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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة على أهل بيته الطاهرينحممد و سيدنا الصالة على و  احلمد هلل رب العاملني

 ، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.أمجعنيأعدائهم 
 التفسير السّيال والمتعدد

 للقرآن الكريم
(1) 

ُْ آياااُه ُتَأكاماااُه ُهااني ُْ   اَلكنتاااآن مي: اهلل العظيييم يف اتابييه ال يير  قااال َ اا َالا كالاَيااتا اَلكنتاااآا تن َااا ُهاا ا اليااَن َْا
ينا في ُْ   واُْخاُر ُتتاشابنهاُه فاأاتيا الَي ْن واتا يااَعلااُم تاَأويلاا ُْ ابَتنغاءا اَلفنتاَ اةن واابَتنغاءا تاَأويلن  َ  قُاُل بنهنَم زاَيُغ فااياتيبنُع نا تا تاشاباْا تن

َيكيُر إنالي ُْوُل ا ُخ نا فني اَلعنَلمن يااُق ُل نا آتا يا بنْن ُكلٌّ تنَن كنَ دن رابِّ ا واتا يا ُْ واالرياسن )سيورة لل عميرا :  اأَلاَلباآن  إنالي اللي
 (.7اآلية 

 والمفرِّط ن والمعتدل نالمفرنط ن 
 :معتدلفرِّط و فرِط وم  م   :الناس واملف رو  والطوائف والفرق جتاه احمل مات واملتشاهبات إىل أقساماَقسم لقد 
 قييد اطابقييي رميييتهم اة مااييية ميي   ،أمييا املعتييدلو   ييانم يييرو  احمل مييات حم مييات واملتشيياهبات متشيياهبات -9

 احلقائق الثمواية.
املتشاهبات باحمل مات، واراأوا انم اما مي ينهم أ  ووبيوا ريياحمل احمل ميات عي    انم احلقوااملفرِطو  وأما  -2

يف حميطييييات املتشيييياهبات وتاهيييييل التأويييييل عيييي  قييييوارب  يملييييرواأسييييللة التف يييير والتييييدبر والتأمييييل، ايييي ل  مي يييين أ  
اي ل   نهم است ناه معا ي احمل مات مي نهم  وانم اما مي ،والتللية والتجلية والتف روالتخلية االستلهام والتصفية 

 وقد سمق بعض ال الم عنهم. (1)استمطا  أعماق املتشاهبات،  هؤالء هم الماطنيو  والصو يو 
وقيد انقسيموا بيدورهم إىل  احلقيوا احمل ميات باملتشياهبات وارايأوا انيا بأمجعهيا متشياهبات، قيد املفرِّطو  وأما  -3

ا اةحاطية ب نيه ناايه وشراشير قصيد امليت لم قيائم بيه، وال مي ننيا اةحاطية  قصيوذه إال إنا أم نني ا     رق  قيال قيوم:
ا  احمل ميات متشياهبات حيين ا   :وجوذه ونل  غري مم ن يف اةنسيا  العياذف   ييف ب ليه ال ائنياتل وقيال قيوم

 .اما انا سي الة،   يف ا و  احمل مات حم مةلاأل هام متعدذة  
و ، وقيد ات ثير األ هيام إىل  ال ية يفهيم مين القيرل  غيري ميا يفهميه اآلخير أما انا متعدذة  أل  ال  ريق ومسيل  

ال شيء منها حبجة، اما انيا سيي الة أل  بانه نقول ا  وأربعة وعشرة أو أاثر،   ما ا  نقول بأنا بأمجعها حجة أو 
 .األ هام متطورة، متغرية، متلورة، متلولة،  ليسي هلا حقيقة  ابتة

                                                           

 منهم على األقل.ال ثري  (1)
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وعييي المييات وحييين ان  علييى اخييتالر مدارسييهم.نييو احلييدا ال ثييري ميين هييو اليي ف سييل ه الثييا ي وهيي ا املسييل  
 .واملناقشةجملهر الملن والنقد  خنضعهاحلدا ويني،  لننتخب هنا أحدها مث 

 ال ص الدي ي تت  كة تتأ لة سّيالةتفسيراه 
ّ  اليدي  السمب يف ) :بعد أ  حتدث عن أ   هم النصوص الدينية متعدذ وسي الأحدهم  قال نل  هو أ   الين

