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�س البحث ملخَّ

رين يف القرن الثامن اهلجرّي؛ إذ  يعدهُّ السيد حيدر اآلميّل من أعالم الفالسفة واملفكِّ
له إس��هامات كبية يف كثي من العلوم، والسيم العلوم الفلسفيَّة والعقليَّة، إالَّ أنَّه مل ينل 

حظَّه من الدراسة والبحث.

ل )فلس��فة الربية العقليَّة وم��وارد التنمية العقليَّة  نت الدراس��ة مبحثني: األوَّ تضمَّ
ة  للسيِّد اآلميّل(، وتناولنا فيه: تعريًفا للعقل وفلسفة العقل، واستعرضنا موارده التنمويَّ
��م عىل  والعقليَّة، أما الثاين فتناولنا فيه )فلس��فة العقل وتربيته عند الس��يِّد اآلميّل(، وُقسَّ
ل، وتكليف العقل بمعرفة اهلل )س��بحانه(، وابتالء  ة: ابتداء اخللق بالعقل األوَّ حماور عدَّ
ر، وآليَّة عمل العق��ل، وحاجة الرشع إىل العقل والعقل إىل  ة العقل والتفكهُّ اإلنس��ان بقوَّ

لنا إليها. الرشع، ثمَّ ختمنا البحث ببيان النتائج التي توصَّ
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

Abstract

Sayyid Haider Al-Aamali is considered to be one of the 

philosophers and thinkers of the eighth century AH. He 

has important contributions in many sciences, especially 

philosophical and mental sciences., However, he did not get the 

chance to study and research.

The study has included two topics: In the first  we dealt with 

the definition  and philosophy of the mind and we reviewed 

its developmental and mental resources. The second one 

dealt with the philosophy of the mind and its upbringing for 

Sayyid Al-Aamali., it divided into several chapters: Starting  the 

creation with the first mind,  the consignment of the mind by 

the knowledge of GOD (Subhanah), the plague  of man with 

the power of reason and thinking, the mechanism of  the mind 

action and the need of  legislate    to the mind  and the mind  to 

the  legislate.

The research concluded with  statement of our findings.
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مة املقدِّ

لت الفلس��فُة االس��الميَُّة يف القرن الثام��ن اهلجرّي- عىل تش��عهُّب اتاهاهتا-  ش��كَّ
ا لدى كثي من العلمء، وُيعدهُّ الس��يِّد حيدر اآلميّلّ من أعالم الفالس��فة  جمااًل خصًبا وثريًّ
رين يف عره، إذ له إس��هامات كبية يف كثي من العلوم والس��يم العلوم الفلسفيَّة  املفكِّ
والعقليَّة، فقد استوعب يف شخصيَّته اجلمع بني الفلسفة والعقل وربطها بالقرآن الكريم 
ًة المعًة يف جبني علمء عره،  ل درَّ ومذهب أهل البيت، وال نبالغ إن قلنا إنَّه يش��كِّ
رين الالحقني من بعده، إذ أسس كثًيا من املسائل  فهو منبع صاف، ومورد عذب للمفكِّ
الفلسفيَّة والعقليَّة عىل غرار ما قام به ابن عريّب، ولعلَّ ما يميِّزه عن سواه هو فكره الناقد 
الذي تولَّد من اطِّالعه عىل ثقافات فلس��فيَّة وعقليَّة خمتلفة، وعىل الرغم من هذه املكانة 
، مل ينل حظَّه من الدراس��ة والبحث، وهلذا أراد  الس��امية التي وصل إليها الس��يِّد اآلميّلّ
اته العقليَّة  ، واإلفادة م��ن نظريَّ الباحثان بيان األثر الفلس��فّي والعقيّل عند الس��يِّد اآلميّلّ
يف عرن��ا احل��ارض، ونرى ذلك جديًرا بالبحث والدراس��ة، وبداف��ع الرغبة- من لدن 
الباِحَث��نِي- يف العناي��ة هبذا الراث املميَّز أقدما عىل هذا املرشوع الذي مل يكن س��هاًل، إذ 
ة التي حتتاج إىل فهم وحتلي��ل ، وجعلنا نصب  مح��َل بني طيَّات��ه كثًيا من املس��ائل الفكريَّ
، والثاين: موارده الفلسفيَّة  ل: موارد التنمية العقليَّة عند الس��يِّد اآلميّلّ أعيننا أمرين: األوَّ
ومعاجلاته العقليَّة يف ضوء الطريقة التي تعاطى هبا الس��يِّد اآلميّلّ مع النصِّ الدينّي قرآًنا 

