكريم، حيث يعترب أّن التجارب العرفانّية مليئة هبذا النوع من التناقضا 

الكلامت   من  بالعديد  لذلك  ويستشهد  لطريقته.  وفقًا  فهمها  عن  الفلسفي  العقل  يعجز 

ونصوص العرفاء واألدباء املعنوّيني. إّن التناقضات هذه ليست عند رسوش من عالئم ضعف  

 القرآن، كام تصّور بعٌض، بل عىل العكس. 

مة كام جاء يف سورة التكوير، ووجود أشجار  وعىل سبيل املثال صريورة املاء نارًا يوم القيا 

يرِم   مل  أّنه  التي تؤّكد  الكافرون، وكذلك اآلية  النريان يف جهنّم يأكل منها  )الزّقوم( يف باطن 

عندما رمى ولكّن اهلل رمى، فهذا تصوير متناقض؛ فهو إثبات ونفي. وكذا احلال يف توصيف  

، فليست القضية فقط ما يظهر منه التناقض، بل هو  القرآن هلل بأّنه الظاهر الباطن واألّول اآلخر

متناقض بالفعل، فاهلل يطلب منّا اإليامن وحيّذرنا من الكفر، ثّم يقول بأّن أحدًا ال يؤمن إال بإذنه  

 ومشيئته، فهو الضاّل اهلادي! 

إّن حجم التناقضات يف القرآن عند رسوش عظيم جدًا، حّد أّنه أذهل العلامء ورصف الكثري  



  

التاريخ، وظهرت نتيجته مدارس كالمّية ومذاهب فكرّية حلّل املوقف، ومن من و  قتهم عرب 

 هذا النوع نصوص اجلرب واالختيار ونصوص اهلداية والضاللة. 

إّن هذه التناقضات كّلها هي ـ عند رسوش ـ من لوازم عامل اخليال واملنام ال غري، وهذا هو  

 التفسري الذي حيّل املشكلة من جذرها.

إّن السّيئة من أنفسكم واحلسنة من    اهلل يقول بأّن كّل يشء من عنده ويف آية أخرى يقول 

عنده! بل وفقًا لنظرّية رسوش تتجىّل فكرة أّن القرآن يتحّدى اآلخرين بعدم وجود متناقضات  

واخلياالت  عدم وجود   نّ أل  ؛فيه املنامات  يف سياق  فهمه  يمكن  فيه  يف سياق تناقضات  أّما   ،

 . اليقظة فإّن القرآن متناقض، وال معنى ألن يتحّدى بنفي وجود التناقض فيه

حتى رسوش ُيشكل عىل القرآن يف قوله بأّن اهلل لو أراد خلق يشء لقال له: كْن، فيسأل:  

 َمن خيلقها وكيف خيلقها؟! أال يلزم التسلسل؟!  «كن»أليس هذا تناقضًا؛ إذ كلمة  

 ة الزمان والسببّية يف القرآنانهيار منظوممناقضة العلم ود ـ 

الشاهد اآلخر عند رسوش هو نسف القرآن ـ عرب منظومات املعاجز واخلوارق ـ ألنظمة  

العلّية يف العامل الطبيعي.. وكذلك نسفه للزمان، فاليوم يصبح مخسني ألف سنة ويصبح ألف  

السنني، فهل األشياء  سنة، واأللطف أّنه لكي ترجع األشياء إىل اهلل حتتاج لعروج يستمّر آالف 

بعيدة عن اهلل أصاًل؟! هكذا احلال يف عامل الذّر الذي تتحّدث عنه بعض اآليات وأّنه ُأخذت  

 الشهادة من الناس بربوبّية اهلل فيه! كذلك خلق العامل يف ستة أّيام. 

إىل جانب ذلك حجم األفكار التي طرحها القرآن، وهي تناقض معطيات العلوم احلديثة،  

 ي لإلطالة بالتعّرض هلا.وال داع

 الرتاثية املساعدة لنظرّية الرؤيا الرسولّيةالتارخيية والسياقات ـ هـ 

؟ وهل تفسري الوحي بالرؤى واملنامات خروج عن  "الرؤيا "لكن هل هناك قلق من كلمة  

 قواعد املألوف والسنن السابقة يف الوسط الديني؟

مه، فريى أّن القضّية ليست غريبة وأّن  حياول رسوش أن خيّفف من هول التحليل الذي قدّ 

ما يقوله أمر مألوف ومتوّقع يف سياق الفكر الديني الرسمي، األمر الذي يسمح له باعتبار ذلك 



  

عند  احلديثّية  النصوص  بعض  يف  جاء  كام  النبّوة  من  جزء  فالرؤيا  إضافّية،  شواهد  بمثابة 

آلخرين ممّن كانوا حول األنبياء حال  املسلمني، وواقعة إبراهيم كذلك، وعدم رؤية وال سامع ا

أو عروج روحاين   املعراج رؤيا  أّن  األنبياء ويسمعونه، وحديث كثريين عن  يراه  ملا  الوحي، 

الوحي   الفكرة، بل وكذلك وقائعّيات  للوقائع.. هذا كّله يؤّكد هذه  نبوّية  ومشاهدة مبارشة 

ان يغّط يف نوٍم ثقيل يتعّرق جسده بسببه،  التارخيّية تؤّكد لنا أّن النبي عندما كان يأتيه الوحي ك

ُمصاب   بأّنه  يتهمونه  الحقًا  املسيحّيني  بعض  وجعل  باجلنون،  يتهمونه  قومه  جعل  ما  وهو 

 بمرض الرصع. 

كام أّن رسوش يؤّكد أّن ما يقوله ال يتناّف مع كون القرآن كتاب فصل وليس باهلزل، وغري  

 ذلك من أوصافه. 

ب تناسق النظرّية، وقدراهتا اإلنتاجّية، وعدم غرابة الفكرة يف  بمثل هذه الشواهد ـ إىل جان

الرتاث اإلسالميـ  حياول رسوش أن ُيثبت رجحان قراءته للوحي عىل سائر القراءات القائمة،  

مع التأكيد أّنه ليس بصدد حتليل فلسفي أو علمي لكيفّية ظهور هذه املنامات عنده ونوعّيتها،  

بعامل ميتافيزيقي أو بالعقل الفّعال..؟ وما هي ميكانيزم حتّقق املنام  وهل هي مرتبطة بالدماغ أو  

 عنده؟ فهذا كّله غري معنّي به رسوش، إذ املهم عنده هو التحليل الظاهرايت. 

 الناتج اهلرمنوطيقي: التمييز بني لغَتي اليقظة واملنام، من التفسري إىل التعبري

النظرّية هرمنوطيقّيًا عند رسوش؟ وهل تغرّي هذه النظرية من  ما هي النتيجة املرتتبة عىل هذه  

 وكيف؟  طرائق َتليلنا للنّص الديني أو ال؟

هنا املكان األشّد أمهّية غائّيًا يف تقديري عند رسوش، إّنه يعترب أّن لدينا لغتني: لغة اليقظة  

  معنى هذا الكالم؟ولغة النوم، فال يمكنك أن تفهم القرآن بلغة اليقظة، بل بلغة النوم. فام

معناه أّن كّل النص القرآين هو منام، ونحتاج لتعبريه، وليس هو حمارضة ُيلقيها شخص لكي  

لغة برشّية واضحة   القرآن  لغة  إّن  نتكّلمها كّل يوم مع بعضنا.  التي  نفرّسها كام نفرّس كلامتنا 

انت واضحة بّينة فهي رمزّية  مجيلة وأنيقة، لكنّها لغة منام وليست لغة يقظة، ولغة املنام مهام ك

غامضة أرسارّية وضبابّية، ال نستطيع تفسريها بطريقة لغة اليقظة. وأكرب األخطاء التي وقعت  



  

عرب التاريخ أّن املؤمنني تعاملوا مع النصوص الدينّية عىل أّّنا لغة يقظة كلغتهم عندما يتعاملون 

ؤيا ال لتفسري الكالم، فكّل مناهج مع بعضهم بعضًا، يف حني هي منامات وحتتاج لتعبري الر

 املفرّسين خطأ يف خطأ. وهذا ما يسّميه رسوش بمغالطة النوم أو النعاس. 

 لكن ما الفرق بني لغة النوم ولغة اليقظة بالتحديد؟  ،ولنقبل بام يقوله رسوش

يف لغة اليقظة عندما نقول كلامت مثل: ماء، أرض، شمس، قمر، طني، نار، إنسان، ِرجل،  

غري ذلك، فنحن نقصد هذه األشياء اخلارجّية العينية املعروفة، لكن عندما نقول: رأى يد، و

فالن يف املنام الشمَس، فإّن معنى ذلك ليست رؤية الشمس، بل ـ مثاًل ـ رؤيته عاملًا جلياًل،  

نحرير  ورأى فالن بحرًا كبريًا أمامه يف املنام، ليس معناه بحر وماء، بل معناه أّنه سيلتقي بعامِلٍ  

 واسع املعرفة مثاًل يستفيد منه، وهكذا.

إّن معجم الكلامت القرآنّية جيب أن يتحّول متامًا، وفقًا لنظرّية رسوش، عن معجم الكلامت  

العربّية التي نأخذها من املعاجم، فنحن أمام لغة رمزّية ولسنا أمام لغة برشّية عادّية. متامًا مثل  

ر والشمس تعني هذه الكلامت يف اللغة العربّية؟ ال، إّّنا  قّصة منام يوسف، فهل النجوم والقم

 تعني والديه وإخوته. هذا هو الفارق اجلوهري بني لغة النوم ولغة اليقظة. 

ولكي حياول رسوش أن يتفّرد بام يقول، ينفي أّنه يتكّلم عن اللغة املثالّية أو األنموذجّية أو  

الدين لغة  املطروح يف جمال  باملعنى  بأّن األمر بذبح األضحية  الرمزّية  يقول  أن  ، فهو ال يريد 

القلب   بإصالح  أمٌر  هو  موسى  فرعون  هبداية  األمر  أّن  أو  مثاًل،  النفس  هوى  لذبح  ترميز 

 القايس، بل يريد أن يقول بأّن القضّية من البداية جيب الولوج إليها بطريقة خمتلفة متامًا. 

أكثر مع رسوش لنسأله: ما هو منهج فهم لغة  إىل هنا تبدو القضّية مفهومًة، لكن لو ذهبنا  

 النص الديني التي هي لغة الرؤيا واملنامات؟ 

سوف خيربنا رسوش بكّل بساطة أّن علينا أن نذهب إىل التاريخ املحيط بالنبّي؛ لنرى ماذا  

يفهمون من رؤية الشمس يف املنام، وهنا نبدأ نفرّس النّص. فإذا كانت الشمس يف املنام تعني  

إّن   آنذاك:  له  لقالوا  املنام،  تنطفئ يف  لو رأى شخص شمسًا  العظيم يف قومه، بحيث  الرجل 

سيصبح املعنى ـ وهذا   «،إذا الشمس كّورت »   :عظياًم من قومك سيموت، فهنا إذا قال القرآن

 مثال من عندي ـ إذا عظامء البرش ذهبوا ومل يعد هلم وجود بني البرش. 



  

التأويلّية   العملّية  هي  بارادايم  هذه  رسوش  يغرّي  وهبذا  رسوش،  يقصدها  التي  التعبريّية 

التعامل مع النّص القرآين، فبدل أن نتحّدث عن تفسري النّص القرآين، علينا من اليوم فصاعدًا 

أن نتكّلم عن تعبري النّص القرآين )تعبري الرؤيا(، ونحّول لغة املنام إىل لغة يقظة، وإال فإذا كانت  

لغة يق القرآن  التجربة  لغة  تتمّكن من نقل  لن  فإّن اللغة  النبّي كان يقظًة،  ظة، وما حصل مع 

 النبوّية إلينا إطالقًا. 

للنبي مثل   « واعمل واسمع وغريها تنايف ما  »قلال يشعر رسوش بأّن اخلطابات القرآنية 

الرؤيوي كذلك، فمثل هذه  تأويله  وله  أيضًا،  املنامات  أّن هذا حيدث يف  يرى  بل هو  يقول، 

تعابري ال تغرّي من نظرّية رسوش شيئًا؛ ألّن املنامات فيها الكثري من هذه احلكايات واحلوارات  ال

 بينك وبني غريك، بل نفسك حتاكيك عىل شكل يشء آخر وهكذا.

 اختفاء نظام الكنايات واجملازات واالستعارات و.. من القرآن

واالستالتايل  الناتج   الكنايات  انعدام  هو  الكلم  هذا  القرآن؛ لكّل  يف  واملجازات    عارات 

فعندما يقول القرآن: يد اهلل، فإّن املعنى يد هلل رآها النبّي فعاًل يف املنام، وعندما يقول شيئًا عن 

آيات   فكّل  نومه،  يف  رأى  عاّم  خترب  ألّّنا  إطالقًا؛  فيها  جماز  وال  حقيقة  فكّلها  القيامة  وقائع 

ون للغة واستعانوا بأنظمتها الداللّية الرحبة  التجسيم والتشبيه وعرشات مما رجع فيه املفرّس 

تصبح جهودهم هذه بال معنى، وكّل حماوالت املعتزلة والفالسفة التأويلّية تصبح عبثًا، فكّل  

 ما يقال يف القرآن حصل بنفسه وبعينه، لكّن اخلطأ وقع عندما فرّسناه عىل أّنه لغة يقظة. 

الطبا  العالمة  فيه  ينتقد  مثاالً  رسوش  قضّية  يعطي  يفرّس  أن  جاهدًا  حاول  الذي  طبائي 

الشهب التي يف السامء بطريقٍة تصبح معها القضية عقالنّيًة مستخدمًا تأويالت وجمازات وغري  

ذلك، لكّن رسوش بكّل بساطة يقول له: ال يشء من ذلك هو الذي ُأريد، بل لقد رأى حمّمد 

ي، لكّن اخلطأ أّننا نفرّس كالمه كام نفرّس كالمنا يف املنام حّقًا ُشهبًا هبذه الطريقة وباملعنى احلقيق

 يف اليقظة. 

 ي سروش حول انتماء اللفظ القرآني هلل أو للنيّبعة لنظرّيَتجات املتوّقخَرامُل

التجريبي   التفكري  لتأثريات  أنموذج  بمثابة  الوحي  حول  رسوش  نظرّية  أخذنا  إذا 



  

رّية بسط التجربة النبوّية متساوية النسبة  والظاهرايت يف حتليل الوحي، فإّنه من الواضح أّن نظ 

إىل كّل من انتامء اللفظ هلل وانتامئه للنبّي؛ إذ مكّونات هذه النظرّية تسمح ذاتّيًا بنسبة اللفظ إىل  

اهلل، كام تسمح بنسبته إىل النبّي نفسه، فليس يف النظرّية مرّجٌح إلحدى النسبتني، وهلذا راكم  

 طرح نظرّية مكّملة خمتّصة بالنزول املعنوي.  رسوش نظرّيته هذه الحقًا عرب 

غري أّن األمر خيتلف متامًا عندما نتكّلم عن نظرّية الرؤيا الرسولّية أو نظرّية القراءة النبوّية  

للعامل التي طرحها شبسرتي؛ إذ من الواضح هنا أّن اللفظ منتَج برشي نبوي خالص، بل الرؤيا  

الدينّية، كالقرآن ـ ليست وحيًا باملعنى الكالسيكي، وربام بنفسها ـ التي خُتربنا عنها النصوص  

من الصعب يف هذه احلال نسبة اللفظ واملعنى هلل، إال من حيث إّن اهلل هو املدّبر للمسرية التي  

أوصلت النبّي هلذا النقطة، بحيث حصلت له املنامات الرسولّية واستطاع برباعة نقل املنامات  

 إىل لغة البرش. 

ما سنشري إليه الحقًا يف الفصل الثاين من هذا الكتاب، من أّن نظرّيات الوحي يف  هذا معنى  

سياق التجربة الدينّية كثريًا ما تكون إّما حمايدة جتاه قضّية اللفظ القرآين أو ألفاظ النّص الديني  

 عمومًا، أو أّّنا تؤّكد أو متيل ـ بحسب بنيتها ـ إىل جعل اللفظ منَتجًا بَشّيًا خالصًا.

 ثانيًا: حملة عن املشهد النقدي لنظرّيَتي: تكامل التجربة والرؤيا الرسولّية

للوحي   فهم رسوش  التي طالت  االنتقادات  أبرز  بعض  من  عّينات  عىل  هنا  أطّل  سوف 

والنبّوة. وإيّن وإن كنت مقتنعًا ببعض هذه املداخالت، بل وبعضها طّورُته هنا وبعٌض أضفُته  

آلخر يمكن رّده والدفاع عن رسوش ضّده، والتفصيل يف حمّله، وإّنام بنفيس، غري أّن بعَضها ا

 قصدي جمّرد العرض املخترص الرسيع. 
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يالحظ غري واحٍد من الباحثني هنا أّن رسوش مّهد لنظرّية بسط التجربة النبوّية بدعوى أّن  

دومًا إىل جتديد، عرب جتديد النظر يف مكّوناته، فيصبح جديدًا بتجديد قراءته، وهذه   اإليامن حيتاج 

 الفكرة تبدو تعاين من مغالطات: 



  

أ ـ إّن القول بأّن القديم بام هو قديم خطأ أو اجلديد بام هو جديد خطأ كالمها من املغالطات  

 املنطقّية املعروفة يف علم املنطق التطبيقي. 

 اإليامن بام هو إيامن غري مربوط بفهمه، بل وعي اإليامن مرتبط بفهم اإليامن. ب ـ إّن 

ج ـ إّن جتديد النظر يف قضّيٍة ما ال يساوي استنتاج فهم جديد هلا وال العكس، بل قد يكون  

 جتديد النظر ينجّر لتأكيد نظرّية سابقة. 

ادة إحياء اإليامن بطريقة  فام وضعنا فيه رسوش من أّن حماولته جتديد النظر تفرض علينا إع

 جديدة يف عرصنا احلارض، غرُي صحيح. 
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يسّجل الباحثون هنا نقدًا مرّكزًا عىل أصل إقحام رسوش مفهوم التجربة الدينّية بام له من  

به، ك الَتَزم  ـ وهو معنى سبق لرسوش أن  الثقافة احلديثة  ام يف دراسته حول  معنى خاّص يف 

وبنفس   العملّية  هبذه  رسوش  أّن  يعتربون  ألّّنم  الوحي؛  قضّية  دراسة  يف  ـ  الدينّية  التعّددية 

أن يكون جزءًا من  املعريف للوحي عن  البعد  النبّوة، أخرج  الدينّية عىل  التجربة  إطالق تعبري 

 تفسري النبّي للوحي. الرسالة الواصلة إىل النبّي؛ إذ سيصبح هذا املضمون املعريف ليس إال 

إّن نقل الوحي من نطاق التواصل املعريف إىل نطاق التجربة بمفهومها احلديث، يفض إىل  

النبّي مل يتلّق معرفًة إضافّية من مصدٍر منفصل، بل يف احلقيقة واجه شيئًا، ثّم أخربنا عرب   أّن 

 النّص الديني بام واَجه. 

الوحيّية ليس فيها جتربة دينّية، بل كّل جتربة وحيّية تتضّمن مواجهًة  ال يعني ذلك أّن التجربة  

يسمح  ال  دينّية  جتربًة  تضّمنها  أّن  هو  هنا  املفصل  لكّن  دينية،  جتربًة  فتتضّمن  الغيب،  مع  ما 

 باختزاهلا يف هذا اجلانب. 

ة خمتَزلة يف  وإذا كان األمر كذلك، فإّن رسوش مل يقّدم لنا أّي دليل عىل أّن التجربة الوحييّ 

خاّصة  والتجربة الدينّية، وهو أمٌر يفرض أن يكون أساسًا يف نظرّيته التي عليه الربهنة عليها،  

أّن من النتائج البالغة اخلطورة لنظرّيته يف بسط التجربة النبوّية، أّنه اعترب أّن ما بعد النبّي اخلاتم  

سمح له بإقحام التجارب العرفانّية يف  توجد جتارب مكّملة، فاختزاله الوحي بالتجربة الدينّية 



  

 التجارب النبوّية بمعنى من املعاين، وهذه هي املغالطة األكرب التي وقع فيها دون دليل أو برها. 

لقد كان عليه ـ يف احلّد األدنى ـ أن يعرتف أّن التجربة الوحيّية جتربة غامضة غري منكشفة  

د أّن التجربة الوحيّية هي جتربة عرفانّية، إذ ما الدليل  لنا، وأّن جمّرد وجود جتارب عرفانّية ال يؤكّ 

 عىل ذلك؟

إّن حجر الزاوية هذا هو الذي جّر رسوش إىل استبعاد حضور اهلل يف التجربة الوحيّية، وهو  

ما أّكده يف نظرّية الرؤيا الرسولية، فهو قد حافظ عىل احلّد األدنى من احلضور اإلهلي، عرب اّدعاء  

  عليه دلياًلـ  أّن اهلل هو يرعى صاحب التجربة النبوّية، وليس طرفًا يف العالقة معه! ـ مل ُيقم أيضاً 

إّن اخللل املركزي الذي وقع فيه رسوش والعديد من املنترصين لنظرّية التجربة الدينّية يف  

ففي اإلسالم يعترب الكتاب    فهم النبّوة هو قياسهم الوحي يف اإلسلم عىل الوحي يف املسيحّية، 

واللغة واأللفاظ جوهر الوحي ومضمونه، وهو املحور يف الرسالة كّلها، فيام يف املسيحية فإّن 

الكتاب ليس هو األساس؛ ألّن التجيّل اإلهلي مل يكن يف كتاب، بل يف عيسى نفسه، فالظهور  

ب  واالنكشاف يف املسيحّية خمتلف متامًا عنه يف اإلسالم، هلذا فأّي تفسري للوحي يف اإلسالم جي

بتفسري   ليقوم  أيدينا،  بني  املوجود  )الكتايب(  واخلطايب  اللغوي  البعد  االعتبار  بعني  يأخذ  أن 

وجوده وظهوره، ووفقًا لنظرّية رسوش يف بسط التجربة النبوية سيكون الكتاب خارج سياق 

انتهاء الوحي واستكامل عنارصه كّلها، أن خيربنا بتفسري النبّي بعد    الوحي، وليس إال حماولة 

 جتربة الوحي التي حصلت معه.

إّن مفهوم الكالم والتكليم اإلهلي ومفهوم اخلطاب واحلوار بني اهلل والنبّي، جزٌء ال ينفصل  

عن منظومة الوحي يف اإلسالم. وهبذا جيب أن نعيد فهم الوحي عىل أّنه نقل للنشاط اخلطايب  

 الحقًا بالتعبري عنها يف نصوصه.  والكالمي هلل، وليس عىل أّنه حالة داخلّية نبوّية قام النبي 

مشكلة رسوش هنا تكمن يف أّنه أرسع ألخذ نتائج نظرّيته يف بسط التجربة قبل أن يقوم  

أّن تقويمه   بتفكيك النظرّية نفسها بعمق ورصد مكّوناهتا وأدّلتها، ولعّل السبب يف ذلك هو 

 قّية، كام قلنا سابقًا.للنظرّية كان من األّول من حيث ما ستؤول إليه من نتائج هرمنوطي 
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اعتمد رسوش عىل آيتني مهّمتني هنا لتأكيد مفهوم تكامل التجربة وصريورة النبّي أكثر نبّوًة  



  

(، وآية التنزيل التدرجيي لتثبيت الفؤاد  114بمرور الوقت، ومها آية طلب زيادة العلم )طه:  

متامًا؛  32قان:  )الفر رسوش  أراده  ما  عكس  تعطيان  اآليتني  أّن  هنا  الناقدون  اعترب  وقد   ،)

 وذلك: 

إّن آية طلب زيادة العلم ال تنسجم إطالقًا مع مفهوم التجربة الدينّية؛ ألّن التجربة ال   :أّوالً 

الوحي  فكرة  مع  أكثر  منسجٌم  أمٌر  الوحي  من  يأيت  العلم  فكون  علاًم؛  جتربة  هي  بام    تعطي 

 الكالمي الذي يتضّمن حقائق تنزل عىل النبّي، وال تعني جتربًة أكثر وقدرًة وطاقًة أكرب. 

ْلنَاُه َتْرتِيًل ..﴿ :  إّن آية تثبيت الفؤاد لو أكملناها لرأينا أّّنا تنّص عىل أّن اهلل يقول   ثانيًا:   ﴾ َوَرتَّ

ي يف الوحي، فهو يقول  وهذا مرتبط بشكل أكرب بقضّية الكالم والفعل الكالم(،  32)الفرقان:  

له بأّننا نّزلنا القرآن بشكل تدرجيي وقمنا برتتيله، فهذه الفكرة منسجمة مع الفعل الكالمي أكثر  

 .من غريه
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النّقاد عىل رسوش هنا، تكمن يف أّنه يف خمتلف مقارباته   اإلشكالّية األخرى التي سّجلها 

لقضّية الوحي، قام بمصادرة مسبقة اعتربها بدهيّية ومل ُيتعب نفسه باالستدالل لصاحلها، وهو  

أّن التجربة النبوّية تشابه سائر جتارب البرش، ومن ثّم فإذا رصدُت خصائص جتارب البرش يف  

ثّم  حياهتم، أمكنني اخلروج باستنتاج منطقي بأّن التجربة النبوّية تتمّتع هبذه اخلصائص، ومن  

 أرّتب نتائج عىل ذلك. 

مل ُيثبت لنا رسوش أساسًا أّن التجربة النبوّية جتربة عادية من نوٍع مشابه لسائر جتارب البرش  

يف حياهتم، ومن ثّم فاألصل األّول لنظرّيته تبدو فيه إعاقة وعجز، وعىل سبيل املثال، حتّدث  

بة تأخذ شكلها بسبب حالته  رسوش عن أّن صاحب التجربة فاعٌل وليس جمّرد قابل، فالتجر

ووضعه، وأّنه يتطّور باستمرار، وقّدم لنا عىل ذلك دلياًل وهو قانون التشابه بني التجربة النبوّية  

والتجربة الشعرّية، فالشاعر يصبح أكثر شاعرّيًة بالتجربة، إذًا فالنبّي يصبح أكثر نبّوًة بالتجربة؟  

 ّكي واملدين وغري ذلك أيضًا. ورّتب عىل ذلك نتائج من نوع التمييز بني امل

 
 عىل البعد الكالمي يف القرآن. سوف يأيت الحقًا احلديث بالتفصيل عن هذه اآلية، ومدى داللة الرتتيل ( 1)



  

هذا املنطق متأثر باألنموذج الكانطي الذي يعترب أّن الذهن ليس منفعًل يف املعرفة، بل هو  

لكّن السؤال: كيف عرف رسوش أّن التجربة النبوّية تشابه يف عنارصها ومكّوناهتا   فاعل أيضًا،

ها أحكاَمها؟! إذا مل ختربنا التجربة  التجربة البرشّية عىل خمتلف الصعد حتى يسمح لنفسه بإعطائ

 النبوّية يف نصوص الوحي نفسه وما يتعّلق به عن ذاهتا وخصائصها، فإّن األمر يبدو عسريًا. 

هي اإلشكالّية عينها التي دار النقاش فيها يف العمق بني املتكّلم وكّل  ـ  يف تقديري  ـ  وهذه  

أّن الوحي ظ  من العارف والفيلسوف، اهرة استثنائّية ال نعرف شبيهًا هلا حتى  فاملتكّلم اعترب 

نقوم بتفسريها عىل معايرينا، هلذا فهو اكتفى برشحها من خالل توليفة املعلومات الواصلة إليه  

وكانت   ذلك،  من  أبعد  لتفسريات  الفيلسوف  ذهب  حني  يف  نفسها،  ومن  التاريخ  من  عنها 

ربة الوحيّية حصلت عىل هذه الشاكلة  مالحظة املتكّلم املتكّررة هنا أّنه كيف تعرفون أّن التج

التي تّدعوّنا، وليس هناك أفق آخر أو فرضّية أخرى هلا؟ األمر عينه جيري يف معركة الرأي بني  

 رسوش وخصومه هنا. 
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رسوش   نحتها  التي  الصورة  أّن  هنا  الناقدون  النبوّية  يعترب  التجربة  بني  العالقة  لطبيعة 

والزمكان أو املحيط التارخيي، مل تكن دقيقة؛ ألّن هناك فرقًا بني األستاذ الذي ال تغرّي حوارات  

وأسئلة ووقائع التالمذة شيئًا من الفكرة التي يريد طرحها، واألستاذ الذي جتّره األسئلة إىل  

 تكميل فكرته وسّد نواقصها وغري ذلك. 

املحيطة  يف احل العوامل  يتغرّي بفعل  الديني اإلهلي مل  أّن املرشوع  النّقاد هنا  يرى  النبوّية  الة 

أّّنا مل حتصل لكانت   لتبيني املرشوع، ولو  بالنبّي، بل ما حصل أّن هذه العوامل كانت ُفَرصًا 

ة، وليست  الفكرة نفسها قد ُبّينت أيضًا، هذا جيّر إىل اعتبار الوقائع بمثابة أدوات لفهم الفكر

أو   النزول  أسباب  أّن  اعتربوا  حني  املسلمون،  املفرّسون  اعتمده  ما  وهو  هلا،  مقّومة  عنارص 

يكن  مل  دوّنا  من  بحيث  للموقف  مكّونات  وليست  تفسريّية،  أدوات  هي  املحيطة  الوقائع 

 املوقف ليصدر بعينه. 

ضمن إطار زمني معنّي    أّما السرية النبوّية، فقد رأى بعض النّقاد هنا أّّنا تعرّب عن تطبيق

 للكّليات اآلتية يف الرشع نفسه.



  

يف التفسري األّول يكون القرآن    هبذا املعنى يمكن طرح تفسريين لكون القرآن نّصًا تارخييًا،

رهينًا للتاريخ ونتيجًا لطبيعته الزمكانّية املحدودة، بينام يف التفسري الثاين يكون التاريخ جمّرد أفق 

ن، ومن ثّم فهو حيّدد مسبقًا أّن لظهور القرآن، كام  أّن منّزل القرآن ـ أي املرّشع ـ هو بعينه املكوِّ

يتّم   فالتاريخ  مضمونه،  مع  متناسبًا  ظهورًا  له  خيتار  فهو  التاريخ  يف  يظهر  عندما  النّص  هذا 

اختياره بام يناسب النّص، ال أّن النص يتّم اختياره بام يناسب التاريخ، وسبب خطأ رسوش أّنه 

د عمر النبّي    مل ُيدرك بجّد حقيقة أّن صاحب النّص هو بعينه صاحب التاريخ، وهو بعينه حمدِّ

 من قبل. 
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اسم   ُيطلق عليها  أن  يمكن  الرسولّية معضلًة كبرية  الرؤيا  نظرّية  معضلة عقالنّية  »تواجه 

ه بيان وتبيني وتبيان، والسؤال هنا: أّي عاقل هذا يطلق ، فالقرآن يقول عن نفسه بأنّ «املرشوع

مرشوعًا يريد من خالله تغيري العامل يقترص فيه عىل نقل مناماته فحسب! كيف يا ُترى يمكن 

يقول   كام  ـ  املرشوع  هذا  يرعى  الذي  سبحانه  اهلل  بل  مرشوعه؟!  مضمون  بنّي  قد  يكون  أن 

 رسوش ـ أّي برنامج خارق يكون قد رعى؟! 

نتصّور أّن مرشوعًا بحجم املرشوع النبوّي يريد إخراج الناس من الظلامت إىل النور، ثم  فل

يأيت ليطرح عليهم جمموعًة ضخمة من مناماته ورؤاه دون أن خيربهم حتى بأّّنا منامات، ودون 

أن ينتبه أحد هلذه القضّية منذ ألف وأربعامئة سنة، كيف يكون يا ترى هذا الشخص قد حّقق 

؟! هل يغرّي إنساٌن العامل بواسطة منامات يعرضها عىل الناس دون أن حتمل مرشوعًا؟ غاياته

أّنه مل يتعب نفسه بتعبري هذه املنامات هلم يف يوم من األّيام! بل ما  وكيف حتمله؟ والعجيب 

 أوضحه يدّل عىل تطابق املنام مع الواقع، ال أّنه منام حيتاج إىل تعبري. 

غريبًا أيضًا هو أّن ما يذكره رسوش يمكن أن يفهم يف سياق الصور  األمر اآلخر الذي يبدو  

الرشعّية   التكاليف  نفهم  كيف  لكن  ذلك،  ونحو  والقصص  اآلخرة  مشاهد  مثل  املشهدّية 

والكالم الفكري املجّرد، ليس بمعنى أّنه كيف نفهم حدوث منام يف ذلك حتى جييب رسوش  

ه تكاليف، إّنام السؤال  بأّن املنام يمكن أن جيري فيه حوار بني اإل نسان وأّي صورة مفرتضة توجِّ

أّن هذه املنامات تتضّمن تكاليف قانونّية وأخالقّية، ويف الوقت عينه مل تفهم يف سياق املنام، بل  



  

 ُأخذت كام هي ُمُثاًل وقياًم أخالقية وتكاليف رشعّية، فلامذا مل يتّم تفسريها بطريقة تعبري الرؤيا؟! 
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الرؤيا   حول  رسوش  قّدمها  التي  اإلثبات  شواهد  حول  باملناقشات  أطيل  أن  أريد  ال 

 الرسولّية، لكن أشري رسيعًا لبعض ما قيل ويقال يف التعليق هنا:

يبدو رسوشـ  يف وجهة نظرـ  غري خبري باللغة العربّية بام يكفي ملعرفة أّن الفعل املايض    أّوالً:

ظيفه يف املستقبل، واملضارع يوضع يف داخل الزمن املايض وهكذا، بل هذا ليس من يمكن تو

خصائِص اللغة العربّية، إّنام هو من توابع اللغة يف الرسد القصيص، وكمجّرد تنبيه، كيف يمكن 

لرسوش أن يفرّس لنا الصيغ املضارعة يف القرآن والتي تتحّدث عن املايض أو املستقبل؟! إّن 

قبل يف القرآن اشتملت عىل صيغ املايض واملضارع واألمر معًا، فكيف نفرّس ذلك قصص املست 

 أيضًا؟

إّن وجود فسحة لغوّية لفهم املايض يف سياق مشهد مستقبيل يمنع رسوش أن جيعل ذلك  

بصيغة   وردت  والتي  والنار،  اجلنّة  إىل  والكافرين  املؤمنني  سوق  قّصة  ففي  لصاحله،  دلياًل 

السو تعاىل:  املايض، ختمت  قليلة بقوله  آيات  ِمْن ﴿رة نفسها بعد عّدة  َحافِّنَي  املََْلئَِكَة  َوَتَرى 

ْمُد للَِِّ َربِّ اْلَعاملنَِيَ  قِّ َوقِيَل احْلَ ِْم َوُقِِضَ َبْينَُهْم بِاحْلَ )الزمر:    ﴾ َحْوِل اْلَعْرِش ُيَسبُِّحوَن بَِحْمِد َرهبِّ

ئكة حاّفني من حول العرش؟ ثّم كيف الربط بني  (، أليس من املناسب أن يقول: وكان املال75

تعاىل:   قوله  وكذلك  الواحدة؟  اآلية  داخل  واملايض  نَا  ﴿املضارع  َربَّ فِيَها  َيْصَطِرُخوَن  َوُهْم 

َر   ُر فِيِه َمْن َتَذكَّ ْرُكْم َما َيتََذكَّ ا َغرْيَ الَِّذي ُكنَّا َنْعَمُل َأَومَلْ ُنَعمِّ َوَجاَءُكُم النَِّذيُر  َأْخِرْجنَا َنْعَمْل َصاحِلً

 (، إىل غري ذلك من عرشات األمثلة يف هذا السياق.37)فاطر:    ﴾ َفُذوُقوا َفاَم لِلظَّاملنَِِي ِمْن َنِصريٍ 

إّن البعثرة والتشّظي يف النص القرآين موضوع طويل جدًا، لكنّه ال يرّبر تفسري الوحي    ثانيًا:

أنّ  مل يأخذ بعني االعتبار  الكتاب نزل عرب ثالث وعرشين سنة ومل  باملنام؛ ألّن رسوش   هذا 

يرّتب بطريقة تارخيّية، إضافة إىل أّن لغة الوعظ ال تشبه بذاهتا لغة الكتب العلمّية حتى ُنجري 

عليها قوانينها، ومن ثّم فال يمكننا معرفة الرّس خلف البعثرة ـ برصف النظر عن املناقشات يف  

 ات فقط. أصل وجودها وهوّيتها ـ من خالل املنام



  

إّن مجيع آيات التناقض يف القرآن جتاهل رسوش كّل حماوالت العلامء لفهمها ورفع    ثالثًا:

إذا كان  املنام، والسؤال:  أّن احلّل هو  ثّم اعترب  بالواقعّية،  قلم َحَكم عليها  التباساهتا، وبجّرة 

غري متناقضة    املنام حيتوي متناقضات، فكيف يفرّس رسوش هذه اآليات إذًا بحيث حتمل رسالة 

للناس؟ إّن العملية نفسها سوف خيوضها رسوش لكي يبنّي لنا أّن هذا التناقض يؤول إىل عدم  

العلامء   فعل  كام  مبارشًة  التناقض  تفكيك  من  مشّقة  أقّل  ليست  العملّية  وهذه  التناقض، 

 املسلمون. 

ـ التي   ابتعاد رسوش ـ نتيجة تأثره بالعقلّية الفلسفّية والعرفانّية  ولنأخذ مثاالً بسيطًا عىل 

َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َوَلكِنَّ اللََّ َقَتَلُهْم َوَما َرَمْيَت إِْذ  ﴿أّثرت كثريًا عىل روح اللغة العربّية، آية الرمي:  

َرَمى اللََّ  َوَلكِنَّ  التي خلقت  17)األنفال:    ﴾..َرَمْيَت  واملتكّلمني هي  الفالسفة  ذهنية  فإّن   ،)

املشكلة هنا انطالقًا من تفكيك دّقي للغة، وهو التفكيك الذي لطاملا سّبب املشاكل يف تناول  

النصوص الدينّية، يف حني أّن هذا التعبري يف اللغة العربّية ال حيوي أّي تناقض، ألّنه ال ُيفهم  

ة أو رياضّية حتى يؤخذ متناقضًا، بل يفرّس بوصفه مجلة خالصة ال  بوصفه بيانًا لقاعدة فيزيائيّ 

كلامت مفّككة، فيكون املعنى مثاًل أّنك عندما رميت فإّن رميك هذا ال قيمة له ومل يكن ليقع 

لوال اهلل، أو إّن رميك هذا هو رمي اهلل من خاللك وغري ذلك، فهو يريد أن يشري له إىل مدى 

اطة الربوبّية الرحيمة به واملعونة الكبرية من القدير سبحانه له، وهذا مثل  العناية اإلهلّية واإلح

تعاىل:   كقوله  واألرض،  السامء  بكاء  َكاُنوا ﴿آيات  َوَما  َواأْلَْرُض  اَمُء  السَّ َعَلْيِهُم  َبَكْت  َفاَم 

  (، وغري ذلك، فإّن السامء ال تبكي وال األرض، بل هو تعبري كامل29)الدخان:    ﴾ ُمنَْظِرينَ 

 مكتمل يراد به أّنه ما أِسَف عليهم أحد. 

ويف تقديري الشخيص، فإّن الطريقة التي ال حتمل روح اللغة العربّية العفوّية والتي اعتمدها  

بعض الفالسفة واملتكّلمني والعرفاء واألصولّيني واملفرّسين خلقت مشاكل، فالنّص ليس فيه  

 لت مشكلة. مشكلة، لكّن آلّية الفهم املصابة بالُعجمة افتع

النظرّيات    رابعًا: كّل  وجتاهل  املواقف  اختزل  السببّية  نسف  عن  حديثه  يف  رسوش  إّن 

بمعنى   العلّية  نقد  يعترب  أّنه  الغريب  بل  والعلّية،  اإلعجاز  قضايا  حول  التاريخ  عرب  الكربى 

ال  الرضورة هو منَجز جتريبي، ويبدو عليه يمتدح األشاعرة يف نقدهم العلّية الرضورّية يف مق



  

، لكنّه يريد هنا أن ينتقد اإلعجاز من باب كونه ناقضًا لقانون العلّية، فلامذا ال يكون  سابق له

القرآن مؤمنًا بنقد قانون العلّية ـ بمعنى الرضورة ـ يف العامَل الطبيعي؟! وأين العيب يف ذلك 

 وهيوم وغريه فعلوه؟ 

ي استعان هبا رسوش هنا لتلطيف نظرّيته،  إّن الشواهد التارخيّية واحلديثّية و.. الت   خامسًا: 

يبدو تعاطيه معها غري مقنع؛ وذلك أّن احلديث الذي استشهد به جيعل املنام جزءًا من عرشات  

املنامات،   أغلبها خارج سياق  منامًا، بل  ليست  النبّوة  أّن  يؤّكد  النبّوة، وهو هبذا  األجزاء من 

تربير موقفه؟! أليس هذا انتقاالً من اجلزئي  فكيف يريد رسوش أن يستعني هبذه القضّية هنا ل

 إىل الكيّل؟ 

يغّط يف نوم، فإّن هذا وإن كان صحيحًا وفقًا للمعطيات   النبّي كان  أّن  وكذلك احلال يف 

التارخيّية، لكّن سائر املعطيات تؤّكد أّن التجربة النبوّية يف الوحي كانت متنّوعة، كام قلنا مرارًا،  

الدراسا  يف  معروٌف  من وهذا  جزءًا  رسوش  أخذ  فكيف  والقرآنّية،  واحلديثّية  التارخيّية  ت 

الوقائعّيات الوحيّية ليبني عليه نظرّيته متجاهاًل سائر األجزاء واملعطيات التي تصلح بنفسها 

 لنسف نظرّيته بوصفها تفسري كلّيًا شاماًل للوحي؟! 

ظرّية الرؤيا الرسولّية، أو  األكثر غرابة هو احلديث عن املعراج الروحاين بمثابة شاهد عىل ن

ملطِّف هلا، فإّن روحانّية املعراج ال تعني املنام، ومن يقول بروحانّية املعراج وعدم جسامنّيته ال  

يقول باملنام إطالقًا، بل القضّية أبعد من ذلك بكثري، وإال يصّح أن يقال حينها بأّن مكاشفات  

 الرؤيا.  العرفاء كّلها منامات، وعلينا الذهاب نحو تعبري
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مّهًا   ويرفع  ويبّسطها،  املشكالت  حيّل مجيع  أّنه  عىل  قّدمه  الذي  املشهَد  لنا رسوش  يصّور 

عرشات   يف  ألف سنة  من  أكثر  دامت  ونقاشات  نزاعات  وُينهي  عاتقنا  عن  كبرية  ومسؤولّية 

، بل نظرّية رسوش ختلق فضاًء أكثر غموضًا، القضايا العالقة، لكّن األمر ليس كذلك يف احلقيقة

 وتؤّسس لَعَتَمة قامتة يف كيفّية تناول وفهم النصوص الدينّية. 

 
التجربيّة، ترمجة: حيدر حّب (  1) العقليّة ومذهب األشعرّية  رسوش، الكالم اإلسالمي بني نزعة االعتزال 

 م.2005؛ خريف عام 62ـ  32: 4اهلل، جمّلة نصوص معارصة، العدد 



  

الرؤيا؟  تعبري  منهج  هو  ما  اآلن:  يستقي    السؤال  أين  ومن  املنهج؟  هذا  حجّية  هي  وما 

معلوماته وحتليالته للنصوص؟ بل األخطر من ذلك أّن رسوش حييلنا يف كلامته عىل ماذا كان 

يفهم العرب من رؤية الشمس أو البحر يف املنام، وكأّنه بذلك خيّفف عنّا املسؤولية يف الوقت  

اللغة   أمامنا، فنحن يف  املوقف بشّدة  يعّقد  الذي الذي  اللغوي  الرتاث  لدينا رصيٌد هائل من 

يمكنه أن يساعدنا يف فهم الكالم، لكن يف تفسري املنام عند العرب كيف يمكننا معرفة التعابري  

املنامّية؟ وأين هي معلوماتنا عن هذا األمر؟ وما هي الوثائق التارخيّية التي تؤّكد لنا أّن رؤية  

كذا وكذا؟ وهل هذه الوثائق يقينّيًة أو أّننا ال نجد سوى البحر يف املنام كانت تعني عند العرب  

بعض املعطيات القليلة التي يغلب عليها الظّن يف النقل التارخيي؟ فهل حّل رسوش املشكلة  

 أو أّنه عّقد املوقف؟! 

األمر األكثر إشكالّيًة هنا، هو ما هو الدليل أساسًا عىل أّن فهم العرب للمنام هبذه الطريقة  

هو املرجع يف تفسري الرؤيا الرسولّية نفسها، وهي رؤيا ليست عادية، بل ختتزن جتربًة  أو تلك  

دينية من نوع رفيع بإقرار رسوش نفسه؟ فكيف يمكننا ـ ونحن نريد تعبري منامات النبّي ـ أّن  

  نرجع لفهوم العرب للصور املنامّية؟ وأّي حجّية يف هذه الفهوم؟ وهل قال النبّي أو مناماته لنا: 

إّن فهم العرب هو املرجع؟ وملاذا مل نَر عىل اإلطالق أّي حماولة تعبريّية عند العرب واملسلمني  

يف عرص النبّي وبعده مستخدمني مثل هذه األدوات؟ أظّن أّن الكثري من النّقاد هنا خيشون أن  

 يكون رسوش قد نقلنا من ساحة حرب لننجو، لكن إىل وسط صحراء جاّفة حيث ال ماء! 

فلنذهب    عونا نذهب أبعد من نظرّية رسوش، ونسأله: ملاذا نذهب إىل فرضّية املنام؟ بل د

مبارشًة إىل اخليال، ونقول: كان النبّي جيلس ولديه خيال خصٌب خاّص متساٍم، ويرسم صورًا  

خيالّية، ثّم يرشحها، فال هو رأى منامًا وال هي تعابري منامّية، بل هي صناعات خيالّية ابتكارّية  

اهد القيامة، وأّول العامل وآخره، ولقصص األنبياء وغري ذلك، وعلينا استخدام منهج تفسري  ملش

 اخليال يف هذه احلال! 



 

 

 

 الفصل األّول

 خامتة ونتائج

مل يكن هديف يف هذا الفصل تقديم دراسة ّنائّية حول حقيقة الوحي؛ ألّن املوقف يتطّلب  

 املزيد من البحث والتفصيل، وليس هو هدف هذا الكتاب، غري أّنني استهدفت: 

تارًة عرض أهّم النظرّيات وفهمها، وتنّوعها، وتقديم ملحة عن املشهد النقدي والتساؤالت  

النظريات،  واحدة من هذه  تطال كّل  التي  ـ    األساسّية  قاطع وّنائي  ـ بشكل  أرّجح  أن  دون 

أعتقد بأّن حتليل حقيقة الوحي ليس أمرًا بسيطًا؛ ألّننا ندرس    واحدة عىل أخرى، وإن كنت 

ظاهرة ال نعرف كم مّرة وقعت يف التاريخ؟ وهل هلا شبيه أو نظري اليوم يمكن دراسته للوصول  

النّص أو   التارخيّية عن وقائعّيات الوحي، وكذلك  إىل نتائج فيها أو ال؟ هلذا متثل املعلوماُت 

)خمَرجات الوحي(، املواّد األّولّية اخلاّم التي ينبغي االنطالق منها،    اخلطاب الناتج عن الوحي 

 وهو ما يفتح عىل احتامالت قد يرتّجح بعضها عىل بعض دون جزٍم ّنائي. 

كّل  استنطاق  النظريّ   وأخرى حماولة  هذه  من  عىل صعيد    ؛اتواحدة  تنتج  ماذا  نرى  لكي 

والبحث عن دور النبّي بام هو برش يف إنتاجه  أعني موقعّية اللفظ يف الوحي،    ؟موضوع بحثنا هنا 

 سلبًا وعدمًا.

وقد رأينا ـ وال أريد أن أكّرر ـ كيف أّن كّل نظرية كان هلا تأثري خمتلف، غري أّن أّيًا من هذه  

النظرّيات يف تقديري مل يقدر عىل الربهنة النهائّية عىل موقعّية اللفظ ومصريه يف الوحي دون 

امل البحوث  إىل  هذه الرجوع  دون  فمن  الكتاب،  هذا  من  الثاين  الفصل  يتكّفلها  التي  بارشة 

الرتجيح  إىل  منه  التحليل  إىل  أقرَب  اللفظ ومنشئه،  موقعّية  اختاذ موقف من  البحوث يصبح 

 فضاًل عن احلسم. 

إّن أغلب هذه النظرّيات يمكنه أن يفرّس لنا كون النبّي هو صاحب اللغة يف النص الديني  

التي لو ثبتت بدليل فهي  أو اهلل، لكنّه   النظرّيات  يثبت ذلك، عدا بعض  العسري عليه أن  من 



  

التجربّية   القراءة  أشكال  وبعض  واالجتامعّية  النفسّية  القراءة  مثل  هنا،  نتيجتها  تثبت  بنفسها 

 الدينّية، كام أوضحنا ذلك سابقًا فال نعيد.

 هذا الكتاب. هذا ما جيّرنا تلقائّيًا للبحث يف موضوعات الفصل الثاين من  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 اللفظ القرآني بني اإلهلّية والبشرّية

 ات واألدّلةالنظرّي دراسة مباشرة يف
 





 

 

 متهيد

أبرز   عن  الكتاب/املخترص،  هذا  من  األّول  الفصل  يف  حتليل  حتّدثنا  يف  العاّمة  النظرّيات 

حقيقة الوحي وطبيعة تناوهلا للموضوع؛ هبدف التوّصل إىل اجلواب عن السؤال اآليت: هل  

هذه النظرّيات ُتنتج يف نفسها، بعيدًا عن بحث تفصييل إضايّف ـ سيقوم به هذا الفصل من هذا 

نا ضمن كّل نظرّية عن النتائج الكتاب ـ إثبات برشّية اللفظ القرآين أو إهلّيته أو ال؟ وقد حتّدث

التي تفرزها عىل صعيد موضوع بحثنا، وسيأيت بعض آخر مّما يتعّلق هبذه الزاوية من املوضوع 

 أيضًا. 

لكن يف هذا الفصل، نحن نريد الدخول مبارشًة ـ دون ارهتان لتحليل حقيقة الوحي ـ يف  

د معطيات خاّصة مبارشة أو شبه  موضوع اإلهلّية والبرشّية يف اللفظ القرآين، لندرس: هل توج 

مبارشة يف موضوع البحث، يمكنها أن تؤّيد واحدة من الفرضيات التي حيتوهيا هذا البحث،  

 والتي سوف يأيت عرضها إن شاء اهلل أو ال؟ 

ومن خالل تركيب خُمرجات الفصل األّول والثاين، سوف نخرج بنتيجة ّنائّية، ّناية هذا  

 الكتاب إن شاء اهلل تعاىل. 

وال بأس أن أشري بدايًة إىل أّن هذا البحث ال عالقة له بام بعد نزول القرآن والوحي، مثل  

 حتريف القرآن أو القراءات أو مجع القرآن يف عرص الصحابة أو نحو ذلك. 

 النظرّيات واالحتماالت اإلمكانّية، قراءة عاجلة يف املشهد التارخيي

تارخيي والنظرّيات املطروحة، وكذلك طرح  بدايًة أيضًا البّد من عرض موجز للمشهد ال

 االحتامالت اإلمكانّية الثبوتية يف القضّية هنا، لرصدها ومعرفة فروضها. 

أو    375طرح الزركيش يف الربهان ثلثة أقوال ذكر أّّنا ُنقلت حكايُتها عن السمرقندي ) 

،  الثانية والثالثةدون أن نعرف أصحاهَبا األصلّيني، وهي النظرّية األوىل و  هـ(،383أو    376
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من النظرّيات التي سوف نعرضها اآلن. ومل يتعّرض الزركيش للرابع الذي ذكرناه هنا، وقد  

 .كّرر هذه األقوال الثالثة بعينها بعد ذلك السيوطيُّ يف اإلتقان

 هو اآليت:هنا ومهّم هذه النظرّيات 

فه وكلامته ومعارفه ونظمه وفصاحته  أن يكون القرآن بألفاظه ومعانيه وأحر  ة األوىل:النظريّ 

بكامل تركيبته، وأّن   | وبالغته و.. وكّل رشارشه، من اهلل تعاىل، وقد أوحاه اهلل إىل النبّي 

النبّي بّلغه ونقله بكّل ما فيه دون أّي تدخل يف أّي يشء من عنارصه وأجزائه وألفاظه وحروفه  

 ومعانيه. 

 ة اإلسالمّية وبني علامء كالم املذاهب املسلمة. هذا االحتامل هو املعروف السائد يف امللّ 

أن يكون النازل عىل النبّي هو معاين القرآن ومعارفه ومضامينه فقط، فيام    ة الثانية:النظريّ 

كان النبّي يصّور هذه املضامني واملعاين يف قوالب لفظّية بلساٍن عريّب، وحيكي عنها عرب األلفاظ  

 دّلل عىل هذه املعاين. التي يصنعها هو بنفسه؛ لُتخرب وت

النبوّي خارقًا للعادة ومعجزًا ال   هذا االحتامل متساوي النسبة لفرض كون هذا اإلنجاز 

 يقدر غري النبّي عىل فعله، وكونه عاديًا ال ربط له باإلعجاز.

 رها بطريقتني: هو أّنه يمكن تصوّ وتلّوناهتا، ة األمر املهّم للغاية يف فهم هذه النظريّ 

األوىل: الكالمّية    الطريقة  النواقل  نطاق  خارج  وميكانيزمه  عملّيته  يف  الوحي  يكون  أن 

النبّي   ألفاظ، ثم يقوم  الروع من دون كلامت وال  ُينفث يف  والصوتّية أصاًل، كأن يكون شيئًا 

بصياغة لفظّية له من البداية. ويكون األساس األنطولوجي يف ذلك أّن الصلة بني النبّي واملالك 

و بني النبي واهلل هي صلة خارج إطار املنظومات اللفظّية وخارج إطار عامل البرش، فالبّد من  أ

 فرض أّن هناك صلة وصل رمزية خاّصة متناسبة. 

أن يكون الوحي عبارة عن كلامت وألفاظ ونواقل كالمّية وصوتّية، لكّن    الطريقة الثانية: 

أللفاظ؛ ألّن املهّم فيها هو املضمون واملحتوى،  النبّي عندما ينقله لنا ال ينقل تلك الكلامت وا

فيستخدم لغَته هو وكلامته لنقل املحتوى نفسه الذي محلته تلك الكلامت واأللفاظ التي جاءت  

يف الوحي، فالنّص الذي بني أيدينا هو نصٌّ نبويٌّ يف لفظه، إهليٌّ يف حمتواه، وإن كان أصل انتقاله  
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 أيضًا. من اهلل للنبّي عرب ألفاظ أخرى  

هذه الطريقة الثانية غري مالحظة عادًة يف كتابات الذين اشتغلوا هبذا املوضوع قدياًم وحديثًا،  

 لكنّني أعتقد بأّن إضافتها يف غاية األمهّية. 

أو ُنسب هلا،  ،  يف اجلملة  وهنا، ولكي نعرف من هم األفراد واجلامعات التي قالت هبذا الرأي

 نسبّيًا، حيث قد يقال بوجود شواهد عىل ظهور فريق  البّد من عرض الصورة بشكل تفصيِل 

 ن هبذه املقولة: آمَ 

ـ   منتقدًا له.  «قول من قال »َنسب العالمة الطباطبائي هذا الرأي إىل   أ 

إّن املعتزلة قائلون بخلق القرآن، وهذه النظرية قال هبا الشيعة اإلمامّية أيضًا، وتّيار  ب ـ  

يني السنّي بدأ يميل للتخيّل عن نظرّية قدم القرآن للدخول يف  االعتزال اجلديد يف الوسط الد 

ـ النزول املعنوي للقرآن وأّن   حدوثه وكونه خملوقًا، فالفكر املعتزيل ينارص ـ وفقًا لبعضهم 

 األلفاظ صناعة برشّية. 

ـ  عنى  قوله بأّن القرآن هو مرآٌة لذهن النبّي، وامل  إّن املنسوب إىل جالل الدين الرومي  ج 

 أّن األحوال الشخصّية للنبّي ترتك أثرها عىل القرآن الكريم. 

إّن ابن عريب يصف فعل النبّي بالرتمجة مما حيتمل جّدًا أّنه يريد النزول املعنوي. إّنه يقول:    د ـ

ظهر يف قلبه عىل صورة مل يظهر هبا يف لسانه؛ فإن اهلل جعل لكّل موطٍن حكاًم ال يكون لغريه  »

لب أحدّي العني فجّره اخليال وقّسمه، فأخذه اللسان فصرّيه ذا حرف وصوت،  وظهر يف الق
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( هذه دعوى ينسبها الشيخ جعفر السبحاين إىل عبد الكريم رسوش، فانظر له: بنية الوحي وحقيقة القرآن،  2)

؛ لكّن  80حوار هام بني د. رسوش والشيخ جعفر السبحاين )ضمن كتاب: الوحي والظاهرة القرآنية(:  

أّن فكرة   تدّل سوى عىل  أّن كلامت رسوش ال  قراءة ظاهرة  اإلنصاف  أفقًا إلعادة  تفتح  القرآن  حدوث 

القرآنيّة(:   الوحي والنبّوة، مقابل قدمه، فانظر له: كالُم اهلل كالُم حمّمد )ضمن كتاب: الوحي والظاهرة 

63. 

قد يفهم بعٌض من الرومي يف بيت شعٍر له عكس ما ُينسب إليه من النزول املعنوي، وأّن لسان حمّمٍد ليس (  3)

 ا يقوله امللك العالم، وقد يفهم آخرون من هذا البيت عكَس ذلك! حيث قال يف املثنوي:سوى معرب مل

 گر چه از حلقوم عبد الل بود   مطلق آن آواز خود از شه بود  



  

 .«وقّيد به سمع اآلذان وأبان أنه مرتجم عن اهلل.. 

هـ(، وهو أحد متكّلمي  240هـ( البن ُكاّلب )بعد 324نسب أبو احلسن األشعري ) هـ ـ

أّنه يميل إىل ما يشبه أو يطابق نظرّية  ،  السنّة املعارضني للمعتزلة واملنترصين ملذاهب السلف

النزول املعنوي عندما اعترب أّن القرآن والتوراة تعابري عربّية وعربّية عن الكالم اإلهلي وليست  

 ( السّلمي  عّباد  بن  معّمر  املعتزيل  املتكّلم  إىل  أيضًا  األشعري  نسب  بل  عينه.  هـ(  215هي 

، هلذا كان القرآن كالمًا نسب الَعَرض إىل اهلل تعاىلقوهلم بأّن القرآن َعَرض، وال يُ   وأصحابه

نبوّيًا وليس إهلّيًا؛ ألّن معنى ذلك أّن اهلل خيلق النبّي أو الشجرة وهي التي تأيت بالعرض الذي 

 هو الكالم، وهبذا نجنّب اهلل أن ننسب إليه األعراض. 

أصل القول بالعبارة    أنّ واعلم  »هـ( رأَي ابن ُكاّلب كاآليت:  728وقد أوضح ابن تيمية ) 

  ، معنى القرآن كالم اهلل  إنّ   :ل من قال يف اإلسالمد عبد اهلل بن سعيد بن كالب هو أوّ أبا حممّ   أنّ 

. فابن «ة واجلامعة فأخذ بنصف قول املعتزلة ونصف قول أهل السنّ  ،ه ليست كالم اهلل وحروفُ 

، وهلذا نجده يف موضع آخر  "العبارة"تيمية هنا كأّنه ُيرجع جذر فكرة ابن ُكاّلب إىل مفهوم  

باَِم »يقول:   املََْلِك  ُنُزوِل  َأْو  لِْلَمَلِك  َوإِْفَهاِمِه  بِِه  ْعاَلِم  اإْلِ بَِمْعنَى  ُنُزوُلُه  َيُقوُل  َمْن  بَِية  الُكالَّ َوِمن 

ِع َواْلَعْقلِ  َفِهَمُه. ْ  .«َوَهَذا الَِّذي َقاُلوُه َباطٌِل يِف اللَُّغِة َوالرشَّ

معناه أّن صفة الكالم ال ُتطلق إال عىل املعاين، وإّنام األلفاظ حاكية عن الكالم احلقيقي،  هذا  
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املأمون العبايس، تأثر  ( هو أبو حمّمد عبد اهلل بن سعيد بن ُكاّلب القّطان البرصي، أحد أبرز متكّلمي عرص  2)

العقيدة   بناء  يف  األشعري  عليه  اعتمد  الذي  األّول  األساس  أعامله  ُتعترب  بل  األشعري،  احلسن  أبو  به 

األشعرّية، رغم أّن لديه توّجهات قريبة من املعتزلة أحيانًا، مما جعله يبدو وسطًا بني األشاعرة واملعتزلة  

مدرس انتقاد  حمّل  كان  وهلذا  احلديث،  يطلق  وأهل  أنصار  ُكاّلب  والبن  أيضًا.  العقائدّية  احلديث  أهل  ة 

للهجرة. انظر حوله: الذهبي، سري أعالم النبالء    240عيد عام  عليهم: الُكاّلبيّة، وقد تويّف عىل األرجح بُ 
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وهبذا يكون القرآن تعبريًا حاكيًا عن كالم اهلل البسيط غري املرّكب، ال أّنه الكالم اإلهلي، فبالربط  

األلفاظ حقيقة  مع  يتجّزأ،  ال  بالذات  قائم  قديم  وأّنه  عنده  الكالم  حقيقة  أّن بني  نكتشف   ،

الكالم ملا تنّزل صار يف ضيق األلفاظ البرشّية، فحصلت التجزئة ووقع التشّظي املسبَّب عن 

حمدودّية اللغة البرشّية، فصارت لدينا يف القرآن أوامر ونواٍه وأخبار وإنشاءات وغري ذلك من  

 أنواع وأقسام وأجزاء، ما شئت فعرّب. 

عرب القول بأّن ابن ُكاّلب كان    ذه الطريقة، وذلكوقد يلحظ أّن ثمة من يفهم القضّية هب

 يعتقد بأّن الوحي مرّكب من مرحلتني: 

 عامودّية، وهي التي تقع بني اهلل وجربيل. 

 وأفقّية، وهي التي تقع بني جربيل والنبّي. 

وأّن الوحي يف املرحلة العامودّية ال يشتمل عىل ألفاظ، بينام يف املرحلة األفقّية يكون الوحي  

 ّيًا، دون حتديد أّن البعد اللفظي يف الوحي جاء من خالل النبّي أو من خالل جربيل نفسه.لفظ

والباطنّية يقولون: أنزله عىل رسوله  »  هـ( يف تفسريه:333ل أبو منصور املاتريدي )اقو ـ  

ليس كذا؛  ه  لكنّ كاخليال، غري موصوف بلسان، ثم إّن رسوَله أّداه بلسانه العريّب املبني، أي بّينه،  

َعَربِيًّا؛ فيبطل قوهلم: إنّ ألنّ  ُقْرآنًا  َأْنَزْلناُه  ا  إِنَّ من غري أن   اه بلسانه عربّياً ه أدّ ه قال يف آية أخرى: 

ـ اللسان العريبّ   ـ أعني  نزله هبذا اللسانه مل يُ ة: إنّ أنزله كذلك، ولو كان عىل ما يقوله الباطنيّ   وأنّ    

 .«..لقوهلم لكان ال يصري جواباً  ، اه بهأدّ ه هبذا اللسان والرسول هو الذي صرّي 

هذا النّص يكشف عن ذهاب مجاعة الباطنّية ـ وال ندري من هم هنا بالضبط؟ هل كّلهم  

 أو بعضهم؟ ـ إىل النزول املعنوي.

القرآن ما نّصه:  هـ( يف  436يقول السيد املرتىض )   ز ـ رسائله عند احلديث عن إعجاز 

أّما القرآن، فإّنه ُيعلم أّنه كالم اهلل تعاىل أو حكاية لكالمه أو إفهام لكالمه ـ عىل ما يطلقه  »ف

. وهذا الرتديد ييش بوجود مقوالت متعّددة مثارة يف «..|بعضهم ـ بخرب الرسول
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 تبعًا لبحث الكالم يف علم الكالم اإلسالمي. 



  

 اإلسالمّية.  األوساط

ـ  ما طرحه الدكتور عبد الكريم رسوش، وقد يستوحيه بعٌض من أمثال الدكتور حسن    ح 

 حنفي والدكتور نرص حامد أبوزيد، يف العرص احلديث. 

د، فبعضها يفيد  طبعًا كلامت رسوش تغرّيت وتنّوعت بمرور الزمن وأحيانًا يف حوار واح

وقد  الرابعة،  النظرّية  وأحيانًا  الثالثة،  النظرّية  منه  يفهم  منها  آخر  بعضًا  ولكّن  النظرّية،  هذه 

 رشحنا مسارات رؤيته يف موضوع الوحي سابقًا بام يفهمنا ـ أحيانًا ـ هذا التلّون يف ترصحياته.

