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Abstract 

The matter of dealing with the written Islamic heritage and studying it – 
whether its contents are real or mere imagination – is something that has 
recently surfaced as an approach in understanding heritage. Some have 
offered many suggestions as examples on denying the historicity of those 
contents (that they are not real), showing that this heritage is full of 
imaginary accounts. The book "The Controversy of History and the 
Imaginary... Biography of Fatima" is an example on this viewpoint. There are 
of course several approaches for studying the Islamic heritage, like the 
textual approach, the rational approach, the inductive approach, the 
hermeneutical approach, and the approach based on literary texts. However, 
this particular book describes many items of heritage as imaginary, trying to 
destroy the Islamic heritage, saying that it is occupied with imagination, and 
that many opinions, which have accumulated throughout generations, are 
only the product of the fertile imagination scholars. However, scholars have 
submitted their studies to jurisprudential and traditional (hadith) standards 
and patterns that do not contradict reason. 
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 اخلالصة 

من حيث كون مضامينه أموًرا  -تعترب مسألة اتلعامل مع الرتاث اإلساليّم املكتوب ودراسته 
من املسائل الّيت طرحت يف قراءة الرتاث مؤّخًرا، وأخذ بعضهم  -واقعّيًة أم أنّها ِصف خياالتر 

اث مليئًا بطرح نماذج عّدةر تلكون أمثلًة ىلع عدم تارُيّيتها )واقعّيتها(، وهو ما يثبت كون الرت
باملتخّيالت الّيت ال واقع هلا، ويعّد كتاب "جدل اتلاريخ واملتخيّل.. سرية فاطمة" نموذًجا لٰهذه 
القراءة. وال شّك أّن هناك عّدة مناهج للبحث يف الرتاث اكملنهج انلّّصّ واملنهج العقيّل واملنهج 

ييّل. إاّل أنّه وصف كثرًيا من املفردات االستقرايّئ ومنهج االستناد إىل انلصوص األدبّية واملنهج اتلأو
الرتاثّية باملتخّيل، فهو يسىع تلهديم الرتاث اإلساليّم ووصفه بأنّه مسكوٌن باخليال، وأّن كثرًيا من 
املقوالت الّيت تراكمت عرب األجيال ما يه إاّل نتاج خيالر خصبر لعلمائه. مع أّن العلماء قد 

 روائيّةر وأنساقر ال تتعارض مع العقل. ضبطوا حبوثهم ضمن ضوابط فقهّيةر و
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 اتلمهيد

، أّن القسم املكتوب منه بشّكر : األّول املكتوبهنالك مطّبان واجههما الرتاث اإلساليمّ 
يتّسم باإلقصاء واتلهميش واتلحريف لّّك ما  رسيمٍّ برَعية السلطات احلاكمة عرب عصور الزمن

 هو معارٌض لرشعّية تلك السلطات وأفرادها. 

 اذّلين ما فتئوا يفرضون فهمهم احلداّث ملجريات املايض. يكمن يف أتباع اتلّيار احلداثّ  ،واآلخر

إّن قراءة تراث اآلخر بقيت حمكومًة لـ )األيديولويّج( ىلع حساب املعريّف )اإلبستمولويّج( ،  
أو تكريس اإلبستمولويّج حلساب األيديولويّج يف غيابر واضحر ملنهجر معريفٍّ مستقلٍّ عن امليوالت 

 واالّّتاهات. 

لك َعین من رتاث اإلمايّم َعش االنزواء واإلقصاء اذّلي فرضه عليه الرتاث الرسيّم؛ وذلٰ إّن ال
، ةاتلارُييّ  ةالعرب واملسلمني یف جمال الكتاب ةمشلك نّ إ»كثرير من املشاك، يقول إدريس هاين: 

 ةثبات الرشعيّ إو أ ،يديولوجيا ماألرتكّي  ةر ىل وظيفإ ةاملوضوعيّ  ةذه املمارسلوا هٰ كونهم حوّ  تكمن يف
 ذلا جاء جمزّ ة؛ قتلته السياس ، اتلاريخ العريبّ ةر خمتلف ةر سياسيّ  لكياناتر 

ً
 ةىلع ّتزئ ا، بناءً بسً تومل أ

 - منخرٌط  وىل رجٌل األ ةخ بادلرجرّ ؤللعرب واملسلمني. فاملة اتلارُييّ  ةواملذهبيّ  ةالسياسيّ ة اخلريط
عن  حديث حينئذر  ه بيد ابلالط، واللكّ  ةقطاع املعرف نّ أل ؛الرصاع السيايسّ  يف - ا عنهرغمً 

ا ا متناقًض ا عربيًّ كذا ورثنا تارُيً اتلاريخ. هٰ  خ ال يستقّل املورّ  خ! وحينما ال يستقّل استقالل املورّ 
 .[17 ص اآلخر، الرتاث حمنة ]هاين،« اًط ا ومنمّ ومتمذهبً 

وال ُيىف أّن هناك عمليّة تأثّرر وتأثرير بني اتلاريخ وبني غريه من العلوم، بل إّن اتلاريخ يكاد 
، وال سّيما علم الالكم اذّلي أثّر أيّما تأثرير يف كتابة اتلاريخ.  يكون كيانًا رقيًقا يتأثّر بكّل يشءر

 [128 ص واتلاريخ، الالكم علم سلهب، ]انظر:

ث وأمعنوا فيه حتلياًل ونقًدا؛ إذ أصبح للنظر يف الرتاث ارتداداٌت وكثريون كتبوا يف الرتا
معرفّيٌة أحيانًا، ويف أحيانر أخرى أيديولوجّيٌة، بل إّن انلظر يف الرتاث قد يبلور موقًفا عقديًّا 

 وسلوكيًّا متاكماًل.

ث الرتاث املشلكة الّيت يطرحها ابلحث هنا تعالج أمرين: األّول، هو توصيٌف َعمٌّ ملناهج حب
ء املالك الصحيح يف وصف اليشديد وحت ،وختصيٌص لفهم املتخّيل باتلفصيل، نقًدا وحتلياًل 

. وثانيًا، معاجلة نموذجر طرحه الاكتب بسام اجلمل، واملتمّثل ببحثه حول شخصيّة بكونه متخّياًل 
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 ، نقًدا وحتلياًل.السّيدة الزهراء 

 :  معىن املتخّيلأّوًلا

 اخليالّ حقيقة اإلدراك  ـ أ

بعد ٰذلك بالوهم، وأّما اإلدراك  ، ثمّ ، فيدرك األشياء باحلواّس باحلّس  ئإّن إدراك اإلنسان يبتد
من  ، فيكون بواسطة )االكتساب(، فيعمل ذهنه يف الوصول إىل املجهوالت بواسطة سلسلةر العقيلّ 

 اتلعليقات، سينا، ابن ]راجع: يت حصل عليها تدرجييًّا بتوسيط احلدود الوسطى.املعلومات الّ 

 [19 ص

، وقّوة من خارجر  واإلدراك أو القّوة املدركة بتعبري الفالسفة تنقسم إىل قسمني: قّوة إدراكر 
، فيطلق يت يه من داخلر املعروفة، أّما تلك الّ  . واألوىل منهما واضٌح أنّها احلواّس من داخلر  إدراكر 

احلّس  واالنطالق من قّوة )فانتازيا( أ ي يهّمنا يف ابلحث هوابلاطنة(، واذّل  عليها )احلواّس 
من قّوة  اخلمس، وبعد ٰذلك تقوم كٌّ  يت تمّثل جممًعا ملا تلتقطه احلواّس املشرتك، ويه القّوة الّ 

صال الفّييايّئ اخلاريّج، لالتّ  رة( حبفظ ما يف احلّس املشرتك، وال تعّد هناك حاجةٌ اخليال )املصوّ 
ويه  - ويه يف ادلراسات انلفسّية احلديثة تعترب من وظائف العقل ابلاطن -يأيت دور املتخّيلة  ثمّ 

حيث تقوم ة، اخليايلّ  ذات دورر كبرير يف حياة اإلنسان، ويه املسؤولة عن اتلرّصف يف عوالم الصور
  .ىلع بدن حصانر  هلا يف َعلم اخلارج، كرتكيب رأس إنسانر  واقعّيةر  ال برتكيبها وإنتاج صورر 

، ي يف مقابل الظنّ ٰهذا املصطلح هو غري املصطلح املنطيّق للوهم اذّل  -ة الوهمّية وأّما القوّ 
 -% 20% والوهم يوّفر  80 بمقدار تصديًقايوّفر  واملقصود به املرجوح يف مقابل الراجح، فالظنّ 

وجنب  فيه مسؤولٌة عن إدراك املعاين غري املحسوسة املوجودة يف املحسوسات، كشجاعة زيدر 
قّوة اخليال حتفظ صورة اليشء بعد انقطاعه ف - ويف أغلب األحيان يتّم اخللط بني اخليال، بكرر 

واملتخيّلة )املتخّيل(، فيستعملون مفردة  - ةّي، إاّل أنّها ال ّتّرده عن لواحق املادّ عن اخلارج املادّ 
 [57 ص انلفس، أحوال يف رسالةٌ  سينا، ابن ]راجع:اخليال ويقصدون املتخّيلة. 

 ّية بدون إضافةر للصورة احلسّ  ثّم يكون الفرق بني اخليال واملتخّيلة أّن األّول جمّرد حفظر  ومن
، أي قابلّية ونقصانر  ل من زيادةر عمّ اتل، بينما اثلاين هو حفظ الصورة مع قابلّية اإلضافة ولر وال تعمّ 

 الرتكيب. 
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 أثر القّوة املتخّيلة يف اإلنسان ـ ب

، ويتمّثل اجلانب اإلجيايّب يف أنّها املسؤولة عن قدرة وسليبٍّ  ني إجيايبٍّ القّوة املتخّيلة ذات جانب
 تذّكر الصور احلّسيّة الّيت يصادفها يف حياته، وباتلايل فهو يتعّرف ىلع األشياء اليّت ىلعاإلنسان 

سبق وأن أحس بها من خالل تلك الصور، ومن خالل اتلرّصف يف تلك الصور اخليايّلة بتوّسط 
: بقوهل يصف ابن سينا ٰهذه القّوة ميادين الفنون والصناَعت، املتخّيلة استطاع االنسان أن يطّور 

 «أن تستعملها يف استنباط اتلدابري يف األمور الاكئنة والفاسدة واستنباط الصناَعت اإلنسانّية»
، إذا استطاع  فيه ،[331 ص الضالالت، حبر يف الغرق من انلجاة سينا، ]ابن ذات مردودر نافعر

 .اإلنسان أن يقّيدها ضمن حدود العقل والرشع

تقوده إىل االحنراف،   ودخلت عوالم مظلمةً ن ٰهذا احلّّي وهلا جانٌب سليبٌّ فيما إذا انفلتت م 
عنرًصا  -ويقصد املتخّيلة  -جهاد انلفس ّتد أنّه جيعل اخليال  د اخلميينّ وعندما يتناول السيّ 

 ،اخلميينّ  ]انظر: خطًرا ىلع انلفس قد يوّدي إىل عرقلة طريق املؤمن؛ ذلا ينبيغ السيطرة عليه.
 [20 ص حديثًا، األربعون

إّن قّوة الوهم يه املستفيد األساس من املتخّيلة ملساعدة انلفس اإلنسانّية يف احلكم ىلع 
ى حدوده ه قد يتعدّ نّ أاملوضوَعت اجلزئّية املحسوسة، اكلقضايا اهلندسيّة، إاّل أّن املشلكة تكمن يف 

يدركه هو من  فيهيمن الوهم عليها ويسوقها للحكم وفق ما ،ليت تفتقد مللكة اتلعقّ يف انلفوس الّ 
فيقع الغلط.  ،لط اتلخيّ فتحكم انلفس طبق مدرَّكته بتوسّ  ،ال تقع ضمن دائرته موضوَعتر 

 [86 ص تيميّة، ابن عقائد يف اإلهلٰيّة الصفات يف الوهم ثرأ ،سبيت فالح ]انظر:

، يلجأ فيه إىل خمّيلته لريسم  هل فّّك يشءر ال يتمّكـن اإلنسان من فهمه وإدراكه بنحور متعّقلر
ومثل لك،لك اليشء متحّقًقا، وفعاًل حيكم الوهم ىلع ضوئها بذٰ صورًة خيايّلًة، تويح هل بكون ذٰ 

 القضايا الوهمّية املفيدة يف صناعة املغالطة من الصناَعت اخلمس املعروفة يف ٰهذه القضايا تسّّم 
 املنطق.

قوام لم يع الشعوب واأل، ومجسطوريٍّ أ ديان اخلرافّية الطوطمّية ضمن سياقر ت األأومن هنا نش
ر يف َعلم الغيب، فلعب الوهم دوره حينما تفكّ  ص من اهلوس احلّّسّ كن دليها القدرة ىلع اتلخلّ ت

عناِص  همّ أمن  دّ سطورة تعفاأل ،ذهانلة يلليق صوره اخلرافّية يف األيف استعمال املخيّ  السليبّ 
 بني سطورةاأل ،املرصّي  ]راجع: .ديان القديمة، فعبدوا القمر والشمس واحليوانات والزماناأل

 [45 ص والرتك، والفرس العرب
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اه بل يتعدّ  ،ف عند ادلين فقطمر ال يتوقّ فاأل ،املتخيّلة ردنا أن نبحث يف مضارّ أوإذا 
مراض، وهناك الكثري من ة والشفاء من األلة الصحّ أإىل مجيع املجاالت اإلنسانيّة ومنها مس

أو  ،اا منطقيًّ يت يعيشها اإلنسان عندما ال جيد هلا تفسريً الّ  الظواهر الفّييائيّة وابليولوجيّة
أو غري ذٰلك من  ،فضائيّةر  أو خملوقاتر  ،ه حييله ىلع اجلنّ نّ إف ،قّل ما يمكن أن يفهمه ىلع األ

 . خرافاتر 
  [12 ص واخلرافة، العلم بني احلائر اإلنسان صالح، ]انظر:

 إشاكيّلة ابلحث

طالقًا من اتلطّرف يف اتلعامل مع األثر املتقّدم للمتخّيلة ظهرت خيوٌط الّّتاهر فكريٍّ معنّير ان
نظر إىل ّك أمرر مذكورر يف الرتاث  ال يتالءم مع ذوق ي ،يف بعض اجلامعات قليلةر  منذ سنواتر 

نًا، ينظر إيله ىلع أنّه من ابلاحث أو العقل اجلميّع لفئةر مّمن حيملون نمًطا ثقافيًّا أو أيديولوجيًّا معيّ 
 نّ أو ،باخليال لرتاث اإلساليّم بأنّه مسكونٌ إىل اىلع أّن ينظر ذا االّّتاه هٰ  ز وركّ ويح اخليال، 

 استطاع توسيع ما هو واقيعٌّ  خصبر  جيال ما يه إاّل نتاج خيالر يت تراكمت عرب األاملقوالت الّ 
ّما أن إمن قبل املصدر، و غري منظورةر  رحبةر  واخلروج به إىل فضاءاتر  ،نةر معيّ  طار حدودر إيف  ٌق وضيّ 

وذٰللك يقول أحدهم:  ؛ بالواقعال عالقة هل أصاًل  عن اختالقر  يكون ما جاء يف الرتاث عبارةً 
إذ اجلامع بينهما هو انشدادهما  ؛بني املتخّيل وصناعة اتلاريخ اإلساليمّ  ونرى أّن العالقة وطيدةٌ »

 جيالر أة ساهمت عدّ  مجيعٌّ  ٌل ساس متخيّ هنا هو باألافاملتخّيل ه ،قطاَعته وفئاته ع بكّل إىل املجتم
بل إّن املتخيّل عندهم هم  ، عند القدایم عن اتلاريخوهو يعرّب  ،ه ىلع اتلدريجيف تشلّك  إسالمّيةر 

 .نرتنت[، اإلموقع مؤمنون بال حدودر ، اجلمل، مقالة املتخّيل وصناعة اتلاريخ] «عني اتلاريخ
لة أفاملس ،ف )املتخّيل(واتلاريخ املزيّ  حون برضورة أن يفصل ابلاحث بني اتلاريخ احلقييقّ ويرصّ 

