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�لتنو5 �ملعر4 �ثقافة 
�لبعد �لو�حد

� �لشيخ علي L$ موسى* �

حتديد �ملصطلح:
تقف صفة (�لتنّو�) كضد لصفة (�ألحا�ية)، �قد فطر �هللا �لعاَلَم �لذg خلقه على 

�لعاm على fلك سو�p ^ شكلها �خلاجي، @i ^ �تو�ها  ^ pألشيا�Çة �لتنّو�، �فطر �هللا 

�ملجرD، على Êو ما  y= D�ملا�D من �لذ mعا ^ ��لد�خلي، @i ^ بنيتها �لتركيبية، يظهر هذ

�ملذنبا�، بل على Êو � iلسد��لنجوi عن �لكو�كب �� ،¡كيه �ختال� �لبحا عن �ألsا

�لنو� �لو�حد نفسه. ��ما حتكيه @فر

�حليو�نا�!!، � �لنباتية ��حليو�نية ��لبشرية، فكم هي فصائل �ألشجا pألحيا� mكما يظهر̂  عا

.���قد جند فصيلة حيو�نية ��حدD كالنمل @� �لعناكب هي بد�ها تضم ماليني �ألنو

 ٢,٠٠٠,٠٠٠ بني  ما   ���حلشر  ��@نو  pلعلما�   يقدِّ �حلصر:  ال  �ملثا�  سبيل  �على 

 .
(٤)

٥٠٠  4�لعقا�  ،
(٣)

٨٠٠ �لن£  �فر	   ،
(٢)

٣٥٠٠ �حد�  �لنمل �  ،
(١)

نو�  ٤,٠٠٠,٠٠٠:y=

 .
(٦)

٦٠٠ pلببغا�� ،
(٥)

�لسمك ٣٠,٠٠٠�

 iلعلو� بد@�  فقد  �لتق\، � �ملعر^ � �لعلمي  �جلانب  على  كذلك  ينطبق  �ألمر   ��هذ

�لعلم �  ،Hخر@ بعد   Dحد�� �تستقل  تنمو  @خذ�   Ð ،لفلسفة� مظلة  ساfجة حتت  بسيطة 

 �fأل�� =y طّب �لقلب، ��لعيو�، ��ألنف � �� يتفرَّ�لو�حد غد� يشهد tصصا�، فالطّب 

* عاm �ين، @كا�ميي ـ �لسعو�ية.

٥٣Yــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٤Z

O

�حلنجرD، �.....، بل ��لتخصص �لو�حد �نبثقت منه فر�� �فر��.�

�ألخرH، فعلم �لنفس مضت tصصاته  iلعلو��لذg ينطبق على �لطّب ينطبق متام& على �

�لوقائي، ��لعالجي، ��لتربوg، �غf Eلك.� ،gشا��إل� ،iلعا�تتمايز بني علم �لنفس 

� هو  �لتعدُّ ��D، �ليست مقتصرD على جانب ��حد، �هذ فجو�نب �ملعرفة �لبشرية متعدِّ

�ملعر^). � ما نعنيه بـ(�لتنوُّ

 Hهي كلُّ ما ¡صل لد yأل�� َّ�@ Hلعلم)، �ير�- بني (�ملعرفة) �( هنا³ من يفرِّ

 ،>
(٧)

ق& ممنهج&، بينما (�لعلم) هو: >تر�كم �ملعرفة �ملنّسقة �لبشر من فكر �=� m يكن منسَّ

.
(٨)

قة �ملنطقية �ل_ ميكن عن طريقها �حلصو� على �ملعرفة< �لطر- �ملنسَّ<�

:Ñآل��من �لفر�- بينهما نستطيع @� نسجل 

١ـ �ملعرفة قد ال تكو� ممنهجة، ��لعلم تناسق ممنهج.

٢ـ �ملعرفة قد تكو� ظنية، ��لعلم حقائق قطعية.

٣ـ �ملعرفة قد تكو� ناجت& للطر- ��لوسائل �لعلمية.

�لبحث   Éختصا� يد @ُ لو  �إلطال-   ^ -ّ�@ �لعلمي)   � �لتنوُّ) قولنا:   َّ�@ يع\   ��هذ

 gّلبشر�باملمنهج �لقطعّي، بيد @نَّا ال نريد قصر� على fلك، �=نَّما نريد مطلق ما ينتجه �لفكر 

ّ̂) هنا @�ّ- تعب9E؛ لتشمل  �لقطع ��لعلم، �بذلك فإ�َّ لفظة (�ملعر Hمستو y= يصل m �=�

�لعلمّي. Éلقطعّي، �ال تقتصر على خصو� Eغ

ّ̂) ^ �نيا �لبشر نلمحه با�9 ^ حياִדم �جلمعية،  �ملعر � �حني نتحدَّ` عن (�لتنوُّ

�ألفر��، �ضمن ��ئرD هي @قّل �لقليل ^  Dملنشو� ^ حيا��^ بعض @طر�فه ضمن �لطمو� 

�لتطبيق �لفر�g، فاألكثرية �لساحقة مبا ال قيا	 هم @حا�يو �جلانب، ال يّتسمو�  Hمستو

�لشمو�.� � بشيp من �لتنوُّ

�هذ� يدخلنا =y (عقلية �لبعد �لو�حد):

 ���لنفسية، ��العتقا� ���لفكرية، ��لعا� فنحن نقصد من (�لعقلية): >Rموعة �لصو

.
(٩)

�لرئيسية ^ �لفر�<

�� عناصر f Dحد من ظاهر�كما نقصد من (�لبعد �لو�حد): >�لتأكيد على عنصر �

.
(١٠)

>9���ك& �تعامًال �=بر�= :D� متعدِّ

�ئرt Dصصه، � ¶فقد تصل حالة =y مرحلة �لغلو vيث ال يعر� صاحبها شيئ& خا

�لبعد   �f �إلنسا� ) كتابه   ^  Dلظاهر� هذ�  لنقد  ماكو�)  بـ(هربر�   �حد  gلذ� �ألمر 

�لو�حد)، حني @H @ناس& ^ مصنع �لساعا� ال يعر� @حدهم =ال عن tصصه �جلزئي 

 ë�@ لساعة، @� عن �جاجتها فقط، ��� @� يكو� له�جد9، فهو ال يعر� =ال عن عقر4 

�لتعرُّ� على @مو ^ حقو�  فهم بشيp فو- fلك حË مما يتعلَّق بالساعة، فضًال عن 

�عة.tصصية @خرH كاللغة @� �لز
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�لتنو8 �لمعرفي 	ثقافة �لبعد �لو�حد
�إلنسا2 ��ال�تقا� �ملعرّ�:

  بد@ �إلنسا� مسEته �الجتماعية على �جه �ألY بد�ية بسيطة، Ðَّ ما لبثت تتطوَّ

�لتالية للمجتمع: ���تتقدiَّ، مرَّ خال�ا باألنو

.dاللتقا�١ـ Rتمع 

٢ـ Rتمع �لصيد.

٣ـ Rتمع �لرعي.

�عي.�لز gلقر��٤ـ �ملجتمع 

.gحلضر�٥ـ �ملجتمع �لريفي 

.gحلضر�٦ـ �ملجتمع 

.DEلكب�٧ـ Rتمع �ملدينة 

 .
(١١)

٨ـ Rتمع �ملدينة �لعظمى

كيف  تعلم   �@ لبث  ما   َّÐ ،�ألشجا  يلتقط Öا يطفئ �ب جوعه   Ëكا� ح فقد 

�ستأنس بعض تلك �حليو�نا� �تعلم حرفة �لرعي، Ðَّ @خذ هو بنفسه  Ðّ ،نا��يصيد �حليو

�لقائمة̂  �لطبيعة ���  �ضي �يزعها �يتعاهدها، �ال يكتفي مبجر� zع Öايستصلح �أل

تدخله، �هكذ�.. @خذ� تتالحق خطو�ته.

 ،���إلنسا�̂  طريقته من �حلجر يلقيه على �حليو ¶� @خذنا (�لصيد) مثًال، فقد تدf=�

 4��خلشب @� حفر �حلفائر �تغطيتها،.....=y @حد` �لسفن �لقا�D على �لتعرُّ� على @سر �@

�ملوجا� �لصوتية �غEها، �صيدها بكّم ال يقدَّ بعد�. Pع �ألÇا³ ^ �لبحا

بط  gلذ� (	�دها @سطوD (@كا �� تبد@ بطموحا� جتسِّEلط�� كانت جتابه مع f=�

�لشمع،  4��قتر4 من �لشمس، فذ �@ y= @جنحة من يش، �@لصقها ªسمه بشمع، �طا

 ،[i٨٨٧ ٢٧٤هـ/   �] فرنا	  بن  عبا	  مع  @�لية  مبحا�ال�   9�مر� �ما�!!،   ..Hهو�

�فنشي [١٤٥٢ � ���إليطا� �لشهE ليونا iيلوكبتر) للرسا���لطّو�فة ( Dلطائر�سوما� �

 y= حلثيثة، �تصل��يت̂  Ðّ ،i١٩٠٣ تتالحق �خلطى  ��- y= ،[i١٥١٩ جنا� �حللم مع �ألَخَو

.pلفضا� ��ملركبا� �لفضائية �ل_ تسP @غو y=� ،��ل_ تسبق �لصو� كالكونكو ���لطائر

�لبشر ما لبثت تشّب عن �لطو- �تتنامى، �تتالقح فكري&  Hملعرفية لد�فتلك �لطفولة 

�� �ثقافا� �ألمم؛ فتتو�لد �ملعا�، �بني �ملجتمعا� ��لشعو4، �بني �حلضا� iلعلو�بني 

@� عصر  �ملعر^،   �النفجا بعصر  �لبعض  يسميه   gلذ� �لعصر   y= �تتكاثر حË �صلت 

�ملعلوما�، @� �لعوملة، @�.....، حيث >تتضاعف �ملعرفة  D�التصا�، @� �لقرية �لكونية، @� ثو

.���لبشرية كّل سبع سنو

@لف مصطلح جديد ^   ٤٠ ُيوَضع  @نَّه سنوي&  عليه  للتدليل  يكفي  تسا� مذهل  =نَّه 

 عن 
(١٢)

>mلعا�|تلف ميا�ين �لعلوi، �^ كلِّ �قيقتني يصد مقا� علمّي ^ جهة ما.. من 
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�لنهم مالحقته �صد�، فضًال  é�لقا Ëنب مبا ال يستطيع ح�سائر �لتخصصا� ��جلو

عن =مكانية قر�pته ��ستيعابه!!

%��عي �لتنّو� �ملعر�:
�القتصا على ثقافة  iملعر^، �عد��لتنّو�  iلز� y= تبعث �تدفع DEكث هنا³ @مو

�� بعد ��حد، منها:f

١ـ �لتأكيد �لشرعي:
فاإلسالi حني يتكلَّم عن �ملسلم ��ملؤمن:

َ��ْخِتَالِ�  Yَِ��َألْ �ِ�َماَ� @- يدعو� بعمق للتفاعل مع �لكو� ��ياته {ِ=�َّ ِفي َخْلِق �لسَّ

 pا َماp ِمن مَّ َ��ْلُفْلِك �لَِّتي َتْجِرg ِفي �ْلَبْحِر ِبَما َينَفُع �لنَّاَ	 َ�َما َ@نَزَ� �هللا ِمَن �لسَّ �للَّْيِل َ��لنََّهاِ

ِر َبْيَن  َحا4ِ �ْلُمَسخِّ َياِ� َ��لسَّ َفَأْحَيا ِبِه �ألْYَ َبْعَد َمْوِتَها َ�َبثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ َ��بٍَّة َ�َتْصِريِف �لرِّ

.
(١٣)

َ��َألْYِ آلَياٍ� لَِّقْوiٍ َيْعِقُلوَ�} pَما �لسَّ

{َ@َفَرَ@ْيُتم  �ملا�ية   �ألمو  ^ للنظر  تفصيلي&  �عا  �لعامة،   Dلدعو� هذ�  جانب   y=�

َفَظَلْلُتْم  ُحَطاًما  َلَجَعْلَناُ�   pَنَشا َلْو  ُعوَ�؟. ِ� �لزَّ َنْحُن   iْ@َ َتْزَُعوَنُه  َ@َ@نُتْم  َتْحُرُثوَ�؟.  ا  مَّ

�لَِّذg َتْشَرُبوَ�؟ َ@َ@نُتْم َ@نَزْلُتُموُ� ِمَن �ْلُمْزِ� َ@iْ َنْحُن �ْلُمÝُِلوَ�؟.  pْلَما�ُهوَ�..... َ@َفَرَ@ْيُتُم  َتَفكَّ

�لَِّتي ُتوُ�َ�؟؟ َ@َ@نُتْم َ@نَشْأُتْم َشَجَرَتَها  َلْو َنَشاp َجَعْلَناُ� ُ@َجاًجا َفَلْوَال َتْشُكُر�َ�. َ@َفَرَ@ْيُتُم �لنَّاَ

 �� ِفي �َألْYِ َفَينُظُر��Eُملعنوية {َ@َ�َلْم َيِس� �لتأمل ^ �ألمو� ،
(١٤)

َ@iْ َنْحُن �ْلُمنِشُئوَ�؟} 

.
(١٥)

َكْيَف َكاَ� َعاِقَبُة �لَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم؟}

4- ��لقر�� �لكرمي موسوعة علمية نقلت لنا تايخ �ألمم �لسابقة، �حلَّلت عناصر 

�ملسلمني  ��لوحي، سو�p @كانت ^ � ��Ýمنة ل��ملز `�قيامها �سقوطها، كما حكت �ألحد

�آلخر �ملختلف كهزمية �لر�i على يد �لفر	، �جتا���  ��  ̂i@ ،حنني� �قعة بد� `�كأحد

�حت متدُّ �ملسلمني بر�ية �لتحليلي، �m تكتِف بذ�³، بل..  Hملستو� y= لوصفي� Hملستو�

ن َبْعِد َغَلِبِهْم  �iُ. ِفي َ@ْ�َنى �َألْYِ َ�ُهم مِّ �سشر�فية مستقبلية: {�m � ُغِلَبِت �لرُّ DEبص�

.
(١٦)

َسَيْغِلُبوَ�. ِفي ِبْضِع ِسِنَني}

�آلفا-)، تتحدَّ` عن  mلوجو� (عا��لكو� � ��لوقت �لذg تتحدَّ` فيه عن معا ^�

ُخلق   gلذ� �لنبيل  با�د�  كلَّه  �ألنفس)، �بطت fلك   mلبشرية �مكنوناִדا (عا� �لنفس 

�لقر�� @ساس& كتاب& له قبل  pجا gلذ� gلتربو�ألجله �إلنسا�، �بالتوحيد ��إلميا�، ���د� 

@� يكو� كتا4 علوi �معا� �نظريا�: {َسُنِريِهْم �َياِتَنا ِفي �آلَفاِ- َ�ِفي َ@نُفِسِهْم َحتَّى 

.
(١٧)

َيَتَبيََّن َلُهْم َ@نَُّه �ْلَحقُّ َ@َ�َلْم َيْكِف ِبَربَِّك َ@نَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيpٍ َشِهيٌد؟}

�لعلم: {�ْقَرْ@ ِباْسِم � Dp�¶- �يكفي @� تكو� @�� �يا� �لقر�� �لكرمي نز�ًال @مر9 بالقر
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�لتنو8 �لمعرفي 	ثقافة �لبعد �لو�حد
�لَِّذg َعلََّم ِباْلَقَلِم. َعلََّم �ِإلنَساَ�  .iَُألْكَر�بَِّك �لَِّذg َخَلَق. َخَلَق �ِإلنَساَ� ِمْن َعَلٍق. �ْقَرْ@ َ�َبَُّك َ

.
(١٨)

َما َلْم َيْعَلْم}

كما يو��� بني طر^ �لنا	 جتا� �لعلم؛ ليحكم بالتفو- �ملطلق للذين يعلمو�: {ُقْل 

.
(١٩)

�لَِّذيَن َيْعَلُموَ� َ��لَِّذيَن َال َيْعَلُموَ�؟!} gَهْل َيْسَتِو

�لشمو�  Dملفعو� به لفعلي (يعلمو�)؛ إلفا���^ هذ� �آلية حذ� �لقر�� �لكرمي �ملتعّلق 

�لشريعة @� �لطّب @� �للغة @�  �@ Dلعقيد��الستغر�-، فهو m ´ّص بالقو� �لذين يعلمو� �

�لفضاp، @� غEها، بل.. كلُّ شخص يتصف بسمة �لعلم ^ @gّ حقل من �حلقو� @� جانب 

من �جلو�نب ال يستوg مع �خر ال يعلم fلك.

�لدليل من �هللا سبحانه  Ñيكو� مرسًال يأ �@ C هللا��عندما ينفي �لكفا عن سو� 

�لَِّذيَن  تعاy: {َ�َيُقوُ�  �هللا  Dصّف شها� ^ mلعا�  Dنبيه؛ ليضع شها�  Dعلى صد- �عو

.
(٢٠)

َكَفُر�ْ�: َلْسَت ُمْرَسًال ُقْل: َكَفى ِباِهللا َشِهيًد� َبْيِني َ�َبْيَنُكْم َ�َمْن ِعنَدُ� ِعْلُم �ْلِكَتا4ِ}

�كذلك �حلا� حني �حلديث على �حد�نيته سبحانه �تعاy: {َشِهَد �ُهللا َ@نَُّه َال ِ=َلَه ِ=الَّ 

.
(٢١)

�ْلِعْلِم َقآِئَم& ِباْلِقْسِط، َال ِ=َلَه ِ=الَّ ُهَو �ْلَعِزيُز �ْلَحِكيُم} �ُهَو َ��ْلَمَالِئَكُة َ�ُ@ْ�ُلوْ

�لقر�� �لكرمي. ^ pلرفيع للعلما��هو @مر عظيم ¡كي �خلاصية ��لشر� 

بوصفه  له  �حيد9ً  مصد�ق&  حتدِّ�  ال  �لتفقه � للعلم   D ملعصومني� توجيها�   -�

 :-��ملْرضي عنه �يني&، بل.. ُتطلق @لفاظها؛ لتتسم بالسعة ��لشمو� ��الستغر

.
(٢٢)

�لعلم �لو بالصني< ��طلبو<:C iألكر�يقو� �لرسو� 

�حلديث �تأسيس& على قرينة تا´ية بأ�َّ �لعر4  ��لوقت �لذg @مر فيه C ֲדذ ^�

�ملعمو من جهة �ملشر- يكو� للحديث مدلو�  mلعا�كانو� يعدُّ�� (�لصني) @بعد مناطق 

zا� خال4 يتجلى ^ لز�i طلب �لعلم �لو كا� ^ @بعد (مكا�).

لو   Ëح ،��لنظر عن عقيدD مصد �لعلم بغض   iالستلها Dعو� @نَّه  يتجلى ^  كما 

كا� |تلف& �يني&، فقد كانت �لصني عند بعثة سو� �هللا C: مو�عة على ثال` �يانا� 

.
(٢٣)

@ساسية هي: �لال�تسوية، ��لكونفوشية، ��لبوfية

�ملعر^، � �لعلمي  �لتالقي  ليس حائًال ���  �إلسالمي  iملفهو�  ^ Dلعقيد� �ختال�   َّ�=

�سة.�لتتلمذ ��لد Ëبل.. �ح ،��Pخل��تبا�� 

 m f= لعلم؛��لعلم @ي& كا� fلك  iالستلها Dحلديث @نَّه �عو�كما يتجلى ُبعد ثالث ^ 

 D�إلسالمية ��لشريعة �إلسالمية، بل كانت �نذ�³ مشهو Dلعقيد��سة تكن �لصني �ط& لد

.g�Pل� -بالطّب �صناعة �

�ألمم  ��Pمن خ Dمفتوحة لالستفا� Dبع @يض& حني يشكِّل �عو��يشع �حلديث ببعد 

 Dعو�� ،��ملعا� iلعلو��لشعو4، �عدi �ضع سيا¶ مانع من �ملثاقفة �تبا��  ���حضا

�ل_ تشعر ֲדا بعض �لثقافا� vيث  pالستعال� Dلشوفينية) �نظر�لتحطيم �لغطرسة �(
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O

ما ميكن @�  لديهم  ليس  �آلخرين   َّ�@  �@ @حد،  من  �ألخذ   y= ليست vاجة  @نَّها  تعتقد 

يفيد�ها به، فهم من �لضآلة مبكا� ال تسمح �م بذلك!!

 Dعو�� ،Dلعقيد��ֲדذ� يتسع مدلو� �حلديث ليشمل طلب �لعلم مع ُبعد �ملكا�، ��ختال� 

.���ألمم ��حلضا ��Pلعلمي، �تفاعل خ�للتنو� �ملعر^ �

.
(٢٤)

�للحد< y= ملهد��لعلم من  ��طلبو< :C كما يقو�

 �هذ فإ�َّ  بالصني<،  >�لو  �ملكانية  �لز��ية  على  �اللته  مكثِّف&  �لسابق  �حلديث  كا�   �f=�

�للحد<، من  y= ملهد��حلديث يكثِّف �لداللة على �لز��ية (�لزمانية)، فهو @مر بطلب �لعلم >من 

�إلنسا� �لثرH، �هذ� يغطي �ملرحلة �لعمرية كاملة، �يع\  H��للحظة �أل�y للوال�y= D @� ُيو

@�َّ عملية �لتعلم عملية مستمرD ال �نقطا� �ا كما @مست تؤمن بذلك �لتربية �حلديثة.

�لغيوi، �ال  �ªمع �حلديثني مع بعضهما يكو� للطائر جناحا� �للذ�� ال و	 مغا�

�لزما�) كّله.) H(مكا�)، �على مد g@ لعلم ُيؤخذ من�يكحل مقلة �لنجوi =ال ֲדما: 

 g�َfَ (للحد��حلديث على �لرغم من كو� (�ملهد  ��لزما� �ذ Eلتفس��Êن نرتئي 

�اللة مكانية؛ ألّنهما ^ �الستعما� �لتركي£ ��للغوg يو��يا� كلمة (مطلق �لعمر).

 Dلفتر��ملو�)، �هي  y= ملهد��حلديث @نَّه m يقل (من  ��لعّل من �ملفاقا� �جلميلة ^ هذ

�لتحديد �لبشرg، �=نَّما قا�  ^ �ل_ ميكن �إلنسا� فيها @� ميا	 عملية �لتعلم كما هو �ملتصّو

 gللحد)، �ليس لفقر لغو��لتناغم �لصوÑ بني جر	 (�ملهد/  � �للحد)، ليس ملجرَّ y= ملهد�(من 

�³ فر- �ملعµ بني (�للحد/ ��ملو�)، @� �= iال لعد� ،C هللا��ملتكلم �هو سو�  ��^ مفر�

فر- �لزمن بينهما، فنحن نعلم @�َّ هنا³ مدD بني �ملو�/ ��للحد، فقد ميو� �إلنسا� �يظّل �من& 

ل �ُيكفَّن �ُيشيَّع �ُيلَحد، فهل يستطيع �كتسا4 علم بعد �ملو� �قبل �للحد؟! حË ُيغسَّ

�لدين ما يفيد fلك..، �@�َّ �إلنسا� ميكن @� يستفيد بعض �ملعا� بعد  Éنصو ^

لنا شيئ& من  كشفت  �ل_  �ألحا�يث  �تلك  �مليت)،  (تلقني  فلسفة  ر  يفسِّ ما   ��هذ موته، 

�ملغتسل تصبا� جاiّ عتاֲדما �ملّر ^ مسامع �إلنسا�،  Dصخر� Y�لغيب نرH فيه �أل mعا

�ملشيعني ترحل عنه  ���ملشيعني على @fنه �ملرهفة، �Çا� �مليِّت خطو ���منظر تقاطر @صو

�لكئيب. Dلوحد� mتسلمه لعا�

تعطيها  ال  لكنَّها   ،(Dحليا�  ��طو  Dمستمر عملية  �لتعلم )  َّ�@ �حلديثة  �لتربية  �تؤكد 

�للحد). y=) حلديث��ملدلو� �لزم\ �ملو��g ملا ¡كيه 

�لعلم) ) ،
(٢٥)

�ميتد Rا� �حلّث ��لترغيب ليكو� >طلب �لعلم فريضة على كلِّ مسلم<

 Dلزكا�� �حلّج �  iلصيا��  Dلصال�  َّ�@ كما  مسلم)،  كّل  على  (فريضة  يصبح  �لعلم  مطلق 

فريضة، �هذ� ما يو�فق (=لز�مية �لتعليم) ضمن �لتربية �حلديثة.

� (مستحب) �ألفضل فعله، @� (جائز)  =نَّه ��جب ال ُيعَذ على تركه، �ليس Rرَّ

يستوg فيه طرفا �لفعل ��لتر³.
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�لتنو8 �لمعرفي 	ثقافة �لبعد �لو�حد
�لنظرg، فإ�َّ �لسلو³ �لعملي للمعصومني  � كانت تلك �لتوجيها� مما يدخل̂  �إلطاf=�

@نَّهم حو�� كلَّ علوi عصرهم، �خالطو� @هل �ماsم �ال سيما  ح  �آلخر يوضِّ D هو 

�لسيل، �ال  �لشماv ،pيث ينحد عنهم   D��لذ @ثبتت �م تسنُّم  �ملختلف عنهم |الطة 

.
(٢٦)

يرقى =ليهم �لطE، �مّثلو� ªالp حديث >�لعاm بزمانه ال ִדجم عليه �للو�بس<

�لنظرية �معرفة �ملذ�هب  iملعرفية بالعلو��m يقتصر fلك معهم D عند �إلحاطة 

�لتطبيقية. iللعلو Ëتسع ح��لنحل ��أل�يا�، بل.. �

�ليمن لتعلم صناعة �ملنجنيق، �¡ثُّ  y= يرسل مسلمني C لرسو�� Hنر ��هكذ

�لصني، كاجلر�حة �صناعة �لو-، كما نشاهد علي& F يطبِّق �لكثE من  iعلى تعلُّم علو

 ^ 	ِّ�لصا�- F يد iإلما��ألشياp مما ال يعرفها �مانه، Ðَّ ُتكتشف فيما بعد، �نبصر 

�إلنسانية ��لتجريبية. iلعلو�حو�ته ما يدخل ضمن تقسيمنا �ليوi ^ حقو� 

 Yخو ^ [i٧٧٠ ٨١٨] ،[١٥٣ ٢٠٣هـ] F مد� �� mلرضا عا� iإلما��ميضي 

ي لإلجنيل،   مع �ملذ�هب ��أل�يا� �ملختلفة مبا يكشف بوضو� حفظه �لنصِّ��حلو مضما

.D�ِّملتعد��لصابئة، فضًال عن �ملذ�هب �إلسالمية  ���D �معتقد�معرفته �لشاملة بالتو

�طو�� مسEهم �لتا´ي ما ُسئل @حد منهم عن شيp =ال @جا4.

كما يكشف لنا مي �لباقرين E للسهاi عن حذ- ف\ ^ غاية �إلتقا� ��لتمرُّ	. 

�لفهم �لعميق، سو�pً @كا�  Dئر�هـ- لفظة (�لفقه) ^ �إلسالi شاملة لكلِّ ما يدخل ^ �

 iعلو i@ ،جليولوجيا� i@ ،pلكيميا� i@ ،pلفيزيا� i@ ،لطّب�fلك ^ تصنيفنا �حلاضر ��خًال ^ 

�لنظرية @� �لتطبيقية. iلعلو��لشريعة. ^ � Dلعقيد� iعلو i@ ،....i@ ،pلفضا�

لذلك نشاهد كث9E من �آليا� تتحدَّ` عن @مو كونية �غEها..، Ðَّ ُتخَتم بـ{َ@َفَال 

.
(٣٠)

ُر�َ�} ، {َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ
(٢٩)

، {َلَعلَُّهْم َيْفَقُهوَ�}
(٢٨)

، {لَِّقْوiٍ َيْعَلُموَ�}
(٢٧)

َيْعِقُلوَ�}

�لتنّو�   Dضر� على   Dمباشر لتحّث  D؛  �ملعصومني  �يا� �� @حا�يث   Ñتأ�  -�

�ألخال- @� �لشريعة  �@ Dلعقيد��� ُبعد ��حد، �لو كا� f على ثقافة �القتصا iملعر^، �عد�

.���حسب �لتقسيم �ملتد

.
(٣١)

�لعلم @كثر من @� ُيحصى، فخذ من كّل شيp @حسنه<< :C iألكر�يقو� �لرسو� 

�ملؤمنني علي F: >خذ�� من كّل علم @حسنه، فإ�َّ �لنحل يأكل من  Eيقو� @م�

 pآلخر ُيستضا�كّل �هر @�ينه، فيتولد عنه جوهر�� نفيسا�: @حد'ا فيه شفاp للنا	، �

�حلكمة �لو  �، >خذ�
(٣٣)

�ملنافقني< ���حلكمة ضالة �ملؤمن فخذ�ها �لو من @فو<� ،
(٣٢)

به<

.
(٣٥)

، >خذ �حلكمة @ë كانت..<
(٣٤)

من �ملشركني<

>خذ من كّل شيp<، >خذ�� من كّل علم<، �ليس من علم ��حد، �هي >ضالة �ملؤمن< 

�ل_ يبحث عنها >@ë كانت<، �ينشد مبا @�Ñ من قوD حتصيلها.

