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ّ
امللخص
اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن نقسمها -بعد املقدمة-عىل سبعة محاور :
فأ ّما املحور األول :فتكفل بتبيني املفاهيم التصورية لهذه الدراسة ،من
حيث إيضاح مفهوم الوحي لغة واصطالحاً ،والوحي يف االستعامل القرآين
ويف املعنى الرشعيأيضاً.
وأما املحور الثاين :فأخذ عىل عاتقه تبيني أدلة إمكانية وقوع الوحي ،وهنا
اقتضتاألدلة وقوع الوحي خارجاً ،ملا تبني معنا يف طيات البحث.
وأما املحور الثالث :فتب ّنى إيراد األدلة عىل الحاجة للوحي ،وتبني لدينا
أن الحاجة للوحي قامئة وثابتة بالدليل العقيل والنقيل ،وسوف يقف القارئ
الكريم عىل ذلك يفمطالعته لهذه الدراسة.
وأما املحور الرابع :فمتكفل بتبيني حقيقة الوحي يف الفكر اإلسالمي،
وب ّي ّنا فيه أقوالالعلامء يف دراسة هذه الظاهرة وأسباب اختالفهم فيها.
وأ ّما املحور الخامس :فأوضحنا فيه تحليل هذه الظاهرة ودراستها من
زاوية املقارنة بنيالتفاسري الكالمية ،ومعرفة أوجه االتفاق واالختالف وأسباب
ذلك.
وأما املحور السادس :فتناولنا فيه حقيقة الوحي من زاوية الحداثويني
اإلسالميني،وأوضحنا ما ذهبوا إليه من إثارات وشبهات حول ظاهرة الوحي.
وعقدنا املحور السابع :لنقد الرؤية الحداثوية لظاهرة الوحي ،فأوضحنا
َوهْن الرؤية التي تبناها هؤالء ،وضعف األدلة التي ساقوها ملا ذهبوا إليه يف
رؤيتهم حول هذهالظاهرة.
ثم ختمت هذه الدراسة بأهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات حولها.


الكلمات املفتاحية
{التفاسري الكالمية  ،احلداثويني ،محمد أركون ،الويح اإللهي ،الويح}
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Study of the phenomenon of oracle reading in the term of the
verbal opinions Comparative analysis
Dr.HATEM KAREEM ABDUALHUSEIN

Abstract
This study its nature required to divide it into five categories:
First category: ensure to explain the figurative phenomenon to
this study through explaining the phenomenon of oracle terminologically and linguistically, so the oracle in the qur'anic used, and
the legitimate 
The second category: has taken it upon itself to explain the evidence of oracle happening out, for what was explained to us
during this study.
The third category: the evidence shows the need for oracle, and
shows for us the need for oracle is still there straight, and steady
by mentality, and transmission evidence and this will the reader
getting it during his reading this study.
The fourth category: has taken it upon itself to explain the reality
of oracle in the Islamic religion, and here we explained the scientific sayings, in the study of this phenomenon, and its reasons for
disagreement.
Fifth category: we explained the analysis of this phenomenon and
studied it by making a comparison between the verbal explanations.
Sixth category: we addressed the reality of oracle from the opinion
of the Islamic modernists; we explained what they have gone from
implications, and suspicion about the phenomenon of oracle. 
The seventh category: is that we appreciate the modernist view of
the phenomenon of the oracle, we explained the weakness of the
view adopted by those and the weakness of the evidence that they
have given when they went in their view about this phenomenon. 
 Then this study concluded with the most important results and
suggestions. 
Keywords: explanations, modernists, Mohammed Arkoun, oracle
verbal, oracle.

ظاهرة الويح "قراءة حتليلية مقارنة يف ضوء اآلراء الكالمية"

109

املقدمة:
شــكلت ظاهــرة الوحــي يف األديــان الســاوية املن َّزلــة مــن عنــد اللــه
املرتكــز األســاس ،وتعــد املكــون الصلــب لجوهرهــا وروحهــا ،فاملعنــىاألصــي لكونهــا أديانـاً إلهيــة أن اللــه هــو الــذي أنزلهــا وأوحاهــا إىل أشــخاص
مــن البــر قــد اجتباهــم وخصهــم بإبــاغ رســالته إىل بنــي جنســهم ،وأن
البــر ليــس لهــم تدخّــل وأثــر يف صياغــة مــا أمرهــم اللــه بإيصالــه إلّ يف
التلقــي والعمــل فقــط ،وتقــوم حقيقــة الوحــي عــى أنــه إعــام وإخبــار مــن
اللــه تعــاىل مبــا يريــد مــن عبــاده العمــل بــه واألخــذ بقوانينــه .وهــذا يــدل عىل
ِ
املرســل ،وهــو اللــه تعــاىل؛
أن ظاهــرة الوحــي مكونــة مــن أمــور أساســية:
ومســتقبل الرســالة ،وهــو النبــي؛ ومضمــون الرســالة ،وهــو الديــن املنــ َّزل
برشائعــه وأحكامــه املختلفــة.
فمصــدر الوحــي ومنبعــه الوحيــد ومنطلقــة وابتــداؤه مــن اللــه تعــاىل ،ال
مــن أحــد ســواه؛ ولهــذا ارتأينــا يف هــذه الدراســة أن نســر غــور ظاهــرة الوحــي
يف التفاســر الكالميــة؛ ملــا لهــذا البحــث مــن أهميــة عظيمــة يف الســاحة
العقديــة ،فهــي الركــن الــذي تُبتنــى عليــه مباحــث أصــول الديــن؛ ألن اإلميــان
بالوحــي هــو إميــان بالقــرآن مــع انحصــاره بــه ،فالباحــث بجهــده حــاول
الكشــف عــن أهــم املباحــث التــي توضــح مــا احتــوى عليــه العنــوان؛ لريفــع
بذلــك إشــكالية عــدم انطبــاق املعنــون عــى مــا هــو موجــود يف العنــوان
حــول ظاهــرة الوحــي اإللهــي ،آمـاً مــن اللــه تعــاىل التوفيــق والســداد لبلــوغ
املبتغــى واملأمــول ،وأنــا جئــت مكمــاً ال مدعيــاً الكــال يف ذلــك؛ ألن
الكــال لــه وحــده ســبحانه.
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وأخــرا ً أرجــو أن أكــون قــد وفقــت يف الوقــوف عــى مــا يحيــط بهــذه
الدراســة مــن مطالــب ،وقبــل الوقــوف عــى جوهــر البحــث وكنهــه ،ال بــد مــن
تبيــن املفاهيــم التصوريــة لهــذه الدراســة:
الوحــي يف اللغــة :قــال أهــل اللغــة إن الوحــي هــو :اإلشــارة والكتابــة
والرســالة واإللهــام والــكالم الخفــي ،وكل مــا ألقيتــه إىل غــرك .يقــال :وحيــت
إليــه الــكالم وأوحيــت .ووحــي وحي ـاً ،وأوحــى أيض ـاً ،أي :كتــب ،... ،وهــو
ـوس تَكْلِيـاً﴾
أن تكلمــه بــكالم تخفيــه[[[ ،ومنــه قولــه تعــاىلَ ﴿ :وكَلَّـ َ
ـم اللَّــهُ ُمـ َ
[النســاء ،]164:أي أوحــى إليــه عــى ســبيل الــكالم ،وقالــوا أيضــاً إن أصــل
ـي ،وذلــك يكــون
السعــة قيــل :أمــر َو ْ
السيعــة ،ولتض ُّمــن ّ
الوحــي :اإلشــارة ّ
حـ ٌ
بالــكالم عــى ســبيل ال ّرمــز والتّعريــض ،وقــد يكــون بصــوت مجــ ّرد عــن
التكيــب ،وبإشــارة ببعــض الجــوارح ،وبالكتابــة[[[ ،وهــذا معنــاه أن الوحــي
ّ
يقصــد منــه الــكالم يف بعــض األحيــان كقــول أيب ذويــب:
َ
َعيف
ت إلي ِه *** أال لِلّـ ِه أُ ُّم َك ال ت ُ
ح ْ
فقال لها وقد أو َ
ومــن خــال هــذا الــذي ذكرنــاه يتضــح لنــا أن مفهــوم الوحــي مكــون مــن
أمريــن (اإلعــام والخفــاء) ،وعليــه فــكل املــوارد التــي اســتعمل فيهــا القــرآن
لفــظ الوحــي كانــت مــن بــاب إســتعامل اللفــظ يف مصاديقــه املختلفــة؛ وذلك
لوجــود هــذه الجهــة املشــركة أي اإلعــام والخفــاء بــن هــذه املصاديــق
املختلفــة ،وهــذا مــا أشــار إليــه العالمــة املصطفــوي يف معنــى (وحي) بــــ»أ ّن
األصــل الواحــد يف املــا ّدة :هــو إلقــاء أمــر يف باطــن غــره ،ســواء كان اإللقــاء
بالتكويــن أو بإيــراد يف القلــب ،وســواء كان األمــر علــاً أو إميانــاً أو نــورا ً
أو وسوســة أو غريهــا ،وســواء كان إنســاناً أو ملــكاً أو غريهــا ،وســواء كان
[[[ ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،15ص.379

[[[ الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ص.859-858
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بواســطة أو بغــر واســطة ،ويفيــد العلــم واليقــن ،... ،وأكــر اســتعامله يف
املعنويّــات ،وهــو مطلــق وأع ـ ّم»[[[.
بعبارة أخرى :إن الوحي يف اللغة له خمسة أنواع من املعاين:
ل
 – 1اإللهــام الفطــري لإلنســان ،ودليلــه قولــه تعــاىلَ ﴿:وأَ ْو َح ْي َنــا إِ َ ٰ
ـوس أَنْ أَ ْر ِ
ض ِعيـ ِه َفـإِ َذا ِخ ْفـ ِ
حـ َز ِن
ـم َو َل تَ َ
خـ ِ
ف الْ َيـ ِّ
ـت َعلَ ْيـ ِه َفأَلْ ِقيـ ِه ِ
ـاف َو َل تَ ْ
أُ ِّم ُمـ َ ٰ
إِنَّــا َرادُّو ُه إِلَ ْي ِ
ني﴾[القصص.]7:
ــك َو َجا ِعلُــو ُه ِمــ َن الْ ُم ْر َســلِ َ
ــى َربُّــكَ
 – 2اإللهــام الغريــزي للحيــوان ،ودليلــه قولــه تعــاىلَ ﴿ :وأَ ْو َح ٰ
حــلِ أَنِ اتَّ ِ
ــا َي ْعرِشُ ــونَ ﴾
خــ ِذي ِمــ َن الْجِ َبــالِ ُب ُيوتًــا َو ِمــ َن الشَّ ــ َ
إِ َل ال َّن ْ
ج ِر َو ِم َّ
[النحــل.]68:
 – 3اإلشــارة الرسيعــة عــى ســبيل الرمــز واإليحــاء ،ودليلــه قولــه
حوا بُكْ َر ًة
تعاىلَ ﴿:فخَــ َر َج
ح َر ِ
اب َفأَ ْو َح ٰى إِلَ ْيه ْ
ِــم أَنْ َســ ِّب ُ
ل َق ْو ِم ِه ِم َن الْ ِم ْ
َع َ ٰ
َو َع ِشــ ًّيا﴾[مريم.]11:
 – 4وسوســة الشــيطان وتزيينــه الــر يف نفــس اإلنســان ،ودليلــه قولــه
ـق َ Qوإِنَّ الشَّ ـ َي ِ
ني
ـم اللَّـ ِه َعلَ ْي ِه َوإِنَّــهُ لَ ِف ْسـ ٌ
اط َ
اسـ ُ
ـا لَـ ْ
تعــاىلَ ﴿ :و َل تَأْكُلُــوا ِمـ َّ
ـم ُي ْذكَـ ِر ْ

شكُــونَ ﴾
ُــم لَ ُم ْ ِ
ُــم ِإنَّك ْ
ُــم َ Qوإِنْ َأ َط ْع ُت ُموه ْ
جا ِدلُوك ْ
ل أَ ْولِ َيائِه ْ
ِــم لِ ُي َ
لَ ُيو ُحــونَ إِ َ ٰ
ِــي عَــدُ ًّوا شَ ــ َي ِ
ني
اط َ
[األنعــام ،]121:وقولــه تعــاىلَ ﴿ :وكَ َٰذلِــكَ َج َعلْ َنــا لِــك ُِّل نَب ٍّ
ِْ
ل بَ ْعـ ٍ
ف الْ َق ـ ْولِ ُغ ـ ُرو ًرا َ Qولَ ـ ْو شَ ــا َء
النْـ ِ
ـض ُز ْ
خ ـ ُر َ
ـس َوالْجِ ـ ِّن يُو ِحــي بَ ْعضُ ُهـ ْ
ـم إِ َ ٰ
ْــرونَ ﴾ [األنعــام.]112:
َربُّــكَ َمــا َف َعلُــو ُه َ Qف َذ ْره ْ
ُــم َو َمــا يَف َ ُ

 – 5مــا يلقيــه اللــه إىل مالئكتــه مــن أمــره ليفعلــوه ،ودليلــه قولــه تعــاىل:
ف
Qســأُلْ ِقي ِ
﴿ِإ ْذ ُيو ِحــي َر ُّبــكَ إِ َل الْ َم َلئِكَــ ِة َأنِّ َم َعك ْ
ُــم َف َث ِّب ُتــوا الَّ ِذيــ َن آ َم ُنــوا َ
[[[ املصطفوي ،التحقيق يف كلامت القرآن الكريم ،ج ،6ص.67-64
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َاضبُــوا َفـ ْو َق ْ
ـم ك َُّل بَ َنانٍ ﴾
ُقلُـ ِ
الَ ْع َنــاقِ َو ْ ِ
ـب ف ْ ِ
اضبُــوا ِم ْن ُهـ ْ
ـوب الَّ ِذيـ َن كَ َفـ ُروا ال ُّر ْعـ َ
[أألنفــال.]12:
الوحــي يف االصطــاح« :إعــام اللــه ألحــد أنبيائــه بحكــم رشعــي
أو نحــوه .وقيــل :عرفــان يجــده الشــخص مــن نفســه مــع اليقــن بأنــه مــن
ِقبَــل اللــه تعــاىل بواســطة أو بغــر واســطة ،واأل ّول بصــوت يســمعه أو بــدون
صــوت»[[[ ،وعرفــه الســيد العالمــة الطباطبــايئ بــاإلدراك الغيبــي يف تفســره
امليــزان ،فقــال« :وهــذا اإلدراك والتلقــي مــن الغيــب هــو املســمى يف لســان
القــرآن بالوحــي»[[[.

وعرفــه الســيد الشــهيد الصــدر قائ ـاً «الوحــي عبــارة عــن فكــرة يدركهــا
اإلنســان ،مصحوبــة بالشــعور الواضــح ،بأنهــا ملقــاة مــن طــرف أعــى منفصــل
عــن الــذات اإلنســانية ،وشــعور آخــر واضــح بالطريقــة التــي تــم فيهــا اإللقــاء،
مــع وجــود عنرص الغيــب والخفــاء يف هــذه العمليــة ،ولذا تســمى بالوحــي»[[[،
وهــو التعريــف األرجــح عنــد الباحــث.
الوحي يف العرف القرآين:
إن للقــرآن الكريــم أثــرا ً كبــرا ً يف إثــراء اللغــة العربيــة بتوســيع وابتــكار
معــانٍ ومفاهيــم جديــدة مل تكــن مســتعملة يف اللغــة العربيــة مــن قبــل،
والوحــي مــن األلفــاظ التــي اســتعملها القــرآن الكريــم فبــن لــه أبعــادا ً جديــدة
إضافــة إىل مــا أوضحــه مــن معــانٍ كانــت متداولــة يف اللغــة ،فكانــت لهــذه
اإلضافــة أبعــاد روحيــة ســمت باللغــة العربيــة إىل معــانٍ رشيفــة راقيــة يف

[[[ محمد رشيد ،الوحي املحمدي ،ص.26

[[[ الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،14ص.305

[[[ الحكيم ،علوم القرآن ،ص.25

ظاهرة الويح "قراءة حتليلية مقارنة يف ضوء اآلراء الكالمية"

113

التعبــر.
فقــد اســتوعب القــرآن الكريــم جميــع الترصيفــات اللغويــة ملــادة الوحي،
وعــر عــن أغلبهــا مبعانيهــا املتداولــة ،وص ّبهــا جميعــاً يف قوالــب جديــدة
ترابطــت فيهــا املعــاين املتعــددة ،أو انفصلــت بعضهــا عــن بعــض ،وقــد ورد
ذلــك يف آيــات متعــددة ســتكون مــدارا ً للبحــث فيــا ســيأيت مطالــب ،إذن
فلــا كان اإللقــاء إىل النبــي  بواســطة جربيــل  Aوبســاع الــكالم أو
إلقــاء يف الــروع أو رؤيــا باملنــام فــكل هــذا مــا خفــي عــى غــره ،لــذا فقــد
ـر ســبحانه عــن ذلــك بالوحــي[[[ ،وهــي معــانٍ مل يكــن بعضهــا معروفـاً يف
عـ ّ
العربيــة.

ويُرجــع ابــن األنبــاري ســبب التســمية بالوحــي -فيــا كان إىل النبــي
رسه عــن الخلــق ،وخــص بــه النبــي املبعــوث إليــه[[[،
 -إىل أن امللــك أ َّ

ـي ،ليكون شــامالً
ويقــال للكلمــة اإلله ّيــة التــي تلقــى إىل أنبيائــه وأوليائــه :وحـ ٌ
ــر أَنْ
ألشــكال متعــددة عــرت عنهــا اآليــة يف قولــه تعاىلَ ِ﴿ :ومــا كانَ لِ َب َ ٍ
ـي ِبإِ ْذنِـ ِه مــا
ـاب أَ ْو يُ ْر ِسـ َ
يُكَلِّ َمــهُ اللــهُ إِ َّل َو ْحيـاً أَ ْو ِمـ ْن َورا ِء ِحجـ ٍ
ـل َر ُســوالً َف ُيو ِحـ َ
ـن أنــواع التكليــم اإللهــي للبــر.
َيشا ُء﴾ [الشــورى ]٥١ :لإلحاطــة بهــا ،إذ تبـ ّ

ثـ ّم إ ّن القــرآن الكريــم اســتخدم ألفاظـاً أخــرى للتعبــر عــن املعنى نفســه
يف الوحــي والــكالم اإللهــي ،ســواء تضمــن ذلــك معنــى املتقدم-اإلعــام
والخفــاء-أو إشــارة إليــه مــن طــرف خفــي ،فقــد قــال تعــاىل يف الوحي ﴿:إِنَّــا
ني[ ﴾..النســاء .]١٦٣ :وقــال يف
أَ ْو َح ْينــا إِلَ ْيــكَ كَــا أَ ْو َح ْينــا إِىل نُــوحٍ َوال َّن ِب ِّي َ
جو َرهــا َوتَقْواها﴾ [الشــمس ٧ :ـ
اإللهامَ ﴿ :ونَف ٍ
ْــس َومــا َســ َّواها َفأَلْ َه َمهــا ُف ُ
 .]٨وقــال يف اإلنباء﴿ :قـ َ
ـر عــن
ـم الْ َ
ن الْ َعلِيـ ُ
خ ِب ُ
ـال نَ َّب ـأَ ِ َ
ري﴾ [التحريــم  .]٣وعـ ّ
[[[ مصطفى عبد الرازق ،الدين والوحي واإلسالم ،ص.227

