البحث الكالمي عند السيد الخوئي
نقد الكالم النفسي عند االشاعرة
انموذجا

الدكتور الشيخ كريم شاتي
جامعة الكوفة -كلية الفقه
تناااوا الئااوقي ) اادبح فااي

ااه األصااولي مجموعااة ماان النقااود علا

مجموعااة ماان الم اااقا العقيديااة التااي لبااا وميااة ك ياار وتش ا ا م ااا ا
وا عة في ال ث الكالماي اس االمي ومان والم الم ااقا نقاد اإلراد عناد
الفال فة والج ر عند اسشاعر والتفاوي
عند اسشاعر اللي وو موضوع

عناد المعتةلاة والكاالم الانفب

نا ولا.

لم ألة الكالم اسلبي مو عية ئاصة في ال ث العقيدي ياث انباا تعاد
من اشبر الم اقا العقيدية التي ار ولباا الئاالب اين الم المين وا تادم
الصراع ال

د اسضطباد و فك الدماء اين المعتةلاة وال نا لاة فاي ةمان

المااأمون الع ا ااي و الئصااوم ااوا مشااكلة وااا القااررن مئلااو
مئلو ؟ ووا كالم هللا ديث م ديم؟ ووا كالم هللا من الصفا

م ياار
اللاتياة م

الفعلية؟
ول اللك ياالوب ع ا
سمي ب

)1ح البااثين ا ال ا اا ااالا ال ا – اص ا ا ال ا ا –

الكالم لهله المنثسبة واي ما بثب تسم ة الكل بأس الجزء.

وب ا كلاار هااية اخي ااة اااايم ي ا ا الكااالم س ا

ا ابااي ال سااا

االش ا ي( ة 423ا ا الاال( يااثوا الق ب ا ب ا ا آراء ايم ا بااا ينباال ة
)1ح ظ اسيجي/الموا ب 9 /ا مد م مود ص ي /في علم الكالم .19/1
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231ا ما جهة والف ل ما جهة اايم مسقخ مث ً االدلة ال ق ة والنق ة باي
اثبثة اخي قه الم يوبة بثلكالم النفسي ي ث ااه كاا اا
ويثدث ،باثل ق قي والقا

ومجثز( ،لفخي وافسي ،ق

الالما ا يق قاي
اا الكاالم النفساي

القاااثب بثلااالاة االله اااة ،والمجاااثز( ال اااثدث اااا الكاااالم ال فخاااي الااال( اااا
ال يوف واالص اة.
اا مق لة الكالم النفسي ل تكا ما ابقكثراة ابي ال سا االش ي( ،بقا
سبقه بي كلر المقك سب هللا با س

1

الكالب ة 232ا

ما الجمه ر،

ي ث وردة االشثرة ال الا المصط ح بي ال مثته . 2
عرض نظرية الكالم
عاار
اا لو

ال اايد الئااوقي نظريااة الكااالم النف ااي ماان مصااادروا)3ح .يااث
اسشاعر ال

ن كالمه تعال مان الصافا اللاتياة العلياا وواو

اقم لاته الواج اة اديم ك قياة صافاته العلياا مان العلام والقادر وال ياا
وليب من صفاته الفعلية كالئل والرة والر مة وما شاكلبا وألجا للك
د اضطروا ال اسلتةام أن كالمه تعاال نف اي ماا وراء الكاالم اللفظاي
ووو ديم اقم لاته تعال

فاان الكاالم اللفظاي اادث فاال يعقاا دماه و اد

صر وا ه في ضمن م اولتبم وا تدسلبم عل الكالم النف ي والياك نام
مقولتبم
) وولا اللي الته المعتةلة س ننكرم ن ن ا نقوله ون ميه كالما ً لفظيا ً
ونعترب

دو ه وعدم يامه لاته تعال

ولكنا ن

امراً وراء للك ووو

)1ح ر ب المتكلمين في ال صر فاي ةماناه صاا ب التصاانيب فاي الارد علا المعتةلاة ئال عناه
الكالم داود الظاوري وكان يلقب كال ا ً سنه يجر الئصم ال نف ه ياناه و ال تاه و صا ا ه وام
الكال ية .ظ اللو ي /ير اعالم الن الء  113/8ر ام  2112ال ا كي /ط قاا الشاافعية 292/1
ر م .56
)2ح ظ ا مد م مود ص ي /في علم الكالم .29/2
)3ح اسيجي /الموا ب.292/
2

