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 يا زهـــــــــــــراء

 ِبسِم اهلل الرَّْحَمن الرَّحيم

ّ
 
ّصل

 
ّىّاهللّعليكّسي

 
 ةّاهللديّياّبقي

 إخوتي أخواتي أبنائي بناتي سَالمٌ عليكم مجيعاً .

 ملفُّ التنزيلِ والتأويل

 م12/4/2013(  15احللقة ) 

 

َّيفَّحلقةَّيومَّأمسَّيفَّاجلزءَّاخلامسَّحتتَّعنوانَّ)َّعلمَّالعرفانَّ تمَّ َّالشيعيَّ(َّوإنَّكانتَّقدَّبقيتالكالُم
َّالربنبياهناَّألن َّمطالُبَّعديدةَّلكنَّماَّسنحَّالوقتَّب َّإطالةَّحلقاتَّهذا َّحت َّينَّالَّأريُد تََّّالَّتتشت َّامجَّكثريًا

َّ َّالع َّاملطالب َّالدين (َّ َّجديد َّعنواٌن َّاليوم َّأو، َّيسم ََّّلماين َّكما َّمعاصرة َّقراءٌة )َّ َّاملدين َّأو َّلدين َّالليربايل وهنا
ىلَّاَّنظريَّإإن َّاَّهباَّةَّطويلةَّعريضةَّوأناَّلسُتَّمهتم َّةَّقضي َُّمـَحممدَّصلواتَّاهللَّعليهمَّ،َّهذهَّالقضي ََُّّمـَحممٍدَّوآل َّ

بًةَّأوَّقريبًةَّمنَّالعنوانَّالذيَّقار َُّقَّبالبحثَّالذيَّبنيَّيديَّ،َّفقطَّسوفَّأتناولَّاجلهةَّاليتَّتكوُنَّمَُّجهٍةَّتتعل َّ
َّالتنزيلَّوالتأويلبهَّهذاَّالَّنتَّعنوََّ  .ربنامجَّ،َّملفُّ

َّنجيَّ..بمَّقَُّدَّأمحدَّالسي َّالإىلََّّيَّبدءَّنستمعبادئَّذ

َّ،احناَّاملسلمنيَّوافرضاعىَّدعوىَّالنيبَّاد ََّّنقولَّأن ََّّاًَّثانيزينَّ...]املقطعَّاألو ل:َّ:َّنجيدَّأمحدَّالقب َّسي َّالصوتَّ
شنوَّدليلكَّيقولَّأناَّشفتَّجربائيل،َّزين،ََّّبهالوحيَّ،َّياَّناَّنزلَّعليمَّأقالَّلناََّّجاَّواحدإَّي ةهلااحناَّيفَّزمنَّاجل
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َّجربائيلَّقبالًََّّنتا هوََّّيبلكَّ؟شنوَّهويتهَّ،اسألتَّجنسيتهَّ؟كابنَّعم ََّّ؟نتَّقرابتكَّجربائيلاَّ؟تعرفَّهذا
ت،بلكَّ،جين َّ َّجربائيلَّشنوَّدليلكَّأن ََّّيابهَّ،يقولَّالَّأناَّشفتَّجربائيلَّيَّانتَّاتوّه  َّعندهَّدليلهذا َّ،؟َّما

َّالَّيعينَّالنيبَّماَّجابَّدليلَّعلىَّأن َّ شيَّكائنَّعجيبَّهوَّشافهَّجربائيلَّ،َّهوَّقالَّأناَّشفتَّفدََّّذيهذا
الَّأناَّصارَّعنديََّّبَّعليكَّ،ذ َّلتَّمنَّعندهَّجنسيتكَّوينهاَّبلكيَّجيهَّأناَّجربائيلَّ،َّيابهَّانتَّاسأعىَّبأن َّاد َّ

َّانتَّعندكَّيقنيَّبأن ََّّاهس َّعليناَّ،َّةَّعليكَّموَّهذاَّجربائيلَّ،َّيقنيَّيقينكَّحمرتمَّبسَّيقينكَّحج ََّّيقنيَّبأن َّ
تعتقدَّباخلريةَّتعتقدَّعندكَّيقنيَّ،َّعندكَّيقنيََّّةَّانتمثاًلَّاخلريةَّزينةَّ،َّبسَّهايَّاخلريةَّموَّملزمةَّعلىَّالبقي َّ

َّهوََّّةَّعلىَّأن َّفالنيبَّماَّجابَّحج ََّّ؟ةةَّعلىَّالبقي َّحج ََّّ،عندكَّيقنيَّقالَّزينَّانتَّ،راسَّيشوَُّّالعب ََّّبأن َّ هذا
َّيعرفهَّ،َّبسَّهوَّحت ََّّ،بطاقةَّمتوينيةَّشيَّ،هويتهَّ،جوازهَّ،جنسيتهَّطلبالَّهوََّّ،ئيلَّ،َّالهوَّيعرفهَّقبالًَّجربا

َّاً.زينَّهايَّثانيَّ،ةَّهينةةَّموَّقضي َّهايَّقضي ََّّ،قَّاحناَّالزمَّنتثبتواحناَّماَّنصد ََّّ،بيهَّققالَّأناَّجربائيلَّصدمَّ

هذاَّمنَّاهللَّبلكيَّمنَّعندكَّ،ََّّتهماشلونَّتفَّكالمَّقالَّهذاَّهوَّمنَّاهللَّزينَّانتثالثًاَّجربائيلَّجابَّلهَّهال
هاَّالنيبَّقلتَّلهَّشنوَّدليلكَّعلىَّهذاَّمنَّأي ََّّةَّسوءَّقالَّهذاَّمنَّاهللَّ،َّانتني َّبةَّخريَّني َّبَّهس ايعينَّهوَّجربائيلَّ

اهللََّّ؟أخدَّبكلَّكالمهَّأنتَّمسهَّجربائيلإدزَّلكَّواحدَّأخاطبكَّراحََّّكَّمباشرةًَّاهللَّ،َّقلتَّلهَّليشَّ،َّاهللَّقال َّ
دهَّيعينَّنبَّ،َّزينَّماَّعذ َّيلَّجيساَّقبل،َّيابهَّبلكيَّهداَّجربائأهذاَّالرسالةَّمنَّاهللَّ،َّرََّّلَّلهحدَّقاكَّ،َّواماَّقال َّ

َّماَّب اَّمنَّاهللَّميكنَّموَّمنَّاهللَّماخدهَّمنَّعندهَّذهَّقالَّأن َّهذاَّجربائيلََّّدليلَّعلىَّأن ََّّ،للعربَّ،للناسَّ،َّلناني 
ةَّيعينَّبناءَّبناءَّةَّهايَّالنظريةَّتواجهَّإشكاالتَّعقلي َّلزمنيَّبالنظري َّرَّ،َّزينَّفاحناَّماَّمَُّلوَّماخدهَّمنَّواحدَّآخَّ

سئلةَّ،َّإذاَّبناءَّعلىَّرملَّماَّيقدرونَّجياوبونَّعلىَّهاألَّ،لالدينَّدوالَّمبينَّعلىَّالرمَُّالوحيَّبناءَّاإلسالمَّعلىَّ
هوَّالنيبَّشيَّوّهيَّ،َّيعينََّّفددونَّقتتعاَّةَّانتوَّأصلَّالقضي ََّّدينَّينهارَّ،َّالن َّمبينَّالوحيَّمبينَّعلىَّرملَّكلَّال

دَّشافَّهذاَّجربائيلَّحيجيَّعلىَّاهللَّجمر ََّّن َّاَّجربائيلَّهوَّهذاَّنفسهَّموَّغريهَّألذهوَّهَّماَّجابَّدليلَّعلىَّأن َّ
ةَّعليناَّليشَّاحناَّملزمنيَّبقبولَّكالمهَّهوَّعندهَّيقنيَّخلَّهوَّقَّ،َّفشنوَّاحلج َّواحدَّقالَّلهَّأناَّمنَّاهللَّصدمَّ

وهمَّماَّتقاومَّاملنطقَّالعقليَّإذاَّةَّاملوجودةَّاآلنَّمبنيةَّعالرملَّيَّهوَّيصومَّ،َّفإذاَّهذيَّالنظري َّقَّهوَّيصل َّيصد َّ
َّةَّ،َّاكوَّمالحظةَّشنوَّجياوبونَّ،َّنصلَّالبقي َّةَّهوايةَّاحناَّنكتفيَّهبذاَّحت َّعقلي ََّّتاالاشكَّ،هعقلي ََّّتشكاالإ

َّالنيبَّجربائيلَّجابَّلهَّقرآنَّوحتد ََّّهجياوبونَّأن ََّّيقولون َّجابَّلهَّمعجزةَّوهذيَّاملعجزةَّىَّبهذا هَّالعربَّفإذًا
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َّمنَّاهللالقرآنَّيعينَّحتد َّ َّهو َّإذًا َّوالَّبسورة َّمبثله َّأنَّيأتوا َّالعربَّوملَّيستطيعوا َّدليلهمَّيعينَّيفَّىَّبيها َّهذا
؟َّهوَّجربائيلَّقالَّمنَّاهللَّفاحناَّماَّهذاَّالكالمَّمنَّاهللَّكيفَّتفهمونَّأن َََّّّهطرحتهَّأن ََّّذيسؤالَّالالجوابَّعلىَّ

دقَّاألمنيَّماَّنعرفهَّاألمنيَّبسَّجربائيلَّماَّمعروفَّالصاالنيبَّكانَّمعروفَّبالصادقََّّاهس ََّّقَّجبربائيلَّ،نصد َّ
اصالحَّكذبَََّّّحياناًَّأعندناَّالكذبََّّمصلحةَّزينَّيصريَّحسنَّمواحنابَّوالكذبَّهمَّإذاَّفيهَّذ َّلوالَّميكنَّجي
بَّابَّوقلبهَّطي َّمؤمنَّمنَّقتلَّيكونَّواجبَّاصلنَّوالصدقَّيكونَّحرامَّ،َّفجربائيلَّحب ََّّذقانإذاتَّالبنيَّوَّ

َّحت ََّّبةَّقالَّهذاَّالكالمَّمنَّاهللذبَّلهَّفدَّجذ َّصنامَّيريدَّينقذهمَّمنَّاخلرافاتَّجأّهجَّيعبدونََّّهذولهشافَّ
ولَّمنَّاهللَّيطيعوهَّ،َّفقالَّلهَّذاَّيقإدَّيقولَّهذاَّمنَّعنديَّماَّيطيعوهَّذاَّحمم َّإالعربَّاهلمجََّّهذولهَّحت ََّّشنو

َّخ َّسو َّذ َّجنل َّزين َّوهو َّجدبة َّفد َّفب َّإى َّومن َّاخلرافات َّمن َّالناس َّماليني َّاألنقاذ َّاملسوغَّعبادة َّهذا وثان
فدَّمعجزةَّنطىَّللنيبَّاهذاَّجربائيلََّّبونَّبأن َّ؟َّجيي.َّزينَّجواهبمَّماذااحناَّماَّنعرفهَّبللكذبَّميكنَّجربائيلَّكذ َّ

َّ[ىَّبيهاَّالعربَّ..حتد َّ

َّ َّالثاين: َّالتصو َّ]...املقطع َّحمبوبنيَّعندَّالناسَّبسَّالناسَّخيافونَّمنَّعندهمَّفهذا هَّرَّساذجَّويشو َّرَّتصو َّما
ةَّوهذيَّالنارَّأساسًاَّخالفَّهذيَّاجلن ََّّانيةَّسوفَّترونَّأن َّثةَّالفعَّعنَّاهللَّبالنظري َّعةَّاهللَّحننَّنريدَّأنَّندامسَّ

ةَّونارَّاحناَّفقطَّةَّماَّحجيناَّموَّاملعادَّعندناَّجن َّعاجلن ََّّةَّشنوَّ،َّهايثناَّزينَّعلىَّاجلن َّحتد َّمَّعلىَّجهن ََّّ،العقل
َّاإلشكاال َّعلىَّاجلن َّعلىَّجهن ََّّتذكرنا َّمَّ، َّتصو َّبة َّهاهللَّانتوا َّيَّاجلن َّذروا َّاآلنَّأنا َّاملوجودة َّحضريةَّمس َّأة يها

ةَّمَّمنَّمعاملَّاإلنساني َّيعينَّأيَّمعلََّطايةَّيعينَّفقطَّأكلَّوشربَّوزواجَّوشربَّمخرَّميهاَّطولةَّمالَّأغنامَّأناَّامس َّ
الوالدةَّبيهاَّوجعََّّمَّمسكينةَّهناكَّماتقدرَّتولدَّألن ََّّاألحت ََّّ،مومةأََُّّ،شغلَّ،ابداعَّمثالًََّّ،ماَّموجودَّ،َّفدَّايثار

بينَّهوَّهذاَّالوجعَّلطيفَّماَّيصريَّ،َّأريدَّأدونَّ،َّيابهَّأناَّشنوَّولدانَّاملخلمَّاَّينطوهَّ،ةَّماَّبيهاَّوجعاجلن ََّّهن َّأوَّ
هوَّماَّحيبَّهوََّّ،كرمهجييَّفدَّجوعانَّاملضيفَّويََُّّحلىَّشيَّان َّأزينَّحاتَّالطائيَّعندََّّةَّ،ةَّماَّموجوداألبو َّ

َّة)أغنياء(كلهمَّزناقََّّقاعدَّمو،َّأحلىَّشيَّعندهَّواحدَّجوعانَّوجييَّمضيفهَّيابهَّحاتَّالطائيَّياكلَّحيبَّينطي
َّهيجَّ،ماََّّاهناك وهوَّماَّكوََّّةَّواهتمامَّبالضعفاءَّاإلمامَّعليَّشجاعةَّوفروسي ََّّكوَّفقريَّوالَّاكوَّجوعانَّهذا

امَّكلهمَّالرس ََّّ،بداعاإلَّ،اننيالفن ََّّ،فنيكلهمَّالَّضعفاءَّوالَّحروبَّأكوَّوالَّكلَّشيَّماَّكوَّ،َّزينَّ،َّاحناَّاملؤل َّ
عدَّقفَّهمَّنأل َّملنَّنَُّفنيَّكلهمَّعلماءَّامنيَّكلهمَّعدهمَّقدرةَّعلىَّالرسمَّبعدَّهيجَّيقعدَّ،َّزينَّ،َّاحناَّاملؤل َّرس َّ
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َّهاةهايَّفقطَّغرائزَّحيواني ََّّبسَّناكلَّونشربَّشنو َّاحليواني َّ، َّذوالَّاهلمجَّالعربَّاجلاهلينيَّكانواَّيَّالغرائز ة
لَّدخولَّالنارَّةَّوبلَّأفض َّلَّمنَّيرفضَّدخولَّاجلن َّةَّأناَّأو َّفونَّعليهاَّ،َّاحناَّقطعًاَّإذاَّاهللَّقالَّيلَّطبَّاجلن َّيكي َّ
سنتنيَّ،َّزينَّيومَّيومنيَّسنةَّةَّشسوي،َّأناَّباجلن َّبنيمعذمََّّ،مواساةَّحملرومنيَّهانساينَّبيإبيهاَّاحساسََّّ؟َّألن َّملاذا

بنيَّاذاَّذاَّجمر َّإَّواصدَّ،َّانتحيَّ،يتعبَّ،هوَّيزرعَّذيحَّالةَّالفال َّذ َّلحَّالعينَّهذاَّالفال َّيَّخوَّميلَّإىلَّأبدَّاآلبدينَّ،
وَّتروحَّتشرتيَّميَّشَّنةَّبعدَّمخسَّسنواتَّألذَّعندكَّمنَّكلانَّوانتَّتقطفَّهايَّالرماتزرعَّشجرةَّرم ََّّانت

يثارَّماَّةَّاإلةَّ،َّلذ َّحَّماَّموجودةَّيفَّاجلن َّةَّالفال َّةَّهذيَّلذ َّذ َّحَّيريدَّهوَّيشتغلَّ،َّلهذاَّالفال ََّّ،انَّمنَّالسوقرم َّ
مثالََّّمامَّعليرَّاإلةَّإذًاَّوالتصويرَّبالقرآنَّموجودَّيعينَّواحدَّيتصو َّ،َّفهذيَّاجلن ََّّةَّ،َّعلىَّكل َّموجودةَّيفَّاجلن َّ

فدَّشيََّّ(ةويلبسونَّأساورَّمنَّفض َّ)ةَّ،َّيعينَّهذاَّاهللَّفدَّشيَّعظيمَّهذاَّباجلن ََّّالبسَّمعاضدَّوقالدةَّوتراجي
اهللََّّءماَّشاَّاس َّهَّ،ويلبسَّحريرَّفائدته،يعينَّهذاَّشنوََّّ،يلبسَّددضعامَّ،مامَّعليَّيلبسَّأساوريعينَّاإلَّعظيم
كانواَّجوعاننيَََّّّذيهَّيعينَّفقطَّيناسبَّذاكَّالزمانَّالشومَّةَّتصويرَّمََُّّيلبسَّحريرَّ،َّيعينَّتصويرَّللجن َّريَّالفقحت َّ

َّحليب َّشايفني َّال َّعسل َّشايفني َّال َّمعضد َّشايفني َّللملوكََّّ،ال َّعندهمَّمالبسَّ،كلها َّعندناََّّ،ما احنا
يتناوبونَّعلىَّمئزرَّذوالَّالتسعةَّكلَّعشرةَّكانواَّللصالةَّصالةَّمجاعةَّكلهمَّعراةَّكلَّعشرةَّكانواَََّّّبالرواياتَّأن َّ

هذاَّالفقراءَّطبعًاَّملاَّيشوفونَّحريرََّّ،عدقئزرَّبعدينَّينطيَّاملئزرَّلآلخرَّوييَّيلبسَّاملعدونَّواحدَّيقومَّيصل َّقي
وسندسَّوكذاَّحورَّعنيَّ،َّحورَّعنيَّللنساءَّماَّكوَّ،َّاملسكينةَّهايَّاملرةَّالزوجةَّالصاحلةَّتنتظرَّهذاَّزوجهاَّهوَّ

ةَّجيامعهاَّبالرواياتَّعندهَّالفَّحورَّعنيَّاشكدَّيوصلَّسراهاَّهيَّماَّعندهاَّالزمَّتنتظرَّفدَّمليونَّسنةَّوكلَّمر َّ
سنةَّوهيَّالفَّوحدةَّأقلَّشيَّ،َّزينَّ،َّوهايَّخطيهَّالزوجةَّيعينَّواقعًاَّالزمََّّةةَّسنةَّزينَّمخسمي َّيقولَّمخسمي َّ

ةَّماَّيصريَّبسَّالرجالَّعندهَّ،َّليشَّشوفَّبذاكََّّالزمانَّالثقلَّلَّماَّيعرتضونَّعلىَّهالشيَّباجلن َّالنسوانَّأو َّ
ورَّعنيَّةَّإذًاَّالزمَّأكوَّحعهمَّباجلن َّاهللَّوالنيبَّيريدَّايطم ََّّ،لرجاللعلىَّالرجالَّموَّهيَّالفتوحاتَّواجلهادَّبسَّ

َّالعربَّمشو َّن َّأل َّمشوهنيَّأم َّه َّموَّباحلسبانَّ،َّزينَّعلىَّكل َّهنيَّعلىَّاحلورَّعنيَّعلىَّاملرة َّأصاًل َّالنساء ،ََّّا
َّيصريَّحبثَّمتواصلَّحت ََّّهتشاركونَّفيَّاظريتناَّباختصارَّبسَّاناَّأريدَّانتوَّةَّوهايَّالنارَّاحناَّشوفَّنهذيَّاجلن َّ

