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امللّخص 

ويف  املعارص،  الفكر  يف  جديدة  دراسة  املوضوع  هذا  يف  البحث  اتّخذ 

الفكر اإلسالمّي  العقل والدين دراسة مقارنة بني  موضوع سّميناه: )العالقة  بني 

والغريّب(؛ وذلك من خالل عرض مطالب  عقلّية دينّية، تروم إىل العالقة بني العقل 

العقيّل  والدين واتّحادهام يف بعض املوارد، ال سّيام بعد  الرجوع إىل الربهان 

والدليل الرشعّي، وبيان األدلّة العقلّية والنقلّية يف إثبات قابلية العقل  وقدرته عىل 

كشف األمور، وكذلك بيان الدور الوحيايّن يف إعطاء الحقيقة، والسعي إىل رفع 

 التناقض بني القضايا العقلية والقرآن والروايات، وجاءت هذه الدراسة وفق مقارنة 

تحليلّية بالبيان  والنقد العلمّي. 

تضّمنت هذه الدراسة ثالثة مباحث وخامتة، وجاء يف املبحث األّول بحوث 

تاريخ  معرفة  وكذلك  واصطالحاً،  لغة  والدين  العقل،  بيان  معنى  من  متهيديّة، 

الفالسفة  التفكيك،  مكتب  األخبارية،  أصحاب  الحديث،  يخّص  فيام  املسألة 

الفكر  يف  والدين  العقل  العالقة  بني  الثاين  املبحث  يف  وتناولنا  واملتكلّمني. 

اإليانّية،  والعقلّية  كاملدرسة  الفكريّة،  املدارس  بعض  عن  وتحدثنا  الغريّب، 

فقد  الكالم،  العمدة يف  الثالث وهو  أما املبحث  التفريطّية.  اإلفراطّية، والعقلّية 

تناولنا  فيه العالقة بني العقل والدين يف الفكر اإلسالمّي، وماّم جاء يف املبحث 

األول: هل أّن العقل  قادر عىل كشف األمور أم ال؟، ويف املبحث الثاين: هل 

الوحي يعطينا الحقيقة أم ال؟

وختمنا املبحث الثالث برفع التناقض بني القضايا العقلية والقرآن والروايات، 

وأثبتنا فيه وحدة  التكامل بينهام. 

وانتهينا إىل خامتة وعرض ُملّخص عن أهّم النتائج املثمرة من هذا البحث، 

وختمنا البحث بهذه  الخطّة التفصيلّية. 

الكلمات املفتاحية 
}األخبارّية، أصحاب احلديث، الدين، العقل، الفالسفة واملتكّلمون ، 

مكتب التفكيك{
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Islamic thought

Mohammed Chaloa Ali Al Sudani

Ph.D. in speech science   
Abstract  

 The study on this topic adopted a new study in the modern thought and 
is  a subject we called the relationship between mind and religion in the 
 Islamic thought a comparative study between the Islamic and western 
 thought and that is through showing religious mental demands, aims to 
 the relationship between mind and thought and combine them in some 
 origins, in particular after going back to the mental proof and forensic 
 evidence, and show the traditional and mental evidence to proof the 
mind  ability to reveal things, as well as revealing things, including the 
 inspiration role to give the truth, and try to remove the contract be-
tween  mental things, Quran and narrations. This study comes accord-
ing to  analytic comparison by evidence and scientific criticism. 
The study contains three chapters and a conclusion, and in the first 
chapter  comes the introductory studies, showing the meaning of mind 
and religion  linguistically and idiomatically and also knowing the his-
tory of the matter  regarding the hadith's companions, statements, dis-
mantling office,  philosophers and speakers. We addressed in chapter 
two the relationship  between mind and religion in western thought, 
and we talked about the  mental schools, as the school of theistic, the 
mind overindulgence, the  mind negligence. 
In the third chapter which is the main part of the study, we addressed 
the  relationship between the mind and religion in Islamic thought and 
what  came in the first chapter is whether the mind can reveal things or 
not? ,  and in the second chapter is the oracle giving us the reality or not? 
And  we concluded in the third chapter to reveal the contract between 
the  mental things, Quran, and narrations, and we proved the unity of 
 complementary between them. 
And we finished concluding and showing the abstract of the most  pro-
ductive results in this study, and we conclude the study in this detailed 
 plan. 

Keywords: mind, religion, hadith companions, narrations, dis-
mantling office, philosophers,  speakers. 
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املبحث األّول: املباحث التصّورّية

املطلب األّول: تعريف العقل والدين لغة واصطالحًا

أّواًل: تعريف العقل لغًة واصطالحًا

العقل لغًة:

قــال الخليــل: » العقــل نقيــض الجهــل، عقــل يعقــل عقــالً فهــو عاقــل، 

واملعقــول: مــا تعقلــه يف فــؤادك. وعقلــت البعــري: شــددت يــده بالعقــال، أي: 

ــل.  ــا عقائ ــا، وجمعه ــة: املــرأة املخــّدرة املحبوســة يف بيته ــاط. والعقيل الرب

والعقــل: الحصــن، وجمعــه العقــول «]]].

وقــال ابــن فــارس: »)عقــل( العــني والقــاف والــالم أصــل واحــد منقــاس 

مطّــرد يــدّل عظمــه عــىل حبســة يف الــيء أو مــا يقــارب الحبســة. مــن ذلــك 

العقــل، وهــو الحابــس عــن ذميــم القــول والفعــل«]]].

ــو أن  ــاب رضب: وه ــن ب ــالً م ــري عق ــت البع ــاح: » عقل ــاء يف املصب وج

ــل، وذلــك  ــذراع بحب ــُه مــع ذراعــه فتشــّدهام جميعــاً يف وســط ال ــي َوظيَف تُثن

ــع  ــل، والجم ــة عاق ــع الدي ــه، وداف ــت ديت ــل: أّدي ــت القتي ــال. وعقل ــو العق ه

السامرايئ  إبراهيم  املخزومي،  مهدي  تحقيق:  »العني«  أحمد  بن  الخليل  الفراهيدي،   -  [[[

)النارش: دار ومكتبة الهالل(، مادة عقل.

]]]- ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا »معجم مقاييس اللغة« تحقيق: عبد السالم محمد 

هارون، )بريوت: نر دار الفكر، 399]هج، 979]م( ج 4 ص 69.
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ــل.  ــة عواق ــع العاقل ــة، وجم عاقل

ــىل  ــدر ع ــو مص ــذى ه ــل الّ ــق العق ــّم أطل ــه، ث ــيء: تدبّرت ــت ال وعقل

الحجــا واللــّب. فالرجــل عاقــل، والجمــع عّقــال، ورمّبــا قيــل عقــالء. 

واعتقلــت الرجــل: حبســته «]]].

والظاهــر أن اشــتقاق عقــال: مــن عقــال البعــري. وكل يشء حبســته فقــد 

ــه مينــع عــن الجهــل. ويقــال:  ــه، ولهــذا ســّمي العقــل بهــذا االســم ألنّ عقلت

ــه، والــدواء عقــول.  عقــل الــدواء بطن

ــون، ورجــل  ــوم عقــالء وعاقل ــل وق والعقــل جمعــه عقــول، ورجــل عاق

ــل. ــر العق ــم واف ــول إذا كان حســن الفه َعق

العقل اصطالحًا:

ــة  ــف الرعيّ ــاط التكالي ــل يف أّن من ــع واملل ــاب الرائ ــق أصح ــد اتّف لق

هــو العقــل، بــه يثــاب اإلنســان وبــه يعاقــب، وبــه يعــرف الحــّق مــن الباطــل، 

ــم اختلفــوا يف تعريفــه. إاّل أنّه

فمنهــم مــن عــرّف العقــل: » بأنـّـه غريــزة يلزمهــا العلــم بالرضوريـّـات عنــد 

ســالمة اآلالت «]]].

وعلـّـق اإلســرتابادّي عــىل التعريــف فقــال: » والغريــزة هــي الطبيعــة التــي 

ُجِبــل عليهــا اإلنســان. 

محمد  الشيخ  يوسف  تحقيق:  املنري«،  »املصباح  الفيومي  عي  بن  محمد  بن  أحمد   -[[[

)النارش: املكتبة العريّة، 8]4] هـ ق، ط]( مادة عقل.

63]، والعاّلمة يف  ]5] واملصّنف يف »نقد املحّصل«:  الرازي يف »املحّصل«:  الفخر   -[[[

»مناهج اليقني« : ]0].
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 واآلالت هي الحواّس الظاهرة والباطنة.

ْكر والنوم «]]].  وسالمتها عبارة عن عدم زوالها أو تعطّلها بنحو السُّ

ــتحالة  ــات واس ــوب الواجب ــم بوج ــه العل : » بأنّ ــّيّ ــة الح ــه العاّلم وعرّف

ــر «]]]. ــن اآلخ ــام ع ــكاك أحده ــاع انف ــتحيالت؛ المتن املس

ــري  ــز الخ ــا يتميّ ــّوة به ــو ق ــل  » ه ــال: إنّ  العق ــوّي ق ــم املصطف  ومنه

ــل،  ــالف والتامي ــن الخ ــط ع ــب الضب ــّم توِج ــاً، ث ــاً ومعنويّ ــالح ماّديّ والص

ــول  ــعادة والوص ــل الس ــيلة يف تحصي ــوى وس ــو أق ــخيص: ه ــة التش ويف جه

ــل  ــة وال أّي عم ــد وال رياض ــادة وال زه ــه عب ــع يف فقدان ــامل، وال ينف إىل الك

ــع«]3].  واق

والخالصــة: بالعقــل  يســتعّد اإلنســان إلدراك كّل خــري، وبــه يصــل إىل كّل 

ســعادة وكــامل، وكلـّـام قــوى العقــل واشــتّد، كان اســتعداده أقــوى وأتــّم. فهــو 

ــات، كحســن بعــض  ــدرك الرضوريّ حالــة مــن أحــوال النفــس الناطقــة، بهــا يُ

األشــياء وقبــح بعــض. وهــو الحــّق.

ثاني�ًا: تعريف الدين لغة واصطالحًا

الدين لغًة:

ــح  ــن ]بفت ي ــع الدَّ ــن-: » جم ي ــن والدِّ ي ــنّي الدَّ ــو يب ــدّي -وه ــال الفراهي ق

]]]- األسرتآبادي، محمد جعفر »الرباهني القاطعة« تحقيق: مركز العلوم والثقافة اإلسالمية )قم: 

النارش: مؤسسة بوستان كتاب، 4]4] هـ. ق( ج]، ص 8]4.

]]]- الحي، الحسن بن يوسف »كشف املراد يف رشح تجريد االعتقاد« تحقيق: حسن زاده 

اآلمي )قم: نر: مؤسسة النر االسالمي، 7]4]، ط7( ص34].

]3] - املصطفوي، حسن »التحقيق يف كلامت القران« )طهران: نارش: وزارة الثقافة واالرشاد 

االسالمي ، 368] ش ، ط]( ج8، ص96].
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الــدال[ ُديــون، وكّل يشء مل يكــن حــارضاً فهــو َديـْـٌن. وأََدنـْـُت فالنــاً أَديُنــه، أي: 

ــُه َديــٌن... ــون: قــد َركِبَ ــاً. ورجــٌل َمْديُ ــه َديْن أَعطيتُ

يــُن: الَجــزاُء... كقولـِـَك: داَن  يــُن ]بكــرس الــدال[ جمُعــُه األديــان. والدِّ والدِّ

يــُن:  اللــُه الِعبــاَد يَديُنهــم يــوَم القيامــة، أي: يَجزيهــِم، وهــو َديّــاُن الِعبــاد. والدِّ

الطّاعــُة، ودانــوا لفــالن، أي: أطاعــوه. ويف املَثـَـل: كــام تَديــُن تـُـداُن، أي: كــام 

تــأيت يـُـؤىت إليــَك «]]].

وقــال ابــن فــارس: » )َديـَـَن( الــدال واليــاء والنــون أصــل واحــد إليــه يرجــع 

ــال:  ــة، يُق ــن: الطاع ّل. فالدي ــذُّ ــاد وال ــن ااِلنِقي ــس م ــو جن ــا. وه ــه كلّه فروع

ــون  ــٌن، أي: ُمطيع ــوٌم ِدي ــاع. وق ــاَد وط ــَب وانْق ــاً، إذا أَْصَح ــُن دين ــُه يَدي داَن لَ

ــادون«]]]. ُمنق

ــاً:  ــه َديْن ــه بفعلِ ــأة. وِدنْتُ ــزاُء واملكاف ــن: الج ــور: » والدي ــن منظ ــال اب وق

ــه، ويــوُم الديــِن: يــوُم الجــزاء. ويف املَثَــل: كــام تَديــُن تُــداُن، أَي: كــام  َجَزيتُ

ــام  ــل: ك ــَت، وقي ــا َعِملْ ــِب م ــَك وِبَحْس ــازى ِبِفعلِ ــازى، أَي: تُج ــازي تُج تُج

ــوَن «]3]. ــوَن، أَي: َمْجِزيُّ ــا لََمِديُن ــاىل: إِنَّ ــه تع ــك، وقول ــُل ب ــُل يُفَع تَْفَع

والجمــُع األَديــاُن. يُقــال: داَن ِبكــذا ِديانــًة، وتََديَّــَن بــه فهــو َديِّــٌن وُمتََديِّــٌن. 

وَديَّْنــُت الرجــَل تَْديينــاً إِذا وَكَلْتـَـُه إىل دينــه.

والديــن: اإلِســالم، وقــد ِدنْــُت بــه. ويف حديــث عــّي : محبّــة 

العلــامء ديــٌن يـُـداُن بــه. والديــن: العــادة والشــأن، تقــول العــرب: مــا زال ذلــك 

]]]- الفراهيدي، الخليل بن احمد، العني، املصدر السابق، ج8، ص]7.

]]] - ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، املصدر السابق، ج]، ص9]3.

]3]-  ابن منظور، محمد بن مكرم »لسان العرب« )بريوت: النارش دار صادر، 4]4]هج، ط3(، 

ج3]، ص69].
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ــاديت.]]] ــَدين، أي: ع ــي وَديْ دين

يــن هو الطاعــة واالنقيــاد والجــزاء، وقوٌم  ومــام تقــدم ُيكــن القــول: إّن الدِّ

ديــٌن، أي: ُمطيعــون وُمنقــادون، وهــذا مــا نُريــد أن نبيّنــه مــن خالل البحــث، أّن 

النــاس منقــادون ومطيعــون للــه تعــاىل، ال كــام ذهــب إليــه البعــض مــن عــدم 

الحاجــة إىل الديــن، وِمــن ثـَـّم قالــوا: ال حاجــة إىل االنقيــاد والطاعــة للديــن، 

وهــو قــول باطــل. 

الدين اصطالحًا:

عرّف العلامء )الدين( بتعاريف مختلفة، ونحن نشري إىل بعض منها:

أّوالً: » أنّه وضع إلهّي ألويل األلباب يتناول األصول والفروع «]]].

ــود إىل  ــم املحم ــول باختياره ــذوي العق ــائق ل ــّي س ــع إله ــاً: » وض ثاني

الخــري بالــذات، لِـــام يتعــرّف بــه العبــاد من أمــَري املعــاش واملعــاد، ويتعرّفون 

ــم يف  ــه صالحه ــب علي ــا يرتت ــم وم ــم وأقواله ــم وأفعاله ــكام عقائده ــه أح من

الداريــن، وذلــك املوضــوع بالوضــع اإللهــّي مــن حيــث إنـّـه منقــاد لــه ومطــاع 

لــه ومجــازي عليــه «]3].

