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ملخّص
تستتتفده هتتلد الدرامتتس فارمتتس فختتا تتم اادتتا الخستتدة الد نيتتس الستتا د
لتأكيد الحاجس في الدمط الخسفي الد ني عست رترةر فارمتس ءت اا تاة يتس
لسنتاج المخ في وإعاا امتنساخ هتلد ا لخستدة رتفم تنفخ ،دت ك أللتا در التدر

تم القت اا ريتن ت
الخينتات التتي

الد ني السا د فتق بشكا حتاا إىت هتلا النتن
مده نأتي عس ألك هاك فا ت
خز ز ررةر بخث الففن التاة ي لسخسدة الد نيس في
الدمط الخسفي الد ني المخاص اللي ن اطبه في هلا المقال ك اد التلي م ست

المؤمسات والم اكز والمخاهد والحنزات الد تنيس في م تس الحاجس إليه في الخص
ا بخد الحداثني وفي ناخ عسن المخ فس الثانن س.

متهيد:
اعتاات الخقسيات الكالميكيس عس إلغتاا الفاصتسس نتال الفكت والداءتن بفخنت

تتم المختتانيك نتتال اد نتتا واىاتتدك نتتال التتلاتي والخينتتيك نتتال التتلهني وال تتارجي ...فتتي
إاراكفتتا وتصت تتن رها لسفخ فتتس البشتتر سك فخنتتد ا خفتتد الباحتتث والمفك ت ت إى ت خال تتس
درن ا الكتشاه حقيقس ةواءخأ خال فإر ت
طيه لسف احا الفكر س والتحسيسيس
ٍ
َ
ت
ٌ
ت
و م ث تن وصدله إى النتيجس التي تدلدها هلد المقد ات ستتبخه نن م اإلع اب عتم

*  -فك وممتاأل في الحنز الخسفيس ةر يس تحر فصسيس نصدص خاص .
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الداءن عند اإلفصاح عم النتيجسك مي مر الباحث ال حكتي عتم فكت ٍ ت
تدصتا إليفتا

تتم دتتال ل خ يتتات و تتداا عسفيتتس فحستتب و إنفتتا تجتتاةز أللتتا ليحكتتي عتتم الداءتتن
ت
اللي اد إى ارجس تمنه ضاة ة ساةي ة كثف نال ا اد ةنال الداءتن نفسته فتي

واتحتاا امتتدعتفا اليقينيتس الحامتفس التتي وصتا إليفتا دتال ل مو
وإألابتس
انصتفار
عفسيس
ٍ
ٍ
ٍ
نتيجس مخيه ةبحثه الخسفي.
ً
ورخا ،د في القترةر ادديت داصتس ليحصتا هنتاٌ نتن ٌ
نيد مر اد ءد ات ل ً

م اإل از نال الشيا بفا هد هد ةنينه بفا هد في مفق داركناك ففجت ا انكشتاه
ٌ
حسقتس ومت نينففتا ال ت
حتق لنتا
الشيا في مفقنا الخقسي ال خني الداءن وإنفتا هنتاٌ
ت اةزها بالم سق.

ت
التصنةيم لسفخ فس وميففا الصحيحك كفا ةبغت
ةبق ن النظ عم تقيين هليم
ت
التصن ر الثاني التلي ستدا اليتدة عست ن تا
النظ عم نن م النسبيس التي يداجففا

ت
التصتن ر تتت مي الثتاني تتت عست الصتخيد الفكتري الختاة
كبي … فإر تم دتد ات هتلا
تحن يتتا المخ فتتس نفستتفا إىت ت ت
تاا ٍ ءابستتس لسقت اا اةر إادتتال عنصت الداءتتن فتتي هتتلد
القت اا 1ك وهتتد م ت ٌ ختتا التخا تتا تتن هتتلد المت ت
تاا بخيت ًتدا عتتم الصتتدانيس والحقانيتتس تتا
اا

ً
مسفا.

هاتتار الصتفتار ت تزنتار امتحضتار الداءتن التلي كتار ءتد جت ه امتتبخااد

ٌ
عستدة تم ءبيتا عستن المخ فتس وفسستفس الخستدة وتتاة
وفي هلا المناخ تنفتد وتزاهت
تً
ت ً
ً
ً
وجتداا جتااا كفتا تكتستب مهفيتس داصتسك در الحتد ث
الخسدة و ...وتأدل لنفستفا

بشكا مكب عند ا ننجح تتت فتي وعينتا تتت
عم تاة عسن م الخسدة كتسب مهفيته
ٍ
تٌ
في فصا الخسن والنظر ات عم الداءن والصحسك فتاة الخسدة ٌ
فكري لدرامس
مخي
ً
ً
المخ فس اإلنسانيس ارامس تاة يس تستبخد في مكث ادحيار عناص الصتداب وال تأ

والحكتتن والتقيتتينك وإر كانت نتا تته نافختتس فتتي الدرجتتس الثانيتتس لتأكيتتد قتتدالت
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مدت هك و تتا متستتخ لته فتتي هتتلد المقالتتس هتد إطال لتتس عتتاب عست هتلا الخستتن ت تت تتتاة

الخسدة ت ت في اإلطار الد ني.
ً
صدابا مر تكشح الخستدة الد نيتس المخاصت ندجففتا عتم هتلا التنفط تم
فسن خد
ً
كيانا تاة ًيا ففتا كانت النتتا خ التتي ستتفدففا باحتث تم
ء اا الديم ندصفه
هلد الدرامس ميفا عس الصخيد الفسسفي.

إنفا المدرمتس التاة يتس التتي يتدت اليتدة تم معظتن تدار

ت
قد س لفسسفس المخ فس مهن ومثفم المخ يات.

الفكت فتي الختالنك

2

التاريخ العلمي يف الرتاث اإلسالمي ،عيّنات داعمة :

بدرجتس مو بتأد هك فقتد
لقد كار لستاة الخسفتي حضتنر نتال الخسفتاا المستسفال
ٍ

اهتن هؤالا الخسفاا بدرامس مفكار و،راا م مبقفن وكاندا حر صال كا الح ص

عس ت

خ فتتس تتداءففن ونظر تتاتفن وإر لتتن يبستتنةوا جفتتداهن هتتلد عس ت صتتيغس عستتن

التاة الخسفي بشكسه المخاص .

دتط الكتالة والخقيتد اإلمتال يس تتتتت ت
ت
تصتنف ال فتدا
فخس مبيا المثتال تتتتت وعست
5

التي ءاة نفا الننب تي (ة زهاا 533هتت) والشف متاني (ة 345هتت) ويي هفا في جال
ٌ
ت
عسفي حتاةل ءت اا
جفد تاة تٍي
الفر والملاهب والنحا عس منفا تخبي ٌ عفيق عم ٍ
ٍ
ت تتاة اءراا الخقا د تتس ونحده تتا تتم د تتال ل ارام تتس االت اه تتات والم تتلاهب والف تتر
اإلمتال يس وييت اإلمتال يس الصتتغي والكبيت  .وهتد تكشتتيف ت
فتن لسنظر تات التتتي
ت
شكس حاةر هلد الفر نفسفا.
وكفثال ،د عس ال تط الفقفي فكم الت كيز عس ال فدا التي بلىاا الستيد
ٍ
ت
حفد جداا الخا سي (ة 1226هتت) في كتابته فتتاح الك ا تسك والتلي تدلا بدرجتس

خينتتس عس ت تتده الحضتتنر المفيتتز لستتتاة الخسفتتي فتتي وعتتي ؤلفتتهك ومتتخس اإلطتتال
ت
سحدظس وعتم
بدءس
ٍ
والتتبنك والقدر المفيز عس تكشف داءف الفقفاا السابقال ٍ
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شخصيس باش ٍ تستبخد ال كنر إى نقا م مبقه لسنسبس واالكتفاا بللا
ربس
ٍ
ت ٍ
فقفيتس تخي ٍنتس ...ولقتد تمات
عم فارمس تحقيق تاة ي فقفي حنل
ٍ
سألس مو فك ٍ
ٍ
ت ربتتس الختتا سي هتتلد إى ت نتتن ٍ تتم نقست ٍتس ندعيتتس فتتي هتتلا الم تتال كتتار ىاتتا مث ت ٌ فتتي
الشخصيات التي جاات بخددك إأل ُ الحظ ده حضنر التتبن الفقفي التتاة ي فتي
4
كسفات م بخدد تت ولد كار في بخضه نن ٌ م االعتفاا عس اءدريم تتتت كالشي
ت
حفد حسم النجفتي (ة 1266هتتت) فتي جتداه الكتالةك والستيد حستم الحكتين

(ة1533هتتتت) فتتي ستتتفا الختترو ك والشتتي ادنصتتاةي (ة 1251هتتتت) فتتي المكامتتب

ت
عسفيس سحدظس.
ءيفس
ٍ
ويي هن .و م هنا عدت إجفاعاته ( الخا سي) وشف اته ألات ٍ
ٌ
نفدألج
ة فكم تسجيا كتاب ف ا د ادصنل لسشي تض ادنصاةي عس تمنه
ت
ت
جيت ٌتد عس ت المستتتده ادص تدىي فتتي تكشتتف داءتتف ادصتتدلييم فقتتد مت تتجا الشتتي
الخد د م ،راا ت
وحت كسفات ادصدلييم في كتابه هلاك كفا ت
تفيز م ًضا بنقسه في
ت
هلا الكتاب النصدص الح فيس لكثي ٍ تم كسفتات ادصتدلييم فيفتا تخستق ب فستس
ٌ تٌ
ففس في التدثيق التاة ي الخسفي.
سا ا في هلا الخسنك وهلد يز
وم ا عس صخيد عسن التفسي والق ،نيات فقد ا تتاز كتتاب جفتن البيتار لسشتي
ت
حفتد نتم الحستم ال دمتي
مني عسي الفضا نم الحسم ال ب متي والتبيتار لسشتي
بنقا وتدثيق الكثي م اءراا التفسير سك إى ارجس تمنه غسب عست هتليم الكتتانال

ً
خينسك واالكتفاا بفج ت ا نقتا ادءتدال
محيانا طابن عدة ات األ
دءف في تفسي ٍ ،س ٍ
ٍ
الدارا في تفسي ها م جانب المفسريم القد اا مو المتأدريم بحسب ز انففا.
تفتتتري
وعست ت ص تتخيد عس تتن الفسس تتفس تتفي تتز تخسيق تتس الشتتتي الشتتتفيد تضت ت ت

(ة1393ة) عس ت كتتتاب ممتتس الفسستتفس والمتتلهب التتداءخي لسخال تتس الستتيد حفتتد

حسال ال باطبا ي (ة 1351ة) صاحب تفسي الميتزارك فتالم فري فتي هتلد التخسيقتس
انشغا كثي ً ا بفخال س التاة الفسسفي وكار ق م هلا التتاة فتي احسته التثال
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اليدنانيتتس واإلمتتال يس والغرنيتتسك وعس ت متتبيا المثتتال ممتتفب ءبتتا اددلتته باحتتث ءيفتتس

المخسد ات التي تشكا المقالس ال ابخس م الكتاب في الش ح التاة ي لسفدءف تم
هتتلد المستتألسك وهكتتلا الحتتال ءبتتا ةةواد باحتتث ظفتتنر الكث ت فتتي اإلاراكتتاتك

و درن الفسسفس والسفس س ويي ها م المدارين.
جتربة الرتاث وتطوّرات القراءة التارخييّة

إال مر هتتتلد ال ف تتدا الكبيت ت تفت تتاز ت ت ت كف تتا ملمحن تتا ت ت ت بفالحظ تتس اءراا واد ء تتدال
وتحقيق ده ت
صتحس النستبس التتي تنستب إىت فتالر مو فتالر مو إىت تلهب مو ،دت ...

