
التعّددّية اإلبستيمولوجّية
ما ينبغي القبول به من نظرّيتها وما ال ينبغي

[1[
عبد احلسني خسرو بن�اه ]*[

تتناول هذه الدراسة قضّية نظريّة طاملا كانت حارضة بقوة يف مساجالت الفلسفة الحديثة، نعني 

بها نظريّة التعّدديّة األبستمولوجّية )املعرفّية(. ومن خالل تحليله وبسطه للمبادئ التي تقوم عليها 

هذه النظريّة يسعى الباحث إىل إجراء مقاربة تنظرييّة مع نظريّة التعّدديّة الدينّية ليبنيِّ أبرز االختالالت 

التي تنطوي عليها يف بنية الفلسفة الحديثة.

»املحرِّر«

إنكارها  الحقيقة، وال يشّكك أحٌد بوجودها وال ميكن  التعّدديّة يف عاملنا موجودة عىل نحو 

مطلًقا، وأّما التعّدديّة التي ال ميكن اإلقرار بها معرفيًّا حسب األمر الواقع فهي التعّدديّة اإلبستيمولوجيّة 

وليس سائر أنواعها؛ إذ ال بّد من قبول بعض أنواع التعّدديّة لكونها ذات وجود خارجّي وتتداعى 

عليها آثار قطعيّة. 

وتتبلور  اإلبستيمولوجيّة،  التعّدديّة  األساسيّة يف  املبادئ  من جملة  األنطولوجيّة هي  املبادئ 

الحقيقة املتداخلة مع بعضها والتي تكون عىل  كافّة طبقات  متنّوعة مثل تحّققها يف  أطر  ضمن 

امتداد بعضها، فهي موجودة حتّى ضمن مراحل تغيريها وتحّولها املتواصلة إثر عدم ثباتها، وتجدر 

اإلشارة هنا إىل أّن كّل مبدأ أنطولوجّي عادًة ما يكون عرضة للنقد. 

اإلبستيمولوجيا العقليّة مستوحاة من نظريّات الفيلسوف الغريّب إميانوئيل كانط، فهو عىل ضوء 

*- أستاذ مشارك يف معهد دراسات الثقافة والفكر واإلسالمّي، إيران.
هذه املقالة نرُشت يف مجلة )حكمت وفلسفة( الفصلّية، العدد األّول، سنة 2010م. 

ترجمة: أسعد مندي الكعبّي.
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صياغة أطر عقليّة خاّصة، حيث اّدعى أّن املعرفة تتحّصل نتيجًة لتصادم األطر العقليّة لإلنسان يف 

عامل الخارج. لو تأّملنا يف هذا الرأي نجده مجرّد اّدعاء بل دليٍل، ناهيك عن عدم إمكانيّة إثبات 

التعّدديّة من خلل ذكر معنى لغوّي للحقيقة؛ لذا فإّن هذه النظريّة تعاين من تناقض ذايتّ. 

النظريّات التي طُرحت من قبل بعض الفلسفة واملفّكرين إلثبات تحّقق التعّدديّة اإلبستيمولوجيّة 

تتعارض دالليًّا مع نظريّة التطابق، وهذه النظريّة يف الواقع تعّد من النظريّات األكرث نجاًحا يف األوساط 

وأعقمت  معها  تعارضت  التي  النظريّات  كافّة  هّمشت  أنّها  لدرجة  الحقيقة،  عىل  وأدّل  الفكريّة، 

أطروحاتها؛ ألنّها تطرح معيارًا محّدًدا وثابتًا ميكن عىل أساسه ترسيخ املعرفة الصائبة وتعيينها. 

النظريّات  ضمن  لغويّة  مبادئ  أساس  عىل  طرحت  التي  اإلبستيمولوجيّة  التعّدديّة  نظريّة 

الهرمنيوطيقيّة املعتمدة يف فلسفة هانز جورج غادامري هي األكرث رواًجا يف هذا املضمر، لكن 

يرُِد عليها نقد من عّدة جهاٍت، مثل حقيقة دوام داللة األلفاظ عىل املعاين وثبوتها؛ إذ يف غري هذه 

الحالة من املمكن اّدعاء ما نشاء من معاٍن لكّل لفٍظ، ناهيك عن حدوث اختلف يف الفرضيّات 

االرتكازيّة يف ذهن القارئ؛ لذا فإذا أردنا إدراك املعنى الصحيح، فل بّد من االمتناع عن اللجوء 

إىل فرضيّات جزميّة. 

اللغة،  علم  العقل،  دراسة  علم  األنطولوجيا،  اإلبستيمولوجيّة،  التعّدديّة  مفتاحّية:  كلامت 

اإلبستيمولوجيا، علم الدين 

أدّلة املعتقدين بالتعّددّية اإلبستيمولوجّية 
مّدعاهم،  إلثبات  وأدلّة  نظريّات  عّدة  ذكروا  متعّددة  ذاتيّة  معارف  وجود  صدق  يّدعون  الذين 

وميكن تصنيفها ضمن خمسة أقساٍم نظريّة:

1( نظريّة التحليل األنطولوجّي  

2( نظريّة التحليل العقيّل 

3( نظريّة التحليل اإلبستيمولوجّي 

4( نظريّة التحليل اللغوّي 

5( نظريّة التحليل الدينّي 

وسوف نوّضح املقصود منها ضمن نقد األدلّة التي ذُكرت إلثباتها. 
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أّواًل: نظرّية التحليل األنطولويّج 
مبادئ هذه النظريّة يتّم بيانها يف نطاق تفاسري عديدة كم يأيت: 

* التفسري األّول 

الحقيقة عبارة عن طبقات متداخلة، والحقائق الخارجيّة ليست قضايا بسيطة وموّحدة؛ لذا ميكن 

تشبيه الحقيقة ببصلٍة مكّونٍة من طبقات مختلفة، وبالتايل بإمكاننا معرفة حقيقتها عىل ضوء تحديد 

هذه الطبقات العرضيّة املتعّددة، فكافّة الطبقات من شأنها أن تكون صائبًة؛ لذا معرفة الطبقة )أ( 

تعني معرفة الطبقة األوىل من الحقيقة، ومعرفة الطبقة )ب( تعني معرفة الطبقة الثانية منها، وهلّم 

جرًّا بالنسبة إىل معرفة سائر الطبقات والحقائق املرتبطة بها. 