من اتلاريخ  بةر مرتسّ  ، بمعىن اخرتاق طبقاتر ركيولويجّ شبه ما تكون بعملّية احلفر األأهنا اه
حيوج   املنهجّ ذا اتلميّش ومثل هٰ  ، يف اتلاريخا عن نواة احلدث احلاصل فعاًل اإلساليّم املتخّيل حبثً 
ما  ا ىلع ٰذلك اتلاريخ اإلساليّم املتخّيل، ويه ىلع اتلوايل:مدارها مجيعً  سئلةر أإىل أن نطرح ثالثة 

 [السابق املصدر]ي صنع؟ وكيف صنع؟ وملاذا صنع؟ اذّل 

ي يستعمل يف ادلراسات وليس من قبيل اجلزاف القول إنّهم استعاروا مصطلح املتخّيل اذّل 
 لة ابلحث يف الرتاث ادليينّ ألصقوها بمسأو ،ةيت تتناول الرواية والقّص دبّية الّ وابلحوث األ

رسدها من خالل اتلفاعل  ما تستمدّ  فإّن الرواية َعدةً ، ن والروايات(آوانلصوص ادلينّية )القر
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ا ال نبعً  اتلاريخ ميف نظر من لم يلج ٰهذا املجال، ويشّّك  قد تكون بعيدةً  واتلعّشق مع جماالتر 
 ،فعيلٌّ  بني ما هو واقعٌ  انفعايّلةر  يف عملّية تالقحر  يستويح منه اكتب الرواية مواقف إنسانّيةً  ،ينضب

 .يف ذهن الروايئّ  خيايلٌّ  وبني ما هو منتجٌ 

ل اتلاريخ ي يمثّ اذّل  ،املتخّيل حينما يبحثون يف الرتاث ادليينّ  فهومصحاب مأفإّن  ،وعليه
بني  كرث، ىلع أنّها نتيجة تفاعلر هم حياولون تصوير األحداث أو بعضها األا من تشالّكته، فإنّ جزءً 
غرقوا أو ،وابتدأ ٰهذا املنىح يف ابلحث يف اجلامعات املغربّية ،در ومتجدّ  سعر متّ  وخيالر  در حمدّ  واقعر 

 ي شوّش املصطلح.فيها إىل املستوى اذّل 

يعين  -بسط تعريفاته أولنئ اكن املتخيّل يف : »ذا االّّتاهانلاشطني يف هٰ يقول بسام اجلمل أحد 
أو ىلع غري ما  ،القدرة ىلع أن ترى يف اليشء ما ليس هو -مثلما يذهب إىل ٰذلك اكستورياديس 

حسب تعريفنا هل هو مجلة املنتجات السيميائّية، اللغوّية أو غري  هو عليه، فإّن املتخيّل ادليينّ 
جل أأو املحايث من  ،يف عالقته مع املفارق واملطلق ينّ يت يصطنعها اإلنسان ادلياللغوّية، الّ 

 املتخيّل ]اجلمل، «ات بعضها أو مجيعهاخرويّ ات واألسئلة ابلدايات وادلنيويّ أجابة عن اإل

 .نرتنت[اإل حدود، بال مؤمنون موقع ات،املرجعيّ  يف حبٌث  ..اإلساليمّ 

م شيعيًّا، فهم أيًّا كان سنّ أ سواءٌ  ،ملا ينتقدوه ّيةً همّ أوالالفت أّن مجاعة املتخّيل ال يعريون 
 [430 ص الزنول، سبابأ اجلمل، ]راجع: اإلساليّم.العاّم  ينتقدون املنتج ادليينّ 

 الواقع وفرقه عن املتخّيل

يف ابلحث جيب أن نثبت الواقع والطريق إىل كشفه؛ إذ يعّد الواقع من املوضوَعت قبل اخلوض 
الّيت دارت حوهلا رىح ابلحث الفلسيّف واملعريّف، ونتج عنها مدارس الشّك واملثايّلة والواقعيّة 
، يكون بعد الفراغ من ثبوت الواقع.  وغريها. وأّول ما ينطلق منه املفّكر يف تفكريه يف أّي يشءر

 [25 ص ،2 ج الواقيّع، واملنهج الفلسفة أصول الطباطبايّئ، انظر:]

والواقع شامٌل لقضايا كثريةر، فال يقترص ىلع املوجود اخلاريّج املحسوس، بل املوجودات 
اذلهنّية والقضايا الّيت ال ّتد هلا وجوًدا حّسيًّا أيًضا، أو تلك اليّت تعرّب عن شعورر باطينٍّ اكجلوع 

، وكذا ما يعرّب عنه باملفاهيم اثلانوّية املنطقّية اليّت ال توجد إاّل يف اذلهن، مثل واأللم واحلزن
 ٰ " واملفاهيم اثلانوّية الفلسفّية الّيت تصف اخلارج، ول كّنها غري متجّسدةر يف الواقع "اإلنسان ّلّكٌّ

وادليلل اذّلي يثبت  كّن املشلكة تكمن يف كيفّية الوصول إىل الواقع،اخلاريّج، اكلعلّة واملعلول. ولٰ 
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 لك يدرسه علم املنطق ونظرّية املعرفة.صّحة ما هو منطبٌع يف اذلهن. وّّك ذٰ 

يت ال تطابق الواقع يت حتيك عنه يه القضّية املوصوفة بالصادقة، والّ والقضّية املطابقة للواقع الّ 
 يف صّحة املعارف ي حتيك عنه، فتسّّم بالاكذبة، وتمّثل القضايا ابلدهّية األساس املرجيعّ اذّل 

 مع اآلخر. مشرتكةر  معرفّيةر  جياد قناةر انلظرّية، ومن ثّم ال بّد من اتلعّرف ىلع القضايا ايلقينّية؛ إل
 [258 ص الفلسفة، تعليم يف اجلديد املنهج يزدي، مصباح ]انظر:

من وهناك مناهج متعّددةٌ للكشف عن الواقع أساسها املنهج احلّّسّ اتلجرييّب اذّلي يتّخذ 
اتلجربة أداًة لكشف الواقع، واملنهج العقيّل وأداته العقل، واملنهج الكشيّف وأداته القلب، واملنهج 
انلّّصّ وأداته انلصوص املنقولة، وليس اهلدف هنا هو تنقيح تلك املناهج ونقدها، فإّن ٰهذا 

واقيعٌّ وبني ما هو خارٌج عن موضوع ٰهذا ابلحث، واملهّم هنا أن نضبط الطريق للتميّي بني ما هو 
 متخّيٌل.

فاألمر الواقيّع هو ّك ما ثبت يف الواقع سواٌء أدركناه أم ال، ولٰكن صّحة االعتقاد به تتوقّف 
ىلع إماكنه اذلايّت وقيام ادليلل عليه، وأّما درجة االعتقاد به فتتوقّف ىلع قّوة كشف ادليلل القائم 

عتقاد به ىلع حنو القطع، وإن اكن ادليلل ظنّيًّا صّح ىلع إثباته، فإن اكن ادليلل قطعيًّا صّح اال
 االعتقاد به ىلع حنو الظّن ال القطع.

وأّما املتخّيل أو اخلرايّف  فهو غري اثلابت يف الواقع، ولٰكن ختّيلناه يف أذهاننا وحكمنا بوجوده 
هان العقيّل ىلع بأوهامنا، وال طريق لالعتقاد بكون اليشء متخياًل وخرافيًّا إاّل بأن يقوم الرب

امتناع وجوده، بأن يلزم من فرض وجوده املحال العقيل، وٰذلك لكون فرض وجوده خمالًفا لواحدةر 
 من القواعد العقلّية القطعّية.

وأّما إن اكن ممكنًا يف ذاته ولٰكّنه حماٌل وقوًَع ملخالفته ملا هو معتاٌد دلينا من األسباب 
 لوصفه بكونه متخّياًل وخرافيًّا، بل يبىق حمتماًل ثبوتًا، ودرجة واملسبّبات، فال يعّد ٰذلك مسواًّغ 

إثباته رهٌن بادليلل القائم ىلع ٰذلك، فإّن الكثري من املعجزات والكرامات اثلابتة ألنبياء اهلل 
اذّلي نقطع بصدوره عن العالم  -وأويلائه خمالفٌة للمعتاد، ولٰكّنها ممكنٌة عقاًل، والقرآن الكريم 

ميلٌء بٰذلك مّما هو خمالٌف لكثرير من األمور املعتادة، سواٌء  –ووصوهل عن الصادق األمني  املطلق
 لألنبياء وغريهم. 

وإن أزعجك استناكر ما يوَعه سمعك ما لم تتربهن استحاتله لك، فالصواب »يقول ابن سينا: 
لطويّس، رشح اإلشارات واتلنبيهات، ج ا]« قائم الربهان عنه أن ترسح أمثال ٰذلك إىل بقعة اإلماكن ما لم يذدك
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 [.418، ص 3

 مناهج دراسة الرتاثثانياا: 

ّد أن نتعّرض إىل املناهج املّتبعة يف دراسة الرتاث وحتليله ألجل مالحظة كيفّية تعاملها ال ب
هو ذا ابلحث  هٰ يفاملقصود من الرتاث هنا كما أّن  معه، وهل تصلح ٰهذه املناهج ذٰللك أم ال،

ي تعّرض ىلع مدى قرنني من الزمان إىل ادلراسة وانلقد واتلحليل اذّل  ،اإلساليمّ  ادليينّ الرتاث 
من  ونقاشاتر  اتر ونظريّ  َعدة اتلفكري يف الرتاث قراءاتر إوَّكنت املخرجات لصيغ  ،َعدة القراءةإو
أو  مع ما يمكن أن يكون جمهواًل  ما، مع الرتاث؛ خللق مصاحلةر  ما أو قناةر  جياد علقةر إجل أ

 [16 ص وادلين، العقل ]جعفري، .معاِصر  ا لفهمر معارًض 

انتقلت و شاكيّلة الرتاث واحلداثة،إّطرت أمن التشكياكت  وبعد أن واجهت الكنيسة َعصفةً 
 ات.يلّ دوات واآلمة وبنفس األشاكيّلة إىل الساحة املسلّ نفس اإل

املسلمون من مجيع املذاهب اكنت ال ، فالعلماء جديدةً  لةً أإّن فحص الرتاث يف اإلسالم ليست مس
صالح أو اتلطوير واملوافقة، بداء انلقد واإلإتفرت هممهم عن انلظر يف الرتاث السابق ىلع زمنهم، و

صويّلة شاعرة، واحتدام انلقاش بني األىلع ذٰلك من احلركة الفكريّة بني املعزتلة واأل دّل أوليس 
فق مع نرص صويلّة والفلسفيّة؛ وذلا ال نتّ ظريّة الفقهيّة واأللة اتلطوير املستدام للنأخبارّية، ومسواأل

ه يقترص ىلع ولٰكنّ  ،د فهم انلصوص ادلينيّةجيدّ  يله من أّن اخلطاب ادليينّ إحامد أبو زيد فيما ذهب 
  [88  ص ،ادليينّ  اخلطاب نقد زيد، أبو ]راجع: .دون غريها انلّص الرشيعّ 

 مر سائرٌ يقوم به املنقلبون ىلع ادلين، بل إّن ٰهذا األ ا سلبيًّامرً أوليس انلظر يف الرتاث 
هل العلم، إاّل أنّهم ال يطلقون عليه انلظر يف أمن قبل  يف املدرسة اإلسالمّية َعّمةً  ومعروٌف 

بني حدود ادلين ومعطيات  دائرٌ  ،وخمرجاتر  ضمن مدخالتر  جٌ متدرّ  عليمٌّ  الرتاث، بل هو حراكٌ 
 منها: راسة الرتاثدلمناهج  كوهنا العقل العاّم.

 املنهج انلّصّ  ـ أ

بشّكر ال ُيرج عن اإلطار اللغوّي واتلارييّخ املقترص ىلع ابلحث يف انلصوص وقراءتها وهو 
هل العصمة والطهارة، ولٰكن رغم ٰذلك، فإّن ٰهذا أيت وردت عن طريق واملقصود الروايات الّ هلا، 

 رات انلقديّة احلديثة. ال يعين عدم خضوع ٰهذا انلحو من انلصوص العتبا
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منه يف اتلعامل مع الرتاث؛ ألّن ادلين هو جمموعة  ال مفرّ  مرٌ أ إّن انلّص واملنهج انلصوصّ 
وال ُيىف يف أّن املذاهب  ،ن والسّنةآلة بالقرواملتمثّ   بعد جيلر توارثها جياًل  يت تمّ انلصوص الّ 

ة واألئمّ   كرماأل ما ورد عن انليبّ  مامّية يه ّك اإلدلى ختتلف يف نظرتها للسّنة؛ فالسّنة 
ن وا اآلخرمّ أ ،ىلع مستوى الفعل والقول واتلقرير  عرش طهار االثيناملعصومني األ

هو  ،حول انلّص  (††)نيني والعلمانيّ وحده، واجلدل ادلائر بني اإلسالميّ  فيحرصون السّنة بانليبّ 
، ص يف العلوم اإلسالميّةهل اتلخّص خارج سياق الصنعة انلمطّية أل عملّية حتميل انلّص قراءاتر 

من  املّتبع جهىلع تقليديّة املن صحاب منطق اتلجديد واملعاِصة يف قراءة انلّص ادليينّ أيشّك إذ 
 .مع انلصوص وجممل الرتاث اإلساليمّ  همص يف العلوم اإلسالمّية يف تعاملهل اتلخّص أقبل 

 [30 ص ن،آوالقر الكتاب شحرور، ]راجع:

ة واألئمّ  انلىّب  ويه فعل وقول وتقرير ،ن والسّنةآد يف القرسالم يتجسّ وانلّص يف اإل
ل فقط بقول فتتمثّ  ،هل السّنةأ، وأّما عند مايمّ حبسب املذهب اإل  عرش املعصومني االثين

وكتبوا يف  ،ا منقطع انلظري علماء الفريقني انلّص اهتمامً أوىلفقط، ولقد  هوتقرير هوفعل  انليبّ 
 ا تتناول انلّص من جهاتر فوا علومً صول احلديثّية واملستدرَّكت والصحاح، وصنّ الت واألذٰلك املطوّ 

 ص ،ينّ آالقر اخلطاب منطق روشن، ]راجع: . ام انليبّ يّ أواالهتمام بانلّص يرجع إىل  ،عديدةر 
190] 

 املنهج العقيلّ  ـ ب

درة حتليل األحداث والربط بينها فالعقل هل ق اذّلي يعتمد ىلع اتلحليل العقيّل،وهو املنهج 
واملقصود من بني وبني أسبابها ولوازمها، ويستبعد ما هو دخيٌل ال ربط هل بالسلسلة الرتابطّية هل، 

 . طالقات العقل، العقل املعريفّ إ

 باجة ابن ]انظر: .ّيةيت بها تدرك املعاين اللكّ ة انلفس الّ : قوّ  بأنّهف العقل املعريفّ ويعرّ 

 [150 ص ،ندلّسّ األ

ن ـيت تتمكّ الروح اإلنسانيّة يه الّ »للعقل املقصود:  بديعٌ  فيه بيانٌ  ا للفارايبّ س أن نذكر الكمً أب وال
شرتك فيه الكرثة، تا من حيث ا عنه اللواحق الغريبة، مأخوذً منفوًض  ،من صورة املعىن حبّده وحقيقته

                                                           
 وغريهم( دينر  )رجال املتديّنني بعض يوجد فإنّه وإاّل  إمجااًل، إاّل  اجلهويّة إىل املصطلحات ٰهذه تويح ال . (††)

 ويلربايلّون. متنّورون بأنّهم أنفسهم ووصفوا تعلمنوا



 120 ....................................................................... إشاكيّلة املتخّيل يف الرتاث اإلساليمّ 

وٰهذا العقل انلظرّي كصقاهلا، وٰهذه  ،وٰهذه الروح كمرآةر  ،  هلا تسّّم العقل انلظرّي  ةر وذٰلك بقوّ 
يف املرايا الصقليّة إذا لم يفسد صقاهلا  كما ترتسم األشباح ،املعقوالت ترتسم فيها من الفيض اإلليٰهّ 

بما حتتها من الشهوة والغضب واحلّس  ولم يعرض جبهة صقاهلا عن اجلانب األىلع شغٌل  ،بطبعر 
ة بالذلّ  صلتواتّ  امللكوت األىلع حلظت ،عن ٰهذه وتوّجهت تلقاء َعلم األمر فإذا أعرضت ،واتلخيّل
  .[82 ص بيدار، منشورات احلكم، فصوص ،الفارايبّ ]« العليا

 ة به.هل وظائفه املختّص  وّكٌّ  ،وعميلٍّ  نظريٍّ إىل  العقل وينقسم

 ؛يت يقوم بهامعرفة الوظائف الرشيفة الّ ف ىلع القيمة الوظيفّية للعقل من خالل ويمكن اتلعرّ 
والعقل لو اعتمد يف قياساته واستدالالته ىلع بقّية أدوات  ،(‡‡)وتصديقّيةر  إذ يقوم بوظائف تصورّيةر 

تها وحدودها، وٰهذا ُيتلف حبسب طبيعة يّ حبجّ  ته وحدوده ستكون حمكومةً يّ املعرفة، فإّن حجّ 
 تلك األدوات.