ً
جفتداا مدت ه
ييت مر ت تتن رات التتتاة الخسفتي مرتاف إىت هتلا التنفط تتم ال فتدا
ألات مهفيتتس م ًضتتاك ففتتي القت ااات التاة يتتس المخاص ت خفتتد إىت نظر ت ٍتس تخينت ٍتس ة ت ت
تتن
رتيس
قتس ع
ٍ
اكتشاه اءراا والمداءف التي مبرزت ءبال هتلد النظر ت تسك لكتم ال ب ر ٍ
افخيت ٍتتس ت تتتتزل المتتتدا ز والفداصتتتا الز نيتتتس ليكتتتنر التتت مي الكال تتتي لسشتتتي المفيتتتد

(ة415ه تت) فتتي موا تتا المقتتاالت فتتي عت ي رمي الخال تتس الحستتي (ة 926ه ت ت) فتتي نفتتخ
ً

الحق ثالك مو ليكنر ال مي الفقفي النم زهت الحسبتي (ة 353هتتت) فتي ينيتس النت تزة

ً
الن ادندار ثالك وإنفتا ليخبت رمي

في صاه رمي المحقق الشفتي (ة 1263هتت) في
ت
ت
ورخيس هلد النظر س في حسس مو حقبس ز نيس خينس فيفتا فثتا رمي الثتاني
ادةل عم
ليتن ً
ستده وحالس النظر س في حسس ز نيس مد هك ت
محيانا ال رةج م أللا بتحد د
ً
حسيا مي تق يخفا بحسب عف هتا إىت
النظر س
ً
الصدر (ة 1433هتت) إجفاال لده ع ره داءف السيد ال د ي (ة 1415هتت) م جر ار
قتاطن و احتا كفتا فخسته الشتفيد
3

االمتصحاب في الشبفات الحكفيس في عسن مصنل الفقه .
ً
ت
ليحا ٌ
عستن حتا النظر تس فيتدر عستن مصتنل الفقته تثال
وهكلا تتسن الدا
ارامتتتس تاة تيتتتس تالحتتتظ احتتتا هتتتلا الخستتتن ون احاتتتته و إدفاءات تته عست ت المس تتتده

التتتاة يك وتق ت م المنخ فتتات التتتي ت ت نفتتا كنفتتدأل التيتتار الخقستتي فيتته مو ظفتتنر التيتتار
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االدباةي مو  ...كفا فخسه الشفيد حفد باء الصدر في المخالن ال د د لألصنل.

وكتتللا الحتتال فتتي عستتن الفقتته اإلمتتال ي فتتإر الق ت اا التاة يتتس ىاتتلا الخستتن
و احتتا وتتتاة دارمتته وات اهاتتته وتفتتاعالت هتتلد المتتدار فيفتتا نينفتتا عس ت ت ت

التتتاة ك و قارنتتس عصتتنرد اللهبيتتس بخصتتنر ال تابتتس واالنح تتا ،النستتبيك و الحظتتس
عالءاتتته وتفاعالتتته تاة ًيتتا تتن عستتن الكتتالة وادصتتنل والسغتتس ...كتتا أللتتا ويي ت د
ٌ
يدار ٌ
وامن إلث اا المخ فس نفلا الخسن وارامس ت اةبه وفخالياتهك وءد بلل في الفتت

جفدا مدتلت هتلد القت اا عست عاتقفتا تم نينفتا تتت عست صتخيد عستن
اددي جفسس
ٍ
الفقه الشيخي تت ا ت
ءد ه السيد حسال درمتي ال باطبتا ي فقتد ت
ءستن احتا هتلا
ً
الخستتن إى ت ثفانيتتس بت ً
تداا بخص ت الحضتتنر والقتترر ادةل بختتد الغيبتتس وصتتدال إى ت الم حستتس
الصفن س و حستي الدحيد البفبفاني والشي تض ادنصتاةيك وءتد ار فيتزات
كا حسس بحسب وجفس نظ دك وءد ءاة ،درةر تتت كفتا مشت نا تتت نفتلد ت
المففتس م ًضتا
م مبرزهن السيد هاشتن ختروه الحستني فتي تتاة الفقته ال خفتريك ومنتد القامتن

ك جتتي فتتي تتتاة فقتته وفقفتتاك والشتتي

حفتتد فتتدي اءصتتفي فتتي قد اتتته عست
6

الرورس البفيسك والفدا د الحا ر س وة اي المسا اك ويي هن .

وهكتلا تتددا فتي هتلا الميتدار عناصت المقاةبتس والمقارنتس ٌ
متداا نتال شخصتتيات
ت
ت
ً
عسن ا ثس ر ًنزا درميس كالمفيد والصدة والحستي وكاشتف الغ تاا
باةز في ٍ

والمظف واإل ي وانم ةةزنفار في عستن الكتالةك واد نصتاةي واءددنتد وادصتففاني
ت
والغزاىتي فتي عستن ادصتتنلك ومنتي جخفت ال دمتتي والمحقتق الحستي والشتتفيديم اد تةل
والثتتاني والستتيد ال تتد ي وفقفتتاا المتتلاهب الست تتنيس ادةبختتس فتتي عستتن الفقتتهك وانتتم رشتتد
والفاراني وانم مينا ونصي الديم ال دمي وصدر المتأىاال والخال س ال باطبتا ي فتي

عسن الفسسفس وهكلا ...مو نتال تدار

عستن ختال كاإلشت اءيس
وات اهتات اادتا ٍ

والمشا يس في الفسسفسك وادصدليس واددباة تس فتي الفقته وادصتنلك وكتللا تدار
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التفسي الم تسفس م المنفخ الخقسي والتحسيسي والخ فاني ً
رةرا بالمنفخ الخ في وتفستي
ً
اء ات نبخضفا وصدال حت المنفخ الروا ي والتاة ي...
فالدرامات المقارنس نال الشخصيات فكنفا مر ت
تحدا لنا عس مبيا المثال ده
القيفتتس التتتي تكتستتتبفا كتتا شخصتتيسك ةبالتتتاىي ت تيتتب بختتت

اء ثتتار عستت أللتتا

وكنفدألج حاصا تت يي ا ءد ناد عم صاحب فتتاح الك ا تس تتت المقارنتس التتي ءتاة
ٌ
نفا جفسس م ال جالييم نال الشي ال دمي (ة 463هتت) والشي النجاشي (ة 433هتت)ك
فتتإر ارامتتتفن لسشخصتتيس الخسفيتتس ىافتتا تمات بتتالبخ إى ت تقتتد ن ،راا النجاشتتي فتتي
ال جال عس ال دمي عند المخاررس وعدة وصنل الننبس إى التساءطك وهتلا المخ ت

اللي له ،ثارد ا هد متده نتتاج لدرامتس قارنتس نتال هتاتال الشخصتيتالك فتإر ءت اا
فك هفتتا و ت
فيتتزات كتبففتتا واالطتتال عس ت دصدصتتيات الشخصتتيس الخسفيتتس ىافتتا
كافت اي ال فتد الخ رتي فتي شخصتيس ال دمتي التتي اتستخ نشتاطاتفا لتشتفا

الفقه وادصنل والكتالة وال جتال والحتد ث والتصتدي لسف جخيتس الخا تس وييت أللتا
ت
ت
بالتخصصيس في جال عسن ال جال ...كتا
فيفا اتسف شخصيس الشي النجاشي
أللا ماعد ة ساعد عس ات األ داءف تم هتلا القبيتا فتا فخسته بخت

ال جتالييم

لده التخاري نال ال جسال فتي التدثيتق والتضتخيف ويي هفتاك وهكتلا إألا ءارنتا نتال

تتيس ثتتتا المحقتتتق ادرانيستتتي (ة  335هتت ت) فتتي إجفاعاتتته فتتي جفتتن الفا تتد
شخصت ٍ

والب هار ةنال السيد الخا سي في فتاح الك ا س د كننا ً
دءتف تا
محيانتا تحد تد
ٍ
إزاا التدثيق التاة ي لسفتاوه إألا ا تخارر التقييفات فيفا نينفا.
ً
نيتتتد مر الخنصتتت ادكثتتت حداثتتتس فتتتي الدرامتتتات التاة يتتتس كفتتتم فتتتي البحتتتث

التتتاة ي المحتتيط بتتالفك والمخ فتتسك و حاولتتس تقتتد ن تصتتن ات ن قيتتس لت اب تتات

ستبق ءتا ٍن
اي
ٍ
ةوشا خ حاصسس نال الفك ةنال المحيط ال ارجي م دال ل افتت ٍ
عس جدليس دجدا نال الفك ةنال ادنسا التي جاا فيفتاك فتالفك ال يدلتد تم
الخدةك كفتا ال يدلتد اا ًفتا تم جت ت ا المخ ت الخسفتي المستبق التلي فثتا قتد ات
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ن قيس بالنسبس إليهك نا إر لسسيامس واالءتصاا واالجتفا والح ب والستسن وً ...
اةرا
ت
ً
ً
وحيدا تت في تدلد مو تنا ي المخ يات والمنجتزات الفكر تسك وهتلد الستياءات
ففا تت ال
ً
التاة يس التي تصاحب مو فسنقا تحتضم خ فس ا تفد وشا فا اادا هلد المخ فس
ً
ت
حتد ال فكننتا ففتن الفكت نفسته اةر ففتن هتلا الستيا التتاة يك فتال
محيانا إىت
ٍ
ً
ً
فكتتم تتثال ءتت اا فكتت فالا فيتت لينتتال (ة 1324ة) تتثال بفختتزل عتتم ادورتتا
والت تن رات التي عصتف برومتيا القيصتر س بتدا ات القترر الخشتريمك نتا ال فكننتا
ففتتتن فكتتت د بصتتتنر ٍ شتتتا ٍسس فتتتي كثيتتت تتتم ادحيتتتار تتتم اةر خ فتنتتتا بأفكتتتار
ت
ات مدت ه جتاا لينتال فتتي متياءفا تم م ثتال كتاةل تتاركس (ة 1555ة)
شخصتي ٍ
ت
التصن ر الخسفاني لسديم
وفر دة ا إن سز (ة 1533ة)ك وهكلا ال فكننا امتش اه
ً
حافا بادحتدا السيامتيس الكنستيس ويي هتاك
ٍ
في مةةةبا بخيدا عم ت اكفات تاة ٍ
وهلا خني تمر ج ت ا االطال عس فك ا اةر الخس ا كتنففا مده ت
يتؤاي
ٍ
نقدصتس فتقت ٍ
ٍ

غسدطس مو عس مءا تقتد
امتنتاجات
في كثي ٍ م ادحيار إى
ٍ
ٍ
ت
ت
الشفدليسك كفتا وهكتلا الحتال عست صتخيد عستن الكتالة فتي حستته
إى الدءس مو
المخاص ت فتتإر ارامتتس ت ت تتن رات هتتلا الخستتن فتتي هتتلد الم حستتس ال فكتتم مر تت ت
تتن اةر
ء اا المحيط الثقافي والفكري و ...اللي محا ،الدرتن اإلمتال ي والتد ني عفد ً تا
ومحتتا ،شخصتتيات المتكسفتتال منفستتفن فتتي هتتلد الحقبتتس الز نيتتسك وتسقا ًيتتا متتده
ً
الحظ الباحث ًارا كيف مر السيا التتاة ي تت ٌ ة تت ٌ مثت ً ا بالغتا فتي ح كتس
هلا الخسن في هلد الم حسس.

ً
ً
نحتتم هنتتا ال نر تتد مر نقت تتين فكت مو خسد تتسك وإنفتتا نر تتد مر نففففتتا مكثت عست
ردا ا احتتف نفتاك تفا ً تا كفتا نتدر النصتدص الد نيتس التتي ال نق مهتا ً
بخيتدا عفتا
ت
حيط نفتا تم القت ا م المقا يتس والحاليتسك وعتم االنصت افات التتي تدلتدها فتي بخت
ادحيار تبانيات عا س تقتن فتي متيا تتاة ي حت ك وكتللا عتم القت ا م ت
السبيتس
__________________________________
 ثقافتنا__________________________ 04



● حيدر حب اهلل

ت
المتصسس التي تقدة ً
التقيتس
بخد تاة تٍي في مكثت ادحيتارك نتا إر فكت
مماما عس
ٍ
ٌ
نفسفا تإنفا هي إادال لخنص ٍ تاة تٍي بح ٍ في عفسيس ففتن التنن نفستهك فالشتفيد
ت
حفتتتد بتتتاء الصتتتدر حينفتتتا مراا ءتتت اا الظتتتاه اددباة تتتس فتتتي الفكتتت الشتتتيخي

الكال تتي والفقفتتي لتتن تخا تتا خفتتا عس ت منفتتا ج ت ا داءتتف خ فيتتس إزاا الخقتتا

وفخالياتتته وإنتاجياتتتهك وانفتتا ارمتتفا ارامتتس نفستتيس حتتاةل تتم دتتال ل اادتتال الخنص ت
9
ت
زعس تم هتلا القبيتا ك تإر دتده
النفسي لخسفاا االدباة تس اكتشتاه ممتباب تدلتد نتتت ٍ
تدي ٌم صاا ٌ تت م ريا الت ا م تاة تأليته الخقتا كتار ً
اددباةي تت وهد ت
واحتدا تم
ادمتتباب التتتي تمات بتته إى ت التتتحفظ إزاا اةر الخقتتا فتتي عفسيتتس اكتشتتاه الحكتتن
الشت عيك وهتتلا ال تتده لتتيس وليت ًتدا نق ًختتا عتتم الظتتروه وادمتتباب التتتي محاطت

باددباةي نفسه ةولدت عندد ترا الفخا هلد.
وءد حصا ت
التخدي مكث في تفستي الظتاه االدباة تس ُليتربط ظفنرهتا بظفتنر
ت
الملهب الحسي والتجريبتي فتي مةةةبتا ز تم النفضتس تتت نظت ً ا لتتحفظ اددبتاةييم تم
النشتا ،الخقستي تن تتنحفن فتي نفتس الدءت القيفتس لسفخ فتس الحست تتيس تتت كفتا نقتتا
فري عم الستيد البروجت ايك ة نتاءل الم فتري هتلد المقدلتس
أللا الشي تض
ت
بأر الملهب الحسي لن كم ُ
ت
حفتد م تال
المحتد
بخد ءد ادا إ ار ز تار ظفتنر

اإلمت ،بااي (ة 1356هتتك 1626ة) زعين و ت
ؤمس الملهب اددباةيك فكيف تتن هتلا
ت
التتتتالءح مو هتتتلد الخالءتتتس المتتتؤث ل ثتتتن قتتت ت ب الشتتتفيد فتتتري أللتتتا بكثتتت ممتتتفار
5
ت
المحد الملكنر ك تإر هتلد الفكت و ناءشتاتفا تثتري خ فتنتا بالظتاه اددباة تس
كتيتتار كتتار لتته مث ت ٌ وامت ٌتن عس ت عستتدة الكتتالة والفقتته وادصتتنل مت ٌ
تداا ءبسنتتا هتتلد
ٍ
ت
الفك في النفا س مو تدءفنا فيفا.

