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 الرحيم الرمحن اهللا بسم
 دّ حممآلو دّحمم عىل ِّصل همّالل

 يقوله ملا السمع فيها يتغأص التي األوىل الوهلة منذ
 نفيس ألفيت ،ميةالعل حياته بواكري يف احليدري ّالعالمة

 ، القرآنبلغة اجلمهور خياطب هّمفو إسالمي عامل إزاء
 عروش ّوتدك املمنوع َبُحج خترق ٍتوليدية ٍبطريقة رّويفك
 فهم يف جديدة منهجية أمام نيّنأ آنذاك أيقنت .املمتنع
 املنطلق وجتعلها ة القرآنياملعرفة عىل بمجملها ترتكز الدين

 مدلولية حينها دركتأ قدل .الروائية النصوص الستكناه
 .املقنع والربهان املستحدثة واملنهجية واإلرادة ةّاجلد
 مدرسة بني العلمي لتقاءاال نقطة احليدري ّالعالمة ّدعُي
 والدرس الصدري املنهج وريث فهو .ستنيّاملقد وقم النجف
 .اخلراساين الوحيد وثمرة اجلوادي املبحث وسليل اخلوئي



 ٦ ّ  العالمة احليدري............................................
 وقم النجف حوزة منهجية بني ٍبجالء التمييز يمكننا

 املنهجية هذه ُتفكيك ٍبمكان الصعوبة من هّنأّ إال ،ستنيّاملقد
 .احليدرية املنهجية يف املتمظهرة

 مدرسة هو احليدري ّالعالمةّ بأن عيّدأ نأ يمكنني
 واستلهمت ،النجفي نجازاإل منابع استخلصت ،ذاهتا ّبحد

 مل ًجديدة ًليديةتو ًمنهجية هتاّوصري ،يّالقم النبوغ مكامن
 .الدينية املعارف باب قرع يف ٌمثيل هلا يسبق
 للمعارف معاجلته يف بارزة سمة احليدري مةّللعال ّنإ
 وهذه الكالسيكية الطريقة عن بمجملها ختتلف الدينية
 الفكر ستنطاقا يف جديد ٍملنهج ستّسأ التي هي السمة

 . الراهنالوقت  ملواكبة اإلمامي
 عمناب معاجلة يفـ  قترصأ سوف نيّنأ  إىلملاعاإل ينبغي
ـ  ٍمبحثّ كل يف احليدري ّالعالمة عند الفكري التجديد

 الذي للكتاب لّاملفص املبحث تركأو ،اللفتات بعض عىل
 . يف هذا املجالتعاىل اهللا إن شاء سيصدر



 ٧ ......................... احليدري ّالعالمة عند البحثية السامت
 
 

 

 بحاثأو ومقاالت لدروس املجمل عيّتتب حسب
 ماتّبرز املقوأمجل ُأن أستطيع أ ،ّاءات العالمة احليدريولق

 العلوم خيتزل نأ ٍوبجدارة استطاعٌ عامل رهاّطأ التي البحثية
 ٍفريدة ٍظاهرة إىل حالتهأ ةّملعيأو ةّوشمولي ةّبدق جنباته بني
 . اإلنساينالفكر ميدان يف

 ، واستقصاء مجيع مداركه وخباياه،ة البحثّ شمولي.١
 والنقد ،واحلوايش والتعليقات راءاآل مجيع عىل والوقوف

 .البحث جممل عىل
خر بذكر ما له من اآل نصاف العلمي للطرف اإل.٢

 ، وحسن بيانٍّ فكريٍ وشمولٍفقأ ٍ وسعةٍةّ علميٍةّملعيأ
ّوالغريب أن هذا األمر وصل إىل حد ن مشادة العلمية ب اإلّ

بحاث ٍيقف عىل تراثهم وإن كان خيتلف معهم يف كثري من األ
 العلمية الروح عن لك يكشف وهذا ،العقدية والفكرية



 ٨ ّ  العالمة احليدري............................................
 .الفكري بّالتعص ال املوضوعي والبحث
 .البحث ملجمل يناآل االستدراك .٣
 ٍمنهجية ٍةّعلمي ٍبطريقة اخلالفية القضايا معاجلة .٤
 املسبقة حكامواأل الفكري بّالتعص عن البعدّ كل ٍبعيدة
 القضايا عن ُبتعادواال ،القضايا ملدركات العرفية طرواأل
 ال ٍوسجاالت ٍجداالت يف ِوالغوص اهلامشية اسةّاحلس
 .البحث من اةّمتوخ نتائج إىل تفيض
 أولوية من اآلخر للطرف بام املنطقي االحتجاج .٥
 .ّ العالمةاهايتبنّ التية ّ األدلبعرض البدء قبل قطعية
 املصادر عن البحث يف يبذل الذي الكبري اجلهد .٦
 .باهتاّوتشع تفصيالهتا ّبكل عواملراج
 يف ستنادواال الدينية املعارف بمجمل االحتجاج .٧
 ٍوعلوم ٍطبيعيات من األخرى العلوم إىل القضايا من ٍكثري

 البحث غناءإل ؛وغريها ٍواقتصادية ٍواجتامعية ٍسياسية
 .املطلب يصالإو

 ة البحث ومتانة اخلطاب املعريف والبحث املمنهجّ دق.٨
  .البحث سمة دليل املباحث وتراتبية املفهومي والتسلسل



 ٩ ......................... احليدري ّالعالمة عند البحثية السامت
 رّعالمي املتكرليف والدرس واحلضور اإلأ سعة الت.٩

 .والفكرية االجتامعية واللقاءات
 بوجتنّ املبحوث للموضوع الفكري شباعاإل .١٠
 .راءواآل املباين عىل والقفز واحلذف القطع
 ًباباّ العالمة يرتك فلم ،الدينية املعرفة شمولية .١١

 َوعقائد ٍوعرفان ٍفلسفة من ،طرقهّ إال املعرفة بوابأ من
 والعلوم املعارف ما يرتبط هبا منو ،ٍخالف ِوعلم ٍوتفسري
 . األخرى
 املعرفية القطيعة وراء واالنجرار الرضوخ عدم .١٢

غلب ميادين أ للمفاهيم األمر املعهود يف عمىاأل رسالواإل
 ّنأّالعالمة  يرى بل ،احلوزوي ًالبحث العلمي وخصوصا

 التفكري ديناميكية عىل يبتني العلمي البحثأساس 
 ثراءإ بغية العلوم وجتسري املعرفية ةصلااملو وانسيابية
  .املوضوعي املنهجي البحث
 ،العقيل والدليل املنطقي احلجاج سلوبأ باعّتا .١٣
 املطروحة الشبهات عىل ّوالرد ،كنيّاملشك آراء ودحض

 .خراآل الطرف من



 ١٠ ّ  العالمة احليدري............................................
 ّبكل اةاملتبنّ فكاراأل يرادإو ،العلمي تواضعال .١٤
 باملعرفة مساكاإل كامل اعتبارية عدم خالل من ٍمنهجية
 .ّتماأل والفهم املطلقة

 ٍفهم يف تزلُخت نأ يمكن ال احلقيقة ّنأّ العالمة ويرى
 عىل لكن ،بدلوه يدلو ٌّ كلبل ،دّمقي ٍسلوبأو ٍّخاص
 ٍّشخصاين ٍساس أعىل ال ،ةثابت ٍومنهجية ٍّعلمي ٍأساس
 .ةّبحثي ةّوعبثي

سطورة املعرفية ّ يرفض العالمة احليدري األ.١٥
ر ّواخلرافة الفكرية واملوهومات املوروثة من الرتاث الالمفك

 فرتاه يعمد إىل صقل الصورة احلقيقية لرتاث مدرسة .فيه
زالة الشوائب الفكرية إويعمل عىل ^  أهل البيت

وح البحث والنقد صيل رأ وت،بات اخلارجيةّوالرتس
 . للوصول إىل املنبع احلقيقي ملصدر العلوم؛والتقويم العلمي

مي ّ التهكسلوبّ يرفض العالمة احليدري األ.١٦
 عىل املستندة الكالمية والسجاالت واحلجاج الالمنهجي

 وقبول والشفافية ةّالدق تتحرى ال قةّضي فكرية قوالب
 .خراآل



 ١١ ......................... احليدري ّالعالمة عند البحثية السامت
 عىل الذي عيارامل هو احليدريّ العالمة عند الدليل

 .املطروح البحث وجدوى يةّحقأ تقاس هأساس
 ّدقأ من يةّاخلاص ههذ تعترب .ة القرآنينطالقةاال .١٧

 عند املنهجي البحث يف اخلصائص وضحأو عمقأو
 البحث مفردات من ًمفردة جتد فال .احليدريّالعالمة 
 ومنبعها القرآنية جذورهاّ العالمة إىل رجعهاأوّ إال العلمي

 ميادين يف مةّللعال املميزة هي السمة وهذه .قاينالفر
 .العلمي البحث



 ١٢ ّ  العالمة احليدري............................................
 
 

 

 يف ً أساسياً تعدد القراءات يعترب عامالّنأال ريب 
 للمحافظة عىل ديمومية ؛ اإلماميكرفالعملية جتديد 
 ما كانـ األكرب واألصغر ـ  ّعم فالفقه بمعناه األ.التحديث

 من ٍغناء القراءات ذلك اجلانب بمزيدإد لوال ّليتجد
 لت منظومتهّيضاحات التي شكالت واملالحظات واإلّالتأم

 وتلك القراءات هي التي . العصورّ عىل مرةدّاملتجد
ّجعلت من النص الديني نص  لالنبالج ً قابالًا حمايثًادّ متولًاّ

 .غناء املعارف الدينية إلًاملفهومي ومستقبال
ّنص لل املعارصة القراءة عىل ّنأ احليدريّالعالمة  يرى
 :الديني
 . عىل أسس منهجية ومعرفية رصينةًن تكون مستندةأ .١
 .تهّوقدسيّ النص ةّانيدحو عىل وحتافظ سّتؤس نأ .٢
 وتعمل ٍّبرشي ٍّ إىل نصالدينيّ النص حتيل ال نأ .٣



 ١٣ ..................... ونفيها القراءة تأصيل بني القراءات ّتعدد
 واملناهج طرباأل بّاملترش احلداثوي احّاجلر مبضع فيه
 .الدينيّنص وال مءتتوا ال التي ربيةالغ

 املرتاكم الفكري املنتوجـ  القراءة تلكـ  خذأت نأ .٤
 السقيم يضاحإو ،وتطويره اجلديد ملعرفة العصور ّمر عىل

 .وتقويمه ونقده
 الروح عادةإ عمليةإىل ـ  القراءة تلكـ  هتدف نأ .٥

 يف والتوالد التنامي وارصأ وتنشيطّ النص ةّانيدحوإىل 
 .الدينية املعارف يف الفكري البعد يغني ما ؛اياهثن

 ًوصارمة ًةثابت ومناهج ًا أسسالقراءة ىّتتوخ نأ .٦
 عبارة عن خليط من النظريات تكون ال نأو ،ومعروفة

 ال التي النفسية سقاطاتفكار املسبقة واإلاملوروثة واأل
 ٍفكارأل تراكمية عملية هي بل ،يّمنهج ٌهدف جيمعها
  .ّتوحيدي ٍبعامل نسقها تبطير ال مبعثرة
 املعرفية سسواأل طراأل ضمن القراءة أن تكون .٧
 ًنابعة القراءة تلك أن تكون : أي،^ أهل البيت ملدرسة

 .الرشيعة وصلب العقيدة أصل من
 وجتديد غناءإو نعاشإ القراءة هدف يكون نأ .٨



 ١٤ ّ  العالمة احليدري............................................
 ؛لغاء أو التسفيهاهلدف هو اإلأن يكون  ال ،املوضوع املقروء

 ز املوضوعية إىل حقل العبثّرج القراءة من حيُر الذي خياألم
 . املنهجي واللغو الفكري

ؤمن أ ،نعم> :ّويف هذا الصدد يقول العالمة احليدري
وافق أ ال :يأ ، ولكن ضمن منهج متقن وحمكم،دّبالتعد

ح ما ّن يوضأّ البد ،نسان ويقول هذه قراءيتإّيت كل أن يأ
فاق ّت وبعد اال، القراءةسس التي تنطلق منها هذههي األ
 ولكن ينبغي .م قراءتهّن يقدأه ّسس واملنهج من حقعىل األ

 تكون القراءة تسقيطية أو متييعية ألصول الن أملاع عىل اإل
خروج عن هي  بل ،ًهذه ليست قراءةف .اتهّالدين ومتبني

 :ن يقولأ ك؛ً سلفاهفق عليّالنسق املعريف واملنهجي املت
 ًامامإعرش اثني ة ليس عددهم ّئمّبأن األ قراءيت ّيلإ ْتَفضأ

  .<ًمثال
خارج ه ّن أل؛لهُكُأ هذا النوع من القراءات ال يؤيت

فق عليها كثوابت ال يمكن املساس ّومتجاوز لألصول املت
غلب القراءات احلداثوية ـ وليس أ وهذا ما نجده يف .هبا

 حياول ٍ مسبقٍ ومفهومٍ مسبقٍمجيعها ـ التي تعتمد عىل أصل



 ١٥ ..................... ونفيها القراءة تأصيل بني القراءات ّتعدد
 ،ّعامل تلك املسبقات عىل النص الدينيإ من خالله ئقارال

 ٍ فكريةٍ ورصانةٍ معرفيةٍ عن حكمةّوهذا بطبيعة احلال ال ينم
 . بحثيةٍأو موضوعية



 ١٦ ّ  العالمة احليدري............................................
 
 

))(( 

 ليست اّهنأّ إال قبل ذي من ًمسموعة تكون قد ٌمقولة
 الذيل ّأصاملت املنهجي دالبع هّنإ ،نعم .هلا احليدري بالبعد

. العلمية احلوزة روقةأ داخل احليدريّ العالمة هسّأس
 الكايف املقدار َعطُي ملّ العالمة ـ يرى كام ـ الكريم نآفالقر
 املعريف واالستقصاء النهجي والدرس البحثي االهتامم من
 ّثاحل ءبعب ينهضّ العالمة جعل ما وهذا ،هذا يومناإىل 
 .الدينية املعرفة استنباط يف ينآلقرا البحث يةّمهأ عىل

 يدرك ًومنهجيا ًمعرفيا شكاليةاإل هلذه عّاملتتب ّنأ ّالإ
إىل  األخرى باملدرسة احد الذي الرئيس السبب ّنأ ًجيدا

  هو عدم الفهم الصحيحًخري دور القرآن أو جعله هامشياأت
 ،الدينية املعارف ستخراجال مبانيه عىل الوقوف وعدم له
ّ النص قستنطاا الستطاعوا ذلك عىل واقفني كانوا لو ّالإو

 مّهنأّ إال ّمفردة معرفية، ّلكل القرآنية جابةاإل ملعرفةالقرآين 



ًالقرآن أوال>ّالعالمة احليدري ومقولة  ّ>........................ ١٧ 
 ،كدليل أو كشاهد القرآن جعلواـ  الشديد سفولألـ 

 الدينية ملعارفهم ًساّومؤس ًصيالأ ً أصاليكون نأ من ًبدال
 اعرضوه & كتاب> حلديث فهمهم ّعدم دقة من اوهذ
 يّيؤدقد  القرآين البحث يف ًساّمتمر يكن مل فالذي .<ناّرب
 الدينية الفروع رضوريات من ّرضوري نكارإ إىل احلال به

 الصحيحة ياتاملتبنّ أصول منأصل ب الفكري واخلدش
  يذهبً مثال+ فالشيخ الصدوق .^ أهل البيتملذهب 

 ّينم وهذا ،<السهو>يف مسألة  ’ ّالنبي عصمة عدمإىل 
 نبياءاأل خلاتم هرؤيت يف القرآين باملبدأ دراكإ معد عن

 الشواهد من وكثري .السالمالصالة و لهآو عليه واملرسلني
ل ّنا نرتك البحث املفصّنأّإال  املضمون هذا يف ترد نأ يمكن

 .إن شاء اهللا تعاىلإىل دراسة أخرى 
ّ العالمة احليدري ال يدّنأ هذا مع عي الفهم املطلق ّ
ليه إ ما وصل ّنأد ّ بل تراه يؤك،لة للفهم القرآينواحليازة الكام

 وهذه القراءة ،ة ملجمل املعارف الدينيةّل قراءته اخلاصّيمث
 ال عىل ،نية متكاملةآ عىل منهجية قرّـ ال شك ـتكون مستندة 

  .أساس عقيل شخصاين أو عوامل عقلية تقليدية مسبقة



 ١٨ ّ  العالمة احليدري............................................
 