يف مجيع  بدّ  عليها، ولٰكن ال يدّل  وال حتتاج إىل ديللر  ،بتةٌ ثا ّية العقل الربهاينّ وحجّ 
ة، بأن تكون رشائط الربهان وضوابطه من حيث الصورة واملادّ  ةستدالالت الربهانّية من مراَعاال

 لم يكن ٰذلك القياس مات الربهان، وإاّل لرشائط مقدّ  يت يستعملها يف الربهان مستجمعةً القضايا الّ 
 هو عليه، بل قد يأخذ صورة إحدى املغالطات.  الواقع ىلع ما ا عنا اكشفً برهانً 

 ة مراتب:إّن العقل يف عالقته بانلصوص ادلينّية هل عدّ ف عالقة العقل بانلصوص ادلينيّةأّما  

اكتلوحيد  حاكم العقل الربهاينّ أل مرشدةر  اتر يّ يت تشري إىل لكّ املرتبة األوىل: عالقته بانلصوص الّ 
 ودوره هنا إقامة الرباهني ىلع تلك املوضوَعت وتفصيل أحاكمها. ،ة واملعادوانلبوّ 

 قطيعٍّ  فإن حكم بشّكر  ،اكلقيامة نةر عالقته بانلصوص املتناولة تلفاصيل معيّ  :املرتبة اثلانية
فال يوجب العقل  ،ٰهذا ايلقني ن لم يتمّ إو ،وجب اتلصديق بها  عن املعصوم أنّها صادرةٌ 

بل يكون  ،[333 - 331 ص صول،األ فرائد نصاري،األ ]انظر:بنحور يقيينٍّ  اتلصديق بها
 صدار حكمر إف فيها دون اتلوقّ اتلصديق بمقدار قّوة ادليلل القائم عليها، فإّما اتلصديق الظيّنّ أو 

                                                           
، دون لألشياء اإلنسان إدراك لوصف يطلق منطيقٌّ  مصطلحٌ  اتلصّور: . (‡‡)  لكّها والعلم واإلدراك فاتلصّور حكمر

. معىًن  ىلع تدّل   للحكم، املستتبع اتلصّور فإنّه اتلصّور، بيان خالل من اتّضح فقد اتلصديق، أّما واحدر
، ّك  من اخلايل الساذج اإلدراك هو فاتلصّور  احلكم. عن املعرّب  واإلدراك اتلصّور فهو اتلصديق، أّما قيدر
 [16 ص املنطق، املظّفر، ]انظر:
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 ما.

 نإ، ويه كٰذلك، تارُيّيةر  املتناولة ملوضوَعتر  ،املرتبة اثلاثلة: عالقته بانلصوص غري العقديّة
فتبىق يف  ،القطع بالصدور ن لم يتمّ إو ،اكنت قطعّية الصدور عن املعصوم، وجب اتلصديق بها

 ما.  مر املمكن دون ابلناء ىلع يشءر طار األإ

حاكم الرشعّية واملسائل ق باألاملتعلّ  املرتبة الرابعة: عالقته بانلصوص املتناولة للجانب العميلّ 
 خالقّية.األ

ال خترج عن سياقات اتلفاهم  جذرّيةٌ  يه عالقةٌ ، فبني العقل والروايات العالقة املعرفّيةأّما و
 مه إىل ما هو منطيقٌّ فواه البرش، فيقسّ أىلع ما ُيرج من  ، فالعقل بقوانينه الرتاتبّية حاكمٌ البرشّي 

يات فإّن الروا ؛م وما ال يراد كٰذلك، كما يف حالة اهلزلا من قبل املتلكّ ، وما يراد جدًّ وغري منطيقٍّ 
ختضع ملثل ٰهذه السلطة العقلّية ىلع   هل بيته املعصومنيأو  كرماأل الواردة عن انليبّ 

ما صدرت عن العقول الاكملة؛ ذٰللك ال يمكن أن نّ إ فإّن انلصوص الصادرة عنهم  ؛انلصوص
  ابليتأهل وذٰللك فإّن العقل ال يمكن أن يتعارض مع نصوص  إ؛للخط تكون عرضةً 

 الصحيحة من حيث ادلاللة والصدور واجلهة.

ات املتشابهة املعتمد ىلع مجع اجلزئيّ د العقل يف حتليله واستنتاجه ىلع االستقراء وكثرًيا ما يعتم
لكونه  ؛ىلع ّلّكٍّ  واالستقراء هو حكمٌ  ،ّلّكٍّ  جل اخلروج حبكمر أمن  تهارة( ومالحظ)انلماذج املتوفّ 

لكون اإلنسان  ؛األسفل حالة املضغ ك الفّك ، اكحلكم ىلع احليوان بتحرّ ات ٰذلك اللّكّ ا يف جزئيّ ثابتً 
ا تامًّ  االستقراء اكن ات منحرصةً املشاهدة كٰذلك، فإن اكنت اجلزئيّ  مااتهالفرس وسائر جزئيّ و

ألّن تلك  ؛القياسب اهً يشب فيكونما انتقض احلكم بمثل اتلمساح،  فربّ وإاّل  ،اا مقّسمً وصار قياسً 
اكملثال املعروف يف علم  [13 ص املنطق، ّتريد ،الطويسّ ] تنوب مناب األوسط اتاجلزئيّ 
مكنة، والوصول زمنة واألوهو تسليط انلار ىلع احلديد مع اختالف وحداته يف خمتلف األ ،املنطق

وعليه  ،اما يكون ناقًص  االستقراء َعدةً  نّ أب وغري خافر  ،د باحلرارةاحلديد يتمدّ  نّ أب ّلّكٍّ  إىل حكمر 
 ،ّيةٌ فيه ظنّ  ،ّية املستنبطةوأّما انلتيجة اللكّ  ،اتاستقراؤه من اجلزئيّ  ه يفيد ايلقني بمقدار ما تمّ نّ إف

 [132 ص املنطق، تدعيم فودة، ]انظر: .نادرٌ  مرٌ أفهو  ،وأّما االستقراء اتلامّ 

ّفر عليه الرتاث من إذن ال بّد دلارس الرتاث إذا أراد أن يقّرر أمًرا أن جيمع قبل تقريره ما يتو
.  ّك ما هل عالقٌة باملوضوع؛ يلخرج حبكمر معنّير
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 دبّيةإىل انلصوص األ الرجوع 

 اليّن يف دراسة الرتاث هو عليها دراسة الرتاث وفق املنهج العقد ومن القرائن املهّمة اليّت تعتم
ابلحث،  حمّل  يت ظهرت يف نفس زمن املوضوع أو الشخصّيةدبّية الّ االستناد إىل انلصوص األ

يت صدرت من شعار الّ ا، واخلطب أو األا أو قدحً ه ومناسباتها مدحً يت قيلت يف حقّ شعار الّ اكأل
، ولعّل ب ابلاحث من احلكم انلهايئّ مر يوّفر عناِص تقرّ نفس الشخصّية أيًضا، فإّن ٰهذا األ

 بعضهم من يتّخذ من ٰذلك منهًجا يسّميه باملنهج األديّب.

فاكر أعن  ة العرص، وهو تعبريٌ آدب وثيق الصلة باتلاريخ، فهو مرواأل» :بعض ابلاحثني يقول
 هم، ويرسم نوايح خمتلفةً مانيّ أحالمهم وأر اإلنسان وعواطفه، وهو يفصح عن دخائل البرش ويصوّ 

فراد أو اجلماَعت، ومن حياة املدينة أو الريف، بل ومن انلظم، من حياتهم الواقعة، من حياة األ
 ما يقع حتت حّس  ، ومن احلرب والسالم، ومن ّك االقتصاديّة، ومن العلم والفنّ ومن احلال 

 .[38 ص ،اتلارييخّ  ابلحث منهج عثمان، حسن] «رهاإلنسان ويدخل يف نطاق إدراكه أو تصوّ 

 وييلّ أاملنهج اتل ـ  ـج

 ،اانطلق يف بدايته بسيًط  -ا طلقوا عليه علمً أما وربّ  - تفسري انلّص منهجٌ  وطيقا أو فنّ ياهلرمن
إّن لكمة  ،ونيت تواىل عليها ابلاحثون واملهتمّ ضافات الّ ا وفق اإلر رويدً خذ يتطوّ أ ثمّ 

(Hermeneutics) لللكمة ايلونانّية الالكسيكّية  نكلّيّي يه اتلعبري اإل(Hermeneus )
وصف الشعراء  فالطونأمن كتابات الفيلسوف  ويف موضعر  ، أو الشارح)هرمس(، وتعين املفرّس 

 برسعته ورشاقته، وَّكن هلة يتمّّي سطورة ايلونانّية اكن هرمس رسول اآلويف األ ،اهلل وبأنّهم مفرّس 
اكن هرمس  (،Olympus)ويلمبوس أهلة آرسار أعمله هو أن ينقل إىل انلاس يف األرض رسائل و

 ، ويصوغ بكلماتر والعالم البرشّي  جنحة ىلع ّتسري الفجوة بني اإلليٰهّ ا بنعله ذي األقادرً 
 كيف يمكن لعاليم اإلليٰهّ  ،ٰذلك الغموض القابع وراء القدرة البرشّية ىلع اتلعبري مفهومةر 
هلة واجلنس أن يتواصال بدون ٰهذا الرسول؟ وكيف يمكن ّتاوز فجوة اتلفاهم بني اآل والبرشّي 
 معىًن  اا ذشيئً  اعقليًّ وجعل ما يبدو ال ،ة هرمس يه بناء جرس اتلفاهم بني العاملني؟ مهمّ البرشّي 
 [12 ص اهلرمينوطيقا، يف مقدمة ]جاسري، .ذن البرشّيةا لألوواضحً 

ت ٰذلك تلصل إىل تفسري اتلاريخ مع ابلعد بل ختّط  ،ويلّية ىلع تفسري انلّص أولم تقترص اتل
ويلّية انتقلت من ادلاخل أوباتلايل يمكن القول إّن اتل ، واحلوادث اتلارُيّيةبني املفرّس  الزمينّ 
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 [23 ص معاِصة، قراءات ةجملّ  ويليّة،أاتل مفهوم سبحاين، ]انظر:)انلّص( لتشمل اخلارج. 

 ويل،أواتل اللغة ناِص، ]راجع: .ويلألقراءة واتلفسري واتلامست مثابة أفاحلوادث والوقائع 

 [95 ص

اتلاريخ مع ابلعد تفسري ىل إت ٰذلك تلصل بل ختّط  ،ة ىلع تفسري انلّص ويليّ ألم تقترص اتلو
ة انتقلت من ادلاخل ويليّ أاتل نّ إوباتلايل يمكن القول  ،ة واحلوادث اتلارُييّ بني املفرّس  الزمينّ 
 [،23 ص معاِصةٌ، قراءاٌت  جملّة اتلأويليّة، مفهوم سبحاين، ]انظر: ( لتشمل اخلارج)انلّص 

 اللغة ناِص، عمارة ]راجع: .يلفاحلوادث والوقائع أمست مثابًة للقراءة واتلفسري واتلأو

 [95 ص واتلأويل،

ة نظريّ "ها نّ أفها به عرّ نّ إ، فواضحر  ة بشّكر ويليّ أر اتلن نتصوّ أويمكن من خالل شاليرماخر 
بدعها من خالل فكرة سوء أيت ة الّ ة الرومانسيّ ويليّ أىل اتلإ ةة الالكسيكيّ ويليّ أّتاوز اتل إذ "،الفهم
  فهم انلّص ويل من بداية القراءة حماواًل أيبدأ باتل فقارئ انلّص  (،(Misunderstanding الفهم

بهام ويل عند مواجهة اإلأوعدم االقتصار ىلع اتل ،مراحل القراءة ة سوء الفهم يف ّك الحتمايلّ 
 [109 ص ماخر، شالير عند اتلأويليّة الواعظّي، ]انظر: كما يف السابق. ،فحسب

ة اتلحاور وحتميّ  ة للنّص ة اجلديلّ يّ ة ىلع اخلاّص ويليّ أته اتلارتكز شاليرماخر يف حتليال»وباتلايل 
ىل إي يسىع فالشخص اذّل  ،دراك الصحيح للخطاب وللنّص اإل يه فنّ أل يف رة تمثّ ويليّ أمعه، فاتل
لفاظ، ومن ىل ما وراء داللة األإلك  يصل من خالل ذٰ ن يتحاور معه حىّت أجيب عليه  فهم انلّص 

م والسامع، ومن هنا فهم احلوار الواقع بني املتلكّ  م وفنّ سماع بالغ املتلكّ  ة فنّ ويليّ أل اتلتمثّ  ثمّ 
ة ة اجلديلّ رضيّ ذه األساس هٰ أة يقوم ىلع ويليّ أي حيمله شاليرماخر عن اتلر اذّل اتلصوّ  نّ أضح نلا يتّ 

واملطابق  الفهم ادلقيق للنّص  ة يضيحويليّ أذه الرؤية اتلالقائمة بني املتحاورين، فعّل ضوء هٰ 
واحتمال عدم مطابقتهما مع  "ؤعنرصي احلدس واتلنبّ " كيدهأت نّ إا يف اغية الصعوبة، فمرً أللواقع 

 السابق، ]املصدر «دبهام والرتدّ من اإل ن حتيط بالفهم واتلفسري هالةٌ أىل إى دّ أ الواقيعّ  معىن انلّص 

 .[110 ص

يف اتلعامل مع انلّص ادلييّن،  إّن أصحاب ٰهذا املنهج خرجوا من حدود املحذور واملحظور
واعتربوه كأّي نصٍّ آخر أديبٍّ قاباًل تلطبيق الرؤى اهلرمينوطيقّية عليه. مّما ال ّتده يف تعامل 
علماء املسلمني مع انلّص ادلييّن؛ فهم متيّقنون من حالة اإلعجاز الّيت يّتصف بها القرآن مثاًل، 

فسري، فال غرو أن ّتد أّن السّيد اخلويّئ يقول: وليس من السهولة ّتاوز ٰذلك يف اتلنظري واتل
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ذا عن ظواهر الكتاب وحمكماته، وما يثبت باتلواتر أو وسيجد القارئ أيّن ال أحيد يف تفسريي هٰ »
، وما استقّل به الطرق الصحيحة من اآلثار الواردة عن أهل بيت العصمة من ذّرّية الرسول 

وأهل بيته املعصومني  العقل الفطرّي الصحيح اذّلي جعله اهلل حّجًة باطنًة كما جعل نبيّه 
. وال يفهم من ٰذلك اتلعّصب ورسم [11 ص القرآن، تفسري يف ابليان ]اخلويّئ، «حّجًة ظاهرةً 

التسيّب العليّم  حدودر صارمةر غري منطقّيةر للتعامل مع القرآن، فهناك فرٌق بني ٰذلك وبني
واتلهّتك املعريّف يف العالقة مع القرآن أو السّنة املطّهرة، وهناك آياٌت كثريةٌ ورواياٌت أكرث حّثت 

ما بال »فقال هل:  ىلع اتلدبّر واتلفّكر يف القرآن الكريم، منها أّن رجاًل سأل اإلمام الصادق 
لم جيعله لزمانر  -تبارك وتعاىل  -ألّن اهلل  القرآن ال يزداد ىلع النرش وادلرس إاّل غضاضًة؟ فقال:

، فهو يف ّك زمانر جديٌد، وعند ّك قومر غضٌّ إىل يوم القيامة ، وال نلاسر دون ناسر « دون زمانر
. أي أّن باب الفهم املتوايل من قبل املسلمني [93 ص ،1 ج الرضا، أخبار عيون ]الصدوق،

