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  كلمة المركز

والّتاث  اإلسالميّة،  الفكريّة  املنظومة  يف  أساسيًّا  مكّونًا  املعارص  الفكر  يُعترب 

املعارص ال يختّص بطبيعة الحال بالعامل اإلسالمي فحسب، وإّنا له ارتباٌط بجميع 

الثقافات والكيانات الجامعيّة التي ترضب بجذورها يف تاريخ البرشيّة.

ويتبلور هذا الفكر عىل أرض الواقع حينام تشهد الساحة ظهور فكٍر »آخر« 

بصفته ثقافًة وسلسلَة مفاهيم دالليّة منافسة، فالزمان واملكان إىل جانب املنافسة 

كلّها  »اآلخرون«،  يطرحها  التي  املفاهيم  من  مجموعٍة  ضوء  عىل  تحدث  التي 

أموٌر تحّفز املدارس الفكريّة والثقافات األصيلة للعمل عىل التأقلم مع الظروف 

الجديدة، ويف الحني ذاته تحّفزها عىل السعي للحفاظ عىل حيويّتها وخصوصياتها 

التي متيّزها عن »اآلخر«.

لو أّن التاريخ شهد يف بعض مراحله إقبال العلامء املسلمني عىل التاث الفلسفي 

اإلغريقي باعتباره نطاقًا منسجاًم من الناحية الدالليّة وذا مضامني عميقة لدرجة 

أّن بعض الفالسفة من أمثال الفارايب وابن رشد ولجوا يف فضائه الفكري وحاولوا 

إقامة تعريف ملعانيهم ورؤاهم الدينيّة متالمئًا مع هذا اآلخر الدخيل، ففي العرص 

الراهن باتت الثقافة والحضارة الغربيتان الحديثتان املتقّومتان عىل أسٍس علامنيٍّة 

وتوّسعيٍّة، متثاّلن »اآلخر« بالنسبة إلينا ولسائر الثقافات غري الغربية.

كبريٍة  تحّدياٍت  إيجاد  عن  أسفر  قد  الغريب  الفكر  من  املنبثق  الداليل  النظام 

لـ »ذاتنا اإلسالمية« بفضل تفّوقه سياسيًّا واقتصاديًّا، ونطاق هذا التحّدي يتّسع 

استسلم  وقد  ملواجهته؛  الحلول  من  العديد  طرحت  لذلك  يوٍم؛  بعد  يوًما  أكرث 

بعضهم لواقع األمور بعد أن شعروا بالخشية من الغرور الغريب، فراحوا يبحثون 

عن الحّل يف العامل الغريب نفسه، لذا دعوا بانفعاٍل إىل رضورة مالمئة »ذاتنا« مع 
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نهًجا مغايرًا ودعوا إىل تفعيل تراث »ذاتنا«  أّن آخرين سلكوا  إال  هذا »اآلخر«؛ 

وأكّدوا عىل أّن الحّل ال يتبلور يف ديار منافسنا، وإّنا هو كامٌن يف ديارنا. نعم، تراثنا 

املعارص هو مثرٌة لكّل حلٍّ ميكن أن يطرح يف هذا املضامر.

مجموعة  عرب  االستاتيجيّة  للدراسات  اإلسالمي  املركز  بادر  السياق  هذا  ويف 

العامل  يف  واملفّکرين  العلامء  ألبرز  الفكريّة  املشاريع  استطالع  إىل  الباحثني  من 

وذلك  املعارص؛  الفكر  بوتقة  يف  الفكريّة  نشاطاتهم  تنصّب  الذين  من  اإلسالمي 

بهدف بيان واقع مسرية إنتاجهم الفكري وكيفيّة تبلور آرائهم بصياغتها النهائيّة. 

اإلنتاج  مسرية  عىل  الضوء  تسليط  يتّم  ما  عادًة  الّدراسات  من  النمط  هذا  ويف 

الفكري الهادف إىل إيجاد خلفيّاٍت ومباٍن فكريٍّة ونظرياٍت تحت عنوان »املنهجیّة 

التأسیسیّة« من خالل دراسة وتحليل مدى نجاح الفكر املعارص أو إخفاقه بشكٍل 

التخّصصية خّصصت  البحوث  من  الجزء مجموعة  ن هذا  يتضمَّ وشّفاٍف.  رصيٍح 

لدراسة وتحليل ونقد قضايا فكريّة مفصلية ورئيسية، طرحها عبد الكريم رسوش 

علاًم بأنّه من املؤلِّفني املكرثين، حيث صّنف الكثري من املؤلّفات يف هذا الحقل 

فكرة  خالل  -من  بتظهري  أوىل  كخطوٍة  سنقوم  العمل  هذا  خالل  ومن  العلمي. 

حيث  رسوش؛  لعبدالکریم  الفكري  املرشوع  تبلور  مسار  التأسیسيّة-  املنهجيّة 

نقوم بطرح خلفيّاته ومبانيه وآرائه ونظرياته. ويف الخطوة الثانية وعرب مجموعة 

من املقاالت نسعى إىل تبیني القضايا التي طرحها يف آرائه ونظرياته؛ حيث قمنا 

بدراساٍت تحليليّة ذات طابع نقدي؛ بغية أن تتّضح لنا آفاق هذا املرشوع ومدى 

نجاحه أو فشله يف رحاب أسس الثقافة اإلسالميّة.

بشكل  أسهموا  الذين  الفضالء  جميع  إىل  الجزيل  بالشكر  نتقّدم  الختام  ويف 

وآخر يف تحقيق هذا العمل، والحمد لله ربِّ العاملني. 

املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجّية

ربیع األّول 1442



»المنهجّیة التأسیسّیة«  
للمشروع الفكري لعبد الكريم سروش)))

مهدي رجبي)))

المقدمة

يُعّد الدكتور عبد الكريم رسوش من املفكرين املستنريين اإليرانيني، وقد أثار 

الكثري  الفکريّة  املسائل  الفكريّة من خالل نظريّاته يف حقل  يف مختلف مراحله 

بعض  يف  األبحاث  هذه  وانتقلت  التخّصصيّة،  واألروقة  املحافل  يف  األبحاث  من 

األحيان لتظهر عىل الساحة السياسيّة واالجتامعيّة أيًضا. يُضاف إىل ذلك أنّه من 

أولئك املفّكرين الذين سّجلوا ألنفسهم حضوًرا يف املحافل العلميّة يف خارج إيران، 

ومن بينها بعض البلدان اإلسالمية أيًضا. وإن كانت الّدوافع إىل هذه االهتاممات 

يف بعض الحاالت ال تخلو من مآرب سياسيّة أيًضا. وعىل كّل حال فإنّه بالّنظر إىل 

األهميّة واملكانة التي اكتسبها، يجدر بنا مناقشة مختلف أبعاده وزواياه الفكريّة 

وتحليلها بشكٍل عام.

))) تعريب: حسن عيل مطر الهاشمي

))) د. مهدی رجبي، باحث يف املرکز اإلسالمي للدراسات االستاتیجية، متخّصص يف فلسفة علم االجتامع والفکر 
املعارص، له دراسات يف الفلسفة والفکر املعارص.
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إطار  يف  املفّكر  لهذا  الفكري  املرشوع  يف  التأّمل  إىل  يسعى  املقال  هذا  إّن 

الّدراسات األخرية التي يُطلق عليها مصطلح »املنهجيّة التأسيسيّة«.  توضيح ذلك 

العنارص  التعاطي مع مجموعتني من  إطار  تتبلور يف  إّنا  والنظريات  األفكار  أّن 

والخلفيات، وهام: العنارص والخلفيات املعرفيّة، والعنارص واألسباب غري املعرفيّة. 

وكذلك  واألبستمولوجيّة  األنطولوجيّة  املباين  عىل  تشتمل  املعرفيّة  العنارص  إّن 

عىل  املؤثّرة  والشخصيات  والتيّارات  اإلنسان)،  إلی  )نظرة  األنرثوبولوجيّة  املباين 

التي  والخلفيات  العنارص  تلك  فهي  املعرفيّة  غري  العنارص  وأّما  ما.  وفكرة  رؤية 

سياسيّة  وأرضيات  خلفيّات  عىل  تنطوي  وإّنا  معرفيٍّة،  ماهيٍّة  عىل  تشتمل  ال 

واجتامعيّة واقتصاديّة وما إىل ذلك))). إّن دراسة النظريات ضمن هاتني املجموعتني 

من العنارص والخلفيات هو ما يطلق عليه عنوان: »املنهجيّة التأسيسيّة« .

الكريم  عبد  اإليراين  للمفكر  الفكري  االتّجاه  املقال  هذا  يف  نبحث  وسوف 

-بعد  األمر  بداية  نعمل يف  الغاية سوف  املنهج. ولهذه  إطار هذا  رسوش ضمن 

لتفكريه،  املعرفيّة  وغري  املعرفيّة  الخلفيات  بيان  عىل  الذاتية-  سريته  عىل  املرور 

ثم ننتقل بعد ذلك إىل تحليل مرشوعه الفكري، والنظريات املختلفة املتبلورة يف 

صلب هذا املرشوع.

))) پارسانيا، حميد، نظريه وفرهنگ )نظرية الثقافة(، مجلة راهربد فرهنگ الفصلية، العدد: 3)، ص 7 ـ 0)، 
)39) هـ ش. )مصدر فاريس).
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) ـ السيرة الذاتّية لعبد الكريم سروش

ولد حسني حاج فرج الله دبّاغ، املعروف بـ»عبد الكريم رسوش«، يف العاصمة 

اإليرانية طهران، يف الخامس والعرشين من شهر آذر سنة 4)3) للهجرة الشمسية 

)املوافق للسادس عرش من شهر أيلول عام 945) م)))). 

بعد أن أكمل الدكتور رسوش دراسته االبتدائية، أكمل مرحلته الدراسيّة املتوسطة 

يف إعداديّة العلوي يف حقل الرياضيات، ثم حصل عىل شهادة الدكتوراه من كلية 

الصيدلة يف جامعة طهران. ويف عام )35) هـ ش ))97) م) انتقل إىل إنجلتا ليدرس 

أيًضا.  العلم  وتاريخ  فلسفة  نفسه  الوقت  يف  ودرس  التحليليّة،  الكيمياء  لندن  يف 

وباإلضافة إىل دراساته الجامعيّة، كان مطّلًعا عىل الفلسفة اإلسالميّة أيًضا))).

وبعد انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران، أصبح الدكتور رسوش واحًدا من أعضاء 

لجنة الثورة الثقافيّة، وبعد افتتاح الجامعات مارس التدريس يف هذه الجامعات 

املسائل  حقل  يف  للجدل  مثريًة  موضوعاٍت  يطرح  ذلك  بعد  أخذ  ولكّنه  أيًضا. 

واألبحاث الدينيّة، األمر الذي أّدى إىل فصله من التدريس يف الجامعات، لينتقل 

بعدها إىل الواليات املتحدة األمريكية، ليختّص هناك يف تدريس املعارف املولوية)3) 

واإلسالميّة. كام درّس الدكتور رسوش يف تلك األعوام يف أملانيا وهولندا أيًضا)4).

))) صحيفة إيران، مقالة قصه ي ارباب معرفت )قّصة أصحاب املعرفة(، بتاريخ: السبت، 7)/ بهمن/ 383) هـ ش. 
)مصدر فاريس). ميكن العثور عىل هذه املقالة يف الرابط أدناه:

http://www.iran-newspaper.com/1383/831117/html/horizon.htm

))) م.ن.

)3) نسبة إىل الشاعر الصويف جالل الدين املولوي الرومي. املعرّب.

)4) صحيفة إيران، مقالة قصه ي ارباب معرفت، بتاريخ: السبت، 7)/ بهمن/ 383) هـ ش. )مصدر فاريس). 
ميكن العثور عىل هذه املقالة يف الرابط أدناه:

http://www.iran-newspaper.com/1383/831117/html/horizon.htm
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وإّن مؤلفات من قبيل: »ما هو العلم؟ ما هي الفلسفة؟«)))، و»معرفة العلم 

واإلميان«)5)،  و»العلم  واألخالق«)4)،  و»العلم  التاريخ«)3)،  و»فلسفة  الفلسفي«)))، 

ط املستقيمة«)7)، و»القبض والبسط  و»دروس يف فلسفة علم االجتامع«)))، و»الرصُُّ

النظري للرشيعة«)8)، و»بسط التجربة النبوية«)9)، وغريها من املؤلفات، هي من 

أهم آثار الدكتور رسوش.

) ـ الخلفيات الفكرّية للدكتور سروش

إّن أسباب ظهور فكرة أو نظريّة ما يف ظرف وعي العامل، إّنا متثّل يف الحقيقة 

خلفيات لتبلور تلك الفكرة والنظرية. إن الخلفيات كام تقدم تنقسم إىل خلفيات 

معرفيّة وخلفيات غري معرفيّة، وإّن الخلفيات املعرفيّة هي عنارص وأسباب دخيلة يف 

التكوين والتبلور التاريخي للنظرية، ولها ارتباط منطقي بتلك النظرية. وأما الخلفيات 

غري املعرفيّة فليس لها ارتباط منطقي بالنظرية، وهي يف الغالب تلعب دوَر الّدافع 

والحافز ال أكرث)0)).ويف هذه الدراسة سوف نعمل يف البداية عىل بيان الخلفيات غري 

املعرفية لفكر رسوش، لننتقل بعد ذلك إىل بيان الخلفيات املعرفيّة لتفكريه.

))) عنوانه يف اللغة الفارسية: علم چيست؟ فلسفه چيست؟.

))) عنوانه يف اللغة الفارسية: علم شناسی فلسفی.

)3) عنوانه يف اللغة الفارسية: فلسفه تاريخ.

)4) عنوانه يف اللغة الفارسية: دانش وارزش.

)5) عنوانه يف اللغة الفارسية: علم واميان.

))) عنوانه يف اللغة الفارسية: درسهايی در فلسفه علم االجتامع.

)7) عنوانه يف اللغة الفارسية: رصاطهاي مستقيم.

)8) عنوانه يف اللغة الفارسية: قبض وبسط تئوريك رشيعت.

)9) عنوانه يف اللغة الفارسية: بسط تجربه نبوى.

)0)) پارسانيا، حميد، نظريه وفرهنگ )النظرية والثقافة(، مجلة راهربد فرهنگ الفصلية، العدد: 3)، ص 7 
و4) و7)، )39) هـ ش. )مصدر فاريس).
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) / 1 ـ الخلفيات غير المعرفّية

إّن املراد من الخلفيات غري املعرفيّة هي العنارص والخلفيات التي تتك تأثريًا 

محّفزًا لدى املفكر، وهي عبارة عن أسباب وخلفيات من قبيل: العنارص والعوامل 

النفسية، والتبوية، والظروف الثقافية والسياسية واالجتامعية التي عاش املفكر 

يف كنفها وخاض تجربتها.

2 / 1 / 1 ـ الخلفيات الفردية والرتبوية

ولد الدكتور رسوش ونشأ يف أرسة متديّنة ومحبّة لألدب. فقد كان والده تاجرًا 

شغوفًا بالشعر إىل حّد كبري، وكان يحفظ الكثري من األشعار، وكان ينشد الشعر أيًضا))).

أمىض الدكتور رسوش دراسته االبتدائية يف مدرسة القامئيّة الواقعة يف جنوب 

طهران، ثم دخل إعداديّة مرتضوي، ولكن بعد ذلك بسنة ارتأى والده أن ينقله إىل 

إعدادية حديثة التأسيس باسم إعدادية العلوي إلكامل دراسته هناك، حيث واصل 

دراسته يف حقل الرياضيات))).

وبفعل تواجده يف إعداديّة العلوي، وتأثره مبؤّسسها )عيل أصغر كرباسجيان)، 

تعرّف عىل منظمة الحجتية)3)، ليتخىّل عنها بعد سنة من انتامئه إليها؛ إذ وجد أنّها 

ال تلبي تطلّعاته وال تستجيب لهواجسه واستفهاماته)4).

))) صحيفة إيران، مقالة قصه ي ارباب معرفت )قصة أصحاب املعرفة(، بتاريخ: السبت، 7)/ بهمن/ 383) هـ ش. 
)مصدر فاريس). ميكن العثور عىل هذه املقالة يف الرابط أدناه:

http://www.iran.newspaper.com/1383/831117/html/horizon.htm.

(2( https://www.mashreghnews.ir/news/214565.

املناهضة  باملنظمة  تعرف  وكانت  الخريية)،  املهدوية  الحجتية  )منظمة  الكامل  واسمها  الحجتية  منظمة   (3(
للبهائية أيًضا، يعود تأسيسها إىل ما قبل 47 سنة تقريبًا بالتزامن مع االنقالب األمرييك بتاريخ 8)/ مرداد/ )33) 
هـ ش عىل حكومة الدكتور محمد مصدق. ومؤسس هذه املنظمة هو الشيخ محمود ذاكر زاده تواليئ املعروف 

بالشيخ محمود حلبي.

(4( http://www.aftabnews.ir/vdccoxqm.2bq108laa2.html.
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كانت  أنّها  إاّل  العلوي كانت ذات طابع ديني،  إعداديّة  أّن  الرغم من  وعىل 

الظّن  يسيؤون  املنظمة  هذه  أعضاء  وكان  الحجتية،  منظمة  من  عنارص  تحوي 

عىل نحو خاص بالعلامء واملؤّسسة الدينيّة الثوريّة، وبسبب عتب مؤّسس هذه 

املنظمة عىل املؤّسسة الدينيّة، فقد تجّذر سوء الظّّن هذا تجاه املؤّسسة الدينيّة 

الثوريّة يف هذه املدرسة، وبذلك فقد ترك هذا األمر تأثريه يف التضاعيف الخفيّة 

من شخصيّة الدكتور رسوش))). ومن هذه الناحية يذهب البعض إىل االعتقاد بأّن

الدين  وحملة  رسوش  الدكتور  بني  الحًقا  احتدمت  التي  »القضايا   

الرسميني، وسوء ظّنه الدائم تجاه هؤالء قد يكون بتأثري من ذلك العتاب 

األّول الذي كان يُبديه كرباسجيان تجاه املؤّسسة الدينية وعلامء الدين«)2(.

املطهري،  مرتىض  الشهيد  العاّلمة  مؤلّفات  الدكتور رسوش عىل  تعرّف  أيًضا، 

من  بتأثري  الطباطبايئ،  حسني  محمد  السيد  والعالمة  بازركان،  مهدي  واملهندس 

السبب  فإّن رضا روزبه كان هو  الحقيقة  العلوي رضا روزبه، ويف  مدير مدرسة 

الرئيس يف اتجاه الدكتور رسوش إىل الفلسفة. فقد كان رضا روزبه طالبًا يف علم 

العلوم  املتطابق مع  ينزع إىل نوع من اإلسالم  الفيزياء يف جامعة طهران، وكان 

التجريبية الحديثة عىل شاكلة الّنزعة اإلسالمية لدى املهندس مهدي بازركان)3).

لقد كان التوفيق بني العلوم التجريبية واملعتقدات الدينيّة من أكرب هواجس 

(1( https://www.mashreghnews.ir/news/214565.

))) توكليان، جالل، تورقي در دفرت ايام عبد الكريم رسوش )صفحات من دفرت أيام عبد الكريم رسوش(، 
384) هـ ش. )مصدر فاريس). ميكن العثور عليه يف الرابط أدناه:

http://soroush.malakut.org/2005/12/post_7.php.

)3) نجفي، عيل رضا، عبد الكريم رسوش كيست؟ ايدئولوژيك ديروز اپوزيسيون امروز )من هو عبد الكريم 
رسوش؟ أيديولوجي األمس معارض اليوم(، 397) هـ ش. )مصدر فاريس). ميكن العثور عليه يف الرابط أدناه:

https://www.rouydad24.ir/fa/news.
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أّن  الهواجس بدوره إىل تالميذه. ويبدو  رضا روزبه، وكان يعمل عىل نقل هذه 

حصص دروسه هي التي عرّفت الدكتور رسوش عىل املحاوالت والجهود األوىل يف 

حقل التوفيق بني الدين والعامل الحديث))).

أخذ  فقد  والشعراء،  بالشعر  وشغوف  شاعر  لوالد  نجاًل  رسوش  كان  وحيث 

العرفاين بشكل جاد. وكان  الشعر واألدب  تعلّم  املرحلة اإلعدادية يخوض يف  يف 

للمولوي وسعدي الشريازي وحافظ مكانة رفيعة ومرموقة لديه. وكان ملوالنا جالل 

الدين الرومي مقاٌم خاصٌّ عنده من بني هؤالء الشعراء. وقد عمد الدكتور رسوش 

إىل توظيف هذا البُعد من االتّجاهات األدبية يف طرح نظرياته، وكان يستفيد منه 

إىل حّد كبري.

2 / 1 / 2 ـ الخلفيات االجتامعية / السياسية

إّن الذي يحظى باالهتامم يف هذا القسم من املقالة ويف إطار تحقيق أهداف 

هذا التحقيق، هو تحديد املناخ السيايس واالجتامعي والثقايف، الذي  دخل فيه 

الدكتور رسوش دائرة التفكري والتنظري. إّن أهميّة هذا البحث تكمن يف أنّه يعمل 

عىل تظهري الخلفيّة السياسيّة / االجتامعيّة للدكتور رسوش، كام أنّه يُشّكل عاماًل 

مساعًدا يف تحليل تفكريه.

))) توكليان، جالل، تورقي در دفرت ايام عبد الكريم رسوش )صفحات من دفرت أيام عبد الكريم رسوش(، 384) 
هـ ش. )مصدر فاريس). ميكن العثور عليه يف الرابط أدناه:

http://soroush.malakut.org/2005/12/post_7.php.
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التّيارات الفكرّية المعاصرة في إيران

التعرّف بشكل عام عىل ثالثة تيّارات رئيسٍة ظهرت بعد املواجهة بني  ميكن 

العامل اإلسالمي وبني العامل الحديث، وهي متثّل مواقف عمليّة وسياسيّة يف العامل 

اإلسالمي:

 التيّار السيايس املغتب والذي مييل إىل السياسات الغربيّة االستعامرية.. )

 التيّار املقاوم يف مواجهة السياسات االستعامريّة.. )

 التيّار الحيادي والاّل أبايل.. 3

وبالّنظر إىل املاهيّة السياسيّة والعمليّة للمواجهة بني العامل اإلسالمي والعامل 

املواجهة  هذه  قبال  يف  التيّارات  هذه  اكتسبت  فقد  املرحلة،  هذه  يف  الحديث 

ماهيّة عملية وسياسية أيًضا. ويف إيران كانت ذروة املواجهة مع العامل الحديث 

ويف  الدستورية[))).  بامللكية  املطالب  الحراك  ]أو  املرشوطة  الثورة  يف  تجلّت  قد 

تقيمها  التي  النسبة  أساس  مختلفة عىل  سياسية  املرحلة ظهرت جامعات  هذه 

تجاه القوى الغربية االستعامرية، حيث تبلورت ثالث قوى وتيارات، وهي: التيار 

خضّم  ويف  االستبدادي.  والتيار  واليمني)،  اليسار  )من  التنويري  والتيار  الديني، 

الدينية حتى عام )34) هـ ش )3)9) م) -وظهور  هذه األحداث كانت القوى 

اإلمام الخميني- تعيش حالة من التهميش، وبعد هذه املرحلة تحّولت القوى 

والسياسية. وبعد  االجتامعية  الساحة  ثقلها وتأثريها عىل  لها  إىل عنارص  الدينية 

التجديد  تيار  عود  اشتّد  واالجتامعية،  السياسية  املجاالت  يف  الدين  دور  اتضاح 

التنويري من خالل  اليسار  تيار  نقد  إىل  التنويري  اليمني  تيار  الديني. وقد عمد 

))) ما بني املعقوفتني إضافة توضيحية من عندنا. املعرّب.
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الكريم رسوش عىل  عبد  الدكتور  لقد ظهر  الدينية.  القوى  من  التقرّب  توظيف 

الساحة الفكرية يف ظل هذا الواقع السيايس. فهو حيث ذهب إىل إنجلتا يف سن 

من  سيّام  وال  الدميقراطي  الليربايل  الفكر  عىل  هناك  تعرّف  والعرشين،  السابعة 

ويف هذه  التنويري.  اليمني  بتيار  العملية  الناحية  من  والتحق  بوبر،  كارل  خالل 

إيران عىل توفري األجواء  الدينية املعارضة للامركسية يف  املرحلة عملت األرضية 

لظهور واحتضان الليربالية بشكل أكرب))). ال شك يف أن الحدث السيايس األهم يف 

يتمثل يف  أيًضا،  له  الفكرية  الحياة  تأثريه عىل  الدكتور رسوش، والذي ترك  حياة 

الثورة اإلسالمية اإليرانية. إن انتصار الثورة اإلسالمية وتبلور الجهود من أجل قيادة 

الثورة الثقافية، مّهد األرضية للتنظري حول النزاعات بني التيارات املوجودة داخل 

الثورة. لقد سجل الدكتور رسوش حضوره يف هذه املرحلة من خالل عضويّته يف 

الشورى العليا للثورة الثقافية ومن خالل التواجد يف املحافل العلمية والجامعية يف 

حقل النشاط العلمي والفلسفي. ويبدو أّن التجربة هي التي ضاعفت من رضورة 

إدخاله يف أبحاث فلسفة العلم وفلسفة العلوم االجتامعية.

للفكر  االنتقادي  )املنهج  انديشه ی اجتامعی دکرت رسوش  انتقادی  روش شناسی  أردكاين، محمد،  ))) طالعي 
االجتامعي للدكتور رسوش(، مجلة: معرفت فرهنگی اجتامعی،العدد الثاين، ص 05) ـ )0)، السنة الثالثة، ربيع 

عام )39) هـ ش. )مصدر فاريس).
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الدكتور سروش والتحّديات الماثلة أمام الثورة اإلسالمّية في إيران

عن  والبحث  البنى،  إصالح  مسار  وبداية  اإلسالمية،  الثورة  قواعد  ترسيخ  إّن 

حلول للمشاكل، والرشائط املتغرّية يف املجتمع، وحضور الدكتور رسوش يف بعض 

مراكز القرار، قد تظافرت بأجمعها لتضع أمام عينيه رضورات واحتياجات دفعت 

أمام  متثّل  الذي  الكبري  السؤال  أّن  ويبدو  والتفكري.  التأّمل  إىل  بالتدريج  ذهنه 

املنظرين واملفكرين يف هذه املرحلة، يكمن يف طريقة التوفيق بني ثبات الدين 

الدكتور  بداية طريٍق صعٍب سلكه  للمجتمع. وكان هذا ميثل  املتغرّية  والرشائط 

رسوش. ويبدو أّن نظريّة القبض والبسط الّنظري للرشيعة حصيلة هذه الظروف 

والرشائط. وقد واصل املسألة يف هذه النظريّة عىل أساس من تعلقاته الليربالية. 

وقد مثل فوز السيد محمد خامتي يف االنتخابات السادسة لرئاسة الجمهورية يف 

إيران منعطًفا يف تاريخ التيارات الفكرية والسياسية يف إيران. وقد تحّول الدكتور 

رسوش يف هذه املرحلة الزمنية إىل زعيم فكري للتيارات اإلصالحية، وأدار صحيفة 

كيان يف إطار تقديم األهداف النظرية للتيار الليربايل. وكانت نظرية بسط التجربة 

وكانت  الراديكالية.  نظريته  فيها  قّدم  الفكرية، حيث  املرحلة  النبوية مثرة هذه 

ذروة  أّن  السطور  كاتب  ويرى  للجدل.  مثريٍة  أبحاٍث  تحتوي عىل  النظرية  هذه 

االزدهار الّنظري للدكتور رسوش تعود إىل هذه املرحلة. وبعد انتهاء فتة رئاسة 

السيد محمد خامتي، مل يعد الدكتور رسوش يطيق الرشائط السياسية، األمر الذي 

دفعه إىل الهجرة من إيران. وبعد الهجرة أظهر من نفسه نشاطًا نظريًا محدوًدا، 

وخالل هذه املرحلة قّدم نظريتني، وهام: شاعريّة الوحي، واعتبار الوحي مجرّد 

رؤيا. وقد مثلت هاتان النظريتان مرحلة الضعف واألفول النظري لنجم الدكتور 

رسوش. 
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) / ) ـ الخلفيات المعرفّية

إّن الخلفيات املعرفيّة عبارة عن عنارص وعوامل ذات صلٍة منطقيٍّة بالنظريّة، 

املباين  تشمل  العوامل  وهذه  وظهورها.  النظريّة  تلك  لتبلور  الزًما  رشطًا  وتعّد 

الفكريّة، واالتّجاهات واملدارس التي تركت تأثريها عىل املفكر))).

ويف معرض دراسة الخلفيات املعرفيّة، سنعمل أّواًل عىل التعريف باملفكرين 

الذين تركوا تأثريهم عىل املنظومة الفكريّة للدكتور رسوش، ثم ننتقل بعد ذلك 

إىل بيان املباين الفكري له. وبطبيعة الحال سوف يكون التكيز األكرب يف هذا الشأن 

عىل الخلفيات غري الوطنيّة من تفكريه؛ العتقادنا بأّن مقالة واحدة ال مُيكنها أن 

تتّسع إىل االهتامم التفصييل واملتزامن بكلتا الناحيتني ـ الوطنية وغري الوطنية ـ 

من تفكريه.

2 / 2 / 1 ـ املفكّرون املؤثّرون يف املنظومة الفكريّة لرسوش

يف هذا القسم يتّم بحث تأثري مفكرين من أمثال إميانوئيل كانط، باإلضافة إىل 

التيّارات الكانطيّة الحديثة، وبوبر، وإقبال الالهوري. ويف دراستنا لتأثري كّل واحد 

نظريات  وتجليه عىل  التأثر  نوع  تحديد  إىل  نسعى  املفكرين، سوف  من هؤالء 

الدكتور رسوش.

))) پارسانيا، حميد، نظريه وفرهنگ )النظرية والثقافة(، مجلة راهربد فرهنگ الفصلية، العدد: 3)، ص 4)، 
)39) هـ ش. )مصدر فاريس).
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كانط والكانطيون الُجدد

الكوبرنيقيّة،  الثورة  فكرة  أساس  عىل  لكانط  الفكريّة  املنظومة  تبلورت  لقد 

وفصل الذات عن الظاهرة. لقد كان كانط يواجه هذا التحدي، وهو أنّه بحسب 

النزعة التجريبية لديفيد هيوم يكون أخُذ الرضورة والكلية املطلقة من املعطيات 

التجريبية أمرًا ممتنًعا، وبذلك يكون الوصول إىل اليقينيات والتصديقات الرضورية 

الكوبرنيقية،  الثورة  فكرة  قّدم  اإلشكال  هذا  حّل  مقام  ويف  مستحياًل))).  والكلية 

وذهب إىل االعتقاد بأّن األعيان ليك تكون متعلًقا لعلمنا ومعرفتنا، يجب أن تكون 

متطابقة مع الذهن وليس العكس؛ مبعنى أنّه يجب أن تكون مقيّدًة بسلسلة من 

الرشائط املسبقة لقويت الحّس والفاهمة))). إّن الزمان واملكان ميثالن صوًرا شهوديًة 

بحتًة أو مسبقة لقّوة الحّس الذي هو رشط الزم وسابق لظهور التصّورات الحسية 

أو الصور االنطباعية. وإن قّوة الفهم بدورها مشتملة عىل املقوالت االثنتي عرشة 

التي يتم تركيب التصورات الحسيّة عىل أساسها، ويتم الحكم باالرتباط فيام بينها.

منفعاًل  ليس  الذهن  بأّن  االعتقاد  إىل  كانط  إميانوئيل  ذهب  فقد  هنا  ومن 

بشكل محض، بل يبدي من نفسه نشاطًا، ويُضيف صوًرا ومقوالت من عنده عىل 

األشياء  تطبيق  متوقًفا عىل  األشياء  الحصول عىل معرفة  يكون  املدركات؛ وعليه 

عىل الصَور واملقوالت الذهنيّة. ونتيجًة لذلك ال يكون هناك وجود ملحض التجربة؛ 

وذلك ألّن التجارب الحسيّة تحدث أّواًل ضمن مقولتي الزمان واملكان، ثم تحكم 

الفاهمة عىل الروابط فيام بينهام عىل أساس مقوالتها.

))) كابلستون، فريدريك تشارلز، تاريخ فلسفه: از ولف تا كانت )تاريخ الفلسفة من وولف إىل كانط(، ترجمه 
إىل اللغة الفارسية: إسامعيل سعادت ومنوچهر بزرگمهر، ج )، ص )0) ـ 07)، انتشارات علمي و فرهنگي 

وانتشارات رسوش، )37) هـ ش.

))) م.ن، ص)4).
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ويف الحقيقة فإّن كانط قد حكم -من منطلق هذه الرؤية، ومن خالل تأصيل 

الفاعل املعريف- بفصل وانفصال الذات )اليشء كام هو) عن الظاهرة )اليشء كام 

يبدو)، وقال يف هذا الشأن: »إنّنا إّنا نعلم بالعامل ال كام هو يف نفسه، وإّنا ندركه 

كام يبدو يف ذهننا فقط«))). وعىل أساس هذا التفسري للمعرفة يكون عامل األشياء 

يف نفسه عاملًا بال تنظيم وبال شكل، وإن الذهن هو الذي يضفي عليه النظم من 

يعترب  كانط  فإّن  وبذلك  الحسيّة؛  التجارب  عىل  الذهنية  املقوالت  إطالق  خالل 

العامل تابًعا للموضوع اإلنساين ومقوالته الذهنية. ومن هذه الناحية يكون العامل 

هو ذلك اليشء الذي يبدو أو يتجىل يف الظاهر))).

والنقطة التي يجب االلتفات إليها هي أّن كانط عىل الرغم من اعتباره الذهن 

هذا  أن  ويرى  ثابتة،  ومقوالته  الذهن  بنية  يعترب  ولكّنه  املعرفة،  مقام  يف  فعااًل 

الشعور وذهن  بنية  ثبات  إىل  البرش، و»بالنظر  القالب مشتك بني جميع آحاد 

اإلنسان، فإّن األشياء واألعيان تظهر عندنا بطريقة خاّصة ومعّينة عىل الدوام. 

وعىل هذا يغدو بإمكاننا إصدار األحكام والتصديقات العلمية الكلية والعاّمة«)3).

بيد أّن األمر مل يقف عند هذا الحّد، وإّنا جاء الكانطيون الجدد الحًقا ليواصلوا 

هذا املشوار ويّدعوا بأّن الذهن ليس غري منفعل محًضا فحسب، وليس هو فاعل 

ويضيف مقوالت إىل املدركات فحسب، بل إّن هذه املقوالت ليست ثابتة، فهي 

تتغرّي بحسب الظروف النفسيّة والتاريخيّة، وتظهر يف مختلف الرشائط التاريخيّة 

))) اسكروتن، راجر،تاریخ مخترص فلسفه جديد، ترجمه اسامعیل سعادتی خمسه، تهران: حکمت، ، ص 54)، 
)38) هـ ش.

الذاتانية بواسطة  الرؤية وهذا الفهم يتم إعداد األرضيات والخلفيات  ))) ويف الحقيقة فإنه من خالل هذه 
كانط. إميانوئيل 

)3) كابلستون، فريدريك تشارلز، تاريخ فلسفه: از ولف تا كانت )تاريخ الفلسفة من وولف إىل كانط(، ترجمه 
إىل اللغة الفارسية: إسامعيل سعادت ومنوچهر بزرگمهر، ج )، ص 5))، )37) هـ ش.



 النظریات ونقُدها( 
ُ

عبد الكریم سروش )دراسة 22

والنفسيّة عىل أشكال وصور مختلفة أيًضا))). ثم إنّه وبالتدريج مل يقف الّنشاط 

الذهني يف مسار املعرفة عند حدود املعرفة التجريبية فقط، وإّنا تّم تعميمه إىل 

أم  أم فلسفيًا  أكان تفكريًا علميًا  اإلنسان أن يطاله، سواء  لتفكري  كّل يشٍء ميكن 

دينيًا أم فنيًا أيًضا))).

وميكن لنا هنا أن نّدعي نوًعا من التامهي لدى الدكتور رسوش مع هذه الرؤية 

يف بسط التجربة النبويّة، وذلك حيث يقول: 

»إّن الوحي كان تابًعا له ]النبي[، ومل يكن هو تابع للوحي«))(.

الديالكتيك  تتبلور يف ضوء  إّنا  للنبي  الدينيّة  التجربة  أو  الوحي  أّن   مبعنى 

والتفاعل مع الرشائط الداخلية والخارجية )الرشائط االجتامعية)، وأّن النبي يكون 

فاعاًل وناشطًا يف مسار الوحي، وال يكون منفعاًل فقط.

العامل  العرفانيّة يف  األفكار  تأثري  نغفل عن  أن  ينبغي هنا  الحال ال  وبطبيعة 

املفاهيم  مختلٍف عن  بشكٍل  املعرفيّة  املسائل  إىل  تنظر  كانت  -والتي  اإلسالمي 

الكانطيّة- عىل الدكتور رسوش أيًضا، وكام سبق أن ذكرنا فإّن هذا يستدعي حيّزًا 

ضمن  تبلورت  قد  الوحي  حقل  يف  تفكريه  جذور  كانت  ورمّبا  مستقاًل،  ومقااًل 

ميكن  وال  الجديد،  بالعامل  يتّصل  أن  قبل  اإلسالمي  العامل  يف  املستوطنة  التيّارات 

إخفاء أن معارف هذه التيارات املستوطنة داخل العامل اإلسالمي كانت بدورها قد 

واجهت الكثري من النقاشات والردود.

))) پارسانيا، حميد، علم وفلسفه )العلم والفلسفة(، ص 0)، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وانديشه 
اسالمي، طهران، 385) هـ ش. )مصدر فاريس).

))) ياسربس، كارل، كانت )كانط(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: مري عبد الحسني نقيب زاده، ص )))، انتشارات 
طهوري، طهران، )37) هـ ش.

فرهنگي رصاط،  مؤسسه   ،(3 النبوية(، ص  التحربة  )بسط  نبوي  ي  تجربه  بسط  الكريم،  عبد  )3) رسوش، 
فاريس). )مصدر  ش.  هـ   (385 طهران، 
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كارل بوبر

التشكيك  طريف  كال  رّد  أساس  عىل  املعرفيّة  منظومته  بوبر  كارل  أقام  لقد 

والنزعة اإلثباتية. فهو من جهة يرى أّن رسالة الفلسفة والعلم تكمن يف البحث عن 

الحقيقة، ومن جهٍة أخرى يقيم أساس معرفته عىل املنهج النقدي واإلبطال دون 

اإلثبات أو التأييد))). وميكن القول بأّن نظريّة بوبر تقول عىل ثالثة أصول، وهي:

 تقّدم النظريّة عىل املشاهدة.. )

 االقتاب من الحقيقة.. )

 تطّور العلوم.. 3

إّن الواقعيّة من وجهة نظر الّنزعة اإلبطاليّة لكارل بوبر ليست أمرًا مجرًّدا وال 

ميكن مشاهدته))). بل

والعالقة  وااللتفات  باالهتامم  الدوام  عىل  مسبوقة  املشاهدة  »إّن   

الخاصة، من قبيل مسألة ما أو سؤال ما -عىل سبيل املثال- )وباختصار: 

مشاهدة،  كل  بأن  االدعاء  ميكن  وعليه  نظري(...  بيشء  مسبوقة  إنّها 

التعلق  عىل  ويحثنا  يحّفزنا  نظري  يشء  أو  فرضية  أو  مبسألة  مسبوقة 

بها«))(. 

))) بوبر، كارل رميوند، جستجوي نامتام )بحث غري مكتمل(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: إيرج عيل آبادي، 
ص )8) ـ 83)، سازمان انتشارات و آموزش هاي انقاليب، طهران، 9)3) هـ ش.

))) بوبر، كارل رميوند، شناخت عيني )املعرفة الواقعية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أحمد آرام، ص 33، رشكت 
انتشارات علمي وفرهنگي، طهران، 374) هـ ش.

حول  نظريتان  واملصباح:  )الكشكول  معرفت  پريامون  نظريه  دو  وفانوس:  كشكول  رميوند،  كارل  بوبر،   (3(
املعرفة(، املطبوع ضمن كتاب: علم چيست؟ فلسفه چيست؟ )ما هو العلم؟ ما هي الفلسفة؟(، ص )9)، 

مؤسسه فرهنگي رصاط، طهران، 388) هـ ش.
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بل  النظريّة،  عن  واملجرّدة  الخالصة  للمشاهدة  وجود  ال  األساس  هذا  وعىل 

وزاخرة  مفعمة  املشهودة  القضايا  وإّن  املشاهدات،  عىل  متقّدمة  الّنظريات  إّن 

بالنظريات التي تتغّذى عىل التوقّعات والثقافات وما إىل ذلك، وتؤثّر عىل بيان 

املشاهدات وتفسريها.

وبناء عىل هذا األصل يقوم كّل علٍم عىل علم سابق؛ ألّن املشاهدة مسبوقٌة 

بالفرضيّة، والفرضيّة تصاغ استناًدا إىل العلوم املوجودة. وعليه فإّن »العلم ال يبدأ 

من العدم أبًدا، وال ميكن تعريفه بشكٍل مجرٍّد من الفرضيات إطالًقا«))).

إّن بوبر -خالفًا للنزعة اإلثباتيّة- ينفي إمكان الربهنة عىل إثبات األفكار. إذ 

ال يوجد لدينا -من وجهة نظره- مالك إلثبات الصدق وتعيينه. ولكّنه يؤكّد عىل 

وجوب عدم التخيل عن السعي من أجل الوصول إىل الحقيقة؛ إذ من املمكن حًقا 

أن تكون بعض فرضياتنا متطابقة مع الواقع، وأن يكون حدسنا للحقيقة صائبًا))). 

أنواع  تقبل  ولكّنها  لإلثبات،  قابلة  الحقيقة  تكن  وإن مل  فإنّه  األساس  وعىل هذا 

الحدس، وأن تكون يف معرض النقد واالختبار. ولكن ال بّد من االلتفات إىل أنّه ال 

ميكن من زاوية النزعة اإلبطالية اعتبار أّي نظرية صادقة؛ حتى تلك التي تخرج 

من االختبارات الدقيقة بنجاح)3). وذلك ألّن »كل نظرية قّد تتعرّض إىل املشاكل والتحديات 

يف يوم ما، وإن كانت حتى اآلن هي املنترصة والصامدة يف وجه االختبارات«)4). وبعبارة أخرى: 

))) بوبر، كارل رميوند، كشكول وفانوس: دو نظريه پريامون معرفت )الكشكول واملصباح: نظريتان حول املعرفة(، 
املطبوع ضمن كتاب: علم چيست؟ فلسفه چيست؟ )ما هو العلم؟ ما هي الفلسفة؟(، ص 98)، 388) هـ ش.

))) بوبر، كارل رميوند،  شناخت عيني )املعرفة الواقعية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أحمد آرام، ص 33، 374) هـ ش.

)3) تشاملرز، أف آالن، چيستي علم: درآمدي بر مكاتب علم شنايس فلسفي )ماهية العلم: مدخل إىل مدارس 
معرفة العلم الفلسفي(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: سعيد زيبا كالم، ص 0)، سازمان مطالعه وتدوين كتب علوم 

انساين دانشگاهها، طهران، 387) هـ ش.

)4) بوبر، كارل رميوند، كشكول وفانوس: دو نظريه پريامون معرفت )الكشكول واملصباح: نظريتان حول املعرفة(، 
املطبوع ضمن كتاب: علم چيست؟ فلسفه چيست؟ )ما هو العلم؟ ما هي الفلسفة؟(، ص 7))، 388) هـ ش.
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إّن االختبار والنقد يف نظرية البطالن ال ميثالن معياًرا إلثبات النظرية، وإّنا هام 

معياران لالقتاب من الحقيقة؛ مبعنى أنّنا من خالل االختبار وإبطال نظرية ما، 

نستطيع أن نعترب بأخطائنا، ومن خالل توصلنا إىل خطأ حدسنا، نتعلم بعض األمور 

بشأن الحقيقة، ونكون بذلك أقرب إىل الحقيقة))).

إّن كارل بوبر من القائلني بتطّور العلوم. إّن تطّور العلوم من وجهة نظر بوبر 

عبارة عن:

 »القيام باختبارات، وحذف األخطاء، والقيام باختبارات جديدة«)2(.

 توضيح ذلك أّن طرح الفرضيات القابلة لإلبطال بشأن الوجود، والعمل عىل 

اختبارها وإبطالها، ضمن حذف أخطائنا بشأن الحقيقة، يجعلنا يف مواجهة أوجه 

أحدث للوجود والحقيقة، ويؤّدي إىل اقتاح نظريات وفرضيات أكرث حداثة بشأنها، 

ويستمّر مسار االختبار والنقد، وإن تطّور العلم ليس شيئًا غري ذلك. ويف الحقيقة 

فإّن النظريات العلميّة مبنزلة الشباك الصطياد العامل والحدس بشأنه، والعلم إنا 

يتطّور عربهذه األنواع من الحدس والسعي إىل إبطالها)3).

الرؤية  نظر  وجهة  من  الثالثة،  األصول  هذه  إطار  يف  العلميّة  النظريات  إّن 

الحدس  عىل  القامئة  بالفرضيات  وإّنا  البحتة،  باملشاهدات  تبدأ  ال  اإلبطالية، 

املتقّحم والجريء بشأن العامل الخارجي، وبهدف توصيف وتبيني جانب منه، ثم 

معرض  يف  ووضعها  حدسها  تّم  التي  الفرضيات  نقد  إىل  ذلك  بعد  السعي  يتم 

))) بوبر، كارل رميوند، كشكول وفانوس: دو نظريه پريامون معرفت )الكشكول واملصباح: نظريتان حول املعرفة(، 
املطبوع ضمن كتاب: علم چيست؟ فلسفه چيست؟ )ما هو العلم؟ ما هي الفلسفة؟(،  ص58.

))) م.ن، ص7)).

الفارسية: سيد  اللغة  إىل  العلمي(، ترجمه  االكتشاف  اكتشاف علمي )منطق  منطق  بوبر، كارل رميوند،   (3(
انتشارات علمي وفرهنگي، طهران، 370) هـ ش. الكريم رسوش، ص 78،  حسني كاميل، تحقيق: عبد 



 النظریات ونقُدها( 
ُ

عبد الكریم سروش )دراسة 26

اإلبطال. إن النظريات ما دامت متفوقة يف االختبار، يتم الحفاظ عليها مؤقتًا، ويتّم 

تعريضها الختبارات أكرث تعقيًدا، وإذا تّم إبطالها، تّم طرح نظريات أحدث منها، 

ويستمر هذا املسار إىل ما ال نهاية))).

ومن الجدير ذكره يف الختام أّن كارل بوبر وإن كان يف دراسته ملسار تحصيل 

املعرفة يركز عىل املعرفة التجريبية، ولكّنه ال يراها محدودة باملعرفة التجريبية، 

وإّنا يعّممها إىل سائر املعارف البرشية أيًضا))).

وقد استفاد الدكتور رسوش من هذه األصول الثالثة يف كل من كتابيه: القبض 

والبسط النظري للرشيعة، وبسط التجربة النبوية. والوجه األبرز للشبه بني آراء 

الدكتور رسوش وكارل بوبر، يكمن يف اعتقادهام مبدخليّة دور املعلومات السابقة 

يف الحصول عىل املعلومات واملعارف الجديدة)3).

مة إقبال الالهوري
ّ

العال

إّن من بني األشخاص الذين تأثّر بهم الدكتور رسوش هو محمد إقبال الاّلهوري. 

التجربة  أوبسط  للرشيعة  النظري  والبسط  القبض  يف  سواء  رسوش  الدكتور  إّن 

الدينية  الّنصوص  إّن إعادة قراءة  بإقبال الالهوري بشكل وآخر.  تأثّر  النبويّة قد 

من زاوية العلم الجديد نظرية كان إقبال الالهوري هو أول من صدع بها. يؤكد 

إقبال الالهوري عىل رضورة عقلنة الدين، ويذهب إىل االعتقاد بأّن الحقائق الكلية 

))) تشاملرز، أف آالن، چيستي علم: درآمدي بر مكاتب علم شنايس فلسفي )ماهیة العلم: مدخل إىل مدارس 
معرفة العلم الفلسفي(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: سعيد زيبا كالم، ص )5 ـ 0)، 387) هـ ش.

))) مسعودي، جهانگري وفائزة طلوع بركايت، تحلييل از مباين فلسفي نظريه ي بسط تجربه ي نبوي )تحليل 
انساين  علوم  پژوهشگاه  دين،  فلسفه  جستارهاي  نرشة  النبوية(،  التجربة  بسط  لنظرية  الفلسفية  لألسس 
ومطالعات فرهنگي، العدد: )، ص )7 ـ 77، السنة الثالثة، ربيع وصيف عام 393) هـ ش. )مصدر فاريس).

)3) م.ن، ص78.
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التي يجّسدها الدين يجب أاّل تبقى غري متعيّنة؛ إذ ليس هناك أحد يريد لعمله 

أن يقوم عىل أسٍس مشكوكٍة. ومن هنا فإّن الدين بلحاظ املسؤوليّة امللقاة عىل 

عاتقه )قيادة وتغيري الحياة الداخلية والخارجية للناس)، يحتاج إىل أن يقيم أصوله 

األّوليّة عىل أسٍس عقالنيٍّة))).

والحاصل أنّه بناء عىل الصورة التي يُقّدمها حول العالقة بني العقل والدين أو 

العلم والدين، من الرضوري أن يقوم الدين أبًدا عىل مكتسبات العلوم البرشيّة، 

والعمل عىل إصالحه يف ضوء موازين العلم والفلسفة الجديدة))). وكام سرنى يف 

األبحاث القادمة، فإّن الدكتور رسوش قد عمل يف كتابه القبض والبسط النظري 

للرشيعة عىل رشح وبسط هذه الرؤية التي جاء بها الالهوري، وقّدم عنها تقريرًا 

جديًدا يتطابق مع تعاليم فلسفة العلم، وال سيّام منها مفهوم النزعة اإلبطالية. 

ويتامىش  يتامهى  أن  يجب  خالًدا  أمرًا  الدين  اعتباره  رغم  الالهوري  إقبال  إن 

التامهي  هذا  لكيفيّة  توضيًحا  يقّدم  ال  أنّه  إال  العرص،  ومقتضيات  متغرّيات  مع 

الكيفيّة يف نظريّة  الدكتور رسوش قد عمل عىل توضيح هذه  أّن  بيد  والتاميش. 

قبض وبسط الرشيعة مبا يتطابق والتعاليم اإلبطالية، وسعى إىل التعريف بطريق 

للتوفيق بني األبدية والتغيري.

يذهب الالهوري إىل االعتقاد بأّن التجربة الّدينيّة حالٌة من اإلحساس الناشئ 

عن املواجهة مع الحقيقة النهائيّة التي تشتمل عىل صورٍة معرفيٍّة، وتتضّمن عنرًصا 

إدراكيًا، ولكّنها حيث تكون شخصيّة وال ميكن لسائر األشخاص أن يصلوا إليها، ال 

اللغة  الديني يف اإلسالم(، ترجمه إىل  الفكر  )إحياء  احياي فكر ديني در اسالم  الالهوري، محمد،  إقبال   (((
اسالمي. پژوهشهاي  كانون نرش   ،4 آرام، ص  أحمد  الفارسية: 

يف  منشور  الالهوري(،  إلقبال  التنويري  )املنهج  الهوري  إقبال  روشنفكري  شنايس  روش  مهدي،  رجبي،   (((
فصلية مطالعات انديشه معارص مسلمني، العدد: )، ص 4)، السنة األوىل، خريف وشتاء عام 394) هـ ش. 

فاريس). )مصدر 
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ميكن نقل محتواها إىل اآلخرين إاّل من خالل التفسري والتعبري وعىل شكل البيان 

الحكمي))). وعىل هذا األساس فإّن إقبال الالهوري يرى أّن التجربة الدينيّة أمر 

معريّف، ويذهب إىل االعتقاد بأّن هذه التجربة متثّل نوًعا من املواجهة مع الحقيقة، 

البرشيّة  التجارب  سائر  مثل  وحقيقي  واقعي  أمر  من خاللها  يحصل  الذي  وإّن 

األخرى، وإّن الحقائق الحاصلة منها مثل الحقائق الحاصلة من سائر التجارب، لها 

قابليّة التفسري والتعبري، وأن نحصل منها عىل معرفة؛ ألّن جميع ميادين التجربة 

بّد  الّنهائيّة))). ولكن ال  الحقيقة والواقعيّة  البرشيّة ذات قيمة واحدة يف معرفة 

من االلتفات إىل أّن ما يتّم نقله إىل اآلخرين يف إطار بعض القضايا، إّنا هو تفسري 

الدينيّة  التجربة  التي يتموضعها تحت ترصّف اآلخرين، وليس مضمون  للتجربة 

نفسها؛ وذلك ألّن ذات التجربة الدينيّة أو الباطنيّة تحصل بشكل مبارش ومن دون 

واسطة، وغري قابلة لالنتقال إىل اآلخرين)3).

وفيام ييل سوف نرى أّن للدكتور رسوش متاهياٍت مع إقبال الالهوري، وإنّه 

الوحي- عىل  الدينية عىل  التجربة  تطبيق  يعمل -يف  أفكاره  لبعض  أخذه  ضمن 

التأكيد عىل املاهيّة التجريبية للوحي، ويسعى بزعمه إىل إظهار فاعليّة النبي يف 

التجربة الدينيّة.

اللغة  الديني يف اإلسالم(، ترجمه إىل  الفكر  )إحياء  احياي فكر ديني در اسالم  الالهوري، محمد،  إقبال   (((
آرام، ص 34 و44). أحمد  الفارسية: 

))) م.ن، ص0) ـ )).

)3) م.ن، ص)).
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جالل الدين المولوي

ال شّك يف أّن لجالل الدين املولوي مكانًة كبريًة وساميًة من وجهة نظر الدكتور 

رسوش، وقد وضع بعض املؤلفات يف أفكاره. وليس هناك بحث للدكتور رسوش إال 

ويستشهد فيه بأبيات من أشعار املولوي ويستعني بهذه األبيات لبيان مراده. بيد 

أّن املهم يف البني هو توضيح جهة هذا التأثري.

تحديد  ميكن  ال  كان  وإن  وتقريرها،  آرائه  بيان  يف  املولوي  من  يستفيد  إنّه 

حجم تأثّره بالغرب وعرفاء من أمثال املولوي يف نظرياته بشكٍل دقيٍق. ال سيّام 

وأّن املولوي قد عرض مفاهيمه يف قالب من الشعر، والشعر مبقتىض شعريّته له 

القابلية يف سياق  الدكتور رسوش يعمل عىل توظيف هذه  التفسري، وإّن  قابليّة 

تقرير آرائه.

2 / 2 / 2 ـ املباين الفكريّة

إّن كّل نظريّة ترتبط بسلسلٍة من األصول الوضعيّة أو املباين الفلسفيّة بشكٍل 

فإّن  هنا  النظريات. ومن  لتلك  التبلور  كتب  ملا  املباين  تلك  لوال  بحيث   ، منطقيٍّ

من  تدخل  وليك  املفكر،  وعي  ظرف  يف  حضور  لها  يكون  ليك  العلميّة  الّنظريّة 

الناحية التاريخيّة يف حقل الثقافة، يجب أن تكون مبانيها ومبادئها قد سبق لها 

أن تبلورت، ودخلت يف أفق ذهن املفكر ومساحته الثقافية))). وعىل هذا األساس 

فإّن هذه املباين تعّد مبنزلة األرضيات للنظرية من زاوية أخرى. وسوف نتعرّض إىل 

هذه املجموعة من املباين الفكرية للدكتور رسوش الحًقا. وقبل الدخول يف هذه 

املرحلة يجب االلتفات إىل هذه النقطة وهي أّن الدكتور رسوش بلحاظ التطّور 

))) پارسانيا، حميد، نظريه وفرهنگ )النظرية والثقافة(، مجلة راهربد فرهنگ الفصلية، العدد: 3)، ص 4)، 
)39) هـ ش. )مصدر فاريس).
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مبانيه  بعض  يف  التغيريات  بعض  أجرى  مرحلة،  كل  يف  له  حصل  الذي  الفكري 

كانت هي  واألبستمولوجية  املعرفيّة  املباين  أّن  إىل  االلتفات  الفكريّة. كام يجب 

العنرص األهم -من بني املباين الفكرية للدكتور رسوش- يف تأثريها عىل تفكريه، ويف 

الحقيقة فإّن سائر املباين قد انتظمت وتبلورت ضمن االرتباط والتعاطي مع هذه 

الطائفة من املباين. وعليه فمن الطبيعي عند الخوض يف املباين الفكرية أن نركز 

عىل املباين املعرفيّة واألبستمولوجيّة بشكٍل أكرب.

2 / 2 / 2 / 1 ـ املباين األبستيمولوجّية

واملراد منها تلك الطائفة من املباين التي تتعرّض إىل كيفيّة ارتباط اإلنسان مع 

العامل وتحصيل املعرفة. إّن إمكان أو عدم إمكان املعرفة، وطريقة التعرّف عىل 

بلورة  تعمل عىل  التي  القبيل، هي  املعرفة، ومسائل من هذا  الوجود، ومصادر 

املباين املعرفيّة واألبستمولوجيّة لكّل مفكر.

إّن رسوش يف مرحلة الشباب، أي يف بداية مرحلته الفكريّة كان من الناحية 

املعرفيّة يشعر من نفسه مياًل وتعلًّقا -من الناحية األبستمولوجية- بأبستمولوجيا 

الفلسفة  أصول  يف  منها  تجىّل  الذي  الجانب  ذلك  سيّام  وال  اإلسالميّة،  الفلسفة 

يف  وكان  ومتظاهرين.  متعاضدين  والعقل  الحّس  يرى  وكان  الواقعي،  واملذهب 

هذه املرحلة يرى امليتافيزيق يف طول العلم )وليس خصياًم له)، له قيمة معرفية 

وأبستمولوجية، ويذهب إىل االعتقاد بأنّه يقّدم معرفًة كليًّة عن العامل))).

الدكتور رسوش  إّن  والدين.  للفلسفة  ليس خصياًم  العلم  إّن  أخرى:  وبعبارة 

ال يعترب العالقة بني العلم والفلسفة عالقة غري متضادة أو متنافرة فحسب، بل 

))) رسوش، عبد الكريم، علم چيست؟ فلسفه چيست؟ )ما هو العلم؟ ما هي الفلسفة؟(، ص 38، نرش رصاط، 
طهران، 388) هـ ش. )مصدر فارس).
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ويدعو طالب العلم إىل تعلم الفلسفة أيًضا، ويقول:

 »إن الذي يريد الحصول عىل املزيد من االطالع عىل هذه الطبيعة، 

غاية  املستوى  ذلك  ويعترب  العلم  من  مستوى  عىل  يقترص  ال  أن  عليه 

مطمحه، ويحرم نفسه من العلوم الفلسفية التي كانت موجودة حتى يف 

ثقافتنا وتاريخنا أيًضا«)1(.

نحو  املرحلة  هذه  يف  رسوش  الدكتور  سلكها  التي  االتجاهات  مالحظة  بعد 

اتجاًها واقعيًّا،  املرحلة  له يف هذه  إنّه قد كان  القول:  الفلسفة اإلسالمية، ميكن 

والعقل  الحّس  طريق  من  املعرفة  باكتساب  ويؤمن  ممكًنا،  أمرًا  املعرفة  ويرى 

والوحي بوصفها من املصادر املعرفيّة لإلنسان.

ثم وبعد دراسته يف إنجلتا وتعرّفه عىل فيلسوف العلم اإلنجليزي كارل رميوند 

بوبر، أحدث تغيريات يف اتجاهه الواقعي. إنّه يف هذه املرحلة من خالل اتّجاهه 

ولكّنه  الذهن،  بوجود حقائق خارج  اعتقاده  يحافظ عىل  البوبريّة  الواقعيّة  إىل 

يرى أنّه ال ميكن االقتاب من هذه الحقائق إال من طريق العلم فقط، وال ميكن 

الحصول عىل اليقني فيام لو أنّنا قد حصلنا عىل الواقعيّة كام هي أم ال. يف إطار 

البوبريّة ال يزال العقل حارًضا إىل جوار الحّس، ولكن العقل هو الذي  الواقعيّة 

ميتلك ناصية الحكم بشأن العثور عىل مادة النقض يف قبال الفرضيّة الكليّة، وميكنه 

إعداد األرضيّة إىل الحكم بإبطال الفرضيّة.

وبعد املزيد من تعرّف رسوش عىل فلسفة الغرب -وال سيّام بعد تأثره بكانط 

والكانطيون الُجُدد- أخذ يذهب شيئًا فشيئًا إىل التعريف باالتجاه الواقعي الحاكم 

))) رسوش، عبد الكريم، تفّرج صنع: گفتارهايي در اخالق صنعت وعلوم انساين )مشاهدة الصنع: مقاالت 
يف أخالق الصناعة والعلوم اإلنسانية(، ص 3))، مؤسسه فرهنگي رصاط، طهران، 385) هـ ش. )مصدر فاريس).
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عىل الفلسفة اإلسالميّة بوصفه واقعيّة فّجة. إنّه يف هذه املرحلة يعطي األصالة 

-يف كل نوع من أنواع املعطيات واملعارف البرشية ويف كل نوع من أنواع فهم 

اإلنسان- إىل الفاعل املعريف، ويرى األمور موضوًعا إنسانيًا، وإّن اإلنسان هو الذي 

مينح العامل قوامه.

إّن الفاعل املعريف يف فلسفة كانط واالتجاهات ما بعد الكانطية، سواء يف قامة 

فاعٍل معريفٍّ أو بوصفه عنرًصا يف املنظومة العقدية االجتامعية، يلعب دوًرا أصليًّا 

وحاساًم يف مسار الفهم واملعرفة؛ فهو فّعال وخاّلق، وهو الذي يعمل عىل تبويب 

مسار املعرفة. وعىل أساس هذه الرؤية فإّن املعرفة قبل أن تكون تحصياًل وانفعااًل، 

إّنا هي فعل وخلق، وهذا يعني أّن اإلنسان يف مسار املعرفة ال يتلقى املعارف، 

وإّنا يخلقها، وإنّه يف هذا الخلق تابع لشخصيّته الفرديّة واالجتامعية))).

وبطبيعة الحال فإّن تأصيل الدكتور رسوش للفاعل املعريف ال يدفعه إىل عدم اعتبار 

نفسه واقعيًا، بل يبقى كذلك محافظًا عىل واقعيّته. إّن اعتباره نفسه واقعيًّا يأيت من 

أنّه يفصل بني اليشء وبني العلم؛ العتقاده بأّن »الحّد األدىن من رشوط األبستمولوجي 

املعريف الواقعي هو التمييز بني اليشء والعلم باليشء«))). ويف الوقت نفسه يؤمن 

بأنّه ال ميكن الوصول إىل الواقع كام هو؛ ألّن املعرفة إّنا تحصل من »زاوية« واحدة.

إّن محوريّة االتّجاه الاّلحق والتاريخي من جملة املباين املعرفيّة واألبستمولوجية 

األخرى للدكتور رسوش؛ حيث نجده بالتدريج يتّخذ الحًقا بالتبعيّة لفالسفة العلم 

))) مسعودي، جهانگري وفائزة طلوع بركايت، تحلييل از مباين فلسفي نظريه ي بسط تجربه ي نبوي )تحليل 
انساين  علوم  پژوهشگاه  دين،  فلسفه  جستارهاي  نرشة  النبوية(،  التجربة  بسط  لنظرية  الفلسفية  لألسس 

الثالثة، ربيع وصيف عام 393) هـ ش. )مصدر فاريس). ومطالعات فرهنگي، العدد: )، ص 87، السنة 

والبسط  )القبض  ديني  معرفت  تكامل  ي  نظريه  تئوريك رشيعت:  وبسط  قبض  الكريم،  عبد  ))) رسوش، 
فاريس). )مصدر   .30 ص  فرهنگي،  كيهان  مجلة  الدينية(،  املعرفة  تكامل  نظرية  للرشيعة:  النظري 
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يف  االتجاه  بهذا  التعريف  إىل  الدكتور رسوش  عمد  وقد  وتاريخيًّا.  اتجاًها الحًقا 

كتابه القبض والبسط النظري للرشيعة، قائاًل: 

»إنّه ذلك الفرع من األبستمولوجيا الذي يشكل مبنى لنظرية تكامل 

املعرفة الدينية، وهو أواًل: ال ينظر إىل الوجود الذهني واملوطن النفيس 

املعرفة  تكون  التي  العلم  حقول  ومتعلقه  موضوعه  إّن  بل  للمعرفة، 

الدينية واحدة منها... وثانًيا: إنّه بداًل من أن يكون سابًقا يكون الحًقا؛ 

مبعنى أّن وجوده مسبوق بوجود مختلف الحقول العلمية، وله نظر تاّم 

وكامل إىل مسار العلوم يف العامل الخارجي«)1(.

املصادر  إّن  أيًضا.  الشأن  هذا  يف  أخرى  نقطة  إىل  االلتفات  املناسب  ومن 

يؤمن  فهو  جديًدا.  شكاًل  تكتسب  رسوش  تفكري  من  املرحلة  هذه  يف  املعرفيّة 

بالحّس والعقل واإللهام، ويرى أّن هناك -باإلضافة إىل الحّس والعقل- طريًقا آخر 

إلدراك الحقائق وهو االستفادة من طريق القلب)))؛ ويبدو أّن الدكتور رسوش من 

خالل حفظه وقبوله بهذه املصادر املعرفيّة، يعمل عىل تغيري نسبتها إىل بعضها. 

إّن الحّس وسيلة ملعرفة العامل، والعقل ينشغل بإدراك املفاهيم الّنظريّة، واإللهام 

تجربة برشيّة داخلية؛ فهو من سنخ تجارب الشعراء أو العرفاء. ومن هذه الناحية 

تعّد جميع هذه الطرق الثالثة من األدوات املعرفيّة، مع فارق أنّها إّنا تكون يف 

عرض بعضها، ويكون لكّل واحد منها مهّمة مختلفة عن مهّمة األخرى)3).  يبدو 

))) رسوش، عبد الكريم، موانع فهم نظرية تكامل معرفت ديني، مجلة كيهان فرهنگي، العدد: 4)، ص 8، 
8)3) هـ ش. )مصدر فارس).

))) رسوش، عبد الكريم، تفّرج صنع: گفتارهايي در اخالق صنعت وعلوم انساين )مشاهدة الصنع: مقاالت يف 
أخالق الصناعة والعلوم اإلنسانية(، ص 4))، 385) هـ ش. )مصدر فارس). 

)3) رسوش، عبد الكريم، كالم محمد: حوار مع الدكتور عبد الكريم رسوش حول القرآن الكريم، حاوره: ميشيل هوبينك، 
ترجم الحوار إىل اللغة الفارسية: آصف نيكنام، )38) هـ ش. )مصدر فارس). ميكن الحصول عليه عىل الرابط اآليت:

  www.drsoroush.com.
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إطار  يف  فهمها  يجب  كان  الثالثة  املصادر  هذه  حول  رسوش  الدكتور  رؤية  أّن 

الحّس والتجربة معرفة  الجديدة. ويف هذا اإلطار تكون مهّمة  الغربيّة  الفلسفة 

العامل الخارجي، ومهّمة العقل تحليل املفاهيم ورفع موانع العلم، ومهّمة اإللهام 

فتح آفاق أمام البرشيّة والّنظر إىل الوجود من زاوية أخرى غري زاوية العلم.

كام  الواقعيّة  إىل  الوصول  إمكان  عدم  إّن  القول:  ميكن  التلخيص،  مقام  ويف 

هي، وحاكميّة الرؤية الصانعة للموضوع، والبحث عن علم من طريق االستعارة، 

والنظر إىل األمور من زاوية الحقة، والفصل العميل بني الحّس والعقل واإللهام، 

متثل الخصائص املعرفيّة واألبستمولوجية للدكتور رسوش يف هذه املرحلة، وكلّها 

حاكمة عىل نظرياته األربعة الالحقة.

2 / 2 / 2 / 2 ـ املباين اإلنرثوبولوجية

كام أّن الرؤية اإلنرثوبولوجيّة للدكتور رسوش بدورها قد تغرّيت مبا يتناسب 

يف  اإلنرثوبولوجية  رؤيته  هو  املجال  هذا  يف  الهام  أّن  إاّل  أيًضا؛  الفكري  وتطّوره 

املرحلة التي أخذ فيها ميارس التنظري. وإّن جوهر رؤية الدكتور رسوش يف حقل 

إىل  الرؤية  تقسيم هذه  ومركزيّته. وميكن  التاريخي  اإلنسان  أصالة  اإلنسان هو 

التاريخية لإلنسان. وإّن  أصلني، وهام: ) ـ أصالة اإلنسان الجوهرية. ) ـ الهوية 

النقطة امللفتة والهاّمة يف البني أن هذا املبنى يتناسب مع مبانيه املعرفيّة، ويعمالن 

عىل تقوية بعضهام بشكٍل متبادٍل.

يف . ) يذهب  رسوش  الدكتور  كان  إذا  الجوهريّة:  اإلنسان  أصالة   

املباين األبستمولوجية إىل االعتقاد بأّن الفاعل املعريف له دور رئيس وحاسم 

يف مسار املعرفة، فإنّه بالتناسب مع هذا املبنى يذهب يف اإلنرثوبولوجيا 
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)نظره إلی اإلنسان) إىل االعتقاد بأّن اإلنسان هو املحور واملقّوم للوجود.

كائٌن . ) اإلنسان  إّن  لإلنسان:  املكانيّة   / والزمانيّة  التاريخيّة  الهويّة   

القرب والكروبيني يف  لديار  ناحية مسانٌخ ومجاوٌر  بعدين؛ فهو من  ذو 

عامل القدس والساحة امللكوتية، ومن ناحية أخرى مسانخ ململكة الحيوان 

اإلنسان  إّن  ِملكية))).  ساحة  وله  الطبيعة  عامل  لها يف  ومجاور  واإلنسان 

بواسطة بُعده املِليك خاضع لقيود الزمان واملكان، وهو مشدود إىل عالقته 

حالٍة  يف  يكون  الناحية  هذه  ومن  جلدته.  بني  من  باآلخرين  وارتباطه 

ديالكتيكيٍّة مع املجتمع والرشائط الخارجيّة، ويقيم معه عالقة تخاطب 

وحوار، ويكتسب بذلك صبغة البيئة))). كام أّن شخصيّة اإلنسان يف تعاٍط 

ديالكتييكٍّ مع حاالته الداخليّة، ويف تأثري وتأثّر متبادل فيام بينهام)3).

وسوف نرى يف األبحاث القادمة أّن أصالة اإلنسان يف نظريّة القبض والبسط 

النظري للرشيعة تتجىل عىل شكل أصالة املفّس، ويسعى الدكتور رسوش إىل بيان 

فاعلية املفس التاريخي، وأن يعمل عىل توضيح قبض وبسط املعرفة الدينيّة عىل 

أساس قبض وبسط علوم العرص التي تؤثّر عىل فكر املفّس.

الفاعلية  األصالة  النبويّة عىل شكل  التجربة  يتجىّل هذا األصل يف بسط  كام 

للنبي يف التجربة الدينية. يسعى الدكتور رسوش يف بسط التجربة النبوية إىل بيان 

فاعلية النبي ودوره يف التجربة الوحيانية، وكذلك تعبريه وتفسريه لها، ويعمل عىل 

))) رسوش، عبد الكريم، تفّرج صنع: گفتارهايي در اخالق صنعت وعلوم انساين )مشاهدة الصنع: مقاالت يف 
أخالق الصناعة والعلوم اإلنسانية(، ص 48)، 385) هـ ش. )مصدر فارس).

))) رسوش، عبد الكريم، بسط تجربه نبوي )بسط التجربة النبوية(، ص 3)، 385) هـ ش. وانظر أيًضا: املصدر 
أعاله، ص 0)).

)3) م.ن، ص)).
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والتاريخيّة  التدريجيّة  واملواقف  التفاعالت  من  مجموعًة  بوصفها  بها  التعريف 

للنبي.

2 / 2 / 2 / ) ـ املباين األنطولوجية

إّن للدكتور رسوش يف بداية الطريق ويف املراحل األوىل من مراحله الفكريّة 

من  األوىل،  مؤلّفاته  الرؤية يف  العثور عىل هذه  الوجود. وميكن  إىل  دينيًّة  رؤيًة 

قبيل: »التضاد الديالكتييك«)))، و»مبدأ العامل املضطرب«)))، و»من الذي يستطيع 

النضال؟«)3)، وغريها من املؤلفات التي صدرت عنه يف األعوام األوىل من انتصار 

تّم  قد  الديالكتييك«  »التضاد  أن  املثال-  سبيل  عىل  ذلك  ومن  اإلسالمية.  الثورة 

والقوى  الدينية  القوى  بني  املواجهة  ذروة  يف  رسوش  الدكتور  قبل  من  تأليفه 

املاركسية، ويعّد هذا الكتاب دفاًعا فلسفيًا عن الدين. أو »مبدأ العامل املضطرب« 

الذي هو ـ عىل حّد تعبري الدكتور رسوش نفسه-

»سعي يف دائرة بيان ورشح األركان األساسية للعقيدة اإلسالمية: الله، 

والخلق، واملعاد، من زاوية فلسفية / علمية، وعىل أسس الرتاث اإلسالمي 

الغني واألصيل«)4(. 

))) رسوش، عبد الكريم، تضاد ديالكتييك )التضاد الديالكتييك(، نرش حكمت، طهران، 357) هـ ش. )مصدر 
فاريس).

العامل املضطرب(، نرش مؤسسه فرهنگي رصاط، طهران،  آرام جهان )مبدأ  نا  نهاد  الكريم،  ))) رسوش، عبد 
378) هـ ش. )مصدر فاريس).

)3) رسوش، عبد الكريم، چه کسی می تواند مبارزه کند؟ )من الذي يستطيع النضال؟(، 357) هـ ش. )مصدر 
فاريس). ميكن العثور عىل نسخته الرقمية عىل املوقع اآليت: 

http//:ael.af?/p.1722=

)4) رسوش، عبد الكريم، بعثت وبحران هويت )البعثة وأزمة الهوية(، صحيفة كيهان، العدد: 49، ص 5، 378) 
هـ ش. متّت اإلحالة إىل صفحات هذا الكتاب بنسخته اإللكتونية عىل أساس طبعة عام 378) هـ ش. )مصدر 

فاريس).



37 »المنهجية التأسيسية«  للمشروع الفكري لعبد الكريم سروش

اإلسالميّة  التعاليم  عىل  املقّدمة  مبثابة  نظره  وجهة  من  الكتاب  هذا  ويُعترب 

التي تّم تنظيمها يف ضوء أصل الحركة الجوهريّة، وهو يرى أّن هذا الكتاب سوف 

الجوهريّة  املباين  من  بالغيب  اإلميان  يعتربون  الذين  لكّل  اعتزاز  موضع  يكون 

للفكر اإلسالمي، وكل الذين يؤمنون باألهميّة املصرييّة للمبدأ واملعاد يف كّل نوع 

من أنواع الّنهضة الفكريّة والعلميّة))). وأّما كتاب »من الذي يستطيع النضال؟« 

فهو عىل الضّد من التربير املاركيس للنضال، حيث يقدم بيانًا عن إمكان املواجهة 

القامئة عىل اإلميان بالقيَم اإللهيّة))).

ولكن يف سياق هذه األنطولوجيا الدينيّة، يخيل موقعه لنوع من األنطولوجيا 

الوجود  املعنويّة إىل  الرؤية  إّن  القول  العلامنيّة. وبعبارة أخرى: ميكن  املفهوميّة 

تّم  وقد  األنطولوجي.  الحقل  يف  رسوش  للدكتور  الفكري  املنهج  أساس  تشّكل 

الحفاظ عىل هذه الرؤية يف كّل مرحلة من املراحل الفكريّة له بشكل من األشكال. 

فقد تبلورت هذه الرؤية يف مرحلة الشباب عىل أساس من محوريّة الله كام هو 

يف التعاليم اإلسالمية؛ حيث نواجه هناك مفهوًما دينيًا. ويف كّل خطوٍة يتقّدم فيها 

الدكتور رسوش من خطواته الفكرية، يبتعد عن هذه الحقيقة أكرث؛ حيث تحّل 

صورة علامنية عن املفهوميّة محّل املفهوميّة الدينيّة.

بعد االلتفات إىل أهميّة ومكانة املباين املعرفية واإلنرثوبولوجية للدكتور رسوش 

يف نظرياته واملوقع الهاميش، بل واملوقع التبعي ملبانيه األنطولوجية بالنسبة إىل 

هذه  تفصيل  عن  ونحجم  املقدار  بهذا  نكتفي  واإلنرثوبولوجية،  املعرفية  املباين 

املباين.

))) رسوش، عبد الكريم، بعثت وبحران هويت )البعثة وأزمة الهوية(، صحيفة كيهان، العدد: 49، ص 5 ـ ).

))) رسوش، عبد الكريم، چه کسی می تواند مبارزه کند؟ )من الذي يستطيع النضال؟(، ص 7)، 357) هـ ش. 
)مصدر فاريس).
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2 / 2 / 2 / 4 ـ تأثري الخلفيات عىل تفكري الدكتور رسوش

املعضالت  ومواجهة  القرار،  مراكز  يف  تواجده  خالل  من  الدكتور رسوش  إّن 

الناشئة عن الظروف والرشائط املتغرّية يف املجتمع، يجد نفسه يف موقع الساعي 

إىل إيجاد الحلول. ومن ناحيٍة أخرى يعمل -بتأثري من إقبال الالهوري- عىل تبويب 

مشكلته يف إطار العالقة بني الدين واملجتمع: »كيف ميكن أن نلتمس حاًل من أمر 

ثابت، لظروف مجتمع متغرّي؟«. إّن هذا السؤال هو الذي شّكل األرضيّة نظرية 

الدين  التمييز بني  إىل  النظري للرشيعة. وبتأثري من كانط عمد  القبض والبسط 

واملعرفة الدينيّة، واستناًدا إىل املفهوم البوبري يف إبداء الفرضيات الجريئة وجد 

الحّل كامًنا يف تقديم قراءات جديدة عن النّص الثابت القائم عىل علوم كّل عرص 

من العصور.

التجربة  ملفهوم  تطبيقه  خالل  ومن  أيًضا،  الالهوري  إقبال  من  وبتأثريٍ  ثم 

النبويّة.  التجربة  بسط  إىل  والوحي، وصل  الدين  ماهيّة  وإسقاطها عىل  الدينيّة 

ويف مرحلٍة الحقٍة عمد إىل توظيف االستعارة الشعريّة والرؤيا، يف بسطه العتبار 

الوحي شعرًا أو رؤيا. ومن الواضح أّن تطبيق االستعارة يف تفسري الظواهر، هو نوع 

من البيان الذاتاين الذي يتّم فيه فهم الظواهر عىل أساس الطرح املسبق املوجود 

لدى املوضوع، وهذا بدوره يأيت من التأيس باملوضوعيّة الكانطيّة أيًضا.

ميكن مشاهدة املباين األبستمولوجيّة للدكتور رسوش يف هذه النظريات بوضوح، 

وعليه ميكن اعتبار محوريّة اإلنسان يف جميع أنواع فهمه ملا يدور حوله، بوصفه 

أساًسا للمباين األبستمولوجيّة واإلنرثوبولوجيّة للدكتور رسوش. وعىل هذا األساس يقع 

االهتامم بفاعليّة املُفّس يف فهم النّص يف نظريّة القبض والبسط النظري للرشيعة، 

وكذلك االهتامم بفاعليّة النبي يف نظريّة بسط التجربة النبويّة، واعتبار الوحي شعرًا 
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فّعااًل  النبي  يكون  الدكتور رسوش، ومن هنا  اهتاممات  رؤيا، يف ُصلب ومركز  أو 

وخاّلقًا يف فهم الوحي وتلقيه، أكرث منه منفعاًل ومتلقيًا. ومن ناحية أخرى ميكن 

مشاهدة تأثري مبانيه األبستمولوجية أيًضا، وهي أّن الخوض يف غامر املعرفة الدينيّة 

وكذلك دراسة الوحي لديه، تقوم عىل نوع من التحليل املتأخر.

2 / 2 / ) ـ مناقشة املرشوع الفكري للدكتور عبد الكريم رسوش ونقده

بعد الفراغ من بيان الخلفيات املعرفية وغري املعرفية يف املسار الفكري للدكتور 

رسوش، وبعد اإلطاللة عىل مبانيه الفكرية، سوف نعمل يف األبحاث القادمة أّواًل 

عىل بيان النظريات املختلفة التي طرحها يف مختلف مراحله الفكرية، ثم نعمل 

بعد بيان كل نظرية عىل تحليلها وتقييمها.

ويف البداية ال بّد من تقديم صورة شاملة عن املرشوع الفكري للدكتور رسوش. 

ويف هذه الصورة الشاملة يبدو أّن باإلمكان القول بأّن مرشوع رسوش عبارة عن 

الدين  تقديس  من  طويلة  بضع خطوات  بعد  يصل  املتدرّجة«، حيث  »العلمنة 

واملعرفة الدينية إىل علمنة ذات الدين))).

لقد متّت مواصلة هذا املرشوع بواسطة أربع نظريات متعاقبة يف طول بعضها، 

وهي: 

 نظريّة القبض والبسط النظري للرشيعة. . )

 نظريّة بسط التجربة النبويّة.. )

 نظريّة اعتبار الوحي شعرًا.. 3

 نظريّة اعتبار الوحي رؤيا.. 4

))) عبد الكرميي، بيژن، پرسش از امكان امر ديني در جهان معارص )سؤال عن إمكانية األمر الديني يف العامل 
املعارص(، انتشارات نقد فرهنگ، طهران، 397) هـ ش. )مصدر فاريس).
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إّن الدكتور رسوش قبل طرحه هذه النظريات، كان يف مرحلة شبابه -بسبب 

أمرًا مقّدًسا،  الدينيّة  الدين واملعارف  يعترب ذات  الفلسفة اإلسالمية-  إىل  انتامئه 

ولكّنه عمد بعد ذلك بالتدريج وعرب بضع خطوات إىل اجتياز مسافٍة طويلٍة؛ حيث 

انتقل من الفهم أو املعرفة الدينيّة إىل ذات الدين؛ ليعرّفه بوصفه برشيًّا برّمته.

ويف منتصف العمر، صدع بنظريّة »القبض والبسط النظري للرشيعة«؛ وقال 

قدسيٍّة  بحقيقٍة  قال  الرؤية  هذه  عىل  وبناء  الكانطيّة،  والظاهرة  الذات  بثنويّة 

أمر  إىل  املؤمنني  دائرة فهم  تتحّول يف  املقّدسة  الحقيقة  الدين، وأّن هذه  لذات 

يتحّول  هنا  ومن  ومعلمن.  عريف  أمر  إىل  تتحّول  فإنّها  ولذلك  تاريخي،   / برشي 

الدكتور رسوش إىل االعتقاد بأّن الفهم واملعرفة تتعرّض يف دائرة الزمان واملكان ويف 

سياق مجمل املعرفة البرشيّة إىل قبض وبسط تاريخي.

ويف الخطوة الاّلحقة عدل الدكتور رسوش عن نظريّة القبض والبسط النظري 

للرشيعة، واتّجه إىل القول بنظريّة »بسط التجربة النبوية«؛ ليُحّل التجربة الدينية 

الناسوتية البرشية محّل الدين املقّدس، ويُحّل التجربة التاريخية النبويّة محّل الوحي. 

وأما يف مرحلة الشيخوخة، فقد خطا الدكتور رسوش خطوتني أخريني؛ حيث 

وتحليله،  الوحي  فهم  يف  الشعرية«  »االستعارة  بتوظيف  األوىل  الخطوة  يف  قام 

وعمد يف الخطوة األخرى إىل اعتبار الوحي »رؤيا« عىل التوايل من خالل نظرية 

»االعتبار الشعري«، ونظرية »الرؤى الرسولية«؛ ليخفض الوحي والنص املقّدس إىل 

مجرّد رؤى ومنامات يراها البرش.

مراحل  عبارة عن  للدكتور رسوش،  املتدّرج  املرشوع  فإّن  األساس  وعىل هذا 

متنّوعة من مسار مفرط يف علمنة التفكري الديني واملعنوي. ويبدو أنّه مل يبَق له 
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حتى الوصول إىل محطة الفكر العلامين والعدمي سوى خطوة واحدة، وهي اعتبار 

الوحي النبوي مبنزلة األوهام النبوية))).

للدكتور رسوش،  الفكري  البانوراميّة عن املرشوع  الصورة  اتّضاح هذه  وبعد 

هذه  من  مرحلة  كّل  بيان  وبعد  واحدة،  واحدة  الخطوات  هذه  نبحث  سوف 

املراحل، سوف نعمل عىل تقييمها. ويف البداية سوف نستعرض نظريّة »القبض 

»بسط  نظرية  استعراض  إىل  ذلك  بعد  ننتقل  ثم  للرشيعة«،  النظري  والبسط 

»اعتبار  نظريّة  بتقييم  البحث  نختم  املطاف سوف  نهاية  النبوية«، ويف  التجربة 

الوحي شعرًا«، ونظريّة »اعتبار الوحي رؤيا«.

من الواضح أّن للدكتور رسوش آراًء أخرى خارج نطاق هذه النظريات الرئيسة 

الفلسفة، واألبستمولوجيا،  الفكري- يف حقل  أساًسا ملرشوعه  تعّد  -التي  األربعة 

واألخالق، والسياسة، واملجتمع أيًضا، وهي تحتاج يف بحثها إىل مقاالٍت ودراساٍت 

الرئيسة،  األربعة  نظرياته  من  لواحد  تابًعا  ميثّل  اآلراء  هذه  بعض  إّن  مستقلة. 

والعلامنيّة  التعّدديّة  يف  رأيه  أّن  -مثاًل-  ذلك  من  عنها.  مستقل  اآلخر  وبعضها 

مثل:  الخاصة  األبحاث  وأّما  النظريات.  وفرع عن هذه  تابع  الدينية،  والحكومة 

بني  النسبة  أو  و»الوجوب«،  »الكينونة«  بني  والعالقة  واملعرفة،  العلم  ماهيّة 

»العلم« و»األخالق«، والبحث عن املاهية امليتافيزيقية، فهي أبحاث مستقلّة.

2 / 2 / ) / 1 ـ مناقشة نظرية القبض والبسط النظري للرشيعة ونقدها

إّن نظريّة القبض والبسط الّنظري للرشيعة أو نظرية تكامل املعرفة الدينية، 

متثّل املرحلة األوىل من املراحل الفكرية للدكتور عبد الكريم رسوش. وقد تم طرح 

))) عبد الكرميي، بيژن، پرسش از امكان امر ديني در جهان معارص )سؤال عن إمكانية األمر الديني يف العامل 
املعارص(، انتشارات نقد فرهنگ، طهران، 397) هـ ش. )مصدر فاريس).
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هذه النظرية ابتداًء يف واحدة من محارضاته. وبعد عام 7)3) هـ ش )988) م) أخذ 

ينرش سلسلة مقاالت القبض والبسط النظري للرشيعة يف مجلة كيهان فرهنگي، ويف 

نهاية املطاف صدرت مجموعة هذه املقاالت سنة 370) هـ ش ))99) م) ضمن 

كتاب يحمل هذا العنوان.

الدين؟  فهم  يتّم  كيف  القائل:  السؤال  النظرية حول  هذه  البحث يف  يدور 

إّن رؤية الدكتور رسوش يف اإلجابة عن هذا السؤال تقوم عىل عدد من األصول 

الجوهريّة التي ميكن بيانها عىل النحو اآليت:

األصل األّول: فصل الدين عن فهم الدين، أو فصل الرشيعة عن فهم الرشيعة. 

طبًقا لهذا األصل يعترب فهم الدين شيئًا مغايرًا لذات الدين أو الرشيعة. إّن الدين 

أو الرشيعة هو تلك األشياء الواردة يف النصوص املعروفة واملوجودة بني أيدينا، 

وهي أمر ثابت وصامت، يف حني أّن فهم الدين هو املعنى الذي يُسقطه ذهن 

املفكر عىل القالب اللفظي للنصوص الدينية، وينبثق من تركيب النصوص وذهن 

املفكر، وهو أمر متغرّي ومتحّول))).

الفصل  لهذا  الكانطي  الطنني  هو  البال  عن  يغيب  أاّل  يجب  الذي  واليشء 

أمرًا  واعتباره  الدين  تصّور  من  الرغم  عىل  الفصل  هذا  أساس  فعىل  والتفكيك. 

يف  هو  الذي  وأّما  معلًّقا،  أمرًا  ويغدو  باملرّة،  متناولنا  عن  خارج  أنّه  إاّل  مقّدًسا، 

والقبض  )البسط  ديني  تكامل معرفت  نظريه   )1( تئوريك رشيعت  بسط وقبض  الكريم،  عبد  ))) رسوش، 
النظري للرشيعة: )1( نظرية تكامل املعرفة الدينية(، كيهان فرهنگي، العدد: )، ص )) ـ 3)، و5)، 7)3) هـ 
ش. وانظر أيًضا: رسوش، عبد الكريم، بسط وقبض تئوريك رشيعت ))( نظريه تكامل معرفت ديني )البسط 
والقبض النظري للرشيعة: )3) نظرية تكامل املعرفة الدينية)، كيهان فرهنگي، العدد: ))، ص )) ـ 4)، السنة 
الخامسة، 7)3) هـ ش؛ رسوش، عبد الكريم، بسط وقبض تئوريك رشيعت )4( نظريه تكامل معرفت ديني 
)البسط والقبض النظري للرشيعة: )4) نظرية تكامل املعرفة الدينية)، كيهان فرهنگي، العدد: )، ص 5)، السنة 

السابعة، 9)3) هـ ش.
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متناول أيدينا والذي نتعاطى معه، هو هذا الفهم الظاهري من قبلنا للدين، أو 

املعرفة الدينيّة -عىل حّد تعبري الدكتور رسوش- والتي ال طريق لها إىل واقع الدين 

كام هو. رغم أنّه ال ميكن الغفلة هنا عن تأثري التيّار العرفاين أيًضا.

الدكتور  تعبري  حّد  عىل  الدينيّة  املعرفة  أو  الدين  فهم  برشية  الثاين:  األصل 

والسنة)،  للكتاب  فهمنا  )أي:  الدينيّة  »املعرفة  تكون  الزاوية  رسوش. ومن هذه 

للمعارف  األخرى  األحكام  سائر  عىل  تنطوي  فإنّها  هنا  ومن  برشية«))).  معرفة 

البرشية؛ مبعنى أنّه باإلضافة إىل كون اإلنسان عاقاًل، فإنّه سوف يُسقط عىل هذه 

بينها نزوعه إىل الحق أو  البرشيّة األخرى، ومن  املعرفة سائر صفاته وخصائصه 

الباطل. وعىل هذا األساس 

»فإّن املعرفة الدينية مثل كل معرفة أخرى، نتاج فكر اإلنسان وتأّمله، 

فهي عىل الدوام مزيج من الظنون وأنواع اليقني وصنوف الحق والباطل«)2(.

إّن  الذهنية:  للمحفوظات  البرشية  واملعرفة  الفهم  تبعية  الثالث:  األصل 

جميع املعارف البرشيّة مرتبطة باملحفوظات الذهنيّة السابقة للبرش. ويف األساس 

الجديدة بذهنيٍّة خاليٍة  أّي معرفة ال يسعى إىل كسب املعارف  فإّن اإلنسان يف 

من  إىل مجموعة  ويستند  الدوام مبسألة  يبدأ عىل  بل  الفرضيات،  من  ومتحّررة 

املعارف. إّن هذا األصل حاكم عىل الّدراسات الطبيعيّة والتجريبيّة وحاكم كذلك 

عىل الدراسات الدينية أيًضا؛

والقبض  )البسط  ديني  تكامل معرفت  نظريه   )(( تئوريك رشيعت  الكريم، بسط وقبض  عبد  ))) رسوش، 
الخامسة،  السنة  العدد: ))، ص))،  فرهنگي،  كيهان  الدينية(،  املعرفة  تكامل  نظرية   )(( للرشيعة:  النظري 

7)3) هـ ش.

والقبض  )البسط  ديني  تكامل معرفت  نظريه   )2( تئوريك رشيعت  بسط وقبض  الكريم،  عبد  ))) رسوش، 
النظري للرشيعة: )2( نظرية تكامل املعرفة الدينية(، كيهان فرهنگي، العدد: 4،ص ))، السنة الخامسة، 7)3) 

هـ ش. 
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 »إّن اإلنسان عندما يّتجه إىل قراءة الطبيعة أو فهم الرشيعة، يضع 

جميع ثروته العلمية ومخزونه اإلدرايك نصب عينيه، ويعمل عىل الفهم 

والنقد والتحليل بكل وجوده وشخصيته«)1(. 

من البديهي أنّنا يف الدراسات التجريبيّة 

التجارب  نجري  بل  بيضاء،  صفحة  أو  خال  بذهن  العامل  نواجه  »ال 

مبا منتلكه من األفكار والقَيم السابقة بغية إيجاد الحلول لألسئلة املاثلة 

أمامنا«)2(. 

وكذلك يف الّدراسات الدينيّة وفهم الدين، متثّل املّدخرات الذهنيّة رشطًا مسبًقا 

إلدراك املعنى والفهم، وإّن الفهم ال يتبلور من فراغ، بل إنّنا عىل الدوام نستعني 

من  نحمله  وما  نتوقّعه  مبا  النصوص  هذه  تفسري  ويف  الدينيّة  النصوص  فهم  يف 

االستفهامات والفرضيات املسبقة، وليس هناك تفسري ال يستند إىل توقّع أو سؤال 

أو فرضيّة سابقة. هذا هو ما تقتضيه املنظومة اإلدراكيّة لإلنسان)3).

البوبريّة.  أرومته وجذوره  باملالحظة يف هذا األصل هي  الجديرة  الّنقطة  إّن 

فمن وجهة نظر كارل بوبر تعّد النظريات شباكًا لصيد العامل، وإنّنا من أجل أن 

بيانه والترصّف فيه، نسعى عىل  العامل مفهوًما، ومن أجل أن نعمل عىل  نجعل 

النظريات يف  إّن هذه  أدق.  بشكٍل  الشباك  وخيوط هذه  ُعقد  نسج  إىل  الدوام 

والقبض  )البسط  ديني  تكامل معرفت  نظريه   )1( تئوريك رشيعت  بسط وقبض  الكريم،  عبد  ))) رسوش، 
.( العدد:  فرهنگي،  كيهان  الدينية(،  املعرفة  تكامل  نظرية   )1( للرشيعة:  النظري 

))) رسوش، عبد الكريم، علم چيست؟ فلسفه چيست؟ )ما هو العلم؟ ما هي الفلسفة؟(، ص 9 ـ 0)، 388) 
هـ ش. )مصدر فارس).

)3) رسوش، عبد الكريم، رصاط هاي مستقيم: سخني در بلوراليسم ديني مثبت ومنفي )الرصط املستقيمة: 
كالم يف التعددية الدينية اإليجابية والسلبية(، العدد: )3، ص ) ـ 3ـ )37) هـ ش.
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الواقع إّنا هي أنواع من الحدس بشأن العامل، والعلم ينمو من طريق هذه األنواع 

من الحدس والسعي إىل إبطالها))). ويف نظريّة القبض والبسط النظري للرشيعة 

يتّم افتاض هذه الرؤية البوبرية أيًضا؛ حيث يكون الفهم فيها مسبوقًا بالنظريّة، 

مبعنى أنّها تصطبغ بلون النظرية وتأخذ أبعادها))).

األصل الرابع: خارجية املدخرات الذهنيّة وارتباطها بسائر املعارف البرشية: إّن 

املدخرات الذهنيّة للبرش التي تشتمل عىل مجموعٍة من الفرضيات والتساؤالت 

والتوقّعات تكمن خارج الدين، وتأيت من خالل التعاطي واالرتباط مع املعطيات 

البرشيّة يف سائر الحقول املعرفية)3). إّن املدخرات املعرفيّة للبرش ليست منفصلة 

أو مستقلّة عن بعضها، بل »إّن مختلف أقسام املعرفة البرشيّة يف تعاٍط وتبادل 

متواصل فيام بينها، وهناك ارتباط وثيق قائم فيام بينها«)4).

ومن هنا يجب القول:

»إّن فهم الرشيعة مستند ومسبوق باملباين الكامنة خارج الرشيعة، 

والفهم الفقهي مستند ومسبوق باملباين الكامنة خارج الفقه )من الكالم 

ومعرفة اإلنسان وما إىل ذلك(«)5(.

للتحّول  عرضٌة  البرشيّة  واملعارف  الذهنيّة  املدخرات  إّن  الخامس:  األصل 

الفارسية: سيد  اللغة  إىل  العلمي(، ترجمه  االكتشاف  اكتشاف علمي )منطق  منطق  بوبر، كارل رميوند،   (((
حسني كاميل، تحقيق: عبد الكريم رسوش، ص 78، 370) هـ ش.

والقبض  )البسط  ديني  تكامل معرفت  نظريه   )1( تئوريك رشيعت  بسط وقبض  الكريم،  عبد  ))) رسوش، 
العدد: )، ص ))، 7)3) هـ ش. كيهان فرهنگي،  الدينية(،  املعرفة  تكامل  النظري للرشيعة: )1( نظرية 

والقبض  )البسط  ديني  تكامل معرفت  نظريه   )1( تئوريك رشيعت  بسط وقبض  الكريم،  عبد  )3) رسوش، 
العدد: )، ص )، 7)3) هـ ش. كيهان فرهنگي،  الدينية(،  املعرفة  تكامل  النظري للرشيعة: )1( نظرية 

)4) م.ن، ص )).

)5) م.ن، ص 8).
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العلمية  الكون  ومعرفة  الطبيعة،  وعلم  اإلنرثوبولوجيا،  وإّن  والبسط.  والقبض 

والفلسفية وما إىل ذلك، ليست معارف ثابتة وغري قابلة للتحّول، بل هي يف حالة 

تغرّي مستمّر ال يعرف السكون أو التوقف))).

إّن الفهم واملعرفة البرشيّة عرضٌة للتحّول عىل املستوى الكمي والكيفي؛ فمن 

الناحية الكميّة تشهد املعارف البرشيّة زيادة متواصلة، ويتّم عرضها ضمن أطر 

السابقة.  املعلومات  خطأ  اكتشاف  نفسه-  الوقت  -يف  يتّم  كام  جديدة،  وقضايا 

فهمنا  تغيري  عىل  تعمل  الحديثة  املعلومات  إّن  أّواًل:  الكيفيّة،  الناحية  من  وأّما 

لنا خطأ  يتّضح  املعارف  ازدهار سائر  أنّه يف ضوء  ما، وذلك  أجزاء معرفة  آلحاد 

بدورها  الجديدة  العلوم  تعمل  األحيان  بعض  ويف  ما؛  علم  وقضايا  أجزاء  بعض 

عىل تغيري املعاين واملفاهيم السابقة، مبعنى أنّها تعمل عىل تغيري معنى املفاهيم 

الحديثة، يعمل عىل  العلوم  املعارف وظهور  إّن تحّول  السابقة. وثانيًا:  والقضايا 

تغيري هندسة املعرفة، ويؤّدي ظهور العنارص الجديدة إىل إحداث نظم جديد يف 

صلب أجزاء علم ما. ومن هنا فإّن تكامل املعرفة ال يكتفي بتعريفنا عىل املزيد 

من الحقائق فقط، بل ومينحنا فهاًم أفضل بشأن تلك الحقائق))).

فلو أعدنا قراءة هذا األصل يف ضوء األصول السابقة، فإّن املعلومات والنظريات 

الجديدة ستكون يف واقع األمر -من وجهة نظر الدكتور رسوش- عبارة عن شباك 

تجعل من اصطياد املعارف الجديدة أمرًا ممكًنا، وبالتايل تكون زيادة املعلومات 

واملعارف تابًعا من توابع النظريات الجديدة. 

والقبض  )البسط  ديني  تكامل معرفت  نظريه   )1( تئوريك رشيعت  بسط وقبض  الكريم،  عبد  ))) رسوش، 
العدد: )، ص 3)، 7)3) هـ ش. كيهان فرهنگي،  الدينية(،  املعرفة  تكامل  النظري للرشيعة: )1( نظرية 

والقبض  )البسط  ديني  تكامل معرفت  نظريه   )(( تئوريك رشيعت  الكريم، بسط وقبض  عبد  ))) رسوش، 
العدد: ))، ص ))، 7)3) هـ ش. كيهان فرهنگي،  الدينية(،  املعرفة  تكامل  النظري للرشيعة: ))( نظرية 
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األصل السادس: إّن املدركات الذهنيّة واملعارف البرشيّة متكاملة، مبعنى أنّها 

تسلك مساًرا تكامليًا. إّن تكامل املعرفة يعني التحّسن والتطّور التدريجي للفهم 

اإلنساين. بيد أّن الفهم األفضل واألحسن ليشء ما -كام تقّدم يف األصل السابق-  

رهن بالتعرّف عىل املزيد من األمور بشأن ذلك اليشء، وإّن التكامل الكيفي يف 

كل حقل من حقول املعرفة معلول للتكامل الكمي يف تلك املعرفة))). وعىل هذا 

األساس فإّن تكامل الفهم عبارة عن تحّوٍل كيفيٍّ يف سياق تحّسنه وتطّوره وتعميقه، 

إال أّن هذا التحّول الكيفي رهٌن بزيادة املعلومات واملعارف حول املوضوع مورد 

البحث واكتشاف مكامن الخطأ يف املعلومات واملعارف السابقة))). 

يبدو أّن تكامل املعرفة يقوم عىل األصل السابق، أي: كون املعرفة أمرًا متغرّيًا؛ 

مبعنى:

 »حيث إّن الرثوة العلمية واملدخرات الثقافية ملجموع البرش يف حالة 

من التحّول والتغرّي، فإن هذا التحّول يتسلل حتاًم إىل جميع الشؤون، وإن 

جميع املدركات متور ومتوج عىل إيقاع واحد، وحيث إّن فهم اإلنسان لكّل 

يشء يف حالة من التغرّي والتحّول، فإنّه سيعمل عىل تحديث فهمه الديني 

أيًضا، ويربطه بسائر األفهام واملعارف«))(.

أّن الدكتور رسوش -طبًقا لألصول الستة املتقّدمة- قد صاغ يف ذهنه  ويبدو 

قياًسا منطقيًّا عىل النحو اآليت:

))) املصدر أعاله، ص )).

))) رسوش، عبد الكريم، بسط وقبض تئوريك رشيعت )4( نظريه تكامل معرفت ديني )البسط والقبض 
السابعة،  السنة   ،(3 )، ص  العدد:  كيهان فرهنگي،  الدينية(،  املعرفة  النظري للرشيعة: )4( نظرية تكامل 

9)3) هـ ش.