وهكلا المقدلس التي ت ه مر م ثال السيد الم تضت (ة 456هتتت) والشتي ال دمتي
كاندا سقنر اإلجفا الكثي في كتتبفن نظت ً ا لستيا تتاة ي ختال منتتخ هتلد

الكتب وهد ميا المداجفس ن مها السنس الليم كاندا تخيرةر الشتيخس بختدة وجتدا
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3

نتاجات فقفيس ةرجاليس عندهن ك وهلا اد ف ي الحاجس إى إب از نن ٍ تم الدحتد
ً
لضترةرات
والتفاما في المدءف الشيخي وت اهال لسخناص الم الفتس لسشتف القا فتس
ٍ

تقتضيفا طبيخس المداجفسك فنحم ال فكننا ء اا كتتب الشتي ال دمتي والنجاشتي
ت
بخيتدا عتم هتلا الستيا ت
(ة 433هتت) ال جاليس ويي هتا ً
حتت نففففتا مكثت ك وهتلا كسته

خني مننا نددا عناص لن ت تزنفا ادفكتار ال جاليتس والفقفيتس المداعتس فتي فف مت

الشي مو رجال النجاشي مو بسد ،ال دمي نا محاط هتي نفستفا نفتلد الكتتب
ت
لتشكا ال حن اللي منتجفا والفضاا اللي صدرت فيهك وهلا نظيت المقدلتس المنستنبس
إى السيد ت
حفد حسال البروج اي (ة 1553هتت) والتي تقنل بأر ةوا ات مهتا البيت
تخب عم حاشيس عس الفقه ت
السنيك ففتلد المقدلتس تتت إألا ت
(عسيفن السالة) إنفا ت
صتح تتت
ٍ
ً
سحدظتتتا فتتي طبيختتس التختتاطي تتتن نصتتدص مهتتا البيتت (عستتتيفن
متتده تتتت ٌ مثتت ً ا
تزل عتتم هتتلا
الستتالة)ك ةبالت تاىي فستتم فكتتم ففتتن الكثي ت تتم هتتلد النصتتدص بفخت ٍ

السيا التاة ي اللي جاات فيهك وهد ا ءد دفن بالفقيته مو المتتكسن إىت ال ترةج
13
ً
محيانا عم نف يس البحث المتداةل .
عس

ونفس فك السيد البروج اي هلد بقفا السيد حسال درمي ال باطبا ي
بسد ،الشي ال دمي في عستن الفقتهك ففتد ت ه مر ءت اا النتاجتات الفقفيتس

السنيس الت ي عاص ها ال دمي تؤكد مر الشي كار خفد إىت القيتاة بحاشتيس عست
11
هلا الفك السني تفثا إب ًازا لمداءف الشيخس في المدردعات الم روحس ،نلاٌ عس

ت
ي ار ظاه التخسيق عست ال متا ا الخفسيتس عنتد المتتأدريم والمخاصتريم تم الفقفتااك
ً
وهلد الفك إألا ت
صح تت ولن تد البخ الخكس تت تفتح م ا نتا مفقتا جد ًتدا فتي
عفسيتتتس ءتتت اا الفقتتته الشتتتيخي تاة ًيتتتاك فخستتت متتتبيا المثتتتال نستتتأل :هتتتا تمر نفتتتط
ً
التقسيفات والتبنيبات التي ُجخا عسيفا الفقه ز م الشي ةبخدد كان ستتقا تم

الت تيتتب الستتني لأل نتتداب كفتتا ءتتد ظف ت بالمقارنتتس تتن الكتتتب التتتي متتبق كتتتب
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الشي ككتب المفيد (ة  412هتت) والصدة (ة 551هتتت) تم م ثتال المقنختس واىادا تس

ً
امتتتباعا لمتا متسف تتت
والمقنن...ل مة مر اد ليس كللال ها فكم مر نفتت ي تتت
ً
ً
ختال فتي التختاطي تن الدءتا نل
تنفخ
ٍ
مر لتقسين الفقه اةرا في نشاطه وتخبي ا عتم ٍ
ً
تانالت مومتتن ن اءتتا حتتنل تتده الخال ءتتس والتفاعتتا الثنتتا ي
وءتتد نتتا أللتتا إى ت تست ٍ
ال ه نال الفقه مو الفك السني والفقه مو الفك الشتيخي عفد ً تاك وهتد م ت ٌ ت
تفتدنا
الدرامتتس التاة تيتتس بتتالكثي تتم المخ يتتات حدلتته ...ملتتن تتدر الخسفتتاا الشتتيخس تتم
ً
ً
ت
التصتده والتشتين ارامتس نظر ت تتس
م ثتال الستيد هاشتن ختروه الحستني الخالءتتس نتال
ً
ً
وتاة تيس م ًضال ملن تكم سألس الخالءس نال االعتزال والتشين دردعس عس بسا،
ٌ
البحتتث فتتي الفكت اإلمتتال يك وهتتي ستتألس تتصتتا بتتالفك الكال تتي وتختفتتد فتتي
بخ ادحيار عس
ت
إر هلا كسه
تتا ءتتد ت اد التتبخ

يات تاة ٍيسل
خ ٍ
ت
ً
صتحيحا
نا إى تخ ت ه ده مهفيس هلد المدردعاتك فسخسه ليس
تتم مر التخت ت ه عست رمي هتتلا الفقيتته مو ألاٌ مو هتتلا المتتتكسن مو

ألاٌ مو هلا المفس مو ألاٌ ييت فيتد تا ااة التدليا هتد قصتدانا و سبنتاك تإر هتلا
النفط م التفكي هد ٌ
نفط محااي ال انتب والزاة تسك وهتد قت م الكتالة مو الفقته مو
التفسي تم زاة تس واحتد ك إر اد ت لتيس كتللا عست تا يبتدوك ت
در تخت ت ه التتاة
ٍ
ٍ
الكال ي والفقفي والتفسيري ويي أللا تت ت
حت عست ستتده تخت ت ه اءراا تتت هتد م ت ٌ

ات عد د ٍ كفا منالحظ ...فالقضيس ليس ءال فالر مو ألهب فالر
فيد وألو ثف ٍ
إى كلا مو كلاك تإنفا في تقد الكاتب مبخد م أللاك فتنحم فتي هتلا النتن تم

ت
الق اا نقف م اة الخد د م النفاألج عتالو تا تقتدة ت شتد وعينتا و خ فتنتا بتالخسدة
ً
ت
ت
الخفسيس نتل الم امتالت التتي وءخت
التي ندرمفا ونحققفاك ثال ارامس ت تن ر ال ما ا

تتن المتقتتد ال كالست تتيد الم تض ت فتتي جدابتتات المستتا ا ال ابسستتيات والمدصتتسيات

والمستتتا ا ال از تتتس وال بر ت تتسك وكالشتتتي ال دم تتتي فتتتي مجنبت تتس المستتتا ا الحا ر ت تتس
وكالمحقق الك كي (ة 343هتت) في فتاواد ويي هن ت
وحتت صت ا ،النجتا والخترو
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الدثق ووميسس النجا لسشي ادنصاةي (ة  1251هتت) والسيد ال باطبا ي (ة1559هتت)

والسيد مند الحسم االصففاني (ة 1563هتت)ك مو ارامس تاة البنيس التنظيفيس لسف جخيس

الد نيسك مو ارامس ظاه االحتيا ،فتي الفتتده و احسته و برراتته وظروفتهك مو ارامتس
الظتتاه الحنزة تتس ككتتا و احسفتتاك مو ارامتتس ت ت تتن ر التتدر الحتتنزةيك مو ارامتتس
ٌ ت ٌ
ففتتس م ًضتتاك وم ثتتال أللتتا الكثي ت عس ت
ت ت تتن ر السغتتس الفقفيتتس بف احسفتتا وهتتي ارامتتس
ً
ت
الصخيد الفقفي فضال عم ييت دك كتا أللتا شتد وعينتا بالفقته والفقاهتس والفقفتاا
بشكا سحدظ.
ٍ

معطيات القراءة التارخيية وفوائدها:
والبتتأ هنتتا باإلشتتار إى ت بخ ت ٍ تتم الفدا تتد التتتي فكتتم لدرامتتس تتتاة الخستتدة
ً
الد نيس مر تغلي نفا المخ فس الد نيس عا س مال وهي:
الفائدة األوىل :فهم العلم ونظرياته

إر ارامس التاة الخسفي تت كفا ت
تقدة تت تساهن بشكا ت
جاا في ففن الخسن نفسه
ٍ ٍ
ت
المكنر النفا ي الحاىي ىاتلد
ونظر اته م دال ل ففن طبيخس الم اكفس التي شكس
ً
النظر س مو تساك فإألا مدلنا ثال نظر س حجيس دب الداحد في عستن ادصتنل وحاولنتا

ارامس الم احا التاة يس التي ت نفا فإننا في إطار مي نا التاة ي التلي متيف ي
ادصدليس واددباة س السنيس والشتيخيس

عسينا المرةر التدة ي بأفكار الخسفاا والمدار
ت
نتفكم تم تشتكيا ت
وارتح عتم هتلد النظر تسك إأل بقتدرتنا عست إبت از
تصتن ٍر
مده
ٍ
ت
المستفد م الدرامس التاة يس منست ين الحظس عناصت اال لتقتاا واالفتت ا
المدا ز

نتتال اددبتتاةييم وادصتتدلييم االنفتتتاحييم واالنستتدااييم ...مو نتتال إنتتم ااة تتس (ة
ت
تصتب فتي نفا تس الم تاه
335هتت) والسيد الم تض ويي هنك وهلد المخسد ات متده
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اءيتق متداا وافقنتا عسيفتا تتت مي النظر تس تتت بختد
بشكا
في اتضاح هلد النظر س لد نا
ٍ
ٍ
أللا في حسس التقيين مو الك دننا نقدة هنا وفي هلد الم حستس ت
تدصتيفيس بحتتسك
بففف ٍتس
ٍ

و م هنا نالحظ مر عدة ففن بخ الدارمال والباحثال لبخ النظر ات جن إى
ً
ً
ت
شتكا عنتدد صتنر نقدصتس عنفتا ليكتنر
رخف إطالعه التاة ي حدىاا وهد تا
ت
ت
ً
ت
وردح واء ٍس.
بني عس
حكفا يي
حت حكفه عسيفا في النفا س
ٍ
ٍ
الفائدة الثانية :جالء النــزاعات اللفظية واتضاح املصطلح

ت
فيتصتن ر مر المصت سح المستتخدة
ادحيار عس الباحث
تؤاه واحد فيفا اد ليس كللاك والسبب في أللتا

ءد شتبه اد في بخ
ً ت
في عصريم ثال دل عس
ً
ً
محيانا كثي إى عدة فارمته الق اا التاة يسك در هلد الق اا تم شتأنفا
جن
ت
مر تتدلنا عست الستيا التلي جتاا فيتته االمتتخداة الستانق لنجتد تم دتال ل أللتتا مر
المتتت اا لتتتن كتتتم ليتتت تبط تتتن المصتتت سح التتتلي امتتتتخد ه المفكتتت ت اءدتتت ك وهتتتد م تتت ٌ
ً
طبيخي ...ففثال نظر ت س الدال س التكن نيس التي نتانفا في عسن الكالة الشيخي بخ
الغفتتدي ت ت عس ت المستتتده التصت تتنةي ت ت ً
محيانتتا لدرجتتس مر بخ ت كبتتار عسفتتاا الشتتيخس

