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 نقد المتن في التجربة اإلمامّية

 
 اهلل حيدر حبّ الشيخ 

 حيدر حب اهلل، نقد املنت يف التجربة اإلمامية، التشريع، القرآن، احلديث.الكلمات المفتاحية: 
 ااحملدِّثني، لكّن الفقهاء واألصولّيني كانوا األكثر نشاط  مل حيَظ نقد املنت بنشاٍط قويٍّ وفاعل يف وسط 

يف جمال الدرس احلديثّي عند اإلمامّية. فالتعرُّف على علم احلديث عند اإلمامّية يف جمال نقد املنت قد 
خيتلف عنه عند غريهم؛ ألّن الكثري من الدراسات النقديّة السنديّة واملتنّية عندهم ظهرت يف ثنايا كتبهم 

. وظّل الوضع على هذه احلال حّّت يف علم احلديث الفقهّية واألصولّية، أكثر من تصنيفهم مستقل  
بدايات القرن الرابع عشر اهلجرّي، حيث ظهرت االّّتاهات النقديّة يف احلديث عند اإلمامّية، لتعيد 

 النظر مرّة جديدة يف كتب احلديث ومرويّات هذه الطائفة املسلمة.
 ّية، وأمّهها ما يلي:حلركة نقد املنت عند اإلمام اخاص   اعديدة فرضت مسري   اولعّل هناك أسباب  

يف نقأأأأد  اجأأأد   امسأأأ لة معارضأأأة احلأأأديث للقأأأرآن الكأأأرف. حيأأأأث كأأأان املوقأأأف العأأأا  متشأأأدِّ    ،أّوال  
ليس ألّن اإلماميّأة يرفوأون روايأات عأرد احلأديث علأى القأرآن، بأل  .من خمالفته للقرآن ااحلديث انطلق  

بأأّد أن  ألّن معارضأأة القأأرآن عنأأدهم العلأأى العكأأس، فهأأي عنأأدهم مسأأب رأيهأأم متأأواترة يف املعأأ ، بأأل 
، "ال تصألِّ "يقأول احلأديث:  تكون بنحو التباين التاّ  أو التباين اجلزئّي بالعاّ  من وجه عند بعوهم، ك ن

. ومن الواضح أّن هذا النوع من املعارضة هبأذه الطريقأة والصأراحة يقأّل تأوفُّره يف "صلِّ "فيما يقول القرآن: 
 النصوص احلديثّية.

علأأى هأأذا الصأأعيد، تفأأتح األفأأ   -اإمامي أأ-إالّ أنّنأأا دأأهدنا يف نصأأف القأأرن األخأأري ةحزحأأة مهّمأأة 
مأأن مبأأدأ خمالفأأة القأأرآن العزيأأز، اهأأب إليهأأا السأأيد  اعلأأى إمكانيّأأاٍت أكأأد يف نقأأد املأأنت احلأأديثّي انطلق أأ

ّيد علأّي السيسأتاّ.. فقأد حمّمد باقر الصدر، وداركه يف الفكرة أمثال السّيد حممد حسني فول اهلل؛ والس
 خمالفة الروح العاّمة له، وما ال يكون له دبيٌه أو نظرٌي فيه. ااعتد هؤالء أّن خمالفة القرآن تعين أيو  

ومأأأن بأأأال املثأأأال علأأأى الأأأة نظريّأأأة العلّمأأأة حمّمأأأد حسأأأني فوأأأل اهلل يف صأأأفات األنبيأأأاء واألئّمأأأة 
أهأأّم املعأأامل العقديّأأة يف الفكأأر الكلمأأّي اإلسأألمّي عاّمأأة، وكمأأاال،م، هأأذه القوأأّية الأأا دثِّأأل واحأأدة  مأأن 

واإلمامّي خاّصة. لقد رفض العلّمة فول اهلل النظريّات اإلمامّية الا تقأول بأ ّن األنبيأاء واألئّمأة مأن أهأل 
البيأأأت يعلمأأأون الأيأأأب، وأّ أأأم واسأأأطة يف الفأأأيض اإلهلأأأّي، وأّن هلأأأم الواليأأأة التكوينيّأأأة علأأأى العأأأامل، ميأأأث 
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مأن بنيأة احليأاة  ايديرون دؤون الكون كّله، وأّن اإلمامة جأزٌء مأن نظأا  العأامل الوجأو ّي، ولأيس فقأط جأزء  
اإلنسأأانّية يف إطارهأأا التنظيمأأّي والأأدييّن، وأّن اإلمامأأة بأأاطن النبأأّوة، وأّ أأم تعبأأرٌي آخأأر عأأن صأأورة اإلنسأأان 

