نقد المتن في التجربة اإلماميّة
حب اهلل
الشيخ حيدر ّ

الكلمات المفتاحية :حيدر حب اهلل ،نقد املنت يف التجربة اإلمامية ،التشريع ،القرآن ،احلديث.
ٍ
لكن الفقهاء واألصوليّني كانوا األكثر نشاطا
مل حي َظ نقد املنت
بنشاط ٍّ
قوي وفاعل يف وسط احملدِّثنيّ ،
فالتعرف على علم احلديث عند اإلماميّة يف جمال نقد املنت قد
يف جمال الدرس
احلديثي عند اإلماميّةُّ .
ّ
خيتلف عنه عند غريهم؛ أل ّن الكثري من الدراسات النقديّة السنديّة واملتنيّة عندهم ظهرت يف ثنايا كتبهم
حّت
وظل الوضع على هذه احلال ّ
الفقهيّة واألصوليّة ،أكثر من تصنيفهم مستقل يف علم احلديثّ .
االّتاهات النقديّة يف احلديث عند اإلماميّة ،لتعيد
بدايات القرن الرابع عشر
اهلجري ،حيث ظهرت ّ
ّ
مرة جديدة يف كتب احلديث ومرويّات هذه الطائفة املسلمة.
النظر ّ
لعل هناك أسبابا عديدة فرضت مسريا خاصا حلركة نقد املنت عند اإلماميّة ،وأمهّها ما يلي:
و ّ

ّأوال ،مسأ أ لة معارض أأة احل أأديث للق أأرآن الك أأرف .حي أأث ك أأان املوق أأف الع أأا متش أ ِّأد ا ج أأدا يف نق أأد

احلديث انطلقا من خمالفته للقرآن .ليس أل ّن اإلماميّأة يرفوأون روايأات عأرد احلأديث علأى القأرآن ،بأل
علأأى العكأأس ،فهأأي عنأأدهم مسأأب رأيهأأم مت أواترة يف املع أ  ،بأأل أل ّن معارضأأة القأأرآن عنأأدهم ال ب أ ّد أن
ئي بالعا ّ من وجه عند بعوهم ،ك ن يقأول احلأديث" :ال تص ِّأل"،
تكون بنحو التباين التا ّ أو التباين اجلز ّ
صل" .ومن الواضح أ ّن هذا النوع من املعارضة هبأذه الطريقأة والصأراحة يق ّأل تأوفُّره يف
فيما يقول القرآنِّ " :