[[[ الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،20ص.76
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ح َق﴾ [األنعــام .]٥٧ :وأشــار إليــه
ـص الْ َ
ـص قــال تعاىلُ َ﴿ :قـ ُّ
ذلــك أيض ـاً بالقـ ّ
ـم اللــهُ ُمــوىس تَكْلِيامً﴾ [النســاء.]١٦٤ :
أيضــاً بالتكليــم ،قــال تعاىلَ ﴿ :وكَلَّـ َ
وعــر عنــه كذلــك بـ(القــول) ،قــال تعاىلَ ﴿ :ف ُقلْنــا يــا آ َد ُم إِنَّ هــذا َعــدُ ٌّو لَــكَ
ِيم﴾ [التكويــر:
َولِ َز ْو جِ كَ ﴾ [طــه ،]١١٧ :وقــال تعاىل﴿ :إِنَّــهُ لَ َق ـ ْو ُل َر ُســولٍ كَر ٍ
.]١٩
وبيانــاً ملعنــى التّســخري واإللهــام الغريــزي أو الفطــرة؛ اســتعمل
حلِ ﴾ [النحــل،]٦٨ :
لفــظ الوحــي ،فقــال تعــاىلَ ﴿ :وأَ ْوحــى َربُّــكَ إِ َل ال َّن ْ
حــدِّ ُ
ث أَخْبا َرهــا بِــأَنَّ َر َّبــكَ أَ ْوحــى لَها﴾ [الزلزلــة ٤ :ـ .]٥
وقالَ ﴿ :ي ْو َم ِئــ ٍذ تُ َ
وض ّمــن معنــى الوسوســة والتغريــر يف لفــظ الوحــي ،فقــال
ـم إِىل َب ْعـ ٍ
ف الْ َق ـ ْولِ ُغ ُروراً﴾ [األنعــام.]١١٢ :
ـض ُز ْ
خ ـ ُر َ
تعاىلُ ﴿ :يو ِحــي َب ْعضُ ُهـ ْ
ومــن هنــا يظهــر أن االســتعامالت اللغويــة للوحــي اتســعت مبــا أضافــه
القــرآن الكريــم عليهــا مــن معــانٍ جديــدة ،فصــار الوحــي يتنــاول:
 ١ـ اإللهــام الفطــري لإلنســان كــا يف قولــه تعاىلَ ﴿ :وأَ ْو َح ْينــا
ــت إِ َل
إِىل أُ ِّم ُموىس﴾ [القصــص ،]٧ :وقولــه تعــاىلَ ﴿ :وإِ ْذ أَ ْو َح ْي ُ
.]١١١
ني﴾ [املائــدة:
حوا ِريِّ َ
الْ َ
 ٢ـ اإللهــام الغريــزي( :التّســخري) أو التقديــر أو النطــق -ملــن جعلــه حيـاً

بالنســبة للســاء واألرض.-

 ٣ـ اإللهام اإللهي لألنبياء ،فهو خاص بإبالغهم تعاليم السامء.
وبعودتنــا إىل مــادة الوحــي الســتقصاء اســتعاملها يف القــرآن الكريــم فيام
يختــص بأنــواع وأشــكال الوحــي التــي عــرت عنهــا آيــة الشــورىَ ﴿ :وما كانَ
ـي
ـاب أَ ْو ُي ْر ِسـ َ
ـر أَنْ ُيكَلِّ َمــهُ اللــهُ إِ َّل َو ْحي ـاً أَ ْو ِم ـ ْن َورا ِء ِحجـ ٍ
لِ َبـ َ ٍ
ـل َر ُســوالً َف ُيو ِحـ َ
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يم﴾ [الشــورى]٥١ :؛ نجــد أن القــرآن الكريــم
ــي َح ِك ٌ
ِب ِإ ْذ ِنــ ِه مــا يَشــا ُء ِإنَّــهُ َع ِ ٌّ
يســتعمل االســم املصــدري (وحــي – وحي ـاً) يف الداللــة غالبــا عــى النــوع
األول مــن الوحــي الــوارد يف اآليــة  ،كــا يســتعمله أحيان ـاً يف تنزيــل القــرآن
ــل بِالْقُــ ْرآنِ ِمــ ْن َق ْبــلِ أَنْ
ج ْ
عــى النبــي  ،كــا يف قولــه تعــاىلَ ﴿ :وال تَ ْع َ
يُ ْقــى إِلَ ْيــكَ َو ْح ُيهُ ﴾ [طــه ]١١٤ :وهــو النــوع الثالــث مــن الوحــي يف اآليــة.
فاســتعامل اســم الوحــي مقتــر يف القــرآن عــى مــا كان إلهام ـاً وقذف ـاً
يف النفــس ،أو مــا كان بواســطة امللــك  .وهــو أيضـاً حــن اســتخدم املصــدر

مل يذكــر (اإليحــاء) الــذي هــو مصــدر الفعــل (أوحــى) ،وإمنــا اســتخدم
ـي
املصــدر ( َو ْ
حــي) وهــو مــن الفعــل (وحــي) .قــال تعــاىل﴿ :إِنْ ُهـ َو إِ َّل َو ْحـ ٌ
ُيوحى﴾ [النجــم .]٤ :عل ـاً أن كلمــة الوحــي اســتعملت يف القــرآن الكريــم
ســت مــرات فقــط ،وكانــت جميعهــا يف ســور مكيــة.
وهــذا مــا الحظــه الفخــر الــرازي ،أن القــرآن حــن يســتخدم الصيغــة
حــي) بــل يســتخدم صيغــة
ــي) ومصدرهــا ( َو ْ
الفعليــة ،ال يذكــر صيغــة ( َو ِح َ
(أوحــى) ومصدرهــا (إيحــاء).

إذن :كان للقــرآن الكريــم دور بــارز يف إثــراء لفــظ الوحــي ،والســمو بــه
إىل معــانٍ جديــدة مل تكــن اللغــة -والبيئــة العربيــة ومــا يحيطهــا مــن اتجاهــات
فكريــة ودينيــة -قــد عرفتهــا باملعنــى الــذي جــاء بهــا القــرآن الكريــم وض ّمنهــا
يف هــذا اللفــظ ،فالقــرآن الكريــم أضفــى عــى لفــظ الوحــي فجعلــه شــامالً
ملعــانٍ ومفاهيــم بعيــدة الخفــاء شــديدة العمــق.
الوحي باملعنى الرشعي عىل أربعة مستويات:
ـا َجــا َء
 – 1مكاملــة الــرب لعبــده بغــر واســطة ،كــا قــال ســبحانهَ ﴿ :ولَـ َّ
ـوس لِ ِميقَاتِ َنــا َوكَلَّ َمــهُ َربُّــهُ [ ﴾...األعــراف ،]143 :وقــد كلــم اللــه تعــاىل نبيــه
ُمـ َ ٰ
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محمـ ًدا  بغــر واســطة حــن عــرج بــه إىل الســاء.
 – 2مــا يكــون إلهام ـاً يقذفــه اللــه يف قلــب نبــي عــى وجــه مــن العلــم
الــروري ،ال يجــد فيــه ش ـ ّكاً وال يســتطيع لــه دفع ـاً .مثــل قــول النبــي :
«إن روح القــدس نفــث يف ُروعــي أنــه لــن متــوت نفــس حتــى تســتكمل رزقهــا
وأجلهــا فاتقــوا اللــه وأجملــوا يف الطلــب»[[[.
 – 3رؤيــا املنــام لألنبيــاء ،وهــي مــن الوحــي كــا يف قولــه تعــاىل عــن
ــام َأ ِّ
ــي إِ ِّ
الســ ْع َي ق َ
ن
ف الْ َم َن ِ
ى ِ
إبراهيــم َ ﴿ Aفل َّ
ن أَ َر ٰ
َــا َبلَــ َغ َم َعــهُ َّ
َــال َيــا ُب َن َّ

َــال يَــا أَبَ ِ
ى Qق َ
Qســ َتجِ دُ ِن ِإنْ
ــت ا ْف َع ْ
َأ ْذبَ ُ
ــل َمــا تُ ْؤ َمــ ُر َ
حــكَ فَانْظُــ ْر َمــا َذا تَــ َر ٰ
الصا ِبرِيـنَ﴾ [الصافــات ،]102:وكــا يف قــول عائشــة ريض اللــه
شَ ــا َء اللَّــهُ ِمـ َن َّ
عنهــا« :أول مــا بُــدئ بــه رســول اللــه :الرؤيــا الصالحــة ،وكان ال يــرى رؤيــا إال
جــاءت مثــل فلــق الصبــح»[[[.
 – 4مــا يكــون بوســاطة جربيــل -Aوهــو أفضــل املالئكــة الذيــن
خلقهــم لعبادتــه وتنفيــذ أوامــره ال يعصــون مــا أمرهم-بأمــر اللــه كــا يف قولـ ِه
ن َعـ َ
ـى َقلْ ِبــكَ لِ َتكُــونَ ِم ـ َن
﴿ َوإِنَّــهُ لَ َتنزيـ ُ
وح األ ِم ـ ُ
ب الْ َعالَ ِم ـ َ
ن نَ ـ َز َل ِب ـ ِه ال ـ ُّر ُ
ـل َر ِّ
الْ ُم ْن ِذرِيــنَ﴾ [ســورة الشــعراء.]194-192:
اســتحوذ تعريــف اللغويــن عــى اهتــام الباحثــن يف علوم القــرآن ،حيث
إ ّن نظرهــم يف تعريــف الوحــي اصطالح ـاً كان مبني ـاً عــى مــا ذكــره اللغويــون
مــن معنــى للوحــي ،ولكــن مــع إضافــة قيــد جديــد يحــدد لنــا النســبة وأنهــا
مــن اللــه تعــاىل ،نــرى أن بعضهــم قــد عقــد البحــث حــول الوحــي اإللهــي
واكتفــى مبــا ذكــره اللغويــون مــن تعريــف للوحــي ،والبعــض اآلخــر قــد ذكــر
[[[ الصدوق ،التوحيد ،ص.255

[[[ البخاري ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،ج ،1ص.31
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تعريف ـاً للوحــي بحســب مفهــوم الــرع ضمنــه اإلعــام الخفــي ،ومــن هنــا
فــا بــأس يف اإلشــارة إىل بعــض هــذه التعاريــف التــي ذكرهــا كِال الفريقــن
الســنة والشــيعة.
فقــد ذكــر بعــض الباحثــن مــن أهــل الســنة تعريف ـاً للوحــي ،فقــال :إن
الوحــي يف مفهــوم الــرع هــو «إعــام اللــه أنبيــاءه ورســله مبــا يريــد أن يبلغــه
إليهــم مــن رشع أو کتــاب بواســطة أو بــدون واســطة»[[[ ،وع ّرفــه آخــر بقولــه:

«إعــام اللــه تعــاىل أنبيــاءه الــيء ،إمــا بكتــاب أو برســالة ملــك أو منــام أو
[[[.
إلهــام»

وأمــا يف مدرســة أهــل البيــت  ،bفقــد عرفــه الســيد العالمــة الطباطبــايئ

وعــر عنــه يف
يف تفســره امليــزان بــاإلدراك الغيبــي -وقــد ذكرنــاه ســابقاً،-
ّ
مــكان آخــر بقولــه« :ومــن هنــا يظهــر أن هــذا الشــعور مــن غــر ســنخ الشــعور
الفكــري ،مبعنــى أن مــا يجــده اإلنســان مــن النتائــج الفكريــة مــن طریــق
مقدماتهــا العقليــة غــر مــا يجــده مــن طريــق الشــعور النبــوي ،والطريــق غــر
الطريــق».
فعــر الســيد العالمــة عــن الوحــي بالشــعور ،وأن طريقتــه هــي طريقــة
اإللقــاء مــن الغــر بخــاف الطريــق الفكــري العــادي ،فــإن طريقــه هــو الجهــد
الشــخيص ،ولعــل هــذا هــو نفــس مــا ذكــره الســيد محمــد باقــر الحكيــم يف
كتابــه علــوم القــرآن عندمــا قــال« :الوحــي عبــارة عــن فكــرة يدركهــا اإلنســان،
مصحوبــة بالشــعور الواضــح بأنهــا ملقــاة مــن طــرف أعــى منفصــل عــن
الــذات اإلنســانية ،وشــعور آخــر واضــح بالطريقــة التــي تــم فيهــا اإللقــاء ،مــع
وجــود عنــر الغيــب والخفــاء يف هــذه العمليــة ،ولــذا تســمى بالوحــي».
[[[ القسطالين ،إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري ،ج ،1ص.46
[[[ القسطالين ،مصدر سابق.

 118د .حاتم اجليايش

ومــن الواضــح أن الســيد الشــهيد الصــدر هنــا فــر الوحــي اإللهــي بأنــه
إعــام خفــي مــن اللــه تعالــی ،وهــذا هــو املوجــود يف روايــات أهــل البيــت
( ،)bولكــن مــع توســعة يف مفهــوم الــكالم ،مبعنــى أن كالم اللــه ال يختــص
بالخطــاب واللفــظ ،بــل يشــتمل ويصــدق عــى اإللهــام وغیــره« .فعــن النبــي
 :أنــه ســأل جربائيــل ِ Aمــن أيــن تأخــذ الوحــي؟ فقــال :آخــذه مــن

إرسافيــل  ،Aفقــال :ومــن أيــن يأخــذه إرسافيــل؟ قــال :يأخــذه مــن ملــك
فوقــه مــن الروحانيــن ،قــال :فمــن أيــن يأخــذه ذلــك امللــك؟ قــال :يُقــذف
يف قلبــه قذفــاً ،فهــذا وحــي ،وهــو كالم اللــه عــز وجــل ،وكالم اللــه ليــس
بنحــو واحــد ،منــه مــا كلــم اللــه بــه الرســل ،ومنــه مــا قذفــه يف قلوبهــم ،ومنــه
رؤيــا يريهــا الرســل ،ومنــه وحــي وتنزيــل يُتــى ويُقــرأ ،فهــو كالم اللــه ،فاكتـ ِ
ـف
ـت لــك مــن كالم اللــه ،فــإن معنــى كالم اللــه ليــس بنحــو واحــد،
مبــا وصفـ ُ
ـل األرض» ،ومــن خــال مــا ذكرنــاه
ـل الســاء رسـ َ
فــإن منــه مــا يبلّــغ بــه رسـ ُ
مــن تعاريــف يتضــح لنــا عــدة أمــور:
ـر عنهــا بأبعــاد الوحــي ،وهــي
أوالً-إن للوحــي عــدة أطــراف ،هــي املعـ َّ
عبــارة عــن:
-1املوحي -بالكرس ،-وهو الله سبحانه وتعاىل.
 -۲واملوحى إليهم ،وهم األنبياء والرسل.
 -۳واملوحی به ،وهو الرشع أو الكتاب.
-4والوسيلة التي يتم عن طريقها اإليحاء.
فالوحــي هــو عبــارة عــن العمليــة املشــتملة عــى هــذه األطــراف األربعــة
كلهــا ،كــا أشــار الســيد الحكيــم يف كالمــه الــذي نقلنــاه ســابقاً ،ولكــن نحــن
نطلــق لفــظ الوحــي عــى خصــوص املوحــى بــه مــن بــاب إطــاق اللفــظ
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عــى الــازم وإرادة امللــزوم؛ ألن الزم الوحــي أن يكــون هنــاك موحــى بــه،
فنحــن أطلقنــا الوحــي عــى الــازم -وهــو املوحــى بــه -وأردنــا امللــزوم ،أي:
نفــس علميــة الوحــي ،وهــذا اإلطــاق موجــود يف كالم العــرب كثــرا ً.
ثانيا-إن مفهوم الوحي يف نظر املسلمني مكون من أمرين أساسيني:
-1اإلعــام الــذي هــو نقطــة أساســية وجوهريــة يف بيــان حقيقــة الوحــي
اإلســامي ،وذلــك ألنــه مــن خــال أخــذ قيــد اإلعــام يف حقيقــة الوحــي.
-2الخفــاء؛ وذلــك ألن هــذا الوحــي مــن اللــه تعــاىل ألنبيائــه ورســله
يكــون خفي ـاً عــى غريهــم ،وبعضهــم قــد أضــاف قيــد الرسعــة كــا أرشنــا
ســابقة.
ثالثـاً-إن الوحــي مبفهومــه العام يشــمل غــر القــرآن ،كاألحاديث القدســية
التــي كان النبــي  ينســبها مبــارشة إىل اللــه عــز وجــل ،أو النبويــة إذا كانــت
مرتبطــة بالترشيعــات ،أو كالروايــات واألحاديــث التــي جــاءت لبيــان بعــض
األمــور العقائديــة أو لبيــان حكــم رشعــي أو لتفصيــل مجمــل أو إيضــاح عــام،
حيــث إنــه قــد ورد يف بعــض الروايــات مــن كال الفريقــن -بشــكل واضــح
ورصيــح -أن جربائيــل كان ينــزل ويعلّــم النبــي  بعــض األحــكام واألمــور
التــي هــي ليســت قرآنـاً.
فمــن أحاديــث الســنة مــا ذكــره الهيثمــي يف مجمــع الزوائــد ،أن النبــي
قــال« :إن روح القــدس نفــث يف روعــي أن نفسـاً لــن تخــرج مــن الدنيــا حتــى
تســتكمل أجلهــا وتســتوعب رزقهــا»[[[ ،وعــى هــذا األســاس فــإن الكثــر مــن
الروايــات تــرح لنــا بــأن الوحــي ليــس مختص ـاً بالقــرآن وإمنــا هــو شــامل

لغــره ،هــذا إذا نظرنــا إىل هــذه املســألة مــن وجهــة نظــر خاصــة ،أي مــن
[[[ الهيثمي ،مجمع الزوائد ،ج ،4ص.72
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ناحيــة الروايــات الخاصــة التــي رصحــت بذلــك.
املصطلحات ذات الصلة بالبحث:
التلقــي :مــن الصيــغ التــي يعــر بهــا القــرآن الكريــم عــن الوحــي بــا
واســطة ،وقيــل إن (تل ّقــى) أصلــه (أخــذ) .وقيــل أصلــه :التف ُّعــل مــن اللقــاء

ـل ،يســتقبله عنــد قدومــه مــن غيبــة وســفر ،فقولــه
ـل الرجـ َ
كــا يتل ّقــى الرجـ ُ
تعــاىل﴿ :فَتَلَ َّقــى﴾ أي :كأنــه اســتقبله فتلقــاه بالقبــول حــن أوحــي إليــه ،وهــذه
الصيغــة مل تنســب إلّ إىل آدم  ،وهــو أول مــن تل ّقــى الــكالم عنــه تعــاىل
مبعنــى العلــم واملعرفــة يف الوحــي مــن البــر ،فهــو أول مــن كلّمــه وتبــادل
معــه الخطــاب ،فيثبــت أنــه أول نبــي .قــال تعــاىل﴿ :فَتَلَقَّــى آ َد ُم ِمــ ْن َربِّــ ِه
كَ ِلـ ٍ
اب ال َّر ِحي ـ ُم﴾ [البقــرة.[[[]٣٧ :
ـاب َعلَ ْي ـ ِه ِإنَّ ـ ُه ُه ـ َو التَّ ـ َّو ُ
ـات فَتـ َ
املنــاداة :وردت هــذه اللفظــة يف القــرآن الكريــم بصيغــة فعــل النــداء
ـم
تعبــرا ً عــن الحــال مــع النبــي ،كــا يف قولــه تعــاىلَ ﴿:ونا َد ْينــا ُه أَنْ يــا إِ ْبرا ِهيـ ُ
ْــت ال ُّرؤْيــا[ ﴾...الصافــات ،]١٠٤ :فهــذا النــداء مل يكــن ضمــن
صدَّ ق َ
َقــدْ َ
الرؤيــا نفســها ،بــل حــدث باإللقــاء الخفــي إليــه  بدليــل أنــه كان إخبــارا ً لــه
 بأنــه قــد صـ ّدق الرؤيــا ،وكقولــه تعــاىلَ ﴿ :وإِ ْذ نــادى َربُّــكَ ُمــوىس أَنِ ائْـ ِ
ـت
ن﴾ [الشــعراء.]١٠ :
ا ْل َق ـ ْو َم ال َّظا ِل ِم ـ َ

الرؤيــا يف املنــام :ورد ذكــر الرؤيــا يف القــرآن ،وأنهــا اس ـتُخدمت طريقــة
للوحــي النبــوي إىل عــدة أنبيــاء ،منهــم:
ـي إِ ِّ
السـ ْع َي قـ َ
ن أَرى
إبراهيــم  :Aقــال تعاىلَ ﴿ :ف َلـ َّ
ـا بَ َلـ َغ َم َعــهُ َّ
ـال يــا بُ َنـ َّ
ـال يــا أَبَـ ِ
حــكَ فَانْظُـ ْر مــا ذا تَــرى قـ َ
ـام أَ ِّ
ـل مــا تُ ْؤ َمـ ُر َسـ َتجِ دُ ِن
ـت ا ْف َعـ ْ
ف الْ َمنـ ِ
ِ
ن أَ ْذبَ ُ
الصا ِبرِينَ﴾ [الصافــات.]١٠٢ :
إِنْ شــا َء اللــهُ ِم ـ َن َّ
[[[ الطربيس ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ج ،1ص.175
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العهــد :جــاءت اآليــات بكــون هــذا العهــد مــن اللــه مــع عــدة أنبيــاء،
وذلــك كقولــه تعــاىلَ ﴿ :ولَ َقــدْ َعهِدْ نــا إِىل آ َد َم ِم ـ ْن َق ْبـ ُ
ـم نَجِ ــدْ لَــهُ
ـي َولَـ ْ
ـل َف َنـ ِ َ

أل يقــرب
َع ْزمـاً﴾ [طــه .]١١٥ :قــال ابــن عبــاس :معنــاه :أمرنــاه وأوحينــا إليــه ّ
يم
الشــجرة وال يــأكل منهــا؛ فــرك األمــر[[[ .وكقولــه تعــاىلَ ﴿ :و َعهِدْ نــا إِىل إِبْرا ِه َ
جودِ﴾ [البقــرة:
َو ِإ ْســا ِع َ
ن َوالْعا ِك ِفــ َ
ــي ِلل َّطا ِئ ِفــ َ
الســ ُ
ن َوال ُّركَّــعِ ُّ
يل َأنْ َط ِّهــرا بَ ْي ِت َ
ـر الفخــر الــرازي (العهــد) هنــا :بــاألرس أيضـاً فعهدنــا إليهــا
 .]١٢٥وقــد فـ ّ
معنــاه :ألزمناهــا وأمرناهــا أمــرا ً وثقنــا عليهــا فيــه[[[.