ــو  ــرآن ه ــرف الق ــن  يف ُع ــايّئ: » أنّ  الدي ــة الطباطب ــه العاّلم ــا قال ــاً: م ثالث

ــن  ــا دي ــة إّم ــنن االجتامعيّ ــع، وأّن الس ــرة يف املجتم ــة الدائ ــنة االجتامعيّ الس

حــّق فطــرّي وهــو اإلســالم، أو ديــن محــرّف عــن الديــن الحــّق وســبيل اللــه 

]]]- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، املصدر السابق، ج3]، ص69].

]]]- الطريحي، فخر الدين النجفي »مجمع البحرين« )املوضوع اللغة والبالغة، تاريخ النر: 

]36]هق(، ج6، ص5]].

]3] - جوهرة التوحيد ص]]، وانظر التعريفات للجرجاين ص]0].
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ــاً «]]]. عوج

وبعبــارة أخــرى: إّن الديــن هــو اإلميــان بخالــق الكــون واإلنســان، 

ــل  ــك يف مقاب ــان، وذل ــذا اإلمي ــة له ــة املالمئ ــف العمليّ ــم والوظائ وبالتعالي

أولئــك الذيــن ال يؤمنــون بالخالــق إطالقــاً، بــل يؤمنــون بالصدفــة واالتّفــاق يف 

خلــق الظواهــر الكونيّــة، أو أنّهــا مســبّبة لألســباب املاّديـّـة والطبيعيـّـة، وهــذا ال 

يتعــارض مــع مــا ذكرنــاه ألقــوال العلــامء مــن األداء، وأنّــه وضــع إلهــّي، وأنّــه 

ــة والعمــل الشــاغل للذمــة. الســنة االجتامعي

املطلب الثاين: النشأة التأريخّية لبعض املدارس اإلسالمّية

ــدارس  ــض امل ــة لبع ــأة التاريخيّ ــان النش ــنتناول بي ــث س ــذا املبح يف ه

ــدات، وكان  ــن يف اآلراء واملعتق ــالف وتباي ــّل اخت ــت مح ــي كان ــة الت الكالميّ

ــري  ــن غ ــة م ــاّدة العلميّ ــذ امل ــو أخ ــرؤى ه ــكار وال ــالف يف األف ــبب االخت س

ــّوع  ــاين تن ــبب الث ــامء، والس ــالة الس ــمته رس ــذي رس ــح ال ــا الصحي مصدره

ــة. ــراءات مختلف ــد ق ــذي َولّ ــايّن ال ــل االنس ــدركات العق م

أّواًل: اصحاب احلديث )احلشوّية(

 الحشــويّة: هــي فرقــة أو مدرســة إســالميّة اختّصــت بالحديــث؛ وتُســمى 

ــمة؛ ووصفهــم املفيــد يف مــورد بقولــه: » الَحْشــويّة  أيضــاً؛ املَُشــبَِّهة، أو املُجسِّ

ــم  ــه: »ه ــّي بقول ــزم األندل ــن ح ــم اب ــث «]]]. ويعرّفه ــبون إىل الحدي املنتس

طائفــة تذهــب إىل القــول بــأّن اللــه تعــاىل ِجســم؛ وحّجتهــم يف ذلــك أنّــه ال 

يقــوم يف املعقــول إاّل جســم أو َعــرَض، فلــاّم بَطَــَل أن يكــون تعــاىل عرضــاً، 

]]] - الطباطبايئ، محمد حسني »تفسري امليزان« )قم: النارش: منشورات اسامعيليان، املطبعة: 

اسامعيليان(، ج 0]، ص: 90].

]]] - املفيد، أوائل املقاالت، ص 37.
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ثبــت أنّــه جســم «]]]. 

وقالــوا: إّن الفعــل ال يصــّح إاّل مــن جســم، والبــاري تعــاىل فاعــل، فوجب 

ــدي  ــن واألي ــد واليدي ــا ذكــر الي ــرآن فيه ــات مــن الق ــوا بآي ــه جســم، واحتّج أنّ

والعــني والوجــه والجنــب، كــام يف قولــه تعــاىل: ﴿وجــاء ربّــك﴾ و ﴿يأتيهــم 

اللــه يف ظُلَــل مــن الغــامم واملالئكــة﴾. 

وأمــا تســميُتهم: فرتجــع » الحشــوية « إىل » جمعهــم حشــو الحديــث مــن 

ــن  ــس الحس ــوا مجل ــم أت ــال: ألنّه ــه؛ ويق ــه وضعيف ــني صحيح ــز ب ــري متيي غ

ــقط - وهــو الــذي مل تتــّم لــه ســتّة شــهور يف بطــن  البــرّي وتكلّمــوا يف السَّ

ــّموا بالحشــويّة «]]]. ــة، أي طرفهــا، فُس ــر برّدهــم إىل حشــا الحلق ــه - فأم أّم

وقــال التهانــوّي: ُســّموا بذلــك ألنّهــم كانــوا يف َحلَقــة الحســن البــرّي، 

فوجدهــم يتكلّمــون كالمــاً، فقــال: »رّدوا هــؤالء إىل َحشــا الَحلَقــة« فنســبوا إىل 

»َحشــا« فهــم »َحَشــويّة« بفتــح الشــني]3].

ــمة  وتطلــق بعــض املذاهــب -كاألشــاعرة واملاتريديّــة- مصطلــَح املَُجسِّ

ــم -حســب قولهــم-  ــث – والســلفيّة؛ ألنّه ــر والحدي ــة - أهــل األث عــىل األثريّ

ــه موجــود يف جهــة«، وأّن هــذا -بحســب  ــه يحــّده العــرش وأنّ ــون أّن الل »يُثِبت

ــمة  قولهــم- يســتلزم التجســيم؛ تُطلــق األثريُة أو الســلفيُّة صفة املشــبّهة واملجسِّ

عــىل مــن شــبََّه اللــه بخلقــه، ولكّنهــم يُثبتــون مــن األســامء والصفــات مــا جــاء 

يف القــرآن الكريــم واألحاديــث النبويـّـة مــن غــري تأويــل وال تعطيــل وال تكييــف 

]]]- الدمشقي، ابن عساكر، تبيني كذب املفرتي فيام نسب إىل اإلمام أيب الحسن األشعري، 

ص ]].

]]] - كامل مصطفى، الحور العني، ص 04].

]3]- كّشاف اصطالحات الفنون »الَحْشويّة« وانظر رشح قصيدة ابن القيّم ج]، ص77 - 78( 

السنة هامش  وانظر حجيّة  مثل ذلك   ، السبك  للتاج  التحرير  نقل عن رشح مختر  .فقد 

ص 0]](.
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»البَلَْكفــة« وال متثيــل. 

ــمة عــىل مــن يُثبــت الصفــات الخربيـّـة  وتطلــق املعتزلــُة مصطلــَح املجسِّ

ــم،  ــع طوائفه ــوَد بجمي ــرازّي اليه ــن ال ــر الدي ــب فخ ــه. ويحس ــة لل أو املعنويّ

ــمة «]]]،  وبعــَض فــرق الشــيعة القدميــة عــدا الشــيعة الزيديـّـة - بأنّهــا مــن املجسِّ

والثابــت أّن خصــوم الســلفيّني يرمونهــم بهــذا االســم، فعنــد أيب حامــد الغــزايّل 

هــم الذيــن أثبتــوا الجهــة فيقــول: »أمــا الحشــويّة فإنّهــم مل يتمّكنــوا مــن فهــم 

موجــود إاّل يف جهــة، فأثبتــوا الجهــة«.

وهنــاك بعــض مــن املتشــّددين مّمــن تنطبــق عليهــم أوصــاف هذا االســم، 

يســتنكرون عــىل اآلخريــن تســميتهم بــه، ويعتربونــه نبــزاً ولقبــاً مذمومــاً. ومنهم 

ــة الحــرّايّن )ت 8]7هـــ( ذكــر يف  ــن تيميّ ــلَِفيّة، اب شــيخ إســالم الَحْشــويّة والَس

هــذا الصــدد كلــامٍت ال تخلــو مــن التهافــت والتناقــض.

ــرُّ  ــارًة: يُِق ــه، وت ــن تنطبــق علي ــارًة: يســتهجن التســمية ويُنكــر وجــود َم فت

بوجودهــم، ويُنكــر كونهــم معروفــني، وأُخــرى: يجعــل التســمية مــن املعتزلــة 

ضــّد َمــن ســاّمهم املؤمنــني، ورابعــًة: يُنكــر أن يكــون للتســمية معنــًى صحيٌح.

: ملّــا وجــد بعــض كبارهــم يفتخــر بهــذا االســم وباســم  ــمَّ وِمــن ثَ

املجّســمة واملشــبّهة - أنكــر عليــه بشــّدته وحنبليّتــه املعروفــة!

ثــّم إّن ابــن تيميّــة يذهــب مذهــب أهــل الحديــث يف أســامء اللــه وصفاته، 

ــة مــن أســامء وصفــات،  ــه مــا جــاء يف القــرآن والســّنة النبويّ حيــث يُثبــت لل

وبحســب قولــه »مــن غــري تعطيــل وال تحريــف وال تبديــل وال تأويــل وال تشــبيه 

وال متثيــل«]]]، ولــه يف ذلــك أقــوال كثــرية، منهــا: »فــام وصــف اللــه مــن نفســه 

]]]- الرازي، فخر الدين، اعتقادات فرق املسلمني واملركني، ص:97.

)السعودية:  والصفات«  األسامء  كتاب  »العقيدة،  تيمية  ابن  فتاوى  مجموع  تيمية،  - أبن  [[[

مجمع امللك فهد( ج]، ص 45.
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وســاّمه عــىل لســان رســوله  ســّميناه كــام ســاّمه، ومل نتكلّــف منــه صفــة 

مــا ســواه - ال هــذا وال هــذا - ال نجحــد مــا وصــف، وال نتكلـّـف معرفــة مــا مل 

يصــف، وإن كان هــذا كالمــه غــري تــاّم؛ ألّن املوجــودات املمكنــة مــا عرفــت 

الوجــود إاّل بربكــة هــذا الواجــب املطلــق، ثــّم إّن املوجــودات ســواء املجــرّدة 

أو املاّديـّـة هــي مفتقــرة إىل واجــب الوجــود«]]].

وعليــه فــال ميكــن أن نحمــل صفــات املخلوقــني عــىل صفــات الخالــق؛ 

ــدود، ال  ــري مح ــاىل غ ــب تع ــدودة والواج ــن مح ــات املمك ــك ألّن صف وذل

تدركــه األبصــار وهــو يــدرك األبصــار.

ولــذا فهــو يذهــب إىل التجســيم والتشــبيه والتعطيــل يف كثــري مــن 

ــىل  ــن ع ــا: ﴿الرحم ــات، منه ــريه لآلي ــك تفس ــىل ذل ــاهد ع ــوارد، والش امل

ــوس كــام  ــى االســتقرار أو الجل ــول إّن االســتواء مبعن العــرش اســتوى﴾، ويق

ــىل  ــس ع ــه ويجل ــزل إىل عرش ــه ين ــإّن الل ــريّس، ف ــىل الك ــاس ع ــس الن تجل

ــذا. ــويس ه ــيّه كجل كرس

إّن مذهــب الَحْشــويّة مل يكــن ُمبْتنيــاً عــىل أصــول وقواعــد متينــة، وإمّنــا 

هــو منهــج للتعامــل مــع النصــوص واألخــذ منهــا، بحســب مــا يوافــق آراءهــم، 

معتمديــن يف ذلــك عــىل ظاهــر اللفــظ مــن دون تأويــل -كــام ســيأيت-، فمــن 

ــّر أّن  ــد م ــّمي »حشــويّاً« مــن أّي مذهــٍب كان. وق ــادات ُس ــزم بهــذه االعتق الت

ابــن املرتــىض الزيــدّي قــال: » ال مذهــب لهــم ُمْنَفــرِد «]]].

وأصحــاب الحديــث هــذا شــأنهم، وإّن فيــام بينهــم اختالفــاً مــن حيــث 

االلتــزام بقواعــد الجــرح والتعديــل، واعتــامد بعضهــم عــىل مــا اعتــربوه مــن 

]]]- نارص بن عبد الكريم العقل، رشح العقيدة التدمرية، ص8.
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الحديــث »صحيحــاً« حســب مــا وضعــوه مــن القواعــد واأللفــاظ املصطلحــة، 

ومل يعتمــد بعضهــم اآلخــر عــىل تلــك القواعــد، فضــالً عــن متّســكهم بــكّل 

مــا روي مّمــن هــّب ودّب.

ومــن فــرق الَحْشــويّة التــي ظهــرت يف عرنــا الحــارض: الوهابيــة أتبــاع 

محّمــد بــن عبــد الوّهــاب األصفهــايّن النجــدّي، الــذي ظهــر يف أرض نجــد يف 

رشق الحجــاز، ونــر آراء ابــن تيميّــة الحــرّايّن، وقــد جّســم مــا جّســم، وكّفــر 

َمــن كّفــر ِمــن املســلمني، ومل يكــن بأقــّل مّمــن اقتــدى قبلــه بابــن تيميــة حتـّـى 

ــة b يف البقيــع، وهــدم كّل مقــاٍم للنبــّي وأهــل  ذهــب إىل تهديــم قبــور األمئّ

.b البيــت

وختامــاً: يذكــر الشــيخ املفيــد]]] بعــض العقائــد التــي اختلفــوا فيهــا مــع 

ــة، ال ســياّم يف بحــث اإلمامــة، نذكــر منهــا: اإلماميّ

اتّفقــت اإلماميّــة عــىل أّن إمــام الديــن ال يكــون إاّل معصومــاً مــن الخــالف 

ــن، كامــالً يف الفضــل، وأجمــع أهــل  ــوم الدي ــع عل ــه تعــاىل، عاملــاً بجمي لل

ــن  ــاة يف الباط ــة عص ــون األمئّ ــّوزوا أن يك ــك وج ــالف ذل ــىل خ ــث ع الحدي

وممــن يقــارف اآلثــام وال يحــوز الفضــل وال يكمــل علــوم الديــن.

اتّفــق أهــل اإلمامــة عــىل أنـّـه ال بــّد يف كّل زمــان مــن إمــام موجــود يحتــّج 

اللــه - عــّز وجــّل - بــه عــىل عبــاده املكلّفــني، ويكــون بوجــوده متــام املصلحة 

يف الديــن. وأجمــع أهــل الحديــث عــىل خــالف ذلــك وجــواز خلــّو األزمــان 

الكثــرية مــن إمــام موجــود.

واتّفقــت اإلماميّــة عــىل أّن اإلمامــة ال تثبت مع عــدم املعجــز لصاحبها إاّل 

بالنــّص عــىل عينــه والتوقيــف، وأجمــع أهــل الحديــث )الحشــويّة( والخــوارج 
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والزيديـّـة واملرجئــة واملعتزلــة عــىل خــالف ذلــك، وأجــازوا اإلمامــة فيمــن ال 

معجــز لــه وال نــّص عليــه وال توقيــف.