 � �- �كذلك �حلا� ^ حياD كثE من علمائنا �ملاضني، فقد كانت حياִדم حتكي �لتنوَّ
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�لشيخ �لطوسي  Hضح& لد��القتصا على بعد ��حد، كما يبد� � iعد� ،� �ملعر^ على @شدِّ

 ،[i١٢٠٢-١٢٧٤] ،[٥٩٧-٦٧٢هـ] لطوسي��لدين  E]، �نصi[٣٨٥-٤٦٠هـ]، [٩٩٥-١٠٦٧

كالشهيد  �ملتأخرين،  علمائنا  �بعض   .[i١٣٢٥  ١٢٥٠] [٦٤٨-٧٢٦هـ]،  �حللي  �لعالمة �

��g [١٣٤٧-١٤٢٢هـ]، [١٩٢٦ Eلش� �لسيِّد �  ،[i١٩٣٣-١٩٨٠] ،[١٣٥٣-١٤٠٠هـ] �لصد

.[i٢٠٠١-

كلِّ  كلَّ شيp عن شيp، �شيئ& عن  �لعاm من عر� <  pلسا� حا� هؤال كا�  فقد 

.
(٣٦)

>pشي

�لتنّو� �ّفر له عو�مل �لنجا�: iإلسال��- �حني @قّر 

، >@لزموهم مبا @لزمو� به 
(٣٧)

فقد حفظ للنا	 حريتهم �لدينية {َال ِ=ْكَر�َ� ِفي �لدِّيِن}

 D، فضًال عن �حلرية �لعامة �ل_ @عطاها �هللا للبشر مبا ترتكز عليه من عقل �قد
(٣٨)

@نفسهم<

 .
(٣٩)

اَها} اَها. َ�َقْد َخا4َ َمن َ�سَّ �ختيا {َفَأْلَهَمَها ُفُجوََها َ�َتْقَو�َها. َقْد َ@ْفَلَح َمن َ�كَّ�

 �f=< الجتاها�، فاملجتهد�� p�كما فتح �ملجا� لالجتها� مبا يبّثه من تنّو� �تعّد� ^ �آل

 Dملجا� لسيا��، �فتح 
(٤٠)

�جتهد فأخطأ �حلّق فله @جر ��حد< �=� ،���جتهد فأصا4 فله @جر

�لنصوÉ لتأمر  �pألفضل، فجا� y= لوصو���ملختلفة ^ سبيل  p��آل Yعر� ،H�لشو

، كما تأمر �ألمة (�لرعية) 
(٤١)

�لر�عي) باملشا�D {َ�َشاِ�ُْهْم ِفي �َألْمِر}) ��لقر مصد

 .
(٤٢)

ֲדا {َ�َ@ْمُرُهْم ُشوَH َبْيَنُهْم}

٢ـ طاقا! �إلنسا2 �حاجاته:
 fْ=ِ} حي� gخر معنو�� ،¸�خلق �هللا �إلنسا� مكّون& من عنصرين: عنصر ما�g تر

ْيُتُه َ�َنَفْخُت ِفيِه ِمن ُّ�ِحي َفَقُعو� َلُه  � َسوَّfَِمن ِطٍني. َفِإ �َقاَ� َبَُّك ِلْلَمَالِئَكِة: ِ=نِّي َخاِلٌق َبَشًر

.
(٤٣)

َساِجِديَن}

كال   ^ تصّب  متسعة   D�ِّمتعد فحاجاته  �لعنصرين  هذين  من  مرّكب  �إلنسا�  �أل�َّ 

�لر�حة، �له حاجا� معنوية كالدين ��ملعرفة � iلنو��ملجالني، فله حاجا� جسمية كاألكل �

.���ألمن ��حلّب ��النتماp �حتقيق �لذ�

�هللا سبحانه �تعاy بقوH �@جهزD تساعد�̂  حتقيق حاجاته̂  �الجتاهني:  �� من هنا ��َّ

.gملا���لعضال�؛ لبلوä مآبه ^ �جلانب � pألعضا��جلسمية �لبدنية � Hبالقو �� فز�َّ

�� بقوH معنوية كالعقل ��لر��؛ لتساعد� ^ بلوä حاجاته �ملعنوية. كما ��َّ

�ملجا� �جلسمي، ��لعقلي، ��لنفسي، ��لر�حي، يستطيع  ^ D�� جبَّافاإلنسا� �f قد

تفجEها، @� تفجE قسم كبE منها.

�لعقل لإلنسا� فرصة حتوير �حتويل �ألشياp من حوله، ��لسيطرD على  @تا�  لقد 

 iلقد��لطبيعة ��لوجو� مبا فيه �حليو�نا� �ألكP منه، ��ألقوH منه، بينما كانت �لفئر�� منذ 
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�لتنو8 �لمعرفي 	ثقافة �لبعد �لو�حد
تصطا� باملصيدD، �ال ��لت، �ستبقى..؛ ألنَّها ال متلك عقًال ُتعِمله ^ حياִדا �مو�قفها.

�لذg نصطلح عليه بـ(�لدماä)، بل..  Eلصغ� gملا���لوجو�  �� هذ �لعقل ليس Rرَّ َّ�=

�لذg مييِّز به �إلنسا� �لرشد من �لغي، ��خلE من �لشر، ��ملمكن من �ملستحيل،  هو >�لنو

 ،
(٤٥)

�لعقو�< �فائن  � �م �Eيث< لكي  للنا	؛   pألنبيا� �هللا  �بعث   ،
(٤٤)

�لباطل< من  �حلّق �

.Dكو� مياهها �لساكنة؛ لتفيض مبدخو كنو�ها �جلبا �¡رِّ

�ملؤمنني F فيقو�: Eاطبه @م´

تشعُر  �ما  فيَك   ³َ��ُتبصُر�� �ما  منَك   ³َ����

Eصغ  iٌجر @نََّك  �ألك�Pُحتسب   mلعا�  Hنطو� �فيَك 

gلذ� �ملبني  �لكتا4  �ملضمُر�@نَت  يظهر  بأحرفه 

¶خا  ^ لَك  حاجة  فال 
(٤٦)

�سطر� مبا  عنَك   P´

�لتركيب، � �لتحليل، � �لتطبيق، � �لفهم، � �حلفظ،  على   �لقا� �إلنسا�  �لعقل   �هذ

.DEكث Hخر@ ���الستذكا، �قد� ،pالستبقا��لتقومي،.. �لقا� على �حلفظ، ��

، كّل ��حدD منها قا�D على tزين 
(٤٧)

Dكر�f كثر من ١٢ بليو� خلية@ gو¡ äفالدما

، فهو >قا� على tزين ١٠٠ تريليو� معلومة، @g @كثر بـ ٥٠٠ 
(٤٨)

١٠٠,٠٠٠ معلومة |تلفة

.
(٤٩)

مرD من حجم Rموعة كاملة من �ملوسوعة �لPيطانية<

�لثالثني من عمر� يكو� عقله �لباطن قد خّز� ٣ تريليونا�  gلعا���حني يبلغ �لفر� 

 .
(٥٠)

معلومة!!

�ملعرفية، ��حلساسية  D�لعقل �إلنسا� على حو�� ١٢٠ قدD خاصة، كالقد gكما ¡تو

منها،   Dقد  ٥٠ جيلفو� حتديد  �ستطا�  �قد  �ملر�نة، � �لطالقة، � �ألصالة، � للمشكال�، 

.
(٥١)

Eلتفك� y= آلخر��لذ�كرD، �بعضها  y= يرجع بعضها

�هذ� يع\ @�َّ �إلنسا� مستو�� ثّر من �لطاقا� ��ائلة ما عليه =ال حتريكها �نقلها 

�لفعلية ��لتنجز. y= لكمو��� ���الستعد Hمستو � من Rرَّ

�ִדم ��ائلة �ل_ @��عها لو� كلي& @� جزئي& عقو�م �قد بيد @�َّ كث9E من �لنا	 يعطِّ

 �ٌ�fَ� ِبَها، َ�َلُهْم َ@ْعُيٌن الَّ ُيْبِصُر�َ� ِبَها، َ�َلُهْم �هللا فيهم؛ فتكو� {َلُهْم ُقُلو4ٌ الَّ َيْفَقُهوَ� 

لكنَّهم ال ¡سنو�  �ملعرفة،  �=مكانا�  �حلّس   ����@ =نَّهم ميلكو�   ،
(٥٢)

ِبَها} َيْسَمُعوَ�  الَّ 

fلك   ^ �لتأمل  لعقو�م  يتيحو�  ال  ألنَّهم  معطياִדا؛  مع  �لتعامل  ال ¡سنو�  توظيفها، 

�لظالi �بيد� �عة يستطيع @� يشعلها  ^ Eلعملية منه، كمن يس� Dالستفا����اكمته �

.iلظال�ل �لتخبُّط ^ متاها�  لتنE له �لد4، لكنَّه يفضِّ

كما تفيدنا معطيا� علم �لنفس @�َّ هنا³ فرق& بني �لعمر �لعقلي ��لعمر �لزم\، �@نَّه 

�لتو�فق بينهما، فقد يكو� �لعمر �لزم\ لشخص عشرين عام& ^ حني  Dليس من �لضر�
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يكو� عمر� �لعقلي سبعني عام& @� Öانني.

�على �لطر� �لنقيض هنا³ َمْن عمر� �لزم\ سبعو� عام& @� Öانو�، لكنَّ عمر� 

�لعقلي قد يكو� عشر سنني @� ما ���.

�هذ� يدفعنا للشعو بالعمر �لعقلي، ��لعمل على تنميته.

كما تفيدنا بأ�َّ هنا³ نوعني من �لذكاp عند �إلنسا�: fكاp فطرf� ،gكاp صناعي، 

�@نَّه بإمكانه تنمية fكائه.

�تذليل  �ملعر^  �لتحصيل   Hمستو  ^  9Eكث يعينه  �إلنسا�  عند   pلذكا�  Hمستو  َّ�@�

�لعقبا�.

�ملعر^ لشخص @قّل fكاp قد يكو� @كP من �خر  Hملستو�غE @نَّها تفيدنا @يض& @�َّ 

@كثر fكاp مË كا� �أل�� كا�ح& ^ سبيل �لعلم، فيكو� @كثر تفّوق& من �لناحية �ملعرفية �=� 

.gلفطر� pلذكا�m يكن @كثر تفّوق& من ناحية 

�لسÊ Eو �ألعلى، Ìال� ما � ���إلنسا� �لقدD على تغيE مستو Hيع\ @�َّ لد ��هذ

�لطبقا� ��ملنبوfين، �عدi قدִדم على جتا��  Dندية ^ فكر��تذهب =ليه بعض �لشر�ئع 

 iبقتها �|البها، �@مامستو�هم ��التقاp، �كأنَّنا @ماi @سا قدية ال ميكن �النفال� من 

تفسE جgP ال ميكن tطيه.

@� على Êو ما ير�ِّ�� �لبعض:

علينا ُكتبت  خًطا  مشيناها 
(٥٣)

�من ُكتبت عليه خًطا مشاها

 ���لقد �@ -��سة �خلو�ته �لر�حية �ل_ يشy= E بعضها علم �هذ� كلُّه غE قد

�إلنسا� ليست متوقفة عند حد�� �لتنومي  ���سيكولوجيا)، ��قتناعها بأ�َّ قد�خلفية (�لبا

 �ملسبق (توقع @حد�` مستقبلية)، @� �الستشعا ³��ملغناطيسي، @� �لتخاطر عن بعد، @� �إل�

 ،(	��كتسا4 معلوما� عن حا�ثة بعيدD @� جسم بعيد من غE تدخل @ّية حاسة من �حلو)

 iلعرفانيني بنظا���، @� نز� �لر�� عن �جلسد =y حني.. فيما ُيعر� عند ��أل Eحتض �@

�عتما� على �حلو�	، بل.. تر�� قا�9 �لو مستقبًال على  ��� pألشيا��خللسة)، @� حتريك )

 .
(٥٤)

@مو مثل جتميد �حلياD كما تفعل بعض �حليو�نا� ^ �لبيا� �لشتوg، �غf Eلك

عة يتطلَّب فيما يتطلَّبه تنّوع& معرفي& يستطيع  �هذ� بد�� �لكي تتحقَّق حاجا� �إلنسا� �ملتنوِّ

به �لتعّر� على �حلاجا� ��لرغبا� ��لنو�قص ^ �جلانبني كما يتعّر� على طريقة حتقيقها.

ثقافة  �، �جتا��  �لتنوُّ �إلنسا� متكِّنه من   Hلد ��ائلة   ���لقد�  �����الستعد �هذ� 

�لبعد �لو�حد ��الجتا� �لو�حد.

�لذg يعر� لبلوä مأبه طرق& متنّوعة يتيح له fلك =مكانية �ملفاضلة بينها، ��ألخذ  َّ�=

بأيسرها، @� @فضلها، @� @كثرها حتقيق& ملر���، �حني ُيسّد @حدها يشعر بإمكانية �النفتا� 

من  يقتنص   D� متعدِّ  ��خيا @مامه  فاملوسوعي  �ملشرعة،   Hألخر� �لطر-  من   Dالستفا���
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�لتنو8 �لمعرفي 	ثقافة �لبعد �لو�حد
خال�ا ما يناسب �ملشكل �لذg يقع فيه.

�لعّل هذ� ما يدفعنا للقو�: =�َّ �لتخصص @مر مطلو4، لكن.. vيث ال يغد� شرنقة 

قاتلة كلما تكاثفت كانت @شّد خطر9 على صاحبها، �@مست @��D تقو�� Êو �ملو�، متام& 

�لقزّّ �نسيجها. D��� كحا�

�لتنّو�، فاألكا�ميي  �ط& لضر�D هذ �لنا @� نستقي من ��قعنا �خلاجي مثاًال مبسَّ

�للغة @� �لفلسفة @� ��ندسة هل يستطيع ֲדا �حدها حتقيق  ^ ���حلاصل على @على �لشها�

� @سرته vاجة صحية تستدعي �لقياi بإسعافا� @�لية على جنا�  � لو مرَّfحتياجاته؟ ما�

�لغا�؟ @ال يكفي fلك لإلجها�  �@ pلكهربا�� لو كا� هل طريقة �لتعامل مع fلسرعة؟ �ما�

�ملرموقة؟ Dلشها��على حياته، �تعريض @سرته للخطر بالرغم من تلك 

�إلعاقة سببها �جلهل �ألسرg باأل�ليا� �لصحية �ل_  �@ Dلوفا�=�َّ كث9E من حاال� 

.p�ميكن �لتعّر� عليها ببساطة؛ لتجا�� �لعقبا� �لكأ�

٣ـ �حلضو� �لفاعل � �لعا�:
�ألخذ بعناصر �لنجا� {ُكالًّ نُِّمدُّ َهُؤالp َ�َهُؤالp ِمْن  �p�=�َّ سيا�D @مة �تفّوقها @مر �

�ألمم عو�مل هّد�مة  ، كما @�َّ خلف تدهو
(٥٥)

{�بَِّك َمْحُظوًَ pبَِّك َ�َما َكاَ� َعَطاَ pَعَطا

كالتر� ��لبطر، ��لظلم �الجتماعي، �|الفة �لسنن �إل�ية.

بالعمل  هي  �=نَّما  �ملخملية،  �ليقظة   iحال@� �لعذبة  �لو�ية  باألما�  ليست   فاألمو

 ،
(٥٦)

� ُيْجَز ِبِه}pًْلِكَتا4ِ َمن َيْعَمْل ُسو��ألخذ باألسبا4 {لَّْيَس ِبَأَماِنيُِّكْم َ�ال َ@َماِنيِّ َ@ْهِل �

.
(٥٧)

�ألشياp =ال بأسبا4< gهللا @� ر� Û@<

�ألمم قد يكو� سلبي& @� سكوني& @� =ابي&، ��لذg ¡دِّ� fلك هو  �مستوH حضو

مدH حركّيتها ^ �لساحة، �فاعليتها ^ معتر³ �لفكر ��لعمل.

�قد تستطيع @مة @� جهة ما.. �ألخذ بأسبا4 �لنجا� فتتقّدi، �تفرY نفسها على 

�ִדا f ألمة� H�H @خرH بني حنايا �لز��يا ��لتكايا، @� تتو��لو�قع ��آلخرين، ^ حني تتو

�لقمة ¡تا¶ =y عو�مل، ��لبقاp على �لقمة  y= لوصو���جلهة بعينها ^ �ما� �خر؛ أل�َّ �

هو �آلخر ¡تا¶ =y عو�مل.

فهنا³ عو�مل للوصو�، �@خرH للبقاp، �ليس كّل من �صل.. بقي، �=ال.. لظلت @�� 

@مة تسّنمت مكانة حضاية @� مدنية =y يومنا �حلاضر، �ملا �لتها عو�مل �ملو� ��لتفّسخ، 

 �@ �ألموية،   �@ �لر�مانية،  �لد�لة   �@  ،[i  -  ٣٥٦-٣٢٤] �ملقد��   �إلسكند ��لة  �لر@ينا 

�آل�!! y= لعثمانية..... ماثلة��لعباسية، @� 

 Hملستو� y= يصاله=� ،�Eجلاهلي �تغي�لقد �ستطا� �لن£ �مد C نقل �ملجتمع 

�ملسلمني   َّ�@  Eغ �هرقل،  �قيصر   Hكسر  قصو @قد�مه  عند   Hتتها�  gلذ�  g�حلضا
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�لسحيقة. Dّو�� y= �تكسو� Ëلرفعة، ح�ما�  �لزمن كانو� يتخّلو� عن مقوِّ �مبر�

�جتماعي، @�  �@ ،gقتصا��� بعد ��حد: سياسي، @� f &لفt ملسلمني ليس�=�َّ tلف 

�لفضاp. =نَّه tّلف حضاg شامل ^  Dيا��عة، @� �لتصنيع، @� �لز ��عسكرg، ^ ميد

�ألبعا�. Ëش

كّل   ^ شاملة  sضة  تستدعي  �إلسالمية  لألمة   g�حلضا  Yلنهو� فعملية  �لذلك 

�جلو�نب.

�، �كذلك غEهم، �ما� �لنهوY فاتقو�، �تركوها فاÊد �ملسلمني @خذ�� مبقوِّ َّ�=

� ُيْجَز ِبِه}.pًيخ {َمن َيْعَمْل ُسو�تلك سنة �لتا

 Y�لدين �لد�ئمة لشحذ كّل سبل �مقّوما� �لنجا� على @ Dر لنا �عو �هذ� ما يفسِّ

 gالقتصا�� i@ لسياسي��لو�قع، سو�p كانت تلك �لسبل �حية @i فكرية @i عملية، ^ �حلقل 

 ،
(٥٨)

{Dٍ ُقوَّ ن  مِّ �ْسَتَطْعُتم  ا  مَّ َلُهم   �ْ� {َ�َ@ِعدُّ fلك   Eغ  i@  gلعسكر�  i@ �الجتماعي   i@

من  يتعجب   m من  بالزما�  �لنا	  >@عر�   ،
(٥٩)

�للو�بس< عليه  ִדجم  ال  بزمانه   mلعا�<

.
(٦٠)

@حد�ثه<

�ملاضي  على  �لعيش �  ،`��لتر� �لتايخ  من  �لنجا�  ما�  مقوِّ  pستدعا�  �هذ يع\  �ال 

�جتماعي @� غf Eلك، مع قطيعة كاملة عن  �@ gي\ @� فكر� Yٍستلهام& �=نتاج& ضمن ما�

�ملستجدD مع �لزمن، �لو  Dلقو��ألخذ بعناصر � ،`��حلاضر، بل.. يع\ �الستلهاi من �لتر

كا� بعض هذ� �لسبل ^ @صل منطلقه �ٍ� من �آلخر �ملختلف، ال سيما ^ Rا� �ألساليب 

.���أل���

فهي ليست من �جلانب �لقيمي �لذg نتحذَّ كث9E من �ستقائه من �آلخر؛ حË ال نقع 

^ �ذ� قيم �آلخر.

�لنهضوية، �ال نريد  @نَّنا ^ حالة خد ال نبعث فيها قيمنا  �حدD من مشاكلنا � َّ�=

�لفلتر) �ل_ نستطيع ֲדا فر� قيم ) Dملصفا��الستفا�D من =ابيا� �آلخرين، �ال منلك 

�آلخر؛ لنأخذ منها ما يتالip مع خصوصيتنا ���قعنا؛ أل�َّ �حلركة ��لسعي @نَّا كانا ¡تاجا� 

ل �لر�حة على fلك. =y جهد فكرg �عملي، �Êن نفضِّ

 mֲדا عا iألسبا4 سحرية يقو�=نَّنا حË لو تطلعنا للنهوY ففي �ملخيا� �جلمعي لنا ستكو� 

4، ��لطموحا� �ملجنحة!!��لغيب، @ما Êن فسننتظر قطف �لثما �@كلها. =نَّها �ألما� �لعذ

ال  @مة  �لعر4 < �ألسبق:  �إلسر�ئيلي  �لدفا�  ��ير  �يا�  موشي   Eتعب حدِّ  �على 

�لسابقة: >�لعر4 �عك منهم، فهم  D، @� كما يقو� @حد �ملستشرقني مكمًال للعبا
(٦١)

تقر@<

قوi ال يقر���، �=� قر��� ال يفقهو�، �=� فقهو� ال يعملو�، �=� عملو� فسرعا� ما 

.
(٦٢)

ينقطعو�<

 � ، �يعمل كما يصرِّ
(٦٣)

فالعر¸ حسب تقرير منظمة �ليونسكو يقر@ ٦ �قائق ^ �لسنة
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�لتنو8 �لمعرفي 	ثقافة �لبعد �لو�حد
. �كّل ٢٠ عربي& يقر��� 

(٦٤)
iليو�=بر�هيم قويد مدير منظمة �لعمل �لعربية ٥ �قائق ^ 

�ملنهج   ¶يقر@ خا �لعر¸ ال  �لطفل � كتب،   ٧  ¸��أل� يقر@  بينما  �لسنة  �حد9 ^ � كتاب& 

�سي سوH ٦ �قائق ^ �لعاi، �نسبة =نتا¶ �لد�� �لعربية Rتمعة تسا�g ١٪ من معد� �لد

.
(٦٥)

�إلنتا¶ �لعاملي للكتا4

�ال ��� بعضنا يعيش ªسمه ^ �لقر� �لو�حد ��لعشرين، �عقله �عمله ^ عصو ما 

�لتليد، �يظّل  `��لتر pبد� pالحتما�ًال  �لعلم مفضِّ ��قبل �لتايخ، �ال ��� بعضنا يرفض مستجد

 ���sا حو� �لشمس =هانة �ا، �لو �مقتنع& بأ�َّ �ألY ال تد�؛ أل�َّ ֲדا �لكعبة �لشريفة، ���

!!Y�جتاهه، �لنثرنا من �أل ^ �Ýمل�لُشنق �لتيس �ملشد�� =y حبل �ساية، �لتغيَّر با4 

�ملتنّوعة للعلم ��ملعرفة.  =نَّها =حدÖ Hا ثقافة �لبعد �لو�حد، ��لعز�� عن �ملصا�

 y= لتفّو-، فيصلو� بنسب متفا�تة�^ حني يسعى �آلخر�� لألخذ بأكP قد من عناصر 

@هد�فهم.

فقد جند �لغر¸ منهمك& ^ قر�R Dpّلد @� موسوعة عن @تفه �ألشياp عندنا كالذبا4، 

^ حني ال نتعرَّ� Êن حË على @هّم ما يتصل بديننا ��نيانا، حاضرنا �مستقبلنا، ^ 

�لفر� ��جلماعة. Dحيا

�ملعر^  �لتقانة �ملعرفية حË �جلو� عصر �النفجا ���لغربيو� خلف سبل �@�� ���

�لنا	 �مو�قفهم بالفضائيا� ��إلنترنت �غEها..  �لقرية �لكونية، �@خذ�� يوجهو� @فكا�

 Dّو�� تلك  �التسا�. �تقدِّ بعض �جلها� حجم   ^ Dلغر4 �خذ� بيننا �بني   D ��وَّ�<

 DEألخ�� كا� منو �لد�� �ملتقدِّمة ٢,٥٪، �كا� منو �لد�� �ملتخلفة ٥٪ سنوي&، فإ�َّ f= :بالقو�

.
(٦٦)

�لفاصلة =y ١٥٠ عام&!!< D ��وَّ iحتتا¶ لر�

 ��f Y�لسنة،.. �أل iمبا يزيد على عد� @يا iلعا� ���ليابا� �ل_ تسكنها �لزال�� طو�

�خلاi، ينطلق شعبها ֲדمة  ���ل_ تفتقر =y @بسط �ملو Y�ألضية �ملهترئة،.. �أل Dلقشر�

�ل_ تقلق بنموها �لد�ئم � ،mلعا��لد�� �لصناعية ^  Dسد y= تصل Ëئبني، ح�� dنشا�

�ألمريكية. Dملتحد��لواليا� 

�لصالة، �حيث � ،iلنو��ملطبخ، �غرفة � ،iحلما��ليابا�، حيث̂  كّل مكا� كتا4:̂   ^

�لشعب �ملحّب للعمل �لر�فض للعطلة.

�سة ٢٢٠ يوم& ^ �لسنة، بينما يقضي ^ @مريكا �ليابا� حيث يقضي �لطالب ^ �لد ^

.
(٦٧)

١٨٠ يوم& فقط

للمعرفة  حّب&  �ألسبوعية؛  �لعطلة   pبإلغا مطالبة   ���ملظاهر tر¶  حيث  �ليابا�   ^

�لعمل!!�

�لعديد من ���  �� @ساليبها، �@مست تؤثِّر ^ قر فضًال عن �ليهو�، �ألقلية �ل_ طوَّ

�لعاm �سياساִדا. 
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�لعا�f m @بعا� |تلفة، ��حلضو فيه غE ممكن �لتحقق ��� تنّو� معر^ يأخذ  َّ�=

�لفاعل. �حلضو ���لتأثE ^ ميد ��f ��ملعا Ëبش iإلملا�على عاتقه 

�آلخرين عليه: تقنية �=نتاج&  Dإلعالمي؛ لر@ينا سيطر��لو �شتققنا مثاًال من �ملجا� 

�تد�ير9، مبا ¡قق �م صنع �حلد` �مصطلحاته �نشر�، �=قنا� �ملتلقي به �باحتضانه، 

�تشكيل �لفكر ��ملوقف �فقه.

=نَّهم يسلِّطو� �لضوp على ما يريد��، ��لتعتيم �إلعالمي على ما ال يريد��..، مع 

 D�للجوy= p سائر �لتقانا� �ملؤثرD من @صو�� �صو �@لو�� �@ضو�p، �فنيا� =لقاp، �قد

 ��الهتماi بشكل �مللقي �مكا� �لتصوير �جاfبيتهما، �مكا� =صد Ëإلقنا�، بل.. �ح�على 

�� ميا� ����، @i عن �حلر4 f ليلقى من حديقة iلسال��لتصريح �لسياسي: هل هو عن 

�لدفا� @� من على ظهر باجة حربية؟ D�ليلقى من مقّر ��

�ملجا� �إلعالمي @حد حقو� �ملعرفة �إلنسانية، فهم يفعلو� fلك ^  ^ �� كا� هذf=�

.Hألخر��حلقو�  Ëش

 ���لقد� ��pبة للكفاfجلا��لعناصر  Eته على توف�لغر4: قد Dمن @سبا4 قّو Dحد�� َّ�=

 �@ �لعقو�)   Dنسميه (هجر فيما  =ليه  �لذها4 � مو�طنها   Dهجر y= يدفعها  =ليه، vيث 

�لوقت �لذg يوفر �لغر4 �لعناصر �جلاfبة، توّفر @�طاننا عناصر  ��f ^� .(أل�مغة�(نزيف 

.Dئر�ًال للد طا�D تقف مكمِّ

لقد >هاجر خال� �ملدD من ٣٠/ ٦/ ١٩٦٧ حË ٣٠/ ٦/ ١٩٦٨ Êو من ١٥,٩٧٣ من 

 [i١٩٦٨-١٩٦٩] لتا�� iلعا��لعر4. �خال� �ملدD نفسها من  pألطبا��ملهندسني �� pلعلما�

@مريكا   y=  ��هذ مهاجر9،   ١٦,٤٩٢ فـ   [i١٩٦٩-١٩٧٠] �لثالث   iلعا� @ما  هاجر١٢,٩٨١. 