بأالوجو  يف دأا  النشأ ت. لقأد رفأض  الكامل يف عرفان حمىي الدين بن عريب، الأة اإلنسأان الأذي حيظأى
ّّ يف داصأأّيات األنبيأأاء واألئّمأأة، معتأأد   ّّ واللهأأو مأأن  الأأة دأأكل   افوأأل اهلل بشأأّدة فكأأرة البعأأد الناسأأو

 أدكال الألّو، الذي وقعت فيه الشيعة والصوفّية على السواء.
نينأا لليلهأا مأن ةاويأة بقأدر مأا يع، ة فوأل اهلل، وهأل هأي صأحيحة أ  الوال يهّمنا هنأا لليأل نظريّأ

مأأا مل يأأ تع العلّمأأة فوأأل اهلل علأأى الروايأأات واألحا يأأث  االصأأناعة احلديثيّأأة يف جمأأال النقأأد املتأأيّن. فأالب أأ
أذ موقفأأه النقأأدّي منهأأا  املرويّأة يف الكتأأب اإلماميّأأة يف هأذا املوضأأوع ليناقشأأها مأأن الزاويأة السأأنديّة، وإّاأأا ا م

كأأنال ال ألّن القأأرآن الكأأرف فيأأه آيأأٌة تنفأأي بصأأراحة أ ووفأأ  نظريأأة التبأأاين علأأى أسأأاس معارضأأتها للقأأرآن، ل
الكّلّي أ فكرة اإلنسان الكامل أو الواسطة يف الفيض، بل ألّن الصورة العاّمة الا يرمسها لنا القأرآن الكأرف 

يّة، وال يف عشأرات مأن اايأأات عأن األنبيأاء واألوليأأاء هأي صأورة اإلنسأأان البشأرّي الأذي يعأأي  حيأاة  بشأأر 
تكوينيّأأة  يعلأأم أسأأرار كأأّل دأأيء، وأنّأأه قأأد يشأأرف علأأى الوقأأوع يف املعصأأية. فأأالقرآن مل يقأأدِّ  األنبيأأاء علأأل  

من البشر،  فعأتهم كمأاال،م اإلنسأانّية وايلقيّأة والروحيّأة للنبعأاة هلدايأة  للوجو  بقدر ما قدممهم رجاال  
يف القأرآن دأكملت أهأّم مستمَسأٍة للسأّيد فوأل اهلل يف نقأد البشر كّلهم. إّن هذه الصورة العاّمأة لننبيأاء 

جممأأل الصأأورة اللهوتيّأأة عأأن األنبيأأاء واألئّمأأة يف العقأأل الشأأيعّي الكلمأأّي. وهأأذا املوضأأوع يرجأأع بالتحليأأل 
 إىل تصوُّراته عن مس لة معارضة القرآن الكرف، وَمَديات تفعيل نقد املنت وف  النظريّة اجلديدة فيها.

أعتقد أّن هذا املفهو  اجلديد ملعارضة القرآن الكرف هأو األصأّح، وهأو الأذي يأوفِّر انأال لنقأد إّنين 
 منت احلديث بطريقة علمّية متواةنة، بصرف النظر عن صّحة هذا التطبي  أو ااك.

وإىل جانأأب مسأأ لة معارضأأة القأأرآن، كانأأت هنأأاك نظريّأأة التقيّأأة. حيأأث ال ينبأأأي االسأأتهانة  ،اثاني أأ
مأأن  االتأأ ثريات الأأا ت كهأأا نظريّأأة التقيّأأة عنأأد اإلماميّأأة يف موضأأوع نقأأد املأأنت؛ إا يأأذهب الكثأأري جأأد  مجأأم 