لدى العلمء آراء متنّوعة ونظريّات إبستيمولوجيّة مختلفة بالنسبة إىل بعض القضايا، مثل الوردة، 

فمنهم من يعتربها جوهرًا لليشء ويتحّدث عنها يف هذا املضمر، ومنهم من يتطرّق إىل الحديث 

عن أحد العنارص املكّونة له، يف حني يسلّط آخرون الضوء عىل جانبها البيولوجّي، ويذهب بعضهم 

إىل بيان عنارصها الجملية ووصف روعتها؛ لذا كّل واحٍد منهم ينظر إليها من زاوية معيّنة وبإمكانه 

أن يتحّدث عن كافّة جوانبها أيًضا. 

- تحليل التفسري األّول 

التعّدديّة اإلبستيمولوجيّة مقبولٌة حسب هذا التفسري، لكن كم ذكرنا، فهي ليست محّل خلٍف 

بني املفّكرين، ويف هذا السياق ينبغي االلتفات إىل مسألتني: 

1( تعّدد هذه املعارف وصوابها متلزمان مع صدقها من الناحية العمليّة؛ لذا ال ميكن إثبات 

العقيّل عىل حّق، كذلك من  إذ قد يكون االستنتاج  تعّدديتها،  بأسلوٍب عقيّل يف رحاب  صوابها 

املحتمل أن يكون خاطئًا، ففي كّل نوٍع من املعارف ال بّد من تقويم الواقع اإلبستيمولوجّي وفق 

األهّميّة  تأكيٍد يف غاية  بكّل  األمر  تُطرح يف مضمره، وهذا  الذي  بالعلم  أساليب ومعايري خاّصة 

ألّن تعّدد املعارف أحيانًا قد يكون وليد آراء متباينة إزاء مختلف الفروع املرتبطة مبوضوٍع واحٍد، 

بحيث يحدث تزاحم وتضارب فيم بينها دون أن تتكافأ كلّها عىل نحو االنطباق؛ ومن هذا املنطلق 

ميكن اعتبارها صائبًة بأكملها؛ ألّن مجرّد عدم التزاحم والتضارب ال يعترب دليًل عىل صوابها، بل 

مثّة احتمل بكونها خاطئًة بأكملها. 

2( عندما تنشأ معارف متعّددة ومتضاّدة مع بعضها إزاء موضوٍع معنٍي، يلزم القطع حينها بعدم 
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فيزياء وجهتي نظر مختلفتني عىل نحو  تبّنى عالَِم  لو  بأجمعها، فعىل سبيل املثال  كونها صائبًة 

التضاّد إزاء وردٍة، فمن املؤكّد عندئٍذ عدم إمكانية اعتبار كِل الرأينَي صائبًا؛ إذ عند وجود معرفتني 

متضاّدتني أو متناقضتني ال بّد من أن تكون إحداهم عىل خطأ حتّى إذا مل يعرف الناظر إليهم أيّهم 

عىل صواٍب وأيّهم عىل خطأ. 

* التفسري الثاين 

اإلنسانيّة،  النفس  مراتب  غرار  متعّددة عىل  امتداديّة  مراتب  ذات  التفسري  هذا  الحقيقة حسب 

فعىل الرغم من كونها دالّة عىل أمر واقع، لكّن هذا لهذا الواقع عّدة مراتب، فعىل سبيل املثال مثّة 

أخرى؛  أنواع  مرْضيّة،  راضية ونفس  ملَهَمة ونفس مطمئّنة ونفس  عاقلة ونفس  لّوامة ونفس  نفس 

امتداد بعضها، مثل عامل  العامل الذي هو واحٌد حقيقّي، لكّنه ذو مراتب عديدة عىل  كذلك مثل 

املاّدة وعامل املثال وعامل العقل، ويف هذه الحالة ميكن اعتبار كافّة التعّدديّات صائبًة. 

- تحليل التفسري الثاين 

التعّدديّة اإلبستيمولوجيّة بهذا املعنى مقبولٌة أيًضا، وكم أرشنا سابًقا، فهي ليست محّل خلٍف، 

ومثّة مسألتان تجدر اإلشارة إليهم بهذا الخصوص: 

التعّدد واإلمكان،  العقليّة عىل أساس  الناحية  1( ال ميكن استنتاج صواب كافّة املعارف من 

فلرمّبا تكون بعض أو كافّة هذه املعارف خاطئًة. 

التناقض من  أو  التضاّد  تعارض عىل نحو  بينهم  إذا كان  البّت بصواب معرفتني  2( ال ميكن 

- عىل  إحداهم  اعتبار  يجب  املحّصل  التصديق غري  أساس  بل عىل  االمتداديّة،  املراتب  حيث 

أقّل تقديٍر - خاطئًة حتّى إذا كان ذلك »ال عىل التعيني«، ولو أردنا تحقيق تصديق محّصل، فيجب 

به  واملرتبطة  للموضوع  الشامل  العلم  يف  املعتمدة  األساسيّة  واملعايري  املنهجيّة  عىل  االعتمد 

كأساس ارتكازّي؛ بغية تحديد سقم أو صواب املفاهيم ذات الصلة به. 

* التفسري الثالث 

تغيري  بحالة  ميّر  الواقع  األمر  أّن  هو  األنطولوجيّة  املبادئ  إىل  بالنسبة  التفسري  هذا  فحوى 

 ، متواصل؛ إذ ليس لدينا واقع ثابت، ألّن كّل معرفة مرتبطة به إّنا تكون صائبًة يف رحاب زماٍن معنّيٍ

وحينها ميكن افرتاض وجود معرفة متضاّدة أو متناقضة معها يف مضمر زماٍن آخر. 

هذا التفسري طرحه أتباع الفكر املاركيّس والديالكتييّك، حيث يعتقدون بوجود حركة دامئة يف 

عامل الوجود. 
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- تحليل التفسري الثالث 

حتّى إذا قبلنا مبدأ الحركة بصيغته العاّمة، ففي هذه الحالة أيًضا يجب اإلذعان بأّن معرفة الواقع 

متغرّية يف رحاب الزمان، فعىل سبيل املثال عىل الرغم من أّن اإلنسان ميّر بحركة جوهريّة، لكّن 

هذه الحركة ال تجرّده من ميزاته اإلنسانيّة، ومن هذا املنطلق حتّى إذا أذعّنا بوجود الحركة الجوهريّة 

أو بالتغيري الديالكتييّك، فهذا األمر يف الحقيقة ال يؤثّر عىل مسألة ثبوت الواقع بصفته أمرًا كلّيًّا؛ ألّن 

املعرفة ناظرة إىل مسألة الحركة مبجملها وتعّمها من كافّة جوانبها. 

