
 

 

 وأزمة التعارض مع الوحيماهية العقل 

 وأزمة التعارض مع الوحيماهية العقل 
 *رضا برجنكارالشيخ 

 ترمجة: مشتاق احللو 

 

يقصدو  ن يالمتكلمأّ  ، حول العقل اآل  ظ في البحوث التي قّدمت لحّدالحن

جملة  بإمكاننا عّد المعاني التالية منو متفاوتة، وقد صّر  بعضهم بالك، يانمع به

العقل غير  ،مجموعة العلوم والمعارف البشرية :المعاني التي أرادوها

وارء  وم بقوانين المنطق ومامحدود بطر  العلوم الطبيعية والنظرية وال المحكال

العقل اإللهي  ،العقل الجزئي الاي يرى ظواهر األمور ،الطبيعة األرسطية

القوة التي  ، ونهايًةأحكامها و القوة التي يمتلكها جميع البشر ويقبل ،يالكّل

 .تدّبر أمور الدنيا

مين، متكّلبعد بيا  أّ  العقل عند أفال و , أرسطو، الـ وأحد األساتاة 

كّل  يقول وهو محّق فيما يقوله:ـ و... مختلف  ديكارت ابن سينا فارابيال

ما عن العقل في ذهنه، وإ  كانت  م عن العقل والمنطق، تحضر صورٌةمن يتكّل

فهم في  بالعقل المطلق أو األصلي واألصيل،ذلك العقل يسّمى  ومجملة، مبهمًة

 .!مو ، ويا ليتهم كانوا يتكّلمو  عن العقلالحقيقة ال يتكّل

نظرًا لالك، يسعى هاا المقال لتقديم دراسة حول معنى العقل، ويطلب من 

 اآلخرين الولوج في غمار هاا البحث، كي تتجّلى جوانبه أكثر فأكثر.

ية وفي سالمومن األفضل تحديد المراد من العقل أواًل في المصادر اإل

فقبل كّل  ،م نبحث العالقة بين العقل والوحيية، ومن ثسالممصطلل الفلسفة اإل

                                                 

عضو الهيئة العلميعة لمركعز دراسعات الثقافعة والفكعر اإلسعالمي فعي  هعرا ،          ( *)

 .حائز على دكتوراه في الفلسفة، ومناصر معروف للمدرسة التفكيكية
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 المعنى اللغوي للعقل. تفكيكشيء علينا 

 ـــــــ  المعنى اللغوي للعقل

سائر ، والمعنى األصلي للعقل هو: المنع، النهي، اإلمساه والحبس

يقول الخليل: العقل نقيض  خوذة من هاه المعاني ومرتبطة بها،ستعماالت مأاال

ويعتقد ، ة لقبول العلمة مستعّدراغب أّ  العقل يطلق على قّواليرى و، الجهل

عن الكالم والفعل  نسا فارل بن زكريا أّ  وجه تسمية العقل جاءت من أنه يمنع اإل

ه من االنحراف عن الصراط ويعتبر الجرجاني العقل مانعًا صاحَب، ينالقبيح

 .المستقيم

ويالحظ  لي للعقل هو المنع،المعنى األّو نستخلص من هاا المرور السريع أّ 

فالعقل منشأ المعرفة التي  ؛قيمّيعد وُب معرفّيعد ُب ا :عدفي هاا المعنى ُب

لكّننا نحتاج في الوصول إلى  الصراط المستقيم واألفعال الحسنة،إلى  نسا تهدي اإل

كما معرفة معرفة االعتقادات الصحيحة والمطابقة للواقع، إلى الصراط المستقيم 

إذًا بإمكاننا القول  ل إلى األفعال الحسنة،الحسن والقبيل من األشياء واألفعال للتوّص

 العقائد الصحيحة واألفعال الحسنة. نسا بأّ  العقل هو ما يبّين لإل

وقد استخدم هاا المعنى اللغوي في القرآ  واألحاديث، ولم يرد فيه مصطلل 

ة غايته أّ  هناه تفاسير خاّص ارد،سائر الموعن الدين كحقيقة شرعية، كما  خاّص

 تعدد الداّل :لهاا المعنى، كما ذكرت قيود وأوصاف خاصة له تسّمى اصطالحًا

 .المدلولو

ناكر أواًل من النصوص الشرعية ما ي ّيد المعنى اللغوي للعقل، ثّم نأتي 

 ة التي أضيفت له.باألوصاف الخاّص

 

 ـــــــ  غوي للعقلأ ـ نصوص دينية ت ّيد المعنى الل

 ـــــــ  ـ في العقائد6

؛ وتعتبر للتدّبر في اآليات التكوينية نساَ آيات كثيرة من القرآ  اإل تدعو

بالعقول يعتقد وجاء في األحاديث: ، عدم التعقل سببًا للكفر واالنحراف
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. ونقل عن اإلمام بها تجّلى صانعها للعقول، وكالك التصديق باهلل

ّنهم مخلوقو ، وأّنه المدّبر ... فبالعقل عرف العباد خالقهم وأالصاد  أّنه قال: 

 ..لهم..

وجاء في الحديث ، ورد في األحاديث أّ  من آثار العقل الرشد والهدايةو

بالعقل  : ونقل عن أمير الم منين ،إّ  العقل عقال من الجهلالنبوي: 

  وقال اإلمام الصاد  ،لعقل أصل العلما، واستخرج غور الحكمة

العقل، ومن العقل الفطنة والفهم والحفظ والعلم  نسا دعامة اإلفي هاا الموضوع: 

 .و...

وقد ورد العقل في األحاديث مقابل الجهل أحيانًا، كما جاء العلم مقابل الجهل 

، والخروج ن األقوالوقد يمكننا الجمع بين هاتين المجموعتين م، أحيانًا أخرى

وعلى هاا يمكننا اعتبار الجهل مقابل العقل. أّما المسألة  بأّ  العقل منشأ العلم،

هي أّ  تقابل العقل والجهل يثبت أّ  الجهل ال يعني فاألخرى التي يمكننا استنتاجها 

 إلى الطريق اإللهي، نسا يوصل اإل فقدا  مطلق العلم، بل فقدا  العلم الصائب الاي

له علوم أخرى، فهو جاهل. إذًا هناه معنيا  للجهل:  تفقد هاا العلم، وإ  كان فمن

 األول: فقدا  مطلق العلم، والثاني: فقدا  العلم الصائب.

 لعقل، كالعلم والحكمة والمعرفةل ًاآثار بوصفهويبدو أّ  ما ذكر  

قل الصد  من من هنا يكشف الع صد به المعرفة المطابقة للواقع؛والتصديق باهلل، ُق

وقد صّر  حديث المعراج المشهور أّ  من يستخدم ، ُعّد حّجة إلهيةيالكاب، و

 .عقله، ال يخطأ

 

 ـــــــ  ]السلوه[ـ في األخال  والعمل  6

 يونس: ورد في آية من القرآ  الكريم: 

600. 