المخاصريم ض لخ ي جفسس التفسي ات المحتفسس ىالد النظر تس و تم ثتن حتاكن
12
ت
كتتا تفستتتي عستت حتتتد ك ففتتتا تخنتتي الدال تتتس القتتتدر عستتت التتتتددا التكتتتن ني مو
الدام ت س فتتي الفتتي مو الغا تتس فتتي الدجتتدا مو ...فخنتتد ا نف ت ت عس ت النظر تتس ت ً
ترةرا
ً
تاة ًيتا ن تتد ت نراتفتا وارتتحس وتتحت تتدا بالتتاىي خالمفتتا وا تتداااتفا مكثت ك وهكتتلا
الحال فتي نظر تس اإلجفتا التتي ُ
امتتخد فتي عستن الكتالة والفقته والتتي اتفقت

ً
تقريبتتا نيتتد منفتتا ادتسف ت فتتي المحتتتده والمضتتفنرك فخنتتد ا ت اا
عس ت تخبي ت ٍ واحت ٍتد
ً
الحكن عس إجفا ااعاد ٌ
فقيته تم الفقفتاا تثال فتال تبتد تتت تم بتاب الحفتاظ عست
ٍ
ن قيس الحدار خه تت م ففن ةناد حنل هلا المص سح لنخ ه السيا اللي افخه إى
تدصيف لسداءن الفقفتي مو ءفتز ٍ إىت
االمتدال ل بهك ففا تخب م ااعا ه االجفا عم
ٍ
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ت
حدمتي
خال
عفسيس امتكشاه الحكن الش عي مو رمي المخصدة مو تقد ن
تحسيا ٍ
ٍ
ٍ
15
واحد.
نسق
عس
ليس
إألر
فالقضيس
ك
كفا شي إليه صاحب ال ما ا
ٍ
ٍ
وكفثال ،د ص سح االجتفاا اللي كار خني ال مي ءبال جخيس التنن إىت
ز تتم المحقتتق الحستتي عس ت رمي بخ ت
13

14

مو إى ت مواد ت القتترر ال ابتتن عس ت رمي التتبخ

اءد ك وهكلا ص سح الصحيح والضخيف في عسن الحتد ث حيتث كانتا تدالر
سق الحد ث ت
الحجس والمختب ويي هفا في فت ٍ ءبتال ال بت التلي رة ته الثقتس
عس
اإل ا ي عم ثسه حت الدصنل إى اإل اة ( ) في فتت مدت هك وهكتلا الحتال فتي
ً
ت
ص ت سح المتقت تتد ال والمتتتأدريم وهتتد ص ت ٌسح تتتتب عسيتته التتبخ ،ثت ًتارا عت تتد عس ت

صخيد عسفي ال جال والفقتهك ففتا الشتي ال دمتي هتد الفاصتا مو مر القضتيس تتستن
16

إى مومن م هلا الحد الدءيق كفا لهب إليه بخ الخسفاا المخاصريم ل
وهكتت تلا نتتت ه مر البحتتتث التتتتاة ي فكنتتته مر حت تتتد تتتم النتت تزاعات السفظيتتسك

ةبالتاىي تزل الدء م اة الباحث مو المتكسن مو ادصدىي مو الفقيه مو يي هن.
الفائدة الثالثة :اكتشاف مدى ترابط العلوم بعضها ببعض وطبيعة هذا الرتابط

عند ا حاةل الباحث مر ت
حتدا المستار المن قتي لخالءتس عستن الكتالة بالفسستفسك

فإر ارامته التاة يتس ىاتلد الخال ءتس فتي حستس التخاصتن التتي متبق نصتي التديم
ال دمتتي (ة  692ه ت ت) والفخ ت ال ت ازي (ة  636ه ت ت) مو فيفتتا بختتدها فكنفتتا مر تفت تتدد

ت
بخينت ٍتس تتم التجربتتس التتتي ت شتتدد إى ت الكثي ت تتم اإل انيتتات والستتسبيات فتتي هتتلد
تدجفه نحد ت
الخالءسك ةبالتاىي ت
يداني م الخالءس المثاليس في ت
ت
ت
تصنرد
عسفي
دءف
تبني
ٍ
ٍ
ٍ
ال اصك تإنه بالدر امس التاة يتس متيخ ه الفا تد التتي جناهتا هتلار الخسفتار عنتد ا
ً
كانتا نفصتسال ً
ضتفدنا نظت ً ا لظتاه التبتتاةي نينففتاك كفتتا منته متتيالحظ
نفجتتا و
الثفار التي مين عسن الكالة عند ا مي ءتته الفسستفس بت د ت تتن رات الخقتا البشتري
في جال المن قيات والر اريات وال بيخيات...
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وهكتتلا ا ًضتتتا إألا مرانتتتا ارامتتتس عالءتتتس عسفتتتي الفقتتته وادصتتتنل بخسفتتتي الفسستتتفس
ً
تحسيسيس ج ت ا ٍ ال تحتاكي الداءتن وال تنظت
والمن ق ثال ختفديم عس ةؤ ٍس نظر ٍس
ٍ

ت
ختالك لكتم االطتال
تصن ٍر
إى طبيخس التجربس التاة يس ىالد الخالءس فقد نصا إى
ٍ
ةر نتال هتلد الخستدة و الحقتس داءتن التتأثي
عس الخالءس التاة يتس الحاصتسس نتل ءتر ٍ
ً
محيانتا تم ءناعتنتاك در هتلد التجربتس
والتأث وتقيين هتلد المداءتن ...فكنته مر تغيت

الغنيتتس بالمخ يتتات تفت تتدنا بفت ت
تاا ٍ ففت ٍتس لتحد تتد تقييفنتتا ىاتتلد الخالءتتس تحد ت ًتدا ً
ت
عفسيتتا
ً
ثال ت
ً
بأر الخقسيات
يدانيا ن سق م نفس الداءن والتجربس والم ر اتك فخند ا نقنل
تح ه اللهم عم ع فيته في ففن النن فكننا مر ن جن إى التجر بتس التتي متبق

الدحيتد البفبفتاني (ة  1233هتتت) ونقارنفتا بالتجر بتتس التتي لحقتته والتتي كتار لسخقسيتتات
ٌ
فيفا نفدأل مكب ك ففا نالحظ يزات نال نفخ الشتفيديم ادةل (ة 956هتتت) والثتاني

(ة363هتت) في الففن ةنال السيد حفد حسال االصففاني (ة 1561هتتت) فتي مبحاثته
الفقفيس مو المحقق الخ اءي (ة 1561هتت) في تخسيقته عس الخرو ل ها هناٌ تفا ٌز تم
هلا ال انب نال صتاحب المتدارٌ (ة1333هتتت) مو صتاحب الشت ا ن (ة 696هتتت) ة نتال
ت
الشتتتي ادنص تتاةي ف تتي كام تتبه مو طفارت تته والمحقتتتق اىافتتتداني (ة 1522هت ت ت) ف تتي
ت
تافيس عست البحتتث
تات إرت ٍ
صتتباحه...ل إر ءت اا التجربتتس فكنفتتا مر ت فتتدنا بفخ يت ٍ
ت
النظري وت شد وعينا نفلد الخالءس لتبخد عنه ادحكاة المبتس والمتس ت عس.

وهكلا م ًضا تالحظ الخالءس نال ت تن رات باحث اإلثبات في عسن مصنل الفقه
ت
ت
لحجيتس
ورخيات عسن ال جالك ففا مر ةؤ س السيد مند القامن ال د ي ادصدليس
ةنال

دب الداحد كار ىاا مث ٌ في ت
النفد اددي لخسن ال جتال فتي الدمتط الخسفتيل وهتا إر
ً
لنظر تتتس االن بتتتار والتتتدهم تتتتأثي ً ا تاة تيتتتا فتتتي رتتتفنر عستتتن ال جتتتال لم احتتتا طن ستتتس
19
ً
محيانال .
ت
ً
تحسيسيتا نيتد تمر التجربتس
إر هلد الخال ءتس نتال ادصتنل وال جتال فكتم تكشتففا
ت
يات جد د ٍ نتخسففا م ت ارب اءدريم.
التاة يس تضيف إى خزوناتنا خ ٍ
_______________________________
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الفائدة الرابعة :اكتشاف أدوار النظريات بعضها ببعض داخل علمٍ واح ٍد أو فيما بني العلوم

فخند ا نق م فكت ً ا ً
جتال تم الم تاالت ثتن نحتاةل إبت از
لشخصتيس تا فتي
خينتا
ٍ
ٍ
حينبتل ندرتدح تده تتأثي
قارنس نينه ةنال الليم ال يؤ نتنر بفيتزات فكت د متنجد
ٍ
ٍ

خينتس ءتد
بخ ادفكار عس التبخ اءدت ك وكيتف مر التتزاة هتلا الختالن بنظر ٍتس
ٍ
ً
ت
تار مدت هك ففتتثال نظر ت تتس اإلنستتار الكا تتا الخ فانيتتس و ففتتدة
جت د إىت مسستتسس مفكت ٍ
ت
تن
الدىي عنتد انتم عرنتي كتار ىافتا عالءتس بالنظر تات الكال يتس الشتيخيس فيفتا
ت
تفاعسيتسك وهكتلا
اإل ا س إ ا عالءس مببيس تم هتلا ال ت ه مو ألاٌ مو عالءتس جدليتس

تفس بدم وررةر ت
النظر ات التي ت
النبد وعالءتفا بفبدم الخصفس الكال ي كفا هد
ت
المالحظ لده بخ المتكسفال المتأدريمك وهكلا م ًضا ات األ منتي حنيفتس النخفتار
15
تشد ًاا م ت
ً
ت
السنس النبن ت س تت كفا ءيا تت فكم مر ت
فس لنا ءدله
سسكا
(ة 133هتت)
وم ثالتهك وتشت تتدا الستيد الم تضت وانتتم ااة تس فتي حجيتتس دبت الداحتد ءتتد

بالقيتا
ت
فس ت لنتتا دءفففتتا الداثتتق تتم اإلجفتتا ة قينيتتتهك نينفتتا االعتقتتاا الدامتتن لسفدرمتتس

اد دباة س بالنن الروا ي شدنا إى ممباب هجدة الشي البح اني (ة 1156هتتت) فتي
ً 13
الحتتدا ق عس ت اإلجفتتا واعتبتتارد وليت ًتدا مت تتنيا ك وكتتللا انتقتتاا التقستتين الر بتتاعي
ً
لسحد ث م ط ه االدباةييم عا سك كفا فكننا عس هلا التنفخ مر نففتن تفستي
الشتتفيد الصتتدر لظفتتنر الستتي الخقال يتتس والمتشت ت
عيس فتتي الفقتته وادصتتنل بختتد الشتتي

ادنصتتاةي حيتتث كتتار ت ه بت ت
تأر ت اجتتن نظر تتتي اإلجفتتا والشتتف و تتا كتتار تتم
ت
ت
تاص ال
ءبيسففتتا ءتتد متتبب بتترةز نظر تتس الستتي فتتي الخقتتا ادص تدىي رتتفم تحسيت ٍتا دت ٍ
جال للك د هناك وهكلا نالحظ الخالءس نال المدءف م اددبتار والروا تات ة نتال

المنفخ ا النسدااي في عسن ادصنلك مو نتال التحستال والتقبتيح والكثيت تم المستا ا
الكال يس ادد ه كادصتسح وءاعتد الس تف وال بت والتكسيتف بفتا ال

تا و...