صأأأعبة يف العصأأأرين األمأأأوّي والعّباسأأأّي، وأّن هأأأذه  االشأأأيعة إىل أّن أئّمأأأة أهأأأل البيأأأت النبأأأوّي عادأأأوا ظروف أأأ
الظأأروف فرضأأت علأأيهم اارسأأة التقيّأأة. لكأأّن هأأذه التقيّأأة امتأأّدت يف التصأأوُّر اإلمأأامّي إىل أن يصأأدر أهأأل 
البيأأت يف كثأأري مأأن األحيأأان تشأأريعاٍت أو يبيِّنأأوا أحكأأا  الأأدين بطريقأأة غأأري صأأحيحة، وال مطابقأأة للواقأأع؛ 

عنهم، أو محاية أنفسهم ومجاعا،م. وهذا معنأاه أنّأه قأد يصأدر عأن أهأل البيأت  والة هبدف رفع التهمة
ما هو على خلف الواقع أ مع علمهم ب نّه على خلف الواقع أ ملصأا  ةمنيّأة يَروال أا. وهأذا يعأين أّن جمأرم  
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تقيّأأة . خمالفأأة احلأأديث للواقأأع أو العقأأل أو غأأري الأأة ال يسأأمح بتكأأذيب الأأراوي؛ الحتمأأال صأأدور ايأأد 
األمأأر الأأذي يأأدفعنا إىل تصأأحيح صأأدور ايأأد، ويف نفأأس الوقأأت عأأد  العمأأل يفوأأمونه. وهأأو مأأا يعيأأ  يف 
بعأأض األحيأأأان عنأأأد اإلماميّأأة بايصأأأوص اّ عأأأاء وضأأع احلأأأديث؛ ألّن الأأأراوي هنأأا مل يوأأأع احلأأأديث، بأأأل 

ا هلأأذا مل يكتأأب اإلماميّأأة يف ، غأأري أنّأأه مل يكأأن يريأأد موأأمونه، بأأل اضأأطّر إليأأه تقيّأأة . وريفأأااإلمأأا  قالأأه حق أأ
املوضوعات، كمأا فعأل أهأل السأّنة، وكأان مأن الصأعب علأيهم اّ عأاء الوضأع، رغأم أّ أم قأد يأرّ ون الروايأة 

ال تقأف باملناسأبة عنأد اإلماميّأة علأى التقيّأة مأن السألطان،  -أي التقيّأة-ا صدرت بنحو التقّية، والأا ب  ّ 
وهلأأأذا ال اأأأد اإلماميّأأأة يف اخأأأتلف احلأأأديث عنأأأدهم ضأأأرورة   .او أأأبأأأل تشأأأمل التقيّأأأة مأأأن الأأأرأي العأأأاّ  أي

مأأن أسأأبال هأأذا االخأأتلف عنأأدهم ال يعأأو   التكأأذيب الأأرواة، وتوأأعيف النصأأوص وأسأأانيدها؛ ألّن كثأأري  
موقأأف مأأتحفِّظ مأأن بعأأض امتأأدا ات  اهأأذا وش داصأأي   لوضأأع احلأأديث، بأأل لظأأروف صأأدور احلأأديث.

 ر اإلمامّية.هذه النظريّة الا اختارها مجهو 
القوّية األخرى املؤثِّرة عند اإلماميّأة يف نقأد املأنت هأي مسأ لة  ور األئّمأة يف التشأريع. حيأث  :اثالث  

هلأأذا االنقسأأا  إاا جأأاء  احصأأل انقسأأاٌ  عنأأدهم يف هأأذا املوضأأوع، ففيمأأا أيّأأده مجاعأأة رفوأأه آخأأرون. وتبع أأ
 ا، وكان مومونه اّأا يبعأد جأد  ليه وآله وسّلمصلى اهلل ع حديٌث عن أهل البيت،  ون أن يسند إىل النبّ 

أن يكون قد طرح يف العصر النبوّي، فإن قلنا مّ  أهل البيت يف التشريع، ويكون تشأريعهم هأذا كتشأريع 
النّب، مل يَأُعدال ميكن نقد هذا احلديث؛ لكنال لو رفونا حّ  التشريع هلأم فإنّأه إّمأا أن نأرّ  هأذا احلأديث؛ أو 

 اد أنّأأه جمأأرم  حكأأم إ ارّي ةمأأيّن تأأدبريّي صأأدر مأأنهم بوصأأفهم مأأديرين للجماعأأة املؤمنأأة يأأتّم ت ويلأأه بأأاف
يف أصأأل الأأدين. وهأأذا  اتشأأريعي   اكأأبعض األحكأأا  السأألطانّية الزمنيّأأة، الأأا ال دلأأة بُعأأد    ااملواليأأة هلأأم، دام أأ

ن النصأوص الأا ال يعقأل أن يعين أّن املوقأف مأن حأّ  التشأريع يأ ك تأ ثريه الكبأري علأى فهأم مجلأٍة وافأرة مأ
 تكون قد صدرت يف العصر النبوّي.

