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اتّخذ البحث يف هذا املوضوع دراسة جديدة يف الفكر املعارص ،ويف
اإلسالمي
موضوع س ّميناه( :العالقة بني العقل والدين دراسة مقارنة بني الفكر
ّ
يب)؛ وذلك من خالل عرض مطالبعقل ّية دين ّية ،تروم إىل العالقة بني العقل
والغر ّ
يل
والدين واتّحادهام يف بعض املوارد ،ال س ّيام بعد الرجوع إىل الربهان العق ّ
الرشعي ،وبيان األدلّة العقل ّية والنقل ّية يف إثبات قابلية العقلوقدرته عىل
والدليل
ّ
ين يف إعطاء الحقيقة ،والسعي إىل رفع
كشف األمور ،وكذلك بيان الدور الوحيا ّ
التناقض بني القضايا العقلية والقرآن والروايات ،وجاءت هذه الدراسة وفق مقارنة
العلمي.
تحليل ّية بالبيانوالنقد
ّ

تض ّمنت هذه الدراسة ثالثة مباحث وخامتة ،وجاء يف املبحث األ ّول بحوث
متهيديّة ،من بيان معنى العقل ،والدين لغة واصطالحاً ،وكذلك معرفة تاريخ
يخص أصحاب الحديث ،األخبارية ،مكتب التفكيك ،الفالسفة
املسألة فيام
ّ
واملتكلّمني .وتناولنا يف املبحث الثاين العالقة بني العقل والدين يف الفكر
يب ،وتحدثنا عن بعض املدارس الفكريّة ،كاملدرسة اإلميان ّية ،والعقل ّية
الغر ّ
اإلفراط ّية ،والعقل ّية التفريط ّية .أما املبحث الثالث وهو العمدة يف الكالم ،فقد
ومم جاء يف املبحث
تناولنافيه العالقة بني العقل والدين يف الفكر
اإلسالميّ ،
ّ
األول :هل أنّ 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 وحدةالتكامل بينهام.
أهم النتائج املثمرة من هذا البحث،
وانتهينا إىل خامتة وعرض ُملخّص عن ّ
وختمنا البحث بهذهالخطّة التفصيل ّية.

الكلمات املفتاحية

ّ
ّ
{األخبارية ،أصحاب احلديث ،الدين ،العقل ،الفالسفة واملتكلمون،
مكتب التفكيك}
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Abstract 

Th
 e 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 between mental things, Quran and narrations. This study comes according to a nalytic 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 history of the matter regarding the hadith's companions, statements, dismantling 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 productive results in this study, and we conclude the study in this detailed
plan.

Keywords: mind, religion, hadith companions, narrations, dismantling office, philosophers, s peakers.
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التصو ّ
املبحث ّ
ّ
رية
األول :املباحث
ً
املطلب ّ
األول :تعريف العقل والدين لغة واصطالحا
ً
ً
ً
ّأوال :تعريف العقل لغة واصطالحا
ً
العقل لغة:
قــال الخليــل « :العقــل نقيــض الجهــل ،عقــل يعقــل عق ـاً فهــو عاقــل،
واملعقــول :مــا تعقلــه يف فــؤادك .وعقلــت البعــر :شــددت يــده بالعقــال ،أي:
الربــاط .والعقيلــة :املــرأة املخ ـ ّدرة املحبوســة يف بيتهــا ،وجمعهــا عقائــل.
والعقــل :الحصــن ،وجمعــه العقــول »[[[.
وقــال ابــن فــارس(« :عقــل) العــن والقــاف والــام أصــل واحــد منقــاس
مطّــرد يـ ّ
ـدل عظمــه عــى حبســة يف الــيء أو مــا يقــارب الحبســة .مــن ذلــك
العقــل ،وهــو الحابــس عــن ذميــم القــول والفعــل»[[[.

وجــاء يف املصبــاح « :عقلــت البعــر عقــاً مــن بــاب رضب :وهــو أن
تُثنــي َوظي َف ـ ُه مــع ذراعــه فتش ـ ّدهام جميع ـاً يف وســط الــذراع بحبــل ،وذلــك
هــو العقــال .وعقلــت القتيــل :أ ّديــت ديتــه ،ودافــع الديــة عاقــل ،والجمــع
[[[  -الفراهيدي ،الخليل بن أحمد «العني» تحقيق :مهدي املخزومي ،إبراهيم السامرايئ
(النارش :دار ومكتبة الهالل) ،مادة عقل.

[[[ -ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكريا «معجم مقاييس اللغة» تحقيق :عبد السالم محمد
هارون( ،بريوت :نرش دار الفكر1399 ،هج1979 ،م) ج  4ص .69
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عاقلــة ،وجمــع العاقلــة عواقــل.
وعقلــت الــيء :تدبّرتــه ،ثــ ّم أطلــق العقــل الّــذى هــو مصــدر عــى
وربــا قيــل عقــاء.
الحجــا
واللــب .فالرجــل عاقــل ،والجمــع عقّــالّ ،
ّ
واعتقلــت الرجــل :حبســته »[[[.
والظاهــر أن اشــتقاق عقــال :مــن عقــال البعــر .وكل يشء حبســته فقــد
عقلتــه ،ولهــذا س ـ ّمي العقــل بهــذا االســم ألنّــه مينــع عــن الجهــل .ويقــال:
عقــل الــدواء بطنــه ،والــدواء عقــول.
والعقــل جمعــه عقــول ،ورجــل عاقــل وقــوم عقــاء وعاقلــون ،ورجــل
َعقــول إذا كان حســن الفهــم وافــر العقــل.
ً
العقل اصطالحا:
لقــد ات ّفــق أصحــاب الرشائــع وامللــل يف أ ّن منــاط التكاليــف الرشع ّيــة
ـق مــن الباطــل،
هــو العقــل ،بــه يثــاب اإلنســان وبــه يعاقــب ،وبــه يعــرف الحـ ّ
إل أنّهــم اختلفــوا يف تعريفــه.
ّ
فمنهــم مــن عـ ّرف العقــل « :بأنّــه غريــزة يلزمهــا العلــم بالرضوريّــات عنــد
ســامة اآلالت »[[[.
ـرابادي عــى التعريــف فقــال « :والغريــزة هــي الطبيعــة التــي
وعلّــق اإلسـ
ّ
ج ِبــل عليهــا اإلنســان.
ُ
[[[ -أحمد بن محمد بن عيل الفيومي «املصباح املنري» ،تحقيق :يوسف الشيخ محمد
(النارش :املكتبة العرصيّة 1418 ،هـ ق ،ط )2مادة عقل.

والعالمة يف
ّ
املحصل»،163 :
«املحصل» 251 :واملص ّنف يف «نقد
[[[ -الفخر الرازي يف
ّ
ّ
«مناهج اليقني» .101 :
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الحواس الظاهرة والباطنة.
واآلالت هي
ّ
السكْر والنوم »[[[.
وسالمتها عبارة عن عدم زوالها أو تعطّلها بنحو ُّ
الحــي « :بأنّــه العلــم بوجــوب الواجبــات واســتحالة
العلمــة
وع ّرفــه ّ
ّّ
املســتحيالت؛ المتنــاع انفــكاك أحدهــا عــن اآلخــر »[[[.
املصطفــوي قــال :إ ّن العقــل « هــو قــ ّوة بهــا يتميّــز الخــر
ومنهــم
ّ
والصــاح ما ّديّــاً ومعنويّــاً ،ثــ ّم توجِــب الضبــط عــن الخــاف والتاميــل،
ويف جهــة التشــخيص :هــو أقــوى وســيلة يف تحصيــل الســعادة والوصــول
أي عمــل
إىل الكــال ،وال ينفــع يف فقدانــه عبــادة وال زهــد وال رياضــة وال ّ
واقــع»[[[.
كل
كل خــر ،وبــه يصــل إىل ّ
والخالصــة :بالعقـل يســتع ّد اإلنســان إلدراك ّ
ســعادة وكــال ،وكلّــا قــوى العقــل واشــت ّد ،كان اســتعداده أقــوى وأتـ ّم .فهــو
حالــة مــن أحــوال النفــس الناطقــة ،بهــا يُــدرك الرضوريّــات ،كحســن بعــض
ـق.
األشــياء وقبــح بعــض .وهــو الحـ ّ
ً
ً
ثاني�ا :تعريف الدين لغة واصطالحا
الدين لغ ًة:
يبــن ال َّديــن وال ِّديــن « :-جمــع ال َّديــن [بفتــح
الفراهيــدي -وهــو
قــال
ّ
ّ
[[[ -األسرتآبادي ،محمد جعفر «الرباهني القاطعة» تحقيق :مركز العلوم والثقافة اإلسالمية (قم:
النارش :مؤسسة بوستان كتاب 1424 ،هـ .ق) ج ،1ص .428
[[[ -الحيل ،الحسن بن يوسف «كشف املراد يف رشح تجريد االعتقاد» تحقيق :حسن زاده
اآلميل (قم :نرش :مؤسسة النرش االسالمي ،1417 ،ط )7ص.234

[[[  -املصطفوي ،حسن «التحقيق يف كلامت القران» (طهران :نارش :وزارة الثقافة واالرشاد
االسالمي 1368 ،ش ،ط )1ج ،8ص.196
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ـت فالنـاً أَدي ُنــه ،أي:
الــدال] ُديــونّ ،
وكل يشء مل يكــن حــارضا ً فهــو َديْـ ٌن .وأَ َدنْـ ُ
ـل َم ْديُــون :قــد َركِ َب ـ ُه َدي ـ ٌن...
أَعطيتُــه َديْن ـاً .ورجـ ٌ
جــزا ُء ...كقولِـ َ
ـك :دا َن
وال ِّديـ ُن [بكــر الــدال] جم ُعـ ُه األديــان .وال ِّديـ ُن :ال َ
الل ـ ُه ال ِعبــا َد يَدي ُنهــم يــو َم القيامــة ،أي :يَجزيهــمِ  ،وهــو َديّــا ُن ال ِعبــاد .وال ِّدي ـ ُن:
الطّاعـةُ ،ودانــوا لفــان ،أي :أطاعــوه .ويف املَثَــل :كــا تَديـ ُن تُــدانُ ،أي :كــا
تــأيت يُــؤىت إليـ َ
ـك »[[[.
وقــال ابــن فــارسَ ( « :ديَـ َن) الــدال واليــاء والنــون أصــل واحــد إليــه يرجــع
فروعــه كلّهــا .وهــو جنــس مــن ِ
الن ِقيــاد والــذ ُّّل .فالديــن :الطاعــة ،يُقــال:
ــب وانْقــا َد وطــاع .وقــو ٌم ِديــ ٌن ،أيُ :مطيعــون
دا َن لَــ ُه يَديــ ُن دينــاً ،إذا أَ ْ
ص َ
ح َ
ُمنقــادون»[[[.
وقــال ابــن منظــور « :والديــن :الجــزا ُء واملكافــأة .و ِدنْتُــه بفعلِــه َديْنــاً:
ج َزيتُــه ،ويــو ُم الديــنِ  :يــو ُم الجــزاء .ويف املَثَــل :كــا ت َدي ـ ُن تُــدانُ ،أَي :كــا
َ
ت ُجــازي ت ُجــازى ،أَي :ت ُجــازى ِب ِفعلِ َ
ْــت ،وقيــل :كــا
ح ْس ِ
ــب مــا َع ِمل َ
ــك و ِب َ
ج ِزيُّــو َن »[[[.
ــل يُف َع ُ
ت َ ْف َع ُ
ــل بــك ،وقولــه تعــاىلِ :إنَّــا لَ َم ِدي ُنــونَ ،أَيَ :م ْ
والجمـ ُع األَديــانُ .يُقــال :دا َن بِكــذا ِديانـةً ،وتَ َديَّـ َن بــه فهــو َديِّـ ٌن و ُمتَ َديِّـ ٌن.
ـل تَ ْديينـاً إِذا َوكَلْتَـ ُه إىل دينــه.
ـت الرجـ َ
و َديَّ ْنـ ُ
والديــن :ا ِ
ي  :Aمح ّبــة
إلســام ،وقــد ِدن ُ
ْــت بــه .ويف حديــث عــ ّ
العلــاء ديـ ٌن يُــدا ُن بــه .والديــن :العــادة والشــأن ،تقــول العــرب :مــا زال ذلــك
[[[ -الفراهيدي ،الخليل بن احمد ،العني ،املصدر السابق ،ج ،8ص.72

[[[  -ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،املصدر السابق ،ج ،2ص.319

[[[ -ابن منظور ،محمد بن مكرم «لسان العرب» (بريوت :النارش دار صادر1414 ،هج ،ط،)3
ج ،13ص.169
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[[[

ومــا تقــدم ُيكــن القــول :إ ّن ال ِّديــن هو الطاعــة واالنقيــاد والجــزاء ،وقو ٌم
ديـ ٌن ،أيُ :مطيعــون و ُمنقــادون ،وهــذا مــا نُريــد أن نب ّينــه مــن خالل البحــث ،أ ّن
النــاس منقــادون ومطيعــون للــه تعــاىل ،ال كــا ذهــب إليــه البعــض مــن عــدم
الحاجــة إىل الديــن ،و ِمــن ث َـ ّم قالــوا :ال حاجــة إىل االنقيــاد والطاعــة للديــن،
وهــو قــول باطــل.
ً
الدين اصطالحا:

ع ّرف العلامء (الدين) بتعاريف مختلفة ،ونحن نشري إىل بعض منها:
إلهي ألويل األلباب يتناول األصول والفروع »[[[.
أ ّوالً « :أنّه وضع ّ
إلهــي ســائق لــذوي العقــول باختيارهــم املحمــود إىل
ثانيــاً « :وضــع
ّ
الخــر بالــذات ،لِـــا يتعـ ّرف بــه العبــاد من أمـ َري املعــاش واملعــاد ،ويتع ّرفون
منــه أحــكام عقائدهــم وأفعالهــم وأقوالهــم ومــا يرتتــب عليــه صالحهــم يف
ـي مــن حيــث إنّــه منقــاد لــه ومطــاع
الداريــن ،وذلــك املوضــوع بالوضــع اإللهـ ّ
لــه ومجــازي عليــه »[[[.
يئ « :أ ّن الديــن يف ُعــرف القــرآن هــو
ثالثــاً :مــا قالــه ّ
العلمــة الطباطبــا ّ
الســنة االجتامع ّيــة الدائــرة يف املجتمــع ،وأ ّن الســنن االجتامع ّيــة إ ّمــا ديــن
ـق وســبيل اللــه
ـري وهــو اإلســام ،أو ديــن مح ـ ّرف عــن الديــن الحـ ّ
حـ ّ
ـق فطـ ّ
[[[ -ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،املصدر السابق ،ج ،13ص.169

[[[ -الطريحي ،فخر الدين النجفي «مجمع البحرين» (املوضوع اللغة والبالغة ،تاريخ النرش:
1362هق) ،ج ،6ص.215

[[[  -جوهرة التوحيد ص ،12وانظر التعريفات للجرجاين ص.101
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عوجــاً »[[[.
وبعبــارة أخــرى :إ ّن الديــن هــو اإلميــان بخالــق الكــون واإلنســان،
وبالتعاليــم والوظائــف العمل ّيــة املالمئــة لهــذا اإلميــان ،وذلــك يف مقابــل
أولئــك الذيــن ال يؤمنــون بالخالــق إطالقـاً ،بــل يؤمنــون بالصدفــة واالت ّفــاق يف
خلــق الظواهــر الكونيّــة ،أو أنّهــا مسـبّبة لألســباب املا ّديّــة والطبيعيّــة ،وهــذا ال
ـي ،وأنّــه
يتعــارض مــع مــا ذكرنــاه ألقــوال العلــاء مــن األداء ،وأنّــه وضــع إلهـ ّ
الســنة االجتامعيــة والعمــل الشــاغل للذمــة.
ّ
ّ
اإلسالمية
التأريخية لبعض املدارس
املطلب الثاين :النشأة
يف هــذا املبحــث ســنتناول بيــان النشــأة التاريخيّــة لبعــض املــدارس
محــل اختــاف وتبايــن يف اآلراء واملعتقــدات ،وكان
ّ
الكالم ّيــة التــي كانــت
ســبب االختــاف يف األفــكار والــرؤى هــو أخــذ املــا ّدة العلم ّيــة مــن غــر
مصدرهــا الصحيــح الــذي رســمته رســالة الســاء ،والســبب الثــاين تنــ ّوع
ين الــذي َولّــد قــراءات مختلفــة.
مــدركات العقــل االنســا ّ
ً
ّ
(احلشوية)
ّأوال :اصحاب احلديث