ية آثارًا للعقل في أحاديث خالقكما ذكرت األعمال الصالحة والمكارم األ 

ويمكننا، على سبيل المثال، ذكر الموارد التالية التي وردت في األحاديث  كثيرة،
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، الحلم ، عبادة اهلل، تره المعاصيكآثار للعقل: األعمال الحسنة

، اإلنصاف وتره ، التقوى، األدب واألخال  الحسنةوالتواضع

 .، وضع كّل شيء في محلهواب، القول الصالغضب

ما عبد ل عن العقل: أسُيعندما  ،في حديث معروف  اإلمام الصاد  يقول

قال: قلت: فالاي كا  في معاويةه فقال: تلك النكراء!  ،به الرحمن واكتسب به الجنا 

أي العقل يهدي إلى الحقيقة ، تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل، وليست بالعقل

 اب واإلحسا ، ال إلى االنحراف والضاللة.والصو

وقد ورد في  ت األفعال الحسنة من آثار العقل،ّدففي الشواهد التي ذكرنا، ُع

من يستخدم العقل ، وأّ  بعض األحاديث أّ  النال يعرفو  الحسن والقبيل بالعقل

  سنورد شواهد أخرى من القرآ، وال يطغى، والعقل ال يصّور المفسدة مصلحًة

 والسّنة في حديثنا عن عالقة العقل بالرو .

وكما الحظنا، تاكر المعرفة الحسنة والسّيئة في بعض األحيا  من آثار 

فلعّل المراد منها أّ  العقل ي ّدي إلى  أحيا  أخرى تاكر األفعال الحسنة، العقل، وفي

باألعمال على العمل الحسن، فيكو  القيام  نسا اإل ثمعرفة الحسن والقبيل، كما يح

 الحسنة من لوازم التعّقل.

محّصل الكالم، أّ  العقل في اللغة والقرآ  والسّنة، من الناحية النظرية 

ى الواقع والمعتقد الديني إلى المعرفة المنطبقة عل نسا رشد اإلواالعتقادية، ُي

فال يكو   األفعال الحسنة والصائبة؛ نسا لإلومن الناحية العملية، يبّين  الصحيل،

 كانتلم يفهم العقل أمورًا ما، وفإذا  خطأ واردًا في العقل بهاا المعنى،حتمال الا

من  أ في المجاالت التي يستطيع فهمها،ال يخطإال أّنه عن نطا  استيعابه،  خارجًة

ية. وسناكر سالمنماذج لخطأ العقل في المصادر اإل هنا، لم نالحظ خالل بحثنا

 هاه الميزة في العقل. دة الحديث ت ّيشواهد أخرى في تتّم

 

 ـــــــ  األخرى ب ـ ميزات العقل
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 ذكرت األحاديث ميزات متعددة للعقل، نستعرض أهمها:

 ـــــــ  ]وجودي للعقلالتحليل ال[ـ عالقة الرو  بالعقل  6

لكن يبدو من  ،ية هاا الموضوع صراحًةسالمقّلما تناولت المصادر اإل

العقل ـ خالفًا لما هو شائع في الفلسفة مالحظة مجموع اآليات واألحاديث أّ  

بل هو  الحظ في تعريف الرو ،الدارجة ـ ليس من خصائص الرو  الااتية؛ ولم ي

 ، فيمّيز به الحق من البا ل.نسا نور وهدية إلهية تشّع على رو  اإل

اكر بعضها التي ينستعرض هنا األحاديث التي تدّل أو تشير إلى ذلك، وو

 .ًاأيض صفات أخرى للعقل

 ـ األحاديث التي تمثل العقل بالنور الاي يسطع على الرو : 6ـ 6

وجاء ، إّ  ضوء الرو  العقل : ورد في رواية عن اإلمام الكاظم

العقل نور في القلب، يفر  في حديث نبوي ماكور في المصادر الشيعية والسّنية: 

قلب مكا  الرو ، عض المصادر لفظ الوقد ورد في ب، به بين الحق والبا ل

... حتى يولد هاا المولود ويبلن حّد الرجال أو حّد النساء. فإذا ويقول حديث آخر: 

لفريضة والسّنة، نور، فيفهم ا نسا بلن، كشف ذلك الستر، فيقع في قلب هاا اإل

 .أال ومثل العقل في القلب كمثل السراج في وسط البيت والجّيد والرديء،

 :تي تتحّدث عن خلق العقلـ األحاديث ال 6ـ 6

أول  ،كالموجود المستقّلعديدة في هاه األحاديث بنعوت العقُل  وصفي

دّل على يواضل أّ  جميع هاه األوصاف من الو المخلوقات، وأحّب الموجودات،

 المراد.

أّ  الرو  والقلب موضع  : ـ ورد في حديث عن اإلمام الباقر 7ـ 6

 .العقل

 .أّ  آدم اختار العقل : الم منين ـ روي عن أمير 2ـ 6

عن خلق بشر ال عقل لهم، وال تكليف  خبٌر وفي حديث آخرـ  2ـ 6

 .عليهم

ـ يقول القرآ  الكريم:  2ـ 6
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  :60ـ 3الشمس. 

 وى،، ألهمه الفجور والتقنسا عد إتمام خلق اإلتصّر  هاه اآليات بأّ  اهلل ب

... يبّين لها ما تأتي وما في تبيين الفجور والتقوى:   يقول اإلمام الصاد و

 ....تتره

وبما أّ  هاا الموضوع ذكر حول العقل أيضًا، يبدو أّ  اإللهام المقصود هنا، 

 .نسا هو نفس إلهام نور العقل لرو  اإل

 

 ـــــــ  العقل وكمالهـ التمتع ب 6

بالعقل واإللهام اإللهي بعد  نسا كما الحظنا في اآلية الشريفة، يتمّتع اإل

ويبدو  تمييز، أي تمييز الحسن من القبيل،وتسّمى هاه المرحلة في الفقه سّن ال ماله،ك

 .ةالثانية عشر أّنه مختلف من شخص آلخر، لكن في الغالب يكو  في سّن

 ة الرشد، هو زما  التمّتع بالعقل،اديث أّ  بلوغ مرحلوقد مّر في أحد األح

، 62القصص:   :وجاء في حديث يفّسر آية

، تعني ظهور الشعر على الوجه استوىسّن الثامنة عشر، و شّدهأأّ  

، والخامسة ينالثامنة والعشر كما ورد في أحاديث أخرى أّ  منتهى العقل سّن

 .، والخمسين، والستينوالثالثين

 ـ عالقة الرو  بالعقلـ وهي دًا للميزة األولى يمكن اعتبار ما أوردناه م ّيو

 أيضًا.

 

 ـــــــ  ـ مراتب العقل 7

وقد ورد في أحاديث الفريقين أّ   ات متفاوتة من العقل،يتمّتع النال بدرج

 نسا كما أّ  على اإل، رجات تمّتعه بالعقلتتناسب ود نسا درجات فضائل اإل

فقد ورد في ، قدر ما يتمتع به من عقلإنما يقع على من تكليف وحساب 

تسعة وتسعين جزءًا ]من العقل[، ثّم قّسم بين   ... فأعطى اهلل محمدًااألحاديث: 

 .العباد جزءًا واحدًا
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 ـــــــ  ـ حجّية العقل 2

وقد  لواضل؛ حيث ال تتره مجااًل للرفض،والبرها  ا تعني الحّجة الدليل

،  جج للنال: األول، الحجة الظاهرية، وهي األنبياء واألئمةجعل اهلل صنفين من الُح

 .واآلخر، الحجة البا نّية، وهي العقل

ة الحجة المهّم هنا، هو أّ  العقل ـ وهو الحجة البا نة ـ أسال لحجّيو

فأسال أّي دين  إلى اهلل والدين والشريعة؛ نسا إليوصل اهو الاي  فالعقل الظاهرة؛

 ة، وال يثبتا  إال بالعقل.إلهي، إثبات الخالق والنبّو

من جهة أخرى، بعد اّتضا  حجية الدين، يرشدنا العقل إلى وجوب اتباع 

وسنتحّدث عن العالقة  لالك كا  العقل أحد شروط التكليف،و، الخالق ورسوله

فحجية العقل  ند الكالم عن تعارض العقل والنقل،ع اهرة والبا نة،لظاتين: بين الحّج

 ي ّيدا  عصمته في رأي الكتاب والسّنة. وكونه أساسًا للتدين

 

