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�ملد�سة �لتفكيكية..
�لتأصيل للعقل �لشيعي

� �لشيخ 0كريا ���99* �

نشط �لفكر �لفلسفي ^ بد�ية �لقر� �حلا�g عشر �ªجرg على يد �خر @كP فالسفة 

باملال  �ملعر�¤   (i١٠٥٠هـ/١٦٤٠ �) g��Eلش� =بر�هيم  �لدين �مد بن   �ملسلمني، صد

�ملتأªني، فقد @حيا �لفكر �لفلسفي بعد @� كا� يصبح @ثر9 بعد عني، �@لف  صد @� صد

�لعقلية �ألبعة) ��لذg يعد موسوعة فلسفية متكاملة،  كتابه (�حلكمة �ملتعالية ^ �ألسفا

�لفلسفة �إلشر�قية ��ملشائية �مترسه̂  علوi @هل  �قد سعى مؤلفه من خال� تعمقه̂  �ثا

�إلفالطونيني  �لشريعة �ملحمدية �حلقة، ��لسE ^ @فكا ^ D���لو ���لكشف �=ملامه باملأثو

�جحة  D4، @� يؤسس طريقة جديد�ملشا� �إلحاطة »ميع �ألفكا� ،pلقدما��جلد� منهم �

 �ملذ�هب �لفلسفية، حيث �ستطاعت هذ� �ملدسة @� ִדضم �ألفكا� ���متقدمة على كل �لتيا

�ملعر�فة  Hلر���إلفالطونيني �جلد�، � p��لعميقة للشيخ �لرئيس �ألتبا� �ملدسة �ملشائية ��

 .
(١)

�إلشر�قيني، �تتمثلها �تستوعبها بتمامها� pحلكما� بدقتها �عمقها، مضاف& =y @فكا

�لفلسفي ��ستحكاi مبانيه �تكامل @طر�حته �تظاهر� بالتسليم  �لتيا ��مع منو هذ

�ألخذ من منابع �لوحي، =ال @نه بد@� تنمو معه �D فعل قوية �معاضة فضت كل تلك �

�لفعل من خال� �الجتا�  D��، �قد متثلت �ل_ بشر� ֲדا مدسة �ملال صد �ألسس ��ألفكا

�لشيعية من خال� �لتأسيس لعمل موسوعي يتجه ¦و تد�ين  ¤¦و �لتأصيل للفكر ��ملعا

جديد للنص �لدي\، �متثلت �ملعاضة ^ مدسة �لفقه ��ستظلت بأكP مؤسسة معرفية 

 عاm �ين �باحث، ئيس �لتحرير، �لسعو�ية.
*
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�لمد&سة �لتفكيكية.. ��لتأصيل للعقل �لشيعي
�لد�لة �لصفوية. ^

�قا� تلك �ملعاضة فقيها� من @كثر �لفقهاp نفو9f ^ مؤسسة �لد�لة، ��لذين سو¤ 

��يكالية، �سو¤ يكتب جلهو�'ا @� �لتأسيس لصحوD معرفية  ^ 9fيصبحا� @كثر نفو

�لعقل �لشيعي، �كا� �لفقيه �أل�� هو �ملحد` �مد بن �حلسن  p9 ^ بناEتكو� @كثر تأث

حديثية  موسوعة  تدشني  جهو��  @نتجت   gلذ� (١٠٣٣-١١٠٤هـ)  �لعاملي  باحلر  �ملعر�¤ 

�لشيعة ^ �عتما�هم عليها عند  pحلديث عند فقها�@صبحت فيما بعد من @هم موسوعا� 

�لقياi بعملية �الستنباd للحكم �لشرعي، �قد �لت �ملوسوعة ��& له �اللته �ملهمة ^ 

�حلر4 على �لفكر �لفلسفي حيث �ى تلك �ملوسوعة �ل_ �قعت ^ ثالثني Rلد9 (تفصيل 

�سائل �لشيعة =y حتصيل مسائل �لشريعة)، كما @لف كتاب& ميكن �ضعه ^ سيا- �حلر4 

�قد  �لفلسفة،  بعض مقوال�  �تكأ� على � تلبست  �ل_  �لصوفية � �لفلسفية   �ألفكا على 

�ى كتابه بـ(سالة �الث\ عشرية ^ �لر� على �لصوفية).

 ،���لسلطة �^ �ملجتمع �إلير ^ 9fنفو� Dقو� Dكا� @كثر سطو gلذ�@ما �لفقيه �آلخر 

�لذg كا�  )iملجلسي (١٠٣٧-١١١١هـ/١٦٢٧-١٧٠٠�فهو �لعالمة �ملحد` �لشيخ �مد باقر 

�لتدشني لثا� عمل موسوعي  ^ ��لد�لة �لصفوية، �قد @فا� من موقعه هذ ^ iإلسال�شيخ 

�يا� ��لنبوية، �@صبحت هذ� �ملوسوعة @كP كتاz 4ع فيه  Dلثا� عشر للهجر��لقر�  ^

 ،���@حا�يث �لرسو� �ألكرC i �@هل بيته D، حيث بلغ @كثر من مائة �عشرR Dلد

.(�ألئمة �ألطها �جلامعة لد ��ألنو �قد �ا� (vا

�يقو� �لعالمة �ملجلسي بعد @� يذكر �سم كتابه: >فأجو من فضله سبحانه على 

 Dلصال�عبد� �لر�جي �ته ��متنانه @� يكو� كتا¡ هذ� =y قياi قائم �� �مد (عليهم 

�ألئمة  i9 لكل من طلب علو�لتحية ��إلكر�i) مرجع& لألفاضل �لكر�i، �مصد� iلسال��

.
(٢)

>iللئا� Dمرغما للمالحد� ،iألعال�

�ضح& �ªاجس �لذg �فع باملجلسي لتأليف كتابه، � Hلنص يتبد��ملقطع �ألخE من  ^�

 Dملالحد� @فكا  ��ألئمة �ألطها D، من خال�  iلدفا� عن علو� �هو يأ� ^ سيا- 

�للئاi �تفنيد شبهاִדم، �^ نص �خر يوضح فيه �ملجلسي �حلالة �لثقافية �لسائدD، �تبيني 

=y @ين تتجه حركة �لفكر، حيث ما� �لنا	 عن علوi @هل �لبيت D مما @بعدهم عن 

 gلفسا� ��جد� @كثر @هلها حائدين عما يؤ���ªد�ية ��لرشا�: �ملا @يت �لزما� ^ غاية 

�لرشا�، خشيت @� ترجع عما قليل =y ما كانت عليه من �لنسيا� ��ªجر��، �خفت  y=

�ملتعلقة بكل  �لدهر �خلو��، �مع fلك كانت �ألخبا Dمساعد iلتشتت، لعد�@� يتطر- =ليها 

مقصد منها متفرق& ^ �ألبو�4، متبد�9 ^ �لفصو�، قلما يتيسر ألحد �لعثو على zيع 

�ملتعلقة مبقصد من �ملقاصد منها، �لعل هذ� @يض& كا� @حد @سبا4 تركها، �قلة  �ألخبا

.
(٣)

غبة �لنا	 ^ ضبطها
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�ملدسة  يد  على  �ִדا f �بلغت  �لفلسفي  للفكر  �ملناهضة   pلفقها�  DEمس �تو�صلت 

�إلخباية �باألخص عند �ثنني من �ملحدثني �للذين ال ��لت @فكا'ا تفرY حضوها على 

 gالستر�با���لنتا¾ �لفقهي ��ألصوÑ ملدسة �لوحي ��إلمامة، �'ا �ملحد` �مد @مني 

(� ١٠٣٣هـ)، �لذg سعى =y تقويض @سس �الستدال� �ملنطقي �فض مدخليتها ^ عملية 

�حلد�ثة ��لثوية @يض&، � Dستنباطه، �@سس ملنهج �صف بعضه باجلد�فهم �حلكم �لشرعي �

��p ^ كتا4 @�ا� (�لفو�ئد �ملدنية).�قد zع �

 -١١٠٧)��@ما �لفقيه �آلخر �لذg سا على sج سلفه فهو �ملحد` �لشيخ يوسف �لبحر

 ���ملحد` �لبحر iية معتدلة، �قد قا�ئد مدسة =خبا�لذg يعد  (i١١٨٦هـ/١٦٩٥-١٧٧٢

L »هد كبR ^ Eا� تنقية �لفكر �ألصوÑ من �ألبنية �ألسطوقر�طية �ل_ تسربت 

�لشرعية،  iألحكا� dستنبا�=ليه، �قد بيَّن ^ مقدما� كتابه منهجه ^ حتليل �لنصو® �

�لطاهرD)، موسوعة فقهية  Dلعتر� iحكا@ ^ Dلناضر��قد جاp كتابه �لذg �ا� (�حلد�ئق 

�ل_ @ثر� فيما بعد على  ���ئعة، �@بد� ^ كتابه �@تى بالكثE من �لنظرحديثية فكرية 

�ل_ حدثت ^ حياته هو �لتأثE ^ �مد باقر  ��حركة �لفقه �لشيعي، �لعل @بر� �ملؤثر

�ئد )، ��لذg كا� iلبهبها� (١١١٨ـ١٢٠٦هـ/١٧٠٦ـ١٧٩١�بن �مد @كمل �ملعر�¤ بالوحيد 

 iالهتما� Dألصو� ��يا���ملدسة �لفقهية �ألصولية حيث خفف من نزعة �لتوجه ¦و علم 

.D لبيت�بر��يا� @هل 

�لتوجه ¦و تأسيس �لفقه بعيد9 عن مؤثر�� علم �ملنطق ��لفلسفة، ير�فقه  �كا� هذ

 Hִדم كما سو¤ نر�Pلذين كانت م� pلفقها�تيا معر^ �خر كا� @بطاله Rموعة من 

 D�f لفر�قا�، �كانت��ִדا، لكن بالطبع هنا© �لكثE من f ية�ملدسة �إلخبا ��Pهي م

نقد �لفكر �لفلسفي قد تبلو� فيما بعد فيما عر¤ باملدسة �لتفكيكية ��ل_ كا� قا�ִדا 

�كتشفو� عقم �ملناهج �لفلسفية، �فيما يلي سو¤ نبحث ^ @سس �@صو�  pفالسفة �عرفا

 Yيفر بد@   gلذ� �لفكر   ��ملؤ�خذ�� على هذ @بر�  نتعر¤ على   Ù سة�ملد تلك  جاال� �

�حتر�مه ^ حركة �لفكر �لدي\ ��لفلسفي �إلسالمي �ملعاصر.� �حضو

نظر� تا!=ية على �ملد!سة �مر�حل تطو!ها
�مدسة  خالص&،   pلشي� �جعل  �لتنقية، � �لفصل � �لفر�  مبع£  �للغة   ^ �لتفكيك 

�لفكر  تايخ   ^ معرفية  مسالك  ثالثة  بني  �لتفكيك   Dبضر� ُتع£  مدسة  هي  �لتفكيك 

�إلنسا� �هي:

�ملسلك �لقر��.  -١

�ملسلك �لعرفا�. -٢

�ملسلك �لفلسفي. -٣
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�لمد&سة �لتفكيكية.. ��لتأصيل للعقل �لشيعي
�لقر�نية فهم& خالص& �نقي& بعيد9 عن  ¤ִדد¤ هذ� �ملدسة @ساس& =y فهم �ملعا

 Eلتفس��ملذ�هب ��لنحل �ألخرH، �كذلك بعيد9 عن � عملية �لتأ�يل ��ملز¾ بينها �بني �ألفكا

�منطلقا�  �@سس  �لوحي  حقائق  تبقى  كي   dإلسقا�� �لتحميل  �ا�ال�  �عن   g@بالر

�لعلم �لصحيح) نقية �مصونة ال تعكر صفوها معطيا� �لفكر �إلنسا� �ال يشوֲדا �لذ�- )

.
(٤)

�إلنسا�

-١٩٣٠) ��بالطبع tتلف مدسة �لتفكيك هذ� عن �ملدسة �ملنسوبة =y جا© �يد

(تفكيك  �لنص  تفكيك  مدسة  �ئد   ،gئر�جز @صل  من  �لفرنسي  �لفيلسو¤   ،(i٢٠٠٤

�لبناp)، @شهر فيلسو¤ ^ �لعصر �حلديث، فليس هنا© صلة بني �ملدستني، بل �tتلف 

 y= أل�¡ ليصل�هذ� �ملدسة كث9E عن مدسة �يد�، =f يسعى �يد� =y تفكيك �لنص 

نتيجة @� �لنص كل نص يتشظى فهمه بعد� قائيه، فليس للنص �أل�¡ @g مع£ �د�، 

�لنص ال ميكن فهمه ح² ملبدعه �كاتبه. �@ Pعت�جة � y=

 �مع @� هذ� �ملدسة مبا حتمل من 'وi �تطلعا� �@صو� فكرية ليست حديثة @� 

�لعصر �لر�هن =ال @� �لتسمية بـالتفكيك جا�p أل�� مرD على لسا� �حلكيمي @حد  Dليد�

�لعامة ªذ� �ملدسة   mضعه للتعريف باملعا� gلذ��� هذ� �ملدسة، �قد @بر� ^ كتابه �

�ستها ��لتأمل ^ �تو�ها ألsا ستشكل منعطف& �ملهمة �ل_ ال بد من � �لكثE من �ألفكا

مهم& ^ حركة �لتأصيل للفكر �إلسالمي ^ �لعصر �لر�هن.

تعتقد مدسة �لتفكيك @� متبنياִדا ليست حديثة �=منا متتد �تبد@ كمنهج مع نز�� 

�لذg @سس ملنعطف جديد للبشرية، �أل'ية �ملرحلة  �لكرمي  �لقر��  �لدي\ �أل��،  �لنص 

�لبشرية �ل_ يغلب عليها طابع  �ألفكا� Eألساط�فإ� �لقر�� بد@ �لتبشE بقطيعة تامة مع 

�خلر�فا�، �ال ميكن لدين يسعى � Eألساط��لوثنية ��لكفر، مع كوsا مغلفة بالكثE من 

إلحد�` sضة �تغيE جذg @� يعتمد على ما كا� سائد9 من @فكا �منظوما� معرفية 

�لوحي. Hتشكلت بعيد9 عن هد

�لعقلية �ل_ يريد حتديثها �جتديد  ^ �fملنهج @� يبسط نفو� ��من هنا كا� ال بد ªذ

مدسة  فإ�   �لذ �حلضاية،  �لنهضة   `�=حد  ^ �صحيح&  سليم&  عون&  لتكو�  مرئياִדا 

�العتقا� بأ� حقائق  �@ g@ ،iإلسال� �لتفكيك مدسة عريقة �تعو� ^ نشأִדا =y صد

�لقر�� �لكرمي، �مت بياsا على يد  ^ ���لدين �لقومي ��ملعرفة �لصحيحة هي نفسها �ل_ �

�لرسو� C �من بعد� @�صيائه -�هم �لة علمه- �@sا حقائق �تعاليم مطابقة للو�قع، 

�هي @فضل �@�ى مما قاله �آلخر�� -�ح² �أل�يا� �لسما�ية �ألخرH- �ال حاجة ªا 

�لقدD على تلبية كافة �ملتطلبا� �ملعرفية � ���لذ pالكتفا�� pفكر �خر، �تتسم باالستغنا gأل

لإلنسا�.

 Pلسنة ع�� �لكتا4 � بالوحي   gلقو� �إلميا�   �لتيا fلك  �لعقيدD حتمل نفس  �هذ� 
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�إلسالi �ح² �لوقت �حلاضر، =f كا� @صحا4 �ملعرفة من  �لتايخ �إلسالمي منذ صد

�لكبا على   pلعلما� �لكثE من � D ألئمة�صحابة �لرسو� C �من بعدهم @صحا4 

�ملعر^ نفسه � gلعقائد��ملبد@  ��إلسالمية �ح² �لعصر �حلاÑ ¢ملو� هذ �لعصو ���متد

.
(٥)

�يعت�Pنه هو @سا	 �لدين ـ ^ جانب �ملعرفة ـ �هو كذلك ^ �لو�قع

�لوحيانية  iلعلو��ملنهج ^ عالقته مع  ��بالتأكيد @� �لكثE من �لفقهاp كا� يتè هذ

 pملحدثني، �@خذ به @غلب فقها��ملنهج بشكل ��ضح عند  ��لبشرية، �قد تبدH هذ iلعلو��

�ألمر سبب& حلر4 كالمية بني مدسة �لفقه �ل_ �عتمد� على �لنص �بني  ��لشيعة، �كا� هذ

�ملنظومة �ملعرفية �إلسالمية  ¾مدسة �لعقل �ل_ �عتمد� طرق& عقلية �جعت آلليا� من خا

�لفلسفي @حد �ألسبا4 �ملهمة ^  �لتيا ¾���لدين ^ فر�عه �@صوله، �قد كا�  iلفهم @حكا

تقوية �الجتا� ¦و تأصيل �ملعرفة �لدينية، ��ل_ كا� @حد جتلياִדا �لرجو� للنص �لدي\ 

ر للوحي، �لو جعنا ألبر� �د` ^ �لقر� �لر�بع �صاحب @�� موسوعة  �ملوحى ��ملفسِّ

�لفلسفة @حد �ألسبا4 �ملهمة  �لشيعة �إلمامية، لر@ينا� يعد منو �لتوجه ¦و تيا Hحديثية لد

�ل_ �عته جلمع @حا�يث �ألئمة D �=بر�� ما فيها من معا¤ تغ\ �لبشرية �جتيب عن 

�إلجابة عنها �لعقل �لفلسفي �لذm g يقدi سوH جتديد  ^ كل �ألسئلة �ملعرفية �ل_ �حتا

�ليا� �لفلسفة �ليونانية �ل_ كا� �لطابع �لوث\ ألصوªا ��ضح&.

يقو� �ملحد` �لشيخ �مد يعقو4 �لكلي\ (� ٣٢٩هـ/ i٩٤١) ^ مقدمة كتابه عند 

fكر �ألسبا4 �ل_ �عته لتأليف كتابه: >فهمت يا @خي ما شكو� من �صطال� @هل �هرنا 

هم �سعيهم ^ عماD طرقها، �مباينتهم �لعلم �@هله، ح² كا� �لعلم ��على �جلهالة �تو

�لعلم �@هله،  ��جلهل، �يضيعو y= �معهم @� يأ� كله �ينقطع مو���، ملا قد ضو� @� يستند�

�خلني ^ �لدين، � �� كانوf= ،علم Eلتدين بغ��سألت: هل يسع �لنا	 �ملقاi على �جلهالة �

�ألسال¤ �  ،pلآلبا �لتقليد � عليه،   pلنشو�� �الستحسا�،  جهة  على   �@مو مقرين »ميع 

 .
(٦)

�التكا� على عقوªم ^ �قيق �ألشياp �جليلها<� ،p�Pلك��

Ù يقو� ^ مقطع �خر:

�ملذ�هب �ملستشنعة � ،Dلفاسد��ªذ� �لعلة �نبثقت على @هل �هرنا بثو- هذ� �أل�يا� 

 ���ل_ قد �ستوفت شر�ئط �لكفر ��لشر© كلها، �fلك بتوفيق �هللا تعاy �خذالنه، فمن @

�هللا توفيقه �@� يكو� =ميانه ثابت& (مستقر9)، سبب له �ألسبا4 �ل_ تؤ�يه =y @� يأخذ 

�ينه من كتا4 �هللا �سنة نبيه C بعلم �يقني �بصDE، فذ�© @ثبت ^ �ينه من �جلبا� 

�هللا خذالنه �@� يكو� �ينه معا9 (مستو�ع&) - نعوf باهللا منه -  ���لر��سي، �من @

�ملشيئة =�  ^ ©�سبب له @سبا4 �الستحسا� ��لتقليد ��لتأ�يل من غE علم �بصDE، فذ

 .
(٧)

�هللا تبا© �تعاy @مت =ميانه pشا

�ملعرفية  �ملنظومة  �لسائد ^   �لتيا  �= �لقو�:  �لسريع ميكن   Yلعر�  �من خال� هذ
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�لمد&سة �لتفكيكية.. ��لتأصيل للعقل �لشيعي
ملدسة �لوحي ��إلمامة هو �لر�فض ملعطيا� �لفلسفة �ليونانية ��لد�عي للرجو� ^ حتصيل 

�ألئمة �لطاهرين � C لرسو���ملعرفة �باألخص �لدينية للقر�� �لكرمي ��لسنة �ملر�ية عن 

m� ،D تكن �لفلسفة حتظى بالقبو� بشكل كامل @بد9، مع @sا ��صلت مسEִדا عند 

 Dيسها �شرحها �^ @حيا� عديد�لشيعة �لذين �شتغلو� ببحوثها �قامو� بتد pقسم من فقها

 Eمل� بن  باقر  عند �مد  �قبله   ،g��Eلش� �لدين   صد عند  fلك  @ينا  كما  جتديدها، 

بن  �مد  �عند   ،(i١٠٤١هـ/١٦٣١) �ما� �Eمل� باملحقق  �ملعر�¤ �  gالستر�با�� �حلسي\ 

 m اs@ =ال   ،(i٦٧٢هـ/١٢٧٣�) لطوسي� �لدين   Eجة نص�باملحقق �خلو �ملعر�¤  �حلسن 

�ملعرفة �لدينية.� Eلتفك��لسائد ^  تشكل @بد9 �لتيا

�ملؤسس.. �!��' مد!سة �لتفكيك
 ���لعلمية هو �لد�عي للرجو� للنص بعيد9 عن مؤثر Dحلو���لسائد ^  �مع @� �لتيا

�� @سس منهجية f سة فكرية�لفلسفة ��لياִדا، =ال @� تيا مدسة �لتفكيك m يتبلو كمد

�ضحة =ال ^ بد�ية �لقر� �لر�بع عشر للهجرD، حيث تأسست ^ خر�سا� مدسة نشطت �

�ألصفها�  gمهد ��Eمل��ملؤسس  pيR مع �ִדا تتبلوبشكل كبE �بد@� معاملها تتضح �خيا

منه   ¤�ملعا  �@خذ� �لذين  تالمذته  �ألصفها�  بعد  �يأ�   ،(i١٣٠٣ـ١٣٦٥هـ/١٨٨٥ـ١٩٤٦)

�تلقو� @صو� �لعقائد ��حلكمة عند�، �هم كث��E لكن @بر�هم:

�لقز�ي\ (١٣١٨-١٣٨٦هـ/١٩٠٠-i١٩٦٦)، �@بر� مؤلفاته  èتR لشيخ�١- �ية �هللا 

ن فيها فكر ��H مدسة �لتفكيك ��لذg يعد @حد @هم كتب �ملدسة هو (بيا�  �ل_ ضمَّ

.���لفرقا�)، �هو كتا4 من éسة Rلد

٢- �ية �هللا �لسيد �مد كاظم �ملدسي (� ١٤١٤هـ/i١٩٩٤) فقيه عا¤ �هو @حد 

�ملنهجية ملدسة  �لكتب  �لبا�ين، @لف كتاب& مهم& يند¾ ضمن  �ألصفها�  ��Eمل� Dتالمذ

�لتفكيك @�ا� (vو` ^ �لعلم)، كما @نه سعى بكل جد لتربية جيل من �لفقهاp ¢مل 

سالة �فكر �ملدسة، �بالفعل ê @هم شخصية �@بر� فقيه �صل باملدسة =y كماªا 

 i��ملدسي (� �لسيد �مد تقي  �لدي\  �ملرجع  �لعظمى  �ية �هللا  �لفقيه  �نضوجها، �هو 

�سة خاصة ظله) ��لذg ميكننا @� نعد� صاحب مدسة فكرية متميزD، �سو¤ نفر� �

�إلسالمي  �لعرفا� � �مناهجه،  @صوله  �إلسالمي  كاملنطق  كتبه   ^ هي  كما  �ئه @ لبحث 

بني نظريا� �لبشر �بصائر �لوحي، ��لفكر �إلسالمي مو�جهة حضاية، �مبا�� �حلكمة، 

�لتشريع �إلسالمي @صوله �مناهجه، �غEها من �لكتب �ل_ توضحت فيها �ملعرفة �لدينية �

من خال� نظرية تفكيك �ملعرفة. 