البحث يف مسألة   أّن  من  يتصّوره بعضنا،  ما  أّن  نكتشف  الكريم  ة  بَشيّ هبذا  القرآن  ألفاظ 

فهناك  مسألة جديدة طرحتها اإلثارات النقدّية احلديثة واملعارصة، غرُي صحيح؛بَشّيتها وعدم 

العديد من الكلامت التي تدّل عىل وجود مثل هذه السجاالت منذ القرون اهلجرّية األوىل، بل  

ة، كام رأيناه يف أعامل الزركيش إّن بقاء احلديث عن هذا املوضوع يف األدبّيات الرتاثية القرآنيّ 

أّن ما طرحه هؤالء،   والسيوطي، وفيام يتصل بموضوع الكالم اإلهلي يف علم الكالم، يؤّكد 

 خاّصة ابن ُكاّلب، ظّل حارضًا رغم انقراض مذاهب هؤالء العلامء وأتباعهم. 

 هذا ما يمكن مجعه من مواقف، وسيأيت حتليلها الحقًا للتأّكد من صّحة النسبة. 

أن يكون اهلل تعاىل قد أوحى املعاين واملضامني إىل جربيل، وأّن جربيل هو    ة الثالثة: النظريّ 

 الذي قام بصّب هذه املعاين يف قوالب لفظّية، ثم أسمعها وأوحاها إىل رسول اهلل. 

وعىل هذا االفرتاض الذي يذكره الزركيّش دون أن يتبنّاه، ال يكون اللفظ القرآين من صنع  

  اهلل تعاىل باملبارشة، وإّنام هو من صنع جربيل. النبّي وال 

لفظًا ومعنى، وقد    | وهي تقول بأّن القرآن الكريم من منشآت النبّي   ة الرابعة: النظريّ 

، ورشحها بأّّنا تؤمن بأّن القرآن ألقته مرتبة  "القيل "نسب العالمة الطباطبائي هذه النظرية إىل 

مني إىل مرتبة أخرى منها تسّمى القلب. وقد سّخف  من نفس النبّي الرشيفة تسّمى الروح األ

 .الطباطبائي هذه النظرّية بشّدة واعتربها أسخف من غريها 

 
. لكنّني أعتقد أّن هذه الصيغة قد يراد منها ما يوافق مسالك بعض العرفاء، فإّن  317:  15( انظر: امليزان  1)

النفس البرشّية خملوق متأّخر زمانًا،  بينام هو يف مقام  النبيَّ يف مقام احلقيقة املحّمدّية هو الصادر األّول، 

احل فيه عىل  املحّمدية  املراد جتيّل احلقيقة  تفّهمه يف سياق فيكون  أمر يمكن  النفسيّة، وهذا  الناسوتيّة  قيقة 

 



  

لكن، برصف النظر عن تلك الصيغة التي سّخفها الطباطبائي، وهي أّن مرتبة من مراتب  

القلب..   التي توحي إىل مرتبة أخرى اسمها  الروح األمني، هي  البرشّية، اسمها  فإّن النفس 

 جذر هذه النظرّية يمكن رؤيته يف مدرستني أساسّيتني: 

األوىل:  من   املدرسة  أو  االسترشاقّية  املدرسة  اإلسالمي،    وهي  الداخل  يف  بأفكارها  أخذ 

الوحي بني مفرٍط وأقّل   تتحّدث عن تصّور خاص لظاهرة  كالسيد أمحد خان اهلندي. وهي 

 إفراطًا بالقياس إىل النظرّية السائدة يف الوسط اإلسالمي: 

القوي   اإليامن  ذات  اجلياشة  العاطفية  الصادقة  النبّي  شخصّية  عن  بعضهم  حتّدث  فقد 

الواس تفكريه،  واخليال  اإلبداعّية ومحله مهوم عرصه، وكثرة  املرهف، وعن عقلّيته  ع واحلّس 

األمر الذي أّدى به إىل أن يظن أّنه رأى شيئًا يف اخلارج، ومل يَر سوى حديث نفسه، فال نكّذب  

ئًا،  النبيَّ بوصفه ـ أي الكذبـ  قبحًا فاعلّيًا، وإّنام نقول: إّنه اشتبه عليه األمر، فظّن أّنه يسمع شي 

 ومل يكن يسمع إال حديَث نفسه عند اشتداد الوهم وتفّجر اخليال. 

وحتّدث آخرون عن مرض الرصع الذي كان يعاين منه النبّي، مستشهدين له بمثل حديث  

السلسلة أو صلصلة اجلرس، وبعضهم حتّدث عن خبث النبّي أو األنبياء وكذهبم ودجلهم عىل 

ريسًة لومههم أو لعواطفهم املنفعلة أو لضغٍط نفيّس الناس، فيام آخرون اعتقدوا بسقوطهم ف

 وروحي هائل، أو ملرٍض عصبّي، أو لتدليس أناٍس عليه كانوا يصّدقوّنم وهكذا. 

وإذا مل جيزم بعضهم هبذا األمر، فقد حتّدثوا عن العجز عن إثبات حصول ظاهرة الوحي يف  

رب دينّية شخصّية داخلّية للنبّي ال  اخلارج، هلذا فكّل ما حُيكى عن ظاهرة الوحي إّنام هو جتا 

 يمكن الربهنة عليها إال بتجربتها، متامًا كام يقال عن التجارب العرفانّية. 

نضع   نحن  املرحلة  هذه  ويف  هنا،  اإلطالة  نريد  فل  مَض  فيام  االجتاهات  هذه  رشحنا  لقد 

لطرح ما يقرب  وننطلق منه، وقد سعى علامء الكالم اإلسالمي    صدقّية الوحي أصًل موضوعًا، 

من مخس عرشة طريقًا إلثبات صدقّية الوحي، ومنها اإلعجاز، وطرحوا تصّورات يف العالقة  

 املنطقّية التي تربط اإلعجاز بالوحي، مما يراجع يف مطّوالت علم الكالم اإلسالمي، فال نطيل. 

 
العرفانيّة، فتأّمل يف األمر القراءات  ، وقد سبق أن حتّدثنا عن هذا األمر يف الفصل األّول من هذا  بعض 

 .الكتاب



  

حيث إّن اهلل  وهي التي تعتقد بأّن نسبة القرآن للوحي اإلهلي ليست إال من   املدرسة الثانية: 

هو الذي خلق الفضاء املحيط املساعد الذي يسمح للنبّي ببلوغ هذه املرتبة إلنشاء القرآن لفظًا 

ومعنى، وهذا التوّجه معاكس الجتاه املسترشقني وأمثاهلم؛ ألّنه هيدف للحفاظ عىل نسبة القرآن 

 لوغ النبّي ذلك. إىل اهلل فكأّن اهلل أوحى بالقرآن عرب تأمينه كّل الظروف املناسبة لب

وهنا نجد بعض أنصار نظرّية التجربة الدينّية كام تقّدم سابقًا، خاّصة حمّمد جمتهد شبسرتي  

حيث اعتقد هبذا متامًا، وكذلك عبد الكريم رسوش يف نظرّية    "القراءة النبوّية للعامل "يف نظّريته  

 ن هذا الكتاب، فال نعيد. ، وقد حتّدثنا عن هذا يف الفصل األّول م"رواية الرؤيا الرسولّية"

وربام يقرتب هذا االحتامل من مناخ بعض النظرّيات العرفانّية ـ الفلسفية التي راجت بعد  

ابن عريب، فهناك نظرّيات تذهب إىل أّن املعجزة ـ دائاًم أو أحيانًا ـ من صنع النبّي، وربام من  

اء هذا االحتامل هنا، وقد بحثنا مناخ هذه النظرّيات ذات الصلة بنظرّية الوالية التكوينّية، ج 

عن نظرّيات الفالسفة والعرفاء فيام مىض، وتأثرياهتا عىل قضّية النزول اللفظي واملعنوي، فال  

بروحه   النبّي  إنتاج  فرضّية  بأّن  تشعر  جيعلك  العرفاين  التفسري  نظام  بأّن  سابقًا  وقلنا  نعيد، 

 نفسه الدنيوّية، أكثر منطقّية؛ ألّن ما حتت اهلل  القدسّية املحمدّية أللفاظ القرآن ثم تنزيله هلا عىل 

ال يمكن أن يصدر إال عرب الصادر األّول الذي هو النبّي حمّمد نفسه عندهم، فاللفظ غري نبوّي 

بمالحظة النفس النبوّية، وهو نبويٌّ بمالحظة الروح القدسّية هذه. وسيأيت بعض ما له صلة  

 بعون اهلل تعاىل. 

 خيي، هل هناك حّقًا إمجاع إسالمي على إهلّية اللفظ القرآني؟تقويم املشهد التار

 لكي نجيب عىل هذا السؤال البّد من االنتباه لسلسلة من األمور:

إىل    الً:أوّ  النسبة  صّحت  إذا  ـ  املعنوّي  بالنزول  القوَل  السمرقندي  إليهم  ينسب  من  إّن 

ٍف ـ ال ُيعلم َمن هم، ومن  السمرقندي، وصّحت نسبة السمرقندي إىل هؤالء، وهذا لوحده كا 

ثّم فهذه النسبة ال تدّلنا عىل من هم هؤالء الذين طرحوا هذه األفكار؟ وما هو حجمهم؟ وما 

 هو عددهم؟ وإىل أّي املذاهب ينتمون؟

إذا كان املراد جمّرد وجود ولو شخص واحد يف زمان ما، غري حمّددة مكانته العلمّية، ومدى  



  

يح، لكّن هذا ال خيرق إمجاع مّلة، وإال مل جُتمع مّلٌة عىل يشء.  وجود حضور لفكرته.. فهذا صح

فواحدة من املالحظات التي سّجلها الناقدون عىل الشهرستاين صاحب امللل والنحل أّنه خلط  

امليلء   اإلسالم  تاريخ  يف  كلمًة  قال  من  كّل  فليس  الفرق،  وأصحاب  املقاالت  أصحاب  بني 

 كّون فرقًة يف هذا التاريخ.  بالتيارات املتناقضة معنى ذلك أنه

م دراسٌة حتّدد حقيقة وجود   من هنا، ال يصح خرق قّوة اإلمجاع بمثل هذه النسب ما مل تقدَّ

من   أّن  جدًا  نحتمل  ونحن  النظرّية.  هذه  تتبنّى  اإلسالمي  الوسط  يف  ـ  صغرية  ولو  ـ  مجاعة 

قصدهم السمرقندي هم معّمر السّلمي وابن ُكاّلب اللذين نسب إليهام أمثال األشعري هذا 

هـ، فهو يف اجليل الالحق أليب احلسن األشعري،  383سيام وأّن السمرقندي تويّف عام  القول، ال

 مقاالت اإلسالمّيني واختالف املصّلني( فيام نسبه وفق نقل الزركيش.)وربام اعتمد عىل كتابه  

نعم، يبدو أّن السّلمي وابن كالب قاال بذلك، دون أن نعرف طبيعة حتليل األشعري نفسه  

م السّلمي يرجع إىل قضّية النسبة هربًا من حلوق الَعَرض هلل تعاىل؛ وإال فال يريد  لكالمهم؛ فكال

الكالم   وهو  َعَرض،  هو  ما  جينّبه  بل  تعاىل،  اهلل  عند  من  ينزل  مل  القرآن  أّن  اّدعاء  السّلمي 

 واأللفاظ. 

ألة  كام جيب ممارسة حتليل معّمق لفكرة ابن ُكالب من حيث ارتباطها بفكرة قدم الكالم ومس

الكالم النفيس يف التفكري السنّي؛ ألّن الفكر السنّي الرسمي وإن اعتقد بقدم الكالم اإلهلي،  

وأّنه كالٌم نفيّس قائٌم بالذات الَعلِّية، غري أّن هذا بذاته ال يعني أّن الذي تلّقاه النبّي ليس لفظّيًا؛  

الوحي   عملّية  حتليل  تكن  مل  الرسمي  السنّي  املتكّلم  بوصلة  صفة  ألّن  حتليل  كانت  بل  هنا، 

الكالم يف اهلل سبحانه، فليس يامنع إطالقًا أن يكون الكالم اإلهلي صفًة قديمة قائمة بالنفس،  

كلامت   خلق  خالل  من  القائمة  الصفة  تلك  يعرض  فهو  خلقه  مع  يتحّدث  عندما  اهلل  لكّن 

فذلك   األزلّية،  الصفة  لتلك  اللفظي  الوجود  هي  الساموّية  فالكتب  يف  وألفاظ،  نزل  األزيّل 

الزمكاين من خالل عملّية خلق كلامت، وهبذا تتّم املحافظة عىل نسبة الكلامت اىل اهلل دون أن  

ترتك فكرة قدم الكالم والكالم النفيس أثرًا عىل ذلك، وهبذا يتّم التفكيك يف موضوع بحثنا بني  

 املسألتني. 

كالَم اهلل باملفهوم الكالمي للكالم    وهذا يعني أّن ما َهَرب منه ابن ُكاّلب هو اعتبار اللفظ



  

اإلهلي، بام هو صفة إهلّية، وهذا غري أن يقال بأّن األلفاظ خلقها اهلل ـ وليست كالمه، بل حاكية  

 عن كالمه ـ وأوصلها للنبّي دون أن يلعب النبّي أّي دور يف إنتاج يشء. 

ول خلق القرآن؛ ألّن  طبعًا هذه القضية حتتاج لدراسة يف الرتاث الكالمي وجدل الرصاع ح

تعاملت مع األصوات واحلروف بوصفها شيئًا  السنّية بدت مفِرطة عندما  بعض االجتاهات 

التفاسري الالحقة لكالم ابن ُكاّلب ربام يصعب معها حماولة   أّن بعض  قدياًم غري حادث، كام 

 الفرار التي قلناها اآلن. وجمال التوّسع نرتكه ملناسبة أخرى. 

بة نظرّية النزول املعنوي للمعتزلة؛ لقوهلم بخلق القرآن، فيها قدٌر من الغرابة؛  إّن نس   ثانيًا:

القرآن  برشّية  عن  فضاًل  القرآين،  اللفظ  برشّية  وبني  القرآن  خلق  بني  واضحة  مسافة  فهناك 

 برّمته. 

ومنطلق ذلك أّن خلق القرآن ال يساوق كون خالقه هو النبّي، بل هو يف مقابل ِقَدمه، متامًا  

صنيعة  كخ من  املخلوق  احلادث  النبّي  شخص  يكون  أن  يساوق  ال  فهو  وحدوثه  النبّي  لق 

 برشّية، بل خملوق هلل تعاىل، فأّي ربط بني احلدوث والبرشّية؟!

وحتى نظرّية ِقَدم القرآن ال تسّد الطريق متامًا عىل القائلني بالنزول املعنوّي أو اللفظي، فهي  

آن القديم يمكن إعادة فتح البحث فيه، وهو أّن القديم منه هذه أيضًا متساوية النسبة؛ ألّن القر 

 األلفاظ أو املعاين؟ 

 : يتدم القرآن وحدوثه عىل الشكل اآلوقِ موضوعنا العلقة بني   : إنّ بعبارة ثانية

القول بقدم القرآن متأّخر عن البحث الذي نحن فيه؛ ألّننا نبحث هنا عن حتديد القرآن  ـ    1

نحّدد املنسوب منه إىل اهلل بالوحي وغري املنسوب إليه، يأيت احلديث يف ِقَدم ما نفسه، وبعد أن  

ُينسب إىل اهلل تعاىل من خالل ربطه بالكالم اإلهلي. وهذا يعني أّن بحثنا أسبق من بحث الِقَدم  

القرآين وليس العكس؛ ألّن القدم مربوط بفكرة الكالم اإلهلي، ونحن هنا نحّدد ما هو ـ يف  

 ن ـ الكالُم اإلهلي؟ وما هو الكالُم النبوّي؟ فبحثنا حيّقق صغرى بحث ِقَدم القرآن. القرآ

أّنه عندما    ـ  2 ناحية  هنا، سوى من  بحثنا  يؤثر عىل  القرآن هو اآلخر ال  القول بحدوث 

قد   فنكون  واملخلوق،  احلادث  دائرة  يف  نجعله  فنحن  الِقَدم،  وبني  القرآن  بني  فصاًل  ُنحدث 

تسمح أكثر بخلق مناخ عام للحديث عن البرشّية املتصلة باحلدوث واملخلوقّية.   اقرتبنا مسافةً 



  

وسوف نتعّرض عند احلديث الحقًا عن الثمرات العملّية هلذا البحث، لكالٍم له صلة، مثل ما 

 طرحه نرص حامد أبو زيد. 

القائ أمام  املشكالت  بعض  خيلق  قد  للقرآن  اللفظي  بالنزول  القول  فإّن  العكس؛  لني  أّما 

بالِقَدم؛ هلذا أورد عليهم خصومهمـ  برصف النظر عن صّحة الدليل واإليراد ـ بأّن القول بِقَدم  

القرآن يلزم منه ِقَدم األلفاظ التي هي أصوات، مع أّّنا حادثة؛ ألّن األلفاظ عبارة عن حروف،  

يف   ُقّرر  كام  احلدوث،  عالمات  من  واللحوق  والسبُق  وحلوق،  َسْبٌق  احلروف  الفلسفة  وبني 

 العقلّية. 

أّما لو قال القائلون بالِقَدم بأّن الكالم اإلهلي يف مسألة القرآن هو املعاين، فقد يكون األمر  

أسهل عليهم؛ ألّن ذلك سوف يرتبط بالصور الذهنّية أو نحوها مما هو تعبرٌي آخر عن العلم،  

ث املعاين يف ذهن النبي. وربام وعلم اهلل الذايت قديم كام مال املشهور إىل ذلك، ما مل يقصد إحدا

هلذا ذكر املفرّس الطباطبائي أّنه ال فائدة من البحث يف مسألة ِقَدم القرآن وحدوثه؛ إذ لو ُأريد 

 .األصوات فهي حادثة، وإذا ُأريد ما هو يف علم اهلل فهو قديم

 . وهبذا يتضح احلال مع القول بالنزول املعنوي وعالقته بنظرّية القدم واحلدوث 

اللفظي   النزول  ونظرّية  وحدوثه  القرآن  ِقَدم  نظرّية  بني  حقيقّية  عالقة  توجد  فال  إذن، 

واملعنوي للقرآن الكريم، ومن خالل ذلك نكتشف أّن املعتزلةـ  فضاًل عن الشيعةـ  ال يشّكلون 

 خرقًا لإلمجاع اإلسالمي املّدعى يف قضّية النزول اللفظي للقرآن الكريم. 

هـ(، فهو كالم حيمل الكثري من التأويل من حيث  672ا ُينسب إىل الرومي ) إذا صّح م  ثالثًا:

أّن   الواضح  غري  من  أّنه  ذلك  ومعنى  املعروف،  املثنوي  كتابه  يف  الرومي  ضّمنه  شعرًا  كونه 

الرومي يعطي النبّي فعالية إنتاجّية عندما يقول بأّن القرآن مرآة لذهنه، بل لعّله يريد الكشف  

 ليس سوى لوح النتقاش اإلرادة اإلهلّية وحتّقق التجيّل اإلهلي، وهذا ما تعطيه  عن أّن ذهن النبّي 

 كلامت أخرى للرومي كام أملحنا سابقًا.

واملشائني   والصدرائّيني  العرفاء  نظرّيات  عن  األّول  الفصل  يف  بحثنا  أن  سبق  وقد  هذا 

ع املزعوم هنا، لكنّها كّوة ناشئة عن وتأثرياهتا املتوّقعة عىل الُبعد اللفظي، بام يفتح كّوًة يف اإلمجا 
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 حتليل، وليس عن ترصحيات مبارشة هلم يف موضوع بحثنا بالتحديد. 

نعم، نظرّية خلق األنبياء للمعاجز وأّنم واسطة يف الفيض هلا نحو اتصال؛ لكن ليس بذاك  

 الوضوح عىل طريقة إنكار النزول اللفظي واتصال اللفظ باهلل تعاىل. 

ظهر وجود خرق رئيس شامل لإلمجاع؛ عدا من بعض قليل جدًا من رموز  بناًء عليه، ال ي

العرفاء وبعض   الوحي وفقًا لنظرّيات بعض  بنية وحقيقة  القدامى، وكذلك حتليل  املتكّلمني 

املشائني بناء عىل حتليٍل ما، لكن مع هذا كّله، السيام بعض مدارس الفالسفة، ومع عدم تقديم  

اقف املسلمني، كيف نتأّكد من هذا اإلمجاع؟ وكيف نعرف أّن اجلميع شخص لنا تتّبعًا قاطعًا ملو

 مطبق عىل ذلك؟ خاّصة مع قّلة من رّصح هبذه املسألة آنذاك.

أوساط    :ةالنتيجو  بام يف ذلك  إمجاع إسالمي ّنائي وشامل وقاطع،  التأّكد من وجود  إّن 

اشتهار عدم برشّية القرآن برّمته  النخبة، صعب، لكّن شيئًا يشبه اإلمجاع يمكن القبول به؛ لشّدة  

 يف مجيع مستوياته. 

 أكتفي هبذا القدر من حتليل املشهد التارخيي وقضّية اإلمجاع. 

هذا، وحيث إّن النظرية األشهر، والتي ُحشدت هلا األدّلة، هي النظرّية األوىل، فإّننا سوف  

 معرفة حال سائر النظرّيات.  ندرسها يف البداية؛ إذ إّن دراسة حاهلا تفتح الطريق وختترصه أمام 



 

 

 

 النظرّية األوىل

 إهلّية احملتوى واللفظ القرآنّيني، دراسة وتقويم

 متهيد

النظرّية أّن األلفاظ واملعاين وكّل ما يتصل بالقرآن، قد نزل من عند اهلل تعاىل إىل  ترى هذه  

أو تلّقاه النبّي من اهلل. وال هيّم هنا شكل التلّقي: هل كان بسامع ألفاظ يف األذن أو    رسول اهلل 

ىل الصورة  كان عرب املنام أو يف اليقظة أو بانخالع النبّي من صورته البرشّية أو بانخالع امللك إ

البرشّية أو بغري ذلك من االحتامالت والفروض التي ُقبلت أو مل تقبل.. فاملهم بالنسبة إلينا أّن 

متامًا،  واملعاين  األلفاظ  عىل  اهلل  من  حصل  النبي  أّن  نتيجتها  كان  متّت  عندما  الوحي  عملّية 

م بصناعة األلفاظ  بواسطة امللك أم بغري واسطته، عرب حجاب أم من دون حجاب؛ فالنبّي مل يق 

 وال املضمون مستخدمًا نظامه املفاهيمي، وإّنام وصلته األلفاظ جاهزًة كاملحتوى واملعاين متامًا. 

 .هذه هي النظرّية املشهورة بني املسلمني، بل اّدعي عليها اإلمجاع مراراً 

وهل يقّدم النّص  ولدراستها، البّد من رصد األدّلة عىل ذلك، لننظر هل يعطي العقل شيئًا؟  

 معطيات لنا يف هذا املجال؟ 

 أدّلة إهلية اللفظ واملعنى، مطالعة ومراقبة ورصد

وحديثّية،   قرآنّية  نصوص  عن  عبارة  فبعضها  القرآنيَّني،  واللفظ  املعنى  إهلّية  أدّلة  تتنّوع 

األدّلة   األلفاظ، ونذكر  تنتج وحيانّية  عىل وبعضها اآلخر عبارة عن معطيات عقلّية عقالنية 

 الشكل اآليت: 

 
العرفان  1) انظر: مناهل  مفاتيح األرسار  الشهرستاين،  ؛ و211:  1والتمهيد    ؛290:  1؛ والربهان  44:  1( 
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 النوع األّول: األدّلة القرآنّية، أو كيف يصف القرآُن نفَسه؟

أن    ،تنظياًم حلركة التفكري وضبطًا للحالة النفسّية   ا؛ قبل كّل يشء من الرضوري جدًا لنا هن

هذا هو حمّل    نّ لأللفاظ؛ أل  ته يف هويّ   ال نعترب القرآن والوحي وغري ذلك من العناوين شامالً 

فالبّد من فرض أّن املضمون ثابت  فإذا اعتربناه كذلك من األّول صارت مصادرة،  ،  التنازع

؛ كي نرى من هذه الزاوية اآلتية القرآنية  واملجموعات  ن نقرأ النصوص  أوالبحث يف اللفظ، و

 و ال؟ املحتوى يف املوحى به أىل إها اللفظ ة بضمّ ضافة نوعّي هل تعطينا إ

 ية عبارة عن جمموعات من اآليات الرشيفة نذكرها كاآليت: وعىل أّية حال، فاألدّلة القرآن

 اجملموعة األوىل: نصوص نسبة الوحي القرآني إىل اهلل تعاىل

ثّمة آيات يف القرآن الكريم تنسب القرآن إىل الوحي اإلهلي، بمعنى أّّنا تتحّدث عن إحياء  

الكتاب املؤّلف من األلفاظ واملعاين، فإّن اهلل تعاىل القرآَن إىل النبّي، فإذا كان القرآن هو هذا  

هذه اآليات تؤّكد وحّيية هذا القرآن بكّل عنارصه الرتكيبّية، ال خصوص معانيه؛ وهبذا تكون 

 ألفاظه موحاًة أيضًا. 

:  (، وقال سبحانه19)األنعام:   ﴾َوُأوِحَي إيَِلَّ َهَذا اْلُقْرآُن أِلُْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن َبَلغَ ﴿قال تعاىل: 

ملََِن ﴿ َقْبلِِه  ِمْن  ُكنَْت  َوإِْن  اْلُقْرآَن  َهَذا  إَِلْيَك  َأْوَحْينَا  باَِم  اْلَقَصِص  َأْحَسَن  َعَلْيَك  َنُقصُّ  َنْحُن 

َوَكَذلَِك َأْوَحْينَا إَِلْيَك ُروحًا ِمْن َأْمِرَنا َما ُكنَْت َتْدِري  ﴿(، وقال سبحانه:  3)يوسف:    ﴾اْلَغافِلنِيَ 

ياَمُن..َما   ُقْل ال َأُقوُل َلُكْم ِعنِْدي َخَزائُِن اللَِّ ﴿، وقال سبحانه:  ( 52)الشورى:    ﴾ اْلكَِتاُب َوال اأْلِ

.. إيَِلَّ ُيوَحى  َما  إاِلَّ  بُِع  َأتَّ إِْن  َمَلٌك  إيِنِّ  َلُكْم  َأُقوُل  َوال  اْلَغْيَب  َأْعَلُم  (، وقال  50)األنعام:    ﴾َوال 

َتْأهِتِ ﴿تعاىل:   ..َوإَِذا مَلْ  بُِع َما ُيوَحى إيَِلَّ ِمْن َرِبِّ اَم َأتَّ )األعراف:    ﴾ ْم بِآَيٍة َقاُلوا َلْوال اْجَتَبْيَتَها ُقْل إِنَّ

َوإَِذا ُتتىَْل َعَلْيِهْم آَياُتنَا َبيِّنَاٍت َقاَل الَِّذيَن ال َيْرُجوَن لَِقاَءَنا اْئِت بُِقْرآٍن َغرْيِ  ﴿(، وقال تعاىل:  203

..َهَذا َأْو َبدِّ  بُِع إاِلَّ َما ُيوَحى إيَِلَّ َلُه ِمْن تِْلَقاِء َنْفيِس إِْن َأتَّ (،  15)يونس:    ﴾ْلُه ُقْل َما َيُكوُن يِل َأْن ُأَبدِّ

بُِع إاِلَّ َما ُيوَحى  ﴿وقال تعاىل:   ُسِل َوَما َأْدِري َما ُيْفَعُل ِِب َوال بُِكْم إِْن َأتَّ ُقْل َما ُكنُْت بِْدعًا ِمَن الرُّ

ُمبنِيٌ إيَِلَّ  َنِذيٌر  إاِلَّ  َأَنا  َوَما  وقوله:  9)األحقاف:    ﴾   َوْحٌي  ﴿(،  إاِلَّ  ُهَو  إِْن  َوى  اهْلَ َعِن  َينْطُِق  َوَما 
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فهذه اآليات الكريمة تدّل عىل أّن القرآن موحى إىل رسول اهلل بالرصاحة أو تتضّمن الوحي  

ي ملا  الرسول  اّتباع  ألّن  أبرز مصاديق القرآين؛  فهو  إليه؛  يوحى  مما  القرآن  أّن  معناه  إليه  وحى 

 .الوحي

 مطالعة نقدّية يف االستناد إىل جمموعة نسبة القرآن إىل اهلل

 ة، وذلك: لكن يمكن اجلواب عن هذا االستدالل هبذه املجموعة القرآنيّ 

إّن إحياء املعنى القرآين حيّقق عرفًا صدق نسبة القرآن إىل اهلل تعاىل، فالطالب إذا كتب    الً:أوّ 

إىل   الذي كتبه  الطالب نفسه، يمكنه أن ينسب هذا  الدرس وبصياغة  أفكار األستاذ يف  روح 

ذات  األستاذ. نعم، لو رّصح بنسبة األلفاظ إىل األستاذ كان كذبًا، وبناًء عليه فحرصّية املعاين بال

اإلهلّية وكون هذا املضمون املتكامل الذي يشكل الرسالة اإلسالمية من عند اهلل تعاىل يصّحح 

نسبة القرآن إىل الوحي اإلهلي. وال يوجد دليل ـ حتى اآلن ـ عىل أّن اللفظ القرآين جزٌء مقّوم  

فإّن هذا هو    حلقيقة القرآن املوحى حتى يقال: إّن كلمة القرآن تشمل اللفظ واملعنى اخلاّصني، 

 أّول الكالم، وما عليه التنازع وحوله اخلصام. 

اّتباع الرسول ملا يوحى إليه، مفهوٌم يصدق عىل اّتباع املعاين واملفاهيم واملقوالت؛ إذ    ثانيًا:

ال يشرتط يف صدق االّتباع وجود ألفاظ خاّصة، فإذا أوحيت إليه املعاين واّتبعها، َصَدق أّنه  

صدقًا تاّمًا، وهلذا يقال: إّنه يتبع ما ورد يف السنّة رغم أّن ما ورد يف السنّة مل  يّتبع ما يوحى إليه  

 
؛ وأمري رضا أرشيف، إهلي بودن متن قرآن از منظر  327( انظر: حممد حسن قدردان قراملكي، كالم فلسفي:  1)

العدد   قرآن شناخت،  جملة  وحيانيّة 2008،  100:  1عالمه طباطبائي..،  نظرّية  كالنرتي،  وإبراهيم  م؛ 

؛ وحسني عيل 466ـ    465  ألفاظ القرآن الكريم، أدّلة وبراهني )ضمن كتاب: الوحي والظاهرة القرآنيّة(:

والظاهرة   الوحي  كتاب:  )ضمن  نظرّية رسوش  نقد  ودينيّة،  فلسفية  دراسة  والوحي،  القرآن  املنتظري، 

؛ وجعفر السبحاين، بنية الوحي وحقيقة القرآن، حوار هام بني د. رسوش والشيخ  173ـ    172القرآنيّة(:  

 . 78ـ  77 :جعفر السبحاين 

الدكتور رسوش يستخدم فيها تعابري مومهة، من نوع أّن الوحي تابٌع للنبّي   الالفت للنظر أّن بعض حوارات

وهذا خمالف بوضوح لطبيعة  وقد عرضنا لبعض أفكاره سابقًا يف الفصل األّول.  وليس النبّي تابعًا للوحي!  

تفي   ال  التعبري  طبيعة  لكّن  آخر  معنى  رسوش  يقصد  كان  لو  وحتى  هنا،  القرآنية  اآليات  هذه  رصاحة 

 لفكرة التي يريدها، حيث سيتصادم مع رصيح القرآن نفسه.با 



  

 يثبت أّنه ُأوحَي إليه باأللفاظ. 

إّن االستدالل باآلية األخرية الواردة يف سورة النجم، ال ينسجم مع املشهور السائد    ثالثًا:

ا  السنّة  حجّية  عىل  أساسّيًا  دلياًل  جعلها  من  املسلمني  اآلية  بني  هذه  حول  بحثنا  وقد  لنبوّية، 

، فإذا كانت داّلًة عىل حجّية السنّة، متامًا كالعديد من اآليات  مفّصاًل يف مباحث حجّية السنّة

األخرى الواردة يف هذه املجموعة والتي قيل بداللتها عىل حجّية السنّة، فكيف تدّل عىل وحيّية  

رآن فقط فينفتح باب البحث هنا، وإما أن تستوعب السنّة  األلفاظ القرآنّية؟ فإما أن تدّل عىل الق 

لفظياً  ليس  السنّة  الوحي يف  أّن  املعلوم  دليلّية هذه النبوّية، ومن  يمكن اجلمع بني  ، فكيف 

 اآليات عىل حجّية السنّة وبني دليلّيتها عىل وحّيية األلفاظ القرآنية؟! 

لة هذه اآليات عىل حجّيتها، كان هنا  نعم، حيث بنينا يف بحث حجّية السنّة عىل عدم دال

جمال للحديث؛ لكن مع ذلك فآية سورة النجم تريد حرص ما ينطق به النبي بأّنه وحي من اهلل  

أّن ما يقوله   يف مقابل كونه عن هوى، فاحلرص إضايّف، وأقىص ما يثبت حرٌص من هذا النوع 

دق عىل تقدير كون املعنى خاّصة من  النبّي ليس من عنده وإّنام من عند اهلل؛ وهذا املفهوم يص

 عند اهلل تعاىل، كام بّيناه قبل قليل. 

 اجملموعة الثانية: نصوص وصف القرآن بالقول، نقد وتعليق

هذه املجموعة تصف القرآن الكريم بأّنه قوٌل، والقول من مجلة األلفاظ والكلامت، فيكون  

 .ذلك دلياًل عىل أّن ألفاظ القرآن هو املوحى به

ُه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريمٍ ﴿(، وقال سبحانه:  13)الطارق:    ﴾لْص فَ   وٌل قَ ه لَ إنّ ﴿ال تعاىل:  ق   ﴾ إِنَّ

 . ( 5  )املزمل: ﴾إِنَّا َسنُْلِقي َعَلْيَك َقْوالً َثِقيًل ﴿(، وقوله تعاىل:  19)التكوير:  

 : أيضاً  وهذه املجموعة يمكن التعليق عليها 

قد بينّا يف مباحث السنّة ضمن مبحث النقل باملعنى، أّنه يصّح نسبة قوٍل ما إىل زيد    الً:أوّ 

 
 . 75ـ  73( انظر: حجيّة السنّة يف الفكر اإلسالمي: 1)

( بمعنى عدم كون األلفاظ التي نطقها النبّي يف سنّته مطابقة ملا وصله باللفظ والصوت، حتى ولو وصلته 2)

 ألفاظ من عند اهلل. 

 . 330 ـ 329( انظر: قراملكي، كالم فلسفي: 3)



  

حتى لو نقلناه باملعنى ال باللفظ، فنذكر معنى كالمه، ثم نقول: هذا قوله. وهذا هو السائد يف  

 .اللغة العربّية بل هو األصل العقالئي يف باب النقل، عىل ما برهنّاه هناك

عليه،  توجد    وبناًء  ال  أّنه  لو فرض  واملعاين حتى  املضمون  عىل  القول  إطالق  يصّح جدًا 

األلفاظ بعينها، أو فرض أّنه خوطب النبّي بألفاظ لكنّه نقلها باملعنى، فإّن هذا حيّقق الوحي  

 املعنوّي دون اللفظي من حيث النتيجة. 

زم عليهم جعل األلفاظ  إذا صّح ما يقوله أنصار وحيّية األلفاظ هنا، يصبح من الال  ثانيًا:

ُه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريٍم َوَما  ﴿من صنع جربيل أو من صنع النبّي، ألّن آية سورة احلاّقة قالت:   إِنَّ

 ِ ُروَن َتنِْزيٌل ِمْن َربِّ اْلَعاملَ  نَي َوَلوْ ُهَو بَِقْوِل َشاِعٍر َقلِيًل َما ُتْؤِمنُوَن َوال بَِقْوِل َكاِهٍن َقلِيًل َما َتَذكَّ

مِ  ِمنُْكْم  َفاَم  اْلَوتنَِي  ِمنُْه  َلَقَطْعنَا  ُثمَّ  بِاْلَيِمنِي  ِمنُْه  أَلََخْذَنا  اأْلََقاِويِل  َبْعَض  َعَلْينَا  َل  َعنُْه َتَقوَّ َأَحٍد  ْن 

(، فإذا كان األقرب أن يكون املرادـ  بحسب السياقـ  من الرسول  47ـ    40)احلاقة:    ﴾َحاِجِزينَ 

آلية داّلة عىل نسبة القول إليه، فيكون اللفظ من صنعه بناًء عىل ، كانت ا | الكريم هو حمّمد

 استدالهلم هنا، فتكون النتيجة عىل عكس ما يريدون! 

فيها:   جاء  إذ  التكوير؛  سورة  يف  احلال  ِذي  ﴿ وهكذا  ِعنَْد  ٍة  ُقوَّ ِذي  َكِريٍم  َرُسوٍل  َلَقْوُل  ُه  إِنَّ

(؛ فإذا أريد هنا من الرسول الكريم شخص  21ـ    19ير:  )التكو   ﴾اْلَعْرِش َمكنٍِي ُمَطاٍع َثمَّ َأِمنيٍ 

جربئيل، كان معناهـ  وفقًا لطريقة استدالهلمـ  أّنه هو صاحب اللفظ، فتكون النتيجة عىل عكس  

 ما يريدون. 

إذا كان )القول( صادقًا عىل اللفظ واملعنى أو حتى عىل خصوص املعنى،    وقد تقول هنا:

يكو أن  يلزم من ذلك  تّدعون،  املََلك، وذلك كام  أو  النبّي  أّنه من صنع  القرآن شاهدًا عىل  ن 

األقل؛   عىل  املعاين  بمالحظة  تعاىل  اهلل  عند  من  أّنه  مع  آنفًا،  املتقّدمتني  اآليتني  بمالحظة 

فاإلشكالّية التي تثريها هاتان اآليتان تواجه القائلني باللفظ واملعنى، وتواجه أيضًا من يقول  

 دًا للنظرّية الرابعة هنا! باملعنى فقط، وتصلح مؤيّ 

بأّن اآلية نسبت القول إىل الوصف غري املعتمد عىل موصوف، وهو    يمكن اجلوابغري أّنه  

كريم» قول  « رسول  إّنه  القول:  تريد  فهي  والكاهنية  الشاعرّية  تنفي  عندما  أّّنا  معناه  وهذا   ،

 
 .61ـ   33: 2( انظر: احلديث الرشيف، حدود املرجعيّة ودوائر االحتجاج 1)



  

، فتؤّكد أّنه هلل تعاىل من حيث املعنى الذي هو املقدار املتيّقن كام قلنا،  رسول بام هو رسول

فإذا قلت: قال يل رسول امللك جّهزوا اجليش، فإّن مضمون القول هنا ُينسب عرفًا إىل امللك ال  

نسبة   تؤّكد  فاآليات  قلنا، وعليه  َنَظر كام  امللك  إىل  واللفظ  نسبة احلرف  نعم يف  الرسول،  إىل 

 املعنى إىل اهلل، لكنّها ال حتسم نسبة اللفظ إليه سبحانه. 

ونتيجة ذلك أّن هذه املجموعة غري داّلة. نعم اآلية األخرية تؤّكد إلقاء القول من اهلل تعاىل،  

اء األلفاظ، وسيأيت عند حتليل معنى القراءة واإلقراء والتالوة ما يرتبط  وهو ظاهٌر عرفًا يف إلق

 بتكوين الصورة إن شاء اهلل تعاىل. 

 ، قراءة نقدّيةاجملموعة الثالثة: نصوص نسبة إنزال القرآن إىل اهلل تعاىل

الرسول إىل  القرآن  إحياء  يف  تعبري    | وردت  وأبرزها  الوحي،  تعبري  غري  خمتلفة  تعابري 

والتوراة اإلنزا القرآن  كتب  تكون  وعندما  ـ  بينهام  الفرق  عن  النظر  برصف  ـ  والتنزيل  ل 

واإلنجيل قد نزلت من عند اهلل تعاىل، فهذا معناه أّن اللفظ واملعنى مها معًا وحٌي إهلي أو من  

 .عند اهلل تعاىل

قِّ َوإِنَّ ﴿قال سبحانه:   َل اْلكَِتاَب بِاحْلَ  الَِّذيَن اْخَتَلُفوا يِف اْلكَِتاِب َلِفي ِشَقاٍق  َذلَِك بَِأنَّ اللََّ َنزَّ

التَّْوَراَة ﴿، وقال:  ( 176  )البقرة:   ﴾َبِعيدٍ  َوَأْنَزَل  َيَدْيِه  َبنْيَ  ملَِا  قًا  قِّ ُمَصدِّ بِاحْلَ اْلكَِتاَب  َعَلْيَك  َل  َنزَّ

ْنِجيَل ِمْن َقْبُل ُهدًى لِلنَّاِس َوَأْنَزَل اْلُفْرَقاَن.. َا  ﴿(، وقال تعاىل:  4ـ    3ران:  )آل عم   ﴾ َواأْلِ َيا َأهيُّ

َل َعىَل َرُسولِِه َواْلكَِتاِب الَِّذي َأْنَزَل مِ    ﴾ْن َقْبُل الَِّذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِاللَِّ َوَرُسولِِه َواْلكَِتاِب الَِّذي َنزَّ

وقال:  (136)النساء:   َسِمْعتُ ﴿،  إَِذا  َأْن  اْلكَِتاِب  يِف  َعَلْيُكْم  َل  َنزَّ ا َوَقْد  هِبَ ُيْكَفُر  اللَِّ  آَياِت    ﴾ْم 

وجّل:  ( 140)النساء:   عّز  وقال  نيَ ﴿،  احِلِ الصَّ َيَتَوىلَّ  َوُهَو  اْلكَِتاَب  َل  َنزَّ الَِّذي  اللَُّ  يَِّي 
َولِ  ﴾ إِنَّ 

 
إِلَيِْه  ﴿ ويرشد هلذا مثل قوله تعاىل:  (  1) ُأْنِزَل  لَْواَل  اأْلَْسَواِق  َوَيْميِش يِف  الطََّعاَم  َيأُْكُل  ُسوِل  الرَّ َهَذا  َماِل  َوَقالُوا 

لبيان استغراهبم من أكله    «الرسول»(، حيث استخدمت اآلية تعبري  7)الفرقان:   ﴾َمَلٌك َفيَُكوَن َمَعُه َنِذيًرا

للطعام، وهذا يعني أّن الرسول بام هو رسول ُيستغرب أكله للطعام عندهم، بينام الرسول بام هو حمّمد بن  

عبد اهلل ال ُيستغرب ذلك منه بل هو عادي، وهلذا مل تقل اآلية: كيف هلذا الرجل املسّمى بمحّمد أن يأكل 

 الطعام.. 

؛ وقراملكي، 173ـ    172( انظر: املنتظري، القرآن والوحي، دراسة فلسفية ودينيّة، نقد نظرّية رسوش:  2)

 . 85؛ وزرندي، بحوث يف تاريخ القرآن وعلومه: 328كالم فلسفي: 



  

ْكُر إِنََّك  ﴿، وقال:  (196  ألعراف:ا) َل َعَلْيِه الذِّ َا الَِّذي ُنزِّ ْلنَا   ..ملََْجنُونٌ َوَقاُلوا َيا َأهيُّ ا َنْحُن َنزَّ إِنَّ

افُِظونَ  حَلَ َلُه  ا  َوإِنَّ ْكَر  َل  ﴿، وقال:  (9،  6  )احلجر:  ﴾الذِّ ُنزِّ َما  لِلنَّاِس   َ لُِتَبنيِّ ْكَر  الذِّ إَِلْيَك  َوَأْنَزْلنَا 

ُرونَ  ُهْم َيَتَفكَّ قِّ َأْنَزْلنَاُه وَ ﴿، وقال:  ( 44)النحل:  ﴾إَِلْيِهْم َوَلَعلَّ قِّ َنَزَل َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ  َوبِاحْلَ بِاحْلَ

َتنِْزيلً  ْلنَاُه  َوَنزَّ ُمْكٍث  َعىَل  النَّاِس  َعىَل  لَِتْقَرَأُه  َفَرْقنَاُه  َوُقْرآنًا  َوَنِذيرًا  ًا  ـ    105  رساء: )اإل  ﴾ُمَبَشِّ

وقال:  ( 106 لِْلعَ ﴿،  لَِيُكوَن  َعْبِدِه  َعىَل  اْلُفْرَقاَن  َل  َنزَّ الَِّذي  َنِذيراً َتَباَرَك  ،  (1  )الفرقان:   ﴾املنََِي 

ُفَؤاَدكَ ﴿وقال:   بِِه  نَُثبَِّت 
لِ َكَذلَِك  َواِحَدًة  َلًة  مُجْ اْلُقْرآُن  َعَلْيِه  َل  ُنزِّ لَْوال  َكَفُروا  الَِّذيَن    ﴾ َوَقاَل 

ُه َلَتنِْزيُل َربِّ اْلَعاملنَِيَ ﴿، وقال:  (32)الفرقان:   َل َأْحَسَن اللَُّ نَ ﴿، وقال:  ( 192  )الشعراء:   ﴾ َوإِنَّ زَّ

ِديِث كَِتابًا ُمَتَشاهِبًا َمَثايِنَ  اِت َوآَمنُوا ﴿، وقال:  ( 23)الزمر:    ﴾احْلَ احِلَ َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

دٍ  َل َعىَل حُمَمَّ ْلنَا َعىَل َعْبِدَنا  ﴿، وقال:  ( 2د: )حممّ   ﴾باَِم ُنزِّ َّا َنزَّ ْن َوإِْن ُكنُْتْم يِف َرْيٍب ِِم َفْأُتوا بُِسوَرٍة مِّ

وقال:  (23)البقرة:    ﴾ِمْثلِهِ  َمَعُكمْ ﴿،  ملَِا  قًا  ُمَصدِّ ْلنَا  َنزَّ باَِم  آِمنُوا  اْلكَِتاَب  ُأوُتوا  الَِّذيَن  َا  َأهيُّ   ﴾َيا 

ْلنَا َعَلْيَك اْلُقْرآَن َتنِْزيلً ﴿ ، وقال:  ( 47)النساء:   ا َنْحُن َنزَّ يُل َتنْزِ ﴿، وقال:  (23  نسان:)اإل  ﴾ إِنَّ

كِيمِ ﴿، وقال: (2 )السجدة: ﴾اْلكَِتاِب ال َرْيَب فِيِه ِمْن َربِّ اْلَعاملنَِيَ  َتنِْزيَل اْلَعِزيِز    .. َواْلُقْرآِن احْلَ

ِحيمِ  ا َأْنَزْلنَا إَِلْيَك اْلكَِتاَب  ﴿، وقال: ( 5ـ   2  ـس: )ي  ﴾الرَّ كِيِم إِنَّ َتنِْزيُل اْلكَِتاِب ِمَن اللَِّ اْلَعِزيِز احْلَ

اْلَعلِيمِ َتنْ ﴿ ، وقال:  ( 2)الزمر:    ﴾قِّ بِاحلَْ  اْلَعِزيِز  اللَِّ  ِمَن  اْلكَِتاِب  ال  ﴿ ، وقال:  (2  )غافر:   ﴾ ِزيُل 

َتنِْزيُل ﴿، وقال: (42  لت:)فّص  ﴾َيْأتِيِه اْلَباطُِل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه َتنِْزيٌل ِمْن َحكِيٍم َْحِيدٍ 

كِيمِ اْلكَِتاِب ِمَن   ُروَن * َتنِْزيٌل ِمْن َربِّ  ﴿، وقال:  (2 :ثية )اجلا   ﴾اللَِّ اْلَعِزيِز احْلَ ُه إاِلَّ املَُْطهَّ ال َيَمسُّ

 . ( 43  )احلاقة: ﴾َتنِْزيٌل ِمْن َربِّ اْلَعاملنَِيَ ﴿، وقال:  ( 80ـ    79  )الواقعة: ﴾اْلَعاملنَِيَ 

األنعام:   فانظر:  اآليات،  يوسف:  155،  92إىل غريها من  إبراهيم:  2؛  ،  113، طه:  1؛ 

 و..  1، القدر:  3، الدخان:  29، ص:  16، احلج:  50األنبياء:  

ألّن مفهوم اإلنزال    هبا أيضًا؛  ل لكّن هذه املجموعة من اآليات الكثرية ال يصّح االستدال 

والنزول والتنزيل كّلها مفاهيم متساوية النسبة إىل اللفظ واملعنى؛ فليست هذه املفاهيم ذات  

اللفظّية واملعنائية، فحتى لو نزلت املعاين وصاغها النبّي يصدق أّن اهلل أنزل ذلك عىل عالقة ب

 . |رسول اهلل 

يشار هنا إىل أّن هذه املجموعة يستدّل هبا هنا من حيث نسبة التنزيل إىل اهلل تعاىل، ال من  



  

كلمة   وجود  كلمة  "القرآن"حيث  أو  جمموعات    "الكتاب "،  يف  ذلك  نذكر  سوف  إذ  فيها؛ 

 أخرى، فانتبه لذلك. 

وقد ُتَوّظف هذه املجموعة يف سياق مواجهة النظرّية الرابعة بوجٍه من الوجوه، ال يف إثبات  

 النظرّية األوىل كام هو حمّل بحثنا حالّيًا. 

ها  استخدام  تّم  ملاذا  حتليل:  عملية  هو  والتنزيل  اإلنزال  نصوص  يف  املهّم  تني  البحث 

املفردتني الداّلتني عىل معنى مكاين؟ وهنا البّد من التذكري بأّن التنزيل هنا ليس سوى اإليصال،  

لكّن القرآن أراد تأكيد أّن النسبة بني املرِسل واملتلّقي ليست متساوية، فال يقفان يف رتبة واحدة،  

قيقة عند جتريده عن فكانت كلمة اإلنزال والتنزيل أفضل تعبري جمازّي أو قريب جّدًا من احل

البعد املكاين. وهبذا ال تكون هاتان الكلمتان دالتني عىل معنوّية املوحى بهـ  عىل أساس أّن الذي 

التنزيل منسجم مع املضمون أكثر من اللفظ، إذ اللفظ   عند اهلل هو العلم ال األلفاظ، فتعبري 

االهل احلرضة  من  اآليت  املضمون  عن  ليعرّب  العامل  هذا  يف  جانبهام خيلق  يف  تعرّبان،  ألّّنام  ـ  ّية 

 املجازي، عن موقع املتكّلم واملتلّقي، وليس عن موقع الكالم نفسه. 

 اجملموعة الرابعة: نصوص نسبة القرآن إىل امَلَلك، تعليٌق ناقد

النبي،   الكريم عىل قلب  القرآن  نّزل  املََلك  أّن  تذكر  آيات  املجموعة من عّدة  تتكّون هذه 

 النبّي مل يساهم يف إنتاج القرآن.  وهذا معناه أنّ 

وُح اأْلَِمنُي َعىَل َقْلبَِك لَِتُكوَن ِمَن املُْنِْذِرينَ ﴿ قال تعاىل:   ،  (194ـ    193  )الشعراء:  ﴾َنَزَل بِِه الرُّ

 ُقْل َمنْ ﴿، وقال:  (5ـ    4  لنجم: ا)  ﴾ إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى﴿وقال سبحانه:  

َلُه َعىَل َقْلبَِك بِإِْذِن اللََِّكانَ  ُه َنزَّ يَل َفإِنَّ رْبِ َلُه ُروُح اْلُقُدِس  ﴿، وقال:  ( 97)البقرة:    ﴾  َعُدّوًا جِلِ ُقْل َنزَّ

قِّ   .و.. ( 102)النحل:   ﴾ِمْن َربَِّك بِاحْلَ

 : ؛ وذلكاالستناد إىل هذه املجموعة يعاين من مشاكل أيضاً  لكنّ 

النزول    الً:أوّ  يعنّي  ال  التنزيل  عنوان  أّن  من  الثالثة،  املجموعة  عن  احلديث  يف  قلناه  ما 

اللفظي، فيصدق أّن الروح القدس وجربيل والروح األمني ـ سواء كانت هذه األسامء الثالثة  
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، حتى لو أنزل املعاين فقط، كام نقول: إّن اهلل هو الذي أنزل  ملسّمى واحد أم أكثر ـ أنزل القرآن

األحكام الرشعّية عىل النبّي، مع أّننا ندرك أّن املنزل هو املعنى فقط دون اللفظ أو أّن اللفظ  

النبوّي يف السنّة ليس مطابقًا للفظ اإلهلي يف الوحي؛ فاللغة العربّية تتحّمل ذلك. والكالم عينه  

 الوحي الوارد يف سورة النجم.  جيري يف تعبري

النظرّية    ثانيًا: بني  األمر  يدور  إذ  األلفاظ؛  إهلّية  يعنّي  ال  فهو  االستدالل،  يف  بام  لو سّلمنا 

السائدة وبني النظرّية التي ترى أّن جربيل هو الذي صنع األلفاظ العربّية، فهذه املجموعة من 

م املشهورة  النظرّية  لصالح  املوقف  حتسم  ال  وهلذا اآليات  األخرى،  النظرّيات  قابل جمموعة 

 سوف نتعّرض هلا تفصياًل ـ بعون اهلل ـ مّرًة أخرى عند احلديث عن النظرّية الثالثة. 

 اجملموعة اخلامسة: نصوص نسبة املعلومات التارخيّية هلل دون النيّب، رصٌد ونقد

سابقة إىل اهلل تعاىل،  املقصود من هذه املجموعة أّن القرآن الكريم قد َنَسب أخبار األمم ال 

القرآن، وال   النبيُّ من خالل  َعَرفها  إّنام  اّطالع عليها، وأّن هذه األخبار  له  النبيَّ مل يكن  وأّن 

 سبيل له غريه إليها، فيكون املعنى واللفظ من اهلل، وليس للنبّي دور يف صنع األلفاظ. 

اَم َأْوَحْينَا إَِلْيَك َهَذا اْلُقْرآَن َوإِْن ُكنَْت ِمْن  َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص بِ ﴿ قال تعاىل:  

َوُرُسًل َقْد َقَصْصنَاُهْم َعَلْيَك ِمْن َقْبُل َوُرُسًل  ﴿، وقال سبحانه:  (3  )يوسف:   ﴾ َقْبلِِه ملََِن اْلَغافِلنِيَ 

َم اللَُّ ُموَسى َتْكلِيامً   .(164 )النساء:   ﴾مَلْ َنْقُصْصُهْم َعَلْيَك َوَكلَّ

حتى ُتذكر هنا استدالالً لوحيّية األلفاظ؛ ألّن   هذه املجموعة أيضًا ال علقة هلا ببحثنا  لكنّ 

القرآن ينفي علَم النبّي بأخبار األمم السالفة عىل أبعد تقدير يف قّصة كفالة مريم )آل عمران:  

(. وعدُم  46ـ  44(، وقصص موسى ومدين )القصص: 102(، وقّصة يوسف )يوسف:  44

مر غري  والعلم  األمم،  تلك  بأخبار  العلم  يقابله  اللفظ  العلم  يكون  حتى  خاص  بلفظ  هون 

متامًا  حيصل  العلم،  حّد  إىل  السابقة  األمم  بأخبار  اجلهل  حّد  من  النبي  فخروج  به،  موحى 

 بالوحي املضموين دون حاجة إىل افرتاض وحيّية األلفاظ. 

علاًم أّن اآلية الثانية هنا أقىص ما تفيد عدم قيام القرآن بذكر قصص بعض األنبياء، وهذا ال  
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 جهل النبّي هبذه القصص، وإن أشعر بذلك، فإقحام هذه اآلية غري واضح. يساوق  

هذا كّله يعني أّن بعض هذه املجموعات القرآنّية غاية ما يمكنه ـ لو سّلمنا ـ أن ُيثبت اجلزء  

األّول من النظرّية األوىل، وهو نسبة املضمون لل، لكنّه غري قادر عىل إثبات اجلزء الثاين، وهو  

 اللفظ له. نسبة 

وبعبارة أخرى: هذه املجموعات قادرة ـ مبدئّيًا ـ عىل إبطال النظرّية الرابعة اآلتية، لكنّها  

غري قادرة عىل إثبات النظرّية األوىل، وهذا هو اخللل املنهجي الذي وقع فيه بعض املستدّلني  

أّنه  رغم  األوىل،  النظرّية  إلثبات  الرابعة  النظرّية  نسف  من  انتقل  إذ  مناقشة    هنا؛  بصدد  كان 

النظرّية الثانية! وهذا يبدو غريبًا. وقد تكّرر هذا األمر يف أكثر من جمموعة هنا. ولعّله لو قّسم  

 املجموعات إىل قسمني: قسم يثبت املضمون هلل، وقسم يثبت اللفظ أيضًا، لكان أفضل. 

 اجملموعة السادسة: نصوص خماطبة القرآن للنيّب وتهديده له، قصور الداللة

تدّلنا هذه املجموعة عىل أّن اهلل يف نصوص القرآن خياطب النبيَّ مبارشًة، ويوّجه إليه أمرًا  

أو هيّدده هتديدًا شخصّيًا مبارشًا أو غري مبارش؛ مما يؤّكد أّن هذه اخلطابات سمعها من اهلل تعاىل،  

 ال أّنه قام بإنشائها.

بالقول نحو:   َونَِساِء  ﴿ وهذه اخلطابات كثرية، مثل نصوص األمر  َوَبنَاتَِك  أِلَْزَواِجَك  ُقْل 

َوإِْن ﴿، وكذلك التهديد بالقول:  وغريها الواردة يف موارد كثرية  (59)األحزاب:    ﴾املُْْؤِمننِيَ 

ُذوَك َخلِيلً  َ ُه َوإِذًا اَلَتَّ َي َعَلْينَا َغرْيَ  َوَلْوال َأْن َثبَّْتنَاَك  َكاُدوا َلَيْفتِنُوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحْينَا إَِلْيَك لَِتْفرَتِ

َياِة َوِضْعَف املاََْمِت ُثمَّ ال جَتُِد   َلَك َعَلْينَا َلَقْد كِْدَت َتْرَكُن إَِلْيِهْم َشْيئًا َقلِيًل إِذًا أَلََذْقنَاَك ِضْعَف احْلَ

 . ( 75ـ    73 رساء: )اإل ﴾َنِصرياً 

ات اآليات، شاهُد أّنه منفعٌل  فالتهديد هبذه الطريقة وأمره بأن يقول أمرًا ما لغريه يف عرش

 .متامًا إزاء النّص القرآين، وليس له أّي دور فيه

 
، 217،  215،  189،  142،  140،  139،  135،  120،  111،  97،  94،  93،  91،  80( انظر: البقرة:  1)

،  99،  98،  95،  93،  84،  73،  64،  32،  31،  29،  26،  15،  12؛ وآل عمران:  222،  220،  219

 ؛ وغريها عرشات املوارد األخرى.119
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الوارد يف عرشات اآليات ال معنى له إال إذا كان النبّي متعبَّدًا بحرفّية نصٍّ    «قل»إّن تعبري  

 نزل عليه عىل هذه الطريقة، وإال كان املفرتض حذف هذه الكلمة، كام هو واضح. 

 :باآليت  يمكن التعليق عىل هذه املجموعةلكن 

أعتقد أّنه حصل خلط هنا لدى بعض الباحثني بني تصحيح نسبة القرآن إىل اهلل تعاىل،    الً:أوّ 

النقطة   يرّبر  ُذكر يف هذه املجموعة  الذي  القرآين اخلاّص كذلك، فهذا  اللفظ  وتصحيح نسبة 

مفهو ألّن  الثانية؛  بالنقطة  يرتبط  ال  لكنّه  كان األوىل،  إذا  تعّقلهام  يمكن  ومصداقه  التهديد  م 

املوَحى إىل النبّي هو املعاين دون األلفاظ اخلاّصة، وأّي حمذور يف ذلك؟! فأنت هتّدد شخصًا يف  

أّنه سيتعّرض لعقوبتك إذا قال شيئًا عنك وأنت مل تقله، وهذا مرتبط بنسبة يشء إليك ال بنسبة  

اخلط يف  احلال  كذلك  بحرفّيتها،  غري  األقوال  توّجهها  فإّن  النبي،  إىل  املتوّجهة  املبارشة  ابات 

مرشوط بكون الصيغة القرآنّية اخلاصة التي بني أيدينا قد سمعها النبّي بعينها، فلعّله وصلته  

لنا املعنى بإنشائه صياغة خاّصة قرآنّية،   املعاين بإهلاٍم قلبي أو بسامع أصوات أخرى، ثم نقل 

بّي من النوع غري اللفظي، فهو أشبه بالرتابط بني اثنني بإشارات أو  ولعّل الرتابط بني اهلل والن

 إحياءات. 

 إذن، ال ترابط بني التهديد أو اخلطاب املبارش وبني إهلّية األلفاظ القرآنّية اخلاّصة. 

حرفّية    «قل»كلمة    ثانيًا: عىل  األخرى  هي  تدّل  ال  القرآنّية،  اآليات  عرشات  يف  الواردة 

تعّقل أّن اهلل تعاىل ُيعلِم النبيَّ ببدء الوحي بعد دقيقة مثاًل، فيبدأ نزول    النصوص؛ ألّنه يمكن

الوحي ويكون متضّمنًا هلذه اخلطابات، فيحافظ عليها النبّي بدّقتها يف إطار ترمجته للمضمون  

 املوحى إليه. 

ية ما يف  علاًم أّن نظرّية عدم إهلّية األلفاظ ال تنفي بالرضورة وجود ألفاظ سمعها النبّي، غا 

األمر أّّنا تّدعي أّنه مل ينقلها بحرفّيتها، وإّنام قام بصياغة معنائّية هلا، فالصياغة التي بني أيدينا  

موجودة مسبقًا أراد املحافظة عىل املوحى به إليه، فقام    «قل»منه ال من اهلل، فلام كانت كلمة  

النّص اجلديد؛ فال تكون مثل هذه اال مّرًة أخرى يف  ستخدامات شاهدًا عىل وحيّية  بإنتاجها 

 األلفاظ القرآنّية. 

قل لصديقك فالن أّنني أريد  »ولتقريب الفكرة يمكن فرض مثال أّن الوالد يقول لولده:  



  

، ففي هذه احلال يذهب الولد إىل صديقه فيقول  « أن أراه وألتقيه ألحّدثه يف املوضوع الفالين

« هنا ال  »قل ، فكلمة  «وحمادثته يف موضوٍع ما  قل لصاحبك أننّي أريد لقياه» له: قال يل والدي: 

تعني أّن النقل كان لفظّيًا بالرضورة، بل تعني أّن املتلّقي فهم رضورَة )أو أراد( أن ينقل املحادثة  

التي جرت بينه وبني الوالد، حمافظًا عىل ما طلبه الوالد من الولد من القول لصديقه، فكيف  

 هنا؟!  يمكننا استنتاج احلرفّية يف النقل

« يف القرآن الكريم بالتفصيل يف سلسلة البحوث التفسريّية  »قل هذا وقد حتّدثنا عن مفردة  

 عند تفسري سورة الكافرون. 

 اجملموعة السابعة: نصوص الفرتة واالنقطاع املؤّقت للوحي، العجز االستداللي

املكّ  العرص  يف  فرتة  هناك  أّن  القرآنّيات  يف حقل  الباحثني  عند  املعروف  فيها  من  انقطع  ي 

الوحي عن الرسول ملّدة ثالث سنوات عىل ما قيل، وقد أعقب ذلك نزول سورة الضحى، كام 

أّن هناك ظاهرة أخرى يف النزول القرآين، هي طلب الناس لبعض األمور وعدم نزوهلا فورًا 

 عىل الرسول مما يفرض االنتظار.

 هذه الظواهر تدّلنا عليها اآليات اآلتية: 

َودَّعَ ﴿ َقىَل  َما  َوَما  َربَُّك  ْاأْلُْوىَل  َك  ِمَن  َلَك  َخرْيٌ  َفرَتَْض َوَلْْلِخَرُة  َربَُّك  ُيْعطِيَك    ﴾َولََسْوَف 

 . ( 5ـ    3  )الضحى: 

َربَُّك  ﴿ َكاَن  َوَما  َذلَِك  َبنْيَ  َوَما  َخْلَفنَا  َوَما  َأْيِدينَا  َبنْيَ  َما  َلُه  َربَِّك  بَِأْمِر  إاِلَّ  ُل  َنَتنَزَّ   ﴾ َنِسّياً َوَما 

 . (64  )مريم:

َرِبِّ ﴿ ِمْن  إيَِلَّ  ُيوَحى  َما  بُِع  َأتَّ اَم  إِنَّ ُقْل  اْجَتَبْيَتَها  َلْوال  َقاُلوا  بِآَيٍة  َتْأهِتِْم  مَلْ  ألعراف:  ا)  ﴾َوإَِذا 

203 ) .. 