كن ضمن رشوطر يه تلك الّيت ذكرها السّيد اخلويّئ أعاله، مفتوٌح وجماٌز، وقد يتمّّي باحلّجّية، ولٰ 
؛ حىّت يتمّكـن قارئ انلّص من الوصول إىل نتائج جديدةر  مّما يستديع اتلخّصص يف علومر معّينةر
. إّن حتصيل املراد اجلّدّي للمتلكّم هو اهلدف انلهايّئ من اتلمّعن يف انلّص ومراجعته  منسجمةر

علماء األصول حينما عّمقوا حبوثهم اللغوّية، وعليه يمكن القول إّن نظر  وتفسريه؛ وٰهذا ما أراده
 ]انظر:. علماء أصول الفقه منسجٌم مع مرحلة اهلرمينوطيقا الالكسيكّية والرومانطيقّية

 [220 ص ،20 العدد ابليت، أهل فقه جملّة انلّص، تفسري ونظريّة الصدر الشهيد الواعظي،

 خّيلاملتا: نقد إشاكيّلة ثاثلا 

 من الغّث  ه حيوي ىلع خليطر نّ أ االساليّم العاّم، ال ُيىف ىلع ابلاحث يف الرتاث ادليينّ 
يمان باالتلباس أو ر اإلٰذلك ال يربّ  ، ولٰكنّ وما هو باطٌل  بني ما هو حقٌّ  والسمني، واتلباساتر 

باعه، واتّ  معرفة احلّق ، وعدم القدرة ىلع اقتاليعٍّ  راديكايلٍّ  اجلفاء مع ادلين، واحلكم وفق منهجر 
 احلكم بكون الكثري من مضامينه مّما هو مسلٌّم بني والترّسع يفهام اتلاريخ بالتشويش، واتّ 

املسلمني بأنّه من املتخّيل اذّلي ال واقع هل وراء تراكم اتلخّيالت عرب اتلاريخ، وقد تقّدم أن بيّّنا 
أن يكون ممتنًعا عقاًل، وإاّل فاّن هل حّّيًا من بأنّنا ال نستطيع أن نصف أمًرا بأنّه متخّيٌل إاّل ب

 هو املوقف الصحيح عقاًل، ىلع أنّ  -إن لم جند ما يثبته من ادليلل  -اإلماكن، ولاكن اتلوّقف فيه 
 ،َعمٍّ  وبشّكر  ،تسعف ابلاحث وتنري هل دروب ابلحث عن احلقيقةعقالئّيًة و هناك ضوابط عقلّيةً 

 طني من املنتج:فإّن الرتاث اإلساليّم حيوي نم



 إشاكيّلة املتخّيل يف الرتاث اإلساليمّ    ...................................................................  125

 ساملقدّ  املنتج انلصوصّ  -1

لة أرة، وال تنقيض املسن الكريم والسّنة انلبوّية املطهّ آل يف القريتمثّ  إلساليمّ ا إّن انلّص ادليينّ 
ص دلى الفريق املتخّص  والفهيمّ  دون مراَعة اجلانب االجتهادّي  سةً ا مقدّ بالقول إّن دلينا نصوًص 

تستوعب  قرائّيةر  ي يمأل فرااغت الزمان برتاكمّيةر ، اذّل "دونأو "املجته" العلماء"ي يطلق عليه اذّل 
 -خالق أو غري ٰذلك ىلع صعيد الفقه أو العقيدة أو األ سواءٌ  - دةمنايح احلياة واملوضوَعت املتجدّ 

ت دّ أإّن الرتاكمّية املعرفّية للنصوص ادلينّية  ،سة املذكورةا يمكن استمداده من انلصوص املقدّ ممّ 
دوات الفعل أو هلا موضوعها املستقّل  ّصصت تلك انلصوص ضمن علومر خ اتر يلّ آر ىل تطوّ إ

 .العليمّ  ّصّ اتلخّص 

 املنضبط املنتج الفهمّ  -2

، دين اإلسالم خادلٌ  أنّ  ل ديمومة ادلين يف حياة انلاس، فصحيحٌ ي يتكفّ إّن ٰهذا املنتج هو اذّل 
مني احلاجات اإلنسانّية يف خمتلف أهلا القدرة ىلع ت حاكمه، بمعىن أنّ أثلبات  وٰهذا اخللود مالزمٌ 

 «إىل يوم القيامة حرامٌ  در إىل يوم القيامة، وحرام حممّ  حالٌل  در حالل حممّ » :مكنةزمنة واألاأل
د من لعدم االنسجام مع ما يتجدّ  اثلبات مالزمٌ  ولٰكنّ  ،[58 ص ،1 ج الاكيف، ،]اللكيينّ 

ٰهذه  ا عن حّل ولم يقف اإلسالم َعجزً  ،شاكيّلةٰهذه اإل من حّل  بدّ  فذٰللك ال ؛موضوَعتر 
والضبط  فيما ييل بواسطة الضبط الفقيهّ  وجد احللول هلا، وسوف نقارب احلّل أو ،شاكيّلةاإل

 .الروايئّ 

 الضبط الفقهّ أ ـ 

هل االختصاص )العلماء(، ودأبهم أمن قبل  واالجتهادّي  ا إىل اجلانب الفهيمّ نفً آرشنا أوقد 
هل أقَس ما يواجهه أ نساق االجتهاديّة يف خمتلف العلوم ذات العالقة، ولٰكنّ عمل يف األىلع ال
؟ وهنا متغرّير  ا يف َعلمر وفق سؤال: كيف لدلين اثلابت أن يكون خادلً  ةً يت يف الفقه خاّص أالعلم ي
عالقة و ،تية: عالقة اإلنسان بالطبيعةيمكن اختصارها يف العناِص اآل مام مدخالتر أنكون 

 اتر يلّ آوجد الفقهاء أعالقة اإلنسان باهلل تعاىل. وقد و ،عالقة اإلنسان بنفسهو ،اإلنسان باإلنسان
 من ٰهذه العناِص. عنرصر  للتعامل مع ّك  نةً معيّ 

 الضبط الروائّ ب ـ 
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يت ختلقها ات الّ جل تفادي السلبيّ أمن  ، يف تقعيد احلديث وتصنيفهإّن الفهم املنضبط يتجّّل 
ضافة خطاء انلقل والنسخ والسقط واإلأاعني وتباعد الزمن ومثل وضع الوّض  بعض العوامل،
ابلالغ  ثر السليبّ ي اكن هل األ، اذّل د، واالختالف السيايّس والعقدّي د وغري املتعمّ واحلذف املتعمّ 

 ىلع مسرية الرواية.

 ،سنواحل ،الصحيح إىل: ٰهذه العوامل املذكورة دعت العلماء إىل تقسيم احلديث إّن ّك 
واحلفاظ ىلع  للنّص األصيلّ  صيانةٌ إاّل عملّية الواملرفوع، ما ٰهذه  ،واملرسل ،والضعيف ،قواملوثّ 

 والزتوير. قدسيته من الكذب واتلخييل وادلّس 

 يت استعر صيب بها املجتمع املسلم يف عرص الرسالة واحلروب الّ أيت ّن الفنت الّ أوال ُيىف 
ُ
وارها أ

، حبتةً  وانتهت دينّيةً  ت سياسّيةً أومذاهب ابتد قسم املجتمع إىل فرقر بني الصحابة استطاعت أن ت
ىلع ابلاحث عن احلقيقة يف  ا يليق بثقلر ويلها وعقيدتها، ممّ أهلا تفسريها ورواياتها وت فرقةر  وّّك 

 [49 ص واتلاريخ، الالكم علم سلهب، ]راجع: .ممن الرتاث املسلّ  هائلر  وسط رَّكمر 

 بابلحث الروائّ  ارتباط ابلحث اتلارييخّ 

 يقينيّةر  ثابتةر  باذلكر، وهو أّن ابلاحثني ذكروا صعوبة استخالص قوانني علمّيةر  جديرٌ  مرٌ أهناك 
ة، ومن الصعب رادة احلرّ ه يتمحور حول الشخصّية اإلنسانّية ذات اإلنّ أ، طاملا يف ابلحث اتلارييخّ 

وقد  ،قوانني ثابتةر ب تنيراملؤّط  - مثاًل  - فليس اتلاريخ اكلكيمياء والفّيياء ،الوصول إىل املوضوعّية
 ،املعرفة اإلنسانّية ر اتلاريخ يف سريه بنموّ ثّ أباعتبار ت (Karl Popper)ذهب إىل ٰذلك اكرل بوبر 

 ]انظر: .ؤ بمستقبل سري اتلاريخ اإلنساينّ وباتلايل ال يمكن اتلنبّ  ،يت ال نعلم كيف تنموالّ 

  اتلاريخ، يف ابلحث منهج ،احلويرّي 
 [12 ص

 ثنائيةىلع  قائمٌ  ه حبٌث نّ يف اجلملة؛ أل ساليمّ اال يف ابلحث اتلارييخّ  رةٌ املوضوعّية متوفّ  ولٰكنّ 
ه الرسد انلاظر إىل نّ إ نقول: أخرى وبعبارةر  .ره الشخص املعصومي يوفّ س( اذّل )الرسد واملقدّ 

 بمنظومةر  س مرتبٌط واملقدّ ، منفلتةر  اتر د )املعصومني(، ال الرسد املنفلت لشخصيّ س املحدّ املقدّ 
 من ثمّ وّيةر ىلع املستويني انلظرّي والعميّل، هلا ثوابت ولكّّياٌت ال يصّح اخلروج عنها وتغافلها، معرف

 يف ابلحث. اٌت يوجد ثوابت ومتغرّي 

حرى علم اتلاريخ بعلم أو باأل - عند املسلمني يت دعت لربط اتلاريخ باحلديثواملناسبة الّ 
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ن؛ باعتبار االحتياج إىل آاتلاريخ وثيق الصلة برواية احلديث وتفسري القر أّن علم -احلديث 
ما تلك سيّ  يت شهدت صدور الروايات، واليات واحلوادث الّ اتلحقيق يف مناسبات نزول اآل

ىلع  باالعتماداملسلمون بالسري واملغازي، ورسد جمرياتها  واهتمّ  ، كرماأل الصادرة عن انليبّ 
سياق اهتمامها  ولٰكنّ  ،باتلاريخ تهتمّ  ضافة إىل ٰذلك فقد ظهرت فئةٌ وباإل،  حاديث انليبّ أ

 ؤالء ا عن اهتمام غريهم، فهٰ ُيتلف تمامً 
ُ
ين اكنوا جيلسون يف اذّل  (§§)"نوخباريّ األ"طلق عليهم أ

يت ُيتلط فيها الواقع باملتخيّل الّ  ،ساطريخبار القديمة واحلاكيا واألاملساجد ويروون للناس األ
 . اصون كما هو معروٌف ٰهؤالء يطلق عليهم القّص و ،[114 ، صالسابقانظر: املصدر ]

 السّيدة الزهراء سرية  لَع املتخّيلإلشاكيلّة  تطبيٌق تعّسفٌّ 

تطبيقيًّا هلا عند  انموذجً  نأخذساليّم حتلياًل، يف الرتاث اإلاملتخيّل إشاكيّلة فنا ىلع بعد أن تعرّ 
 همّ أمن  ولعّل »: إذ يقول، " الاكتب بسام اجلملسرية فاطمة ..واملتخّيل جدل اتلاريخ"ف كتاب مؤلّ 

ني ساسيّ أيت يمكن أن تقلق ابلاحث يف موضوعنا ٰهذا اتلعالق واتلداخل بني خطابني الصعوبات الّ 
ا ختليص ٰهذا حيانً أه يصعب نّ أ نة ابلحث هما: خطاب اتلاريخ... وخطاب املتخّيل... حىّت يف مدوّ 

 ص فاطمة، سرية ..واملتخيّل اتلاريخ جدل ]اجلمل، «بينهما فاصلةر  قامة حدودر إرس من ذاك، وتع
نتاج إه ىلع ا يستفزّ ممّ  ،مها اتلاريخ للخياليت يقدّ لعمليّة اتلغذية الّ  واضحةر  شارةر إيف  .[18

لة جدل اتلاريخ أ. ولٰكن يوجد يف ثنايا ابلحث ما ال عالقة هل بمسةر مستجدّ  رسديّةر  معطياتر 
 واملتخّيل، ومنها:

 تكلّم اجلنني: أّوًلا 

الته: ضمن ما قاهل من استبعاداته وخميّ  -كما يطلق عليها  -ات يقول الاكتب يف مقالة ادلنيويّ 
فيعرّب عندنا، من وجهة نظر  -ها مّ أا يف بطن ويه ال تزال بعد جنينً  -م ابنة الرسول ا تكلّ مّ أ»

ي اندرجت فيه ٰهذه احلادثة مع ذاتها، والسياق اذّل  ّزمةر أنا متأل خيفٍّ  ، عن حوارر اتلحليل انلفّسّ 
 . «تامٍّ  الفارقة يفصح عن ٰذلك بوضوحر 

، هجرتها  ج بها رسول اهللا تزوّ لمّ   إّن خدجية»:  الصادق جعفرر لإلمام فيف رواية 
 ،تدخل عليها ةً أمن عليها، وال يرتكن امرال يدخلن عليها، وال يسلّ  ة، فكنّ مكّ  نسوةُ 

                                                           
 املعروفة. األخباريّة املدرسة هنا املصطلح من املقصود ليس (§§)
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اكنت   ا َحلت بفاطمةفلمّ  ، ا عليهها حذرً فاستوحشت خدجية ذٰللك، وَّكن جزعها وغمّ 
 «.ثها من بطنها، وتصرّبهاحتدّ   فاطمة

ا يبعث ىلع ا نفسيًّا حرجً من ٰهذا اخلرب أّن خدجية اكنت تعيش وضعً  جيلٌّ » الاكتب: يقول ثمّ 
ه، مّ ن ظاهر اخلرب يربز مواساة اجلنني أل... وإذا اكلسنواتر  امتدّ  -فيما يبدو  - القلق، وهو وضعٌ 

)االستيحاش(،  :فاثلالوث ،ةأباملر مر ال يعدو أن يكون عندنا لعبةً زرها، فإّن األأمن  والشدّ 
ا ها ّتد بٰذلك رضبً لعلّ  ؛الغّم(، دفع خبدجية إىل مناجاة نفسها عرب حماورة جنينها)و)اجلزع(، و

ثري أا حتت تن اكن حاهلا يف احلقيقة واقعً إمن الراحة انلفسّية، و من السلوى، وتفوز بقسطر 
 .[67و 66 ص واملتخيّل، اتلاريخ جدل ]اجلمل، «(fantasmes( ))استيهاماتر 

 انلقد

يذكره ي يف علم انلفس، وهو نفس مصطلح )اتلحويل( اذّل  صر حيّول الاكتب نفسه هنا إىل متخّص 
يف علم  صر دب إىل متخّص يف األ صر فقد قلب نفسه من متخّص  ، دة الزهراءحول السيّ  كثرًيا

يف علم  ه صاحب نظرر نّ أد يك يؤكّ  ؛«عندنا من وجهة نظر اتلحليل انلفّسّ » :ه قالنّ أ انلفس! حىّت 
جل أاملؤمنني مع ذاتها من  مّ أدة خدجية تقوم السيّ  خيفٍّ  يعمل ماكنة اخليال عن حوارر  ثمّ  ،انلفس

لة من خوف خدجية ىلع الرسول وقلقها أوحّوَل املس ،ل أنّها تعيشهايت ختيّ سيّة الّ زمة انلفاخلروج من األ
، وال جييب الاكتب عن سبب ٰهذه من االستيحاش واجلزع والغمّ  عليه وىلع الرسالة اخلاتمة، إىل ثالوثر 

مر ال فإّن األ" :عرف ما مناسبة حرشها يف السياقألم  يذكر مجلةً  ثمّ  ،املؤمنني مّ أيت تعيشها زمة الّ األ
 ."ةأباملر كون عندنا لعبةً تيعدو أن 

لك؟ نعم، هو أّمه هو أمٌر ممكٌن عقاًل، فما املانع العقيّل من ذٰ تكلم اجلنني مع  إن : قولأ
مستبعٌد حبسب املعتاد دلى انلاس، وقد أثبتت ادلراسات احلديثة تأثّر اجلنني بكالم أّمه وبكّل 

لّفت حبوٌث وكتٌب عن كيفيّة اتلعامل مع متناسبٌة مع ذٰ ما جيري حوهل، وهل ردود أفعالر 
ُ
لك، وقد أ

 اجلنني وهو يف بطن أّمه، منها ىلع سبيل املثال كتاب "تربية اجلنني يف بطن أّمه".