التفهيــم :والفهــم :هيئــة يف اإلنســان بهــا يتحقّــق معــاين مــا يحســن،
وأفهمتــه :إذا قلــت لــه حتــى تصــ ّوره .ومل يــرد ذكــر التفهيــم بوصفــه مــن

أشــكال الوحــي لألنبيــاء  bإلّ إىل ســليامن  ،Aوذلــك يف قضيــة الحــرث،
حــ ْر ِ
ــم
ث إِ ْذ نَفَشَ ْ
ــت ِفيــ ِه َغ َن ُ
حكُــانِ ِ
ف الْ َ
قــال تعــاىلَ ﴿ :ودا ُو َد َو ُســلَ ْيامنَ إِ ْذ يَ ْ
ـم شــا ِه ِدي َن َف َف َّه ْمناهــا ُسـلَ ْيامنَ َوك ًُّل آتَ ْينــا ُحكْـاً َو ِعلْـاً﴾.
حكْ ِم ِهـ ْ
الْ َقـ ْو ِم َوكُ َّنــا ِل ُ
[األنبيــاء.]٧٩-٧٨ :

أدلة الحاجة إىل الوحي يف الفكر اإلسالمي:
بإمكاننــا أن نثبــت حاجــة البــر إىل الوحــي مــن خــال عــدة طــرق،
منهــا:
-١الدليل العقيل
العقــل هــو طريــق عــام وليــس مختصـاً بالديانــة اإلســامية فحســب ،بــل
شــامل حتــى للديانــات الســاوية األخــرى ،كاليهوديــة والنرصانيــة املؤمنــة
بأصــل فكــرة الوحــي ،وتوضيــح هــذا الطريــق يبتنــي عــى بيــان مقدمتــن:
[[[ الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ج ،16ص.320

[[[ الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب (التفسري الكبري) ،ج ،4ص.36
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األوىل :الهدف من خلق اإلنسان.
يش ـكّل اإلنســان جــزءا ً مــن منظومــة هــذا الكــون والوجــود الــذي خلقــه
اللــه تعــاىل ،فهــو كغــره مــن املوجــودات يوجــد لــه هــدف هــو الوصــول إىل
كاملــه النهــايئ ،وهــذا الهــدف يرجــع إىل ذات اإلنســان ال إىل اللــه تعــاىل كــا
هــو واضــح؛ ألن أي عمــل (كالخلــق) مثـاً يصــدر مــن موجــود مریــد شــاعر
حکیــم عــامل ،...عندمــا يصــدر منــه فإنّــه ال يخلــو مــن واحــد مــن أهـ ٍ
ـداف
وغايـ ٍ
ـات ثالثــة ال رابــع لهــا -عــى ســبيل الحــر العقــي:-
أ-إما لجلب املنفعة وتحقيقها لذاته ،أي لذات الفاعل والخالق.
ب -وإما لجلب املنفعة له ولآلخرين.
ج-وإما لجلب املنفعة لآلخرين فقط.
الثانية :محدودية اإلنسان عن إدراك جميع الوسائط.
صحيــح أن اللــه ســبحانه وتعــاىل خلــق اإلنســان يف أحســن تقويم ،يشــهد
بذلــك الواقــع وبعــض اآليــات الرشيفــة ،كقولــه تعــاىل﴿ :لقــد خلقنــا اإلنســان
يف أحســن تقویــم﴾ [التــن ،]4 :مــن حيــث الخلقــة يف البــدن ،ومتيــزه بالعقــل
والنطــق والتمييــز واالختيــار والتدبــر ،فهــو مــدرك لألشــياء بالوســائل الحســية
والعقليــة ،كالحــواس الظاهــرة التــي يــدرك مــن خاللهــا األشــياء املاديــة،
والعقــل الــذي يــدرك مــن خاللــه معــاين تلــك األشــياء املاديــة وغريهــا،
كإدراكــه للــه ســبحانه وتعــاىل الــذي هــو ليــس ماديـاً ،تعــاىل اللــه عــن ذلــك
ُعلـ ّوا ً كبــرا ً؛ ولكــن مــع ذلــك يبقــى قــارصا ً عــن إدراك جميــع الوســائط التــي
تقــع يف طريــق ســلوكه إىل هدفــه وتكاملــه النهــايئ ،وكــذا العقبــات والعراقيــل
واالنحرافــات واملزالــق التــي تعيــق ومتنــع مــن هــذا الوصــول.
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إل إذ كان
ومــن املعلــوم أن اإلنســان ال يصــل بنفســه إىل هدفــه النهــايئ ّ
عامل ـاً بجميــع الوســائط املؤديــة إىل هــذا الهــدف ،وبالعراقيــل املانعــة مــن
الوصــول إليــه -بخــاف بعــض الحيوانــات فإنهــا تصــل إىل هدفهــا مــن خــال
مــا أودعــه اللــه فيهــا مــن أمــور غريزيــة ،-ومبــا أنــه قــارص عــن هــذا اإلدراك
فيتعــن عــى الخالــق الحكيــم -مبقتــى حكمنــه اإللهيــة -أن يوفــر للبــر
الوســائل واملســتلزمات الرضوريــة التــي يحتاجونهــا ،ويدلهــم عــى طريــق
إل الوحــي[[[.
الوصــول ،وال طريــق لذلــك ّ
-٢الدليل القرآين
حــاول بعــض العلــاء الباحثــن -كالســيد العالمــة الطباطبــايئ -االســتفادة
مــن بعــض اآليــات القرآنيــة الدالــة عــى حاجــة البــر إىل الوحــي وبعــث
ـاس أُ َّمـ ًة َو ِ
ن ُمبَشِّ ِيـ َن
األنبيــاء كقولــه تعــاىل :
احـ َد ًة فَبَ َعــثَ اللَّـ ُه ال َّن ِبيِّـ َ
﴿كَا َنال َّنـ ُ
ـن ال َّنـ ِ
ختَلَ ُفــوا ِفيـ ِه
ـا ا ْ
حـ ِّ
ح ُكـ َم بَـ ْ َ
ـاس ِفيـ َ
ـق لِ َي ْ
ـاب بِالْ َ
َو ُم ْن ِذرِيـ َن َوأَنْـ َز َل َم َع ُهـ ُم الْ ِكتَـ َ
ـف ِفي ـ ِه إِ َّل ال َِّذي ـ َن أُوتُــو ُه ِم ـ ْن بَ ْعـ ِ
جا َءتْ ُه ـ ُم الْ َب ِّي َنــاتُ بَ ْغ ًيــا بَ ْي َن ُه ـ ْم
ختَلَـ َ
َو َمــا ا ْ
ـد َمــا َ
ـق ِب ِإ ْذنِـ ِه َواللَّـ ُه يَ ْهـ ِ
ـدي َمـ ْن
ـا ا ْ
حـ ِّ
فَ َهـ َدى اللَّـ ُه ال َِّذيـ َن آ َم ُنــوا لِـ َ
ختَلَ ُفــوا ِفيـ ِه ِمـ َن الْ َ
ص ٍ
اط ُم ْسـتَ ِقيمٍ ﴾ [البقــرة]213 :؛ لبيــان أن اإلنســان كــا هــو مفطــور
يَشَ ــا ُء إِ َ
ل ِ َ
عــى الحيــاة املدنيــة واالجتامعيــة مــع بقيــة أفــراد نوعــه بالطبــع ،كذلــك هــو
مفطــور عــى االختــاف معهــم ،وال مانــع مــن وجــود أمريــن فطريّــن متنافرین
مــا دام يوجــد أمــر ثالــث حاكــم عليهــا معـاً ،وهــذا االختــاف والتنــازع عــى
نوعــن؛ أحدهــا :يف أمــور الدنيــا وهــو املرفــوع بالوحــي وببعــث النبيــن،
والثــاين :يف أمــور الديــن الــذي حصــل نتيجــة بغــي حملــة الكتــاب والعلــاء،
إذن فالســبب يف بعــث األنبيــاء وإنــزال الوحــي هــو وقــوع االختــاف ،فألجــل
رفــع هــذا االختــاف بعــث اللــه النب ّيــن وأنــزل الوحــي.
[[[ اللقاين ،القول السديد رشح جوهرة التوحيد ،ص.170
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يقــول الســيد العالمــة الطباطبــايئ :وهــذا االختــاف كــا عرفــت رضوري
الوقــوع بــن أفــراد املجتمعــن مــن اإلنســان؛ الختــاف الخلقــة باختــاف
املــواد ،وإن كان الجميــع إنســاناً بحســب الصــورة اإلنســانية الواحــدة،
والوحــدة يف الصــورة تقتــي الوحــدة مــن حيــث األفــكار واألفعــال بوجــه،
واختــاف املــواد يــؤدي إىل اختــاف اإلحساســات واإلدراكات واألحــوال يف
عــن أنهــا متحــدة بنحــو ،واختالفهــا يــؤدي إىل اختــاف األغــراض واملقاصــد
واآلمــال ،واختالفهــا يــؤدي إىل اختــاف األفعــال ،وهــو املــؤدي إىل اختــال
نظــام االجتــاع.
ثــم قــال :وظهــور هــذا االختــاف هــو الــذي اســتدعى الترشيــع ،وهــو
جعــل قوانــن كليــة يوجــب العمــل بهــا ارتفــاع االختــاف ونيــل كل ذي حــق
حقــه وتحميلهــا النــاس) ،فســبب الترشيــع ونــزول الوحــي هــو حــل ورفــع
هــذا االختــاف ألجــل التوصــل إىل العــدل االجتامعــي ،فحاجــة البــر إىل
الوحــي تبتنــي عــى جملــة مــن املقدمــات التــي ذكرهــا الســيد العالمــة يف
بحثــه حــول اآليــة الســابقة.
أ-إن اإلنســان اجتامعــي بالطبــع ،فهــو بحاجــة إىل غــره ،وغــره كذلــك
بالنســبة إليــه ،فــكل واحــد لــه دوره يف بنــاء الحيــاة االجتامعيــة؛ ألنــه ال
يســتطيع كل فــرد لوحــده أن يقــوم بجميــع األعــال واألفعــال التــي يحتاجهــا،
ومــن املعلــوم أنــه كلــا ازدادت الطلبــات ازدادت الحاجــة إىل الغــر ،وأهــم
يشء يطلبــه اإلنســان يف حياتــه الدنيويــة واألخرويــة ،هــو دفــع املــكاره عــن
نفســه وجلــب الســعادة لهــا.
ب -إن اإلنســان ليــس مــزودا ً ببعــض اإللهامــات الغريزيــة ،التــي مــن
خاللهــا يســتطيع تحديــد مــا يحتاجــه يف مســرته بشــكل تلقــايئ وتكوينــي
كغــره مــن الحيوانــات مثــل النحــل والنمــل وغريهــا ،إذ لــو كان مــزودا ً مبثــل
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هــذه الغرائــز واإللهامــات لكانــت الحاجــة إىل غــره أفضــل عوامــل املحبــة
والوئــام والتعــاون بــن األفــراد؛ ألن كل نفــس حينئــذ تشــعر أن بقاءهــا مرهــون
ببقــاء الــكل والجميــع ،واملحبــة والتعــاون هــا أســاس الســلم ورســول
الســكينة إىل القلــوب ،وهــي التــي ت ُحبــب الشــخص للعمــل مــن أجــل
اآلخريــن ،والدفــاع عنهــم عنــد الخطــر؛ ألن الدفــاع عنهــم دفــاع عــن نفســه
وبقائهــا ،فاملحبــة والتعــاون مــن شــأنهام أن يكونــا حافظــن لنظــام األمــم
وبقائهــا واســتمرارها.
ج -مــا ال شــك فيــه أن مواهــب النــاس تتفــاوت مــن ناحيــة الفهــم
واإلدراك وقــوة العقــل والبــدن والصــر وتحمــل املشــقات ،فمنهــم املقــر
ضعف ـاً وكس ـاً ،ولكنــه الطامــح شــهوة ومــاالً وطمع ـاً ،فــرى مــن أخيــه أنــه
العــون لــه عــى مــا يريــد مــن شــؤون وجــوده ،ولكنــه يذهــب مــن ذلــك إىل
تخ ّيــل اللــذة واالســتئثار بجميــع مــا لديــه ،يريــد أن يأخــذ وال يعطــي ،فقــد
يجــد اللــذة يف أن يتمتــع وال يفعــل شــيئاً ،يف أن يتســلط ويغصــب حقــوق غريه
مــن دون مقابــل ،عندهــا يُقيــم مقــام العمــل الصالــح والفكــر الصالــح التســل َ
ط
والهيمن ـ َة واالعتــدا َء ،ويجهــد نفســه يف اســتنباط رضوب االحتيــال والكــذب،
يك يتمتــع عــى حســاب غــره حينهــا يختــل نظــام املجتمــع والتعــاون ،فيحــل
التناهــب مــكان التواهــب ،والحيــل مقــام العقــل ،والشــقاق مــكان الوفــاء؛
فيحصــل االختــاف.
ومل يقــف هــوس اإلنســان يف التنافــس عنــد حــدود اللــذة املاديــة
والجســدية ،بــل تطــاول إىل التنافــس حتــى يف اللذائــذ الروحيــة واملعنويــة،
فحــاول بعــض أهــل البصــرة وضــع قوانــن لحــل تلــك النزاعــات والتنافســات
املاديــة واملعنويــة والروحيــة ،ولكــن كل هــذه املحــاوالت التــي قــام بهــا
بعــض رجــاالت التاريــخ (کبــوذا وغــره)  -بــاءت بالفشــل؛ وذلــك ألنهــا
واجهــت مشــكلتني أساســيتني:
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-1أن الواضــع لتلــك القوانــن -حتــى ولــو كان مــن رجــال الصــاح -يبقى
قــارصا ً عــن إدراك جميــع القوانــن التــي تكــون يف صالــح العبــاد ،وتــؤدي إىل
سعادتهم.
 -۲أنــه ال ميكــن ألي مخلــوق بــري -مهــا عــا شــأنه -أن يلــزم جميــع
أفــراد البــر مبــا توصــل إليه مــن أفــكار وقوانــن وترشيعــات ،وإن كانــت تلك
الترشيعــات عــى حــق ،وهــذا مــا عليــه ســرة املجتمعــات عــر التاريــخ.
-٣دليل السنة الرشيفة
إن هنــاك بعــض الروايــات الــواردة عــن أهــل بيــت العصمــة والطهــارة
توضــح لنــا حاجــة البــر لنــزول الوحــي وبعــث األنبيــاء ،وهــي كثــرة
ســنقترص عــى ذكــر روايــة واحــد بغيــة االختصــار وعــدم اإلطالــة ،هــي مــا ورد
عــن الصــادق  Aيف مناظــرة لــه مــع أحــد الزنادقــة ،يرويهــا الشــيخ الصــدوق
يف كتــاب علــل الرشائــع ،قــال« :عــن هشــام بــن الحكــم عــن أيب عبــد اللــه

 Aأنــه قــال :للزنديــق الــذي ســأله :مــن أيــن أثبــت الرســل واألنبيــاء؟ فقــال:
ـا أثبتنــا أن لنــا خالقـاً صانعـاً متعاليـاً عنــا وعــن جميــع مــا خلــق ،وكان
إنــا لــ ّ
ذلــك الصانــع حكيـاً متعاليـاً ،مل يجــز أن يشــاهده خلقــه ويالمســوه ويبارشهم
ويبــارشوه ،ويحتاجهــم ويحتاجــوه ،ثبــت أن لــه ســفراء يف خلقــه يعــرون عنــه
إىل خلقــه وعبــاده ،ويدلونهــم عــى مصالحهــم ومنافعهــم ،ومــا بــه بقاؤهــم
ويف تركــه فناؤهــم ،فثبــت اآلمــرون والناهــون عــن الحكيــم العليــم يف خلقــه
واملعــرون عنــه عــز وجل ،وهــم األنبيــاء وصفوتــه يف خلقــه ،حكــاء مؤدبون
بالحكمــة مبعثــون بهــا غــر مشــاركني للنــاس يف يشء مــن أحوالهــم ،مؤيديــن
مــن عنــد الحكيــم العليــم بالحكمــة ،ثــم ثبــت ذلــك يف كل دهــر وزمــان مــا
أتــت بــه الرســل األنبيــاء مــن الدالئــل والرباهــن ،لــي ال تخلــو أرض اللــه
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مــن حجــه يكــون معــه علــم عــى صــدق مقالتــه ،وجــواز عدالتــه»[[[.
أدلة إمكانية ووقوع الوحي يف الفكر اإلسالمي:
ذكــر املســلمون العديــد مــن األدلــة الدالــة عــى وقــوع الوحــي خارجـاً،
وميكــن أن نقســم هــذه األدلــة عــى قســمني :عقليــة ونقليــة ،والنقليــة عــى

نحویــن :مــن خــارج القــرآن الكريــم ومــن داخلــه.
األدلة العقلية عىل وقوع الوحي:

أ-دليــل املتكلّمــن :ذهــب بعــض املتكلمــن -انطالقــاً مــن قاعــدة
التحســن والتقبيــح العقليــن وأن مــا كان حســناً ينبغــي عــى اللــه أن يفعلــه
ومــا كان قبيحــاً ينبغــي تركــه -إىل القــول بــرورة وقــوع النبــوة والوحــي
خارجــاً ،وذلــك بتقريــب:
أنــه بعــد أن ثبــت إمــكان الوحــي عقــاً ،وأنــه ال دليــل عــى امتناعــه،
وثبــت أيض ـاً أن البــر محتاجــون إليــه؛ وذلــك لِـــا فيــه مــن مصالــح ج ّمــة
كحــل مســائل الخــاف التــي تتولّــد فيــا
ّ
تعــود عــى العبــاد واملجتمــع،
بينهــم ،ووصولهــم إىل كاملهــم النهــايئ ،والهــدف املنشــود لهــم مبســاعدته،
فينبغــي عــى اللــه فعلــه[[[.
فــإذا ثبــت أن البــر محتاجــون إليــه (أي للوحــي) وفيــه مصلحتهــم؛ فهــو
حســن ،وإذا كان حســناً فينبغــي عــى اللــه تعــاىل أن يوقعــه ويحققــه خارجـاً،
إل
وبذلــك يثبــت املطلــوب ،وهــو وقــوع الوحــي خارجـاً بفعــل اللــه تعــاىلّ .
ـق قبــوالً مــن قبــل الفالســفة وذلــك لألســباب اآلتيــة:
أ ّن هــذا املســلك مل يَلـ َ
[[[ الصدوق ،مصدر سابق.