هذه الظواهر تؤّكد أّن القرآن مل يكن وليد جتربة نبوّية ُتنتجها ذاُت النبّي حتى يكون اللفظ  

 .عنده، بل هي برّمتها ظاهرة مفارقة للنفس النبوّية، وأّن النبيَّ يقوم بتلّقيها فحسبمن 

بل هي من باب اخللط بني رّد نظرّية نبوّية    لكّن هذه املجموعة أيضًا ال تدّل عىل يشء هنا،
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أو عدم    القرآن بلفظه ومعانيه، ونظرّية نبوّية اللفظ فقط، فانقطاع الوحي مؤّقتًا أو تأّخر نزوله 

كون أمر نزوله بيد النبي أو ما شابه ذلك كّلها مفاهيم غري مرتبطة بإهلّية األلفاظ؛ ألّن املعاين  

 إذا كانت إهلّيًة تأيت مفارقًة للنفس النبوّية، كفى ذلك يف حتّقق هذه الظواهر برّمتها. 

يساو اإلهلية  القرآنية  اللفظّية  إنكار  أّن  تصّور  هنا  املستدّلني  أو  وكأّن بعض  يستبطن  أو  ق 

يستلزم إنكار إهلّية القرآن واعتباره نتاجًا برشّيًا نبوّيًا! وقد أرشنا سابقًا إىل اخللل املنهجي يف  

 تناول بعض املجموعات القرآنّية هنا. 

 اجملموعة الثامنة: نصوص االعرتافات النبوّية، نقد موجز

ّية بنسبة القرآن إىل اهلل وأّن النبيَّ  تذهب هذه املجموعة إىل أّن القرآن يقّدم لنا اعرتافات نبو 

بُِع ﴿ ال يملك من أمره شيئًا يف هذا املضامر. قال تعاىل:   َلُه ِمْن تِْلَقاِء َنْفيِس إِْن َأتَّ ُقْل َما َيُكوُن يِل َأْن ُأَبدِّ

ًا إاِلَّ َما َشاَء اللَُّ  ُقْل ال َأْملُِك لِنَْفيِس  ﴿ ، وقال سبحانه:  ( 15)يونس:    ﴾إاِلَّ َما ُيوَحى إيَِلَّ  َنْفعًا َوال رَضّ

وُء إِْن َأَنا إاِلَّ َنِذيرٌ  نَِي السُّ رْيِ َوَما َمسَّ ألعراف:  ا)  ﴾َوَبِشريٌ   َوَلْو ُكنُْت َأْعَلُم اْلَغْيَب اَلْسَتْكَثْرُت ِمَن اخْلَ

ْيُتُه َفل مَتْلُِكوَن يِل ِمَن اللَِّ ﴿ ، وقال تعاىل:  ( 188 ُسِل َوَما ُقْل إِِن اْفرَتَ  َشْيئًا ُقْل َما ُكنُْت بِْدعًا ِمَن الرُّ

بُِع إاِلَّ َما ُيوَحى إيَِلَّ َوَما َأَنا إاِلَّ َنِذيٌر ُمبنِيٌ   . (9ـ    8  حقاف:)األ ﴾َأْدِري َما ُيْفَعُل ِِب َوال بُِكْم إِْن َأتَّ

غري قادر عىل فعل يشء  هذه النصوص تقّدم النبّي مفتقرًا إىل اهلل تعاىل يف تقديم القرآن وأّنه  

 .وال هو بالعامل بالغيب، وهذا ما يؤّكد أّن الظاهرة القرآنّية برّمتها ظاهرة إهلّية

فاالفتقار ال يساوق االفتقار للفٍظ خاص كام هو واضح. وأعتقد    هو اجلواب؛   اجلواَب   لكنّ 

هذا السياق. وقد بأّن هذه النقطة باتت جليًة يف حماكمة جمموعات من اآليات التي ذكرت يف  

تأّكدنا أّن املستدّل هنا تصّور مسبقًا ـ نتيجة األُْنس الذهني بالنظرية السائدة ـ أّن القرآن املوَحى  

أّنه خلط بني نقد النظرّية   التنازع، وتأّكدنا أيضًا  هو لفٌظ ومضموٌن معًا، مع أّن هذا هو حمّل 

 عًا. الرابعة وإثبات النظرّية األوىل املرّكبة من جزأين م

 اجملموعة التاسعة: اجلهل بامَلَلك واخلوف منه، غياب االرتباط

يقّدم القرآن الكريم األنبياء يف بعض املواضع جاهلني باملََلك النازل عليهم، بل وخائفني  
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منه، ومرتعبني من اليشء الذي رأوه، وأبرز مثال عىل ذلك قّصَتي: إبراهيم ولوط، قال تعاىل:  

ى َقاُلوا َسلمًا َقاَل َسلٌم َفاَم َلبَِث َأْن َجاَء بِِعْجٍل َحنِيٍذ َفَلامَّ  َوَلَقْد  ﴿ َجاَءْت ُرُسُلنَا إِْبَراِهيَم بِاْلُبَْشَ

ا ُأْرِسْلنَا إىَِل َقْومِ  ْف إِنَّ   ﴾ُلوطٍ   َرأى َأْيِدهَيُْم ال َتِصُل إَِلْيِه َنكَِرُهْم َوَأْوَجَس ِمنُْهْم ِخيَفًة َقاُلوا ال ََتَ

ُكْم َقْوٌم ُمنَْكُرونَ ﴿، وقال عّز من قائل:  ( 70ـ    69  )هود:   ﴾َفَلامَّ َجاَء آَل ُلوٍط املُْْرَسُلوَن َقاَل إِنَّ

َوملََّا َجاَءْت ُرُسُلنَا ُلوطًا يِسَء هِبِْم َوَضاَق هِبِْم َذْرعًا َوَقاَل َهَذا  ﴿، وقال تعاىل:  (62ـ    61  )احلجر:

 . ( 77 )هود:   ﴾َيْوٌم َعِصيٌب 

غري    هذه نبوّية  صنيعًة  األمر  وليس  اهلل،  عند  من  والنزول  املفارقة  ظاهرة  تؤّكد  اآليات 

 .مفارقة

ألّّنا واردة يف سياق أصل ظاهرة    هذه املجموعة هي األخرى ال ربط هلا بام نحن فيه إطلقًا؛ 

فيهام قضّية  الوحي واملََلك، ال يف نوعّية املوحى به. ويشهد لذلك أّن قّصتَي لوط وإبراهيم ليس  

املالحظات   ُعمدة  إّن  بل  القرآنّية.  األلفاظ  وحيّية  بظاهرة  هلام  عالقة  فأّي  نعلم،  فيام  خاّصة 

 املنهجّية التي ُسقناها سابقًا تأيت هنا أيضًا، فال نعيد. 

 اجملموعة العاشرة: نصوص نسبة القراءة واإلقراء إىل اهلل تعاىل

بني  العالقة  مع  تتعاطى  قرآنّية  آيات  تعبري    ثّمة  ضمن  اإلحياء  عملّية  يف  والنبّي  تعاىل  اهلل 

باملعاين   هلا  عالقة  وال  والكلامت،  باأللفاظ  تتصل  ظاهرة  العربّية  اللغة  يف  والقراءة  القراءة. 

ْك بِِه لَِساَنَك  ﴿، وقال سبحانه:  (6 )األعىل:  ﴾ َسنُْقِرُئَك َفل َتنَْسى﴿لوحدها. قال تعاىل:   رِّ ال َُتَ

بِْع ُقْرآَنُه ُثمَّ إِنَّ َعَلْينَا َبَياَنهُ لَِتْعَجَل بِِه إ ،  (19ـ    16:  )القيامة   ﴾ نَّ َعَلْينَا مَجَْعُه َوُقْرآَنُه َفإَِذا َقَرْأَنْاُه َفْاتَّ

قُّ َواَل َتْعَجْل بِاْلُقْرَآِن ِمْن َقبِْل َأْن ُيْقََض إَِلْيَك  ﴿وقال تعاىل:   َوْحُيُه َوُقْل َربِّ  َفَتَعاىَل اللَُّ املَْلُِك احْلَ

 (. 114)طه:   ﴾ِزْديِن ِعْلاًم 

ألّن    ولتحليل هذه املجموعة من اآليات، البّد من َتليل مفهوم القراءة يف اللغة العربّية أّوالً؛ 

هذا املفهوم هو الذي يفتح الباب أمامنا لفهم هذه اآليات الكريمة، فالقراءة يف اللغة العربّية  
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ىل بعضها بعضًا، يقال: قرأت اليشء قرآنًا: مجعُته وضممُت بعَضه  تعني مجع اليشء وأجزائه إ 

إىل بعض. وقال أهل اللغة: قرأت القرآن: لفظت به جمموعًا، أي ألقيُته، فالقراءة عند أهل اللغة  

 .مجٌع وضّم، وُتطلق عىل التلّفظ لكونه جيمع األلفاظ واحلروف ويضّمها 

 سورة القيامة فرضياٌت تفسريّية أربع يف حتليل آيات

وبالعودة إىل اآليات، نجد أّّنا تتحّدث عن حتريك النبّي لساَنه بالقرآن املوحى إليه عجلًة  

منه، وأّن اهلل تعاىل يريد التخفيف عنه، فيتكّفل بجمع القرآن له وقراءته، ثم يطلب منه أن يّتبع 

 مدلول اآليات أو ال:  تلك القراءة، فنحن يف هذه اآليات أمام فرضيات ننظر هل ينطبق عليها 

أن يكون النازل عىل النبّي هو األلفاظ، ففي مثل هذه احلال سيكون معنى   ة األوىل:الفرضيّ 

اآليات هو اآليت: إّننا سنجعلك تقرأ، أّي تتلّفظ بألفاظ القرآن جمتمعًة وال تنساها، وهبذا تنقلها 

 للناس حمفوظة. 

لفاظه فال تستعجل هبا وحتّرك هبا لسانك،  كذلك يكون املعنى: عندما نوحي إليك القرآن وأ

خوفًا من النسيان أو نحوه، بل نحن سوف نجمع هذه اآليات امللفوظة ونقرأها، وعندما نقرأها 

 عليك، اّتبعها وال تقلق بشأن حفظها وبياّنا للناس. 

إذن، فوفقًا لفرضّية النزول اللفظي، لن تكون هناك مشكلة أساسّية يف تفسري هذه اآليات  

 لكريمة حتى اآلن. ا

أن يكون النازل عىل النبّي هو املعاين، ويف هذه احلال سيكون معنى اآلية    ة الثانية:الفرضيّ 

األوىل: إّننا سوف نجعلك جتمع يف قلبك املعاين فال تنساها، ويكون معنى القراءة هو اجلمع 

 واالحتواء، كام هو جذر الداللة اللغوّية. 

والنسيان؛ فإّنه إذا كان    وهذا ما يتناسب مع طبيعة العالقة التي وضعتها اآلية بني القراءة 

، السيام بناًء عىل « فال تنسى»املعنى أّننا سوف نجعلك تقرأ األلفاظ، فإّن التعقيب )بالفاء( يف  

أّن الالم هنا للنفي ال للنهي، لن يكون مفهومًا، فأنا إذا قلت لَك: سأجعلك تقرأ هذا الكتاب،  
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يكون مفهومًا؛ ألّن جمّرد القدرة عىل   وبإقداري لك عىل قراءته سوف لن تنساه.. فإّن كالمي لن

هنا  القراءة  فرّسنا  لو  بينام  النسيان،  ارتفاع  افرتاض  حيّقق  لن  السائد  اللفظي  باملعنى  القراءة 

اآليت:   الشكل  عىل  اآلية  معنى  سيغدو  إذ  جدًا،  سلياًم  املعنى  فسيكون  واالحتواء،  باجلمع 

واملفاهيم وحتوهيا وجتمعها يف  املعاين  تضّم  والنسيان،  سنجعلك  الذكر  مناخ  الذي هو  قلبك   

وبذلك لن تنساها؛ ألّّنا جمتمعة عندك وحارضة، ففرضّية اجلمع للمعاين تفي برتكيبة اآلية،  

عىل خالف فرضية القراءة بمعنى النطق باأللفاظ، فهي ال تفي بفرضّية ارتفاع النسيان، إذ جمّرد  

كر.   التمّكن من القراءة ال حيّقق الذُّ

تقول:  للمعاين واأللفاظ،    قد  النبّي  لكن اجلمع يف قلب  القراءة هو اجلمع،  معنى  فليكن 

 فلامذا احلرص باملعاين مع أّنه ال مالزمة بني اجلمع وبني خصوص املعاين؟ 

بأّنه عىل تقدير اجلمع يف القلب حُيرز مجع املعاين، فهذا هو املؤّكد أّما مجع األلفاظ    لكن َياب 

فهذا حمّل كالم، فكيف ُيفرض مقّدمًة مفروغًا منها، وال إطالق يف اآلية حتى نّدعي الشمول  

 للمعاين واأللفاظ معًا، كام صار واضحًا.

الثانية،  اآلية  إىل  ا  وباالنتقال  املعنى عىل  نوحي لك  سيكون  الثانية كاآليت: عندما  لفرضية 

 ما؛  
ٍ
القرآن الذي هو عبارة عن املعاين فال تستعجل بصياغة ألفاظه والنطق هبا، خوفًا من يشء

ألّننا متكّفلون بجمعه يف قلبك حتى تتمّكن متى أردت من النطق وإنتاج ألفاظه، فاملطلوب  

 نه. منك أن تّتبع مجعه الذي يف قلبك، واهلل سيتكّفل بيا 

 د يناقش يف فرضّية تفسري هذه اآليات وفقًا للنزول املعنوي؛ وذلك: وق

إّنه ال جتايف بني اإلقراء وعدم النسيان بناًء عىل التفسري اللفظي للنزول؛ ألّن املعنى    أّوالً:

سيكون: نحن سنجعلك تقرأ القرآن حتى ال تنساه، فاإلقراء هنا ليس حمصورًا بحالة واحدة،  

ل حالة اإلقراء إىل أن يرتفع حال النسيان، تقول: سأعّلمك الفقه االستداليل  بل املراد حصو 

هذه  فإّن  قوّيًا..  فتصبح  وسُأركضك  اجلمهور؛  عىل  فتلقيه  النشيد  وسأقرؤك  الناس؛  فتعّلم 

التعابري تتحّمل الوحدة والتكرار، وهبذا يكون املراد أننا سوف نجعلك تقرأ النّص القرآين إىل  

أي أّنه    «فإذا قرأناه فاّتبع قرآناه»تنساه. وهذا ما تساعد عليه اآليات األخرى:  أن حتفظه وال  

 كان يكّرر وراء النّص املقروء إىل أن حيفظ. 



  

وهبذا يمكن للقائل بالنزول اللفظي فرَض هذا التفسري لآليات؛ حتى ال جيعل تفسرَي القائل  

 بالنزول املعنوي هو التفسري احلرصّي هلا. 

تكرارًا؛ فسيكون املعنى    «مجعه ـ قرأناه» لفرضّية النزول املعنوي ستكون كلمتا:    وفقاً   ثانيًا:

غري   اجلمع  يكون  أن  األقرب  أّن  مع  أي سنجمعه،  وسنقرؤه  قلبك  يف  القرآن  نحن سنجمع 

 القرآن. واحتامُل التكرار للتأكيد يبدو غريبًا عن الذوق اللغوي هنا. 

ستكون بمعنى، فإذا مجعناه يف قلبك فاّتبع مجعه، واّتباع    «هفإذا قرأناه فاّتبع قرآن»كام أّن مجلة:  

اجلمع هنا غري مفهوم، إال أن يكون املراد اّتباعه بمعنى التطبيق العميل ملا فيه عىل أرض الواقع،  

 وهنا كان األنسب أن يقول: فإذا مجعناه يف قلبك فاّتبعه وليس فاتبع مجعه. 

 هذه اآليات عىل النظرّية املعنوّية. بينام لو أخذنا  وعليه، فهناك يشء من االرتباك يف تفسري

بالنزول اللفظي فسيكون معنى هذه اآلية أّنه عندما نقرؤه اّتبع قراءتنا له، أي قل ما نقول، وال  

 تقل قبل أن نتّم القراءة. 

م تفسري آخر لآليات خيرجها عن هذا املناخ كّله، بأن نقول: إّن امل  :لثةالفرضية الثا راد  قد يقدَّ

أن ال تعلن القرآن وحتّرك لسانك به فتستعجل نقَله للناس، بل اصرب حتى نجمعه، وكأّن هناك 

النبي يعلن اآلية التي نزلت، فطلب منه القرآن أن  آيٍة أخرى، فكان  نزوالً آلية منفصاًل عن 

جمموعة  يرتّيث وال يعلن كّل ما نزل عليه، بل ينتظر ظاهرة اجلمع، وكأّن املطلوب انتظار نزول  

آية،   أو نصف  بآية  يستعجل  تشّكل ُحزمة واحدة، فال  إعالّنا، بحيث  يتّم  اآليات حتى  من 

وهبذا تريد اآليات هنا أن تطلب منه الرتّيث حتى جتمع املقدار املطلوب وتتّم القراءة للحزمة  

ا قد النهائّية، وللسبب عينه تطلب منه يف حال نزول القراءة أن يتبع ما وصله ويعمل به، ألّّن 

اإليصال   عدم  منه  مطلوٌب  والنبيُّ  بعُد،  تصلهم  مل  ألّّنا  اّتباعها؛  الناس  عىل  وليس  وصلته، 

تعاىل:   بقوله  اآليات  أعقبت  أيضًا  وهلذا  اجلمع،  يتّم  للناس حتى  التبيني  علينا »وعدم  إّن  ثم 

 ؛ إذ أّي معنى هلذه اجلملة بناًء عىل سائر التفاسري التي ذكرت هنا؟! «بيانه

ء عليه، فهذه الفرضية ال تسمح للقائلني بالنزول اللفظي وال القائلني بالنزول املعنوي،  وبنا 

 بتوظيف هذه اآليات لصالح أيٍّ منهم. 

إّن نظرّية النزول اللفظي قادرة عىل تفسري التعّهد ببيان القرآن؛ ألّن النبّي عندما    واجلواب:



  

ام توحي ذلك آية سورة األعىل، إذًا فمن يستعجل بالتلّفظ بالقرآن إّنام هيدف ضبطه وحفظه، ك

املمكن أن يأمره اهلل تعاىل بالتقيّد بالسامع يف مرحلة اإلحياء، ذاكرًا له أّن مرحلة البيان مكفولة،  

فأنت لن تنسى لو مل تكّرر وتستعجل بالنطق، بل البيان علينا ـ أي األلفاظ ـ ونحن كفيلون به.  

وي غري القادرة عىل تفسري التعّهد بالبيان القرآين، وهبذا  وهذا عىل خالف نظرّية النزول املعن 

يف حّل   املعنوي  النزول  نظرّية  اللفظي عىل  النزول  نظرّية  لصالح  متقّدمة  خطوة  هناك  تكون 

 إشكالّية داللة هذه اآليات هنا.

لبيان  قد جييب القائل بالنزول املعنوي هنا بأّنني قادر عىل فّك عقدة التعّهد با   يف املقابل، لكن  

إنتاج  ُنيرّس لك قدرة  بأّن  نتعّهد لك  ـ هو: نحن  املعنوي  للنزول  ـ وفقًا  هنا؛ ألّن معنى اآلية 

األلفاظ التي تبنّي املعاين املوحاة إليك، فال تسعجل وُتنتجها اآلن خوفًا من عجزك عن ذلك 

 الحقًا. 

املعنوي، حي اللفظي والنزول  بالنزول  القائلني  أّن كاّلً من  اول حترير نفسه من  وهبذا نجد 

مشكلة التعّهد بالبيان، بحيث ال يسمح هلذه املشكلة أن تصري فرصًة ذهبّية خلصمه يف ترجيح 

 نظرّيته يف املقام. 

لكّن قدرة نظرّية النزول اللفظي أو النزول املعنوي عىل تفسري التعّهد ال ُتبطل منطقّية هذه  

ملستهدفة بالنقد هلم لو كانوا ملتفتني إليها. ومع الفرضّية الثالثة هنا، والتي ينبغي أن تكون هي ا

بقاء منطقّية الفرضّية الثالثة إىل جانب فرضيات النزول اللفظي واملعنوي، ُتصبح اآليات جمملًة  

من هذه الناحية، ما مل نضف أّنه ال معنى الّتباع القراءة، إال اّتباع التالوة اللفظّية أو اجلمع، وإال  

 ذا قرأناه فاّتبعه، لو كان املراد االّتباع العميل. كان األنسب القول فإ

 وعليه، فهذه الفرضّية مرجوحة من هذه الناحية. 

 وقفة حتليلية نقدّية لتفسري البلخي للنصوص

الرابعة: البلخي  الفرضية  إىل  املنسوبة  النيّص،  وهي  السياق  مرجعّية  عىل  تقوم  وهي   ،

 اآليت. وسوف نحاول تطوير صياغتها عىل الشكل 
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سورة   هي  اللسان  وحتريك  والبيان  واجلمع  القراءة  تفاصيل  فيها  نزلت  التي  السورة  إّن 

القيامة، وإذا نظرنا يف السياق الذي ورد قبل املقطع املذكور وبعده، وجدناه برّمته حديثًا عن 

ل ـ فقد  يوم القيامة، وقد حصل انتقال من الَغيبة إىل اخلطاب املبارش احلضوريـ  وكثريًا ما حيص

ْنَساُن َعىَل َنْفِسِه َبِصرَيٌة َوَلْو َأْلَقى َمَعاِذيرَ ﴿قال تعاىل:   َر َبِل اأْلِ َم َوَأخَّ ْنَساُن َيْوَمئٍِذ باَِم َقدَّ   ﴾هُ ُينَبَُّأ اأْلِ

ليعود    ﴾..َك نَ اْ َس لِ  هِ بِ  كْ رِّ ال َُتَ ﴿، ثم انتقل أسلوب اخلطاب إىل قوله تعاىل: ( 15ـ  13 )القيامة: 

فور للقول:  بعدها  َا  ﴿ًا  َرهبِّ إىَِل  ٌة  َنارِضَ َيْوَمئٍِذ  ُوُجوٌه  اآْلِخَرَة  َوَتَذُروَن  اْلَعاِجَلَة  بُّوَن 
َُتِ َبْل  َكلَّ 

تعاىل:  (23ـ    20  )القيامة:  ﴾َناظَِرةٌ  قوله  السورة  من  األوىل  اآلية  لتكون  بَِيْوِم  ﴿،  ُأْقِسُم  ال 

يَِي املَْْوَتى ﴿، واآلية األخرية قوله سبحانه:  ( 1 )القيامة:  ﴾اْلِقَياَمةِ    ﴾َأَلْيَس َذلَِك بَِقاِدٍر َعىَل َأْن حُيْ

 . ( 40  )القيامة:

إذن، فالسياق برّمته سياق القيامة، وإذا الحظنا هذا األمر سنجد أّن اآليات تريد أن تتحّدث  

حتّدثت عنها آياٌت أَخر    مع العبد يوم القيامة، وال يوجد يشء ُيقرأ هناك سوى كتب العباد التي

بقراءة   يستعجلوا  ال  بأن  للعباد  التوبيخ  من  نوعًا  املعنى  يكون  هذا  وعىل  الكريم،  القرآن  يف 

تنفع، بل تؤّكد للعبد أّن اهلل تعاىل سيتلو عليه صحيفة   صحيفة أعامهلم؛ فإّن العجلة هناك ال 

يتلوها عليه يقوم العبد بقراءة    أعامله، وأّنه سيجمعها له ثم يتلوها عىل مسامعه، وهناك عندما 

 ما فيها مّرًة أخرى يف نوٍع من اإلذالل، ليتلو ذلك بيانه هذه الصحيفة للعباد يف مشهد القيامة. 

هذه هي الصورة التي تريد أن حتّدثنا عنها هذه اآليات، وال عالقة هلا بعامل الدنيا وبنزول  

رة التوظيف هنا لصالح أّي طرف من الوحي وما أشبه ذلك، وعليه خترج هذه اآليات عن دائ

 األطراف. 

األساسيّ  املقطع وامللحظة  هلذا  التفسري  هذا  عىل  تعاىل:    ة  قوله  ظاهر    هُ عَ مَجْ   ْا نَ يْ لَ عَ   نَّ إِ ﴿ أّن 

بأمٍر مقابل قلق طرف آخر، فأنت    ﴾هُ نَ اْ يَ بَ   ْا نَ يْ لَ عَ   نَّ إِ   مَّ ثُ ﴿وقوله:    ﴾هُ آنَ رْ قُ وَ  التعّهد  يريد  أّن اهلل 

الطمأنة.   تريد  هبذا  فأنت   ، عيلَّ رشاءها  فإّن  البضاعة؛  هذه  رشاء  بشأن  تقلق  ال  لزيد:  تقول 

والذي يدفعنا لفرض وجود قلق هو العجلة التي أشارت إليها اآلية نفسها، فإّن العجلة صفة  

الرسعة فهي ـ عىل ما قيل ـ صفة غري مذمومة يف    مذمومة ورشوٌع بيشء قبل أوانه، بخالف 

، فاملستعجل يف اآلية يطلب شيئًا وال يصرب إىل أوانه؛ وهذا ما يناسب حرصه عىل هذا اللغة
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بقرينة   والتوبيخ  التأنيب  موقع  الواقع  العبد  املراد  كان  فإذا  يذهب؛  أو  يفوت  ال  كي  اليشء 

يكون عنده حرص أن ال  الطبيعي  بل هو بصرٌي    السياق، فمن  وعجلة وخوف فوات يشء، 

بحاله ولو ألقى العذر، كام قالت اآليات السابقة، فكيف يستعجل حتى ال يفوت يشء من كتابه 

املفروض أّنه يعرف ما فيه كام توحي اآليات السابقة؟! فهذا السياق الداخيل للمقطع يفصله  

 عن السياق املحيط. 

َوُكلَّ إِْنَساٍن َأْلَزْمنَاُه َطائَِرُه  ﴿ال ينسجم مع قوله تعاىل:  ُيضاف إىل ذلك، أّن هذا التفسري يكاد  

  ﴾ َلْيَك َحِسيبًا يِف ُعنُِقِه َوُنْخِرُج َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة كَِتابًا َيْلَقاُه َمنُْشورًا اْقَرْأ كَِتاَبَك َكَفى بِنَْفِسَك اْلَيْوَم عَ 

، فإّن هذه اآليات تؤّكد أّن الكتاب الذي يتلّقاه يطاَلب هو بقراءته ليكون (14ـ    13  رساء: )اإل

ا َمْن ُأويِتَ كَِتاَبُه بِِشاَملِِه َفَيُقوُل َيا َلْيَتنِي مَلْ ُأوَت كَِتابِيَْه ﴿حماِسبًا لنفسه، علاًم أّن اهلل تعاىل يقول:   َوَأمَّ

، فشخٌص من هذا النوع يعرف  (27ـ  25 )احلاقة:   ﴾ِت اْلَقاِضَيةَ َومَلْ َأْدِر َما ِحَسابَِيْه َيا َلْيَتَها َكانَ 

بإتيانه كتابه بالشامل أّنه من غري الصاحلني لن يتمنّى أخذ الكتاب يف مقابل املؤمن الذي تقول  

ا َمْن ُأويِتَ كَِتاَبُه بَِيِمينِِه َفَيُقوُل َهاُؤُم اْقَرأوا كَِتابِيَهْ ﴿عنه اآلية:  ؛ فهذه الصورة (19  )احلاقة:  ﴾َفَأمَّ

احلاوية للمقارنة تقّدم املؤمن متحّمسًا لكي ُيقرأ كتابه عىل عكس الكافر غري املتحّمس، وهي  

 صورة ال تنسجم مع الصورة التي تقّدمها لنا آيات سورة القيامة بحسب التفسري الرابع. 

َمْن ُأويِتَ كَِتاَبُه بَِيِمينِِه َفُأوَلئَِك  َيْوَم َنْدُعو ُكلَّ ُأَناٍس بِإَِماِمِهْم فَ ﴿ لكن توجد آية قرآنّية تقول:  

ْم َوال ُيْظَلُموَن َفتِيًل َوَمْن َكاَن يِف َهِذِه َأْعَمى َفُهَو يِف اآْلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسبِ    ﴾ يًل َيْقَرُأوَن كَِتاهَبُ

أ كتابه، واألمر  ؛ فاملقارنة املوجودة بني هاتني اآليتني تعني أّن املؤمن يقر ( 72ـ    71  رساء: )اإل

بالنسبة إليه سهل ميسور، أّما الكافر فهو أعمى، وكأّن يف التعبري إشارة إىل عدم قدرته عىل قراءة  

مع  اآليات  هذه  مضمون  فينسجم  له،  ويبّينه  قبله  يقرأ  من  إىل  حيوجه  الذي  األمر  الكتاب، 

للتلقني كي يّتبع قراءة غريه،  التفسري الرابع آليات سورة القيامة، فإّن العبد املوبَّخ هناك حمتاج  

 فيحصل البيان له جّيدًا ملا يف الكتاب. 

  لكّن امللحظة التي ذكرناها آنفًا تفرض التخِّل عن هذا التفسري هنا رغم أنه يف نفسه وجيه؛ 

وسبب التخيّل أّن سائر اآليات تأمره بالقراءة وأّن نفسه حماِسبة له، وآيات سورة القيامة تتحّدث  

إنسان بام يف داخله، وإذا أتينا إىل اآليتني األخريتني فهام تكشفان عن حصول التاميز    عن علم كّل 



  

بني الفريقني قبل قراءة الكتب، من خالل دعوة كّل فريق بإمامه؛ فهذا االمتياز حاصل قبل  

 القراءة؛ إذًا فلامذا يستعجل العبد املوّبخ يف آيات سورة القيامة قراءَة الكتاب؟! 

ت سورة اإلرساء األخرية تعني سهولة واطمئنان أهل اليمني يف قراءهتم كتبهم،  من هنا؛ فآيا 

نفسه هو   كتاب  يقرأ  الذي  ألّن  االطمئنان؛  عن  كنايًة  للكتب  قراءهتم  عن  اإلخبار  يريد  فهو 

إنسان مطمئن، عىل خالف غري املطمئن العارف وهو عىل بصرية من أمره بام فعله يف الدنيا،  

قراء يتحّرز عن  أّنه من فهو  يعّزز فرضية  ما  العادة ويصعب ذلك عليه، وهذا  كتابه بحكم  ة 

البعيد أن يكون هذا املستعجل املحّرك للسانه هو هذا العبد العايص، فليس الغرض من وصف  

العمى هو املقابلة مع وصف القراءة من حيث عدم القدرة، فيحتاج للتلقني، وإنام ضّم أمر إىل  

العطف بالفاء يف اآلية الثانية املتحّدثة عن العمى، مع عدم وجود  أمر، ولو بشاهد عدم وجود  

املفيدة إلكامل التفصيل، مع أّنا موجودة يف تفصيلني آخرين وردا حول إعطاء    «وأّما »كلمة  

(، وهبذا يظهر  10،  7( وثانيهام يف سورة االنشقاق ) 25،  19الكتب، أحدمها يف سورة احلاقة ) 

 تضاؤل فرص التفسري الرابع. 

 لفهم نصوص القراءة واإلقراء الراجحةاملقاربة 

 والتحقيق يف فهم هذه املجموعة من اآليات أن يقال: 

ـ   األعىل، أ  سورة  آية  كلمة    أّما  ربطنا  لو  حتى  ألّنه  اللفظي؛  النزول  يف  ظاهرة  غري  فهي 

بعامل األلفاظ واحلروف والكلامت، فإّن اآلية تدّل عىل أّن اهلل تعاىل يمّكن رسوله من   « القراءة»

النطق بألفاظ القرآن وكلامته، لكّن هذا ال يعني أّن هذه األلفاظ واحلروف كانت وحيًا من عند  

صي من  متكينه  ثم  املعنى،  نزول  مع  متامًا  ينسجم  بالقرآن  التلّفظ  عىل  فاإلقدار  تعاىل،  اغة  اهلل 

األلفاظ وقراءة هذا الذي أوحي إليه، فليست القراءة مربوطة بوجود نّص مدّون مكتوب، وإن 

يف   موجود  لكن  مكتوب  غري  نّص  تالوة  عىل  القراءة  تصدق  بل  وجوده،  حال  يف  صدقت 

الصدر، فالنبّي ُيقرؤه اهلل، بمعنى يمّكنه من أن يتلّفظ بالقرآن، لكّن هذا ال يعني أّن النازل هو  

فظ، فبإمكان القائل بالنزول املعنوي أن يّدعي أّن اهلل بعد الوحي املعنوي إىل النبّي يتعّهد له  الل

 أن يمّكنه من حتويل املعنى إىل لفظ، وصياغته يف قوالب لفظّية، وهذا هو اإلقراء. 

يف  وأّما ربط اإلقراء بعدم النسيان، فهو من حيث إّن اهلل بتمكينه له أن يصوغ املعاين النازلة 



  

قوالب لفظّية، سوف حيصل مزيد ُذكر لديه؛ فإّن صّب املعاين يف قوالب لفظّية يزيد من التذّكر  

 ويضاعف من احلفظ، كام هي احلالة العادية بني الناس. 

إذن، فاإلقراء هو جعله ينطق بالقرآن ألفاظًا دون داللة عىل كون األلفاظ جزءًا من الوحي،  

ًا مدّونًا يف الصحف عىل شكل ألفاظ وكلامت كام سوف يأيت  ودون داللة عىل كون املقروء شيئ

 توضيحه الحقًا أيضًا بعون اهلل.

هذا إذا تنازل القائل بالنزول املعنوي، وإال فبإمكانه القول بأّن جذر كلمة القراءة يرجع إىل  

ه  اجلمع والضّم، فيتناسب تفسري اآلية حينئٍذ بأّننا سوف نجعلك جتمع القرآن يف صدرك وتضمّ 

يف قلبك فال تنساه، وهذا املعنى منسجم جدًا ومتناسب مع عدم النسيان أيضًا، وهو متساوي 

اللفظي   النزول  آية سورة األعىل شاهدًا عىل  اللفظي واملعنوي؛ فال تكون  النزول  إىل  النسبة 

 حينئٍذ. 

لرابع فيها،  فبعد استبعادنا ـ كام تقّدم ـ لالفرتاض التفسريي ا   وأّما آيات سورة القيامة،ب ـ  

واستقرابنا أن يكون هذا املقطع مستقاًل عن السياق املحيط، نجد أّن أقرب التفاسري فيها وأقّلها 

بّينا سابقًا؛ فإّن اجلمع والقراءة عندما ُيذكران يف   تكّلفًا هو تفسريها بالنزول اللفظي وفق ما 

له معنى واضح سوى وفقًا   مجلة واحدة ثم تطالِب اجلملة الالحقة باّتباع القراءة.. لن يكون

لنزول األلفاظ، فيا حمّمد ال تستعجل وتنطق بالقرآن قبل ّناية الوحي، إّما خوفًا منك من نسيانه  

أو ألّنك تعرفه من قبل بالنزول الدفعي، بناًء عىل نظرّية النزولني: التدرجيي والدفعي للقرآن،  

ف نجمعه مجعًا معنوّيًا ولفظيًا، ثم نقرؤه والتي أخذ هبا املفرّس الطباطبائي، بل اصرِبْ فنحن سو 

عليك، فإذا قرأناه فاتُل خلف تالوتنا له، وال يكن يف استعجالك النطَق به خوف فواته عليك 

أاّل يبنّي للناس إذا فات عليك ولو بعضه؛ فإّن مهّمة بيانه وتأمني وصوله إىل الناس أمٌر نحن 

 نتعّهد به. 

امل  النزول  إّن  سابقًا:  قلنا  اجلمع  وقد  ذكر  وال  القراءة،  اّتباع  معنى  لنا  يفرّس  ال  هنا  عنوي 

والقراءة معًا يف آية واحدة، فإّن احلمل عىل االّتباع العميل بعيٌد، كام أّن اآلية األخرية املتعّهدة 

للبيان يمكن تفسريها عىل النزول اللفظي بال حاجة إىل االفرتاض التفسريي الثالث الذي ال  

 درًا بجدارة عىل تفسري اّتباع القراءة أيضًا، كام أوضحنا سابقًا.يبدو أّنه كان قا 



  

 هبذا يتبني أّن أفضل تفسري منسجم آليات سورة القيامة هو تفسريها وفقًا للنزول اللفظي. 

 اجملموعة احلادية عشرة: نصوص نسبة التالوة إىل اهلل تعاىل، نقد التوظيف

التالو مفهوم  خالل  من  نفسه  عن  القرآن  باأللفاظ  حتّدث  بالنطق  يتصل  مفهوٌم  وهو  ة، 

والكلامت؛ ألّن التالوة تكّلٌم باأللفاظ واحلروف. وقد وجدنا الربط بني القرآن والتالوة عىل 

 .شكلني يف القرآن الكريم

الربط بينهام من خالل نسبة تالوة القرآن إىل اهلل تعاىل، مثل قول سبحانه:    ل: األوّ الشكل  

كِيمِ َذلَِك َنْتُلوُه عَ ﴿ ْكِر احْلَ تِْلَك آَياُت  ﴿، وقوله تعاىل: (58  )آل عمران:  ﴾ َلْيَك ِمَن اآْلياِت َوالذِّ

قِّ   اللَِّ َنْتُلوَها َعَلْيَك  َنْتُلو َعَلْيَك ِمْن َنَبأِ ُموَسى  ﴿ ، وقال تعاىل:  (6، واجلاثية:  252  :البقرة)  ﴾بِاحْلَ

قِّ لَِقْوٍم   . ( 3  )القصص:  ﴾ ُيْؤِمنُونَ َوفِْرَعْوَن بِاحْلَ

، مثل قوله  |الربط بينهام من خالل نسبة تالوة القرآن إىل النبّي األكرم   الشكل الثاين: 

ُقْل ﴿، وقوله سبحانه:  ( 16)يونس:    ﴾ُقْل َلْو َشاَء اللَُّ َما َتَلْوُتُه َعَلْيُكْم َوال َأْدَراُكْم بِهِ ﴿تعاىل:  

َربُّكُ  َم  َحرَّ َما  َأْتُل  َشْيئاً َتَعاَلْوا  بِِه  ُكوا  ُتَْشِ َأالَّ  َعَلْيُكْم  سبحانه:  ( 151)األنعام:    ﴾ْم  وقال   ،

اَم  ﴿ (، وقال سبحانه:  83:  )الكهف  ﴾ َوَيْسَألوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرَننْيِ ُقْل َسَأْتُلو َعَلْيُكْم ِمنُْه ِذْكراً ﴿ إِنَّ

مَ  ٍء َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن املُْْسلِِمنيَ ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلَبْلَدِة الَِّذي َحرَّ َوَأْن   َها َوَلُه ُكلُّ يَشْ

اَم هَيَْتِدي لِنَْفِسهِ  َوَما ُكنَْت ﴿، وقال عّز وجّل:  (92ـ    91)النمل:    ﴾ َأْتُلَو اْلُقْرآَن َفَمِن اْهَتَدى َفإِنَّ

طُُّه   َرُسوٌل ِمَن ﴿ ، وقال تبارك اسمه:  ( 48)العنكبوت:    ﴾بَِيِمينَِك َتْتُلو ِمْن َقْبلِِه ِمْن كَِتاٍب َوال ََتُ

َرةً  ُمَطهَّ ُصُحفًا  َيْتُلو  بكلمة  ( 2  )البينة:  ﴾اللَِّ  لنبّيه  اهلل  أمر  إىل  الواردة يف سور:    « ُأتُل »، إضافة 

، والعنكبوت:  69، والشعراء:  27، والكهف:  71، ويونس:  175، واألعراف:  27املائدة:  

45 . 

إ كّله  القرآين:  هذا  التعبري  جانب  مَلْ  ﴿ ىل  َكَأْن  ُمْسَتْكرِبًا  ُيرِصُّ  ُثمَّ  َعَلْيِه  ُتْتىَل  اللَِّ  آَياِت  َيْسَمُع 

 
دينيّة، ؛ واملنتظري، القرآن والوحي، دراسة فلسفية و329ـ    328؛ وكالم فلسفي:  317  15( انظر: امليزان  1)

؛ واحلكيم؛ علوم القرآن:  87ـ    86تاريخ القرآن وعلومه:  ؛ وزرندي، بحوث يف  172:  نقد نظرّية رسوش
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، حيث تربط بني السمع والتالوة، مما يؤّكد الرتابط بني اللفظّية من جهة  (8)اجلاثية:    ﴾َيْسَمْعَها

  بمعاين.والتالوة من جهة ثانية، فاهلل والنبّي يتحّدثان بألفاٍظ ال

 من خلل: يمها  وهذه املجموعة يمكن تق

املجهول    الً:أوّ  بصيغة  الواردة  تلك  أو  النبّي  إىل  التالوة  تنسب  التي  الثانية  املجموعة  إّن 

، ال تفيد هنا؛ ألّن املفروض أّن القائل بالنزول املعنوي يعتقد بصياغة النبّي أللفاظ القرآن  « ُتْتىَل »

ي أن يتلَو عىل الناس كلامٍت وحروفًا، فبحثنا يف هوّية الوحي يف  الكريم، ومن ثّم فمن الطبيع

الكلُّ متفٌق عىل  الناس، فهناك  لعاّمة  النبّي  العيّل، ال يف طور نزوله من  للنبّي من  طور نزوله 

لفظّية القرآن، لكّن هذا ال يعني أّن هذه احلروف والكلامت هي صنيعة إهلّية، بل يمكن أن تكون 

ويصدق بعد إنتاجها تالوة النبّي أللفاظ القرآن املنَْتَجة من قبله ملعاٍن جاءته من صنيعة نبوّية،  

الوحي اإلهلّي، فهذه املجموعة التي تشّكل أغلبّية استخدامات ماّدة التالوة يف القرآن الكريم  

 ال تنفع هنا. 

في  ثانيًا: التالوة  معنى  لتحديد  العربّية  اللغة  بمرجعّية  االلتزام  هنا  هي  ُيفرتض  وهل  ها، 

 مفهوم حرصي باأللفاظ واحلروف أو تنسجم مع ما هو أوسع دائرًة من ذلك؟

تلو: تال فالٌن القرآن يتلو تالوة، وتال اليشء: تبعه َتلوًا.. والتلو: ولد  » يقول الفراهيدي:  

تلُوه.. فهو  شيئًا  يتلو  تال  وكّل يشء  اجلوهرّي:  «احلامر،  وقال  الذي  ».  اليشء:  يتلوه..  تلو 

وتلوُت القرآن تالوة، وتلوت الرجل أتلوه تلوًا، إذا تبعته، يقال: ما زلت أتلوه حتى أتليته، أي 

حتى تقّدمته وصار خلفي.. وتتليت حّقي، إذا تبعته حتى استوفيته، وجاءت اخليل تتاليًا، أي 

اإلتباع، يقال: تلوته  تِلو: التاء والالم والواو: أصٌل واحد، وهو  » . ويقول ابن فارس:  «متابعة

 . «إذا تبعته، ومنه تالوة القرآن؛ ألنه يتبع آية بعد آية 

خمتار   صاحب  وكذلك  أيضًا  العرب  لسان  يف  منظور  ابن  ذكره  الكلامت  هذه  وروح 

 .الصحاح

 
 . 134: 8( العني 1)

 . 2290ـ  2289: 6( الصحاح 2)

 . 351: 1( معجم مقاييس اللغة 3)

 . 49؛ وخمتار الصحاح: 105ـ  102: 14( لسان العرب 4)



  

القراءة لأللفاظ يطلق عليها   بينها وبني األلفاظ؛ وإنام  متاٍه  التالوة ال يوجد  أّن  يتبنّي  هبذا 

ألّنا أحد مصاديق التالوة حيث يتبع حرٌف حرفًا وكلمٌة كلمًة، وإال فمعنى التالوة ال    تالوة

 ينحرص بمجال اللفظ والكلامت. 

يتلو أحُرفًا وكلامت   أّن اهلل  ـ  ـ بالرضورة  تعاىل ال تعني  التالوة إىل اهلل  وبناًء عليه، فنسبة 

 من أن تكون هذه اآليات مؤّلفًة من وألفاظًا، بل بمعنى أّنه ُيلقي عليك اآليات متتابعة، أعمّ 

ألفاظ وحروف مسموعة أو غري ذلك، فال تالزم يف املقام. نعم، سوف يأيت بعون اهلل احلديث  

 عن الصحف والكتاب وربطهام بالتالوة.

ْلنَاُه َتْرتِيلً ..﴿ ومن املناسب أن نشري أخريًا إىل أنه قد يتصّور أّن قوله تعاىل:   )الفرقان:    ﴾ َوَرتَّ

 آنَ رْ قُ ل الْ تِّ رَ وَ ﴿(، معناه أّن اهلل يرّتل القرآن بصوته عند إنزاله بالوحي، يف مشاهبة قوله تعاىل:  32

 (، أي أحسن بيانه ونطقه وال تنثره نثرًا. 4)املزمل:   ﴾ َلً يْ تِ رْ تَ 

مبيَّنًا   نّزلناه  أّننا  املقصود  إرادته؛ ألّن  أو ال حُترز  املعنى ال يراد من اآلية األوىل،  لكّن هذا 

واضحًا قطعًة نتلوها قطعة، يف مقابل الدفعّية، وربام يشهد لذلك مطلع اآلية؛ حيث قال تعاىل:  

َل َعَلْيِه اْلُقْرآُن مُجَْلةً ﴿ ْلنَاُه َتْرتِيًل   َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوال ُنزِّ نَُثبَِّت بِِه ُفَؤاَدَك َوَرتَّ
  ﴾َواِحَدًة َكَذلَِك لِ

 .. ويمكن مراجعة كلامت املفرّسين أيضًا للتأّكد من هذا األمر( 32  )الفرقان:

 إّن هذه املجموعة ال تدّل لوحدها عىل النزول اللفظي للقرآن الكريم.  والنتيجة:

 القرآن بالكتاب والصحف اجملموعة الثانية عشرة: نصوص وصف

كثريًا جدًا، ونحن نعرف أّن    «صحف »أو    «الكتاب »جاء وصف القرآن الكريم فيه بصفة  

التي تعني تدوين كلامت وحروف عىل صحائف، وهذا التعبري    «َكَتَب »أتت من    «الكتاب »كلمة  

 يدّلنا عىل أّن القرآن ينتمي إىل عامل األلفاظ املسموعة واملكتوبة مما يؤّكد نزوله اللفظي. 

َيْتُلو  ﴿ ، وقال سبحانه:  (2  )البقرة:  ﴾ َذلَِك اْلكَِتاُب ال َرْيَب فِيِه ُهدًى لِْلُمتَِّقنيَ ﴿قال تعاىل:  

ْكَمةَ َعَلْيِهْم آ إِنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزْلنَا ﴿، وقال:  ( 129)البقرة:    ﴾َياتَِك َوُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب َواحْلِ

 
؛ والطباطبائي، 295: 7؛ والطربيس، جممع البيان 91: 3( راجع ـ عىل سبيل املثال ـ: الزخمرشي، الكشاف 1)

 و..  211ـ  210: 15، و 159: 4امليزان 



  

َدى ِمْن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه لِلنَّاِس يِف اْلكَِتاِب  َل  ﴿، وقال سبحانه:  (159)البقرة:    ﴾ِمَن اْلَبيِّنَاِت َواهْلُ َنزَّ

َيَدْيهِ   َعَلْيَك اْلكَِتاَب  َبنْيَ  قًا ملَِا  قِّ ُمَصدِّ ُهَو الَِّذي َأْنَزَل  ﴿، وقال سبحانه:  (3)آل عمران:    ﴾بِاحْلَ

ا َأْنَزْلنَا ﴿، وقال تعاىل:  (7)آل عمران:    ﴾..َعَلْيَك اْلكَِتاَب ِمنُْه آَياٌت حُمَْكاَمٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلكَِتاِب  إِنَّ

لَِتْحُكمَ  قِّ  َبنْيَ النَّاسِ إَِلْيَك اْلكَِتاَب بِاحْلَ َعَلْيَك اْلكِتَاَب  ﴿، وقال:  (105)النساء:    ﴾  َوَأْنَزَل اللَُّ 

ْكَمَة َوَعلََّمَك َما مَلْ َتُكْن َتْعَلمُ  آِمنُوا بِاللَِّ َوَرُسولِِه َواْلكَِتاِب الَِّذي  ﴿، وقال:  ( 113:  )النساء   ﴾َواحْلِ

َل َعىَل َرُسولِهِ  ،  15، واملائدة:  140ن املوارد، كام يف النساء:  ، إىل غريها م(136  : )النساء  ﴾َنزَّ

 وغريها كثري.  196،  2، واألعراف: 155،  114،  92، واألنعام:  48

َرةً ﴿ هذا إىل جانب قوله سبحانه:   ، فهذا كّله  (2  نة: )البّي   ﴾َرُسوٌل ِمَن اللَِّ َيْتُلو ُصُحفًا ُمَطهَّ

 يؤكد النزول اللفظي للقرآن الكريم. 

بوصفه كلمة عربّية، نجد أّن الكتابة ترتبط بالصحف يف معناها املتصل    «الكتاب»وبتحليل  

بموضوعنا، فإّن الكتابة نحُو تدوين سطور ألمر ما عىل صحيفة أو رقاع، وقد أطلق وصف  

إبراهيم   عند  عام  عرّب  كام  والقرآن،  واإلنجيل  التوراة  من  كّل  عىل  الكريم  القرآن  يف  الكتاب 

  ﴾ّفَّ وَ   يْ لذِ اْ   مَ يْ هِ اْ رَ بْ إِ ى وَ َس وْ مُ   ِف ُح ُص    يِفْ اَم بِ   أْ بَّ َأْم مَلْ ُينَ ﴿مة صحف، حيث قال تعاىل:  وموسى بكل

  ﴾ ى َس وْ مُ وَ   مَ يْ هِ اْ رَ بْ إِ   ِف ُح  ُص ىَل وْ اأْلُ   ِف ُح ي الصُّ فِ ا لَ َذ هَ   نَّ إِ ﴿وقال سبحانه:    (، 37ـ  36)النجم: 

 (. 19ـ   18)األعىل:  

 مرحلتني: ولدراسة هذا املوضوع َيب طّي 

 املرحلة األوىل: حتليل مفردة "الكتاب" يف التداول القرآني

يفرض نفسه هو: الذي  السؤال  السامء عىل شكٍل مكتوب يف    لكن  مل ينزل من  القرآن  إّن 

َيْسَأُلَك َأْهُل اْلكَِتاِب َأْن  ﴿صحيفة، وهذا واضح عند املسلمني، بل ربام يدّل عليه قوله تعاىل:  

َعَلْيهِ  َل  َذلَِك ُتنَزِّ ِمْن  َأْكرَبَ  ُموَسى  َسَأُلوا  َفَقْد  اَمِء  السَّ ِمَن  كَِتابًا  وقوله  ( 153)النساء:    ﴾..ْم   ،

ْلنَا َعَلْيَك كَِتابًا يِف قِْرَطاٍس َفَلَمُسوُه بَِأْيِدهيِْم َلَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا إِْن َهَذا إاِلَّ ِسْح ﴿سبحانه:   ٌر  َوَلْو َنزَّ

َل َعَلْينَا ﴿ ، وقوله عّز وجّل:  (7  )األنعام:   ﴾ُمبنِيٌ  يَِّك َحتَّى ُتنَزِّ
اَمِء َوَلْن ُنْؤِمَن لُِرقِ َأْو َتْرَقى يِف السَّ

 
 . 86ـ  85( انظر: بحوث يف تاريخ القرآن وعلومه: 1)



  

 . (93  :اإلرساء) ﴾ كَِتابًا َنْقَرُأُه ُقْل ُسْبَحاَن َرِبِّ َهْل ُكنُْت إاِلَّ َبََشًا َرُسوالً 

مدّون، فكيف صّح إطالق وصف    وإذا مل ينزل عىل الرسول كتاٌب يف قرطاس وعىل شكلٍ 

 الكتاب عىل القرآن مع أّنه مل ينزل عىل شكِل كتاٍب من السامء؟!

يتضح من خلل اآليت، وجممله طرحناه يف حمارضاتنا حول تفسري سورة    اجلواب عن ذلك

 البّينة:

إىل خصوصّيتني: الثبات والدوام مع احلتم  إّن ترصيفات كلمة الكتاب يف القرآن ترجع  أ ـ  

 ز. التنجيو

ـ   : استخدم القرآن مفردة الكتاب وترصيفاهتا يف دائرتني  ب 

 ت. مثل كتابة الديون وغري ذلك مما ورد يف بعض اآليا   هي الدائرة العرفّية،ىل: و الدائرة األو 

الثاني و الدائرة  الدينيةة:  الدائرة  ضمن    هي  وقع  وهذا  الدينّية(،  الكونّية  الرؤية  )ودائرة 

 ا: سياقات أبرزه

َا  ﴿: قوله سبحانه  سياق احلقوق والتكاليف )إثبات يشء قانوين(، مثل :السياق األّول َيا َأهيُّ

َياُم َكاَم ُكتَِب َعىَل الَِّذيَن ِمْن َقْبلُِكْم َلَعلَُّكمْ   (. 183)البقرة:    ﴾ َتتَُّقونَ   الَِّذيَن َآَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكُم الصِّ

اَل  ..وَ ﴿ ، مثل قوله تعاىل:  سياق املعرفة اإلهلّية بالعامل وثبوت العلم بوقائعه  ين:السياق الثا

 (. 59)األنعام:  ﴾َرْطٍب َواَل َيابٍِس إاِلَّ يِف كَِتاٍب ُمبنِيٍ 

نازل من  سياق الدين والرشيعة، فالكتاب هو الربنامج العلمي والعميل ال  ث:السياق الثال

حيمل هذا املعنى، وليس فقط    «أهل الكتاب »اهلل للبرش، سواء كان مدّونًا أم ال، ولعّل تعبري  

 ف. معنى الكتاب املؤّلف من صحائ

 ت. غريها من السياقا إىل 

 وعليه، فلبد يف موضع بحثنا هنا:

العربّية، اللغة  به  ما تسمح  أو    إّما من فرض جتّوٍز  األْول واملشارفة  ما مثل عالقة  باعتبار 

سيكون، فإّنه عندما يتقّرر أن يدّون هذا القرآن ليكون صحيفة بيد الناس، وُيصبح كتابًا مكتوبًا 

عليه، وربام يكون يف ذلك ـ كام يشري    « الكتاب»ومسطورًا.. هبذا االعتبار صّح إطالق وصف  

يف اهلدف واالجتاه   السيد حممد باقر احلكيم ـ إشارة إىل الرتابط املوجود بني حمتوياته ووحدهتا 



  

 .بام يسمح باعتبارها كتابًا واحداً 

كالزركيش يف الربهان ـ بأّن أصل الكتابة يف اللغة العربّية هو    ،أو القول ـ كام ذكر غري واحد

القصص واآليات    اجلمع، الكتاب منها؛ جلمعه  فاشتّق  كتابة جلمعها احلروف،  وأّّنا سّميت 

، ومضمون هذه الفكرةـ  أي اجلمعـ  يذكره واألحكام واألخبار، ويسّمى املكتوب كتابًا جمازاً 

 .الثعالبي أيضاً 

باملعنى الذي يريده املستدّل هنا،   إّما  وهذا معناه أّنه مل ينزل القرآن كتابًا  وإنام ُسّمي بذلك 

بمعنى أن َيمع احلكم واألخبار أو ألّنه سيتحّول بعد ذلك عىل أيدي الناس إىل نّص مكتوب  

وبناًء    يقرؤونه يف صحف، أو أّن الكتاب بمعنى الثوابت كاملفروضات والنظم التَشيعّية اإلهلّية، 

ه، بل القدر املؤّكد لفظّيُته حال  عليه فليس يف التعبري بالكتاب إشارة إىل لفظّية القرآن حال نزول

 صريورته يف الصحف، وهذه مرحلة متأّخرة عن مرحلة النزول. 

 املرحلة الثانية: يف حتليل "الصحف" وارتباطها بالكتاب

ولكن قد ُيستند الفرتاض أّن القرآن موجود حتى عند اهلل يف شكٍل مدّون، إىل قوله تعاىل:  

َا َتْذكَِرٌة َفَمنْ ﴿ َرٍة بَِأْيِدي َسَفَرٍة كَِراٍم َبَرَرةٍ َكالَّ إِّنَّ َمٍة َمْرُفوَعٍة ُمَطهَّ   ﴾ َشاَء َذَكَرُه يِف ُصُحٍف ُمَكرَّ

بيد  (16ـ    11  )عبس:  بأّنه موجود يف صحائف مطّهرة مرفوعة  القرآن  النّص يصف  فهذا   ،

صحفًا مطّهرة،  مالئكة اهلل تعاىل الربرة، ومن هنا يوصف الرسول يف آيات سورة البّينة بأّنه يتلو  

للوحي مالئكة يتصّدون حلمل الصحف وإحياء ما »وهذا كّله يعني ـ كام يذكر الطباطبائي ـ أّن  

إليهم ال تنايف نسبته إىل   فيها من القرآن، فهم أعوان جربيل وحتت أمره، ونسبة إلقاء الوحي 

 .«جربيل

ًا وكلامت، وبني أّنه ال  وال تعارض بني وجود القرآن يف صحف عند اهلل تعاىل ُيتىل حروف

ُينزله اهلل تعاىل يف قرطاس للناس؛ إذ ال تالزم بني عدم إنزاله يف قرطاس وعدم كونه يف صحف  

 
 . 85( انظر: علوم القرآن: 1)

 . 277ـ  276: 1( انظر: الزركيش، الربهان 2)

 .152ـ   151: 1( انظر: تفسري الثعالبي 3)

 . 202: 20( امليزان 4)



  

النبّي أن  ساموّية عند اهلل تعاىل، وهلذا األمر نظري يف القرآن الكريم، فقد طلب الكافرون من 

وجود ملالئكة يف السامء وعند اهلل تعاىل،  ينّزل عليهم مالئكة، لكّن اهلل مل يستجب هلم، ال ألّنه ال  

تعاىل:   قوله  يتلوها  القرآن  إنزال  عدم  عن  تتحّدث  التي  اآلية  وجدنا  وهلذا  آخر،  ملحذوٍر  بل 

َعْلنَاُه َعَلْيِه َمَلٌك َوَلْو َأْنَزْلنَا َمَلكًا َلُقِِضَ اأْلَْمُر ُثمَّ ال ُينَْظُروَن َوَلْو    َوَقاُلوا َلْوال ُأْنِزَل ﴿ َجَعْلنَاُه َمَلكًا جَلَ

 . (9ـ  8 )األنعام:  ﴾َرُجًل َوَلَلَبْسنَا َعَلْيِهْم َما َيْلبُِسونَ 

فهذا يعني أّن املشكلة ليست يف أصل وجود مالئكة، واآليات ال تنفي وجودهم، وإّنام يف  

عينها يف إنزال    إنزال هؤالء املالئكة إىل األرض ليكونوا شهداء عىل الرسالة، وهذه هي املشكلة 

القرآن املدَرج يف الصحف الساموّية؛ فال تريد اآليات نفي وجود القرآن يف هذه الصحف، وإّنام 

نفي إنزال هذه الصحف للناس؛ ألّن الناس سوف يقولون بأّن هذا جمّرد سحر مبني، كام ذكرت  

 اآلية السابعة من سورة األنعام.

بّينة من وصف القرآن بأّنه يف صحف مطّهرة  إذن، فبضّم ما ورد يف سورة عبس وسورة ال

يف   القرآن  إنزال  عدم  عىل  الداّلة  اآليات  معارضة  عدم  مع  املالئكة،  حتملها  تعاىل  اهلل  عند 

أعلم   اهللُ  وكلامت،  حروف  من  مكتوب  مدّون  يشٌء  السامء  يف  القرآن  أّن  يتبنّي  قرطاس، 

يف املسطور  القرآن  هذا  هو  الرسول  عىل  فالنازل  الذي بحقيقتها،  األمر  الساموّية،  الصحف   

يدعم افرتاض كون النزول لفظّيًا؛ ألّن هذه الصورة التي يقّدمها القرآن تتناسب مع افرتاض  

تعبري   إىل  كّله  هذا  ضّم  ومع  املعنوي،  املشهد  جمّرد  من  أكثر  اللفظي  الذي   « الكتاب»املشهد 

ت عن تالوة النبّي للقرآن.. هذا وصف به القرآن، السيام مع بعض اآليات املتقّدمة التي حتّدث 

 كّله يساعد عىل تقوية الصورة اللفظّية للنزول، دون فرضّية اإلنتاج النبوّي للنّص القرآين. 

الكريمة عن   اآليات  عنه  ما َتّدثت  أن يكون  املشهدّية  الصورة  املهّم يف تكميل هذه  لكن 

وهذا يشء قد يشوبه   ، |عظمالصحف متصًل بالقرآن يف نزوله من الل تعاىل إىل النبّي األ

 بعض االلتباس؛ وذلك: 

ليس فيها أّي إشارة إىل القرآن حتى ُنرجع الضمري أو املوصوف إليه؛    ألّن آيات سورة عبس

وذلك أّّنا بعد أن ذكرت قضّية العبوس، أشارت إىل أّن ما قلناه يف اآليات األوىل هو تذكرة،  



  

يف كتب معّظمة، لكنّها ال تقول لنا: إّن القرآن    وأّن هذه التذكرة موجودة يف صحف مكّرمة، أي 

موجود يف الصحف؛ فمن املحتمل أن يكون املراد أّن التذكرة التي ألفتنا نظرك إليها، والتي  

التذكرة   هذه  األقوياء..  بالكافرين  واالهتامم  الضعفاء  باملؤمنني  املباالة  عدم  ترك  عىل  تقوم 

ون القصد حينئٍذ صحف األنبياء، وأّن صحفهم  موجودة يف صحف حمرتمة معّظمة، فربام يك 

األنبياء   هم  أيدهيم  يف  الصحف  هذه  تقع  الذين  السفرة  من  املقصود  فيكون  معّظمة مكّرمة، 

السابقون أنفسهم، ويكون املعنى: إّن هذه املوعظة واحلكمة التي أعطيناك إّياها اآلن موجودة 

ن أتوا قبلك، وهي مرفوعة متسامية عن يف صحف معّظمة بأيدي األنبياء الكرام الربرة الذي

الدنس ومطّهرة عن النجس واخلبائث، فتكون اآلية مطابقًة لقوله تعاىل يف سورة األعىل بعد 

ُحِف اأْلُوىَل ُصُحِف إِْبَراِهيَم  ﴿ذكره جمموعة مواعظ وحكم وقيم وإخبارات:  إِنَّ َهَذا َلِفي الصُّ

 .( 19ـ    18 )األعىل:   ﴾َوُموَسى

األنب  تعاىل:  ووصُف  قال  بالغريب،  ليس  كرام  بأّّنم  فِْرَعْوَن  ﴿ ياء  َقْوَم  َقْبَلُهْم  َفَتنَّا  َوَلَقْد 

  لِ وْ قَ بِ   وَ هُ   اْ مً وَ   مِ يْ رِ كَ   لِ وْ ُس رَ   ُل وْ قَ لَ   هُ إنَّ ﴿ ، وقال تعاىل:  ( 17  )الدخان:  ﴾َوَجاَءُهْم َرُسوٌل َكِريمٌ 

سفرة ليس بالوصف اخلاطئ، فقد تكون  (، كام أّن وصف األنبياء بأّّنم  40)احلاقة:    ﴾ رٍ عِ اْ َش 

 بمعنى َكَتَبة، أو من اإلسفار أي إظهار الوحي، أو من السفارة، وكّله جائز. 

ومع وجود هذه الصورة ال دليل عىل تفسري السفرة الكرام باملالئكة الذين حيملون ألواحًا،  

الل هبذه اآليات  يتّم تالوهتا حال الوحي، ويكفي عدم ثبوت التفسري السائد إلسقاط االستد

 عىل النزول اللفظي. 

البّينة، و  آية سورة  املسلمني    أّما  أّن  يتلو ُصُحفًا، مع  الرسول  أّن  تفيد  أّّنا  فاإلشكالّية فيها 

 يعتقدون بأّن الرسول مل يكن يتلو كتابًا عندما كان ينقل القرآن للناس. 

م أجوبة هنا، أبرزها:لكّن قد   ُتقدَّ

 . املراد صحٌف ساموية غري مادّية نزلت هبا املالئكة عىل األنبياء إّن  ل:اجلواب األوّ 

إّنه ال مانع من االلتزام بداللة اآلية عىل كون القرآن كان يدّون منذ العرص    :يناجلواب الثا

النبوّي يف صحف، لكنّها ال تدّل عىل نفي أمّية النبّي؛ ألّن التالوة من الصحيفة يمكن أن تكون 

ب. وبعبارة أخرى: إّن تالوة الصحيفة ال يشرتط  ىل الصحيفة عن ظهر قل تل:  عن حفظ، فيقا 



  

فيه كون الصحيفة نفسها أمام اإلنسان عند تالوهتا، بل يقال: تال علينا وقرأ علينا هذا الكتاب  

 ولو عن ظهر قلب. 

ن حيتمل كون السورة كّلها ناظرة للنبي موسى الذي كان وحيه يف صحف  ثالث: أاجلواب ال

من مواعدة اهلل له عىل اجلبل )األلواح(، فرياد من أهل الكتاب )بنو إرسائيل( ومن   ملّا رجع

 ل ليس له شاهد. املرشكني )غريهم(. وهو حمض احتام

يد   يف  صار  ما  باعتبار  أو  الساموّية  بالصحف  التفسري  هو  هنا  االحتامالت  فأرجح  وعليه 

ينف ال  الثاين  االحتامل  لكّن  الثاين(،  )اجلواب  صار  املسلمني  كام  اللفظي،  بالنزول  القائل  ع 

 واضحًا، فهل ينفعه االحتامل األّول؟

 من هنا، البّد لنا من رصد فكرة الصحف الساموّية أو الوجود الساموي للقرآن. 