، وتبنيم ش أنّه وف  األصول اإلمامّية ال يوجد  ليأٌل علأى حأّ  1وقد مثُت يف موضوع حّ  التشريع
أهأأل البيأأت يف التشأأريع املسأأتقّل عأأن القأأرآن والسأأّنة النبويّأأة. وقأأد وافقأأُت يف الأأة بعأأض العلمأأاء الكبأأار، 

وغأريهم. ولعلّأه مأن هنأا  ،والشأي  حممأد جأوا  مأنيّأة ،والسأيد الكلبايكأا. ،حممأد بأاقر الصأدرمثل السأيد 
اهب بعض علماء الشيعة املت خِّرين إىل تفسري مسأ لة ايمأس يف أربأاح املكاسأب يف الفقأه اإلمأامّي ب نّأه 

كأأان اأأب الزكأأاة، وإّاأأا كمأأا    صألى اهلل عليأأه وآلأأه يف أصأأل الأأدين، وإالّ جلبأأاه الرسأأول اموجأأو    الأيس تشأأريع  
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، بعأأأد أن كانأأأت السأأألطات الرمسيّأأأة اهأأو ضأأأريبٌة فرضأأأها األئّمأأأة علأأى مأأأواليهم؛ ألجأأأل  عأأأم بعوأأأهم بعو أأ
تسأأأتبعدهم مأأأن األعطيأأأات والزكأأأوات وبيأأأت مأأأال املسأأألمني؛ بسأأأبب مأأأواقفهم السياسأأأية، اّأأأا يوأأأعهم يف 

 وضٍع معيشّي صعب.
يف موضأوع نقأأد املأأنت يف منظومأة التفكأأري اإلمأأامّي نظريّأأة  العنصأأر ااخأأر مأن العناصأأر املأأؤثِّرة :ارابع أ

بطون القرآن الكرف، الا مييل إليها الكثري من علماء الشيعة، بل يُأتمهم الشيعة بال ويج هلذه النظريّأة بأيأة 
ا ؛ عن القوانني الصارمة لظواهر الدالالت اللفظّية. وال نريأد أن ننأاق  يف هأذا االّ،أ ادرير عقائدهم بعيد  

يف تراجأأع حركأأة  انسأأبي   األنّأه لأأيس موضأأوع مثنأأا، لكأأن مأأا نريأأد الت كيأأد عليأأه أّن نظريّأأة البطأأون لعبأأت  ور  
 نقد املنت يف ال اة اإلمامّي، وال سّيما يف القرون ايمسة األخرية.

أأأ عنأأأد  اوإىل جانأأأب هأأأذه النظريّأأأة كانأأأت هنأأأاك نظريّأأأة أخأأأرى لعبأأأت الأأأدور نفسأأأه، ودأأأهدت رواج 
رّيني الشأأيعة،  ون أصأأولّييهم، ومأأا ةال هلأأا حوأأور يف العصأأر الأأراهن، ولأأو بشأأكٍل ضأأعيف، وهأأي األخبأأا

النظريّأأة الأأا تقأأول بأأ ّن فهأأم القأأرآن الكأأرف أمأأٌر خأأاّص ب هأأل البيأأت، وأّ أأم الأأذين خوطبأأوا هبأأذا الكتأأال 
يّأأة يف التفسأأري هأأي سأأّنة العزيأأز، وأّن أّي تفسأأري للقأأرآن البأأّد أن ينطلأأ  مأأن نصوصأأهم، وأّن املرجعيّأأة املعرف

أهأأل البيأأت، ال االجتهأأا  الشاصأأّي، وال أقأأّل مأأن أّن الكثأأري مأأن ألأأوان االجتهأأا  الشاصأأّي يف التفسأأري 
 هلذه النظريّة. اوفق   ايأدو حمظور  