النصوص احلديثيّة.
مهمأأة -إمامي أا -علأأى هأأذا الصأأعيد ،تفأأتح األف أ
إالّ أنّنأأا دأأهدنا يف نصأأف القأأرن األخأأري ةحزحأأة ّ
ٍ
أديثي انطلق أا مأأن مبأأدأ خمالفأأة القأأرآن العزيأأز ،اهأأب إليهأأا السأأيد
علأأى إمكانيّأأات أكأأد يف نقأأد املأأنت احلأ ّ
حممد باقر الصدر ،وداركه يف الفكرة أمثال السيّد حممد حسني فول اهلل؛ والسيّد عل ّأي السيسأتا .ّ.فقأد
ّ
العامة له ،وما ال يكون له دبيهٌ أو نظريٌ فيه.
اعتد هؤالء أ ّن خمالفة القرآن تعين أيوا خمالفة الروح ّ
األئمأأة
حممأأد حسأأني فوأأل اهلل يف صأأفات األنبيأأاء و ّ
ومأأن بأأال املثأأال علأأى الأأة نظريّأأة العلّمأأة ّ
عامأأة،
ألمي ّ
وكمأأاال،م ،هأأذه القوأأيّة الأأا دثِّأأل واحأأدة مأأن أهأ ّأم املعأأامل العقديأّأة يف الفكأأر الكلمأ ّأي اإلسأ ّ
األئمأة مأن أهأل
و
اإلمامي ّ
خاصة .لقد رفض العلّمة فول اهلل النظريّات اإلماميّة الا تقأول بأ ّن األنبيأاء و ّ
ّ
البيأأت يعلمأأون الأيأأب ،وأ ّ أأم واسأأطة يف الفأأيض اإلهلأ ّأي ،وأ ّن هلأأم الواليأأة التكوينيّأأة علأأى العأأامل ،ميأأث
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ي ،ولأيس فقأط جأزءا مأن بنيأة احليأاة
يديرون دؤون الكون كلّه ،وأ ّن اإلمامة جأزءٌ مأن نظأا العأامل الوجأو ّ
أديين ،وأ ّن اإلمامأأة بأأاطن النبأ ّأوة ،وأ ّ أأم تعبأأريٌ آخأأر عأأن صأأورة اإلنسأأان
اإلنسأأانيّة يف إطارهأأا التنظيمأ ّأي والأ ّ
الكامل يف عرفان حمىي الدين بن عريب ،الأة اإلنسأان الأذي حيظأى بأالوجو يف دأا النشأ ت .لقأد رفأض
األئمأأة ،معتأأدا الأأة دأأكل مأأن
فوأأل اهلل بشأ ّدة فكأأرة البعأأد الناسأأوّّ واللهأأوّّ يف داصأأيّات األنبيأأاء و ّ
الألو ،الذي وقعت فيه الشيعة والصوفيّة على السواء.
أدكال ّ
يهمنا هنأا لليأل نظريأّة فوأل اهلل ،وهأل هأي صأحيحة أ ال ،بقأدر مأا يعنينأا لليلهأا مأن ةاويأة
وال ّ
الصأأناعة احلديثيأأة يف جمأأال النقأأد املتأأين .فأالب أا مأأا مل ي أ ع
ت العلّمأأة فوأأل اهلل علأأى الروايأأات واألحا يأأث
ّ
ّ
م
أدي منهأأا
املرويّأة يف الكتأأب اإلماميّأأة يف هأذا املوضأأوع ليناقشأأها مأأن الزاويأة السأأنديّة ،وإّاأأا ا أذ موقفأأه النقأ ّ
علأأى أسأأاس معارضأأتها للقأأرآن ،لكأ الأن ال أل ّن القأأرآن الكأأرف فيأأه آي أةٌ تنفأأي بص أراحة أ ووف أ نظريأأة التبأأاين
العامة الا يرمسها لنا القأرآن الكأرف
الكلّ ّي أ فكرة اإلنسان الكامل أو الواسطة يف الفيض ،بل أل ّن الصورة ّ

أري الأذي يعأأي حيأاة بشأأريّة ،وال
يف عشأرات مأن اايأأات عأن األنبيأاء واألوليأأاء هأي صأورة اإلنسأأان البش ّ
يعلأأم أسأرار كأ ّأل دأأيء ،وأنأّأه قأأد يشأأرف علأأى الوقأأوع يف املعصأأية .فأأالقرآن مل يقأ ِّأد األنبيأأاء علأأل تكوينيّأأة
للوجو بقدر ما قدممهم رجاال من البشر ،فعأتهم كمأاال،م اإلنسأانيّة وايلقيّأة والروحيّأة للنبعأاة هلدايأة
البشر كلّهم .إ ّن هذه الصورة العامأة لننبيأاء يف القأرآن دأ مكلت أهأم مستمس ٍ
أة للسأيّد فوأل اهلل يف نقأد
ّ
ّ
َ
أيعي الكلمأ ّأي .وهأأذا املوضأأوع يرجأأع بالتحليأأل
جممأأل الصأأورة اللهوتيّأأة عأأن األنبيأأاء و ّ
األئمأأة يف العقأأل الشأ ّ
وم َديات تفعيل نقد املنت وف النظريّة اجلديدة فيها.
إىل ُّ
تصوراته عن مس لة معارضة القرآن الكرفَ ،
أح ،وهأو الأذي يأوفِّر انأال لنقأد
إنّين أعتقد أ ّن هذا املفهو اجلديد ملعارضة القرآن الكرف هأو األص ّ
صحة هذا التطبي أو ااك.
منت احلديث بطريقة علميّة متواةنة ،بصرف النظر عن ّ
ثانيأا ،وإىل جانأأب مسأ لة معارضأأة القأأرآن ،كانأأت هنأأاك نظريأّأة التقيّأأة .حيأأث ال ينبأأأي االسأأتهانة