[[[ السبحاين ،اإللهيات ،ص.166-160
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-1أ ّن هــذا املســلك فيــه تحديــد ملــا يجــب عــى املــوىل أن يفعــل ،ومــا
يجــب علیــه ترکــه.
 -۲أ ّن الحســن والقبــح مجــرد أمــور اعتباريــة ،تصــدق فقــط وفقــط يف
نطــاق الحيــاة البرشيــة ،وال تصــدق عــى غريهــا.
-٣أ ّن هــذا االســتدالل يبــدأ مــن نقطــة مفرتضــة مــن عنــد أنفســنا ،هــي:
إذا كان األنبيــاء موجوديــن ،فــإن وجودهــم نافــع ومفيــد ،فاملقدمــة القائلــة
(إ ّن وجودهــم مفيــد) قــد افرتضناهــا ،ثــم انتقلنــا إىل القــول (وكل يشء مفيــد
حســن)؛ إذن :يجــب عــى اللــه فعلــه[[[.
ب-دليل الفالسفة
ـن عــى مــا يســمى مبقولــة االحتيــاج ،وخالصتــه :إذا
هــذا املنهــج ُمبـ َ ٍ
كان عندنــا موجــود مــن املوجــودات ،وكان محتاجـاً إىل يشء آخــر يف حياتــه
الوجوديــة ،فحتــى يوجــد ذلــك الــيء ويثبــت لــأول املحتــاج ،ال بــد وأن
وإل فمجــرد االحتيــاج إىل الــيء ال
يكــون ممكنــا يف حقــه وبالنســبة إليــهّ ،
يصــره ممكــن الوقــوع خارج ـاً ،مبعنــى أنــه قــد تثبــت حاجــة الوجــود األول
للــيء ،ولكنــه ال يوجــد لــه (أي للوجــود األول) قابليــة لتلقيــه ،فحينئــذ يصــر
ذلــك الــيء غــر ممكــن عــى الرغــم مــن وجــود الحاجــة إليــه ،وعليــه فلــو
كان موجــود اإلنســان مث ـاً بحاجــة إىل يشء معــن يف مســاره الطبيعــي ويف
حياتــه الوجوديــة ،وكان لــه القابليــة لتلقــي ذلــك الــيء ،ومــع ذلــك مل يعــط
ذلــك الــيء؛ كان معنــاه أن القابليــة موجــودة ولكــن الفاعليــة غــر موجــودة،
ومــن ث َــ ّم ذهــب الفالســفة إىل القــول بــأن كل يشء غــر موجــود يف هــذا
العــامل ،تعــود ِعلّــة عــدم وجــوده إىل عــدم إمكانــه وعــدم قابليتــه ،وأمــا مــا كان
ممكنـاً ولــه قابليــة الثبــوت لــأول املحتــاج ،واألول كان لــه قابليــة االســتيعاب
[[[ السبحاين ،امللل والنحل ،ج ،1ص.230-219
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لذلــك الــيء ،فــا بــد وأن يوجــد؛ وذلــك ألن اللــه فاعــل تــام ال ميكــن أن
ميتنــع الفيــض مــن ناحيتــه ،إذ ال مجــال للبخــل يف ذاتــه حتــى ميتنــع الفيــض،
وعليــه فــكل مــا لــه قابليــة الوجــود واإلدامــة يف هــذا العــامل ،س ـيُفاض عليــه
الوجــود مــن قبــل اللــه تعــاىل جزم ـاً[[[.
أطــل الفالســفة والحكــاء عــى مســألة الوحــي
ّ
ومــن هــذه الزاويــة
والنبــوة ،معتمديــن يف اســتداللهم عــى مقدمتــن أساســيتني:
األوىل :أ ّن أصــل الوحــي والنبــوة ممكــن ،مبعنــى أنــه مــن املمكــن
ي مــن ذلــك.
اتصــال اإلنســان بعــامل الغيــب ومــا وراء الطبيعــة ،إذ ال مانـ َع عقـ َّ
الثانيــة :أ ّن البــر محتاجــون إىل الوحــي والنبــوة ،إذ إ ّن عــدم وجــود
الوحــي والنبــوة خارجـاً ســوف يــؤدي إىل ظهــور فــراغ لــدى البــر واضطــراب
املجتمــع البــري الــذي تكــر فيــه االختالفــات والنزاعــات بــن أفــراده ،وال
بــد مــن وجــود حــل لهــا.
وبضــم إحــدى هاتــن املقدمتــن إىل األخــرى؛ اســتنتج الفالســفة وقــوع
الوحــي والنبــوة خارجــا؛ وذلــك ألن كل مــا كان ممکــن الوجــود ،وكان الطــرف
اآلخــر محتاجــاً إليــه يف مســاره الطبيعــي  -ســيُفاض مــن اللــه .والنــاس
محتاجــون إىل الوحــي ،وهــو ممکــن الوجــود ،وال مانــع منــه ،فسـ ُيفاض مــن
قبــل اللــه تعــاىل؛ ألن اللــه هــو الفاعــل التــام ،وال مجــال للبخــل يف ذاتــه
حتــى ميتنــع الفيــض مــن ِق َبلــه ،وبذلــك يثبــت املطلــوب ،وهــو وقــوع الوحي
خارج ـاً ،وهــذا املســلك يفــرق عــن األول مــن ناحيــة عــدم فــرض وجــوب
فعــل يشء عــى املــوىل.

[[[ صدر املتألهني ،املبدأ واملعاد ،ص.206-203
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األدلة النقلية عىل وقوع الوحي.
هنــا يُنظــر لألدلــة النقليــة مــر ًة عــى أنهــا خارجــة عــن محيــط القــرآن،
ومــرة عــى أنهــا داخلــة يف محيطــه:
أ-األدلــة النقليــة الخارجيــة :اســتدل بعــض املســلمني عــى وقــوع الوحــي

والرســالة بالتواتــر ،مــع تفصيــل بــن الحــارض يف زمــن الرســالة والغائــب عــن
زمنهــا (أي عــن البعثــة) ،حيــث قــال« :الدليــل عــى رســالة نبــي وصدقــه فيــا
يحــي عــن ربــه ظاهـ ٌر للشــاهد الــذي يــرى حالــه ،ويبــر مــا آتــاه اللــه مــن
اآليــات البينــات ،ويحقــق بالعيــان مــا يغنيــه عــن البيــان ،أمــا للغائــب عــن زمن
البعثــة فدليلهــا التواتــر ،وهــو –كــا تبــن يف علــم األصــول حجيتــه ودليلــه-
روايــة خــر عــن مشــهود مــن جامعــة يســتحيل تواطؤهــم عــى الكــذب،
وآياتــه قهــر النفــس عــى اليقــن مبــا جــاء فيــه ،كاألخبــار بوجــود مكــة.[[[»...
ب-األدلة النقلية الداخلية
إ ّن األدلــة الدالــة عــى وقــوع الوحــي مــن القــرآن كثــرة ج ـ ّدا ً ،نكتفــي
َصـ ِ
ـص َعلَ ْيـ َ
ـص بِ َــا
ح َس ـ َن الْق َ
ح ـ ُن نَ ُقـ ُّ
ـك أَ ْ
بذكــر بعضهــا ،كقولــه تعالــی﴿ :نَ ْ
ن﴾ [يوســف،]3:
حيْ َنــا إِلَيْ َك َهذَا الْ ُق ـ ْرآ َن َوإِ ْن كُ ْنـ َ
ـت ِم ـ ْن قَبْلِ ـ ِه لَ ِم ـ َن الْغَا ِفلِ ـ َ
أَ ْو َ
ـر شَ ـ َها َد ًة Qقُــلِ اللَّـ ُه Q
« وقــال جــل شــأنه يف آيــة أخــرى﴿ :قُـ ْ
ـل أَ ُّ
ش ٍء أَكْـ َ ُ
ي َْ

شَ ـهِي ٌد بَ ْي ِنــي َوبَ ْي َن ُكـ ْم َ Qوأُ ِ
ل هــذا الْ ُقـ ْرآ ُن ِلُ ِ
نذ َركُــم ِبـ ِه َو َمــن بَلَـغَ﴾...
ـي إِ َ َّ
وحـ َ
[األنعــام ،]19:وكقولــه تعــاىلَ ﴿ :و َمــا يَ ِ
ـي
نطـ ُ
ـق َعــنِ الْ َه ـ َوى * إِ ْن ُه ـ َو إِلَّ َو ْ
حـ ٌ
حــى﴾ [ســورة النجــم ،]4-3 :ولكــن ال يخفــى مــا يف هــذا االســتدالل مــن
يُو َ
نقــص؛ ألنــه اســتدالل عــى وقــوع الوحــي بالوحــي الواقــع وهــو مصــدره.

[[[ العاميل ،الوحي يف األديان الثالثة ،ص.126-122
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حقيقة الوحي يف الفكر اإلسالمي:
ميثــل القــرآن الكريــم املــورد األســايس يف دراســة الوحــي ،بوصفــه
ـص موحــى مــن اللــه تعــاىل ،فهــو وثيقــة مهمــة يف التعـ ّرف عــى
أهــم وأدق نـ ّ

الفهــم اإلســامي للوحــي ومــا ميثلــه ،لذلــك ال بـ ّد مــن اســتقصاء أبعــاد هــذا
فصلــه املفــرون والعلــاء مــن
الفهــم اإلســامي للوحــي اعتــادا ً عــى مــا ّ
تعريفــات اســتمدوها مــن القــرآن الكريــم.
والقــرآن الكريــم أكــر الكتــب الســاوية حديث ـاً عــن الوحــي وطبيعتــه،
وبيــان وســائله وأنواعــه ومصــدره ومتلقيــه[[[.
فقــد ورد ذكــر الوحــي بلفظــه الرصيــح وبصيغــه املتعــددة يف مثانيــة
وســبعني موضعـاً[[[ ،ت ُضــاف إليهــا مواضــع أخــرى كثــرة وردت فيهــا اإلشــارة

إىل الوحــي بغــر لفظــه ،مــن خــال مرادفاتــه أو معانيــه.

وأجمــع املســلمون -تبعـاً للكتــاب والســنة -عــى كونــه ســبحانه متكلـاً،
فجميــع االتجاهــات الفكريــة اإلســامية متفقــة عــى القــول :إنــه تعــاىل
متكلــم ،إلّ أنهــم اختلفــوا يف حقيقــة هــذا الــكالم .فــإ ّن البحــث يف املســالة
يُعــ ّد إحــدى أهــم املســائل التــي تطــرق إليهــا بحــث الكالمــي اإلســامي،
وت ُع ـ ّد هــذه املســالة أيض ـاً مــن أوائــل املســائل التــي طُرحــت عــى الســاحة
اإلســامية للنقــاش يف تاريــخ علــم الــكالم .وقــد شــغلت مســألة الــكالم
اإللهــي بــال العلــاء واملفكريــن اإلســاميني ،وبــرز ذلــك عــى أشَ ــ ِّده يف
العــر العبــايس بظهــور مســألة أخــرى مرتبطــة بالــكالم اإللهــي  -هــي :القــول
بخلــق القــرآن ،وحدثــت بســبب هــذه املســالة صدامــات داميــة ذكرهــا التاريــخ
وســجل تفاصيلهــا ،وعرفــت بــ(محنــة خلــق القــرآن) ،وال بــد مــن التنبيــه عــى
[[[ مغنية ،التفسري الكاشف ،ج ،3ص.472

[[[ مصطفى عبد الرازق ،الدين والوحي واإلسالم ،ص.229
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مــا أثــاره النصــارى الذيــن كانــوا يف حاشــية
أ ّن هــذه الفكــرة بالخصــوص ّ
البيــت األمــوي ،وعــى رأســهم يوحنــا الدمشــقي ،الــذي يشــكك املســلمني
ـص عــى أ ّن عيــى بــن مريــم كلمــة اللــه ألقاهــا إىل
يف دينهــم .يف أن القــرآن نـ ّ
مريــم ،فصــار ذلــك وســيلة ألن يبــث هــذا الرجــل بــن املســلمني ِقـ َدم كلمــة
اللــه عــن طريــق خــاص ،بــأ ْن كان يســألهم :أكلمــة اللــه قدميــة أوالً؟
فــإن قالــوا :قدميــة ،قــال :ثبتــت دعــوى النصــارى بــأ ّن عيــى قديــم ،وإن
قالــوا :ال ،قــال :زعمتــم أ ّن كالمــه مخلــوق[[[.
فألجــل ذلــك قامــت املعتزلــة لحســم ســاحة النــزاع ،فقالــوا :إ ّن القــرآن
حــادث ال قديــم ،مخلــوق للــه ســبحانه .ومل ّــا مل تكــن هــذه املســألة
مطروحــة يف العصــور الســابقة بــن املســلمني ،تشــعبت فيهــا اآلراء وتضاربــت
األقــوال ،حتــى لقــد صــدرت بعــض النظريــات املوهونــة ج ـ ّدا ً ،لكــن نظريــة
املعتزلــة القــت القبــول يف عــر الخليفــة املأمــون إىل عــر املتــوكل ،إلّ أ ّن
األمــر انقلــب مــن عــر املتــوكل إىل زمــن انقضــاء املعتزلــة  -لصالــح أهــل
الحديــث والحنابلــة[[[.
ـره األشــاعرة بأنــه معنــى قائــم بذاتــه
وألجــل تصحيــح كونــه قدمي ـاً؛ فـ ّ
يســمى الــكالم الغنــي ،وأمــا املعتزلــة واإلماميــة فقالــوا :إ ّن معنــى كالمــه أنّــه
موجــد للحــروف واألصــوات يف الخــارج؛ فهــو حــادث.
وإن الطريــق إىل ثبــوت هــذه الصفــة عنــد األشــاعرة هــو العقــل ،وعنــد
العدليّــة هــو الســمع ،وأمــا النقــل فقــد تضافــرت اآليــات عــى توصيفــه بــه،
ـم
ـم ال ّلــهُ ﴾ [البقــرة .]235:وقــال تعــاىلَ ﴿ :وكَلَّـ َ
قــال تعــاىلِ ﴿ :م ْن ُهــم َمــن كَ َّلـ َ
ــوس
ــوس تَكْ ِليــاً﴾ [النســاء .]164:وقــال ســبحانهَ ﴿ :ول َّ
َــا َجــا َء ُم َ
اللّــهُ ُم َ
[[[ القايض ،املغني يف أبواب التوحيد والعدل ،ج ،7ص.84
[[[ املعتق ،املعتزلة وأصولهم الخمسة ،ص.95-81
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لِ ِميقَاتِ َنــا َوكَلَّ َمــهُ َربُّــهُ ﴾ [األعــراف.]143:
جاب
وقــال تعــاىلَ ﴿ :و َمــا كَانَ لِ َبـ َ
ـر أَن يُكَلِّ َمــهُ اللَّهُ إِالَّ َو ْحيـاً أَ ْو ِمــن َو َرا ِء ِح َ
ـم﴾ [الشــورى.]51:
أَ ْو يُ ْر ِسـ َ
ـي َح ِكيـ ٌ
ـي ِبإِ ْذنِ ـ ِه َمــا يَشَ ــا ُء إِنَّــهُ َعـ ِ ٌّ
ـل َر ُســوالً َف ُيو ِحـ َ
ـن تعــاىل أن تكليمــه األنبيــاء ال يعــدو األقســام اآلتيــة:
وقــد بـ ّ
(إل وحياً).
1ـ ّ
 2ـ (أو من وراء حجاب).
 3ـ (أو يرسل رسوالً).
فقــد أشــار بقولــه﴿ :إال وحيــاً﴾ إىل الــكالم امل ُلقــى يف روح األنبيــاء
جــاب﴾ إىل الــكالم
وبرسعــة وخفــاء ،وأشــار بقولــه تعــاىل﴿ :أَ ْو ِمــن َو َرا ِء ِح َ
ي
املســموع ملــوىس  Aيف البقعــة املباركــة ،قــال تعــاىلَ ﴿ :فلَـ َّ
ـا َأتَا َهــا نُــو ِد َ
ِمــن شَ ـ ِ
ـوس إِ ِّ
ـاطئِ الْـ َوا ِد ْ
ن أَنَــا
الَ ْيَــنِ ِ
ف الْ ُب ْق َعـ ِة الْ ُم َبا َركَـ ِة ِمـ َن الشَّ ـ َ
ج َر ِة أَن يَــا ُمـ َ
ن﴾ [القصــص.]30:
ب الْ َعالَ ِم ـ َ
اللَّــهُ َر ُّ

ــل َر ُســوالً﴾ إىل اإللقــاء الــذي يتوســط فيــه
وأشــار بقولــه﴿ :أَ ْو يُ ْر ِس َ
ن* َع َ
وح ْ
ــى َق ْلبِــكَ ﴾
الَ ِمــ ُ
ملــك الوحــي ،قــال ســبحانه﴿ :نَــ َز َل بِــ ِه الــ ُّر ُ

[الشــعراء .]194-193:ففــي الحقيقــة :إن املوحــي يف األقســام الثالثــة هــو اللــه
ســبحانه ،تــارة بــا واســطة باإللقــاء يف الــروح ،أو بالتكليــم مــن وراء حجــاب
بحيــث يســمع الصــوت وال يــرى املتكلــم ،وأخــرى بواســطة الرســول ،فهــذه
األقســام الثالثــة هــي الــوارد يف اآليــة املباركــة.
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أوالً ـ األشاعرة:
موقفهم من الكالم اإللهي:
إن الــكالم صفــة لذاتــه تعــاىل مل يــزل وال يــزال موصوفـاً بــه ،وإنــه قائــم
بــه ومختــص بذاتــه ،وهــو غــر اللــه تعــاىل ،فهــو عندهــم قديــم أيضــاً[[[ ،

وهــذا الــكالم القديــم -الــذي قالــوا إنــه صفــة لــه تعــاىل -عــروا عنــه بالــكالم
النفــي ،فجعلــت األشــاعرة التكلّــم مــن الصفــات الذاتيــة ،ووصفــوا كالمــه
ســبحانه بالــكالم النفــي ،وقالــوا« :إن الــكالم النفــي غــر العلــم وغــر
اإلرادة والكراهــة.
فأمــا اإلنشــاء ،ففــي مــورد األمــر :إرادة يف الذهــن ،ويف مــورد النهــي:
جــي :مــا يناســبها.
كراهــة فيــه .ويف االســتفهام والتمنــي والرت ّ
فاألشــاعرة قائلــون بــأ ّن يف الجمــل اإلخباريــة وراء العلــم ،ويف اإلنشــائية
كاألمــر والنهــي مثـاً -وراء اإلرادة والكراهــة ،شــيئاً يف ذهــن املتكلــم يســمىبالــكالم النفــي ،وهــو الــكالم حقيقــة ،وأمــا الــكالم اللفظــي فهــو تعبــر
عنــه ،وهــذا الــكالم (النفــي) يف اإلنســان حــادث يتبــع حــدوث ذاتــه ،وفيــه
ســبحانه قديــم لقــدم ذاتــه».
خلق القرآن أو حدوثه عندهم:
إن موقــف الفــرق املختلفــة مــن الــكالم اإللهــي أ ّدى إىل البحــث يف
القــرآن الكريــم بوصفــه كالمــه تعــاىل ،فــدارت حولــه مناقشــات عنيفــة أدت
إىل محنــة خلــق القــرآن ،وقــد تحمــل أحمــد ابــن حنبــل جانبـاً مــن أعبــاء تلــك
املحنــة ،ومتاشــياً مــع آرائهــا يف الــكالم بــن القــدم والحــدوث؛ خاضــت
الفــرق اإلســامية يف مســألة خلــق القــرآن مــن نفــس الناحيــة ،كـ َر ّد فعــل عــى
[[[ الخياط املعتزيل ،االنتصار ،ص.98
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ظهــور هــذه املســألة مــن قبــل املعتزلــة.
وقــد رفــض أهــل الســنة واألشــعرية هــذا القــول ،بــل ك ّفــروا مــن يقــول
بــأن القــرآن مخلــوق ،فأهــل الســنة يــرون أن القــرآن صفــة ذات لــه تعــاىل فهــو
قديــم بقدمــه ،وهــذا مــن قولهم بــأن القــرآن كالم اللــه ،إذ يــرون :أن قــول القائل
(القــرآن) وقولــه (كالم اللــه) كالهــا معنــى واحــد ،واللفظــان مختلفــان[[[  ،إذ
إ ّن هــذا القــرآن املتلـ ّو يف املحاريــب واملكتــوب يف املصاحــف غــر مخلوق
وال محــدث ،بــل قديــم مــع اللــه تعــاىل[[[ .