إى يي أللا م اد ثسس الكثي التي تكشف لنتا عتم هتلا التت ابط مو التبتايم عست
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ً
محيانتا عست نقتد مو
ت التاة الخسفي نال النظر ات وادفكارك وهد تا ءتد ستاعدنا
ت
تأييد فك ٍ تخي ٍنس م دال ل تحسيا الروافد الفكر ت س التي مت نفا مو مث ت عسيفا.
الفائدة اخلامسة :رصد واكتشاف شتات فكري منسي أو مهمّش

فالتجربتس تؤكتد مر متتخس اإلطتال عست التتاة الخسفتتي ت
تفنتد فتتي بخت
ادنفتتا ،الت تتي تتري فيفتتتا امتتتتخداة تخفيفتتتات ييتتت تكتتتز جيت ًتتدا عستتت ممتتتس
امتقصتتتا يس وإحصتتتا يس اءيقتتتسك ففنتتتاٌ الكثيتتت جت ًتتدا تتتم ادفكتتتار التتتتي ال تتتتتن
ً
اجختفا وهي ا تزال تجاهسس عس الصخيد الخسفي الخاة فضتال عتم مر بخضتفا تا
ت
ً
دفدنا في ب نر الم دطاتك وإد اج هلد اءراا ةوجفتات النظت كفتا تدلا
زال
ادحيتتار

تال تتم الم تتاالت فكنتته مر ثتتري حت ت الدرتتن الخسفتتي
عس ت ث ت اا متتانق فتتي جت ٍ
والثقافي المخاص مو مر ت
فدد بالزدن والخ اا.
الشخصتيات مو

والقضيس التي تحصا فتي مكثت الخستدة الد نيتس هتي طفتد بخت
تزات فيفتتا فتتا يتتؤث عست بقيتتس الشخصتتيات
الكتتتب عست الست ح والداجفتتس نظت ً ا لميت ٍ
والدرامات التي ءد تقف في ارجس تاليسك وهد ا ت
يؤاي عس المده البخيتد إىت ييتاب

هتتلد الشخصتتيات مو الدرامتتات عتتم كثيت ةةبفتتا خظتتن ادبحتتا ك و تتم ثتتن تتري
تصن ر مر كا الداءن الخسفي إنفا ت
ت
تخب عنه هلد الشخصيات مو الكتب ألات الدرجس
ت
ت
ادوى ت ك فخس ت صتتخيد عستتن الكتتالة تبتترز ممتتفاا المفيتتد والصتتدة والحستتي والمظف ت
وكاشف الغ اا والم فري واإل ي والالهيجي والقاري المختزىي وانم ةةزنفار و...

فيفتتا ت تفتتي ممتتفاا الخش ت ات اءدتتريم تتم ألةي النشتتا ،والفخاليتتس فتتي تنفيتتس عستتن

الكتالة مو داولتتته عست ادءتا كتتالحسبييم منتتي الصتالح (الكتتافي  )...وانتتم زهت
(يني تتس النت ت تزة  )...والحتتت ت الختتتا سي (إثب تتات اىا تتدا  )...والف تتي الكاش تتاني (عس تتن

اليقال )...والسيد ت
شب (ح تتق اليقتال )...وييت هنك وهكتلا الحتال عست صتخيد عستن
ادصنل تبرز شخصيات النا يني (ة 1533هتت) واإلصتففاني (ة 1561هتتت) وال امتاني
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(ة 1523هتت) واد نصاةي والخ اءي وال د ي والصتدر فيفتا ت تفتي ً
نستبيا الكثيت تم
الشخصيات التي ةبفا ت
تنزع مفكارها ادصدليس اادتا كتبفتا الفقفيتس كصتاحب

ال داه والسيد الحكين والمحقق محفد الن اءي (ة 1143هتت) وم ثاىان ...نحتم هنتا ال

نإنصاه
نر د الحد ث عم مالتفن نا حت عم نفس رميفن لننظ إى الداءن الخسفي
ٍ

انس عسفييم واالطال عس
وم ٍ

جفا ت ربتفن عس هلا الصخيد.

وهكلا الحال عس صخيد الفقه هناٌ دفسس عش مو عشريم ً
فقيفا تتن تداةل
ممتتفا فن ً
يالبتتا فتتي الفقتته نينفتتا ال الحتتظ الخد تتد تتم الفقفتتاا اءدتتريمك مو حت ت

الحظ فقيه في كتاب له اةر ،د ك ونفتس المستألس ت تري فتي عستن الفسستفس وفتي
التفسي م ًضا.
تإر المفت ت ي ءبتتا إصتتدار محكتتاة تخفيفيتتس مر تكتتنر هنتتاٌ دب ت فتتي جتتال
خ فتتتس اءراا وادءتتتدال والمداءتتتف ت
حتتتت تست تتتن الحكتتتن ةبدءتتتس عستتت ،راا و داءتتتف

اءدتتريم واةر ت
تستتر مو عجستتس بااعتتاا ءيتتاة إجفتتا إمتتال ي مو تتلهبي مو شتتف
كللا عس فك

خينسك اةر التدءيق في سارها التاة بشكا جيد.

الفائدة السادسة :حتديد أسباب النجاح واإلخفاق املرحليني يف علمٍ ما

ت
تساعدنا الدرامس التاة يس عس تكشف ممباب النجاح واإلدفا الم حسييم في

عسن م الخسدةك وأللا م ءبيتا تا حتد بالنستبس لسكتالة وادصتنل والفقته عقيتب
وفا الشي ال دمتي كفتا قتالك و تا ت كتته كاة ز تا ال دمتي تم مثت بتال عست
ت
شا الح كس الخسفيتس بختد وفاتتهك وم ًضتا تم هتلا القبيتا تا حتد عقيتب نفتدأل المتد

الغر نتتي اادتتا الختتالن اإلمتتال ي وتنتتا ي التيتتارات القد يتتس والخسفانيتتس مو تتتأثي ات تتا

ستتف بخص ت االنح تتا ،فتتي تستتنيق ثقافتتس ال ت ف لستفكي ت الفسستتفي وتضتتاؤل
ً
الحضتتنر الفسستتفي فتتي الستتاحس الثقافيتتس والفكر تتس ليتنتتا بتتدال عتتم أللتتا الفقتته
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وادصتتنل مو التتتاة واددبتتارك وهكتتلا ارامتتس تتتأثي الم حستتس ادندلستتيس عس ت الفك ت

والخقتتا اإلمتتال ي ةبفتتا نتيجتتس نتتن تتم التتتالءح مو الحضتتنر فتتي الستتاحس ادةةةنيتتسك
وهكلا الحال في عص نا الحار حيث تمات الثنر اإلمال يس في ا ت ار إىت دستق
جد عاة كار له بال اد ثت فتي ت
ت
ءستن تم الدرامتات المتخسقتس بالتديم متيفا تا
نفتد ٍ
ٍ ٍ
تن الفك الكال ي والفسسفي الد ني الحد ث و تا ت تبط بتالفك السيامتي
اإلمال ي.

الفائدة السابعة :إقصاء النــزعات الشخصانيّة والفئويّة وتقليص دورها

ت
ت
الخسفيتتس فتي إزالتس اإل ثقتتال
تستاهن الدرامتات التاة يتس فيفتتا تخستق بالشخصتيات

النفسي اللي تت كه ثا هلد الشخصتيات عست الصتخيد الخسفتي والمخ فتيك فختدة
ً
ً
ً
ارامتتس شخصت ٍتيس تتم الشخصتتيات ارامتتس عسفيتتس تاة يتتس تقتتدة عست بتتاائ المقارنتتس
ت
والمقاةبتتس وعس ت تكشتتف النجاحتتات واإلدفاءتتات التتتي واجفتفتتا هتتلد الشخصتتيسك
وعس االنتقااات والدفاعات التي محاط الحد ث عنفتا عست ت ت الخصتنر تم ءبتا
ت
المؤ تتديم ىاتتا مو تتم ءبتتا المخاررتتالك إر عتتدة أللتتا كستته متتيت ٌ البختتد الختتاطفي
مداا ت
ت
ءدة هلا البختد ً
جدابتا إ ً
تصدر ك مي الحكن عس اد نر ٌ
انيتا مو
والنفسي
صح التخبي عنفا ت
فالتصن رات التي ءد ت
بأنفا ت
ت
ً
شخصيس ا ونابخس عاا
موليس عم
مسبياك
ٍ
م وثا ق مشبه بالصحفيس فكنفا مر تس ت ح وعينا نفتلد الشخصتيس نفستفا وت ختا

ت
تمر هلد الشخصتيس تتت و تم
تحك ًفا بالمدءف كسهك بحيث فت ي البخ
اإلنفخال
ت
ت
وكأنه ال ت اكفات مت نفاك تإنه حاةل مر قت م فكت
حبه ىاا تت ءد ولدت م الخدة
نتيجتس تقتنل
قارنس بأ ثالته عست مءتا تقتد ك وإألا بته تدصتا إىت
هلا الشخن اةر
ٍ
ٍ
ً
ت
ت
شتفدلي ٍس
بأر هلا الشخن ال نظي له مبداك م ت تا لتد ار تاة يتس الشخصتيات بنظت ٍ

تستتتدعب الظتتروه المحي تتسك فستتيجد مر هتتلد الشخصتتيس تت تتن االعتت اه الكا تتا
ً
ت
ت
تدات فتتي طريت ٍتق متتاهن
بتفدءفتتا وتقتتد فا وع اااتفتتا ت ت إنفتتا تقتتد د تتد مو د ت ٍ
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ً
اء اله تت و تا زالتنر تتت فتي ت
عفتاا
طيتهك ولتن تكتم القضتيس انبثاءتا تم
ٍ
مز تٍىي.
وهكتتلا الحتتال فتتي المدءتتف الستتسبي تتم بخت الشخصتتيات مو تتم شخصتتيات
ً
بختتت االت اهتتتاتك فتتتإر الحفتتتدالت المستتتبقس التتتتي ال تتتتدر الشخصتتتيات ارامتتتس
ً
ت
ت
فالملهبيس التي
عسدة بأكفسفاك
ص عس
ستدفيس في تاة فا ءد تؤاي إى تفن ف ٍ
ٍ
ت
تستتتف عستتتن الكتتتالة تفت تتتدت عسيتتته الكثيتتت تتتم التالءحتتتات الضتتترةة س التتتتي تثر تته
ٍ
ستق مو فت ا ٍ

وتضاعف م إنتاجياتهك فخس مبيا المثال الص ا اللي وءن في تاة عسن الكالة
اإلمال ي حنل ءضتيس التحستال والتقبتيح كتار لته تتأثي ٌ بتال فتي ت تن الدرامتات
الخقسيس وتحد د ءيفس الخقا في الفك الد ني عفد ً اك لكم البقتاا اليتدة عست هتلد

الثنا يتس مي ثنا يتس الختدىي وييت د مو ثنا يتس المختزىتي وادشتخري فتي هتلد القضتيس متده
هتتق عستتن الكتتالة ءبتتال النظر تتات ال د تتد التتتي مي ءت الختتالن الغر نتتي فتتي هتتلا

المدرتتن

نتتل "كتتانط" و تتم متتبقه وحتتت عص ت نا الحارتت ك بفخن ت مر الضتترةر

(المخ فيتتس) صتتارت تفت ي اليتتدة تشتتكيا جبفتتس دحتتد فتتي التيتتار التتد ني إزاا هتتلد

المد ردعات ولن خد هناٌ خن لستحفظ إزاا عفسيات المزاوجتس واالنتقا يتس اال انيتس
نال التيارات التقسيد س القد فسك وهلا خناد مر الشخنر بالثنا يتس اادتا اإلطتار التد ني
ً
صارت له مر ار عد د وفقا لسفستجداتك والحال مر هلد القضيس ب مر ت ترج
عم اا

التداةل الملهبي ةبالتاىي ب مر زةل التقسين اللي خا ءضيس الخقتا

الخفسي وم ثاىاا اادسس في ادط الملهبيس بحيث قتال إر هتلد المقدلتس تابختس لسفتلهب

الشيخي وتسا تابخس لسفلهب السني وادشخري در هلد الملهبيس متده تر بتا طبيختس

المستجدات وهي تتجاهتا الداءتن الختالمي الفكتري اليتدة التلي فت ي إلغتاا ال تابن

لقضتيس تم هتلا القبيتاك فالتحستال والتقبتيح ليست
المتلهبي التد ني
ٍ

ستألس اإل ا تس

وإر اتصس نفا نيد مر إاداىاا كنرءس ص ا لهبي ض بح كس البحث وحين تته
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ُ
القضتا ا اددت ه التتي تخكتس الملهبيتس

ً
بالغا ً
جداك وهكلا الحال في بخت
رررا
ً
رررا كبي ً ا عسيفا م ءبيا سألس النظ والمخ فس ويي ها.

وهكتتلا الحتتال فتتي عسفتتي ال جتتال والحتتد ث فتتإر الملهبيتتس تفت تتدت عس ت هتتليم
تً
تدااا كبيت ً ءت تتد تفا شخصت ٌ
تيات تتم ات اهتتات مدت هك تفا ً تتا كفتتا قتتنل
الخسفتتال ت
الشيخس في تخسيقفن عس دءف مها ت
السنس م ةوا ات الت اةي الشتيخيك ت
فتإر ترا مهتا
ً
الستتنس ىاتتلد الروا تتات باتفتتاة الت ف فتتي راةيفتتا ءتتد رت تتين عستتيفن ف ًصتتا كبيت فتتي

التخ ت ه عس المنةو اإلمال ي والخكس صحيحك ونفس الكالة عس صخيد عدة
اددل بتدثيقات مو تضخيفات ال جالييم الشيخس مو ت
السنس.