اختصــت بالحديــث؛ وت ُســمى
الحشــويّة :هــي فرقــة أو مدرســة إســام ّية
ّ
حشْ ــويّة
أيضـاً؛ امل ُشَ ـ ِّب َهة ،أو امل ِّ
ُجســمة؛ ووصفهــم املفيــد يف مــورد بقولــه « :ال َ
األندلــي بقولــه« :هــم
املنتســبون إىل الحديــث »[[[ .ويع ّرفهــم ابــن حــزم
ّ

جتهــم يف ذلــك أنّــه ال
طائفــة تذهــب إىل القــول بــأ ّن اللــه تعــاىل جِســم؛ وح ّ
ـل أن يكــون تعــاىل عرض ـاً،
ـا بَطَـ َ
يقــوم يف املعقــول إلّ جســم أو َع ـ َرض ،فلـ ّ

[[[  -الطباطبايئ ،محمد حسني «تفسري امليزان» (قم :النارش :منشورات اسامعيليان ،املطبعة:
اسامعيليان) ،ج ،10ص.190 :

[[[  -املفيد ،أوائل املقاالت ،ص .37
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ثبــت أنّــه جســم »[[[.
ـح إلّ مــن جســم ،والبــاري تعــاىل فاعــل ،فوجب
وقالــوا :إ ّن الفعــل ال يصـ ّ
جــوا بآيــات مــن القــرآن فيهــا ذكــر اليــد واليديــن واأليــدي
أنّــه جســم ،واحت ّ
والعــن والوجــه والجنــب ،كــا يف قولــه تعــاىل﴿ :وجــاء ر ّبــك﴾ و ﴿يأتيهــم
اللــه يف ظُلَــل مــن الغــام واملالئكــة﴾.
وأمــا تســمي ُتهم :فرتجــع « الحشــوية » إىل « جمعهــم حشــو الحديــث مــن
غــر متييــز بــن صحيحــه وضعيفــه؛ ويقــال :ألنّهــم أتــوا مجلــس الحســن
الســقط  -وهــو الــذي مل تت ـ ّم لــه س ـتّة شــهور يف بطــن
البـ
ّ
ـري وتكلّمــوا يف َّ
فس ـ ّموا بالحشــويّة »[[[.
أ ّمــه  -فأمــر بر ّدهــم إىل حشــا الحلقــة ،أي طرفهــاُ ،
ـري،
حلَقــة الحســن البـ
ّ
وقــال التهانـ ّ
ـويُ :سـ ّموا بذلــك ألنّهــم كانــوا يف َ
حلَقــة» فنســبوا إىل
حشــا ال َ
فوجدهــم يتكلّمــون كالمـاً ،فقــال« :ر ّدوا هــؤالء إىل َ
حشَ ــويّة» بفتــح الشــن[[[.
حشــا» فهــم « َ
« َ
ج ِّســمة
ـح امل ُ َ
وتطلــق بعــض املذاهــب -كاألشــاعرة واملاتريديّــة -مصطلـ َ
عــى األثريّــة  -أهــل األثــر والحديــث – والســلف ّية؛ ألنّهــم -حســب قولهــم-
«يُثبِتــون أ ّن اللــه يح ـ ّده العــرش وأنّــه موجــود يف جهــة» ،وأ ّن هــذا -بحســب
واملجســمة
قولهــم -يســتلزم التجســيم؛ تُطلــق األثري ُة أو الســلف ّي ُة صفة املشـ ّبهة
ِّ
عــى مــن شـ َّب َه اللــه بخلقــه ،ولك ّنهــم يُثبتــون مــن األســاء والصفــات مــا جــاء
يف القــرآن الكريــم واألحاديــث النبويّــة مــن غــر تأويــل وال تعطيــل وال تكييــف
[[[ -الدمشقي ،ابن عساكر ،تبيني كذب املفرتي فيام نسب إىل اإلمام أيب الحسن األشعري،
ص .11

[[[  -كامل مصطفى ،الحور العني ،ص.204

حشْ ويّة» وانظر رشح قصيدة ابن القيّم ج ،2ص)78 - 77
[[[ -كشّ اف اصطالحات الفنون «ال َ
.فقد نقل عن رشح مخترص التحرير للتاج السبيك  ،مثل ذلك وانظر حج ّية السنة هامش
ص.)110
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«ال َبلْكَفــة» وال متثيــل.
املجســمة عــى مــن يُثبــت الصفــات الخربيّــة
ـح
ِّ
وتطلــق املعتزلـ ُة مصطلـ َ
الــرازي اليهــو َد بجميــع طوائفهــم،
أو املعنويّــة للــه .ويحســب فخــر الديــن
ّ
املجســمة »[[[،
ـض فــرق الشــيعة القدميــة عــدا الشــيعة الزيديّــة  -بأنّهــا مــن
وبعـ َ
ِّ

يل
والثابــت أ ّن خصــوم الســلفيّني يرمونهــم بهــذا االســم ،فعنــد أيب حامــد الغــزا ّ
هــم الذيــن أثبتــوا الجهــة فيقــول« :أمــا الحشــويّة فإنّهــم مل يتمكّنــوا مــن فهــم
إل يف جهــة ،فأثبتــوا الجهــة».
موجــود ّ

وهنــاك بعــض مــن املتشـ ّددين م ّمــن تنطبــق عليهــم أوصــاف هذا االســم،
يســتنكرون عــى اآلخريــن تســميتهم بــه ،ويعتربونــه نبــزا ً ولقبـاً مذمومـاً .ومنهم
ين (ت728هـــ) ذكــر يف
حشْ ــويّة َ
شــيخ إســام ال َ
والس ـلَ ِف ّية ،ابــن تيم ّيــة الح ـ ّرا ّ
هــذا الصــدد كلـ ٍ
ـات ال تخلــو مــن التهافــت والتناقــض.
فتــارةً :يســتهجن التســمية ويُنكــر وجــود َمــن تنطبــق عليــه ،وتــارةً :يُ ِق ـ ُّر
بوجودهــم ،ويُنكــر كونهــم معروفــن ،وأُخــرى :يجعــل التســمية مــن املعتزلــة
صحيح.
ـى
ضـ ّد َمــن سـ ّ
ٌ
ـاهم املؤمنــن ،ورابعـةً :يُنكــر أن يكــون للتســمية معنـ ً
و ِمــن ث َــ َّم :مل ّــا وجــد بعــض كبارهــم يفتخــر بهــذا االســم وباســم
املجســمة واملشــ ّبهة  -أنكــر عليــه بشــ ّدته وحنبل ّيتــه املعروفــة!
ّ
ثـ ّم إ ّن ابــن تيميّــة يذهــب مذهــب أهــل الحديــث يف أســاء اللــه وصفاته،
حيــث يُثبــت للــه مــا جــاء يف القــرآن والس ـ ّنة النبويّــة مــن أســاء وصفــات،
وبحســب قولــه «مــن غــر تعطيــل وال تحريــف وال تبديــل وال تأويــل وال تشــبيه
وال متثيــل»[[[ ،ولــه يف ذلــك أقــوال كثــرة ،منهــا« :فــا وصــف اللــه مــن نفســه
[[[ -الرازي ،فخر الدين ،اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني ،ص.97:

[[[  -أبن تيمية ،مجموع فتاوى ابن تيمية «العقيدة ،كتاب األسامء والصفات» (السعودية:
مجمع امللك فهد) ج ،1ص .45
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ـاه ،ومل نتكلّــف منــه صفــة
ـاه عــى لســان رســوله  س ـ ّميناه كــا سـ ّ
وسـ ّ
مــا ســواه  -ال هــذا وال هــذا  -ال نجحــد مــا وصــف ،وال نتكلّــف معرفــة مــا مل
يصــف ،وإن كان هــذا كالمــه غــر تــا ّم؛ أل ّن املوجــودات املمكنــة مــا عرفــت
الوجــود إلّ بربكــة هــذا الواجــب املطلــق ،ثـ ّم إ ّن املوجــودات ســواء املجـ ّردة
أو املا ّديّــة هــي مفتقــرة إىل واجــب الوجــود»[[[.
وعليــه فــا ميكــن أن نحمــل صفــات املخلوقــن عــى صفــات الخالــق؛
وذلــك أل ّن صفــات املمكــن محــدودة والواجــب تعــاىل غــر محــدود ،ال
تدركــه األبصــار وهــو يــدرك األبصــار.
ولــذا فهــو يذهــب إىل التجســيم والتشــبيه والتعطيــل يف كثــر مــن
املــوارد ،والشــاهد عــى ذلــك تفســره لآليــات ،منهــا﴿ :الرحمــن عــى
العــرش اســتوى﴾ ،ويقــول إ ّن االســتواء مبعنــى االســتقرار أو الجلــوس كــا
الكــريس ،فــإ ّن اللــه ينــزل إىل عرشــه ويجلــس عــى
تجلــس النــاس عــى
ّ
كرســ ّيه كجلــويس هــذا.
حشْ ــويّة مل يكــن ُم ْبتنيـاً عــى أصــول وقواعــد متينــة ،وإنّ ــا
إ ّن مذهــب ال َ
هــو منهــج للتعامــل مــع النصــوص واألخــذ منهــا ،بحســب مــا يوافــق آراءهــم،
معتمديــن يف ذلــك عــى ظاهــر اللفــظ مــن دون تأويــل -كــا ســيأيت ،-فمــن
ـب كان .وقــد م ـ ّر أ ّن
أي مذهـ ٍ
التــزم بهــذه االعتقــادات ُس ـ ّمي «حشــويّاً» مــن ّ
ـدي قــال « :ال مذهــب لهــم ُم ْن َف ـرِد »[[[.
ابــن املرتــى الزيـ ّ
وأصحــاب الحديــث هــذا شــأنهم ،وإ ّن فيــا بينهــم اختالف ـاً مــن حيــث
االلتــزام بقواعــد الجــرح والتعديــل ،واعتــاد بعضهــم عــى مــا اعتــروه مــن
[[[ -نارص بن عبد الكريم العقل ،رشح العقيدة التدمرية ،ص.8

[[[ -املفيد ،محمد بن النعامن «أوائل املقاالت» (بريوت :منشورات :دار املفيد للطباعة
والنرش والتوزيع ،ص .ب  ،)304 / 25ص .37
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الحديــث «صحيحـاً» حســب مــا وضعــوه مــن القواعــد واأللفــاظ املصطلحــة،
ـكل
متســكهم بـ ّ
ومل يعتمــد بعضهــم اآلخــر عــى تلــك القواعــد ،فض ـاً عــن ّ
ودب.
ـب
ّ
مــا روي م ّمــن هـ ّ
حشْ ــويّة التــي ظهــرت يف عرصنــا الحــارض :الوهابيــة أتبــاع
ومــن فــرق ال َ
ـدي ،الــذي ظهــر يف أرض نجــد يف
ين النجـ ّ
مح ّمــد بــن عبــد الو ّهــاب األصفهــا ّ
جســم ،وك ّفــر
جســم مــا ّ
ين ،وقــد ّ
رشق الحجــاز ،ونــر آراء ابــن تيم ّيــة الحـ ّرا ّ
ـل م ّمــن اقتــدى قبلــه بابــن تيميــة حتّــى
َمــن ك ّفــر ِمــن املســلمني ،ومل يكــن بأقـ ّ
ـي وأهــل
ذهــب إىل تهديــم قبــور األمئّــة  bيف البقيــع ،وهــدم ّ
كل مقـ ٍ
ـام للنبـ ّ
البيــت .b

وختام ـاً :يذكــر الشــيخ املفيــد[[[ بعــض العقائــد التــي اختلفــوا فيهــا مــع

اإلماميّــة ،ال س ـيّام يف بحــث اإلمامــة ،نذكــر منهــا:

إل معصومـاً مــن الخــاف
اتّفقــت اإلمام ّيــة عــى أ ّن إمــام الديــن ال يكــون ّ
للــه تعــاىل ،عامل ـاً بجميــع علــوم الديــن ،كام ـاً يف الفضــل ،وأجمــع أهــل
الحديــث عــى خــاف ذلــك وجــ ّوزوا أن يكــون األمئّــة عصــاة يف الباطــن
وممــن يقــارف اآلثــام وال يحــوز الفضــل وال يكمــل علــوم الديــن.
ـج
اتّفــق أهــل اإلمامــة عــى أنّــه ال بـ ّد يف ّ
كل زمــان مــن إمــام موجــود يحتـ ّ
ـل  -بــه عــى عبــاده املكلّفــن ،ويكــون بوجــوده متــام املصلحة
اللــه  -عـ ّز وجـ ّ
يف الديــن .وأجمــع أهــل الحديــث عــى خــاف ذلــك وجــواز خلـ ّو األزمــان
الكثــرة مــن إمــام موجــود.
إل
واتّفقــت اإلمام ّيــة عــى أ ّن اإلمامــة ال تثبت مع عــدم املعجــز لصاحبها ّ
ـص عــى عينــه والتوقيــف ،وأجمــع أهــل الحديــث (الحشــويّة) والخــوارج
بالنـ ّ

[[[ -املفيد ،محمد بن النعامن «أوائل املقاالت» (بريوت :منشورات :دار املفيد للطباعة
والنرش والتوزيع ،ص .ب  ،)304 / 25ص .37
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والزيديّــة واملرجئــة واملعتزلــة عــى خــاف ذلــك ،وأجــازوا اإلمامــة فيمــن ال
ـص عليــه وال توقيــف.
معجــز لــه وال نـ ّ
النبــي  ،يف بنــي هاشــم
وات ّفقــت اإلمام ّيــة عــى أ ّن اإلمامــة بعــد
ّ

ي والحســن والحســن ،ومــن بعــد يف ولــد الحســن A
ّ
خاصــة ،ثـ ّم يف عـ ّ

دون ولــد الحســن  Aإىل آخــر العــامل ،وأجمــع أهــل الحديــث ومــن ذكرنــاه
خاصــة -أ ّن
إل الزيديّــةمــن الفــرق عــى خــاف ذلــك ،وأجــاز ســائرهم ّ
ّ

اإلمامــة يف غــر بنــي هاشــم ،وأجازتهــا الزيديّــة يف غــر ولــد الحســن .A
وات ّفقــت اإلمام ّيــة عــى أ ّن رســول اللــه  اســتخلف أمــر املؤمنــن

ـص عليــه باإلمامــة بعــد وفاتــه ،وأ ّن مــن دفــع ذلــك فقــد
 Aيف حياتــه ونـ ّ
دفــع فرضــاً مــن الديــن ،وأجمــع الحشــويّة املنتســبون إىل الحديــث عــى

ـي  عــى أمــر املؤمنــن  Aودفعــوا أن
خــاف ذلــك ،وأنكــروا نـ ّ
ـص النبـ ّ
يكــون اإلمــام بعــده بــا فصــل عــى املســلمني.
ً
ّ
األخبارية
ثاني�ا:
اإلســرابادي رائــد الحركــة األخباريّــة،
يُعــ ّد املحــ ّدث مح ّمــد أمــن
ّ
حــاول يف فوائــده املدن ّيــة أن يرجــع بتأريــخ هــذه الحركــة إىل عــر األمئّــة،
ـي؛ لــي تأخــذ طابع ـاً
وأن يثبــت لهــا جــذورا ً عميقــة يف تأريــخ الفقــه اإلمامـ ّ
مــن الرشعيّــة واالحــرام.
ين -عــى الرغــم مــن
ويف كتــاب الحدائــق يعــرف يوســف البحــرا ّ
ـرابادي -بــأ ّن هــذا املح ـ ّدث هــو أ ّول
موافقتــه لبعــض أفــكار املح ـ ّدث اإلسـ
ّ
مــن جعــل األخباريّــة مذهب ـاً ،وأوجــد االختــاف يف صفــوف العلــاء ،قــال
ين « :ومل يرتفــع صيــت هــذا الخــاف وال وقــع هــذا االعتســاف إلّ يف
البحــرا ّ
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زمــن صاحــب الفوائــد املدن ّيــة ســامحه اللــه تعــاىل برحمتــه املرض ّيــة ،فإنّــه
أي إســهاب،
قــد ج ـ ّرد لســان التشــنيع عــى األصحــاب ،وأســهب يف ذلــك ّ
التعصبــات التــي ال تليــق مبثلــه مــن العلــاء األطيــاب »[[[.
وأكــر مــن
ّ
األخبــاري هــو الســائد بــن فقهــاء
اإلســرابادي « :إ ّن االتجــاه
ويقــول
ّ
ّ
ـي والصــدوق وغريهــا مــن ممثّيل هــذه االت ّجــاه»[[[،
اإلماميّــة إىل عــر الكلينـ ّ