المعن القاقم النفب اللي يع ر عنه اسلفاظ ونقوا وو الكالم قيقة ووو
ديم ااقم لاتاه تعاال

وناةعم اناه يار الع اارا

ال اد تئتلاب الع اارا

اسةمنة واسمكنة واس وام وس يئتلب للك المعنا النف اي اا نقاوا لايب
ين صر الدسلة عليه في اسلفاظ ال د يدا عليه اسشار والكتا ة كما يدا
عليه الع ار والطلب اللي وو معن
الع ارا

ااقم االنفب وا اد س يت يار مار ت يار

وس يئتلب ائتالب الدسس

و ير المت ير ي ماا لايب مت ياراً

ووااو المعن ا م اااقر للمت ياار الاالي وااو الع ااارا

ونااةعم انااه ي المعن ا

النف ي اللي وو الئ ر ير العلم ال د يئ ر الرجا عما س يعلماه اا يعلام
ئالفة او يشك فياه وان المعنا النف اي الالي واو اسمار يار اسراد سناه
يااأمر الرجااا مااا س يرياادم كااالمئت ر لع اادم وااا يطيعااه م س؟ فااأن مقصااودم
مجاارد اسئت ااار دون األتياااان المااأمور اااه وكالمعتاالر مااان ضاارب ع ااادم
عصيانه فانه د يأمرم ووو يريد ان سيفعا المأمور ه ليظبر علرم عناد
ماان يلومااه واعتاار

عليااه ااان الموجااود فااي واااتين الصااورتين صااي ة

األمر س قيقته إل س طلب فيبماا صاالً كماا س إراد

اقماة االنفب ام

نةعم انه ديم سمتناع يام ال وادث لاته تعال )1حح)2ح.
اام ااام ال اايد الئااوقي تقري ار واالم النظريااة ئطااوا عااد لمنا شااتبا
ونقدوا شكا د ي ووي كاآلتي
 -1ان هلل تعااال

اانئين ماان الكااالم النف ااي واللفظااي واسوا ماان صاافاته

تعال ووو ديم اقم لاته الواج ة دون ال اني.

)1ح اسيجي /الموا ب.292 -293 /
)2ح م مد ا ا الفيا  /م اضرا في اصوا الفقه.19 -18 /
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 -2ان الكالم النف ي ع اار عان المعنا القااقم االنفب وي ارةم فاي الئاار
شاااات الوانبااااا واشااااكالبا وس يئتلااااب للااااك المعناااا

اسلفاااااظ والع ااااارا

ائتالفبا كما س يئتلب ائتالب اسةمنة واسمكنة.
 -3انبم ع روا عن للك المعن تار الطلاب وائار

ااألمر و ال اا ً االئ ر

ورا عا ً صي ة الئ ر.
 -2ان واالا المعنا

ياار العلاام إل ااد يئ اار اسن ااان عمااا س يعلمااه و يعلاام

ئالفه و ير اسراد إل د يأمر الرجاا ماا س يريادم كاالمئت ر لع ادم فاان
مقصودم اسمت ان واسئت ار واستيان المأمور ه في الئار .

)1ح م مد ا

ا الفيا

/م اضرا في اصوا الفقه.21 -19/
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)1ح

النقد والمناقشة
تناوا ال يد الئوقي ولم الئطوط التي واي ئالصاة نظرياة اسشااعر
في الكالم النف ي النقد والمنا شة.
مناقشة االول:
ان الكااالم اسلبااي من صاار ااالكالم اللفظااي وان القااررن المنااةا عل ا
تمااام ااورم ورياتااه وكلماتااه س انااه

الن ااي اسكاارم )مح وااو كالمااه تعااال

اك عن كالمه لوضوح ان ماا ي كاي القاررن عناه لايب مان انخ الكاالم.
ولا من نا ية ومن نا ية ائر ان ال ب اللي دعا اسشاعر ال اسلتاةام
ااالكالم النف ااي وااو تئيااا ان الااتكلم ماان صاافاته اللاتيااة ولكاان واالا الئياااا
اطااا جااداً ألن الااتكلم ماان الصاافا الفعليااة س ماان الصاافا اللاتيااة ألن
الصاافا اللاتيااة تمتاااة عاان الصاافا الفعليااة فااي كونبااا عااين لاتااه تعااال
في ت يا اتصاب لاته عادمبا اأن س يكاون لاتاه فاي مرت اة لاتاه عالماا ً وس
ادراً وس ياا ً ووالا ئاالب الصافا الفعلياة ياث انباا افعالاه اسئتيارياة
فتنفك عن لاته وتتصب لاته عدمبا يعني يصح ان يقاا نه تعال لم يكن
ئالقا ً لالر

م ئلقبا ولم يكن راة ا ً لةيد ما الً ام رة اه ووكالا ومان ام

تدئا عليبا ادوا الشرط وما شاكلبا ولم تدئا عل الصفا اللاتية.