ــم  ــي هاش ــّي ، يف بن ــد النب ــة بع ــىل أّن اإلمام ــة ع ــت اإلماميّ واتّفق

  خاّصــة، ثــّم يف عــّي والحســن والحســني، ومــن بعــد يف ولــد الحســني

دون ولــد الحســن  إىل آخــر العــامل، وأجمــع أهــل الحديــث ومــن ذكرنــاه 

ــة- أّن  ــة خاّص ــائرهم -إاّل الزيديّ ــاز س ــك، وأج ــالف ذل ــىل خ ــرق ع ــن الف م

. اإلمامــة يف غــري بنــي هاشــم، وأجازتهــا الزيديّــة يف غــري ولــد الحســني

ــني  ــري املؤمن ــتخلف أم ــه  اس ــول الل ــىل أّن رس ــة ع ــت اإلماميّ واتّفق

ــد  ــك فق ــع ذل ــن دف ــه، وأّن م ــد وفات ــة بع ــه باإلمام ــّص علي ــه ون  يف حيات

ــىل  ــث ع ــبون إىل الحدي ــويّة املنتس ــع الحش ــن، وأجم ــن الدي ــاً م ــع فرض دف

خــالف ذلــك، وأنكــروا نــّص النبــّي  عــىل أمــري املؤمنــني  ودفعــوا أن 

يكــون اإلمــام بعــده بــال فصــل عــىل املســلمني.

ثاني�ًا: األخبارّية

ــة،  ــة األخباريّ ــد الحرك ــرتابادّي رائ ــني اإلس ــد أم ــّدث محّم ــّد املح يُع

ــة،  ــة أن يرجــع بتأريــخ هــذه الحركــة إىل عــر األمئّ حــاول يف فوائــده املدنيّ

وأن يثبــت لهــا جــذوراً عميقــة يف تأريــخ الفقــه اإلمامــّي؛ لــك تأخــذ طابعــاً 

ــرتام. ــة واالح ــن الرعيّ م

ويف كتــاب الحدائــق يعــرتف يوســف البحــرايّن -عــىل الرغــم مــن 

موافقتــه لبعــض أفــكار املحــّدث اإلســرتابادّي- بــأّن هــذا املحــّدث هــو أّول 

ــاً، وأوجــد االختــالف يف صفــوف العلــامء، قــال  ــة مذهب مــن جعــل األخباريّ

البحــرايّن: » ومل يرتفــع صيــت هــذا الخــالف وال وقــع هــذا االعتســاف إاّل يف 



د. محّمد شلوا علّي السوداين 66

ــه  ــة، فإنّ ــة ســامحه اللــه تعــاىل برحمتــه املرضيّ زمــن صاحــب الفوائــد املدنيّ

ــهاب،  ــك أّي إس ــاب، وأســهب يف ذل ــىل األصح ــنيع ع ــان التش ــرّد لس ــد ج ق

ــاب «]]]. ــه مــن العلــامء األطي ــق مبثل ــي ال تلي ــات الت وأكــرث مــن التعّصب

ــاء  ــني فقه ــائد ب ــو الس ــارّي ه ــاه األخب ــرتابادّي: » إّن االتج ــول اإلس ويق

اإلماميـّـة إىل عــر الكلينــّي والصــدوق وغريهــام مــن ممثّي هــذه االتّجــاه«]]]، 

ومل يتغــرّي هــذا االتّجــاه إاّل يف أواخــر القــرن الرابــع وبعــده، حــني بــدأ جامعــة 

مــن علــامء اإلماميّــة ينحرفــون عــن الخــّط األخبــارّي، ويعتمــدون عــىل العقــل 

ــة  ــراً بالطريق ــول تأثّ ــم األص ــّي بعل ــث الفقه ــون البح ــتنباطهم، ويربط يف اس

الســّنيّة يف االســتنباط، ثــّم أخــذ هــذا االنحــراف بالتوّســع واالنتشــار.

وإذا أردنــا أن نتعــرّف عــىل طريقــة األخباريـّـة يف اســتنباط األحــكام، فلــم 

تكــن طريقتهــم التعــّدي عــن مضامــني الروايــات ومــوارد النصــوص، بــل كانــوا 

يفتــون غالبــاً عــىل طبــق مــا يــرون، ويحكمــون عــىل وفــق متــون األخبــار، ثــم 

اتّســعت دائرتهــم يف البحــث والنظــر، وأكــرثوا مــن بيــان الفــروع واملســائل، 

ومل يتعــّدوا غالبــاً عــن ظواهــر مضامينهــا ومل يوّســعوا الدائــرة يف التفريعــات 

عــىل القواعــد، وملـّـا كانــوا يف أوائــل انتشــار الفقــه وظهــور املذهــب كان مــن 

شــأنهم تنقيــح أصــول األحــكام التــي عّمدتهــا األخبــار املأثــورة عــن العــرتة 

الطاهــرة، فلــم يتمّكنــوا مــن مزيــد إنعــام النظــر يف مضامينهــا وتكثــري فروعهــا.

وأّما  اعتقاداتهم:

ــّنة، ومل  ــاب والس ــة بالكت ــة الرعيّ ــار األدلّ ــون بانحص ــد األخباريّ فيعتق

يعتقــدوا بحّجيّــة اإلجــامع والعقــل، وهــذا بخــالف مــا يعتقــد بــه األصوليّــون.

]]] - محمد باقر الصدر »املعامل الجديدة لألصول« )طهران: إصدار مكتبة النجاح، 395] – 

975]، ط](، ص 80.

]]] - محمد باقر الصدر، املعامل الجديدة لألصول، املصدر السابق، ص 80.
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ــن  ــاب م ــر الكت ــل بظواه ــن العم ــع م ــود إىل املن ــك يع ــم يف ذل ودليله

دون أن يــرد التفســري وكشــف املــراد عــن الحجــج املعصومــني صلــوات اللــه 

عليهــم. وأقــوى مــا يتمّســك لهــم عــىل ذلــك وجهــان:

أحدهــام: األخبــار املتواتــرة املّدعــى ظهورهــا يف املنــع مــن ذلــك، مثــل 

َ القــرآَن برأيــه فَلْيَتَـــبَّوأ َمقعــَده ِمن النــار «]]]. حديــث النبــّي : » َمــن فـَـرسَّ

والثــاين: يف روايــة أخــرى: عــن الصــادق، عــن آبائــه b: ســمعت جــّدي 

رســول اللــه  يقــول: » مــن قــال يف القــرآن بغــري علــم فليتبــوأ مقعــده مــن 

النــار «]]]. ويف نبــوّي ثالــث: » مــن فــرّس القــرآن برأيــه فقــد افــرتى عــىل اللــه 

الكــذب «]3]. 

ونقــل الجــاليّل يف تحقيقــه عــىل كتــاب الحكايــات للمفيــد:« أن 

ــني يعتقــدون بلــزوم متابعــة مــا ورد يف النصــوص واالعتــامد عليهــا،  األخباريّ

ــة أهــل البيــت b مــن تأويــل  لكّنهــم يعتمــدون عــىل مــا ورد يف حديــث أمئّ

ــتدالالت  ــن االس ــم م ــا ورد عنه ــون م ــام يتّبع ــوص، ك ــك النص ــري لتل وتفس

العقليّــة، ولذلــك فإنّهــم يؤّولــون النصــوص التــي ظاهرهــا إثبــات اليــد والوجــه 

.[4[» b ــت ــل البي ــاً أله ــبيه، تبع ــون التش ــاىل، وينف ــه تع ــني لل والع

أقــول: إّن الــكالم الــذي ورد عــن املحّقــق الجــاليّل ظاهــر يف أّن 

األخباريـّـني ال يرتكــون طريــق العقــل يف االســتدالالت العقليّــة والنقليـّـة، وأنّهم 

ــت.  ــل البي ــن أه ــا ورد ع ــوص مب ــون النص يؤّول

]]] - املجلي، بحار األنوار، ج 30، ص ]]5.

]]]- الحر العامي، وسائل الشيعة، ج 7]، ص 89].

]3]- الصدوق، كامل الدين ومتام النعمة، ج]، ص56].

]4]- تحقيق: محمد رضا الحسيني الجاليل، عىل كتاب الحكايات، للشيخ املفيد )4]4] – 

993]، ط]( ص 3].
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إاّل أّن الــكالم يــرد عليــه، مــن جهــة: أّن األخباريـّـني مل يفتحــوا عــّدة أبواب 

صــدرت عــن أهــل البيت وعمــل بهــا األصوليـّـون، ومنهــا التقليــد، فاألخباريّون 

ال يجيــزون تقليــد غــري املعصــوم، علــامً أّن التقليــد دلـّـت عليــه األدلـّـة العقليـّـة 

ــن ال  ــني، لك ــح العقليّ ــن والقب ــون بالحس ــرتف األخباريّ ــك يع ــة، وكذل والنقليّ

يــرون حّجــة لألحــكام العقليّــة املســتقلّة بخــالف مــا يــراه األصوليـّـون، وهكــذا 

مــع ســائر املســائل األخــرى.

ــني  ــدي األخباريّ ــاول أي ــن يف متن ــّي مل يك ــل العق ــة: أّن الدلي  والنتيج

عــن  الــواردة  األخبــار  معرفــة  يف  العقليّــة  اســتدالالتهم  يف  ليســتعملوه 

ــات  ــىل رواي ــات ع ــكاالت واعرتاض ــّدة إش ــذا وردت ع ــني b، ول املعصوم

يف »البحــار« و»الوســائل« -وغريهــام مــن كتــب األخباريّــني-، ومنهــا: مســألة 

ــرآن. ــف الق تحري

وفضــالً عــاّم تقــدم: إذا أردنا جعــل مقايســة بــني األصوليّــني واألخبارينّي، 

ــة ظواهــر  ــور؛ كحّجيّ ــا وبينهــم إاّل يف أم ــرق بينن ــون: » ال ف ــون يقول فاألصوليّ

ــبهات  ــرباءة يف الش ــراء ال ــون؛ وإج ــن مثبت ــا ونح ــون له ــم ناف ــاب: ه الكت

ــة: هــم نافــون ونحــن مثبتــون؛ أو يف انفعــال املــاء القليــل:  البدويّــة التحرمييّ

فــإّن أكرثهــم ذهبــوا إىل عــدم االنفعــال واألكــرث مّنــا إىل االنفعــال؛ ومنّجســيّه 

ــا عــىل ثبوتهــا؛ ووقــوع التحريــف:  املتنّجــس: فأكرثهــم عــىل عدمهــا وأكرثن

فــإّن أكرثهــم ذهبــوا إىل الوقــوع وأكرثنــا -وهــم املحّققــون- إىل العــدم؛ 

ــذا «]]].  وهك

ثالثًا: مدرسة التفكيك )مدرسة الفصل(

هــذه املدرســة املســاّمة بالتفكيــك أو مدرســة الفصــل، تقــوم عــىل تنقيــة 

املعرفــة الدينيّــة، وفصلهــا عــن األفــكار الفلســفيّة والصوفيّــة، ويعتــرب املــريزا 

]]]- يراجع تحقيق مجتبى العراقي عىل كتاب، عوايل اللئايل، للشيخ اإلحسايئ، ج]، تقديم45. 
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مهــدي أصفهــاين أّول مــن بــدأ بطرحهــا يف مشــهد، ثــّم انتمــى إليــه عــدد مــن 

مريديهــا، مــن أمثــال: ســيّد مــوىس زرابــدي، ومحمــود حلبــي، ومحّمــد باقــر 

مالــك ميانجــي، وجعفــر ســيدان، ومحّمــد رضــا حكيمــي مــن مفّكــري هــذه 

املدرســة.

ــة؛ هــي:  ــرّق بــني ثالثــة طــرق معرفيّ إّن مدرســة الفصــل هــي مدرســة تُف

القــرآن والفلســفة والتصــّوف. الغــرض مــن هــذه املدرســة هــو فصــل وتنقيــة 

ــريات  ــن التفس ــره م ــة، وتحري ــة البريّ ــن املعرف ــة م ــرآيّن واملعرف ــر الق الفك

ــكار األخــرى.  ــع األف ــاك م واالرتب

ــد رضــا  ــل محّم ــم مصطلــح مدرســة الفصــل ألّول مــرّة مــن قب ــّم تقدي ت

ــة يف خراســان، وبعــد  ــة Kayhan Farhangi ملدرســة الرتبي حكيمــي يف مجل

ذلــك أصبــح هــذا املصطلــح شــائعاً، واعتــرب الســيّد جعفــر ســيدان أّن هــذا 

املصطلــح مــن اخــرتاع الدكتــور توكــول، إاّل أّن بعــض العلــامء مل يعتــربوا هــذا 

ــة.  العنــوان مناســباً وفّضلــوا لقــب مدرســة خراســان للرتبي

ــري مدرســة الفصــل يف نفــس املوقــف يف مواجهــة  ــت إىل منظّ مل يُلتَف

الفلســفة؛ ألّن أســالف مدرســة الفصــل -مثــل: مــريزا   مهــدي أصفهــاين 

ــدي  ــريزا   مه ــد م ــفة. ويَعتق ــم للفلس ــون مبعارضته ــي- معروف ــود الحلب ومحم

أصفهــاين أّن الفالســفة مدّمــرون للديــن، ويعتــرب أّن كّل االفرتاضــات الفلســفيّة 

ــة، ويطلــق عــىل معلّمــي الفلســفة املخادعــني.  تتعــارض مــع التعاليــم اإللهيّ

وهكــذا بقيّــة أتّبــاع هــذه املدرســة، فقــد كان لهــم رّد عنيف عــىل أصحاب 

الفلســفة، ولــذا اعتــرب الشــيخ محمــود الحلبــّي أّن الفلســفة هــي املــاّدة األكــرث 

رضراً، ووصفهــا بالعــدّو األكــرب للمعرفــة اإللهيّــة. يف دروس القصديــر، هنــاك 

ــى  ــرى مجتب ــة. وي ــفة واملتصّوف ــة إىل الفالس ــتائم موجه ــرتاء وش ــاالت اف ح
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قزوينــي: »أّن طريقــة القــرآن والســّنة تتعــارض مــع طريقــة الفلســفة«]]].

ــوا إىل  ــن مل يذهب ــة- الذي ــذه املدرس ــون له ــر -املنتم ــم اآلخ ــا القس وأّم

مــا ذهــب إليــه املتقّدمــون مــن املعارضــة واالنتقــاص ومــا شــابه ذلــك، بــل 

ــة  ــني يف مدرس ــامء الالحق ــن العل ــفة، وم ــن للفلس ــني ومؤيّدي ــوا متوافق كان

الفصــل، أمثــال ســيّد جعفــر ســيدان ومحّمــد رضــا حكيمــي؛ فهــؤالء لديهــم 

موقــف مختلــف، وال يرفضــون الفلســفة عــىل اإلطــالق، وكذلــك محّمــد رضــا 

حكيمــي الــذي ال يعتــرب العالقــة بــني الفلســفة والوحــي القــرآين تناقضــاً عاّمــاً، 

بــل عــدم مســاواة عاّمــة. 

ــفّي يف  ــر الفلس ــة الفك ــه حرك ــايّن ]]] يف كتاب ــي الدين ــل إبراهيم ــد نق وق

ــرتات: ــالث ف ــرّت بث ــد م ــل ق ــة الفص ــالمّي: أّن مدرس ــامل اإلس الع

الفــرتة األوىل: فــرتة املؤّسســني والســابقني؛ يتصّدرهــم مؤّســس املدرســة 

ــربا  ــذان اعت ــّي، الل ــود الحلب ــاين، ومحم ــدي أصفه ــريزا   مه ــة امل التفكيكيّ

الفلســفة واإلســالم غــري متوافقــني. وفيــام يــأيت أهــّم آراء الفرتة األوىل ملدرســة 

الفصــل:

] - العقل هو النور الريح وما وراء حقيقة اإلنسان املعروف  .