إل يف أواخــر القــرن الرابــع وبعــده ،حــن بــدأ جامعــة
ـر هــذا االت ّجــاه ّ
ومل يتغـ ّ
مــن علــاء اإلمام ّيــة ينحرفــون عــن الخـ ّ
ـاري ،ويعتمــدون عــى العقــل
ط األخبـ ّ
الفقهــي بعلــم األصــول تأث ّــرا ً بالطريقــة
يف اســتنباطهم ،ويربطــون البحــث
ّ
بالتوســع واالنتشــار.
الس ـ ّنيّة يف االســتنباط ،ث ـ ّم أخــذ هــذا االنحــراف
ّ
وإذا أردنــا أن نتعـ ّرف عــى طريقــة األخباريّــة يف اســتنباط األحــكام ،فلــم
تكــن طريقتهــم التعـ ّدي عــن مضامــن الروايــات ومــوارد النصــوص ،بــل كانــوا
يفتــون غالبـاً عــى طبــق مــا يــرون ،ويحكمــون عــى وفــق متــون األخبــار ،ثــم
ات ّســعت دائرتهــم يف البحــث والنظــر ،وأكــروا مــن بيــان الفــروع واملســائل،
يوســعوا الدائــرة يف التفريعــات
ومل يتع ـ ّدوا غالب ـاً عــن ظواهــر مضامينهــا ومل ّ
عــى القواعــد ،وملّــا كانــوا يف أوائــل انتشــار الفقــه وظهــور املذهــب كان مــن
شــأنهم تنقيــح أصــول األحــكام التــي ع ّمدتهــا األخبــار املأثــورة عــن العــرة
الطاهــرة ،فلــم يتمكّنــوا مــن مزيــد إنعــام النظــر يف مضامينهــا وتكثــر فروعهــا.
ّ
وأما اعتقاداتهم:
فيعتقــد األخباريّــون بانحصــار األدلّــة الرشعيّــة بالكتــاب والســ ّنة ،ومل
ج ّيــة اإلجــاع والعقــل ،وهــذا بخــاف مــا يعتقــد بــه األصول ّيــون.
يعتقــدوا بح ّ
[[[  -محمد باقر الصدر «املعامل الجديدة لألصول» (طهران :إصدار مكتبة النجاح– 1395 ،
 ،1975ط ،)2ص .80
[[[  -محمد باقر الصدر ،املعامل الجديدة لألصول ،املصدر السابق ،ص .80
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ودليلهــم يف ذلــك يعــود إىل املنــع مــن العمــل بظواهــر الكتــاب مــن
دون أن يــرد التفســر وكشــف املــراد عــن الحجــج املعصومــن صلــوات اللــه
يتمســك لهــم عــى ذلــك وجهــان:
عليهــم .وأقــوى مــا ّ
أحدهــا :األخبــار املتواتــرة امل ّدعــى ظهورهــا يف املنــع مــن ذلــك ،مثــل
ـر القــرآ َن برأيــه فَلْيَتَــبَ ّوأ َمقعـ َده ِمن النــار »[[[.
ـي َ « :مــن فَـ َّ َ
حديــث النبـ ّ
والثــاين :يف روايــة أخــرى :عــن الصــادق ،عــن آبائــه  :bســمعت جـ ّدي

رســول اللــه  يقــول « :مــن قــال يف القــرآن بغــر علــم فليتبــوأ مقعــده مــن
ر القــرآن برأيــه فقــد افــرى عــى اللــه
النــار »[[[ .ويف نبـ ّ
ـوي ثالــث « :مــن ف ـ ّ
الكــذب »[[[.
يل يف تحقيقــه عــى كتــاب الحكايــات للمفيــد »:أن
ونقــل الجــا ّ
األخباريّــن يعتقــدون بلــزوم متابعــة مــا ورد يف النصــوص واالعتــاد عليهــا،
لك ّنهــم يعتمــدون عــى مــا ورد يف حديــث أمئّــة أهــل البيــت  bمــن تأويــل

وتفســر لتلــك النصــوص ،كــا يتّبعــون مــا ورد عنهــم مــن االســتدالالت
العقل ّيــة ،ولذلــك فإنّهــم يؤ ّولــون النصــوص التــي ظاهرهــا إثبــات اليــد والوجــه
والعــن للــه تعــاىل ،وينفــون التشــبيه ،تبعــاً ألهــل البيــت .[[[» b

يل ظاهــر يف أ ّن
أقــول :إ ّن الــكالم الــذي ورد عــن املحقّــق الجــا ّ
األخباريّــن ال يرتكــون طريــق العقــل يف االســتدالالت العقل ّيــة والنقل ّيــة ،وأنّهم
يؤ ّولــون النصــوص مبــا ورد عــن أهــل البيــت.
[[[  -املجليس ،بحار األنوار ،ج  ،30ص .512

[[[ -الحر العاميل ،وسائل الشيعة ،ج  ،27ص .189

[[[ -الصدوق ،كامل الدين ومتام النعمة ،ج ،1ص.256

[[[ -تحقيق :محمد رضا الحسيني الجاليل ،عىل كتاب الحكايات ،للشيخ املفيد (– 1414
 ،1993ط )2ص .23
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إل أ ّن الــكالم يــرد عليــه ،مــن جهــة :أ ّن األخباريّــن مل يفتحــوا عـ ّدة أبواب
ّ
صــدرت عــن أهــل البيت وعمــل بهــا األصول ّيــون ،ومنهــا التقليــد ،فاألخباريّون
ال يجيــزون تقليــد غــر املعصــوم ،علـاً أ ّن التقليــد دلّــت عليــه األدلّــة العقليّــة
والنقل ّيــة ،وكذلــك يعــرف األخباريّــون بالحســن والقبــح العقل ّيــن ،لكــن ال
جــة لألحــكام العقل ّيــة املســتقلّة بخــاف مــا يــراه األصول ّيــون ،وهكــذا
يــرون ح ّ
مــع ســائر املســائل األخــرى.
ي مل يكــن يف متنــاول أيــدي األخباريّــن
والنتيجــة :أ ّن الدليــل العقــ ّ
ليســتعملوه يف اســتدالالتهم العقل ّيــة يف معرفــة األخبــار الــواردة عــن
املعصومــن  ،bولــذا وردت عــ ّدة إشــكاالت واعرتاضــات عــى روايــات

يف «البحــار» و«الوســائل» -وغريهــا مــن كتــب األخباريّــن ،-ومنهــا :مســألة
تحريــف القــرآن.
ـا تقــدم :إذا أردنا جعــل مقايســة بــن األصول ّيــن واألخباريّني،
وفضـاً عـ ّ
ج ّيــة ظواهــر
فاألصول ّيــون يقولــون « :ال فــرق بيننــا وبينهــم ّ
إل يف أمــور؛ كح ّ
الكتــاب :هــم نافــون لهــا ونحــن مثبتــون؛ وإجــراء الــراءة يف الشــبهات
البدويّــة التحرمييّــة :هــم نافــون ونحــن مثبتــون؛ أو يف انفعــال املــاء القليــل:
جسـ ّيه
فــإ ّن أكرثهــم ذهبــوا إىل عــدم االنفعــال واألكــر م ّنــا إىل االنفعــال؛ ومن ّ
جــس :فأكرثهــم عــى عدمهــا وأكرثنــا عــى ثبوتهــا؛ ووقــوع التحريــف:
املتن ّ
فــإ ّن أكرثهــم ذهبــوا إىل الوقــوع وأكرثنــا -وهــم املحقّقــون -إىل العــدم؛
وهكــذا »[[[.
ً
ثالثا :مدرسة التفكيك (مدرسة الفصل)
ـاة بالتفكيــك أو مدرســة الفصــل ،تقــوم عــى تنقيــة
هــذه املدرســة املسـ ّ
املعرفــة الدين ّيــة ،وفصلهــا عــن األفــكار الفلســف ّية والصوف ّيــة ،ويعتــر املــرزا
[[[ -يراجع تحقيق مجتبى العراقي عىل كتاب ،عوايل اللئايل ،للشيخ اإلحسايئ ،ج ،1تقديم.45
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مهــدي أصفهــاين أ ّول مــن بــدأ بطرحهــا يف مشــهد ،ثـ ّم انتمــى إليــه عــدد مــن
مريديهــا ،مــن أمثــال :سـ ّيد مــوىس زرابــدي ،ومحمــود حلبــي ،ومح ّمــد باقــر
مالــي ميانجــي ،وجعفــر ســيدان ،ومح ّمــد رضــا حكيمــي مــن مف ّكــري هــذه
املدرســة.
إ ّن مدرســة الفصــل هــي مدرســة ت ُف ـ ّرق بــن ثالثــة طــرق معرفيّــة؛ هــي:
القــرآن والفلســفة والتص ـ ّوف .الغــرض مــن هــذه املدرســة هــو فصــل وتنقيــة
ين واملعرفــة مــن املعرفــة البرشيّــة ،وتحريــره مــن التفســرات
الفكــر القــرآ ّ
واالرتبــاك مــع األفــكار األخــرى.
ت ـ ّم تقديــم مصطلــح مدرســة الفصــل أل ّول م ـ ّرة مــن قبــل مح ّمــد رضــا
حكيمــي يف مجلــة  Kayhan Farhangiملدرســة الرتبيــة يف خراســان ،وبعــد
ذلــك أصبــح هــذا املصطلــح شــائعاً ،واعتــر الس ـيّد جعفــر ســيدان أ ّن هــذا
إل أ ّن بعــض العلــاء مل يعتــروا هــذا
املصطلــح مــن اخــراع الدكتــور توكــولّ ،
العنــوان مناســباً وفضّ لــوا لقــب مدرســة خراســان للرتبيــة.
مل يُلت َفــت إىل منظّــري مدرســة الفصــل يف نفــس املوقــف يف مواجهــة
الفلســفة؛ أل ّن أســاف مدرســة الفصــل -مثــل :مــرزا مهــدي أصفهــاين
ومحمــود الحلبــي -معروفــون مبعارضتهــم للفلســفة .ويَعتقــد مــرزا مهــدي
كل االفرتاضــات الفلســفيّة
أصفهــاين أ ّن الفالســفة مد ّمــرون للديــن ،ويعتــر أ ّن ّ
تتعــارض مــع التعاليــم اإلله ّيــة ،ويطلــق عــى معلّمــي الفلســفة املخادعــن.
وهكــذا بقيّــة أت ّبــاع هــذه املدرســة ،فقــد كان لهــم ر ّد عنيف عــى أصحاب
ـي أ ّن الفلســفة هــي املــا ّدة األكــر
الفلســفة ،ولــذا اعتــر الشــيخ محمــود الحلبـ ّ
رضرا ً ،ووصفهــا بالعــد ّو األكــر للمعرفــة اإلله ّيــة .يف دروس القصديــر ،هنــاك
حــاالت افــراء وشــتائم موجهــة إىل الفالســفة واملتص ّوفــة .ويــرى مجتبــى
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قزوينــي« :أ ّن طريقــة القــرآن والسـ ّنة تتعــارض مــع طريقــة الفلســفة»[[[.
وأ ّمــا القســم اآلخــر -املنتمــون لهــذه املدرســة -الذيــن مل يذهبــوا إىل
مــا ذهــب إليــه املتق ّدمــون مــن املعارضــة واالنتقــاص ومــا شــابه ذلــك ،بــل
كانــوا متوافقــن ومؤيّديــن للفلســفة ،ومــن العلــاء الالحقــن يف مدرســة
الفصــل ،أمثــال س ـيّد جعفــر ســيدان ومح ّمــد رضــا حكيمــي؛ فهــؤالء لديهــم
موقــف مختلــف ،وال يرفضــون الفلســفة عــى اإلطــاق ،وكذلــك مح ّمــد رضــا
حكيمــي الــذي ال يعتــر العالقــة بــن الفلســفة والوحــي القــرآين تناقضـاً عا ّمـاً،
بــل عــدم مســاواة عا ّمــة.
الفلســفي يف
ين [[[ يف كتابــه حركــة الفكــر
وقــد نقــل إبراهيمــي الدينــا ّ
ّ

اإلســامي :أ ّن مدرســة الفصــل قــد مــ ّرت بثــاث فــرات:
العــامل
ّ

مؤســس املدرســة
الفــرة األوىل :فــرة
املؤسســن والســابقني؛ يتص ّدرهــم ّ
ّ
الحلبــي ،اللــذان اعتــرا
التفكيك ّيــة املــرزا مهــدي أصفهــاين ،ومحمــود
ّ
الفلســفة واإلســام غــر متوافقــن .وفيــا يــأيت أهـ ّم آراء الفرتة األوىل ملدرســة
الفصــل:
 - 1العقل هو النور الرصيح وما وراء حقيقة اإلنسان املعروف .
املنطقي يخلقان املعرفة املكتسبة فقط.
 - 2اليقني والفصل
ّ
يل للمعرفة اإلله ّية.
 - 3عدم اكتامل املنهج الجد ّ
يل.
 - 4تناقض خطاب الفلسفة والتص ّوف مع اإلسالم األص ّ
[[[ -مجتبى القزويني ،بيان الفرقان ،ج  ،1ص .2

[[[ -الديناين ،غالم حسین إبراهيمي «حركة الفكر الفلسفي يف العامل اإلسالمي» (بريوت:
منشورات دار الهادي2001 ،م) ،ج  ،3ص .423
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 - 5املعرفة الغريزيّة هي إحدى طرق اكتساب املعرفة.
الحس طريقة أخرى صالحة.
 - 6اإلدراك
ّّ
إل من خالل الكتاب والتقليد.
 - 7عدم وجود سلطة اليقني ّ
الفطري.
الفلسفي بالعقل
 - 8استبدال العقل
ّ
ّ
الفــرة الثانيــة :التــي بــرز فيهــا مجتبــى قزوينــي ومــرزا جــواد طهــراين
ن بقلــم مح ّمــد رضــا حكيمــي .وأ ّمــا وجهــات النظــر امله ّمــة لهــذه
املعروفَـ ِ
الفــرة فهــي:
 – 1اعتبــار صفــاء املعرفــة القرآن ّيــة وفهــم املعرفــة اإلســام ّية هدفـاً لهــذا

ـري.
التيّــار الفكـ ّ

 - 2عدم وجود تناقض بني الدين والفلسفة والتص ّوف.
 - 3االهتــام -يف رشح آرائهــم -بتيــارات الوحــي الثالثــة :الديــن والقــرآن؛
والفكــر (الفلســفة والجــدال)؛ واالكتشــاف (التقشّ ــف والتصـ ّوف).
اإلسالمي.
 - 4ال تنكر حقيقة تس ّمى الفلسفة اإلسالمية والتص ّوف
ّ
 - 5مصادر الالهوت يف مدرسة الفصل هو االقتباس واالستدالل.
 - 6تحديد ق ّوة العقل وعدم احتكاره للطرق الفلسفيّة.
الفــرة الثالثــة :التــي يعتــر فيهــا س ـ ّيد جعفــر ســيدان هــو البــادئ .ومــن
آرائــه مــا يــأيت:
 - 1العقل هو أداة اإلدراك.
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البرشي.
 - 2مدرسة الفصل هي مدرسة فصل ما ّدة الوحي عن الفكر
ّ
 - 3ال فرق بني مدرسة الفصل كتعريف للعقل والوحي والفلسفة.
 - 4ميكن فحص مسألة تفسري الداخل فيام يتعلّق بآيات القرآن.
 - 5الفــرق بــن اختــاف الفقهــاء واختــاف الفالســفة :أ ّن الفالســفة
ت ّدعــي الوصــول إىل الواقــع ،أ ّمــا الفقهــاء ف ُمبتَغاهــم الوصــول إىل اكتشــاف
الحكــم ،أي( :الحكــم الظاهــر).
ّ
ً
رابعا :الفالسفة واملتكلمون
الفلســفة اإلســام ّية :هــو علــم يتح ـ ّدث عــن القضايــا العا ّمــة للوجــود،