 الصحف السماوّية بني املعنى احلقيقي واجملازي

بآيات الصحف،   اللفظي للقرآن  النزول  اقرتبنا من تصحيح االستدالل عىل  ُيثار  بعد أن 

أمامنا تساؤل أسايّس، وهو أّن اهلل تعاىل وصف القرآن الكريم بوجوده الساموي بعّدة أوصاف  

 وهي: 

َرةً ﴿ ـ   1  (. 2)البّينة:   ﴾ َرُسوٌل ِمَن اللَِّ َيْتُلو ُصُحًفا ُمَطهَّ

َكِريٌم  ﴿ ـ    2 َلُقْرَآٌن  ُه  َمْكنُوٍن  إِنَّ كَِتاٍب  إاِلَّ  يِف  ُه  َيَمسُّ اْلَعاملنَِيَ اَل  َربِّ  ِمْن  َتنِْزيٌل  ُروَن    ﴾املَُْطهَّ

 (. 80ـ    77الواقعة: )

يٌد يِف َلْوٍح حَمُْفوظٍ ﴿ـ 3  (. 22ـ    21)الربوج:  ﴾َبْل ُهَو ُقْرَآٌن جَمِ

ُه يِف ُأمِّ اْلكَِتاِب لََدْينَا َلعَ ﴿ ـ  4   )الزخرف:   ﴾ ِِلٌّ َحكِيمٌ إِنَّا َجَعْلنَاُه ُقْرآنًا َعَربِّيًا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن َوإِنَّ

 . ( 4ـ    3

هذه اآليات ُيستوحى منها أّن للقرآن وجودًا ساموّيًا قبل نزوله إىل الرسول، وأّنه موجود يف  

الكتاب ويف صحٍف مطّهرة.. فإذا كان للقرآن وجود يف   أّم  كتاٍب مكنون ولوح حمفوظ ويف 

التعابري مثل   ستكون تعابري    «لوح، صحف»تعبري  ذلك العامل املجّرد عن املادة، فإّن كّل هذه 

جمازّية، ويكون املراد هبا أّنه مضبوط هناك جمموع ثابٌت قاّر دائم ناجز مقّيد ال زيادة فيه وال  

نقيصة، كام يضبط الناُس هنا ما عندهم من معامالت يف صحائف وألواح، فهذه التعابري كّلها 



  

ستخدامات ترجع جلذور الداللة اللغوّية يف  جماٌز يف جماز ُيقصد منه الضبط والتقييد، أو أّّنا ا

، ومن ثّم، فال معنى لالستناد إليها يف تكوين صورة حسّية للقرآن هناك، تعطيه  "كتاب"مثل  

 ُبعدًا حروفّيًا ولفظيًا مقّيدًا يف صحائف، كام نفعل نحن هنا يف عاملنا املادي. 

قة القرآن جمّردة يف ذلك العامل،  وهذا ما قد ينسجم مع بعض التصّورات العرفانّية يف أّن حقي

فالتجّرد ال يناسب كونه ألفاظًا مسموعة وملفوظة ومنطوقة، إال إذا قيل بأّن هذه الصحف هي  

يف عامل املثال عىل طريقة اإلرشاقّيني والعرفاء والصدرائّيني، وقد تقّدمت ـ يف الفصل األّول من 

قراءة   يف بحث  للمالصدرا  النصوص  بعض  ـ  الكتاب  تفيد  هذا  الوحي  الصدرائّيني حلقيقة 

 تصّور محل املََلك للوح والقلم يف عامل املثال، فراجع. 

ليست واضحة يف ارتباطها    "الكتاب، الصحف"هبذا يتبنّي أّن آيات هذه املجموعة بنوعيها:  

 بتأكيد النزول اللفظي. 

 اجملموعة الثالثة عشرة: نصوص وصف القرآن بأّنه عربّي

نفَسه بأّنه عريب، والعربّية لغٌة مؤّلفة من كلامت وحروف، فتكون هذه    وصف القرآُن الكريم

 املجموعة من اآليات شاهدًا رصحيًا عىل لفظّية القرآن النازل من عند اهلل تعاىل. 

ُمُه َبََشٌ لَِساُن الَِّذي  ﴿قال تعاىل:   اَم ُيَعلِّ ُْم َيُقوُلوَن إِنَّ ُيْلِحُدوَن إَِلْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهَذا  َوَلَقْد َنْعَلُم َأّنَّ

؛ فهذه اآلية جتيب عن دعوى الكافرين أّن النبّي تلّقى هذا (103  )النحل:  ﴾لَِساٌن َعَرِِبٌّ ُمبنِيٌ 

الوحي من إنساٍن كانت لديه بعض احِلَكم وعلوم األّولني، قيل: هو سلامن الفاريس، وقيل:  

أو يعيش، الذي كان موىل حلويطب بن عبد العّزى هو بلعام النرصاين الرومي، وقيل: عايش  

 .وقيل غري ذلك أيضاً 

وتؤّكد اآلية أّن هذا الشخص الذي ملتم عن االستقامة عندما زعمتم أّنه هو من يلقي للنبّي  

.. هذا الشخص لسانه أعجمي، وليس بصاحب لسان ولغة عربّية،  | ما يقوله رسول اهلل

فيام ذاك أعجمي وهذا عريب؟! وهذا ما يؤّكد الُبعد اللفظي يف  فكيف أتى حمّمد بام عنده منه،  

 النزول القرآين. 
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ُمبنِيٍ ﴿وقال سبحانه:   َعَرِِبٍّ  بِلَِساٍن  املُْنِْذِريَن  ِمَن  لَِتُكوَن  َقْلبَِك  َعىَل  اأْلَِمنُي  وُح  الرُّ بِِه    ﴾َنَزَل 

عىل النبّي بلساٍن عريّب، مما ، وهذا معناه أّن الروح األمني نزل بالقرآن ( 195ـ  193شعراء:  )ال

 يشهد عىل لفظّية النازل أيضًا. 

َلْت َآَياُتُه َأَأْعَجِميٌّ َوَعَرِِبٌّ ُقْل ُهَو  ﴿وقال سبحانه:  َوَلْو َجَعْلنَاُه ُقْرَآًنا َأْعَجِميًّا َلَقاُلوا َلْواَل ُفصِّ

ِذيَن َآَمنُوا ُهًدى َوِشَفاٌء َوالَِّذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن يِف  َآَذاِّنِْم َوْقٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى ُأوَلئَِك ُينَاَدْوَن ِمْن   لِلَّ

 (. 44فصلت:  ) ﴾ َمَكاٍن َبِعيدٍ 

ُكْم َتْعِقُلونَ ﴿  وقال تعاىل: ا َأْنَزْلنَاُه ُقْرآنًا َعَربِّيًا َلَعلَّ إِنَّا َجَعْلنَاُه ُقْرآنًا  ﴿، وقال:  ( 2  )يوسف:   ﴾إِنَّ

 ، ففي هاتني اآلتني ربٌط بني اللغة والتعّقل. (3 )الزخرف:   ﴾َلَعلَُّكْم َتْعِقُلونَ َعَربِّيًا 

وجّل:   عّز  اْلَوِعيدِ ﴿وقال  ِمَن  فِيِه  ْفنَا  َورَصَّ َعَربِّيًا  ُقْرآنًا  َأْنَزْلنَاُه  ،  ( 113)طه:    ﴾ ..َوَكَذلَِك 

اْلُقْرآِن ِمْن  ﴿وقال:   َهَذا  لِلنَّاِس يِف  ْبنَا  َغرْيَ ِذي  َوَلَقْد رَضَ َعَربِّيًا  ُقْرآنًا  ُروَن  َيَتَذكَّ ُهْم  َلَعلَّ َمَثٍل  ُكلِّ 

ُهْم َيتَُّقونَ  َلْت آَياُتُه ُقْرآنًا َعَربِّيًا  ﴿، وقال تبارك اسمه:  ( 28ـ    27  )الزمر:  ﴾ ِعَوٍج َلَعلَّ كَِتاٌب ُفصِّ

ُقْرآنًا َعَربِّيًا لُِتنِْذَر ُأمَّ اْلُقَرى َوَمْن   َوَكَذلَِك َأْوَحْينَا إَِلْيَك ﴿، وقال:  (3  )فصلت:   ﴾ لَِقْوٍم َيْعَلُمونَ 

ا ٌق لَِسانًا  ﴿، وقال: (7)الشورى:    ﴾َحْوهَلَ َوِمْن َقْبلِِه كَِتاُب ُموَسى إَِمامًا َوَرْْحًَة َوَهَذا كَِتاٌب ُمَصدِّ

ى لِْلُمْحِسننِيَ   . ( 12  حقاف:أل )ا ﴾ َعَربِّيًا لُِينِْذَر الَِّذيَن َظَلُموا َوُبَْشَ

فهذه اآليات تؤّكد مجيعها عىل ُلَغِوّية القرآن النازل ولفظّيته، من خالل تأكيدها عىل كونه  

بإحدى اللغات، وهي اللغة العربية، فلم ينزل عىل الرسول معنى جمّردًا عن اللغة، وإّنام نزل  

ى به يف القرآن  املعنى مكسّوًا بلغٍة حمّددة، هي اللغة العربّية، وكفى بذلك دلياًل عىل لفظّية املوح

 الكريم. 

 يف القرآن الكريم "العربّية"تفكيك حتليلي لصفة 

  "العربّية"من تفكيك مفردة  الً ـ  م هذا االستدالل، ال بّد ـ أوّ وّ ولكي نفهم هذه اآليات ونق

وما يتصل هبا يف    "عريب"الواردة يف هذه اآليات باشتقاقات خمتلفة؛ لنعرف عىل ماذا تدّل كلمة  

النظر يف اآليات؛ لنرى أّي املعاين تقبل هذه اآلية أو تلك؟   ـ ثانيًا ـنحاول  د ذلك  ثم بعاللغة،  

 وهل هناك شواهد داخل اآليات يمكنها أن تعّزز معنى معّينًا أو ال؟ 



  

 لغويواستخداماتها يف املعجم الأ ـ التحليل اللغوي ملفردة "َعَرَب" 

 النصوص اللغوّية اآلتّية: نجد  "َعَرَب "وبالرجوع إىل التحليل اللغوي ملفردة 

الفراهيدي:   ورجل  »قال  األعراب.  مجاعة  واألعاريب  منهم.  الرصيح  العاربة:  العرب 

عريّب. وما هبا عريب، أي ما هبا عريّب. وأعرب الرجل: أفصح القول والكالم. وهو عرباين 

 .«اللسان: أي فصيح.. 

نه بالضم عروبة، أي صار عربيًا.  .. والعربّية هي هذه اللغة.. وعرب لسا »وقال اجلوهري:  

وأعرب كالمه، إذا مل يلحن يف اإلعراب. وأعرب بحّجته، أي أفصح هبا ومل يّتق أحدًا.. ويف  

نفسها »احلديث:   عن  تعرب  ويف  «الثّيب  بالفحش..  تكّلم  الرجل:  وأعرب  تفصح..  أي   ،

هّذبه من اللحن. وعربت  ، أي رّدوا عليه باإلنكار. وعّرب منطَقه أي  «عربوا عليه »احلديث:  

 .«عن القوم، أي تكّلمت عنهم.. 

فارس:   ابن  واإلفصاح،  »وقال  اإلبانة  أحدها  ثالثة:  أصول  والباء،  والراء  العني  عرب: 

واآلخر النشاط وطيب النفس، والثالث فساد يف جسم أو عضو، فاألّول قوهلم: أعرب الرجل  

 من هذا القياس؛ ألّن باإلعراب يفّرق بني  عن نفسه إذا بنّي وأفصح.. وإعراب الكالم أيضاً 

املعاين يف الفاعل واملفعول والنفي والتعّجب.. فأّما األّمة التي تسّمى العرب، فليس ببعيد أن  

يكون سّميت عربًا من هذا القياس؛ ألّن لساَّنا أعرُب األلسنة وبياّنا أجود البيان.. ومما يدّل  

يب، أي ما هبا أحد، كأّّنم يريدون ما هبا أنيس ُيعِرُب عن عىل هذا أيضًا قول العرب: ما هبا عر

 .«نفسه..

.. يقال: عربت عن  »وقريب من هذا الكالم أيضًا ما ذكره ابن األثري اجلزري، وممّا قال:  

 .«القوم إذا تكّلمت عنهم.. وإّنام سّمي اإلعراب إعرابًا؛ لتبيينه وإيضاحه..

.. وجعل اهلل عّز وجل  » منظور يف لسان العرب، ومما أضاف: وقد مجع هذا كّله وزيادة ابن 
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عربّيًا؛ ألّنه نسبه إىل العرب الذين أنزله بلساّنم،    |القرآَن املنزل عىل النبّي املرسل حمّمد

وهم النبّي واملهاجرون واألنصار الذين صيغة لساّنم لغة العرب.. وتقول: رجل عريّب اللسان 

 .«إذا كان فصيحًا.. 

.. والتعريب هتذيب املنطق  »ل الفريوزآبادي بعد ذكره بعَض ما ذكره اآلخرون ممّا تقّدم:  وقا 

 .«من اللحن.. 

.. وعُرب، بالضم: إذا مل يلحن، وعِرب يعرب من باب تعب: فصح بعد  » وقال الطرحيي:  

ب  لكنة يف لسانه، وأعربت احلرف: أوضحته، وقيل: اهلمزة للسلب، أي أزلت إهبامه، واإلعرا 

احلديث:   ومنه  واإليضاح،  اإلبانة  اهلمزة:  فصحاء»بكرس  قوم  فإّنا  أحاديثنا؛  ومنه  « أعربوا   ،

، أي بّينوا ما فيه من غرائب اللغة وبدائع اإلعراب. واللغة العربّية: ما « أعربوا القرآن»اخلرب:  

 .«نطق به واحد العرب.. 

 .زبيديوروح كلامهتم السابقة وأمثلتها وغريها ذكرها أيضًا ال 

..واألعرايب يف التعارف صار اساًم للمنسوبني إىل سّكان البادية،  »وقال الراغب اإلصفهاين:  

قرآنًا عربّيًا.   قال:  الكالم،  البنّي من  الفصيح  البيان.. والعريب:  املفِصح، واإلعراب:  والعريبُّ 

 .«حكاًم عربيًا..  ،لت آياته ـ قرآنًا عربياً وقوله: بلسان عريب مبني ـ فّص 

أّن املعنى الذي ُيطلق عليه وصف العريّب بام قد يتصل    كتب اللغةيتبنّي لنا من خلل مطالعة  

 باآليات التي نحن فيها هو: 

 العريّب: وصف لقوم هم أّمة العرب. 

 والعريّب: وصف للغة قوم، أعني اللغة العربّية. 

والعريّب: وصف ملطلق الكالم، ويكون معناه الفصيح البنّي الواضح املعرّب الذي ال ارتباك  

  «األعجمي نقيض الفصيح»فيه وال حلن وال عجمة، أي وال ما ينايف الفصاحة والتبيني؛ ألّن  
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له  ، فإذا ُوصف الرجُل أو القوم بأّنه عريب، فهذا وصٌف للقومّية، وال عالقة  كام قال الطربيس

باللغة أو بالكالم، وهذا التوصيف ال عالقة له ببحثنا؛ ألّن القرآَن مل يصف أحدًا بوصف يرجع 

، وهذا وصف ال عالقة له بام «ُعُرباً »إال توصيفه للحور العني يف اجلنّة بأّنّن    "َعَرَب "إىل ماّدة  

باستث كّله  هذا  و..  واللعب  والعشق  والتحّبب  التحنّن  يعني  وإّنام  فيه؛    "األعراب"ناء  نحن 

 .الذين حتّدث عنهم القرآن الكريم

إذن، فعندما يوصف لساٌن أو كلم أو ما كان من هذا النوع بأّنه عرِّب، فهو حيتمل معنيني ال  

 ثالث هلام: 

 تبيني انتامئه إىل لغٍة خاّصة بني لغات العامل؛ وهي اللغة العربّية املعروفة.  ل:األوّ 

 ومبني وغري غامض وما شابه ذلك. القول بأّنه واضح  الثاين:

وعىل هذا األساس الثاين يمكن وصف كالٍم هو بالفارسّية أو اإلنجليزّية أو اهلندّية.. بأّنه  

 كالم عريب، أي فصيح ُيفصح عن املراد وواضٌح جيّل. 

 ب ـ حتليل مقارن لنصوص وصف القرآن بالعربّية

احتاملني ال يمكن اجلزم بواحد منهام دون شاهد  إذا بقينا وهذا املدلول األّويل، فنحن أمام  

أو قرينة؛ فاللغة يف حّد نفسها ومعامجها ال تعطي نتيجة حاسمة يف هذا املجال؛ هلذا البّد من 

االنتقال إىل مرحلة رصد اآليات نفسها، لننظر: أّي املعنيني ترّجُح هذه اآليات الكريمة؟ وهل  

 يف اآليات ما يفيد شيئًا هنا؟ 

 نيف اآليات هنا عىل مستوى داللتها عىل هذا املوضوع كاآليت:يمكن تص 

الثانية من  ـ    1 اآليات التي تصف القرآن بأّنه عريّب دون أّي خصوصية زائدة، مثل اآلية 

من سورة الزمر، واآلية الثالثة    28ـ    27من سورة طه، واآليات:    113سورة يوسف، واآلية  

 ة الشورى، واآلية الثالثة من سورة الزخرف. من سورة فّصلت، واآلية السابعة من سور

فهذه اآليات ال تفيد أكثر من أّن القرآن واضٌح فصيح جيّل بنّي، وال داللة فيها عىل أّّنا تشري  

الوضوح  هي  هنا  فالعربّية  االحتاملني،  لتساوي  نظرًا  اخلاّصة؛  العربّية  اللغة  إىل  ـ  حرصًا  ـ 
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 ذا ليس فيه عوج. والرصاحة واجلالء، هلذا ال حلن فيه، وهل

ويشهد هلذه الفكرة اآليُة الرابعة واألربعون من سورة فصلت؛ فإّن اهلل تعاىل وضع مقارنًة  

بني أعجمّية القرآن وبني مطالبة الكافرين من قريش أن يكون القرآن مفّصاًل، أي واضحًا بّينًا،  

شف عن أّن املراد بالعربّية  ثم رّد عليهم القرآن بوضع مقابلة بني األعجمّية والعربّية، فهذا يك

باملطالبة   قريش  به  طالبت  ما  عىل  اعتامدًا  اخلاّصة،  اللغة  دون  والوضوح،  التفصيل  هو  هنا 

 التقديرّية، عىل كالٍم سوف يأيت بإذن اهلل. 

إذن، فمن أين لنا أن نعرف أّن املقصود بالعربّية يف هذه اآليات هو اللغة اخلاّصة؛ دون مطلق  

 التبيني؟! الوضوح واجلالء و

ووفقًا لتفسري العربية يف هذه املجموعة من اآليات باللغة اخلاّصة، سيكون اهلل قد أنزله حال  

كونه بلغة خاّصة، فتكون دالًة عىل النزول اللفظي؛ أّما لو كان املراد وصف القرآن بأّنه واضح 

إذا مل يكن لأللفاظ    وبنّي، فهنا يأيت التساؤل: ما معنى وضوح القرآن وتفصيله وبيانه ونورّيته

 دوٌر وتأثري؟! 

إّن كون القرآن بيانًا وتفصياًل ونورًا وتبيانًا يستدعي ـ إذا كان القرآن النازل ذا    واجلواب:

بنية لفظّية ـ أن تكون األلفاظ احلاكية عن املعاين واضحة الداللة؛ وإال مل يعد يمكن إطالق  

ألّن الوضوح والبيانية عندما يتصف هبام  وصف البيانية عىل موحى به مؤّلف من لفظ ومعنى؛  

الكالم يستبطنان وضوح الداللة اللفظّية بالتأكيد، وإال كان وصف الكالم غامضًا، لكّن هذا 

ال يعني عدم إمكان اتصاف القرآن بالبيانّية والوضوح إذا مل يكن ذا بنية لفظّية؛ إذ كام توضح 

املع توضح  املعايَن وحتكي عنها، كذلك  اخلارجي وتضء عليه،  األلفاُظ  الواقَع  اين واألفكاُر 

فالقرآن أضاء بمفاهيمه احلقائَق والوقائع اخلارجّية وبنّي أرسار الوجود واملبدأ واملعاد والقيم  

األخالقّية وأجىل وأبرز مكنونات الفطرة اإلهلّية املودعة يف اإلنسان وغري ذلك، فيمكن وصفه  

متصفًا باللفظّية والكالمّية، وهلذا أنت تقول: إّن علم    هبذه األوصاف حتى لو مل يكن يف نزوله

الفلسفة يوضح األرسار الكلّية للوجود، وعلم الطب ينري وجييل تركيبة اجلسم وسبل التعامل  

 معه، وهكذا.. 

العربّية   اللغة  عىل  فيه  داللة  ال  اآليات  من  النوع  هذا  أّن  أسلفناه،  ما  مجلة  من  ونستنتج 



  

ا ينزل طالسم مبهمة وأفكارًا اخلاّصة، بل قد يكون  مل  القرآن  أّن  إىل  املراد هو اإلشارة  ملعنى 

واضحة   مفاهيم  قّدم  وإنام  ذهنّية جلّية،  ترسم صورة  وال  جالء،  وال  فيها  وضوح  ال  مبعثرة 

 يعقلها اإلنسان ويفهمها. 

الثالثة من سورة   يوسف، واآلية  الثانية من سورة  اآلية  اآليات، مثل  وهلذا ربطت بعض 

رف بني إنزال القرآن عربيًا أو جعله عربيًا وبني أن يعقله الناس، أي قّدمناه واضحًا كي  الزخ 

تعقلوه وتفهموه، إذا فرّسنا العقل هنا بالفهم. وليس من الرضوري الذي ال مفّر منه أن نربط  

أمام    اإلنزال بالعربّية بفهمهم من خالل كوّنم عربًا ناطقني باللغة العربية؛ األمر الذي قد يثري

النص القرآين إشكالّية عدم اهتاممه بسائر األمم والشعوب يف إنزال القرآن بلغتها مع أّنه اهتّم  

بمجتمع صغري آنذاك هو املجتمع العريب، فأنزل له القرآن بلغته كي يفهمه.. وإن كان يمكن 

 اجلواب عن هذا اإلشكال لو سّلم اجلزم والتأكد بداللة اآليات هنا. 

تي قد ُيّدعى أّن فيها خصوصية داللّية إضافية تدّل عىل إرادة العربّية اللفظية  اآليات ال   ـ   2

 منها. 

من سورة النحل حتاول أن تنفي هتمة وجود معّلم برشي للقرآن كان يعّلمه    103فاآلية رقم  

دًا للنبّي، لتؤّكد أّن املعّلم خارج إطار البرش، وتقّدم دلياًل عىل ذلك، وهو أّن الذين يتهمون حممّ 

بأخذه القرآَن منه هو صاحب لسان أعجمي، فيام القرآن الذي يقّدمه النبّي لكم عريبٌّ مبني،  

كلمة   تفسري  يف  اخلاّصة  العربّية  اللغة  عن  ابتعدنا  لو  حتى  اآلية    "عريب"فهنا  هذه  الواردة يف 

ة وقعت بني بنيتني  الكريمة، إال أّن إجراء املقابلة بني اللسانني يعطي داللة مؤّكدة عىل أّن املقارن

لغوّيتني؛ إحدامها فصيحة مكتملة النضج اللغوي، والثانية تعاين من ُعجمة وحلن. وليس قصد  

والبناءات   اللفظّية  اخلطابات  بني  التمييز  مقصوده  بل  واملعاين،  املفاهيم  بني  يمّيز  أن  القرآن 

 من عند اهلل تعاىل.   الكالمّية واللغوّية، السيام مع كون السياق سياَق إثبات نزول القرآن

ثم قابله بالعريب، حتى تكون املقابلة   «يلحدون إليه عجمي »ويؤّكد هذا كّله، أّنه مل يقل كلمة  

، بام ينسجم مع كون كالم ذلك « أعجمي»غري مرتبطة باللسان يف احتامٍل ضعيف، وإنام قال:  

أّنه غري فصيح، فوضعت كلمة   لتدّل عىل فصاحة  يف مقابل  «العريب »البرشي عربّيًا، غايته  ها، 

الوارد مّرتني يف اآلية الكريمة، والذي يفيد ـ لغًة ـ    « لسان»النص القرآين، مشفوعًا ذلك بتعبري  



  

فارس   وابن  واجلوهري  الفراهيدي  مثل  اللغة  أئّمة  ذلك  عىل  نّص  كام  والنطق،  الكالم 

 .وغريهم

يف اللغة العربية باأللفاظ والكالم، حيث نجد معظم، إن    «لسان»وإذا استمّرينا بربط كلمة  

مل يكن كّل، استخداماهتا يف القرآن منتميًة إىل املجال اللفظي والبياين، حيث وردت يف القرآن ـ  

باشتقاقات خمتلفةـ  مخسًا وعرشين مّرة، يمكن ملن يراجعها اإلرشاف عىل االطمئنان بأّن السائد  

و جمال الكالم واأللفاظ والنطق.. إذا استمّرينا عىل هذا الربط فيكون يف استخدامها قرآنّيًا ه

 حضور هذه الكلمة هنا مؤّكدًا لالستنتاج الذي توّصلنا إليه. 

( من  195ـ    193وقد حياول بعٌض حينئٍذ تعزيز هذا املّدعى ـ لفظّية املوحى به ـ باآلية )

طرف الروح األمني بكونه بلسان عريّب  سورة الشعراء؛ ألّّنا تربط النازل عىل قلب النبي من  

 مبنّي. 

،  «نزل»، وليس بـ  «املنذرين»يفرتض تعّلقه بـ    « بلساٍن عريبّ »إّن اجلاّر واملجرور يف    قد تقول: 

السيام مع األقربّية، فال يكون هذا وصفًا للنازل من عند اهلل، وإّنام وصف للنازل عليه القرآن ـ  

ريب، فال ربط هلذه اآليات بام نحن فيه حينئٍذ، وال أقّل من الرتّدد  وهو حمّمدـ  وأّنه منذٌر بلساٍن ع

 ـ فال يصّح االستدالل حينئٍذ. ـ كام هو ظاهر مثل الزخمرشي

وحدة    واجلواب: يف  الواضحة  الالحقة  اآليات  يف  النظر  لوال  وجيه،  االحتامل  هذا  إّن 

ُه َلِفي ُزُبِر ا﴿سياقها، فبعد هذه اآليات جاء:   َبنِي  َوإِنَّ َيْعَلَمُه ُعَلاَمُء  َأْن  آَيًة  ْم  هَلُ َيُكْن  َأَومَلْ  لنَِي  أْلَوَّ

ْلنَاُه َعىَل َبْعِض اأْلَْعَجِمنَي َفَقَرَأُه َعَلْيِهْم َما َكاُنوا بِِه ُمْؤِمننِيَ  ـ    196  )الشعراء:  ﴾إرِْسائيَل َوَلْو َنزَّ

ي ـ وهو من مل يكن فصيح اللسان ولو  ؛ فإّن التنديَد هبم أّنه لو نزل هذا القرآن عىل أعجم ( 199

كان عريبَّ القومّية ـ ما آمنوا به، دليٌل مؤّكد عىل أّنه يراد اإلشارة إىل أّن القرآن نصٌّ لفظّي عريّب؛  

ألّنه ال يستقيم املعنى إال وفقًا لذلك، إذ سيكون: إّن هذا القرآن النازل بلغة عربّية فصيحة، لو  

مل    نّزلناه عىل شخٍص غري مستقيم ـ  ـ وهو نّص عريّب فصيح  قرأه عليهم  اللسان، ومع ذلك 
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 يكونوا ليؤمنوا أيضًا، ألّّنم متكرّبون، فال َتِعْش يا حمّمد اإلحباط من إنكارهم. 

وهذا املعنى مستقيٌم ال غبار عليه، أّما لو افرتضنا عدم وجود أّي ارتباط بني هذه اآليات  

كلمة   وأّن  القرآن،  ولفظّية  عربّية  عريبّ »وبني  تتصل    « بلساٍن  وإنام  بالقرآن،  تتصل  ال  أعاله، 

بالنبّي املنِذر، فسيكون املعنى: إنا أنزلنا عليك القرآن، وأنت منِذر، وإنذارك باللغة العربّية، ولو  

عليهم   فقرأه  وجاء  اللسان،  أعجمي  شخص  عىل  ـ  معاٍن  هو جمّرد  الذي  ـ  القرآن  أنزلنا  أّننا 

 نظرًا لكونه أعجمّي اللسان ـ ملا آمنوا به.  وحّوله إىل ألفاظ أعجمّية ـ

فإّن هذا املعنى ليس فيه احتجاج عليهم؛ ألّنه من الطبيعي أن ال يؤمنوا به، بعد أن مل يكن  

هو   املنَزل  أّن  االعتبار  بعني  األخذ  مع  إليهم،  بالنسبة  اللفظية  بنيته  يف  متمّيزًا  أو  هلم  مفهومًا 

 املقروء بحسب ظاهر اآليات. 

ون آيات سورة الشعراء داّلة أيضًا ـ كآية سورة النحل ـ عىل كون املوحى به هو أيضًا  هبذا تك 

 بِنية لفظّية بلغة خاّصة. 

يضاف إليهام اآلية الثانية عرشة من سورة األحقاف؛ ألّّنا ربطت بني العربّية وبني اللسان،  

 بام يعّزز ما أرشنا إليه. 

الثانية، ربام تكون بنفسها مؤرشًا عىل إرادة املعنى عينه من  ومن خالل داللة هذه املجموعة 

 سائر اآليات يف املجموعة األوىل املتقّدمة. 

ونتيجة البحث أّن املجموعة الثالثة عَشة هنا تدّل يف اجلملة ـ أي ببعض آياهتا عىل األقّل ـ  

 عىل لفظّية املوحى به من عند الل تعاىل. 

أّنه توجد هنا إضافة يف غ   ؛للنبّي   ألّن آيات سورة النحل تنفي تعليم برٍش   اية األمهّية؛غري 

ّن القرآن نزل  ثبت أء تُ اه كان من خارج السياق البرشي، وآيات سورة الشعرمثبت أّن تعليلتُ 

ة لسانّية،  نية لفظيّ القرآن بِ   نّ أثبت  عرب الروح القدس بالعربّية اللفظّية، وآية سورة األحقاف تُ 

الث اآليات  القرآينلكّن هذه  اللفظ  النبوّي يف صناعة  الدور  نفي  التقت يف  يرّد    ، الث وإن  بام 

ة الرابعة نظريّ نفيها الفضاًل عن    ، مةدثانية القا الة القائلني بالنزول املعنوي، وهي النظرية  نظريّ 

ها ، لكنّ  ناجزًا عربّياً للنبّي   اللفظّي   ن ال وصول القرآثبت إّن هذه اآليات مجيعًا ال تُ اآلتية، غري أ

فانتبه لآليات والحظ، وهذا يعني أّن هذه   ،هلّية أو جربيلّية إ  اللفظ القرآين صنيعة  نّ أال تثبت  



  

ة  ة األوىل عىل نفي النظريّ ظريّ ّقفة يف إثبات النلكنّها متو  ، ة الثانية والرابعةوعة هتدم النظريّ ماملج

إال إذا قيل بأّنه ال نتائج مرجّوة عماًل من التمييز بني كون اللفظ    ،ها الثالثة، فهي ال هتدمها بنفس

 فتأّمل جّيدًا. من اهلل أو من جربيل وسيأيت،  

 اجملموعة الرابعة عشرة: نصوص تسمية القرآن بالكالم واحلديث

  ُيفهم من بعض اآليات القرآنّية أّن عالقة اهلل تعاىل بنبّيه كانت عالقة كالم، وأّن القرآن كالمٌ 

 .من اهلل تعاىل، وأّنه حديث

ـ تعاىل:    أ  َأْبلِْغُه  ﴿قال  ُثمَّ  اللَِّ  َكلَم  َيْسَمَع  َحتَّى  َفَأِجْرُه  اْسَتَجاَرَك  كنَِي  املَُْْشِ ِمَن  َأَحٌد  َوإِْن 

َباُل َأْو ُقطَِّعْت ﴿، وقال سبحانه:  (6)التوبة:    ﴾َمْأَمنَهُ  بِِه اجْلِ ْت  َ ُقْرآنًا ُسريِّ بِِه اأْلَْرُض َأْو    َوَلْو َأنَّ 

َم بِِه املَْْوَتى َبْل للَِِّ اأْلَْمُر مَجِيعًا  َسَيُقوُل املَُْخلَُّفوَن إَِذا اْنَطَلْقُتْم  ﴿ ، وقال تعاىل: ( 31)الرعد:   ﴾..ُكلِّ

ُلوا َكلَم اللَِّ ُقْل لَ  ْن َتتَّبُِعوَنا َكَذلُِكْم َقاَل اللَُّ ِمْن إىَِل َمَغانَِم لَِتْأُخُذوَها َذُروَنا َنتَّبِْعُكْم ُيِريُدوَن َأْن ُيَبدِّ

َقلِيًل  إاِلَّ  َيْفَقُهوَن  ال  َكاُنوا  َبْل  ُسُدوَننَا  ََتْ َبْل  َفَسَيُقوُلوَن  سبحانه:  ( 15  )الفتح:  ﴾َقْبُل  وقال   .

َل لَِكلاَِمتِِه َوَلْن جَتَِد ِمنْ ﴿   )الكهف:   ﴾ُدونِِه ُمْلَتَحداً   َواْتُل َما ُأوِحَي إَِلْيَك ِمْن كَِتاِب َربَِّك ال ُمَبدِّ

27) . 

ـ  تعاىل:    ب  َأَسفاً ﴿قال  ِديِث  احْلَ َذا  هِبَ ُيْؤِمنُوا  مَلْ  إِْن  آَثاِرِهْم  َعىَل  َنْفَسَك  َباِخٌع    ﴾َفَلَعلََّك 

سبحانه:  ( 6  )الكهف: وقال  َمَثايِنَ  ﴿،  ُمَتَشاهِبًا  كَِتابًا  ِديِث  احْلَ َأْحَسَن  َل  َنزَّ ِمنُْه اللَُّ  َتْقَشِعرُّ 

وقال:  (23)الزمر:    ﴾ ..ُجُلودُ  َتْبُكونَ ﴿،  َوال  َوَتْضَحُكوَن  َتْعَجُبوَن  ِديِث  احْلَ َهَذا   ﴾َأَفِمْن 

ُمْدِهنُونَ ﴿، وقال سبحانه:  (60ـ    59  لنجم: ا) َأْنُتْم  ِديِث  احْلَ ، وقال:  (81)الواقعة:   ﴾َأَفبَِهَذا 

ُب هِبََذا احلَْ ﴿   (، وقال: 44)القلم:    ﴾ِديِث َسنَْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث ال َيْعَلُمونَ َفَذْريِن َوَمْن ُيَكذِّ

َقِد  ﴿ َيُكوَن  َأْن  َعَسى  َوَأْن  ٍء  ِمْن يَشْ اللَُّ  َخَلَق  َوَما  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ َمَلُكوِت  يِف  َينُْظُروا  َأَومَلْ 

َب َأَجُلُهْم َفبَِأيِّ َحِديٍث َبْعَدُه ُيْؤِمنُونَ  ،  (50، وانظر الذيل يف املرسالت:  185  ألعراف: ا)  ﴾ اْقرَتَ

،  (25ـ    24ريات:  ا)الذ  ﴾..َهْل َأَتاَك َحِديُث َضْيِف إِْبَراِهيَم املُْْكَرِمنَي إِْذ َدَخُلوا َعَلْيهِ ﴿وقال:  

 
( مجعنا التعبري بـ »احلديث والكالم« يف جمموعة واحدة؛ لتقارب الفكرة جدًا فيهام، حتى ال نطيل بعرض 1)

 املجموعات ونكثّرها، فانتبه.



  

إَِلَه إاِلَّ ُهَو  اللَُّ ال  ﴿، وقال:  ( 16ـ    15)النازعات:    ﴾َهْل َأَتاَك َحِديُث ُموَسى إِْذ َناَداُه..﴿وقال:  

َلَقْد  ﴿، وقال:  (87  )النساء:  ﴾َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّ َحِديثاً   َلَيْجَمَعنَُّكْم إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة ال َرْيَب فِيهِ 

ٌة أِلُويِل اأْلَْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا ُيْفرَتَى َوَلكِْن َتْصِديَق الَِّذي بَ  نْيَ َيَدْيِه َوَتْفِصيَل َكاَن يِف َقَصِصِهْم ِعرْبَ

ٍء َوُهدًى َوَرْْحًَة لَِقْوٍم ُيْؤِمنُونَ   (، إىل غريها من اآليات الكريمة. 111ف: )يوس  ﴾ُكلِّ يَشْ

هبذه املجموعة الكريمة أّن اهلل تعاىل وصف القرآن أو بعَض آياته    االستدالل توضيح آلية  و 

واحلديث ترجع إىل جمال اللفظ والبنيات  بأّنه كالم اهلل، وأّنه أحسن احلديث. ومقولُة الكالم  

اللغوّية، وهذا يدّل عىل أّن النازل وحيًا هو عبارة عن جمموع اللفظ واملعنى. ولعّل احلروف  

املقّطعة أوائل بعض السور القرآنّية يساعد وجودها عىل فرض أّن هناك كلامت وأحرفًا نازلة،  

 ما هبذه الطري
ٍ
قة غري املفهومة؟! وهذا مبنّي ـ طبعًا ـ عىل بعض  وإال فام معنى ترمجة النبّي ليشء

 تفاسري هذه احلروف املقّطعة دون مجيعها. 

فإّن   ها مفيد حتاًم؛ بعَض   ـ إال أنّ   ها ليس بداّل أكثرَ   وهذه املجموعة من اآليات ـ رغم أنّ 

مع القرآن،  الربط بني السامع وكالم اهلل يف آية اإلجارة من سورة التوبة، معناه أّنه يريد أن يس

لقرينة؛   حيتاج  الذي  التجّوز  من  رضب  عىل  إال  القرآن؛  هو  هنا  اهلل  بكالم  املراد  أّن  عىل  بناء 

  وكذلك توصيف الكتاب الذي أنزله اهلل بأّنه أحسن احلديث فيه صورة لفظّية للنازل وحيًا، 

 عىل املطلوب.ما  فاإلنصاف أّن هذه املجموعة يف اجلملة هلا داللةٌ 

 اجملموعة اخلامسة عشرة: نصوص تسمية املوحى قرآنًا، نقد املقاربة

موضعًا منه، حتى صار هذا االسم أشهر أسامء املوحى    68لقد سّمى القرآُن نفَسه قرآنًا يف  

. والقرآُن كلمٌة مشتّقة من القراءة التي حتمل جانبًا لفظّيًا ولغوّيًا، فالتسمية  | للنبّي حمّمد

 .شاهٌد عىل لفظّية الوحي النازلبالقرآن هي بنفسها 

 
اللفظي  1) النزول  عىل  الداّلة  احلديثيّة  املجموعات  عن  احلديث  عند  يأيت  سوف  عرض  (  معًا،  واملعنوي 

عىل  كالم اهلل، وهناك سنطرح إشكاالً  بأّنه  للقرآن  السنّة  توصيف  تعتمد  والتي  هناك،  الثانية  املجموعة 

االستدالل بصفة »كالم اهلل« إلثبات الُبعد اللفظي، وال خيرج عن هذا اإلشكال إال مثل ما أرشنا إليه هنا 

 .والحظه مع ما ذكرناه هنا  يأيت هناكيف املتن أعاله؛ لقرينة السامع، فانتظر ما س

املتقّدمة؛ نظرًا خلصوصيّة تسمية الكتاب الكريم قرآنًا 2) القراءة واإلقراء  ( فصلنا هذه اآليات عن جمموعة 

 



  

والتأّمل؛ للنقاش  قابلة  تبدو يل  املحاولة  تعني يف    لكّن هذه  القراءة  أّن  تقّدم مفّصاًل  قد  إذ 

يف   وضّمها  احلروف  الجتامع  قراءة؛  األلفاظ  قراءة  سّميت  ومنه  والضّم،  اجلمع  اللغة  أصل 

يف وضّمها  الكتاب  أجزاء  مجع  تعني  الكلمة  فهذه  آخر،  التلّفظ،  معنى  بأّي  أو  النبّي  صدر   

مع  امللتئمة  واملفاهيم  والترشيعات  املنظومات  وجمموعة من  ُحزمة  قرآنًا؛ ألّنه  ُسّمَي  فالقرآن 

 بعضها بعضًا، فال تكون هذه املجموعة من اآليات داّلًة عىل املطلوب هنا، فال نعيد. 

 تأّملّيةاجملموعة السادسة عشرة: نصوص احملكم واملتشابه، وقفات 

قد ُيستند هنا أيضًا إىل اآليات الداّلة عىل تنويع القرآن الكريم إىل حمكم ومتشابه، وهو ما  

ُيفهم من العالمة الطباطبائي يف تفسريه املشهور؛ وذلك أّن اهلل تعاىل وصف آيات كتابه فقال:  

ا الَِّذيَن يِف  ُهَو الَِّذي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلكَِتاَب ِمنُْه َآَياٌت حُمَْكاَمٌت هُ ﴿ نَّ ُأمُّ اْلكَِتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت َفَأمَّ

اِسُخوَن ُقُلوهِبِْم َزْيٌغ َفَيتَّبُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمنُْه اْبتَِغاَء اْلِفْتنَِة َواْبتَِغاَء َتْأِويلِِه َوَما َيْعَلُم َتْأِوي َلُه إاِلَّ اللَُّ َوالرَّ

ُر إاِلَّ ُأوُلو اأْلَْلَباِب يِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَ  كَّ نَا َوَما َيذَّ  (. 7)آل عمران:   ﴾َمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد َربِّ

البنية اللفظّية هي من عند اهلل تعاىل؛ ألّن التشابه   أّن  وال معنى هلذا التقسيم إال بافرتاض 

 واإلحكام من شؤون األلفاظ. 

يام أوحى من كتابه باللفظ مما ال يرتاب فيه املتدّبر  وعنايته تعاىل ف»يقول العالمة الطباطبائي:  

أّم الكتاب ترجع  يف كالمه، كيف؟ وقد قّسمه إىل املحكامت واملتشاهبات، وجعل املحكامت 

 .« إليها املتشاهبات، قال تعاىل:..

ا  ويؤّيد نظَر الطباطبائي هنا أّن الكثري من علامء املسلمني يف القرآنّيات وأصول الفقه، فهمو

املتشابه عىل أّنه اللفظ املجمل أو ثنائّي: املجمل والظاهر، فيام املحكم هو النّص الرصيح، وال  

 معنى هلذا الكالم إال عىل افرتاض أّن النازَل هو األلفاظ. 

بدورنا، لن نخوض هنا يف نظرّية املحكم واملتشابه؛ ألّّنا َتتاج إىل بحث طويل مستقّل،  

 لكن نلفت النظر إىل نقاط: 

 
 وأمهيّتها، وإال فروُح البحث واحدة.

 . 75: 11( امليزان يف تفسري القرآن 1)



  

 إّن القرآن الكريم وصف نفسه بثالث توصيفات، يبدو بينها التعارض:  :النقطة األوىل

َلْت ِمْن َلُدْن َحكِيٍم َخبرِيٍ ﴿قال تعاىل:    ـ  أ ، وقال:  ( 1)هود:    ﴾ كَِتاٌب ُأْحكَِمْت آَياُتُه ُثمَّ ُفصِّ

ءٍ ﴿ ْلنَا َعَلْيَك اْلكَِتاَب تِْبَيانًا لُِكلِّ يَشْ كِيمِ ﴿، وقال:  (89)النحل:    ﴾ َوَنزَّ   ﴾ تِْلَك آَياُت اْلكَِتاِب احْلَ

كِيمِ ﴿، وقال:  (2  لقامن: ، و 1يونس:  ) احْلَ َواْلُقْرآِن  التوصيفات  (2ـ    1  : يس)   ﴾ يس  .. فهذه 

 جتعل القرآن حمكاًم، السيام اآلية األوىل التي جتعل آيات الكتاب حمكمة. 

َل َأْحَسَن احلَْ ﴿قال تعاىل:    ب ـ ِديِث كَِتابًا ُمَتَشاهِبًا َمَثايِنَ َتْقَشِعرُّ ِمنُْه ُجُلوُد الَِّذيَن خَيَْشْوَن  اللَُّ َنزَّ

ُمْ   ، فهي تطلق الوصف عليه أّنه متشابه دون متييز. ( 23)الزمر:  ﴾ َرهبَّ

ـ   ما دّل عىل تصنيف اآليات إىل حمكم ومتشابه، وهي اآلية التي نحن فيها من آل عمران.  ج 

هلذا األمر، جتعل حيثّيات اآليات خمتلفة؛ كالقول بأّن وصف القرآن    وقد ُقّدمت تفسريات

نظمه   إتقان  أو  ذلك  وغري  واهلدف  األسلوب  يف  بعضًا  بعضه  يشبه  بمعنى  متشابه،  بأّنه 

 . وهلذا وقع اخلالف الرئيس بينهم يف اآلية التي نحن فيها.وانسجامه

الثانية اآلية،    : النقطة  هذه  تفسري  يف  رؤيًة  ـ  تالمذته  بعض  ويتبعه  ـ  الصدر  السّيد  يطرح 

عصارهتا أّنه ال ّني يف هذه اآلية عن اّتباع املتشابه، وإّنام النهي عن الغرض الكامن وراء امليل  

كان ذلك مذمومًا، أّما إذا مل يكن    "ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله"إىل املتشاهبات، فإذا كان الغرض  

 الغرض ذلك، فال دليل يف اآلية عىل النهي عن اّتباع املتشابه. 

  ،﴾َفَيتَّبُِعْوَن َمْا َتَشاَبَه ِمنْهُ ﴿وهذا معناه أّن اآليات املتشاهبة يمكن اّتباعها؛ ألّن القرآن قال:  

ولو كان التشابه يعني الغموض املفهومي وعدم وجود داللة يف اآلية بحيث كانت ملتبسة يف  

ظ عىل املعنى، ملا أمكن االّتباع حينئٍذ حتى يصّح توصيفهم بذلك، فهذا شاهد عىل داللة اللف 

رصاط  "أّن اللفظ ال مشكلة فيه، وإّنام املشكلة يف تطبيق اللفظ عىل املصداق اخلارجي، فكلمة  

ال مشكلة فيها يف القرآن من حيث داللة األلفاظ، إّنام الذي يفعله من يف قلبه زيغ أّنه  "مستقيم

 ّبق هذا املفهوم عىل مصاديق ليست مرادة للموىل سبحانه. يط

َواْبتَِغاَء  ..﴿يضاف إىل ذلك، أّن اآلية نفسها عندما حّددت هدف مّتبعي املتشاهبات، قالت:  

فإذا كان املراد بالتأويل هنا ما يرجع إىل املصداق ـ وهو األقرب ـ فسيكون املقصود    ،﴾..َتْأِويلِهِ 

 
 .168( حمّمد باقر احلكيم، علوم القرآن:  1)



  

ي إّن هؤالء  اآلية:  اآلية  من  إّن يف  له، وحيث  اخلارجّية  املصاديق  املتشابه هبدف حتديد  ّتبعون 

بلحاظ   حتى  جّيد  لوحده  املحكم  اّتباع  أّن  ذلك  عنى  املتشابه  يّتبع  ملن  ذمًا  ثّم  ثنائية  قسمة 

 مصاديقه، عىل خالف اّتباع املتشابه، فهو غري جيد دون إرجاع إىل املحكم لتحديد املصداق.

اآليات  خترج  عالقته    وهبذا  يف  املعنى  بموضوع  لتتصل  اللفظ،  موضوع  عن  هنا  كّلها 

 .باملصداق، ال اللفظ يف عالقته باملعنى

ووفقًا هلذه النظرّية ـ التي قد تلوح جذورها مما نسبه الطربيّس وغريه إىل جابر بن عبد اهلل  

لفظي، كام صار واضحًا،  ـ ال معنى لالستناد هلذه اآلية يف إثبات النزول القرآين ال األنصاري

بل يفرتض بالعالمة الطباطبائي أن تكون هذه هي وجهة نظره بعد أن فرّس التأويل بعني املعنى  

 الذي طرحه السيد باقر الصدر، فراجع. 

الثالثة الظاهر من اآلية أّّنا وضعت مقابلًة بني املحكم واملتشابه، وبالتأّمل قد ال    :النقطة 

الفساد املقابلة؛ فاملحكم من اإلحكام واإلتقان واملنع من ترّسب  ، فيام يفهم اإلنسان وجه 

ل  ، والتشابُه والتشاكل واحد، فكيف وقع التقاباملراد من املتشابه املتامثل، والتشابه هو التامثل

أو بني   التقابل بني اإلحكام وعدم اإلتقان  أّن املفرتض أن يكون  بني اإلحكام والتشابه، مع 

 التشابه وعدم وجود نظري هلا يف القرآن أو مثيل؟! 

الذي يبدو أّن اآلية ال تريد وصف القرآن بأّن فيه آيات غري حمكمة، أي غري متَقنة بل يترّسب  

ما هو ليس بمحكم بحيث يمكن ترّسب الفساد   إليها فساد، فاستعاضت عن ذلك بمصداق

أّنه  أو استغالله بحيث ال يصدق عليه  إليه  الفساد  املتشابه يسمح تشاهبه بترّسب  إليه، فكأّن 

 ممنوٌع من الفساد. 

إليها   الفساد  بنفوذ  يسمح  ـ  ذاهتا  يف  وليس  ـ  اآليات  يالمس  ما  يشٌء  فالتشابه  إذن، 

 يث إىل أولئك الذين يّتبعون ما تشابه منه. واستغالهلا، وهلذا عطفت اآليات احلد 
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 تشابه اآليات يعني متاثلها، وهذا يطرح احتاملني:  من هذا املدخل، نلحظ أنّ 

أن يقصد أّن كّل آية من هذه اآليات هي متشاهبة؛ فلسنا بحاجة إىل تعّدد كي يقع    أحدمها:

التشابه، يف مقابل املحكامت التي هي عنوان يصدق عىل كّل آية حمكمة، ولعّل هذا هو ما فهمه  

املفرّسون والعلامء حيث يقولون: هذه آية متشاهبة وليست حمكمة؛ وهبذا يكون وصف التشابه 

 الواحد والكثري؛ أي أّننا ال نكون بحاجة إىل مقارنة آيتني الفرتاض التشابه بينهام.صادقًا عىل 

أن يكون عنوان املتشابه سنخ عنواٍن ال يصدق إال يف حالة مقارنة آيتني مع بعضهام،    ثانيهام: 

قيقة  فيقال: مها متشاهبتان، بمعنى أّنه قد يظنّهام القارئ ذاتًا معنى واحد، لكنّهام يشريان يف احل 

إىل معنيني، ولقرهبام اللفظي أو املعنوي يتشابه األمر عىل القارئ هلام فيظّن أّنام بمعنى واحد،  

 األمر الذي يفسح ملن يريد الفتنة أن يستغّل هذا التشابه لغرض يسء. 

وقد يرتّجح الفهم األّول هنا، عىل أساس أّن اّتباع املتشابه لن تكون فيه مشكلة عىل التفسري  

بل هو خسارة آية وليس فهاًم خاطئًا آلية ال تعطيه آية أخرى، فالتشابه عىل االفرتاض    الثاين،

 األّول يكون من باب وصف اليشء بحال متعّلقه دونه عىل االفرتاض الثاين. 

وقد يرتّجح الفهم الثاين، بمعنى أّن املراد اآليات التي حتّدثت عن موضوع واحد مثل قّصة  

تشابه هنا يفض إىل حصول التباس؛ ألّن كّل آية حتكي املشهد من  موسى، فهذه متشاهبة، وال

الغموض، وربام هلذا نسب مجاعةٌ  القارئ يف بعض  يوّرط  قد  والتكرار  زيد  زاوية،  ابن  إىل 

قوله: إّن املتشابه هو الذي تكّررت ألفاظه، فليس صحيحًا احلديث عن عدم وجود مشكلة يف  

 التفسري الثاين. 

فالتشا  تعاىل:  وعليه،  قال  واحد،  والتشابه  االشتباه  ألّن  إليها؛  االشتباه  نفوذ  هنا  يعني  به 

ُمتََشابِهٍ ﴿ َوَغرْيَ  ُمْشَتبِهًا  اَن  مَّ َوالرُّ ْيُتوَن  َوالزَّ َأْعنَاٍب  ِمْن  وقال:  (99)األنعام:    ﴾..َوَجنَّاٍت   ،

ْرَع خُمَْتلِفًا ُأُكُلُه ﴿ اَن ُمَتَشاهِبًا َوَغرْيَ ُمَتَشابِهٍ ..َوالنَّْخَل َوالزَّ مَّ ْيُتوَن َوالرُّ  . ( 141)األنعام:  ﴾ َوالزَّ

التشابه املوجود يف اآليات املتشاهبات مل حيّدد يف هذه اآلية، كّل ما    إذا تّم هذا كّله، نقول: 

اظ كام ذكر أّن بعض اآليات ينفذ إليها التشابه والتباس األمر، أّما أّن هذا االلتباس سببه األلف
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أو املعاين كام يقول الصدر، فهذا أمٌر ال تعطيه اآليات هنا، بل ربام يكون يقول الفخر الرازي

األقرب هو كلُّ تفسرٍي ال جيعل النّص القرآين ملتبسًا؛ ألّن اآليات األخرى وصفته بأّنه حمكم  

للمجموع   هو  الوصَف  هذا  إّن  القول:  أمكن  وإن  وتبيان،  وبيان  ونور  عرض  وحكيم  بعد 

املتشابه عىل املحكم، وليس من الرضوري أن يكون وصفًا لكّل آية آية منه، إال إذا قيل: إّن آية  

 اإلحكام ثّم التفصيل واردة يف رشح حال كّل آيٍة آية، ال يف بيان املجموع من حيث هو جمموع.

سياق   عن  اخلارج  التشابه  يف  منحرصة  هنا  اآلية  بأّن  نقول  ال  ذلك،  عىل  بل  وبناء  اللفظ، 

متصلة   كوّنا  عىل  دليل  ال  ونقول:  اللفظنخّفف  سياق  يف  الواقع  يسقط  بالتشابه  وهبذا   ،

 االحتجاج هبذه اآلية هنا إلثبات النزول اللفظي للقرآن. 

 نتيجة البحث يف توصيف القرآن لنفسه من حيث احملتوى واللفظ

أو يشري إىل لفظّية املوحى به  هبذا يتبنّي أّن هذه املجموعات الست عرشة، ليس فيها ما يدّل 

يف    | للنبّي  البّينة  سورة  آيات  وكذلك  العارشة،  املجموعة  يف  القيامة  سورة  آيات  سوى 

املجموعة الثانية عرشة إذا استبعد احتامل املجازّية كام قلنا، كذلك بعض آيات املجموعة الثالثة  

 عرشة، واملجموعة الرابعة عرشة

ت الست عرشة جمموعة فليس فيها داللة معتّد هبا عىل هذا أّما سائر املجموعات التي بلغ 

 األمر، وإذا كان فيها نحُو إشعاٍر فتكون مؤّيدًة هلذه اآليات الداّلة هنا. 

 وهبذا يظهر داللة اآليات القرآنية عىل وحيّية القرآن الكريم لفظًا ومعنى. 

فل قيمة هلذه األدّلة حتى لو   نعم، االستدالل بالنص القرآين هنا متفّرع عىل أمر، إذا مل يثبت 

متت داللًة بالنسبة إلينا؛ وذلك أن القائل بالنزول املعنوي يمكن أن خيتار يف إكامل طريقه عّدة 

 ُسُبل أبرُزها: 

أن َيفرتض أّن املعنى هو املوحى، وأّن النبّي قام بإنتاج األلفاظ بتأييٍد تاّم من اهلل تعاىل،    ـ  1

بحيث كان معصومًا متامًا يف التعبري بدّقة عن املعاين التي أوحيت إليه؛ فبدل أن ينتج اهلل تعاىل  

نها إىل النبّي حمّمد باملبارشة ألفاَظ القرآن الكريم أو يفعل ذلك جربئيل، أوكلت هذه املهّمة عي 
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 حتت الرعاية اإلهلّية. 

بناء عىل هذا االفرتاض، يمكن االستناد إىل النصوص اللفظّية القرآنية لتخربنا عن طبيعة  

 ؛ لفرض دّقتها وعصمتها كأّّنا صدرت من اهلل تعاىل. |املوحى إىل النبّي 

جتهاٍد شخيص برشّي منه  أن َيفرتض أّن املوَحى هو املعنى، والنبيُّ أنتج األلفاظ عن ا  ـ  2

يتناسب مع حدود مناخه الفكري، فاستخدم النظم املفاهيمّية التي كان يعيشها وأراد التعبري  

العصمة   مثل  ـ  ضبط  عنرص  وجود  دون  عنده،  التي  املفاهيمّية  األنظمة  بواسطة  املعاين  عن 

 والرعاية اإلهلّية التاّمة ـ حيمي اللفظ املنَتج من اخلطأ أو الضيق.

هذه احلال، سيكون تعامل اهلل تعاىل مع القرآن متامًا مثل تعامل النبّي مع نصوص السنّة،  يف  

حيث يلقوّنا إىل الناس، وال يتحّفظون أو يتدّخلون بتدّخل استثنائي حلامية عملّية نقلها من 

 األخطاء املفاهيمّية التي تصاحب عملّية النقل باملعنى عند الرواة.

ك يف دقّ  ة النص اللفظي القرآين، ال من حيث عدم أمانة النبّي، بل من حيث  هنا، قد يشكَّ

إّن اللغة العربّية يف تعبريها عن األفكار واملفاهيم والنظرّيات والوجودات الذهنية، ال تستطيع 

ـ آنذاك ـ اخلروج عن دائرة الكالم واللفظ والقول واحلديث وما شاكل ذلك، من هنا ضاق 

 هذا املجال، فأنتج نّصًا أوجب تومّهنا أّن املوحى به هو األلفاظ.   اخلناق عىل صانع اللفظ يف

والتي سنأيت عىل  لكّن   املعنوّي،  النزول  التي ستنتج عن فرضّية  اآلثار  النظر عن  برصف 

ألّن مثل آيات عربّية القرآن وآيات   ذكرها الحقًا بعون اهلل، إال أّن جمال التشكيك هنا ضعيف؛ 

إ  ينفذ  ال  القيامة،  وقائع سورة  تفاصيل  عن  حتكي  الفرضية، فهي  االحتامالت  هذه  مثل  ليها 

اللغة غري وارد   النبّي بشكل مستمر، فاحتامل ضيق خناق  الوحي وحتصل مع  حصلت حال 

الفروض لسقط   النوع من  املنطقّية الرصفة، ولو فتحنا باب هذا  الفروض  هنا، إال عىل نحو 

الفروض تأيت فيه برّمته، وال أظّن القائل بالنزول  القرآن كّله عن االعتبار والقيمة؛ ألّن هذه  

املعنوي يريد الوصول هلذه النقطة، وهذا غري بعض أنصار النظرّية الرابعة هنا، فهم ال يامنعون 

 من بلوغ هذا احلّد، كام هو واضح.

ة  وعليه، فاالستدالل بالقرآن لصالح إثبات لفظّية الوحي القرآين تامٌّ عرب هذه اآليات املعدود

تناقض   القرآين  اللفظ  بَشّية  نظرّية  أّن  من  السبحاين  الشيخ  ذكره  ملا  وجه  فل  قلناها؛  التي 



  

 !اآليات القرآنّية "مئات"

 النوع الثاني: األدّلة احلديثّية أو كيف ُتقدُِّم السّنُة القرآَن؟

شتمل اللفظ  ثّمة روايات عند الشيعة والسنّة، ربام ُيستند إليها إلثبات أّن عالقة الوحي ت

ضمن  وذلك  الروايات،  من  أساسّية  نامذج  بإعطاء  نكتفي  وسوف  ذلك،  شابه  وما  والسامع 

 جمموعاٍت ثالث هي: 

 اجملموعة األوىل: نصوص كيفّية نزول الوحي على النيّب، وشرح أحواله

 َتتوي هذه املجموعة عىل عّدة روايات، أمّهها: 

وكان  »عن قول اهلل عّز وجل:    × قال: سألت أبا جعفر   الرواية األوىل: صحيحة زرارة،

النبيُّ الذي يرى يف منامه ويسمع الصوت وال يعاين »: ما الرسول وما النبّي؟ قال:  «رسوالً نبياً 

 .«امللك، والرسول الذي يسمع الصوت ويرى يف املنام ويعاين امللك..

والنبّي ـ واإلمام كام جاء يف ذيلها ـ مما جيعل  فهذه الرواية تؤّكد ظاهرة السامع عند الرسول  

 عالقة األنبياء باملالئكة عالقًة سمعّية تقوم عىل ألفاظ. 

الحتامل أن يكون النّص املذكور قد    وليس يف هذه الرواية حديٌث مبارش عن النّص القرآين؛

امللك؛  صوت  بسامع  الصوت  سامع  فرّسنا  إذا  املبارش،  اإلهلي  الوحي  طريق  عن  بقرينة    جاء 

، وكثرٌي من الشيعة يقولون: إّن القرآن « ال يعاين امللك»روايات أَخر، بل ربام بقرينة العطف بـ  

 باخلصوص نزل بالوحي املبارش عىل خالف أهل السنّة. 

؛ فيكون ذلك دلياًل عىل نقد مضمويّن  إضافة إىل أّّنا تدّل يف ذيلها عىل َتريف القرآن الكريم

الرواية عند  بالتبعيض يف    يسّجل عىل  إذا قيل  التحريف، إال  من يقيم برهانًا قطعّيًا عىل عدم 

احلجّية لو ثبت بطالن قسٍم من الرواية؛ لكنّنا بحثنا يف مباحث السنّة عن موضوع التبعيض يف  

 احلجّية، وأثبتنا أّن سقوط بعض النّص بشاهد عدم الصدور هيدم غالبًا حجّية السند كّله. 

 
:  د. رسوش والشيخ جعفر السبحاينبني    ( انظر: جعفر السبحاين، بنية الوحي وحقيقة القرآن، حوار هام1)
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، فيام كتب له: جعلت فداك، أخربين ما الفرق  عرويف احلسن بن العباس امل   الرواية الثانية: خرب

قال:   أو  فكتب  قال:  واإلمام؟  والنبّي  الرسول  أّن »بني  واإلمام  والنبّي  الرسول  بني  الفرق 

الرسول الذي ينزل عليه جربئيل فرياه ويسمع كالمه، وينزل عليه الوحي، وربام رأى يف منامه  

النبّي ربام سمع الكالم، وربام رأى الشخص ومل يسمع؛ واإلمام هو  ؛ و× نحو رؤيا إبراهيم

 .«الذي يسمع الكالم وال يرى الشخص

فإّن هذه الرواية تتحّدث ـ كسابقتها ـ عن مسألة السامع والرؤيا، األمر الذي ييش بوجود  

 مناخات لفظّية يف الوحي. 

 : هذه الروايةغري أّن 

ـ   األوىل اعتربت النبيَّ غرَي معايٍن للملك، فيام الرواية الثانية  ألنّ   تعارض الرواية السابقة؛   أ 

 نّصت عىل أّنه ربام رأى الشخص، مع ترجيح أّن املراد بالشخص هنا ليس إال املََلك. 

ـ  قد تكون لوحدها هنا، أي مغايرة لرؤيا    « وينزل عليه الوحي» ُيضاف إىل ذلك أّن مجلة:    ب 

ومعه فيكون من خمتّصات الرسول يشٌء اسمه نزول الوحي، وهو  املنام وللسامع وملعاينة امللك،  

ـ كام قال   أو هو  املبارش من عند اهلل تعاىل،  الوحي  للسامع والرؤيا واملعاينة، ولعّله هو  مغايٌر 

ثّمة وحٌي ال   ـ النفث يف الروع، فال تكون الرواية داّلة عىل املطلوب هنا؛ إذ  بعضهم بالفعل 

 كان منه الوحي القرآين، بل ربام كّله.  عالقة له باللفظ، وربام

ـ  .  هذا كّله، إىل جانب ضعف الرواية سندًا، ال أقّل بإمهال احلسن بن العباس املعرويف ج 

 .مضافًا إىل اضطراب الرواية يف بصائر الدرجات

األخرى، زرارة  صحيحة  الثالثة:  جعفر  الرواية  أبا  سألت  والنبّي    × قال:  الرسول  عن 

ث؟ فقال:    . «الرسول الذي يأتيه امللك فيحّدثه ويكّلمه كام حيّدث أحدكم صاحبه.. »واملحدَّ

 
القرآن والوحي، فانظر له:  ،  ؛ واستدّل هبذا احلديث املنتظريُّ 329ـ    328؛ واالختصاص:  176:  1( الكايف  1)

 . 174: شية ودينيّة، نقد نظرّية رسودراسة فلسف

؛ والنامزي الشاهرودي، مستدركات 2897، رقم: 363: 5( راجع حوله: اخلوئي، معجم رجال احلديث 2)

 .418ـ  417: 2علم رجال احلديث 

 . 389 :( انظر: بصائر الدرجات3)

 . 389ـ  388 املصدر نفسه:( 4)



  

 فإّن التشبيه املوجود يف الرواية واضٌح يف قضّية الكالم وسامع ألفاظ. 