] - اليقني والفصل املنطقّي يخلقان املعرفة املكتسبة فقط.

3 - عدم اكتامل املنهج الجديّل للمعرفة اإللهيّة.

4 - تناقض خطاب الفلسفة والتصّوف مع اإلسالم األصّي.

]]]- مجتبى القزويني، بيان الفرقان، ج ]، ص ].

)بريوت:  اإلسالمي«  العامل  الفلسفي يف  الفكر  »حركة  إبراهيمي  - الديناين، غالم حسین  [[[

منشورات دار الهادي، 2001م(، ج 3، ص 3]4.
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5 - املعرفة الغريزيّة هي إحدى طرق اكتساب املعرفة.

6 - اإلدراك الحّيّ طريقة أخرى صالحة.

7 - عدم وجود سلطة اليقني إاّل من خالل الكتاب والتقليد.

8 - استبدال العقل الفلسفّي بالعقل الفطرّي.

ــراين  ــواد طه ــريزا ج ــي وم ــى قزوين ــا مجتب ــرز فيه ــي ب ــة: الت الفــرتة الثاني

املعروفَــنِي بقلــم محّمــد رضــا حكيمــي. وأّمــا وجهــات النظــر املهّمــة لهــذه 

الفــرتة فهــي:

] – اعتبــار صفــاء املعرفــة القرآنيّــة وفهــم املعرفــة اإلســالميّة هدفــاً لهــذا 

التيّــار الفكــرّي.

] - عدم وجود تناقض بني الدين والفلسفة والتصّوف.

3 - االهتــامم -يف رشح آرائهــم- بتيــارات الوحــي الثالثــة: الديــن والقــرآن؛ 

والفكــر )الفلســفة والجــدال(؛ واالكتشــاف )التقّشــف والتصــّوف(.

4 - ال تنكر حقيقة تسّمى الفلسفة اإلسالمية والتصّوف اإلسالمّي.

5 - مصادر الالهوت يف مدرسة الفصل هو االقتباس واالستدالل.

6 - تحديد قّوة العقل وعدم احتكاره للطرق الفلسفيّة.

الفــرتة الثالثــة: التــي يعتــرب فيهــا ســيّد جعفــر ســيدان هــو البــادئ. ومــن 

آرائــه مــا يــأيت:

] - العقل هو أداة اإلدراك.
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] - مدرسة الفصل هي مدرسة فصل ماّدة الوحي عن الفكر البرّي.

3 - ال فرق بني مدرسة الفصل كتعريف للعقل والوحي والفلسفة.

4 - ميكن فحص مسألة تفسري الداخل فيام يتعلّق بآيات القرآن.

ــفة  ــفة: أّن الفالس ــالف الفالس ــاء واخت ــالف الفقه ــني اخت ــرق ب 5 - الف

ــاف  ــول إىل اكتش ــم الوص ــاء فُمبتَغاه ــا الفقه ــع، أّم ــول إىل الواق ــي الوص تّدع

ــر(. ــم الظاه ــم، أي: )الحك الحك

رابعًا: الفالسفة واملتكّلمون

ــة للوجــود،  ــا العاّم ــم يتحــّدث عــن القضاي الفلســفة اإلســالمّية: هــو عل

وذات اللــه، والنفــس، والديــن، واملعرفــة. ويُعتــرب الكنــدّي أّول فيلســوف يف 

ــتهرت  ــد اش ــالميّة. وق ــفة اإلس ــس الفلس ــارايّب مؤّس ــالمّي، والف ــامل اإلس الع

ــفة  ــاء، وفلس ــفة املّش ــي: فلس ــة، ه ــدارس مهّم ــالث م ــالميّة بث ــفة اإلس الفلس

ــة. ــة املتعاليّ اإلرشاق، والحكم

ــينا،  ــن س ــم: اب ــن، منه ــفة املميّزي ــن الفالس ــدد م ــرز ع ــك ب ــد ذل وبع

وشــيخ اإلرشاق الســهروردّي، وابــن رشــد، واملريدامــاد، واملــاّل صــدرا. وأبــرز 

املؤلفــات يف الفلســفة: اإلشــارات والتنبيهــات، والشــفاء، وحكمــة اإلرشاق، 

والقبســات، واألســفار األربعــة، والشــواهد الربوبيّــة، ورشح املنظومــة، ونهايــة 

الحكمــة.

تلّقــت الفلســفة معارضــة يف املحيــط اإلســالمّي نفســه، حيــث اعتربهــا 

البعــض أســاس الكفــر واإللحــاد، وذهــب البعــض اآلخــر إىل التفكيــك بــني 

الفلســفة واملعــارف الدينيـّـة، ومــع ذلــك كلـّـه كان الكثــري مــن الفقهــاء والعلامء 

املســلمني فالســفة، لكّنهــم مل يعارضوهــا.
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ــن  ــه ع ــث في ــذي يبح ــم ال ــي العل ــالميّة ه ــفة اإلس ــا أّن الفلس ــا يهّمن وم

ــود،  ــة للوج ــا العاّم ــايّن، كالقضاي ــل الربه ــة العق ــائل بطريق ــن املس ــة م جمل

مثــل: الوجــود، واملاهيّــة، والعلّيّــة، وكذلــك البحــث حــول املعرفــة، والنفــس، 

ــة أّن مســائل  ــة الربهانيّ واللــه، والديــن. ويقصــد الفالســفة مــن الطريقــة العقليّ

ــة]]]. ــات العقليّ ــق البديهيّ ــتدّل عليهــا عــن طري ــت ويُس الفلســفة تثب

أّمــا املتكلّمــون: فهــم الذيــن بحثــوا يف الــكالم اإلســالمّي، الــذي يشــتمل 

ــكالم  ــم ال ــتخدم عل ــث يس ــالميّة، حي ــدات اإلس ــىل املعتق ــه ع ــث في البح

ــاس،  ــب، كالقي ــاع املخاط ــائله وإقن ــات مس ــة إلثب ــة مختلف ــاليب منطقيّ أس

والتمثيــل، والجــدل، وال تقتــر مســائله عــىل أصــول الديــن أو أصــول 

العقائــد، وأّول مســألة تــّم طرحهــا فيــه هــي الجــرب واالختيــار، ومــن املباحــث 

األخــرى املهّمــة يف علــم الــكالم، هــي: البحــث حــول صفــات اللــه، 

ــض  ــح بع ــن وقب ــألة ُحس ــّي، ومس ــدل اإلله ــد والع ــألة التوحي ــّص مس وباألخ

ــا. ــاد، وغريه ــّوة، واملع ــث النب ــدر، وبح ــاء والق ــال، والقض األفع

وبالنتيجــة: فــإّن بــني الفالســفة واملتكلّمــني اشــرتاكاً مــن جهــة، وافرتاقــاً 

مــن جهــة، فإّمــا وجــه االشــرتاك فيعتمــدون يف اســتداللهم عــىل إثبــات صّحــة 

ــث  ــود املباح ــك لوج ــّي؛ وذل ــل العق ــىل الدلي ــة ع ــائل الربهانيّ ــض املس بع

ــة يف كِال الِعلَمــني )الفلســفة والــكالم(.  العقليّ

ــات: »  ــك االختالف ــن تل ــام، وم ــة بينه ــات مهّم ــد اختالف ــه توج إاّل أنّ

ــّي،  ــل العق ــىل الدلي ــم ع ــايّن قائ ــّي بره ــفة عق ــع يف الفلس ــج املتّب أّن املنه

ــّم  ــن ثَ ــتدّل وم ــو يس ــبقة، فه ــدة مس ــه عقي ــس لدي ــد ولي ــوف ُمحاي فالفيلس

يعتقــد، وُجــّل اهتــامم الفيلســوف باملســائل الكلّيّــة، وال شــأن لــه يف املســائل 

ــة، وأّن املنهــج املتّبــع يف علــم الــكالم عقــّي نقــّي، حيــث يســتخدم  الجزئيّ

]38] ش،   ،[ »هل لدينا فلسفة إسالمية«، معرفت فلسفی، رقم  ]]]- عبودیت، عبد الرسول، 

ص 8].
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املتكلـّـم الجــدل واملناظــرة يف مواجهــة الشــبهات الفكريـّـة، فهــو ليــس ُمحايداً 

يف قضيــة الدفــاع عــن الديــن والعقائــد، فهــو يعتقــد ثــم يســتدّل، وجــّل اهتــامم 

ــّوة واملعــاد «]]]. ــة كالنب ــم باملســائل الجزئيّ املتكلّ

ــع  ــال التقاط ــام إىل ح ــل به ــات ال تص ــا أّن االختالف ــح لن ــذا يتّض وبه

واالبتعــاد عــن أصــل املبــدأ؛ وإمّنــا هــي قامئــة عــىل الدليــل العقــّي الربهــايّن 

ــة التــي ال خــالف عليهــا، وهــي األصــل بطبيعــة  الّــذي يوافــق املســائل الكلّيّ

الحــال.

املبحث الثاين: العالقة بني العقل والدين يف العالم الغريّب

هــذا املبحــث يتعــرّض للعالقــة القامئــة بــني العقــل والديــن مــن منظــور 

ــات  ــة االختالف ــّددة نتيج ــدارس متع ــا م ــرت له ــي ظه ــة، الت ــفة الغربيّ الفلس

ــا،  ــم أمامه ــفتهم ومبانيه ــد فلس ــي مل تصم ــكاالت الت ــم، واإلش ــة بينه القامئ

ــاول أن  ــدة تح ــة جدي ــم مدرس ــر له ــر تظه ــني واآلخ ــني الح ــم ب ــذا نجده ول

ــم. ــاة عليه ــات امللق ــرات واالعرتاض ــك الثغ ــّد تل تس

وعليــه فإنّنــا ســنتناول يف هــذا املبحــث عــّدة مطالــب؛ املطلــب األّول: 

ــة، وبيــان أهــّم مبادئهــا وآرائهــا التــي يعتمــدون  يتعــرّض إىل املدرســة اإلميانيّ

ــمى  ــي تس ــة، الت ــة التكرثيّ ــرض إىل العقلي ــاين: نتع ــب الث ــا؛ ويف املطل عليه

ــة  ــاول العقليّ ــث يتن ــب ثال ــل مبطل ــم الفص ــة(، ونخت ــة أو )التعّصبيّ اإلفراطيّ

ــكيكيّة(. ــة )التش االعتداليّ

الكالم«  علم  إىل  »مدخل  والرتجمة  للتأليف  نون  مركز  الشيعة،  ويك  موقع  عن  نقال   -[[[

)بريوت، جمعية املعارف اإلسالمية الثقافية، ]43] هـ/ 0]0] م( ص37.
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املطلب األّول: املدرسة اإليانّية

ــارصة،  ــة املع ــفيّة الغربيّ ــدارس الفلس ــن امل ــة م ــة اإلميانيّ ــّد املدرس تُع

وهــي ال تعتمــد عــىل املنظومــة العقائديـّـة الفكريـّـة التــي يُقيمهــا العقــل؛ ألنّهــا 

ترفــض كّل محاولــة إلثبــات مســألة مــن مســائل االعتقــاد بوجــود اللــه تعــاىل، 

أو تعّدهــا محــاوالت فاشــلة ال تصــل إىل نتيجــة؛ ألّن مجــال االعتقــادات ليــس 

مجــاالً للتعّقــل والتفّكــر واالســتدالل.

ــز  ــفة: »بلي ــة فالس ــة، إىل أربع ــة التاريخيّ ــن الناحي ــة م ــب اإلمياني »وتُنس

ــتاين«،  ــج فيتجنش ــس، ولودفي ــام جيم ــور، وولي ــورين كريكج ــكال، وس باس

وكانــت اإلميانيّــة إشــارة ملعنــى ســلبّي يســتخدمه خصومهــم؛ لكّنهــا مل تُدعــم 

دامئــاً بأفكارهــم وأعاملهــم أو أتباعهــم، وينســب الفضــل أحيانــاً إىل »إميانويل 

كانــط« يف صياغتــه لصيغــة ناضجــة مــن صيــغ اإلميانيّــة، إذ اقــرتح أنّنــا يجــب 

أن ننكــر املعرفــة لــك نفســح املجــال لإلميــان«]]].

ويبدو أّن لها قراءتني: 

األوىل: أن الدين واإلميان ضّد العقل.

الثانية: أن اإلميان ليس ضّد العقل، بل فوق العقل. 

إن املســتفاد مــن كاِل القراءتــني هــو إخــراج العقــل مــن دائــرة االســتدالل 

َغ ذلك  يف إثبــات املعتقــدات الدينيّــة، والرتكيــز عــىل العنــارص اإلميانيّــة، وُســوِّ

بوجــود التعــارض والتناقــض بــني العقــل واملعتقــدات الدينيّــة، وبعضهــم يــرى 

أّن العقــل تابــع للوحــي، وأنـّـه أداة ووســيلة لتســويغ القضايــا الدينيـّـة.

ثــّم إّن أتبــاع املدرســة اإلميانيّــة يــرون أّن املعتقــدات الدينيّــة مــن القضايا 

]]]- موقع ويكبيديا، االميانية،  »noigileR fo yhposolihP :leunammI ،tnaK«. مؤرشف 

من األصل يف 11 نوفمرب 9102.
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ــم عقــّي، وبالنظــر إىل  ــات وتقيي ــاج إىل إثب األساســيّة الواضحــة التــي ال تحت

الدعــوات املتعــّددة يف إقصــاء العقــل؛ فــإّن هدفهــم مــن كّل ذلــك هــو عــزل 

العقــل عــن الديــن والقضايــا الدينيّــة.  