�لسد	  Hل_ ال تشكل سو��إلسالمي �حدها، � mلعا��حدها، �من �ملنطقة �لعربية من 

.
(٦٩)

�لعاi [i١٩٧٣] بلغ ٤١, ١٤٧ مهني& �فني& ^� .
(٦٨)

�إلسالمي!!  mلعا�من 

�لغر4 ٢٤,٠٠٠ طبيب، �١٧,٠٠٠ مهند	،  y= 4لعر� ��pهاجر من كفا i١٩٧٦ iعا ^�

 .
(٧٠)

�٧٥٠٠ فيزيائي

�مصر  �لبنا�   -��لعر هي:  فقط  عربية   ��� سبع  �من  هاجر  �لسبعينا�  �خال� 

�ملغر4 ��جلز�ئر �سويا ��أل�� @كثر من ١٥٠,٠٠٠ من �أل�مغة.�

 y= مهندسني �صيا�لة ִדاجر� pبة من @طباكما @�َّ ٣٠ ٥٠٪ من �لعقو� �لعربية �ملدّ

�ألمريكية �@��با، �^ @مريكا �حدها ٢٥,٠٠٠ طبيب مصرg، �٤٢٪ من  Dملتحد��لواليا� 

.
(٧١)

���لسو� pعلما

 y= لغر4 ال تعو�� ^ 	�لعربية �ل_ تد ��pلكفا��سا� @�َّ ٧٠٪ من �كشفت �لد

 �p هجرD عقو�ا بلغ ٤٦ مليا بال�ها، �@�َّ ما تكبدته �لد�� �لعربية بني [١٩٦١-i١٩٧٢] جرَّ

.
(٧٢)

�حد هو ١٩٧١-i١٩٧٢ ما يعا�� ١,٨ مليا ��ال� iخسر� ^ عا� ،��ال
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�لتنو8 �لمعرفي 	ثقافة �لبعد �لو�حد
�لعلوR� ،iموعهم ٢٧,٠٠٠،  ^ ���^ i١٩٨٠ هاجر ٥٠٪ من �حلاصلني على �لدكتو

.
(٧٣)

��ندسة ^ ���٥٠٪ من حاملي �لدكتو

�لواليا�  y= ل_ هاجر���لفترD ما بني [١٩٤٨-i١٩٨٠] بلغ عد� �لعقو� �لعربية  ^�

�ألمريكية، �كند�، �غر4 @��با، ��ستر�ليا ٢,٠٠٠,٠٠٠ شخص. Dملتحد�

.
(٧٤)

�ملجاال� �لعلمية ��لفنية ^ ���^ i١٩٩٠ هاجر ٩٠٪ من �لة �لدكتو

.
(٧٥)

 ١٠-١٥٪ سنوي&، �متوسط ��جرD يبلغ ١٠,٠٠٠ ف\��لنسبة تزيد مبقد�

�لة  من  عر¸  �ختصاصي �  Eخب  ١,٠٠٠,٠٠٠ من  @كثر  هاجر   i٢٠٠٢  iعا  ^�

�ل_ @بر�ها يفني  iقا، �حسب �أل
(٧٦)

�لد�� �ملتقدِّمة y= Dملهر��لعليا ��لفنيني  ���لشها�

 �سا� �ألعما� ^ جامعة ماكجيل �لكندية >ففي كّل عاi يغا� ما يقد� ^ fألستا�برينر 

�لغر4،  y= إلسالمي� mلعا� ��Pخل�� ���ملها g�f ملتعلمني�عد�هم بنحو ١,٨ مليو� من 

�ملهاجرين يكلِّف̂  �ملتوسط عشرD �ال� ��ال، فإ�َّ fلك  pفترضنا @�َّ تعليم @حد هؤال� �f=�

.
(٧٧)

>iبا كّل عا��@� Dملتحد��لواليا�  y= إلسالمية� يوفر ١٨ مليا ��ال من �ألقطا

 ١٩٨,٠٠٠ � ،�ملهند	 بنحو ٢٢٧,٠٠٠ ��ال  ���سة عربية قدِّ� تكاليف =عد� ^�

.
(٧٨)

�لطبيعة، � ٥٣٥,٠٠٠ ��ال للطبيب mلعا ��ال

�=y i٢٠٠٣ كانت ��� @��با �لغربية �@مريكا حتتضن @كثر من ٤٥٠,٠٠٠ عر¸ من حاملي 

 ،�خلسائر �الجتماعية من جّر�f pلك vو�� ٢٠٠ مليا ��ال �ملؤهال� �لعليا، �ُتقّد� ���لشها�

�لعاملني فيها، �تستقطب  pألطبا��لعر4̂  بريطانيا �حدها حو�� ٣٤٪ من Rمو�  pألطبا��يشكِّل 

.
(٧٩)

ثال` ��� غربية غنية هي @مريكا �كند� �بريطانيا Êو ٧٥٪ من �ملهاجرين �لعر4

�لتخصصا�  g�f ما يبلغ ٨٢٤,٠٠٠ من i٢٠٠٣ iعا Ëقد فقد� مصر �حدها ح�

.
(٨٠)

mمن بينهم ٢٥٠٠ عا ،Dملتمّيز��حلرجة ��الستر�تيجية �عقو�ا 

�على  �لثالث   mلعا�  ��� فقد�  �لسبعينا�  منتصف   y= �لستينا�  منتصف  �من 

�إلسالمي قر�بة ٤٠٠,٠٠٠ متخصص حلو� =y كند� �بريطانيا،  mلعا� �ألخّص من ��� 

�لواليا�  y= Dملهاجر��لنامي =R yمو� �لعقو�  mلعا��ملهاجرD من  ��pلكفا��بلغت نسبة 

.
(٨١)

�ألمريكية من ٧٠-٨٠٪ Dملتحد�

�ألمريكية ما بني ١٩٦٠-i١٩٩٠ @كثر من ١,٠٠٠,٠٠٠ ف\  Dملتحد��لواليا� � ��تلقت كند

.
(٨٢)

�مه\ من �لد�� �لنامية

>�يقدِّ تقرير إلحدH منظما� �ألمم �ملتحدD: @�َّ @مريكا �كند� �بريطانيا هي @كثر �لد�� 

 iلد�� عامي ١٩٧٠��لنامي =y هذ�  mلعا� ���لعقو�، �@نَّه هاجر من بلد Dمن هجر Dستفا��

��، كما @نَّها i١٩٧١ @عد�� ضخمة سبَّبت خسائر للد�� �لنامية ُتقدَّ بنحو ٤٢ مليا من �لد�ال

.
(٨٣)

>متثِّل �فر9 للواليا� �ملتحدD من �إلنفا- على �لتعليم يقّد بنحو ١,٨ مليا ��ال

�إلير�نيني �لعاملني ^ مدينة ��حدD من �ملد�  pألطبا��� @�َّ عد� pإلحصا�>لقد @ثبتت 
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 ���لعاملني على @Y =ير  pألطبا��ألمريكية هي (نيويو³) قد فا- عد� �مالئهم من 

�ملسلمني �جلز�ئريني �لعاملني ^ منطقة (بايس)  pألطبا�كلِّها!!، كما ثبت @يض& @�َّ عد� 

.
(٨٤)

�جلز�ئرg كلِّه!!< 4��حدها يفو- عد� �مالئهم �لعاملني فو- �لتر

 Üملنا��لغر4 ليست من جذ� غربية، لكّنها m جتد  ��pبه من كفا 	عد�9 ال بأ َّ�=

�لغر4. pيتكئ عليه بنا Dتشكِّل مركز قو D9 مهاجر�ملناسب ^ بلد�sا، فأضحت طيو

 Dلظاهر� نريد �صف  ما   �لكلِّ هؤالp مبقد �لنقد   iتوجيه سها  �هذ من  نريد  �ال 

فحسب.

@ا! ثقافة �لتنّو�:
١ـ �لسعة ��لشمو::

�جتا� ��حد، بل..  ^ Dحد�ثقافة � �قتصا� على   iملعر^ عد� للتنّو�   D��لبا �لسمة 

�ملجاال�. Ëسع ^ ش��لسعي لالطال� �لو

�لو�حد  pلشي��ألفكا ^ حقلها �ملعر^، كما تتعّر� على � pألشيا�فهي تتعّر� على 

^ حقو� معرفية |تلفة، فلو @�نا �إلملاi بـ (�لزكاD) فقد جند �ياִדا ^ �لقر�� �لكرمي، 

�@حا�يثها ^ كتب �حلديث، �حكمتها ^ كتب �ألخال-، �فو�ئدها ^ كتب �ملجتمع، �@حكامها 

^ كتب �لفقه، ��من تشريعها ^ كتب �لتايخ.

 mّ�  D�لصو  p�@جز لتأليف   �Eغ من  @كثر  تؤهل صاحبها  �لشمولية   Dلنظر� �هذ� 

�لصوD فحسب،  p³ جز��للذين يتشّكال� عند =� شتاִדا، ��البتعا� عن �لضبابية ��لقصو

�جلزئية؛ أل�َّ  Dلنظر��لشاملة |تلف& عنه مع  Dلنظر��من Ðَّ سيكو� ترتيب �لنتائج على 

�لصوD ال يعكس �لصوD كاملة).  pجز)

٢ـ �ملوضوعية ��ل��هة:
� كانت (�لسعة ��لشمو�) Çة معرفية، فهناÇ ³ة @خالقية لثقافة �لتنّو� هي: f=�

�هة. Ýل��ملوضوعية �

منطلقا�  من  �آلخرين  على  �حلكم � �ملرجعية  �ملركزية  لتال^  تسعى  �لتنّو�  فثقافة 

�الطال� على ما لديهم، �قر�pته قر�Dp تفحصية تأملية حيا�ية. ��� ���لذ Eمعاي�

�ملوضوعية عندنا قد نشاهد �ا مصا�يق كثDE، منها: iعد dنَّنا حني نتتبَّع @منا=

�- �لبحث عن �ملؤيد�!، ��ستبعا% غJها:
مكوناִדا،  مع  �تتفاعل   ،���لذ تسكن  بوصفه Çة  �ملعر^  بالتنّو�  نأخذ  ال  فعندما 

�لنّص) بدًال من (�النطال- من �لنّص). y= -النطال�سنأخذ مثًال بـ(
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�لتنو8 �لمعرفي 	ثقافة �لبعد �لو�حد
�لدين قر�Dp نزيهة تشكِّل @فكانا �مو�قفنا، نركِّز  Éنصو Dp�فبدًال من �لذهاy= 4 قر

�لدي\؛  �لنّص   y= نذهب   Ðّ �ألكمل،   D�لصو� �ملثا�   ¶fلنمو� بوصفها  �مو�قفنا  @فكانا 

.4�لنتصيَّد منه �ملؤيد��، �حني نرH ما يعاضنا ندّسه ^ �لتر

�ما نفعله ^ ثقافة �لذ�� نفعله كذلك ^ ثقافة �آلخر، فنحن نسعى لتشكيل منظومة 

فكرية عنه، تصفه بالتآمر ��لنفا- ��خلديعة، �حتا�� �لقد� فيه بكّل طريق، �بعد سم 

هذ� �ملنظومة عنه نعو� لتصّيد �ملؤيد�� ^ مفاهيمه �لقيمية، �خطابه �لفكرg، �تصّرفا� 

بعض �ملنتمني =ليه.

�حني نتحدَّ` هنا عن �آلخر �ملختلف، �طريقتنا̂  قر�pته، ال §ّص �ملختلف �لسياسي، 

�الجتماعي، �....� ،gلفكر�بل.. يعم fلك �ملختلف �لدي\، ��ملذه£، �

 D@جاًال للمر�آلخر: �خلاجي ��لد�خلي، فحË قر�pتنا  Dp�فهذ� �لطريقة مألوفة ^ قر

على  برهان&   ���ملؤيد تصّيد  تبحث عن  @فكا مسبقة   ��f  Dp�قر �خلي هي � �خر  بوصفها 

صحتها.

 y= لثا��� كنَّا قد �قفنا قبل قليل مع �جتاهني ينطلق @حد'ا من �لنّص، �ينطلق f=�

�لنّص)،  ¶�سة خا، فإ�َّ هنا³ �جتاه& ثالث& تستبّد به �لثقة vيث يقوi بكامل (�لد �لنصّّ

 �@ �لدي\  �لنّص  يعتمد   �@  ���  ��@فكا �ته f من  منطلق&   ��@فكا �ته تصو يشكِّل  فهو 

�آلخر �خطابه ال منطلق& �ال عو�Ð ،D يسمح لنفسه @� يصد @حكامه �النطباعية  Éنصو

�النسجاi مع �ملوضوعية ��ألمانة �لعلمية. iلك منسجم& متاf Pلتأثرية، �@� يعت�

يكو� منطلقه   �@ يكتفي  بل..  يبحث @صًال عن مؤيد�� خاجية،  Ðّ فهو ال  �من 

�تي&.f &خلي��

F- جتزئة �لنصوG ��ألحد� :
�لكلية للنّص ��حلد` �ل_ يوجدها �لتنّو� �ملعر^، �حني  Dلنظر��ملوضوعية تستدعي 

�لتا´ية؛ اللتقاd �ّط �لتأييد �تر³ ما عد��، �=� كا�  `��ألحد� Éلنصو�تتالشى ُتجّز@ 

�حلكم. Eتغي ^ HPملجموعية له مدخلية ك� D�ألخذ به @� بالصو

�لفكر ال نتعجب من �جو� ثقافا� مؤسسة على طريقة: =�َّ � Dلعقيد� ��=نَّنا ^ ميد

 مع بتر باقي �لنّص!!
(٨٦)

، {َفَوْيٌل لِّْلُمَصلِّنيَ}
(٨٥)

{Dََال �لصَّ ��لقر�� يقو�: {َال َتْقَرُبوْ

�من �لناحية �لتا´ية قد جند شخصية سامقة كعلي بن @¸ طالب F صاحب 

�لكبE ^ �من  سو� �هللا C �مو�قعه، Ðّ صاحب �حلضو Dلباهر ^ كّل حيا� �حلضو

�ل_  Dملد�خالفته، نتفاجأ بأ�َّ مدD غE يسDE من عمر� m يتم تغطيتها بشكل مالئم، =نَّها 

�لثالثة قبله [١١-٣٥هـ]، =نَّها ليست يوم& @� شهر9 @� سنة، =نَّها  pخللفا�قضاها ^ خالفة 

بع �عشر�� سنة ال نكا� نعثر فيها على �� لعلي F سوH مسائل يسDE تصّب ^ @
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با4 �لقضاp، �مو�قف خEية متناثرD على طريقة حفر �با �=يقافها للمسلمني!!

ل علٌي �النز��p عن كّل شؤ�� �ألمة  �الجتماعي ��لسياسي؟ هل فضَّ� gلفكر� �فأين ��

�حلاكمني؟! pضا^ هذ� �مليا�ين �ملفصلية؟ @i هي غيا4 �ملوضوعية عند من كتب �لتايخ إل

^- فر¢ �لتأ�يال! �لتعسفية:
�لتسليم �لتاi بنتائجه ���  Ðّ ،ملوضو��=�َّ ثقافة �لتنّو� �ملعر^ تسعى للتعّر� على 

 عنقه ��لتعسف ^ تأ�يله، �صرفه =y �الال� ال تنسجم معه، ���� 
ِّ
حتريِف �لنّص، @� �

حتميل �آلخرين �فكرهم ما m َيُقْد =ليه �لبحث ��لدليل، ���� فرY سلطة خاجية على 

�لتا´ية ��ملز�منة تقر�ها �خلفياִדا �فق فرY قسرg يقو�ها ملا يريد @� يلبِّسها  `��ألحد

=يا�، �يدمغها به شاf �pلك @i @بت.

 �@ما ثقافة �لبعد �لو�حد فإنَّها تنطلق؛ لتؤ�� كّل ما ال يتناسب معه مهما كا� ظهو

�لعر^ ��لتا´ي ��الجتماعي، تفعل fلك جتا� �لنّص، ��آلخر، ��لفكر، ��حلد`.� gللغو�

�لتأ�يال�  Hمد �Eلدي\ @� غ��لنا @� ند³ ^ بعض مماسا� َمْن تعامل مع �لنّص 

.�pمكا� شا gّ@ ^ به � �ملصرD على @� ت��P مطابق& ملا تؤمن به، @� تطوِّ

 Ëملختلف ح��لبعض ^ تأ�يل @عما� �آلخر  Hائمة لد�� ��كما ند³ تلك �لتصو

�ملتحلِّل  �لنمطية �ل_ ¡ملها عنه سلف&، �=ْ� @ظهر� بوصفه   Dيبديه منسجم& مع �لصو

�لكلي من بقة �أل�يا� ��ألخال- ��لقيم ��ألعر��، @� عرY حياته كّلها ^ مشاهد سحرية 

(فانتا�ية) ال tطر ببا�.

�ألمر نفسه يتم ^ �ل فكر �آلخرين على مر�كب هشة تتقاfفها �ألمو�¶ ^ vر �

�� m يقصدها، �من ���ملصا�، �كم قا� شخٌص فكرD نزيهة ُلفِّعت مبر� p�جلّي من �ألهو

�قترفه غ�E، مبا يوصله @حيان& =y @� يدفع حياته Öن&  gلذ�Ðّ جµ حنظل �لفهم �خلاطئ 

له، يدفع حياته Öن& لفهم �آلخرين ال لفكر� هو!!:

=نَّها �فة �لفهم �لسقيم ��لفّم �ملّر �ملريض:

صحيح& قوًال  عائب  من  �كم 
(٨٧)

�لسقيِم �لفهم  من  ��فته 

مريض مّر  فم   �f يُك  �من 
(٨٨)

�لزال�  pملا� به  مّر9  د 

�يتم كذلك ^ حتميل �ألحد�` ما ال حتتمل من معاٍ� �منطلقا� �@هد��، ال ُتبَصر 

كما جر� ^ �لو�قع �خلاجي، بل.. ُتفرY عليها مسو� قر�Dp باطنية.

%- �لتسّر� � £صد�� �حلكم:
 ،iألحكا��لنتائج �  ��ملعر^ -�^ سبيل قر�Dp عميقة- ال تتعّجل =صد �لتنّو�  ثقافة 

مرجعية  تعّد�  �حد � بعد  من  تنطلق  �ل_  �لثقافة  ها�ئة، �Ìالفها   نا على  تطبخ  بل.. 
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�لتنو8 �لمعرفي 	ثقافة �لبعد �لو�حد
معياية، فاألحكاi عندها �ولية جاهزD، تنا� كّل �لثقافا� �ألخرH ��� ترّيث �تأمل.

�لسائدD عند بعض �ملسلمني قدمي&  Eلتكف� ���لتسّر� ^  �نقر@ مثاًال جلي& على هذ

 Éجو� نصو�� ،iإلسال���جرD، فمع حابة مظلة � Eلتكف�¶، �حديث& كجماعة �كاخلو

كثDE تُعدُّ كّل من ينطق �لشها�تني مسلم&، �كذلك من يأخذ بالظو�هر �إلسالمية.

 D؟ فقا�: شها�iإلسال�>=�َّ جPئيل @تى �لرسو� C ^ صوD ��مي فقا� له: ما 

 iلبيت، �صيا��لزكاD، �حّج  pيتا=� ،Dلصال� iهللا، �=قا�@� ال =له =ال �هللا، �@�َّ �مد9 سو� 

.
(٨٩)

شهر مضا�، ��لغسل من �جلنابة<

� شهدمت @� ال =له =ال �هللا، �@�َّ �مد9 سو� �هللا، �@قمتم f= نَّكم=�< :C كما يقو�

، >ب\ 
(٩٠)

�لصالD، ��تيتم �لزكاD، فإ�َّ لكم fمة �هللا، �fمة سوله على �مائكم �@مو�لكم< 

 pيتا=� ،Dلصال� iهللا، �=قا��إلسالi على ßس: شها�D @� ال =له =ال �هللا، �@�َّ �مد9 سو� 

بذمة  �من  فإنَّه  بإسالمه  له مسلم  ، >من شهد 
(٩١)

مضا�< iلبيت، �صو� �حّج   ،Dلزكا�

، >=�َّ من صلى صالتنا، ��ستقبل قبلتنا، �@كل fبيحتنا، فذلك 
(٩٢)

�مد، �=نَّه من �ملسلمني<

.
(٩٣)

�ملسلم �لذg له fمة �هللا �fمة �لرسو�<

�إلسالi مقاليد� ألحد ليصبح قيوم& على تفسE نصوصه كما يريد،  pعطا= iمع عد�

�لبّين آلثا هذ� �ألحكاi �نتائجها �لنفسية ��الجتماعية، �ما tلقه بد9p من  ³��مع �إل�

�لقانية. pلدما��لتباغض ��نتهاp بسيو� � pلشحنا�تعميم 

�لقبلة ال لشيp =ال ألنَّهم  g�f ملاليني من� Eعن تكف �مع fلك كّله نشاهد �لبعض ال يتوّ

�ختلفو� مع تفس�E @� تأ�يله للنّص، �=� كانو� يأخذ�� بالنّص نفسه ضمن تفسE �خر له.

�� @حا�ية �لتوّجه، ال تؤمن باآلخر �لد�خلي  Dسيا� ��لضيق �لفكرg مصد �=�َّ هذ

�حتر�i �جها� نظر�، �تفهمها قبل �حلكم عليها، فضًال عن �آلخر �خلاجي.�

 gلذ�¶ علي بن @¸ طالب F،.. علي& �لقد كا� من نتيجة هذ� �ألحكاi @� كّفر �خلو

�إلسالi على جهو�� �تضحياته،  iقا gلذ�� ،C هللا�طاملا كشف �لكر4 عن �جه سو� 

¶ بدمه �هو يعانق �لصالf� ،Dكر �هللا ملp كيانه.  �لذg بد@ حياته �ختمها ^ بيت �هللا، �ُضرِّ�

٣ـ �ملفتا] ��حلّل:
�هة) Ýل��لسعة ��لشمو�) معرفية، ��لثانية (�ملوضوعية �) yأل��� كانت �لسمة f=�

@خالقية، فإ�َّ هذ� �لسمة �لثالثة نفعية، فثقافة �لتنّو� على Êو ما قّدمنا جتعل صاحبها 

�� عّدD ميكن �للجوp =ليها لتحقيق ما يصبو =ليه.@ماi خيا

بينما ثقافة �لبعد �لو�حد قد توقف صاحبها @ماi طريق ��حد ال سو�� يظهر بوصفه 

�لد�مس. iلظال�ه  �لنو �خر �لنفق فإ� @طفئ عمَّ
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�لتنّو� �الجتماعي ��لتنّو� �ملعر�:
ع& �جتماعي&  بني �لتنّو� �الجتماعي ��لتنّو� �ملعر^ عالقة طر�ية، فكّلما كا� �ملجتمع متنوِّ

^ @عر�قه �عالقا� @بنائه �@مناd معيشته سا�� تنّو� معر^ بتد�خل ثقافا� @هله �متا�جها 

 p��لعد �تبا��ا، ال سيما حني يكو� fلك �ملجتمع منفتح& على بعضه، ال تسو�� عالقا� 

�آلخر ��حتر�مه، مما يدفعه =y �عي @كP عد�  g@الستما� للر��9 على  �الحتر�4، متعوِّ�

�ألفضل. y= لوصو��من �ألفكا، �تالقحها، �

�لفكر، ال يعر� �لتنّو�  gتسو�� ثقافة @حا�ية فإنَّه يبقى @حا� gلذ�@ما �ملجتمع �ملنغلق 

�لتعد�ية.�

�لثقافا�، �لذg تعيش كّل ثقافة فيه صر�ع& �صد�م& مع  � �كذلك �حلا� مع �ملجتمع �ملتعدِّ

�إلصغاp �ا، @� على تسخيفها  iعد� Hألخر��ألخرH، �ُيعبِّئ @فر��� على �النغال- عن �لثقافا� 

�فد عذبة لنهر كبE لكنَّه يظّل ظامئ& ال يستفيد منها.��مو�جهتها فإنَّه كمن يعيش على 

�ته فإ�َّ �لتنّو� f لوقت��لتنّو� �الجتماعي ´لق تنّوع& معرفي&، �^  َّ�@ y= نصل ��ֲדذ

�ملعر^ ´لق تعايش& �جتماعي&، حني تقو� كّل ثقافة فيه =y قبو� �آلخر ال =قصائه @� =لغائه.

منها  كلٌّ  �لتأثر، �  Eلتأث� تبا�لية ^  �ملعر^ عالقة � �الجتماعي  �لتنّو�  بني  فالعالقة 

يسهم ^ �آلخر.

من   Dالستفا�� من  �عمله  عقله  مينع  @حا�ية  بثقافة   pيستضي  �@ ¡ا��   gلذ�  َّ�=

.Hألخر��� @خرH يتيحها له �لتنّو� �ملعر^ @� �لثقافا� خيا

كما @�َّ سبغ �لقو� باحلقيقة �ملطلقة على شيp عل صاحبه يصا4 بنكسة �خيبة حني 

 �يتضح له بأ�َّ ما �صفه باحلقيقة، �@عطا� كامل ثقته ��الئه، m يكن كذلك، �قد يدفعه هذ

�لضّد. y= لضّد�لالنقال4 �لكّلي من 

�لفيزياp بأ�َّ �ملا�R Dموعة جزئيا� @صلية ال تتجز@، �@�َّ �لذD هي  pلقد �من بعض علما

�لعلم، �@مكن  iَّما هو @قّل منه، �حني تقد y= ا�v ال يتجز@)، �ال ميكن تفتيته gلذ� pجلز�)

�ته ثقة �إلنسا� بعلمه �مليكانيكي، �fهبت مسلماته f لوقت�ر� ^  �� >تفجَّf y= Dملا�� Eتفج

 pتكن حجر9 ثابت& لبنا m Dملا��هباp، فأصابت �أل�مة �لنفسية بعض �لعلماp، �قالو�: ما ��مت 

صر� �لعلم عليها بينما كنَّا نعتقد Êن @ّنها كذلك فمن يضمن لنا @� تثبت �لذD مكاsا؟ @ليس 

 .
(٩٤)

�لعلم ليقو� لنا يوم&: =�َّ �لذD @يض& �هم تقليدg؟!< Ñملمكن @� يأ�من 

 Dبذلك للما� ��لفيزيائيو� من بعُد بأ�َّ �لذD ال ميكن تفتيتها كما �منو pلو �من هؤال�

يد (@نست  نفسها على   D�لذ  Eتفج �لعلم من  ��زD مرD @خرH حني متكن  ألصابتهم 

�ل_  كتلك  �لنو�ية، � �لذية  �لقنابل   ^  َّÐ من�  ،i١٩١٩  ^ [i١٨٧١-١٩٣٧]  (�فوf

.iكي ^ ١٩٤٥�ُ@لقيت على ه�Eشيما �ناجا�
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�لتنو8 �لمعرفي 	ثقافة �لبعد �لو�حد
�سباF عقلية �لبعد �لو�حد:

�- فقر �لبيئة:
 َّ�= f= ة فإنَّها تعكس فقرها على خيا� @بنائها؛ فالبيئة �لطبيعية حني تكو� فقDE هشَّ

.DEفيق كث��لعقل ال يتمكن حينئذ من تركيب تو

�³ هو �لفقر �لثقا^؛ فالبيئة f ،9لبيئة هو @هم �@بعد @ثر��هنا³ لو� �خر من فقر 

�³ @بعا� عديدD لألشياp، فتتصلب �ل_ يسو�ها �جلهل -��جلهل فنو�- ال تتمكن من =�

�� @مامها منعدمة @� ضعيفة.عقلية @بنائها ^ تعاملها مع �ألشياp، �تكو� �خليا

�لرحلة ^ طلب �لعلم ما تستحقه من  ��من Ðّ فإ�َّ �لقدماp كانو� على حّق حني @عطو

�لتقدير.� iالهتما�

 �لبا4 كا� سكا� �لسو�حل بصفة عامة @لطف مز�ج&، �@كثر مر�نة، �@قد ��من هذ

على �لتكّيف من سكا� �ملناطق �لد�خلية؛ أل�َّ َمْن ترسو ^ بلد� كّل يوi سفينة حتمل معها 

�D ليس كمن عاÚ ^ سجن  �ملتنّوعة ��لبضائع �ملتعدِّ 4�لثقافا� �ملختلفة ��لتجا g�f �لتجا

كبE؛ فهو �=� كا� يلتقي بعد� كبE من �لنا	 =ال @نَّهم من منط ��حد @� متقا4؛ مما 

.p�علهم عامًال ^ �لتنميط �ألحا�g بد� @� يكونو� عامًال ^ �لتنّو� ��لثر

�لوسائل، �هو ÖرD للفقر ^ �لنوعني �لسابقني؛ � ���Öة نو� ثالث هو �لفقر ^ �أل��

�لوسائل �ل_ متكِّنه من �الندفا�  ��فاإلنسا� �لذg يرH @مناط& |تلفة يكو� @قد على =بد

�ملختلفة، �تلك �لوسائل نفسها تدفع بالفكر =y مزيد من �إلبد��؛ أل�َّ  D^ ميا�ين �حلضا

.DEنا� كث�لتجربة مع �ملشاهدD ألمناd |تلفة سو� تؤ�y= g مفاضال� �مقا

�لتطوير �ل_ تلتصق �لتصاق& كامًال بكّل �ملصنوعا� ��أل���� قائمة @صًال على  Dفكر�

 DEكث dمنا@� ���متال³ ناصية �حلقيقة �لنهائية �فعة ��حدD، �على مشاهدD @نو iلوعي بعد�

للوسيلة �لو�حدD، �هذ� لن يتأكد =ال من خال� �ملماسة �لو�قعية �لنشطة ��ملنفتحة.

�� بعد ��حد ستتر³ بصمتها على @بنائها، �من يرتبط ببيئته f لبيئة�فحني تكو� 

� بعد f سيكو� Hل_ قد تتيحه له بيئا� @خر��لفقDE هذ� ��� @� يرتبط بالتنّو� �ملعر^ 

�حد ^ فكر� �خيا� �عمله.�

F- �نعد�� �حلو��:
�ملحاِ� @� ليس كّل ما ير�� قطعي& sائي& ^ كماله �=صابته  ³� يقوi على =��فاحلو

 يستطيع @� يضيف شيئ& =y ما عند� ^ �مفاصل �لصو�4، �@نَّه من خال� fلك �حلو

صوD =ثر�p، @� ^ صوD تغيE �تبديل.

 بني قوi (ִדيكلت) ثقافتهم على �لتقليد �� �f= ُتذكر Dفائد �f لن يكو� �لكنَّ �حلو
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�لقا� على �ستال� مناfجه �خلاصة  Éّخلا��لنقل ألقو�� �يد �عمر� ��� حّظ من �لنظر �

.Dملتضا���ملعلوما� �ملتو�فقة � 	�من @كد

 ��العتما� على غEهم؛ ليفّكر�� عنهم غE قا�ين على �لدخو� ^ حو ��لذين تعّو���

 D متصل باالجتها�، ��لقد� فيه؛ أل�َّ �حلو�� �خلو� فإنَّهم غE قا�ين على �الستمرf=� ،جا�

على �لتوليد، �@صحا4 �لكسل �لذه\ ��لتقليد �ملطلق غE قا�ين على شيp من fلك.

 على @نَّه نو� من ��حلو y= ملثقفني��ملشكلة �ل_ تسبق كّل fلك هي نظر كثE من �

�لتنا�� للمخالف قد ´دÚ صالبة �ملعتقد�� ��ثاقة �إلنسا� مبا ¡مل من @فكا، �بعضهم 

 من ميا�ين �لعمل.� على @نَّه مضيعة للوقت، �فر�ينظر للحو

�ִדا �مع غEها هي @مة تفتقر f مع ��ال يب @�َّ �ألمة �ل_ ال تستطيع �لدخو�̂  حو

�لوعي بذ�ִדا.  y=� ،لثقة بالنفس� y=

�لد�خلي،  iالنقسا��ملزيد من �لتوتر �الجتماعي، � ��سو� يترتب على �لعجز عن �حلو

َتُحْو� ���  عة  �لو�حد، مما سيؤ�y= g طفر�� متنوِّ �ملجتمع  ُجُز فكرية ��خل  ��جو� 

�لزما� ��ملكا�. Ñئر��لتو�صل بني �ألجيا� ^ �

 gلذ� �لنقد سيكو� @صعب؛ أل�َّ   َّ�@ @� مستحيًال فهذ� يع\   صعب& �� كا� �حلوf=�

 pلبنَّا� للنقد  جلسا�  عقد   Éفر يضيع  مما  @شّد؛  للنقد  فضه  سيكو�   ��حلو يرفض 

ُعو� َ@ْمَرُهم  �لتناصح �ملخلص، �حينئذ ال مناÉ من �لدخو� حتت قوله عزَّ �Çه: {َفَتَقطَّ�

.
(٩٥)

َبْيَنُهْم ُ�ُبًر�، ُكلُّ ِحْز4ٍ ِبَما َلَدْيِهْم َفِرُحوَ�}

لديه =y حّق  �لذ�تية �تتحّو�  تثبت fهنيته على مسلماته   ��حلو ينعدi عند�  فمن 

�لبعد �لو�حد، ^ حني @� من  ��f فتترعر� لديه عقليته ،���مقّد	 �حيد ليس Öة سو

.ّ̂  يسمع �لفكر �ملخالف ��لدليل �ملخالف؛ فينشأ لديه �لتنّو� �ملعر�يدخل ^ معتر³ �حلو

�من ينطلق من حّب Çا� �لنقد، ��الستفا�D من علوi �عقو� �آلخرين، ستنمو لديه 

�خللل، �من Ðّ فتح � Dلقو��³ �جها� �لنظر �ألخرH �مناطق عقلية �لتنّو� �ملنفتحة على =�

�ملعرفية ��لعملية من fلك. Dالستفا���لبا4 مشرعة Êو 

^- �لتعامل مع �لو�قع على �نَّه كتلة ��حد�:
�ل_ حتيط ֲדم على  HPلك��لذين يفكِّر�� ^ �جتا� ��حد ينظر�� =y كلِّ �ملشكال� 

@نَّها @حا�ية �لتركيب، عدمية �ملنافذ، مستحيلة �لتجزئة، فال ميكن �لتعامل معها، فيلجؤ�� 

=y جتاهلها @� ترميمها @� �خلالÉ منها.