 ـــــــ  العقلبـ عالقة اإلرادة  2

وقد  لهي، وتختلف نسبة تمّتع النال به،اّتضل مما مضى أّ  العقل عطاء إ

، بل هو أفضل ما أهدى اهلل دية من اهللأّكدت أحاديث كثيرة على أّ  العقل ه

 .من مواهب لبشَرا

دخيلة في التمتع بالعقل  نسا الس ال الاي يطر  نفسه هنا، هو هل إرادة اإل

 ومقدارهه

فأواًل: وإ  كا  العقل في حقيقته موهبة، لكّن  يبدو أ  اإلجابة إيجابية؛ 

 دخيلة في تقويته وتضعيفه. نسا استخدامه واّتباعه أمر إرادي. وثانيًا: إرادة اإل

عقل، له شهوة  نسا كما لإل هبالنسبة للقسم األول من الجواب، أوّد القول بأّن

فإذا اّتبع العقل، يكو  حّجة ، وأهواء نفسانية أيضًا، وهو حّر في اتباع أّيهما شاء

على عدم  ارولالك توّبخ آيات القرآ  الكّف ا اّتبع الشهوات، يكو  حّجة عليه؛له، وإذ

 تعّقلهم.
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وأّما القسم الثاني من الجواب، فنالحظ تقسيم العقل إلى صنفين في بعض 

األحاديث: صنف  بيعي، وهو موهوب من قبل اهلل، واآلخر تجريبي، تتدخل إرادة 

فقد ُعّد التعّلم ، كما تتحّدث بعض الروايات عن اكتساب العقل، فيه نسا اإل

وذكرت آفات كثيرة للعقل، منها:  أسباب ازدياد العقل، من واألدب وتبعية الحق

 .ث مع الجاهل، وشرب الخمرهوى النفس، الُعجب، الطمع، التحّد

بشرية كي يحتمل الخطأ،  أّ  العقل في الكتاب والسّنة ليس قوًة ص الكالم:ملّخ

ن لهاا النور صبغة معرفية، يمكو ؛نسا ونور إلهي، تتسع به رو  اإل بل هو إلهام

ولالك  الخطأ في المعتقد والعمل،تمييز الحق عن البا ل، والصواب عن بها  نسا لإل

يسّمى هاا و كما ومالكًا للتكليف،ة الظاهرية، با نية، وأساسًا للحّج العقل حجًة كا 

 العقل بالعقل الفطري، أو العقل السليم، أو العقل اإللهي.

 

 ـــــــ  في االصطال  الفلسفي والكالميالعقل 

 للعقل في مصطلل الفلسفة وعلم الكالم معنيا :

له تعّلق ال بعبارة أخرى موجود د بالاات وبالفعل، وـ الموجود المجّر 6

 بالجسد أو النفس.

 مثل واسطة الفيض الربوبي،يتصّور الفالسفة وجود سلسلة من العقول ت

وقاعدة ، الواحد ال يصدر منه إال واحد :ويستندو  في ذلك إلى مقتضى قاعدة

إمكا  األشرفسوى موجود واحد، أي لم يصدر من اهلل ، ، وأدلة أخرى

لعاشر الاي يسّمى ومنه صدر العقل الثاني، وهكاا إلى العقل ا وهو العقل األول،

ه هناه عالقة  ولّية بين هاو بالعقل الفّعال، وصدر عالم الطبيعة من هاا العقل،

 العقول، يحكمها قانو  العلّية.

العقول الطولّية للمشائين، اعتبرها أكثر من  ا أثبت شيخ اإلشرا بعدم

بناًء على رأيه، هناه عقل و العقول العرضّية وأرباب األنواع، عشرة، وأضاف إليها

، يدّبر أمره. وتسّمى األنواع قبال كّل نوع مادي رّب النوععرضي أو 

 هناه رابطة علّية بين هاه العقوللكن ليس  بالنسبة لهاه العقول، األصنامالمادية 
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فكرة أرباب األنواع، وقّدم صياغة  تقّبل صدرالدين الشيرازي، وقد عنده

 .أخرى لها، استفادها في أبحاثه

عقل مستقاًل، بل متحدًا مع إذًا ال يكو  الية، نسانـ العقل أحد قوى النفس اإل 6

 ويعّد من قواها وأحد مراتبها. النفس،

ة الخيال والوهم والحس، وبإمكانه إدراه الكلّيات قل البشري قبال قّويقع الع

ويكو  هاا العقل من  مات البديهية والمعلومة،واستنباط األمور النظرية من المقّد

 حيث مدركاته، على صنفين: نظري وعملي.

ي، العقل بالملكة، العقل فله أربع مراتب: العقل الهيوالنلعقل النظري أّما ا

 .والعقل المستفاد بالفعل،

ي بالعقول العشرة، أّ  نسانيعتقد أغلب الفالسفة، حول عالقة العقل اإلو

يات العقلية تكو  في العقل العاشر، أي العقل الفعال، وهو الاي يفيض هاه الكّل

لما ي ديه من  ، إضافًةفللعقل الفعال دور معرفي مهّم يات على العقول البشرية؛الكّل

كّل شيء ـ ترى  ـ كما مّرالفلسفة اإلشراقية  الم، مع مالحظة أّ دور في وجود الع

 ن أحد العقول العرضية.عبه، أي  عن رّب النوع الخاّص ًادرافي العالم ص

 

 ـــــــ  فوار  المعنى اللغوي عن االصطالحي للعقل

العقل المصطلل، نجد فارقين ب العقل الماكور في القرآ  والسّنة،عند مقارنة 

 وفار  معرفي. ،بينهما: فار  وجوديأساسيين 

 بين المعنى اللغوي واالصطالحي للعقل:األنطولوجي ـ الفارق الوجودي  1

الاي يكو   وليًا  للعقل في االصطال  معنيا : أولهما، العقل المستقّل

مراتب وجودها أحد قوى النفس ومثل ي الاي ينسانواآلخر، العقل اإل وعرضيًا،

 بالحيوا  النا ق. نسا اإليعّرف لق ومن هاا المنط الااتي،

، نسا واحد، هو ما يتمّتع به اإل ىمعنفله ية سالمعقل في المصادر اإلأّما ال

وعليه  تختلف نسبة استخدامه من شخص آلخر؛من مراتب النفس الااتية، و يسول

من حيث الوجود،  والعقل البشري االصطالحي، موجودا العقل الفطري اإللهي ف
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 ر  بينهما.لكن هناه فوا

 بين المعنى اللغوي واالصطالحي للعقل:اإليبستمولوجي ـ الفارق المعرفي  2

تبط بالجانب الوجودي ول، ويرالفار  بأهمية أكبر من الفار  األيتمتع هاا 

العقل الفطري أّما  صطالحي قّوة بشرية، تحتمل الخطأ،فالعقل اال للعقل أيضًا،

 مدركات العقل الفطري واضحٌةنرى أّ   وهكاا ه،ال يحتمل نور إلهيفالسليم، 

يبقى ، وال نسا ة على اإلفبالعقل ومدركاته تتّم الحّج ة،ووجدانية، ولهاا تسّمى بالحّج