@حد  �هو   (i١٣٢٩-١٤٢٥هـ/١٩١١-٢٠٠٤) يد �مر� علي  حسن   ��Eمل� �هللا  �ية   -٣

 ¤�ألصفها� �لذين كا� ªم �� با� ^ حو�D خر�سا�، حيث قاi يتديس معا Dتالمذ
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@هل �لبيت t� Dر¾ عليه �لعديد من �لطلبة ��لعلماp، �ساهم بشكل مباشر ^ تكريس 

�لسائد هنا© هو تيا مدسة  فكر مدسة �لتفكيك ^ حو�D خر�سا� ح² @صبح �لتيا

�لتفكيك، �جاp كتابه (تنبيها� حو� �ملبد@ ��ملعا�) لي�P فيه خالصة �ية مدسة �لتفكيك 

 �هني �لد�لة عليه، �حو� �أل�لة �ملثبتة للمعا�، �قد �ختاPل�حو� �جو� �هللا جلت قدته �

�خلاطئة حوªما، كنظرية  هذين �ألمرين أل� �لفلسفة �لبشرية جا�p بالكثE من �ألفكا

�لوجو�، ��لقو� باملعا� �لر�حا� �غEها. Dحد�

٤- �ية �هللا �لشيخ �مد باقر �مللكي �ملياجني (١٣٢٤-١٤١٨هـ/١٩٠٦-i١٩٩٨)، �قد 

�إلسالمية، كما �	 قبل fلك عند  iلعلو�� ¤	 عند �الصفها� �لفقه ��ألصو� ��ملعا�

�س&̂  نقد �لفلسفة، �� D لبيت��لقز�ي\ �ملباحث �لعقائدية �معا¤ @هل  èتR لشيخ�

�قد @لف �ملياجني �لعديد من �لكتب �ل_ يوضح فيها �ية مدسة �لتفكيك @'ها: توحيد 

�لقر��، �بد�ئع �لكالi ^ تفسE �يا� �ألحكاi، كما @�  Eلبيا� ^ تفس��إلمامية، �مناهج 

�ألصفها�، �تصب هذ� �لكتب ^ توضيح منهج  ��Eلفقه للم�لديه تقرير�� لد	 @صو� 

�لفلسفية ��لعرفانية. �لدينية من �ألفكا ¤مدسة �لتفكيك ^ تنقية �ملعا

كز  gلذ� ،(i١٣٢٥-١٤١٠هـ/١٩٠٧-١٩٨٩) ���لطهر ���لشيخ جو ��Eمل�٥- �ية �هللا 

جهد� ^ �لدفا� عن مدسة �لتفكيك، كما قاi »هد كبE ^ نقد مدسة �لعرفا� من خال� 

 Pيعت f= (يقوال�؟ �fلصو^ ما�� ¤تأليفه �لقيم: عا¤ �صو^ چه مي كويند؟ (�لعا

�ألصفها� �لذg قدiَّ فيه نقد9 شديد9 ملنهج �لعرفا�  ��Eمل� Dلكتا4 @بر� مؤلفا� تالمذ� �هذ

�ملنهج من �متد�� للفكر �لفلسفي، كما كز نقد� على �لفكر �لفلسفي من خال�  ��ما مثلَّه هذ

 pستدعا��ملطالب) �لذg خصصه للPهنة على @صو� �لدين من خال�  ��كتابه �آلخر (ميز

�إلمامة ��ملعا�.� Dلنبو��لفالسفة ^ مباحث �لتوحيد � dلدي\ �تبيا� @غال��لنص 

�لشاهر��g (١٣٣٣-١٤٠٥هـ/١٩١٥-i١٩٨٥)، �هو   gلنما�� علي  �لشيخ  �هللا  �ية   -٦

بعلم �حلديث   iالهتما��لرجا� ��حلديث، �بلغ من  فقيه عاm له حتقيقا� مهمة ^ علم 

�ملعاصرين بأنه Rلسي �مانه، كما @نه كا� ملم& بالفلسفة  pلفقها��معرفته ح² �صفه @حد 

متضلع& ^ vوثها، �يعد من �لشخصيا� �لبا�D على صعيد تطوير �نشر فكر مدسة 

 ،(�لتفكيك، @بر� كتبه �ل_ @بر� فيها فكر مدسة �لتفكيك هي: (مستد© سفينة �لبحا

�ت)، خصصه للبحث ^ @صو� �لدين، �(تايخ �لفلسفة ��لتصو¤)، �هو  4��(@بو

كتا4 @�ضح فيه نظرD مدسة �لتفكيك ملنهجي �لفلسفة ��لتصو¤، �(سالة تفويض)، 

سالة علم غيب =ماi)، �غEها من �لكتب �لذg سعى من خالªا إلبر�� ضر�D تفكيك )�

�لدينية عن �ملعرفة �لبشرية.  ¤�ملعا

٧- �ية �هللا �لشيخ �مد جو�� بن �ملحسن بن �حلسني �خلر�سا� (١٣٣١-١٣٩٧هـ/

�ألصفها�   �fستا@ منحه  �قد  �لتفكيك،  مدسة   p�@ شاحي  @حد  �هو   ،(i١٩١٣-١٩٧٧
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�لمد&سة �لتفكيكية.. ��لتأصيل للعقل �لشيعي
 y= ألمة� �لتفكيك هو (هد�ية  �p مدسة � فيها  �ل_ @�ضح  كتبه  @بر�  �الجتها�،   Dجا�=

�ألئمة) �قد �ل فيه على �لفلسفة ��لتصو¤، ��عتP كتابه هذ� @�� كتا4 من  ¤معا

نوعه، حيث شر� فيه فقط مسألة �لتوحيد �ما يتعلق ֲדا من قضايا، لكن ما يلفت �لنظر 

�ملعرفة باهللا تعاy فطرية مبع£  @نه �تلف مع كل @قطا4 مدسة �لتفكيك ^ مسألة �عتبا

�لر@g �يناقشه، �يسعى لتوجيه �آليا�  ��إلنسا�، حيث يرفض هذ Dفطر ^ Dا مركو�sكو

�ل_ �ستند عليها @قطا4 مدسة �لتفكيك �غEها � Dلفطر��لر��يا� �ل_ جا�p ^ تعريف �

�لفكرية.  	�من �ملد

�ألصفها� له @'ية كf= HP ت�P لنا عمق تأثE هذ� �ملدسة  Dحلديث عن تالمذ� �=

 ��لذين سا'و pلفقها�جت هذ� �ملدسة جيًال من  ^ تكوين �لعقل �لشيعي �ملعاصر، =f خرَّ

�أل��  �ملؤثر   Pتعت �ل_  �لعلمية   Dحلو�� �خل � �لدي\  �لفكر  توجيه   Dعا�=  ^  Eكب بشكل 

فإنه  �لتفكيك  تأثE مدسة  لعمق  نظرنا   �f=� �لشيعي،  �لفكر � �لوعي  تشكيل   ^ Pألك��

�لعلمية، �@حد �لدالئل لذلك  Dحلو���لفكرية ��ملعرفية ��خل  	��ملد Hا @قوs= :لقو��ميكننا 

��ها ��لة فكرها ألعلى مر�تب �لتوجيه ��خل �حلو�D، ففي �لعصر �لر�هن �هو �صو� 

�ملنطقة عموم& �هو مرشد �جلمهوية � ��نلحظ @� @كP شخصية سياسية مؤثرD ^ =ير

�لفكر   � @حد @نصا هذ
(٨)

�لسيد علي �خلامنئي �لعظمى  �ية �هللا  �لدي\  �ملرجع  �إلسالمية 

�سا� �يالحظ @نه بعد توليه منصب �الية �لفقيه �عم �ساهم ^ sضة مهمة حلقل �لد

�لقر�نية على حسا4 �لفلسفة �ل_ بد@� تتر�جع ��خل �حلو�D، �شخصية @خرH مؤثرª� Dا 

 gلذ� 
(٩)

�سع ��خل �حلو�D هو �ملرجع �لدي\ �ية �هللا �لعظمى �لسيد علي �لسيستا�� fنفو

 ¾��� تفرY حضوها ^ vث �خلا�ألصفها� �ملباشرين �ال ��لت � Dيعد @حد تالمذ

 ¾�سا� �لبحث �خلا�لذg يلقيه على طلبته، �^ قم هنا© شخصية با�D على صعيد �

 Dيعد @حد تالمذ gلذ� 
(١٠)

�هو �ملرجع �لدي\ �ية �هللا �لعظمى �لشيخ حسني �حيد �خلر�سا�

��g ممثلة ^ �ملرجع �لدي\ �لكبE �ية �هللا �لعظمى �لسيد Eلش� Dألصفها�، كما @� @سر�

��g، هم Eلش� ��ية �هللا �لعظمى �ملرجع �لدي\ �لسيد صا�- 
(١١)

g��Eلش��مد �حلسي\ 

من @بر� @نصا مدسة تفكيك �ملعا¤، �هنا© �لكثE من �لشخصيا� �ملهمة �ل_ تؤمن 

�لوحي  �لرجو� ملدسة   D�ملعرفة ��ل_ ترH ضر� �لثالثة ^  �ملناهج  �لتفكيك بني   Dبفكر

.¤�إلمامة لتحصيل �ملعا�

Bجتربة �ألصفهاني �!حلة �النتقا
يشعر  �لعرفانية � �لفلسفية   ¤�ملعا حتصيل  ¦و  يتجه  �هو  �ألصفها�  يكن   m

�لتسا�ال� ���حام& ^ عقليته، �تتكاثر  ��بالطمأنينة �سكو� �لقلب، �كل يوi مير عليه تز�

�لذ�D، �يقر @نه �� �أل��� للخال® ��النعتا- من كل  y= ملعرفية ح² تصل��إلشكاليا� 
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 Y9، فما كا� يفترEتزيد� حت� Dل_ بد@� تثقل كاهله �تشل حركة فكر��لتر�كما� �لفكرية 

�ملحنة �لفكرية m يكن ¢د` @بد9. � DEحل�@� تؤ�يه �لفلسفة ��لعرفا� من =خر�جه من 

هنا فكر �ألصفها� ^ �حلل ��خلر�¾ من �أل�مة، لكن fلك �لفكر �لذg يعتمد على 

 m نه =ليهما، فهو��لدليل ��لPها�، �تلك �ملعرفة �ل_ تركز على �لقلب �حالة �لشهو� §ر

 �يعر¤ فكر9 يعتمد على �ملنطق ��لPها� =ال ما �سه عند @ساطني �لفلسفة �لذين قامو

على صحتها �صو�بية  �لتدليل � � عP شرحها مدسة مال صد تكريس   ^ Eكب »هد 

�ئها، �كا� �لنص �لدي\ يطو� �يلوH عنقه ح² يصبح �ليًال �مؤيد9 على صو�بية �ملنهج �

�ئي، كما @� منهج �لعرفا� كا� يتوسل مبنهج �لفلسفة �^ �لضمن يستدعي �لفلسفي �لصد

.¤�لنص �لدي\ ليصحح مكاشفا� �لعا

 DEحل�لكن fلك m يكن ليث\ �ألصفها� عن عزمه �غبته �لعامة ^ �خلر�¾ من 

�النعتا- من كل تلك �لتر�كما� �لفكرية، �m يكن @مامه =ال �لتوجه ¦و سفن �لنجاD @هل �

�لبيت �لطاهرين D، هنا بد@ يتلمس �لطريق �بد@ يشعر بقر4 �ملخر¾ من @�ماته �لفكرية 

�ملؤمنني علي  Eم@� C هللا�سو�  Eيكن هنا© غ m ملعرفية، لكن @ين يتجه؟، بالطبع��

�بن @¡ طالب C �بنيه �ألئمة �لطاهرين D، لكنه توجه إلماi �مانه �إلماi �مد �بن 

�حلسن �ملهدU g، فذهب ملسجد �لسهلة �هنا© بد@ حلة �لعو�D، �لنلق نظرD على هذ� 

�الستما� لألصفها� نفسه كما ينقلها لنا @حد تالمذته �هو  Pع Dئد��لتجربة �لر�حية �لر

�لذg ي�P لنا عمق عو�طفه جتا� @ستا�f �مربيه: gلنما���لشيخ 

�لعالمة �لنائي\ مهما� �لفقه ��ألصو� ��ستفد� منه  Ñ Yفا@ :fألستا�قا� موالنا 

مدD منفر�9 �@�� من حلق بنا �لعالمة �لسيد zا� �لگلپايگا�، Ù بعد مدD حلق بنا ��حد 

 ���لفقه ��ألصو� ^ سبع نفر Dبعد ��حد ح² صرنا سبعة @فر�� من �أل�تا�، �مت لنا ��

بع عشرD سنة.@ y= لشريف��كنا ^ �ضر� 

�حني بلغ =é yس �ثالثني سنة سنه �لشريف نا� @على مر�تب �الجتها� �@جا�� 

كتبها  �ل_  �ملفصلة  =جا�ته   ^ به   Pع �مما   ،���إلجا� @حسن   �Eغ� �لنائي\  �لعالمة 

�ملزينة Ðطوz dع من �ألعاظم �ملر�جع  g١٣٣٨ هجر ���لنائي\ Ðطه �لشريف ^ شو

 �f iماª��ملهذ4 � iلعال� �لعلم  �لفاضل  �لعامل ��لتقي   mلعا� �لكر�i �تكو� عندg، قا�: 

 Dصفو� pلعلما��لقر¢ة �لقومية ��لسليقة �ملستقيمة ��لنظر �لصائب ��لفكر �لثاقب عما� 

�هللا تعاy تأييد�  i��ألصفها� @� gمهد ��Eآلقا م��لتقي ��لعد� �لزكي جنا4  ��لو pلفقها�

�الستنباd �بلغ تبة �الجتها� �جا� له �لعمل  Dقا�: �حصل له قو �@ y= ،ألما���بلغه 

.ï� .. iألحكا�مبا يستنبطه من 

�كا� مشتغًال بتعلم �لفلسفة �ملتعافة �بلغ @على مر�تبها قا�: m يطمئن قل± بنيل 

�لدقائق فعطفت �جه قل± =y مطالب @هل �لعرفا� فذهبت  ©�حلقائق �m تسكن نفسي بد
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�لمد&سة �لتفكيكية.. ��لتأصيل للعقل �لشيعي
�لسالكني �لسيد @�د �ملعر�¤ بالكربالئي ^ كربالp �تلمذ� عند� ح² � pلعرفا� fستا@ y=

نلت معرفة �لنفس �@عطا� �قة @مضاها �fكر ��ي مع zاعة بأsم �صلو� =y معرفة 

@يت هذ� �حلقائق ��لدقائق �ل_  f= تسكن نفسي m لكf لبد�، �مع��لنفس �tليتها من 

�وها بذلك ال تو�فق ظو�هر �لكتا4 �بيا� �لعترD �البد من �لتأ�يل ��لتوجيه.

� جاm �p §د� شيئ&، f= ²ح pلظمآ� ما���جد� كلتا �لطائفتني كسر�4 بقيعة ¢سبه 

�نه باكيا �@ Eلسهلة ^ غ�� =y مسجد  � مكدًّ فطويت عنهما كشح&، �توجهت �توسلت Rدًّ

�حلق �ظهر Ñ @مر �هللا  Ñ فبا� ،U لزما��متضرع& متخشع& =y صاحب �لعصر �

 ¤قة مكتوبة Ðط جلي: طلب �ملعا� ^ gقع نظر�� ،U لزما��بPكة موالنا صاحب 

من غEنا @� طلب �ªد�ية من غEنا (�لشك م\) مسا�- إلنكانا، �على ظهرها مكتو4: 

@قام\ �هللا �@نا �حلجة �بن �حلسن.

قا�: فتP@� من �لفلسفة ��لعرفا� �@لقيت ما كتبت منهما ^ �لشط ��جهت �جهي 

 �لطاهرD فوجد� �لعلم كله ^ كتا4 �هللا �لعزيز �@خبا Dلعتر� �لكتا4 �لكرمي ��ثا y= بكله

�لرسو�  ب �@كد  لعلمه �تر�zة لوحيه، �غَّ �ن&  ُخزَّ �لذين جعلهم �هللا  �لرسالة  بيت  @هل 

، فاختر� �لفحص عن @خبا @ئمة 
(١٢)

C بالتمسك ֲדما، �ضمن �ªد�ية للمتمسك ֲדما

�لوH، فأعطيت �لنظر فيها حقه �@�فيت �لتدبر فيها حظه،  ���لبحث عن �ثا سا�� Hدª�

 ��Eبالن مزين&  فلك&  �@لفيتها   ���لسعا� بذخائر  مشحونة   Dجنا سفينة  �جدִדا   gفلعمر

�ªد�ية ��لفال�  iضحة �@عال��ملنجية من ظلما� �جلهاال�، �@يت سبلها الئحة �طرقها �

على مسالكها مرفوعة.

ياY نضرD �حد�ئق خضرD مزينة بأ�ها كل علم  y= عها���صلت ^ سلو© شو

�لنو�ميس �إلªية فلم @عثر على حكمة =ال �فيها صفوها،  y= Dملوحا��¸ا كل حكمة =ªية 

�m @ظفر vقيقة =ال �فيها @صلها، ��حلمد هللا �لذg هد�نا ªذ� �ما كنا لنهتدg لوال @� 

هد�نا �هللا.

�لر��¤  iإلما� D�ألعظم من �لعر�- عا�م& =y =ير�� فاختا Rا� fألستا�Ù خر¾ 

 ¤علي بن موسى �لرضا F �شر� ^ �لتعليم ��لتديس مطالب �لفقه ��ألصو� �معا

 Yفا@� تقومي  بأحسن   i�ألكا� �ألفاضل   i �قوَّ سنة  ثالثني  من  قريبة   Dمد  ^ �لقر�� 

�لثا� ^ � ،iملرسو��أل�� بنحو �ملفصل ��ملبسوd على  :��مطالب �ألصو� ^ ثال` ��

=ثبا� ما �تا� ^ fلك باأل�لة �لتامة، ��لثالث مهما� مباحث �ألصو� �ل_ يتوقف عليها 

.dالستنبا�

 iلعلو��لقر�� �كا� ساعي& Rد9 ^ نشر  ¤�كذلك @جا� فيما @فا� من �لفقه �معا

@ياi كل   Dتبلغ عشر @يام& قليلة ال  �لسنة =ال   iيكن له تعطيل ^ متا m يثv ¤�ملعا�

�قت على حسب ما يقتضيه �يرتضيه، فاستفا� من �ضر� �لشريف �ألفاضل ��ألماثل 
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�إلªية فبلغو� من fلك @عالها  ¤ح² بلغ @كثرهم تبة �الجتها� ^ �لفقه ��ألصو� ��ملعا

 Dالستفا����صلو� =y @سناها، ��حلمد هللا �لذg �فق\ للتشر¤ بشر¤ �ضر� �لشريف �

�لعاملني كما هو @هله  4من مقامه �لكرمي مدD تقر4 من éس عشرD سنة، ��حلمد هللا 

 .
(١٣)

�Eال =له غ�

�ألصوB �لفكرية ملد!سة �لتفكيك
 Pتعت �ل_ ال  �لبشرية   iلعلو� بني  �لتفكيك) ) �لتفريق  �لتفكيك على  تعتمد مدسة 

 ،4��لوحيانية �ل_ ال ميكن @� حتيد عن �لصو iلعلو�معصومة من �خلطأ ��لزلل �بني 

 ،Hألخر� ¤�لكي ¦د� �ملنهج �ملعصوi من �خلطأ �من Ù جنعله ميز�ن& تقا	 به �ملعا

�ية �=عطاp تصو عن  DتفترY مدسة �لتفكيك �جو� ثالثة مناهج معرفية تسعى لبلو

حقو� �ملعرفة �لعقائدية، �هذ� �ملناهج هي:

�ملنهج �لفلسفي �لعقال�. -١

�ملنهج �لعرفا� �لكشفي. -٢

�ملنهج �لوحيا� �إلسالمي �ملعتمد على �لقر�� �لكرمي �سنة �لرسو� C �@هل  -٣

. D بيته

�لعرفا� �@جر�  ��سة حتليلية ªذ� �لفلسفة �ªذ=� مدسة �لتفكيك بعد @� قامت بد

�خللفيا� �ل_ يستند =ليها � عملية تصنيف للنصو® �ملوجو�D، �بعد �لوقو¤ على �جلذ�

 mلعا� �لترzة �ل_ شهدها  �لعرفا� ��لفلسفة، �مع �ألخذ بنظر �العتبا حركة  كل من 

 iلعلو� Dئر�� y= نضمامها��ليونانية بفعل هذ� �حلركة � iلعلو��نتقا� � ،©��إلسالمي �نذ

�إلسالمية @s@ gا �لد� ^ �ضن �ملر�كز ��حلو�ضر  D�إلسالمية هي من سنخ �حلضا

نشوئها  �إلسالمية ^  �لفلسفة   y= تنظر  �لتفكيك  مدسة  فإ�   Ñبالتا� �إلسالمية،   Eغ

�ل_ سبقت �إلسالi، �منت �ترعرعت ^  D�حلضا ���تبلوها على @sا نسجت على منو

تنقية �تكرير �=عا�D صياغة من قبل  لعملية  �صطبغت بصبغته �خضعت � iإلسال�ظل 

 .
(١٤)