َّيصريَّتغيريَّجوَّيعينَّحدَّعندهَّسؤالَّيشيلَّايدهَّحت ََّّيفَّأثناءَّاحملاضرةَّإذاَّواوتواصلَّاحلوارَّيصريَّيعينَّحت َّ
َّتنو َّ َّأو َّيصري َّمن َّأنا َّيصري َّملل َّدائع َّاإلل َّعن َّاعتذر َّألن َّمًا َّيستحق ََّّطالة َّهو َّكل َّاإلَّاملوضوع َّيعين هَّطالة
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عَّيعينَّموضوعَّكتابَّكتابَّةَّوكذاَّكلهاَّاختصرهتاَّبسَّمعَّذلكَّهوَّاملوضوَّاختصارَّاختصرتَّكثريَّأناَّأدل َّ
َّمللََّّالَّيصريهَّيعرتضَّحت َّزينَّاذاَّعندهَّواحدَّاعرتاضَّخل ََّّكلهاَّميكنَّفدَّشيَّماَّسامعنيَّبيهاَّ،ََّّيريدَّلنه

َّ.اجلماعةَّبعضهمَّميكنَّيتعبون

َّاَََّّّ َّاإلجابة[: َّوتأيت َّسائٌل َّمو]يسأُل َّ،لىَّعَّيَّهذا َّعلىَّالتوحيد َّهذا َّاألدل َّاَّاملعاد َّطبعًا َّكل َّي ةَّاألدل ََّّة
َّمنطقي َّالقرآني َّ َّكلهاَّضعيفة َّتشوفها َّإذا َّ َّة اخلطابَّموَََّّّ،القرآنَّكتابَّخطايبَّ،اًَّوإنَّكانتَّصحيحةَّخطابي ًَّا

ماَّيقولونَّمجاعتناَّالعلماءَّهمَّظلمَّللقرآنَّنظلمَّالقرآنَّجايَّاحناَّاذاَّقلناَّكتابَّفلسفيَّمثلَّ،كتابَّفلسفي
هذاَّدليلََّّان ََّّجتيبَّكالمهَّافالطونَّماَّيصريَّفينكشفَّفاذاَّقلناَّفوقَّطاقتهَّ،َّهوَّكالمهَّللهمجَّانتَّحنمله

َّ[ةَّاملعادَّكلهاَّضعيفةَّدل َّمنطقيَّشفناَّأ

،َّليشَّماَّحنتاجَّإىلَّبعدَّماَّحنتاجَّهذهَّمالحظةَّأضيفهاَّعلىَّالدكتورََّّشاآلنَّاحناَّلي....]َّاملقطعَّالثالث:َّ
يفَّالسابقَّالشيعةَّكانواََّّألن َّ،َّليشَّيفَّالسابقَّكانواَّحيتاجونَّإمامَّميألَّاألرضَّقسطًاَّوعدالَّليشَّماَّحنتاجهَّ

َّامهمنَّهذاَّصد َّصهمَّم َّأكوَّأمريكاَّجتيَّختل ََّّثوراتَّماَّصارَّ،َّالَّاوَّشكلَّيئسَّمنَّإصالحَّسو ََّّفذيعيشونَّ
َّاملتوك َّ َّالرشيد َّهارون َّيعين َّل َّما َّقو َّأاملأمون َّكو َّعظمى َّّه َّة َّاهلل ََّلممَّا، ،َّ َّوكذا َّوفتوحات َّعنهم َّساكت َّات

واحدَّمنَّعندهَّوإمامَّمنَّرَّفدَّيومَّجييَّيَّيقومَّيعيشَّيفَّأحالمَّاليقظةَّويتصو َّشيسو ََّّسي َّاإلنسانَّيأنَّسوَّي َّيأ
َّخيل ََّّعنده َّوعداًل َّالغربَّهوَّبالَّماَّجييَّإمامَّزمانَّوإمامَّمهديَّصهَّوميألَّاألرضَّقسطًا َّشفنا َّاآلنَّاحنا ،

َّهوَّحق َّ َّوإمامَّكذا َّإىلَّأنَّجييَّاإلمامَّحيق َّقَّالعدالة َّليشَّننتظر َّفنحُن َّ،ادالعَّاجلملَّلناقَّ، شوفََّّهلذاَّلة
َّمباركَّوراحَّيسو َّوطري َّهذينَّاملصرينيَّهمَّثارواَّ هيَّمةَّاليابانَّوالدولَّاملتقد َّةَّواحناَّاآلنَّونَّحكمَّدميقراطي َّوا

َّالعدالةَّ،َّاحناَّمنَّجتربةَّالغربَّاحناَّصارَّعندناَّثقةَّأن ََّّلتحقيقةَّةَّغيبي َّفنحُنَّالَّحنتاجَّإىلَّقو َّقتَّالعدالةَّحق َّ
َّاحناَّهايَّاحلاجةَّواإلونقيمَّالعدالةَّبالَّحاجةَّلإلمامَّاملَّقَّونغري َّاحناَّنستطيعَّأنَّحنق َّ نسجامَّهديَّ،َّفلهذا

َّيقولَّأناَّأميماَّحنتاجَّالهَّاصاًلَّوكماَّقالتَّاحدىَّ،َّواحدَّمنَّاصدقائناََّّنؤمنَّباإلمامَّاملهديَّألن َّماَّاحناَّ
ةَّيَّبعدَّست َّدَّشهرَّشهرينَّيطلعَّصاحبَّالزمانَّ،َّااملهاجرَّكذاَّيقولَّبعَّمادريَّيقولَّعلىَّاملنربَّقلتَّهلاَّهذا

َّامَّماَّطلع،َّهس اَّالزمانَّبزمانَّصد َّحنتاجَّصاحبَّالَّكن اََّّهَّإذاقالتَّياَّمي َََّّّعجوزةيتوالدَّهلا،َّيقولَّهم َّ،َّأأشهر
ثالثنيََّّتَّجايَّ،َّانتانَّةَّبعدَّشنوتَّالناَّدميوقراطي َّصتناَّوسو َّمريكاَّوخل َّإجتَّأيطلعَّأحسنَّبعدَّماَّحنتاجهَّ
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جتيَّبعدَّماَّامريكاَّاجتَّويريدَّاإلمامََّّماَّجتيَّهس احناَّحنتاجكَّونصيحَّياَّصاحبَّالزمانَّسنةَّبالسجونَّا
َّ[....يركبَّاملوجةَّوجييَّيصريَّإمامَّ

حاٍلَّ،َّماََّّاَّبعضكمَّقدَّمسعهاَّورآهاَّ،َّعلىَّأي َّنرتنتَّ،َّرمب َّتَّهذهَّاملقاطعَّوهيَّمأخوذةَّمنَّاإلوشاهدمسعتمَّ
َّالقَُّ َّأمحد َّذكرُه َّوما َّالعلماين(بمَّقالُه َّ)الديُن َّالعنوان َّهلذا َّهوَّصدًى َّكثرية َّمقاطع َّاملقاطعَّويف َّهذه َّيف َّ،نجي

قراءةَّمعاصرةَّ،ََّّ،اَّقراءةَّجديدةًاَّأهن َّسمياتَّليسَّمهم َّماَّشئتَّمنَّالتَّ،َّسم َّ)الديُنَّاملدين(َّ،)الدينَّالليربايل(
نجيَّوماَّحديثيَّ،َّأنتمَّاآلنَّاستمعتمَّإىلَّحديثَّأمحدَّالقب ََّّمالحظاتَّأشرُيَّإليهاَّوبعدَّذلكَّأشرُعَّيفوهناَّ

قاربَّومباَّيََُّّ،بالدينَّاملدينَّ،نَّبالدينَّالعلمايناهَّ،َّاملعنوََّجت َّجَّمنَّأحاديثه َّومنَّأحاديثَّهذاَّاإلَّناذَّذلكَّإال َّ
دةَّ،َّهذهَّنجيَّعلىَّمستوىَّالكتابةَّوالرتمجةَّترمجتُهَّجي َّ،َّاملالحظةَّاألوىلَّاليتَّأريدَّأنَّأذكرهاَّأمحدَّالقب ََّّذلك

ةَّقراءةَّبشري َّ)َّ،اسَّيزداينشيخَّعب َّل:َّ)العقلَّالفقهي(َّلكتبَّاليتَّترمجهاَّعلىَّسبيلَّاملثالجمموعةَّوناذجَّمنَّال
َّحمم َّللَّ(للدين َّشبسرتيشيخ َّجمتهد َّاآلد َّمن َّ)أَْرَحب َّيايديولوج، )َّ َّالعلماين(َّ(ةوالعلماني َّو)الرتاث َّو)الدين

َّالقب َّعبدَّالكرميَّسروشللدكتورَّ ،َّ َّجئُتَّهبا َّناذجَّوأمثلة َّهذه َّوكتبَّأخرىَّ، نجيَّعلىَّمستوىَّالكتابةَّ،
ةَّوالبعضَّاآلخرَّقرأهتاَّدةَّهلذهَّالكتبَّ،َّفهذهَّالكتبَّقرأتَّبعضهاَّبالفارسي َّدةَّوترمجتُهَّجي َّوالرتمجةَّكتابتُهَّجي َّ

َّالسي َّ َّبرتمجة َّالقب َّد َّيتكل َّنجيأمحد َّفهو َّالكالم َّمستوى َّوعلى َّاحلديث َّمستوى َّعلى َّلكن َّبائسٍةَّ، َّبطريقٍة ُم
َّحديُثَّاملقاهيجد َّ َّحديثُه َّيتحد َّ،َّوكأن َّاً، َّإىلَّاملصطلحَّالعلميَّمقهىَُّثَّيفَّه َّ،املصطلحَّالديينَّ،معَّافتقاٍر

اٍلَّعنديَّسؤاالنَّهذانَّحَّةَّواضحةَّأنتمَّتالحظوهناَّوتشاهدوهناَّ،َّعلىَّأي َّوالقضي ََّّ،النصَّالديينَّوغريَّذلك
نجيَّالَّعالقةَّيلَّدَّأمحدَّالقب َّسي َّالعلىََّّضَّحر َّةَّ،َّأناَّالَّأريدَّهناَّأنَّأَُّههماَّإىلَّطلبةَّاحلوزةَّالعلمي َّالسؤاالنَّأوج َّ

} قِفُوهُم إِنَُّهم اَّمسئوٌلَّعنَّسلوكه َّوعنَّعقيدته َّفيماَّيعتقدونَّوكلٌَّّمن ََّّبالرجلَّالَّسلباَّوالَّإجياباَّوالناسَّأحرارَّ

درتَّيفَّصَّأوَّاستنكارٍََّّرفضََّّبيانات ََّّصحيحَّأن َّةَّيفَّالنجفَّ،َّاحلوزةَّالعلمي ََّّبينَّأسألَّطال َّلكن ََّّمَسْئُولُون {

َّلكن َّ َّتتعد َّالنجف َّال َّاحلدمَّها َّوهذانََّّى َّسؤاالن َّعندي َّأنا ،َّ َّاألخرى َّبالتفاصيل َّيل َّعالقة َّوال الربوتوكويل
َّيتعل َّ َّالقب َّالسؤاالن َّبأمحد َّال َّالشيعي َّبالوضع َّيتعل َّقان ،َّ َّباملؤس َّقانجي َّالديني َّن َّطلبسة َّأسأل َّأنا ،َّ َّاحلوزةَّة ة

 :َّاملوجودينَّيفَّالنجف
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َّاألو ل: كيف كان ة  سة الدينيّ من العوائل القريبة من المؤسّ  نجيد أحمد القبّ سيّ اللو لم يكن  السؤال
َّد أحمد القبنجي؟سيّ الة من سة الدينيّ موقف المؤسّ 

ثَّعنَّمشكلتناَّيفَّالواقعَّالشيعيَّ،َّلوَّملَّيكنَّمنَّالعوائلَّنجيَّ،َّأناَّهناَّأريدَّأنَّأحتد َّالَّعالقةَّيلَّبأمحدَّالقب َّ
َّهلل َّعليكمَّكيفَّسيكونَّاملوقفَّمنه؟باةَّسةَّالديني َّاملؤس ََّّةَّويفَّجو َّسةَّالديني َّالقريبةَّمنَّاملؤس َّ

نجي د أحمد القبّ ه بها السيّ و  حة التي تف  والعبارات الوقِ لو كانت هذه العبارات الرخيصة :َّوالسؤالَّالثاين
، لو لم يكن قد قالها في رسول اهلل أو في اإلمام في هذه المقاطع من حديثِه أو في غيرها وهي كثيرة 

وقالها مثاًل في ، لو لم يقلها في هؤالء وعندُه عن الزهراء أيضًا ة صلوات اهلل وسالمه عليه الحجّ 
ة وموقف وقف المرجعيّ ستعمل هذه العبارات الوقحة والرخيصة ماذا سيكون مإد السيستاني السيّ 

َّة؟يّ نسة الديالمؤسّ 

ةَّوضياعَّسةَّالديني َّاتَّيفَّالواقعَّالشيعيَّوضياعَّاملؤس َُّثَّعنهَّيفَّاختاللَّاألولوي َّوهذاَّهوَّاخلرابَّالذيَّأحتد َّ
َّبنيَّاألهم َّالديني َّةَّاملرجعي َّ َّالشيعةَّيقد ََّّةَّوضياعَّالشيعةَّفيما ةَّاليتَّواألم ََّّهم َّعلىَّاألَّهممَّمونَّاملواملهمَّ،َّدائمًا

اَّأعودَّإىلَّعنوانَّاحللقةَّ)الدينَّثَّكثرياَّيفَّهذهَّاجلهاتَّإن ٌَّةَّخائبةَّ،َّالَّأريدَّأنَّأحتد َّأم ََّّعلىَّاألهم ََّّمَّاملهممَّقد َّتَُّ
نجيَّصوتُهَّأعودَّإىلَّالكبارَّ،َّأمحدَّالقب ََّّ،اَّأناَّأناقشَّالكبارنجيَّإن َّأناقشَّأمحدَّالقب َّالعلماين(َّوهناَّالَّأريدَّأنَّ

،َّلذاَّاملعروفرَّاإليراينَّدَّالكرميَّسروشَّاملفك َّبُهَّالدكتورَّعسَّسَُّولديٍنَّوضعَّأٍََُّّةَّولفكرٍةَّوملعتقدٍَّصدًىَّلنظري َّهذاَّ
نجيَّقدَّأساءَّوُيسيءَّكثريًاَّهبذاَّالعرضَّالسوقيَّللمطالبَّدَّأمحدَّالقب َّسي َّالَّهَّإىلَّهذهَّاجلهةَّوإال َّنقاشيَّيتوج َّ

َّسروشَّوزمالءَّسروشَّالذين َّلكن ََّّاليتَّكتبها َّبعدَّذلكَّ، َّفيهاَّ،السنرتَّفيهاَّةََّالقضي ََّّتبعوه َّعبدََّّ،املركز هو
َّ.الكرميَّسروش

اتَّسمَّاملستعارَّالكثريَّمنَّالشخصي ََّّهوَّإمسهَّحسنيَّفرجَّوهذاَّهوَّاإلعارَّستََّسٌمَّمَُّعبدَّالكرميَّسروشَّهذاَّإ
َّ،َّحت 1979َََّّّةَّيفَّإيرانَّسنةامَّالشاهَّقبلَّانتصارَّالثورةَّاإلسالمي َّظةَّاليتَّكانتَّيفَّمواجهةَّومعارضةَّناإليراني َّ

،ََّّةهمَّاحلقيقي َّليستَّأمساءواملعروفةَّلبعضهمَّهيَّاألمساءَّاملشهورةََّّ،اتَّالكبريةخصي َّالشَّ،علماءَّالدينَّالكبار
َّإيراني َّلشخصي َّسمَّمستعارَّإعبدَّالكرميَّسروشَّهوَّ ٍَّة َّاحلقيقيَّحسنيَّفرجَّ،َّعبدَّالكرميَّسروشَّمنَّإة مسها
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َّسنةَّمواليد َّأتذك 1945َََّّّطهران َّما َّألن َّعلى ،َّ َّر َّعبد ،َّ َّسبق َّفيما َّحياته  َّتفاصيل َّعن َّقرأت َّقد الكرميَّين
رَّبهَّكثرياَّ،َّوهذاَّالتفكريَّالذيَّطرحُهَّعبدَّونَّحولَّعليَّشريعيتَّوقدَّتأث َّسروشَّمنَّالشبابَّالذينَّكانواَّيلتف َّ
َّأسمَّ َّبداياتُه َّكتبه  َّيف َّسروش َّمطه ََّّسَّالكرمي َّوالشيخ َّكتبه َّيف َّشريعيت َّعلي َّهلا َّمرافقًا َّكان َّعليَّري للدكتور

َّحسيني َّشريعيت َّهناك َّتَُّ، َّطهران َّمدينة َّمشال َّيف َّمعروفة َّحبسيني َّم َّسة َّى َََّّّدرشاإة َّالذي َّاملكان فيهََّّذَّنـُف َّكانت
َّاملعار ََّّمشروعٌَّ َّللحركة َّثقايف َّضة َّآللنظام َّينالشاهنشاهي َّوكان ََّّمع َّتزَّذاك َّاملشروع َّشريعيتَّالهذا َّعلي دكتور

َّكرَُّريَّف َّشيخَّمرتضىَّمطه َّالَّريَّ،َّاملشهورَّوالشائعَّأن َّشيخَّمرتضىَّمظهمَّالوَّ عليَّشريعيتََّّعنَّفكر ََّّخيتلفَُّه
ََّّوأن َّ َّمطتواجد َّمرتضى َّه َّالشيخ َّحسينية َّيف َّاخلطأإري َّلتصحيح َّهوَّواإلَّرشاد َّهذا ،َّ َّشريعيت َّعند حنراف

َّتتبَُّّ َّخالل َّمن َّنظري َّوجهة ،َّ َّواملعروف َّمطه َََّّّعاملشهور َّالشيخ َّوكتب َّشريعيت َّعلي َّالفكرةَّكتب َّوهذه ري
ريَّ،َّشيخَّمرتضىَّمطه َّالليستَّجديدةَّهذهَّفكرةَّقدميةَّوجدهتاَّيفَّكتبَّالدكتورَّشريعيتَّويفَّفكرَّوكتبَّ

َّأن َّ َّمطه ََّّالشائع َّمرتضى َّشريعيت َّعلي َّمواجهة َّيف َّأن َّري َّأنا َّملسته َّمطه ََّّما َّتأث َّالشيخ َّقد َّعليَّري َّبفكر ر
َّشريعيت َّكتابه  َّيف َّمثاًل َّخصوصًا َّاحلسينية)، ََّّ(امللحمة َّكتبَّبقي َّوغريه َّمطه َّالة حنيََّّينألن ََّّ،ريشيخَّمرتضى

َّشريعيتَّيفَّكتبَّتََّكَّبعضَّاألفكارَََّّّدكتورَّعليَّشريعيتَّأجدَّأن َّالوَّريَّمطه َّنَّبنيَّأفكارَّالشيخَّقار َّأَُّ بعدََّّبها
َّيفَّكتبَّ َّبعدَّتلكَّالكَّتَّتأرخيي َّريَُّكت بََّللشيخَّمرتضىَّمطه ََّّذلكَّأجدها َّأَّ،بتًَُّا ستنتج؟َّيعينَّأفكارَّفماذا

ريَّوهذاَّالكتابَّيكتبهاَّعليَّشريعيتَّيفَّكتابَّوبعدَّذلكَّنفسَّهذهَّاألفكارَّموجودةَّيفَّكتبَّالشيخَّمطه َّ
تأليفَّشريعيتَّلذلكَّالكتابَّ،َّفماذاَّيعين؟َّبالنسبةَّيلَّأناَّفَّبعدَّبَّمؤلمَّتأرخيًاَّحبسبَّماَّمكتوبَّيفَّالكت

َّوأخذَّمنَّعليَّشريعيتريَّهوَّقدَّتأث َّالشيخَّمطه ََّّأستنتجَّبأن َّ َّعليَّشريعيتَّر َّتالمذة َّينقلها َّهناكَّكلمة ،َّ
َّ(ريَّأناَّأستأمنَّعليهَّمرتضىَّمطه َّحنرافَّيفَّكتيب،َّأيَّإشتباهإأيََّّ،أيَّخطأ)هَّقالَّوأصدقاءَّعليَّشريعيتَّبأن َّ