ات المنطقية علمًا أننا ال نقصد بالمدركات الواضحة، البديهي مجال للتنّصل من الحق،

صل ألحكام العقل إذا تعّقل، سيتو نسا بل المقصود أّ  اإل والرياضية والفلسفية،

وهاا على خالف الحال  ،دةعرض عنها ألسباب متعّدالفطري وجدانيًا، وإ  كا  قد ُي

 ة البحث.سنعود لهاا الموضوع في تتّمفي العقل المصطلل فلسفيًا وكالميًا، و

 

 ـــــــ  تعارض العقل والوحي

ف. لكن للخال وأقدم األبحاث وأكثرها إثارًة الدراسات حول العقل من أهّمتعّد 

صفات أكثر من سائر التي تهتم بتعارض العقل والنقل تتمّتع بتلك ال الدراسات

الصدد، ستترّتب عليه  فإذا استطعنا تقديم منهج مقبول في هاا مواضيع العقل،

يلّف البحوث التي تتناول هاا الموضوع، ما زال لكن بعض اإلبهام  ثمرات مهمة،

 مات.لاا نبدأ كالمنا بعّدة مقّد بشكل دقيق؛ ُدد بعالخالف لم يتحّد يبدو أّ  محّلو

 

 ـــــــ  بحث التعارض بين العقل والوحيلمات مقّد

فالدليل العقلي والنقلي،  ر هاا التعارض بأشكال مختلفة؛ـ من الممكن تصّو 6

العقل الفطري أو العقل من جهة أخرى، المراد هو إّما  ا ،أو ظنّي ا إّما قطعي

 تعارض إّما في األحكام العملية أو في العقائد.ومورد ال االصطالحي،

لكن يبدو أّ  أهّم صورة له  افتراض صور متعّددة لهاا التعارض،يمكننا   ،إذ

 التعارض بين العقل االصطالحي القطعي والنقل القطعي في الموارد العقائدية. يه

 طابقه،فقد يطابق الواقع وقد ال ي ـ يعترف الجميع بأّ  للقطع جوانب نفسية، 6
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 فيسّمى في الحالة األولى علمًا، وفي الثانية جهاًل مركبًا.

 ة للقا ع، ويجب عليه اّتباعه.ـ يقّر الباحثو  بأّ  القطع حّج 7

ة التي أي األدّل ين،، ال الشخصّيينـ المراد هنا هو القطع والظن النوعّي 2

ومن الواضل  ،ة أخرىة النال، من دو  مالحظة أدّلتوجب القطع أو الظن عند عاّم

بل يحصل لديه  مرين متعارضين، أو حتى الظن بهما،اليقين بأ أّنه ال يمكن لشخص

وبعبارة أخرى، للبحث يقين أو ظن ألحد الطرفين فقط، ويعتقد بمطابقته للواقع. 

 ه محتمللكّن التعارض في مقام القطع،تصّور يفال  ، ومقام الحكم؛ : مقام القطعمقاما

وفي هاه الحالة أيضًا، تتضل كيفية  ،دو  مالحظة القطعفي مقام الحكم ومن 

فإذا كا  القطع في صالل الدليل  ع بعد الحكم بترجيل أحد الدليلين،التعامل مع القا 

 ؛ إلزالة قطع القا ع.مات ذلك الدليلل، وجب القد  في مقّدالمرّج

رض وال سيما األخيرة منها، أّ  بحث تعا ،ـ يّتضل من النقاط التي مّرت 2

فإذا حددنا دائرتيهما، يكو  من  ود إلى تحديد دائرة العقل والدين،العقل والنقل يع

ففي هاه  وفي الحقيقة ال يكو  هناه تعارض، ة على اآلخر،السهل تقديم أحد األدّل

و  كال إّنما يحصل التعارض عندما يكو الة تنحصر الحجّية بأحد الدليلين،الح

ين، من ا كا  هناه مساحة مشتركة بين الدائرتوإذ الدليلين المتعارضين حّجة؛

 حات.وفي هاه الحالة، يجب علينا البحث عن مرّج الممكن حصول التعارض فيها،

 

 ـــــــ  من العقل والدين دائرة حكم كّل

ة الدين ي يتوقف أصل حجّيخا ببعض أمور الدين تعّبدًا، كالتال يمكن األ

ألّنه  ؛فال يمكننا القول بأّ  اهلل موجود حي؛ه عليها؛ كوجود اهلل وحجية الوتوحقانّي

تقع هاه األمور : كالمي حّق، فنأخا بكالمه، وعليه فأو يقول النبي : أنا موجود،يقول

، يكو  للدين فصل الكالم في فإذا ما تجاوزنا هاه المسائل عمل العقل؛في دائرة 

 نسا عقل اإل وإ  كانت هناه أمور تركها الدين أو أوكلها إلى ميعها،ج األمور

 وتجربته.

ة ومن دو  من ناحية أخرى، يمكن للعقل إدراه بعض األمور بصورة مستقّل
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 آخر باالستعانة بأمور أخرى، االستعانة بالتجربة أو الدين، كما يمكنه إدراه بعٍض

 اد اآلية أو الرواية مستلزماتهما.فقد يستنبط العقل من مف

لى نوعين: واضل وبديهي، يدركه كّل من هاين الصنفين من اإلدراه عويقع 

عض النتائج ونوع قد يصل النال فيه إلى ب جميع العقالء بسهولة إذا تدّبروه،

 بعض فيه.المختلفة، وقد يخطأ 

الواضل،  مدركات العقل على أربعة أصناف: اإلدراه المستقّلف  ،إذ

غير اه ، واإلدرالبديهي مستقّلالاإلدراه غير وواضل، الغير  اإلدراه المستقّلو

 .بديهيوال المستقل ال

را  في العقل يقع القسم األول والثاني في دائرة العقل الفطري، كما يقع اآلخ

ضمن  أخاها من الدين تعّبدًا نسا لإل األمور التي ال يمكن قعوت االصطالحي،

مدركات العقل النظري، وإ  أمكن للعقل االصطالحي النشاط في هاا المجال؛ 

كما أّ  العقل  اع عّما توّصل إليه العقل الفطري،االحتجاج والدفة في مقام خاّص

الفطري يكشف بوضو  عن حسن األفعال وقبحها في بعض المسائل العملية 

فإذا تجاوزنا هاه األمور، ال  قبل العقاب بال بيا ؛و عّدي،واألخالقية، كقبل الظلم والت

البّينة للخطاب استنباط اللوازم يكشف العقل الفطري أمرًا بشكل مستقل، وإّنما يمكنه 

 الشرعي فقط.

دخول في الدين، كإثبات مات الوجود االختالف في مقّدهو اإلشكال المهم هنا 

للورود في الدين، وأغلبها  مقدمًةبوصفها قضايا كثيرة  همفقد ذكر بعض وجود اهلل،

 خالف. محلَّتقع أو جميعها مسائل نظرية 

إلى البرها   ه األمور وإ  كانت بحاجٍةنرّد على هاا اإلشكال بأّ  هاو

أّنها بديهية من زاوية العقل  بيدالمصطلل من جهة العقل المنطقي والفلسفي، 

يختلف عن  ويبدو أّ  األنبياء دعوا النال إلى اهلل والدين من منطلٍق الفطري،

لى إفياّكر األنبياء النال بميثاقهم الفطري والنعمة المنسية، وينّبهونهم  ؛التنظير

 العقولدفائن. 