 Eممكن، �تقسيمها @يض& غ Eملشكلة كّلها غ� Eتبخ َّ�@ Dلكنَّهم يكتشفو� بعد مد�

بل..  عليه،  هي  ما  على  �ملشكلة   pبقا مع   Hبالشكو  �جلأ� �لقعو�  هي  �لنتيجة � ممكن؛ 

تفاقمها.
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�لتنو8 �لمعرفي 	ثقافة �لبعد �لو�حد
�لتعامل مع �لو�قع على @نَّه كتلة ��حدD له @سبا4، منها:�

�لنظر =y بد�يا� �ملشكلة، �ظر�� نشأִדا، ��لعو�مل �ملؤثرD فيها؛ للوقو�  iعد -

على �لعناصر �ل_ تتكّو� منها.

�ملشكلة، بل.. قد ال يد³ =ال  ��لكثE من @طو ³- ِقَصُر عمر �إلنسا�، فهو ال يد

.بعض طو

�ل_ حتكم كّل �لظو�هر �الجتماعية، فينشأ @�لئك �لذين  ¶�لغفلة عن سنة �لتد  -

يؤمنو� باحللو� �لطفرية.

�لغفلة عن سنة �لتد�فع̂  �لكو�، �ل_ ال تسمح بتجمهر �خلE �حد� @� �لشّر �حد�،  -

.dلنشا��لعمل � Éفر فر�فمن خال� �متز�جهما تتو

�لصوD، �كّل عناصرها   p�@جز كّل  قا� على �ية  بفكر  @مة  �حني ميّن �هللا على 

�لعالقا� �ل_ تربط بني تلك �لعناصر فإ�َّ  ³��لفاعلة، �هو ^ �لوقت نفسه قا� على =�

.Yٍُمْر Eحلّل �لو جزئي&، �لو حًال غ�@كثر �ملشكال� �ستعصاp تصبح ممكنة 

�لعقل يدكه ^ �جتا� ��حد، �يشكِّل  �لو�قع كتلة ��حدD عل  �العتقا� بأ�َّ  �=�َّ هذ

�لثقافة فيه على fلك �لبعد �لو�حد �ملظنو�، �ينمِّط �لذهن على حّل @�حد ال سو��، Ìال� 

من ير�� قابًال للتجزئة.. قابًال حللو�، �يبصر عناصر �لتعد� ��لتنّو� �لكامنة فيه؛ فإنَّه 

�لعميق �لفاحص له، �ميكِّنه من  �Pقع يلّم ֲדا من خال� س�´لق̂  fهنه تفاصيل لذلك �لو

 4�ضع حلو� للمشكال� �للمشكلة �لو�حدD، �ليس حًال ��حد9 =� ّمت �=ال.. فقد �نسّد �لد

 Eلك من خال� >تغيf� ،Hستعما� عناصر لصا� @خر� D�توقف �ملسE، كما يهبه قد

�إلمكانا�  عالقا� �لسيطرD فيها، �تبديل �ضعها بالكشف عن عناصر �لقوD فيها، ��ستثما

�ִדا....، فمن خال� تبديل موقع �لعناصر ^ تركيبة معّينة ميكن f لقائمة ^ تناقضاִדا�

 iلنظا��لوصو� =y عالقا� ��حد�� ��ظائف جديدD تستجيب @كثر حلاجا� �لعصر، @� 

 .
(٩٦)

>���لذg تدخل فيه هذ� �لوحد iلعا�

�لو�قع �معطياته �حلوله. Dp�س ^ fهنه لثقافة �النفتا� ��لتنّو� ^ قر �هكذ� يؤسِّ

�لعالقا�  ³��لوجو� ثابتة، �لكن من خال� =� �فالعناصر �لكيميائية ��لفيزيائية ^ هذ

�أللو� من �لصناعا�. هذ� من طر� �الستفا�D من  ��بني تلك �لثو�بت @مكن =ا� عشر

عقلية �لتنّو�.

�إلسالمية  dأل�سا��لو�حد سا�� ^  �لبعد  �من طر� �خر �نتيجة �يمنة عقلية 

مقولة (لن يدعو³ تعمل)، �(لن يدعو³ تر¸)، �(لن يدعو³ متسي عمالق&)، �هذ� 

�لنافيا�) تأÑ عقب =سقاd كّل �الحتماال� �ألخرH للتغيE، �هذ� �ملقولة @�� =y ִדّيب )

�ألعما� �لصغDE مع @�َّ  ^ Dلزها��� ،Eعمل كب gّ@ على i�كثE من �خلEين من �إلقد

�إلنسا� ميلك قدD هائلة على �لتكّيف مع @قسى �لظر�� �ل_ ميّر ֲדا.
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%- �مليل £¨ �لتبسيط:
 DEمل كث�من @كا� (عقلية �لبعد �لو�حد) �مليل =y تبسيط �ألمو، يدفعها لذلك عو

منها: 

�لكلي ¡تا¶  ³��³ جزp من �ألسبا4 �لفاعلة، �غيا4 بقية �ألسبا4؛ أل�َّ �إل��= -

=y �عي �متابعة ��ستقر�p، �غالب& ما يقتصر نظر �لنا	 على �ألسبا4 �لقريبة 

.Dلظاهر�

�للغوية، فمن يتحّد` عن موضو� معّقد ال تسعفه مفر��ته على  ���لفقر ^ �ملفر� -

�لتفصيل، سيضطر لإلzا�.

�نتقا� �ملو�قف  y= مييلو� 	فالنا ،`��ألحد� pألشيا� �لرغبة ^ �لسهولة ^ تصّو -

�ملناهج هي �ل_ � éملبا���خلطأ ^ �ملو�قف @سهل، مع @�َّ  ³�ال �ملبا�é؛ أل�َّ =�

متلي �ملو�قف.

 �@ �النتقا�، �  ����لتد� للحفظ  طلب&  �لتفصيال�  �ضغط  �إلا�   y= نعمد  فنحن 

إلشبا� حاجة نفسية ��جتماعية، حني يبد� لنا بذلك @نَّنا توصلنا =y قانو� ينطبق على 

عد� كبE من �جلزئيا�.

�لتبسيط يؤ�يا� =y (عطالة  y= مليل�� ،Dعلى @نَّها كتلة صلد pألشيا��لتعامل مع  َّ�=

�حلالة �أل�y ال فائدD منه، �^ �لثانية ال حاجة =ليه. ^ Eلتفك��لفكر)؛ أل�َّ 

هـ- �لر©ية �لنصفية:
�ملرp نصف �حلقيقة، �¡جب عنه  Hحد) @� ير�=�َّ @خطر ما يشكِّل (عقلية �لبعد �لو

�لنصف �آلخر، فحني يبصر ما ير�� كامًال تتشكَّل لديه (�لعقلية �لترجيحية)، فترH �لو 

بشكل تقري£ �حلسنا� ��لسيئا� ��إلابيا� ��لسلبيا�، �حينئذ تكو� @حكامه موضوعية 

�جلانب �لسل£، �بعيدD عن �لتشا�i؛ ألنَّه  H؛ ألنَّه يرdملفر�متوسطة، بعيدD عن �لتفا�� 

يلمح �جلو�نب �ملشرقة.

�لقهر �لسياسي). فحني ) :Dلظاهر��ستفحا� هذ�  y= gل_ تؤ���من @هم �ألسبا4 

متلك �لد�لة (fهب �ملعزِّ �سيفه) فإ�َّ ظهو �ثا تر�جع �لقيم يكو� صاخ&، فهي من 

ين، �من �خال�ما تستطيع تكوين ���ئر متسعة من �خلائفني من �جلهر باحلّق، �من �ملد

 9�لثالثة �� dألمنا��ملرتزقة �لذين تنمو حلومهم على حسا4 �ينهم �كر�متهم، �تؤ�g هذ� 

�لنصف �لذg ال ينبغي @� يظهر من �حلقيقة!! pمتكامًال ^ =خفا

�كذلك من �ألسبا4: ما تركه فنَّا �ملديح ���جاp ^ ماضينا �حاضرنا من �ثا سيئة 

^ تركيبنا �لعقلي، َ�َ�ْفِعنا =y قمة �لتحّيز، �ما فعله كّتا4 �لتر�جم من @ثر سل£، �ما فعله 
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�لتنو8 �لمعرفي 	ثقافة �لبعد �لو�حد
لع على @حكاi جا�مة  �لقاé يطَّ �لذg جعل  �لفقه من �أل�لة؛  �ملتأخر�� من جتريد كتب 

�ملخالفة، مما @�جد �لغلو ��النغال-  ��قاطعة ��� معرفة مصا�ها، �ال معرفة @�لة �ألقو

�لقطعيا�.  ��لظنيا� مو ���لر�ية �لناقصة، كما @�جد �لية �لتصلب، �=ير�

 ���من @سباֲדا: �ال� �لدعاية �لو�سعة �ملنظمة �ل_ تستهد� �ل �لنا	 على �عتقا�

�لتو�فه.� خاطئة، ��النصر�� عن كثE من �ملشكال� �حلقيقية، ��لتلهي بالقشو

 `���� @فعا� �لشعو4 �إلسالمية مثًال جتا� @حد ^ ���تظهر نتائج كّل تلك �ملؤثر

عصرها، فكّلما �قع حد` جلل �نقسمت �ألمة =y قسمني متناحرين، ما fلك =ال لضعف 

�ملعلوما� �ل_ ُيحرمو� من �حلصو� عليها، �=ال لتشّو� �حلقائق ^ @fهاsم. Dقاعد

�ية نصف �حلقيقة شّر من �جلهل ֲדا؛ ألنَّها توجد =نسان& يظّن @نَّه يعر� كلَّ  َّ�=

�لذg عله مسما9 ^ �لة كبDE، ��� @� يعر� شيئ& عن  pجلز�شيp، �هو m يعر� =ال 

تلك �آللة!!

:kالنغال� -�
 9صو متخذ9  �لو�حد)،  �لبعد  (عقلية  تشكيل   ^ فّعالة  مسا'ة  �النغال-  �يساهم 

يكو�  �قد   ،Hخر@� ��لة  بني  ثقا^  ��� متا�¶   gحديد يكو� بضر4 ستا فقد   ،DEكث

�لتخصص �لعلمي، �قد يكو� عباD عن شّك �ملرp ^ كّل ما حوله، �قد  Hنغالق& على مستو�

يكو� على مستوH حز4 سرg يعمل حتت �ألë@� ،....� ،Y كا� نوعه فهو عامل من 

عو�مل تكوين عقل ال يفّكر =ال ^ �جتا� ��حد.

�آلخرين  عند  مبا  �جلهل � باآلخر،  �لوعي  على  يتوقف  ما   9Eكث  ��بالذ �لوعي   َّ�=

¡رمنا من جزp من �عينا بذ�تنا.

�النفتا� ليس ضر�ي& للوعي بالذ�� فحسب، �لكّنه ضر�g كذلك من @جل حّل �

�أل�ما� �لد�خلية؛ ألّ� كّل ثقافة @� tصص علمي يو�جه @�ما� ��خلية نشعر معها @ّنه 

�ستنفد كّل طاقاته �لتجديدية �خلاصة، �حينئذ فال |ر¶ =ال بإضافة عناصر متّكننا من 

تقدمي =مكانا� @�سع للتغيÊ Eو �ألفضل.

�النغال- قد يكو� متعّمد9 ^ كثE من �ألحيا� من قبل جها� ال ترH =مكانية  �هذ

ها ^ ظّل �النفتا� على �آلخرين؛ أل�َّ �جو�ها غE مشر��، @� ألنَّها حتمل ثقافة �الستمر

�التصا� فإ�َّ �لتالعب بالنا	 يصبح  Dجهز@ iمشر�عة، �حني تنعد E9 غهّشة، @� @فكا

سهًال.

�خلDP تولد �لثقة بالنفس، ��ملنغلقو� على ما لديهم ال � ،DPخل��النطال- يولد  َّ�=

�خلو� ��لغربة � ،pغربا �يستطيعو� =ال @� يكونو� خائفني، �ال يستطيعو� =ال @� يكونو

.
(٩٧)

عامال� من عو�مل �الضمحال�
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Z- �لقناعا! �لر�سخة: 
�مما يؤسس عقلية �لبعد �لو�حد تلك �لقناعا� �ل_ متكنت ^ �إلنسا�، �@خذ� حتكم 

�ل_ تريد منافستها @� =��حتها، =نَّها متثِّل (�ملسّلمة �لبديهية) �ل_ ال  Dجلديد� على �ألفكا

ميكن �لشّك فيها. 

 �@ ،pألصدقا��هذ� �لقناعا� قد تعو� =y ما �ثه �إلنسا� من ��لديه، @� �لتربية، @� 

�ملدسة، @� �لبيئة �جلغر�فية @� �لثقافية، قد تعو� =y @سبا4 ��عية مدكة ميكن صدها 

�لقياi بعملية حفرية تفكيكية فيها، �قد تعو� =y @سبا4 ال  Pملناسب معها ع��لتعامل �

�عية يصعب �لعثو عليها.�

�لر��، � Dلفطر��ل_ تتناغم مع �لعقل � pألنبيا�لقد فض �لكثE من �لنا	 تعاليم 

مقدِّمني ما @لفو� عند �بائهم، ��جد�هم عليه عاكفني {َ�َكَذِلَك َما َ@َْسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِفي 

ْقَتُد�َ�. َقاَ�:  ٍة َ�ِ=نَّا َعَلى �َثاِِهم مُّ ن نَِّذيٍر ِ=الَّ َقاَ� ُمْتَرُفوَها: ِ=نَّا َ�َجْدَنا �َباpَنا َعَلى ُ@مَّ َقْرَيٍة مِّ

، �من 
(٩٨)

ا َ�َجدتُّْم َعَلْيِه �َباpُكْم َقاُلو� ِ=نَّا ِبَما ُ@ِْسْلُتم ِبِه َكاِفُر�َ�} َ@َ�َلْو ِجْئُتُكم ِبَأْهَدH ِممَّ

 �جلديد �لناقض ملا ترسخ ^ قلوֲדم من @شجا �Ðّ @قفلو� مسامع قلوֲדم عن Çا� هذ

رD ضابة. معمِّ

فمن �ألسبا4 �ل_ جتعلهم يقدِّمو� (�أللفة �آلبائية): @ّنهم معها يعفو� عقو�م من 

، �يبقو� ^ عملية �ّ� مع �ملجتمع ��لتفكE، �يفّر�� من مسؤ�لية �tاf موقف �قر pعنا

�ألقربني، بل.. �جترمي � pآلبا��ملو�فق من حو�م، �بذلك يفلتو� من عملية تستلزt iطئة 

 .Dجديد �لر�سخة �ما يتصل ֲדا، ��� @شجا �لذ��، ��لها على �قتال� تلك �ألشجا

فئة  من  �ملرسلني �  pألنبيا� @تبا�  @كثر  كو�   ^ �لسبب  ر  يفسِّ �حد مما �  �هذ �لعّل 

�لشبا4، فقلوֲדم بعُد صافية كالزجا¶، بيضاp كالثلج.

بعث\  �هللا   َّ�=�  ،Dفئد@  -@ فإنَّهم   ،9Eبالشبا� خ >@�صيكم   :C لرسو�� يقو� 

بش9E �نذير9، فحالف\ �لشبا�، �خالف\ �لشيوÐّ .Ü قر@: {َفَطاَ� َعَلْيِهُم �َألَمُد َفَقَسْت 

.
(١٠٠)(٩٩)

ُقُلوُبُهْم}

 pالحتما� يتم  �ل_   Dلوحيد� �لقوقعة  تتمكن من صاحبها حË تصبح  �لقناعا� قد �

�لنضرD، فينشأ  pلفيحا��ملانعة من =طاللة �لر�� على �ملر�¶  ��ألسو pلتليد، �بنا�بدفئها 

�الجتا� ُتعطى له �لقد�سة، �¡و� ��� �لتنّو� �ملعر^. gالنغال- على فكر @حا��

]- �مليو: ��لرغبا!:
�قد  كه Êو حتقيقها،  �حترِّ غبا� ִדز� � ميو�  لإلنسا�  تكو�   �@ �لطبيعي  من 

تتوّجه Êو شخص @� شيp @� مهنة @� هو�ية @� كتا4 @� غf Eلك.

هنا³ من مييل =y كاتب معيَّن، @� نو� خاÉ من �لكتب (كالقصص مثًال)، @� خّط 
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�لتنو8 �لمعرفي 	ثقافة �لبعد �لو�حد
�ته @مر طبيعي ال غضاضة فيه، بيد @�َّ �ملشكلة تنشأ f ِّدv ��، �هذ فكرg @� معر^ �دَّ

�³ فحسب؛ فتتخّلق عند� ثقافة �لبعد �لو�حد.f هتمامه على�حني يقصر �إلنسا� 

�تتجلى �ملشكلة ��ضحة عند هؤالp حينما ُينتَز� �لو�حد منهم من ميد�نه �لذg يصو� فيه 

³ قابه �لساكن.  � به خاجه شخص @شّل @خر	 ليس لديه Rد�� ¡رِّf=� ،ملجلِّي� 	كالفا

�لفكر �لدي\ تتبّدH حني يعتقد @�لئك @�َّ �لدين  	�حدD من @�ما� بعض من ميا� َّ�=

�لرسائل �لعملية، @� حني � iألحكا�كّله ميكن �ختز�له ^ �ملسائل �لفقهية كما تبد� ^ كتب 

�الطال� على  y= حلاجة�9 ��حد9 هو تفسEهم، ��� Eلدين تفس�  Éلنصو َّ�@ يظنو� 

سو��، @� حني تصل �لنوبة =y تكفE من ´الفهم �لتفسE @� �جهة �لنظر.

 ��=�َّ هؤالp يعيشو� على @حا�ية ضيِّقة يظنوsا �لكو� بأكمله، �@نَّه (ليس خلف عبا�

�لذg ينظر�� منه يعطونه مطلق �لصالحية ليؤسس  Dإلبر�قرية)، �ما ير�نه من ثقب 

@فكاهم �مو�قفهم.

4 ��ضح& @� خفي&  �لذg قد يتسرَّ �� fلك �النكفاÌ pو� �لضال� ��الÊرPّقد ُي�

�لسّم ^ �لعسل)، �غيا4 (�حلصانة)  	ّ�) D³، �شيو� ظاهر�f� �حني ُيقر@ @� ُيسَمع �ذ

ُيحتا¶ معه =y غEها..،  للحياD مبا ال  �لفقه   iملتلقي لذلك، ��ولية @حكا� �ل_ تؤّهل 

فضًال عن ضر�D (تقدمي �ألهم على �ملهم)، @�ضيق �لعمر �لذg ال يتسع إلضاعته ^ 

� �منه ^ fلك.��لتو�فه، ��اسبة �هللا تعاy لإلنسا� على =هد

�حلقل �لدي\، فإنَّنا ال نقصر �أل�مة عليهم، فهي تتعد�هم  ^ pحني نتحدَّ` عن هؤال�

بتعدُّ�  �لعملي ��الجتماعي،  �ألكا�ميي ��ملعر^، ��حلقل  لتشمل بعض من يعيش ^ �حلقل 

جنباִדما ��جتاهاִדما، فكم فيهما من ضليع ^ �جتاهه ال يكا� يعر� مسألة ^ @ªديا� 

!!Dلصال�� pلوضو�

=�f.. هنا³ من يبالغ ^ ميل @� غبة @� tصص، �يعطيه كامل �الئه، vيث عله 

ُبعد9 @حا�ي& ال و� جتا���.

»- �لقصو� ��لتقصJ � �الطال�:
قد تقعد باإلنسا� ظر�فه �لبيئية @� �لعقلية @� غE'ا عن =مكانية �النفتا� على �لتنّو� 

�ملعر^، فيمسكه (�لقصو) عن بلوf äلك.

 (Eلتقص�ل �لسكو� على �حلر�³، فيكو� ( �قد تتو�فر له كامل �إلمكانا�، لكنه يفضِّ

بض على صد تلك �لطاقا� ��لقوH، �كبَّلها عن �النطال-. gلذ��لطليق  �منه هو �ملا

�لتقصE) من ناحية �ملنبع ��ملنطلق فر- كبE، ففي �أل�� )� (فالفر- بني (�لقصو

 ���D صاحبها، فهو طE يتمµ @� يسP @غو�ملر�i @مو ليست ��خلة حتت = äتقف ��� بلو

.���لكو� لوال �لقفص �لذg ُيجهض قو
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�ته ��ته، لكنَّ �ملرp نفسه يقف حائًال ��� @� يسمح لقدهن = @ما ^ �لثا�، فاألمو

.�لزهو ¶�لبساتني، �تنتشي بأ pبني @فيا � @� تتجوَّ

�من Ðّ، فهو مع (�لقصو) معذ�، لكنَّه مع (�لتقصE) يتحمل �� ما تؤ�� =ليه 

.�ألمو

�ملعر^ أل�َّ =مكاناته �ل_ خلقه �هللا عليها @� فيها ال تؤهله  � هنا³ من ُيحَرi نعمة �لتنوُّ

لذلك، �هنا³ من لس على sر عذ4 لكنَّه مينع نفسه @� يلتّذ مبائه �لزال�. 

�لنا @� نبصر منوfج& ^ @�لئك �لذين يؤطر�� حياִדم بإطا خانق، ��ملعرفة منهم 

على ضربة معو�، �لكنَّهم ال يضربوsا.

 �@ gلعقد�كما نبصر� ^ @�لئك �لذين يضعو� مصE فكرهم �غذ�ئهم �ملعر^ @� 

�الجتا�،  gلعقو�، �يقولبهم ضمن فكر @حا���لعملي بيد شخص يتوy عملية �حلجر على 

�ل_  �لعملية  �لرغبة  يّطلع، �يسيِّرهم �فق   �@ يريد  @� ال   ،�Eيّطلع هو على غ  m ّبما

�ته.تنسجم مع تصو

 �@ f4 @� صديق @� @ستا@ D�لشخص �لقيِّم على �لفكر ��لعمل ^ صو ��قد يظهر هذ

عاm �ين @� غf Eلك، ´تلف �ملظهر، �يبقى جوهر �لفعل ��حد9 هو تكريس ثقافة �لبعد 

�لو�حد.

�قد tتلف �لوسيلة ��آللية =y بلوf äلك، من تر�يج �لتهم ضد �آلخر �تشويه فكر�، 

=y منع كتبه، =y حترمي قر�pִדا ��الستما� له �Rا�لته، =y منع �جللو	 معه ��ا�ته، 

عة تطا� (�آلخر  =y نفيه من �لبال�، ��نتهاp بالسجن @� �لتصفية �جلسدية،.. �ليا� متنوِّ

�ملختلف)، �(�لفكر �ملختلف)، �يبقى مضموsا ��حد9 هو ترسيخ ثقافة �لبعد �لو�حد. 

�جتاها! �q! بعد ��حد:
 Dضو� سيا��� pالª Hملمتد، نر��حني نر�جع �ملعرفة �لبشرية ^ مساها �لطويل 

.��9 ��حد9، �تقصي ما عدEم تفس �� @حا�ية �لبعد، تعمِّEجتاها� �تفس�

�� m تظهر ^ حقل معر^ ��حد، بل.. تكا� تغطي كّل Eلتفس��هذ� �الجتاها� �

 Dحيا Eالقتصا�، �تفس��لتايخ، �� ،Eلتفس�� ،Dلعقيد��حلقو�، سو�p ^ نظرية �ملعرفة، @� 

�ملعصومني D، @� غf Eلك.

١- مصد� �ملعرفة �لبشرية:
�ملعرفة عند �لبشر؟ ما هو مصد

	 @حا�ية �لتفكE، كلٌّ منها يعز� �لسبب �=نَّه سؤ�� بسيط لإلجابة عليه ظهر� مد

�حد فر�:� =y مصد
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�لتنو8 �لمعرفي 	ثقافة �لبعد �لو�حد
�إلنسا�  َّ�@� ،(@- �لنظرية �الستذكا�ية: لقد fهب (@فالطو�) =y @نَّه (�الستذكا

�ُملُثل، �حني ُ@لبست �حه �جلسد نسيها،  mهو عا mلعا� ��حلقائق كّلها ^ عاm قبل هذ H@

�هو حني ير�ها �آل� ال يتعّلمها �ال يدكها من جديد، �=ّنما يستذكر ما مرَّ عليه سابق&.

 ،(���النتز� Eلتقش�4- �لنظرية �النتز�عية: �خالفه تلميذ� (@سطو) فقا� بـ(

�جلزئية �خلاجية، فيزيح ما ֲדا من خصوصيا�، �ينتز� منها  �ألمو Hإلنسا� ير� َّ�@�

مفهوم& عام& مشترك&.

¶- �لعقل: ��من (�ملعتزلة) بـ(�لعقل) مصد9 للمعرفة، ُيقدiَّ على �لوحي ��لنقل.

�- �لنقل: ^ حني �من (�ألشاعرD)، بـ(�لنقل)، �تقدميه على �لعقل.

قو�  فة) �(�لعرفانيو�) �(�لفالسفة �إلشر�قيو�) يفرِّ �ملتصوِّ) ��هـ- �لقلب: �

�ملعرفة   �لقل£ �إلشر�قي، �@�َّ (�لقلب) هو مصد �لدليل � �لPها�،  �لعقلي  �لدليل  بني 

�حلقة. 

�نه بني �لنقل @� �لعقل على �ملعرفة ��� �- �لطبيعة: �ال يقتصر �الختال�̂  مصد

 iملحمو��ملعتزلة، فقد ظلت @��با tوf Yلك �جلد� � Dية كاألشاعر´�لتا �الجتاها� 

على مّر قر�� متطا�لة، �قّدمت على مسرحه �ال� �لقر�بني!!

�لعقل ��لطبيعة)، فقد � �ملعرفة عندها يد� بني (�لنقل   �لر@g ^ مصد لقد ظّل 

�لنقل) �ملجّسد ^ ) ]iلوسطى [٤٧٦-١٤٥٣� �ملسيحي =با� �لعصو Ñلكهنو��حلكم  Yفر

�ئهم �ملكتشفني على �� pلعلما� �لكتا4 �ملقّد	 مصد9 �حيد9 للمعرفة، �معاقبة   Éنصو

�ملباينة، �ألمر �لذg �فع للثوD عليها، �حلو� عصر �لنهضة، f Ðّهب فالسفة عصر �لتنوير 

� @نَّه �لذg يشكِّل فهمنا للطبيعة من حولنا، �@�ألخذ بـ(�لعقل) مصد9 فر�9 @حد9، � y=

�� فالسفة عصر �لوضعية =y تتويج (�لطبيعة) مصد9 @�حد ملهم& للمعرفة، ^ حني 

له!!  �@نَّه �لذg يطبع �لعقل �يشكِّ

�- �لنظرية �حلسية �لتجريبية: �^ �لعصر �حلديث عّد (جو� لو³) [١٦٣٢- 

.�Eغ �حلّس ��لتجربة)، �لطريق �أل�حد للمعرفة، �فض كلَّ مصد) [i١٧٠٤

 ،
(١٠١)

�شتهر عن �يكا� من �لفالسفة �لعقالنيني قوله >@فكِّر، =9f @نا موجو�< �f=�

@نا   9f= >@حّس،  مر��9  يناقضها  �حلسيني  من   [i١٨٦٩-١٩٥١] جيد  @نديه   �� فقد 

.
(١٠٢)

موجو�<

٢- مناهج %��سة �لعقيد�:
 ^ (gلنظر�@- �ملنهج �لنظر': يغلب على @كثر كتب �لعقيدD عند �ملسلمني (�ملنهج 

�هني ��أل�لة �ل_ تستهد� =ثبا� �ملّدعى، Pيهتم بال gلذ��ملنهج  ³�f ،Dلعقيد��سة طريقة �

@� شاّك& �تسعى  منكر9  �ملخاَطب   Yتفتر �تفنيد حججه، فهي  �=سكاته  �خلصم  iفحا=�
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إلقناعه.

�ملنهج كث9E بطبيعة �الستدال� �ملنطقي ��لفلسفي ��لكالمي. ��قد تأثر هذ

�حلشر ^ شر�  iلنافع يو��جلانب: (�أللفني)، �( ��من @شهر �لكتب �لقدمية ^ هذ

.[i١٢٥٠-١٣٢٥] ،[٦٤٨-٧٢٦هـ] حللي��لبا4 �حلا�g عشر)، للعالمة 

 gملطهر�4- �ملنهج �حلضا�': بينما يأخذ �خر�� �منهم �لشهيد �لشيخ مرتضى 

 Dلعقيد�  Yيعر  gلذ� �هو   ،(g�حلضا بـ(�ملنهج   [i١٩٠٩-١٩٧٩] [١٣٢٨-١٣٩٩هـ]، 

 ��إلسالمية >باعتباها @صوًال حلضاD كاملة ִדتم باإلنسا� من جو�نبه �حلياتية كافة<، فهذ

�لكو�، �عالقته  ��ملنهج يتنا�� �ألبعا� �لعملية للعقيدD، كما يتنا�� �إلنسا� �موقعه ^ هذ

 D�الجتماعي. يتنا�� كّل هذ� �ملسائل مقانة باحلضا Eلتغي� بالطبيعة، ���� ^ عملية 

�لغربية ��لشرقية �حلديثة.

�حلسني  عبد  �لسيد  �لشهيد  منهم  ثالث  قسم  يرّكز  ^ حني  �لتربو':  �ملنهج   -¶

 pلضو��ستغيب [١٣٣٣-١٤٠١هـ]، [١٩١٤-i١٩٨١] على (�ملنهج �لتربوg) مبحا�لة تسليط 

على �جلانب �ألخالقي ^ �لعقيدD ^ �ا�لة إل�ا4 �لوجد�� ليتفاعل قلبي& �سلوكي&.