والقبض  )البسط  ديني  معرفت  تكامل  نظريه   )(( رشيعت  تئوريك  وقبض  الكريم،بسط  عبد  رسوش،   (3(
هـ ش.  (3(7  ،(4 ))، ص  العدد:  فرهنگي،  كيهان  الدينية(،  املعرفة  تكامل  نظرية   )(( للرشيعة:  النظري 
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1. الصغرى: إّن املعرفة الدينيّة معرفٌة برشيٌّة ومستندٌة إىل املّدخرات الذهنيّة، 

وما يختزنه الفرد يف ذهنه من املعلومات.

االرتباط  بحكم  تتعرّض  للبرش  الذهنيّة  واملعارف  املعلومات  إّن  الكربى:   .2

والتحّول بني املعارف إىل القبض والبسط، فيطرأ عليها التحّول والتغرّي أيًضا.

النتيجة: إّن املعرفة الدينيّة بدورها تتعرّض للقبض والبسط ويعتيها التحّول 

والتكامل أيًضا.

توضيح ذلك أنّه بعد تعليق الدين )نّص الكتاب والسنة) يف األصل األّول، ال يبقى 

أمامنا سوى التعاطي مع املعرفة الدينيّة. وبااللتفات إىل األصل الثاين تصبح املعرفة 

الدينيّة معرفًة برشيًّة وذات طابع برشي. كام أّن املدركات واملعارف البرشيّة -طبًقا 

لألصل الثالث والرابع والخامس- ترتبط فيام بينها مبقتىض برشيّتها، وإّن أدىن تغرّي يف 

كّل معرفة من املعارف يُؤّدي إىل حدوث تغيرياٍت وتحّوالٍت يف سائر املعارف األخرى، 

وإّن هذه التحّوالت واملتغرّيات -طبًقا للتقرير املتقّدم- تتّخذ مسارًا تكامليًّا، حيث 

يتّجه فهم اإلنسان خالل ذلك نحو التحّسن إىل األفضل. وبعد حفظ هذه املقدمات 

التي تشّكل يف الواقع القضيّة الصغرى والكربى يف القياس، يقوم االّدعاء هنا عىل أّن 

املعرفة الدينية -أي فهمنا للدين- ترتبط هي األخرى بسائر املعارف األخرى، وأنّها 

يف كّل عرص من العصور رهن بفهم النظريات العلمية والفلسفية يف ذلك العرص، 

ومبقتىض هذا االرتباط يتغرّي فهمنا للدين بتغرّي سائر املعارف األخرى، ويعتيه القبض 

والبسط أيًضا. وبعبارة أخرى: حيث إّن األفهام واالستنباطات تقوم عىل سلسلٍة من 

املّدخرات املعرفيّة لدى العلامء، وبااللتفات إىل أّن هذه املدخرات يف تحّول وتكامل 

مستمر، فإّن تلك األفهام بدورها ستكون عرضًة للتحّول والتكامل أيًضا))).

))) رسوش، عبد الكريم، بسط وقبض تئوريك رشيعت  )1( نظريه تكامل معرفت ديني )البسط والقبض النظري 
للرشيعة: )1( نظرية تكامل املعرفة الدينية(، كيهان فرهنگي، العدد: )، ص 4)، السنة الخامسة، 7)3) هـ ش.
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وعىل هذا األساس فإّن تغرّي النظريات يؤّدي إىل نفخ روٍح جديدٍة من املعاين 

واملفاهيم يف الجسد اللفظي من الدين. يذهب الدكتور رسوش إىل االعتقاد بأّن

أبًدا؛  واملفاهيم  املعاين  ثبات  يضمن  ال  والعبارات  األلفاظ  »ثبات   

وذلك ألّن تغرّي النظريات يف كل عرص ينفخ يف جسد األلفاظ الثابتة روًحا 

إىل  متعطشة  األلفاظ  بأّن  القول  معنى  هو  وهذا  املختلفة،  املعاين  من 

املعاين وليست حبىل بها«)1(. 

وبالتايل، فإنّه حيث يكون مسار التحّول يف سائر املعارف تكامليًّا، فإّن التكامل 

يف هذه املعارف يؤّدي إىل تكامل فهمنا للدين، وبذلك يكون الفهم يف كّل عرص 

هذا  فإّن  الحال  وبطبيعة  املتقّدمة.  العصور  إىل  بالقياس  واألفضل  األكمل  هو 

من  املسار  وإّن هذا  مطلًقا،  تكاماًل  وليس  ماضيه،  إىل  بالنسبة  هو  إّنا  التكامل 

التحّول والتكامل ال ينتهي أبًدا، وإّن كّل عرص يقتيض فهاًم جديًدا.

وعليه ميكن القول باختصار: إّن املعرفة الدينيّة من وجهة نظر الدكتور رسوش 

)مبعنى فهمنا للكتاب والسنة)

للتحّول  عرضة  املعرفّية  الحقول  سائر  مثل  وهي  برشية،  »معرفة   

والتغرّي والتكامل والقبض والبسط املتواصل واملستمر. وإّن هذا القبض 

والبسط هو نتيجة مبارشة للقبض والبسط الذي يحدث يف سائر املعارف 

البرشية األخرى، وإّن فهم الرشيعة ال يحدث بشكل مستقل ومنفصل عن 

فهم الطبيعة )مبعناه الواسع(. وعليه كام أّن الفلسفة والعلوم التجريبية 

ناقصة، وتتوقع الكامل يف كل حني، كذلك هناك أمام علم الفقه والتفسري 

والقبض  )البسط  ديني  تكامل معرفت  نظريه   )4( تئوريك رشيعت  بسط وقبض  الكريم،  عبد  ))) رسوش، 
النظري للرشيعة: )4( نظرية تكامل املعرفة الدينية(، كيهان فرهنگي، العدد: )، ص 5)، السنة السابعة، 9)3) 

هـ ش.
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واألخالق والكالم الديني طريق طويل لبلوغ الكامل، ومل يتمخض لدينا 

حتى اآلن فقه كامل أو تفسري كامل. )وكيف ميكن لنا أن ندعي برشية 

معرفة ما، وندعي لها الكامل يف الوقت ذاته؟!(. ومبواكبة تطّور وازدهار 

ويرتفع  املعاين،  استنباط  عىل  العلامء  مقدرة  تزداد  والعلم،  الفلسفة 

حظهم من مضامني الرشيعة ومحتوياتها«)1(.

وقد عمد الدكتور رسوش -من أجل تأييد رؤيته- إىل ذكر شواهَد مختلفٍة من 

كلامت صدر املتألهني الشريازي، والعالمة السيد محمد حسني الطباطبايئ، والسيد 

محمود الطالقاين، والشهيد مرتىض املطهري، وسعى بذلك إىل إثبات كيفيّة تبلور 

فهم هؤالء العلامء للقرآن الكريم يف ضوء مبانيهم ومبادئهم، وكيف طرأ التغرّي 

عىل فهم اآليات وتفسريها بالتوازي مع التحّول والتغرّي الحاصل يف سائر العلوم 

األخرى ابتداًء من الفلسفة ووصواًل إىل العلوم الطبيعية))).

تحليل وتقييم

األّول  األصل  أّن  يبدو  النص:  وفهم  النص  بني  الكانطي  والتفكيك  الفصل   .(

يقوم قبل كّل يشٍء عىل الرؤية الكانطيّة. وعىل الرغم من إمكانيّة القبول بأصل 

النهائيّة  النتيجة  التأّمل يف  أّن  الدينيّة، بيد  الدين واملعرفة  الفصل والتفكيك بني 

التي يتوّخاها الدكتور رسوش من هذا التفكيك، وهي القول بامتناع الوصول إىل 

والقبض  )البسط  ديني  تكامل معرفت  نظريه   )(( تئوريك رشيعت  الكريم، بسط وقبض  عبد  ))) رسوش، 
النظري للرشيعة: ))( نظرية تكامل املعرفة الدينية(، كيهان فرهنگي، العدد: ))، ص ))، السنة الخامسة، 

7)3) هـ ش.

))) رسوش، عبد الكريم، بسط وقبض تئوريك رشيعت )24( نظريه تكامل معرفت ديني )البسط والقبض 
النظري للرشيعة: )2( نظرية تكامل املعرفة الدينية(، كيهان فرهنگي، العدد: 4، ص 5) ـ ))، السنة الخامسة، 

7)3) هـ ش.
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حقيقة الدين، تعرّب عن أّن فصل الدين عن فهم الدين يف املنهج الفكري للدكتور 

رسوش ميتّد بجذوره إىل الفصل والتفكيك بني اليشء وظاهره الكانطي. وبعبارٍة 

أخرى: إّن ثنائيّة الدين وفهم الدين متتّد بجذورها يف ثنائيّة اليشء وظاهره، مع 

فارق أّن إميانوئيل كانط يتناول هذه الثنائيّة يف عامل الواقع، يف حني أّن الدكتور 

رسوش يعمل عىل توظيفها يف مورد االرتباط بعامل النّص. وعىل أساس هذا الفصل 

والتفكيك رغم ثبوت القداسة للدين، إال أنّه يكون خارًجا عن متناول أيدينا باملرّة. 

وإّن الذي هو يف متناولنا هو مجرّد هذا الفهم الظاهري لنا عن الدين، والذي هو 

بدوره ال يؤّدي بنا إىل معرفة واقع الدين.

). الذاتيّة التفسرييّة: إّن الدكتور رسوش يف تنظريه لنموذجه التفسريي يحيل 

عن وعي أو عن غري وعي إىل الذاتيّة. إنّه من خالل الفصل والتفكيك بني النّص 

والفهم، إّنا يؤكّد يف الواقع عىل الفصل بني اليشء -مورد البحث- أو الفاعل املعريف 

وبني املوضوع، الذي هو فيام نحن فيه عبارة عن انفصال املفّس عن النص، ومن 

خالل هذا الفصل والتفكيك يتم توفري األرضيّة إىل إعادة قراءة النّص مجّدًدا. وعىل 

املوضوعات- عىل  -من منطلق  يعملون  كّل عرص  املتدينني يف  فإّن  األساس  هذا 

توظيف املفاهيم املتغرّية واملتحّولة يف عرصهم يف عمليّة تفسري النص، ويحصلون 

بذلك عىل مفاهيم جديدة تتناسب مع طبيعة عرصهم.

3. الغفلة عن الرضوريات والبديهيات العقليّة والدينيّة: إّن األصل الثاين من 

أصول هذه النظريّة، وهو القول ببرشيّة الفهم واملعرفة، إذا كان مبعنى تأثّر جميع 

اإلنسانيّة،  التوجهات  البديهيّة- مبختلف  األمور  -مبا يف ذلك  املعارف واإلدراكات 

فهو مرفوض. إذ عىل الرغم من أّن الحاالت الروحيّة والنفسيّة لإلنسان قد تؤّدي 

إىل التأثري عليه يف بعض املوارد، األمر الذي يتسبّب يف خطأ العلم وعدم الوصول 
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إىل الواقع، بل وقد يؤّدي ذلك يف بعض الحاالت إىل انسداد طرق الفهم، أو اعتبار 

بعض القنوات التي ال تصلح للفهم طرقًا لتحصيل املعرفة، بيد أّن هذا ال يعني 

فإّن  القضايا؛  الخطأ يف جميع  احتامل  وأّن هناك  يقينيٍّة،  أّي معرفٍة  عدم وجود 

خانة  يف  وضعها  ميكن  التي  األمور  من  ليست  والوجدانيات  العقليّة  البديهيات 

الشك والتديد تحت ذريعة تأثري العوامل النفسيّة والخصائص البرشيّة يف بعض 

العلوم))). وعىل هذا األساس فإّن األصل الثاين من هذه النظريّة إنّا يصّح عىل نحو 

املوجبة الجزئيّة، وال ميكن القبول به عىل كلّيّته وعمومه.

الشك  ميكن  ال  دينيّة  ومسلاّمت  بديهيات  هناك  الدينيّة  املعرفة  دائرة  ويف 

فيها. ويف هذه الدائرة عىل الرغم من وجود الحقائق االعتقاديّة واألحكام اإللهيّة 

املجتهد  يقع  أن  املحتمل  ومن  والعامل،  املجتهد  عن  ومستقاًل  ثابتًا  أمرًا  بوصفها 

والعامل يف الخطأ عند البحث عنها، إاّل أّن هناك -يف الوقت نفسه- يف حقل املعارف 

االعتقاديّة والفقهية قضايا تعّد من البديهيات واليقينيات الدينيّة، وال ميكن الشك 

فيها أبًدا))).

كام يُؤكّد الدكتور رسوش يف األصل الخامس عىل ارتباط التحّول والتكامل يف 

املعارف والعلوم البرشيّة، ويّدعي يف حكم عام قائاًل:

وإمنا  وشأنها،  السابقة  املعلومات  يرتك  جديد  معلوم  هناك  »ليس   

والفلسفة  العلم  فإّن  هنا  ومن  ومفاهيمها.  معانيها  تغيري  عىل  يعمل 

والدين أو املعرفة العلمية والفلسفية والدينية تنعكس عىل بعضها مثل 

املرايا املتقابلة، حتى إذا ظهرت صورة يف واحدة من تلك املعارف ظهرت 

))) هادوي طهراين، مهدي، مباين كالمي اجتهاد در برداشت از قرآن )املباين الكالمية لالجتهاد يف فهم القرآن(، 
ص 343، مؤسسه فرهنگي خانه خرد، قم، 385) هـ ش. )مصدر فاريس).

))) م.ن، ص344.
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سائر  فإّن  أو حادث،  تغرّي  األخرى، وحيثام طرأ  املعارف  تلقائها يف  من 

املعارف األخرى ستعمل عىل إظهاره أيًضا«)1(. 

ويف هذا الشأن يجب القول: إّن أصل االرتباط والتحّول يف العلوم وإن كان مام 

ال شك فيه؛ إال أّن

 »الكالم يف كليته وتعميمه، فهل دائرة جميع العلوم البرشية معقودة 

املعارف  جميع  عىل  بتأثريها  العلوم  تحّوالت  ترتك  وهل  األصل،  بهذا 

والعلوم البرشية األخرى حًقا؟ ال شّك يف أّن القبول بهذا األصل بوصفه 

أصاًل كلًيا، واضح البطالن. إذ ال شك يف أّن هناك علوًما برشية كانت وال 

تزال وسوف تبقى تحتفظ بتامسكها وثباتها«)2(.

واالبتعاد عن جميع  الواقعيّة  الحفاظ عىل  -يف  لنا  مندوحة  ال  األساس  ويف   

الثابتة والتي ال  العلوم واملعارف  القول بوجود سلسلة من  التشكيك- من  أنواع 

ميكن الخدش فيها، ليك يتّم الحفاظ يف ضوئها عىل هويتنا الواقعيّة. وعليه يجب 

القبول بهذا األصل عىل شكل قضيٍّة مهملٍة أو جزئيٍّة، وليس كأصل كيل وعام. ويف 

مثل هذه الحالة ال ميكن توظيف هذا األصل بوصفه وثيقًة ودلياًل قطعيًّا يف جميع 

العلوم واملعارف الحقيقية واالعتباريّة، واعتبار تكامل املعارف الدينية متطابًقا مع 

تحول وتكامل العلوم واملعارف األخرى)3).

والقبض  )البسط  ديني  تكامل معرفت  نظريه   )1( تئوريك رشيعت  بسط وقبض  الكريم،  عبد  ))) رسوش، 
الخامسة،  السنة   ،(( )، ص  العدد:  فرهنگي،  كيهان  الدينية(،  املعرفة  تكامل  نظرية   )1( للرشيعة:  النظري 

7)3) هـ ش.

))) السبحاين التربيزي، جعفر، تحلييل از بسط وقبض تئوريك رشيعت يا نظريه تكامل معرفت ديني )تحليل 
للبسط والقبض النظري للرشيعة أو نظرية تكامل املعرفة الدينية(، مجلة كيهان فرهنگي، العدد: 57،  ص 0)، 

شهر آذر من عام 7)3) هـ ش. )مصدر فاريس).

)3) م.ن.
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4. عدم الّدقّة يف تحليل االرتباط بني العلوم: كام تقّدم يف األصل الرابع من 

أصول هذه النظرية، فإّن الدكتور رسوش يف تحليله لالرتباط بني العلوم الجديدة 

والعلوم القدمية، عمد إىل التمييز بني ثالثة أنواع من االرتباط، وهي:

أ. االرتباط الذري أو املوضوعي.

ب. االرتباط املفهومي.

ج. االرتباط الهنديس.

إّن أصل االرتباط املوضوعي ميكن قبوله عىل نحو املوجبة الجزئيّة، ونحن نقبل تأثري 

بعض القضايا عىل بعض القضايا األخرى؛ وأّما االرتباط املفهومي واالرتباط الهنديس 

فهو قابل للنقد من بعض الجهات. إّن االرتباط املفهومي ليس ارتباطًا مستقاًل، فهو 

يعود يف الحقيقة إىل االرتباط املوضوعي))).كام أّن االرتباط الهنديس بدوره فرع عىل 

القول بالوحدة والتكيب الحقيقي لقضايا كل علم؛ مبعنى أّن كّل علم ـ بغض النظر 

عن آحاد قضاياه ـ هو يشء مستقّل، وله آثار مبعزل عن آحاد أجزائه؛ ليمكن القول: 

إّن هذه املجموعة من العلم ترتبط مبجموعة أخرى. هذا يف حني أّن مجموعة علم ما 

ال متتلك لنفسها هويّة مستقلّة عن هويّة قضاياها ومسائلها، وبالتايل فإّن االرتباط بني 

علمني، وتأثري أحدهام عىل اآلخر، إّنا ميكن البحث عنه يف قضاياهام))).

العددية«،  بـ»الوحدة  القول  إىل  يذهب شخص  الله،  بتوحيد  يتعلق  فيام  أنه  املثال  ذلك عىل سبيل  ))) من 

ويذهب شخص آخر إىل القول بـ »الوحدة الحّقة«، إن هذين الفهمني واملفهومني للوحدة يقتيض عودة القضية 
القائلة: »إن الله واحد« إىل قضيتني مختلفتني، وهام: ) ـ إن الله واحد عددي. ) ـ إن الله واحد حقي. ومن 
هذه الناحية ميكن القول: عىل الرغم من أن تأثري مختلف العلوم الجديدة عىل مفاهيم األلفاظ أمر مسلّم، إال 
أن هذه املفاهيم متثل عنارص مؤلفة للقضايا، وتظهر نفسها من طريق الحضور يف القضايا، و ليس لها حضور 
مستقل يف املعارف البرشية؛ مبعنى أن اختالف مفهوم لفظ ما، الذي هو العنرص املكّون للقضية، يجعل ذات 
القضية أمرًا مختلًفا. )هادوي طهراين، مهدي، مباين كالمي اجتهاد در برداشت از قرآن )املباين الكالمية لالجتهاد 

يف فهم القرآن(، ص 347 ـ 348، 385) هـ ش). )مصدر فاريس).

))) هادوي طهراين، مهدي، مباين كالمي اجتهاد در برداشت از قرآن )املباين الكالمية لالجتهاد يف فهم القرآن(، 
ص 347 ـ 350، 385) هـ ش. )مصدر فاريس).
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الدكتور  إّن  املفّس:  حول  املتمحورة  الهرمنيوطيقية  والنظريات  رسوش   .5

رسوش من خالل التصوير الذي يقّدمه عن تغيري مفهوم النص، مييل إىل النظريات 

وتتبلور  صامتًا،  النّص  يكون  الرؤية  لهذه  طبًقا  املفّس.  مبحوريّة  الهرمنيوطيقية 

املعاين واملفاهيم يف ُصلب التاريخ تبًعا للنظريات العلميّة يف كّل عرص من العصور. 

وفيام يتعلّق بصمت النّص هناك ثالثة احتامالت، وهي:

 أن ال يكون املؤلف أو املتكلم قد أراد أّي معنًى من كالمه.. )

كالمه، . ) من  محّدًدا  معنًى  أراد  قد  املتكلم  أو  املؤلف  يكون  ال  أن   

مبعنى أّن املعنى املراد للمؤلّف أو املتكلم مل يكن متعيًّنا، وإّنا يتك لكّل 

عرص ومرص حرية إرادة املعنى منه.

كالمه، . 3 من  محّدًدا  معًنى  أراد  قد  املتكلم  أو  املؤلف  يكون  أن   

الجديدة، ميكن فهم معاين  العلميّة والفلسفيّة  النظريات  ولكن يف ظّل 

يفهم  فقد  املتكلم؛  أو  املؤلف  أرادها  التي  تلك  غري  النص  من  جديدة 

منه يشء مل يخطر عىل باله أصاًل. ويف مثل هذه الحالة ال يرى القارئ أو 

السامع رضورة إىل التّمّسك باملعنى أو املفهوم املراد للمؤلف أو املتكلم، 

وميكنه -يف ضوء املعارف الجديدة- أن يتجاوز املعنى املراد للمؤلف أو 

املتكلم.

ال  كذلك  فإنّهام  بالوجدان،  انتقاضهام  إىل  باإلضافة  األّولني  االحتاملني  إّن 

اللغة من جهة،  الغاية من  إّن  اللّغة واعتبار املتكلم حكياًم.  ينسجامن مع غاية 

وحكمة املتكلم من جهة أخرى، توصلنا إىل نتيجة مفادها أّن املؤلف واملتكلم قد 

أرادا من كالمهام وكتابتهام معنى محدًدا حتاًم، وهو املعنى األّول واألخري الذي 

يراد له أن يُفهم من النّص ال غري.
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االحتاملني  هذين  فإّن  املتقّدمة،  اإلشكاالت  عن  الطرف  غّض  افتاض  وعىل 

القول  يستلزمان  أنّهام  وهو  آخر،  إشكال  عىل  الله  كالم  إىل  بالنسبة  ينطويان 

بالتصويب األشعري؛ إذ بناء عىل هذين االحتاملني ال يكون الله سبحانه وتعاىل 

قد أراد أّي معنى بعينه، وإّن إرادته تابعة آلراء الناس وفهمهم يف كّل عرص من 

العصور، وأّن الله تعاىل يحّدد املعنى من كالمه عىل طبق أفهام الناس. إّن نظريّة 

النسبيّة يف تحديد املراد اإللهي، و»قد أجمع علامء اإلمامّية عىل  التصويب تؤّدي إىل 

بطالنه«))).

أّما االحتامل الثالث فهو يفصل بنحو ما بني املعنى واملراد، مبعنى أّن املتكلم 

قد أراد معنى بعينه، بيد أّن املعنى ليس حكرًا عىل مراد املؤلف أو املتكلم. ولكن 

ميكن القول أّواًل: إّن هذا التفكيك والفصل ال يصّح بالنسبة إىل كّل كالم، حتى كالم 

املؤلف واملتكلّم العادي 

»ألّن معنى الكالم هو الذي يريده املتكلم، وإذا استفدنا بدورنا من 

الكالم معنى مل يدر يف خلد املتكلم، فإّن هذا املعنى قد يكون كالًما لنا، 

ولكّنه لن يكون كالًما لذلك املتكلم أو املؤلف«)2(.

 وبكالم أوضح: إّن املعاين الجديدة التي تنسب إىل النّص يف ضوء النظريات 

الجديدة، ليست معاين النص، بل هي دالالت تلك النظريات، وال تقبل االنتساب 

يقبل  ال  الذي  املعنى  فإّن  اإللهي،  الكالم  إىل  بالنسبة  وثانيًا:  واملؤلف.  النّص  إىل 

االنتساب إىل الله وال يكون مراًدا لله، ال يجب امتثاله واتباعه. إّن الذي يوجب 

))) املظفر، محمد رضا، أصول الفقه، ج )، ص 40) مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي، قم، 377) هـ ش.

))) هادوي طهراين، مهدي، مباين كالمي اجتهاد در برداشت از قرآن )املباين الكالمية لالجتهاد يف فهم القرآن(، 
ص ))3، 385) هـ ش. )مصدر فاريس).
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التبعيّة لفهم ما هو كشف ذلك الفهم عن اإلرادة اإللهية، وإال فليس هناك دليل 

يوجب التبعيّة ملعنى ال يكون مراًدا لله سبحانه وتعاىل.

). التعارض مع فلسفة النبوة ورضورة الوحي: لقد ذهب الدكتور رسوش يف 

نظريّة القبض والبسط النظري للرشيعة إىل اعتبار نّص الوحي أمرًا صامتًا، وعمل 

البرشية، وعىل أساس  املعطيات  الدينية يف إطار  النصوص  عىل توجيه مفهوميّة 

التحّول بتغرّي األزمنة والحواضن  الكريم ويعتيها  القرآن  ذلك تتغرّي معاين آيات 

املعرفية. وهذا يعني أّن الوحي )القرآن) ال يدّل يف حّد ذاته عىل أّي معنى من 

املعاين، وأنه يحتاج إىل علوم كل عرص من أجل اكتساب معناه ومفهوميّته. وبالتايل 

فإّن الذي يحتاج إليه اإلنسان هو الخوض يف التحقيقات العلميّة، وبعد حصوله 

فإّن  الحقيقة  عليها، ويف  الوحي  نّص  يعمل عىل حمل  الجديدة،  املعطيات  عىل 

املعارف البرشية هي التي تتوىل أمر هداية الناس. ويف هذه الحالة فإّن الوحي لن 

يخلو من القيَم املعرفية، وال يكون حاماًل ألّي أمارة عىل هداية البرش فحسب، بل 

وإنّه هو الذي يحتاج إىل الهداية البرشية من أجل الحصول عىل املعاين واملفاهيم؛ 

يف حني أّن الدين -بناء عىل الرباهني العقليّة- 

»هو معيار العلم والعقل، وإن من واجب العقل أن يعمل يف ضوء هداية 

الوحي عىل تطوير قابلياته وقدراته يف حدود ما تتيح له مديات تحليقه«)1(.

7. البسط نوع من املغالطة التاريخي: يبدو أّن جوهر نظرية القبض والبسط 

النظري للرشيعة، متثل نوًعا من املغالطة أو املفارقة التاريخية))). إّن قبض وبسط 

))) جوادی آملی، عبدالله؛ رشیعت در آینه معرفت، قم: ارساء، ص )3)، )38) هـ ش.

يُنسب صنع  الصحيح، كأن  اليشء إىل غري زمانه  التاريخية )anachronism): نسبة  املغالطة  أو  املفارقة   (((
)املعرّب). مثاًل.  العباسيني  الخلفاء  إىل  النفاثة  الطائرات 
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الرشيعة من وجهة نظر الدكتور رسوش يقوم عىل هذا األصل القائل بأّن املعنى 

النص.  للمخاطب وبني  الذهنية  املدخرات  املحتدم بني  الديالكتيك  يتبلور ضمن 

إّن هذا األصل يعني أّن النص )القرآن بالتحديد) يف الوقت الذي هو نّص ثابت 

املعلومات  متناسب مع  كّل عرص عىل ظهور ومعنى  يشتمل يف  أنّه  إال  وواحد، 

هذا  سوى  ليس  الرشيعة  وبسط  قبض  وإن  العرص،  لذلك  املعرفية  والخلفيات 

الظهور أو الزوال املفهومي يف إطار املعارف املوجودة يف كل عرص.

وعىل هذا األساس فإّن الفهم املعترب يف كل عرص هو الفهم الذي يتناسب مع 

ذلك العرص؛ وإن مل يكن لذلك الفهم أّي أرضيّة أو خلفيّة يف عرص نزول الوحي، يف 

حني أّن أحد رشوط حجيّة الفهم هو أن يشتمل عىل إمكان فهمه يف عرص نزول 

الوحي، وإال ففي غري هذه الحالة سوف ينطوي عىل مغالطة تاريخيّة.

بعبارة أخرى: إّن من املباين الداللية لفهم القرآن أن تكون األرضية لفهم معاين 

اآليات القرآنية يف عرص نزول اآليات متوفرة لعامة العقالء. وعىل هذا األساس لو أّن 

شخًصا فهم من آية معنى مل يكن له وجود يف عرص النزول »أرضية الفهم«)))، وإنّا 

ظهر هذا املعنى الحًقا بفعل التطور الثقايف والعلمي، لن يكون هذا املعنى حجة))).

طبًقا لفلسفة اللغة وحكمة املتكلم، ال شّك يف أّن للمتكلم مراًدا محّدًدا من 

كالمه، وأنّه قد أراد معنى خاًصا. وعليه إذا أراد الله معنى خاًصا من كالمه )آية 

من آيات القرآن) ومل تكن أرضية فهم ذلك املعنى متوفّرة يف عرص نزول القرآن، 

))) إن التأكيد عىل أرضية الفهم يف عرص النزول يأيت من ناحية أن يكون لآلية معنى ميكن فهمه يف ذلك العرص، 
بيد أن عقالء ذلك العرص أخطأوا ومل يفهموا ذلك املعنى من اآلية. ومن هنا ال يكون فهمهم الخاطئ حجة علينا، 
بيد أن املعنى الذي نفهمه من القرآن يجب أن تكون له قابلية فهمه يف ذلك العرص. )هادوي طهراين، مهدي، 

مباين كالمي اجتهاد در برداشت از قرآن )املباين الكالمية لالجتهاد يف فهم القرآن)، ص 9)3، 385) هـ ش).

))) هادوي طهراين، مهدي، مباين كالمي اجتهاد در برداشت از قرآن )املباين الكالمية لالجتهاد يف فهم القرآن(، 
ص 9)3، 385) هـ ش
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وأن اإلنسان ال يتمّكن من فهم ذلك املعنى إال بعد مرور األزمنة وتحقق التقّدم 

العلمي والفلسفي، يف مثل هذه الحالة ال يخلو الناس يف عرص النزول بالنسبة إىل 

تلك اآليات من حالتني:

نزول . ) يكون  الحالة  هذه  ويف  اآلية،  تلك  من  معنى  أي  يفهموا  أاّل   

تلك اآلية عليهم -بوصفهم املخاطبني األوائل بالقرآن- لغًوا، وال يخفى أن 

صدور اللغو من الله الحكيم قبيح ومحال.

والواقعي . ) الحقيقي  املراد  هو  يكن  مل  اآلية  من  معنى  يفهموا  أن   

الدوام يفهمون اآلية بشكل خاطئ. ويف مثل  لله عّز وجّل، وكانوا عىل 

هذه الحالة سوف تؤّدي بهم هذه اآلية إىل الوقوع يف الضالل و»الجهل 

املركب«. وبعبارة أخرى: إّن هذه اآلية سوف تستلزم اإلغراء بالجهل وهو 

أمر قبيح يستحيل صدوره من الله الحكيم))).

يوفّر  وال  معنى  كالمه  من  يريد  أن  الله  املحال عىل  من  األساس  وعىل هذا 

للمخاطبني األوائل األرضيّة الالزمة لفهمه. وبالطبع من املمكن آلية من اآليات أن 

تشتمل عىل معنى عميق وتكون األرضية لفهمه بالنسبة إىل الناس يف عرص النزول 

متوفّرة أيًضا، وإنّهم بدورهم يدركون ذلك املعنى اعتامًدا عىل ظهور اآلية، ولكن 

مع تطور العلوم وازدهار الفلسفة وعىل مّر التاريخ، يقّدم الناس يف سائر األعصار 

بيانًا أدق وأعمق عن ذلك املعنى الذي كان مفهوًما للناس يف عرص النزول. ويف مثل 

هذه الحالة ال يتغرّي ظهور اآلية املذكورة، وال يتعرّض مضمونها ومفادها للتحّول 

القول  أكرث. وإّن  اآلية ال  املعنى من  بيان أدق لذلك  يتّم تقديم  التغرّي، وإّنا  أو 

))) هادوي طهراين، مهدي، مباين كالمي اجتهاد در برداشت از قرآن )املباين الكالمية لالجتهاد يف فهم القرآن(، 
385) هـ ش، ص 0)3 ـ ))3، وص ))3.
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بأّن الناس يف كّل عرص ميكنهم الحصول عىل فهم وإدراك مبا يتناسب وخلفياتهم 

املعرفيّة، إّنا يصّح وميكن القبول به عىل أساس هذا املعنى األخري )تقديم بيان 

أعمق لذلك املعنى الذي كان مفهوًما للناس األوائل عىل أساس الظهور واملعنى 

األّول)، وأّما إذا تبلور لدى الناس يف العصور األخرى معنى جديد مل يكن له وجود 

يف العرص األّول أصاًل، ومل يكن يحمل مقّومات فهمه بالنسبة إىل املخاطبني األوائل 

بالقرآن يف عرص النزول، فإّن هذا املعنى الجديد لن يكون معتربًا، وإّنا املعترب هو 

خصوص الظهور يف عرص النزول فقط))).

لو  السابق، وكذلك  اإلشكال  الطرف عن  افتضنا غّض  لو  أنّه حتى  والحاصل 

افتضنا إمكان نسبة هذه املعاين الجديدة إىل النص، واعتبارها دالالت للنص، مع 

ذلك لن تكون هناك حجيّة لهذه املعاين والدالالت؛ ألّن الرّشط يف حجيّة معنى ما، 

أن يكون إمكان الفهم متوفرًا للناس يف عرص نزول الوحي.

سبق  كام  القرآنية:  واملعاين  الفهم  ونسبيّة  الدينيّة  املعارف  يف  التشكيك   .8

أن ذكرنا فإّن الدكتور رسوش بناء عىل قوله بتبعيّة الفهم البرشي إىل معلومات 

اإلنسان ومدخراته الذهنيّة وتطّور وتحّول معرفة اإلنسان ومعلوماته، ذهب إىل 

القول بأّن فهم اإلنسان للنصوص الدينيّة، ومن بينها القرآن الكريم، لن يكون كاماًل 

أبًدا، وإن اإلنسان ميكنه عىل طول التاريخ ومع تطّور العلوم أن يعمل عىل تفسري 

النص اإللهي الثابت وفهمه، وأن يصل يف كل عرص إىل مجرّد إدراك ومعرفة نسبيّة 

عن مضمون النص مبا يتناسب واملعلومات املتوفرة يف كل عرص ال أكرث. إّن هذه 

املعارف النسبيّة ال يشء منها يدرك مضمون النص كام هو، وإّن كّل معرفة وفهم 

))) هادوي طهراين، مهدي، مباين كالمي اجتهاد در برداشت از قرآن )املباين الكالمية لالجتهاد يف فهم القرآن(، 
385) هـ ش، ص))3.
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الحقيقة يشء  والنص، وهو يف  الذهن  بني  املحتدم  للديالكتيك  نتيجة ومثرة  هو 

ثالث غريهام.وعىل هذا األساس فإّن النص كام هو ال يكون يف ظرف إدراك اإلنسان 

وفهمه، وال ميكن ألّي شخص أن يّدعي الوصول إىل حقيقة النص، وكام سبق أن 

أرشنا فإّن حقيقة النص يف األساس بعيدة عن املتناول. إّن نسبيّة الفهم ومعنى 

القرآن بهذا املعنى تستلزم التشكيك وإنكار إمكان الوصول إىل حقيقة النص))). 

النسبيّة يف الفهم، يؤّدي كذلك إىل نسبيّة  ويبدو أّن هذا الرأي باإلضافة إىل 

حقيقة النص أيًضا؛ إذ إّن فهم النص -بناء عىل هذا الرأي- إّنا هو حصيلة التعاطي 

بني الذهن والنّص، وال ميكن اعتبار فهم ما صائبًا باملطلق، وتخطئة سائر األفهام 

األخرى قياًسا إىل فهم دون فهم، بل إّن فهم كل شخص ومعرفته يف إطار مدخراته 

الذهنيّة إّنا هو مجرّد واحد من معاين وفهم النص يف قبال األفهام واملعاين األخرى. 

وعىل هذا األساس ال تكون هناك حقيقة واحدة، وإّن صمت النص أو تعطشه إىل 

املعاين، ال ينطوي عىل غري هذا املعنى، وهو أنّه ال وجود للحقيقة املفهوميّة أبًدا.

وعىل كّل حال فإّن التشكيك أو عدم الواقعيّة، واحد من اللوازم املتتّبة عىل 

نظريّة القبض والبسط الّنظري للرشيعة، عىل ما أكد عليه بعض املفكرين))).

سائر  مع  الرشيعة  يف  الّنظري  والبسط  القبض  نظريّة  يف  رسوش  اشتاك   .9

املفكرين املستنريين: يف الختام ال يخلو لفت األنظار إىل التشابه أو أوجه اشتاك 

هذه النظرية مع بعض النظريات األخرى التي صدع بها بعض املستنريين اآلخرين 

))) انظر: الريجاين، محمد صادق: نقدي بر مقاله بسط وقبض تئوريك رشيعت )نقد ملقالة البسط والقبض 
النظري للرشيعة(، كيهان فرهنگي، العدد: 7، ص 3)، السنة الخامسة، 7)3) هـ ش.

))) وحيد دستجردي، حميد، بازآموزي پارادوكس تأييد: فكر ديني و جدال با مدعى، مندرج در كتاب قبض 
وبسط تئوريك رشيعت )إعادة قراءة مفارقة التأييد: الفكر الديني والجدال مع املدعي، املطبوع ضمن كتاب 

القبض والبسط النظري للرشيعة(، ص 3)) ـ 74)، نرش رصاط، طهران، )39) هـ ش. )مصدر فاريس).



 النظریات ونقُدها( 
ُ

عبد الكریم سروش )دراسة 62

من فائدة. إّن إمكان تفسري الّنصوص الدينيّة مسألة أثارها الكثري من املستنريين 

تحت عناوين من قبيل تعّدد القراءات أو التعّدديّة يف هذا الشأن، وقدموا لذلك 

النظريات؛  النظريات أيًضا. ويف هذا القسم سوف نتعرّض إىل بعض هذه  بعض 

حيث توّصل أصحاب هذه النظريات رغم اختالف جنسياتهم إىل نظريّة واحدة، 

ومن بني هؤالء: عبد الكريم رسوش من إيران، ومحمد شحرور مستنري سوري من 

العامل العريب، وضياء الدين رسدار باكستاين مقيم يف إنجلتا.

هناك شبه كبري بني الدكتور رسوش يف نظريّة »القبض والبسط النظري للرشيعة«، 

وبني محمد شحرور يف نظرية »التشابه« أو »ثبات النص وحركية املحتوى«))). وبغّض 

النظر عن انتامء كلتا النظريتني إىل مرحلة فكريّة واحدة يف العامل اإلسالمي والتقارن 

الزمني لهاتني النظريتني)))، نجد أنّهام تنطويان عىل مضمون واحد؛ إذ إّن املحتوى 

واملضمون الواحد لكلتا هاتني النظريتني قد انعكس حتى يف عنوانيهام أيًضا؛ فقد 

واختار  للرشيعة«،  النظري  والبسط  »القبض  اسم  لنظريّته  الدكتور رسوش  اختار 

محمد شحرور لنظريته اسم »ثبات النص وحركية املحتوى«. كام أّن كلتا النظريتني 

قد انطلقتا من مبنى واحد، وانتهتا إىل نتيجة متشابهة. إّن املبنى األصيل للدكتور 

رسوش هو الفصل والتفكيك بني »الدين« و»املعرفة الدينية«، والتأكيد عىل دور 

املعلومات النظرية واملعطيات العلمية يف فهم النص، وكذلك التحّول والتكامل يف 

العلوم، ويستنتج يف نهاية املطاف أّن فهم النص الديني إّنا يتبلور استناًدا إىل العلوم 

واملعطيات العلميّة، وبذلك يكون فهاًم عرصيًّا.

))) شحرور، محمد، القرآن والكتاب قراءة معارصة، األهايل للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق، 990) م.

))) لقد صدرت مقاالت القبض والبسط النظري للرشيعة يف الفتة الزمنية ما بني عامي 7)3) ـ 9)3) هـ ش 
)988) ـ 990) م)، وإن عام 990) م هو نفس العام الذي شهد صدور الكتاب األول واألهم ملحمد شحرور. لقد 
بدأ شحرور قراءاته القرآنية منذ عام 970) م، وعكف ما بني عامي )98) ـ 987) م عىل كتابة الباب األول من 
كتابه »القرآن والكتاب« أي األبحاث الخاصة بنظرية )ثبات النص وحركية املحتوى). )شحرور، محمد، القرآن 

والكتاب قراءة معارصة، ص )4 ـ 48، 990) م.
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وأما محمد شحرور فإنّه يقيم استدالاًل يذكرنا مبقدمات الدكتور رسوش يف نظريته؛ 

إذ يطرح شحرور هذا االستدالل عىل النحو اآليت:

 القرآن نص ساموي إلهي يشتمل عىل محتوى مطلق.. )

عىل . ) النص-  قراءة  طريق  -من  القارئ  يتعرّف  نص  كّل  قراءة  يف   

املؤلف، وبذلك يجد طريقه إىل ذهن املؤلف.

شعوري . 3 ال  وبشكٍل  تلقائه  من  يعمل  النص  يفهم  ليك  القارئ  إّن   

عىل توظيف معلوماته املكتسبة، وإذا مل يستفد القارئ من معلوماته، لن 

يتمّكن من فهم يشء من النص.

النص، . 4 فهم  لوازم  من  هي  التي  ومعارفه  القارئ  معلومات  إّن   

متطّورة ويف حالة من التغرّي، ونتيجة لذلك تكون املعرفة البرشيّة نسبيّة 

عىل الدوام.

واملطلق . 5 الكامل  الفهم  يتوفر  ال  نسبيّة،  البرشيّة  املعرفة  إّن  حيث   

الله، لشخص واحد أو مجموعة من األشخاص يف  لنص القرآن كام أراده 

مرحلة من املراحل التاريخية.

التي  ومعلوماته  معارفه  محدوديّة  بسبب  اإلنسان  فإّن  األساس  هذا  وعىل 

تشّكل مقّدمة لفهم النص الساموي، ال ميكنه الوصول إىل جميع املعارف القرآنية، 

وإنا يتمّكن عىل طول التاريخ ومع تقّدم العلوم من تأويل النص الساموي الثابت 

فقط، وأن يصل مبا يتناسب مع املعلومات املتوفّرة يف كّل عرص إىل إدراك نسبي 

ملحتوى النص ومضمونه ال غري))).

للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق، 994) م؛ شحرور،  الدولة واملجتمع، ص 40، األهايل  ))) شحرور، محمد، 
تجفیف منابع االرهاب، دمشق، االهالی للطباعة والنرش والتوزیع، ص 9) ـ 30، 008) م. محمد، 
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كام أكّد املفّكر الباكستاين ضياء الدين رسدار ـ يف البحث عن إمكانية تفسري 

القرآن الكريم ـ عىل »املاهية املفتوحة للقرآن«، وبدأ بحثه من الفصل والتفكيك 

بني النص وفهم النص، وقد اعترب النص صامتًا، وأّن املعنى هو نتاج إدراك اإلنسان 

هو  املعنى  هذا  وأّن  الخاّصة،  واملكانيّة  الزمانيّة  الرشائط  للنص يف ضوء  وفهمه 

بأّن  القول  إىل  رسدار  الدين  ضياء  يذهب  العرص.  مشاكل  عن  محتمل  جواب 

ـ نصوص معقدة وذات طبقات  ـ بسبب ماهيتها وطبيعتها  »النصوص املقدسة 

اإللهي  النص  إّن  املتعالية.  للمعاين  تجسيد  وهي  واستعاريّة،  ومتثيليّة  متعّددة، 

]بغض النظر عن اإلنسان[ ال ميكنه أن يقّدم مفهوًما إلهيًّا. وإّن املعنى املرتبط بها 

إنا ميكن أن يكون مثرًة إلدراك اإلنسان. إّن الكتاب الذي يفوق الزمن إّنا يتجىّل 

معناه يف القالب الزمني، وال ميكنه أن يتحاور معنا إاّل يف ظرف عرصنا ورشائطنا 

عالقة  يكّون  أن  ميكنه  إنّا  اإلمياين  املجتمع  فإّن  األساس  هذا  وعىل  الخاصة«))). 

تفسرييّة مع النّص املقّدس، وإّن هذا التفسري ال ميكن أن يحدث مرّة واحدة وإىل 

األبد، بل يجب عىل كل جيل من املؤمنني أن يعمل عىل تفسري النص بااللتفات إىل 

تجاربه))). ونتيجة لذلك فإّن فهم القرآن قابل للتغيري من عرص إىل عرص آخر، وإّن 

الذي يبقى ثابتًا وغري قابل للتغيري يف البني هو نّص القرآن فقط، حيث ستكون 

مفاهيمه مستنًدا ثابتًا للقراءات املتغرّية إىل األبد)3).

ويبدو أّن هذه األوجه من الشبه ناشئة عن انتامء هؤالء املفكرين إىل مرحلة 

(1( See: Sardar, 2011,Reading the Qur’an: The Contemporary Relevance of the Sacred Text 
of Islam Oxford: Oxford University Press p. 10.

(2( See: Sardar, 2007,What Do MUSLIMS Believe? The Roots and Realities of Modern Islam, 
New York: Walker Publishing Company, Inc,2007.  p. 53.

الفارسية: ماندانا  اللغة  أّي إسالم(، ترجمه إىل  بازاندييش كدام إسالم )إعادة قراءة  الدين،  )3) رسدار، ضياء 
نعمت نجاد، صحيفة خردنامه، العددان: 0) و))، ص 3)، شهري خرداد وتري من عام 388) هـ ش.
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الكتاب املسلمني إىل  العامل اإلسالمي؛ حيث عمد خاللها بعض  فكرية واحدة يف 

تطبيق تجارب املفكرين يف العامل الغريب تجاه الالهوت املسيحي، وإسقاط ذات 

املواقف بعد إصالحها وتعديلها عىل اإلسالم.

2 / 2 / ) / 2 ـ مناقشة نظريّة بسط التجربة النبوية ونقدها

النظري  والبسط  القبض  نظريّة  مثل  هي  النبويّة  التجربة  بسط  نظريّة  إّن 

للرشيعة؛ إذ متثّل سعيًا يف إطار جعل الدائرة الدينيّة متامهيًة مع الرشائط املتغرّية 

النظري للرشيعة مل تكن  القبض والبسط  أّن نظرية  فارق  اإلنسانيّة؛ مع  للحياة 

تشتمل عىل حديث أو كالم عن تغيري الدين، فكان الدين محافظًا عىل ألوهيّته 

وثباته، وإّن املعرفة الدينيّة هي التي ترتبط بالرشائط املتغرّية من الحياة اإلنسانيّة، 

وأّما يف نظريّة بسط التجربة النبويّة فإّن التغيري يتسلّل إىل داخل الدائرة الدينيّة. 

النظري للرشيعة  وبذلك فإّن الدكتور رسوش إذا كان يف نظريّة القبض والبسط 

النبوية  التجربة  الدينيّة، فإنّه يف نظرية بسط  يتحّدث عن قبض وبسط املعرفة 

يتحّدث عن قبض وبسط الدين يف التجربة الداخلية للنبي والوحي، ويف هذه املرّة 

يعمل عىل نقل التاريخيّة من املعرفة الدينيّة إىل ذات الدين. وعىل حّد تعبريه: 

عن  للرشيعة  النظري  والبسط  القبض  نظرية  يف  الحديث  كان  »إذا 

بسط  يف  اآلن  يتم  فالحديث  الدينية،  املعرفة  وأرضية  وتاريخية  برشية 

التجربة النبوية عن برشية وتاريخية أصل الدين والتجربة الدينية«)1(.

عىل  يؤكّد  الالهوري  إقبال  مثل  رسوش  الدكتور  فإّن  ذكرنا)))  أن  تقّدم  كام 

التجربة  يف  النبي  فاعلية  بيان  إىل  -بزعمه-  ويسعى  للوحي،  التجريبية  املاهية 

))) رسوش، عبد الكريم، بسط تجربه ي نبوي )بسط التحربة النبوية(، ص 3، 385) هـ ش. )مصدر فاريس).

))) يف قسم بحث تأثري إقبال الالهوري عىل تفكري الدكتور عبد الكريم رسوش.
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الدينية. وكام سبق أن ذكرنا يف تقرير نظريّة إقبال الالهوري، فقد تم التمييز يف 

نظرية التجربة الدينية بني شيئني: التجربة والتعبري عنها أو تفسريها، مبعنى أّن 

أصل التجربة أمر يحدث بال واسطة وبشكل شخيص، وال ميكن وضعها يف متناول 

اآلخرين إال من خالل تفسريها والتعبري عنها. وبناء عىل هذا التاميز، يعتزم الدكتور 

رسوش يف نظرية بسط التجربة النبوية إىل بيان فاعلية شخص النبي ودوره يف كلتا 

املرحلتني، أي يف أصل التجربة، وكذلك يف تفسريها والتعبري عنها.

ومن هنا فإّن الدكتور رسوش يذهب إىل التنظري عىل جبهتني؛ فأّواًل: يسعى 

ـ بزعمه- يف ظّل سلطة االتجاهات التاريخية / االجتامعية املنبثقة عن املفاهيم 

النفسية  العوامل  أو  والخارجية  الداخلية  العوامل  تأثري  بيان  إىل  النيوكانطية، 

القول  خالل  من  وثانيًا:  للنبي.  الدينية  التجربة  عىل  التاريخية   / واالجتامعية 

بقابلية تفسري التجربة، يذهب إىل التعريف بالوحي بوصفه بحاجة إىل التفسري 

والتعبري، وينظر إىل القرآن بوصفه ترجامنًا لتجربة النبي )الوحي) يف إطار الظروف 

والرشائط االجتامعية / الثقافية / التاريخية للنبي، وبالتايل فإنّه ينظر إليه بوصفه 

ناشئًا من نفس النبي.

بااللتفات إىل هذين البُعدين أو املحورين األصليني يف نظرية بسط التجربة 

النبوية، سوف نعمل عىل مناقشة هذه النظرية يف كال هذين البُعدين. إّن الكالم 

األصيل لهذه النظريّة يف املحور األّول هو برشية الدين وكونه متغرّيًا، وتقوم هذه 

الرؤية عىل املقدمات اآلتية:

أن . 1 املقدمة  هذه  لتوضيح  يكفي  النبوة:  معطيات  من  الدين   

الناس من  إىل  النبي  بها  يأيت  التي  املفاهيم  عبارة عن  الدين  بأّن  نقول 

طريق خاص.
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أو . 2 األنبياء  مييّز  الذي  الجانب  إّن  وقوامها:  النبوة  حقيقة  الوحي   

الذي يعمل عىل بلورة حقيقة النبوة هو الوحي. إن الخصائص الظاهرية، 

من قبيل: القدرة عىل اإلدارة، واإلصالح، وامتالك مدرسة، ليست بالخصائص 

بل  لوازمها،  تعّد من  أو  للنبّوة  األنبياء، وليست مقّومة  بها  يختّص  التي 

إّن الحصول عىل »الوحي« هو املقّوم للنبّوة، والنبي هو الشخص الذي 

يستطيع أن يصل إىل مدركات خاصة من طريق خاص يعجز اآلخرون عن 

الوصول إليها))).

تكون . ) األصل  لهذا  طبًقا  النبي:  يخوضها  دينّية  تجربة  الوحي   

النبوة -مبعنى االقتاب من عوامل املعنى وسامع الخطابات الغيبية- عبارة 

املطلق  األمر  مع  املواجهة  شكل  عىل  تتجىّل  التجربة  إّن  تجربة))).  عن 

واملتعايل، وتظهر عىل أشكال متنّوعة، من قبيل: رؤية منام، أو سامع صوت، 

أو شعور باالتصال بالعظمة املطلقة وما إىل ذلك)3). وعىل كّل حال فإّن 

الدكتور رسوش -استناًدا إىل رؤية أيب حامد الغزايل يف املنقذ من الضالل، 

وإقبال الالهوري يف إحياء التفكري الديني يف اإلسالم- يعترب الوحي نوًعا 

من التجارب الدينيّة وهي تشبه التجارب الدينية التي يعيشها الصوفيون 

والعرفاء، مع فارق أّن النبي بعد حصوله عىل التجربة الدينية يشعر من 

نفسه أنّه مسؤول تجاه اآلخرين، وعىل إثر هذه التجربة، يكتسب شخصيّة 

جديدة، ويستعد إىل القيام بأعامٍل كبريٍة يف العامل. ومهام كان فإّن الدكتور 

))) رسوش، عبد الكريم، بسط تجربه ي نبوي )بسط التحربة النبوية(، ص )، 385) هـ ش. )مصدر فاريس).

))) م.ن، ص9.

)3) رسوش، عبد الكريم، رصاط های مستقیم: سخنی در پلورالیسم مثبت ومنفی، مجله كيهان، ش )3، ص 
4، )37) هـ ش.
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إىل  ويذهب  النبوة،  خصائص  أهم  من  الدينيّة  التجربة  أّن  يرى  رسوش 

االعتقاد أنّها تنطوي عىل عنرص من التكليف مبهّمة))).

األصل . 4 لهذا  طبًقا  ومتكاملة:  برشيّة  تجربة  الدينّية  التجربة   

األخرى))).  البرشية  التجارب  بسائر  للنبي شبيهة  الدينيّة  التجربة  تكون 

الداخيل  الواقع  من  بتأثري  أنّها  مبعنى  برشية؛  صفة  له  تكون  وبذلك 

واالنبساط؛  للتكامل  قابلة  تكون  املجرِّب،  لشخص  الخارجية  والظروف 

كام  أنّه  مبعنى  قّوة.  أكرث  وجعلها  وإغنائها  التجربة  إثراء هذه  و»ميكن 

ميكن لكل مجرِّب أن يزداد خربة وحنكة وتجربة، كذلك ميكن للنبي أن 

يغدو بالتدريج أكرث نبّوة«)3). إذ إّن »من لوازم أّي تجربة أنّها تزداد ثراء 

الوقت  الحديث يف  يرد  الحديث عن تجربة ما،  شيئًا فشيئًا، وكلاّم ورد 

نبّوة  أكرث  النبي إىل  إّن تحول  أيًضا«)4).  التجربة  تكامل هذه  نفسه عن 

يعني زيادة معرفته مبنزلته ورسالته وأهداف مرشوعه)5).

يستعرض الدكتور رسوش نظرية التكامل وبسط التجربة النبوية من ناحيتني، 

وهام: 

). جدال وديالكتيك التجربة الدينية مع شخصية النبي. ) ـ جدال وديالكتيك 

التجربة الدينية مع الرشائط والظروف الخارجية.

))) رسوش، عبد الكريم، بسط تجربه ي نبوي )بسط التحربة النبوية(، ص ) ـ 7، و9، 385) هـ ش. )مصدر 
فاريس).

))) م.ن، ص3).

)3) م.ن، ص 9.

)4) م.ن، ص )).

)5) م.ن.
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أ. ديالكتيك التجربة الدينية وشخصية النبي، مبعنى التأثري والتأثّر املتبادل. 

فإّن شخصيّة النبي هي من جهة محل وموجد وقابل وفاعل التجارب الدينية 

والوحي، ومن جهة أخرى فإّن التجارب الدينية تؤّدي إىل بسط شخصية النبي، 

وإّن هذا البسط يف الشخصيّة يُؤّدي بدوره إىل بسط تجربة جديدة. وميكن 

بيان هذه العالقة عىل النحو أدناه:

شخصيّة النبي                                           التجربة الدينيّة للنبي

النبوية  التجربة  لبسط  ميثّل مساًرا  الديالكتيك  أّن هذا  الدكتور رسوش  يرى 

أكرث  النبي  النبّوة وصريورة  يؤّدي إىل تكامل  البسط  ، وإّن هذا  بشكٍل موضوعيٍّ

نبوًة، إّن تكامل النبي وصريورته أكرث نبّوًة ينتهي إىل إثراء الدين وتكامله))).

ب. الديالكتيك والتجربة الدينية والرشائط والظروف الخارجية: إّن النبي 

يعيش مع املجتمع والرشائط الخارجية حالة من الديالكتيك، أو بعبارة أخرى: 

الطرفني،  ذات  الحوارية  العالقة  صنف  من  هي  باملجتمع  النبي  عالقة  إّن 

وليست من قبيل املونولوج ]الذي يكون يف الكالم من طرف واحد أو ما يُسمى 

بحديث النفس[))). إّن النبي مبقتىض ارتباطه باآلخرين ويف مواجهة مختلف 

املوضوعية والخارجية؛  للتجربة  املجتمع وأوضاعه يحصل عىل بسط  حاالت 

وإن بسط التجربة الخارجية تؤدي بدورها إىل بسط التجربة الدينية والنبوية، 

ويؤدي ذلك بالتايل إىل بسط رسالته ودينه. وهذا يعني أّن ديًنا مثل اإلسالم 

))) رسوش، عبد الكريم، بسط تجربه ي نبوي )بسط التحربة النبوية(، 385) هـ ش. )مصدر فاريس)، ص )).

))) م.ن، ص3).



 النظریات ونقُدها( 
ُ

عبد الكریم سروش )دراسة 70

مل ينزل مرّة واحدة وإىل األبد، وإّنا هو يتأثّر بالظروف والعوامل الخارجيّة، 

ويتبلور ويتكامل بالتدريج، وإّن الدين الذي يكون له تكّون وتكامل تدريجي 

وتاريخي، سوف تكون له حركة وحياة تدريجيّة الحقة أيًضا.

وعىل هذا األساس يزعم الدكتور رسوش أّن الدين بوصفه أمرًا برشيًّا، عبارة 

عن مجموعة من األفعال واملواقف التدريجية والتاريخية للنبي، ومع ذلك فإّن 

هذا األمر التاريخي يكون مثل الوحي أمرًا مقبواًل ومشتماًل عىل قداسة، ويكون 

كذلك أمرًا ملزًما. وبعبارة مخترصة: إّن اإلسالم إّنا هوبسط تاريخي لتجربة نبوية 

متدرّجة، وإّن شخصيّة النبي تكون فيها هي املحور، وإن الدين يتبلور حول هذه 

الشخصية))).

إّن من بني لوازم كالم الدكتور رسوش -بل ومدعياته الرئيسة- التبلور التاريخي 

الحفاظ عىل روحه وأمهاته ومحكامته- كان  القرآن -مع  أّن  يّدعي  للقرآن. فهو 

أن  مبعنى  تاريخي؛  تكّون  عىل  وقد حصل  الحصول،  وتدريجي  النزول  تدريجي 

األحداث التي عاشها النبي، واألسئلة واالستفهامات التي كانت تطرح عىل النبي، 

تضطرم  كانت  التي  والحروب  زوجاته،  إحدى  أو  النبي  له  تعرّض  الذي  واإلفك 

نارها، وما إىل ذلك من األمور األخرى، قد انعكست بأجمعها عىل القرآن وكلامت 

النبي، ومن هنا لو كتب للنبي عمرًا أطول وقّدر له أن يعيش يف هذه الحياة أكرث، 

لصادف تبًعا لذلك حوادث أكرث، وبذلك كان ميكن للقرآن أن يكون أكرب حجاًم مام 

هو عليه اآلن))).

5. الدين مفهوم قابل للتكامل: إّن هذا األصل ينبثق عن األصول املتقّدمة؛ 

))) رسوش، عبد الكريم، بسط تجربه ي نبوي )بسط التحربة النبوية(، 385) هـ ش. )مصدر فاريس)، ص3)ـ4).

))) م.ن، ص4) ـ )).
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النبوي  الوحي  بأّن  االدعاء  إىل  الدكتور رسوش  يذهب  أعاله،  لألصول  فإنّه طبًقا 

مبنزلة التجربة الدينية للنبي، وأنّه قد تكامل وانبسط بتأثري من الوقائع والتجارب 

الداخلية والخارجية له، األمر الذي أّدى إىل تكامل الدين. ويف الحقيقة إّن الدين 

للوضع  استجابة  وكان  تكاملية،  تاريخي وهوية  وتكوين  تبلور  له  كان  اإلسالمي 

والبناء  والتكامل  التكّون  من  حالة  يف  وكان  للنبي،  املعارص  لإلنسان  الواقعي 

املستمر، إىل حني رحيل النبي األكرم إىل الرفيق األعىل))).

التجارب  إّن  أيًضا:  النبي  رحيل  بعد  حتى  مستمّر  وتكامله  الدين  بسط   .6

بعد  حتى  وتنبسط  تتكامل  لها-  عصارة  الدين  كان  -التي  والخارجية  الداخليّة 

رحيل النبي أيًضا. فكام أّن التجارب الداخليّة والخارجيّة للنبي يف حياته قد أّدت 

الدين وتكامله، فإّن  الدينيّة، وأّدت -نتيجة لذلك- إىل بسط  التجربة  إىل تكامل 

أيًضا. فقد  بعد رحيله  الدين حتى  العنرصين يضيفان غنى وتكاماًل عىل  هذين 

رّصح الدكتور رسوش قائاًل:

 »واآلن، حتى ونحن نعيش غياب النبي يجب بسط التجارب الداخلية 

والخارجية للنبوة، والقول بأنها تضفي ثراء ومناء عىل الدين. فإن العرفاء 

الذين يجلسون عىل خوان النبي ويستلذون بذائقة النبي ويعيشون يف 

ظل شجرته الوارفة، يعملون عىل إثراء تجاربنا الدينية«)2(. 

والغزايل  للمولوي  والعرفانيّة«  الباطنية  »التجارب  فإّن  األساس  هذا  وعىل 

ومحمود شبستي والسيد حيدر اآلميل وغريهم من العرفاء، ميكن لكل واحد منهم 

من موضعه أن يُديل بدلوه، وأن يضيف شيئًا من معينه عىل تجارب املتقّدمني. 

))) رسوش، عبد الكريم، بسط تجربه ي نبوي )بسط التحربة النبوية(، 385) هـ ش. )مصدر فاريس)، ص5)ـ  )).

))) م.ن، )مصدر فاريس)، ص7).
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وإذا كانت مقولة »حسبنا كتاب الله« خاطئة، كذلك فإّن مقولة »حسبنا معراج 

النبي وتجربة النبي« هي األخرى خاطئة أيًضا))). وعىل كل حال فإّن الدين الذي 

متّخض يف مهد الحركة والتكامل، يدرج يف ذات هذا املهد أيًضا، ومن هنا فإّن بسط 

التجربة الدينيّة بعد النبي، تعّد -من وجهة نظر الدكتور رسوش- من لوازم حركة 

وتكامل الدين الذي ولد يف مهد الحركة والتكامل))).

يذهب الدكتور رسوش -يف إطار األصول الستة أعاله- إىل أّن الوحي هو التجربة 

الداخلية  املقتضيات  مع  الديالكتيك-  -عرب  تتفاعل  كانت  التي  للنبي  الدينية 

والخارجية، واستجابة للمسائل واملشاكل املوجودة يف صلب الواقع، وليس هو أمر 

مؤدلج ومخطط له بشكل مسبق. وعليه، فإّن اإلسالم قد تكّون وتكامل تاريخيًا 

يف مهد التجربة الداخلية والخارجية للنبي، وكذلك اليوم يجب أن يتحّول التديّن 

إىل تجربة لحّل مشاكل العرص وفتح اآلفاق، وأن يتّم تقديم الدين وعرضه بوصفه 

متعيّنة عىل  كأيديولوجيا  )وليس  واإلنتاج  والتفاعل  التحّول  من  حالة  يف  تجربًة 

نحو سابق))3).

ما تقّدم كان بيانًا للمحور األّول من نظرية بسط التجربة النبوية، أما املحور 

الثاين فهو يقوم عىل أساس التمييز بني التجربة والتجمة أو تفسريها. وعىل أساس 

هذا التمييز فإّن النبي بعد التجربة ومشاهدة األمر املطلق، يعمل -مبقتىض شعوره 

بعد التجربة الدينية مبسؤوليته تجاه حياة اآلخرين- عىل صّب مدركاته ما فوق 

املخاطبون،  يعرفها  لفظيّة ومفاهيم  قوالب  كّل صورة يف  املجرّدة من  التاريخية 

ويعمل عىل عرض جوهر  وأخالقهم،  ثقافاتهم  مع  متطابقة  بضاعة  لهم  ويقدم 

))) رسوش، عبد الكريم، بسط تجربه ي نبوي )بسط التحربة النبوية(، 385) هـ ش. )مصدر فاريس)، ص7).

))) م.ن.

)3) م.ن، ص 4) ـ 5)، وص 8) ـ 9).
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رسالته يف صدف من العرضيات. مبعنى أّن النبي:

 »قد عمل أواًل: عىل بيان كالمه يف ُصلب العقالنية العربية والحجازية 

العاّمة، وثانًيا: قد استفاد من خطابات العرب ذاتها، وأخذ ذات املفاهيم 

املعروفة والتي كانت سائدة وشائعة يف حياتهم، وعمل عىل توظيفها يف 

نقل أفكاره السامية والحديثة إليهم«)1(.

يّدعي الدكتور رسوش يف هذا الجانب أّن جوهر الدين وحقيقته )دون املعرفة 

الدينية) يتعرّض إىل القبض والبسط تبًعا لعوارض وعرضيات العرص))).مبعنى أنّه 

باإلضافة إىل قبض وبسط الدين يف مقام التجربة الدينية للنبي والذي يحدث يف 

من  الحاصل  الخطاب  فإّن حقيقة  والخارجية،  الداخلية  العوامل  بني  الديالكتيك 

التجربة الدينية للنبي تقتن بدورها يف مقام التجمة بالعوارض، وتتعرّض لقبض 

وبسط مضاعف.

إّن املراد من حقيقة الدين هو الخطاب األصيل واملقاصد التي ينشدها الشارع 

أرسطية)3).  وماهية  ذات  له  ليس  األساس  يف  الدين  إذ  األرسطية؛  املاهية  وليس 

واملراد من عرضيات الدين تلك املجموعة من أبعاد وشؤون الدين، التي هي أّواًل: 

ال تنبثق من صلب الذات، وليست من لوازم طبيعة الخطاب الديني وجوهره، بل 

تحمل عليه. وثانيًا: حيث إنّها ليست من لوازم الذات فإنّها تكون قابلة للتغيري 

آخر،  لعرَض  مكانه  يخيل  أن  ميكنه  األعراض  من  عرًَضا  أّن  مبعنى  واالستبدال. 

دون أن تكون ذاته عرضة للتغيري. وثالثًا: إنّها غرُي مقصودٍة بالذات، وإّنا تكون 

))) رسوش، عبد الكريم، نهاد نا آرام جهان )مبدأ العامل املضطرب(، ص )، 378) هـ ش. )مصدر فاريس).

))) رسوش، عبد الكريم، بسط تجربه ي نبوي )بسط التحربة النبوية(، ص 37 ـ 38، 385) هـ ش. )مصدر 
فاريس).

)3) م.ن، ص 45.
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مطلوبة بتبع املطلوبات األخرى))). إّن اللغة العربية، وثقافة العرب، والتصورات 

أو املفاهيم والتصديقات أو النظريات الشائعة يف عرص النبي والتي تّم توظيفها 

يف الكتاب والسنة، وأسئلة املؤمنني واملخالفني واألجوبة املطروحة يف هذا الشأن، 

من  ذلك  إىل  وما  للمخاطبني،  االستيعابيّة  والسعة  والظرفية  واألحكاموالرشائع، 

األمور األخرى، تعترب من عرضيات الدين))).

معيّنة،  ثقافة  ُصلب  ويف  خاّصٍة،  بلغٍة  مقاصده  بيان  عىل  يعمل  الشارع  إّن 

واستعامل مفاهيم ونظريات خاصة، وأساليب محّددة )األحكام واألخالق)، ويف 

بنقاط ضعف وقوة عىل املستوى  بأعيانهم حيث يتميزون  أناس  سياق مواجهة 

البدين والذهني، ويتعرّض لردود أفعال خاصة )اإلميان أو اإلنكار)، وأسئلة محّددة، 

الحرب  من  أنواًعا  ويخوض  والعداوات،  واالعتاضات  األحداث  بعض  ويواجه 

والسالم، وينعكس كل ذلك يف الكتاب والسنة. وعىل هذا األساس فإّن ذات الدين 

كامن يف صلب هذه العرَضيات)3).

وباختصار فإّن الثقافة العربية برّمتها ابتداء من اللغة إىل العادات والطبائع 

السلوكية / املعاشية إىل نقاط الضعف والقوة العقلية والخيالية والعادات واآلداب 

النبي األكرم قد حصل -يف ظّل  وما إىل ذلك، قد أحاطت بالفكر اإلسالمي، وإّن 

التجارب البيئية والذهنية واللغوية- عىل تجربة دينية خاّصة تصطبغ بلون ورائحة 

تلك الثقافة والبيئة، ولو قيّض للنبي أن يحصل عىل تجارب بيئيّة وذهنيّة ولغويّة 

لونًا  األخرى  الدينية  لتجربته  ولكان  أخرى،  دينية  تجربة  لدينا  لتبلورت  أخرى، 

ورائحة أخرى، ولظهر اإلسالم عىل شكل ومعامل أخرى)4).

))) رسوش، عبد الكريم، بسط تجربه ي نبوي )بسط التحربة النبوية(، 385) هـ ش، ص)3 ـ )3.

))) م.ن، ص 0).

)3) م.ن، ص 45 ـ )4.

)4) م.ن، ص 37.
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التجربة  مبنزلة  الدكتور رسوش-  رؤية  -يف  والدين  الوحي  أّن  والخالصة هي 

الزمنية وتجارب حياة  األحداث  يتواكب مع  مبا  تبلور وتطّور  قد  للنبي،  الدينية 

والعرضيات  الذاتيات  من  مبنزلة مجموعة  وثراءه  وإّن ضموره  بها،  وتأثر  النبي، 

مرتبط بقرص وطول عمر النبي وقلة وكرثة تجاربه))). وباإلضافة إىل أصل التجربة 

اللغوية  والرشائط  بالظروف  متأثر  بدوره  الدينيّة  للتجربة  تفسريه  فإّن  النبوية، 

والثقافية واالجتامعية التي كان يعيش تحت ظاللها أيًضا.

تحليل وتقييم

ميكن تقييم هذه النظرية ومناقشتها من جهتني: ). تقييم املقدمات النظرية. 

). تقييم النظرية مبجملها. وعىل هذا األساس سوف نعمل فيام ييل عىل تقييم 

نظرية بسط التجربة النبوية يف مقامني.

تقييم مقدمات النظرية

النظريات  وتجاهل  الثالثة  املقدمة  يف  الدينية  بالتجربة  القول  افرتاض   .1

األخرى يف باب طبيعة الوحي: هناك نظريات مختلفة يف بيان طبيعة الوحي. ويف 

الغرب هناك ثالث نظريات عامة يف هذا الشأن: ). النظرية املوضوعية: طبًقا لهذه 

النظرية يكون الوحي عبارة عن مجموعة من القضايا التي يلقيها الله إىل النبي. 

). نظرية التجربة الدينية: وطبًقا لهذه الّنظريّة يكون الوحي نوًعا من التجربة 

الدينية، وإن قضية »إن الله قد أوحى إىل النبي« تعني أن النبي قد عاش تجربة 

الله. 3. نظرية األفعال الكالمية: طبًقا لهذه النظرية يكون الله قد ألقى إىل النبي 

عبارات مفهومة وذات مضمون خاص بلغة خاصة، وبذلك يكون قد أوجب عىل 

النبي القيام ببعض املهام واألعامل. 

))) رسوش، عبد الكريم، بسط تجربه ي نبوي )بسط التحربة النبوية(، 385) هـ ش، ص 39.
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إّن كّل بحث يف حقل الوحي باإلضافة إىل بيان رؤيته، عليه بيان اآلراء البديلة 

األخرى أيًضا. بيد أّن الدكتور رسوش يف نظريّة بسط التجربة النبوية قد أحجم 

التجربة  رؤية  أخفى ضعف  الذي  األمر  الشأن،  هذا  يف  البديلة  اآلراء  بيان  عن 

الدكتور رسوش قد  إّن  بعبارة أخرى:  اآلراء األخرى))).  بالقياس إىل سائر  الدينية 

اعترب املقدمة الثالثة قضية ثابتة ومفروًغا منها، وهي القول بأّن »الوحي تجربة 

دينية«، يف حني أّن هذه القضيّة محض اّدعاء، وأنّها مجرّد رأي يف عرض سائر اآلراء 

األخرى، وهي بذلك تحتاج إىل إثبات نفسها بعد إثبات بطالن اآلراء األخرى.

2. عدم وجود دليل عىل القول ببرشيّة التجربة الدينّية الوحيانّية: لو افتضنا 

بيد  الدينية،  التجربة  من  نوًعا  الوحي  طبيعة  واعتربنا  الثالثة،  باملقدمة  القبول 

البرشية  التجارب  سائر  قبيل  من  هي  لألنبياء  الدينية  التجربة  بأّن  القول  أّن 

العادية، ادعاء من دون دليل، بل »إّن القول بالتجارب الوحيانية، تصديق لوجود التجارب 

غري االعتيادية«))). إّن التجربة الوحيانيّة ليست تجربًة عاديًة ويف متناول الجميع، بل 

هي تجربٌة غري عادية، وتفوق تجارب البرش.

وفيام ييل سوف نذكر اإلشكاالت املطروحة عىل هذه النظرية:

1. عدم تناسب مفهوم »التجربة الدينية« لتحليل الوحي القرآين: إّن الدكتور 

رسوش يقّدم للوحي مفهوًما ميتّد بجذوره يف بعض املشاكل املسيحية، ويتناسب مع 

الفهم املسيحي للدين، وليس له أّي تناسٍب مع وحي القرآن، وال منشأ له يف اإلسالم 

وال يف أّي فرقٍة من الفرق اإلسالمية؛ ألّن اإلسالم ديٌن قائٌم عىل الكلمة، وليس ديًنا قامئًا 

الدكتور  الذايت والعريض يف رؤية  تحليل ذايت وعريض ديدگاه دكرت رسوش )تحليل  نيا، عيل رضا،  ))) قامئي 
ـ ))، ربيع عام 380) هـ ش. )مصدر فاريس). الثالثة عرشة، ص 5)  السنة  قبسات،  رسوش(، مجلة 

الدكتور  الذايت والعريض يف رؤية  تحليل ذايت وعريض ديدگاه دكرت رسوش )تحليل  نيا، عيل رضا،  ))) قامئي 
.(8 م.س، ص  رسوش(، 
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عىل املؤّسس. بناء عىل تقسيم فينومينولوجي لألديان، تنقسم األديان إىل قسمني، 

فهناك من األديان ما يقوم عىل الباين واملؤّسس، ومنها ما يقوم عىل الكلمة. ويف 

األديان القامئة عىل املؤّسس والباين، تكون هناك محوريّة للباين واملؤّسس وتجاربه، 

وأّما يف األديان القامئة عىل الكلمة )يف إطار الكتاب املقدس) ال تكون هناك أهميّة 

لتجارب الباين واملؤّسس، وإّنا األهميّة تكمن يف الكلمة واللغة. إّن املسيحيّة املعارصة 

ديٌن قائٌم عىل املؤّسس والباين، بيد أّن اليهودية واإلسالم أديان قامئة عىل الكلمة، ومن 

هنا نجد اللغة العربية واللغة العربية لها مكانة وأهميّة يف هاتني الديانتني. بااللتفات 

إىل هذا التقسيم، يكون مفهوم »التجربة الدينية« متناسبًا مع األديان القامئة عىل 

املؤّسس؛ إذ تكون هناك محوريّة لحاالت السيد املسيح وتجاربه«))).

أيًضا.  أخرى  اإلسالم من جهة  الوحي يف  مع  ينسجم  ال  املفهوم  أّن هذا  كام 

إّن الوحي -طبًقا لنظرية التجربة الدينية- مواجهة للنبي مع أمر قديس أي الله، 

وإّن التقارير التي يقّدمها النبي بعد تلقي الوحي إّنا هي تعابري وتفاسري يقّدمها 

النبي عن تجربته يف مواجهة األمر القديس، وليس كالم الله أو مضمون الوحي؛ إذ 

طبًقا لهذا الرأي يكون الوحي يف األساس من سنخ التجربة، والتجربة تكون مبعزٍل 

عن اللّغة، وليست من سنخ القضيّة والكالم. وعىل هذا األساس فإّن الذي يذكره 

النبي -يف هذه النظرية- منبثًقا من داخل النبي وهو أمر برشي؛ يف حني أّن الوحي 

-مبقتىض أدلّة رضورة الوحي وبعثة األنبياء يف التفكري اإلسالمي- »قد نزل من عامل 

الغيب ومن العامل األعىل لهداية البرش، بواسطة األمني عىل الوحي عىل قلب النبي، 

ليعمل النبي عىل هداية الناس وإرشاداتهم«))). 

))) قامئي نيا، عيل رضا، خانه عنكبوت )بيت العنكبوت(، مجلة قبسات، السنة الثالثة عرشة، ص )9، ربيع عام 
387) هـ ش. )مصدر فاريس).

))) طاهري، حبيب الله، پژوهشهاي ديني )أبحاث دينية(، السنة األوىل، العدد: )، ص 30، صيف وخريف 
384) هـ ش. )مصدر فاريس).
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تقريراته  وعبارات  مضمون  وإّن  الوحي،  عني  هي  كانت  النبي  تقارير  وإّن 

التجربة  نظريّة  فإّن  هنا  ومن  وتعاىل.  سبحانه  الله  قبل  من  ومنقولة  وحيانيّة 

الدينية ال ميكن تطبيقها وإسقاطها عىل الوحي الذي تلّقاه نبي اإلسالم، كام أنّها 

عىل خالف العقائد املتداولة بني املسلمني عىل مدى التاريخ اإلسالمي.

). خفض الوحي إىل مستوى التجربة الدينّية: إّن تحليل ماهيّة الوحي عىل 

أساس مفهوم »التجربة الدينية«، اتّجاه تقلييل، ويُؤّدي إىل تحويل وتقليل للوحي 

رفع  إىل  النظرية  الدكتور رسوش يف هذه  لقد عمد  البرشية.  التجربة  إىل مجرّد 

خطوته األساسيّة الثانية يف طريقه إىل علمنة الدين، وقام خاللها بتنزيل الوحي 

وخفضه من كونه أمرًا إلهيًا وكالًما سامويًا إىل مجرّد تجربة برشية.

). الدليل أخّص من املّدعى: بغّض الّنظر عن اإلشكاالت التي ترد عىل بعض 

هذه املقدمات، إاّل أّن الدليل الذي تبلور يف إطار هذه املقّدمات أخص من مّدعى 

الدكتور رسوش )قابلية الدين للتكامل بعد النبي). مبعنى أنّه عىل افتاض متاميّة 

جميع املقدمات السابقة، إاّل أّن هذه املقّدمات إّنا تثبت يف نهاية املطاف قابلية 

الدين للتكامل ما دام النبي عىل قيد الحياة، وليست تكاملية الدين حتى بعد رحيل 

النبي والذي انعكس يف األصل األخري القائم عىل بسط الدين وتكامله بعد النبي.

4. الفهم املبنايئ للوحي )تقليل الوحي النبوي والقرآن إىل الرشائط والظروف 

الظروف  بنّي  للديالكتيك  طرحه  بعد  رسوش  الدكتور  إّن  لظهوره):  التاريخية 

تأثري  عىل  التأكيد  خالل  -من  عمد  الدينية،  وتجربته  للنبي  الداخلية  والرشائط 

هذه  عن  منبثًقا  بوصفه  بالوحي  التعريف  إىل  الوحي-  عىل  الخارجية  الرشائط 

وتجربة  النبوي  الوحي  إّن  لها.  تاريخي  تبلور  بوجود  وقال  والرشائط،  الظروف 

النبي يف هذه الرؤية:
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 »كان عبارة عن جواب عن األسئلة، وإيجاد الحلول، وإقناع األذهان، 

وتوضيح الطرق، وتنوير األبصار، وإضاءة القلوب يف صلب الواقعية، ومل 

نحو  عىل  لها  مخطط  أيديولوجيا  تقديم  أو  للتكليف،  أداء  مجرّد  يكن 

سابق. إنه مل يكن يطبق تجربة منتزعة عىل الواقعية. لقد مىض عمره يف 

تفاعل بني التجربة والواقعية«)1(.

تبلور  عىل  مشتماًل  بوصفه  القرآن  تعريف  عىل  عمل  األساس  هذا  وعىل   

تاريخي، وقال يف هذا الشأن: 

كان  ومحكامته-  وأمهاته  روحه  عىل  الحفاظ  خالل  -من  القرآن  »إن 

تدريجي النزول وأضحى تدريجي الحصول، وقد حصل عىل تكّون تاريخي«)2(. 

وبهذا املعنى »كان من املمكن أن يكون القرآن أكرب أو أصغر من حجمه الراهن، ويحافظ مع 

ذلك عىل قرآنيته«)3). يف هذا الفهم نجد الرشائط التاريخية واالجتامعية تضفي تعيًّنا 

عىل الوحي، يف حني أّن هذه الظروف والرشائط إْن هي إال رشائط رصفة وظروف 

وحواضن لنزول الوحي، وليست عاماًل وعنرًصا حاساًم يف توجيه دفّة الوحي، مبعنى 

أّن العالقة بني اإلسالم وتجارب النبي وبني الرشائط والظروف واألحداث الخارجيّة 

ليست رابطة حوارية وديالكتيكيّة حقيقيّة.

5. نقض الخامتّية: يعمد الدكتور رسوش يف هذه النظرية يف إطار نقضه ملفهوم 

النحو  النبي؛ وذلك عىل  بعد رحيل  النبّوة  الدليل عىل بسط  إقامة  إىل  الخامتيّة 

))) طاهري، حبيب الله، پژوهشهاي ديني )أبحاث دينية(، السنة األوىل، العدد: )، صيف وخريف 384) هـ 
ش، ص 8).

))) م.ن، ص 4).

)3) م.ن، ص39.
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اآليت: من خالل مالحظة تأثري الرشائط الداخلية والخارجية عىل الوحي يف الطرح 

الديالكتييك للدكتور رسوش، حيث تتغرّي هذه الرشائط بعد رحيل النبي األكرم، سوف 

تتبلور تجارب دينيّة جديدة مبا يتناسب مع هذه الرشائط ويف إطار االستجابة إىل 

املسائل الناشئة عنها. وبعبارة أوضح: إّن الدكتور رسوش انطالقًا من فهمه ملبنائيّة 

الوحي، يراه معلواًل للرشائط التاريخية، وأنّه نتيجة لتغرّي الرشائط التاريخية )تبلور 

الثقافات  وصّناع  واملبدعني  للمفكرين  ميكن  جديد.  معلول  يتبلور  جديدة)  علّة 

والشعراء بأجمعهم أن يعملوا يف دائرة الثقافة اإلسالمية عىل خدمة هذه الهوية التي 

متّت صياغتها بالتدريج، وأن يضيفوا تكاماًل إىل تكاملها، وبذلك يؤّدون ديونهم إىل 

هذا الدين املقّدس، وأن يواصلوا طريق النبي حقيقة ال مجازًا.

2 / 2 / ) / ) ـ مناقشة نظريتي اعتبار الوحي شعًرا ورؤيا ونقدهام

سبق أن ذكرنا أّن الدكتور رسوش قد ذهب يف نظريّة بسط التجربة النبوية إىل 

اعتبار الوحي مجرّد تجربة، نافيًا بذلك االرتباط الكالمي لله مع النبي، وقد عرّف 

الوحي بوصفه تجربًة داخليًة للنبي، وأّن للوحي -بزعمه- ماهيّة وطبيعة برشية، 

وأّن الوحي يقبل البسط والتكامل بعد رحيله حتى من قبل غري النبي. إّن الدكتور 

رسوش بعد ذهابه إىل القول ببرشيّة الوحي، يسعى إىل فهم حقيقة وماهية هذا 

األمر البرشي )الوحي). إنّه يف هذه املرحلة من مراحله الفكريّة، ويف امتداد نظرية 

الشعر،  استعارة  استعارتني؛ وهام:  توظيف  قد عمل عىل  النبوية  التجربة  بسط 

واستعارة الرؤيا. توضيح ذلك أّن الوحي وإن مل يُعد -يف بسط التجربة النبوية- 

كالًما إلهيًّا، وإّنا هو مجرّد تجربٍة برشيٍّة، إال أّن هذه التجربة البرشية كانت ال 

تزال تحافظ عىل ماهيتها املعنوية واملتعالية، وميكن اعتبارها تجربة عرفانيّة. بيد 

أّن رسوش بعد لجوئه إىل توظيف االستعارة الشعرية، يكون قد عقد العزم عىل 
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اكتساح حتى الثاملة املتبقية من املعنوية والتعايل يف جوف اإلناء؛ معتربًا الوحي 

النبوي مجرّد تجربة شعرية ال أكرث. ويف هذه املرحلة بعد أن يفقد الوحي قداسته 

وحقيقته املتعالية، ينخفض إىل مستوى التحفة الفنية التي تنطوي عىل إبداع فني 

خيايل، وأّن فهمه يتّم عرب »التفسري« و»التأويل«. 

الوحي،  الحّط من شأن  إىل  الهادف  الفكري  التدّرج  األخرية من  املرحلة  ويف 

يتجه الدكتور رسوش إىل توظيف استعارة الرؤيا، وبذلك يتحّول الوحي عنده إىل 

تجربة منفعلة وخيالية، ال نحتاج يف فهمها حتى إىل تفسري أو تأويل، وإّنا نحتاج 

فيها إىل مجرّد »ُمعرّب« أو »مفّس لألحالم« فقط.

وبذلك يكون الدكتور رسوش يف املرحلة األخرية من مراحلة الفكرية قد قّدم 

التعبري عنهام يف هذا املقال بـ »اعتبار  تفسريين للامهية البرشية للوحي، ويتم 

الوحي شعرًا«، و»اعتبار الوحي رؤيا«.

2 / 2 / ) / ) / 1ـ  مناقشة نظرية اعتبار الوحي شعرًا: )الوحي تجربة شعرية للنبي(

الهولندي  الصحفي  له مع  النظرية يف حوار  الدكتور رسوش هذه  لقد طرح 

الوحي  حقيقة  وبيان  النظرية  هذه  بيان  يف  استعمل  حيث  هوبينك))).  ميشيل 

مصطلح االستعارة الشعرية؛ قائاًل بأّن الوحي نوع من اإللهام، ومن سنخ التجارب 

الشعرية. وميكن بيان هذه النظرية يف إطار األصول اآلتية:

). الوحي ليس كالًما إلهيًّا، بل هو مجرّد »إلهام« من سنخ تجارب الشعراء، 

ولكن عىل مستوى أعىل))).

))) ميكن الحصول عىل نص هذا الحوار -متجامً إىل اللغة الفارسية من قبل: آصف نيكنام- يف املوقع الرسمي 
www.drsoroush.com :للدكتور رسوش يف الرابط أدناه

))) رسوش، عبد الكريم، يف حوار مع الدكتور عبد الكريم رسوش حول القرآن، حاوره ميشيل هوبينك، ترجمه 
إىل اللغة الفارسية: آصف نيكنام، )38) هـ ش. تجده عىل الرابط: 

 www.drsoroush.com وإىل هذا املوقع سوف نشري كلام أحلنا إىل )رسوش: )38) هـ ش).
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). التجربة الشعرية؛ شعور بالحصول عىل يشء من مصدر خارجي: وقد أطلق 

التجربة يتم  إّن آلية هذه  الدكتور رسوش عىل هذا الشعور مصطلح »اإللهام«. 

الشاعر يحّس أن مصدًرا خارجيًّا  الدكتور رسوش، بقوله: »إّن  تصويرها من قبل 

يُلهمه، وأنه يحصل منه عىل يشء«))). يؤكد الدكتور رسوش عىل أن الشاعر يحّس 

واملنتج،  الخاّلق  هو  أنّه  هي  الحقيقة  ولكن  به،  أحاطت  قد  خارجيًّة  قّوًة  بأّن 

ويلعب يف هذا الشأن دوًرا محوريًا))).

3. باإلضافة إىل الدور اإلبداعي والخالق -عىل ما تقّدم بيانه يف األصل السابق- 

ميارس الشاعر خالقيّته وإبداعه من ناحية أخرى أيًضا؛ فالذي يحصل عليه الشاعر 

وتقدميه  عرضه  ميكن  وال  مصّور،  غري  مضمون  هو  إّنا  الشاعرية  التجربة  من 

إىل اآلخرين عىل تلك الصيغة؛ إنا الشاعر هو الذي مينح ذلك املضمون صورته 

مستعيًنا باللغة التي يعرفها، واستناًدا إىل الصَور والعلوم واملعارف التي ميتلكها؛ 

ليتمكن بعد ذلك من إيصاله إىل اآلخرين)3).

4. إّن الشعر أداة معرفية، لها آليتها ووظيفتها املختلفة عن العلم والفلسفة. 

املعرفية واألبستمولوجية  املباين  العلم والفلسفة يف إطار  الشعر من  ويأيت متييز 

البرشية،  أمام  آفاق جديدة  فتح  تكمن يف  وآليته  وإّن وظيفته  للدكتور رسوش، 

والنظر إىل الوجود من منظار مغاير ملنظار العلم)4).

)))  رسوش، عبد الكريم، يف حوار مع الدكتور عبد الكريم رسوش حول القرآن، حاوره ميشيل هوبينك، ترجمه 
إىل اللغة الفارسية: آصف نيكنام، )38) هـ ش. تجده عىل الرابط: 

 www.drsoroush.com وإىل هذا املوقع سوف نشري كلام أحلنا إىل )رسوش: )38) هـ ش).

))) م.ن.

)3) رسوش، عبد الكريم، يف حوار مع الدكتور عبد الكريم رسوش حول القرآن، حاوره ميشيل هوبينك، م.س.

)4) م.ن.
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إّن الذي يقوله الدكتور رسوش -بناء عىل األصول املتقدمة- هو أّن الوحي ليس 

كالًما إلهيًّا، وإّنا هو تجربة شاعرية، حيث يشعر فيها النبي أّن قّوًة خارجيًة قد 

أحاطت به، وإنّها تلهمه شيئًا، إاّل أّن الحقيقة هي أنّه هو الذي يلعب الدور املحوري 

يف خلق ما يتصّوره قد جاءه من الخارج. يضاف إىل ذلك أّن الذي يتلّقاه إّنا هو 

مضمون بال صورة، وأّن النبي هو الذي يقوم -كام يقوم الشاعر- بصياغة هذا اإللهام 

واملضمون بلغٍة يعرفها، ويعمل عىل صبّه يف بوتقة من أسلوبه البياين الخاص، وعىل 

أساس الصَور والعلوم التي ميتلكها، ثم يقوم بعد ذلك بتقدميها إىل الناس. إّن الذي 

يحصل يف هذا املسار اإلبداعي ليس توظيًفا معرفيًا للكون، وال هو توظيف مفهومي، 

بل إّن وظيفته مجرّد فتح آفاق مفهوميّة جديدة أمام البرشية))).

تجربٍة  عن  عبارة  النظريّة  هذه  إطار  يف  الوحي  إّن  باختصار:  القول  وميكن 

شعريٍّة وإبداعيّة يخوضها النبي.

5. يذهب الدكتور رسوش إىل االدعاء بأّن الوحي بهذا املعنى املذكور يف هذه 

البحتة،  الدينية  املسائل  يف  الخطأ  يقبل  ال  إّنا  الوحي  إّن  للخطأ؛  قابل  النظريّة 

وأما  ذلك،  إىل  وما  العبادة  وقواعد  املوت،  بعد  والحياة  الله،  صفات  قبيل:  من 

ما  إّن  الخطأ.  عليه  فيجوز  اإلنساين،  واملجتمع  العامل  بهذا  الخاّصة  املسائل  يف 

يقوله القرآن بشأن األحداث التاريخية وسائر األديان وسائر املوضوعات العملية 

األرضية، ال ميكن أن يكون صحيًحا بالرضورة؛ إذ إّن الشخص املجرِّب -من وجهة 

شخصيّته  أساس  عىل  ومضمونه  الوحي  مفاد  يصوغ  إّنا  رسوش-  الدكتور  نظر 

وثقافته، وعىل أساس اللغة والعلم الذي ميتلكه، ثم ينقله إىل اآلخرين؛ إذ يزعم 

رسوش يف هذا الشأن قائاًل:

))) رسوش، عبد الكريم، يف حوار مع الدكتور عبد الكريم رسوش حول القرآن، حاوره ميشيل هوبينك، م.س.
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 »ال أتصور ان علمه ]النبي[ كان أكرث من علوم الناس يف عرصه حول 

الذي  العلم  هذا  ميتلك  يكن  مل  إنه  الوراثية.  والجينات  والكون  األرض 

منتلكه نحن اليوم. وهذا ال يخدش يف نبّوته؛ ألنه إمنا كان مجرّد نبي، ومل 

يكن عاملًا أو مؤّرًخا«)1(.

يسعى الدكتور رسوش إىل البحث عّمن يوافقه الرأي يف نظريته هذه يف عمق 

تاريخ الفكر اإلسالمي، ويعمد يف هذا اإلطار إىل التعريف بآرائه بوصفها ناشئًة عن 

الفكر الذي ساد يف األوساط يف القرون الوسيطة من اإلسالم، وينسب نظريته يف 

جواز الخطأ عىل القرآن إىل املعتزلة بالتحديد، ويقول:

 »إن القرآن نتاج برشي، وهو يقبل الخطأ بالقوة، وقد ورد التلويح 

بذلك يف عقائد املعتزلة حيث ذهبوا إىل القول بخلق القرآن«)2(.

). القول ببرشية القرآن وإمكان الخطأ عليه؛ مام يوفّر األرضيّة للتمييز بني 

الدينية  األبعاد  تكون  الزاوية  هذه  ومن  القرآن.  من  والعرَضية  الذاتية  األبعاد 

واملجتمع  العامل  بهذا  املرتبطة  املسائل  -وهي  وثقايف  تاريخي  بشكل  املتبلورة 

اإلنساين- من قبيل: العقوبات الجسدية املذكورة يف القرآن ]من القصاص والتعزير[ 

-عىل سبيل املثال- يعترب من القسم العريَض من الدين؛ مبعنى أّن النبي لو قُّدر له 

أن يعيش يف بيئة ثقافية أخرى، ملا كانت هذه العقوبات جزًءا من رسالته. ومن 

هنا يتعنّي عىل املسلمني يف هذا العرص أن يعملوا عىل تنقية الدين من عرَضياته، 

وأن يعملوا عىل ترجمة الخطاب الجوهري والذايت للقرآن مبا ينسجم مع العلوم 

املعارصة. وهذا يشبه ترجمة األمثال من لغة إىل لغة أخرى)3).

))) رسوش، عبد الكريم، يف حوار مع الدكتور عبد الكريم رسوش حول القرآن، حاوره ميشيل هوبينك، م.س.

))) م.ن.

)3) رسوش، عبد الكريم، يف حوار مع الدكتور عبد الكريم رسوش حول القرآن، حاوره ميشيل هوبينك، م.س.
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تحليل وتقييم

تأيت هذه النظريّة يف طول نظريّة بسط التجربة النبويّة، وهي تشتك معها يف 

اعتبار ماهية الوحي نوًعا من التجربة البرشية. ومن هنا فإّن اإلشكاالت التي تقدم 

ذكرها عىل نظرية بسط التجربة النبوية، ترد عىل هذه النظرية أيًضا. ولكّنها حيث 

تختلف من حيث بيان التجربة البرشية، وتأطري فهمها يف ضوء املفهوم الشاعري، 

يرد عليها إشكال آخر، نذكره فيام ييل عىل النحو اآليت:

النبوة، وبناء  األنبياء وأدلة رضورة  النظرية مع فلسفة بعث  تناغم  إّن عدم 

عىل الرباهني الفلسفية فإّن اإلنسان يحتاج يف نيل السعادة إىل هداية تفوق الحّس 

والعقل؛ ومن هنا فإنّه مبقتىض علم الله وحكمته ورحمته، يجب عىل الله أن يلبي 

هذه الحاجة من طريق آخر، وليس هذا الطريق سوى طريق الوحي والنبوة))). 

الحصول عىل  الوحي هو  إىل  احتياجنا  الوجه يف  يكون  االستدالل  بناء عىل هذا 

الهداية والوصول إىل الرشد والسعادة. وعليه لو افتضنا -بناء عىل هذه النظرية-

أّواًل: إّن الوحي هو أسلوب الشعراء ذاته، وال ينطوي عىل رسالة هادية، وثانيًا: لو 

كان هو -مثل طريق الحّس والعقل- قاباًل للخطأ وال يورث االطمئنان، فإنّه سوف 

والتقّدم  الهداية  غاية  عىل  منه  الحصول  ميكن  ولن  للغرض،  نقض  عىل  ينطوي 

والسعادة. ال سيّام وأن الدكتور رسوش يفتي يف نهاية املطاف بخفض ذلك القسم 

مبعنى  العمل،  مقام  يف  اإلنسان  لدى  األكرب  الحاجة  فيه  متّس  الذي  الوحي  من 

القسم املرتبط مبسائل اإلنسان والعامل.

))) مصباح اليزدي، محمد تقي، راه وراهنامشنايس )معرفة الطريق والهادي(، ص 9 ـ 0)، انتشارات مؤسسه 
آموزيش وپژوهيش امام خميني، 384) هـ ش. )مصدر فاريس).
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2 / 2 / ) / ) / 2 ـ مناقشة نظرية اعتبار الوحي رؤيا )الوحي رؤيا رسولية(:

كام تقّدم أن أرشنا ويبدو من عنوان هذه النظرية، فإّن الدكتور رسوش يعمل 

الرؤيا  قبيل  من  الوحي  ويعترب  الرؤيا،  استعارة  توظيف  عىل  النظريّة  هذه  يف 

السمعية / البرصية. وميكن بيان هذه النظرية، يف ضوء األصول أدناه:

من . ) خطابًا  وليس  برصية،   / سمعية  رؤيا  عن  عبارة  الوحي  إّن   

قبل الله إىل النبي. ويف الحقيقة فإّن النبي شاهٌد وراٍو ملشاهد تحدث يف 

أفٍق أسمى من أفق الحّس )يف الخيال والرؤيا وامللكوت)))). وعليه »ليس 

األمر بأّن النبي قد خوطب بأصوات، وألقي يف سمع باطنه كالم، وصدر 

له األمر بإبالغه إىل اآلخرين؛ بل مل يكن محمد سوى راٍو لتجارب وناظر 

ملشاهد رآها بنفسه، وفرق كبري بني الناظر والراوي واملخاطب بالخرب«))).

واالستغراق، . ) الذات  عن  واالنفصال  الاّلوعي  من  حالة  الرؤيا  إّن   

وكان النبي يف هذه الرؤيا يشاهد أشياء ويسمع أصوات يف أفق أسمى من 

الحّس، وكان ينقلها إىل أصحابه بعد إفاقته)3). وعليه كانت مشاهدات النبي 

تحصل يف حالة من الغيبوبة والالوعي، وليس يف حالة الوعي واليقظة.

تدوينها . 3 عىل  يعملون  النبي  ملشاهدات  سامعهم  بعد  األصحاب  كان   

أو يحفظونها، وقاموا بعد عرشين سنة من رحيله بجمعها بني دفتني وأطلقوا 

))) رسوش، عبد الكريم، زهي مراتب خوايب كه به ز بيداري است: رؤياي رسوالنه )رّب منام خري من يقظة: 
الرؤيا الرسولية( املقالة السادسة، ص 3، 393) هـ ش. )مصدر فاريس).

))) رسوش، عبد الكريم، محمد راوي رؤياي رسوالنه )محمد راٍو لرؤيا رسولية( املقالة األوىل، 393) هـ ش. 
)مصدر فاريس).

)3) رسوش، عبد الكريم، زهي مراتب خوايب كه به ز بيداري است: رؤياي رسوالنه )رّب منام خري من يقظة: 
الرؤيا الرسولية( املقالة السادسة، 393) هـ ش. )مصدر فاريس).
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عليها اسم املصحف))). وحيث إّن املصحف ميثّل الصيغة املكتوبة لرواية النبي 

عن الرؤى التي كان يراها يف عامل الالوعي، فإّن لغته -عىل الرغم من ظاهرها- 

لغة ال واعية، أي أنّها لغة رمزيّة ومثالية، بل وحتى يف أوضح صورها تبقى 

ملغزة ومضبّبة))). 

األحالم؛ . 4 تفسري  سنخ  من  وتفسري  تعبري  إىل  تحتاج  الرؤى  هذه  إّن   

ألّن العنارص التي شوهدت فيها عنارص رؤيويّة ومناميّة مرموزة وملغزة، 

وليست عنارص واقعية وحقيقية تنتمي إىل هذا العامل)3).

وبذلك فإّن الدكتور رسوش يعرّف جميع ما ورد يف القرآن الكريم بوصفه رؤيا 

سمعية / برصية تشبه اإلنتاج السيناميئ، ويقول يف هذا الشأن:

»إّن وصف ما يرتبط مبا وراء الطبيعة، من الذات والصفات اإللهية، 

إىل عامل النمل )عامل الذّر الذي عرّب عنه الله سبحانه وتعاىل بقوله: »َلَْسُت 

والجن  والشياطني  املالئكة  وترّدد  آدم،  وقّصة  الخلق،  وقصة  ِبَربِّكُْم«)4(، 

املوت  بعد  ما  وأحداث  الساموية،  والُشُهب  واألرض،  الساموات  بني 

الجنة  إىل وصف  املعهودة،  الغريبة وغري  الظواهر  والقيامة، ومشاهدة 

والجحيم، وحرش األموات، إىل صفة األنبياء واألولياء، وفتح سجل أعامل 

العباد، ونصب موازين العدل، وصعود خمسني ألف رسالة من املالئكة 

)))  رسوش، عبد الكريم، زهي مراتب خوايب كه به ز بيداري است: رؤياي رسوالنه )رّب منام خري من يقظة: 
الرؤيا الرسولية( املقالة السادسة، 393) هـ ش. )مصدر فاريس).

))) رسوش، عبد الكريم، محمد راوي رؤياي رسوالنه )محمد راٍو لرؤيا رسولية( املقالة األوىل، 393) هـ ش. 
)مصدر فاريس).

)3) رسوش، عبد الكريم، زهي مراتب خوايب كه به ز بيداري است: رؤياي رسوالنه )رّب منام خري من يقظة: 
الرؤيا الرسولية( املقالة السادسة، 393) هـ ش. )مصدر فاريس).