ويكن تقسيم املدرسة اإليانّية عىل قسمني: قدية وجديدة:

ــز  ــطى، تُركّ ــرون الوس ــائعة يف الق ــت ش ــي كان ــة: الت ــة القدي 1. اإليانّي

ــة  ــي والديان ــن الوح ــل ع ــاء العق ــيحّي وإقص ــي املس ــاء بالوح ــىل االكتف ع

ــة،  ــة مطلق ــاملة ومحوريّ ــة ش ــّدس مرجعيّ ــاب املق ــم الكت ــيحيّة، فعنده املس

وينبغــي الرجــوع إليــه يف كّل يشء، ثــّم إّن هــذا التيــار يرفــض الفلســفة 

اليونانيّــة رفضــاً قاطعــاً، بأنّهــا ال قيمــة لهــا، وأنّهــا منشــأ للبــدع، ويــّرح بــأّن 

ــن  ــاً ال ميك ــا تعارض ــيحيّة وتعارضه ــة املس ــف الديان ــفيّة تخال ــة الفلس املعرف

Tertul- )رفعــه، وهــذه النظريّــة طرحــت مــن قبــل املفكــر املســيحّي ترتليــان 

ــنة 0]] م(. ــوىف س lianus( )املت

ــأّن االســتدالل عــىل  ــة يعتقــدون ب ــة املتطرّف ــاع املدرســة اإلميانيّ إذن أتب

ــق  ــل واملنط ــادة للعق ــو عب ــم ه ــق والعل ــل واملنط ــه بالعق ــات كالم الل إثب

والعلــم، وليــس عبــادة للــه تعــاىل؛ ولــذا قالــوا: عــىل اإلنســان أن يؤمــن ويــرى 

بنفســه اإلميــان مــن دون التمّســك بــأّي دليــل أو شــاهد وقرينــة عــىل صــدق 

ــن  ــاد ع ــو االبتع ــطى ه ــرون الوس ــّي يف الق ــعار األص ــذا كان الش ــده؛ ل معتق

ــل. ــوع إىل اإلنجي ــفة والرج الفلس

ــان  ــم اإلمي ــىل تقدي ــطني Saint Augustine(( ع ــس أغوس ــد القدي ويؤكّ

والوحــي عــىل العقــل، ويــّر عــىل مركزيّــة الوحــي ومحوريّــة الديــن 

املســيحّي بوصفــه مصــدراً أساســيّاً للمعــارف البريـّـة، وجعــل العقــل مؤيّــداً 

ــرى أن  ــطني ي ــإّن أغوس ــذا ف ــىل ه ــيحيّة. وع ــم املس ــي وتعالي ــاً للوح وتابع

الوحــي هــو املعــّزز لنــا لــك نســتعمل عقلنــا يف فهــم مفــاده ومضامينــه، وأن 
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ــي. ــة الوح ــل يف خدم ــيلة تعم ــو وس ــل ه العق

وتُعــّد نظريّــة أغوســطني مــن أهــّم النظريّــات اإلميانيّــة يف القــرون 

الوســطى، فهــي تعمــل عــىل اإلميــان الدينــّي وتنكــر طريــق العقــل واملنطــق 

ــفّي. ــّي الفلس العق

ــرّة  ــد م ــر الجدي ــة يف الع ــرت اإلميانيّ ــد ظه ــدة: لق ــة الجدي 2. اإليانّي

 )Soren Kierkegaard( أخــرى يف فكــر حديــث وجديــد، ميثّلهــا کیــر کیجــارد

ــو  ــة؛ »فه ــة اإلميانيّ ــّددين يف املدرس ــرز املتش ــن أب ــو م )5]8]- 855]م(، وه

ــأّن  ــرى ب ــكان ي ــني العقــل واإلميــان، ف ــد بنســبة التعــارض والتخاصــم ب يعتق

»اإلميــان ليــس نوعــاً مــن العلــم واملعرفــة والتفكــري، بــل هــو معجــزة وعاطفــة 

ــة  ــول: إن الربهن ــك يق ــه«، وكذل ــد أن يفهم ــتطيع أح ــتياق ال يس ــق واش وعش

ــة هــو خدعــة  ــة ال تتناغــم مــع اإلميــان، والبحــث عــن الرباهــني العقليّ العقليّ

ودهــاء ونبــذ للثقــة الّتــي يطالبنــا بهــا اللــه]]].

نقد آراء اإليمانّي�ة

ــل؛  ــم يرفضــون العق ــع أنّه ــاه اإلميــايّن م أّوالً: إّن املدافعــني عــن االتّج

ــث ال  ــاً مــن حي ــاً منطقيّ ــة دفاعــاً عقليّ ــة اإلميانيّ لكّنهــم يدافعــون عــن النظريّ

ــول  ــني املعق ــّي والتبي ــر العق ــض! فالتربي ــوٌع يف التناق ــذا وق ــعرون، وه يش

ــض. ــوع يف التناق ــو وق ــة ه لإلميانيّ

ثانيــا: إّن اإلميــان مــن األمــور التــي تحتــاج إىل مــا يضــاف إليهــا، وهــو 

ــاذا  ــأل: مب ــن، فُيس ــم: إيّن مؤم ــول أحده ــا يق ــوع، فعندم ــق واملوض املتعلّ

ــار  ــف يخت ــو: كي ــّي ه ــؤال الرئي ــك؟ فالس ــق إميان ــو متعلّ ــا ه ــن؟ وم تؤم

املعارصين«  الدينيني  املستنريين  تصورات  يف  والدين  »العقل  جعفري،  محمد  انظر:   -[[[

)بريوت: مركز الحضارة، 0]0]، ط](، ص 7].
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ــن الخطــأ يف  ــز الصــواب م ــار لتميي ــا هــو املعي ــه؟ وم ــق إميان ــن متعلّ املؤم

ــم العقــّي والتحقيــق وفــق املعايــري  ــّد مــن التقيي ــا ال ب ــق اإلميــان؟ وهن متعلّ

املدروســة؛ لرتجيــح أحــد الخيــارات عــىل األخــرى، فــام هــو املعيــار 

وامليــزان الصحيــح لتمييــز الحــّق مــن الباطــل؟ فبطبيعــة الحــال يكــون العقــل 

ــز بــني الخيــارات املختلفــة، ومــا هــو أحــّق  هــو املصــدر الوحيــد الــذي مييّ

وأفضــل التّباعــه، ومــن جهــة أخــرى: إذا مل يكــن هنــاك معیــار وميــزان دقيــق 

ــض. ــبيّة والتناق ــورّط يف النس ــتلزم الت ــه يس ــل، فإنّ ــن الباط ــّق م ــز الح لتميي

ــك ألّن  ــاس؛ وذل ــن األس ــة م ــة وباطل ــة خاطئ ــة اإلميانيّ ــاً: إّن النظريّ ثالث

العقــل يدعــم اإلميــان ويؤيـّـد متعلّقــه، فليــس العقــل عــدّواً لإلميــان وخصيــامً 

لــه، بــل هــو نــارص لإلميــان؛ لــذا نــرى أّن األنبيــاء b لـــاّم دعــوا النــاس إىل 

اإلميــان والتوحيــد، أقامــوا براهــني وأدلّــة عقليّــة لهــم، وأثــاروا عقــول النــاس 

لقبــول اإلميــان.

رابعــاً: لقــد عــرّف کیــر کیجــارد »اإلميــان« بالتعّهــد وااللتــزام املنبثــق مــن 

اإلرادة والعشــق واألحاســيس واملشــاعر الجياشــة؛ ولكــن ال تنــايف بــني ركائــز 

اإلميــان هــذه - االلتــزام واإلرادة والعشــق – ألّن اســتناد اإلميــان إىل املعرفــة 

والعقالنيّــة، بــل اإلميــان النابــع مــن املعرفــة واألدلـّـة العقليـّـة هــو إميــان قــوّي 

ومســتحكم، فــال منافــاة بــني اإلميــان واملعرفــة، بــل املعرفــة والوعــي يؤيـّـدان 

اإلميــان ويُقويّانـِـه.

ــَة  ــإّن حّجيّ ــة ف ــة املعتدل ــىل العقالنيّ ــاء ع ــىل: » بن ــوادي آم ــول ج ويق

العقــل واعتبــارَه أمــٌر ذايتّ للعقــل، فالعقــُل حّجــٌة بالــذات، وال ميكــن إثبــات 

ــات  ــدور أو التسلســل. كذلــك ال ميكــن إثب ــه يســتلزم ال ــه بالعقــل؛ ألنّ حّجيّت

ــف  ــه يتوقّ ــة النقــل وإثبات ــاب والســّنة(؛ ألّن حّجيّ ــة العقــل بالنقــل )الكت حّجيّ
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عــىل العقــل، فــإّن العقــل هــو الــذي يثبــت وجــود اللــه جــل جاللــه والنبــّوة 

واملعــاد ورضورة االعتــامد عــىل الوحــي، فلــو توقـّـف العقــل عــىل النقــل للــزم 

ــر آخــر «]]].  ــذات ال بســبب أم ــة بال ــدور. فالعقــل الســليم حّج ال

وبالنتيجــة: يتّضــح لنــا أنـّـه ال تعــارض وال تنــايف بــني العقــل والديــن؛ ألّن 

هنــاك تعاضــداً وتعاونــاً وثيقــاً بينهــام؛ لــذا يعتقــد بعــض املفّكريــن بــأّن العقــل 

ليــس مصــدراً معرفيّــاً مســتقاّلً يف مقابــل الديــن خارجــاً عــن نطاقــه، بــل يكــون 

العقــل يف مقابــل النقــل، ال يف مقابــل الديــن.

املطلب الثاين: العقلية التكرثّية وتسّم اإلفراطّية )التعّصبّي�ة(

ــة: تعتقــد هــذه املدرســة أّن العقــل معصــوم، ولــذا فهــو  ــة التكرثيّ العقليّ

قــادر عــىل كشــف كّل األمــور واألشــياء للوصــول إىل الحقيقــة.

ويُعــّد »كانــت« أهــّم شــخصيّة فلســفيّة كانــت يف ذلــك العــر، أي: يف 

ــل  ــت« العق ــل كان ــم »اميونوئي ــد قّس ــن. وق ــر والعري ــع ع ــني: التاس القرن

عــىل قســمني: العقــل النظــرّي والعقــل العمــّي. 

ــة، وقالــوا: إّن  أمــا العقــل النظــرّي، فقــد متّســكت بــه املدرســة التعّصبيّ

ــني  ــاد واليق ــن االعتق ــه: ال ميك ــة، وعلي ــوده إىل علّ ــاج يف وج ــول يحت املعل

بهــذه القاعــدة.

ــا العقــل العمــّي، فقــد قالــت بــه مدرســة التشــكيك، أي: )تشــكيك  وأّم

ــن  ــدق حس ــذب، والص ــي الك ــال ينبغ ــح ف ــذب قبي ــوا: إّن الك ــريف(، وقال مع

ــدق. ــي الص فينبغ

العرفان  )بیروت، مؤسسة  الغريب،  ترجمة عادل  الدين،  حقيقة  الله،  عبد  آمي،  ]]]- جوادي 

للثقافة اإلسالمية، الطبعة األوىل، 7]4]هـ(، ص4]].
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و)التكرثيّــة( يف األصــل فكــرة مســيحيّة تقــول بحّقانيّــة كّل األديــان، 

فاإلســالم عــىل حــّق، واملســيحيّة عــىل حــّق، واليهوديّــة عــىل حــّق، وهكــذا. 

ومل تكتــِف املســيحيّة بهــذا، بــل فّرعــت عــن هــذه الدعــوى أفــكاراً متعــّددة 

تريــد بهــا إضــالل النــاس وإغواءهــم، ولهــذا اندفعــت نحــو تأســيس فكرتــني 

ــتني: أو مدرس

األوىل: فكرة اإليمانّي�ة

الثاني�ة: فكرة التكرثّية

وتنقسم التكرثيّة ثالثة أقسام:

] – التكرثيّة السياسيّة: الّتي يبحث عنها يف املجال السيايّس.

] – التكرثيّة الثقافيّة: الّتي يبحث عنها يف علم االجتامع.

ــه:  ــي ب ــات، ونعن ــا يف اإللهيّ ــث عنه ــي يبح ــة: الّت ــة الدينيّ 3 – التكرثيّ

)الــكالم اإلســالمي(.

ومــا يهّمنــا يف هــذا البحــث هــو التكرثيـّـة الدينيّــة، حيــث قّســموها ثالثــة 

أقســام، هــي:

األّول: التكرثيّــة الحّقانّيــة: يقصــد بهــا أّن الديــن لــه حــّق عــىل النــاس، وأّن 

اللــه أراد مــن املســلمني اإلســالم قــال تعــاىل: ﴿َوَمــن يَْبَتــغِ َغــرْيَ اإْلِْســاَلِم ِدينــاً 

يــَن﴾]]]. َفلَــن يُْقَبــَل ِمْنــُه َوُهــَو يِف اآْلِخــرَِة ِمــَن الَْخارِسِ

ــة يف الحيــاة: قالــوا إّن اإلنســان لــه حــّق العيــش يف هــذه  الثــاين: التكرثيّ

ــة  ــا؛ ولكــّن اإلنســان اســتُضِعَف يف األرض بســبب وجــود الظَّلَم ــاة الدني الحي

]]]- آل عمران: اآلية 85.
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ــْن  ــْم تَكُ ــوا أَ لَ ــَتْضَعِفنَي يِف اأْلَْرِض قالُ ــا ُمْس ــوا كُنَّ ــاىل: ﴿قالُ ــال تع ــاة، ق والطغ

ــا ...﴾]]]. ــُروا ِفيه ــَعًة َفُتهاِج ــِه واِس أَْرُض اللَّ

ــة يف التعايــش: يقصــد بهــا أّن أفــراد املجتمــع اإلنســايّن  الثالــث: التكرثيّ

ــل  ــش والتواص ــن التعاي ــم م ــّد له ــذه األرض، ال ب ــىل ه ــدوا ع ــن وج الذي

ــع  ــع جمي ــش م ــان أن يتعاي ــزم االنس ــة تُل ــاة االجتامعيّ ــارف؛ ألّن الحي والتع

ــاس  ــاد: »الن ــن زي ــل ب ــه كمي ــّي  لصاحب ــام ع ــول اإلم ــا ق ــراده، ومنه أف

ــَخلْق«]]]. ــَك يف الـ ــرٌي ل ــن، أو نَظ ــَك يف الدي ــا أٌخ ل ــان؛ إّم صنف

وعىل هذا فقد تفّرعت من هذه العقيدة عّدة عقائد وآراء، منها:

عقيــدة غســل التعميــد: وهــو غســٌل خــاّص يغّســل املســيحيّون أوالدهــم 

ــدة يف  ــد ظهــرت هــذه العقي ــوب، وق ــن الذن ــه يطّهرهــم م ــدون بأنّ ــه، ويعتق ب

القــرن )5] – 6]م(، وتبتنــي هــذه العقيــدة عــىل ثالثــة اعتقــادات، هــي:

] – من اغتسل فقد دخل الجنة.

] – من مل يغتسل، فال يدخل الجنة، بل النار.

3 – الذين مل يوفّقوا للغسل لعذر، يدخلون » ليمبو « وهو كالربزخ.

وأّما مبانيهم الفكريّة التي يلتزمون بها، فهي:

] – ال ميكن الوصول إىل الحقيقة.

] – االعتقاد بوجود الذاتيّات والعرضيّات للدين.

]]]- النساء: اآلية 97.

]]]- املجلي، محمد باقر، بحار األنوار، ج 74، ص ]4].
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3 – البيان الرمزّي، أي: ال يوجد فرق يف املّدعى.

ــرن )8] –  ــخصيّات يف الق ــرت ش ــذه إىل أن ظه ــم ه ــتمرّت عقيدته واس

9]م( تنتمــي إىل هــذه املدرســة كأمثــال »كارل ريــر«، ويف ســنة )960]م( ظهــر 

»جــان هيبــك«، وكانــت لــه زيــارة إىل إيــران، وهــؤالء متّســكوا بنفــس االعتقــاد 

الــذي ســبقهم بــه اآلخــرون.