النال عارفين هلل بفطرتهم، وبتاكير من األنبياء  غدوي ،وعلى هاا األسال
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وتبرز حينئا  القهم بقلوبهم ويدركو  حّقانّيته،يلتفتو  إلى هاه المعرفة، ويعرفو  خ

 .وهي أقوى البراهين ،ة القلبيةالحّج

ر في آياته، أّ  هاا بمشاهدته للعالم والتدّب نسا من ناحية أخرى، يدره اإل

لتعقل في ويتأّكد هاا الحكم البديهي بالتدّبر وا إلى معمار، العالم كالبناء العظيم بحاجٍة

شوائب الدنيا  بعد التخّلص منـ  نسا كما يلتفت اإل نظم العالم وترابط أجزائه،

إلى فقره الوجودي وتغّيره وتبّدله وتعّلقه وكونه مخلوقًا، ـ  والرجوع إلى الاات

إلى المعرفة ـ بمعونة العقل الفطري ـ  نسا وهكاا يتوّصل اإل غيره،ويحّس بأّنه قائم ب

 .تعالى ة باهللالعقلّي

قد بّينا في موضع آخر فوار  هاا الموقف الفكري عن موقف الفالسفة و

ونتناول اآل  دور العقل البشري واالصطالحي في هاا ، لاليونانيين بشكل مفّص

 المجال.

قل الفطري من زاوية العقل مالحظة مدركات العـ كما أشرنا سالفًا  ـيمكننا 

يبدو أّ  النظرة الدينية و ين،في هاه الحالة محتملالخطأ واالختالف يكو  و البشري؛

بهدى من ، وتوجب حركته أيضًا وحيللتحّتم تبعية العقل البشري للعقل الفطري و

ر االحتجاج والجدال بالتي هي أحسن، بإمكاننا تفسيوعليه  هاتين الحجتين اإللهيتين،

 .أيضًا على هاا األسال معاصر، الدفاع العقالني عن الدين،وعلى حّد التعبير ال

يستلزمه نفيه  الدفاع العقالني عن الدين، يجب أ  يلتفت إلى ما إّ  من يرفض

 هاا؛ ألنه:

جة ومحاج ،بالجدال بالتي هي أحسن أمر القرآ  واألحاديث صراحًة أواًل:

 .المخالفين، كما وضعت شروط لهاا األمر

إذا ما نفينا البحث العقالني بشكل كامل، فما الاي نفعله قبال من يّدعي ـ  :ثانيًا

ه هل نلتزم الصمت، أم ينومستحيل ينبدوافع مختلفة ـ أّ  الدين ومعارفه غير عقالني

 ،يجب أ  ت من حتى تفهم :أنسلمو وغسطينأكـ نصرخ 

وإ  كا  ذلك الفهم قلبيًا أواًل حتى ي من فيما بعد،  نسا اإلالمفترض أ  يفهم بينما 

وأبعد من اإلدراه العقلي، لكن على أّي حال، الحقيقة القلبية ال يمكنها أ  تكو  
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إذًا علينا الرّد على األسئلة  قل؛ بحيث يعتبرها العقل مستحياًل،لصريل الع مخالفًة

فإذا لم نستطع إثباتها، علينا تبيين إمكانها  على المعارف الدينية؛ات التي ترد والشبه

 .م الدينيمتكّلالسّتة للواجبات الوهاا من أهم  تقدير، تها على أقّلومعقولّي

 نسا لدين، يوصل اإلل ًاأساس العقل الفطري اإللهي غدوي ،بناًء على ذلكو

ـ من ناحية أخرى ـ مهمَة ي إثباتًا تكّفل العقل البشركما ي ته،، ويريه ثبوت حقانييهإل

اعتمادًا على العقل عليه، الدفاع العقالني عن الدين، ويرّد االشكاالت الواردة 

في الموارد التي ال يتمّكن العقل ـ إذًا ـ كامٌن فالخالف الفطري والتعاليم الوحيانية، 

 فيها. فيها من الحكم بصورة قطعية، ويرد احتمال الخطأ في مدركاته

 محّلو بيرًا بين العلماء في هاه األمور،أيضًا اختالفًا كنرى  ،ناحية عملية من

ثّم إذا تعارضت من ة أم اله والنزاع هو: هل أّ  مدركات العقل المصطلل حّج

 ّيهما نأخاهفبأاستنتاجات العقل والوحي، 

ـ بعجز بشكل من األشكال ـ ما ال يجب إغفاله أّ  كثيرًا من الفالسفة اعترفوا 

ا المجال للكشف والشهود أو اا فتحوجميعها، ل األشياءلعقل عن معرفة حقائق ا

سوا وصدر المتألهين، الاين أّس ،وشيخ اإلشرا  ،ابن سينا :ه الء من أهّمو الوحي،

 ية.سالمالفلسفة المشائّية واإلشراقّية والحكمة المتعالية في الحضارة اإل

نحن  :عن قدرة البشر، ويقوليعتقد ابن سينا بخروج الوقوف على الحقائق 

لسنا عاجزين عن معرفة حقيقة الرب والنفس والعقل فحسب، بل عاجزو  حتى عن 

معرفة خواّصها ـ فقط ـ معرفة حقيقة الماء والتراب والهواء، ويمكننا 

بعد بيا  هاا األمر واالستدالل على إذ  ،وكالك شيخ اإلشرا ، وأعراضها

ّ  مصدر الفلسفة إ :، يقوللتامة بالجنس والفص استحالة تعريف األشياء بصورة

ويتحّدث صدرالدين الشيرازي عن معارف لم ، األساسي هو السوانل النورّية

 مصّرحًايتوّصل إليها بالبرها ، بل بالرياضات الدينية وإشرا  األنوار الملكوتية، 

 .بأّ  الحقيقة أوسع من العقل

 

 ـــــــ  تعارض العقل الفطري والنقل القطعي
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فما يتوّصل إليه العقل  لفطري أ  يتعارض مع النقل القطعي؛ال يمكن للعقل ا

ال فة محدود، إّما ال يتطّر  له الدين، وإّما إذا تطّر  له الفطري بصورة مستقّل

مستقل للعقل الاإلدراه غير كما أّ   حدود اإلرشاد لحكم العقل وتأييده،يتعّدى 

في عرضه حتى نفسه، فال يقع فهم الحكم الشرعي  سوىفي الحقيقة ليس الفطري، 

 .يعارضه

رض هنا، حتى نبحث عن  ريقة لرفعه، كما ال نرى ال موضوع للتعا  ،إذ

فإننا نقل، الوعلى فرض وجود تعارض بين العقل الفطري و عمليًا تعارضًا كهاا،

 ناء كّله.نهار الباإذا أضعفنا األسال، ف الفطري، ألّ  أساسه العقُل نرفض المنقول؛

 

 ـــــــ  تعارض العقل المصطلل والنقل القطعي

أو في الشرعية م إّما في األحكا ،يتعارض العقل المصطلل مع النقل القطعي

ـ في ال سيما الشيعي ـ ي سالمويبدو أّ  ال اختالف في التراث اإل المعارف النظرية،

ة بيات التي ال حّجتعّد هاه األمور من الغيحيث  تقّدم النقل في المورد األول،

بيانات الشرعية استنباط لوازم ال أ  يستطيع العقل لمدركات العقل فيها، وغايته

 إنما حدث في التراث الفلسفي الغربي؛علمًا بأّ  هاا التعارض  بصورة غير مباشرة،

 خلو  في تفاصيل األحكام العملية.ويتد ،ألّنهم يجيزو  التشريع للعقل البشري

الرأي الغالب لدى االعتقادّية؛ فورة عامة ـ في المعارف رأيا  ـ بص وثّمة

الفالسفة هو أّ  للعقل التدخل في المسائل النظرية الشائكة، وبإمكانه التنظير بصورة 

ويلتزم كثير من الفالسفة المسلمين بالعقل الفلسفي في  ة لمعرفة العالم وتحليله،مستقّل