ـدي أ ّول فيلســوف يف
وذات اللــه ،والنفــس ،والديــن ،واملعرفــة .ويُعتــر الكنـ ّ
مؤســس الفلســفة اإلســام ّية .وقــد اشــتهرت
العــامل
اإلســامي ،والفــارا ّ
يب ّ
ّ
الفلســفة اإلســام ّية بثــاث مــدارس مه ّمــة ،هــي :فلســفة املشّ ــاء ،وفلســفة
اإلرشاق ،والحكمــة املتعال ّيــة.
وبعــد ذلــك بــرز عــدد مــن الفالســفة املم ّيزيــن ،منهــم :ابــن ســينا،
ـا صــدرا .وأبــرز
ـهروردي ،وابــن رشــد ،واملريدامــاد ،واملـ ّ
وشــيخ اإلرشاق السـ
ّ
املؤلفــات يف الفلســفة :اإلشــارات والتنبيهــات ،والشــفاء ،وحكمــة اإلرشاق،
والقبســات ،واألســفار األربعــة ،والشــواهد الربوب ّيــة ،ورشح املنظومــة ،ونهايــة
الحكمــة.
ـامي نفســه ،حيــث اعتربهــا
تل ّقــت الفلســفة معارضــة يف املحيــط اإلسـ ّ
البعــض أســاس الكفــر واإللحــاد ،وذهــب البعــض اآلخــر إىل التفكيــك بــن
الفلســفة واملعــارف الدين ّيــة ،ومــع ذلــك كلّــه كان الكثــر مــن الفقهــاء والعلامء
املســلمني فالســفة ،لك ّنهــم مل يعارضوهــا.
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ومــا يه ّمنــا أ ّن الفلســفة اإلســام ّية هــي العلــم الــذي يبحــث فيــه عــن
ين ،كالقضايــا العا ّمــة للوجــود،
جملــة مــن املســائل بطريقــة العقــل الربهــا ّ
مثــل :الوجــود ،واملاهيّــة ،والعلّيّــة ،وكذلــك البحــث حــول املعرفــة ،والنفــس،
واللــه ،والديــن .ويقصــد الفالســفة مــن الطريقــة العقل ّيــة الربهان ّيــة أ ّن مســائل
الفلســفة تثبــت ويُسـ ّ
ـتدل عليهــا عــن طريــق البديه ّيــات العقل ّيــة[[[.
ـامي ،الــذي يشــتمل
أ ّمــا املتكلّمــون :فهــم الذيــن بحثــوا يف الــكالم اإلسـ ّ
البحــث فيــه عــى املعتقــدات اإلســام ّية ،حيــث يســتخدم علــم الــكالم
أســاليب منطق ّيــة مختلفــة إلثبــات مســائله وإقنــاع املخاطــب ،كالقيــاس،
والتمثيــل ،والجــدل ،وال تقتــر مســائله عــى أصــول الديــن أو أصــول
العقائــد ،وأ ّول مســألة تـ ّم طرحهــا فيــه هــي الجــر واالختيــار ،ومــن املباحــث
األخــرى امله ّمــة يف علــم الــكالم ،هــي :البحــث حــول صفــات اللــه،
حســن وقبــح بعــض
وباألخــص مســألة التوحيــد والعــدل
ّ
اإللهــي ،ومســألة ُ
ّ
األفعــال ،والقضــاء والقــدر ،وبحــث النبــ ّوة ،واملعــاد ،وغريهــا.
وبالنتيجــة :فــإ ّن بــن الفالســفة واملتكلّمــن اشــراكاً مــن جهــة ،وافرتاقـاً

حــة
مــن جهــة ،فإ ّمــا وجــه االشــراك فيعتمــدون يف اســتداللهم عــى إثبــات ص ّ
ي؛ وذلــك لوجــود املباحــث
بعــض املســائل الربهان ّيــة عــى الدليــل العقــ ّ
العقل ّيــة يف كِال ال ِعل َمــن (الفلســفة والــكالم).

إل أنّــه توجــد اختالفــات مه ّمــة بينهــا ،ومــن تلــك االختالفــات« :
ّ
ي،
ي برهــا ّ
ين قائــم عــى الدليــل العقــ ّ
أ ّن املنهــج املتّبــع يف الفلســفة عقــ ّ
ّ
يســتدل ومــن ث َــ ّم
فالفيلســوف ُمحايــد وليــس لديــه عقيــدة مســبقة ،فهــو
ـل اهتــام الفيلســوف باملســائل الكلّيّــة ،وال شــأن لــه يف املســائل
جـ ّ
يعتقــد ،و ُ
ي ،حيــث يســتخدم
ي نق ـ ّ
الجزئ ّيــة ،وأ ّن املنهــج املتّبــع يف علــم الــكالم عق ـ ّ

[[[ -عبودیت ،عبد الرسول« ،هل لدينا فلسفة إسالمية» ،معرفت فلسفی ،رقم  1382 ،1ش،
ص .28
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املتكلّــم الجــدل واملناظــرة يف مواجهــة الشــبهات الفكريّــة ،فهــو ليــس ُمحايدا ً
يف قضيــة الدفــاع عــن الديــن والعقائــد ،فهــو يعتقــد ثــم يسـ ّ
ـل اهتــام
ـتدل ،وجـ ّ
املتكلّــم باملســائل الجزئ ّيــة كالنب ـ ّوة واملعــاد »[[[.

وبهــذا يتّضــح لنــا أ ّن االختالفــات ال تصــل بهــا إىل حــال التقاطــع
ين
ي الربهــا ّ
واالبتعــاد عــن أصــل املبــدأ؛ وإنّ ــا هــي قامئــة عــى الدليــل العقـ ّ
الّــذي يوافــق املســائل الكلّ ّيــة التــي ال خــاف عليهــا ،وهــي األصــل بطبيعــة
الحــال.
ّ
الغريب
املبحث الثاين :العالقة بني العقل والدين يف العالم
هــذا املبحــث يتعـ ّرض للعالقــة القامئــة بــن العقــل والديــن مــن منظــور
الفلســفة الغرب ّيــة ،التــي ظهــرت لهــا مــدارس متعــ ّددة نتيجــة االختالفــات
القامئــة بينهــم ،واإلشــكاالت التــي مل تصمــد فلســفتهم ومبانيهــم أمامهــا،
ولــذا نجدهــم بــن الحــن واآلخــر تظهــر لهــم مدرســة جديــدة تحــاول أن
تســ ّد تلــك الثغــرات واالعرتاضــات امللقــاة عليهــم.
وعليــه فإنّنــا ســنتناول يف هــذا املبحــث ع ـ ّدة مطالــب؛ املطلــب األ ّول:
يتع ـ ّرض إىل املدرســة اإلميان ّيــة ،وبيــان أه ـ ّم مبادئهــا وآرائهــا التــي يعتمــدون
عليهــا؛ ويف املطلــب الثــاين :نتعــرض إىل العقليــة التكرثيّــة ،التــي تســمى
(التعصب ّيــة) ،ونختــم الفصــل مبطلــب ثالــث يتنــاول العقل ّيــة
اإلفراط ّيــة أو
ّ
االعتداليّــة (التشــكيكيّة).

[[[ -نقال عن موقع وييك الشيعة ،مركز نون للتأليف والرتجمة «مدخل إىل علم الكالم»
(بريوت ،جمعية املعارف اإلسالمية الثقافية 1431 ،هـ 2010 /م) ص.37
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املطلب األ ّول :املدرسة اإلميان ّية
ت ُعــ ّد املدرســة اإلميان ّيــة مــن املــدارس الفلســف ّية الغرب ّيــة املعــارصة،
وهــي ال تعتمــد عــى املنظومــة العقائديّــة الفكريّــة التــي يُقيمهــا العقــل؛ ألنّهــا
كل محاولــة إلثبــات مســألة مــن مســائل االعتقــاد بوجــود اللــه تعــاىل،
ترفــض ّ
أو تع ّدهــا محــاوالت فاشــلة ال تصــل إىل نتيجــة؛ أل ّن مجــال االعتقــادات ليــس
مجــاالً للتع ّقــل والتف ّكــر واالســتدالل.
«وتُنســب اإلميانيــة مــن الناحيــة التاريخيّــة ،إىل أربعــة فالســفة« :بليــز
باســكال ،وســورين كريكجــور ،ووليــام جيمــس ،ولودفيــج فيتجنشــتاين»،
ـلبي يســتخدمه خصومهــم؛ لك ّنهــا مل ت ُدعــم
وكانــت اإلميان ّيــة إشــارة ملعنــى سـ ّ
دامئـاً بأفكارهــم وأعاملهــم أو أتباعهــم ،وينســب الفضــل أحيانـاً إىل «إميانويل
كانــط» يف صياغتــه لصيغــة ناضجــة مــن صيــغ اإلميانيّــة ،إذ اقــرح أنّنــا يجــب
أن ننكــر املعرفــة لــي نفســح املجــال لإلميــان»[[[.
ويبدو أنّ لها قراءتني:
األوىل :أن الدين واإلميان ض ّد العقل.
الثانية :أن اإلميان ليس ض ّد العقل ،بل فوق العقل.
إن املســتفاد مــن كِال القراءتــن هــو إخــراج العقــل مــن دائــرة االســتدالل
وسـ ِّو َغ ذلك
يف إثبــات املعتقــدات الدين ّيــة ،والرتكيــز عــى العنــارص اإلميان ّيــةُ ،
بوجــود التعــارض والتناقــض بــن العقــل واملعتقــدات الدين ّيــة ،وبعضهــم يــرى
أ ّن العقــل تابــع للوحــي ،وأنّــه أداة ووســيلة لتســويغ القضايــا الدينيّــة.
ثـ ّم إ ّن أتبــاع املدرســة اإلميان ّيــة يــرون أ ّن املعتقــدات الدين ّيــة مــن القضايا

[[[ -موقع ويكبيديا ،االميانية .»noigileR fo yhposolihP :leunammI ،tnaK« ،مؤرشف
من األصل يف  11نوفمرب .9102
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ي ،وبالنظــر إىل
األساس ـ ّية الواضحــة التــي ال تحتــاج إىل إثبــات وتقييــم عق ـ ّ
كل ذلــك هــو عــزل
الدعــوات املتعـ ّددة يف إقصــاء العقــل؛ فــإ ّن هدفهــم مــن ّ
العقــل عــن الديــن والقضايــا الدينيّــة.
وميكن تقسيم املدرسة اإلميان ّية عىل قسمني :قدمية وجديدة:
 .1اإلميان ّيــة القدميــة :التــي كانــت شــائعة يف القــرون الوســطى ،ت ُركّــز
املســيحي وإقصــاء العقــل عــن الوحــي والديانــة
عــى االكتفــاء بالوحــي
ّ
املســيحيّة ،فعندهــم الكتــاب املقــ ّدس مرجعيّــة شــاملة ومحوريّــة مطلقــة،
كل يشء ،ثــ ّم إ ّن هــذا التيــار يرفــض الفلســفة
وينبغــي الرجــوع إليــه يف ّ
رح بــأ ّن
اليونان ّيــة رفضـاً قاطعـاً ،بأنّهــا ال قيمــة لهــا ،وأنّهــا منشــأ للبــدع ،ويـ ّ
املعرفــة الفلســف ّية تخالــف الديانــة املســيح ّية وتعارضهــا تعارضــاً ال ميكــن
�يحي ترتليـ�ان( (�Tertul
رفعـ�ه ،وهـ�ذه النظريّـ�ة طرحـ�ت مـ�ن قبـ�ل املفكـ�ر املسـ ّ
( )lianusاملتــوىف ســنة  220م).
إذن أتبــاع املدرســة اإلميانيّــة املتط ّرفــة يعتقــدون بــأ ّن االســتدالل عــى
إثبــات كالم اللــه بالعقــل واملنطــق والعلــم هــو عبــادة للعقــل واملنطــق
والعلــم ،وليــس عبــادة للــه تعــاىل؛ ولــذا قالــوا :عــى اإلنســان أن يؤمــن ويــرى
ـأي دليــل أو شــاهد وقرينــة عــى صــدق
بنفســه اإلميــان مــن دون
التمســك بـ ّ
ّ
ي يف القــرون الوســطى هــو االبتعــاد عــن
معتقــده؛ لــذا كان الشــعار األصــ ّ
الفلســفة والرجــوع إىل اإلنجيــل.
ويؤكّــد القديــس أغوســطني  ))Saint Augustineعــى تقديــم اإلميــان
ر عــى مركزيّــة الوحــي ومحوريّــة الديــن
والوحــي عــى العقــل ،ويــ ّ
ـيحي بوصفــه مصــدرا ً أساسـ ّياً للمعــارف البرشيّــة ،وجعــل العقــل مؤيّــدا ً
املسـ ّ
وتابعــاً للوحــي وتعاليــم املســيح ّية .وعــى هــذا فــإ ّن أغوســطني يــرى أن
الوحــي هــو املعـ ّزز لنــا لــي نســتعمل عقلنــا يف فهــم مفــاده ومضامينــه ،وأن
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العقــل هــو وســيلة تعمــل يف خدمــة الوحــي.
وتُعــ ّد نظريّــة أغوســطني مــن أهــ ّم النظريّــات اإلميان ّيــة يف القــرون
ـي وتنكــر طريــق العقــل واملنطــق
الوســطى ،فهــي تعمــل عــى اإلميــان الدينـ ّ
الفلســفي.
ي
العقــ ّ
ّ
 .2اإلميان ّيــة الجديــدة :لقــد ظهــرت اإلميان ّيــة يف العــر الجديــد مــ ّرة
أخــرى يف فكــر حديــث وجديــد ،ميثّلهــا کیــر کیجــارد ()Soren Kierkegaard
(1855 -1815م) ،وهــو مــن أبــرز املتشــ ّددين يف املدرســة اإلميانيّــة؛ «فهــو
يعتقــد بنســبة التعــارض والتخاصــم بــن العقــل واإلميــان ،فــكان يــرى بــأ ّن
«اإلميــان ليــس نوعـاً مــن العلــم واملعرفــة والتفكــر ،بــل هــو معجــزة وعاطفــة
وعشــق واشــتياق ال يســتطيع أحــد أن يفهمــه» ،وكذلــك يقــول :إن الربهنــة
العقليّــة ال تتناغــم مــع اإلميــان ،والبحــث عــن الرباهــن العقليّــة هــو خدعــة
ودهــاء ونبــذ للثقــة الّتــي يطالبنــا بهــا اللــه[[[.
ّ
اإليماني�ة
نقد آراء
ين مــع أنّهــم يرفضــون العقــل؛
أ ّوالً :إ ّن املدافعــن عــن االت ّجــاه اإلميــا ّ
لك ّنهــم يدافعــون عــن النظريّــة اإلميان ّيــة دفاع ـاً عقل ّي ـاً منطق ّي ـاً مــن حيــث ال
ي والتبيــن املعقــول
يشــعرون ،وهــذا وقــو ٌع يف التناقــض! فالتربيــر العقــ ّ
لإلميان ّيــة هــو وقــوع يف التناقــض.
ثانيــا :إ ّن اإلميــان مــن األمــور التــي تحتــاج إىل مــا يضــاف إليهــا ،وهــو
إن مؤمــن ،فُيســأل :مبــاذا
املتعلّــق واملوضــوع ،فعندمــا يقــول أحدهــمّ :
الرئيــي هــو :كيــف يختــار
تؤمــن؟ ومــا هــو متعلّــق إميانــك؟ فالســؤال
ّ
[[[ -انظر :محمد جعفري« ،العقل والدين يف تصورات املستنريين الدينيني املعارصين»
(بريوت :مركز الحضارة ،2010 ،ط ،)1ص .27
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املؤمــن متعلّــق إميانــه؟ ومــا هــو املعيــار لتمييــز الصــواب مــن الخطــأ يف
ي والتحقيــق وفــق املعايــر
متعلّــق اإلميــان؟ وهنــا ال ب ـ ّد مــن التقييــم العق ـ ّ
املدروســة؛ لرتجيــح أحــد الخيــارات عــى األخــرى ،فــا هــو املعيــار
ـق مــن الباطــل؟ فبطبيعــة الحــال يكــون العقــل
وامليــزان الصحيــح لتمييــز الحـ ّ
ـق
هــو املصــدر الوحيــد الــذي مي ّيــز بــن الخيــارات املختلفــة ،ومــا هــو أحـ ّ
وأفضــل الت ّباعــه ،ومــن جهــة أخــرى :إذا مل يكــن هنــاك معیــار وميــزان دقيــق
الحــق مــن الباطــل ،فإنّــه يســتلزم التــو ّرط يف النســبيّة والتناقــض.
لتمييــز
ّ
ثالثــاً :إ ّن النظريّــة اإلميان ّيــة خاطئــة وباطلــة مــن األســاس؛ وذلــك أل ّن
العقــل يدعــم اإلميــان ويؤيّــد متعلّقــه ،فليــس العقــل عــد ّوا ً لإلميــان وخصيـاً
ـا دعــوا النــاس إىل
لــه ،بــل هــو نــارص لإلميــان؛ لــذا نــرى أ ّن األنبيــاء  bلــ ّ
اإلميــان والتوحيــد ،أقامــوا براهــن وأدلّــة عقل ّيــة لهــم ،وأثــاروا عقــول النــاس
لقبــول اإلميــان.