نعم حيتمل أن تكون هذه الرواية مع صحيحة زرارة السابقة واحدة. وقريب منهام رواية  

 .لزرارة عن اإلمام الصادق  أخرى

األنبياء عىل مخسة أنواع:  »قال:    × عن أيب جعفر  ،الثةالرواية الرابعة: صحيحة زرارة الث

ومنهم من ينّبأ يف منامه مثل    مثل صوت السلسلة، فيعلم ما عنى به،منهم من يسمع الصوت  

 .«ذنهيوسف وإبراهيم، ومنهم من يعاين، ومنهم من ينكت يف قلبه ويوقر يف أ

النبّي والرسول واإلمام، ترجع إىل   التمييز بني  امللفت أّن أغلب روايات هذا املجال، أي 

زرارة بن أعني! فهل هي رواية واحدة مكّررة نقلها عن زرارة مجاعٌة حوايل عرشة مرات، مما  

وّجهها زرارة   أوجب اختالفًا يف التعابري بني الرواة الناقلني ونقصانًا هنا أو هناك، أو هي أسئلة 

 مّرات عّدة إىل كلٍّ من اإلمام الباقر والصادق، وهو أمٌر غري مفهوم هبذه الدرجة. 

 وقفة مع حديث صوت السلسلة/الصَّْلَصَلة املشهور

اخلامسة:   عائشةالرواية  اهلل خرب  رسول  سأل  هشام  بن  احلارث  أّن  يأتيك  |،  كيف   :

مثل صلصلة اجلرس، وهو أشّده عيّل، فيفصم  أحيانًا يأتيني يف  »:  | الوحي؟ فقال رسول اهلل

 .«عنّي، وقد َوَعيُت ما قال، وأحيانًا يتمثل يل امللك رجاًل، فيكّلمني فأعي ما يقول 

هذا احلديث هو أشهر رواية عند أهل السنّة يف الوحي املحّمدي، وموجود يف جممل مصادر  

بسنٍد واحد من هشام بن عروة عن   احلديث السنّية، والظاهر أّنه بحسب هذه املصادر مرويٌّ 

الذي تقّدم يف الرواية الشيعّية يف صحيحة زرارة   «السلسلة»أبيه عن عائشة؛ وربام يكون تعبري  

من   للمراد  احلديد   ؛هنا   «الصلصلة »مطابقًا  اصطكاك  صوت  تعني  اللغة  يف  الصلصلة  ألّن 

تعني معنى احلووقوع بعضه عىل بعض أو عىل احلجر ديد وما يصدر عنه من ، والسلسلة 
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 صوت، أو ربام وقع تصحيف يف الرواية الشيعّية. 

فايل، ولويز   مثل جوستان  ـ  املسترشقني  الصلصلة هذا ذهب بعض  ومن خالل حديث 

شربنغر ـ إىل أّن الوحي الذي كان يعرتي النبيَّ حمّمدًا هو عبارة ـ كام يسّمى يف العلوم احلديثة ـ  

 نا عن ذلك يف الفصل األّول من هذا الكتاب. ، كام حتّدثعن مرض الرصع

وقّصة صوت الصلصلة وردت ليس فقط يف الوحي عىل األنبياء، بل يف تكّلم الل وما يسمعه  

السجستاين، أبو داود  السامء عند تكّلمه، فقد روى  إىل    أهل  َعْبِد  بسنده  َعْن  وٍق،  اهلل بن َمرْسُ

بالوحي، سمَع أهُل السامء للسامء َصْلَصَلًة    اهلل   : »إذا تكلَّماهلل‘قال: قال رسول  مسعود،  

َفا، َفُيْصَعُقوَن، فال يزاُلون كذلك حتَّى يأتيهم جربيُل، حتى إ ْلِسَلِة عىل الصَّ ا جاءُهم  ذَكَجرِّ السِّ

َع َعْن ُقُلوهِبِم« قال: »فيقولون: يا جرب يل  جرب ، فيقولون:  حلقَّ ، ماذا قال ربك؟ فيقول: ا يلُفزِّ

 .«احلّق، احلّق 

الشيعي، وربطهام بفكرة    « السلسلة»السنّي، وحديث   «الصلصلة»وإذا أردنا حتليل حديث 

السامع التي وردت يف الروايات األخرى، فسوف نجد أّنه ليس من الرضوري حينئٍذ أن يكون  

املراد من السامع، سامع األلفاظ والكلامت، بل لعّل املقصود هو سامع أصوات، وقد أوضح 

الضجيج اهلائل وليس    هذان احلديثان التاّمان سندًا شيعّيًا وسنّيًا، أّن املقصود بالصوت هو هذا

 األلفاظ والكلامت. 

وربام يشهد لذلك أّن خرب الصلصلة حتّدث عن أّنه مع االنفصام واالنقطاع يكون النبّي قد  

وعى ما قال الوحي، كام جاء يف صحيحة زرارة أّن النبّي يعلم ما عنى صوت السلسلة، وهذا 

حن، وإال فلامذا يشري النبّي إىل حالة  معناه أّن الصوت مل يكن ألفاظًا كتلك التي نتحّدث هبا ن

 
 صوت له طنني.  . ومنه تطلق الصلصلة عىل كّل 385ـ  381: 11، و 450: 4ولسان العرب 

 . 27ـ  20نولدكه، تاريخ القرآن: تيودور ( انظر: 1)

منهم البخاري يف اجلامع   ، وثّمة خرب قريب أيضًا، رواه أبو هريرة، وذكره مجاعة،368:  4( سنن أيب داود  2)

 .194:  8، و28: 6، و221: 5الصحيح 

ويف بعض الروايات عند أهل السنّة ما يشري إىل سامع الصحابة أنفسهم لدويٍّ كدوّي النحل قريب من النبّي 

حلظة نزول الوحي، فقد روى أمحد بن حنبل، بسنده إىل عمر بن اخلطاب أّنه قال: »كان إذا نزل عىل رسول  

 (. 34: 1بن حنبل اجهه دويٌّ كدوّي النحل..« )مسند صىّل اهلل عليه وسّلم ـ الوحُي، ُيسمع عند واهلل ـ 



  

هذا  يسمع  كان  النبّي  أّن  بمعنى  ترميز،  حيثّية  فيه  الصوت  أّن  لوال  االنفصام،  بعد  الفهم 

الضجيج الذي ربام لو سمعه آخرون ما فهموا منه شيئًا، فأراد أن يبنّي أّن صوت السلسلة أو  

الرواية استخدمت هذا التعبري حتى  الصلصلة عندما ينتهي أكون قد فهمت ماذا يريد، بل إّن  

يف كالم املََلك، مما ييش بأّن الكالم قد ال يكون كالمًا عادّيًا، وإال فلامذا التعقيب بأّنه يفهم ما 

 يقول امللك؟! 

، فلو كان كالمًا  ضمن هذا السياق، يأيت تفسري النقر يف األذن الوارد يف الروايات الشيعّية

ر يف األذن الذي يشبه صوت دّق احلديد عىل يشء؟! ويساعد عليه  كسائر الكالم، فام معنى النق

وما أرسلنا من قبلك من رسول وال  »يقول:    × خرب أيب محزة الثاميل قال: سمعت أبا جعفر

ث إال إذا متنّى ألقى الشيطان يف أمنيته  نكت  ». فقلت: وأّي يشء املحّدث؟ قال:  «نبّي وال حمدَّ

الط كطنني  طنينًا  فيسمع  أذنه  عىل يف  السلسلة  كوقع  وقعًا  فيستمع  قلبه  عىل  يقرع  أو  ست، 

 .«الطست.. 

  ه بلغه أنّ أنّ   ،سلمة املاجشون   وروى ابن سعد من طريق أيب  » بل قال ابن حجر العسقالين: 

لقيه  يأتيني به جربيل فيُ   : كان الوحي يأتيني عىل نحوين  : كان يقولـ  م   اهلل عليه وسلّ صىّل ـ    النبّي 

ويأتيني يف بيتي مثل صوت اجلرس حتى    ي،فذاك ينفلت منّ  ، لرجل عىل الرجلا  ي كام يلق  عيلّ 

فهو حممول عىل   ن صّح إف  ، مع ثقة رجاله  وهذا مرسٌل   ي. فذاك الذي ال ينفلت منّ  ،خيالط قلبي 

يف صور    امللك قد متثل رجالً   نّ إف  ، ك به لسانك كام سيأيتال حترّ   :ما كان قبل نزول قوله تعاىل 

أتاه به ، فهذا يدّل عىل أّن صوت اجلرس كان خارج املحادثات  «..كثرية ومل ينفلت منه ما 

 املشاهبة ملا جيري بني البرش. 

نعم، هذا املفهوم الذي نستوحيه من مثل هذه األحاديث ال تناسبه بعض الروايات الشيعّية  

فإّن هذا التشبيه ينايف الصورة   أحُدكم صاحَبه؛التي تنّص عىل أّن امللك كان يكّلم النبّي كام يكّلم  

التي نسجناها قبل قليل. وهذا ما تؤّيده بعض املروّيات التي تتحّدث أّن النبّي كان قبل الوحي  

، أو بعض مروّيات القّصة املشهورة يف َبْدِو نزول الوحي، حيث سمع خطاب: يا  يسمع نداءً 

 
 .393( بصائر الدرجات: 1)

 . 18: 1( فتح الباري 2)

 . 398: 10( انظر: جممع البيان 3)



  

 .حممد! أنت رسول اهلل

أّن حاالت الوحي عديدة، منها الصلصلة أو السلسلة، ومنها النفث يف الروع،  والذي يبدو  

ومنها الرؤيا الصادقة، ومنها الوحي املبارش، ومنها من وراء حجاب، ومنها عرب َمَلك ُيرى عىل 

حقيقته، ومنها عرب َمَلك ُيرى بصورة إنسان، ومنها سامع صوت مثل أصواتنا وكالمنا دون 

املسلمني  رؤيا.. فاحلاالت و العلامء  بل أوصل بعض  الروايات،  ُيفهم من  الصور عديدة كام 

طرق الوحي ملا يقرب من أربعني، وهذا بحٌث مستقّل يف حّد نفسه، وهذا ما يفتح املجال لتعّدد  

القرآين   الوحي  طبيعة  يلّف  حقيقي  غموض  أمام  يضعنا  مما  وأشكاله،  الوحي  ظواهر 

سمعه النبي؟ إذ ال دليل عىل أّن الوحي النبوّي كان باخلصوص، وكيف كان؟ وما الذي كان ي

حمصورًا بالقرآن، وال نعرف أّن هذه الروايات املتصلة بالسلسلة أو الصلصلة كانت تتكّلم عن 

القرآن حرصًا أو بعضه أو غريه، وهو ما وقع موقع النقاش بالفعل بني بعض علامء املسلمني،  

 فراجع. 

 احلديثّية األوىلإشكالّية عاّمة تواجه اجملموعة 

إّن جممل ما تقّدم يفيد ـ عىل أبعد تقدير ـ وجود عالقٍة لفظّية بني املََلك والنبّي أو بني اهلل  

والنبّي أو غري ذلك، لكن كيف تكون هذه الروايات برّمتها داّلة عىل أّن نقل النبّي كان حرفّيًا 

لسنّة الرشيفة أيضًا، حيث ال تقييد لفظّيًا وليس باملعنى؟! فمن املتوّقع أّن هذا الوحي شمل ا 

نمّيز   فكيف  باملطلق،  الوحي  عن ظاهرة  تتحّدث  الروايات  هذه  ألّن  القرآين؛  الوحي  بكونه 

 النّص القرآين عن نّص السنّة بمثل هذه الروايات وبمثل هذه اخلصوصّية؟! 

يتلّقى منه النبّي،    بتعبري آخر: إّن غاية ما ُتثبته هذه املجموعة هو عالقة لفظّية بني النبي ومن 

لكّن بحثنا هنا أّن القرآن املوجود الواصل إلينا اليوم هل هو نفسه الذي سمعه النبّي أو أّن النبي  

سمع ألفاظًا، وقام هو بإعادة إنتاج لصياغتها، كام يفعل عادًة يف وحي السنّة الرشيفة بحيث  

بينه وبني التوافق  إليه ال للوحي؟ فلعّل  ألفاظ    تنسب األلفاظ فيها  تأييده يف صناعة  اهلل عىل 

 بديلة.

 
 . 218: 2( انظر: تاريخ الطربي 1)



  

فهذه املجموعة يف تقديري تبدو غري مقنعة يف توظيفها هنا إلثبات أّن ألفاظ القرآن هي من  

اهلل، وليست من النبّي؛ ألّن هناك فرقًا دقيقًا جيب االنتباه إليه، بني أن تكون العالقة بني النبّي  

لسانّية، وبني كون القرآن الذي نطق به النبّي ُتنسب  ومن يتلّقى منه الوحي هي عالقة لفظّية  

التلّقي   بِنيته اللفظّية هلل، وليس للنبّي، فهذه قفزة حتتاج لربهنة، وال يكفي ما نأنس به بسبب 

املوروث؛ فلعّل النبي يتوىّل مهّمًة أخرى بعد وصول تلك الكلامت إليه إلعادة إنتاجها ضمن  

 حتمل تأييدًا من اهلل سبحانه.   منظومته اللغوّية أيضًا، بطريقة

كلّ  النووهذا  هبذا  االستدالل  أّن  معناه  طبيعة ه  َتديد  عىل  الَشيفة  السنّة  نصوص  من  ع 

املوحى به يف الوحي القرآين يف غاية الصعوبة، فل تكون هذه الروايات مستندًا واضحًا يف موضع  

 بحثنا. 

 وكالمه و..اجملموعة الثانية: نصوص نسبة القرآن إىل اهلل 

 : ، وأبرزهااالستدالل هبا يف املقام  ثّمة روايات أخرى تمَّ 

ال خالق وال خملوق، لكنّه  »عن القرآن، فقال يل:    × قال: سألت أبا جعفر   ،خرب زرارةـ    1

، وكذا يف خرب  . وورد ما يشبه ذلك يف خرب احلسني بن خالد عن اإلمام الرضا «كالم اخلالق 

 .|النبّي أيب هريرة عن 

فهذا احلديث يصف القرآن بأّنه كالم اخلالق. والكالُم ـ كام نعرف ـ جمموعٌة من األلفاظ  

 .املنظومة احلاملة للمعاين، وهذا يدّل عىل أّن ألفاظ القرآن من عند اهلل تعاىل

معًا،  ة  ة واملخلوقيّ والداللة يف هذا احلديث ال بأس هبا، برصف النظر عن معنى نفي اخلالقيّ 

 ه ضعيف السند؛ وذلك: إال أنّ 

ـ  لكونه مرساًل يف تفسري العيايش، علاًم أّن بحث خلق القرآن مل ُيعرف إال يف النصف الثاين    أ 

من القرن الثاين اهلجري، وبدايات التفكري األّولّية جّدًا فيه قد يلمسها اإلنسان يف عرص اإلمام  

 
 . 7ـ  6: 1( تفسري العيّايش 1)

 .639؛ واألمايل: 223التوحيد: ( انظر: الصدوق، 2)

 . 201ـ  200: 1( انظر: ابن عدّي، الكامل 3)

 . 88( انظر: بحوث يف تاريخ القرآن وعلومه: 4)



  

 يف رواية أيب هريرة الواردة عند ابن عدي،  هـ(، فكيف ُيسأل عنه النبيُّ 148جعفر الصادق )

 .هـ( يف الرواية الواردة يف تفسري العيايش؟!114أو ُيسأل عنه الباقر ) 

ـ معبد  ب  يف )توحيد( الصدوق، وبضعف أمحد بن حمّمد بن وضعيفًا بجهالة عيل بن 

بالتوث املعروف  حّبان  ابن  حتى  ضّعفه  فقد  هريرة،  أيب  رواية  سند  يف  ووصفوه  حرب  يق، 

 .بالكذب

 فهذا اخلرب ال ُيستند إليه لوحده.

فصل القرآن من الذكر، فُوضع يف بيت العّزة من السامء الدنيا،  »قال:    ، خرب ابن عباسـ    2

 . «ويرّتله ترتياًل  |ينزله عىل النبي  ×فجعل جربيل 

املعاين   ألفاٍظ؛ ألّن فصل  الذكر ظاهٌر يف فصل  القرآن من  حيتاج إىل جتّوز ال دليل  ففصل 

 .عليه

وهذا اخلرب ـ برصف النظر عن بعض الغموض يف داللته ومضمونه ـ مسنٌد يف متام املصادر  

 إىل ابن عباس، دون أن ينقله عن النبّي، فلعّله اجتهاٌد منه، فال يكون حّجًة علينا. 

إّن جربيل كان  »، فقال:  قالت: إّنه أرّس إيلّ   ، |عن والدها النبّي   خرب فاطمة الزهراء، ـ    3

يعارضني بالقرآن كّل سنة مّرة واحدة، وإّنه عارضني به العام مّرتني، وال أراين إال وقد حرض  

 .«أجيل..

 
 ( ربام تكون مسألة الكالم اإلهلي موجودة عند ُنخٍب حمدودة جدًا يف عرص اإلمام الباقر.1)

 . 8535، رقم: 196ـ  195: 13( انظر: معجم رجال احلديث 2)

 و..  202ـ   200: 1؛ والكامل 155ـ  154:  1ان، املجروحني انظر: ابن حبّ ( 3)
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فإّن املعارضة تعني املقابلة، فكأّن هناك نسختني، يتّم التدارس فيهام، وهذا يفيد أّن للقرآن  

 .الرسول وجودًا كتبّيًا كان يقابله جربيل بام نزل عىل 

عند    ابوَُي  التي  القرآن  نسخة  من  للتأّكد  عام،  كّل  املعارضة  حصول  يفيد  احلديث  بأّن 

النبّي، ولسنا نرى هذه املعاين مأخوذة عىل نحو احلقيقة، إال إذا قصد التأّكد من القرآن أّنه مل  

لعرض للتأّكد حيدث فيه تغيري، األمر الذي تتساوى فيه جهات املعنى واللفظ، وقد يكون هذا ا

 من صواب ترمجة النبّي، فتأّمل جّيدًا. 

ثم إذا كان هذا هو معنى املعارضة بالتفسري احلريف الذي ُقّدم هنا، فهل يعني ذلك أّن القرآن  

النسخة   يتأّكد من صواب  تتّم )معارضته( كي  ملّدة عام وبعد عام  ما هو عليه  يظّل عىل  كان 

يقبل املستدّل بذلك يف حّق القرآن الكريم أو عليه أن يبحث  ؟! هل  |احلرفّية التي مع النبّي 

 عن معنى خمتلف لذلك؟! 

وفقًا   املستدّل  عىل  به  االحتجاج  أريد  ما  بقدر  أرفضه،  أو  النقاش  هذا  أتبنّى  أن  ُأريد  ال 

بنحو   ثابتة  غري  التبليغ  يف  العصمة  بأّن  شخص  يقول  ربام  وإال  الفكرّية،  وأصوله  لطريقته 

ا بدائل، ومن بدائلها أّن اهلل يتدّخل لتصحيح ما أخطأ النبّي يف إيصاله، فمن يرى إطالقي، بل هل

هذا الرأي يمكنه تأّخر حصول املعارضة هنا كّل عام، وال يرد عليه اإلشكال الذي طرحناه، 

 فاملسألة مبنائّية. 

وين، فدثروين  ّثر»دمن أّن النبيَّ أتى خدجية، فقال:   ،ثرما جاء يف أخبار نزول سورة املّد ـ    4

ثِّر..﴿فصّبوا عيّل ماء، فأنزل اهلل عّز وجل  ْا املُْدَّ َ  .«﴾َيْا َأهيُّ

فهذا التطابق بني كالم النبّي واحلدث وبني اآليات، يدّل عىل أّن سورة املدثر نزلت كام هي  

 .بلفظها ومعناها 

بأّن سورة املّدثر هو    بشكل خفيف  وبرصف النظر عن صّحة احلادثة، من حيث قد توحي
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مل ينزل عليه الوحي إال بعد  |ألّن املفروض أّن النبّي   عىل يشء؛  ال تدّل   ..أّول ما نزل عليه

التدّثر، وأّي مانع أن خياطبه الوحي ـ باملعنى ـ بام يرتجم هبذه الصفة؛ ومل أفهم أّي ربط بني احتاد  

 ّلها؟! الصفة مع الواقع، وبني وحيانّية األلفاظ القرآنّية ك

كالم اهلل ال  »: ما تقول يف القرآن؟ فقال: × قال: قلت للرضا  ان بن الصلت، خرب الريّ ـ  5

 .«تتجاوزوه، وال تطلبوا اهلدى يف غريه فتضّلوا

 فاخلرب يصف القرآن بأّنه كالٌم منسوٌب إىل اهلل تعاىل، فيكون من حيث الداللة جّيدًا. 

جعفر بن حممد بن مرسور؛ ألّنه ال دليل عىل  واخلرب ضعيف السند بجهالة شيخ الصدوق  

، وهذا ليس بدليل وثاقة كام توثيقه سوى ترّحم الصدوق عليه يف بعض املواضع أو ترّضيه

 .فّصلنا ذلك يف موضعه

قال: سألت الصادق جعفر بن حمّمد، فقلت له: يا ابن رسول اهلل، ما تقول يف    ،خرب ساملـ    6

هو كالم اهلل، وقول اهلل، وكتاب اهلل، ووحي اهلل وتنزيله، وهو الكتاب العزيز  »القرآن؟ فقال:  

 .«الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه، وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد

 .واضحًا، ولكنّه ضعيف السند بجهالة عيّل بن سامل  واخلرب من حيث الداللة صار

اليقطينيخرب حممّ ـ    7 بن عبيد  بن عيسى  بن موسى  د  بن عيل  قال: كتب عيّل بن حممد   ،

 .«..والقرآن كالم اهلل..» إىل بعض شيعته ببغداد:  ×الرضا 

ه يف موضعه  واخلرب داّل، وسنده جّيد، سوى من اليقطيني الذي وقع فيه خالف وإن وّثقنا 

 ما مل يرِو عن يونس بن عبد الرمحن. 

اجلعفريـ    8 جعفر  بن  سليامن  جعفرخرب  بن  موسى  احلسن  أليب  قلت  قال:   ، ×  ..

 .«..ولكنّي أقول: إّنه كالم اهلل»: ×فقال
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واخلرب جّيد داللًة، وأّما سندًا ففيه حممد بن أيب عبد اهلل الكويف األسدي، وتوثيقه مبنيٌّ عىل  

 جال تفسري القّمي، وهي قاعدة مل تثبت. توثيق ر 

.كأّّنم مل يسمعوا كالم اهلل حيث يقول:  ».   ة:ما ورد يف ّنج البلغة يف اخلطبة الشقشقيّ ـ    9

 .«تلك الدار اآلخرة..

فإّن خطبة الشقشقّية مل أعثر هلا عىل سند سامل معترب حتى لو   واخلرب مرسل، والداللة جّيدة؛ 

ثبت أّّنا كانت موجودة قبل الرشيف الريض، وقد ذكروا تصحيح بعض هلا، ومل أجده. وحتى  

ابن أيب احلديد الذي بذل جهده إلثبات اخلطبة مل يصل سوى إىل اإلثبات من خالل املتن دون 

 السند. 

هلا ما زعمه بعض أهل السنة من اختالق الرشيف الريّض هلا،  وال يعني عدم ثبوت سند  

بحث   يرتّكز  حتى  كالمنا،  هذا  وليس  الفرتة،  هذه  قبل  بوجودها  تتعّلق  أبحاث  وردت  فقد 

 .النامزي الشاهرودي عليه دون أن يقّدم سندًا واحدًا معتربًا هلا 

ائع بسند ضعيف بمحمد  نعم، وردت مسندًة يف عّدة مصادر شيعّية وسنّية، مثل علل الرش

 بن خالد الربقي وغريه، والبّد من بحثها، واملجال ال يتسع اآلن.

 .«..والقرآن كالم اهلل.. »قال:   ×،عن جعفر بن حمّمد خرب األعمش، ـ  10

 .وهو تاّم الداللة، ضعيُف السند ببكر بن عبد اهلل بن حبيب املجهول

من شغله القرآن عن مسألتي  »:  | سول اهلل، قال: قال رـ خرب أِب سعيد اخلدري   11

الكالم، كفضل اهلل عىل  السائلني. وفضل كالم اهلل عىل سائر  ثواب  أعطيته أفضل  وذكري، 

 .، ووردت بمضموّنا رواية أخرى عن شهر بن حوشب«خلقه

والداللة جيدة، لكن يف السند حمّمد بن احلسن اهلمداين املهمل عند الشيعة، واملضعَّف عند  
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، وأّما طريقها إىل شهر بن حوشب فمع متامّيته، غري أّن اخلرب يظّل مرساًل؛ ألّن شهر بن السنّة

وثيق ، وإّنام روى عن الصحابة، برصف النظر عن ت|حوشب من التابعني، ومل يلَق رسول اهلل 

 .شهر نفسه املختَلف فيه، فالرواية ضعيفة، وإن وصفها الرتمذي بأّّنا حديٌث َحَسن غريب

العاص،  ـ   12 بن  عمرو  بن  الل  اهلل   خرب عبد  رسول  فقد  » قال:    |أّن  القرآن  قرأ  من 

هل  استدرج النبّوة بني جنبيه، غري أّنه ال ُيوحى إليه، ال ينبغي لصاحب القرآن أن جيّد مع جّد وجي 

 .«مع جهٍل، ويف جوفه كالم اهلل تعاىل

عىل أساس أّنه يريد أن يصف القرآن بأّنه كالم اهلل؛ وقد يمكن تصحيح الرواية عىل أصول  

 أهل السنّة يف اجلرح والتعديل. 

، قلت:  «كالم اهلل »قال: سألت جعفر بن حمّمد عن القرآن؟ فقال:    ـ خرب قيس بن الربيع،   13

 .«ُيقتل وال ُيستتاب»، قلت: فام تقول فيمن زعم أّنه خملوق؟ قال:  « ال»خملوق؟ قال:  

والداللة صارت معلومة؛ وبرصف النظر عن وجود ما خيالف هذا القول عن اإلمام جعفر  

الصادق نفسه، ال ُيعتمد عىل هذا اخلرب بعد عدم العثور عىل توثيق حلَْسُنون البنّاء الكويف الوارد  

 ونه مهماًل عند اإلمامّية أيضًا. يف سنده، فضاًل عن ك 

القرآن  »قال: سمعت جعفر بن حمّمد يقول:   هذا، وقد روى البخارّي عن معاوية بن عامر،

 ، لكّن اخلرب مرسل ال سند له إىل معاوية. «كالم اهلل وليس بمخلوق

ة ضعيفة  وفيها داللة عىل أّن القرآن كالم اهلل. وأكثرّيُتها الساحق   إىل غريها من الروايات،

 السند، وبعضها يمكن تصحيحه سندًا. 

 املنهج الصحيح يف مقاربة نصوص اجملموعة الثانية

 أن يقال:  ،روايات الباب  وكّل  ،وّنج التعامل مع هذه الروايات
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إذا ُبني عىل حجّية خرب الواحد الظنّي املعترب، ومل يصّحح الباحث هنا أّيًا من هذه األخبار    ـ   أ

سندًا وداللًة، بحيث سقطت عىل األساس الداليل أو السندي أو مها معًا، مل يكن دليل السنّة  

 حّجًة هنا. 

ـ  سندًا وداللًة،    إذا ُبني عىل حجّية خرب الواحد الظنّي املعترب، ومتت ولو رواية واحدة  ب 

الذي  الدليل  أّن  من  السنّة واألخبار  مباحث حجّية  قلناه يف  ملا  االعتامد عليها، وذلك  فاحلّق 

يعتمد عليه يف إثبات حجّية خرب الواحد إذا كان مثل السرية العقالئية و.. فاألظهر شموله ـ  

ن األخبار حّجة يف العقائد أي دليل احلجّيةـ  لكّل خرب سواء كان مضمونه نظرّيًا أم عمليًا، فتكو

كمحذور   حمذور،  له  احلجّية  إعطاء  من  يلزم  بحيث  مضمونه  يكن  مل  ما  ونحومها  والتاريخ 

 . الدور، كام لو كان خربًا داالً عىل وجود اهلل تعاىل

ـ املطمأّن    ج  أو  صدوره  املتيّقن  اخلرب  إال  حجّية  عدم  من  احلّق،  هو  ما  عىل  ُبني  إذا  أّما 

الروايات هنا ال حُيرز فيها الوثوق، بعد ضعف جمملها إال ما شّذ وندر، إال إذا    بصدوره، فهذه

قال قائل: إّن ضّم هذه الروايات إىل الكثري من النصوص القديمة للمسلمني، ال للنبّي وأهل  

توصيف   استخدام  فيها  التي جرى  اهلل»بيته فقط،  لنا   « كالم  الكريم.. حيّصل  القرآن  يف حّق 

هذا التوصيف كان مرتكزًا بشكٍل قوّي يف الوعي اإلسالمي القديم، وهو أمٌر مرتّقب  وثوقًا بأّن  

 جدًا يف هذا املجال بعد ورود آية االستجارة يف سورة التوبة. 

 مشكلة داللّية تواجه نصوص اجملموعة الثانية

مناق أمكننا  ربام  أشلكن،  برّمتها،ص ة  الروايات  هلذه  الداليل  التقريب  القرآن    ل  أّن  وذلك 

الكريم والسنّة الرشيفة نسبت بكثرة عناوين: الكالم والكلامت والكلمة إىل اهلل تعاىل بنحٍو ال  

ِك بَِكلَِمٍة ِمنُْه اْسُمُه املَِْسيُح ِعيَسى اْبُن ﴿يراد منه احلروف واأللفاظ، فقد قال تعاىل:  ُ إِنَّ اللََّ ُيَبَشِّ

َل لَِكلاَِمتِهِ ﴿تعاىل:  ، وقال  ( 45  :)آل عمران  ﴾َمْرَيمَ  َّْت َكلَِمُت َربَِّك ِصْدقًا َوَعْدالً ال ُمَبدِّ   ﴾ َومَت

عىل (115  :)األنعام السابقة  الساموّية  الكتب  بعض  يف  الكلامت  تبديل  إحراز  فرض  بعد   ،

وا﴿القرآن، وقال تعاىل:   باَِم َصرَبُ إرِْسائيَل  َبنِي  َعىَل  ْسنَى  احْلُ َربَِّك  َكلَِمُت  َّْت  ألعراف:  ا)  ﴾َومَت
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تعاىل:  ( 137 َبْينَُهمْ ﴿، وقال  َلُقِِضَ  َربَِّك  ِمْن  َسَبَقْت  َكلَِمٌة  ، ويونس:  110  :)هود   ﴾ ..َوَلْوال 

ُْم ال ُيْؤِمنُونَ ﴿(، وقال:  45، وفّصلت:  19  ﴾َكَذلَِك َحقَّْت َكلَِمُت َربَِّك َعىَل الَِّذيَن َفَسُقوا َأّنَّ

  )الزمر:  ﴾ قَّ َعَلْيِه َكلَِمُة اْلَعَذاِب َأَفَأْنَت ُتنِْقُذ َمْن يِف النَّارِ َأَفَمْن َح ﴿ ، وقال تعاىل:  (33  )يونس:

ُْم َأْصَحاُب النَّارِ ﴿، وقال تعاىل:  (19   )غافر:   ﴾َوَكَذلَِك َحقَّْت َكلَِمُت َربَِّك َعىَل الَِّذيَن َكَفُروا َأّنَّ

ا َوَأْهَلَهاَوَأْلَزَمُهْم َكلَِمَة  ﴿، وقال تعاىل:  (6 ، وقال تعاىل:  ( 26  )الفتح:  ﴾ التَّْقَوى َوَكاُنوا َأَحقَّ هِبَ

اَم املَِْسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل اللَِّ َوَكلَِمُتُه َأْلَقاَها إىَِل َمْرَيَم َوُروٌح ِمنْهُ ﴿ ،  ( 171  : )النساء  ﴾إِنَّ

َنا َوال﴿وقال تعاىل:   َل لَِكلاَِمِت اللَِّ  َوُأوُذوا َحتَّى َأَتاُهْم َنرْصُ ، وقال تعاىل:  ( 34  :)األنعام   ﴾ُمَبدِّ

،  (109  :)الكهف   ﴾.. ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَدادًا لَِكلاَِمِت َرِبِّ َلنَِفَد اْلَبْحُر َقْبَل َأْن َتنَْفَد َكلاَِمُت َرِبِّ ﴿

ُه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعُة َأْبُحرٍ ..﴿وقال سبحانه:   . (27  :)لقامن ﴾ .. َما َنِفَدْت َكلاَِمُت اللََِّواْلَبْحُر َيُمدُّ

إىل غريها من اآليات الكثرية الشاهدة عىل أّن القرآن ينسب الكالم إىل اهلل تعاىل ويريد بذلك  

مضمون الكالم وما حيتويه من املواقف والوعود والقرارات واخللق وما شابه ذلك، فبعد هذا 

فهوم واالستخدام، هل يمكن الوثوق بأّن املراد من كالم  املناخ القرآين لكالم اهلل من حيث امل

 اهلل عند إطالقه هو األلفاظ واحلروف؟! 

املضاف إىل الكالم اإلهلي، بعد   «يسمع »وإّنام التزمنا يف آية االستجارة بذلك؛ ألّن فيها قيد 

لنصوص مطلقة  محل الكالم فيها عىل القرآن، وقد بحثناه يف فقه اجلهاد، أّما هنا يف الروايات فا 

ليس فيها قيد من هذا النوع، باستثناء ما ورد يف خطبة الشقشقّية من وجود قيد السامع أيضًا،  

وثوق   َحَصل  فإن  اخلدري،  سعيد  أيب  إىل  املنسوب  العارش  اخلرب  يف  املفاهيم  تناسق  وكذا 

 بصدورمها أو كانا حّجة معتربة كان به، وإال فال تنفع سائر الروايات. 

 ذكرنا شيئًا مهاّمً ينفع هنا، يف البحث القرآين، فراجع. وقد سبق أن 

 اجملموعة الثالثة: نصوص عربّية اللفظ املوحى من اهلل

 عمدة هذه املجموعة روايتان مها:

ما أنزل  » قال:  ،  × عن أبيه  ،دبن حممّ   عن جعفر   ،يمسلم بن خالد املكّ الرواية األوىل: خرب  

كتاباً  تعاىل  بالعربيّ   وال وحياً   اهلل  األنبياء،  ةإال  يقع يف مسامع  بألسنة  ـ  السالم  ـ عليهم    فكان 



  

فيقع يف مسامعهم    ، ةمهم بالعربيّ م به قومه كلّ فإذا كلّ   ، ةنا بالعربيّ نبّي   وكان يقع يف مسامع  ، قومهم

  كّل  ،ة لسان خاطبه إال وقع يف مسامعه بالعربيّ   ال خياطب رسول اهلل بأّي   وكان أحدنا   ، بلساّنم

 .«وجل له من اهلل عزّ  ترشيفاً   ؛عنه × جربئيل جمذلك يرت

أنواع   العربّية اخلاّصة منسوبًة هلل يف كّل  باللغة  الناطقة  اعتبار األلفاظ  الرواية واضحة يف 

الكتب والوحي، وليس فقط القرآن، غاية ما يف األمر أّن األنبياء ـ غري نبّينا حمّمد ـ كانوا يتلّقون 

بالعربّية بلغتهم، دون أن ترشح لنا الرواية كيف يتّم هذا األمر يف حّق األنبياء غري  ما أنزله اهلل  

 العرب؟ وهل هو عرب عملّية ترمجة تلقائّية تقع أو غري ذلك؟ 

والرواية من أّوهلا إىل آخرها واضحة يف ترشحيها ظاهرة الوحي بطريقة لغوّية برشّية، فاللغة  

 رشّية تصل للمسامع بشكل واضح.البرشّية هي املعتمدة، واللغة الب

  هـ(، تعاين من ضعف يف السند381غري أّن هذه الرواية التي تفّرد بنقلها الشيخ الصدوق )

ال أقّل بمسلم بن خالد املّكي، وهو مسلم الزنجي املجهول احلال عند الشيعة،    ، من جهات

 .واملختلف فيه بني تضعيف وتوثيق عند أهل السنّة

  ا كالمُ فإّّن   ؛ ة موا العربيّ تعلّ » قال:    ×، عن أيب عبد اهلل   ، عن أبيه، أسلميّ ة: خرب  الرواية الثاني

 .«..به خلقه ماهلل الذي تكلّ 

والداللة واضحة يف نسبة العربية للكالم اإلهلي، غري أّن اخلرب الذي تفّرد به الصدوق أيضًا  

 يعاين من إرسال. 

اإلسناد، وتعّد من متفّردات حمّدٍث واحد، وهو  وعليه، فهذه املجموعُة قليلُة العدد ضعيفُة  

الصعب   فمن  اإلمامّية،  عند  األربعة  الكتب  من  يعّد  الذي  الفقيه  كتاب  غري  يف  الصدوق، 

 االعتامد عليها أساسًا يف املوقف هنا. 

غري أّنه ال بأس بوضع هذه الروايات بمثابة مؤّيد للنصوص القرآنية املتقّدمة التي وصفت  
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 خالفًا ملا يعتقد به بعض الشيعة، وإال مل يكن بحاجة ملرتجم تلقائي مثل جربيل.
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ي بالعريّب، ما مل نقل مّرًة أخرى هنا عىل مستوى هذه الروايات بأّن غاية ما تفيد القرآَن والوح

هذه املجموعة أّن النبّي يسمع الوحي بالعربّية بام فيه وحي القرآن ووحي السنّة، لكن كيف  

نتأّكد أّن ما قاله لنا من الوحي هو عني الصياغة التي وصلته، وليس نقاًل باملعنى أو نوعًا من 

بيني النبوي املؤّيد من اهلل سبحانه؟! هذا ما حيتاج لدليٍل إضايف كي يتّم إقناع القائل بالنزول  الت

املعنوي هبذا املعنى، أي بمعنى حترير األلفاظ بعينها من نسبتها هلل، واعتبارها منتسبة للنبّي، كام 

 قلناه يف حتليل فكرة النزول املعنوي وأوجهها. 

 رجعّيات العقلية والعقالنّيةالنوع الثالث: األدلة وامل

االعتبارّية   األدّلة  من  جمموعة  إىل  الكريم  للقرآن  اللفظي  النزول  إلثبات  ُيستند  قد 

 واملرجعّيات العقلّية التي هلا نحو داللة كاشفة عن ذلك. 

 : هو اآليت ذكر هبذا الصددوأبرز ما يمكن أن يُ 

 ـ اإلمجاع والتسامل اإلسالمي، نقد وتفنيد 1

عىل   الكالمّية  وغري  الكالمية  وفرقهم  ومذاهبهم  بطوائفهم  املسلمني  بإمجاع  هنا  ُيستدّل 

النزول اللفظي للقرآن؛ فقد ذكر الزركيش وصاحب مناهل العرفان والعالمة معرفت وأيب بكر  

الشهرستاين وغريهم هذا اإلمجَاع، بل هو تساملٌ مل يناقش فيه أحد كام ذكرنا سابقًا، فيكون دلياًل  

 قاطعًا عىل حصول النزول اللفظّي. 

فكرة  قد  لكن   مع  املناقشة  من  بيشء  التارخيي  اإلمجاع  نتوّقف  َتّققه  حيث  من  إن  هنا، 

 (: الكربى(، أو من حيث حجّيته واعتباره املنطقي والَشعي ) الصغرى)

الكربى،  أ أما  اآليات    ـ  هذه  كّل  بعد  املدركّية  واضح  فهو  اإلمجاع،  صغرى  متّت  فلو 

القضية حتليالت عقلّية ومشارب صوفّية،  والرواي وأّن يف  التي فهموا منها ذلك، السيام  ات 

فجعل اإلمجاع حّجًة هنا يف قضّية ختضع وخضعت ملقاربات حتليلّية عقالنّية ونصّية، وتنّوعت  

 فيها طرق االجتهاد، يبدو أمرًا صعبًا جدًا. 

إمجاع هنا من خالل اّدعاء وجود    فقد تناقش الفرصة التارخيّية لتحّقق  ا الصغرى،أمّ و ـ  ب  



  

خمالفني هلذا اإلمجاع؛ فقد سبق أن ذكرنا وجود بعض من نسب إليه النزول املعنوي، كام نقل  

 الزركيش عن السمرقندي عن هؤالء، وغري ذلك. 

 وقد سبق أن بحثنا يف هذا املوضوع عند عرض املشهد التارخيي وتقويمه، فال نعيد. 

 سالمي بالُبعد اللفظي احلريف للقرآنـ االهتمام النبوّي واإل 2

النبّي  أّن  عىل  العديدة  التارخيّية  الشواهد  الكريم،    | تدّل  بالقرآن  االهتامم  شديد  كان 

، فقد ورد أّنه كان هيتّم بحفظ القرآن وُيطالب املسلمني بذلك، كام كان ̂ وكذلك أهل البيت

ون حصول أّي حتريف يف النص  هيتّم بتحديد مواضع اآليات الكريمة من السور، واحليلولة د 

 القرآين، وكان ُيرسل الصحابة باستمرار إىل املناطق والبلدان لتعليم الناس القرآن. 

وحتى لو ختّطينا قلياًل هذه الظواهر، سنجد أّن املسلمني بعد وفاة النبّي فورًا مارسوا اهتاممًا  

من حماوالت تعديله أو إجراء تغيري  غري عادي بالبنية اللفظّية للقرآن، وتشّددوا إزاء أّي حماولة  

فيه، واستمّروا عىل حفظ اآليات وترديدها وتالوهتا، وعىل تقديس حّتى املصحف الذي تكتب  

عليه هذه اآليات، من هنا نجد اهتاممًا منذ الرعيل األّول، وكذلك من طرف أهل البيت، بجمع 

م عيل، وكذلك جتربة كل من أيب  القرآن وتدوينه ونرش نسخه يف املدن واألمصار، وجتربة اإلما 

بكر وعثامن ـ اخلليفة األّول والثالث ـ تدّل عىل مدى االهتامم هبذا النص اللفظي، وإال فكيف  

نفرّس الفرق بني هذا املشهد يف التعاطي مع القرآن الكريم واملشهد اإلسالمي العام يف التعاطي  

النص النبوي فلامذا مّيز املسلمون بينهام   مع السنّة النبوّية؟ فإذا كان النص القرآين حاله حال

بمذاهبهم كاّفة؟ حتى مل نجد عندهم اهتاممًا بنقل النصوص احلرفّية للنبّي واألئّمة، ومل يعب  

مباحث   يف  مفّصاًل  بحثناه  كام  املعنى  تؤّدي  دامت  ما  الرواية  ألفاظ  تغيري  بعض  عىل  بعضهم 

 حجّية السنّة وقضية النقل باملعنى.. 

شاهد قاطع عىل أّن بنية النص القرآين كانت متاميزة يف الذهن اإلسالمّي األّول، بام  هذا كّله  

هي بِنية لفظّية، عن سائر النصوص التي أتى هبا النبّي وأهل البيت وعموم الصحابة، فلو كان 

 النبّي ينقل باملعنى عن اهلل تعاىل، فأّي فرق بني نّصه ونّص القرآن الكريم؟! 

ل مسرية املشهد التارخيي هذا، بام حصل عىل امتداد الزمن اإلسالمي إىل  وربام نستطيع إكام

يومنا هذا، من تركيٍز عىل تراكيب النّص القرآين، فأّي نظرة رسيعة إىل علوم القرآن والتفسري  



  

عند املسلمني تؤّكد لنا كم كان االهتامم بالغًا بالبنية اللفظّية للنص! بل لقد توّقف الكثري من 

سلمني أمام تغيري بعض الكلامت يف القرآن والتي رأوا فيها ما ينايف قواعد اللغة العربّية،  علامء امل

ولو كان هناك نقٌل باملعنى ملا كان هناك حرج يف التصحيح، بل إّّنم حتّفظوا حتى عن تغيري  

بعض الكلامت التي ُكتبت بطريقة ربام تكون غري صحيحة أو ُكتبت بأشكال خمتلفة يف القرآن 

للنص.  ا واملدّونة  امللفوظة  البنية  أمر  منهم يف  تشّددًا  تغيريه،  اخلّط حتّفظوا عن  لكريم، فرسم 

للكتاب   اللفظية  البنية  ارتكاز  بمدى  لكنّه ييش  هذا،  موقفهم  أحد عىل  يوافقهم  مل  لو  وحتى 

 الكريم عندهم. 

القرآنيّ  السور  ترتيب  توقيفّية  وعدم  توقيفّية  يف  اختالفهم  يف  احلال  ذهاب  وهكذا  فمع  ة، 

مجاعة إىل عدم التوقيفّية، لكّن أحدًا مل جيرؤ عىل إجراء تعديل يف ترتيب اآليات والسور، خذ 

أّن الرتتيب النزويل للقرآن رغم أّنه معّزز باحلقائق التارخيّية، إال أّن الذين اعتقدوا به مل   مثاالً 

ول، ليخالفوا بذلك الشكل  جيرؤا إال نادرًا ويف عصور متأّخرة عىل تدوين قرآن بحسب النز

 التدويني لبنية النص املدّون أمامنا اليوم. 

إّن االعتقاد اإلسالمي السائد قدياًم وحديثًا بعدم حتريف القرآن بأّي زيادة ونقيصة يدعم  

البنية اللفظّية للقرآن، فلو كان املنَتج من رسول اهلل  التعاطي مع  وليس    |هو اآلخر هذا 

هناك ضري يف حتريف بعض الكلامت ما دامت ال ترّض باملعاين الرئيسة، فام   وحيًا سامويًا، ملا كان

 ظنّك بمن ذهب إىل وجود علوم حتت كّل حرف من القرآن كالغزايل؟! 

إّن هذا املشهد املمتّد من العرص النبوّي إىل يومنا هذا، شاهد قاطع عىل أّن الذهنّية اإلسالمّية  

ّدسًا للبنية اللفظية للنّص القرآين بشكل متاميز عن سائر ما تلّقت ـ جياًل بعد جيل ـ تصّورًا مق

، وربام هلذا الوضوح الشديد مل تطرح هذه القضّية عىل بساط البحث بقّوة  |أتى به الرسول

 إال نادرًا، ومل نعثر عىل أسامء واضحة أثارت جدالً غري السّلمي وابن ُكالب. 

 يللفظ القرآنة االهتمام باوقفات حتليلية تقوميّية ملرجعّي

ة ذات  مه، وَتديد املعطيات احلقيقيّ وّ ة لنقة ونقديّ نحتاج إىل وقفات َتليليّ   ،وأمام هذا الدليل

 القيمة التي حيتوهيا: 

إذا اعتقد شخص بأّن امتياز القرآن عن السنّة هو امتياز احلّجة املوحى به عن غريه،    الً:أوّ 



  

مستدالً بمثل معطيات هذا الدليل، من ناحية ظاهرة التدوين.. فلن يكون هذا الدليل حينئٍذ 

الوحي   وألجل  حجّيته  ألجل  سيكون  القرآين  النّص  امتياز  ألّن  إليه؛  بالنسبة  القّوة  شديد 

ه، ولو عىل مستوى املعنى، عىل خالف السنّة التي لن تكون حّجًة وال وحيًا إهلّيًا،  املوجود في

 األمر الذي يرّبر عدم حضورها يف الوعي اإلسالمي بالطريقة التي حرض فيها القرآن. 

السنّة هو   العمدة ملنكري حجية  أّن أحد األدّلة  بّينا  أن  النبوّية  السنّة  أبحاث  وقد سبق يف 

بالتفصيل عن ذلك فال نعيدظاهرة عدم تدو  النبّي، وهناك أجبنا  ؛ فهذا ينها حتى من قبل 

اإلشكال مبنائي سبق أن ناقشنا البنية التحتية التي يقوم عليها، لكنّه لو قيل بعدم حجّية السنّة  

 الّنارت األعمدة األساسية هلذا الدليل هنا. 

ن احلاجة إىل إنكار حجّية السنّة،  لكن مع ذلك، يمكن إعادة تكوين هذا اإلشكال دو ثانيًا:

وقلنا بأنه ال مالزمة بني االجتهاد واخلطأ، فقد جيتهد   ، |فقد بحثنا يف موضوع اجتهاد النبّي 

النبّي فُيعطي حكاًم، وهذا احلكم ال يكون وحيًا من السامء، لكنّه يكون معصومًا عن اخلطأ يف  

قال شخص بأّن كّل النصوص النبوّية    اجتهاده يف فهم النصوص وتطبيقها عىل الوقائع، فإذا

هي اجتهاٌد من النبّي يف فهم القرآن، غايته أّنه اجتهاٌد صحيح ومعصوم؛ فهنا نجمع بني حجّية  

السنّة النبوّية وبني عدم وحيّيتها؛ ألّن دليل احلجّية هو العصمة وليس وحيّية امللقى إلينا من 

يمتاز القرآن بأّنه الوحي الوحيد، وهذا ما يفرّس كّل  النبّي بالرضورة، وهبذا تتّم حجّية السنّة، و

هذا االهتامم االستثنائي به؛ ألّنه وحٌي إهلّي بمعانيه من اهلل تعاىل، وهذه ميزة إضافّية ُتعطى له  

غري أن يكون حّجًة فقط. وهبذا يكون عندي: وحٌي حّجة، وحّجة ليست بوحي، ومن الواضح 

رتبّية وقدسّية برصف النظر عن نسبة األلفاظ فيه هلل سبحانه،    أّن األّول حيمل ميزة استثنائّية 

 ويفرّس كّل املشهد املذكور يف هذا الدليل، بال حاجة لفرضّية النزول اللفظي. 

النبي  ثالثًا: عىل  باملعنى  النازل  الوحي  أّن  افرتاض  يمكن  نوعني:    |هل  إىل  ينقسم 

تقد التي  الرئيسة  الدستورّية  املقوالت  يمثل  للدين أحدمها  الرئيسة  املعطيات  تكوين  عىل  ر 

 اإلسالمي، وثانيهام الوحي التفصييل أو التكراري الذي يعني الوحَي األّول. 

الوحي؛ كونه من حيث احلجم   األّول من  بالنوع  أن حيتفظ  النبّي  أراد  التقدير  وعىل هذا 
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ا  الثاين؛ هلذا رّكز اهتامَمه  ألكرب عىل الوحي من حمدودًا قاباًل للضبط أو التدوين، عىل خالف 

النوع األّول وجعله حتت الضبط والرعاية، وهلذا أيضًا نرش ثقافة حفظ القرآن وتدوينه وتعّلمه  

وتعليمه؛ لتستمّر األجيال اإلسالمّية عىل ذلك فيام بعد.. وهذا هو الذي يفرّس جممل ظواهر  

ا ينسف هذه الفرضّية  االمتياز القرآين يف الصدر األّول عىل حساب نّص السنّة؛ فهل هناك م

 املعقولة من الشواهد التي حشدها هذا الدليل الذي بني أيدينا أو ال؟ 

ما أقصده من هذه املداخلت الثلث هو أّن أي فرضّية يمكنها تفسري االهتامم االستثنائي  

ما  يوجد  وال  نفسها،  حّد  يف  معقولة  الفرضّية  هذه  وتكون  بالسنّة،  باالهتامم  قياسًا  بالقرآن 

هنا؛ فيهاين الدليل  هذا  إبطال  من  تتمّكن  سوف  حتت    ،  من  البساط  تسحب  سوف  ألّّنا 

خصوصّية اللفظ يف انتسابه هلل بوصفه مفرّسًا لالهتامم اإلسالمي والنبوي، لتجعله جمّرد فرضية  

إىل جانب فرضيات أخرى، فاملسلمون اهتّموا بالقرآن هبذه الدرجة ليس ألّنه وحي لفظي من 

هذه الظاهرة دلياًل حرصّيًا   اهلل، بل يمكن أن يكون ذلك ألسباب أخرى، فكيف نجعل تفسري

 عىل خصوصّية اللفظ؟! 

إّن التعاطي اإلسالمي الالحق ـ بعد القرنني اهلجرّيني األّولني ـ مع النّص القرآين،    رابعًا: 

ال يشّكل بالنسبة إلينا هنا مرجعًا ُيعتمد عليه، فأقدم ما دّونه املسلمون حول القرآن وعلومه  

الثالث مع الطربي وأمثاله، وأّما التفاسري التي ظهرت قبل  وتفسريه يرجع إىل القرن اهلجري  

الطربي، فهي نصوص روائّية عن أئّمة أهل البيت والصحابة وكبار التابعني، لتحليل معنى آية  

لتحليل معنى   الرتاث اإلسالمي  املوجود يف  األمر  النزول،  أسباب  أو رشح  قرآنّية  مفردة  أو 

ياٍز للنّص القرآين عىل غريه، فالسنّة أيضًا حظيت باهتامٍم عاٍل  رواية نبوّية أيضًا، وليس ذلك بامت

وتدوينها  حفظها  يف  الكريم  بالقرآن  االهتامم  عن  يقّل  ال  بعده،  وما  الثالث  القرن  يف  للغاية 

 ورشحها وغري ذلك. 

إذن، فثقافة التفسري الشاملة، إىل جانب بذور علوم القرآن، كّلها جاءت مع القرن الثالث  

ما بعد، فهي ال متثل مرجعًا حلسم قضّية بمثل ما نحن فيه؛ ألّن هذا التفاسري والعلوم  اهلجري و 

 
مناقشاتنا 1) من  انطالقًا  مقبولة،  غري  ـ  األقّل  عىل  ـ  األوىل  املداخلة  يف  املوجودة  الفرضيّة  فإّن  يل  بالنسبة   )

 للقرآنيّني يف كتاب حجيّة السنّة، فانتبه.



  

جاءت يف عصور االجتهاد اإلسالمي، وحتى لو سيطرت نظرّية معّينة، فهذا ال يعني تلّقيها 

بالرضورة عن املعصوم؛ ألّن الظواهر التارخيّية تؤّكد لنا إمكانية هيمنة فكرة اجتهادّية ما، قامت  

والنصارى،   اليهود  مع  حصل  كام  مذهب،  أو  ديانٍة  ثقافة  حتليلّية، عىل  معطيات  مراكمة  عىل 

فقضّية التحّفظ من الرتتيب والبنية اللفظية ورسم اخلّط يف العصور الالحقة كّلها ال تنفع شيئًا 

 يف املقام عىل مستوى حسم األدّلة. 

به تفسريها، ومثال ذلك النصوص  هناك شواهد تغافلها هذا الدليل، وكان يفرتض    خامسًا:

املبثوثة يف أحاديث املسلمني حول حصول حتريف ـ ولو بسيط ـ يف القرآن الكريم؛ إىل جانب  

نصوص علمّية لعلامء تبنّوا فكرة التحريف. أال يعني ذلك أّنه عرض عىل القرآن بعض أشكال  

م القرآن  صيانة  حول  الثابت  التصوّر  هذا  وأّن  السنّة،  عىل  عرض  أمرًا ما  ليس  التحريف  ن 

 إمجاعّيًا عىل مستوى سائر املسلمني؟ 

وإذا أردنا أن ُنحسن الظّن فيام هي أسباب وقوع هذا التحريف يف التاريخ اإلسالمي: هل  

هتاون املسلمني وعدم كوّنم متشّددين ـ كام نتصّور ـ يف نقل النّص وعدم استخدامهم طرقًا  

 يميل إليه بعض علامء الشيعة أو غري ذلك؟دقيقة ضابطة للغاية أو هي مؤامرة كام  

وكمثال آخر ظاهرة القراءات القرآنّية، أال تعني أّّنم مل يكونوا يتعاملون مع النّص باحلرفّية  

التي بتنا نفهمها اليوم؟ وهل تعني ظاهرة القراءات أّّنم كانوا جيتهدون يف فهم النص فيقرؤون 

م(؟ أليست القراءات شكاًل  1921ل جولدزهير ) يف ضوء الفهم كام يقول بعض املسترشقني مث 

من أشكال النقل باملعنى؟ هذه األمور كّلها جيب أن جُياب عنها قبل حسم املوقف لصالح هذا 

 الدليل. 

ال أريد هنا أن أتبنّى فكرة التحريف أو الفكرة االسترشاقّية يف القراءات، بل أريد التأكيد  

بمثابة أصل موضوع ومصادرة مسبقة، قبل إقامة    عىل أّن حسم املوقف من هذه األفكار هو

 الدليل املشار إليه هنا يف موضوع بحثنا.

 : إّن هذا الدليل جّيد، لكنّه لوحده غري كاٍف يف إثبات الفكرة املنشودة. ونتيجة الكلم 

 ـ اإلعجاز اللفظي يف القرآن الكريم، إشكالّية الرتابط 3

الكريم هو اجلانب اللفظّي البياين؛ فالرتكيبة اللفظّية  إّن اجلانب اإلعجازي األكرب يف القرآن  



  

للقرآن معجزة، وقد حتّدث علامء القرآنّيات املسلمون عن هذا املوضوع بإسهاٍب كبري، بام ال  

داعي للتعّرض له هنا، وعىل هذا األساس يتأّكد أّن البنية اللفظّية القرآنّية هي من عند اهلل تعاىل،  

تمّكن البرش يف العادة من اإلتيان بمثله، فهذا معناه أّنه من عند اهلل سبحانه، إذ ما دام معجزًا ال ي

 .وإال كان ُخلف كونه معجزًا، فاإلعجاز اللفظي دليل إهلّية اللفظ

 ويمكننا تركيب قياس منطقي هنا:

 البنية اللفظّية القرآنية معجزة )ال يقدر البرش عىل اإلتيان بمثلها(

 كذلك، فهو بالتأكيد من عند اهلل  وكّل ما كان معجزةً 

 والنتيجة: إّن البنية اللفظّية للقرآن إهلّيٌة، وليست من مصدٍر آخر. 

 : غري أّنه يمكنني التعليق عىل هذا الكلم

إّنه مبنيٌّ عىل نظرّية اإلعجاز اللفظّي، فمن ال يتبنّى مثل هذه النظرّية، ال يقوم عنده    الً:أوّ 

َفة ببعض معانيها عىل األقّل، فام يظهر من املستدّل هنا  ْ هذا الدليل؛ وذلك مثل القائلني بالرصَّ

املعروف املشهور  نعم هو  القرآنّية غرُي صحيح،  األلفاظ  إعجازّية  إطباق عىل  بني    من وجود 

 املتأّخرين. 

اإلعجازّية ليست دلياًل عىل وحيّية األلفاظ القرآنّية؛ إذ من املمكن أّن اهلل تعاىل أقدر    ثانيًا:

نبيَّه عىل ترمجة معاين القرآن بطريقة لغوّية فائقة تتخّطى القدرات البرشّية يف تركيب النصوص،  

ة وجودّية أنطولوجية ال يساوق اإلعجاز  لكن يظّل النّص ترمجًة ملعنى أنزله اهلل تعاىل، فمن ناحي

إهلّية األلفاظ كام ال يساوق عدمها؛ ألّن اإلعجازّية ليست منحرصة يف اجلزئي احلقيقي املاثل  

أمامنا، وهو النص القرآين املوجود؛ وإّنام يمكن تصّورها بخلق ملكة إنتاج نّص استثنائي يف  

ليوم هو مظهر اإلعجاز الذي هو القدرة ؛ فيكون النّص املوجود بني أيدينا ا| نفس النبّي 

اخلارقة التي امتلكها النبّي لتكوين نّص غري مقدور لسائر الناس، دون أن يعني ذلك أّن هذا 

النّص هو أفضل نّص متصّور للمعنى املوَحى به؛ ألّن امللكة مفهوم مشّكك هنا يمكن تصّور  

 
؛ واللطيف أّن بعض 465ـ    464الكريم:  : كالنرتي، نظرّية وحيانيّة ألفاظ القرآن  ـ عىل سبيل املثالـ   ( انظر1)

الفقهاء استدّل عىل عدم جواز القراءة يف الصالة بغري العربيّة بأّن القرآن إعجازه يف لفظه، فإذا متّت قراءته  

املرتىض،   الرشيف  املثال:  سبيل  عىل  فانظر  ببحثنا،  يتصل  ما  هنا  يقصد  وربام  قرآنًا،  يكن  مل  عبارته  بغري 

 .222النارصّيات: 



  

ات النتائج املرتّتبة عىل اخلالف بني  الشّدة والضعف فيه، وسوف يأيت ـ بعون اهلل ـ لدى دراس

 النظرّيات املطروحة هنا، مزيد توضيح لروح هذه النقطة. 

ما دام النّص معجزًا بتدّخل إهلي، فأّي فرٍق   لكن قد يقال من ناحية معرفية ايبستمولوجية:

 بينه وبني النّص املوحى من اهلل تعاىل عىل مستوى نظام الفهم والتفسري؟ 

 اهلل تعاىل عن هذا املوضوع الحقًا لذا ُنوكُِله ملحّله.  سوف نتحّدث بعون

إّن غاية ما ُيثبته هذا الدليل أّن اللفظ القرآين ليس من النبّي، فيمكنه ـ لو تّم ـ نقض    ثالثًا:

ُأسس النظرّية الرابعة والثانية هنا، لكنّه غري قادر عىل نقض أسس النظرّية الثالثة؛ إذ ال مالزمة  

عن اإلتيان بمثله وبني عجز جربيل، فكيف يمكن هبذا الدليل تعيني النظرّية  بني عجز البرش  

 األوىل يف مقابل النظرّية الثالثة هنا؟!

 شبكة العالقة بني موضوع البحث ونظرّية اإلعجاز

نتوّسع قليًل يف رشح العلقة بني موضوعنا وقضّية اإلعجاز، ال بأس بصياغة األفكار  ولكي  

 عىل الشكل اآليت: 

ال يوجد ترابط بني هذا البحث وبني مبدأ اإلعجاز؛ وذلك أّنه كام يمكن أن تكون ألفاظ    ـ   1

قد سمع ألفاظًا وحروفًا عربّية من جربيل ـ عىل حّد تعبري    |القرآن من اهلل تعاىل، وأّن النبي 

ـ كذلك يمكن أن يكون اهلل بقدرة خارقة قد أقدر نبّيه عىل أن   هـ(546ابن عطية األندليس ) 

ينّظم اللفظ القرآين هبذه الطريقة، بحيث لوال العناية اإلهلّية ملا قدر النبّي عىل فعل ذلك، فإّن 

هذا حيّقق عنوان اإلعجاز يف القرآن الكريم من حيث املبدأ، ومن حيث ما تبتغيه فكرة اإلعجاز  

 من أهداف. 

)وربام   الراوندي  الدين  ذكر قطب  بفصاحته  573هلذا  للعادة  القرآن خارقًا  كون  أّن  هـ( 

 .ُيثبت النبّوة حتى لو كانت الفصاحة من صنع النبّي 

نبوّي، فقد يكون من عند    القرآنَ   آخر، إنكار اإلعجاز يف القرآن ليس دلياًل عىل أنّ   عىل خطّ 
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ثبت  ، فمجّرد عدم كون القرآن معجزة ال يُ معجزة، وهذا اإلمكان ثبويتّ اهلل تعاىل حتى لو مل يكن  

 ه ليس من عند اهلل تعاىل. بالرضورة أنّ 

القرآنّية بالكفر؛ من حيث إنكار النبّوة، هو ترّسٌع غري    ة األلفاظنكر إهلّي ام من يُ من هنا، فاهّت 

 مرّبر أبدًا.

َفة التي كان هلا أنصارها  ثّمة تقارب بني نظر   ـ   2 ْ ّية نبوّية ألفاظ القرآن الكريم، ونظرّية الرصَّ

عند العديد من علامء اإلسالم القدامى؛ وذلك أّن نظرّية الرصفة ـ يف بعض معانيها عىل األقّل  

ـ تعني أّن الناس تقدر عىل اإلتيان بمثل القرآن، غاية ما يف األمر أّن اهلل رصفهم عن ذلك. فإذا  

هذه النظرية هبذه الطريقة فمعنى ذلك أّنه يمكن أن يكون النبّي حمّمد قادرًا عىل اإلتيان   صّحت

َفة   ْ بمثل القرآن، وأّن ميزته أّن اهلل مل يرصفه عن ذلك، فتكون األلفاظ منه حينئٍذ. فالقول بالرصَّ

 املفرَتَضة أمامها. ربام يسّهل بعض اليشء القوَل بنبوّية األلفاظ القرآنّية، بتذليله بعض العقبات  

البحث عن حتديد عنارص    ـ  3 هنا وبني  بحثنا  ـ بني  ما  ـ بدرجٍة  ثّمة عالقة  بّيناه،  ملا  تبعًا 

اإلعجاز يف القرآن، فهل املعجز هو اللفظ والبالغة والفصاحة والنظم و.. أو املعنى هو املعجز،  

 أو اإلخبار عن الغيب أو غري ذلك؟

و املعنى فقط وأّن ألفاظ القرآن ولغته وفصاحته ليست معجزة،  فإّننا إذا قلنا بأّن املعجز ه 

فقط تناقضه  عدم  أو  املغّيبات  عن  إخباره  هو  إعجازه  عنرص  أّن  اللفظ  أو  أّن  يعني  فهذا   ،

القرآين ليس معجزًا وال بالذي ال ُيقدر عليه، وإذا كان كذلك سهل أن يكون للنبّي؛ ألّنه وإن 

، إال أّنه يمكن حينئٍذ أن يكون من النبّي نفسه دون حاجة الفرتاض  أمكن أن يكون من اهلل تعاىل

مؤونة زائدة، بعد أن كانت هذه اخلصائص اإلعجازية راجعًة إىل املعنى واملضمون الذي هو  

 إهلّي. 