لَْسُت 
َ
نُْفِسِهْم أ

َ
ْشَهَدُهْم َعَ أ

َ
َخَذ َربَُّك ِمْن بَِن آََدَم ِمْن ُظُهورِهِْم ُذّرِيََّتُهْم َوأ

َ
)4) الوارد يف قوله تعاىل: ِإَوذْ أ

ْن َتُقولُوا يَوَْم الْقَِياَمةِ إِنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغفِلنَِي. األعراف )7): )7). )املعرّب).
َ
بَِرّبُِكْم قَالُوا بََل َشِهْدنَا أ
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املالئكة،  من  مثانية  أكتاف  الله عىل  عرش  واستقرار  اإللهي،  العرش  إىل 

والنفخ يف الناقور، وحرش الوحوش، واستعار البحار وتسجريها، وكسوف 

الشمس والنجوم، ورؤية الناس وهم يتقلبون يف مشيهم مثل السكارى 

يف املحرش، وإسقاط النساء ألجنتهن، واشتواء جلود املذنبني وعودتها إىل 

فيام  الرشاب  لكؤوس  الجنة  أصحاب  وتبادل  جديد،  من  األوىل  حالتها 

بينهم، والحدائق الزاخرة بالرمان والطلح املنضود وعناقيد العنب، وقيام 

الغلامن املخلدين عىل خدمتهم، وما إىل ذلك من املشاهد األخرى هي 

مبنزلة الصَور البرصية والسينامئية، وكأنها تسطع عىل جدار الخيال من 

أشعة عامل الرؤيا«)1(.

تحليل وتقييم

إّن هذه النظرية تقوم عىل دعويني أو أصلني، كالهام موضع نظر وتأّمل، وهام:

يكن  مل  النبي  وإّن  والكالمي،  الخطايب  التواصل  قبيل  ليس من  الوحي  إّن  أ. 

مخاطبًا برسالة أو كالم إلهي، وإّنا كان شاهًدا وناظرًا لرؤيا.

ب. إّن لغة رواية النبي لرؤياه، لغة رمزية ومجازية.

وفيام ييل نواصل البحث يف اإلشكاالت الواردة عىل هذين االدعائني.

عدم انسجام االّدعاء األّول من النظرية مع نص الوحي: إّن معرفة ماهية اليشء 

تقتيض دراسة ذات ذلك اليشء؛ ومن هنا فإّن التحليل املناسب ملاهية الوحي، يجب 

أن يكون منسجاًم بالدرجة األوىل مع ذات النص الوحياين، وأاّل يكون متعارًضا معه، 

لَْسُت بَِرّبُِكْم 
َ
نُْفِسِهْم أ

َ
ْشَهَدُهْم َعَ أ

َ
َخَذ َربَُّك ِمْن بَِن آََدَم ِمْن ُظُهورِهِْم ُذّرِيََّتُهْم َوأ

َ
))) الوارد يف قوله تعاىل: ِإَوذْ أ

ْن َتُقولُوا يَوَْم الْقَِياَمةِ إِنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغفِلنَِي. األعراف )7): )7). )املعرّب).
َ
قَالُوا بََل َشِهْدنَا أ
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وإّن كّل تحليل للوحي يتجاهل معطيات النصوص الدينية أو ال يتناغم معها، يبدو 

أقرب إىل نسج الخيال))).

لقد اكتفى الدكتور رسوش إلثبات مّدعاه يف هذه النظرية بذكر ثالثة أمثلة من 

اآليات. وبغّض الّنظر عن عدم دراسته الجامعة لكّل اآليات، واإلشكاالت الواردة 

عىل فهمه لها، فإّن الدراسة الشاملة للقرآن الكريم تؤكد خطابية الوحي، وليس 

كون النبي مجرد مشاهد وناظر. فقد ورد استعامل لفظ »قل« ألكرث من ثالمثئة 

فيها هو  املخاطب  االستعامالت حيث  أكرث هذه  الخاطبية واضحة يف  مرّة، وإن 

شخص النبي األكرم. ففي الكثري من اآليات نجد أّن املنادى بخطاب »يا أيها 

املوارد  الكثري من  النبي، ويف  النبي« وما إىل ذلك هو شخص  أيها  الرسول« و»يا 

للنبي  خطابًا  متثل  األفعال،  يف  املستتة  والضامئر  و»أنت«  »الكاف«  نجد ضمري 

األكرم. إّن هذه الطائفة من اآليات تثبت أّن النبي األكرم مل يكن ناظرًا وراويًا، بل 

كان طرفًا لخطاب اآلمر واملنادي واملخاِطب، وإن الرجوع إىل اآليات األخرى يثبت 

أن هذا اآلمر واملنادي واملخاِطب يف القرآن الكريم هو الله سبحانه وتعاىل))). إّن 

مجموع اآليات يثبت أن الوحي -خالفًا لزعم الدكتور رسوش- نوع من االرتباط 

الكالمي والخطايب بني الله والنبي.

ومن ناحية أخرى يذهب البعض إىل االعتقاد بأّن »تصّور الوحي رؤيا« ينطوي 

من الناحية الدينيّة عىل تعارض؛ إذ طبًقا لهذه النظريّة لو كانت لغة القرآن لغة 

مبهاًم  يكون  أن  يستلزم  فإّن هذا  لألحالم،  تأويل  أو  تفسري  إىل  وبحاجة  رؤيويّة 

))) قامئي نيا، عيل رضا، خانه عنكبوت )بيت العنكبوت(، مجلة قبسات، السنة الثالثة عرشة، ص 89، ربيع عام 
387) هـ ش. )مصدر فاريس).

))) ساجدي، أبو الفضل، رؤيا انكاري وحي: نقدي بر آراي دكرت رسوش )اعتبار الوحي رؤيا: نقد آلراء الدكتور 
رسوش( مجلة: معرفت كالمي )املعرفة الكالمية(، السنة السادسة، العدد األول، ص 37، ربيع وصيف عام 394) 

هـ ش. )مصدر فاريس).
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وغامًضا حتى بالنسبة إىل النبي نفسه، ناهيك عن اآلخرين؛ ألّن لغة الرؤيا لغة 

رمزيّة. يف حني أّن الذي جاء به النبي أطلق عليه عنوان الكتاب املبني أو القرآن 

املبني، وكانت مهمة النبي األكرم هي »اإلبالغ املبني« و»اإلنذار املبني«، وذلك 

مفردة  ذكرت  وقد   .(((ُمبنِي َعَرِبٍّ  بِلَِساٍن  للجميع:  ومفهومة  واضحة  بلغة 

الـ»مبني« ومشتقاتها مثل: »بينات« و»تبيني« أكرث من 50) مرة، وهي يف أغلب 

هذه املوارد تأيت كوصف للقرآن واآليات اإللهية. إّن الله سبحانه وتعاىل قد بنّي 

ستة  يف  وأكد  وتفصييل،  مبسط  بشكل  وإّنا  الرؤيا،  بلغة  ال  الناس  لعامة  آياته 

مواضع أن القرآن -باستثناء املتشابه منه- إّنا نزل للتذكري))).

عدم االنسجام مع شأنية رسالة النبي األكرم: إّن اعتبار الوحي رؤيا يستلزم 

إفراغ رسالة النبي من مضمونها ومحتواها؛ إذ بناًء عىل هذه النظريّة يحتاج الوحي 

إىل مفّس لألحالم ]عىل شاكلة ابن سريين[)3)، يف حني أّن املفسين والشارحني عىل 

الرؤية«   املنرصمة قد فهموا وفّسوا هذه »اإلشارات  األربعة عرش  القرون  مدى 

-بزعم الدكتور رسوش- عىل أنّها كالم يقظة بداًل من أن يفّسوها عىل أنّها أحالم 

ومنامات. وعىل هذا األساس يجب القول إنّه مل يتمكن أّي مفس حتى اآلن من 

فّك ألغاز ورموز هذه النصوص الرؤيوية! وعليه فام هي الفائدة التي ترتجى من 
املضمون الذي ظّل مبهاًم عىل مدى أربعة عرش قرنًا؟!)4)

))) سورة الشعراء ))))، اآلية 95).

))) بازرگان، عبد العيل، ده نكته در نقد نظريه روياهاي رسوالنه )عرش نقاط يف نقد نظرية الرؤى الرسولية(، 
395) هـ ش. )مصدر فاريس). ميكن العثور عىل هذه املقالة عىل الرابط أدناه:

https://www.nedayeazadi.net/1395/02/18915.

)3) ما بني املعقوفتني إضافة توضيحية من عندنا. )املعرّب).

)4) بازرگان، عبد العيل، ده نكته در نقد نظريه روياهاي رسوالنه )عرش نقاط يف نقد نظرية الرؤى الرسولية(، 
395) هـ ش. )مصدر فاريس).
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الدكتور  يقيمه  الذي  الوحيد  الدليل  إّن  دليل:  إىل  الثاين  االدعاء  استناد  عدم 

رسوش عىل رؤيويّة لغة الوحي هو مجرّد ادعائه أّن حقيقة الوحي رؤيا ال أكرث، 

وعليه فإنّه من الطبيعي أنّنا إذا رددنا االّدعاء القائل برؤيويّة الوحي، لن يبقى 

هناك دليل عىل االدعاء الثاين.

عدم انسجام االدعاء الثاين مع األصول والقواعد العقالئية: طبًقا ألصول العقالء 

وقواعدهم أنّه ما دام املتكلم مل يأِت بقرينٍة خاّصٍة عىل مجازية كالمه أو كونه 

رمزيًا أو خياليًا، يجب حمل كالمه عىل الحقيقة. وعليه إذا مل يكن هناك دليل 

مناسب عىل نفي حقيقة أصل الخطاب )كام هو الحال يف العبارات الخطابية عند 

الشعراء) أو املخاِطب )كام هو الحال بالنسبة إىل الخطاب املتخيّل يف املنام)، إذن 

يجب حمل الكالم عىل الحقيقة))).

زبدة البحث

لقد عمدنا يف هذه الدراسة إىل قراءة املرشوع الفكري للدكتور عبد الكريم 

رسوش وهو أحد املستنريين اإليرانيني. وقد تتبّعنا يف هذه الدراسة -يف حدود ما 

سمحت به سعة الكاتب وبضاعته- مسار تبلور املنهج الفكري لدى الدكتور رسوش. 

بعض  إىل  باإلضافة  والنيوكانطية  الكانطية  املفاهيم  أّن  إىل  الكاتب  ذهب  وقد 

التأثر باألفكار العرفانية والكالمية، والتي  الجذور الداخلية اإلسالمية )من قبيل: 

لنظرياته.  األصلية  الحال)، تشكل األسس  بطبيعة  بحثها إىل فرصة أخرى  يحتاج 

إّن نظرية القبض والبسط النظري للرشيعة، وبسط التجربة النبوية متثالن بيانًا 

))) ساجدي، أبو الفضل، رؤيا انگاري وحي: نقدي بر آراي دكرت رسوش )اعتبار الوحي رؤيا: نقد آلراء الدكتور 
رسوش( مجلة: معرفت كالمي )املعرفة الكالمية(، السنة السادسة، العدد األول، ص 38، ربيع وصيف عام 394) 

هـ ش. )مصدر فاريس).
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أو رؤيا،  الوحي شعرًا  أّن تصّور  والنبي). كام  )املفّس  اإلنساين  املوضوع  لفاعلية 

وتوظيف االستعارة الشعرية والرؤيوية يف فهم الوحي ينطوي عىل أرومة كانطية، 

الدكتور رسوش يف  استفاد  للوحي. كام  الذاتاين  والتفسري  التبيني  نوًعا من  ويُعّد 

نظرية القبض والبسط النظري للرشيعة من آراء كارل بوبر، واستفاد يف نظرية 

املباين  أّن  ويبدو  كبري.  إىل حّد  الالهوري  إقبال  أفكار  النبوية من  التجربة  بسط 

املعرفيّة واألبستمولوجية للدكتور رسوش كان لها املنزلة األسمى يف نظرياته. كام 

أّن نسبة تفكري الدكتور رسوش إىل الخلفيات الداخلية يف العامل اإلسالمي وتأثره يف 

تبويب آرائه الكالمية بآراء املولوي وأيب حامد الغزايل من الوضوح بحيث تحتاج 

إىل بحث مستقل، وقد تناولنا يف هذه الدراسة تأثره بالعامل الجديد بشكل أكرب.

يرى كاتب السطور أّن املرشوع الفكري للدكتور رسوش ميثل نوًعا من العلمنة 

املتدرّجة التي تّم تقدميها عرب أربع مراحل ويف إطار أربع نظريات، وهي: »نظرية 

النبوية«، و»نظرية  التجربة  للرشيعة«، و»نظرية بسط  النظري  والبسط  القبض 

اعتبار الوحي شعرًا«، و»نظرية اعتبار الوحي رؤيا«، حيث يقدم مفهوًما تقليليًا 

لألمر القديس. ويبدو أّن هذه النظريات تحتوي عىل إشكاالت من بعض الجهات، 

وقد سعى كاتب السطور إىل بيان هذه اإلشكاالت يف حدود وسعه.
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في اإلبستیمولوجیا الدينّیة)))

علي كلبايكاني رباني))) 

تمهيد 

تتضّمن هذه املقالة دراسًة نقديًّة حول نظريّة تحت عنوان »القبض والبسط يف 

الرشيعة«، طرحها الفيلسوف اإليراين املعارص واملختّص بالّدراسات اإلسالميّة الدكتور 

عبد الكريم رسوش، ضمن مجموعة من املقاالت، التي دّونها باللغة الفارسية تحت 

العنوان ذاته، ثّم طبعت من قبل مركز »رصاط« الثقايف ضمن كتاب واحد تحت 

عنوان »قبض وبسط تئوریک رشيعت: تكامل معرفت ديني«، حيث طبع الكتاب 

ألكرث من عرش مرّات، ومقاالته نرشت قبل ذلك يف مجلّة كيهان فرهنيك. 

املرتكز األسايس يف هذه النظريّة أنّها تعترب اإلبستيمولوجيا الدينيّة منذ لحظة 

نشأتها وعىل مّر العصور يف مهّب القبض والبسط النظريني بحيث مل تشهد ثبوتًا 

عىل مستوى واحٍد. 

))) املصدر: املقالة نرشت يف مجلة )معرفت شنايس معرفت ديني) الفصلية، العدد 7)، سنة 998)م، الصفحات 
4) إىل )4. ترجمة: أسعد مندي الكعبي .

))) استاذ علم الکالم اإلسالمي يف الحورة العلمية بقم.



 النظریات ونقُدها( 
ُ

عبد الكریم سروش )دراسة 94

تجدر اإلشارة هنا إىل أّن مصطلحي القبض والبسط يف هذا املضامر يختلفان 

الفكر الصويف، فاملتصّوفة يقصدون من  القبض والبسط املصطلح عليهام يف  عن 

بينام  عليها؛  الرجاء  غلبة  البسط  ومن  اإلنسان  نفس  عىل  الخوف  غلبة  القبض 

القبض يف النظرية املشار إليها يعني النقص، والبسط يعني الزيادة. 

 مقّدمة 

عاّم  بشكٍل  البرشيّة  اإلبستيمولوجيا  تأريخ  عىل  عابرًة  نظرًة  ألقينا  لو 

الّنضوج  ينفّكان عن  أنّهام ال  لنا  ، سيتّضح  الدينيّة بشكٍل خاصٍّ واإلبستيمولوجيا 

والتطّور بنحو متواصٍل ودون انقطاع، وهذه الحالة تبلورت أحيانًا عىل هيئة تفنيد 

اآلراء  وتوضيح  وأحيانًا برشح  نظريات جديدة،  محلّها  لتحّل  السابقة  النظريات 

استكشاف  أحيان أخرى عرب  الحقيقية، ويف  لبيان مضامينها  قبل ذلك  املطروحة 

قوانني جديدة؛ بهدف طرح مصاديق جديدة تتناغم مع القوانني السالفة. وميكن 

بيان طبيعة هذا التطّور املتواصل كام ييل: هناك مبادئ وقواعد إبستيمولوجية 

بديهيّة ثابتة وذات مداليل ومفاهيم واضحة ورصيحة ال ميكن أن يطرأ عليها أّي 

تغيري عىل اإلطالق، وحتّى لو أّن أحًدا تجّرأ يف املايض وأنكرها أو شّكك فيها فهذا 

يكن جادًّا  ، ومل  وبطابع ظاهريٍّ بشكٍل صوريٍّ  الحال  واقع  يحدث يف  كان  األمر 

وحقيقيًا لدرجة أنّه مل يؤثّر عليها. عىل سبيل املثال أنكر البعض وجود أيّة حقيقٍة 

يف هذا العامل وشّككوا بكّل يشء، إال أّن موقفهم هذا يعّد بحّد ذاته حقيقًة لكونهم 

يف واقع الحال يعتربون الفكر أمرًا حقيقيًّا واملخاطب أيًضا واقعيًا وتطبيقه عىل 

إحدى القضايا يعترب حقيقيًا كذلك؛ إذ لوال هذه الحقائق ملا تفّوهوا بكلمة بتاتًا 

وما احتّجوا أو استدلّوا أبًدا. 
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لكن رغم ذلك، طُرحت يف اآلونة األخرية نظريٌّة فحواها ما ييل: التطّور عبارة 

امتناع  قاعدة  ذلك  ومبا يف  قاعدة  أو  مبدأ  أّي  منه  يُستثنى  ال  قانون شامل  عن 

التناقض التي تعترب واحدًة من القواعد البديهيّة الثابتة يف الفكر واملعرفة، فهي 

عىل هذا األساس تندرج ضمن قانون التطّور اإلبستيمولوجي. 

نظريّة  تفاصيل  بيان  إىل  املقالة  نتطرّق يف هذه  ذكر سوف  ما  أساس  وعىل 

القبض والبسط ضمن عدد من البحوث املستقلّة، وأهميّة البحث تكمن يف أنّها 

ذات ارتباط وثيق باملعارف الدينية، ويف هذا السياق يطرح يف رحابها رأيان يّسفر 

االعتقاد بهام عن حدوث آثار سلبية عىل صعيد املعتقدات الدينية، وهام كام ييل: 

الدينيّة دون  املعارف  يتحّقق يف جميع فروع وجزئيات  التطّور  األّول:  الرأي 

استثناء. 

عىل  يتفّرع  مبا  تتأثّر  وجزئياتها  الدينيّة  املعارف  فروع  جميع  الثاين:  الرأي 

املعارف غري الدينيّة. 

فيام ييل نذكر أمثلة ماّم ذكره أصحاب النظريّة املذكورة ثّم نتناولها بالتحليل 

والنقد:  

مدلول نظرّية تطّور اإلبستيمولوجيا الدينّية 

نحن نعتقد بأّن فكرة القبض والبسط يف نظرية تطّور اإلبستيمولوجيا الدينية 

عبارة عن رؤيٍة تفسرييٍّة إبستيمولوجيّة، لكّنها ذات ارتباط بعلم الكالم والعرفان 

وعلم األصول؛ فهي ترتبط بعلم الكالم عىل ضوء ارتباطها بعلم األديان، باعتبارها 

الدين  من  نتقّبه  وما  السابقة  اإلبستيمولوجية  فرضياتنا  تأثري  مدى  لنا  توّضح 

ومعرفتنا بطبيعة اإلنسان عىل إدراكنا لتعاليم الكتاب والسّنة. 
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وترتبط بعلم األصول لكونها توّضح لنا العلوم والفرضيات الواضحة واملضمرة 

التي يحتاج الفقيه إليها ضمن عمليّة استنباط األحكام الرشعية، كام توّضح نطاق 

تأثريها عىل طبيعة الفتاوى التي يصدرها وفهمه الفقهي بشكل عاّم، كذلك تتبلور 

عىل أساسها الرشوط التي يجب توفّرها يك يصبح ظهور النّص معتربًا بصفتها أسًسا 

ارتكازيًّة له، ونستشّف منها السبب يف رضورة االجتهاد عىل صعيد األصول وإىل 

أّي مدى ينتهل علم الفقه معلوماته من علم الكالم. 

والحقيقة  والطريقة  الرشيعة  مدلول  تفّس  لكونها  بالعرفان  ترتبط  وهي 

تستحّق  منها  واحدٍة  كّل  أّن  وباعتبار  الديني،  اإلدراك  من  أناط  ثالثة  بصفتها 

آلراء  تبعيتها  حيث  ومن  والخاّصة  العاّمة  جوانبها  رحاب  يف  والتحليل  البحث 

ووجهات نظر معيّنة.))) 

نظرية القبض والبسط في بوتقة النقد والتحليل 

: فيام ييل نتطرّق إىل بيان املوضوع يف إطاٍر نقديٍّ تحلييلٍّ

أّواًل: مجرّد ارتباط إحدى النظريات بعلم األديان أو باإلبستيمولوجيا الدينيّة ال 

يعترب كافيًا الّدعاء أنّها من جملة نظريات علم الكالم، وذلك لكون اتّصاف إحدى 

املسائل بأنّها كالميّة يتّضح بشكٍل أسايسٍّ عن طريق موضوعها فيام لو كان يندرج 

ضمن املعتقدات الدينية طبًعا، أو بواسطة هدفها الذي يتمثّل يف إثبات املعتقدات 

الدينية والدفاع عنها وبيان مدى تأثري الفرضيات السابقة، أو ما يرتقبه اإلنسان من 

الدين واملعرفة حسب طبعه اإلنساين ومبستوى إدراكه لواقع الكتاب والسّنة -أي 

اإلبستيمولوجيا الدينية- وهذا األمر بحّد ذاته ال يتّسم بأّي من امليزتني املشار إليهام 

))) عبد الكريم رسوش، قبض وبسط تئوريك رشيعت: نظريه تكامل معرفت ديني )باللغة الفارسية(، إيران، 
طهران، منشورات رصاط، الطبعة األوىل، ص 8 / الطبعة الثالثة، ص 57. 
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أعاله. وإذا ما طُرح هذا املوضوع بدوافع وأهداف كالمية، ففي هذه الحالة تندرج 

اإلبستيمولوجيا املشار إليها ضمن اإلبستيمولوجيات األساسية، التي توصف بأنّها 

من الدرجة األوىل ال من الدرجة الثانية، وسوف نثبت يف املبحث الاّلحق أّن تطّور 

اإلبستيمولوجيا الدينية يندرج ضمن اإلبستيمولوجيات التي هي من الدرجة الثانية. 

الجدير بالذكر هنا أنّنا نرى من األنسب إدراج موضوع تطّور اإلبستيمولوجيا 

الدينية تحت عنوان »فلسفة اإلبستيمولوجيا الدينية« وليس ضمن علم الكالم. 

ثانيًا: املحور االرتكازي ملواضيع البحث يف علم أصول الفقه هو الدليل الرشعي 

-تطّور  الرشيعة  يف  والبسط  القبض  نظرية  أّن  الواضح  ومن  حّجًة،  يعترب  الذي 

وارتباطهام  الرشعي،  بالدليل  مبارٍش  بشكٍل  يرتبطان  ال  الدينية-  اإلبستيمولوجيا 

بأصول الفقه يتطلّب أسلوبًا آخر فحواه بيان طبيعة النظرية املذكورة أو املقّدمات 

اإلبستيمولوجية لالجتهاد. وبإمكاننا االعتامد عىل مسألة االجتهاد والتقليد إلثبات 

ارتباطهام بعلم الفقه أو علم أصول الفقه، وسنوّضح يف املباحث الالحقة ما إن 

كانت نظرية القبض والبسط توّضح مبادئ االجتهاد أو مقّدماته اإلبستيمولوجية، 

وهذا البحث بطبيعة الحال موضوع يتطلّب دراسًة تحليليًة. 

ثالثًا: موضوع العرفان النظري هو الوجود املطلق والحقيقة الاّل محدودة والال 

متعيّنة، وهدفه هو الشهود واملعرفة املبارشة لتلك الحقيقة املحضة الال متعيّنة 

ارتباط  أّن هذين املوضوعني ال  الواضح  أيّة واسطٍة علميٍّة أو فكريٍّة؛ ومن  دون 

لهام مبسألة تطّور اإلبستيمولوجيا الدينيّة، كذلك ال بّد من إجراء دراسٍة تحليليٍّة 

مسهبٍة؛ ملعرفة ما إن كانت هذه النظرية متتلك القابلية عىل بيان املعامل األساسية 

للحقيقة والرشيعة والطريقة. 

تطّور  مسألة  عن  مستقّل  بشكل  يطرح  الذي  التفسري  من  املقصود  رابًعا: 
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اإلبستيمولوجيا الدينيّة، ذلك التفسري الذي يُصاغ بأسلوٍب تحلييلٍّ تأريخيٍّ وليس 

التفسري مبعناه االصطالحي بصفته واحًدا من العلوم الدينية؛ وقد أرشنا إىل تفاصيل 

هذا املوضوع يف مباحث أخرى.))) 

هل نظريّة تطّور املعرفة الدينيّة تندرج ضمن اإلبستيمولوجيا البعديّة؟ 

الدكتور عبد الكريم رسوش يعترب نظريّة القبض والبسط بأنّها إبستيمولوجيّة 

الذًعا  نقًدا  وّجه  وقد  بعدي،  بشكل  الدينية  اإلبستيمولوجيا  عىل  الضوء  تسلّط 

للذين رفضوا نظريّته قائاًل:))) 

املدرسة  رؤى  عىل  إجاميل  بشكل  واطّلعوا  الفلسفة  درسوا  أشخاص  »هناك 

معرفة  أدىن  ميتلكوا  أن  دون  عامٍّ  بشكٍل  واإلرشاقيني  املّشائيني  والفالسفة  األرسطية 

أن طرحت  وبعد  املضامر؛  تدوينها يف هذا  تّم  التي  الحديثة  والدراسات  بالبحوث 

مسألة اإلبستيمولوجيا رسعان ما تصّوروا أّن املقصود منها تلك الدراسات والبحوث 

التي طرحها القدماء عىل صعيد الوجود الذهني والتي من جملتها ما ييل: حينام ميتلك 

اإلنسان علاًم بيشٍء فهل يدرك عندئٍذ ماهيته أو غاية ما يدركه شبًحا - ظاًل - له أو 

أّي يشء آخر يُنسب إليه؟ وهل العلم أمٌر مجرّد أو ماّدي؟ وما هي حقيقة املعقوالت 

األوىل والثانية؟ وما هو دور هذه املعقوالت يف مجال إدراك حقيقة الوجود الخارجي؟ 

وكيف يتمّكن اإلنسان من إدراك واقع املفاهيم الكلّية؟ أي كيف تنكشف له هذه 

املفاهيم؟ وما هو مناط صدق القضايا وعدم صدقها؟ وما إىل ذلك من أسئلة أخرى«. 

الجدير بالذكر هنا أّن هذا الّنوع من اإلبستيمولوجيا ال يعّد مطلًقا موضوًعا 

))) عبد الكريم رسوش، قبض وبسط تئوريك رشيعت: نظريه تكامل معرفت ديني )باللغة الفارسية(، الطبعة 
األوىل، إيران، طهران، منشورات رصاط، ص 9)). 

))) عبد الكريم رسوش، قبض وبسط تئوريك رشيعت: نظريه تكامل معرفت ديني )باللغة الفارسية(، الطبعة 
األوىل، إيران، طهران، منشورات رصاط، ص 433. 
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لإلبستيمولوجيا الحديثة؛ ألّن النهج املعريف املتعارف لدى القدماء هو يف الحقيقة 

تعترب  التي  اإلبستيمولوجيا  يتفّرع عىل  ما  يقابل  فهو  لذا  إدراكية،  فهم ومعرفة 

املرتكز األسايس لطرح مسألة تطّور اإلبستيمولوجيا الدينية؛ وذلك ملا ييل: 

املعرفيّة  والخلجات  الذهني  الوجود  مبسائل  تكتث  ال  اإلبستيمولوجيا  أّواًل: 

الباطنية، وال تسلّط الضوء عليها من حيث كونها ميزًة روحيًّة، بل غاية ما يف األمر 

أّن موضوعها األسايس هو ما يتفّرع عىل العلم، وليس عىل التصّورات أو املفاهيم 

التصّورات  من  سلسلٍة  عىل  تتقّوم  بحوثها  أّن  أي  الذهن،  يف  الكامنة  املستقلّة 

والتصديقات التي تصوغ بجملتها أحد العلوم مثل الهندسة والطّب والفلسفة. 

ثانيًا: اإلبستيمولوجيا بطبيعتها ليست قبلية))) بل هي بعدية))) ماّم يعني أّن 

وجودها مسبوق بتخّصصات علميّة، ورؤيتها تتمحور بشكٍل أسايسٍّ حول مسرية 

العلوم يف عامل الخارج، وتحيك عن كيفية نشأتها وتناميها. 

وتؤكّد  العلامء،  بني  املحتدم  الجدل  الضوء عىل  تسلّط  اإلبستيمولوجيا  ثالثًا: 

عىل كون العلم ذا طابع جامعيٍّ ومتعارٍف، فهي تعترب هذه األمور معتربًة معرفيًا. 

إىل  بالنسبة  رضوريًا  أمرًا  يعّد  للعلوم  التأريخيّة  املسرية  عىل  الضوء  تسليط 

وكّل  الثانية،  الدرجة  من  معرفة  الحقيقة  يف  التي هي  البعديّة،  اإلبستيمولوجيا 

تخّصص علمي قد وجد بطبيعة الحال بشكل تدريجي عىل مّر التأريخ، لذا ال بّد 

وأن يشهد تطّوًرا وتناميًا باستمرار، نظرًا لطبيعته غري الثابتة، بحيث يتغّذى معرفيًا 

ثّم فهو يف حالة  الحياة، ومن  العلميّة والفكريّة يف شتّى نواحي  اإلنجازات  عىل 

قبض وبسط دامئني، أي أّن شؤونه تتاوح بني النقص والزيادة.)3) 

(1( Apriori.

(2( Aposteriori. 

)3) عبد الكريم رسوش، قبض وبسط تئوريك رشيعت: نظريه تكامل معرفت ديني )باللغة الفارسية(، الطبعة 
األوىل، إيران، طهران، منشورات رصاط، ص )5) – 59)؛ الطبعة الثالثة، ص 3)3 – ))3. 
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 تحليليٌّ 
ٌ

بحث

أكانت  سواًء  عّدة،  زوايا  من  البرشية  اإلبستيمولوجيا  طبيعة  بيان  بإمكاننا 

دينيًة أم غري دينيٍّة، وذلك كام ييل: 

أّواًل: من زاوية منطقيّة 

املقصود هنا األساليب املعتمدة لكسب املعرفة، أي األساليب الواجب اتّباعها 

يف هذا املضامر، ومن البديهي أّن هذا النمط اإلبستيمولوجي هو من النوع 

املنطقي القبيل. 

ثانيًا: من حيث األساليب املعتمدة يف كّل علم عىل نحو االختصاص 

مثل  متيّزه عن غريه،  والتي  به،  املختّصة  أساليبه  له  الحالة  بطبيعة  علٍم  كّل 

مبنهجيّة  يوصف  ما  وهو  وغريها،  الطبيعية  والعلوم  والرياضيات  الفلسفة 

العلوم؛ وهذا النمط اإلبستيمولوجي القبيل. 

ثالثًا: من زاويٍة فلسفيٍة 

املراد من تسليط الضوء عىل اإلبستيمولوجيا البرشيّة من زاويٍة فلسفيٍّة هو 

البحث والتحليل يف مجال طبيعة اإلبستيمولوجيا، وبيان مدلولها الحقيقي عرب 

أنّها من سنخ األعراض  لنا  البحث عاّم إن كانت جوهرًا أو عرًضا. وإذا ثبت 

سوف يتمحور البحث حينئٍذ حول املقولة العرضية التي تندرج تحت مظلّتها، 

ثّم ينتقل الباحث إىل معرفة ما إن كان مجرًّدا أو ماّديًا، وهل هو من أقسام 

الجزئية،  أو  الكلّية  أو  املكتسبة  الحصولية-  أو  -الفطرية  الحضورية  املعارف 

بعدي  اإلبستيمولوجيا  من  النمط  وهذا  أخرى.  بحثيّة  تفريعات  من  وإلخ 
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التحّري  اإلنسان عن طريق  لدى  ينشأ  ما  عادًة  العلم  لكون  الحال؛  واقع  يف 

الفلسفة  رحاب  يف  تطرح  كانت  التي  املباحث  ومثاله  الفكري،  واالستقصاء 

القدمية حول العلم. 

رابًعا: من حيث وسائل كسب املعرفة والرشوط الالزم توفّرها 

التي  الوسائل  معرفة  بهدف  املضامر  هذا  يف  اإلبستيمولوجي  البحث  يجري 

الرشوط  واستكشاف  املعرفة  كسب  من  نتمّكن  يك  عليها؛  االعتامد  يجب 

إن  وما  واملعلوم.  العلم  بني  االرتباط  طبيعة  مثل  املضامر  هذا  يف  الخاّصة 

كانت املعارف البرشية يقينيًة أو احتامليًّة، وهذا النمط اإلبستيمولوجي قبيل 

وبعدي؛ وذلك ألّن مسألة البحث والتحليل بخصوص وسائل تحصيل املعرفة 

والرشوط التي يجب السري وفق إلزاماتها هي من جملة املسائل القبلية، بينام 

مسألة البحث والتحليل بخصوص طبيعة ارتباط املعرفة باملعلومات الخارجية 

من حيث كونها يقينيّة أو احتامليّة تعّد من املسائل البعديّة. بحوٌث كهذه 

ويندرج  إبستيمولوجي«  »بحث  أو  معريف«  »بحث  منها  الواحد  عىل  يُطلق 

أّن فلسفة إميانوئيل  الحديثة، وتجدر اإلشارة هنا إىل  الفلسفة  ضمن مبادئ 

كانط النقديّة، التي نعتربها نطًا من اإلبستيمولوجيا البعدية تدرج ضمن هذا 

النمط اإلبستيمولوجي. 

خامًسا: من حيث دراسة مختلف العلوم ضمن أطٍر تأريخيٍّة وسوسيولوجيٍّة 

وسوسيولوجيّة،  تأريخيّة  جوانب  من  البرشيّة  اإلبستيمولوجيا  واقع  معرفة 

عىل  تطرأ  التي  التطّورات  وتحليل  دراسة  ضوء  عىل  تحصيلها  يتّم  ما  عادًة 

العلوم، وطبيعة العالقات التي تربط بينها، ومدى تأثريها عىل بعضها، وشتّى 
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البحوث هي  فهذه  واالقتصادية واالجتامعية وما شاكلها.  السياسية  العنارص 

األخرى من سنخ نظرية القبض والبسط، لكن يجب أن تذكر تحت عنوان علم 

تأريخ وسوسيولوجيا اإلبستيمولوجيا أو أن يسّمى فلسفة العلم. 

املفّكر الغريب إيان باربور عىل سبيل املثال تبّنى هكذا رؤية ضمن كتابه العلم 

ذاتها  الرؤية  نلمس  والدين. كام  العلم  فلسفة  عليه طابع  يغلب  الذي  والدين، 

لدى وليام هاليس هال ضمن كتاب دّونه حول تأريخ العلم وفلسفته؛ حيث اعترب 

املواضيع البحثية التأريخية والسوسيولوجية بأنّها نط من أناط اإلبستيمولوجيا، 

ثّم أضيف إليها قيد بعدي بهدف متييزها عن اإلبستيمولوجيا املتعارفة يف األوساط 

الفكرية، لكّن هذا األمر يف الحقيقة ليس صحيًحا ومل يكن من املفتض اّدعاؤه. 

الجدير بالذكر هنا أّن التوضيحات التي ذكرت يف كتاب القبض والبسط لبيان 

طبيعة االرتباط بني املعارف البرشية ومدى تأثري بعضها عىل اآلخر، ذات ارتباط 

باإلدراكات الذهنية واألفكار التي تراود اإلنسان، لذا فالتصّورات والتصديقات هي 

أحد  ضمن  التطّور  هذا  حاصل  إدراج  يتّم  ثّم  ومن  للتغيري،  عرضًة  تكون  التي 

العلوم؛ بحيث يخرج من عامل الذهن والباطن ليلج يف عامل الخارج، فتتشّعب عىل 

أساسه فروع علميّة جديدة؛ وفيام ييل نذكر بعض ما قيل يف هذا املضامر: 

»التصّورات الفكرية يف مجايل العلم والفلسفة إزاء اإلنسان والكون 

يف حالة تغيري متواصل، ومن هذا املنطلق ال بّد من حدوث تطّور عليها 

وتغيريات متواصلة تسفر عن حدوث تحّول يف مجال التصّورات البرشية 

إزاء الدين والنبّوة«.)1( 

))) عبد الكريم رسوش، قبض وبسط تئوريك رشيعت: نظريه تكامل معرفت ديني )باللغة الفارسية(، الطبعة 
األوىل، إيران، طهران، منشورات رصاط، ص08)، الطبعة الثالثة، ص)9).
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»موضوع البحث يتمحور بشكٍل أسايس حول الوجهة الفكرية التي 

يتبّناها البرش تجاه القضايا الطبيعية والدينية حينام يتّم تسليط الضوء 

عليها فكريًا إلدراك مكوناتها، وهنا يسخّر الباحث كّل ما لديه من قابليات 

علمية ومّدخرات فكرية وما إىل ذلك من أمور لها ارتباط باملوضوع؛ ومبا 

أّن هذه القابليات واملّدخرات التي تجّسد النمط العاّم للثقافة اإلنسانية 

يف  شامل  تطّور  حدوث  من  محيص  فال  والتحّول،  التغيري  عن  تنفّك  ال 

جميع شؤون الفكر والحياة بحيث تتناسق جميع األفكار والرؤى لتتبلور 

يف رحابها قضايا جديدة؛ ونظًرا لكون إدراكنا يف حالة حركة دائبة وتغيري 

إدراكنا لألحكام  أيًضا وطبيعة  الدينية  التوّجهات  يعّم  لذا فهو  مستمّر، 

التي جاءت بها األديان، ومن ثّم نسعى إىل تجديدها يك تتالحم مع سائر 

مكّونات منظومتنا الفكرية وتتناسب معها«.)1( 

هو  بل  كّمي،  بشكٍل  يحدث  ال  البرشي  اإلبستيمولوجي  »التطّور 

السابقة  فالجزيئات  فلسفي  علمي  وبتعبري  واقعه؛  يف  جوهري  تحّول 

املكّونة للمنظومة الفكرية تتبلور بطابع جديد بحيث تكتسب العنارص 

القدمية حياًة جديدًة وهويًة غري مسبوقٍة، لذا حينام تظهر أيّة معلومة 

جديدة فهي ال تبقي املعلومات السابقة عىل حالها، بل تساهم يف تغيري 

مضامينها«.)2( 

من البديهي أّن بعض املصطلحات املطروحة يف مجال العلم واملعرفة ترتبط 

بأرسها باملعرفة واإلدراك، باعتبارهام حالًة ذهنيًة ومفاهيم فكرية، وليست مجرّد 

))) عبد الكريم رسوش، قبض وبسط تئوريك رشيعت: نظريه تكامل معرفت ديني )باللغة الفارسية(، الطبعة 
األوىل، إيران، طهران، منشورات رصاط، الطبعة األوىل، ص )9 - 93، الطبعة الثالثة ص 73).

))) م.ن، الطبعة األوىل، ص 84، الطبعة الثالثة، ص 4)). 
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املصطلحات  هذه  جملة  ومن  شاكلها،  وما  الكتب  صفحات  يف  مكتوبة  كلامت 

املّدخرات  العلمية،  الرثوة  اإلنسان،  اإلنسان، صورة  فهم  اإلنسان،  تصّور  ييل:  ما 

اإلدراكية، حركة الفهم وعدم ثباته، الحرکة الجوهرية، معرفة اإلنسان، النسبة بني 

املاّدة والصورة يف املعلومات السابقة والجديدة. 

حينام تطرّق الدكتور عبد الكريم رسوش إىل بيان معامل نظريته اإلبستيمولوجية 

الرشيعة  يف  النظريني  والبسط  القبض  كتاب  ضمن  املحوري  موضوعها  وتحديد 

)نظرية تطّور اإلبستيمولوجيا الدينية)،))) ذكر الفرق بني املفاهيم الدالليّة لإلميان 

الدينيّة  أّن محور بحثه يرتكز عىل املعرفة  الدينية، مؤكًّدا عىل  والدين واملعرفة 

التي إحدى خصائصها أنّها ذهنيّة، حيث قال: 

بجميع  يّتسم  برشي  أمٍر  عن  عبارة  هو  دينيًة  معرفًة  يسّمى  »ما 

تطّور  حالة  يف  يجري  أنّه  يعني  ماّم  البرشي،  للفكر  الفارقة  العالمات 

متواصل األمر الذي يجعله موضوًعا للبحث والنقاش بحيث تّتسم بعض 

جوانبه بطابع ظّني وفيه جوانب أخرى يقينية... والذهن والضمري هام 

املرتكز األسايس له«.)2( 

األجزاء المتطّورة في اإلبستيمولوجيا الدينية 

سائر  يف  يحصل  الذي  التطّور  غرار  عىل  الدينية  اإلبستيمولوجيا  يف  التطّور 

اإلبستيمولوجيات البرشية، وعىل هذا األساس فهو يحدث بشكلني أحدهام موازي 

واآلخر ممتّد. 

قبض وبسط تئوريك رشيعت:  الهامش   الفارسية وعنوانه كام هو مذكور يف  باللغة  ))) هذا الكتاب مدّون 
ديني. معرفت  تكامل  نظريه 

))) عبد الكريم رسوش، قبض وبسط تئوريك رشيعت: نظريه تكامل معرفت ديني )باللغة الفارسية(، الطبعة 
األوىل، إيران، طهران، منشورات رصاط، الطبعة األوىل، ص 3))، الطبعة الثالثة، ص 07) .
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املقصود من التطّور اإلبستيمولوجي املوازي أّن اإلدراك الجديد ألّي يشء كان 

بني  تعارض  منه عدم وجود  فاملقصود  املمتّد  وأّما  السابق،  اإلدراك  يتعارض مع 

هذين اإلدراكني، بل غاية ما يف األمر أّن اإلدراك الجديد أفضل من السابق. 

أّن  التطّور اإلبستيمولوجي يكمن يف  وجه االختالف بني هذين الشكلني من 

األّول ال يعترب كلّيًا وشاماًل بحيث ال يعّم كافّة األحكام العلمية والدينية، يف حني 

أّن الثاين كيّل وشامل بحيث يعّم حتّى األسس الفكرية الثابتة، دينيًة كانت أو غري 

دينية. 

الجدير بالذكر هنا أّن حدوث تعارض بني األفكار يُسفر يف نهاية األمر عن اإلقرار 

بصدق أحد املتعارضني ونبذ اآلخر، يف حني أّن التطّور الفكري -اإلبستيمولوجي- 

املمتّد ليس كذلك، بحيث ميكن الجمع بني مختلف األفكار قبلية كانت أو بعدية؛ 

البرشي،  الفكر  مجال  يف  حدثا  التطّورين  كال  أّن  نالحظ  التأريخ  نتتبّع  وحينام 

فالثاين حدث عىل صعيد اإلدراك وليس يف مجال صدق القضية أو كذبها، ومثال 

ذلك وجوب صالة الجمعة وكون الله واحًدا وأّن النبي محّمد هو خاتم جميع 

األنبياء والرسل، فهذه القضايا يطرأ عليها تطّور عىل صعيد إثراء مضامينها وليس 

يف مجال صدقها أو كذبها. وعىل هذا األساس بإمكاننا إدراك وحدانية الله عّز وجّل 

الجمعة  إىل صالة  بالنسبة  الحال  عّدة ومبستويات مختلفة، وكذا هو  أوجه  من 

وختم النبّوة يف اإلسالم. 

وغري  الدينية  اإلبستيمولوجيات  شتّى  يف  اإلبستيمولوجية  التطّورات  معظم 

ممتّد يف  تطّور  هيئة  تحدث عىل  وستبقى  سابًقا  قد حدثت  -البرشية-  الدينية 

املجال اإلدرايك. ويف هذا السياق، نالحظ أّن املعارف التي ميتلكها البرش بالنسبة 

إىل الرشيعة والطبيعة إّما أن تشّذب أو تُستكمل يف رحاب التطّور اإلبستيمولوجي 
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فيتّم  األخطاء،  بعض  واملفّكرون  العلامء  يكشف  قد  الحالة  هذه  ففي  املمتّد، 

تصحيحها أو أن تُضاف إىل مّدخرات منظومة الفكر البرشي معلومات جديدة من 

حيث الكّمية والنوعية، أي أنّها تُستكمل، واملقصود من الزيادة الكّمية هنا امتالك 

إدراك أفضل ومعرفة أنسب؛ وهذا هو التطّور اإلبستيمولوجي املمتّد بذاته. 

مل يّدع أحد حتّى اآلن أّن القوانني والحقائق البسيطة الثابتة سوف تتغرّي الحًقا، 

بحيث يشهد الفكر البرشي ظهور قوانني وحقائق أخرى مناقضة لها؛ إذ ليس هناك 

من يقول إّن املاء سوف ال يطفئ النار مستقباًل، أو أّن السقوط من ارتفاع عاٍل 

ال يسفر عن حدوث كس يف العظام، أو أّن الشمس ال ترشق كّل يوم من املرشق 

وتغيب يف املغرب، أو أّن الغد سيكون بشكٍل آخر غري ما هو معهود لدينا عىل مّر 

العصور. بل هذه قواعد راسخة ال تغيري فيها، لذا فالبحث يف هذا املضامر يتمحور 

حول طبيعة اإلدراك البرشي لهذه الحقائق، بحيث يدرك العلامء الجدد مضامني 

شيئًا جديًدا يف  اكتشفوا  لو  كام  العلوم،  مواضيع  دقًّة ووضوًحا يف مختلف  أكرث 

كيفيّة إطفاء املاء للنار، ومثال ذلك اإلدراك الذي اكتنف أذهان الفالسفة السائرين 

عىل نهج صدر املتألّهني حول حقيقة نسبة الوجود إىل الله تبارك شأنه وطبيعة 

الفالسفة؛  من  غريهم  يتبّناه  كان  عاّم  يختلف  إدراك  فهو  بقدرته،  الكون  خلقة 

ومثل رأي القائلني بكون الوجوب أمرًا اعتباريًا، وعىل هذا األساس اختلف إدراكهم 

بالنسبة إىل وجوب صالة الجمعة عّمن سواهم من فقهاء. 

إًذا، املحور االرتكازي يف هذا املضامر هو حدوث تطّور عىل طبيعة اإلدراك 

وثابتٍة،  أصيلٍة  مبادئ  من  إليها  يُنسب  ما  أو  الحقيقة  ذات  يف  وليس  البرشي، 

فالذهن البرشي يجوب يف رحاب تطّوٍر فكريٍّ وإدراك سيّال، وليس يف تطّور كّل 

يشء وسيالنه. ويك تتّضح الصورة بشكل أفضل لنتأّمل يف املثال التايل: »نظرُت اليوم 
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إىل الشمس« املقصود من هذه الجملة يف عرصنا الراهن أيّن رأيت جساًم عظياًم 

من النريان امللتهبة التي تدور األرض حولها وانعكست أشّعتها يف عيني، وكذا هو 

املقصود منها يف العهود السالفة، أي لو أّن أحًدا قال قبل سنوات أو مئات أو آالف 

السنني هذه الجملة فاملقصود نفسه وال تغيري فيه، فهذه الرؤية للشمس وانعكاس 

أشّعتها حدث وما زال يحدث بشكٍل متواصٍل. 

إًذا، القدماء كان لديهم تراب وماء وهواء ونجوم وأرض وشمس ونبات وزينة 

وذهب وسالمة ومرض، وكذا هو الحال بالنسبة إىل أبناء هذا العرص، فالهواء عىل 

سبيل املثال كان وما زال مكّونًا من جزيئات النتوجین واألوكسجني وغازات أخرى 

نادرة، لكن يا ترى هل إّن أمثال ابن سينا وأيب الريحان البريوين كانوا يعلمون بكون 

يكن  مل  طبًعا  يتنفّسون؟!  حينام  الجزيئات  هذه  خالياها  يف  تجتذب  أجسامهم 

لديهم علم بهذا النحو، بل كانوا يعلمون بكّل تأكيد أنّهم بطبيعتهم كبرٍش يجب 

الرئتني وتبقى الحياة مستمرّة وال يتوقّف القلب  يك يدخل  أن يستنشقوا الهواء 

عن النبض؛ يف حني أّن العلامء املعارصين يعلمون أّن هذه الجزيئات حينام تدخل 

الرئتني رسعان ما ميتّصها الدم وينقلها إىل سائر أعضاء البدن.))) 

والتي  الديني،  غري  املفهوم  حسب  الدينية  اإلبستيمولوجيا  يف  التطّور  فكرة 

يّدعى عىل أساسها تغرّي الحقائق وليس إدراكها، تعترب مغالطة خدعت الكثري من 

لكّنهم  واتّباع ما هو حّق،  الباطلة  والرؤى  األفكار  أرادوا تجاوز  الذين  املفّكرين 

مل يعرفوا حقيقة األمر وما إن كانت هذه الفكرة صحيحة أو باطلة، لذا نجدهم 

رسعان ما تتزعزع أفكارهم عند أدىن اختبار فينغمسون يف توّجهات باطلة؛ وما 

))) عبد الكريم رسوش، قبض وبسط تئوريك رشيعت: نظريه تكامل معرفت ديني )باللغة الفارسية(، الطبعة 
األوىل، إيران، طهران، منشورات رصاط، ص87) - )9) )بتلخيص). 
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يدعو لألسف أّن أمثال هؤالء ما زالوا حتّى عرصنا الحارض غافلني عن هذه الهفوة 

الفكرية، لذلك ال بّد لنا من االلتفات إىل ما ييل: 

أّواًل: إدراك أّن الكالم حّق هو أمر ذو مرا،تب وال سيّام إذا كان املتكلّم محيطًا 

ا؛ إذ الحّق بذاته  مبوضوع كالمه وعلياًم وصادقًا، ففي هذه الحالة نعتربه حقًّ

هو الثابت وليس إدراك الحّق. 

ثانيًا: كّل كالم حّق ال بّد وأن يتناغم مع سائر األمور التي هي حّق، أي يجب 

وأن يتناسب مع كّل حّق آخر؛ لذا إن أدركنا عدم وجود اتّساق وتالحم بني 

كلّها  أو  الحقائق  لبعض  إدراكنا  يف  النظر  إعادة  عندئٍذ  لنا  ينبغي  األمرين 

رشيطة أن ال تستند وجهات نظرنا التجديديّة إىل فكرة عدم وجود انسجام 

بالكامل، بحيث نجتّث كّل يشء ونبتدع ما هو جديد، بل علينا السعي للبحث 

عن االنسجام املفقود أو املجهول بالنسبة إلينا؛ يف حني أّن القضايا التي يفتض 

بطالنها ال تتّسم بهذه امليزة وال تقتيض اتّخاذ تدابري فكريّة كهذه. 

كّل ما ذكر يدور يف فلك واحد بحيث ال يخرج عن نطاقه بتاتًا، وذلك أّن القول 

الحّق هو أمر ثابت وجاٍر إىل األبد دون توقّف -أي أنّه سيّال بتعبري فلسفي- وذلك 

عىل ضوء كونه واقعيًا وعىل أساس أّن العلوم واقعيًة يف ظاهرها، ماّم يعني أّن 

»كّل إنسان يدركه مبستوى قابليته اإلدراكية«، وهذا هو املقصود من التطّور يف 

اإلبستيمولوجيا الدينية))). 

))) عبد الكريم رسوش، قبض وبسط تئوريك رشيعت: نظريه تكامل معرفت ديني )باللغة الفارسية(، الطبعة 
األوىل، إيران، طهران، منشورات رصاط، ص 03) - 04) .
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بحث تحليلي 

أّواًل: التطّور املوازي والتطّور املمتّد 

من  نوعني  وتشهد  شهدت  الديني  وغري  الديني  شّقيها  بكال  اإلبستيمولوجيا 

التطّور، هام كالتايل: 

األّول: تطّوٌر مواٍز 

ال  واملعارف، وهنا  اإلدراك  بني  تعارٍض  يعني حدوث  التطّور  الّنوع من  هذا 

بّد من وجود قضايا صادقة وأخرى كاذبة؛ إذ من املستحيل مبكان صواب إدراكني 

والكذب  أحدهام  يف  الصدق  يتحّقق  أن  من  بّد  ال  بل  بعضهام،  مع  متعارضني 

يف الطرف اآلخر، مثل حركة األرض وسكونها )أي نظرية الهيئة بشكليها القديم 

واستحباب  والوجود،  املاهية  وأصالة  وتطّورها،  األنواع  ثبوت  ومثل  والحديث)، 

صالة الجمعة ووجوبها، وما إىل ذلك من أمثلة أخرى. 

الثاين: تطّور ممتد 

إّن  لبعضهام؛ بحيث  اإلدراك واملعارف مكّمالن  أّن  التطّور  املقصود من هذا 

كّل واحد منهام يوّضح لنا درجًة معيّنة أو مستوى محّدًدا من املعلوم، وهنا قد 

يوجد اختالف لكن ال يوجد تعارٌض مطلًقا، ومن ثّم ال مجال الّدعاء كذِب أيٍّ من 

القضايا التي يتمحور حولها البحث، بل كلّها صادقة، ومثال ذلك كام لو عرف أحد 

الناس بعض خواّص املاء مثل كونه جساًم متحرّكًا ومنظًّفا ويروي النبات والحيوان 

واإلنسان وعصبًا للحياة لكّل كائن حي، لكّنه ال يعرف العنارص املكّونة له وال وزنه 

النوعي؛ لذا حينام نقارن معرفة هذا اإلنسان بعد مّدة قصرية أو طويلة أو حتّى 

متامدية مع معرفة أحد علامء العرص الحديث بالنسبة إىل خواّص املاء ومكّوناته، 
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لها  القدمية، بل متّممة  املعرفة  بتاتًا مع  تتعارض  الجديدة ال  املعرفة  أّن  نالحظ 

لكونها متنحنا معرفًة إضافيًّة وأكرث تكاماًل حول املوضوع. 

ثانيًا: التطّور الكّمي والتطّور النوعي )التصحيح واإلمتام) 

التطّور يف مدلوله  أّن  بإمكاننا بيان تفاصيل املوضوع املذكور بنحٍو آخر، أي 

أن  إّما  فهو  نوعني،  عىل  والتصحيح  استكاملها،  أو  املعرفة  تصحيح  يعني  العريف 

نُجري  قد  إذ  االستدالليّة؛  واألساليب  بالدليل  أو  سابقة  بنظريّة  مرتبطًا  يكون 

تصحيًحا عىل إحدى النظريات، إال أّن األدلّة السابقة تبقى عىل حالها من حيث 

االعتبار االستداليل والداليل، كذلك من املمكن إجراء تصحيح عىل الدليل وأسلوب 

االستدالل مع بقاء النظرية السابقة عىل حالها دون تغيري، وهناك احتامل أيًضا 

بإمكانيّة تصحيحهام كليهام. 

االستكامل أو اإلمتام أيًضا عىل نوعني، أحدهام يراد منه تكميل املعرفة التي 

نكتسبها بخصوص موضوع البحث -النظرية- واآلخر تكميل الدليل الذي ترتكز 

عليه هذه النظرية. 

وأّما اآلراء التي يطرحها العلامء بخصوص النظريات واألدلّة السابقة تتمحور 

حول صيغ معيّنة هي كالتايل: 

). تكرار النظرية والدليل السابقني دون أّي تغيري. )هذا الرأي ال ينسجم مع 

نظرية التطّور اإلبستيمولوجي) 

إثباتها  السابق عىل ضوء  الدليل  تفنيد  يتالزم مع  السابقة  النظرية  تكرار   .(

وتطّور  الدليل  يف  تصحيحي  تطّور  الرأي حدوث  هذا  )فحوى  بدليل جديد. 

تكمييل يف النظرية) 



111نقد نظرّية التطّور الشامل في اإلبستيمولوجيا الدينّية

3. تكرار النظرية السابقة يتالزم مع اإلقرار بصواب الدليل السابق إىل جانب 

االعتامد عىل دليل جديد. )مبعنى حدوث تطّور كّمي يف الدليل) 

4. تفنيد النظرية السابقة بالدليل السابق ذاته أو بدليل آخر. )حدوث تطّور 

تصحيحي يف النظرية). 

مواجهة  نظرية جديدة يف  ابتكار  أي  السابقني،  والدليل  النظرية  5. تصحيح 

النظرية السابقة اعتامًدا عىل دليٍل جديٍد متعارٍض مع الدليل السابق. )مبعنى 

إجراء تصحيح شامل). 

النظرية،  يف  تصحيح  ويحدث  الدليل  يف  وكّميٌّ  تكمييلٌّ  تطّوٌر  يحدث  حينام 

ابن  أّن  ذلك  ومثال  ممتًدا،  الدليل ال  إىل  بالنسبة  موازيًا  يكون  املذكور  فالتطّور 

»الطرف  برهان  اعتامًدا عىل  بشكٍل مربهٍن  التسلسل  امتناع حدوث  أثبت  سينا 

والوسط«، يف حني أّن الخواجة نصري الدين أثبت ذلك عىل أساس برهان »الوجوب 

واإلمكان«، والعالمة الطباطبايئ أثبته وفق برهان »الرابط واملستقّل«؛ وهنا ليس 

لدينا سوى نظريٍّة واحدٍة ال غري رغم تعّدد الرباهني -األدلّة- املعتمدة يف عملية 

االستدالل، واختالف األدلّة هنا ليس عىل نحو التعارض، بل هي مكّملة لبعضها، 

التطّور مواٍز  إّن هذا  القول من جهة  وهذا اإلكامل كّمي ال نوعّي. كذلك ميكن 

أساسه  عىل  يطرح  مل  إذ  واحد؛  موضوع  حول  األدلّة  لتعّدد  نظرًا  ممتًدا  وليس 

األسايس  االختالف  لكون  البحث،  موضوع  بخصوص  جديد  تفسري  أو  إدراك  أّي 

كامًنا بني األدلّة وأساليب االستدالل، وهذا األمر بطبيعة الحال منوٌط بتقييم كون 

املعرفة موازية أو ممتّدة عىل ضوء نظريّة معيّنة أو رأي محّدد. لكن إذا أخذنا 

ومقدار  قّوتها  مدى  ونالحظ  االعتبار،  بعني  االستدالل  أساليب  أو  نفسها  األدلّة 

وتطّور  اختالف  وجود  تصّور  ميكن  فهنا  املّدعى،  إثبات  يف  ووضوحها  اختصارها 

ممتّد ونوعي أيًضا. 
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ثالثًا: درجات اإلدراك )تطّور اإلدراك) 

املقصود من درجات اإلدراك -تطّور اإلدراك- هو امتالك فهم أفضل بخصوص 

أحد املواضيع، ورغم اتّسامه بطابعٍ نوعيٍّ لكّنه ليس يف منأى عن التطّور الكّمي 

يكتسب  املواضيع  بأحد  أكرث  ومعرفًة  إملاًما  اإلنسان  ينال  حينام  إذ  واإلدرايك؛ 

بطبيعة الحال إدراكًا أفضل بالنسبة إليه، مثاًل من يعترب صدر املتألّهني فيلسوفًا 

يعترب هذا  أفضل وأكمل مّمن  إدراكًا  تأكيد ميتلك  بكّل  كاماًل فهو  حاذقًا وعارفًا 

العامل العظيم فيلسوفًا بسيطًا وعارفًا متوّسط الحال، وهذا اإلدراك األفضل يتبلور 

لدى اإلنسان من خالل امتالكه إدراكًا أكرث لتفاصيل املوضوع وجزئياته، وكذا هو 

الحال بالنسبة إىل إدراك أيّة ظاهرة طبيعيّة أو حدث اجتامعي أو سلوك برشي. 

استناًدا إىل ما ذكر، نستنتج أّن التطّور الّنوعي للمعرفة واإلدراك مرهون بتطّورهام 

كّميًا، وكام هو معلوم فالتطّور الكّمي يتبلور يف صيغ عديدة ومتنّوعة ذات ارتباٍط 

بالقضيّة التي هي املوضوع للمعرفة، ومن خصائص هذا املوضوع ما ييل: 

أجزاٍء مختلفٍة وهو ذو  فلكه مكّوٌن من  املعرفة يف  تدور  الذي  املوضوع   .(

جوانب متنّوعة. 

ومراتب  عديدة  جهات  ذو  لكّنه  بسيٍط  أمٍر  عن  عبارة  املعرفة  موضوع   .(

مختلفة. 

3. موضوع املعرفة ذو صفات وآثار مختلفة. 

إذا مل تتوفّر أيّة من الخصائص الثالثة هذه سوف ال يبقى مجاٌل لحدوث أّي 

، وفيام ييل نتطرّق إىل تحليل  تطّور كّمي، وإثر ذلك ال يحدث أيًضا أّي تطّوٍر نوعيٍّ

ثالثة أمثلة ذكرها مؤلّف كتاب القبض والبسط: 
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املثال األّول: الله تعاىل واحد 

ال شّك يف أّن وجود الله عّز وجّل بسيط وليس مركّبًا بأّي نحو كان، لكن مع 

ذلك بإمكاننا دراسة صفة الوحدة من جوانب عّدة كام ييل: 

). من حيث الذات املقّدسة )التوحيد الذايت): ليس هناك أّي موجود سوى 

الله تبارك وتعاىل ميتاز بكونه واجب الوجود بالذات وغنيًا بالذات. 

تبارك وتعاىل  الله  الصفات): صفات  )توحيد  املقّدسة  الصفات  ). من حيث 

هي عني ذاته. 

3. من حيث الخلقة )التوحيد يف الخالقية): الله تبارك وتعاىل وحده الخالق 

املستقّل بالذات عىل نحو الحرص وال ميتلك هذه القابلية أّي يشء غريه. 

الرّب  وحده  وتعاىل  تبارك  الله  الربويب):  )التوحيد  األلوهيّة  حيث  من   .4

املستقّل بالذات وال إله غريه عىل اإلطالق. 

5. من حيث املعبودية )التوحيد يف العبودية): الله تبارك وتعاىل وحده أهل 

ألن يُعبد وال يشء غريه يستحّق ذلك مطلًقا. 

جميع  يف  وجّل  عّز  الله  وحدانية  حقيقة  اإلنسان  معرفة  أّن  يف  شّك  ال   .(

املواضيع املشار إليها يف هذه النقاط الخمسة، تدّل عىل امتالكه معرفًة أكرث 

وأفضل من غريه يف هذا املضامر؛ لذا إن كانت معلوماته هنا صائبة وإدراكه 

قويم بالنسبة إىل كّل ما ذكر من مراتب التوحيد، ففي هذه الحالة ال تطرح 

مسألة تطّور اإلدراك البرشي يف منأى عن تطّوره عىل صعيد مسائل أخرى أو 

عدم تطّوره. 
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املثال الثاين: النبي محّمد هو خاتم األنبياء واملرسلني 

هناك احتامالت عّدة تطرح بخصوص مدلول الخامتيّة بعضها صائب وبعضها 

اآلخر خاطئ، أي أنّها احتامالت موازية لبعضها، وبيان ذلك كام ييل: 

صاحب  كان  سواًء  اإلطالق،  عىل  نبي  أّي  يبعث  ال   محّمد النبي  بعد   .(

رشيعة جديدة أو مل يكن كذلك، لذا تبقى الرشيعة اإلسالمية هي حكم السامء 

يف األرض حتّى قيام الساعة؛ لكون البرشية بحاجة دائبة لهدي السامء. )هذه 

نظرية شهرية بني املسلمني وهي صائبة). 

). بعد النبي محّمد ال يبعث أّي نبي إال مع رشيعة جديدة، أي ستبعث 

السامء نبيًا صاحب رشيعة. )هذه نظرية طرحت من قبل البابوية والبهائية 

وهي خاطئة). 

أكان صاحب  اإلطالق، سواًء  نبي عىل  أّي  يبعث  ال   النبي محّمد بعد   .3

رشيعة جديدة أم مل يكن كذلك، والسبب يف ذلك يعود إىل أّن البرش أصبحوا يف 

غنى عن هدي السامء، لذلك انقطع حبل الوحي الساموي وتوقّفت النبّوة إىل 

األبد. )هذه النظرية نستشفها من أقوال البعض من أمثال إقبال الالهوري))) 

وهي  أيًضا)))،  والبسط  القبض  كتاب  مؤلّف  رسوش  الكريم  عبد  والدكتور 

نظريّة خاطئة). 

إثباتها  من  بّد  ال  نظّريًة  اختنا  أنّنا  يعني  فهذا  األّول  التفسري  اختنا  إذا  إًذا، 

أّواًل، ويف الدرجة الثانية يجب البحث عن إجاباٍت مقنعٍة لألسئلة واإلشكاالت التي 

))) محّمد إقبال الالهوري، إحياء فكر ديني در اسالم )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية أحمد آرام، ص 
 .(47 – (43

))) مجلّة »كيهان فرهنگي«، العدد 9)، ص 3) – 4). 
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تطرح حول مضمونها. ومن ثّم كلاّم تزايد إدراك اإلنسان يف هذين املجالني سوف 

يتكامل إدراكه بشكل أفضل بالنسبة إىل مفهوم خامتيّة النبّوة؛ لتتّضح له إثر ذلك 

جوانب املوضوع كافّة، وال يبقى مجال الفتاض أّي نط من التطّور النوعي عىل 

هذا الصعيد. 

املثال الثالث: صالة الجمعة واجبة 

نظريتي  عدا  )فيام  الجمعة  صالة  وجوب  بخصوص  مطروحان  رأيان  هناك 

؛ بحيث ال يجوز للمكلّف  استحبابها وحرمتها)، أحدهام أّن هذا الوجوب تعيّنيٌّ

يجوز  بحيث  ؛  تخيرييٌّ واآلخر  الجمعة،  الظهر حني حلول وقت صالة  أداء صالة 

للمكلّف أداء صالة الظهر بداًل عنها؛ ويف كال الحالتني فاملعنى الفقهي للوجوب هو 

أّن الله تعاىل أراد من العبد االمتثال لهذا األمر وعدم جواز تركه، واألثر األخروي 

الذي يتتّب عىل ذلك هو استحقاق من امتثل أن يثاب عىل ما فعل، واستحقاق 

العايص العقاب إثر مترّده عىل األمر اإللهي. 

وكام هو معلوم فتك الواجب إذا كان تخيرييًّا -حسب مضمون املثال املذكور- 

أّن االمتثال له  الظهر والجمعة، يف حني  الصالتني، أي  لو تركت كال  يتحّقق فيام 

يتحّقق فيام لو أّدى املكلّف واحدًة منهام فقط. 

الفقهي  املعنى  افتاض حدوث تطّوٍر ممتدٍّ ونوعيٍّ عىل صعيد  إًذا، ال ميكن 

للوجوب، بل ما ميكن افتاضه هو حدوث تطّوٍر مواٍز وذلك كام ييل: تغرّي الوجوب 

التخيريي إىل وجوب تعيّني أو تغرّي التعيّني إىل تخيريي، هو يف الحقيقة تغرّي يف 

رأي املجتهد ال يف ذات املوضوع؛ وهذا املوضوع طبًعا خارج عن نطاق البحث. 

هنا،  موضوعني  يف  تطّور  حدوث  افتاض  ميكن  قائلني:  البعض  اعتض  ولو 
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ونتائجه  آثاره  إدراك  عدم  مجال  يف  واآلخر  الرشعي،  الحكم  أدلّة  يف  أحدهام 

العملية؛ وهذا التطّور يف الحقيقة من سنخ التطّور املمتد والتكاميل. 

التطّور يف األدلّة بشكٍل مواٍز -متعارض- فهو  نجيب عنهم كام ييل: إذا كان 

يندرج ضمن فرع التصحيح الذي أرشنا إليه يف املباحث اآلنفة، وليس ضمن فرع 

التكميل، وإذا كان متّفًقا عليه فاألمر الذي يطرأ عليه تغيري هو مستوى طأمنينة 

معنى  يف  وليس  أساسه،  عىل  يصدرها  التي  والفتوى  الرشعي  بالحكم  املجتهد 

الوجوب. وأّما التطّور الذي يحدث عىل صعيد إدراك فوائد الحكم الرشعي وآثاره 

العملية، فهو اآلخر يرفع مستوى إدراك اإلنسان بالنسبة إىل علم الشارع املقّدس 

وحكمته من وراء ترشيع األحكام، ويف هذه الحالة ال يطرأ أّي تغيري عىل معنى 

الوجوب، فغاية ما يف األمر أّن الفهم اللفظي هو الذي يتغرّي ال الفقهي. 

في  أو  اإلبستيمولوجّية  البنية  في  يحدثان  والتطّور  الترابط  هل 

المفاهيم؟ 

عبد  للدكتور  الرشيعة  يف  النظريني  والبسط  القبض  مقاالت  نستطلع  حينام 

الكريم رسوش، والتي دّونها بخصوص التابط والتطّور الشاملني يف اإلبستيمولوجيا 

البرشية، نجدها طرحت بنحوين غري متناسقني مع بعضهام وذلك كالتايل: 

النحو األّول: التطّورات التي تحدث إىل جانب بعضها عىل ضوء االرتباط الشامل 

باإلدراكات  ارتباط  ذات  الواقع  يف  هي  البرشيّة،  اإلبستيمولوجيات  جميع  بني 

واملداليل واملفاهيم العلميّة، وميزتها أنّها متباينٌة وليست عىل نسق واحد، لدرجة 

حقيقة  فهم  صعيد  عىل  البرشي  اإلدراك  جوانب  أحد  يف  تطّور  كلاّم حدث  أنّه 

اإلنسان وإدراك واقع الكون والطبيعة والرشيعة، فهو سيؤثّر بطبيعة الحال عىل 
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سائر اإلدراكات واملعارف البرشيّة؛ بحيث يتسبّب يف طروء تطّور عليها. لكّن هذا 

التطّور ال وجود له يف مجاالت أخرى، لذا فّس التطّور الشامل بأنّه تطّوٌر يف بنية 

اإلبستيمولوجيا البرشيّة. 

النحو الثاين: قد يتبلور كّل واحٍد من هذين التطّورين كبديل لآلخر. 

أضف إىل ذلك أنّه لحّد اآلن مل يذكر أّي تفسري واضح لتطّور البنية الهندسيّة 

اإلبستيمولوجيّة، وهذا املوضوع يحيك بشكٍل عاّم عن شكلني من الضعف النظري 

بخصوص تطّور املعرفة الدينيّة أحدهام يتمثّل يف اإلجامل والغموض واآلخر يتمثّل 

يف التعارض وعدم االنسجام. 

فيام ييل نذكر أمثلًة بخصوص ما ذكر من أقوال الدكتور عبد الكريم رسوش 

ضمن الكتاب املشار إليه: 

»نحن نقول إّن إدراكنا لكّل يشء ميّر يف حالة تطّور دائب عىل نحو 

املوجبة الكلّية ]حسب التعبري املنطقي[، أي أنّه تطّور شامل ليس فيه أّي 

استثناء، فهو يشمل أيًضا البديهيات ويعّم أيًضا كالمنا هذا بحّد ذاته؛ ماّم 
يعني أّن إدراكنا ملفهوم هذا التطّور يطرأ عليه تطّور أيًضا«.)1(

لإلبستيمولوجيا  الشامل  التطّور  نتبّناه بخصوص  ما  أّن  الكالم   مضمون هذا 

البرشيّة يدّل عىل كون جميع اإلدراكات واملفاهيم العلميّة ال تنفّك عن التطّور، 

ومبا يف ذلك املفاهيم واألحكام البديهيّة، فهذه قاعدة ال يُستثنى منها أّي يشٍء عىل 

اإلطالق، واألهّم من كّل ذلك أّن املضمون نفسه لعبارة »إدراكنا لكّل يشء يجري 

يف تطّور دائب« هو اآلخر يطرأ عليه تطّور. 

))) عبد الكريم رسوش، قبض وبسط تئوريك رشيعت: نظريه تكامل معرفت ديني )باللغة الفارسية)، الطبعة 
األوىل، إيران، طهران، منشورات رصاط، ص 45.
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»ليست هناك أيّة معلومة جديدة ترتك املعلومات القدمية وشأنها، فهي 

تساهم يف تغيري مدلولها ومضمونها؛ وكّل اكتشاف جديد عبارة عن قرينة 

جديدة نبادر عىل أساسها إىل تفسري املوضوع القديم بأسلوب جديد«)1(. 

يعّم جميع  البرشية  اإلبستيمولوجيا  الشامل يف  التطّور  أّن  يدّل عىل  الكالم  هذا 

املفاهيم العلميّة دون استثناء سواًء الظاهرة منها أوالخفيّة، وكذا هو تفسري الكالم التايل: 

»مختلف أجزاء اإلبستيمولوجيا البرشية يف تعامل متواصل مع بعضها، 

تُبتكر مسألة علمّية جديدة سوف تؤثّر عىل اإلبستيمولوجيا  لذا حينام 

بشكل عاّم وكذلك عىل الفلسفة، وكام هو معلوم فتطّور اإلدراك الفلسفي 

يساهم يف تغيري رؤية اإلنسان إزاء نفسه والكون بأرسه، وبطبيعة الحال 

تغرّي هذه الرؤية يسفر عن حدوث تغيري يف اإلبستيمولوجيا الدينية التي 

تكتسب عندئٍذ مدلواًل جديًدا من نوعه؛ وبيان ذلك أّن اكتشاف إحدى 

الحقائق يف أّي مكاٍن من العامل -حّتى وإن كانت جزئّيًة وبسيطًة- يجعلها 

ترسي بشكٍل جريٍء وهادئ لدرجة أنّها تساعد يف نهاية املطاف عىل تغيري 

جغرافيا اإلبستيمولوجيا البرشية بالكامل«.)2( 

حينام نعن الّنظر يف شتّى مقاالت القبض والبسط نجد فيها الكثري من هذه 

التعابري، ومضمونها الكيّل هو أّن التطّور اإلبستيمولوجي العاّم والشامل املّدعى 

من قبل أصحاب نظرية »التطّور الشامل يف اإلبستيمولوجيا البرشية والدينية« هو 

أنّه تطّور يحدث يف جميع اإلدراكات واملعارف واملفاهيم العلميّة. فضاًل عن ذلك 

فمسألة عكس النقيض التي تعترب دلياًل عىل الرأي القائل بوجود ارتباط شامل بني 

))) عبد الكريم رسوش، قبض وبسط تئوريك رشيعت: نظريه تكامل معرفت ديني )باللغة الفارسية)، الطبعة 
األوىل، إيران، طهران، منشورات رصاط، ص 84.

))) م.ن.
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املعارف البرشية، تدّل عىل هذا املفهوم أيًضا لكون مضمونها كام سنذكر الحًقا 

يتمحور حول ارتباط جميع القضايا مع بعضها.))) 

لكن رغم ذلك نجد يف كالم صاحب كتاب القبض والبسط عبارات توعز ارتباط 

العلوم مع بعضها وتطّورها إىل قضايا علميّة، وتحّولها إىل إبستيمولوجيا ذات بنية 

املفاهيم، والعبارة  إنّه رفض حدوث تطّور يف أيٍّ من  هندسية برشية، بل حتّى 

التالية شاهد عىل ذلك:

 »نقصد من اإلبستيمولوجيا دينيًة كانت أو غري دينيٍة والتي ننسب 

إليها تطّوًرا شبيًها بالتطّور الذي يشهده البدن خالل عملية منّوه، مجموعة 

من العلوم واملعارف وليس كّل واحد من املفاهيم عىل حدة، أي أنّنا حينام 

نتحّدث عن تطّور أحد العلوم ال نقصد من ذلك أّن جميع مفاهيمه دون 

استثناء وكّل القضايا املرتبطة به تشهد تطّوًرا وتطرأ تغيريات عليها؛ بل 

نعني هنا مجموعًة من العلوم وليس قضية واحدة أو أحد التصّورات أو 

أحد التصديقات«.)2( 

كذلك قال يف موضع آخر: 

الفروع  االرتباط بني مختلف  »املحور األسايس يف كالمنا حول واقع 

الكبرية والصغرية للعلوم واملعارف، ال يتمّثل يف إيجاد ارتباط بني قضيٍة 

وأخرى«.))( 

))) عبد الكريم رسوش، قبض وبسط تئوريك رشيعت: نظريه تكامل معرفت ديني )باللغة الفارسية)، الطبعة 
األوىل، إيران، طهران، منشورات رصاط، ص 8)). 

))) م.ن، ص 3) . 

)3) م.ن، ص 3)3. 
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وقال أيًضا: 

»لو أّن ضلًعا واحًدا من أضالع العلوم البرشيّة الكثرية تغرّي أو خرج 

عن موضعه، سوف تتغرّي البنية الهندسية لهذا العلم بالكامل«.)1( 

كذلك قال: 

حيث  من  حدة  عىل  واحدة  كّل  املعلومات  حول  يدور  ال  »الكالم 

صدقها أو كذبها، بل محور الكالم هو الصورة والبنية الكلّية التي نتمكّن 

الخاطئة، ومن  أو  الصائبة  املعلومات  إنتاج  بفضل  الحصول عليهام  من 

املؤكّد أّن الصورة التي تنشأ لدينا لعامل بني عىل خمسة أجزاء أكرث غموًضا 

وإيهاًما من صورة العامل املبني عىل خمسني جزًءا؛ ومهام أزيحت األجزاء 

الصحيحة سوف  أجزاؤها  تزايدت  البنية وكلاّم  إىل خارج هذه  الخاطئة 

تصبح بنيتها الهندسية أكرث مطابقًة للواقع وأكرث داللًة عليه؛ وهكذا هو 

حال إدراكنا للرشيعة«.)2( 

البنيوي لإلبستيمولوجيا والذي وصفه بالتطّور  التطّور  ويف موضع آخر اعترب 

للمنظومة  املكّونة  األجزاء  كافّة  يف  شاملة  تغيريات  بحدوث  مرشوطًا  الهنديس، 

اإلبستيمولوجية، حيث قال: 

»الكالم يتمحور بشكل أسايس حول الصورة الكلّية والبنية الهندسية 

وعىل  األجزاء،  أو  املسائل  إحدى  حول  وليس  لإلبستيمولوجيا،  الشاملة 

))) عبد الكريم رسوش، قبض وبسط تئوريك رشيعت: نظريه تكامل معرفت ديني )باللغة الفارسية)، الطبعة 
األوىل، إيران، طهران، منشورات رصاط،   ص 99.

))) م.ن، ص 59). 

ما ذكر يؤيّد نقدنا الذي ذكرنا يف املبحث السابق عىل نظرية القبض والبسط، وفحواه أّن التطّور النوعي مرهون 
بالتطّور النوعي. 
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كّل  تطّور  حني  دامئًا  بعضهام  مع  يتواكبان  أمران  هناك  األساس  هذا 

فرع إبستيمولوجي، أحدهام تغيري يحدث يف واقع إدراكنا لكاّفة أجزاء 

اإلبستيمولوجي  التطّور  بفضل  حدة  عىل  واحدة  كّل  اإلبستيمولوجيا 

املستمّر، واآلخر تطّور يحدث يف طبيعة البنية الهندسية اإلبستيمولوجية 

وظهور تركيب هنديس جديد بني أجزائها بفضل ظهور عنارص جديدة يف 

باطن هذه املعرفة وتراصفها إىل جانب العنارص القدمية فيها؛ وهذا األمر 

املنظومة  أجزاء  لكاّفة  إدراكنا  واقع  عىل  جديد  تحّول  بحدوث  يتسّبب 

اإلبستيمولوجية«.)1( 

هذا التفسري للتطّور العاّم والشامل يف اإلبستيمولوجيا البرشيّة يتضّمن ثالثة 

مسائل، هي كالتايل: 

الفروع  ألحد  املكّونة  األجزاء  جميع  إىل  بالنسبة  اإلنسان  إدراك  تطّور   .(

العلوم واملعارف  الحاصل يف  التنامي اإلبستيمولوجي  اإلبستيمولوجية، سببه 

البرشيّة األخرى. 

). املقصود من التطّور الذي يحصل يف مجال البنية الهندسية لإلبستيمولوجيا 

هو تبلور صورة جديدة لألشياء املكّونة لكّل فرع إبستيمولوجي، والسبب يف 

حدوث هذا النوع من التطّور يعود إىل ظهور عنارص إبستيمولوجية جديدة 

وانخراطها إىل جانب األجزاء القدمية. 

3. ظهور معنى جديد لألجزاء املكّونة للمنظومة اإلبستيمولوجية يتبلور عىل 

ضوء التطّور الحاصل يف بنيتها الهندسية. 

))) عبد الكريم رسوش، قبض وبسط تئوريك رشيعت: نظريه تكامل معرفت ديني )باللغة الفارسية)، إيران، 
طهران، منشورات رصاط، الطبعة األوىل، ص ))). 
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املذكورة  العبارات  ما نالحظ من غموض وإجامل يف  أّن  بالذكر هنا  الجدير 

أعاله، إضافًة إىل داللته عىل عدم وجود انسجام بني مضمونها ومضامني املواضيع 

التي تحّدث مؤلّف كتاب القبض والبسط عنها سابًقا، فهو يدّل أيًضا عىل حدوث 

لألجزاء  الداليل  التطّور  أّن  باعتبار  اإلبستيمولوجي  الصعيد  عىل  -منطقي-  دوٍر 

األجزاء  يف  التطّور  عىل  متوقّف  السابقة  املرحلة  يف  لإلبستيمولوجيا  املكّونة 

توقّف  يعني  وهذا  السابقة،  تطّور  عىل  متوقّفة  بذاته  الالحقة  وتطّور  الالحقة، 

التطّور  ييل:  كام  ذلك  وبيان  املمتنع؛  بالدور  يوصف  ما  نفسه وهو  اليشء عىل 

الحاصل يف البنية الهندسية اإلبستيمولوجية يعّد رشطًا يف حدوث التطّور الداليل 

لإلبستيمولوجيا، ويف الحني ذاته يعترب نتيجًة له، أي أنّه علّة له ويف الوقت ذاته 

معلول له؛ وإذا افتضنا وجود اختالف بني هذين التطّورين يف الداللة، فاملؤلّف 

مل يوّضحه مطلًقا يك يتّم تسليط الضوء عليه بالبحث والتحليل. وال صواب هنا 

الحتامل أّن املقصود من التطّور الداليل األّول هو التطّور النوعي، واملقصود من 

الثاين هو التطّور الوضعي، وذلك ألّن التطّور الوضعي ليس التطّور الداليل ذاته وال 

يقتيض تحّققه إال إذا كان املقصود مثاًل أّن الداللة اإلبستيمولوجية الحاصلة لدينا 

من ستّة أجزاء مركّبة مع بعضها تختلف عن الداللة اإلبستيمولوجية الحاصلة من 

تركيب سبعة أجزاء، وهذا التطّور الداليل هو يف الحقيقة فرع عىل التطّور يف البنية 

الهندسية لإلبستيمولوجيا ويختلف عن التطّور الداليل األّول. 

حتّى وإن اعتربنا هذا االحتامل وارًدا فهو ال يصّح إاّل عند اإلذعان بحدوث تغيري 

تطّور  عبارة عن  الحقيقة  التغيري يف  اإلبستيمولوجية، وهذا  املنظومة  كّمي عىل 

كّمي يف معاين جميع األجزاء املكّونة لكّل فرع إبستيمولوجي برشي، واألمر هنا 

طبًعا مجرّد اّدعاء ال غري، لذا رغم أّن التطّور يف البنية الهندسية اإلبستيمولوجية 
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عاّم وشامل، لكّنه ال يسفر عن حدوث تطّور داليل ونوعي عاّم وشامل، وهذا النوع 

من التطّور يعترب املرتكز األسايس لتطّور اإلدراك واملعرفة البرشية؛ وإثر ذلك فهو ال 

يثبت صواب نظرية »تطّور العلوم«، ولرمّبا لهذا السبب ذكر مؤلّف الكتاب نوعي 

التطّور املشار إليهام واحًدا بدل اآلخر حينام قال:

»وجهة نظرنا االرتكازية بالنسبة إىل تغرّي طبيعة اإلبستيمولوجيا الدينية 

هي كالتايل: املعرفة غري الدينية الجديدة التي تتحّصل لدينا سواًء كانت 

مثبتة ملا قبلها أو مبطلًة لها أو ال دور لها من حيث اإلثبات واإلبطال، ال ترتك 

معارفنا السابقة عىل حالها، لذا فهي إن مل تفّندها وتبطلها بالكامل تساهم 

عىل أقّل تقدير يف تغيري بنيتها الهندسية بحيث تضفي إليها صورًة جديدًة 

وتغرّي مستواها السابق وجميع مفاهيمها بحيث متنحها شكاًل إبستيمولوجًيا 

جديًدا؛ وهذا يعني أّن الرتكيب الحاصل من املعلومات السابقة والجديدة 

يسفر عن نشأة منط إبستيمولوجي جديٍد«.)1( 

ويف موضع آخر فّس البنية الهندسية اإلبستيمولوجية كام ييل:

غري  توضيحية  جوانب  يضفي  ومعلومات جديدة  إدراكات  »ظهور   

مسبوقة إىل املعلومات القدمية ومينحنا إدراكًا جديًدا، وهذا هو املقصود 

يفيد  واحًدا  موضوًعا  أّن  وفحواه  اإلبستيمولوجية،  الهندسية  البنية  من 

مداليل متنّوعة ضمن مختلف نواحي البنية الهندسية اإلبستيمولوجية«.)2( 

كذلك رّصح يف عبارة أخرى قائاًل: 

))) عبد الكريم رسوش، قبض وبسط تئوريك رشيعت: نظريه تكامل معرفت ديني )باللغة الفارسية)، إيران، 
طهران، منشورات رصاط، الطبعة األوىل، ص 7)). 

))) م.ن، ص ))). 
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نطاق  الخارجة  والتالحم  االنسجام  نقاط  من  عديدة  أنواع  »هناك 

املنطق املتعارف يف مختلف نواحي اإلبستيمولوجيا، وهذا األمر ملموس 

يف التصّورات اإلبستيمولوجية ويف بنيتها الهندسية، حيث يتبلور يف رحاب 

املبادئ املّتفق عليها واملتعارفة ويف مجال النسب بني القضايا وحّتى يف 

مضامر ثراء شّتى املسائل ونقصها... وأيًضا يف املعلومات اإلبستيمولوجية 

األساسية التي تندرج ضمن املعلومات التي هي من الدرجة الثانية«.)1( 

قد يُقال من املمكن الجمع بني مضامني العبارات التي ذكرها مؤلّف الكتاب 

املفاهيم  إىل  تشري  التي  العبارات  ييل:  كام  فيها،  املوجود  للتعارض  حّل  ووضع 

ناظرة يف الحقيقة إىل طبيعة ارتباط املسائل اإلبستيمولوجية مع بعضها عىل نحو 

الهندسية  البنية  أو  العلمية  التخّصصات  أحد  إىل  تشري  التي  والعبارات  اإلطالق، 

اإلبستيمولوجية ناظرة إىل مسألة التطّور اإلبستيمولوجي وليس مطلق االرتباط 

بني شتّى املسائل اإلبستيمولوجية. 

هذا التربير بطالنه واضح ورصيح؛ ألّن املوضوع الذي أريد إثباته من نظرية 

القبض والبسط النظري يف الرشيعة هو وجود ارتباط مطلق بني جميع املسائل 

ما  تغيريي، وهذا  ارتباط تطّوري  أنّه  استثناء، وخصوصيته  اإلبستيمولوجية دون 

ذكر برصيح العبارة فيام نقل أعاله. 

))) عبد الكريم رسوش، قبض وبسط تئوريك رشيعت: نظريه تكامل معرفت ديني )باللغة الفارسية)، إيران، 
طهران، منشورات رصاط، الطبعة األوىل، ص 48). 
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المرتكز اإلبستيمولوجي لنظرّية تطّور اإلبستيمولوجيا الدينّية 

نظريّة القبض والبسط الّنظري للرشيعة أو ما يُسّمى بتطّور اإلبستيمولوجيا 

الدينيّة، تتقّوم عىل مرتكٍز إبستيمولوجيٍّ هو »االرتباط الكيّل بني جميع املسائل 

أناط  جميع  بني  ارتباط  وجود  مبعنى  وهذا  البرش«،  لدى  اإلبستيمولوجية 

العلقة  نحو  عىل  األخرى  مع  ترتبط  منها  واحدة  فكّل  البرشية،  اإلبستيمولوجيا 

املتبادلة، لذلك تؤثّر وتتأثّر فيام بينها، لذلك قيل: 

»مختلف أجزاء اإلبستيمولوجيا البرشية يف تعامل متواصل مع بعضها، 

اإلبستيمولوجيا  عىل  تؤثّر  فهي  جديدة  علمية  مسألة  تُبتكر  حينام  لذا 

بشكل عاّم وكذلك عىل الفلسفة، وكام هو معلوم فتطّور اإلدراك الفلسفي 

يساهم يف تغيري رؤية اإلنسان إزاء نفسه والكون بأرسه، وبطبيعة الحال 

تغرّي هذه الرؤية يسفر عن حدوث تغيري يف اإلبستيمولوجيا الدينية التي 

تكتسب عندئٍذ مدلواًل جديًدا من نوعه؛ وبيان ذلك أّن اكتشاف إحدى 

 - وبسيطًة  جزئيًة  كانت  وإن  حّتى   - العامل  من  مكاٍن  أّي  يف  الحقائق 

يجعلها ترسي بشكٍل جريٍء وهادئ لدرجة أنّها تساعد يف نهاية املطاف 

عىل تغيري جغرافيا اإلبستيمولوجيا البرشية بالكامل؛ فيا ترى هل يُعقل 

أن يحرض ضيف جديد يف أحد املجالس دون أن يفسح اآلخرون له املجال 

صورًة  إحداث  يف  يتسّبب  ال  أنّه  املعقول  من  وهل  بينهم؟!  للجلوس 

جديدًة ملجلسهم؟! إذن، بسط املعرفة ليس كّمًيا فحسب، بل هو ذايت 

ومعنوي، لذا كّل موضوع جديد يطرح يف عامل العلم واملعرفة وكأنّه يدعو 

جميع العلوم واملعارف السابقة ألن تقّيمه وتوّضح نسبتها إليه؛ ومن ثّم 

ليس هنا أيّة معلومة جديدة إال وألقت بظاللها عىل املعلومات السابقة 
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مداليلها  تغيري  يف  تساهم  أنّها  لدرجة  حالها  عىل  ترتكها  ال  بحيث  لها 

ومفاهيمها، وكّل اكتشاف علمي جديد ميكن اعتباره قرينًة جديدًة نفرّس 

عىل أساسها ما لدينا من معلومات مسبقة، وعىل هذا األساس ال نبالغ لو 

إّن العلم والفلسفة والدين -أي اإلبستيمولوجيا العلمية والفلسفة  قلنا 

والدينية- عبارة عن مرايا متقابلة مع بعضها بحيث تنعكس كّل واحدة 

لألخرى،  صورًة  ستجد  نظرت  منها  واحدة  أيّة  يف  لذا  األخرى،  يف  منها 

وبالتايل أينام حدث تطّور وتغيري سوف ينعكس يف املرآة األخرى«.)1( 

نستشّف ماّم ذكر أّن مقتىض هذه الّنظريّة اإلبستيمولوجيّة هو كالتايل: كام 

أّن اإلبستيمولوجيا غري الدينيّة تؤثّر عىل اإلبستيمولوجيا الدينية لدرجة أّن حدوث 

أّي تطّور أو تغيري فيها يُسفر عن حدوث تطّور وتغيري يف واقع اإلبستيمولوجيات 

يحدث  تغيري  أو  تطّور  فأّي  األساس  هذا  وعىل  صحيح؛  العكس  كذلك  الدينية، 

يف صعيد اإلبستيمولوجيا الدينية يساهم بكّل تأكيد يف تغيري واقع املعارف غري 

الدينية، إال أّن مؤلّف كتاب القبض والبسط أكّد عىل وجود ميزة يف اإلبستيمولوجيا 

الدينية ميكن اعتبارها فرًعا عىل اإلبستيمولوجيا غري الدينيّة بحيث تجعلها متأثّرة 

الدينيّة وسائر  اإلبستيمولوجيا  قال: هناك حوار متواصل بني  لذلك  وغري مؤثّرة، 

يف  تنعكس  منها  واحدٍة  وكّل  والعرفانيّة،  والفلسفيّة  العلميّة  اإلبستيمولوجيات 

األخرى وتضفي إليها مدلواًل وتوّضح معاملها، لذا من شأن اإلبستيمولوجيات البرشية 

أن تكتسب مضمونًا ومدلواًل جديًدا يف رحاب اإلبستيمولوجيا الدينية؛ لكن رغم 

البرشيّة  لإلبستيمولوجيات  األولويّة متنح بشكٍل عقيلٍّ وعميلٍّ  أّن  كّل ذلك نجد 

املعرفة.  األسايس عىل عامل  املؤثّر  إنّها  ويُقال  األوىل،  الدرجة  بصفتها معارف من 

))) عبد الكريم رسوش، قبض وبسط تئوريك رشيعت: نظريه تكامل معرفت ديني )باللغة الفارسية)، إيران، 
طهران، منشورات رصاط، الطبعة األوىل، ص 84 – 85. 
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وفحوى هذا الكالم أّن اإلنسان ينبغي له أّواًل امتالك صورٍة للكون واإلنسان؛ يك 

يتمّكن فيام بعد من إدراج النبي والنبّوة فيها، ماّم يعني أّن األيديولوجيا البرشيّة 

ال تسمح بفاعليّة األيديولوجيا الدينيّة بحيث تجرّدها من كّل تأثري واعتبار. 

إًذا، أّول خطوة يجب اتّخاذها هي صياغة تصّور للعدل والظلم وطرح تعريف 

للحسن والقبح؛ ليك نتمّكن من اّدعاء أّن الدين حسن وعادل - وليس املقصود هنا 

العدل الديني بل املراد أّن الدين بحّد ذاته عاداًل - كام يجب يف هذه املرحلة أيًضا 

تعريف حقيقة الوجود اإلنساين بشكٍل يجعله بحاجٍة إىل بعثة األنبياء، كذلك ال 

بّد فيها من معرفة طبيعة بنية اإلنسان البدنية؛ يك يتسّنى لنا وصف الدين كونه 

فطريًا ومتناسًقا مع البنية البرشية، أي يجب يف بادئ األمر أن يكون الدين إنسانيًا 

ثّم نطلب من اإلنسان أن يصبح متديًّنا. 

أاّل  الدين  من  ويتوقّع  طاقته  فوق  اإلنسان  تكليف  يستقبح  الذي  العقل 

يدعو إىل قتل البرش ومعاداتهم، ال بّد له من بيان نطاق هذه الطاقة يف رحاب 

األنرثوبولوجيا )ومبا يف ذلك علم النفس وعلم االجتامع الفسيولوجي وعلم النفس 

الفلسفي، وإلخ)، لذا، إْن أريد له ذلك يجب أّواًل صياغة إبستيمولوجيا برشية لها 

القدرة عىل بيان معامل الطاقة التي ميتلكها اإلنسان يف شتّى مجاالت الحياة؛ ليك 

يتّضح لنا ما إْن كان الدين إنسانيًّا أو ال. 

ما مل يُعلم الغرض األسايس للعدل فليس من املمكن بتاتًا إثبات كون الدين 

عاداًل، كذلك ال ميكن بيان معنى عدله، والجدير بالذكر هنا أّن معرفة الغرض ال 

بّد وأن تكون عىل نحو التفصيل، ال عىل نحو اإلجامل والتعابري الكلّية، لذا ال فائدة 

من تعريفه بأنّه يعني وضع كّل يشء يف محلّه املناسب. 
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»وبشكل عاّم ما مل يبادر اإلنسان بادئ ذي بدء إىل تنقيح وتدوين 

يعجز عن  بالكوسمولوجيا واألنرثوبولوجيا، سوف  الخاّصة  املبادئ  شّتى 

امتالك إبستيمولوجيا دينية، إال أّن هذه املبادئ يف الحقيقة ال تنفّك عن 

الحركة الدائبة والتغرّي املستمّر، لذا نجد أّن تصّورات البرش إزاء أنفسهم 

كبرش وإزاء الكون يف مختلف النواحي العلمية والفلسفية تتغرّي بشكل 

الدين  إزاء  وإدراكاتهم  تصّوراتهم  تشهد  األساس  هذا  وعىل  متواصل، 

والنبّوة تطّوًرا وتغيريًا نظًرا الرتباطها وتعاملها مع املبادئ املشار إليها«.)1( 

بحث وتحليل 

فيام ييل نُشري إىل بعض املباحث التحليليّة املرتبطة مبوضوع بحثنا: 

البرشيّة مرتبطٌة مع بعضها؛  أّن اإلبستيمولوجيات  أّواًل: ال شّك وال ترديد يف 

بحيث تؤثّر كّل واحدٍة منها عىل األخرى بشكل عاّم، إال أّن محور البحث الذي 

يجري النقاش حوله هنا يكمن يف عموميّة -كلّية- االرتباط بني املؤثّر واملتأثّر، وهنا 

توجد ثالث قواعد عقليّة بديهيّة تفّند هذه العموميّة، وهي كام ييل: 

). قاعدة سنخيّة العلّة واملعلول تقتيض أن يحدث التأثري والتأثّر ضمن نطاق 

معنّي ومحدود، سواًء كان هذا الحدوث عىل صعيد الحقائق الخارجية أو يف 

مجال املفاهيم واإلدراكات الذهنيّة، لذا ليس من الصواب اّدعاء أّن كّل معرفة 

تؤثّر عىل غريها أو تتأثّر بها دون أّي معيار أو ضابطة أو رشط أو قيد. 

معلومات  عىل  الحصول  بدافع  ذهني  واستقصاء  بحث  عن  عبارة  الفكر   .(

))) عبد الكريم رسوش، قبض وبسط تئوريك رشيعت: نظريه تكامل معرفت ديني )باللغة الفارسية)، إيران، 
طهران، منشورات رصاط، الطبعة األوىل، ص 07) – 08). 
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رشح  يعني  أنّه  أو  اإلنسان،  لدى  املجهولة  القضايا  إىل  بالنسبة  صحيحة 

املعلومات بشكل تفسريي؛ بهدف تشذيبها وإكاملها. لذا، حينام تتمّكن إحدى 

اإلبستيمولوجيات من استكشاف حقيقة أحد املجاهل أو تفسري إبستيمولوجيا 

للفكر؛  معنى  أّي  يبقى  ال  الحالة  هذه  ففي  إكاملها،  أو  تشذيبها  أو  أخرى 

النتائج  إذ بإمكاننا عندئٍذ معرفة كّل يشء وإثراء أذهاننا ماّم نشأ لدينا من 

اإلبستيمولوجية التي نتلكها دون الحاجة إىل بحث واستقصاء ودون الحاجة 

إىل أّي دافع، يف حني أنّنا لو الحظنا مسرية العلم واملعرفة والفكر سنجد الواقع 

غري ذلك. 

3. علم املنطق واإلبستيمولوجيا يصبحان أمرين رضوريني عندما تحكم الفكَر 

البرشي أصوٌل وضوابط خاّصة ال ميكن إثبات أّي يشء أو تفنيده دون اللجوء 

إليها، كذلك ال ميكننا بدونها رشح أّي يشء أو تفسري مدلوله أو إكامله؛ لذا عند 

انعدامها عىل ضوء القول بكون كّل معرفة تؤثّر عىل األخرى وتتأثّر بها، سوف 

أو غري  مبارش  اإلبستيمولوجية بشكل  املبادئ  وكافّة  املنطقية  القواعد  تلغى 

مبارش، بحيث ال يبقى لها أّي تأثري يذكر. 

اإلبستيمولوجيات  بني  االرتباط  عموميّة  بنظريّة  القائلني  أّن  عىل  هنا  ننّوه 

البرشية يّدعون أنّهم ملتزمون باألطر املنطقيّة واإلبستيمولوجيّة، وسوف نسلّط 

الضوء عىل هذا املّدعى يف موضع آخر. 

كذلك  الدينيّة،  واإلبستيمولوجيا  األديان  علم  أّن  يف  ترديد  وال  شّك  ال  ثانيًا: 

اإلبستيمولوجيات  من  سلسلة  عىل  متقّومة  كلّها  عاّم،  بشكل  والعقيدة  اإلميان 

البرشية السابقة، ونذكر املثال التايل لبيان مضمون هذا املوضوع: ال مُيكننا بتاتًا 

إثبات وجود الله تبارك شأنه وال النبّوة وال الرشيعة إال بعد أن نثبت عدًدا من 



 النظریات ونقُدها( 
ُ

عبد الكریم سروش )دراسة 130

الحقيقة،  إدراك  وإمكانية  العلّية،  وقانون  التناقض،  امتناع  مثل:  الثابتة،  األصول 

ومختلف القواعد املنطقية والشكلية لإلبستيمولوجيا؛ إذ ما مل نثبت هذه األصول 

يصوغ  فاإلنسان  الدينية،  واإلبستيمولوجيا  واإلميان  الدين  إثبات  لنا  يتسّنى  ال 

أيديولوجيته عىل أساسها. وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن األيديولوجيا البرشية تقّسم 

بشكٍل كيّل ضمن نحوين، أحدهام ديني واآلخر ماّدي، وكّل واحد منهام تتتّب 

عليه مسائل ونتائج خاّصة تؤثّر عىل رؤية اإلنسان تجاه الكون وأبناء جنسه. 

حياة اإلنسان وفق األيديولوجيا املاّدية تقترص عىل الدنيا فحسب، يف حني أّن 

األيديولوجيا الدينيّة تؤكّد عىل كون الدنيا مجرّد مرحلة قصرية نقطعها لندخل يف 

مرحلة أخرى، ويف هذا السياق تعترب اآلخرة هي الحياة الحقيقية؛ لذا فاإلنسان 

وفق التعاليم الدينية ذو بعد ماّدي وغريزي حيواين، وإىل جانب ذلك لديه بُعد 

ما ورايئ روحي غري ماّدي. 

إًذا، لو كان املقصود من نظريّة املاّديني التي أرشنا إليها أعاله أّن األصول والقواعد 

واإلبستيمولوجيا  الفكر  يف  األساسية  الركيزة  تعّد  التي  واملنطقية  العقلية  الكلّية 

البرشيني، تقترص عىل الحياة املاّدية فحسب، ففي هذه الحالة ليست لدينا أيّة 

حقيقتها  يف  تعّد  والقواعد  األصول  هذه  لكون  االصطالحي،  باملعنى  أيديولوجيا 

جسوًرا رابطًة ومعامل مشتكة بني األيديولوجيتني املاّدية والدينية. 

الدين والرشيعة  وفًقا ملتطلّبات  يعّد مؤثّرًا  األنرثوبولوجي  النمط  أّن  صحيح 

الدينية، لكن ال مُيكن االعتامد عليه يف جميع املجاالت  التعاليم  وما نرتقبه من 

ورود  واحتامل  البرشيّة  اإلبستيمولوجيا  نطاق  لضيق  نظرًا  املعرفيّة  واملستويات 

الخطأ فيها، ومن هذا املنطلق نؤكّد عىل أّن الدين -وحي السامء- ذو تأثري جذري 

عىل الصعيد األنرثوبولوجي، ومن ثّم ال بّد من اتّخاذ هذه النقطة منطلًقا ملعرفة 
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طبيعة النسبة الرابطة بني األنرثوبولوجيا البرشية والدينية، وحينام نذعن بحّقانية 

ا من  الدين وحّجيته سوف نذعن حينئذ مببادئه األنرثوبولوجية ومن ثّم ال نجد بدًّ

تقدميها عىل املبادئ البرشية. 