رابعـاً :لقــد عـ ّرف کیــر کیجــارد «اإلميــان» بالتع ّهــد وااللتــزام املنبثــق مــن
اإلرادة والعشــق واألحاســيس واملشــاعر الجياشــة؛ ولكــن ال تنــايف بــن ركائــز
اإلميــان هــذه  -االلتــزام واإلرادة والعشــق – أل ّن اســتناد اإلميــان إىل املعرفــة
ـوي
والعقالن ّيــة ،بــل اإلميــان النابــع مــن املعرفــة واألدلّــة العقل ّيــة هــو إميــان قـ ّ
ومســتحكم ،فــا منافــاة بــن اإلميــان واملعرفــة ،بــل املعرفــة والوعــي يؤيّــدان
اإلميــان ويُقويّانِــه.
ج ّيــ َة
ويقــول جــوادي آمــى « :بنــاء عــى العقالن ّيــة املعتدلــة فــإ ّن ح ّ
ج ـ ٌة بالــذات ،وال ميكــن إثبــات
يت للعقــل ،فالعقـ ُ
العقــل واعتبــا َره أم ـ ٌر ذا ّ
ـل ح ّ
جيّتــه بالعقــل؛ ألنّــه يســتلزم الــدور أو التسلســل .كذلــك ال ميكــن إثبــات
ح ّ
ج ّيــة النقــل وإثباتــه يتوقّــف
ج ّيــة العقــل بالنقــل (الكتــاب والس ـ ّنة)؛ أل ّن ح ّ
ح ّ
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عــى العقــل ،فــإ ّن العقــل هــو الــذي يثبــت وجــود اللــه جــل جاللــه والنب ـ ّوة
واملعــاد ورضورة االعتــاد عــى الوحــي ،فلــو توقّــف العقــل عــى النقــل للــزم
جــة بالــذات ال بســبب أمــر آخــر »[[[.
الــدور .فالعقــل الســليم ح ّ

وبالنتيجــة :يتّضــح لنــا أنّــه ال تعــارض وال تنــايف بــن العقــل والديــن؛ أل ّن
هنــاك تعاضــدا ً وتعاونـاً وثيقـاً بينهــا؛ لــذا يعتقــد بعــض املفكّريــن بــأ ّن العقــل
ـتقلً يف مقابــل الديــن خارجـاً عــن نطاقــه ،بــل يكــون
ليــس مصــدرا ً معرف ّيـاً مسـ ّ
العقــل يف مقابــل النقــل ،ال يف مقابــل الديــن.
ّ
ّ
ّ
ّ
(التعص ّبي�ة)
اإلفراطية
وتسم
التكرثية
املطلب الثاين :العقلية
العقل ّيــة التكرثيّــة :تعتقــد هــذه املدرســة أ ّن العقــل معصــوم ،ولــذا فهــو
كل األمــور واألشــياء للوصــول إىل الحقيقــة.
قــادر عــى كشــف ّ
ويُع ـ ّد «كانــت» أه ـ ّم شــخص ّية فلســف ّية كانــت يف ذلــك العــر ،أي :يف
قســم «اميونوئيــل كانــت» العقــل
القرنــن :التاســع عــر والعرشيــن .وقــد ّ
ي.
عــى قســمني :العقــل النظـ ّ
ـري والعقــل العم ـ ّ
التعصب ّيــة ،وقالــوا :إ ّن
متســكت بــه املدرســة
ّ
أمــا العقــل النظـ ّ
ـري ،فقــد ّ
املعلــول يحتــاج يف وجــوده إىل علّــة ،وعليــه :ال ميكــن االعتقــاد واليقــن
بهــذه القاعــدة.
ي ،فقــد قالــت بــه مدرســة التشــكيك ،أي( :تشــكيك
وأ ّمــا العقــل العم ـ ّ
معــريف) ،وقالــوا :إ ّن الكــذب قبيــح فــا ينبغــي الكــذب ،والصــدق حســن
فينبغــي الصــدق.
[[[ -جوادي آميل ،عبد الله ،حقيقة الدين ،ترجمة عادل الغريب( ،بیروت ،مؤسسة العرفان
للثقافة اإلسالمية ،الطبعة األوىل1417 ،هـ) ،ص.114
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كل األديــان،
و(التكرثيّــة) يف األصــل فكــرة مســيح ّية تقــول بحقّان ّيــة ّ
ـق ،وهكــذا.
ـق ،واليهوديّــة عــى حـ ّ
ـق ،واملســيح ّية عــى حـ ّ
فاإلســام عــى حـ ّ
ومل تكتـ ِ
ـف املســيحيّة بهــذا ،بــل ف ّرعــت عــن هــذه الدعــوى أفــكارا ً متع ـ ّددة
تريــد بهــا إضــال النــاس وإغواءهــم ،ولهــذا اندفعــت نحــو تأســيس فكرتــن
أو مدرســتني:
ّ
اإليماني�ة
األوىل :فكرة
ّ
التكرثية
الثاني�ة :فكرة
وتنقسم التكرثيّة ثالثة أقسام:
السيايس.
 – 1التكرثيّة السياس ّية :الّتي يبحث عنها يف املجال
ّ
 – 2التكرثيّة الثقافيّة :الّتي يبحث عنها يف علم االجتامع.
 – 3التكرثيّــة الدينيّــة :الّتــي يبحــث عنهــا يف اإللهيّــات ،ونعنــي بــه:
(الــكالم اإلســامي).
قســموها ثالثــة
ومــا يه ّمنــا يف هــذا البحــث هــو التكرثيّــة الدينيّــة ،حيــث ّ
أقســام ،هــي:
ـق عــى النــاس ،وأ ّن
األ ّول :التكرثيّــة الحقّان ّيــة :يقصــد بهــا أ ّن الديــن لــه حـ ّ
ـا ِم ِدينـاً
ال ِْسـ َ
ـر ْ
اللــه أراد مــن املســلمني اإلســام قــال تعــاىلَ ﴿ :و َمــن يَ ْب َتـغِ َغـ ْ َ
َاسيـنَ﴾[[[.
َف َلــن يُ ْق َبـ َ
ف ْال ِخـ َر ِة ِمـ َن ا ْلخ ِ ِ
ـل ِم ْنــهُ َو ُهـ َو ِ
ـق العيــش يف هــذه
الثــاين :التكرثيّــة يف الحيــاة :قالــوا إ ّن اإلنســان لــه حـ ّ
الحيــاة الدنيــا؛ ولك ـ ّن اإلنســان اس ـتُض ِع َف يف األرض بســبب وجــود الظَّلَمــة
[[[ -آل عمران :اآلية .85
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ف ْ
الَ ْر ِ
ـم تَكُ ـ ْن
والطغــاة ،قــال تعــاىل﴿ :قالُــوا كُ َّنــا ُم ْس ـ َتضْ َع ِف َ
ض قالُــوا أَ لَـ ْ
ني ِ
ض اللَّــ ِه ِ
واســ َع ًة َف ُتهاجِ ــ ُروا ِفيهــا .[[[﴾...
أَ ْر ُ
ين
الثالــث :التكرثيّــة يف التعايــش :يقصــد بهــا أ ّن أفــراد املجتمــع اإلنســا ّ
الذيــن وجــدوا عــى هــذه األرض ،ال بــ ّد لهــم مــن التعايــش والتواصــل
والتعــارف؛ أل ّن الحيــاة االجتامعيّــة ت ُلــزم االنســان أن يتعايــش مــع جميــع

ي  Aلصاحبــه كميــل بــن زيــاد« :النــاس
أفــراده ،ومنهــا قــول اإلمــام عــ ّ
ر َ
صنفــان؛ إ ّمــا أ ٌخ َ
خلْق»[[[.
لــك يف الـــ َ
لــك يف الديــن ،أو نَظــ ٌ
وعىل هذا فقد تف ّرعت من هذه العقيدة ع ّدة عقائد وآراء ،منها:

يغســل املســيحيّون أوالدهــم
عقيــدة غســل التعميــد :وهــو غسـ ٌ
ـل خـ ّ
ـاص ّ
بــه ،ويعتقــدون بأنّــه يط ّهرهــم مــن الذنــوب ،وقــد ظهــرت هــذه العقيــدة يف
القــرن (16 – 15م) ،وتبتنــي هــذه العقيــدة عــى ثالثــة اعتقــادات ،هــي:
 – 1من اغتسل فقد دخل الجنة.
 – 2من مل يغتسل ،فال يدخل الجنة ،بل النار.
 – 3الذين مل يوفّقوا للغسل لعذر ،يدخلون « ليمبو » وهو كالربزخ.
وأ ّما مبانيهم الفكريّة التي يلتزمون بها ،فهي:
 – 1ال ميكن الوصول إىل الحقيقة.
 – 2االعتقاد بوجود الذات ّيات والعرض ّيات للدين.
[[[ -النساء :اآلية .97

[[[ -املجليس ،محمد باقر ،بحار األنوار ،ج  ،74ص .241
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الرمزي ،أي :ال يوجد فرق يف امل ّدعى.
 – 3البيان
ّ
واســتم ّرت عقيدتهــم هــذه إىل أن ظهــرت شــخص ّيات يف القــرن (– 18
19م) تنتمــي إىل هــذه املدرســة كأمثــال «كارل ريــر» ،ويف ســنة (1960م) ظهــر
متســكوا بنفــس االعتقــاد
«جــان هيبــك» ،وكانــت لــه زيــارة إىل إيــران ،وهــؤالء ّ
الــذي ســبقهم بــه اآلخــرون.
ّ
ّ
ّ
(التشكيكية)
التفريطية
العقلية
املطلب الثالث:
العقــل الكامــل هــو العقــل الــذي يكــون قــادرا ً عــى النقــد واإلبــداع،
ـل لــه قابل ّيــة وميلــك فاعل ّيــة
والهــدم والبنــاء ،واإلحــال والتجديــد؛ ألنّــه عقـ ُ
وقــدرة عــى أن يجمــع األجــزاء املتناثــرة يف إطــار عــا ّم يض ّمــن لهــا التكامــل
والرتابــط والتفاعــل ،هــذا العقــل الكامــل هــو الّــذي لديــه آل ّيــة ومنهج ّيــة يف
الطــرح واإلزاحــة واالســتبدال ،وتكــون لديــه -أيضــاً -قــدرة عــى التنظــر
واإلبــداع والخلــق وإعــادة البنــاء مــن جديــد.
ومــن هنــا ظهــرت مــدارس متع ـ ّددة يف نفــس املدرســة العقل ّيــة نفســها؛
فمنهــا إفراط ّيــة ،وأخــرى تفريط ّيــة ،وقــد تقـ ّدم الــكالم عــن العقل ّيــة اإلفراط ّيــة،
واآلن نتكلّــم عــن العقليــة التفريطيّــة ،ونأخــذ منهجــاً واحــدا ً مــن مناهجهــا
املق ـ ّررة.
ّ
ّ
إساليم
العقالني�ة بتقرير

يُســ ّمى أصحــاب هــذا املنهــج باألقلّ ّيــة ،وعندهــم العقــل هــو إدراك
الحسـيّة ،ويدخــل يف هــذا مــا
املعــارف النظريّــة ،ومــا يســتفاد مــن التجــارب
ّ
ـكل
ـبي « :فهــم البيــان :أي إصابــة العقــل للمعنــى الصحيــح لـ ّ
سـ ّ
ـاه املحاسـ ّ
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بحواســه مــن ناحيــة العقــل »[[[.
ـكل مــا يدركــه
مــا يســمعه ولـ ّ
ّ
وقالــوا إ ّن الطــرق التــي توصــل إىل معرفــة أرسار الكــون ال تخلــو مــن
خمســة مناهــج:
قطعــي،
األ ّول :ميكــن لإلنســان أن يصــل إىل أرسار الكــون مــن طريــق
ّ

ين نفســه ،الــذي يكــون
يُقصــد بــه العلــم
ّ
الحضــوري ،وهــو العلــم الوجــدا ّ
حــارضا ً أو موجــودا ً يف ذات االنســان ،كشــعور اإلنســان بالجــوع أو شــعوره
بالفــرح ،وهكــذا ،فهــو مــن األ ّوليّــات ،ويس ـ ّمى أيض ـاً (البديهيّــات األوليّــة).
ين،
الثــاين :ميكــن لإلنســان أن يصــل إىل أرسار الكــون مــن طريــق اطمئنــا ّ
يُقصــد بــه العلــم باملحسوســات واملتواتــرات واملج ّربــات ،واملج ّربــات
هــي القضايــا الّتــي يحكــم بهــا العقــل بتک ـ ُّرر املشــاهدة م ّنــا يف إحساســنا،
فيحصــل بتك ـ ُّرر املشــاهدة مــا يوجــب أن يرســخ يف النفــس حكــم ال شـ ّ
ـك
کل نــار حــا ّرة وأن الجســم يتم ـ ّدد بالحــرارة.
فيــه ،کالحكــم بــأ ّن ّ
الثالــث :ميكــن لإلنســان أن يصــل إىل أرسار الكــون مــن طريــق الظ ـ ّن:
والظ ّن ّيــات هــي املشــهورات ،وبعــض املج ّربــات كالقضايــا الفلســف ّية.
الرابــع :إن أرسار الكــون ال ميكــن أن يصــل إليهــا اإلنســان مــن طريــق
ـادي ،وإنّ ــا مــن طريــق الوحــي.
عـ ّ
الخامس :إن أرسار الكون ال ميكن أن نصل إليها أبدا ً.
فتحصــل مــن هــذا كلّــه أ ّن اصحــاب العقليّــة التفريطيّــة يجعلــون العقــل
ّ
وحــده أص ـاً ملعرفــة اللــه ع ـ ّز وجـ ّ
ـل ،ويجعلــون القــرآن والس ـ ّنة توابــع لــه،
ـرازي بذلــك يف كالمــه « :إذا تعارضــت األدلّــة الســمع ّية والعقل ّية،
رصح الـ ّ
وقــد ّ

نقال عن مركز سلف للبحوث والدراسات ،الدليل العقيل بني االفراط
[[[ -مائية العقل ص ً ،202
والتفريط ،اعداد اللجنة العلمية.
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 ،...فإ ّمــا أن يجمــع بينهــا -وهــو محــال؛ ألنّــه جمــع بــن النقيضــن ،-وإ ّمــا
أن يُـ َر ّدا جميعـاً ،وإ ّمــا أن يُقـ ّدم الســمع -وهــو محــال؛ أل ّن العقــل أصــل النقــل،
فلــو ق ّدمنــاه عليــه كان ذلــك قدحـاً يف العقــل الّــذي هــو أصــل النقــل ،والقــدح
يف أصــل الــيء قــدح فيــه ،فــكان تقديــم النقــل قدحــاً يف النقــل والعقــل

جميعـاً ،فوجــب تقديــم العقــل-؛ ثـ ّم ُ
النقل إ ّمــا أن يتــأ ّول؛ وإ ّمــا أن يفـ ّوض»[[[.