وهبذا يتبنّي أن نظرّية إهلّية أو نبوّية اللفظ وإن مل ترهتن بمبدأ اإلعجاز، لكنّها تتصل بتفاصيل  

جاز القرآين كام هو واضح، ال من حيث حسم النتيجة دومًا، وإنام من حيث فتح قضايا اإلع

 األبواب هلذه النتيجة أو تلك. 
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 ، فكرة تعّدد املصدرامتياز اللفظ القرآني عن لفظ السّنة النبوّيةـ  4

الدليل هذا  فكرة  النبّي    تقوم  عن  وصلتنا  التي  للنصوص  أديب  استقرائّي  حتليل  عىل 

إىل |حمّمد أخضعنا ؛  فإذا  واملقارنة،  التحليل  عىل  القائمة  التارخيّية  املعطيات  جانب   

النصوص النبوّية للتحليل، ومنها نّص القرآن بصفته نّصًا أخربنا به النبّي حمّمد، سنجد امتيازًا 

واضحًا للنّص القرآين عىل سائر نصوص النبّي وكلامته، فسائر كلامت النبّي ال متتاز عن سائر  

العربّية بامتيازات غري عادية؛ فيام يمتاز النّص الذي فرّس لنا فيه املعاين املوحاة إليه ببنيٍة    الكلامت

 لفظّية استثنائّية ومتاميزة جدًا عن سائر نصوصه وخطاباته. 

وهنا حتى لو مل يكن النّص القرآين معجزًا يتوّجه السؤال اآليت: ما الذي حيتمل أن يكون  

منطقّيًا هلذا االمتياز غري العادي؟ فالرجل واحد ومل يصدر القرآن عنه فقط يف آخر حياته  مفرّسًا  

حتى نقول: إنه تطّور فبلغ يف آخر عمره مرتبًة امتازت فيها نصوصه عن تلك التي كان يقّدمها 

سائر    لنا يف مطلع شبابه، بل نحن نجد نّصًا قرآنيًا يصدر عن النبّي يف اليوم نفسه الذي تكون فيه

 نصوصه األخرى عادية جدًا، فام هو التربير األقرب منطقّيًا لتفسري هذه الظاهرة؟ 

أّن   النّص داخاًل حتت مظّلة قدراته الشخصّية، أي  ال نجد تربيرًا سوى أن ال يكون هذا 

 عن قدراته الشخصّية ال تسمح لنا بافرتاض أّنه أْنَتَج هذا النّص منها، إذًا، فالبّد من كونه ُمنبِئاً 

 نّص وصله من جهة أخرى، وهذا هو املطلوب لنا هنا. 

العرب   أّن  نجد  فنحن  النبّي،  من  وصلتنا  التي  للنصوص  حتليلنا  عن  النظر  وبرصف 

واملسلمني يف عرص النبي لو كانوا يالحظون أّن بنية خطابه بشكل عام يف القرآن وغريه متساوية  

نّص القرآين عىل سائر كلامت النبي، مع اخلصائص ومتحدة الصفات، ملا رأوا خصوصية يف ال

أّننا وجدنا املسلمني يمّيزون بني النّصني بالوجدان اللغوي، كام وجدنا املرشكني يتحّدثون عن 

تارخيي   نص  أّي  يف  نجدهم  ومل  معجزًا،  يمكن  مل  لو  حتى  النص  هلذا  البالغّية  اخلصائص 

النبي يف كالمه يف آخر عمره بتطّور  ـ    يتحّدثون عن امتياز  النبّي ـ شخصّيًا  لغوي، ولو صار 

رجاًل بليغًا له باع يف النثر والشعر والقافية ملا صّح أن جييبهم القرآن بأّن القرآن ليس بقول شاعر  

 
أدّلة ( روح هذا الدليل ـ بعيدًا عن تطويره الذي قمنا به ـ موجود عند: نظرّية وحيانيّة ألفاظ القرآن الكريم،  1)
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كام هو واضح. ولو كان النبي ال تبتعد كلامته عن املستوى القرآين ملا تفاجأ به العرب ولقّدموا  

 ا الكالم، وهو وجود نظائر هلذا يف كالمه اآلخر. تفسريًا طبيعيًا إلتيان حمّمد هلم هبذ

َوإَِذا ُتْتىَل َعَلْيِهْم آَياُتنَا َبيِّنَاٍت َقاَل الَِّذيَن ال َيْرُجوَن لَِقاَءَنا اْئِت  ﴿ُيدعم ذلك كّله، بقوله تعاىل:  

َلُه ِمْن تِْلقَ  ْلُه ُقْل َما َيُكوُن يِل َأْن ُأَبدِّ بُِع إاِلَّ َما ُيوَحى إيَِلَّ إيِنِّ َأَخاُف  بُِقْرآٍن َغرْيِ َهَذا َأْو َبدِّ اِء َنْفيِس إِْن َأتَّ

بِْثُت فِيُكْم  إِْن َعَصْيُت َرِبِّ َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم ُقْل َلْو َشاَء اللَُّ َما َتَلْوُتُه َعَلْيُكْم َوال َأْدَراُكْم بِِه َفَقْد لَ 

 . (16ـ    15  :)يونس ﴾ ُعُمرًا ِمْن َقْبلِِه َأَفل َتْعِقُلونَ 

إذن، فهذا االمتياز بني نّصني صدرا من متكّلٍم واحٍد دليٌل عىل أّن أحدمها جاءه من اخلارج  

 ال من نفسه، وإال لرأينا له نصوصًا بالغّية بمستوى القرآن الكريم. 

 مقاربة نقدّية للمنطلق األدبي يف حتليل النصوص النبوّية والقرآنّية

 قاربة الناهبة، لنرى كيف يمكننا تقويمها، وذلك: د هذه املبالتوّقف عن  وأجد نفيس ملزماً 

إذا قصد من هذا االستدالل اإلتيان بربهان منطقي عىل ّنج املنطق العقيل األرسطي،    الً:أوّ 

فهو ال ينفع هنا؛ ألّن غايته أّن هذا النّص مل ُينتجه النبّي من عنده بحسب حالته العادية املألوفة؛  

وجود تدّخل إهلي بإقداره عىل هذا النّص عرب إعطائه َمَلَكة إنتاج مثله،   لكّن هذا ال يعني عدم

عىل أن ال يقدر عىل ممارسة هذه امللكة إال يف نطاق القرآن، أو عىل أن ال يامرسها إال يف هذا 

 النطاق، بوصف ذلك جزءًا من سياسة الدعوة. فام الذي يمنع مثل هذا االحتامل؟! 

العرب  إّن هذا االستدال  ثانيًا: الكريم، وأّن  البياين للقرآن  التاميز  قائم برّمته عىل نظرّية  ل 

نظرت إليه بوصفه معجزًة بذلك، وإال فإذا قيل بنظرّية بعض العلامء املسلمني، والذاهبة إىل  

يف   القرآين  املضمون  هو  العرب  استهوله  ما  وأّن  القرآن،  لنّص  استثنائي  امتياز  وجود  عدم 

الذي مل يعش مع أهل الكتاب، وليس اللفظ؛ وهلذا نسبوا إليه أخذه   صدوره من حمّمٍد األمي 

من أهل الكتاب، وأّن نسبة الشاعرّية إىل النبّي ليست مؤرشًا عىل البعد اللفظي بقدر ما يراد  

هذا كالم شعر وحكايات، وليس كالمًا »التدليل عىل عدم صدقّية مضمون كالمه، كام نقول: 

 ت هذا فُأّس أساس هذا الدليل يصبح خمرتقًا، فال ُيستند إليه. .. إذا ثب«حقيقّيًا علمياً 

وليس يف اآلية القرآنية املذكورة يف سورة يونس ما يشري إىل البعد اللفظي؛ بل هي تؤّكد أّن  



  

من  ـ  منظومة مضمونّية  بام هو  ـ  القرآن  فلو كان هذا  مديدًا،  بينهم عمرًا  النبّي كان موجودًا 

اياته يف ثنايا كالمه، وإال فأّي معنى أن يستنكروا عىل النبّي بالقول:  عنده، لظهرت أفكاره وحك

، فلو كان الذي يعّلمه برٌش لعاد اإلشكال عليهم بأّن النصَّ ُمعجز أو غري عادي  «إّنام يعّلمه برش »

 عربّيًا، فمن أين أتى ذاك البرشّي به؟!

رائي، إبطال هذا الدليل؛ ألّن  برصف النظر عام تقّدم، يمكن حتى وفق املنهج االستق   ثالثًا:

ء ُيثبت لنا أّن الشعراء وعظامء األدب العاملي عىل مستوى لغات العامل كّله، يرتكون ستقرااال

 نوعني من اآلثار: 

 أحدمها: األعامل األدبّية املمتازة التي ختّلد وتصبح روائع أدبّية. 

 الناقلون، بل ال هيتّم حلفظه األدباء أنفسهم. وثانيهام: سائر كالمهم العادي الذي ال هيتّم له  

هلذا تكتمل القصائد يف أجواء املعاناة الشعرّية اهلائلة، فيام يظّلون يف حياهتم العادية كسائر  

الزخم   ذاك  ُيْبدون  كتاباهتم ال  الناس يف خطاباهتم وكلامهتم وحماوراهتم، بل جتدهم يف سائر 

الكتا  هذه  كانت  لو  حتى  اهلائل  االستقرائّية  األديب  املعايري  وفق  فحتى  أيضًا،  نخبوّية  بات 

 والتارخيّية واألدبّية ال يبدو أّن هذا الدليل موّفق.. 

علاًم أّن ظهور الشاعرّية أو املسحة األدبّية عىل إنساٍن ما، ليست بالرضورة من بداية عمره،  

األربعني، ذلك أّن املعطيات  من هنا يمكن تفسري ظهور شاعرّية النبّي أو قّوته األدبية يف سّن  

التارخيية تساعد عىل ذلك وال متنعه، فالنبّي ظّل لسنواٍت طويلة ينفرد مع نفسه يف غار حراء،  

حتى كانت خدجية ترسل إليه الطعام مع رجاهلا، وهذا االنفراد الطويل مع التأّمل والتفّكر يف  

ح شعرّية وأدبّية عادًة عند  منطقة مرتفعة من األرض ترشف عىل مّكة.. يساعد عىل خلق رو

اإلنسان، السيام وأّن النبّي مل ُيعرف عنه مزاولته ألعامل تنايف احلّس املرهف يف العادة مثل أن 

 يكون جزارًا أو حماربًا.. كام ُعرف هبدوئه وسلمّيته طيلة ما قبل النبّوة.. 

راكمت عرب سنني  هذه العنارص تساعد عىل افرتاض تكّون روح شاعرّية يف داخله قد تكون ت

ليأيت احلدث األكرب، وهو ظهور جربيل عليه.. األمر الذي يمثل حدثًا روحّيًا ونفسيًا استثنائيًا 

يسمح بانفجار دفعي لغوي وأديب عىل لسانه، وهنا يمكن افرتاض أّن العرب مل تتفاجأ إىل حّد  

 اإلعجاز بصدور هذه النصوص عنه بعد غيباته الكثرية وعزلته الطويلة. 



  

أمل يتفاجأ أهل بيت النبّي )خدجية( هبذا النص الذي أتى به؟ بل كيف يمكن تفسري    د تقول: ق

 .صدور نّص أديب ممتاز دفعة واحدة دون مقّدمات من شخص برشّي عادي؟

إّن السيدة خدجية مل تتفاجأ بالُبعد اللغوي واإلعجاز اللفظي للقرآن الكريم، إذ ال   وَياب:

األوىل ما يفيد ذلك منها، وإنام قّدمت للنبّي حينها شواهد أخرى نجد يف نصوص األحداث  

تدعم فرضّية أّنه مرسل من عند اهلل تعاىل، كمسألة صفات النبّي الشخصية من ُحسن خلقه  

وأدبه وحماسن أفعاله، إىل جانب خلع حجاهبا و.. فهذا كّله شاهد أّن املفاجأة مل تكن من طرف  

النص الذي نزل عليك أّنه غري برشي.. علاًم أّن القرآن مل يتحّد   نّص، فلم تقل له مثاًل: الحظ

اآلخرين باإلتيان بآية أو آيات، وإّنام بسورة من مثله، وربام ال يصدق عىل ما نزل أوالً عنوان 

 . "سورة"

وأّما قضّية صدور النص األديّب دفعة واحدة، فقد أملحنا إىل اجلواب عنه، علاًم أّن القضية مل  

ّية متامًا، فقد استمّر النبي يف إنتاج كتاب واحد ملّدة ثالث وعرشين سنة، وهل هذا أمر  تكن دفع

 غريب عىل أهل األدب والشعر و..؟! 

ئي للظواهر، ال يوجد ما يمنع عن امتياز النّصني  ستقراوبناًء عليه؛ فحتى وفق التفسري اال

 القرآين واحلديثي، رغم رجوعهام إىل متكّلٍم واحد. 

لك كّله، إّن غاية ما ُيثبته هذا الدليل نفي املشاركة النبوّية يف إنتاج النّص، لكنّه  أضف إىل ذ

خلطوة   حمتاجًا  الدليل  هذا  زال  فام  هنا،  الثالثة  للنظرّية  وفقًا  جلربيل،  النص  انتساَب  ينفي  ال 

 إضافّية لتكريس النظرّية األوىل بكامل أجزائها، يف مقابل النظرّيات األخرى مجيعًا. 

 برهان تناسب الشكل واملضمون، وإثبات تعالي اللفظ القرآني ـ 5

ُيقصد هبذا الربهان الذي ربام يلوح من كلامت السيوطي أّن القرآن الكريم اشتمل عىل معاين  

سامية وحقائق متعالية غاية يف العظمة والشمولّية والدّقة والعمق والفرادة، ومثل هذه املعاين  

دة أن يسكبها يف قوالب لفظّية مهام امتاز يف اللغة واألدب والبيان يستحيل عىل اإلنسان يف العا 

 
والظاهرة 1) الوحي  كتاب  )ضمن  رسوش  مقوالت  نقد  واملفهوم،  الظاهرة  الوحي:  أيازي،  عيل  حمّمد   )

؛ وهادي صادقي، هتافت نظرّية نبوّية القرآن، مطالعات نقدّية جاّدة )ضمن كتاب: الوحي 205القرآنية(:  
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،  (5  )املزمل:  ﴾إِنَّا َسنُْلِقي َعَلْيَك َقْوالً َثِقيلً ﴿والنثر الرفيع؛ وهلذا وصف القرآن نفسه بقوله:  

النبيَّ بقوله:   إهِلَُ ﴿فيام وصف  اَم  َأنَّ إيَِلَّ  ِمْثُلُكْم ُيوَحى  َبََشٌ  َأَنا  اَم  إِنَّ َواِحٌد ُقْل  إَِلٌه    :)الكهف  ﴾ُكْم 

، فكيف يتسنّى لبرش كسائر البرش أن يقوم هبذه املهّمة الثقيلة املستعصية؟! وحتت كّل  ( 110

 .حرٍف من هذا القرآن معاين ال حُياط هبا كثرة..

هذا الربهان يقوم عىل فرضّية أساسّية أيديولوجية تقول: بأّن القرآن الكريم احتوى ما ال  

واحلقائق العلوم  من  مرتاكبة  حيىص  وحقائق  متناهية  غري  معاٍن  عىل  مفتوحة  دالالته  وأّن   ،

فوقها حقائق مثلها.. وهذه النظرّية بلغت عند أمثال الغزايل حّدًا جرى فيه احلديث عن وجود  

علم حتت كّل حرف قرآين، فيكون عدد العلوم هائاًل يف القرآن، فكيف يمكن للبرش فهمه وهم  

 يس هلم سوى بضعة عرشات من العلوم القليلة؟! ل

وعىل املقلب اآلخر، ذهب املسترشقون إىل أّن القرآن ال حيمل سوى جمموعة بسيطة جدًا  

الثاين   القرن  يف  املسلمون  لبث  ما  واألحكام،  واإلخبارات  والقصص  واملواعظ  احِلكم  من 

يس يف القرآن ـ لو نظرناه بنظرة  اهلجري أن حّولوها إىل نظام معريف وقانوين وفلسفي هائل، فل

التي   املسقطة هي  اليوم. واأليديولوجيات  لنا  بالنسبة  أيديولوجّية ـ يشء استثنائي هائل  غري 

أعطته هذا احلجم االستثنائي سعيًا وراء فتح دالالت له تستجيب لتطّورات احلياة بعد القرن  

 ّية للغرض عينه. اهلجرّي األّول، متامًا كام سعى املسلمون خللق نصوص حديث 

االستَشاقّية، لكننا نشري هنا إىل أّنه من  تلك    و أة  وليس بحثنا هنا يف هذه النظرّية اإلسلميّ 

وذلك أّنه إذا ثبت أّن    ناحية أولّية فإّن البحث هنا قد يسبق البحث يف قضّية املحتوى القرآين؛

يأيت بألفاظ، فهنا ينفتح باب احلديث  اهلل تعاىل أنزل األلفاظ أو أقدر النبّي بنهٍج خيرق العادة أن  

عن إمكانّية االفرتاض القائل باحتواء القرآن عىل ما ال يتناهى من احلقائق والعلوم أو عىل ما 

يفوق احلّد الطبيعي يف اشتامل نصٍّ عىل معنى، أّما إذا ثبت أّن شيئًا من هذا مل حيدث أو مل يثبت  
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( قد يقال: إّن الدليل هنا مبنيٌّ عىل نوعية املضمون القرآين دون كميّته، غري أّنه عىل هذا التقدير سوف حيتاج 2)

مسبقًا أّن نوعية هذه األفكار يعجز اإلنسان عن صبّها يف قوالب لفظيّة، وهو ما مل    هذا الدليل أن ُيثبت لنا 

 يوضحه لنا أّي من املستدّلني هنا.



  

البن أّن  اليشء، فسيعني ذلك  مثل هذا  القرآنّية  حدوث  البطون  تناهي  لنظرّية عدم  التحتّية  ية 

سوف تنهار؛ إذ كيف يمكن تفسري عدم التناهي هذا ما دام النّص من إنتاج برشّي غري خارق  

 للعادة؟! فاملرّبر األنطولوجي لنظرّية عدم التناهي يكون عرضًة لالهتزاز. 

أّن  إال إذا جعلنا املستند لنظرّية البطون جمموعة نصوص قرآنّية   ـ  وحديثّية تنبؤنا ـ صدقًا 

النصوص؛   تأويل هذه  إّما  أمام منعطف:  الدالالت، فهنا سوف نقع  للقرآن هذا احلجم من 

املرّبر   هذا  وجود  عن  كاشفة  كوّنا  افرتاض  أو  هلا،  األنطولوجي  املرّبر  مساعدة  لعدم 

ستدّل هنا، أي األنطولوجي يف مرحلة مسبقة، ولعّل هذا األخري هو النهج الذي سار عليه امل

 الكشف اإلين. 

 وعىل أية حال، فالبحث هنا مبنائي، تبعًا ملا خيتاره الباحث يف نظرّية علوم القرآن وبطونه: 

، دّل ذلك عىل دخول القدرة اإلهلّية يف إنتاج النص، دون أن  فإن ُبني عىل احلدود العليا هلا

 من ملكة ذلك بقدرة خارقة فاختار يساوق ذلك اإلنزال اللفظي؛ إلمكان متكني اهلل تعاىل النبيَّ 

 النبّي هذا النّص املعجز لرتمجة املعاين النازلة، مع إمكان اختيار بديل آخر. 

ـ وهي كاحلدود العليا ذات مراتب ودرجاتـ  فإّنه ال موجب    وأّما إذا ُبنَِي عىل احلدود الدنيا 

 يف إنتاج النص القرآين. 
ٍ
 حينئٍذ الفرتاض استثناء

القرآين،    وقد بحثنا يف  يدّل عىل بطالن نظرّيتَي: احلّد األدنى واألعىل يف املحتوى  حمّله ما 

وقلنا بأّن القرآن ال يقترص عىل دالالت بسيطة جدًا كام يقول املسترشقون، لكنّه ال حيوي هذا 

  الزخم اخليايل الذي قّدمه لنا الكثري من علامء املسلمني، أو ال دليل عىل احتوائه ذلك، وهنا أكثر 

 من تفسري هرمنوطيقي هلذا املوضوع نرتكه ملحّله. 

 ـ التوقيف يف ترتيب اآليات القرآنّية، حماولة غري موّفقة 6

ذكروا يف علوم القرآن أّن ترتيب اآليات مل يكن من النبّي، وإّنام بتوقيف من جربيل، فقد  

تلك، وهذا يدّل  كان جربيل هو الذي حيّدد عند كّل وحي أين ُيفرتض أن توضع هذه اآلية أو 

 عىل كامل التحّفظ اإلهلي عىل القرآن الكريم. 

وهنا نسأل: إذا مل يكن املوىل سبحانه راضيًا برتتيب أحد غريه لآليات، فكيف يرىض أن  



  

 .يقوم ذلك )الغري( بإنتاج ألفاظ كتابه؟! هذا يكشف عن أّن األلفاظ صنيعة إهلّية ال نبوّية

وهو ما درسناه يف بحث    األصل الذي قام عليه هذا الدليل،ة  وبرصف النظر عن مدى دقّ 

الرتتيب القرآين وحجّية السياق، إال أّنه ـ لو سّلم أّن جربيل كان يلّقن النبّي ذلك ـ ال يدّل عىل 

يشء هنا؛ إذ ما الذي يمنع أن يثق اهلل بنبّيه يف إنتاج ألفاظ اآليات، ثم يعّلمه أين يضعها؟! فهذا 

ُيعطي تلميذه جمال كتابة أبحاثه وتقريرات درسه، كام حيصل يف أبحاث اخلارج كاألستاذ الذي  

عند الشيعة اإلمامية عادًة، لكنّه مع ذلك يتدّخل ُمرشفًا عىل النّص كي يصّوب له أو يعّدل، أو  

يقرتح نقل بحث من مكان إىل مكان أو غري ذلك، فالثقة بمن ُينتج النّص ال تساوق عدم تدّخل  

ار أحيانًا بتصويب بعض النقاط التي يف النص بام قد ال يصل إليه فهم الناّص صاحب األفك

 نفسه. 

جمّرد   عىل  واملبنية  البرشي،  الُعرف  عىل  كالقائمة  يل  تبدو  هنا  االستدالل  طريقة  أّن  علاًم 

 االستبعادات التي نعيشها يف حياتنا العرفّية! 

 ـ ظاهرة العجز النبوي أمام الوحي، تعليقة نقدّية 7

تدّلنا النصوص احلديثّية والتارخيّية وأسباب النزول أّن أمر الوحي مل يكن بيد النبّي، فقد  

ينقطع عنه، وقد ينتظر جوابًا فينزل الوحي لكن ال جواب عام كان ينتظره، وقد ينزل بجواب  

يغاير اجلواب الذي كان يميل إليه، بل ُيطلب منه بحسب النّص القرآين نفسه أن يغرّي ويبّدل  

لكنّه يعلن عجزه عن ذلك، كام ينتظر حائرًا ناظرًا يف السامء أن يأتيه املوقف حول موضوع القبلة  

 وتغيريها.. 

هذه الظواهر تغلق الطريق عىل افرتاض أّن النبي بشخصّيته مؤثر يف بِنية النص القرآين وأّن  

ه للناس، خالفًا ملا يقوله  حاالته النفسّية من القبض والبسط ترتك أثرًا عىل حالة املتن الذي يقّدم

الدكتور رسوش، فكيف نجمع بني تصّور رسوش وبني هذه الظواهر التي ختلع عىل النبّي صفة  

 .العجز والتقّبل واالنفعال، دون الفعل والقدرة واإلنتاج؟!
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اه ابن ُكاّلب، نقد وبررسى،  گوحمسن موسوي وجواد فرامرزي وحّجت عيل نجاد، كالم نفسى از ديد
 



  

ألّن هذه الظواهر برّمتها تتصل بأصل حصول الوحي تارة أو  هذا الدليل يف غري حمّله؛    لكنّ 

بمضمونه تارًة أخرى، وهذا شأن يتصل باملعاين، ويصلح دلياًل عىل رفض من يقول: إّن املعاين  

واأللفاظ معًا صنيعة نبوّية ال عالقة هلل هبا، لكن بعد نزول الوحي الذي أمره خارج عن إرادة  

 نئٍذ. النبي وميوله ومواقفه، وصريورة أمر ترمجته إليه، أّي مانع أن يكون إنتاج النّص منه حي

ربام مل جيعل مضمون الوحي من صناعة النبي أو متأثرًا    وحتى عبد الكريم رسوش هنا 

بشخصّيته بقدر ما جعل الصياغة اللفظّية من صنع النبي، وهذا الذي يقوله رسوش وإن أّثر  

عىل منهجّيات فهمنا للمضمون املوحى إال أّنه ال ينفي الظواهر الثالث التي ذكرها املستدّل،  

يلزمنا مالحظة ذلك جّيدًا، وسيأيت مزيد توضيح له ـ بعون اهلل ـ عند احلديث عن تأثريات  ف

 النظرّيات املطروحة يف املقام. 

 نتيجة البحث يف أدّلة نظرّية النزول اللفظي واملعنوي معًا

آن  كانت هذه أبرز األدّلة التي ذكرت، أو قد ُتذكر، لنظرّية النزول اللفظي واملعنوّي معًا للقر

الكريم، وقد تبنّي منها مجيعًا أّن الدليل العمدة الذي يمكن االستناد إليه إلثبات نظرّية النزول  

أّما  النظرّية،  هذه  عىل  إال  بنظرنا  معناها  يستقيم  ال  التي  القرآنّية  اآليات  بعض  هو  اللفظي 

وكذا بكثري من اآليات،    االستدالل بالسنّة الرشيفة أو باألدّلة العقلية العقالنّية فلم يكن موّفقًا،

 إال إذا جعلت بأمجعها بمثابة املؤّيد للدليل الرئيس هنا، فيكون ذلك جّيدًا يف بعضها عىل األقّل. 

غري أّن هذه النتيجة ال يمكن حسمها ما مل نعطف نظرنا ونتأّمل يف النظرّيات األخرى؛ لنرى  

 حتى اآلن.ما الذي ُتعطيه من أدّلة، ربام تؤثر عىل ما توّصلنا إليه 
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، والتي جاءت متأّخرة زمنيًّا عن نظرّيته يف النزول املعنوي للقرآن الكريم، وإن كنت أعتقد  الفصل األّول

 كانت بنياته التحتيّة تفض لقراءة خمتلفة لظاهرة الوحي كليًّا. "بسط التجربة النبوّية"بأّن رسوش منذ 



 

 

 النظرّية الثانية

 النزول املعنوّي للقرآن الكريم

 قراءة وتعليق

 متهيد

التي نزلت عىل رسول   القرآن وحقائقه هي  أّن معاين  ـ كام قلنا ـ إىل  النظرّية  تذهب هذه 

برتمجتها وصياغتها وسكبها   |، ومل تنزل عليه ألفاٌظ وحروف وكلامت، وإّنام قام |اهلل

يف قوالب لفظّية تنتمي إىل اللغة العربّية، عىل أساس أّنه ال توجد يف العامل املالئكي أو يف خماطبة  

 اهلل لعباده مبارشًة وسائل لفظية برشّية من النوع الذي نعتمده فيام بيننا. 

املعنوي بطريقة   النزول  أّنه يمكن تصّور نظرّية  ُتتعارف اإلشارة  وقد ذكرنا سابقًا  ثانية مل 

الوحي   يكون  أن  منها جّدًا، وهو  أو قريب  النتائج عينها  النظرّية  ُتعطي ألصحاب  قد  إليها، 

لفظّيًا لسانّيًا، لكّن نقل النبّي له يكون باملعنى، فالوحي معنويٌّ بمعنى أّن النسخة الواصلة إلينا 

لنّص الذي بني أيدينا هو نصٌّ نبويٌّ يف  هي معنى ما أوحي للنبّي، وليست نقاًل حرفّيًا له، فا 

 لفظه، إهليٌّ يف حمتواه، وإن كان أصل انتقاله من اهلل للنبّي عرب ألفاظ أخرى أيضًا. 

وقد سبق أن استعرضنا يف املشهد التارخيي، ما يفيد وجود بعض من اعتقد بالنزول املعنوي  

 . أو ما هو قريب منه، فال نعيد

 عنوي، عرض وتقويممنطلقات نظرّية النزول امل

يمكننا   وما  وغريهم،  املحَدثون  واملفّكرون  واألشعري  السمرقندي  ينقله  ما  خالل  ومن 

 التوّصل إليه بالتحليل، يمكن أن يكون مستند هذه النظرّية أحد األدّلة اآلتية. 

 ـ هشاشة مرّبرات النظرّية البديلة )النزول اللفظي واملعنوي معًا( 1

أّول املنطلقات هنا بطالن أدّلة النزول اللفظي للقرآن الكريم؛ فإّنه إذا مل ُتعطنا هذه األدّلة  



  

احلقائق   نزول  وهو  املؤّكد،  باملقدار  حينئٍذ  نأخذ  أّن  املنطقي  فمن  اللفظي،  النزول  يؤّكد  ما 

  ثابت. واملعاين عىل قلب النبّي، فهذا القدر مؤّكد، والزائد عنه حيتاج إىل دليل، وهو غري

وقد سّجلت عىل أصل هذه النظرّية مالحظة نقدّية، يصلح لنا توظيفها يف نقد هذا الدليل،  

 وهي: ما املقصود من النزول املعنوي للقرآن؟

 : هناك احتامالت عّدة تصل إىل ثلث يبدو أّن 

األّول: ل  االحتامل  العقلّية  الغيبّية  املجّردة  احلقيقَة  النبّي  بلوغ  املقصود  يكون  لقرآن  أن 

الكريم، وهذه هي النظرّية العرفانّية والصدرائّية التي ال تأبى ـ بحسب حتليالت العرفاء ـ عن 

حتّقق النزول اللفظي، كام رشحنا ذلك سابقًا عند احلديث عن نظرّيات حقيقة الوحي ونتائجها 

 يف موضوع بحثنا. 

الثاين:  النبي  االحتامل  نفس  إىل  املعنى  انتقال  املقصود  يكون  أمرًا    أن  املعنى  هذا  بوصف 

 اعتبارّيًا، وهذا األمر مشكل وغري واضح الصّحة. 

أن يكون املقصود هو اإلهلام، بحيث يلقي اهلل املعنى الذي هو نوع علم    االحتامل الثالث: 

ال  » أو يلقيه املََلك يف قلب النبي، كأن ُيلقي حقيقة التوحيد، فيقوم النبي بالتعبري عنها بجملة:  

 . «إله إال اهلل 

وهذا املعنى وإن كان صائبًا يف نفسه ومفهومًا، إال أّنه ال يفرّس لنا متام أشكال الوحي اإلهلي،  

التجيّل. وهذا  بنحو  الوحي  أو  املََلك، ومشاهدته،  الوحي سامع صوت  أشكال  أّن من  ذلك 

اآليات   وقوعهام  عىل  دّلت  نوعان  ومها  منه،  النوعني  هذين  يستوعب  ال  للوحي  املفهوم 

 وايات. والر

إّن النداء والصوت وما شابه ذلك من املفاهيم ليس النداء    قد يقول أنصار هذه النظرّية:

الصوت   نفهم  فهنا نحن ال  اهلل موسى،  نادى  نقول:  فعندما  القلبّيني؛  بل  والصوت احلسّيني 

م بتحويل  والنداء اخلارجي احليّس، إّنام وجودمها القلبّي، ولكن قّوة املتخّيلة للنبّي هي التي تقو

 .هذه األمور القلبية إىل ختيلّية، وهذا ما يلتقي مع كلامت بعض العرفاء والفالسفة

انطالقًا من هذه املناقشة لنظرّية النزول املعنوي، والتي قّدمها بعض الباحثني، ال تغدو هذه  
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تاج إىل دليل،  النظرّية حاكيًة عن القدر املتيّقن من ظاهرة الوحي، ليكون النزول اللفظي هو املح

النزول   يثبت  مل  فإذا  إلثبات،  منهام  واحدة  كّل  حتتاج  متباينتني  فرضّيتني  أمام  سنكون  وإنام 

 اللفظي فهذا ليس معناه ثبوت النزول املعنوي املجّرد عن اللفظ. 

 ولتحليل هذا األمر نطرح تساؤالً: ما هو عنرص امتياز النزول اللفظي واملعنوي؟ 

امنًا يف عالقة النبّي مع الوحي ومصدره؛ ففي النزول اللفظي يسمع  أن يكون االمتياز ك أ ـ

 النبّي الكلامت ويف النزول املعنوي يتلّقى املعاين، وهنا يسّجل هذا الباحث مالحظته النقدّية. 

أّنه رغم موافقته عىل التفسري العرفاين املتأّخر لنظرّية الوحي    هنا قد يؤخذ عىل هذا الباحث 

ّية تقوم عىل تفسري جممل نصوص القرآن والسنّة حول الوحي عىل أساس  القرآين، وهي نظر 

املجاز أو الرتميز أو االستعارة أو الكناية أو.. مل يتسّن له أن يستخدم لصالح النزول املعنوي 

التجّوز يف اآليات لتقريب احلديث غري احليّس إىل املأنوسني باحلواس واحلسيات، وهي الفكرة  

 قريبًا املجازّيات الفلسفّية والعرفانّية! التي تقوم عليها ت 

بالقول: هنا  عنه  الدفاع  يمكن  صياغته    لكن  يف  الوحي  حلقيقة  العرفاين  التقريب  إّن 

ورؤية   الصوت  سامع  فيها  يتحّقق  بحيث  للوحي  ماّدية  مرتبة  وجود  مع  منسجم  الصدرائّية 

صورة، فالنظرّية العرفانية الصدرائّية ليست مضطّرة ملامرسة أّي تأويل يف النصوص املتحّدثة  

متامًا، غاية األمر أّّنا تعتربها عارضًة جلزء  عن الوحي يف الكتاب والسنّة، بل هي توافق عليها  

من املشهد وهو اجلزء املاّدي، فإذا مل يكن ذلك نوعًا من املجاز أو الترّصف الداليل فال يمكن 

 وضع هذه املالحظة عىل هذا الباحث املعارص. 

ها ما يدّل  غري أّنه من املمكن أن ُيضاف هنا أّننا بحثنا يف اآليات والروايات سابقًا ومل نجد في

فيسمع  املستشكل،  قاله  ما  ال  هنا،  العمدة  هي  التي  بعضها  غري  اللفظي  الصويت  النداء  عىل 

 الصوت دون أن يكون لفظًا بالرضورة. 

أن يكون االمتياز كامنًا يف عالقة النبّي بالقرآن نفسه، عنيت به هذا القرآن الذي بني    ب ـ

أ بمعنى  املعنوي  النزول  يكون  قد  وهنا  ُحّدث  أيدينا،  أو  أصواتًا  سمع  أو  ُأهلم  ربام  النبّي  ّن 

 بكلامت وحروف، لكنّه أخذ املعنى ثم قام بسكبه يف قوالب لفظّية إبداعّية. 

هذا املعنى ملعنوّية النزول يقصد به أّن النص القرآين املوجود بني أيدينا اليوم ُنِقَل باملعنى،  



  

ينقل حرفّية األلفاظ؛ ألّنه ال ُيطلب منه    ال بحيث ال يسمع النبّي األصوات، بل بمعنى أّنه ال

 ذلك. 

وهذا التفسري ملعنوّية النزول ُيلغي أساس املناقشة التي قّدمها هذا الباحث هنا، ويف الوقت  

عينه يسمح للقائلني بالنزول املعنوي بالوصول إىل عني أو قريب جدًا من النتائج املعرفّية التي  

ي، كام سوف نرى عند احلديث عن اآلثار التي تنجم عن قد يروموّنا من وراء النزول املعنو

 بحث النزول كّله إن شاء اهلل سبحانه.

إذن، ففرضّية القدر املتيّقن صحيحة، ال أقّل من حيث إّن إثبات حرفية النقل أمٌر إضايف هو  

 .الذي حيتاج إىل دليل. وال خيرج عن هذه الفرضّية سوى بإثبات الزائد عن هذا القدر املتيّقن 

قد ثبت سابقًا أّن بعض أدّلة  وعليه، فاجلواب الصحيح عن هذا الدليل األّول هنا، هو أّنه  

القائم عىل فرضية فقدان الدليل  هذا  النزول اللفظي تنفع يف إثبات هذا النزول، فيبطل بذلك  

 دليل عىل النزول اللفظي. 

 ـ النصوص القرآنية الداّلة على نزول الوحي على القلب 2

وُح اأْلَِمنُي َعىَل َقْلبَِك لَِتُكوَن ِمَن املُْنِْذِريَن بِلَِساٍن  ﴿ثاين األدّلة هنا هو قوله تعاىل:   َنَزَل بِِه الرُّ

 . ( 195ـ   193  )الشعراء: ﴾ َعَرِِبٍّ ُمبنِيٍ 

بأّن  اآلية  القرآن يف هذه  يكون من خالل ترصيح  هنا  املحاولة االستداللّية  توضيح هذه 

سواء كان َخلقًا آخر أم هو جربيل أم.. ـ مل ينزل عىل سمع النبّي، بل النزول  الروح األمني ـ  

كان عىل القلب، أي إّنه نزوٌل قلبيٌّ معنوّي. ويف مثل هذا النزول يكون املعنوّي هو احلاكم، وال  

 معنى لأللفاظ حينئٍذ مما يرجع إىل عامل السمع والكالم. 

  ىَلْ عَ   هُ لَ زَّ نَ   هُ نَّ إِ فَ   َل يْ رْبِ ًا جلِِ وَّ ُد عَ   نَ ْا كَ   نْ مَ   ْل قُ ﴿فكرة عينها:  ويعّزز ذلك كّله بقوله تعاىل مؤّكدًا ال

 (. 97)البقرة:   ﴾الل.. نِ ذْ إِ بِ  َك بِ لْ قَ 

لَِتُكوَن ِمَن  ﴿إّن آيات سورة الشعراء جعلت للنبّي لسانًا مبينًا ال يرجع إىل القرآن، بل إىل  

نفسه:  ﴾املُْنِْذِرينَ  القرآن  متحّدثًا عن  فورًا  بعد ذلك  قال  أّنه  له  يشهد  ُزُبِر  ﴿، وربام  َلِفي  ُه  َوإِنَّ

لنِيَ  با (196  )الشعراء:   ﴾اأْلَوَّ كتبهم  تكن  مل  األّولني  أّن  مع  القرآن ،  كان  فإذا  العربّية،  للغة 



  

موجودًا يف صحف األنبياء األوائل ـ كام ذكر أّن بعضه موجود يف صحف إبراهيم وموسى:  

ُحِف اأْلُوىَل ُصُحِف إِْبَراِهيَم َوُموَسى﴿ ـ فهو موجود ال    ( 19ـ    18  )األعىل:  ﴾ إِنَّ َهَذا َلِفي الصُّ

 بنحو اللغة العربّية؛ فاللغة ال تقّومه حينئٍذ، وإّنام املقّوم له هو روحه ومعناه. 

تعاىل:   قوُله  اآليات،  إىل هذه  ُرونَ ﴿يضاف  َيَتَذكَّ ُهْم  َلَعلَّ بِلَِسانَِك  َناُه  ْ اَم َيّسَّ   )الدخان:  ﴾ َفإِنَّ

َناُه بِلَِسانِ ﴿، وقوله سبحانه: (58 ْ اَم َيّسَّ َ بِِه املُْتَِّقنَي َوُتنِْذَر بِِه َقْومًا ُلّداً َفإِنَّ ،  (97  )مريم:  ﴾ َك لُِتبََشِّ

 فإّن التيسري بلسان النبّي معناه أّنه أعطاه إّياه لكي ُينتُجه اللساُن النبوّي. 

 حماوالت ومناقشات يف فهم النزول القليب

 ضع ملناقشات، أمّهها: هذا الدليل قد خي لكنّ 

ر بعض العلامء واملفرّسين أّن اإلشارة إىل القلب هنا مع أّنه نزل عليه، إّنام  ذكاملناقشة األوىل:  

. وعليه فال يكون يف  هو للتدليل عىل حفظه، وأّنه حمفوٌظ متمّكن يف قلبه ال جيوز عليه التغيري

 اآلية إشارة إىل ما يذكره املستدّل هنا. 

بل قال فيه بعٌض بأّنه    شاهد له وال قرينة، وهذا املعنى ال بأس به، إذ تتحّمله اللغة، لكنّه ال

 .تأويٌل خمالٌف للظاهر

إّن اآلية إنام عرّبت بالقلب؛ ألّنه هو املخاطب حقيقًة، فهو موضع التمييز  املناقشة الثانية:  

ْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن هِبَا﴿واالختيار، قال تعاىل:   ،  ( 46  : )احلج  ﴾ َأَفَلْم َيِسرُيوا يِف اأْلَْرِض َفَتُكوَن هَلُ

ْم ُقُلوٌب ال َيْفَقُهوَن هِبَا﴿وقال:   ، فالقلب هو مركز العقل والفقه والفهم  (179  :ألعرافا)  ﴾هَلُ

 .والتمييز والتذّكر، هلذا جاء احلديث عنه هنا 

سابقه،  من  أجود  الوجه  القرآن    وهذا  أّن  والالفت  والعريف.  اللغوي  الذوق  إىل  وقريب 

والوعي القلب  تعاىل:  بأوصف  قال  بتعّطلهام،  تتعّطل  احلواس  فكأّن  احلواس،  مركز  ّّنام 
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اْلُعْمِي  ﴿ اِد  هِبَ َأْنَت  َوَما  ُمْدبِِريَن  َولَّْوا  إَِذا  َعاَء  الدُّ مَّ  الصُّ ُتْسِمُع  َوال  املَْْوَتى  ُتْسِمُع  ال  َعْن َفإِنََّك 

َفُهمْ  بِآياتِنَا  ُيْؤِمُن  َمْن  إاِلَّ  ُتْسِمُع  إِْن  ُمْسلُِمونَ َضلَلتِِهْم  ، هذا شاهد عىل (53ـ    52  )الروم:  ﴾ 

الربط بني احلواس وبني مركز الوعي الذي ترجع إليه بحسب النّص القرآين. بل قال تعاىل:  

، فقد نسب الرؤية للفؤاد، يف إشارة لشّدة هذا الربط  (11  لنجم:ا)  ﴾َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى﴿

 املعراج احليّس املشهور عند اإلمامّية. املشار إليه، بناًء عىل 

وبناًء عليه، فإذا دّل دليٌل عىل النزول اللفظي أو عىل العالقة احلسّية اخلارجّية مع املََلك أو  

الصوت، كان باإلمكانـ  وبعرفّية وُيرسـ  اجلمع بني األدّلة بمثل هذا الوجه، لكن سنرىـ  بإذن 

 ا كّله. اهلل ـ أّن بحثنا هنا ال حيتاج إىل هذ

؛ هلذا كان أن يكون املراد اإلشارة إىل جعل قلب النبي متأّدبًا بآداب القرآناملناقشة الثالثة:  

 .ُخُلقه القرآن، وربام كان مقصود من قال: إّنه إشارة لصالح قلبه

وحتى لو مل تكن عليه يف البني قرينة، فإّنه غري متذّوٍق    وهذا الكلم خلُف الظاهر جدًا،

 .عرفًا، وهذا واضح

الرابعة:   برؤية  املناقشة  أو  السمع  عىل  وليس  القلب،  عىل  هنا  النزول  أّن  سّلمنا  لو  حتى 

حقيقّية ملََلك خارجي بالعيان احليّس، كام ُينقل عن بعض الفالسفة، فهذا ال يؤثر عىل النزول  

إّنام يؤثر عىل سائر األدّلة الداّلة عىل مجلة ظواهر الوحي حال نزوله؛ وذلك أّنه إذا  اللفظي، و

دّلت ظواهر الرشع عىل أّن النبيَّ ينزل عليه املََلك فرياه بصورة دحية الكلبي أو غريه، وجيلس  

  بني يديه وخياطبه وهو يف وسط السامء أو غري ذلك، فهذا قد يعارض النزول القلبي الظاهر يف

وجود حالة معنوّية غري حسّية؛ لكنّه ال ينايف النزول اللفظي؛ ألّن النزول اللفظي ـ كام قلنا يف  

 النزول املعنوي ولو مع اختالف األقسام ـ يمكن تصّوره عىل نحوين: 

تلك الظواهر احلسّية اخلارجية، فيسمع الكلامت بأذنه احلسّية العادية، كيفام فرّسنا  أن تقع    ـ  1

 ويطلب منه أن ينقلها بحرفّيتها.  يتحّقق النزول اللفظي عندما تكون الكلامت عينهاذلك، وهنا  
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هذا الشكل للنزول اللفظي يعارض ظاهر هذه اآلية، أو عىل األقل، ال تعطيه هذه اآلية وال  

 يفهم منها سنخ أحداث من هذا النوع، بل مناخها خمتلف متامًا عن ذلك. 

ورة يف النصوص الدينّية، فيحصل النزول القلبي يف عامل  أن ال تقع تلك الظواهر املذك  ـ   2

متعاٍل عن هذا العامل املاّدي املحسوس؛ لكّن هذا ال يعني أّن النبيَّ بعد خروجه من الوحي أو  

إذا جاز التعبري الصويف: عندما حيني الصحو بعد املحو، جيب بالرضورة أن يكون قد انتقشت  

ال مانع أن ينتقش يف قلبه ووجدانه األلفاظ. واأللفاظ كام   يف قلبه احلقائق واملعارف فقط، بل 

ُتعطى عرب احلّس يمكن أن ُتعطى عرب التخاطب الروحي أيضًا، وربام لالستئناس فقط نذكّر  

بأّن االنتقاالت الذهنّية للناس عادًة والتي تقع داخل روحهم وعقلهم تكون بواسطة األلفاظ  

يصحو النبي من غشية الوحي وهناك ألفاظ منقوشة يف صفحة    القلبّية أيضًا. إذًا، أّي مانع أن 

قلبه، وهلذا يقوم برتديدها، ويطالبه الوحي يف آيات سورة القيامة أن ال يعجل هبا أو خياف من  

 تالشيها يف أعامقه، فيام ساّمه القرآن نسيانًا.

صيغه،  بل لعّل بعض الروايات التارخيّية توحي بذلك، مثل حديث بدء الوحي يف بعض  

جاءه   ،ورحم العباد هبا ،  اهلل فيها برسالته  حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه ..»حيث جاء فيه:  

  . اقرأ  : فقال  ،فجاءين وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب   ‘:فقال رسول اهلل  ، جربيل بأمر اهلل

وما   ؟ ماذا أقرأ  : فقلت .  اقرأ  :فقال  ، ثم أرسلني  ، ه املوتفغتني حتى ظننت أنّ ،  ما أقرأ  : فقلت

:  ك الذي خلق إىل قولهاقرأ باسم ربّ   :قال  .بمثل ما صنع يب  إال افتداء منه أن يعود إيلّ   أقول ذلك

ام نومي وكأنّ  وهببت من  ي انرصف عنّ ثمّ   ، ثم انتهى  : قال  . فقرأته : قال  . نسان ما مل يعلم م اإلعلّ 

 ا ربام يساعد عىل ما أرشنا إليه. فإّن تعبريه األخري هذ .«..كتب يف قلبي كتاباً )فكأّنام( 

متامًا كام النزول    فالنزول القلبي ال يساوق النزول املعنوي، بل يعّمه والنزول اللفظي معًا، 

اللفظي باملعنى الواسع ال يساوق إهلّية األلفاظ القرآنّية التي بني أيدينا اليوم كام قلنا سابقًا، فال  

 ينبغي اخللط بني املفاهيم. 

وهبذا يمكن تفسري اآلية األخرى الداّلة عىل نزول جربيل عىل القلب، بال حاجة للتأويل أو  
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 للترّصف يف ظواهر اآليات. 

ر األّولني؛ فهو غري واضح  بُ إّن احلديث عن أّن القرآن كان موجودًا يف زُ املناقشة اخلامسة:  

كتب السابقني، وإّنام القرآن يف  يف املقام؛ وذلك أّن هذه اآلية ال تريد أن تتحّدث عن وجود عني  

ـ ويكفي االحتامل املسقط لالستدالل بحيث يؤّدي إىل اإلمجال ـ اإلشارة إىل أّن خرب القرآن،  

أو بعضه، موجود عند األّولني، كخرب نبّوة نبينا حمّمد، كام يظهر من غري واحد من املفرّسين  

مبارشة:  أيضاً  اآلية  تلك  بعد  قوُله  ذلك  ويؤّيد  َبنِي  ﴿ ،  ُعَلاَمُء  َيْعَلَمُه  َأْن  آَيًة  ْم  هَلُ َيُكْن  َأَومَلْ 

، فهل يريد املستدّل هنا أن يقول: إّن القرآن موجوٌد بعينه عند علامء  ( 197  )الشعراء:   ﴾ إرِْسائيَل 

؟ ولو كان األمر كذلك فلامذا اإلتيان بديٍن جديد بدل بعث |بني إرسائيل يف عرص النبّي 

 فوا ما يف دينهم؟ وما معنى أّن القرآن مصّدق ومهيمن؟! بعض أهل الكتاب كي يكش

إّن تيسري القرآن بلسان النبي، كام يصدق عىل الرتمجة النبوّية، يصدق أيضًا  املناقشة السادسة:  

 أّنه بّينه للناس عرب النبي، فبدل أن ينطق اهلل به، نطق به النبي، وهذا معنى عريف متامًا. 

 ه اآليات هنا ال يفيد النزول املعنوي خاّصة. هبذا يظهر أّن االستدالل هبذ

 وقفة نقدّية مع نظرّية العالمة الطباطبائي يف النزول القليب

يذهب العالمة الطباطبائي إىل رّد كّل القراءات التي طرحت يف تفسري النزول القلبي، أو  

يف دائرة االحتامل   ختريج استخدام كلمة القلب يف اآليات املتقّدمة، لُيقّدم تفسريًا خاّصًا طرحه 

 الذي سعى لتقويته. 

ويقوم تفسري الطباطبائي عىل أّن الوحي كان ينزل عىل قلب النبّي وليس عىل حواسه، فلم  

تكن حاّسة السمع وال البرص لُتستخدم حال الوحي، وإّنام كان النبيُّ يتصل بالوحي عرب القلب  

تسمّ  إغامءة  تأخُذه  فكانت  الظاهرة،  احلواس  مشاركة  ُبَرَحاءدون  هذا   ى  وداخل  الوحي، 

 اإلغامء كان الوحي ينزل. 

لكن حتى يتمّكن الطباطبائي من اجلمع بني هذه الظاهرة وما جاء يف الكتاب والسنّة عن  
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حصول سمٍع وبرص وكالٍم وألفاظ يف الوحي، سعى للقول بأّن النبيَّ كان يملك يف الوحي  

السمع والبرص عرب األدوات احلسّية،  سمعًا وبرصًا غري حّسّيني هبام يسمع   وُيبرص، ومل يكن 

 وهبذه الطريقة يتّم التوفيق بني الظواهر والنصوص بأمجعها. 

ولكي ُيربهن العالمة عىل مراده هذا، ذكر أّنه لو كان النبيُّ يسمع ويبرص بحواسه املاّدية،  

 املناخ احليّس الواحد،  لكان املفرتض أن يشاركه يف ذلك من كان حيرض معه؛ الشرتاك اجلميع يف

فكان املفرتض ـ وفقًا لقوانني الطبيعة ـ أن يرى اجلميع ذلك، ويف الروايات ما يفيد أّنه كان 

ينزل عليه الوحي وهو بني الناس أو عىل داّبته أو ما شابه ذلك، فهذا كّله شاهد عىل أّن السمع  

 والبرص ما كانا باألدوات احلسّية املتعارفة. 

باطبائي عىل نفسه بأّنه من اجلائز أن يكون اهلل تعاىل قد رصف حواس غري  وقد أشكل الط 

النبّي عام تناله حواسه حال الوحي، ثم أجاب بأّن هذا يوجب هدم بنيان التصديق العلمي؛ إذ  

لو جاز هذا اخلطأ العظيم عىل احلواس، وهي مفتاح العلوم الرضورّية والتصديقات البدهيّية  

 عىل حّد تعبريهوغريها، مل يبَق وثو
ٍ
 .ٌق بيشء

حقيقة الوحي حتى نخوض يف هذه املوضوعات، وقد  هذا الفصل عن  وليس بحثنا هنا يف  

، لكن من باب اإلشارة إىل املوضوع؛ التصاله باآلية التي نحن فيام تقّدمباختصار  بحثنا ذلك  

 فيها نعّلق بالقول: 

ملاذا نحتاج إىل فرض سمٍع وبرص من نوٍع آخر، مع أّن املهّم هنا هو املسموع واملبرَص،    الً:أوّ 

فنتوّرط يف   ليس إال،  املجاز  نوٌع من  بالسمع والبرص  التعبري  أّن  كانا جمّردين، عنى ذلك  فإذا 

فتسمية   ثّم  ومن  ونحومها،  وإبصار  سمٍع  عىل  الداّلة  النصوص  تلك  يف  والتطويع  التجويز 

سمعًا وبرصًا جمّرد تعبري نختلقه ألنفسنا، وهذا ال ينايف حينئٍذ دعوى القائل بالنزول    املوقف

املعنوي واإلهلام العلمي؛ ألّن السمع والبرص سيكون معنامها اإلدراك واملعرفة، متامًا كام مها يف  

 حّق اهلل سبحانه. 

وجود معنى حينئٍذ ألن  أما إذا كان املسموع واملبرَص يف الوحي أمورًا حّسية، فإذا فرضنا  

يكون هناك سمع وبرص غري حسيَّني، لكنّه لن ينفع العالمة الطباطبائي يف تفسري سبب عدم  
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رؤية املحيطني للنبّي لظواهر الوحي املنتمية إىل املسموع واملبرَص، فصار اإلشكال الذي وّجهه  

 لآلخرين بعينه نقدًا عليه! 

 يقصد املنام أو غريه؟!إذن، فامذا يريد العالمة أن يقول؟! وهل  

اآلخرين    ثانيًا: رؤية  عدم  وبني  احلسّية  بني  والتوفيق  الربط  يف  تكمن  القضية  روح  إّن 

وسامعهم لظواهر الوحي؛ وهذا ما اضطّر الطباطبائي للحديث عن سمٍع وبرص غري حسّيني،  

سان، كام مع أّنه ال يوجد أّي حاجة لذلك؛ فليس كّل مبرَص ومسموع بالذي تناله حواّس اإلن

ثبت يف العلوم احلديثة، فالسمع البرشّي ال يسمع إال إذا كان الصوت بدرجة معّينة، وكذلك 

اإلبصار خيتلف، وقد ثبت أّن احليوانات ترى بخالف ما نرى، حيث ال ترى بعض األلوان،  

وان،  وقد ترى ما ال نراه كام يف الليل، وقد تسمع ما ال نسمع، كام قيل عن النمل وكثري من احلي

فأّي مانع أن يكون املََلك قد ظهر ـ عىل تقدير أّنه ليس بنفسه حمسوسًا ـ بصورة حسّية وبصوت  

حيّس يف مناخ حيّس خاّص ال تناله العني اإلنسانّية العادّية وال السمع البرشي، واهلل تعاىل أقدر  

احلديثة اليوم التي  نبيَّه عىل السامع؟ فكأّنه منحه وسائل رؤية أو سمع إضايف، كام هي اآلالت  

 متنح البرش رؤية ما ال يرونه بالعني املجّردة؟

أّنه عرف ذلك   النملة ـ بناء عىل  النبّي قد سمع  وليس هذا باألمر بالغريب، فهذا سليامن 

بالسامع ـ وهي تتكّلم، مع أّن كالمها حيّسٌّ وليس غري حيّس، فهنا حصلت قّوٌة مضاعفة يف  

ن عىل سامع ما ال يسمعه غريه، متامًا كام أدوات الرؤية احلديثة التي  احلواّس أقدرت النبّي سليام

ُتقدرك عىل رؤية ما ال يراه غريك بالعني املجّردة، بل هذا ما قيل عن يعقوب أيضًا عندما قال:  

﴿..  ْ بالشّم دون ؛ فإذا فرّس الوجدان هنا  (94  :)يوسف   ﴾أَلَِجُد ِريَح ُيوُسَف َلْوال َأْن ُتَفنُِّدونِ إيِنِّ

وجود جماز يف الَبني، دّل ذلك عىل أّنه قدر عىل شّم ريح يوسف عن بعد مسافة طويلة بني مرص  

 وفلسطني. وريُح يوسف أمر حيّس وليس يفوق احلّس، وهكذا.

 إذن، ما هي احلاجة الفرتاض سمٍع وبرص غري حّسيني؟ 

النبّي عن السمع والبرص احلّسيني الروايات،  أّما اإلغامءة املوجبة خلروج  ، فلو ثبتت هذه 

فهذه حتدث يف بعض أشكال الوحي، ال يف مجيعها، إذ يف بعضها اآلخر ال يوجد يشء من ذلك،  

بل املشهد يكون كّله حال اليقظة دون نوم أو إغامء، ويمكن فرض أّن انتقاش األلفاظ هنا يكون 



  

 عرب ما قلناه نحن. 

 خ اإلعجازي يسمح بذلك كّله أيضًا. وهبذه الطريقة يتّم اجلمع بني النصوص، واملنا 

مل    ثالثًا: إذا  العلمي  التصديق  وسقوط  العلمّية  األسس  اّنيار  عن  الطباطبائي  حديث  إّن 

نأخذ بدعواه أو أخذنا بدعوى اآلخرين، فيه بعض الغرابة؛ ألّن أقىص ما هنالك هو احلديث  

سوسة لغري البرش كبعض  عن عجز احلّس اإلنساين عن إدراك متام املاديات والتي قد تكون حم

احليوانات؛ ال خطأ احلّس فيام أدرك. وفرٌق بني اخلطأ والنقصان، فغاية ما يفيده قولنا هو أّن  

النبي قد رأى أشياء مل يرها غرُيه، أو سمع بأشياء مل يسمعها غريه، وهذا واقٌع كلَّ يوم، فيفيد  

 ها يف الذي أدركته. ضعف احلواس عن إدراك متام املاديات أو املحسوسات، ال خطأ

هذا، برصف النظر عن موضوع خطأ احلواس يف دراسات علم املعرفة مما ال نخوض فيه  

 واخلطأ فيها أحيانًا، السيام يف ظروف إعجازّية أو استثنائّية مما ال يمنعه املناخ األيديولوجي.فعاًل.  

فيهام، ومع ذلك يتّم    هبذا يظهر إمكان إبقاء السمع والبرص عىل حسّيتهام دون افرتاض تأّول

 اجلمع بني النصوص يف املقام. 

 خالصة املوقف من موضوعة النزول القليب واملعنوي

نعم   اللفظي،  املعنوّي دون  النزول  ُيثبت  القلبي ال  النزول  أّن  تقّدم، يظهر  ما  ومن جممل 

لداّلة عىل اجلمع بني النزول القلبي املستفاد من اآلية أّنه هو الوحي القرآين وسائر النصوص ا

الوحي عرب رؤية املََلك وسامعه و.. بحٌث آخر يتصل بتحليل حقيقة الوحي ال بمعرفة املوحى  

كان ال بّد إّما  به إىل النبّي، فإذا ثبت قرآنّيًا أّن النزول قلبيٌّ فقط بالنسبة خلصوص القرآن كّله

ول القلبّي عىل التخريج  من طرح الروايات التي تتحّدث عن أشكال أخرى للنزول أو محل النز

 الثاين املتقّدم؛ ألنه األقرب إىل الذوق العريف نتيجة القرينة اخلارجّية. 
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 النظرّية الثالثة

 جربائيلّية اللفظ القرآنّي وإهلّية احملتوى

 توضيح النظرّية وحماولة اكتشاف منطلقاتها

الثالثة التي مل نعثر عىل من بحثها بتفصيل أو تبنّاها، سوى مثل ما نقله  تذهب هذه النظرية  

أّن اهلل تعاىل  الزركيش ـ كام قلنا سابقًا ـ عن السمرقندي عن بعضهم األخذ هبا.. تذهب إىل 

أوحى املعاين والعلوم واحلقائق واملعارف القرآنّية إىل جربيل األمني، وأّن جربائيل قام بصناعة  

النبّي حمّمد األلفاظ هل إىل  معًا  املعنى واللفظ  أوحى  ثم  مبّلٍغ ال  |ا،  ليكون األخري جمّرد   ،

 ُيساهم يف إنتاج القرآن ال لفظًا وال معنى. 

وهبذا تقرتب هذه النظرّية من نظرّية النزول اللفظي من حيث عدم تدّخل شخص النبّي يف  

 فاظ غري إهلّية. يشء، فيام تقرتب من نظرّية النزول املعنوي من حيث إّن األل 

قد نلمس هلا بعض اآليات القرآنّية التي تدّل عليها، فقد ُيستند هلا    وبتحليل هذه النظرّية، 

تعاىل:   قوله    ﴾نْيٍ مِ أَ   مَّ ثَ   عٍ اْ طَ مُ   نْيٍ كِ مَ   شِ رْ العَ   يْ ِذ   َد نْ عِ   ةٍ وَّ قُ   يْ ذِ   مٍ يْ رِ كَ   لٍ وْ ُس رَ   ُل وْ قَ لَ   هُ نَّ إِ ﴿إىل 

الرسول الكريم املقصود هنا ـ كام قالوا ـ هو جربيل األمني، واآلية  (، فإّن  21ـ  19)التكوير:  

تقّرر أّن القرآن قوُله، والقوُل هي األلفاظ والكلامت، فتكون هذه اآلية ناسبًة األلفاظ إىل مالك 

 الوحي. 

سبحانه:   بقوله  أيضًا  هنا  ُيستشهد  قد  لِتَ ﴿بل  َقْلبَِك  َعىَلْ  األَِمنْيُ  اْلُرْوُح  بِِه  ِمَن  َنَزَل  ُكْوَن 

(، عىل تقدير أن يكون املعنى: إّن الروح 195ـ    193)الشعراء:    ﴾املُْنِْذِرْيَن بِلَِسْاٍن َعَرِِبٍّ ُمبنِْيٍ 

 األمني أنزله باللغة العربية، ال أّنه أنزله عربيًا، فكأّن اللغَة منتمية إىل جربيل. 

ُم أهل السامء العربّية، ثّم قرأ:  كال »وربام يؤيَّد هذا أيضًا بام ورد عن مقاتل بن حيان قال:  

ُه يِف ُأمِّ اْلكَِتاِب َلَد ﴿   ﴾ ْينَا َلَعِِلٌّ َحكِيمٌ حم َواْلكَِتاِب املُْبنِِي إِنَّا َجَعْلنَاُه ُقْرَآًنا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن َوإِنَّ

. وكذلك ما هو قريب من ذلك مما يفيد أّن يعرب بن قحطان تعّلم لغة  «( 4ـ    1)الزخرف:  
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، ويف رواية ابن عمر قال: قال رسول  أهل السامء، وهي العربّية، فيام نقل عن أنس بن مالك

إّن العربية كالم أهل اجلنّة، والعربية كالم أهل السامء، وكالمهم إذا وقفوا بني يدي »:  |اهلل

 .«ملوقف اهلل عّز وجل يف ا

ر دلياًل هلذه النظرّية، وربام دفعهم لذلك أيضًا عدم ثبوت إهلّية األلفاظ مع   هذا ما قد ُيتصوَّ

عدم ثبوت نبوّيتها أو وجود املحذور يف ثبوت نبوّيتها، فاختاروا حاًل وسطًا، أو أّّنم مل يتعّقلوا  

بنوع من االتصال امليتافيزيقي، عىل أن تكون اللغة بني اهلل واملالك لغًة برشّية، فالبّد أن تكون  

عكس االرتباط بني املالك والنبّي، حيث يمكن تصّور اللغة البرشّية فيه، فتبنّوا هذه القراءة 

 املتوّسطة بني االثنتني. 

 وقفات مع نظرّية دور جربيل يف إنتاج القرآن

 : ولنا وقفات هنا

م ال تعني أّن ألفاظه منه؛ وذلك أّّنا  إّن توصيف القرآن بأّنه قوُل رسوٍل كري الوقفة األوىل:  

إذا جعلت القرآن منتسبًا إىل الرسول، فاملفروض أن ننسب اللفظ واملعنى إليه؛ ألّن القول عبارة 

عن األلفاظ التي هلا معاٍن، فالتفكيك بينهام ال مرّبر له هنا؛ وإذا مل جتعل هذه اآليُة القرآَن منتسبًا 

 إىل الرسول َبَطَل االستدالل. 