.وسنًَّة وروايات املعصومني

وقد اعرض البحث مجلة من صعوبات منها: قلَّة الدراسات التي عنيت بالفلسفة 
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 ، ة عند علمء أهل البيت، وقلَّة ما وصل الينا من تراث السيِّد اآلميّلّ العقليَّة والفكريَّ
األمر الذي حذا بالباِحَثني أن يستنطقا النصوص املبثوثة يف كتبه للوصول إىل املراد.

؛ ألنَّه يبحث  ا املنهج املتَّبع يف هذه الدراسة فهو املنهج التحلييّل، وهو ليس باهلنيِّ أمَّ
��م  ة يف فلس��فته العقليَّة، وُقسِّ يف غايات الس��يِّد اآلميّلّ ومقاصده من أجل بناء رؤية عامَّ
ل: فلس��فة الربية العقليَّ��ة وموارد التنمية  البح��ث ع��ىل مبحثني، تناولنا يف املبحث األوَّ
��ا املبحث الثاين ف��كان يف فلس��فة العقل وتربيته عند الس��يِّد  ، أمَّ العقليَّ��ة للس��يد اآلميّلّ
ل، وتكليف العقل بمعرفة اهلل  ة: ابتداء اخللق بالعق��ل األوَّ ��م عىل حماور عدَّ اآلميّلّ وُقسِّ
ر، وآليَّة عمل العقل، وحاجة الرشع إىل  ة العقل والتفكهُّ )س��بحانه(، وابتالء اإلنسان بقوَّ
ل  ا اخلامتة فقد س��لَّطت الضوء عىل أه��مِّ النتائج التي توصَّ العق��ل والعقل إىل الرشع. أمَّ

إليها البحث.
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املبحث الأوَّل

فل�سفة الرتبية العقليَّة وموارد التنمية العقليَّة لل�سيد الآملّيّ

املطلب الأول

فل�سفة الرتبية العقليَّة

ة، منه��ا: التثبهُّت يف األمور واإلمس��اك  اًل- العقــل يف اللغــة: ي��راد به معاٍن ع��دَّ أوَّ
واالمتناع والشدِّ واحلبس، ُيقال: ُعِقلت الناقة، إذا ُمنِعت من السي، وُيقال: عقَل )بفتح 
ها ع��ن املعايص، وقيل: العاقل: الذي حيبس نفس��ه  الالم( الرجل إذا كفَّ نفس��ه وش��دَّ
ويرّدها عن هواها، فهو ِضدهُّ احلُمق أو هو الِعلُم بصفاِت األش��ياِء من ُحس��نِها وُقبِحها 
ة الرئيس��ة التي تكاد ُتمع عليها كتب اللغة،  وكمهِلا وُنقصاهِنا)1(. هذه هي املعاين اللغويَّ
ي العقل  وتندرج حتتها- تقريًبا- مجيع املعاين األخرى التي ذكرت هلذا املفهوم، وقد ُسمِّ
ط يف املهالك، فالعقل قيد حيول دون  عق��اًل؛ ألّنه يعقل- أي حيبس- صاحبه عن الت��ورهُّ
انطالق اإلنس��ان فيم ُيش��ينه أو يرّض به أو ما ال يليق به، أي إنَّه بطبيعته يعقل النفس عن 

ف العشوائّي الناتج من مقتىض الطبع)2(. الترهُّ

ا العقل يف املعنى االصطالحي: فمهم اختلفت وتضاربت أو تداخلت التعاريف  أمَّ
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ا تلتقي مجيًعا أمام نقطة مش��ركة، هي عّد العقل العنر األس��ايّس يف الفعل  حوله، فإهنَّ
اًل وناظًرا ومستنبًطا  املعريّف البرشّي، وهو القاعدة األوىل التي ينطلق منها اإلنس��ان متأمِّ
ومدرًكا حلقائق األشياء، وهو الوسيلة الوحيدة لالهتداء إىل الصواب، ولكن برشط أن 

يعمل بعيًدا عن املؤثِّرات السلبيَّة)3(.