ماَّهيَّحبسبَّالظاهرَّأوَّقدَّذاَّمثل،َّقدَّتكونَّالكلمةَّهكحهَّأناَّأقبلَّبذلكَّإذاَّهوَّيقولَّهذاَّخطأَّويصح َّ
نََّّمََّ،َّوإال َّرَّبهَّوبدأَّيأخذَّشيئًاَّمنَّأفكاره َّريَّتأث َّمرتضىَّمطه ََّّهَّعرفَّبأن َّيكونَّشريعيتَّقالَّهذهَّالكلمةَّألن َّ

َّاحلسيني َّ َّامللحمة َّاليقرأ َّهذا َّوجدان َّيف َّكثريًا َّتشاهبًا َّهناك َّجيد َّالوَّة َّمع َّعليَّكتاب َّكتب َّيف َّاملوجود جدان
َّيفَّهذهَّالقضي َّوهناَّالَّأريدَّالَّشريعيت، عبدََّّريَّوأن َّوالشيخَّمطه ََّّجاءَّذكرَّعليَّشريعيتلكنَّةَّتفصيلَّكثريًا

َّدكتورَّعليَّشريعيتَّواحلديثَّعنَّفكرَّسروشَّالَّميكنَّإال َّرَّبشكٍلَّكبريَّبالوتأث َّرَّهبمَّالكرميَّسروشَّقدَّتأث َّ



 ة القبض والبسطنظريّ الدين العلماني/(  51لحلقة ) ا                                      ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي         

 

- 9 - 
 

َّألن َّ َّشريعيت َّعلي َّهناكَّالبدايابذكر َّمن َّكانت َّت َّشهادة َّعلى َّحاصل َّسروش َّالكرمي َّعبد PHDَّال،
َّمن َّالكيميَّالدكتوراه َّيف َّبريطانيا َّمن َّاملختص َّلندن َّمن َّسروش َّالكرمي َّعبد َّوالصيدلة، َّاء َّعلىَّط َّاملوَّني لعني

َّالبابَّ،َّفلسفةَّالعلومَّوهوَّبابَّيفَّهَّمنَّاملختص َّولكن َّفلسفةَّالعلومَّ،َّعلىَّالفلسفةَّبشكلَّعامَّ نيَّيفَّهذا
العَّواسعَّيفَّاملنهجَّ،َّوهوَّأيضًاَّلهَّإط َّةَّأبوابَّالدراساتَّاملعرفي ََّّيفَّالعصرَّاحلاضرَّمنَّأهم َّةَّاملعرفي َّالدراساتَّ

َّتَُّ َّالذي َّاملعريف َّاملنهج َّيف َّوُتكتََّاألبسمولوجي َّالبحوث َّالزمنَّدار َّيف َّاحلاضر َّالوقت َّيف َّوتُعممق َّوُتدرمس ب
َّهلذاَّ َّيفَّالغربَّوفقًا َّإىلَّذاملعاصرَّخصوصًا العَّواسعَّيفَّالتأريخَّويفَّتفسريَّلهَّإط َّلكَّاملنهجَّ،َّوهوَّإضافًة

العَّواسعَّبعبارةَّخمتصرةَّعبدَّفَّوالعرفانَّوعلمَّالكالمَّويفَّأصولَّالفقهَّعندهَّإط َّفةَّوالتصو َّسالقرآنَّويفَّالفل
اَّالَّأجدَّلهَّنظرياَّةَّمعاصرةَّ،َّمجعَّبنيَّالثقافةَّالقدميةَّوالثقافةَّاحلديثةَّ،َّرمب َّةَّثقافي َّموسوعةَّعلمي ََّّالكرميَّسروش

َّ،َّهناكَّكثريونَّيقاربونَّعبدَّالكرميَّسروشَّأوَّهوَّيقارهبمَّيفَّاملنهجَّالعربي ََّّيفَّالساحة َّالقراءاتَّيفَّقضي َّة ة
الوسطَّالشيعيَّ،َّمنهمَّمنَّهوَّيفَّالوسطََّّيفَّمنهمَّمنَّهوَّ،نَّهوَّيفَّالوسطَّالسين َّاملعاصرةَّللدينَّمنهمَّمََّ

ةَّمعروفةَّةَّعلمي َّمنَّاملغربَّشخصي ََّّدَّعابدَّاجلابريعَّ،َّأمساءَّعديدةَّ،َّمثاًلَّحمم َّمالَّإىلَّالتشيَُّّعَّوََّّوتشيمَّالسين َّ
ينَّمنَّمصرَّ،َّعليَّحربَّمنَّمَّدَّالق َّونَّمنَّاجلزائرَّ،َّحسنَّحنفيَّ،َّسي َّغدَّأرَّ،َّمثاًلَّحمم َّقبلَّفرتةَّقريبةََّّوتويف َّ

َّواَّالنصمَّحاولواَّأنَّيقرأَّوجمموعةَّأخرىَّمنَّالذينيدَّدَّ،َّنصرَّحامدَّأبوَّزََّلبنانَّ،َّهناكَّكاتبَّعراقيَّحيىيَّحمم َّ
َّثَّعنَّهؤالءَّ،َّألن َّأطروحاهتمَّ،َّوأناَّهناَّالَّأريدَّأنَّأحتد َّالديينَّقراءةَّجديدةَّبوسائلَّجديدةَّللفهمَّوطرحواَّ

ثواَّوفقاَّملعتقداهتمَّوألفكارهمَّبعيداَّعنَّاملوضوعَّالذيَّأناَّبصدده َّوهوَّالواقعَّالشيعيَّماَّبنيَّالتنزيلَّهؤالءَّحتد َّ
َمَّإقحامًاَّيفَّداخلَّهذَّاخرتتَّعبدَّالكرميَّسروشَّوكأن ََّّاوالتأويلَّ،َّملاذ يفَّداخلََّّ،هذاَّالربنامجاَّالعنوانَّأُْقح 

،َّةةَّواملدرسةَّالعرفاني َّمَّهذاَّالعنوانَّولكنَّعبدَّالكرميَّسروشَّهوَّوليدَّفكرَّاملدرسةَّاألصولي َّقح َّملَّأََُّّ،هذاَّامللف َّ
َّإط ََّّعبدَّالكرمي َّاألصولي َّسروشَّله َّالعرفاني َّةَّوإط َّالعَّواسعَّيفَّفكرَّاملدرسة َّاملدرسة ولهََّّةالعَّواسعَّيفَّفكر
َّعرفاني َّ َّعرفاني َّجتربة َّومعاناة َّحنيَّيتحد َّة ،َّ َّعرفاين َّوسلوك َّأي َّة َّأوائل َّمن َّفيقول: َّنفسه  َّعن َّكانَّث َّشبابه  ام

َّومَُّم َّنهَّمَُّ َّإىلَّقراءةَّجامعَّالسعاداتَّ،َّويقولنشد َّكًا امَّرتَّيفَّنفسيَّيفَّأوائلَّأي َّمنَّأكثرَّالكتبَّاليتَّأث ََّّ:ًا
َّاملراقباتََّّشبايب َّتربيَّكتاب َّملكي َّجواد َّللشيخ َّوهو َّالسي َّ، َّأستاذ َّالشيخَّزي َّوتلميذ َّالعرفان َّيف َّاخلميين د

َّذكرهَّيفَّاحللقاتَّاملاضيةَّ،َّوهوَّحيَّ ثَّعنَّنفسه َّحنيَّذهبَّإىلَّبريطانياَّإىلَّلندنَّد َّحسنيَّقليَّاهلمداينَّومرم
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َّونيلَّ ،َّماَّهيَّهذهَّالكتبَّاألربعةَّاليتََّّأخذتَّمعيَّأربعةَّكتب:َّشهادةَّالدكتوراهَّ،َّيقولإلكمالَّدراسته 
ََّّازي،)األسفارَّاألربعة(َّلصدرَّالدينَّالشريَّ؟َّذهاأخ َّالكتابمرم يفَّإحياءََّّةَّالبيضاء،َّ)احملج َّالكالمَّعنَّهذا

َّالكالمَّعنَّهذاَّالكتاباإلحياء(َّللفيضَّالكاشاين (َّديوانَّجاللَّ،َّديوانَّمولويَّ)مثنويَّمعنويَّأيضاًََّّ،َّمرم
،َّاَّكنتَّيفَّبريطانياَّحينمَّالكتبَّهيَّاليتَّكانتَّأنيسيَّيفَّحيايتوديوانَّحافظَّ،َّيقولَّهذهَّالدينَّالروميَّ

اليتَّجاءَّهباَّجاءتَّعبارةَّةَّهلذاَّالرجلَّ،َّالفكرةَّةَّاألصولي َّةَّواخللفي َّةَّالعرفاني َّواخللفي َّةَّفي َّةَّالفلسفتالحظونَّاخللفي َّ
ةَّوفيهَّةَّوفيهَّماَّفيهَّمنَّاملدرسةَّالعرفاني َّعنَّخالصةَّمنَّكوكتيلَّهذاَّالكوكتيلَّفيهَّماَّفيهَّمنَّاملدرسةَّاألصولي َّ

ةَّعبدَّنظري ََّّ،منَّكوكتيلَّ،َّوطرحَّقراءتهستخلصهاَّ،َّفهوَّخالصةَّاةَّبي َّالثقافةَّوالعلومَّواملعارفَّالغرَّماَّفيهَّمنَّ
َّ َّمعروف َّعنوان َّهلا َّسروش َّوالبسط)الكرمي َّالقبض َّاملصطلحاتَّنظري ة َّهذه ،َّ َّصويف َّعنوان َّالعنوان َّوهذا )

بسط؟َّالقبضَّوماَّاملرادَّمنَّالةَّعنواهناَّعنوانَّصويفَّ،َّماَّاملرادَّمنَّالقبضَّوالبسطَّ،َّنظري ََّّ،ةمصطلحاتَّصوفي َّ
نتشارَّ،َّيفَّمصطلحاتَّأحاديثَّأهلَّساعَّواإلت َّدَّواإلحنسارَّ،َّالبسطَّهوَّالتمدَُّّهوَّاإلنكماشَّالقبضَّهوَّاإل

نجيَّهوَّمنَّكالمَّأمحدَّالقب َّةَّالقبضَّوالبسطَّوماَّمسعتمَّاإلدبارَّوالبسطَّهوَّاإلقبالَّ،َّنظري َّالبيتَّالقبضَّهوَّ
َّالنظري ََّّصدىَّ َّهلذه َّنظري َّوتطبيق ،َّ َّة َّأن َّة َّكما َّسروش َّالكرمي َّعبد َّيقول َّوالبسط َّحالتهََّّالقبض َّيف اإلنسان
وانتشارَّ،ََّّعنطواءَّواحنسارَّوحالةَّبسطَّحالةَّانفتاحَّوتوسََُّّّعليهَّحالةَّقبضَّإةَّمترَُّّويفَّحالتهَّالعبادي َّةَّالنفسي َّ

تبطَّأيضًاَّترَّعليهاَّحالةَّقبضَّوحالةَّبسطَّ،َّوحالةَّالقبضَّوالبسطَّهذهََّّمَّكذلكَّواجملتمعاتَّكذلكَّمترَُّّمََّاألَُّ
َّالديني َّ َّقضي َّباملعرفة َّيف َّترتبط َّوأيضًا َّالنبو َّة َّوقضي َّة َّالوحية َّة َّشاملةنظري َّ، َّومصاديقَّ،ة َّتطبيقات َّ،َََّّّهلا كثرية

عَّعلىَّهذاَّاألساسَّتفاريعَّ،َّةَّتنطلقَّمنَّهذاَّاألساسَّوبعدَّذلكَّيتفر َّلَّعليهَّهذهَّالنظري َّساسَّالذيَّتتشك َّاأل
ومنهاََّّ،ننظرَّإليهَّلذاته ََّّ،منهاَّماَّهوَّلذاته ََّّرَّإليهانظَُّنَََّّحنياألشياءََّّةَّأن َّاألساسَّالذيَّتنطلُقَّمنهَّهذهَّالنظري َّ

كَّوالذيَّننظرَّإليهَّكةَّ،َّالذيَّننظرَّإليهَّلذاته َّيكونَّهذاَّثابتَّغريَّمتحر َّمعرفتناَّاملتحر َّماَّننظرَّإليهَّمنَّخاللَّ
هناكَّحركةَّ،َّالدينَّمباَّهوَّدينَّثابتَّيفَّعقيدةَّعبدَّالكرميََّّ،كًاَّ،َّهناكَّمرونةمنَّخاللَّمعرفتناَّيكونَّمتحر َّ

َّأم َّ َّهوَّدينَّ، َّالدينَّمبا َّالديني َّسروشَّ، َّاملعرفة َّوالفهمَّالديينَّفهوَّمتحر َّا ،َّلتوضيحَّاملطلبَّأكثرَّيقولَّكَّة
َّ،ةمتغري ََّّ،ةةَّوالعلومَّغريَّاملختربي َّةَّيفَّمجيعَّاملستوياتَّ،َّالعلومَّاملختربي َّمتغري َّوَّكةَّةَّمتحر َّالعلومَّاإلنساني ََّّ،هكذا
َّتتغري َّمتبد ََّّ،رةمتطو َّ َّاألسئلة َّعن َّفيها َّاإلجابات َّيتغري َّلة، َّللحقائق َّفيها َّالتفسري َّحقيقةََّّ، َّهذه العلومََّّ،،
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َّةَّمتغري َّ،َّالعلومَّغريَّاملختربي ََّّةةَّمتغري َّاملختربي َّ اَّسترتكَّةَّمنَّالطبيعيَّأهن َّمتغري َّ،َّفلمماَّتكونَّهذهَّالعلومَّةَّأيضًا
ونَّونظرةَّاإلنسانَّلنفسهَّ،َّخالصةَّةَّهيَّنظرةَّاإلنسانَّللكَّالفلسفةَّاإلنساني َّةَّ،َّرهاَّعلىَّالفلسفةَّاإلنساني َّأث

َّهباتنيَّالنظرتنيَّهيَّهذ َّاملرتبطة َّاليتَّيَُّاملفاهيم َّباجململَّالفلسفةعربمَّه َّاإلنساني ََّّ،َّعنها َّتغري َّالفلسفة َّإذا ،َّ تَّة
ةَّقطعًاَّذلكَّإطارَّالعلومَّاإلنساني َّةَّيفَّتَّاحلقائقَّالعلمي َّةَّوتغري َّتَّالتفاسريَّالعلمي َّتَّاألجوبةَّوتغري َّتغري َّوَّالعلومَّ

،َّوعلىَّنظرةَّاإلنسانَّلإلنسانةَّيعينَّسينعكسَّعلىَّنظرةَّاإلنسانَّللكونَّسينعكسَّعلىَّالفلسفةَّاإلنساني َّ
ويفهمَّنفسهَّبشكٍلََّّ،بصورةَّجديدةَّ،ويفهمَّالكونَّبشكٍلَّجديدَّنظرةَّاإلنسانَّللكونَّ،َّفحينماَّتتغري َّلنفسه َّ

َّللمتغري َّ ةََّّاملعرفةَّالديني َّتتغري َّأنََّّةَّفالبد َّالديني ََّّذلكَّسيصطدمَّباملعرفةَّطبيعيَّأن َّمنَّالةَّاتَّالعلمي َّجديدَّوفقًا
العلمَّ،َّفحيثماَّانتشرَّكةَّمعرفةَّمتحر َّةَّني َّ،َّوعلىَّهذاَّفاملعرفةَّالديوفقًاَّهلذهَّالرؤيةَّاجلديدةَّللكونَّولإلنسانَّ

َّتوس َّ َّوكوحيثما َّالعلم َّاملختربي َّع َّالعلوم َّيف َّاملعلومات َّثرت َّغريها َّويف َّالفلسفةَّتوس ََّّ،أيضاًَّة َّيف َّاملعرفة عت
َّ،تلقائيَّبشكلََّّ،طبيعيَّةَّبشكلَّعَّاملعرفةَّالديني َّستتوس َّةَّعَّاملعرفةَّيفَّالفلسفةَّاإلنساني َّ،َّوحينماَّتتوس ََّّةاإلنساني َّ
دائرةََّّقطٍعَّتأرخييَّسابقَّحنيَّتكونتنقبضَّالعلومَّمثاًلَّيفَّمَّاَّحنيةَّ،َّأم َّيفَّالفلسفةَّاإلنساني َّعَّاملعرفةَّمعَّتوس َّ

قةَّ،َّفاحلركةَّهناَّةَّضي َّستكونَّاملعرفةَّالديني َّوَّقةَّةَّضي َّقةَّستكونَّالنظرةَّيفَّالفلسفةَّاإلنساني َّضي َّةَّالعلومَّاإلنساني َّ
َّبنيَّالبسطَّ َّوما َّبنيَّالقبض  َّتنقبضَّالعلومما ََّّ،تنقبضَّالفلسفةَّ،،َّحينما َّ،َّوحينماَّالديني َّفتنقبضَّاملعرفة ة

ةَّ،َّفمنَّهناَّتنبسطَّاملعارفَّالديني ََّّةَّوعلىَّهذافحينئٍذَّتنبسطَّالفلسفةَّاإلنساني ََّّ،عَّوتنتشرتتس ََّّ،تنبسطَّالعلوم
ةَّ،َّالثابتَّفقطَّهوَّأصلَّالدينَّمباَّهوَّدينَّ،َّوهذهَّمساحةَّمعرفةَّمتغري ََّّ،كةةَّمعرفةَّمتحر َّتكونَّاملعرفةَّالديني َّ

َّالباقيَّمنَّالدينَّكل َّضي َّ َّيتغري َّقة بتغيريََّّ،عبدَّالكرميَّسروشَّيطالبَّبتغيريَّالعقائدَّكَّلذلكَّجندَّأن ََّّويتحر َّه
ثَّفيماَّوصلَّإليهَّالبشرَّيفََّّالذيَّحيدَّوفقًاَّللتغري ََّّ،ةشيءَّوفقًاَّهلذهَّالنظري ََّّبتغيريَّكل ََّّ،بتغيريَّالفقهَّ،األحكام

عَّعلىَّهذاَّنتُهَّقبلَّقليلَّ،َّويتفر َّبَّالرتابطَّالذيَّأشرُتَّإليهَّوبي َّسةَّحبةَّويفَّالعلومَّغريَّاملختربي َّالعلومَّاملختربي َّ
نيَّ،َّهناكَّالنصفَّالبشريَّوهناكَّهَّيشتملَّعلىَّنصفََّأن ََّّرَّإىلَّالنيب َّهَّينظَُّةَّالنبوةَّإن َّيفَّقضي ََّّ،ةةَّالنبو َّيفَّقضي َّ

ثَّعنَّالنصفَّالنبويَّوماَّاَّيتحد َّالديينَّماَّكتبهَّعلماءَّالدينَّإن ََّّيفَّاجلو ََّّبَّماَُّكت ََّّالنصفَّالنبويَّويقولَّبأن َّ
يفَّعصره َّفكانََّّنَّعاشَّمعهمىَّاهللَّعليهَّوآلهَّعاَشَّمعَّالناسَّالذيصل ََّّالنيبمََّّقواَّإىلَّالنصفَّالبشريَّألن َّتطر َّ

أنَّينعكسَّهذاَّعلىََّّلغتهمَّوكانَّيعيُشَّبنفسَّطريقتهمَّوكانَّيستعملَّنفسَّأساليبهمَّيفَّاحلياةَّفالبد ََّّميتكل َّ
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َّأن َّ َّولذلك ،َّ َّالدين َّمعرفة َّوعلى َّالدين َّالسننََّّتعاليم َّوالكثريَّمن َّوالكثريَّمنَّاآلداب الكثريَّمنَّاألحكام
يفَّاهلندَّأوََّّثَّبُع َّكانَّهذاَّالدينَّذلكَّاجملتمعَّ،َّيقولَّلوََّّةَّكانتَّتتناسبَّمعََّّاملعرفي َّوالكثريَّمنَّالقضاياَّحت َّ

ةَّعلىَّهذاَّالدينَّلوَّكانَّةَّعلىَّهذاَّالدينَّولكانتَّهناكَّاآلثارَّالصيني َّيفَّالصنيَّلكانتَّهناكَّاآلثارَّاهلندي َّ
ةَّلغةَّالعربَّواللغةَّالديني ََّّأرضهذاَّالدينَّكانَّيفََّّةَّبسببَّأن َّيفَّالصنيَّ،َّهذاَّالدينَّظهرتَّفيهَّاآلثارَّالعربي َّ