ا�D �مبدعة �ملسلمني مبا �لو� من fهنية �قَّ pلعرفا��ملفكرين ��لفالسفة �

بل  �مبانيهما،  لنشوئهما  بالنسبة  خالصني  علمني  ليسا  �لعرفا� � �لفلسفة   �@ �مبا 

�ملبا� � �ألصو�  تلك  بعض  @سلمة  خال�  من  �لدين  من  هو  مبا  علما� ممز�جا�  'ا 

�ل_ يعتمد�sما، �ما هو مستقى من خا¾ منظومة �ملعرفة �لدينية، كالفكر �ليونا�، @� 

�لفكر �لبشرg ليس̂  �ستطاعته �لوصو� ملعرفة معصومة  ��ªندg، �مبا @� هذ �@ ،gلفهلو�

 Dلنبو��باألخص ^ Rا� معرفة �ألسس �لعقائدية كمباحث �لتوحيد ��لعد� �إلªي ��خللق �

�إلمامة ��ملعا�، فإنه من �لضر�g @الَّ ُتعتمد تلك �ملناهج، أل� fلك يؤ�g بالضر�D للتيه �

�لضال� عن �حلق، أل� �هللا �خلالق @�ضح @� طريق فهم تلك �لقضايا ليست عن طريق �
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�لمد&سة �لتفكيكية.. ��لتأصيل للعقل �لشيعي
�لعقل �لبشرg لوحد�، بل لتحقيق معرفة يقينية صا�قة �معصومة ال بد من �لرجو� ملن 

.D لطاهرين�@مر �هللا باألخذ منه �هو �لرسو� C �@هل بيته �ألئمة 

نرجع   �@ نقية صافية صحيحة  للحصو� على معرفة   g�لضر� كا� من  من هنا 

�ملمز�جة  �ملناهج �  ¤�ملعا لتلك  تفكيك  عملية   	منا  �@ بد  �ال  فقط،  �لوحي   ملصا�

بضالال� �لفكر �لبشرg، كما @نه من �لضر�g @� نرجع للوحي �لكن ��� �العتما� على 

تلك �ملناهج أل� fلك يكر	 �لتيه ��لضال�، �عندما نسأ� �ملدسة �لتفكيكية عن منهج تنقية 

 Eل_ نعتمدها للحصو� على معرفة نقية خالصة �غ��تصفية �لفكر �لبشرg �عن �آلليا� 

ممز�جة جتيبنا بأ� �آلليا� هي كما يلي:

١- تعيني �طر �حد�% �ضو�بط �آل��� ��حلقائق ��ملعا� :
ما مييز �ملدسة �لتفكيكية هو �النطال- ^ تعريف �حلقائق من خال� �لوحي، =f جتعل 

�ملعا¤ قو� �ملعصوi، �مبا @� تعريف �ألشياp �ضبط � pألشيا��لفيصل ^ معرفة حقائق 

حد��ها �تعيني مدلوالִדا هو �ملدخل ¦و فهمها بشكل صحيح، فإ� �ملفاهيم �ل_ تشكل 

�لعقل ��لر�� ��لعلم ��خللق، �كل ما يتعلق  iلعقلي كمفهو��لبحث �لفلسفي ��لPها�  �و

مبعرفة صفا� �هللا، �قضية �لوحي ��لنبوD �منصب �لوالية البد من فهمها من خال� من له 

�ختصا® �لفهم �هو هنا �ملعصوi، �بالتاÑ فإ� كل تلك �ملفاهيم ميكن فهم حقائقها فقط 

من خال� �لرجو� ملن @مر �هللا باألخذ منه، �ليس للبشر قدD تكوين معرفة تتسم بالعصمة 

�ألمر  i��لبعد عن �ªوH �ال تتأثر مبعطيا� تربوية @� �جتماعية @� بيئية @� سياسية، �ما ��

�ملعصوi يع\ تعريض �لنفس خلطر غضب �لر4 �لذg حد�  Eالعتما� على غ�كذلك فإ� 

.D ألئمة�� pبه �حد� �من نصبه �@مر بالرجو� =ليه كاألنبيا ¤@طر حتصيل تلك �ملعا

�� �مؤسسي � i��لتز Hلتفكيك �معرفة مد��لالقتر�4 من هذ� �آللية �ملنهجية ملدسة 

�لعلم من خال� �لنظر لر@g مدسة �لتفكيك  iعلى مفهو pلضو�هذ� �ملدسة ֲדا نسلط 

�ملنهج �لفلسفي، لنرH هل هنا© فر- بني �ملنهجني ^ معرفة �حلقائق؟ �هل ميكن @� �

�لذg ميكن @�  Eلتأث�tتلف �لفلسفة �مدسة �لتفكيك ^ فهم مثل هذ� �لقضايا؟ �ما هو 

يتركه تعريف �ملنهجني على صحة �ملعا¤ عند �إلنسا� �ملؤمن بالدين؟.

علم �هللا بني منهجني:
من �لبحو` �ألساسية �ل_ �هتمت ֲדا �آليا� �لقر�نية هي مسألة علم �هللا، أل� vث 

 pلقضا��لدينية حو� معرفة �هللا سبحانه �تعاy، كمسألة  ¤fلك يفتح �فا- كثE من �ملعا

�لدينية  Dلعقيد��ألساسية̂  تكوين  ¤�لنسخ، �هي من @هم �ملباحث ��ملعا� ،p��لبد� ،�لقد�

�لصو�4 لEكسه̂  �لضال�  Dإلنسا� عن جا��للمسلم، �@g خلل̂  فهم تلك �ملعا¤ �ر¾ 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٤Z

ـOــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لتيه عن �لدين �حلق، أل� �إلسالi يتألف من Rموعة معا¤ متر�بطة ��خللل ^ @حدها �

�لعديد من �ال¦ر�فا� �لفكرية ��لسلوكية،  y= إلنسا��يؤ�g للخلل �لعاi، �من Ù يوصل 

�لقر�نية ملسألة �لعلم ترتبط بقضية تربية �إلنسا� �تعديل ميوله  Dلنظر��من �لو�ضح @� 

�@فكا� �من Ù تصحيح مسا حياته بصوD عامة. 

�سو¤ نالحظ �أل'ية �لكHP للبحث ^ مسألة علم �هللا سبحانه �تعاy، �@� @حد 

�لفالسفة ��لصوفية حيث  �لبشرg كما نشاهد� عند بعض  �لفكر   Hلد ¤�@سبا4 �ال¦ر

g �هو @حد ��لعاm، يقو� �لسبز�� iملعلو� Dم بوحدªملوجو� هو قو��لوجو� � Dبوحد �قالو

� ^ حاشيته على كتا4 �لشو�هد �لربوبية:�لفلسفة بعد مال صد ��@هم ُشر

من  يعد  fلك  �مع  �ملوجو� zيع&   Dكثر� �لوجو�   Dبكثر يقو�  =ما  بالتوحيد  �لقائل 

 Dلوجو� �كثر� Dما يقو� بوحد=� ،i��ملوحدين لكونه متفوه& بكلمة �لتوحيد �هذ� توحيد �لعو

�لوجو�، فإ� حقيقة �لوجو� عند� ليس ªا @نو��  �ال @فر�� �ال  y= 4ملنسو��ملوجو� مبع£ 

 Dحد��ملهية، بل � y= ا بالنسبةª Yال عر�� iجية �ال قيامر�تب �ال @جز�p عقلية �خا

 ��لكثرD فيها ال فيه �هذ� Dحلضر��ملهيا� منتسبا� =y هذ�  بذ�ִדا، =منا  بسيطة قائمة 

�لتأله �هو توحيد �خلو�® �عكسه m يقل به @حد بل ال يصح، �=ما  -�f y= 4قو� منسو

يقو� بوحدִדما zيع& �هو قو� �لصوفية حيث يقولو� ليس ^ �لو�قع =ال �جو� �موجو� 

 �fهب بعضهم =y نفي �لعلم عن �هللا سبحانه �تعاy، أل� �لعلم بالوجو� �ملتكثر 
(١٥)

�حد..�

�لذ�� كما مر ��لعلم يقتضي  gهللا @حد��هللا، �مبا @�  yية تعاªإل� ���لذ ^ Dلكثر�يقتضي 

�لتكثر فلم يكن @ماi هؤالp =ال نفي �لعلم عنه جلت قدته.

�ميكننا @� نالحظ ثال` نظريا� ^ vث علم �هللا سبحانه �تعاy �هي:

 9E9 @� كبEكا� موجو�9 @� معد�م& صغ p�١- نظرية =ثبا� �لعلم هللا بكل شيp سو

@g تذهب =ليه مدسة �لوحي  �شريف& @� �ضيع&، فهو تعاy ¢يط علم& بكل شيp، �هذ

�لذg يؤمن به �لتفكيكيو�. g@لر��إلمامة، �هو �

٢- نفي �لعلم بالوجو� �ملا�g، ألنه متكثر خاج& ��لعلم باملتكثر =ثبا� للكثرD ^ عني 

�ته، كما @� �لعلم باحلا�` �ملتجد� f ^ ال تركيب g@ 9صمد yهو خال¤ كونه تعا� ،Dلوحد�

@g بعض �لفالسفة. ��هللا عما يقولو�، �هذ yجلهل تعا�يع\ �لعلم بعد 

�ته �لوجو�، فهو سبحانه مع �حدته �بساطته f �@ g@ ،���لعلم باملوجو� علم بالذ -٣

كل �ألشياp، فعلمه بذ�ته عني علمه بكل شيp، �قد @فا��� fلك بقوªم: جتلى بذ�ته لذ�ته.

�لعلم عند مد�سة �لتفكيك:
�لتعريف  @g قضية �موضو�، �كل خطأ ^  لفهم  �لتعريفا� مدخًال @ساسي&   Pتعت

يوصل خلطأ ^ �لنتيجة، أل� �لنتائج تتبع @خس �ملقدما�، �مبا @� تعريف �لعلم هو �ملدخل 
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�لمد&سة �لتفكيكية.. ��لتأصيل للعقل �لشيعي
لفهم �ملقصو� من علم �هللا سبحانه �تعاy، �ملعرفة موضع �خللل ^ �لفهم �لبشرg سو¤ 

 .
(١٦)

�لشيp عند �لعقل Dنسلط �لضوp على تعريف �لعلم مبعنا� �لكلي، �هو: حضو صو

 pحلكما��لتعريف �غ�E من �لتعريفا� �ل_ �خر� ֲדا كتب �لفالسفة � �من خال� هذ

 �ملنتزعة من �خلا¾ Rر�D عن �ملا�D، فالعلم هو �لصو يكو� �لعلم عندهم هو �لصو

 ،Ñحصو� g�لذهنية �ل_ ينتزعها �لعقل من �لو�قع �ملا�g، �يقسمه �لفالسفة =y حضو

�أل�� �  ،g�نطباعي �حضو قسمني  على  �هو  �لكشف  هو  �لعلم  �حللي:  �لعالمة  �يقو� 

ممتنع عليه تعاy فتعني �لثا�، ��الئل �لعلم @بعة:

.iإلحكا��أل��: 

�لثا�: �لتجر�.

�لثالث: �ستنا� �ألشياp =ليه.

.�لر�بع: �الختيا

�لصانع ^ |لوقاته �ليل على علمه تعاy ֲדا �علمه تعاy عباD عن   �ختيا  g@

�ألشياp عند� ��نكشافها لديه ال مبع£ @sا m تكن ظاهرÙ D ظهر� بل مبع£ @sا  ظهو

.
(١٧)

حاضرD لديه غE غائبة عنه

 ��f ^ لتكثر� y= iملعلو� Dكثر gتؤ� �@ pحلكما��من �لطبيعي على مذهب �لفالسفة �

�لتكثر ^ �ملخلو- @مر مقبو� �معقو� لديهم  ��ملجر�D، �هذ �لعاm �=� كانت كثرD بالصو

 Eلفالسفة بسيط غ��إلنسا� ال ميتنع عليه �لتركيب، لكن ملا كا� �هللا كما يصفه  �@ باعتبا

مركب، فإ� @g كثرD ممتنعة عليه، �من هنا نفى قسم من �لفالسفة علم �هللا جلت قدته، 

�لقو� �@بطله.   ��قد ناقش �لعالمة �حللي ^ كتا4 (جتريد �العتقا�) هذ

�يا� �� yهللا سبحانه �تعا�لكن لو جعنا لآليا� �لقر�نية �ل_ حتدثت عن علم 

@هل �لبيتD لر@ينا @� كل تلك �ألقو�� باطلة �بعيدD عن �لوحي �عن �ملعرفة �لصحيحة 

 .yهللا سبحانه �تعا

يا! �لعلم:
قا� �هللا تعاy ^ �كم كتابه �لعزيز:

َ��َألْYَ ِباْلَحقِّ َ�َيْوiَ َيُقوُ� ُكن َفَيُكوُ� َقْوُلُه �ْلَحقُّ َ�َلُه  �ِ�َماَ� - {َ�ُهَو �لَِّذg َخَلَق �لسَّ

 .
(١٨)

{ُEْلَخِب�َهاDِ�َ َ�ُهَو �ْلَحِكيُم  َوِ َعاِلُم �ْلَغْيِب َ��لشَّ �ْلُمْلُك َيْوiَ ُينَفُخ ِفي �لصُّ

� َلن نُّْؤِمَن َلُكْم َقْد َنبََّأَنا �ُهللا ِمْن ْ�َجْعُتْم ِ=َلْيِهْم ُقل الَّ َتْعَتِذَُ �fَ=ِ َلْيُكْم=ِ �َ�- {َيْعَتِذُ

ِبَما  َفُيَنبُِّئُكم   Dِ�ََها َ��لشَّ �ْلَغْيِب  َعاِلِم  ِ=َلى  ُتَر�ُّ�َ�  ُثمَّ  ُسوُلُه َ�َ َعَمَلُكْم  �ُهللا   Hَ�َسَيَر َ@ْخَباُِكْم 

 .
(١٩)

ُكنُتْم َتْعَمُلوَ�}

اَعُة ُقْل َبَلى َ�َبِّي َلَتْأِتَينَُّكْم َعاِلِم �ْلَغْيِب َال َيْعُز4ُ  - {َ�َقاَ� �لَِّذيَن َكَفُر�� َال َتْأِتيَنا �لسَّ
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َماَ��ِ� َ�َال ِفي �ْألَْYِ َ�َال َ@ْصَغُر ِمن fَِلَك َ�َال َ@ْكَبُر ِ=َال ِفي ِكَتا4ٍ  Dٍ ِفي �لسَّ َّfَ �َُعْنُه ِمْثَقا

 .
(٢٠)

ِبٍني} مُّ

َهاDِ�َ َ@نَت َتْحُكُم َبْيَن ِعَباِ�َ©  َ��ْألَْYِ َعاِلَم �ْلَغْيِب َ��لشَّ �ِ�َماَ� - {ُقِل �للُهمَّ َفاِطَر �لسَّ

 .
(٢١)

ِفي َما َكاُنو� ِفيِه َيْخَتِلُفوَ�}

 .
(٢٢)

ِحيُم} ْحَمُن �لرَّ َهاDِ�َ ُهَو �لرَّ - {ُهَو �ُهللا �لَِّذg َال ِ=َلَه ِ=الَّ ُهَو َعاِلُم �ْلَغْيِب َ��لشَّ

 Dِ�ََها �َ� ِمْنُه َفِإنَُّه ُمَالِقيُكْم ُثمَّ ُتَر�ُّ�َ� ِ=َلى َعاِلِم �ْلَغْيِب َ��لشَّ - {ُقْل ِ=�َّ �ْلَمْوَ� �لَِّذg َتِفرُّ

 .
(٢٣)

َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَ�}

 .
(٢٤)

�َ� َ�َما ُيْعِلُنوَ�} - َ@َ�َال َيْعَلُموَ� َ@�َّ �َهللا َيْعَلُم َما ُيِسرُّ

َماَ��ِ� َ�َما  �ُهللا َال ِ=َلَه ِ=الَّ ُهَو �ْلَحيُّ �ْلَقيُّوiُ َال َتْأُخُذُ� ِسَنٌة َ�َال َنْوiٌ لَُّه َما ِفي �لسَّ} -

�لَِّذg َيْشَفُع ِعْنَدُ� ِ=الَّ ِبِإfِْنِه َيْعَلُم َما َبْيَن َ@ْيِديِهْم َ�َما َخْلَفُهْم َ�َال ُيِحيُطوَ�  �fَ َمن Yِِفي �َألْ

َ��َألْYَ َ�َال َيُؤ�ُ�ُ� ِحْفُظُهَما َ�ُهَو �ْلَعِليُّ  �ِ�َماَ� ْن ِعْلِمِه ِ=الَّ ِبَما َشاp َ�ِسَع ُكْرِسيُُّه �لسَّ ِبَشْيpٍ مِّ

 .
(٢٥)

�ْلَعِظيُم}

َما  َ�َيْعَلُم  َ�َجهَرُكْم  ُكْم  ِسرَّ َيْعَلُم   Yِ�َألْ َ�ِفي   �ِ�َماَ� �لسَّ ِفي  �ُهللا  َ�ُهَو   -

 .
(٢٦)

َتْكِسُبوَ�}

- {َ�ِعنَدُ� َمَفاِتُح �ْلَغْيِب َال َيْعَلُمَها ِ=الَّ ُهَو َ�َيْعَلُم َما ِفي �ْلَبرِّ َ��ْلَبْحِر َ�َما َتْسُقُط ِمن 

 .
(٢٧)

ِبٍني} َقٍة ِ=الَّ َيْعَلُمَها َ�َال َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِ� �َألْYِ َ�َال َْطٍب َ�َال َياِبٍس ِ=الَّ ِفي ِكَتا4ٍ مَُّ�َ

 ��هذ� �آليا� �ما̂  معناها من �آليا� �كمة �لداللة بنفوf علمه تعاy »ميع ما سو

من ��� فر- بني �قيقه �جليله، �جزئياته �كلياته، �حيث @� كل غيب عند� شها�D �كل 

�ملر�� من �لغيب ما m يكن �ما � ،yسر عند� عالنية، فال غيب �ال سر بالنسبة =ليه تعا

�ل_ حجب �هللا تعاy علمها عن عبا�� �ما جر� سنته  Dملوجو��m يوجد �كذلك �ألعيا� 

�آلخرD �ما فيها من �حلقائق.� Ö�Pل��حلكيمة بإفاضة �لعلم ֲדا ^ @لسنة @�ليائه، مثل 

 `���هللا سبحانه �تعاy هو �لعاm ֲדذ� �لغيو4 ^ عرY سو�p، سو�p كا� من �حلو

تغيض  �ما  @نثى  كل  �ل_ حتمل   �@  ،DEملتغ� �ملتبدلة  �ملنقضية  �جلزئيا�   �@ تكن  ملا  �ل_ 

�لنقصا�، @� ما كا� بقد مثقا� حبة من خر�� � Dلزيا�� Yما كا� ^ معر �@ ،iحا�أل

�ألY يأ� ֲדا �هللا �¢صيها تعاy، فهو سبحانه علم � ���لسما� ^ �@ Dفتكن ^ صخر

 g@ ،9ل_ لن تكو� @بد��عيا� بالغيب باملعا� �ل_ fكرناها �كذلك علم �شها�D باملعد�ما� 

.
(٢٨)

�لفرضيا� �ملستحيلة ��ملمكنة �ل_ ما جر� سنته على =§ا�ها

مد�سة �لوحي ��إلمامة �علم �هللا:
�لتفريق بني علم �هللا سبحانه �تعاy �بني كيفية حصو� �لعلم عند �لبشر  iعد �=

 pألشيا� � @� علم �هللا ¢د` بانتز�� صو��خلاطئة، فتصو جر �لفالسفة =y تلك �ألفكا
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�لمد&سة �لتفكيكية.. ��لتأصيل للعقل �لشيعي
من �ألعيا� �لثابتة �مما هو موجو�، �قد ُ@شكل عليهم بأ� �ملعد�ما� ال صو ªا فعلى 

�لزعم يكو� �هللا غE عاm باملعد�ما�، لكن �آليا� �لقر�نية ��لر��يا� �لصا�D عن  �هذ

�لتفريق بني صفا� �ملخلو- ��خلالق، �قد Rد �هللا نفسه  D�ألئمة D تنبه =y ضر�

بعموi علمه �نفو�f جلميع �لغيو4، كما ^ �آلية �لثالثة من سوD سبأ، فاآلية حتكي @نه 

�ألY، فقوله: � ���لسما� ^ Df ح² �=� كا� مثقا� ،pال يفو� عن علمه شي yتعا

 p��لغيب لالستغر�-، فيعم zيع �لغيب، سو  ̂iلال��لغيب) فهي صفة �نعت للر4، � mعا)

 Y�كانت من �ألعيا�، @� مما m �لقه �هللا تعاg@ y مما هو ^ خانة �لعدi، @� من �ألعر

�جلو�نح من @�� �لدنيا =y �خرها �غEها من �لغيو4، كاجلزئيا� � ��كأعما� �لعبا� باجلو

�لغامرD ^ ظلمة �لغيو4.  Y��ملنقضية �ملتبدلة من �ألعيا� ��ألعر

عن �حلسني بن بشا، عن @¡ �حلسن علي بن موسى �لرضا E، قا�: سألته @يعلم 

�لذm g يكن @� لو كا� كيف كا� يكو� @� ال يعلم =ال ما يكو�؟ فقا�: =� �هللا  pلشي��هللا 

تعاy هو �لعاm باألشياp قبل كو� �ألشياp، قا� �هللا عز �جل: {ِ=نَّا ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم 

� َلَعاُ��ْ� ِلَما ُنُهوْ� َعْنُه َ�ِ=نَُّهْم َلَكاfُِبوَ�} فقد علم ْ�ُّ�َتْعَمُلوَ�} �قا� ألهل �لنا: {َ�َلْو ُ

�هللا عز �جل @نه لو �هم لعا��� ملا sو� عنه ، �قا� للمالئكة ملا قالو�: {َقاُلوْ� َ@َتْجَعُل 

َماp َ�َنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَ© َ�ُنَقدُِّ	 َلَك َقاَ� ِ=نِّي َ@ْعَلُم َما َال  ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها َ�َيْسِفُك �لدِّ

بنا  ©َتْعَلُموَ�} فلم يز� �هللا عز �جل علمه سابق& لألشياp قدمي& قبل @� �لقها، فتبا

�تعاy علو9 كب9E خلق �ألشياp �علمه ֲדا سابق ªا كما شاp، كذلك m يز� بنا عليم& 

.
(٢٩)

9Eيع& بص�

عن عبد �هللا بن مسكا�، قا�: سألت @با عبد �هللا F عن �هللا تبا© �تعاy @كا� 

�هللا، بل  yعلمه عندما خلقه �بعد ما خلقه؟ فقا�: تعا i@ ،ملكا��يعلم �ملكا� قبل @� �لق 

m يز� عامل& باملكا� قبل تكوينه كعلمه به بعدما كونه، �كذلك علمه »ميع �ألشياp كعلمه 

باملكا�.