وقد ذكرنا سابًقا أّن جمّرد االستبعاد العادّي ال يعّد مسواًّغ تلفسريه بكونه متخّياًل، خاّصًة مع  
، أو  ويلاء، وإاّل كيف يفرّس  اجلمل َحل السيدة مريم شخصّيات األنبياء واأل من دون زوجر

، والشخصّية اليّت يتلكّم عنها يه م املؤمنني أ كيف يفرّس تكلّم السّيد املسيح وهو يف املهد صيبٌّ
ل وّ فيه أصعب املواقف، أيت ساندته يف يت احتضنت الرسول والرسالة والّ ة الّ أتلك املر، خدجية
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لت قساوة حصار ماهلا يف سبيل ادلعوة انلاشئة، وحتمّ  وبذلت ّك  ،من النساءمنت به آمن 
وٰهذا  ،الشعب من اجلوع والعطش واملرض، إىل أن ماتت ِصيعة تلك احلزمة من الظروف

قد  بّيةر أ نفسر ىلع ل الصعاب وتذيللها وىلع حتمّ  ةر وقوّ  كبرير  وصربر  ة شكيمةر ىلع قوّ  لعمري يدّل 
 [231 ص ،4 ج ابلخارّي، صحيح ابلخارّي، انظر:]استحّقت السالم من اهلل تعاىل. 

 وهامر أوما إىل ٰذلك من  نفسّيةر  مراضر أهمها بأنّها تعاين من يت بعد ٰذلك من يتّ أٰهذا وي
 يلفرّس موقًفا أو حدثًا لم ترتضه نفسه، وَّكن األجدر به أن يتوّقف فيه ىلع األقّل.  !التر ومتخيّ 

  دة الزهراءا: وًلدة السيّ ثانيا 

 نذكر بعضها ونردّ  ،دة نساء العاملنيهها الاكتب يف قضيّة والدة سيّ وجّ  شاكالتر إة هناك عدّ 
 عليها:

ويبدو »: قال ثمّ  ، دة الزهراءبماكن مودل السيّ  -سماه أكما  -ذكر الاكتب اعتقاد الشيعة  -1
 اتلاريخ جدل ]اجلمل، «د والصيانة للماكن املذكوراتلعهّ عمال أأّن االحتفال بمولوديّة فاطمة نشأ من 

  واملتخيّل،
 .[132 ص

 قدانل

عمال أهل: ما دخل أنا أن نس، ومن حقّ "يبدو"يستخدم لكمة  أيًضا هنّ إكما عوّدنا الاكتب، ف
؟ ٰهذا إذا اكن بنشوء االحتفال بمودل شخصر  قّل ، أو ىلع األسر إىل مقدّ  الصيانة بتحويل ماكنر 

 للشيعة يتسىّن  كن منذ زمنر ليس بالقريب لم يعدولٰ يله، إاكن يمكن الوصول  يف زمانر  مقصوده
 دة تعاهد ماكن والدة السيّ 

 !عن نفوذهم؟ وصيانته وهو خارجٌ   فاطمة

جل تنبيه القارئ أمن  لكفذٰ ، ا، أو يكون نقدنا بسؤالر حيانً أسئلة نطرح ٰهذه األ مانا حيننّ إ
ضح دليه اخلطأ يف يك يتّ  العرفّية واالجتماعيّة واملتداول بني انلاس؛العزيز ىلع الرجوع للحالة 

وٰهذا انلوع من السؤال  ،ثارات غري املستساغة واملرفوضةمقالة الاكتب، أو املبالغة منه، أو اإل
 حيمل اجلواب بذاته.

 سّنةر  رمضان من ّك  20ايلوم بمودل فاطمة عند الشيعة يوم  االحتفال الرسيمّ  ويتمّ »: قال -2
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من شهر شعبان، وهو اتلاريخ املوافق مليالد  15يسبقه يوم  تمهيديٍّ  ، مع وجود احتفالر قمرّيةر 
يللة ـ "مامّية االثين عرشّية باملعروف عند اإل ، وتاريخ وفاة سلمان الفاريسّ الفاطيمّ  املهدّي 
 .[السابق ]املصدر «"الرباءة

 انلقد 

للحقائق  كيف يليق الالكم ىلع عواهنه دون مراَعةر  - كادييمّ وهو األ - ّسف ىلع الاكتبأتأ
ودلت حبسب املصادر الشيعّية االثين عرشّية يف العرشين من   دة الزهراءاتلارُيّية، فالسيّ 
نات يف املدوّ  بسيطر  د حبثر مجرّ بو ،[15 ص ،6 ج مامة،اإل دالئل ،]الطربّي مجادى اآلخرة 

 ه.ل إىل ذٰلك بنفستوّص مكن أن يلكرتونّية ياإل

 ، ثمّ  الزهراء دة، وال دخل ذٰللك بمودل السيّ  مام املهدّي بمودل اإل الشيعة حيتفل ،نعم
ف خلط بني الشيعة ، وقد يكون املؤلّ  مام املهدّي ىلع اإل إّن الشيعة ال يطلقون لقب الفاطيمّ 

 مامّية وغريهم. اإل

 . تفصياًل  وفاة سلمان الفاريسّ ريخ أ، وال نعلم ت"يللة الرباءة" ـ لم نسمع بنيوباحث وكشيعةر 

ه نّ أيران، إة لالحتفال بمولوديّة فاطمة دلى شيعة العراق وومن املظاهر املمّّي »قال الاكتب:  -3
قامة االحتفال هو عقد إساس من إّن املقصد األ ثمّ  ،طفال غري ابلالغنيواأل ال حيرضه إاّل النساء

 ؛بٰهذه املناسبة ال يوضع عليها إاّل اللنب وتلنفيذ االحتفال تنصب مائدةٌ  ،انلّية ىلع تقديم انلذور
ما اتلفاح، باعتبار أّن سيّ  غالل، وال)ألّن ٰهذا الرشاب قّدم إىل الرسول يوم عروجه(، وبعض األ

 ]اجلمل، «ايله سابقً إرشنا أة، ويه اتلفاحة، ىلع حنو ما من ثمار اجلنّ  فاطمة خلقت من ثمرةر 

 .[133 ص واملتخيّل، ريخاتلا جدل

 انلقد 

االحتفال بها من قبل  يتمُّ   هل ابليت الكرامأفراح أأّن  املعروف يف الوسط الشييعّ 
، وال جمالسهنّ  فالرجال هلم جمالسهم يف ٰذلك، والنساء هلنّ  ،اا وكبارً ، صغارً ورجااًل  اجلميع، نساءً 

حاهل حال بقيّة   فاطمة الزهراءدة واالحتفال بمولود السيّ  ،احتمً  يكون هناك اختالٌط 
فما ذكره الاكتب من اختصاص االحتفال  ،االحتفاالت املذكورة، فالرجال حيتفلون به كما النساء

 .ا ولم نسمع به قّط جدًّ  طفال غريٌب بمولود الزهراء بالنساء واأل
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ّية ىلع ساس من االحتفال هو عقد انلإّن املقصود األ" :ه قالنّ أوالغريب اثلاين من الاكتب، 
أو يعقد انلّية ىلع انلذر، بل إّن  من حرض االحتفال دليه نذرٌ  ! فنقول: ليس ّك "تقديم انلذور

 منها: عديدةٌ  -  دة الزهراءومنهم السيّ  -  هل ابليتأدوايع االحتفال بموايلد 

لُكُ  :يف كتابه الكريم  قال اهلل، إليٰهٍّ  مرر استجابة أل -1
َ
أ س 
َ
ةَ م  ـقُل  اَل أ ًرا إاِلَّ ال َموَدَّ ج 

َ
َعلَي ِه أ

رَتِف  َحسَ  ََب َوَمن  َيق  نًا إِنَّ اهللَ  ةً نَ يِف ال ُقر   .[23 :الشورى ]سورة َغُفوٌر َشُكورٌ  نَزِد  هَلُ ِفيَها ُحس 

احلزينة أو  سواءٌ  ،هل ابليتأوا شيعتهم ىلع االهتمام بمناسبات حثّ   ةاألئمّ  أنّ  -2
 [508 ص ،14 ج الشيعة، وسائل ،العاميلّ  ]راجع: .املفرحة

مسيات بطاهلا، وتقيم االحتفاالت واألأمم احلّية تفتخر بعلمائها وقادتها واأل نّ أ -3
 جلها.أيت ناضلوا من جل استلهام املعاين الراقية والقيم الّ أبمناسبات والداتهم ووفياتهم، من 

ىت أين أعرف من ألم نسمع بها حنن الشيعة، وال  عياتر د مدّ فنقول: ٰهذه جمرّ  ،وأّما قضّية اللنب
ع الاكتب أّن الشيعة يضعون ما حيرم ىلع تلك ي لم يدّ هلل اذّل  واحلمد !الاكتب بٰهذه املعلومات

 !املائدة

 عروسّية قريش: ثاثلاا

طلق عليه أطوار حياة فاطمة أآخر من  ى لطورر  آخر يتصدّ غري أّن هناك احتفااًل »قال الاكتب: 
عن  ، وهو يف مقصده ال ُيتلف يف يشءر "عروسيّة قريش"ا اسم حيانً أو "روسّية فاطمةع"اسم 

ي يراد فيه شكر ه يقام يف ايلوم اذّل نّ أٰذلك  ؛در حمدّ  ه ال حيتفل به يف يومر نّ أمولوديّة فاطمة، باستثناء 
إىل  دعوةً ه من قريش توجّ  وحمتوى االحتفال أّن فتاةً  ،ىلع قبول انلذر -بوساطة فاطمة  -اهلل 

يت قبل ٰهذه املناسبة، فإّن الفتاة تطلب من الرسول أن خدجية حلضور زفافها، وبما أّن خدجية توفّ 
ما يمنعها من ارتداء  ابنته يف حدادر  نّ أإاّل أّن الرسول ُيربها ب ،اةها املتوفّ مّ أيسمح لفاطمة بتعويض 

، وقرطني، ناعمر  ا من حريرر ثيابً   من اهلل إىل فاطمةيظهر جربيل حاماًل  حينئذر  ،مجيلةر  ثيابر 
 رمزّيةٌ  َحراء، ويه أيًضا عالمةٌ  وياقوتةً  - ىلع تسميم كبد احلسن رمزّيةٌ  ويه عالمةٌ  - دةً وزمرّ 

يف احتفال  رسٌ آ دور فاطمة، ويكون هلا حضورٌ  مجيلةٌ  ي فتاةٌ هنا تؤدّ  قتل احلسني. / ىلع استشهاد
ق يف مجاهلا ىلع ة، بل إّن ٰهذه الفتاة تتفوّ الزفاف، وحتيط بها احلور العني انلازالت من اجلنّ 

خذ فاطمة يد ٰهذه الفتاة، وتقيم أ، تعندئذر  ،من تلك الفتاة يت تلىق حتفها غريةً العروس الّ 
حيث َعينت  ،ةنّ ثر ٰذلك تروي العروس كيف أّن روحها َحلت إىل اجلإو ،الصالة، فيبعثها اهلل
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 .[133 ص واملتخيّل، اتلاريخ جدل ]اجلمل، «ة الرسول، ومقامه املحمودعزّ 

 انلقد

فالم أو سيناريو ألحد األ أقرأقرأ ٰهذا املقطع من الكم الاكتب حسبت نفّس أحينما كنت 
، وىلع كادييمٍّ أ ا لاكتبر وابلاحث يندهش حينما يقرأ نصوًص  ،من قصص اخليال القديم ةً قّص 

 ااثن حنن شيعةٌ  ،إىل مصدرر  غري مستندةر  من ابلحث واخلربة، وجيد أنّها نصوٌص  ى َعلر مستوً 
نا ٰهذا الكتاب أ، لم نمارس ما ذكره الاكتب، بل ولم نسمع به إاّل حينما قرا عن جدٍّ بً أعرشّية 

بني لكميت  يت وضعها الاكتبا هو عالمة الشطر الّ وما لفت االنتباه حقًّ  "،جدل اتلاريخ واملتخّيل"
فلم نفهم ماذا يريد الاكتب  "،قتل احلسني / ىلع استشهاد رمزّيةٌ  عالمةٌ " ٰهكذا: ،استشهاد وقتل

 !يله؟إي يرمز وما اذّل  ،احقًّ 

 يقوم بفربكة الكمر  - ي لم يرش فيه إىل مصدرر واذّل  -ي نقلناه عن الاكتب وبعد ٰذلك الالكم اذّل 
 نسج ما ثغرة انعدام املصدر ىلع ما كتبه، حماواًل  منه سدّ  ا، يف حماولةر جدًّ  وهاليمٍّ  غري مفهومر 

 (***)سينوغرايفٍّ  ا؛ يلدلّس الصورة ىلع القارئ يف توظيفر مع ما ذكره سابقً  سطرر أسوف ننقله بعد 
يف  [عالهأيت ذكرها تلك احلفلة الّ ]د االحتفال بعروسّية فاطمة وجيسّ » يلك ما ذكره:إو ،متقنر 

 
ُ
ني َعشا يف منتصف القرن السادس نهما كتابان لعاملني شيعيّ ان تضمّ ها مشهدهمّ أخر مشاهد أ
نه كتاب تضمّ  ـ اكتفينا بذكر املشهد اثلاين فقط ـاملشهد اثلاين  :(اثلاين عرش للميالد)للهجرة 
وحمتوى  ،م( بعنوان )اخلرائج واجلرائح( 1177 - ـه 573وّّف سنة تامل) القيّمّ  الراوندّي  سعيدر 

 ،يك حيرضه حبكم اجلوار - يف أحد احتفاالتهم - حلّوا ىلع الرسولأمن ايلهود  املشهد أّن مجاعةً 
جربيل  يت ال تملك من اثلياب ما تضارع به نساء ايلهود، ولٰكنّ هانة ابنته فاطمة، الّ إروا يف وفكّ 

 اتلاريخ جدل ]اجلمل، «علنوا إسالمهمأفانبهر ايلهود، و ،يف اجلمال ا روعةً لبس فاطمة ثيابً أ

 .[134 ص واملتخيّل،

                                                           
 هامش يف قال إذ كتابه؛ من 135 ص يف نفسه الاكتب من املعلومة ٰهذه أخذنا وقد السينوغرافيا، فنّ  (***)

 أداةٌ  السينوغرافيا أنّ  املؤلّف ويرى اخلطاب، حتليل يف السينوغرافيا،وتوظيفها تعريف خبصوص الصفحة
 اذّلي اجلنس طائلة حتت يدخل ال تلّفظيًّا ووضًعا متخيّاًل، سياقًا انلّص  داخل يلنشئ الاكتب بها يتوّسل
ا ويكون انلّص، صلب يف ينشأ ّمام السينوغرافيا بل اجلاهز، باإلطار هو وال انلّص، ذٰلك إيله ينتيم  خاصًّ
 مرّبًرا يصبح وبفضلها جيري، خالهلا ومن يكون، بها رشٌط  للخطاب ويه الركح، بمثابة للالكم فهو به،

 ومرشوًَع.