يف تعطيأأل  اإاا أخأأذنا التقأأاء هأأاتني النظأأريّتني، أو كأأّل واحأأدة منهمأأا علأأى حأأدة، سأأنجد هلأأا تأأ ثري  
وجأو   -يف أكثر مأن تفسأرٍي هلأا-ة البطون يفعناها السائد تفرد املنت؛ ألّن نظريّ  بعض أدكال حركة نقد

ّّ ال يصأأّح التعامأأل معهأأا وفق أأ لفهمنأأا الظأأاهرّي ملفأأر ات اللأأأة وتراكيبهأأا، ومأأن  ّ  امنطقأأة معتمأأة مأأن الأأن
ٍّّ قأرآ.ّ  ٍّّ حديثّي يقأو  بتفسأري نأ ال ميكأن رفوأه؛ ألنّأه مأن  ،أو يفحاكأاة موضأوعه بطريقأة غريبأة ف ّي ن

املمكأأن أن يكأأون قأأد المأأس بطأأون القأأرآن، الأأا ال  رايأأة لنأأا هبأأا؛ ألّن اللأأأة العربيّأأة الظاهريّأأة ليسأأت هأأي 
 يف فهم القرآن الكرف. -لنظريّة البطون السائدة اوفق  - املعيار النهائيّ 

دأأأّر عأأأد الظأأأواهر  طها بأأأ نلكنّأأأين أدأأأر  ،2فأأأإّنين ال أنفأأأي نظريّأأأة بطأأأون القأأأرآن ابالنسأأأبة ش داصأأأي  
اللفظّية، ميث يكون هناك تناسٌب ما بني الظاهر والباطن، أّما لو فتحنا نظريّة البطون بالطريقة السأائدة 

 فإنّه لن ميكن التكهُّن مال أّي حديث أو رفوه مّجة منافاته لظواهر اللأة األّولّية.
علأأأأيهم  رآن الكأأأرف ب هأأأل البيأأأتواألمأأأر يأأأأدو أوضأأأح لأأأو  خلنأأأا علأأأى خأأأّط اختصأأأاص فهأأأم القأأأ
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ّّ القأأأرآّ. يف نقأأأد املأأأنت احلأأأديثّي؛ ألّن  السأأأل ، ففأأأي هأأأذه احلأأأال ال يبأأأدو مأأأن اليسأأأري االحتكأأأا  إىل الأأأن
ّّ القرآّ. مل يَأُعدال فهمه ب يدينا حّّت حناكم احلديث وفقه.  املفرود أّن الن

 اعأأد صأأارمة سأأوف تعيأأ  كثأأري  إاا مل تنوأأبط لقوا -البطأأون واالختصأأاص-ات إّن مثأأل هأأذه النظريّأأ
إمكانيّأأأأة نقأأأأد الروايأأأأات الكلميّأأأأة والتارخييّأأأأة والقصصأأأأّية والتفسأأأأرييّة، وسأأأأتحّد مأأأأن قأأأأدرة الباحأأأأث  اجأأأأد  

 اإلسلمّي على االحتكا  إىل مرجعّية القرآن الكرف يف اارسة نقٍد متيّن للحديث.
أصأول هلأا، وتأوفري منأاا مناسأٍب لنمّوهأا،  إّنين أعتقد أّن نقد املنت احلديثّي عملّية لتأا  إىل تأ مني 

كمرجعيّأأأة القأأأرآن، وإمكأأأان فهمأأأه، وغأأأري الأأأة. واجلميأأأع مأأأدعود للنظأأأر يف منظومتأأأه العقائديّأأأة والتارخييّأأأة 
وأعتقأأد أّن هأأذه  والفكريّأة، لأأريى هأأل تأأوّفر هأأذه املنظومأأة اجلأأّو املناسأب لنشأأاٍط فاعأأل يف نقأأد املأأنت أ  ال 

ملأذهب اإلمأامّي، بأل هأي تطأال سأائر املأذاهب، الأا مل نتعأّرد هلأا يف هأذه الدعوة ال تقف عند حأدو  ا
 الوريقات؛ يروجها عن حمّل البحث.

 
 