أو سيواءه يف الفقيه أو احليدين  –"القرل  والسينة" ايامي، و ين نسيتعني ذائمياه يف  هيم النصيوص الدينيية وافسيريها 
 جموعيية ميين التوقعييات والتسييامالت واال ساضييات املسييمقة  و ييا أن ييه ال مي  يين املييور  أف  افسييري ميين  –افسييري القييرل  

ذو  االعتميياذ علييى أف اوقيي  أو اسييامل أو خلفييية مسييمقة، و ييا أ   هيي ه التوقعييات والتسييامالت وا لفيييات اييأ  ميين 
حيييين إ   العليييم والفلسيييفة والنتاجيييات الف ريييية  – وسيييي ال خيييارل اليييدين، و يييا أ   ميييا هيييو خيييارل عييين اليييدين متغيييري  

 ييييي    التفسيييييريات اليييييه اتمليييييور يف تيييييل  هييييي ه التسيييييامالت والتوقعيييييات  –اةنسيييييانية يف حالييييية اماييييييد وايييييراام مسيييييتمر  
واال ساضات ست و  متنوعة ومتلو لة(
(1). 

 نعر ل إىل مناقشتها:مث حمدذة نصوغ أواله االمه يف نقاط   أوعلينا 
ن الهرتي  طيقي:تلخص   الْر

 النّ الدي  اامي. -1
عني ذائميياه يف افسييري النصييوص الدينييية و همهييا بالتوقعييات واال ساضييات والتسييامالت أو املسييمقات اننييا نسييت -2

 النفسية. اتالف رية وا لفي
 ه ه ا لفيات والفرضيات اأ  من خارل الدين. ا    -3
 الدين متغري وسي ال أل  العلم والفلسفة.. إخل يف حالة امايد مستمر.عن ما هو خارل  ا    -4
 .ةومتلول ة و  متنوعا، ال مناص من أ  وأ هامنا للنصوص الدينيةا  تفسرياان -5

 الم اقشاه:
 ال ص الدي ي صاتت؟ل ه
 اآلاية: بالوجوهقوله: )ا  النّ الدي  اامي( يناقش  ْواًل:

اليينّ الييدي  نوعييا : حم ييم ومتشييابه، واملتشييابه هييو الصييامي، أمييا احمل ييم  انييه ينطييق  داليلييه، وإال ملييا  ييي  -أ
ُْ آياُه ُتَأكاماحم ماه   َ وملا اعت ه العقالء، من ال امللل والنلل، ذااله  ُه ُهني ُْ   اَلكنتاآن واُْخاُر ُتتاشابنهاهُ تن

 .وملا بنوا عليه حياهتم ومجي  حماوراهتم ناطقاه به على املقصوذ
                                                           

حمميد  –، ونل  حبسب ما نقله عنه اتاب )منطق ا طاب القرل ي، ذراسات يف لغية القيرل ( 3و2سروش، اراطهاى مستقيم، ص (1)
   .363باقر سعيدف روشن ص
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 .هو ا  ه ا ال ااب خلط بني املتشاهبات واحمل مات،  ا  املتشاهبات هي الصامتة ذو  احمل ماتوالواق  
ال اايييب ا يييسحمل ا  الييينّ امل تيييوب ايييامي وا يييسحمل ا  الصيييامي يعييي  امليييمهم، مييي  ا  امليييمهم ال هيييو  ا    -ب

قييد ي ييو  ممهميياه   امل تييوبألربيي ،  ييا  والنسييب ا ،، وال هييو مسيياو  لييه ميين حييين املصيياذيقمييراذر للصييامي معيي ه 
، ااملشييسا اللفظييي وقييد ي ييو  اييرلاه يف مدلولييه )ممييا يسييمى  صييطل  علييم األاييول بييالنّ( وقييد ي ييو  تيياهراه  يييه

 .والظواهر أيضاه ناطقة  داليلها حبسب األ هام العر ية لشىت األمم
إال انييه اييارة وييرف علييى اللسييا  وأخييرى ي تييب  ،ظ بييهبعمييارة أخييرى: اليينّ امل تييوب هييو نفييت املنطييوق واملييتلف  