وإذا لم يتمّكنوا من تقديم  في مقام الثبوت،ا بالوحي نواستعمقام اإلثبات والحكم، وإ  ا

 نسبة استخدام الوحي مختلفة لديهم،كما أّ     فلسفي على م ّدى الوحي، أّولوه،برها

 اإللهيين مع الوحي متفاوتة:والحقيقة أّ   ريقة تعامل الفالسفة 

فمنهم من يعتبر الفلسفة والفيلسوف أعلى من الوحي وعالم الدين، كالفارابي 

، اج إلى الوحي والدينتحغير مولهاا يتصّورو  الفيلسوف  ؛رشدوابن 

 رى مثل هاه اآلراء بين المتأخرين.ال ن نالكن
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 .الكالم فو  الفلسفةيرى  كوينيومنهم فريق آخر كتوما األ

منع تدّخل تو اعة بين األمور العملية والنظرية؛وعلى أّي حال، تمّيز هاه الجم

في األمور تعتبرها من الغيبّيات، أّما مل واألحكام العملية، والعقل في مجال الع

مع مالحظة أّ  بعض  فتفسل المجال لتدخل العقل المصطلل،النظرية واالعتقادية، 

المعاد في بعض األمور الخاصة؛ كعلى البّت الفالسفة يعتقد بعدم مقدرة العقل 

ين الشيرازي في هاه يتدخل قسم آخر كصدرالدفيما  الجسماني في رأي ابن سينا،

اًل، ويستنتج أّ  المراد من الجسم األمور أيضًا، ويتكّلم عن المعاد الجسماني مفّص

 .ليس الجسم الماّدي، بل الصورة البرزخية من الجسم التي توجدها النفس

ام، بعجز العقل عن معرفة أشرنا إلى اعتراف الفالسفة المسلمين، بشكل ع

ّ  العقل يسير مين والفقهاء الشيعة يقضي بأي العام للمتكّلوفي قبالهم الرأ الحقائق،

عتقادية ما أوصلنا إليه، وال يخطو مستقاًل عنه ال في األمور االتحت هدى الوحي بعد

 وال في األمور العملية.

ويعتقد ه الء أّ  األحكام المولوّية العملية، واألمور االعتقادية المعّقدة ـ التي 

والوحي ، الغيبّياتنطا  ري من الحكم عليها ـ تقع ضمن ال يتمّكن العقل الفط

وي ّدي هاا المعتقد بهم  ، وإ  كا  العقل ُمخاَ بًا للشرع،يمكنه الحكم فيهامن وحده 

 التنظير الفلسفي، إال إذا كانت جميع عناصر المنظومة الفكرية مستقاًةشّل حركة إلى 

ع ياالستنباط والتبيين والتجمدائرة عقل وفي هاه الحالة أيضًا ال يتعّدى ال من الوحي،

 والدفاع.

بناًء على ذلك، تبيين هاا الصنف من المعارف االعتقادية يكو  أحد األهداف 

 ن ذلك، بيا  األحكام العملية فقط،وراء إرسال الرسل، وال يجوز اعتبار الهدف م

  بعضهم أيضًا، وإ  كا وال ننسى أّ  العرفاء يعتبرو  العقل الفلسفي غير مجٍد

 تأّمل. محّلذلك لكّن ، مطابقتها للعقل ،ة الكشف والمشاهدةاشترط في صّح

في ختام البحث عن التعارض بين الدليل العقلي المصطلل والنقلي القطعي، و

 ر بنا االلتفات إلى أمرين مهمين:يجد

ال يتحقق القطع النوعي في الموارد النظرية المعقدة في الغالب، ففي  :األول
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ولو حصل قطع فيها،  ء عادًة بعدد المفكرين والفالسفة،هاه األمور تكو  اآلرا مثل

إذًا ينتفي في مثل هاه  ، وهو خارج عن موضوع بحث التعارض،يكو  شخصيًا

ويبقى الكالم عن جواز  مور وجود التعارض في مقام الحكم، ال في مقام القطع،األ

الجواب سلبيًا، فال حجية للقطع  فإذا كا  خل العقل في هاا المجال، أو عدمه،تد

على اآلخرين القد  في و ة،ماته مرفوضة وإ  كا  القطع حّجالشخصي هنا، فمقّد

 مقدماته إلزالة القطع عن القا ع.

تعارض بين العقل االصطالحي الق هاا التعارض، يبقى حتى لو تحّق :الثاني

إذًا العقل  الفطري،العقل وإّنما وجبت تبعية النقل القطعي بإلزام من والعقل الفطري،

المصطلل يتعارض مع دليل الشرع والمنقول، ال مع الشرع نفسه؛ فكّل ما بالعرض 

 .يعود إلى ما بالاات

قد يبدو أّ  العقل الفلسفي ينطلق من البديهيات الفطرية أيضًا، ويرجع 

هو  لفلسفيإذًا يمكننا القول بأّ  برها  العقل ا النظريات إلى أصل امتناع التناقض؛ب

كن يبدو أّ  هاا ل التعارض داخل العقل الفطري نفسه، حينئا يصبلو العقل الفطري،

 الكالم غير صائب؛ والدليل على ذلك:

القيال أو كبراه، بل هو ـ ال يستخدم أصل امتناع التناقض عادًة كصغرى  6

 .ة االستداللوضامن لصّح ،منطقي أصل صوري

دة، حتى لو استخدمناه كمقدمة ي المسائل المعّقـ نحتاج إلى مقدمات أخرى ف 6

 للوصول إلى نتيجة في المسار العقالني.

مات إلى النتائج، حتى لو كانت جميع ـ قد يرد خطأ ما في الحركة من المقّد 7

 وفكرية، ال فطرية. فلسفيٌة ، فهاه الحركةالمقدمات فطريًة

 

 ـــــــ الخالصة والنتيجة

م كا  وكّل الكال يستغنيا  عن بعضهما،حي نورا  ال ّ  العقل والوإوأخيرًا، 

يتوّصل إلى  نسا واإل ار العام المقبول لدينا هو أّ  اإل حول كيفية االستفادة منهما،

 ـ الوحي؛بكال معنييه ـ نور الوحي بهداية من العقل الفطري، ومن ثّم يتبع العقل 

 فالوحي يخا ب العقل الاي يفهمه ويستنبط لوازمه.
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ته عن الوحي، ويبّين معقولّي ٍةة أخرى، يدافع العقل بكّل ما أوتي من قّومن جه

إذًا ال يتعارض العقل مع الوحي،  ، وينفي استحالة المعارف الدينية،على أقّل تقدير

لهاا ال نرى في   في المسائل المعّقدة والفكرية؛ال يخطو مستقاًل يهفه علفبعد تعّر

والكالم فقط عن صواب إدراكات العقل  لتعارض،كالم عن هاا ا التراث الديني أّي

 أو عدم صوابها.

*     *    * 

 اهلوامش
                                                 

، 60 مجّلة نقد ونظر، العدد الثاني: :لمالحظة التعاريف التي ذكرناها راجع ــــ 

62 ،62 ،76 ،613. 