مجأأم التأ ثريات الأأا ت كهأأا نظريأّأة التقيّأأة عنأأد اإلماميّأأة يف موضأأوع نقأأد املأأنت؛ إا يأأذهب الكثأأري جأأدا مأأن
أوي والعبّاسأ ّأي ،وأ ّن هأأذه
الشأأيعة إىل أ ّن ّ
أوي عاد أوا ظروف أا صأأعبة يف العص أرين األمأ ّ
أئمأأة أهأأل البيأأت النبأ ّ
أامي إىل أن يصأأدر أهأأل
الظأأروف فرضأأت علأأيهم اارسأأة التقيّأأة .لكأ ّأن هأأذه التقيّأأة امتأ ّدت يف التصأ ُّأور اإلمأ ّ
البيأأت يف كثأأري مأأن األحيأأان تشأر ٍ
يعات أو يبيِّنأوا أحكأأا الأأدين بطريقأأة غأأري صأأحيحة ،وال مطابقأأة للواقأأع؛
والة هبدف رفع التهمة عنهم ،أو محاية أنفسهم ومجاعا،م .وهذا معنأاه أنّأه قأد يصأدر عأن أهأل البيأت

ما هو على خلف الواقع أ مع علمهم ب نّه على خلف الواقع أ ملصأا ةمنيّأة َيرالو أا .وهأذا يعأين أ ّن جمأمر
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خمالفأأة احلأأديث للواقأأع أو العقأأل أو غأأري الأأة ال يسأأمح بتكأأذيب ال أراوي؛ الحتمأأال صأأدور ايأأد تقيّأأة.
األمأأر الأأذي يأأدفعنا إىل تصأأحيح صأأدور ايأأد ،ويف نفأأس الوقأأت عأأد العمأأل يفوأأمونه .وهأأو مأأا يعيأ يف
بعأأض األحيأأان عنأأد اإلماميّأأة بايصأأوص ا ّعأأاء وضأأع احلأأديث؛ أل ّن ال أراوي هنأأا مل يوأأع احلأأديث ،بأأل
أطر إليأأه تقيّأأة .وريفأا هلأأذا مل يكتأأب اإلماميّأأة يف
اإلمأأا قالأأه حقأا ،غأأري أنأّأه مل يكأأن يريأأد موأأمونه ،بأأل اضأ ّ
املوضوعات ،كمأا فعأل أهأل السأنّة ،وكأان مأن الصأعب علأيهم ا ّعأاء الوضأع ،رغأم أ ّ أم قأد يأرّون الروايأة
ب ّ ا صدرت بنحو التقيّة ،والأا -أي التقيّأة -ال تقأف باملناسأبة عنأد اإلماميّأة علأى التقيّأة مأن السألطان،
ب أأل تش أأمل التقيّأأة م أأن الأ أرأي الع أأا ّ أيو أا .وهل أأذا ال ا أأد اإلماميّأأة يف اخ أأتلف احل أأديث عن أأدهم ض أأرورة

لتكأأذيب الأأرواة ،وتوأأعيف النصأأوص وأسأأانيدها؛ أل ّن كثأأريا مأأن أسأأبال هأأذا االخأأتلف عنأأدهم ال يعأأو
لوضأأع احلأأديث ،بأأل لظأأروف صأأدور احلأأديث .هأأذا وش داصأأيا موقأأف مأأتحفِّظ مأأن بعأأض امتأأدا ات
هذه النظريّة الا اختارها مجهور اإلماميّة.
األئمأة يف التشأريع .حيأث
ثالثا :القويّة األخرى املؤثِّرة عند اإلماميّأة يف نقأد املأنت هأي مسأ لة ور ّ

حصأأل انقسأأا ٌ عنأأدهم يف هأأذا املوضأأوع ،ففيمأأا أيأّأده مجاعأأة رفوأأه آخأأرون .وتبعأا هلأأذا االنقسأأا إاا جأأاء
النب صلى اهلل عليه وآله وسلّم ،وكان مومونه اّأا يبعأد جأدا
ٌ
حديث عن أهل البيت ،ون أن يسند إىل ّ
النبوي ،فإن قلنا م ّ أهل البيت يف التشريع ،ويكون تشأريعهم هأذا كتشأريع
أن يكون قد طرح يف العصر
ّ
لكن لو رفونا ح ّ التشريع هلأم فإنّأه ّإمأا أن نأرّ هأذا احلأديث؛ أو
النب ،مل يأَعُ الد ميكن نقد هذا احلديث؛ ال
ّ
أدبريي صأأدر مأأنهم بوصأأفهم مأأديرين للجماعأأة املؤمنأأة
أين تأ ّ
أتم ت ويلأأه بأأاف اد أنأّأه جم أمر حكأأم إ ّ
يأ ّ
اري ةمأ ّ
املواليأأة هلأأم ،دامأا كأأبعض األحكأأا السأألطانيّة الزمنيّأأة ،الأأا ال دلأأة بُعأأدا تشأريعيا يف أصأأل الأأدين .وهأأذا
يعين أ ّن املوقأف مأن حأ ّ التشأريع يأ ك تأ ثريه الكبأري علأى فهأم مجل ٍأة وافأرة مأن النصأوص الأا ال يعقأل أن