 ا  النّ املنطوق أيضاه ااميل أو يقول بانه ممهملبال ااب ، وهل يقول بالمنا 
إال انيه نفيت النياطق،  هيل إنا   اه حينئي   ايامتوإ  ايا  ميه،  هيو من ال لمات قد ا تا  ما انطق به  والأاصل:

 اار اامتاه ممهماهل مثاله إنا اتمته يف رسالة إىل أبن   ل ن اا  قول  )أارم زيداه( ملفوضاه اا  ناطقاه غري ممهم 
اميا هيو ايري  القيرل  ال يرمي النّ القرل ي مثاله ايامي، ل ين هنالي  مين ينطيق بيه و دلوالايه،  سل منا أ   -ل
 ََِّلا إنلااَيهنم ََِّكرا لنتُباايِّنا لنل ياسن تاا َُاا َاَل اا إنلاَيتا ال أال   ليو  يرحمل انيه ميمهم  ي   إهباميه يرافي  بمييا  الرسيول  واَْا

ّ   ييأ  اييرى انيي  لييو اتمييي رسييالة  ييإىل شييخ  ألفاتهييا،  شييرحتها لييه،  انييه سييي و  حجيية ليييه بعييض  ل إهبم علييى املرس 
 حينئ  ل وناطقاه باملراذ

بييييا  )الدسييييتور( و)القييييوانني امل توبيييية(  ال ااييييب اليييينقض، بييييا  النصييييوص امل توبيييية الهييييا اييييامتة، وهييييل يلتييييمم -ذ
نسيييتعني يف  همهيييا وافسيييريها  جموعييية مييين التوقعيييات واال ساضيييات  واننييياوغريهيييا الهيييا ايييامتة  (الليييوائ  الوزاريييية)و

 همنيييا لييي ا  يييا  ايييل ميييا يف ا يييارل متغيييري وسيييي ال وحيييين ا    ،(1)ميييأخونة مييين ا يييارلوانيييا  ،واملسيييمقات وا لفييييات
متنوع وسي ال مما يع  انه ال مي ن ا  لتج به احملامي على القاضي وال القاضيي عليى  يةوالقانون يةالدستور للنصوص 
ة اتيب القيانو  ولغويية  وال احلاام على احمل وم وبالع ت وال أف أحد على أف أحد، مما يلمم منه لغوية اا  الطر ني
 .الدسااري واللوائ  وأشمامهالاتابة 

إىل لخييير االميييه بنقاطيييه ا  ال تيييب املدرسيييية الهيييا ايييامتة و ييين نسيييتعني يف  همهيييا با لفييييات...  بااال َقااا ل:
س بشيييرمل املييياذة وهيييل يراضيييي أحيييد مييين العقيييالء نلييي ل بيييل هيييل يراضيييي هيييو نلييي  ألوالذه إنا قيييام امليييدرِّ  ،ا ميييت

يييه تييواهر األلفيياد مسييتنداه إىل النقيياط ا مسيية املاضييية )الطييب، الفيمييياء، السياسيية... إخل( علييى خييالر مييا اييدل عل
و يين نسييتعني... إخل( وأال جتييد العقييالء يف اييل  -2نييّ اييامي،  ياليينّ املدرسيي -1نقطيية إىل )ل يين بتغيييري أول 

يف ه ه الفلسفة واستند إىل أ  الفهم متغري وسي ال، ل ا  يا    أ   متاذىأرجاء العامل ل مو  بطرذ ه ا املعلم لو 
وإ  خالفيييي  هيييم عامييية النييياس، بيييل وإ  عارضيييي اصيييري  وا ساضيييا  حبسيييب مسيييمقا  ذ وال تيييب أ سييير هييي ه امليييوا

                                                           

 الدين، أو خارل اتب القوانني والدسااري، ال  رق.خارل  (1)
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متغييري ارل يف ا ييومييا هييو ارل ا يياملؤلييف نفسييه أل  املؤلييف أيضيياه اييا  لمييل خلفيييات ومسييمقات وهييي مسييتقاة ميين 
 وسي ال... إخل!!!