م(، فيلسوف وععالم ولعد فعي فعاراب، وتعوفي      120أبو نصر محمد الفارابي ) ــــ 

 في دمشق.

م(، فيلسوف و بيب ولد في أوزبكسعتا ،  6073ـ   170أبو علي ابن سينا ) ــــ 

 وتوفي في هماا .

(، فيلسعوف ولعد فعي    م6220ـ    Rene Des Carte( )6212رينيعه ديكعارت )   ــــ 

 لم.والهاي، وتوفي في استكه

 .67: العدد الثانينقد ونظر،  ــــ 

معن   ،بحث تعارض العقل والوحي على التحديد وفي ،دنا في هاا المقالاستف ــــ 

 ر القرآ  وأستاذ المعارف التوحيدية آيةمقدمة كتاب توحيد اإلمامية القّيم، لمفّس

سعة دارالحعديث،   كما استفدنا من إمكانات م ّس اهلل محمد باقر الملكي الميانجي،

 ونستغل الفرصة هنا لشكر مس وليها المحترمين.

، 266: ؛ الفّيعومي، المصعبا  المنيعر   6321: 2 لصعحا  راجع: الجوهري، ا ــــ 

 .21: 2 ؛ فارل بن زكريا، معجم مقاييس اللغة267

 .21: 2 معجم مقاييس اللغة ــــ 

 .233: ي، مفردات ألفاظ القرآ الراغب اإلصفهان ــــ 

 .21: 2 معجم مقاييس اللغة ــــ 

 .22: الجرجاني، التعريفات ــــ 

؛ 63؛ الحديعععد: 26؛ النعععور: 70؛ الم منعععو : 667را : راجعععع: آل عمععع ـعععـــ 
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 ؛ و..67و 62؛ الروم: 23و 66؛ النمل: 2؛ الرعد: 622البقرة: 

 ؛66؛ األنفععال: 27؛ المائععدة: 636، 630؛ البقععرة: 23راجععع: األنبيععاء:   ـععـــ 

: 7و 620: 6 ؛ الفردول76: 6 ز الفوائدـ؛ كن22: كالك راجع: تحف العقول

663. 

 .20: سيد هاشم الحسيني الطهرانياليد الصدو ، تصحيل توح ــــ 

اًل راجعع: رضعا   لمطالععة الموضعوع مفّصع   و ؛672: خطبعة النهج البالغعة،   ــــ 

م سسععة نبععأ،  خععدا )معرفععة اهلل الفطريععة(،  هععرا ،برنجكععار، معرفععت فطععرى 

 . ش، القسم األول.هـ6732

 .61: 6 الكافي، تصحيل علي أكبر الغفاري ــــ 

 .76: 6 ز الفوائدـ؛ كن3037؛ غرر الحكم،  266 :نهج البالغة، الحكمة ــــ 

 .62: تحف العقول ــــ 

 .67: 6 الكافي ــــ 

 .762و 6121غرر الحكم،   ــــ 

 .607: ؛ علل الشرايع62: 6 الكافي ــــ 

: 6 ؛ تنبيعه الخعوا ر  66 ،62: 6 للموارد المعاكورة راجعع: الكعافي    إضافًة ــــ 

 .6372رر الحكم،  ؛ غ62

ية شعواهد كثيعرة علععى هعاا الموضعوع، لكععّن     سعالم فعي اللغعة والمصععادر اإل   ـعـ ــ 

وقد صّر  بهاا األمر الراغب فعي مفرداتعه تحعت كلمعة      لها،المقام ال يسع لتناو

 .627: 6العلم والحكمة، وكالك العالمة الطبا بائي في الميزا  

 .62: 6 الكافي ــــ 

 .602: إرشاد القلوب ــــ 

 .200، الحديث 277: 6 الخصال ــــ 

 .3720، 2717، 6373؛ غرر الحكم،  67: 6 الكافي ــــ 

 .66: 6 الكافي ــــ 

 .67: تحف العقول ــــ 

 .6670؛ غرر الحكم،  611: 6 إرشاد القلوب ــــ 

 .626: 7 الكافي ــــ 

 .663: أعالم الدين ــــ 

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


 ماهية العقل وأزمة التعارض مع الوحي

 

 

 

 م 6002ء الثانية ــ العدد الخامس ــ شتاالسنة ــ  نصوص معاصرة

 

 

                                                                                                                       

 .60126، 1262، 3016، 2332الحكم،   ؛ غرر767: تحف العقول ــــ 

 .600: 6 ز الفوائدـ؛ كن672نهج البالغة، الحكمة  ــــ 

وحععول آثععار العقععل، راجععع: جنععود العقععل والجهععل فععي   ؛66، 7: 6 الكععافي ـععـــ 

 .66: 6الكافي 

 .61: 6 الكافي ــــ 

 .602: 6 راجع: إرشاد القلوب ــــ 

 .712: تحف العقول ــــ 

كععالك راجععع: عععوالي   ؛673: 7 ؛ ربيععع األبععرار 617: 6 رشععاد القلععوب إ ـععـــ 

 .627 ،622: 6 اللئالي

 .17: علل الشرائع ــــ 

؛ مععععععاني 263: 6 ؛ الخصعععععال67، 62، 66، 60: 6 راجعععععع: الكعععععافي ـعععععـــ 

 ؛ عععوالي اللئععالي6220: ؛ االختصععاص3: ؛ روضععة الععواعظين767: األخبععار

؛ تععأريخ 767: 3 ؛ حليععة األوليععاء 616 :؛ المحاسععن623: 2 ؛ الفقيععه627: 6

 .20: 67 بغداد

 .603: علل الشرائع ــــ 

 .617: ؛ إرشاد القلوب60: 6 الكافي ــــ 

 .26: 17 بحار األنوار ــــ 

 .36: 62 ؛ بحار األنوار262: 6 ؛ تفسير القّمي627: 6 الكافي ــــ 

 .62 ـ 66: اميةلمالحظة تفسير اآلية مفصاًل، راجع: توحيد اإلم ــــ 

 .67: توحيد اإلمامية ــــ 

 .667: ؛ الجعفريات22: 2 الكافي ــــ 

 .761: 7 من ال يحضره الفقيه ــــ 

؛ 2621وحول اكتمال العقل، راجع: غعرر الحكعم،     ؛622: االختصاص ــــ 

 .600: 6 ز الفوائدـكن

؛ ربيععع 2230ز العمععال،  ـ؛ كنعع22: ؛ تحععف العقععول62، 62: 6 الكععافي ـععـــ 

 .720: 7 ؛ تاريخ بغداد726: 6 ؛ حلية األولياء673: 7 األبرار

: 6 ؛ مععاني األخبعار  62، 66، 66: 6 ؛ الكعافي 207، 707: 6 المحاسعن  ــــ 

 .627: ؛ الجعفريات611: 6 ؛ إرشاد القلوب6
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 .13: 6 بحاراألنوار ــــ 

 .776، 672، 677: ؛ تحف العقول62، 62، 67: 6 الكافي ــــ 

 .61: 6 الكافي ــــ 

 ؛ إرشعاد القلعوب  22: 6 ز الفوائعد ـ؛ كنع 770: ؛ تحف العقول67: 6 الكافي ــــ 

؛ شعععععب 7222، 663؛ غععععرر الحكععععم،  606: ؛ جععععامع األحاديععععث617: 6

 .2261،  622: 7 ؛ الفردول3020، 777: 2 اإليما 

لعمعال،  ز اـ؛ كن617: ؛ تحف العقول11: 6 ؛ إرشاد القلوب66: 6 الكافي ــــ 

 3027. 