ةَّقضي َّالهذهَََّّّ،َّألن َّأنَّتزولَّوتتغري ََّّالبد ََّّقَّباجلانبَّالبشريَّمنَّالنيب َّاليتَّتتعل َّهذهَّاألشياءََّّ،َّفيقولَّإن َّةَّعربي َّ
َّاجلانبَّهوَّجانٌبَّتارخياينتأرخيي ََّّةقضي َّ َّ،َّهذا َّالعصرََّّة َّباحلياةَّيفَّهذا َّله َّالنصفَّالنبويَّوهوَّالَّعالقة ،

ناَّهوَّنبيمََّّولكنَّألن َّاألنبياءََّّعنَّكل َّناَّفقطَّثَّعنَّنبي َّتحد ََّّ،َّهوَّالَّينصفَّالوحيَّيعينَّجهةَّالوحيَّمنَّالنيب َّ
ىَّاهللَّعليهَّوآلهَّ،َّالنصفَّالنبويَّوهوَّجهةَّاحلديثَّعنَّدينناَّفاحلديُثَّعنهَّصل ََّّاحلديثَّألن َّلَّيفَّالرقمَّاألو َّ

الوحيَّمصدرَّمنَّمصادرَّاملعرفةَّولكنَّماَّهوَّالوحيَّيفََّّىَّاهللَّعليهَّوآلهَّ،َّهوَّيقولَّبأن َّناَّصل َّالوحيَّيفَّنبي َّ
فَّ؟َّالوحيَّهوَّدرجةَّعاليةَّمنَّدرجاتَّاإلهلامَّ،َّالوحيَّمثلَّالشعرَّ،َّالوحيَّمثلَّالتصو َّةَّالقبضَّوالبسطنظري َّ

َّنبو َّ َّإهلامَّشعريَّوهناكَّحالةَّكشفَّصويفَّوهناكَّحالة َّفهناكَّحالة َّالنبو َّمثلَّالكشفَّالصويفَّ، ،َّ ةَّهيَّة
َّنفسَّالنيب ََّّأوَّمنَّداخلًَّاَّأنَّيكونَّمنَّخارجَّنفسَّالنيب َّالدرجةَّاألعلىَّمنَّاإلهلامَّ،َّهذاَّاإلهلامَّليسَّمهم َّ

َّيرج َّ َّأن َّوهو ََّّح َّاإلهلام َّالنيب َّهذا َّنفس َّداخل َّمن َّألن ََّّهو َّيقول َّإهلي ََّّكلمَََّّّ،  نْمِ  يهِفِ ختُفَنَوَ}ة،النفوس

أدركَّهذهَّاحلقيقةَّبوجههاََّّالنيبمََّّوبنيَّغريه َّأن ََّّلكنَّالفارقَّبنيَّنفسَّالنيب َّةَّيشريَّإىلَّهذهَّالقضي ََّّ{يوحِرُ

َّالكاملَّ َّمنَّمرحلة َّالقو َّواستطاعَّأنَّخيرجها َّإىلَّمرحلة َّفلم َّة َّاإلهلي َّالفعلَّ، َّاجلنبة َّأخرجَّهذه َّا منَّداخلَّة
َّمنَّمرحلةَّالقو ََّّ،نفسه َّ هَّفىنَّيفَّاهللَّ،َّفهناَّيظهرَّاإلهلامَّيفَّشخصَّةَّإىلَّمرحلةَّالفعلَّفكأن َّمنَّباطنَّنفسه 
ىَّصل ََّّالنيبمََّّوالسببَّيعودَّإىلَّأن َّاَّيكونَّهناكَّخطأَّيفَّالوحيَّورمب َّىَّاهللَّعليهَّوآلهَّوهذاَّهوَّالوحيَّ،َّصل ََّّالنيب َّ

َّوهوَّالَّميلكَّالعلومَّاملعاصرةَّ،َّفلذلكَّإن َّفَّبشري َّضعَُّاهللَّعليهَّوآلهَّقدَّيََّ ناَّجندَّيفَّالقرآنَّمنَّاآلياتَّاليتًَّا
َّةَّاملعاصرةَّ،َّويضربَّلذلكَّمثاًل:تتعارضَّمعَّاحلقائقَّالعلمي َّ
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َّ َّاخلامسة َّاآلية َّالبقرة َّجاءَّيفَّسورة َّما رِّبَا ال يَقُوُمونَ إِلَّا َكمَا يَقوُم الَّذِي }الَّذِينَ يَأكُلُونَ الوالسبعونَّبعدَّاملئتني:

َّتفكريَّاجلاهلي ََّّيَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ ِمنَ املَس{ َّاآلنَّالشياطنيَّ،َّعلمي َّبسببََّّنَُّّاَّجيََُّاجملنونَّإن ََّّبأن َّةَّيقولَّهذا ًا

َّالنيبمََّّفإن َّختصاصَّالَّعالقةَّلذلكَّبالشياطنيَّ،َّبابَّاإلاجلنونَّلهَّأسبابَّمعروفةَّيفََّّيفَّعلمَّالطبَّأن َّثبتَّ
َّصل َّ َّالكالم َّهبذا َّجاء َّوآله َّعليه َّاهلل َّوإن َّى َّعنده  َّمن َّعنده  َّمن َّالكالم َّهبذا َّجاء َّاملوجودةََّّألن َّا املعلومات

والثقافةَّاملوجودةَّهيَّهذهَّ،َّفجاءتَّهذهَّاآليةَّتشتملَّعلىَّحقيقةَّتتعارضَّمعَّحقائقَّالعلمَّ،َّمثاًلَّأشارَّ
َّإىلَّقضي َّ ََّّالسمماواتَّالسبعَّوأن َّة َّالفكرة َّمأخوذهذه َّمنَّعلمَّاهليئة َّعنَّاليونانَّة َّمتناقاًل وهناكََّّالذيَّجاء

تَّعنَّبطليموسَّلََّسطيَّأوَّغريَّاجملسطيَّ،َّكتبَّنُق َّةَّ،َّاجملثَّيفَّهذهَّالقضي َّيتحد َّكتابَّمعروفَّلبطليموسَّ
منَّهناكَّهذهَّالفكرةَّجاءتََّّةَّاألفالكَّواألبراجَّوالسماواتَّفيقولَّإن َّثَّيفَّقضي َّوعنَّغريَّبطليموسَّتتحد َّ

باعتبارَّكانتَّهذهَّجزءَّهذهَّاملضامنيَّثَّعنَّهناَّحتد ََّّاملعاينَّ،َّالنيبََُّّّاحلديثَّالَّتوجدَّمثلَّهذهاَّيفَّالعلمَّوأم َّ

}الَّذِيَن حيدثَّتساؤلَّهناَّاَّ،َّاآليةَّهناَّ،َّوقفةَّسريعةَّرمب َّملوجودةَّيفَّالعاملَّوأمثالَّهذهَّاألمورَّامنَّالثقافةَّ

املقصودَّمنَّالقيامَّالذيَّهوَّكونَّ،َّليسَّاملقصودَّالَّيقومونَّالَّيتحر َّالَّيقومونَّيعينََّّيَأكُلُونَ الرَِّبا ال يَقُومُونَ {

جَعَلَ اهللُ الكَعْبَةَ البَيتَ }يفَّمقابلَّاجللوسَّأوَّالقعودَّ،َّمثلماَّجاءَّيفَّسورةَّاملائدةَّيفَّاآليةَّالسابعةَّوالتسعنيَّ

} جَعَلَ اَّأقدامهمَّ،َّوإن ََّّمَّيقومونَّعلىقيامًاَّأهن َّهناَّليسَّاملقصودََّّ(قياماًَّمنَّ)املقصودََّّ{قَِيامًَا ِللنَّاساحلَرَامَ 

َّحياتي َّ{ةَ البَيتَ احلَرَامَ قِيَاَماًاهللُ الكَعْبَ َّاملقصودَّ،اًَّنظامًا ََّّ،هذا َّاحلياة َّالَّذِينَ يَأكُلُوَن الرِّبَا ال يَقُومُوَن{}منظومة

َّنستمر ََّّ}إِلَّا كَمَا يَقومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ املَس{َّيعينَّالَّتنتظمَّحياهتم َّجاءَّهذاََّّ،يفَّاآليةَّإذا ملاذا

البيعَّمثلَّالرباَّ،َّالبيعَّمثلََّّيقولونَّبأن ََّّ}ذَلِكَ أَنَّهُم قَالُوا إِنَّمَا البَيعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأحَلَّ اهللُ البَيع وحَرَّمَ الرِّبَا{الوصفَّ

َّوتعاىلَّ َّاهللَّسبحانه َّفلماذا َّيقولَّالربا َّالقرآنَّهنا ،َّ َّالربا َّالبيعَّوحرمم َّالنوعَّمنَّالتفكريَّتفكريََّّإن َّأحلم هذا
اَّهوَّهذاَّالذيََّّثَّعنَّسببَّاجلنونَّوإن َّالَّتتحد َّباملقلوبَّمثلَّتفكريَّاجملاننيَّ،َّهذاَّمقصودَّاآليةَّ،َّاآليةَّهناَّ

ةَّلتشخيصَّأسبابَّهذاَّاملرضَّ،َّهذاَّكالٌمَّقضي َّةَّأوَّةَّطبي َّمَّفيهَّالناسَّ،َّاحلديثَّهناَّليسَّعنَّقضي َّكانَّيتكل َّ
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َّأن َّ َّمع َّالناس َّعند َّقضي ََّّمتعارٌف َّواجلان َّالشياطني َّحقيقي َّقضي َّة َّقضي َّة ،َّ َّفيها َّالدخول َّأريد َّال َّهنا َّوأنا ةَّة
َّقضي َّ َّواجلان َّمؤس َّالشياطني َّالغرب َّيف َّوهناك َّحقيقية َّة َّومراكز ََّّعب َّتتتسات َّإذاَّهذه َّهناك َّلكن ،َّ القضايا

ماَّيريدَّأنَّيثبتهَّونفسَّالشيءَّيفَّجهةَّاإلنكارَّدَّحياولَّأنَّيأيتَّباألشياءَّاليتَّتؤي َّشخصَّأرادَّأنَّيُثبتَّشيئاَّ

يعينَّالَّ} الَّذِينَ َيأكُُلونَ الرَِّبا ال يَقُومُونَ {اآلنَّالدخولَّيفَّهذهَّاللعبةَّفقطَّلتوضيحَّمعىنَّاآليةَّوأناَّالَّأريدَّ

َّللمنطقَّالسليمَّ يْطَاُن ِمنَ بَّطُهُ الشَّيَتَخَ} َّكماَّجتريَّحياةَّاجملنونَّإال َّتنتظمَّحياهتمَّ،َّالَّتنتظمَّحياهتمَّوفقًا

َّالذهابَّالتخبَُّّ {املَس َّويسرىطَّهو َّوإن ََّّمينًة َّليسَّاحلديثَّعنَّاآلية َّالذيَّ، َّللكالم َّمثااًل َّجئتَّباآلية ا

َّمثلَّهذهَّالكتبَّاليتَّبنيَّيدي.يذكرُهَّوذكرُهَّعبدَّالكرميَّسروشَّيفَّكتبه َّويفَّأحباثه َّ

ثناَّةَّ،َّوهاَّحننَّحتد َّاملدرسةَّاألصولي ََّّالَّمنَّفهم؟َّعبدَّالكرميَّسروشَّينطلقَّأو َّالكرميَّسروشَّمنَّأينَّينطلقَّعبد
َّليسَّهوَّالفهمَّاألكملََّّهيَّواقعةَّيفَّحريةٍَّةَّاملدرسةَّاألصولي ََّّعنَّأن َّ َّالتنزيلَّوالتأويلَّ،َّففهمها بنيَّمرحلة
ةَّواألوضحَّفاإلشكالَّمنَّهناَّيبدأَّهذاَّمنَّجهةَّ،َّومنَّجهةَّثانيةَّعبدَّالكرميَّسروشَّثقافتُهَّالعرفاني ََّّواألدق َّ

َّذك َّاليت َّالكتب َّخالل َّيتحد ََّّرتَّمن َّهو َّكما َّعناوينها َّنفسه  َّعن َّهذاَُّث َّللنراقي )َّ َّالسعادات َّجامع (َّ ،
الفلسفةَّ:َّالكتابَّكتاٌبَّيفَّاألخالقَّويفَّهتذيبَّالنفسَّ،َّمصادرَّهذاَّالكتابَّماَّهي؟َّمصادرَّهذاَّالكتاب

ودَّ،َّموجَّلفني،َّتفسريَّالقرآنَّبالرأيَّوشيءَّمنَّحديثَّأهلَّالبيتأحاديثَّاملخاَّفة،أفكارَّاملتصو ََّّة،اليوناني َّ
ةَّوجاءَّبأشياءَّمنَّفَّهكذاَّ،َّهوَّجاءَّبأشياءَّمنَّالفلسفةَّاليوناني َّنمَّصََّهَّفيَُّفََّالكتابَّمعروفَّإذاَّأردناَّأنَّنصنـ َّ

َّقرآني َّاملتصو َّ َّبآيات َّوجاء َّاملخالفني َّحديث َّمن َّبأشياء َّوجاء َّوفَُّفة َّإم َّرََّس َّة َّالرأي َّلتفسري َّوفقًا َّبتفسريَّت ا
منَّعلماءَّأوَّمنَّعنده َّاعتماداَّعلىَّاللغةَّفقطَّدونَّالرجوعَّإىلَّالعرتةَّوهذاَّتفسريَّاملخالفنيَّأوَّبتفسريَّالرأيَّ

رأيَّ،َّهكذاَّأهلَّالبيتَّذكرواَّيفَّقواعدَّالتفسريَّ،َّوجاءَّبشيٍءَّمنَّرواياتَّأهلَّالبيتَّوجعلَّاألساسَّيفَّ
اَّيفَّأم ََّّ،َّقدَّيكونَّهذاَّيفَّمرحلةَّالتنزيلالتهذيبَّوالرتبيةَّهوَّعملَّاإلنسانَّوهذاَّخالفَّمنهجَّأهلَّالبيتَّ

َّاإلنسانَّعلىَّاإلمامَّاملعصومَّمنَّدونَّأنَّيعتمدَّعتمادَّعلىَّألساسَّيفَّالرتبيةَّوالتهذيبَّهوَّاإلمرحلةَّالتأويلَّا
اَّاإلنسانَّيسعىَّ،َّاإلنسانَّيسعىَّولكنَّالنجاحَّوالتوفيقَّمنَّاملعصومَّصلواتَّاهللَّوسالمهَّعليهَّ،َّرمب َّنفسه

ستنداَّمعتمداَّعلىَّاإلمامَّيكونَّمَُّراميَّاإلنسانَّحينماَّاَّتنجحَّمإن ََّّ،هَّجنحرَّبأن َّيتصو ََّّ،الَّتنجحَّمراميهولكنَّ
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َّةَّصلواتَّاهللَّوسالمهَّعليهَّ،َّمثاًلَّحنُنَّحينماَّنقرأَّيفَّزيارةَّاإلمامَّاحلج َّاملعصومَّصلواتَّاهللَّوسالمهَّعليهَّ ومرم

َّاملقطعَّ َّهذا َّ،َّكيفَّخناطبُه؟َّ)علينا َّعليه َّاإلمامَّصلواتَّاهللَّوسالمه الدُّهُور وَتَمَادَت فَلَو تَطَاوَلَت منَّزيارة

َّاملضمونَّليَّواعتماديَّعليكَّ(َّتوكَُّّوَعَلَيكَ إِلَّا تَوَكُّالً وَاعتِمَادَا اًا يَقِينَاً وَلَكَ إِلَّا حُبّاألعمَار لَم أَزْدَد فِيكَ إِلَّ ،َّهذا

لَّعلىَّاهللَّلَّعلىَّاهللَّ،َّالتوكَُّّالتوكََُّّّبأن ًَّاَّ،َّقطعًاَّسيعرتضونَّواضحَّجد ََّّ،يفَّأحاديثَّأهلَّالبيتًاَّواضحَّجد َّ
اَّأنَّنفعلَّ،َّهذاَّواضحَّصورتُهَّيفَّمرحلةَّالتأويلَّهيَّهذهَّ،َّهذاَّواضحَّيفَّالرواياتَّ،َّاهللَّهوَّهكذاَّيريدَّمن َّ

اَّ،َّالَّيفَّمكانَّواحدَّوالَّيفَّمكاننيَّيفَّمئاتَّيفَّمعىنَّاآلياتَّيفَّمعىنَّالرواياتَّيفَّمعىنَّالزياراتَّواضحَّجد َّ
وفقاَّللقواعدََّّحديثَّأهلَّالبيتَّبالطريقةَّاليتَّهمَّيريدوهناةَّعلىَّذلكَّ،َّولكنَّإذاَّتعاملناَّمعَّالشواهدَّواألدل َّ
َّللقواعدَّوالقواننيََّّوالقواننيَّاليت َّللقواعدَّوالقواننيَّاليتَّوَّاليتَّجئناَّهباَّمنَّاملخالفنيَّوضعوهاَّالَّوفقًا الَّوفقًا

َّ َّالشخصي َّنستنتجها َّوأذواقنا َّاستحساناتنا َّمن َّة َّنأيت َّإذا َّاملخالفنيب، َّوقوانني َّوقواننيَّقواعد َّمنَّوبقواعد
َّ،هذهَّالتفاصيلَّاهَّآخرَّ،َّأناَّاآلنَّالَّأريدَّالدخولَّيفَّكل َّةَّستكونَّيفَّاجت َّةَّقطعًاَّالقضي َّاستنتاجاتناَّالشخصي َّ

ةَّواملدرسةَّمنَّأينَّأخذ؟َّأخذَّمنَّاملدرسةَّاألصولي ََّّهاَّ،َّلكنَّعبدَّالكرميَّسروشهذهَّالتفاصيلَّستأيتَّيفَّحمل َّ
َّستكونَّتحري َّمََُّّبقيتةَّاألصولي َّ وأخذَّمنَّ،َّةَّلنتائجَّاليتَّتصلَّإليهاَّمتحري َّاةَّماَّبنيَّالتنزيلَّوالتأويلَّ،َّقطعًا

َّالعرفاني َّ َّاملَّمعتمدوََّّةاملدرسة َّهذه َّتأث ََّّادرصعلى َّالسعاداتاليت َّ)جامع َّهبا َّ)األسفار(ر َّملال َّ، ََّّصدرا،(
فةَّوبنيَّماَّقالهَّاملتصو َّةَّةَّاإلشراقي َّاليوناني َّوالفلسفةَّةَّائي َّةَّاملش َّ(َّملالَّصدراَّهوَّمُجاٌعَّبنيَّالفلسفةَّاليوناني َّاألسفار)

رهاَّةَّفس َّلَّإليهَّعقلهَّوبنيَّنصوصَّاملخالفنيَّوبنيَّأحاديثَّأخذهاَّمنَّأهلَّالبيتَّوآياتَّقرآني َّوبنيَّماَّتوصمَّ
اهَّمنهجَّاحلكمةَّاملتعاليةَّ،َّاحلكمةَّاملتعاليةَّهيَّمُجاٌعَّوفقًاَّللكشفَّحبسبَّماَّيقولَّوخلطَّهذاَّمجيعًاَّفسم َّ

ةَّ،َّائي َّارهباَّخمتلفةَّ،َّاملش َّمشةَّالفلسفةَّاليوناني ََّّةَّمبشاربَّخمتلفةَّألن َّهَّاملعاينَّ،َّفلسفةَّيوناني َّهذَّوخليٌطَّلكل َّ
ةَّ،َّمنَّهذهَّاملشاربَّجاءَّبآراءَّومجعَّإليهاَّأيضاَّةَّ،َّمشاربَّخمتلفةَّموجودةَّ،َّالفيثاغوري َّةَّ،َّالرواقي َّاإلشراقي َّ