 Eتغي `��إلسالمية عرض& تربوي& مؤثر9 ֲדد� =حد Dلعقيد� Yملنهج يهتم >بعر� �فهذ

�حي ^ �لسامع ��لقاé @كثر مما هو ֲדد� �لPهنة �لعلمية على صحة �ملعتقد �إلسالمي، 

ִדا<.��إلسالمية �جد D@� كما� �حلضا

�هني Pل� على  للتركيز  يسعى  فال  ֲדا،  مؤمن&   ،Dبالعقيد مقتنع&  يعّد |اطَبه  �هو 

.
(١٠٣)

�إلثباتية �ا، ��لنقضية لغEها 

:D حيا� �ملعصومني J٣- تفس
 D لبيت��ملعصومني �لرسو� C �@هل  DEلطر� لس�فمناهج �لعرY �@ساليب 

tتلف من خطيب =y �خر، �من كاتب =y �خر حسب �ختال� �لتوجها�، �من @بر� تلك 

�ملناهج:

�ملعصوi منذ �ال�ته �حË �فاته ^  Dحيا Yملنهج �لتا�°ي: حيث يتم عر� -@

�جلانب �لشخصي، كاحلديث عن ��جاته �@�ال�� �مو�ليه، �طريقته ^ �لعيش. �^ �جلانب 

�الجتماعي، كتالمذته، �عالقته مع حكاi عصر�، �مر�كز �لقوR ^ Hتمعه، �ما لقي من 

�ملشاكل.� `���حلو

�ملنهج من بعدين: �4- �ملنهج �لعاطفي: �يتكّو� هذ

 Dحيا  ^ �لغيبية  �جلو�نب � �ملعاجز � �لكر�ما�  مسألة  على  �لتركيز  �لغي£:  �أل�:: 
�ألئمة D؛ للتأكيد على �ملكانة �خلاصة �ل_ ¡ضو� ֲדا عند �هللا سبحانه � C £لن�

.yتعا�
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�لتنو8 �لمعرفي 	ثقافة �لبعد �لو�حد
�لثا�: �ملأسا�g: =بر�� ما حّل بأهل �لبيت من �ملصائب ��ملآسي من قبل @عد�ئهم 
�لظاملني �حلاسدين �م؛ إلظها مظلوميتهم، fلك @�َّ �إلنسا� بطبيعته �لسوية يتعاطف مع 

 éملنا���لطر�  pلك يبيّّن سوf َّ�@ لصاحلني، كما�� pلعظما�� كا� من f= خاصة� ،iملظلو�

عد��نه   ^ �إلنسانية � �إلسالمية  �ملو��ين � �حلد��  جتا��  @نَّه  �كيف   ،D لبيت� ألهل 

�ملستمعني ضد�، �يؤكِّد نفوهم منه.  عليهم، مما يعبِّئ zهو

=نَّما يعبِّر��   D i��لكر بيته  ¶- �ملنهج �لعلمي �حلضا�': فالن£ C �@هل 

 gبسEִדم �@قو��م عن مشر�� =�ي يستهد� تنوير �لبشرية، ��فعها Êو مستًوH حضا

ا� �ال @صحا4 طريقة صوفية، �ليسو� �عاما� سياسية  فع، فهم ليسو� Rّر� عبَّا� �هَّ@

.gتصا� من @جل �ملو�قع ��ملناصب، بل.. هم �لة سالة =�ية �مشر�� حضا

=نَّه تقدمي @هل �لبيت D من خال� مشر�عهم �حلضاg، �عطائهم �لعلمي ��ملعر^؛ 

.
(١٠٤)

Dلتجا�� ���بع �لتخلف، ��النطال- Êو �فا- �حلضا

:J٤ـ مناهج �لتفس
حني نلقي نظرD على مناهج �ملفسرين �ملتَّبعة ^ كتبهم جندها هي �ألخرH عا�D تغلِّب 

منهج& على غ�E، �تأخذ مبعطياته:

�لسنة   g@ �ألثر)، )  ^  �� مبا  �لقر��  ر  �يفسِّ (�لنقلي):  باملأثو�   Jلتفس�  -@

�بن عبا	  ��Eحلا� مع تفس��لصحابة ��لشعر �لعر¸، كما هو  ���ملباكة، @� بإضافة @قو

.[i٦١٩-٦٨٧] ،[٣ -.هـ ٦٨هـ]

  ̂�ملنثو �لد)� ،gPلط��لقر��)، ملحمد بن جرير  g� لبيا� عن تأ�يل��منه (جامع 

 Eلتفاس��لتفسE باملأثو)، جلال� �لدين �لسيوطي ٨٤٩]-٩١١هـ١٤٤٥] ،[-[i١٥٠٥، من 

�لسنية.

 Eتفس)� ،[i٣٠٧هـ٩٢٠�] لقمي��لقمي)، أل¸ �حلسن علي بن =بر�هيم  Eتفس)�

�لصا^)، للموy �سن )� ،)i(� ٣٤٠هـ ٩٥١ Úلعياشي)، ملحمد بن مسعو� بن عيا�

هاشم  للسيد  �لPها�) )  Eتفس�  ،[i١٦٠٠-١٦٨٠] [١٠٠٨-١٠٩١هـ]،  �لكاشا�  فيض 

.
(١٠٥)

�لشيعية  Eلتفاس��لبحر�� �] ١١٠٧هـ [i١٦٩٥ من 

�خلال^   gلعقائد� �جلانب  على   9Eكث �يركِّز  (�لكالمي):  �لعقيد'   Jلتفس�  -4

 ،gلعلو�بني �لسنة ��لشيعة، كما ^ (لطائف �لغيبة ��لعو�طف)، أل�د بن �ين �لعابدين 

.gبا���الستر iملعصو��(لو�مع �لتأ�يل)، ملحمد 

�لفلسفية،  �لعقلية  �لقو�عد � �لقو�نني  على   9Eكث �يركز  �لفلسفي:   Jلتفس�  -¶

�ملعر��  �لغيب)  تفسE(مفاتح  �لكرمي، �غلب على  �لقر��  �يا�  على  تطبيقها  ��ا�لة 

�لقر��  E]، �(تفسi[٥٤٤-٦٠٦هـ]، [١١٥٠-١٢١٠ g���لكبE) للفخر �لر Eلتفس�باسم (
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.[i١٩٣٠-١٩٧٧] ،[١٣٤٩-١٣٩٧هـ] \خلمي��لكرمي) للسيد مصطفى 

 ���لقر�� �لكرمي �ط& لإلشا Eلصو� (�لعرفا�): �عل تفس� Jلتفس� -�

�هللا، �قد ظهر با�9̂  (حقائق  y= لسالك��لقلب �حركة  D�لقلبية �ملرتبطة بطها Yلفيو��

 �] gEلقش���)، أل¸ �لقاسم �لتفسE)، للسلمي [� ٤١٢هـ i١٠٢١]، �(لطائف �إلشا

 ،[i١٠٥٨-١١١١] ،[٤٥٠-٥٠٥هـ] ��٤٦٥هـi١٠٧٢]، �(جو�هر �لقر��)، أل¸ حامد �لغز

�لكPيت �أل�ر)، ملحيي �لدين بن عر¸.)�

هـ- �لتفسJ �لفقهي: �يضع جلَّ �هتمامه بآيا� �ألحكاi، �ما ُيستنبط منها من 

�لقر��)، أل¸ بكر �جلصاÉ [٣٠٥ - ٣٧٠هـ]،  iألمر مع (@حكا�معاٍ� �تشريعا�، كما 

 ^ �إلكليل )�  ،[i٦٧١هـ١٢٧٣  �] للقرط£  �لقر��)،   iألحكا �جلامع )�  ،[i٩١٧-٩٨٠]

 ���لعرفا� ^ فقه �لقر��)، للشيخ مقد Ýلسيوطي، �(ك��لتÝيل)، جلال� �لدين  dستنبا�

@�د  �ملقد	  للشيخ  �لقر��)،  �يا�   ^ �لبيا�   Dبد�)�  ،[i١٤١٨ ٨٢١هـ   �]  g�لسيو

.[i٩٩٣هـ ١٥٨٥ �] بيلي��أل

�- �لتفسJ �للغو' (��لبالغي): �يركز على �لكلما�، ��جو� نطقها �=عر�ֲדا، كما 

�لكشا�)، ) Eلسائد ^ تفس�يركِّز على �جلانب �لصر^ ��لبالغي ^ �لقر�� �لكرمي، �هو 

ُيعدُّ منه تفسE (^ ظال�  �لز|شرg [٤٦٧-٥٣٨هـ]، [١٠٧٥-i١١٤٤]، كما  �هللا  جلا

.[i١٩٠٦-١٩٦٦] ،[١٣٢٤-١٣٨٧هـ] لقر��)، لسيد قطب�

�لقر�� �لكرمي من خال� �ستنطا- �ياته �ل_  Eلعلمي: �¡ا�� تفس� Jلتفس� -�

للشيخ  �لعلمية، كما ^ (تفسE جزp عّم)،  �ملعطيا�  �لعلم، �تفسEها �فق  تتحدَّ` عن 

.gجوهر gهر)، للشيخ طنطا���جلو) Eمد عبد�، �تفس�

تا´ية  �قصص   `�@حد طريقة  على   Eلتفس�  Yيعر� �لتا�°ي:   Jلتفس�  -�

�لكشف ) ]iلثعل£ [� ٤٢٧هـ ١٠٣٥�  Eتفس باألمم ��ألنبياp على Êو ما سا ترتبط 

�لقر��) �لذg >ليس له شغل =ال �لقصص ��ستيفا�ها، ��ألخبا عمن  Eلبيا� عن تفس��

 .
(١٠٦)

سلف، سو�p كانت صحيحة @� باطلة< 

ر �لقر�� �لكرمي �ا�ًال �لتركيز على ما يبعث �حليوية  d- �لتفسJ �حلركي: �يفسِّ

للعمل  (تنظيمي)  منهج  سم  @g �ا�لة  �ملسلمة،  �جلماعة � �ملسلمة  �ألمة   ^  dلنشا��

�لدي\، �قد تأثر به سيد قطب ^ تفس�E (^ ظال� �لقر��).

٥ـ نظريا! �لقيمة:
�لذg يعطي للسلعة قيمتها، �يؤ�y= g تفا�� �ألسعا؟ pلشي�ما هو 

@- �ملنفعة �لذ�تية: �من بعض �القتصا�يني @�َّ �لسبب هو (�ملنفعة �لذ�تية) للسلعة، 

� باملنفعة �ل_ متنحها. فقيمتها تتحدَّ
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�لتنو8 �لمعرفي 	ثقافة �لبعد �لو�حد
تعطي   yأل�� فالسلعة  �حلدية)،  �ملنفعة ) @نَّه  �خر��   H@� �حلدية:  �ملنفعة   -4

منفعة تتناقص حË تتالشى، �تسÊ Eو �لسلب ��لعّد �لعكسي، �نقطة �لصفر هي حّد 

.gحلد��إلشبا�، �دث& �مليل 

�مع هذ� �ملنفعة، �سEها Êو �لتناقص يسE طر�ي& �لسعر.

�لقيمة   َّ�@ �ألمم)   Dكتابه (ثر�  ^ [i١٧٢٣-١٧٩٠] يثÇ i��  H@�لعمل: �  -¶

تأÑ من (�لعمل) �ملنفق على �لسلعة، فقيمة �ألشياt pتلف �فق ما يبذ� فيها من عمل 

�جهد.

�- �إلنتا^: بينما �عتقد �خر�� @�َّ �لسبب يكمن ^ (�إلنتا¶)، فالكلفة ��لنفقة ��ملا� 

�ملبذ�� على =نتا¶ سلعة ما.. هو �لذg ¡دِّ� قيمتها.

 Yلعر� ���لطلب)، فكلَّما �� Yلعر��لبعض ماثًال ^ ( ��هـ- �لعر¢ ��لطلب: �

�لندD فيصل  Hمستو y= pنصل̂  شي Ëح ،�ألسعا ����لطلب � ��قلَّت �ألسعا، �كلَّما �

=y @غلى �ألÖا�. 

٦ـ فلسفة �لتا�يخ:
��؟ �حلضا iقيا p��لتايخ؟ �ما �لسبب � ³ ما �لذg ¡رِّ

هنا³ �لكثE من �إلجابا�، منها:

�لبشرية متفا�تة من   -��لسالال� ��ألعر  َّ�@ Hجلنس �لسامي (�لر�قي): �تر� -@

 ،��حيث �لعو�مل �ألنثر�بولوجية، ففيها �لرفيع �لر�قي �لسامي �لقا� على صنع �حلضا

�لفلسفا� ��ألخال- ��لصناعا�، �فيها �ملنحّط �خلسيس �لذg ال ُينتَظر منه � iلعلو��=نتا¶ 

fلك، �ما هو =ال مستهلك فقط.

كه @جنا	 خاصة، �ا  �لتايخ حترِّ� ،iلد�فاحلضاD تقوi على عنصر (�جلنس) �

�نعكا	 خلصائصها �لذ�تية،  ³�f� ،iلبشرية من @عما� �تقّد�يعو� فضل zيع ما حققته 

�حلضاÌ ،Dال� �جلنو¸. pعلى بنا فاجلنس �لشما� (�أل��¸) قا�

للعر-  سطو) @) ֲדا   Hنا� فقد  �مني&،  متفا�تة   ��ظهو �لنظرية  هذ�  �شهد� 

.¸��ألبيض �أل�

 gملقا� ^ ال تسا��كما نا�H ֲדا (�ثر �g جوبينو) ١٨١٦]-[i١٨٨٢ ^ (فصل 

�حت نظريته �ألجنا	 �لبشرية) لإلنسا� �ألشقر �لذg يشكله �جلنس ��ند� @��¸، فقد 

:Ñآل�ترتكز على 

:!!pg��-، �منها ما هو منحط �لبشرية منها ما هو نقي  -���ًال: @�َّ �ألعر
فاأل�بيو� �لبيض @قى من �لزنو¶ ��لشرقيني، ��لرجل �ألبيض لديه تو�فق @عظم 

�ملوجو�D يظّل هو  �ألخال-، �من بني كّل �ألجنا	 � pلذكا��جلسدية � Dلقو� نا�  بني مكوِّ
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يته، �هي @سا	 f y= جوهر تنتقل �@ Dحيا Dل_ هي قّو��ألكثر حيوية،.. تلك �حليوية 

�إلنسا�. ���إلبد� D�حلضا

 pلرفيع ميتا� بالذكا��لعقلي لإلنسا� يتأثر باخلصائص �لعرقية، فالعر-  dلنشا�ثاني�: 
.�Eغ ���

�لعر- �لزجني @�ناها، �هنا³ @عر�- �سطى، � ،-�ثالث�: �لعر- �آلg هو @قى �ألعر
�آلية!! D�حلضا� Dلقيا���لتايخ �إلنسا� هو تايخ �

��بع�: عز� �ألعر�-، ��ضع كّل منها ^ �ملوضع �ملناسب لدجة قيِّه @� �Êطاطه.. 
ضر�D حضاية.

�لعشرين)  �لقر�   D(@سطو  ^  [i١٨٩٣-١٩٤٦]  (¶Pن�� (@لفر�  ֲדا   Hنا��

.[i١٨٨٩-١٩٤٥] (هتلر) ألملا�)، �كذلك��جلEم\ ( -[i١٩٣٤]، للعر- �أل�

4- نفسية �ألمة: ��عتقد (غوستا� لوبو�) [١٨٤١-i١٩٣١] ^ مؤلَّفه (فلسفة 

نتيجة  �لتايخ � �لتا´ي،  تطّوها   مسا نفسية حتدِّ�  خصائص  @مة  لكّل  بأ�َّ  �لتايخ) 

 y= ³��ألمة ال تستطيع @� تنفلت من مز�جها، �لو �نفلتت فذ َّ�@� ،-��لنفسي لألعر ¶�للمز

�جلاfبية =y حني. �لز�بعة فيفلت من @سا �Eتث gلذ��قت قصE كالرمل 

�� مناÜ معتد� f كانت �fفإ ،��¶- �جلغر�فيا:  فالبيئة �لطبيعية هي صانعة �حلضا

 iعد� �النفعالية  فتسو�ها   �حلاّ  Üملنا�  ��f @ما   ،Dللحضا �لبانية  �ملعتدلة  �لعقو�  سا�� 

� كانت �لبيئة على شاكلة مناطق صغDE بني سالسل جبلية f=� .D�حلضا pعلى بنا D�لقد

(كاليونا�) يسو� �حلكم �لدميقر�طي؛ أل�َّ �لبيئة @قساi صغDE تستطيع @� حتكم نفسها. 

�ل_  كتلك   g�طوPإلم� �مللكي  �حلكم  فيها  يسو�  فسو�  منبسطة  سهلية  تكو�  �حني 

سا�� ^ مصر ���ند �بال� فا	. @ما حني تكو� جبلية @� ��حا� منعزلة فيسو� �حلكم 

�لقبلي. 

�لفرنسي (مونتسكيو) [١٦٨٩ i١٧٥٥] كما ^  �لفيلسو�  �لنظرية  �قد �من ֲדذ� 

 Ü�لشر�ئع)، ��لسE (جو� هالفو�)، كما ناصرها �ملؤ ���لقو�نني) @� ( ��كتابه (

 ����يو  ،Pلع�) Eلشه� تا´ه   ^ [i١٣٣٢-١٤٠٦] ،[٧٣٢-٨٠٨هـ] بن خلد��� �لعر¸ 

�لعر4 ��لعجم ��لPبر). iيا@ ^ ،Pخل��ملبتد@ �

�قد بلغ �ألمر منتها� عند (ماكند) �تبعه �لدكتو zا� �د��̂  كتابه (�ستر�تيجية 

 Dلبحر، �قّو� D �لعاm على @نَّه بني (قوَّ ^ ���لتحرير)، فر�� ´تز� تايخ �لصر� �الستعما

عني)، ��ملز� Dلرعا� نفسه ضمن ثنائية �لصر�� بني ( D برمائية بينية)، �يكرِّ �لPّ، �قوَّ

�لرمل ��لطني)، (�جلبل ��لسهل)، (�الستبس ��لغابة).)

�ألمم يعو� صنعها ��م& =y (بطل) @� @بطا� قالئل ظهر  ���- �لبطل: فحضا

فيها، ��تسم مبستًوH من �لنبوä يفو- معاصريه، @ما بقية �لنا	 فهم @تبا� ال ميلكو� تلك 



٨٧Yــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لتنو8 �لمعرفي 	ثقافة �لبعد �لو�حد
.D�لقد

�تقديس  �ألبطا�   ^) كتابه   ^  [i١٧٩٥-١٨٨١] كاليل)  (توما	  ֲדا  �من  �قد 

.[i١٨٤١] (يخ�لبطولة �عنصر �لبطولة ^ �لتا

�لغر4) @�  dطاÊ�كما �من ֲדا شبنجلر [١٨٨٠-i١٩٣٦] ^ (@فو� �لغر4) @� (

�لغربية) حسب �ختال� عنا�ين �لترzا�. D�حلضا (تدهو

�لفيلسو� �ألملا� (هيجل) [١٧٧٠-i١٨٣١] @�َّ كّل  Hهـ- صر�� �لنقائض: �ير

�لنقيض سي�P �يتغلَّب، Ðّ ينشأ عنه نقيض  ��خله على نقيضه، �@�َّ هذ� ^ gتو¡ pشي

 ���� ضمن سE تتابعي لصر�لتايخ ��حلضا له يتغّلب هو بد�� عليه، �هكذ� يتحّر³ 

�لنقائض بتطوها �لثالثي (�لوضع، �لنقيض، نقيض �لنقيض).

 َّ�@ �لسياسي)  �القتصا�  (نقد  كتابه   ^ ماكس)   �(كا  Hير� �القتصا%:   -�

له، �@�َّ  تابعة   Hألخر� �لتايخ، �@�َّ zيع �جلو�نب   ³ �لذg ¡رِّ �لعامل  �القتصا�) هو )

تطّو �سائل �إلنتا¶ �عالقاته ^ Rتمع ما.. هو �لذg يغّير fلك �ملجتمع.

�لتحتية) �ل_ يؤ�g تغيُّرها =y تغيُّر حتمي̂   µلب��بعباD @خرH، فاالقتصا� ميثِّل (

�لعقيدية ��الجتماعية ��لسياسية ��لعسكرية �غEها.. �لفوقية) �ل_ متثِّل �ألمو µلب�)

هو  �لتايخ  حركة  @سا	   َّ�@ قناعة  �لر@Çا�  �لغر4   Hلد �تسو�  �حلرية:   -�

�حلرية) مبا تبثه من منافسة تنتج �ألصلح ��ألفضل، فاحلرية تنتج �ملنافسة، ��ملنافسة )

تنتج �ألصلح.

 ،[i١٧٨٩] �لفرنسية   D�لثو عن  �ملنبثقة   �ألفكا على  مؤسسة   Dلفكر� هذ�   �pجا�

�مبد�ها �لذg قامت عليه ��عت له (�حلرية ��لعد�لة ��ملسا��D)، �شعا (�عه يعمل، �عه 

ميّر). 

�لشر-)  ���- �لر�] �لكّلي للعصر: �@H (�لتر شوبر�) ^ كتابه (@��با �

�حلضاD ^ كلِّ عصر تبنيها �لر�� �لسائدD فيه ��ل_ متيِّز�. َّ�@

 [i١٨٨٩-١٩٧٥] (£توين نولد @ �إلجنليزg (جو�  Ü�ملؤ �لتحد': �يعتقد   -d

�لبشرية، �حتتا¶ � �جلغر�فية  بعو�مله:  �لبيئي   (gلتحد�) يو�جهها  �ألجنا	 � �لشعو4   َّ�@

 iلتقد��� ثالثة: =ما �ستجابة) �� عليه، �هي هنا @ماi خيا) y= Dلكي تب\ �حلضا

.���لز�� pلفنا��النطال-، @� �لتوقف ��جلمو�، @� �

 ،(��g- �لصر�� �� �لتد�فع: �يعتقد بعض �إلسالميني @�َّ �حلياD قائمة على (�لصر

.Hخر@ �� �غلبتها، ��ندثا�حلضا �@نَّه �لذg يؤ�y= g ظهو

�لتد�فع)، ) y= (���ملصطلح من (�لصر Dفيف حدt y= بينما مييل قسم �خر منهم

�� تعتمد على �فع بعضها لبعض، �يستدلو� بقوله �ير�� @�َّ حركة �ملجتمعا� ��حلضا

تعاy: {َ�َلْوَال َ�ْفُع �هللا �لنَّاَ	 َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض لََّفَسَدِ� �َألْYُ َ�َلِكنَّ �هللاَّ �fُ َفْضٍل َعَلى 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٨Z

O

 �ٌ�َ�َصَلَو َ�ِبَيٌع  َمْت َصَو�ِمُع  لَُّهدِّ ِبَبْعٍض  َبْعَضُهم  �لنَّاَ	  َ�ْفُع �هللاَِّ  ، {َ�َلْوَال 
(١٠٧)

�ْلَعاَلِمَني} 

.
(١٠٨)

 {9Eهللا َكِث�َ�َمَساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها �ْسُم 

 �@ �لدينية   Dلفكر�  َّ�@ لنج)  �يرH (كسر  �لدينية (�ملبد� �ألخالقي):  �لفكر�   -³

�ملسيحية بر�حها  Dملجتمعا�، فالعقيد��ملبد@ �ألخالقي) -كما يسميه- هو سبب �نطال- )

�ملسيحية،  D�خللقي متّكنت من �لقبائل �جلرمانية، �بعثت فيها �لر�� �لفّعالة �ل_ بنت �حلضا

�ملسيحية �(تقاليد) �جلرمانية. (��فهذ� �حلضاD قامت على (

.[i١٨٧٩-١٩٤٩] (جيز�) لفرنسي� Üكما نا�H ֲדا من قبله �ملؤ

مع  �لسبب   �هذ تفاعل   [i١٩٠٥-١٩٧٣] [١٣٢٣-١٣٩٣هـ]،  ن£  بن  مالك   dيشتر�

�حلضاD متو�فرD ما ��مت هنالك  y= لوسيلة��لثالثة؛ ليتم بنا�ها؛ أل�َّ > Dعناصر �حلضا

4، ��لوقت، لتركِّب منها كتلة ُتسمى �فكرD �ينية تؤلِّف بني �لعو�مل �لثالثة: �إلنسا�، ��لتر

.
(١١٠)

D�حلضا pببنا ��لدينية تب\ �إلنسا�، �هو يقوi بد� Dلفكر�؛ أل�َّ 
(١٠٩)

>(D(حضا

 �لقد َّ�@ [i.-٢١٠-١٢٥ ���عتقد (بوليبو	) [حو iلقد��- �إل��%� �إل�ية: فمنذ 

.mلعا�هو �لذg يسيِّر �لتايخ، �هو مبد@ �غاية 

 y=  ���حلضا� �لتايخ  تغيُّر   [i١٦٢٧-١٧٠٤] �لفرنسي(بوسييه)  �ألسقف  �يعيد 

فة.  �ملشيئة �إل�ية �ملتصرِّ

فحركة �لتايخ ال ترجع =y @سبا4 ضمن �لطبيعة @� عمل �لبشر، بل.. تتصل بيد 

�لغيب �ملهيمنة. 

�لطاقة   y=  [i١٨٥٦-١٩٣٩] فر�يد)  (سيجموند   ��عز �جلنسية:  �لطاقة   -i

�حلضاD �حتريك �لتايخ، ��ملعرفة ��القتصا�  pإلنسا� كّل نشاطاته، �منها بنا��جلنسية عند 

�لسياسة ��لدين.�

�ألسا	 لكّل فكرD �عمل يقوi به �إلنسا� خ9E كا� @i شر9، �كّل  Yلغر� َّ�@ H@�

�ملختزنة ^  Dلشهو��لشعو) =نَّما هو =شبا� للحاجا� �حلسية �) Dئر�ما يتحّر³ ضمن �

�خله ^ (�لالشعو)، غاية �ألمر @نَّه تعبE �رَّ� عن تلك �حلاجا�.�

 y= سعى� ،i��ملر äֲדية فاتنة، �حتطمت طموحاته ��� بلو Dعشق فتا gلذ�فالشا4 

�ملشتعل ^ جو�� يقوf iهنه بتحويل �يب �هجه  4��لعذ Eلتخلص من سع�تناسي �خليبة، �

 D���لالشعو، �فيما يبد� @ّ� �لد�فع ßد ��نطفأ يظّل يعمل بضر y= �جلنسي من �لشعو

 �@ iأليتا�عاية  y= ه �نشاd ^ مكانه �جلديد، �يسيِّر تصرفا� fلك �لشا4 �لذg قد يتوجَّ

فة عن غر�مه �لعاثر!! �ملحتاجني @� �لعجزD كصوD �رَّ

٧ـ مناهج �لنقد �أل²%:
 -�@- �لتا�°ي: فقد �نتحى �لبعض �منهم سانت بيف [١٨٠٤-i١٨٦٩] منحى �ختر
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 ³��لتا´ية، ��لتعرُّ� على حياD كاتب �لنّص �ظر�فه �سEته �لذ�تية �عصر�؛ إل� Dملا��

 �@ �لناقد ) فاملتلقي  تا´ية)،  (�ثيقة  يعّد�نه   ��حو  gلذ� �لنّص   ^ �لتا´ية   ���ملؤثر

ر� تفس9E تا´ي&. �لتايخ للتعرُّ� على مكامن �لنّص، �يفسِّ Pيس (é�لقا

 ١٨٢٨] تني  هيبوليت   ��فر �الجتماعي،   Eلتفس� �خر��  �نتهج � �الجتماعي:   4
�لنّص �تفس�E على: �جلنس  Dp�-i١٨٩٣] بثالثيته �لشهDE يدعو لتسليط �لضوp ^ قر

�لعر-)، ��لبيئة (�لوسط)، ��لعصر (�لزمن)، فهذ� �ألمو تؤثر ^ =نتا¶ �لنّص؛ أل�َّ )

قيم �جلما� مثًال �ل_ يبثُّها �ملبد� ^ عمله tتلف من عنصر بشرy= g �خر، �من بيئة 

=y @خرH، �من �من =y �خر..

�بع& هو: عنصر �إلنتا¶ ��الستهال³، فالنّص البدَّ �ملاكسيو�؛ ليضيفو� بعد9  pجا َّÐ

.Hسلعة @خر ِّg@ الجتماعية شأنه شأ��@� ¡قِّق �ملنفعة 

�لفّن.. للحياD) تعب9E مكثف& يبيِّن �جهة نظرهم ^ ) �ملنهج شعا ���ل معتنقو هذ

=نتاجية �لفّن �قر�pته، مفهومه ��ظيفته، صد�� �تفس�E �نقد�. 

ر �لنّص بوصفه كاشف& عن نفسية صاحبه �ل_  ¶- �لنفسي: �مضى قسم ثالث يفسِّ

�ملنهج يستقو� من مدسة (�لتحليل �لنفسي)، �ما قدَّمه  ��� @صحا4 هذتستتر خلفه، �

 dإلسقا��لعصا4 ��لنرجسية ��لتعويض �� gلفر��فر�يد من @فكا حو� �لوعي ��لال�عي 

.mحلا��غEها...؛ ليوحد�� بني �لفنا� ��ملريض �

�أل�يب � �لفنَّا�   شعو  َّ�@� �لنقص)،  (مركب   ^ =�لر  =ضافا�  من   ��ستفا�� كما 

بالنقص ينعكس على ما ينتجه.

�لعليا @�  �جلمعي ��لصو �لالشعو ^ ]iيونج [١٨٧٥ - ١٩٦١ ��p كا�كذلك من �

�إلنسا�، �¡كيها �لفّن. äلدما� ^ iلقد��ل_ ترسبت منذ  (Eألساط��لبد�ئية ( ¶fلنما�

�جلمعي، �ما تكت�Ý نفسية �ملبد� � gلفر�� �هكذ� @صبح �لفّن تعب9E عن �لالشعو

من @مر�Y �=حباطا� �عقد �نقائص.

 Dلشكالنيو� ��عا��- �لف³: �=��p تلك �ملناهج �لسابقة �نتفض �خر�� �^ ��جهتهم 

�لنّص، �تضيع  ¶) ليصفوها بأنَّها مناهج خا¶ نصية، تسلط �لضوp على خا �لفّن.. للفنَّ)

�إلمساv ³قيقة �لعمل �ل_ تتجلى ^ نظرهم ^ �جلانب �لف\ �جلما� ^ �لنّص (��خل 

�لنّص)، �ما ¡مله من �جو� لغوية �بالغية �@سلوبية �غEها.. 

�لنقد �ألسا´:
 ���@هم نقد نقدِّمه الجتا� �لبعد �لو�حد �^ @gّ حقل ظهر هو ما ظللنا نر�ِّ�� طو

�ملتصرِّ� ^ �  ،Úلعر� �ملترّبع على  @نَّه �حد�  ُيدَّعى  �حد � بعد  �عتما�� على  �لبحث: من 

.pألشيا��ملحّر³ لدفة � ،�ألمو
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�حليو�� �غر�ئبه   mلكتا4، عا� (١) Rموعة من 

طة ¶٣، ١٤. �ملوسوعة �لعلمية �ملبسَّ

.٢٧٥ / �ملصد (٢)

.١٨٢ / �ملصد (٣)

.١٨٦ / �ملصد (٤)

.١٠٠ / �ملصد (٥)

.٢٩٨ / �ملصد (٦)

�لدكتو طلعت =بر�هيم لطفي، مدخل =y علم  (٧)

�الجتما�/ ٢٨.

.٢٨ ،�ملصد (٨)

 Eلتفك��لدكتو عبد �لكرمي بكا، فصو� ^  (٩)

�ملوضوعي، ٢١٢.