وبالنتيجــة :فــإ ّن املعقــوالت عندهــم هــي األصــول الكلّ ّيــة؛ املســتغنية
ـا ســواها ،ثـ ّم زادوا تفريطـاً يف األمــر حتّــى نســبوا مخالفيهــم مــن
بنفســها عـ ّ
ررون
أهــل الحديــث وغريهــم إىل الجهــل والجحــود ،وضعــف العقــل « ،ويـ ّ
ـي أداة لكشــف
هــذا اإلفــراط يف اســتخدام األدلّــة العقل ّيــة ،بــأ ّن النظــر الكالمـ ّ
شــبهات امللحديــن ،والــر ّد عــى املعانديــن مــن أهــل امللــل والنحــل ،وهــذا
إل بالعقــل وأمــا القــرآن فــا يفــي بــه االقتصــار وحــده »[[[.
يتحصــل ّ
ال
ّ
ّ
اإلساليم
املبحث الثالث :العالقة بني العقل والدين يف الفكر
يف هــذا املبحــث الــذي يتض ّمــن العالقــة بــن العقــل والديــن يف الفكــر
ـامي ،ســنتناول ثالثــة مباحــث تقــوم عــى أســاس كشــف الحقائــق التــي
اإلسـ ّ
يف،
يختزلهــا العقــل بنحـ ٍو مــن األســئلة املبهمــة التــي تحتــاج إىل جــواب معــر ّ
ففــي املطلــب األ ّول :هــل العقــل قــادر عــى كشــف األمــور والحقائــق أم ال؟،
ويف املطلــب الثــاين :هــل الوحــي يعطينا الحقيقــة أم ال؟ ويف املبحــث الثالث
نســأل :هــل هنــاك تناقــض بــن القضايــا العقل ّية وبــن القــرآن والروايــات أم ال؟
كل ذلــك ســنجيب عنــه يف هــذا املبحــث مبشــيئة اللــه تعــاىل.
ّ
[[[ -الفخر الرازي ،فخر الدين محمد بن عمر «اساس التقديس» (بريوت :منشورات انوار
الصباح) ،ص .172

[[[– ينظر :سعود عبد العزيز العريفي «األدلة العقلية النقلية عىل أصول االعتقاد» (السعودية:
دار عامل الفوائد ،1419 ،ط )1ص .162
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املطلب ّ
األول :هل العقل قادر على كشف األمور أم ال؟
ولــو تت ّبعنــا القــرآن الكريــم وتدبّرنــا يف آياتــه ،لوجدنــا مــا يزيــد عــى
ثالمثائــة آيــة ترشــد النــاس إىل التفكّــر أو التذكّــر أو التعقّــل ،ومنهــا قولــه
َّرات
جــو ُم ُم َسـخ ٌ
ـم اللَّ ْيـ َ
تعــاىلَ ﴿ :و َسـ َّ
خ َر لَكُـ ُ
س َو الْ َق َمـ َر َو ال ُّن ُ
ـل َو ال َّنهــا َر َو الشَّ ـ ْم َ
ف ذ ِلــكَ َليـ ٍ
ف
ـات ِل َقـ ْو ٍم يَ ْع ِق ُلــونَ ﴾[[[ ،وقولــه تعــاىل﴿ :أ َفلَـ ْ
ِبأَ ْمـرِِه ِإنَّ ِ
ـم يَ ِسـ ُ
ـروا ِ
ْ
الَ ْر ِ
ـوب يَ ْع ِقلُــونَ بِهــا َأ ْو آذانٌ يَ ْس ـ َم ُعونَ بِهــا َفإِنَّهــا ال تَ ْع َمــى
ض َف َتكُــونَ لَ ُهـ ْ
ـم ُقلُـ ٌ
ْ
الصــدُ ورِ﴾[[[.
ف ُّ
ـوب الَّ ِتــي ِ
الَ ْبصــا ُر ول ِك ـ ْن تَ ْع َمــى الْ ُقلُـ ُ
وإذا رجعنــا إىل الروايــات واألحاديــث الرشيفــة لوجدنــا الكثــر منهــا
تحــثّ عــى التع ّقــل ،وتحريــك القــوة العاقلــة نحــو فهــم األشــياء ومعرفتهــا.
ي بــن أيب طالــب  Aحــول أه ّم ّيــة العقــل يف
يقــول اإلمــام أمــر املؤمنــن عـ ّ
إل العقــل»[[[ ،ثـ ّم إ ّن اإلمــام يصـ ّور
فهــم التعاليــم الدين ّيــة« :الديــن ال يصلحــه ّ

ـروي« :يــا هشــام ،إ ّن
جــة كمنزلــة األنبيــاء ،كــا يف الحديــث املـ ّ
العقــل بأنّــه ح ّ
جــة باطنــة ،فأ ّمــا الظاهــرة فالرســل
جــة ظاهــرة وح ّ
جتــن :ح ّ
للــه عــى النــاس ح ّ
واألنبيــاء واألمئّــة  ،bوأ ّمــا الباطنــة فالعقــول»[[[.

واآلن بعــد هــذه املق ّدمــة ميكــن أن نجيــب عىل أصــل الســؤال املطروح،
فنقول :
أ ّوالً :إ ّن يف الكتــاب العزيــز آيــات كثــرة تدعــو النــاس إىل التدبّــر والتعقّل
فيــه ،وهــذه اآليــات تـ ّ
ـدل عــى عمــق كالم الوحــي ،وهــذا يقتــي التدبّــر يف
[[[ -النحل :اآلية .12
[[[ -الحج :اآلية .46

[[[ -اآلمدي ،غرر الحكم( ،طبعة جامعة طهران  ،تنقيح وتصحيح محدث االرموي) ج  ،1ص
.353
[[[ -الكليني ،محمد بن يعقوب ،الكايف ،ج  ،1ص .17
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الكلــات اإلله ّيــة ،وإذا مل يكــن للتع ّقــل دخــل يف التفســر ،ال ميكــن الوصول
إىل كثــر مــن املعــاين الرفيعــة ،وال معنــى للدعــوة إىل التدبّــر والتع ّقــل؛ فلــو
مل تكــن للعقــل والقواعــد العقليّــة مكانــة يف فهــم القــرآن ،لَكانــت تشــجيعات
القــرآن الكثــرة يف هــذا املجــال لغــوا ً؛ فيلــزم مــن ذلــك أ ّن العقــل قــادر عــى
كشــف الحقائــق مبعونــة النقــل.
بــأي حــال مــن األحــوال ال ســ ّيام يف
ثانيــاً :ال يجــوز تعطيــل العقــل
ّ
مجــال العقيــدة وغريهــا؛ أل ّن العقــل أســاس التكليــف ومنــاط ســائر األعــال،
ولــذا كان العقــل هــو الـ ّ
ـدال عــى معرفــة اللــه تعــاىل وإثبــات وجــوده وصفاتــه
ـي والنبـ ّوة واإلمامــة ،وغريهــا مــن
وأفعالــه ،وهــو طريــق إلثبــات العــدل اإللهـ ّ
االعتقــادات التــي يسـ ّ
ج ّيــة.
ـتدل بهــا يف إثبــات الح ّ
إذن :للعقــل مكانــة وجوديّــة يف جميــع املســتويات ،فبــه يحصــل الربهان
قصــة إبراهيــم﴿ :أومل تؤمــن؟ قــال بــى﴾ ،ومعنــى
واالطمئنــان كــا جــاء يف ّ
ن عقـاً ،فكانــت أ ّول رتبــة مــن مراتــب اليقــن هــي
قولــه «بــى» أي ّ
أن مطمـ ّ
ـي.
االطمئنــان العقـ ّ
ي ،ثـ ّم ســعى لتحصيــل االطمئنــان القلبـ ّ
ثالثـاً :إ ّن العقــل نــور جعلــه اللــه يف اإلنســان حتّــى يكشــف لــه األشــياء
املوجــودة والحقائــق الواقع ّيــة ،واملســائل الذهن ّيــة والتحليل ّيــة ،فهــو أداة
أساسـيّة ملعرفــة أرسار الكــون ،وإىل جانــب ذلــك كلّــه يُعـ ّد العنــر املوافــق
للنقــل الــذي ورد إلينــا مــن قبــل اللــه تعــاىل ورســوله وســائر األنبيــاء ،فمــع
إعــال قاعــدة العــرض تحصــل املوافقــة أو املخالفــة.
يب« :أ ّن العقــل لــه مجــاالت رحبــة يف املعرفــة
رابعــاً :ذكــر ابــن العــر ّ
اإلله ّيــة ،كــا أ ّن لــه حــدودا ً ال ميكنــه تخطّيهــا؛ ألنّــه يعجــز عــن ذلــك عجــزا ً
ذات ّيــاً ،وألنّــه يوجــد مــن املعــارف مــا يتجــاوز طاقتــه وقدراتــه»[[[ .ويُس ـ ّوغ
[[[ -سهام عرابيه ،منزلة العقل عند محي الدين ابن العريب ،ص.34
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كل هــذا بتســويغات رشع ّيــة وعقل ّيــة قاصــدا ً منهــا جعــل العقــل
يب ّ
ابــن العــر ّ
يف خدمــة الحقيقــة الدين ّيــة اإلله ّيــة.
وميكــن أن يُجــاب عــى مــا قالــه :بأنّــه حــاول تعجيــز العقــل ،وحـ ّد لــه
حــدودا ً يجــب أن يقــف عندهــا ،والظاهــر مــن دعــواه هــذه تأث ّــره بالعقيــدة
األشــعريّة ،أي أنّــه اعتــر العقــل وســيلة وليــس غايــة حقيقيّــة ،وهــذا الــكالم
وخاصــة بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة حــن
تفطّنــت بــه الفلســفة الغرب ّيــة،
ّ
أل تكــون االكتشــافات العلم ّيــة غايــة يف حــ ّد ذاتهــا بــل
أيقنــت أنّــه يجــب ّ
ج ّيــة العقل
ـا ســاعدهم عــى
وســائل ،مـ ّ
ّ
التمســك بهــذا القــول وهربــوا مــن ح ّ
ودليليّتــه.
يب -مــن ترتيــب العقــل وجعلــه رتبــة ثالثــة بعــد
إذن :مــا ص ّنفــه ابــن العــر ّ
النقــل والكشــف -جــاء خالفــاً لِـــا قــال بــه مشــهور العقــاء ،وقــد أرشنــا
إىل الدعــوة اإلله ّيــة مــن خــال اآليــات الحاثّــة عــى التع ّقــل ،وتأكيــد الس ـ ّنة
النبويّــة ،وإقــرار العلــاء عــى منزلــة العقــل ودوره يف كشــف الحقائــق الكون ّيــة
واألرسار الوجوديّــة.
املفسيــن ،يف انتخــاب
خامســاً :ســرة األمئّــة املعصومــن وطريقــة
ّ
االجتهــادي ،واالســتفادة مــن العقــل يف فهــم القــرآن  -يُعــ ُّد دليــاً
التفســر
ّ
ي .ومثــال ذلــك :أنّنــا نجــد يف كلــات أهــل
آخــر عــى ح ّ
جيّــة التفســر العقـ ّ
البيــت  bمــا يشــر إىل قانــون العلّ ّيــة أو الســنخ ّية وحــدوث العــامل و ِق َدمــه،
وقيامهــم بإثبـ ٍ
ي يف صفــات اللــه.
ـات أو نفـ ٍ
ـي لبعــض األمــور باالســتدالل العقـ ّ
فقــد نقــل الشــيخ الصــدوق -يف كتــاب التوحيــد[[[ -روايــات كثــرة بــأ ّن
ي يف تفســر بعــض اآليــات،
األمئّــة أهــل البيــت  bجــاؤوا باالســتدالل العقـ ّ
[[[ -للمثال الحظ استدالل العام عىل نفي صفات السهو والنسيان عن الله ،الصدوق ،التوحيد/
 ،160باب . 30-15
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ي جائــزا ً فــا معنــى اتجــاه أهــل البيــت للتفســر
فــإذا مل يكــن التفســر العق ـ ّ
ي؟!
العق ـ ّ
وخالصــة مــا تقــدم :أ ّن العقــل لــه مكانــة رفيعــة جـ ّدا ً يف الثقافة اإلســاميّة،
وأ ّن معرفــة الديــن وإثبــات الصانــع وإثبــات توحيــده وغــره مــن العقائــد

األخــرى  -ال قيمــة لهــا مــا مل تقــرن بالعقــل ،وكــا قــال أمــر املؤمنــن :A
« َعقَلــوا الديــن عقـ َ
ـل وِعايــة ورِعايــة ،ال عقــل َســا ٍع ورِوايــة ،فــإ ّن ُروا َة العلــمِ
ـل»[[[.
ر و ُرعاتَــه قليـ ٌ
كثـ ٌ
حــص والتدبّــر
مــن جهــة أخــرى« :إ ّن فهــم النصــوص يحتــاج إىل التف ّ
والجمــع بــن اآليــات والروايــات ودفــع التعــارض والتناقــض والتشــابه،

الخاصــة إىل العامــة واملق ّيــدة إىل
وكذلــك يحتــاج إىل إرجــاع النصــوص
ّ
املطلقــة ،وهــذا ال يحصــل إلّ بالتعقّــل واالجتهــاد»[[[.
إذن :بعــد عــرض اآليــات القرآن ّيــة واألحاديــث املعرف ّيــة الصحيحــة
الصــادرة عــن أهــل البيــت  ،bالتــي ترشــد النــاس بالرجــوع إىل العقــل

والتع ّقــل والتدبّــر ،يتبــن لنــا أ ّن العقــل أداة أساسـيّة ملعرفــة أرسار الكــون ،وأنّــه
قــادر عــى كشــف األمــور ،وإظهــار حقائقهــا الواقع ّيــة.
املطلب الثاين :هل الويح يعطين�ا احلقيقة أم ال؟
إل
يُعـ ّد الــكالم يف مســألة الوحــي مــن املســائل امله ّمــة قدميـاً وحديثـاًّ ،
أ ّن أه ّميتــه اشــتدت يف الوقــت الحــارض؛ لِـــا ظهــر مــن اختالفــات بــن منهج
[[[ -نهج البالغة ،خطب االمام عيل ،خطبة  ،239ج ،2ص .232

[[[ -محمد عيل اياري «أهمية العقل يف املصادر اإلسالمية» (موقع املرجع االلكرتوين ،قسم:
القرآن الكريم وعلومه) ،ج ،1ص.50
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وآخــر ،فبعــض املفكريــن مــن أمثــال :رسوش ،ومحمــد أركــون ،ونــر حامــد
أبــو زيــد ،وحســن حنفــي ،كانــوا يســعون -مــن جهــة -إىل تفســر للرشيعــة
ميكنــه أن يتناســب مــع حاجــة التديّــن يف املرحلــة املعــارصة؛ ويحاولــون
حــل مشــكلة التعــارض بــن العلــم والديــن بطريقتهــم
ّ
مــن جهــة أخــرى-الخاصــة.
ّ
فض ـاً عــن ذلــك ،إنّهــم مل يوظّفــوا املباحــث الفلســف ّية والعرفان ّيــة كــا
عمــل بهــا ابــن عــريب وصــدر الديــن الشــرازي ،وإ ّن تحليالتهــم وتفســراتهم
اســتندت بشــكل كبــر إىل مباحــث الفلســفة اللســان ّية والهرمونوطيقــا يف
فلســفي
املرحلــة املعــارصة .ولهــذا نجدهــم يســعون إىل تقديــم وصــف
ّ
ُ
ضــاف إىل تلــك املوضوعــات املســتندة إىل
ين عــن الوحــي ،يُ
وعرفــا ّ
ي
املباحــث الفلســف ّية والعرفان ّيــة يف الحكمــة املتعاليــة ،بأســلوب تحليــ ّ
وتوصيفــي ناظــر إىل تحديــد رقعــة عالقــة اإلنســان بخالقــه.
ّ
ـوي ال تكمــن يف
وعــى أيّــة حــال فــإ ّن مناقشــتنا يف نظريّــة الوحــي النبـ ّ
ين عــن الوحــي وبيــان مســاره ،بــل إ ّن ذلــك
ـفي أو عرفــا ّ
تقديــم وصــف فلسـ ّ
يكمــن يف اســتنتاج الحلــول مــن النظريّــات .ولتوضيــح املســالة والســعي إىل
ـل النــزاع يف هــذه الدعــوى ،وهــل الوحــي يعطــي الحقيقــة أم ال؟ ســنخوض
حـ ّ
البحــث يف بعــض املق ّدمــات.
ـوي «هــو إدراك املوحــى إليــه
أ ّوالً :إ ّن مــن أبــرز خصائــص الوحــي النبـ ّ
حــة وأح ّق ّيــة مــا أوحــي إليــه ،وصيانتــه مــن الخطــأ ،مبعنــى أ ّن بإمكانــه أن
ص ّ
ين ،وليــس شــيطان ّياً ،وأ ّن مــا يتل ّقــاه
يتع ـ ّرف عــى ماه ّيتــه ،وأ ّن مصــدره رحــا ّ
واضــح غــر مبهــم ،وال يتطــ ّرق إليــه الخطــأ ،وال يأتيــه الباطــل أبــدا ً»[[[،
ـي حــال تل ّقــي الوحــي وع ّي ـاً شــمول ّياً ،فــا يســيطر
وباختصــار نقــول :إ ّن للنبـ ّ