النبوي.
تكون قد صدرت يف العصر
ّ
مثت يف موضوع ح ّ التشريع ،1م
وتبني ش أنّه وف األصول اإلماميّة ال يوجد لي ٌأل علأى حأ ّ
وقد ُ
أت يف الأأة بعأأض العلمأأاء الكبأأار،
أتقل عأأن القأأرآن والسأنّة النبويأّأة .وقأأد وافقأ ُ
أهأأل البيأأت يف التشأريع املسأ ّ

مثل السأيد حممأد بأاقر الصأدر ،والسأيد الكلبايكأا ،.والشأي حممأد جأوا مأنيّأة ،وغأريهم .ولعلّأه مأن هنأا
أامي ب نّأه
اهب بعض علماء الشيعة املت ِّخرين إىل تفسري مسأ لة ايمأس يف أربأاح املكاسأب يف الفقأه اإلم ّ
لأيس تشأريعا موجأأو ا يف أصأأل الأأدين ،وإالّ جلبأأاه الرسأأول صألى اهلل عليأأه وآلأأه كمأأا كأأان اأأب الزكأأاة ،وإّاأأا
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األئمأأة علأأى م أواليهم؛ ألجأأل عأأم بعوأأهم بعو أا ،بعأأد أن كانأأت السأألطات الرمسيّأأة
هأأو ض أريبةٌ فرضأأها ّ
تسأأتبعدهم مأأن األعطيأأات والزك أوات وبيأأت مأأال املسأألمني؛ بسأأبب م أواقفهم السياسأأية ،اّأأا يوأأعهم يف
معيشي صعب.
وض ٍع
ّ
ِّ
أامي نظريأّأة
رابعأا :العنصأأر ااخأأر مأن العناصأأر املأأؤثرة يف موضأوع نقأأد املأأنت يف منظومأة التفكأأري اإلمأ ّ
بطون القرآن الكرف ،الا مييل إليها الكثري من علماء الشيعة ،بل يأُتمهم الشيعة بال ويج هلذه النظريّأة بأيأة
درير عقائدهم بعيدا عن القوانني الصارمة لظواهر الدالالت اللفظيّة .وال نريأد أن ننأاق يف هأذا اال ّ،أا ؛
ألنّأه لأأيس موضأأوع مثنأأا ،لكأأن مأأا نريأأد الت كيأأد عليأأه أ ّن نظريأّأة البطأأون لعبأأت ورا نسأأبيا يف تراجأأع حركأأة
اإلمامي ،وال سيّما يف القرون ايمسة األخرية.
نقد املنت يف ال اة
ّ
وإىل جانأأب هأأذه النظريّأأة كانأأت هنأأاك نظريّأأة أخأأرى لعبأأت الأأدور نفسأأه ،ودأأهدت رواج أا عنأأد
األخبأأاريّني الشأأيعة ،ون أص أوليّيهم ،ومأأا ةال هلأأا حوأأور يف العصأأر ال أراهن ،ولأأو بشأ ٍ
أكل ضأأعيف ،وهأأي
أاص ب هأأل البيأأت ،وأ ّ أأم الأأذين خوطب أوا هبأأذا الكتأأال
النظريأّأة الأأا تقأأول ب أ ّن فهأأم القأأرآن الكأأرف أمأ ٌأر خأ ّ
أي تفسأأري للقأأرآن البأ ّد أن ينطلأ مأأن نصوصأأهم ،وأ ّن املرجعيّأأة املعرفيّأأة يف التفسأأري هأأي سأنّة
العزيأأز ،وأ ّن ّ
أهأأل البيأأت ،ال االجتهأأا الشاصأ ّأي ،وال أقأ ّأل مأأن أ ّن الكثأأري مأأن أل أوان االجتهأأا الشاصأ ّأي يف التفسأأري
يأدو حمظورا وفقا هلذه النظريّة.