َّم َّ َّوغريَّابنَّسينا َّمنَّاملسلمنيَّمثلَّابنَّسينا َّالفالسفة َّجُبماعََّّنآراء َّهمَّجاءوا َّمنَّخمتلفَّاملدارسَّأيضًا
ةَّوماَّاستنتجهَّابنَّعريبَّوماَّجاءَّيفَّأحاديثَّمونَّوماَّقالتهَّالصوفي َّاألخرىَّوأضافَّإىلَّذلكَّماَّقالهَّاملتكل َّ

تَّوماَّوصلَّإليهَّعقلهَّوماَّوصلَّإليهَّيفَّمكاشفاته َّشيٍءَّمنَّالقرآنَّومنَّحديثَّأهلَّالبيوجاءَّباملخالفنيَّ
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ةَّ،َّعليَّحربَّهوَّتقريبًاَّيفَّاخلطوطَّالعام َّوهذهَّالنتيجةَّ،َّولكنَّعمدةَّماَّيفَّالكتابَّمأخوذَّمنَّابنَّعريبَّ
عبدَّالكرميَّسروشَّيقولَّأناَّإسالمي،َّ،َّوإنَّكانَّهوَّيقولَّأناَّعلماينََّّيقرتبَّمنَّعبدَّالكرميَّسروشةَّالفكري َّ

ضرينَّكلمةَّقاهلاَّعليَّحربَّ،َّقالَّةَّحت،َّقبلَّمد َّولكنَّلهَّكلمةَّمقابلةَّمعَّجريدةَّالشرقَّاألوسطَّيفَّالقاهرةَّ
اَّيكونَّنني،َّرمب َّهَّهوَّيفهمَّالقرآنَّأكثرَّمنَّاملتدي َّهوَّيقولَّعنَّنفسهَّبأن ََّّ،سليلَّآياتَّالقرآنَّ،أناَّسليُلَّالقرآن

َّ،َّيقولَّأناَّسليُلَّآياتَّالقرآنَّ َّيفَّبعضَّاحلاالتَّأناَّالَّأريدَّأنَّأناقشُه وسليلَّأفالطونَّوابنَّعريبَّصادقًا
اَّحينماَّنصلَّللحديثَّعنَّرَّفرنسيَّ،َّرمب َّديثَّعنَّميشالَّفوكوَّفيلسوفَّومفك َّوميشالَّفوكوَّقدَّيأيتَّاحل

سبيطَّالنيليَّقدَّيأيتَّذكرَّميشالَّفوكوَّ،َّيقولَّأناَّسليلَّآياتَّالقرآنَّرَّالعراقيَّعاملَّةَّللمفك َّةَّالقصدي َّالنظري َّ
َّمُجاٌعَّمنَّكل َّعندَّعبدَّالكرميَّسروشَّ،َّهوَّةَّتقريباَّموجودةَّوأفالطونَّوابنَّعريبَّوميشالَّفوكوَّ،َّنفسَّالقضي َّ

َّ.حالََّّ،َّعلىَّأي َّهذهَّ

َّالكالمَّعنهَّ،َّهوَّيفَّاألصلَّإحياءَّالعلومَّاَّكتابَّاحملج َّأعودَّلكتبه َّاليتَّيهواهاَّويعشقهاَّ،َّأم َّ ةَّالبيضاءَّفقدَّمرم
ةَّعدمَّجوازَّقرأتَّعلىَّمسامعكمَّمقطعًاَّمنَّإحياءَّالعلومَّيفَّقضي َّرونَّيفَّاحللقاتَّاملاضيةَّ،َّإذاَّتتذك َّللغزايلَّ

َّإال َّلعنَّقاتلَّاحلس َّالسالم َّإبشرطَّأنَّنقولَّأنَّملَّيـَُتبََّّنيَّعليه َّومنَّدونَّذكر َّفهوَّيعشقَّهذ، هَّسمَّ،
ديوانَّجاللَّالدينَّالروميَّوأناَّأشرتَّ؟َّوكانَّاحلديثَّأيضًاَّعنَّكتابَّالكتبَّفماذاَّخيرجَّمنَّهذهَّالكتب

ةَّاحلزنَّجاللَّالدينَّالروميَّرجلَّناصيبَّ،َّهمَّيقولونَّشيعيَّ،َّولكنَّيفَّديوانه َّهناكَّاستهزاءَّمنَّقضي ََّّبأن َّ
لََّّحافظَّالشريازيَّأو َّ،َّوحت َّوالبكاءَّواملصابَّعلىَّاحلسنيَّعليهَّالسالمَّيفَّنفسَّديوانَّجاللَّالدينَّالروميَّ

َّ:لَّبيتَّيأخذهَّمنَّشعرَّيزيدَّبنَّمعاويةلَّصدرَّوأو َّةَّلكنَّأو َّديوانُهَّباللغةَّالفارسي ََّّ،يفَّديوانه َّالشعريَّبيتَّ

 أدر كأساً فناولها ها الساقي أال يا أي  

لَّالقرآنَّالشعريَّوغريَّذلكَّكالمَّكثريَّطويلَّعريضَّميث َّديوانَّحافظََّّةَّويقولونَّبأن َّهذهَّالقضي ََّّيدافعونَّعن
وكانَّحديثناَّ،َّةَّاليتَّجاءَّمنهاَّعبدَّالكرميَّسروشةَّ،َّلكنَّهذهَّهيَّاخللفي َّأناَّالَّأريدَّالدخولَّيفَّهذهَّالقضي َّ

َّالعرفاني َّ َّاملدرسة َّصحيحَّوأن ََّّةعن َّوََّّالعرفان َّاألذهان َّأن َّيفتح َّعن َّحديث َّللناجحنيَّكان الذينََّّالعرفان
صَّمسريَّاإلنسانَّيفَّحينئٍذَّميكنَّأنَّيتشخ َّينجحونَّيفَّهذاَّاملسلكَّيصلونَّإىلَّحالةَّالنقاءَّوماَّبعدَّالنقاءَّ
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اَّهوَّيفَّمرحلةَّذلكَّإن ََّّاهَّاخلاطئَّوكلَُّّجت َّأوَّهلَّسيذهبَّيفَّاإلاهَّالصحيحَّجت َّ،َّهلَّسيذهبَّيفَّاإلاهَّاجت ََّّأي َّ
َّعنَّعفريتَّنفسَّاَّ،يفَّاملرحلةَّاألوىلَّ،أفقَّالغيب ثَّعنهَّاَّالغيبَّالذيَّحتد َّمنَّاجلنَّ،َّأم َّلكالمَّالذيَّمرم

يفَّهذاَّاألفقَّيفَّاألفقَّالذيََّّجتربةَّعبدَّالكرميَّسروشَّهيَّآصفَّبنَّبرقياَّفالَّعالقةَّلهَّهبذهَّاآلفاقَّفحت َّ
هيَّمنَّهذاَّةَّلنبو َّاَّوأن َّالوحيََّّلَّبأن َّأخذَّيتخي ََّّالعرفاينَّقَّهذهَّاملعاينَّيفَّاجلو َّهَّتذو َّيقبلَّاخلطأَّوالصوابَّوألن َّ

ألفقَّمنَّالغيبَّ،َّالَّيفَّذلكَّافَّواملرتاضَّيفَّهذاَّواملتصو َّسُهَّالعارفَّالنحوَّمنَّالكشفَّواإلهلامَّالذيَّيتلم َّ
َّألن َّ َّالثاين ََّّاألفق َّالثاين َّيتصو َّاألفق َّال َّأصاًل َّوهو َّغلو َّرب َّعتََّيََّروه َّحتد ََّّ،َّاًَّه َّالذي َّاحلديث َّسابقاَّهذا َّفيه ثت

ةَّومنَّجاءَّبهَّمنَّاملدرسةَّاألصولي َّهذاَّغلوَّوهذاَّاحلكمََّّيفَّنظرَّعبدَّالكرميَّسروشَّ،فيهَّالحقاًَّثَّوسأحتد َّ
عبدََّّألن ََّّواخرتتَّبالذاتَّعبدَّالكرميَّسروشةَّ،َّلذلكَّأناَّاخرتتَّاحلديثَّعنَّالدينَّالعلماينَّاملدرسةَّالعرفاني َّ

َّ َّإسالمي َّوجه َّسروش َّاإلسالمي َّالكرمي َّالثورة َّقادة َّمن َّسروش َّالكرمي َّعبد ،َّ َّيف ،َّ َّإيران َّيف َّالثورةَّة بدايات
،ََّّةَّالثورةَّالثقافي َّيعينََّّـىگـ،َّانقالبَّفرهن(ـىگفرهنـَّنقالب َّ)ا َّةَّمسهَّالثورةَّالثقافي َّإةَّكانَّهناكَّمشروعَّاإلسالمي َّ

ةَّيفَّاجلامعاتَّ،َّشخصي َّةَّيفَّتفعيلَّالثورةَّالثقافي َّةَّدَّاخلميينَّيفَّهذهَّالقضي َّلَّالسي َّمث ََّّكانَّعبدَّالكرميَّسروش
َّمرموقةَّومعروفةَّجد َّ حةَّولرجلَّيفَّغايةَّالذكاءَّماَّأقنعتُهَّةَّمتفت َّةَّاليتَّأخذَّمنهاَّبالنسبةَّلعقلي َّاخللفي َّ،َّولكنًَّا

اَّ،َّإذاَّكانَّالناسَّالذينَّيعيشونَّنتاجَّسطحيَّجد َّةَّ،َّالنتاجَّاخلارجَّمنَّاملدرسةَّاألصولي َّعةَّقن َّوفعاًلَّهيَّغريَّمَُّ
ةَّيفَّهذهَّاملدرسةَّهناكَّسطحي َّةَّفةَّالصنمي َّحمكومونَّبالتقديسَّوقضي ََّّممونَّألهن َّهذهَّاملدرسةَّالَّيتكل ََّّيفَّجو َّ

َّاملدرسةَّالعرفاني َّوأم َّ بعدََّّيُفر عَّ،َّولذلكَّهوَّعبدَّالكرميَّسروشعنَّأهلَّالبيتََّّبعيدٍََّّلَّمنَّخط َّنهَّةَّفهيَّتََّا
َّكانتََّّ،ذلك َّالوصفَّوهيَّالنبو َّالنبو َّيقول:َّفإذا َّيعينَّأن َّةَّهبذا َّمنَّبعدَّالنيب ََّّالَّوجودََّهَّةَّاخلامتةَّفهذا َّإلماٍم
َّالكالمَّالذيَّصل َّ َّإن ََّّنجيب َّقمسعتموهَّقبلَّقليلَّمنَّأمحدَّالىَّاهللَّعليهَّوآلهَّ،َّفهذا ةَّالنظري َّاَّهوَّصدًىَّهلذه

َّةواألم َّةَّةَّترجعَّإىلَّاألم َّاَّالقضي َّوإن ََّّةَّخامتةَّالَّميكنَّأنَّتكونَّهناكَّإمامةاَّنبو َّهن َّألةَّهَّماَّبعدَّالنبو َّفيقولَّبأن َّ
َّماَّتطو َّ َّاجلانبتَّمداركَّاألم َّوانتشرتَّالعلومَّوترق َّرتَّالعلومَّتعيشَّحالةَّقبضَّوبسطَّإذا ىَّترتق ََّّ،ةَّيفَّهذا

،َّةَّويفَّقراءةَّالنصَّالديينَّىَّمداركهاَّيفَّفهمَّالدينَّويفَّاملعرفةَّالديني َّترتق َّةَّوبالتايلَّمداركهاَّيفَّالفلسفةَّاإلنساني َّ
َّيقولَّأناَّإسالميََّّلستَّإسالمي َّةَّمنَّهناَّبدأتَّ،َّهوَّالَّيقولَّبأين َّالقضي َّ ولكنَّالدينَّنَّ،َّيقولَّأناَّمتدي ًَّا
َّوأنَّأنَّيُقرَََّّالبد َّ َّيُفهَّأ َّالصورة َّمنَّهناكَّواملشكلةَّوَّمَّهبذه َّالصيغةَّجاءتنا َّوهذه َّالقراءة َّ،َّهذه َّالصيغة هبذه
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َّأينهناكَّمردَُّّ َّإىلَّقضي َّها َّمدارَّالقضي َّ؟ َّالتنزيلَّوالتأويلَّ، َّبقي َّة َّبنيَّالتنزيلَّوالتأويلَّ، َّما َّالتفاريعَّليستَّة ة
واألحكامَّاملعامالتَّأوَّيفَّبابَّاحلدودَّيعينَّبقيةَّاإلشكاالتَّإنَّكانَّيفَّبابَّالعباداتَّأوَّيفَّبابََّّ،ةمهم َّ

ةَّوأصلَّالقضي ََّّشَّبأكثرَّمنَّوجهَّلكنَّأصلَّاملسألةناقََّاإلشكاالتَّفيهاَّهتونَّوميكنَّأنَّتََُّّ،ةهذهَّقضاياَّفرعي َّ
َّأصولي َّمردَُّّ َّمنابعه َّالرجل َّهذا ،َّ َّهنا َّإىل َّعرفاني َّها َّغربي َّة َّثقافٍة َّمع َّة َّالسطحي َّة َّوجد َّاملدرسةَّ، َّيف َّواضحة ة

َّ،وأضافَّإليهَّالثقافةَّاليتَّحيملهاَّةابنَّعريبَّومنَّاملخالفنيَّيفَّاملدرسةَّالعرفاني َّووجدَّالفهمَّاآليتَّمنَّةَّاألصولي َّ
لإلمامةََّّهَّالَّوجودََّبَّعليهاَّأن َّةَّالقبضَّوالبسطَّواليتَّيرتت َّبنظري َّةَّهذاَّفخرجَّهبذهَّالنظري ََّّمجعَّكلمََّّ،ةالثقافةَّالغربي َّ

ريَّماَّشعدهاَّالبيفَّبَُّةَّأيضًاَّاإلمامةَّمنتفيةَّ،َّالنبو ََّّةَّصلواتَّاهللَّوسالمهَّعليهَّ،وبالتايلَّالَّوجودَّلإلمامَّاحلج َّ
َّ،ةاَّيفَّجانبَّالنبو َّ،َّأم َّأنَّيكونَّشيءَّآخرََّّتتناسبَّمعَّذلكَّالعصرَّففيَّهذاَّالعصرَّالبد ََّّهَُّتَُّنمَّسََُّّفعلُهَّالنيبَُّّ

اَّوأهن َّةَّةَّاجلن َّنَّقضي َّنجيَّعثَّالقب َّولذلكَّحنيَّحتد ََّّأيضًاَّمبعلوماتَّالنيب َّرَّالوحيَّيتأث ََّّفإن ََّّ،يفَّجانبَّالوحي
،ََّّبلسانَّقومهإال ََّّرسولَّمنَّناَّلةَّماَّأرسمَّوخياطبَّاألم َّمََّصحيحَّالقرآنَّخياطبَّاألََُّّ،تتناسبَّمعَّذلكَّالعصر

يفََّّفهمواَّالقرآنناَّماََّّعلماءللقرآنَّيفَّمرحلةَّالتنزيلَّومشكلتناَّهناَّألن ََّّفاقَّ،َّهذاَّهوَّفهمَّولكنَّالقرآنَّلهَّآ
َّهنايةَّاألمرَّهيَّهذهَّ،َّفقالواَّبأن ََّّهنايةَّالدينَّوأن ََّّرواَّأن َّفجاءَّهؤالءَّفتصو ًَّاَّمرحلةَّالتأويلَّفـَُفه َمَّفهمًاَّسطحي َّ

ثُتَّحتد ََّّ،عنهاَّاليتَّأردُتَّاحلديثاجلهةَّأعتقدَّأنَّ ََّّحالََّّرَّ،َّوعلىَّأي َّهبذاَّالتصو ََّّالدينَّناقصَّ،َّالدينَّناقص
هؤالءَّأناسَّوجمموعةَّالََّّبهَّألن ََّّهديفَّأنَّأناقشَّعبدَّالكرميَّسروشَّالَّعالقةَّيلعنهاَّ،َّأناَّهناَّملَّيكنَّمنَّ

َّبإمامَّزمانناَّ َّباإلمامَّ،َّتعتقدَّأصاًل َّأَُّغن َّيَُّأناسَّهؤالءَّالَّعالقةَّهلا َّوأنا َّهناََّّرآخََّّوادٍََّّيفَّغين َّونَّيفَّواٍد ،َّأنا
َّأناَّملنَّيريدَّأنَّيرىَّالطريقَّ،َّوإال ََّّالطريقَّحَّأوض َّلَّواألخريَّأنَّفكرةَّ،َّهديفَّاألو ََّّلستَّبصددَّأنَّأناقشَّكلمَّ

يلتمسواَّشَّيفَّالوسطَّالشيعيَّفلنَّشع َّعََّيَُـّةَّوالتقديسَّ،َّماَّزالَّمرضَّالصنمي ََّّاألكثرَّيرفضونَّكالميَّأعتقدَّأن َّ
الطريقَّالذيَّميكنناَّأنَّنقرتبَّشيئًاَّ،َّأناَّالََّّيفَّجو ََّّطريقًاَّصحيحًاَّإىلَّالصوابَّ،َّحديثيَّهناَّيفَّهذاَّاجلو َّ

الدينَّالصحيحَّالكاملَّهوَّيفَّفهميَّوعنديََّّأقولَّبأن ََّّعيَّالعصمةَّوالوالَّأد ََّّشيءٍََّّعيَّالصوابَّيفَّكل َّأد َّ
َّ،َّإهن َّ نَّأكونَّأقربَّمنَّهذهَّاملدارسَّاليتَّابتعدتَّعنَّأهلَّالبيتَّوأساءتَّإىلَّأهلَّالبيتَّ،َّاَّحماولةَّأأبدًا

تَّومر ََّّ،ىلَّأهلَّالبيتالذيَُّيسيءَّإَّمنَّهذاَّاجلو ََّّأنَّأخرجََّّ،منَّهذاَّاجلو ََّّأََّترب َّينَّأريدَّأنَّأحماولةَّفقطَّ،َّإن َّ
ضحَّستت َّ،َّاحللقاتَّاألخريةَّهيَّاليتَّآتيةَّيفَّالطريقَّيفَّاحللقاتَّالقادمةَّاإلساءاتَّولكنَّاإلساءاتَّالكبريةَّ
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،َّهديفَّمنَّهذاَّاحلديثَّالَّهباَّعلماءَّالشيعةَّومنَّخمتلفَّاملدارسََّّفيهاَّاإلساءاتَّالكبريةَّاليتَّكتبهاَّويعتقد
العلماينَّأوَّالدينََّّأيَّواحدَّآخرَّ،َّلكنَّاحلديثَّوصلَّإىلَّهناَّألن َّنجيَّوالَّوالَّأمحدَّالقب ََّّعبدَّالكرميَّسروش

َّ،اَّيفَّالُبعدَّالعمليَّفهناكَّقضاياَّأخرىأوَّاملدينَّسببهَّومنشأهَّمنَّهناَّ،َّهذاَّيفَّالُبعدَّالفكريَّ،َّأم َّالليربايلَّ
كثريةَّ،َّعواملَََّّّ،أحدَّهذهَّالقضاياَّالظلمَّيفَّاحلكمَّاإلسالميَّ،ةسةَّالديني َّأحدَّهذهَّالقضاياَّالفسادَّيفَّاملؤس َّ

َّأحدَّأسبابَّوجودَّ،َّوإال َّهذاَّليسَّمنَّشأينَّوليسَّمنَّاهتمامايتََّّألن َّأناَّلستَّبصددَّمناقشةَّهذهَّاملطالبَّ
َّ،أخالقيَّ،مايلَّ،ةَّ،َّفسادَّديينسةَّالديني َّةَّ،َّهناكَّفسادَّيفَّاملؤس َّالديني َّسةَّةَّهوَّالفسادَّيفَّاملؤس َّهذهَّالنظري َّ

هناكَّفسادَّموجودَّوهناكَّظلمَّأيضًاَّيفَّاحلكمَّاإلسالميَّةَّ،َّسةَّالديني َّموجودَّفسادَّيفَّاملؤس ََّّ،معريفَّ،إداري
َّكل َّ َّيف َّاإلسالمي ََّّموجود َّواحلكومات َّاإلسالمي َّاحلكم َّوهذمصاديق َّشيءٌَّة َّنتوق ََّّ،طبيعيٌََّّّا َّال منََّّعحنُن