ثابتًا،  بقائه  بّد حينها من  نفسه يف كّل حركٍة، فل  الواقع  الحفاظ عىل  أُريد  إذا  بناًء عىل ذلك 

وهذا األمر محّقق أيًضا يف الحركة الجوهريّة التي تحّدث عنها صدر الدين الشريازّي )مل صدرا( 

لدى تأكيده عىل كون املاّدة األوىل - الهيوىل األوىل - ثابتًة، وكذا هو الحال بالنسبة إىل التعّدديّة 

اإلبستيمولوجيّة؛ إذ عندما تكون لدينا عّدة معارف إزاء واقع واحد ويف زمان واحد، فاملفرتض هنا 

تعّدد الواقعيّات واملعارف مع تعّدد الزمان. 

ثانًي�ا: نظرّية التحليل العقلّي 
الفيلسوف الغريّب إميانوئيل كانط هو أّول من طرح نظريّة التحليل العقيّل، حيث اّدعى أّن عقل 

اإلنسان مكّون من اثنتي عرشة مقولًة، وهي برأيه منقوشة فيه بشكل فطرّي وذايتّ، بحيث ال تنفّك 

عنه مطلًقا، وعىل هذا األساس استنتج أّن كّل معرفة وليدة للرتكيب والتلقح بني القضايا الخارجيّة 

والصور الذهنيّة. 

أكّد  السياق  هذا  ويف  معارف،  إىل  وتحّولها  اإلدراك  مناشئ  تكّون  التي  هي  املقوالت  هذه 

الزمان واملكان يك ترَِد يف ذهن اإلنسان، وإثر ذلك فكّل قضيّة  عىل رضورة غربلتها يف مصفاة 

غري زمانيّة وال مكانيّة ليس من شأنها أن ترّده، وعىل هذا األساس فالقضايا امليتافيزيقيّة ال ميكن 

إثباتها وتحليل حقيقتها يف رحاب العقل النظرّي، وهذا األمر يعّد سببًا لحدوث فراغ معريّف طبًعا؛ 

لذلك حاول مأله عن طريق الوجدان والعقل العميّل، حيث اّدعى أّن العقل العميّل هو القادر عىل 

إثباتها وتحليلها، ومن ثّم فاملقوالت االثنتي عرشة ميكن اعتبارها مبثابة نظّارة ملزمة لعني العقل 

اإلنسايّن، وبإمكانه رؤية كافّة املعارف من خللها باعتبارها نظّارة منتظمة، ومثرة ذلك هي عدم 

إمكانيّة معرفة الحقيقة بواقعها وبوجودها املحّقق. 

نظّارة كانط ذات قواعد منتظمة، وهي متلصقة عىل بؤرة الرؤية العقليّة للبرش، بحيث ال تنفّك 



التعّددّية اإلبستيمولوجّية

2 0 2 يــف 1 خر
A L - I S T I G H R A B

االستغراب 25 

21

عنهم؛ ألنّها موجودة معهم منذ لحظة والدتهم، كم أنّها عىل نسٍق واحٍد لديهم جميًعا. 

ويف هذا السياق استخدم تعبري النومني لبيان القضايا التي تطرّق إىل تحليلها، حيث يعتقد أّن 

العقل يتعامل مع الظواهر - الفينومينات - وليس الحقائق الذاتيّة - النومينات -.]1] 

اعتمد بعض املفّكرين عىل هذه النظريّة، واعتربوا املقوالت الذهنيّة التي طرحها كانط فرديًّة 

وليست جمعيًة، وعىل هذا األساس توّصلوا إىل نتيجٍة فحواها أّن التعّدد العقيّل يستلزم بالرضورة 

التعّدد اإلبستيمولوجّي، ومبا أّن العقل عبارة عن أمٍر ذايتّ للنفس وكامٌن فيها بشكل منتظم يتلئم 

مع وجودها، فالتعّدد اإلبستيمولوجّي أيًضا يجب أن يكون ذاتيًّا ال محيص عنه. 

التحليل العقيّل الكانطّي مل يكن سببًا يف تبّنيه فكرة التعّدديّة من منطلق اعتقاده بتكافؤ املقوالت 

االثنتي عرشة وعموميّتها لدى كافّة الناس؛ لذا مل يكن يعتقد بأّن التعّدديّة اإلبستيمولوجيّة وليدة 

لهذه املقوالت، فالنظّارة العقليّة املنتظمة التي اعتقد بها مشرتكة بني الجميع وعىل نسق واحد، لذا 

ال ميكن اّدعاء أّن زيًدا ميتلك القدرة عىل النظر من خللها وَعْمرًا ال ميتلكها أو أنّه ميتلكها بنحٍو 

آخر، بل هم متكافئان من هذه الجهة واملقوالت كلّها مكنونة يف ذات كّل واحٍد منهم، وبناًء عىل 

ذلك فالتعّدديّة وليدة ألسباب وعوامل أخرى من شأنها أن تحول دونها. 

ثالًثا: نظرّية التحليل الفينومينولويّج 
فينومينولوجيّة، حيث  مبادئ تحليليّة  الباحثني عىل طرح  نظريّة إميانوئيل كانط بعض  حّفزت 

اإلنسان  ذهن  صناعة  من  برأيهم  فالعامل  واملعرفة،  العقل  ماوراء  يف  عامٍل  أّي  وجود  عدم  اّدعوا 

ومعارفه؛ ألّن العقل ال يعترب مرآًة لعامل الخارج، وعىل هذا األساس ال صواب ملا يقال يف املنطق 

من وجود قّوة إدراكيّة تنقش صور األشياء يف ذهن اإلنسان كم تنتقش يف املرآة؛ ألّن الذهن بذاته 

صانع للمعرفة، أي أّن وجود املعارف يف الحقيقة معلول له، لذا ال ميكن أن يكون اإلنسان شيئًا 

موجوًدا يف الواقع وال الكتاب وال غري ذلك؛ بل كّل ما هو موجوٌد لدينا مجرّد ظواهر )فينومينات(.]2] 

إميانوئيل كانط هو الذي وضع حجر األساس للمثاليّة الجديدة، وفريدريك هيغل اعتمد عليها 

حينم طرح فينومينولوجيّة أخرى، كذلك حذا حذوه مارتن هايدغر وسائر أتباع الفلسفة الوجوديّة، 

وأّما أصحاب الرؤية النسبويّة ومفّكرو ما بعد الحداثة، فقد تبّنوا نحًوا من الفينومينولوجيا املعرفيّة؛ 

]1]- إدغار موران، روش 3 )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية عيل إسالمي، بدون تأريخ طبع، ص 158. 