 َستعين في التفسير بالق اكد العقالئية الثابتةواَ ا 
سييواءه يف الفقييه أو احلييدين أو افسييري  –ص الدينييية وافسييريها قولييه: )و يين نسييتعني ذائميياه يف  هييم النصييو  ثاَياااً:
  جموعة من التوقعات والتسامالت واال ساضات املسمقة(. –القرل  

 :أغفلوا أهم شيءول نهم ال شيء ناروا  وغريه من اهلرمنيوطيقيني الغريب انه  َق ل:
ا لفيييات  -ال ساضييات، ذا -التسييامالت، ل -التوقعييات، ب -أمييا مييا ناييروه  هييو )االسييتعانة  جموعيية ميين أ

 .املسمقات الف رية( -النفسية، هي
أهيييم شييييء امتييي  علييييه احليييياة االجتماعيييية الهيييا واسيييتند إلييييه ايييل حمييياورات العقيييالء واعتييي   ميييا أغفليييوه  هيييووأميييا 

األساس ال ف منه ينطلقو  وعليه يمنو  وإلييه يعيوذو ، وهيو القواعيد الثابتية واملرجعييات املشيساة واألسيت العقالئيية 
عقلية وأست عقالئية،  مه ا الثال يي الي هي يسيتعني النياس مين  ومرجعيات  –أذبية  –اله اتنوع بني قواعد لغوية و 

مين اتيب  ،اا ة األذيا  وامللل والنلل وامل اهب واملشارب وحىت من ال يتيدين بيدين أبيداه، لفهيم ميا ي تميه بعضيهم
 و نواهي أو قرارات أو حىت قصّ ومسرحيات وروايات.سائل أو أطاري  جامعية أو اقارير الفية أو أوامر أر أو 

اجلميل التاليية عنيدما ا تيب بأيية لغية ويف أف اتياب أو جرييدة أو ايليفة أو تلية ويف أف زمين مين ا   ْال ترى
خيرل عن نل  طمعاه الوسواس غري املعتيدل بياملرة، وإمنا  هماه موحداه،  يفهمو  منها ،األزما ، ا  الناس، عامة الناس

اااُكمَ ميييل هيييي: واجل َاُفسا َيااا ا ( و22)سيييورة النسييياء: اآليييية  واال تااَقتُالُااا ا َْا ُْ اَلباا ااالي الليااا )سيييورة المقيييرة: اآليييية  ْاحا
275 ) ْاقناامن الاليااال ا  ( و73)سييورة اةسييراء: اآلييية ُااد ُْ ْاحا ال ( 1)سييورة اةخييالص: اآلييية  قُااَل ُهاا ا اللياا

 )العلماء مج ( )األمر للوجوب(... إخل.وا ل  أمثال ( 272رة: اآلية )سورة المق تاَظلنُم نا واال ُتَظلاُم نا 
 ييلح ح مييه وال يصيي  أ  ميين جهيية وتميياله ميين جهيية أخييرى،  ي ييو  لحم ميياه قييد ي ييو  اليينّ الييدي  نصيياه  َعاام

ُْ اَلبااَيا ا  مثاله  ،منهما حب م اآلخر أف م على ل   يفهيم منيه مجيي  النياس ا  الميي  حيالل جيائم أحل يه  ْاحاالي الليا
اعاىل،  ه ا حم م ذو  ريب.. ول ن امقى نقاط ختضي  للملين والتللييل،  ي نا مل  يرز تهيوراه عقالئيياه هليا  تيدخل 

أو  املمييدئي يعيي  انييه قييد ينتقييل إىل ذائييرة احمل ييم ب ايية افسييري الراسييخني يف العلييم لييهو دئي( )حينئيي   يف املتشييابه )املميي
 ه على الشمول موقو ة على مقدمات احل مة..تمطلق وليت بعام  دالل اَلبااَي ا بقرائن أخرى حم مة(  مثاله 

 د؟ والعالم يع ي خالق العلم؟الم ج د يع ي الم جن هل 
أ  اهلل اعياىل واحيد  عي  " :ما رأيته يف االم بعض الماطنيةل له الغما  بقوله:)مث  نل   ثال طريف  قد  ول مثل