ا عمليَّة تسعى لبناء  فت بتعريفات خمتلفة، فقيل: إهنَّ ثانًيا- الرتبية العقليَّة تعريًفا: عرِّ
إنس��ان رسايّل قريب للكمل، إذ ال يستطيع اإلنسان أن يصل إىل الكمل إالَّ بالعقل؛ ألنَّه 
نات األساس��يَّة لتكامل الش��خصيَّة اإلنس��انيَّة، وميداًنا رحًبا لتهذيب النفس  أحد املكوِّ
رات والتصديقات احلاصلة للنفس بالفطرة)5(، والفطرة  ها)4(. وقيل: إنَّه التصوهُّ وس��موِّ
 ٍّ هن��ا هي التفكي ب��كلِّ شء يف الوجود، وتقوم فلس��فة العقل بالس��عي لبن��اء نمط كيلِّ
دة حتَّى تصل إىل بناء األش��ياء واألفكار واألجزاء يف نظام  تنظيم��ّي يعطي خلرباتنا املعقَّ
يكون معقواًل، فالفيلس��وف يرى ويكشف، أي إنَّه لديه نظرة تأمليَّة ترفعه فوق مستوى 
ة العاجلة إىل إمكانات أوس��ع لدينا ُيدركها فكًرا وخيااًل،  املطالب واالحتياطات العاديَّ
ح وتفسَّ تفسًيا له مغزاه يف اخلربة اإلنسانيَّة  فهو يبحث عن املفاهيم واملبادئ التي توضَّ

.)6( ّ يف مداها الكيلِّ

��ة العقل، وتنمي��ة اخليال،  ��ا اهل��دف من فلس��فة الربية العقليَّ��ة، فهو تقوية حجَّ أمَّ
وتنمية احلكم يف النفوس، ومدارك االنتباه، واكتساب معارف جديدة وإتقاهنا ، لإلفادة 
��ارة؛ إلعادة الفرد للحياة   منه��ا يف هتذيب النفس اإلنس��انيَّة، وكبت جوامح النفس األمَّ

اإليمنيَّة.

ثالًثا- مراتب النمو العقّل: وللنمو العقل�ّي أربع مراتب:

ِة والكس��بيَّة،  املرتبــة األوىل: وه��ي حال��ُة خلوِّ النف��ِس عن مجيِع العل��وِم الرضوريَّ
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ى ذلك عقاًل هيوالنيًّا؛ أي خالًيا عن مجيَع الُص��وِر قاباًل هلا)7(، كم هو احلال عند  ويس��مَّ
د االستعداد لتلك املعلومات،  الطفل، إذ ال يوجد عنده معلومات مطلًقا، ولكن فيه جمرَّ

ى تلك القوة النظريَّة)8(. وتسمَّ

ى عقاًل باملَلَك��ِة)9(، فنجاح  ِة يس��مَّ املرتبــة الثانية: حال��ُة حصوِل العل��وِم الرضوريَّ
��ة يتوقَّف إىل حدٍّ كبٍي عىل العقل، إالَّ أنَّه يمك��ن القول: إنَّ تنمية العقل  العمليَّ��ة الربويَّ
، تقف حجر عثرة  ب عىل احلف��ظ األصمِّ د الطالَّ تعتم��د عىل الربية، فاملدرس��ة التي تعوِّ
هبا عىل االبتكار والتفكي املوضوعّي  أمام تنمية عقوهلم، بخالف املدرسة التي حتثهُّ طالَّ
ة القريب��ة، أي إنَّ العقل اهليواليّن قد حصل  ة البعيدة بالقوَّ الس��ليم، فيصي ما كان بالقوَّ
ل منها وهب��ا إىل املعقوالت التي تعتمد عىل  في��ه التصديق باملعقوالت األوىل التي يتوصَّ

املدركات العقليَّة)10(.

ى عقاًل بالفعل)11(، فالعقل  ِة تس��مَّ املرتبة الثالثة: وهي حالُة حصوِل العلوِم الفطريَّ
ة للنظ��ر العلمّي، بحيث تك��ون املعقوالت  ه��و الذي ي��دي الناس إىل األص��ول العامَّ
ة حاصلة يف ذهن اإلنسان، ولكنَّه غافل عنها، ومع ذلك فإنَّه متى شاء أحرضها،  النظريَّ
ة( الصور  ة النظريَّ ى العق��ل )عقاًل بالعق��ل(، وهذا يكون قد حص��ل فيها )الق��وَّ ويس��مَّ
ا عنده خمزونة، فمتى  ليَّة، إالَّ أنَّه ليس يطالعها ويرجع إليها بالفعل، بل كأهنَّ املعقولة األوَّ
ى )عقاًل بالفعل(؛ ألنَّه  ش��اء طالع تلك الصورة بالفعل فعقلها، وعقل أنَّه عقلها، ويسمَّ

عقل ويعقل متى شاء بال تكلهُّف وال اكتساب)12(.