]2]- يوستوس هارتناك، نظريه معرفت در فلسفه كانت )باللغة الفارسّية(، ترجمه إىل الفارسّية غالم عيل حداد عادل، الجمهوريّة اإلسالمّية 

اإليرانّية، طهران، منشورات »فكر روز«، 2006م، ص 16. 
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فهم  النسبويّة،  الرؤية  من  قريبًة  خطوًة  اإلبستيمولوجيّة  التعّدديّة  الباحثني  بعض  يعترب  عندما  لذا 

يقصدون هذه التعّدديّة اإلبستيمولوجيّة التي توّضح عىل هذا املبدأ الفينومينولوجّي؛ يف حني أّن 

نظريّة كانط يف أساسها تؤكّد عىل كون معارف البرش فينومينولوجيّة وليست واقعيًّة. يعتقد أصحاب 

الرؤية التعّدديّة اإلبستيمولوجيّة بواقعيّة هذه املعارف، لذا عندما يقول الفيلسوف األملايّن لودفيج 

فويرباخ »الله من صنع عقل البرش«، وحينم يقول نظريه فريدريك نيتشه - والعياذ بالله من قوله - 

»الله ميّت«، فاملقصود هو أّن املعرفة الحداثيّة ال ميكنها أن تصنع إلًها للبرش، فهو يف الِقدم من 

صناعة عقول أسلفنا، لكّنه اآلن ال ميكن أن يصنع، فهو »ميّت«. 

الحقيقة أّن النظريّة الفينومينولوجيّة ليست سوى رؤية نسبويّة لعامل الوجود؛ لذلك ترٍد عىل من 

اّدعاها ذات املؤاخذات التي ترِد عىل أتباع الرؤية النسبويّة. 

* تحليل النظريّة الفينومينولوجّية 

النظريّة الفينومينولوجيّة التي طُرحت عىل أساس منظومة إميانوئيل كانط الفكريّة ميكن تحليلها 

كم ييل: 

1( املرتكز األسايّس يف الرؤية العقليّة التي تبّناها إميانوئيل كانط هو يف الواقع مجرّد اّدعاء 

يف  السبب  ما  عليه:  يطرح  الذي  والسؤال  غري،  ال  وتقريٍر  وصٍف  عن  عبارة  فهو  عليه،  دليل  ال 

تقييد العقل البرشّي ضمن اثنتي عرشة مقولًة ال أكرث وال أقّل؟ فهل مثّة مسّوغ للعتقاد بهذا العدد 

املحّدد من املقوالت فحسب؟ وملاذا تُقيّد هذه املقوالت بأطر عقليّة بحته ويُّدعى أّن املفاهيم 

العقليّة من سنخ املعقوالت الثانية؟ 

وجود  أساسها  عىل  االستنتاج  ميكن  يك  عقليٍّة  تعّدديّة  وجود  عن  تحيك  ال  النظريّة  هذه   )2

تعّدديّة ذاتيّة عىل الصعيد اإلبستيمولوجّي. 

3( حتّى إذا أذعّنا بكون التعّدديّة العقليّة تقتيض تعّدديّة إبستيمولوجيّة، فهذا االّدعاء يف الواقع 

مجرّد نقطة البداية لطرح موضوع البحث للنقاش، فهو مجرّد بياٍن لغوّي ملفهوم التعّدديّة؛ لذا ال 

ميكن االستناد إليه الستنتاج صواب املعارف املتعّددة. 

إذن، ال ميكن االعتمد عىل هذه النظريّة للستدالل عىل صواب التعّدديّة اإلبستيمولوجيّة. 

4( من يتبّنى هذه النظريّة فهو كمن يجلس عىل غصن ويأخذ منشاًرا فيقطعه من أصله - كم 

أرشنا ضمن مبحث النسبويّة -، وهذا يعني أنّه يذبح نفسه بيده، ألنّه ينقض ما اّدعاه عىل أساسها. 
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تشكيٍك ملن  تثمر سوى عن  الكبرية ال  إنجازاته  تعترب واحدًة من  التي  كانط  إميانوئيل  نظريّة 

الذي وضعه  املبدأ  لكّن  الواقعيّة،  نفسه من أصحاب املدرسة  يعترب  أنّه  الرغم من  يتبّناها، فعىل 

ليست فيه أّي نتيجة سوى إثارة النزعة الشكوكيّة؛ ألّن فحوى كلمه هي كون اليشء يف عامل الخارج 

غري اليشء املوجود يف إدراكنا؛ لذا إْن افرتضنا صواب رأيه هذا فكيف ميكن عندئٍذ اإلقرار بوجود 

حقائق يف عاملنا بحيث نتلك معرفًة نسبيًّة إزاءها؟! إذ لو ادُّعي أّن كافّة إدراكاتنا تنشأ من مقوالت 

عقليّة، فكيف ميكن تصّور أّن ما هو موجود يف أذهاننا يحيك عن اليشء نفسه املوجود يف عامل 

الخارج ولو بشكل نسبّي؟! 

ال نبالغ لو قلنا إّن كانط أحيا الشكوكيّة البريونيّة ضمن هذه النظريّة، فهو مل يفّند وجود األعيان 

أّن  بنحٍو يختلف عن حقيقتها، وغاية ما يف األمر  أّن اإلنسان رمّبا يدركها  اّدعى  الخارجيّة، لكّنه 

بينم طرحها كانط كأمر جزمّي وقطعّي، لكّنها يف  به،  بريون طرح نظريّته عىل هيئة شّك مرّصح 

الواقع تستبطن شكًّا. 

من املؤكّد أّن املنظومة الفلسفيّة الكاطنيّة ال قدرة لها عىل إثبات القضايا الذاتيّة، ومن ثّم فهي 

أتباع املدرسة املثاليّة، مثل يوهان  تتمّخض عن رؤية مثاليّة بحتة؛ لذلك أشكل عليه نظراؤه من 

غوتليب فيشته وفريدريك هيغل، حيث أكّدوا عىل أّن منظومة كانط الفكريّة تسفر عن رؤية مثاليّة 

وليست واقعيًّة. 