��، قا�: �عت �لرضا علي بن موسى E، يقو� ^ �عائه: fلفضل بن شا�عن 

سبحا� من خلق �خللق بقدته، �@تقن ما خلق vكمته، ��ضع كل شيp منه موضعه بعلمه، 

.Eلبص�سبحا� من يعلم خائنة �ألعني �ما tفي �لصد�، �ليس كمثله شئ �هو �لسمع 

عن @¡ عبد �هللا F قا�: =� �هللا علم ال جهل فيه، حياD ال مو� فيه، نو ال ظلمة 

فيه.

عن جابر �جلعفي، عن @¡ جعفرF قا�: �عته يقو�: =� �هللا نو ال ظلمة فيه، 

�علم ال جهل فيه، �حياD ال مو� فيه. 

عن �بن سنا�، عن جعفر بن �مد، عن @بيه E، قا�: =� هللا تعاy علم& خاص&، 

�ملرسلني،  �pملقربني �@نبيا��علما عاما، فأما �لعلم �خلا® فالعلم �لذm g يطلع عليه مالئكته 
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�ملرسلني، �قد �قع =لينا  �pملقربني �@نبيا��@ما علمه �لعاi فإنه علمه �لذg @طلع عليه مالئكته 

 .
(٣٠)

C هللا�من سو� 

�ملؤمنني F: �كل عاm فمن بعد جهل َتَعلَّم، ��هللا m §هل �m يتعلم،  Eقا� @م

@حاd باألشياp علم& قبل كوsا فلم يز�� بكوsا علما، علمه ֲדا قبل @� يكوsا كعلمه بعد 

تكوينها، علم ما خلق �خلق ما علم ال بالتفكر، �ال بعلم حا�` @صا4 ما خلق، �ال شبهة 

�خلت عليه فيما m �لق، لكن قضاp مiP، �علم �كم، �@مر متقن، توحد بالربوبية، 

 .
(٣١)

pلثنا��خص نفسه بالوحد�نية، ��ستخلص �ملجد �

علم �هللا عند �لفالسفة:
يبحث �ملياجني �لذg هو @حد منظرg مدسة �لتفكيك قضية �لعلم �يو� @�لة مدسة 

مدلوالִדا  �فهم  بشرحها   iيقو  Ù �من  @ينا-  كما  بعضها  مر  -�قد  �إلمامة � �لوحي 

منهج  بني  �لتفكيك � �لتفريق  منه  يبغي   gلذ� �لتأسيس � بالتأصيل  تتسم   Dبنظر ليخر¾ 

�� بعدين �أل�� جتا� f سترجاعية��لفلسفة �مدسة �لتفكيك، �هنا البد من �لقياi بعملية 

�لعقلي ألتبا� منهج �لفلسفة، �سو¤ نو� بعض مناقشاته  g@لر��لنص �لدي\ ��آلخر جتا� 

�p لنعر¤ من خال� fلك مدH قرg@ 4 من �ملنهجني للصحة ��لسالمة، �عرضه لتلك �آل

�لنعر¤ @سس ��ليا� �لتفكيك.  

كيف  �لوجو�  �جب �  �@ �لرئيس (٣٦٩-٤٢٨هـ/٩٨٠-i١٠٣٧): فصل ^  �لشيخ  قا� 

�ته �عقل @نه مبد@ كل موجو�، عقل @��ئل f عقل �f= لك فألنهf فأما كيفية :pألشيا�يعقل 

�ملوجو��� عنه �ما يتولد عنها، �ال شيp من �ألشياp يوجد =ال �قد صا من جهة ما ��جب& 

 بسببه، �قد بينا هذ�، فتكو� هذ� �ألسبا4 تتأ�H مبصا�ماִדا =y @� توجد عنها �ألمو

�جلزئية، فاأل�� يعلم �ألسبا4 �مطابقتها فيعلم ضر�D ما تتأ�H =ليه �ما بينها من �أل�منة 

 �ما ªا من �لعو���، ألنه ليس ميكن @� يعلم تلك �ال يعلم هذ�، فيكو� مدك& لألمو

�جلزئية من حيث هي كلية.

 DEها من حيث هي متغEمع تغ ��Eملتغ��قا� @يض&: ال §و� @� يكو� عاقًال ªذ� 

عقًال ��مان& متشخص& بل على ¦و �خر نبينه، فإنه ال §و� @� يكو� تاD يعقل منها @sا 

موجو�D غE معد�مة �تاD يعقل منها @sا معد�مة غE موجو�D، �لك ��حد من �ألمرين 

صوD عقلية على حدD �ال ��حدD من �لصوتني تبقى مع �لثانية، فيكو� ��جب �لوجو� 

.
(٣٢)

���لذ Eمتغ

�هللا مبا  علم  يتعلق مبسألة  فيما  �بن سينا  �لرئيس  �لشيخ   iكال نلخص   �@ �ميكن 

يلي:

�ته.f يعقل �يعلم y١- =نه تعا
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�لمد&سة �لتفكيكية.. ��لتأصيل للعقل �لشيعي
.D٢- =� علمه تعاy بذ�ته علم بالصو

.٣- =� علمه بذ�ته �بالصوD علة للصو

.pعلة لألشيا �لصو �= -٤

 D٥- =� علمه باألشياp =منا هو بو�سطة �لصو �علمه باألشياp حصوÑ �بالصو

.gحضو

�جو�  عند  �حلكم  سبيل  على   DEملتغ� �لزمانية  باجلزئيا�   yتعا علمه   �=  -٦

.
(٣٣)

شر�ئطه

�ألقو�� لفيلسو¤ كبE بلغ باملذهب �ملشائي @�¾ � p��ملياجني تلك �آل ��بعد @� يو

�ئها �من Ù يشر� ^ � �سعى لتب\ �كماله، ينقل @g فيلسو¤ sض مبدسة مال صد

�الختال¤  Hلتفكيك، �هنا يتبد�عملية نقدية �قيقة ي�P من خالªا ما تذهب =ليه مدسة 

�ملنهجي ��ضح&، �تظهر تلك �لر�� �لتأصيلية �ل_ تستنطق �لنص من خال� عملية ��سعة 

من �لتحليل ��السترجا� �لنصي.

@قو�: @ما فرY علمه تعاy بذ�ته، فال �صل له، ألنه سبحانه علم كله �كشف 

 Dيته ^ شدكله »ميع ما سو��، علم& �كشف& غE متناهية شدD �سعة، ��لذg كانت نو

�ملعلومية عليه �لو بعلم نفسه، أل� حقيقيته  ��غE متناهية يتأê �يتقد	 من صد- عنو

�لو�حد ال يكو� عامل& �معلوم&،  pلشي�هي �لظاهرية ��ملظهرية للغE بالذ��، ال @قو�: =� 

�لعاملية ��ملعلومية، بل @قو� =� �ملعلومية  �العتباية كاٍ¤ ^ �عتبا Dملغاير�ح² §ا4 بأ� 

مستلزمة للمحاطية �من نعو� �حلقائق �ملظلمة بذ�ִדا �ملكشوفة بالعلم، ��هللا تعاy ملكا� 

شدD نويته �سعة علمه من غE حد �ال sاية، �ال يعقل فيه جهة خفاp ح² يكو� معلوم& 

�ملناسب ^ �ملقاi هو �لظاهر بذ�ته ��ملظهر جلميع ما  Eاط& �لو بعلم نفسه، فالتعب��

سو�� من �حلقائق �ملظلمة.

�لعناية  y= ،�@ما =� علمه بذ�ته علم بالصو، فأقو�: ال �حتيا¾̂  علمه تعاy بالصو

.���ملذكوg@ ،D @� علمه بذ�ته علم بالصو أل� �لصو على فرY �جو�� مكشو¤ للذ

�@ما �لقو� بالصو �@sا @��ئل �ملوجو��� �@sا معلومة للذ�� ^ مرتبة متأخرD عن 

�لعلم، ��لعلم ֲדا فعلي  �لذ�� @�ًال �@بد9، ألsا معلولة  �لذ��، فإمنا يفرY @� تكو� مع 

�ملقاi من حيث   ^ iلكال� �لفرضية موهونة من جها� ش²، =ال @�  علِّيُّ متبو�، �هذ� 

 ���لذ �كوsا معلومة بالعلم �حلضوg فقط ��� غEها من �ملعلوما�، �^ @نه كيف صا

�لعلم باألشياp؟!   ^ كشف& ªا ��� غEها، �كيف يكو� تعاy �تاج& =y هذ� �لصو

�حتيا¾ ^ �لعلم باألشياp ֲדذ� �لصو؟! ��لذg هو كشف تاi ال يعقل @� يكو� بالعلم  g@�

�حلضوg مشاهد9 للصو فقط ��� غEها، فيكو� علم& ببعض �جهًال ببعض �خر، �=� 

شئت قلت: كشف& حقيقي& ببعض �كشف& حصولي& ببعض �خر �حكم& ببعض �خر، فنسبة 
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�لعلم �حلصوÑ =ليه مع شدD نويته �مظهريته لكل معلوi خلف ��ضح، ��ألمر �ألعجب 

.
(٣٤)

نفي علمه سبحانه باجلزئيا� �@� �لعلم ֲדا =منا يكو� بوساطة �لكليا�

Gتفكيك �لنص ��ملعطيا
٢- �ألخذ بظو�هر �لنصوG ��فض مطلق �لتأ�يل:

من �لبحو` �ملهمة �ل_ يتعرª Yا �لفقهاp �يعتs�Pا مدخًال لفهم �لنص �لدي\، هو 

�لفقيه مبا @نه فقيه، � Ñألصو�مبحث �أللفا¼، �هو من �ملباحث �ملهمة �ل_ يتعرª Yا 

 iلنص من @حكا�@g من ���ية كوsا �لة لفهم مدلوال� �لنص �معرفة ما يريد قوله fلك 

�تشريعا�، �يبد@ �لبحث ^ �أللفا¼ ^ حتقيق حقيقة �لوضع �@قسامه كالوضع �لتعيي\ 

�لتعي\، �vث �ملع£ �حلر^، ��ستعما� �أللفا¼ فيما هو �حلقيقة ��ملجا� ��اللة �أللفا¼، �

�مباحث �ملشتق �غEها من �لبحو` �ل_ يدخل بعضها ^ صميمية معرفة �لنص.

@g مدسة �لتفكيك فيما �ص �اللة  ��لكيال ندخل ^ تفاصيل تلك �لبحو` نو

�أللفا¼ تد� على معا�  �@ g@ ،قعية��أللفا¼ على معانيها، هل هي على ¦و �لداللة �لو

�أللفا¼   �@  g@ �لتصوية،  �النتز�عية  كا� على ¦و  =منا  �أللفا¼  @� �ضع   i@ خاجية، 

 Eللتعب �أللفا¼  �لذهنية بوضع  �ملعا�  تلك  �� fهنية ��أللفا¼ �لت على �ضعت ملتصو

عنها.

�ملياجني @g مدسة �لتفكيك ^ �ملبحث �للفظي بقوله: =� مفتا� �لتعليما� ^  يقر

 iأللفا¼ ^ كل لغة قو�كل قوi هو @لفاظهم ^ لغاִדم �قد @نسو� ֲדا �عرفو� معانيها، �

�ألعيا�  هي  عندهم   iملعلو�� �ملشهو�  فإ�   ،¾للخا موضوعة  عندهم،   ¤�ملتعا هو  �ما 

.
(٣٥)

�حلقائق �خلاجية�

بني  �لتمايز   Pيعت  gلذ� �ألصفها�   ��Eمل� �ملياجني   fستا@  g@  �هذ ميثل  �بالطبع 

�لفلسفي  �لعقل  يعتمدها  �ل_  �هني Pل�� �ألصو�   ^ فقط  ليس  �إلªية   iلعلو�� �لفلسفة 

 4�فحسب، بل هو متايز يغطي مساحة ��سعة من �الختال¤ بني �ملنهجني، �^ كتابه (@بو

�لذg �صص @غلبه للر� على �ملقوال� �لفلسفية يبد@ �لبا4 �أل�� من كتابه بتدشني  (Hدª�

قطيعة تامة بني منهجه �ما تذهب =ليه �لفلسفة فيقو�:

�لبشرية   iلعلو� @نه ال جامع بني   ،4��ألبو با4  �ªدH، �هو   4�@بو �أل�� من  �لبا4 

�إلªية ^ شيp من �ألشياp ح² ^ مدخلها �باֲדا، فإ� با4 �لتعليما� هو  Dجلديد� iلعلو��

.�����أللفا¼ �حلاكية عن �ملر

 pكانت من @�ا p��� =y نفس �حلقائق �خلاجية سو�إلªية =شا iلعلو��أللفا¼ ^ �

.
(٣٦)

�حلقائق �لنوية y= ֲדا �لعزD جل شأنه @� �ل_ يشا 4
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�لمد&سة �لتفكيكية.. ��لتأصيل للعقل �لشيعي
�حلسي لر�ئد مدسة �لتفكيك، �هي لفته مهمة سو¤ نرH جتلياִדا  �Ôمل��يالحظ 

�خلالق جلت  �^ غالب �حلقو� �ملعرفية �ل_ يتبدH فيها �لتدشني لنظرية ما�ية كل ما عد

�هللا  خلقه  ما  كل  @ما   ،Dملا�� قو�نني  عليه  تنطبق  ال   gلذ� �لوجو�   ^  Dحد� فاهللا  قدته، 

�ملياجني يصر� بذلك عند تعرضه  Hنني، �سو¤ نر�فبنحو ما يكو� �كوم& بتلك �لقو

حلقيقة �لنفس ��لعلم ��لعقل ��لر��، �هو بعد @� يقر @صل كو� �أللفا¼ ��لة على �ملعا� 

 ^ ���لدينية، �باألخص �أللفا¼ �ل_ � �خلاجية، يطبق fلك ^ vثه حلقو� �ملعرفة 

�لنص �لدي\، فيقو�:

 ���لكتا4 ��لسنة حاكية عن �ملعا� �خلاجية، �=شا ^ D���أللفا¼ �لو ،�فعلى هذ

�لعزD جل ثنا��، @� �ل_ يشا ֲדا  4 pكانت من @�ا p��� =ليها @�ًال �بالذ�� -سو�@ما

 �ألمو y= ֲדا �ل_ يشا �@ ،Dحليا�� D�لعلم ��لقد� �حلقائق �لنوية مثل �لعقل ��لشعو y=

�ملظلمة �ل_ من شأsا @� يعلم بالعلم @� =y ثبوִדا �كوsا �بقائها- Ðال¤ �ملنتحلني 

 .
(٣٧)

���� هي �ملتصو���ملصطلحة، فإ� �أللفا¼ عندهم قو�لب ��ملعا� ��ملر iللعلو

�قعي �  ¾خا ªا  �ل_  �أللفا¼  تقسيم  خال�  من  �لنظرية  هذ�  �ملياجني  �يشر� 

�سو	، @� ليس ��قع �سو	 بل هي منتزعة منه، ألنه سو¤ يو�جه =شكاًال مهم& 

عند vثه عن �أللفا¼ �ل_ ليس ªا ما�D تنا� باحلس، �من Ù تو�جه �لنظرية ^ تقسيمها 

�ملذكو حتدي& حقيقي& إلثبا� صحة ما تذهب =ليه، فيقو�:

�لشخصية -مثل �يد �عمر�- موضوعة للخا¾ بعينه، من  iألعال�فعلى ما fكرنا، 

 ��f ملصا�يق من حيث�� ��حيث =نه شخص خاجي �يقابلها �أللفا¼ �ملوضوعة لتلك �ألفر

�لنو� من �لنو� �آلخر، مثل =نسا� �فر	 ��ا، فباحلقيقة  ��جلوهر �لذg به �متيا� هذ

مال© �لشخصية حلا¼ �لشيp مبشخصاته �خلاجية، �مع غمض �لعني عنها يكو� �للفظ 

.
(٣٨)

�Eملمتا� عن غ��لنو�  �موضوع& ªذ

هذ�  =ليه  تؤ��  ما  @'ها   ،DEكب�  Dعديد =شكاال�  =طالقه  على  �لقو�   �هذ �يولد 

�لنظرية عند �لبحث عن �أللفا¼ �ل_ �ضعت للخالق جلت قدته، كلفظ �جلاللة (�هللا) 

�لقاهر ��لرحيم ��لر�ن ��لو��� � Pملتك�� @� @�ائه �حلس£ كالقدير ��لعظيم ��جلبا

�غEها، =f هذ� �لنظرية تقوi على �ألكا� �لتالية:

�خلاجي (�ألعيا� �خلاجية). gملا���لوجو�  -١

Y @� غEها).��لوجو� �ملا�g (ما يرتبط باألعيا� من عو �٢- @� ما يرجع ªذ

�لوجو�. ��إلحسا	 ֲדذ� �لشعو -٣

�ملعا� ��ضع �أللفا¼ لتلك �ملعا� �ملا�ية. ���نتز -٤

على  تطبيقها  عن   ���لسؤ عند   9Eكب حتدي&  تو�جه  �لنظرية  هذ�   �@ نلحظ  �هنا 

 yتعا �هللا   �@ �لقو� vا�  ال ميكن   f= �لصفا�، �  pأل�ا� من  �إلªية   ��بالذ يتعلق  ما 
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� سقط �لركن �أل�� فال ميكن @� f=� ،ل_ ميكن @� تنا� باحلس�من �ألعيا� �خلاجية 

 �تصمد هذ� �لنظرية @بد9، لكن �ملياجني ليخر¾ من هذ� �إلشكالية �ملهمة يقيد نظريته ֲדذ

�إلحاطة به، =f ليس  �@ ��لنظرية فيما يتعلق باهللا ال حتتا¾ =y تصو �@ g@ ،pالستثنا�

�لتوصيفا� =ال معاٍ� �ضعت للداللة عليه، � pأل�ا��لبشر @صًال، �ما هذ�  fلك ^ مقد�

�يقر fلك بالقو�:

�حلس£،  yكما @�ضحنا- سيما ^ @�ائه تعا- ¾�� للخال @� �أللفا¼ @ما فتحصَّ

ضر�D @نه ال مع£ لتصو� تعاy كي ميكن �ضع �للفظ ^ مقابل �ألمر �ملتصو، �@ما 

تصو� تعاy بالوجو� ��لعنا�ين، فتوصيف له تعاy مبا ال §و� توصيفه سبحانه به، 

�ألمر �  ¾�خلا من  منتزعة  ألsا   ،yتعا عليه  منطبق   Eغ  متصو �د��  @مر  فإsا 

.
(٣٩)

�النتز�عي تابع ملنشأ �نتز�عه

�كي يدلل �ملياجني على ما يذهب =ليه، يستدعي �لنص �لدي\، ليوضح قضية ^ غاية 

�هللا تعاy، لتكتمل بذلك نظريته �ليجيب عن fلك �لتسا��  pأل'ية �هي حقيقة منشأ @�ا�

�السترجا� للنص يسد  ��مللح �لذg نشعر بأنه m تكن �إلجابة عليه مقنعة، لكنه من خال� هذ

�ل_ كا�� تطيح مبدخل �لبحث �ملعر^ عند مدسة �لتفكيك. Dلثغر�تلك 

�لكلي\ عن علي بن =بر�هيم، عن @بيه، عن �لنضر بن سويد، عن هشاi بن  H�

�هللا ��شتقاقها: �هللا مما هو مشتق؟ قا�،  pعن @�ا F هللا��حلكم @نه سأ� @با عبد 

�ملسمى، فمن عبد  Eالسم غ��هللا مشتق من =له ��إلله يقتضي مألوها � iيا هشا :Ñ فقا�

�السم ��� �ملع£ فقد كفر �m يعبد شيئ&، �من عبد �السم ��ملع£ فقد كفر �عبد �ثنني، 

 :F ؟ قا�: فقلت : ��� قا�iلتوحيد @فهمت يا هشا� ©��من عبد �ملع£ ��� �السم فذ

=� هللا تسعة �تسعني ��& فلو كا� �السم هو �ملسمى لكا� كل �سم منها =ª& �لكن �هللا 

�سم للمشر�4  pملا��خلبز �سم للمأكو� � iيا هشا ،�Eكلها غ� pأل�ا�مع£ يد� عليه ֲדذ� 

�سم للمحر- @فهمت يا هشاi فهم& تدفع به �تناضل به @عد�ئنا  �لثو4 �سم للملبو	 ��لنا�

 ،iهللا به �ثبتك يا هشا��ملتخذين مع �هللا عز �جل غ�E؟ قلت: نعم، قا�: فقا�: نفعك �

 .
(٤٠)

�قا� هشاi فو�هللا ما قهر� @حد ^ �لتوحيد ح² قمت مقامي هذ

�لنص بقوله: >قد @فا� F @� لفظ �جلاللة -�هللا- ليس  ��يعلق �ملياجني على هذ

 �Eلكما�، بل هو مثل غ���& جامد9 حاكي& عن �لذ�� بلحا¼ �ستجماعه zيع صفا� 

�حلس£، متكفل مبعنا� �الشتقاقي شأن& خاص& من شؤ�نه سبحانه، �هو  yمن @�ائه تعا

حيث �إلªية له سبحانه �لذg هو من َ@َجلِّ شؤ�نه، �كل شؤ�نه جليلة<.

�ملقدسة-  ���لذ g@- هللا��ملسمى، ��ملسمى ��ملع£ هو  Eالسم غ� �@ F فا�@ Ù

�لدعاp، �حتميد �تقديس، �^ � pلثنا��لتمجيد � iمقا ^ ���هذ� �أل�اp كلها تعبE عن �لذ

 .
(٤١)

�هللا y= Dلدعو�� iإلفها� iمقا
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�لمد&سة �لتفكيكية.. ��لتأصيل للعقل �لشيعي
�إلªية  ���ألمر �ملهم �لذf gكر� �ملياجني هنا هو @� هذ� �أللفا¼ ��لة على مع£ �لذ�

للداللة عليه  @لفا¼ �ضعت  �لتاi هللا سبحانه، �=منا هي  �لكن ليس من حيث توصيفها 

�إلشاD =ليه، فبما @� �هللا سبحانه ال حتيط به �أل�هاi �ال تدكه �لعقو� فال ميكن @� �

نضع ¦ن من @نفسنا @�اp له تعاy، �بالتاÑ فإ� مهمة �لتوصيف ��لتسمية موكولة =ليه 

تعاy، �هو قد عر¤ نفسه ֲדذ� �أل�اp لندعو� �نبتهل =ليه �¦مد� �نشكر� �نقدسه.