أ  ي يو  أنه يعطي الوحدة وخيلقها. وعامل  ع  أنه يعطي العلم لغيريه وخيلقيه، وموجيوذ  عي  أنيه يوجيد غيريه، وإميا 
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الوحيدة لييت  إوياذ. وه ا افر ارامل أل  محل الوحدة عليى "على مع  اا صا ه  ال وعاملاه  يف نفسه وموجوذاه  واحداه 
  لقيه الوحيدة لسيمي  ال ياه  ، وليو ايا  خيالق الوحيدة يسيمى واحيداه من التأويل يف شيء وال حتتمله لغة العرب أااله 

 ..(1)( ه املقاالت ا  يمات ع   عنها بالتأويالت.  أمثلة هألنه خلق األعداذ أيضاه  وأربعاه 
يعيي  انييه هييو عييامل ال انييه خييالق  نليي  إ  ال ييل يفهييم بانيي  عنييدما اقييول زيييد عييامل أو اهلل عييامل  ييا  واحلااييل:

 وموجوذ يع  انه هو موجوذ ال انه موِجد غري موجوذ، وه ا بديهي. ،للعلم
نه واحد ال بوحدة زائدة على ناايه بيل هيي ا (اهلل واحد)له ا  يفسر االمه خبالر تاهره  يقول أقصد من  َعم

عينييه وانييه عييامل ال بعلييم زائييد علييى نااييه، بييل علمييه عييني نااييه، ولييو قييال نليي  لفهمنييا االمييه بوضييومل واييا  حجيية لييه 
 وعليه.

 كثيرًا تا تأتي تن داخل الدينوالخلفياه  
 (.دينقوله: )و ا أ   ه ه التوقعات والتسامالت وا لفيات اأ  من خارل الثالثاً: 
نقيييض السييالمة ال لييية هييي املوجميية اجلمئييية امييا ا  نقيييض املوجميية ال لييية السييالمة اجلمئييية  ييالقول بييا  )ال  َقاا ل:

قيد جياء  ،، بيل ال ثيري منهياهاشيء من ا لفيات والتوقعات و... إال وقد أاي من خارل الدين( منقوحمل با  بعض
ات... قيد جياءت ميين خيارل اليدين( منقيوحمل بيا  بعييض   مين ذاخيل اليدين اميا سييظهر، والقييول بيا  )ايل ا لفيي

ال ثري منها قد جاء من ذاخله، وي في أ  منث ل ل ل   ثال واحد، على ا  نشيفعه يف اليدرس القياذم بأمثلية أخيرى 
 ب ن  اهلل اعاىل.

 كددية، ال ص يشرح ال ص حد  ال بتعالى واحد اهلل 
اَينن اثَا اااَينن إنَي  قد اعسحمل بعضيهم بيا  اهلل اعياىل يقيول:  َُوا إنلها ا ُْ ال تااتيخن ادُ واقاالا الليا ُْ واحن )سيورة  ماا ُها ا إنلا

اُد (  هو اري  يف اونه اعاىل واحداه، ول ن ورذت رواية عين أميري امليؤمنني اصيرمل بييانه اعياىل 51النلل: اآلية  وااحن
ُد بنالا تاَأونيلن كاداد  و (2)الا بنتاَأونيلن كاداد   اذ  هو نفيي ل يو  واحديتيه اعياىل عدذيية،   ييف التو ييق وميا املير  (3)اَل ااحن

 ة العدذيةلحدومانا اع  الواحدية والو  لواملقصوذ
مين  ايه ا  املثمي هو انه إليه واحيد واملنفيي هيي ايو  وحدايه عدذيية، بيل وحد ،املثم ي غري املنفيا   والج اآ:

)واحد( بنّ اآلية ل ين ،  انه اعاىل من ذاخل الدين وليت من خارجه ملع  اآلية قد أاى اةيضاملو ، (4)سنخ لخر
                                                           

 .212أبو حامد الغما ، تموعة رسائل اةمام الغما ، ذار الف ر، ص (1)
 .22الشيخ الطوسي، األما ، ذار الثقا ة للنشر ي قم، ص (2)
 .132ص 1 قة اةسالم ال لي ، ال ايف، ذار ال تب اةسالمية ي طهرا ، ل (3)
 بالسنخ أيضاه من ضيق التعمري.والتعمري  (4)
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اُد الا بنتاَأونيالن كااداد  الرواية اشيرمل امليراذ بالواحيد وانيه   الشيارحةعدذيية،  هي ه إناه هيي الروايية  وحدايهأف ليسيي  وااحن
إىل روايية أخيرى امييد الشيرمل للرواييات نصيل يف اسيتقرائنا ول ن األمر ال يتوقيف عنيد هي ا املقيدار مين الشيرمل إن اننيا 