)1ح

و كلمااة ان الصاافا اللاتيااة وااي التااي تنتااةع ماان مقااام الاالا

ينمااا

الصفا
والمئلو

الفعلية وي التي تنتةع من مقاام الالا

وطارب رئار م اا الئاال

والمكلِم – الك ر – والمكلم – الفتح –.

وايضا ً ان الصفة اللاتية ير ا لة للنفي واس ا
ا لة للنفي واس ا .
)1ح م مد ا

ا الفيا

/م اضرا في اصوا الفقه25/
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ينماا الصافة الفعلياة

" وعل ضوء ولا ال يان د ظبار ان الاتكلم مان الصافا الفعلياة دون
الصفا اللاتياة وللاك لوجاود ماالك الصافا الفعلياة فياه
يقاا نه تعال كلم مو

ياث يصاح ن

)عح ولام يكلام يارم او كلام فاي الو ا الفالناي

ولاام يكلاام فااي و ا رئاار ووكاالا .وس يصااح ن يقاااا انااه تعااال لاايب عالماا ً
الشاايء الفالنااي و فااي الو ا الفالنااي .فمااا لكاارم اسشاااعر ماان ان الااتكلم
وكااا صاافة لااه ااديم نشااأ ماان الئلااط ااين الصاافا اللاتيااة

صاافة لااه تعااال
والفعلية")1ح.

مناقشة الثانية
اااا الجملااة الئ ريااة

اااا ال ايد الئااوقي يتو ااب نقاادوا عل ا ت قي ا

واسنشاااقية مااا اسول ا – الجملااة الئ ريااة – فقااد ققنااا فااي
واسئ ار ان الجملة الئ رية موضاوعة للدسلاة علا
واسئ ار عن ال و

ااث اسنشاااء

صاد الماتكلم ال كاياة

و النفي في الوا ر ولا ناء عل نظريتناا واماا نااء

عل نظرية المشبور فألنبا موضوعة للدسلة عل

و

الن ة فاي الوا ار

و نفيبا عنه ومن الط يعي ان مدلولبا عل ضوء كلتا النظريتين ليب مان
نخ الكالم ليقاا انه كالم نف ي ضرور .
ان الكااالم النف اي عنااد القااقلين لااه وان كااان موجااوداً نف اايا ً إس ان كااا
موجود نف اني ليب كالم نف ي ا س د ن يكون نخ وجودم نخ وجود
الكالم لفر

اناه لايب مان انخ وجاود الصافا المعروفاة الموجاود فاي

النفب .ومن المعلوم ان صد ال كاية عل ر ينا و او
المشبور ليب من للك.

)1ح م مد ا

ا الفيا

/م اضرا في اصوا الفقه.22-25/
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الن ا ة علا ر ي

و كلمة واض ة الا للناا الجماا الئ رياة ت لايالً موضاوعيا ً وف صانا
مااداليلبا فااي اطاراتبااا الئاصااة فااال نج اد فيبااا ااو عااد امااور )اسواح
تصور معااني مفرداتباا موادواا وويقاتباا )ال اانيح تصاور معااني ويقاتباا
التركي ياااة )ال الاااثح تصاااور مفاااردا الجملاااة )الرا ااارح تصاااور ويقاتباااا
)الئاااامبح تصاااور مجماااوع الجملاااة )ال اااادبح تصاااور معنااا الجملاااة
)ال ااا رح التصاادي

مطا قتبااا للوا اار و عاادم مطا قتبااا لااه )ال ااامنح اراد

ايجادوا في الئار

)التا رح الشك في للك.