.٢١٢ ،�ملصد (١٠)

�لتربية،   ^ مقّدمة  ناصر،  =بر�هيم   �لدكتو  (١١)

.١١٧-١١٩

�حلضاية  �حلر4   ،Dملنجر�  gمهد  �لدكتو  (١٢)

�ملستقبل،  �ماضي  �ملاضي،  مستقبل   :yأل��

.٣٥٥

�لبقرD، �ية ١٦٤. D(١٣) سو

�لو�قعة، �ية ٦٤ ٧٢. D(١٤) سو

�لر�i، �ية ٥. D(١٥) سو

�لر�i، �ية ١ ٤. D(١٦) سو

لت، �ية ٥٣. (١٧) سوD فصِّ

�لعلق، �ية ١ـ٥. D(١٨) سو

�لزمر، �ية ٩. D(١٩) سو

�لرعد، �ية ٤٣. D(٢٠) سو

(٢١) سوD �� عمر��، �ية ١٨.

 ،٣٢٧ �لفصاحة،  �هج  �ألعلمي،  �لدين   pعال  (٢٢)

�لرسو�  مع   ،gلناصر� باقر  � �مد   .٣٥٦�

�ألعظم ^ حكمه ��صايا�، ٧٢.

 mلعا�� خسر fما ،gلند���لسيد @بو �حلسن  (٢٣)

�ملسلمني، مصد سابق، ٤٤. dطاÊبا

��g، كلمة �لرسو� Eلش��لسيد �لشهيد حسن  (٢٤)

�ألعظم، ٤٠٣. ��هج �لفصاحة، ٣٢٧، � ٣٥٥.

 .١٧١  ،١¶  ��ألنو  vا �ملجلسي،  �لعالمة   (٢٥)

�لعما� ¶١٠، ١٣٠. ��هج  Ýك ،gند���ملتقي �

�لفصاحة، مصد سابق، ٣٢٧، � ٣٥٦.

 �لشيخ �لكلي\، �لكا^ ¶١، ٢٦، � ٢٤. vا (٢٦)

، مصد سابق ¶٧٨، ٢٦٩.��ألنو

(٢٧) سوD يس، �ية ٦٨.

�لبقرD، �ية ٢٣٠. D(٢٨) سو

�ألنعاi، �ية ٦٥. D(٢٩) سو

�لبقرD، �ية ٢٢١. D(٣٠) سو

�حلكمة  ���لرg شهرg، ميز gلشيخ �مد� (٣١)

 .٦، ٥٢٨¶

�حلكم   غر �لتميمي،   gآلمد� �لو�حد  عبد   (٣٢)

�لكلم، ¶١، ٣٥٨. ��

.١، ٩٢¶ �ملصد (٣٣)

، مصد سابق ¶٢، ٩٧.��ألنو v (٣٤)ا

.٢، ٩٩¶ �ملصد (٣٥)

 Eلتفك��لدكتو عبد �لكرمي بكا، فصو� ^  (٣٦)

�ملوضوعي، ٣٠.

�لبقرD، �ية ٢٥٦. D(٣٧) سو

�حلّر �لعاملي، �سائل �لشيعة ¶١٧، ٥٩٨، با4  (٣٨)

.٣، �٢

�لشمس، �ية ٨ ١٠. D(٣٩) سو

 Ýسابق ٤ - ٤٣، �ك �حلكمة، مصد ��(٤٠) ميز

�لعما�، � ١٤١١٠.

�أل�حد)  �بعباD @خرH، فاالعتر�Y على عز� عامل ��حد من �لعو�مل، �عدَّ� (�ملصد

للظاهرD، �تفسEها به، �=� كّنا ال نعترY على كونه (@حد �ملصا�) �ا.

��و�مش:
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�لتنو8 �لمعرفي 	ثقافة �لبعد �لو�حد
(٤١) سوD �� عمر��، �ية ١٥٩.

�لشوH، �ية ٣٨. D(٤٢) سو

(٤٣) سوÉ D، �ية ٧١ ٧٢.

�لسيد �مد تقي �ملدسي، �لفكر �إلسالمي  (٤٤)

مو�جهة حضاية، ١٤٠. 

 ،٤٣ �لبالغة،  sج  �لرضي،  �لشريف  zع:   (٤٥)

.yأل���خلطبة 

 ^ �حلكم  �ئع � �خلزجي،  عبو�  تقدمي:   (٤٦)

.٢٠٠ F علي بن @¸ طالب iإلما� @شعا

(٤٧) @لكسيس كايل، �إلنسا� fلك �ملجهو�، ١١٤.

�ملقصو�  ما  �ملال،  علي  بن  عيسى   �لدكتو  (٤٨)

Rلة  للمخططني؟،  �الستر�تيجي   Eبالتفك

�أل��  بيع   ،٣ �لعد�   ،٥٠ �ملجلد  �لقافلة)، 

.٢٠ É ،١٤٢٢هـ، مايو يونيو٢٠٠١

�لناقد،   Eلتفك� �لطال4  تعليم  ماير�،  (٤٩) شيت 

.١٣

�الستر�تيجي   Eبالتفك �ملقصو�  ما   (٥٠)

�لقافلة،  Rلة  سابق،   مصد للمخططني؟، 

�لعد� ٣، بيع �أل�� ١٤٢٢هـ، مايو  �ملجلد ٥٠، 

.٢٠ É ،يونيو٢٠٠١

�لدكتوD @مDE حلمي مطر، مقّدمة ^ علم  (٥١)

�َجلما�، ١٢٩.

�ألعر��، �ية ١٧٩. D(٥٢) سو

(٥٣) شها4 �لدين �ألبشيهي، �ملستطر� ^ كلِّ فن 

مستظر�، ٧٨٨.

�سيكولوجيا �لظو�هر �خلاقة �لبا p(٥٤) يعيد علما

�لتحريك � ،-�حلسي �خلا ³�=y قسمني: �إل�

.-�خلا

�إلسر�p، �ية ٢٠. D(٥٥) سو

�لنساp، �ية ١٢٣. D(٥٦) سو

.٢، ٩٠¶ ��ألنو v (٥٧)ا

�ألنفا�، �ية ٦٠. D(٥٨) سو

.٧٨/ ٢٦٩ ��ألنو �لكا^ ¶١، ٢٦، �٢٤. vا (٥٩)

 ،١¶ �لكلم، مصد سابق   �� �حلكم   غر  (٦٠)

.٢٠٣

 ،Dp��لقر �لعر4 ال يعرفو�  (٦١) عبد �هللا Ìيت، 

�ملعرفة،  Rلة  �ملعرفة)،  يقر���  ال  �لغر4 �

 ،i١٩٩٩ @كتوبر  جب١٤٢٠هـ،   ،٥٢ �لعد� 

.١٩٠É

�^ مقابلة صحفية بعد حر4 i١٩٦٧ سأ� 

@حُد �لصحفيني موشي �يا�: @ليس من �خلطأ 

�ملخاطرR Dاֲדة �لد�� �لعربية Ìطة حربية �

سبق �ستعما�ا ^ حر4 i١٩٥٦؟، فقا� �يا�: 

 ���لسؤ �>ال.. يا عزيزg، لقد @جا4 على هذ

بأ�َّ  قا�  فقد  سنة،   ٨٠ قبل  هرتز�   تيو��

يفهمو�،  ال   �قر��  �f=� يقر���،  ال  �لعر4 

يا  فهمَت  فهل  يتحّركو�..،  ال   �فهمو  �f=�

عزيزg؟<، فأجابه �لصحفي: @ال ترH يا معا� 

� قر@� f= لتصريح� ��لو�ير ما هي خطوD هذ

�لعر4؟، فقا� �يا�: >هل نسيَت @�َّ �لعر4 ال 

يقر���؟!<.

ال   �فقهو  �=  ،gلعمر� �هللا  عبد  بن  ظافر   (٦٢)

جامعة  عن   تصد �جلامعة  سالة  يعملو�... 

 ،٢٩ �لسنة   ،٨٠١ �لعد�   ،Yبالريا سعو�  �مللك 

�لسبت ٣٠/ ٣/ ١٤٢٤هـ، É ٧. �قد �� قريب& 

منه̂  كالi موشي �يا� �لذg نقله عن هرتز� 

��امش �لسابق.

�ا   iقا@ �لشعال�،  �لعزيز  عبد   �لدكتو  (٦٣)

معµ.. فال تصدقها، Rلة �ملعرفة، �لعد� ٥٧، 

.٤٦ É ،i٢٠٠٠ 	�حلجة ١٤٢٠هـ، ما �f

(٦٤) هيئة �لتحرير، قالو�..، Rلة �لعر¸، �لعد� 

.٧É ،i١٤٢١هـ، مايو ٢٠٠٠ i ٤٩٨، �رَّ

ال  �لعر¸  �لطفل   :��pحصا= �ملحمد،   pاÇ@  (٦٥)

�سي سوH ٦ �قائق طو� �ملنهج �لد ¶يقر@ خا

 ،٩٢٥٣ �لعد�  �أل�سط،  �لشر-   Dجريد  ،(iلعا�

 /٣  /٢٩ ١٤٢٥هـ،   /٢  /٨ �الثنني   ،٢٦ �لسنة 
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O

.١٨ É ،i٢٠٠٤

@عمق  فهم  بكا، Êو  �لكرمي  عبد   �لدكتو  (٦٦)

للو�قع �إلسالمي، ٤٥ - ٤٦.

 ^ @حا�يث   ،�لصفا موسى  حسن  �لشيخ   (٦٧)

�لدين ��لثقافة ��الجتما� ¶٢، ٥٢٥.

 Dهجر مرسي،  �لعليم  عبد  �مد   �لدكتو  (٦٨)

�إلسالمي، ٥٣. mلعا��لعلماp من 

 ��pلكفا�  Dهجر �لفيل،  شيد  �مد   �لدكتو  (٦٩)

�لعربية ��� Rلس �لتعا�� ^ �إلفا�D منها، ٧٠.

(٧٠) طا- عبد �لفتا� شديد،نزيف �أل�مغة ��ألمن 

 iلعد� ١، �ّر��لعلمي، Rلة �لقافلة، �ملجلد ٤٦، 

.٣٠ É ،i١٤١٨هـ، مايو يونيو١٩٩٧

�ملجتمع  �ملدسي،  تقي  �مد  �لسيد   (٧١)

�إلسالمي،٧٠.

(٧٢) نزيف �أل�مغة ��ألمن �لعلمي، مصد سابق، 

Rلة �لقافلة، �ملجلد ٤٦، �لعد�١، �ّرi ١٤١٨هـ، 

.٣٠ É ،iمايو يونيو١٩٩٧

.٣٠ ،�ملصد (٧٣)

..٣٠ ،�ملصد (٧٤)

.٣٠ ،�ملصد (٧٥)

iraqisciejournal.com  :إلنترنيت، موقع� (٧٦)

�لسابق. �ملصد (٧٧)

�لفلسطي\  �ملركز ) موقع:  �إلنترنيت،   (٧٨)

.(iلإلعال

�إلنترنيت، موقع: annabaa.org (شبكة  (٧٩)

�لنبأ �ملعلوماتية).

alwatan.com :إلنترنيت، موقع� (٨٠)

(٨١) نزيف �أل�مغة ��ألمن �لعر¸، مصد سابق، 

�لعد�   ،٤٦ �ملجلد  �لقافلة، مصد سابق،  Rلة 

.٣٠ É ،i١٤١٨هـ، مايو يونيو١٩٩٧ i١، �ّر

 ��Pخل�� �لعربية   ��pلكفا�  Dهجر�  Dجر��  (٨٢)

 مصد للتكنولوجيا،  �ملعاكس  �لنقل   �@ �لفنية 

سابق، ٤٣.

 مصد �إلسالمي،  للو�قع  @عمق  فهم  Êو   (٨٣)

سابق، ٩٦.

 �إلسالمي، مصد  mلعا� �لعلماp من   D(٨٤) هجر

سابق، ٦.

�لنساp، �ية ٤٣. D(٨٥) سو

�ملاعو�، �ية ٤. D(٨٦) سو

�لر�ن  �ملتن£، شر�: عبد   ���يو �ملتن£،   (٨٧)

�لPقوقي، ¶٢، ١٦٢.

.٢، ٣٧٩¶ ،�ملصد (٨٨)

 ³��، مستد�ملا�ند  g�لنو �لشيخ حسني   (٨٩)

�لوسائل ¶١، ٧٠.

سالة   ،١١٢ سابق،   �لفصاحة، مصد �هج   (٩٠)

.٧٦

.٣٩٩، � ١١١٦ ،�ملصد (٩١)

�لعهد ١٩. ،٨٨ ،�ملصد (٩٢)

سالة ٣٥. ،٦٨ ،�ملصد (٩٣)

 مصد حضاية،  مو�جهة  �إلسالمي  �لفكر   (٩٤)

سابق، ٩١.

�ملؤمنو�، �ية ٥٣. D(٩٥) سو

(٩٦) برها� غليو�، �غتيا� �لعقل، ٥٨. 

�لنقاd من @ �^ @سبا4 عقلية �لبعد �لو�حد  (٩٧)

 ،مأخوDf بتصّر� من: �لدكتو عبد �لكرمي بكا

�ملوضوعي، ٢١٢ ٢٢٨. Eلتفك�فصو� ^ 

�لزخر�، �ية ٢٣ ٢٤. D(٩٨)سو

�حلديد، �ية ١٦. D(٩٩) سو

�يا� من مدسة @هل �لبيت � ،g(١٠٠) فريد �جد

.١، ٣٤٩¶ ،F

 مصد �أل�4، � �للغة   ^ �ملفّصل  �ملعجم   (١٠١)

سابق، ¶١، ٢٤٢.

.١، ٢٤٢¶ �ملصد (١٠٢)

ملخصة   Dلعقيد� �سة �  ^ �لثالثة  �ملناهج   (١٠٣)

�لدين   صد �لسيد  كتبها  �ل_  �ملقّدمة  من: 

�لسيد  �لعد�)، � �لتوحيد ) لكتا4  �لقباجني 
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�لتنو8 �لمعرفي 	ثقافة �لبعد �لو�حد
عبد �حلسني �ستغيب، ٨ ١٠

�ألئمة  DEس ،�لشيخ حسن موسى �لصفا (١٠٤)

�جلمعة  Dاضر� ،(�مناهج �لعرY (باختصا

قم ١٠٩^ ١١/ ١١/ ١٤٢٢هـ، �إلنترنيت، موقع   

.saffar.org

(١٠٥) �لعلَّ @كP تفسEين =سالميني باملأثو 'ا: 

�لعرفا�   Ýك� �إلميا�،  �معد�  �لعرفا�  vر 

للشيخ  �كال'ا  �لقر��، |طوطا�   Eتفس  ^

�مد صا� �لPغا� من �إلمامية، �يبلغ �أل�� 

�لثا� ٢٧ Rلد9 حجري&، � ١٧ Rلد9 حجري&، 

 للعالمة �ملجلسي كا� ��ألنو � علمنا @�َّ vاf=�

 y= ُطبع �صل ^ ١٧ Rلد9 حجري&، �عندما 

١١٠ Rلد، فهذ� يع\ @�َّ vر �لعرفا� يقابه 

�لعرفا� ينو� عليه!! Ýيسا�يه، بينما ك �@

 ��ملعا  Dئر��  ،pلعلما� من  Rموعة   (١٠٦)

�إلسالمية ¶٣، ٥٥.

�لبقرD، �ية ٢٥١. D(١٠٧) سو

�حلج، �ية ٤٠. D(١٠٨) سو

�لنهضة، ٦٤. d(١٠٩) مالك بن ن£، شر�

.٦٩ ،�ملصد (١١٠)
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 ��لفقه �إلسالمي.. ��المتد�
�لرسا;

قر
-, تا�(ية للفكر 
لشيعي
� �لشيخ 0كريا ���99* �


لرسا/ �
صفو
8 بن 5يى.. 
لفقه 1
إلمتد
�لدعوD لدين �هللا  ^ ���لذg قاi به صفو مع �لرجاليو� على �ثاقة �عظم �لد�

�جت̂  �ملنحرفة �ل_  �ألفكا� ،Dلفاسد��توضيح مفاهيم �لعقيدD، ��ابة �لغلو ��ملذ�هب 

�ملجتمع �لعر�قي �نذ�³، �قد شكل صفو�� مدسة فقهية عقائدية �ساهم ^ تشكيل �لعقل 

�لشيعي ^ تلك �لفترD، فعند �لبحث عن �ملشهد �ملعر^ �لكو^ ��لبغد��g ميكننا @� نلحظ 

�لذg تركه �لرجل فيها، فقد كانت عالقاته متشعبة مع كل �لطبقا� �لفكرية  Eلتأث� Dشد

�ملعرفية.�

�لرجا�،  pيعرفه علما �صفو�� بن ¡� �لبجلي �لكو^ بيا� �لسابرg (� ٢١٠هـ) هكذ

�H هو عن �لرضا � ،F هللا��لنجاشي: ثقة ثقة، عني، �H @بو� عن @¸ عبد يقو� 

F، �كانت له عند� مÝلة شريفة، fكر� �لكشي ^ جا� @¸ �حلسن موسى F، �قد 

توكل للرضا �@¸ جعفر E، �سلم مذهبه من �لوقف، �كانت له مÝلة شريفة من �لزهد 

.
(١)

9Eله ماًال كث ��لعبا�D، �كانت �لو�قفة بذلو�

شغل �حلقل �إلبستومولوجي @غلب جهد فقهاp مدسة �لوحي ��إلمامة، �ميكننا @� 

نرجع fلك لثالثة عناصر ئيسة هي:

ئيس �لتحرير - عاm �ين �باحث - �لسعو�ية. *
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ـ  �لفقه �إلسالمي.. 	�المتد�� �لرسالي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- سعي �لسلطة �لزمنية لبلوD بديل يقف @ماi مدسة �لوحي ��إلمامة.

من  �لعديد   ^ ناقضت  شاملة  معرفية  نظم  �ستبطنت  فكرية  �جتاها�   pنشو  -٢

متبنياִדا مدسة �لوحي ��إلمامة.

 �٣- تأثر بعض عامة �جلماعة بذينك �ألمرين (�لسلطة + �الجتاها� �لفكرية)، �تبنو

بعض @فكاها.

@ماi هذ� �لتحديا� كا� البد لفقهاp مدسة @هل �لبيت D من تشكيل �عي عامة 

�جلماعة �فق متبنيا� ��ضحة قوية �جذ�بة، �قا�D على �ملجاֲדة، �فعًال تشكلت منظومة 

�لذ�� �تقوية مناعتها،  معرفية شاملة �ستطاعت جذ4 �آلخر �ضمه للجماعة، �حتصني 

 D�جلهد مرحلي&، @� ناجت& من خشية �آلخر بقد ما هو قناعة ��خلية بضر� ��m يكن هذ

 ���جلهد قبل �لسقيفة، �تنامى بعدها، �كا� �لر� �تصحيح �عي �لعامة، لذ� نشهد بو�كE هذ

 F علي بن @¸ طالب� (١١هـ/i٥٧٠- ٦٣٢) C مد� iألكر��أل��ئل هم، �لرسو� 

 Dجند4 بن ُجنا� g�لغفا f بو@� ،(i٣٥هـ/٦٥٥ �) سي(� ٤٠هـ/i٦٦١)، �سلما� �لفا

 ،(i٣٧هـ/٦٥٧ �)بن ياسر )، ��ملقد�� بن �ألسو� �) ٣٣هـ/(i٦٥٣، �عماi(�٣٢هـ/٦٥٢

�ألمة(� ٦٨هـ/ Pv ملعر����حذيفة بن �ليما� (� ٣٦هـ/i٦٥٦)، �عبد�هللا بن عبا	 

�حلق �قطب �لرحى̂  مشر��  i٦٨٧)، �غEهم ممن ناصر�� علي& F، ألنه ميثل �و

�حلفاÙ على �لرسالة.

�ملجاֲדة جتا�  ^ Dفد��إليديولوجي مع �خو� �لثقافة �لو� gلفكر��قد تنامى �لتهديد 

�ألتبا�، لكن  Dئر��تسا� � �@مدسة �لوحي ��إلمامة، �كانت �لسلطا� تكثف جهدها كلما 

ما متلكه هذ� �ملدسة من عناصر �لقوD �ما مييز منظومتها �ملعرفية من �لدقة ^ �لر�ية 

جذب&  �ألكثر �  ،Dملنتصر�� �ملتقدمة  �ئم& � جعلها   Hلر��  ^ �لعقالنية � �لفكر   ^ �لو�قعية �

�لفكرية ��لفقهية ��ملعرفية �ندثر� غم �عم �لسلطة  	��تألق&، لذ� جند �لكثE من �ملد

 D��لسلطة �ا �قتل �مطا p�غم عد D لبيت��لزمنية �ا، ^ حني بقيت مدسة @هل 

@تباعها. 

 pإلسالمي، �قد بد@ فقها�^ مرحلة �لصا�- F بد@ تبلو معايE �مفاهيم �لفكر 

�ملدسة، �^ هذ� �ملرحلة @سس هشاi بن �حلكم  mإلمامة ^ توضيح معا�مدسة �لوحي �

�النطالقة �أل�y لنشأD علم �ألصو�، �m يكن @حد من zيع  F -لصا�� iإلما�تلميذ 

�لفقيه للنص �لدي\ فقهي&  Dل_ حتكم نظر� ���ألخرH قد بد@ بوضع �لتصو 	��ملد pفقها

 F لكاظم��عقدي&، �قد تو�لت =بد�عا� �لفقهاp بتوجيه �ألئمة m� ،D تبد@ مرحلة 

�لوحي  �لفكر �إلسالمي ألتبا� مدسة  توجيه  قا�D على   Eمعاي� éتكوين مبا� بعد  =ال 

�الصطالحي � �ملفهومي  �لتخبط �  DEحل� هينة   Hألخر�  	��ملد بقيت  �إلمامة ^ حني �

�لفقه ��لفكر �لس\ حبيس& فيه، �نظرD متأملة لو�قعنا  ���إليديولوجي �لذg ال� Ð من�
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�ملعاصر �مدt Hبط �الجتاها� �لفكرية �لسنية، �نشوp حاال� �لغلو ��لتطر� ��خلها �عند 

@تباعها، فإ� fلك يكشف عن عدi قدf Dلك �لفكر على �لتفاعل مع �لو�قع �ملتغE �معطياته، 

بعكس مدسة �لوحي ��إلمامة �ل_ حتقق جناحا� فريدD �كبDE �باألخص عندما تتو�صل 

.Hألخر� 	� بينها �بني �ملد�حركة �حلو

D ألئمة
مكانة صفو
8 عند 
صفا�  من  �ته f  ^ ¡ققه  مما  �إلمامة � �لوحي  مدسة   ^ �لشخص  مكانة  تنبع 

 �f= لنسب @'ية��لو�قع �حلياÑ لألمة، �m يكن للحسب � ^ @خالقية �ملا يقوi به من ��

كا� �لشخص فاقد9 للصفا� �ألخالقية ��إلميانية ��لقيا�ية، فالدين ال يعر� �ملحاباD للنسب 

@� للحسب مع كونه ال يغفل هذ� �ألمو بشكل تاi، �كا� من يريد @� يرتقي ^ �لو�قع 

�ألئمة من @هل بيته D البد @� � C لرسو���الجتماعي �¡ظى مبكانته �ملتميزD عند 

¡قق تلك �لصفا� �لذ�تية ��ملوضوعية.

�لتقدi، �لتحقيق � �إلسالi سعى بكل قوD لتكريس fهنية �عقلية ترتقي للتطو �=

�لذهنية ��لعقلية �الجتماعية �ل_ كانت ُتعلي من شأ� �لشخص  Eلك كا� البد من تغيf

ملجر� كونه من تلك �لعائلة @� �لقبيلة، حË �=� كانت صفاته �لذ�تية ال تؤهله لتلك �ملكانة @� 

�ية تا´ية توضح كيف َغيَّر �إلسالi بعض �لعقليا� �ل_ �نفتحت ��ملسؤ�لية، �نو� هنا 

على �لوحي ��حتضنت قيم �لدين، فأصبح �لدين �قيمه هو @سا	 �لتفاضل �الجتماعي.

عن علي بن =بر�هيم، عن عبد �هللا بن �مد بن عيسى، عن صفو�� بن ¡�، عن 

حنا� قا�: Çعت @¸ ير�g عن @¸ جعفر F قا�: كا� سلما� جالس& مع نفر من 

قريش ^ �ملسجد فأقبلو� ينتسبو� �يرفعو� ^ @نساֲדم حË بلغو� سلما�، فقا� له عمر 

�بن �خلطا4: @خ�P من @نت �من @بو³ �ما @صلك؟ فقا�: @نا سلما� بن عبد �هللا كنت 

�هللا عز �جل مبحمد C، �كنت عائًال فأغنا� �هللا مبحمد C، �كنت  ��ضاًال فهد

 C هللا�مملوك& فأعتق\ �هللا مبحمد C هذ� نس£ �هذ� حس£. قا�: فخر¶ سو� 

�سلما� H يكلمهم، فقا� له سلما�: يا سو� �هللا ما لقيت من هؤالp جلست معهم 

� بلغو� =� قا� عمر بن �خلطا4: من @نت f= Ëينتسبو� �يرفعو� ^ @نساֲדم ح �فأخذ�

�ما @صلك �ما حسبك؟ فقا� �لن£ C: فما قلت له يا سلما�؟ قا�: قلت له: @نا سلما� 

�هللا عز fكر� مبحمد C، �كنت عائًال فأغنا� �هللا عز  ��بن عبد �هللا كنت ضاال فهد

 �fكر� مبحمد C، �كنت مملوكا فأعتق\ �هللا عز fكر� مبحمد C هذ� نس£ �هذ

حس£. فقا� سو� �هللا C: يا معشر قريش =� حسب �لرجل �ينه، �مر�pته خلقه 

ن fََكٍر َ�ُ@نَثى َ�َجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َ�َقَباِئَل  �@صله عقله، �قا� �هللا عز �جل: {ِ=نَّا َخَلْقَناُكم مِّ

 pلسلما�: ليس ألحد من هؤال C £لن�ِلَتَعاَُفو� ِ=�َّ َ@ْكَرَمُكْم ِعنَد �ِهللا َ@ْتَقاُكْم} Ð قا� 
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(٢)
�هللا عز �جل �=� كا� �لتقوH لك عليهم فأنت @فضل Hعليك فضل =ال بتقو

 gلذ��لنص �لدي\ ��لذg ينقل لنا ��قع& ثقافي& �قيمي& كا� سائد9 ^ �ملجتمع  �^ هذ

 Ð ،ملجتمع�يقو�� سو� �هللا C، ي�P لنا �لقيم �لتفاضلية �ل_ يؤمن ֲדا §بة من fلك 

 Pملجتمعية ع��جلاهلية �سعى ملحوها من �لعقلية  Dلظاهر��لرسو� تلك  lلنا كيف عا �Pي

�لذg ال يأتيه �لباطل،  Hد���ضع قيم تفاضل ��قعية �حقيقية تنطلق من �لقر�� �لكرمي 

�ته، �من �لطبيعي @� يتأثر بتلك �لقيم ��لنص يقع صفو�� بني  ��نلحظ كذلك ^ سند هذ

�لنص �يؤسس �ا ^ �لو�قع �حلياÑ ألمة �Rتمع يريد �لنهوY �تأسيس  ��ل_ ي�Pها هذ

حضاD قائمة على قيم �مبا�é جتعل �لقيم �لتفاضلية هي �لعقل ��لدين ��ألخال- �حلسنة 

 �@ pآلبا� @مر9 �'ي& قائم& على مكانة  �لشخص من عمل مفيد، �ليست   �ينتجه هذ �ما 

�لنسب �لقبائلي، فكل تلك ال تفيد ^ �ضع @سس �لتحضر �الجتماعي �قياi مدنية �لقانو� 

�لبشرية.  ���حلقيقي للجهد ��لذ i��الحتر�

�ملنطلق �لقيمي @خذ صفو�� بن ¡� يب\ شخصيته �الجتماعية مبا حتمل  ��f من�

من صفا� علمية �معرفية �@خالقية �=ميانية، �كانت �ملعرفة بعلوi @هل �لبيت D هي 

�ملدخل �حلقيقي Êو �لتكامل ^ كل Rاال� �حلياD، ألsم عد� �لقر�� ��لعافني بناسخه 

�ملعر�� vديث �لثقلني،  gلنبو��منسوخه ��كمه من متشاֲדه، كما صر� بذلك �لنص 

�لنص �ملر�g عن �لباقر F، عن @¸ مرمي �ألنصاg، قا�، قا� � @بو  ^ ��كما �

با لن جتد� علم& صحيح&  قا @� غرِّ جعفر F: >قل لسلمة بن كهيل ��حلكم بن عيينة شرِّ

 .
(٣)

=ال شيئا خر¶ من عندنا @هل �لبيت<

 Dهل بيته@� C لرسو���ألمر �آلخر �لذg يوصل Êو �لتكامل �ملعر^ هو �تبا� �

�جلامعة  D�لزيا ^ ��يا� عديدD ^ �جو4 �تباعهم ��لقبو� عنهم، �قد �� ���لذين �

د� َقِبَل  �هللا بد@ بكم، �من �حَّ ���ملر�ية عن �إلماi علي بن �مد ��ا�E g قوله: من @

 .
(٤)

ه بكم عنكم، �من قصد� توجَّ

 �@ �لدي\ ال ميكن � �ألخالقي � �ملعر^  �لتكامل   �= �لقو�:  ما سبق ميكن  كل  من 

�لتالية: �ألمو Pته =ال ع�f ^ إلنسا��¡ققه 

.D هل بيته@� C ملعر^ بالرسو���التصا�  -١

�لصا�D عنهم. iلعلو�� ��التِّبا� �لكامل لتلك �ملعا -٢

�القتد�p ֲדم ��تِّبا� @��مرهم. -٣

�قد نا� صفو�� تلك �ملكانة �لسامية عند @هل �لبيت D ليس لنسبه @� حسبه بل 

�لعابد �لز�هد، � ،D لبيت��لفقيه �لعا� بعلوi @هل  mلعا��ته مو�صفا� f ^ ألنه حقق

 �Pتشيد مبكانته �ت� ���يا� عديدD متد� صفو� ���ملناضل �ملكافح، �لكل fلك فقد ��

:Éلنصو�@سبا4 حصوله على تلك �ملكانة �ملميزD، �فيما يلي نو� تلك 
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 �Pاعيل، قا�: @خÇ= ١- عن سعد، عن @يو4 بن نو�، عن جعفر بن �مد بن

 y= خلطا4، مبا @�صى به�معمر بن خال�، قا�: فعت ما خر¶ من غلة =Çاعيل بن 

صفو�� بن ¡�، فقا�: حم �هللا =Çاعيل بن �خلطا4 مبا @�صى به =y صفو�� بن 

حم صفو�� فإsما من حز4 �بائي F، �من كا� من حزبنا @�خله �هللا �جلنة.� �¡

٢- حدث\ �مد بن قولويه، قا�: حدث\ سعد بن عبد �هللا، قا�: حدث\ @بو جعفر 

�لقمي قا�: Çعت @با  ���@�د بن �مد بن عيسى، عن جل، عن علي بن �حلسني بن �

جعفر �لثا� F يذكر صفو�� بن ¡� ��مد بن سنا� EÌ، �قا�: ضي �هللا عنهما 

برضاg عنهما فما خالفا� قط، هذ� بعد ما جاp عنه فيهما ما قد Çعته من @صحابنا.