 

 

 إىل حيال ًمعنى تستبطنّ النص ةّباعثي ّ بأنغرو ال
 لنفسه ىيتبنّ كذلكّنص وال .ذاتهّ النص خالل من ئالقار
 .كاتبه يةّقاصد عن ٍّمستقل ًبمعنى توحي ًداللية ًبنية
 .الداللة حيائيةإو القصدية اختالفية بني عندئذ دمطفنص

 ٍطارإب رهّطأت عن النظر ّبغض ٌّ نصهو بامّنص فال
ّ إال أنهِئَمنش ثنايا بني لبيقو ّخاص ّمعريف  بطبيعتهّ النص ّ
 ال توليدية طاقة يكون الذي املفهوم بئر يف ًعميقا حيفر
ٍمعني ٍفهم عند تقف  ّبحدّ النص ّنإ بل ،سّمقد ٍواستنتاج ّ
 ،دةّحمد ٍفهم ِقوالب يف اختزاله لقارئه غّيسو ال ذاته

 .رةّمتحج ٍواستنتاجات
الديني التي ناشدها ّة النص ّ وحاكميةّعبقري هو وهذا

 الةّفع الدينية النصوص ّنأيرى حيث  .ّالعالمة احليدري
 إىل فهمها فقأ يف حتتاج التي املتناثرة للدالالت توليدها يف



 ١٩ .............................. ّالعالمة احليدري وتارخيية السنّة
 األمر ؛يّاملتلق عبقرية يف ٍقابع ٍّخاص ٍّدراكيإ ٍاستجامع
 عليه تقولبت ملا ٍمغاير ٍجديد ٍّمعريف ٍنتاجإ إىل يفيض الذي

 .ةّزمني حقبة ّيأ يفّ النص لذلك واملدركة مةاملستل العقول
 عرص بني ًمعرفيا ًرشخا احليدريّ العالمة يرى ال
 عاقلة عىل استحكم الذي األمر ؛الوصول وعرص الصدور
 .الزمن من ًردحا الفقهاء
 والفصل املضموين اجلمعّ العالمة إمكانية يرى
 الصدور لعرص حيفظ الذي األمر ؛العرصين بني احلكمي

 ةّحداثي مع مهؤوتوا الرشعي ونتاجه الزمكنية هتمكان
 ؛الدينيّنص لل املعرفية القطيعة دون للحيلولة الوصول

 ةّاهلو تلك كانت لقد . األخرىاملدارس اهتتبنّ الذياألمر 
 الصدور عرص ةّروحي ٍمعايشة مامأ ًاكؤود عقبة الزمكنية

  وبني معاجلة،نذاكآّنغامس املفهومي يف حيثيات النص واال
 .راهنال الوضع
 مةّللعال املعريف ستخراجالا هذا نعترب نأ يمكننا لذا
 وجد امّقلل ّأصاملت البحث ميدان يف ًجديدا ًفتحا احليدري

 املنتج تسخني عىل اعتادت التي العلمية الساحة عىل
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 .عرصية ةّليآب هتقديم عادةإو املوروث املعريف

 ذلك راءو يسترت ما ّنأ ًداّجي احليدريّ العالمة يدرك
 من ًكتلة يكون نأ يمكن ال القطيعة من الشاسع البون
 يعادأن  منّ البد التي املحدودة والقوالب اجلامد رثاإل
 ذلك من العكس عىل بل ،ًديناميكيا أو ًتقليديا نتاجهاإ

 التفاعل أمثولة تستبطن الدينيّ النص روحية ّنأ يرى
 ٍنابع ٍجديد ٍّمعريف ٍبأفقّ النص منتج استخالص يف الوعياين

 .ولودّ النص ّنإ ذإ ؛ذاتهّ النص تداخليا من
 يفّ إال ةّالتقي دائرة ضيق احليدريّ العالمة يرى
 ؛وجودها عىل الصحيح الدليل ّدل التي النادرة احلاالت
 املشكوك القضاياّ كل جعل يف املتعارف األمر بخالف
 كام ،ةّالتقي عىل ومحلها الرشيعة مع نسجاماال بعدم ظاهرها

  .+ احلدائق صاحب فعل
 عىل ّالنبوي املسجد يف احلاج صالة :ذلك ودليل

 برشطها صحيحة صالة هي بل ،ةّتقي يعترب ال ، إذادّالسج
 حكامأ دائرة أو االضطرارية حكاماأل دائرة ّن إ.وظروفها

 منطوقها وهلا ًاّجد قةّضي احليدريّ العالمة عند ةّالتقي
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ضمن هذه  ّالنبوي داملسج يف الصالة سنخ ّنإ .يناالزمك

الظروف املحيطة هبا هلا حكمها الذي خيتلف عن الصالة 
 فهي ،املورد هذا يف ةّللتقي ةّمدخلي وال ،يف ظروف أخرى

 من هي احلالة تلك يف صالته ّنإف ؛اخلائف صالة قبيل من
 ّتوهم من بالرغم االعتيادي الوضع يف صالته سنخ

 عطىأ سّاملقد فالشارع .الصالتني بني احلكمي االختالف
 مدار يدور ًاّخاص ًحكام املواضيع نامطأ من ٍنمط ِّلكل

. ّيتغري ًجزما فاحلكم ،ّتغري قد هناك فاملوضوع .املوضوع
 :مداراتية ةّتقي أو حماباتية ةّتقي اّهنأب املقام هذا يف قالُي وال
 وكذلك .ضيقهاأو املوارد قّدأ يفّ إال ّيصح ال هذا ّنإف

 زاجأ سّاملقد الشارع ّنإف ؛فراملسا صالة احلال مع
 سفره يف املوضوع شأنيةّ ألن ؛صالته يف قرصُي نأ للمسافر
 . الصالة يف التقصري ُحكم عليها يبنى

 خلخلة إىل خرواآل احلني بني احليدريّ العالمة يعمد
 البحثي والتكاسل الفكري نكامشواال املعريف الركود
 املطمور نبش عىل الضوء لتسليط ؛احلوزوي العقل داخل
 عند العقدية للمنظومة سةّاملؤس املعرفية عضاءاأل وترشيح
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 املرتابطة وارصاأل تفكيك عن ناهيك ،ة اإلماميالشيعة
 مدى عىل ةّاملهم العقدية املباحث من املوروثة وهاملأل

 .نتاجاإل ّسني
 املرسل الرتاث نسف احليدريّ العالمة حياول
 جيجأوت ،ديةالعق املسائل جممل وتصحيح ،الالمرتابط
 احلقيقية املعرفة إىل الوصول بغية ؛يّالدق البحث روح
 .ة اإلماميالشيعة لدى الفكري للمنتج

 البعد الستيعاب الرشيعة ةّبانشطاريّ العالمة يؤمن
 الرشيعة يف ّيبث ما وهذا .عرصّ كل باتّملتطل الزمكني
 يةّالكل فالفتاوى .راهن هو ما مع التامهيو التجديد روح
 نظر يف ـ يمكن ال الصدور لعرص ًمالزمة انتك التي

 ماّ إال الراهن الوضع شأنية مع ًمتطابقة أن تكونّالعالمة ـ 
ًليس بالكثري، خصوصا  وهو عليه املوضوعي الدليل ّدل

 يستلزم األمر وهذا .يف املعامالت واالجتامعيات وشبههام
 رضاأل طاللأ عىل بنىُت ال ٍفتوائية ٍمنظومة عاملإ

 ،ًراهنا املعاشة احلاجة رحم من تتوالد امّنإو ،املاضوي
 .ناآل ٌمطلوب هو ملا املعريف نتقاءاال رضورة مع مءوتتوا
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 األحكام من والعديد واخلمس الزكاة مثل كثرية فمسائل
 عىل بَّكلُرت املايض بلبوس تتقولب نأ يمكن ال العبادية
 استقراء يف ٍجهل عن ّينم األمر هذا ّنإف ،الراهن جسد

ٍتغري يف فاملوضوعات .واقعال  األمر ،دائم ٍومترحل ،ّمستمر ّ
 صالحية مدى يفالنظر  يمعن نأ املرجع عىل مّحيت الذي

 .املرحلة باتّملتطل املاضوية القوالب
 ٌمثال اخلصوص هذا يفّ العالمة يورده الذي واملثال

 احلركة ّن إ.املعتقد أصل من ٌنابع ٌّوواقعي ٌّحيوي
 × احلسن ماماإل زمن يف حدثت التي واهلدنة االجتامعية

 هبا قام التي اجلهادية احلركة خالل من قرأُت نأ يمكن
 العمل اختالفية هو املرتائي فالظاهر .× احلسني ماماإل

ّ، إال أناملواقف وتغاير التكليف عّوتنو  قد الزمكني البعد ّ
 من نيوقفامل كال صياغة يف ًومنهجيا ًيا أساسًدورا لعب
   ةّئم األعند ًيا أساسًمراأ كان الزمكنة فلحاظ .وقيام ٍهدنة

 املطلوب العمل عاملإ يفـ  مجعنيأ عليهم اهللا صلواتـ 
 لتّدُوب زماناأل تغريت فلو .نذاكآ الوضع راهنية وفق

 اهلدنة يف دخل قد × احلسني ماماإلّ بأن لرتى املواقع
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 اوهذ .يزيد الطاغية ّضد جاهد قد × احلسن مامواإل

 ةّامللح والرضورة القصوى مهيةاأل ًياّجل يكشفاألمر 
 فكال .^ البيت هلأ سرية يف الزمكني البعد لفهم
 وحفظ السامء ترشيع دّجس قد ^ ةّئماأل عند مريناأل
 .هءبقا وللدين قوامها ةّملأل

 ّبحدـ  السابقني للفقهاء املعريف املنتج عىل الوقوف ّنإ
 يف الغور اتدرج الستقصاء ًمعرفيا ًنجازاإ يعتربـ  ذاته
 للظروف ًتبعا دالالته عىل االستحكام ودرجةّ النص ثنايا

 الفكرية املستبقة والعوامل العلمية والقابلية به املحيطة
 علينا مّحيت األمر وهذا. ّ النصقراءة عملية ترافق التي

 ال املفهوم ّنأ بداللة ؛ًمفهوميا وليس ًفهامياإّ النص عاملإ
 واستدراجه املفهوم ذلك فهامإ ةّعلّ ألن ؛ذاته ّبحد ّيتغري
 ًخارجة ذاهتا ّبحد ّمعريف نجازإ عملية تعترب التقليد ثنايا يف
  .التقليد طور عن

غري  الزمان ّمر عىلّ النص مجوديةتبقى  نأ يعقل فال
 ؛ّ النصلثنايا القرائية سقاطاتاإل بمعاول ّتتكرس نأ ٍةقابل
 درجات أدنىب ٌرّمتأث ٌافّشف ٌاسّحس ٌقابلّ النص ّنإ ذإ
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 من ًانابع التحليل ذلك كان اذإ امّسي ،التحلييل القرب
 منـ  معاملها ّجل يفـ  ٍمستوحاة ٍجديدة ٍمعرفية ٍمنهجية
 .ّ النص القرآينروحانية

 ًتبعا عليهم ًةّحج يبقى السابقني الفقهاء رأي يةّفحج
 يمكن والـ  ًةسنّ مأ كان ًناآقرـ ّ النص عوامل من فهموه ملا

 ذلك استقبال يف املعرفية الذهنية رغامإو املنهجي التغليف
 ؛القراءيت دّبالتعهّ إال ،مساس دنىأ بال سّاملقد املوروث

 ،ًعلميا ًوسباتا ًفكريا ًمجودا يعترب ذاته ّبحد هذاّألن 
 املعتربة والروايات الكريامت ياتاآل عليه تّدل ما بخالف

 .^ العصمة بيت هلأ عن
 التفكر عاملإو الدينيّنص  المن بّالتقر فوبيا ّنإ

 التفسري درس من جيعل  بأنٌكفيل فيه املنهجي احلداثوي
 ًا أساسيكون نأ من ًبدال ًهامشيا ًواهتامما ًفكريا ًترفا

ّ النص ّن إ.الدينيّ النص لفهم ًمعرفية ًنطالقةاو ًمنهجيا
 ٌومنتج ًذاتيا ٌمتفاعل ٌكيان هو احليدريّ العالمة عند الديني
 التي بالطريقة الدينيّ النص توجيه لفقيهفل ،ًخارجيا
ّال ريب بأن النص الديني . هبا نفسه هّيوج نأّ النص يسمح ّ
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 ٌّ نصهّنأل ؛حوالزمان واأل بتلبية حاجات األٌعندنا كفيل

 مفاتيح له نآفالقر .ىّشت ٍوبطون ٍمتعددة ٍنامطأ ذو ٌّهليإ
 .ّ النص القرآينثنايا إىل للولوج ٌكفيلة املفاتيح وتلك

 فال ، القرآنباب عىل الطرق العبث من يكون وبخالفه
 .الرحب العامل ذلك لفتح وسيلة

 مستجمع ٌّ كلهو احليدريّ العالمة عند فاملوروث
 وتلك ،ّللمفرس ةّخاص ٍحالة من ٍنابعة ٍةّمعرفي ٍتراكامت نِم

ّ إال هي ما امتّاملسل رسالإ يرسلها التي العقلية املخرجات
 هلا عيّيد نأ يمكنه ال ٌفكرية ٌستنتاجاتإ أو ٌعقلية ٌامتّمسل

 فهمه ٍزمان ّلكل ّنإ ذإ ؛املعرفية واملثالية الزمكنية الشمولية
ولذا يقول . ٍّ متلقّ لكلً مفاتيحه طبقاّ نصّولكل ،ّاخلاص

 عملية ّنإ :الكبرية )١(غادامري صاحب نظرية اهلرمنيوطيقا
                                                        

ًمصطلحا تقنيا يفيد يف : كلمة اهلرمينوطيقا عند جاسرب تعني) ١( ً
. التعبري عن فهمنا لطبيعة النصوص وكيفية تفسرينا واستعاملنا هلا

 .سةّ النصوص املقدٍ وتأويلٍوقد بدأ استعامهلا يف إطار فهم
 ،يبدأ تاريخ اهلرمينوطيقا مع التفسري اليهودي للعهد القديم

ّمر هذا . سيحي للعهد القديم واجلديدرت مع التفسري املّوتطو
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 من ،ٍ متعددةَ وعرب مدارسً طويلةٍل عرب فرتاتّر والتحوّالتطو
 مدرسة إنطاكية التي متيل ألن :ها يف العرص املسيحي املبكرّأمه

، ومدرسة اإلسكندرية التي متيل ًاّ حرفيًا وتفسريًتكون قراءة
 . أو صوريةًلتكون رمزية

 ٍ واستمرارٍ اهلرمينوطيقا يف حالة تواصلّيف القرون الوسطى ظلت
ومع توما األكويني . رةّ مع هرمينوطيقا آباء الكنيسة املبكٍّجوهري

ّن اإلنجيل يوفأيل وّوالتقليد املدريس وفكرة الالهوت التأم ر ّ
ّنصوصا برهانية، أصبح تفسري النص املقد ّ ًس بالرضورة منفصال ً

ديني واكتشاف ومع حركة اإلصالح ال. عن دراسة الالهوت
ّالطباعة دعا لوثر األفراد إىل القراءة وحدهم، أما الفيلسوف 

ّنفتاح عىل كل النصوص اإلنساين إيراسموس فقد دعا إىل اال
هذه الفردية التي . ًسا لفردية االختيارّالبرشية اإلنسانية مؤس

 .أنشأت مع عرص العقل وديكارت هرمينوطيقا علامنية
 واحدة يف السياق :من اهلرمينوطيقاومن هنا أصبح هناك نوعان 

ة النصوص وال تتجاوزها، وأخرى معلمنة ّس تعرتف بقدسيّاملقد
ق عليها ّ النصوص األخرى وتطبعاملةّتعامل النصوص املقدسة م
 .تهاّ للمعتقدات حول قدسيٍذات املناهج دون اعتبار

 ّمن ثمّر أدى إىل تفكيك وحدة اإلنجيل الرسمية، وّهذا التطو
ً مما فتح املجال واسعا يف عرص األنوار؛ّلنص الدينيسلطة ا   القرن ـّ
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 .ّ النصفقأ وّفق املفرسأشبه بالتالقي أو الذوبان بني أ التفسري

                                                                                                  
ً إىل العقل اإلبداعي للقارئ بكونه مشاركا يف  ـالثامن عرش

 ّيف هذه الفرتة ظهر عامل هرمينوطيقا مهم. ّتشكيل معنى النص
ّجدا هو األملاين شلريماخر الذي يلق ً ب بأيب اهلرمينوطيقا احلديثة ّ