ومّم قاله فيشته يف هذا السياق: إميانوئيل كانط يعتقد بوجود اليشء بذاته، أي أنّه يقطع بوجود 

الذات، لكن يف الوقت نفسه يعتقد بعدم قدرة البرش عىل معرفة الذوات، وهذا األمر بكّل تأكيد 

يحيك عن تناقض رصيح، ألّن البّت بوجود الذات يعترب معرفًة به.]1] 

التعّدديّة اإلبستيمولوجيّة عىل أساس نظريّة إميانوئيل  إثبات  إمكانيّة  الكلم هي عدم  خلصة 

البرش حتّى لو افرتضنا  التي يحصل عليها  اّدعاء صواب كافّة املعارف  كانط، إذ ال ميكن مطلًقا 

صواب مبدأ التحليل العقيّل واعتربناه أمرًا فرديًّا وليس جمعيًّا، أو حتّى إذا أذعّنا بالفينومينولوجيا 

التي أشار إليها. 

 ،1]- جعفر السبحاين، بلوراليزم ديني يا كرثت كرايئ )باللغة الفارسّية(، الجمهوريّة اإلسالمّية اإليرانّية، منشورات مؤّسسة اإلمام الصادق[

2002م، ص 56 - 57. 
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رابًعا: نظرّية التحليل اإلبستيمولويّج 
هذه  إلثبات  اإلبستيمولوجيّة  بالتعّدديّة  املعتقدين  بعض  عليه  اعتمد  الذي  األسايّس  املرتكز 

التي  املواضيع  وضمن  صوابها،  وتّدعي  معينة  باستدالالت  ترّبرها  التي  النظريّات  هو  التعّدديّة 

سنطرحها عىل طاولة البحث والتحليل بخصوص قيمة املعرفة، سوف نتطرّق إىل بيان معنى صوابها 

وكيفيّة تقوميها الستكشاف مدى صوابها وإثباته بالدليل؛ لذا سنسلّط الضوء يف هذا املبحث بشكل 

إجميّل عىل أهّم النظريّات املطروحة بهذا الخصوص بهدف بيان األسس اإلبستيمولوجيّة التي 

اعتمد عليها القائلون بالتعّدديّة اإلبستيمولوجيّة. 

أهّم نظريّة مطروحة عىل صعيد بيان مدلول صواب املعرفة هي نظريّة التطابق التي تعتربه مبعنى 

انطباق الفكر عىل ذات الواقع، وقد عمل بها غالبيّة املفّكرين وكافّة الفلسفة املسلمني، وعىل هذا 

األساس حكموا بعدم صدق كافّة املعارف يف آٍن مًعا؛ ألّن من يتبّنى هذه النظريّة ال ميكنه قطًعا 

اإلذعان بصواب كّل معرفٍة وبأّي نحٍو كان. 

النظريّة األخرى املطروحة يف هذا املضمر هي نظريّة االنسجام والتلؤم، ومثة عّدة أوجٍه يف 

تفسريها وبيان ذلك كم ييل: 

يفّس بعض الباحثني املعرفة الصائبة بأنّها كّل معرفة تنسجم وتتلءم مع املعارف السابقة. 

ومثّة َمن يرى أّن املعرفة الصائبة هي التي يؤمن بها املجتمع ورشيحته العلميّة. 

بينم ذهب آخرون إىل أّن املعرفة الصائبة هي التي تتناغم مع امليثودولوجيا املعرفيّة ومع النظام 

الفكرّي الذي يتبّناه من يعتمد عىل هذه امليثودولوجيا. 

من يتبّنى هذه النظريّة ميكنه استنتاج وجود تعّددية إبستيمولوجية إىل حدٍّ ما، ومن ثّم فهو قطًعا 

يعتقد بوجودها، فعىل أساسها لو كانت لدينا معرفتان ميكن اعتبارهم صائبتني مًعا حتّى إذا كانتا 

متضاّدتني أو متناقضتني؛ ألّن كّل واحدة منهم تتناغم مع األسس الفكريّة املرتبطة بها. 

الجدير بالذكر هنا أّن الصواب املعريّف يف هذه الحالة ال يعني التطابق مع الواقع، وإّنا مبعنى 

االنسجام والتلؤم. 

النظريّة األخرى التي ميكن أن تُذكر بهذا الخصوص، هي النظريّة الرباغمتيّة، التي يطلق عليها 

بحّد  الصواب  التي ترتتّب عليها مثرة عمليّة؛ ألّن  الصائبة هي  والنفعيّة، واملعرفة  الذرائعيّة  أيًضا 
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أن توجد معرفتان متعارضتان  لذا من املمكن  نفع ونتيجة من املعرفة؛  الحصول عىل  يعني  ذاته 

مع بعضهم، وتكون كلتاهم صائبة؛ ألّن كّل واحدٍة منهم تستتبع فوائد عمليّة، فالفائدة هي معيار 

كوبرنيكوس  نيكوالس  وهيئة  بطليموس  هيئة  بني  تعارض  مثّة  املثال  سبيل  عىل  هنا.  الصواب 

عىل  تؤكّد  األخرى  بينم  األرض  مركزيّة  عىل  تؤكّد  فإحداهم  متعارضتني،  نظريّتني  باعتبارهم 

حركتها، ورغم ذلك فقد تّم عىل أساسهم تحديد مواقيت خسوف القمر وكسوف الشمس بشكل 

دقيق وتعيني التقويم السنوّي؛ لذا فالنظريّتان صحيحتان باعتبار إمكانيّة ترتّب آثار صائبة عىل كّل 

واحدٍة منهم. 

* تحليل النظريّة اإلبستيمولوجّية 

فيم ييل نذكر تحليًل موجزًا للنظريّات التي طُرحت عىل صعيد صواب املعرفة: 

1( قبول النظريّات األخرى فيم عدا نظريّة التطابق يرِد عليه إشكال من حيث بنيته االرتكازيّة، 

وسوف نذكر يف مبحث قيمة املعرفة أّن الصواب املعريّف ال ميكن أن يُفسَّ باالنسجام والتلؤم 

والنفعيّة؛ لذا ليست هناك نظريّة أخرى ميكن إثباتها بأسلوب علمّي رصني. 