مغزى هذا الكالم أّن األنرثوبولوجيا البرشية تارًة تكون عىل امتداد األنرثوبولوجيا 

الدينية، وتارًة أخرى تكون يف موازاتها، ويف الحالة األوىل إّما أن تعترب البرشية مدخاًل 

ومقّدمًة إلثبات الرشيعة أو أنّها مؤيّدة لتعاليمها وموّضحة لها؛ وأّما يف الحالة الثانية 

فال بّد من تقّدم الدينية عىل البرشية. 





الوحي والتجربة الدينّیة 
برؤية الدكتور عبد الكريم سروش )))

محّمد محّمد رضائي)))

ص المقالة 
ّ

ملخ

يدور البحث يف هذه املقالة حول دراسة طبيعة االرتباط بني الوحي والتجربة 

الدينية وتحليله من وجهة نظر الدكتور عبد الكريم رسوش، الذي اعترب الوحي من 

سنخ التجربة الدينية، التي ميكن أن تحدث لكّل إنسان دون استثناء وال تختّص 

باألنبياء والرسل فحسب، ومن ثّم يستطيع الناس كافّة أن يتلّقوا الوحي كام يتلّقاه 

كّل نبي ورسول. 

ويف هذا السياق اعترب الوحي ذا بعدين هام كام ييل: 

). بُعٌد ال صورة له 

). بُعٌد ذو صورٍة خاّصة 

))) املصدر: املقالة نرشت يف مجلة قبسات، السنة الثالثة عرشة، عام 998)م. ترجمة: أسعد مندي الكعبي.

))) أستاذ يف قسم الفلسفة بجامعة طهران واملدير املسؤول للدورات التخّصصية يف مرحلة الدكتوراه لتدريس 
املعارف اإلسالمية بجامعة بيام نور. 
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للبُعد  األنبياء- هو إضفاء صورة  الناس -ومن جملتهم  أّن واجب  وأكّد عىل 

الذي ال صورة له، وال مُيكن ترجيح أّي نوٍع من تصوير كهذا عىل غريه، أي كافّة 

الحّجيّة  حيث  من  واحد  مستوى  عىل  البرش  جميع  لدى  تنشأ  التي  التصّورات 

واالعتبار، ومن هذا املنطلق اعترب التجربة الدينية مرتكزًا للتديّن، وهذه التجربة 

برأيه ميكن أن تتعّدد عىل ضوء اعتقاده بالتعّددية الدينيّة. 

تأكيد  بكّل  عنه  يتمّخض  الذي  األمر  الوحي،  يف  دخياًل  اإلنسان  اعترب  كذلك 

احتامل وجود نقص يف كّل يشٍء مستوحى أو طروء خلل عليه، لذلك ال بّد من 

تشذيبه بني الفينة واألخرى. 

تطرّق الباحث يف هذه املقالة إىل بيان معنى التجربة الدينيّة ومختلف اآلراء 

التي ذكرت يف هذا املضامر وشتّى العوامل التي ساهمت يف ظهور هذه الرؤية، 

ثّم تناول رأي الدكتور عبد الكريم رسوش يف إطار تحليٍل نقديٍّ مؤكًّدا عىل كون 

التجربة الدينيّة ليس من شأنها أن تكون مرتكزًا للتدين؛ ألّن اتّصاف التجربة بطابع 

ديني يقتيض االعتقاد بالبُعد التعليمي للدين، الذي هو موضوع للتجربة، وهذا األمر 

بطبيعة الحال ال يتناسق مع القول بنظريّة التجربة الدينيّة املشار إليها. 

كذلك أثبت أّن آراء الدكتور رسوش عىل صعيد التجربة الدينية تتعارض مع 

الربهان العقيل والتعاليم القرآنيّة. 

نوّد التنويه هنا عىل أّن الهدف من تدوين هذه املقالة هو تسليط الضوء عىل 

طبيعة ارتباط الوحي بالتجربة الدينيّة من وجهة نظر الدكتور عبد الكريم رسوش، 

الوحي وتوضيح  بالنسبة إىل  بيان رأيه  أّواًل  وعىل هذا األساس نرى من األنسب 

 . املقصود من التجربة الدينية باختصار ثّم طرح املوضوع يف إطار مبحٍث نقديٍّ
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نظرية الدكتور سروش بخصوص الوحي 

إنسان،  لكّل  تحدث  أن  ميكن  التي  الدينيّة  التجربة  سنخ  من  الوحي  أّواًل: 

وبالتايل ال يقترص عىل األنبياء فحسب. 

دينيٍّة  تجربٍة  عبارة عن  الكريم رسوش  عبد  الدكتور  نظر  الوحي من وجهة 

التجربة ميكن أن تحدث لكّل إنسان، ومن ثّم ال بّد من اعتبار  فحسب، وهذه 

تجارب الناس الدينيّة مصدًرا إلثراء الدين والرقي بتعاليمه، وبفضل هذه الحالة 

التجارب  اعتبار  ميكن  لذا  العصور،  مّر  عىل  أصوله  وتتنامى  الدين  نطاق  يتّسع 

هو  األمر  فهذا   ،محّمد النبي  لتجارب  وموّسعة  مكّملة  بأنّها  للعرفاء  الدينية 

الذي يجعل الدين أكرث نضوًجا وتكاماًل مع مرور الوقت. 

بل  الدينيّة،  املعرفة  مجال  يحدث يف  ال  التوّسع  هذا  أّن  هنا  بالذكر  الجدير 

يحدث يف ذات الدين والرشيعة.))) 

التجربة  أّن هذه  الوحي عبارة عن تجربٍة دينيٍّة، ومبا  أّن  نستشّف ماّم ذكر 

تحدث لجميع الناس، لذا ليس هناك أّي إلزام باختصاص الوحي باألنبياء فقط، 

بل كّل صاحب تجربة من هذا النوع يوحى إليه، ونتيجة ذلك هي عدم وجود أّي 

اختالف بني الوحي الذي يتلّقاه األنبياء والوحي الذي يتلّقاه سائر الناس. 

ثانيًا: الوحي ذو بعدين 

الدكتور عبد الكريم رسوش اعترب الوحي ذا بُعدين كام ييل: 

). بُعٌد ال صورة له 

). بُعٌد ذو صورٍة خاّصة

))) عبد الكريم رسوش، بسط تجربه نبوي )باللغة الفارسية)، إيران، طهران، منشوراط مؤّسسة رصاط الثقافية، 
999)م، ص 8). 



 النظریات ونقُدها( 
ُ

عبد الكریم سروش )دراسة 136

ويف هذا السياق اعترب نشاطات األنبياء بأرسها مجرّد إضفاء صورة للبُعد الذي 

ال صورة له؛ حيث اّدعى أّن مهّمتهم اقترصت عىل هذا األمر فحسب، أي أنّهم 

أضفوا صورًة إىل الحقائق التي مل تكن مطروحًة يف رحاب صور معيّنة، ومن هذا 

املنطلق استنتج أّن التعاليم التي جاء به النبي محّمد بطابعها القرآين عبارة عن 

صوٍر أضافها إىل تلك القضايا التي مل تكن واضحة يف إطار صورة معيّنة. 

النبي برأيه استثمر الرثوة اللغوية الهائلة يف اللغة العربية واعتمد عىل األعراف 

والتقاليد التي كانت سائدًة يف عهده؛ ليُضفي صورًا إىل تلك القضايا التي ال صورة 

لها آنذاك، وهي قاطبًة تندرج ضمن علوم ذلك الزمان الناقصة )العلوم البرشية).))) 

ثالثًا: التعّددية والوحي 

من جملة اآلراء التي تبّناها الدكتور عبد الكريم رسوش أّن كافّة الصور التي 

تُضفى إىل البُعد األّول املشار إليه أعاله -البعد العاري من الصورة- تُعترب صحيحًة، 

ييل:  ما  بصورة،  يتّصف  ال  الذي  لليشء  الصورة  إضفاء  طبيعة  لبيان  ذكره  وماّم 

»صفات الله هي من تلك األشياء التي لها صورة خاّصة )ذاتية( حيث تضاف إىل 

األشياء التي ال صورة لها«. 

إًذا، شئنا أم أبينا لدينا الكثري من الصور -صور متعّددة- لكّل يشء بال صورة 

ذاتيّة سواًء تجىّل يف إطار ذلك اليشء الذي له بُعد من حيث الصورة أو أنّه تجىّل 

إثر إضفاء صورة له من قبلنا؛ وهنا يُطرح السؤال التايل: أيّة صورة من هذه الصور 

املتعّددة ترّجح عىل غريها؟ وأيّة صورة أكرث أهّميًة من غريها؟ بل هل من املمكن 

أساًسا ترجيح صورة عىل غريها أو أنّها جميًعا عىل نسٍق واحٍد؟ 

))) عبد الكريم رسوش، مقالة تحت عنوان طوطي وزنبور، نرشت يف املوقع اإللكتوين للدكتور عبد الكريم 
رسوش.  
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الدينية عىل  التعّددية  أُسس رؤيتي يف  إلـّي فقد وضعت  »بالنسبة 

فكرة عدم وجود أيّة صورة أفضل من غريها عىل نحو الرضورة، لذا نحن 

نعيش يف عامل تعّددي من كاّفة نواحيه، فهو زاخر بالكثري من الصور التي 

تضفى إىل أشياء ال صور لها«.)1( 

نستشّف من رصيح هذا الكالم نتيجًة فحواها تساوي جميع األديان واملذاهب 

باعتبار أنّها قاطبًة حّق بشكل متكافئ وليس فيها ما هو باطل. 

رابًعا: دين ذو تجربة أساس للتعّددية الدينيّة 

الدكتور عبد الكريم رسوش اعترب الدين مجرّد تجربة برشيّة، وهو ما يصطلح 

تكون  أن  التجربة من شأنها  الدينيّة، وهذه  بالتجربة  الفالسفة  عليه عند بعض 

نظريته هذه،  بشّدة عن  دافع  أنّه  ومبا  الدينيّة؛  التعّدديّة  لفكرة  أساسيًّا  مرتكزًا 

واملقّررات  واملعتقدات  والقواعد  املبادئ  عن  للبحث  جهده  قصارى  بذل  لذلك 

الرشعيّة من بني مختلف التعاليم الدينيّة؛ ألجل تطبيقها بشكٍل عميلٍّ عىل نظريّته 

وإثبات أنّها تتناغم مع فكرة التجربة الدينية بأّي نحٍو كان، وهدفه األسايس هنا 

الدين  قّسم  السياق  الدينية، ويف هذا  التعّددية  عقيدة  إثبات صواب  طبًعا هو 

ضمن ثالثة أنواع كام ييل: 

). تدين املصلحة. 

). تدين الحقيقة. 

3. تدين التجربة الدينية. 

املتدينني،  عاّمة  لدى  املعهود  هو  املصلحة-  -تدين  التديّن  من  األّول  النوع 

فهؤالء يحبون الدين بداعي أنّه يضمن لهم مصلحة الدنيا واآلخرة... وهذا النوع 

))) عبد الكريم رسوش، مقالة تحت عنوان طوطي وزنبور، نرشت يف املوقع اإللكتوين للدكتور عبد الكريم 
رسوش. 
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يتقّوم عىل التقليد والربح واملنفعه، لذا ال وجود للتعّددية فيه لكون كّل متديّن 

يتصّور أنّه يعرف الحقيقة بأكملها. 

النوع الثاين -تدين الحقيقة- هو يف الواقع تديٌّن متقّوٌم عىل أسٍس إبستيمولوجيّة 

صواب  مسألتي  حول  يتمحور  ينتهجه  ملن  األسايس  والهاجس  عقائديّة،  ومبادئ 

الحقائق التي يدركها أو بطالنها؛ حيث يتّخذ الدين كأمٍر حقيقيٍّ بحّد ذاته دون 

اعتبارات أخرى. 

فيها  ومبا  كافّة  األديان  يف  موجود  فهو  التجربة-  -تديّن  الثالث  النوع  وأّما 

املسيحيّة؛ حيث يسّمى تدين التجربة أو روحانية أو نبّوة، والذين ينضوون تحت 

الروحية  مشاربهم  يف  النبي  يشاركون  روحيٍّة  توّجهاٍت  ذوي  باعتبارهم  مظلّته 

انطالقًا  الديني  بفكرهم  يبتدؤون  ال  أنّهم  للنظر  وامللفت  الباطنية،  وتجاربهم 

من األحكام الرشعيّة أو الفقه، بل من التجارب الباطنيّة، ثّم يصوغون ألنفسهم 

وغريهم طبقًة باطنيًّة -مبادئ- فقهيّة وأخالقيّة وفًقا لهذه التجارب؛ يف حني أّن 

الخارجية للدين ال  الباحثني عن املصلحة يبتدؤون تديّنهم من القرشة  املتدينني 

من طبقته الباطنية. 

»باعتقادي أّن النوع الثالث من التدين -تدين التجربة- يعني بدقيق 

العبارة تعّددية دينية«.)1( 

الجدير بالذكر هنا أّن الدكتور رسوش يعتقد بوجود تعّدديٍّة يف شتّى املجاالت 

العقائديّة واألخالقيّة والفقهيّة، لذلك قال:

 »أعتقد برضورة االلتفات للفقه إىل جانب تسليطنا الضوء عىل األخالق، فهو 

))) عبد الكريم رسوش، مقالة تحت عنوان صوريت بر يب صوريت: گفت وگوی جان هیک وعبد الكريم رسوش، 
نرشت يف مجلة مدرسة، العدد الثاين، إيران، طهران، ص )5.



139الوحي والتجربة الدينّية برؤية الدكتور عبد الكريم سروش

العقائديّة، بل  التعّددية ال تقترص عىل املسائل  بالتعّددية... وهذه  يتّسم  برأيي 

تعّم املسائل الفقهية واألخالقية أيًضا«.))) 

وقد أعرب برصيح العبارة عن رأيه بخصوص سائر املعتدات الدينيّة قائاًل: 

»مبا أنّـي لست متيّقًنا من الرأي الصائب، لذلك أحرتم جميع اآلراء 
وال أستثني منها شيًئا«.)2(

 نستشّف من هذا الكالم أنّه يعتقد بصواب جميع العقائد واألخالق واألحكام 

الفقهية التي تصاغ يف منظومة الفكر اإلسالمي دون استثناء؛ لكونها متقّومة عىل تجربة 

فكريّة دينيّة إسالميّة، أضف إىل ذلك فهو ال يعترب االختالف بني اإلسالم واملسيحيّة 

واليهوديّة بأنّه تعارٌض بني الحّق والباطل، بل هو برأيه مجرّد اختالف يف الرأي. 

خامًسا: برشيّة الوحي 

الدكتور رسوش أكّد عىل برشية الوحي، أي أّن اإلنسان دخيل فيه، وماّم قاله 

يف هذا املضامر ما ييل: 

»حينام نتطرّق إىل بيان حقيقة الوحي فال محيص لنا من اعتبار مفهومي 

النزول واإلنسانية -مبعنى الوجود اإلنساين- بأنّهام يشء واحد، وهذا يعني 

أنّه من أّوله إىل آخره برشي املنشأ، وهذا ما نستلهمه من التعاليم واألوامر 
ا برشيًا«.))( القرآنية؛ كذلك ال بّد لنا من اعتبار القرآن بذاته نصًّ

 من املؤكّد أنّه قصد شيئًا وأراد الوصول إىل نتيجٍة معيّنٍة حينام اعترب الوحي 

إثبات  هو  الواقع  يف  وهدفه  به،  القرآين  النّص  ألحق  لذلك  وتبًعا  املنشأ،  برشّي 

))) عبد الكريم رسوش، مقالة تحت عنوان صوريت بر يب صوريت: گفت وگوی جان هیک وعبد الكريم رسوش، 
نرشت يف مجلة مدرسة، العدد الثاين، إيران، طهران، ص )5. 

))) عبد الكريم رسوش، مقالة تحت عنوان رصاط هاي مستقيم، نرشت يف مجلة كيان، العدد )3، 997)م، ص 3). 

)3) عبد الكريم رسوش، مقالة تحت عنوان طوطي وزنبور، نرشت يف املوقع اإللكتوين للدكتور عبد الكريم 
رسوش. 
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احتامل طروء الخطأ فيه من منطلق أّن الفكر البرشي عرضة للخطأ، وعىل أساس 

الذي  األمر  تاّمة))).  وغرُي  ناقصٌة  الدينيّة  التعاليم  أّن  إثبات  حاول  الفكرة  هذه 

التقسيم الذي ذكرناه آنًفا،  يستدعي تعديله وتشذيبه عىل الدوام، وعىل أساس 

فقد اّدعى أّن القرآن عبارة عن صورة أضفاها النبي محّمد إىل مضمون الوحي 

الذي ال صورة له وال تعنّي، لذا فهو مجرّد نّص تأريخي برشي ذي طابع ديني، ومن 

ثّم فهو مشوب بالنقص والخلل، ماّم يعني رضورة تعديله وتشذيبه يف كّل فتة 

من الزمن دون توقّف. 

إًذا، ميكن تلخيص وجهة نظره بالنسبة إىل الوحي ضمن النقاط التالية: 

كّل  أّن  ومبا  دينية-  تجربة  عن  -عبارة  الدينيّة  التجربة  سنخ  من  الوحي   .(

إنسان ميكن أن يحظى بتجربة دينيّة، لذا ميكن أن يجرّب الوحي أيًضا، ومثرة 

ذلك أّن جميع الناس دون استثناء ميكن أن يوحى لهم. 

). الوحي ذو بُعدين: أحدهام بُعد ال صورة له، واآلخر ذو صورٍة، والنبي أو أّي 

شخص آخر من أصحاب التجربة الدينية هو الذي يضفي صورة إىل ذلك اليشء 

الذي ال صورة له، اعتامًدا عىل العلوم والثقافات املوجودة يف عهده. 

3. جميع الصور التي أضفاها البرش إىل األشياء التي ال صورة لها، متكافئة من 

حيث اإلتقان وال ميكن ترجيح أيّة واحدة منها عىل األخرى. 

4. الصور التي تضفى إىل األشياء التي ال صورة لها وتتبلور عىل هيئة نصوص 

مقّدسة، هي يف الحقيقة ذات طابع برشي، ومن ثّم يشوبها نقص وال يستبعد 

طروء أخطاء فيها، ومن هذا املنطلق فهي بحاجة دامئة إىل التعديل والشذيب. 

))) عبد الكريم رسوش، قبض وبسط تئوريك رشيعت: نظريه تكامل معرفت ديني )باللغة الفارسية)، إيران، 
طهران، منشورات مؤّسسة رصاط الثقافية، )99)م، ص 75). 
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التجربة الدينية 

كـام ذكرنـا يف املبحـث السـابق الـذي متحـور حـول مفهـوم الوحـي مـن 

وجهـة نظـر الدكتـور عبـد الكريـم رسوش، فهـو يعتقـد بارتباطـه الوطيـد مـع 

التجربـة الدينيـة، بحيـث ال ينفـّك عنهـا باعتبـاره بـرشي املنشـأ؛ وألجـل أن 

تتّضـح معـامل هـذا املوضـوع بشـكل أفضـل نـرى مـن الـرضوري مبـكان بيـان 

املعنـى املقصـود مـن التجربـة الدينيـة ومنشـئها ودورها املحوري عـىل صعيد 

الديـن والتديـن. 

التجربة الدينية اصطالًحا 

كلمتني هام  من  مركّب  لفظه،  من  واضح  كام هو  الدينية  التجربة  مصطلح 

)تجربة) و)دينية)، فاألوىل ترادف كلمة )experience) اإلنجليزية والتي تستخدم 

للداللة عىل املعاين التالية: 

). الرؤية املبارشة لألحداث أو املشاركة فيها بصفتها البنية األساسية للمعرفة. 

). حالة تدّل عىل التأثّر عرب املشاهدة أو املشاركة املبارشة أو كسب املعرفة 

عن طريق املشاهدة أو املشاركة يف األحداث. 

3. ما يكتسبه اإلنسان من معرفة عملية أو خربة أو تخّصص عميل عن طريق 

املشاهدة املبارشة أو املشاركة يف أحداث أو نشاطات خاّصة. 

القضايا  )أي  لإلنسان  الفردية  الحياة  بنية  تصوغ  التي  التوعوية  األحداث   .4

التي لها تأثري عىل إدراك اإلنسان). 
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5. حالة معيّنة تنشأ عىل ضوء مواجهة إنسان أو يشء ما )أي املوقف املتّخذ 

شعوريًا أو ال شعوريًا إزاء أحد الناس أو األشياء).))) 

تجدر اإلشارة هنا إىل وجود تعاريف عّدة ملصطلح الدين، لكن املعنى الذي 

يتمحور حوله موضوع بحثنا هو ذلك املعنى الذي يعترب يف واقع الحال إحدى 

املقّدمات للدين، أال وهو االعتقاد بكونه أمرًا ميتافيزيقيًا؛ ويف هذا السياق قال 

الباحث وليام جيمس إّن كّل دين عبارة عن نط فكري قوامه إدراك مفهوم يعرّب 

عنه باسم الرّب أو اإلله، لذا فهو رّدة فعل إزاء هذا املفهوم.))) 

ميكن تعريف التجربة الدينية وفق ما ذكر يف مجمل التعاريف التي طرحت 

ملصطلحي التجربة والدين، كام ييل: هي عبارة عن مشاهدة أشياء ميتافيزيقية 

-ما ورائية- أو مواجهتها بأّي نحٍو كان أو املشاركة فيها، وكلٌّ من هذه املشاهدة 

واملواجهة واملشاركة تحيك عن فهم وإدراك له ارتباط بقضايا ميتافيزيقية، أي الله 

وكّل ما يرتبط به. 

املشاركة   أو  املواجهة  أو  املشاهدة  إذا كان موضوع  التعريف  بناًء عىل هذا 

-األمر الذي أدركه اإلنسان- حّسيًا، فهو يسّمى تجربة دينية، لكّنه إذا ارتبط بالله 

بأّي شكل كان أو أنّه الله بذاته، فهو يعترب تجربة دينيّة؛ وميكن القول إّن الله يف 

رحاب التجربة الدينية يتجىّل بذاته لصاحب التجربة بنحٍو ما. 

(1( Random House Webster’s Unabridged Dictionary. 

(2( William Alston, 1964, Religion, in the encyclopedia of philosophy, edited by Paul Ed-
wards, Mac Milian publishing Co., United States of America, New York, p. 143.
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التجربة الدينية بين النفي واإلثبات 

متباينة  ذاته  الحني  ويف  متنّوعة،  وإيضاحاٍت  أوصافًا  الغربيون  العلامء  ذكر 

لبيان طبيعة التجربة الدينية، وفيام ييل نذكر أهّمها: 

أّواًل: التجربة الدينية رضٌب من الشعور 

الالهويت والفيلسوف األملاين الشهري شالير ماخر اعترب التجربة الدينية نطًا من 

-التديّن- عبارة عن حالٍة كامنٍة  بأّن اإلميان  اعتقاده  الشعور، وذلك من منطلق 

يف عواطف اإلنسان ومشاعره الدينيّة التي يصفها بتعابري ومفاهيم عديدة، مثل 

عن  فضالً  متناٍه.)))  ال  ألمر  بتجربة  والشعور  املطلق  الروحي  باالرتباط  الشعور 

ذلك فقد اعترب الحياة الدينيّة يف كال نوعيها االعتقادي والعبادي - أي عىل صعيد 

النظرية والتطبيق - منبثقة من هذا الشعور أيًضا، وعىل هذا األساس استنتج أّن 

الدين ليس فكرًا وال سلوكًا، بل عبارة عن شهود باطني ومشاعر ذاتيّة،))) ونتيجة 

ذلك هي أّن جميع الطقوس واملناسك الدينيّة مجرّد أمور ثانويّة وفرعيّة. 

الباحث توين الين أستاذ الفكر املسيحي يف الجامعة الالهوتية بلندن قال يف 

كتاب ألّفه حول تأريخ الفكر املسيحي ما ييل: 

لها  تبّناها شالير ماخر جديدة من نوعها وال سابق  التي  النظر  »وجهة 

مطلًقا، حيث أكّد برضس قاطع عىل عقيدة الزهد بصفتها حاجة دينية بإمكاننا 

تجربتها والشعور بها، وعىل هذا األساس أثبت أّن الدين بأرسه يتلّخص يف 

(1( Louis Pojman, 1987, philosophy of religion, Wadsworth publishing company, United 
States of America, p. 92.

(2( Frederick Copleston, 1971, A history of philosophy, vol. 7, search press, U. K. London, 
p. 152 .
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التجربة والشعور فحسب. كام يعتقد بأّن... كّل إنسان يسعى إىل التوّجه نحو 
املحراب ال بّد له أّوال من نبذ التعاليم السائدة يف عرصه«.)1(

إًذا، عقيدة شالير ماخر تتلّخص مبا ييل: 

). التجربة الدينيّة هي املرتكز األسايس لكّل دين ومذهب. 

دينيّة  تجارب  من  بأرسها  منبثقة  الدينيّة  والشعائر  والطقوس  التعاليم   .(

فحسب. 

3. مبا أّن التجربة الدينيّة هي األساس للدين، لذا ال تبقى التعاليم الدينيّة وال 

سيّام تعاليم الكتاب املقّدس كمعايري ارتكازيّة ثابتة. 

4. نظرًا لكون كّل إنسان ميارس تجربة دينيّة خاّصة به، فهي بطبيعة الحال ال 

بّد وأن تتناسب مع التعاليم والطقوس والشعائر املرتبطة بهذه التجربة، وإثر 

ذلك تتّسم هذه األمور قاطبًة بطابع شخيص. 

ثانيًا: التجربة الدينيّة أمر إدرايك 

إدراكيًا، وعىل هذا  أمرًا  الدينية  التجربة  اعترب  ألستون  وليام  الغريب  الباحث 

الحّسية  التجربة  أّن  كام  لذا  الحّسية،  التجربة  مع  هيكليًا  تتشابه  فهي  األساس 

األجزاء  هذه  من  مكّونة  األخرى  الدينيّة هي  فالتجربة  أجزاء،  ثالثة  من  مكّونة 

الثالثة التي تلّخص كام ييل: 

). اإلنسان الذي ميارس التجربة الدينية. 

). موضوع التجربة الدينية أو اإلله الذي يتبلور عىل ضوئها يف فكر صاحب 

التجربة. 

3. تجيّل اإلله لصاحب التجربة الدينية. 

إيران، طهران،  أرسيان،  روبرت  الفارسية  إىل  ترجمه  الفارسية)،  )باللغة  مسيحي  تفكر  تاريخ  توين الين،   (((
 .38( ص  )00)م،  فرزان،  پژوهش  منشورات 
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الدينية  التجربة  موضوع  بكون  يعتقد  ألستون  أّن  الكالم  هذا  من  نستنتج 

يختلف عن مسألة تجلّيه لصاحب هذه التجربة؛ إذ من املمكن أن يتجىّل الله يف 

أذهان أشخاص عّدة بأشكال عديدة ومختلفة؛ ويف هذا السياق أكّد عىل أّن هذه 

التجربة تكون معتربًة عىل ضوء اعتبار التجربة الحّسية))). 

ثالثًا: التجربة الدينيّة مبثابة إيضاٍح ميتافيزيقيٍّ 

الباحث براود فوت اعترب التجربة الدينيّة بأنّها مجرّد تجربة يعتربها صاحبها 

دينيًة، واملقصود منها أّن صاحبها لجأ إليها من منطلق اعتقادة بكون اإليضاحات 

الطبيعيّة للتجربة ناقصة وال تفي بالغرض وال تحّقق الهدف املنشود، لذا ال بّد من 

بيانها عىل أساس تعاليم دينيّة. 

رغم أّن املفّكرين ذهبوا إىل مذاهب شتّى عىل صعيد التجربة الدينية، لكّن فكرة 

التجربة الدينية ذو ارتباط وطيد مبعتقدات شالير ماخر وجميع جوانب منظومته 

الفكرية، لذا فهو عىل صعيد دراسة األديان يحيك عن رأيه بهذا الخصوص))). 

أسباب ظهور الفكر التجريبي الديني 

هناك عوامل عّدة ساعدت عىل ظهور الفكر التجربة الدينيّة أهّمها ما ييل: 

). نظريات شالير ماخر الذي فّكك بني الدين والتعاليم الدينيّة وسائر املبادئ 

الالهوتيّة هادفًا من وراء ذلك انتشال الدين من هجامت املشّككني والناقدين من 

أمثال الربيطاين ديفيد هيوم واألملاين إميانوئيل كانط. 

(1( William Alston, 1996, Religion experience as perception of god, in philosophy of reli�
gion, edited by Michael Peterson, Oxford university press, p. 17.

))) عيل رضا قامئي نيا، تجربه ديني وگوهر دين )باللغة الفارسية)، إيران، قم، منشورات بوستان كتاب، )00)م، 
ص )0).
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تجدر اإلشارة هنا إىل أّن هيوم وكانط طرحا نقًدا جادًّا عىل القضايا امليتافيزيقيّة 

إلثبات  تطرح  التي  للرباهني  تعرّضا  حيث  الجهات؛  جميع  من  الدينيّة  والعقائد 

وجود الله بالنقد والتحليل. لذلك عندما يكون علم الالهوت مرتكزًا أساسيًا للدين 

أساسه  الدين من  يتزعزع  ثّم  انتقادات كهذه، ومن  يترّضر من  تأكيد  بكّل  فهو 

السبب  هو  هذا  تأكيد.  بكّل  به  الرضر  تلحق  التي  النقد  لسهام  عرضًة  ويصبح 

البنية األساسية للدين من جهة والتعاليم  الذي دعا شالير ماخر ألن يفّكك بني 

املطلق  لألمر  بهدف صياغة صورة جديدة  أخرى؛  الدينية من جهة  واملعتقدات 

تغيري واقع  إىل  السياق سعى  الباطني، ويف هذا  الشعور  -الالمتناهي- يف رحاب 

الدين وبنيته األساسية بزعم أنّه وضع مرتكزات أكرث استحكاًما له))). 

). نظريّة شالير ماخر التي طرحها عىل صعيد الدين والتجربة الدينيّة انبثقت 

والعلوم  املقّدس  الكتاب  تعاليم  بني  الحاصل  التعارض  ضوء  عىل  الحقيقة  يف 

التجريبية، كذلك ميكن اعتبارها رّدة فعل عىل التشكيك مبصداقيّة هذا الكتاب من 

األساس، والسبب يف هذا التشكيك يرجع إىل تلك الدراسات والبحوث التأريخية 

التي أثبتت عدم انتسابه إىل املسيح عيىس، والتي أثبتت أيًضا أن عباراته مل 

تذكر عىل لسانه، ناهيك عن أّن بعض الناقدين أكّدوا عىل أّن الكثري من تعاليمه 

الغريب لألمر  املفّكر  الحواريني فحسب؛ لذلك استسلم هذا  قد صيغت من قبل 

ثّم بذل قصارى  املقّدس، ومن  الكتاب  تعاليم  الدفاع عن  مُيكننا  الواقع وقال ال 

املتمثّل  الباطني  الشهود  هي  للدين،  أخرى  ارتكازيّة  بنية  الستكشاف  جهده 

بالتجربة الدينية))). 

كوثر،  زالل  منشورات  قم،  إيران،  الفارسية)،  )باللغة  ديني  نوانديشيي  خاستگاه  رضايئ،  محّمد  محّمد   (((
.(9 ص  )00)م، 

(2( Nininan Smart, 1967, The religious experience of mankind, Charles Scribner`s, p. 499. 
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الدينيّة  للتعاليم  نقًدا الذًعا  ماخر  الفكريّة يف عهد شالير  الساحة  3. شهدت 

واملعتقدات االرتكازيّة للمسيحية، لدرجة أّن بعض املفّكرين والفالسفة اعتربوا الدين 

مجرّد سلسلٍة من الطباع العرفيّة والتقاليد املتوارثة؛ حيث تقّومت وجهة اعتبارهم 

لها عىل هذه الصيغة، أي أنّهم احتموها بداعي أنّها تراٌث شعبيٌّ ال بّد من احتامه 

عىل كّل حال؛ وإثر ذلك جرّدوا الدين من أصالته وطبيعته الفريدة من نوعها، وهذا 

الدينية وغري  الناس ومختلف األوساط الفكرية  السبب الذي دعاه ألن يرّوج بني 

الدينية فكرة أّن الدين كيان أصيل وله هويّته الخاّصة التي متيّزه عن كّل يشء آخر، 

باعتباره األمر الوحيد الذي يدرك األلوهيّة الحّقة وفق توّجهات باطنية.))) 

والتجربة  الوحي  مجال  يف  طرحها  التي  ماخر  شالير  نظريّة  اعتبار  ميكن   .4

يف  تبلورت  تداعيات  من  عرش  التاسع  القرن  شهده  ما  عىل  فعل  كرّدة  الدينيّة 

ألّن  التنويرية؛  والحركة  العقلية  النهضة  ضوء  عىل  والدينية  الفكرية  األوساط 

املفّكرين املحدثني الذين اعتمدوا عىل العقل والتنوير الفكري كأساس لكّل نط 

فكري دينيًا كان أو غري ديني، بذلوا كّل ما بوسعهم لتفسري التعاليم املسيحيّة يف 

مضامر عقيل بحت، األمر الذي جعل املسيحية يف حرج شديد؛ إذ ال مُيكن بتاتًا 

 بيان تعاليمها ومعتقداتها وفق أسس عقليّة وال سيّام التثليث وتأليه عيىس

والخطيئة األوىل والعشاء الرباين، فهذه املعتقدات ذات طابع رّسي وخفي بحيث 

ال ميكن للعقل الخوض يف غامرها. 

ا لهذه املعضلة  إثر ذلك حاول شالير ماخر طرح نظريّة جديدة؛ يك يضع حدًّ

التي زعزعت أركان الفكر املسيحي، فقد كان يعتقد أّن التعاليم الدينية املسيحية 

(1( Frederick Copleston, 1971, A history of philosophy, vol. 7, search press, U. K. London, 
p. 152. 
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عبارة عن تفاسري ذكرت من قبل املسيح عيىس لتجربته الدينية التي هي مثرة 

الرتباطه بالله، لذا فهي معتربة فقط له وألهل زمانه وال تأثري لها عىل واقع زماننا، 

ونتيجة ذلك ال رضورة ألن ندافع عنها استناًدا إىل أسس عقلية.))) 

طرح  املقّدس،  الكتاب  تعاليم  عن  الدفاع  إمكانيّة  عدم  أدرك  أن  بعد  إًذا، 

نظريته الشهرية التي فحواها أّن الدين من أساسه ال يتقّوم عىل االعتقاد بالكتاب 

املقّدس أو الدفاع عنه، بل هو مجرّد مفهوم يحيك عن ارتباط اإلنسان بالله، أي أنّه 

عبارة عن مواجهة اإلنسان لأللوهيّة أو األمر الالمتناهي -فهو مجرّد تجربة دينيّة- 

ويف هذا السياق اعترب التعاليم الدينيّة تفسريًا لهذه التجربة، ومبا أّن كّل إنسان له 

تجربته الدينيّة الخاّصة، لذا ال بّد وأن تتناسب التعاليم الدينيّة وتفاسريها مع هذه 

للدين  القدرة عىل مامرستها بصفتها مرتكزًا أساسيًّا  البرش لهم  التجربة، وجميع 

والتدين، وهذه التفاسري بدورها غري معتربة بالنسبة إىل اآلخرين، بل هي معتربة 

فقط لصاحب التجربة، فهي املعيار األسايس للتدين. 

أن  دون  بجملتها  ماخر  شالير  نظريات  اقتبس  رسوش  الكريم  عبد  الدكتور 

تبّناه  فام  الرشقية،  واملجتمعات  الغربية  املجتمعات  يف  األوضاع  واقع  بني  مييّز 

اآلونة  تلك  يف  املقّدس  الكتاب  تعاليم  واقع  مع  يتناسق  املسيحي  الالهويت  هذا 

رحاب  يف  بحذافريه  تطبيقه  من  نجاعة  ال  لذا  املسيحية،  الشعوب  وسلوكيات 

املوقف خاطئ من  القرآنية؛ فهذا  التعاليم  أو مقارنته مع  املجتمعات اإلسالمية 

أساسه نظرًا لعدم وجود من يشّكك بكون النبي محّمد هو الذي جاء بكتاٍب 

العلم  تتعارض مع  تعاليمه  أّن  اّدعاء  الكريم، كام ال مُيكن  القرآن  سامويٍّ اسمه 

والعقل بفضل وضوحها ودقّة بيانها، ناهيك عن كرثة آياته التي دعا الناس فيها 

(1( Nininan Smart, 1967, The religious experience of mankind, Charles Scribner`s, p.491.
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إىل التعّقل واتّباع العلم وتأكيده عىل أنّه محفوظ عند الله تبارك وتعاىل، بحيث ال 

يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه. 

إًذا، هل ما فعله الدكتور رسوش صحيح؟ فهل بإمكاننا يا ترى اقتباس نظريات 

شالير ماخر وتطبيقها عىل واقعنا اإلسالمي وكتابنا املقّدس؟ 

دراسة نقدّية 

الدكتور عبد الكريم رسوش كام ذكرنا آنًفا اعترب الوحي تجربًة دينيًة، ومبا أّن 

املستبعد أن يوحى  التجربة، فليس من  القيام بهذه  القابليّة عىل  له  إنسان  كّل 

التجربة  أّن  عىل  أكّد  املنطلق  هذا  ومن  الدينية؛  تجربته  رحاب  يف  إنسان  لكّل 

الدينيّة هي املعيار األسايس للتدين، واعترب الوحي مكّونًا من بُعدين، أحدهام بُعٌد 

ال صورة له واآلخر بُعد ذو صورة معيّنة، ووظيفة األنبياء وغريهم يف هذا املضامر 

هي إضفاء صورة إىل تلك األشياء التي ال صورة لها، واملسألة املطروحة هنا أّن أيًّة 

من هذه الصور ال ميكن اعتبارها أفضل من غريها عىل نحو الرضورة واإللزام؛ وهذا 

هو املقصود من التعّددية الدينيّة، لذا نحن نعيش يف عامل تعّددي زاخر بشتّى 

الصور التي ميكن أن تنطبع يف ذلك اليشء الذي ال صورة له. 

الدينية وتحليلها من جوانب عّدة يف  التجربة  بإمكاننا يف هذا السياق رشح 

إطار نقدي، وذلك كام ييل: 

). الذين يعتربون التجربة الدينية معياًرا للتدين والتعاليم الدينيّة من أمثال 

هذه  عىل  فرًعا  املعرفة  كون  عىل  يؤكّدون  شبستي،  والباحث  رسوش  الدكتور 

التجربة. وبطبيعة الحال يُطرح عليهم السؤال التايل: ما هو املعيار الذي ميكن عىل 

أساسه اعتبار التجربة دينيًّة؟ 
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تجربة  النفس صاحبة  واعتربنا  ماخر  تبّناه شالير  الذي  ذاته  النهج  اتّبعنا  لو 

دينية مطلقة عىل ضوء شعورها بوجود ارتباط تاّم ومطلق بينها وبني قدرة غيبية 

خارجة عن نطاق هذا العامل املاّدي، أو اعتربنا هذه التجربة ناشئة من التدّخل 

كّل هذه  إدراك  من  بّد حينئذ  فال  واإلنسان؛  الكون  تعاىل يف شؤون  لله  املبارش 

االستدالالت واالستنتاجات التي تتتّب عليها ضمن املبادئ اإلبستيمولوجية وليس 

الدينية،))) مامّ يعني أّن صاحب التجربة قبل أن يخوضها بشكٍل عميلٍّ ال بّد له أّوالً 

من امتالك إدراك كامل ومعرفة تاّمة بالنسبة إىل مفهوم االرتباط املطلق باملبدأ املا 

ورايئ الخارج عن نطاق العامل املاّدي أو الله أو التدّخل املبارش لله، ويف غري هذه 

الحالة ال ميكن البّت مبدى مصداقيّة االعتقاد بوجود تجارب دينيّة لدى البرش؛ لذا 

يجب وأن ترتكز التجربة الدينيّة عىل عنارص إبستيمولوجيّة مستوحاة من الدين 

نفسه، ومن ثّم ال ميكن ألحد اّدعاء وجود معايري أخرى للتدين يف خارج نطاق 

التعاليم الدينية أو زعم أنّه مثرة ملشاعر وأحاسيس باطنية. 

). الدكتور رسوش اعترب الوحي مجرّد تجربة دينيّة مكّونة من بُعدين: أحدهام 

ذو صورة واآلخر ال صورة له. وهنا يطرح السؤال األسايس التايل: إذا اعتربنا األلوهية 

التي تعني البُعد الذي ال صورة له من الوحي بأنّها املاّدة األوىل لهذا الكون، فام 

هو السبب يف إنكارها؟ أو إذا قيل إّن األلوهية متكافئة بالكامل مع عامل املاّدة، فام 

السبب الذي يدعو إىل إنكار هذه العقيدة؟ فيا ترى هل األلوهية أو البُعد الذي ال 

صورة له من الوحي مجرّد مفاهيم ذات مداليل معيّنة أو ال مدلول لها من األساس؟ 

وإذا كانت بال مدلول، كيف ميكننا تجربتها؟ ولو أنّها ذات مدلول فهل من املمكن 

بيان معانيها بشكل دقيق يك ال يحدث خلط خاطئ بينها وبني مفاهيم أخرى؟ 

قم،  إيران،  يزداين،  عباس  الفارسية ورشحه  إىل  ترجمه  الفارسية)،  )باللغة  ديني  تجربه  فوت،  براود  فني   (((
 .37 998)م، ص  طه،  منشورات 
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ما مل تذكر إجابات مناسبة لهذه األسئلة ال ميكن ألّي إنسان بكّل تأكيد تجربة 

األلوهية ومعرفة حقيقة البُعد العاري من الصورة للوحي، وال ميكن مطلًقا الكالم 

عنه بأّي نحٍو كان. وال شّك يف أّن هذه اإلجابات تعّد سببًا يف التشكيك بالتجربة 

الدينية من أساسها، وتثبت عدم كونها مرتكزًا أساسيًا يف الحياة. 

3. هذه الرؤية -نظرية التجربة الدينية- ال تحظى بتأييد أتباع أّي دين، ونقصد 

هنا املتدينني الحقيقيني. لكّن الدكتور رسوش اتّخذ رؤيته إزاء الوحي كمنطلق لطرح 

نظرياته التعّددية يف هذا املضامر؛ إلثبات أّن املتدينني يضفون صورة إىل الله الذي 

اعتربه من جملة القضايا التي ال صورة لها بهدف وصفه لآلخرين، وكّل دين بطبيعة 

الحال يعترب تصويره األلوهي صحيًحا، فاملسلمون عىل سبيل املثال يعتقدون أّن الله 

يف عامل الخارج واحد رحيم رحامن خالق الكون واإلنسان، بينام املسيحيون يعتقدون 

به يف عامل الخارج ضمن ثالثة أقانيم، لذا إن قيل لهم إّن الله املوجود عىل أرض الواقع 

ال يتّصف بأيٍّ ماّم تّدعون، فهو واحد وليس ثالثة كام تزعمون أيّها املسيحيون، وليس 

رحياًم وال جبّارًا وال بصريًا كام تزعمون أيّها املسلمون، سوف يصبح غامًضا بالنسبة 

إليهم وال يذعن أّي متدين لإلميان به. 

4. لو كان األمر الواقع كام يّدعي الدكتور رسوش، بحيث إّن غاية ما يفعله 

ال ميكن  أنّه  رأيهم  وإذا صّح  له،  ال صورة  أمر  لكّل  إضفاء صورة  هو  املتدينون 

ترجيح أيّة صورة عىل األخرى أو اّدعاء أّن إحدى الصور أفضل من غريها بنحٍو ما، 

فام السبب الذي دعا األنبياء ألن يعتقدوا بصواب تصويراتهم التي لّقنوها للناس 

وعىل أساسها راحوا يبلّغون لدينهم؟ عىل سبيل املثال من جملة اآليات التي أنزلت 

عىل النبي محّمد عىل صعيد بيان واقع معتقدات اليهود والنصارى، هي قوله 
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تعاىل: فَإِْن آَمُنوا بِِمثِْل ما آَمنُْتْم بِهِ َفَقْد اْهَتَدوا،))) أي لو أّن اليهود والنصارى اعتقدوا 

بذات معتقداتكم، لكانوا مهتدين بكّل تأكيد. كذلك هناك آيات أخرى وبّختهم عىل 

نُْتْم 
َ
ْهَل الِكتاِب لِـَم تَْكُفروَن بِآياِت اهللِ َوأ

َ
سوء عقيدتهم، ومنها قوله تعاىل: يا أ

قَّ بِابلاِطِل  ْهَل الِكتاِب لِـَم تَلْبِسوَن الَْ
َ
تَْشَهدوَن... ،))) وقوله تعاىل أيًضا: يا أ

نُْتْم َتْعلَمونَ.)3) ويف آيات أخرى أكّد القرآن الكريم عىل أّن اإلسالم 
َ
َوتَْكُتموَن اْلَقَّ َوأ

دين عاملي جاء به النبي للبرشية جمعاء، حيث أرسله الله عّز وجّل ليحّذرهم، ومنها 

 (4(.َل الُفرقاَن َعَ َعبِْدهِ ِلَُكوَن لِلْعالَمنَي نَِذيَرًا ِي نَزَّ قوله تعاىل: تَباَرَك الَّ

استناًدا إىل هذه الرؤية القرآنية وما تلّقاه النبي محّمد عىل أساسها من 

النصارى  الروم وعلامء  أوامر ساموية، بعث مكاتيب إىل ملوك بالد فارس وبالد 

يدعوهم فيها إىل اعتناق اإلسالم ديًنا. 

إًذا، لو مل تكن الصورة التي انطبعت يف اإلسالم للدين الحقيقي أفضل من غريها، 

أي لوال اعتقاد النبي بأّن اإلسالم أفضل من كّل دين آخر، وحسب تعبري الدكتور 

رسوش وأمثاله لوال كونها صورة مرّجحة عىل غريها أو أفضل منها؛ فام السبب الذي 

جعله داعيًا إىل دينه وطالبًا من سائر الشعوب واألمم وأتباع كافّة األديان أن يعتنقوه؟ 

وكمثال عىل هذه الحقيقة، نذكر الرسالتني التاليتني من مكاتيبه: 

- رسالة النبي إىل أسقف نجران: 

»إّن أسلمتم فإيّن أحمد إليكم الله إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب.. 

)))  سورة البقرة، اآلية 37). 

))) سورة آل عمران، اآلية 70. 

)3) سورة آل عمران، اآلية )7. 

)4) سورة الفرقان، اآلية ). 
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أّما بعد فإيّن أدعوكم إىل عبادة الله من عبادة العباد، وأدعوكم إىل والية 

الله من والية العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم فقد أذنتكم بحرب«. 

- رسالة النبي إىل املقوقس: 

»بسم الله الرحمن الرحيم، من محّمد رسول الله إىل املقوقس عظيم 

القبط.. 

سالم عىل من اتّبع الهدى، أّما بعد.. 

فإيّن أدعوك بدعاية اإلسالم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتني، فإن 

ْهَل الِْكَتاِب َتَعالَْوا إِلَٰى َكلَِمٍة 
َ
توليت فإمّنا عليك إثم القبط، و قُْل يَا أ

َ َولَا نُْشرَِك بِهِ َشيًْئا َولَا َيّتَِخَذ َبْعُضَنا  ّلَا َنْعُبَد إِّلَا اهلّلَ
َ
َسَواٍء بَيَْنَنا َوَبيَْنُكْم أ

 )1(.»نَّا ُمْسلُِموَن
َ
ِ  فَإِن تََوّلَْوا َفُقولُوا اْشَهُدوا بِأ ْرَبابًا ّمِن ُدوِن اهلّلَ

َ
َبْعًضا أ

عىل  مؤكًّدا   بيته أهل  اتّباع  إىل  الناس   النبي دعا  فقد  ذلك  عن  فضاًل 

أّن السري يف ركبهم هدى ومدعاة لنجاة اإلنسان من عذاب اآلخرة، لذلك شبّههم 

 .بسفينة نوح

بناًء عىل رأي الدكتور رسوش القائل بقدرة جميع البرش عىل إضفاء صور إىل 

أيّة صورة عىل  ترجيح  إمكانيّة  بعدم  اّدعائه  إىل  له، واستناًدا  كّل يشء ال صورة 

أهل  وإىل  الدين  إىل  أضفاها  التي  الصور   النبي اعترب  ملاذا  له:  نقول  األخرى؛ 

بيته سببًا لهداية البرش واعتربها أفضل من سائر الصور الدينية؟! إًذا، يثبت لنا أّن 

عقيدة هذا املفّكر ال تتناغم مطلًقا مع مضمون النّص القرآين وتتعارض بالكامل 

 .مع واقع سرية النبي محّمد

))) عيل أحمدي ميانجي، مكاتيب الرسول، الجزء األّول، إيران، قم، منشورات دار الحديث، 9)4)هـ، ص 97.
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5. الدكتور عبد الكريم رسوش يعتقد بوجود حقيقٍة مطلقٍة يف عامل الخارج هي 

عبارة عن يشء ال صورة له؛ بحيث يبادر كّل إنسان أو كّل جامعة من البرش إىل 

تفسريه بنحو مختلف، وهذه الحقيقة وصفت يف اإلسالم بأنّها الله، أي أّن املسلمني 

فّسوها هكذا، واملسيحيون بدورهم فّسوها باألب ضمن عقيدة التثليث، واليهود 

فّسوها تحت عنوان »يهوه«، واعتربها بعض الهندوس »فيشنو«. 

للحقيقة  والتصّورات  االستنتاجات  هذه  كّل  أّن  عىل  أكّد  املنطلق  هذا  ومن 

املطلقة أو ذلك اليشء الذي ال صورة له، تعّد معتربًة يف مجال الظواهر لكن ال 

يشء منها صحيح عىل أرض الواقع، ويف هذا السياق قال الدكتور رسوش: الله الذي 

هو ذلك اليشء الذي ال صورة له، ال يعترب واحًدا وال ثالثًة وال هوية له ويف الحني 

ذاته ليس عديم الهوية. 

بناًء عىل هذا الرأي، نطرح عليه السؤال التايل: إذا افتضنا أّن جميع التعاليم 

ذلك  بوجود  علمنا  كيف  الواقع،  تنطبق عىل  وال  باطلة  األديان  بها  التي جاءت 

اليشء العاري من الصورة يف عامل الخارج، والذي أضفى له كّل دين صورة خاّصة 

تختلف عن الصورة التي اتّصف بها يف األديان األخرى؟ يا ترى أليس »اليشء الذي 

الله حقيقة مطلقة« عبارة عن صورتني تنطبقان مع األمر  ال صورة له« و»كون 

الواقع؟ وكيف اكتشفنا وجود يشء عاٍر عن الصورة وتيّقّنا من وجوده؟ إذا علمنا 

األمور  سائر  أّن  لزعم  الداعي  فام  ا-  حقًّ موجود  -وهو  له  ال صورة  بوجود يشء 

التي نعلم بها باطلة؟ ولو بادر كّل إنسان إىل تفسري هذا األمر املطلق العاري من 

الصورة عىل ضوء ثقافته وتقاليد مجتمعه، ال بّد لنا أّواًل من معرفة كيف استطاع 

إدراك حقيقة كهذه جرّاء مؤثّرات ثقافية واجتامعية؟ إذا قيل إّن كافّة املفاهيم 

التي تنطبع يف ذهن اإلنسان منبثقة بالكامل من الثقافة والتقاليد االجتامعية، فام 
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الداعي لالعتقاد بوجود مفهوم تحت عنوان »حقيقة« أو »وجود« ومن ثّم اعتباره 

الثقافات  جميع  املفهوم يف  هذه  املناسب الشتاك  التربير  هو  وما  »الله«؟  بأنّه 

واملجتمعات البرشية بحيث ال نكاد نجد قوًما إال ويعتقدون به؟ وهل هناك من 

يّدعي وجود مفهوم آخر مثله مشتك إىل هذا الحّد من التواتر والشيوع بني هذه 

املجتمعات؟ فام السبب إًذا يف عدم وجود مفهوم مكافئ له يف هذا املضامر؟ 

إًذا، إذا انطبق أحد املفاهيم املشتكة لدى البرش مثل مفهوم »الوجود« عىل 

حقيقة مقصودة أو عىل أمر ال صورة له، فالنتيجة هي أّن سائر املفاهيم التي هي 

من هذا النوع تكون صادقًة أيًضا. 

الحالة  املطلقة، ففي هذه  الحقائق  املفاهيم عىل إحدى  انطبقت بعض  إذا 

بإمكاننا حينئٍذ من معرفتها عىل ضوء نقيضها، ومن ثّم عادًة ما تكون أقرب إىل 

وصف  لنا  جاز  إذا  التايل:  باملثال  االستنتاج  هذا  ونوّضح  غريه.  من  األديان  أحد 

مصداق إحدى الحقائق العليا بأنّه موجود وعامل وقادر ورحيم ورؤوف، وما إىل 

ذلك من أوصاف أخرى، فال يجوز عندئٍذ وصفه مبفاهيم تتناقض مع هذه املفاهيم 

التي غالبًا ما تطرح ضمن أحد األديان، وعىل هذا األساس فهذا الدين حّق، وبالتايل 

يتمّخض التدين املتقّوم عىل فكرة التجربة الدينية أو تعّدد التجارب الدينية عن 

توّجهات إنكارية -ال أدريّة- أو أنّه يتمحور حول أحد األديان فحسب. 

التي ميكن أن  الدينية،  التجربة  أّن الوحي من سنخ  اّدعى  الدكتور رسوش   .(

تحدث لكّل إنسان وال تقترص عىل األنبياء فقط  -أي أنّه مجرّد تجربة دينية برشية 

ال غري- وهذا يعني أّن جميع الناس يوحى لهم ومن ثّم ميكن لكّل واحد منهم أن 

يأيت بدين خاّص. لكّن هذه الرؤية تتعارض بالكامل مع التعاليم القرآنيّة التي تؤكّد 

الله خامتًا  النبي محّمًدا بن عبد  الله عّز وجّل اصطفى  أّن  برضس قاطع عىل 
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لرساالت السامء، وبه ُختمت جميع أشكال الوحي املنزل عىل األنبياء واملرسلني، لكن 

ما يعترب وحيًا وفق مفهوم غري رسايل، قد يُكرم به أولياء الله تعاىل أيًضا، وهذا النوع 

 .)1(ّمَِك َما يُوَح
ُ
وَْحيَْنا إَِل أ

َ
يشابه ما حدث ألّم موىس؛ حيث قال تعاىل: إِذْ أ

نتيجة البحث 

نستنتج من جملة ما ذُكر حول مسألة »التجربة الدينية« يف هذه املقالة ما ييل: 

). ال ميكن اعتبار الوحي تجربًة دينيًة عىل اإلطالق. 

بعد  األبد  إىل  انقطع   والرسل األنبياء  عىل  السامء  من  املنزل  الوحي   .(

 .خامتهم محّمد بن عبد الله

3. ال ميكن اعتبار الوحي ذا بُعدين -بُعٌد ذو صورة وبُعد بال صورة- وال ميكن 

اعتبار جميع الصور التي يضفيها املتدينون إىل اليشء الذي ال صورة له بأنّها 

عىل غرار واحد، لذا فهي غري متكافئة من حيث اإلتقان والحّجيّة. 

4. ال مُيكن اعتبار التجربة الدينيّة مرتكزًا للدين والتدين، وذلك لوجود الكثري 

من نقاط الضعف فيها والعديد من اإلشكاالت التي تطرح عليها. 

5. ذكر أدلّة إلثبات حقيقة التجربة الدينيّة هو أحد األسباب التي تدّل عىل 

أنّها  األمر  ما يف  وغاية  للدين،  ارتكازيًا  منطلًقا  تصبح  كونها غري صالحٍة ألن 

تطرح كبُعٍد داليّل مقّدم عىل البُعدين العاطفي والتجريبي. 

* * *

))) سورة طه، اآلية 38. 



األنسنة اإلسالمّیة: من الصعود إلى الهبوط،
 تحلیل موجز لنظرّية سروش »القبض والبسط في الشريعة«)))

حميد وحيد))) 

أّن  الجريان بطلقة طائشة، فال شك  أبناء  بالبندقيّة وال تجرح  »عندما تلعب 
حاممهم سيطري«)3)

سعى عبد الكريم رسوش يف العديد من أعامله لطرح نظريّة بعنوان »القبض 

والبسط يف الرشيعة« والدفاع عنها، والتي تقوم عىل أنّه ميكن لدين ما )كاإلسالم) 

للتحّول  عرضًة  الرشيعة)  )أي  له  فهمنا  يبقى  ذلك  ومع  وثابتًا،  إلهيًّا  يكون  أن 

يدعوها  نظرٍة  لخلق  النظريّة  تلك  يدعو  ما  باألساس.  برشيًّا  نشاطًا  واعتباره 

»األنسنة اإلسالميّة«. 

 Islam & Science, Vol. 3 (Summer 2005( No. 1 by the Center( املصدر: املقالة نرشت يف مجلة (((
for Islam and Science) وحيد، حميد، اإلسالم والعلم، م. 3 ))صيف 005)) رقم )، مركز اإلسالم والعلم. 

ISLAMIC HUMANISM: FROM SILENCE TO EXTINCTION. A Brief Analysis of Ab-
dulkarim Soroush’s Thesis of Evolution and Devolution of Religious Knowledge.

))) حميد وحيد دستجريدي، املعروف باسم حميد وحيد، باحث إيراين ومدير معهد أبحاث العلوم األساسية 
منذ عام 988). تشمل األعامل األخرى ما ييل: 

Hamid Vahid, Epistemic Justification and the Skeptical Challenge, Macmillan, Palgrave, 2005.

Hamid Vahid, The Epistemology of Belief, Macmillan, Palgrave, 2008.

)3) جالل آل أحمد، نون والقلم.
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سأبنّي يف هذه الورقة أّن نظريّة األنسنة اإلسالميّة ستؤول يف النهاية ألشكاٍل 

وأفكار  أعامل  مشاهدتها يف  التي ميكن  الدينيّة  والريبيّة  الاّلواقعيّة  من  متنّوعٍة 

بعض كبار الالهوتيني املسيحيني املعارصين. 

البرهان األصلي

يف  تقريبًا  يتبّدى  برهان  عىل  والبسط«  لـ»القبض  النظريّة  الهيكليّة  تقوم 

كافّة أعامل رسوش حول هذا الباب))). وسنطلق عليه »الربهان األصيل« ملركزيّته 

ومحوريّته.

يف هذا القسم، نتعرّض أّواًل للربهان رشًحا وتوضيًحا ومن ثم نتعرّض له بالنقد. 

يف القسم التايل، يقع الرّّد عىل بعض النقاط التي متّسك بها رسوش دفاًعا عن 

نظريّته؛ ليتبنّي فيام بعد كيف تؤول نظريّته عمليًّا للريبيّة الدينيّة.

إّن »الربهان األصيل« بسيط برّمته، ميكن بيان بنيته كام ييل:

أ. مشاهدة مسبوقة بالنظريّة )ص 45)). 

مقدمة

ب. معنى )تفسري) مسبوق بالنظرية )ص 47))؛ مستنتج من )أ).

ج. فرضيات مسبقة عرصية، ما يجعلها يف حالة تحّول مستمر )ص 45)).

))) إن حجم مجموعة أعامل رسوش حول هذا املوضوع  باللغة الفارسة هائل، مع أنه غالبًا ما هو متكّرر، 
فوق ذلك، غالبًا ما تكون الهيكلية األساسية ملناقشته مبهمة بسبب اإلستطراد باإلنتقال من موضوع إىل آخر 
آخرين.  عظام  فارسيني  وكتّاب  وشعراء  وسعدي  رومي  من  مقتبسات  باستعامل  مثاًل  البديعية،  واملحسنات 
أركّز عىل واحدة من  املراجعة، سوف  للغاية. ولكن يف هذه  وهذا ما يجعل أي تحليٍل من أطروحاتع صغبًا 
مقاالته باإلنكليزية التي وضعت فيها هكذا محّسنات بديعية جانبًا، شكرًا لرضورات التجمة القاسية. إّن جميع 
املحّرر  الدينية  للمعرفة  القبض والبسط  املصدر: رسوش ع.،  املقالة تعود إىل هذا  املراجع يف هذه  صفحات 

الطباعة يف جامعة أوكسفورد، 998)). املُتحّرر )أوكسفورد: دار  اإلسالم  تشارلز كرزمان، بعنوان 
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مقدمة

دائم؛  تحول  حالة  يف  )الرشيعة)  الدينيّة  املعرفة  والبسط:  القبض  نظرية 

مستنتجة من )ب) و)ج).

مقّدمات  عىل  وقائم  عقيم  سرنى-  -كام  ألنّه  شاقًا؛  الربهان  استيعاب  يبدو 

كاذبة. ومع ذلك سنغّض الطرف عن أجزائه يف محاولتنا لفهم الدوافع الداخلية.

إًذا، سنبدأ يف البحث حول صدقيّة »الربهان األصيل«.

إّن الربهان يفتقد الصدقيّة بشكٍل واضٍح؛ إذ ال سبيل الستخالص القضية )ب) 

من القضية )أ). وحتى لو فرضنا أّن املشاهدة مسبوقٌة بالّنظرية، فإّن من الصعوبة 

مبكان أن يؤدي ذلك للنتيجة الواردة يف باب »املعنى«.

تشمل »املشاهدة«، يف مفهومها العام، أشكااًل مختلفًة من االتصال الحيس مع 

املحيط. أما العمليّة الناتجة، أي اإلدراك، فهي أمٌر ميّكننا من معرفة العامل حولنا. 

وال شّك يف أّن آليّة حصول اإلدراك، مبثابة نوع من أنواع عملية املعرفة، تعترب من 

كربى القضايا األساسية يف الفلسفة؛ إذ ميكن أن نفهم عملية املعرفة -عىل املستوى 

املجرد- مبثابة تابع يحّول املُدخالت الذهنيّة ملخرجاٍت سلوكيٍّة ومعرفيٍّة ذات صلة.

إثارات  املثال، عبارة عن  البرصي، عىل سبيل  املذكورة يف اإلدراك  فاملُدخالت 

الشبكيّة التي تتافق مع نشاطات مختلفة يف قرشة املخ البرصية. أما املخرجات 

ذات الصلة يف هذه الحالة، فهي إدراك اليشء الذي تسبّب بالتحفيز.

الحسيّة  املدخالت  تبّدل  عمليّة  مبثابة  البرصي  اإلدراك  اعتبار  ميكن  إًذا، 

ملخرجات إدراكيّة.
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من املتداول اليوم )كام هو الحال يف العلوم املعرفية السائدة) تجزئة عمليات 

مار  حسابات  نظرية  يف  )مثاًل  فهمها  يسهل  يك  وأبسط؛  أصغر  لتوابع  املعرفة 

البرصية)))) واستكشاف آلية نشاط تلك التوابع األبسط.

وهناك سؤال آخر حول اإلدراك وهو: هل ميكن تفكيك خاصيّة تجربة ظاهرية 

مرئيّة عن محتواها؟ وهل للثاين مضمون مفهومي أو غري مفهومي؟

إذ  متاًما؛  باملشاهدة) موجوٌد مختلف  )مقارنًة  »املعنى« -عىل كل حال-  إّن 

وتفاهم.  تواصل  لوسائل  واملكتوبات  األصوات  يبّدل  عامة، يشٌء  بصورة  املعنى، 

وقد يطلق املعنى عىل ما يريده املتكلم من ترصيحه بعبارٍة ما )مبعناه األعم)، 

املعنى  مع  يتطابق  أن  ميكن  والذي  املتكلم  مبعنى  اصطالًحا  عنه  يعرّب  ما  وهو 

الحريف للعبارة املرّصح بها )معنى الجملة) أو يختلف معه. وقد شّكلت املواضيع 

املثارة حول معنى الجملة ومعنى املتكلم وطبيعة العالقة بينهام قساًم مهامًّ من 

النزاعات  تلك  ينته نطاق  العرشين، وملّا  القرن  اللغة خالل  الجداالت يف فلسفة 

بعد. من زاوية أخرى، فإّن قضيّة املعنى تنطوي عىل أسئلٍة ذات صلة بآلية اإلشارة 

)reference) وسمنطيقية مختلف األلفاظ يف اللغة الطبيعية.

التفكري  حتى  املتاحة  املحدودة  املساحة  هذه  ضمن  العبث  من  وسيكون 

وفلسفة  اإلدراك  فلسفة  يف  املوجودة  النزاعات  عن  كيلٍّ  طرٍح  لتقديم  بالسعي 

املعنى.

أنّه  إلظهار  كافيٌة  فإنّها  بديهيّة،  الذكر  آنفة  اإلشارات  بدت  وإن  ذلك،  مع 

)ب)  القضية  استخراج  من  ما  أحد  يتمّكن  يك  للشعوذة؛  اللجوء  سبيل سوى  ال 

))) . مار ، د. ، الرؤية )سان فرانسيسكو: دبليو. هـ. فرميان ، )98)).
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»املعنى املسبوق بالنظرية« )بأي معنى كان) من القضية )أ) »املشاهدة املسبوقة 

بالنظرية«.

ثانيًا، حتى لو فرضنا صّحتها، فإّن »الربهان األصيل« غري صحيح؛ ألّن املقولتني 

األصليتني كاذبتان، أو يف أحسن األحوال قابلة للنقاش بشّدة. ولنبدأ بالقضيّة )أ)؛ 

إذ يعترب رسوش )أ) »حقيقة حول تاريخ العلم« )ص 45)) ويّدعي »أّن التاميز 

وأّن  الحقيقة...  بتلك  اعتاف  الوضعيّة  بعد  وما  الوضعيّة  الفلسفه  بني  البنيوي 

املشاهدة مسبوقة بالنظرية« )ص 45)).

إال أّن تلك االدعاءات ليست صحيحة البتّة؛ إذ للبدء ليس واضًحا بأّي شكل 

من األشكال ما إذا كان الوضعيون يتوّخون بالرضورة رفض نظريّة أّن املشاهدة 

أمٌر مسبوٌق بنظرية؛ ألّن املسألة رهٌن بالكامل باإلجابة عن هذا السؤال: كيف 

ميكن فهم ذلك االدعاء؟

ه من ِقبل النظرية؛  إن كانت تلك النظرية ال تعني سوى أن املشاهدات توجَّ

ينبغي مشاهدته، عندها لن يوجد  الذي  ما  للعلامء  النظريات تحّدد  أّن  مبعنى 

وضعي عاقل يسعه إنكارها )وأحسب أن رسوش يستخرج »أ« بهذه الطريقة؛ إذ 

يقتب كثريًا من طريقة بوبر لتفسري النظرية آنفة الذكر).

من جهة أخرى، لعّل املقصود من تلك النظرية أّن للفرضيات النظرية تأثريًا 

مبارًشا يف استكشاف املشاهدات التي ينبغي اعتبارها جاّدة. ولكن، بناًء عىل مثل 

تجريبيّة  قابليّة  لقضيّة  بيان  الواقع مجرد  النظرية يف  تلك  القراءة، ستصبح  تلك 

النظريات العلميّة )أو القضيّة الثانية)، أكرث منها مسألة متمحورة حول أنّه هل 

ميكن أن يكون للمشاهدة وظيفٌة كأساس ملموس للحكم بني النظريات املنافسة.  
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مع ذلك، هناك فهم آخر للنظرية »أ« قّدمه كوهن )وهنسن)، وميكن عّده 

إحدى حاالت العدول عن فلسفات العلم ذات النزعة التجريبية.

اللغويّة وحَدها  يرى كوهن أن »املشاهدات نفسها«، أي تجاربنا اإلدراكية ال 

التي تستخدم لتوصيفها، تكون عرضًة لالعتقادات الّنظرية. وبعبارة أخرى؛ فإّن »ما 

ٌ عىل  نراه« مبارشًة متأثٌر من نظرياتنا. وهذه الرواية عن النظرية، كام ذُكِر، مؤرشِّ

افتاق جّدّي عن الوضعية، لكّنها تتخذ أيًضا طريقها الخاّص بها بالطريقة نفسها 

مستقلًة عن بعض فلسلفات العلم الواقعيّة كفلسفة العلم لدى بوبر؛ إذ إنّها بدورها 

عامٌل إلضعاف االّدعاء الذي يقوم عىل أنّه ميكن للمشاهدة أن تكون أسلوبًا متجرًّدا 

لالختيار بني النظريات التي تعيََّنت بشكل ناقص )undetermined theories). ويف 

ضوء ذلك االستنتاج لن تتّضح صحة القضية »أ« أبًدا. ويعلم كّل من له أدىن اطالع 

بالفلسفة أّن القراءة الكوهنيّة لتلك النظرية )املشاهدة مسبوقة بالنظرية)، قد تّم 

دحضها بطريقة مقنعة من قبل جريي فودور الذي ليس بدوره وضعيًا عىل اإلطالق.

 ،(thesis modularity( ينشأ تحدي فودور من نظرية الذهن الشبكية املعروفة

بل  ومدمجة،  واحدة  معالجة  منظومة  ليس  الذهن  أّن  أساس  عىل  تقوم  والتي 

متشّكلة من مجموعات معلوماتيّة فرعيّة تعمل بصورٍة مستقلٍة نسبيًا عن بعضها، 

ولكّل شبكة وظيفة محّددة. وقد ميّز فودور ثالثة أناط مختلفة وظيفيًا من تلك 

واألنظمة  واإلخراج،  اإلدخال  أنظمة  املبدالت،  الفرعيّة:  املعلوماتيّة  املجموعات 

وتتشّكل  الخارجي  والعامل  الذهن  بني  الفاصل  الحّد  يف  املبدالت  تقع  املركزية. 

املدخالت  )كالشبكية)  اإلدخال  مبدالت  تتلقى  واملخرجات.  املدخالت  أنواع  من 

الفيزيائيّة غري املرمزة، لتولِّد املخرجات املرمزة. ثم تحّول املبدالت اإلخراجية تلك 

املخرجات يف املرحلة التالية ملدخالت غري مرمزة من قبيل اإلثارات العصبيّة.
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فضاًل عن ذلك كلّه، هناك منظومات إدخال وإخراج تقع بني املبدالت واألنظمة 

املركزية، وتعمل عىل إعادة تصوير العامل الخارجي عن طريق عارضات. وبعد ذلك 

تخضع تلك العارضات للمعالجة من قبل نظام مركزي، ما يولّد االعتقاد حول العامل 

الخارجي.

بناًء عىل ذلك، فإّن النظام املركزي ميثل نطاق االعتقادات وباقي االتجاهات 

ومبا  وتوليده.  االعتقاد  تثبيت  يف  األساس  وظيفته  وتكمن  بالقضيّة،  الصلة  ذات 

النتيجة  تصبح  ذاتيًا،  مستقلة  شبكات  واإلخراجيّة هي  اإلدخاليّة  املنظومات  أّن 

اعتقاداتنا  التي تشكل صلب  النظريات  لتأثري  اإلدراكية لن تخضع  العمليات  أّن 

التاميز  تؤكّد عىل  الشبكيّة  الذهن  نظريّة  يجعل  الذي  األمر  املركزي.  النظام  يف 

عىل  تقوم  خلفياٍت  ذوي  لألفراد  ميكن  أنه  يعني  ما  والنظرية.  املشاهدة  بني 

أساس نظرياٍت متفاوتٍة، أن يروا العامل الخارجي بشكل واحد طاملا مل تخضع تلك 

النظريات آللياتهم اإلدراكية))).

أنّه ال ميكن  بالنظرية). وجدنا  )املعنى مسبوق  املقدمة »ب«  اآلن سنتناول 

استنتاج »أ« من »ب«، كام أّن »أ« بدورها قابلة للنقاش عىل أي حال. فهل ميكن 

للقضية »ب« أن تصمد لوحدها مستقلًة؟ إّن املشكلة األوىل تكمن يف أّن إدراك 

القضية »ب«عويص جًدا، ال سيّام وأّن رسوش يرى أن »ب« صادقة »باملعنى نفسه 

]الذي يجعل »أ« صادقة[« )ص 45)). )ولكن بأي معنى وأي  والدليل نفسه... 

عى بأّن النظريات يف الخلفية مانحة للمعنى، هي  دليل؟!)، ففي الوقت الذي يُدَّ

نفسها مبثابة عبارات ذات معنى، فكيف ميكن، والحال هذه، أن تصبح القضية 

))) عىل سبيل املثال، J ،Fodor، إعادة النظر يف املالحظة يف نظرية املحتوى وغريها من املقاالت )كامربيدج: 
مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، 984)).
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أن  الذي ميكن  ما  بل  ماهيته؟  أو  »املعنى«  طبيعة  باب  يف  نظرية  مبثابة  »ب« 

يحمله االدعاء »املعنى مسبوق بالنظرية« من مفهوم؟ وأرى أّن السبيل الوحيد 

ناضج  غري  كتعبريٍ  معها  التعامل  نسبيًا هو  معقول  القضية »ب« الدعاء  لتبديل 

وبدايئ عن النظرية املعروفة بـ»سيمنطقيا األدوار املفهومية«))).

إّن املسألة التي تسعى »سيمنطقيا األدوار املفهومية« لتقديم إجابة لها تتمثل 

يف أنّه ما الذي ميكن أن يعنيه القول بأّن حالة ذهنيّة ما )كاالعتقاد مثاًل) أو عالمة 

ما متتلك محتوى متضمًنا ذات معنى. وبعبارة أخرى، ينبغي التوضيح أنّه عندما 

نقول بأّن عارًضا معيًّنا )كاالعتقاد مثاًل) ميتلك ذلك املعنى أو أنّه حول يٍشء معنّي 

بدل يشء آخر، فام هو األمر الذي يضمن صحة ذلك االدعاء. لذا، فإّن ما هو محّل 

نقاش يف هذه الحالة ليس مجرد العثور عىل نظرية ذات معنى تنسب لكّل جملة 

تقديم  الهدف يف  يكمن  بل  ما،  أو عامة) معنى  )ذهنية  ما  لغة  ذات معنى يف 

تفسري ملاهية املعنى وطبيعته))).

تصبح  فإنّها  محتوى،  كنظريّة  املفهومية«  األدوار  »سيمنطقيا  تؤخذ  وعندما 

عمليًا نوًعا من النزعة الوظيفيّة نفسها التي تستخدم لتبيني مضامني العارضات 

يستخدم  فمثاًل  ذهنيّة؛  حالة  من  معنّيٍ  نوٍع  لتعريف  استعاملها  بدل  الذهنيّة، 

االعتقاد p يف مقابل االعتقاد q. األمر الذي سيجعل من املمكن -عىل هذا األساس- 

حصول مضمون ومحتوى معنّي لحالة ذهنيّة ما يف ضوء األدوار العلية/املفهومية. 

نظريّة  تدعى  ملا  ما-  -باعتباٍر  تفسري  هي  العلية/املفهومية  لألدوار  اإلشارة  إّن 

املعنى »التطبيقية« والتي تقوم عىل أّن معنى العبارة يتعنّي بتطبيقه. وعىل أي 

(1( Role semantics conceptual.

.78-((5 ، ((98((،X عىل سبيل املثال، البيان الداليل لعلم النفس يف دراسات الغرب األوسط يف الفلسفة (((
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األدوار  تلك  استكشاف  أّن  إاّل  البداية،  النظرية يف  تلك  بالرغم من سهولة  حال، 

املذكورة تحّول إىل قضيٍّة مستعصيٍة يف تكميل تلك النظرية. هناك يف الوقت الحايل 

العاملني)))،  ذات  النظريات  السؤال وهام:  مع هذا  للتعامل  أساسيتان  مقاربتان 

والنظريات وحيدة العامل))). وبناًء عىل النظريات ذات العاملني، فإّن ملعنى كّل 

عبارة عنرصين أو جانبني: أحدهام عنرص الدور املفهومي )الذي يقع يف »املخ« 

محدود)3).  مضمون  مفهوم  توضيح  يف  إليه  الرجوع  يتم  ما  وغالبًا  كامل  بشكل 

واآلخر عنرص خارجي يربط الوجه الداخيل بالعامل الخارجي )عن طريق »نظرية 

العامل  وحيدة  االستنتاجات  أّما  الصدقية).  الرشوط  نظرية  أو  العلية«  اإلشارة 

فتقّدم عادًة تعريًفا لألدوار الوظيفيّة يف ضوء عوامل »خارج املخ«.

إًذا، تتمسك نظرية األدوار الوظيفية يف تبيني مضمون )معنى) معنّي العتقاد 

إدرايك )جملة) p، مثاًل )كتاٌب أحمر أمامي)، بأدوارها العلّيّة التي تتضمن روابطها 

سائر  مع  االستنتاجية  وعالقاتها  البادية)  )الُحمرة  الحسية  التجربة  مع  العلية 

الذهنية والسلوكية. تقدم »سيمنطقيا األدوار املفهومية« تفسريًا مقنًعا  الحاالت 

عن مضمون األداة املنطقيّة يف الوقت الذي تشمل األدوار املفهوميّة ذات الصلة 

النظرية  األلفاظ  أّن  كوهن)  )مع  قبلنا  ولو  كامل.  بشكل  االستنتاجية  العالقات 

يف علم ما )كاملادة والطاقة وغريها) تأخذ معناها من خالل االرتباط مع بعضها 

فقط، عندئذ تصبح »سيمنطقيا األدوار املفهومية« مقبولة ومرّبرة. إاّل أّن املشكلة 

الفهم  كثريًا  تعّقد  أنّها  »ب«،  القضية  عىل  التكملة  تلك  مثل  وضع  يف  األساسيّة 

عندما  أنّه  عن  ناهيك  والبسط«.  »القبض  ألطروحة  النظري  قبل  وما  الشهودي 

(1( Two-factor.

(2( Single-factor.

(3( Narrow content.



 النظریات ونقُدها( 
ُ

عبد الكریم سروش )دراسة 166

القراءة عن القضية »ب«، كام يتطلبه الربهان األصيل، بالقضية »ج«  نرفق تلك 

)النظريات يف تحول دائم)، يتبدل »املعنى« ألمر متحّول غري مستقّر بشكل كامل 

العالقات االستنتاجية). وبالتايل لن  الفرض، تتدخل يف  بناًء عىل  النظريات،  )ألن 

يبقى أمامنا من نتيجة هذا االختيار سوى القبول بنمط فائق التطرف وغري معقول 

من نظرية األدوار املفهومية.        

يف ضوء ما ذكرنا آنًفا، فإّن »الربهان األصيل« ليس صحيًحا وال معتربًا. ما يجعل 

»القبض  نظرية  منزلة  باب  أكرث جديًّة يف  بحث  بأّي  القيام  الصعوبة مبكان  من 

والبسط«. وأظّن أّن الطريق الوحيد املتاح أمامنا هو تقليل توقعاتنا من أطروحة 

الفلسفية فيه))). لذا، اسمحوا  التناغم والدقة  رسوش وتجّنب أي محاولة لحقن 

يل أن نتناول املوضوع من منظور ما قبل نظري وشهودي؛ لنستكشف ما الذي 

كان يتوخاه الكاتب -من منظوره الشخيص- من معنى القضيّة »ب«، لرنى إىل أين 

سيقودنا ذلك االستنتاج يف النهاية. ولعّل استخدام مثال يف هذا السياق ال يخلو 

من فائدة:

افرضوا الجملة »س« التالية: »تنري السامء بضوء النجوم«...

من الناحية الشهودية وبناء عىل ما تدعيه القضيّة »ب«: إن أردنا فهم القضية 

والسامء  والضوء  كالنجوم  لها  املشكلة  الكلامت  معاين  استيعاب  علينا  »س«، 

وغريها. ولكّننا سنكون مضطرين لتحقيق األمر للتمسك بنظرياتنا )فرضياتنا) حول 

مصاديق تلك األلفاظ. ومبا أّن تلك الفرضيات كانت عرضًة للتغيري الدائم طوال 

التاريخ، أراد البرش من إطالق تلك الجملة أشياء مختلفة. فقد قال الناس وفهموا 

))) انظر: عىل سبيل املثال، ),.Block,N) »اإلعالن عن الداليل لعلم النفس« يف دراسات الغرب األوسط يف الفلسفة 
.78-((5 ،((98(( ،X
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أشياًء مختلفًة من خالل نطق تلك الجملة ذاتها بالتحديد. من اآلن فصاعًدا، سأركّز 

اهتاممي مبثل هذه القراءة عن )ب)، دون تقييمها، محاواًل التعرف عىل نتائجها.

»القبض والبسط يف الرشيعة«: تقييم بعض النامذج التي تبدو مؤيّدة لها بعد 

فهم »ب« بالطريقة املذكورة أعاله، أين يفتض أن تؤدي بنا؟ وفًقا لسوش، عندما 

ترتبط تلك القضيّة مع )ج)، فإنّها تؤّدي إىل النتائج التالية بالخصوص:

الدين )الوحي) صامت )ص 45)).

قد يكون الدين الوحياين نفسه صادقًا ومربأً من التناقضات، لكن علم الدين 

ليس كذلك بالرضورة )الصفحة )4)).

الدين إلهي، لكن تفسريه إنساين متاًما ودنيوي )ص )4)).

يف  والقبض  البسط  ألطروحة  األساسيّة  املقّومات  النتائج  تلك  تشّكل 

الرشيعة. بل يذهب رسوش أبعد؛ إذ يّدعي أّن أمر الدين متّسٌق بالكامل مع 

مجال  من  بأفضل  ليس  الدين  مجال  »إّن  فيقول:  معه،  ومتامٍه  الطبيعة  أمر 

الدين  إذ نحن أرسى هناك إلنسانيتنا. فال علم برشي مقّدس، وعلم  الطبيعة؛ 

ليس استثناًء« )ص )5)). )ينبغي أاّل تثري تلك العبارة االستغراب؛ إذ يبدأ »برهانه 

األصيل« بنظريّة حول طبيعة املشاهدة يف العلم)))). 

ويقوم احتجاجي عىل أّن نظريّة القبض والبسط تؤّدي يف نهاية املطاف إىل 

))) أوالً. )ص 47)).

)ii) ال ميكن التوفيق بني الفلسفة الفلسفية للنص الديني سوى الدين الفلسفي املفاهيمي )أو، بدقة، الفهم 
الفلسفي للنص الديني). )ص 47)).

)iii) كمثال عىل االفتاض املسبق غري اللغوي ، قد أشري إىل املشكالت التي يتوقع املرء أن يحلها الدين - يف 
إيجاز مسألة التوقعات. )الصفحة 49)).
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أناٍط من الاّلواقعيّة والريبيّة الدينيّة. ولكن قبل الخوض يف هذا البحث، أوّد أن 

أدرس مشاهد وناذج معيّنة استشهد بها رسوش دعاًم ألطروحته.

يتعلّق النموذج األّول بحالة »التفسري بالرأي«؛ وهي تفسري القرآن وفًقا مليول 

الفرد وآرائه الشخصيّة. تُحّذر السّنة اإلسالميّة رصاحًة من ارتكاب مثل هذا العمل. 

إاّل أّن املعنى الدقيق لهذا املفهوم، كام يُشري رسوش، كان وال يزال مصدر جدٍل 

دائٍم يف حقل الدراسات اإلسالمية؛ إذ يف الوقت الذي يرفض فيه رسوش مقاربة 

اعترب  أنّه  إاّل  الشخصيّة،  اآلراء  تفاسري خالية من  باعتباره مستلزًما  التحذير  ذلك 

عمليًا تلك الجداالت املذكورة شاهًدا ومؤيًّدا لنظريّته. ويقّدم رسوش اقتاحه لحّل 

مثل تلك الجداالت يف ضوء إطاره النظري كام ييل:

 »إذن، كيف لنا أن نفهم التحذير بنربة التهديد حيال تفسري القرآن 

مسبوقة  التفسريات  جميع  أن  الحال  أليس  الرأي؟  من  والخايل  املتجرّد 

بالنظرية؟ إذا كان األمر كذلك، أليس من األفضل أخذ التحذير عىل أنه 

يعني ببساطة عدم إسناد تفسرياتنا إىل نظريات ال أساس لها؟ نعم. ال 

ريب أن األمر كذلك«.)ص 247(.

ملالحظة املفارقة الساخرة الكامنة من وراء ذلك االقتاح، دعونا نفكر يف مثال 

ملموس. لنفرض أنّنا نوّد فهم آية يف القرآن تتناول خلود الروح وبعث األموات 

يوم القيامة، إنّنا مضطّرون لفهم محتوى اآلية، وفًقا لسوش، الستدعاء نظرياتنا 

الفلسفية والعلمية حول طبيعة الذهن مثاًل. ولكن أيٌّ من تلك النظريات الفلسفية 

النظريات  تلك  الوظيفة؟ طبًعا سيقول رسوش:  تؤّدي هذه  يك  بها  األخذ  ينبغي 

أّن هذه اإلجابة مثرية للحرية ال سيّام وهي صادرة  إاّل  إثباتها.  التي تم  املوثوقة 

من شخص يعتقد أن جميع النظريات )الفرضيات املسبقة) رشطية بعرصها وهي 



169األنسنة اإلسالمّية: من الصعود إلى الهبوط، تحليل موجز لنظرّية سروش

إطار  أنّه يف  األيام  وقائع  تثبت  أخرى،  ناحية  من  دائبني.  وتغيري  تحّول  حالة  يف 

التعامل حيال أي سؤال فلسفي أسايس، من قبيل قضية الذهن والجسد، يوجد 

دامئًا عدد من النظريات الفلسفية املقتدرة املتنافسة تّدعي كّل منها القدرة عىل 

تقديم اإلجابة عن املسألة املذكورة. األمر الذي يجعل السؤال األّول قامئًا: أي من 

تلك النظريات »املُثبَتة« يجب أن تُستخدم للقيام بهذه املهّمة؟ برصف الّنظر عن 

تهافت الحّل الذي يقتحه رسوش وتناقضه، فإنّه مجرّد نوع من االنتقال بالسؤال 

إىل مستوى آخر.

بني  بالتمييز  يتعلّق  ما  يف  فيتمثّل  رسوش  يقّدمه  الذي  اآلخر  النموذج  أّما 

املُْحكامت واملُتشابهات يف القرآن. وتتضّمن األوىل تلك اآليات التي تحمل معنى 

رصيًحا ال لُبس فيه، بينام تُشري املتشابهات لآليات ذات املعاين غري القطعيّة. مرة 

أخرى، ال زال النقاش محتدًما حول املعايري الدقيقة للفصل بني هذين املفهومني. 

وبالرغم من أنه ليس هديف الخوض يف هذا الجدل، إال أيّن يف حريٍة من أمري حيال 

فهم توضيح رسوش وتفسريه لذلك النقاش: 

منها،  الوحيانية  سيام  ال  النصوص،  كافة  تتضمن  أن  املتوقع  »من 

ُمْحكامت ومتشابهات مًعا؛ إذ يعّد وجودها السبب الجيّل للقبض والبسط 

يف الرشيعة« )ص 249(. 

أصياًل  بينهام  التاميز  تعترب  املقتبسة  الجملة  من  األّول  الجزء  أّن  من  بالرغم 

»القبض  ألطروحة  متضمنًة  مثل  وجود  يعّد  منه  الثاين  الجزء  أّن  إال  وحقيقيًا، 

والبسط يف الرشيعة«. وهذا أمر غريب؛ ألنّه إذا كان هناك ُمحكامت، فهذا يعكس 

حقيقة أن ألقسام معيّنة من القرآن معًنى ثابتًا و تفسريًا غري قابل للتغيري والتحّول. 

يدعوين  ما  والبسط«،  »القبض  نظرية  روح  مع  بشكل جيّل  يتعارض  الذي  األمر 
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لالستنتاج أن الحاالت املذكورة أعاله ال متثّل بأّي شكٍل من األشكال ناذج وأمثلة 

عن نظرية »القبض والبسط«.

دعونا ننتقل لتناول اّدعاء الريبيّة الّدينيّة. 

واقعّية والريبّية الّدينّية
ّ

نظرّية »القبض والبسط« وأنماط الال

دعونا نذكّر بالخطوط العريضة ألطروحة »القبض والبسط قي الرشيعة«؛ إذ 

ميكن  ال  )كالقرآن)  )وحيايّن)  نصٍّ  أّي  تفسري  أّن  مبا  ييل:  ما  النظرية  تلك  تدعي 

أن يتيّس إال من خالل فرضياتنا )النظريات الخلفية). وملا كانت تلك الفرضيات 

املسبقة يف حال تغيري وتحول دائم، فإّن فهمنا للدين سيكون كذلك أيًضا: 

»ألنه ال ميكن لإلنسان أن يسمع صوت الوحي إال عن طريق تلك القضايا 

والنظريات فحسب، وبالتايل فإن الرشيعة نفسها صامتة« )ص 245(. 

كام ذُكر سابًقا، يعتقد رسوش أّن أمَري الدين والطبيعة بالسويّة نفسها متاًما 

عى هنا وجود بون حاد بني واقع ما، أي الدين كام هو  من هذا الجانب. وما يُدَّ

واملتغرية  بالعرص  املرتبطة  فرضياتنا  لنا من خالل  يتمظهر  كام  والدين  نفسه  يف 

باستمرار )علم الدين). مبعنى آخر، هناك الواقع الديني، كذاٍت متعاٍل، موجود 

متاًما يف الخارج ولكنه صامت وال ميكن الوصول إليه إدراكيًا )لنطلق عليه »الواقع 

إذا  املفهوميّة،  الدنيويّة  اإلنسانيّة  املرآة  أخرى،  ناحية  من  وهناك،  الصامت«). 

جاز القول، والتي تَُجيلِّ »الواقع الصامت«. وال سبيل للوصول املبارش إىل »الواقع 

تركيباتنا  مُيكننا مجرّد سامع صوته عن طريق  أنّه  األمر  إذ كل ما يف  الصامت«؛ 

اإلنسانية.
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من الصعب تجاهل ظالل »الكانطية« يف هذه املقاربة؛ إذ يرى كانط أّن الواقع 

)عامل  الواقع يف حواسنا  )نومينال)، وكيفيّة متظهر ذلك  يحصل بصورتني؛ يف نفسه 

الفنومينال). وال مُيكن الوصول إىل عامل النومينال ومعرفته علميًا فهو أبعد من نطاق 

قدراتنا املفاهيمية؛ إذ يحّدد »كانط« معرفتنا بعامل الظواهر فحسب. ویُمکن تصّور 

التقسیامت الکانطية کام یيل: هناك متايز بني »الواقع الصامت« وكيفية متظهره يف 

األدوات التفسريية املتغرّية برشيًا باستمرار. وهو املوقف الذي يتخذه تقريبًا »جون 

هيك« يف باب طبيعة الدين؛ فهو يعتقد أيًضا أّن هناك واقًعا نوميناليًا يسميه »الواقع«، 

وهناك واقٌع ميثل حصيلة كيفيّة التمظهرات املختلفة لهذا األمر يف تجاربنا الدينيّة.

»لقد تطّورت اللغة حتى اآلن ضمن هذا العامل الظواهري )الفنومينال( 

أو القابل للتجربة فحسب، وهي تستعمل يف هذا النطاق أيًضا. وقد ساهمت 

منظومة املفاهيم املتجلية يف اللغة اإلنسانية بشكل متبادل يف تشكيل العامل 

البرشي املُشاهد، والذي تم بناؤه بنفس القدر الذي يتمتع فيه باالستقاللية 

الوجودية. إال أن لغتنا ال ميكن لها أن تنطبق عىل الواقع النومينايل والذايت 

والذي مل يتبلور من قبل املفاهيم البرشية حتى ولو جزئًيا«)1(.

عىل الرغم من نظريات »هيك)))«الدقيقة واملفصلة، فإّن أوجه التّشابه البنيويّة 

بني موقفه وآراء رسوش ملفتة للنظر. أظّن أّن رسوش استعار كثريًا من »هيك« 

تبدو  الرشيعة«، حتى وإن حاول أن يجعلها  يف رسم معامل »القبض والبسط يف 

كام لو أّن الفكرة املذكورة حصيلة مبارشة ليشٍء شبيه بـ»الربهان األصيل«. ولكن 

هناك فرق بنيوي بني االثنني، وهذا الفرق مسؤول فعاًل عن انهيار نظرية رسوش 

))) هيك، ج.، تفسري للدين )نيو هافن: مطبعة جامعة ييل 989))، 350.

(2( John Harwood Hick.
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وانحاللها للريبية الدينية التامة. هذا ينبع من الدور الذي يلعبه »الواقع املتعايل« 

الذي يلعبه يف مواقف كٍل منهام. يلعب »الواقع« دوًرا أساسيًا يف منظومة »هيك«؛ 

إذ يسمح له بتقديم إجابة عىل مشكلة التنّوع الديني بشكل معقول نسبيًا. ويبدو 

أّن فكرته تتمثّل يف أنّه ميكن اعتبار السنن الدينيّة املختلفة كأناط متنّوعة لردود 

أفعال البرش حيال »الواقع« يف تجاربهم الدينية. األمر الذي مينع وصف موقف 

ال  نوذج رسوش  الصامت« يف  »الواقع  لكن  الدينية.  الريبية  من  كنوع  »هيك« 

يقوم بأي عمل ذي مغزى؛ فهو مجرّد كينونة مطفأة ال ميكن الوصول إليها، ينتظر 

إىل األبد حتى يُسمع ويُعرف من خالل »التكيبات« البرشية. يف بقية هذا املقال، 

سأقّدم سببني أّديا الضمحالل »الواقع الصامت« يف نهاية األمر. وسيُصار إىل مقارنة 

موقف رسوش النهايئ مع نط من الريبيّة والال واقعيّة الدينيّة املطلقة والذي تبناه 

أحد علامء الالهوت املسيحيني املعارصين.

السبب األّول واضح جًدا لدي؛ إذ ينربي رسوش نفسه للتربّؤ من الرشيعة أو 

»الواقع الصامت«! ولنتذكر أنّه أقام منظومته عىل أساس فرضيّة التاميز الدقيق 

بني الدين نفسه )اإللهي، الكامل وما إىل ذلك) وعلم الدين )إنساين، ناقص وما إىل 

ذلك) مجاداًل أّن عدم التشابه ذاك ال يعني التاميز بني الطبيعة وعلم الطبيعة. 

لكّنه ما لبث أن أنكر رصاحًة ذلك التاميز يف مواقف أخرى من مقالته:

وبصورة  الطويل،  تاريخه  بناؤه، طوال  د  وجدِّ الدين  علم  قام  »لقد 

الدين  من  يجعل  الذي  األمر  واملعلقني،  املفرسين  أكتاف  مستمرة عىل 

مجرد تاريخ لعلم الدين« )ص 248، أُضيف التأكيد(

ال أعتقد أّن الكالم السابق مجرّد زلّة لسان صدرت من قبل رسوش، بل يحتمل 

أن يكون -كام سيظهر يف ضوء مواقفه األخرى التي سنوردها- متجذًرا يف ال وعيه  

الفرويدي، وهذا األمر ليس بعيًدا عن التصور. 
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كيف ميكن أن يحظى واقع صامت غري مدرَك، كام صّوره رسوش يف نظريته 

التي تبناها، بأهميّة خاّصة لدينا؟ كيف ميكن ألمر ليس لنا أي متاسٍّ معه وطريقنا 

إليه مسدود، أن يؤثّر يف حياتنا وسلوكنا؟

فيمكن  الشكوكية؛  والبسط«  »القبض  نظرية  لتوجهات  الثاين  السبب  أّما 

استنتاجه بسهولٍة من سائر اّدعاءات رسوش األخرى والذي يحاول فيها بسط آرائه 

الفرضيات املسبقة الشخصية  الدين يف ضوء  من خاللها. ففي استعراضه تفسري 

يضيف تحذيرًا بالقول: 

»يجب أن يكون من الواضح اآلن أنه ال يكفي أن يقدم املفرسِّ تفسريًا 

منسجاًم عن النص بالكامل؛ بل يجب أن يكون التفسري متسًقا أيًضا مع 

علوم العرص وعقليته السائدة«. )ص 246، والتأكيد أضيف من عندي(.

وترُبز العبارة أعاله نية إضافة رشط للتفاسري املقبولة من النصوص الوحيانية: 

يجب أن يكون التفسري املجاز متوافًقا مع معرفة العرص )التي تشمل الفلسفة 

والعلوم، إلخ). ويك نفهم هذه املالحظة بطريقة  أفضل، لنفتض أّن املرء يتوّصل 

إىل فهم آية معيّنة يف القرآن )والتي ميكن أن تكون حول مواضيع متنوعة مثل 

طبيعة العامل واإلنسان واألخالق وما شابه ذلك). يك يكون تفسريه جديرًا بالقبول، 

املوضوع ذي  السائدة حول  والعلمية  الفلسفية  النظريات  يتوافق مع  أن  يجب 

الصلة. وإذا تبنّي أنّه غري متوافق مع تلك النظريات، فسيتعنّي رفضه. )يف الواقع، 

التحذير أعاله غري رضوري؛ ألنّه، وفًقا لسوش، إذا أمكننا تفسري نّص  قد يكون 

ًنا سلًفا  املتوخى سيكون متضمَّ االتّساق  فإّن  املسبقة فحسب،  يف ضوء فرضياتنا 

وبصورة آلية. لكّنني لن أواصل إرصاري عىل هذه النقطة أكرث من ذلك).
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إّن السؤال املهم الذي تثريه املواقف السابقة هو: هل تُبقي مثل تلك املنهجيّة 

املألوفة  املنابع  سائر  جانب  إىل  مستقلٍّ  معريفٍّ  كمنبعٍ  يعمل  يك  للدين  مكانًا 

املقبول  التفسري  النهايئ الختيار  الحَكم  عقلية كل عرص هو  كانت  فإن  األخرى؟ 

لنص ديني، فلامذا ال نستند عليها وحدها منذ البداية؟ وإن كان ما يقوله اإلسالم، 

عىل سبيل املثال، مقبواًل برشط اتّساقه مع عقلية العرص املواكب له، فلامذا نشّق 

عىل أنفسنا باستكشاف رأي اإلسالم يف مختلف املوضوعات؟ أليس من الحكمة يف 

هذه الحالة اختيار الطريق املخترص من خالل تجاهل الدين واالعتامد عىل علوم 

العرص؟ إن كان من املقّرر أن يدين الدين يف مرشوعيته لعلوم العرص البرشية، فام 

املنزلة املستقلة التي ميكن تصورها للدين يف هذه الحالة؟  

إّن مثل تلك النظرة للدين سيجعل منه مبثابة العجلة الثالثة للدراجة ميكن التخيل 

عنها بسهولة عند انتفاء الحاجة لها. كام أّن تلك الرؤية ستؤّدي النهيار املقارنة بني 

الدين والطبيعة بشكل آيل رغم ادعاءات رسوش؛ إذ إّن الطبيعة، خالفًا للدين، ليست 

صامتة، فهي يف الحقيقة أعىل محكمة للفصل بني النظريات العلمية املتنافسة، والتي 

ينبغي أن تُقبل أو تُرفض يف عملية االختبار التجريبي. وهذه هي الفكرة من وراء 

القول القديم بأّن اإلنسان فــى التـفكري والطبيعة فــى التدبري.

عن  زائًدا  الدين  تجعل  رسوش  آراء  أّن  هي  السابقة  املالحظات  نتيجة  إّن 

الحاجة. ويف أفضل األحوال، قد يكون من املتوقّع أن يعمل الدين كعامٍل تحفيزيٍّ 

أو أخالقي يف التأثري عىل حياتنا. وسيكون هذا ديًنا خاويًا من املا ورائيّة مبعنى الال 

واقعيّة الدينيّة املطلقة. يف الحقيقة، يقّدم رسوش تلميحات معيّنة يف هذا االتجاه؛ 

فهو يصف موقفه عىل أنّه »مثال ُمْحكم لتطبيع ما هو خارق للطبيعة، أو إذا 

شئت، َمظَهرة ما وراء الطبيعة يف الطبيعة« )ص 251(.
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 ويقول:

»إن التقاط النية الحقيقية لـ»ملوحي« هو مثل أعىل نسعى إليه جميًعا، 

لـ»ملوحي« مل يكن سوى  الحقيقي  القصد  أن  نكتشف  النهاية قد  ولكن يف 

املسعى الجامعي للبرشية نفسها«.

باختصار، يّدعي رسوش أنّه يدافع عاّم يُسّميه »األنسنة اإلسالميّة«: »أنا أختار 

أنسنة الدين« )ص 50)). من الصعب، مرة أخرى، أاّل نالحظ أصداء آراء مفكر 

الذي  كوبيت«)))،  »دون  أي  املتدّرج،  النهايئ  رسوش  موقف  يف  آخر  »مسيحي« 

يدعو إىل الاّلواقعيّة الدينيّة املطلقة ويصف موقفه »األنسنة املسيحية«. وبالرغم 

من متّسك كوبيت مبامرسة الطقوس املسيحيّة ألسباب روحيّة وأخالقيّة، فإنّه ينكر 

عبادة اإلله املجرّدة والواقعيّة الدينيّة، ويتجّنب األنطولوجيا الواقعيّة التي تتبّنى 

القول بوجود واقع مقّدم عىل لغتنا ونظرياتنا ومستقل عنها، وميكن التحّقق منهام 

بالكامل...  إنسانية  نعرفها هي  أن  التي ميكننا  الوحيدة  »اللغة  إليه)))  بالرجوع 

لذلك يجب أن نأخذ باللغة الدينية تبًعا لدورها الذي ميكن أن تلعبه يف حياتنا، 

ال كأداة استعارية تحيك عن عامل آخر؛ إذ هناك عامل واحد فقط وهو هذا العامل، 

عامل الظاهر، عامل اللغة، عامل الحياة اليومية، وعامل السياسة واالقتصاد«)3). 

بالرغم من الحجج السابقة واألدلّة النصيّة، ما فتئُت غري ميّاٍل لوصف رسوش 

مدافًعا عن الال واقعيّة الدينيّة املطلقة عىل طريقة »كوبيت«، لكن، عندئٍذ، أجد 

نفيس يف حريٍة  من أمري يف التعامل مع املنطق الذي يقف وراء قبول رسوش بأن 

(1( Don Cupitt.

))) دون، كوبيت، »ما هي قصة« )What is a Story( لندن: SCM Press ، ))99))، ص)8.

(3( Cupitt ،D. ،“Anti-Realist Faith” in Helm ،P.، Oxford :Faith and Reason.