 .ًلتصبح علامرت من اآلن ّالتي تطو
يف القرن التاسع عرش تراوحت اهلرمينوطيقا بني الروح العلمية 
والنقدية وبني إرادة اإليامن الصلبة، يربز يف هذا القرن فردريك 

 الذي استخدم فيه أدوات <حياة املسيح> ّسرتاوس بكتابه املهم
كام يربز رينان ودراسته عن . ّالفحص الفلسفي والشك املطلق

ًوأخريا . ّكانت من نتاج الذهن الرومنطيقي املتأخراملسيح التي 
 ّدلتاي الذي وضع اهلرمينوطيقا يف سياق العلوم االجتامعية لتتم

 .بالكامل علمنة اهلرمينوطيقا
مع مآيس القرن العرشين وردود الفعل جتاهها أصبحت 

 يف ً جديدةًل مقاربةّاهلرمينوطيقا اجلديدة غري أكاديمية ومتث
ُفضلأسلوب الفهم، ت ً األسئلة معلقةَعَ أن تدّ  وتقاوم ، يف اهلواءّ

تربز هنا أسامء الالهوتيني كارل . ّكل احللول واألجوبة السهلة
بارت ورودولف بولتامن ومارتن هيدجر وغادامري وريكور 

ـ هانس جورج  يقية واملنهج٤مقتبس من كتاب احلق. (ودريدا
 ).حسن نلظم وعيل حاكم صالح.غادامري ـ ترمجة د
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 ّاملفرس هو ّاملفرس من مقصوده نأإىل  فكرك يذهب ال
 الفكر عاملإ وحياول ما ٍّ نصعىل ٍواقف ّلكل بل ،نآللقر
 ذلك كان إذا بالك فام ،مغزاه إىل والوصول رموزه ّفك يف

 ٍعندئذ مرألاف ؟الروائيّ أو النص الكريم القرآن هوّالنص 
إىل ـ  احلال بطبيعةـ  تاجحي ّألنه ؛الصعوبة يف ًغاية يكون
ٍعامل  ،للدين املعريف البحث جممل عىل ًواقفا يكون ِ

 دواتأو ،الروائي البحث ومفاتيح ، القرآنيةوالسليقة
ّ حتى الزمكني نّوالتمع ،التارخيي والوعي ّاملنطقي الفهم
 الذي احلكمي االستنباط بحر ّخضم يلج نأ ًالّمؤه يكون

 يف ةأّاملخب املعرفية بوارقال استخراج إىل يقوده نأ اّمإ
ّ النص عن ًبعيدا به تذهب نأ أو ،ّ النص القرآينجواهر
 .تهّوقاصدي
 املعريف متاماإل فكرة يرفض احليدريّالعالمة ف

 أو السالفة القرون علامء قبل من للمعرفة املطلقة واحليازة
 ال ًةّحجـ  كبري ٍّحدإىل ـ  عتبارهاوا الصدور عرص علامء
 بقيمتها التشكيك يمكن ال ٍاستنتاجات  أودحضها يمكن
ٍلكل باحثّ بأن احليدريّ العالمة يؤمنبل  ،العلمية  نصيبه ّ
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 القراءة أسس عىل ذلك يف ويرتكز .احلقيقة وسهمه من
ّ كل يف الفكري املنتج وحيرتم ،ّنصلل الشاملة الصحيحة

 ولذا ؛زمانّ كل يف ال زمانه يف املنتج ذلك وحضورية زمان
 .للحقيقة الكاملة احليازة عاءّداو نتاجاإل وليةبشم يؤمن ال

 الكفيلة املعرفية وخمرجاته مدخالته ٍعرص ّلكل ّنإ
 ،خرآ ٍزمان ّيأل تصلح الّ مما ،وفهمها النصوص باستقراء

 نظر يف ـ تراثنا يف فاملوروث .ذلك عىل الدليل ّدل اذإّإال 
 عنويةامل ِهطاقات ِكشف ِاتّحيثي يف َّ النصدخلُيّالعالمة ـ 
 املجتمعية للظروف ًتبعا وذلك ،ةدّاملتعد ِووظائفه
 وهذا .ّالعام طارهاإ عىل ًبناء قرأُوي فيها نتجُي التي والثقافية

 يراها كام املنتج ال ختمية ،املنهجية تهّقدسي للرتاث حيفظ ما
  .البعض

 والتي ،الفكرية بالصريورة احليدريّ العالمة يؤمن
 خترتق ٍطرأ يف ،العصور عرب ًاّمتغري ًمعرفيا ًتوكيدا تعطي

 معاجلة يف ًةّضافيإ ًقيمة للفكر وتعطي الزمكنة َبُجُح
 كام ًاّنص يبقى الّنص فال .املعريف التمرحل عرب ،النصوص

 ،معرفية ٍ أصولمن عليه يسكب ملا ًطبقا يتناهى بل ،هو
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 غري خرآ ًاّنص ليحيله ٍحتليلية ومفاتيح ،منهجية ٍسقاطاتإو

 . املوروث صيلاألّالنص 
 نأ يمكن ال احليدريّ العالمة عند املحكية ةفالسنّ

 بنفس العصور ّلكل والتاممية نغالقواال اجلمود عيّتد
 العلمية حارضاتنا يف ناآل يدور ما هذا واحلكم .املوضوع

حالل > قبيل من ،الروائية النصوص بظواهر كّتتمس التي
إ< يوم د حرام ّ وحرام 6مةد حالل إ< يوم القيام6ّم

 ظاهرها من ّستشفُي التي الروايات وعرشات <القيامة
 ّلكل األحكام وشمولية ،رةّاملطه ةالسنّ تارخيية عدم
 راتّمؤث أو مدخالت ّ أيعن النظر ّوبغض ،زماناأل

  .خارجية
 جيربنا ،الطريقة وهبذه ،النصوص لتلك الفهم هذا ّنإ
 عىل والوقوف األحكام تلك قضبان خلف املكوث عىل
ّ إال أن.فاعليتها ايةهن  من تلك يفهم احليدريّ العالمة ّ

ي أ فهي ـ . بني احلارض واملايضَ املساوقةالنصوص
 ٍزمن معطيات عىل واالنفتاح تواصللل ٌوسيلة  ـالنصوص

 كان ملا ًتبعا اهوفهم ،هبا ةّاخلاص طرهاأو حدودها يف ما
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 عىل ّالتام الوقوف مع ،دوافع أو ٍرهاصاتإ من يكتنفها

 فال .زماهنا يف النصوص لتلك ةّالتام املعرفية رضيةاأل يةلآ
 والسكون املعريف منتجهّ كل اقتباس عىل الرتاث هذا جيربنا
 مع املعايشة صريورة فينا دّلوي بل ،خمرجاته هناية عند

 معاجلاته غور سرب عىل مهمنا ويشحذ ،الراهن واقعنا
 يمكن ال  ـٍالحوأ من هلا بامـ  ةّماأل فتلك. املامثلة للوقائع

 املنهجية الختالف ًتبعا الراهن واقعنا مع تقاس نأ
 يف املجتمعات شهدهتا التي رّالتطو ورصعة االجتامعية

 بنحو التفكري ليةآ من جيعل الذي األمر ؛الراهن وقتنا
 .العصور بني بالفوارق اجلهل من ًرضبا املقايسة
عني ي ال الصدور عرص يف حكاماأل شمولية عدم ّنإ

 هاءلغاإ أو هلياإل بمخرجها التشكيك أو تهاّبقدسي ّسامل
 ،منتجاهتا يف التفكيكي الفكر عاملإ عملية هي بل ،ًمنهجيا
 فحفظ .زماناأل ّلكل مطابقتها ةّمتامي مدى عىل والوقوف

 يف تطبيقها ةّصدقي وكذلك ،فيه ّشك الّ مما لزماهنا تهاّواقعي
ّ مما حكاماأل دتّواحت املواضيع تشاهبت نإ الراهن واقعنا

ّ إال أن.اثنان عليه خيتلف ال  املوروث طالقاإل يف الكالم ّ



 ٣٣ .............................. ّالعالمة احليدري وتارخيية السنّة
 دعوى املغايرة ّأنو ّللتغري قابلة غري حكاماأل تلك ّنأ من
 .كبري لّمأت إىل حتتاج
 ًوهالة ًمفهومية ًقيمة يعطي ةالسنّ تارخيية مفهوم ّنإ
 الواقع مع التامهي إىل الدعوى مع ،النصوص لتلك ًةّفكري
 ذلكّ بأن احليدريّ العالمة يقول. املوروث تنطاقواس
 يف احلكم بجمود القائلة النظرية عىل ًبناء نرفضه ال الرتاث
 أو ،الراهن واقعنا عىل هتطبيق عدم إمكانو هصدور تاريخ
 يمكن ال زمانه يف تما ٌّتارخيي ٌمنتج اّهنإب ةالسنّ وصف

 .)١(ركونأو زيد بوأ يراها كام ،ناآل ًمعرفيا هؤحياإ
                                                        

) ٢٠١٠ يوليو ٥ ـ ١٩٤٣ يوليو ١٠ : (نرص حامد أبو زيد) ١(
ٌأكاديمي مرصي، وباحث متخصص يف الدراسات اإلسالمية  ّ ٌّ ٌّ

 ويف فقه اللغة العربية والعلوم اإلنسانية
، ١٩٤٣ يوليو ١٠ يف إحدى قرى طنطا يف :ُولد نرص أبو زيد

ٍونشأ يف أرسة ريفية بسيطة  الثانوية يف البداية مل حيصل عىل شهادة. ٍ
ّالعامة التوجيهية ليستطيع استكامل دراسته اجلامعية، ألن أرسته مل  ّ
تكن لتستطيع أن تنفق عليه يف اجلامعة، هلذا اكتفى يف البداية 
باحلصول عىل دبلوم املدارس الثانوية الصناعية قسم الالسلكي 
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 .م١٩٦٠عام 
ية ّحصل نرص عيل الليسانس من قسم اللغة العربية وآداهبا بكل

م بتقدير ممتاز، ثم ماجستري من ١٩٧٢اآلداب جامعة القاهرة 
ًم وأيضا ١٩٧٦ّنفس القسم والكلية يف الدراسات اإلسالمية عام 

ّبتقدير ممتاز، ثم دكتوراه من نفس القسم والكلية يف الدراسات  ّ
 .م بتقدير مرتبة الرشف األوىل١٩٧٩اإلسالمية عام 

بعد إصابته بفريوس غريب عاد إىل مرص قبل أسبوعني من وفاته 
ّفشل األطباء يف حتديد طريقة عالجه، ودخل يف غيبوبة استمرت 

ّعدة أيام حتى فارق احلياة صباح االثنني  م التاسعة ٢٠١٠ يوليو ٥ّ
ّصباحا يف مستشفى زايد التخصيص، وتم دفنه يف مقابر أرسته  ّ ً

 .بمنطقة قحافة بمدينة طنطا بعد صالة العرص
) آث يني( يف بلدة تاوريرت ميمون ١٩٢٨د عام ُ ول:ّحممد أركون

األمازيغية باجلزائر، وانتقل مع عائلته إىل بلدة عني األربعاء 
ّثم . حيث درس دراسته االبتدائية هبا) والية عني متوشنت(

 .واصل دراسته الثانوية يف وهران لدى اآلباء البيض
ٍيذكر أركون أنه نشأ يف عائلة فقرية، وكان والده يملك ً متجرا ّ

ّرشق وهران، فاضطر ابنه ) عني األربعاء(ًصغريا يف قرية اسمها 
ّحممد أن ينتقل مع أبيه، وحيكي أركون عن نفسه بأن هذه القرية  ّ
ّالتي انتقل إليها كانت قرية غنية باملستوطنني الفرنسيني وأنه عاش  ّ



 ٣٥ .............................. ةّالعالمة احليدري وتارخيية السنّ
ّال ريب أن تغري املوضوعات يفيض إىل تغري األحكام، ّ ّ 
ًوهذا ما جيعل تعميم األحكام السابقة مشكلة منهجية ال  ًّ

ناهيك عن القسمة املستوحاة من . يمكن التغايض عنها
صلب الرشيعة للتفريق بني األحكام الثابتة واألحكام 

ّفال يمكن ألحد أن يدعي بأن الصالة يمكن . الوالئية ّ أن ٍ
ّتلغى، أو أن شهر رمضان يصبح  ّ يوما مثال؛ ألن هذه ٢٠ُ ًً

                                                                                                  
ًفيها صدمة ثقافية، وملا انتقل إىل هناك درس يف مدرسة اآلباء  ً

 .ض التبشرييةالبي
ّواألهم من ذلك كله أن أركون رشح مشاعره جتاه تلك املدرسة  ّ ّ

ّعند املقارنة بني تلك الدروس املحفزة يف مدرسة (ّحيث يرى أنه 
ّثم ) ّاآلباء البيض مع اجلامعة، فإن اجلامعة تبدو كصحراء فكرية

درس األدب العريب والقانون والفلسفة واجلغرافيا بجامعة 
 لويس ماسينيون (ّ بتدخل من املسترشق الفرنيس ّاجلزائر، ثم

Louis Massignon( يف اللغة تهقام بإعداد أطروح 
ّثم أهتم بفكر . واآلداب العربية يف جامعة السوربون يف باريس ّ

 .ّاملؤرخ والفيلسوف ابن مسكويه الذي كان موضوع أطروحته
د ً عاما بع٨٢م عن عمر ناهز ٢٠١٠ سبتمرب ١٤فارق احلياة يف 

ُمعاناة مع املرض يف العاصمة الفرنسية ودفن باملغرب ٍ. 
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ٌأحكام ثابتة يف أصل الرشيعة نعم، قد تطرأ بعض . ٌ

ّاألحكام الثانوية التي تغري من ماهية تلك األحكام مثل  ّ
ّتقصري الصالة أو السامح بتأجيل الصوم لغري أوانه، فإن 

ع بعض ّهذه التغيريات ال متس جوهر احلكم، بل توائمه م
ّإال أن املعروف أن هنالك العديد من األحكام . ظروفه ّ ّ

ّ وأئمة ’ّالوالئية الصادرة من الرسول األكرم حممد 
ً هي أحكام متغرية صدرت تبعا لبعض ^أهل البيت  ّ

ّاملصالح، أو بخصوصيات معينة خارجة عن احلكم األويل  ٍّ ٍ ٍ
 .وهنالك العديد من الشواهد عىل ذلك. ّالذي ال يتغري

 



 ٣٧ ............................. ّالعالمة احليدري وأسلمة احلداثة
 
 

 
 ًوسمة ًزةّممي ًعالمة احليدري ّللعالمةّ بأن ريب ال
ًملام جتده ذإ .ذاهتا ّبحد ًعلمية ًظاهرة جتعله ًةفارق  بالعلوم ّ

  ويواكب، املستحدثةفكاراحلديثة والنظريات املعارصة واأل
 عن ّينم هذاو . اإلنساينالفكر نتاج ليهإ لّتوص ما خرآ

 مراحله دّبتعد الفكري املنتج تستبطن ٍشاملة ٍةّسوعيمو
 ٍقادرة ٍةّحقيقي ةّملعيأ إىل يفيض الذي األمر ؛دوارهأ رّوتطو
ّيعد من هنا فهو . الديني الفكر نعاشإ عىل  من ًواحداُ
 ،جماالته بمختلف العرص روح يواكبون الذين ولئكأ

 :قل بل ـ ندماجاإل بغية ّتطورال مسرية مع ويتامشون
 فاقآو التجديد روح ستخالصال املعرفة معـ  الندكاكا
 . ّتطورال

 ٍباحث عند قفأ تراين كتاباته بعض له أقرأ ناأ وفيام
 هفكر بوتقة يف اإلسالمية املسرية جممل صّخل سالميإ

 فرتاها ، قلمهبلباب  اإلنساينالفكر منظومة واستنهض
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 ،مامه انسياب املعرتف له باحلضور واالسترشافأتنساب 
 .املختزل احلارض ارتسام يراعه اّحمي عىل وترتسم
ّ العالمة احليدري ـ بكلّنإ ر جمدد ّنصاف ـ هو مفكإ ّ
عزى جتديده لنقض ودحض ُ فال ي. ما للكلمة من مدلولّبكل

ما قاله السابقون بعملية تكرارية قهقرية تشتمل عىل اجلمود 
بحثي، بل إىل وقوفه عىل الرتاث لالفكري والتكاسل ا