فاســتدل األشــعرية عــى القــول ب ِقــ َدم القــرآن :بــأن القــول (إن القــرآن
مخلــوق) مل يــرد يف القــرآن وال يف الســنة ،ومل يجمــع املســلمون عــى ذلــك؛
فــر ّدوا القــول بخلــق القــرآن ،وقالــوا :إن مــا نســمعه ونتلــوه يف املحاريــب هــو
(عبــارة) عــن كالمــه تعــاىل.
وعــر الباقــاين عــن رأي األشــعرية يف ذلــك بقولــه :إن املســموع هــو
كالم اللــه تعــاىل القديــم ،فهــو صفــة لــه قدميــة موجــودة بوجــوده قبــل ســاع
الســامع لهــا.
قــال الفخــر الــرازي :إن القــرآن اســم يقــال باالشــراك عــى الصفــة
القدميــة القامئــة بــذات اللــه تعــاىل ،وعــى هــذه الحــروف واألصــوات،
وال نــزاع يف أن الكلــات املركبــة مــن هــذه الحــروف واألصــوات مح َدثــة
مخلوقــة ،والتحــ ّدي إنّ ــا وقــع بهــا ال بالصفــة القدميــة[[[.
قــال الباجــوري األشــعري :يف «مذهــب أهــل الســنة أن القــرآن -مبعنــى
[[[ ابن حزم ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،ج ،4ص.172
[[[ السبحاين ،بحوث يف امللل والنحل ،ج ،1ص.48-44

[[[ الرازي ،التفسري الكبري ،ج ،17ص.97
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الــكالم النفــي -ليــس مبخلــوق ،وأمــا القــرآن -مبعنــى اللفــظ الــذي نقــرؤه-
فهــو مخلــوق ،لكــن ميتنــع أن يقــال (القــرآن مخلــوق) ويــراد بــه اللفــظ الــذي
إل يف مقــام التعليــم؛ ألنــه رمبــا أوهــم أن القــرآن مبعنــى كالمــه تعــاىل
نقــرؤه ّ
مخلــوق ،ولذلــك امتنعــت األمئــة مــن القــول بخلــق القــرآن»[[[ .
الكالم املوحى ونسبته عند األشاعرة:
تبع ـاً ملوقــف كل فريــق مــن الــكالم اإللهــي وح ـ ّد الــكالم عنــده ،فقــد
اختلفــوا يف النــص املوحــى إىل النبــي  ،وهــو القــرآن ،إن كان كالمــه
تعــاىل ذاتــه يوحــى إىل النبــي أو غــره ،فــإذا كان األول ففــي القــرآن مــا ينســبه
إىل غــره كجربيــل والنبــي  ،وذلــك كــا يف قولــه تعــاىل﴿ :إِنَّــهُ لَقَــ ْو ُل
ـم﴾ وذلــك يف ســوريت [التكويــر ،]١٩ :و [الحاقــة ،]٤٠ :فأريــد
َر ُســولٍ كَرِيـ ٍ
بــاألوىل جربيــل ويف الثانيــة النبــي .
واختلفــوا تبع ـاً لذلــك أيض ـاً يف الــكالم الــذي يكلّــم بــه تعــاىل العبــاد،
أ هــو الــكالم األزيل القديــم الــذي ليــس بالحــروف واألصــوات أم غــر ذلــك؟
فقالــت األشــعرية :إن املتلـ ّو واملســموع مــن الــكالم اإللهــي -أي القــرآن
الكريــم هنــا -هــو كالمــه تعــاىل األزيل القديــم الــذي ليــس بحــرف وال صوت،
بــل الصفــة القدميــة لــه تعــاىل.
ويفصــل الفخــر الــرازي موقــف أهــل الســنة مــن نســبة كالمــه تعــاىل إىل
ّ
غــره وهــو كالمــه عــى الحقيقــة باتفــاق جميعهــم  -بــأن ذلــك عــى ســبيل
اإلضافــة ،فهــو :كالم اللــه تعــاىل مبعنــى أنــه تعــاىل هــو الــذي أظهــره يف
اللــوح املحفــوظ ،وهــو الــذي رتبــه ونظمــه ،وهــو كالم جربيــل  ،Aمبعنــى:
أنــه هــو الــذي أنزلــه مــن الســاوات إىل األرض ،وهــو كالم محمــد ،
[[[ البيجو ري االشعري ،تحفة املريد جوهر التوحيد ،ص.94
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مبعنــى :أنــه هــو الــذي أظهــره إىل الخلــق ،ودعــا النــاس إىل اإلميــان بــه،
جــة لنب ّوتــه.
وجعلــه مح ّ
وفــر ابــن تيميــة كــون كالمــه تعــاىل مضافــاً إىل غــره ،بأنــه تعــاىل
خــص بــه الرســل لتعــذر ســاع العامــة لــه ،يقــول ابــن تيميــة :إن اللــه تعــاىل
ّ
دل عبــاده بالــدالالت العيانيــة املشــهودة والــدالالت املســموعة وهــي كالمــه،

لكــن عامتهــم تعــذر أن يســمعوا منــه كالمــه ،فأرســل إليهــم بكالمــه رس ـاً،
وأنــزل إليهــم كتب ـاً كــا يفعــل النــاس ،يرســلون إىل مــن بعــد عنهــم رســوالً
ويكتبــون إليــه كتب ـاً[[[.
كيفية الوحي عندهم:
تتفــق كيفيــة الوحــي مــن جوانــب معينــة عنــد االتجاهــات املختلفــة
مــع موقفهــا مــن الــكالم وخلــق القــرآن ،وميثــل ح ـ ّد الــكالم عنــد كل فريــق
مدخـاً إىل تحديــد موقفــه مــن طريقــة الوحــي للــكالم اإللهــي وكيفيــة ذلــك،
فأهــل الســنة والحنابلــة منهــم خصوص ـاً -وهــم يــرون أن الــكالم الــذي هــو
الحــروف واألصــوات قديــم معــه تعــاىل -يقولــون( :إن امللــك أو الرســول إمنــا
يســمع منــه هــذه الحــروف واألصــوات بغــر واســطة)[[[.
ويفصــل الباقــاين رأي األشــعرية يف كيفيــة الوحــي ومــا يســمعه البــر
ّ
مــن كالمــه تعــاىل بــأن ذلــك عــى مراتــب ثــاث هــي:
األوىل :ـ أن يســمع بغــر واســطة ولكــن مــن وراء حجــاب ،وهــذا

الحجــاب للســامع وليــس لــه تعــاىل ،مــن ذلــك مــا كان ملــوىس  ،Aإذ
ســمع الــكالم دون واســطة ،ولكنــه حجــب عــن النظــر.
[[[ ابن تيمية ،النبوات ،ص.168-166

[[[ الباقالين ،اإلنصاف فيام يجب اعتقاده ،ص.110-108
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الثانيــة :ـ أن يســمع كالمــه تعــاىل بواســطة ،كاســتامع الخلــق مــن الرســول
عنــد قراءته.
الثالثــة :ـ أن يســمع كالمــه تعــاىل بغــر واســطة وال حجــاب ،وهــذا
كتكليمــه تعــاىل لنبينــا  ليلــة املعــراج ،وهــو مــا أشــارت إليــه اآليــة قولــه
تعاىلَ ﴿ :فأَ ْوحــى إِىل َع ْبــ ِد ِه مــا أَ ْوحى﴾ [النجــم.]١٠ :
حيــث يــرى الباقــاين أن هــذا الوحــي املــراد يف اآليــة مل يكــن عــى
ســبيل اإللهــام ،وإمنــا كان ســاعاً وإفهامــاً مــن غــر واســطة.
وإثبــات األشــعرية هنــا لســاع الــكالم مبــارشة ،يســتندون فيــه إىل
االســتدالل بجــواز الرؤيــة الــذي يقولــون بــه ،ويقيســون عليــه ســاع الــكالم،
ـا مل ميتنع
ووجــه االســتدالل فيــه -كــا ينقــل عنهــم الفخــر الــرازي -أنــه « :لــ ّ
رؤيــة مــا ليــس مبك ّيــف ،فكــذا ال يســتبعد ســاع مــا ليــس مبك ّيــف».
ثانياً-املعتزلة
موقفهم من الكالم اإللهي:
قالــت املعتزلــة :كالمــه تعــاىل أصــوات وحــروف ليســت قامئــة بذاتــه
تعــاىل ،بــل يخلقهــا يف غــره كاللــوح املحفــوظ أو جربائيــل أو النبــي.
وقــد رصح بذلــك القــايض عبــد الجبــار ،فقــال « :حقيقــة الــكالم :الحــروف
املنظومــة واألصــوات املقطعــة ،وهــذا كــا يكــون منع ـاً بنعمــة توجــد يف
غــره ،ورازق ـاً بــرزق يوجــد يف غــره ،فهكــذا يكــون متكل ـاً بإيجــاد الــكالم
فعــا « .فكالمــه تعــاىل
ً
يف غــره ،وليــس مــن رشط الفاعــل أن يحــل عليــه
ـا أو عرض ـاً ،واعتــر النظّــام وعــدد مــن املعتزلــة أن كالم
إمــا أن يكــون جسـ ً
املخلوقــات عــ َرض ،أمــا كالم اللــه فهــو جســم[[[ ،وعليــه فــإن كالم اللــه
[[[ عامد عيل عبد السميع ،اإلسالم واليهودية دراسة مقارنة ،ص.46
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مخلــوق محــدث؛ ألن األجســام واألعــراض ال ميكــن أن تكــون إال كذلــك.
وإذا كان كالم اللــه مخلوقــاً فالقــرآن مخلــوق أيضــاً؛ ألنــه كالم اللــه تعــاىل،
وهنــا نشــأت مشــكلة أخــرى ،وهــي :إذا كان كالم اللــه محدثـاً مخلوقـاً فكيــف
أحــدث اللــه الــكالم؟
يجيبــون بأنــه ال ميكــن أن يكــون اللــه قــد أحــدث الــكالم يف ذاتــه؛ ألنــه
إذا تكلــم خلــق يف ذاتــه الصــوت الــذي هــو جســم أو عــ َرض ،فأصبحــت
ًّ
محــا للحــوادث ،وال يجــوز أن يحــدث إلّ يف محــل؛ ألن األجســام
ذاتــه
إل أنــه يحــدث يف محــل.
ـا تقــوم بــه ،فــا يبقــى ّ
واألعــراض تتطلــب محـ ّ ً
وبذلــك ،فــإن اللــه متكلــم ،ولكــن ال بــكالم قديــم بــل بــكالم محــدث
يحدثــه وقــت الحاجــة إىل الــكالم ،وهــذا الــكالم املحــدث ليــس قامئــاً
باللــه ،بــل خارجـاً عــن ذاتــه ،يحدثــه يف محــل ،فيُســمع مــن املحــل .فكالمــه
تعــاىل مخلــوق يف محــل كــا أحدثــه تعــاىل يف الشــجرة مثـاً ،ويتأكــد قولهم
بحــدوث الــكالم مــن خــال حــد الــكالم عندهــم ،فالقــايض عبــد الجبــار
جعــل حــد الــكالم :مــا حصــل فيــه نظــام مخصــوص مــن هــذه الحــروف
املعقولــة ،حصــل يف حرفــن أو حــروف ،فــا اختــص بذلــك وجــب كونــه
كالمـاً ،ومــا فارقــه مل يجــب كونــه كالمـاً [[[  .إلّ أن أبــا عــي الجبــايئ كان يرى
الحــروف وحدهــا ح ـ ّدا ً للــكالم ،وجمــع أبــو هاشــم الجبــايئ بــن األصــوات
والحــروف يف حــد الــكالم ،وذلــك فيــا نقلــه عنــه القــايض عبــد الجبــار.

ونقــل الشهرســتاين عنهــا القــول بــأن حــد الــكالم أصــوات مقطّعــة
وحــروف منظومــة ،والقــايض عبــد الجبــار يخلــص مــن التحديــدات املتعــددة
وخصوصـاً رأيــه ،وهــو مــا عليــه املعتزلــة جميعـاً أن الــكالم عـ َرض خلقــه اللــه
[[[ القايض ،املغني ،ص.183-182
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تعــاىل؛ ألن األعــراض مح َدثــة ،لهــذا كان كالمــه محدث ـاً[[[.
خلق القرآن أو حدوثه عند املعتزلة:
خــص موقــف املعتزلــة هنــا يف أن القــرآن عـ َرض مخلوق خلقــه تعاىل،
يتل ّ
إذ األعــراض محدثــة ،فيقــول القــايض عبــد الجبــار أحــد أهــم أمئــة املعتزلــة:
«القــرآن كـــام اللــه ووحيه ،وهـــو مخلــــوق محـــ َدث ،أنزلـــه الله عىل نبيـــه
ليـكــــون علمــاً ودالّ ً عــى نبوته ،وجعله داللة لنـــا علــــى األحكــــام لرنجع
إليه يف الحــــال والحــرام ،واستـوجب منـــا بـذلك الحمـد والشكر والتحميد
والتقديــس ...القــــرآن يتقــــدم بعضـــه عــى بعــض ،ومــا هــذا ســبيله ال يجوز
أن يكـــــون قدميـاً ،إذ القـــديم هـــو مـــا ال يتقدمـــه غــره ...وآخــر ،ونصــف
وربــع ،وســدس وسبـــع ،ومــا يكــون بهــذا الوصــف ،كيــف يجــوز أن يكــون
قدمي ـاً؟»[[[.
إن املقدمــات العقليــة التــي اســتند إليهــا املعتزلــة تتصــف بالــرورة
العقليــة ،وكأن هــذا األمــر رضوري للدفــاع عــن العقيــدة اإلســامية يف مواجهــة
غــر املســلمني الذيــن يشــككون بالعقيــدة اإلســامية.
ِ
يكتــف املعتزلــة بتجــاوز املألــوف يف الجــدل بقولهــم بخلــق
مل
القــرآن ،بــل تجــاوزوا ذلــك إىل نفــي صفــة اإلعجــاز عنــه ،وهــو مــا نُظــر إليــه
مس ـاً مبقدسـ ٍ
ـات أجمــع عليهــا املســلمون ،وكانــت مصــدر فخرهــم
بوصفــه ّ
ومتيزهــم بــأ ّن كتابهــم العظيــم يســتحيل اإلتيــان بــه مــن حيــث النظــم والبالغــة
والفصاحــة.
يف هــذا املجــال -كــا يف خلــق القــرآن -كان املعتزلــة منطق ّيــن مــع
[[[ الشهرستاين ،امللل والنحل ،ج ،1ص.58-57
[[[ القايض ،مصدر سابق ،ص.185-183
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أنفســهم ،وأمنــاء ملنهجهــم العقــاين يف النظــر إىل األمــور ،ومنهــا -عــى
األخــص -النــص الدينــي ،برفــض كل مــا ال يقبلــه العقــل.
ّ
الكالم املوحى وكيفية نسبته عند املعتزلة:
فاملعتزلــة الذيــن قالــوا بخلــق القــرآن ذهبــوا إىل أن مــا يســمعه النــاس

ويتلونــه ليــس بــكالم اللــه عــى الحقيقــة ،وإمنــا هو كالمــه تعــاىل مجــازا ً ،فهو
مضــاف إليــه وليــس موجــودا ً بذاتــه يف اللــوح املحفــوظ ،وإمنــا هــو حكايــة
عــن ذلــك .وقــد مثّــل القــايض عبــد الجبــار لهــذا الــرأي ،بأنــه« :كــا تنشــد
اليــوم قصيــدة ألمــرئ القيــس ،فهــذه القصيــدة مضافــة إليــه عــى الحقيقــة،
وإن مل يكــن محدث ـاً لهــا مــن ناحيتــه يف الوقــت الحــارض»[[[ .وقالــوا حــول

نســبته إىل غــره تعــاىل كجربيــل والنبــي  مــع أنــه كالمــه تعــاىل :إن ذلــك
مــن بــاب التح ُّمــل ،فقــد يضــاف كالم الغــر إىل مــن تح ّملــه ،وهــذا كثــر يف

اللغــة ،فإضافتــه إىل جربيــل  Aمث ـاً كانــت ألنَّ ـ ُه املظهــر لــه حتــى لــواله
حــت إضافتــه إليــه[[[.
لَـــا ُعــرف ،فص ّ
كيفية الوحي عند املعتزلة:
هنــا يقــول املعتزلــة :إن كالمــه تعــاىل واحــد ،وهــو كالم حــادث ،وإن مــا
يف القــرآن والتــوراة واإلنجيــل كلــه كالم اللــه ،وإن كونــه حادث ـاً ال يعنــي أنــه
ـل للحــوادث؛ ألنــه إمنــا يخلقــه ويحدثــه يف محــل ،ويشــرون يف
تعــاىل محـ ّ
هــذا املعنــى إىل ســاع مــوىس  Aلكالمــه تعــاىل مــن الشــجرة حــن كلّمــه
ـا
عنــد طــور ســيناء ،وذلــك فيــا ّ
قصتــه اآليــة الكرميــة ،قولــه تعــاىلَ ﴿ :فلَـ َّ
ي ِم ـ ْن شـ ِ
ـاطئِ ا ْلــوا ِد ْ
ج َر ِة﴾...
الَ ْيَــنِ ِ
ف الْ ُب ْق َع ـ ِة الْ ُمبا َركَ ـ ِة ِم ـ َن الشَّ ـ َ
أَتاهــا نُــو ِد َ

[القصــص .]٣٠ :فهــم يقولــون يف ســاع مــوىس للــكالم :إنّــه تعــاىل أنشــأ

[[[ الخياط املعتزيل ،مصدر سابق ،ص.98
[[[ القايض ،مصدر سابق.
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كالمــاً خلقــه يف الشــجرة [[[  ،ومــا يالحــظ هنــا أن هــذا يــكاد يكــون رأي
املعتزلــة يف معنــى الحجــاب ،إذ عندهــم أنــه تعــاىل (محتجــب عــن الرؤيــة،
وأنــه إمنــا يخلــق الــكالم يف محــل).
وقــد اشــرطت املعتزلــة يف هــذا املحــل -الــذي يخلــق فيــه تعــاىل
الــكالم -أن يكــون جــادا ً ،كــا هــو الحــال يف الشــجرة عنــد تكليــم مــوىس

 ،Aوذلــك (حتــى ال يكــون «املحــل» هــو املتكلّــم مــن دون اللــه).

ـر عنــه الخيــاط،
فاملعتزلــة يعــرون عــا يلقــى يف الوحــي مــن رأي يعـ ّ
ـر عنهــا
ويتمثــل يف أنهــم يــرون أن مــا يوحــى إىل النبــي هــو الفكــرة التــي يعـ ّ
بواســطة الــكالم ،باختــاف اللغــة التــي يعــر بهــا ،لذلــك فــإن كالم النبــي 
بالقــرآن باللغــة العربيــة فعــل طبيعــي لــه؛ ألنــه عــريب ،وأن املوحــى إليــه كان
الفكــرة التــي عــر عنهــا هــو بلغتــه العربيــة.
ومــن هــذه الفكــرة بالــذات انطلــق بعــض املعتزلــة -كأيب موىس املــردار،
وعيــى بــن صبيــح البغــدادي ،والنظّــام -يف قولهــم بــأن وجــه اإلعجــاز يف
القــرآن الكريــم ليــس يف نظمــه وبالغتــه ،فالنــاس قــادرون عــى مثــل ذلــك
النظــم والتأليــف ،وإن وجــه اإلعجــاز والداللــة عــى النبــوة فيــه مــا فيــه مــن
اإلخبــار بالغيــوب.

[[[ الخياط املعتزيل ،مصدر سابق.
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ثالثاً ـ اإلمامية:
موقفهم من الكالم اإللهي:
ذهبــت اإلماميــة -ميثّلهــم هنــا الشــيخ الطــويس -إىل أن كونــه تعــاىل
متكلّــاً ال يكــون إال بــكالم محــدث؛ ألن حقيقــة املتكلّــم َمــن وقــع منــه

الــكالم الــذي هــو هــذا املعقــول بحســب دواعيــه وأحوالــه ،وقالــوا بــأن كالمــه
ـاه بــه هــو تعــاىل بكونــه محدثـاً [[[ ،وذلــك
تعــاىل يجــب أن يوصــف مبــا سـ ّ
حــدَ ٍ
اس ـ َت َم ُعو ُه
ـم ِم ـ ْن ِذكْ ـ ٍر ِم ـ ْن َربِّ ِهـ ْ
يف داللــة قولــه تعاىل﴿ :مــا يَأْتِي ِهـ ْ
ـم ُم ْ
ث ِإ َّل ْ

ُــم يَلْ َع ُبونَ ﴾ [األنبيــاء.]٢ :
َوه ْ

واإلماميــة كأهــل الحديــث واألشــعرية ،يــرون أن الــكالم صفــة لــه تعــاىل،
ولكنــه ليــس مــن الصفــات الذاتيــة القدميــة كالعلــم والقــدرة والحيــاة كــا يرى
أولئــك ،وإمنــا هــو (مــن الصفــات اإلضافيــة كالخلــق والــرزق) () .واتفقــت

املعتزلــة مــع اإلماميــة يف القــول بحــدوث الــكالم .لــذا ورد عــن اإلمــام عــي

 :Aيقــول لِـــا أراد كونــه :كُـ ْن ،فيكــون ،ال بصــوت يقــرع ،وال بنــداء يُســم،
ـل منــه ،أنشــأه ومثلــه ،مل يكــن مــن قبــل ذلــك كائنـاً،
وإمنــا كالمــه ســبحانه فعـ ٌ
ولــو كان قدميـاً لــكان إلهـاً ثانيـاً[[[.
وهنــا نــورد كالمــاً
مهــاً للعالمــة الطباطبــايئ قــدس رسه -نــأيت بــه
ّ
ألهميتــه ،-يقــول:
مــا يسـ ّمى عنــد النــاس قــوالً وكالمـاً عبــارة عــن إبــراز اإلنســان املتكلــم
مــا يف ذهنــه مــن املعنــى بواســطة أصــوات مؤلفــة موضوعــة ملعنــى ،فــإذا
قــرع َسـ ْم َع املخاطــب أو الســامع انتقــل املعنــى املوجــود يف ذهــن املتكلــم
[[[ الطويس ،االقتصاد فيام يتعلق باالعتقاد ،ص .263

[[[ الرشيف الريض ،نهج البالغة ،تحقيق محمد عبده ،ص.210
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إىل ذهنهــا فحصــل بذلــك الغــرض مــن الــكالم ،وهــو التفهيــم والتفهــم.