يفَّهذاَّالبلدَّمنَّالعاملَّولكنَّقدَّيكونَّأكثرََّّالظلمَّموجودَّيفَّكل ََّّ،حكومةَّغريَّاملعصومَّأنَّتكونَّمعصومة
ََّّ،العاملَّالظلمَّموجودَّيفَّكل ََّّذلكَّالبلدَّوإال َّ َّظلم َّيفَّالعاملَّليسَّفيها لكنَّدرجاتَّالظلمَّالَّتوجدَّدولة
َّ َّونازلة َّصاعدة َّمنعقدًا َّليس َّهنا َّوالربنامج َّالسياسي َّ، َّاملسائل َّواحلكمي َّلبحث َّواإلة َّهذهَّجتماعي َّة َّلذلك ة

َّالتفصيالتَّاجلانبي َّالَّشأنَّيلَّهبذَّ،حمضَّحبٌثَّمعريفٌََّّّ،حمضَّحبثناَّحبٌثَّعقائديٌََّّّ،فيهاَّةَّالَّأهتمَُّّالقضي َّ ةَّه
ةَّهذهَّالعواملَّ،َّالعاملَّالبواعثَّعلىَّهذهَّالنظري َََّّّتكونَّالصورةَّكاملةَّبأن َّحت َّةَّينَّأوردتَّهذهَّالقضي َّلكن َّ
ةَّوالفكرَّحنرافَّعنَّأهلَّالبيتَّيفَّاملدرسةَّالعرفاني َّةَّواإلةَّيفَّاملدرسةَّاألصولي َّوهوَّالسطحي ََّّمعريفٌََّّلَّعاملٌَّاألو َّ

َّالتطو َّرَّبسببَّاذَّوالساح َّالغريبَّاألخ َّ والتقينَّالتكنولوجيَّاهلائلَّالذيَّيثبتَّصدقهَّأمامَّأعنيَّرَّالعلميَّهذا
َّبعدَّيومَّ،َُّيضافَّإىلَّذلكَّ احلكمَّاإلسالمي،ََّّسات َّيفَّمؤس ََّّةَّوالظلمسةَّالديني َّالفسادَّيفَّاملؤس َّالناسَّيومًا

الَّأعبأََّّوأناةَّلطرحَّهذهَّالنظري ََّّوأمثالَّعبدَّالكرميَّسروشَّهذهَّاألسبابَّهيَّاليتَّدفعتَّبعبدَّالكرميَّسروش
ةَّهيَّمنَّآثارَّاحلريةَّعندَّعلماءَّالشيعةَّماَّبنيَّهذهَّالنظري ََّّالسببَّالوحيدَّالذيَّأعبأَّبهَّأن ََّّ،هبذهَّاألسباب

ونَّمثالَّأوَّغدَّأرَّماَّذهبتَّإىلَّقراءةَّحمم ََّّ،ةوأناَّاخرتتَّقراءةَّشيعي َّدتَّمنَّهناَّةَّتول َّيلَّوالتأويلَّهذهَّالنظري َّزَّالتن
ةَّوقراءةَّذهبتَّإىلَّقراءةَّشيعي ََّّمنَّاألمساءَّ،َّماَّذهبتَّإىلَّتلكَّالقراءاتَّ،َّأوَّأبوَّزيدَّوغريَّهؤالءدَّالقمينَّسي َّ

مبسألةَّالتنزيلَّوالتأويلَّ،َّةَّمرتبطةَّالقضي ََّّخرجَّمنَّالواقعَّالشيعيَّ،َّهلذاَّالسببَّألن ََّّرٍَّمنَّالواقعَّالشيعيَّملفك َّ
ذاَّالواقعَّالذيَّحنُنَّهناكَّحريةَّعندَّعلماءَّالشيعةَّماَّبنيَّمرحلةَّالتنزيلَّومرحلةَّالتأويلَّومنَّمصاديقهاَّهوَّه
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ةَّعبدَّةَّأناقشَّنظري َّةَّ،َّيفَّاخلطوطَّالعام َّةَّيفَّخطوطهاَّالعام َّالنظري َّينَّالَّأتركَّمناقشةَّنلحظُهَّونشاهدُهَّ،َّلكن َّ
ةَّلكنَّدائمًاَّحينماََّّغريَّالعلومَّاملختربي َّةَّوحت َّهَّاآلنَّالعلومَّاملعاصرةَّالعلومَّاملختربي َّبأن َّالكرميَّسروشَّ،َّأقولَّ

هوََّّ،دهاإىلَّالعلومَّاليتَّصارَّعلمَّاإللكرتونيكَّهوَّسي ََّّ،ةالذهنَّإىلَّالعلومَّاملختربي َّيذهبَّثَّعنَّالعلومَّنتحد َّ
َّيقولونَّعنَّالفلسفة َّكانوا َّقدميًا ،َّ ََّّأمََُّّّهيَّأبوها َََّّّألن َّالعلوم َّالفلسفةكاهلندسة الفيزياءَََّّّن َّوألَّانتَّمنَّأجزاء

َّ،عنوانَّالفلسفةَّ،العنوانكانتَّتنطويَّحتتَّهذاََّّالرياضياتَّوكثريَّمنَّالعلومََّّوحت َّكانتَّمنَّأجزاءَّالفلسفةَّ
َّاإللكرتونيكَّصارَّهوَّأبوَّالعلومَّألن َّالعلومَّ،َّاآلنَّيفَّعصرناَّاحلاضرََّّالفلسفةَّقدميًاَّهيَّأمََُّّّقالَّبأن َّلذلكَّيَُّ

،َّمَّوَّمنَّالعلَّعلمََّّ،َّاهلندسةَّكذلكَّ،َّكلَُّّمنَّدونَّعلمَّاإللكرتونيكًاَّاآلنَّالَّميكنَّأنَّيكونَّطب َّعلمَّالطبَّ
َّكلَُّّالف ،َّ َّكذلك ََّّلك َّاحتتاجَّالعلوم َّإىلَّعلم َّالوقتَّاحلاضر َّيف َّالعلوم َّأبو العلومََّّكلمَََّّّألن َّإللكرتونيكَّفهو

َّ َّوسائل َّعلى َّوَّتعتمد َّوأجهزة َّتتحق َّوآليات َّأن َّميكن َّال َّتلك َّوكل َّذلك َّغري َّإىل َّدون َّمن حاضنةَّق
َّيـُتََّعلمَّاإللكرتونيكََّّ،اإللكرتونيك َّفحينما َّالعلمََّّاإللكرتونيكَّ،علومثَّعنَّالحدمَّ، وتطبيقاتَّوتفاريعَّهذا

تَّحياةَّالبشرَّبسببَّغري َّةَّلتطبيقاهتاَّيفَّاحلياةَّوتالعلمَّ،َّهذهَّالعلومَّالعلومَّاملعاصرةَّواليتَّأثبتتَّمصداقي َّهذاَّ
َّيدلَُّّ َّوهذا َّالعلوم َّمصداقي ََّّهذه َّالعلومعلى َّهذه ََّّهيَّالدليلَّ،ة َّوالتطبيقات َّماالنتائج َّالعلوم َّهذه َّهيَّ،

ماَّهوََّّلومَّتعتمدَّعلىَّاملالحظةَّ،َّيعينمد؟َّهذهَّالعتشيٍءَّتعَّوسيلتها؟َّماَّهوَّمنهجهاَّيفَّالبحث؟َّعلىَّأي َّ
الذيَّتعتمُدَّعليه َّهذهَّالعلومَّ،َّتعتمدَّهذهَّالعلومَّعلىَّاملالحظةَّواملالحظةَّيفَّهذهََّّاملنطقَّماَّهوَّاألسلوب

ةَّمالحظةَّخمتصرةَّيفَّمكاٍنَّوهناكَّمالحظةَّمقتضبةَّغريَّميداني َّةَّهناكَّمالحظةَّميداني ََّّ،نيالعلومَّعلىَّنوعََّ
َّ َّمنَّالبحارهأنَّيذَّالبد ََّّ،َّيعينَّمثاًلَّاآلنَّمنَّيريدَّأنَّيدرسَّظاهرةَّاملدَّواجلزرَّمعني  ويدرسَّهذهََّّبَّقريبًا

والطقسَّودراسةَّالزمانَّواملكانَّوكتابةَّمالحظاتَّمتابعةََّّ،إىلَّمراقبةَّ،إىلَّرصدَّ،حتتاجَّإىلَّمشاهدةَّ،الظاهرة
َّوالباحثَّإىلَّنفسََّّ،ة،َّفهذهَّهناَّمالحظةَّميداني َّو...َّ منَّيريدَّأنَّجيريَّدراسةَّحولََّّ،امليدانيذهبَّالعامل 

َّللتحق َََّّّأنَّيذهبَّإىلَّالغاباتالغاباتَّالبد َّ أنَّيذهبَّبنفسه َّإىلَّالغاباتَّمصحوباَََّّّالبد َّقَّمنَّموضوعَّمعني 
لكنَّهناكَّأشياءَّالَّميكنَّأنَّيذهبَّإليهاَّوَّلدراسةَّظاهرةَّمنَّالظواهرَّأةَّدَّمنَّقضي َّللتأك َّوَّقَّبوسائله َّللتحق َّ
جُترىَّيفََّّونفسَّالشيءَّالتجاربَّواألحباثَّاليتَّيفَّاملخترَبََّّبارَّجليهاَّاألحباثَّوالترىَّعأنَّجتََّّاإلنسانَّالبد َّ

َّ.واملراقبةَّوالرصدَّوإىلَّآخره ََّّعلىَّاملالحظةَّواملشاهدةفَّاملختربَّأيضاَّتتوق َّ
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َّثبتتَّمصداقي ََّّاخلالصةَّأن َّ سانَّةَّوظهرتَّآثارهاَّيفَّحياةَّاإلنةَّواهلندسي َّةَّوالتقني َّتهاَّالعملي َّهذهَّالعلومَّأساسًا
ةَّواملراقبةَّي َّ؟َّبسببَّهذاَّاملنهجَّمنهجَّاملالحظةَّواملشاهدةَّواملتابعةَّوالتجربةَّاحلس َّويفَّالواقعَّاليوميَّبسببَّماذا

َّم َّ َّغريَّذلك َّوإىل َّواملقارنة َّاألسلوبَّوالرصد َّيدورَّيفَّهذا َّالوقتَّهلَّوَّا َّنفس َّلكنَّيف ،َّ َّالطريقة يفَّهذه
َّإىلَّهذهَّاحلقائقَّاآلنَّ َّلالعلماءَّالذينَّوصلوا ،َّ؟لسببَّالذيَّأوجدَّهذهَّالعالئقَّبنيَّاألشياءميلكونَّجوابًا

َّجيدَّهناكَّعالقةَّبنيَّاملدَّواجلزرَّوبنيَّالقمر هوَّمنَّخاللََّّ،حينماَّجيدَّهذهَّالعالقةَّ،يعينَّحينماَّمثاًلَّالعامل 
َّ،ةأوَّنفسَّالشيءَّأيَّجتربةَّخمتربي ََّّ،والتطبيقَّوغريَّذلكَّوصلَّإىلَّحقيقةٍََّّالرصدَّواملتابعةَّواملشاهدةَّوالتدقيق

َّحقيق َّإىل َّوكر َّوصل َّصحيحة َّنتيجة َّوإىل َّالقضي َّة َّهذه َّمن َّاليقني َّحصل َّأن َّإىل َّاألمر َّهذا َّر َّهلَّة لكن
َّيس َّالعامل  َّالطريقةتطيع َّهذه َّمَََّّ،بنفس َّلسؤال َّجواب َّيعطينا َّواملشاهدة َّاملالحظة َّطريق َّأوجدَّمن َّالذي ن

لَّالكيميائيََّلمماَّحدثَّفاعَُّت،َّمثاًلَّهذاَّالَّ؟العالئقَّبنيَّهذهَّاألشياءَّلعالقةَّبنيَّهذاَّالشيءَّوهذاَّالشيء،ا
َّمنَّأن َّمنَّخاللَّالتجربةَّواملشاهدةَّوالرصدَّيتحق َّ ةَّإنَّكانَّيفَّالتفاعلَّحدثَّيفَّالظروفَّالكذائي ََّّقَّالعامل 

تَّةَّعواملَّمساعدةَّأد َّةَّجانبي َّنةَّأوَّكانَّضمنَّعواملَّثانوي َّنةَّأوَّكانَّيفَّدرجةَّمنَّالضوءَّمعي َّعي َّدرجةَّحرارةَّمَُّ
َّالتفاعلَّولكن َّالطريقةَّأنَّحتد ََّّهلَّتستطيعَّإىلَّحدوثَّهذا َّالعالئق؟َّهذاَّهذه َّمنَّالذيَّأوجدَّهذه دَّلنا

َّعلومَّحقيقي َّ َّالعلوم َّهذه ،َّ َّالعلومَّحقيقي َّسؤالَّالَّجوابَّله َّولكنَّهذه َّاآلثارة َّاآلثارََّّ،ةَّيفَّجهة يفَّجهة
ةَّعلىَّحياةَّاإلنسانَّيفَّالواقعَّاليوميَّلكنَّهذهَّالعلومَّهلَّتستطيعَّأنَّجتيبَّوحينماَّتسألَّالعلماءَّهذاَّي َّاملاد َّ
بَّهذهَّالذيَّسب ََّّةَّخارجةَّعنَّالبحثَّ،َّيعينَّلوَّيأيتَّشخصَّويفرتضَّيقولَّإن َّالَّيقولونَّهذهَّقضي َّالسؤَّ

العالقاتَّهيَّالطبيعةَّ،َّالطبيعةَّهيَّاليتَّسببتَّهذهَّالعالقاتَّ،َّالَّيستطيعَّهذاَّاملنهجَّأنَّينفيَّهذاَّاجلوابَّ
تَّ،َّالَّوَّيُثب َّنهجَّأنَّينفيَّأَّالَّيستطيعَّهذاَّاملالذيَّسبمَبَّهذهَّالعالقاتَّهوَّاهللَّولوَّيأيتَّآخرَّفيقولَّبأن َّ

لَّوالَّيستطيعَّأنَّينفيَّأوَّيُثبتَّالقولَّالثاينَّأوَّقولَّثالثَّأوَّرابعَّ،َّيستطيعَّأنَّينفيَّأوَّيُثبتَّالقولَّاألو َّ
ةَّخارجةَّعنَّالتجربةَّوخارجةَّعنَّاملالحظةَّ،َّبعبارةَّأخرىَّاألسبابَّيفَّوجودَّهذهَّالعالئقَّهذهَّالقضي ََّّألن َّ

َّيقولوَّوالروابطَّغيبي َّ َّالعلماء َّهم ،َّ َّالكرميَّسروشة َّوعبد َّالعلومَّنَّهذا َّأستاذَّيفَّفلسفة َّالعلومََّّ،هو وفلسفة
اتَّ،َّفلسفلةَّالعلومَّماَّهي؟َّفلسفةَّالعلومَّفلسفةَّحديثةَّتدرسَّلي َّاتَّوعلىَّهذهَّاألو َّقائمةَّعلىَّهذهَّالبديهي َّ

َّالعلمي َّ َّاملعرفي َّالقيمة َّالقيمة َّأو َّالقيمةة َّيدرس َّفلسفي َّعلم َّالعلوم َّفلسفة ،َّ َّالعلوم َّهذه َّتنتجه َّل َما ةَّاملعرفي ََّّة
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علٍمَّمنََّّةَّألي َّلَّإليهاَّالعلومَّ،َّفحينماَّتدرسَّفلسفةَّالعلومَّالنتائجَّالعلمي َّةَّللنتائجَّاليتَّتتوص َّوالقيمةَّالعلمي َّ
َّالنتائجَّونسألَّعنَّ َّوراءَّهذه َّنريدَّأنَّنذهبَّإىلَّما العلومَّنتائجَّموجودةَّعلىَّأرضَّالواقعَّ،َّلكنَّحينما

َّالسؤالَّمفتوحَّألشياءَّالَّنستطيعَّاَّالذيَّأوجدَّهذهَّالعالئقَّبني َّعندَّهذهَّالعلومَّويبقىَّهذا أنَّجندَّجوابًا
تَّ،َّوالَّيستطيعَّأنَّيُثب َّهذاَّاملنطقَّالَّيستطيعَّأنَّينفيََّّ،َّماَّشئتاتَّعرب َّاتَّأوَّالنظري َّضي َّحَّالفرََّطرََّوحينماَّتَُّ

غريَّواضحَّ،َّكيفَّالنصفَّالثاينَّوَّالصورةََّّهاَّهوَّنصفَّمنَّالواضحََُّّنتائجَّفحينئٍذَّكيفَّميكنناَّأنَّنعتمدَّعلىَّ
َّنصفمَّيُعت َّاملاَّدَّعلىَّنتائجَّالواضحَّمنها َّالنصفَّالثاينَّوهو ،َّ َّورائي َّالصورة َّالقضي َّة ،َّ َّأصالَّغريَّواضحة ة

َّ،قرتاناَّيقولَّباإلةَّ،َّوإن َّتذهبَّإىلَّماَّهوَّأبعدَّ،َّأبعدَّمنَّذلكَّ،َّمنطقَّهذهَّالعلومَّيفَّالغالبَّينفيَّالسببي َّ
َّ،ىَّإىلَّشيءَّآخريعينَّهذاَّالشيءَّحبسبَّالتجربةَّأد ََّّ،ةقرتاني َّهذهَّالعالئقَّوهذهَّاإلرتباطاتَّهيَّإرتباطاتَّا

فهذاَّكالمَّيُقالَّالعادةَّاقتضتَّهكذاَّولكنَّيفَّالعمقَّالعلميَّالَّميكنََّّتَّلوَّقيلةَّ،َّحت َّليستَّهناكَّسببي َّ
اَّهناكَّاقرتانَّبنيَّهذاَّالشيءَّبنيَّ)َّأَّ(َّوبنيَّ)َّبَّ(َّ،َّيفَّبَّهلذاَّالشيءَّوإن َّهذاَّالشيءَّسب ََّّأنَّنقولَّبأن َّ

َّاجلو َّ َّاجلو ََّّأناَّالَّأريدَّأنَّأدخلَّيفَّتفاصيلَّكل ََّّ،َّمثلَّهذا َّوكبريةَّ،َّيفَّمثلَّهذا هلَّتكونَّالصورةَََّّّصغريٍة
اَّفضلَّوهلاَّواقعَّاتَّهلاَّهذهَّصورةَّخادعةَّ،َّصحيحَّهذهَّالعلومَّوالتقني َّكاملة؟َّالَّتكونَّالصورةَّكاملةَّ،َّوإن َّ

ةَّهاَّالَّجتيبَّعنَّاحلاجاتَّالعقلي َّةَّلكن َّاَّتستجيبَّللحاجاتَّاليومي َّوهلاَّآثارَّوالَّينكرهاَّأحدَّ،َّهذهَّالعلومَّإن َّ
ليستََّّ،ةَّتعطيَّجوابًاَّللعقلنظري ََّّ،قبضَّوالبسطلةَّانظري ََّّ،ةَّهناضََّةَّاملفرتََّ،َّوالنظري ََّّةَّ،َّهذاَّشيءَّثانَّوالفكري َّ

َّنظري َّإهن ََّّ،ةَّيفَّعلمَّالفيزياءةَّيفَّعلمَّالكيمياءَّوالَّنظري َّنظري َّ فهمََّّ،ةَّللعقلَّبعبارةَّأخرىَّدينَّ،َّقراءةَّللدينا
تَّتَّاحلياةَّ،َّغري َّللدينَّ،َّفحينماَّيكونَّفهمَّللدينَّهذهَّالعلومَّالساحرةَّواليتَّسحرتناَّبآثارهاَّوبإجنازاهتاَّوغري َّ