 إشاكيّلة املتخّيل يف الرتاث اإلساليمّ    ...................................................................  133

ا رئيسيًّا، وال نعلم ملاذا يف ي يعتمد عليه الاكتب اعتمادً اذّل  ونقول: الرواية ذكرها املجلّسّ 
 ؟آخر اعتمد هو بنفسه ىلع املجلّسّ  فر ٰهذا املقطع من حبثه حييل ىلع مؤلّ 

وا إىل ءفجا ،ايلهود اكن هلم عرٌس روي أّن » كما ييل: وأصل الرواية كما يذكرها املجلّسّ 
 يزداد عرسنا فنسألك أن تبعث فاطمة بنتك إىل دارنا حىّت  ،اجلوار وقالوا: نلا حّق  ، رسول اهلل

يف  وسألوه أن يشفع إىل عيلٍّ  .ويه حبكمه بن أيب طالبر  وا عليه، فقال: إنّها زوجة عيلّ وأحلّ  بهاءً 
ايلهود أّن فاطمة تدخل يف بذتلها وأرادوا  واحللل، وظنّ  ٰذلك، وقد مجع ايلهود الطم والرم من احليلّ 

 ،ت بهافلبستها فاطمة وحتلّ  ،لم يروا مثلها وحللر  من اجلنة وحيلٍّ  بها، فجاء جربيل بثيابر  استهانةً 
لن ا دخلت فاطمة دار ايلهود سجد هلا نساؤهم يقبّ ب انلاس من زينتها وألوانها وطيبها، فلمّ فتعجّ 

 ،43 ج نوار،األ حبار ،]املجلّسّ  «من ايلهود كثريٌ  وأسلم بسبب ما رأوا خلٌق  ،األرض بني يديها
 .[30 ص

ذت واملشهود بالعيان، من مضامني ٰهذه االحتفاالت بمولوديّة فاطمة، أنّها اخّت »: يقول الاكتب ثمّ 
فت فيها باتلهذيب والزيادة ها ترصّ هلا، ولٰكنّ  ساسيّةً أ ةً اتلارُييّة أو املتخيّلة مادّ  من سرية ابنة انليبّ 

 جدل ]اجلمل، «السينوغرافيا ىلع مبادئ فنّ  قائمةر  مرسحيّةر  خراجها بطريقةر إوانلقصان، وعملت ىلع 

 .[135 ص واملتخيّل، اتلاريخ

 ، فاملنت ليس فيه ما هو ثابتةٌ منا أنّها ه لو سلّ نّ إ، فاعتبار سند الروايةانلظر عن مدى  وبغّض 
لُكََّما : مع أويلائه، وإاّل فما يقول اجلمل يف قوهل تعاىل -سبحانه وتعاىل  -خارٌج عن ترّصف اهلل 

ینَّ لَِك ٰهَذا قَالَت  ُهَو ِمن  ِعن  
َ
َيُم أ قًا قَاَل يَا َمر  َراَب وََجَد ِعن َدَها ِرز  ِد اهلِل إِنَّ َدَخَل َعلَي َها َزَكِريَّا ال ِمح 

ُزُق َمن   ِ ِحَسابر  اهلَل يَر   . [37 عمران: آل سورة] يََشاُء بَِغري 

ين أه شاهد ٰهذا االحتفال بنفسه، ولم ُيربنا نّ أأي  "املشهود بالعيان"وذكر الاكتب مجلة 
 تتّ  شيعةٌ  أو ،عرشّية امامّية االثنشاهده؟ وهل من قام باالحتفال هم الشيعة اإل

ُ
خر غري بع مناهج أ

 ؟ عرشّي  املذهب االثين

الت ماسينيون  من متخيّ اًل د يف أّن الاكتب يذكر ختيّ كاديمّية تتجسّ العلمّية واأل والبشاعة
يت تنتاب الم الّ ملقاومة اآل اوقائيًّ  ار عالجً يوفّ »أّن ٰهذا االحتفال  -أي ماسينيون  -يع عندما يدّ 

ما ذهب  يوافق ىلع ثمّ  ،[السابق صدرامل ]اجلمل، «ة حلظة الوضع؛ وذٰللك يقدم انلذر لفاطمةأاملر
 ي.أويشاطره الر ماسينيونيله إ

ه ، يوجّ غيابّيةر  من عقد حماكمةر  شبه حالةً ي - ي وافق عليه الاكتبواذّل  -ماسينيون َعء إّن ادّ 
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يوافقه  ثبات اتلهمة، ثمّ إ، وينطق باحلكم بوبال حمامر  ةر دلّ أدون  القايض فيها اتلهمة لشخصر 
ىلع الاكتب املوافق  نردّ  أو ،هاماالتّ  من أمرنا، فهل نردّ  ن يف حريةر احلارضون باتلصفيق، وحنن اآل

 عليه؟

بما حيدث عند الشعوب  إّن الاكتب يفّعل خياهل اخلصب لربط ما يّدعيه من احتفالر  ثمّ 
اتلعويذة ىلع  نشاد نّص إ( chamanمن الشامان ) إذ يتوىل رجٌل  »؛ مريكّيةالطوطمّية يف بنما األ

يصبح  فتتفاعل مع األحداث املروّية يف اتلعويذة، وتنفعل بها، وعندئذر ة احلامل، أمسمع املر
 .[السابقاجلمل، املصدر ] «ا ال عرس فيه، وال وهنوضعها يسريً 

 أحدر  ومن املعروف أّن أّي  ،واضحر  معريفٍّ  وال منهجر  نعم، ٰهكذا يكتب الاكتب دون رّويةر 
 واضحر  منهجر عليمٍّ ال اخلصب، ولم يعتمد ىلع يع ما شاء إذا اكن سائقه اهلوى واخلييستطيع أن يدّ 

ا أخرى ختتلف ماكنً  ما، حبادثةر  وزمانر  يف ماكنر  حادثةر  مور، وباستطاعته أن يربط أّي يزن به األ
بات ا ىلع الشبه واتلحوير واملناسبات املوضوعّية واالجتماعّية ووحدة املتطلّ ا اعتمادً وزمانً 

 !قل ما شئتف لعقل،إذا لم حيكمك او ،اإلنسانّية

 وًلدهاأوعالقتها ب  دة الزهراءا: زواج السيّ رابعا 

  لة سكوتها حينما عرض عليها أبوها انليبّ أومس  دة الزهراءحبثه حول زواج السيّ 
ولٰكن » :ا عن رفض الزواج بعيلٍّ ٰهذا السكوت قد يكون تعبريً  نّ أا يدها، بهلا طابلً   م عيلٍّ تقدّ 

 ]املصدر «؟انليبّ  بن عمّ ا عن رفضها الزواج من عيلٍّ  ا غري مبارشر تعبريً لم ال يكون سكوت فاطمة 

 .[27 ص ،السابق

 انلقد

اتها هلا ظروفها وحيثيّ  يف حادثةر   دة الزهراءفعال السيّ أمن  ٰهذه املحاولة يف خدش فعلر 
ال  شخصر بنته ىلع الزواج من اجرب أه نّ أيف   كرماأل ا لشخص انليبّ هامً ل اتّ بعادها، يمثّ أو

ه نّ وأ واضحر  غمزر  ه، في«انليبّ  ابن عمّ  رفضها الزواج من عيلّ » :ه عرّب بقوهلنّ أا ترغبه، وخصوًص 
والاكتب هنا لم ُيرج عن  ،عشائرّيةٌ  بأنّها مقاصد َعئلّيةٌ   كرماأل ساءة ملقاصد انليبّ يريد اإل

املعروف عند العرب أّن سكوت مع أّن  ،ووقع فيما يدعو خلالفه ،تارييخٍّ  لته يف قراءة نصٍّ خميّ 
ِر عند خطبتها يعّد ديلاًل ىلع موافقتها؛ باعتبار أّن الفتاة يف هٰ  ذه السّن يعرتيها احلياء، ابلنت ابِلك 

ذا ما استفاد منه فيصعب عليها املوافقة ىلع الزواج، أّما الرفض فليس فيه ما ُيدش حياءها، وهٰ 
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 ]موسوعةديلل موافقتها، وهو أمٌر خاصٌّ بالزواج فقط الفقهاء أيًضا بأّن سكوت ابلكر املخطوبة 

 لك:، وقد اتّفق املسلمون ىلع ذٰ [70 ص الفقه،

 ،يا رسول اهلل :قيل ،ب تشاورواثليّ  ،تستأمر ابلكر :قال رسول اهلل  :عن أيب هريرة قال»
 ص ،2 ج حنبل، بن أَحد مسند أَحد، ،حنبل ]ابن «سكوتها رضاها :قال. ن ابلكر تستيحإ

229]. 

واتلوازن  رسّي ق لفاطمة االستقرار األبناء لم حيقّ جناب األإويبدو أّن »آخر:  ويقول يف نصٍّ 
 ]املصدر «ا من الضنك واتلعبلوانً أا ملا اكنت تلىق يف حياتها ايلومّية نظرً  ؛املطلوبني انلفّسّ 

 .[29 ص ،السابق

ه يكون قد نّ إوغريها من العبارات، ف "حيتمل"و "يبدو"دخل فيه أالرصني إذا  إّن ابلحث العليمّ 
ه إذا ورد االحتمال بطل نّ إه، فءي ال طائل وراودخل يف اجلدل اذّل  ،ابتعد عن ابلحث العليمّ 

ي يدخل إّن االحتمال اذّل  ثمّ  ،يع ما شاء من االحتماالتألّن الطرف اآلخر هل أن يدّ  ؛االستدالل
 فق. ا ال كيفما اتّ يًّ  عقالئينبيغ أن يكون احتمااًل  يف ابلحث العليمّ 

ينية ادل، ومعرفة الوضع السيايّس واملاكنة مور يف سياقها اتلارييخّ إّن مجع القرائن ووضع األ
 افإّن الشخص ذ ؛يف مثل ٰهذه ادلراسات ةٌ مهمّ  االجتماعّية للشخص موضع ادلراسة، هلا دخالةٌ و

دة ني، فالسيّ  انلاس العاديّ واملبغضني، وحىّت  لسهام احلاسدين املاكنة اهلاّمة يف املجتمع يكون مریًم 
وابلحث  ىلع مستوى ابلحث العقدّي  ،يف الرتاث املسلم (†††)امً  مقوّ ل فصاًل تمثّ   الزهراء

ا، وولو تكلّمنا عن فضائلها يف كتب املسلمني لطال بنا املقام طوياًل جالسيايّس،   أن يكيفدًّ
إّن اهلل   بل ،[210 ص ،4 ج ابلخارّي، صحيح ابلخارّي، ظر:ان] غضبها غضب الرسول 

 ص ،3 ج الصحيحني، ىلع املستدرك انليسابورّي، احلاكم]يغضب لغضبها ويرض لرضاها. 
154] 

 يف فهم األحداث، خذ من املحيطني بالشخصّية موضع ادلراسة َعماًل ن يتّ كما جيب أ
 . ةً َعديّ  اتر ليست شخصيّ   فاطمةالسّيدة ات املحيطة بوالشخصيّ 

ٰذلك ، مني هو الرسول الصادق األ  دة الزهراءحاطوا بالسيّ أين الشخوص اذّل  همّ أومن 
وال  ،[4 :القلم ]سورة َعِظيمر  ُخلُقر  لََعَّل  َوإِنََّك  بقوهل: ي خاطبه خالق الكوناإلنسان اذّل 

                                                           
 لإلنسان. اكنلاطقيّة بالفصل إاّل  توجد ال اليشء ماهيّة أنّ  اىل يشري منطيقٌّ  مصطلحٌ  املقّوم الفصل (†††)
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الرساالت عظم أ، صاحب  نبياء واملرسلنيد أّن ٰهذا هو أبو الزهراء خاتم األؤكّ أحتاج أن أ
أن يستحرض ٰهذه املعاين قبل أن  مسلمر  منصفر  اكتبر  موره، فعّل أّي أ السماوّية، املعصوم يف ّك 

 آخرين.  شخاصر أكما يتعامل مع  نامله ىلع الورق، وال يتعامل مع انليبّ أك تتحرّ 

 لو اختلف معنا صاحب ي حىّت اذّل   بن أيب طالبر  فهو عيلّ  ،ا الشخصّية األخرىأمّ 
فق يف ٰهذه الشخصّية ومدياتها ادلينّية واإلنسانّية املتّ  - ظنّ أكما  -ه ال ُيتلف نّ إ، فاملعينّ  الكتاب

 ديان.  األعليها بني مجيع املذاهب، وحىّت 

 ألّن ّك  ؛شخصّيةر  م عن أّي ع أن تتلكّ يك ال تسطنّ أصحاب مرشوع املتخّيل أإّن املشلكة مع 
لته العقلّية الرتاثّية ك قد نقلت ما ختيّ نّ أ، وٌل متخيّ  هنّ أساس أا ىلع الكمك عندهم يكون مبنيًّ 

فاجلميع يف دائرة  من ثمّ و ،ىلع ما هو الواقع زائدةً  تقديسّيةً  ي يفيض هاالتر املسكونة باملتخّيل اذّل 
خذ األ إنّهم يتناسون أنّ  .إىل االنسداد العليمّ  -وصلونا أحرى أو باأل -هام، ومن هنا سنصل االتّ 

واتلواتر  -فقد تواتر  ، مام عيلٍّ واملشهورات هو ديدن العقالء، وأّما بالنسبة لإلمات باملسلّ 
،  معه وهو ابن سبعر ظفاره، وَّكن يصيّل أمنذ نعومة   كرماأل ه اكن مع انليبّ نّ أ -من سبل ايلقني 

مر بطوالته وحوادثها أوخيرب، و وأحدر  ، تشهد هل ساحات بدرر ه بطل اإلسالم دون منازعر نّ أو
أّن بعض ٰهذه األحداث ال حتمل  ، وواضحٌ  بعد جيلر جياًل  -كما قلت  -ا جيال تواترً اقلتها األتن

 .لر بصمة متخيّ 

بناء لم جناب األإويبدو أّن » حينما قال: قةر غري موفّ  ثارةٌ إتت يف الكم الاكتب أيت ثارة الّ واإل
ا ملا اكنت تلىق يف حياتها نظرً  ؛املطلوبني واتلوازن انلفّسّ  رسّي ق لفاطمة االستقرار األحيقّ 

فإّن الكثري من انلاس يالقون اتلعب يف حياتهم والضنك،  ،«ا من الضنك واتلعبلوانً أايلومّية 
باملعايشة مع  وحمسوٌس  وجداينٌّ  مرٌ أ، وٰهذا وانلفّسّ  رسّي ا لعدم االستقرار األل داعيً وٰهذا ال يمثّ 

، ويعيشون االستقرار واالطمئنان، دون قلمني مع ظروفهم وراضني حبياتهمأانلاس، فتجدهم مت
ا حساس بالسعادة تكون وفقً لة األأا فإّن مسوعمومً  ،احيانً أر أن يمنع ٰذلك من الشكوى واتلذمّ 

كرب أر أّن سعادته يف احلياة يف احلصول ىلع لطبيعة اإلنسان ومنهجه يف احلياة، فمنهم من يتصوّ 
الفاخر ووسائل الرفاهّية املعروفة األخرى، ومنهم من يّة، اكبليت من الوسائل املادّ  ممكنر  قدرر 

يًّا أ ،ع وخدمة انلاس، ومنهم من يقترص ىلع طلب العلميذهب إىل أّن السعادة يف العبادة واتلرضّ 
لم تكن ّتد   دة الزهراءد أّن السيّ من املؤكّ و ،غريها ميف العلوم ادلينّية أ اكن ٰهذا العلم سواءٌ 
د يف من ٰهذه القيم تتجسّ  جواء القيم املعنوّية، وقسمٌ أألنّها اكنت تعيش  ؛اسعادتها يف ٰهذه ادلني

تنقسم إىل   الزهراءالسّيدة يت َعشتها القيم املعنوّية الّ ٰهذه أخرى فإّن  وبعبارةر  .شخوصر 
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 قسمني:

 وجودها من عباداتر  ي جاء به أبوها وَعشته بكّل لت يف اإلسالم اذّل دة: تمثّ قيم معنوّية جمرّ  -1
هل أة حينما صامت مع ة واإلنسانّية الشفافّ يت ذاقت طعم العبوديّة احلقّ فيه تلك الّ  ،ومعامالتر 
ا ال الم اجلوع ممّ آمر يف أنّها قاست وليس األ ،قاسيةر  يف بيئةر  دون طعامر  متواصلةر  امر يّ أبيتها ثالثة 

ى طفليها احلسن واحلسني كرث من ذٰلك، حينما تروهو بكامل اختياره، بل األ إنسانر  له أّي يتحمّ 
يات املباركة تصف ام اثلالثة، إىل أن نزلت اآليّ ٰهذه األ ن رضاوة اجلوع، وتبىق العائلة صائمةً يايعان

 مزنتلهم يف اآلخرة وتبنّي  ،هم باثلواب االستثنايئّ فاطمة وبعلها وبنيها، وتبرّش  ،برارؤالء األحال هٰ 
 :اإلنسان سورة انظر:] .تفصييلٍّ  بشّكر 

5 - 22] 

وفاطمة  عيلٍّ اإلمام يات نزلت يف ة والعاّمة أّن ٰهذه اآلوقد روت اخلاّص » :يقول الشيخ الطويسّ 
ىلع إفطارهم وطووا  سري ثالث يلالر فإنّهم آثروا املسكني وايلتيم واأل ؛ واحلسن واحلسني

 هم ٰهذه فأثىن اهلل عليهم ٰهذا اثلناء احلسن، وأنزل في ،من الطعام ، ولم يفطروا ىلع يشءر
 القران، تفسري يف اتلبيان ،]الطويسّ « تتّل إىل يوم القيامة جزيلةً  وكفاك بٰذلك فضيلةً  ،السورة