)العقل واإلميان): مطبعة جامعة   أكسفورد، 999))، 303.
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يدرج يف موقعه اإللكتوين تعليقات كوبيت الطافحة باملدح والثناء ملواقفه. علاًم 

أّن ترصيحات كوبيت تلك تأيت ردًّا عىل تلك املجموعة من كلامت رسوش التي 

تشّكل موضوَع بحثنا: 

»املسلمون املثقفون يناقشون حول اإلسالم واملعرفة الدينية. يناقش 

أجل  من  الليرباليون  ويجادل  املعرفة...  أسلمة  أجل  من  املحافظون 

الدين.  أنسنة   - ثالث  طريق  عن  يبحث  هنا  اإلسالم... رسوش  علمنة 

مع خلع سالح النقد، يعرتف بأن الله والوحي قد يكونان يف حد ذاتهام 

يتواجد  حتى  صامتني  يظالن  ولكنهام  متغرّيين.  وغري  ومطلقني  أبديني 

للنسبوية  الدين  إخضاع  يتم  ذلك  يحدث  وعندما  البرش،  بني  الدين 

فقط،  واحد  تفسري  مع  نص  يوجد  ال  صياغته.  وإعادة  به  والتشكيك 

وال يوجد ُمؤلّف موسيقي يُعزف بالطريقة نفسها متاًما من ِقبل جميع 

املوسيقيني. إنه من الشجاعة مبكان أن يطرح رسوش مثل هذه األفكار 

و»إنسانًيا«  نامًيا  ديًنا  يصبح  أن  لإلسالم  ميكن  هل  إسالمية.  بيئة  يف 

اإلجابة  العقائدية؟  الدوغامئية  دين  من  بداًل  والتطلع،  لألمل  ومنبًعا 

عن هذا السؤال سيكون له أهمّية كبرية لنا جميًعا. وكذلك ميكن طرح 

السؤال نفسه عىل املسيحية أيًضا«)1(.

(1( http://www.drsoroush.com/English/On_drsoroush/E-CMO-0020300-1.html 

 تم الدخول إليه يف 4) آذار 005).
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الخاتمة

قد يفاجأ أولئك الذين لديهم دراية بالتأثري السيايس لسوش يف إيران املعارصة 

بأن أموًرا متهافتًة من قبيل »الربهان األصيل« أو مالحظاته الالحقة غري املتّسقة 

ميكن أن يكون لها أي تأثري سيايس. قد يشعرون أّن هناك أموًرا غفلُت عنها لدى 

رسم صورة عن آرائه. ولكن مل يكن القصد من هذا املقال أن يكون متريًنا يف فهم 

هندسة الديناميات االجتامعية السياسية الكامنة يف األفكار واآلراء. وعىل أي حال، 

األفكار ذات  أو  األفكار  به عن حقيقة  السيايس يكون مؤرّشًا موثوقًا  التأثري  فإّن 

الصلة - كام يتّضح بشكل كبري من االضطرابات السياسية األخرية يف عرصنا.

التمثيل قد يساعد؛ إذ ميكن للمرء أن يحطّم نافذة من خالل رفع درجة صوته 

إىل مستوى عاٍل مبا فيه الكفاية )قد يكون بافارويت قادًرا عىل القيام بذلك). ولكن، 

حينئٍذ، عند حدوث ذلك، سيحدث ذلك بغض النظر عاّم إذا كان الشخص يتلو من 

أشعار »الرومي« أو يتحّدث كالًما عديم النفع))). 

لقد بدأت هذه املقالة باقتباٍس من »آل أحمد«، و مل يكن القصد من ذلك أن 

تكون دعوة للرقابة الذاتية أو قمع أفكار الفرد؛ فقد كان، حسب اعتقادي، يطالب 

بوجوب بذل املرء قصارى جهده، عند إعالن فكرة ما، لعدم املساس بااللتزامات 

الشخص مسؤول  بأّن  القول  الصلة، عندها فقط ميكن  العقالنية واملعرفيّة ذات 

معرفيًا. ميكن للتخيل عن املسؤولية عن طريق طرح أفكار تافهة ومربكة ومتهافتة 

أن يؤدي فقط إىل شعاراٍت دعائيٍّة مثريٍة، وهو ما أصاب بالفعل الحركات الفكرية 

))) ال ينبغي للمرء أن يفس التوجه العام لهذه املراجعة عىل أنه مضاد للجاذبية فيام يتعلق بدوافع بعض املشاريع 
اإلصالحية يف اإلسالم. كانت الفكرة هي مجرد توضيح، كام يف حالة مرشوع رسوش لـ القبض والبسط يف الرشيعة 

)EDRK)، نوع اإلصالح الذي قد ينتهي به املرء، إذا كان أحد يريد متابعتهم وصواًل الستنتاجهم املنطقي. 



 النظریات ونقُدها( 
ُ

عبد الكریم سروش )دراسة 178

األخرية يف العامل اإلسالمي. رمّبا يفتض أحدهم أن تحذير »آل أحمد«  يفرض نفسه 

الدين هو ما يعبث به أحدهم. ولكن رمبا تكون مثل  بشكل أكرب عندما يكون 

هذه املخاوف يف غري محلّها، عىل األقل، يف حالة الدين؛ ألنّنا نستند إىل ويل عظيم 

.(((ْلَا اّلِْكَر ِإَونَّا َلُ َلَافُِظوَن حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا َنُْن نَزَّ

                                                                

))) سورة الحجر، اآلية 9.
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مسلم محمدي)))

الخالصة

إّن الاّلواقعيّة األخالقيّة تعني عدم االرتباط والتناغم بني العلم والقيَم، والتي 

املناشئ  إىل  وتستند  لألشاعرة،  الظاهريّة  األفكار  يف  ناحية  من  بجذورها  متتّد 

التجريبيّة من ناحية أخرى. وقد استمّر هذا االتّجاه متأثّرًا ومتأّسيًا بكال املنشأين 

الفيلسوف اإلنجليزي ديفيد هيوم، من قبل بعض املستنرييني  اآلنفني، وال سيّام 

الدينيني يف الداخل بأفق جديد ورؤية حديثة، وتسية وتعميم ذلك املبنى العام 

التوصيف  الوجوب من املوجود واألخالق من  القائم عىل عدم إمكانيّة استنتاج 

إىل آيات القرآن الكريم، مبعنى أنّها غرُي قابلٍة للتحصيل يف الرؤية الدينيّة واإللهيّة 

والقيَم األخالقيّة واملعنويّة.

سوف يرد يف هذا املقال أّن االلتزام بالاّلواقعيّة يتتّب عليه تبعاٌت سيّئٌة وغري 

مطلوبٍة، ومن بني أبرز تلك التبعات: التعّدديّة وعدم الثبات، ويف نهاية املطاف 

))) املصدر: مأخوذ من كتاب مکتب های نسبی گرایی اخالقی از یونان باستان تا دوران معارص الذي نرش يف 
عام 0)0) يف إيران من قبل منشورات بستان قم. تعريب: حسن عيل مطر الهاشمي.

))) عضو لجنة العلمية ورئيس كلية الالهوت والدراسات اإلسالمية ، الفرع الفارايب ، جامعة طهران.
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النسبيّة األخالقيّة، ويضاف إىل ذلك أنّنا نرى يف الفصل بني العلم واألخالق اّدعاء 

ال يستند إىل دليل، ونؤمن بأّن هناك بني الوجود -بوصفه هدفًا- والكامل النهايئ 

ورضورة  تالزًما  الدينيّة  والنواهي  األوامر  عىل  والثبات  اإللهي  بالقرب  املتمثّل 

بالقياس إىل الغري.

ويف الختام سوف نتعرّض كذلك إىل اإلشكاالت النقضيّة املختلطة بالكثري من 

عدم التامهي؛ حيث الكالم من جهة عن الاّلواقعيّة، ومن جهة أخرى السعي إىل 

الخالص من التناقض والتحّرر من تهمة النسبيّة األخالقيّة، األمر الذي يعرّب بدوره 

عن عدم الثبات وتحكيم األجزاء والعنارص الذاتية لهذا االتّجاه املُؤّسس حديثًا.

طرح المسألة

التفاوت  مالكات  وأبرز  الخصائص  أكرث  إحدى  شكل  -عىل  الاّلواقعيّة)))  إّن 

ومتايز اآلراء األخالقية املختلفة- كانت عىل الدوام معتكًا بني آراء فالسفة األخالق 

ونظرياتهم. ومن هنا فإنّهم فيام يتعلق بتقسيم املدارس األخالقية يعملون عىل 

تقسيمها إىل قسمني، وهام: الواقعيّة، والاّلواقعيّة.

إّن الاّلواقعيّة األخالقيّة كمصطلح، إّنا هي نظرية ظهرت وتّم رشحها وبسطها 

يف  الصناعية  والثورة  التجريبية  الّنزعة  وظهور  والدة  مع  بالتزامن  األوىل  للمرّة 

الغرب عىل يد أحد أشهر املنظرين يف تلك املرحلة، ونعني به الفيلسوف واملفكر 

اإلنجليزي ديفيد هيوم.

واستغرابه  تعّجبه  يُبدي  القادمة-  األبحاث  يف  سيأيت  -كام  هيوم  ديفيد  إّن 

والعدم،  والوجود  التوصيفيّة  النظريات  من  واملحظورات  الواجبات  استنتاج  من 

(1( non-realism.
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ويذهب إىل االعتقاد بأّن الخري والرش ال ميكن أن يكون لهام جذوٌر يف الواقعيّة 

والذاتيّة.

التداعيات  من  الكثري  لظهور  أعّدت  قد  واألخالقيّة  القيَميّة  الاّلواقعيّة  إّن 

والتبعات املريرة، ومن بينها ظهور املدارس غري واقعية، من قبيل: النزعة الحسيّة، 

والنزعة االجتامعية، والتوصية والنزعة التعاقدية، وما إىل ذلك من املدارس األخرى.

النقاش يف اآلراء األخالقيّة بني  واألهم يف البني هو أّن الذي أّدى إىل احتدام 

املؤمنني باألديان اإللهيّة والسامويّة، هي تبعاٌت وتداعياٌت جدليّة من الاّلواقعيّة. 

وهذا هو اليشء الذي ال تستطيع التعاليم الدينيّة أن تستوعبه أو تهضمه؛ حيث 

ترى للُحسن والقبح والخري والرش قيمًة ذاتيًة وحقيقيًة، وتقف بشّدة يف وجه أن 

يكون محور هذا النوع من املفاهيم إرادة األشخاص ورؤية التجّمعات البرشية. 

األرضيّة  مّهد  ـالذي  التنويري  االتّجاه  أّن  البني هي  بالتأّمل يف  الجديرة  والنقطة 

لظهور األنظار واآلراء غري الواقعيّة إىل التعاليم األخالقية يف العامل الغريب ـ قد جّر 

الذي  الدين اإلسالمي  األديان األخرى، وال سيّام منها  لسائر  األخالقيّة  الواقعيات 

يبتعد عن النسبيّة بشّدة، ويعتقد بالحقيقة املطلقة، إىل طاولة البحث والنقاش.

وكان الدكتور عبد الكريم رسوش هو أكرث من أدىل بدلوه يف هذا الشأن؛ حيث 

وبحث  املجال،  هذا  يف  ونظرياته  بآرائه  والترصيح  الكتابة  يف  أقرانه  عىل  تقّدم 

يف حقل مفاهيم فلسفة األخالق. فقد اهتم الدكتور رسوش يف أعامله املتعّددة 

إمكان  عدم  عىل  جميًعا  فيها  وأرّص  عنها،  وتحّدث  والقيميّة  األخالقيّة  بالقضايا 

ويف  الواقعية.  الكينونات  من  األخالقية  والواجبات  الرضورات  واستنتاج  ارتباط 

بالتعاليم  رصاحة  رسوش  يهتم  ارزش«)))،  و  »دانش  كتاب  من  الختامي  البحث 

))) رسوش، عبد الكريم، دانش وارزش )العلم والقيمة)، )مصدر فاريس).
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واملفاهيم اإلسالميّة من خالل االستناد والتمثيل باآليات القرآنية، واستنتج من ذلك 

استحالة الوصول من خالل خطابات وقصص وتوضيحات القرآن إىل أي أمر أو نهي 

أخالقي ميكن أن يشّكل حاًل ملشاكل الحياة البرشيّة ومعضالتها.

الكريم  عبد  الدكتور  نظريات  دراسة  أّواًل عىل  املقال  هذا  يف  نعمل  وسوف 

رسوش، ثم ننتقل بعد ذلك إىل تجزئتها وتحليلها.

واقعّية(
ّ

عدم استنتاج الوجوب من الكينونة )النزعة الال

إّن »العلم واألخالق« وبعبارة أخرى: »الكينونة والوجوب« مقولتان منفصلتان 

عن بعضهام بالكامل، وال ربط ألّي منهام مع اآلخر أبًدا. مبعنى أّن الواجبات ال 

تنبثق عن الكينونات، وإّن الواقعيات ال تتمّخض عن القيَم أبًدا، وإّن العمل عىل 

التوحيد بني الطبيعة والفضيلة، واعتبار األخالق متواكبة مع العلم، وأخذ التكليف 

من التوصيف، عمٌل خاطٌئ وغري منطقي ومستحيل))). ال ميُكن إثبات ُحسن أو 

للوجود  الحقيقية  اإلدراكات  تتشكل مقدماتها من  دليل ودليل  بألف  قبح يشء 

بالدليل والربهان أن هذا  الذين يسعون عبثًا إىل إقناع األشخاص  والعدم... وإّن 

املستحيل،  فعل  ويحاولون  هدى  غري  عىل  يسريون  إّنا  قبيح،  أو  حسن  العمل 

وإنّهم بذلك كمن يغتف املاء بغربال))).

ثم انتقل بعد ذلك إىل بحث الطرق واألشكال؛ إلثبات تبلور القيَم من العلم، 

حيث ال ميكن ألّي منها أن يشّكل ذريعًة لنظرية املخالفني، يك يثبت هذا الظهور 

أو  القيايس  باألسلوب  إاّل  يكون  ال  الكينونة  من  الوجوب  استنتاج  ألّن  والتبلور؛ 

ياران، ط 7، طهران، 0)3) هـ ش.  )العلم والقيمة(، ص 05)، نرش  دانش وارزش  الكريم،  ))) رسوش، عبد 
فاريس). )مصدر 

))) م.ن، ص75).
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الثاليوم قاتل، وكل  القياسيّة فهي بأن نقول: »إن  الحالة  أما  القيايس.  باألسلوب غري 

من يتناوله ميوت«، ال ميكن من خالل هاتني املقدمتني أن نستنتج وجوب عدم تناول 

الثاليوم؛ ألّن تراكم مئات املقدمات العلمية، ال ميكن أن يستنتج منه حتى نصف نتيجة. 

وعليه فإّن هذا الُعقم إّنا هو ُعقم منطقي. وأما الحالة غري القياسية فهي بدورها أن 

تفتض -مثاًل- استنتاج قضيّة مركّبة من القضيّة القائلة: »إن الثاليوم قاتل«، وهي: إن 

الثاليوم قاتل، أو يجب تناول الثاليوم، إن هذه القضية إنا تكون صادقة، إذا كانت 

إحدى قضاياها البناءة صادقة، ومن هنا فإنّه كام ال ميكن لنا أن نستنتج من صدق هذه 

القضية، لزوم صحة القضية القائلة »يجب تناول الثاليوم«، ال ميكن أن نضمن صحة 

القضية القائلة: »يجب عدم تناول الثاليوم« أيًضا؛ مبعنى أّن القضيّة العلميّة القائلة 

بأّن الثاليوم قاتل، نحصل منها عىل نتيجتني متناقضتني، حيث هناك شّك يف صّحة كّل 

واحد منهام. ثم يستنتج الدكتور رسوش بعد ذلك أنّه يف األساس ليس هناك يف القضايا 

األخالقيّة والتكليفيّة موضع للصدق والكذب، وأنّه ال مُيكن القول -عىل سبيل املثال- إّن 

السقة أمر قبيح. إّن الصدق والكذب إّنا ينحرص يف تلك القضايا العلمية التي ميكن 

الكالم عن مطابقتها وعدم مطابقتها مع الخارج، وهذا من بني األدلّة الهاّمة عىل عدم 

انبثاق األخالق من العلم، وهكذا فإّن استنتاج وجوب الكفاح والنضال علينا؛ بسبب 

وجود النزاع والكفاح يف عامل الطبيعة، مسألة اعتباطية بالكامل))).

ومن بني املستندات األخرى يف هذا الُعقم، وجود الوجوب يف النتيجة وعدمها 

والوجوب،  الكينونة  بني  ماهوي  تفاوت  هناك  وحيث  العلمية)))،  املقدمات  يف 

فسوف يكون متّخُض كّل واحد منهام عن اآلخر أمرًا غري معقول.

))) رسوش، عبد الكريم، دانش وارزش )العلم والقيمة(، ص 4)) ـ 8))، نرش ياران، ط 7، طهران، 0)3) هـ 
ش. )مصدر فاريس).

))) م.ن، ص 9)).
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إذ ميكن  بعضهام؛  أجنبيتني عن  بعبارتني  النتيجة  بيان  أنّه ميكن  اآلخر  األمر 

عنها  مختلفة  بعبارة  استبدالها  ميكن  كام  الثاليوم«،  تناول  عدم  »يجب  القول: 

كّل  من  وجوب  مئة  ينبثق  أن  يجب  بل  الثاليوم«))).  تناول  يجب  »ال  والقول: 

الواجبات  تلك  بجميع  العمل  يجب  صائبة،  العلمية  األخالق  كانت  إذا  كينونة. 

املتناقضة، وهو أمر غري عميل، وإذا كان يجب االختيار من بني تلك الوجوبات، 

فمن أين جاء هذا الوجوب الثاين، وعىل أّي أساس يقوم هذا االختيار؟ ومن هنا 

نقول إّن األخالق العلميّة ال هي موجودة، وال هي يف حالة الكينونة تكون كافية 

أو وافية بالهداية والتوجيه)))، ويجب االلتزام بعدم الواقعية.

والدليل اآلخر عىل عدم اعتبار القيَم، هو عدم قابليتها للربهنة واالستدالل، حيث 

إنّه عند وقوع االختالف بينها، فإّن الذي يصطّف يف مواجهتها يف الحقيقة والواقع هي 

الثقافات والتبية التي ينشأ عليها البرش)3)؛ وليس هو حسنها وقبحها الذايت. وبعد 

إثبات أّن التوصيف ال ميكن أن يهدي إىل ما يجب علينا فعله، وأّن هذا الباب موصد 

دوننا أبًدا، إذ بحسب تعبريه: إّن هذا االقتباس يعني أّن األخالق متثّل تقويًضا علميًا؛ 

وذلك ألّن الرؤية الواقعيّة ليست بأن نرى ما هو طريق الفطرة والطبيعة أو التاريخ؛ 

ليك يقع علينا اختياره؛ ولكن ميكن له مثل العلم أن يدلّنا إىل الصنيع الذي ال مُيكننا 

الفطرة  الذي يتعارض مع  الفعل  الواقعيّة األخالقية هي أن نعلم ما هو  إّن  فعله، 

والطبيعة ويكون مستحياًل، مبعنى أنّه ال مُيكن أن نستلهم دروس األخالق من التوافق 

مع الطبيعة، ولكن ميكن الحصول عىل فوائد أخالقية من التصادم مع الطبيعة)4).

ياران، ط 7، طهران، 0)3) هـ ش.  )العلم والقيمة(، ص )))، نرش  دانش وارزش  الكريم،  ))) رسوش، عبد 
فاريس). )مصدر 

))) م.ن، ص 47) ـ 48).

)3) رسوش، عبد الكريم، فربه تر از ايديولوژي )أبعد من األيديولوجيا(، ص )8، نرش رصاط، ط 5، طهران، 
5)3) هـ ش. )مصدر فاريس).

)4) رسوش، عبد الكريم، دانش وارزش )العلم والقيمة(، ص 05)، 0)3) هـ ش. )مصدر فاريس).
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عدم اقتباس الكينونة من الوجوب

وبطبيعة الحال فإنّه يعتقد بهذا التنافر بشكل متقابل أيًضا؛ مبعنى أنّه كام أّن 

األخالق ال تنبثق من العلم، كذلك فإّن العلم ليس له طريق إىل القيَم األخالقيّة، 

وعىل حّد تعبريه: ال ميكن من خالل تراكم مئات القضايا األخالقيّة املشتملة عىل 

الوجوب وعدم الوجوب والحسن والقبيح، أن نستنتج قضيّة علميّة مجرّدة من 

الوجوب وعدم الوجوب، وتشتمل عىل التوصيف البحت))).

العالقة بين الكينونة والوجوب في القرآن

لقد عمد مؤلف كتاب »العلم واألخالق« إىل تخصيص القسم األخري منه بطرح 

مسائله تحت عنوان »األخالق العلمية للقرآن« يف ضوء نظريات اإلسالم واالستناد 

إىل آيات القرآن الكريم، وفيام يتعلق بالقيَم اإلسالمية يختار الالواقعية، ويستنكر 

بشّدة أن نحصل عىل الواجبات والقيَم األخالقية من حسنها وقبحها الذايت، ويعترب 

ذلك مذموًما، ويقول رصاحة إنّه مل يرد يف أّي موضع من القرآن أن سريوا يف طريق 

الخلق أو الطبيعة أو التاريخ أو السنن اإللهية، ثم أضاف قائاًل: إّن الله سبحانه 

وتعاىل ال يستنتج من تسبيح الكائنات أن عىل البرش أيًضا أن تواكب عامل الخلق 

يف التسبيح؛ وإن كّنا ال نقول إّن الله سبحانه وتعاىل ال يدعو الّناس إىل التسبيح، 

وأّن البعض كان يُريد أن يستفيد هذا من آية الفطرة)))، والقول بأّن الفطرة تطلب 

شيئًا )خربًا)، ويجب علينا أن نطلب ذلك اليشء الذي تطلبه الفطرة )األمر)، وهذا 

من األخطاء الخالدة يف األخالق العلميّة. إّن الفطرة بوصفها واقعيًّة ميكنها أن تأمر 

بيشء. ثم يقول يف الختام: ال نقول إّن فطرة اإلنسان ال تنشد الله، وإّنا نقول: ال 

))) رسوش، عبد الكريم، دانش وارزش )العلم والقيمة(، ص 4))، 0)3) هـ ش. )مصدر فاريس).

))) سورة الروم )30)، اآليات: 9) ـ )3.
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ميكن لنا القول: حيث إّن الله منشود، إذن يجب أن ننشد الله ونسعى يف طلبه))).

كام أنّه قد استعان يف دعم نظرياته ببعض آيات القرآن، وذهب إىل االعتقاد 

بأّن بيان بعض الحقائق اإلرشاديّة املبرشة أو املنذرة، يفهم منها أّن أتباع بعض 

السنن ليست موضع تأكيد القرآن الكريم، إاّل أّن االلتزام بتلك الحقائق مبا هي 

قيمة أخالقية، منوط بإثباتها من طرق أخرى. ومن هنا فإّن القرآن الكريم يُعترب 

ويعمل عىل  عميقٍة،  رؤيٍة  مشتماًل عىل  كتابًا  الدكتور رسوش-  نظر  وجهة  -من 

بيان طريق الهداية والضاللة، حيث يجب عىل البرش من خالل التعّمق يف آياته 

أن يتبنّي طرق الخري والرّش يف الحياة، وأن يدرس من خالل هذا الطريق أحوال 

األمم السابقة من حيث السعادة والشقاء الدنيوي واألخروي، بيد أّن هذا الكتاب 

الساموي غري قابل لالستناد والتوظيف فيام يتعلق باملهالك واملتاهات والواجبات 

وعدم الواجبات األخالقية.

عدم ثبات األخالقيات

إّن من بني االتّجاهات األخرى التي يذهب إليها الدكتور رسوش، اعتقاده بعدم 

ثبات وذاتيّة ُحسن وقبح القيَم األخالقيّة، والتوّجه إىل املجتمع املحوري؛ ألّن وجود 

االستثناءاتـ  من قبيل: الصدق الذي ينطوي عىل مفسدة، والكذب الذي ينطوي عىل 

مصلحةـ  يؤّدي إىل القول بأّن القواعد األخالقيّة إّنا هي قواعد يف هذا العامل واملجتمع 

الراهن بالخصوص، وليست ممكنة يف جميع العامل واملجتمعات، وإذا حصل انقالب 

يف العامل واملجتمع، فلرمّبا تصبح القواعد استثناءات، واالستثناءات قواعد)))؛ ألّن هذه 

الرشائط ذاتها التي متنح األغلبية واألكرثية لبعض األمور، من قبيل: الصدق والوفاء 

))) رسوش، عبد الكريم، دانش وارزش )العلم والقيمة(، ص 3)3 ـ ))3، 0)3) هـ ش. )مصدر فاريس).

))) رسوش، عبد الكريم، اخالق خدايان )أخالق اآللهات(، ص 7، طرح نو، طهران، 380) هـ ش. )مصدر فاريس).



واقعّية األخالقّية من زاوية التنوير الديني ونقدها
ّ

187دراسة الال

انقالبها ]مبعنى ظهور عامل ومجتمع آخر[ أن تعمل عىل  بالعهد، ميكن من خالل 

تغيريها أيًضا، وأن تخرجها من دائرة األغلبيّة واألكرثيّة؛ وعليه فإّن إمكانيّة االستثناء 

دليٌل عىل تدخل عنارص أخرى تجعل األخالق تابعة لها، ومن هنا ميكن يف بعض 

املجتمعات أن تكون هناك أخالق تنحاز بسببها األكرثيّة لتقبيح الوفاء بالعهد وتحسني 

الكذب؛ ألّن علم األخالق ال يقول: إن الكذب قبيح أبًدا، وأّن الوفاء بالعهد حسن أبًدا؛ 

وإّنا يقول: إّن الكذب قبيح يف الغالب، وإّن الوفاء بالعهد حسن يف الغالب.

وعليه فإّن املؤلّف قد توصل هنا إىل نتيجة ُمفادها أّن من األفضل أن نعمل 

-بداًل من السعي إىل إثبات األخالقيات الثابتة وغري املتغرّية، والقول بوجود قيَم 

واحدة بالنسبة إىل جميع املجتمعات- إىل القول بأّن املجتمع األخالقي ليس هو 

الذي تكون أخالقه مثل أخالقنا، وإّنا هو الذي ميتلك األخالق الخاصة به والتي 

تناسبه)))؛ ألّن علم األخالق ال ميتلك القدرة عىل تقديم تعريف وضابطة واضحة 

ودقيقة لبيان الفضائل والرذائل األخالقية، بحيث يعلمنا متى يكون الكذب حسًنا 

أو قبيًحا، ومتى تكون صلة الرحم حسنة أو قبيحة، وأين هي الحدود واملصاديق 

يف هذه املفاهيم؟ وعليه فإّن القيَم األخالقيّة إما أاّل يكون تعريفها واضًحا، وإما أاّل 

يكون حسنها وقبحها مطلًقا؛ وكأنّنا هنا أمام أصل عدم التعنّي، وهذه هي مسألة 

املسائل، وحتى إذا اعتربنا الحسن والقبح ذاتيني ـ كام يقول املعتزلة ـ واستخراج 

الواجبات من الكينونات، وأن نرفع جميع املوانع يف هذا الطريق، فإنّنا لن نقلّل 

مقدار خردلة من عدم التعيّنات هذه، وما هو حكم اإلنسان الضائع يف التعقيدات 
األخالقية واملعضالت بالنسبة إىل األعامل الحسنة والقبيحة؟)))

)مصدر  هـ ش.   (380 طهران،  نو،  طرح   ،7 اآللهات(، ص  )أخالق  خدايان  اخالق  الكريم،  عبد  ))) رسوش، 
.(8 ص  فاريس). 

))) رسوش، عبد الكريم، اخالق خدايان )أخالق اآللهات(، ص 0)-3)، طرح نو، طهران، 380) هـ ش.
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ما هو منشأ الحسن والقبح؟

يرى مؤلف كتاب »دانش و ارزش« أنه قطع شوطًا طوياًل من الطريق الذي 

الذي  يراه هو  إذ  العقل؛  له إميانوئيل كانط، واستند يف ذلك إىل محوريّة  أّسس 

العقل  أحكام  من  والقبح  الُحسن  فإّن  والقبيح،  الَحَسن  عىل  املرشوعية  يضفي 

البرشي؛ إذ هام من صنعنا نحن البرش. إًذا، يجب الترصّف فيهام، وعدم القول: إّن 

ما نراه من الُحسن والقبح، موجود بعينه يف العامل الخارجي، وال ميكن أن ننسب 

ما يرتبط بالعالقات اإلنسانية إىل العالقات الخارجية))).

واإلسالم  الرّشق  فالسفة  يراه  ما  بأّن  اعتقاده  إىل  يعود  الكالم  هذا  منشأ  إّن 

هنا  ومن  ليس سوى ظاهرة خطابيّة،  الحقائق،  تعكس  مرآة  الذهن  اعتبار  من 

العينيّة الخارجية ليس سوى مفهوم غري ناضج وال يقوم  فإّن السعي إىل معرفة 

كانط  إميانوئيل  يكن  ومل  أبًدا))).  باملطلق  منفعاًل  ليس  الذهن  ألّن  أساس؛  عىل 

الّنظري عاجٌز عن إدراك الحقائق  يقول غري ذلك؛ إذ كان يرى بدوره أّن العقل 

للمفاهيم األخالقيّة ال ميكن  الذاتيني  والقبح  الُحسن  وأّن  الذاتيّة وامليتافيزيقيّة، 

العقل  أّن  أّن كانط كان يرى  النظري، واألهم من ذلك  العقل  بواسطة  اكتشافه 

العميل وحده هو الحاكم املطلق عىل الحياة األخالقية للبرش، يك يستويل بذلك 

الدكتور  وقال  الفاضلة.  مدينته  وتنظيم  بناء  عىل  ويعمل  الغايات،  مملكة  عىل 

رسوش يف كتابه »دانش و ارزش«: 

ميكن  فقط،  واحدة  مطلقة  أخالقّية  قيمة  األدىن  الحّد  يف  »هناك 

اعتبارها بوصفها معياًرا للُحسن والقبح، وهي أّن الشخص إذا حّسن شيًئا 

))) رسوش، عبد الكريم، برريس مكاتب فلسفي )دراسة املذاهب الفلسفية(، ص 37، نرش جمل، طهران، 359) 
هـ ش. )مصدر فاريس).

))) م.ن، ص )) ـ 3).
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ومل يعمل به كان مستحًقا للمالمة، وإن هو قّبح شيًئا ومل يجتنبه كان 

فإنّنا جميًعا نؤمن بهذا  الحقيقة  أيًضا. ويف  للتقريع واملؤاخذة  مستحًقا 

األصل يف أعامق وجودنا، واليوم يتم الحكم عىل السابقني استناًدا إىل هذا 

األصل؛ من قبيل االستعباد الذي نراه نحن مذموًما، ولكن ال ميكن سحب 

هذه القيمة الراهنة إىل عمق التاريخ، والحكم عىل جميع أصحاب العبيد 

والرقيق بأنّهم أرشار وخبثاء، وكذلك األمر بالنسبة إىل الذين كانوا يذّمون 

الطالق؛ إذ نلومهم إذا هم طلّقوا أزواجهم«)1(.

اهتاممه  كانط،  وإميانوئيل  رسوش  الدكتور  بني  األخرى  املشتكات  بني  ومن 

بالنوايا؛ إذ إّن كانط كان يهتم بالنوايا الخرّية والُحسن الفاعيل كثريًا، ويعتربه أساًسا 

للتمييز بني الُحسن والقبح األخالقي. وهكذا الدكتور رسوش فإنّه يرى أّن وضع 

فاعل الفعل األخالقي يُعّد رشطًا يف إصدار األحكام األخالقيّة بحّقه؛ من ذلك مثاًل 

أّن هناك دخاًل لنيّة وعلم الفاعل يف التقييم األخالقي)))، وبطبيعة الحال ميُكن عّد 

الفعيل بوصفه جزًءا  الُحسن  اعتبار  لنظريّته؛ رشيطة  اإليجابيّة  النقاط  ذلك من 

متّماًم للعمل األخالقي.

))) رسوش، عبد الكريم، دانش وارزش )العلم والقيمة(، ص 304، 0)3) هـ ش. )مصدر فاريس).

))) رسوش، عبد الكريم، حكمت ومعيشت )الحكمة واملعيشة(، ج )، ص 45)، نرش رصاط، طهران. )مصدر 
فاريس).



 النظریات ونقُدها( 
ُ

عبد الكریم سروش )دراسة 190

محورّية الله أو الواجب األّول

عندما ال يتمّخض العلم من جهة عن األخالق، ونكون من جهٍة أخرى مرتبطني 

أبًدا مع املفاهيم والتعاليم األخالقيّة، إًذا نكون بحاجة إىل آمر ومبدأ مرّشع، يك 

حقيقيًا.  واعتباًرا  قيمة  حياتنا  األخالقيّة يف  الوجوبات  وعدم  الوجوبات  تكتسب 

كان يتعنّي عىل الدكتور رسوش -يف هذا السياق- أن يعترب املبدأ بوصفه اتجاًها 

أم  -شاؤوا  الناس  إّن  النظرية:  هذه  رضورة  تحليل  بيان  يف  قال  ولكّنه  مبنائيًّا، 

أبوا- قد خضعوا يف الحياة إىل حكم الحاجة واتباع البيئة وضغط القوى الداخليّة 

نختار  أن  اآلن  يجب  وعليه  قائاًل:  يستطرد  ثم  الواجبات.  بعض  ألمر  واستجابوا 

واجبًا، وإّنا نختاره ليكون مختاًرا بالذات، والحال أنّه ال بّد بحكم االضطرار من 

الخضوع لطلب طالب، وأن نبحث عن طالب ال مُيكن لنا أن نسأله: ملاذا تطالب؟ 

فهو طالب كينونته عني الطلب، وطلبه عني كينونته))). إّن اآلمر الذي إذا مل يأمر، 

مل يكن هناك أمر جدير باالتّباع، وإذا مل يكن هو اآلمر، أمكن الجدال واألخذ والرّد 

مع أّي آمر آخر))). فلو مل يكن هو اآلمر، ملا كان أمر الفطرة والطبيعة والتاريخ 

والوجدان مطاًعا أبًدا)3)؛ وذلك ألّن األخالقيّة تستلزم وجود وجوب أّويل وجوهري، 

ال يؤخذ من الواقعيّة، وال ميكن تفسريه عىل أساس الواقعيّة)4).

الذي يجب  واملركزي  األويل  الواجب  بهذا  االلتزام  وتعليل  توجيه  بعد  واآلن 

الخضوع واالنصياع ألوامره األخالقيّة، يجب السؤال والقول: ما هو هذا الواجب 

هو  املطلق  اآلمر  هذا  بأّن  االعتقاد  إىل  رسوش  الدكتور  يذهب  واألخري؟  الذايت 

))) رسوش، عبد الكريم، دانش وارزش )العلم والقيمة(، ص 0)3، 0)3) هـ ش. )مصدر فاريس).

))) م.ن، ص ))3.

)3) م.ن، ص 5)3.

)4) م.ن، ص 308.
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الله الذي بيده جميع الكائنات والواجبات، والذي بيده اإليجاد واإلرشاد واألمر 

والخلق كله))).

إّن األعامل التي تعّد قبيحة، ما مل يرد نهي عنها من قبل الله سبحانه وتعاىل، 

ال يكون هناك دليل عىل وجوب اجتنابها، وإّن أمر الله هو الذي يوجب االجتناب 

عنها، ومجرّد أن يكون هذا العمل مبغوًضا ال ينتج عنه وجوب االجتناب قهرًا))).

الكائنات، كام  الله معنيني، فهو محور جميع  وبالتايل فإّن ملركزيّة ومحوريّة 

هو محور جميع الواجبات؛ مبعنى أّن جميع الواجبات تحصل عىل وجودها منه، 

وأن جميع القيَم تصدر عنه، وأّن جميع ما يجب وال يجب يأمتر بأمره مبارشة، 

وأّن الكينونات واألعدام إّنا يُكتب لها التحّقق من خالل إيجاده وتكوينه املبارش، 

وعليه يكون الله موجًدا لألخالق وموجًدا للوجود أيًضا)3).

وبعد مالحظة االستقصاء أعاله، ميكن تبويب مجموع توجهات الدكتور رسوش 

يف حقل املفاهيم والتعاليم األخالقية عىل النحو اآليت:

إّن  أوضح:  وبعبارة  واألخالق؛  العلم  بني  وتعايش  ترابط  هناك  يوجد  ال   .(

األخالق والقيَم ال تنبثق أبًدا عن العلم والتوصيف. وعليه فإّن الواجبات وعدم 

نفسه  عن  يُعرّف  فإنّه  الحقيقة  ويف  واألعدام.  الكينونات  من  تنشأ  ال  الواجبات 

بوصفه معتقًدا وملتزًما بالاّلواقعيّة األخالقيّة.

). ويف املقابل يذهب الدكتور رسوش إىل االعتقاد بأنّه ال مُيكن الوصول من 

)))رسوش، عبد الكريم، دانش وارزش )العلم والقيمة(، ص 0)3، 0)3) هـ ش. )مصدر فاريس). ص ))3.

))) م.ن، ص 5)3.

)3) رسوش، عبد الكريم، ما در كدام جهان زندگي مي كنيم )يف أّي عامل نعيش؟(، ص ))، نرش پيام آزادي، 
طهران، 358) هـ ش. )مصدر فاريس).
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الواجبات وعدم الواجبات القيميّة واألخالقيّة إىل الكينونات واألعدام التوصيفيّة 

أبًدا، وإنّه من الاّل منطقيّة أن نتوقّع القضايا العلميّة من القضايا األخالقيّة.

3. ويف املرحلة الالحقة يبدي الدكتور سورش اهتامًما خاًصا باملفاهيم والتعاليم 

القرآن أمر بسلوك طريق  أّي موضع من  القرآنية؛ فلم يرد يف  اإلسالميّة واآليات 

الخلق والطبيعة أو التاريخ، ومن هنا ال ميكن لنا أن نستنبط القيَم األخالقية أو 

نستنتجها من اآليات والروايات الدينية أبًدا.

4. إّن املسألة األخرى يف عدم ثبات القضايا األخالقيّة تأيت من زاوية حسنها 

وقبحها األخالقي؛ إذ بااللتفات إىل االستثناءات التي تُرى يف كل واحدة من القيَم 

األخالقية، نتوّصل إىل أّن القيَم هي القيَم يف العامل واملجتمع املعارص فقط، ولرمبا 

وقد  للقيَم،  منافية  نظرنا  وجهة  من  األخرى  واملجتمعات  األمم  يف  القيَم  كانت 

يكون ما هو حسن عندهم، قبيح وغري أخالقي عندنا، ويف الحقيقة ميكن تسمية 

هذه املسألة تدحرًجا باتّجاه الّنزعة االجتامعية.

5. إّن السلوك يف املسار العقالين يعّد قيمًة أخالقيًّة مطلقًة؛ إذ يتّم يف الواقع 

إحالل العقل من جهة محّل الحسن والقبح الذايت، ويتم توظيفه بوصفه معياًرا 

للحسن والقبح، ومن ناحيٍة أخرى فإّن االلتزام باملعرفة والواقعيّة مفهوم فّج وال 

يقوم عىل أساس، وقد كان كانط ينظر إىل كال هذين القسمني، وكان يُسّمي القسم 

األّول بـ »العقل العميل« واملصّمم عىل اإلطالق، ويُسّمي القسم الثاين بـ »العقل 

النظري« والعاجز عن معرفة الحقائق.

). ويف الختام حيث إنّنا من جهة نحتاج إىل الواجبات والقيَم األخالقية، ومن 

ناحيٍة أخرى؛ حيث ال تكون لهذه األصول األخالقيّة جذوٌر يف أّي واقعيّة وعلم، 
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أوامرنا  املرشوعيّة عىل  مينح  يك  وذايت،  أّويل  آمر  بوجود  االلتزام  إىل  نضطر  فإنّنا 

بأوامره  الله سبحانه وتعاىل وااللتزام  اآلمر سوى  األخالقية، وليس هذا  ونواهينا 

وترشيعاته، ويف هذه الحالة يصبح هناك معنى للقيمة أو عدم القيمة فيام يتعلق 

بالعمل األخالقي، وهو ما يتم التعبري عنه مبحوريّة الله أو الواجب األّول.

مناقشة ونقد

إّن اهتامم الدكتور رسوش يف أعامله بأبحاث العلم الناشئ »فلسفة األخالق«؛ 

ماّم خلق أرضيّة للتضارب بني اآلراء واألفكار يف هذا الشأن، لهو أمر يستحق الثناء 

الاّلواقعيّة  إّنا هو  الذي يفيض إىل األزمة والنقاش يف نظرياته  أّن  بيد  والتقدير؛ 

والتبعات والتداعيات السلبية والسيئة التي تتتّب عىل هذه النظريّة.

ديفيد هيوم وعالقة الكينونة والوجوب

بوصفها  الاّلواقعيّة  طرح  من  أّول  هو  هيوم  ديفيد  فإّن  ذكرنا  أن  سبق  كام 

فكرًة أصليًة وجوهريًّة يف نفي الحقائق األخالقية، وكان يرى ذلك دلياًل عىل عدم 

جدوائيّة فكرة الخري والرش))).

إّن الكلمة املعروفة لديفيد هيوم يف كتابه »رسالة يف طبيعة اإلنسان« حول 

العالقة بني الكينونة والوجوب، هي تلك التي يقول فيها:

))) من الجدير ذكره أنه قبل ظهور النزعة التجريبية وقبل والدة ديفيد هيوم، اطلع الفكر الظاهري األشعري 
برأسه من بني االتجاهات الفكرية للمسلمني؛ حيث طرح نظرية عدم ذاتية الُحسن والقبح واألوامر األخالقية، 
املؤيدين  بني  املعارك  واألفكار وخوض  اآلراء  لتضارب  األيام وخلق ساحة  وهو جدل ظل محتدًما عىل مدى 
واملخالفني. وبطبيعة الحال هناك بني هذين االتجاهني )الغريب واإلسالمي) -عىل الرغم من جميع التامهيات 
األساسية- بعض االختالفات أيًضا، ومن بني أبرزها أن األشاعرة إنا ينكرون العلية يف مقام اإلثبات دون الثبوت، 
أما ديفيد هيوم فينكرها يف مقام الثبوت؛ مبعنى أنه ينكر عالقة السببية من األساس، ثم أن الظاهريني اإلسالميني 
الله سبحانه وتعاىل، يف حني أن ديفيد هيوم يثري الشبهات يف جميع أبعاد  الُحسن والقبح إىل  ينسبون عليّة 

امليتافيزيقا والذات اإللهية وينكرها من األصل.
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»بعد مراجعة جميع األنظمة األخالقية التي رأيتها حتى اآلن، أدركت 

أّن املؤلف إمّنا يتبع األساليب املتداولة يف األدلة ]الحديث عن الكينونة 

إضافة  من  -بداًل  أننا  تامة  وبغرابة  فجأة  أنفسنا  نجد  حتى  والعدم[، 

قضايا  أمام   -)is not( والعدم   )is( الكينونة  من  تتألف  التي  القضايا 

يجب   ...)ought not( الوجوب  وعدم   )ought( الوجوب  من  مؤلفة 

تقديم دليل عىل هذه املسألة غري املقبولة بتاتًا؛ ليثبت كيف ميكن لهذه 

العلقة الجديدة أن تستنتج من أمور مغايرة لها بالكامل ... وأنا أرى أن 

هذا اإلنذار الصغري يحطم جميع األنظمة األخالقية العامية، ويسمح لنا 

بأن نفهم أن التاميز بني الخري والرش، ال ميكن العثور عليه يف العالقات 

العينية بني األشياء، وال ميكن إثباتها بالدليل«)1(.

وهذا يف حّد ذاته يُشّكل نقًدا واضًحا عىل املستنريين من املسلمني؛ إذ كيف 

هؤالء  أمثال  من  آراءهم  ويقتبسون  الفلسفيّة،   / الفكريّة  توجهاتهم  يأخذون 

بني  البديهيّة  الروابط  وينكرون حتى  بالله،  اإلميان  إنكار  يف  املعروفني  املنظرين 
العلّة واملعلول؟)))

))) هيوم، ديفيد، رساله اي در باب طبيعت برش )رسالة يف طبيعة اإلنسان(، نقالً عن: الحائري اليزدي، يف 
كتابه: كاوشهاي عقل عميل )أبحاث العقل العميل)، ص 4).

))) إىل الحّد الذي يقول معه بعض املقربني من الدكتور رسوش وتالميذه بعد ذّمه عىل هذه التبعية والتقليد: 
إن الدكتور رسوش قد سلك يف كتابه دانش وارزش بشأن مسألة استنتاج الوجوب من الكينونة؛ بحيث كأنه مل 
يحدث بعد هيوم أّي يشء يف هذا املجال يف موضوع فلسفة األخالق أبًدا. )كاجي، اخالق شنايس رسوش )املعرفة 

األخالقية عند رسوش)، ص )3)).
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واقعّية
ّ
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مُيكن لنا فهرسة بعض تداعيات الاّلواقعيّة املثرية للجدل، عىل النحو اآليت:

التوصيفيّة، صاروا بصدد  بالّنظريات غري  القائلني  إّن  املنشئ:  الحاجة إىل   .1

البحث عن منشئ للعبارات األخالقيّة، وقد أّدى ذلك إىل ظهور عدد من النظريات 

اإللهي،  األمر  نظرية  اختيار  إىل  البعض  ذهب  حيث  التوصيفيّة،  غري  األخالقيّة 

التوصوية والحسية؛ إلضفاء  النزعة  الّنزعة االجتامعية أو األمرية أو  والبعض إىل 

القضايا  نوع  من  األخالقيّة  األحكام  كانت  إذا  وأّما  اإلنشائيات.  عىل  املرشوعيّة 

الخربية واملعرّبة عن الواقعيات الخارجية، فلن يتم طرح هذا البحث من األساس)))، 

األوامر  عىل  القيمة  إضفاء  يف  وظهورها  املتنّوعة  النظريات  إيجاد  وأّن  سيّام  ال 

والنواهي، يستدعي بدوره عدم ثبات القضايا األخالقية والقيَميّة؛ يضاف إىل ذلك 

أّن عدم التوصيفيّة، ال تضمن عدم ظهور املذاهب الجديدة يف املستقبل، بل وإنّها 

سوف متّهد لظهور االتّجاهات الجديدة يف توجيه املفاهيم األخالقية.

األخالقية  لألحكام  العقالين  البيان  إّن  األخالقية:  األحكام  معيارية  عدم   .2

العينية  والحقائق  القيَم  بني  منطقية  عالقة  هناك  كانت  إذا  ممكنة  تكون  إّنا 

والخارجية، وأمكن إعادة القيم -بشكل من األشكال- إىل الكينونات؛ ألّن العقل 

إّنا يدرك الواقعيات فقط وليس اإلنشائيات، ال سيّام وأّن مسألة معقوليّة األحكام 

األخالقيّة من أهم األبحاث املعرفيّة واألبستمولوجيّة للقضايا األخالقيّة))).

ومن هنا فإنّه يُقال إّن اإلدراكات االعتباريّة إّنا هي مجرّد فرضيات يجتحها 

الذهن من أجل رفع االحتياجات الرضوريّة املاّسة، ولها صبغة وضعيّة واعتباريّة، 

))) مصباح اليزدي، محمد تقي، فلسفه اخالق )فلسفة األخالق(، ص 95. )مصدر فاريس).

))) مصباح اليزدي، محمد تقي، فلسفه اخالق )فلسفة األخالق(، م.س، ص99.
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وليس لها شأن بالواقع؛ ومن هنا ال تجري يف موردها الرباهني العلميّة والفلسفية. 

والدامئة  املطلقة  الحقيقية  اإلدراكات  -بعكس  االعتبارية  اإلدراكات  فإّن  وكذلك 

والرضورية- نسبية واعتبارية ومؤقتة وغري رضورية))).

). عدم إمكان التمييز بني اآلراء والتسامح األخالقي: حيث ال يوجد هناك يشء 

مستقل عن آرائنا األخالقيّة يعمل عىل تحديد صوابيتها أو عدم صوابيتها، ال ميكن 

النقاش يف أّي رأي أخالقي، ناهيك عن أن تكون هناك إمكانيّة لرّده، وكذلك يف هذا 

االفتاض؛ حيث ال معنى لثبات موقف أخالقي تجاه اآلخر، ال يبقى هناك موضع 

للسؤال عن النظام األخالقي الصحيح ليك نعمل عىل اختياره)))، وهذا بدوره سوف 

يُؤّدي إىل التسامح والتساهل األخالقي. ويف هذه الحالة لن يكون مبقدور أي شخص 

أن يحول دون اختيار اآلخر، ويجب أن يكون كّل شخص حرًا يف القيام مبا يراه)3). 

ومن هنا نرى باب التنظري الحّر وغري املختص، وبعبارة أخرى: التفسري بالرأي يف حقل 

املفاهيم الدينية مفتوًحا، وتتّم تخطئة جميع أنواع الجزم واألحكام املطلقة.

4. تفريغ األخالقية من املحتوى: حيث إّن األخالق ال تخرب عن أّي واقعية، فإّن 

األخالق سوف يتّم تفريغها من مضمونها)4)، وال شّك يف أّن املتحّدثني واملنظّرين 

أنفسهم يسعون إىل تجّنب هذه التداعيات.

5. الحاجة إىل وجود قوتني إدراكيتني: إذا كانت األحكام األخالقيّة من سنخ 

اإلنشائيات، فبعد مالحظة أّن اإلخبار واإلنشاء سنخان مختلفان متاًما، فإّن الزم هذا 

))) العالمة الطباطبايئ، محمد حسني، اصول فلسفه وروش رئاليسم )أصول الفلسفة واملنهج الواقعي(، ج )، 
ص 9)). )مصدر فاريس).

))) ناوتن، بصريت اخالقي )البصرية األخالقية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: محمود فتح عيل، ص )) ـ 5).

)3) م.ن، ص)3.

)4) مجموعة من املؤلفني، فلسفه أخالق )فلسفة األخالق(، ص 49. )مصدر فاريس).
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الكالم هو أّن الّنفس متتلك قوتني إدراكيتني مختلفتني، تتوىّل إحداهام مهّمة إدراك 

املفاهيم املرتبطة بالكينونات، وتهتّم األخرى بإدراك املفاهيم املرتبطة بالواجبات 

الخربية، ال  القضايا  إذا كانت من سنخ  القضايا األخالقيّة  أّن  واإللزامات؛ والحال 

أنّه ليس لدينا يف األساس نوعني من  يصل الدور إىل هذا األمر؛ يضاف إىل ذلك 

القوى اإلدراكية، بل إّن اختالف العقل النظري والعميل يعود إىل نوع مدركاتهام))).

6. شخصنة األخالق: إّن األخالق عبارة عن مساحة من القرارات الشخصيّة؛ إذ 

يحّق لكّل شخص أن يتّخذ قراره بشأن ما يقوم به، وليس هناك متخّصص يكون 

نقد  الحسن والقبيح)))، ومن هنا يكون  االتّباع وحاساًم يف تحديد  كالمه واجب 

لصّحتها  مالك  يوجد  ال  إذ  األخالقية؛  الناحية  من  للمعنى  فاقًدا  اآلخرين  أفعال 

وسقمها. وكذلك من أجل الحصول عىل األحكام األخالقيّة لن يكون ذلك ممكًنا 

فإّن  وعليه  الوجود)3)،  عامل  مع  املرتبطة  غري  اإلنشائيات  هو  يُقال  ما  ألّن  أيًضا؛ 

الُحسن والقبح الذاتيني للتعاليم األخالقيّة، بدوره كالم فاقد لالعتبار.

وعليه حيث تنقطع العالقة املنطقيّة بني العلم واألخالق، ال تكون هناك قدرة 

عىل القضاء وإصدار األحكام العلميّة يف معرفة صّحة أو سقم اتّجاه ما عىل اآلخر، 

لنظامها  التويج  إىل  بها  الخاص  االتّجاه  البرش يف طلب  من  كّل جامعة  وتعمل 

األخالقي الخاص، دون أن يكون لديها دليل عىل أحقيّة منهجها أو بطالنه منهج 

اآلخر، وهذا املعنى من باب السالبة بانتفاء املوضوع؛ مبعنى أنّه غري قابل أصاًل 

لإلثبات املنطقي أو اإلبطال العقيل)4).

))) مصباح اليزدي، محمد تقي، فلسفه اخالق )فلسفة األخالق(، ص 98. )مصدر فاريس).

))) ناوتن، بصريت اخالقي )البصرية األخالقية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: محمود فتح عيل، ص 9) ـ 0).

)3) مجموعة من املؤلفني، فلسفه أخالق )فلسفة األخالق(، ص 49. )مصدر فاريس).

)4) جوادي آميل، عبد الله، رشيعت در آينه معرفت )الرشيعة يف مرآة املعرفة(، ص 34). )مصدر فاريس).
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7. إنكار وجود الحقيقة والصدق األخالقي: حيث إّن مفهوم الصدق واإلميان 

والواقعيّة ]يف النزعة الواقعية األخالقية[ وثيقة االرتباط فيام بينها ]فيام إذا كان 

اإلميان الصادق يؤّدي إىل الواقعية[، فإّن إنكار الصدق األخالقي سوف يؤّدي إىل 

تؤّدي  حتى  العامل يشء  يف  هناك  يكون  ال  الاّلواقعيّة  عىل  بناء  إذ  الواقعيّة؛  غري 

املطابقة أو عدم املطابقة معه إىل صدق أو كذب العقائد األخالقية))).

الّنزعة  عىل  املتتّبة  األخرى  اللوازم  بني  من  إّن   :األنبياء أعامل  عبثّية   .8

الاّلواقعيّة، تجاهل تعاليم وأوامر املصلحني، وال سيّام منهم األنبياء؛ ألّن عدم 

اعتباطيّة  إىل  يُؤّدي  سوف  حقائقها،  مع  اإللهية  والنواهي  األوامر  بني  االرتباط 

التعاليم واألوامر األخالقيّة، وهذا ما ال ميكن ألّي مؤمن  الّنوع من  وعبثيّة هذا 

دفائن  الستثارة  بُعثوا  قد   األنبياء وأّن  سيّام  ال  به،  يلتزم  أن  اإللهيّة  باألديان 

العقول وإكامل امللكات واملكارم األخالقي))).

9. عدم ثبات التعاليم األخالقّية: إّن عدم متّسك املؤمنني واملعتقدين باألديان 

الواقعيّة،  بغري  وااللتزام  األخالقيّة  والتعاليم  بالقضايا  تشبّثهم  وعدم  الساموية، 

سوف يضعف جميع أنواع التعلقات الجازمة، ويف الحقيقة فإنّها ستؤّدي إىل نسبيّة 

القضايا األخالقيّة.

10. التعّدديّة األخالقّية: مساوقة إلظهار التعاليم واملفاهيم املختلفة واملتعارضة 

أحيانًا مع األخالق يف العمل والتمّسك بها؛ ألّن الزم هذه الرؤية هو عدم املبنائيّة 

وعدم ترجيح أّي واحد من القيَم واملذاهب األخالقية عىل األخرى. ويف هذه الحالة 

حاسمة،  واملكانيّة  الزمانيّة  واملقتضيات  والجامعيّة  الفرديّة  املصالح  تكون  سوف 

))) ناوتن، بصريت اخالقي )البصرية األخالقية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: محمود فتح عيل، ص )).

))) كام نشاهد واقعية أهداف األنبياء يف بعض كلامت اإلمام عيل بوضوح، ومن بينها كلمته التي يقول 
فيها: »ليستأدوهم ميثاق فطرته... ويثريوا لهم دفائن العقول«، نهج البالغة، الخطبة األوىل.
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وبالتايل فإنّها سوف تؤّدي إىل التعّدديّة األخالقيّة، والتي هي يف الواقع أحد أبرز 

حاالت النسبية األخالقية.

11.  تحّول القيم األخالقّية إىل أرضّية: إّن اعتبار الحقائق األخالقيّة غري واقعيّة، 

سوف يؤّدي إىل اعتبار هذا الّنوع من العقائد ناسوتيّة وأرضيّة. وبعبارة أخرى: إّن 

كلمة هذا الّنوع من اآلراء سوف تُعّد األرضية لتنزل املفاهيم األخالقيّة إىل حدود 

القرارات واالعتبارات الوضعيّة والتعاطيات الُعرفيّة واالجتامعيّة.

تعريف الواجب وعدم الواجب

إّن هذا الّنوع من املفاهيم )الواجب وعدم الواجب) هي مثل املفاهيم التي 

تقع يف ناحية موضوع العبارات األخالقية )مثل: الظلم والعدل)، من قبيل املفاهيم 

واملعقوالت الفلسفيّة الثانويّة، التي وإن مل يكن لها ما بإزاء خارجي، ولكن منشأ 

انتزاعها موجود يف الخارج، وإّن هذه املفاهيم اإلنشائيّة تحيك عن تلك الواقعيات 

الخارجية، وإّنا تكون هذه املفاهيم معقولة إذا كانت معتربة عىل أساس عالقة 

املنطق  يف  ميكن  ال  ذلك  وفوق  بل  ونتيجته)))،  الفعل  بني  ورضورية  واقعية 

اإلسالمي ترجمة القضايا األخالقية ـ التي هي مصطلح جديد ـ إىل اإلنشائيات؛ ألّن 

اإلنشائيات ال تقبل الصدق والكذب، وحتى الشيخ اآلخوند الخراساين قد ذهب 

بأّن األمر والنهي  القضايا اإلنشائيّة إىل االعتقاد  يف كتاب كفاية األصول يف مورد 

ميكن إظهارهام عىل صيغة اإلخبار، كأن يقول الشارع يف مقام األمر: »إن املسلم 

ال يكذب«، وهذه جملة خربية، ولكن لو كان هذا اإلخبار صادًرا من طرف املقّنن 

واملرّشع ويف مقام الترشيع، تكون مبعنى أّن املسلم يجب عليه أاّل يكذب حتاًم. 

بل إّن هذا الّنوع من اإلخبار يدّل يف بعض األحيان عىل رضورة الوجود أكرث من 

))) مصباح يزدي، محمد تقي، فلسفه اخالق )فلسفة األخالق(، ص 58 ـ )).
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الصيغة اإلنشائية لألمر والنهي، إن ترجمة وتفسري القضايا األخالقية إىل العبارات 

اإلنشائية، بعيد عن الدراية والتحقيق))).

املختلفة  األخالقيّة  األنظمة  يف  الواقع  مع  والنهي  األمر  مطابقة  جهات  إّن 

متعّددة. إّن القضايا األخالقيّة يف النظام القيَمي لإلسالم، وهو السلوك الذي تكون 

األهداف  إىل  الوصول  سياق  يف  مقّدميتها  بلحاظ  ومطلوبة  منشودة  أخالقيّته 

إىل  الوصول  إطار  يكون يف  أن  السلوكيات يجب  تلك  إىل  الدافع  وإّن  والغايات، 

الله سبحانه وتعاىل))). ومن  الكامل الحقيقي لإلنسان، وهو املتمثل بالقرب من 

أّن  ببيان  الذايت)3)؛  كامله  مع  اليشء  عالقة  تبني  والقبح  الُحسن  أنواع  فإّن  هنا 

من  العبور  خالل  من  النهايئ  الكامل  ذلك  إىل  للوصول  األرضيّة  توفّر  الحسنات 

الكامالت الوسيطة، وإن السيئات تعمل عىل إعاقة وتأخري اإلنسان عن الوصول 

إىل ذلك الهدف املنشود. فإذا كان األمر كذلك ـ وهو كذلك ـ فإّن األمر والنهي 

لن يكون مجرد ترشيع ناشئ عن العواطف وال يقوم عىل أساس، بل له جذور يف 

الواقعيّة، ومن هنا إذا كان أفالطون يقول: من أجل إيجاد املدينة الفاضلة يجب 

عىل املواطنني فيها أن يحّب بعضهم بعًضا، فهو أمر حقيقي ويتّجه إىل السعادة 

املعرّفة عند أفالطون، أو إذا قيل: إّن املاء ال يغيل إاّل بعد بلوغ حرارته املئة درجة، 

فإّن ذلك يتناسب مع واقعيّته الخاصة. ويف الحقيقة فإّن الوجه املشتك لهذين 

األمرين وسائر األوامر والنواهي األخرى، استعاملها من أجل الوصول إىل حقيقة 

معيّنة، إاّل أّن الذي متّت اإلشارة إليه يف كتاب )دانش وارزش) من أّن »الواجب« 

مشتك لفظي، حيث يستعمل تارة يف املعنى االعتباري، وتارة يف املعنى الحقيقي، 

))) الحائري اليزدي، كاوشهاي عقل عميل )أبحاث العقل العميل(، ص )4.

))) مصباح يزدي، محمد تقي، آموش فلسفه )تعليم الفلسفة(، ج )، ص ))).

)3) املطهري، مرتىض، سلسلة األعامل الكاملة، ج 3)، نقدي بر ماركسيسم )نقد عىل املاركسية(، ص 740.
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وإنا يكون حقيقيًا عندما يحيك عن أمر خارجي وواقعي، من قبيل قولنا: من أجل 

املاء يجب حفر األرض، حيث يعود هذا يف واقع األمر إىل قانون  الحصول عىل 

حقيقي يقول: إّن حفر األرض يُؤّدي إىل الحصول عىل املاء. وأّما يف جملة: يجب 

العدل، ال يعود الوجوب هنا إىل أّي أمر، وكلاّم ذهبنا إىل الوراء سوف نواجه وجوبًا 

للُحسن والقبح، ال  القيَمي  املفهوم  فيه)))؛ ألّن  للصدق والكذب  آخر، وال معنى 

يساوق الواقعيات الخارجيّة، وإاّل سوف يُؤّدي األمر إىل تناقضات وطرق مغلقة)))، 

ولن تكون قابلة للقبول وااللتزام.

والسؤال األساس هو من أين جاء هذا الوجه يف التاميز، بحيث يكون هناك 

واجب حقيقي وواجب مجازي؟ فهل يُعّد مجرّد املعقول األويل والثانوي كافيًا يف 

التفكيك والفصل بينهام من الزاوية الحقيقية واالعتبارية؟ إذا كان املعقول األويل 

والقبح  الحسن  تدور حول  كانت  ادعاءاته  إّن جميع  وكافيًا، فحيث  رشطًا الزًما 

والواجب وغري الواجب األخالقي من نوع املعقوالت الفلسفية الثانوية، فلن يكون 

هذا معتربًا، وسوف يؤّدي يف الواقع إىل نوع من التناقض، باإلضافة إىل أّن هذه الاّل 

واقعية ال تنسجم مع نظريته األخرى ونعني بها االعتقاد بواجب مطلوب وأزيل 

باسم الله تعود له جميع الواجبات.

الوجوب والضرورة بالقياس إلى الغير

بااللتفات إىل ما تقّدم بيانه من زاوية االرتباط والتالزم بني الوجوب والرضورة، 

بيانها يف إطار  الكينونات والتوصيفات، ميكن  الواجبات ضاربٌة بجذورها يف  وأّن 

واحد من الرضورات الثالثة املصطلحة فلسفيًا، وقد ذكرنا يف هذا الشأن -بطبيعة 

))) رسوش، عبد الكريم، دانش وارزش )العلم والقيمة(، ص 74). )مصدر فاريس).

))) م.ن، ص 33).
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الحال- نظريتني، وهام: الرضورة بالغري)))، والرضورة بالقياس إىل الغري، والنظرية 

نهائيّة  وغاية  هدفًا  كان  إذا  الوجود  ألّن  أكرب؛  واعتبار  بإتقان  تحظى  الثانية 

ومطلوبة، فيجب أن يكون يف املتناول، وأن تكون هناك طرق مرصودة للوصول 

إليه، وهي طرق الحسنات والصالحات، ومن ناحية أخرى تلعب السيّئات دوًرا 

مخالًفا، وعليه فإّن الوصول إىل الغاية النهائيّة لن يكون ممكًنا إاّل من خالل امتثال 

األوامر وترك النواهي، وباملقابل فإّن هذه اإللزامات ما إن يتّم اتباعها حتى تكون 

السعادة حاصلة.

وبعبارة أخرى: إذا كان مطلوب اإلنسان وهدفه هو الوصول إىل القرب اإللهي، 

ومن أّي طريق فهمنا أن تحّقق هذا الهدف ال ميكن أن يكون إال من خالل القيام 

األهداف  تلك  إّن بني  يقال:  الخاصة، عندها  االختيارية واإلرادية  األفعال  ببعض 

والقيام بهذه األفعال عالقة الرضورة بالقياس إىل الغري؛ من قبيل الرضورة القامئة 

بني الصدق والقرب اإللهي. متاًما باملعنى نفسه الذي يُقال يف تكوين املاء حيث 

يجب قيام نسبة خاصة بني األوكسجني والهيدروجني))). ومن هنا قيل يف الرضورة 

بالقياس: يجب أّواًل معرفة املطالب األساسية لإلنسان، وإحراز ما هو مرتبط منها 

بهذه  اإلنسان  أفعال  عالقة  عن  ذلك  بعد  نبحث  ثم  وكامله،  اإلنسان  بسعادة 

))) إن من بني املفكرين املعارصين الذين مالوا إىل االعتقاد بالرضورة بالغري هو األستاذ مهدي حائري يزدي، 
مينح  املختار  الفاعل  أن  مبعنى  واإلرادي،  االختياري  اإليجاد  رضورة  عن  عبارة  األخالق  سامحته  يعترب  حيث 
الوجوب إىل فعل الرضورة بإرادته، وكذلك يقول: إن التكاليف الرشعية التي تعد من وجهة نظر املكلف من نوع 
الوجوبات بحسب الظاهر، هي يف نظر الشارع داخلة ضمن دائرة الكينونات. مهدي حائري يزدي، كاوشهاي 
عقل عميل )أبحاث العقل العميل)، ص )0) و04) و8)). ومل تحظ هذه النظرية بالقبول بسبب اشتاملها عىل 
الكثري من اإلشكاالت، وكانت عىل الدوام محطًا للنقد واالنتقاد. انظر يف هذا الشأن: مارية سيد قرييش، دين 
و اخالق )الدين واألخالق)، ص 77 ـ 94. وقد اشتمل هذا الكتاب عىل أربعة إشكاالت جوهرية وأساسية عىل 

هذه النظرية، حيث تم بسط هذه اإلشكاالت بشكل تفصييل.

))) مصباح اليزدي، محمد تقي، فلسفه اخالق )فلسفة األخالق(، إعداد وتحقيق: أحمد حسني رشيفي، ص 58، 
بني امللل، طهران، )38) هـ ش. )مصدر فاريس).
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األهداف والغايات الخاصة، كام تتضح صحة وسقم األحكام األخالقية))). ويف مثل 

أساس،  قائم عىل  وغري  لغًوا  واألخالق  العلم  بني  االرتباط  يعود  لن  الحالة  هذه 

واملعقوالت الثانوية مبقدار اعتبار املعقوالت األّوليّة. ويف مثل هذه الحالة ميكن 

القول بأّن القيَم األخالقيّة وليدة الحقائق الثابتة والقطعية، وإّن عدم االلتزام بهذا 

االمتزاج والتابط سوف يُؤّدي إىل النسبية يف التعاليم القيَميّة واألخالقية.

والوجوب  الكينونة  بني  واالرتباط  بالقياس  الرضورة  استنتاج  »ميكن 

ضمن قياس منطقي من الشكل األول، ومن خالل تطبيق قضيتني خارجيتني 

وأخالقيتني أيًضا، يك تزول بذلك العويصة العجيبة لديفيد هيوم وأتباعه 

أيًضا. فالطبيب -عىل سبيل املثال- يقول ملريضه: أنت تريد السالمة، وكل 

)النتيجة(  له.  بالنسبة  الدواء رضوريًا  كان هذا  السالمة،  يريد  كان  من 

أن الطبيب يقول: يجب عليك تناول هذا الدواء، فمن أين جاء الطبيب 

التي يقدمها املريض إىل الطبيب،  بهذا الوجوب، يف حني أن املعلومات 

املقدمتني؛  بيان  دون  فقط،  للنتيجة  الطبيب  إعطاء  إن  توصيفية؟  كلها 

ألنهام واضحتان له بشكل تكويني. ويف مورد بحثنا تكون جملة »يجب 

عليك العمل بكل ما هو حسن وصالح« من هذا القبيل أيًضا؛ فكل من 

يريد السعادة، كان القيام بالعمل الصالح والَحَسن رضوريًا بالنسبة له. 

وهنا بني السعادة والقيام بالعمل تكون الرضورة بالقياس هي الحاكمة. 

كام ميكن الحصول عىل هذه النتيجة من نوع العلة واملعلول عرب قياس 

استثنايئ اتصايل أيًضا، فإن كنت تريد السعادة، كان القيام بالعمل الصالح 

والَحسن رضوريًا )الرشطية(، ولكنك تريد سعادتك )الحملية(، إذن يكون 

))) جوادي، محسن، مسأله بايد وهست )مسألة الوجوب والكينونة(، ص )7، دفت تبليغات اسالمي حوزه 
علميه قم، قم، 375) هـ ش. )مصدر فاريس).
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إذن  )النتيجة(؛  لك  بالنسبة  رضوريًا  والحسن  الصالح  بالعمل  القيام 

فالوجوب لكونه مبعنى الرضورة بالقياس، هو مفهوم انتزاعي مستنبط 

من صلب التكوين، وله تحقق يف وعائه املناسب«)1(.

إّن العدل حسٌن، ويجب العمل بكّل ما هو حسن؛ إذًا يجب العمل بالعدل، ولكن 

من أين جاءت املقدمة الثانية، أي: »يجب العمل بكّل ما هو حسن«؟ يجب القول: 

كلتاهام  أخريني  ملقدمتني  نتيجة  هي  بدورها  املقدمة  هذه  »إّن 

تكوينّية، وهي: أنت تريد السعادة، وكل من يريد السعادة لنفسه، يكون 

بالعمل  القيام  يكون  إذن  له؛  بالنسبة  رضوريًا  الصالح  بالعمل  القيام 

وكذلك  وتكويني،  واقعي  أمر  فالسعادة  لك،  بالنسبة  رضوريًا  الصالح 

إذن  الصالح؛  بالعمل  والقيام  السعادة  بني  حاكمة  بالقياس  الرضورة 

فالنتيجة بدورها أمر تكويني، ومن نوع الكينونات«)2(.

التذكير ببعض المسائل

بعد اإلثبات العلمي لهذه الحقيقة، وهي أّن الوجوب ميتّد بجذوره يف الكينونة، 

وأّن املعقوالت الفلسفيّة الثانية تقتبس من املعقوالت األوليّة، نلفت االنتباه إىل 

بعض النقاط، عىل النحو اآليت:

). إّن هذا االرتباط بني الكينونة والوجوب، ال يشمل جميع أنواع الفهم الحر 

الكينونة«؛ ليشّكل بذلك أرضيّة للهرج واملرج والفوىض السلوكيّة  »للوجوب من 

))) مدريس يزدي، محمد رضا، فلسفه اخالق )فلسفة األخالق(، ص 94) ـ )9)، رسوش، ط )، طهران، )37) 
هـ ش. )مصدر فاريس).

))) مري هاشمي، سيد محمد، مطلق گرايئ اخالقي )النزعة األخالقية املطلقة(، ص 39، مركز مديريت حوزه 
علميه )أطروحة علمية)، قم، )38) هـ ش. )مصدر فاريس).
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حقل  يف  الوجوب  وعدم  والوجوب  والقبح  الُحسن  إطالق  إّن  بل  واألخالقيّة، 

املفاهيم األخالقية إّنا يكون له معنى إذا استند إىل حقيقة ثابتة وغيبية، وبعبارة 

أقرص وأوضح: إّن أخالقيّة العمل منوطة باستنتاجها من الواقعيّة.

). كام أّن العلم مولد للقيَم وتوصيف األخالق، ميكن يف املقابل الوصول كذلك 

من الوجوب وعدم الوجوب إىل الكينونات واألعدام األخالقيّة أيًضا، ببيان أنّه لو 

العدل  وإّن  االجتناب عنه،  قبيح ويجب  الظلم  إّن  العامل:  العقالء يف  قال جميع 

حسن ويجب العمل به، يجب أن يكون هناك يف جذوره يف الواقع أّن العدل حسن 

والظلم قبيح. وهذا هو املصطلح املعروف بني األصوليني واملتكلمني: »كل ما حكم 

به العقل، حكم به الرشع«. ومن هنا فإّن ما ورد يف كتاب )دانش و ارزش) -من 

الوجوب وعدم  املشتملة عىل  القضايا األخالقيّة  القول: من خالل تحشيد مئات 

الوجوب، ال يتّم الوصول إىل قضيّة علميّة وتوصيفيّة- يفتقر إىل الوجاهة العلميّة.

ميكنه  ال  املصلحي،  والكذب  املفسد،  الصدق  قبيل  من  موارد  وجود  إّن   .3

من  الّنوع  اتّخاذ هذا  ينبغي  ال  إذ  األخالقيّة؛  الاّلواقعيّة  لبيان  ذريعًة  يشّكل  أن 

االستثناءات -التي ترد يف مقام األفعال الخارجيّة املتزاحمة عىل التعاليم واملفاهيم 

األخالقية العامة- ذريعة إىل القول: إًذا هناك معنى إلطالق الُحسن والقبح عىل 

املفاهيم األخالقية عىل نحو غالب ويف املجتمع الراهن؛ ال يف مقام الثبوت وبوصفها 

حقائق مطلقة، ولكن بااللتفات إىل التالزم املذكور آنًفا فإّن هذا الّنوع من األفهام 

االجتامعية، والنسبية األخالقية يف نهاية املطاف، ال تعدو أن تكون مغالطة ال أكرث، 

وهي من نوع مغالطة وضع العرضيات يف موضع الذاتيات))). )إن الصدق حيث 

ينطوي يف بعض األحيان عىل مفسدة، إذن يسقط عن اعتباره الذايت إىل األبد).

))) للتعرّف عىل أنواع وأقسام املغالطات، عيل أصغر خندان، مغالطات )املغالطات(، نرش دفت تبليغات اسالمي 
حوزه علمية قم.
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المفارقة والتناقض الذاتي

إّن مؤلّف كتاب )دانش و ارزش) ال ميكنه تجّنب الوقوع يف املفارقة والتناقض؛ 

إذ هو من جهة ال يتحّمل االلتزام بالواقعيّة بأّي شكل من األشكال، ويرّص بشّدة 

واقعيّة  ال  يواجه طريًقا مسدوًدا يف  عندما  أخرى  إمكانها، ومن جهة  عىل عدم 

التعاليم األخالقيّة والسلوكيّة يف حياة البرش ومترّد اإلنسان، يسعى إىل البحث عن 

مبنى، ليك يكون يف منأى من االتّهام بالعبثيّة وعدم الهوية، وإّن الجميع بني هذين 

الاّل منسجمني وغري املتامهيني، يؤّدي إىل التناقض الظاهري، وهو واضح البطالن 

وبديهي االستحالة.

إّن الذي يقتحه الدكتور رسوش بعنوان املبنى والذايت يف منح االعتبار للمفاهيم 

وبعبارة  نوعني.  عىل  الاّلواقعيّة،  معضلة  من  مبنجى  ليبقى  واألخالقيّة؛  القيَميّة 

أوضح: إّن املعتقدات األخالقيّة لكّل إنسان تعود جذورها من وجهة نظره إّما إىل 

العقل العميل، أو هي مقتبسة من األوامر الصادرة عن واجب الوجود املطلق، 

وكالهام يؤّدي إىل التناقض واملفارقة، وفيام ييل نشري إىل كال هذين األمرين:

1. الّنزعة العقلّية: يقال إّن كّل إنسان يعرض أفعاله وسلوكياته عىل العقل، 

فإن قبلها العقل واستحسنها، كانت حسنة، وكان فاعلها يستحق املدح، وأما إذا 

مل يتّم االهتامم بها رغم اعتبار العقل العميل لها قابلة لالتباع والتمسك، فإّن ذلك 

سوف يستتبع الذّم واللوم. ولكن الدكتور رسوش -بطبيعة الحال- يهاجم العقل 

النظري من ناحية أخرى، ويعترب سعينا إىل املعرفة العينيّة أمرًا ساذًجا وغري قائم 

عىل أساس متني.

إّن اإلشكال الواضح والبديهي األّول الذي يتتب عىل هذا النوع من اختالق 
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الحكومة املطلقة للعقل العميل، وإظهار عجز العقل النظري، هو سلوك طريق 

اإلفراط والتفريط البعيد كّل البُعد عن االعتدال واألحكام املنصفة واملقبولة من 

قبل العقول البرشية السليمة. 

االلتفات إىل صورة  بالعقل هو  املطلق  اإلميان  يرد عىل  الذي  والنقض اآلخر 

وظواهر القوانني واألمور؛ وليس إىل بواطنها وحقائقها. وكام يقال يف نقد العقالنية 

الكانطيّة فإّن مشكلة اإلنسان ال تكمن يف التقنني فقط؛ يك نسعى من خالل ذلك 

إىل توجيهه إىل طريق الهداية، بل إّن املشكلة تكمن يف عدم بداهة الخري والرش 

حيث إّن تشخيص ذلك من جهة خارج عن قدرة العقل العميل، ومن ناحية أخرى 

فإّن العقل النظري -من وجهة نظر كانط وأتباعه- ال ميتلك القدرة عىل اكتشاف 

مع  للناس  واالختيار  اإلرادة  كامل  افتاض  أّن  هو  واألهم  والواقعيات،  الحقائق 

االلتفات إىل امليول والبيئة واملصالح الفردية والجامعيّة، سوف يستدعي نوًعا من 

التواضع، ويؤّدي يف نهاية املطاف إىل النسبيّة األخالقيّة، وهو ما تحّدثنا عنه يف 

االتجاه الظاهرايت لكانط بالتفصيل. 

2. محوريّة الله: أّما املفارقة األخرى فإنّها تطلع برأسها عندما يروم اإلنسان 

من جهة أن يخلق انسجاًما ومتاهيًا بني أوامره ونواهيه األخالقيّة وبني إرادة ورغبة 

أي  يتحّمل  ال  أخرى  ناحية  ومن  اإللهية،  األوامر  أي  النهايئ،  واملطلوب  الطالب 

خضوع وانصياع إىل األصول الثابتة وغري املتغرّية؛ رغم سعيه إىل إظهار هذا األمر 

بوصفه أمرًا طبيعيًا وعرفانيًا، ولكن هذا يف الواقع تناقض واضح. ويف الحقيقة فإّن 

مؤلف كتاب )دانش و ارزش) أراد من خالل تحشيد الكالم األديب املنّمق والزاخر 

بسلسلٍة من املفاهيم الدينيّة والفلسفيّة والعلميّة، أن يقّدم لألخالق معياًرا نهائيًا، 

دون أن يتورّط يف استنتاج الوجوب من الكينونة؛ ولكّنه لو تأّمل حتى يف كلامته 
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بأنّه يجب أن نختار واجبًا مختاًرا  القول  الكالم؛ إذ ما معنى  ملا تفوه مبثل هذا 

بالذات؟! إذا كان االنتخاب الذايت للحق يعني انتخاب أوامره وتعاليمه، أال يعني 

ا  ُل َعمَّ
َ
هذا يف حّد ذاته استنتاًجا للوجوب من الكينونة؟ إّن قوله تعاىل َل يُْسأ

داللة عىل  فيه  ليس  لنظريته-  اتخذه مستمسًكا  -الذي   (((َلُون
َ
يُْسأ َوُهْم  َيْفَعُل 

له  ربط  وال  للسؤال،  يخضع  ال  فإنّه  حكمة،  عن  كان  إذا  الله  فعل  ألّن  مراده؛ 

فإنّه ال يخضع  الله حيث يصدر عن حكمة،  أّن فعل  باختيارنا، يضاف إىل ذلك 

للسؤال، ال أنّه من املمكن أن يكون مخالًفا للعدل والحكمة، وال يخضع للسؤال))).

واقعّية واألشاعرة
ّ

الال

يبدو يف الحقيقة أّن هذا الّنوع من اآلراء الصوريّة والظاهريّة إىل ُحسن األفعال 

وقبحها، مرّده إىل ما كان يصدح به األشاعرة طوال التاريخ.

إّن االشتاك واملواكبة الفكريّة بني األشاعرة والاّلواقعيّة مورد البحث، تأيت من 

حيث إّن كال االتّجاهني يذهبان إىل االعتقاد بعدم اشتامل أّي سلوك أو مفهوم 

عىل خري أو رّش ذايت، وإّن أّي مرشوعيّة للمعتقدات األخالقيّة سوف تكون مستندًة 

إىل تحسينها أو تقبيحها من قبل الله سبحانه وتعاىل، وبحسب املصطلح املعروف 

من قبل أصحاب الظاهر: »الحسن ما حّسنه الشارع، والقبيح ما قّبحه الشارع«.

الثبات  واالشتاك اآلخر بني هاتني النظريتني يكمن يف أّن كّل نوع من أنواع 

هذه  ويف  والتديد.  الشك  يواجه  سوف  ونهيه  الله  بأمر  يتعلق  فيام  والحتمية 

الحالة سوف تكون النسبيّة األخالقيّة من أبرز النتائج التي يتعنّي عىل الظاهريني 

والقرشيني أن يلتزموا بها.

))) سورة األنبياء، اآلية 3).

))) مدريس يزدي، محمد رضا، فلسفه اخالق )فلسفة األخالق(، ص 90). )مصدر فاريس).
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من  الوجوب  استنتاج  وعدم  بالاّلواقعيّة  االلتزام  فإّن  األساس  هذا  وعىل 

الكينونة، سوف يغلق الباب دون جميع أنواع املباين واملعايري الواقعية يف مطابقة 

األفعال األخالقية مع الحقائق الذاتية.

النظرّية األخيرة للكاتب

باإلضافة إىل املفارقات اآلنف ذكرها، تالحظ هناك يف مجموع آراء مؤلف كتاب 

)دانش و ارزش) الكثري من التهافتات املتعّددة األخرى أيًضا، األمر الذي يعرّب بنفسه 

عن تزلزل يف تحكيم األصول األبستمولوجيّة الثابتة يف دائرة املفاهيم األخالقيّة. 

التهافتات  من  الطائفتني  هاتني  مبقارنة  هنا  األخرية  الكلمة  نخّصص  سوف 

الفكرية، ونعترب ذلك مبنزلة االستنتاج من مجموعة نظريات شخص مستنري مسلم 

يسعى إىل القيام بُحزمة من اإلصالحات يف االتجاه األخالقي السائد والقاطع يف 

حقل الدين، ويعمل -من خالل التلفيق بني املفاهيم اإلسالميّة والقضايا اإلنسويّة- 

عىل فتح طريق جديد))).

الطائفة األوىل هي النظريات التي تقّدم الحديث عنها بالتفصيل، والتي تسعى 

إىل إثبات الاّلواقعيّة األخالقيّة، ومن بينها ما ييل:

))) علينا بطبيعة الحال أن نضيف هنا هذه النقطة، وهي أن من بني األسباب التي دفعت بعض املفكرين 
إىل القول بالنسبية األخالقية هي -كام يقول لويس بوميان- أفول الدين يف املجتمعات الغربية، وكام قال أحد 

مباًحا. )لويس  الله موجوًدا صار كل يشء  يكن  مل  إذا  ثيودور دستوفسيك:  الرويس  للكاتب  رواية  األبطال يف 

عيل،  فتح  محمود  الفارسية:  اللغة  إىل  ترجمه  األخالقية)،  النسبية  )نقد  اخالقي  نسبيت  بر  نقدي  بوميان، 
ص )34)؛ وذلك ألن النظرية األخالقية يف اإلسالم تقوم عىل أصلني رئيسني، وهام أواًل: إنه ال ميكن من دون 
األخالق أن يكون هناك وجوًدا لإلنسان، وثانيًا: إنه ال وجود لألخالق من دون دين. )طه عبد الرحمن، مدرنيسم 
اخالق عقالنيت )الحداثة واألخالق والعقالنية)، ترجمه إىل اللغة الفارسية: مهشيد صفايئ، كتاب نقد، العدد: 
30، ص 4)) ـ 5))، ربيع عام: 383) هـ ش). ومن هنا فإّن تسية االتجاهات الحاكمة عىل العامل الغريب إىل 

التعاليم اإلسالمية، مجانب لإلنصاف.
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). الوجوبات ال تنبثق عن الكينونات.

أّي  عىل  الوجودات  مئات  ومراكمة  تحشيد  خالل  من  الحصول  ميكن  ال   .(

كينونة.

3. إّن القواعد األخالقيّة إّنا تكون قواعد يف العامل واملجتمع الراهن، وليس يف 

جميع العوامل واملجتمعات املمكنة.

4. إّن الُحسن والقبح من أحكام ومختلقات العقل البرشي الذي ميكن الترصّف 

فيه، ويعمل كل شخص عىل طبق ما يراه عقله حسًنا أو قبيًحا.

توّصلنا حتى اآلن إىل أّن الواجبات وعدم الواجبات األخالقيّة ال تشتمل عىل أيّة 

قيمة واعتبار مرّبر ومعقول، وليس لها موقع يف الحقائق الذاتيّة.

الثانية من النظريات التي متثل تلويًحا للعودة إىل الواقعية يف  وأما الطائفة 

سياق الهروب من تهمة النسبية، ومن بينها:

). إّن األيديولوجيات تخضع لألحكام بوصفها من املظاهر األخالقيّة البارزة، 

وإّن  واقعيتها،  أساس  عىل  بينها  املقارنة  وميكن  واختيارها،  انتقاؤها  ويتم 

عمليتها  استنتاج  ميكن  وبذلك  والفلسفية،  العلمية  باألدلة  ممكنة  واقعيتها 

وجدوائيتها))).

). إّن اعتباريّة القيَم األخالقيّة ال تحول دون القيام بإصدار األحكام بشأنها))).

العقالء يف تقييمها، وليس  القيَم األخالقيّة مبعنى تدّخل رأي  اعتباريّة  إّن   .3

مبعنى عدم أهميتها)3).

))) رسوش، عبد الكريم، دانش وارزش )العلم والقيمة(، ص )30. )مصدر فاريس).

))) رسوش، عبد الكريم، اوصاف پارسيان )أوصاف الفرس(، ص 93)، نرش رصاط، طهران، )37) هـ ش. )مصدر فاريس).

)3) رسوش، عبد الكريم، مدارا و مديرّيت )املداراة واإلدارة(، ص 99، نرش رصاط، طهران، )37) هـ ش. )مصدر 
فاريس).



واقعّية األخالقّية من زاوية التنوير الديني ونقدها
ّ

211دراسة الال

4. إّن النسبيّة مبعنى القيَم املنبثقة من رحم واقعيات الطبيعة واملجتمع، تؤدي 

إىل إغالق باب الحكم والتقييم، وفتح باب للهروب والتربير؛ إذ ميكن لكّل شخص 

تربئة نفسه وصيانتها من اللوم والعقوبة، باالستناد إىل قيَمه الذاتية))).

النتيجة

اتّضح من مجموع األبحاث اآلنفة أن تقديم نظريّة الاّلواقعيّة األخالقيّة من 

الكينونة عن  إّنا هو مقتبس ومأخوذ من رؤية فصل  الدينيني،  املستنريين  قبل 

ارتباط  وجود  عدم  يرى  كان  ألنّه  هيوم؛  ديفيد  االسكتلندي  للفيلسوف  الوجود 

واستنتاج وتالزم بني العلم واألخالق.

إّن التمّسك بالاّلواقعيّة سوف ينطوي عىل آثار وتداعيات سلبية يف دائرة التعاليم 

الدينية واملفاهيم اإللهية، ومن بينها: التفريغ من املحتوى وعدم املعيارية وعدم 

إمكان التمييز بني اآلراء يف حقل املفاهيم األخالقية، ال سيّام وأّن التعاليم الدينية 

لألنبياء سوف تبدو أمرًا عبثيًّا، واألهم من ذلك عدم الثبات والنسبية األخالقية؛ إذ ال 

ميكن لهذه النظريّة أن تحمي نفسها من الوقوع يف محاذير هذه النسبيّة.

كام أّن هذه الرؤية املستحدثة تواجه الكثري من االنتقادات والنقوض املتعّددة؛ 

ملا ثبت يف حقل املفاهيم الدينيّة من وجود تالزم وارتباط حقيقي بني الكينونة 

والوجوب، وهو ما يصطلح عليه بالرضورة بالقياس إىل الغري، وكذلك من حيث إّن 

غري الواقعيّة متتزج ببعض املفارقات والتناقضات والتهافتات، يضاف إىل ذلك عدم 

إمكان تجاهل التأثريات امللحوظة التي كانت للتجربة والعقل والنزعة االجتامعية 

يف الغرب عىل ازدهار وتبلور هذه الرؤية.

))) رسوش، عبد الكريم، دانش وارزش )العلم والقيمة(، ص 304. )مصدر فاريس).
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هاجر بردبار)))

الخالصة

هناك الكثري من املباين يف البحث الديني للمستنريين. وهناك من املستنريين 

من هو من املنتمني إىل املذهب الواقعي، وهو لذلك ينظر إىل الدين من خالل 

مبانيه وينظّر بشأنها، ومن بني هؤالء املستنريين من هو من املعارضني للمذهب 

هؤالء  بني  ومن  بالواقعيّة،  القائلني  من  أنّه  عىل  بنفسه  يعرّف  ولكّنه  الواقعي، 

الدكتور عبد الكريم رسوش. فهو يذهب إىل االعتقاد بأّن مجرّد الفصل بني شيئني 

والتمّسك بذلك يكفي إليصال الفرد إىل غايته. يف حني أنّه يفّكك بني الدين وفهمه، 

ويتمّسك بذلك، ولكّنه ال يقول بطريٍق للوصول إىل اليشء يف نفسه؛ ومن هنا فإّن 

رأيه ونظريّته يف واقع األمر عىل الضّد من الواقعيّة.

))) املصدر: هاجر بردبار، »نقد نسبیت گرایی در تئوری قبض وبسط« نرشت يف مجلة کتاب نقد الفصلية، 
العدد )4، سنة  387) ش، الصفحات 3)) إلی 94)، ايران.

 تعريب: حسن عيل مطر الهاشمي.

))) باحثة وخریجة من جامعة باقرالعلوم بقم.
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بينها نسبيّة  املباين، ومن  الكثري من  الديني  للبحث  فإّن  وكام سبق أن ذكرنا، 

الدكتور عبد الكريم رسوش. نسعى يف هذا املقال إىل دراسة هذه النسبيّة والبحث يف 

أركان نظريّته ونقدها. وإّن أركان نظريته عبارة عن: متايز الدين من املعرفة الدينيّة، 

ومتايز أحكام الدين من أحكام املعرفة الدينيّة، واعتبار املعرفة الدينيّة أمرًا برشيًا، 

واالرتباط العام بني املعارف البرشية؛ حيث متّت دراسة جميع الروابط القامئة بني 

املعارف البرشية واملعرفة الدينيّة، ونسبيّة املعرفة الدينيّة مع األركان األخرى وأدلتها. 

وبعد عرض أركان النظرية نعمد إىل نقد أدلّته وأركانها بشكل منفصل؛ حيث يتبنّي 

أن هذا املبنى يُعّد خطأ يف البحث الديني، بل ويؤّدي إىل البدعة يف الدين؛ وذلك ألّن 

الدكتور رسوش يعمل عىل توظيف ما جرى عىل التوراة والعهد القديم أو اإلنجيل 

التاريخيّة  األحداث  أّن  يرى  فهو  الدينيّة.  الرضوريات  تغيري  عىل  شاهًدا  بوصفه 

والحروب والحرائق وما إىل ذلك، قد أّدت إىل خروج مصادر الرشيعة من بني أيدينا. 

وعىل هذا األساس فإنّه بعد اندثار أصول ومصادر رشيعة ما، فإنّها سوف تزول من 

األصل أيًضا، وسوف يطالها النسيان شيئًا فشيئًا، ومن هنا فإنّه طبًقا لرؤيته القائلة 

بأّن األبستمولوجيا تقوم عىل نسبيّة الفهم، فإّن ذلك يستلزم إنكار الرضورات الدينيّة، 

ويؤّدي إىل تحريف النصوص الدينيّة؛ ألنّه يفتح طريًقا إىل التفسري بالرأي، وميكن 

لكّل شخص أن يُديل بدلوه ويحّمل رأيه عىل الدين، وبذلك يُظهر الدين بشكل آخر 

مختلف بالكامل عن الدين األصيل.

المقّدمة

ميكن تعّقب بحث املعرفة الدينيّة من جهاٍت متنّوعٍة؛ ومن بينها الناحية املعرفيّة 

لها. إّن البحث بشأن أبستمولوجيا املعرفة الدينيّة ينطوي عىل صبغٍة كالميٍّة، كام 

يُعّد من مسائل فلسفة الدين. إّن نظريّة نسبيّة املعرفة الدينيّة -التي يتمثّل ُمّدعاها 
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األكرب يف فصل الدين عن املعرفة الدينيّة، ونسبيّة املعرفة الدينيّة وتبعيّتها للمعارف 

البرشيّة- مجهوٌد يرمي إىل اإلجابة عن األسئلة األساسيّة حول رّس التحّول والتنّوع 

التفسريي، بداًل من التوضيح والبيان وإزالة الغموض، حيث عملت يف الواقع عىل 

إدخال آفاق من املعرفة والبحث الديني يف اإلبهام واإليهام، بل وأرضّت يف بعض 

املوارد بحيثيّة أصل الدين أيًضا عىل ما سيأيت رشحه وبيانه يف هذه املقالة.

واآلن علينا أن نرى كيف توّصل املستنريون إىل النسبيّة يف التعاليم االعتقاديّة 

واألخالقيّة. جدير بالذكر أنّهم قد بدأوا من بحث املعرفة الدينيّة واألبستمولوجيا 

الدينيّة. وقد عمد الدكتور رسوش إىل بيان مّدعاه ضمن ثالثة أصول، وهي كاآليت:

البرشيّة  باملعارف  ومفعم  زاخر  للرشيعة،  والسقيم)  )الصحيح  الفهم  إّن   .(

ومتالئم معها، وإّن هناك تعاطيًا وتعاماًل أو حواًرا متواصاًل بني املعرفة الدينيّة 

واملعارف غري الدينيّة )أصل التعاطي والتناغم).

). إذا تعرّضت املعارف البرشية للقبض والبسط، فإّن فهمنا للرشيعة سوف 

يتعرّض بدوره للقبض والبسط أيًضا.

3. إّن املعارف البرشيّة )فهم اإلنسان للطبيعة وحتى العلم والفلسفة) تتعرّض 

للتحّول والقبض والبسط )أصل التحّول)، وإّن املعرفة الدينيّة تبًعا لذلك تكون 

عرضًة للتحّول والقبض والبسط يف سائر املعارف البرشيّة))).

الدينيّة  املعرفة  أّن  استنتاج  إىل  رسوش  الدكتور  يذهب  األساس  هذا  وعىل 

ندرك  أن  علينا  أفضل، يجب  الّنظريّة بشكل  تداعيات هذه  تتّضح  نسبيّة. وليك 

ماهيّة املعرفة الدينيّة؟

))) رسوش، عبد الكريم، قبض وبسط تئوريك رشيعت )القبض والبسط النظري للرشيعة(، ص 47)، مؤسسه 
فرهنگي رصاط، ط 5، طهران، 375) هـ ش. )مصدر فاريس).
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الدين  بواسطة  اإلنسان  عليها  يحصل  التي  املعرفة  هي  الدينيّة  املعرفة  إّن 

وبشأن الدين؛ مبعنى أنّه من خالل معرفة الدين وإدراكه ميكن التوّصل إىل نوع 

من املعرفة حول الوجود )اإلنسان والطبيعة والخالق)؛ ألّن الدين مجموعة من 

وقام  األنبياء،  عىل  وتعاىل  سبحانه  الله  من  وحيًا  نزلت  التي  واألحكام  التعاليم 

األنبياء بإبالغها إىل الناس. وحيث إّن اإلنسان هو املخاطب بهذه التعاليم واألحكام 

بطبيعة  يصل  فإنّه  تطبيقها،  عىل  ذلك  بعد  يعمل  وأن  يفهمها  أن  عليه  ويجب 

الحال إىل نوٍع من املعرفة بشأن الدين، تسّمى باملعرفة الدينيّة، ويعمل عىل بناء 

وتكوين رؤيته وأيديولوجيته من زاوية هذه املعرفة الدينيّة. وعىل هذا األساس 

فإّن الدين يلعب دورين رئيسني يف تحّقق املعرفة الدينيّة:

فهو أّواًل يشّكل بنفسه موضوع معرفة اإلنسان، وثانيًا يلهم اإلنسان املعرفة 

بشأن الوجود واإلنسان والعامل))).

فإّن  ملعتقداته،  واألساس  البناء  هي  شخص  لكّل  الدينيّة  املعرفة  إّن  وحيث 

القول بنسبيّتها سوف يؤّدي إىل ضعف عقائده، وصريورة األخالق نسبيّة، وكذلك 

النسبية يف التعاليم االعتقاديّة واألخالقيّة، فإنّنا سوف نعمل عىل نقد الرأي القائل 

بالنسبيّة ونبحث يف التداعيات والتبعات املتتبة عليها.

األبستمولوجيا ومسألة النسبّية

املعارف  تقع  حيث  الفهم،  بنسبيّة  القائلة  األبستمولوجيا  نظر  وجهة  من 

الدينية يف ظرف إدراك البرش وفهمهم، فإنّها ضمن املعارف األخرى تكون عرضًة 

للتغرّي أيًضا، وعىل هذا األساس فإنّه عىل فرض أّن الرشيعة -بوصفها من معطيات 

))) رباين گلبايگاين، عيل، معرفت ديني از منظر معرفت شنايس )املعرفة الدينية من الزاوية األبستيمولوجية(، 
ص 3)، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معارص، طهران، 378) هـ ش. )مصدر فاريس).
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املتبادل  التعاطي  دائرة  أّن فهمها يف  إاّل  ثابتة،  بواقعيّة وحقيقة  الوحي- تحظى 

ونسبيّة العلوم يكون متحّواًل ومتغرّيًا. إّن هذا املسار من اللوازم الطبيعيّة لتكامل 

العلوم. مبعنى أنّه لو أراد شخص أن يرُّص عىل الثبات والدوام الجزيئ من املعرفة 

الدينيّة، سوف يضطّر إىل مواجهة جميع العلوم ومنازلتها، كام أنّه إذا قِبل بالحركة 

يف سائر العلوم، فإنّه سوف يرضخ لتغيري املعارف الدينيّة أيًضا. إّن الحكم والقضاء 

بشأن صّحة وسقم القضايا والعلوم -التي تنظّر األبستمولوجيا بشأن كيفية ظهورها 

وبسطها واتساعها- ال تدخل ضمن نطاق حكم األبستمولوجيا، وإّنا يتعلّق هذا 

بنسبيّة  القائلة  األبستمولوجيا  أّن  بيد  العلوم،  تلك  يف  املختصني  بالعلامء  األمر 

الفهم، تحكم -استناًدا إىل مبناها الفلسفي- بأّن جميع القضايا عىل عمل يُّدعى 

املعرفة  مجموع  يف  رضوريًا  أمرًا  يعّد  وجودها  كان  -وإن  وثباته  دوامه  رضورة 

البرشيّة- محكومة بالزوال والفناء. مبعنى أنّه لن تكون صادقًة، وإّنا تكون كاذبة 

من هذه الناحية، ومن البديهي أنّه ليست هناك قضية دينيّة -أعم من أن تكون 

مرتبطة بأصول أو فروع الدين- ميكن أن تستثنى من هذه القاعدة))).

تشتمل نظريّة املعرفة الدينيّة لسوش عىل األركان اآلتية:

1. اختالف الدين عن المعارف الدينّية

لقد عرّف الدكتور رسوش الدين واملعرفة الدينيّة، قائاًل:

عندما نستعمل كلمة الدين، ميكن لها أن تكون يف بعض األديان صادقة أو ال 

تكون كذلك، ولكّننا إذا ذكرنا عنوان الدين يف أغلب هذه املوارد، فإنّنا نريد به 

اإلسالم بالتحديد. وعليه عندما نذكر الدين، إّنا نعني اإلسالم. ثم إنّه عىل الرغم 

))) جوادي آميل، عبد الله، رشيعت در آينه معرفت )الرشيعة يف مرآة املعرفة(، ص 3)3، مركز نرش إرساء، 
قم، 378) هـ ش. )مصدر فاريس).
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من االختالف النظري املوجود حول تعريف اإلسالم، نتّفق يف الحّد األدىن عىل هذا 

املقدار وهو أّن اإلسالم عبارة عن مجموع ما جاء يف القرآن والسنة، والسنة هي 

النبي األكرم، وطبًقا  الروايات واألفعال والتقريرات املأثورة عن  مجموعة من 

العتقادنا نحن الشيعة فإنّنا نلحق األمئة املعصومني بالنبي األكرم أيًضا))).

إليها علامء  يتوّصل  التي  املعرفة  عبارة عن  الدينيّة  املعرفة  أّن  يرى  أنّه  كام 

الدين من الدين. وعىل هذا األساس فإنّه يقول إنّه عىل الرغم من االرتباط الوثيق 

والعميق جًدا بني هذين األمرين، إاّل أنّهام يف الوقت نفسه متاميزان ومنفصالن 

عن بعضهام.

). اختالف أحكام الدين عن أحكام المعرفة الدينّية

مييّز الدكتور رسوش بني أحكام الدين وبني أحكام املعرفة الدينيّة، ويقول: إّن 

الدينيّة  أّن املعرفة  الدين صامت وثابت ومقّدس وخالص وكامل وعىل حق، إال 

ناطقة ومتغرّية وغري مقّدسة وغري خالصة وناقصة وهي خليط من الحق والباطل. 

ولكّنها  الرشيعة ساكتة،  إّن  الدينية:  املعرفة  وتغرّي  الدين  ثبات  توضيح  وقال يف 

ليست معقودة اللسان، وإنّها عندما تتحّدث فإنها تعرّب عن كلمتها، وال تعرب عن 

الجميع بوترية واحدة، وما مل يكن هناك  أنّها ال تتحّدث مع  كالم اآلخرين، كام 

سؤال فإنّها ال تجيب عن سؤال مقّدر. هناك فرق كبري بني الشخص الصامت دون 

أن يكون لديه ما يقوله، وبني الشخص الساكت الذي لديه مخزون من الكلامت 

التي يقولها. إّن من بني األدلّة الواضحة عىل التكامل الديني، هي أّن العلامء قد 

عرضوا عىل الرشيعة أسئلة جديدة، وحصلوا منها يف املقابل عىل إجابات جديدة، 

در تبيني نظريه معرفت ديني دكرت رسوش )يف رشح نظرية املعرفة  الكريم وأمري أكرمي،  ))) رسوش، عبد 
العدد: ))، ص 9. )مصدر فاريس). نو،  للدكتور رسوش(، نرش جامعه  الدينية 
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كام أّن األسئلة واإلجابات هي عني املعرفة الدينية؛ إذ لو قيّض للرشيعة أن تقول 

كّل ما لديها منذ اليوم األّول، ملا كان هناك تحّول يف املعرفة الدينية وال تكامل. 