[[[

وهنــاك نكتــة ن ّبــه عليهــا الحكــاء فقالــوا :حقيقــة الــكالم ُمتق ّومــة مبــا
يــدل عــى معنــى خفــي ُمضمــر ،وأمــا بقيــة الخصوصيــات ككونــه بالصــوت
الحــادث يف صــدر اإلنســان ،ومــروره مــن طريــق الحنجــرة واعتــاده عــى
مقاطــع الفــم ،وكونــه بحيــث يقبــل أن يقع مســموعاً  -فهــذه خصوصيــات تابعة
للمصاديــق ،وليســت دخيلــة يف حقيقــة املعنــى الــذي يتق ـ ّوم بــه الــكالم.
فالــكالم اللفظــي املوضــوع ،الــدال عــى مــا يف الضمــر :كالم ،وكــذا
اإلشــارة الوافيــة إلراءة املعنــى :كالم ،كــا أن إشــارتك بيــدك إىل القعــود
والقيــام :أم ـ ٌر َوقَـ ٌ
ـول .وكــذا الوجــودات الخارجيــة ،فإنهــا ملــا كانــت حاكيــة
بوجودهــا عــن وجــود علّتهــا ،وبخصوصياتهــا عــن الخصوصيــات الكامنــة
فيهــا؛ صــارت الوجــودات الخارجيــة -مبــا أن وجودهــا مثــال لكــال علّتهــا-
كالمــاً .وعليــه فمجمــوع العــامل اإلمــكاين كالم اللــه ســبحانه ،ويتكلــم بــه
بإيجــاده وإنشــائه ،فيظهــر املكنــون مــن كــال أســائه وصفاتــه .وكــا أنــه
تعــاىل خالــق العــامل والعــامل مخلوقــه ،كذلــك هــو تعــاىل متكلّــم بالعــامل،
مظهــر بــه خبايــا األســاء والصفــات ،والعــامل كالمــه.
قال أمري املؤمنني وسيد املوحدين  Aيف نهج البالغة:
خــر ُوقٍ َوأَ َد َو ٍ
ـر الَ ِبلِ َســانٍ َولَهـ َو ٍ
ـول َوالَ يَلْ ِفـ ُ
ات ،يَ ُقـ ُ
ـظ،
اتَ ،ويَ ْسـ َم ُع الَ ِب ُ
«يُ ْ
خـ ِ ُ
ـظَ ،ويُرِيــدُ َوالَ يُضْ ِمـ ُر .يُ ِ
ح َّفـ ُ
ح َفـ ُ
ض ِمـ ْن َغـ ْ ِ
ض
ـر ِر َّقـ ٍةَ ،ويُ ْب ِغ ُ
ـب َويَـ ْر َ
ـظ َوالَ يَ َت َ
َويَ ْ
حـ ُّ
ِصــ ْو ٍ
َــر َمشَ ــ َّق ٍة .يَق ُ
ــب ِمــ ْن غ ْ ِ
ت
ــا َأ َرا َد كَ ْونَــهُ ( :كُــنْ؛ َف َيكُــونُ ) الَ ب َ
ُــول ِل َ
َويَغْضَ ُ
ـم
حانَهُ ِف ْعـ ٌ
ـل ِم ْنــهُ َأنْشَ ـأَهُ َو َم َّثلَــهُ  ،لَـ ْ
َي ْق ـ َرعَُ ،والَ ِب ِنــدَ ا ٍء ُي ْس ـ َم ُعَ ،وإِنَّ َــا كَالَ ُمــهُ ُس ـ ْب َ

يَكُ ـ ْن ِم ـ ْن َق ْبــلِ ذلِــكَ كَائِن ـاًَ ،ولَ ـ ْو كَانَ َق ِدمي ـاً لَ ـكَانَ إِله ـاً ثَانِي ـاً».
[[[ العالمة الطباطبايئ ،تفسري امليزان ،ج.242 ،18

[[[ الرشيف الريض ،نهج البالغة ،ج ،2ص.122

[[[
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وأمــا الشــيخ املفيــد ،فقــد وضــح هــذا األمــر يف كتابــه املســائل العكربية
وســئل عــن كالم اللــه ملوىس
ي[[[ ،فقــالُ :
-املســألة الحاديــة عرشة-بشــكل جـ ّ

 :Aبــأي يشء كان ذلــك ،وقــد علمنــا أن النطــق ال يخــرج إال عــن مك ّيــف،
تعــاىل اللــه عــن ذلــك! فــا هــذا النطــق ومــا ورد فيــه؟!

والجــواب -وباللــه التوفيــق« :-إن اللــه تعــاىل كلّــم مــوىس  Aبــأن فعــل
كالمـاً لــه يف الشــجرة التــي ســمعه منهــا ،أو يف الهــواء املتصــل بهــا .والــكالم
غــر محتــاج إىل كيفيــة املتكلــم بــه وإمنــا يحتــاج إىل عمــل يقــوم بــه ،ســواء
كان لفاعلــه كيفيــة أم مل يكــن لــه .وكذلــك مــا عــدا الــكالم مــن األغــراض
كلهــا يحتــاج إىل كيفيــة... ،فيعلــم أن املتكلــم ال يحتــاج يف كونــه متكلــاً
إىل كيفيتــه إذ كان معنــى املتكلــم وحقيقتــه مــن فعــل الــكالم ،بداللــة أن كل
مــن عــرف شــيئاً فاعـاً للــكالم عرفــه متكلـاً .وكل مــن عرفــه متكلـاً علمــه
فاع ـاً للــكالم .ومــن أثبــت األمــر يف فعلــه للــكالم اشــتبه يف كونــه متكل ـاً.
وهــذا واضــح ملــن تأ ّملــه ،إن شــاء اللــه».
فهــذا ســبيل بــاب اإليحــاء والوحــي .ولــه مــن هــذا الســبيل املعجــزات

القويــة واإلخبــار باملغيبــات واإلنــذار بالعقوبــات قبــل وقوعهــا.

[[[

لقــد قــام مــا صــدرا مــن أجــل تعريــف الوحــي واختالفــه مــع ســائر

أقســام اإلدراكات واملعــارف ،بإيجــاد مقارنــة ومقايســة قيّمــة بينهــا.

[[[

ولهــذا فرأيــه هــو أن الوحــي عبــارة عــن علــوم غــر اكتســابية ،يأخذهــا
األنبيــاء مــن األمــور التــي هــي مــا وراء الطبيعــة ،بشــكل تتجــى معهــا إفاضــة
املعرفــة عليهــم.
[[[ املفيد ،املسائل العكربية ،املسألة الحادية عرش ،ص.43
[[[ املفيد ،أوائل املقاالت ،ص.41-39

[[[ صدراملتألهني ،املبدأ واملعاد ،ص.318
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موقف مدرسة أهل البيت من خلق القرآن:
لإلماميــة هنــا موقــف مختلــف جوهريـاً عــن ســائر الفــرق ،يف التعبــر عن
معنــى كــون القــرآن محدثـاً تبعـاً لقولهــم إ ّن الــكالم محــدث؛ فهــم توقّفــوا عند
القــول بــأن القــرآن مخلــوق ،فقالــوا :ال نصفــه بأنــه مخلــوق؛ ألنــه يوهــم بأنــه
مكــذوب أو مضــاف إىل غــر قائلــه ،إذ إ ّن ذلــك املعتــاد مــن هــذه اللفظــة،
خ ِتـ ٌ
ـاق﴾ [ص ،]٧ :وقولــه
وورد هــذا املعنــى يف قولــه تعــاىل﴿ :إِنْ هــذا إِ َّل ا ْ
خلُ ُقــونَ إِ ْفــكاً﴾ [العنكبــوت ،]١٧ :فلــم يوصــف الــكالم بالخلــق
تعــاىلَ ﴿ :وتَ ْ
إل إذا أريــد بــه الكــذب أو االنتحــال.
ّ
وقــد روي عــن اإلمــام مــوىس بــن جعفــر  ،Aأنــه كان حــن يُســأل عــن

خلــق القــرآن يقــول :ال نقــول مــا يقولــون ،ولكــن نقــول إنــه كالم اللــه.

[[[

ومــا يــراه الباحــث هنــا -توفيق ـاً بــن اآلراء املختلفــة يف القــرآن الكريــم
بــن القــدم والحــدوث أو الخلــق كــا يعــر عنــه املعتزلــة-إ َّن مــا ذهــب إليــه
الســيد الطباطبــايئ ،وهــو رأي حســن فيــه الكثــر مــن التوفيــق إىل املــراد،
وإجاملــه أ ْن القــرآن الكريــم -إذا أريــد بــه هــذه اآليــات التــي نتلوها-مبــا أنَّ ـ ُه
كالم ّ
دال عــى معــانٍ ذهنيــة نظــر ســائر الــكالم ليــس بحســب الحقيقــة ال
حادثــاً وال قدميــاً.
نعــم هــو متّصــف بالحــدوث ،أي :حــدوث األصــوات التــي هــي معنونــة
بعنــوان الــكالم والقــرآن.
وإ ْن أريــد بــه مــا يف علــم اللــه تعــاىل مــن معانيهــا الحقــة ،كان كعلمــه
ـق :قدمي ـاً ب ِق َدمــه ،فالقــرآن قديــم ،أي :علمــه تعــاىل بــه
تعــاىل بــكل يشء حـ ّ
إل
قديــم ،كــا أ ّن زيــدا ً الحــادث قديــم ،أي :أ ّن علــم اللــه تعــاىل بــه قديــم ّ
[[[ املجليس ،األمايل ،حديث  ،956ص.701
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أنــه محــدث خلق ـاً.
إذن :فالقــرآن عنــد الطباطبــايئ مــن حيــث قدمــه أو حدوثــه تابــع لســنة
وجــوده ،ورأي الطباطبــايئ هــذا يشــكل تفصي ـاً ملــا ذهبــت إليــه اإلماميــة،
فالقــرآن محــدث مــن حيــث إنّــه عبــارة عــن هــذه األصــوات والحــروف
املكونــة لآليــات ،وهــو قديــم مــن حيــث إنّــه يف علمــه تعــاىل ،كــا يعلــم
تعــاىل جميــع األشــياء الحــادث منهــا والقديــم.
الكالم املوحى وكيفية نسبته:
أكــد اإلماميــة أن القــرآن الكريــم هــو الوحــي ،وهــو كالمــه تعــاىل عــى
الحقيقــة ،وقــد أجمــل الشــيخ املفيــد ذلــك بقولــه :إن القــرآن كالم اللــه
ووحيــه ،وإنــه محــدث كــا وصفــه اللــه تعــاىل.

[[[

ويفــرق الشــرازي -صــدر الديــن محمــد (ت ١٠٥٠هـ١٦٤٠/م) -بــن مــا

يســمعه النبــي  Aمــن جربيــل ،ومــا يســمعه النــاس مــن النبــي ،إذ يقــول:

(إيّــاك أن تظـ ّن أ ّن تل ّقــي النبــي  كالم اللــه بواســطة جربيل  Aواســتامعه
منــه كاســتامعك مــن النبــي ،أو تقــول :إ ّن النبــي  كان مقلّــدا ً لجربيــل،)...
وقــد رشح الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة ذلــك؛ بــأ ّن مــا بلّغــه جربيــل إىل النبــي
 هــو كالم اللــه بالــذات ،ووعــاء ُه الرســول األعظــم  عىل حقيقتــه ،وعليه
تكــون معرفــة الرســول  بكالمــه تعــاىل هــي عــن كالمــه تعــاىل ،وكالم اللــه
[[[
هــو عــن معرفــة الرســول .
كيفية الوحي عندهم:
وقالــت اإلماميــة -يف كيفيــة وحيــه تعــاىل لكالمــه :-بأنــه يخلقــه يف محــل
[[[ املفيد ،أوائل املقاالت ،ص.43-41

[[[ الرشيف املرتىض ،األمايل (درر الفوائد وغرر القالئد) ،ج ،1ص.270
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أيضــاً ،فتكليمــه تعــاىل مــن وراء حجــاب يــرى فيــه الســيد املرتــى( :أنــه
تعــاىل رمبــا يفعــل كالمـاً يف جســم محتجــب عــن املكلَّــم ،غــر معلــوم عــى
ســبيل التفصيــل ،فيســمع املخاطَــب الــكالم وال يعــرف محلــه عــى طريــق
[[[
التفصيــل).
وأمــا كيفيــة االطّــاع عــى الغيــب ،فــإن الشــيخ املفيــد -محمــد بــن
محمــد بــن النعــان (ت٤١٣هــ١٠٢٢/م) -يــرى :أن ذلــك يكــون باالطّــاع
عــى اللــوح املحفــوظ ،إذ إ ّن هــذا اللــوح هــو( :كتــاب اللــه تعــاىل ،كُتــب فيــه
مــا يكــون إىل يــوم القيامــة ،... ،وإن القلــم هــو الــذي أحــدث اللــه بــه الكتابــة
يف اللــوح ،وجعــل اللــوح أص ـاً ليعــرف املالئكــة منــه مــا يكــون مــن غيــب
ووحــي) [[[.
فهــو تعــاىل إذا أراد أن يُطلــع حــدا ً مــن املالئكــة عــى الغيــب ،أو يحملـ ُه
الرســالة إىل األنبيــاء ،فمصدرهــم يف ذلــك -كــا ورد يف الروايــات -هــو
االطّــاع عــى ذلــك اللــوح ،وأ ّمــا مــا يوحيــه تعــاىل إىل نبيــه فلذلــك طريقــان:
فتــارة يكــون بإســاعه الــكالم مــن غــر واســطة ،وتــارة بإســاعه الــكالم عــى
ألســن املالئكــة.

[[[ الرشيف املرتىض ،مصدر سابق.

[[[ املفيد ،تصحيح االعتقاد ،ص.74
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تحليل ومقارنة اآلراء الكالمية:
أوالً :أوجه االتفاق واالختالف بني اآلراء الكالمية يف الوحي:
بعدمــا اتضــح أن األشــاعرة يقولــون إن كالمــه تعــاىل صفــة مــن الصفــات
الذاتيــة ،مل يــزل وال يــزال موصوفـاً بــه ،قائــم بــه ومختــص بذاتــه ،وهــو غــره