ِة متى  املرتبــة الرابعة: وهي كوُن النفِس بحيث يمكنها اس��تحضار العل��وِم الفطريَّ
ى عقاًل مستفاًدا يف أْبنيِة اليقني)13(، بمعنى أن تكون املعلومات حارضة يف  شاءْت، ويسمَّ
ل فيها، وهذا هو العلم املوجود بالفعل، احلارض يف  العقل، وهو يطالعه��ا، ويداوم التأمهُّ
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كل وقت)14(، وهو أن تكون الصورة املعقولة حارضة فيه وهو يطالعها ويعقلها بالعقل، 
ويعقل أنَّه يعقلها بالفعل، فيكون حينئذ عقاًل ُمستفاًدا)15(.

يت  كة ليس من جنس العلوم، وإنَّم س��مِّ ة للنفس حمرِّ وهناك العقل العميّل، وهو قوَّ
ا مؤمترة للعقل مطيعة إلش��اراته بالطبع، وهى ليس��ت العقل النظرّي؛ ألنَّ  عقليَّ��ة؛ ألهنَّ
باع  العقل النظرّي ال يكفي وحده لإللزام اخللقّي، فكم من عاقل يعرف أنَّه مس��ترض باتِّ
ش��هواته، ولكنَّه يعجز عن املخالفة للشهوة؛ ال لقصور يف عقله النظرّي، بل لفتور هذه 
ة بالرياضة واملجاهدة واملواظبة  ى هذه القوَّ يت بالعقل العميّل، وإنَّم تقوَّ ة التي س��مِّ القوَّ

عىل خمالفة الشهوات)16(.

ومن اجلدير بالذكر أنَّ املنظِّرين الربويِّني أمجعوا عىل أنَّ الغرض من الربية العقليَّة 
هو كس��ب املعرف��ة وهتذيب العقل واملهارة يف اس��تعمل ما يعرفه اإلنس��ان)17(، فالربية 
ة مستقلَّة يف إدراكه عن بدن اإلنسان،  اًل يف املدركات العقليَّة، فالعقل قوَّ العقليَّة تتمثَّل أوَّ
 وه��و موجود ل��دى كلِّ إنس��ان، والعقل هو وس��يلة اإلدراك العقيّل، إذ يرى ابن س��ينا 
ة  )ت 400ه���( أنَّ اإلنس��ان يول��د وعنده الق��درة ع��ىل اإلدراك العقيّل، أو عن��ده )القوَّ
ة من املعقوالت، وهو  ة النظريَّ ل ما حيصل يف هذه القوَّ ��ة( عىل حدِّ تعبيه، وأنَّ أوَّ النظريَّ
ه ب�: )بداية العقول،  قة بغي حاجة إىل القياس والتعلهُّم، ما سمَّ يعني هبا تلك املعاين املتحقِّ
ا توصل اإلنسان  أو اآلراء العالية(، والربية العقليَّة ميدان رئيس من ميادين الربية؛ ألهنَّ
إىل احلقيقة عن طريق أحكام القياس ومعرفة املنطق، وهذا ما يرشده إىل الربهان الفعيّل 

الصحيح.
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املطلب الثاين

د الآملّيّ موارد التنمية العقليَّة عند ال�سيِّ

ة أسهمت يف تكوينه العقيّل، ولعلَّ  انتهل السيِّد اآلميّلّ مصادر التفكي من طرق عدَّ
من أهمِّ موارده العقليَّة هي اطِّالعه عىل املدارس الفلسفيَّة السابقة واملعارصة له، فضاًل 
عه عىل مناقشتها والردِّ  عن اطِّالعه عىل املذاهب الكالميَّة، واألصول الدينيَّة، وهذا شجَّ
ع؛ ولذلك  عليها، األمر الذي أدَّى إىل نضوج رؤى جديدة جعلت مداركه العقليَّة تتوسَّ
متيَّز بحسٍّ نقديٍّ عاٍل، وبراعٍة منقطعة النظي يف استنطاق النصوص، واستكناه البواطن 
��م م��وارد ثقافته العقليَّة عىل ثالثة  ته بصورٍة عقليٍَّة مؤثِّرٍة، ونس��تطيع أن نقسِّ إلثبات أدلَّ