ت
إر هتتلد الدرامتتات تت ت ةنفتتلا الشتتتكا تت ت متتتده تقستتتن تتتم تتتتأثي ات النتت تزعات

الشخصانيس في الخقا والفك كسه اةر مر تسغي بدم التفاعا الخاطفي والم جختي
ت
خفتتاك كفتتا منفتتا متتتفنح االعت ت اه ال بيختتي ال المنقتتدص بكتتا مو مكث ت النتاجتتات
الفكر س والخسفيس ت
وتحد بالتاىي م ادتزال المخ فس مو احتكارها.
نيد تمر هلا ال خني اال نقاص مو فارمس االحتقار والتقز ن ل فدا اءدتريم نتيجتس
زعس تبسي ٍيس لأل نرك وهد م ٌ الحظ ت
التنر ،بته لتده بخت البتاحثال المخاصتريمك
نتت ٍ

فففارمس طريق االعتدال فكنفا مر ت نبنتا اإلفت ا ،والتفتر ط فتي هتلا الم تال األا
ت
متقنا هلد المفارمس.
ونفتتس هتتلا الكتتالة فكتتم ت بيقتته عس ت فك ت ٍ مو درمت ٍتس مو ...كفتتا حاولتته
ت
المفك المخروه ةوجيه ياةواي في تخا سه ن الفك الغرنيك وتأكيدد فتي مكثت
تتم كتتتاب ال مت تتيفا حتتدار الحضتتارات عست طبيخيتتس الظتتاه الغرنيتتس وعتتدة كدنفتتا
ً
يخس ن الحضارات واد ن والثقافات السابقس والمخاص له.
إعجازا امتثنا ًيا عس ء ٍ
ت
المؤابس في حق التجارب
فارمس نن م ال م
وفي تقد الكاتب ففا لن
الفكر س الد نيس ففا بسغ

م الخظفس والكبر اا والشفدخ فسم كنر باإل كار

عب تتنر هتتتلد التجتتتارب نح تتد المز تتد تتتم التق تتدة در الثب تتات فتتتي اح تتا الخظفتتتاا
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امتتثناا
كتجاةزهن شكستار تخيقتار نفتد الفكت وت تتن ر المخ فتس اإلنستانيس اونفتا
ٍ

باةز عس هلا الصخيدك و م هنا ب تحييد التخاطي التبجيسي ن التجارب السابقس
ٍ
اةر ت
التنر ،في النقد ت
المشدد والالهثك وكفا قنل بخ الباحثال المخاصتريم فتإر
ت
والتخجتب) والتتي
طر قس «اإلط اا والتبجيا (االطالءيس) القا فس عس عقد (الدهشس
تتستتن بأنفتتا تخجتتز عتتم مر تغ ت تتي ال انتتب الفكتتري ...طر قتتس تفضتتي إى ت ال تترةج
ت
بحصيسس ت
شدشس و ضسسس عتم الفكت المقتروا إر لتن نقتا منفتا تقتن فتي التنتاء لمتا
ت
والمخنل
تزاوله م فنس النقا والبقالس حيث التخا ا بروح واحد ن كا م المفجنر
23

عسيه مو القد ن وال د د» .

الفائدة الثامنة :القدرة على قراءة التجربة من اخلارج

وهلد نق س ففسك فخس مبيا المثال ت
تفدنا القت اا التاة يتس لسفكت بالمز تد تم

المخ فتتس بتتأ نر لتتن ستفت إليفتتا حتت مصتتحاب التجر بتتس منفستتفنك در دتتدي التجر بتتس
في ت
التأط بأط ٍ تف رتفا طبيختس الظت ه والصت ا والتحتدالت بحيتث ءتد صتخب
ً
بشتكا وا ٍ ك م تا
محيانا لمم قف اادا التجربتس مر الحتظ الم فتا الختاة لألحتدا
ٍ
تتم قتتف دتتاةج التجر بتتس بختتد مر تفتتدم اد تتنر فتتإر نإ كانتته مر الحتتظ الخد تتد تتم
ً
اةرا في التجربس نفسفا ةبالتاىي نإ كانه مر حدا نقا ،الضخف
النقا ،التي لخب

دارتن لتتأثي حت ار ومتخدنس التجربتس نفستفاك
ونقا ،القد هنا مو هناٌ تا ااة ييت
ٍ
ثال عس أللا عس صخيد عسن الكالة المخاص هتد الصت ا الكال تي تن
ومفضا ٍ
ً
تقريبتتا وحت ت مواد ت
المتتلهب الماركستتي التتلي ا تت تتد نتتل بتتدا ات القتترر الخشتتريم

الثفانينتتاتك فتتنحم اليتتدة يي ت دارتتخال لح ت ار ال تتد الماركستتي وال تتاله التتد ني

اإل لحاايك و م هنتا نإ كاننتا مر نضتن المالحظتات عست ت ر بتس المتتكسن اإلمتال ي
ً
ءبتتال ظتتاه اإل لحتتاا اةر مي تحفتتظك والستتبب فتتي هتتلا اد ت عتتاا هتتد مر طبيختتس
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التجر بتس حينفتا تكتنر فتي موجفتا وألةوتفتا تتددا فيفتا السخبتس السيامتيس واالجتفاعيتس
ً
ً
ً
ةبالتتاىي لتتم تختتدا لخبتتس فكر تتس دالصتتس تتاااة ىاتتلد السخبتتس تتتأثي بتتال عست ادورتتا

الحياتيس م ا حينفا تنتفي التجربس فإر ادط اه مده كدننر مءدر عس نيتار واءتن
اد نر اةر داةبس أللا منه ليس ثفتس تتأثي ات متسبيس حتت لسنقتد البنتاا التدادسي نفتلا
ً
دجتداا ز تار التجربتسك وهتلا خنتي مر القت اا ال ارجيتس تتت نفتلا
الحجن اللي كتار
المخن لسخارجيس تتت تسختب ً
اةرا كبيت ً ا فتي تحد ٍتد مورتح لنقتا ،الضتخف ت
والقتد ةبفتا
مكث م مصحاب التجربس نفسفا ةةوااها.

الفائدة التاسعة :حتديد نقاط الفراغ وكشف املبادئ املستورة

تساعد الق اا التاة يس عس اكتشاه نقتا ،الفت ا التتي دفيت مو لتن ستفت
ت
والمتقد نرك وكللا اكتشاه ممتس و بتاني خ فيتس مو ضتفدنيس
إليفا السابقنر
ان سق نفا ت
المتقد نر اةر مر سجسدها في مفكتارهن ونظر تاتفنك بحيتث ال صتح
ً
القنل بأر هلد النظر س مو تسا كان صيبس اةر إرافس هلا النقن البنيني اللي
لن

التنظي له وإنفا تف

فارمته فقط.

والستتبب ال ت يس فتتي عفسيتتتي االكتشتتاه هتتاتال هتتد طبيختتس عنص ت الم اكفتتس

الخسفتتيك أللتتا مر االفكتتار تت وال متتيفا نفتتا النظر تتات والمشتتاة ن الفكر تتس تت ال تدلتتد
ً
عتتاا بشتتكا افختتيك وانفتتا ت ضتتن لنظتتاة حيتتا تكا تتاك األ تت ت اكن المخسد تتات
وادفكتتار والتصت تتن رات نتيجتتس البحتتث وال تتدل والمنتتاظ والحتتدار بفختستتف مشتتكال
هتتلد الدمتتا اك وعس ت مث ت هتتلا الت ت اكن تبتتدم النظر تتس فتتي مدتتل تشتتكالت مكث ت
ً
اكتفاالك فالنظر ات كالصنر وال مد ات عند ا تبدا النق تس ادوىت نفتا ال تظفت
جسيا بأجزا فا و ت
ً
كدناتفا ونداءصفا لكنفتا عنتد ا تصتبح شتبه كتفستس تبتدم نقتا،

الف ا بالبرةز ومدل المخالن ال اصس نفا فا ستفا عست النتاظ ىاتا إكفتال تكن نفتا

واكتشاه فيزات عناص ها و إد اجفتا الم ترج النفتا يك وهتلا اإلكفتال ال تستن
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عتتاا تتا لتتن تكتتم هنتتاٌ ءت اا تاة يتتس تبتتال لنتتا كيتتف اكتفتتا تتا اكتفتتا تتم
الصنر تدة ًيا.
باةز عس هلا اد ت ربس تأميس فقته النظر تس التلي نتااه بته جفاعتس
ٍ
وكفثال ٍ
21
م كبار الخسفاا م مبرزهن السيد حفد باء الصدر ك فإر فقه النظر س تخبي ٌ ،د

تت م الناحيس الخفسيس تت عم إعاا تشكيا صنر تكا ستس لسفقتهك تخيتد إنتاجته رتفم
حتتاةر ومنتتداب وعنتتاةيم و تتدادا ختسفتتسك واد ت التتلي حصتتا تت وهتتد تتا مكدتتته

ت ربس النصف الثاني م القرر الخشتريم تتت هتد مر ت فيتن المفت اات الفقفيتس المتنتاث
ً
جدا والمتصتسس بنظر ٍتس تا كالنظر تس االءتصتاا س مو الدولتيتس مو االجتفاعيتس ...يتؤاي
إى تشكا صنر كبي

ب ءشسك مي تتناث فيفا نقا ،ف ا لن تكتفا.

إر إعاا تشكيا الفقه وفق ممس ألات طابن كسي حتد ث (كالدولتس والفت ا
والم تفن واالءتصاا والخالن وادم و ...وهتي عنتاةيم جد تد تسختب ً
اةرا ها ً تا فتي

إعاا انتاج الفقه اإلمال ي إألا تف المدافقس عس اعتبارها دادا ىالا الفقه) مات تت
ت
تشتكا صتنر جد تد ال ت ستد تم نقتا ،فت ا ك وهتلا خنتاد مر ارامتس
وتؤاي تتت إىت
المسار الت تنةي التاة ي لسفقه حدا لنا تت م دال ل التجارب السابقس تت حجن الفت ا
التتلي تتتن ستتؤد تتتدة ًيا وعستت صتتخيد ال فتتدا التتتي متتخ لتحقيتتق شتترة فقتتته

النظر ات والفقه الكسيك كفتا حتدا حجتن الفت ا التلي بترز عنتد ا بتدمت ت ر بتس

فقه النظر س بالددنل إى حيز الدجدا الفكري والتحقيقي.
ً
فتس مدت ه ادمتس
و إألا مدلنا نفس ت ربس فقه النظر ات م
نفدألجتا متنجد تم ج ٍ

التتتي متتار الفقتته عسيفتتا فتتي حستتس تتا ءبتتا هتتلا المشتترة اةر مر الحتتظ هتتلا الفقتته
ت
وتحكفت فتي نشتاطهك فخنتد ا
نفسه هلد ادمتس وهتلد المستارات التتي حكفتته

كار ت
تحد الشفيد الصتدر فتي إطتار ء ااتته نجتزات الشتي

حفتد جتداا غنيتس

ويي هتتا عتتم درتتن اعتفتتاا الفقتته عس ت النظت الف ا تتس االنكفاشتتيس والحاجتتس إى ت

__________________________________
 ثقافتنا__________________________ 33



● حيدر حب اهلل
22

الفقتته االجتفتتاعي ك فقتتد كتتار صتتدر فتتي أللتتا عتتم ارامتتس لتتتاة

نجتتزات هتتلا

الفقهك فسد لن كم عس اطال عس تاة هلا الفقه و ستاراته و إنتاجتات عسفا ته لمتا

م كنتته تحد تتد نق تتس نفتتلا النتتن

تتم الحسامتتيسك لكتتم ادهتتن تتم أللتتا هتتد نفتتس

شتتروعه حتتنل فقتته النظر تتسك أللتتا مر هتتلا المشتترة كشتتف عتتم ثغ ت ات فتتي بنيتتس

الفقهك ةورن الفقه م اة مسسسس م التسانالت الكبي والكثي .

و قصدانا م منفتدألج فقته النظر تس التتدليا عست مر ءت اا تتاة الفقته تا ءبتا

هلا المشرة و ا بخدد بالنسبس لنا كشف لنا عم نقا ،ف ا عد تد عتان ة ختاني
نفتا الفقتتهك فخنصت الم اكفتتس التتلي عززتتته قدلتس فقتته النظر تتس متتاعد فتتي اإلطال لتتس

عس الفقه م زاة س مد هك زاة س تتجاةز ن ق التبجيا والتخظين اللي ال فثتا فتي
ت
ً
حد نفسه د ً ا و إنفا شكا ت ت يه وميسس إرافيس الكفال سي الفقه كسه.