بذلك  فإنه  خاجية  حقيقية  معاٍ�   y=  D=شا �أللفا¼  كو�  �ملياجني   يقر �عندما 

�ألخذ بظو�هر �أللفا¼ �نفي  D�لدينية، �هو ضر� ¤يؤسس ألصل مهم ^ vث �ملعا

مطلق �لتأ�يل، �ترH مدسة �لتفكيك »ميع مو�ها @� حتريف �حلقائق يبد@ من خال� 

مبد@  ماسا  قد  �لعرفا� � �لفلسفة  منهج   �@  Hتر� �أللفا¼،  ظو�هر  تأ�يل  مبد@  =طال- 

�لتأ�يل لتصحيح ما �الف �لنص �لدي\، فاحلكيمي بعد @� يعرR Yموعة من �لنصو® 

�لفلسفية �ل_ ما	 فيها كاتبوها مبد@ �لتأ�يل �لص =y نتيجة مهمة �هي @� �لفلسفة ال 

�ملبد@. �ميكن صياغة �يتها =ال من خال� هذ

�ملزجي  �لطابع   ��f �لفلسفية  �الجتاها� �  	��ملد =§ا�   ^ 9Eكب  9�� للتأ�يل   �=

مدسة   D�بلو صياغة  عملية  تضحى  �لتأ�يل  �لية  من   Dإلفا��  ��� من   f= �لتوفيقي، �

 �لد� على  نقف   �@ ميكن   ���بالذ هنا  �من  غE ممكن،  @مر9  �لنمط   �هذ من  فكرية 

�لفلسفة ^ مرحلة  y= ملحة بالنسبة D�لذg @نيط بالتأ�يل باعتبا� يشكل ضر� Eلكب�

�ل_ تصب فيها =y جانب �آليا� �لقر�نية  Dملتعد���لتكو� ��لتأسيس نظر9 للر��فد �لفكرية 

.
(٤٢)

�ألحا�يث �ل_ تفيد منها�

هو  �لتفكيك  مدسة  مسؤ�لية   �@  يقر �لتأ�يل  خطر   y= �حلكيمي  ينبه   �@ �بعد 

تنقية �ملعرفة �لدينية من خال� تسليط �لضوp على تلك �لتأ�يال� �معاجلتها ^ @طا عملية 

 ¤�لسيل �جلا ��لتأصيل فيقو�: >نع\ بالتفكيك هو @� يتصدH علما�نا �مفكر�نا ªذ

�لقر�نية ��حلقائق  �ملعرفة  �لعمل على تأصيل � �ملز¾ ��لتهجني،  �لتأ�يال� ��ا�ال�  من 

.
(٤٣)

�لوحي �تنقيتها �صيانتها من �لذ�با�< iلسما�ية �علو�

٣- �ألخذ مباشر� من �لقر2 ��لسنة:
تب\ مدسة �لتفكيك @سا	 �يتها للمعا¤ على �لتفريق بينها، �يتجه مبد@ �لتفكيك 

�إلنسا�،  Dحيا ��Eلدين �معرفة ما يتعلق مبتغ�ليقر مبد@ �لفصل بني منهج معرفة @صو� 

ففي �لقسم �أل�� فإنه من �لضر�D مبكا� حتديد @�لويا� ��ليا� �مرجعية معرفية ليس 

.¤بالضر�D @� تكو� مهيمنة على �لقسم �آلخر من �ملعا

�لدينية �خلالصة  ¤�لقطع �لصلة متام& بني �لتد�خل �ملنهجي ��ملرجعي ^ vث �ملعا

�لبشرية،  iلعلو��إلªية � iلعلو�يؤسس �لتفكيكيو� مقوالִדم على مبد@ �لتمايز �لتاi بني 
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 ،iلتا��لفصل  Dبالتأسيس لقاعد (Hدª� 4��كما @ينا عند �ألصفها� �لذg بد@ كتابه (@بو

ليس̂  �لنظر لنوعية �ملوضوعا� �تعريف �حلقائق فحسب، بل يذهب ألكثر من fلك عندما 

�الختال¤ ��لتمايز �لتاi ح² فيما يتعلق مبدخل �لبحث �ملعر^ �هو مبحث �أللفا¼،  يقر

.Eلتفك�ليؤكد على �الختال¤ ^ �ألسس �ليس فقط ^ �جتاها� 

�حلد، فمن �لطبيعي @�  �� كا� �لتمايز بني �ملدسة �لتفكيكية ��ملنهج �لفلسفي ªذf=�

tتلف �ملرجعية �لفكرية �تتمايز متام& عن �لفلسفة، �هذ� بالضبط ما يؤكد عليه �لتفكيكيو� 

�ألمر ال يع\ ^ نظر �لتفكيكيني �النغال- على معطيا�  �^ كل كتبهم �مؤلفاִדم، لكن هذ

 ��pالنفتا� على فضا� D�لتفكيكيو� ضر� Hلعكس متام& حيث ير��لفكر �لفلسفي، بل على 

 ��ملمكن =قر Eمن غ f= ،¤الختال��ملعرفة �لبشرية لكوsا ضر�ية للتأكيد على �لتمايز �

�ملبد@ ��� معرفة مع من Üتلف �^ @g شيt pتلف �لنظرتا�، �ªذ� جند �لتفكيكيني  �هذ

باأل�يا�   DEكب �معرفة  بل   ،gلبشر� �لعقل   ��منجز على  �الطال�  �سعة  بعمق  يتميز�� 

�لقز�ي\ بيا� �لفرقا�. èتR لشيخ��ملذ�هب �ملختلفة، كما يالحظ fلك ^ كتا4 �

�ألصفها�  �إلªية يقر iلعلو��بعد �لتأسيس ملبد@ �لتمايز �لتاi بني �ملعرفة �لبشرية �

�خلطأ  عن  �ملعصومة   Dجلديد�� �حلديثة   iلعلو� ميثال�  لكوsما  �لسنة � �لكتا4  مرجعية 

�لبشرية �لقدمية، لكنه يقر مع هذ� �ملرجعية @مر9 طبع كل نتا¾  iلعلو��ملتمايزD متام& عن �

�لتفكيكيني �هو �لتأكيد على عقالنية �لنص، �كونه مؤسس على �لعقل ��حلكمة، يقو� ^ 

�لقر��) �هو يوضح هذ� �حلقيقة: ¤كتابه �لضخم (معا

 yهللا تعا�حيث =� �لقر�� �ملجيد مؤسس على �لعلم �إلªي �على �لعقل �لذg هو حجة 

�إلªية، فهو حكمة �شفاp �موعظة �قو� فصل �برها� �نو، �حيث =نه  ¤�على �ملعا

 ¤�لبشرية �معافهم على �جه يظهر به ضاللتهم، فهو علم =ªي �معا iلعلو�يناقض 

بانية، �حيث =نه كذلك فهو مما ال يب فيه �هو كتا4 مبني ��ياته بينا� �مبينا�، �له 

�حلق �لقد�	 �لعلي �لعظيم �=y �ياته �عالماته  y= Dحلمد كما هو @هله، �حيث =نه تذكر�

�ملفهومية ��ملعقولية، بل @�لة � ©��ل_ هي @�لة بالذ�� على �لعزيز �لقد�	 �لعلي عن �إل�

على �لعظيم �لذg هو �لد�� بالدليل تعاy شأنه بذلك، فقا� عز من قائل: {َ�َلَقْد ِجْئَناُهم 

َيْأِتي   iََيْو َتْأِ�يَلُه  ِ=الَّ  َينُظُر�َ�  ُيْؤِمُنوَ� *َهْل   iٍلَِّقْو ْحَمًة َ�َ  Hُهًد ِعْلٍم  َعَلى  ْلَناُ�  ِبِكَتا4ٍ َفصَّ

.
(٤٤)

َتْأِ�يُلُه...}

�هني على حجيته Pل��مبا @� �لقر�� �لكرمي مؤسس على �لعقل فإنه يكو� بذلك @حد 

 ،�لد� y= لقر�� للز�مه���ليليته، =f ال ميكن �لقو�: =� =ثبا� حجية �لقر�� تعتمد على 

يد ^ ��لشيخ حسن علي مر� ��Eمل��ملبد@ �ية �هللا  ��لذg هو ��ضح �لبطال�، �يوضح هذ

كتابه (تنبيها� حو� �ملبد@ ��ملعا�) بقوله: ال بد ^ =ثبا� كل @مر من حجة �برها�، كما 

تشE =ليه �آليا� �لكرمية �لتالية:
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�لمد&سة �لتفكيكية.. ��لتأصيل للعقل �لشيعي
- {ُقْل َهاُتوْ� ُبْرَهاَنُكْم ِ=� ُكنُتْم َصاِ�ِقَني}.

�تََّخُذ�� ِمن ُ��ِنِه �ِلَهًة ُقْل َهاُتو� ُبْرَهاَنُكْم}. iِ@َ} -

- {َ�َمن َيْدُ� َمَع �ِهللا ِ=َلًها �َخَر َال ُبْرَهاَ� َلُه ِبِه َفِإنََّما ِحَساُبُه ِعنَد َبِِّه}.

بُِّكْم}. َّن  - {َيا َ@يَُّها �لنَّاُ	 َقْد َجاpُكم ُبْرَهاٌ� مِّ

بَِّك ِ=َلى ِفْرَعْوَ� َ�َمَلِئِه}. َّ- {َفَذ�ِنَك ُبْرَهاَناِ� ِمن 

ُة �ْلَباِلَغُة َفَلْو َشاp َلَهَد�ُكْم َ@ْجَمِعَني}. - {ُقْل َفِلّلِه �ْلُحجَّ

ُتَنا �َتْيَناَها ِ=ْبَر�ِهيَم َعَلى َقْوِمِه}. - {َ�ِتْلَك ُحجَّ

 �لد� iتية @� منتهية =ليها، �=ال لز�f ها� ال بد من @� تكو� حجيتهاPل��تلك �حلجة �

�لPها� �ملصطلح  Hلقضية̂  صغر��لتسلسل، �لباطال�، �@الَّ يثبت @مر، فإ� =ثبا� صد-  �@

�تية @� منهية =ليها، فإما @� ينتهي f جةv يكن m �= ،¾إلنتا��لذg يتوقف عليه  ��Pك �@

.
(٤٥)

=y نفس �لPها� �يتوقف عليه فهو �لد�، @� فتسلسل

�لتفكيكيو� حجة �برهان& �بني  �Pيعت gلذ��عندما نتسا�p عن �لفر- بني �ليل �لعقل 

يد §يب بشكل صريح ���ضح @� �لPها� ��آلليا� �لعقلية ^ �ملنطق �ألسطي، فإ� مر�

 p��حلجة ^ �آليا� �ملتقدمة هو عباD عن كل ما يوضح �ألمر، �يصح @� ¢تج به، سو�

�ملعجزD، �مطلق �آليا� � ،iإلما�كا� مؤلف& من �لقضايا @i ال، كالعقل ��لعلم، �كالن± �

�لتكوينية، فال �جه حلمله على �لPها� �ملصطلح مبا له من تفصيل �لشر�ئط.

 gللغو��ملذكوD مما يصح =طال- �حلجة ��لPها� مبعنا'ا  فم² قاi @حد �ألمو

عليه -�=� كا� Rا�9 من با4 تسمية �جلزp باسم �لكل، �تسمية �لسبب باسم �ملسبب- فإنه 

�ملنطق ��لفلسفة، فإsم  pلعقالئية ح² من علما� DEلس�ُيكتفى به عقًال �عرف&، كما عليه 

كث9E ما يعتمد�� ^ =ثبا� مر�مهم على ما يوضح �ملطلوg@ ،4 على �ملنطق �التكا�g، من 

 .
(٤٦)

��� تكلف �لنظر =y مباحث �ملنطق �ملصطلح

نفى  بل  �ألسطي،  �ملنطق  على  �العتما�  مطلق  ينف   m يد �مر�  �@ هنا  �نالحظ 

 ^ Dيعتمد على �ليا� عديد gلذ�كو� �حلجة ��لPها� فقط هو ما �صطلح عليه باملنطق 

�ليست من |تصا�   ،gلبشر� �لعقل   ��مرتكز �ألمو من  تلك   Pيعت لكنه  �الستدال�، 

�ملنطق �ألسطي، �ما كا� كذلك فليس ^ �العتما� عليه بأ	.

لكن �لذg يرفضه �لتفكيكيو� هو �لقو� @� فهم �لنص �لدي\ ¢تا¾ =y �ليا� �ملنطق 

 y= gلدينية، �يؤ�� ¤�لر@g مبثابة هدi لكل @بنية �ملعا ��ألصفها� هذ Pيعت f= ،سطي�أل

تأ�يل �لنص �لدي\، �خر�جه ^ �لتفهيم عن طريقة �لعقالp مما يؤ�y= g نقض �ªد¤ 

�لنص �لتاÑ يوضح �الصفها� هذ� �لر�ية، �ل_ يشد� على  ^� ،C لرسو��من بعثة 

فضها:

 Eغ ��ليونانية، �هذ iلعلو��ألئمة D متوقف على تعلم  ������عمو� @� فهم مر
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صحيح أل� �ل @لفا¼ �لكتا4 ��لسنة على �ملعا� �الصطالحية �توقف هد�ية �لبشر على 

 iالصطالحا� =ال قليًال منهم مسا�- خلر�¾ كال�تعلمها بعد بد�هة جهل عامة �ألمة بتلك 

يعلم  �ألمة =y من  تكميل  �=حالتهم   pلعقال� سوله C عن طريقة  iكال� yتعا �هللا 

�لرسالة، �هو ظلم ��نه � Dلنبو� �لبعثة �هدi �ثا Yنقض غر ��لفلسفة �ليونانية، �هذ

.
(٤٧)

�لسيف ��لسنا�

Jفهم �لنص �لدي Gليا+
عندما يرفض �ألصفها� �ليا� �لفلسفة ^ فهم �لنص �لدي\، فإنه ال يتر© �ملسألة 

�ل_ كز عليها مؤسسو  �ته، �لعل @هم �ألموf لنص���� �ضع �لبديل �لذg ينتزعه من 

 iلعلو�مدسة �لتفكيك هو بناp منهج فهم �لنص، ألنه كما قا� �ألصفها� �ملدخل لتمايز 

�لبشرية، �بالتأكيد يسعى �ألصفها� من خال� fلك =y =عا�D صياغة  iلعلو��إلªية عن 

�نفكا© فهم �لقر�� عن  iل_ @'ها، عد��تشكيل �لعقل �لشيعي لي�P بذلك خصائصه 

.���ملعصوi، �معطيا� �لعقل ��لعلم �لنو Eتفس

�لذg �صصه  (Hدª�¢د� �ألصفها� �ليا� فهم �لنص �لدي\ ^ كتابه (مصبا� 

�سة �تأمل لفهم �ية هذ� �ملدسة بشكل � y= ¾لفقه، �هو كتا4 ¢تا�لبحث علم @صو� 

@�-، ففي �ألصل �لر�بع �لذg �صصه لبحث حجية �لظو�هر يذكر تلك �آلليا� �ل_ سو¤ 

نو�ها لنطلع على هاجسه �ألكP �هو ضر�D �ضع حد�� �ضو�بط �ملعرفة �لدينية ليظهر 

بذلك �لتمايز بينها �بني �لفكر �لفلسفي، �هذ� �آلليا� هي:

١- جتا�Z مفاهيم �تعريفا! ��صو: �لفلسفة �عد� k%خا�ا � فهم 
�لنص �لدي�:

�لوصو� =y حقائق  �لعقل من  �لفلسفة سد9 �حجاب& مينع   iالصفها� علو�  Pيعت

�لدين، �يعد =بعا� مفاهيم �لفلسفة عن �لنص �لدي\ من @هم �لو�جبا� �ل_ على  ¤�معا

�لكتا4  �الستفا�D من   ��@ بل ملن  للفقيه  �لو�جبا�  @�جب  فإ� من  يلتزi ֲדا،   �@ �لفقيه 

 C لرسو���ملعا¤، @� من حيث �لعقل �@حكامه �ما جاp به � iلعلو��لسنة من حيث �

�إلªية �هو سد عظيم جد9 كما  iلعلو�� ¤من �ألحكاi، هتك �حلجا4 �ملضر�4 على �ملعا

.
(٤٨)

�ªدH) مصنو� من @صو� �لفلسفة 4�@�ضحنا� بنعمة �هللا تعاy ^ (@بو

٢- �لرجو� k© �هل �للغة لفهم معا� �ظال: �ملفر%�! �للغوية:
@مر  على  ينبه  بذلك  فإنه  �للغة،  �لرجو� ألهل  @'ية  على  �ألصفها�  يؤكد  عندما 

�لنقل، @� ما يسمى  iث @صالة عدv أللفا¼، �هو��لشر� من  ����يدخل ^ مبحث فهم مر
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�لمد&سة �لتفكيكية.. ��لتأصيل للعقل �لشيعي
�لعر¤، نتيجة  pما �يل ألبنا 	على @سا iللغة، �هو @صل عقالئي يقو�بأصالة �لثبا� ^ 

�لبطيp للغة  �للغة �ثباִדا، فإ� �لثبا� �لنس±، ��لتطو ��لشخصية - من �ستقر 4للتجا

 ��هذ �لزمن،  مر  على  ظو�هرها  �تطابق  تغEها   iعد  Dبفكر �العتيا�يني   ��لألفر يوحي 

�لعقالئي على  pلبنا��ستقر مبوجبه  iعا pحا� =¢ا g@ كا� خا�ع&، �لكنه على �=� pإل¢ا�

 pبإمضا� باألصل،  ُتنفى   Dنا� �ستثنائية،  حالة   �باعتبا  �لظهو  ^  Eلتغي� �حتما�   pلغا=

 pإلمضا��لنقل، @� @صالة �لثبا�، �ال يع\  iنثبت شرعية @صالة عد �ملذكو pللبنا ��لشا

�ملذكو، �=منا يع\ من �لناحية �لتشريعية جعله �حتما� �لتطابق  pلإل¢ا �تصويب �لشا

حجة ما m يقم �ليل على خالفه.

�ملعصومني خال� @جيا� عديدD طيلة  ��ال شك @يض& ^ @� �ملتشرعة �لذين عاصر�

�لنقل، �على �الستنا�  iلعمل بأصالة عد�قرنني �نصف من �لزما�، كانت سEִדم على 

�لصا� ^ بد�يا� تلك  iلكال��خرها =y ما ير�نه من ظو�هر �@� Dلفتر��سط هذ� �@ ^

�الجتماعية، ��لفكرية �ل_  ���لتجديد� ،���لفترD مع @sا كانت فترD حافلة مبختلف �ملؤثر

 ^ Eلتغ�� علم بأصل f= فيما gلنقل ال جتر� iمبوجبها، �لكن @صالة عد �لظهو Eقد يتغ

 .
(٤٩)

�لوضع �@ �لظهو

�لنقل أل� �مليز�� ما هو �ملع£ من  iألصفها� @نه ال مع£ ألصالة عد��هنا يؤكد 

�لرجو� ^ مفهومها  iلالحق، �لز���أللفا¼ عند @هل �للغة ^ �من �الستعما� ال �لسابق �ال 

�ختال¤ fلك، أل� تعيني ما هو  iللغة، �ال =شكا� ^ عد��لتركي± �ظهو� =y عر¤ @هل 

�ملتكلم باأللفا¼  � @شاfفإ ،pسب عر¤ @هل كل لغة @سهل من كل شيv iلكال��لظاهر من 

 ^ �ملتكلم  �كو�   iلكال� متامية  �عند  منها،   Dظاهر �إلفر��ية  �ملفاهيم  تكو�  �ملعا�   y=

�إلنشاp ينعقد للكالi ظهو من حيث مفهومه �لتركي± �لعر^ �مقصو�يته � �إلخبا iمقا

�مر��يته من �لكالi بالذ�� �ظهو� من �لكالi نتيجة حجية �لكالi �عالميته ملا هو �لظاهر 

.
(٥٠)

به، نظE ظهو كل gf �ية بآيته �حجية �ياته عليه

:2٣- �لرجو� k© �ملعصو� �حدª � فهم �لقر
�لقر�� �لكرمي كتا4 هد�ية �ميثل �لقمة ^ كل �حلقو� �ملعرفية، �يعتمد ^ @سلوبه على 

�ل_ تؤهله ليكو�  ¤�لعقو�، فهو يوجه �لعقل �لبشرy= g حتصيل �ملعا D�لتعليم �=ثا

�لقر�� عP @سلوبه �لتوجيهي �خطابه �إلشا�g طريقة �لعر4 ^  	خليفة هللا، �قد ما

�لتخاطب، فلم يبتكر لغة ينفصل ֲדا عن �ملحيط، نعم يعد @سلوبه �لبالغي �معافه من 

�الئل =عجا��، فال يستطيع �لبشر مهما @�� من قوD �علم �تقدi @� يأ� �لو مبثل �ية من 

�يا� �لقر�� �لكرمي، لكنه مع كل fلك يستعمل �ليا� �للغة ^ مفر��ִדا، �يتميز ^ @سلو4 

�ستخد�i تلك �ملفر��� فيضعها ^ مو�قعها �لدقيقة جدv ،9يث تعP كل كلمة عن ظال� 
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معرفية عميقة ��قيقة من حيث �ستخد�مها �كينونتها �لتركيبية.