أقسام)18(:

ل: املورد الفلسفّي القسم األوَّ

اطَّل��ع الس��يِّد اآلميّلّ عىل كثي م��ن االتاهات الفلس��فيَّة، فبعٌض تأثَّر هبا وس��لك 
هنجها، ومن ذلك فلسفة الشيخ الطويّس )ت 460ه�(، وبعٌض خالفها واعرض عليها 
كفلس��فة ابن س��ينا، فقد ذكر جمموعة م��ن املواطن التي أثبت هبا وهم الش��يخ الرئيس، 
، وأنَّ احلقَّ  وم��ن ذلك قوله بعدم علم اهلل باجلزئيَّات مع اعرافه بأنَّ العامل معلول للحقِّ
ع��امل بذاته أزاًل وأبًدا، وعامل بم صدر عن��ه، وأنَّ العلم بالعلَّة يوجب العلم باملعلول)19(. 
 وهنا ُيش��ِكل الس��يِّد اآلميّلّ ع��ىل من يتَّبع هذا ال��رأي بجملة من األس��ئلة، وهي: كيف 
م ضلهُّوا وأضلهُّوا؟ وكيف جيوز وصفهم بالعلم واحلكمة؟ وكيف ُيطلق  ال يقال فيهم: إهنَّ
ته؟)20(، واجلدير  عليهم اس��م اإلس��الم؟ وكيف جيوز هلم الطعن يف أهل البي��ت وخاصَّ
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ة، ونقل كالًما كثًيا عن فيثاغروس، مستقًيا أقواله  بالذكر أنَّه عرف الفلس��فة الفيثاغوريَّ
ر خطر هؤالء وأمهيَّتهم ومدى تغلغلهم  من إخوان الصفا، وممَّا ال ش��كَّ فيه أنَّه كان يقدِّ

يف العقل الفلسفّي عند املسلمني)21(.

القسم الثاين: املورد الكالمّي

ي��رى الس��يِّد اآلم��يّلّ أنَّ علم ال��كالم ال ُينتج معرف��ًة عقليَّ��ًة متكامل��ًة، وأنَّ علمء 
م  م حيس��بون أنفس��هم عاملون، ويف احلقيقة أهنَّ ب، أي إهنَّ الكالم قد وقعوا يف اجلهل املركَّ
جاهل��ون)22(، واجلدير بالذكر أنَّ الس��يِّد اآلميّلّ اطَّلع عىل كثي م��ن املذاهب الكالميَّة، 

واستوعب مرشوعها بدقَّة، واطَّلع عىل أصوهلا، ومن هذه املذاهب الكالميَّة:

ز عىل آرائها، وناقش مبناها، حتَّى ترقَّى لينتقد  ة: قرأ أغلب ما خيّصها، وركَّ األشعريَّ
علمءها)23(، ويقيِّمه��م يف علومهم العقليَّة، ومن هؤالء العلمء الغزايّل الذي وصفه بأنَّه 
ليس من أهل التحقيق)24(، وناقش آراءه العقليَّة، والسيم حديث احلجب، وفنَّد أغلب 

متبنَّيات الغزايّل العقليَّة التي اعتمدها)25(.

س معتقداهتا، قرأ كثًيا  د أصوهلا وقواعدها، وأسَّ املعتزلة: عرفها بعمق ودراية وحدَّ
ف )أبو هذيل()28(،  ريم)26(، ومنهم اجلبائيَّان )أبو عيّل وأبو هاشم()27(، والعالَّ من مفكِّ
حتَّى وصل به األمر إىل مناقش��تهم يف معتقداهتم، ويظهر جليًّا يف كتب اآلميّلّ اس��تثمره 
لكلِّ هذه التيَّارات يف تنمية ثقافته العقليَّة يف ضوء ردوده وخمالفاته وتش��خيصه ملواطن 

الضعف عند تلك املذاهب.