 F لثا��٣- عن @¸ طالب عبد �هللا بن �لصلت �لقمي، قا�: �خلت على @¸ جعفر 

 i�� بن ¡� ��مد بن سنا� ��كريا بن ���هللا صفو Hخر عمر� فسمعته يقو�: جز� ^

ع\ خ9E فقد �فو� �، �m يذكر سعد بن سعد، قا�: فخرجت فلقيت موفق&، فقلت له: 

=� موالf gكر صفو�� ��مد بن سنا� ��كريا بن ��i �جز�هم خm� ،9E يذكر سعد 

�هللا صفو�� بن ¡� ��مد بن سنا� ��كريا  Hبن سعد. قا�: فعد� =ليه، فقا�: جز�

 .� ��بن ��i �سعد بن سعد ع\ خ9E فقد �فو

٤- حدث\ �مد بن قولويه، قا�: حدث\ سعد، عن @�د بن هال�، عن �مد بن 

=Çاعيل بن بزيع، @� @با جعفر F كا� لعن صفو�� بن ¡� ��مد بن سنا�، فقا�: 

 :��=sما خالفا @مرg، قا�، فلما كا� من قابل، قا� @بو جعفر F ملحمد بن سهل �لبحر

تو�َّ صفو�� بن ¡� ��مد بن سنا� فقد ضيت عنهما.

٥-  �عنه، عن سعد، عن @�د بن �مد، عن �حلسني بن سعيد، عن معمر بن خال�، 

قا�، قا� @بو �حلسن F: ما fئبا� ضايا� ^ غنم قد غا4 عنها عا�ها بأضر ^ �ين 

�ملسلم من حب �لرياسة، Ð قا�: لكن صفو�� ال ¡ب �لرياسة.

٦- �مد بن مسعو�، قا�: حدث\ علي بن �مد، قا�: حدث\ @�د بن �مد، 

 ���لقمي، قا�: Çعت @با جعفر F يذكر صفو ���عن جل، عن علي بن �حلسني بن �

�بن ¡� ��مد بن سنا� EÌ، �قا�: ضي �هللا عنهما برضاg عنهما، فما خالفا� 

 .
(٥)

�ما خالفا @¸ F قط

صفو
8 1مما�سة 
لد�1 
لرسا/
�لكوفة tضع  �كانت  �لفكرية،  �الجتاها� �  ��بالتيا يعج  ^ Rتمع   ��صفو نشأ 

�لتشيع ^ �لعر�- فإ� �لسلطا� كانت ترقب  Dا مركز �حاضرs@ مبا� ،��للعديد من �ملؤثر

كل حركة، �تسعى لالستفا�D من �حلركة �لفكرية̂  �عم سياساִדا �لسلطوية، فكانت تشجع 

�p فكرية �عقدية تناقض ֲדا @صو� �مبا�é مدسة �لوحي �لعلماp على تأسيس @� pلفقها�



٩٩Yــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ  �لفقه �إلسالمي.. 	�المتد�� �لرسالي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�إلمامة، �ال تكا� تبصر بفقيه @� عاm ميكن �لتأثE عليه �جذبه =y جانب �لسلطة =ال �

�تبا� بكل ما متلك من �سائل ترغيب @� ترهيب لتوظيفه̂  �حلركة �لسجالية ضد مدسة 

�لوحي ��إلمامة. 

�الجتاها�  من  �لعديد  هنا³   �@ =ال  عليها  �لشيعي  �لطبع  غلبة  غم  �لكوفة  �كانت 

�لفكرية �ملخالفة، سو�p �يني& @� فكري&، �قد نافست �لكوفة بغد�� عاصمة �لد�لة �لعباسية، 

 ��سها �للغوية ��لفقهية ��لكالمية، �^ فتر�� تا´ية حد` سجا� �جد��متيز� ^ مد

�جلد�� فيه هي قضية  ���لعلمية، �@�� @مر ميكن نقاشه ��شتد ��@بر� فيه كل �جتا� قو

�جلد� �لسياسي ��لعقائدg بني مدسة �لوحي ��إلمامة �بني  �إلمامة، �ل_ شكلت �و

.Hألخر��لكالمية  	��ملد

 Dلكالمي @كثر حد��لكوفة بعد �ستشها� �إلماi موسى �لكاظم F، @صبح �جلد�  ^�

�لكاظم F، فرقة Çيت فيما  iإلما��لبطائ\ @حد @صحا4  Dحيث @سس �ز ،D�خطو

 ¶�لتا´ية من @خطر مر�حل �لتايخ �لشيعي، حيث �ستد Dلفتر�بعد بالو�قفة، �ُعدَّ� هذ� 

�ִדا �جلغر�فية ��الجتماعية، ففي ���لبطائ\ �لعديد من �ألصحا4، �@صبحت �لفرقة �ا �متد

�لفرقة تتمد� �تشتد، �m يوقفها =ال  �لكوفة ��ملدينة �فا	، كانت هذ� � iلشا�مصر �

�جه =y صفه، فقد قا� �لنجاشي �ستد y= \لبطائ�@مثا� صفو�� بن ¡� �لذg سعى 

 ،F هللا�(� ٤٥٠هـ) عند ترzة صفو��: كو^، ثقة ثقة، عني، �H @بو� عن @¸ عبد 

�لكشي ^ جا� @¸  له عند� مÝلة شريفة، fكر�  �لرضا F، �كانت  �H هو عن �

�حلسن موسى F، �قد توكَّل للرضا �@¸ جعفر E، �َسِلَم مذهبه من �لوقف، �كانت 

.
(٦)

9Eله ماًال كث �له مÝلة من �لزهد ��لعبا�D، �كا� zاعة �لو�قفة بذلو

 �ألمو  ^ للحق،   Dلدعو�  ^  ��به صفو  iقا  gلذ�  Eلكب�  �لد� نلحظ   �@ �ميكننا 

�لتالية:

:F ًال: توضيح �المتد�% �لنبو' �ملتمثل � �إلما� �لرضا��
�لكثE من �لر��يا� �ل_ حتد� �خلليفة بعد �لرسو� C، بعضها ¡د� �السم  ���

�ملؤمنني علي بن @¸ طالب F، �بعضها ¡د�هم  Eكر @مf ^ D��كما ^ �لر��يا� �لو

�ألئمة �الث\ عشر من @هل �لبيت D، �هنا³  Eال ميكن @� ينطبق على غ gلذ�بالوصف 

@حا�يث عامة حتد� عد�هم �@sم �ثنا عشر خليفة، �قد �f Hلك @غلب �ملحدثني �لسنة 

�لشيعة، بل @صبح حديث �الث\ عشر خليفة من �ألحا�يث �ملتفق على صحة صد�ها ممن �

�حلديث كصحيح  ��ملحدثني �لسنة هذ سو� �هللا C، �قد �H كبا ،Hو��ال ينطق عن 

مسلم، فعن حصني عن جابر بن ÇرD قا�: >�خلت مع @¸ على �لن£ C فسمعته 

 iتكلم بكال Ð :ثنا عشر خليفة قا���ألمر ال ينقضي حË ميضي فيهم  �يقو�: =� هذ
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.
(٧)

، قا�: فقلت أل¸ ما قا�؟ قا�: كلهم من قريش< خفي عليَّ

�مع @� عد� �ألئمة D كا� معر�ف& �مركو�f@ ^ 9ها� �لكثEين =ال @� �لعديد من 

�ملفهوi عن @fها� عامة �لنا	 كما  ��لعو�مل �لسياسية @� �القتصا�ية @� �لفكرية ُتغيِّب هذ

�حلديث �مصد�قه �خلاجي،  µملثقفني يفكر ^ مع�هو حا�` �آل�، فالقليل من �ملفكرين @� 

 gلنبو� iملفهو� �هذ� فضًال عن �لعامة �ل_ تلعب �ملذ�هب �لسلفية ��9 كب9E ^ تغييب هذ

�لصحيح له، �كا�  -��ملصد� iملفهو� �عنهم، @ما تا´ي& فقد حد` جد� ��سع ^ حتديد هذ

�ملنطق ��لPها� ��ئم& مع ما يذهب =ليه �لشيعة �الثµ عشر، �لذين ¡د��� �ألئمة ^ علي 

.U gملهد��@بنائه �خرهم �مد بن �حلسن 

�ملا� �حب  �لكاظم F كا�   iإلما�بعد �ستشها�   ���ملرحلة �ل_ عاشها صفو  ^�

 ���لرسا� عن �لعقلية �لعامة، �كا� على صفو iملفهو� ��لدنيا @هم �ألسبا4 ^ تغييب هذ

�لرسا�، ��ذ� ُعدَّ صفو�� @حد  iملفهو� ��حلفاÙ على �ستمر ^ 9�9 با�� 	@� ميا

�لذين نا��� بإمامة علي �لرضا F بعد @بيه، �يبد� @نه كا� معر�ف& باختصاصه  Dألعمد�

�لكاظم F كما نلحظ fلك ^ �ملنا�عة  iإلما��لرضا F حË قبل �ستشها�  iباإلما

�ִדم �إلماF i بأخذ �إل` عنهم،  gلذ��لرضا F �@خيه �لعبا	  iإلما��ل_ جر� بني 

حيث قا� �لعبا	: �=نك لتعر� @� @عر� صفو�� بن ¡� بيا� �لسابرg بالكوفة �لئن 

 .
(٨)

سلمت، ألغصصنه بريقه �@نت معه

�لصر�� بني �لو�قفة �@تبا� مدسة  Dحد �Pل_ ت�� ���ل_ نقلها صفو Éلنصو��من 

�لعلماp فضًال عن �لعامة، ما نقله � pلفقها��لو�قفة على  �لوحي ��إلمامة، �مدH تأثE @فكا

�لكا^، عن صفو�� بن ¡�، عن @¸ جرير �لقمي قا�: قلت أل¸ �حلسن F: جعلت 

فد�³ قد عرفت �نقطاعي =y @بيك Ð =ليك، Ð حلفت له: �حق سو� �هللا C �حق 

�نتهيت =ليه بأنه ال ´ر¶ م\ ما �Pt به =y @حد من �لنا	، �سألته  Ëفال� �فال� ح

عن @بيه @حي هو @� ميت؟ فقا�: قد ��هللا ما�، فقلت: جعلت فد�³ =� شيعتك ير���: @� 

فيه سنة @بعة @نبياp، قا�: قد ��هللا �لذg ال =له =ال هو هلك، قلت: هال³ غيبة @� هال³ 

مو�؟ قا�: هال³ مو�، فقلت: لعلك م\ ^ تقية؟ فقا�: سبحا� �هللا، قلت: فأ�صى 

=ليك؟ قا�: نعم، قلت: فأشر³ معك فيها @حد9؟ قا�: ال، قلت: فعليك من =خوتك =ماi؟ 

.
(٩)

قا�: ال، قلت: فأنت �إلماi؟ قا�: نعم

�لو�قفي،  �لوضع �حلر¶ شكَّل صفو�� هو �zاعة حركة مناهضة للتيا ��^ مثل هذ

 9E9 كب�� ��كا� من @عمدD حركة صفو��: عبد�هللا بن جند4، �علي بن �لنعما�، �ماسو

�لسقوd ^ مستنقع  Dألصحا4 من �هد��لتصدg للفكر �لو�قفي، ��نتشا� �لعديد من  ^

�لو�قفة، @مثا� �مد بن سنا� �لذg عر� بقوته ^ �جلد�� �شدته على خصومه، فقد نقل 

�مللقب بـ(بنا�) قا�: كنت مع صفو�� بن ¡�  gألسد�عبد �هللا بن �مد بن عيسى 
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�بن سنا� لقد َهمَّ @�  �بالكوفة ^ مf= �Ý �خل علينا �مد بن سنا� فقا� صفو��: هذ

.
(١٠)

يطE غE مرD فقصصنا� حË ثبت

ثاني�: �حلفا¶ على �لتماسك �لد�خلي ملد�سة �لوحي ��إلمامة:
�لتا´ية  ���لكثE من �لفتر ^ Yلكوفة تعر��لتعايش ��لتماسك �لد�خلي للشيعة ^ 

�لذين شنو� حرب&  ¶��لفكرية كاخلو ��لضربا� موجعة من قبل �لسلطة �لسياسية ��لتيا

ا¶ �عبيد�هللا بن �يا�  �حلجَّ Pلعباسيو� ع�ضد خليفة �ملسلمني، كما كا� �لساسة �ألمويو� �

�غEهم ماسو� فتك& شديد9 بالشر�ئح �الجتماعية �ملنتمية ملدسة �لوحي ��إلمامة، �^ 

 ���لشيعة ^ �لكوفة �بغد ���لعباسي شنت �لسلطة حركة ��سعة لتصفية قيا� ��عهد ها

�لبصرD، �بسبب سياسة �لبطش نز� �لعديد من @هل �لكوفة =y بال� فا	 هرب& من تلك �

 ���لسياسة، بل m تتوقف سياسة �لبطش على حو�ضر �لشيعة فقط، بل تعدَّ� لتطا� قيا�

 @هل �لبيت D ^ كل بقعة، ففي بد�ية تكوين �لد�لة �لعباسية سعى @بو جعفر �ملنصو

 Dلقسو��ية ينقلها صفو�� توضح تلك �لسياسة ��لتصفية كل من يتوجس منه خيفة، ففي 

�ل_ متاسها �لد�لة جتا� مدسة �لوحي ��إلمامة.

عن �مد بن عبد �جلبا، عن صفو�� بن ¡�، عن جعفر بن �مد بن �ألشعث 

�ألمر �معرفتنا به؟ �ما كا� عندنا منه  �قا�: قا� �: @تدg ما كا� سبب �خولنا ^ هذ

�³؟ قا�: =� @با جعفر - يع\ @با f ، قا�: قلت له: ما	لنا�fكر �ال معرفة شيp مما عند 

�لد��نيق - قا� أل¸، �مد بن �ألشعث: يا �مد �بغ � جًال له عقل يؤ�g ع\ فقا� له 

@¸: قد @صبته لك، هذ� فال� �بن مهاجر خا�، قا�: فأت\ به، قا�: فأتيته Ìا� فقا� 

�ملا� �@� �ملدينة، �@� عبد �هللا بن �حلسن بن �حلسن  �له @بو جعفر: يا بن مهاجر خذ هذ

�عدD من @هل بيته فيهم جعفر بن �مد فقل �م: =� جل غريب من @هل خر�سا� �ֲדا 

 ،��ملا�، ���فع =y كل ��حد منهم على شرd كذ� �كذ �شيعة من شيعتكم �جهو� =ليكم ֲדذ

�ملا� فقل: =� سو� �@حب @� يكو� معي خطوطكم بقبضكم ما قبضتم،  �� قبضوfفإ

@بو  له  �لد��نيق ��مد بن �ألشعث عند�، فقا�   ¸@ y= ملدينة فرجع� �ملا� �@تى  فأخذ 

�³p؟ قا�: @تيت �لقوi �هذ� خطوطهم بقبضهم �ملا� خال جعفر بن �مد، �لد��نيق: ما �

فإ� @تيته �هو يصلي ^ مسجد �لرسو� C فجلست خلفه �قلت حË ينصر� فأfكر 

�تق �هللا �ال ُتْغِر @هل  ��لتفت =�َّ فقا�: يا هذ Ð ،نصر��له ما fكر� ألصحابه، فعجل �

�³ @صلحك f كلهم �تا¶، فقلت: �ما� ���لعهد بد�لة ب\ مر� �بيت �مد فإsم قريبو

@سه م\ �@خª �Pميع ما جرH بي\ �بينك حË كأنه كا� ثالثنا  ëهللا؟ قا�: فأ��

قا�: فقا� له @بو جعفر: يا @بن مهاجر! �علم @نه ليس من @هل بيت نبوD =ال �فيه ُمحدَّ` 

 .
(١١)

�=� جعفر بن �مد �دثنا �ليوi، �كانت هذ� �لداللة سبب قولنا ֲדذ� �ملقالة
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�@ماi هذ� �لسياسة كا� البد من حتديد �لسبل �ل_ تضمن �حلفاÙ على @تبا� مدسة 

�هنا³  �ألتبا�  �سط  فكرها  لبث  تسعى  �ل_  �لفكرية   ���لتيا فهنا³  �إلمامة، � �لوحي 

�لد�خلية  Dلوحد��لسلطة �ل_ تأخذ كل من يتهم بكونه مو�لي& ألهل �لبيت D، �لتحقيق 

كا� البد من بث مفاهيم مدسة �لوحي ��إلمامة �تربية جيل ¡مل تلك �ملسؤ�لية، ��ألمر 

�ملهم ^ �حلفاÙ على �لتماسك هو =شاعة تلك �ألخالقيا� �ل_ تؤسس للتعايش ��لتعا�� 

�لو�قع من �لطبيعي @� يكثر �لفقر ��حلاجة بني  ��ملجتمع، ففي مثل هذ ���لتر�حم بني @فر�

 gالقتصا���لنا	، �لتجا�� مثل هذ� �ملحن من �لضر�g =شاعة ثقافة �لتكافل �الجتماعي �

�� صفو�� يؤسس من خالله للتعايش �بني عامة �ملجتمع، �سو� نو� هنا نص& ��حد9 

�ملجتمع. pلتكافل بني @بنا��

 :F هللا�عن صفو�� بن ¡�، عن @¸ @سامة �يد �لشحاi قا�: قا� � @بو عبد 

�هللا عز �جل،  Hصيكم بتقو�@� iلسال��قر@ على من ترH @نه يطيع\ منهم �يأخذ بقو� 

�لسجو�، �حسن  �ألمانة، �طو�   p��@� �حلديث،  �ينكم، ��الجتها� هللا، �صد-   ^ ��لو�

� @� فاجًر�، فا� سو�  �ألمانة =y من �ئتمنكم عليها َبرًّ ���@ ،C مد� pجا �، فبهذ��جلو

 ��خليط ��ملخيط. صلو� عشائركم ��شهد�� جنائزهم، �عو�� p�بأ� يأمر  �هللا C كا� 

�ألمانة  H�@� حلديث�� ^ �ينه �صد- � �f= لرجل منكم�مرضاهم، �@��� حقوقهم. فإ� 

�حسن خلقه مع �لنا	 قيل: هذ� جعفرg، فيسر� fلك �يدخل عليَّ منه �لسر�، �قيل: 

� كا� على غf Eلك �خل عليَّ بال�� �عا�، �قيل: هذ� @�4 جعفر، فو f=� .4 جعفر�@ �هذ

�لرجل كا� يكو� ^ �لقبيلة من شيعه علي F فيكو� �ينها،  �@ F ¸@ \هللا حلدث�

تسأ�  �ئعهم، ��� �صاياهم  =ليه  للحديث،  �@صدقهم  للحقو-،  �@قضاهم  لألمانة،  �هم ��

 .
(١٢)

�لعشDE عنه فتقو�: من مثل فال� =نه آل��نا لألمانة �@صدقنا للحديث

ثالث�: نشر فقه �تعاليم مد�سة �لوحي ��إلمامة:
يبد@ شيخ �لطائفة �مد بن �حلسن �لطوسي(� ٤٦٠هـ) ترzة صفو�� بقوله: @�ثق 

. �ملكانته ^ �لوسط �لعلمي ��الجتماعي ^ 
(١٣)

@هل �مانه عند @صحا4 �حلديث �@عبدهم

�لكوفة ��لعر�- عموم& فإ� @كثر �لكتب �لرجالية ترzت لصفو��، فقد fكر� �بن �لندمي، 

�بن حجر �لعسقال�، ��لزكلي، �غEهم. �كا� صفو�� معر�ف& باالنقطا� ملدسة �لوحي �

�لكاظم F، فتعلم �ترÛ على يديه �حفظ  iإلما� iية حياته، حيث ال���إلمامة منذ بد�

�لصا�- F يأخذ عنهم �حلديث  iإلما�عنه �ألحا�يث، كما كا� مال�م& للكثE من @صحا4 

 iإلما�بعني فقهي& من @صحا4 @ �يته عن ��لرجاليو�  �لدين، �¡صي  �لفقه �@صو� �

 iإلما� ³�لصا�- F بل عن �لPقي @نه m يد iإلما� ³�لصا�- f= F يبد� @نه m يد

�ألمر �لذg ينفيه �لسيد �خلوئي ^ موسوعته (معجم جا� �حلديث)، حيث  F لكاظم�
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ـ  �لفقه �إلسالمي.. 	�المتد�� �لرسالي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ياته �لكثDE عنه F، �قد بلغ من @خذ عنهم �حلديث @كثر �يؤكد على نفي fلك بدليل 

من مائة �د` �فقيه.

�الهتماi صفو�� بعلوi @هل �لبيت D، فقد سعى لسما� �حلديث �@خذ� من كل 

مكا�، فكا� يسافر لذلك كث9E، �قد ساعدته جتاته ^ zع �ملا� �لال�i لتأمني مصايف 

�لرضا  iإلما�سفر�، لكنه ما =� ¡ط حله̂  �ملدينة حË يصعب عليه �خلر�¶ منها لوجو� 

F فيها، �لوجو� �لعديد من فقهاp مدسة �لوحي ��إلمامة �لذين تتلمذ�� عند �ألئمة 

�جلو�� F به  iإلما��لطاهرين D، حË @� �فاته كانت ^ �ملدينة عاi ٢١٠هـ، �قد �هتم 

حË �خر حلظا� حياته فبعث =ليه بالكفن ��حلنوd من عند�، �@مر =Çاعيل بن موسى 

�لكاظم F بالصالD عليه، �ُ�ِفَن ^ �لبقيع.

 Dلبصر�� ���لكوفة �بغد �لدي\ ^  �لوعي  با�9 ^ نشر   9�� 	لكن قبل fلك ما

�جلانب �لعلمي ��ملعر^ �لذg قاi به فيما يلي: ^ ��ملدينة، �ميكننا @� نوجز ���

: D ١- نشر تعاليم �فقه �هل �لبيت
 4�يا� صفو�� بن ¡� H @� ما �قع ^ =سنا�ها ^ كتب �حلديث ما يقا�بلغت 

�لفقه من  4��ياته ��لت zيع @بو�، �قد تعد�� 
(١٤)

9�@لف& �مائة ���حدÖ� 9انني مو

�حلكم �لشرعي �حتديد �ظيفة  Dستفا�� ^ pلفقها� �لدية، ��عتمد عليها  �لطهاy= D با4 

�ملكلف ^ �لعديد من �ملو�ضيع ��امة، كما قاi بد� با� ^ تشييد �لصر� �لعقائدg، فقد 

�إلمامة � Dلنبو��لعديد من �لر��يا� فيما ´ص �ألصو� �خلمسة، �لتوحيد ��لعد� � H�

�ملعا�، �ملا ¡مل صفو�� من علم �فقه فإنه @صبح موئًال للعامة ��خلاصة �@صبح علم& �

�مللقب بـ(بنا�): كنا ندخل   gألسد�=ليه، فقد قا� عبد �هللا بن �مد بن عيسى   يشا

، �من  �ملعضال� فإ�َّ ��مسجد �لكوفة، �كا� ينظر =لينا �مد بن سنا�، �يقو�: من @

، �فيما يلي نو� بعض 
(١٥)

�حلال� ��حلر�i فعليه بالشيخ - يعµ صفو�� بن ¡� ��@

�ها صفو�� ^ مسألة �ملعرفة:��لر��يا� �ل_ 

�هللا  �= :F هللا�عن صفو�� بن ¡�، عن منصو بن حا�i قا�: قلت أل¸ عبد 

@جل �@كرi من @� ُيعر� Ìلقه، بل �خللق يعرفو� باهللا، قا�: صدقت، قلت: =� من عر� 

@� له بًّا، فينبغي له @� يعر� @� لذلك �لر4 ض& �سخط& �@نه ال يعر� ضا� �سخطه 

� لقيهم عر� fلرسل فإ�=ال بوحي @� سو�، فمن m يأته �لوحي فقد ينبغي له @� يطلب 

 .
(١٦)

@sم �حلجة �@� �م �لطاعة �ملفترضة

�لعالp بن �ين عن �مد بن مسلم، عن @¸ جعفر  عن صفو�� بن ¡�، عن 

ْكِر ِ=� ُكنُتْم َال  F قا�: =� من عندنا يزعمو� @� قو� �هللا عز �جل: {َفاْسَأُلوْ� َ@ْهَل �لذِّ

 y= بيد� َتْعَلُموَ�} @sم �ليهو� ��لنصاH، قا�: =�f يدعونكم =y �ينهم! قا�: - �@شا
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 .
(١٧)

صد� - Êن @هل �لذكر �Êن �ملسؤ�لو�

٢- حفظ �حا%يث �هل �لبيت D من �لضيا�:
�لبيت D من �لضيا�،  �حلفاÙ على علوi @هل  ^ �قاi صفو�� بد� مؤثر �با

�جتاهني @ساسيني 'ا: ^ ����د� نشط صفو ��لتحقيق هذ

.D لبيت�١- تأليف �لكتب �ل_ حتتوg @حا�يث @هل 

٢- بناp جيل من �ملحدثني يو�صل نشر تلك �ألحا�يث.

تعد كتب صفو�� من �ألصو� �ألبعمائة �ل_ @خذ عنها @صحا4 �لكتب �ألبعة �حلديث، 

�لفقه، �بعض هذ�  4�فقد بلغت �لكتب �ل_ @لفها صفو�� ثالثني كتاب& تو�عت على zيع @بو

�لكتب بقيت لفترD طويلة @H بعضها �لنجاشي، �من تلك �لكتب �ل_ �ها هي: 

.pلوضو�١- كتا4 

.Dلصال�٢- كتا4 

.iلصو�٣- كتا4 

٤- كتا4 �حلج.

.Dلزكا�٥- كتا4 

٦- كتا4 �لنكا�.

٧- كتا4 �لطال-.

٨- كتا4 �لفر�ئض.

٩- كتا4 �لوصايا.

�لبيع.� p�١٠- كتا4 �لشر

.Eلتدب�١١- كتا4 �لعتق �

 .
(١٨)

����، نو١٢- كتا4 �لبشا

بعض تالمذ, صفو
8 1من �1< عنه
�لكوفة،  �يا مسجد �� Hية، حيث كا� لس ^ =حد��� 	كا� لصفو�� حلقة �

�لطاهرD D، �كا� كذلك مفزع&  Dلعتر��يلتف حوله طلبة �لعلم �من يبغي حفظ @حا�يث 

�حلال� ��حلر�i، �قد كثر �لر��D عن صفو�� �من @خذ  للعامة ��خلاصة فيما يتعلق بأمو

عنه �حلديث لكننا سو� نو� بعض هؤالp �هم:

ثقة  ثقة  كا�  �لنجاشي:  يقو�  �لثقا�،  من  �هو   ،��@¸ جنر بن  �لر�ن  عبد   -١

�لرضا F، �كا� @بو�  iإلما�معتمد9 على ما ير�يه، له كتب كثDE، �هو ممن �H عن 

.F -لصا�� iإلما�ير�g عن 
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ـ  �لفقه �إلسالمي.. 	�المتد�� �لرسالي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ية.��لعنو�� ^ =سنا� ßسة �سبعني  ��حلسن بن �مد بن Çاعة، �� ֲדذ -٢

٣- �=بر�هيم بن هاشم @بو =سحا- �لقمي، عرفه �لرجاليو� بأنه @�� من نشر حديث 

�لقميني بقم، �قد �صفه �لكشي بأنه تلميذ يونس بن عبد�لر�ن، لكن �خلوئي ينفي هذ� 

�يته @صًال عن يونس بال ��سطة مع @نه من @كثر � iليًال قوي&، �هو عد� ��لنسبة �يو

�ياته ستة �ال� ��ية على �إلطال- ^ zيع �لطبقا� حيث �صل عد� ��إلمامية  D��

�لذين @خذ منهم مائة �ستني، �قد �صفه  بع مائة �@بعة عشرD، �بلغ عد� شيوخه @�

�لرجاليو� بالوثاقة.

�لبزنطي (�٢٢١هـ)، �صفه �لشيخ بأنه عظيم  ٤- @�د بن �مد بن @¸ نصر 

�ملÝلة عند �لرضا F، �هو من @صحا4 �إلzا� من �لطبقة �لثالثة، له كتب، �قد بلغت 

.9��ياته سبعمائة �Öانية �Öانني مو�

٥- �@�د بن �مد بن عيسى �ألشعرg، له كتب منها كتا4 �لتوحيد، �كتا4 فضل 

�لرجا�، �عد�� من �جو� �لطائفة  pثقه علما� ،���لن£ C، �كتا4 �ملتعة، �كتا4 �لنو

^ قم.

٦- �=Çاعيل بن مهر��، ُعدَّ ^ @صحا4 �لصا�- F، �عد� �لPقي ^ @صحا4 

�إلسنا� مائة �ستة  ��ياته ֲדذ��لرضا F، قا� �لشيخ: له كتا4 �ملالحم �له @صل، بلغت 

 .
(١٩)

9��عشرين مو

�لنخعي @بو �حلسني، كا� �كيًال أل¸ �حلسن �@¸ �مد  ¶�٧- �@يو4 بن نو� بن �

�ياته، بلغ عد� ��لعبا�D، ثقة̂   Eكث �D، عظيم �ملÝلة عند'ا مأمون&، �كا� شديد �لو

�ية، ßس �ستو� منها عن صفو�� بن ¡�.��� مائتني ���حدß� 9سني �ما 

�حلسن بن �حلسني �للؤلؤg، كو^ �ثقه �لنجاشي �ضعفه �خر�� كالصد�-، ��بن  -٨

�لوليد، ��صف بأنه مكثر ^ �لر��ية، �له كتب. 

�حلسن بن علي بن يوسف بن بقا�، له كتب �قد �H عن @جلة من @صحا4  -٩

.D ألئمة�

�حلسن بن علي �لوشاp، �قد عرفه �لرجاليو� بأنه �جه من �جو� �لطائفة، له  -١٠

.F لرضا�، �له مسائل عن ���حلج ��ملناسك ��لنو 4�كتب منها كتا4 ثو

�لرضا F، �قد صنف  iإلما��حلسني بن سعيد �ألهو��g، يعد من @صحا4  -١١

هو �@خو� �حلسن ثالثني كتاب& �صفها �لرجاليو� بأsا جيدD، كما �صفو �حلسني بأنه ثقة 

معتمد عليه.