 Hل_ حتد� Dملعجز��مبا @� �لقر�� كتا4 �ا�g �هو موجه لعامة �لنا	 �هو كذلك 

ه �خلطا4 =ليهم،  ֲדا �ملرِسُل �لعر4َ @� يأتو� مبثله، فإ� fلك يع\ @� فهمه̂  متنا�� من ُ�جِّ

=f ال ميكن @� يأمر �لقر�� بالتدبر̂  �ياته �فهم معانيه �هو مبثابة �لسر �ملغلق، �^ �لوقت 

نفسه ال ميكننا مع =ثبا� كونه معجزD @� نطلق فهم كل �لكتا4 لكل �لنا	، �يرجع �لسبب 

:Ñلتا�^ عدi فهم كافة �لكتا4 ألسبا4 عديدD �@'ها 

�نه مؤسس � �لكثJ من ياته على �لقر�ئن �ملنفصلة:
�لكالi عند �لعقالp له ظاهر �باطن، لكن �لعقالp يقولو� بوجو4 �ل �لكالi على 

fلك  فإ�  @سد9؛  @يت  �لنا	:  من  �يد  قا�  فلو  �لظو�هر،  هذ� vجية  �يسمى  ظاهر�، 

�ملفتر	، فال يصح @� ¦مل كالمه على  ���حليو y= Eلظاهر �هو كونه يش�¢مل على 

� �جد� قرينة تصر¤ مر��� عن ظاهر�، �هذ� �لقرينة تاD تكو� متصلة f= لك =الf Eغ

جًال شجاع&، �تاD ال تكو� هنا© قرينة  ��بالكالi كأ� يقو�: يقر@ كتاب&، فنعر¤ @نه @

متصلة بالكالi لتفسر� �tرجه عن ظاهر�، �لكننا ¦تمل �جو� �لقرينة �ل_ تصر¤ 

�لظاهرg، �هنا كي ¦كم بالظاهر البد من �لبحث عن تلك �لقرينة. ����لكالi عن مر

 iلك يع\ عدf ملنفصلة، فإ���¦ن عندما نقو�: =� �لقر�� مؤسس على �لقرينة 

�جو�   iبعد �لعلم  يتحصل  ح²  �لبحث  من  البد   f= ظاهر�،  على   iلكال� �ل  =مكانية 

 �@  ���ملقيد  �@ �ملخصصا�  بعدi �جو�  علمنا   �fفإ �لظاهر،  قرينة منفصلة تصرفه عن 

�ملحكم من �ملتشابه ��خلا® ��لعاi ففي هذ� �حلالة ميكننا �حلكم � Öملنسو�عرفنا �لناسخ �

�لتعليميا�   ^  Dمنحصر بل هي   ،iكال كل  مطلقة ^  ليست   Dلقاعد� هذ�  لكن  بالظاهر، 

�إلشا�يا�، @ما ^ مسألة �لفتيا فإننا ¦كم بالظاهر �ال §ب علينا �لفحص عن �جو� �

�لتعويل بالفطرD على �ملخصصا� ��ملقيد��، أل�  iلفتيا مؤسسة على عد��ملخصص، أل� 

�ملنفصل فيها، فال Rا� لتوهم  �لتعويل على  �ملنفصل ال �الة معاY �|الف لقبح 

تكا4 �لقبيح للمتكلم، �ليس �يد� �ألئمة D على ��لكشف عن �لتعويل ألنه عني =ثبا� 

عليهم  لكا�  �لفتيا   ^ �لتعويل  على  بنا�هم  كا�  فلو   ،D�لتعليما� ضر�  Eلتعويل ^ غ�

 .
(٥١)

�إلعال� �لعاi لعامة �لنا	 �=§ا4 =بالf äلك لكل متأخر

�لقر�� ^ خطابه �لتعليمي ��إلشا�g مؤسس على �جو� �لقرينة �ملنفصلة،  i��ما �

�لقر�� �فهم  iال §و� للعاقل @� يستغ\ ^ كشف علو f= ،لبحث عنها�فإ� fلك يقتضي 

 gملتحد��ته �تأ�يله �تفس�E عمن يكو� عند� قرينة منفصلة ^ �ية من �ياته، �هو ��مر

�ملع£  iللغة بأنه متا�بذلك �لقر�� �علومه، فيحكم مبا هو �لظاهر من �آليا� عند @هل 

 .
(٥٢)

�ملقصو� منه تعاy من تلك �آليا��
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�لمد&سة �لتفكيكية.. ��لتأصيل للعقل �لشيعي
�بعد @� يؤكد �ألصفها� على @'ية �لبحث عن �لقرينة �ملنفصلة، يو� بعض �آليا� 

ليدلل على ما يذهب =ليه، =f يقو�: =� فهم تلك �آليا� من خال� �لظاهر ��لرجو� ألهل 

�للغة يوقع �ملتلقي ^ �لعديد من �إلشكاليا� �ملنهجية ��ملوضوعية، =f =� قسم& من �لقر�� 

� على سبيل �إلطال- ��لعموi �ال ميكن =ثبا� �ألحكاi فقط من خال� �لرجو� للعموما� �

�ملطلقا�، لذ� كا� البد من �لرجو� =y من نز� �لقر�� عليه، @� من @مر صاحب �لرسالة �

بالرجو� =ليه، �^ �لنص �لتاÑ يوضح �ألصفها� �يته �ل_ يتشكل من خالªا �عي عامة 

�ملدسة �لتفكيكية.

�� من ظو�هر �لكالi متقوi بتمامية ��من �لو�ضحا� عند كل عاقل @� �ستكشا¤ �ملر

يقبح  �ل_  �لفتيا   Eغ  ^ �ملنفصل  �لبيا�  على  �لتعويل   iعد  ��بإحر  iمتقو �هو   ،iلكال�

�لتعويل حلكمة ال ينعقد للكالi ظهو، �حجيته على �ملر�� من  �لتعويل فيها، فلو �حتمل 

�لتعويل، �هو منفي هنا، فال موضو� الستكشا¤  iعد ���لكالi فر� متامية �لكالi، �=حر

�ته من �لرجو� ���لقر�� �مر iالبد ^ كشف علو ��لكذ�ئي، �ªذ iلكال��ملقصو� من � ���ملر

 .
(٥٣)

=y من عند� علم �لكتا4

 F iلرجو� للمعصو�لكن �ألصفها� بعد @� يؤكد لفهم �لقر�� �حلكيم على @'ية 

�ألسبا4 �ل_  �Pللقر��، ي iلتا�ألنه هو �لذg ثبت باحلجة ��لPها� �متالكه �لفهم �لكامل �

�لقو� �قد متثلت ^ @بعة هي: �تدعو� ªذ

 ���هللا �لذg نزله بلسا� �أللوهية، �ال ميكن @� ¦يط ¦ن مبر iلقر�� كال� �@ -١

�هللا بتمامه، لكنه نز� كتابه هد�ية فلزi معرفته لالهتد�p، �ال�f iلك كو� علمه عند من 

نز� عليه، @� من علمه �هللا علم �لكتا4.

 ��إلنذ� Dلدعو�� Dp�بالقر �لقر�� @�ًال �بالذ�� خطا4 ملن @سل به، �@مر�   �@ -٢

�لبشاD خصوص& �عموم&.�

ته �Eلك يقتضي صf� ،ج&̂  تفهيم تعاليمه�لقر�� نز� متدج& �مان&، �متد �@ -٣

�كم& عند بعض �متشاֲד& عند بعض �خر.

�ملر¡، �هو �ملعصوC i، بل من �حلكمة �لرجو� � mلرجو� للعا�٤- @� من �حلكمة 

للمعصوF i ح² فيما ميكن �لوصو� =ليه من �ألحكاi، أل� �لقر�� قائم على �ªد�ية 

�حلجة ^ كل �ما� حلفظ �لدين ��لدنيا، �تكميل  y=� لربانية��خلالفة �إلªية ��لوالية < y=

�لكتا4،   iبعلو �لغاصبني �جلاهلني  �لنا	 �تربية نفوسهم، �حجة كذلك على ظلم  عقو� 

.
(٥٤)

>mلعا��هذ� من @عظم �إلحسا� على @هل 

�بعد @� يذكر �ألصفها� �يته تلك يقوi بتأصيلها من خال� �لرجو� للنص ليوظفه 

 ©�ليس ^ �الستدال� على @سا	 �لفكرD بل ليدعم نظرته �لتفصيلية ^ معرفة �لقر�� �=�

 ،F ملؤمنني علي بن @¡ طالب� Eعن @م ��معانيه �@هم تلك �لنصو® هو �لنص �لو
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�� مدسة �لتفسE، �قد �عتمد� �لشيخ �مد بن ��هو نص مشهو �ظفه �لكثE من 

 �Eتفس  ^  (i٣٨٥-٤٦٠هـ/٩٩٥-١٠٦٧) �لطائفة  بشيخ  �مللقب  �لطوسي  علي  بن  �حلسن 

�لنص، �قد  ��لقر��)، �فصل معا� �لقر�� �لكرمي �نطالق& من هذ iجلامع لعلو��لتبيا� )

�لتفصيل عند vثه عن حجية ظو�هر  ��ئد �ملدسة �إلخباية �ملحد` �لبحر�� ֲדذ@قر 

�إلخباية حلجية  �ملدسة  �ية  للبحر�� حتوًال ^   g@لر�  ��عتP هذ �لكرمي �قد  �لقر�� 

�لظو�هر، =f fهب مؤسس هذ� �ملدسة �الستر�با�y= g نفي �حلجية، �يأ� �ألصفها� 

�ملؤمنني علي بن @¡  Eعن @م gملر���لنص  ��لتقسيم من خال� هذ �ليؤكد على @'ية هذ

�لنص مع �لكثE من �لنصو® مالمح مدسة �لتفسE عند @هل  �طالب F، �قد شكل هذ

�لنص: ��لو�قعية، �^ ما يلي نو� هذ� ���ل_ متيز� باالعتد� ،D لبيت�

 F ملؤمنني� Eلقر�� فأجابه @م��ملؤمنني F مدعي& تناقض  Eم@ y= نديق� pجا

�هللا جل fكر� بسعة �ته، �@فته Ðلقه، �علمه مبا ¢دثه �ملبدلو� من  �= Ù< :قائًال

�جلاهل، �قسم& ال � mلعا�م كالمه ثالثة @قساi، فجعل قسم& منه يعرفه  تغيE كتابه، قسَّ

 ،iلإلسال �يعرفه =ال من صفا fهنه، �لطف حسه، �صح متييز� ممن شر� �هللا صد

�قسم& ال يعرفه =ال �هللا �@منا�� �لر�سخو� ^ �لعلم<.

 C هللا�سو�  `�Eملستولني على م� �=منا فعل fلك لئال يدعي @هل �لباطل من 

�الئتما ملن �الَّ� @مرهم،  y= �من علم �لكتا4 ما m §عله �هللا ªم، �ليقو�هم �الضطر

ظاهرهم  من   Dبكثر  9��غتر� �جل  عز  �هللا  على   pً��فتر� تعز�9  طاعته  عن   ��Pفاستك

.C سوله�عا�sم، �عاند �هللا جل ��ه �

فأما ما علمه �جلاهل ��لعاm من فضل سو� �هللا C من كتا4 �هللا �هو قو� �هللا 

ُسوَ� َفَقْد َ@َطاَ� �َهللا} �قوله: {ِ=�َّ �َهللا َ�َمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَ� َعَلى  ْن ُيِطِع �لرَّ سبحانه: {مَّ

�لنَِّبيِّ َيا َ@يَُّها �لَِّذيَن �َمُنو� َصلُّو� َعَلْيِه َ�َسلُِّمو� َتْسِليًما} �ªذ� �آلية ظاهر �باطن فالظاهر 

قوله: َصلُّو� َعَلْيِه، ��لباطن قوله: َ�َسلُِّمو� َتْسِليًما، @g سلمو� ملن �صا� ��ستخلفه عليكم 

فضله، �ما عهد به =ليه تسليم&، �هذ� مما @خPتك @نه ال يعلم تأ�يله =ال من لطف حسه، 

 .
(٥٥)

ï=...{َعَلى ِ=ْ� َياِسَني iٌَسال} هنه، �صح متيز�. �كذلك قولهf صفا�

٤- �العتما% على كاشفية �لعقل ��لعلم:
 Ñلعلم، حيث تو��لر�قي حو� معرفة �لعقل � Eلتنظ�ما مييز مدسة �لتفكيك هو 

�ملبحث �لذg يعد�نه @هم �لبحو` �ملعرفية، لذ� تر�هم قبل  �هذ� �ملدسة @'ية كبª DEذ

لوعي  مدخًال  تشكل  �ل_  �لبحو`  ببعض  �ألخرH، ميهد��  �ملعرفية  �لبحو`   ^ �لدخو� 

�لوالية، �يشكل تعريف �لعقل ��لعلم @هم � Dلنبو��فهم مقوالִדم فيم �ص �ملبد@ ��ملعا� �

�© Rمل �لنظم �ملعرفية ملدسة �لتفكيك. تلك �لبحو` �آللية �ل_ توصلنا لفهم �=�
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�لمد&سة �لتفكيكية.. ��لتأصيل للعقل �لشيعي
�مبا @� �لعقل هو �ليل �أل�لة، فالبد من معرفته من خال� تنظE مدسة �لتفكيك 

�نعكا	 �لتغاير �لذg @سست @صوله هذ� �ملدسة ^ مبحث �أللفا¼ �مدH تأثf Eلك  Hلنر

^ تكوين �تأسيس كلياִדا �@صوªا ��يتها جتا� �لفكر �ملختلف، �نع\ بالتحديد �لفكر 

�لفلسفي �لذg نا�@ته هذ� �ملدسة منذ تأسسها.

�لعقل ��لكاشقية �لذ�تية:
�لفكرية �ل_ نا�@� �لفلسفة @sا كونت  	�tتلف مدسة �لتفكيك عن غEها من �ملد

نظم& معرفية متكاملة ^ قبا� �لفلسفة، فلم يكن فضها سلبي&، بل @� @� من ��جبها 

حتديد �ليا� �لبحث �ملعر^، �تكوين �ية شاملة لكل �ألصو� �ملعافية، �ªذ� ميكن @� نعد 

�لبحث �لفقهي  �@ ^مدسة �لتفكيك منظومة معرفية متكاملة سو�p من ناحية �لبحث �ملعا

�لبحث �ألصوÑ، حيث متلك هذ� �ملدسة �ية @صولية تتميز ^ بعض مفر��ִדا عن  �@

�لعلمية، فقد @سس �ألصفها� كتابه: (�ملو�هب �لسنية ^  Dحلو�� ^ ����ملتد Ñألصو��لفكر 

�ملسمى كذلك (مصبا� �ªدH)، �قد @�� فيه � (D ألئمة��ملعايض ��لتوية ^ كلما� 

�يته �ل_ يرH فيها ضر�D تنقية �لفكر �ألصوÑ من �ملقوال� �لفلسفية �ل_ ُ@�خلت فيه، 

�لكتا4 @حد @هم �ملر�جع لفهم �ية �لتفكيك حو� علم �ألصو�. ��يعد هذ

�� مدسة �لتفكيك @'ية ��^ vث �آلليا� �ملعرفية يوضح �ألصفها� �غ�E من 

�لدينية �لصحيحة، ليؤكد من خال� تنظ�E هذ� على @'يته ^  �لعقل ^ تكوين �ملعرفة 

على  يكو�  �إلªية   Dجلديد�  iلعلو� تلك  @سا	  معرفة  أل�  �لدي\  للنص  �لصحيح  �لفهم 

�لعقالp بالعقل ليعرفو�، فإsم §د�� �ملعقوال� بالعقل �هم عن �لعقل غافلو� �به  Eتذك

�لعقل �جوبو�،   pلقا عن  �باملعقوال�  مشغولو�،  �باملعقوال�  مدبر��  �عنه  جاهلو� 

�لضر�يا�،  y= لعقل ال بالنظريا�� �حلقائق بنو ��لعقل ليستكشفو فالبد من �لتذكر بنو

�ستكشا¤ �حلقائق �لنوية @� �لظلمانية ֲדا � ���ملعقوال� �لضر�ية مظلمة �لذ �@ ��يعرفو

.
(٥٦)

�لطريق هو �لضال� �ملبني �عني �لباطل، �طلب معرفة �هللا من هذ

ما هو �لعقل؟ �ما هي �ظائفه؟
�لتفكيك للعقل، لكن ما يلفت �لنظر هو �لتركيز �لكبE على  ���ال tتلف تعريفا� 

�نطلق �ملفكر ^  �fلباطل، فإ��لدينية �متييز �حلق من  ¤@'ية هذ� �لتعريف ^ فهم �ملعا

�نطالق& من �عي حقيقة �لعقل بالنظر �لتفكيكي فهو يسE باالجتا� �لصحيح  ¤vث �ملعا

�لفلسفية للعقل هي منطلقه فال شك @نه سو¤  Dلنظر�� جعل f= حلق، @ما�^ معرفة ما هو 

 Dلنظر��حلق @بد9، �^ سر�نا لبعض تعريفا� هذ� �ملدسة سو¤ تتضح هذ�  y= لن يصل

بشكل ��ضح.
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�لظاهر بذ�ته لكل  �إلªية هو �لنو iلعلو�يقو� �ألصفها�: �لعقل �لذg يشا =ليه ^ 

 .
(٥٧)

من هو ��جد له، يظهر لإلنسا� به حسن �ألفعا� �قبحها �يعر¤ به �جلزئيا�

 ����لصريح �لذg @فاضه �هللا سبحانه على �أل �يقو� �ملياجني: @� �لعقل هو �لنو

�إلنسانية، �هو �لظاهر بذ�ته ��ملظهر لغ�E �هو حجة =ªية معصوi بالذ�� ممتنع خطئه، 

4 ��لعقا4، �به §ب �إلميا� �ما ��هو قو�i حجية كل حجة، �هو مال© �لتكليف ��لثو

 Eخل��إلfعا� ֲדم، �به مييز �حلق من �لباطل ��لشر من � pألنبيا�يترتب عليه �تصديق 

�ملحرما� � �لو�جبا� �  ،gلر��� �جليد � �لقبيح، � �حلسن  يعر¤  �به  �لغي،  من  �لرشد �

.
(٥٨)

�ئلهاf�ألعما� � gألخال- ��اسنها �مسا�� i�لضر�ية �لعقلية �لذ�تية �مكا

�لظاهر بذ�ته  يد فيقو�: >=� حقيقة �لعقل هي حقيقة �لعلم (�هو �لنو�@ما مر�

�حلقيقي �لكاشف للحقائق، ��لفر- =منا هو ^ �ملتعلق، مبع£ @�  �لنو� >(�Eملظهر لغ�

متعلق �لعلم =� كا� هو �حلسن ��لقبح �لذ�تيني ملاهية �ألفعا� ��خلصا� -�لو مع �إلzا� 

جتهما- يعP عنه بالعقل.� ^

�ملر�� بالذ�� ما ال ينفك عن �لشيp �ال يعلل بشيp �ال �تص حسنه @� قبحه بزما� �

��� �ما�، @� عند طائفة ��� طائفة، كحكم �لعقل vسن �إلحسا� �قبح �لظلم �سائر 

�اسن �ألخال- �مسا�يها، ^ �حلسن ��لقبح �لفعليني، �كحكمه بوجو4 �إلميا� ��لتصديق 

.
(٥٩)

مبا ثبت @نه من �هللا �من حججه

�لتعريفا� عند �ملدسة  �لظاهر بذ�ته ��ملظهر لغ�E، هذ� خالصة   �لنو �لعقل هو 

�لتفكيكية، �من خالªا ند© @� معرفة �لعقل ال تكو� =ال عن طريق �لعقل �حد�، �ال 

�لعقل ��لعلم فاقد للنوية غE قا� على �ملظهرية،  Hأل� كل ما سو ،�Eميكن @� نعرفه بغ

�ته، ��لفر- بينه �بني ما يكشفه من f لكشف، فإ� @�� ما يكشفه هو��مبا @� من �ظائفه 

�ملعقوال� هو كونه كاشف& �غ�E منكشف&، فاالختال¤ هنا بني �لعقل ��ملعقو� هو �ختال¤ 

�� �يع\ fلك �ستحالة �الحتا� بني �لعقل �معقوالته، فال ميكن @� يكو� �لعقل �كوم& f

 �ته �لنوf ما� ،�ته �لنوf لعقل�� ��بصفا� �ملعقو� @� بأحكامه، أل� �ملعقو� مظلم بالذ

.iلظال��ته f ت& ملا�f مباين

من  �لنظريا�   ¾�باستخر �لنفس  فعلية  فهو  �ليونانيني  �لفالسفة  عند  �لعقل  @ما 

�ملحض  ���لعقل �ªيوالئي هو �الستعد� ،
(٦٠)

�لتصديقا�� ���لضر�يا� �هي عني �لتصو

�ملعقوال� �هي قوD �ضة خالية عن �لفعل، كما لألطفا�... ��لعقل بامللكة هو  ©�إل�

 Eلعقل بالفعل هو @� تص��لنفس بذلك الكتسا4 �لنظريا�، � ��علم بالضر�يا� ��ستعد

 �الكتساv 4يث ¢صل ªا ملكة �الستحضا ��لعاقلة بتكر Dلنظريا� |ز�نة عند قو�

م² شا�p من غE جتشم كسب جديد، لكنها ال يشاهدها بالفعل، ��لعقل �ملستفا� هو @� 

.
(٦١)

حتضر عند� �لنظريا� �ل_ @�كها vيث ال تغيب عنه
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�لمد&سة �لتفكيكية.. ��لتأصيل للعقل �لشيعي
من خال� هذ� �لتعريفا� للعقل عند �لتفكيكيني �مقانتها بالتعريف �لفلسفي للعقل 

تلك  Rمل  تنعكس  سو¤  شك  ال  �مما  �لر�يتني،   ^ جوهرية  فر�قا�  �جو�  يتضح 

�لبحث حو� �خلالق �ما يتعلق به، �كذ� ^ vث  ^ Eا �بشكل كبªلفر�قا� لتلقي بظال�

تعتمد على  لتكو� منظومة معرفية متناسقة،  �لرسالة ��لرسو� ��إلمامة ��ملعا�،  مسألة 

�لذg طبع كل vو` �لفالسفة. dاللتقا��لنص �ترفض مبد@ 

�ينتقد �ألصفها� �لر�ية �لفلسفية للعقل �يرs@ Hا تشكل حجاب& مينع من �لوصو� 

�لفلسفية ^  Dلنظر��ألصفها� على  ��للحق �يزيد من �لضال� ��لتيه، �نوجز @هم مؤ�خذ

�لتالية: dلنقا�

�لتصديقا�، �=عتباها عقًال.� ���خللط بني �لعقل �مفاهيم @خرH كالتصو -١

�ملعقو� ��ملعلوi عقًال. ��Pعت�٢- تÔيل �ملعقوال� ��ملعلوما� مÔلة �لعقل، @s@ gم 

� معرفة �لعقل بغ�E، �مبا @نه نو فهو كاشف لذ�ته، �ما هو كاشف لذته ���@ -٣

�لعقل ألنه كلما  �لفالسفة عن معرفة  تا�   �@� يكو� منكشف& بغª� ،�Eذ  êيتأ

�لعقل ��لعلم  �ִדم �تصديقاִדم يكونو� @حجب من نو��� معقوالִדم �تصو�

يقينهم  �شتد � علمياִדم   ���� �كلما   ،بالنو �حلقائق  �@بعد من كشف  �حلقيقي 

.
(٦٢)

يكو� حجاֲדم @غلظ

@ما �ظيفة �لعقل ��لعلم �للذين 'ا حجتا� معصوما�، فهو يتمثل ^ �لكشف، �تتمثل 

�لكشف عن �لشيp �نقيضه، �هذ� يع\ @� كشفه  g@ ،لعقل ^ بعدين متعاكسني�كاشفية 

�ألمر كو� كاشفيته  �ñ �fولية �عمومية، �@� كاشفيته للشيp عامة شاملة �يستدعي هذ

�لتفكيك  Dنظر ^ gللكلي مبا هو كلي �مبا له من مصا�يق �جزئيا�، �هو فر- جوهر

�لعقل للكليا� فقط، @ما �جلزئيا� فال يدكها  ©��لفلسفية �ل_ حتصر =� Dبالنسبة للنظر

.Dلنظر��لعقل حسب هذ� 

�ملستقيم  d��لعقل ��لعلم �حلقيقيني يعرفو� ֲדما @� �لطريق �حلق ��لصر �� عرفوf=�

 ���لنو �معرفته به، Ù معرفة �حلقائق �ملظلمة بالذ y= لتوجه�ملعرفة �حلقائق �لنوية هو 

.
(٦٣)

�لنو @�ًال �بالذ�� بال تصو �تعقل �ֲדذ

�ألصفها� ما يقوi به �لعقل �هو:  ��هنا يو

.4��لعقل ينكشف جهل �إلنسا� �ُبْعد� عن �لصو ١- بنو

.�٢- يكشف �لعقل لإلنسا� ُبعد� عن �الهتد�p بنو

�لتصديقا�.� ��٣- كشف �تبيا� حقيقة �لتصو

�لتصديقا� ينفي كوsا عقًال. �@ ��٤- بعد @� يكشف حقيقة تلك �لتصو

�لتصديقا� مبعد عن �حلق.� ��٥- يؤكد على @� طلب �ملعرفة عن طريق تلك �لتصو

 ،DEلكب� �أل'ية   ��f  �ألمو معرفة  �ملعو¾ ^  �لطريق   �قبح سلو© هذ يكشف   -٦



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٤Z

ـOــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كمعرفة �هللا @� �لرسو� @� �إلماi @� مسألة �ملعا�.