تقصاء الراهني منه واسترشافه املستقبل بعصارة املايض لالس
 .واحلارض
 ًنموذجـاأ ـ لـه عـيّتتب بحسب ـ احليدري مةّللعالّإن 
 عـاملإ طريـق عـن الفكريـة املطالب مع التعامل يف ًاّخاص
 بــداعاإل مكــامن سّتلمــ جــلأ مــن هلــا املفهــومي التنــاثر
 .النبوغ ولواحظ



 ٣٩ ....................... ه يف فهم الدينّالعالمة احليدري ومنهج
 
 

 

رجاع ركائز املنظومة إعىل احليدري ّ العالمة يعمل
 طريق عن وذلك ؛الدينية املعارف القرآنية يف استكشاف

جيهد  حيث ،ّ النص القرآينذاتية يف ركيولوجياأل احلفر
 عرافيات الفكرية واألسس الثقافية واملتبنّعىل تعرية األ

 كتلّ كل مامهأ ىءاترت ٍّينآقر ٍمنظور وفق املوروثة
 بني ٌ كبريٌ هنالك فرق.ةّبحثي ًمثولةأ الفكرية رهاصاتاإل

 املعرفية  وبني االستكانة،حيائهإالبحث يف ثنايا الرتاث و
 القرآن تفصل نأ حتاول التي الرتاث يف البحثي للجمود

 وخالدية الديمومة رونق منه تسلبو الواقع واقعية عن
 ًركونيةأ ويةاحلداث املناهج غلبأ به رّطأتت ما وهذا .البقاء
 .لشحرور أو ٍزيد يبأل، جابريةأو  كانت
ّ يرفض العالمة احليدري االستسقاء من مناهل ال

 ،احلداثوية ية اإلنسانالتجربة الفيض الفكري وخالصة
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 املباين تنسف وال العقديةصول األ عّمتي ال نأ برشط

 .يتهاّوحج النبوية ةالسنّ بفاعلية ّتستخف والالقرآنية 
 بال الدينية وصّللنص سنيِّاملقد يةّحقأمة ّ العاليرى ال
 نوكّ فهؤالء يف نظره متمس.ةّ منهجيٍةّثباتيإ و،ةّ فكريٍةّوعياني

 ّنإ. ًوروحيا ًعقليا ستنطاقها عىل اجلرأة دون باملوروث
 إىل ىّدأ ما ؛للمفاهيم اجلاهزة بالقوالب كونّيتمس هؤالء

 الشيعية الفامهة عىل سيطر الذي سطورياأل العقل نتشارا
 .املثل عاملية منه وسلب

ّال يؤمن العالمة احليدري بالقطيعة بني القرآن وراهني ة ّ
 املعارف جلميع واملصدر دّاملول هو القرآن يرى هّنأل ؛الفكر
 إىل تّدأ التي هي القطيعة تلك ّنأ فريى ،والثقافية الدينية
 القرآن وعزلة الدينية للنصوص اخلاطئة القراءات نشوء
 إمكانية يستشعروا مل هؤالءّ ألن ؛كاديمياأل رالفك عن

 .  اإلنساينالفكر ةيّتطور مع القرآين املنطق مواصلة
 العقل صحابأ مع احليدريّ العالمة مءيتوا ال

 ال الذينـ  السلفي العقل :قلأو ـ  املاضوي املتموضع
 كانت سواء ،الفاحصة القراءة شكالأ من شكل ّ أيونيتبنّ



 ٤١ .......................  احليدري ومنهجه يف فهم الدينّالعالمة
 وال .ال مأ دةّحمد ومناهجإىل أسس  تستند القراءة تلك
 الصدور عرص بني ما لديه ما َّ كلعطىأ قدّ بأن القرآن يرى
 سمّيت ًاّهليإ ًامنتج القرآن يرى بل ،الوصول وعرص

 املعنى بجامدية ال ،واقعّ كل مع واملسايرة بالتجديد
  .املدلول واستتباب الفكر واحتكارية

 تأخذ نأ يمكن ال الالمنهجية احلداثوية القراءة ّنإ
 ٍ أصولمن ليهإ استندتّ مما كثرأ الكريم القرآن من

 عىل سقاطهاإل ٍغربية ٍةّمعرفي ٍ أصولمن هتاّتغذ َوقوالب
 احلداثوية املقولة هيّتسم ما إىل هبا فانتهت ،الدينيّالنص 

 .<ًتراثيا الدينيّ النص فرضية>
 ،ّلقد اسـتطاع العالمـة زحزحـة املـوروث املقولـب

 غـري االستقراء وبيان ه،مناهج يف  والضعفلل اخليضاحإو
 .والشمولية واملوضوعية ةّالدق ىّيتوخ ال الذي ّالتام
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 هو :الديني املرجع ّنأ ًحوزويا عليه املتعارف ّنإ
 واحلرام احلالل مسائل عىل ًواقفا يكون الذي الفقيه ذلك
 صدارإب صّيتلخ الفقيه دور ّنأ :يأ .السمحاء الرشيعة يف

 ةمّالعال يقبله ال التعريف وهذا .فنيّللمكل ةّعملي ٍرسالة
 املعرفية املنظومة عومجم دخلُلي ًبعيدا يذهب بل ،احليدري

 الديني املرجع فّيعر فرتاه .الديني املرجع ةّمظل حتت
 ال الدينية املعارف جممل عىل الوقوف عىل قدرباأل

 مسائل ّنأ يرىولذا  .واحلرام حلاللا مسائل خصوص
 املنظومة جممل من ًيسريا ًجزءاّ إال لّمتث ال واحلرام احلالل
 أن تكونـ  ذاهتا ّبحدـ  يمكن ال والتي الدينية املعرفية
 .ة القرآنيالنصوص روح عن ًكاشفة

 :ية الكريمـة من منطوق اآلّتقدمملا هنطلق يف تعريفا وقد
ْفلــوال غفــر مــن ...{ ِ َ َ َ ْ َ َ P ــوا ــة مــنهم طائفــة Rِتفقه Wِ فرق ُ ُY َ ََ َ ٌ ِ َِ ْ ْ ٍ

َ ْ ِ ِّ ُ



 ٤٣ ................... ّالعالمة احليدري ومرجعية املعارف الدينية
ِا[ين  القـرآين املفهـوم ّحيـث يوسـع )١٢٢: التوبـة (}...ِّ
 احلـالل خصوص ال املعارف ّلكل تهّشمولي دّويؤك للدين
 التـي الروائية واملصاديق القرآنية الشواهد ويورد .واحلرام
 مـن هّنـأ يـرىولـذا  .املعارف جلميع الدين شمولية تثبت

 واملعاد مامةواإل ةّوالنبو التوحيد مباحث زاحةإ املستغرب
ــن وغريهــا ــة عــن يةساســاأل املباحــث م  البحــث طاول
 ّواحلـج والنجاسـة الطهارة بمباحث كتفاءواال ،احلوزوي
 عاملأب قّيتعل فيام املباحث تلك يةّمهأ من فبالرغم .وغريها
ّ إال أن،العباد  املعرفيـة نظومـةامل قصاءإ للعامل غّيسو ال هذا ّ
 الـسرية تلك احليدريّ العالمة فينقد. الدين قضايا ملجمل
 املوروثـات تلـك ويـرفض ،والبـاحثني العلامءبعض  عند
 األمر ؛املباحث من قّضي ناءإ داخل الدين حرص يف ليةْالقب

 املـداليل يف بحـث وضـعف ملـامإ ةّقلـ عـن يكشف الذي
  .الروايات رهظوا عىل تكاءواالالقرآنية 
ّؤمن العالمة احليدري بأن املرجع الدينيي  هو الوارث :ّ
ّ إال ما خرج منها ،زات ومناصبّة من مميّئم ما لألّلكل
  .+ صاحب اجلواهر ًاضيأليه إ وهذا ما ذهب .بدليل



 ٤٤ ّ  العالمة احليدري............................................
 يمكن ال ـ التعبري ّصح نإ ـ املرجعية اخلالفة فدائرة
 لروايات عّفاملتتب ؛واحلرام لاحلال بمسائل ةّخمتص أن تكون

 العقدية املباحث سعة ًواضحا يدرك ^ أهل البيت
 ترتبط ال والتي هلا واسّأس التي الدينية املطالب وشمولية
 القرآين املفهوم ّنإ بل .جهة ّيأب فقط واحلرام باحلالل
 التوحيد كلمة عالءإل هو وصياءواأل نبياءاأل لوراثة

 كام والطهارة ّاحلج بمسائل ّختتص ال وهي ،ةّالنبو ثباتإو
مام يف  عن اإلاملرجع نيابة أن تكون يمكن فهل .معلوم هو

 مدار حدود الرسالة العملية والقضاء بني املتخاصمني؟
 منصب هو :الديني رجعامل منصب ّنأّ العالمة يرى

 القرآن ملباين الكامل اهلضم عىل احلقيقي الوقوف من ىّيتأت
 مفاتيح ومعرفة ^ أهل البيت مدرسة ومباين الكريم
 بجميع املوسع ملامواإل ،اخلالف علم ومعرفة مهمكال فهم

 لّيؤه ٍنحو عىل ولو األخرى والعلوم املعارف صنوف
 استنباط سبيل يف العلوم بتلك معرفته عاملإ من املرجع

 .ّاألمة ةّدف دارةإو الرشعيةاألحكام 
 نأّـ بقول السيد احليدري ـ  الديني للمرجعّالبد 



 ٤٥ ................... ّالعالمة احليدري ومرجعية املعارف الدينية
ِحي نأو اإلسالمية ّاألمة اءعبأب ينهض  عن ويدافع ّاحلق ّقُ
 كنيّاملشك آراءو اجلاحدين جحود ّدُوير سالماإل بيضة

ّ إال لذلك ًسبيال عرفأ وال ،املبطلني مزاعم ندّفيو
 هادعام كان والتي الدينية ومةظاملن جممل عىل بالوقوف

 يكون نأ الديني املرجع فعىل .^ العصمة بيت هلأ
 ^ البيت هلأ عن بعادأ من للكلمة ما ّبكل ًحقيقيا ًوارثا
 مفاهيم يعرف ال لّممث من ٌفعجب .هلم الرشعي لّاملمث هّألن

 للمرجعية الكالسيكي فالفهم .لهّممث ومقاصد وخبايا
 ويكتفي املجتمع عن ينعزل نأ املرجعية بنظام ىّدأ الدينية
 وهذا. االستفتاءات عىل ّوالرد احلقوق خذأو بالدرس
 .^ أهل البيت ةّئمأل يةالتارخي السرية لّيمث ال املنهج

ّ إال وتقييد ٍوحمارصة ٍضيق من يعانونه كانواّ مما فبالرغم
 فأين .الدين وقوام ّاألمة وحصن املجتمع عامد كانوا مّهنأ

 صعيد عىل واهلجران نعزاليةاال من نراهّ مما املنهج هذا
 ؟والناس املرجعية
 نأّ البد احليدريّ العالمة نظر يف الديني املرجع ّنإ
 ال ،وفروعها العقيدة مباين جممل عىل ًواقفا يكون



 ٤٦ ّ  العالمة احليدري............................................
 املرجعية شمولية ّنإ .واحلرام احلالل مسائل خصوص
 قيادة يف مامةاإل ملنصب ًامتدادا كوهنا من ىّتتأت الدينية
 القائد رشوط فيها رّتتوفأن  منّ البد والقيادة ،ّاألمة
 ونشؤ من القيادة نجاح مرتكزاتّ كل عىل الواقف
 والبناء االقتصادية وضاعواأل السياسة حوالأو املجتمع
   الطائفة لعلامء التارخيية والسرية .ةّملأل العقدي

 أفعاهلموـ املرتىض واملجليس و واملفيد الطويس الشيخكـ 
 هو كان املذهب ةّدف دارةإل الشمويل املنهج ّنأ نع تنبىء

 عىل ، اإلسالميةوساطاأل يف واملتعارف السائد املذهب
ـ  اختزال :قل بل  ـاختصار من ناآل جيريا ّ ممالعكس
ّالبد . واحلرام احلالل مسائل بخصوص املرجعية ةّاملهم
 فلقد الديني املرجع بوتقة يف املعرفة ميادين مجيع صهر من
 وهذا .ًثاّوحمد ًوفقيها ًامّومتكل ًاّمفرس الطويس الشيخ ناك
 ياملرجع املبنى شمولية عىل ّيدل امّنإف يشء عىل ّدل نإ
 . نذاكآ

 الديني املرجع معرفة سنخ ّنأ احليدريّ العالمة يرى
 يف ماماإل نائب فاملرجع ،ماماإل صفات معرفة عينها هي



 ٤٧ ................... ّالعالمة احليدري ومرجعية املعارف الدينية
 .ّخارجي ٍئطارّ كل من وحفظها ّاألمة فتاءإو دارةاإل

 من ىّتتأت ماماإل نيابة يف غريه عن املرجع أولوية ّنإ
 ،ّاألمة يف اإلمامي البعد جتسيد عىل جدرواأل قدراأل هّنأ

 دّوبتعد احلياة مرافقّ كل عىل يشتمل الذي البعد ذلك
 ًمستوعبا يكون نأ الديني املرجع عىل كان فلذا ؛جماالهتا
 قدر عىل يكون نأو ،هلياإل املرشوع نجاح ماتّمقو ّلكل

 نأو ءالعب هبذا النهوض مصاعب لّحتم يف املسؤولية
 . ّألمةا كيان حلفظ املواجهة رادةإو بالشجاعة ّيتحىل
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 اخلارج لدرس القارص وتقريري عيّتتب خالل من
 أو قاعدة أو مطلبّ كل يف هّنأ ُملحتأ احليدري ّللعالمة
 عملُي نأ حياولـ ً  أو أصوالكانت ًفقهاـ  املسائل من مسألة
 ًتارة فرتاه ،االستدالل وطرق البحث نواحي مجيع فيها

 ،هلا املرحيل التمرحل غامر يف للخوض جذورهاإىل  يذهب
 الوصول بغية هلا مقابلة جوانب يف يبحث خرىأ ًتارةأو 
 ًحياناأ ويوقفني. بستمولوجيأ ٍتالقح أو ّداليل ٍتطابقإىل 
 البحث مفردات نم مفردةّ كل شباعإ عىل الكبري رصارهإ

 يضحي الذي األمر ومعاجلة ،ًومفهوما ًوداللة ًاستقصاء
 عاتقه عىل يأخذ ،متيازاب ًتفكيكيا ًاركيولوجيأ ًبحثا بحثال

 نمذجةأ نحو احلثيث والسعي ،املطالب ثنايا يف الغوص
  .الدقيق العلمي املنهج وفق البحث

 روقة احلوزاتأ داخل ً املنهج يكاد يكون معدومااوهذ
 ىّتتعد الً أصوالو ًفقها اخلارج بحاثأ جتد حيث ،العلمية



 ٤٩ .................... ّالعالمة احليدري وشمولية البحث اخلارج
 مع السابقني ملطالب رةّمكر عادةإـ حيان من األ ٍثريكيف ـ 

 جيعل الذي األمر ،والتعليقات البحثية ضافاتاإل بعض
 .والتكرارية بالركود سمّيت ًامنتج البحث ذلك من

ّ يف الوقوف عىل كل ً جهدالوأّفالعالمة احليدري ال ي
 ً فقد يقف طويال.ً بحثياًشباعاإ من مفردات البحث ٍمفردة

 ٍة يقف عند مفردةّ وتراه مر،ة كالبطائني من الرواٍعند راو
 القرآنية رؤيةعامل ال إل<مامةكاإل>من مفردات البحث 

 عن مسار ً البعض يرى ذلك خروجاّنأفبالرغم من  .عليها
 ،ّ كالميٍحالته إىل بحثإوـ  ًم أصوالأ كان ًفقهاـ البحث 
ّإال أن  غناءمهية تلك الوقفات إلأ ًاّع الباحث يدرك مليّ املتتبّ

 .البحث وتأصيل أسس املناقشة والتوضيح
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 ّسس املنهجية التي اعتمدها العالمة األّهمأ من ٌواحدة
 تفكيك هبا ويعني ،املسائل جتذير لةأمس هي احليدري

 ا إىل أصوهلاهرجاعإو املعرفية للمنظومة البنائية وارصاأل
 اوهذ .منه قةثاملنب ملنهجها ًوفقا حتليلها بغية ؛ةلّأصاملت

 .املفهومي صيلأوالت اجلذري البحث عمق إىل يشري املنهج
 خذ الوحدة املفهوميةأّيذهب العالمة احليدري إىل عدم 