و عد للك نقوا ان شيقا ً من ولم اسماور لايب مان انخ الكاالم النف اي
عند القاقلين ه.
مااا اسوا فواضااح إل الكااالم النف ااي عنااد القاااقلين ااه لاايب ماان اانخ
المعن اوسً وليب من نخ المعنا المفارد انياا ً و ماا ال ااني فاألن الكاالم
النف ي – كما لكروم – صفة اقمة النفب ك اقر الصفا النف اانية ومان
الط يعي ان المعن ليب كللك فانه مر طر النظار عان وجاودم وت ققاه فاي
اللون ليب اقما ً با ومر ل اظ وجاودم وت ققاه فياه وان كاان اقماا ً باا اس
انه بلا الل اظ علم وليب كالم نفب عل الفر

.

وعل ضوء ولا ال ياان يظبار ااا جميار اسماور ال ا ياة فاان ال الاث
والرا ر والئاامب وال اادب والتا ار مان مقولاة العلام التصاوري وال اا ر
من مقولاة العلام التصاديقي وال اامن مان مقولاة اسراد فالنتيجاة ان الكاالم
النف ي بلا اسطار الئام عند القاقلين ه ير متصور في ماوارد الجماا
الئ ريااة و ينق ا ِل فااال يئاار عاان مجاارد افتاارا
موضوعي له اصالً.
)1ح م مد ا

ا الفيا

)1ح

/م اضرا في اصوا الفقه22/
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ولقلقااة ل ااان ااال وا اار

وكااللك الجملااة اسنشاااقية لاايب ماان اانخ الكااالم النف ااي عل ا نظريتنااا
ونظرية المشابور اماا علا نظرياة المشابور فواضاح ألن الكاالم النف اي
عنااد اسشاااعر ع ااار عاان صاافة اقمااة ااالنفب فااي مقا ااا اااقر الصاافا
النف ااانية و ااديم ك يروااا ماان الصاافا اسةليااة و ط يعااة ال اااا ان ايجاااد
المعن

اللفظ فا د لباتين الركيةتين معا ً ما الركية اسول فألنه ليب من
انه ادث

اسمور النف انية و ما ال انية فلفر

ادوث اللفاظ ولايب قاديم.

و ما عل نظريتنا فأيضا ً األمر كللك فان ا راة اسمر اسعت اري ليب مان
اسمور النف انية ايضاً.
وعليااه فااال يعقااا فااي مااوارد الجملااة الئ ريااة واسنشاااقية مااا يصاالح ان
يكون من نخ الكالم النف ي.

)1ح

ويضاب ال ما تقدم ان ما يت ادر من الكالم وو ال اروب واسصاوا
س صور الكالم القاقم النفب ألن ال اك

س يقاا عناه ماتكلم وإن كاان فاي

نف ه كالم وولم الصور من مقولة العلام ،ال ماا مق لاة القا ا واا القباثدر
سالمة ال ق قة المث قير بي م ه.

)2ح

مناقشة الثالثة
اا ال ايد ) ادبح فانفب ائاتالب كلمااتبم فاي تف اير الكاالم النف اي
ماار الطلااب وائ ار

ااالئ ر و ال ااة اااألمر ورا عااة صااي ة األماار شاااود

صد عل انبم ايضا ً لم يتصوروا لاه معنا م صاالً إس ان يقااا ان للاك
منبم مجرد ائتالب في التع ير واللفاظ والمقصاود وا اد ولكان ننقاا الكاالم

)1ح ظ م  .ن23/
)2ح ظ علي المشكيني /اصطال ا اسصوا .93/
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ال للك المقصود الوا د و د عرف انه س وا ر موضاوعي لاه اصاالً وس
يئر عن د الفر

والئياا.

)1ح

المناقشة الرابعة
اا ال ايد الئاوقي فقاد ظبار جوا اه مماا لكرناام صاور مفصالة اناه
ليب في الجما الئ رية واسنشاقية شيء يصلح ان يكون كالما ً نف ياً.
و د اتضح من ئالا ولم المنا شاا والنقاود طاالن نظرياة اسشااعر
في الكالم النف ي وانبا ير معقولة وم

ووم وئياا.

وعليااه فااان كالمااه تعااال وااو ايجااادم اسلفاااظ وال ااروب واسصااوا
الم ااموعة الدالااة عل ا معانيبااا المنق اامة ال ا اسئ ااار واسنشاااء ووااو ماان
الصفا الفعلية ال اد ة.

)1ح م مد ا

ا الفيا

/م اضرا في اصوا الفقه.26 -22/
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