املطلب الثالث: العقلّية التفريطّية )التشكيكّية(

ــداع،  ــد واإلب ــىل النق ــادراً ع ــون ق ــذي يك ــل ال ــو العق ــل ه ــل الكام العق

ــة  ــة وميلــك فاعليّ والهــدم والبنــاء، واإلحــالل والتجديــد؛ ألنّــه عقــُل لــه قابليّ

وقــدرة عــىل أن يجمــع األجــزاء املتناثــرة يف إطــار عــاّم يضّمــن لهــا التكامــل 

ــة يف  ــة ومنهجيّ ــذي لديــه آليّ والرتابــط والتفاعــل، هــذا العقــل الكامــل هــو الّ

ــري  ــىل التنظ ــدرة ع ــاً- ق ــه -أيض ــون لدي ــتبدال، وتك ــة واالس ــرح واإلزاح الط

ــد. ــاء مــن جدي ــق وإعــادة البن ــداع والخل واإلب

ــة نفســها؛  ومــن هنــا ظهــرت مــدارس متعــّددة يف نفــس املدرســة العقليّ

فمنهــا إفراطيّــة، وأخــرى تفريطيّــة، وقــد تقــّدم الــكالم عــن العقليّــة اإلفراطيّــة، 

ــا  ــن مناهجه ــداً م ــاً واح ــذ منهج ــة، ونأخ ــة التفريطيّ ــن العقلي ــم ع واآلن نتكلّ

ــّررة. املق

العقالنّي�ة بتقرير إساليّم

ــو إدراك  ــل ه ــم العق ــة، وعنده ــج باألقلّيّ ــذا املنه ــاب ه ــّمى أصح يُس

املعــارف النظريّــة، ومــا يســتفاد مــن التجــارب الحّســيّة، ويدخــل يف هــذا مــا 

ســاّمه املحاســبّي: » فهــم البيــان: أي إصابــة العقــل للمعنــى الصحيــح لــكّل 
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ــة العقــل «]]]. ــه مــن ناحي ــا يدركــه بحواّس ــكّل م ــا يســمعه ول م

ــن  ــو م ــون ال تخل ــة أرسار الك ــل إىل معرف ــي توص ــرق الت ــوا إّن الط وقال

ــج: ــة مناه خمس

ــّي،  ــق قطع ــن طري ــون م ــل إىل أرسار الك ــان أن يص ــن لإلنس األّول: ميك

ــون  ــذي يك ــه، ال ــدايّن نفس ــم الوج ــو العل ــورّي، وه ــم الحض ــه العل ــد ب يُقص

ــعوره  ــوع أو ش ــان بالج ــعور اإلنس ــان، كش ــوداً يف ذات االنس ــارضاً أو موج ح

ــة(. ــات األوليّ ــات، ويســّمى أيضــاً )البديهيّ بالفــرح، وهكــذا، فهــو مــن األّوليّ

الثــاين: ميكــن لإلنســان أن يصــل إىل أرسار الكــون مــن طريــق اطمئنــايّن، 

ــات  ــات، واملجّرب ــرات واملجّرب ــات واملتوات ــم باملحسوس ــه العل ــد ب يُقص

ــا يف إحساســنا،  ــي يحكــم بهــا العقــل بتکــرُّر املشــاهدة مّن ــا الّت هــي القضاي

ــا يوجــب أن يرســخ يف النفــس حكــم ال شــّك  فيحصــل بتكــرُّر املشــاهدة م

ــار حــارّة وأن الجســم يتمــّدد بالحــرارة. ــأّن کّل ن ــه، کالحكــم ب في

ــق الظــّن:  الثالــث: ميكــن لإلنســان أن يصــل إىل أرسار الكــون مــن طري

ــا الفلســفيّة.  ــات كالقضاي ــات هــي املشــهورات، وبعــض املجّرب والظّنيّ

ــق  ــن طري ــان م ــا اإلنس ــل إليه ــن أن يص ــون ال ميك ــع: إن أرسار الك الراب

ــق الوحــي. ــا مــن طري عــادّي، وإمّن

الخامس: إن أرسار الكون ال ميكن أن نصل إليها أبداً.

ــة يجعلــون العقــل  ــة التفريطيّ فتحّصــل مــن هــذا كلّــه أّن اصحــاب العقليّ

وحــده أصــالً ملعرفــة اللــه عــّز وجــّل، ويجعلــون القــرآن والســّنة توابــع لــه، 

وقــد رّصح الــرازّي بذلــك يف كالمــه: » إذا تعارضــت األدلـّـة الســمعيّة والعقليّة، 

]]]- مائية العقل ص ]0]، نقاًل عن مركز سلف للبحوث والدراسات، الدليل العقيل بني االفراط 

والتفريط، اعداد اللجنة العلمية.
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...، فإّمــا أن يجمــع بينهــام -وهــو محــال؛ ألنّــه جمــع بــني النقيضــني-، وإّمــا 

أن يـُـرَّدا جميعــاً، وإّمــا أن يُقــّدم الســمع -وهــو محــال؛ ألّن العقــل أصــل النقــل، 

فلــو قّدمنــاه عليــه كان ذلــك قدحــاً يف العقــل الـّـذي هــو أصــل النقــل، والقــدح 

ــل  ــل والعق ــاً يف النق ــل قدح ــم النق ــكان تقدي ــه، ف ــدح في ــيء ق ــل ال يف أص

جميعــاً، فوجــب تقديــم العقــل-؛ ثــّم النقُل إّمــا أن يتــأّول؛ وإّمــا أن يفــّوض«]]].

ــتغنية  ــة؛ املس ــول الكلّيّ ــي األص ــم ه ــوالت عنده ــإّن املعق وبالنتيجــة: ف

بنفســها عــاّم ســواها، ثــّم زادوا تفريطــاً يف األمــر حتّــى نســبوا مخالفيهــم مــن 

أهــل الحديــث وغريهــم إىل الجهــل والجحــود، وضعــف العقــل، » ويــرّبرون 

ــة، بــأّن النظــر الكالمــّي أداة لكشــف  هــذا اإلفــراط يف اســتخدام األدلّــة العقليّ

شــبهات امللحديــن، والــرّد عــىل املعانديــن مــن أهــل امللــل والنحــل، وهــذا 

ال يتحّصــل إاّل بالعقــل وأمــا القــرآن فــال يفــي بــه االقتصــار وحــده «]]].

املبحث الثالث: العالقة بني العقل والدين يف الفكر اإلساليّم

يف هــذا املبحــث الــذي يتضّمــن العالقــة بــني العقــل والديــن يف الفكــر 

اإلســالمّي، ســنتناول ثالثــة مباحــث تقــوم عــىل أســاس كشــف الحقائــق التــي 

يختزلهــا العقــل بنحــٍو مــن األســئلة املبهمــة التــي تحتــاج إىل جــواب معــريّف، 

ففــي املطلــب األّول: هــل العقــل قــادر عــىل كشــف األمــور والحقائــق أم ال؟، 

ويف املطلــب الثــاين: هــل الوحــي يعطينا الحقيقــة أم ال؟ ويف املبحــث الثالث 

نســأل: هــل هنــاك تناقــض بــني القضايــا العقليّة وبــني القــرآن والروايــات أم ال؟ 

كّل ذلــك ســنجيب عنــه يف هــذا املبحــث مبشــيئة اللــه تعــاىل.

انوار  منشورات  )بريوت:  التقديس«  »اساس  عمر  بن  محمد  الدين  فخر  الرازي،  الفخر   -[[[

الصباح(، ص ]7].

]]]– ينظر: سعود عبد العزيز العريفي »األدلة العقلية النقلية عىل أصول االعتقاد« )السعودية: 

دار عامل الفوائد، 9]4]، ط]( ص ]6].
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املطلب األّول: هل العقل قادر على كشف األمور أم ال؟

ــىل  ــد ع ــا يزي ــا م ــه، لوجدن ــا يف آيات ــم وتدبّرن ــرآن الكري ــا الق ــو تتبّعن ول

ــه  ــا قول ــل، ومنه ــر أو التعّق ــر أو التذكّ ــاس إىل التفّك ــد الن ــة ترش ــة آي ثالمثائ

راٌت  ــْمَس َو الَْقَمــَر َو النُُّجــوُم ُمَســخَّ َر لَكُــُم اللَّْيــَل َو النَّهــاَر َو الشَّ تعــاىل: ﴿َوَســخَّ

ِبأَْمــرِِه إِنَّ يِف ذلِــَك آَليــاٍت لَِقــْوٍم يَْعِقلُــوَن﴾]]]، وقولــه تعــاىل: ﴿أَفلَــْم يَِســرُيوا يِف 

ــوَن ِبهــا أَْو آذاٌن يَْســَمُعوَن ِبهــا َفإِنَّهــا ال تَْعَمــى  ــوٌب يَْعِقلُ ــوَن لَُهــْم ُقلُ اأْلَْرِض َفَتكُ

ــُدوِر﴾]]]. ــي يِف الصُّ ــوُب الَِّت ــى الُْقلُ ــْن تَْعَم اأْلَبْصــاُر ولِك

ــا  ــري منه ــا الكث ــة لوجدن ــث الريف ــات واألحادي ــا إىل الرواي وإذا رجعن

تحــّث عــىل التعّقــل، وتحريــك القــوة العاقلــة نحــو فهــم األشــياء ومعرفتهــا. 

يقــول اإلمــام أمــري املؤمنــني عــّي بــن أيب طالــب  حــول أهّميـّـة العقــل يف 

فهــم التعاليــم الدينيّــة: »الديــن ال يصلحــه إاّل العقــل«]3]، ثــّم إّن اإلمــام يصــّور 

العقــل بأنـّـه حّجــة كمنزلــة األنبيــاء، كــام يف الحديــث املــروّي: »يــا هشــام، إّن 

للــه عــىل النــاس حّجتــني: حّجــة ظاهــرة وحّجــة باطنــة، فأّمــا الظاهــرة فالرســل 

واألنبيــاء واألمئّــة b، وأّمــا الباطنــة فالعقــول«]4].

واآلن بعــد هــذه املقّدمــة ميكــن أن نجيــب عىل أصــل الســؤال املطروح، 

 : فنقول

أّوالً: إّن يف الكتــاب العزيــز آيــات كثــرية تدعــو النــاس إىل التدبـّـر والتعّقل 

فيــه، وهــذه اآليــات تــدّل عــىل عمــق كالم الوحــي، وهــذا يقتــي التدبّــر يف 

]]]- النحل: اآلية ]].

]]]- الحج: اآلية 46.

]3]- اآلمدي، غرر الحكم، )طبعة جامعة طهران ، تنقيح وتصحيح محدث االرموي( ج ]، ص 

.353

]4]- الكليني، محمد بن يعقوب، الكايف، ج ]، ص 7].
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الكلــامت اإللهيّــة، وإذا مل يكــن للتعّقــل دخــل يف التفســري، ال ميكــن الوصول 

إىل كثــري مــن املعــاين الرفيعــة، وال معنــى للدعــوة إىل التدبّــر والتعّقــل؛ فلــو 

مل تكــن للعقــل والقواعــد العقليّــة مكانــة يف فهــم القــرآن، لَكانــت تشــجيعات 

القــرآن الكثــرية يف هــذا املجــال لغــواً؛ فيلــزم مــن ذلــك أّن العقــل قــادر عــىل 

كشــف الحقائــق مبعونــة النقــل.

ــياّم يف  ــوال ال س ــن األح ــال م ــأّي ح ــل ب ــل العق ــوز تعطي ــاً: ال يج ثاني

مجــال العقيــدة وغريهــا؛ ألّن العقــل أســاس التكليــف ومنــاط ســائر األعــامل، 

ولــذا كان العقــل هــو الــداّل عــىل معرفــة اللــه تعــاىل وإثبــات وجــوده وصفاتــه 

وأفعالــه، وهــو طريــق إلثبــات العــدل اإللهــّي والنبــّوة واإلمامــة، وغريهــا مــن 

ــة. االعتقــادات التــي يســتدّل بهــا يف إثبــات الحّجيّ

إذن: للعقــل مكانــة وجوديـّـة يف جميــع املســتويات، فبــه يحصــل الربهان 

واالطمئنــان كــام جــاء يف قّصــة إبراهيــم: ﴿أومل تؤمــن؟ قــال بــىل﴾، ومعنــى 

قولــه »بــىل« أي أيّن مطمــّن عقــالً، فكانــت أّول رتبــة مــن مراتــب اليقــني هــي 

االطمئنــان العقــّي، ثــّم ســعى لتحصيــل االطمئنــان القلبــّي.

ثالثــاً: إّن العقــل نــور جعلــه اللــه يف اإلنســان حتّــى يكشــف لــه األشــياء 

املوجــودة والحقائــق الواقعيّــة، واملســائل الذهنيّــة والتحليليّــة، فهــو أداة 

أساســيّة ملعرفــة أرسار الكــون، وإىل جانــب ذلــك كلـّـه يُعــّد العنــر املوافــق 

ــاء، فمــع  ــا مــن قبــل اللــه تعــاىل ورســوله وســائر األنبي للنقــل الــذي ورد إلين

ــة. ــة أو املخالف إعــامل قاعــدة العــرض تحصــل املوافق

ــة  ــة يف املعرف ــاالت رحب ــه مج ــل ل ــريّب: »أّن العق ــن الع ــر اب ــاً: ذك رابع

اإللهيّــة، كــام أّن لــه حــدوداً ال ميكنــه تخطّيهــا؛ ألنـّـه يعجــز عــن ذلــك عجــزاً 

ــّوغ  ــه«]]]. ويُس ــه وقدرات ــاوز طاقت ــا يتج ــارف م ــن املع ــد م ــه يوج ــاً، وألنّ ذاتيّ

]]]- سهام عرابيه، منزلة العقل عند محي الدين ابن العريب، ص34.
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ــة قاصــداً منهــا جعــل العقــل  ــة وعقليّ ابــن العــريّب كّل هــذا بتســويغات رشعيّ

ــة.  ــة اإللهيّ ــة الدينيّ ــة الحقيق يف خدم

وميكــن أن يُجــاب عــىل مــا قالــه: بأنّــه حــاول تعجيــز العقــل، وحــّد لــه 

ــدة  ــره بالعقي ــذه تأثّ ــواه ه ــن دع ــر م ــا، والظاه ــف عنده ــب أن يق ــدوداً يج ح

ــة، وهــذا الــكالم  ــة حقيقيّ ــه اعتــرب العقــل وســيلة وليــس غاي األشــعريّة، أي أنّ

ــني  ــة ح ــة الثاني ــرب العاملي ــد الح ــة بع ــة، وخاّص ــفة الغربيّ ــه الفلس ــت ب تفطّن

ــل  ــا ب ــّد ذاته ــة يف ح ــة غاي ــافات العلميّ ــون االكتش ــب أاّل تك ــه يج ــت أنّ أيقن

وســائل، مــاّم ســاعدهم عــىل التمّســك بهــذا القــول وهربــوا مــن حّجيـّـة العقل 

ــه. ودليليّت

إذن: مــا صّنفــه ابــن العــريّب -مــن ترتيــب العقــل وجعلــه رتبــة ثالثــة بعــد 

ــا  ــد أرشن ــالء، وق ــهور العق ــه مش ــال ب ــام ق ــاً لِـ ــاء خالف ــف- ج ــل والكش النق

ــة مــن خــالل اآليــات الحاثّــة عــىل التعّقــل، وتأكيــد الســّنة  إىل الدعــوة اإللهيّ

النبويـّـة، وإقــرار العلــامء عــىل منزلــة العقــل ودوره يف كشــف الحقائــق الكونيـّـة 

ــة. واألرسار الوجوديّ

ــاب  ــن، يف انتخ ــة املفرّسي ــني وطريق ــة املعصوم ــرية األمئّ ــاً: س خامس

ــالً  ــدُّ دلي ــرآن - يُع ــم الق ــل يف فه ــن العق ــتفادة م ــادّي، واالس ــري االجته التفس

آخــر عــىل حّجيّــة التفســري العقــّي. ومثــال ذلــك: أنّنــا نجــد يف كلــامت أهــل 

ــة أو الســنخيّة وحــدوث العــامل وِقَدمــه،  البيــت b مــا يشــري إىل قانــون العلّيّ

وقيامهــم بإثبــاٍت أو نفــٍي لبعــض األمــور باالســتدالل العقــّي يف صفــات اللــه.