 الذي النظري التمرحل عن النظر ّبغض ٍواحدة ٍككتلة
 .فيه دتّتول

 ـ عليه يصطلح كامصول ـ األ علم :املثال سبيل فعىل
 .املختلفة املنابع ذات املسائل من العديد اتهّطي بني حيمل

 نأ : أي،مسائله جتذير منّ البد العلم هذامسائل  فلدراسة
 ؛منه جاءت يذالصل األ إىل مسائله من مسألةّ كل نعيد
 التي املعرفية سباباأل ومعرفة مبانيها عىل الوقوف بغية



 ٥١ ............................. ّالعالمة احليدري وجتذير املسائل
 .صولاأل علم إىل وصوهلا إىل تّأد

 لهاّنحل نأ ردناأذا  إ:الواحد خرب يةّحج :ًفمثال
ي جتامع االجذرها طريق عن نبحثها نأّ البد ،ًياأصول

 عن بقطعها ًيا أصولعامهلاإ يمكن وال منه جاءت يذال
 بنيتها إىل الوقوف عدم إىل يّيؤد هذاّ ألن ؛جذرها
  .صويلاألّ النص ذاتية يف املتمرحلة
 َةّاملنهجي للباحث نّيؤم التفكيكي املنهج اوهذ
 ليسصول األ علم مباحث مع التعامل يف َالصحيحة
 الكينونة تلك حتت ٍمنطوية َكمسائل بل ،واحدة ٍككينونة
 .خمتلفة ٍأصولو متناثرة ٍاشتقاقات ِذات

 إنتاج ضامنة عىل يعمل جذورها إىل املسائل إرجاع ّإن
صول األ ملسائل الصحيح الفهم عىل ٍّمبني ٍّتام ٍّ أصويلٍفهم
 .يةلصواأل الفسيفساء دّيول الذي

 إشكاليات من العديدًـ مثال ـ  لنا ّحيل اإلجراء وهذا
 احلقيقية املعرفة عدم عن ينجم الذي التعارض مباحث
 مّتوه إىل يّيؤد الذي األمر ؛يةصولاأل لةأاملس جلذر

 جمموعة هي>: ّ العالمةيقول ولذا .الروايات بني التعارض



 ٥٢ ّ  العالمة احليدري............................................
 الكالمو كالفلسفة خمتلفة ٍعلوم إىل تنتمي التي املسائل من

 النفس وعلم واالجتامع والقانون دابواآل واملنطق واللغة
 إبراز املعقول غري فمن ،كذلك األمر كان ذاإو .وغريها
ّ ألن كل ؛املسائل من عّاملتنو ّالكم هذا جيمع ٍّحقيقي ٍضابط ّ
 واملسائل <به ّاخلاص عامله موضوع يف ٌداخل منها واحد
 يف اشرتاكها امجعه تةّمشت قضايا من ٍمجلة عن عبارة
 يتداخل قد فلذا ،العلم هذا نّدو جلهأل الذي الغرض
 .املسائل بعض يف العلوم بعض

 التجذيري منهجه يف احليدريّ العالمة يقترص وال
 ًا أساسيعتربه خالهأ بل ،فحسبصول األ علم مسائل عىل

 املفردة ذاتية يف احلفر عاملأ يف البحثية ملنظومته ًمنهجيا
 .املعرفية



ّالعالمة احليدري ومقاربة املقدس ّ ............................ ٥٣ 
 
 

 

 ملنهج الدراسة يف احلوزة العلمية ّتتبعّال غرو بأن امل
ً مليا يدرك  لتلك الدروس والرتتيب املنهجي ةطر الثابتاألّ

مات ّ باملقدً بدءا،عىل درجات البحثأاملعهود للوصول إىل 
 فقه وأصول وقليل :قّدأ وبعبارة ، بالبحث اخلارجًنتهاءإو

ن يكرس جدار أ ٌحدأراد أّ إال إذا ،ّالإ ليس من املنطق
عامل البدع الدرسية من قبيل إس بّالصمت ويقارب املقد

وهذا األمر يف نظرهم يتجاوز حدود . الفلسفة والعرفان
 اخلارجة عن نطاق الرشيعة أو ما فكارم األّه يقدّن أل؛املقبول
ن يغامر يف هذا أ ومن حياول .)سؤر الكافرين(ونه ّيسم
ة والتسفيهات ّوص يواجه الفتاوى واهلجامت املضاداخلص

 ناهيك عن الوصول إىل التشكيك ،والتسقيط احلوزوي
  .^هل البيت أنتامئه إىل مذهب اب

إىل ـ  واضح وبشكلـ  نربىا احليدريّ العالمة ّنأ ّالإ



 ٥٤ ّ  العالمة احليدري............................................
 الذي رّاملتحج سياقها من خراجهاإو العلوم تلك حياءإ

 من بالرغم ،العلمية احلوزات رواق إىل ،مداأل به طال
 بني يبحث خذأف ، األمرهذا مثل رافقت التي الصعوبات

 العلوم تلك ّنأ منه ًيامناإ ؛ًحوزويا عليها املغضوب العلوم
 لياتآ عاملإل الفقيه عليه رّيتوف نأّ البد ًمعرفيا ًا أساسّدتع

 تكون لن االستنباط عملية ّنإف ّالإو ،الفقهي االستنباط
 جممل عىل الوقوف من نهاّمتك ٍصينةر ٍ أسسعىل ةّمبني

 .الدينية النصوص داخل يالروح والبعد العقيل املخرج
 طريقه ّيشقّ العالمة خذأو ،املنهجني بني احلرب تأفبد

ابن  وفصوص ًفلسفيا صدرا مال سفارأ ًامقارب البحثي
 إىل افةضباإل هذا .ًمنطقيا بن سيناا إشاراتو ًعرفانيا عريب

 ٍجديد ٍملنهج سّيؤس راح والتي العقائد يف مةّالقي املباحث
  .قبل ذي من ًمألوفا يكن مل العقيدة فهم يف

 عامل العلوم الفلسفية والعرفانيةإّل العالمة احليدري ّعلي
  :ًقائال منهجه يف والكالمية

 املعارف فهم من ًيا أساسًاجزء متثل اّهنأ عتقدأ ناأ>
 نطرح الفقه  أصولعلم يف نحن :املثال سبيل عىل .الدينية



ّالعالمة احليدري ومقاربة املقدس ّ ............................ ٥٥ 
 ،الفقهية املسائل لفهم واملنطقية لفلسفيةا املسائل عرشات
 ًكثرياّ بأن يعرفون الفقه أصول علم مسائل تابعوا والذين

 مباحث من خذتُأ أو ،فلسفية مسائل ها هيمسائل من
 املعصوم كالم فهمّ ألن :قالوا ؟ليهاإ احتاجوا ملاذا، كالمية
 .ماتّاملقد هذه فهم عىل فّيتوق

 ٍّعريب ٍبلسان نزل الكريمالقرآن : ّ إنوضحأ مثالو
 يعرف ال وهو القرآن يفهم نأ حدأل يمكن فهل ،مبني

 مواّتعل :قالوا مّهنأ ^ أهل البيت عن ورد ينأ العربية؟
 واضحة يةرضور مةّمقد هذه ن؟آالقر تفهمواّ حتى العربية

 لغةال مّتعل منّ البد ن إذ،مبني ٍّعريب ٍبلسان نزلّألن القرآن 
 فقه مّتعل منّ البد بل ،العربية مّتعل يكفي ال بل ،العربية
 النحوو ،البالغةو، الرصفو، قواعدهاو، العربية اللغة

 .املطلوبة اللغوية املباحث من وغريها
فهنا  .لفاظ أو عىل مستوى املضمونا عىل مستوى األّمأ

 إىل علم أصول العقائد وعلم أصول التفسري ًنحتاج طبعا
 .< وهذه هي منظومة املعارف الدينية املطلوبة.اوغريمه

 املنهج هو املعارف لتلك فوض عندهاملر واملنهج



 ٥٦ ّ  العالمة احليدري............................................
 يؤمن ال احليدريّ العالمة ّنأ من الرغم فعىل .التفكيكي

 بستمولوجي واحلشوية اإلّيديولوجي والتضادباالنتفاخ األ
 عاملإ يف ًمنهجا سّليؤس يذهب تراه ،الدين معارف يف

 عىل الوقوف سبيل يف األخرى والفكرية ةالعقلي املعارف
 .ة القرآنياملعارف

ّيرى العالمة فكرة اندماجية العلوم وتفاعلها يف سبيل 
عطاء إلوان تأخذ عىل عاتقها  متامزجة األٍةّ معرفيٍتوليد لوحة

  . للمعارف الدينيةٍ جديدٍمفهوم
ّ العالمة بأن املدرسة التفكيكية سامهت يف يرى ّ
 رّالتحج إىل تّدأو ،املعريف والبعد لوجيةبستمواإل القطيعة
 منظومة عن منعزلة جعلهاّ مما ؛البحثي واجلمود الفكري
 املدرسة املنهجية دواتاأل تسعف فلم. الفكرية املعارف

 العلوم عن املنسلخ الديني الفهم إىل الوصول يف التفكيكية
 ّجر الذي هو املنهجي طّوالتخب املعريف اجلهل ّنإ. األخرى

 بنىُي الدين فهم ّنأ ئاخلاط االعتقاد إىل التفكيكية رسةاملد
 ّنأ والعجيب .ةوالسنّ القرآن غري ّمعريف علم ّ أيطرد عىل

 دخالإ  عىلكرب املدارس التي تعملأ التفكيكية من املدرسة



ّالعالمة احليدري ومقاربة املقدس ّ ............................ ٥٧ 
 َوعقائد ٍوعرفان ٍفلسفة من املرفوضة الفكرية املعارف
 لتفاتا عدم عن اّمإ ،رّمتكر بشكل مباحثها يف ٍوكالم
 املناهج استعامل يف ةّالدق عدم عىل ّيدل وهذا ،منها

 غري اّهنأب همءعاّدا بطلُي وهذا ،قصد عن أو ،البحثية
 .الدينية املعارف فهم يف رضورية
 ًاّفكري ًاانقالب املدرسة تلك يف احليدريّ العالمة يرى

 ًاستقصائيا ًوتراجعا الدين فهم يف ًاّحق ٌمطلوب هو ما عىل
 فاملدرسة . اإلنساينالفكر لتطوير ةّالعام اعدالقو عن

 تقديم من املنشود هدفها إىل الوصول يف تفلح مل التفكيكية
 وتفصيل .املزعومة دواهتاأ طريق عن للدين ٍصيلةأ ٍقراءة
  .تعاىل اهللا إن شاء ٍيف دراسة أخرى يتأي ذلك



 ٥٨ ّ  العالمة احليدري............................................
 
 

 
ّالمة احليدري بقدسية املوروث واستقبالية  يؤمن العال

 إىل يّيؤد ذلك ّنأ فريى .عواهنه عىل ّالنص املتمرحل
 ّن إ.املستقبلّ النص مع ًموضوعيا ًنغالقاإو ٍبحثية ٍقطيعة
 قىصأ إىل ليناإ لتصل التاريخ عرب مترحلت القداسة فكرة

 الفكر نحناءا إىل فىضأ الذي األمر ؛فّالتطر درجات
 وهالة املوروث رياح مامأ طوارهأ غلبأ يفاإلمامي 

ـ  )١(بالذات سّاملقد الـ  املصطنع سّاملقد ذلك ،سّاملقد
 يعملون وراحوا ،تهّقدسي الكثريين أفكار تّتومه الذي
 .سّوالالمدن فيه رّالالمفك أخذ ويأخذونه املفاهيم عليه

                                                        
ّالنص القرآين الذي ال يأتيه الباطل : نعني باملقدس بالذات) ١(

ّمن بني يديه وال من خلفه، ذلك النص الذي يتمتع بقدسية السامء  ّ
ٍوال متسه يد البرش من حتريف ووضع وقطع ونقل باملعنى وغريه،  ٍ ٍ ٍ ّ

 .لنبوية املطهرةكام حدث يف السنّة ا



 ٥٩ ............. ّالعالمة احليدري وموقفه من قداسة الفهم الديني
 والوضع التارخيي بالسري معرفة عدم عن ّينما وهذ
ّنص لل ٍحقيقية ٍقراءة وعدم ، اإلسالميةمللمفاهي جيّالتدر
 . القرآين

 عقال دّجتم التقليدية الثيولوجية املفاهيم من ٌفكثري
 ًرةوسطأ املعرفة وتستحيل ،الفكرية سةّاملؤس ومتحو العقل

 امليتافيزيقا وهذه .فيها والتفكري نقاشها من طائل ال
 التّوالتأم القراءاتّ كل تلغي تخذأ قد املوضوعة

 الرتسبات ّنإ. وثابته يف ماهية الدين ضاحاتيواإل
ّ ـ النقلية التي حتيل كل العقلية املرتاكمة من االستالبات

ٌس، ما هي إال منتجات ّ إىل مقد ٍقديم  بعجلة تّدأ ٌ تراجعيةّ
 يف الكبري ّالنمو مالحقة وعدم بطء إىل الشيعي الفكر
 .تهاّوشمولي املدرسة عظمة مع ًمقارنة ،البرشي الفكر
 سّاملقد من االقرتاب من احلذر سيكولوجية ّنإ

 فّوالتخل املعريف التكاسل عوامل حدأّ إال هي ما املصطنع
 ،املنتجات ةّوقل ساتّاملقد كثرة إىل ىّدأ الذي البحثي
 سّمقد إىل لّوالتعق املعرفة ستحال املنوال هذا وعىل

 وال ّشك ال احلسينية فالشعائر!!. عام ٥٠٠ بعد متوارث



 ٦٠ ّ  العالمة احليدري............................................
 التي تعاىل اهللا شعائر ومن وبلالق تقوى من اّهنأ ريب
ّإال أن .تعظيمها عىل ّحث  يكشف عن حجم ً راهناالواقع ّ

 واالجتهادات سطوريةاملدخالت اخلارجية وامللتصقات األ
 ومن الدين عىل حتسب التي املامرسات بعض يف الشخصية

 ٌحدأ جيرؤ لن والعجيب .يشء يف الدين من هي وما الدين
 هبذه يلحق ما عىل والتعليق النقد ساحة من اباالقرت عىل

 .خرافات من الشعرية
 نأ الدينية املرجعية عىل ّنأ احليدريّ العالمة يرى
 عىل الدخيلة املدخالت تلك مامأ الوقوف ةّبمهم تنهض
 بعد ناّنإف ّالإو سةّاملقد احلسينية الشعرية وشفافية نقاوة
 عن واهرهاظ يف ختتلف ال ًعامالأ سنشهد السنني مئات

 املقام ايسعن وال ،اجلاهلة الصوفية اخلرافات حاالت أسوأ
 ذهانأ يفس ّسُ أقد اخلرافة هوسّ ألن ؛يشء فعل نذاكآ

 .ًثاماآ َيلق يقرتب ومن ،ّالعوام
ّه البد من حذف املضاف ّنأّيرى العالمة احليدري 

سقاط االجتهادات الشخصية وتصفية الشعرية إاخلرايف و
ة املنشأ عتعود ناصّ حتى ، ما حلق هباّاحلسينية من كل



 ٦١ ............. ّالعالمة احليدري وموقفه من قداسة الفهم الديني
 . عىل عظم املصيبة وعمق الثورة احلسينيةّتؤرشف ،واملامرسة
 يلُحت ـ احليدريّ العالمة نظر يف ـ املامرسات تلك ّنإ

أهل  مذهب ئومباد سسأل ٍهتديم ِمعول إىل الشعرية
 املصطنع سطورياأل اجلانب كشف خالل من ^ البيت
 الديني ّاحلس توعية عىل العمل منّالبد . املامرسات هلذه
 ،واملستعار املوضوع منل ّأصاملت يدركواّ حتى ّالعوام عند

 واستقبال عمىاأل التقليد متاهات يف الوقوع بواويتجنّ
 . األخرىالطقوس



 ٦٢ ّ  العالمة احليدري............................................
 