وجيه االخيتالر ووجيه وعلى املخلوق والوحدة يف الوحدة يف ا الق بني اةمجا  الفرق بسطاه واسلط األضواء على 
ادُ واالليا سيئل: انه االافاق  قد ورذ عن اةمام الرضا  ََساااُن وااحن اُد وااَإن اَنيياُة؟  ،ُْ وااحن َا قااَد تاشااابااهاتن اَل اَحدا ْالااَي

ُ  واهنيا دااليُة كالاى اَلُمسااميىقاالا  دا ُْ فني اَلماعااَني فاأاتيا فني اأَلاَسمااءن فاهنيا وااحن ي ط  س ي قيد ب   (1):... إنَيماا التيَشبني
الواحيد الي ف الي ف يوايف بيه اعياىل يف القيرل  ال يرمي و  )الواحيد(ا  هنالي   رقياه بيني الرواية األمر أاثير وأوضيلي 

الواحيد( اسيم )زيد شخّ واحد( وهيو: ا  ، أو قلي هنا شجرة واحدةإنا قلي: أو الشجرة مثاله ) ف به زيدواي
ثلية مِ يوالتشيميه والي ، هيو تتليف  واحيد يف اهلل ليه معي  غيري الواحيد يف الشيجرة (معي  الواحيد)هيو املشيسا  قيط أميا 

يف املعا ي أف لو اا  مع  الواحد والعامل يف اهلل ويف زيد واحداه ل ا  زيد شميهاه هلل اعاىل ل ن املع ، عند إمنا هي 
 .تتلف ،التدبر

 معنييوف بييني إطييالق الواحييد علييى اهلل وعلييى زيييدمضييمو ي و إىل وجييوذ  ييرق إناه أشييارت هيي ه الرواييية إشييارة إمجالييية 
ن الروايييات الشييارحة ميين ذاخييل ... ول يين عنييدما نتقييدم خطييوة أخييرى يف  لصيينا عييوا  املشييسا هييو االسييم  قييط

عييين جنيييد انيييا اتليييدث بتفصييييل أاثييير عييين وجيييه اخيييتالر )الواحيييد( عنيييدما يطليييق عليييى اهلل اعييياىل  ،اليييدين لليييدين
 )الواحد( عندما يطلق على غريه.. ون تفي بروايتني:

اا :ميا ورذ عيين اةمييام الصيياذق  األولااى: اانا اَل ااحن ُْ تن اا اا اني تاااا سن ااد  ألن اادا كا ااحن َُِّ  واُهاا ا تااباااارا ا فاااالا وااحن اا دن ُتتاجا
ْن اَلعااد   َُِّ  واالا يااقاُ  كالاَي ُد الا ُتتاجا متجيم  ومرايب  هيو بظياهره واحيد  اهلل اعياىلإناه، ايل واحيد غيري  (2)واتااعاالاى وااحن

واقعييياه مرايييب مييين أجيييماء امييييد املرايييب ميين رأس وعنيييق وجسيييد وييييدين ورجليييني.. إخل ومييين رومل ونفيييت وجسيييم  هل نيي
 .الواحدل، ل ن أين ه ا الواحد من نل  اعاىل  ال جمء له أبداه  هو واحدأما اهلل وعقل وقلب 
َيدَا ُم فني ُوُج د  واالا كاَقل  واالا واَهام  نل  افصياله ووضوحاه بقوله:  اةمام علي  وي قاسن إن الشييء  (3)الا ياا اَ

قد ينقسم خارجياه ا يل جسيم مياذف اياحلجر والشيجر وامليدر، وقيد ينقسيم يف اليوهم وإ  مل ينقِسيم خارجياه اياجلمء 
يقمييل القسييمة يف الييوهم إىل جهيية ميينييه ويسيياره مييثاله، وقييد ال ينقسييم يف القييول بييه  انييه  ف ال يتجييمأ علييى  ييرحملاليي 