هذهَّحقيقةَّ،َّولكنَّهذهَّاستجابةَّحلاجاتَّاتَّ،َّاحلياةَّاآلنَّالَّتشبهَّاحلياةَّقبلَّمئةَّسنةَّاحلياةَّآالفَّاملر َّ
َّللعقلَّاإلنساينَّ،َّرَّ،َّهذهَّالعلومَّغريَّقادةَّحلاجاتهَّاليومي ََّّ،ملعاشهَّاليوميَّ،ةاإلنسانَّاليومي َّ ةَّأنَّتعطيَّجوابًا

َّلروحَّاإلنسانَّ،َّميكنَّ َّمنهجاَّهاَّاخت ََّّعلماءأنَّتكونَّقادرةَّلوَّأن َّهذهَّالعلومَّغريَّقادرةَّأنَّتعطيَّجوابًا ذوا
أنَّتأخذَّ،َّووراءَّحقيقةَّالعالئقَّوالروابطَّبنيَّاألشياءَّ،َّميكنَّوراءَّاألسبابََّّذهبواَّاً،رَّلواَّبُعدًاَّآخَّدخَّأَََّّاً،رَّآخَّ

َّ،َّالسي َّ َّثانيًا َّ)األسَُّدَّحمم َّمنهجًا ستقراء(َّوأيضاَّةَّلإلسَّاملنطقي َّدَّباقرَّالصدرَّرضوانَّاهللَّتعاىلَّعليهَّيفَّكتابه 
ََّّدَّباقرَّالصدرَّوأناَّهناَّلستَّبصددَّالدخولَّيفدَّحمم َّسي َّالشَّدراسةَّومناقشةَّونقدَّل َماَّكتبهَّروَّسلعبدَّالكرميَّ
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،َّعبدَّالكرميَّسروشَّلكتابََّّقشواَّوانتقدواَّوحبثواَّيفَّهذاَّاملوضوعناأوائلَّالذيَنََّّهوَّمنَّالتفاصيلَّوإال ََّّكل َّ
َّحمم َّالسي َّ َّأن َّد َّأقول َّلكن ،َّ َّالصدر َّباقر َّحمم َّسي َّالَّد َّد َّالصدر َّباقر َّاملنهجَّمنهجَّإد َّوهذا َّاملنهج َّهذا عتمد

طريق؟َّعنَّطريقََّّةَّثبتتَّعنَّأي َّاحلقائقَّالعلمي ََّّكل َََّّّ؟َّقالَّبأن ََّّمنهجقَّيفَّهذهَّالعلومَّ،َّأيَُّّصحيحَّلوَّيُطبمَّ
تَّيفَّالواقعَّسَّر َّدَُّةَّ،َّسواءَّكانتَّهذهَّاحلقيقةَّالعلمي َّةَّاآلنَّاملوجودةَّ،َّأيَّحقيقةَّمنَّاحلقائقَّالعلمي َّالرتاكمَّ

َّيأيتَّالباحثَّتتكر َّتَّيفَّاملخترَبَّسَّر َّاخلارجيَّأوَّدَُّ اٍتََّّرَّأمامُهَّالصورةَّملر ََّّ،َّبسببَّاملشاهدةَّوالتكرارَّيأيتَّالعامل 
ََّّ،كثرية َّاحلالةَّيفَّكل َّتتكر ََّّ،ةمر ََّّيفَّكل ََّّرَّالصورةتتكر َّفحينما َّ)مر ََّّرَّهذه َّيكونَّعندنا َّلثباتَّالصورةَّ+1ة )

(َّباعتبارَّ-1(َّوَّ)+1ةَّثانيةَّيكونَّ)مر َّرَّضَّوهوَّعدمَّوجودَّهذهَّاحلالةَّ،َّاحلالةَّتتكر َّ(َّللطرفَّاملناق َّ-1)و
(َّويفَّ+1(َّ)َّ+1)َّ(+1رَّ)،َّفحينماَّتتكر َّرتَّاَّاحلالةَّتكر َّ(َّأم ََّّ-1)قَّرتَّونفيهاَّهوَّالذيَّحتق َّاحلالةَّتكر ََّّأن َّ

َّالعلمي َّاليقنيَّعندَّاإلنسانََّّ(َّحيصل-1(َّ)-1الطرفَّالثاينَّ) َّالظاهرة َّاحلالةَّأوَّهذه ةَّأوَّهذهَّبثبوتَّهذه
َّأن َّ َّعلى َّوالدليل َّالعلوم َّهذه َّثبتت َّوهكذا ،َّ َّالنتيجة َّهذه َّأو َّالتطو ََّّاحلقيقة َّهذا َّهو َّصحيح َّاملنهج رَّهذا

وعلىَّةَّهذهَّالعلومَّصويتَّوصوريتَّهوَّدليلَّعلىَّصح َّاتَّاهلائلةَّ،َّوهذاَّظهوريَّبالعلميَّاهلائلَّوهذهَّالتقني َّ
املنهجَّإذاَّهذاَّاملنهجَّصحيحَّ،َّحينماَّيكونَّهناَّتراكمََّّهذاَّةةَّهذاَّاملنهجَّودق َّاتَّوعلىَّصح َّةَّهذهَّالتقني َّدق َّ

َّاملنهجَّثابتَّيفَّكل َّقَّللمشاهداتَّوللحاالتَّاملتكر َّدَّوتعانَُّوتعاضَُّ َّثبتتَّاحلقائقََّّرةَّفهذا َّالعلومَّ،َّإذا هذه
لهَّمنََّّهبذهَّالطريقةَّ،َّملاذاَّحينماَّيكونَّاحلديثَّعنَّاهللَّسبحانهَّوتعاىلَّفنقولَّهذاَّاملخلوقَّهناَّكاملَّالبد َّ

ةَّوَّةَّوهذهَّالذر َّخالقَّوهذاَّاملخلوقَّالثاينَّكاملَّوهذهَّالظاهرةَّكاملةَّوهذاَّالكوكبَّوذلكَّوذلكَّوتلكَّاخللي َّ
؟َّ(َّفماذاَّيثبت-1(َّ)-1(َّ)+1(َّ)+1رتاكمَّهذهَّاحلاالتَّ)تاحلاالتَّحينماَّوإىلَّمالينيَّإىلَّملياراتَّمنَّ

َّ َّالتوحيد َّنفسيثبت ،َّ َّاملنهج َّهذا َّبنفس َّاملختربي ََّّهذاَّ، َّاألمور َّبه َّثبتت َّالذي َّالعلمي َّواحلس َّاملنهج ةَّي َّة
هجَّ،َّوكتابَّةَّالَّميكنَّأنَّتثبتَّ،َّميكنَّأنَّتثبتَّبنفسَّهذاَّاملنالقضاياَّالغيبي ََّّإذاَّكانواَّيقولونَّبأن ََّّ،ةوالتجربي َّ

ةَّبنفسَّالطريقةَّاليتَّالقضاياَّالغيبي َّهَّميكنَّأنَّنثبتَّةَّأن َّدَّباقرَّالصدرَّهوَّألجلَّإثباتَّهذهَّالقضي َّدَّحمم َّالسي َّ
َّاحلس َّ َّالعلوم َّإوالتجريبي ََّّةي َّتثبتَّهبا َّعلىَّقضي ة َّينجر َّاألمر َّوهذا َّوقضي َّثباتَّالنبو َّة َّإة َّوقضي َّة ةَّثباتَّاإلمامة

ةَّميكنَّأنَّتثبتَّبنفسَّهذهَّالطريقةَّ،َّأناَّةَّالقضاياَّالغيبي َّوبقي ََّّ،صلواتَّاهللَّوسالمةَّعليهَّةثباتَّاإلمامَّاحلج َّإ
َّ َّأتوس َّأال َّأن َّهنا َّكل َّريد َّيف َّبأن ََّّع َّأقول َّلذلك ،َّ َّوكبرية َّالنظري ََّّصغريٍة َّهذه َّمبادئ َّأو َّة َّتدقيق َّإىل الَّحتتاج
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َّمنَّالنصوصاملدرسةَّاألصولي َّ تَّناقصةَّنتائجهاَّناقصةَّملعطيامنَّنصوصَّأهلَّالبيتَّ،َّفاَّ،ةَّأخذتَّقسمًا
اهَّابنَّعريبَّوأمثالَّباجت ََّّذهبتَّةيَّإىلَّنتائجَّناقصةَّأيضًاَّ،َّاملدرسةَّالعرفاني َّناقصةَّيؤد ََّّعتمادَّعلىَّنتائجَّفاإل

رةَّبه َّآثارَّمَُّلهََّّأن ََّّ،َّالعلمَّاملعاصرَّصحيح،َّأيضاَّهذهَّنتائجَّناقصةَّابنَّعريبَّ،َّوذهبتَّبعيداَّعنَّأهلَّالبيتَّ
الَّميكنَّأنَّتكونَّبعيدةَّةَّةَّالديني َّالنظري ََّّ،ةٍةَّديني َّنظري َّثَّعنَّةَّوأنتَّتتحد َّاألسئلةَّالغيبي ََّّيبَّعلىهَّالَّجيَّلكن َّ

،َّهناكَّمواقعَّيفَّمَّبطريقةَّجديدةَّأنَّيُفهَََّّّهذاَّالقرآنَّالذيَّأنتَّتؤمنَّبه َّولكنَّتقولَّالبد َّ،َّحت َّعنَّالغيبَّ
َّغري َّتَُّالقرآنَّالَّميكنَّأنَّ َّقدَّتقولَّبأن ََّّفهمها َّالنيب َََّّّةسدي َّاحلدودَّوالعقوباتَّاجلَّ، َّكانتَّتتناسبَّمعَّعصر

ةَّوميكنَّأنَّندخلَّيفَّنقاشَّحوهلاَّولكنَّهناكَّمثالََّّميكنَّأنَّيقبلَّالبعضَّهذهَّالقضي َّأنَّتتغري ََّّاآلنَّالبد َّوَّ

هذهَّاآليةَّالَّحتتاجَّإىلََّّ} إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِني {الكرميَّفحنيَّتقول:َّنيَّمنَّالقرآنَّلَّصفحتََّحنيَّتفتحَّأو َّ

َّكنتَّمسلماًََّّتبديلَّأو َّأناَّ(اكَّنعبدَّإي َّ)َّ،إىلَّتغيريَّإذا َّبه َّأقوُم َّغييبٌََّّّ(اكَّنستعنيإي َّ)لكنََّّ،عمٌل َّبُعٌد ،َّهذا

الغيبَّ،ََّّلكنَّاهلدايةَّشيٌءَّغييبٌَّّالسعيَّعلىَّالصراطَّاملستقيمَّعمٌلَّأقومَّبهَّأناََّّ{هْدِنَا الصِّرَاطَ املُسْتَقِيم}ا

َّ،{اهْدِنَا الصِّرَاَط املُسْتَقِيم* }إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِني:،َّهذهَّالصفحةَّاألوىلَّمنَّالقرآنعنَّالدينََّّالَّينفكَُّّ

َّ}الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالغَيبْ{ماَّهيَّصفتهم؟ََّّ{ رَيبَ فِيهِ هُدىٌ للمُتَّقِنيامل * ذَلَكَ الكِتَاب ال}َّ:الصفحةَّالثانية

ماَّهوَّهذاَّالغيب؟َّهلَّهوَّالقرآنَّ،َّالقرآنَّمذكورَّبعدََّّ} الَّذِينَ يُؤْمِنُوَن بِالغَيبْ {لَّصفةَّمنَّأوصافهمَّأو َّ

إليكَّوماَّأنزلَّمنََّّماَّأُنزلَّدياناتَّالسابقةَّوالقرآنََّّ} وَالَّذِينَ يُؤْمِنُوَن بِمَا أُنْزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنْزِلَ ِمنْ قَْبلِك {ذلكَّ

ةَّإذاَّكنتَّمسلمًاَّوكنتَّتقرأَّغيبي ََّّهناكَّغيبَّهناكَّجنبة} وَبِاآلخِرَةِ هُمْ يُوقِنُون {قبلكَّيومَّالقيامةَّمذكورَّ

َّالغيبَّليسَّهوَّالذيَّتتلمسهَّيفَّطريقتكَّالعرفاني َّ َّالغيبَّالذيَّذُك َّالقرآنَّ،َّهذا هناَّهناكَّغيبََّّرَّةَّ،َّهذا

}عَالِمُ واآليةَّواضحة:ََّّاجلن َّسهَّبسبٍبَّمنَّاألسبابَّوهناكَّغيبَّكماَّيفَّسورةَّيستطيعَّاإلنسانَّأنَّيتلم َّ

َّهناكَّغيبَّفهلَّأنتَّمنَّأهلَّهذهَّاآليةََّّ{إِلَّا مَنْ ارتَضَى مِن رَسُول غَيبهِ َأحَدَا ىالغَيب فَالَ يُظْهِرُ عَلَ ،َّ،َّإذًا

َّةَّ،َّوأن َّهبذهَّالصورةَّالسطحي ََّّةََّرَّالنبو َّصو َّوتََُّّةََّرَّالنبو َّنك َّالَّأنكرَّالغيبَّ،َّأنتَّتنكرَّالغيبَّحنيَّتََُّّستقولَّبأين َّ
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نفسه َّأوَّمنَّداخلَّنفسهَّوتقولَّونَّمنَّخارجَّوالَّيوجدَّفارقَّبنيَّأنَّيكَّاإلهلامَّخارجَّمنَّداخلَّنفسَّالنيب َّ
العرفاءَّهمَّأخذواََّّ،العديدَّمنَّالعرفاءَّ؟!!َّوتقولَّبأن َّةةَّتعتقدَّبذلكَّفلماذاَّتأخذَّبكالمَّالصوفي َّلصوفي َّاَّبأن َّ

َّيعتقدونَّبذلكَّولكن َّمنَّالصوفي َّ َّالعرفاني ََّّ،مونَّكالمكهمَّالَّيتكل َّة َّويفَّاملدرسة َّةصحيحَّهناكَّمنَّالعرفاء
فيهاَّأشياءَّمنَّأهلََّّةَّالَّعالقةَّهلاَّبأهلَّالبينتولكنَّاملدرسةَّالعرفاني َّالشيعيةَّمنَّيعتقدونَّبنفسَّهذهَّالعقيدةَّ

يفََّّلكَّاحلقََُّّّ؟كتبهَّالعلماءالبيتَّ،َّأنتَّتريدَّأنَّتناقشَّديناََّّالبيتَّولكنَّاألشياءَّاألخرىَّماَّجاءتَّمنَّأهلَّ
َّأم َّ َّفهمتََّذلكَّ، َّدينَّأهلَّالبيتَّأنتَّما َّتناقشَّا َّفلماذا َّفهمتََّشه َّأنتَّما َّوالَّمسعتَّيئًا َّوإن ََّّه َّمسعتَّبه َّا

)منََّّكتبُهَّالعلماءَّوالذيَّكتبهَّالعلماءَّفيهَّماَّفيهَّمنَّأهلَّالبيتَّوفيهَّماَّفيهَّمنَّفهمهمدينًاَََّّّوقرأتََّّودرستَّ
ضَّفيهاَّالعقلَّاألهلَّبييتَّ،َّحنُنَّحباجةَّإىلَّمنظومةَّيُعرضَّفيهاَّيُعرََّعندناَّمنظومةََّّاًَّرَّ،َّليسَّمتوف ََّّالعلماء(َّم َّهَّفََـّ

َّلطريقةَّأهلَّالبيتَّالعقلَّاألهلَّبييتَّ،َّكيفَّنفك َّ َّلكوكتيلَّيؤتىَّبقسمَّمنَّهناَّالَّكيفَّنفك َّرَّوفقًا رَّوفقًا
عنَّذهنَّاإلنسانَّحقائقَّواضحةَّ،َّهناكَّ،َّوهذهَّهيَّاملشكلةَّ،َّيفَّبعضَّاألحيانَّتغيبَّوقسمَّمنَّهناكَّ

أنَّيظهرَّوحنيَّيظهرََّّعليهَّالبد َّةَّصلواتَّاهللَّوسالمهَّاإلمامَّاحلج ََّّةَّوهوَّأن َّلَّيفَّالعقيدةَّالشيعي َّمَّشيءَّجمَّ

َّالكاملَّإال ََّّسيأيتَّبأمٍرَّجديدَّوأن َّ َّ،َّألن َّالدينَّالَّيظهرَّبوجهه   لَسَرْ ي أَذِالَّ وَهُ}:ََّّاآليةَّواضحةَّيفَّزمانه 

يُظهرُهََّّحت َّ،َّفالَّتظهرَّصورتهَّالكاملةَّماَّظهرَّإىلَّاآلنََّّ{هل  كُ ينِى الدِّلَهُ عَرَظهِيُ لِ قّ حَالْ ينِ دِى وَدَاهلُه بِ ولَسُرَ

َّكيفَّتَُّناملعطياتََّّ،َّهعلىَّالدينَّكل َّ َّإذًا َّشك َّلَّقراءةَّوتَُّشك َّاقصةَّ، علىَّمعطياتَّناقصةَّ،َّتريدَّأنَّلَّدينًا
يفَّذلكَّهذهََّّأنتَّحرٌََّّّ،ةةَّوللثقافةَّالغربي َّةَّوالعرفاني َّوفقاَّلقراءةَّاملدرسةَّاألصولي َّهذاَّالدينََّّلتَّينَّشكمَّتقولَّبأن َّ

ثَّعنَّعلماءَّالعلومَّالَّأحتد ََّّ،الغربينيَّأنفسهمَّهمَّواقعونَّيفَّحريةَّروفك َّمََُّّ،ونَّأنفسهمكَّ،َّالغربي َّةَّختصَُّّي َّقض
َّةَّ،َّاإلحلادَّاآلنَّاملختربي َّ ةَّيفَّالغربَّودراساتَّوبدأتَّاملدرسةَّاإلحلادي َّساتَّوهناكَّمراكزَّومؤس َّصارَّعلمًا
َّ ََّّتعتمد َّاعتمادًا َّاحلديثة َّالعلوم َّلكن َّعلى ،َّ َّأي َّكاماًل َّعلى َّتعتمد َّاليتََّّها َّنفسَّاجلهة َّاعتمدتَّنتَّأجهة؟

َّة.ورائي َّليستَّاجلهةَّاملاَّ،هلذهَّالعلومةَّ،َّاجلهةَّالتطبيقي َّعليها

أقولََّّعنهَّمسعتَّوََّّعنهَّمنَّفالسفةَّبريطانياَّوحتمًاَّقرأتَّقريبةََّّامَّوأعتقدَّماتَّيفَّأي َّفيلسوفَّبريطاينَّمعروفَّ
،َّالرأسَّالصعبَّوالرقمََّّزعيمَّاإلحلادَّيفَّالعاملَّ(ولفَّنتوينسريَّاََّ)المعَّوَّسمَّمعروفَّلعبدَّالكرميَّسروشَّ،َّهوَّإ
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ةَّلةَّعنيدةَّوقوي َّوحبوثَّمفص َّلةَّأكثرَّمنَّثالثنيَّكتابَّكتبَّمفص ََّّبَّكتََََّّّ،يفَّجمموعةَّاإلحلادَّالعامليالصعبَّ
َّيفَّاإلحلادَّ،َّعاشَّيدافعَّعنَّاإلحلادَّمخسةَّوست َّجد َّ ًَّا َّنيَّسنة 2005ََّّ،َّإىلَّالـ أوَّقبلَّالـ2005ََّّ،َّإىلَّالـ

ثَّعنَّالعلمَّواحلكمةَّ،َّهناكَّعلمَّاَّقالهَّوهوَّيتحد َّأقرأَّمقطعًاَّم ََّّ،بفرتةَّقصريةَّأعلَنَّإميانهَّبوجودَّإله2005َّ
َّكبريةَّألن َّوهناكَّحكمةَّ،َّقص َّ َّعربٌة َّفيها َّقدَّيَُّتُه عَّالكثريينَّوفجأةَّقن َّهَّكتبَّوكتبَّوكتبَّيفَّاإلحلادَّبشكٍل