 

 

 الفكرية السلفية كرس عىل احليدريّ العالمة دَعم
 الطويس الشيخك ،السابقني عالماأل لعامأ من املستقاة
 الصدر علامء من وغريهم الصدوق والشيخ املفيد والشيخ

ً مليا احليدري يقف .لّواأل  فيستحسن فاهتمّمؤل عندّ
 املصطنع ويستبعد ،والالممنهج الضعيف وخيالفل ّأصاملت

 من النقيض عىل املنهجية وهذه .ًعلميا عليه لَّوالالمدل
 والتي العلمية وساطاألبعض  يف السارية املتعارفة املنهجية
 ّللغث ًازّممي ًاوقيد ًدامغة ًةّحج السابقني العلامء عاملأ تعترب
 يف الطويس آراءب يفتون فرتاهم ،فكاراأل من السمني من

 يف املجليس راءآوب ،اإلمامة يف املفيد آراءوب ،العقائد
 ٍقيد بال ًمسبقا املأخوذة القضايا من وغريها ،العصمة

 حتت وضعهاّ حتى  أوفيها البحث عاملإ يف ّحرتازيا
 .واملناقشة البحث



 ٦٣ ...................... ّالعالمة احليدري وكرس السلفية الفكرية
 . السلفي الفكري عند الشيعة اإلماميةهاّوهذا هو االجت

 التجديدي الفكر ديمومة عىل يكون ما خطرأ هاّاالجت وهذا
 وال ،عام لفاأل بقوالب العقائد يقولب هّنإ ذإ ؛عندنا
 إىل النظر يف البحثي نفجارواال الفكري ّتطورال يعمل

 .العقائد من فيها رّالالمفك اجلوانب
 عظمة هو ^ البيت هلأ ملدرسة صيلاأل املائز ّنإ

 ،فكار للرؤى واألتواصل والتوالد املالفكر وعاملية التجديد
 النقد نقد نحو ثياحلث  والسعي،رّنصاف البحثي املتكرواإل

 .الدين رحم من ٍنابعة ٍرصينة َبمناهج
 ،الرصني املعريف والتسلح كايفال الوعي غياب ّنإ
 مثل نشوء إىل قاد الذي هو خريناآل آراء عىل تكاءواال
 املعريف واالنبهار الفكري االندهاش ّن إ.عندنا ارّالتي هذا

 إىل قاد الذي هو الراهن العقل بقصور الذايت واالعرتاف
 ىيتسنّ فال .العلمية نارضحوا بني السلفي ارّالتي هذا شيوع
 جماريّ كل عىل ًواقفا ًقاّمدق ًعاملا يكون نأ حدأ ّلكل
 الذي األمر ؛املعارف تلك عن التنقيب أسسو البحث
 دينهم ملعرفة للعباد ًتيسريا فيها التقليد جواز من جيعل



 ٦٤ ّ  العالمة احليدري............................................
 .املضمون بالشكل

 ركودية يف رتّثأ التي القضايا ّهمأ من ٌفواحدة
 يف التقليد مسألة هي املعارص الشيعي الفكر واستتباب

 ،العقلية املرتكزات ّهمأ من يعترب األمر وهذا .قائدالع
 وضعتها التي احلمر للخطوط ًجتاوزا يعترب به واملساس
 .ة اإلماميفكر يف السلفي املنهج رأي يف الرشيعة
 الدين أصول مع التعامل ّنأ احليدريّ العالمة يرى
 البحث مرأ فّاملكل شأنية يف ودعتأ ٍانفصالية ٍكمعرفة
 العميل العقل يرتضيه ال ما وهذا .عقائده عن والتنقيب

 املنظومة داخل توجد هّنأّ العالمة يرى .النظري عن ّفضال
 التقليد يقبل ال ًجزماصول فاأل .وفروع أصول العقدية

 اإلمامةو ةّوالنبو تعاىل باهللا يامناإل قبيل من وذلك  ؛فيها
 سامئهأو وصفاته الباري بعلم يتعلق ما اّمأ. ذاهتا ّبحد
 بعلم يرتبط ما وكذلك  وقدره،وقضائه توحيده راتبوم
 التكوينية وواليتهم هبم يرتبط وما اإلمامة برشائطو ماماإل

 قبيل من ،نبياءباأل ّخيتص ما وكذلك ،والترشيعية
 يف... رساهلمإ من واحلكمة باخللق وعالقتهم عصمتهم



 ٦٥ ...................... ّالعالمة احليدري وكرس السلفية الفكرية
 أو ،يستطيع ال املكلفّ ألن ؛التقليد جيوز املسائل تلكّكل 
ّ كل الستكناه لهّتؤه التي املعرفية ةّالعد .يمتلك ال :قل
 يكون الذي هو الديني املرجع أو فالعامل. املسائل تلك
 ةّوالنبوي التوحيدية اخلصوصيات تلكّ كل عىل ًواقفا

 خذاأل عىل فّاملكل يساعدّ مما ؛وغريها ةّواملعادي ةّاإلماميو
 جواز دمع لةأمس تعميم يمكننا فال .دينه مورأ ملعرفة هبا

 وهذ .القوم عند املتعارف هو كام الدين أصول يف التقليد
 عىل بل، الرشيعة أسسو الدين ربقة عن ًخروجا يعترب ال

 املرجع بني بحثية واستدارة ًمعرفيا ًتكامال يعترب العكس
 املعارف مجيع مدركات عىل القبض سبيل يف فّواملكل
 البحث بغياه يف طّيتخب دّاملقل ترك من ًبدال الدينية
 .عقباه مدُحي ال ما إىل به يّيؤد قد والذي الالممنهج
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أن  ويمكن ،يةالدين ركان املعارفأ من ٌركن اإلمامة
 وهذا .ّالنبوةو التوحيد بعد يامناإل عرى وثقأ من تكون
 أو النقاش يقبل ال الشيعية الفامهة يف ّاملتأصل صلاأل

 هل هنا والسؤال .والتساؤل النقد عن ًفضال ،التحقيق
 ٍبمكان الثبات من منه جعلت ٌةّمنهجي ٌسبابأ لّأصالت هلذا
 تكمن هنا ؟ارهّتي ضد والسباحة ثناياه يف الغور يمكن ال
 الذي احليدري ّالعالمة يوردها ةّمنهجي علمية جابةإ

 الكالسيكية العقول يقظأو السطحي الفهم عرى خلخل
 إىل لتصاقباال اإلمامة ملفهوم ميالرتاك الفهم تباعأ من

 إىل ىّدأ الذي األمر ،هبا واالحتجاج الروايات ظاهرية
 ولدّ مما ؛الروائي ّالنص وتقديم القرآين ّالنص عن االبتعاد
 الشبهات وتفنيد شكاالتاإل ّرد من قهقرية عملية

 وذلك ؛خراآل الطرف يوردها التي املالحظات ومناقشة
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 ّالنص إىل وليس الرواية إىل نتكا ستناداال ةّيأصلّألن 

 راوغةامل شكالأ من شكل ّ أييقبل ال الذيالقرآين 
 كام املضموين التشكيك أو السندي حتجاجواال الفكرية

 .الروايات شأن هو
 اخلصوص هذا يف احليدري ّالعالمة عند ّعاملتب املنهج ّنإ
 صميم من ينطلق هّنإ ذإ ؛والثناء التقييم ّيستحق ٌمنهج
 ة القرآنيللنصوص العام املنطوق باستجامعلقرآين  اّالنص
 غري ةّعام شمولية رؤية عطاءإو ،مامةاإل مسألة حول
 إىل نتقالاال ّثم ،براهيميةاإل مامةاإل من ًنطالقاا ؛صةّخمص

 .ياتاآل عمومية من املصداق لبيان الروائي التخصيص
 مفهومّ ألن ؛عليه االعرتاض يمكن ال االستدالل وهذا

 ّأن ّإال ،الفريقني عند عليه فقّومت ٌواضح ًنياآقر اإلمامة
 جيعل الذي لّواأل املنهج بخالف ،املصداق يف كان املشكل
 ًقابال متهّبر املفهوم جيعلّ مما ؛ساساأل املنطلق الرواية
 فاتآ عىل ابعةتاملت شكاالتباإل ،لهّوأ من للدحض
 .ةّاجلم ومشاكلها الروايات
 تنته مل اإلمامة ّنأ ثباتإ ىلإ احليدري ّالعالمة يعمد
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 ،والدوام االستمرارية عىل ّتدل التي <جاعل> لفظة بدليل
ِال فنال قهدي ...{ :تعاىل بقوله اإلمامة موانع ًيضاأ ويثبت ْ َ َ َُ

bَالظالِم ِ Y{ )كل مامةإ بطالإل ثباتإ وهنا )١٢٤: البقرة ّ
 ينسفّ مما ؛الزمن من ًردحا أو تنااآل من ًناآ كان نإو ظامل
َاfين { :تعاىل بقوله لّويستد .ًنياآقر ^ ةّئماأل غري مامةإ ِ Y

ٍآمنوا ولم يلبسوا إيماغهم بظلم
ْ ُْ
ِ ْ ُْ َُ َ ِ ُ ِ َ

َ َ  وهذا )٨٢ :األنعام (}...َ
 .ماماإل ومواصفات شخصية بيان يف املعتمد هو اللبس
 كان من لنرى ،هائلنستقر للروايات نذهب ذلك بعد
 املنهج وهذا .إلمامةا دائرة من نخرجهف بظلم ّساّمتلب

 صلب ةّاحلج ّقوي روائيـ  ّينآقر ٍمنهج عىل يعتمد
 روحية مع ٍدائمة ٍومعايشة ٍكبري ٍفهم من ىّيتأت ،الربهان
 ٍدليل يف املكوث عىل ساعد األمر الذي ؛ القرآينّالنص
 من ينبع اإلمامة دليل ّنأ ّالعالمة يرى فال .كهذا حصيف
 بعدأ يذهب بل ،الثقلني أو الغدير حديث أو املنزلة حديث

هي  التي هليةاإل ة القرآنياإلمامة معامل بيان يف ذلك من
 كرماأل الرسول عن ال تعاىل اهللا وعن تعاىل اهللا من خالفة
. باملجمل صلاح حتصيل هي كانت نإو ’ دّحمم
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 هو الساموي والدليل اإلهلي والربهان القرآين فاحلجاج
 هنألف مل املنهج وهذا .رياحليد ّالعالمة عند املعتمد املنهج
 . عليهم اهللا سالم ّاألئمة عندّ إال قبل من

 أن تكون من سمىأو عىلأ هي هنظر يف اإلمامة ّنإ
 اذإ الرئاسة لتلك هي قيمة ّوأي .<ياوالدن الدين يف رئاسة>
 ّنإ. اخللق وعامد الكون وحفظ الفيض بوساطة قورنت ما

 الوحي كاناتمإّ كل تستوعب القرآين بمدلوهلا اإلمامة
 والعقاب واحلساب والنشور البعث مداليل ومجيع
 ةّالعل هي اإلمامة ّنإ .واملعاد املبدأ تستبطن فهي ،واجلزاء
 من املقصود ساساأل وهي ،القويم العامد وهي اخللقية
 عرفُي وبه ،اخللق ديمومة رس هو ماماإل ّنإ .اخللق خلق
 ،اإلمامة ةّظلم حتت تنطوي املهام تلكّ كل .تعاىل اهللا دين
  .والدنيا الدين يف رئاسة دّجمر أن تكون لذلك ًتبعا ستبعدُفي
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 مع القرآن الكريم ً وطيدةًمة احليدري عالقةّ للعالّنإ
  فقد جعله املنطلق األساس يف استكشاف.منذ نشأته العلمية

 ٍثابتة ٍبأطر الدينية املعارف َّيتلق فلم. الدينية املعارف
 الكريامت ياتاآل قّوحيق قّيدق راح بل ،جاهزة َوقوالب

 هذا.  القرآيناملنهج من املعرفية العصارة ستخالصال
 الدينية املنظومة عطاءإب ًكفيالّ العالمة يراه الذيالقرآن 
 .خرآ يشء ّ أيعن النظر ّبغض ًكاملة

 والرئيس الوحيد الطريقّ بأن يدري احليؤمن
 اّمأو ،الكريم القرآن هو العقديةصول األ الستكشاف

 كانت نإو فهي املطهرة النبوية ةالسنّ وهو اآلخر الطريق
 اّهنأّ إال ،الساموي املنهل من الثاين املصدر ذاهتا ّبحد
 والوضع ضافةواإل احلشو إىل الزمان مدى عىل ضتّتعر

 فاتاآل من وغريها ،ّوالدس نقل باملعنىوال والتقطيع
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 املنبع فهو القرآن اّمأ .بذكرها املقام يطول التي احلديثية
 كام السامء قول لنا يكفل الذي املحفوظ السامياإلهلي 

 يد هّمتس ولن مل الذي الكتاب فهو ،وعال ّجل الباري رادأ
  .والتالعب العبث فنون ىّبشت البرش

ُهذا القرآن يراه العالمة احليدري قد ه  وساطناأجر يف ّ
 يث مل يأخذ موقعه املناسبح يف حوزاتنا ًالعلمية وخصوصا

 خرج ماّإال ـ  حال ّ أيعىلـ  التعميم ّيصح ال .ّمع أمهيته
ّبدليل كالعالمة الطباطبائي والشيخ جوادي وبعض املهتم  نيّ

 . القرآينبالشأن
ّ بأن العالمة القول ستطيعأ  نإ ـ ًواحدا يعترب احليدريّ

 هلبمنا بواّترش الذين <قرآنال أهل> من  ـ برزاأل يكن مل
 ومتشاهباته حمكامته رواّوتدب ياتهآ عىل ووقفواالقرآن 

 يعترب ال احليدريّالعالمة ف .وقصصه عربه واستخلصوا
 بني والفارق .نآللقر ٌفاهم هو بل ،فحسب نآللقر ًاّمفرس
 بالظاهر التفسري مرحلة اجتاز قد نآللقر الفاهم ّنأ االثنني

 .ياتآلا بواطن بني املستور بطون يف والج ،واملدلول
 املفردة مع يعيش خذأف .حتىص وال ّتعد ال القرآن فبواطن
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 غرار عىل ،الوجودية طوارهاأو ليةّالتنز عواملها يفالقرآنية 
 الكريم نآللقر هليةاإل تايّالتجل مع ىهيتام الذي العارف

 .اخللق عوامل من عاملّ كل يف
 ًسلسلة تتبع القرآن فهم عملية ّنأّ العالمة يرى
ذلك  ،نآ ملنطق فهم القردراكاتاإل من ًتكاملةم ًمرتابطة

 من الدوران ُةّ مستمرٌ ذاته حلقةّالقرآن الذي هو بحد
 املتشخصة واملتجاوزات واملحايثات والبواعث املفاهيم
 منظومة ّنإ.  اإلنساينالفكر نظمةأل املتناغمة التّوالتنق

 الفهم قابلية مع اإلهلي املنتج ندماجيةا هي الكريمالقرآن 
 املنظومة جوهر من يستسقى الذي الفهم ذلك ،لبرشيا

 . املعريفهالقرآنية بحسب وعائه االستقرائي وعىل سعة حجم
 هي ـ احليدريّ العالمة عند القرآنية ـ املعرفة ّنإ
 أو معرفية قولبة أو فكرية دجلةأّ كل عن املسبق ّالتخيل
 .جتاوزية مسبقات أو قبلية راتّمؤث أو حكمية استباقية

 زةّاملحف نطالقةاال منبع هو يكون نأ منّ البد نآقرفال
أن  منّ البد فالبداية .نآالقر يريده الذي احلافز ستجابةال

 القرآن حييل الثاينّ ألن ؛نآالقر عىل ال القرآن من تكون
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 حتاول شخصانية ملدخالت ٍفكرية ٍجتربة ِساحة إىل الكريم
 .ًنياآقر التمظهر

 ـ لمسلا ال ـ ّاملس حرية الكريم القرآن لنا يضمن
 عىل ًمبتنيا ّاملس ذلك يكون نأ رشيطة ًمعرفيا ساتهّبمقد

 هو وهذا .وحيادية موضوعية عن نابعة مرتكزةأصول 
 يف التفكر عاملإ نإ ذ إ. القرآينالفهم يف التفاوتأساس 
 هو املعرفية خمرجاته الستكشاف الكريم القرآن روح
 جتاه ياتواملتبنّ توالنظريا راءاآل تفاوت إىل يّيؤد الذي

 .ينآلقراّالنص 
 الكريم القرآن جيعل هّنأّ العالمة عند والغريب

، الدين مفردات من مفردةّ كل استكشاف يفساس األ
 استعامالهتا واختالف الهتاّتشك عّوتنو جذورها يف فيبحث
 هو املنهج وهذا .ة القرآنيالبنية داخل معانيها وتشاكل
 منذ زماناأل سالف يف ئيةالعلام السرية عليه كانت الذي
ّ إال أن،هبعد ما إىل الطويس الشيخ زمن  السرية هذه ّ
 ىّدأ الذي ،الدين فهم يف الروائي هاّجت االبمجيء طعتُق