ومن ناحية أخرى فإّن األسئلة ال تجري عىل لسان العلامء دون سبب، بل إن علوم 

العرص وسعة ثقافة العلامء هي التي تعلمهم ما الذي يجب عليهم أن يسألوه، 

وما الذي يجب عليهم البحث عنه يف الرشيعة، وكيف يفهمون األجوبة عن ذلك.

إّن االّدعاء الثاين لهذا الركن هو أّن الدين ثابت واملعرفة الدينيّة متغرّية. وقد 

متّسك إلثبات تغرّي املعرفة الدينيّة بأدلّة بحيث ميكن اعتبار األركان الالحقة من 

نظريّته مقدمات لتلك األدلة، وعليه فإّن الدكتور رسوش يقول:

»إّن املعرفة الدينّية هي مثل أّي معرفة أخرى، حصيلة بحث وتأويل 

البرش، وهي عىل الدوام مزيج من الظنون وأنواع اليقني والحق والباطل، 

وإن تحّول وتكامل هذه املجموعة التي ال ميكن إنكارها، وال نقول الوحي 

الذي ينزل عىل األنبياء ويكتمل عىل يد البرش، وإمّنا نقول: فهم البرش 

ملضمون الوحي هو الذي يخضع للتكامل«)1(.

ولكن هناك يف هذا الركن الثاين مّدعيات أخرى أيًضا، وهي عبارة عن: التقديس، 

والكامل، والخلوص، وحقانية الدين، وعدم قداسة وعدم خلوص ونقصان املعرفة 

الدينية. إّن الدكتور رسوش كان يف عباراته املتنّوعة بصدد متييز الرشيعة وفهمها، 

وقد بنّي األحكام الخاصة بكّل واحدة منهام. من ذلك -مثاًل- أنه يقول: لقد ذهب 

الوهم إىل أّن الصفات القدسيّة واإللهية للرشيعة، هي صفات فهم الرشيعة أيًضا، 

وهذا الوهم املشؤوم هو الذي تسبّب يف افتتان الكثري من األشخاص. إّن الرشيعة 

الثانية،  قبض وبسط تئوريك رشيعت )القبض والبسط النظري للرشيعة(، الحلقة  ))) رسوش، عبد الكريم، 
مجلة كيهان فرهنگي، العدد: 4، ص ))، السنة الخامسة. )مصدر فاريس).
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مقّدسة وكاملة وذات منشأ إلهي، كام أنّها ثابتة وخالدة، وال طريق فيها للخطأ أو 

التناقض، إاّل أّن فهم الرشيعة ال يحتوي عىل أّي يشء من هذه الصفات، ومل يكن 

ثابتًا، وال منزًها من  التاريخيّة كاماًل أو  إّي مرحلة من املراحل  فهم الرشيعة يف 

الخطأ والخلل، وال مستغنيًا عن املعارف البرشيّة، وليس له منشأ مقّدس وساموي، 

كام أنّه غري خالد وال دائم، وليس محصًنا ضّد تحريف املحرّفني.

3. بشرّية المعرفة الدينّية

يذهب الدكتور رسوش إىل القول بأّن الله سبحانه وتعاىل قد أنزل الرشيعة؛ 

ليعمل الناس عىل استضافتها يف مسحهم الذهني وفضائهم الثقايف، ليك يعملوا 

بذلك عىل فهمها وإدراكها، ولكن ما أن يعمل الناس عىل استضافة الدين يف ربوع 

أذهانهم حتى يحصل لهم فهم للدين مبا يتناسب وثقافتهم البرشية. إّن املعرفة 

إّن  البرشيّة:  األمور غري  ثالثة مواجهات برشيّة مع  والدينيّة  والفلسفيّة  العلميّة 

الدينيّة مجهود برشّي  املعرفة  فإّن  الطبيعة، وهكذا  لفهم  إنساين  العلم مجهود 

لفهم الرشيعة. يرى الدكتور رسوش أّن برشيّة املعرفة لها يف الحّد األدىن معنيان 

يف  إال  عليها  العثور  ميكن  وال  البرش،  صنع  من  املعرفة  إّن  أّواًل:  وهام  مقبوالن، 

أنديتهم. وثانيًا: إّن األوصاف البرشية ال تتساقط إال يف املعرفة التي هي من صنع 

أيديهم، وهذا املعنى الثاين بدوره ينطوي عىل ناحيتني هاّمتني، وهام:

أّواًل: إّن شؤون اإلنسان وأحواله -سواء الرشيفة منها أو املنحطة- تتك بتأثريها 

عىل علمه؛ فمثاًل: إن كوبلر بالنسبة إىل رؤية املعارصين، يُعترب شخًصا خرافيًّا، وقد 

عمد حتى إىل إدخال بعض هذه الخرافات يف أعامله العلمية؛ وهكذا يف تاريخ 

الثقافة الدينية حيث عمد البعض إىل اختالق األحاديث، وبذلك فإنّهم قد عملوا 
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عىل تشويه املعرفة الدينيّة ومتويهها وقضوا عىل خلوصها ونقائها؛ ومن هنا فإّن 

نقصان وعدم خلوص املعارف -ومن بينها املعرفة الدينية- من ظواهر وتجليات 

برشيتها. 

وثانيًا: عندما تعرض بعض املشاكل الخاّصة ملجموعة من الناس، فإّن اهتاممهم 

سوف ينصّب عىل تلك املشاكل والبحث عن طرق حلّها، وعندما تعرض لهم يف 

األثناء مشاكل أخرى، فإّن اهتاممهم سوف يتّجه إىل ناحية تلك املشاكل األخرى. 

ويف األساس فإّن مهّمة املعرفة تكمن يف حّل هذه املشاكل؛ وعىل هذا األساس من 

املمكن لبعض املعارف -يف بعض النواحي والجهات- أن تحظى بنمّو أقل أو أكرث 

باملقارنة مع املعارف األخرى؛ ومن هنا فإّن نقصان أو تكامل هذه املعارف هو 

بدوره من األمور البرشية))).

يعمل يف  الدكتور رسوش-  نظر  -من وجهة  اإلنسان  فإّن  األساس  وعىل هذا 

الواقع بأفعاله وتأثّره باألحوال -التي تجعل املعرفة برشية- عىل توظيف املعرفة 

يف حّل مشاكله.

4. ارتباط املعارف غري الدينّية باملعارف الدينّية

هو  والبسط،  القبض  نظريّة  أركان  بني  من  محوريًّة  واألكرث  األهم  الركن  إّن 

ركن التابط العام بني املعارف البرشية، وحيث يعّد ركن ارتباط املعارف الدينية 

باملعارف غري الدينيّة بوصفه صغرى لذلك الركن، فإنّنا سوف نبحث يف كال هذين 

الركنني مًعا.

))) رسوش، عبد الكريم، بسط تجربه نبوي )بسط التجربة النبوية(، ص )30، مؤسسه فرهنگي رصاط، طهران، 
378) هـ ش. )مصدر فاريس).
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الدينيّة  غري  البرشية  املعارف  بني  والتامهي  االرتباط  أنواع  من  الكثري  هناك 

املعارف  بني  تحدث  التي  التامهيات  وجميع  بل  أكرث  أّن  إاّل  الدينيّة،  واملعرفة 

املعرفة  »اغتذاء«  خالل  من  يحصل  إّنا  الدينيّة،  واملعرفة  الدينيّة  غري  البرشيّة 

الدينيّة عىل تلك املعارف. وبشكل عام فإّن املعارف البرشيّة غري الدينيّة تعمل 

عىل تغذية املعرفة الدينيّة من ثالث طرق، وهي كاآليت:

أ. التغذية يف مقام الجمع

تعمل املعارف البرشيّة غري الدينيّة يف هذا املقام عىل تنظيم اختيارات علامء 

الدين من النصوص الدينيّة، وتضع أمامهم مختلف األسئلة، وبذلك فإنّها تساعد 

عىل بلورة صورة الرشيعة ورسمها.

ب. التغذية يف مقام الحكم

الدينيّة  املعرفة  تصفية  يف  هاًما  دوًرا  الدينيّة  غري  البرشيّة  املعارف  تلعب 

وتنقيتها من األفهام الخاطئة، والعمل كذلك عىل تعزيز األفهام الصحيحة للرشيعة 

ودعمها. وإّن هذا الدور رهن بفرضيتني هاّمتني، وهام أّواًل: إّن إله الرشيعة هو إله 

الطبيعة وما وراء الطبيعة أيًضا؛ وعىل هذا األساس فإّن اإلدراك والفهم الصحيح 

للطبيعة وما وراء  الصحيح  اإلدراك  أن يكون غري منسجم مع  للرشيعة ال ميكن 

الطبيعة. وثانيًا: إّن كّل ما يُجيز قبول الدين، يكون هو الحَكم والفيصل يف الفهم 

الديني وتنظيم هذا الفهم أيًضا. إّن الرّّد والقبول واإلثبات واإلبطال مرتبط بهذا 

املقبوالت  بعض  محلّها  وتحّل  املقبوالت،  بعض  تسقط  وهنا  الحكم،  من  املقام 

الدينيّة وتطويرها  املعرفة  تنمية  تعمل عىل  التي  التحّوالت هي  األخرى، وهذه 

بشكل أكرب.



223نقد النسبّية في نظرّية القبض والبسط

ج. التغذية من خالل تذليل الفهم الديني وإضفاء الفناء والكامل عليه

مقام  الثنائيّة يف  باألدوار  قيامها  الدينيّة، من خالل  البرشيّة غري  املعارف  إّن 

الجمع والحكم، تقوم من تلقائها يف حقل املعرفة الدينيّة بيشء ثالث أيًضا، وهو 

عبارة عن توفري إطار لفهم الدين وإضفاء الكامل عىل ذلك الفهم))).

بينها  فيام  ترتبط  الدينيّة)  املعرفة  بينها  )ومن  البرشيّة  املعارف  إّن مجموع 

وتعمل عىل تغذية ورفد بعضها بعًضا من خالل القنوات واملستويات اآلتية:

). الربط املنطقي / اإلنتاجي

إّن املراد من االرتباط »املنطقي / اإلنتاجي« بني املعارف، هو أّن القضايا املوجودة 

يف علم ما، تعمل من الناحية املنطقية عىل إنتاج بعض القضايا يف علم آخر. وبعبارة 

أخرى: من املمكن للمقدمات التي تحصل يف حقل من حقول العلوم، أن تؤّدي إىل 

نتيجة بحيث تكون هذه النتيجة بدورها موضوًعا جديًدا لعلم آخر.

). االرتباط األسلويب

إّن من بني طرق االرتباط والتواصل بني املعارف البرشية املختلفة، هو االرتباط 

األسلويب. وطبًقا لهذا الّنوع من االرتباط ال يكون قبول أو رفض مسألة يف علم ما 

من دون دليل أو مبنى ومن دون أسلوب أو منهج. وعليه، فإّن كّل تصديق أو 

هذه  إّن  واألسلوبيّة.  املعرفيّة  والفرضيات  األسس  من  الكثري  عىل  يقوم  تكذيب 

الفرضيات ال تختّص بعلم واحد وخاص، وإذا كان يف العلم )أ) يتم تعليم وإثبات 

املسألة )أ)، فإنّه يف العلم )ك) يتم إثبات أو رّد املسألة )ك) أيًضا. وبذلك تحصل 

هناك نسبة وارتباط أسلويب بني املسألة )أ) واملسألة )ك)، وعىل هذا األساس يكون 

))) رسوش، عبد الكريم، بسط تجربه نبوي )بسط التجربة النبوية(، ص )30، مؤسسه فرهنگي رصاط، طهران، 
378) هـ ش. )مصدر فاريس).



 النظریات ونقُدها( 
ُ

عبد الكریم سروش )دراسة 224

اكتشاف ارتباط والدة الغزايل يف القرن الخامس للهجرة مع القبول بأحقيّة القرآن 

الكريم )والذي يبدو شديد الغرابة) أمرًا سهاًل. إّن الربط األسلويب هو ربط يف مقام 

إّن الغزايل ونابليون ال  الثبوت. فعىل سبيل املثال:  اإلثبات، وليس ربطًا يف مقام 

يرتبطان فيام بينهام من الناحية املنطقيّة، وليس هناك ارتباط قيايس أو رضوري 

بني قضية »الغزايل مؤلف إحياء علوم الدين« وبني قضية »نابليون قد انهزم يف 

معركة واترلو«. بيد أّن إثبات هذه القضايا والقبول بها تابع ألسلوب ومنهج واحد.

3. االرتباط املعريف )باملعنى األخص)

الواسع  العلوم واملعارف املختلفة نوع آخر من االتّحاد والتاّمهي  هناك بني 

أيًضا، وهو عبارة عن »االتحاد املعريف« )باملعنى األخص للكلمة). هناك عىل نحو 

املختلفة  البرشيّة  املعارف  بني  هناك  أّن  مبعنى  واالتحاد  االرتباط  هذا  اإلجامل 

بني  والتنافر  التنّوع  من  الرغم  عىل  واالنسجام  التناغم  من  نوًعا  واملضبوطة 

موضوعاتها؛ بحيث ال يفتي أّي منها ضد اآلخر، أو أّن وجود مثل هذا التامهي 

مطلوب يف الحّد األدىن، وإّن العلامء والحكامء يبذلون جهدهم من أجل الوصول 

إّن الحقول  الرغبة تكمن نظريّة معرفيّة واحدة. سواء قلنا  إليه. ويف أصل هذه 

املعرفيّة الكربى بسبب تباعد أساليبها وغاياتها وموضوعاتها ال تتابط فيام بينها 

بني  والتنايف  التالقي  باحتامل  قلنا  أو  باملطلق،  مستحيل  أمر  تصادمها  وإّن  أبًدا، 

بعضها أو كلّها، ويجب العمل عىل إيجاد التاّمهي والتناغم فيام بينها، وعىل كلتا 

الحالتني نكون قد أصدرنا حكاًم أبستمولوجيًا ومعرفيًا، وهذا هو معنى االندراج 

والتامهي بني املعارف البرشيّة تحت نظريّة أبستمولوجيّة واحدة.

4. االرتباط اإلنتاجي االستهاليك

العلوم  من  التاريخ  علم  بأّن  القول  إىل  الكريم رسوش  عبد  الدكتور  يذهب 
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االستهالكية. وإّن هذا التقسيم للعلوم إىل علوم إنتاجيّة وعلوم استهالكيّة يقوم 

عىل أساس الغلبة؛ مبعنى أنّه يف العلوم االستهالكيّة تكون الغلبة مع االستهالك، ويف 

العلوم اإلنتاجية تكون الغلبة مع اإلنتاج. وعىل هذا األساس فإّن العلوم اإلنتاجيّة 

نفسها  املنتجات تضع  القوانني، وإّن هذه  تنظرييّة وباحثة عن  الغالب علوم  يف 

تحت ترصّف بعض املعارف األخرى )االستهالكية)؛ من ذلك مثاًل: 

يستعني  والذي  االستهالكية،  العلوم  من  هو  الذي  التاريخ  علم  »يف 

يف رؤية املسائل والعثور عىل الحلول بالعلوم اإلنتاجية؛ مبعنى أن تلك 

العلوم متنحه رؤية وترشده إىل الزاوية التي يجب أن ينظر من خاللها إىل 

رقعة التاريخ وما الذي يجب أن يسأله منها، وكيف يبحث يف األحداث، 

وما هي األحداث التي يجب عليه أن يقيم بينها عالقة العلية واملعلولية، 

وهكذا هو األمر يف فهم النصوص الدينية أيًضا«)1(.

5. العالقة من طريق إثارة األسئلة

إّن العلوم إّنا تزدهر مع املسائل، بل وإنّها إّنا تتنفس من رئة املسائل. فلو مل 

تظهر مسألة يف علم ما، فإّن ذلك العلم سوف يفقد حياته وتحرّكه. من ذلك مثاًل 

أّن نظريّة التكامل لتشارلز دارون التي تعترب إنجازًا يف حقل العلوم، قد خلقت 

الكثري من املسائل يف حقل العلوم التجريبية والفلسفة والكالم واألبستمولوجيا. 

إّن هذه الّنظريّة قد استثارت واستحثت قبل كّل يشء املتكلمني وبتبعهم املعرفة 

الدينية))).

))) رسوش، عبد الكريم، موانع فهم نظرية تكامل معرفت ديني )موانع فهم نظرية تكامل املعرفة الدينية(، 
القسم الثاين، مجلة كيهان فرهنگي، السنة السادسة، العدد: 5، ص 9. )مصدر فاريس).

))) رسوش، عبد الكريم، موانع فهم نظرية تكامل معرفت ديني )موانع فهم نظرية تكامل املعرفة الدينية(، 
القسم الثالث، مجلة كيهان فرهنگي، السنة السادسة، العدد: 9، ص )). )مصدر فاريس).
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). العالقة الحواريّة

هناك بني مجموع املعارف حوار متواصل ومستمر؛ مبعنى أّن املعارف والعلوم 

املختلفة تثري عىل بعضها مختلف األسئلة، وتطلب منها اإلجابة عنها. ويف االرتباط 

يُؤّدي إىل ظهور سؤال يف  املعارف وتأثريها  تطّور  فإّن  املسائل،  إثارة  من طريق 

ذات علم خاص، بيد أنّه يف االرتباط الحواري يُجيب العلم عن أسئلٍة قد تبلورت 

يف املعارف األخرى، وليس عن أسئلته الذاتيّة والخاّصة به. إّن هذا الحوار قائم 

البرشيّة  العلوم  أّن  مبعنى  أيًضا؛  األخرى  البرشيّة  واملعارف  الدينيّة  املعرفة  بني 

تضع بعض األسئلة بشكٍل تنظيميٍّ أمام الرشيعة، ويطلب منها اإلجابة عنها. إّن 

هذه األسئلة ليست وليدة اإلجابات من الناحية املنطقيّة، بل هي محرّكة للبحث 

واالختيار، وبسبب طابعها التنظيمي تعمل عىل تنظيم األسئلة وترتيبها أيًضا))).

7. تحّول املعرفة الدينيّة تبًعا للقبض والبسط يف سائر املعارف البرشيّة

يذهب الدكتور رسوش إىل القول بأّن فهمنا لكّل يشء )مبا يف ذلك الرشيعة) 

يف حالة من التحرّك وعدم الثبات، وإذا حصل يف بقعة من البحر املائج للمعارف 

البرشية متّوج أو تحّول، فإنّه لن يتك البقاع األخرى هادئًة عىل حالها، وسوف يؤثّر 

يف إدراك البقاع األخرى أو إثباتها وتأييدها وإبطالها. إّن بيان الدكتور رسوش يف 

هذا الشأن هو أّن جميع معارفنا مرتبطة ببعضها بخيوط خفيّة وغري مرئيّة، وأن 

هناك بينها أنحاء من االرتباطات املنطقيّة واألبستمولوجيّة والتصوريّة والتصديقيّة، 

وهذا من دقائق اكتشافات األبستمولوجيا الحديثة))).

))) رسوش، عبد الكريم، فهم نظريه تكامل معرفت ديني )يف فهم نظرية تكامل املعرفة الدينية(، القسيم 
الثالث، مجلة كيهان فرهنگي، السنة السادسة، العدد: 9، ص )). )مصدر فاريس).

))) رسوش، عبد الكريم، موانع فهم نظرية تكامل معرفت ديني )موانع فهم نظرية تكامل املعرفة الدينية(، 
مجلة كيهان فرهنگي، السنة السادسة، العدد: )، ص ). )مصدر فاريس).
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8. نسبيّة املعرفة الدينيّة

إّن نسبيّة الفهم الديني من قبيل نسبيّة نتيجة يف قياس ما. إّن نتيجة القياس 

تلك  يف  يحدث  تغيري  كّل  وأّن  عليها،  تتغّذى  أنّها  مبعنى  مقّدماتها.  إىل  تنسب 

بدوره  النتيجة  ثبات  وإّن  أيًضا،  النتيجة  يف  التغيري  حدوث  إىل  يُؤّدي  املقّدمات 

مع  يتناىف  ال  النتيجة  نسبيّة  فإّن  األساس  هذا  وعىل  املقّدمات؛  لثبات  معلوٌل 

وإذا  مقّدماتها.  إىل  منسوبًا  وتحّولها  النتيجة  ثبات  يكون  أن  هو  واملهّم  ثباتها. 

ظلّت مقدمات القياس يف جميع العصور ثابتة، فسوف تبقى النتيجة ثابتة أيًضا، 

وإذا طرأ عليها التحّول، فإّن النتيجة سوف تتحّول أيًضا، وعىل هذا األساس فإّن 

نتيجة القياس من ناحية الثبات والتغيري واملادة والصورة وكذلك من حيث الصدق 

والكذب ستكون نسبيًة أيًضا))).

9. تكامل املعرفة الدينيّة

إّن مؤلّف القبض والبسط باإلضافة إىل اّدعاء ترابط املعرفة وتحّولها بشکلها 

العام، قد تحّدث أيًضا عن تكامل املعرفة الدينيّة. إّن الدكتور رسوش يقول بأّن 

، ولذلك فإّن تحّول الفهم الديني ليس ناتًجا عن مؤامرٍة  تحّول املعرفة أمٌر برشيٌّ

يقوم بها الطالحون أو هو من وساوس الشياطني، وإّنا هو من لوازم املتغرّيات 

القهريّة يف العامل، وحيويّة الذهن، وسعة اإلدراك، ونشاط الفكر، وجوالن الروح 

هذا  عىل  تكاملت  قد  اإلنسانيّة  مجموعة  ألّن  وذلك  البرش؛  بني  للجهل  املزيلة 

أو  جابر  قبل  من  جرب  البرش  مجموعة  خارج  من  هناك  يكن  مل  وحيث  النحو، 

للمجتمع  الطبيعيّة  املقتضيات  من  التكامل  هذا  كان  فقد  قاهر،  قبل  من  قهر 

))) رسوش، عبد الكريم، قبض وبسط تئوريك رشيعت )القبض والبسط النظري للرشيعة(، ص 485، مؤسه 
فرهنگي رصاط، طهران، 375) هـ ش. )مصدر فاريس).
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اإلنساين وعني إرادة خالق الناس، وإذا كان هناك من يسوقهم يف هذا الطريق، فهو 

الله سبحانه وتعاىل املتّصف باللّطف والرّحمة، حيث فتح باب األفهام الجديدة 

واملتزايدة أمام الناس إىل األبد))).

0). عرصيّة املعرفة الدينيّة

والداخيل  الذايت  الركن  لتكيب  نتيجة  الديني  الفهم  أّن  الدكتور رسوش  يرى 

)الكتاب والسنة) والركن الخارجي )املعارف البرشية)، ولذلك يكون نسبيًا وعرصيًا، 

ويتكامل بتكامل املعارف البرشيّة. ويصف مخالفيه بذوي القراءة العوجاء، ويقول 

إّن هؤالء ظّنوا أنّنا نقول إّن لكّل فهٍم ركنني، أو إّن كّل فهم نسبي أو إّن الحقيقة 

تتكامل. يف حني أنّنا مل نقصد أّي يشٍء من هذه التّهات. وإّنا كالمنا يقترص عىل 

خصوص الفهم الديني، ونعني بذلك فهمنا للكتاب والسنة، ال سيّام وأنّه مل يكن 

مرادنا أبًدا أّن العلم واملعرفة البرشيّة تعمل عىل تسيري املعرفة الدينيّة عىل وفق 

أّن  بيد  به،  ومسموًحا  ممكًنا  الدين  حقل  يف  ورأي  عقيدة  كّل  وتجعل  هواها، 

املعارف الخارجيّة تشّكل مقّدمة لفهم الكتاب والسّنة، وال ميكن لإلنسان أن يفهم 

الرشيعة بشكٍل مغايٍر ملبانيه السابقة ومعلوماته املقبولة، ولذلك فإنّه يضطّر إىل 

وضع فهم الرشيعة ضمن حدود وجغرافيّة املعارف البرشية))).

األوىل،  الحلقة  النظري للرشيعة(،  )القبض والبسط  تئوريك رشيعت  قبض وبسط  الكريم،  ))) رسوش، عبد 
مجلة كيهان فرهنگي، السنة الخامسة، العدد: )، ص 4). ص 485، )مصدر فاريس).

))) رسوش، عبد الكريم، موانع فهم نظرية تكامل معرفت ديني )موانع فهم نظرية تكامل املعرفة الدينية(، 
مجلة كيهان فرهنگي،العدد: 4، ص 40). )مصدر فاريس).
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ة نظرّية األبستمولوجيا ومسألة النسبّية
ّ
دراسة أدل

الدليل األّول: استقراء »الفرد بالذات«

يف  الخالص  الّنموذج  من  االستفادة  بأّن  القول  إىل  رسوش  الدكتور  يذهب 

تقديم  وإّن  الشائعة،  العملة  واملنطق هي  والتفسري  واألبستمولوجيا  الرياضيات 

قياس برهايّن أو عمليّة جمع أو إثبات هنديس أو نوذج للجمع بني املتعارضني، 

هو عىل الدوام تقديم لنموذج، ولكّنه يشتمل عىل حكم عام وكيل، خالفًا للعلوم 

التجريبيّة التي يكون فيها تقديم النموذج تقدميًا لذلك الّنموذج فقط، فلم يشهد 

أحد جمع جميع السبعات مع جميع الخمسات، ولكن الجميع يعلم أّن السبعات 

إذا اجتمعت مع الخمسات، فإّن النتيجة سوف تكون عىل الدوام اثنى عرش؛ وذلك 

السبعة مع الخمسة ملرّة واحدة. وهكذا األمر يف اإلثباتات  ألنّه قد اخترب جمع 

واحد،  نوذج  إثبات  الدوام  عىل  هناك  يتم  حيث  العقليّة،  والرباهني  االحتامليّة 

والعوامل  العنارص  يعتربون  وال  خالًصا،  نوذًجا  النموذج  ذلك  يُعّد  حيث  ولكن 

األخرى دخيلة يف اإلثبات، فإنّهم يذعنون لكليّة حكمه))).

لقد أوردوا عىل برهان الدكتور رسوش الكثري من اإلشكاالت. وعىل هذا األساس 

فقد اّدعوا الحًقا أنّنا ال نريد إثبات املطلب بالدليل االستقرايئ، بل حتى إذا كان لدينا 

مورًدا واحًدا عىل التغيري، ميكن لنا إثبات تلك القاعدة الكليّة من طريق اكتشاف 

خواص »الفرد بالذات«، وحيث تشتمل تلك الواقعيّة عىل هذه الخواص، فإنّه حيث 

توجد، تكون هذه الخواص موجودة أيًضا؛ مبعنى أنّه بااللتفات إىل فرد واحد، ميكن 

إثبات الحكم بالنسبة إىل جميع األفراد؛ ألّن للامهيّة خاصيّة عاّمة، كام هو الحال 

))) رسوش، عبد الكريم، دعوى دروييش ووعده خامويش )ادعاء الدروشة والوعد بالسكوت(، نرشيه كيهان، 
السنة الثانية، العدد: 9، ص 0)، )مصدر فاريس).
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بالنسبة إىل النوع. فعندما تكون للّنوع خاصيّة خاّصة، فإّن جميع األفراد املندرجة 

تحت ذلك الّنوع العام سوف تكتسب تلك الخاصيّة املنحرصة، وإّن نوعيّة ذلك النوع 

هي التي تؤّدي إىل أن تكتسب هذه الخصوصيّة الخاّصة صبغًة عموميًّة.

الدليل الثاني: مفارقة التأييد

من  الكثري  أّن  مبعنى  التأييد«؛  »مفارقة  هو  به  استدلّوا  الذي  اآلخر  الدليل 

تختلف عن محموالتها؛  وأّن موضوعاتها  متابطة يف ظاهرها،  تبدو غري  القضايا 

بيد أنّها ترتبط فيام بينها عىل أساس هذه املفارقة. من ذلك عىل سبيل املثال: إّن 

كّل ورقة خرضاء، يكون عكس نقيضها، إّن كّل ما هو غري أخرض ليس بورقة، وإّن 

كّل قضيّة تالزم عكس نقيضها؛ فمثاًل جاء يف القضية املذكورة »كل ورقة خرضاء« 

وعكس نقيضها كل غري أخرض هو غري ورقة. فإذا عرثنا عىل قضية تؤيد إحدى 

هاتني القضيتني، فإنّها سوف تكون يف الوقت نفسه مؤيّدة للقضيّة األخرى أيًضا، 

وعليه فإنّنا ال نريد من مفارقة التأييد تأييدها، وإّنا نريد ربطها. إذا تّم الحصول 

من مفارقة التأييد عىل نتيجة، فهي أّن القضايا غري املتابطة يف ظاهرها، ليست 

غري متابطة متاًما، وأنّها ترتبط مع بعضها يف مقام اإلثبات. وإّن هذا االرتباط مهام 

كان ضعيًفا يصدق عليه عنوان االرتباط، وهذا هو املطلوب))).

الدليل الثالث: هندسة المعرفة

أّما الدليل الثالث الذي يستندون إليه فهو هندسة املعرفة؛ مبعنى أّن األقسام 

املختلفة من املعارف البرشيّة يف حالة من التعاطي والتبادل املستمر، وأّن فيام 

تأثريها عىل  تركت  العلم مسألة جديدة  إذا ظهرت يف  وثيقة، حتى  بينها عالقة 

))) رسوش، عبد الكريم، قبض وبسط تئوريك رشيعت )القبض والبسط النظري للرشيعة(، القسم الثاين، مجلة 
كيهان فرهنگي، السنة الخامسة، العدد: 4، ص 4). )مصدر فاريس).
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علم املعرفة أو الفلسفة، وتحدث تغيريًا يف الفهم الفلسفي والفهم البرشي حول 

اإلنسان والعامل. وحيث يتغرّي شكل اإلنسان والعامل، فإّن املعرفة الدينيّة بدورها 

التي  البسيطة والجديدة  الحقيقة  أّن  أيًضا. مبعنى  سوف تكتسب معنى جديًدا 

تغرّي  فشيئًا حتى  شيئًا  ومثابرة  واستبسال  تواضع  بكّل  تتقّدم  ما،  زاوية  تولد يف 

مجمل الجغرافيا والحدود املعرفيّة، وتفتح لنفسها مساحة بحيث تزعزع أركان 

جميع املعارف األخرى. أفهل ميكن للوافد الجديد أاّل يُحدث بلبلًة بني الضيوف 

بسط  أّن  مبعنى  نسبة جديدة؛  أو  حالة  بينهم  يخلق  أاّل  أو  محفل  السابقني يف 

املعرفة ليس مجرّد بسٍط كميٍّ فقط، وإّنا هو كذلك بسط داخيل ومعنوي. إّن كّل 

مسألٍة حديثة املنشأ تدعو جميع املعارف األخرى للحكم بشأنها، وتحديد نسبتها 

إليها، وبيان موقفها منها))).

إّن الكالم كلّه يدور حول التصوير الكيّل للهندسة املعرفيّة الشاملة؛ وعليه ففي 

تكامل كّل فرع من فروع املعرفة يتحّقق أمران من خالل التكاتف فيام بينهام:

املعارف  تطّور  )بسبب  املعرفة  تلك  أجزاء  لجميع  فهمنا  تغيري  األّول:  األمر 

األخرى).

األمر الثاين: تحّول هندسة املعرفة وتبلور نظم وتراتيب جديدة بني أجزائها؛ 

بسبب ظهور عنارص جديدة ضمن تلك املعرفة ومجاورتها مع العنارص القدمية، 

أّن  أيًضا؛ مبعنى  وهذا بدوره يعمل مرّة أخرى عىل تغيري فهمنا لألجزاء األخرى 

املعارف البرشيّة ال تتكامل من الناحية الكميّة فحسب، بل وتحتوي عىل تكامٍل 

ومتنحنا  بل  فقط،  البرشيّة  بالحقائق  تعريفنا  عىل  تعمل  أنّها  وال  أيًضا،  كيفيٍّ 

الثالث،  قبض وبسط تئوريك رشيعت )القبض والبسط النظري للرشيعة(، القسم  ))) رسوش، عبد الكريم، 
مجلة كيهان فرهنگي، السنة الخامسة، العدد: ))، ص )). )مصدر فاريس).
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فهاًم أفضل لتلك الحقائق أيًضا. إّن هذا التكامل الكيفي يف كّل حقل من حقول 

املعرفة معلول للتكامل الكيفي للمعارف األخرى، كام هو معلول للتكامل الكّمي 

والداخيل لتلك املعرفة ذاتها. وحيث تتغرّي هندسة املعرفة، فإّن أجزاءها سوف 

تكتسب معاين أخرى أيًضا، ولذلك فإّن املعرفة الدينيّة التي هي نابع عن العلوم 

املتغرّيه، حيث يحدث تغيري يف موضع ما، فإنّه يسي إىل املواضع األخرى أيًضا؛ إذ 

يحدث التغيري يف الكثري من العلوم، وإّن هذه املجموعات املتحّولة متثّل جزًءا من 

مجموعة أكرب حيث تشمل املعارف الدينيّة أيًضا.

الدليل األصلي

إّن البنية التنظرييّة لنظريّة »القبض والبسط« تقوم عىل برهان يظهر يف جميع 

االستدالل سوف  تقريبًا. وبسبب محوريّة هذا  الدكتور رسوش  أعامل ومؤلّفات 

نطلق عليه عنوان »الربهان األصيل«، الذي يُؤّدي من الناحية العمليّة إىل التشكيك 

الديني. إّن شكل هذا الربهان كاآليت:

أ. إّن املشاهدة مسبوقة بالّنظريّة.

ب. إّن املعنى )التفسري) مسبوق بالنظريّة. )الناتجة عن أ).

يف  فإنّها  هنا  ومن  التمهيديّة) عرصيّة،  )النظريات  األّوليّة  الفرضيات  إّن  ج. 

تحّول مستمر.

تحّول  الدين) يف  )علم  الدينيّة  املعرفة  إّن  تقول:  والبسط  القبض  نظريّة  إّن 

مستمر))).

)النزعة  تا فرود  از فراز  انسان گرايئ اسالمي  الكريم ووحيد، دستجردي وأحمد، شهراوي،  ))) رسوش، عبد 
العدد: 4، عام 383) هـ ش. )مصدر فاريس). رشق،  الظهور إىل األفول(، نرشيه  اإلنسانية اإلسالمية من 
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وعليه فإّن الدكتور رسوش من القائلني بنسبيّة املعرفة الدينيّة.

)نقد النسبية) األبستمولوجيا ومسألة النسبيّة              

من الناحية األبستمولوجيّة القائلة بنسبيّة الفهم، فإّن املعارف الدينيّة بدورها 

مبعيّة  التغرّي  عليها  يطرأ  سوف  ـ  البرشي  والفهم  اإلدراك  ظرف  يف  تقع  ـحيث 

املعارف األخرى أيًضا؛ وعليه فحتى لو افتضنا أّن الرشيعة تحظى ـ بوصفها نتاج 

الوحي ـ بحقيقة وواقعيّة ثابتة، إاّل أّن فهمها يف دائرة التعاطي املتقابل ونسبيّة 

العلوم، سيكون متحّواًل ومتغرّيًا. إّن هذه الحركة هي من اللّوازم الطبيعيّة لتكامل 

الدينيّة  املعرفة  من  جزء  ثبات  عىل  يرّص  أن  أراد شخص  لو  أنّه  مبعنى  العلوم؛ 

العلوم؛ فإن هو  املواجهة والرصاع مع مجموعة  ودوامها، فإنّه سوف يضطّر إىل 

قبل بالحركة يف سائر العلوم، سوف يذعن ال محالة بتغرّي املعارف الدينيّة أيًضا. إّن 

الحكم بشأن صّحة وسقم القضايا والعلوم التي تنظر األبستمولوجيا حول كيفيّة 

بالعلامء  يرتبط  وإّنا هو  املعرفيّة،  األحكام  ظهورها وبسطها، ال يدخل يف حقل 

املختّصني يف تلك العلوم، بيد أّن األبستمولوجيا القائلة بنسبيّة الفهم، بالّنظر إىل 

ودوامها  ثباتها  يُّدعى  التي  العلميّة  القضايا  جميع  بأّن  تحكم  الفلسفي  مبناها 

تكون  سوف  الناحية  هذه  من  أنّها  مبعنى  والزوال؛  بالفناء  محكومة  ورضورتها 

كاذبة وغري صادقة. ومن البديهي أنّه لن تكون هناك قضيّة دينيّة -سواء أكانت 

من أصول الدين أم فروعه- مستثناة من هذه القاعدة املذكورة آنًفا))).

ولكن يجب القول يف نقد هذه الرؤية:

إّن حرص علم الناس بالقياس إىل علم الله سبحانه وتعاىل، إذا مل يكن مبعنى 

))) جوادي آميل، عبد الله، رشيعت در آينه معرفت )الرشيعة يف مرآة املعرفة(، ص 3)3، مركز نرش إرساء، 
قم، 378) هـ ش. )مصدر فاريس).
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أمرًا مقبواًل  الخلق، سيكون  بالنسبة إىل بعض حقائق  املحدودة  اليقينيّة  العلوم 

العلم  مبراتب  الكريم  كتابه  محكم  يف  وتعاىل  سبحانه  الله  رّصح  وقد  ومناسبًا. 

بالنسبة إىل جميع املخلوقات وحتى بني األنبياء، ويف آيات من قبيل: تِلَْك الرُُّسُل 

ِ ذِي ِعلٍْم َعلِيٌم))) أشار  لَْنا َبْعَضُهْم َعَ َبْعضٍ)))، وقوله تعاىل: َوفَْوَق ُكّ فَضَّ
إىل املراتب املتزايدة للعلم حتى يختتم بالعلم اإللهي املطلق.

بيد أّن معنى هذه اآليات الناظرة إىل نفي الفهم والعلم املطلق وغري املحدود 

بني الناس، ومن بينهم األنبياء واألولياء، ليس هو سلب الفهم الحقيقي الذي يعني 

العلم اليقيني بالنسبة إىل بعض القضايا وحقائق الخلق)3).

تداعيات األبستمولوجيا القائمة على نسبّية الفهم

1. إنكار الضروريات العلمّية

إّن األبستمولوجي الذي يعمل عىل تنظيم األبستمولوجيا من طريق القبول 

العلميّة والدينيّة  القضايا  بنسبيّة املعرفة، حتى إذا مل ينكر ثبات ودوام ومتاميّة 

أنّه  إاّل  املتتّبة عىل كالمه،  الواضحة  اللّوازم  التنّصل عن بعض  رصاحة، من أجل 

جميع  تحّول  بإمكان  رّصح  فقد  وثباتها،  رؤية  أّي  لدوام  رضورة  يرى  ال  حيث 

جميع  تغري  جواز  وإّن  املعارف،  جميع  تغرّي  بجواز  يحكم  فإنه  وبذلك  األفكار، 

الرضوريات  إنكار  يستلزم  كام  للعلوم،  الرضورية  القضايا  نفي  يستلزم  املعارف 

الدينية؛ مبعنى أّن العامل املعريف يحصل عىل سلب رضورة القضايا العلمية ـ التي 

))) سورة البقرة، اآلية 53).

))) سورة يوسف، اآلية )7.

)3) جوادي آميل، عبد الله، رشيعت در آينه معرفت )الرشيعة يف مرآة املعرفة(، ص 5)3 ـ ))3، 378) هـ 
ش. )مصدر فاريس).
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من  معرفيًا  بوصفها حكاًم  ـ  املعارف  تغيري جميع  بإمكان  القول  لوازم  من  هي 

للعلوم  الشامل  التابط  عن  اإلخبار  بأّن  يّدعي  قد  إنّه  الوضعيّة.  أصوله  طريق 

والتغيري الدائم واملنسجم بينها -الذي يستمر إىل حني الوصول إىل العلم املطلق- 

الذين  املّدعني  إّن وجود  بل  الجزئيّة،  العلوم  إثبات رضورات  أو  نفي  يستلزم  ال 

العلميّة، ميثّل  املسائل  الرضورة بشأن مختلف  النزاع-  يّدعون-بوصفهم طرفًا يف 

رشطًا يف ظهور علم األبستمولوجيا، واألرضية إلخبار العالِم املعريف عن إمكان تغرّي 

معطياتهم العلمية؛ وعليه فإّن األبستمولوجيا ال تنكر الرضورات العلميّة والدينيّة 

فقط، بل إّن وجود الذين يّدعون الرضورة يف مختلف العلوم واملعارف البرشية، 

يُعّد رضوريًا للتحليل والحكم األبستمولوجي يف مورد علل ظهور واتساع وزوال 

االدعاءات املذكورة))).

ويرى  ببعضها،  مرتبطة  العامل  أرسار  جميع  أّن  يرى  الذي  األبستمولوجي  إّن 

رهن  مسألة  لكّل  الحقيقية  املعرفة  أّن  يعترب  بحيث  وامللزومات  اللوازم  جميع 

بالتعرّف عىل جميع أنحائها وأبعادها الاّل متناهية، سوف ينكر الرضوريات العقلية 

واألولية التي متثل مبدأ العلم باللوازم النظرية والتداعيات والتبعات غري البديهية. 

طولية  أو  عرضية  وأدوات  عنارص  وامللزومات  اللوازم  جميع  اعتباره  بسبب  إنّه 

واقعية منسجمة، ال يعترب كل موضوع ومحمول علاًم مستقاًل، وال يعترب أّي قضية 

-مبا يف ذلك مبدأ عدم التناقض- بوصفها قضيًّة صحيحًة متثّل املبدأ لجميع العلوم 

واملعارف؛ بل إنّه بسبب الخلط بني التصّور الرضوري والتصديق الرضوري، يذهب 

إىل االعتقاد -مثاًل- بأّن زيادة العلم برشائط الوحدة يف التناقض من الثامنية إىل 

التسعة أو أكرث من ذلك، والعلم باستحالة التناقض يف ظرف الوحدة، تعمل عىل 

))) جوادي آميل، عبد الله، شناخت شنايس در قرآن )املعرفة يف القرآن(، ص )33، نرش رجايئ، طهران، 377) 
هـ ش. )مصدر فاريس).
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تغيري حتى القضيتني املتناقضتني أيًضا، ويف حني أّن التصديق الرضوري ال يتناىف مع 

التصّور النظري ألطراف القضيّة، وعىل هذا األساس فإنّه يتصّور أّن العلم الحقيقي 

إّنا يحصل يف موضع حيث يكون هناك علم مطلق، وإن الشخص الذي ال يكون 

عاملًا باملطلق، يكون عرضة للشك والجهل البسيط أو املركب. وإن رّس هذا الخطأ 

مع  أو  واسطة  بدون  وامللزومات  اللوازم  بجميع  العلم  خالل  من  أنّه  يف  يكمن 

واسطة قليلة أو كثرية، يعترب اليشء الواحد مبجموعه مسألة وقضيّة واحدة.

1. نظرّية الدكتور سروش تفتح باب البدعة في الدين

لقد عمد الدكتور رسوش إىل توظيف ما جرى عىل التوراة والعهد القديم أو 

ما حدث لإلنجيل بوصفه شاهًدا عىل تغيري الرضوريات الدينيّة؛ إذ إنّه يرى أّن 

األحداث التاريخيّة والحروب والحرائق وما إىل ذلك من األمور األخرى، قد أّدت 

مع ضياع  فإنّه  األساس  اليد؛ وعىل هذا  متناول  من  الرشيعة  مصادر  إىل خروج 

وفقدان أصول ومصادر الرشيعة، سوف يزول أصل الرشيعة أيًضا، وإنّه سوف يتّم 

نسيانه مبرور الزمن، ويؤّدي ذلك إىل حدوث التحريف يف النصوص الدينيّة؛ إذ إّن 

ذلك يفتح الباب للتفسري بالرأي عىل مرصاعيه، حيث ميكن لكّل شخص أن يديَل 

برأيه ويفرض ما يراه عىل الدين، وأن يحّمل فرضياته املسبقة عىل تفسريه للدين، 

وبذلك يقّدم الدين بحلّة أخرى، مبعنى أن يقّدم الدين بشكل مختلف عن الدين 

األصيل بالكامل.

). نظرّية القبض والبسط والتشكيك

العام  والتكامل  التحّول  نظريّة  عىل  إيرادها  تّم  التي  اإلشكاالت  بني  من  إّن 

أنّه  الحقيقة. مبعنى  املعرفة ونسبيّة  التشكيك يف  البرشيّة، هو إشكال  للمعارف 
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طبًقا لهذه النظرية حيث يكون الفهم واإلدراك الكامل ليشء ما رهن بفهم األشياء 

والحقائق األخرى وإدراكها، فإّن هذا األمر يتحّقق بالتدريج؛ ومن هنا فإنّه ما مل 

يتم الحصول عىل تلك املعرفة الشاملة، ال ميكن للشخص أن يثق مبعرفته وعلمه 

بشكٍل كامٍل، وإّنا ميكنه طرحه عىل مستوى االحتامل فقط. وعىل هذا األساس 

فإنّه ما مل نحصل عىل إدراك شامل لحقائق الوجود، فإّن البرش سوف ميكثون يف 

حالٍة من الّشّك واالحتامل.

الدكتور سروش واّدعاء التحّول في جميع األفهام الدينّية

إّن من بني املدعيات الرئيسة للدكتور رسوش قوله إّن جميع األفهام الدينيّة 

املعارف  التحّول كليّة وشموليّة، وإنّها تشمل جميع  لدائرة  يف حالة تحّول، وإّن 

أربعة  يواجه  هذا  كالمه  فإّن  الحقيقة  ويف  منها.  جانب  مجرّد  وليس  الدينيّة، 

إشكاالٍت أساسيٍّة، وهي:

). إّن كلامت الدكتور رسوش يف أصل التحّول العام للمعارف متناقضة.

ناقص  عليه  أقامه  الذي  الدليل  وإّن  دليل،  إىل  يستند  ال  االّدعاء  إّن هذا   .(

وضعيف.

3. إّن االّدعاء املذكور مخالف للواقع؛ لوجود األفهام الدينيّة الثابتة.

4. إّن هذا االّدعاء »شمويل« و»متناقض مع نفسه«.

بكتاباته  ومقارنتها  والبسط  القبض  يف  األوىل  مقاالته  يف  تأّمل  وبأدىن  فأّواًل، 

التناقض يف كالمه حول موضوع تحّول املعرفة جليًا. ففي مقاالته  األخرية، يبدو 

أجزاء  جميع  ويف  القضايا  جميع  يف  العام  التحّول  حول  يدور  الكالم  كان  األوىل 
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تأثري  تحت  يقع  برشيٍّة  معرفٍة  كّل  يف  والتغيري  التحّول  وإّن  البرشيّة،  املعارف 

مغناطيسيّته الذاتيّة، ويتم التأكيد عىل هذه النقطة وهي أّن التحّول يف املعرفة 

الدينيّة إّنا يحدث من كونها معرفة برشيّة، وإّن التحّول والتغيري يف كّل معرفة 

برشيّة إّنا يكون بتأثري ومغناطيسيّة ذاتيّة، كام يتّم التأكيد عىل هذه النقطة وهي 

أّن املعرفة الدينيّة إّنا تتحّول؛ لكونها معرفًة برشيًّة. وفيام ييل نشري -عىل سبيل 

املثال- إىل بعض كلامته يف هذا الشأن:

»إّن هذا التحّول يتسلّل حتاًم إىل جميع الشؤون، وإّن جميع املدركات 

يخفق نبضها عىل إيقاع واحد، وإّن الشخص الذي يكون فهمه لكّل يشٍء 

يف حالة من السيالن والجريان، يعمل عىل تجديد فهمه الديني أيًضا«)1(.

وأّما يف املقاالت األخرية، فإّن حقل تحّول املعرفة قد انتقل من قضايا العلوم 

إىل ذات العلوم، ويّدعي بأّن حقول العلوم يف تحّول، وليست أجزاء قضايا كل علم:

»إّن غايتنا من املعرفة ـ سواء أكانت دينية أو غري دينية ـ التي ننسب 

وليست  واملعارف  العلوم  من  سلسلة  التكامل،  قبيل  من  أوصاًفا  إليها 

أجزاء القضايا جزًءا جزًءا«)2(.

أّن املوضوع  إاّل  الطبيعيّة واضح،  العلوم  التحّول يف مختلف فروع  إّن وقوع 

الدينيّة،  املعرفة  قضايا  جميع  تحّول  دعوى  هو  والشجون  االعتاض  يثري  الذي 

والبسط،  القبض  نظريّة  يناسب  الذي  هو  األخري  املطلب  هذا  فإّن  وباملناسبة 

ويتالءم ويتناغم مع النتائج والتوصيات املنبثقة من هذه النظريّة، وإاّل فإّن اّدعاء 

))) رسوش، عبد الكريم، قبض وبسط تئوريك رشيعت )القبض والبسط النظري للرشيعة(، ص 73)، مؤسسه 
فرهنگي رصاط، طهران، 375) هـ ش. )مصدر فاريس). 

))) رسوش، عبد الكريم، قبض وبسط تئوريك رشيعت )القبض والبسط النظري للرشيعة(، ص )9، مؤسسه 
فرهنگي رصاط، طهران، 375) هـ ش. )مصدر فاريس).
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التحّول يف املعرفة الدينيّة، وليس يف آحاد قضاياها -الذي يقع مورًدا التّفاق وقبول 

الجميع- ال ميكن أن يؤّدي إىل النتائج املذكورة يف نظريّة القبض والبسط))).

األمر الثاين أّن اّدعاءه هذا ال يستند إىل دليل؛ إذ من الواضح أّن دعوى إثبات 

التام، وذلك يف جميع  االستقراء  إال من طريق  تتّم  أن  املستمر ال ميكن  التحّول 

عمليّة  ألنّها  قطًعا؛  والبسط  القبض  مقاالت  مؤلّف  به  يقم  مل  ما  وهذا  األدوار، 

تحتاج إىل سنوات متامدية من الّدراسة الدقيقة والتتبّع التام. من الواضح بالنسبة 

إىل كل شخص مطّلع يف حقل الفنون الدينيّة املختلفة أّن كيفيّة دراسة تحّول أو 

القرآنيّة والروائيّة، واملفاهيم املستخدمة  عدم تحّول مفردات األحكام واملعارف 

فيها، ال ميكن أن يضطلع بها شخص واحد، وإّن الدكتور رسوش عىل الرغم من 

اّدعائه التحّول العام، إاّل أنّه يف مقام الشاهد والدليل يقترص عىل ذكر عدد قليل 

من األمثلة، وبأدىن تأّمل يف أمثلته يتّضح جليًا من طريقة استدالله يف عباراته أنّه 

يرى مجرّد وجود تحّول يف الجملة ويف بعض املوارد كافيًا إلثبات مّدعاه؛ يف حني 

أنّه ال مُيكن إثبات كليّة اّدعائه الذي هو التحّول العام يف جميع األفهام الدينيّة من 

خالل ذكر شواهد جزئيّة ويف بعض األفهام. وعىل هذا األساس فإّن كيفيّة استدالله 

ضعيفة وال تستند إىل دليل؛ إذ سوف مُيكن من خالل ذكر بعض املوارد الجزئيّة 

القول بأّن كّل فهم كان وال يزال يف حالة تحّول.

وباإلضافة إىل ما أرشنا إليه من عدم وجود دليل عىل هذا املّدعى، فإّن مورد 

النقض اآلخر يكمن يف رضوريات الدين التي هي يف الواقع جزء من الدين كام هو 

ثابت للجميع؛ بحيث إّن فصلها عن الدين من املحال؛ من قبيل: االعتقاد باملعاد 

والحياة يف اآلخرة، واالعتقاد بأّن رسول الله هو خاتم األنبياء، ووجوب الصالة 

))) الواعظي، أحمد، تحول فهم دين )تحول فهم الدين(، ص )3، نرش مؤسسه فرهنگي معارص، طهران، )37) 
هـ ش. )مصدر فاريس).
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الرضوريّة  القضايا  إىل ذلك سبياًل، فهذه من  استطاع  الحج ملن  والصوم، ووجوب 

اإلسالم  ربقة  يخرج عن  األمور  واحدة من هذه  ينكر  من  فإّن  وعليه  اإلسالم؛  يف 

وحضرية املتدينني واملؤمنني؛ وباإلضافة إىل هذه املجموعة من الرضوريات الدينية، 

هناك قضايا أخرى ثابتة أيًضا وهي التي تتّسم بأنّها من الرضوريات الفقهيّة، وهي 

عىل الرغم من أّن إنكارها ال يكون مبنزلة الخروج من الدين، إاّل أّن كّل شخص إذا 

توّجه إىل أدلّة األحكام الرشعيّة متسلًّحا بأساليب االستنباط واالجتهاد الفقهي، سوف 

يتوّصل حتاًم إىل هذه املعارف والقضايا. ولذلك مل يُشكل عليها أّي فقيه، ومل يصل 

من خاللها إىل نتائج مختلفة ومتناقضة مع ما توّصل إليه اآلخرون، وإّن أصل التحّول 

العام يف املعارف ليس مجرًّدا عن الدليل فحسب، بل وال يتطابق مع الواقع أيًضا))).

ومن هنا فإّن مراجعة يسرية إىل مختلف املعارف الدينيّة من الفقه والتفسري 

وغريهام، تثبت كيف أّن بعض »األفهام« كانت منذ صدر اإلسالم وال تزال ثابتة. 

ولنقض ذلك املّدعى العام يكفي أن نذكر مورًدا جزئيًا واحًدا يف نقضه. يجب عىل 

الدكتور رسوش يف إثبات ذلك املُّدعى العام والكيل أن يجوب جميع الجزئيات، 

يف حني يكفي إلبطال هذا املّدعى أن نذكر مورًدا نقضيًا واحًدا. والحال أّن موارد 

النقض كثرية وهي تشّكل مجموعة كبرية من املعارف املختلفة، من قبيل أحكام: 

اإلرث والديات والحدود والخمس والزكاة والصالة والصوم، مام هو منصوص عليه 

الكريم بشكل خاص، ومل يحتدم أي خالف بشأنها، أو من قبيل أصل  القرآن  يف 

املعاد -عىل سبيل املثال- وهي املعرفة التي مل ينكرها أّي صاحب علم بالرجوع 

إىل الكتاب والسنة، وإذا كان هناك من خالف يف هذا الشأن؛ فمرّده إىل جزئيات 

املعاد، وليس إىل أصل وقوعه.

))) الواعظي، أحمد، تحول فهم دين )تحول فهم الدين(، نرش مؤسسه فرهنگي معارص، طهران، )37) هـ ش. 
)مصدر فاريس)، ص )3.
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وأّما اإلشكال الرابع عىل نظريّة القبض والبسط فهو أن الزم القول بالشمولية 

والتعميم يف تحّول وتكامل املعرفة البرشية، أنّه ليس هناك معرفة تستثنى من 

هذه القاعدة؛ مبا يف ذلك هذا األصل القائل: »إن املعرفة البرشية يف تحّول وتكامل 

دائم«؛ ألنّه من املعارف البرشيّة، وبالتايل يجب أن يخضع للتحّول والتكامل أيًضا. 

وللفرار من هذا اإلشكال النقيض صار الدكتور رسوش إىل القول بالفصل بني املعارف 

من الدرجة األوىل واملعارف من الدرجة الثانية، ببيان أّن العلامء يف مختلف العلوم 

يعملون عىل تقديم املعارف من الدرجة األوىل، وأما العامل األبستمولوجي الذي 

يرشف عىل أعامل العلامء وينظر يف محتويات عملهم من الخارج، ويعمل عىل 

الحكم والقضاء بهذا الشأن؛ فإنّه يقّدم معارف من الدرجة الثانية. وعليه عندما 

مراده من  فإّن  دائم«،  تحّول  األفهام يف  »إّن جميع  األبستمولوجي:  العامل  يقول 

الدرجة  التي هي معرفة من  القضية  الدرجة األوىل، وإّن هذه  ذلك األفهام من 

الثانية ال تشمل نفسها. بيد أّن هذا الجواب من الدكتور رسوش ال يبدو متيًنا؛ 

إذ صحيح أّن املدلول املطابقي لهذه القضيّة هو املعارف من الدرجة األوىل، بيد 

أّن املالك الذي ذكر لتحّول املعارف البرشيّة وتكاملها يتلّخص يف برشيّة املعرفة 

واالرتباط املتبادل بينها وبني سائر املعارف البرشيّة؛ بحيث إّن التغرّي الذي يطرأ 

عىل أّي واحد من املعارف البرشيّة، سوف يؤثّر يف تحّول سائر املعارف البرشية 

األخرى أيًضا، وإّن لهذا املالك عموميّة وشمول وال يختّص باملعارف من الدرجة 

األوىل؛ وعليه يبقى اإلشكال النقيض قامئًا عىل حاله، ومن هنا فإنّه يعمد إىل بيان 

مقولة الفهم األعمق))).

ويف اإلجابة عنه نقول: ليس هناك من شّك يف تصّور الكامل والنقص يف فهم 

))) رباين گلبايگاين، عيل، معرفت ديني از منظر معرفت شنايس )املعرفة الدينية من الزاوية األبستمولوجية(، 
مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معارص، طهران. )مصدر فاريس).
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الحقائق، بل إّن هذا واقع ومتحّقق، وإّن هناك بطبيعة الحال فهم أفضل وأعمق؛ 

ولكن أليس لهذا املطلب حّد يقيني، وهل يسي يف البديهيات أيًضا؟ ولكن حيث 

العام  التكامل  لنظريّة  طبًقا  ـ  وتكامله  الفهم  تحّول  يف  الرئيس  السبب  يكون 

للمعارف البرشيّةـ هو االرتباط القائم بني جميع املعارف البرشيّة، وحيث إّن فهم 

اإلنسان لحقائق العامل يحصل بالتدريج، لن تكون هناك نهاية لهذه السلسلة، وإّن 

هذا التحّول سوف يشمل حتى البديهيات أيًضا. ولكن األدلّة التي أقيمت عىل هذا 

املُّدعى -كام سبق أن ذكرنا- ليست ناهضة، ومن هنا يبقى إشكال تناقض نظرية 

الدكتور رسوش قامئًا عىل حاله.

وفيام ييل نبحث يف الروابط التي يتّم تعدادها يف نظريّة القبض والبسط حول 

املعرفة الدينيّة واملعارف البرشيّة:

أ. االرتباط الواقعي واملنطقي.

ب. االرتباط األسلويب

ج. االرتباط األبستمولوجي )باملعنى الخاص).

د. االرتباط اإلنتاجي.

هـ. االرتباط الحواري.

تحقيق  يف  متاًما  يحدث  الذي  االرتباط  هو  واملنطقي  الحقيقي  االرتباط  إّن 

أهداف وغايات هذه النظريّة؛ إذ عندما يقوم هناك ارتباط واقعي ومنطقي بني 

أو  إثبات  عىل  يؤثّر  إحداهام  إبطال  أو  إثبات  فإّن  »ب«،  والقضية  »أ«  القضية 

إبطال القضيّة األخرى مبارشة. وعليه من الطبيعي أن يؤّدي التحّول يف »أ« إىل 

حدوث التحّول يف »ب«. إّن صاحب هذه النظرية مدرٌك متاًما ويُقّر بهذه الحقيقة 
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القائلة بأّن هذا الّنوع من االرتباط موجود بشكل قليل بني قضايا العلوم املختلفة، 

ولذلك فإنّه يُشكل عىل املخالفني قائاًل:

 »ملاذا ال تبحثون أبًدا عن االرتباط الحقيقي )الثبويت( بني قضايا العلوم«)1(.

إاّل أّن االرتباط األسلويب الذي يؤكّد عليه الدكتور رسوش كثريًا، ال يُثبت املدى 

ارتباطًا ضعيًفا  يقيم  األسلويب  االرتباط  أبًدا، وإّن  النظريّة  لهذه  األصيل واملنشود 

للغاية،  وخاص  جزيئٍّ  إطاٍر  يف  املعارف  تحّول  توجيه  عىل  ويعمل  املعارف،  بني 

وهو تحّول أسلوب اإلثبات؛ إذا مل يكن هناك بني القضية »أ« والقضية »ب« من 

التغيري يف  التغيري والتحّول إذا كان بسبب  ارتباط سوى يف أسلوب اإلثبات؛ فإّن 

التحّول املضموين يف قضيّة ما،  املنافذ واألرضيات لحدوث  اآلراء، فهناك عرشات 

حيث يكون تغيري أسلوب اإلثبات واحًدا منها. ويف الحقيقة والواقع إّن التغيريات 

والتحّوالت املضمونيّة يف حقول العلوم اإلنسانيّة إّنا تحدث يف العادة من خالل 

الحفاظ عىل أسلوب إثبات تلك العلوم، وباملناسبة فإّن تغيري أسلوب اإلثبات يف 

التحقيقات  يف  معرفتنا  فإّن  العلم.  ذلك  متغرّيات  بني  األندر حدوثًا  هو  ما  علم 

التاريخيّة -عىل سبيل املثال- بشأن ظاهرة تاريخيّة إّنا يعتيها التغرّي عادة بسبب 

توّصل املحّقق إىل شواهد وقرائن جديدة، بحيث تعمل إّما عىل تكميل معلوماته 

السابقة يف هذا الشأن أو تعمل عىل نقض وإبطال بعض معارفه حول تلك الظاهرة 

والواقعة التاريخيّة، ال أنّه يتّم إعادة الّنظر يف أسلوب املعرفة التاريخيّة؛ حتى إنّه 

ال يعود هناك موضع لالعتامد عىل األخبار املتواترة، أو أنّه ال يكون هناك منذ اآلن 

اعتبار وحدة  مُيكن  ال  األساس  التاريخيّة. وعىل هذا  والقرائن  بالشواهد  اهتامم 

أسلوب اإلثبات هو مكمن الّسّ يف تحّول املعارف الدينيّة.

))) الواعظي، أحمد، تحول فهم دين )تحول فهم الدين(، ص )4، نرش مؤسسه فرهنگي معارص، طهران، )37) 
هـ ش. )مصدر فاريس).
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ا، ولكّنه ال يتناغم  أّما االرتباط الحواري )السؤال والجواب) فهو وإن كان حقًّ

مع روح مدعيات نظرية القبض والبسط وجوهرها. وقال الدكتور رسوش بشأن 

االرتباط الحواري بني العلوم:

»إّن االرتباط بني السؤال والجواب هو كاآليت: إّن األسئلة ال تتمّخض 

اإلجابات  من  الكثري  تقديم  وميكن  املنطقّية،  الناحية  من  اإلجابات  عن 

اإليجابّية والسلبّية عن سؤال واحد، ومع ذلك فليس كّل كالم ميكن أن 

يكون جوابًا لكّل سؤال... والقضّية هي أّن بعض العلوم كأنّها تجيب عن 

تلّبي حاجتها، وبالتايل  إنّها  العلوم األخرى. وبعبارة أخرى:  أسئلة بعض 

يحدث تناغم كامل بني حدوث التطّور يف أحدهام، وحدوث التطّور يف 

اآلخر«)1(.

غري  واملعارف،  العلوم  بني  لألسئلة  واملنتج  الحواري  االرتباط  وجود  أصل  إّن 

قابل لإلنكار؛ بيد أّن ما جاء عىل هامش االرتباط األسلويب، ال يأيت بنظائره كنتيجة 

مطلوبة ومنشودة لنظرية القبض والبسط. فإّن هذه النظرية بصدد إثبات ما ييل:

املعرفة  يف  تحّول  إىل  بدوره  يؤّدي  الدينيّة،  غري  املعارف  يف  تحّول  كّل  إّن  أ. 

الدينيّة.

ب. إّن كّل تحّول يف املعرفة الدينيّة هو مستند فقط وفقط إىل تحّول املعرفة 

غري الدينيّة.

العلوم،  بني  املسائل  عن  والتمّخض  الحواري  االرتباط  وجود  أّن  هو  والكالم 

عقيم عن التمّخض عن مثل هذه النتيجة.

))) رسوش )فرج دباغ)، عبد الكريم )حسني)، آيني در آينه )الدين يف املرآة(، ص 9)4، مؤسسه فرهنگي رصاط، 
طهران، 383) هـ ش. )مصدر فاريس).
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أنحاء  بعض  وبني  العلوم  قضايا  بعض  بني  قائم  الحواري  االرتباط  إّن  فأّواًل: 

املعارف  بينها جميًعا؛ فليس كّل تحّول يف كّل حقل من  الدينيّة، وليس  املعرفة 

من  مجموعة  يديها  بني  تضع  أن  أو  الدينيّة  للمعرفة  مسألة  يخلق  اإلنسانيّة، 

األسئلة، أو أن يجيب عن بعض أسئلتها.

وثانيًا: ليس هناك ارتباط مضموين بني أطراف هذا الّنوع من االرتباطات، وإّن 

األسئلة ال تتمخض عن إجابات، وإّنا هي مجرّد مثريات ومحرّكات للعامل ودفعه 

نحو البحث والتحقيق ال أكرث، وإّن ما ينتج عن هذا التحقيق هو إجابة قد تم 

تحصيلها عىل أساس أسلوب وضابطة حّل مسائل ذلك العلم، وليس لألسئلة أّي 

دور يف بلورة مضامني اإلجابات، وإّنا هي مجرّد معّدات ومحرّكات فقط))).

وفيام يتعلّق باألبستمولوجيا ودورها وتأثريها يف مختلف املعارف اإلنسانيّة، 

وكذلك التحّول الذي ميكن أن يكون من نصيبها من هذه الناحية، يجب التمييز 

بني أمرين:

األمر األّول: االرتباط األبستمولوجي مع مختلف املعارف البرشيّة، من قبيل: 

الفلسفة والكالم وما إىل ذلك.

األمر الثاين: االرتباط الذي يصل الحقول املعرفيّة الكربى ببعضها تحت عنوان 

أبستمولوجي واحد.

إّن تأكيد الدكتور رسوش يأيت يف الغالب عىل األمر الثاين؛ حيث يتحّدث عنه 

واحدة.  أبستمولوجيا  هامش  عىل  املعارف  بني  والتناغم  التامهي  بعنوان  دامئًا 

ونحن نرى أّن التامهي الذي يؤكّد عليه ال يحتوي عىل تلك األهميّة الكبرية يف 

))) الواعظي، أحمد، تحول فهم دين )تحول فهم الدين(، ص 49. )مصدر فاريس).
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مسألة التحّول واالرتباط بني املعارف، بل عىل العكس من ذلك فإّن التأكيد يجب 

أن يكون عىل االرتباط األبستمولوجي مع املعارف البرشية املختلفة. إّن التامهي 

انتزاعي، بل وهو تسامحي  الواقع عنوان  الذي يعرّب عنه الدكتور رسوش هو يف 

يف بعض املوارد. لنفتض أّن شخًصا كان -يف نظريّة أبستمولوجيّة- يقول بانفصال 

حدود الفلسفة والعلم من ناحية القابليّة عىل اإلبطال التجريبي؛ إّن هذا الرأي 

ليست  النسبة  هذه  أّن  بيد  والفلسفة،  العلم  بني  خاصة  نسبة  يقيم  كان  وإن 

بالشكل الذي ينعكس فيه التحّول الحاصل يف أحدهام تحّواًل يف اآلخر أيًضا؛ بل 

يجب القول: إنّه إّما يف جهة معاكسة لهذا املطلب أو هو ـ يف الحّد األدىن ـ ساكت 

عن مثل هذه التسية، وهذا األمر من وجهة نظرنا يف غاية األهميّة.

ة القبض والبسط
ّ
مناقشة أدل

تأثّر  املتبادل وكذلك  التأثري  إثبات  والبسط) بصدد  )القبض  إّن مؤلّف كتاب 

املعارف الدينيّة باملعارف الخارجيّة، حيث عمد من أجل إثبات ذلك إىل الخوض 

الحقيقة من  الدينيّة، وهذا يف  الدينيّة وغري  العلوم  تاريخ  الشواهد من  نقل  يف 

قبيل الفرد بالذات، وذلك بأنّه كلاّم تّم الحصول عىل حكم ماهيّة كليّة من طريق 

فرد واحد، يكون ذلك الحكم صادقًا يف مورد جميع أفراد تلك املاهيّة. وعىل هذا 

األمور  أفهامنا عن  بعض  تغرّي  بحيث  األمثلة،  بعض  كتابه  يذكر يف  فإنّه  األساس 

الدينيّة. ثم يّدعي بشكٍل عامٍّ أّن جميع أفهامنا عن جميع األمور الدينيّة يطالها 

التغيري أيًضا؛ يف حني أنّه حتى لو ذكر مئة مورد آخر من موارد تغرّي فهمنا لألمور 

الدينيّة بفعل تحّوالت العلوم، ال ميكن لذلك أن يُثبت مثل هذه القضيّة الكليّة 

التي تُشّكل مّدعى نظريّة القبض والبسط؛ إذ ليست املعرفة الدينيّة أو الرشيعة 

منحرصة بهذه األمثلة فقط.
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العاّلمة  مثل  شخًصا  رأينا  لو  الشأن:  هذا  يف  رسوش  الدكتور  يقول  مثال: 

ُهب، فيجب تفسري اآلية  الطباطبايئ يقول: حيث تغرّيت النظريّة العلميّة بشأن الشُّ

ُهب بشكل آخر. يف مورد هذا املثال من الدكتور رسوش، وبناء عىل  الخاّصة بالشُّ

ُهب إىل  الشُّ الطباطبايئ حول  العاّلمة  لنا تسية كالم  بالذات، ميكن  الفرد  قاعدة 

تلك الطائفة من اآليات القرآنيّة املرتبطة بالظواهر الطبيعيّة، والقول بأّن تحّول 

املعارف العلميّة توفّر األرضيّة للتحّول يف املعرفة التفسرييّة، بيد أّن هذا الحكم 

ال يصدق يف مورد جميع آيات القرآن، وال ميكن من طريق حكم املاهيّة الكليّة 

استنتاج مثل هذا الشمول والتعميم؛ ألّن الحكم الكيّل إّنا يشمل املوارد املشابهة 

فقط، وليس املوارد املباينة واملخالفة، ومن ناحية أخرى، فإّن هذا املثال إّنا يختّص 

يف بادئ الّنظر مبورد واحد فقط، ولكن ميكن بتنقيح املناط تطبيقه عىل جميع 

اآليات املرتبطة باألحداث والظواهر الطبيعية؛ إذ من الواضح أّن النظريّة العلميّة 

بشأن  العلمي  الرأي  عىل  التغرّي  طرأ  كلاّم  إًذا  طبيعيّة؛  ظاهرة  أو  حادثة  بشأن 

التفسرييّة يف مورد  الرؤية  الطبيعية، ميكن أن يكون ذلك منشأ لتحّول  الظواهر 

تلك الظواهر))).

مفارقة التأييد

الدليل اآلخر الذي استدلوا به، هو مفارقة التأييد؛ مبعنى أّن الكثري من القضايا 

ولكّنها  اختالف بني موضوعها ومحمولها؛  تبدو غري متابطٍة يف ظاهرها، وهناك 

تبدأ باالرتباط فيام بينها عىل أساس هذه املفارقة. إّن مفارقة التأييد يتّم استنتاجها 

من القضايا الثالثة اآلتية:

الزاوية  الدينية من  )املعرفة  منظر معرفت شنايس  از  ديني  معرفت  گلپايگاين،  رباين  تلخيص عن: عيل   (((
فاريس). )مصدر  طهران.  معارص،  وانديشه  دانش  فرهنگي  مؤسسه  األبستمولوجية(، 
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). مشاهدة األوراق الخرضاء تؤيّد قضيّة »كّل ورقة خرضاء«.

). إّن مشاهد األقالم الصفراء أجنبيّة عن قضيّة »كل ورقة خرضاء«.

3. كلاّم كانت املشاهدة الخاّصة تُؤيّد قضيّة ما، فإنّها تقوم عىل تأييد معادالتها 

املنطقيّة أيًضا))).

هذا يف حني أّن الدكتور رسوش عمد إىل تقديم مفارقة التأييد بوصفها دلياًل 

أنّها  إاّل  كانت صحيحة،  إذا  التأييدية حتى  املفارقات  فإّن  الحقيقة  ويف  منطقيًّا، 

أجنبيٌّة بالكامل عن مدعيات القبض والبسط؛ إذ إّن نظريّة القبض والبسط -كام 

رأينا من قبل- هي يف األصل، نظريّة لبيان كيفيّة تطّور املعرفة الدينيّة، وبيان طرق 

الدينيّة  املعرفة  أّن  املطاف هي  نهاية  يف  إليها  توّصلوا  التي  والنتيجة  ازدهارها، 

يف ترابط تاّم مع سائر املعارف البرشيّة األخرى، وأنّها محاطة باألفكار الفلسفيّة 

والعلميّة من جميع الجهات؛ وعىل هذا األساس فإّن مفارقات التأييد -عىل فرض 

إىل  االستعداد  نفسه  من  يجد  محّقق  هناك  ليس  بحيث  الضعف  من  صحتها- 

البحث عن هذا الّنوع من املؤيّدات واتّخاذها بوصفها أسلوبًا تحقيقيًّا يف إثبات أو 

تأييد نظريّته، وعىل افتاض صّحة مفارقات التأييد ـ وبالتايل فإّن ما يتّم الحصول 

عليه يف مختلف العلوم، يأيت لتأييد املعارف الدينيّة بالنحو املذكور ـ إاّل أّن هذه 

التأييدات غري جديرة باالعتناء؛ ليتّم اإلرشاد إىل التوّجه ملختلف العلوم من أجل 

إثراء املعرفة الدينيّة، لتكون نتائجها من طريق املفارقات التأييدية مؤيّدة ملعرفة 

استنباط  يف  تأثري  لها  يكون  لن  جًدا  القويّة  االحتامالت  حتى  إذ  خاّصة؛  دينيّة 

التي وإن  االحتامالت  ناهيك عن  لها،  الدينيّة، وال صّحة  املعارف  األحكام وفهم 

))) تلخيص عن: صادق الريجاين، معرفت ديني )املعرفة الدينية(، ص 40)، مركز ترجمه ونرش كتاب، طهران، 
370) هـ ش. )مصدر فاريس).
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الصغر.  متناه  كٍس  تُشّكل سوى  ال  أنّها  إاّل  الفرض،  بحسب  الصفر  تفوق  كانت 

تدخل  األخرى  القضايا  من  ذلك  إىل  وما  بارد«  و»الطقس  املطر«،  »اليوم هطل 

بأجمعها كمؤيّدات للمعارف الدينيّة؛ وعليه من البديهي أنّه باالستناد إىل هذه 

ارتباط بني كل معرفة ومعرفة أخرى، وتسية حكم كل  إقامة  املفارقة ال ميكن 

واحد منهام عىل اآلخر، ومن ناحية أخرى فإن املفارقات التأييديّة للمحّقق، ترى 

كّل أمر مؤيًّدا لقضيّة كليّة وعاّمة، من قبيل: »كل ورقة خرضاء«؛ يف حني ليس 

هناك أي ارتباط بني هاتني القضيتني. لو كان االرتباط والتأييد يحصل مبثل هذه 

القيمة املتدنّية، سوف يتعنّي عىل كّل مفّس للقرآن أو فقيه األحكام أن يتجّول 

بكشكوله ويعمل عىل جدولة جميع األحداث واألشياء يف العامل))).

هندسة المعرفة

يف مقاالت القبض والبسط »هندسة املعرفة«، تعني أّن املعرفة الدينيّة متثّل 

تابًعا من العلوم املتغرّية، وعندما يحدث التغيري يف موضع، فإنّه يسي إىل املواضع 

األخرى أيًضا. تحصل التغيريات يف الكثري من العلوم، وإّن هذه املجموعة املتحّولة 

واملتغرّية متثّل جزًءا من مجموعة أكرب تشمل املعارف الدينيّة أيًضا. ولهذا الدليل 

مقّدمتان أساسيتان:

الكثري  الشكل  بحكم  وهي  ببعضها،  مرتبطة  املعلومات  جميع  أّن  إحداهام 

األضالع؛ واألخرى أنّه قد طرأ التغيري عىل بعض هذه املعلومات. وعليه فإّن هذا 

إّن معلومات اإلنسان  التغيري يسي عىل الجميع. ولكن من أين لكم أن تقولوا 

هذه  بعض  تكون  أن  املمكن  من  هندسيًّا؟  شكاًل  تتخذ  وأنّها  ببعضها،  مرتبطة 

))) تلخيص عن: صادق الريجاين، معرفت ديني )املعرفة الدينية(، ص )4)، مركز ترجمه ونرش كتاب، طهران، 
370) هـ ش. )مصدر فاريس).
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املجموعات العلميّة مرتبطة ببعضها؛ من ذلك أّن علم الفيزياء -عىل سبيل املثال- 

يرتبط بعلم الكيمياء، وكال العلمني يرتبط بالبيوكيمياء، إاّل أّن وجود هندسٍة خاّصٍة 

لجميع العلوم يحتاج إىل دليل، وال ميكن القبول به ببساطة))).

فمثاًل إّن قضية »إّن صالة الصبح ركعتان«، وقضيّة »إّن سعدي الشريازي ألف 

كتاب گلستان«، كلتاهام موجودة يف أذهاننا، ولكن ليس هناك أي ارتباط بينهام. 

هناك الكثري من موارد النقص ميكن لكّل شخص أن يتبيّنها يف معلوماته ومكتسباته؛ 

العلوم  إّن هذا االرتباط ال يكون من طرفني دامئًا، وإّن بعض  ال سيّام وأنّه قيل 

استهالكيّة، وإّن تغيريها عىل الدوام تابع ملتغرّيات أخرى، واّدعى أّن املعرفة الدينيّة 

الدينيّة.  املعرفة  إىل  يسي  العلوم،  سائر  يف  يحدث  تغيري  كّل  أّن  مبعنى  كذلك؛ 

وبعبارٍة أخرى: إّن الدكتور رسوش يرى أّن املعرفة الدينيّة »معرفة طفيليّة«. وعىل 

هذا األساس يجب القول: ليس هناك أّي معرفة ثابتة يف الدين. ولكّنه لألسف مل 

يُقم أّي دليل عىل أّي واحد من هذه االّدعاءات الكبرية. إذا كان للمعرفة شكٌل 

هنديسٌّ وجغرايفٌّ خاّص، وكان كّل ما يدخل إىل الذهن يؤثّر يف الجميع، فيجب أن 

يكون هناك تأثري من هذه الناحية أيًضا؛ يف حني أّن التحّول يف املعارف الدينيّة، 

ليس له أّي تأثري يف العلوم التجريبيّة. هذا وأنّه مل يثبت أصل وجود هذه الهندسة 

بتلك الكيفية، ومن ناحية أخرى يذكرها بوصفها واحدًة من أدلّته.

إّن رأينا بشأن تحّول املعرفة الدينيّة هو أّن بعض املعارف الدينيّة، أو بعبارة 

أفضل: إّن بعض أفهامنا عن الحقائق الدينيّة، قابلة للتغيري، وذلك يف املوارد التي ال 

نتلك عليها دلياًل يقينيًّا. فإّن الّشواهد يف بعض األحيان قد تدفعنا إىل الظّّن بيشء، 

))) تلخيص عن: محمد تقي مصباح اليزدي، معرفت ديني )املعرفة الدينية(، مجلة كتاب نقد، املجلد: 5 ـ )، 
ص 9)، عام )37) هـ ش. )مصدر فاريس).
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وإّن تلك الشواهد قد تتغرّي، وبناء عىل ذلك يتغرّي ظّننا أيًضا. وإّن ما يرُِد عادًة 

يف الفقه من قبيل تغيري الفتوى وما إىل ذلك، بأجمعه من قبيل هذه التغيريات 

الظّنيّة، حتى إّن البعض عرّف الفقه بأنّه »معرفة ظنية« باألحكام الرشعيّة، وإّن 

بعض هذه التغيريات قد تكون يف موارد نادرة جًدا بفعل التغرّيات الحاصلة يف 

العلوم أيًضا. وعليه ليس جميع املعارف قابلة للتغيري، وإّنا بعضها فقط. ومن بني 

. األمر اآلخر أنّه حتى يف  املعارف الدينيّة ال يتغرّي إاّل ما ال يقوم عىل دليٍل يقينيٍّ

هذه املعارف الدينيّة الظنيّة ال تكون يف أغلب الحاالت تابعة للتغيري الحاصل يف 

سائر العلوم، بل هناك يف الغالب أسباب أخرى عىل ذلك، من قبيل: التوّصل إىل 

دليل أكرث اعتباًرا، وعىل هذا األساس فإّن بعض املعارف الدينيّة عىل سبيل املثال 

يتأثّر بالتغرّيات يف الجملة، وهذه األمور مورد قبول الجميع؛ وأّما ما قيل:

أّواًل: من تغيري كّل العلوم.

ثانيًا: تغيري كّل املعارف الدينية.

العلوم  سيّام  )وال  العلوم  لتغيريات  تابعة  التغيريات  هذه  تكون  أن  ثالثًا: 

التجريبية). 

إثباتها  ال ميكن  دليل، حيث  إىل  تستند  ال  الثالثة  االّدعاءات  إّن جميع هذه 

أبًدا))).

))) جوادي آميل، عبد الله، رشيعت در آينه معرفت )الرشيعة يف مرآة املعرفة(، ص 80). )مصدر فاريس).
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تهافت نظرّية القبض والبسط وغموضها

يف مقاالت القبض والبسط النظري للرشيعة، نالحظ بشأن التحّول واالرتباط 

العام بني املعارف البرشيّة، نوعني من التعابري املتهافتة، وهام:

). إّن التحّوالت التي تحدث بفعل االرتباط العام بني املعارف البرشيّة، تتعلق 

باألفهام واملعاين وقضايا العلوم؛ بحيث إنّه كلاّم حدث تغرّي وتحّول يف واحد من 

أفهام الشخص يف حقل معرفة اإلنسان والعامل والطبيعة والرشيعة، فإّن ذلك سوف 

يؤثّر يف سائر أفهامه ومعارفه، ويعمل عىل تغيريها أيًضا، ولكن تّم نفي هذا الّنوع 

من التحّول يف املوارد األخرى، وتّم تفسري التحّول العام بوصفه تحّواًل يف هندسة 

معرفة البرش، وجاء هذان النوعان يف بعض األحيان عىل البدل.

). مل يتم تقديم تفسري واضح عن تحّول هندسة املعرفة، وهذا يف املجموع 

اإلجامل  أّواًل:  الدينيّة، وهام؛  املعرفة  تكامل  نظرية  رئيسني يف  يعرب عن ضعفني 

واإلبهام. وثانيًا: التعارض والتهافت. من ذلك عىل سبيل املثال أّن الدكتور رسوش 

يّدعي أّن التحّول يف جميع األفهام والقضايا يأيت عىل شكل املوجبة الكلية، بحيث 

يشمل جميع العلوم واملسائل دون استثناء، فال تنجو منه حتى البديهيات وهذا 

االّدعاء نفسه أيًضا. مبعنى أّن األفهام لكّل يشٍء ـ مبا يف ذلك هذا املُّدعى ـ تتغرّي، 

ولكّنه يف عبارات أخرى اعترب التحّول والتكامل والتابط بني العلوم مرتبطًا بالحقول 

العلميّة لهندسة املعرفة، وأنكر حتى تحّول آحاد القضايا؛ إذ يقول:

تتغري  حتى  البرشية،  املعرفة  أضالع  كثري  من  ضلع  يتحّول  أن  »ما 

هندسة جميع ذلك الشكل أيًضا«)1(.

))) جوادي آميل، عبد الله، رشيعت در آينه معرفت )الرشيعة يف مرآة املعرفة(، ص 59).
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وقال يف موضع آخر:

»ليس الكالم حول آحاد املعلومات وصدقها وكذبها؛ ]بل[ الكالم حول 

التصوير والهندسة العامة الحاصلة من تأليف املعلومات )الحقة والباطلة(. 

إن التصوير الذي يتم تكوينه مبساعدة خمسة أجزاء، أشّد ظلمة وقرصنة 

إخراج  تم  تكوينه مبساعدة خمسني جزًءا. وكلام  يتّم  الذي  التصوير  من 

األجزاء الخاطئة وزيادة عدد األجزاء الصحيحة، تصبح هندسة البناء أكرث 

واقعية وإظهاًرا للحق، وهكذا هو الحال بالنسبة إىل فهمنا للرشيعة أيًضا«.

إّن اإلجامل واإلبهام يف التعابري أعاله يكمن يف أنّه إذا كان التحّول املفهومي 

لألجزاء املؤلّفة للمعرفة -يف مرحلة ما قبل التحّول الهنديس ومرحلة ما بعد هذا 

التحّول- شيئًا واحًدا، كان ذلك مستلزًما للدور يف املعرفة؛ مبعنى أّن تحّول هندسة 

املعرفة، كام هي برشط التحّول املفهومي للمعرفة، كذلك هي نتيجة لها، فهي علّة 

كام هي معلولة لها، وإذا كان هذان التحّوالن املفهوميان مختلفني، فإنّه مل يقّدم 

توضيًحا يف هذا الشأن، يك نعمل عىل نقده ومناقشته.

على أعتاب الدين الُعرفي

تولد كلُّ مرحلٍة من  والبسط«،  »القبض  أسلوب  الدين عىل  يف مسار عرفيّة 

رحم املرحلة السابقة، ويف كّل مرحلة جديدة تتك بعض املدعيات السابقة أرًضا، 

ويتّم االحتفاظ بالبعض اآلخر للمرحلة اآلتية وتعزيزها؛ وعىل هذا األساس فإنّنا 

من  الراسبة  الذهنيات  من  ومجموعًة  سلسلًة  نواجه  العريف  الدين  أعتاب  عىل 

مسار العرفيّة، األمر الذي يكشف اللّثام عن صناعة الدكتور رسوش ملعرفة جديدة 

تستوجب القضاء عىل قداسة اإلسالم واملعرفة الدينيّة.



 النظریات ونقُدها( 
ُ

عبد الكریم سروش )دراسة 254

القضاء على قداسة اإلسالم والمعرفة الدينّية

طريق  تقديم  والبسط،  القبض  نظريّة  من  األّوليّة  الغاية  كانت  لقد   .(

ألبستمولوجيا املعرفة الدينيّة، ولكّننا يف املرحلة الاّلحقة ال نشهد أّي حديث عن 

املعرفة الدينيّة، وإّنا يدور الحديث عن الدين نفسه الذي أصبح محوًرا ألبحاث 

الدين يف حّده األدىن، يظهر  اعتبار  الدين يف حّده األدىن ويف حّده األقىص. ومع 

مجال لتجاوز املعرفة الدينيّة عن االستناد إىل الكتاب والسنة، حيث اعتربوا ذلك 

تضخاًم وتوّسًعا للمعرفة الدينيّة.

طريقة  إّن  آخر،  وطرح  واحد  وأخد  الثنائيّة،  التفكيكات  وانتشار  شيوع   .(

والعريض،  والذايت  »الحق«  بني  والتفكيك  الفصل  تتمثّل يف  للعرفيّة  الثانية  الحّل 

أّي  أيًضا؛ حيث ال يوجد  الدينيّة، حيث قام االفتاض عىل ذلك  والدين واملعرفة 

ارتباط بني جميع هذه النظريات، هذا يف حني قد اعترب هذا االفتاض للخالف يف 

محلّه مناسبًا، وعىل أساس ذلك متّت إقامة ارتباط وثيق بني العلم والفلسفة وتأثري 

العوامل املختلفة عىل املعرفة الدينيّة.

3. إّن الطريقة الثالثة يف القضاء عىل قداسة الدين، هي القول بتاريخيّة الدين. 

إّن الدكتور رسوش يشّكل يف مقاالته عىل جميع املشارب واملذاهب، ويأخذ عليها 

لجوءها إىل آلية التاريخ يف نقد الفكر بداًل من اللجوء إىل آلة املنطق والربهان، 

وملاذا ينبذون رأيًا ال بفتوى الربهان بل بسبب جفاء كام يقول؛ يف حني أنّه نفسه 

قد عمد يف مقال الذايت والعريض يف الدين إىل نبذ الكثري من التعاليم الدينيّة بهذا 

األسلوب التاريخي للدين وتحت عنوان »العريَض«، وقد توّجه الدكتور رسوش إىل 

الفقه اإلسالمي بهذه الرؤية التاريخيّة، ويقول:
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اإلنسان  إىل  تنتمي  إمّنا  القدمية  والحقوقّية  الفقهّية  املفاهيم  »إّن   

اإلنسان وذلك  دائرتها لذلك  املكان يف  القديم، وكانت تفسح  واملجتمع 

املجتمع«)1(.

النتيجة

املعرفة  بأّن  القائلني  املستنريين  املفكرين  ملبنى  -خالفًا  الدينيّة  املعرفة  إّن 

الدينيّة نسبيّة ومتغرّية- ثابتة، وال تتغرّي بتغرّي وترصّم الزمان. لقد تّم يف هذا املقال 

إىل  عمدنا  ثم  الحظتم-  -كام  رسوش  الكريم  عبد  للدكتور  النظرية  املباين  بيان 

نقدها واحًدا واحًدا. وعليه ليس هناك أّي موضع للتّدد، وميكن القول بكّل جرأة 

ببعضها  وارتباطها  العلوم  تأثّر  وإّن مجرّد  نسبيّة،  ال  مطلقٌة  الدينيّة  املعرفة  بأّن 

مبختلف أنحاء التابط، ال ميكنه تحويل املعرفة الدينيّة إىل معرفة نسبيّة، وتأثري 

التي ساقها الدكتور رسوش يف هذا الشأن  الدينيّة، وإّن األدلّة  ذلك عىل املعرفة 

قابلة للّنقاش، وإن كانت من وجهة نظره أدلّة؛ إذ إنّه عند التأّمل وإمعان النظر، 

يتبنّي أنه أکرثها يف الواقع ال ميثّل عندنا دلياًل أو برهانًا. وعليه فإّن هذه النظريّة 

غري مقبولة، وقد تصّدى الكثري من املُفّكرين إىل نقدها، وأعرب كّل واحد منهم 

عن مخالفته لها من زاويته الخاّصة، حيث تّم توجيه االنتقادات األساسيّة عليها.

))) مهدي زادگان، داود، از قبض معنا تا بسط دين )من قبض املفهوم إىل بسط الدين(، ص )8، مؤسسه 
فاريس). )مصدر  وانديشه معارص، طهران، 379) هـ ش.  دانش  فرهنگي 
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في فلسفة العلوم اإلنسانّیة ونقده

عيسى اسكندري)1)

المقدمة

وبعبارة  املوضوعيّة،  واألصول  املباين  يف  تبحث  اإلنسانيّة  العلوم  فلسفة  إّن 

كّل  إّن  اإلنسانيّة.  العلوم  تكوين  قبل  ما  رشائط  يف  وتبحث  تناقش  إنّها  أخرى: 

معرفٍة وجوديٍّة وأنطولوجيٍّة تعمل عىل بلورة علم اجتامع يُناسبها، وإّن فلسفة 

العلوم  تبلور  املتقّدمة وطريقة  الرشائط  بيان هذه  إىل  تسعى  اإلنسانيّة  العلوم 

العلوم اإلنسانيّة  القامئة عليها. يف دراسة الرشائط املتقّدمة عىل تبلور  اإلنسانيّة 

يف  املنطقيّة  الناحية  من  بحثها  مُيكن  ال  ومسائَل  موضوعاٍت  عن  الحديث  يتّم 

بوصفها  اإلنسانيّة  العلوم  يف  تؤخذ  إنّها  أخرى:  وبعبارة  اإلنسانية.  العلوم  ذات 

فرضيًّة مسبقًة؛ وإّن موضوع العلوم اإلنسانيّة وأساليبها وغاياتها من هذا القبيل. 

وبطبيعة الحال قد يتّم التعرّض إىل هذه األبحاث يف بعض العلوم اإلنسانيّة عىل 

الّنوع من  ُميكن -من وجهة نظر فلسفيّة- عّد هذا  أنّه ال  بيد  سبيل االستطراد، 

األبحاث يف عداد مسائل ذلك العلم اإلنساين؛ إذ ما مل يتّم تثبيت موضوع العلوم 

اإلنسانيّة وأسلوبها وغايتها، ال ميكن تأسيس منظومة علميّة عىل أساسها.

))) طالب دكتوراه يف فلسفة العلوم االجتامعية من جامعة باقر العلوم يف قم.
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وقد قيل الكثري يف باب ماهيّة العلوم اإلنسانيّة وفلسفتها، وقد سعى كّل واحد 

من املفكرين إىل تنقيح أسس هذه العلوم عىل طريقته الخاّصة، ومن بني هؤالء 

املستنريين يف  أهّم  من  واحًدا  يعّد  الذي  الكريم رسوش  عبد  الدكتور  املفكرين 

إيران عىل املستوى الديني. وبطبيعة الحال فإّن اشتهار الدكتور رسوش وأهّميته 

للسياسة نصيٌب من هذا  كان  وإّنا  العلميّة فقط،  املسائل  بيان  تكن بسبب  مل 

االشتهار واالهتامم وتسليط األضواء أيًضا. ولكّنه عىل كّل حال كان رائًدا يف بيان 

بعض األبحاث الفلسفيّة الدائرة حول العلوم اإلنسانيّة، وقد اتّخذ يف هذا املسار 

بشكل رئيس اتجاًها حداثويًّا، وإّن الغاية من هذه الدراسة -لتي نضعها بني يدي 

القارئ الكريم- هي مناقشة آرائه يف حقل العلوم اإلنسانيّة مع التأكيد عىل إيضاح 

لهذه  لقراءته  نقديّة  اإلنسانية وأسلوبها وغايتها، ودراسة  العلوم  وبيان موضوع 

األمور. وباختصار فإّن معنى فلسفة العلم من وجهة نظر الدكتور رسوش ليس 

بأّن معرفة كّل علم تتوقّف عىل  العلم؛ حيث يذهب إىل االعتقاد  سوى معرفة 

االستعانة بثالثة مصادر، وإّن هذه األضالع الثالثة عبارة عن: الفلسفة، والتاريخ، 

وعلم االجتامع. فهو يرى أن تبلور العلم الجديد هو مثرة توظيف هذا الّنوع من 

التوصية،  اعتامده عىل  أكرث من  التوصيف  يعتمد عىل  الغالب  املصادر، وهو يف 

وهو تاريخي أكرث منه منطقي / معريف، وهو نسبي أكرث منه واقعي، وهو الحق 

أكرث منه سابق))).

ومن هنا يذهب كاتب السطور إىل االعتقاد بأّن حصيلة جهود الدكتور رسوش 

تنبئ باتّخاذه اتجاًها فلسفيًّا يف بيان مباين العلوم اإلنسانيّة، وإّن املالك املُتّبع من 

قبله يف تفكيك وفصل موضوع هذه العلوم عن سائر حقول األنرثوبولوجيا -من 

علم شنايس فلسفي، ص 5، مؤسسه فرهنگي رصاط، ط 3، طهران، 393) هـ ش.  الكريم،  ))) رسوش، عبد 
فاريس). )مصدر 
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قبيل: علم النفس الفلسفي- هو التاميز املنهجي واألسلويب؛ حيث يرى أّن العلوم 

اإلنسانيّة ذات أسلوب تجريبي، ويف األسلوب التجريبي إّنا يتم بحث جانب واحد 

. من الجوانب الخاّصة للوجود اإلنساين، ويتّم بيانه بشكٍل علميٍّ

ال شّك يف أّن كّل نظريّة إّنا تتبلور ضمن خلفيات وحواضن خاّصة -وميكن 

تلك  دراسة  وإّن  معرفيّة-  غري  أو  معرفيًّة  تكون  أن  والحواضن  الخلفيات  لهذه 

املختلفة  واألبعاد  الزوايا  إيضاح  تساعد عىل  أن  والحواضن من شأنها  الخلفيات 

من تلك النظريّة، باإلضافة إىل معانيها ولوازمها. إّن بيان أرضيّة وتكوين نظريّة ما، 

ميّهد األرضيّة لنقد تلك النظريّة ومناقشتها. وعىل هذا األساس فإّن دراسة خلفيات 

باإلضافة  اإلنسانيّة،  العلوم  الكريم رسوش يف حقل  عبد  الدكتور  نظريات  تبلور 

إىل توفريها ألرضيّة فهم آرائه، فإنّها سوف تعمل كذلك عىل بيان وإيضاح نقاط 

االعتقاد  إىل  السطور  كاتب  يذهب  أيًضا.  نظرياته  الواردة عىل  والخلل  الضعف 

بأّن الدكتور رسوش يف تصنيف عام يشمل التيّارات الثالثة -وهي: التيّار الوضعي، 

وكام  الوضعي،  التيّار  ضمن  إدراجه  يجب  االنتقادي-  والتيّار  التفهيمي،  والتيار 

يف  حتى  التجريبي  املنهج  سلوك  رضورة  يرى  االتجاه  هذا  فإّن  اإلشارة  تقّدمت 

العلوم اإلنسانيّة، يك ميكن العثور عىل التعميامت العلميّة كام هو الحال بالنسبة 

إىل العلوم الطبيعيّة، والعمل يف ضوء ذلك عىل التكهن والتنبّؤ بالقواعد العلمية 

الحاكمة عىل عامل اإلنسان، سواء عىل املستوى الفردي أو االجتامعي. وإّن لهذه 

النظريّة يف حّد ذاتها حواضن ومباين أنطولوجيّة خاّصة، وإّن دراسة هذه املباين 

سوف تُسهم يف تعميق رؤيتنا بالنسبة إىل فهم آراء الدكتور رسوش بشكل دقيق.

اإلجابة عن  التحقيق تكمن يف  لهذا  األساسية  الغاية  فإّن  األساس  وعىل هذا 

السؤال القائل: ما هي املبادئ الفكرية للدكتور رسوش يف حقل العلوم اإلنسانية؟ 
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وما هي األرضية والخلفية األنطولوجية التي ترعرعت فيها هذه املبادئ، وما هي 

مزاياها وعيوبها؟ وبعبارة أخرى: إّن مناقشة مبادئ الدكتور رسوش وتحليلها يف 

الغاية التي ننشدها من وراء هذه الدراسة.  حقل فلسفة العلوم اإلنسانية هي 

األّول  القسم  رئيسني؛  قسمني  إىل  البحث  هذا  ينقسم  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 

عبارة عن جولة عىل آراء الدكتور رسوش يف حقل العلوم اإلنسانيّة، ويف تضاعيف 

هذه الدراسة سوف تكون لنا هناك إشارات إىل مبادئ وخلفيات هذه النظريات 

أيًضا. ويف القسم الثاين سوف نتناول آراء الدكتور رسوش بدراسٍة نقديٍّة.

معرفة  أساس  عىل  تقوم  التي  التحقيقات  سنخ  من  هو  التحقيق  هذا  إّن 

األساليب الجوهريّة )أو املنهجیّة األساسیّة)؛ حيث يتّم السعي يف هذا الّنوع من 

التحقيقات إىل بيان طريقة تبلور النظرية عىل أساس خلفياتها وحواضنها:

التاريخي عىل توظيف  تبلورها وتكوينها   »إّن كل نظرية تعمل يف 

املعرفّية  املباين  إّن  أيًضا.  املعرفية  غري  والخلفيات  املعرفية  املباين  بعض 

عىل الرغم من تدخلها يف التكوين التاريخي للنظريات، إاّل أنّها تحتوي 

املبادئ  وأّما  بالنظريات.  وواقعي  منطقي  ارتباط  نفسه عىل  الوقت  يف 

منطقّية،  بأساليب  تعرف  أنّها  من  الّرغم  فعىل  املعرفّية،  غري  الوجوديّة 

ولكن ليس هناك من ارتباط منطقي بينها وبني النظريات العلمية«)1(.

 ويف الحقيقة فإّن أسلوب املعرفة الجوهريّة اتّجاٌه تتّم فيه دراسة النظريّة يف 

صلب أصولها وأسسها الجوهريّة: 

»إّن مجموع املباين واألصول املوضوعّية التي تتبلور النظريّة العلمّية 

))) بارسانيا، حمید، روش شناسی انتقادی حکمت صدرایی، ص )7، 390) هـ ش. )مصدر فاريس).
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التعريف  العلم، حيث ميكن  لتكوين  ومساًرا  إطاًرا  توجد  أساسها،  عىل 

عنه باسم أسلوب املعرفة الجوهريّة«)1(.

أسلوب  القامئة عىل  األصليّة  الرؤية  افتاض هذه  نسعى يف ضوء  هنا  ومن   

الدكتور رسوش يف  نظريات  تكوين  أرضيّة وحاضنة  بيان  إىل  الجوهرية،  املعرفة 

حقل فلسفة العلوم اإلنسانيّة.

ومع هذا الوصف فإّن السؤال الرئيس يف هذا البحث هو:

 »ما هي مبادئ وخلفيات تكوين رؤية الدكتور رسوش يف حقل فلسفة 

العلوم اإلنسانية، وما هي االنتقادات الواردة عىل هذه النظريات؟«.

خلفيات اتجاه الدكتور عبد الكريم سروش

إّن العلوم التجريبيّة الحديثة قد تبلورت وتكّونت ضمن مساٍر تاريخيٍّ خاص، ومن 

هنا ليك نفهم أين تكمن جذور نظريات أمثال الدكتور رسوش يجب علينا االهتامم 

باملسار التاريخي لتبلور العلوم اإلنسانيّة وتكاملها، ونعمل عىل بحثها ودراستها. ويف 

هذا السياق حيث تنبت العلوم اإلنسانيّة يف تربة التفكري الحديث، سوف يتم السعي 

-من خالل اإلطاللة عىل أهّم النظريات الفلسفيّة يف املرحلة الحديثة- إىل إيضاح مسار 

تعنّي العلوم اإلنسانيّة، وبيان موقع ومكانة نظريات الدكتور رسوش بشكل أوضح.

إّن الفلسفة الحديثة قد بدأت بأفكار رينيه ديكارت)))، وهو الذي خّط الطريق 

من خالل بيان ثنويّته)3) ملسار الفالسفة الذين جاؤوا بعده إىل حّد كبري. لقد بذل 

))) بارسانيا، حمید، روش شناسی انتقادی حکمت صدرایی، ص 75، 390) هـ ش. )مصدر فاريس).

(2( Rene Descartes.

(3( Dualism.
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الفالسفة الذين لحقوا ديكارت كّل جهدهم -نوًعا ما- يف سياق حّل هذه الثنويّة. 

العمل  بصدد  اآلن  منه، وهم  مفروًغا  شيئًا  بوصفها  الثنويّة  أخذوا هذه  وكأنّهم 

عىل رفعها.

لقد كان ديكارت يسعى إىل الحصول عىل أفكار واضحة ويقينيّة، ولكن: »حيث  

الفطريّة،  والبساطة  الطبيعي  بالوضع  منهمًكا  تفكريه  بداية  يف  اإلنسان  يكون 

ومتوّغاًل يف األمور العادية، ال يبقى أمامه سوى الشّك يف أحكامه السابقة. ومن 

هنا كان الشّك هو املبدأ لتفكري ديكارت. وبهذا الشّك بدأت تجربة ديكارت مع 

الكوجيتو. وقد عمد إىل رشح هذه التجربة بالتفصيل يف كتاب له تحت عنوان 

تأمالت«))).