وقد كنّا قلنا سابقًا: إّن نسبة القول إىل شخٍص ما مع سمة لقب الرسول فيه حال النسبة،  

إىل   اإلشارة  فاملراد  امللك،  رسول  كالم  هذا  نقول:  فعندما  املرِسل،  إىل  القول  نسبة  منه  يراد 

 انتسابه إىل امللك، ال كونه منه شخصّيًا، وهبذا ال يتّم االستدالل، وال أقّل من اإلمجال. 

إّن تنزيل الروح األمني للقرآن بلساٍن عريب، كام جاء يف سورة الشعراء، ال    الوقفة الثانية:

يف   واملجرور  اجلاّر  ألّن  جربيل؛  هو  للنّص  املنتَِج  أّن  إطالقًا  إىل    « بلسان»يعني  راجعان  إّما 

لتقدير الثاين  . وعىل التقدير األّول ال ربط جلربيل هبا، وعىل ا«نزل»أو إىل    «ليكون من املنذرين»

غاية ما تفيده أّنه نزل به بلغة عربّية، ال أّنه هو الذي جعله لغًة عربّية، والرسول يقال عنه: أتى  
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أو   الفائدة  أّن وصف  يعني ذلك  أن  اجلميلة، دون  بالصورة  أتى  أو  املفيد،  بالكتاب  الرسول 

 نحن فيه.  اجلامل قد أضفامها الرسول عىل الكتاب، وهذا واضح؛ فال ربط لآلية بام

ولعّل ما يؤّيد ما نقول أّن اآلية السابقة عىل هذه اآلية مبارشًة تنّص قائلة بأّن القرآن تنزيٌل  

من رّب العاملني، فهي ُتثبت التنزيل هلل، ثم تبنّي نزول جربيل به، وهذا كام يعطي احتامل نسبة  

ل هو اهلل، وجربيل ليس سوى حمض واسطة ال    فعل جربيل هلل، كذلك يعطي احتامالً بأّن املنزِّ

 دور هلا. 

إّن كون كالم أهل السامء هي العربّية، ال يدّل عىل أّن جربيل هو الذي عّرب   الوقفة الثالثة:

معاين القرآن، فال يصلح هذا الوجه حتى للتأييد، علاًم أّن الروايتني األوليني غري مروّيتني عن 

،  |ة األخرية عن ابن عمر فهي مروّية عن النبي النبّي؛ فلعّلهام اجتهاٌد أو غريه، وأّما الرواي 

 لكن يف سندها أمحد بن عبد الرمحن الطرائفي، وهو رجٌل مل أعثر له عىل توثيق. 

وعمومًا يصعب عىل مذهب الوثوق االطمئناين يف حجّية األخبار األخُذ بالروايات املادحة  

الد أو  الرتك  أو  الفرس  أو  كالعرب  وقومّيات  ألقوام  الذاّمة  أو  أو  الرببر  أو  األكراد  أو  يلم 

غريهم، وكذلك األماكن والبلدان وثامرها وأّنارها إذا امتازت هبا، ولغاهتا وبعض عاداهتا..  

من التوّقف يف مثل هذه وفقًا ملا ينقله جالل الدين اآلشتياين عن السيد حسني الربوجردي

كام   إضافّية  وقرائن  شواهد  حشد  مع  إال  السنّة  الروايات  حجّية  مباحث  يف  مفّصاًل  بحثناه 

 املحكّية وأخبار اآلحاد. 

ومثل هذا املوضوع الذي نحن فيه، دارت حوله وحول أمثاله من تفضيل العرب أو العجم  

أو ذّمهام رصاعات فوق وحتت الطاولة يف القرون اهلجرّية الثالثة األوىل، فهذا العدد القليل من 

 قام. الروايات ال يصلح ليشء يف امل 

الرابعة:  أّن اللغة الواسطة بني اهلل وجربيل ال ُيعقل أن تكون العربّية، لو    الوقفة  إّن فكرة 

متّت، هلا عالقة باملحادثة بني اهلل ومالئكته وهوّية وجود هذه املحادثة ونمطها، لكّن ما نحن 

مات تنفي مثل  فيه خمتلف، وهو أّن جربيل محل نّصًا برشّي اللغة من اهلل، وال نملك أّي معلو

إمكانية   عن مدى  نعرف شيئًا  فنحن ال  بالغيب؛  الرجم  من  تقديري  يف  فهذا  الفرضّية،  هذه 
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الكلامت   تنقل  والتي  اليوم  والالسلكّية  السلكّية  النواقل  شبيه  يكون  ربام  بل  ذلك،  حصول 

، وأّن  بواسطة حركات كهربائّية أو الكرتونّية أو غريها، مع فرض أّن منتج الكلامت هو املرِسل

الوسائط نقلت الكلامت بطريقة خمتلفة عىل شكل رموز، لكنّها أوصلتها بطريقة مطابقة للنّص  

 املرَسل. 

بل لو صّح هذا، فكيف استطعنا تربير األمر يف إنتاج جربيل لأللفاظ؟! فإذا كان جربيل  

من إنتاج والنظام الرتابطي بني املالئكة خارج سياقات اللغات البرشّية، فكيف متّكن جربيل  

 األلفاظ؟! 

هبذا كّله يتبنّي أّن نظرّية جربائيلّية األلفاظ القرآنّية ال دليل عليها، لكّن املشكلة األعقد هنا  

اللفظي النزول  بنظرّية  أن يطيح  النظرّية من شأنه  التي    ؛أّن روح هذه  أّن عمدة األدّلة  وذلك 

ات سورة القيامة، وأقىص ما تدّل عليه  اعتمدناها سابقًا يف إثبات نظرّية النزول اللفظي كانت آي

أّن النبي كان يتلّقى األلفاظ، وهبذا نفينا اللفظّية النبوّية لصالح اللفظّية اإلهلية، لكن بعد دخول  

آية سورة الشعراء الداّلة عىل أّن القرآن أنزله جربيل عىل قلب النبّي، وبنينا عىل أّن ظاهرها أّن 

وخالفًا ملا أكمله، وليس وحيًا إهليًا مبارشًا وفاقًا للسيوطيالوحي القرآين هو وحي جربييل ب

عًا بني املبارش واجلربائييل، تصبح آيات سورة   أّن الشيعة اعتربوا الوحي القرآين منوَّ يقال من 

القيامة نافية لنبوّية األلفاظ، لكنّها غري مثبتة إلهلّيتها؛ ألّن املفروض أّن اهلل تعاىل ينسب القراءة 

، وهذا كثري يف القرآن مثل موضوع التويّف  فيام القراءة يف واقع أمرها جلربيل   «فإذا قرأناه»لنفسه:  

 وغريه، فال حيرز بعد ذلك أّن اللفظ جلربيل أو لغريه؟! 

هذا، وبرصف النظر عن الفائدة املعرفّية يف هذا اخلالف بني أّن اللفظ من اهلل أو من جربيل  

ّية  بعد كون الوحي لفظّيًا، وهل هناك معنى معقول ألن يكون جربيل قد خضع ملؤثرات زمكان

يف إنتاج اللفظ، أو أّن إنتاجه اللفظ ليس إال انعكاسًا إلنتاج اهلل له، فال يصّح التعامل مع جربيل  

بطريقة تعاملنا مع برشيٍّ خيضع ملؤثرات من هذا النوع الذي يستهدفه القائلون بالنزول املعنوي 

 مثاًل هنا.. 

رة التي تنسب الكالم إىل اهلل  .. برصف النظر عن هذا كّله، يمكن االستناد إىل آية االستجا 
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تعاىل، فتأّمل. أو نقول بأّن فرضّية دور جربيل ليست سوى فرضية حمضة، ولو صّح األخذ هبا  

فإّنه سيكون من امليسور لنا خلق فرضيات كثرية، من نوع وجود واسطة بني اهلل وجربيل، هي  

 التي حّولت النّص إىل لغة برشّية! 

 





 

 

 

 النظرّية الرابعة

 اإلنشاء النبوّي للقرآن لفظًا ومعنى

 أّن هذه النظرّية تقع ضمن سياقني: ـ  لدى بيان املشهد التارخيي  ـ سبق لنا أن تعّرضنا 

األّول:  بعض    السياق  يقوله  ما  وهو  ومصدره،  الوحي  يف  املاورائي  الُبعد  إنكار  سياق 

 املسترشقني وأمثاهلم. 

وهذا السياق حتّدثنا عن بعض مظاهره يف دراسة حقيقة الوحي، وعّلقنا عليه. ومن الطبيعي  

أّن احلوار معه حواٌر يف األصول التحتّية، أي يف أصل ماورائّية الوحي، وال معنى ألن يكون 

ار معه يف النزول اللفظي واملعنوي بنفسيهام، هلذا ال يدخل ضمن دائرة بحثنا عىل مستوى احلو

 هذه املرحلة. 

الثاين: هذا    السياق  ويف  سبحانه،  باهلل  واتصاله  ومصدره  الوحي  بامورائّية  اإليامن  سياق 

لبلوغ مر  نبيَّه  أّن اهلل أعّد  التي ترى  الدينّية  التجربة  تبٍة يمكنه من السياق تأيت بعض نظرّيات 

 خالهلا اإلتيان بالقرآن الكريم عىل الشكل الذي هو عليه اآلن.

 البحث يف هذه النظرّية، وفقًا هلذا السياق، يكون يف مرحلَتني: 

: يف القراءة الفلسفية اخلالصة ألصل صّحة هذه النظرّية بام هي رؤية منفصلة  املرحلة األوىل

هل الوحي    ا، وهنا يكون اجلواب عن هذا السؤال: ومدى توّفر شواهد عليه  يف حقيقة الوحي، 

 ظاهرة متصلة أو مفارقة؟ 

هذه املرحلة هو ما بحثناه يف الفصل األّول املخّصص لدراسة نظرّيات الوحي وتأثرياهتا  

 عىل موضوع بحثنا، فال نعيد. 

بنفسه )القرآن    بمعنى أّن خُمَرج الوحي  ينّية هلذه النظرّية،اخلـ  دالثانية: يف القراءة الداملرحلة  

اللفظي واملعنوي من   النزول  اعتبارها  الرؤية من زاوية  يوافق عىل هذه  البحث( هل  يف حمّل 

 صنع النبّي أو ال؟ هذا ما سنشري إليه هنا. 



  

النبوّي، ليست لدهيا أدّلة خاّصة عىل انتساب   أّن نظرّية النزول اللفظي واملعنوي  ولُيعَلم 

لتصوّ  طرحها  عني  غري  للنبّي  نظرّية  اللفظ  طرحته  وما  إمجاالً،  الوحي  حقيقة  أصل  يف  راهتا 

النزول املعنوي مما أسلفناه سابقًا، وهذا عىل عكس النظرّيات الثالث السابقة؛ فإّن كّل واحدة 

من هذه النظرّيات لدهيا أدّلة خاّصة حول رؤيتها يف برشّية أو إهلّية اللفظ القرآين غري تصّورها 

 األصيل عن ظاهرة الوحي. 

يف   خاّصة  املختلفة،  واألدّلة  طرحناها  التي  السابقة  البحوث  خمتلف  فإّن  حال،  أّية  وعىل 

الذي يبدو من مراجعة النصوص القرآنّية واحلديثّية،  عرض النظرّية األوىل هنا، يوصلنا إىل أّن  

غري هذا الذي دّلت عليه األحاديث واآليات، ونحن بمفهومه الديني  أّنه ال حُيرز وجود وحي  

 عىل:  جدها داّلةً ن

فإّن تعابري التنزيل واإلنزال واإلحياء واإللقاء والقراءة والتالوة وغريها، والتي    ـ املفارقة؛  1

وردت يف عرشات النصوص القرآنية، فضاًل عن احلديثّية، ظاهرٌة كّلها يف وجود مفارقة، وأّن 

رأ عليه، وليس إنتاجًا ذاتّيًا. واحلمل  شيئًا ما نزل من عند اهلل تعاىل وأعطي للنبي أو ألقي إليه أو قُ 

 عىل التجّوز أو املعاين الباطنّية هو املحتاج إىل دليل. 

وقد سبق أّن أرشنا يف ثنايا البحوث السابقة، مرارًا وتكرارًا ويف أكثر من مناسبة، إىل األدّلة  

ىل، فراجع حتى  التي تصلح لنقد النظرّية الرابعة هذه، وذلك يف سياق عرض أدّلة النظرّية األو 

 ال نطيل. 

قلبّية، تكون  قد  بل  حسّيًة  تكون  أن  الرضوري  من  ليس  املفارقة،  هذه  فيها    لكّن  تنتقش 

األلفاظ واملعاين يف قلبه، كام بّينا سابقًا، واحلسّية مدلول عليها باألحاديث، ومشار إليها بآيات  

 سورة القيامة وأمثاهلا. 

هل هي مغايرة هلذا    ًا ال نعلم حقيقته،للقرآن وجودًا سامويّ   يبدو من بعض اآليات أنّ قد  ـ    2

ُه َلُقْرَآٌن َكِريٌم يِف كَِتاٍب َمْكنُوٍن ﴿ أو ال؟ قال تعاىل:  الذي بني أيدينا، وعىل الطريقة العرفانية   إِنَّ

ُروَن َتنِْزيٌل ِمْن َربِّ اْلَعاملنَِيَ  ُه إاِلَّ املَُْطهَّ َبْل ُهَو ُقْرَآٌن ﴿(، وقال تعاىل:  80ـ    77)الواقعة:    ﴾اَل َيَمسُّ

يٌد يِف َلْوٍح حَمُْفوظٍ  ُكْم َتْعِقُلوَن ﴿(، وقال تعاىل:  22ـ    21الربوج:  )  ﴾جَمِ إِنَّا َجَعْلنَاُه ُقْرآنًا َعَربِّيًا َلَعلَّ

ُه يِف ُأمِّ اْلكَِتاِب َلَدْينَا َلَعِِلٌّ َحكِيمٌ   (. 4ـ    3)الزخرف:   ﴾ َوإِنَّ



  

الرابعة    فإذا ُقبل هذا التفسري هلذه اآليات دّل عىل أّن النتائج التي يبتغيها القائلون بالنظرّية

هذه غري صحيحة، وأّن القرآن له وجود مفارق وليس إنتاجًا ذاتّيًا للنبّي.. وإال كان البّد من 

 النظر يف معناها، وليس مورد بحثنا هنا. 





 

 

 نتيجة البحث

 يف اللفظ القرآني بني البشرّية واإلهلّية

، ثّم االنتقال للقراءات التفصيلّية يف  يف الفصل األّول  من مطالعة نظرّيات الوحي وحقيقته

 توّصلنا لْليت: يف الفصل الثاين، فكرة النزول اللفظي واملعنوي للقرآن، 

ـ  إّن سبيل املقاربات العقالنية والتحليالت الفلسفية العقلية اخلالصة حلقيقة الوحي ال    أ 

و إىل جربيل أو النبّي. إّن هذه النظرّيات  تستطيع أن تثبت لنا أو تنفي انتساب اللفظ إىل اهلل أ

األنطولوجية   املسبقة  منظوماهتا  سياق  يف  للوحي  تفسريّية  حماوالت  سوى  ليست  برّمتها 

واإليبستمولوجّية، ال أّّنا تقيم دلياًل عىل كون الوحي عىل هذه الطريقة بالرضورة، إّّنا تسعى  

ّّنا تقيم دلياًل عىل ذلك بحيث يفض هذا لتقديم أقرب تفسري لظاهرة الوحي من منظورها، ال أ 

 الدليل لتعيني موقع اللفظ من الوحي ومنشئه. 

هذه النظرّيات تتلّقى اإلخبارات اآلتية حول وقائع الوحي لتقوم بقراءهتا فلسفّيًا وكالمّيًا  

خاّصة أّن الوحي ظاهرة جزئّية أو ظواهر  وونحو ذلك، وال تنتج نظرّيًة مستدّلة حول الوحي،  

 ئّية حمّددة، والرباهني الفلسفّية ال تثبت أو تنفي اجلزئّيات بعينها.جز

بل لقد قلنا يف بحوث حقيقة الوحي املتقّدمة بأّن إثبات وجود جوانب ميتافيزيقّية للوحي  

وأّن  إثباته،  سهاًل  وليس  مرّكز  لبحث  حيتاج  أمٌر  الفالسفة  أو  العرفاء  يطرحه  الذي  بالنحو 

نادرة رمزيّ  ليس سوى الوحي جتربة  أّنه  أو  بِنيتها،  اكتشاف  التعقيد يصعب  مغلقة وشديدة  ة 

من  نوع  أو  الروع(  نفث  )مثل  الداخيل  النبوي  اليقني  من  نوع  أو  استثنائّية  فيزيقّية  ظواهر 

 املنامات اخلاّصة أو هذه كّلها بحسب تنّوع طريقة الوحي. 

رآين ـ بعد إغالق سبيل  إّن من أفضل الطرق للكشف عن مرجعّية اللفظ يف الوحي الق   ب ـ

العقل االستداليل ـ هو الوحي نفسه، وهو طريق يمكن أن يسلكه أكثر املؤمنني بالوحي، وقد  

رأينا أّن الوحي خيربنا ـ بطريق املبارشة تارًة وشبه املبارشة أخرى ـ أّن املحتوى واللفظ من عند 

 اهلل سبحانه، وليس للنبّي دور يف إنتاج أّي منهام. 



  

ب عيّل اإلقرار به هو أن البحث النقدي هنا يؤّكد يل أن التوّصل لنتيجة املرجعّية  لكن ما جي

اإلهلية يف اللفظ القرآين مل يكن أمرًا سهاًل، أو أّن أدّلته قاطعة للغاية وهبذا الوضوح والرصاحة،  

ثّم   العقلئيومن  الرب   فاليقني  اليقني  وليس  معًا،  واملعنوي  اللفظي  النزول  نظرّية  هاين  ُيثبت 

 العقيل اخلالص. 

ومن جممل ما تقّدم ظهر أّن نظرّية النزول اللفظي واملعنوي معًا للقرآن الكريم هي الصحيحة  

 . واألوفر حّظًا، خلفًا للنظرّيات الثلث األخرى



 

 

 

 نظرّيات النزول القرآني

 التأثريات واملستلزمات العملّية

 متهيد

الفائدة من وراء هذا البحث كّله؟ وهل ترتتب   أّول تساؤل يطرأ عىل الذهن هنا: ما هي 

نتائج ميدانّية وهرمنوطيقّية ُتذكر عليه؟ هل نحن أمام َتَرٍف فكرّي حول حتديد ما الذي نزل  

ّد من عند اهلل تعاىل: األلفاظ واملعاين أو املعاين خاّصة؟ أليس النبّي معصومًا يف التبليغ يف احل 

 األدنى فحتى لو صاغ هو بنفسه الكلامت، فأّي مشكلة سوف تظهر بعد عصمته؟! 

هذه   صعيد  عىل  املرتّقبة  النتائج  يف  ننظر  أن  جيب  حيث  متامًا،  مرشوعة  األسئلة  هذه 

 النظرّيات، وهو ما سنقوم به يف هذه املرحلة من البحث إن شاء اهلل تعاىل. 

وهو زوال اهلالة القدسّية النفسّية    فيس مبارش هنا، أعتقد أن ثّمة أثر ن  ، لكن قبل كّل يشء

عن األلفاظ القرآنّية، وفقًا ألكثر من تفسري لفكرة النزول املعنوي، وقد أشار ليشء شبيه هبذا 

أّن هذا التصوير   الدكتور نرص حامد أبو زيد عند نقده فكرة ِقدم القرآن وأمثاهلا، حني اعترب 

شًا بُصحف غيبّية متعالية منذ األزل، هو الذي خلق هالًة  الساموي للقرآن والذي جيعله منقو

ـ   برأيه  ـ  ودفع  مستوياهتا،  وتعّدد  دالالته  بُعمق  واالعتقاد  النّص  استغالق  وكّرس  للقرآن 

لتهّيب تفسريه واعتبار املساس بفهمه عملّية معّقدة، بام حّوله من كونه دااّلً لغوّيًا حيمل رسالة  

برأيهـ  ُفتح الباب عىل مرصاعيه العتبار السنّة واملوروث يف القرن األّول    إىل أيقونة، وربام هلذا ـ

 .بمثابة مرجع فهمي وتفسريي للقرآن والّدين معًا، كوّنا يف ّناية املطاف كالمًا برشّياً 

وعىل أّية حال، فمجاالت تأثري هذه النظرّيات األربع عىل منهج تعاملنا مع النّص القرآين،  

 ا عىل الشكل اآليت: يمكن توضيحه
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 ـ اللفظ القرآني بني الصواب واخلطأ، نقد مقاربة املنتظري يف العلم احلضوري 1

 يمكن هنا تصّور االستنتاجات اآلتية:

إذا ُبني عىل أّن املوحى ـ لفظًا ومعنى ـ من عند اهلل تعاىل، وأّن النبّي ال يكذب وال خيطأ    أ ـ

أيدينا ـ برصف النظر عن مسألة حتريف القرآن ـ دقيقًا   يف النقل، كان الوحي القرآين الذي بني

 يف لفظه ومعناه، ال جمال لترّسب الفساد إليه، وهذا واضح. 

ـ  إذا ُبني عىل أّن املعنى من عند اهلل تعاىل واللفظ من صناعة النبّي، وُقبِل بعصمة النبي    ب 

 يف كيفّية اختيار اجلمل املناسبة  عن الكذب يف التبليغ ال اخلطأ، فهنا يمكن تصّور أن يشتبه النبّي 

للمعاين التي أوحيت إليه، فيكون القرآن الذي بني أيدينا غري معلوم الصّحة عىل وجه الدّقة  

 واجلزم، وإن ارتفع االحتامل يف الصّحة بقّوة. 

إذا بني عىل النزول املعنوي مع عصمة النبّي عن اخلطأ والكذب والسهو والنسيان يف    ج ـ

نا سيكون النبّي يف اختياره األلفاظ غري مشتبٍه بحيث يعطي خالف املقصود أو يشري  التبليغ، فه

 ألمٍر هو عىل خالف الواقع. 

إذن، كّلام ناقشنا يف نظرّية العصمة وامتداداهتا داخل إطار التبليغ، ظهرت نتيجة ميدانّية هلذا  

عصمة املذكورة مل نجد البحث عىل مستوى الصّحة واخلطأ، وكّلام توقف هذا النقاش وثبتت ال

 نتيجة ُتذكر هلذا املوضوع عىل هذا املستوى. 

أّما إقحام مسألة أّن الوحي علٌم حضوري وليس حصولّيًا، فل جمال فيه للخطأ، كام ذهب  

فهو قابل متابعًا مسالك العرفاء وأمثاهلم،  ،  م(2009إىل ذلك الشيخ حسني عِل املنتظري ) 

 للنقاش: 

جيب إثبات حضورّية الوحي، فهذا كالم ساد بني بعض العرفاء لكّن املستدّل هنا مل    أّوالً:

 نبني عليه هذه النتائج.  ىُيقم دلياًل عليه حت

، لكّن هذا ال يغرّي من واقع احلال شيئًا؛ ألّننا ال نبحث يف   ثانيًا: سّلمنا أّن الوحي حضوريٌّ

هو املعاين أو األلفاظ؟ فإذا ُبني عىل املعاين    حضورّية الوحي وحصولّيته، وإّنام يف املوحى هل
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فقط فسوف لن يتطّرق اخلطأ إىل انتقاش هذه املعاين عىل صفحة قلب النبي، نظرًا لكوّنا قد 

ُعلمت بالعلم احلضوري، لكّن حتويلها إىل ألفاظ مل يكن جزءًا من الوحي حتى جُيعل من العلم  

وفقًا لنظرّية النزول املعنوي، فمن دون قانون احلضوري أو فروعه، بل هو حصويّل بالتأكيد  

العلم   إىل  حاجة  بال  اخلطأ  سنأمن  العصمة  قانون  ومع  هنا،  احلضورّية  تنفع  لن  العصمة 

 احلضوري، فتعليق البحث هنا أو ربطه بالعلم احلضوري مما ال نجد له مرّبرًا معقوالً. 

أّن الشيخ املنتظري أقّر يف آخر بحثه بربط املوض  وع بالعصمة، ولست أدري ما  والالفت 

الفائدة املرجّوة عىل مستوى بحثناـ  بعد ذلكـ  من وراء السعي خلف نظرّيات العلم احلضوري 

 واحلصويل؟! 

هبذا يتبنّي أّنه وفق النظرّية السائدة بني املسلمني من عصمة النبّي يف تبليغ الوحي، ال معنى  

، فالنظرية  بحثنا عىل صعيد الصواب واخلطأ  لوجود نتائج عملّية متاميزة بني النظرّيات موضع 

 العمدة هنا هي العصمة، وليست هوية الوحي أو املوَحى. 

 ، مقارنة وتقويمسفةلعلم والفظاهرة معارضة القرآن للالتعامل مع منهجان يف 

القرآن   يف  وعلمّية  تارخيّية  أخطاء  وجود  عن  يتحّدث  الذي  التساؤل  يلغي  ال  هذا  لكّن 

العلم احلديث ودراسات الفلسفة والتاريخ، وبعبارة ثانية: تارًة نستخدم  الكريم كشف عنها  

املنهج اإلسقاطي العقيل، وأخرى نعتمد املنهج االستقرائي اجلزئي. وعامُة املسلمني استخدموا  

املنهج األّول هنا دون الثاين، ومعنى ذلك أّن عملية تقويم املعطيات العلمّية املوجودة يف القرآن  

ت من  نظرّية  بدأت  مثل  جتريدي،  ملِّي  عقيل  ّنج  ذات  )كربوّية(  وكلّية  عاّمة  نظرّيات  أسيس 

اليوم،   أيدينا  املوجودين بني  الكتاب والسنّة   : النظرّيات عىل نيصَّ العصمة، ثم أسقطت هذه 

وهلذا ملا وجد املفرّس املسلم نّصًا قرآنيًا يعارض حقيقًة علمّية مكتشفة، انَتَهَج سبيَل التأويل،  

العقل  خا  يعارض  ال  القرآن  إّن  تقول:  األعىل،  من  بدورها  ُأسقطت  ُعليا  عاّمة  أصوالً  لقًا 

الواقع   خيالف  ما  القرآن  يف  يوجد  ال  أّنه  نفسه  أقنع  وهبذا   ، النصَّ َل  َفَأوَّ واحلقيقة،  والواقع 

 واحلقيقة. 

مُلْسَقَطة من  هذا النهج من التعامل خيتلف عن النهج امليداين الذي ال يسمح بوالدة القاعدة ا



  

األعىل قبل تتّبع املفردات؛ ألّن املفردات ُتنبؤ بدورها عن القاعدة سلبًا أو إجيابًا، فعيّل أن أالحظ  

 املفردات بعيدًا عن القاعدة املسَقَطة، ثم بعد ذلك أخرج باستنتاج. 

عن   واألبعد  منطقّيًة  األكثر  هو  ّنجهم  أّن  إىل  الثاين،  النهج  أنصار  األدجلة  ويذهب 

األلفاظ   عنق  ويّل  التأويالت  عن  بعيدًا  للنصوص،  احلقيقّية  الداللة  حياكي  فهو  والتطويع، 

العلمّية   باحلقائق  القرآن  عالقة  دراسة  يف  اّتباعه  يفرتض  الذي  النهج  هو  فهذا  واجُلَمل، 

 والفلسفّية والتارخيّية و.. 

بدو ـ النهج الثاين هنا، فشعروا  من هنا، نالحظ أّن أنصار النزول املعنوي سلكوا ـ عىل ما ي

بظهور مشكلة عميقة بني النّص والعلم، ولكي يفّضوا االشتباك اعتقدوا بأّن ما يضمن سالمة  

تعاطينا مع النّص القرآين هو األخذ بفكرة برشّية األلفاظ؛ ألّّنا تسمح بخطأ النبّي يف سكب  

القول بأّنه استخدم نظامه املفاهيمي  الكلّيات التي تلّقاها بالوحي يف مُجل وكلامت، وذلك عرب 

ومعلوماته العلمّية املحدودة بإطار زمانه ليعرّب عن احلقائق العليا التي أتته من الوحي، فأخطأ 

 ال يف الرتمجة وال يف التشبيه وإنام يف املشّبه به. 

وأعتقد  وهبذا نجد أنفسنا أمام نظرّية اللّب والقرش يف القرآن، أو اجلوهر والعرض يف الدين،  

 أّن من طرح نظرّية النزول املعنوي ـ مثل رسوش ـ أراد أن يصل إىل هذه النتيجة. 

 وتعليقًا عىل هذا كّله يمكن القول: 

الصورة  ـ    1 إعداد  مقام  يف  اخلارجّية  املصاديق  لواقع  العلامء  مراجعة  عدم  يف  السبب  إّن 

باليقني الربهاين القائم عىل استحالة اخلالف؛  النهائّية، هو استخدام املنطق العقيل الذي يؤمن  

هلذا ال معنى ألن تقف املصاديق عقبًة أمامهم ما دام الربهان قد تّم. وليست متامّيته موقوفة عىل 

 معرفة حال هذه اجلزئّيات؛ ألّّنا ليست برهانّية، السيام مع قابلّيتها للتأويل. 

كان اليقني الربهاين سلياًم عرب أدّلة العصمة  وعليه؛ فاملنهج املستخَدم من قبلهم صحيح، إذا  

 وغريها. 

إسقاط قواعد عاّمة عقلّية قبلية مربهن عليها يف مرحلة مسبقة، وتفسري سائر الظواهر    ـ  2

اجلزئّية ِوْفَقَها، ليس خطأ علمّيًا، بل هو أمر مقبول ومعرتف به منهجّيًا، واملهم فيه هو أن تكون 



  

برهانيًا، وبحيث ال يؤثر عليها وجود مفردات كثرية خمالفة أو قليلة    املقّدمات بحيث تنتج يقيناً 

 خمالفة. 

القرآن،    ـ   3 يف  والتاريخ  والفلسفة  العلم  خيالف  ما  وجود  حّل معضل  ينحرص سبيل  ال 

باألخذ بنظرّية النزول املعنوي؛ لتكون حاًل إلشكالّيات العالقة بني العلم والدين، وإّنام هناك 

يمكن من خالهلا تفسري هذه الظواهر، مثل نظرّية خيالّية القصص القرآين  ُسبل أخرى أيضًا  

التي طرحها أمثال الدكتور خلف اهلل؛ أو نظرّية التمثيل يف اخلطاب القرآين والتي جتاري الصور  

 الذهنّية العامة يف ذلك العرص للوصول إىل غرض أرفع.. 

شكلة بأرضار موازية أو أقّل بكثري من  فهناك العديد من النظرّيات األخرى التي حتّل هذه امل

رضر فرضّية عدم العصمة يف التبليغ، ونحن نتحّدث يف إطار داخل ـ ديني؛ ألّن هذه الفرضية  

هلا قابلّية الرسيان إىل جوانب أخرى تشّككنا يف أصل عصمة النبّي ومصداقيته يف فهم ما تلّقاه 

التعبري عاّم تلقاه ، السيام بعد نفي أو التشكيك بفكرة العلم  من الوحي أيضًا، وليس فقط يف 

 احلضوري يف الوحي. 

املعنوي لتكون حاّلً   النزول  العلم والدين بمثل نظرّية  العالقة بني  أريد حّل معضل  فإذا 

وفينا  لو  يتصّور  مما  بكثري  أكرب  الدين  عىل  خسائرها  حجم  فإّن  معًا،  والدين  العلم  ُيريض 

لتأويل تظّل أخف وطأًة منها مهام اتسع نطاقها. أّما إذا أريد بمثل  الطبيعّية؛ فنظرّية ا  ا المتداداهت

نظرّية   أيضًا  تؤّدهيا  املهمة  هذه  أّن  فأعتقد  العلم،  أمام  للنّص  تطويعًا  تكون  أن  النظرّية  هذه 

األخطاء   ومسألة  املعنوي  نزول  نظرّية  بني  ربط  فأّي  إذًا  آنفًا،  إليه  أرشنا  مما  وغريها  التأويل 

 عطي هذه النظرّية أولويًة؟! القرآنّية يُ 

النّص    ـ  4 املفرسِّ ال ُيرتجم  أّن  اللغة والتأويل،  اللغوّية وفلسفة  الدراسات  املؤّكد يف  من 

الذي يفرّسه، وإّنام يقوم بإعادة تشكيل بناءاته من جديد عرب مقاربات داخل النصوص، ومع 

ف وبمراده احلقيقي، أن يتجاهل  الواقع، ومع املتكّلم؛ فال يمكن ألّي مفرّس يؤمن بحياة املؤلّ 

عنرصًا أساسّيًا يف نفسري النّص، وهو املؤّلف نفسه؛ ذلك أّنه من املنطقي أن خيتلف تفسري النّص  

وفقًا الختالف تصّورات املفرّس عن الناّص نفسه، صاحب الكالم، فإذا قال شخص جاهل  

يها، كام لو رّصح رئيس دولة  بالسياسة كلمًة ما، مل يمكن تفسريها وحتليل حرفّيات الكالم ف



  

كربى هبذا النص، وهذا يشء طبيعي، كذلك اختالف حاالت املتكّلم بني اجلّد واهلزل والعلم  

 واجلهل، والغضب واهلدوء، وغري ذلك.. كّله يرتك أثرًا يف تفسري الكالم الذي يصدر عنه. 

ثنائية بني  التفسري ليس عالقة  املؤلف وأّن  املفرسِّ والكالم فقط،  إذن، وفقًا لنظرّية: حياة   

والناّص   والنص  املفرّس  بني  رباعية  أو  والناّص،  والنص  املفرسِّ  بني  ثالثية  عالقة  هي  وإّنام 

والواقع.. وفقًا هلذه النظرّية السائدة يف املدارس اإلسالمّية عىل األقّل، من الطبيعي أن ترتك  

فإذا صدر نّص خمالف للواقع الطبّي  تصّوراتنا عن املؤّلف تأثريًا عىل حركة تفسرينا لكالمه؛  

من شخص جاهل ال يعلم بالطّب، فإّن صورة )اجلهل( التي نحملها عن املتكّلم جتعلنا نفرّس  

كالمه عىل أّنه يريد ما خيالف الواقع خطًأ منه وجهاًل؛ لكن لو صدر هذا الكالم الواضح يف  

عتنا يف التفسري األّول للمراد  الوسط الطّبي أّنه غري صحيح.. صدر من طبيٍب حاذق، فإّن رس

ثم احلكم عليه، ستكون أقّل بكثري؛ ألّن معلوماتنا املسبقة عن الناّص أو املتكّلم ترتك تأثريًا يف  

 درجة الصواب يف تفسرينا لكالمه. 

أّنه اهلل معنى والنبّي   أّن املتكّلم بالقرآن هو اهلل تعاىل لفظًا ومعنى، أو ثبت  وهنا، إذا ثبت 

فظًا، فإّن هذه الصورة التي نكون قد برهنّا عليها يف مرحلة سابقة سترتك أثرًا كبريًا  املعصوم ل

عىل فهمنا للقرآن، وهلذا خيتلف فهم املسترشق عن فهم العامل املسلم، وهذا مهام سميناه ـ أدجلة  

للتفسري أو غريها ـ قائٌم عىل معطيات صحيحة يف املنهج التفسريي حتى عند املسترشق نفسه.  

والفرق الوحيد ليس يف خطأ املفرّس املسلم يف تأويله أو تفسريه، وإنام يف صّحة وعدم صّحة  

 الصورة املسبقة التي كّوّنا عن الناّص نفسه. 

فعدم إيامن املسترشق بإهلّية النّص القرآين سيمنحه قدرًة عىل تفسري صحيٍح للنص، لكنّه ال  

بّيًا، أي نسبًة للصورة املسبقة عن مصدر هذا النّص،  يعني أّنه صحيح ّنائيًا، وإّنام هو صحيٌح نس

عن  كّوّنا  التي  لصورته  نسبًة  أي  نسبّيًا،  تفسريه صحيح  فإّن  املسلم  املفرّس  يف  احلال  وهكذا 

صاحب الكالم ومصدر الكالم يف مرحلة أسبق، فال يصّح أن خيّطئ أحدمها اآلخر يف التفسري  

لكنّ  صحيحًا،  التفسري  يكون  قد  بل  هو  دومًا،  أساسه  عىل  التفسري  قام  الذي  املعريف  املناخ   

 اخلاطئ. وهذه نقطة بالغة األمهّية توضح حجم اخللل يف حماكمة التفاسري. 

وبناًء عليه، فاحلديث عن إكامل دالالت النصوص بجهود العقل اإلنساين، كام يقول عبد  



  

اإلكامل هذه بالرضورة، بل  الكريم رسوش، كالٌم صحيح متامًا؛ لكنّه ال يعني خلاًل يف عملّية  

هذه العملّية تظّل صحيحة انطالقًا مما سّميناه املناخ املعريف للتفسري، ما مل يبلغ ذلك حدًا مبالغًا 

 فيه، وعملّية حتديد املبالغة هذه أمٌر خيضع أيضًا لتقويامت خمتلفة. 

نص، عرب مقاربة  وهذا الكالم ال يعني أّنه ال توجد أخطاء تفسريّية يف داخل عملّية رشح ال

فقراته وكلامته نفسها، سواء عند املفرّس املسلم املعتقد بإهلّية النص أم عند غريه؛ وهذا ما يقودنا 

أّن فهم القرآن يمكن أن يكون أكثر   التعقيد واألمهية، وهي  إىل إمكان اكتشاف معادلة بالغة 

نيًا، كام يكون أكثر خطأ يف هذه صوابًا عندما نؤمن به ونتفاعل معه نفسيًا وعاطفيًا وروحيًا وإيام

احلال يف الوقت عينه؛ كذلك يمكن أن يكون تفسري القرآن أكثر صوابًا عندما ال نؤمن به بقدر 

ما يكون يف هذه احلال أكثر خطًأ، فليس احلّق هنا مع مثل الشيخ مغنية، وقد سبقه إىل ذلك 

به والذوبان فيه، واالختالط روحًا ودمًا    ، من أّن فهم القرآن ال يكون إال عرب اإليامنالعرفاء

به، كام ليس صحيحًا دومًا ما يطرحه النّقاد من أّن تفسري القرآن جيب أن يقوم عىل حياد علمي  

 غري مؤدلج، بمعنى عدم االعتقاد مسبقًا بإهلّية هذا النّص. 

ك أّن الصورة  إّن نظريتنا هنا تقوم عىل مجاع الصورتني، ألّن كال العقلني صائٌب سليم؛ وذل

الدينّية املسَقطة سابقًا قد تبلغ يب حّد التأويل يف النّص تأوياًل ال حيمل عنارص الصّحة يف أصل  

عملّية تفسري الكالم بام هو كالم قائم عىل نظام لغوي تبييني حتاوري، وليس فقط يف الصورة 

تأوي يف  التعّسف  هبم  يبلغ  أشخاصًا  نجد  فنحن  نفسه،  الناّص  عن  حّدًا املسبقة  النصوص  ل 

خيرجها عن الكالم السوّي واملنطق الصحيح واللسان السليم، من هنا أنا بحاجة إىل إعطاء بنية  

الناص درجًة من  الناّص نفسه؛ متامًا كام أعطيت  أذيبها يف  أن  الوجود دون  النّص درجة من 

 الوجود دون أن أذيبه يف النص، بل فرّست النص آخذًا الناّص بعني االعتبار. 

كذلك احلال يف التفاسري التي ال تعتقد بدرجة أو بأخرى بإهلّية النّص، فإّّنا تقوم ـ فيام تقوم  

ـ عىل فصل الناّص عن النص، وحرص سبيل الوصول إىل الناّص وفهمه بالنّص نفسه، مع أّن 

واهلرمنوطيقيّ  اللغوّية  الدراسات  يف  اليوم  السائد  بل  هبا،  احلرص  عىل  دليل  ال  العملّية  ة  هذه 

واألدبّية التمهيد لتحليل النّص بدراسة صاحبه ومناخه الشخيص واالجتامعي والسيايس و..  
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أّنه قد يمكنني معرفته بسبل أخرى حتّدد يل   بنفسه مع  بنّصه  به  فكيف أحرص سبيل معرفتي 

 شخصّية الناّص مقدّمًة لفهم كالمه؟! 

احد منهام سبيٌل من السبل ملعرفة  هذا كّله يعني أّن الناّص والنص يذوبان يف بعضهام، وكّل و

أحد   نفُسه  والنصُّ  النّص،  تفسري  يف  تساعد  الناّص  فمعرفة  بينهام،  جدلّية  والعالقة  اآلخر، 

أدوات معرفة الناّص والتعّرف عليه، ويف الوقت عينه هلام استقاللّية ال تلغي أحدمها يف اآلخر،  

ة واالرتباط هنا بقدر ما يوّفق للحصول عىل وبقدر ما حيافظ املفرسِّ عىل اجلمع بني االستقالليّ 

 تفسرٍي أكثر سالمًة للنّص وفهٍم أكثر دقًة ملراد صاحبه )الناّص(. 

هذا فيام خيّص عملية التفسري من طرفنا، ويرتك أثره عىل فهمنا ملا ُيسّمى بمعارضات العلم  

 والفلسفة والتاريخ يف النصوص الدينّية. 

 النصوص املعارضة للعلم والفلسفةطبيعة عالقة الناّص بالنّص يف 

املذكور، بالتعارض  توحي  التي  بنصوصه  الناّص  علقة  خيص  فيام  تفسري    أّما  فيجب 

اللغة   عرب  أو  القرآن،  يف  القصيص  النسيج  خيالّية  نظرّيِة  عرب  إّما  النصوص،  هلذه  استخدامه 

 التمثيلّية التي جتاري الثقافة العامة لزمانه، أو غري ذلك. 

لكن توجد قضّية هنا بالغة األمهّية، وهي أّن املتكّلم إذا كان كالمه يوهم عكس مراده، وكان  

هذا اإلهيام عاّمًا، أي ليس خاّصًا بحالة فردّية ملفرّس هنا أو هناك، خارجة عن السياق الطبيعي  

رتض فيه ـ  لظواهر التفسري السائدة بني الناس، فإّنه يكون مسؤوالً عن هذا اإلهيام، ومن ثم نف 

بمقتىض حكمته وعقالنّيته ـ أن ُيربز داخل النّص ما يؤّكد عدم إرادته للمعنى املتوّهم منه، فإذا 

كان املوىل سبحانه ال يريد من نصوصه التي هي ظاهرة يف خالف العلم أو الفلسفة أو التاريخ،  

م، إّما ألنه  وأعني بذلك أّنا ظاهرة يف خالف الواقع من وجهة نظره، ال يريد هذا املعن ى املتوهَّ

جيب  "يريد استخدام لغة رمزّية تشبيهّية، أو ألّنه جياري لغة الناس، أو ألي سبب آخر.. فإّنه  

ـ والوجوب هنا وجوب ناشئ من حكمة املتكّلم وعاقليتهـ  أن يربز يف نصوصه    "عليه أو عنه

 
التنّوع يف التعبري يرجع لتنّوع صياغة مقوالت متصلة بمثل قاعدة اللطف ورعاية األصلح وغري ذلك  هذا  (  1)

 يف علم الكالم اإلسالمي، خاّصة عند العدليّة من املعتزلة والزيدّية واإلماميّة.



  

 س وعلومهم. عكس املعنى الظاهر منها، وال يصّح منه أن يّتكل عىل عقول النا 

متصلة   قرائن  إىل  ينقسم  اللغة  يف  والشواهد  القرائن  نظام  أّن  نبنّي  الفكرة،  هذه  ولرشح 

وأخرى منفصلة، فتارًة ُيبدي املتكّلُم قرينَة كالِمه يف شخص كالمه، وأخرى يف شخص كالٍم  

تارًة يذكر كلمًة  آخر، وهنا نجد القرينة املتصلة عىل نوعني أساسّيني: إّما لفظيًة وإّما غري لفظية، ف

توضح املعنى املراد ويوصلها بشخص كالمه، ومرة أخرى ال يذكر كلمًة من هذا النوع، لكن 

 يوجد يشء ما غري ملفوظ يتصل بالكالم فيوضح معناه.

وإذا حّللنا هذا اليشء غري امللفوظ وجدنا من أنواعه ما يسّمى بالقرائن االرتكازّية، وذلك  

ُيبدي متام القرائن املرتبطة بموضوعه يف شخص كالمه، وإال صارت اجلملة  أّن كّل متكّلم ال  

القصرية أطول مما نتصّور، هلذا يعتمد املتكّلمون عىل مفاهيم مساِعدة، تكون موجودًة يف ذهن 

املخاَطب،   التي يف ذهن  املفاهيم  تلك  معتمدًا عىل مساعدة  الكالَم  املتكّلُم  فُيلقي  املخاَطب، 

ا يقوم به املخاَطبون أيضًا، فهم يف العادة يرفقون املفاهيم املوجودة يف أذهاّنم  وبالضبط هذا م

بالنّص الواصل إليهم، ثم خُيرجون التفسري، وهذا هو ما يسّمى بالقرائن اللبّية املرتكزة، وتكون 

 يف قّوة القرينة املتصلة؛ ألّن كّل قرينة لبّية هي قرينة متصلة. 

خاَطب مفاهيَمه الشخصية عىل النّص أو اخلطاب، وإّنام يستعني  وال نقصد هنا أن ُيسقط امل

يكون   قد  الضمني  االتفاق  وهذا  والسامع،  املتكّلم  بني  ضمنًا  عليها  متفقًا  يكون  بمفاهيم 

شخصّيًا وقد يكون اجتامعّيًا عامًا، فبدل أن يكّرر املتكّلم هذه القرينة كّلام تكّلم أو يف بعض  

 هذا التوافق الضمني املستكّن لتوضيح كالمه، وهذا نظام عام يف  كالمه، يقوم باالعتامد عىل 

 املحاورات أعتقد أّنه تقبل به عملّيًا مدارس فلسفة اللغة ومناهج تأويل النصوص. 

وهذه   النظري،  العقل  معطيات  بينها  من  سنجد  االرتكازّية،  القرائن  هذه  حّللنا  وإذا 

منها يبلغه التفكري بسهولة عادة، ونظرّيات حيتاج املعطيات تنقسم إىل بدهيّيات أو ما هو قريب 

واإلنتاجات   البرشي  العقل  بتطّور  حتصل  وبراهني  واستقراءات  أقيسة  مراكمة  إىل  بلوغها 

هذه  ألّن  طبيعي؛  أمٌر  كالمه  تفهيم  يف  البدهيّيات  عىل  املتكلم  اعتامد  نقول:  وهنا  العلمّية، 

فيمكن للمتكلم أن يعتمد عىل وجودها يف ذهن   البدهييات نقاٌط مشرتكة بني السامع واملتكلم، 

كّل   أّن  يعني  وهذا  املعنى،  هبذا  البدهيّية  بالقرينة  إرفاقه  إىل  حاجة  دون  كالمه  فُيلقي  السامع 



  

معطى ـ عقيل أو فلسفي أو علمي أو تارخيي أو.. ـ يقع ضمن إطار البدهيّيات أو القريب منها،  

أغلبه  أو  النّص، ويكون  ويكون حارضًا يف وعي املخاطبني  ُيبديه  م عىل األقّل، يمكن أن ال 

 إغفاله مرّبرًا، ويصّح من َثمَّ جعله قرينة ومفرّسًا لكالم املتكّلم. 

لو كان هذا املعطى غري بدهيي وال قريبًا من الواضحات واحتاج ملراكمة سنني    السؤال:   لكنّ 

وت عنه بحّجة أّنه موجود يف  طويلة من اجلهود الفكرية املرتاكبة.. هل يصّح من املتكّلم السك

 وعي السامع أو أّن سكوته حينئٍذ سيعني تقصريًا يف البيان وإهيامًا يف اخلطاب؟ 

إذ أّي عاقٍل ُيلقي مئات من اآليات املومِهة للمعاد اجلسامين، ويّدعي أّن    اجلواب هو الثاين؛

وما بعد مثاًل، والتي    قرينة كالمه هو النظرّية الفلسفية التي ظهرت يف القرن اخلامس اهلجري

تؤّكد بالربهان استحالة املعاد اجلسامين وتعنّي الروحاين؟! أّي متكّلم ُيلقي خطابًا مومِهًا وحيتّج 

بأّن مفرسِّ خطايب الذي دفعني لعدم إبراز القرينة وعدم احلاجة لذلك، هي نظرّيات صدر الدين 

 الشريازي يف القرن احلادي عرش اهلجري؟! 

السائدة يف أوساط الفلسفة والعرفاء، من أّن اللغة ضّيقة واملعاين عالية سامية  وأّما احلّجة  

إىل  املجّردة  األفكار  لتقريب  اخلطاب،  من  النوع  هذا  استخدام  لزمه  العوام، هلذا  يفهمها  وال 

 ّيات، فهذا ما يمكن التعليق عليه. عقوهلم املأنوسة باحلس

فقون عىل تفسري بعض اآليات بطريقة عرفّية عادية  إذا كان األمر كذلك، فلامذا تواوذلك أّنه  

حسّية دون بعض، رغم أّن هذه القاعدة التي تطرح هنا مفتوحة عىل إمكانّية اعتامد املتكّلم هذه 

ثمَّ   ومن  الترشيعّية،  النصوص  فيها  بام  أشكال نصوصه،  يف خمتلف  عينه،  وللسبب  الطريقة، 

« ال يراد منها معنى باطني مغاير ملا .اة.كّج ـ الز»الصالة ـ الصوم ـ احلفكيف نعرف أّن كلمة  

العوام  أن   ،يفهمه  املرا  مثل  اإل  ديكون  األئمّ أىل  إشارة  منها  يُ   ة شخاص  لبعض  نكام  سب 

من الذي يضمن أن تفسرينا الظاهري سليم وصحيح ومرشوع؟! وكيف ُنثبت أّن   الباطنية؟!

ما هو برهان التمييز يف اللغة القرآنية  األصل يف التفسري هو التفسري الظاهري إال ما خرج؟! و

بني املوضوعات اخلارجّية أو املاورائّية وغريها؟! وهل جمّرد ضيق اللغة هنا وعدمه هناك يعني  

أّن كّل النصوص املتصلة باملاورائّيات أو باحلقائق اخلارجّية قد تّم فيها استخدام لغة تقريبّية  

تخدامه هذه الطريقة يف بعض نصوصه دون بعض أو  غري معيارّية؟! وهل أعلن املتكّلم عن اس



  

من  اآلتية  قناعاتنا  تواجه  اللغوّية؛ ألّّنا  الدالالت  الفكاك من  نريد  أّننا  ليس سوى  األمر  أّن 

مصادر معرفّية أخرى؟! بل أساسًا من قال بأّن اللغة كانت عاجزة عن إيصال الفكرة؟! وملاذا 

ملرّسات والنعيم والراحة وأمثال ذلك بعيدًا عن إقحامنا مل يستخدم القرآن تعابري عاّمة من نوع ا

الصورة  عىل  مقهورًا  كان  وملاذا  عاجزًا؟  كان  هل  املعاد؟!  جلسامنّية  تفض  موضوعات  يف 

احلسّية؟! وحتى يف حقيقة الوحي، من قال بضيق اخلناق وفكرة املعراج موجودة، وقد طرحتها  

 النصوُص، بناًء عىل ثبوت املعراج؟

ي املتكّلم كالمًا تكون له دالالت مرتاكبة، فيفهم اجلميع القرشة الداللّية األوىل وال  قد ُيلق

يفهمون القشور الالحقة إال بعد تطّور علومهم.. وهذا ال إشكال فيه، بل هو شكٌل من أشكال  

قشور   أّنه  يّدعى  ملا  معاكسًا  معنى  األوىل  القرشة  أهل  يفهم  ال  أن  برشط  لكن  البيان،  روعة 

 ، فهنا يكون اخللل يف البيان والتبيني. الحقة 

إذن، فنظام التأويل الذي نامرسه من طرفنا بوصفنا سامعني أو قارئني للخطاب والنّص ال  

مشكلة فيه، مع اإلضافة التي بينّاها من رضورة الدمج بني جعل النص وسيلة ملعرفة الناّص  

هل اختذ ّنجًا سلياًم وحكياًم وعقالئيًا يف  والعكس، إّنام املشكلة عندما ننقله إىل املتكّلم لنسأل: 

منهج  عىل  أو  تبييني  تنويري  منهج  عل  أنتجه  الذي  النّص  بناءات  شاد  هل  مقاصده؟  إفادة 

انسجام هذا احلّل مع  يلزم  ما  دائاًم حّل املعضل من طرفنا بقدر  املهم  إهيامي ملتبِس؟ فليس 

 املنهاجّيات التي اتبعها املتكّلم احلكيم؟ 

يعن املتكّلم  وهذا  فعل  كام  تأويلها  أمكن  وإن  والتاريخ،  والفلسفة  العلم  منافيات  أّن  ي 

أّن العنرص   املسلم، أو أمكن إعادة تفسري بنيتها كام فعلت نظرّيات اللغة الدينّية املتأّخرة، إال 

األهّم هو أن يكون صاحب النّص نفسه غري مقرّص يف البيان، بمقتىض حكمته. إذًا فالبّد أن 

ّصه بشواهد ترفع التفسري املوهم بحيث يكون حصول هذا التفسري راجعًا إّما إىل تقصري  يرفق ن

ة التي وضعها املتكّلم أو   املفرّسين أو تلبيسهم األمر عىل بعضهم أو عدم التفاهتم للقرينة املفرسِّ

 ما شابه ذلك، أو أن ُيعلن هو بنفسه أّن لغتي هي اللغة الرمزّية أو غري ذلك. 

أنّ  الفلسفي  وأعتقد  التأويل  خصوم  دفعت  التي  هي  هنا  نطرحها  التي  الفكرة  هذه   

والكالمي يف الرتاث اإلسالمي وصوالً إىل السلفّية املعارصة واملدرسة التفكيكّية اخلراسانّية،  

 كي يشنّوا محالت نقد عىل مشاريع التأويل القائم عىل فرضيات غري خمتزنة يف النّص. 



  

الكلم  هذا  إذ  ونتيجة  شاهد  أّنه  يكون  أن  الرضوري  من  كان  التجسيم  عىل  آيات  دّلت  ا 

بظاهرها  املنافية  اآليات  يف  احلال  وهكذا  النظري،  العقل  من  ال  القرآن  داخل  فيها  التجّوز 

 للعصمة وهكذا.. بناًء عىل ثبوت التنزيه والعصمة. 

 املوهم يف القرآن  وهذا ما ينسجم متامًا مع نظرّية املحكم واملتشابه بالتفسري املشهور هلا؛ فإنّ 

 البّد وأن يكون حّله عرب وجود حمكم يوضح معناه؛ فالقرينة داخلّية وليست خارجّية. 

 نتائج البحث يف ثنائّية الصواب واخلطأ

 ستنتج من جمموع ما قلناه: ن

إّن منهَجي: اإلسقاط العقيل والتتّبع اجلزئي امليداين، كالمها صحيح وسليم، واجلمع  ـ    1

 وأخذمها بعني االعتبار يظّل هو الفعل األصوب. بينهام 

إّن نظرّية النزول املعنوي ليست هي احلّل األقّل خسارة وُكلفة ملعضلة منافيات القرآن    ـ  2

مع العلم والفلسفة والتاريخ، بل تتوّفر نظرّيات أَخر يمكن رشعنتها فلسفّيًا وتأويليًا، تظّل أقّل  

 هبا املشكل بفرض خطأ النبّي.  خسارة من هذه النظرّية إذا خّرجنا 

إّن الصور املسبقة عن صاحب النّص تلعب دورًا يف تصويب تفسري كالمه، وإّن العالقة    ـ  3

 بني املفرّس والنص والناّص هي عالقة جدلّية عىل الصعيد املعريف. 

إّن استخدام منهج االعتقاد يف فهم نّص القرآن واستخدام منهج احلياد، كالمها صحيح    ـ  4

 سبيًا، كام يوّفر وجودمها معًا فرصة لتصويب اجلوانب اإلفراطّية فيهام، واحلّد منها. ن

املتكّلم    ـ   5 استخدام  لتفسري  لوحدها  تكفي  ال  وغريها،  الكالمي  التأويل  نظريات  إّن 

التاريخ؛ ألّنا حتّل املشكلة من  أو  الفلسفة  أو  العلم  املنافية للعقل أو  النصوص  احلكيم هلذه 

 وفهمه للنص يف ضوء تصّوراته املسبقة عن صاحب النص، وال حتّلها من طرف  طرف املفرّس 

 صاحب النّص نفسه. 

القرائن    ـ  6 أو  النص  داخل  التنايف  وجه  يرفع  ما  وجود  يفرض  العقالئي  اللغة  نظام  إّن 

احلارضة القريبة منه يف الذهن العام، بعد افرتاض حكمة املتكلم وعلمه وعاقلّيته، ومن دون 

لفكرة املحكم واملتشابه، وهو   التفسري املشهور  التأويل، ويشهد لذلك  لنظرّية  ذلك ال معنى 

وجود شاهد قرآين ألّي داللة لفظّية مومهة أو ملتبسة أو ما شابه ذلك، فريتفع تفسري يفرض  



  

 اإلهيام بداللة آيات اإلحكام. 

وأعتقد أّن مالحظة هذه املعطيات الستة سيجعلنا أكثر صوابًا يف تقويم ظاهرة املعارض  

وامل التطبيقي  والبحث  متوّهم،  معارض  وجود  فرض  عىل  كّله  هذا  القرآن،  يف  يداين  املّدعى 

 والصغروي حيتاج لدراسة مستقّلة. 

رسوش، من    أمثال الدكتوربعض القائلني بالنزول املعنوي، من  إّن ما فعله  :  وبكلمة جامعة

ربط نظرّيتهم بموضوع األخطاء؛ يف حماولة حلّلها، فيه قدٌر من الواقعّية من حيث ما أرشنا إليه  

 يث اعتباره حاًل توفيقّيًا وحرصيًا. من عدم كفاية نظام التأويل، لكنّه غري صحيح من ح

أّنه إذا قلنا بالعصمة التاّمة يف التبليغ، فال ثمرة من وراء البحث عن النزول    ونتيجة الكلم

اللفظي واملعنوي عىل املستوى امليداين ومنهج فهم القرآن؛ ألّن معنى ذلك أّن القرآن لو صدر  

د أو مواٍز، بخالف ما لو ضّيقنا من سعة دائرة  من اهلل أو النبي أو املالك فسيكون عىل شكل واح

العصمة واحتملنا أو جّوزنا حصول بعض اخلطأ والسهو عىل النبّي يف التبليغ، مثل ما جاء يف  

قّصة الغرانيق التي اخُتلف يف أمرها، فإّن الثمرة تنفتح حينئٍذ يف احتامل وجود خطأ يف الرتمجة  

 الطريق ملامرسة نقٍد متنّي داخيل.  النبوّية للقرآن، األمر الذي قد يعّبد

ما الذي يضمن لنا أّن النبّي كان معصومًا    بل قد يفتح هذا األمر باب السؤال عىل مرصاعيه: 

يف عملّية استيعاب املعاين النازلة عليه غري فكرة العلم احلضوري التي ال يوافق عليها الكثريون 

ترمجتها، وهو جزٌء بالغ اخلطورة من عمله  يف جمال الوحي؟! فإذا مل يكن معصومًا يف عملّية  

هذا ما جيعل مثل    الوظيفي، فمن يضمن لنا بعد ذلك عصمته يف فهم ما نزل عليه أساسًا؟!

هذه النظرّيات بالغة اخلطورة عىل إسقاط كّل القداسة الدينّية عن النّص الديني، ومن ثّم عدم  

هي إشكالّية يواجهها من يقّدمون أنفسهم دعاة وجود مرّبر الختاذه مرجعًا يف احلياة أساسًا، و

هذه  أّن  مع  نفسه،  الدين  أصل  عىل  فيها  للّدين حمافظني  قراءة  تقديم  يريدون  ديني،  إصالح 

التحليالت جتّر تلقائّيًا لتخّطي الدين التارخيي متامًا، وهذا ما أذكر أّن الدكتور مصطفى ملكيان 

 
مذاهبهم، أّما إذا هذه املداخلة مبنيّة عىل السياق العام يف نظرّية العصمة التبليغيّة عند مجهور املسلمني ب(  1)

عدم  عنرصًا مساعدًا يف حال  بوصفه  النبوّي،  للخطأ  اإلهلي  التصحيح  عدم  هو  الصّحة  بأّن ضامن  قيل 

 العصمة، فإّن الصورة سوف ختتلف. وتفصيل هذه البحوث ُيدرس يف نظرّية العصمة من علم الكالم. 



  

و األستاذ الدكتور مهراب صادق نيا ـ اعتربه مأخذًا ـ كام ينقل عنه شفاهًا بعض الباحثني، وه 

إبقاء نفسه داخل اإلطار  العلمّية، فرسوش ما زال يرّص عىل  عىل رسوش يف جممل مشاريعه 

الديني، وحماولة حترير قراءة دينّية عرصّية، يف حني تفاصيل مرشوعه هذه ُتلزمه أن يتخّطى هذه 

 ربه ملكيان مرشوع االجتاه املعنوي. األطر ليفّكر من خارج الدين، وهو ما اعت

 ـ اللفظ القرآني ودرجات البيان، إلنتاج سياق تارخياني 2

النبيُّ معصومًا ال خيطأ يف   النبّي، وكان  البيان من  ُقّدر أن يكون  لو  أّنه  الثمرة  نقصد هبذه 

العصمة التاّمة  ترمجة املعاين، وفرغنا عن املرحلة السابقة التي أمكن ختّطيها ـ فقط ـ بمثل نظرّية  

يف التبليغ، لكّن ترمجة املعاين عملّية نسبية، بمعنى أّنه من املمكن أن ُيرتجم أكثر من شخص  

ترمجًة صحيحة لكن بني الرتمجات طولّية من حيث االحتواء عىل عنارص امتياز زائدة، فإذا كتب  

أن يقع التفضيل بني  عرشة من أبرز تالمذة األستاذ دْرَسه، كّل بحسب بيانه فإّنه من املمكن  

املكتوبات دون أن يوصف واحٌد منها بأنه خاطئ؛ ألّن أساليب البيان ختتلف. ونظرّية العصمة  

يف التبليغ تصون عملّية البيان النبوي من أن ختطأ يف فهم الوحي ويف حتويله إىل قوالب لفظّية؛  

 اكي عن املعاين املوحاة. لكنّها ال تعنّي عىل النبي أن يأيت بصيغة حرصّية ّنائية للنّص احل

وهذا ما يفتح أمامنا الباب عىل قضّية حّساسة، وهو أن يكون النبي قد اختار ـ مصيبًا ـ أحد  

أساليب البيان، وهو األسلوب األديب التخّييل التمثييل املتناسب مع عرصه؛ لُيقّرب األفكار إىل  

نه؛ لكن ما الذي حيسم نجاحها أذهان املخاطبني، وقد تبدو هذه العملية ناجحة جدًا يف زما 

 عىل االمتداد الزمني واجلغرايف واألممي؟! 

عىل خط آخر، استخدم النبيُّ يف عملّية البيان نظاَم اللغة يف عرصه، واللغة تعبرٌي آخر عن  

فإّنني أصهر عملّيًا   السابع،  امليالدي  القرن  العربّية يف  اللغَة  العقل والفكر، وعندما أستخِدُم 

 وحاة يف قوالب لفظّية تتحّملها لغة ذلك الزمان يف تلك البقعة اجلغرافّية من العامل. املعاين امل

 وينتج عن هذا كّله: 

أخرى    الً:أوّ  جغرافيا  يف  أو  عرصنا  يف  يعيش  كان  لو  النبّي  أّن  جدًا  قوّي  منطقي  احتامل 

النبيَّ برش،   ألّن  استخدمه؛  الذي  من  أقّل فضاًل  أو  أفضل  آخر  بيانًا  فهو  الستخدم  ثّم  ومن 



  

 حمكوم لإلطار البرشي، الذي جيعله يستخدم اللغة تبعًا للزمان واملكان وقوانينهام. 

باعتباره   ثانيًا: آنذاك  العرب  ثقافة  وحي  من  املوحاة  املعاين  النبيُّ  يقّرب  أن  الطبيعي  من 

تشبيهات   أو  متثيالت  استخدم  يكون  أن  يمنع  الذي  فام  إذًا  املرحلة،  تلك  يف  لغتهم  يستخدم 

تتناسب مع حياهتم ومل يعد هلا معنى اليوم مثاًل، فقد أراد النبّي أن يصف املعاين النازلة عليه  

اجلنّة والداّلة عىل متام التنّعم واللذائذ واملرّسات، فاختار املرّسات ومظاهر الراحة والتنّعم  حول  

وعن  البقاع،  تلك  يف  لندرته  املاء؛  عن  كثريًا  فتحّدث  آنذاك،  العريب  العقل  مع  تتناسب  التي 

احلور   وعن  الصحراء،  ألهل  مرغوب  هدٌف  ألنه  الظّل؛  لقّوهتا هناك، وعن  الشمس  انعدام 

لعني؛ ألّن املرأة املرغوبة عند العرب آنذاك هي سوداء إنسان العني بيضاء ما حوله، فلم ُيِرد  ا

النبّي أن يصف اجلنّة بأوصاف ال متثل للعريب آنذاك مظهرًا للمرّسة والراحة وامللّذة والنعيم؛  

ساسّية  ألّن العريب يمثل بالنسبة للنبّي رضورات مرحلة التأسيس واالنطالق، فله خصوصّية أ

يف الدعوة.. هلذا أخذ هذا التوصيف البليغ واختاره يف البيان تناسبًا مع حميطه، وربام لو عاش  

 يف مكان آخر الختار طريقة أدبّية لغوّية خمتلفة يف التوصيف. 