 عندنا املعريف املبحث يف الكريم القرآن مهجوريةإىل 



 ٧٤ ّ  العالمة احليدري............................................
ّ العالمة قاد الذي هو ًجزما األمر وهذا ،الشديد سفولأل

 ؛ القرآينالفهم :قل بل ،لقرآين االدرس حياءإ إىل احليدري
 وال ، القرآنمنطلقها كان سالم اهللا عليهم ّاألئمة سرية ّألن
 .قرآنالّ إال يشء
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 الكبـرية الفلـسفية مثولـةاأل غياهـب يف الغوص بعد
 ّيــتجىل ،احليــدري ّالعالمــة عامدهــا قــامأ التــي املتــسامية

ــاأ ــ نطولوجي ــسفي ّاحلــس ةّانبعاثي  املحــايثي والبعــد الفل
 تقــويض ّالعالمــة اســتطاع لقــد .الفلــسفية هملستخلــصات
 نطولوجياأل التساؤل حياءإ من يةّاملتأت الفلسفية املقاربات

 واالعـرتاف املتجـانس العقـل الوعيانيـة يستجلب الذي
 .بستمولوجياأل احلفر إمكانية يف الالمتناهي بديمومية
 فراح ،ّالعالمة بضعم من صدرا الامل جسد يسلم فلم
 النبوغ معامل صّويشخ املعريف نجازاإل مكامن يموضع
 عىل نظريها ّقل فلسفية بمقاربات صدرا الامل عند الربهاين
 للفلسفة ًرائدا صدرا مال ضحىأ فلطاملا .الفلسفية الساحة

 الفكرية املدارسّ كل معينه من تنهل ًوملهام اإلسالمية
 فلك يف يدور خذأفمة ّ العالاّمأ .بعده من جاءت التي
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 معني من وينهل ،والتفنيد والتعليق التجديد مع سفارهأ

ً مليا رّويفك ياتهآ رسارأ لّويتأم الربوبية شواهده  بواعث يفّ
 عىل بل ،واملحاكاة التقليد سبيل عىل ال ،عادهمو مبدئه
 املدرسة تلك ملعامل حّاملوض الفلسفي املنجز أساس

 والصياغات والتغيريات راءآلا من الكثري مع ،الصدرائية
 معرفية منظومة إىل الصدرائية الفلسفة حتيل التي اجلديدة
 .اجلديدة احليدرية الفلسفة يف خمتزلة

 املعرفية املرتكزات دراسة احليدري ّالعالمة عادأ لقد
 مضامينها يف يتأمل وراح اإلسالمية الفلسفة قوام يف

 .ًراهنا سفيالفل باملرشوع النهوض وسبل جدواها يةّوجد
 مكاناتإ لتنقيح العقلية املنتجات عاملإ يف نجح لقدو

 الفكر نقد حتيل ديناميكية كثرأ عوامل عىل للتطبيق الفلسفة
 يف رّفك لقد. فيه رّالالمفك مع تتامهىو فلسفية امثولةإىل 

 عمل لقد .عنه السؤال ينبغي ال عام لءوتسا ،فيه رّالالمفك
 ،احلقائق وتراكم الرؤى بّوترس العقل تذويت عدم عىل
 فكرية سةّمؤس إىل الفلسفي ّالنص حتويل عمليةس ّ أسبل

 ،ّاملاهوي لّوالتأم يالفلسف البحث مكاناتإّ كل تستقطب
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 القول إمكانية ثباتإل العامل لقراءة جديدة سبل وجدأو

 .ًراهنا الفلسفي
 ّالعالمةّ بأن قلت إذا الصواب جايفُأ ختالني وال
 للفلسفة اجلديد الدازين سّيؤس نأ استطاع احليدري
 أساس عىل بل ،اهلايدغري الدازين غرار عىل ال اإلسالمية

 .املتجاوز استنطاق يف املحايثي مثولاأل
 يف ٍّمستمر ٍرصاع يف احليدري مةّلعالا ضحىأ لقد
 جوهر بني الفلسفي جاجِاحل ربقة من اخللوص إمكانية
 التمكني وبني التجديدي لّالتمث وعيانية يف احلقيقة
 سأل لقد. املتأترثة الفلسفية النصوص يف ّاملستقل الالذايت

 غرار عىل ال ،تهّقدسي ةّهليأ عن ،ًفلسفيا سّاملقد عن
 ،السارترية الوجودية أو النيتشوية أو الفيورباخية حلاديةاإل
؛ األمر سّاملقد ملاهوية الفكري التأصيل غرار عىل بل

 .قبله من الميةاإلس الفلسفة ميادين عنه عجزت الذي
 ثباتإ استطاع الذي املبحوث ذلك هو ًفلسفيا فالثابت
 نابعية من ىّيتأت والذي ثباته سسأل لّالتعق رسوخية
 .البرشية الفامهة يف املضموين والسؤال املوضوعي التحليل
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 ومتثالية عاملاأل ختليدية احليدري ّالعالمة يرى ال

 رةرضو إىل يذهب بل ،فكاراأل وتعميمية الشخوص
 املعرفية الصريورة يّلتحر الفكري املنتج نظمةأ يف احلفر

 ٍناضج ٍفهم إىل للوصول مترحله وبواعث للمصطلح
 الباحث طموحات يّيلب ٍرصني ٍمنهج إىل يستند ٍّعقالين

 ال فهو ،الفكر عامل يف باالرحتال ّالعالمة يؤمن .الفلسفي
 ىّيتأت هترا بل ،املفاهيم ورتبانية املناهج تقييد رضورة يرى
 الفكر صريورة من ٍنابعة ٍمعرفية ٍبستمولوجيةأ عىل

 ةّمثالي ّالعالمة هنل لقد. والتغاير رّللتطو ًنموذجاأ اإلنساين
 ّالعالمة من الديني الفكر نضاجإ يف ودورها الفلسفة
 تفسري هيضم احليدري ّالعالمة فنرى .الطباطبائي الكبري
 ،يقول كام ،اجللد إىل اجللد من تنيّمر من كثرأل امليزان

 ومل .ّللعالمة االستداللية واملفاهيم الرؤى مع يتامهىو
 ّالعالمة يتعب راح بل ،يّوالتلق االستامع ّحد عند يقف

 رشبتُأ ٍفيلسوف صميم من ٍنابعة ٍبأسئلة الطباطبائي
 يف ويضعه امليزان صاحب يسائل خذأف ،عروقه يف لسفةفال

 .امليزان
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 ٌّفكري ٌنشاط هي يدرياحل ّالعالمة بنظر الفلسفة

 ةّماهي ستخالصال الفكري الواقع معايشة من ىّيتأت
 الفلسفيالبحث  ّنإف .الواقع ذلك يف ترد التي فاهيماأل
 ،الواقع فاهيمأ من فهمّ كل مع لالندماج ًقابال  ًّ كالليس
 سماب سمّوتت فيها رّاملفك شأنية من تنبعث حاجة هي بل
 ،رسطوأ جوهر مثل ،حىاملستو حداثيةإل ًتبعا ؛هاجمنت
 ،ديكارت وكوجيتو ،دريدا وتفكيكية ،هايدغر دازينو

 .برغسون وديمومة
 ًارّتفك ليست ـ احليدري ّالعالمة عند ـ الفلسفة ّنإ
 الفلسفي البحث رشوط يفرض ًاماهوي ًالّتأم أو ًاسيميائي
 التعريف غرار عىل ـ ّفاهيميأ بداعإ اّهنإ بل ،ًمسبقا

 بداعإو استحداث أساس عىل مّيقد  ـللفلسفة الدولوزي
 املثول لةآ حتيلهو فيه رّمفكّ كل ترمق جديدة فاهيمأ

  .والتجاوز
 امليتافيزيقا رّيؤط نأ احليدري الفيلسوف استطاع لقد
 واقعية إىل واخلرافة سطرةاأل هتمة من وخيرجها ،ًواقعيا
 لّالتعق هميا احليدري سكب لقد .العياين واملتمظهر لّاملتمث
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 للنقد قابلة حيثية جلعله املتجاوز مثولةأ عىل يّالدق روالنظ
 ةّاملرتاص الفلسفية املنظومة تفكيك استطاع لقد .لةءواملسا
 دواتهأ عملُلي ،الفلسفي اخللل مكامن صّليشخ طرافاأل

 مكانإ إىل تستند ٍلةّمتعق ٍواقعية ٍبيئة جيادإ يف التجديدية
 درجات قىصأ  إىليرتقي الفهم هذا ّنإو. الفلسفي القول
 التدرجيية مبدأ ترسيخ طريق عن ،يلّوالتعق الفكري ّالنمو
 البحث رضأ عىل وطرحها فكاراأل ستيعابا يف

 ًفكرية ًمدرسة بّيتطل بطبيعته العمل وهذا ،واالستقصاء
 نأ استطاع احليدري الفيلسوف ّأن ّإال ،نشائهإل تهاّبرم
 .بمفرده ذلك يّيؤد

 الفكرية واجزاحل كرس عىل احليدري عمل لقد
 ًعلام كونت نأ بالفلسفة تّدأ التي يديولوجيةاأل واملوانع
 من الرغم عىل ،العلمية احلوزة روقةأ داخل عليه ًمغضوبا
 تلك ّن إ.كاديميةاأل وساطاأل داخل املتسارع انتشاره

 ًحوزويا الفلسفي للبعد الرافضة الرؤى أو الفرضيات
 ملفهوم ٍمغلوط ٍفهم نم ٍنابعة ٍخاطئة ٍطرُبأ رتّتأط قد كانت

 من ذلك ضحّويت .بستمولوجياأل وتسلسها الفلسفة
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 ٍآراء ِوتعميم ٍمسبقة ٍأفكار عن ّينم والذي للفلسفة فهمهم
 ٍلقناعات ٍجاهزة َقوالب من ٌمتوارثة هي بل ،هلم ليست
 ّنأ املقام يف والغريب .ًشيئا الفلسفة طعم من ْقُتذ مل ٍتراثية
 املنهجية الفلسفة دواتأ عملونُي الفلسفة ينكرون الذين
 العقلية استدالالهتم مجيع يف املصطلحية عن ًفضال

 عىل ّيؤرش ؛ األمر الذييةصولواأل الفقهية واستنباطاهتم
 املدارس هذه عند الفلسفي الفهم أسس يف ضبابية
 عىل الشعواء احلرب تّدأ لقد .الفلسفي للمنهج الرافضة
 اجلهل حشائش يف يماملفاه كمون إىل والعرفان الفلسفة
 رّاملفك العقل اغتيال إىل املطاف هناية يف قادّ مما املعريف
  .صولواأل الفقه غياهب يف ودفنه

 ذلك رموز ّفك عىل احليدري ّالعالمة عمل لقد
 الفلسفة من الفوبيائية الرؤية تلك بيئة وحتليل هباماإل
 عنه ستغناءاال يمكن ال علم إىل ـ الفلسفة أي ـ حالتهاإو

 نغالقاال ّن إ.وصحيح رصيح بشكل الدين لفهم ًمعرفيا
 للدين ًدةّمتجد ًرؤية مّتقد ال املوروثة والقطيعة الفكري

 العلوم عن الديني التفكيك ظهارإ حماولة يف تفلح وال
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 ترسل ذلك من العكس عىل بل  ـعونّيد كامـ  به اللصيقة
 نستطع مل اليوم إىل ناّنأ :الفكرية وساطاأل إىل فيةّختل رسائل
 اختصاصيات وبني اإلنساين الفكر منتوجات بني التمييز
 .هلياإل الوحي
 الذات عىل ٌاشتغال هي الفلسفة ّنأ فليسوفنا يرى
 ٌمتكوثر ٌّماهوي ٌنتاجإو االنطولوجي التفسري يف ٌوممارسة
 الرؤى ِنامطأ ِتوحيد ِلعملية اإلنساين الفكر حلقيقة

 عىل تأخذ ٍدةّموح ٍةتفكيكي ٍأصولب املستقبل ِواسترشاف
 ال الذي القول ذلك ،ًواقعيا الفلسفي القول ترمجة عاتقها
. الرشيعة ةّوماهي الدين فلسفة ترمجة يف رشاكهإ من حميص
 يمتلك احليدري فيلسوفناّ بأن القول يمكننا هّكل ولذلك
 إسالمية فلسفية منظومة إىل املضمون حالتأ ًبداعيةإ ًقدرة
 حياءإ يف الراهن املطلب عليه ما مع يتوافق ٍجديد ٍبواقع
 .ّتطوروال جديدتال ومواكبة املوروثة فكاراأل
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 حمافله مجيع يف ًصادحا قاهلا الوجود وحدة هي ،نعم
 وجلساته عالميةاإل ولقاءاته الدرسية طروحاتهأو العلمية
 قاد الشوقاين لباعثوا الروحاين الواعز ّن إ.البحثية

 لقد. العرفان بحر ةّجل يف اخلوض إىل ة احليدريعالمال
 وذهلت سامعهمأ لطرقته تغصأف العرفاء كابرأ باب طرق
 عذب بلذيذ نستأواست ،عقوهلم الطرق حلانأ ةّرن من

 .قلوهبم شغفةأ الطرق
 تعترب التي  ـالوجود وحدة مسألة ّالعالمة قّحق لقد

 النقاشات حوهلا دارت التي انيةالعرف املسائل عقدأ من
 بسببها قيمتأو حلادواإل الكفر سهام ليهاإ دتّوسد

   كربياأل التأسيس من بعادهاأ ّبكل ـ الندوات عرشات
 ما خرآ إىل ،هلا )عريب بن الدين حمي كرباأل الشيخأي (

 .الصمدية والقلوب ةّاملتأهل العقول ليهإ لتّتوص
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 يناقش نأـ  ةّعيملأو بجدارةـ  ّالعالمة استطاع لقد
 الفهم دائرة يف منه املقصود وضحأو ،الوجودي املفهوم
 ؛الكثريين عقول عىل بّترس يذال الغبار زاحأو ،العرفاين

 العرفاء ملراد القلبي الوقوف أو الصحيح الفهم عدم اءّجر
 .الوجود وحدة من

 ،حتادواال واحللولية سطرةاأل هتمة من املفهوم نقل لقد
 حيتأ الكبرية القفزة هوهذ .التوحيد مراتب عىلأإىل 

 الفتاوى بسبب السنني ملئات مهلُأ قد كان الذي املفهوم
 الثمنّ بأن تعتقد وال. ومضامينه اتهّبحيثي اجلهل أو املناوئة
 عاش بل ،ًبسيطا كان احليدري العارف دفعه الذي

؛ مّالتهك ةّوصبياني التشكيك وجهالة التسقيط مناكفات
 ثنايا يف الغوص عىل ًقلبيا ًرصاراّإال إ دهزاما  األمر الذي

 .امللكويت العامل هذا
 التي العرفانية املباحث ّهمأ من ّنإ :القول ستطيعأ

 ّعام مغايرة بطريقة هلا يؤسس نأ احليدري مةّالالع استطاع
 لقد .الكامل اإلنسان مسألة :سبقهّ ممن العرفاء ليهاإ قّتطر
 الروائي والبعدقرآين  الالروح استنطاق عىل احليدري عمل
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 هو الكامل اإلنسانّ بأن يرى. الكامل اإلنسان مبحث يف

 هذه عند ًطويال ًوقوفا يستدعي وهذا .رضهأ يف اهللا خليفة
 ّخط ما عىل ،الصمدانية ياتّوالتجل وحيةّالسب البوارق
 الفآ الثالثة يقارب ما ـ يف رّسط فلقد .امللهم يراعه
 الذوق مراتب عمقأو ّدقأو مجلأـ  الدرس من صفحة

 هلذه احلقيقي البعد صياغة يف الروحي واملرشب الشهودي
 .املثىل هليةاإل الصنيعة
 يضمن  ـاحليدري عند ـ الكامل اإلنسان فهم ّنإ
 ،وصيغته واملبدأ ،يهّوجتل واخللق ،تهّوعل الوجود معرفة
 .تهّوماهي واملعاد

 العرفاين البحث عةوموض احليدري أسس لقد
 إىل ًووجدانا ًذوقا كَواملدر لَّاملتخي حتيل ٍةّيعقل ٍلياتآب

 اجلامعية هذه تّصري لقد .ّمكاينإ ٍومتقابل ،ّوعياين ٍمتامثل
 جلميع ًمستوعبا احليدري ّالمةالع واملنقول للمعقول
 إىل املطاف هناية يف ولدّ مما ؛العرفاين البحث مشارب
 من حيتاج ،والشهود الذوق بعيد ،املنتج رغزي عارف
  .امليدانية واملعايشة القراءة من الكثري احثنيالب
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 مع الفصوص احّرش مجيع احليدري صهر لقد
 الفهم بوتقة يف اخلصوص هذا يف متّقد التي التعليقات