تعــاىل ،قديــم وكالمــه القديــم ،وعــروا عنــه بالــكالم النفــي ،فمنــه جمــل
إخباريــة -وراء العلــم ،-ومنــه جمــل إنشــائية كاألمــر والنهــي مثـاً -وراء اإلرادة
والكراهــة ،-وهــو يشء يف ذهــن املتكلــم يســمى بالــكالم النفــي ،وهــو
الــكالم حقيقــة ،وأمــا الــكالم اللفظــي فهــو تعبــر عنــه ،وهــذا الــكالم (النفيس)
يف اإلنســان حــادث يتبــع حدوثــه ذاتــه ،وفيــه ســبحانه قديــم ل ِقـ َدم ذاتــه ،وإن
املتل ـ ّو واملســموع مــن الــكالم اإللهــي -أي القــرآن الكريــم هنــا -هــو كالمــه
تعــاىل األزيل القديــم ،الــذي ليــس بحــرف وال صــوت ،بــل الصفــة القدميــة
لــه تعــاىل ،وقالــوا إ ّن امللــك أو الرســول إمنــا يســمع منــه هــذه الحــروف
واألصــوات بغــر واســطة ،وهنــا الســاع للــكالم مبــارشة ،مســتندين فيــه إىل
جــواز الرؤيــة الــذي يقولــون بــه ،ويقيســون عليــه ســاع الــكالم.
وقالــت املعتزلــة :إن كالمــه تعــاىل أصــوات وحــروف ليســت قامئــة بذاته
تعــاىل ،بــل يخلقهــا يف غــره كاللــوح املحفــوظ أو جربائيــل أو النبــي ،فكالمه
تعــاىل مخلــوق محــدث ،إذ ال ميكــن أن يكــون اللــه قــد أحــدث الــكالم يف
ذاتــه؛ ألنــه إذا تكلــم خلــق يف ذاتــه الصــوت الــذي هــو جســم أو عــرض،
محــا للحــوادث ،وال يجــوز أن يحــدث إلّ يف محــل؛ ألن
ًّ
فأصبحــت ذاتــه
إل أنــه يحدثــه يف
ـا تقــوم بــه ،فــا يبقــى ّ
األجســام واألعــراض تتطلــب محـ ّ ً
محــل .ويحدثــه وقــت الحاجــة إىل الــكالم ،وقــد اشــرطت املعتزلــة يف هــذا
املحــل الــذي يخلــق فيــه تعــاىل الــكالم أن يكــون جــادا ً ،كــا أحدثــه تعــاىل
يف الشــجرة؛ حتــى ال يكــون «املحــل» هــو املتكلــم مــن دون اللــه ،وعليــه
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فالقــرآن مخلــوق أيض ـاً ألنــه كالمــه تعــاىل ،وإن مــا يســمعه النــاس ويتلونــه
مــن القــران ليــس بــكالم اللــه عــى الحقيقــة ،وإمنــا هــو كالمــه تعــاىل مجــازا ً،
فهــو مضــاف إليــه وليــس موجــودا ً بذاتــه يف اللــوح املحفــوظ ،وإمنــا هــو
حكايــة عــن ذلــك؛ إلنــه تعــاىل محتجــب عــن الرؤيــة ،وإن مــا يوحــى إىل
النبــي هــو الفكــرة التــي يعــر عنهــا بواســطة الــكالم ،باختــاف اللغــة التــي
يعــر بهــا ،لذلــك فــإن كالم النبــي بالقــرآن باللغــة العربيــة فعــل طبيعــي ألنــه
عــريب ،وإن املوحــى إليــه كان الفكــرة التــي عــر عنهــا هــو بلغتــه العربيــة ،وإن
وجــه اإلعجــاز يف القــرآن الكريــم ليــس يف نظمــه وبالغتــه ،فالنــاس قــادرون
عــى مثــل ذلــك النظــم والتأليــف ،وإمنــا وجــه اإلعجــاز والداللــة عــى النبــوة
فيــه مــا فيــه مــن اإلخبــار بالغيــوب.
وتقــول اإلماميــة واألشــعرية :إ ّن الــكالم صفــة لــه تعــاىل ،ولكنــه ليــس
مــن الصفــات الذاتيــة القدميــة كالعلــم والقــدرة والحيــاة ،وإمنــا هــو (مــن
الصفــات اإلضافيــة كالخلــق والــرزق) ،واتفقــت املعتزلــة مــع اإلماميــة يف
إل بــكالم محــدث؛
القــول بحــدوث الــكالم ،فكونــه تعــاىل متكلّـاً ال يكــون ّ
ألن حقيقــة املتكلــم َمــن وقــع منــه الــكالم الــذي هــو هــذا املعقــول بحســب
ـاه بــه
دواعيــه وأحوالــه ،وقالــوا بــأن كالمــه تعــاىل يجــب أن يوصــف مبــا سـ ّ
هــو تعــاىل بكونــه محدث ـاً.
فالــكالم اللفظــي املوضــوع ،الــدال عــى مــا يف الضمــر :كالم ،وكــذا
اإلشــارة الوافيــة إلراءة املعنــى :كالم ،كــا أن إشــارتك بيــدك إىل القعــود
والقيــام :أم ـ ٌر وقَـ ٌ
ـول .وكــذا الوجــودات الخارجيــة فإنهــا ملــا كانــت حاكيــة
بوجودهــا عــن وجــود علتهــا ،وبخصوصياتهــا عــن الخصوصيــات الكامنــة
فيهــا؛ صــارت الوجــودات الخارجيــة -مبــا أن وجودهــا مثــال لكــال علّتهــا-
كالمــاً .وعليــه فمجمــوع العــامل اإلمــكاين كالم اللــه ســبحانه ،ويتكلــم بــه
بإيجــاده وإنشــائه ،فيظهــر املكنــون مــن كــال أســائه وصفاتــه .وكــا أنــه
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تعــاىل خالــق العــامل والعــامل مخلوقــه ،كذلــك هــو تعــاىل متكلــم بالعــامل،
مظهــر بــه خبايــا األســاء والصفــات ،والعــامل كالمــه .وثّ ــة رأي توفيقــي بــن
اآلراء املختلفــة يف القــرآن الكريــم بــن القــدم والحــدوث أو الخلــق -كــا
يعــر عنــه املعتزلــة ،-وهــو مــا ذهــب إليــه الســيد الطباطبــايئ :أن القــرآن
الكريــم إذا أريــد بــه هــذه اآليــات التــي نتلوهــا مبــا انهــا كالم دال عــى معــانٍ
ذهنيــة نظــر ســائر الــكالم ليــس بحســب الحقيقــة ال حادثــاً وال قدميــاً[[[.
نعــم ،هــو متصــف بالحــدوث ،أي :بحــدوث األصــوات التــي هــي
معنونــة بعنــوان الــكالم والقــرآن ،وإن أريــد بــه مــا يف علــم اللــه تعــاىل مــن
معانيهــا الحقــة؛ كان كعلمــه تعــاىل بــكل يشء حــق :قدميــاً بقدمــه.
فالقــرآن قديــم ،أي :علمــه تعــاىل بــه قديــم ،كــا أن زيــدا ً الحــادث قديم،
أي أ ّن علــم اللــه تعــاىل بــه قديــم إلّ أنــه محــدث خلقـاً.
إذن :فالقــرآن عنــد العالمــة الطباطبــايئ -مــن حيــث قدمــه أو حدوثــه-
تابــع لســنة وجــوده ،ورأي العالمــة الطباطبــايئ هــذا يشــكل تفصيـاً ملــا ذهبت
إليــه اإلماميــة ،فالقــرآن محــدث مــن حيــث هــو عبــارة عــن هــذه األصــوات
والحــروف املكونــة لآليــات ،وهــو قديــم مــن حيــث إنــه يف علمــه تعــاىل كــا
يعلــم تعــاىل جميــع األشــياء ،الحــادث منهــا والقديــم.
ٍ
عــرض ملبــاين املــدارس الكالميــة التــي لهــا األثــر
مــا تقــدم -مــن
البالــغ يف بيــان معنــى الوحــي عنــد مفــري املذاهــب اإلســامية ويف تفســر
آيــات القــرآن الكريــم -يتبــن مــن أوجــه االتفــاق واالختــاف مــا يــأيت:
أوالً- :قالــت األشــعرية :إن الــكالم صفــة ذاتيــة لــه تعــاىل ،وعــروا عنــه
بالــكالم النفــي ،واتفقــت اإلماميــة معهــم عــى أن كالمــه صفــة ،ولكــن ليــس
[[[ العالمة ،القرآن يف اإلسالم ،ج ،1ص.11
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مــن الصفــات الذاتيــة القدميــة كالعلــم والقــدرة والحيــاة ،وإمنــا هــو (مــن
الصفــات اإلضافيــة كالخلــق والــرزق).
ثانيـاً- :قالــت املعتزلــة :إن كالمــه تعــاىل أصــوات وحــروف ليســت قامئة
بذاتــه تعــاىل ،بــل يخلقهــا ويحدثهــا يف غــره كاللــوح املحفــوظ أو جربائيــل
أو النبــي ،أو يف محــل فيســمع مــن املحــل .كــا أحدثــه تعــاىل يف الشــجرة
وقــت الحاجــة إىل الــكالم.
ووافقهــم اإلماميــة عــى كونــه تعــاىل متكلّــاً ،وال يكــون إال بــكالم
محــدث؛ ألن حقيقــة املتكلّــم َمــن وقــع منــه الــكالم وأ ّن الــكالم صفــة لــه
تعــاىل ،ولكنــه ليــس مــن الصفــات الذاتيــة القدميــة ،وإمنــا هــو مــن الصفــات
اإلضافيــة ،ومل يحــروا كالمــه تعــاىل بالــكالم اللفظــي ،فالــكالم اللفظــي
املوضــوع الــدال عــى مــا يف الضمــر :كالم ،وكــذا اإلشــارة الوافيــة إلراءة
املعنــى :كالم ،وكــذا الوجــودات الخارجيــة ،مبــا أن وجودهــا مثــال لكــال
علتهــا؛ فهــي :كالم .وعليــه فمجمــوع العــامل اإلمــكاين كالم اللــه ســبحانه،
ويتكلــم بــه بإيجــاده وإنشــائه ،فهــو تعــاىل متكلــم بالعــامل ،مظهــر بــه خبايــا
األســاء والصفــات ،والعــامل كالمــه.
ثالثــاً- :قالــت األشــعرية :إن القــرآن صفــة ذات لــه تعــاىل فهــو قديــم
بقدمــه ،إذ إن هــذا القــرآن املتلــ ّو يف املحاريــب املكتــوب يف املصاحــف
غــر مخلــوق وال محــدث ،بــل قديــم مــع اللــه تعــاىل .وهــو الــذي أظهــره يف
اللــوح املحفــوظ ،وهــو الــذي رتبــه ونظمــه ،وهــو كالم اللــه عزوجــل ،أنزلــه
جربيــل  Aمــن الســاوات إىل األرض ،وهــو كالم النبــي ،مبعنــى :أنــه هــو
جــة لنبوتــه،
الــذي أظهــره إىل الخلــق ودعــا النــاس إىل اإلميــان بــه وجعلــه مح ّ
واتفقــت معهــم اإلماميــة عــن معنــى كــون القــرآن قدميـاً ،بأنّــه إ ْن أريــد بــه مــا
يف علــم اللــه تعــاىل مــن معانيهــا الحقــة ،كان -كعلمــه تعــاىل بــكل يشء حــق-
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قدمي ـاً بقدمــه ،فالقــرآن قديــم ،أي :علمــه تعــاىل بــه قديــم.
رابعــاً- :قالــت املعتزلــة :إن القــرآن عــرض مخلــوق ،خلقــه تعــاىل إذ
األعــراض محدثــة ،وكالمــه حــادث إمنــا يخلقــه ويحدثــه يف محــل ،وقــد
اشــرطوا يف هــذا املحــل أن يكــون جــادا ً كــا هــو الحــال يف الشــجرة،
واتفقــت معهــم اإلماميــة عــى كــون القــرآن محدث ـاً -تبع ـاً لقولهــم إن الــكالم
محــدث ،إذا أريــد بــه هــذه اآليــات التــي نتلوهــا ،ألنهــا كالم دال عــى معــان
ذهنيــة نظــر ســائر الــكالم ،ليــس بحســب الحقيقــة -ال حادثـاً وال قدميـاً .نعــم
هــو متصــف بالحــدوث ،أي :بحــدوث األصــوات التــي هــي معنونــة بعنــوان
الــكالم والقــرآن ،فالقــرآن محــدث مــن حيــث هــو عبــارة عــن هــذه األصــوات
والحــروف املكونــة لآليــات.
خامســاً - :اتفقــت اإلماميــة واملعتزلــة واألشــاعرة عــى أن اللــه تعــاىل
يوحــي إىل أنبيائــه؛ إمــا مــن وراء حجــاب ،أو بواســطة مــاك الوحــي ،أو
ـر أَن يُكَلِّ َمــهُ اللَّــهُ إِ َّل َو ْح ًيــا
مــن غــر واســطة؛ لقولــه تعــاىلَ ﴿ :و َمــا كَانَ لِ َبـ َ ٍ

ــل َر ُس ً
ــي
ــاب أَ ْو يُ ْر ِس َ
ج ٍ
أَ ْو ِمــن َو َرا ِء ِح َ
ــي ِبإِ ْذنِــ ِه َمــا يَشَ ــا ُء  إِنَّــهُ َع ِ ٌّ
ــول َف ُيو ِح َ
يــم﴾ [الشــورى ،]51 :ولكنهــم اختلفــوا يف تفاصيلهــا ،فأمــا األشــاعرة
َح ِك ٌ
فقالــت :إن امللــك أو الرســول إمنــا يســمع بغــر واســطة ،ولكــن مــن وراء
حجــاب ،وهــذا الحجــاب للســامع وليــس لــه تعــاىل .وأ ّمــا اإلماميــة فقالــت:
إنــه تعــاىل رمبــا يفعــل كالم ـاً يف جســم محتجــب عــن املكلَّــم غــر معلــوم
عــى ســبيل التفصيــل ،فيســمع املخاطــب الــكالم ،وال يعــرف محلــه عــى
طريــق التفصيــل .وأمــا املعتزلــة فــرى أن الوحــي يخلقــه اللــه تعــاىل ويحدثــه
يف محــل ،واشــرطوا يف هــذا املحــل أن يكــون جــادا ً كــا هــو الحــال يف
الشــجرة.
وقالــت األشــاعرة -عــن طــرق الوحــي األخــرى -أ ْن يُســمع كالمــه تعــاىل
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بواســطة كاســتامع الخلــق مــن الرســول عنــد قراءتــه ،أو أ ْن يُســمع كالمــه تعاىل
بغــر واســطة وال حجــاب ،وهــذا الوحــي ســاعاً وإفهام ـاً مــن غــر واســطة،
قياسـاً عــى تجويزهــم لرؤيتــه تعــاىل.
النبــي لــه طريقــان :فتــارة يكــون
وأمــا األماميــة فــرى أن الوحــي إىل
ّ
بإســاعه الــكالم مــن غــر واســطة ،وتــارة بإســاعه الــكالم عــى ألســن
املالئكــة بعــد أن يُطلِ ـ َع أحــدا ً مــن املالئكــة عــى الغيــب ،أي عــى اللــوح
املحفــوظ كــا ورد يف الروايــات.
وقالــت املعتزلــة :إن مــا يســمعه النــاس ويتلونــه ليــس بــكالم اللــه عــى
الحقيقــة ،وإمنــا هــو كالمــه تعــاىل مجــازا ً ،فهــو مضــاف إليــه وليــس موجــودا ً
بذاتــه يف اللــوح املحفــوظ ،وإمنــا هــو حكايــة عــن ذلــك ،ومــا يوحــى إىل
النبــي هــو الفكــرة التــي يعــر عنهــا بواســطة الــكالم ،باختــاف اللغــة التــي
يعــر بهــا.
أسباب االتفاق واالختالف يف اآلراء الكالمية:
إ ّن مرجــع أســباب االتفــاق واالختــاف -كــا تبــن مــن خــال مــا تقــدم-
هــو اآلراء الكالميــة لــكل فرقــة ،ومــن ث َ ـ َّم ألقــت تلــك اآلراء بظاللهــا عــى
آرائهــم التفســرية يف بيــان معنــى الوحــي وكيفيتــه.
فأمــا األشــاعرة فقالــوا :إن الــكالم صفــة مــن صفــات الــذات ،وهــذا
الــكالم القديــم عــروا عنــه بالــكالم النفــي ،وإن القــرآن الكريــم املتلــ ّو
واملســموع ،هــو كالمــه تعــاىل األزيل القديــم الــذي ليــس بحــرف وال صــوت،
بــل صفــة قدميــة ،وهــو الــذي أظهــره يف اللوح املحفــوظ ورتبــه ونظمــه ،وهذا
الوحــي مل يكــن عــى ســبيل اإللهــام ،وإمنــا كان ســاعاً وإفهام ـاً مــن غــر
واســطة مبــارشة ،مســتندين فيــه إىل االســتدالل بجــواز الرؤيــة الــذي يقولــون
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بــه ويقيســون عليــه ســاع الــكالم.
وأمــا املعتزلــة فاســتندوا إىل املقدمــات العقليــة التــي تتصــف بالــرورة
العقليــة ،فقالــوا إن اللــه متكلــم ،ال بــكالم قديــم ،بــل بــكالم محــدث ،يحدثــه
وقــت الحاجــة إىل الــكالم ،وكالمــه تعــاىل أصــوات وحــروف ليســت قامئــة
بذاتــه تعــاىل ،بــل يخلقهــا خارجـاً عــن ذاتــه ،يحدثهــا يف محــلٍ فيســمع مــن
املحــل غــره ،كاللــوح املحفــوظ أو جربائيــل أو النبــي ،أو كــا أحدثــه تعــاىل
يف الشــجرة ،وعليــه فالقــرآن مخلــوق أيضـاً ألنــه كالم اللــه تعــاىل ،وهــو ليــس
بــكالم اللــه عــى الحقيقــة ،وإمنــا هــو كالمــه تعــاىل مجــازا ً ،فهــو مضــاف إليــه
وليــس موجــودا ً بذاتــه يف اللــوح املحفــوظ ،وإمنــا هــو حكايــة عــن ذلــك.
وذهبــت اإلماميــة إىل كونــه تعــاىل متكل ـاً بــكالم محــدث ،وهــو صفــة
مــن الصفــات اإلضافيــة ال الصفــات الذاتيــة القدميــة ،والقــرآن الكريــم ال
حــادث وال قديــم ،عــى تفصيــل :بــأن القــرآن الكريــم إذا أريــد بــه هــذه اآليات
املتلــوة مبــا أنهــا كالم؛ فهــو متصــف بالحــدوث ،وإن أريــد بــه مــا يف علــم
اللــه تعــاىل؛ فالقــرآن قديــم.
ووحيــه مخلــوق يفعلــه يف جســم محتجــب عــن املكلَّــم غــر معلــوم
عــى ســبيل التفصيــل ،وإذا أراد أن يُطلِــع أحــدا ً مــن املالئكــة عــى الغيــب،
أو يحملــه الرســالة إىل األنبيــاء ،فــإن ذلــك يكــون باالطــاع عــى اللــوح
املحفــوظ -كــا ورد يف الروايــات ،-ووحيــه تعــاىل لألنبيــاء يكــون بإســاعه
الــكالم مــن غــر واســطة ،أو بإســاعه الــكالم عــى ألســن املالئكــة ،وهــو
كالمــه تعــاىل عــى الحقيقــة.
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تصوير ظاهرة الوحي عند الحداثويني اإلسالميني:
يوكــد الحداثويّــون كثــرا ً يف كتاباتهــم وترصيحاتهــم عــى عــدم بيــان
اإلنــكار الرصيــح واملبــارش لألســس الدينيــة التــي يعتقــد بهــا املســلمون
منــذ عهــد النبــي ،وإمنــا يكــررون دوم ـاً بــأن لديهــم رؤيــة جديــدة ومختلفــة
عــا هــو موجــود يف الفكــر الكالســييك للمســلمني ،الــذي يعيــش حالــة
مــن الخيــال واألســاطري والتعلــق بــكل مــا هــو غيبــي ومجهــول توارثــه العقــل
اإلســامي عمــن ســبقهم مــن األمئــة املؤسســن للرشيعــة وتفســر الديــن
وأصولــه اإلســامية ،ويزعمــون أن هــذه الرؤيــة هــي التــي ســتحقق للمســلمني
التقــدم واللحــاق بركــب الحضــارة.
فإنّهــم -فيــا يخــص قضيــة الوحي-يكــررون القــول بوجــود رؤيتــن
مختلفتــن للوحــي؛ األوىل :الرؤيــة الكالســيكية الســطحية التــي تجعــل
الوحــي حقيقــة خارجــة عــن الواقــع ،ومتعاليــة عليــه ،وأنهــا نازلــة مــن الســاء
إىل األرض .والثانيــة :هــي النظــرة الحداثيــة التــي قدمــت رؤيــة واعيــة عميقــة
عــن حقيقــة ومعنــى الوحــي ،ونظــرة مختلفــة عــن تلــك النظــرة الكالســيكية
ـره تفســرا ً يتناســب مــع متغــرات التاريــخ
الســائدة يف الفكــر اإلســامي ،وتفـ ّ
والثقافــة[[[.
واملفكــرون الحداثويــون ال يقولــون بكــذب دعــوى نــزول الوحــي عــى
النبــي  ،بــل يس ـلّمون بذلــك ويظهــرون التصديــق بنــزول الوحــي ،لكــن
يتفقــون عــى أن الوحــي ليــس حقيقــة خارجــة ومنفصلــة عــن حقيقة اإلنســان،
وأنــه ليــس كلــه نــازالً مــن املنبــع اإللهــي املطلــق ،وإمنــا هــو حادثــة متأثــرة
بالطبيعــة اإلنســانية ،وممتزجــة باألمزجــة البرشيــة ،ومختلطــة باألبعــاد النفســية
والثقافيــة التــي كان يعيشــها النبــي يف ذلــك الزمــان.
[[[ محمد أركون ،القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب الديني ،ص.181
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وبعــد اتفاقهــم عــى هــذا املعنــى ملفهــوم الوحــي وحقيقتــه ،اختلفــوا
يف بيــان وتفســر وتقريــب ظاهــر الوحــي يف رؤيتهــم ،فاختلفــت كلامتهــم
وتنوعــت مقوالتهــم يف بيــان حقيقــة تصوراتهــم الجديــدة للوحــي.
فمنهــم مــن صــور الوحــي بأنــه عبــارة عــن حالــة يعيشــها النبــي تفيــض
عليــه مــن خاللهــا املعــاين الدفينــة التــي كان يعيشــها يف حياتــه ،فالوحــي
«حالــة اســتثنائية يغيــب فيهــا الوعــي ،وتتعطــل امللــكات ،ليــرز املخــزون
املدفــون يف أعــاق الــا وعــي بقــوة خارقــة ال يقــدر النبــي عــى دفعهــا وال

تتحكــم فيهــا إرادتــه».

[[[

ومنهــم مــن يكــرر دوم ـاً -كالدكتــور محمــد أركــون -بــأن هنــاك مفهوم ـاً
بســيطاً للوحــي ،شــائعاً ومنتــرا ً يف الفكــر اإلســامي ،ويبــن مــن خــال

أبحاثــه ودراســاته أن الهــدف منهــا «زحزحــة مفهــوم الوحــي وتجــاوزه ،أقصــد:
زحزحــة وتجــاوز التصــور الســاذج التقليــدي الــذي قذفتــه األنظمــة الالهوتية».
ويؤكــد أن مــن أهدافــه املحوريــة إضفــاء األشــكلة عــى مفهــوم الوحــي،
أي :جعــل الوحــي إشــكالية بعــد أن كان يبــدو بديهي ـاً يف الوعــي اإلســامي،
ويؤكــد أن هــذه األشــكلة هــي بدايــة لتأســيس معنــى جديــد للوحــي وتقديــم
صــور جديــدة متام ـاً عنــه.
ويعتــر الوحــي عنــد أركــون ظاهــرة اجتامعيــة “تظهــر فيهــا لغــة جديــدة
لــي تعــدل جذريـاً مــن نظــرة اإلنســان عــن وضعــه وعــن كينونتــه يف العــامل،
وعــن عالقتــه بالتاريــخ وعــن فعاليتــه يف إنتــاج املعنــى”[[[.

وإذا كان األمــر كذلــك ،فــا فــرق إذن بــن اإلســام وغــره مــن األديــان
[[[ عبد املجيد الرشيف ،اإلسالم بني الرسالة والتاريخ ،ص.176
[[[ محمد أركون ،الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد ،ص.84
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الوضعيــة ،ويف الترصيــح بذلــك يقــول أركــون« :تحديدنــا الخاص الــذي نقدمه
عــن الوحــي ميتــاز بخصيصــة فريــدة ،وهــو أنــه يســتوعب بــوذا وكونفوشــيوس
والحكــاء األفارقــة ،وكل األصــوات الكــرى التــي جســدت التجربــة الجامعية
لفئــة برشيــة مــا مــن أجــل إدخالهــا يف قــدر تاريخــي جديــد».
ويذهــب نــر حامــد أبــو زيــد إىل أن للخيــال اإلنســاين أثــرا ً بالغ ـاً يف
النبــوة والوحــي ،ويقــول« :إن تفســر النبــوة اعتــادا ً عــى مفهــوم الخيــال
معنــاه أن ذلــك االنتقــال مــن عــامل البــر إىل عــامل املالئكــة؛ انتقــال يتــم مــن
خــال فاعليــة املخيلــة اإلنســانية التــي تكــون يف األنبيــاء بحكــم االصطفــاء،
والفطــرة أقــوى منهــا عنــد مــن ســواهم مــن البــر ،فــإذا كانــت فاعليــة الخيــال
عنــد البــر العاديــن ال تتبــدى إال يف حالــة النــوم وســكون الحــواس عــن
االنشــغال بنقــل االنطباعــات مــن العــامل الخارجــي إىل الداخــل؛ فــإن األنبيــاء
والشــعراء والعارفــن قــادرون دون غريهــم عــى اســتخدام فاعليــة املخيلــة يف
اليقظــة والنــوم عــى الســواء ،وليــس معنــى ذلــك بــأي معنــى مــن املعــاين
التســوية بــن هــذه املســتويات مــن حيــث قــدرة املخيلــة وفاعليتهــا ،فالنبــي
يــأيت دون شــك عــى قمــة الرتتيــب ،يليــه الصــويف ،ثــم يــأيت الشــاعر يف

نهايــة الرتتيــب».