ة بعض رجال قبيلة بدائيّ  ر أنّ صو  ت   :،َّيقولماَّكتبََّّمت؟ََّلمماَّبلغَّالثماننيَّمنَّالعمرَّوإذاَّبه َّيرتاجعَّعنَّكل َّ
الرجال  ذ  أخ   ،ةلة هاتفًا محمواًل يعمل عن طريق األقمار الصناعيّ نعزِ وجدوا على شاطئ جزيرتهم المُ 

ة يسمعون ضوضاء مرّ  كانوا في كل    ،ةون يضغطون على مفاتيح أرقام الهاتف في تتابعاٍت عشوائيّ البدائيّ 
رَّنتَّتصومَّأَّالهاتف _هذه األصوات تأتي من داخل  نّ ل أكان تفسيرهم األوّ   ،مختلفة بأصوات مختلفة

وجدواَّجهازَّموبايلَّمنَّالنوعَّالذيَّيعملَّعلىَّالقمرَّالصناعيَّ،َّأخذواَّيضغطونََّّ،جزيرةَّمنعزلةَّيفَّونبدائي َّ
كان ؟َّ_ةرواَّهذهَّالقضي َّكيفَّفس َّاً،ََّّعلىَّاألزرارَّبشكلَّعشوائيَّبعضَّاألحيانَّيصيبونَّرقماَّفيسمعونَّأصوات

هوََّّ_ف بعد محاوالت عديدة الحظ بعضهم هذه األصوات تأتي من داخل الهات ل أنّ تفسيرهم األوّ 
_َّ َّفيهم َّالعلم َّأهل َّيعين َّالقبيلة َّعلماء َّقوسني َّبني بعد محاوالت عديدة الحظ بعضهم )علماء َّيضع

بنفس الصوت إذا ضغطوا على مفاتيح الهاتف بنفس و لون على نفس الضوضاء هم يحص  القبيلة( أنّ 
 لوا إلى أنّ فتوصّ ةَّثانيةَّخيرجَّنفسَّالصوتَّ_َّمر ََّّ،َّإذاَّضغطواضغطوهايعينَّنفسَّاألماكنَّاليتََّّالتتابع _

ر ما يشبه الصوت اإلنساني الذي ُيصدِ  اهيةز األلوان ال ذان من الزجاج والمعدن هذا الشيء المكو  
َّاألماكنَّيتجاوب مع ما نعطيه من تعليمات َّنفس َّضغطوا َّباعتبار _،ََّّ َّبشكل َّضغطوا عشوائيَّبالبداية

َّهمَّقالواَّتَُّفماذاَّقالوا؟َّعام ََّّاًَّسمعواَّأصواتف هوَّهذاَّالشيءَّالذيَّوجدوهََّّ،هذاَّاجلهازَّ،نفسَّهذهَّالقطعةبأن 
َُّيصد َّ َّاألصواتَّمنَّداخله  َّالذينَّر َّفجر َّ، َّعندهمَّوعيَّونوعَّمنَّالعلمَّجاءوا َّبشكلَّعشوائيَّوَّبوا ضغطوا

َّمر َّ َّاألماكنَّاليتَّضغطوهاَّوضغطوا َّأن َّةَّثالثةَّةَّثانيةَّومر َّوحفظوا رَّباعتبارَّنفسَّصدَّنفسَّالصوتَّيَََّّفوجدوا
َّاستنتجواالرقمَّيضغطونهَّ َّالشيءَّيستجيبَّفماذا َّأعطيناهَّنفسَّاألمرَّوكأن َّ؟َّقالواَّهذا ناَّنأمرهَّل َماَّنريدَّ،َّإذا

_َّ فيما نقلوه إليه من أخبار ه قد فك ر كثيرًا وأخبرهم أنّ ها للتشاور إستدعى حكيم القبيل علماء هنا
يعيشون في مكان بعيد ي أصوات لبشر مثلهم ما هما يسمعونه عن طريق هذا الشيء إنّ  ل إلى أنّ وتوصّ 
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كيفَّهوَّالَّيعرفَََّّّهذا الشيء يقوم بالتواصل بطريقٍة ما مع هؤالء البشر _ ثون بلغة مختلفة وأنّ ويتحدّ 
ن هد من أجل استكشاف وتحقيق فهم أفضل للعالم مب الحكيم العلماء ببذل الجُ وطال   هيَّالطريقةَّ_

؟َّمثالَّلطيفَّ،َّالنظرةَّاآلنَّكمَّنظرةَّعندناَّ_ل إليه الحكيم ا توصّ حولهم ضحك العلماء ساخرين ممّ 
هذاَّاجلهازََّّرواَّأن َّتصو ََّّاًَّاَّمسعواَّأصواتوضغطواَّعليهَّعشوائي َّةَّأهلَّالقبيلةََّلمماَّأخذواَّجهازَّاملوبايلَّعام ََّّ،األوىل

مث َََّّّخرجَّصوتَّفاَّضغطواَّعشوائي ََّّ،مأهلَّالعلمَّفيهَّ،النخبةَّ،،َّالطبقةَّالثانيةرَّاألصواتَّبنفسه َّهوَّالذيَُّيصد َّ
َّالعملي َّكر َّ َّنفس َّروا َّفة َّالصوت َّنفس َّفخرج َّفهوَّقالوا َّالشيء َّنفس َّمنه َّطلبنا َّإذا َّالشيء َّهذا َّاجلهاز هذا

قالَّالَّ،َّهذاَّاجلهازَّهذاَّالشيءَّينقلَّلناََّّربعدماَّمسعَّوفك َّيستجيبَّيعينَّعندهَّدرجةَّمنَّالفهمَّ،َّاحلكيمَّ
َّ،أناَّالَّأعرفَّهذهَّالطريقةلكنَّكيفَّينقلَّإليناَّهذهَّاألصواتََّّ،أمثالناَّولكنَّلغتهمَّخمتلفةمنَّأصواتَّبشرَّ

ل إليه الحكيم وقالوا ا توصّ ضحك العلماء ساخرين ممّ حبثواَّعنَّهذاَّاملوضوعَّ_إنةَّفأنتمَّهناكَّطريقةَّمعي َّ
اج والمعدن هذه التركيبة من الزج ت أنّ ا يُثبِ م هذا الشيء سيختفي الصوت ممّ أنظر عندما نحط  

بصخرة وانهالوا على الهاتف المحمول ر هذا الصوت وال شيء غير ذلك واأللوان هي التي ُتصدِ 
بينماَّاحلكيمَّكانَّينظرَّإىلَّرَّمنَّهناَّالصوتَّكانَّيصدََّّألن ََّّ_ متُه إلى أشالء فقالوا انتهى الصوتحطّ 
َّالسؤالَّالذيَّسألتََُّّةَّماَّوراءَّاجلهازَّمثلقضي َّ َّقالُه ولكنَّ؟َّصحيحَّالصوتَّخيرجَّمنَّاجلهازَّ،َّاحلكيمَّماذا

هناكََّّ،النقلَّهذاَّالصوتَّليسَّمنَّنفسَّاجلهازَّهذاَّالصوتَّيأيتَّمنَّبشرَّلغتهمَّخمتلفةَّ،َّلكنَّكيفَّيتمَُّّ
جاءتناَّهبذهََّّ،جاءتناَّهبذهَّاألجهزةالعلومََّّالذيَّسألتُهَّبأن َّماَّعرفهاَّ،َّنفسَّالسؤالََّّهوَّطريقةَّهذهَّالطريقة

َّبكل ََّّ،صلبةَّ،ةغازي ََّّ،أشكاهلاَّسائلةَّبكل ََّّ،ةمنَّاحلاجاتَّاليومي َّهذهَّاألنواعَّاملختلفةََّّجاءتناَّبكل ََّّ،اتالتقني َّ
َّبكل َّ َّعلومََّّأشكاهلا َّوهذه َّالعلوم َّوجاءتَّمنَّهذه َّتطبيقاتَّصحيحة َّ،َّصحيحَّهذه َّمنَّاحلياة َّحولنا ما

َّالسؤال:َّمنَّالذيَّأوجدَّهذهَّالعالئقَّهلحقيقةَّولكنَّهذهَّالعلومَّ عالئقَّبنيَّةَّالورائي َّ؟َّماجتيبَّعلىَّهذا
َّالتغريَُّّهذهَّاألشياءَّ ةَّالَّتستطيعَّأنَّجتيبَّالعلومَّاملختربي ََّّ،َّيفَّاحلياةاليتَّترابطتَّوتراكبتَّفأخرجتَّلناَّهذا

ةَّهناَّ،َّهوَّةَّوالرصدَّ،َّالقضي َّي َّهذهَّالعلومَّمنطقهاَّاملالحظةَّواملشاهدةَّوالتجربةَّاحلس ََّّعلىَّهذاَّالسؤالَّ،َّألن َّ
َّويقولَّيستمرَُّّ ه تحليلنا للظواهر وللبراهين ج  و  قة ت ُ سب  مفاهيمنا المُ  ة أنّ د هذه الحكاية الرمزيّ تؤك  :

عيد تشكيل مفاهيمنا وآرائنا إن تُ  والحجج الجديدة الفرصة ألنوالحجج والصواب أن ندع للبراهين 
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َّواضحة_َّكلمةَّجد ََّّكنا بمفاهيمنا السابقةتمسّ  َّ،_َّيعينَّهذهَّاملفاهيمَّمسبقةَّقةسب  مفاهيمنا المُ  أنّ  _ًَّا
َّمنَّاملعطياتَّ،َُّأخذَّاملدرسةَّاألصولي َّوَّةَّاملدرسةَّاألصولي ََّّتَّمنُأخذَّ ةَّتَّمنَّاملدرسةَّالعرفاني َّةَّأخذتَّقسمًا

َّمنَّاملعطياتَّ،َُّأخذََّّةواملدرسةَّالعرفاني َّ أخذَّالغريبَّوالعلمَّوالفكرَّالغريبَّتَّمنَّالعلمَّوالفكرَّأخذتَّقسمًا
َّاحلس َّ َّاجلانب َّوالظاهري َّ،ي َّاملعطياتَّسمَّفق ََّّمنها َّهذهَّوشكمََّّ،من َّوعلىَّضوء َّمعلوماتَّمسبقة َّلدينا لت

ه تحليلنا للظواهر وللبراهين مفاهيمنا المسبقة توجّ  ة أنّ د هذه الحكاية الرمزيّ تؤكّ َّاستنتجناَّ_املعلوماتَّ
عيد تشكيل مفاهيمنا وآرائنا إن ت والحجج والصواب أن ندع للبراهين والحجج الجديدة الفرصة ألن

عيقنا عن التفكير في مفاهيم نا بمفاهيمنا السابقة كثيرًا ما يُ ك  كثيرًا ، إن  تمسّ   كنا بمفاهيمنا السابقةتمسّ 
وفهم  دة فهناك فهم العوام  ة متعدّ معرفيّ للحقيقة مستويات  كذلك ُتظهر الحكاية أنّ   عن العالمأرحب 

ا دون قيود بفكرن نطالقرتنا على اإلدقف إدراكنا لهذه المستويات على العلماء وفهم الحكماء ويتوقّ 
الذي واجه زمالئي السابقين  هذا هو نفس الحاجز العقلي ات خاطئة ، إنّ مل  سمات وممن مقدّ 

من حقائق فأخذوا على ما أظهرُه العلم الحديث  عتي بوجود إله بناءاً المالحدة عندما أعلنت قنا
أو الفلسفي مفاهيم تعيقهم عن التفكير  خالية من المنطق والبرهان العلمي هستيريادون في شبه يردّ 
بهَّهوََّّالكالمَّ،َّهناكَّاستداللَّمجيلَّاستدلمَّإىلَّآخرََّّ_ضحل من اإلدراك وتقف بهم عند مستوىً  ر  الحُ 

اإلميانَّبوجودَّإلهَّأحدثَّصدمةَّكبريةَّنتوينَّفلوَّإىلَّنتقالَّسريَّاََّاإلحلادَّيفَّالفكرَّالغريبَّ،َّإَّنَّتركواوآخرونَّم َّ
َّ َّيف َّاإلحلاد َّمراكز َّألهن َّيف َّالعامل َّيعتربونه َّكانوا َّواملفك َّم َّوالقائد َّوالزعيم َّواألسوة َّاألو َّالقدوة َّ،َّر َّواألخري ل

َّكل َّيلجأ َّيف َّإليه ََّّون َّالعلم َّويستعمل َّعنادًا َّامللحدين َّأكثر َّمن َّوكان َّوكبرية َّبكل َّصغرية إنتاجاته ََّّاحلديث
فَّيفَّالفكرَّالغريبَّباملبدأَّاإلنساينَّعرََّيَُّ،َّهناكَّماَّةَّاإلحلادَّاته َّونتائجه َّوكشوفاته َّيستعملهاَّلتأكيدَّقضي َّونظري َّ

َّاستدلمَّ َّالفكرةَّواستدلمََّّهوَّأيضًا َّاملبدأَّهبذه اإلنساينَّماَّهوَّيفَّالفكرََّّبقضاياَّكثريةَّلكنَّبشكلَّخمتصرَّ،
َّاإلنساينَّيقولَّالغريب َّاملبدأ َّيُولَََّّبأن َّ؟ َّاإلنسانَّحينما ََّّجيدَّكلمَّد َّمنَّدونََّّأًَّمهي َّشيٍء َّجاء َّفهلَّهذا حلياته 

َّيفَّسفرٍةَّإىلَّفندقََّّيقولَّمثاًلَّأنتَّذهبتََّّ،صغريٍةَّوكبريةَّويضربونَّمثالَّراٍعَّيرعاهَّيفَّكل َّومنَّدونَّحكيٍمَّ
جهةَّحجزتَّلكََّّ،صديقَّ،نةتَّلكَّيفَّذلكَّالفندقَّ،َّشركةَّمعي َّزََّإىلَّالفندقَّهناكَّجهةَّحجََّّفلمماَّدخلتَّ

لُهَّفض َّالذيَّتََُّّهوَّمنَّالنوعنوعَّالسريرَّاملوجودََّّ؟َّوجدتَّماذاَّوجدتََّّالفندقَّغرفةَّيفَّفندقَّ،َّدخلتَّإىل
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كلهاَّمنَّالنوعَََّّّ،الوسائدَّ،أقمشةَّاألغطيةَّ،أقمشةَّالستائرَّ،،َّاألقمشةَّاملوجودةنفسَّالنوعَّاملوجودَّيفَّبيتكَّ
جةَّهاَّوتعجبكَّ،َّوحينماَّوباأللوانَّاليتَّحتبَُّّ وحينماََّّ،األطعمةَّواألشربةَّاليتَّتريدهاَّوجدتَّمثاًلَّفتحتَّالثال 

شيٍءََّّكلمَََّّّوجدتََّّ،هااألمورَّاألخرىَّاليتَّأنتَّحتبَُّّنوعَّالشامبوَّوالصابونَّوسائرََّّامَّوجدتَّإىلَّاحلم ََّّدخلتَّ
َّاليتََّّيف َّبالضبطَّاألشياء َّالغرفة َّحتبَُّّهذه َّوتريدهاأنت َّ َّأن ََّّ،ها َّذلك؟ َّمن َّتستكشف َّاليتََّّماذا َّاجلهة هذه

،ََّّوماَّهتوىَّوماَّحتب ََّّئواَّذلكَّوكانتَّهلمَّمعرفةَّمباَّتشتهيهي َّأنَّيَُّتَّمنَّالفندقَّبََّتَّلكَّهيَّاليتَّطلََّزََّحجَّ
َّلهَّئَّي َّالعاملَّالدنيويَّقدَّهََّّجيدَّأن َّدَّوخيرجَّاإلنسانَّإىلَّالدنياََّلمماَّيُولََّدَّهذاَّاملثالَّهوَّمثلَّاإلنسانَّحينماَّيُولََّ

} فَامْشُوا ِفي نفسَّاملضمونَّاملوجودَّيفَّاآليةََّّ،رَّاألرضويعم َّاملَّكيَّينموَّويكربَّويعيشَّويبدعَّو...َّبالك

،َّولكنَّاإلنسانَّجيهلََّّأمنَّهي َّهناكََّّعلىَّأن ََّّيدلََُّّّأنواعهَّ،َّفهذاَّدليلٌََّّبكل ََّّرزقََّّرِْزقِه {مَنَاكِبَِها وَكُلُوا مِنْ 

حنيَّسألوهَّعنَّمعرفتهَّباهللَّ،َّماذاَّقال؟َّقالَّمعرفةَّاإلنسانَّباهللَّمثلَّطفلَّصغريَّمثالَّمجيلَّيضربُهَّاينشتاينَّ
هذهَّاملكتبةََّّاَّومبختلفَّاللغاتَّوجد َّبَّكثريةَّتََُّّمكتبةَّكبريةَّويفَّهذهَّاملكتبةَّكَّ،َّايدخلَّيفَّمكتبةَّضخمةَّجد َّ

فونَّلكنَّهوَّهذاَّالكتبَّقدَّألمَفهاَّمؤل ََّّ،َّهذاَّالطفلَّماذاَّيستنتج؟َّهذاَّالطفلَّيعرفَّبأن َّتنظيمَّمجيلَّبمةَّمنظ َّ
َّ َّاملكتبةَّقدَّنظ ََّّويستنتجَّبأن َّالَّيعرفها َّمنظ َّهذه َّمَّولكنَّهوَّالَّيعرفَّمنَّهوَّالذيَّنظ َّمها َّاينشتاينَّمها ،

ناَّهَّولكن َّشيٍءَّيفَّحمل ََّّكلمَّمًاَّونرىََّّنسانَّباهللَّكمعرفةَّهذاَّالطفلَّ،َّحنُنَّنرىَّكونًاَّمنظ َّيقولَّمعرفيتَّومعرفةَّاإل
الفائقَّ،َّعقاًلَّ،َّكانَّيقولَّالعقلََّّمَّهذهَّاحلقيقةَّندركَّأن َّمَّهذاَّاملكانَّنظ َّنهَّالذيَّنظ َّالَّنستطيعَّأنَّندركَّكَّ

لوَّرجعَتَّإىلَّأحاديثَّأهلَّالبيتَّمَّهذاَّالوجودَّ،َّأناَّأقولَّلعبدَّالكرميَّسروشَّنظ َّهناكَّعقٌلَّفائقَّهوَّالذيَّ
ةَّيفَّوقل َّهناكَّتسطيحَّوسذاجةَّيفَّأفقَّالتنزيلََّّ،وفهمتَّدينَّأهلَّالبيتَّيفَّأفقَّالتأويلَّالَّيفَّأفقَّالتنزيل

،َّهمَّرسولَّاهلللقاتلهمَّعلىَّالتأويلَّكماَّقاتلتهمَّعلىَّالتنزيلَّ،َّكماَّقاتيفَّأفقَّالتأويلَّياَّعليَّتََُّّ،الفهمَّواضحة
َّمتكام ََّّلوَّنظرناَّإىلَّفهمَّأهلَّالبيت َّنظامًا َّالنظامَّاملتكاملَّيفَّمرحلةَّالتأويلَّلوجدنا َّةٍَّعلىَّقو ََّّيدلَُّّاًلَّوهذا

َّ.ةمتكاملَّةعلىَّإمامَّيدلََُّّّ،ةاإلمامبَّعنهاَّاليتَّنعرب ََّّمتكاملةٍَّ
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َّأكتفيَّ َّالقدر َّالردمَّهبذا َّأريد َّوال َّسروش َّالكرمي َّعبد َّأناقش َّقصدي َّكان َّما َّولكنََّّأنا َّالتفاصيل علىَّهذه
حريةَّالعلماءَّبنيَّالتنزيلَّوالتأويلَّتقودَّإىلَّهذهََّّأنَّأشريَّإىلَّهذهَّاحلقيقةَّأن ََّّاَّأردتَّاحلديثَّإن ََّّاحلديثَّجرمَّ

َّالنتائجَّوإىلَّغريها.
ّاسألكمّالدعاءّمجيعاّ 

َّ(ةالقصدي ََّّةَُّحتتَّعنوانَّ)النظري َّاحللقةَّيومَّغدَّ

ّتصبحونّومتسونّعلىّوالءّفاطمةّوآلّفاطمة

ّ
 
ّواهلوىّزهرائيزهرائي

ُ
ّونّحنن

ّياّزهراء

 اهلليفّأمانّ
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