 .[203 ص ،10 ج

 ل قيمةً يمثّ  مرسٌل  بما هو نيبٌّ  فإّن انليبّ  ؛دت يف الشخوصّتسّ وقد قيم معنوّية شخصانّية:  -2
نس بنفس أنبياء سوف يهو خاتم األ ي يعيش مع نيبٍّ الشخص اذّل  نّ أب ، وال شّك كبريةً  معنوّيةً 

مامة أخرى، يه قيمة الوصاية واإل ل قيمةً يمثّ   بن أيب طالب مام عيلّ واإل ،ٰهذا الوجود
 :والعصمة والصحبة انلموذجيّة، وصاحب يوم الغدير، وصاحب باب خيرب، وهو من قال فيه

، ال ختىف ىلع منصفر ، وغري ٰذلك من سلسلة مناقب « بمزنلة هارون من مویس...نت ميّن أ»
 ساميةر  هما القيمة املعنوّية الكربى يف حياة املسلمني؛ ملا هلما من ماكنةر  واحلسن واحلسني 

  ه من ادلنيا.فهما رحيانتا ، كرمعند الرسول األ

ثيَِن » ارر  َحدَّ
ُد ب ُن بَشَّ َثنَا ُغن َدرٌ  ،حُمَمَّ يِب  ،َحدَّ

َ
ِد ب ِن أ بَُة َعن  حُمَمَّ َثنَا ُشع  يِب  ،َيع ُقوَب  َحدَّ

َ
 َسِمع ُت اب َن أ

مر  ِرمِ ـ ب َن ُعَمَر  َسِمع ُت َعب َد اهلل ،ُنع  هَلُ َعِن ال ُمح 
َ
بَاَب  :قَاَل ُشع بَةُ  ـ وََسأ تُُل اذلُّ ِسبُُه َيق  ح 

َ
ُل  :َفَقاَل  ؟أ ه 

َ
أ

بَاِب َوقَد  َقتَلُوا اب َن اب نَِة رَُسوِل اهلل لُوَن َعِن اذلُّ
َ
أ َاَنتَا : َوقَاَل انلَّيِبُّ  ، ال ِعَراِق يَس   ِمَن يَ ُهَما َرحي 

ن يَا  .[35 ص ،13 ج ،ابلخارّي  صحيح،ابلخارّي ]« ادلُّ



 138 ....................................................................... إشاكيّلة املتخّيل يف الرتاث اإلساليمّ 

  الزهراءالسّيدة ا: مهر خامسا 

 مسبقر  رر ماكن أن يثبت ما رسمه من تصوّ صاحبه حياول بقدر اإل ل يف الكتاب جيد أنّ مّ أإّن املت
مري أز ىلع حياتها مع زوجها حول حياتها، وقد ركّ  من خالل اقتناصاتر   الزهراءالسّيدة عن 

السّيدة أي احلياة العائلّية هلا، ومن ٰذلك تناوهل ملهر  ، بن أيب طالب املؤمنني عيلّ 
، صابها من مغانم بدرر أ... خطمّيةر  لفاطمة سوى درعر  مه عيلٌّ ي قدّ ولم يكن املهر اذّل » :الزهراء

يلها إم ا قدّ ويبدو أّن فاطمة لم تكن راضّية انلفس عمّ »: ائاًل ق قعلّ  ، ثمّ «باعها، وقبض ثمنها ثمّ 
 جدل ]اجلمل، «جتين باملهر اخلسيس: زوّ ىلع الرسول قائلةً  ذٰللك نراها حتتجّ  ؛أو مهرر  من صداقر 

 .[28 ص واملتخيّل، اتلاريخ

 انلقد

 كتاب ىلعا لالحتماالت، وهو يعتمد ، وهو بسط الالكم وفقً "يبدو"يعيد لكمة  أيًضا الاكتب
يت وردت فيها للروايات، جبمع الكتب الّ  جامعٌ  ي هو كتاٌب ، اذّل جلّسّ عالمة امللل "نوارحبار األ"

اعترب أّن من احليف ضياع  املجلّسّ  نّ أل ؛خضاعها للفحص واتلدقيقإتلك الروايات دون 
مجعها، حتتوي الروايات عن  ما عّن هل من كتبر  ، فقام بنقل ّك  هل ابليتأالرتاث الوارد عن 

ه ترك نّ أ، إاّل ةً أو موثقّ   بالاكمل، وهو يعرف أنّها ليست صحيحةً  هل بيت العصمة والطهارةأ
 اخلطوة اثلانية لغريه ه تكليفه، تارَّكً نّ أّدى ما شعر أهو اخلطوة األوىل و االفحص لغريه، فقد خط

أّن من الصعب  فال شّك  ،اخلطوتني تالكباعتبار أّن العمر ال يسمح ل ؛قنيمن العلماء واملحقّ 
يت عقد عليها تان: األوىل أّن انلّية الّ دلينا قضيّ  من ثمّ ه للفحص، ولكّ  خضاع ٰهذا الرتاث الروايئّ إ

 ، وٰهذه قضّيةٌ  هل ابليتأبكالم  هل صلةٌ  ما يه اخلوف من ضياع ّك  ،العمل يف مجع الكتاب
 خضاع ٰهذا املنقول للفحص واتلدقيق ويه اثلانية. إختتلف عن قضيّة 

حبار "نّهم ال يعتمدون ىلع كتاب أ ،مامّية انلابهنيوساط ابلاحثني اإلأومن املعروف يف 
 َعمٍّ  ة املوجودة، وبشّكر لٰهذه العلّ  ؛غريه إاّل أن ُيضع املنقول للفحصىلع حباثهم وال أيف  "نواراأل

، أو أنّها وفق مبىن وتدقيقر  خبار دون فحصر ذا حاهلا، أي مجع األفإّن الكتب احلديثّية القديمة هٰ 
ق والضعيف واملرفوع واملرسل، وذٰللك ترى أّن فيها الصحيح واحلسن واملوثّ  ؛س بهاأب ف الاملصنّ 

ن الكريم هو آفإّن القر ؛ما جاء يف الكتب احلديثّية ة ّك ن بصحّ وصويلّ نا األؤوال يقول علما
فهو يكون يف  ،ما عداه وأّما ّك  ،ته وعدم انلقاش فيهي حكم العلماء بصحّ الكتاب الوحيد اذّل 

فمن يريد أن  ،د املجتهدين املستنبطني وابلاحثنيد بتعدّ يت تتعدّ طار صنعة االجتهاد واملباين الّ إ
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 ا من العلماء وابلاحثني، ال يكتيف بنقل الرواية فحسب. ا أو يستنبط حكمً يكتب كتابً 

 تعارض العقل، وال اّل أوصاف ىلع القواعد العلمّية، وون الرواية منطبقة األمن أن تك بدّ  ال
  تتعارض مع رواياتر 

ُ
أّن  وواضحٌ  ، عن السند واتلدقيق واملبىن املختار يف ٰذلكخر، ٰهذا فضاًل أ

ال يف علوم احلديث والرجال  ،دبيف األ ٌص ه متخّص نّ هل االختصاص؛ ألأالاكتب ليس من 
 م الرشيعة. وادلراية وجممل علو

  بن أيب طالٍب  مام عيلّ دة الزهراء واإلبني السيّ املزعومة ا: املشالك الزوجّية سادسا 

يف حياتها ايلومّية  كبريةر  ةر ح تارُييًّا أّن ما اكنت تعانيه فاطمة من مشقّ ومن املرجّ »قال الاكتب: 
 ،مستمرٍّ  رر الزوجّية من توتّ سباب ما عرفته حياتها أا من ، مّثل سببً وجوعر  وخصاصةر  عباءر أمن 

ما انقطعت بينهما لغة احلوار وربّ  ،وقسوةر  ةر وتشري بعض الروايات إىل أّن عليًّا اكن يعاملها بشدّ 
سس احلياة أد تهدّ  فعالر أب ىلع ٰذلك من ردود ، وما يمكن أن يرتتّ كرث من مناسبةر أواتلواصل يف 

 .[30 ص واملتخيّل، اتلاريخ جدل ]اجلمل، «الزوجّية

 انلقد

ووضعت  ،من ٰهذا انلّص   بن أيب طالبر  مام عيلّ دة الزهراء واإللو رفعت اسيم السيّ 
ا يف ا شديدً نّهما زوجان يعانيان نقًص أخرين، لاكن حكم القارئ عليهما آ نيسماء زوجأماكنهما 

مشقة »الق خن والرشيعة واألآابلعد عن القر ّك  الزوج بعيدٌ  نّ أاثلقافة اإلنسانّية واإلسالمّية، و
 - فعالر أة وقسوة، انقطاع لغة احلوار، ال تواصل، ردود ، شدّ ر مستمرّ عباء، جوع، توتّ أكبرية، 

 د تهدّ  - ا يقصد انفعايّلةً حتمً 
ُ
 يشمئّ  سينمائّيةً  وقد رسم نلا الاكتب صورةً  ،«سس احلياة الزوجّيةأ

 منها املشاهد.

ل مر يمثّ ، وٰهذا األقطعّيةر  ةر دلّ أمعصومان وفق  دة فاطمة الزهراء والسيّ  امام عليًّ إّن اإل
 فهو حمكومٌ  ،ي جاء به الاكتباذّل  قطعيًّا، وأّما املعطى اتلارييخّ   ـعقديّةً  فكرةً  ـا عقديًّا مرً أ

يف  حتكيم العقدّي  من املنطيقّ "فصار  ،ا يف ادلراسات اتلارُيّيةاملوجود عمومً  للضعف ايلقيينّ 
 ."اتلارييخّ 

ال يصدر عن  غري سويٍّ  شخّصٍّ  ره الاكتب من سلوكر ا مع ما صوّ تتعارض قطعً إّن العصمة ف
 قّل أا أو ىلع ل انلاس إسالمً وّ أر صدوره من معصومني، أحدهما ، فكيف يمكن تصوّ َعديٍّ  مؤمنر 
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دة ا، وأّما السيّ ذكره سابقً  يف اإلسالم كما تمّ  اه القوم، وسابقته معروفةٌ ، ثانيًا كما يتبنّ تقديرر 
  بها به انليبّ ي لقّ ويكيف لقبها اذّل ، يضاحر إىل إتها الشخصّية ال حتتاج فهويّ  ، اءالزهر

 ."دة نساء العاملنيسيّ "

؛ إذ قال يف انلّص ال تنفع ابلحث العليمّ  وغموضر  بهامر إالاكتب ىلع استعمال لكمات  ويرصّ 
 . "ح تارُييًّاومن املرجّ "عاله: أاملنقول 

أو  ق واالنهيار بسبب روايةر باتلمزّ  يف احلكم ىلع َعئلةر  الرتجيح اتلارييخّ هو مالك  علم ماأوال 
هاتني   الروايات القطعّية ىلع علوّ حوال، متغافاًل حسن األأما يقال إنّهما ضعيفتان يف  قّل أروايتني 
املتسالم  قّل أأو ال  ،بالرضورة عن سريتهما بني املسلمني ، وما هو معلومٌ هماوسموّ  تنيالشخصيّ 

يسودها  متماسكةٌ  أّن الرتجيح هو يف عكس ما ذهب هل الاكتب، فيه َعئلةٌ  ،واملشهور يف ٰذلك
ي انعكس ىلع واذّل  ،نبيلةر  خالقّيةر أو إنسانّيةر  صفةر  وّّك  ،يثاروالوئام واتلضحيّة واإل اتلفاهم واحلّب 
رسة أّن األيف  شّك  ه النّ أل ؛سري(نذاك، وقد ذكرنا قضّية )املسكني وايلتيم واألآجمتمع املدينة 

 ثرها ىلع املجتمع.أدة ينعكس اجليّ 

 بن أيب  مام عيلّ لريى تواتر الروايات ىلع فضائل اإل ؛للاكتب أن يرجع إىل كتب السرية بدّ  وال
وكيف أّن اتلواتر يورث ايلقني  ،وذكرنا يف ثنايا ابلحث العالقة بني العقل والروايات،  طالب
 . القطيعّ 

 لة اًلنقالب من اجلوع إىل الشبع ادلائمأمس ا:سابعا 

وهو أحد عنرصي ما اصطلح عليه باتلحويل  نّظر الاكتب ملا اسماه )القلب(
(Transforation)،  سماه اتلضخيم، واملقصود به االنتقال بفاطمة من وضعر أوالعنرص اآلخر 

 [49 ص واملتخيّل، خاتلاري جدل اجلمل،]. آخر مغايرر  ، إىل وضعر معنّير  أو نفّسٍّ  يٍّ مادّ 

 من انلقيض إىل انلقيض، وقد جاء بروايةر   فاطمةالسّيدة ويقصد بالقلب: انقالب حال 
ودخلت   فدخل رسول اهلل ...»ل انقالب احلال والرواية عن جابر بن عبد اهلل: يثبت فيها ختيّ 

وجهك أصفر؟ قالت: يل أرى  : ما فقال رسول اهلل ،ه بطن جرادةر أنا وإذا وجه فاطمة أصفر كأنّ 
: فقال جابرٌ  .در مشبع اجلوعة ورافع الضيعة أشبع فاطمة بنت حممّ  همّ يا رسول اهلل اجلوع، فقال: الل  

 «فما جاعت بعد ٰذلك ايلوم ، َعد وجهها أَحرفواهلل فنظرت إىل ادلم ينحدر من قصاصها حىّت 
 .[62 ص ،43 ج نوار،األ حبار ،]املجلّسّ 
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ق القلب باللكمة )ادلَعء(، وبه انقلب حال فاطمة من انلقيض إىل لقد حتقّ »ويقول الاكتب: 
 جدل ]اجلمل، «انلقيض، أي: من حقيقة جوعها يف اتلاريخ إىل الشبع ادلائم يف املتخّيل اإلساليمّ 

 .[50 ص واملتخيّل، اتلاريخ

 انلقد

 الزهراءالسّيدة  ر أّن علماء املسلمني هام بهم خياهلم حنو جعلإّن الاكتب يف ٰهذا املقطع يصوّ 
  ه اعترب الرواية ضمن املتخّيل، أي نّ أال تشعر باجلوع بواسطة ٰهذه الرواية، وٰهذا يعين

! وال ه لم يبنّي ما هو ادليلل ىلع أّن الرواية موضوعةٌ نّ ؛ ألساذجٌ  ، وٰهذا اعتبارٌ موضوعةً اعتربها 
، ِصارر إنريد مناقشة السند وغري ٰذلك، بعد اعتبار الاكتب أّن العلماء وضعوا الرواية عن سبق 

إّن منت الرواية ال » ، بل نقول:واحدةر  ةر ه يضع اجلميع يف سلّ نّ ؛ ألأو كثرير  ه السند يف قليلر وال يهمّ 
مستجاب ادلعوة،  اباعتباره نبيًّ  ؟!دَعءر  بأّي  ألحدر  فما الضري يف أن يدعو انليبّ  ،شاكٌل إيرد عليه 

هو  ، وٰهذا انليبّ  ىلع اهلل كبريٌ  مرٌ أ وهل استجابة دَعء نيبٍّ  ،إاّل إذا اكن الاكتب يعتقد غري ذٰلك
ي ظهرت ىلع يديه املعاجز الكثرية املعروفة جلميع املسلمني، نبياء واملرسلني، واذّل خاتم األ

 لر تدخّ  دون أّي  ر الطعام ادلائم إلنسانر ا من توفّ عجبً  قّل أا دائم الشبع، لة أن جيعل اهلل إنسانً أومس
 ا املحراب بشّكر ، حينما يدخل عليها زكريّ  دة مريمقصد ما حدث للسيّ أ، ويّةر مادّ  سبابر أل

ين لك ٰهذا؟ فتجيبه هو من أهلا من أوان ثمرها، فيسأليس  طازجةً  فيجد عندها فاكهةً  ،مفائجر 
لََها َزَكِريَّا لُكََّما َدَخَل َعلَي َها َزَكِريَّا تََقبَّلََها فَ  :عند اهلل ن بَتََها َنبَاتًا َحَسنًا َوَكفَّ

َ
َربَُّها بَِقبُولر َحَسنر َوأ

قًا قَاَل يَا َراَب وََجَد ِعن َدَها ِرز  ینَّ لَِك ٰهذَ  ال ِمح 
َ
َيُم أ ُزُق َمن  يََشاءُ  ا قَالَت  ُهَو ِمن  ِعن ِد اهلِل إِنَّ اهللَ َمر   يَر 

 ِ  .[37 :عمران لآ سورة]  ِحَسابر بَِغري 

 مرر ، اكنت تراعيها السماء ألسةٌ مقدّ  دةٌ دة مريم سيّ السيّ  نّ إوقلنا  ،من عندنا عنا جبوابر ولو تربّ 
من أن  أو الرشيعّ  ديان السماوّية، فما املانع العقيلّ اتها املعروفة يف األحبيثيّ  صعبةر  ةر ومهمّ  عظيمر 

ا جدًّ  َعيلةً  نفسّيةً  ، حتمل مواصفاتر وماكنّيةر  زمانّيةر  يف مغايرةر  أيًضا سةً أخرى مقدّ  ةٌ أتكون امر
آلخر  تلكون زوجةً  أةٌ فيه مهيّ  ،ديانكربى لصالح آخر األ اتر ؛ تلقوم بمهمّ نادرةً  واستعداداتر 

 خدمة ادلين اخلاتم والرسول اخلاتم تلحمل معه مهامّ  ؛ بن أيب طالبر  مام عيلّ وصياء اإلاأل
 ّراده انليبّ أحرى تصحيح املسار وفق ما ة استمرار املسار الصحيح لإلسالم، أو باأل، ومهم  

 ال ما فرضته السقيفة. 