إنّه يتّجه إىل الشّك يف جميع أفكاره السابقة، ومن خالل إقراره بيقينيّة هذا 

الّشّك، يستنتج من ذلك أنّه يجب أن يكون هناك شاّك؛ ثم يصل من خالل ذلك 

إىل يقينيّة وجوده، ويثبت وجود نفسه، )ومن ذلك جاءت مقولته الشهرية: »أنا 

أشّك؛ إًذا أنا موجود«)))(. ويف مسار تأّمالته يعمد إىل الفصل بني نفس اإلنسان 

وجسمه، ويرى أّن الصفة األصليّة واملقّومة للنفس هو التفكري، ويرى أّن الصفة 

األصلية للجسم تتمثّل يف البُعد املعريف:

 »أرى أّن أفضل طريق ملعرفة طبيعة النفس، يكمن يف ذات معرفة أّن 

النفس جوهر ممتاز بالكامل من البدن؛ ألّن التحقيق يف أنّنا من نكون ـ 

حيث نرى أن ال يشء حقيقي سوى تفكري الشاك أو ليس له وجود أصاًل ـ  

))) ريخته گران، محمد رضا، بديدار شنايس، هرن، مدرنيته )الظاهراتية، الفن، الحداثة)، ص 8، نرش ساقي، ط )، 
طهران، 389) هـ ش. )مصدر فاريس).

))) ما بني املعقوفتني إضافة توضيحية من عندنا. )املعرّب).
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يوصلنا ذلك بوضوح إىل هذه النتيجة وهي أن وجودنا ال يحتاج إىل امتداد 

وشكل والوقوع يف حّيز من املكان أو يشء آخر من صفات البدن أو الجسم، 

وإن الدليل الوحيد عىل وجودنا، موجود يف تفكرينا ... إن مرادي من الفكر 

هو كل ذلك اليشء الذي يجول يف ذواتنا، ونحن ندرك وجوده يف أنفسنا 

مبارشة ومن دون واسطة. ومن هنا ال يكون مجرد الفهم واإلرادة والخيال 

فقط، بل وحتى اإلحساس كذلك ليس شيًئا سوى التفكري«)1(.

بداية  بل  بسيطٍة،  فلسفيٍّة  نتيجٍة  مجرّد  يكن  مل  والثنويّة  التاميز  هذا  إّن 

والعلم  للتفكري  أساًسا  وأضحت  الحديثة،  الفلسفة  يف  ظهرت  التي  للذاتانيّة))) 

»يسود  للّشّك«، ومن هنا  الجديد عاملًا  األنحاء أضحى »العامل  الغريب، وبنحو من 

العامل املعارص نوع من الظن والشك السليم أكرث منه إىل تلك النزعة اليقينية التي كانت سائدة بني 

أسالفنا«)3). ومن خالل هذا الفصل:

 »تكون النفس جوهًرا مفكًرا يقع يف قبال العامل، ويتّم لحاظه بوصفه 

فاعاًل معرفًيا، ويف املقابل يكون العامل بوصفه متعلًقا للمعرفة. وإىل هذا 

املوضع يكون رجوع املسألة األساسية املتمثلة باملوضوعّية النفسانية)4(، 

والعينّية)5(، يف التفكري الجديد«)6(. 

))) ديكارت، رينيه، اصول فلسفه )أصول الفلسفة(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: منوچهر صانعي، ص )4 ـ 43، 
نرش آگه، طهران، 4)3) هـ ش.

(2( Subjectivism.

)3) رسوش، عبد الكريم، سكوالريسم، سنت وسكوالريسم )العلامنية، التقليد والعلامنية(، ص 9)، انتشارات 
رصاط، ط )، طهران، )39) هـ ش. )مصدر فاريس).

(4( Subjectivity.

(5( Objectivity.

))) ريخته گران، محمد رضا، بديدار شنايس، هرن، مدرنيته )الظاهراتية، الفن، الحداثة)، ص 0)، 389) هـ ش. 
)مصدر فاريس).
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إّن النتيجة األخرى التي يصل إليها ديكارت يف مساره الفكري هي هذه املسألة 

الهاّمة، وهي أّن الكائنات ليس لها وجود حقيقي، بل إّن لها وجوًدا من الحيثيّة 

التي تكون موجودة بالنسبة لنا))). ولذلك من هنا سوف تدور الحقيقة بدورها 

حول الذهن، وإّن يقني اإلنسان هو مالك الحقيقة. وبعبارة أوضح: إّن الحقيقة 

هي اإلنسان.

وحيث يكون الهدف هو وصول اإلنسان إىل اليقني، يجب توفري قواعد لتحصيل 

الحقيقة))).  إىل  للوصول  منهج  إىل  بحاجة  اإلنسان  أّن  ديكارت  يرى  اليقني؛  هذا 

ولكن ما هو مراده من املنهج؟ 

اليقينّية والسهلة،  القواعد  املنهج هو مجموعة من  »إّن مرادي من 

يتصّور  لن  فإنّه  دقيق،  بشكل  رعايتها  عىل  كل شخص  عمل  لو  بحيث 

صّحة ما هو خاطئ، ولن يعمل أبًدا عىل إهدار مساعيه الفكريّة عبًثا، بل 

إنّه من خالل اإلضافة التدريجّية لعلمه سوف يصل إىل الفهم الحقيقي 

لجميع تلك األمور التي ال تكون فوق قدرته وطاقته«))(.

 وعليه حيث تكون الحقيقة دائرة مدار يقني اإلنسان، فإّن املنهج يف الواقع 

طريق يصل الشخص من خالله إىل اليقني الذهني، ويف األساس يجب أن يكون 

تدوين املنهج بحيث يوصل اإلنسان إىل اليقني. إًذا يجب عىل املنهج أن يعّد العّدة 

بحيث ينتظم العامل الخارجي عىل أساس املباين الذهنيّة لإلنسان؛ إذ كام استنتج 

))) ريخته گران، محمد رضا، بديدار شنايس، هرن، مدرنيته )الظاهراتية، الفن، الحداثة)، ص 0)، 389) هـ ش. 
)مصدر فاريس).

))) ديكارت، رينيه، قواعد هدايت ذهن )قواعد توجيه الذهن(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: منوچهر صانعي 
دره  بيدي، ص 00)، نرش الهدى، طهران، )37) هـ ش.

)3) م.ن، ص )0) ـ )0).
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وإنّهام  فوقهام،  مرجعيّة  ميتلكان  ال  وذهنه  اإلنسان  فإّن  السابقة،  األبحاث  من 

ميتلكان أصالًة ذاتيًّة؛ ومن هنا فإّن املنهج ال ميكنه -يف مسار تنظيم وتبويب العامل 

الخارجي وإنتاج املعرفة كنتيجة لذلك- أن يلجأ أو يستند إىل يشء وراء التكيبات 

الداخلية لذهن اإلنسان.

يكتسب  وإنّه  اإلنسان،  عن  منفصاًل  ليس  املوضوع  فإّن  األساس  هذا  وعىل 

أّن  هي  والخالصة  الذهنيّة.  املقوالت  مع  متامٍه  أمر  وهو  اإلنسان،  من  كينونته 

كينونة  وإّن  اليقني،  حول  ومتمحور  ومتأّصل  ذايت  أمر  الديكاريت  مبعناه  املنهج 

الذات تنشأ من كينونة اإلنسان.

بحث  تّم  لقد  أكرب،  بشكل  كانط  فلسفة  يف  املفاهيم  هذه  تفصيل  تّم  وقد 

اإلنسان وحدود معرفته يف فلسفة كانط، وتم بيان رشائط تحّقق العلم عىل مبنى 

محوريّة اإلنسان من قبله.

ومنذ ذلك الحني بسطت العلوم التجريبية -التي هي وليدة النسبة الخاصة 

لإلنسان مع الطبيعة- هيمنتها عىل الطبيعة من خالل مخطّطاتها، وحازت عىل 

تقّدم كبري. إّن العلوم التجريبيّة هي يف األساس وبالذات وبحسب املاهية تسعى إىل 

بسط سيطرة اإلنسان -بوصفه موضوًعا- عىل الطبيعة، وتبًعا لهذا التفكري والذات 

مسبوق،  غري  بشكل  الطبيعة  عىل  السيطرة  واتّسعت  أيًضا،  التكنولوجيا  قامت 

وتّم صنع الكثري من األدوات واملُعّدات التي بدت للوهلة األوىل أنّها صنعت من 

أجل توفري حياة مريحة لإلنسان. لقد عمل هذا التقّدم عىل تشجيع علامء العلوم 

اإلنسانيّة ودفعهم إىل االستفادة من نوذج وأسلوب العلوم التجريبية يف العلوم 

اإلنسانيّة أيًضا، وعىل هذه الشاكلة كان للعلوم اإلنسانية يف بداية تكوينها منهٌج 

العلوم  يف  التجريبية  العلوم  منهج  من  االستفادة  لقد ظهرت  تجريبّي.  وأسلوٌب 
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اإلنسانية للمرّة األوىل يف جهود ستيوارت ميل؛ حيث كان يسعى إىل االستفادة من 

املنهج التجريبي يف األخالق.

واملنهج  العلم  ظهر  الحديث،  التفكري  ظهور  مع  فإنّه  األساس  هذا  وعىل 

ا ذهب معه  التجريبي بوصفه العلم الوحيد يف الساحة املعرفيّة، وبلغ األمر حدًّ

بعض الفالسفة من أمثال أوجست كونت إىل القول بأّن املعرفة غري التجريبيّة تعود 

إىل مرحلة طفولة وعدم بلوغ البرش، ونصح بأنّه من اآلن فصاعًدا يجب إخضاع 

التجربة. ومن هنا ال مُيكن  كّل ما قاله األنبياء والفالسفة واختباره تحت مجهر 

للعلوم اإلنسانيّة -من خالل االستناد البحت إىل املبادئ العقليّة واإلنرثوبولوجيّة 

من  للتجربة  والقابلة  الخارجيّة  اآلثار  عىل  العني  إغامض  خالل  ومن  الفلسفيّة، 

واملستقبل  الحال  وأوصاف  أحوال  باب  يف  علميّة  أحكام  إصدار  البرش-  أفعال 

االجتامعي، واعتبار نفسها مستغنية عىل املستوى الفلسفي من معطيات الباحثني 

واملُحّققني يف الحقل التجريبي))). وبعد كانط تبلورت حركات من قبيل حلقة فيينا 

لغوية،  أخطاء  الفلسفة- حصيلة  -وال سياّم  التجريبية  املعارف غري  اعتربت  التي 

وعىل هذا األساس تم اعتبار املسائل الفلسفيّة أموًرا فاقدًة للمعنى.

عادت  تفكريه-  من  املتأخرة  املرحلة  يف  سيّام  -وال  فيتغنشتاين  ظهور  ومع 

الجولة إىل حّد ما ملصلحة العقالنيّة العقليّة / الفلسفيّة؛ حيث مل يذهب إىل اعتبار 

املسائل الفلسفيّة فاقدة للمعنى، وإّنا كان يعتربها أموًرا مهملة. بيد أّن املهمل 

ال يعّد -من وجهة نظره- مساويًا لعديم املعنى، إّنا املهمل عنده هو الذي تكون 

معرفته خارج متناولنا. وعىل هذا األساس فإّن املفاهيم امليتافيزيقيّة من وجهة 

))) مقدمة الدكتور عبد الكريم رسوش عىل كتاب آالن راين، فلسفه علوم اجتامعي )فلسفة العلوم االجتامعية(، 
ترجمه إىل اللغة الفارسية: عبد الكريم رسوش، انتشارات رصاط، ط 5، طهران، 388) هـ ش.
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نظر فيتغنشتاين ذات معنى، ولكّننا ال نتلك طريًقا يوصلنا إليها. وبعبارة أخرى: 

إذا كانت املفاهيم الفلسفية تعترب فاقدة للمعنى يف حلقة فيينا، فإنّها يف رؤية 

فيتغنشتاين ال تعترب كذلك، وإنا هي ذات معاٍن ال ميكن الوصول إليها: 

»حيث يكون مضمون األخالق والدين وما إليهام خارج هذا العامل، 

ال ميكن لنا أن نقول أّي يشء بشأنها. وإن السعي إىل قول يشء بشأنها ـ 

بااللتفات إىل أسلوب عمل اللغةـ  إمنا هو تخبط يف أمر مهمل. إال أن هذا 

إمنا يكون يف مجرّد السعي إىل الكالم بشأنها«)1(.

 يرى فيتغنشتاين أّن املوضوعات األخالقيّة والدينيّة تبدي نفسها بنفسها، وال 

ميكن العمل عىل إظهارها وبيانها. يقول فيتغنشتاين يف آخر جملة من الرسالة:

»حيث ال ميكن الكالم، يجب السكوت«)2(.

ويف مسار جهود حلقة فيينا، وبعد ظهور فيتغنشتاين، ظهر بوبر عىل الساحة؛ 

إنّه ال ينكر العقالنيّة الفلسفيّة بالكامل، ويراها منتجة للمعرفة، إاّل أّن هذا اإلنتاج 

مبثابة  بوبر  نظر  وجهة  من  املعرفة  إّن  بل  علٌم،  الفلسفة  أّن  يعني  ال  للمعرفة 

البازل أو األحجية التي تحتّل الفلسفة جزًءا منها. يبدو أّن ما تّم إبرازه من قبل 

كانط وحلقة فيينا، يتناسب مع الفلسفة الحديثة؛ حيث أجلست العلم التجريبي 

بالتدريج عىل مسند القدرة وجعلته الفارس الوحيد يف حلبة املعرفة، بيد أنّه يف 

))) غريلينغ، ویتگنشتاین، ترجمه ابوالفضل حقیری، چاپ اول، تهران، انتشارات بصیرت ص 3)، 388) هـ 
فارسی). )مصدر  ش. 

 Tractatus logico-philosophicus. With an introduction by Bertrand russel.،فيتغنشتاين  (2(
م.   1992 ،7 رقم  routledge & keg an paul ltd)القطعة 

 17-(  Wittgenestein. Ludwig (1992(. Tractatus logico-philosophicus. With an introduction 
by Bertrand russel. routledge & keg an paul lt(.
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الفضاء االنتقادي -الذي أثري من قبل الكثري من فالسفة العلم، من أمثال: توماس 

كوهني- أخذت العقالنيّة الفلسفيّة تستعيد أنفاسها إىل حّد ما، أخذ بوبر يقول 

بإنتاجيّة املعرفة الفلسفيّة للمعرفة، ولكّنه كان ال يزال يف املناخ العلمي الحديث 

يعترب العلم منحرًصا يف العلم التجريبي، و»رمّبا كان الشخص األّول الذي حمل 

حكم التاريخ يف باب املسائل الفلسفّية للعلم عىل محمل الجّد، واعترب الرجوع 

إىل تاريخ العلم بوصفه مصدًرا للفالسفة، هو شخص كارل رميوند بوبر«))). 

من الواضح أّن كّل شخص يروم قول يشء يف هذا الفضاء ويعتربه علاًم، يتعنّي 

عليه اتّباع منهج العلوم التجريبية، أي األسلوب االستقرايئ، وإّن العلوم اإلنسانيّة 

بدورها مضطرّة يف هذا الفضاء إىل الرضوخ لألساليب االستقرائيّة أيًضا.

العلوم  حقل  في  سروش  الكريم  عبد  الدكتور  آراء  على  إطاللة 

اإلنسانّية

إّن كّل علم بوصفه نظاًما -وليس بوصفه قضيًّة- يتألّف من بعض املفاهيم 

التي كان املتقدمون يطلقون عليها مصطلح الرؤوس الثامنية، حيث يعمدون -يف 

مستهل الكتب التي يؤلّفونها يف مختلف العلوم- إىل التعريف بهذه األمور الثامنية 

لتحديد اإلطار واملسار العام لذلك العلم. وبطبيعة الحال هناك ثالثة أمور من بني 

اتّضاح  الثامنية هي األهم من بني سائر األمور األخرى، ومن خالل  هذه األمور 

الثالثة هي:  العلم، وهذه األمور  باتّضاح ماهيّة  القول  الثالثة ميكن  هذه األمور 

املوضوع، والغاية، واملنهج))). وميكن االستفادة من هذا النموذج بشكل عام، ال يف 

))) رسوش، عبد الكريم، علم شنايس فلسفي، ص )، 393) هـ ش. )مصدر فاريس).

))) الخونساري، محمد، منطق صوری )املنطق الصوري(، ص )، انتشارات آگاه، ط )، طهران، 3)3) هـ ش. 
)مصدر فاريس).
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التعريف بعلم خاص فحسب، بل وميكن التعريف بنوع وسنخ عام من العلوم 

بهذه الطريقة أيًضا؛ من ذلك -عىل سبيل املثال- ميكن أيًضا من خالل االستعانة 

بهذه الرؤوس أن نعمل عىل التعريف بعلم املنطق، وكذلك توضيح ماهيّة العلوم 

العقليّة أيًضا. إّن العلوم اإلنسانيّة هي األخرى نوع من العلوم، وعىل هذا األساس 

ميكن -من خالل اتضاح موضوع هذه العلوم ومنهجها وغايتها بشكل عام- الوصول 

إىل معرفة ماهيّة هذه العلوم، والدخول بذلك إىل دائرة فلسفة العلوم اإلنسانيّة. 

وعىل هذا األساس وبااللتفات إىل مسألة هذه الدراسة سوف نواصل البحث حول 

البني  يف  هناك  كان  إذا  الحال  وبطبيعة  الدكتور رسوش.  آثار  يف  الثالثة  الرؤوس 

موضوع يساعد عىل إيضاح مبادئ الدكتور رسوش، فسوف نسعى كذلك إىل بيان 

ذلك املوضوع باإلضافة إىل تلك املسائل واملبادئ.

1. موضوع العلوم اإلنسانّية

من الواضح أّن موضوع العلوم اإلنسانية -كام يلوح من عنوانها- هو اإلنسان؛ 

اإلنسانيّة  العلوم  ستكون  هل  لإلنسان،  متعّددة  تعاريف  توجد  حيث  ولكن 

متعّددة؟ يجيب الدكتور رسوش عن هذا السؤال بالنفي؛ فالعلوم اإلنسانيّة -من 

وجهة نظره- إّنا هي نوع واحد ال أكرث، وإّن سائر تعاريف اإلنسان، من قبيل: 

التعاريف الفلسفيّة والعرفانيّة، إّنا تعمل عىل بيان وجوه أخرى من اإلنسان مبا 

عنه  املبحوث  للوجه  مغايرة  الوجوه  تلك  وتكون  العلوم،  تلك  ومناهج  يتناسب 

يف العلوم اإلنسانيّة. توضيح ذلك أّن الدكتور رسوش يذكر أدلّة عديدة عىل عدم 

اعتبار العلوم اإلنسانيّة عند من ينكر هذه العلوم، ومن بني تلك األدلّة أنّنا ال نجد 

أثرًا للتعاريف الفلسفيّة أو العرفانيّة:
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 »يتّم البحث حول معرفة اإلنسان فلسفًيا حتى يف الفلسفة، وال سّيام 

يف علم النفس؛ حيث نجد الكثري من األبحاث حول اإلنسان من الزاوية 

الفلسفية. وحيث ال يوجد أثر لهذه املسائل يف العلوم اإلنسانّية الجديدة، 

وإّن علامء هذه العلوم )األعم من أن يكونوا من القائلني بالنفس املجرّدة 

لإلنسان أم ال( ال يُدخلون مثل هذا الُبعد من وجود اإلنسان يف أبحاثهم 

العلمية، فمن الطبيعة أن يتساءل الشخص -الذي له أدىن إملام بفلسفة 

الرشق وكان مطلًعا عىل األبحاث الجديدة يف العلوم اإلنسانية إىل حّد ما-

قائاًل: إذن أين هو ذاك اإلنسان الذي قامت الفلسفة بتعريفنا عليه؟«)1(.

 وعىل هذا املنوال عمد الدكتور رسوش إىل ذكر تعاريف أخرى لإلنسان، من 

قبيل: التعاريف العرفانيّة والدينيّة والثقافيّة أيًضا، والتي ال يوجد لها أثر يف العلوم 

الفكري أن ينظر إىل  الفضاء  تنّفس يف مثل هذا  الطبيعي ملن  اإلنسانيّة)))، ومن 

العلوم اإلنسانيّة بعني الّشّك، وأن يُنكر علميّة العلوم اإلنسانيّة؛ وذلك ألنّه يجد 

فيها الكثري من النقص. وعليه هل ميكن القول بأّن العلوم اإلنسانيّة علوم ناقصة، 

العلوم  موضوع  إيضاح  إّن  الخطأ؟  طريق  من  اإلنسان  كلمة  خلفها  تجّر  وأنّها 

اإلنسانيّة بشكٍل دقيٍق يبطل اإلجابة عن هذا السؤال. إّن الّنقطة األوىل التي يجب 

االلتفات إليها -من وجهة نظر الدكتور رسوش- هي أن:

 »إّن العلوم اإلنسانّية عىل كل حال هي جزء من العلوم التجريبّية، 

والعلوم التجريبية ليست هي األخالق وال الفلسفة... صحيح أنّنا نحتاج 

-يف معرفة اإلنسان معرفة جامعة وشاملة- إىل أن نتعلم الفلسفة، وأن 

))) رسوش، عبد الكريم، تفّرج صنع )مشاهدة الخلق(، ص 7، نرش رصاط، ط 7، طهران، 387) هـ ش.

))) م.ن، ص 7 ـ )).
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مل  التي  األخرى  األشياء  من  الكثري  ورمبا  أيًضا،  والعرفان  األخالق  نعرف 

يتّم الكشف عنها حتى اآلن، ولكن ال ميكن ألّي واحد منها أن يحّل محل 

العلوم اإلنسانية التجريبية... إّن العلوم اإلنسانّية كان لها ما ميّيزها، فإن 

ذلك يكمن يف أنّها علوم إنسانّية تجريبّية، وليست علوًما إنسانّية باملعنى 

األعم للكلمة«)1(.

عن  اختالفه  هو  وما  دقيق؟  بشكل  اإلنسانية  العلوم  موضوع  هو  ما  إًذا، 

موضوع العرفان والفلسفة؟ »إّن العلوم اإلنسانّية التجريبّية ليست من الفلسفة 

والجامع  الكامل  باملعنى  اإلنرثوبولوجيا  ليست من  أنّها  والعرفان يف يشء، كام 

للكلمة، بل تّدعي شمولها لذلك املقدار من الشؤون واألطوار والسلوك اإلنساين 

الذي تسمح به التجربة«)2(. 

التجريبي  والجانب  البُعد  هو  إّنا  اإلنسانيّة  العلوم  موضوع  فإّن  هنا  ومن 

الدائرة املوضوعيّة لهذه  من الوجود اإلنساين، وإّن سائر األبعاد ال تندرج ضمن 

قضايا  لعلميّة  معياًرا  الحقيقة  يف  متثّل  نقطة  رسوش  الدكتور  يذكر  ثم  العلوم. 

العلوم اإلنسانيّة بوصفها علاًم تجريبيًّا: 

تقع يف  التي ال  اإلنسانّية  واألطوار  الشؤون  املجموعة من  تلك  »إّن 

للتجربة،  القابلة  املنظومات  قالب  ضمن  تندرج  وال  التجربة،  مصيدة 

تبقى خارج دائرة هذه العلوم«))(. 

تتّضح أهميّة هذه النقطة يف تعريف الدكتور رسوش للعلوم اإلنسانيّة. وبعد 

)))  رسوش، عبد الكريم، تفّرج صنع )مشاهدة الخلق(، ص 7) ـ 8).

))) رسوش، عبد الكريم، تفّرج صنع )مشاهدة الخلق(، ص 7)-8)، نرش رصاط، ط 7، طهران، 387) هـ ش.

)3) م.ن.
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توضيحه ملوضوع العلوم اإلنسانيّة الذي ميثل البُعد التجريبي من وجود اإلنسان، 

عمد إىل تعريف العلوم اإلنسانيّة قائاًل: 

الجامعّية  األفعال  تصّب  التي  العلوم  هي  اإلنسانّية  العلوم  »إّن 

والفرديّة واإلراديّة وغري اإلراديّة والواعية والاّل واعية لإلنسان يف بوتقة 

املنظومات القابلة للتجربة«)1(. 

بوتقة  يف  للوضع  »القبول  خاصيّة  بأّن  االعتقاد  إىل  رسوش  الدكتور  يذهب 

املنظومات القابلة للتجربة« تضمن علميّة هذه العلوم وموضوعيّتها))).

السلوكيات  بني  والعامة  املتكّررة  النامذج  عىل  العثور  ميكن  ليك  هنا  ومن 

واألبعاد التجريبية من اإلنسان، ثم عرضها عىل قوالب األنظمة القابلة للتجربة، ال 

ميكن اعتبار األفذاذ من األشخاص واألبطال األسطوريني موضوًعا للعلوم اإلنسانيّة، 

للعلوم  موضوًعا  يكونون  الذين  هم  املجتمع  عامة  من  االعتياديون  الناس  وإّنا 

اإلنسانيّة. وذلك لتشابه هذا الّنوع من األشخاص يف املشاعر والعواطف واألمور 

اإلنسانيّة واألبعاد التجريبيّة من حياتهم: 

»ليس أمام العلوم اإلنسانّية سوى دراسة الظواهر املتكّررة واملتشابهة. 

وإذا مل تقم بذلك لن تكون علاًم، ولن تكون قادرًة عىل التقنني والتبويب 

وكشف القوانني«))(.

وبطبيعة الحال حتى يف هذا التعريف للعلوم اإلنسانيّة نشاهد االستناد إىل 

املنهج بشكل واضح، وميكن استفادة محوريّة املنهج حتى من وجهة نظر الدكتور 

))) رسوش، عبد الكريم، تفّرج صنع )مشاهدة الخلق(، نرش رصاط، ط 7، طهران، 387) هـ ش. ص4).

))) م.ن.

)3) رسوش، عبد الكريم، تفّرج صنع )مشاهدة الخلق(، ص))ـ  ))، نرش رصاط، ط 7، طهران، 387) هـ ش.ص.
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رسوش يف هذا التعريف أيًضا؛ وسوف نشري إىل  هذه املحوريّة يف معرض الحديث 

عن قسم املنهج. والكلمة األخرية يف هذه املسألة هي أّن املطالب املذكورة هنا 

إّنا تتعلّق ببعض أعامل وآثار الدكتور رسوش التي تنتمي إىل عقد الستينيات من 

القرن الهجري الشميس الراهن )0)3) هـ ش) ]املوافق للعقد الثامن من القرن 

إىل  تعود  التي  وحواراته  بعض محارضاته  إىل  بالعودة  ولكن  للميالد[،  العرشين 

أواخر عقد الثامنينيات ]أواخر العقد األول من القرن الحادي والعرشين للميالد[ 

نجد أنّه ال يزال يحتفظ بالرؤية ذاتها تجاه تجريبيّة العلوم اإلنسانيّة))).

). غاية العلوم اإلنسانّية

حيث يرى الدكتور رسوش أّن غاية العلوم اإلنسانيّة مرتبطة بتعريفها، سوف 

نشري يف البداية إىل غاية هذه العلوم من وجهة نظره، ثم نتحّدث بعد ذلك يف باب 

منهج العلوم اإلنسانيّة، وهو بحث أهم وأكرث تفصياًل.

حيث إّن كّل علم يسعى وراء التعرّف عىل موضوعه، وكشف الستار عن زواياه 

وأبعاده، وعليه فإّن غاية العلوم اإلنسانيّة بدورها هي التعرّف عىل اإلنسان، وإزاحة 

الستار عن أرسار وجود البرش. فإذا قلنا بأّن موضوع العلوم اإلنسانيّة عبارة عن دراسة 

األفعال والسلوكيات اإلنسانيّة وصبّها يف قوالب قابلة للتجربة؛ إذًا يجب أن تكون 

غاية العلم بدورها عبارة عن معرفة وإدراك هذا النوع من األفعال والسلوكيات: 

»إّن غاية هذه العلوم هي إبداء التكّهنات القابلة للتجربة يف مورد 

أفعال اإلن«)2(. 

))) حوار راز و نياز علوم انساين، وعلوم انساين خونني ترين شهيد پس از انقالب بوده است، املنشورين عىل 
.www.drsoroush.com :املوقع أدناه

))) رسوش، عبد الكريم، تفّرج صنع )مشاهدة الخلق(، ص5)، نرش رصاط، ط 7، طهران، 387) هـ ش.
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إّن هذه النقطة التي ذكرت بوصفها غاية العلوم اإلنسانيّة ميكن لها أن تكون 

فارقًا بني العلوم اإلنسانيّة والبعض اآلخر من حقول اإلنرثوبولوجيا أيًضا: 

ال  ولكنها  اإلنسان،  عن  ومعلومات  معرفة  متنحنا  الفلسفة  »إّن 

تجعلنا قادرين عىل التنّبؤ أو التكّهن علميًّا بشأن اإلنسان أو املجتمع أو 

االقتصاد أو مراحل التطّور النفيس أو األنظمة السياسية، وجعلها قابلة 

به. وعليه  الشبيهة  العرفان والعلوم  إىل  بالنسبة  األمر  للتجربة. وهكذا 

عىل  قادرين  تجعلنا  يك  تعلمنا  وماذا  اإلنسانّية،  العلوم  تفعله  الذي  ما 

التكّهنات؟ إنها تقوم مبا ذكرناه، وهو دراسة األفعال والسلوكيات  هذه 

اإلنسانية، وصّبها يف قوالب قابلة للتجربة، وإن األنظمة القابلة للتجربة 

)أي القوانني العلمية( هي التي متنحنا القدرة عىل التكّهن«)1(.

وكام نالحظ فإّن غاية العلوم اإلنسانيّة -حتى من وجهة نظر الدكتور رسوش- 

يتّم تعريفها كام يتم تعريف موضوع العلوم اإلنسانيّة، بوصفها قامئًة عىل املنهج 

التجريبي، وهذا األمر يثبت أّن رسوش يُؤكّد عىل التاميز الواضح للعلوم اإلنسانيّة 

الحديثة من سائر العلوم األخرى.

3. منهج العلوم اإلنسانّية

ما هو منهج وأسلوب العلوم اإلنسانية الذي يحظى  بكل هذه األهميّة من 

وجهة نظر الدكتور رسوش، وميكن رؤية آثاره سواء يف موضوع أو يف غاية العلوم 

له  الذي  أّن  واضًحا  كان  اإلنسانية،  العلوم  موضوع  طرح  بداية  منذ  اإلنسانية؟ 

يُؤّدي  الذي  املنهج هو  فإّن  الحقيقة  املنهج، ويف  التعريف هو  املحوريّة يف هذا 

))) رسوش، عبد الكريم، تفّرج صنع )مشاهدة الخلق(، ص5)، نرش رصاط، ط 7، طهران، 387) هـ ش.
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إىل متايز العلوم من بعضها. ويف معرض بيان نسبة العلوم اإلنسانيّة إىل الفلسفة 

والعرفان وحتى اإلنرثوبولوجيا الدينيّة والثقافيّة كذلك قيل إّن كّل واحد من هذه 

اإلنرثوبولوجيات يبحث يف بُعد وجانب من وجود اإلنسان، ويف الحقيقة فإّن هذه 

العلوم تنتظم جنبًا إىل جنب؛ إلكامل هذه األحجية املعرفيّة. إاّل أّن الذي يفصل 

بينها يف الحقيقة -وإن كان يقبل التحويل من خالل الفصل املوضوعي أو الفصل 

الغايئ أيًضا- هو املنهج يف نهاية املطاف: 

يعمل  أنّه  هو  الوضعي  للتفكري  األصلّية  واألركان  املحاور  أحد  »إّن 

باالستناد إىل املنهج واألسلوب عىل متييز معرفته وعلمه من سائراملعارف 

عنه  الحديث  يتّم  ما  وإّن   ... املوضوع  طريق  من  ال  األخرى،  والعلوم 

حالًيا من العلوم التجريبية والعلوم غري التجريبية أو العلوم العقلّية وغري 

العقلّية، يحيك عن هذا التفكيك والفصل املنهجي، ويقال إّن هذا العلم 

حيث يقوم منهجه وأسلوبه عىل التجربة فإنه يختلف عن العلوم األخرى، 

ال أن غايته أو مساحته تختلف عن سائر العلوم األخرى«)1(.

النحو  اإلنسانيّة عىل  الفلسفة والعلوم  بيان نسبة  األساس ميكن   وعىل هذا 

اآليت، وهو أّن الفلسفة والعلم يف الواقع منهجان مختلفان يف التعاطي مع العامل 

الواقع ذهنيًّا، ويف  تتبع جزئيات عامل  الواقعي؛ فنحن يف واحد منهام نسعى إىل 

اآلخر نسعى إىل تتبع جزئيات عامل الواقع عمليًّا. وعليه فال ميكن ألحدهام أن يحّل 

محّل اآلخر، وال ميكن لنا أن نعمل عىل إبطال أّي منهام بنتائج اآلخر. إّن لكّل واحد 

منهام منهجه وأسلوبه الخاص واملنفصل عن اآلخر))).

))) رسوش، عبد الكريم، تفّرج صنع )مشاهدة الخلق(، ص5)، نرش رصاط، ط 7، طهران، 387) هـ ش.

))) رسوش، عبد الكريم، درسهايي در فلسفه علم االجتامع )دروس يف فلسفة علم االجتامع(، ص )، نرش ين، 
طهران، )37) هـ ش. )مصدر فاريس).
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الفصل  هاّمة يف حقل  نقطة  إثارة  ذلك عىل  بعد  الدكتور رسوش  يعمل  ثم 

النظري للعلوم اإلنسانيّة عن سائر اإلنرثوبولوجيات األخرى، ويرى أّن االلتفات إىل 

هذه النقطة يغلق الباب بوجه الكثري من املغالطات  يف حقل العلوم اإلنسانيّة؛ 

وهذه النقطة هي ذات فصل وتفكيك مقام الجمع عن مقام الحكم؛ حيث يعمد 

الدكتور رسوش يف مورد مقام الجمع إىل استعامل مصطلح مقام الصيد: 

»إن املقام األول هو مقام جمع املواد، دون أن نعلم يف هذا املقام 

إذا  وما  مفيدة،  غري  أو  مفيدة  نجمعها  التي  املواد  هذه  كانت  إذا  ما 

كانت ستحظى بالقبول أو ال تحظى بالقبول ... وهذا إمنا يكون يف مقام 

الصيد فقط. وبعد أن ننجز عملية االصطياد، ننتقل إىل مقام آخر باسم 

مقام الحكم. ويف هذا املقام نعمل عىل تقييم ووزن األشياء التي قمنا 

به  القبول  لنا  ميكن  الذي  ما  لرنى  خاصة،  وموازين  مبعايري  باصطيادها 

منها، وما الذي ال ميكننا القبول به منها«)1(.

ويف الحقيقة فإّن الدكتور رسوش إّنا يقول هذا الكالم يف قبال فالسفة املذهب 

التفّهمي من أمثال: بيت فينتش وفيرب، من الذين يذهبون إىل االعتقاد بأّن اإلنسان 

يسعى من وراء أفعاله إىل مفهوم، وإنّه ال بّد يف الوصول إىل هذا املعنى واملفهوم 

من توضيف منهج وأسلوب أكرث انسجاًما من العلوم الطبيعيّة، وتجب املشاركة 

املعنى واملفهوم، ال  والعمل عىل تحصيل  األنحاء،  بنحو من  اإلنساين  النشاط  يف 

الحقيقة  ويف  الخارجي.  الناظر  نحو  عىل  اإلنسان  عىل  التعرّف  بصدد  نكون  أن 

ينسجم  إّنا  الدكتور رسوش-  نظر  -من وجهة  املفكرون  يقوله هؤالء  الذي  فإّن 

مع مقام الجمع واالصطياد، وال يجدي شيئًا يف مقام الحكم))). وأّما طبًقا لترصيح 

))) رسوش، عبد الكريم، تفّرج صنع )مشاهدة الخلق(، ص 50، 387) هـ ش. )مصدر فاريس).

))) م.ن.
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بيت فينتش فإنّنا ملعرفة مجتمع ما، ال نستطيع االستعانة مبعايري من خارج ذلك 

املجتمع، ونحن سواء يف مقام فهم املجتمع أو يف مقام تقييم اجتامعيّة نشاط ما، 

يجب أن نتّبع معايري ذلك املجتمع، ال معايري عامل االجتامع نفسه))).

إنّنا  التفّهميّة:  املدرسة  الدكتور رسوش يف معرض اإلجابة عن استدالل  وقال 

غري  من  العلم  لتمييز  مالكًا  نتلك  نعود  ال  التفّهمي  املذهب  مبنى  أساس  عىل 

العلم، وما مل نلتزم بالتجربة يف مقام الحكم، لن يكون لدينا علم عام))).

اعتقاد  هو  رسوش،  الدكتور  تفكيك  يف  الخدش  له  ميكن  الذي  اإلشكال  إّن 

االتجاه النقدي بأّن العلم زاخر عىل الدوام بالقيَم، وإّن الفصل بني العلوم والقيَم 

من  ممزوجة مبجموعة  واملعارف  العلوم  أنواع  من  نوع  كّل  وإّن  أمر مستحيل، 

القيَم. وعىل هذا األساس ال ميكن العثور أبًدا عىل منطقة خالصة اسمها منطقة 

الحكم، والقول بأّن مالك العلميّة هو مقام الحكم. ويذهب الدكتور رسوش -يف 

األحكام  كانت جميع  إذا  بأنّه  االعتقاد  إىل  املجموعة-  اإلجابة عن هذه  معرض 

تقوم عىل القيَم، فإّن حكم املذهب الّنقدي يف حقل املعرفة سوف يقوم بدوره 

عىل القيَم أيًضا، وإذا قيل إّن كالمنا مجانب للقيَم، إذن لن يكون هناك إمكان 

للحكم بشكل مستقل عن القيَم أيًضا)3).

))) فينتش، بيت، ايده علم اجتامعي )مقولة العلم االجتامعي(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: مجموعة ترجمة 
سمت، ص )0) ـ 03)، انتشارات سمت، طهران، )37) هـ ش.

))) رسوش، عبد الكريم، درسهايي در فلسفه علم االجتامع )دروس يف فلسفة علم االجتامع(، ص 44)، )37) 
هـ ش. )مصدر فاريس).

)3) رسوش، عبد الكريم، درسهايي در فلسفه علم االجتامع )دروس يف فلسفة علم االجتامع(، ص 9))، )37) 
هـ ش. )مصدر فاريس).
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مناقشة نقدّية

واآلن، بعد بيان آراء الدكتور رسوش يف حقل ماهيّة العلوم اإلنسانية، وإيضاح 

مسار التبلور والتعنّي التاريخي للعلوم اإلنسانيّة، يتعنّي علينا العمل عىل مقارنة 

هذين القسمني ببعضهام، وإثبات موقع نظريات الدكتور رسوش وما هي مكانتها 

الدكتور رسوش مل  نظريات  فإّن  رأينا،  أن  اإلنسانيّة. كام سبق  العلوم  فلسفة  يف 

تأِت بيشٍء جديٍد غري الذي تّم بيانه يف مسار تبلور وتأّصل العلم التجريبي وبيان 

نظريات فالسفة وعلامء الغرب، ومل يكن ما قام به الدكتور رسوش سوى اجتار  

لتلك اآلراء والنظريات، وال سيّام منها نظريات كارل رميوند بوبر. كام أّن الدكتور 

رسوش عىل غرار الفضاء السائد والغالب يف العامل الحديث يرى العلم هو مجرّد 

العلم التجريبي فقط، وكام هو الشأن بالنسبة إىل بوبر فإّن الدكتور رسوش وإن 

املعرفة  يحرص  أنّه  بيد  املعرفيّة،  الحقول  سائر  عن  املعرفة  متّخض  ينكر  ال  كان 

العلميّة يف العلم التجريبي فقط، وعىل هذا األساس فإّن املعرفة من وجهة نظر 

الدكتور رسوش تنقسم من الناحية العمليّة إىل علم وغري علم، وإّن العلم ال يشمل 

العلوم اإلنسانيّة ليك تكون جديرة  التجريبي، وعىل هذا األساس فإّن  العلم  غري 

أن  فعلينا  اآلن  أّما  التجريبي.  املنهج واألسلوب  اتباع  العلم، يجب عليها  بعنوان 

نعمل عىل تحقيق الغاية األساسيّة من هذه الدراسة، وهي املناقشة النقديّة آلراء 

الدكتور رسوش يف حقل ماهيّة العلوم اإلنسانيّة:

). حيث إّن الدكتور رسوش ليس بصدد إنكار معرفيّة سائر الحقول املعرفيّة 

تنكر  فيينا  فيينا؛ وذلك ألّن حلقة  ينفصل عن حلقة  فإنّه  اإلنسانيّة،  العلوم  غري 

وجود أّي معرفة غري تلك التي تتمّخض عن العلم، إاّل أّن هذه النقطة ذاتها من 

شأنها أن تُشّكل محماًل النتقاد هام يرد عىل رؤية الدكتور رسوش. إّن املؤّسسني 
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للعلوم التجريبيّة والوضعيّة ابتداء من إميانوئيل كانط وصواًل إىل أوجست كونت 

وأتباعهام من أمثال أعضاء حلقة فيينا، قد أسقطوا سائر الحقول املعرفيّة -مثل 

الفلسفة- عن العلمية، وحرصوا املعرفة بالعلم التجريبي. ومن هذا املنطلق قام 

إميانوئيل كانط بتأليف كتاب نقد العقل املحض؛ ليثب أّن العقل املحض والنظري 

يجب أاّل يعمل عىل تسية نظرياته يف أمور من قبيل: الله واألخالق والدين، مام 

ال يخضع إىل التجربة، وإّنا عليه االقتصار عىل التنظري يف حقل العلم التجريبي 

وذلك بأسلوب خاص فقط؛ وهذا يعني أّن كّل ما قيل يف الفلسفة حتى اآلن ال 

يعدو أن يكون جميعه من الالطائالت التي هي حصيلة تطفل العقل عىل أمور 

ليست يف متناوله. وقد ذهب أوجست كونت إىل القول بأّن املعرفة غري التجريبيّة 

البرش، كام ذهبت حلقة فيينا إىل االعتقاد  تعود إىل مرحلة طفولة وعدم بلوغ 

بأّن هذه الحقول إّنا هي حصيلة أخطاء لغويّة. ومن هنا فإّن حلقة فيينا -التي 

متثّل امتداًدا لفلسفة كانط وكونت- قد أنكرت من الناحية املنطقيّة سائر الحقول 

الفلسفية، وتوصلت طبًقا ملبانيها الوضعيّة البديهيّة إىل نتيجة ُمفادها أن ال يشء 

يضع بأيدينا معرفة صحيحة غري العلم القائم عىل التجربة. وعىل هذا األساس فإّن 

كارل بوبر وأتباعه من أمثال الدكتور رسوش إذا أرادوا التمّسك مببانيهم الفلسفية، 

تعنّي عليهم عدم القول مبعرفيّة سائر الحقول املعرفيّة مثل الدين والفلسفة. ولكن 

كام رأينا فإّن الدكتور رسوش يرى من ناحية أن العلم هو مجرّد العلم التجريبي 

فقط، ومن ناحية أخرى يقول مبعرفيّة أمثال الفلسفة والعرفان والرشيعة أيًضا؛ 

وذلك ألّن املجتمع البرشي بحاجة إىل جميع هذه املعارف، ومن هنا فإّن جميع 

قطع هذه الحقول يجب أن تنضّم إىل بعضها يك تكتمل األحجية املعرفية.

). إّن النقطة األخرى التي ميكن إثارتها يف نقد الدكتور رسوش هي عدم التفاته 
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إىل تأثري املباين يف تفكيك وفصل العلوم عن بعضها. فهو يذهب بشكٍل ساذٍج إىل 

االعتقاد بأّن العلم التجريبي يبحث يف جانب من الحياة اإلنسانيّة، يختلف عن 

الجوانب التي تقع تحت دائرة بحث الفلسفة والعرفان والرشيعة والثقافة، وإّن 

اختالف هذه الحقول إّنا يعود إىل املناهج واألساليب فقط. وإّن القول بالقدرة 

عىل التفكيك بني العلوم عىل أساس املناهج واألساليب هو يف حّد ذاته من املباين 

التي ظهرت يف املرحلة الحديثة، ومل يكن مطروًحا قبل ذلك. وامللفت أنّهم يف هذا 

الفصل والتفكيك مل يعتربوا الفلسفة والعرفان والرشيعة والثقافة علاًم؛ لنقول إّن 

هذه األمور تندرج ضمن مختلف الحقول املعرفيّة، وإّن لكّل واحد منها بحسب 

منهجيّته وأسلوبه مهّمته الخاّصة واملختلفة أيًضا. ويف كّل مجتمع وثقافة وفلسفة 

يتم اتخاذ بعض املباين للفصل والتفكيك بني العلوم، ومن األمثلة والنامذج عىل 

ذلك يف املرحلة اإلسالميّة: إحصاء العلوم للفارايب، كام نشاهد ذلك يف الغرب أيًضا 

يف دائرة املعارف لديدرو وداالمبري حيث تنتهج تبويبًا خاًصا يف تقسيم العلوم.

وإّن الذي تجدر اإلشارة إليه يف البني بشكٍل هام هو أّن تبويب العلوم إّنا هو 

حصيلة رؤية خاصة إىل الوجود والعامل: 

التبويبات  هذه  أّن  عن  يحيك  العلوم  تبويبات  وتعّدد  تنّوع  »إن 

العلوم  بتبويب  قيامهم  يف  املفكرين  انطالق  نقطة  أّن  مبعنى  موّجهة؛ 

ليست عىل مستوى واحد. وإمنا الواضح يف البني هو نفوذ وتأثري العوامل 

طبقات  مختلف  يف  األبستمولوجّية  وغري  واألبستمولوجّية  األنطولوجّية 

املعرفة البرشيّة. وإّن لهذا األمر مصاديَق ال يف ذات املعرفة وحدها فقط، 

بل وحتى يف الطباقات األبعد يف خارجها أيًضا.  ومن بني هذه الطبقات 

واملحيط  البيئة  تأثري  عن  مبعزل  تكون  ال  حيث  العلوم؛  تبويب  طبقة 
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املعريف وغري املعريف. إّن املعتقدات األنطولوجية للناس تتجىل يف رؤيتهم 

إىل ما يحيط بهم. ومن بني هذا الّنوع من األجواء املحيطة واملؤثرة هو 

الفلسفّية والتبويب أمران  الرؤية  إّن   ... العلوم  العلم وال سيام تبويب 

متالزمان؛ مبعنى أنه ميكن من خالل التبويب أن نتوصل إىل نوع رؤية 

واضعه، والعكس صحيح أيًضا، اي أن نوع الرؤية إىل الكون والعامل يظهر 

كيف يجب عليه أن يكون أمر التبويب«)1(. 

ويف األساس فإّن العلوم يف كّل حياة كونيّة إّنا تتبلور من خالل ظهور الفكر 

املتأّصل لذلك املجتمع، وإّن الفصل والتفكيك بني العلوم إّنا يقوم عىل أساس هذا 

التفكري والرؤية األصيلة: 

»حينام يتحّقق عامل، يكتب التحّقق لعلوم ذلك العامل أيًضا. كام يجب 

أن يكون ملفكري ذلك العامل إسهام يف بلورة ذلك العامل يك يتم تصنيفهم 

ضمن مفكري ذلك العامل. وإن تبويب العلوم إمنا يكون ممكًنا إذا كانت 

الالحق  البحث  فإّن  هذا  وعىل  العامل.  ذلك  علوم  مع  مساهمة  هناك 

العلوم كان لها وجود  العلوم يجب عدم اعتباره مبعنى أن  بالنسبة إىل 

يف موضع مستقل، واآلن جاء موضوع آخر مستقل ليتمكن من تبويبها. 

زمان  يف  بالتفكري  املبّوب  يقوم شخص  عندما  يتحّقق  إمّنا  التبويب  فإّن 

وتاريخ مناسب، أي يف زمان تبلور العامل وعلومه، وأن يكون هذا املبّوب 

نفسه جزًءا من هذا العامل، مبعنى أن يكون جزًءا فاعاًل من العلوم ومن 

العلوم ال مُيكن أن يتحّقق من دون  العلوم. ومن هنا فإّن تبويب  عامل 

))) فدايئ عراق، غالم رضا، چگونه طبقه بندي شكل مي گريد؟ )كيف يتبلور التبويب؟)، مجلة: سوره انديشه، 
العدد: 54 ـ 55، مؤسسة سورة، طهران، 390) هـ ش. )مصدر فاريس).
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العلوم، ومن دون االلتفات إىل  الحاكمة عىل  العامة  الروح  املشاركة يف 

هذه املشارك«)1(.

إّن تفكيك العلوم عن بعضها يختلف عىل أساس صياغة خاّصة يف كّل مجتمع 

وعىل أساس غايات توجد يف تلك الرؤية واملجتمع، وال مُيكن وضع العلوم الخاّصة 

بفلسفاٍت متنّوعٍة ضمن بازل وأحجية وضّمها إىل بعضها، والقول بأّن بعضها يعمل 

عىل تكميل بعض. إّن العلوم إّنا تولد وتتمّخض عىل أساس الرّوح العاّمة التي تحكم 

العامل، ومبا يتناسب مع غايات ذلك العامل، وأّن لها حالة تكميليّة بالقياس إىل بعضها 

وتندرج ضمن البازل واألحجية العامة ملعرفة ذلك العامل. والعرص الجديد ال يُستثنى 

من هذه القاعدة. وعىل هذا األساس فإّن تفكيك العلوم يف هذه املرحلة لن يكون 

منفصاًل عن الروح العاّمة لذلك العامل. إّن جميع أجزاء علوم العامل الحديث، مبا يف 

بينها، وإّن اليشء  تتناغم وتتامهى فيام  ذلك: علم االقتصاد، والسياسة، والثقافة، 

الوحيد الذي يندرج ضمن هذه األحجية العاّمة ملعرفة هذا العامل هو ذلك اليشء 

الذي يتبلور عىل أساس الروح العامة التي تحكم العامل، ومن هنا فإّن وضع العلوم 

من مختلف العوامل املتنّوعة إىل جانب العلم التجريبي الحديث، إّنا هو خطأ ناشئ 

من عدم االلتفات إىل مباين تفكيك العلوم وفصلها عن بعضها.

3. كام تقّدم أن ذكرنا يف قسم املبادئ فإّن محوريّة العلم التجريبي قد مرّت 

من  ذلك  وبعد  كانط،  إميانوئيل  إىل  ديكارت  رينيه  من  بدأ  فلسفيٍّ  مساٍر  عرب 

أوجست كونت وصواًل إىل حلقة فيينا. إّن القول مببنى علميّة املنهج التجريب هو 

يف حّد ذاته كالم غري تجريبي؛ حيث وصل إىل القائلني بالفلسفة الوضعيّة عرب فلت 

الفلسفة، ومل يكن أمرًا ثابتًا بالتجربة:

))) ناظمي، سيد مهدي، عامل علوم )عامل العلوم)، مجلة: سوره انديشه، العدد: 54 ـ 55، مؤسسة سورة، طهران، 
390) هـ ش. )مصدر فاريس).
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 »توضح ذلك أّن الذي يُقّسم العلوم عىل أساس املنهج إىل قسمني 

)طبًقا للمسامحة العقلية(؛ هام: العلوم التجريبّية، والعلوم غري التجريبّية، 

ال يخرج من إحدى حالتني؛ إما أن يعترب العلوم غري التجريبية واقعية أم 

الوضعية،  بالفلسفة  القائلني  ال؟ فإن كان يعتربها غري واقعية عىل غرار 

جميع  تبطل  )الواقع(  صّحة  وإّن  املعرفة،  ملباين  منكًرا  سيكون  عندها 

الكلامت هي كلامت غري تجريبّية،  أيًضا؛ ألّن جميع هذه  كلامته هذه 

وإذا كان املنهج غري التجريبي ال يُؤّدي إىل إدراك الواقع، ولن يكون لهذا 

الكالم من محمل سوى التشكيك. وأما إذا تّم التعريف بها بوصفها معرّبة 

عن الواقع، عندها يرد السؤال القائل: هل املنهج التجريبي يوصلنا إىل 

حقيقة وواقع غري الذي أوصلنا إليه املنهج العقيل؟«)1(. 

وللمزيد من اإليضاح: لو مل يكن الشخص من القائلني بالنسبيّة، ومل يكن من 

القائلني بتعّدديّة الحقيقة، عندها كيف يكون تكليفه إذا كانت معطيات العلم 

كال  يعترب  أن  عليه  يتعنّي  العقليّة؟ هل  العلوم  متناقضة مع معطيات  التجريبي 

املعطيني أمرًا حقيقيًّا، ويقول يف الجواب: إّن املناهج املتعّددة ترشدنا إىل معطيات 

متعّددة، وبذلك يقع يف فّخ الّنسبيّة؟ ال سيّام إذا التفتنا إىل أّن جميع املناهج -من 

وجهة نظر القائلني بالتفكيك املنهجي للعلوم- ناظرة إىل عامل واحد، وإّن كّل واحد 

من املناهج يبحث يف جانب من جوانبه. ويف الحقيقة فإّن التفكيك والفصل بني 

هذين املنهجني إّنا يصّح منطقيًّا، إذا مل يقع أّي واحد منهام يف ذيل اآلخر. يف حني 

أثبت علامء املنطق بوضوح أّن املنهج التجريبي يقع يف ذيل املنهج العقيل))).

))) سوزنچي، حسني، جايگاه روش در علم )مكانة املنهج يف العلم)، ص )9، مجلة: راهربد فرهنگ، العدد: 4، 
387) هـ ش. )مصدر فاريس).

))) سوزنچي، حسني، جايگاه روش در علم )مكانة املنهج يف العلم)، ص )9، مجلة: راهربد فرهنگ، العدد: 4، 
387) هـ ش. )مصدر فاريس).
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تلخيص واستنتاج

لقد كانت الغاية من هذه الدراسة هي القيام مبناقشٍة نقديٍّة آلراء الدكتور عبد 

الكريم رسوش يف حقل فلسفة العلوم اإلنسانيّة. وقد سعينا يف البداية إىل دراسة 

املسار التاريخي لتكوين العلوم التجريبيّة، وإعطاء املحوريّة للمنهج التجريبي يف 

هذه العلوم بوصفه أرضيًّة لتبلور وظهور اتّجاه الدكتور رسوش يف مورد العلوم 

اإلنسانيّة؛ وقد بحثنا يف هذا املسار منذ رينيه ديكارت وإميانوئيل كانط وصواًل 

فيينا،  حلقة  وأعضاء  كونت  أوجست  أمثال  من  الوضعي  باملذهب  القائلني  إىل 

ثم انتقلنا يف هذا السياق إىل مناقشة نظريات كارل رميوند بوبر يف هذا الشأن. 

واعتبار  التجريبي  املنهج  سلطة  هو  النظريات  هذه  لجميع  املشتك  املحور  إّن 

هيمنة  بسبب  اإلنسانيّة  العلوم  وإّن  املعرفة.  علميّة  يف  املعيار  هو  املنهج  هذا 

العلوم الطبيعية والتجريبية وانطالقًا من تثبيت نفسها، كانت بدورها مضطرة إىل 

االستفادة من هذا املنهج إلثبات مدعياته. وبعد هذه املناقشة عمدنا لهذه الغاية 

يف بداية األمر إىل مناقشة رؤيته يف الحقول الثالثة: موضوع، وغاية، ومنهج العلوم 

اإلنسانية، وتوّصلنا إىل نتيجة مفادها أنه يذهب إىل االعتقاد بأّن العلوم اإلنسانيّة 

حيث هي من سنخ العلوم التجريبية، إذن يتعنّي عليها دراسة موضوعها -الذي 

هو اإلنسان- من الناحية التجريبية، ومن الواضح والبديهي أن يكون منهج هذه 

الدراسة بدوره تجريبيًّا. وعىل هذا األساس فقد ذهب إىل القول بتفكيك وفصل 

لتفكيك  املحوريّة  وأعطى  املنهج،  أساس  العلوم عىل  سائر  اإلنسانية من  العلوم 

العلوم عىل أساس املنهج التجريبي. واستناًدا إىل هذا املسار التاريخي واإلشارة إىل 

أرضيات وخلفيات اتّجاه الدكتور رسوش إىل العلوم اإلنسانيّة، عمدنا إىل مناقشة 

آراء الدكتور رسوش مناقشًة نقديًّة.



»الوحي لیس تجربًة دينّیًة« 
دراسٌة تحلیلّیٌة لحقیقة الوحي في رحاب ثالث نظريات))( 

علي رضا قائمي نيا )))

 

مقّدمة البحث 

الوحي هو أحُد املفاهيم األساسيّة يف الثّقافة اإلسالميّة، واألديان بشكٍل عاٍم 

منها ما هو ديُن وحٍي وما ليس كذلك، واملقصود من األّول أّن تعاليمه وحقائق 

فيه  وجود  ال  الثاين  بينام  وتعاىل،  سبحانه  الله  عند  من  للبرش  منزلٌة  فيه  أخرى 

لهكذا تعاليم وحقائق سامويّة مثل الديانة البوذيّة؛ ألّن أتباعها ال يؤمنون بالله، 

وعىل هذا األساس ال يعتقدون بوجود تعاليم وحقائق سامويّة منزلًة عن طريق 

مثل  آسيا،  بلدان رشق  يف  الشائعة  األديان  إىل  بالنسبة  الحال  هو  وكذا  الوحي؛ 

الهندوسيّة والطاويّة -التاوية- ويف مقابلها األديان الثالثة األكرث انتشاًرا يف العامل، 

وهي اليهوديّة واملسيحيّة واإلسالم. 

))) هذه املقالة هي الفصل األّول من كتاب »وحي وافعال گفتاري: نظريه وحي گفتاري« )الوحي واألفعال الكالمية: 

نظرية الوحي الكالمي)، اإلصدار الثاين، الطبعة األوىل، تأليف الباحث عيل رضا قامئي نيا، الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، 

قم، مؤّسسة طه الثقافية للنرش، 8)0)م. 

))) ترجمة: د. أسعد مندي الكعبي - بإرشاف املركز اإلسالمي للدراسات اإلستاتيجية التابع للعتبة العباسية املقّدسة - فرع قم 
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هذه األديان الثالثة أدياُن وحٍي، وكّل واحٍد منها فيه أخبار عن ارتباط األنبياء 

أتباعهم  بالله سبحانه وتعاىل بنحٍو ما، وتلّقيهم منه تعاليَم وحقائَق يجب عىل 

تصديقها والعمل مبضامينها. 

حينام ُنعن الّنظر يف معطيات هذا التقسيم، يتّضح سبب أهميّة الوحي يف 

اإلسالم لدرجة أنّه بات مفهوًما أساسيًّا ومصرييًّا يف الثّقافة اإلسالميّة. 

كّل تقسيٍم عادًة ما يتّم وفق مبادئَ عاّمٍة ومشتكاٍت كلّيٍّة بني األقسام املتفّرعة 

عىل املقسوم، وذلك عن طريق تحديد مفهوٍم عامٍّ وشامٍل يتّم تقسيمه إىل أجزاء 

كلّيًّا  يعترب مفهوًما  "إنسان"؛ حيث  قيوٍد وأسٍس محّددٍة، مثل مفهوم  عىل ضوء 

ميكن بيان أقسامه بقيوٍد عّدٍة: كام لو وصفنا أحد أقسامه باألبيض، وقلنا »إنسان 

يف  البرشة«.  أسود  »إنسان  وقلنا  باألسود،  اآلخر  القسم  ووصفنا  البرشة«،  أبيض 

هذا التقسيم اختنا مفهوًما عاًما -كلّيًّا- هو اإلنسان، ثّم قّسمناه إىل قسمني عىل 

ضوء قيدين مميّزين له -أبيض وأسود- لكن ليس لدينا مقسوٌم عاٌم وكيّلٌّ بالّنسبة 

بالتحديد  الوحي  وكيّلٌّ ألديان  عاٌم  لدينا مقسوٌم  ليس  األديان، كذلك  إىل جميع 

-اليهوديّة واملسيحيّة واإلسالم- إذ ال مُيكننا تحصيل أقساٍم منها عرب إضافة قيوٍد 

ألقسامها، كام فعلنا إزاء مفهوم »إنسان«. 

قاطبًة،  يعّمها  بحيث  لألديان؛  واحٍد  تعريٍف  طرح  املمكن  من  ليس  كذلك 

ويشتمل عىل قيودها املتباينة واملشتكة، لذلك اعتمد بعض الفالسفة عىل ما ذكره 

الفيلسوف الغريب لوفيج فيتجنشتاين، وقالوا إّن األديان من املفاهيم ذات التشابه 

مختلف  اعتبار  بإمكاننا  األساس  هذا  وعىل   ،(family resemblance( العائيل 

األديان عىل غرار أعضاء عائلٍة واحدٍة، لكن لكّل عضٍو ميزاته الفارقة التي يختّص 

بها، أي أنّهم ال يتشاطرون صفاٍت مشتكًة وموّحدًة باستثناء بعض أوجه الّشبه، 
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بينهم؛ بحيث ال  فيام  بوٌن شاسٌع  املحدود هناك  التّشابه  وحتّى مع وجود هذا 

ميكن تصّور أّي تقارٍب. 

تتقّوم  التي  الثالثة  األديان  يف  وارتكازيًّا  أساسيًّا  مفهوًما  يعّد  الوحي  أّن  رغم 

عليه - اليهوديّة واملسيحيّة واإلسالم - إاّل أنّه ليس مبعًنى واحٍد فيها، فاملسيحيون 

يعتقدون بوجود نوعني من الوحي، هام كالتايل: 

 (revelation of God( تجيّل اإلله .(

 (revelation of propositional truths by God( تلّقي حقائق من جانب اإلله .(

يف الّنوع األّول يتجىّل الله إىل البرش -يتجّسم- عىل هيئٍة خاّصٍة يف شخصيّة 

ذات  مفاهيم  هيئة  عىل  حقائق  الله  يلقي  الثّاين  الّنوع  ويف   ،عيىس الّنبي 

مداليَل خاّصٍة. 

من  أكرث  األّول  املعنى  عىل  تؤكّد  املسيحيّة  التّعاليم  أّن  هنا  بالّذكر  الجدير 

تأكيدها عىل املعنى الثاين))). 

البنية  هو  الذي  الوحي،  من  خاصٍّ  مفهوٍم  عىل  ارتكزت  اإلسالميّة  تعاليمنا 

األساسيّة لها، واملتمثّل بالقرآن الكريم؛ ألّن الله عّز وجّل يف اإلسالم بدل أن يتجىّل 

أمري  عن  ُروي  فقد  كالمه،  يف  تجىّل  املسيحيني-  زعم  -حسب  إنساٍن  هيئة  عىل 

املؤمنني عيل بن أيب طالب: » َفَتَجىلَّ لَُهْم ُسْبَحانَُه يِف ِكَتاِبِه ِمْن َغرْيِ أَْن يَكُونُوا 

َفُهْم ِمْن َسطَْوتِِه َوكَْيَف َمَحَق َمْن َمَحَق ِبالَْمُثاَلِت  َرأَْوُه مِبَا أََراُهْم ِمْن ُقْدَرتِِه َوَخوَّ

َواْحَتَصَد َمِن اْحَتَصَد ِبالنَِّقاَمِت«))).  

(1(Richard Swinburne, Revelation, p. 2. 

))) الرشيف الريض، نهج البالغة، الخطبة رقم 47). 
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الجدير بالذكر هنا أنّه ال يوجد أّي ديٍن يشابه اإلسالم يف استناده إىل الوحي 

عند  الكريم  القرآن  أهميّة  يف  وضوٍح  بكّل  يتجىّل  األمر  وهذا   ، محوريٍّ بشكٍل 

املسلمني، فهو كتاٌب سامويٌّ نزل عىل قلب خاتم األنبياء واملرسلني محمد بن عبد 

الله الحنيف؛ حيث  الله، عن طريق الوحي؛ ليُصبح املستند األسايّس يف دين 

تِيهِ ابْلَاِطُل ِمْن َبنْيِ يََديْهِ َوَل ِمْن َخلْفِهِ َتْنِيٌل ِمْن َحِكيٍم 
ْ
وصفه تعاىل: َل يَأ

َحِيٍد))). عىل هذا األساس فإّن مفهوم الوحي يف اإلسالم يختلف بالكامل عامّ هو 
مطروٌح يف الّديانة املسيحيّة. 

وما  الدين  الحارض حول  العرص  يف  تُدّون  التي  العلميّة  والبحوث  الّدراسات 

يرتبط به، تُطرح فيها نقاشاٌت بخصوص ما يسّمى بـ »التجارب الدينيّة«، وكّل من 

يلج فيها تطرق ذهنه بعض األسئلة التي من جملتها ما ييل: 

- هل الوحي عبارة عن تجربٍة دينيٍّة أو أنّه ليس من سنخ التجارب؟ 

- هل التّجربة الّنبويّة هي الوحي بذاته أو أنّها يشٌء آخر؟ 

- إذا اعتربنا الوحي تجربًة دينيًة، فيا ترى ما وجه اختالفه مع سائر التجارب 

الدينيّة؟ 

- هل بإمكان سائر الّناس - غري األنبياء والرسل - أن يخوضوا تجارب كهذه؟ 

وهناك أسئلة بهذا الخصوص تطرح يف أوساطنا الفكريّة نحن املسلمون، ومن 

جملتها ما ييل: 

- هل ميكن التنزّل بالوحي - حسب املفهوم اإلسالمي - إىل مستوى التجربة 

الّنبويّة فحسب؟ 

))) سورة فصلت، اآلية )4. 
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- هل الوحي وفق مفهومه اإلسالمي يعّد رضبًا من التّجارب الّدينيّة؟ 

اإلجابة عن هذه األسئلة بطبيعة الحال تقتيض دقًّة وإمعان نظٍر واستقصاء 

لشتّى اآلراء املطروحة بخصوص الوحي وتحليل كّل واحٍد منها عىل حدة، ويف هذا 

السياق طُرحت ثالث نظريّاٍت مختلفة. امللفت للنظر أّن هذه الّنظريات مل تطرح 

بشكٍل متزامٍن، بل خالل حقٍب زمنيٍّة متباينٍة، وبيان ذلك كام ييل: 

الّنظريّة األوىل: املفاهيم )الوحي املفهومي( 

وقد  النبي،  يتلّقاها  التي  املفاهيم  الوحي مجموعة من  تعترب  الّنظريّة  هذه 

وبعض  املسيحيني،  الاّلهوت  علامء  قبل  من  الوسطى  القرون  حقبة  يف  طرحت 

املفّكرين والباحثني املعارصين يُؤيّدونها. 

الّنظريّة الثانية: تجربة الوحي 

هذه الّنظريّة تبلورت يف الاّلهوت الليربايل؛ حيث اعترب الالهوتيون الليرباليون 

الوحي بأنّه رضٌب من التّجارب، وعىل هذا األساس نشأت نظريّة التجربة الدينيّة 

 .(religious experience(

الّنظريّة الثالثة: األفعال الكالمّية 

هذه الّنظريّة طُرحت يف القرن العرشين، وفحواها أّن الوحي عبارٌة عن أفعاٍل 

كالميٍّة منسوبٍة إىل الله عّز وجّل. 
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ظرية األولى: نظرّية المفاهيم 
ّ
الن

الوحي حسب أقدم اآلراء عبارة عن وسيلٍة لنقل املعلومات من السامء إىل 

أّن هذه  أي  إليه،  يُوحي  الذي  للنبي  حقائق  وجّل  عّز  الله  يُلقي  األرض؛ حيث 

املفاهيم  نظريّة  ضمن  الرأي  هذا  تبلور  وقد  له؛  األساسيّة  البنية  هي  الحقائق 

 .(propositional view(

قابلياته  والنبي عىل ضوء  اإلله  بني  ارتباٍط  إثر  تُنقل  إليها  املُشار  املعلومات 

الّروحيّة التي ميتاز بها، فهذه القابليات الخاّصة التي ال ميتلكها غريه، بحيث متّكنه 

من تلّقي املعلومات التي تأتيه من عند اإلله، وبعد أن يدركها - يفهمها - فهو 

ينقلها إىل الّناس. 

إذًا، الله تعاىل عىل ضوء ارتباطه باإلنسان - النبي - يحّمله رسالًة تتضّمن مفاهيَم 

محّددة، ماّم يعني أنّها مجموعٌة من التعاليم التي تتبلور عىل هيئة مفاهيم، لذا 

فالبنية األساسيّة لهذه الّنظريّة هي مصطلح »مفهوم«، لكن ما املقصود من املفهوم 

يف هذا السياق؟ وما هو الوحي املنزل من الله وفق هذا املعنى؟ 

»املطر  والكذب كقولنا  الّصدق  يحتمل  ما  بأنّه  املفهوم  املنطق عرّفوا  علامء 

التعريف ليس  العبارة ميكن أن تكون صادقًة أو كاذبًة، لكّن هذا  ينزل«، فهذه 

هو املقصود عىل صعيد الوحي؛ ألّن أخباره عندما تتبلور يف رحاب جمٍل وكلامٍت، 

فهي ال تُطرح ضمن احتامالت الّصدق والكذب. املفاهيم املنطقيّة لها ميزٌة أخرى؛ 

إذ جمل عّدة من لغاٍت مختلفٍة قد تصدق عىل مفهوٍم واحٍد، مثل جملة »الثلج 

العامل  لغات  إىل جميع  تُرجمت  لو  املضمون  ذات  تدّل عىل  التي  اللون«  أبيض 

بشكٍل صحيٍح، أي أنّها تحيك عن مفهوٍم واحٍد ال يختّص بلغٍة واحدٍة بالتحديد، 
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ا وشامالً. املفهوم حسب االصطالح املنطقي وفًقا لهذا  وهو بياض الثلج لكونه عامًّ

الكالم ال يُشتط فيه أن يتبلور يف رحاب لغٍة برشيٍّة - طبيعيّة - معيّنٍة، وهذا يعني 

أّن املفاهيم مستقلٌّة عن اللغات البرشيّة. 

إًذا، اللّغات الطبيعيّة هي التي ينطق بها البرش، إال أّن املفاهيم ليست مرشوطًة 

بأن تتبلور يف رحابها؛ إذ من املمكن أن تطرح يف نطاٍق لغويٍّ أو غري لغويٍّ عىل 

الّرغم من أّن تبادل املعلومات بينهم عادًة ما يتّم عن طريق لغٍة معيّنٍة. 

نستشّف من جملة ما ذُكر أّن الحقائق املنزلة عن طريق الوحي -وفق هذه 

الّنظريّة- عبارة عن مفاهيَم مستقلٍّة عن اللّغات البرشيّة - الطبيعيّة - باعتبار أّن 

الله سبحانه وتعاىل أو امللَك يُلقيها يف قلب الّنبّي عىل هيئٍة لُغويٍّة خاّصٍة، فهي 

معلوماٌت بحتٌة يذكرها الّنبّي لقومه بلغتهم التي يتكلّمون بها. 

اآلخرين عن  إىل  نقل حقائق مفهوميّة  قادرون عىل  أنّنا  بالّذكر هنا  الجدير 

طريق رموٍز أو عالماٍت دالٍّة مثل العالمات املروريّة املوجودة يف الطرقات، كذلك 

para-psy- )هناك سبٌل أخرى لنقلها مثل األساليب املتّبعة يف علم الّنفس املوازي 

chology) والتّخاطر )توارد األفكار) telepathy وغري ذلك. 
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بّي 
ّ
 للن

ٌ
الوحي المفهومي إنجاز

سبحانه  الله  قبل  من  حقائق  إنزال  يعني  املفاهيم،  نظريّة  حسب  الوحي 

وتعاىل عىل قلب نبيّه، ويف هذا السياق هناك تقسيٌم لألفعال من قبل الخبري يف 

علم الّنفس التحلييل غلربت رايل )Gilbert Ryle)، فقد قال إذا أمعّنا الّنظر يف 

املفهومي، وهي  الوحي  للمقصود من  أفضل  فهٍم  امتالك  بإمكاننا  األفعال  هذه 

تصّنف ضمن قسمني كالتايل: 

achievement verbs (أفعال تحيك عن نجاح )تحقيق إنجاز .(

 task verbs (أفعال تحيك عن فعل )أداء عمل .(

، مثالً عندما  القسم األّول يدّل عىل أّن الفاعل متّكن من تحقيق هدٍف معنّيٍ

نقول »فاز زيد يف سباق العدو« فالفعل »فاز« يحيك عن نجاٍح وتحقيق إنجاٍز، 

وهذا األمر حدث بعد أن متّكن زيٌد من بلوغ هدفه املنشود من وراء املشاركة 

يف سباق العدو. 

القسم الثاين يدّل عىل أّن الفاعل أّدى عمالً معيًّنا، مثالً لو قلنا يف املثال السابق 

»عدا زيد يف مضامر السباق« فالفعل »عدا« يحيك عن أّن زيًدا قام بالعدو فقط 

كان  هدفًا  حّقق  بحيث  السباق،  يف  وفاز  إنجازًا  حّقق  كونه  عىل  يدّل  ال  لكّنه 

يقصده))). 

الوحي عبارة عن مفهوٍم يدّل عىل فعٍل تحّقق فيه نجاٌح )إنجاز)، فحينام نقول 

»أوحى الله للنبي ...« نقصد من ذلك أّن الله سبحانه وتعاىل أوحى للنبي املفهوم 

)أ) عىل سبيل املثال، وهذا الفعل يُشري إىل وجود ارتباٍط بينهام - الله والنبي - تّم 

(1( Gilbert Ryle, The concept of mind, pp. 143 - 153. 



 » ً
 دينّية

ً
293»الوحي ليس تجربة

عىل أساسه انتقال املفهوم؛ وهذا االرتباط من شأنه أن يتحّقق يف رحاب أساليَب 

عديدٍة، لكّن املقصود يبقى واحًدا.))) 

 أركان الوحي المفهومي 

إذا أردنا معرفة األركان التي يتقّوم عليها الوحي املفهومي، ال بّد أن نتطرّق 

أّوالً إىل تحليل املقصود من الحوار واالرتباط الكالمي. 

كّل كالم يدور بني البرش يتقّوم عىل ستّة أركاٍن أساسيٍّة، هي كالتايل: 

 املتكلّم . )

 املخاطب . )

 املعنى الذي يقصده املتكلّم  . 3

 التقابل )املواجهة) . 4

 خلفيّة الكالم . 5

 الرّموز الكالميّة))). )

، وإثر ذلك يرتبط معه كالميًّا  املتكلّم عادًة ما يوّجه كالمه إىل مخاطٍب معنّيٍ

بهدف نقل معًنى يقصده ماّم يقول، وهذا االنتقال عادًة ما يتّم عىل ضوء خلفيٍّة 

محّددٍة يرتكز عليها الكالم، ويف هذه الحالة ال بّد من وجود تقابٍل -مواجهة- فيام 

بينهام يف رحاب رؤيٍة واستامٍع ضمن رموٍز كالميٍّة مفهومٍة لديهام، وهذه الرموز 

(1( Davis Charles, Religion and the making of society, pp. 96 - 97. 

(2( Ibid, pp. 96 - 97. 
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بطبيعة الحال تندرج ضمن لغٍة خاّصٍة؛ وعىل هذا األساس تتحّقق ستّة أركاٍن يف 

الكالم املوّجه إىل املخاطب. 

وأّما الوحي املفهومي فهو يرتكز عىل ثالثة أركان أساسيٍّة هي ما ييل: 

 املرِسـل . )

 املتلّقي . )

 املعنى الذي يقصده املرِسـل )الرسالة) . 3

املرِسـل حسب نظريّة الوحي املفهومي هو الله سبحانه وتعاىل أو ملَك الوحي، 

والنبي هو املتلّقي، حيث يتلّقى من عند الله معًنى مقصوًدا - رسالًة - يف رحاب 

مواجهٍة بينهام، أي بني النبي والله أو ملَك الوحي. 

هذه املواجهة عبارة عن تجربٍة دينيٍّة، ومبا أنّها مصحوبٌة بتلّقي رسالة، لذلك 

يطلق عليها اصطالح »تجربة وحي«؛ حيث يخوضها النبي عند تلّقيه الوحي)))، 

من  التي  الوحي  خلفيّة  تسّمى  معيّنٍة  خلفيٍّة  ضوء  عىل  يحدث  االنتقال  وهذا 

خصائصها أنّها تتزامن مع نزول الوحي. 

الجدير بالذكر هنا أّن الوحي املفهومي ليس فيه مخاطٌب شاخٌص )بالفعل)؛ 

نظرًا لعدم وجود ارتباٍط كالميٍّ فيه، ومن هذا املنطلق فاملخاطب يوجد عندما 

يصوغ الّنبّي الوحي )ما تلّقاه من ربّه) عىل هيئة ألفاٍظ وكالٍم ضمن لغٍة معيّنٍة، 

ماّم يعني أّن املخاطب موجود عىل نحو االستعداد )بالقوة) قبل ذلك. 

))) مصطلح تجربة الوحي يطلق عىل مفهوم آخر يختلف عامّ ذكرنا يف النّص. 

الفارسية)، الجمهورية اإلسالمية  )باللغة  گوهر دين  نيا، تجربه ديني و  لالطالع أكرث، راجع: عيل رضا قامئي 

اإليرانية، قم، منشورات مركز اإلعالم اإلسالمي، )00)م، ص 58 - )). 
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الّنبّي يف هذا املضامر عبارٌة عن واسطٍة لنقل رسالة الّسامء )مضمون الوحي) 

إىل الّناس، ماّم يعني وجود واسطٍة للرسالة ومتلّقي لها، وعىل أساس نظريّة الوحي 

املفهومي هناك اختالٌف أسايسٌّ بني تجربة الوحي والتجربة النبويّة، فاألوىل يخوضها 

الّنبّي عند تلّقيه الوحي من الله سبحانه وتعاىل أو امللَك، بينام الثانية يقصد منها 

مجمل تجاربه الّدينيّة التي يخوضها طوال حياته املباركة باستثناء األوىل. 

الوحي املفهوميُّ يختلف عن تجربة الوحي والتجربة الّدينيّة؛ لكون األوىل ال 

الّنبّي بشكل مفاهيَم تدّل عىل  تعنيه بذاته وإّنا تتافق معه، حيث يُلقى عىل 

حقائق ضمن مقابلٍة -مواجهة- تسّمى تجربة وحي، والحقائق بدورها تتبلور عىل 

هيئة وحٍي فتنشأ عىل ضوئها رسالة الوحي. 

الحقائق التي تنتقل إىل الّنبّي عن طريق الوحي من جانب الله سبحانه وتعاىل أو 

امللَك ذات مداليل معيّنٍة ال قدرة لسائر الّناس عىل تلّقيها، فهو عندما يتلّقى الوحي 

ميّر يف حالتي صعود ونزول؛ ألّن روحه يجب أن تعرج إىل أعىل املراتب يف مرحلة 

تلّقي الحقائق املفهوميّة، ثّم بعد أن تكتمل هذه املرحلة تنزل مرًّة أخرى إىل حياته 

الّدنيويّة ليصوغ الحقائق التي تلّقاها يف إطار لغٍة محّددٍة يُخاطُب بها قومه. 

الفالسفة املسلمون من أمثال الفارايب وابن سينا والكثري من علامء الكالم من 

أقّروا  أّن بعضهم  إال  الوحي،  الرؤية عىل صعيد تفسري  تبّنوا هذه  الغزايل،  أمثال 

غالبًا  عاٍم  بشكٍل  فالسفتنا  الفلسفيّة.  مباحثهم  اإلسالم ضمن  يف  الوحي  بكالميّة 

متبّنياتهم  حسب  مقبولة  أنطولوجيّة  مبادئ  طرح  ألجل  نقاشاتهم  يسوقون  ما 

 الفلسفيّة؛ يك يتسّنى لهم توضيح الحقائق املفهوميّة التي جاء بها النبي محمد

عن طريق الوحي. ويف هذا السياق أكّد الشيخ الشهيد مرتىض مطهري عىل 

أّن الّنظريّة الفلسفيّة اإلسالميّة يف تفسري الوحي هي األفضل عىل اإلطالق، حيث 
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قّرر رأي الفالسفة املسلمون بهذا الخصوص كام ييل: اإلنسان من الناحية الّروحيّة 

عبارة عن كائٍن واحٍد، لكّنه ذو بعدين، فهو ذو روح وليس عبًدا فحسب، وهذه 

الّروح لها بعدان: أحدهام بعد طبيعي، واآلخر هو العلوم املتعارفة يحصل عليها 

عن طريق الحواس التي هي يف الواقع مرتكز ارتباطه بعامل الطبيعة. 

ذهنه  مكنون  يف  يخزّنه  حواسه  طريق  عن  معلوماٍت  من  اإلنسان  يناله  ما 

مجرًّدا  ويجعله  كلّيًّة،  صيغًة  إليه  ويضفي  أعىل  مرحلٍة  إىل  ينقله  ثّم  -ذاكرته- 

عامل  سنخ  من  آخر  بُعٌد  لها  اإلنسان  روح  السياق:  هذا  يف  البعض  وقال  ا،  وعامًّ

ما وراء الطبيعة، ومبقدار ما ترتقي من مراتب يف هذا العامل بإمكانها االحتكاك 

بأشياٍء أكرث، والشاعر جالل الدين الرومي - موالنا - شبّهها يف أحد أشعاره الفارسيّة 

بالّناي الذي يف قصبته رأسان صغريان ينفخ فيهام العازف، وشبّه الله عّز وجّل بهذا 

إّن اإلنسان ال يعلم سوى بوجود رأٍس واحٍد، لذا عندما  العازف، وفحوى كالمه 

يرى العازف وهو يعزف وينشد يتصّور أّن صوت العزف يخرج من الرأس الظاهر 

لعينيه وال يعلم بوجود قصبٍة أخرى مكنونة يف فم العازف، فهي ال تُرى لكونها 

مستورًة يف هذا الفم))). 

ومن أقوال الفالسفة بهذا الخصوص: كائنات ذلك العامل تختلف عن كائنات 

هذا العامل -عامل الطبيعة- الذي هو عامل ماّدّي ويجري يف حركٍة دائبٍة، يف حني أّن 

عاملنا  لكّن  بعضهام،  مع  مرتبطان  العاملان  الّشكل. هذان  بهذا  ليس  العامل  ذلك 

الّدنيوّي خاضٌع لذلك العامل، والحقيقة أّن كّل ما يف عاملنا املاّدي عبارة عن ظلٍّ ملا 

هو موجوٌد يف ذلك العامل، أي أنّه معلوٌل له حسب التعبري الفلسفي. 

التي  النقدية  البحوث  سلسلة  اإليرانية،  اإلسالمية  الجمهورية  الفارسية)،  )باللغة  نبوت  مطهري،  مرتىض   (((

اإلسالمية، ص 85.  األطباء  نقابة  أقيمت يف 
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وقالوا أيًضا: روح اإلنسان من شأنها أن ترتقي، فعندما تكون يف مضامر الوحي 

ندرك  ال  البرش  ونحن  السابقة،  مرتبتها  إىل  تنزل  ثّم  عليا  مرتبٍة  إىل  أّوالً  ترتقي 

سوى مرحلة نزول الوحي لكونها ترتبط بواقع حياتنا املاّدية، لذا ال ندرك مرحلة 

ليالقي حقائق  ترتقي  األمر  بادئ  النبي يف  املنطلق فروح  االرتقاء؛ ومن هذا 

التاّلقي، وغاية ما يف األمر  يف العامل اآلخر، لكّننا ال نستطيع توضيح طبيعة هذا 

مُيكننا تشبيهه بصورٍة محسوسٍة يتلّقاها اإلنسان يف نطاق عامل الطبيعة، ويف رحابها 

؛ كذلك روح  كيّلٍّ لتتّسم بحالٍة عقالنيٍّة ذات طابعٍ  ُعليا  ترتقي روحه إىل مراتب 

الّنبّي تنال حقائق من ذلك العامل عىل ضوء حالٍة عقالنيٍّة ذاٍت طابعٍ كيّلٍّ بفضل 

قابلياتها الخاّصة التي ال متتاز بها األرواح األخرى، وبعد أن متتزج هذه الحقائق 

مع مكنون أحاسيسه الباطنيّة وتنزل معه إىل عامل الدنيا، فهي تتبلور ضمن صورٍة 

تدركها حواّس بني آدم، وهذا هو املقصود من نزول الوحي. 

إًذا، الحقائق التي تلّقاها النبي محمد يف بادئ األمر عىل هيئة صوٍر عقليٍّة 

أشياء  إطار  يف  لتتبلور  الّدنيوّي  وجوده  مراتب  إىل  بعد  فيام  تنزّلت  تجريديٍّة 

محسوسة مسموعة أو مرئيّة بالنسبة إليه))). 

الوحي  حقيقة  لبيان   مطهري مرتىض  الشهيد  الشيخ  ذكره  الذي  التفسري 

مرتكٌز بشكٍل أسايسٍّ عىل مبادئ نظريّة املفاهيم؛ حيث اعترب روح الّنبّي ترتقي 

إىل مراتب ُعليا يك تتلّقى حقائق من الوحي، ثّم تتنزّل هذه الحقائق يف وجوده 

املسلمون  والفالسفة  والبرص،  الّسمع  حاّستا  تدركها  قضايا  هيئة  عىل  لتتبلور 

بدورهم ذكروا األسس الفلسفيّة لهذا العروج الّروحي، وحينام ُنعن الّنظر فيام 

ذكروه عىل هذا الصعيد نجده ذا ارتباٍط وطيٍد بنظريّة املفاهيم. 

التي  النقدية  البحوث  سلسلة  اإليرانية،  اإلسالمية  الجمهورية  الفارسية)،  )باللغة  نبوت  مطهري،  مرتىض   (((

نقابة األطباء اإلسالمية، ص 85 - )8.  أقيمت يف 
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الجدير بالذكر هنا أّن الفيلسوف الغريب كري كيغارد )Kierkegaard) هو أحد 

املفّكرين الذين تبّنوا الّنظريّة املذكورة ضمن مباحثه يف علم الاّلهوت املسيحي 

يلج  عندما  لذا  العقل،  مرتبة  من  أعىل  مرتبٍة  ذا  الوحي  اعترب  حيث  الحديث؛ 

العقل يف نطاق الوحي فهو يتوقّف عن العمل وال جدوى من قابلياته، بل يقع 

يف تناقضاٍت؛ والحقائق التي يتلّقاها الّنبّي من الوحي املنزل إليه ال تتعارض مع 

يتسّنى  ال  األساس  هذا  وعىل  العقل،  من  مرتبًة  أعىل  هي  بل  العقليّة،  األسس 

لإلنسان أن يصبح متديًّنا إاّل إذا حدثت له طفرٌة إميانيٌّة )leap of faith) واملقصود 

يبلغ  عقله  أّن  إىل  يعود  ذلك  يف  والسبب  للحياة،  التاّم  استسالمه  هو  ذلك  من 

مرحلًة يتوقّف فيها، بحيث ال ميكنه تجاوزها. وعىل هذا األساس فالقواعد العقليّة 

واملنطقيّة التي لها القابليّة عىل إثبات قضايا علميّة متنّوعة، ال مُيكن االعتامد عليها 

بشكٍل مستقلٍّ ملعرفة الله وحقائق الوحي))). عىل ضوء هذا الكالم تساءل قائاًل: 

الزمان؟ ويف  يعيش يف نطاق  إنساٍن  بواسطة  الحقائق  كيف ميكن تحصيل هذه 

بادئ إجابته عن هذا السؤال ذكر احتاملني هام كالتايل: 

االحتامل األّول: نظريّة سقراط 

االحتامل الثاين: الّنظريّة املسيحيّة))) 

إمكانيّة  فحواه  سقراط  نظرية  وفق  القضيّة  هذه  لحّل  املطروح  االحتامل 

لكونها  الزمان،  رحاب  يف  يعيش  إنساٍن  قبل  من  الوحي  حقائق  عىل  الحصول 

باطنه، وعىل  إىل  باستطاعته معرفتها عن طريق رجوعه  لذا  مستقرّة يف داخله، 

))) وليام هوردون، راهنامي الهيات پروتستان )باللغة الفارسية)، ترجمه إىل الفارسية طاطه وس ميكائيليان، 

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، طهران، منشورات دار العلم والثقافة، 989)م، ص 97. 

(2( Emmanuel Steven M. , Kierkegaard & the concept of revelation, p. 62. 
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هذا األساس فهو كاألستاذ الذي وصفه كري كيغارد بـ »األستاذ السقراطي«؛ حيث 

ميتلك دوًرا فرعيًّا عىل صعيد معرفة هذه الحقائق؛ وبعبارٍة أخرى فغاية ما يفعله 

أنّه مل مينح  يعني  باطنه، وهذا  كانت مكنونة  أن  بعد  إيقاظها  األستاذ هو  هذا 

حقائق جديدة مل تكن مكنونًة يف باطنه سابًقا وال علم له بها، لذا هو قادر عىل 

استكشافها يف كّل حني. 

التي  أّن نظريّة سقراط هي نظريّة االستذكار ذاتها)))،  تجدر اإلشارة هنا إىل 

طُرحت من قبل أفالطون ضمن محاورة »مينون«، والتي تتمحور مواضيعها حول 

إمكانيّة تعلّم الفضيلة؛ حيث أكّد فيها عىل أّن اإلنسان عاجٌز عن تحصيل معرفٍة 

وليست  ظاهريٍّة  أموٍر  مجرّد  فيها  يتعلّمه  ما  كّل  بل  الدنيا،  الحياة  يف  حقيقيٍّة 

حقيقيّة، باعتبارها استذكاًرا ملا حصل عليه يف عامل املـُثُل. 

حقائق الوحي وفًقا لالحتامل السقراطي يجب أن تكون مكنونًة يف نفس الّنبّي 

مسبًقا، ثّم تتبلور يف رحاب الظروف التأريخيّة -الزمانيّة-))). 

يف  املطروح  االحتامل  مع  يتعارض  املسيحيّة  الّنظريّة  يف  املطروح  االحتامل 

نظريّة سقراط؛ حيث تؤكّد عىل أّن النبي قبل تلّقيه الوحي ال ميتلك أيّة حقائق 

))) يقصد باالستذكار يف الفلسفة نظرية االستذكار األفالطونية )باإلنجليزية: Platonic Reminiscence)  وهي 

الوجود  التصورات وتقسم  أو  املعرفة  أفالطون محاوال رشح مصادر  الفيلسوف  إبستيمولوجية طورها  نظرية 

اإلنساين إىل وجود مثايل وآخر مادي، النفس يف الوجود املثايل هي التي تعرف تصورات األشياء ولكن عندما 

نزلت من العامل العلوي »مثال« إىل العامل املادي والتحمت بالبدن فقدت بذلك املعارف وأصبح اإلنسان يعرف 

األشياء باستذكار - استجاع - ما عرفته النفس يف الوجود املثايل عن طريق اإلحساس باملعاين الخاصة واألشياء 

األولية. )املتجم) 

املصدر: 

https//:ar.wikipedia.org/wiki  نظرية_االستذكار_األفالطونية/

(2( Emmanuel Steven M. , Kierkegaard & the concept of revelation, p. 62. 
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استكشاف هذه  إىل  فقط  يبادر  أنّه  اّدعاء  ال ميكن  املنطلق  وحيانيٍّة، ومن هذا 

الحقائق يف باطنه، فاملوحي الذي وصفه كري كيغارد باألستاذ املسيحي ال يكتفي يف 

وحيه مبنح النبي أو أّي شخص آخر حقائق ال يعلم بها الناس، بل إضافًة إىل ذلك 

يوفّر له كافّة الرّشوط الاّلزمة التي تيّس عملية تلّقي هذه الحقائق، وهذا يعني 

أّن وجوده يعّد أمرًا رضوريّا ال محيص منه. 

الوحي،  ذات  يكمن يف  واملسيحي  السقراطي  االحتاملني  بني  اآلخر  االختالف 

فالّنظرية املسيحيّة تؤكّد عىل رضورة وجود أستاٍذ يعلّم الّنبّي الحقائق عن طريق 

الوحي، وهذا األستاذ هو الله طبًعا. 

أستاذ الوحي بناًء عىل ما ذُكر يختلف بالكامل عن سائر األساتذة، واألهّم من 

ذلك أنّه يقوم بأفعاٍل تختلف عن سائر األفعال))). 

الّنبّي الوحَي أو  هناك سؤال يُطرح يف هذا املضامر فحواه ما ييل: كيف يتلّقى 

يتعلّمه وفق الّنظريّة غري السقراطيّة؟ وقد ذكرت إجابتان عن هذا السؤال، وهام كالتايل: 

اإلجابة األوىل: معلّم الوحي يُلهم الوحي إىل الّنبّي رشيطة أن يفعل شيئًا يك 

يبلور حقائقه عىل أرض الواقع، ماّم يعني أّن الله سبحانه وتعاىل مينحه حقائق 

مكنونًة عىل نحو االستعداد والقابليّة -بالقّوة- وال تنزل إىل أرض الواقع -الفعليّة-  

إاّل إذا قام بعمٍل من شأنه أن يبلورها بالفعل. 

اإلجابة الثانية: معلّم الوحي -الله سبحانه وتعاىل- منذ بادئ األمر مينح الّنبّي 

حقائق عىل نحو الفعليّة ال االستعداد))). 

(1( Emmanuel Steven M. , Kierkegaard & the concept of revelation, p. 62.  

(2( Ibid, p. 63. 
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خالصة الكالم أّن متعلّم الوحي -الّنبّي- حسب االحتامل املطروح يف نظريّة 

هذا  وعىل  عليه،  الوحي  نزول  قبل  الوحيانيّة  بالحقائق  معرفٌة  لديه  سقراط 

ارتباٍط عريضٍّ بالوحي فقط، أي أّن  التأريخيّة -الزمانيّة- ذات  األساس فالظروف 

؛ بينام االحتامل  الزمان مجرُّد نطاٍق تتبلور يف رحابه الحقائق الكامنة بشكٍل علنيٍّ

املطروح يف الّنظريّة املسيحيّة تّم التأكيد فيه عىل عدم وجود ارتباٍط عىل صعيد 

نوعه وغري مسبوٍق يف  من  أمرًا جديًدا  ألّن  -التأريخي-  الزمني  والتوايل  التتيب 

تأريخ البرشيّة فجأًة ما يحدث يف لحظٍة معيّنٍة، وحينها يواجه متعلّم الوحي تحّوالً 

نوعيًّا يف ذاته، هو يف الواقع هبٌة مقّدمٌة له من قبل الله سبحانه وتعاىل، ومن هذا 

املنطلق تحظى الظروف التأريخيّة بأهميّة بالغٍة يف هذا املضامر))). 

ظرّية الثانية: نظرّية التجربة الّدينّية 
ّ
الن

املطروحة عىل صعيد  األخرى  الّنظريات  إحدى  الّدينيّة هي  التجربة  نظريّة 

سبحانه  الله  -يواجه-  يقابل  الّنبّي  أّن  عىل  أصحابها  يؤكّد  حيث  الوحي؛  تفسري 

وتعاىل، وهذه املواجهة هي حقيقة الوحي، وبعبارة أخرى فالوحي ال يعني تحميل 

الّنبّي رسالة من قبل الله سبحانه وتعاىل. 

لاَِم  الّنظريّة يُواجه ربّه تبارك شأنه، ثّم يذكر تفسريًا  إًذا، النبي حسب هذه 

حدث خالل مواجهته، وما نعرفه تحت عنوان »رسالة الوحي« هو يف الواقع تفسري 

الّنبّي لتجربته، وميكن وصفه بالتجمة لهذه التجربة؛ ألنّه مل يتلقَّ الوحي  ذكره 

من ربّه عىل هيئة كالٍم باعتبار أّن تجربته ليست من سنح التجارب الكالميّة، بل 

يك يفّس  الكالم الذي تبلورت فيه حقائق الوحي عبارة عن صورٍة أضفاها إليها 

مغزاها للناس وفق لغتهم. 

(1( Emmanuel Steven M. , Kierkegaard & the concept of revelation, p. 63.  
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معاين  بيان  من  بأًسا  نرى  ال  أفضل  بشكٍل  الّنظريّة  هذه  مدلول  بيان  ألجل 

أهّم املصطلحات التي تطرح يف رحابها، وهي التجربة والتجربة الدينيّة والتفسري، 

وذلك كام ييل: 

1. التحّول الّداللي لمصطلح »تجربة« 

مصطلح تجربة )experience) الذي يُستخدم يف بعض التعابري، مثل التّجربة 

أشهر  أحد  هو  األخالقيّة،  والتّجربة  الشهوديّة  والتجربة  الوحي  وتجربة  الّدينيّة 

املصطلحات املطروحة يف مواضيع فلسفة الدين يف العرص الحديث، ومن جملة 

املصطلحات التي شهدت تحّوالٍت دالليًّة عديدًة عىل مّر التأريخ إىل أن اتّسمت 

باملعنى املعهود لها يف عرصنا الحارض. 

هو  الحديث،  العرص  يف  املصطلح  هذا  شهده  الذي  الجذري  الّداليل  التّحّول 

انتقال املعنى الفعيل -املؤثّر- إىل املعنى االنفعايل - املتأثّر - ضمن مواضيع فلسفة 

الدين، ومنشأ هذا التغيري يكمن يف تغرّي الرؤى التي يتبّناها املفّكرون والباحثون 

مجرّد  الحياة  يعترب  كان  القديم  فاإلنسان  البرش،  حياة  إىل  بالنسبة  املعارصون 

يف  يُصّورها  ما  غالبًا  املعارص  اإلنسان  أّن  حني  يف  العظيمة،  األفعال  من  سلسلٍة 

الّسابقة مثل الحزن والفرح والسفر واملصائب والنجاح  رحاب ذكرياته وتجاربه 

وما إىل ذلك من أشياء أخرى تطرأ يف الحياة؛ وعىل هذا األساس ال ينظر إىل أقرانه 

البرش من حيث قيامهم بأفعال معيّنٍة، بل يعتربهم مجرّد مستهلكني ومتجمني 

لتجاربهم))). 

كاملعنى  االختبار  أيًضا  يعني  كان  القديم  اإلنسان  برؤية  »تجربة«  مصطلح 

(1( Don Cupitt, Mysticism after modernity, p. 15. 
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املتعارف اليوم، لكن ضمن مدلوٍل يحيك عن فعٍل وتأثريٍ، بينام اإلنسان املعارص 

يعتربها ذات مدلوٍل يحيك عن انفعاٍل وتأثٍّر، لكن ما السبب يف هذا التغيري الّداليل 

يا ترى؟ اإلجابة عن هذا الّسؤال واضحٌة، فالتّحّول الّداليل املذكور نشأ منذ القرن 

السابع عرش، وتبلور بشكٍل أفضل يف العرص الحديث، إثر اتّساع نطاق الفكر وطرح 

السابقة عىل صعيد مواضيع  العصور  متنّوعة تختلف عاّم كان معهوًدا يف  رًؤى 

البرشيّة يف رحابها مصادر معرفيّة  نالت  بحيث  العلوم؛  والفلسفة وشتّى  الدين 

معرفيًّة  مصادر  بصفتها  مقابلها،  فقط  متأثّرًا  اإلنسان  أصبح  ذلك  وجرّاء  قيّمة، 

خالصًة ينتهل منها دون عناء البحث والتحليل الّشخيص، ومن هذا املنطلق بات 

كّل إنساٍن قادًرا عىل معرفة الحقائق الكامنة يف باطنه. 

الواقع  معرفة  عىل  القدرة  لديه  أصبحت  الفتة  هذه  خالل  إنسان  كّل  إًذا، 

عن طريق تأّمالته الباطنيّة، ماّم يعني أّن الّنفس يف هذه الحالة عبارة عن جهاز 

استقباٍل وجانب منفعل - متأثّر - بحيث يكتنفها سيل معلوماٍت تأتيها من عامل 

الخارج فتخزّنها وتحتفظ بها. 

2. التجربة الّدينّية مواجهة مصحوبة بانفعال )تأثّر( 

مفهوم التّجربة الّدينية حينام طُرح من قبل علامء الاّلهوت املسيحيني أسفر 

حيث  الحديث،  الاّلهوت  وعلم  الّدينيّة  املباحث  يف  جذريٍّ  تحّوٍل  حدوث  عن 

استخدموه للداللة عىل املواجهة املصحوبة بالتأثّر)))، ومثال ذلك أّن شخًصا رمبّا 

مل يشعر سابًقا بلسعة الّنار، أي أنّه مل يُواجه يف حياته مسألة االحتاق، لكّنه قد 

يجرّب ذلك عندما تلسع الّنار جلده أو أحد أعضاء بدنه، لذا عند مواجهة هذا 

))) لالطالع عىل تفاصيل هذا املوضوع ومعرفة شتّى املعاين التي يدّل عليها مصطلح »تجربة«، راجع: عىل رضا 

قامئي نيا، تجربه ديني و گوهر دين )باللغة الفارسية)، ص 4). 



 النظریات ونقُدها( 
ُ

عبد الكریم سروش )دراسة 304

ثّم  الّشعور باالحتاق؛ ومن  انفعاٍل خاّصٍة -تأثّر- تتمثّل يف  األمر ستكتنفه حالة 

بإمكانه القول »خضت تجربة االحتاق«. 

التجربة عىل أساس املثال املذكور متتاز بخمس خصائص هاّمة، وهي كالتايل: 

 تلّقي يشء بشكٍل عميلٍّ ومبارش. . )

ذاتها . ) التجربة  خاض  من  به  أحّس  الذي  ذاته  باليشء  الشعور   

سابًقا. 

 عدم ارتكاز التجربة عىل املفاهيم واالستدالالت العقليّة. . 3

 التّجربة الّشخصيّة ال تنتقل بذاتها إىل الغري. . 4

 التجربة ذات طابعٍ شخيصٍّ وتختّص مبن خاضها. . 5

تلّقي اإلنسان شيئًا بشكٍل عميلٍّ ومبارش،  التوضيح تعني  التجربة وفق هذا 

ففي املثال املذكور حدثت تجربة االحتاق بشكٍل عميلٍّ ومبارٍش، لذا بإمكان من 

الشّدة  قبله من حيث  به من خاضها  الذي شعر  باليشء ذاته  خاضها أن يشعر 

والّضعف، لذا لوال هذه التجربة التي خاضها ملا شعر بذلك الّشعور الذي جّربه 

غريه؛ فضالً عن ذلك مل تتقّوم تجربته هذه عىل أسٍس عقليٍّة لكونها مل تحدث إثر 

مواجهٍة مع مفاهيم واستدالالٍت عقليٍّة، بل هي عبارة عن مواجهٍة عمليٍّة ومبارشٍة 

ال دخل للمفاهيم العقليّة فيها. ومن خصائصها األخرى أنّها ال تنتقل بذاتها إىل 

، أي من املستحيل أن تحدث بعينها لغري  غري من جّربها لكونها ذات طابعٍ شخيصٍّ

من خاضها؛ إذ كّل إنسان حينام يجرّب شيئًا هو يف الواقع يخوض تجربته خالل 

ظروٍف خاّصٍة، ومن ثّم ال ميكن ألّي شخٍص آخر وصف تفاصيلها وكيفيّة حدوثها 

وما حدث فيها لغريه))). 