 ��لقالنسي، �ִדم بالوقف، لكن عدf iكر �لنجاشي مذهبه �كذ �حلسني بن �ملختا -١٢

�لكاظم F، له  iإلما��ألمر ينفي عنه �لتهمة، �قد عد من ثقا�  ��لشيخ مع �هتمامهم ֲדذ

�ية �حلديث.�كتا4 ير�يه عنه �ا� بن عيسى، �صف بأنه مكثر ^ 
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�ياته @بع& �ßسني.��لكو^، بلغت  ���لسندg بن �مد �لبز -١٣

١٤- سهل بن �يا�، له كتا4. 

�لعبا	 بن عامر بن با� @بو �لفضل �لثقفي �لقصبا�، له �لعديد من �لكتب �قد  -١٥

�ية.� D^ =سنا� مائة �تسع عشر 	لعبا��قع 

 ،gألشعر�١٦- ��لعبا	 بن معر�� �لقمي، �صفه �لنجاشي̂  جاله: موy جعفر بن عبد�هللا 

�لعنو�� ^ =سنا� مائتني �تسع �ثالثني. �، �قع ֲדذ
(٢٠)

��قمي، ثقة، له كتا4 �آل��4 �له نو

�يته، له � y= لنجاشي �قا� بأنه مسكو��١٧- عبد �هللا بن �لصلت �لقمي، �ثقه 

.Eلتفس�كتا4 

 �١٨- علي بن @�د بن @شيم، fكر� �لشيخ مرتني �قا� ^ �لثانية: =نه Rهو�، �

�لعنو�� ^ =سنا� كثE من �لر��يا� بلغت تسع& �ßسني. �ֲדذ

١٩- علي بن �حلكم �ألنباg، �قع ^ =سنا� �لكثE من �لر��يا� بلغت @لف& �@بعمائة 

�ثنتني �ستني.�

٢٠- علي بن �لسندg، حكم �لبعض بوثاقته كالوحيد، �ضعفه �خر��.

�ياته ^ كتابه �لكا^.��لكلي\ بعض  ¶ ٢١- علي بن مر��	، خرَّ

.٢٢- علي بن موسى �لكمند��، خر¶ له �لكلي\ ^ �لكا^ ��لشيخ ^ �الستبصا

 gلعسكر� iإلما��لعمركي بن علي بن �مد �لبوفكي �لنيسابوg، من @صحا4  -٢٣

بلغت  �ألصحا4،  من  �لعديد  عنه   H�  .���لنو �كتا4  �ملالحم  كتا4  كتابا�،  له   ،F

.9��لر��يا� �ل_ �قع ^ =سنا�ها مائة �Öانية �@بعني مو

�لنيسابوg (� ٢٦٠هـ)، من علماp �فقهاp مدسة �لوحي  ��fلفضل بن شا� -٢٤

�إلمامة، ثقة له مكانة عند �ألئمة �لطاهرين D، له �لعديد من �لكتب ^ نقد �لفكر �آلخر �

.g@لر��p مدسة �لر� على ��

�لعسكرD g، �قد � gا���� ���جلو iإلما�٢٥- �مد بن @¸ �لصهبا�، من @صحا4 

.9��لعنو�� ^ سبعة �عشرين مو ��قع ֲדذ

.p��لو� ��٢٦- �مد بن =Çاعيل بن بزيع، يذكر� �لكشي ^ عد

٢٧- �مد بن �حلسني بن @¸ �خلطا4، @بو جعفر �لزيا� ��مد��، جليل �لقد ثقة، 

�لفقهاp، له �لكثE من �لكتب، �قد �H مائة �تسع&  Hملحترمة لد�� Dلنافذ��@حد �لشخصيا� 

�ية.��Öانني 

.9��لعنو�� ^ =سنا� سبعة �@بعني مو �٢٨- �مد بن خالد �لPقي، �قد �قع ֲדذ

 p�٢٩- �مد بن خالد بن عمر �لطيالسي (� ٢٥٩هـ)، كا� يسكن �لكوفة ^ صحر

�ية.� Dسنا� ثال` عشر= ^ ���لعنو �� ֲדذ� ،��جرi، له كتا4 نو

�لعطا، ثقة �صفه �لنجاشي بأنه من @صحابنا  mحلميد بن سا�٣٠- �مد بن عبد 
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 gلعسكر��لكوفيني، عد� �لبعض من @صحا4 �لرضا F، �قا� �خر�� بأنه من @صحا4 

.��F، �ال تنا^ بينهما، له كتا4 نو

�ألصحا4، له كتب، �قد �ثقه  p٣١- �مد بن عيسى بن عبيد بن يقطني، من @جال

�لتضعيف، �بµ على  ��لشيخ فقد ما� =y تضعيفه، لكن �لسيد �خلوئي  ��جلميع ما عد

�ثاقته �قا�: =نه @مر متساm عليه عند �لفقهاp، له �لعديد من �لكتب، �قد �صفه �لنجاشي 

بأنه حسن �لتصانيف.

�ية.��لعنو�� ^ =سنا� تسع �ßسني  �٣٢- منصو بن �لعبا	، �قع ֲדذ

�لسلمي، قا� �لنجاشي: @بو يوسف �H عن  g٣٣- يعقو4 بن يزيد بن �ا� �ألنبا

�نتقل =y بغد��، �كا� ثقة صد�ق&، له كتا4 �لبد�p، �كتا4 �ملسائل، � ،F لثا��@¸ جعفر 

�لر��ية،  Eلشيخ بالكاتب �@نه كث��حلج، �كتا4 �لطعن على يونس. ��صفه  ���كتا4 نو

 .
(٢١)

�ية��لعنو�� ^ =سنا� ثالÖائة �ست �ßسني  ��قد �قع ֲדذ


لتأصيل CD لتشكيك

لبزنطي من 
�ملحدثني �لشيعة عاi ١٨٣هـ̂  �ملدينة �ملنوD يترقبو� ما تؤ�� � pلفقها�كا� �لعديد من 

=ليه قضية �إلمامة بعد �إلعال� عن �ستشها� �إلماi موسى �لكاظم F، �تدلنا �لر��يا� 

�ملعر^ ��لفقهي �لشيعي بكل �لسبل،  �لتا´ية على @� �لسلطة سعت بكل قوD لضر4 �لتيا

�لرضا F، �كبا فقهاp مدسة �لوحي ��إلمامة كصفو��، �عبد�هللا بن  iإلما�لكن َتَنبُّه 

.gلسلطو��لبزنطي، حا� ��� تنفيذ �ملخطط � ،DEملغ�

 Hلفقهي لد��لوسط �ملعر^ � ^ Eلكب� �Eملخطط من خال� تأث��تتضح خطوf Dلك 

�� ثقل ^ �لوسط �الجتماعي، @مثا� f فقد جذ4 =ليه شخصيا� ،D لبيت�@تبا� @هل 

�مد بن سنا� ��مد بن @¸ نصر �لبزنطي -�للذين عرفا �حلق بعد fلك- �جعلت �لعديد 

�لذg ب �تباعه، �قد مثلت �ألعو�i بني ١٤٨هـ �  iلصعبة لإلما�يعيشو� �نة �ملعرفة 

�D تلك �ملحنة.f ١٨٣هـ

�ملحنة �ملعرفية @عطى @تبا� مدسة �لوحي ��إلمامة حصانة قوية،  ��=� جتا�� سنو

�ملعر^ من خال�  �لزمن تكثيف �جلهد   �=ليه �ألمو، �بد@ ^ هذ �معرفة �قيقة ملا تتجه 

 ��ل_ حتتوg على معا �لكتب � �ألصو�  �باألخص تصنيف   ،iلعلو� كافة  �لتصنيف ^ 

�ملحدثو�  �لبيت D، �كثر  @هل  �الهتماv iديث  بد@  �ألئمة �ألطها D، فقد   iعلو�

 Dل_ �صفت �جو� @كثر من عشر��لطالبو� للحديث، كما نلحظ fلك ^ تلك �لر��يا� �

�ال� �د` ^ مدينة نيسابو، �قد كتب �لعديد منهم �حلديث �ملعر�� vديث �لسلسلة 

.
(٢٢)

�لذهبية

�لذين @ثر�� بشكل ��ضح فيما بعد ^ �لو�قع  pلفقها��ملحنة @حد  ���ممن عايش سنو
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�ملعر^ ملدسة �لوحي ��إلمامة، �هو @�د بن �مد بن @¸ نصر �لبزنطي(١٥٦-٢٢١هـ)، 

�لطائفة على تصحيح ما يصح عنهم من  �لفقهاp ^ عصر متأخر ممن @zعت   � �لذg َعدَّ

�لد�لة �لبزنطية �لو�قعة �ا�  y= لبزنطي نسبة�� ،F لرضا��بنه � F لكاظم�@صحا4 

�مشق �لشاi �هي @مينية �@هلها هم �لبيزنطيو�، �قد غز�هم �ملسلمو� سنة ٢٩هـ، �=y بعض 

.
(٢٣)

�آلفا- فتبا� فيها y= لثيا4 �جتلب منها��لو�سعة تنسب قسم من  Dبلد�� تلك �لكو

�لقبائل �لعربية  Hحد= Dلسكو� من قبيلة كند� y= لسكو� نسبة� ،Hألخر��نسبته 

�لرجا�  pشتهر بني علما�� ،iملسلمو� ^ عهد متقد�رها  �ل_ �ستوطنت �لكوفة بعد @� َمصَّ

كما  �لسكو�  �لد  من  عد��  ��خر��  �لسكو�،   yمو َعدَّ�  بعضهم  لكن  سكو�،  كونه 

�لرجا�، حيث قا�: =Çاعيل بن مهر�� بن �مد بن  �ختيا معرفة  �لطوسي ^   H�

 ��، �بالتأكيد 
(٢٤)

@¸ نصر �@�د بن �مد بن عمر� بن @¸ نصر كانا من �لد �لسكو�

نسبته للسكو� سو�p عد @حد مو�ليهم @� من صميم نسبهم، �ا @'ية ^ معرفة �ملحيط 

�الجتماعي �لذg يتأثر به @�د ^ ميوله �ملعرفية ��لسياسية كما سو� يتضح.


لبزنطي 1
لتأثر Jركة 
لوقف
�لبزنطي يصفه �جلميع بأنه كا� عظيم �ملÝلة عند  DEلرجا� لس� pعلما Yعند تعر

�جلو�� F، �تعضد �ملر�يا� �لتا´ية هذ� �حلقيقة، لكن ال  iإلما�� F لرضا� iإلما�

 f= ،إلمامة�يع\ fلك @� �لتايخ �ملعر^ للبزنطي كا� متو�فق& ��ئم& مع مدسة �لوحي �

تأثر �لبزنطي باحلركة �لقوية �ل_ شنها �لو�قفة عاi ١٨٣هـ، حيث �ستقطبت هذ� �حلركة 

فقهاp �علماp �م مكانتهم ^ �ملجتمع �لكو^، بل تأثر vركة �لوقف بيوتا� علمية فيعة 

�لسكو� �لعلمية، فقد ما� @غلبهم للو�قفة �تبنو� @فكاهم، �كا� @�د  Dكما هي حا� @سر

�نذ�³ ال يز�� شاب& m تكتمل عند� @صو� �ملعا� ملدسة �لوحي ��إلمامة، �بالطبع فإ� 

تأثر� سو� يكو� سريع& كما @� جوعه عن تلك �ألفكا سو� يكو� @سر�.

ينقل لنا @�د بن �مد بن @¸ نصر �لبزنطي كيف كا� تأثر� vركة �لوقف فيقو�: 

=� كنت من �لو�قفة على موسى بن جعفر F، �@شك ^ �لرضا F، فكتبت =ليه @سأله 

�جلو�4 عن zيعها، Ð قا�: �قد  pملسائل) =�؟ فجا�عن مسائل �نسيت ما كا� @هم (

نسيت ما كا� @هم �ملسائل عند³، فاستبصر�، Ð قلت له: يا بن سو� �هللا @شتهي @� 

 ،p��ألعد gلدخو� عليكم من @يد�³ ^ @�قا� تعلم @نه ال مفسدD لنا من �� y= تدعو�

قا�: Ð بعث =� مركوب& ^ �خر يوi، فخرجت =ليه، �صليت معه �لعشاpين، �قعد ميلي 

 :iللغال �لليل، Ð قا�  =بتد�pً، �@سأله فيجيب\، =y @� مضى كثE من   iلعلو� عليَّ من 

ها� �لثيا4 �ل_ @ناi فيها، ليناi @�د �لبزنطي فيها، قا�: فخطر ببا� @� ليس ^ �لدنيا 

 !i��إلكر �من هو @حسن حاًال م\، بعث �إلماi مركوبه =�، �قعد =�، Ð @مر � ֲדذ
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�كا� قد �تكأ على يديه لينهض، فجلس �قا�: يا @�د ال تفخر على @صحابك بذلك، فإ� 

�ملؤمنني F �@كرمه، ��ضع يد� على جبهته،  Eفعا�� @م Yصعصعة بن صوحا� مر

�لنهوY، قا�: يا صعصعة ال تفخر على =خو�نك مبا فعلت، فإ�  ���جعل يالطفه، فلما @

 .
(٢٥)

=منا فعلت zيع fلك ألنه كا� تكليف& �

�لنص �لعديد من �ملعطيا� ��امة �ل_ تكشف لنا مالمح �حلياD لدH @تبا� @هل  �ي�P هذ

�حلالة �لنفسية �ل_ كا� عليها @�د ُبعيد �إلعال� عن نبأ �ستشها�  �Pكما ي ،D لبيت�

:iا���لنص  ��لكاظم F، �فيما يلي بعض تلك �ملعطيا� �ل_ ي�Pها هذ iإلما�

 ،F لرضا��لرسا� �ملتمثل ^  ���لشك ^ �المتد� ،F لكاظم��إلميا� بإمامة  -١

�ألمر ملجموعة من �ألسبا4 منها: ��يعو� هذ

 pلزعما بامليل  �لسكو�  عر�  حيث  �لبزنطي  عاشه   gلذ� �الجتماعي  �لوضع   -  @

�لكاظم F مع كونه  iإلما��لوقف، بل �لذg يبد� @� بعضهم ُعدَّ ��قفي& على 

ما� ^ حياته، �يعو� fلك لصعوبة �ية �لكاظم F، �لشبها� معرفية �قعت 

 ،���ته، كما نقل �لوحيد fلك عن Çاعة بن مهرf للسبب gلنخبو��لوسط  ^

حيث قا�: �لو�قفة صنفا�، صنف منهم �قفو� عليه ^ �مانه بأ� �عتقد�� كونه 

 :E عنه �عن @بيه �قائم �� �مد f� Cلك لشبهة حصلت �م مما �

@نه صاحب �ألمر، �m يفهمو� @� كل ��حد منهم صاحب �ألمر -يع\ �إلمامة- 

.
(٢٦)

�منهم Çاعة بن مهر�� ملا نقل: @نه ما� ^ �مانه

�لكاظم  iإلما�4- كو� @�د شاب& ^ مقتبل �لعمر، حيث كا� عمر� عند �ستشها� 

 Dلسائد� p��آل� F ست �عشرين سنة، �بالتأكيد يكو� �لتأثر كب9E باألفكا

�ملجتمع �باألخص �ملحيط �لعائلي �لقريب منه، =f كما عرفنا كا� @غلب عائلة  ^

�لسكو� متيل لزعماp حركة �لوقف، �قد بقي fلك مدD ليست بالقصDE كا� 

 ���جلو� F لرضا� iإلما�أل�د فيما بعد �لفضل ^ بث �ملعرفة �لسليمة جتا� 

�ملنحرفة.  جو� �لعديد منهم عن تلك �ألفكا� F

 iسالة لإلماكتابة  �لذg يوضحه  �ألمر   ،F لرضا� ٢- �جو� عالقة سابقة مع 

�طلب �يته ��ياته ^ بيته.

�لرضا F ^ @مر �إلمامة بأسئلة معرفية �بدالال� ��قعية، حيث  ٣- متثيل �ختبا

لنا   Dنه ال مفسد@ تعلم  @�قا�   ^ ³��  y= تدعو�   �@ @شتهي  �هللا  بن سو�  يا  قا�: 

�ل_ بثت - Dملستبد��لنجاD من �لسلطا�  H@�ألعد�p، حيث  gلدخو� عليكم من @يد�من 

�لو�قع �الجتماعي �ملتوتر  �Pكما ي ،iإلما�جو�سيسها̂  كل �قا-- �اللة �برهان& على كونه 

حيث عيو� �لسلطة ترقب �ملو�لني ألهل �لبيت D، �تفسد �تعكر صفو حياִדم.

�لتوتر �ملعر^ حيث كا� فكر @�د �لبزنطي مشحون& بالتسا�ال� �ملعرفية، �يتضح  -٤
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fلك من نسيا� @هم ما كا� يريد �لسؤ�� عنه، مع كو� �لرسالة �لت �لعديد من �لتسا�ال� 

.E إلمامة بعد @بيه�كا� @'ها @مر 

٥- m تكن �لشبها� �ل_ جعلت @�د يقو� بالوقف مقنعة، كما �تضح fلك من سرعة 

�لذg يدعو� للتسليم بأمر �إلمامة، فقد قا�: فاستبصر�، فلو كانت  Dلفطر� p��الستجابة لند

�� جذ� عميقة m تكفه تلك �لداللة �هي �إلجابة عما جا� ^ خاطر�، كما f لشبها��تلك 

�هني، لكن �لنفس قد غرقت ^ vر من �لشبها� Pل��لعديد من  H@ gلذ�حد` للبعض 

.Dلبصر��لرضا F نفسه مع @حد �لبصريني ^  iلضالال�، كما حد` لإلما��

�ملدينة، حيث قا�: Ð بعث =�َّ مركوب& ^ �خر يوi، فخرجت  ¶٦- �جو� �إلماi خا

�ألتبا�،  Dالجتما� بصفو��ملدينة كا� ألمرين: @حد'ا  ¶=ليه، �يبد�� @� �جو� �إلماi خا

كما سو� نالحظ fلك ^ نص �خر، ��آلخر �البتعا� عن عيو� �لسلطة، �كانت منطقة 

�ملدينة تسمى صرنا، �هي قرية @نشأها @بو �حلسن موسى F، �ֲדا  ¶�للقاp قرية خا

.
(٢٧)

F gا��� iإلما��لد 

٧- مكانة @�د �لبزنطي عند �إلماF i حيث @بقا� ��� غ�E من �ألتبا� �لذين 

�لرضا F كما يتبني fلك من نص �خر، حيث قا�: �خلت على @¸  �خلو� معه على 

ثيابه   F لبسه@ كما   ،
(٢٨)

سنا�... بن  ��مد  بن ¡�،   ���صفو @نا   F حلسن�

�� من � gلذ��خلاصة به �ل_ يناi فيها، �@مر �لغالª iلب فر�شه �لذg يناi عليه، �ألمر 

 F iإلما�غبطة �سعا�D @�د �َعدَّ fلك ميزD تفر� ֲדا ��� باقي �ألتبا�، مما جعل 

ينبهه ملا �قع فيه مما قد يوقعه ^ سوp فهم مع بقية �ألصحا4، فقا� له: يا @�د ال 

تفخر على @صحابك بذلك.

�إلماi بالتأصيل  iقفة، �قيا��لو ٨- =خر�¶ @�د من �ملحنة �ملعرفية �ل_ @�قعته̂  تيا

كائز مدسة �لوحي ��إلمامة ^ عقلية @�د، �@'ية تلك �ملعا� �عمقها،  pملعر^، �بنا�

مما عله يز��� فرح& �سر�9، �´ر¶ متيقن& بعظمة �إلماi �مكانته �لعظيمة عند �هللا 

 �@ y= ،\سأله فيجيب@� ،pً��بتد iلعلو�سبحانه �تعاy، حيث قا�: �قعد ميلي عليَّ من 

مضى كثE من �لليل، �قوله: فخطر ببا� @� ليس ^ �لدنيا من هو @حسن حاًال م\، بعث 

.i��إلكر �، Ð @مر � ֲדذ ، �قعد =�َّ �إلماi مركوبه =�َّ

�ملدينة يأخذ  ^ Dطيلة حياته، فقد مكث مد F iتصا� باإلما��قد بقي @�د على 

�fهب  للعهد  �لي&   F iإلما� @صبح   �@ بعد   Ëح� =مامه،  من  �حلقة   ��ملعا�  iلعلو�

�ملجتمع  خلر�سا� حيث سكن قر4 �ملأمو� �لعباسي، كا� @�د ير�سله �يبعث =ليه بأخبا

�تعاليمه  بأ��مر�   iإلما� له  يبعث  كما   ،
(٢٩)

�ملختلفة  iلعلو��  ��ملعا عن  �يسأله  �لكو^، 

�نصائحه.
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لفكرية �

لبزنطي 1
لتيا�
 ،���ملدينة ��لبصرD، �كانت له جتاD ببغد� ���لبزنطي متنقًال بني �لكوفة �بغد Úعا

لكن مÝله �مقامه ^ �لكوفة، �قد كانت تنقالته بني هذ� �ملد� �غEها، ت�P له �ملشهد 

�لذg كا� سائد9 �نذ�³، �باألخص بني @تبا� مدسة �لوحي ��إلمامة، �مبا  gلفكر��لثقا^ �

 ��لكوفة �بغد�� كانتا مركز �حلركة �ملعرفية ^ fلك �لزمن، فإنه �طلع على تلك �ملعا �@

�ملختلفة �ل_ تسربت للمجتمع �لكو^، �كا� �لكثE منها يثE لديه عالما� �ستفهاi ¡تا¶ 

لإلجابة عليها بصوD تزيل �لشك �ترفع �للبس.

�لفعل حقيقة عن  �ل_ تع\ نفي  ،Pجل� Dل_ تسربت للكوفيني فكر� �من �ألفكا

�لر4 تعاy، �قد ُسمي �لقائلو� ֲדذ� �لفكرD فيما بعد باُملَجبَّرD، �تعد��  y= لعبد �=ضافته�

�الجتاها� �جلPية بالنسبة إلضافة �لفعل هللا =y قسمني ئيسني 'ا:

�الجتا¸ �أل�:: �جلPية �خلالصة، �هي �ل_ ال تثبت للعبد فعًال �ال قدD على �لفعل 
@صًال.

.
(٣٠)

�الجتا¸ �لثا�: �جلPية �ملتوسطة، �هي �ل_ تثبت للعبد قدD غE مؤثرD @صًال
�جلPية �ل_ تنفي �حلرية �لفر�ية للبشر �تنفي بالتا� �ملسؤ�لية عن  �نطلقت �ألفكا

كاهل �إلنسا� ^ ��قع �جتماعي يعيش تأ�م& ^ �لعالقة بني �إلنسا� ��لسلطة �ل_ @خذ� 

 �لبيئة �لفكرية كانت مهيأD لقبو� تلك �ألفكا �= ،gلسلطو� ��تنحو باجتا� شرعنة �الستبد

�جلPية تسربت من  �إلصال�، �لعل �ألفكا� Eلتغي��ل_ ت�Ý عن عاتق �إلنسا� مسؤ�لية 

 gPجل��الجتا�  Dالنتبا� @� قا���لفكرية لألمة، �مما يلفت  Dحليا�عقائد �يانا� �فد� على 

 �) ��كانو� بعيدين عن مر�كز ثقل مدسة �لوحي ��إلمامة، فقد خر¶ �جلهم بن صفو

�لد�لة �ألموية، �باÇه تأسست فرقة �جلهمية  iمدينة ترمذ ^ �خر @يا ^ (i١٢٨هـ/٧٤٥

.Pجل� Dأل�� ^ عقيد��ل_ تؤمن باالجتا� 

�إلنسا� ال يقد على شيp، �ال يوصف باالستطاعة، �=منا هو  �@ Hجلهم ير��كا� 

�ألفعا� فيه على حسب ما  yهللا تعا�Rبو ^ @فعاله، ال قدD له، �ال �ختيا، �=منا ´لق 

�جلما���، كما يقا�:  y= ا�9 كما تنسبR ألفعا��´لق ^ سائر �جلما���، �تنسب =ليه 

 pلسما� �تغيمت  �غربت،  �لشمس  �طلعت  �حلجر،  �حتر³   ،pملا�  Hجر�  ،Dلشجر� @Öر� 

4 ��لعقا4 جP، كما @� �ألفعا� ��@مطر�، ��هتز� �ألY �@نبتت، =y غf Eلك، ��لثو

.
(٣١)

9Pفالتكليف @يض& كا� ج Pجل�� ثبت f=� :قا� ،Pكلها ج

 Dهو من قا�� ،(i٢٢٠هـ/٨٣٥ �) �^ مدينة �لرg @سس �حلسني بن �مد �لنجا

�لقو� بأ� �إلنسا� PR على @فعاله، �@� �هللا خالق @فعا� �لعبا� � Pجل��ملعتزلة مذهب& ^ 

.
(٣٢)

خEها �شرها، حسنها �قبيحها، ��لعبد مكتسب �ا



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٢Z

ـOــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بن عمر� (� ١٩٠هـ/i٨٠٥)، �هو قاضي ��آلخر @سس بنيانه ضر gPجل��ملذهب �

�لنجا، �يكµ @با عمر�، �كا�  Eنظ ،DPملج��ملعتزلة، �حفص �لفر�، �هو من @كابر  من كبا

 ،�من @هل مصر، �^ بدp @مر� ُعدَّ من �ملعتزلة Ð قا� باجلP �نفي حرية �إلنسا� ��ختيا

.
(٣٣)

ية�، �@طلق على @تباعه �لضر��الجتا� باسم مؤسسه �أل�� ضر ��قد Çي هذ

�ل_  �حلرية �نفي مسؤ�لية �إلنسا� عن @فعاله هي من @خطر �ألفكا iلقو� بعد� �=

�ملسلمني، ألsا تستدعي �لتطبيع مع �لفكر �ملستبد  Hلدينية لد��ملعرفة  ظهر� ��خل تيا

�لسلطة �لظاملة أل� ما متاسه من ظلم �تعدg =منا هو نتيجة فعل �هللا �لذg ´لق @فعا� �

�لعبا�، بل =� ما تقوi به �لسلطا� �ملستبدD من جو �ظلم �تعسف �تعدٍّ كل fلك مظهر 

�جتلٍّ لفعل �خلالق �ملتعا�.

�لدي\  �لنص  �ستدعي � فكرية  قو�عد  �تأسست  بعد  فيما   gPجل� �ملذهب  �قد منا 

 ،Dألشاعر��خل �ملعرفة �لدينية عرفو� باسم � Eكب �سخة لدH تيا Dلدعمه، �@صبح عقيد

فقد @سس �ملعتز� سابق& �حلنبلي تالي&، @بو �حلسن �ألشعرg (٢٦٠- ٣٢٤هـ) مذهب& عر� 

 gألشعر�  iقيا من  �لرغم  �على  �لسنية،  �ملدسة   Hلد �سع& � قطاع&  �ستقطب � باÇه 

�حلشوية �ل_ قالت بالتجسيم  �لسنية، �خاصة ^ مقابل @فكا Dلعقيد�بإصالحا� ^ جو�نب 

�لتشبيه، =ال @� تلك �إلصالحا� m تكن كافية للقضاp على �لعقائد �ل_ تسربت من �لديانة �

�ليهو�ية ��لنصر�نية كالقو� ªسمية �خلالق، ��صفه بصفا� �ملخلوقني، �غEها.

�لوحي  مدسة  فإ�   ،g@لر� @هل  لدH مدسة  �ملعرفية  �ملنظومة  هذ� حا�  كا�   �f=�

�إلمامة @سست بنياها على �إلميا� �لعميق باحلرية �لفر�ية �@� �إلنسا� |تا ^ @فعاله، �

�@نه مسؤ�� عن كل صغDE �كبDE من @عماله، مما يستتبع �لقو� باجلز�p ثو�ب& �عقاب&، 

�ل_ بد@� تنتشر  لكن fلك ال يع\ عدi تأثر @تبا� مدسة �لوحي ��إلمامة بتلك �ألفكا

�ملجتمع �لعر�قي، �قد تنبه �لبزنطي لتلك �ألفكا �با� لتكوين �ية معرفية للقضية،  ^

�نطالق& من نص �ملعصوi، �يؤسس �لبزنطي بذلك ��قع& معرفي& قا�9 على �لوقو� ^ 

�لفكرية �بالتا� حتصني �لعامة ��خلاصة من �لتأثر ֲדا. ���جه تلك �لتيا

�لفكر �لشيعي بطبيعته غE ميا� للمذهب �جلgP، أل� �جلP يهدi @هم @كا�  �=

�إلصال� للو�قع �لفاسد � Eلتغي� D�إلمامية ترH ضر� Dإلمامة، فالعقيد��لدين �هو @مر 

 Eلكث��لتايخ �لشيعي ^  Hتر ��@نه مسؤ�لية =نسانية قبل @� يكو� مسؤ�لية �ينية، لذ

 Dمن منعطفاته ميثل sضة ضد �ملستبد �لدي\ @� �لسلطوg، بل @سا	 �العتقا� بضر�

 ��لصميم، �لذ ^ Pجل� Dهو @مر يناقض عقيد (U حلسن�خر�¶ �ملصلح (�ملهدg بن 

�لفكر �لشيعي ^ كل تا´ه m يستطع �لتفاعل مع �الجتا� �جلm� ،gP ينمو ^ ��خله  Hتر

مشكًال عقيدD @بد9.

�لتأثر   �@ =ال  �لشيعي يعد مستحيًال �صعب&  �ملجتمع  �خل � Pجل� Dمع @� منو فكر�



١١٣Yــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ  �لفقه �إلسالمي.. 	�المتد�� �لرسالي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتلك �لفكرD ميكن @� يتسر4 لبعض �ملشتغلني با�م �ملعر^، �¡دثنا �لبزنطي عن fلك 

قائًال: قلت له -أل¸ �حلسن �لرضا F-: =� @صحابنا بعضهم يقولو� باجلP �بعضهم 

 pتشا gلذ�باالستطاعة، فقا� �: �كتب قا� �هللا تبا³ �تعاy: يا بن ��i مبشي_ كنت @نت 

لنفسك ما تشاp، �بقوÑ @�يت =�َّ فر�ئضي �بنعم_ قويت على معصي_، جعلتك Çيع& 

بص9E قوي&، ما @صابك من حسنة فمن �هللا، �ما @صابك من سيئة فمن نفسك، �fلك @نا 

@�v yسناتك منك �@نت @�y بسيئاتك م\، �fلك @� ال @ُسأ� عما @فعل �هم يسألو�، 

.
(٣٤)
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