 ا ييارل وال يف الييوهم بييل ينقسييم يف العقييل  قييط لقييوة العقييل علييى التلليييل اتقسيييم الشيييء إىل جنسييه و صييله، ل يين  
وال يف اليييوهم وال يف يف الوجيييوذ ا يييارجي جيييمء لييه، ال ال  :يف الشيييرمل القييياذم مييين ذاخييل اليييدين لوحدانيتيييه ،اهلل اعيياىل

                                                           

 .113ص 1 قة اةسالم ال لي ، ال ايف، ذار ال تب اةسالمية ي طهرا ، ل (1)
 .333ص 2أبو منصور أمحد بن علي الط سي، االحتجال، نشر املراضى ي مشهد املقدسة، ل (2)
 .2ص 1الشيخ الصدوق، ا صال، مؤسسة النشر اةسالمي ي قم، ل (3)
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 جمء يف التلليل العقلي.حىت جمء ومهي أو العقل  ليت له 
ادن من قوله:  ما ورذ عن اةمام علي  الثاَية: ُْ الا يااَدُخُل فناي باااآن اأَلاَكادا اني تااا الا ثاااَنيا لاا  هيو بسيط   (1)ألن

َا  ثيل ليه ال مِ اعياىل واهلل  ،ثليةمِ يا  الوحيدة العدذيية اسيتلمم اليو  عين اهلل اعياىل،العدذيية وحدة الوجه نفي لاالم  لااَي
ْن يااايَ  َثلناا ُْ  ُهاا ا  قُاالَ وال  ييا ي لييه  انييه واحييد أحييد  ييرذ اييمد  (11)سييورة الشييورى: اآلييية  ءُ  كامن اادُ  اللياا ُْ *  ْاحا  اللياا

 .من ذاخل الدين التفسري اما ارى الهه ا و  الاليمادُ 
عييدذف مي يين أ  يضييم  إليييه غييريه  ي ييو  ا نييني واحييد اييل ا  الوحييدة العدذييية هييي ممييدأ ال ثييرة وا    واوضيييله:

غييريه وإال ل ييا  لييه ِمثييل،  ليسييي وحداييه إليييه أ  يضييم   وال يعقييل  ييال مي ييناعيياىل ربعيية وه يي ا.. أمييا اهلل و ال يية وأ
 .)الوحدة احلقة احلقيقية( هيوحدة عدذية، بل وحداه وحدة من سنخ لخر و 

وحداييه عدذييية وإال ألم يين  يومل يت ييرر  ليسيي : ِاييرر الشيييء ال يتثيي  وال يت ييرر،  لييين مل يتييثن   انيييةوبعمييارة 
 أ  يت رر ويتث .

: الوحدة العدذية اقابل ال ثرة العدذية ومها حباجة للملل القابل  ما يقمل الوحدة يقميل ال ثيرة، واهلل  الثةارة بعم
ال يقميل ال ثييرة  ليييت حميياله قيياباله هلييا  يال يقمييل الوحييدة الييه حملهييا القابييل هيو نفييت حمييل ال ثييرة، ويوضييله ا  العمييى 

ار، قيياباله أل  يواييف بييالعمى مل ي يين قيياباله أل  يواييف بالمصيير لتييال إىل احملييل القابييل  يي نا مل ي يين شيييء، ااجلييد
 ( أو ال اصدق مجيعاه.اه أيضاه إن املل ات وأعدامها إما اصدق معاه )إم ان

 كل تا ه  خارج كن الدين تتغير سّيال؟هل  
 و ا أ   ما هو خارل عن الدين متغري  وسي ال(.قوله ) رابعاً:

 :الدين ليت  تغري  وال سي العن ال ثري ال ثري مما هو خارل  -نقول: أ
األح ييييام العقلييييية القطعييييية: ال ييييل أعظييييم ميييين اجلييييمء، النقيضييييا  ال وتمعييييا  وال يرافعييييا ، وايييي ا الضييييدا  ال  -

 إمتناع اجتماع املثلني، امتناع الدور، امتناع التسلسل. ،وتمعا 
بسيييييالني  ااملسييييتقالت العقلييييية: العييييدل حسيييين والظلييييم قمييييي ،  همييييا ح مييييا  عقليييييا  ال يتغييييريا  أبييييداه وليسيييي -

أميير الوذيعيية لصيياحمها حسيين، اةحسييا  حسيين، الييد اع عيين املظلييوم حسيين، نصييرة الظييامل  اه، وايي ا رذ  مسجييرجني أبييد
 قمي ، ش ر املنعم حسن وه  ا..