٧- �يستنتج �ألصفها� بعد كل تلك �ملقدما� @� �ملعرفة �لصحيحة تكو� من خال� 

�لنو عني فع حجا4 �لغفلة ��جلهالة  ��لعقل ��لعلم �حلقيقي، أل� �لتذكر ֲדذ �الهتد�p بنو

�لعقالp من  ¾�عن عقو� �لنا	 �ل_ هي حجة =ªية �عني =قامة �حلجة �=حيائها �هو =خر

�لنو �=y معرفة �لعقل بالعقل، �هو  y= لظلما��ظلما� @�لتهم �ليقينية �ل_ هي عني 

يوجب معرفتهم بأ� �جلهل ��حلجا4 عن �لعقل هو غفلتهم، �يوجب معرفتهم بأ� معرفة 

�لرسو� C �معرفتهم بالباطل �لذg كانو� فيه  ��لعقل بالعقل عني �حلق �لذg جاp به هذ

�لظلما� من �لظلما�  ¾��لنو، بل كانو� منغمرين̂  �ستخر �من �ستكشا¤ �ملطالب بغE هذ

�لذg ال @ما� خلطئه، �يوجب معرفتهم بصد- سالة من يذكِّرهم بالعقل ليخرجهم من 

 y= ملعرفة باحتياجهم�ظلما� @�لتهم =y نو عقوªم �لذg مييز �حلق من �لباطل �يوجب 

.
(٦٤)

�ملذكِّر

�لعقل ��لعلم، �عندما  �بالطبع ال ميكن فهم �لنص �لدي\ =ال من خال� �لتوجه بنو

 D@كثر قد �لعقل  @مامه فيصبح fلك  �ملعرفة �إلªية   ��pتنفتح فضا للوحي  �لعقل  يتوجه 

@قصى   y= �لتفكيك  مدسة  تصل  �هنا  �حلكم، �  dالستنبا��  Eلتنظ�� �لتشخيص  على 

جا� �لتنظE للعقل، عندما جتعله �لدليل على صد- �أل�لة، كالرسالة ��لرسو�، �يع\ �

fلك �ستحالة فهم �لنص �لدي\ بعيد9 عن �لعقل، ��لتفكيكيو� ֲדذ� يتميز�� من �ملدسة 

�إلخباية �ل_ حتفظت على كو� �لعقل �ليًال على �حلكم �لشرعي، �يتميز�� من �ملدسة 

�لفلسفي للعقل �شرعت ^ �العتما� على مدكاته كدليل  �ملع£  ��ألصولية �ل_ �ستعا

يند¾ ضمن @�لة �لفقيه ملعرفة �حلكم �لشرعي.

Nهم �ملؤ�خذ�G على مد!سة �لتفكيك
�جه �لتفكيكيو� نقد9 شديد9 �متو�صًال من قبل �الجتا� �لفلسفي @� �ملناصر له، �مع �

�لتفكيكية �هي  Dلنظر��لنقا� يسلمو� بضر�D �@'ية �ملبد@ �ألسا	 �ل_ ترتكز عليه  �@

�ملبد@ ال ميكن حتققه،  ��لفصل بني �ملعرفة �لبشرية ��ملعرفة �إلªية، =ال @sم يعت��P هذ

 �ألننا عندما نتوجه للنص فنحن ُنعِمل عقولنا ^ فهمه، �قطع& ال ميكن �لقو�: =� هذ

�إلشكالية، فالنص  للنص، �هنا تكمن   Dايد� Dp��لفهم هو نظرD �قيقة �معصومة �قر

متعاٍ� عن �لفهم �ملطلق، كما @نه ال ميكن @� ينحد =y مستو�نا، ألننا منا	 عملية �لفهم 

�لفهم مبا ¦مل من  �من خال� �ستدعاR pمل �لتكوين �ملعر^ �هنا ال بد @� يصطبغ هذ

معا¤ �نظر�� �تأمال� كونية، �قطع& ال ميكن �لقو�: =ننا ميكن @� نفهم �لنص من 

خال� =قصاp معافنا �@فكانا بكاملها أل� fلك ال ميكن حتققه ح² ^ �خليا�.

�عندما ُتسقط �ملدسة �لفلسفية �ألسا	 �لذg ترتكز عليه مدسة �لتفكيك، فال يعد 
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�لمد&سة �لتفكيكية.. ��لتأصيل للعقل �لشيعي
مهم& �لبحث ^ بقية �ألبنية �ملعرفية، ألsا بطبيعة �حلا� =� كانت قائمة �معتمدD على fلك 

�ألسا	 فهي بال شك سو¤ تتها�H معه، �=� m تكن ترتكز عليه، فال يعد �ألمر كذلك 

مهم& أل� @سا	 �لنظرية �ما =ليه تدعو قد تبني هشاشته �ضعفه، كما @نه ال ميكن �العتما� 

على �لفر� مع @صل غE @صيل.

 �f= مل ضعفه، �باألخص��إلشكا� يعد قوي& ^ �لظاهر =ال @نه ¢مل عو �غم @� هذ

جعنا للمع£ �ملقصو� من �لتفكيك، حيث عرفه �حلكيمي: >@نه �لتصدg للسيل �جلا¤ من 

�لتأ�يال� ��ا�ال� �ملز¾ �ªجني، ��لعمل على تأصيل �ملعرفة �لقر�نية ��حلقائق �لسما�ية 

 .
(٦٥)

�لوحي �تنقيتها �صيانتها من �لذ�با�< iعلو�

 �fلوحي، فإ��بالطبع �إلشكا� �لذg �جهه مناصر� �لفلسفة ميكن @� ير� على @صل 

 iتية �بني علو��لذ p�كا� �لعقل �لبشرg غE قا� على �لفصل بني �ملسبقا� �لفكرية ��آل

�ملجتمع �جلاهلي �لذg نز� فيه �لوحي،  p��لدين، فإ� fلك قد يستبطن �لقبو� بآ ¤�معا

�لنا	 �ما  �لقر�نية �@فكا ¤بناpً على @� �لعقل غE قا� على �لتمييز ��لفصل بني �ملعا

�لكهانة @� �لعر�فة @� ح² @هل �لكتا4  �ستقوها من مصا� p�¢ملو� من تأمال� كونية ��

�هللا. iكال ��لذين حرفو

�لتفكيك كمنهج يضع �آلليا� �ل_ ميكن @� تسهم ^ تنقية �لفكر �لدي\ من  �= Ù

�لبشر من خال� فضه منهج �لتأ�يل �لذg يعد @هم @��D معرفية ميا	 من خالªا  @فكا

�لقر�� �لكرمي �بني ما تؤمن به �لفلسفة من نظريا�  ¤�لفالسفة نفي �لتعاY بني معا

�لتفكيكيو�  خالªا  من  يؤسس  �ل_  �آلليا�  @بر�   �= �لقو�:  �ميكننا  �عقدية،  معرفية 

:Ñلتا�معا¤ نقية تكمن ^ 

 y= مر9 مقدم& للوصو�@ ��حلقائق ��ملعا¤، �يعد هذ� p�١- تعيني @طر �حد�� �آل

�p ضمن =طاها �لطبيعي �ملرسوª iا.تلك �آل

فض �لتأ�يل للنص �لدي\. -٢

٣- جتا�� مفاهيم �تعريفا� �@صو� �لفلسفة �عدi =�خاªا ^ فهم �لنص �لدي\.

�لرجو� للمعصوi �حد� ^ فهم �لنص �لدي\. -٤

�لتفكيك مسؤ�لية تقع على عاتق �لعلماp كما @sا تشكل ضر�D علمية ���جب&  Pيعت�

�ملفكرين � pلعلما� pֲדؤال Yإلنسانية، �@هم ما يفتر�عقلي& �شرعي&، �خدمة معرفية للتايخ �

هو @الَّ �لطو� بني �حلكمة �لقر�نية �بني كل من �لفلسفة �ليونانية ��لعرفا� �ملأخوf عن 

�نية ��ªندية �غEها، �fلك لصيانة هوية �لعلم �لقر�� ��حلفا¼ على �السكند 	��ملد

جوهر �حقيقة �ملعرفة �لقر�نية، ��إلبقاp على �ستقاللية �ملذهب �ملعر^ �لذg يطرحه �لقر�� 

�لقر�� �لكرمي بال حتوير @� تأ�يل  g@ ��لكرمي، �بذلك يتس£ لطال4 �حلقيقة @� يستخلصو

@� مز¾ @� حتميل.
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�لقر�� �لكرمي بالذ�� حو� �ملعا� �ما ميكن @�  g@� كا� هنا© سؤ�� عن f= فمثًال

 p��آل�  �ألفكا كل  عن  �لنظر  -بغض  �قضايا�  �ملعا�  ^ خصو®  �لقر��  من  نستفيد� 

�ل_ مت تطويرها �@سلمتها @� �ل_ بقيت على هيئتها �لسابقة.   p��ل_ ��تنا سو Hألخر�

�لقر�� ^ خصو® �ملعا�  g@^ مثل هذ� �حلالة ال بد من =جابة صر¢ة بأ� يقا� هذ� هو 

من ��� @g تأ�يل @� مز¾، �بذلك نكو� قد برهنَّا لآلخرين على @صالة ��ستقاللية �متانة 

�ملعرفية  �لنظم   y= ليس vاجة  �لقر��   �@� �مرتكز�ته،  �مبانيه  @طر�حاته   ^ �لقر�� 

�إلسالمية بعد  Dئر��إلسالi ح² نقوi بإ�خاªا ضمن �لد Dئر�� ¾�ملنتشرD هنا �هنا© خا

 iلنظا�مضي قر� @� قرنني @� ثالثة قر�� على نز�� �لوحي �لقر�� لتكو� جز9p من 

�ملعر^ �ملتكامل لألمة �إلسالمية.

�لقر�� �لكرمي ليس vاجة =y شخص �ال =y منوf¾ @� @سلو4 @� منهجية @� �لية @� 

تPير �ال =y فلسفة @� عرفا� ^ @g من �ملجاال� ��ملقوال� �على �ألصعدD كافة، فالطر� 

�ملو�ضيع ��حلقائق �ل_ يطرحها  �= f= آلخرين��لقر�� �تلف كل �الختال¤ عن @طر�حا� 

�لقر�� هي �حي م�Ô �كالi نو �@ò ملعطيا� �لفكر �لبشرg �نتا¾ ياضا� �ملرتاضني 

.
(٦٦)

�Ôمل��لوحي  Hترقى ملستو �@

�لفر�قاG مع �ملد!سة �إلخبا!ية
�� مقوال� f ا جتترsلقو� بأ�من �إلشكاال� �ل_ �جهت =y مدسة �لتفكيك هو 

�ملدسة �إلخباية، بل �صفها �لبعض بأsا مدسة =خباية حديثة، �لعل �لسبب ^ �صفها 

بذلك هو �لتشابه ^ بعض �ملقوال� ��ل_ منها:

فض معطيا� �لفلسفة ��ملنطق �إلغريقي ��لياִדما ^ �لبحث �ملعر^ ��لفقهي. -١

فض منهج تأ�يل �لنص �لدي\، ��العتما� على �لظاهر �لقر��. -٢

�لنص �لدي\. Eتفس ^ iلرجو� للمعصو� D�لقو� بضر� -٣

�لوصف للتفكيك بأنه =خباية حديثة @� جعية كما �صفها �لبعض �آلخر،  �لكن هذ

�ألمر توصيف& بعيد9 جد9 عن  �§علنا نتسا�p عن فهم هؤالp لكال �ملدستني، =f يبد� هذ

مع  �إلخباية  �تفا-  فرغم  �لتفكيك، � �إلخباية  �ملدسة  بني  شاسع  بو�  فهنا©  �لو�قع، 

�لتفكيك ^ فض �ملنهج �لفلسفي �إلغريقي، =ال @� مو�ضع �الختال¤ كبDE ميكننا @� ¦د� 

�لتالية: dلنقا�@بر�ها ^ 

١- kميا2 �لتفكيك �ملطلق بالعقل �معطياته:
Ðال¤ �إلخباية �ل_ فضت �لدليل �لعقلي، �m يصر� vجية �لدليل �لعقلي =ال 

�لذg قا� vجية �لعقل �لفطرg، لكن m يقم بشر� معنا� �ال �ملقصو� منه  ���ملحد` �لبحر
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�لمد&سة �لتفكيكية.. ��لتأصيل للعقل �لشيعي
مما جعل �لكثE من @تبا� �ملدسة �ألصولية يعتقد�� @� �إلخباية ال تؤمن بالدليل �لعقلي، 

لكن �ملنصف ��لباحث �ملدقق يرs@ Hا تؤمن بالعقل لكن ليس ªا تفسE �د� له Ðال¤ 

�لتفكيك �لذين @سهبو� ^ شر� �لدليل �لعقلي. �لعل @�ضح تصريح يستشف منه �إلميا� 

بالعقل كدليل هي مقولة �لبحر�� ^ كتابه �ألبر� �حلد�ئق �لناضرD حيث قا�:

�لعقل �لصحيح �لفطرg حجة من حجج �هللا سبحانه �سر�¾ منE من جهته جل  �=

 m جه، لكن ماشأنه، �هو مو�فق للشر�، بل هو شر� من ��خل كما =� fلك شر� من خا

 Y��لفاسدD، �تتصر¤ فيه �لعصبية @� حب �جلا� @� ¦و'ا من �ألغر iأل�ها�تغ�E غلبة 

�لشر� ֲדا فيأ� �لشر� مؤيد9 له، �قد ال يدكها  ���ألشياp قبل � ©�لكاسدD، �هو قد يد

تد� عليه هذ�  ما  له �مبين&، �غاية  كاشف&  �لشر�  فيها فيأ�  �لوجه  قبله ��فى عليه 

�لعصبية،  ���لعاg من كد� iأل�ها��لصحيح �خلاÑ من شو�ئب  gلفطر��أل�لة مد� �لعقل 

�لتكليفية،  �نيته �@صل فطرته بعض �ألموكه بصفاp نو��ملع£ حجة =ªية، إل� ��@نه ֲדذ

�كه fلك @�ًال �قبوله ملا §هل منها م² �� عليه �لشر� ֲדا، �هو @عم من @� يكو� بإ�

 .
(٦٧)

@� قبوله ªا ثاني& كما عرفت

٢- �العتر�  باملنهج �ألصو¯ � �ستنبا® �ألحكا�:
�لقطعية على Rموعة قو�عد  �حلكم �لشرعي من �أل�لة  dستنبا� ^ pلفقها� يعتمد 

�لفقه،  @صو�  علم  باسم  �عرفت   ��تطو بعد  فيما  �آلليا�  تلك  �قد zعت  �@صو�، 

�ستغل �ملحد` �الستر�با�g (١٠٣٣هـ/i١٦٢٣) �هو مؤسس �إلخباية �حلديثة حد�ثة علم �

�لشيعي ضد�، أل� علم �ألصو� عند �إلمامية نشأ  iلعا� g@لر� D�ألصو� للهجوi عليه �=ثا

 ��لثا� عشر C، �فقهاp مدستهم مضو� ��� علم @صو� �m يكونو iإلما�بعد غيبة 

D بن @عني، ��مد بن ��ألئمة D من قبيل � Dمن تالمذ pلفقها� i�vاجة =ليه، �ما �

مسلم، ��مد بن @¡ عمE، �يونس بن عبد �لر�ن �غEهم كانو� ^ غ£ عن علم 

�ألصو� ^ فقههم، فال ضر�D للتوd فيما m يتوطو� فيه، �ال مع£ للقو� بتوقف 

.
(٦٨)

�لفقه على علم �ألصو�� dالستنبا�

�ملدسة  مؤسس   ^ منحصر9  �لفقه  @صو�  علم  من  �إلخبايني  موقف  يكن   m�

�إلخباية �حلديثة، بل هو موقف تو�صل عند �لعديد من مو� هذ� �ملدسة �ل_ @سهمت 

�لذg ُيعتP @حد �ملجد�ين  ��^ تطوير �لفقه �لشيعي، فبعد �الستر�با�g يأ� �ملحد` �لبحر

�ملدسة  g@�جلمعة ^ �من �لغيبة ينتقد  Dث حكم صالv لدينية، ففي� iلعلو��لفقه � ^

�جلمعة �يرجع @حد @سبا4 عدi قوªم بالوجو4 �لعي\ هو  Dألصولية بالنسبة حلكم صال�

تأثرهم بعلم @صو� �لفقه حيث يقو�:

�ملوجبة لالعتسافا�  ��من �لظاهر عند �لتأمل بعني �إلنصا¤ �جتنب �لعصبية للمشهو
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 ��إلzا� مدك& =منا �قتفو� فيه �لعامة �لعمياp القتفائهم ªم ^ هذ J عد @صحابنا �@

�هذ�  �ألvا` �  iألحكا�� �ملسائل  عليه من  �شتمل  �ما  �لفقه  @صو�  بعلم  �ملسمى  �لعلم 

�لعلم من @صله @صًال @صيًال خلر¾ عنهم D ما  ��ملسألة من @مها� مسائله، �لو @� ªذ

 gل_ §ر� يؤ�f بذلك، =f ال �فى على من الحظ �ألخبا @نه m يبق @مر من �ألمو

�سفر   pخال� �تز�يج  �نكا�   iنو� �شر4  @كل  من   صد�  �@  ���  ^ �إلنسا�  عليها 

 iألحكا� ^ ��حضر �لبس ثيا4 �¦و fلك =ال �قد خرجت �ألخبا ببيا� �لسنن فيه �كذ

�لعلم مع @نه كما �عمو� مشتمل  ��لشرعية نقEها �قطمEها، فكيف غفلو� D عن هذ

 pعلما� ،��لشرعية فهو كاألسا	 ªا البتنائها عليه �جوعها =ليه. هذ iألحكا�على @صو� 

�لعلوi تصنيف& �تأليف&  �لعامة كالشافعي �غ�E ^ �ماsم D كانو� عاكفني على هذ� 

�لشرعية ֲדا �zيع fلك معلوi للشيعة ^ تلك �ألياi فكيف غفلو� عن  iستنباط& لألحكا��

�لسؤ�� منهم عن شيp من مسائله؟ �مع غفلة �لشيعة كيف ضيت �ألئمة D بذلك ªم 

�m يهد�هم =ليه �m يوقفوهم عليه؟ مع كو� مسائله @صوًال لألحكاi كما �عمه @�لئك 

.
(٦٩)

�ألعالi، ما هذ� =ال عجب عجيب كما ال �فى على �ملوفق �ملصيب

�ألصفها� فهو كبقية �لفقهاp عندما يبلغو� مرحلة  ��Eمل��ئد مدسة �لتفكيك @ما 

�الجتها� فإsم يبد��� بتوضيح نظر�ִדم �نظرياִדم �ل_ يعتمد�� عليها ^ عملية فهم 

 ،¾�حلكم �لشرعي ��ستنباطه، =f يبد@ �لفقيه عندما يبلغ تلك �ملرحلة بفتح �سه �لبحث �خلا

ليتو�فد �لطال4 حلضو�، فيلقي ��D كاملة ^ �لفقه �@خرH ^ علم �ألصو� ليبني فيه ما 

�الف @قر�نه من �لفقهاp �ما يتفق فيه معهم.