مرّبر ما تقّدم وسببه أّن النبّي كان عربيًا ويفّكر باللغة العربية يف عرصه، أي أّنه حمكوم    ثالثًا:

ُتشتّق من واقع احلياة وواقع مواجهة العقل ملا يف بيا  نه لنظام لغٍة خاص. واللغة نظام تفكري 

حوله، فمن الطبيعي أن يأيت النبّي بأفضل ما عنده من البيان من واقع احلياة والعقل واالجتامع 

الذي يعيش، وهذا الواقع الذي نراه عىل صفحات النّص الذي قّدمه لنا النبّي ليس جزءًا من  

وحميط  ا خاصة  وجتربة  خاّصة  حياٍة  نمط  من  منبثٌق  بيانه  أشكال  من  شكٌل  هو  وإّنام  لوحي، 

تارخيّي خاص، إذًا فهل من املطلوب أن أمجد عند هذا الشكل التارخيي الذي يرتديه هذا النص  

 بحكم كونه منتميًا إىل لغٍة خاصة يف زمان خاّص ومكان خاّص وشعب خاّص؟! 

آ العريب  وسيلة  كانت  أّنا  إذا  يعني  هذا  فهل  والبغال،  واحلامر  احلصان  هي  للتنقل  نذاك 

تستحّق الذكر يف كتاب اهلل وال تستحّق وسيلة تنّقيل اآلن ذكرًا؟! هل هناك خصوصّية إهلّية يف  

ُكُلوَن َواأْلَْنَعاَم َخَلَقَها َلُكْم فِيَها ِدْفٌء َوَمنَافُِع َوِمنَْها َتأْ ﴿وسيلة تنّقل حمّددة أيضًا؟! قال تعاىل:  

ِمُل َأْثَقاَلُكْم إىَِل َبَلٍد مَلْ َتُكوُنوا َبالِِغيِه   ُحوَن َوََتْ إاِلَّ بِِشقِّ  َوَلُكْم فِيَها مَجَاٌل ِحنَي ُتِرحُيوَن َوِحنَي َتّْسَ

َكُبوَها َوِزينَةً  رَتْ
ِمرَي لِ ْيَل َواْلبَِغاَل َواحْلَ ُلُق َما ال َتْعَلُمونَ اأْلَْنُفِس إِنَّ َربَُّكْم َلَرُؤوٌف َرِحيٌم َواخْلَ   ﴾  َوخَيْ



  

وممارسًة  ( 8ـ    5  )النحل:  لغًة  عاشه  الذي  العريب  عقله  بحكم  القرآن،  يف  النبيُّ  يل  قّدم  إذا   .

وحياًة، قّدم توصيفًا للجنّة يقوم عىل املاء والظّل واألّنار وعدم الشمس واحلور العني واألبكار 

النهائيّ  الصورة  هي  هذه  فهل  ُيطمثن،  مل  يتمنّى  الاليت  الناس  من  كثريًا  أّن  مع  حّقًا،  للجنّة  ة 

الشمس وال يرغب بحور العني وال يفّضل األبكار، فام الذي رّجح رغبًة عىل أخرى؟ بل حتى  

ينتمي إىل ذلك   « اجلنّة»كلمة   التي ُتعطي مفهوم الزرع والنباتات مقابل الصحراء هو مفهوم 

 هو الذي اختار هذا التوصيفات الصحيحة، لنقل  املناخ، إذًا فام الذي يضمن أن ال يكون النبّي 

 الفكرة املوحاة، لكنّها غري ّنائّية؟ ومن ثّم ال يمكنني اعتامدها حتى النهاية توصيفًا ّنائّيًا للجنّة.

حتى احلور جعلها يف اخليام والقباب، فافرتض الصورة مشاهبًة حلال اإلنسان العريب، فقال:  

(. أّما النار فلم تغب عن العقل العريب، ففيها أيضًا 72)الرمحن:    ﴾اميَ خلْ ا  يِفْ   اٌت رَ وْ ُص قْ مَ   رٌ وْ ُح ﴿

 أشجار كشجرة الزقوم و.. 

هبذه الطريقة تكون نظرّية النزول املعنوي حًل لكّل هذه الظواهر يف النّص القرآين، ومنطلقًا  

القرآن،  التعامل مع  تارخياين يف  لنهج  دائرة فلك نظرّية اجل   أيضًا  وهر والعرض يف  وكوكبًا يف 

الدين؛ لتكون اللغة بنفسها ومستلزماهتا من الَعرض دون اجلوهر، وهبذا ُندخل التجربَة النبوّية  

 نفسها يف السياق التارخيي، وليس فقط املعرفة الدينّية تكون تارخييًة. 

إذن، فالنّص القرآين ليس بالنّص الذي ال نصَّ فوقه وال تعبري أفضل منه يف متام األزمنة  

األمكنة، بل هو نّص برشي حيمل مضمونًا إهلّيًا، ويمتاز بأّنه ال خيطأ بأن يقول خالف الواقع؛  و

وبام أّنه نّص برشي ـ من إنتاج إنسان برشي ـ فهو ال يتعاىل عن الزمان واملكان، وإال خرج عن 

 حدود البرشّية. 

النص ـ وهو اهلل ـ املتعايل  أّما إذا أخذنا بنظرّية النزول اللفظي، فنحن نتحّدث عن صاحب 

عن الزمان واملكان غري اخلاضع لنظام املفاهيم الذي حتمله لغٌة ما لبرٍش ما هنا أو هناك، فعقله  

ـ إذا جاز التعبري ـ فوق كّل هذه العقول املحدودة املؤّطرة، فال يوجد مرّبر لكي نفرتضه داخاًل  

الزمان واملكان. فمن اختالف التعيني لصاح  ب النص خيتلف توّقعنا لتفسري ظواهر  يف إطار 

إليها، ومن ثم يغدو من القريب جدًا أن تكون هناك فرضيات أكثر   لغوّية كتلك التي أرشنا 

 عمقًا يف تفسري هذه اجلمل والكلامت. 



  

 تعليقات تقوميية حتليلّية ملقولة أنواع البيان ودرجاته

جيّ  ثمرة  واملعنوي هذه  اللفظي  النزول  بني  للفرق  بعض  فرتض  يُ   هاحليل ولت ،  دة  ذكر 

 التعليقات: 

 ات ثالثة لتفسري مفهوم النزول املعنوييأ ـ مستو

هذا النوع من تفسري عملّية البيان النبوي أو الرتمجة النبوّية ليس هو التفسري احلرصي، بل  

هو التفسري باحلّد األعىل هلذه الظاهرة، وذلك أّن النزول املعنوي له درجات ومراتب يمكن 

 افرتاضها.

ـ  بإنتاج صور    أ  النبي  للكلّيات والعمومات والقواعد، ثم يقوم  النزول نزوالً  فقد يكون 

فيقوم   تارخييًا خمترصًا جدًا  نّصًا  القاّص عندما جيد  أو  الروائي  متامًا مثل  ومشاهد وتفاصيل، 

 بنسج قّصة طويلة منه، تتالحق أحداثها وتتواىل. 

ن بنزول القرآن مّرتني عىل النبي: إحدامها يف ليلة القدر  وهذا يشبه ما يتحّدث عنه القائلو

 والثانية طيلة ثالث وعرشين سنة، فإّن الكليات النازلة ذات طابع عام جدًا. 

وقد يكون النزول املعنوي حاماًل لكلّيات أقّل سعًة، فلم يقل اهلل للنبّي بأّن اجلنّة هي    ب ـ

د مثالّية وخيالية مفّصلة، وإّنام دخلت املعاين التي  مكان امللذات واملرسات؛ لينسج النبيُّ مشاه

انتقشت يف قلب النبّي جماالً أكثر تفصياًل، دون أن ُتطابق احلروف، وأشّبه ذلك بالقّصة التي  

ومن  نفسها  القّصة  من  وحوار  سيناريو  بإنتاج  السيناريو  صاحب  يقوم  ثم  األديب  يؤّلفها 

ر القّصة أساسًا ثم جيري احلوار والسيناريو لتحويل  أحداثها ووقائعها، فهنا يأخذ صاحب احلوا

التفاصيل، إىل فيلم سينامئي مثاًل.. هنا نكون يف حلقة وسطى بني الكلّية   القّصة التي قّدمت 

 واجلزئية، والنزول املعنوي حيتمل هذا التفسري أيضًا، وهذه احللقة الوسطى كذلك. 

التفاصيل، وأشّبه ذلك بظاهرة النقل باملعنى    وقد يكون النزول املعنوي أكثر اقرتابًا من  ج ـ

التي يامرسها الرواة والناقلون، فإّن اجلملة التي سمعها الناقل من صاحب الكالم، يقوم بنقلها 

مقرتبًا جدًا من حرفّياهتا، لكنّه ال يطابق تلك احلرفيات، بل يالمسها، فهو هنا ال خيرتع قّصًة  

ن قّصة أدبّية، فدوره أقّل من ذلك بكثري.. إّنه يقوم بنقل  من نصٍّ تارخيي، وال جيري حوارًا م



  

جزئيات   احلال  هذه  ويف  وبيانه،  وأسلوبه  بلغته  لكن  املتكّلم،  قّدمها  التي  املفاهيم  حرفّيات 

الناقل، نعم احلرفّيات وبعض اجلزئّيات املعنوية ستكون  ُملكًا للمتكّلم دون  الكالم ستكون 

 للناقل. 

رة فرضّيًا للنزول املعنوي، نالحظ أّن هذه الثمرة هبذا    بناًء عىل هذه املراتب الثالث املتصوَّ

العرض العريض هلا، والتي قد يكون قصدها أنصار النزول املعنوي، ال تتوافق سوى مع املرتبة  

العليا من النزول املعنوي، دون السفىل وإىل حّد ما الوسطى، فليست هذه الثمرة ثمرًة لنظرّية  

 بتامم التفاسري التي يمكن تقديمها هلذا النزول.  النزول املعنوي

النزول   يف  األقرب  يكون  ربام  املعنوي،  النزول  فيه  مفرتضني  تارخييًا  حتلياًل  مارسنا  وإذا 

املعنوي ـ بمعنى القدر املتيّقن منه ـ هو املرتبة السفىل له، والذي يدفعنا إىل هذا االفرتاض أّن 

نزل ملواجهة حدث فتنزل قليلة العدد، أي آية أو آيتني، ومل تنزل  اآليات القرآنية كثريًا ما كانت ت 

السور الطويلة بأكملها دفعة واحدة إال قلياًل، ويف مثل هذه احلال التفسري الثالث يغدو معقوالً،  

دون أن ننفي سائر املراتب، بمعنى أّنه ال يشء يمكنه ـ لو آمنّا بالنزول املعنوي ـ أن يؤّكد أّن 

نزول القرآن وحاالته كانت باحلّد األعىل املتقّدم، األمر الذي يفرض الرتّيث كثريًا  متام أشكال 

يف احلكم بأّن تصوير اجلنّة والنار كان ناشئًا من برشّية الرتمجة، ال من اجلانب املضموين اإلهلي  

 من الوحي. 

 ب ـ مقارنات ترجيحّية بني النزول املعنوي لسروش وزمكانّية نصر حامد أبو زيد

هذه   يف  إليها  املشار  الظواهر  تفسري  عىل  تساعد  املعنوي  النزول  نظرّية  أّن  يف  نشّك  لسنا 

الثمرة، لكن هل هذه النظرية هي اجلواب احلرصي عن هذه الظواهر أو ال، بعد التسليم بكوّنا  

 جوابًا منطقّيًا ومعقوالً؟ 

هذه الظاهرة، وبني حماولة  يف هذا السياق، يبدو الفرق جلّيًا بني حماولة رسوش وأمثاله حلّل  

، فإن رسوش كأّنه سعى عرب النزول املعنوي لتفسري ظاهرة تارخيّية  الدكتور نرص حامد أو زيد

املعضلة   حلّل  االفرتاض  هذا  إىل  زيد  أبو  حيتج  مل  فيام  ختتزنه،  وما  ومشاهدها  وصورها  اللغة 

 املذكورة. 

 
 ( راجع أطروحته يف كتابه الشهري: مفهوم النّص. 1)



  

الفكر احلداثي اإلسالمي، منذ مدارس اهلند  قام أبو زيد بتقديم فرضّية أخرى متثل اجتاهًا يف  

التجديدّية، وهي تقول بأّن املطلوب فقط ـ إلجياد التوافق بني الزمكاين واإلهلي املتعايل ـ كرس  

نظرّية ِقَدم القرآن؛ ألّن كرسها كفيٌل بربط القرآن باحلدوث، أي بالزمان واملكان، فإذا فصلنا 

ابعًا مفاِرقًا، أمكننا تقريبه من احلدث ومن الزمان واملكان؛  القرآن عن الذات اإلهلّية وأعطيناه ط

فال يبدو من نظرّية أبو زيد حاجته ألكثر من كرس السياج األشعري املهيمن يف الوسط السنّي  

 والعقائدي حول ِقَدم القرآن، دون افرتاض نظرّية أخرى، هي النزول املعنوي بالرضورة. 

رفاين ـ الصويف الذي يؤمن به؛ ألّن املناخ العرفاين يمّيز  إّن رسوش هنا يقرتب من املناخ الع

بني التجربة العرفانّية وتفسري التجربة، فكأّن التجربة هنا هي الوحي املعنوي، وتفسريها هو  

البيان النبوّي، هلذا اختلفت تفاسري األنبياء للوحي الواحد، فهو قد أسقط التجربة العرفانّية  

 ة النبوّية والوحيّية. ووقائعّياهتا، عىل التجرب

إعادة   أكثر من رضورة  الكالمي اإلسالمي؛ ألّنه مل جيد  للمناخ  أقرب  أبو زيد، فكان  أّما 

 إحياء التفاسري اإلمامّية واملعتزلية للكالم اإلهلي، أي حدوث القرآن. 

 لكن كيف حّل أبو زيد املشكلة بعد هدم نظرية قدم القرآن؟! 

ها عىل أساس أّن اهلل تعاىل حتّدث مع خلقه بلغتهم ال بلغته،  شاد أبو زيد تفسريه للظواهر كلّ 

من هذه النقطة يكمن احلّل؛ ألّن املوىل سبحانه عندما يتحّدث بلغة البرش، فهو يسكب معانيه 

بلغة حمدودة زمكانّيًا، وحيث تعرّب اللغة عن العقل، فال حمالة سيستخدم اهللُ العقَل العريب إلفادة 

العريب املحدود؛ لبرشّيته، وعندما يقوم سبحانه هبذه العملّية يكون متامًا يف  معانيه، أي العقل  

تعاىل:   قال  الداين،  ثوب  لُيلبسه  بالسامي  هيبط  أّنه  أي  النزول،  َماًء  ﴿ قوس  اَمِء  السَّ ِمَن  َأْنَزَل 

بَِقَدِرَها َأْوِدَيٌة  يتنّزل ملقام  17)الرعد:    ﴾ َفَساَلْت  املتكلم  اهلل برشيًة، فكأّن  لغة  هنا ستكون   ،)

ث الناس، أشبه يشء بفكرة التجّسد يف املسيحّية، قال تعاىل:   ِمْن   نَاَوَما َأْرَسل﴿البرشّية فيحدِّ

قَ  بِلَِسْاِن  إاّل  موْ َرُسْوٍل  هَلُ  َ لُِيَبنيِّ الغرض  4)إبراهيم:    ﴾ِمِه  التبيني هلم، أي  فإّن  الدعوي، هو  (، 

املوجب للتنّزل للسان القوم، وإال انقطعت روابط االتصال، فإلجراء هذه الروابط بني العامل  

َعْلنَاُه  ﴿العلوي والسفيل، كان من الرضوري حتقيق هذا التنّزل، قال تعاىل:  َوَلْو َجَعْلنَاُه َمَلكًا جَلَ

، فهنا احلاكم هو العامَل السفيل دون الُعلوي، بل  ( 9  ام:)األنع  ﴾َرُجًل َوَلَلَبْسنَا َعَلْيِهْم َما َيْلبُِسونَ 



  

 الُعلوّي حمكوٌم هبذا التنّزل. 

الناس،   مع  وحيكي  العربية،  الشخصّيَة  ـ  التعبري  جاز  إذا  ـ  يتمثل  بات  اهلل  فكأّن  إذن، 

يكفي   بل  النبوّي،  البيان  الفرتاض  بحاجة  فلسنا  العوامل،  بني  والربط  الدعوة  لرضورات 

 ّزل البيان اإلهلي لتحقيق الغرض نفسه، وهو مالمسة الزمكاين والبرشي واملحدود. االعتقاد بتن 

أّن نظرّية أمثال أبو زيد ستكون أضمن من نظرّية أمثال رسوش؛   ويف هذه احلالة، أعتقد 

لسبب بسيط، وهو أّن القرآن بأكمله سنضعه يف اليد اإلهلّية؛ وهذه نقطة قّوة أيديولوجيًا لصالح 

 .زيدنظرّية أبو 

صحيح، مل يقف أبو زيد عند قوس النزول، بل أكمل مسرية الوحي بقوس الصعود؛ عندما  

اعترب أّن القرآن َخَلَق ـ بفعل ضّخ املفاهيم اجلديدة ـ دالالت جديدة يف اللغة العربّية؛ أي إّنه  

لعقل معاين  استخدم العقل العريب ملخاطبته ـ أي خماطبة العقل املذكور نفسه ـ ملقيًا يف هذا ا

جديدة وأفكارًا جديدة ونظاًم جديدة، فطّور ذلك العقَل العريب، وعندما يتطّور العقل، تتطّور  

اللغة، ألّنا تعبرٌي عنه، وهنا ُيصعد اهللُ العقَل إليه بعد أن نزل هو إليه. يشٌء يشبه املهامت الرتبوّية  

 قول املرّبني يف ّناية املطاف. التي تنزل ملستوى عقول األطفال يف البداية، لرتفعهم إىل ع 

إذن، ليس النزول املعنوي هو اخلطوة احلرصّية لتفسري الطابع العرِب للقرآن الكريم؛ وإنام  

وقد سبق أن بحثُت يف دراسة مستقّلة    املوضوع مفتوح عىل نظرّيات أخرى حمتملة جدًا أيضًا.

يكن بح مل  زيد  أبو  إّن نرص حامد  زيد وقلُت هناك:  أبو  قَِدم  نظرّية  نظرّية  إىل هدم  اجة حتى 

 .القرآن، ذاك اهلدم الذي أثار الزوبعة ضّده

والفلسفة   التصّوف  مناخ  العربّية، وحتى يف  اللغة  مناخ  يمكن حتّملها يف  زيد  أبو  ونظرّية 

إهلّية   بني  التوفيق  وسيلة  مها  النظامان  هذان  فيكون  واملجاز،  التشبيه  نظاَمي:  عرب  والعرفان؛ 

 رشّية اللغة. املعاين وب

 
ن أشري إىل أّنني ال أنفي أّن نرص حامد أبو زيد قائٌل بالنزول املعنوي أو ال، لكن ما استهدفه هو البّد يل أ(  1)

بالنزول  القائل  يريدها  التي  النتائج  من  الكثري  إىل  بالوصول  كفيٌل  نظرّيته  من  املركزي  اجلانب  هذا  أّن 

 ة متامًا.املعنوي هنا، ويف الوقت عينه تبقى الظاهرة القرآنية يف القبضة اإلهليّ 

:  13ة احلياة الطيبة، السنة الرابعة، العدد  ( راجع: حيدر حب اهلل، الدرس القرآين وجتاذبات املناهج، جملّ 2)
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وأعتقد أّن نظرّية أبو زيد تلتقيـ  من هذه الزاويةـ  مع نظرّيات املدارس الرتاثية عندما نفّعل  

هذا  تأبى  ال  والعرفان  والفلسفة  التصّوف  مدارس  إّن  قلُت:  وهلذا  الدعوة،  حاجات  مقولة 

اخلطابات القرآنية كان التفسري إطالقًا، وهلذا اعتربت بعض املدارس الرتاثية أّن ضيق بعض  

 املقصود منه النزول؛ لضيق وضع املخاطب بداية الدعوة. 

 ج ـ مقولة اإلعجاز اللغوي ومظاهر القصور يف نظرّية النزول املعنوي

ربام يقال هنا بأّنه إذا ُبني يف الدراسات القرآنّية عىل أّن جهة التحّدي واإلعجاز يف القرآن  

يل والبياين والبالغي، فإّن القرآن سيكون داالً عىل عدم وجود  الكريم هو جانبه اللغوي والدال

بيان مماثل له عىل االمتداد الزماين واملكاين، فيكون أفضل بيان عىل اإلطالق، فإذا قلنا بالنزول  

املعنوي، فسيكون القرآن شاهدًا أيضًا عىل أّن بيانه ـ ولو كان من عند النبّي ـ هو أفضل بيان يف  

نُّ َعىَل َأْن َيْأُتوا بِِمْثِل َهَذا اْلُقْرَآِن اَل  ﴿قال سبحانه:  متام العصور،   ْنُس َواجْلِ ُقْل َلئِِن اْجَتَمَعِت اإْلِ

 (. 88)اإلرساء:   ﴾ َيْأُتوَن بِِمْثلِِه َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِهرًيا

إلنس الظاهر يف أّن  فهذه اآلية باللهجة الصارمة التي حتوهيا تؤّكد عىل أّن اجتامع اجلّن وا

املقصود به عدم االختصاص بزمان خاّص، لن ينتج قرآنًا مثله فضاًل عن أن يكون أفضل منه،  

ـ   احلرصي  البالغي  اإلعجاز  لنظرّية  طبقًا  ـ  ُيفرتض  املعنوّي  النزول  نظرّية  عىل  فحّتى  إذًا، 

ا بنفسه يدّل التزامًا عىل االلتزام بأفضلّية البيان النبوي القرآين عىل مطلق البيان البرشي؛ وهذ

أّن هناك تدّخاًل إهليًا يف توفري القدرة االستثنائّية للنبّي عىل إنتاج نّص متاميز جدًا؛ فنظرّية النزول  

 املعنوي ال ُتنتج هذه املعطيات أيضًا. 

 د ـ أزمة غياب املعايري يف نظرّية اجلوهر والعرض وصلتها بالنزول املعنوي

املعنوي بقضّية اجلوهر  ثّمة إشكالّية عامة تس النزول  الدكتور رسوش بعد ربطه  ّجل عىل 

والعرض يف الدين، ممثاًل لذلك بالقوانني اجلزائية واجلنائية املوجودة يف اإلسالم، حيث احتمل  

أن ال تكون هذه العقوبات هبذا الشكل جزءًا من الرسالة اجلوهرّية للنبّي، مشّبهًا مقولته بظاهرة 

 .«كناقل التمر إىل البرصة»ض جتاوز حرفّياهتا ألجل رسالتها، مثل: األمثال التي يفرت
 

 . 82ـ  29 :( راجع أطروحة رسوش يف اجلوهر والعرض يف الدين، ضمن كتابه: بسط جتربه نبوي1)



  

وهذه اإلشكالية ترجع إىل كلّية نظرية اجلوهر والعرض؛ وهي ال تبطلها، لكنّها ُتبدهيا غري  

عن  اجلوهر  لتمييز  دقيقًا  علمّيًا  معيارًا  لنا  يبنّي  مل  النظرّية  هذه  صاحب  أّن  وذلك  مكتملة، 

أخ وإنام  علمّية  العرض،  معايري  وضع  املطلوب  أّن  مع  معيارًا،  للباحث  الشخصّية  الثقافة  ذ 

موضوعّية حتّدد لنا ما هو اجلوهر؟ وما هو العرض؟ كيف عرفنا ـ برصف النظر أّن رسوش  

طرح ذلك احتامالً ـ أّن نظام العقوبات اإلسالمي نظام عريض يمتاز بالتارخيية؟ وما هو املعيار 

 املوضوعي لذلك؟ 

 وضع معيار نفرتض ثلثة موازين:  وألجل

أن نجعل النّص نفسه معيارًا لوزن مستوى احلكم أو املفهوم املوجود، متامًا    ل:امليزان األوّ 

كام كان النص نفسه معيارًا أساسيًا للفقهاء املسلمني يف حتديد الكبائر من صغائر الذنوب؛ وهذا 

الحقة النصوص وتتّبعها، لوضع معيار امليزان أقرب إىل النهج األصويل اإلسالمي، فيفرض م

 هبدف حتديد ما هو اجلوهر وما هو العرض يف الدين، حذرًا من االعتباطّية. 

وال يبدو ـ مع كامل األسف ـ أّنه كان من اهتاممات العلامء املسلمني وال صاحب نظرية  

الدين،    اجلوهر والعرض، البحث عن هذه النصوص التقعيدّية التي متّيز اجلوهر والعرض يف 

 عىل افرتاض وجود جوهر وعرض، وإال فأصل النظرّية ليس جمال بحثنا هنا. 

وهو امليزان العقالين ـ العقالئي، الذي ال يرجع إىل النصوص ليحّدد اجلوهر   امليزان الثاين:

 والعرض، وإّنام يالحظ املضمون فيحّلله حتلياًل عقالئيًا مقّدمًا مرّبرات تفرض عرضيََّته. 

صاحب نظرّية اجلوهر والعرض يميل إىل هذا النهج، لكّن هذا املعيار يعاين من    ويبدو أنّ 

هالمّية كبرية واستنسابية عالية؛ ألّن امليزان العقالين والعقالئي عنوان انتزاعي ال حيّدد لنا متامًا 

كيف يتّم استخدامه؟ وما هي ضوابطه وآليات التعامل معه؟ وهذا عىل خالف امليزان النيّص  

ّول، فإّن معايريه حمّددة بشكل أكرب يف نظرّيات فهم اللغة واأللفاظ يف أصول التفسري والفقه  األ

 اإلسالمّيني من جهة، ويف دراسات اللغة احلديثة من جهة ثانية. 

وهو ميزان تأسيس مرجعّية ُيرجع إليها يف حاالت االلتباس، لتكون املنطلق    امليزان الثالث:

تقارهبا، وهذا امليزان بدوره حيتاج إىل بحث وتأصيل؛ فهل األصل  عند تساوي االحتامالت أو 

 عرضّية ما يعطيه النّص أو جوهرّيته؟ وما هو الدليل عىل األصل هنا أو هناك؟



  

يف   مفّصاًل  هلا  تعّرضنا  التي  السنّة  تارخيّية  مسألة  يف  موجود  امليزان  من  النموذج  هذا 

نفسه ـ إىل أصالة التارخيّية يف األحكام ذات  ، حيث يذهب فريق ـ ومنهم رسوش  موضعه

املرأة أحكام  وبعض  العقوبات  بقوانني  لذلك  ممثاًل  االجتامعي  التيار  الطابع  يذهب  فيام   ،

املدريس إىل أصالة الالتارخيّية مستندًا بشكل رئيس إىل مثل قاعدة االشرتاك يف األحكام. لكّن 

 ة. هذا امليزان بنفسه حيتاج إىل دليل وبرهن 

من هنا، البّد من دراسة ميدانّية هلذه املعايري الثالثة، وإال فمجّرد افرتاض أصل اجلوهرّية  

والعرضّية يف الدين ال يساعد عىل حّل املعضل الذي نحن فيه، ومن ثّم نظّل متوّقفني إزاء حتديد 

وملاذا كان   هل اللغة أمٌر عريض أو ذايت؟ وهل توصيفات اجلنّة والنار أمور عرضّية أو ذاتية؟ 

الفقه عرضّيًا واألخالق الروحّية ذاتيات؟ وكيف مّيزنا بني الروحّية والعقائدّية بجعل الثاين 

أّن  هل  ملكيان؟  عند  واملعنوية  الدين  نظرّية  يظهر من  كام  ذاتيًا  واألّول  بعضهم  عند  عرضّيًا 

فقه مرتبَة العرضّية أو  مشكلة املثّقف مع سلطة والية الفقيه، عىل سبيل املثال، هي التي متنح ال

 أّن يف بنية الفقه نفسه ما يستدعي جعله عرضّيًا ككونه دنيويًا كام قال الغزايل من قبل؟

هذه كّلها أسئلة مرشوعة جيب وضع إجابات عليها حتى تكتمل النظرّية وتتكامل، ومن  

ملا هو تارخيي وغري  ثّم فنظرّية النزول املعنوي ال يمكنها حّل املشكلة قبل أن نضع معايري دقيقة  

 تارخيي، وللتمييز بني اجلوهر والعرض يف الدين، وإال فسنبقى يف الدّوامة نفسها. 
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قد يبدو من ثمرات البحث حول النزول اللفظي واملعنوي احلديث عن دّقة التعابري القرآنّية  

إذا   اللغة  فإّن  دّقتها؛  متام  وعدم  عىل  واملّطلع  احلقائق  بكّل  العامل  سبحانه  اهلل  قبل  من  كانت 

األمور، كانت دقيقًة ال تساهل وال جتاهل وال هزل فيها، بخالف ما لو كانت لغًة برشية فهي  

 حمدودة بحدود علم اإلنسان ودّقته وفهمه ووعيه. 
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كلام  جيعل  املطلق  علَمه  لكّن  البرش،  لغة  راعى  تعاىل  اهلل  أّن  الدّقة  صحيٌح  موقع  يف  ته 

الالمتناهية بخالف كلامت البرش العادّيني بل وحتى غري العاديني، وقد أقّر بذلك ـ يف اجلملة،  

دون أن يتعّرض ملوضوع بحثناـ  املفرّسُ الطباطبائي، كام تشّدد فيام وصفه بالتساهالت املوجودة 

فيه األخذ بدّقته نظرًا لكون صاحب  يف كلامت املفرّسين فيام خيّص البيان اإلهلي، مع أّنه ُيفرتض  

 .اللفظ واملعنى هو اهلل تبارك وتعاىل

ويف نصٍّ أكثر أمهيًة ييش بنهج رأينا مزيدًا من التنشيط له يف تفسري العالمة جوادي آميل،  

.. هذا ما تدّل عليه اآلية بحسب ظاهرها الذي ال ريب فيه، وهو أعدل  »يقول الطباطبائي:  

كالم موضوع فيها عىل احلقيقة دون التجّوزات املبنّية عىل املساهلة التي نبني  شاهد عىل أّن ال

عليها ونداوهلا فيام بيننا معارش أهل العرف، فننسب اهلداية إىل احلّق إىل كّل من تكّلم بكلمة  

حّق ودعا إليها وإن مل يعتقد هبا أو اعتقد ومل يعمل هبا، أو عمل هبا ومل يتحّقق معناها، وسواء  

، ليتوّصل الطباطبائي بعد هذا البحث إىل أّن اهلداة  «هتدى إليها بنفسه أو هداه إليها غريه.. ا

 هم اهلل أو من عّلمهم اهلل باملبارشة.

إذن، فمن ثمرات البحث هو التعامل مع نّص الكتاب عىل أّنه يقوم عىل التساهل العريف يف  

 .عىل الدّقة اإلهلّيةالتعبري الذي قد يغرّي كلمة مكان كلمة أو 

مرّية هذه الثمرة، وأخرى يف املبدأ الذي طرحه  ث تارًة نبحث يف أصل    ،وتعليقًا عىل هذا الكلم

 العلمة الطباطبائي هنا: 

أّما أصل ثمرّية هذه الثمرة، فيعّلق عليه بأّننا إذا قلنا بأّن النبيَّ معصوٌم وعامل بحقائق  ـ    1

نفسه، بل بام هو أزيد من ذلك.. أمكن تصّور الدّقة يف كالمه حينئٍذ    القرآن كام يقول الطباطبائي

عىل وزان الدّقة يف كالم الباري تعاىل، السيام مع قوهلم بأّن اللفظ القرآين ُمعجز، وهذا معناه 

أّنه قد تّم التدّخل اإلهلي لتسديد النبّي يف إنتاج األلفاظ، ومعه أّي فارق ـ من الزاوية التي نحن 

 
 . 57ـ  56: 11، و 382ـ  381: 5( انظر: امليزان 1)
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 ـ بني أن يكون اهلل هو الذي أنتجها باملبارشة وأن يكون النبّي أنتجها بتعليم اهلل. فيها 

إّن الدقة املذكورة يمكن تصّورها أيضًا من النبّي بعد فرض    :استيعابًا وشموليةوبعبارة أكثر  

جانب   إىل  اللفظي،  اإلعجاز  صناعة  يف  لتأييده  سبحانه  املوىل  وتدّخل  القرآن  بحقائق  علمه 

لنبي بمراحلها من السهو واخلطأ والنسيان و.. ولو كان هناك ثمرة ـ عىل صعيد ما أثري  عصمة ا

 ـ لكانت قليلة. 

صحيٌح، تظهر الثمرة يف إنكار اإلعجاز اللفظي أو التشكيك يف التدّخل اإلهلي عىل هذا  

ض  املستوى، أو عند إنكار العصمة النبوّية ولو ببعض املراتب، فالثمرة موجودة لكن عىل بع

النظرّيات التي ليست منها نظرّية الطباطبائي وال صاحب هذه الثمرة، فهذه النظريات الثالث  

استثنائي،   نصٍّ  عىل  النبّي  إقدار  يف  االستثنائي  االهلي  والتدّخل  اللفظي،  اإلعجاز  جمتمعًة: 

النز  نظرّية  عن  الناجم  الفراغ  تسّد  النظريات  هذه  مساحاهتا..  بتامم  التبليغّية  ول  والعصمة 

 املعنوي، ومن دوّنا سوف تكون هذه من الثمرات املهّمة ملوضوع النزول املعنوي. 

 وقفة نقدّية مستعَجلة مع مقولة بناء لغة القرآن على الدّقة

العالمة الطباطبائي، فهي بحث مستقّل ُيرجع فيه إىل حتديد طبيعة    ـ   2 وأّما أصل نظرّية 

الكر القرآن  يف  استخداُمها  تّم  التي  أو  اللغة  والعاّمة  العرف  لغة  عند  القرآن  وقف  فهل  يم، 

اللغة   طبيعَة  أخرى  مناسبة  يف  دراستنا  عند  بالتفصيل  بحثناه  ما  هذا  أخرى؟  لغٍة  إىل  ختّطاها 

 بام يتناسب مع املقام، وذلك:باختصار لكننا نعّلق هنا القرآنّية؛ 

إّن اختيار لغة العرف القائمة عىل التسامح ليس معناه أّن املوىل سبحانه غري دقيق يف    الً:أوّ 

اللغة وسطحّية املضمون، فإذا أراد   التعبري؛ فال مالزمة بني عرفّية  أفكاره ومعطياته إن صّح 

ن املوىل داللًة دقيقًة أمكن استخدام مزيد من القيود ملزيد توضيح لطبيعة الفكرة املطروحة. لك 

إذا ُقصد من عرفّية اللغة كوّنا غري دقيقة يف التعبري عن املفاد صّح هذا الكالم؛ ألّن هذا معناه 

اخلطأ يف اإلفادة، غري أّن الُعرف ال توصف لغتهم بذلك، بل بعض طرائق استخدامهم للكالم  

 يبتيل هبذا األمر. 

 يف إفادة مراداهتم، والثاين ال  فرٌق بني اللغة العرفّية وبني تساهل العرف أحياناً   : بتعبرٍي آخر



  

يصّح من املوىل أّما األّول فال ضري فيه، وبناًء عليه؛ فإذا استخدم املوىل إطالقًا، وكان العرف  

اللغة   عىل  جريًا  االستخدام  هذا  منه  جاز  الغالب  املوىل  وأراد  الغالب،  قصدوا  أطلقوا  إذا 

تخدم إطالقًا، واملفروض أّن اإلطالَق َيفهم منه  العرفّية، ويكون دقيقًا؛ أّما لو قصد الكلَّ ثّم اس

خيطأون  العرف  أهل  بعض  كان  فإذا  صحيح،  غري  هنا  استخدامه  فسيكون  الغالبّية،  العرُف 

فيستخدمون اإلطالق إلفادة الكلّية، فهذا ال جيّوز للموىل سبحانه فعل ذلك، لكنّه ال يمنع أن 

عند الغالبّية  إلفادة  مثلهم  اإلطالق  هو  من يستخدم  وليس  واقعًا،  الغالبية  هو  يقصد  ما 

الرضوري أن يتعامل بطريقة كاتب فلسفي بحيث إذا مل يذكر قيد عدم اإلطالق والشمول أفاد 

 الشمول حينئٍذ. 

فالعرفّية إن قصد هبا التساهل يف إفادة املعنى املقصود فهي ال جتوز عىل املوىل، أما إذا قصد  

 ة متساهلة غري دقيقة وفلسفّية، فهذا ال بأس به، فافهم جّيدًا. هبا حتّقق إفادة املعنى بطريقة عرفيّ 

إّن العرف ولغتهم هو املرجع يف إفادة املعاين املقصودة، كام استدّل عىل ذلك علامء    ثانيًا:

دون  احلقائق  عىل  احلمُل  أّما  الناس.  بني  القائمة  السرية  هي  فهذه  اإلسالمي؛  الفقه  أصول 

أّن   افرتاض  وعىل  دليل  التجّوز،  إىل  بنفسه  حيتاج  أمٌر  فهو  فقط،  الفالسفة  مع  يتكّلم  املوىل 

 وشاهد؛ ألّنه هو الذي يتطّلب إثباتًا إضافّيًا. 

اللغة   يف  ثبت  فقد  الكالم؛  من  املقاصد  بعض  العام  العرف  يفهم  ال  أن  يمنع  ال  هذا 

يج، فُعرف  والدراسات احلديثة أيضًا أّن للكالم دالالت مرتاكمة، ويمكن الكشف عنها بالتدر

الصحابة والتابعني ليس املعيار اإلجيايب النهائي للكشف عن املعاين، لكنّه معيار سلبي، فهو ال  

ُيثبت متام املرادات، لكنّه ُيبطل بعض ما يتصّور أّنه مراد، ففيه حيثّية إبطالّية، لكن ليست فيه  

 حيثّية ّنائية يف اإلثبات. 

يشمل كالم كثري غريه. فإذا ُقصد من رفض العرفّية  وهذا ال خيتّص بكالم الباري تعاىل، بل  

العرب   عرف  ذهن  إىل  انسبقت  التي  أو  األّولّية  العرفّية  الداللة  عىل  اجلمود  رفض  املتساهلة 

والصحابة والتابعني آنذاك، فهذا جّيد، لكنّه ال يعني ما توّصل إليه الطباطبائي من رفض بعض  

 أساليب املفرّسين يف التجّوز. 

 : إّن هذه الثمرة تصّح فيام يشبه ما يرجع إىل الثمرتني السابقتني ال أكثر. لكلم ونتيجة ا
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نقصد هبذه الثمرة التي تلوح من بعض أنصار نظرّية النزول املعنوي، أّنه إذا كان النازل هو  

فيام مستويات  املعاين  القرآن  داخل  حتصل  أن  الطبيعي  فمن  النّص،  صاحب  هو  النبيُّ  كان   

 متغايرة من الداللة تبعًا للموقع الذي يكتسبه صاحب اللفظ.

املّكي   بني  القرآنّية  السور  يف  التمييز  من  املسترشقني  بعض  طرحه  ما  املثال  سبيل  وعىل 

ات وقرص النازل من القرآن، يالحظ ذلك واملدين، مالحظني أّن السور املكّية متتاز بقرص اآلي

سورة قرآنية كّلها مكّية، عدا أربع   48من اجلزئني األخريين يف القرآن، واللذين يشتمالن عىل  

عىل املشهور، فأكثر من ثلث السور وقع يف أقّل من ُعرش القرآن، وهي كّلها أقّل من سورة مدنّية  

نّية التي متتاز بطول اآليات كام يف أطول آية يف  واحدة مثل سورة البقرة، عىل خالف السور املد

ين يف سورة البقرة، كام متتاز بكمّية النازل، مثل سورة املائدة التي ورد أّّنا   القرآن، وهي آية الدَّ

 نزلت بأكملها يف حّجة الوداع بني مّكة واملدينة. 

 ( خلدون  ابن  قاله  ما  اآل 808وهذا  نزول  يف  التدّرج  أّن  اعترب  حيث  إىل  هـ(،  أفىض  يات 

سهولة األمر عىل النبّي بالقياس ملا قبل، مستشهدًا لذلك بقرص اآليات والسور املكّية، مقابل 

طول اآليات والسور املدنّية، طارحًا سورة براءة مثاالً، حيث ورد أّّنا نزلت كّلها أو أكثرها  

 .ييز املّكي عن املدينوهو يسري عىل ناقته يف غزوة تبوك، ليجعل ابن خلدون هذا معيارًا يف مت

  مهذا كّله يعني أّن اعتياد النبي عىل إنتاج النّص سّهل األمر له فيام بعد، فأخذ يبسط الكال 

احلرب   حاالت  ويف  واضحة،  بطريقة  إنتاجه  يف  أضعف  كان  أو  اختزاله،  خيتار  كان  أن  بعد 

لوءة باألسى والتهديد،  واالنفعال كانت لغته منفعلة، ويف مناخ االنزعاج النفيس كانت لغته مم

كام يف قّصة اإلفك، وهلذا اختلفت طرائق بيانه للقصص القرآين، فقد تعّرض لقّصة آدم وموسى  

العنف   ولغة  الداليل  التنّوع  لنا  يرّبر  املعنوي  فالنزول  خمتلفة،  وأشكال  بأساليب  مّرات  عّدة 

البيانّية، مما جي ّرنا إىل األخذ باملبنيَّ يف ّناية  والقسوة واالضطراب والتغاير األسلويب والكثرة 

 املطاف. 

نظرّية   مع  ـ  األّول  الفصل  التي حتّدثنا عنها يف  ـ  النبوّية  التجربة  نظرّية بسط  تلتقي  وهبذا 
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البيان  أساليب  يف  مغايرات  إىل  ُيفض  تصاعدّيًا،  تطّورًا  القرآين  النّص  ملنح  املعنوي،  النزول 

 ونمط التعبري. 

ل بالنزول اللفظي، حيث سننسب كّل هذه اخلصائص إىل اهلل  وهذا كّله عىل خالف القو

تعاىل، وسنعتربها جزءًا من القصد اجلّدي اإلهلي؛ ألّنه ال معنى لتلك التفسريات يف حّق الباري 

 تعاىل؛ إذ اهلل ال خيضع لتطّور يف اخلربة والتجربة واملعرفة والوعي.

التلّون البياين املوجود يف القرآن عىل أّنه ظاهرة إهلّية  ومن الطبيعي أّننا عندما نتعاطى مع هذا  

دة، فسوف ختتلف طريقة فهمنا للنّص القرآين عام لو اعتربنا ذلك شأنًا راجعًا  مقصودة ومتعمَّ

دًا بوصفه جزءًا   إىل مرحلة البيان النبوي وتطّور التجربة النبوّية، وأّن األمر ليس مقصودًا متعمَّ

ن ضغوطات عملّية نقل الرسالة نفسها من قبل النبّي إلينا، فالنبّي يرتك من الرسالة، بل هو م

 بصمته عىل النّص بوصفه يمّر بتجربة إنتاج اللفظ املبدع ملضمون راٍق للغاية. 

أّننا هناك أخذنا البيان النبوّي القرآين برّمته    مةوالفرق بني هذه الثمرة والثمرة الثانية املتقّد 

بنية  بنظرة جمموعّية وقارنّ  بيانات أخرى يف ظّل جتارب أخرى؛ ختتلف يف  بإمكان افرتاض  اه 

اللغة أو يف املناخ اجلغرايف والفكري والثقايف واالجتامعي و.. بينام نقوم هنا بتفسري التنّوع البياين  

داخل أجزاء البيان النبوّي نفسه، وإذا قّدمنا هناك تفسريات ترّبر شكل البيان النبوي بوصفه  

 اهرة واحدة، فإّن تلك التفسريات ال تنفع هنا، كام هو واضح. بأمجعه ظ

 هل تنايف هذه النتيجة مبدأ العصمة؟!

إّّنا تنايف العصمة يف علم الكالم؛ فكيف   وهذه الثمرة ـ بناًء عىل النزول املعنوي ـ قد يقال: 

مل املعصوم؟ خيضع النبّي يف تبليغه للقرآن ملثل هذه التحّوالت والتغرّيات وهو اإلنسان الكا 

أليس هذا قياسًا له عىل سائر الناس العادّيني الذين تنمو جتارهبم يومًا بعد يوم؟ وكيف نسمح 

بِنية أقدس كتاب عرفه   أثرًا عىل  ـ أن ترتك  النبوّية ـ وهي حاالت مقّدسة  النفسّية  للحاالت 

 هالة؟تاريخ اإلنسانّية؟ أليس يف هذا تضلياًل للناس وإيقاعًا هلم يف اجلهل واجل

نظرية   أّن  نعتقد  فنحن  العصمة؛  نظرّية  من  باحث  كّل  موقِف  إىل  مرّدها  اإلشكالّية  هذه 

أّّنم  يثبت  الكالمي  واملقدار  عرفاين،  فلسفي  آخر  ومدلول  كالمي،  هلا مدلول    ^العصمة 

الفلسفي   املدلول  أّما  بأنواعها،  والذنب  والنسيان  والسهو  اخلطأ  من  كّل  عن  معصومون 



  

أّن  وذلك  املحّمدية،  واحلقيقة  الكامل  اإلنسان  بنظرّية  يتصل  خمتلفًا  ُبعدًا  فيأخذ  والعرفاين 

األسامء   مظهر  املعصوم  ليكون  والتجيّل؛  العلم  لنظرّية  ارتدادًا  إال  ليست  هناك  العصمة 

 والصفات كّلها.. 

لعلم بمرور األيام،  ووفقًا للنظرّية الكالمّية، ال مانع من تنامي الذات النبوّية وازديادها با 

ما دام نقص العلم عندها ال يؤّدي إىل اخلطأ أو الذنب أو السهو؛ وهلذا وردت روايات كثرية  

تؤّكد أّّنم يزدادون باستمرار وإال لنفد ما عندهم، فقد عقد الصّفار   ̂ عن أهل البيت النبوي

تسع عرش فيه  نقل  ليلة اجلمعة،  الدرجات الزديادهم  ة رواية يف هذا فصاًل خاصًا يف بصائر 

، وغريه روى أيضًا، وبينها روايات صحيحة السند، فإذًا مبدأ ازدياد علومهم بمرور  املجال

  ﴾َوُقْل َربِّ ِزْديِنْ ِعْلاَمً ﴿الوقت منصوٌص عليه يف الروايات، بل قد أمر اهلل تعاىل نبيَّه أن يقول:  

صياء إال إذا كانوا يزدادون علاًم، إال إذا  (؛ وال معنى هلذا األمر يف حّق األنبياء واألو114)طه:  

طريقة   عىل  جارة"فرّس  يا  واسمعي  أعني  الروايات  "إّياك  بقرينة  هنا  الظاهر  خالف  وهو   ،

بام ،  ﴾ َوال َتْعَجْل بِاْلُقْرآِن ِمْن َقبِْل َأْن ُيْقََض إَِلْيَك َوْحُيُه..  .. ﴿ومطلع اآلية نفسها، حيث قال:  

 .فسه يرتبط بوقائعّيات الوحي ن

ويمكن تعزيز ما نقوله بآيات من القرآن نفسه، فبعد ذكره بعض قصص األنبياء، قال تعاىل:  

َقْبِل َهَذا َفاْصرِبْ إِ ﴿ َتْعَلُمَها َأْنَت َوال َقْوُمَك ِمْن  إَِلْيَك َما ُكنَْت  اْلَغْيِب ُنوِحيَها  َأْنَباِء  نَّ تِْلَك ِمْن 

لِْلُمتَِّقنيَ  َأْمِرَنا َما ُكنَْت ﴿وقال تعاىل:    ،( 49  )هود:  ﴾ اْلَعاقَِبَة  ِمْن  إَِلْيَك ُروحًا  َأْوَحْينَا  َوَكَذلَِك 

ياَمُن َوَلكِْن َجَعْلنَاُه ُنورًا َّنِْدي بِِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنا َوإِنََّك َلَتهْ  ِدي إىَِل َتْدِري َما اْلكَِتاُب َوال اأْلِ

اٍط ُمْسَتِقيمٍ  ْكَمَة َوَعلََّمَك َما مَلْ  ﴿، وقال:  (52  )الشورى:   ﴾ رِصَ َواحْلِ َعَلْيَك اْلكَِتاَب  َوَأْنَزَل اللَُّ 

 (.113)النساء:   ﴾َتُكْن َتْعَلُم..

فأّي مانع ـ لو ثبت النزول املعنوي ـ أن يزداد النبيُّ ِعلاًم بإنتاج مثل هذا النّص الذي يفوق  

نت هذه هي طاقته ومل خيطأ ومل يقرّص ومل  قدرة البرش؟ وملاذا يلزم منه تضليل الناس؟ فإذا كا 

ينَس ومل يذنب وعمل ما عليه فلامذا الذّم والتقبيح؟! وإذا تركت شخصّية النبي أثرًا بالتأكيد 

عىل نصوص السنّة النبوية دون أن يلزم حمذور، ويف السنّة الغضب والبسط والقبض وغريها 
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 فلامذا ال يصّح ذلك يف الكتاب العزيز؟! 

هذه الثمرة تاّمة، بمعنى أّّنا من نتائج التنّوع يف االجتاهات املتعّددة يف موضوع    أعتقد أنّ 

النزول اللفظي واملعنوي، إذا مل يثبت بدليل منفصل أّن هناك إرادة خاّصة إهلية مبارشة بكون  

 سور القرآن وآياته عىل هذا الوضع.

أو  نعم، جيب أن ال يكون تفسري الظواهر هذه مفضيًا إىل االعتقا  التبليغ  النبّي يف  د بخطأ 

 وقوع التناقض يف القرآن الكريم. 

 مفهوم نفي االختالف يف القرآن، قراءة نقدّية يف مقاربة الطباطبائي

لو صّح هذا الذي يقولونه لزم أن تكون بعض آيات القرآن أبلغ من بعض، مع    :تقولقد  

أّنه ال يوجد يف القرآن أّي اختالف،  أّننا نجده برّمته عىل وترية واحدة، وقد رّصح الطباطبائي ب

ال اختالف التناقض، وال اختالف التفاوت من حيث تشابه البيان أو متانة املعاين واملقاصد،  

َوَلْو َكاَن ﴿فليس هناك ما هو أحكم بيانًا وأشّد ركنًا عىل حّد تعبريه، وهذا هو معنى قوله تعاىل:  

(؛ فإّن مفهوم االختالف يطال هذا 82)النساء:    ﴾ِه اْختِلفًا َكثرِياً َغرْيِ اللَِّ َلَوَجُدوا فِي  ِمْن ِعنْدِ 

. فلو كان القرآن ينمو  التفاوت البياين الذي هو سنّة طبيعّية يف الكائنات التي تنمو وتتكامل

أّنه خاضع للسنن الطبيعّية يف البرش الذين تنمو   البياين، لكان معنى هذا  ويتكامل يف وجوده 

 رهبم عامًا بعد عام.وتتكامل جتا 

التناقض    ؛ واضحاً الطباطبائي  كلم العلمة  يل  وال يبدو   فإّن االختالف إذا ُقصد منه مثل 

فهذا جّيد ومفهوم، لكن إذا ُقصد منه مطلق التنّوع واالختالف دون تناقض أو خطأ أو رادءة،  

رآن؛ وإال كيف نفرّس  مع كونه بأمجعه متفّوقًا عىل كالم العرب آنذاك، فهذا واقع جزمًا يف الق

بالطول   واختالفه  فيه؟  البيان  أشكال  واختالف  واحدة؟  لقّصة  القرآن  عرض  اختالف 

عويصة،   مشكلًة  والتغرّي  االختالف  مطلق  كان  فإذا  والبسط؟  باإلجياز  واختالفه  والقرص؟ 

والقيم   الرشك  عن  مّكة  يف  حديثه  ليكون  واملدينة،  مّكة  بني  مضامينه  اختالف  نفرّس  فكيف 

هذه ال تكن  مل  فإذا  والقانون؟  الفقه  وقضايا  الكتاب  وأهل  احلرب  عن  املدينة  ويف  عليا، 
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 االختالفات هبذا املقدار خمّلًة فلامذا يكون االختالف املّدعى يف هذه الثمرة خماًل أيضًا؟

وأّي مانع أن يكون يف القرآن آية أبلغ من آية مع كوّنام معًا يف قّمة البالغة؟ وهذا كّله ال  

..َوإِنَُّه َلكَِتاٌب َعِزيٌز ال َيْأتِيِه اْلَباطُِل ِمْن ﴿ني ترّسب الباطل للقرآن الذي وصف نفسه بقوله:  يع

(؛ ألّن هذا ليس من الباطل،  42ـ    41)فّصلت:    ﴾َبنْيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه َتنِْزيٌل ِمْن َحكِيٍم َْحِيدٍ 

يشهد لذلك سياق هذه اآليات قبلها وبعدها حيث شّككت يف أّن القرآن من عند اهلل تعاىل،  

فلو كانت الشّدة والضعف فيه من الباطل مع كون الشديد والضعيف معًا من البليغ املعجز،  

لباطل يف اللغة يعني الفاسد ال مطلق لكان معنى الباطل هنا مطلق عدم الكامل، مع أّن وصف ا

َوَحبَِط َما َصنَُعوا  ﴿عدم الكامل، فالباطل يف مقابل احلّق، ال يف مقابل بعض احلق، قال تعاىل:  

َوال َتْلبُِسوا ﴿أي هو فاسد ال قيمة له، وقال تعاىل:    ( 16  )هود:  ﴾ فِيَها َوَباطٌِل َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ 

قَّ بِاْلَباطِِل َوتَ  قَّ َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ احْلَ ، فاآلية التي نحن فيها تنفي عروض  (42  )البقرة:  ﴾ْكُتُموا احْلَ

الفساد عىل الكتاب، ال أّّنا تثبت كونه منّزهًا عن مطلق نقص بام فيه النسبّي، ولو كان بمعنى  

 رفيع جدًا، فلُيالحظ ذلك. 

تقّدم، ما  جممل  حم  ونؤّيُد  إىل  آياته  نفسه  القرآن  جعل  بتقسيم  بحيث  ومتشاهبات  كامت 

، فيام أرجع إليها املتشاهبات، أليس هذا دلياًل عىل وجود درجتني من  "أّم الكتاب"املحكامت  

االلتباس   إىل  ُيرجعها  املتشاهبات  تفسري  وإذا كان  النواحي؟  من  ناحية  القرآن من  اآليات يف 

ـ من الطباطبائي نفسه، أفال    اللفظي دون املحكامت، كام قد يلوح ـ مما أسلفناه يف عرض األدّلة

يعني ذلك تغرّيًا أسلوبّيًا واضحًا بني اإلحكام والتشابه، فلامذا مل يكن هذا التنّوع ـ عىل التفسري  

 املشهور لإلحكام والتشابه ـ سببًا لعروض الباطل ونحو ذلك؟!

ِديِث كَِتابًا ُمَتَشاهِبًا ﴿أّما قوله تعاىل:   َل َأْحَسَن احْلَ َمَثايِنَ َتْقَشِعرُّ ِمنُْه ُجُلوُد الَِّذيَن خَيَْشْوَن    اللَُّ َنزَّ

ُْم..  (؛ فيمكن تفسريه بالتشابه يف النهج البياين العام ويف األهداف ويف اإلتقان 23)الزمر:    ﴾َرهبَّ

العام   امتياز داخل اخلّط  القرآنّيات، لكّن هذا ال يمنع حصول  ويف االنسجام، كام قال علامء 

. لكن إذا بلغ االمتياز حّد كون النصوص كأّّنا تنتسب إىل شخصني بحيث  الذي حيكم القرآن

 يقال: إّّنا نصوص خمتلفة النهج، ال خمتلفة فقط يف تفاصيل املنهج، فهنا يقال: إنه غري متشابه. 

قيد   يكون  ربام  بعض    «كثرياً »وأخريًا،  أّن  إىل  مؤرشًا  القرآن،  عن  االختالف  نفي  آية  يف 



  

ُيسقط القرآن عن االعتبار وصّحة النسبة إىل اهلل تعاىل، وليكن من هذا   االختالف ليس بالذي

 هو ما قلناه.  "البعض"

ُيضاف إىل ذلك أّنه ال دليل كالمّيًا ُيثبت عدم إمكان أن يأيت اهلل تعاىل بقرآن أكثر بالغًة من  

البرش،   القرآين وهي صفة جتعله فوق قدرة  القرآن، فالدليل قائم عىل اإلعجاز  لكنّها ال  هذا 

جتعله يف أعىل جماالت وإمكانات القدرة اإلهلّية، فإذا أمكن أن يكون هناك ما هو أبلغ منه ـ  

بالقياس إىل اهلل ـ أمكن أن يكون بعضه أبلغ من بعض، وأقّله بالغًة هو أرفع من قدرة اجلّن 

 واإلنس معًا. 

نظرّية جربائيلّية اللفظ القرآين ليست  وال بأس أن ُأشري أخريًا إىل أّنه من هذا كّله يظهر أّن  

 بتلك املثابة يف التأثري العميل كام قلنا سابقًا، هلذا مل نجد هلا ارتدادات أساسّية يف املوضوع. 



 

 

 

 

 

 

 

 

اخلامتة





 

 

 

 رصد مسارات النتائج

الكتاب بجولة خمترصة تناولنا فيها قضّيًة من القضايا املصريّية املطروحة اليوم  قمنا يف هذا  

 عىل مستوى الساحة الفلسفّية الدينّية، وهي قضية برشّية اللفظ القرآين وإهلّيته. 

 وقد حاولنا دراسة هذا املوضوع من زاويتني: 

املرتبطة بحقيقة    الزاوية األوىل: النظرّيات  تأثريات  الوحي عىل موضوع  من خالل رصد 

 برشّية اللغة الدينّية. 

الفلسفّية،   والنظرّية  الكالمّية،  النظرية  وهي:  القائمة،  النظرّيات  أبرز  استعرضنا  وقد 

وعّلقنا  التجربّية،  والنظرّية  االجتامعّية،  والنظرّية  النفسّية،  والنظرية  العرفانّية،  والنظرّية 

النقدّية التي سّجلها خصوم كّل فريق عىل بالتحليل وأجرينا مقارنة وعرض لبعض اللمحات 

 قراءة كّل واحد منهم حلقيقة الوحي. 

وكان هدفنا التأّكد فيام تنتجه كّل واحدة من هذه النظرّيات عىل صعيد موضوع بحثنا. وقد  

رأينا أّن النظرّيات التي تؤمن بالعالقة املاورائّية للوحي، غري قادرة ـ عىل مستوى حتليل حقيقته  

ثبات انتامء اللغة هلل أو للنبّي بام هو برش، بل هي أقدر عىل تفسري هذا االنتامء وتعقيله إذا  ـ عىل إ

بعض   مثل  اللفظ  إهلّية  تفسري  عىل  القدرة  عدم  مظاهر  عليه  تبدو  بعضها  بل  موجودًا.  كان 

 القراءات التي قّدمتها الفلسفة املشائّية، خاّصة وفقًا ملالحظات ناقدهيا. 

يس  مل  الفصل  تكفي  هذا  ال  الوحي  حقيقة  دراسة  أّن  اكتشفنا  هلذا  وزينة؛  بنتائج  لنا  مح 

لرتجيح موقف هنا، وأّن علينا الذهاب خلف املعطيات املبارشة التي يمكنها الرتجيح، وهو ما  

 خّصصنا له الفصل الثاين. 

ثباتّية  وهي التي رّكز عليها الفصل الثاين، وتعنى بدراسة األدّلة املبارشة اإل   الزاوية الثانية:

 عىل وقوع برشّية اللفظ أو إهلّيته باملعنى املطروح هنا. 

بعد عرض النظرّيات األربع األساسّية يف موضوع البحث، رشعنا برصد أدّلة كّل نظرّية،  



  

ورأينا أنفسنا أمام تنّوع يف املعطيات، فتارًة كان الوحي بنفسه )كتابًا وسنّة( هو املعرّب عن هوّية  

األمر   فيه،  واحلديثّية  اللفظ  القرآنّية  واملجموعات  النصوص  دراسة  علينا  فرض  الذي 

هذه  يف  يقض  ـ  به  للمؤمنني  بالنسبة  معريف  مرجع  هو  الذي  ـ  الوحي  هل  لنرى  بالتفصيل؛ 

 ما أو ال؟ 
ٍ
 القضّية بقضاء

وقد اكتشفنا أّن النصوص القرآنّية يف غالبها مل تعِط شيئًا لصالح أّي من النظرّيات األربع،  

القرآن عدا   يف  معًا  واملعنى  اللفظ  إهلية  لنظرّية  قوّيًا  ترجيحًا  أنتجت  التي  النصوص  بعض 

وأمثال   والتارخيّية  العقالنّية  املعطيات  وبعض  الرشيفة،  السنّة  من  نصوص  تؤيدها  الكريم، 

 ذلك. 

نفسه   لنا  يعّرف  أنه  نفسه  حديثه عن  يف  الكريم  القرآن  مراجعة نصوص  من  رأيناه  ما  إّن 

ًا إهليًا يف ألفاظه ومعانيه، من خالل جمموعة من اآليات القرآنية، وإن كان أغلب ما  بوصفه وحي

استدّلوا به ال يفيد يف الداللة هنا. هلذا استنتجنا بعد هذه الرحلة القصرية أّن املرجع األساس  

ما    لرتجيح نظرّية هنا كان عبارة عن الوحي نفسه، وأّن غري القرآن ال يمثل دلياًل حاساًم بقدر 

يقّوي ويرّجح قّوة الدليل القرآين يف موضوع مسألتنا، وهبذا يكون البحث الفلسفي والعرفاين  

والكالمي بمثابة تعقيل للصورة التي يرسمها لنا النّص القرآين نفسه، فيتعاضد دليل اإلثبات  

 مع دليل التعقيل والتفسري. 

نظرّية النزول املعنوي وما ينجم  وهذا ما ُيسقط    فالصحيح هو النزول اللفظي واملعنوي معًا،

 عنها من آثار ختتّص هبا. 

مستويات   عىل  هّينة  ليست  تأثريات  بحثناها  التي  األربع  النظرّيات  هلذه  رصدنا  وقد 

العصمة   نظرّية  نوع  من  هنا  مساعدة  نظرّيات  تراجعت  لو  خاّصة  متعّددة،  هرمنوطيقّية 

 وأمثاهلا.. 

 التجربة التفسريّيةالنظرّيات البديلة وحتّديات 

إّنني أعتقد بأّن نظرّية النزول املعنوي ـ فضاًل عن اإلنشاء النبوي التاّم ـ من النظرّيات التي  

بنظرّيات   االعتقاَد  أيضًا  الباحُث  افتقد  إذا  كّله، خاّصة  الديني  للنّص  نظرتنا  تغرّي  أن  يمكنها 

الناشئة، ويلزم عىل من يؤم ن بنظرية النزول املعنوي أن يعيد بديلة قادرة عىل سّد الفراغات 



  

إنتاج منهج جديد يف فهم النّص القرآين وطريقة التعامل معه، ويدخل أكثر يف بِنية هذا املنهج؛  

 . ته يف هذا املوضوع تبعًا لنظريّ   ،اكليكشف لنا كيف يتعامل مع تفصيٍل هنا أو هن

قّدم جتربًة تفسريّية تغوص يف  إّنه مهّم جدًا أن نجد مفرّسًا خملصًا ملنهج النزول املعنوي وي

النصوص الدينّية؛ لنرى عرب املقارنات واملقاربات ما الذي سوف ُتنتجه هذه النظرّية وأمثاهلا 

 هنا من تفاسري جديدة وخمتلفة، برصف النظر اآلن عن احلّق والباطل فيها. 

 كلمة أخرية

التح أو  فّية  الرَتَ التجريدّية  للدراسات  يتحّمسون  الذين  من  غري  لست  الفلسفّية  ليالت 

املرتبطة بوقائع ميدانّية وحياتّية، لكّن هذا املوضوع األنطولوجي تكمن أمهّيته اليوم يف األبعاد 

اهلرمنوطيقّية التي يرتكها ويبنيها لنفسه، هلذا فإّن دراسة حقيقة الوحي واهلوّية االنتامئّية للبُعد 

هيدًا لفهم النصوص الدينّية فهاًم أفضل وأدّق  اللفظي يف هذا الوحي، هو رضورة بالغة األمهّية مت

 وأصوب إن شاء اهلل تعاىل. 

أسأل اهلل تعاىل أن أكون ُوّفقت لعرض صورة مشهدّية خمترصة حول هذا املوضوع؛ عّل  

وموّسعة تتخّطى هذا الكتاب/املدخل، إّنه ويل قدير وباإلجابة الفرصة تسنح بدراسة معّمقة  

جدير. 
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