ة فكم هنا إرافس ثال ،د يدرح الفكت ة خززهتا وهتد ثتال تفستيريك وهتد
ءاعد ال ري واالن با التي تنظ ىاا و ارمفا الخال تس ت
المفست الستيد حفتد حستال
25
ال باطبتتا ي ست ً
تتنتجا إ اهتتا تتم ادحاا تتث الشتتر فس ك إر ارامتتس ادااا التفستتيري
الستتانق عست الخال تتس فيفتتا تتن هتتلا المدرتتن (ومتتنختب هنتتا مر الخال تتس هتتد الحتتد
الفاصا تا ءبتا نظر تس ال تري واالن بتا و تا بختدها ً
بخيتدا عتم مي تحد تد تتاة ي
دةو

حنل الفك د ر جانتب عتدة ت صتن التدارا بتالمنرا تم جدانتب ءاعتد

ال ري القد فس الت بيق والمفارمسك نيد مر جانب ت بيق التأةيا والتب م الق ،نتي فيته

شتتيا تتم ال تتد اةر امتتتبا النتتتا خ) و تتم ثتتن الحظتتس إن تتاز الخال تتس فتتي هتتلد

القاعتتد وصتتيايتفا ةبسنرتفتتاك فضتتي إىت اكتشتتاه دست ٍتا تتا فتتي النظتتاة التفستتيري
ً
السانق اللي تت حسب الفت ي تتت كتار فتقتد فتي تصتنراته ءاعتد تم هتلا القبيتاك
وهلا خناد مننا م اة احتفالال هفا:

ً
م تت ار تكنر القاعد الملكنر ن سقا تفسير ً ا لسخسفاا الستابقال حينفتا كتاندا
ً
أدلةر بالنصدص الروا يس التي ت بق  ،س عس دارا تخدا .
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ب تت مر كنر هناٌ دسا خال اكتشفناد عنتد ا عث نتا فتي الدرامتس التاة يتس
ً
ً
عس ءاعد ال ريك لكم ا يبتدو لسباحتث بختد أللتا مكثت صتخنبس واشتكاليس هتد
فيفا إألا رف ءاعد ال ري مو ت
حد م اا تفا ولد بحجتس منفتا ءاعتد قبدلتس نظر ً تا
صاايق ىااك مو ال مءا بخ

ملسنس الروا ات التي افت ر
لكنفا عس داله ِ
الروا ات ً
عفسياك وهد ا ميكشف لنا عم دسا وف ا في النظر س التفسير س المارتيس
نصبح

هلد

البال بفسبه مو ندرن إجابس ن قيس عنهك اد اللي لن كم ليحصا لتدال

اال طال التاة ي عس نتاج شخن كالخال تس ال باطبتا يك ةنفتلا ن تد تم دتال ل
ء اا المسار الت تنةي التاة ي لسنظر ات والمحاةر الخسفيس نقا ،ال سا مو الف ا التي
ً
جتداا
ج ه سؤها تدة ًياك ةبالتاىي اكتشاه هلد النقا ،و م ثن حاولس سبفتا

إألا لن تتن المدافقس عس ال

دات السابقس لسخسفاا عس هلا الصخيد.

الفائدة العاشرة :رصد املسار التطوّري للعلم واستشراف املستقبل

عسن ا م دتال ل
و م إمفا ات الق اا التاة يس حاولس امتكشاه ستقبا ٍ
ءت اا ستتارد الت ت تتنةي حتت السحظتتس الحار ت ك فتتإألا جتتاز التخبي ت تشتتبه الخستتدة فتتي

ح كتفتتا التاة يتتس ح كتتس التتتاة كستتهك لقتتد ثست الماا تتس التاة يتتس التتتي مطسقفتتا
ً
الفك الماركسي نق س في يا س ادهفيس حت لد رفضنا ضفنر هلد الماا سك أللا

مر ا تختفد عسيه فسسفس التاة الماركسي تت و م ءبسفا ت نرات البحث التاة ي ن
عص النفضس نفسه تت هد وجدا منظفس كدنيس تتحكن بفسار التاة ك وكأر التاة
ٌ
كتستتس نالحتتظ ستتار تشتتكسفا وت تن رهتتا ونكتشتتف ءدانينفتتا فتتي ختبت ٍ تتاك وهتتلد
الظاه تت الفك ن دها عند عبتدال حفم انتم دستدةر التلي ثتا البتدا ات اىاا تس
لخسفتي التتاة واالجتفتا فتي ءت اا منظفتس الحيتا عست شتبه ءت اا منظفتس ال بيختسك

وتنتتتا

الدرتتتن إىت ت مر وصتتتا تتتن مرندلتتتد تتتتن نبي (ة 1393ة) ومةزفالتتتد شتتتبنجس
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24

(ة1356ة) إى احا م التنبؤ بالمستقبا ك ومما
ت
لهب الحتفيس القا ا بأنظفس عسيه و خسدليتس فتي ح كتس الحيتا كال بيختسك ة ت ه
لهب الحتفيس هلا في التاة

خ فتس بحالتتس الكتتنر فتتي وءت

قدلتس البتال

هلا النن

م التنبؤ ءتا ن عست

فتي ال بيختس فتي مننتا لتد حصتسنا عست

حتتدا فباإل كتتار التنبتتؤ بكتا تتا ستتتدعي ة تستتد

هلد الحالس إى نفا س تاة الكنر.

ال نر تتد فارمتتس الت بيتتق الح فتتي ىاتتتلد المفتتاهين عستت ح كتتس الخستتدة لكنفتتا

بالتأكيد تحظ بدرجس م الصحس فتي الحيتا الخسفيتسك و تم هنتا نإ كتار القتاةئ

عسن م الخسدة امتش اه ستتقبا هتلا الخستن ال مءتا ستتقبسه القر تب تم
لح كس ٍ
ً
النفد مو الضفنرك والنجاح مو الكسا والفشتا و...ك فتإألا ء منتا تثال تتاة عستن الفقته
ً
ً
نستقا ً
داصتا تم الت تتن ر كتار حصتا
ن الدولس البنيفيس مو الصفن س ثال لالحظنتا

ىالا الفقه عقب اددلته الح كتس السيامتيس ومنظفتس الحكتن بدرجتس تم التدرجاتك
ً
وان الءتتا تتم ء ت اا مسستتسس ت تتارب الفقتته الشتتيخي تتن الدولتتس اد تتس السيامتتس

الحكن  ...في مسسسس حقبات اريس فكننا امتش اه حاله ا بخد انتصار الثنر
اإلمال يس في إ ار نفا س السبخينات م القرر الخشريم إى عقدا مد ه ً
(بخيدا عتم

القنل القاري بأر الح كات االمال يس في القترر الخشتريم وال ففنة تس االمتال يس

في إ ار كشف عم ددار الفقته ورتخفه ةوهنته ةرفخت القنتا عتم واءخته الزا تف
ت
ً
كفا اد البخ ك ففلد قدلس مدت ه تحتتاج لدرامتس ستتقسس)ك وأللتا ان الءتا تم
رغط الداءن اللي له نتا ه المتخدا .

وهكلا إ ألا حاولنا ء اا ت ر بتس التفستي ال بيختي الخسفتي لسقت ،ر الكتر ن والتتي

ت
ثا طن اةي جدهري ومحفد االمكندراني و م بخدهفا الشتي
نفدألجتتتا بت ً
ً
تتاةزا فيفتتتا تتتم دتتتال ل إدض تتا اء تتات
ص تتاحب تفس تتي المن تتار (ة 1353ة)
حفتد رشتيد ررتا

والنصتتدص لنتتتا خ الخستتدة ال بيخيتتسك فقتتد ظفت تيتتار كبيت نتتال الخسفتتاا المستتسفال رمه
ررةر داكبس الخسدة ال بيخيس فار د رغط الداءن لتقد ن نفخ تفسيري ء ،ني
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حتاةل تحقيتتق وصتسس وانستتجاة تا نتتال التنن الق ،نتتي والنتاجتات الخسفيتتس الحد ثتتسك
هتتلد التجربتتس عنتتد ا تق ت م تاة ًيتتا ثتتن تقت تتين ضت ً
تفدنيا متتنجد فيفتتا (وهتتلا دءتتف

شخصي بح ءد ال تتن المدافقس عسيه) ارجتس عاليتس تم ال ستا التلي ختدا بالدرجتس
ادوىت إىت عفسيتتات إدضتتا التتنن تحت تتتأثي ختتاوه الالوعتتي ً
وهربتتا تتم رتتغط
الداءن اةر مر نتنك لدةر الخسدة ال بيخيس في كشتف حيثيتات فتي التنن التد ني
ً
لتتن كتتم ليستف ت إليفتتا ت
المفست مصتتالك وهتتلد الم تتاوه جت ت ت التتبخ إى ت تص ت تن ر مر

ً
عسفيتتا كيفيا ًيتتا فيز ا ًيتتا ً
كتابتتا ً
طبيتتاك ثتتن ظفت ات تتاد خ تتي
القت ،ر الكتتر ن فثتتا
ً
الءتتا تم كتتنر القت ،ر ً
تبيانتتا لكتا شتتياك حتت ظفت ت
الشت عيس ىاتتلد المقتتدالت ان

مدي ً ا جفاعس "ف هنكستار ءن" تتدعي وجدا جفين الخسدة فتي القت ،ر عست شتبه تا
ألهتتب إليتته الغزاىتتي (333ه ت ت) ف تي كتابتته جتتداه الق ت ،رك ةوصتتا الحتتال إى ت إصتتدار
كتتتاب تح ت عنتتدار الب نتتا خ الكفبيتتدتري التدحيتتدي والتتلي ت تتدعي وجتتدا نظتتاة
ففدة التدحيد.

كفبيدتري عس مما
ةبخيت ًتدا عتتم تحد تتد تتده صتتد هتتلد المقدلتتس التتتي فضتتفا الخد تتد تتم الخسفتتاا
اءدريم 23إال منفتا حاولت مر تخ تي لسقت ،ر ً
اةرا فتي الحيتا تم دتال ل إاراجته فتي
صاار المخ فتس الخسفيتس تا ااة هتلا النتن

تم المخ فتس هتد الستا دك وكنتيجتس طبيخيتس

لللا صار م الضرةةي إنفاي النن وتثن د لكي ض بالمخ يات الخسفيس.

لكننتتا عنتتد ا نقتت م التجر بتتس بختتد ت اجتتتن رتتتغط تستتا الم حستتس متتنجد تت ت نفتتدوا
ً
معصابنا تت مر الكثي م هلد التفامتي تتت ولتيس جفيخفتا تتت كتار تحفتيال ال نستجن
ً
ن ءداعد السغس الخرنيس مو باليتفا مو ظفنرها ال بيخيك وهلد التجربس متصبح ن سقا
لنتتا لنتتدر

واءخنتتا الفخستتي والمستتتقبسي عست رتتد فا لن بقفتتا فتتي ت تتارب مدت ه نقتتن

فيفاك وهلا ا نالحظه اليدة بالضبط إأل التيتارات المتختدا تحتاةل فتي ظت ه رتغط
الداءتتن السيامتتي مو االجتفتتاعي هنتتا مو هنتتاٌ مر تستتتن ق التتنن الق ،نتتي لصتتالحفاك
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والتجتتارب الستتابقس متتده تخ ينتتا ءناعتتس بتتأر نتتتا خ ء ت اا دارتتخس لسضتتغط نفتتلا
ً
انضتباطا نتا مكثت
الشكا متكنر داطبس بدرجس عاليسك وهد تا متيجخسنا مكثت

ً
ً
تدارتخا ففتا كتار ات اهنتا التلي نفيتا لتهك
شكا في صحس ا تدصسنا إليته ومكثت

د ر نتا خ ء اا النن في ظروه كفلد تقنل التجربس عنفا بأنفا داطبس في كثي
م ادحيار و تس ت عس وتحفيسيس و ا شابه أللا.