 حيث من ٍمغايرة ٍبطريقة الفصوص قراءة ليةآل دّاملتجد
 جوانب مع ٍواضح ًبشكل متاهى لقد. واملخرجات املنهج

 ٍذوقية ٍمعرفية ٍعصارة نتاجإ فىضأ ؛ األمر الذياملوضوع
 هذا عىل ٍمسبق ٍتأسيس َّ كلّالعام طارهاإ يف فاقت ٍكبرية
 البحث ثناياّ كل ًاّذوقي يبحث الكبري ناُعارف راح. ساساأل

 مراتب ّبني فلقد .الكامل اإلنسان ّخيص فيام العرفاين
 ّجيلالت وكيفية بالعامل وعالقته وحيثياته الكامل اإلنسان
 .اإلنسان ذلك نشائيةإ يف الربويب
 للوجود رفانيةعال الرؤية ّنأ احليدري ّالمةالع يرى

 ،وصانعه الوجود مع الروحي االندكاك خالل من لّتتشك
 كام احلقائق ورؤية ،شياءلأل الكاميل العروج نحو والسري

 يف العقالين التكوثر وهذا .هي اّهنأ عىّدُي كام ال ،هي
 عن صلباأل ٌاشفك األخرى العوامل حضرية استباحة
 الكموين التناغم من ٍنوع جيادإ يف العرفانية الرؤية توثيقية

 يف يةّاملتجل طاقاهتا واكتشاف الروحية نقيةاأل وعاء يف
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 .وتعاىل تبارك اهللا إىل العروج صقع
 يقاعهاإو ّاخلاص مدلوهلا هلا العرفانية الرؤية ّنإ
 ؛ًجانبا بتعاداإل يف العقل بواعث إىل يعازاإل يف املسترت
 حدود ويفوق ،املربهن حدود ىّيتخط األمر ّنإ حيث
 القطيعة سبيل عىل ال ،فيه رّاملفك منطقة وجياوز ،لّاملتعق

 العقل لنشاط ةاملحدود املاورائية أساس عىل بل ،املعرفية
 ولئكأ ّهمأ من واحد هو احليدري فالعارف .وحدوده

 إىل لتهاحاإو الذوقية املشارب لواّيمث نأ استطاعوا نالذي
 والشهود الذوق استجالب يف طريقتها هلا ٍفكرية ٍمدرسة
 .املتجاوزة العوامل وتفسري
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 الفكرية املباحث عقدأو ّهمأ من اخلالف علم يعترب
 َواكب اجلذور راسخ ٌعلم هّنإ ذ إ. اإلسالميةاملنظومة يف

 .هذا يومنا ىلإو هل وىلاأل نالقرو منذ سالماإل َمسرية
 الفكري ّوالتضاد املفهومي والتناثر احلجاجي فالتشابك
 بشكل العلم هذا انتفاخ إىل ىّدأ قد املذاهب بني احلاصل
 علامء برزأ من ًواحدا احليدريّ العالمة ّيعد .ملحوظ
 من هّنأب قلت إذا الصواب جايفأ وال .ًراهنا اخلالف

 يف كرةتمب وطريقة ةّخاص جيةمنه واسّأس قد نالذي ولئكأ
 واملوازين سساأل وضع استطاع لقد .اخلالف علم

 ونظم التناثر يديلتق اخلالف علم منظومة داخل البحثية
 سوء ّنأ احليدريّ العالمة فريى .وتقليصها اخلالف موطن
 املعرفة ميادين ةّبكاف الكايف حّالتسل وعدم القرآين الفهم
 ثثال مدى فعىل. اخلالف لمسائ تفاقم إىل ىّدأ الذي هو
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 حجاجية ملنهجية سّيؤس نأّ العالمة استطاع سنوات
 واستجالب املقصود عىل والوقوف املطلوب فرازإ ىّتتوخ
 وال ،كّللمشك ًجماال ْعَتد مل ٍرصينة ٍعلمية ٍفقأ يف املقتفى
ّ بأن االعرتافّ إال للمرتاب ًمنفذا وال ،للمتسائل ًمدخال
 ميدان يف ٍمسبوق غري نموذجأ هي ةااملتبنّ ةّاملنهجي هذه

 .املعريف واحلجاج الفكري التالقح
ّ العالمة سبق قد مينياألّ العالمة ّنأ من الرغم وعىل
 والتأصيل املنهجي بداعاإلّ إال أن ،العلم هذا يف احليدري
 يدع ال بام للعيان واضح احليدريّ العالمة عند املفهومي

 البحث ضحىأف .عنده ةالتجديدي ولويةاأل  يفّللشكً جماال
 اخللل مكامن قتناصا عىل ًقائام ليس اخلالف علم يف

 متظهر بل ،اخلصم عند والتخلخل الضعف ومواطن
 بداعاإل مواطن يتناول ٍّفكري ٍومنتج ٍّبحثي ٍمدلول بصورة
 عىل ذاته الوقت يف الضوء ًطاّمسل ، اآلخرعند والثقة
 ذات يف مَّملقدا الطرح ومرشوعية اليقينية يةّحقاأل مداليل

 النصوص تفكيك عىل احليدريّ العالمة فيعمد .املوضوع
 ،عىّاملد الدليل إىل الوصول بغية بنائها يف واحلفر
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 ّالتضاد روح قبل والتامثل التقارب روح واستحضار
  . الطرفنيد وبيان مصاديق القرب املضموين عن،والتخالف
 الفكري هالتسفي روح عن احليدريّ العالمة يبتعد
 تراه بل. خراآل عند املنهجي لغاءواإل املذهبي والتسقيط

 النصوص ثنايا من املطلوبة احلقيقة ثباتإ عىل ًدائام يعمد
 ةّنسيابيا فكارأل تراتبية حالة جيادإو ،عليها املختلف
  وال يسمحّيقبل الرد بشكل ال براز الدليل املطلوبإلغرض 
 .للطعن
 الفكر مفهوم يف احلاصل التغيري ّنأّ العالمة يرى

 عالمة توجد هّنأ ذ إ،احلقائق تغيري إىل احلال بطبيعة يّيؤد
 العلقة وهذه ،واحلقيقة الفكر بني وثيقة وعلقة متالزمة

 .الساكن زعزعة وحماولة ،صويلاأل املوروث نقد من ىّتأتت
 يعمل من هو ـ احليدريّ العالمة عند ـ رّاملفكاإلنسان ف

 الواقع لرتصني بل ،ياتهبنّومت قناعاته ثباتإل ال التفكري
 ىّتأت ما فمتى .ّعام بشكل فاهيماأل وتثبيت التفكريي
 واسترشاف ،املتخالف عىل القفز اإلنسان استطاع ،ذلك
 من بالرغم ،املنهجي ندماجاال إىل يقود وهذا .لفآاملت



 ٩١ ................... ّالعالمة احليدري وإنجازاته يف علم اخلالف
 ال فاحلقيقة .البرشية الفامهة يف رتكازياال االختالف

 ماّ إال ،ّبرشي ٍبعقل هاعلي مستحوذ مغلقة أن تكون يمكن
 دّحمم كرماأل الرسول ختصاصيةاب ذلك عىل الدليل ّدل
 .مجعنيأ عليهم اهللا واتلص الطاهرين لهآو

 من للخالف فامهيته يف احليدريّ العالمة يتدرج
 املشكل ذلك نشوء مكامن إىل ،عليه املشكل تشخيص
. اخلصم قبل من اقتباسيته إىل ًوصوال ،متظهره ومراحل

 حقيقة ىّتتبد حني كلهُأ يؤيت البحثي التسلسل اوهذ
 والغايات ،همترحل سبابأو ،للمشكل العقدي نبعاثاال
ّ العالمة إىل يلجأ ذلك بعد. ًراهنا ليناإ به دفعت التي

 سساأل ستنطاقال اخلالف عرى يف ياملنضو التفكيك
 والتفنيد النقد معول عاملإو اليهإ استند التي والرباهني

 الداليل التوصيف فقأ يف الكالم يرحتل ذلك بعد .فيها
 يف قبله من ىاملتبنّ البحث يةّحقأ عىل الدلييل ثباتواإل

 ّوالغلو سطرةباأل اماتّهتا من اخلالف بوصلة حتويل
 رحم يف ةلّأصمت حيانيةو ٍفكرة إىل ،امتّاملسل عن واخلروج
 عىل خذتأ ،سالماإل ثنايا يف ٍمتجذرة ٍوعقيدة ،العقيدة



 ٩٢ ّ  العالمة احليدري............................................
 اإلسالمية املنجزات عىل واحلفاظ ،ّاملعوج يمتقو عاتقها
 والتكفري املنهجي غتيالواال الفكري فّالتطر عن ًبعيدة

 .الديني والتسقيط العقدي



 ٩٣ ........................... ّالعالمة احليدري والبعد اإلعالمي
 
 

 
 احليدري ّللعالمة الظهوري االمتياز ّنإ ريب ال

 يف وهو .ًعامليا الفكرهذا  نتشارا ركانأ حدأ هو ًعالمياإ
 فال .عنده املرجعي الفهم ركانأ من ٌركن الوقت اتذ

 فاملرجع. ّاألمةو املرجع بني نسالخاال مرجوحية يرى
 والقضاء احلقوق خذأو والفتوى الدرس هّمهام من ليس

 ًطاّمنش ًحافزا يبعث ًعالمياإ املرجعي احلضور ّن إ.فحسب
 توجد فال ،معها مطلق ٍمتاه يف املرجعية ّنإ .ّاألمة يف

 عملية تعقد يصالإ وسائط وال ٍحواش وال ُحواجز
 من كثري يف ًمستحيلة جتعلها بل ،باملرجع تصالاال
 ،ًعيانا املرجعي اخلطاب تعي نأ من ّالبد ّاألمةف .حياناأل
 .املرسلة الفتاوى أو املبهمة الرسائل أو اجلدران خلف ال

 خطابه وترية يف يتصاعد ًتارة احليدري ّالعالمة فرتى
 ،العلمية ةّوالدق صّالتخص درجات قىصأ  إىلبه ليصل
 بوسع يصبحّ حتى عباراته يف زليتنّ تراه خرىأ ًوتارة



 ٩٤ ّ  العالمة احليدري............................................
 ويفهم عباراته يعي نأ اليسرية املعرفة يذ املستمع
 االمتزاج عىل ّيدل امّنإف يشء عىل ّدل نإ وهذا .مقصوده
 ّاألمة ترىّ حتى ،معها ّاحليس والتالقح ،ّاألمة مع الروحي
 سبل ويناقش ،معضالهتا ّوحيل ،هاّمه دّجيس وهو مرجعها
 الساحة تشهد فلم .ساهتاّمقد عن ويدافع ،هبا النهوض
 يقترص هّنإف وجد نإو ،ندر ماّ إال ًا كهذانجازإ املرجعية

 ٍولفرتة دةّاملحد املناسبات ويف واجلواب السؤال عىل
 ال حياناأل من ٍكثري يف ّاألمة جيعل  األمر الذي؛وجيزة
 املعرفية واخللفية السيايس والنشاط الفكري وىاملست تعي

 الولو ًكثريا عنده الوقوف ّيستحق األمر وهذا ،ملرجعها
 .هّحمل إىل حيال ولكن ،البحث شبعناأل طناباإل

 جدران من املعريف النقل دّجس قد احليدري ّالعالمةف
 املسلمة العائلة ضحتأف ،بيتّ كل  إىلالعلمية احلوزة
 ةّالقو سبابأ وتدرك ،املعرفية حاتاملصطل عىل فّتتعر

 عند والضعف لاخلل ومواطن ،مذهبها فكر يف واملتانة
 احلجاج كيفية يف ساليبواأل املناهج مّوتتعل ،خصومها
 وترىّ إال سبوعأ ّيمر يكاد فال .العلمي والنقاش الديني



 ٩٥ ........................... ّالعالمة احليدري والبعد اإلعالمي
 ةّملعيأو ّعلمي ٍبنقاش ّاألمة عىل ّيطل احليدري ّالعالمة
ّ كل ويفغر العقول فيبهر ،للحوار دةجدي ساليبأو فكرية
 ،الفكرية والرصانة التجديد مضامني ةّلشد ُفاه مستمع
 ال اخلصم لعجت التي والرباهني احلجج من الكبري واخلزين
 .ةشف ببنت ينبس

 ،العنوان إىل نَواملعنْ من بحثه يف ّالعالمة جّيتدر
 ،اخلالف جذر منها أيتي يلتا صولاأل إىل الضوء طّويسل
 ىلإ يعمد ذلك بعد .ذلك عىل ساعدت التي عواملوال

 ًحزمة ًحزمة دهاويفنّ ،متناثرة ٍحزم إىل املشكل تفكيك
 مبطلة مقاطع إىل تلّاملتك املشكل ذلك حييلّحتى 

 املنهج وهذا. ًفكريا االعتبار عن وساقطة ،ًحجاجيا
 كانت ذإ ؛قبل ذي من ًمألوفا يكن مل للمشكل التفكيكي
ّ مما ؛نفسه املشكل يف ال ،املشكل لحو تدور املناقشات

 املعرفة زّحي من خيرجه قد بل ،جدوى بال البحث يطيل
 يرضاه الّ مما وهذا .امّهتواال التسقيط خانة إىل والربهان
 عىل حيكم نأ من منهجه يف عّيرتف راهأ .ًطالقاإ ّالعالمة
 يتمرتس راهأ بل ،شخاصاأل ةّذاتي يناقش نأ أو النوايا



 ٩٦ ّ  العالمة احليدري............................................
 احلجج ويبطل ساليبواأل فاهيماأل وحياور املناهج خلف

 الثقة عن يكشف احلجاجي املنهج وهذا .والرباهني
 يكون فالاحليدري،  ّالعالمة شخصية اختتزهن التي العلمية
 الضعفاء ةّعد إىل ئيلتج نأ السبل به ضاقت نإ ًاّمضطر
 ّالعالمةف .النوايا عىل امّهتواال التسقيط من املفلسني ومتاع
 رسعأ اليوم ضحىأ قد يعالماإل اخلطاب ّنأًا ّ ملييدرك
  إىلالنفوذ يستطيع فهو ،ّاألمة مع صالّتلال وثقهاأو الطرق

 الزيف وكشف ،والدليل ّاحلق صوت سامعإل ٍبيتّكل 
 .باطيلواأل

 كبرية ًعلمية ًحاطةإ احليدري ّالعالمة يمتلك
 املصادر يستجلب فرتاه ،ّعام بشكل اإلسالمية باملواضيع

 نجازاتهإ مجيع يف اخلصم ويتابع ،البالد ىّشت من جعواملرا
 عن يكشف وهذا .ًرسالة أو صغرية ًمقالة كانت ولوّحتى 
 بالنتاج ملاماإل الباحث عىل مّحتت التي العلمية مانةاأل

ّ بأن رّتصو أ.همبانيّ كل عىل والوقوف ،للخصم املعريف
 البحث يف الطويلة الساعات يقيض احليدري ّالعالمة

 للموضوع والتدوين والتهميش والتلخيص طالعةوامل



 ٩٧ ........................... ّالعالمة احليدري والبعد اإلعالمي
 الدرس كثرة مع يالحظ نأ ينبغي اجلهد وهذا ،املبحث
 .اهلاتفية صاالتّاالت عىل ّوالرد واللقاءات والتأليف

مة ّردت بيانه يف هذه املقدأخر ما آوليكن هذا 
ّالبسيطة من املعامل التجديدية الكبرية عند العالمة 

متام مرشوع قني إلّن يوفأ تعاىل اهللامن رجو أ و،احليدري
 ،ه ويل السداد والتوفيقّنإ ؛ بسامحتهّالكتاب اخلاص

ّومن قبله سامحة العالمة ـ وليعذرين القارئ الكريم 
 هبذه الظاهرة الكبرية يف ًياّحط كلأ مل ًني يقيناّألنـ احليدري 

خرجتها من أا بعض النفثات ّهنأّالفكر اإلمامي إال 
نا من ّمتدكهذه ة البحث عن ظواهر د بحرسّصدري املتلب

  .^معني أهل البيت 
 اهللا ّ وصىل، العاملنيّ هللا ربُن احلمدأخر دعوانا آو
 .له الطاهرينآد وّعىل حمم

 الزهرائي عقيل                     
 هـ١٤٣٤ املرجب رجب شهر من ٢٦                      

 م٢٠١٣/٦/٧ فيه الواقع                     