الجدير بالذكر هنا أّن معظم املعنينّي بالفكر والفلسفة، كذلك كافّة املعنيّني بالفكر والفلسفة 

اإلسلميّني أيّدوا نظريّة التطابق املطروحة بخصوص الصواب املعريّف وعملوا بها، يف حني أّن 

الباحثني واملفّكرين والفلسفة املحدثني الذين تبّنوا نظريّات أخرى فيم سواها، فعلوا ذلك نظرًا 

لعجزهم عن نقض الشبهات املطروحة بخصوصها، ومن هؤالء من يذعن ويقّر بأنّها صائبة لوال 

بعض اإلشكاليّات التي تُطرح بخصوصها، فهي برأيهم متقنة ورصينة، لكّن اإلشكاليّات التي عجزوا 

عن وضع حلول لها هي التي جعلتهم يتوقّفون أمامها. عىل سبيل املثال، الفيلسوف وليام جيمس 

مبتكر النظريّة الرباغمتيّة ذكر برصيح العبارة أّن الصواب يعني التطابق، لكّنه مع ذلك قال ال أعتقد 

بصّحة أطروحة نظريّة التطابق بصفتها مصداقًا لصواب املعرفة ومعياًرا إلثباتها، وال أؤمن باّدعاء من 

يّدعي أّن أتباع النزعة العقليّة حينم يبلغون مبلغ التطابق والصواب املعريّف، فقد انتهى األمر وثبت 

الصدق؛ بل بصفتي عامل نفٍس ال أعتقد أّن الصواب ميكن البّت به نهائيًّا يف هذه الحالة؛ إذ ال بّد 

لنا قبل كّل ذلك من ملس نتائجها عىل أرض الواقع وتحصيل مثارها العمليّة. 

هذه اإلشكاليّة الفكريّة سوف نتطرّق إىل بيان تفاصيلها ضمن مبحث قيمة املعرفة. 

2( اإلشكال اآلخر الجدير بالذكر هنا هو أّن الدليل أخّص من املّدعى، إذ حتّى لو افرتضنا صّحة 
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النظريّات األخرى فيم عدا نظريّة التطابق، ففي هذه الحالة ما الفائدة من صواب وسقم املعرفة 

عندما تنشأ لدينا معارف جديدة ال تتناغم مع كافّة األنظمة الفكريّة املوجودة؟! ومن ثّم هل توجد 

مثرة ترتتّب عىل السعي إلثبات ما إن كانت املعرفة متلمئة مع أحد األنظمة الفكريّة وتكون خاطئًة 

وسقيمًة مع غريه؟! كذلك ليس مثّة أّي مثرة عمليّة ننالها من تحديد مدى صواب وسقم نظامني 

فكرينّي متعارضني مع بعضهم ذاتيًّا ومتوامئني من الناحية الظاهريّة. 

خامًسا: نظرّية التحليل اللغوّي 
بالهرمنيوطيقا  اللغويّة عىل الصعيد اإلبستيمولوجّي ما يسّمى  التحليليّة  املقصود من املبادئ 

الفلسفيّة - التفسري الفلسفّي - ورّواد هذه النظريّة ومن جملتهم غادامري]1] يعتقدون بأّن النّص صامٌت 

والقارئ هو الذي يُنطقه عىل ضوء فهمه الناشئ من فرضيّات خاّصة، مّم يعني أّن اللغة بحّد ذاتها 

ال تدّل عىل يشٍء، ومبا أّن كّل فهٍم وليٌد للفرضيّات املرتكزة يف ذهن صاحبه، فهو يصبح متعّدًدا 

ومن ثّم تتعّدد مختلف املعارف التي تنبثق منه إثر تعّدد الفرضيّات املذكورة. 

مل يكتِف غادامري يف نشاطاته الفكريّة بتسليط الضوء عىل مبادئ هرمنيوطيقيّة فلسفيّة وأنطولوجيّة 

ضمن مباحثه التحليليّة، ومل يقيّد كتاباته ببيان بعض املسائل التي ميكن االعتمد عليها لتحصيل 

فهٍم ومعرفٍة، كذلك مل يبادر فقط إىل بيان وظائفيّة الفكر، بل إىل جانب كّل ذلك سلّط الضوء عىل 

مسألة تحّقق الفهم واملعرفة الناجمة عنه دون أن يذكر رأيه إزاء صواب أو سقم أو اعتبار أو عدم 

اعتبار الفهم واملعرفة.]2] هذا الفيلسوف الغريّب حذا حذو نظريه لودفيج فتجنشتاين، حيث اعترب 

أّن فهم االرتباط بني الفهم والرباكسيس )الرباغمتيّة( واحد من أهداف التحليل الهرمنيوطيقّي، مّم 

يعني أّن الفهم بحّد ذاته مرتكز عىل خلفيّة دالليّة خاّصة، بحيث يتبلور عىل أساسها، ومن ثّم ال 

ميكن التفكيك بينه وبني التطبيق مطلًقا.]3] 

الحقيقة وفًقا للنظريّة اإلبستيمولوجيّة التي طرحها غادامري ذات طبقات عديدة، وبإمكاننا معرفة 

هذه الطبقات واحدًة تلو األخرى عن طريق الحوار،]4] حيث أكّد برصيح العبارة عىل إمكانيّة اّدعاء 

]1]- هانز جورج غادامري Hans Georg Gadamer ولد يف بولندا سنة 1901م وتتلمذ عند مارتن هايدغر Martin Heidegger وأهّم 

كتاب ألّفه هو الحقيقة واملنهج Truth and Method مبحورية مباحث الهرمنيوطيقا الفلسفّية. 

]2]- ديفيد كوزنيس هوي، حلقه انتقادي )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية مراد فرهاد بور، الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، طهران، 

منشورات »روشنكران« ومعهد الدراسات النسائية، 2006م، ص 141. 

]3]- املصدر السابق، ص 150.  

]4]- بابك أحمدي، ساختار و تاويل منت )باللغة الفارسية(، الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، طهران، منشورات "مركز"، 2009م، ج 2، 

ص 571. 
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عدم صواب أّي رأي أو حكم بشكل مطلق، كم أناط معرفة النّص مبعرفة مختلف املسائل املرتبطة 

الحالة  أو خفيًّة،]1] ويف هذه  بني كونها ظاهرًة  ذلك  فرق يف  منه، وال  استنتاجها  والتي ميكننا  به 

يجب عىل املفّس أن يطرح وجهات نظره التفسرييّة بخصوصه عىل عىل أساس أحكام تّم تعيينها 

مسبًقا،]2] وعىل هذا األساس ال ميكننا مطلًقا فهم أّي نّص أو موضوع يف منأى عن أحكام مسبقة 

إزاءه. 

خلصة الكلم هي أّن غادامري يوعز تحّقق الفهم لدى اإلنسان إىل حدوث ارتباٍط واتّحاٍد بني 

الناطق  النّص بحيث يكون الفهم هو  النّص والقارئ، فكأّن القارئ حسب هذا الرأي يتحاور مع 

يف هذا الحوار، لذا من املؤكّد يف هذه الحالة أنّه ليس مثّة أّي اختلٍف داليّل بني الفهم الصائب 

والخاطئ. 