 القواعد الرياضية بأمجعها. -
 القواعد اهلندسية بأمجعها. -

                                                           

 املصدر. (1)
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واليو رة ال ثري من قواعد علم االقتصاذ، اقانو  )اناقّ املنفعة احلدية( وقانو  )العالقية الع سيية بيني السيعر  -
 ، وقد نفص ل ال الم عن بعض األمثلة الحقاه.(1)حبسب مرونة الطلب( وغري نل 

َساانا لاياَطغاى* ْان رآْ اَستااَغ اىال ثري من قواعد علم السياسة واالجتماع، اقانو   - )سيورة العليق:  إنني اإن
ارجي، ايييياألحماب املنا سيييية (  ييييا  القييييدرة بطمعهييييا اوجييييب الطغيييييا  والفسيييياذ واالسييييتمداذ إال ب يييياب  خيييي7-6اآلييييية 

ىوالييدول األخييرى الضيياغطة، أو بعامييل ذاخلييي اييي)اةميا  العميييق بيياهلل اعيياىل(  ْن   لاااَ  ال ْاَن رْا )سييورة  بُاَرهااانا رابِّاا
 (.24يوسف: اآلية 

 هات.. إخلال ثري من القواعد املنطقية: الع ت املستوى، ع ت النقيض، األش ال األربعة، املوج   -
اعلييية الفاعييل ائييية عل يية  غعييد الفلسييفية: ال يعقييل وجييوذ مم يين )أو معلييول( بييال عل يية، العليية الال ثييري ميين القوا -

 اقتضاءه، لخر العمل. ،هو املختار، أول الف ر
 ال ثري من قواعد الفيمياء وال يمياء... -

لييه متغييري  وليييالحظ قولنييا )ال ثييري( إن اننييا نيينقض عليييه يف سييلمه ال لييي )ال شيييء ممييا هييو خييارل الييدين بثابييي، وا
 ولل الم عن ه ا اتمة  انتظر. (وسي ال...

 ق اكد ثابتة: الم طق الضبابي تثاالً وللمتغيراه 
 .اا  ال ما هو متغري  وسي ال،  ا  له قواعد  ابتة غري متغرية وال سي الة حت مه -آ
ال الثوابي  وابي وال املتغريات حت مها  وابي.. وسيأ  افصيل نل  وسنمثل له  ثيال معااير هيام غفيل   :إناه 

اء   يييرهم الفلسيييفي هييي ا ومل يطلعيييوا حيييىت عليييى اطيييور العليييوم الييي ف شيييهد بيييا  عنيييه هيييؤالء احليييدا ويني إن بقيييوا سيييجن
الي ف  املتغريات حت مها  وابي، ومن نل  العلم املمت ر يف السمعينات املسمى بي)منطق الغموحمل أو املنطق الضيما((

 األسموع القاذم ب ن  اهلل اعاىل.يف وه ا ما سنفص له  ،املتغريات حاامة علىوض  قواعد )أو ااتشف قواعد( 
شيياهباتل وهييل يوجييد مييا هييو حم ييم ومتشييابه يف هييل اوجييد منطقيية وسييطى بييني احمل مييات واملت تمري ااي:ؤال ساا

 الوقي نفسهل
 هل يوجد يف القرل  ال رمي متشابه نا  ومتشابه عرضيلآخر: سؤال 
 اعلم الفيميياء وال يميياء، الو يوق  ملانا ال يسلب ااتشار أخطاء يف العلوم اةنسانية، وحىت علوم  ثالث: سؤال 

 .لهب ه العلومل وايف ال يضر نل   رجعية القواعد يف العلوم
 وآخر دك اَا ان الأمد هلل رآ العالمين وصلى اهلل كلى تأمد والْ الطيبين الطاهرين
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