[[[

فــإذا مــا تابعنــا نصــوص مفكــري الحداثــة ســنجدها أنهــا متفقــة يف الكثري
مــن املعــاين التــي ذكــرت أنف ـاً ،وكلهــا توكــد عــى أن الوحــي ليــس حقيقــة
متعاليــة عــى الواقــع البــري ،بــل إنّــه متأثــر بظروفــه التاريخيــة ملحيطــه
الــذي وجــد فيــه ،وليــس لــه االســتقاللية التامــة ،أي أنــه ليــس حالــة مســتقلة
مــن حيــث املصــدر واملنبــع.
إن املحــور األســايس والفكــرة املشــركة يف جميــع الكتابــات والنصوص
[[[ أبو زيد ،نرص حامد .مفهوم النص ،ص.34
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الحداثيــة ،هــي ترجيــح البعــد املــادي الحــي عــى البعــد الغيبــي ،واالرتــكاز
عــى النزعــة املاديــة لتحليــل ودراســة قضيــة الوحــي ،فيظهــر ذلــك وبقــوة يف
النــزوع إىل األنســنة ،التــي تجعــل اإلنســان محــور ومبــدأ األفــكار ،ومــا ال
يخفــى أن هــذا التوجــه ناتــج عــن طغيــان التفكــر املــادي ،فــرى الحداثيــن
العــرب يدأبــون عــى إثبــات األثــر اإلنســاين يف أصــل الوحــي ،وإزالــة البعــد
اإللهــي واملصــدر الربــاين عنــه ،وإزالــة صفــة اإلطــاق ،وتجــاوز الظــروف
الزمكانيــة؛ « إن الوحــي مبــا هــو إنــزال وتنزيــل بحســب هــذه األطروحــة،
ليــس واقعــة أزليــة ميتافيزيقيــة ،وإمنــا واقعــة تاريخيــة ،غــر مفارقــة للواقــع
التاريخــي واالجتامعــي الــذي نــزل فيــه» [[[ .وهــو أيضــاً -مــن حيــث هــو
ـص -ليــس «ظاهــرة مفارقــة للواقــع ،أو متثــل وثبـاً عليــه ،وتجــاوزا ً لقوانينــه،
نـ ّ
بــل كانــت جــزءا ً مــن مفاهيــم الثقافــة ،ونابعــة مــن موضوعــات صورهــا»[[[،
«ومــن الواقــع تكـ ّون النــص ،ومــن لغتــه وثقافتــه صيغــت مفاهي ُمــه ،ومــن ث َـ َّم
فهــو إحــدى نتائــج هــذا الواقــع .فالواقــع أوالً -كــا يقــول نــر بلغــة يقينيــة
وحاســمة-والواقع ثانيــة والواقــع أخــرا ً.
وهــذا تأســيس للهــدف املحــوري يف مرشوعهــم ،الــذي يتمثــل يف إثبات
تاريخيــة األديــان وتأثرهــا باألوضــاع االجتامعيــة والثقافيــة ،فهــذه الفكــرة هــي
قطــب الرحــى يف املــروع الحــدايث ،وحجــر الزاويــة فيــه.
واملواقــف الــذي ذهــب إليهــا كثــر مــن أتبــاع الخطــاب الحــدايث يف
مســالة الوحــي  -ليســت جديــدة ،وال مــن اخرتاعهــم ،إمنــا هــي مبثوثــة
ومنتــرة يف كتــب الفالســفة الغربيــن ،وكذلــك هــي مبثوثــة ومنتــرة يف كتــب
املســترشقني املعارصيــن.
[[[ أبو زيد ،نرص حامد .نقد الخطاب الديني ،ص.46-42

[[[ أبو زيد ،نرص حامد ،مفهوم النص ،ص.36-34
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نقد الرؤية الحداثوية لظاهرة الوحي:
إن القــارئ املتأمــل يف الخطــاب الحــدايث يلحــظ بصــورة واضحــة أن
ـاً بتت ّبــع الوحــي اإللهــي ومــا جــاء بــه؛ وليــس لديــه
ذلــك الخطــاب ليــس مهتـ ّ
حــرص عــى دراســة أحكامــه وال معرفــة مراداتــه ،وال هــو حريــص عــى فهــم
تفاصيــل األحــكام التــي جــاء بهــا ،وإمنــا اشــتغل أصحابــه بالوحــي محاولــة
منهــم إلزاحــة مــا يقــف دون التجديــد الفكــري الــذي يســعون إىل تطبيقــه يف
الفكــر اإلســامي بعــد أن أخــذوه مــن الفكــر الغــريب.
فكثــر منهــم ليــس لديهــم معرفــة تفصيليــة مبــا جــاء بــه الوحــي ،وال
خــرة لديهــم يف إدراك حقيقــة مــا قــام بــه النبــي مــن تبليــغ األحــكام ،وال
ميلكــون عمق ـاً يف معرفــة هويــة الديــن الحقيقيــة ،وال يوجــد لديهــم معرفــة
باملصــادر التــي يقــوم عليهــا الفكــر اإلســامي.
وقــد أدى بهــم هــذا القصــور املعــريف إىل أن يتب ّنــوا تصــورات هشــة غــر
متامســكة ،وبعيــدة كل البعــد عــن حقيقــة الوحــي.
أوالً :إن القــارئ للفكــر الحــدايث يتبــن لــه وبوضــوح فقــدان الجديــة
البحثيــة يف التعامــل مــع ظاهــرة الوحــي ،فلــم تأخــذ بُعدهــا الحقيقــي مــن
النظــر والتدقيــق ،فتعاملــوا مــع الوحــي وكأنــه ظاهــرة غــر معروفــة يف التاريــخ
اإلســامي ،أو ال يوجــد أي نــص أو خــر يبــن معنــى الوحــي ويختــص بــه أو
يذكــر تفاصيلــه وأحوالــه وظروفــه.
يف حــن أن حقيقــة نــزول الوحــي عــى النبــي  ووصــف حالــه ،قــد
تبــن مــن خــال الروايــات واألحاديــث الــواردة عــن أهــل بيــت العصمــة ،b

التــي رشحــت الظــروف واألحــوال التــي كان ينــزل فيهــا الوحــي عــى النبــي
.
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بــل إن الحداثويــن تناســوا تفاصيــل الوحــي الــواردة يف القــرآن ،وكأنهــا
ال وجــود لهــا ،لكــ ّن أي قــارئ للقــرآن يجــد أنــه تضمــن تفاصيــل حقيقــة
الوحــي وأكــد أن الوحــي منــزل مــن عنــد اللــه ،وأن اللــه يختــار مــن يشــاء ،وأن
النبــي يبلــغ مــا أنــزل إليــه ،وأن طــرق الوحــي إىل النبــي مختلفــة ،وكل تلــك
التفاصيــل تــدل -عنــد املصــدق بالقــرآن واملؤمــن بــه -عــى أن الوحــي النــازل
إىل النبــي  مل يكــن نتيجــة حالتــه النفســية التــي كان يعيشــها ،وال هــو نتيجة
لقــوة مخيلتــه َو ِحـ ّدة ذكائــه ،وإمنــا هــو معــارف نازلــة مــن اللــه إىل نبيــه .
ثانيـاً :إن يف القــرآن مــن املعــارف والعلــوم مــا يســتحيل عــى أي شــخص
تحصيلهــا بقــوة عقلــه أو ِحـ ّدة ذكائــه ،ويســتحيل أن يتكــون نتيجة حالة نفســية،
حيــث اشــتمل القــرآن عــى أخبــار األمــم والجامعــات واألنبيــاء واألحــداث
التاريخيــة الســابقة لزمانــه بفــرة زمنيــة بعيــدة ،مل يعارصهــا النبــي  ،ومل
يتعلمهــا يف حياتــه.
ومــن تلــك املعــارف :التواريــخ وعــدد الســنني ،كــا جــاء يف قصــة
إل َق ْو ِمــ ِه َفلَب َ
نــوحَ ﴿ :ولَ َقــدْ أَ ْر َســلْ َنا نُو ًحــا َ
ن
ْــف َســ َن ٍة إلَّ َ
ِــم أَل َ
خ ْم ِســ َ
ِــث ِفيه ْ
ـم ظَالِـ ـ ُمونَ ﴾ [العنكبــوت ،]٤١ :وجــاء يف قصــة
َعا ًمــا َفأَ َ
ـم الطُّو َفــانُ َو ُهـ ْ
خ َذ ُهـ ُ
ِــم ثَ َ
ني َوا ْزدَادُوا تِ ْســ ًعا﴾
ــاث ِمائَــ ٍة ِســ ِن َ
ف كَ ْه ِفه ْ
أصحــاب الكهــفَ ﴿ :ولَ ِبثُــوا ِ
[الكهــف ،]٥٢ :وكذلــك تض ّمــن القــرآن أســاء تفصيليــة للرجــال واألمــم
والقــرى والقبائــل.
وهــذه األمــور ال ميكــن الوصــول إليهــا عــن طريــق قــوة الــذكاء وال ســعة
املخيلــة ،وال عــن طريــق التجربــة الحياتيــة اليوميــة ،وال تكــون نتيجــة حالــة
نفســية.
ثالثــاً :إذا كان الوحــي مــن عنديــات النبــي  ،وكان متأثــرا ً بحالتــه
النفســية أو العقليــة ،أو كانــت لطبيعــة حياتــه اليوميــة أو مخيلتــه أو لذكائــه
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مدخليــة يف صياغــة الوحــي؛ لبــان ذلــك يف القــرآن ،خاصــة وأن هنالــك
بعــض األحــوال االســتثنائية التــي مــرت بــه وقــد أخــذت منــه مأخــذا ً ،كحزنــه

عــى وفــاة عمــه وكافلــه (أبــو طالــب  )Aوزوجتــه خديجــة  hاللَذَيــنِ كانــا
يُســانِدانِه ،حتــى أطلــق عــى تلــك الســنة عــام األحــزان ،وفقــد العــون املعنوي
بفقدهــا ،ومــع ذلــك كلــه ال نجــد يف القــرآن أي أثــر لهــذه األحــداث األليمــة،
فعــدم وجــود آثــار ملثــل تلــك األحــداث ،دليــل عــى أن مشــاعر النبــي 
ودواخلــه ليســت مصــدرا ً للوحــي ،وليــس لهــا أثــر فيــه ،وإمنــا هــو حقيقــة
نازلــة عليــه مــن اللــه عــز وجــل.
إضافــة ملــا تقــدم ،مثّــة إشــكال منهجــي فيــا طرحــه أصحــاب الفكــر
الحداثــوي ،ذلــك أنهــم حــروا النبــوة والوحــي يف القــرآن فقــط ،بينــا النبــوة
يف حقيقتهــا ظاهــرة مركبــة أوســع مــن القــران ،فباإلضافــة إليــه فــإن اللــه عــز
وجــل ســاق مــا يؤيــد نبيــه بأدلــة حســية وعقليــة ،وأحــوال أخالقيــة ونفســية
وروحيــة عاشــها النبــي  يف أ ّمتــه.
والنتيجــة -التــي تتفــق عليهــا كل األدلــة التــي ذكرناهــا والتــي مل نذكرهــا
حتــى ال يطــول املقــام بنــا -التــي صاغهــا الفكــر الحــدايث عــن الوحــي ال
ميكــن أن تكــون حقيقــة للوحــي اإللهــي ،وال ميكــن أن تجتمــع مــع دالالت
القــرآن والرباهــن العقليــة ،وال مــع حــال النبــي  يف نب ّوتــه.
إل أحــد أمريــن :إمــا أن
فمــع مــا قدمــه الحداثيــون مــن رأي ليــس لنــا ّ
نحكــم ببطــان وخطــأ النظــرة الحداثيــة يف تفســر الوحــي ونأخــذ مبــا يــدل
عليــه القــرآن واألدلــة التاريخيــة ،وإمــا أن نأخــذ بالنظــرة الحداثيــة ونــرب
بقواطــع القــرآن والرباهــن العقليــة عــرض الحائــط ،وهــذا مــا ال ميكــن قبولــه
ملــن لــه ُم ْســك ٌة مــن عقــلٍ .
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النتائج والتوصيات
 -1يقــول اإلماميــة واألشــعرية :إن الــكالم صفــة لــه تعــاىل ،ولكنــه ليــس
مــن الصفــات الذاتيــة القدميــة كالعلــم والقــدرة والحيــاة ،بــل هــو (مــن
الصفــات اإلضافيــة كالخلــق والــرزق).
-2اتفقــت املعتزلــة مــع اإلماميــة يف القــول بحــدوث الــكالم ،فكونــه
تعــاىل متكلّ ـاً ال يكــون إال بــكالم مح ـ َدث؛ ألن حقيقــة املتكلــم َمــن وقــع
منــه الــكالم الــذي هــو هــذا املعقــول بحســب دواعيــه وأحوالــه ،وقالــوا بــأن
ـاه بــه هــو تعــاىل بكونــه مح َدث ـاً.
كالمــه تعــاىل يجــب أن يوصــف مبــا سـ ّ
-3الــكالم اللفظــي املوضــوع الــدال عــى مــا يف الضمــر :كالم ،وكــذا
اإلشــارة الوافيــة إلراءة املعنــى :كالم ،كــا أن إشــارتك بيــدك إىل القعــود
والقيــام :أم ـ ٌر وقَـ ٌ
ـول .وكــذا الوجــودات الخارجيــة فإنهــا ملــا كانــت حاكيــة
بوجودهــا عــن وجــود علّتهــا ،وبخصوصياتهــا عــن الخصوصيــات الكامنــة
فيهــا؛ صــارت الوجــودات الخارجيــة -مبــا أن وجودهــا مثــال لكــال علّتهــا-
كالمــاً .وعليــه فمجمــوع العــامل اإلمــكاين كالم اللــه ســبحانه ،ويتكلــم بــه
بإيجــاده وإنشــائه ،فيظهــر املكنــون مــن كــال أســائه وصفاتــه .وكــا أنــه
تعــاىل خالــق العــامل والعــامل مخلوقــه ،كذلــك هــو تعــاىل متكلــم بالعــامل،
مظهــر بــه خبايــا األســاء والصفــات ،والعــامل كالمــه.
-4اتفقــت اإلماميــة واملعتزلــة واألشــاعرة عــى أن اللــه تعــاىل يوحــي إىل
أنبيائــه؛ إمــا مــن وراء حجــاب ،أو بواســطة مــاك الوحــي ،أو مــن غري واســطة،
ولكنهــم اختلفــوا يف تفاصيلهــا.
-5مرجــع أســباب االتفــاق واالختــاف -كــا تبــن مــن خــال مــا تقــدم-
هــو اآلراء الكالميــة لــكل فرقــة ومــن ث َــ َّم ألقــت تلــك اآلراء بظاللهــا عــى
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آرائهــم التفســرية يف بيــان معنــى الوحــي وكيفيتــه.
-6املفكــرون الحداثويّــون ال يقولــون بكــذب دعــوى نــزول الوحــي
عــى النبــي ،بــل يسـلّمون بذلــك ويظهــرون التصديــق بنــزول الوحــي ،لك ّنهــم
يتفقــون عــى أن الوحــي ليــس حقيقــة خارجــة ومنفصلــة عــن حقيقة اإلنســان،
وليــس كلــه نــازالً مــن املنبــع اإللهــي املطلــق ،وإمنــا هــو حادثــة متأثــرة
بالطبيعــة اإلنســانية ،وممتزجــة باألمزجــة البرشيــة ،ومختلطــة باألبعــاد النفســية
والثقافيــة التــي كان يعيشــها النبــي يف ذلــك الزمــان.
-7يعتــر الوحــي عنــد الحداثويــن اإلســاميني ظاهــرة اجتامعيــة ،تظهــر
فيهــا لغــة جديــدة لــي تعــدل جذري ـاً مــن نظــرة اإلنســان عــن وضعــه وعــن
كينونتــه يف العــامل ،وعــن عالقتــه بالتاريــخ وعــن فعاليتــه يف إنتاج املعنــى وإذا
كان األمــر كذلــك ،فــا فــرق إذن بــن اإلســام وغــره مــن األديــان الوضعيــة.
-8إن األخــذ بالنظــرة الحداثيــة هــو رضب بقواطــع القــرآن والرباهــن
ــرض الحائــط ،وهــذا مــا ال ميكــن قبولــه ملــن لــه ُم ْســك ٌة مــن
العقليــة ل ُع َ
عقــل.
-9إن أصحــاب الفكــر الحداثــوي حــروا النبــوة والوحــي يف القــرآن
فقــط ،بينــا النبــوة يف حقيقتهــا ظاهــرة مركبــة أوســع مــن القــرآن ،فباإلضافــة
إىل ذلــك ســاق اللــه عــز وجــل مــا يؤيــد نبيــه بأدلــة حســية وعقليــة ،وأحــوال
أخالقيــة ونفســية وروحيــة عاشــها النبــي يف أمتــه.
-10إن ترجيــح البعــد املــادي الحــي عــى البعــد الغيبــي يف تحليــل
ودراســة قضيــة الوحــي  -يظهــر جليــاً وبقــوة يف املذهــب األنســني ،الــذي
يجعــل مــن اإلنســان املحــور واملبــدأ لألفــكار ،ومــا ال يخفــى أن هــذا
التوجــه ناتــج عــن طغيــان التفكــر املــادي.
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التوصيات
-1أ ْن تكثَّــف الدراســات بطريقــة موضوعيــة حــول جدوائيــة الدراســات
الحداثيــة يف إيجــاد حلــول لبعــض مشــاكل التفكــر الكالمــي حــول ظاهــرة
الوحــي.
-2تســليط الضــوء عــى حــدود التفســر الكالمــي لظاهــرة الوحــي
ومدياتــه ،فمعرفــة حــدود هــذه التفاســر للوحــي اإللهــي لهــا دور أســايس
يف عــاج كثــر مــن القضايــا الدينيــة ،ومــن ث َــ َّم تجنيــب الديــن كثــرا ً مــن
املشــاكل التــي ز ُّج بهــا مــن دون أي عــذر.
-3أ ْن يحافــظ الباحــث عــى النقطــة الجوهريــة يف دراســة الظاهــرة
الوحيانيــة مــن منظــار التفســر الكالمــي بصــورة خاصــة ،وهــي مســألة تعــايل
الوحــي وارتباطــه بالغيــب ،وعــدم الســاح للدراســات الحداثيــة أو غريهــا
بنــزع هــذا التعــايل ،فــزوال تعــايل الوحــي وارتباطــه بالغيــب ٌ
زوال للقضيــة
الدينيــة ب ُر ّمتهــا كــا حــدث هــذا مــع الحداثويــن مــن املســلمني.
-4عــدم التــرع يف اســتخدام املناهــج املســتوردة مــن أفــق ثقافــات
أخــرى ،التــي مل تولــد مــن رحــم الدراســات اإلســامية املتّزنــة واألصيلــة،
كــا حصــل مــع محمــد أركــون ونــر حامــد أبــو زيــد وغريهــا ،فكثــرا ً ّمــا
ـت للــروح الدينيــة بصلــة.
تــؤدي مثــل هــذه املناهــج إىل نتائــج ال متـ ّ
-5ال بــد مــن النظــر يف التجربــة الدينيــة الســائدة حــول ظاهــرة الوحــي
كالميـاً؛ إليجــاد نقــاط القــوة ،وإبطــال النظــرة الكليــة التــي يحكــم بهــا الفكــر
الحداثــوي عــى التجربــة الدينيــة بر ّمتهــا.
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم
1.ابــن تيميــة ،أحمــد بــن عبــد الحليــم ،النبــوات ،املطبعــة الســلفية،
القاهــرة1386 ،هـــ. 
2.ابــن حــزم ،عــي بــن أحمــد ،الفصــل يف امللــل واألهــواء والنحــل،
دار النــدوة الجديــدة  ،بــروت  ،ط 1317 ،1ه ـ. 
3.ابــن منظــور ،محمــد بــن مكــرم ،لســان العــرب ،دار صــادر ،بــروت،
ط1993 ،3م.
4.أبــو زيــد ،نــر حامــد .مفهــوم النــص ،بیــروت :املركــز الثقــايف
العــريب ،ط 1994 ،۲م ،ص .34

5.أبــو زيــد ،نــر حامــد .مفهــوم النــص ،بیــروت ،املركــز الثقــايف
العــريب ،ط 1994 ،۲م ،ص .34
6.أبــو زيــد ،نــر حامــد .نقــد الخطــاب الدينــي ،القاهــرة :ســينا
للنــر ،ط1994 ،3م ،ص.46-42: 
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ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺮﺸ ،بــروت ،ط1989 ،1م. 
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