وال نر تتد تتم هتتلا المثتتال االنتقتتاص تتم ءيفتتس التفستتي ال بيختتي الخسفتتي لستتنن
الق ،ني اللي ال ننكت اشتتفاله عست درتدعات عسفيتسك كفتا ال نر تد ااعتاا وجتدا
ءت اا درتتدعيس ن تتزيفسك لكتتم تتا نر تتدد هتتد تحد تتد تختتاطي هتتلا المتتنفخ التفستتيري
وربط حدواد ون اءه ومماليبهك و تم ثتن تدظيتف هتلد التجر بتس فتي تقيتين ت تارب
حاليس مو تحد د نفط التخاطي المستقبسي ن ت ارب الحقس.
وهكلا الحتال فتي ت ر بتس التدعد إىت اال لتحتا بال كتب الغرنتي واالنصتفار بته
ً
التي ظف ت نل نتصف القرر التامن عش الميالاي ومدلت اشتكاال ت تتن ر تن
شخصتتتيات تتم م ث تتال م تتال س دمت ت (ة 1335ة) وط تته حس تتال (ة 1395ة) ف تتي
بتتدا ات حياتتته فتتي الستتاحس الخرنيتتس وحستتم تقتتي زااد (ة 1363ة) و ...فتتي الستتاحس
اإل انيتتس ك مو ت ر بتتس ال ت ف الم ستتق لسدافتتد الغر نتتي والتتتي ا تتتازت نفتتا جفدعتتس تتم
التيارات السسفيس...
ً
هلد التجارب التي نالحظ شكالتفا الحاا اليدة فكنفا مر تخ ينا امتش افا
لمستقبا المشاة ن الحار المشانفس ىاتا مو الم ابقتس تن الحفتاظ عست ال صدصتيات
وعس الز تار والمكتارك ةبالتتاىي تحتدا نفتط التختاطي التالزة االجت اا تن ثتا هتلد
المشاة ن وادفكار.
ةبتتللا ن تتد م ر ء ت اا ت تتارب خ فيتتس وعسفيتتس تقد تتس ء ت اا تاة يتتس داصتتس
ً
ت خسنا مكث ءدر عس تحد د مورا م فكار مو عستدة مو ،راا خاصت المتيفا تم
زاة تتس خ فيتتس و نفجيتتسك ةبالتتاىي تحد تتد المستتتقبا عست رتدا هتتلد المخ فتتس بتتالداءن
الحار .
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اهلوامش:
 -1ال خني أللا حص هلد النتيجس به نا ت
تفيزد نفا عس ن ا ٍ مكب .
 -2نت ت
تلك بأننتتا مت ت
تنتخفد االءتصتتار فتتي شتتداهدنا عس ت شتتداهد تتم اادتتا الخستتدة الد نيتتس الكال متتيكيس
تً
جدا في الفت ال اهنس.
المخروفسك وإال فإر الدرامات التاة عسفيس م جانب الباحثال اءدريم كثي

 -5م م ثال البسخي والشي المفيد (ة 415ه ت) ومني الحسم ادشخري (ة 524هت ت) وعبتدالقاه البغتدااي (ة
423ه تت) وانتتم حتتزة الظتتاهري (ة 436ه تت) ومنتتي بك ت البتتاءالني وييت هن تتم المخاصتتريم تتم م ثتتال الشتتي
جخف السبحاني والدكتنر حفد جداا شكنر.

ستده الم حسس التي مبقته فالفارا اىاندي (ة 1133ه ت ) في كشف السثاة

 -4ال نقصد النفي الم سق عس
تخب عم ستده ت
تقدة عس هلا الصتخيدك وإنفتا نقصتد مر القفتز الندعيتس المسحدظتس ءتد حصتس عست تد
صتتاحب فتتتاح الك ا تسك إى ت ارجتتس منتته ُ نقتتا عتتم الستتيد البروج ت اي مر جتتن صتتاحب ال تتداه كتتار
صتتاحب المفتتتاحك راجتتن بصتتدا هتتلا النقتتا حفتتد بتتاء ال الصتتيك قد تتته عست كتتتاب فتتتاح الك ا تتسك
ؤمسس النش التابخس ل فاعس المدرمالك ءنك ال بخس ادوى ك 1413ه ت ج1ك ص.13

 -3بحتتد فتتي عستتن ادصتتنلك الستتيد حفتتدا اىااشتتفيك تقر ت ات ار
الثانيسك 1339ةك إ ارك ج2ك ص .125

الستتيد حفتتد بتتاء الصتتدرك ال بختتس

 -6تتم م ثتتال حفتتدا شتتفاني فتتي ماوار الفقتتهك وعستتي كاشتتف الغ تتاا فتتي ماوار عستتن الفقتته ومطتتداردك و تتا
ءد ه السيد حفدا اىااشفي فا ُ
ت
اعت ِفد ً
مماما لسخفا في تدةيم اا المخاره الفقفيتس عست طبتق تلهب
ت
مها البي (عسيفن السالة)ك وءد نينه السيد نلر الحكين في احا ت تن ر االجتفااك جسس فقه مها البي
ادعداا  15ت ت  14ت ت  13ت ت  16ت ت 19ك فقتد ت
ءستففا الستيد اىااشتفي إىت احتا متتس هتي حستس التأمتيسك حستس
االن ال ك حسس االمتقاللك حسس الت ت هك حسس االعتدال و حسس الكفال.
 -9الس تتيد ت
حف تتد ب تتاء الص تتدرك الم فدع تتس الكا س تتس لمؤلف تتات الس تتيد حف تتد ب تتاء الص تتدرك اار التختتتاره
لسف بدعاتك نيروتك 1353ةك ج 5ك المخالن ال د د لألصنلك ص .59 _ 52

 -5تخسين وترني ار امالةك تض

فتريك انتشتارات صتدراك ءتنك ال بختس الساامتس والخشترةرك 1333ةك

ص 513ت .511
ً
 -3ة شفد له ت كفا احتفسه البخ ت تخبي السيد الم تض محيانا نإجفا مها البي (عسيفن السالة)ك التلي
اعتب بفثابس الحظس لس ا فس الز د ت س التي ت
ركز نظ د الفقفي عسيفتا فتي كتابته الناصتر اتك راجتن ستا ا
ٍ
ت
الناصر اتك تحقيق كز البحد والدرامات الخسفيسك إ ارك 1339ةك المقد س في ت جفتس المؤلتفك ص42ك
ةراجن فيفا تبط بقضيس الدافن اى التأليف كتاب رجال النجاشيك لسشي مند الخبا
ؤمسس النش اإلمال ي التابخس ل فاعس ت
المدرمالك ءتنك ال بختس ال ا ستسك  1416هت تك ص 5ك وكتللا راجتن
النجاشي ادمديك

المبسد ،لسشي ال دميك نش المكتبس الم تضن سك  1553ه تك ج1ك ص 1ت .2
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● حيدر حب اهلل
 -13م الالزة اإلشار هنا إى مر السيا التاة ي ال فثا حص ً ا لسناتخ الخسفي مو التد ني بقتدر تا تخبت عتم
ُ ختتال لفففتته متتداا كتتار بختتد أللتتا حصت ً
تنرا مو الك هتتلا هتتد قصتتدانا هنتتاك م تتا ادالتتس البختتد التتتاة ي فتتي

حص النصدص وادفكار في إطارها الز ني ت كفتا هتد اإلطتار الم جختي التلي ستي عسيته بخت البتاحثال
حفد مركنر عسي حت ب وييت هن ت ت ففتد م ت ٌ
المخاصريم م م ثال الدكتنر نص حا د مننز د والدكتنر ت
،د ال عالءس له هنا باش ً نبحثنا.

 -11منظت حستتال ت
درمتتي طباطبتتا يك قد تته بت فقتته شتتيخه (بالفارمتتيس)ك ت جفتتس (عتتم اإلن سيز تتس) حفتتد
،صف فك تك نش بنياا بزوهشفاي امال يك شفدك إ ت ارك 1565ك ص43ك وءتد ت
فست عست ممتا أللتا
ا وصفه باالر اب الحاصتا فتي كتتب الشتي ال دمتي والتتي ت ه مر الخال تس الحستي ءتد ءتاة باعتاا

تنظين الفقه ةبالتاىي رفن هلا االر اب فيفا.

 -12السيد كاظن الحا ريك اإل ا س وءياا الم تفنك ال بخس ادوى ك 1333ةك نش كتب المؤلتفك ص 115ت ت
152ك ة اجن نفلا ال صدص م ًضا كتاب الدال س التكن نيس لسشي هشاة ت
شري الخا سي.

 -15الشي

تض االنصاةيك ف ا د ادصنلك ؤمسس اار الكتابك 1،ك 1413ه تك ج1ك ص  124ت .166
في عسن االصنلك ج 5تم مسسسس المؤلف تاتك ص  243ت .233

 -14حفد باء الص تدرك اةو
 -13حسال ت
درمي ال باطبا يك صدر مانقك ص.53
ت
 -16مصنل عسن ال جال نال النظر س والت بيتقك ت
حفتد عستي عستي صتالح المخستنك تقر ت ً ا لبحتث الشتي

ستسن

الداةةيك ال بخس ادوى ك  1416ه تك ص 136ك عند بحثه عم كتاب بشار المص ف لشيخس الم تض .
 -19ت ه الس تتيد منتد القامتن المدمتتني ال تد ي فتي ارامتاته ادصتدليس مر الستتي الخقال يتس المفضتا تم ءبتتا
الشاة ءد ت
تأت بته الثقتسك وهتلا المدءتف مرافته
انصب عس ال ب اللي أتي به الثقس ال ال ب المدثن ولد لن ِ
ت
فدءف ،دت اتستتن بتتالتحفظ الشتتد د إزاا ءاعتتدتي جبت ال بت الضتتخيف بخفتتا ادصتتحاب
الستتيد ال تتد ي ب تت
ٍ
ت
ةوهم ال ب الصحيح نإع ارفن عنهك وهد ا ريق م ساحس النن المختفد فتي اا ت التروا الثقتا ك وءتد

ت
تن طبيختس التروا و داصتفاتفن
ف ي أللا تسقا ًيا عست الستيد ال تد ي و درمتته ضتاعفس ال فتد فيفتا
ً ً ت
تفثا تمو ًال في دمدعس خجن رجال الحد ث ال جاليس لسستيد ال تد يك ً
وثانيتا
ةوثاءتفنك وهد ا ت ٌ مث ا بالغا

وامن بخسن ال جال م ط ه مبناا درمته الليم فثسنر اليدة تي ًتارا وام ًتخا فتي الحتنزات الد نيتس
في
ٍ
اهتفاة ٍ
ت
الشيخيسك منظ بصدا نظر تات الستيد ال تد ي المتقد تس كتتاب صتباح ادصتنل 233 :2ت ت 235ك تقر ت ار

الستتيد ال تتد ي بقستتن الستتيد حفتتد التتداعظ الحستتيني البفستتدايك كتبتتس التتداةةيك إ ت ارك ال بختتس الثانيتتسك

1412ه ت .

 -15منظ كفثال الدكتنر وهبس الزحيسيك الفقه اإلمال ي ومالتهك نش اار الفك ك ا شقك ال بختس الثالثتسك
1353ة ج1ك ص.53
ً
 -13الشتتي يدمتتف البح انتتيك الحتتدا ق النار ت ك نش ت جفاعتتس المدرمتتالك ج1ك ص  53إى ت 43ك وم ضتتا ج3ك
ص 561إى .595
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●

الق اا التاة يس لسفك الد ني

ت
 -23حيى ت
حفدك المففا والم فنل في فك الشفيد الصدرك جسس ءضا ا إمال يس خاص ك الخدا  11ت ت 12ك

2333ةك ص.163
ً
 -21منظتت اءتصتتاانا 533 :تت ت 433ك ول تته م ضتتا "االت اهتتات المستتتقبسيس لح ك تتس االجتفتتاا" جستتس فقتته مه تتا
البي ( )ك الخدا  15 :1ت 21ك ةراجن حنل النظر س عنتد الستيد الشتفيد جستس فقته مهتا البيت ( )ك الختدا 23ك

2331ةك فقتته النظر تتس لتتده الشتتفيد الصتتدرك الشتتي دالتتد الغفتتنةي ص 125تتتت 234ك ومسستتسس كتتتاب ءضتتا ا
إمال يس خاص ك الخدا 53ك 2331ةك فقه النظر س عند الشفيد الصدرك باء تبري.

 -22انظ فقه مها البي ( ) الخدا ادةلك صدر مانقك ومسسسس ادت نا لاك بحد امتال يسك حفتد بتاء

الصدر اار الزه اا نيروتك ال بختس ال ابختسك 1331ةك الففتن االجتفتاعي لستنن فتي فقته اال تاة الصتاا ( ):

 254ت .241

 -25القت ،ر فتتي اإلمتتالةك الستيد حفتتد حستتال ال باطبتا يك ت جفتتس الستتيد محفتد الحستتينيك اار اإلمتتالةك

ال بخس ادوى ك 1333ةك ص 36ت .39
ً
 -24اعتفد تن نبي المنفخ االمتق ا ي في ارامس التاة ليصا به إى تخفيفتات دمتخا بتللا تا متت بته ءبسته
شبنجس في كتابه الشفي مفنل الغ ب.

 -23انظ ت ادعفتتال الكا ستتس لل تتاة الشتتي حفتتد عبتتدد  59 :4ت ت 55ك تحقيتتق وتقتتد ن التتدكتنر حفتتد
عفتتار ك اار الشتترة ك نيتتروت والقتتاه ك 1335ةك وإر كتتار الشتتي عبتتدد ً
تففتتا بانتفا تته لسفر يتتق القا تتا
بالتفستتي ال يبيختتيك وانظ ت م ًضتتا المدرمتتس الق ،نيتتس 49 :ت ت 45ك رتتفم الم ستتد ( )15تتم الم فدعتتس الكا ستتس
لمؤلفات ت
السيد حفد باء الصدرك والحظ بشار المدرن الميزار في تفسي الق ،ر لسخال س ال باطبا ي 9 :1

ت .5
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