ة األئمّ  مّ أويه  ، اهلل جنب النسل املبارك لرسولأي فيه الكوثر اذّل  ،ٰذلك ضافة إىل ّك وباإل
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ما سيّ  وال ، دة مريمالسيّ  يت قامت بهاة الّ ا من املهمّ ثريً أكرب تأة ، وٰهذه املهمّ  املعصومني
ي سوف يرث األرض واملصلح اذّل  ،در ل حممّ آالقائم من  خري هو املهدّي مام اثلاين عرش واألأّن اإل

ّن ٰهذا وحده يكيف ألن تكون إ، ولعمري  دة فاطمةومن عليها من ٰهذا النسل املبارك للسيّ 
ألن لني واآلخرين، ووّ من األ دة نساء العاملنيوسيّ  ،من السماء سةً مقدّ   دة فاطمةالسيّ 

يتساقط من  أو تمرر  ،وانهأيف غري  مر فيها ىلع طعامر ال يقترص األ ةً خاّص  تعاملها السماء معاملةً 
 ال حتىص. يّةر مادّ  ثارر آو معنوّيةر  مقاماتر بجدباء، بل  خنلةر 

 بيت األحزانا: ثامنا 

رَّكنه أامّية، نرى أّن من تمام مدلى الشيعة اإل وحينما نلتفت إىل شعائر احلجّ » :قال الاكتب
يت تزار بها ذكر الزيارات الّ  ثمّ  ،«حزان()بيت األ ـزيارة بيت فاطمة يف املدينة، املشهور عندهم، ب

 طال الالكم يف ٰذلك.أو  دة الزهراءالسيّ 

 انلقد 

احلالة ل نصف ا من املسلمني تمثّ جدًّ  كبريةر  هام ابلارد لطائفةر ال ينقيض العجب من ٰهذا االتّ 
، وٰهذه كتبهم الفقهّية تمأل اخلافقني، سّنةر  ا يف ّك ون علنً املذهبّية يف اإلسالم، وهم حيجّ 

 ه يصدر من باحثر نّ أوالغريب  ،يف الرسائل العملّية أو الكتب اتلحقيقّية واملعروف بكتاب احلجّ 
 فقيهٍّ  كتابر  ّي أف ،اجزافً هام عن االتّ  بعيدةر  كاديمّيةر أ وروحر  ه يكتب حبياديّةر نّ أض رتفي سر متمرّ 

 رَّكن احلجّ أمن   دة فاطمةعرشّية جاء فيه أّن زيارة بيت السيّ  مامّية االثينعند الشيعة اإل
 إاّل به؟ احلجّ  ي ال يتمّ اذّل 

من  أيًضا أّن ٰهذا أوحزان(، ا ينبيغ ىلع الاكتب ذكره هو تعريف املسلمني بـ ) بيت األوَّكن ممّ 
 !حزان لّيوره املسلمونا ىلع بيت األذا لو أّن الاكتب دنّل حبّ  وياالت علماء الشيعة؟ ختيّ 

 دعوى تكرار األدعية للحفاظ لَع سرية فاطمة ا: تاسعا 

دعية أنّها مر املزّية يف ٰهذه األأإّن » : بها كتابهيت تمّّي يقول الاكتب ضمن حالة قلب احلقائق الّ 
 موسمّيةر  دورّيةر  دعية بصفةر عرب تكرار األ تباع من صيانة سرية فاطمة من االندثار،ن األـتمكّ 

آخر بوساطة  إىل جيلر  دعية واحلرص ىلع انتقاهلا من جيلر (... واثلابت عندنا أّن تكرار األ)احلجّ 
ال غىن عنه  ساسر أ دعية إىل مكّونر أو املكتوب، يساعد ىلع حتويل تلك األ الشفوّي  اتلقليد ادليينّ 
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 جدل ]اجلمل، «وال يكتمل حجٌّ  ي دونه ال تقوم صالةٌ اذّل  احلجّ نات الصالة، أو يف شعائر من مكوّ 

 .[130 ص واملتخيّل، اتلاريخ

 انلقد

من  ساسر أ نر دعية إىل مكوّ ل تلك األي حوّ اذّل  ودعية هيع الاكتب هنا أّن تكرار بعض األيدّ 
ات ساسيّ أمن  ساسر أ لت إىل عنرصر يت حتوّ دعية الّ . نقول: ما تلك األنات الصالة أو احلجّ مكوّ 

والصالة، فيه لم توضع من قبل  ذاكر الواجبة يف احلجّ ؟ وأّما إذا اكن يقصد بعض األالصالة واحلجّ 
مها تعلّ  بل يه فرائض وسننٌ  ،العبادة إاّل بها لت إىل ما ال تصحّ وبواسطة اتلكرار حتوّ  ،انلاس

 أن يضيف وحيذف وفق هواه. ال يستطع أحدٌ  ، ويه توقيفّيةٌ  كرماأل املسلمون من خالل انليبّ 

رادوا بها أدعية من اختالق العلماء املسلمني، ٰهذه األ نّ أب وحنن ىلع يقنير »: يقول بعد الكمر  ثمّ 
يف الوجدان والضمري   تبىق حيّةً حىّت  دوارر أفيه ب ظهار فاطمة ىلع مرسح اتلاريخ، وجعلها ناهضةً إ

ي لّقن فاطمة تلك  من أّن الرسول نفسه هو اذّل جه املتخّيل اإلساليمّ ا يروّ ، ىلع الرغم ممّ ادليينّ 
 .[130 ص واملتخيّل، اتلاريخ جدل ]اجلمل، «دعيةاأل

 انلقد

 - للناس يبنّي  أنّ  بدّ  يع ايلقني المعناه قيام ادليلل القاطع عليه، ومن يدّ  مرر أّن ايلقني بأ -1
مات وانلتائج املبتنية توضيحه للمقدّ كيفّية وصوهل لٰهذا ايلقني، من خالل  -فات ما يف املؤلّ سيّ  وال

ىل إبداية الكتاب و نوالغريب واملالحظ أّن الاكتب م ،َعءاتنا لم نر سوى االدّ نّ أعليه، غري 
 .در دین تردّ أما علماء الشيعة دون سيّ  هامات لآلخرين، والنهايته يستسهل كيل االتّ 

يت يفخر ال حتتاج إىل من يظهرها ىلع مرسح اتلاريخ، فيه الّ   دة الزهراءّن السيّ أ -2
دلخول اتلاريخ من  فلم تكن حمتاجةً  ،حرف الفخر واالعزتازأاتلاريخ بكتابة اسمها ىلع صفحاته ب

ما  وقد ضّحت بكّل  ،وها، بل بمواقفها وماكنتها، ودفاعها عن احلّق ُيتلقها هلا حمبّ  دعيةر أخالل 
 جل ٰذلك.أدليها من 

 ؟من ٰذلك أو رشيعٌّ  عقيلٌّ  دعية؟ فهل هناك مانعٌ ابنته األ  ملاذا استبعاد أن يعلّم الرسول -3
ره، فما وجه الصعوبة يف تلصوّ  لر تاج إىل مؤونة متخيّ حتال  ابنته أو ابنه دَعءً  م نيبٌّ فقضّية أن يعلّ 

 ؟!ٰذلك
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 يف فاطمة  اإللّٰيةدعوى جتيّل احلقيقة ا: اعشا 

يران ايلوم من توجيه ادلَعء يف صلواتهم إىل إر ماسينيون أّن مقصد شيعة ويقدّ »قال الاكتب: 
ت من خالهلا )احلقيقة اإلهلّٰية(؛ ألنّها جممع عالقات يت ّتلّ ة الوحيدة الّ أثبات كونها املرإفاطمة 

بني  عن أنّها مجعت ة، فضاًل خوّ ة، واألمومة، والزواج، وابلنوّ ة، واألالقرابة اخلمس، ويه: األبوّ 
 جدل ]اجلمل، «لم، واملرض، واملوتانلقائص اخلمس، ويه: الطبيعة اإلنسانّية، والفقر، واأل

 .[130 ص واملتخيّل، اتلاريخ

 انلقد

 فنقول: ،اهملاسينيون ويتبنّ  يستشهد الاكتب بقولر 

،  دة الزهراءقوال علماء املسلمني يف شخصّية السيّ أيت بأجدر بالاكتب أن ياكن األ -1
من   دة فاطمةالسيّ  قوال علماء املسلمني يف حّق أوملاذا  ماسينيون،قوال وفكر أ يتبىّن بدل أن 
 ؟!أيًضا اًل من الواقع وليس متخيّ  ماسينيونبينما يكون قول  ،املتخّيل

يران؟ وكيف وّجه الشيعة ادلَعء لفاطمة إمعرفة مقاصد شيعة  اسينيونمل ىّت أين تأمن  -2
أنّها من  بدّ  وال ،م عنها بيشءر ح بٰهذه الكيفّية وما تكلّ لم يرصّ  ماسينيوند ؟ فالسيّ  وليس هلل

 ا لالكمه ٰهذا.ه لم يذكر مصدرً نّ ا؛ ألوهامه حتمً أالته ومتخيّ 

، وما دخل العالقات اخلمس باحلقيقة اإلهلّٰية؟ "احلقيقة اإلهلٰيّة"لم نعرف مقصوده من  -3
الشيعة،  يران باذلات وليس ّك إل: ملاذا شيعة أنا أن نسنا من حقّ نّ أل ماسينيون؛من  مبعرثٌ  الكمٌ 

يت بعالقات القرابة اخلمس املذكورة، وبانلقائص اخلمس الّ  "احلقيقة اإلهلٰيّة"سماه أيربطون ما 
يمليه الوهم  من الكمر  كثارٌ إو عياٌت ، بل مدّ ةٌ دلّ أو وبرهانٌ  عاله أيًضا؟ ال يوجد هناك حتليٌل أذكرها 
 واخليال.

 حادثة املباهلة عرش: احلادي

ويف   دٌ حممّ  ّية ما جاء به انليبّ حقّ أثبات إثره يف أيف اإلسالم هل  مهمٍّ  يصل الاكتب إىل حدثر 
املركز يف  تقديس فاطمة؛ إذ حتتّل  ويف ٰهذا االحتفال، يتمُّ »قال:  ،ديانمّيان احلوار مع بقّية األ

ن فاطمة يف احتفال املباهلة أعالء من شيف أّن اإل طوار االحتفال املذكور... وال شّك أخمتلف 
حلدث املباهلة، مثلما  حرفّيةً  كرث منه استعادةً أ عن فاطمة يف الوجدان الشييعّ  لصورةر  سيٌس أت
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 ؛ ألّن ٰهذا احلدث عرضةٌ ة تبدو نلا منتظرةً ومثل ٰهذه اتلغيريات املهمّ  ،يعتقد حصوهل يف اتلاريخ
 .[139 ص ،السابق ]املصدر «يل السياسة وادلينيف جما أو الرمزّي  يديولويجّ للتوظيف األ

 انلقد

ا ل عمران؛ تمجيدً آن الكريم يف سورة آيت ذكرها القرالّ  ،إّن الشيعة حيتفون بذكرى املباهلة
املسلمني  ومن املفرتض أّن ّك  ،ه الكريم وادلين احلّق نبيّ   ي نرص فيه اخلالقذٰللك ايلوم اذّل 

من جاء بهم  نّ أب وال شّك  ؟!حيتفلون بٰهذا ايلوم، ولٰكن ماذا نفعل ملن رضخ ملؤامرات أيب سفيان
وٰهذا ، وبصريةر  ذي لبٍّ  لّّك  واضحةر  وقداسةر  خصوصّيةر  ذوويك يواجه به نصارى جنران   انليبّ 

 حداثر ألتداوتلها املصادر اتلارُيّية  يف قضّيةر  سواءر  ما شاهده نصارى جنران واملسلمني ىلع حدٍّ 
جل نفس حادثة املباهلة أالشيعة حيتفلون ال من  لة وكأنّ أالاكتب صّور املس ولٰكنّ  ،نذاكآجرت 

ال تركّي ىلع ٰهذه الشخصّية ه واحلال أنّ  ، دة فاطمةجل تقديس السيّ أوانلرص العظيم، بل من 
صحاب الكساء اخلمسة أو َعمٍّ  بشّكر   ل ابليتهأبذكر مجيع  االحتفال َعدةً  العظيمة، بل يتمّ 
 راد أن يثبت ما رسمه خياهل. أالاكتب  باذلات، ولٰكنّ 

 خاتمة يف نتائج ابلحث

ة، وهو مّ تللك األ يٍّ ومادّ  معنويٍّ  مرر أ يت حتتوي ّك هو خزانة املاضني الّ  ةر مّ أ ّن تراث ّك أ -1
 جياد القواسم املشرتكة بينهم.إاجلماعة و خالقّية ووحدةمان للحفاظ ىلع القيم األام األمَ ِص 

قصاء واتلهميش واتلحريف من قبل اآلخر اإل :األّول :هنالك مطّبان واجههما الرتاث -2
يكمن يف  :. واآلخرغريهمن ويومفرّس  خني وعلماء الكمر املزامن من رجال مذاهب ومؤرّ  اتلارييخّ 
 ملجريات املايض. رضون فهمهم احلداثّ ين ما فتئوا يفاذّل  العلموّي  ار احلداثّ اتليّ أتباع 

ويه املسؤولة عن قدرة اإلنسان يف ميادين الفنون  ،حلياة اإلنسان ةٌ ة املتخّيلة مهمّ القوّ  -3
 دها ضمن حدود العقل والرشع. ، إذا استطاع اإلنسان أن يقيّ نافعر  والصناَعت، وذات مردودر 

انتقل من احلالة الغربّية بعد عرص انلهضة إىل الساحة  حادٍّ  ّن نقد الرتاث بشّكر أ -4
 دوات.اإلسالمّية وبنفس األ

،  ،هناك مناهج دلراسة الرتاث -5 ، املنهج االستقرايئّ و، املنهج العقيلّ ومنها: املنهج انلّّصّ
 .وييلّ أاملنهج اتلومنهج االستناد إىل انلصوص ادلينّية، و
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 ،يف بعض اجلامعات قليلةر  انطلق منذ سنواتر  مستحدٌث اصطالٌح املتخّيل هو  مفهوم -6
 ل.باتلخيّ  ه مسكونٌ نّ أز ىلع أن ينظر للرتاث اإلساليّم بوركّ 

وحاول أن جيعل من  ،دة نساء العاملنياملتخّيل حياة سيّ  بعض أتباع مفهوملقد تناول  -7
ه ال ربط هل بواقع ٰهذه نّ أو ، من قبل علماء اإلسالم من الفريقنياًل  متخيّ ا موضوًَع تارُيها تارُيً 
 الشخصّية.

وبعض  ،بنائهاحياتها الزوجّية وتربيتها أل ثمّ  ،والدتها ورده الاكتب فيما ُيّص أتفنيد ما  تمّ  -8
 ها.يت ختّص يت يقيمها املسلمون بلعض املناسبات الّ واالحتفاالت الّ  ،َعمٍّ  حياتها بشّكر  ما ُيّص 
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