ــأّن  فقــد نقــل الشــيخ الصــدوق -يف كتــاب التوحيــد]]]- روايــات كثــرية ب

األمئـّـة أهــل البيــت b جــاؤوا باالســتدالل العقــّي يف تفســري بعــض اآليــات، 

]]]- للمثال الحظ استدالل العام عىل نفي صفات السهو والنسيان عن الله، الصدوق، التوحيد/ 

60]، باب 5]-30 .



د. محّمد شلوا علّي السوداين 88

فــإذا مل يكــن التفســري العقــّي جائــزاً فــام معنــى اتجــاه أهــل البيــت للتفســري 

العقــّي؟!

وخالصــة مــا تقــدم: أّن العقــل لــه مكانــة رفيعــة جــّداً يف الثقافة اإلســالميّة، 

ــد  ــن العقائ ــريه م ــده وغ ــات توحي ــع وإثب ــات الصان ــن وإثب ــة الدي وأّن معرف

 : األخــرى - ال قيمــة لهــا مــا مل تقــرتن بالعقــل، وكــام قــال أمــري املؤمنــني

»َعَقلــوا الديــن عقــَل ِوعايــة ورِعايــة، ال عقــل َســامٍع وِروايــة، فــإّن ُرواَة العلــِم 

كثــرٌي وُرعاتـَـه قليــٌل«]]].

ــر  ــص والتدبّ ــاج إىل التفّح ــوص يحت ــم النص ــرى: »إّن فه ــة أخ ــن جه م

والجمــع بــني اآليــات والروايــات ودفــع التعــارض والتناقــض والتشــابه، 

ــدة إىل  ــة واملقيّ ــة إىل العام ــوص الخاّص ــاع النص ــاج إىل إرج ــك يحت وكذل

ــاد«]]]. ــل واالجته ــل إاّل بالتعّق ــذا ال يحص ــة، وه املطلق

إذن: بعــد عــرض اآليــات القرآنيّــة واألحاديــث املعرفيّــة الصحيحــة 

ــل  ــوع إىل العق ــاس بالرج ــد الن ــي ترش ــت b، الت ــل البي ــن أه ــادرة ع الص

والتعّقــل والتدبـّـر، يتبــني لنــا أّن العقــل أداة أساســيّة ملعرفــة أرسار الكــون، وأنـّـه 

ــة. ــا الواقعيّ ــار حقائقه ــور، وإظه ــف األم ــىل كش ــادر ع ق

املطلب الثاين: هل الويح يعطين�ا احلقيقة أم ال؟

يُعــّد الــكالم يف مســألة الوحــي مــن املســائل املهّمــة قدميــاً وحديثــاً، إاّل 

أّن أهّميتــه اشــتدت يف الوقــت الحــارض؛ لِـــام ظهــر مــن اختالفــات بــني منهج 

]]]- نهج البالغة، خطب االمام عي، خطبة 39]، ج]، ص ]3].

]]]- محمد عي اياري »أهمية العقل يف املصادر اإلسالمية« )موقع املرجع االلكرتوين، قسم: 

القرآن الكريم وعلومه(، ج]، ص50. 
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وآخــر، فبعــض املفكريــن مــن أمثــال: رسوش، ومحمــد أركــون، ونــر حامــد 

ــة  ــري للريع ــة- إىل تفس ــن جه ــعون -م ــوا يس ــي، كان ــن حنف ــد، وحس ــو زي أب

ــون  ــارصة؛ ويحاول ــة املع ــن يف املرحل ــة التديّ ــع حاج ــب م ــه أن يتناس ميكن

ــم  ــن بطريقته ــم والدي ــني العل ــارض ب ــكلة التع ــّل مش ــرى- ح ــة أخ ــن جه -م

الخاّصــة. 

فضــالً عــن ذلــك، إنّهــم مل يوظّفــوا املباحــث الفلســفيّة والعرفانيّــة كــام 

عمــل بهــا ابــن عــريب وصــدر الديــن الشــريازي، وإّن تحليالتهــم وتفســرياتهم 

اســتندت بشــكل كبــري إىل مباحــث الفلســفة اللســانيّة والهرمونوطيقــا يف 

ــفّي  ــف فلس ــم وص ــعون إىل تقدي ــم يس ــذا نجده ــارصة. وله ــة املع املرحل

وعرفــايّن عــن الوحــي، يُضــاُف إىل تلــك املوضوعــات املســتندة إىل 

ــّي  ــلوب تحلي ــة، بأس ــة املتعالي ــة يف الحكم ــفيّة والعرفانيّ ــث الفلس املباح

ــه. ــان بخالق ــة اإلنس ــة عالق ــد رقع ــر إىل تحدي ــّي ناظ وتوصيف

ــة الوحــي النبــوّي ال تكمــن يف  ــة حــال فــإّن مناقشــتنا يف نظريّ وعــىل أيّ

تقديــم وصــف فلســفّي أو عرفــايّن عــن الوحــي وبيــان مســاره، بــل إّن ذلــك 

يكمــن يف اســتنتاج الحلــول مــن النظريّــات. ولتوضيــح املســالة والســعي إىل 

حــّل النــزاع يف هــذه الدعــوى، وهــل الوحــي يعطــي الحقيقــة أم ال؟ ســنخوض 

البحــث يف بعــض املقّدمــات. 

ــه  ــوّي »هــو إدراك املوحــى إلي ــرز خصائــص الوحــي النب أّوالً: إّن مــن أب

ــة مــا أوحــي إليــه، وصيانتــه مــن الخطــأ، مبعنــى أّن بإمكانــه أن  صّحــة وأحّقيّ

يتعــرّف عــىل ماهيّتــه، وأّن مصــدره رحــاميّن، وليــس شــيطانيّاً، وأّن مــا يتلّقــاه 

ــداً«]]]،  ــل أب ــه الباط ــأ، وال يأتي ــه الخط ــرّق إلي ــم، وال يتط ــري مبه ــح غ واض

ــاً شــموليّاً، فــال يســيطر  وباختصــار نقــول: إّن للنبــّي حــال تلّقــي الوحــي وعيّ

]]]- محمد عي اياري »الوحي الظاهر واملفهوم« )بريوت: مركز البحوث املعارصة، نصوص 

معارصة، 5]0]م(.
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عليــه الشــّك أبــداً، وال يقــع يف االشــتباه، وال ميكنــه أن يضيــف شــيئاً مــن كالم 

لَــُه ِمــن تِلَْقــاء نَْفــِي إِْن  اللــه إىل نفســه، قــال تعــاىل: ﴿ُقــْل َمــا يَكُــوُن يِل أَْن أُبَدِّ

ــا يُوَحــى إِيَلَّ﴾]]]، فهــو ليــس مــن قبيــل اإللهامــات التــي قــد يقــع  ــُع إاِلّ َم أَتَِّب

فيهــا الـــُملَهم يف الخطــأ. 

ــوفات  ــان، أو الكش ــىل األذه ــرض ع ــي تع ــات الت ــا اإللهام ــي به ونعن

ــي  ــلوك، الت ــري والس ــن الس ــة م ــوات املعروف ــة ذات القن ــة والعرفانيّ الباطنيّ

ــي  ــاً، والت ــني أحيان ــاء واملحّصل ــامء والعرف ــن العل ــراد م ــض األف ــل لبع تحص

يذكرهــا القــرآن يف مرتبــة عاديّــة، وقــد أثبتهــا القــرآن ألّم مــوىس ومريــم 

ــث  ــه، حي ــاظ علي ــوىس يف الحف ــه إىل أّم م ــاه الل ــا ألق ــك يف م ــذراء؛ وذل الع

ــمِّ  ــِه يِف الَي ــِه َفألِقي ــِت َعلَْي ــإَِذا ِخْف ــِه َف ــوَس أَْن أَْرِضِعي ــا إِىَل أُمِّ ُم ــال: ﴿َوأَْوَحْيَن ق

وُه إِلَْيــِك َوَجاِعلُــوُه ِمــَن املُْرَســلِنَي﴾ ]]]، وتكليــم  َوال تََخــايِف َوال تَْحــَزيِن إِنَّــا َرادُّ

ُِك ِبكَلَِمــٍة  املالئكــة للســيّدة مريــم: ﴿إِْذ َقالَــِت املآَلئِكَــُة يَــا َمْريَــُم إِنَّ اللــَه يَُبــرشِّ

ــَم﴾]3].  ــُن َمْريَ ــَى ابْ ــيُح ِعي ــُمُه املَِس ــُه اْس ْن مِّ

إذن: هــذا كلّــه ليــس مــن ســنخ الوحــي إىل األنبيــاء واإللهــام إىل 

املعصومــني b، وعليــه يكــون الوحــي طريقــاً لكشــف الحقائــق التــي يريــد 

ــوُه ِمــَن  وُه إِلَْيــِك َوَجاِعلُ ــا َرادُّ اللــه تعــاىل إيصالهــا إىل النــاس: ﴿َوال تَْحــَزيِن إِنَّ

ــرية. ــك كث ــة ذل ــة وأمثل ــفاً للحقيق ــّد كش ــرّد يُع ــه بال ــد الل ــلِنَي﴾، فوع املُْرَس

ثانيــاً: لقــد ثبــت لدينــا صــدق ُمّدعــي النبــّوة، وذلــك مــن خــالل اآليــات 

اً ِبَرســوٍل يــأيت ِمــن بَعــدي اســُمُه أحمــُد﴾]4]،  ــة كقولــه تعــاىل: ﴿وُمَبــرشِّ القرآنيّ

]]]- يونس: اآلية 5].

]]]- القصص: اآلية 6.

]3]- ال عمران: اآلية 45.

]4]- الصف: اآلية 6.
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ــبة  ــن مناس ــرث م ــق يف أك ــد تحّق ــال- ق ــة الح ــه -بطبيع ــري وأمثال ــذا التبش وه

وموقــف، وِمــن ثـَـمَّ فــإّن هــذه البشــارة هــي موضــع صــدق املتكلـّـم املوحــى 

ــايّن.  ــّم إاّل باختيــار إلهــّي واصطفــاء ربّ إليــه، وهــذا مل يت

وعليــه فــإّن اختيــار اللــه لنبــّي يتكلـّـم مــن طريقــه إىل جميــع عبــاده ليــس 

مــن قبيــل الوحــي الغريــزّي إىل النحــل، وليــس كّل إنســان ميكنــه أن يحظــى 

بهــذه املكانــة مهــام بــذل يف الســري والســلوك؛ فــإّن اصطفــاء األنبيــاء لــه آليّتــه 

الخاّصــة التــي ال يعلمهــا إاّل اللــه، قــال تعــاىل: ﴿إِينِّ اْصطََفْيُتــَك َعــىَل النَّــاِس 

ــاًل  ــِة ُرُس ــَن امَلالئِكَ ــي ِم ــُه يَْصطَِف ــال أيضــاً: ﴿الل ــااليِت َوِبكَالِمــي﴾]]]، وق ِبِرَس

َوِمــَن النَّــاِس﴾]]].

ــاءه  ــض أنبي ــه لبع ــاره الل ــذي اخت ــاء ال ــذا االصطف ــإّن ه ــة: ف وبالنتيج

ــح منــه خصوصيّتان؛  وأوليــاءه، يكشــف عــن حقيقة الوحــي الصــادق الذي تُرشَّ

ــه بصــدق  ــّي املوحــى إلي ــا بالنب ــا صّدقن ــك ألنّن األوىل: صــدق الوحــي، وذل

البشــارة، ومــورد الصــدق أصبــح الوحــي؛ والثانيــة: حقيقــة الوحــي، فــإّن مــا 

ــة تنطبــق عــىل كّل  ــة وجوديّ صــدر مــن الوحــي هــو عبــارة عــن حقائــق واقعيّ

ــان. ــة واألزم األمكن

ــب  ــة الغي ــن حقيق ــف ع ــي الكش ــوّي تعن ــي النب ــة الوح ــا: إّن حقيق ثالث

ــى  ــكالم املوح ــة ال ــغ حقيق ــّي أن يبلّ ــن النب ــاىل أراد م ــه تع ــأّن الل ــّي، ب اإلله

إليــه مــن الوحــي، أي لفظــاً ومعنــى ونظــامً، وإّن هــذه الحقيقــة املكتشــفة مل 

تســتند إىل إعــامل مجهــود عقــّي وتحليــل فكــرّي، ومل يكــن للنبــّي أّي اختيــار 

فيهــا، وقــد تنزّلــت وأُنزلــت عليــه مــن األعــىل إىل األســفل، ولــذا كان يخاطبــه 

بــ»قــل« التــي تكــّررت عــّدة مــرات.

]]]- االعراف: اآلية 44.

]]]- الحج: اآلية  .
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ــا  ــه؛ ألّن م ــرّد إلقائ ــاً مبج ــون مفهوم ــّي يك ــى إىل النب ــا يُلق ــم إّن كّل م ث

يُلقــى ومــا يفهــم عبــارة عــن يشء واحــد وحقيقــة واحــدة. ومــن هنــا قــال أهــل 

املعرفــة: »إّن تكلـّـم الحــّق تعــاىل عبــارة عــن تجــّي الحــّق، وإّن هــذا التجــّي 

مثــرة تعلّــق القــدرة واإلرادة بإيجــاد وإظهــار مــا هــو كامــن يف الغيــب«]]].

ــا  ــّي إمّن ــت إىل النب ــي أُلقي ــاين الت ــدات واملع ــذه التأكي ــع ه إذن: جمي

ــاموّي، وأْن ال  ــّي س ــي إله ــه وح ــوّي، وأنّ ــي النب ــة الوح ــات ملكوتيّ ــي إلثب ه

تأثــري للجانــب الناســويتّ والنبــوّي يف حقيقتــه ومرتبتــه وجوهــره عــىل جميــع 

ــدة. األصع

حكمته وغاياته:

ــه  ــة، بوصف ــارف إلهيّ ــن مع ــه م ــي ب ــا يلق ــه م ــني طيّات ــي ب ــل الوح يحم

ــرية  ــة كب ــام ، حكم ــة بينه ــني ورابط ــني مختلف ــدود عامل ــة لح ــرة خارق ظاه

ــر بهــدف  ــا إىل الب ــاء b لتبليغه ــاة إىل األنبي ــل مبعــارف الوحــي امللق تتمثّ

يــَن َوُمْنِذِريــَن  ِ اإلنــذار والتبشــري، قــال تعــاىل: ﴿َومــا نُْرِســُل الُْمْرَســلِنَي إِالَّ ُمَبرشِّ

ــوَن﴾]]]. ــْم يَْحزَنُ ــْم َوال ُه ــْوٌف َعلَْيِه ــال َخ ــَح َف ــَن َوأَْصلَ ــْن آَم َفَم

وهــذا اإلرســال لهــؤالء املصطفــني إىل ســائر البــر لتبليغهــم األحــكام 

واألوامــر اإللهيـّـة - إمّنــا هــو لطــف إلهــّي، وتحقيــق ملفهــوم العدالــة اإللهيّــة، 

ــن  ــة م ــىل جامع ــّي ع ــي اإلله ــزل الوح ــة أن ين ــوازم األلوهيّ ــن ل ــل: »إّن م ب

.[3[»b ــاء البــر هــم األنبي

وأّمــا هــدف الوحــي فيــام يريــد بيانــه وإثباتــه عــىل النــاس، فهــو 

]]] - الخميني، السيد روح الله، »رشح دعاء السحر« )تهران: نارش: مؤسسه تنظيم و نر آثار 

امام خميني) س(، 374] هـ. ش، ط]( ص56 ـ 57.