[[[ -محمد عيل اياري «الوحي الظاهر واملفهوم» (بريوت :مركز البحوث املعارصة ،نصوص
معارصة2015 ،م).
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عليــه الشـ ّ
ـك أبــدا ً ،وال يقــع يف االشــتباه ،وال ميكنــه أن يضيــف شــيئاً مــن كالم
ـل َمــا َيكُــونُ ِل أَنْ أُ َبدِّ لَــهُ ِمــن تِلْ َقــاء نَ ْفـ ِ
ـي إِنْ
اللــه إىل نفســه ،قــال تعــاىلُ ﴿ :قـ ْ
ل﴾[[[ ،فهــو ليــس مــن قبيــل اإللهامــات التــي قــد يقــع
أَتَّ ِبـ ُ
ـع إِالّ َمــا يُو َحــى إِ َ َّ
فيهــا الــ ُمل َهم يف الخطــأ.
ونعنــي بهــا اإللهامــات التــي تعــرض عــى األذهــان ،أو الكشــوفات
الباطن ّيــة والعرفان ّيــة ذات القنــوات املعروفــة مــن الســر والســلوك ،التــي
واملحصلــن أحيانــاً ،والتــي
تحصــل لبعــض األفــراد مــن العلــاء والعرفــاء
ّ
يذكرهــا القــرآن يف مرتبــة عاديّــة ،وقــد أثبتهــا القــرآن أل ّم مــوىس ومريــم
العــذراء؛ وذلــك يف مــا ألقــاه اللــه إىل أ ّم مــوىس يف الحفــاظ عليــه ،حيــث
ـوس أَنْ أَ ْر ِ
ض ِعي ـ ِه َف ـإِ َذا ِخ ْفـ ِ
ـم
ف ال َيـ ِّ
ـت َعلَ ْي ـ ِه فَأل ِقي ـ ِه ِ
قــالَ ﴿ :وأَ ْو َح ْي َنــا إِ َل أُ ِّم ُمـ َ
حـ َز ِن ِإنَّــا َرادُّو ُه ِإ َل ْيـ ِ
ني﴾ [[[ ،وتكليــم
َوال تَ َ
ـك َو َجا ِع ُلــو ُه ِمـ َن امل ُ ْر َسـ ِل َ
خـ ِ
ـاف َوال تَ ْ
املالئكــة للسـ ّيدة مريــمِ ﴿ :إ ْذ قَالَـ ِ
ـر ِك ِبكَ ِل َمـ ٍة
ـت املَآل ِئكَـ ُة َيــا َم ْر َيـ ُ
ـم ِإنَّ اللــهَ ُي َبـ ِّ ُ
ــم﴾[[[.
يــى ابْــ ُن َم ْريَ َ
اســ ُمهُ امل َ ِس ُ
ــيح ِع َ
ِّم ْنــهُ ْ
إذن :هــذا كلّــه ليــس مــن ســنخ الوحــي إىل األنبيــاء واإللهــام إىل
املعصومــن  ،bوعليــه يكــون الوحــي طريق ـاً لكشــف الحقائــق التــي يريــد
ح ـ َز ِن ِإنَّــا َرادُّو ُه ِإ َل ْيـ ِ
ـك َو َجا ِع ُلــو ُه ِم ـ َن
اللــه تعــاىل إيصالهــا إىل النــاسَ ﴿ :وال تَ ْ
ني﴾ ،فوعــد اللــه بالــر ّد يُعــ ّد كشــفاً للحقيقــة وأمثلــة ذلــك كثــرة.
امل ُ ْر َس ـ ِل َ
ثانيـاً :لقــد ثبــت لدينــا صــدق ُم ّدعــي النبـ ّوة ،وذلــك مــن خــال اآليــات
ـراً ِب َرســولٍ يــأيت ِمــن بَعــدي اس ـ ُمهُ أحمــدُ ﴾[[[،
القرآن ّيــة كقولــه تعــاىل﴿ :و ُم َبـ ِّ
[[[ -يونس :اآلية .15

[[[ -القصص :اآلية .6

[[[ -ال عمران :اآلية .45
[[[ -الصف :اآلية .6
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وهــذا التبشــر وأمثالــه -بطبيعــة الحــال -قــد تحقّــق يف أكــر مــن مناســبة
وموقــف ،و ِمــن ث َـ َّم فــإ ّن هــذه البشــارة هــي موضــع صــدق املتكلّــم املوحــى
ين.
إليــه ،وهــذا مل يت ـ ّم ّ
ـي واصطفــاء ربّــا ّ
إل باختيــار إلهـ ّ
ـي يتكلّــم مــن طريقــه إىل جميــع عبــاده ليــس
وعليــه فــإ ّن اختيــار اللــه لنبـ ّ
كل إنســان ميكنــه أن يحظــى
ـزي إىل النحــل ،وليــس ّ
مــن قبيــل الوحــي الغريـ ّ
بهــذه املكانــة مهــا بــذل يف الســر والســلوك؛ فــإ ّن اصطفــاء األنبيــاء لــه آل ّيتــه
اصطَ َف ْي ُتــكَ َعـ َ
إل اللــه ،قــال تعــاىل﴿ :إِ ِّ
ـاس
ـى ال َّنـ ِ
الخاصــة التــي ال يعلمهــا ّ
ن ْ
ّ
صطَ ِفــي ِم ـ َن َ
املالئِكَ ـ ِة ُر ُسـ ً
ـا
ِبر َِسـ ِ
ـاالت َو ِبكَال ِمــي﴾[[[ ،وقــال أيض ـاً﴿ :اللــهُ َي ْ
ـاس﴾[[[.
َو ِمـ َن ال َّنـ ِ
وبالنتيجــة :فــإ ّن هــذا االصطفــاء الــذي اختــاره اللــه لبعــض أنبيــاءه
وأوليــاءه ،يكشــف عــن حقيقة الوحــي الصــادق الذي تُرشَّ ــح منــه خصوصيّتان؛

ـي املوحــى إليــه بصــدق
األوىل :صــدق الوحــي ،وذلــك ألنّنــا ص ّدقنــا بالنبـ ّ
البشــارة ،ومــورد الصــدق أصبــح الوحــي؛ والثانيــة :حقيقــة الوحــي ،فــإ ّن مــا
كل
صــدر مــن الوحــي هــو عبــارة عــن حقائــق واقع ّيــة وجوديّــة تنطبــق عــى ّ
األمكنــة واألزمــان.
النبــوي تعنــي الكشــف عــن حقيقــة الغيــب
ثالثــا :إ ّن حقيقــة الوحــي
ّ
النبــي أن يبلّــغ حقيقــة الــكالم املوحــى
اإللهــي ،بــأ ّن اللــه تعــاىل أراد مــن
ّ
ّ
إليــه مــن الوحــي ،أي لفظ ـاً ومعنــى ونظ ـاً ،وإ ّن هــذه الحقيقــة املكتشــفة مل
أي اختيــار
ـي ّ
ي وتحليــل فكـ ّ
تســتند إىل إعــال مجهــود عقـ ّ
ـري ،ومل يكــن للنبـ ّ
فيهــا ،وقــد تن ّزلــت وأُنزلــت عليــه مــن األعــى إىل األســفل ،ولــذا كان يخاطبــه
بــ«قــل» التــي تكـ ّررت عـ ّدة مــرات.
[[[ -االعراف :اآلية .44

[[[ -الحج :اآلية .
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النبــي يكــون مفهومــاً مبجــ ّرد إلقائــه؛ أل ّن مــا
كل مــا يُلقــى إىل
ثــم إ ّن ّ
ّ
يُلقــى ومــا يفهــم عبــارة عــن يشء واحــد وحقيقــة واحــدة .ومــن هنــا قــال أهــل
ـي
ـق ،وإ ّن هــذا التجـ ّ
ـق تعــاىل عبــارة عــن تجـ ّ
ـي الحـ ّ
املعرفــة« :إ ّن تكلّــم الحـ ّ
مثــرة تعلّــق القــدرة واإلرادة بإيجــاد وإظهــار مــا هــو كامــن يف الغيــب»[[[.
النبــي إنّ ــا
إذن :جميــع هــذه التأكيــدات واملعــاين التــي أُلقيــت إىل
ّ
ســاوي ،وأ ْن ال
إلهــي
النبــوي ،وأنّــه وحــي
هــي إلثبــات ملكوت ّيــة الوحــي
ّ
ّ
ّ
ـوي يف حقيقتــه ومرتبتــه وجوهــره عــى جميــع
يت والنبـ ّ
تأثــر للجانــب الناســو ّ
األصعــدة.
حكمته وغاياته:
يحمــل الوحــي بــن ط ّياتــه مــا يلقــي بــه مــن معــارف إله ّيــة ،بوصفــه
ظاهــرة خارقــة لحــدود عاملــن مختلفــن ورابطــة بينهــا  ،حكمــة كبــرة
تتمثّــل مبعــارف الوحــي امللقــاة إىل األنبيــاء  bلتبليغهــا إىل البــر بهــدف
شيـ َن َو ُم ْن ِذرِيـ َن
اإلنــذار والتبشــر ،قــال تعــاىلَ ﴿ :ومــا نُ ْر ِسـ ُ
ني ِإ َّل ُم َب ِّ ِ
ـل ا ْل ُم ْر َسـلِ َ
ح َزنُــونَ ﴾[[[.
ـح َفــا َ
خ ـ ْو ٌ
َف َم ـ ْن آ َم ـ َن َوأَ ْ
ـم َوال ُهـ ْ
ف َع َل ْي ِهـ ْ
ص َلـ َ
ـم يَ ْ
وهــذا اإلرســال لهــؤالء املصطفــن إىل ســائر البــر لتبليغهــم األحــكام
ـي ،وتحقيــق ملفهــوم العدالــة اإلله ّيــة،
واألوامــر اإلله ّيــة  -إنّ ــا هــو لطــف إلهـ ّ
اإللهــي عــى جامعــة مــن
بــل« :إ ّن مــن لــوازم األلوه ّيــة أن ينــزل الوحــي
ّ
البــر هــم األنبيــاء .[[[»b
وأ ّمــا هــدف الوحــي فيــا يريــد بيانــه وإثباتــه عــى النــاس ،فهــو

[[[  -الخميني ،السيد روح الله« ،رشح دعاء السحر» (تهران :نارش :مؤسسه تنظيم و نرش آثار
امام خميني( س) 1374 ،هـ .ش ،ط )1ص 56ـ .57

[[[ -االنعام :اآلية .48

[[[ -الطباطبايئ ،محمد حسني ،تفسري امليزان ،ج ،2ص.330
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االحتجــاج عليهــم بوجــود البشــارة واإلنــذار والبيــان واألحــكام  ،واملعــارف
ـاس َعـ َ
واألوامــر؛ ﴿لِ َئـ َّ
جـ ٌة َب ْعــدَ ال ُّر ُســلِ ﴾[[[ « ،ولجهلهــم
ـا َيكُــونَ لِل َّنـ ِ
ـى اللـ ِه ُح َّ
ـزك مــن
ـح بــه األنفــس وتتـ ّ
مــا يجــب عملــه مــن أصــول اإلميــان ومــا تصـ ّ
صالــح األعــال»[[[.
ّ
أهم ّية الويح:
 - 1إ ّن الوحــي هــو الطريــق الوحيــد الذي به تســتطيع البرشيّــة أن تصل إىل
نتوصــل إىل حقائــق
حقائــق مــا وراء املــا ّدة ،يف مقابــل مــن قــال« :إمكاننــا أن
ّ
ـايض»[[[ .وذكــر العلّمــة بيانـاً
ـي والريـ ّ
علــوم الكــون والحيــاة باملنطــق التجريبـ ّ
للوحــي قائـاً« :فالوحــي هــو الطريــق إىل تعليــم مــا ليــس يف وســع اإلنســان
-بحســب الطــرق املألوفــة عنــده التــي ج ّهــزه اللــه بهــا -أن ينــال علمــه»[[[.

أي تفســر يظهــر عــى أيــدي األنبيــاء  ،bمــن ظواهــر خارقــة
 – 2إ ّن ّ

ومــا تحملــه رســاالتهم مــن خصائــص وأبعــاد ،يــأيت عــن طريــق الوحــي ،و«ال
نجــد دين ـاً مــن األديــان يخلــو مــن فكــرة الوحــي مهــا اختلفــت املنــازع يف
ـي عــن فكــرة الوحــي تقويــض للديــن مــن أساســه ال س ـ ّيام
تصويــره ،فالتخـ ّ
األديــان الســاويّة»[[[.
وخالصــة مــا تقــدّ م :مــن مجمــل هــذه األمــور ومــا يرتبــط بهــا مــن
مفاهيــم ومصاديــق متف ّرعــة ،يُع ـ ّد الوحــي كاشــفاً عــن الحقيقــة التــي أرادهــا
[[[ -النساء :االية .165

[[[ -محمد رشيد رضا ،الوحي املحمدي ،ص.31

[[[ -انظر :عبد الكريم عثامن  :مقدمة (تثبيت دالئل النبوة) للقايض عبد الجبار املعتزيل.
[[[ -الطباطبايئ ،محمد حسني ،تفسري امليزان ،ج ،7ص.275

[[[ -االعرجي ،ستار جرب ،الوحي ودالالته يف القران الكريم والفكر االسالمي (بريوت:
منشورات ،دار الكتب العلمية).
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ألي ديــن
ـي الواســع ليتمثّــل أساس ـاً ّ
املــوىل تعــاىل ،وإنّــه يأخــذ بُعــده الدينـ ّ
إل ويعتمــد عــى الوحــي واإللهــام ،
ـاوي ّ
ـاوي ،فإنّــه «مــا مــن ديــن سـ
سـ
ّ
ّ
تأسســت قواعــده
فمنهــا صــدر ،ومبــا لهــا مــن إعجــاز وعــى تعاليمهــا ّ
وأركانــه»[[[.
ّ
العقليــة وبــن القــرآن
املطلــب الثالــث :هــل هنــاك تن�اقــض بــن القضايــا

والروايــات؟
وحــل إشــكال ّية التعــارض القائــم بــن العقــل
ّ
تعــود أه ّم ّيــة بحــث
كل واحــد منهــا يُعـ ّد طريقـاً مــن طــرق املعرفــة يف الفكــر
والنقــل ،إىل كــون ّ
مــا أثــار أســئلة كثــرة -قدميــاً وحديثــاً -حــول تحديــد منهــاج
اإلســاميّ ،
ّ
ونطــاق عملهــا ،وطبيعــة العالقــة الجدل ّيــة بينهــا ،ومــا هــي طــرق وآل ّيــات
رفــع التعــارض فيــا تقتضيــه األدلّــة.
إ ّن نشــأة إشــكال ّية التعــارض بــن العقــل والنقــل حدثــت بعــد انفتــاح
املســلمني عــى الثقافــات الغرب ّيــة ،وترجمــة كتــب املنطــق والفلســفة اليونان ّية،
ومــن هنــا فقــد تأثّــر بعــض مف ّكــري املســلمني وعلامئهــم بتلــك الفلســفة،
وأ ّدى بهــم ذلــك إىل تعظيــم العقــل وجعلــه معيــار قبــول األشــياء ور ّدهــا ،فــا
عــارض منهــا الرشيعــة لــزم تأويلــه مبــا يتوافــق مــع دالئــل العقــل طبقـاً للمق ّرر
يف تلــك الفلســفة.
ومبراجعــة كتــب العقائــد ملختلــف االتّجاهــات الدين ّيــة واملذاهــب
اإلســام ّية ،كاألشــاعرة واملعتزلــة والحنابلــة (الســلف ّية)؛ يظهــر مــدى
االختــاف بتلــك القضيــة يف تنــاول املباحــث العقائديّــة ،وقــ ّوة تأثريهــا يف
إنتــاج اآلراء واألقــوال ،باعتبارهــا أصــاً كلّ ّيــاً يتــ ّم إعاملــه يف عمل ّيــة الفهــم
[[[ -د .مذكور ،إبراهيم ،يف الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيقه  ،دار املعارف ـ مرص ط ، 2
 1968م) ص .69
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واالســتدالل واالســتنباط طبق ـاً للمصــادر نفســها .فنجــد األشــاعرة يعتمــدون
يف اســتدالالتهم عــى النقــل وال يعطــون أه ّم ّيــة للعقــل ،ولــذا قالــوا قولتهــم
املشــهورة «مــن متنطــق فقــد تزنــدق» ،وأ ّمــا املعتزلــة فقــد جعلــوا العقــل هــو
املعيــار يف معرفــة أحــكام الديــن ،وأفرطــوا فيــه ،وهكــذا اســتم ّرت الجدل ّيــة
بــن العقــل والنقــل إىل يومنــا هــذا.
واآلن ميكن أن نجيب عىل أصل السؤال املطروح ،فنقول:
ـامي ليســت عالقــة تضا ّد
إ ّن العالقــة بــن العقــل والنقــل يف الــراث اإلسـ ّ
وال تناقــض ،فــإ ّن االهتــام الكبــر الــذي نــراه يف القــرآن الكريــم ،واألولويّــة
التــي م ّهدهــا للعقــل ،وإعطــاءه دوره يف الوصــول إىل اللــه ،والكشــف عــن
زيــغ املعتقــدات الوثن ّيــة ،وقدرتــه عــى معرفــة الحكمــة اإلله ّيــة مــن الترشيــع،
كل ذلــك يؤكّــد عــى أ ّن األصــل يف العالقــة بني
والســنن الكونيّــة مــن الخلــقّ ،
النصــوص القطع ّيــة واملعــارف العقل ّيــة اإلنســان ّية هــو االنســجام والتكامــل.
ولــذا نجــد الخطابــات القرآنيّــة تدعــو إىل التع ّقــل والتف ّكــر والتدبّــر ،قــال
خ َر لَ ُك ـ ُم
تعــاىل﴿ :أَفَـ َ
ـى قُلُـ ٍ
ـوب أَقْفَالُ َهــا﴾[[[َ ﴿ ،و َس ـ َّ
ـا يَتَ َدبَّ ـ ُرو َن الْ ُق ـ ْرآ َن أَ ْم َعـ َ ٰ
ف ذلِ َ
ــك
اللَّ ْي َ
جــو ُم ُم َســخَّراتٌ ِبأَ ْمــر ِِه ِإ َّن ِ
س َو الْ َق َمــ َر َو ال ُّن ُ
ــل َو ال َّنهــا َر َو الشَّ ــ ْم َ