 .611: 20 بحاراألنوار ــــ 

 .233: ؛ المفردات21: مطالب الس ال ــــ 

 .762: 2 ؛ الفردول17: 6 تاريخ اليعقوبي ــــ 

؛ 722: نعاكر مصعدرًا واحعدًا لكعل معورد: تحعف العقعول        ،لكثعرة األحاديعث   ــــ 

 .617: ؛ أعالم الدين60: 6 الكافي

؛ نهعج  7ع حسب الترتيعب: نهعج البالغعة، الكتعاب     لنفس السبب أعاله، راج ــــ 

 :؛ نهعج البالغعة، الحكمعة   611: 6 ز الفوائعد ـ؛ كنع 661و 666البالغة، الحكمة 

626. 

لموضعععوع، أقعععام صعععدر العععدين الشعععيرازي اثنعععي عشعععر دلعععياًل علعععى هعععاا ا  ـعععـــ 

: 3 راجعع: األسععفار  همعا العدليال  الثعاني والثالعث،    همعا  والقاععدتا  اللتعا  ذكرنا  

627. 

 شععافعّي ،شععراقي كبيععر م(، فيلسععوف إ6616شععهاب الععدين السععهروردي )   ـععـــ 

 لحاد.همة اإلولد في سهرورد وقتل في حلب بت ،الماهب

يعتقععد صععدرالدين الشععيرازي أنععه ال يّتضععل مععن كععالم شععيخ اإلشععرا  أّ        ـععـــ 

: 6 راجعع: األسعفار   نواع أو قبال أفراد النوع الواحعد، العقول العرضية قبال األ

 ، اإلشكال األول.26

 ،671: 6وربعا   نري كوعة تأليفات شيخ إشرا ، تصحيل: هراجع: مجم ــــ 

 فما بعد )كتاب حكمة اإلشرا (. 622

ولعد   ،م وفيلسعوف شعيعي  معتكلّ  ،م(6220ـع   6236صدر الدين الشيرازي ) ــــ 

 وتوفي في البصرة. ،في شيراز

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


 ماهية العقل وأزمة التعارض مع الوحي

 

 

 

 م 6002ء الثانية ــ العدد الخامس ــ شتاالسنة ــ  نصوص معاصرة

 

 

                                                                                                                       

 .776: 7و ،فما بعد 22: 6و 703: 6 راجع: األسفار ــــ 

: راجع: العالمة الحلعي، كشعف المعراد، تصعحيل: آيعة اهلل حسعن زاده آملعي        ــــ 

؛ العالمعععععة 627: ؛ صعععععدر العععععدين الشعععععيرازي، المبعععععدأ والمععععععاد 672، 672

 .627: كمةحالطبا بائي، نهاية ال

ين هععاه يجععب أ  نقععّر بأّنععه مععن الصعععب إعطععاء ضععابط دقيععق للتمييععز بعع       ـععـــ 

 ،ويبعدو أّ  النعال أنفسعهم، لعو تركعوا تحفظععاتهم      قها،المعدركات وتعيعين مصعادي   

أي حسععب التعبيععر  بععين هععاه المععدركات بصععورة وجدانيععة؛  السععتطاعوا التمييععز

: 2 . راجععع: مسععند ابععن حنبععل سععتفت نفسععك....ا :ل المنقععول عععن الرسععو 

 .766: سناد، وقريب منه في اإل667

 نهج البالغة، الخطبة األولى. ــــ 

ضا برنجكار، مبعانى خعدا شناسعى در فلسعفه يونعا  واديعا  الهعى        راجع: ر ــــ 

؛ كعالك الفصعل األول     اإللهيعة( أسس معرفة اهلل في الفلسعفة اليونانيعة واألديعا   )

 .)معرفة اهلل الفطرية(من كتاب معرفت فطرى خدا 

راجع: المصدرين أعاله، بحث االحتجعاج والصعفحات األخيعرة معن كتعاب       ــــ 

 .معرفة اهلل الفطرية()معرفت فطرى خدا 

 ، بحث االحتجاج.؛ معرفت فطرى خدا662اجع: النحل: ر ــــ 

ولعععد بطاجسعععطا )فعععي ، م(270ـ     722وغسعععطين القعععّديس )أ Augustine ـعععـــ 

 وتوفي في إيبونا. ،الجزائر( ألب وثني وأم مسيحّية

 ( رئيس أساقفة كنتربري.م6601ـ  6077القديس أنسلم ) ،Anselm ــــ 

)العقعل والعوحي فعي    راجع: اثين جيلسو ، عقل ووحى در قعرو  وسعطى    ــــ 

م سسعععة  للفارسعععية: شعععهرام بعععازوكي،  هعععرا ،  ، ترجمعععهالقعععرو  الوسعععطى(

 .60: مطالعات وتحقيقات فرهنكى

 .620: 20، العدد )عالم الفكر(راجع: كيها  انديشه  ــــ 

 ، ترجمععه(عععاريفالحععدود أو الت)راجععع: ابععن سععينا، حععدود يععا تعريفععات       ـععـــ 

؛ 63: . شهعععـ6722نشعععر سعععروش،   للفارسعععية: مهعععدي فوالدونعععد،  هعععرا ،  

 .72: يسالمالتعليقات، تصحيل: عبد الرحمن بدوي، مكتب اإلعالم اإل

 .67، 66: 6 مجموعة مصنفات شيخ اإلشرا  ــــ 

 .60ـ 7: 6 مقدمة األسفار، منشورات مصطفوي ــــ 

ولد  م(، فيلسوف و بيب وفقيه،6617ـ  6266أبو الوليد محمد بن رشد ) ــــ 
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 بقر بة ومات في المغرب.

راجع: الفعارابي، فصعول منتزععة، تحقيعق: فعوزي متعري نجعار،  هعرا :          ــــ 

كتقعديم   ، مسألة تقعديم الفيلسعوف علعى النبعيّ    17هـ: 6202انتشارات الزهراء، 

الم العديني؛  ، مسألة تقعديم الفيلسعوف علعى العع    22: عالم الطبيعّيات على الكاهن

؛ ابن رشعد، فصعل المقعال    662: وكتاب المدينة الفاضلة، بيروت: دار المشر 

حيل مصععطفى عبععد الجععواد   فيمععا بععين الحكمععة والشععريعة مععن االتصععال، تصعع      

، مسعألة تشعبيه الطبيعب    76، 76هعـ:  6777المكتبة التجاريعة،   عمرا ، مصر،

 .62 وص

م(، 6632 ـ   6662  ني )كعوي القعديس تومعا األ   Tohma D’Aquin,saint ـعـ ــ 

 فيلسوف والهوتي إيطالي.

 .66: جيلسو ، رو  فلسفه قرو  وسطى ــــ 

: صععدرالدين الشععيرازي، المبععدأ والمعععاد، تصععحيل جععالل الععدين اآلشععتياني  ـععـــ 

 .712، 710، 772ـ  776فما بعد؛ خاصة الصفحات  737

 .22 ـ 26: حول الغيب وتفسير آياته، راجع: توحيد اإلمامية ــــ 

 راجع: آخر صفحات من تمهيد القواعد. ــــ 

 .26، 20: راجع: توحيد اإلمامية ــــ 

، 72: راجع: بول فولكيه، ما بعد الطبيعة، ترجمه للفارسية: يحيى مهدوي ــــ 

73. 
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