إاا أخأأذنا التقأأاء هأأاتني النظ أريّتني ،أو كأ ّأل واحأأدة منهمأأا علأأى حأأدة ،سأأنجد هلأأا ت أ ثريا يف تعطيأأل
بعض أدكال حركة نقد املنت؛ أل ّن نظريّة البطون يفعناها السائد تفرد -يف أكثر مأن تفسأ ٍري هلأا -وجأو
أاهري ملفأأر ات اللأأأة وتراكيبهأأا ،ومأأن ّ
منطقأأة معتمأأة مأأن الأ ّ
أنّ ال يصأ ّ
أح التعامأأل معهأأا وفقأا لفهمنأأا الظأ ّ
أّ قأرآ ّ.أو يفحاكأاة موضأوعه بطريقأة غريبأة ،ال ميكأن رفوأه؛ ألنّأه مأن
نّ
حديثي يقأو بتفسأري ن ٍّ
ي ٍّ
ف ّ
ّ
املمكأأن أن يكأأون قأأد المأأس بطأأون القأأرآن ،الأأا ال رايأأة لنأأا هبأأا؛ أل ّن اللأأأة العربيّأأة الظاهريأّأة ليسأأت هأأي
النهائي -وفقا لنظريّة البطون السائدة -يف فهم القرآن الكرف.
املعيار
ّ
بالنسأأبة ش داصأأيا فأأإنّين ال أنفأأي نظريّأأة بطأأون القأأرآن ،2لكنّأأين أدأأرطها ب أ ن دأ ّأر عأأد الظ أواهر
تناسب ما بني الظاهر والباطنّ ،أما لو فتحنا نظريّة البطون بالطريقة السأائدة
اللفظيّة ،ميث يكون هناك
ٌ
األوليّة.
فإنّه لن ميكن ُّ
أي حديث أو رفوه ّ
مجة منافاته لظواهر اللأة ّ
التكهن مال ّ
ط اختص أأاص فه أأم القأ أرآن الك أأرف ب ه أأل البي أأت عل أأيهم
واألم أأر يأ أأدو أوض أأح ل أأو خلن أأا عل أأى خأ أ ّ
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أديثي؛ أل ّن
السأأل  ،ففأأي هأأذه احلأأال ال يبأأدو مأأن اليسأأري االحتكأأا إىل الأ ّ
أنّ القأأرآ ّ.يف نقأأد املأأنت احلأ ّ
حّت حناكم احلديث وفقه.
النّ القرآ ّ.مل يأَعُ الد فهمه ب يدينا ّ
املفرود أ ّن ّ
إ ّن مثأأل هأأذه النظريّأات -البطأأون واالختصأأاص -إاا مل تنوأأبط لقواعأأد صأأارمة سأأوف تعيأ كثأأريا

ج أأدا إمكانيّ أأة نق أأد الرواي أأات الكلميّ أأة والتارخييّ أأة والقصص أأيّة والتفس أ أرييّة ،وس أأتح ّد م أأن ق أأدرة الباحأ أأث
ٍ
متين للحديث.
اإلسلمي على االحتكا إىل مرجعيّة القرآن الكرف يف اارسة نقد ّ
ّ
ٍ
لنموهأا،
إنّين أعتقد أ ّن نقد املنت
احلديثي عمليّة لتأا إىل تأ مني أصأول هلأا ،وتأوفري منأاا مناسأب ّ
ّ
كمرجعيّأأة القأأرآن ،وإمكأأان فهمأأه ،وغأأري الأأة .واجلميأأع مأأدع دو للنظأأر يف منظومتأأه العقائديّأأة والتارخييّأأة
والفكريأة ،لأأريى هأأل تأأوفّر هأأذه املنظومأأة اجلأأو املناسأب لنشأ ٍ
أاط فاعأأل يف نقأأد املأأنت أ ال وأعتقأأد أ ّن هأأذه
ّ
ّ
أامي ،بأل هأي تطأال سأائر املأذاهب ،الأا مل نتع ّأرد هلأا يف هأذه
الدعوة ال تقف عند حأدو املأذهب اإلم ّ
حمل البحث.
الوريقات؛ يروجها عن ّ
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