* تحليل النظريّة اللغويّة 

التعّدديّة  صعيد  عىل  املطروحة  اللغويّة  النظريّة  مضمون  تحليل  إىل  نتطرّق  ييل  فيم 

اإلبستيمولوجيّة: 

1( من يعتقد بوجود داللة لكلٍّ من اللفظ واملعنى ويتبّنى نظريّة الوضع يف األلفاظ واملعاين 

ال ميكنه قبول رأي من جرّد األلفاظ عن الداللة، ألّن كّل لفٍظ وفق ما ذكر له موضوع خاّص ومعنى 

إىل  استناًدا  له  ذوقّي  معنى  تحديد  لذا ال ميكن ألحٍد  -؛  طبًعا  املهملة  األلفاظ  عدا  ما   - محّدد 

الفرضيّات االرتكازيّة يف ذهنه، فعىل سبيل املثال ال ميكن ألحٍد أن يقول ملخاطَبه: »طاولة«، ثّم 

يّدعي أنّه قصد كرسيًّا. 

اللغة يف الحقيقة عبارة عن ظاهرة اجتمعيّة تنشأ يف رحاب مبادئ الحوار والتفاهم بني الناس 

وفًقا لقواعد ثابتة ومتّفق عليها. 

2( الفرضيّات املرتكزة يف الذهن إزاء الفهم عىل نحوين: 

أ - فرضيّات بخصوص طبيعة الفهم 

ب - فرضيّات بخصوص كيفيّة قبول نتائج الفهم 

]1]- ديفيد كوزنيس هوي، حلقه انتقادي )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية مراد فرهاد بور، ص 67. 

]2]- املصدر السابق، ص 14. 
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إذن، ال بّد من التفكيك بني هذين النوعني من الفرضيّات، وبيان ذلك أّن الفرضيّات املرتبطة 

بالفهم بذاته تصّنف إىل ثلثة أنواع هي: 

النوع األّول: فرضيّات استنباطيّة )استدالليّة( 

النوع الثاين: فرضيّات استفساريّة 

النوع الثالث: فرضيّات مقارنة وتأويليّة تُفرض عىل الفهم 

السعي للحيلولة دون  بّد من  الثالث، بل ال  بالنوع  العمل  تجدر اإلشارة هنا إىل عدم صواب 

تطبيقه من أساسه، بينم النوعان األّول والثاين، فل محيص من العمل بهم، ومن املؤكّد أّن رضورة 

العمل بهم هنا ال تعني كون الفهم أمرًا شخصيًّا ال معيار له، بل هو عبارة عن قاعدة عاّمة وشاملة. 

الحقيقة  األمر يف  فهذا  الهرمنيوطيقّي،  التحليل  املبدأ يف  بهذا  قبلنا  إذا  فضًل عن ذلك حتّى 

تعّدديّة  وجود  هو  رحابه  إثباته يف  يتّم  ما  غاية  ألّن  املوضوع،  والبداية يف  االنطلق  نقطة  مجرّد 

إبستيمولوجيّة ليس من املمكن إثبات صوابها عىل أساس قواعد هرمنيوطيقيّة فلسفيّة، ومن املؤكّد 

أنّه ال ميكن اّدعاء صواب كافّة املعارف املتعّددة عىل ضوء تحليل منطقّي فحسب]1] .

املسألة األخرية التي تجدر اإلشارة إليها يف هذا السياق هي أّن بعض معارصي غادامري اعتربوا 

نظريّته متقّومة برؤية نسبويّة، لذلك انتقدوها]2]. 

سادًسا: نظرّية التحليل الدييّن 
عنوان  تحت  الكلم  علم  يف  مطروح  جديد  موضوع  عىل  والفلسفة  املفّكرين  بعض  اعتمد 

الفينومينولوجيا  اتّخذوا  حيث  دينيّة،  إبستيمولوجيّة  تعّدديّة  وجود  الّدعاء  وقشوره«  الدين  »جوهر 

هذه  بعض  اعتبار  ميكن  أساسها  فعىل  الدينيّة،  املفاهيم  يف  للنتقائيّة  كذريعة  الدينيّة  التأريخيّة 

املفاهيم جوهريًّة بالنسبة إىل الدين، بينم ميكن اعتبار بعضها اآلخر مجرّد قشور. 

عرضة  قشوره  بينم  تغيري،  أّي  عليه  يطرأ  وال  الدوام  عىل  ثابت  الدين  جوهر  أّن  هؤالء  اّدعى 

للتغيري، والجوهر عبارة عن حقيقة تتجاوز نطاق التأريخ، يف حني أّن القشور ذات ارتباط بحركة 

وولفهارت  هابرماس  يورغن  أمثال  من  الغربيني  والفالسفة  املفكّرين  بعض  قبل  من  انُتقدت  غادامري  نظريّة  أّن  هنا  بالذكر  الجدير   -[1[

بانينبريغ. 

]2]-  لالطّالع عىل تفاصيل هذا النقد، راجع املصدر التايل: عبد الحسني خرسو بناه، كالم جديد )باللغة الفارسية(، الجمهوريّة اإلسالمّية 

اإليرانّية، قم، منشورات معهد الدراسات واألبحاث الثقافّية، 2004م، ص 112 - 117. 
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أنّها تُطرح  الدينّي، أي  الخطاب  تتغرّي مع تغرّي زمان  الزمانيّة؛ لكونها  التغيريات  التأريخ ومختلف 

بأشكال متنّوعة مع تنّوع األزمنة. 

هدفهم من هذا االستنتاج هو إثبات صواب كّل ما يندرج ضمن القشور الدينيّة يف فرتة معينة، 

بحيث يتغرّي ويتعّدد مع كّل تغيري يحدث يف رحاب الزمان، ومبا أّن الكلم هنا يتمحور من أساسه 

حول تعيني حقيقة اليشء الذي يعترب جوهرًا دينيًّا واليشء الذي يعترب قرًشا دينيًّا، اّدعى بعضهم أّن 

لها. ومنهم  ثبات  الدينيّة مجرّد قشوٍر ال  التعاليم  للدين وسائر  ثابت  الدينيّة مبثابة جوهر  التجربة 

من اعترب العدل جوهرًا للدين، لكّنهم مع ذلك اّدعوا أّن مدلول العدل كامٌن أيًضا يف قشور الدين؛ 

لذا فهو برأيهم عرضة للتغيري، وعىل هذا األساس ليس من الرضوري مبكاٍن التقيّد بذات املعنى 

اعترب  ذاته. و  الحقيقّي هو مضمون لفظ »عدل« بحّد  الجوهر  النبّي محّمد، بل  به  الذي جاء 

بعضهم التوحيَد جوهرًا للدين، بينم سائر التعاليم الدينيّة برأيهم مجرّد قشوٍر، وال فرق يف ذلك بني 

العبادات واملعاملت وبني القضايا السياسيّة الدينيّة؛ لذا ميكن االعتمد عىل كّل استنتاج يُطرح يف 

هذا املضمر دون التقيّد بالثوابت الدينيّة. 