]]]- االنعام: اآلية 48.

]3]- الطباطبايئ، محمد حسني، تفسري امليزان، ج]، ص330. 
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ــان واألحــكام ، واملعــارف  ــذار والبي االحتجــاج عليهــم بوجــود البشــارة واإلن

ُســِل﴾]]] ، »ولجهلهــم  ــٌة بَْعــَد الرُّ واألوامــر؛ ﴿لَِئــالَّ يَكـُـوَن لِلنَّــاِس َعــىَل اللــِه ُحجَّ

ــزّك مــن  ــه األنفــس وتت ــا تصــّح ب ــه مــن أصــول اإلميــان وم ــا يجــب عمل م

ــامل«]]]. ــح األع صال

أهّمّية الويح:

] - إّن الوحــي هــو الطريــق الوحيــد الذي به تســتطيع البريـّـة أن تصل إىل 

حقائــق مــا وراء املــاّدة، يف مقابــل مــن قــال: »إمكاننــا أن نتوّصــل إىل حقائــق 

علــوم الكــون والحيــاة باملنطــق التجريبــّي والريــايّض«]3]. وذكــر العالّمــة بيانــاً 

للوحــي قائــالً: »فالوحــي هــو الطريــق إىل تعليــم مــا ليــس يف وســع اإلنســان 

-بحســب الطــرق املألوفــة عنــده التــي جّهــزه اللــه بهــا- أن ينــال علمــه«]4].

ــة  ــر خارق ــن ظواه ــاء b، م ــدي األنبي ــىل أي ــر ع ــري يظه ] – إّن أّي تفس

ومــا تحملــه رســاالتهم مــن خصائــص وأبعــاد، يــأيت عــن طريــق الوحــي، و»ال 

نجــد دينــاً مــن األديــان يخلــو مــن فكــرة الوحــي مهــام اختلفــت املنــازع يف 

تصويــره، فالتخــّي عــن فكــرة الوحــي تقويــض للديــن مــن أساســه ال ســيّام 

ــان الســامويّة«]5]. األدي

ــن  ــا م ــط به ــا يرتب ــور وم ــذه األم ــل ه ــن مجم ــّدم: م ــا تق ــة م وخالص

ــّد الوحــي كاشــفاً عــن الحقيقــة التــي أرادهــا  مفاهيــم ومصاديــق متفّرعــة، يُع

]]]- النساء: االية 65].

]]]- محمد رشيد رضا، الوحي املحمدي، ص]3. 

]3]- انظر: عبد الكريم عثامن : مقدمة )تثبيت دالئل النبوة( للقايض عبد الجبار املعتزيل.

]4]- الطباطبايئ، محمد حسني، تفسري امليزان، ج7، ص75].

)بريوت:  االسالمي  والفكر  الكريم  القران  يف  ودالالته  الوحي  جرب،  ستار  االعرجي،   -[5[

منشورات، دار الكتب العلمية(. 
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ــل أساســاً ألّي ديــن  ــّي الواســع ليتمثّ ــده الدين ــه يأخــذ بُع املــوىل تعــاىل، وإنّ

ــه »مــا مــن ديــن ســاموّي إاّل ويعتمــد عــىل الوحــي واإللهــام ،  ســاموّي، فإنّ

فمنهــام صــدر، ومبــا لهــام مــن إعجــاز وعــىل تعاليمهــام تأّسســت قواعــده 

ــه«]]]. وأركان

 املطلــب الثالــث: هــل هنــاك تن�اقــض بــني القضايــا العقلّيــة وبــني القــرآن 
والروايــات؟

تعــود أهّميّــة بحــث وحــّل إشــكاليّة التعــارض القائــم بــني العقــل 

والنقــل، إىل كــون كّل واحــد منهــام يُعــّد طريقــاً مــن طــرق املعرفــة يف الفكــر 

ــاج  ــد منه ــول تحدي ــاً- ح ــاً وحديث ــرية -قدمي ــئلة كث ــار أس ــاّم أث ــالمّي، م اإلس

ــات  ــة بينهــام، ومــا هــي طــرق وآليّ ونطــاق عملهــام، وطبيعــة العالقــة الجدليّ

ــة. ــه األدلّ ــام تقتضي ــارض في ــع التع رف

ــاح  ــد انفت ــت بع ــل حدث ــل والنق ــني العق ــارض ب ــكاليّة التع ــأة إش إّن نش

املســلمني عــىل الثقافــات الغربيّــة، وترجمــة كتــب املنطــق والفلســفة اليونانيّة، 

ــك الفلســفة،  ــري املســلمني وعلامئهــم بتل ــر بعــض مفّك ــد تأثّ ــا فق ومــن هن

وأّدى بهــم ذلــك إىل تعظيــم العقــل وجعلــه معيــار قبــول األشــياء ورّدهــا، فــام 

عــارض منهــا الريعــة لــزم تأويلــه مبــا يتوافــق مــع دالئــل العقــل طبقــاً للمقّرر 

يف تلــك الفلســفة.

ــب  ــة واملذاه ــات الدينيّ ــف االتّجاه ــد ملختل ــب العقائ ــة كت ومبراجع

مــدى  يظهــر  )الســلفيّة(؛  والحنابلــة  واملعتزلــة  كاألشــاعرة  اإلســالميّة، 

ــا يف  ــّوة تأثريه ــة، وق ــث العقائديّ ــاول املباح ــة يف تن ــك القضي ــالف بتل االخت

ــم  ــة الفه ــه يف عمليّ ــّم إعامل ــاً يت ــالً كلّيّ ــا أص ــوال، باعتباره ــاج اآلراء واألق إنت

 ، [ ]]]- د. مذكور، إبراهيم،  يف الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيقه ، دار املعارف ـ مر ط 

968] م( ص 69.
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واالســتدالل واالســتنباط طبقــاً للمصــادر نفســها. فنجــد األشــاعرة يعتمــدون 

ــة للعقــل، ولــذا قالــوا قولتهــم  يف اســتدالالتهم عــىل النقــل وال يعطــون أهّميّ

املشــهورة »مــن متنطــق فقــد تزنــدق«، وأّمــا املعتزلــة فقــد جعلــوا العقــل هــو 

ــة  ــه، وهكــذا اســتمرّت الجدليّ ــن، وأفرطــوا في ــة أحــكام الدي ــار يف معرف املعي

ــذا. ــا ه ــل إىل يومن ــل والنق ــني العق ب

واآلن يكن أن نجيب عىل أصل السؤال املطروح، فنقول:

إّن العالقــة بــني العقــل والنقــل يف الــرتاث اإلســالمّي ليســت عالقــة تضاّد 

ــة  وال تناقــض، فــإّن االهتــامم الكبــري الــذي نــراه يف القــرآن الكريــم، واألولويّ

ــن  ــف ع ــه، والكش ــول إىل الل ــاءه دوره يف الوص ــل، وإعط ــا للعق ــي مّهده الت

زيــغ املعتقــدات الوثنيّــة، وقدرتــه عــىل معرفــة الحكمــة اإللهيّــة مــن التريــع، 

والســنن الكونيـّـة مــن الخلــق، كّل ذلــك يؤكّــد عــىل أّن األصــل يف العالقــة بني 

النصــوص القطعيّــة واملعــارف العقليّــة اإلنســانيّة هــو االنســجام والتكامــل.

ولــذا نجــد الخطابــات القرآنيّــة تدعــو إىل التعّقــل والتفّكــر والتدبـّـر، قــال 

ــُم  َر لَُك ــخَّ ــا﴾]]]، ﴿َوَس ــوٍب أَقَْفالَُه ــىَلٰ قُلُ ــرْآَن أَْم َع ــُروَن الُْق ــاَل يَتََدبَّ تعــاىل: ﴿أَفَ

ــَك  ــرِِه إِنَّ يِف ذلِ راٌت ِبأَْم ــخَّ ــوُم ُمَس ــَر َو النُُّج ــْمَس َو الَْقَم ــاَر َو الشَّ ــَل َو النَّه اللَّيْ

ــوَن  رِْض فَتَُك ــرُيوا يِف األَْ ــْم يَِس ــوَن﴾]]]،  وقــال تعــاىل: ﴿أفَلَ ــْوٍم يَْعِقلُ ــاٍت لَِق آَلي

ــاُر َو  ــى اأْلَبْص ــا ال تَْعَم ــا فَِإنَّه ــَمُعوَن ِبه ــا أَْو آذاٌن يَْس ــوَن ِبه ــوٌب يَْعِقلُ ــْم قُلُ لَُه

ــا  ــاده مب ــب عب ــه ال يخاط ــُدوِر﴾]3]. فالل ــي يِف الصُّ ــوُب الَِّت ــى الُْقلُ ــْن تَْعَم لِك

ال يعقلــون، وال يكلّفهــم مــا ال يطيقــون؛ ألّن ذلــك يقــّوض أســاس التكليــف 

ــع!! ــل والتري والحكمــة مــن التنزي

]]]- محمد: اآلية 4].

]]]- النحل: اآلية ]].

]3]- الحج: اآلية 46.
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إذن: األصــل يف العقــل أن يعقــل كّل مــا لــه شــأن يف عــامل الشــهادة؛ ألّن 

اإلنســان هــو املســتخلف يف هــذا العــامل ﴿إيِنِّ َجاِعــٌل يِف األَرِْض َخلِيَفــًة﴾]]]، 

ــوق هــي مــن اختصاصــه،  ــي تخــّص هــذا الكــون املخل ــكّل املعــارف الت ف

وميكــن لعقلــه أن يدركهــا.

ثــّم إّن دور العقــل يختلــف يف تحصيــل “ العلــوم النظريـّـة “ عــن دوره يف 

تحصيــل “ العلــوم العمليّــة “، وهــذا التفريــق ذكــره ابــن ســينا بــني “ الحكمــة 

ــة يســتفاد  ــة” حيــث يقــول: »إّن الريعــة اإللهيّ ــة “ و “ الحكمــة النظريّ العمليّ

ــة  ــا الحكم ــامل، أّم ــىل الك ــا ع ــة “ وحدوده ــة العمليّ ــادئ “ الحكم ــا مب منه

ــة فــإّن الريعــة تعنــى مببادئهــا فقــط عــىل ســبيل التنبيــه تاركــًة للقــّوة  النظريّ

العقليّــة أن تحّصلهــا بالكــامل عــىل وجــه الحّجــة«]]]. نعــم: إّن دور العقــل يف 

القضايــا الغيبيّــة “ كالعلــم باملالئكــة، وأرسار املعــراج، وكيفيّــة املعــاد وغريهــا 

ــهادة  ــامل الش ــة بع ــؤون املتعلّق ــة والش ــارف الدنيويّ ــدوره يف املع ــس ك “ لي

ــه مــاّم  والتســخري، فالعلــم بوجــود املالئكــة حتّــى وإن كان أصلــه النقــل، فإنّ

ــأيت مبــا يخالــف  ــه، فالــرع اإللهــّي ال ي تجــّوزه العقــول، وليــس مــاّم تحيل

العقــول، وإمّنــا مبــا تحــار بــه العقــول.

ــل  ــل والنق ــني العق ــة ب ــول: إّن العالق ــث أق ــم البح ــل أن أخت ــا قب وهن

ــة  ــزت بهــا الحركــة الفكريّ ــي متيّ ــات املتناقضــة الت ــار الثنائيّ ــر مــن آث هــي أث

ــاً،  ــالً- ال عقالنيّ ــيّاً -نق ــاً كنيس ــت الهوت ــي عرف ــك الت ــة، تل ــارة الغربيّ للحض

فجــاءت عقالنيّتهــا -يف عــر النهضــة والتنويــر الوضعــّي املــاّدّي- ثــورًة عــىل 

ــه. ــال عقــاليّن ونقضــاً ل ــل ال النق

]]]- البقرة: اآلية 30.

]]]- ابن سينا، ابو عي »تسع رسائل يف الحكمة والطبيعيات« )القاهرة: منشورات، دار العرب 

البستاين، ط](، ص] – 3.
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ــة يف  ــالميّة - وخاّص ــة االس ــة لألّم ــرية الفكريّ ــالم، فاملس ــا يف اإلس  وأّم

عــر االزدهــار واإلبــداع - مل يكــن فيهــا النقــل مقابــالً للعقــل أبــداً؛ ألّن مــا 

ــرآن  ــالمّي -الق ــل اإلس ــل؛ وألّن النق ــس النق ــون، ولي ــو الجن ــل ه ــل العق يقاب

الكريــم والروايــات الريفــة- هــو مصــدر العقالنيّــة اإلميانيّــة، والباعــث عليها، 

ــا  ــر يف آيــات اللــه، ولــو رجعن والداعــي إىل اســتعامل العقــل والتفّكــر والتدبّ

إىل آيــات القــرآن التــي تحــثُّ عــىل العقــل والتعّقــل لوجدنــا أنّهــا تبلــغ تســعاً 

ــة  ــل، ونتيج ــر والتعّق ــرآن إىل التدبّ ــىل دعــوة الق ــدّل ع ــذا ي ــة، وه ــني آي وأربع

ذلــك: ال منافــاة وال تناقــض بــني القضايــا العقليّــة والقــرآن والروايــات، بــل إّن 

أحدهــام مكّمــل لآلخــر.
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خاتمة:  موضوع

ــة، مــن خــالل  ] – التعريــف ببعــض الفــرق اإلســالميّة واملــدارس الغربيّ

تعــّدد اآلراء املخالفــة للعقــل والديــن.

ــام  ــل إّن بينه ــن، ب ــل والدي ــني العق ــاٍف ب ــارض وال تَن ــد تع ] – ال يوج

تعاضــداً وتعاونــاً وثيقــاً؛ لــذا يعتقــد بعــض املفّكريــن بــأّن العقــل ليــس مصدراً 

ــل العقــل يكــون يف  ــل الديــن خارجــاً عــن نطاقــه، ب ــاً مســتقاّلً يف مقاب معرفيّ

مقابــل النقــل، ال يف مقابــل الديــن.

3 – معالجــة اإلشــكاالت القامئــة بــني القائلــني باســتقالل العقــل وهــم 

ــون. ــني القائلــني باســتقالل النقــل وهــم التفريطيّ ــون، وب اإلفراطيّ

4 - إّن للعقــل مكانــة رفيعــة جــّداً يف الثقافــة اإلســالميّة، وإّن معرفــة الديــن 

ــرتن  ــا مل تق ــا م ــة له ــرى ال قيم ــد األخ ــن العقائ ــا م ــع وغريه ــات الصان وإثب

بالعقــل، وكــام قــال أمــري املؤمنــني : »َعَقلــوا الديــن َعقــَل ِوعايــة ورِعايــة، 

ال عقــل ســامٍع وروايــة، فــإّن ُرواَة العلــم كثــرٌي وُرعاتَــه قليــٌل«.

ــو  ــل ه ــل العق ــا يقاب ــداً؛ ألّن م ــل أب ــل العق ــل يف مقاب ــن النق 5 - مل يك

ــات  ــم والرواي ــرآن الكري ــل اإلســالمّي - الق ــل؛ وألّن النق ــس النق ــون، ولي الجن

ــاة يف  ــة، والباعــث عليهــا؛ فــال مناف ــة اإلميانيّ الريفــة - هــو مصــدر العقالنيّ

البــني.
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