 Hدª��قد كتب �ألصفها� كتابه �لذg @�ضح فيه نظرته �ألصولية �@�ا� (مصبا� 

�ألصو� حيث  لعلم  �ملنتقد   g�إلخبا  g@لر� على  بالر�  كتابه  بد@  �قد  �لفقه)،  @صو�   ^

قا�: �@ما سر بسط علم �ألصو� من فقهائنا J فأساسه �لبلية �لعظمى �ل_ حدثت ^ 

�ألvا` � �إلسالi بعد تر�يج �خللفاp �علمائهم �لذين كانت علومهم مؤسسة على �ألفكا

 iعلو dختال��لعرفا� � ^ zيع جها� �لدين، ��شتد� �لبلية بعد ترzة �لفلسفة ��نتشا

�لذg @�جب �جلهالة على �لنا	 �@ظلم  ��لدين ֲדما �تر�§هما �نشر'ا ^ �لبال�، �هذ

�لدينية فضًال عن   Dلفطر� �نقال4 � �@حكامه،  بالعقل  �جلهالة   `�@�  iإلسال�  iعلو  نو

�لعامة باستمد��هم تلك �لعلوi مشككني ^  pعلما �إلªية، فصا iألحكا��لعقالئية �مبا� 

�لشبها� ��ملوهوما� ^ كل @مر، كما صر� بذلك @عظم @كا� �لدين بعد  ���كل با4، �@�

�لشيخ �لكلي\ ^ @�� �لكا^، فأ�جب هذ� �لسياسة توهم �إلzا�  D ملعصومني��ألئمة 

 gيبق @مر عقلي @� فطر m� 4��الختال¤̂  �لكتا4 ��لسنة �zيع �لر��يا�̂  zيع �ألبو�

@� عقالئي =ال صا نظري&.

 iلعظا��ألصحا4 �كبا فقهائنا  pجال@ iيا� فقا��ألحكاi من �لر� dستنبا��قد صعب 
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�لمد&سة �لتفكيكية.. ��لتأصيل للعقل �لشيعي
 iأل�ها��لعظيم ��جتهد�� ^ مقاi �فع �لشبها� ��لتشكيكا� � pلبال� �حلفظ �لدين ��فع هذ

�ل_ �وها بالPها� @� باملكاشفة ��لعيا� فوقعو� D ^ مشقة عظيمة ^ قبا� تلك 

�فع شبها�  يتوقف عليه Rدين ^  �ألحكاi �مبانيها �ما  �لسياسة فد�نو� علم @صو� 

 iحلاصل̂  علو� dالختال� ��لعامة �@�هامهم على حسب علومهم ��صطالحاִדم، �نفس هذ

 y= ،جا�� ��f لفقاهة��إلسالi @�جب بسط علم �ألصو�، �@�جب تلك �الختالفا� مع @� 

�لشيخ �ألعظم �ألنصاL g فلخصه �هذبه  iلعظا��نتهت �لرئاسة =y شيخ �ملشايخ  �@

�جلز�p، فليس علم �ألصو� =ال ما يتوقف  Eملسلمني خ�� iإلسال��هللا تعاy عن  ��فجز

 �= نكتب  ملا  �ملكتوبا� (مبصبا� �ªدH) مقدمة  �لتفقه ��الستنباd، �لذلك �ينا  عليه 

�لشر�ئع �إلªية ^ (�جلنا� �لرضوية)، فظهر vمد �هللا كما� �الحتيا¾  ^ yهللا تعا� pشا

�ألحكاi من �لكتا4 ��لسنة، �ليس zعها  dستنبا�لتعلم @صو� �لفقه، �بد�� fلك ميتنع 

 .
(٧٠)

�تد�ينها �تعليمها �تعلمها بدعة �ال �قتباس& من @صو� �لعامة

 gلذ� g@لر��ألصفها� �هو مؤسس �ملدسة �لتفكيكية ^ مو�جهة مع  ��Eمل�هنا يقف 

يذهب =ليه �إلخبايو� �لقائل: =� �العتما� على علم @صو� �لفقه بدعة، �ميكن مالحظة 

�لنص �لذg يبد@ به �ألصفها� من ناحية كونه يؤسس لنقد ��سع سو¤ مياسه ^  �هذ

�حلد �لذg يعتP �جو�D ضر�ي& لتحقق  y= ،لفقه�ثنايا كتابه ليؤكد على @'ية علم @صو� 

 g@لر� ��ألحكاi، �بالطبع ُيعد هذ dستنبا�عملية �الستنباf= d بد�نه كما يقو� ال ميكن 

مناقض& متام& ألسس �لفكر �إلخباg، فال ميكن بعد fلك �لتأسيس ملقانة بني �ملدستني 

لكوsما �تلفا� ^ �ألسس �لفكرية �ليس ^ �لفر��.

:�٣- kمكانية فهم �لظاهر �لقر
هنا© �ختال¤ منهجي بني �ية �ملدستني �إلخباية ��لتفكيك، فرغم @� �ألصفها� 

�لرجو� للمعصوi ^ فهم �ملع£ �لتاi للقر�� �لكرمي باعتبا @� كتا4 �هللا  DيرH ضر�

�ملطلق � �خلا® �  iلعا��  Öملنسو�� �لناسخ  كوجو�  �ملنفصلة،  �لقر�ئن  �جو�  على  مؤسس 

�ملقيد ��ملحكم ��ملتشابه، =ال @نه يرH =مكانية �لوصو� لقسم من معا� �لقر�� كما تبني �

 ���ئد �العتد�لقر��، �fكرنا @�  فيما fكرنا ^ vث مسألة �لرجو� للمعصوi ^ فهم 

�ملدسة �إلخباية قا� كذلك بالتفصيل بالنسبة لفهم معا� �يا� �لكتا4، لكن مؤسس  ^

�لذg يزعم عدi =مكانية فهم  g@بعد� ^ قطعه بالر pحلديثة �تلف مع من جا��إلخباية 

معا� �لقر�� �لكرمي.

@يه بصر�حة ليؤكد من خالله  gبا��ففي كتابه �ملهم (�لفو�ئد �ملدنية) يذكر �الستر

�لرجو� �لتاî  فهم كل �لقر�� للمعصوi حيث يقو�: >�لصو�4 عندg مذهب  Dعلى ضر�

�لقيامة  iيو y= ألمة�قدمائنا �إلخبايني �طريقتهم، @ما مذهبهم فهو @� كل ما حتتا¾ =ليه 
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 iألحكا�� مما جاp بهC من Eكث ��� Óخلد� Ó�عليه �اللة قطعية من قبله تعاy ح² 

�مما يتعلق بكتا4 �هللا �سنة نبيهC من نسخ �تقييد �tصيص �تأ�يل |ز�� عند 

�لقر�� ^ �ألكثر �� على �جه �لتعمية بالنسبة =f@ yها� �لرعية  �@� DDلطاهر� Dلعتر�

�لنظرية   iألحكا� من  نعلمه  ال  فيما  لنا  �@نه ال سبيل  �لنبوية،  �لسنن  من   Eكث �كذلك 

 dستنبا� §و�  ال  �@نه   Dلصا�قني� من  �لسما�  =ال  فرعية   �@ كانت  @صلية  �لشرعية 

�لنظرية من ظو�هر كتا4 �هللا �ال ظو�هر �لسنن �لنبوية، ما m يعلم @حو�ªما من  iألحكا�

.
(٧١)

 >D لذكر�جهة @هل 

٤- �لقو: بضر��� �لبحث لتمييز صحة �ألخبا� �عد� �لقو: بقطعية 
�لكتب �أل�بعة:

 Hلد  D�ملشهو� �ملعر�فة   p��آل من  �ألبعة  �لكتب   ^ ما  بصحة zيع  �لقو�   Pيعت

�ملدسة �إلخباية، �ال يكا� �لو كتا4 فقهي لعلم من @عالi هذ� �ملدسة �لعريقة =ال �يذكر 

�لصحيح فقط، بل ليؤكد كونه  g@لر��لر@g ليؤكد� من خال� سر� �أل�لة ليس على كونه 

�لفقهاp من @تبا� @هل �لبيتD  كالكلي\ (�  pإلميا� به عظما��لذg سا على  g@لر�

) ��لشيخ �لطوسي (٣٨٥-٤٦٠هـ/٩٩٥-iلصد�- (٣٠٦-٣٨١هـ/٩١٨-٩٩١�� (i٣٢٩هـ/٩٤١

) ��لشهيد �لثا� (٩٥٩-١٠١١هـ/١٥٥٢-iأل�� (٧٣٤-٧٨٦هـ/١٣٣٣-١٣٨٤��لشهيد � (i١٠٦٧

�لشيخ �لبهائي (٩٥٣-١٠٣١هـ/١٥٤٧-i١٦٢٢) �غEهم من @عالi مدسة �لوحي � (i١٦٠٢

�ملقدمة �لثانية   ̂��إلمامة، كما نلحظ fلك عند �ملحد` �لبحر��̂  كتابه �حلد�ئق حيث يو�

�ألعالi ليوظفها ^ تأكيد �لقو� بصحة zيع ما  pلنصو® من كتب هؤال�Rموعة من 

�لكتب �ألبعة. ^

 iيقو� ،g@لر� ��ث\ عشر �ليًال على هذ �كما @� �الستر�با�ĝ  كتابه �لفو�ئد �ملدنية يو

�لفقهاp ليدلل على @يه، Ðال¤ �الصفها�  كذلك باستدعاR pموعة من نصو® كبا

�ألبعة �ملشهوD، �هي �لصحيح ��ملوثق  y= إلمامي�� gلنبو��لذg يلتزi تنويع �لنص �لدي\ 

 ���حلسن ��لضعيف، �بالتأكيد يعد �لقو� بصحة �لكتب �ألبعة @� كما fهب =ليه �لبحر�

صحة zيع ما ^ كتب �ألصحا4 @حد �ألصو� �لفكرية �ل_ ُتميز �ملدسة �إلخباية عن 

�خل �لفكر �لشيعي. � Hألخر��لفقهية  	�غEها من �ملد

ما مييز هذT �ملد!سة من غ�ها من �ملد�!� �لفكرية
يتضح  �لتفكيك،  �تايخ مدسة  لفكر  �ملوجز  �لتحليل � �لسر�  من كل ما سبق من 

@� هذ� �ملدسة تفر�� بالعديد من �لسما� �ل_ ميز� منهجيتها ��ل_ تبدHَّ من خالªا 

 �ملسبقا� �لفكرية، �بد@ حضو� ��قدִדا على فهم �حتليل �خلطا4 �لدي\ بعيد9 عن �ملؤثر
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�لمد&سة �لتفكيكية.. ��لتأصيل للعقل �لشيعي
�سعة ªذ� �ملدسة �ل_ حتمل � Dp�هذ� �ملدسة يأخذ مسا9 متصاعد9 يستدعي منا قر

�ية نقية  pلفلسفي �=عطا� `�هدف& مقدس& يتمثل̂  tليص �لعقل �لشيعي من تأثر� باملو

�لوحي ^ موضوعا� �ملعرفة �لعقدية، بل Rمل منظومة �ملعرفة �لدينية ��إلنسانية  g@لر

�ملعرفة ��خل �لعقل  	��ملؤثرD، لذ� ميكننا �لقو�: =� هذ� �ملدسة متيز� عن بقية مد

�لشيعي بالعديد من �لسما� نو�ها ^ �ملسر� �لتاÑ ��� @� نعلق عليها على @مل @� جند 

فرصة ^ �ملستقبل لتسليط �لضوp @كثر عليها:  

�لتفكيك �فك �لتر�بط بني منطو- �لنص �فهم �لبشر. -١

�لفلسفي. Eلتأث�٢- تأسيس خطا4 معر^ خالص من 

 ،Dر�R لر�� ليست��لو�قع منطلق �لتعريف لأللفا¼،  Pتعت f= ،حلسية��لÔعة  -٣

�لنفس.  ��كذ

�لعلم... �لعقل نو �لÔعة �لتجريدية. نو -٤

٥- تأصل �لÔعة �لعقالنية ^ كافة فر�� �لبحث �ملعر^.

٦- @صالة ظو�هر �أللفا¼.�فض منهج �لتأ�يل �ملطلق.

�لتأسيس �ملنهجي ملنطق =سالمي �فض �إلميا� بإطالقية �ملنطق �ألسطي. -٧

.gلعقائد�فض معطيا� �لفلسفة �ليونانية �باألخص ^ Rا� �لبحث  -٨

��و�مش:
�لتفكيكية،  �ملدسة  ضا،  �مد  حكيمي،   (١)

.٣١®

 ��ألنو  �ملجلسي، vا باقر  �ملجلسي، �مد   (٢)

.١ ®٦¾ ،�ألئمة �ألطها �جلامعة لد

�لسابق، ®٤. �ملصد (٣)

�ملدسة �لتفكيكية، مصد سابق، ®١١. (٤)

�لسابق، ®١٥٤/١٥٣. �ملصد (٥)

�لكلي\، �ملحد` �مد بن يعقو4، �لكا^، ¾١  (٦)

.٥®

�لسابق، ®٧. �ملصد (٧)

 i�(٨) يو� �ية �هللا �لعظمى �لسيد علي �خلامنئي(�

@حد  على  تتلمذ�  �لذ�تية  سEته   ^ ظله) 

 ��Eمل��إلصفها�، �هو �ية �هللا  ��Eمل� Dتالمذ

من  يعد   gلذ� سر�)  (قد	   gيزPلت�  ��جو

�ألصفها�   gمهد  ��Eمل� �لشيخ   Dتالمذ @بر� 

�ملدسة  �ية  Dبكل قو �لذg تب£ � �لبا�ين، 

�لتفكيكية �قاi بنقد ��سع للفلسفة، �هنا يقو� 

�ية �هللا �لعظمى �لسيد �خلامنئي(��i ظله) ^ 

�لفلسفة عند  	سEته �لذ�تية: >�حضر� �

�ملوقع  �جع .>���لطهر  ��جو  ��Eمل� �هللا  �ية 

�إللكتر��:

http://www.al-imam.org/pages/

nobtha/nobtha.html

�لعريقة   	��ملد من  خر�سا�  مدسة  تعد   (٩)

�لنتا¾   ^ �ضح � بشكل  تأثEها   �Pي �ل_ 

كانت  فقد  �لعلمية،   Dللحو� �ملعر^ � �لثقا^ 

مشهد �ملقدسة ملا متثله من ثقل �ي\ ��حي 

 pلعلما� @حد  �كا�  �لعلم،  لطلبة  مهم&  مقصد9 

خر�سا�   ^ �لعلمية   p�باألجو  �تأثر� �لذين 

هو   ¤�ملعا  ^ �الصفها�  منهج  �باألخص 

علي  �لسيد  �لدي\  �ملرجع  �لعظمى  �هللا  �ية 

�لسيستا� (��i ظله)، فقد تتلمذ عند مؤسس 

�ضح، � بشكل  �ئه بآ �تأثر  �لتفكيكية  �ملدسة 

�إللكتر��  �ملوقع   ^ سEته  كاتب  �يقو� 
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عند  حديثه  عند  �لسيستا�  للمرجع  �لر�ي 

 iملرحو� عند   iاªإل�  -�شو �قر@  @ساتذته: 

 ¤�ملعا  ^ �حضر  �لقز�ي\،  Rتب�  �لشيخ 

 gمهد  ��Eمل�  iملرحو� �لعالمة   	�� �إلªية 

�خر سنة (١٣٦٥ هـ.-).�@ åملتو��الصفها� 

�لسيستا�  �لسيد   DEس كاتب  �يقو� 

�لبحث  منهج  عن  حديثه  عند  �ملوقع   ��f  ^

 �يو @نه  �لسيستا�،  �ملرجع  عند  �لتديس �

عمق&  �يعطيه  �لبحث   gيثر مما   Dمتعد�  pً��

 ��Eمل�  �fستا@  p�� يو�ها  �ل_   p��آل �من 

�ملدسة  مؤسس  سر�)  �إلصفها�(قد	 

 	��ملد بني  �ملقانة   ��عنو فتحت  �لتفكيكية، 

�ملختلفة يو� كاتب �لسDE ما يلي: >=� �ملعر�¤ 

عن كثE من �ألساتذD حصر �لبحث ^ مدسة 

معينة @� �جتا� خا®، �لكن �احة �ية �هللا 

 �يقا ظله)   i��) �لسيستا�  �لسيد  �لعظم� 

vثه بني فكر مدسة مشهد �فكر مدسة قم 

 ��Eمل� p�� �لنجف، فهو يطر�  �فكر مدسة 

 pعلما من  سر�)  (قد	  �إلصفها�   gمهد

�لسيد �ل�Pجر�g (قد	 سر�)  p�مشهد، ��

�ملحققني   p��� قم،  مدسة  فكر  عن   Eكتعب

�لثالثة ��لسيد �خلوئي (قد	 سر�) ��لشيخ 

ملدسة  كمثا�  سر�)  (قد	  �حللي  حسني 

@مامنا  يوسع  هذ�  �الجتاها�  �تعد�  �لنجف، 

�ملطلب  لو�قع  �لو�ضحة  �لر�ية � �لبحث  �يا ��

�جع �ملوقع �اللكتر��:�لعلمي<. 

http://www.sistani.org
�لشيخ  �لعظمى  �هللا  �ية   DEس �كاتبو (١٠) §مع 

@نه @حد  �لوحيد �خلر�سا�(��i ظله)  حسني 

�ملدسة  مؤسس  �إلصفها�   ��Eمل�  Dتالمذ

�لفلسفية،  �ملدسة  نقد  تتب£  �ل_  �لتفكيكية 

�يالحظ على نتا¾ �لشيخ �لفقهي ��ملعر^ تأثر� 

�لعميق ֲדذ� �ملدسة. 

�لشيخ على �ملوقع �إللكتر��  DEجع س�

:Ñلتا�

http://albaqee3.net/marajea/5.htm
�جع �لبصائر، عد� ٢٧- �لسنة �لر�بعة عشر  (١١)

 g��Eلش� iإلما� مع �بيع ١٤٢٤هـ i٢٠٠٣، حو

�مستقبل  �ألمة �  Dحلو��)  ��عنو حتت   L

فلسطني).

.�(١٢) حديث �لثقلني �=بر�� مصا�

 ©�لنما�g، مستد �لشيخ علي  ،gلشاهر��� (١٣)

.١ ®١١/٩¾ ،سفينة �لبحا

�ملدسة �لتفكيكية، ®٢٣/٢٢. (١٤)

�ملطالب،   ��ميز  ،��جو �لشيخ   ،���لطهر  (١٥)

�لطبعة �لثانية ¾٢ ®١٥.

�ملظفر، �مد ضا �ملظفر، �ملنطق ®١٥. (١٦)

�ملحشر  iلنافع يو��حللي، �حلسن بن �ملطهر،  (١٧)

.٣٧®

�ألنعاi �ية ٧٣. D�لقر�� �لكرمي، سو (١٨)

�لتوبة �ية ٩٤. D�لقر�� �لكرمي، سو (١٩)

�لقر�� �لكرمي، سوD سبأ �ية ٣. (٢٠)

�لزمر �ية ٤٦. D�لقر�� �لكرمي، سو (٢١)

�حلشر �ية ٢٢. D�لقر�� �لكرمي، سو (٢٢)

�جلمعة �ية ٨. D�لقر�� �لكرمي، سو (٢٣)

�لبقرD �ية ٧٧. D�لقر�� �لكرمي، سو (٢٤)

�لبقرD �ية ٢٥٥. D�لقر�� �لكرمي، سو (٢٥)

�لقر�� �لكرمي، سوD @ألنعاi �ية ٣. (٢٦)

�ألنعاi �ية ٥٩. D�لقر�� �لكرمي، سو (٢٧)

(٢٨) توحيد �إلمامية، مصد سابق ®٢٦١.

(٢٩) توحيد �لصد�-، ®١٣٦.

�لسابق. �ملصد (٣٠)

�لسابق، ®٤٣. �ملصد (٣١)

(٣٢) توحيد �إلمامية، ®٢٧٥/٢٧٤.

�لسابق، ®٢٧٦. �ملصد (٣٣)

�لسابق، ®٢٧٧. �ملصد (٣٤)

�ملصد نفسه، ®٥٣. (٣٥)

 Hدª� 4�� مهدg، كتا4 @بو�Eمل��ألصفها�،  (٣٦)

.١٢® ، dطو| -

�لسابق، ®٥٤. �ملصد (٣٧)

.٥٤® ،(٣٨) نفس �ملصد

�ملصد نفسه، ®٥٥/٥٤. (٣٩)

�لكا^، ¾١ ®٨٧. (٤٠)

(٤١) توحيد �إلمامية، ®٥٦.

�ملدسة �لتفكيكية. مصد سابق ®٣٥. (٤٢)

�لسابق، ®٤٠. �ملصد (٤٣)

 ،gمهد  ��Eمل� �لشيخ  �هللا  �ية  �ألصفها�،   (٤٤)

�آلية: {َيُقوُ�  �لقر��، ®٨٦. تكملة   ¤معا

بَِّنا َ ُسُل ُ  �ْpَجا َقْد  َقْبُل  ِمن  َنُسوُ�  �لَِّذيَن 

ِباْلَحقِّ َفَهل لََّنا ِمن ُشَفَعاp َفَيْشَفُعوْ� َلَنا َ@ْ� ُنَر�ُّ 
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�لمد&سة �لتفكيكية.. ��لتأصيل للعقل �لشيعي
َفَنْعَمَل َغْيَر �لَِّذg ُكنَّا َنْعَمُل َقْد َخِسُر�ْ� َ@نُفَسُهْم 

 Dا َكاُنوْ� َيْفَتُر�َ�} (٥٣) سو َ�َضلَّ َعْنُهم مَّ

.¤��ألعر

�لشيخ حسن علي،  ��Eمل�يد، �ية �هللا �(٤٥) مر�

تنبيها� حو� �ملبد@ ��ملعا�، ®١٢.

�لسابق، ®١٣/١٢. �ملصد (٤٦)

�ªدH، مصد سابق ®٤. 4�(٤٧) @بو

 ،gمهد  ��Eم �لعظمى  �هللا  �ية  �ألصفها�،   (٤٨)

.٢٢® ، dطو| - ،Hدª�مصبا� 

�لشهيد �ية �هللا �لعظمى �لسيد �مد  ،�لصد (٤٩)

باقر، ��	 ^ علم �ألصو�، ¾٢ ®١٦٦.

.٢٧/٢٦® ، dطو| -Hدª�(٥٠) مصبا� 

 ،٢٩® سابق،   مصد  ،Hدª� مصبا�   (٥١)

بتصر¤.

�ملصد نفسه، ®٣١. (٥٢)

�ملصد نفسه، ®٣٢. (٥٣)

�ملصد نفسه، ®٣٤. (٥٤)

.٣٥® ، dطو| -Hدª�(٥٥) مصبا� 

.٦٥/٦٤ ، dطو| -Hدª� 4�(٥٦) @بو

.١٤® ، dطو| -Hدª� 4�(٥٧) @بو

(٥٨) توحيد �إلمامية، ®٢١.

(٥٩) تنبيها� حو� �ملبد@ ��ملعا�، ®٣٣/٣٢.

.٦٨® ، dطو| -Hدª� 4�(٦٠) @بو

(٦١) توحيد �إلمامية، ®٣٧.

.٦٨® ،dطو| - Hدª� 4�(٦٢) @بو

.٦٩® ، dطو| -Hدª� 4�(٦٣) @بو

.٦٧/٦٦® ، dطو| -Hدª�(٦٤) مصبا� 

�ملدسة �لتفكيكية، ®٤٠. (٦٥)

�لسابق، ®٤١/٤٠. �ملصد (٦٦)

�حلد�ئق  يوسف،  �لشيخ  �ملحد`   ،���لبحر  (٦٧)

 ١¾  ،Dلطاهر�  Dلعتر�  iحكا@  ^  Dلناضر�

.١٣١®

 �لغر�g، �مد عبد �حلسني �سن، مصا� (٦٨)

�الستنباd بني �ألصوليني ��إلخبايني، ®٧١.

.٩ ®٣٣٣¾ ،Dلناضر��حلد�ئق  (٦٩)

.٤/٣® ، dطو| -Hدª�(٧٠) مصبا� 

�ملدنية  �لفو�ئد  @مني،  �مد   ،gإلستر@با��  (٧١)

.٤٧®