* تحليل النظريّة الدينيّة 

التعّدديّة  صواب  إثبات  منها  أريد  التي  الدينّي  التحليل  نظريّة  تحليل  إىل  نتطرّق  ييل  فيم 

اإلبستيمولوجيّة الدينيّة: 

1( تقسيم الدين إىل جوهر وقشور مرفوض من أساسه وال وجه له عىل اإلطلق. 

2( ال ميكن االعتمد مطلًقا عىل التحليل الفينومينولوجّي التأريخّي ملعرفة جوهر الدين ومتييزه 

عن قشوره حسب املّدعى. 

3( حتّى إذا تنزّلنا وأذعّنا بهذا االّدعاء، فكيف ميكن حينها البّت بكون يشٍء ما جوهرًا للدين؟! 

لو قال أحد الباحثني إّن جوهره هو التقرّب إىل الله أو العبادات مبختلف أنواعها، فهل لدى هؤالء 

دليل عىل نقض رأيه هذا؟! 

أضف إىل ذلك أنه توجد آيات وروايات كثرية تثبت بطلن هذا االّدعاء. 

4( تقسيم الدين إىل جوهر وقشور ال ميكن االعتمد عليه بتاتًا إلثبات وجود تعّدديّة إبستيمولوجيّة 

اعترب أحدهم  إذا  الحالة  للدين، ففي هذه  التأريخيّة  بالفينومينولوجيا  تنزّلنا وقبلنا  لو  دينيّة، فحتّى 

مًعا  القول بصوابهم  أّن )ب( هو جوهره، حينئٍذ ال ميكن إطلقًا  للدين واّدعى اآلخر  )أ( جوهرًا 



الملف

2 0 2 يــف 1 خر
 A L - I S T I G H R A B 25 االستغراب

30

واعتبارهم أمرين حقيقيَّني، فاألّول يعترب )أ( جوهرًا ويّدعي أّن )ب( قرش، بينم الثاين يعتقد بعكس 

ذلك متاًما؛ لذا هل من املنطقّي هنا اّدعاء أّن )أ( جوهٌر للدين ويف الحني ذاته قرٌش له؟! 

* نتيجة البحث  اتّضح لنا من مجمل ما ذكر عقم كافّة النظريّات التحليليّة التي أرشنا إليها يف 
إثبات وجود تعّدديّة إبستيمولوجيّة، فثّمة إشكاليّات ترِد عىل كّل واحدٍة منها؛ لذا ميكن اعتبار الرأي 

القائل بوجود تعّدديّة دينيّة اعرتاًضا رصيًحا عىل الحكم القطعّي القائل باستحالة اجتمع النقيضني 

وارتفاعهم. 

ميكن تقسيم أساليب تشخيص املعرفة إىل نوعني، بنيوّي وظاهرّي، وتبًعا لذلك ميكن التفكيك 

بني مختلف املعارف وتعّددها، ويف مقابل ذلك باإلمكان أن ترتبط التعّدديّة بنطاق إبستيمولوجّي 

معنّي. 

توجد ثلثة عوامل أساسيّة تعّد سببًا للتعّدديّة اإلبستيمولوجيّة وحدوث اختلفات عىل الصعيد 

املعريّف، وهي: 

1( اختلف يف ذات املضمر اإلبستيمولوجّي. 

2( اختلف يف األساليب البنيويّة. 

3( اختلف يف األساليب الظاهريّة. 

إحدى املسائل الجديرة بالذكر عىل صعيد االختلف اإلبستيمولوجّي هي أنّه إذا مل يكن مثّة 

اختلف يف األساليب البنيويّة والظاهريّة، ففي هذه الحالة ال مجال للبحث والتحليل حول املبادئ 

امليثودولوجيّة، بل ال بّد من تقييد الحوار يف ذات النطاق اإلبستيمولوجّي. وعىل سبيل املثال لو 

حدث اختلف بني فقيهني من فقهاء الشيعة حول إحدى املسائل الفقهيّة، فينبغي لهم عندئٍذ تقييد 

البنيويّة والظاهريّة لها، لكن  إذا كانا متّفقني عىل األساليب  بينهم يف نطاق هذه املسألة  النقاش 

إذا كان اختلفهم يف األسلوب الظاهرّي فيجب حينها تركيز موضوع البحث عىل ظاهر املسألة. 

وأّما االختلف الحاصل بني فقيهني يف فتويني مختلفتني، فهو ال يرتبط مبسألة معيّنة أو بأسلوب 

بنيوّي عىل نحو التحديد، بل ذو ارتباط بأساليب ظاهريّة، فعىل سبيل املثال قد يرى أحد الفقهاء 

أّن مرسلت ابن أيب عمري غري معتربة، يف حني يعتقد غريه بحّجيّتها. 

ال شّك يف أّن االختلف يف الفتاوى سببه وجود اختلف منهجّي بني الرواة، وأحيانًا قد يكون 

هذا االختلف وتعّدد اآلراء وتضاربها بسبب األساليب البنيويّة؛ لذا يجب يف هذه الحالة الرجوع 
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إىل مستهّل موضوع البحث بغية طرح رؤية مشرتكة. 

عىل  يعتمدون  ونقاشهم  حوارهم  ضمن  لكّنهم  العلمء،  آراء  تتعّدد  األحيان  من  الكثري  يف 

مواضيع ظاهريّة، يف حني أّن االختلف يف حقيقته بنيوّي، ويف هذه الحالة ال بّد من أن يستهّل 

موضوع البحث من نقطة البداية يف هذا االختلف؛ ويرى بعض الباحثني أّن أفضل وأبسط وسيلة 

ميكن االعتمد عليها يف هذا املضمر هي التعّدديّة اإلبستيمولوجيّة، فهي األنجع من غريها لحّل 

االختلف الحاصل، لكّن هذا الرأي ليس صائبًا، بداعي أّن هذه التعّدديّة مجرّد وسيلة لبيان واقع 

وتشخيص  الفكرّي  الخلف  جذور  تتبّع  هو  األنجع  الحّل  بل  جذريًّا،  حلًّ  وليست  املوضوع، 

مكامنه ثّم وضع حّل مناسب له. 
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