))) عيل رضا قامئي نيا، تجربه ديني و گوهر دين )باللغة الفارسية)، ص 5) - )). 
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؛  دينيٍّ انفعاٍل  مع  متواكبٍة  مواجهٍة  عن  عبارة  األخرى  هي  الّدينيّة  التجربة 

مقّدٍس  بأمٍر  باالرتباط  يشعرون  حينام  األديان  ببعض  املعتقدين  تكتنف  حيث 

ومتعاٍل، وهي كمفهوٍم عامٍّ ال تختّص بأحد األديان بالتحديد، بل هي أمٌر مشهوٌد 

عىل نطاٍق واسعٍ يف األديان جميعها؛ ومن أمثلتها ما يواجهه املتديّنون حني دعائهم 

وعبادتهم ويف مجالس عزائهم. 

التجارب الّدينيّة رغم حدوثها يف جميع األديان، لكّنها بطبيعتها تختلف من 

ديٍن إىل آخر، بحيث تكتيس بحلّة الّدين الذي تتبلور فيه وتصطبغ بلون معتقدات 

أتباعه وتوّجهاتهم الثّقافيّة؛ ألنّها متتزج بالكامل مع املفاهيم الّدينيّة واملعتقدات 

تجارب  عن  تختلف  املثال  سبيل  عىل  الّدينيّة  املسيحيني  فتجارب  ا،  تامًّ امتزاًجا 

املسلمني، لذا نجد تجاربهم تدور يف دّوامة عقيدة الثالوث، بينام تجارب املسلمني 

متأثّرة بالكامل بعقيدة التوحيد. 

تجارب  تعّم  حيث  كثريٍة؛  مصاديق  ذات  الّدينيّة  فالتجارب  ذلك،  إىل  إضافًة 

عاّمة الّناس، كمشاهداتهم يف عامل املنام وما يواجهونه حني يقظتهم، كذلك مثل 

املكاشفات الّروحانيّة ألصحاب السري والسلوك، وغريها؛ ومن هذا املنطلق تعترب 

يُجّربون حاالٍت  ألنّهم  الّدينيّة؛  املعتقدات  أصحاب  بني  رواًجا  الظّواهر  أكرث  من 

دينيًّة متباينًة، وكّل حالٍة منها تندرج ضمن نطاق إحدى التجارب الّدينيّة. 

). كيفّية تفسير التجربة 

ذُكرت العديد من التفاسري بهدف بيان حقيقة ما يذكره الّنبّي للّناس بخصوص 

تجربته الّدينيّة، لكن ما املقصود من التفسري )interpretation) هنا؟ 

الفيلسوف الغريب وولت ستيس )Walter Terence Stace) تحّدث عن هذا 
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قائالً:  والفلسفة«  »التّصّوف  كتاب  يف  التفسري  من  املقصود  ووّضح  املوضوع، 

»التفسري عبارة عن يشٍء يزيد من القدرة عىل التفكّر بالّتجربة بغية فهمها عىل 

حقيقتها، وهذه الزيادة إّما تكون يف املفاهيم اللفظّية وإّما تكون يف االستنتاجات 

املنطقّية أو إحدى الفرضّيات التي يُراد منها بيان حقيقة ما«))). هذا الكالم ذكره 

حولها  يتمحور  ال  عامٍّ  بشٍكل  بحثه  أّن  إاّل  الّروحيّة  التّجارب  تفسري  بخصوص 

بالتحديد. 

الجدير بالذكر هنا، أّن تفسري التّجارب ذو مستوياٍت عّدة، وهذا األمر ملحوٌظ 

بوضوٍح عىل صعيد تفسري التجارب الحّسيّة، فعىل سبيل املثال حينام أقول »أرى 

اللون األحمر« يكون التفسري ذا مرتبٍة متدنّيٍة ومستًوى منخفٍظ لكونه ال يشتمل 

عىل يشٍء سوى تعيني نوع اللون، يف حني أّن تفسري إحدى النظريات الفيزيائيّة 

املعّقدة مثل نظريّة موجات الّضوء هو يف الواقع ذو مرتبٍة ُعليا ومستًوى رفيع. 

 أركان الوحي التجريبي 

الّسؤال األسايس الذي يُطرح عىل أصحاب نظريّة التجربة الّدينيّة هو كالتايل: 

يا ترى كيف ميكن تصّور الوحي وفق مبادئ نظريّة التجربة الّدينيّة؟ اإلجابة عن 

هذا الّسؤال هي املحور األسايس يف هذا املبحث الذي نستهلّه برشح هذه العبارة 

وتحليل: »أوحى الله إىل النبي«.

الوحي كام ذكرنا يف مباحَث نظريّة املفاهيم يحيك عن نجاح وتحقيق إنجاز، 

العبارة  تفّس  لذا  فعٍل فحسب،  يحيك عن  الّدينيّة  التجربة  نظريّة  وفق  أنّه  إال 

املذكورة أعاله كام ييل »النبي جرّب الله«، وبعبارة أدّق »حدثت للنبي مواجهة 

))) عيل رضا قامئي نيا، تجربه ديني و گوهر دين )باللغة الفارسية)، ص 5) - )).
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وحٍي مع الله«، فهذه العبارات تدّل عىل الفعل الذي قام به النبي فقط، وهذا هو 

السبب يف وصف الوحي بأنّه تجريبيٌّ تحت عنوان »الوحي التجريبي«. 

الوحي التجريبي يتقّوم عىل ثالثة أركاٍن أساسيٍّة، هي: الله، والنبي، وتجربة 

الوحي. فالنبي واجه الله يف تجربة وحي، والله بدوره تجىّل خالل هذه التجربة، 

والوحي هنا هو تجربة الوحي ذاتها التي حدثت. 

عليها  يصطلح  للناس  ويذكرها  الوحي  خالل  النبي  يتلّقاها  التي  املفاهيم 

لهم  يذكره  تفسري  عن  عبارة  وإّنا  وحيًا،  ليست  بذاتها  وهي  الوحي«،  »رسالة 

ترجمة  عبارة عن  لهم  يذكرها  التي  املفاهيم  أّن  يعني  تجربته، وهذا  بخصوص 

وتفسري لتجربة الوحي التي خاضها مع ربّه، وليست اليشء ذاته الذي تّم تبادله 

بشكٍل مبارٍش. 

تجربة الوحي توصف بكونها تجربًة شخصيًّة عىل ضوء معنيني، هام كالتايل: 

ألّن . ) ذلك؛  لغريه  يحّق  وال  تجربته  تفسري  يف  الحّق  له  وحده  الّنبّي   

جميع التّجارب الّدينيّة ذات طابعٍ شخيصٍّ وليس تجربة الوحي فحسب. 

ألحٍد . ) ميكن  وال  التجربة،  هذه  خوض  عىل  قادٌر  وحده  الّنبّي   

غريه خوضها؛ إذ ليس من شأن سائر الّناس أن يخوضوا تجربة الوحي، بل 

هي من مختّصاته عىل نحو الحرص. 

سبحانه  الله  بني  يحدث  خاصٍّ  ارتباٍط  ضوء  عىل  تتبلور  الوحي  تجربة  إًذا، 

يف  السبب  هو  وهذا  ورسل،  أنبياء  بأنّهم  يوصفون  الذين  عباده  وبعض  وتعاىل 

ندرتها؛ إذ ال ميكن لغري األنبياء والرسل خوضها. 

تجدر اإلشارة هنا إىل أّن نظريتي املفاهيم والتجربة الّدينيّة كالهام تؤكّدان 
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عىل كون الوحي أمرًا شخصيًّا، لذا سواًء اعتربناه مجموعًة من املفاهيم أو قلنا إنّه 

مجرّد تجربٍة دينيٍّة فهو يف كال الحالتني يعّد تجربًة شخصيًّة ال عاّمًة، لكن وجه 

تلّقيًا  بكونه  الوحي  تفّس  املفاهيم  أّن نظريّة  الّنظريّتني يكمن يف  االختالف بني 

رسالة الّسامء تزامًنا مع تجربة وحي، يف حني أّن نظريّة التجربة الّدينيّة تفّسه 

بكونه التجربة ذاتها التي يخوضها الّنبّي، وال يعني تلّقي رسالة ممن أوحى إليه - 

الله أو امللَك - وعىل هذا األساس فهو ليس مجموعًة من املفاهيم، وهذا هو وجه 

االختالف الجذرّي بني تجربة الوحي وسائر التّجارب الّدينيّة، بداعي أّن التّجارب 

الّشخصيّة غري الّدينيّة ليست من هذا الّنوع. 

تجدر اإلشارة هنا إىل أّن نظريّة املفاهيم تُعترب أقدم الّنظريات التي طُرحت 

عىل صعيد تفسري الوحي وأكرثها رواًجا يف املجتمعات الّدينيّة التي تؤمن باألديان 

الّسامويّة، حيث ترضب بجذورها يف الّنصوص الّدينيّة األصيلة التي تفّس الوحي 

الّنبّي، بينام  الله إىل  الذي تنتقل يف رحابه حقائق دينيّة من  بنوٍع من االرتباط 

سائر الّنصوص الّدينيّة -غري األصيلة- تؤكّد عىل مسألة انتقال الحقائق إليه وتنفي 

تأثري حاالته الروحيّة والّشهوديّة وتجاربه الّشخصيّة يف هذا الصعيد، ولكن ليس 

عىل نحو اإلطالق، وحتّى حينام تشري إىل تجاربه الّشخصيّة وبعض حاالته الّروحيّة، 

فهي ال تقصد أّن انتقال الحقائق يحدث عىل ضوء ارتباٍط وحياينٍّ وتجربة وحي. 

مثال ذلك حالة الخوف التي اكتنفت الّنبّي موىس )عليه السالم) عند تلّقيه الوحي 

من الله تعاىل، فقد ذكرت هذه الحالة يف بعض الّنصوص الّدينيّة وال يقصد منها 

تفنيد مفهوميّة الوحي، بل توعزه إىل قضايا أخرى غري املفاهيم. 

نظريّة التجربة الدينيّة طُرحت يف العرص الحديث مقابل نظريّة املفاهيم، لكّن 

هذا ال يعني أفول الّنظريّة الثانية وتهميشها بالكامل واقتصار األمر عىل الّنظريّة 
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األوىل فحسب، بل هناك الكثري من الباحثني واملفّكرين ما زالوا يؤيّدونها ويعتقدون 

بصوابها، فغاية ما يف األمر أّن نظريّة التجربة الّدينيّة طرحت يف حقبٍة زمنيٍّة متأّخرٍة 

عنها من قبل علامء الاّلهوت املسيحيني إثر عوامل تأريخيٍّة معيّنٍة، حيث تبّناها أتباع 

املذهب الربوتستانتي، وسوف نشري إىل األسباب التي دعتهم إىل ذلك. 

يف  الّدينيّة  التجربة  نظريّة  تبّنوا  الذين  املسيحيي،ن  الاّلهوت  علامء  غالبيّة 

تفسري الوحي، هم من أتباع الاّلهوت الليربايل))) )liberal theology)؛ إذ اعتربوه 

رضبًا من التجارب، والجدير بالذكر هنا أّن هذا الّنوع من الاّلهوت املسيحي يعّد 

الوحي  ييل:  رأيهم كام  الربوتستانتي، وخالصة  الاّلهوت  تأريخ  األوىل يف  املرحلة 

مرتبٌط بباطن اإلنسان وتجربته الّدينيّة، ومن ثّم فالكتاب املقّدس وال سيّام العهد 

الجديد هو يف الواقع مجرّد مصدٍر لنقل التجارب الّدينيّة التي خاضها املتديّنون. 

الرأي الرسمي الذي تبّنته الكنيسة يف هذا املضامر هو أّن الوحي اإللهي عبارة 

عن حالة انتقال الحقائق الساموية إىل اإلنسان، ويف مقابل ذلك أكّد أتباع الاّلهوت 

الليربايل عىل بطالن هذا التفسري مؤكّدين عىل كونه محض تجربٍة دينيٍّة، ويف هذا 

الّسياق اعتض بعضهم عىل أرباب الكنيسة باّدعاء أّن الله يتجىّل بذاته للّنبّي ال 

كالمه، ومنهم من رفض قول من قال إّن الديانة املسيحيّة عبارة عن مجموعٍة من 

مفهوميّة  نفي  ذلك  من  وقصده  للحياة،  منهًجا  اعتربها  بحيث  الّدينيّة  التعاليم 

الوحي، أي أنّه ليس مجرّد مفاهيم يتلّقاها الّنبّي من الله تعاىل، بل هو تجربة 

دينيّة له))). 

))) لالطاّلع عىل معلومات أكرث حول الالهوت الليربايل، راجع: وليام هوردرن، دليل الالهوت الربوتستانتي، ص 

 .93 - (3

(2( Louis Breakoff, Systematic theology, p. 121. 
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 أسباب طرح نظرّية تجربة الوحي وخلفياتها

يا ترى ما الذي دعا علامء الاّلهوت الليربايل إىل تفنيد نظريّة املفاهيم بخصوص 

الوحي وتبّني نظريّة التجربة الّدينيّة؟ 

حاول  وقد  معيّنٍة،  وألسباٍب  خاّصٍة  ظروٍف  يف  نشأت  الوحي  تجربة  نظريّة 

السياق  إليها، ويف هذا  استندوا  بأدلٍّة  تربيرها  الليربايل  املسيحي  الاّلهوت  علامء 

سوف نسلّط الضوء أّوالً عىل أهّم ثالثة عوامل أّدت إىل ظهورها، وهي كام ييل: 

يف   (natural theology( )الطبيعي)  العقيل  الاّلهوت  هزمية  األّول:  العامل 

األوساط املسيحيّة. 

العامل الثاين: رواج فكرة التّعارض بني العلم والدين. 

العامل الثالث: انتعاش حركة نقد الكتاب املقّدس. 

الّدين مجموعًة من  اعتربوا  املفاهيم  نظريّة  الوحي وفق أسس  الذين فّسوا 

التعاليم التي يجب عىل علامء الاّلهوت الّدفاع عنها، والجدير بالذكر هنا أّن علم 

الاّلهوت منذ عهد القّديس توما األكويني )Thomas Aquinas) تبلور يف مضامرين 

 .(revealed theology(  هام: الاّلهوت العقيل )الطبيعي)، والهوت الوحي

الاّلهوت الطبيعي يُفّس الّدين وفق أسٍس عقليٍّة وفلسفيٍّة، وعىل هذا األساس 

يتّم إثبات وجود الله عّز وجّل وسائر املعتقدات املسيحيّة مثل عقيدة الثالوث، يف 

حني أّن الهوت الوحي يطرح تفسريًا آخر، ومثال ذلك أّن القّديس توما األكويني 

كان يعتقد بإمكانيّة إثبات وجود اإلله اعتامًدا عىل أدلٍّة عقليٍّة، لكن إىل جانب 

الثالوث، ومن هذا  لنا صواب عقيدة  يُثبت  بّد من وجود الهوت وحي  ذلك ال 
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املنطلق اعترب الاّلهوت الطبيعي سعيًا من قبل اإلنسان إلثبات وجود اإلله والهوت 

الوحي سعيًا من اإلله لالرتباط باإلنسان))). 

علامء الفلسفة انتقدوا مبادئ الاّلهوت الطبيعي يف صورته الجديدة، وال سياّم 

الفيلسوف ديفيد هيوم، الذي انتقده بشّدٍة عرب تشكيكه بالرباهني التي تُطرح إلثبات 

وجود الله ومعاجز األنبياء والكثري من املعتقدات الّدينيّة األخرى، ثّم تبعه يف ذلك 

فالسفة آخرون من أمثال إميانوئيل كانط، األمر الذي أسفر عن تأزيم أوضاع الاّلهوت 

املسيحي وإثارة جدٍل محتدٍم حول مصداقيّة مبادئه؛ ومن هذا املنطلق حاول بعض 

علامء الاّلهوت املسيحيني تفنيد قول من اعترب الوحي بأنّه مجموعٌة من املفاهيم 

والتعاليم، لذلك أكّدوا عىل كونه مجرّد تجربٍة دينيٍّة يخوضها النبّي؛ وماّم زاد الطني 

بلًّة رواج فكرة تعارض الّدين مع العلم يف األوساط املسيحيّة، والتي أسفرت عن 

االستهانة بالتعاليم الّدينيّة املسيحيّة، وإثر ذلك وقعت الّديانة املسيحيّة يف مأزٍق 

خانٍق، فقد شهد العامل الغريب تحقيق الكثري من اإلنجازات العلميّة وتطّورًا ملحوظًا 

يف العلوم التجريبيّة، ورواًجا لنظرياٍت علميٍّة يف شتّى املجاالت، وكّل هذه التحّوالت 

الكبرية ساهمت يف تهميش الدين عن الساحة االجتامعيّة. 

ال شّك يف أّن نظريات سيجوندو غاليليه وإسحاق نيوتن وتشارلز داروين وما 

ناظرها تتعارض يف الكثري من جوانبها مع واقع التعاليم املسيحيّة، لذلك تزعزعت 

النبي  أتباع  جعل  ماّم  حوله،  محتدٌم  جٌدل  وأثري  املسيحي  الاّلهوت  علم  أركان 

عيىس يف وضع ال يحسدون عليه)))، والعامل اآلخر الذي كان له دوٌر ملحوٌظ 

))) وليام هوردرن، دليل الالهوت الربوتستانتي،م.س، ص 94. 

اإلسالمية  الجمهورية  كامشاد،  الفارسية حسن  إىل  ترجمه  الفارسية)،  )باللغة  اميان  درياي  كوبيت،  دون   (((
 .(7 997)م، ص  كامشاد،  منشورات  طهران،  اإليرانية، 

راجع أيضاً: إيان بربور، علم و دين )باللغة الفارسية)، ترجمه إىل الفارسية بهاء الدين خرمشاهي، الجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية، طهران، منشورات مركز النرش الجامعي، 983)م، ص 7) - 7). 
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يف هذا املضامر هو شيوع ظاهرة نقد الكتاب املقّدس من حيث الّنّص واملضمون. 

نقد  وراء  تحقيقه من  املسيحيون  الاّلهوت  رام علامء  الذي  األسايس  الهدف 

الّنسخ  أصّح  عن  والبحث  مضامينه  وتنقيح  تشذيبه  هو  املقّدس،  الكتاب  نّص 

وأكرثها سنديًّة تأريخيًّا ودينيًّا، وتلت هذه املرحلة مرحلة نقد املفاهيم املسيحيّة، 

فواجهت الكنيسة إثر ذلك مشاكل جاّدة)))؛ ألّن عمليّة نقد املضمون تتجاوز نطاق 

نقد النّص، بحيث تطال تلك الحقائق االرتكازيّة التي يتقّوم عليها الكتاب املقّدس، 

ومن أمثلة الّنقد الذي طرح بهذا األسلوب هو اعتقاد الناقدين بأّن الكتب -األسفار- 

الخمسة األوىل يف الكتاب املقّدس ليست موروثًة من النبي موىس )عليه السالم)، 

بل هي من إضافة مدّونيه الذين هم أربعة عىل أقّل تقدير، وهذا الرأي يتعارض 

بالكامل مع الرأي التقليدي. سفر الظهور عىل سبيل املثال ذكر فيه رأيان مختلفان 

فيه  املذكورة  املستقبليّة  باألحداث  والتنبّؤات  الخلقة،  معنى  تفسري  صعيد  عىل 

كتبت بعد وقوعها ماّم يعني أنّها ليست تنبّؤاٍت من األساس؛ وبهذا أُثري جدٌل حول 

مصداقيّة الكتاب املقّدس، وتّم التشكيك بجميع مواضيعه))). 

هذه الظاهرة السلبيّة التي واجهتها الكنيسة اضطرّت بعض علامء الاّلهوت 

الليربايل املسيحي إىل تبّني نظريّة تجربة الوحي، باعتبارها الحّل الوحيد لكّل ما 

تواجهه ديانتهم من مشاكل جاّدٍة؛ إذ لو اُعترب الوحي من سنخ التجارب سوف 

الثالثة  تتنزّه املسيحيّة من كّل شوائبها، وال يبقى مجاٌل لطروء أّي من املعاضل 

التي أرشنا إليها يف بادئ البحث، والتي هي هزمية الاّلهوت العقيل )الطبيعي) يف 

األوساط املسيحيّة، ورواج فكرة التّعارض بني العلم والدين، وانتعاش حركة نقد 

)))  وليام هوردرن، دليل الالهوت الربوتستانتي، م.س، ص 37. 

)))  وليام هوردرن، دليل الالهوت الربوتستانتي، م.س، ص 38. 
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 ، الكتاب املقّدس، ومن ثّم باإلمكان بيان طبيعة الاّلهوت الطبيعي وفق نٍهج عقيلٍّ

وتنظيم كافّة األخبار املرتبطة بالتجارب الّدينيّة عىل أساس مبادئ هذا الاّلهوت 

الرّصني. وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن هذا البيان والّنظم خارجان عن نطاق الوحي، 

لذا حتّى إن وردت مؤاخذاٌت عليهام، فهذا ال يعني تعرّض الوحي ألّي خلٍل، كام 

أّن التّعارض بني العلم والدين ال ارتباط له بذات الوحي، باعتبار أّن الوحي مصوٌن 

من التّعارض، والتّعارض الحاصل هنا يكمن يف عدم اتّساق بعض أخباره مع األسس 

العلميّة املعتربة، وكام هو معلوٌم فالكتاب املقّدس بحّد ذاته ال يعترب وحيًا، وإّنا 

مجرّد إخبار ونقل لحاالٍت باطنيٍّة وتجارب دينيٍّة للمتدينني. 

علامء الاّلهوت املسيحي اتّبعوا سباًل عّدة يف مقابل هذه املشاكل التي واجهتها 

العلم والدين ذكروا تربيراٍت واستدالالٍت  املسيحيّة، فعىل صعيد مسألة تعارض 

نوعها  بالكامل،))) كذلك ظهرت مدارس الهوتيّة جديدة من  بعضها  متباينًة مع 

يف مقابل رواج ظاهرة نقد الكتاب املقّدس. فضالً عن ذلك ظهرت مدارس عقلية 

ذات مشارب فكريّة متنّوعة يف األوساط املسيحيّة رغم هزمية الالهوت الطبيعي 

)العقيل)، ويف رحابها طُرحت مبادئٌ الهوتيٌّة تختلف عاّم كان معهوًدا قبل ذلك، 

الّدينيّة  التجربة  نجاعة  عدم  املسيحيني  غالبيّة  أدرك  األحداث  هذه  خضّم  ويف 

مؤكّدين عىل كونها ليست أفضل حّل ملشاكلهم العقائديّة، وذلك لألسباب التالية: 

الّناس من حقائق الوحي ويقطع ارتباطهم  الّدينيّة يحرم  ). القول بالتّجربة 

منها  املنبثقة  األخبار  عن  الوحي  تجربة  لفصل  الحتميّة  النتيجة  ألّن  بالله؛ 

والتفسري الذي يطرح لها إىل جانب تخطئتها واعتبارها متعارضًة مع العلوم 

الحديثة يف مرحلة اإلخبار والتفسري، هي رضورة االعتقاد بعدم قدرة البرش 

))) إيان بربور، علم و دين )باللغة الفارسية)، ترجمه إىل الفارسية بهاء الدين خرمشاهي، ص  7) - 7). 
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عىل فهم املضمون الحقيقي للوحي؛ لكون السبيل الوحيد لذلك هو التفسري 

الذي ذكره األنبياء أنفسهم بخصوص تجارب الوحي التي خاضوها. 

إًذا، تجارب األنبياء عبارة عن مضامٍر واجهوا فيه تجربة الله، لذا لو طرأ أّي 

خطأٍ عليها ال ميكن للبرش حينها أن يرتبطوا بربّهم بأّي نحٍو كان. 

). نظريّة التجربة الّدينيّة تتعارض مع التعاليم واملعتقدات التي جاءت بها 

مكلٌّف  الّناس  بني  لنرشه  بعث  الذي  الّنبّي  أّن  يؤكّد عىل  ديٍن  فكّل  األديان، 

بنقل حقائَق سامويّة لهم، لذا إن أمعّنا الّنظر ودقّقنا بالّنصوص الّدينيّة سوف 

نستشّف منها أّن األخبار التي جاء بها األنبياء هي املحور االرتكازي؛ ألنّها بدل 

أن تؤكّد عىل تجاربهم أكّدت عىل ما جاؤوا به من السامء. 

إًذا، هذه النظريّة بدل أن تضع حالً للمعضلة التي واجهتها املسيحيّة، ساهمت 

يف تأزيم أوضاعها. 

الثّابتة  التأريخيّة  الحقائق  مع  بالكامل  تتعارض  الّدينيّة  التجربة  نظريّة   .3

لألديان، فاألنبياء عندما كانوا يعلنون نبّوتهم للّناس عادًة ما كانوا يخربونهم 

عن الحقائق التي تلقوها عن طريق الوحي، أي أنّهم كانوا يدعونهم إىل اإلميان 

برسالة السامء التي جاءتهم بالوحي واتّباع كافّة أوامرها ونواهيها، وليس هناك 

أّي خرب أو نقل تأريخي يدّل عىل أنّهم كانوا يدعون قومهم إىل خوض تجارب 

عىل غرار التجارب التي خاضوها بأنفسهم. 

4. حتّى لو افتضنا أّن األنبياء أكّدوا عىل تجاربهم الّدينيّة، لكن إن أراد سائر 

الّناس خوض مثل هذه التجارب فال بّد لهم أّوالً من معرفة حقيقتها، وهذه 

املعرفة ال تتحّصل إال إذا استمعوا إىل أنبيائهم واطّلعوا عىل األخبار التي جاؤوهم 
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، ومن ثّم ال ميكن  بها؛ ألّن جميع التجارب وفق هذا املعنى ذات طابعٍ شخيصٍّ

بيان ما حدث يف رحابها وتعريف اآلخرين مبضامينها إال بواسطة من خاضها. 

إخبار  إال عن طريق االستامع إىل  تتسّنى  الّنبّوة ال  إذًا، معرفة حقيقة تجربة 

األنبياء أنفسهم، وحسب االفتاض املذكور ال ميكن االعتامد عىل هذا اإلخبار، 

والّناس أنفسهم غري قادرين عىل خوض تجربة النبّوة، لذا ال صواب لهذا االفتاض. 

عىل  ارتكازها  هو  الّدينيّة  التجربة  نظريّة  عىل  املذكور  الّنقد  جملة  من   .5

إمكانيّة الفصل بني التجربة وتفسريها، فالنبي يف املرحلة األوىل - بغّض الّنظر 

عن كّل اعتبار آخر - يخوض تجربًة بحتًة عاريًة من التفسري، واملرحلة الثانية 

هي التي يطرح فيها التفسري لهذه التجربة يف إطار إخبار وبيان للناس. 

بني  الفصل  إمكانيّة  عدم  عىل  يؤكّدون  املعارصون  اإلبستيمولوجيا  علامء 

التجربة وتفسريها؛ نظراً لعدم وجود تجربٍة محضٍة ال تفسري لها، لكون اللّغة 

بنيتها  تصوغ  بحيث  فيها،  أساسيّة  عنارص  عن  عبارة  واملجرّب  واملعتقدات 

الخاّصة، فكّل تجربة إّنا تحدث يف رحاب هذه العنارص االرتكازيّة. 

الوحي منهٌج للحياة 

بكون  يعتقدون  وال  املفاهيم،  نظريّة  يرفضون  الذين  واملفكرون  الباحثون 

بشكٍل  يؤكّدون  الوحي،  من  الّنبّي  يتلّقاها  التي  التعاليم  من  مجموعة  الوحي 

أسايسٍّ عىل أّن الرسالة التي يتلّقاها عن طريق الوحي ذات ارتباٍط بنمط الحياة 

؛  ومختلف الشؤون السلوكيّة واألخالقيّة)))، فالوحي أحيانًا يحيك عن سلوٍك معنّيٍ

ومنهم من استدّل ببعض اآليات القرآنيّة إلثبات رأيه كاآليتني التاليتني:  

(1( Davis Charles, Religion and the making of society, p. 99. 
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إِلَّ  إَِلَ  َل  نَُّه 
َ
أ إَِلْهِ  نُوِح  إِلَّ  رَُسوٍل  ِمْن  َقبْلَِك  ِمْن  رَْسلَْنا 

َ
أ َوَما  تعاىل:  قال 

نَا فَاْعُبُدون)))، هذه اآلية تدّل بوضوٍح عىل أّن الله سبحانه وتعاىل أوحى إىل 
َ
أ

جميع األنبياء والرّسل، الذين سبقوا النبي محمد )صىل الله عليه وآله) أن يعبدوه، 

والعبادة هنا هي الرسالة املوّجهة يف الوحي وكام هو معلوم فهي ترتبط بسلوك 

الله تعاىل واتّباع أصول ومبادئ  اإلنسان، حيث تؤكّد عىل رضورة العمل بأوامر 

خاّصة يف الحياة عىل ضوء العيش يف رحاب نط محّدٍد من الحياة. 

ِن اتَّبِْع ِملََّة إِبَْراهِيَم َحنِيًفا َوَما َكَن ِمَن 
َ
وَْحيَْنا إَِلَْك أ

َ
وقال يف آية أخرى:ُثمَّ أ

 (((.الُْمْشِكنَِي
وهناك من أتّم هذا الكالم قائالً: إذا كانت رسالة الوحي تتمحور حول نط 

الحياة وطبيعة سلوك البرش، فالنبي بطبيعة الحال لديه نهٌج خاصٌّ يف حياته ومن 

منطلق كونه نبيًّا فهو يدعو الّناس إىل السري عىل نهجه، وهذا يعني أّن الوحي هو 

الذي يصبح نهًجا لحياة البرش، أي أّن التجربة التي خاضها النبي يجب أن يخوضها 

اآلخرون أيًضا. 

نقد هذا االستدالل يتمحور حول مسألتني أساسيّتني اّدعاهام من استدّل به، 

وهام كالتايل: 

). رسالة الوحي مرتبطٌة بنهج حياة البرش وسلوكياتهم. 

). الوحي هو ذات نهج حياة البرش ومرتكز سلوكياتهم. 

ال شّك يف أّن رسالة الوحي تحيك عن نهٍج معنّيٍ لحياة بني آدم وأسلوب معنّيٍ 

))) سورة األنبياء، اآلية 5). 

)))  سورة النحل، اآلية 3)). 
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لسلوكهم، فقد دعا األنبياء قومهم إىل التحيّل بالفضائل األخالقيّة وتبّني سلوكياٍت 

فاضلة يف سريتهم العملية، ومن املؤكّد أّن الكثري من تعاليم الوحي تتمحور حول 

يف  واملستقبل هي  املايض  عن  أخبار  فيها  التي  تعاليمه  سائر  وحتّى  األمر،  هذا 

سلوكيات  وتبّني  الحياة  يف  معنّيٍ  نهٍج  اتّباع  املخاطب  تعليم  إىل  تهدف  الواقع 

الوحي  بكون  االعتقاد  رحاب  يف  ذكر  ما  تأييد  ميكن  األساس  هذا  وعىل  خاّصة؛ 

ا، ماّم يعني أّن آراء أصحاب نظريّة تجربة  نهًجا معيًّنا للحياة وأسلوبًا سلوكيًّا خاصًّ

املفاهيم صائبة يف هذا املضامر. 

من املؤكّد أّن الوحي مرتبٌط بسلوكيات البرش األخالقيّة وحياتهم الّدينيّة؛ إذ 

لكّن رسالته تختلف  الحياة،  القويم يف  والنهج  األمثل  الّسلويك  األسلوب  يعلّمهم 

بالكامل عن كونه تجربًة كام اّدعى البعض؛ إذ كيف ميكن اّدعاء أنّه نهج للحياة 

ومرتكز للسلوك األخالقي يف عني اعتباره من سنخ التجارب؟! الّنبّي بنفسه اتّبع 

هذا الّنهج يف الحياة، لذا هل هناك مسّوغ يدعونا العتبار الوحي تجربًة؟! 

فيام ييل نوّضح املوضوع مبثال: 

لنفرض أّن السيد )أ) قال للسيد )ب) "كُـن صادقًا"، ونحن نعلم بأّن السيد 

)أ) صادق. 

معنّيٍ  سلوٍك  بانتهاج  )ب)  السيد  أمر  )أ)  السيد  أّن  املثال  هذا  من  نستنتج 

وهو الصدق، أي أنّه خاض تجربة الصدق، لذا لدينا رسالة انتقلت من شخص إىل 

آخر عىل ضوء تجربة خاضها السيد )أ)؛ وكذا هو الحال يف الوحي؛ إذ فيه تجربٌة 

هذا  ومن  املثال،  يف  ذكر  كام  الصدق  إىل  بالدعوة  شبيٌه  ومفهوم  لهذه  مشابهٌة 

املنطلق لو أراد السيد )ب) أن يكون صادقًا يجب عىل السيد )أ) أن يوّضح له 
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معنى الّصدق وكيفيّة العمل به يف رحاب مفهوٍم دالٍّ عىل مقصوده، أي أّن السيد 

)أ) هو الذي يأمره أّوالً بذلك. 

إًذا، ال بّد من بيان مدلول رسالة الوحي عىل هيئة مفاهيم يك يعمل الناس 

مبضمونها؛ إذ يجب اعتباره شبيًها بتجربة الّصدق التي أرشنا إليها يف املثال أعاله. 

عىل  مصادرٌة  وفيه  مغالطٌة،  الواقع  يف  الّدينيّة  التجربة  أصحاب  رأي  إًذا، 

املطلوب، فلو أردنا استنتاج أّن الوحي عبارة عن تجربٍة يخوضها الّنبّي، ال ميكن 

االكتفاء هنا مبقّدمتي االستدالل اللتني أرشنا إليهام، وهام بتقرير آخر: 

املقّدمة األوىل: رسالة الوحي عبارة عن سلوٍك معنّيٍ ونهٍج خاصٍّ لحياة البرش. 

املقّدمة الثانية: الّنبّي تبّنى سلوكًا ونهًجا وفًقا ملا تلّقاه من رسالة الوحي. 

بل إضافًة إىل هاتني املقّدمتني يجب افتاض أّن تجربة هذا الّنهج يف الحياة 

تعّد وحيًا بحّد ذاتها، وهذه هي النتيجة التي نحصل عليها من هذا االستدالل. 

إىل هنا تحّدثنا عن طبيعة ارتباط الّنبّي مبخاطبيه، وهكذا هي طبيعة ارتباطه 

بالله سبحانه وتعاىل، فعندما نقول "الله يوحي إىل نبيّه" نقصد من ذلك أنّه يطلب 

، لذا إن أراد الّنبّي تجربة  منه أن يعيش هو أو يعيش الناس وفق نط حياٍة معنّيٍ

هذا الّنمط يف الحياة ال بّد له أن يفهم قصد الله سبحانه وتعاىل ويتأكّد من أنّه 

طلب منه ذلك. 

إًذا، الوحي عىل أقّل تقدير عبارة عن ارتباٍط مفهوميٍّ بني الله والّنبّي، ولغة 

بالغيب  اإلخبار  تتمحور حول  األحيان  الوحي ذات مضامني عديدة، ففي بعض 

املايض - ما حدث قدميًا وال علم للناس به - حيث يخرب الله نبيّه بأخبار الّشعوب 

نَْباءِ الَْغيِْب نُوِحيهِ إَِلَْك 
َ
واألمم السالفة، فقد قال يف كتابه الكريم: َذلَِك ِمْن أ
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ْمَرُهْم َوُهْم َيْمُكُروَن))). هذه اآلية مجرّد مثال عىل 
َ
ْجَُعوا أ

َ
يِْهْم إِذْ أ َوَما ُكنَْت َلَ

املناسبة  والسلوكيات  األمثل  الحياة  توّضح نط  الوحي، فهي  لغة  تنّوع مضامني 

التي ينبغي لبني آدم انتهاجها. 

إذا قيل إّن لغة الوحي هي املقصودة من رسالة الوحي، يرّد عىل ذلك أّن رسالة 

الوحي ال تتمحور دامئًا حول بيان نط الحياة والسلوك األمثل، لكن إذا اعتربنا رسالة 

األمم  وأخبار  الّدينيّة  القصص  مضامني  تشمل  بحيث  بذاته،  الوحي  بأنّها  الوحي 

السالفة واإلخبار عن املستقبل وما إىل ذلك من مضامني أخرى، ففي هذه الحالة 

يكون املقصود منها توجيه املخاطبني إىل نٍط معنّيٍ يف الحياة ودعوتهم إىل انتهاج 

تعاليم  كافّة  أّن  يعني  ماّم  الحميدة؛  األخالق  مبادئ  اعتامًدا عىل  األمثل  الّسلوك 

الوحي ومختلف الوظائف التي ميكن تصّورها له، هدفها تشجيع الناس عىل ذلك. 

 رودولف أوتو وتجربة النبّوة 

الاّلهوت  علامء  أحد  هو   (Rudolf Otto( أوتو  رودولف  األملاين  الفيلسوف 

علم  يف  الّدينيّة  التجربة  نظريّة  طرح  صعيد  عىل  مشهوٌد  دوٌر  لهم  كان  الذين 

الالهوت  علامء  سائر  من  األهّم  دوره هو  كان  بل  الحديث،  املسيحي  الاّلهوت 

النظريّة، لكّنه مع ذلك مل يدّون بحوثًا ودراساٍت  املبتكرين لهذه  الغربيني ومن 

مسهبًة حول تجارب األنبياء الّدينيّة، بل األمثلة التي ساقها يف هذا املضامر ضمن 

يف  فكريًّا  وترعرع  نشأ  أنّه  عن  ناهيك  هذه،  رؤيته  عن  تحيك  مباحثه  مختلف 

أوساٍط علميٍّة ودينيٍّة تويل األهميّة يف مباحثها لهذا املوضوع. 

))) سورة يوسف، اآلية )0). 
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هذا الفيلسوف الغريب أكّد عىل وجود عنرصين أساسيني يف األديان ال بّد من 

التمييز بينهام، هام كالتايل: 

- عنرٌص عقيلٌّ 

- عنرٌص غري عقيلٍّ 

عىل  الّضوء  سلّطوا  التأريخ  مّر  عىل  الاّلهوت  علامء  قال:  الّسياق  هذا  ويف 

العنرص العقيل، بحيث متحورت قاطبة مباحثهم الاّلهوتية حوله، األمر الذي أسفر 

هذا  أّن  إال  العقليّة،  املباحث  باطن  يف  العقيل وصهره  غري  العنرص  تهميش  عن 

العنرص -غري العقيل- هو األساس يف الدين))). وبناًء عىل هذا الكالم حاول يف كتابه 

"فكرة املقّدس" تسليط الّضوء عىل هذا العنرص وبيان معامله عىل نحو التفصيل. 

وأضاف يف هذا الّسياق أّن علامء الاّلهوت اعتربوا العنرص العقيل بأنّه ذات 

األساس  هذا  وعىل  الباطنّي،  الشعور  بأنّه  العقيّل  غري  العنرص  واعتربوا  الفكر، 

مرتبطًا  دينيٍّ  أمٍر  وكّل  عقالنيًّا،  يعّد  بالفكر  مرتبطًا  دينيٍّ  أمٍر  كّل  أّن  استنتجوا 

بالّشعور يعّد غري عقالينٍّ. 

بعض الباحثني الذين تطرّقوا إىل بيان الوجهة الفكريّة لهذا الفيلسوف أكّدوا 

أنّه حينام يتحّدث عن العنرصين العقيل وغري العقيل، فهو غالبًا ما يقصد  عىل 

من ذلك التّداعيات الفكريّة أو الّشعوريّة يف الدين، فالعنارص العقليّة ذات ارتباٍط 

بالفكر الّديني والعنارص غري العقليّة ذات ارتباٍط بالّشعور الّديني. 

الفكر ويندرج ضمن  العقيل كّل يشٍء يتبلور يف رحاب  العنرص  املقصود من 

املفاهيم الّذهنيّة، وأّما العنرص غري العقيل فهو ال يندرج ضمن املفاهيم ومن ثّم ال 

(1( Rudolf Otto, The idea of the Holy, translated by John W. Harvey, pp. 1 - 3. 
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يتبلور فكريًّا عىل اإلطالق))). طبًقا للتحليل الذي ذكرناه بخصوص نظريّة التجربة 

الّدينيّة وأسباب ظهورها يف األوساط الفكريّة املسيحيّة، يتّضح لنا السبب الذي 

دعا رودولف أوتو إىل االعتقاد بالعنرص غري العقيل عىل صعيد الدين، فهو يعترب 

الدين ذا ارتباٍط مبا وصفه بـ "األمر القديس" الذي هو "الله" يف األديان املتقّومة 

عىل تعاليم الوحي، وهذا األمر القديس برأيه عبارة عن يشٍء غري عقيلٍّ من جهٍة 

لكونه يتبلور يف رحاب الفكر، بحيث ميكن اإلخبار عنه بواسطة مفاهيم ومعاين 

ذهنيّة خاّصة كام لو قلنا "الله حكيم" و"أفعاله ذات هدف" و"هو قادر". ومن 

جهٍة أخرى، فهو غري عقيلٍّ لكونه يتبلور يف رحاب الّشعور وال ارتباط له بالفكر 

واملفاهيم الذهنيّة))). 

ويف هذا السياق، استخدم مصطلح "نومني" )numen) لإلشارة إىل ما اصطلح 

، وميكن أن يعرف من خالل  عليه "األمر القديس" - الله - والذي اعتربه غري عقيلٍّ

الغيبي،  الكائن  يعني  الالتينيّة  اللغة  النومني يف  أّن  بالذكر هنا  الجدير  التجربة. 

التي  التجربة  لذلك اصطلح عىل  الله سبحانه وتعاىل،  ويدّل عىل جالل وعظمة 

numi- )يتبلور يف رحابها النومني عنوان التجربة النومينيّة "تجربة األمر القديس" 

 .(nous experience

أن  الحقيقي، بحيث ال ميكن  الدين ومغزاه  برأيه هي جوهر  التجربة  هذه 

تتحّول إىل نوٍع آخر من التجارب عىل اإلطالق، واملتديّن يف رحابها يدرك النومني 

قواه  بواسطة  ينالها  التي  األشياء  سائر  عن  متاًما  مختلًفا  قدسيًّا  أمرًا  باعتباره 

اإلدراكيّة، وهذا النومني ذو ميزتني متناقضتني مع بعضهام؛ ألنّه من جهة جّذاٌب 

(1( Philip C. Almond, Rudolf Otto: An introduction to his philosophical theology, p. 55. 

(2( Ibid, pp. 56 - 57. 
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يستقطب األنفس نحوه، ومن جهة أخرى ينّفرها عنه، لذا فأّول تجربة يخوضها 

اإلنسان معه حينام يتجىّل له تتمّخض عن شعوره برعب غامض أو "رّس مخيف" 

)mysterium tremendum) يكتنف نفسه. أوتو ذكر أوجًها عّدة لهذه الحالة 

التي وصفها بالرعب الغامض أو "الّس املخيف"))). 

األمر  تجربة  بخصوص  الغريب  الفيلسوف  هذا  ذكره  ما  جملة  من  نستنتج 

القديس »الله«، ومن األمثلة التي استند إليها إلثبات رأيه، أّن هذه التجربة هي 

التي خاضها األنبياء، فالنبي موىس )عليه السالم) مثالً عندما تكلّم أّول مرّة مع 

يهوه »الله« اكتنفته حالتان هام االنجذاب له والرهبة منه))). 

امللفت للّنظر هنا أّن أوتو فاق أقرانه عىل صعيد بيان واقع عنارص التجربة 

الدينيّة التي وصفها بتجربة األمر القديس، حيث سلّط الضوء عىل التجارب املذكورة 

يف الكتاب املقّدس واملنقولة من العهدين العتيق والجديد وأعارها أهميًّة بالغًة، 

وهو يف هذا املضامر قّرر أدّق التوضيحات بخصوص تجارب األنبياء ضمن دراساٍت 

وبحوٍث معارصة. وعىل الّرغم من دقّة الّدراسات والبحوث التي دّونها هو وغريه 

من باحثني وفالسفة غربيني عىل هذا الصعيد، لكّنهم مل ينجحوا يف إثبات مّدعاهم 

باعتبار أّن الوحي ذات التجربة النومينية »تجربة األمر املقّدس«، بل هناك أشياء 

أخرى تتزامن معه؛ وهنا يتّضح لنا ضعف جميع النظريات التي اعتربت الوحي 

تجربًة دينيًّة، حيث يثبت بطالنها عىل ضوء تحليل األخبار التي دلّت عىل نزول 

الوحي كالميًّا عىل األنبياء. 

(1( Rudolf Otto, The idea of the Holy, pp. 12 - 23.  

(2( Ibid, pp. 72 - 81. 
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النظرّية الثالثة: نظرّية األفعال الكالمّية 

نظريّة األفعال الكالميّة هي الّنظريّة الثالثة التي طُرحت لتفسري معنى الوحي، 

حيث عرّفته بأنّه مجموعة من األفعال الكالميّة الصادرة من الله سبحانه وتعاىل، 

وأتباعها هم من أشهر علامء فلسفة اللغة من أمثال الفيلسوف الربيطاين جون 

أوستني )J. L. Austin) الذي له عصا الّسبق يف هذا املضامر، وعىل هذا األساس 

سوف نسلّط الضوء عىل موضوع البحث عرب بيان املقصود من االرتباط اللغوي أو 

الكالمي يف رحاب آراء هذا الفيلسوف. 

أهّم ميزة للغة هي أنّها وسيلُة ارتباٍط بني البرش، لكن ما املقصود من االرتباط 

الكالمي )اللغوي)؟ فيا ترى ما الذي يحدث يف واقع الحال عندما نرتبط مع أقراننا 

البرش كالميًّا؟ 

القدماء عرّفوا االرتباط الكالمي بأنّه تالحٌم يحدث بني البرش عن طريق الجمل 

اللّغويّة، أي أنّنا نرتبط مع أقراننا لسانيًّا من خالل تبادل جمٍل ذات مداليَل تاّمٍة، 

ُعرفت  بدالً عنه نظريًّة جديدًة  التعريف وطرح  أّن جون أوستني رفض هذا  إاّل 

البرش،  بني  ارتباط  حلقة  الكالمي  الفعل  اعترب  حيث  الكالميّة،  األفعال  بنظريّة 

ويقصد من ذلك أّن االرتباط الكالمي أو اللساين يتحّقق حينام يبادر املتكلّم إىل 

 . فعٍل كالميٍّ

وأثارت  العرشين،  القرن  فالسفة  من  الكثري  أنظار  استقطبت  الّنظريّة  هذه 

جدالً واسًعا حول طبيعة اللّغة وواقع الكالم املتبادل بني البرش لدرجة أّن بعض 

الباحثني اعتربوها ثورًة يف مجال فلسفة اللغة. 

الجدير بالذكر هنا أّن أوستني أكّد يف نظريّته هذه عىل أّن كّل متكلٍّم عندما 
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يُبادر إىل إيجاد ارتباٍط كالميٍّ مع غريه فهو يقوم بأفعال خاّصٍة يف هذا املضامر 

تتمثّل يف ثالثة أفعال كالميٍّة مختلفٍة عن بعضها، وهي كالتايل: 

ما  املتكلّم، وهو  ا من قبل  تامًّ تُفيد معًنى  لغويٍّة  إنشاء جملٍة  األّول:  الفعل 

يُسّمى بـ »فعل الكالم« أو فعل قويل أو فعل لفظي )locutionary act)، ومثال 

ذلك لو قال املتكلّم ملخاطبه "أغلق الباب" فهو يف هذه الحالة أنشأ جملًة ذات 

 . ، وهذا اإلنشاء اللفظي يف الحقيقة فعٌل كالميٌّ معًنى تامٍّ

الجملة  للمخاطب يف  الكالم  نقل مضمون خاّص ومقصود من  الثاين:  الفعل 

التي يصوغها املتكلّم، كام لو أمره أو طلب منه أو نهره أو نهاه عن فعل يشء، 

وهو ما يُسّمى بـ "فعل ضمن الكالم" أو فعل إنجازي )illocutionary act) وهذا 

الفعل الكالمي يختلف من جملٍة إىل أخرى، فعىل سبيل املثال عندما يقول املتكلّم 

"أغلق الباب" فهذه الجملة تستبطن أمرًا، وعندما يقول "ال تغلق الباب" فهذه 

الجملة تستبطن نهيًا، وعندما يقول "هل قرأت درسك؟" فهذه الجملة تستبطن 

استفهاًما. 

الفعل الثالث: حدوث أثٍر يتتّب عىل كالم املتكلّم، كام لو أرغم املخاطب عىل 

فعل يشٍء بالتحديد، لذا عندما يقول له "أغلق الباب" فهو يجربه عىل أن يقوم 

، ولو سأله "هل قرأت درسك؟" فهو قد يقصد تخويفه  بإغالق الباب بشكٍل عميلٍّ

الكالمي  الفعل  من  الّنوع  وهذا  القراءة،  عىل  إجباره  ثّم  ومن  درسه،  ترك  من 

 (perlocutionary act( اصطلح عليه أوستني عنوان فعل تأثريي أو فعل التأثري

أي أنّه يعكس أثر الفعل الكالمي. 

هذه األفعال الكالميّة الثالثة تنشأ عرب صياغة جملٍة يف لغٍة خاّصٍة. 
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ما ذكرناه هو يف الحقيقة تقريٌر بسيٌط لنظريّة األفعال الكالميّة كمقّدمٍة للولوج 

يف مباحث الوحي وبيان طبيعته يف رحاب هذه الّنظريّة، وقبل ذلك ينبغي لنا بيانها 

من وجهة نظر جون أوستني، والجدير بالذكر هنا أّن هذه الّنظريّة شهدت تغيرياٍت 

 (John Searl( الفيلسوف جون سريل وتعديالٍت بعد طرحها، حيث أدخل عليها 

تعديالٍت ال نرى رضورًة هنا لبيان تفاصيلها لعدم ارتباطها مبوضوع بحثنا. 

معرفة اإلنسان بلغٍة خاّصٍة تعني قدرته عىل تسخريها للقيام بأفعال عديدٍة 

ومتنّوعٍة، لذا حينام يقول »أنا أتقن اللغة العربية« فهذا يعني أنّه يستطيع أن 

من  أوستني  جون  مراد  هو  وهذا  بواسطتها،  الكالميّة  األفعال  من  الكثري  يؤّدي 

نظريّة األفعال الكالميّة، وعىل أساس ذلك صّنف الفعل الكالمي ضمن ثالثة أنواٍع 

أرشنا إليها وسنوّضحها بتفصيل أكرث فيام ييل: 

 locutionary act )الفعل األّول: فعل الكالم )فعل قويل أو فعل لفظي

عندما ينطق اإلنسان بألفاظ ضمن جمٍل ذات معاٍن مقصودٍة فهو يف الحقيقة 

عىل  للداللة  خاّصٍة  ألفاٍظ  خاّصًة ضمن  أصواتًا  يصدر  حيث  كالمياً،  فعالً  يؤّدي 

معاٍن ومداليل محّددٍة مكنونة يف قواعد وأصول اللغة التي يتحّدث بها، ماّم يعني 

أنّه يقوم بثالثة وظائف خطابيّة خالل فعله الكالمي وهي كالتايل: 

الوظيفة األوىل: األصوات التي تصدر من فمه. جون أوستني أطلق عىل هذه 

 .(phonetic act( الوظيفة الخطابيّة عنوان فعل صويت

الوظيفة الثانية: األصوات التي تصدر من فمه ضمن ألفاٍظ معيّنٍة للداللة عىل 

معاٍن خاّصة تنطبق مع أسس اللغة التي ينطق بها. جون أوستني أطلق عىل هذه 

 .(Phatic act( الوظيفة الخطابيّة عنوان فعل تركيبي
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خاّصة،  معاٍن  عىل  تدّل  ألفاٍظ  تتبلور ضمن  التي  األصوات  الثالثة:  الوظيفة 

تجتمع مع بعضها للداللة عىل معًنى محّدٍد. جون أوستني أطلق عىل هذه الوظيفة 

 .((((rhetic act( الخطابيّة عنوان فعل داليل

 illocutionary act )الفعل الثاين: فعل ضمن الكالم )فعل إنجازي

الفعل اآلخر الذي يقوم به املتكلّم هو فعل ضمن الكالم )فعل إنجازي)، إال 

األفعال  تعريف  بنفسه: »ال ميكن  يعرّفه بوضوح كام رّصح  أوستني مل  أّن جون 

اإلنجازيّة بوضوح«، لكن نستوحي من مجمل بيانه وجود بعض املعايري األساسيّة 

لتشخيصه والتي ميكن تلخيصها مبا ييل: 

املتكلّم يفعل شيئًا ضمن كالمه، وهو يف مقابل  أّن  اإلنجازي هو  الفعل   - أ 

الفعل الكالمي، ومثاله أن يحّذر املخاطب من يشٍء أو يعده بيشٍء ضمن كالمه، 

 ، واإلنسان بطبيعة الحال بإمكانه القيام بهكذا أفعال دون الحاجة إىل فعٍل كالميٍّ

بعصا  لّوح  لو  كام  أخرى  أفعال  ضمن  األفعال  هذه  إىل  اإلشارة  يستطيع  حيث 

يحملها بيده تحذيرًا للطرف املقابل من يشٍء ما. 

الجدير بالذكر هنا أّن الرضورة ال تحتّم كون كّل فعل يقوم به اإلنسان ضمن 

كالمه يجب أن يندرج ضمن األفعال الكالميّة، كام لو مزح يف كالمه أو انتقد اآلخرين 

بكالٍم الذٍع، فهذا الّنوع من األفعال الكالميّة ليس من سنخ الفعل ضمن الكالم. 

إًذا، الفعل ضمن الكالم هو ما ينجز بشكٍل ضمنيٍّ يف قول القائل، لكن ليس 

كّل فعل ضمن الكالم يعّد من جملة األفعال الضمنيّة يف الكالم حسب التقسيم 

املذكور))). 

(1( John Austin, How to do things with words, pp. 92 - 98. 

(2( Ibid, pp. 104 - 105 & 120. 
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ب - معرفة قصد املتكلّم ال تكفينا يف إدراك كون الفعل اإلنجازي متّت تأديته 

ضمن الكالم، بل إضافًة إىل ذلك ال بّد من معرفة املضمون الذي أراد أن يُشري إليه، 

فعىل سبيل املثال يجب أن نعرف أنّه قصد تحذير املخاطب أو أنّه أراد ذكر خرب 

له فقط، أي ينبغي أن نكون عىل علٍم باملضمون الذي ذكر كالمه ألجله وقصده 

عىل نحو الحرص))). 

املتكلّم  يوفّر  أن  هو  كالميٍّ  بفعٍل  القيام  يف  للنجاح  األسايس  الرّشط   - ج 

للمخاطب األرضيّة املناسبة يك يفهم معنى كالمه ومضمونه املقصود، فعىل سبيل 

املثال ال ميكنه أن يقول »حّذرت مخاطبي من يشء إذا مل يصغِ إىل كالمي ويدرك 

فعٍل ضمن  تأدية  فإّن  ذلك  بناًء عىل  نفيس«.  أضمره يف  الذي  املعنى  ذلك  منه 

الفعل  أّن  يعني  ماّم  مبارٍش،  بشكٍل  املخاطب  يف  تأثري  حدوث  يستوجب  الكالم 

ضمن الكالم يستتبع فهاًم يحدث لدى املخاطب))). 

 )perlocutionary act( الفعل الثالث: فعل تأثريي أو فعل التأثري

الفعل التأثريي يحدث يف رحاب الكالم وهو نتيجًة له؛ حيث إّن املتكلّم عندما 

ينطق جملًة فهو بنحٍو أو بآخر يؤثّر -بشتّى األشكال- عىل أفكار ومشاعر وأفعال 

املخاطب أو املستمع أو اآلخرين)3). ومثال ذلك اإلقناع والتخويف وإثارة الّدهشة 

عىل  تتتّب  التي  التأثرييّة  األفعال  جملة  من  فهذه  الكالم،  إمتام  بعد  والتعّجب 

الكالم، وكّل واحٍد منها إىل جانب املالحظات التي ذكرها جون أوستني تّم بيانها 

بشكٍل مسهٍب ضمن مباحث علم فلسفة اللغة. 

(1( John Austin, How to do things with words, pp. 98 - 100. 

(2( Ibid, pp. 116 - 117.  

(3( Ibid, p. 102. 
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 الوحي في رحاب نظرّية األفعال الكالمّية 

أتباع نظريّة األفعال الكالميّة لديهم اّدعاءان عىل أقّل تقدير يف مجال تفسري 

الوحي، وهام كالتايل: 

االّدعاء األّول: الوحي ذو طابعٍ كالميٍّ - لغوي - ماّم يعني أنّه ليس مستقالً 

عن الكالم، وعىل هذا األساس حينام نقول »أوحى الله إىل نبيّه« نقصد من ذلك 

حدوث ارتباٍط كالميٍّ فيام بينهام. 

بفعٍل  قام  الكالمي  االرتباط  هذا  ضمن  وتعاىل  سبحانه  الله  الثاين:  االّدعاء 

معيّنٍة، وهذه  لغٍة  معاٍن محّددٍة يف رحاب  ذات  لنبيّه جمالً  ذكر  ؛ حيث  كالميٍّ

الجمل لها مضامني خاّصة، وبواسطتها تُلقى إىل الّنبّي أوامر ويكلّف بواجباٍت، وكّل 

ذلك ذو تأثريٍ عليه طبًعا. 

إًذا، عندما نقول »أوحى الله إىل نبيّه« - حسب هذين االّدعائني - نقصد أّن 

، والوحي عىل هذا األساس عبارة عن فعٍل،  الله سبحانه وتعاىل قام بفعٍل كالميٍّ

وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن نظريّة التجربة الّدينيّة هي األخرى تُعترب الوحي فعالً، 

لكن االختالف بني الّنظريّتني يكمن يف أّن أتباع الّنظريّة الثانية يعتربون الوحي داالً 

عىل فعل الّنبّي فقط. 

نحن أيًضا نقصد أّن الله قام بفعٍل كالميٍّ عندما نذكر عبارة »الوحي الكالمي«، 

 . ماّم يعني أّن الوحي يف حقيقته ذو طابعٍ كالميٍّ

الجدير بالّذكر هنا أّن أتباع نظريّتي الوحي املفهومي وتجربة الوحي يؤكّدون 

عىل أّن الله حتّى لو قام بفعل كالميٍّ فهذا ال يعني أّن فعله الكالمي وحٌي؛ لكون 

 ، نظريّة املفاهيم تّدعي أّن الله يُلقي عىل نبيّه معلوماٍت ذات طابعٍ غري لفظيٍّ
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يك يدركوا مغزاها. وأّما  والّنبّي بدوره يصوغها يف إطاٍر لفظيٍّ ضمن لغة قومه؛ 

أتباع نظريّة التجربة فهم يّدعون أّن غاية ما يفعله الّنبّي هو مواجهة الله، وهذه 

 . ، أي أنّها عبارٌة عن ارتباٍط غري كالميٍّ املواجهة ليست ذات طابعٍ لُغويٍّ

بعض الباحثني واملفّكرين مل يدركوا مغزى املوضوع بدقّة، لذلك يّدعون حدوث 

مواجهة - لقاء - بني الله والنبي الذي يتلّقى خاللها كالًما، وإثر ذلك تحدث له 

تجربٌة دينيٌّة، وهذه التجربة حسب ما ذكر تعني تكليمه من قبل الله تعاىل. مثرة 

هذا الكالم هي تأكيد أتباع نظريّة التجربة الّدينيّة عىل قيام الله بأفعاٍل كالميٍّة 

هي الوحي بذاته. 

هذه النتيجة سببها عدم التمييز بدقٍّة بني الّرأيني، فالوحي يف رحاب نظريّة 

نظريّة  رحاب  ويف  والّنبّي،  الله  بني  تحدث  مواجهٍة  عن  عبارة  الّدينيّة  التجربة 

اعتباره  أّن  إاّل  الله عّز وجّل؛  الكالميّة عبارة عن فعٍل كالميٍّ يصدر من  األفعال 

تجربًة كالميًّة يخوضها الّنبّي مع الله يعني االعتقاد بكونه مركّبًا من شيئني هام 

التجربة وكالم الله. 

إًذا، أتباع نظريّة التجربة الّدينيّة اعتربوا الوحي تجربًة مرتبطًة بكالم الله، لكن 

هل ميكن اعتبار هذا االّدعاء بأنّه رأٌي آخر؟ وهل ميكن عىل أساسه القول بأّن الله 

يقوم بأفعاٍل كالميٍّة؟ 

لإلجابة نقول: هذا الكالم يف الواقع يعكس الرأي القائل بالتجربة الّدينيّة التي 

تعترب مواجهة الّنبّي مع الله وحيًا سواًء حدثت بأسلوٍب كالميٍّ عىل ضوء ارتباٍط 

لغويٍّ أو حدثت بأّي نحٍو آخر؛ ألّن مغزى موضوع الوحي هو املواجهة بحّد ذاتها 

بغّض الّنظر عن أّي اعتباٍر آخر وعن كيفيّة انتقال التعاليم والحقائق، لذا ال فرق 
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يف ذلك بني صدور فعٍل كالميٍّ من جانب الله تعاىل أو عدم صدوره، فهذا األمر ال 

يؤثّر عىل واقع الوحي لكون األفعال الكالميّة ليست من مكّوناته الّذاتيّة. 

هؤالء يؤكّدون عىل أّن االرتباط الحاصل بني الله والنبي ال يقتيض بالرضورة 

، بل هو من سنخ املواجهة  ، أي أّن الوحي ليس ذا مغزًى لغويٍّ حدوث فعٍل كالميٍّ

والتّقابل باعتباره تجربًة؛ لكن هذا الرأي يتعارض مع ما ذهب إليه أتباع نظريّة 

 .((( الفعل الكالمي الذين اعتربوا الوحي ذا طابعٍ لغويٍّ

أتباع نظريّة األفعال الكالميّة يؤكّدون عىل تالزم املواجهة بني الله والّنبّي مع 

أفعاٍل كالميٍّة، ويف هذا السياق يعتربون األفعال الكالميّة خارجًة عن ذات الوحي، 

حينام  املفهومي  الوحي  نظريّة  أتباع  إليه  ذهب  ما  مع  ينطبق  االستثناء  وهذا 

قالوا إّن تجربة الّنبّي تتواكب مع نزول الوحي، لكّنها ليست من ذاته، ومن هذا 

املنطلق فإّن كال الّنظريّتني ال تنفيان حدوث تجربة وحٍي للّنبي. 

املفهومي،  والوحي  الكالميّة  األفعال  نظريّتي  بصواب  أقررنا  لو  حتّى  إًذا، 

فاملشكلة تبقى عىل حالها من حيث رضورة القول بحدوث تجربة وحٍي للّنبّي، 

حني  يف  له؛  مالزمة  بل  الوحي،  ذات  يف  داخلٍة  غرُي  أنّها  األمر  يف  ما  غاية  لكن 

التي  الوحي ذاتها  الوحي هو تجربة  الّدينيّة تؤكّد عىل كون  التجربة  أّن نظريّة 

يخوضها الّنبّي، ومن ثّم فاملفاهيم التي يتلّقاها من الله واألفعال الكالميّة التي 

يواجهها عبارة عن قضايا تتزامن مع الوحي - تجربة الوحي - لذا فهي خارجٌة 

عن ذاته. 

))) ميكننا توضيح هذا املوضوع عىل ضوء القول الفلسفي »التقيّد داخل يف املوضوع والقيد خارج عنه«، لذا 

حينام نعترب تجربة الوحي مبعنى تكلّم الله، فالتقيد هنا داخل يف »الكالم واألفعال الكالمية« لكن نفس »األفعال 

الكالمية« لله والتي هي يف الواقع قيد، تعّد خارجًة من موضوع الوحي. 
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 أركان الوحي الكالمي 

ييل  وفيام  الّدينيّة،  والتجربة  املفاهيم  نظريّتي  يف  الوحي  أركان  آنًفا  ذكرنا 

نتطرّق إىل بيان أركانه يف نظريّة األفعال الكالميّة: 

الله عّز وجّل يؤّدي أفعااًل كالميًّة حينام يُوحي إىل نبيّه، لذا فاملتكلّم هو أحد 

أركان الوحي وفق هذه الّنظريّة؛ لكونه صاحب الفعل الكالمي، أي أّن الله هو 

الركن األّول هنا، حيث ينشئ ارتباطًا كالميًّا مع الّنبّي الذي هو يف الحقيقة الركن 

الثاين يف هذا املضامر. 

اللّغة املعتمدة يف الحوار تعّد من مكّونات الوحي وفق هذه الّنظريّة، وعىل 

هذا األساس يلقي الله تعاىل لنبيّه جمالً ذات معاٍن ومداليل لغويّة خاّصة، ماّم 

الكالمي،  الوحي  الحاصل يف رحاب  اللغوي  االرتباط  الثالث يف  الركن  أنّها  يعني 

وهي الفعل الكالمي ذاته. 

الوحي،  برسالة  عليه  يصطلح  ما  وهو   ، معنّيٍ مضموٍن  ذات  املذكورة  الجمل 

وهذه الرسالة كام أرشنا يف البحوث السابقة عبارة عن فعٍل إنجازيٍّ - فعل ضمن 

الكالم - وبالتايل فهي الركن الرابع عىل هذا الصعيد؛ لكن الفعل التأثريي - فعل 

التأثري - الذي هو نتيجٌة للفعل الكالمي ال يعترب من أركان الوحي، والسبب يف 

ذلك وّضحه جون أوستني كام ييل: »الفعل التأثريي يحدث يف رحاب الكالم، وهو 

يف الحقيقة يرتتّب عليه كنتيجٍة له«. 

أو  املخاطب  أفكار  عىل  تأثرٌي  له  الكالم  يتضّمنه  الذي  الفعل  أّن  يف  شّك  ال 

املستمع وسلوكه ومعتقداته، وهذا التأثري يحدث بطبيعة الحال بعد أن يستمع 

للكالم أو حينام يستمع له، لذا يصطلح عليه فعل تأثريي، كام لو أمره كالميًّا بفعل 
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يشٍء أو ذكر له جملًة تستبطن مفهوم الطلب ألجل أن يجربه عىل هذا الفعل؛ 

فاملتكلّم عىل ضوء الفعل ضمن الكالم -الفعل اإلنجازي- باستطاعته التأثري عىل 

املخاطب أو املستمع من جهاٍت عديدٍة. 

الفعل التأثريي يختلف جذريًّا عن الفعل الكالمي والفعل ضمن الكالم، لكون 

يتبلور يف  الكالمي  بها ذاتيًّا، فالفعل  الجملة ومرتبطان  هذين األمرين من سنخ 

، والفعل ضمن الكالم هو اآلخر يتبلور يف باطن  رحاب جملٍة ذات مدلوٍل معنّيٍ

الجملة، بينام الفعل التأثريي ليس من سنخ الجملة وال يرتبط بها ذاتيًّا، بل يتتّب 

عليها - نتيجة لها - والنتيجة بطبيعة الحال الحقٌة للموضوع، وليست من أجزائه، 

فهي بعكس التأثري الذي انطبع يف املخاطب أو املستمع بعد إلقاء الكالم عليه. 

خالصة الكالم هي أّن الفعل التأثريّي ليس ذا ماهيٍّة لغويٍّة، خالفًا للفعل الكالمي 

والفعل ضمن الكالم، فهام ذوا ماهيٍّة لغويٍّة. 

نستنتج من جملة ما ذكر أّن الفعل الكالمي والفعل ضمن الكالم كامنان يف 

ذات الوحي الكالمي، بينام الفعل التأثريي يتتّب عليه وليس من ذاتياته، وهذا 

يعني أّن الله سبحانه وتعاىل يخرب نبيّه بجمٍل ذات مداليل معيّنٍة يف رحاب لغٍة 

خاّصٍة، وهنا ال بّد من وجود مضموٍن محّدٍد بطبيعة الحال؛ لذا فالوحي الكالمي 

يف الحقيقة عبارة عن مجموعٍة من هذه األفعال. 

الله سبحانه وتعاىل عىل ضوء الفعل ضمن الكالم، قد يأمر الّنبّي بفعل يشٍء، 

وفعل الّنبّي هنا تأثرييٌّ يتحّقق طبًعا بعد إلقاء الكالم لكونه متتّبًا عليه - أي أنّه 

فعٌل متتٌّب عىل الوحي ونتيجٌة له - وهنا يقال إّن الوحي أمَر الّنبّي بفعل يشٍء، 

التأثريي  الفعل  أّن  يعني  له؛ ماّم  وأثٌر  الوحي  بأنّه ضمن كالم  لذا يوصف فعله 

يعّد مستبطًنا يف ذات الوحي من جهة واحدٍة بصفته متتّبًا عليه فحسب، وليس 
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َا  َا أَنَا بَرَشٌ ِمْثلُكُْم يُوَحى إِيَلَّ أمَنَّ ذاتيًّا له، وهو ما نستشّفه من قوله تعاىل: »ُقْل إمِنَّ

إِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد َفَمْن كَاَن يَرُْجو لَِقاَء َربِِّه َفلَْيْعَمْل َعَماًل َصالًِحا َواَل يُرْشِْك ِبِعَباَدِة 

َربِِّه أََحًدا«))). حسب نظريّة األفعال الكالميّة، فإّن الله سبحانه وتعاىل أوحى كالمه 

إىل الّنبّي محمد )صىل الله عليه وآله) باللّغة العربيّة، أي أّن الّنّص القرآين العريب 

عبارة عن وحٍي منزٍل، لذا لو متّت ترجمته إىل لغٍة أخرى كالفارسيّة أو اإلنجليزيّة، 

فهذه التجمة بحّد ذاتها ال تعّد وحيًا. معنى اآلية املذكورة هو أّن الله سبحانه 

وتعاىل أمر الّنبّي محمد )صىل الله عليه وآله) بيشٍء وفق مضمون كلمة »قُْل«، 

وهو بدوره نقل نّص كالم الله إىل قومه، بحيث مل يجرّده حتّى من هذه الكلمة 

فعٌل  الواقع  يف  هو  إبالٍغ  من  به  قام  وما  له،  الّربّاين  األمر  توجيه  فيها  تّم  التي 

تلّقى  الوحي لكونه هو من  أنّه ليس ذات  الوحي، أي  تأثرييٌّ لكونه متتّبًا عىل 

ذات الوحي. 

اختالف نظرّية األفعال الكالمّية عن نظريتي المفاهيم والتجربة الّدينّية 

والتجربة  املفاهيم  ونظريتي  الكالمية  األفعال  نظريّة  بني  االختالف  أوجه 

الدينية اتّضحت لنا من جملة ما ذكر، وأهم هذه االختالفات تتلّخص يف مسألتني 

أساسيتني هام كالتايل: 

أّوالً: لُغوّية الوحي  

، بل  الوحي عىل أساس نظريّتي املفاهيم والتجربة الّدينيّة ليس ذا طابعٍ لغويٍّ

يعّد أمرًا مستقالً عن الكالم واأللفاظ اللّغويّة، لكّنه ليس كذلك حسب مضمون 

 . نظريّة األفعال الكالميّة ومن ثّم فهو ذو طابعٍ لُغويٍّ

))) سورة الكهف، اآلية 0)). 
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الجدير بالذكر هنا أّن نظريتي املفاهيم والتجربة الّدينيّة بينهام اختالٌف من 

، فاألوىل تعتربه من سنخ املعارف لكون  لغويٍّ جهة اعتبار الوحي ليس ذا طابعٍ 

الّنبّي يف رحابه يتلّقى معلوماٍت من جانب الله سبحانه وتعاىل، يف حني أّن الثانية 

أنّه  أي  الّشخصيّة،  ارتباٍط مبشاعره  للّنبّي وذا  الباطنيّة  الحاالت  تعتربه من سنخ 

عبارة عن انفعاٍل باطنيٍّ يحدث له. 

ثانًيا: أركان الوحي 

االختالف اآلخر بني نظريّة األفعال الكالميّة ونظريّتي املفاهيم والتجربة الّدينيّة 

عىل صعيد الوحي يتمثّل يف أركانه، فنظريّة الوحي املفهومي تعتربه متقّوًما عىل 

ثالثة أركاٍن أساسيٍّة، وهي كالتايل: 

الركن األّول: الله سبحانه وتعاىل

الركن الثاين: الّنبّي 

الركن الثالث: الرّسالة التي يتضّمنها 

ونظرية التجربة الدينية تعتربه متقّوًما عىل األركان الثالثة التالية: 

الركن األّول: الله سبحانه وتعاىل

الركن الثاين: الّنبّي 

الركن الثالث: تجربة الوحي 

ومن ثّم فاألخبار التي يأيت بها الّنبّي بخصوص تجربته هذه تعّد تفسريًا لها. 

وأّما نظريّة الوحي الكالمي فهي تعتربه متقّوًما عىل أربعة أركاٍن، وهي كالتايل: 
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الركن األّول: الله سبحانه وتعاىل

الركن الثاين: الّنبّي 

الركن الثالث: الفعل الكالمي 

الركن الرابع: الفعل ضمن الكالم )الفعل اإلنجازي) 

هذه الّنظريّات الثالثة كام هو ملحوٌظ، تعترب الله تبارك شأنه والّنبّي ركنني 

الفعل  ونظريّة  الثالث،  الركن  يف  بعضها  عن  تختلف  لكّنها  الوحي،  يف  أساسيني 

الكالمي تتفرّد بركٍن رابعٍ هو الفعل ضمن الكالم. 

 نظرّية األفعال الكالمّية برؤية وولترستورف 

هو   (Nicholas wolterstorff( وولتستورف  نيكوالي  األمرييك  الفيلسوف 

أحد مؤّسيس حركة إصالح الاّلهوت املسيحي، وقد تبّنى نظريّة األفعال الكالميّة؛ 

لتفسري الوحي يف املسيحيّة بخصوص كالم الله املذكور يف الكتاب املقّدس، لكّنه 

أضفى إليها تغيرياٍت طفيفًة، حيث أكّد عىل أنّه تعاىل تكلّم مع إنسان وفق ما 

إّن  السياق قال  بأشكاٍل عديدة؛ ويف هذا  تبلور  املقّدس، وكالمه  الكتاب  ذُكر يف 

القرن العرشين فقط شهد نشاطاٍت تنظرييًّة لتوضيح طبيعة كالم الله، وكّل هذه 

الّنشاطات متحورت حول نظريّة األفعال الكالميّة. 

هذا  وعىل  كالًما«،  ليس  »الوحي  قائالً  الوحي  بخصوص  بحثه  استهّل  وقد 

األساس حينام نقول »أوحى الله« أو بتعبريٍ آخر »كشف الله شيئًا«، فهذا ال يعني 

أنّه تكلّم لُغويًّا. 

بأنّه  الوحي  الفلسفة والاّلهوت حتّى اآلونة األخرية يفّسون  وأضاف: علامء 
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كالم الله، لكّن الواقع خالف هذا الرأي لكونه يختلف عن الكالم، واختالفهام يبدو 

جليًّا يف املثال التايل الذي نوّضح فيه حقيقة الوعد: لو أّن شخًصا قال »أعدكم بأن 

أفعل كذا« فهل كالمه هذا يعني أنّه كشف عن قراره بفعل ما وعد به؟ أي هل 

كشف عن قصده يف هذا املجال؟ من املؤكّد أّن الوعد بذاته يختلف عن كشف 

القصد وإظهاره، فلرمّبا يِعد اإلنسان الطرف املقابل بأن يفعل شيئًا، لكّن كالمه 

يف الحقيقة ال يكشف عن الزمان املحّدد للقيام مبا قصده، باعتبار أنّه يكذب وال 

يقصد فعله من األساس، بل غاية ما قام به هو ذكر وعٍد كاذٍب؛ وهذا األمر معهوٌد 

عىل نطاٍق واسعٍ يف شتّى املجتمعات البرشيّة؛ إذ كثريًا ما ال يقصد الناس فعل يشٍء 

لكّنهم رغم ذلك يعدون غريهم به))). 

تصوير الوحي بكونه ذا طابعٍ لغويٍّ معناه أّن الكالم من حيث كونه مصدًرا 

عليه،  يتتّب  الذي  الّنقل  ذات  عن  بالكامل  يختلف  واملعلومات  املعارف  لنقل 

فلكّل واحٍد منهام ماهيّته الخاّصة رغم ارتباطهام من جهٍة معيّنٍة، والوحي عىل 

هذا األساس أوسع نطاقًا من الكالم. عىل سبيل املثال، عندما نِعُد اآلخرين بيشٍء 

ما أو نطلب منهم فعل يشٍء أو نأمرهم بذلك وإلخ من قضايا مشابهة، فنحن يف 

الواقع نقوم بفعٍل أوسع نطاقًا من مسألة نقل املعلومات؛ ألنّنا حني الوعد نلزم 

أنفسنا بفعل يشٍء ما، وحني الطلب نريد من غرينا فعل يشٍء ما، وبالتايل ال يقترص 

املوضوع هنا عىل نقل املعلومات من طرٍف إىل آخر ))). 

وولتستورف يقصد من هذا الكالم تفنيد رأي من اعترب الوحي املفهومّي بكونه 

(1( Nicholas wolterstorff, “The importance of Hermeneutics for a Christian world view” in 

Disciplining Hermeneutics, ed. By Roger Lundin, pp. 29 - 30. 

(2( Ibid. 
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من سنخ الكالم والعبارات اللغوية؛ ألّن الله ينقل مفاهيم ذات مداليل خاّصٍة إىل 

الّناس يف رحاب إيحائه للّنبّي، لكّنه خالل التكلّم إضافًة إىل نقل هذه املفاهيم 

فهو يقوم بفعٍل آخر. وقد تطرّق إىل إثبات أّن الوحي ليس من سنخ الكالم يف أحد 

 .((( مؤلّفاته بإسهاب وتفصيل ليستنتج أّن الوحي املفهومي ليس ذا طابعٍ لغويٍّ

، لذا ال بّد أن نعتقد  إًذا، املقصود من تكلّم الله تعاىل هو قيامه بفعٍل كالميٍّ

به حرفيًّا، فحينام نقول »تكلّم الله« ال نعني من ذلك أنّه تكلّم مجازيًّا، بل كالمه 

حقيقيٌّ وواقٌع؛ والجدير بالّذكر هنا أّن البعض من منطلق اعتقادهم بكون كالمه 

متعاليًا وذا شأٍن رفيعٍ أكّدوا عىل رضورة عدم االعتقاد به حرفيًّا، باعتبار أّن املقصود 

منه شيئًا مجازيًّا لكون الكالم الحقيقي الذي يحمل عىل معناه الحريف ال يصدر 

إاّل من كائٍن ماّديٍّ لديه فٌم ولساٌن وشفتان وحنجرة، بينام الله عّز وجّل منزّه من 

هذه األعضاء املاّديّة))). 

تكلّم  أّن  وهو  ذكر،  ما  إىل  إضافته  ميكن  آخر  إشكال  هناك  ذلك  عن  فضالً 

، أي أنّه ال يكلّم الّنبّي بجمٍل لفظيٍّة  الله سبحانه وتعاىل مل يحدث بصوٍت ماّديٍّ

مسموعٍة؛ إذ لو كان األمر كذلك لتمّكن سائر الناس من سامع صوته. 

عىل  للرّد  وسيلة  أفضل  الكالميّة  األفعال  نظريّة  اعترب  وولتستورف  نيكوالي 

إشكاالٍت كهذه؛ لكونها تتقّوم عىل الفصل بني الفعل الكالمي والفعل ضمن الكالم 

)اإلنجازي) والفعل التأثريي، لذا إن أردنا فهم كالم الله يكفينا التكيز عىل الفعلني 

التأثريي   - الثالث  الفعل  عن  الّنظر  بغّض   - واإلنجازي  الكالمي   - والثاين  األّول 

(1( Nicholas wolterstorff, Divine discourse: Philosophical reflections on the claim that God 

speech, pp. 19 - 37. 

(2( Idem, The importance of Hermeneutics for a Christian worldview, p. 30. 
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- ومثال ذلك لو أمرين املتكلّم قائالً »أغلق الباب«، فهو حسب هذه الّنظريّة قام 

بفعلني مختلفني عن بعضهام بالكامل، ماّم يعني أّن القيام بالفعل األّول يتمّخض 

عن حدوث الفعل الثاين بشكٍل مستقلٍّ عنه، وذلك بأن يلفظ العبارة املذكورة باللّغة 

العربيّة أّوالً، وبواسطة هذا اللفظ يطلب تنفيذ محتوى الكالم الذي هو هنا إغالق 

الباب. من املؤكّد أّن الّناطقني باللّغات األخرى لديهم القدرة أيًضا عىل صياغة هذه 

الجملة، كلٌّ بلغته الخاّصة، كذلك ميكن التعبري عنها بأساليب أخرى غري األلفاظ كام 

لو رسم صاحب الطلب صورًة يطلب فيها من مخاطبه أن يغلق الباب. 

بناًء عىل ذلك عندما نقول »الله يتكلّم« نقصد من ذلك أنّه يقوم بفعٍل ضمن 

الكالم - فعل إنجازي - وهذا هو واقع أوامره ووعده ووعيده، حيث يعلّمنا بهذه 

األمور دون الحاجة إىل أن يوّضحها بأعضاٍء بدنيٍّة))). 

نستنتج مسألتني أساسيتني ماّم ذكر، هام كالتايل: 

املسألة األوىل: كالم الله ليس ذات الوحي املفهومي. 

الحقيقيّة  واملداليل  الحريف  معناه  وفق  الله  كالم  فهم  يجب  الثانية:  املسألة 

لأللفاظ التي تبلور يف رحابه. 

الله يتكلّم عن طريق إنجاز  إّن  ثالثًة حينام قال  وولتستورف أضاف مسألًة 

يقال  فعندما  مقصوده،  عىل  للّداللة  ذكره  خاصٌّ  اصطالٌح  وهذا  مقّدس)))،  نّص 

ا يراد من ذلك قيامه بفعل يشٍء يك يُـنسب نّص  إّن املتكلّم أو الكاتب ينجز نصًّ

الكالم أو الكتابة إليه دون غريه، كام لو وقّع مدير يف أسفل ورقٍة مكتوب فيها قرار 

(1( Idem, The importance of Hermeneutics for a Christian worldview, p. 31. 

(2( Ibid. 
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أصدره بخصوص موضوع مسؤوليّته؛ ألنّه بهذا التوقيع ينجز كالمه بشكٍل عميلٍّ 

ويثبت أّن النّص عائٌد له))). 

وتأويالٍت  تفاسري  يوّضح ضمن  أن  وولتستورف ميكن  تبّناه  الذي  الرأي  هذا 

التأكيد  هو  كالمه  لكّن خالصة  تفاصيلها،  بيان  إىل  هنا  املجال  يسعنا  ال  عديدٍة 

عىل كون الوحي الكالمي موجوًدا اليوم يف الّنصوص الّدينيّة املقّدسة، لذا عندما 

يسعى أتباع بعض الديانات إىل استامع كالم الله ملعرفة أفعاله الكالميّة - حسب 

االصطالح العلمي - ينبغي لهم قراءة هذه الّنصوص. 

 double( )مزدوًجا)  ثنائيًّا  كالًما  يعكس  ا  نصًّ يتضّمن  برأيه  املقّدس  الكتاب 

يكتب  لو  كام  غريه،  بكالٍم  شخٌص  يتحّدث  أن  ذلك  من  ويقصد   ،(discourse

فقط  عليها  يوقّع  بدوره  واألخري  نفسه،  املدير  لسان  عىل  رسالًة  املدير  سكرتري 

كتبه  ما  ألّن  املدير؛  الحقيقة تحيك عن قصد  الرسالة يف  فهذه  تأييًدا ملضمونها، 

السكرتري مجرّد وسيلٍة لبيان هذا القصد؛ لذا لدينا عنرصان هنا أحدهام تكلّم عىل 

لسان اآلخر. 

الكالم الثنايئ ميكن أن يتحّقق يف صورتني، وهام كالتايل: 

الصورة األوىل: أحيانًا يتكلّم اإلنسان عىل لسان شخٍص آخر أو نيابًة عنه أو 

بلده. هذه هي  رئيس  لسان  عىل  البلدان  أحد  يف  تحّدث سفري  لو  كام  باسمه، 

الله  بلسان  ناطقني  اعتربوهم  إذ  أنبيائهم؛  إزاء  إرسائيل  بنو  تبّناها  التي  الصورة 

تعاىل، أي أنّهم نائبون عنه يف األرض بحيث ال تقترص مهّمتهم عىل النطق باسمه 

تعاىل، بل ينطقون ذات ما نطقه، ومن هذا املنطلق اعتربوا كالمهم وسيلًة لنقل 

(1( Nicholas Wolterstorff, Divine discourse, pp. 41 - 42. 
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 deputized( كالم الله. هذا هو الكالم املزدوج الذي يصطلح عليه كالم بالنيابة

 .((((discourse

الصورة الثانية: الكالم املزدوج هو أن ينطق شخٌص كالًما وأنا بدوري أؤيّده 

وأقول "هذا هو قصدي بالتحديد" أو »هذا هو كالمي بذاته«. أنا يف هذه الحالة 

خّصصت نّص املتكلم لنفيس، حيث تعنّي كالمي بتعنّي كالمه، وهو ما يُصطلح عليه 

 .(appropriated discourse( التكلّم بالتخصيص

التوراة واإلنجيل - ال  الجدير بالذكر هنا أّن بعض فقرات الكتاب املقّدس - 

موّجٌه  خطاٌب  فيها  املثال  سبيل  عىل  فاملزامري  األنبياء،  كالم  من  اعتبارها  ميكن 

من البرش إىل الله عّز وجّل، وليس منه إليهم، لذا ال ميكن اعتبار هذا النوع من 

النصوص كالًما بالّنيابة، وهذا ما أراده وولتستورف واعتربه كالًما بالتخصيص. 

الفيلسوف الفرنيس بول ريكور )Paul Ricoeur) استنتج ماّم ذكر أّن الوحي 

الرأي  هذا  اعترب  وولتستورف  بينام  الكشف،  من  نوٌع  وإّنا  لألنبياء،  كالًما  ليس 

مغالطًة، وبّرر ذلك قائالً: ليس من الرضورة أن يكون الوحي كالًما لألنبياء بالنيابة 

عن الله، بل كالمهم من نوع التخصيص))). 

عادًة ما يوصف الكتاب املقّدس عند اليهود واملسيحيني بأنّه كتاب الله، إال أّن 

هذا الكالم ال يعني كونه مجموعًة من الكتب اإللهيّة، فهو ليس كالم الله، حيث 

نجد فيه كالًما للبرش خّصص لله، كذلك فيه كالم نيايبٌّ ذكره األنبياء عن الله عّز 

وجّل. 

(1( Nicholas Wolterstorff, Divine discourse,  pp. 42 - 44. 

(2( Ibid, pp. 51 - 52. 
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مالحظتان حول رأي وولترستورف 

نيكوالي وولتستورف وّضح املقصود من الوحي وكالم الله املوّجه إىل البرش يف 

الديانة املسيحيّة عىل ضوء مبادئ نظريّة األفعال الكالميّة، كذلك اعتمد عىل هذه 

الّنظريّة لبيان املقصود من اّدعاء أّن الكتاب املقّدس كتاب الله، وفيام ييل نوّضح 

املوضوع ضمن نقطتني: 

). الفيلسوف الربيطاين جون أوستني عرّف األفعال الكالميّة بأنّها أفعاٌل تنجز 

يف رحاب لغٍة وألفاٍظ، ويف هذا السياق نّوه عىل إمكانيّة القيام بأفعاٍل مشابهٍة لها 

، كام لو رسمنا صورًة نطلب عىل أساسها من املخاطب أن يغلق  بأسلوٍب غري لغويٍّ

الباب، ففي هذه الحالة مل يصدر مّنا فعٌل كالميٌّ لكون كّل فعل من هذا القبيل 

 . مرشوطًا بقالٍب لغويٍّ

وولتستورف اعترب كالم الله داالً عىل املعنى الحريف -اللفظي- الذي تبلور فيه 

لكّنه مع ذلك أكّد عىل أّن أفعاله الكالميّة ال تتقّوم عىل األلفاظ، ويف هذا السياق 

املاّدية وعدم صواب تصّور  األوصاف  الله سبحانه وتعاىل من  تنزّه  إثبات  حاول 

امتالكه فاًم ولسانًا وشفتني وحنجرًة ينطق بها، لذا بادر إىل تفكيك نظريّة األفعال 

الكالميّة حسب أقسام األفعال التي تتبلور خالل الكالم، وليس املعنى الذي يتبلور 

الفيلسوف  هذا  قصدها  التي  األفعال  أّن  التفكيك  هذا  من  ويبدو  األلفاظ؛  من 

ليست لغويًّة. 

وماّم أكّد عليه أيًضا أّن الّنطق اللّفظي املتعارف لدى البرش يحدث عن طريق 

الفم واللسان والشفتني والحنجرة، لكّن هذا ال يعني رضورة  وسائَل ماّديًة هي 

امتالك الله سبحانه وتعاىل هذه األعضاء يك يصدر منه كالم؛ ألنّه قادٌر عىل بلورة 
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؛ ألّن كالمه ينطبع يف باطن  الكالم بأساليب عديدٍة دون االعتامد عىل عضٍو ماّديٍّ

الّنبّي، لذلك ال يسمعه اآلخرون. 

إًذا، نظريّة األفعال الكالميّة برأيه تتقّوم عىل مسألة قيام املتكلّم بأفعاٍل يف 

الديانة املسيحيّة  يتناغم مع تعاليم  تأكيد  الرأي بكّل  رحاب لغة وألفاظ، وهذا 

لكون نّص الكتاب املقّدس ليس منطوقًا بلسان الله تعاىل. 

). الكتاب املقّدس هو كتاب الله حسب رأي وولتستورف، وهذا يعني ما ييل: 

أ. الله قام بأفعاٍل كالميٍّة. 

نيابًة عن  األنبياء  املقّدس عبارة عن كالم ذكره  الكتاب  ب. بعض فقرات 

أّن  يعني  ال  هذا  لكّن  إليه-  أرشنا  الذي  -باملعنى  تخصيص  وبعضها  الله، 

ألفاظه هي ذات األلفاظ التي نطقها الله سبحانه وتعاىل. 

أّن  الّدينيّة  التجربة  ظهور  أسباب  مبحث  يف  أثبتنا  أنّنا  هنا  بالذكر  الجدير 

الكتاب املقّدس بذاته يدّل عىل كونه ليس كالم الله حرفيًّا، ويف هذا السياق ال نرى 

بأًسا من اإلشارة إىل ما ذكره الفيلسوف دون كوبيت )Don Cupitt) حينام تطرّق 

إىل بيان الخالف املوجود بني الرؤيتني الّدينيّتني التقليديّة والعلميّة عىل صعيد نقد 

الكتاب املقّدس، حيث قال: »التقليديون يعتربون التوراة واإلنجيل كتابني مقّدسني 

منزّلني من الّسامء ومؤلّفهام الله بذاته، أي أنّهام كالم الله املوّجه إىل بني آدم؛ 

وعىل هذا األساس فاألسلوب األصّح يف تالوته ومعرفة أرساره هو تالوته بحضور 

قلب واالعتقاد بتعاليمه وفق أسس اإلميان التقليدي. 

مبصداقيّة  ميّس  لكونه  الئًقا  ليس  التقليديّة  الّنزعة  هذه  نقد  أّن  يف  شّك  ال 

صياغة  من  يعتربونه  الّناس  يجعل  بحيث  حوله،  شكوكًا  ويُثري  املقّدس،  الكتاب 

البرش وليس كالًما صادًرا من الله. 
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الرّد الذي ذكره منتقدو التوراة واإلنجيل عىل التقليديني فحواه وجود اختالٍف 

شاسعٍ بني الّدين والكتاب املقّدس، ويف هذا السياق أكّدوا عىل رضورة عدم الجزم 

بصواب أحدهام وبطالن اآلخر، بل ال بّد من الّنظر إىل جميع النصوص املقّدسة 

برؤيٍة تحليليٍّة دقيقٍة وبيان طبيعة تعاليمها وقيمها الّدينيّة واألخالقيّة وما فيها 

عند  املوجود  فاإلنجيل  ذلك  عن  فضالً  صائٍب.  بأسلوٍب  تأريخيٍّة  معلوماٍت  من 

، وقد طوى مراحل تأريخيّة متدرّجة خالل فتة تدوينه،  املسيح اليوم مصدره برشيٌّ

لذا فهو ذو ارتباٍط بحقٍب زمنيٍّة وبقاٍع جغرافيٍّة محّددٍة؛ لذا إن اعتربناه مصدًرا 

معلوماتيًّا نعتمد عليه ال بّد لنا يف هذه الحالة من تقييمه بأسلوٍب علميٍّ دقيٍق، 

ونستقيص حقيقة مصادره مثلام نتعامل مع سائر الكتب التأريخيّة عندما نريد أن 

نجلعها مصادر مرجعيّة معتربة. 

املقّدسة من حيث  الكتب  اإلنجيل عىل خالف بعض  أّن  بالذكر هنا  الجدير 

امتزاج نّصه بالكثري من األساليب األدبيّة، فهو مل يكن ذا طابعٍ مقّدٍس يف باكورة 

ظهوره، بل نصوصه عبارة عن مدّوناٍت حفظت من التلف وحظيت باحتام الّناس 

عىل مّر الزّمان، ثّم أضفت الكنيسة إليها طابًعا قدسيًّا. 

إًذا، اإلنجيل مل يكن كتابًا مقّدًسا منذ بادئ األمر، بل التغيريات التأريخيّة هي 

التي أضفت إليه قدسيًّة، فالرسالة التي يقال إّن بولس كتبها إىل أهل روميّة ال 

تدّل يف مضمونها عىل أنّها خطاٌب إلهيٌّ رسمديٌّ موّجٌه إىل البرش؛ لذلك يقول ناقد 

اإلنجيل إّن قرائتي لنّصه هي الصحيحة وليست القراءة التقليديّة«))). تعليًقا عىل 

هذا الكالم نقول إّن الحّق مع أصحاب الّنهج الّنقدي بكون الرسالة التي يقال إّن 

بولس كتبها إىل أهل روميّة، ال تدّل يف مضمونها عىل أنّها خطاٌب إلهيٌّ رسمديٌّ 

))) دون كوبيت، درياي اميان )باللغة الفارسية)، ص 09) - 0)). 
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موّجٌه إىل البرش، ماّم يعني أّن الكتاب املقّدس املوجود لدى املسيحيني اليوم ال 

يتضّمن خطابًا إلهيًّا رسمديًّا، ومن هذا املنطلق فاملسيحيّة تواجه تحديًا جادًّا إذا 

ما تّم تفسري الوحي بأنّه من أفعال الله الكالميّة. 

خالصة البحث 

ميكن تلخيص ما ذكرنا ضمن النقاط التالية: 

). الوحي عبارة عن مفهوٍم أسايسٍّ يف األديان الساموية، لكّنه مل يطرح فيها 

عىل نسق واحد، فاملسيحيون املعارصون يعتربونه تجليًا لله يف شخصيّة الّنبّي 

طرحه  اإلسالم  بينام  تعاىل،  عنده  من  لحقائق  وتنزيالً  السالم)  )عليه  عيىس 

بشكٍل آخر مبحوريّة القرآن الكريم. 

لكن مع ذلك ال  األساسيّة،  الفكرة  بينها من حيث  فيام  متشابهٌة  األديان   .(

ميكن ذكر تعريٍف شامٍل وجامعٍ لها، بل ميكن اعتبارها كأعضاء عائلٍة واحدٍة 

ال يشتكون فيام بينهم مبيزات موّحدٍة. 

3. علامء الاّلهوت الحديث تبّنوا ثالث نظريات عىل صعيد تفسري الوحي، هي 

كالتايل: 

- نظريّة املفاهيم 

- نظريّة التجربة الّدينيّة 

- نظريّة األفعال الكالميّة 

الله عّز  النبي من  يتلّقاها  الوحي حسب نظريّة املفاهيم عبارة عن حقائق 

وجّل أو من ملَك مبعوث لهذا الغرض، لذا فهو ليس من سنخ األلفاظ اللغويّة، 
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أساسيّة  أركان  ثالثة  وتتقّوم عىل  ذاته  وليست  متزامنة معه  الوحي  وتجربة 

هي: 

- الله 

- الّنبّي 

- الرسالة. 

4. الوحي املفهومي هو الفعل الداّل عىل النجاح واإلنجاز، حيث يتقّوم عىل 

ثالثة أركاٍن أساسيٍّة هي: 

- املرِسـل 

- املتلّقي )املرَسـل) 

- الرسالة 

املقصود من مفاهيم الوحي حسب نظريّة املفاهيم تلك الحقائق التي يُلقيها 

الله عّز وجّل للّنبّي، وهي يف الواقع ليست ذات طابعٍ لغويٍّ )كالمي). 

5. الوحي عىل أساس نظريّة التّجربة الّدينيّة عبارة عن مواجهٍة تحدث بني الله 

والّنبّي، ورسالته تتمثّل يف األخبار التي يذكرها الّنبّي بخصوص هذه املواجهة 

وعىل ضوء تفسريه ملا حدث فيها، وهو هنا يتقّوم عىل ثالثة أركاٍن أساسيٍّة، وهي: 

- الله 

- الّنبّي 

- تجربة الوحي 
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عن  اإلجابة  بهدف  الليربايل  الاّلهوت  علامء  قبل  من  طُرحت  الّنظريّة  هذه 

بعض اإلشكاالت التي تطرح عىل املسيحيّة. 

). نظريّة األفعال الكالميّة كام هو واضح من عنوانها فّست الوحي مبجموعٍة 

من األفعال الكالميّة، وهي مقتبسٌة من نظريّة الفيلسوف جون أوستني. 

الوحي حسب هذه الّنظريّة يفّس كام ييل: 

- الله يلقي عىل النبي جمالً ذات مداليل معيّنٍة بلغٍة خاّصٍة. 

- هذه الجمل ذات مضامني لغويّة محّددة مثل األمر أو النهي أو اإلخبار. 

- الله عىل ضوء هذه الجمل يأمر الّنبّي أو سائر الناس بأداء أفعاٍل معيّنٍة. 

7. نظريّة األفعال الكالميّة تطرح رأيني عىل األقل يف مجال الوحي، وهام كالتايل: 

الرأي األّول: الوحي ذو طابع لغوّي )كالمي) وعبارة عن ارتباٍط دالٍّ يحدث 

بني الله والّنبّي يف رحاب لغٍة خاّصٍة. 

الرأي الثاين: الله يقوم بأفعال كالميٍّة ضمن هذا االرتباط اللّغوي. 

الوحي عىل أساس هذه الّنظريّة يختلف جذريًّا عاّم هو مطروح يف نظريّتي 

املفاهيم والتجربة الّدينيّة. 

8. املقصود من الوحي الكالمي ما كان ذا طابعٍ لغويٍّ وعىل أساسه يقوم الله 

بأفعال كالميٍّة، وهو يتقّوم عىل أربعة أركاٍن أساسيّة، وهي: 

- الله 

- الّنبّي 
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- الفعل الكالمي 

- الفعل ضمن الكالم )الفعل اإلنجازي) 

وأّما الفعل التأثريي الذي يتتّب عىل الفعل اإلنجازي، فهو ال يعترب ركًنا من 

أركان الوحي؛ ألنّه خارٌج عن ماهيّته. 

9. مصطلح »التجربة الّدينيّة« وفق املصطلح الحديث ميتاز بخمس خصائص 

أساسيّة هي: 

أ. تلّقي يشٍء بشكٍل عميلٍّ ومبارٍش. 

ب. الّشعور باليّشء ذاته الذي أحّس به من خاض التجربة ذاتها سابًقا. 

ج. عدم ارتكاز التجربة عىل املفاهيم واالستدالالت العقليّة. 

د. التجربة الّشخصيّة ال تنتقل بذاتها إىل الغري. 

هـ. التجربة ذات طابعٍ شخيصٍّ وتختّص مبن خاضها.

). املقصود من الوحي وفق ما هو مطروح يف نظريّة التجربة الّدينيّة هو أنّه 

مجرّد تجربٍة دينيٍّة تتقّوم عىل ثالثة أركاٍن أساسيٍّة هي: 

- الله 

- الّنبّي 

- تجربة الوحي 

الّنبّي عىل هذا األساس يخوض تجربة وحي ضمن مواجهٍة مع الله. 

)). نظريّة التجربة الّدينيّة بصيغتها املعارصة تبلورت يف رحاب علم الاّلهوت 



 النظریات ونقُدها( 
ُ

عبد الكریم سروش )دراسة 348

الليربايل، وهناك ثالثة عوامل أساسيّة ساهمت يف ظهورها هي: 

العامل األّول: هزمية الاّلهوت العقيل )الطبيعي) )natural theology) يف 

األوساط املسيحيّة. 

العامل الثاين: رواج فكرة التّعارض بني العلم والدين. 

العامل الثالث: انتعاش حركة نقد الكتاب املقّدس. 

)). علامء الاّلهوت املسيحيون حاولوا وضع حلول ملشاكلهم العقائديّة عىل 

ضوء طرح نظريّة التجربة الّدينيّة، إال أنّهم أخفقوا يف مساعيهم هذه بسبب 

السلبيات التالية التي ترِد عىل نظريتهم هذه: 

أ. تحول دون اطاّلع الناس عىل حقائق الوحي. 

ب. تتعارض مع ما تدعو إليه األديان الساموية. 

ج. ال تتناغم مع تأريخ األديان الساموية. 

د. ال ميكن فهمها إال إذا فّست من قبل الّنبّي نفسه. 

هـ . تتقّوم عىل الفصل بني التفسري والتجربة. 

3). الفيلسوف املعارص رودولف أوتو تطرّق إىل تدوين بحوٍث حول تجارب 

النتائج التي توّصل إليها أّن الدين ذو ارتباٍط مبا وصفه  األنبياء، ومن جملة 

باألمر القديس "نومني" )numen)، وهو برأيه ذو عنارص عقليٍّة وغري عقليٍّة، 

والتجربة النومينيّة عىل هذا األساس هي جوهر الدين ومغزاه الحقيقي، لذا 

فاألنبياء خاضوا تجارب من هذا الّنوع. 

4). نظريّة األفعال الكالميّة تبلورت يف األوساط الاّلهوتّية املسيحيّة عىل ضوء 
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بثالثة  املتكلّم يقوم  بأّن  يعتقد  اللّغويّة، حيث  الفيلسوف جون أوستني  آراء 

أفعال حينام ينطق كالمه، وهي: 

- الفعل الكالمي 

- الفعل ضمن الكالم )الفعل اإلنجازي) 

- الفعل التأثريي. 
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