َليـ ٍ
ف ا َلْ ْر ِ
ض فَتَ ُكــو َن
ـروا ِ
ـات لِ َق ـ ْو ٍم يَ ْع ِقلُــونَ﴾[[[ ،وقــال تعــاىل﴿ :أفَلَ ـ ْم يَ ِسـ ُ
ُــوب يَ ْع ِقلُــو َن بِهــا أَ ْو آذا ٌن يَ ْســ َم ُعو َن بِهــا فَ ِإنَّهــا ال تَ ْع َمــى الْ َبْصــا ُر َو
لَ ُهــ ْم قُل ٌ
الصــ ُدورِ﴾[[[ .فاللــه ال يخاطــب عبــاده مبــا
ُــوب الَّ ِتــي ِ
ف ُّ
ل ِكــ ْن تَ ْع َمــى الْ ُقل ُ
ال يعقلــون ،وال يكلّفهــم مــا ال يطيقــون؛ أل ّن ذلــك يق ـ ّوض أســاس التكليــف
والحكمــة مــن التنزيــل والترشيــع!!
[[[ -محمد :اآلية .24
[[[ -النحل :اآلية .12
[[[ -الحج :اآلية .46
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كل مــا لــه شــأن يف عــامل الشــهادة؛ أل ّن
إذن :األصــل يف العقــل أن يعقــل ّ
ف األَ ْر ِ
خلِي َفـةً﴾[[[،
جا ِعـ ٌ
ض َ
ـل ِ
اإلنســان هــو املســتخلف يف هــذا العــامل ﴿إِنِّ َ
ـص هــذا الكــون املخلــوق هــي مــن اختصاصــه،
فـ ّ
ـكل املعــارف التــي تخـ ّ
وميكــن لعقلــه أن يدركهــا.
ثـ ّم إ ّن دور العقــل يختلــف يف تحصيــل “ العلــوم النظريّــة “ عــن دوره يف
تحصيــل “ العلــوم العمل ّيــة “ ،وهــذا التفريــق ذكــره ابــن ســينا بــن “ الحكمــة
العمل ّيــة “ و “ الحكمــة النظريّــة” حيــث يقــول« :إ ّن الرشيعــة اإلله ّيــة يســتفاد
منهــا مبــادئ “ الحكمــة العمل ّيــة “ وحدودهــا عــى الكــال ،أ ّمــا الحكمــة
النظريّــة فــإ ّن الرشيعــة تعنــى مببادئهــا فقــط عــى ســبيل التنبيــه تارك ـ ًة للق ـ ّوة
جــة»[[[ .نعــم :إ ّن دور العقــل يف
العقل ّيــة أن
ّ
تحصلهــا بالكــال عــى وجــه الح ّ

القضايــا الغيب ّيــة “ كالعلــم باملالئكــة ،وأرسار املعــراج ،وكيف ّيــة املعــاد وغريهــا
“ ليــس كــدوره يف املعــارف الدنيويّــة والشــؤون املتعلّقــة بعــامل الشــهادة
ـا
والتســخري ،فالعلــم بوجــود املالئكــة حتّــى وإن كان أصلــه النقــل ،فإنّــه مـ ّ
ـي ال يــأيت مبــا يخالــف
تج ـ ّوزه العقــول ،وليــس مـ ّ
ـا تحيلــه ،فالــرع اإللهـ ّ
العقــول ،وإنّ ــا مبــا تحــار بــه العقــول.

وهنــا قبــل أن أختــم البحــث أقــول :إ ّن العالقــة بــن العقــل والنقــل
هــي أثــر مــن آثــار الثنائ ّيــات املتناقضــة التــي مت ّيــزت بهــا الحركــة الفكريّــة
للحضــارة الغرب ّيــة ،تلــك التــي عرفــت الهوتــاً كنيســ ّياً -نقــاً -ال عقالن ّيــاً،
ي -ثــور ًة عــى
ـي املــا ّد ّ
فجــاءت عقالن ّيتهــا -يف عــر النهضــة والتنويــر الوضعـ ّ
ين ونقض ـاً لــه.
النقــل الــا عقــا ّ
[[[ -البقرة :اآلية .30

[[[ -ابن سينا ،ابو عيل «تسع رسائل يف الحكمة والطبيعيات» (القاهرة :منشورات ،دار العرب
البستاين ،ط ،)2ص.3 – 2
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وخاصــة يف
وأ ّمــا يف اإلســام ،فاملســرة الفكريّــة لأل ّمــة االســام ّية -
ّ
عــر االزدهــار واإلبــداع  -مل يكــن فيهــا النقــل مقاب ـاً للعقــل أبــدا ً؛ أل ّن مــا
اإلســامي -القــرآن
يقابــل العقــل هــو الجنــون ،وليــس النقــل؛ وأل ّن النقــل
ّ
الكريــم والروايــات الرشيفــة -هــو مصــدر العقالنيّــة اإلميانيّــة ،والباعــث عليها،
والداعــي إىل اســتعامل العقــل والتف ّكــر والتدبّــر يف آيــات اللــه ،ولــو رجعنــا
إىل آيــات القــرآن التــي تحــثُّ عــى العقــل والتع ّقــل لوجدنــا أنّهــا تبلــغ تســعاً
وأربعــن آيــة ،وهــذا يـ ّ
ـدل عــى دعــوة القــرآن إىل التدبّــر والتع ّقــل ،ونتيجــة
ذلــك :ال منافــاة وال تناقــض بــن القضايــا العقليّــة والقــرآن والروايــات ،بــل إ ّن
أحدهــا مك ّمــل لآلخــر.
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خاتمة :موضوع
 – 1التعريــف ببعــض الفــرق اإلســام ّية واملــدارس الغرب ّيــة ،مــن خــال
تع ـ ّدد اآلراء املخالفــة للعقــل والديــن.
 – 2ال يوجــد تعــارض وال ت ٍ
َنــاف بــن العقــل والديــن ،بــل إ ّن بينهــا
تعاضــدا ً وتعاونـاً وثيقـاً؛ لــذا يعتقــد بعــض املفكّريــن بــأ ّن العقــل ليــس مصدرا ً
ـتقلً يف مقابــل الديــن خارج ـاً عــن نطاقــه ،بــل العقــل يكــون يف
معرف ّي ـاً مسـ ّ
مقابــل النقــل ،ال يف مقابــل الديــن.
 – 3معالجــة اإلشــكاالت القامئــة بــن القائلــن باســتقالل العقــل وهــم
اإلفراط ّيــون ،وبــن القائلــن باســتقالل النقــل وهــم التفريط ّيــون.
 - 4إ ّن للعقــل مكانــة رفيعــة جـ ّدا ً يف الثقافــة اإلســام ّية ،وإ ّن معرفــة الديــن
وإثبــات الصانــع وغريهــا مــن العقائــد األخــرى ال قيمــة لهــا مــا مل تقــرن

ـل وِعايــة ورِعايــة،
بالعقــل ،وكــا قــال أمــر املؤمنــن َ « :Aعقَلــوا الديــن َعقـ َ
ـل».
ر و ُرعاتَــه قليـ ٌ
ال عقــل ســا ٍع وروايــة ،فــإ ّن ُروا َة العلــم كث ـ ٌ
 - 5مل يكــن النقــل يف مقابــل العقــل أبــدا ً؛ أل ّن مــا يقابــل العقــل هــو
ـامي  -القــرآن الكريــم والروايــات
الجنــون ،وليــس النقــل؛ وأل ّن النقــل اإلسـ ّ
الرشيفــة  -هــو مصــدر العقالن ّيــة اإلميان ّيــة ،والباعــث عليهــا؛ فــا منافــاة يف
البــن.
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املصادر
القرآن الكريم
نهج البالغة
1.أبــن تيميــة ،مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة «العقيــدة ،كتــاب األســاء
والصفــات» (الســعودية :مجمــع امللــك فهــد).
2.ابــن ســينا ،ابــو عــي «تســع رســائل يف الحكمــة والطبيعيــات»
(القاهــرة :منشــورات ،دار العــرب البســتاين ،ط.)2
3.ابــن فــارس ،أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا «معجــم مقاييــس اللغــة»
تحقيــق :عبــد الســام محمــد هــارون( ،بــروت :نــر دار الفكــر1399 ،هــج،
1979م).
4.ابــن منظــور ،محمــد بــن مكــرم «لســان العــرب» (بــروت :النــارش دار
صــادر1414 ،هــج ،ط.)3
5.أحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي «املصبــاح املنــر» ،تحقيــق:
يوســف الشــيخ محمــد (النــارش :املكتبــة العرصيّــة ١٤١٨ ،هـــ ق ،ط.)2
6.األســرآبادي ،محمــد جعفــر «الرباهــن القاطعــة» تحقيــق :مركــز
العلــوم والثقافــة اإلســامية (قــم :النــارش :مؤسســة بوســتان كتــاب ١٤٢٤ ،هـ.
ق).
7.االعرجــي ،ســتار جــر «الوحــي ودالالتــه يف القــران الكريــم والفكــر
االســامي» (بــروت :منشــورات ،دار الكتــب العلميــة).
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8.اآلمــدي ،عبــد الواحــد بــن محمــد «غــرر الحكــم» (طبعــة جامعــة
طهــران  ،تنقيــح وتصحيــح محــدث االرمــوي).
9.األنصــاري ،الشــيخ مرتــى «فرائــد األصــول» تحقيــق :إعــداد :لجنــة
تحقيــق تــراث الشــيخ األعظــم (قــم :مجمــع الفكــر اإلســامي ،1419 ،ط.)1
	10.جــوادي آمــي ،عبــد اللــه «حقيقــة الديــن» ترجمــة عــادل
الغريــب (بــروت ،مؤسســة العرفــان للثقافــة اإلســامية ،الطبعــة األوىل،
1417ه).
	11.الحــي ،الحســن بــن يوســف «كشــف املــراد يف رشح تجريد
االعتقــاد» تحقيــق :حســن زاده اآلمــي (قــم :نــر :مؤسســة النــر االســامي،
 ،1417ط.)7
	12.الخمينــي ،الســيد روح اللــه «رشح دعــاء الســحر» (تهــران:
نــارش :مؤسســه تنظيــم و نــر آثــار امــام خمينــي 1374 ،ه .ش ،ط.)1
	13.الدمشــقي ،ابــن عســاكر «تبيــن كــذب املفــري فيــا نســب
إىل اإلمــام أيب الحســن األشــعري» (دمشــق :انتشــارات مطبعــة ال ّريــس،
1347هــج).
	14.الدينــاين ،غــام حســین إبراهيمــي «حركــة الفكــر الفلســفي
يف العــامل اإلســامي» (بــروت :منشــورات دار الهــادي2001 ،م).
	15.الــرازي ،فخــر الديــن «اعتقــادات فــرق املســلمني
واملرشكــن» املوســوعة الحــرة.
	16.ســعود عبــد العزيــز العريفــي «األدلــة العقليــة النقليــة عــى
أصــول االعتقــاد» (الســعودية :دار عــامل الفوائــد ،1419 ،ط.)1
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	17.الســيد محمــد باقــر الصــدر «املعــامل الجديــدة لألصــول»
(طهــران :إصــدار مكتبــة النجــاح ١٩٧٥ - ١٣٩٥ ،م ،ط.)2
	18.الســيد محمــد باقــر الصــدر «فلســفتنا» (بــروت :منشــورات،
مؤسســة دار الكتــاب االســامي٢٠٠٤ - ١٤٢٥ ،م).
	19.الصــدوق ،محمــد بــن جعفــر " التوحيــد» تحقيــق :الســيد
هاشــم الحســيني الطهــراين (قــم :النــارش :جامعــة املد ّرســن يف الحــوزة
العلميــة).
	20.الصــدوق ،أبــو جعفــر محمــد بــن عــي «كــال الديــن ومتــام
النعمــة» (قــم :مؤسســة النرش اإلســامي ،محــرم .)1405
	21.الطباطبــايئ ،محمــد حســن «تفســر امليــزان» (قــم :النــارش:
منشــورات اســاعيليان ،املطبعــة :اســاعيليان).
	22.الطريحــي ،فخــر الديــن النجفــي «مجمــع البحريــن»
(املوضــوع اللغــة والبالغــة ،تاريــخ النــر1362 :هــق).
	23.عبودیــت ،عبــد الرســول «هــل لدينــا فلســفة إســامية»
(معرفــت فلســفی ،رقــم  1382 ،1ش).
	24.الفخــر الــرازي ،فخــر الديــن محمــد بــن عمــر «اســاس
التقديــس» (بــروت :منشــورات ،انــوار الصبــاح).
«املحصــل» (القاهــرة:
	25.الفخــر الــرازي ،محمــد بــن عمــر
ّ
منشــورات :مكتبــة دار الــراث 1411 ،ق ،ط.)1
	26.الفراهيــدي ،الخليــل بــن أحمــد «العــن» تحقيــق :مهــدي
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املخزومــي ،إبراهيــم الســامرايئ (النــارش :دار ومكتبــة الهــال).
	27.الكلينــي ،محمــد بــن يعقــوب "اصــول الــكايف" تحقيــق :
غفــاري عــى اكــر و آخونــدي ،محمــد( ،طهــران :النــارش:دار الكتــب
اإلســامية 1407 ،ق ،ط.)4
	28.كــال مصطفــى «تحقيــق كتــاب الحــور العــن» (القاهــرة:
النــارش :مكتبــة الخانجــي.)1948 ،
	29.مائيــة العقــل ،نقـاً عــن مركــز ســلف للبحــوث والدراســات
«الدليــل العقــي بــن االفــراط والتفريــط» اعــداد اللجنــة العلميــة.
	30.املجلــي ،محمــد باقــر «بحــار األنــوار» (بــروت :مؤسســة
الوفــاء 1403 ،ه ـ  1983 -م).
	31.محمــد أمــان بــن عــي «العقــل والنقــل عنــد ابــن رشــد»
(املدينــة املنــورة :نــارش :مركــز شــئون الدعــوة ،1404 ،ط.)3
	32.محمــد جعفــري« ،العقــل والديــن يف تصــورات املســتنريين
الدينيــن املعارصيــن» (بــروت :مركــز الحضــارة ،2010 ،ط.)1
	33.محمــد عــي ايــاري «الوحــي الظاهــر واملفهــوم» (بــروت:
مركــز البحــوث املعــارصة ،نصــوص معــارصة2015 ،م).
	34.محمــد عــي ايــاري «أهميــة العقــل يف املصــادر اإلســامية»
(موقــع املرجــع االلكــروين ،قســم :القــرآن الكريــم وعلومــه).
	35.محمــد مهــدي الرناقــي «جامــع الســعادات» تحقيــق :محمــد
كالنــر( ،تقديــم :محمــد رضــا املظفــر ،ط.)4

ّ
اإلساليم
العالقة بني العقل والدين يف الفكر

103

	36.مذكــور ،إبراهيــم «يف الفلســفة اإلســامية منهــج وتطبيقــه»
(القاهــرة :دار املعــارف ـ مــر ط  1968 ،2م).
	37.املصطفــوي ،حســن «التحقيــق يف كلــات القــران» (طهران:
نــارش :وزارة الثقافــة و االرشــاد االســامي 1368 ،ش ،ط.)1
	38.املفيــد ،محمــد بــن النعــان «أوائــل املقــاالت» (بــروت:
منشــورات :دار املفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع ،ص .ب .)304 / 25
	39.املوســوعة الفقهيــة ، ،مادة ( ديــن ) ،وزارة األوقاف والشــؤون
االســامية يف الكويت.
	40.موقــع ويــي الشــيعة ،مركــز نــون للتأليــف والرتجمــة «مدخل
إىل علــم الــكالم» مركــز نــون للتأليــف والرتجمــة( ،بــروت :جمعيــة املعــارف
اإلســامية الثقافيــة 1431 ،هـ 2010 /م).
	41.نــارص بــن عبــد الكريــم العقــل «رشح العقيــدة التدمريــة»
دروس صوتيــة قــام بتفريغهــا موقــع الشــبكة اإلســامية http://www.
[ islamweb.netالكتــاب مرقــم آليــا ،ورقــم الجــزء هــو رقــم الدرس  30 -درســا
	42.الهــام الحنفــي ،محمــد بــن عبــد الواحــد «رشح فتــح
القديــر» (بــروت :النــارش :دار الكتــب العلميــة ،2003 – 1424 ،ط.)1