القسم الثالث: املورد العرفاين

بعدم��ا أصبح العرف��ان حركة منفتحة عىل القيم الروحيَّة، وختلَّص من املمرس��ات 
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��ة القائم��ة عىل الزهد، ح��اول تقديم رؤية جديدة حول اإلنس��ان والعامل تس��تند  الفرديَّ
ل الروحّي يف الوجود، واس��تكناه العامل بحرك��ة وعٍي داخليَّة)29(؛ ولذلك نجد  إىل التأمهُّ
يف نص��وص الس��يِّد اآلميّلّ عمًق��ا واضًحا لل��راث الصويّف، فق��د تأثَّر بعل��مء الصوفيَّة 
 أمثال: كميل بن زياد )ت 82ه�()30(، واحلس��ن الب��رّي )ت 110ه�()31(، وابن عريّب 
)ت 683ه�()32(، وينبغي اإلش��ارة هنا إىل أنَّ السيِّد اآلميّلّ تأثَّر إىل حدٍّ كبٍي بابن عريّب، 
��ص له حيًِّزا كب��ًيا يف كتبه، ومع ذل��ك نجده خيالف ابن عريّب يف مس��ائل كثية،  وخصَّ

والسيم يف املسائل العقليَّة واالستدالالت)33(.

م��ا نري��د أن نخلص إليه أنَّ الس��يِّد اآلميّلّ اس��تطاع أن ينتفع من الثقاف��ات العقليَّة 
ًقا يف كتبه، وينتقد أعالمها ومناهجها، كلهُّ ذلك  الس��ائدة يف عره ويوظِّفها توظيًفا موفَّ
ر قدرات السيِّد اآلميّلّ عىل املناقشة واالستدالل، فقد جعلته هذه الثقافات  أدَّى إىل تطوهُّ
قارًئ��ا ناقًدا، وعال���ًم متَّقًدا نافذ البصية، فهو مل يقف بإزاء م��ا اطَّلع عليه موقف الناقل 
ض  ة يف ما يتعرَّ املعجب بم يطرحوه من أفكار، بل كان يرغب يف تقديم وجهة نظر خاصَّ
له من املشكالت واملسائل، هبدف أن تكون له شخصيَّة هلا أبعادها العقليَّة املستقلَّة، وقد 

ُوفِّق يف ذلك إىل حدٍّ كبي.



46

د الآملّي احِللِّّي )ق 8هـ( الفل�سفة العقليَّة وتنميتها عند ال�سيِّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

املبحث الثاين

د الآملّيّ فل�سفة العقل وتربيته عند ال�سيِّ

ل املطلب الأوَّ

ل اًل: ابتداء اخللق بالعقل األوَّ أوَّ

ر يف مكنوناته، وتدبَّر يف معطياته،  أوىل السيِّد حيدر اآلميّلّّ عنايًة فائقًة بالعقل، فتفكَّ
ل نشأته، فيقول: »العقل إنسان يف السمء، كم أنَّ االنسان عقل  ليبدأ بفلسفة العقل يف أوَّ
ل ما خلق اهلل العقل  ��د فكرته هذه ما روي عن النب��ّي: »أوَّ يف األرض«)34(، وم��ا يؤيَّ
يت وجالل ما خلقت خلًقا أكرم  قال له : أقبِل فأقَبل، ثمَّ قال له : أدبِر فأدَبر ، ثمَّ قال: وعزَّ
عَلَّ منك : بك آخذ وبك ُأعطي، وبك ُأثيب وبك ُأعاقب«)35(. يقول الس��يِّد واصًفا 
ل االجناس، وانتهى اخللق إىل اجلنس اإلنسايّن، فكملت الدائرة، واتَّصل  اه : »فهو أوَّ إيَّ
هلا ، فكانت دائرة، وما بني طريف الدائرة مجيع  اإلنس��ان بالعقل كم يتَّصل آخر الدائرة بأوَّ
ل الذي هو القلم، وبني املوجود اآلخر وهو  ما خلق اهلل من أجناس العامل بني العقل األوَّ

ل؛ ولتيسيه سنمثِّله هبذه الدائرة: اإلنسان«)36(، وهذا وصف حيتاج إىل تأمهُّ
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ل باإلنس��ان العاقل، وهذا االتِّصال ينطوي  هذا الرس��م يوضح اتِّصال العقل األوَّ
ل شء خلقه اهلل س��بحانه وأفضله،  ع��ىل مضام��ني عميقة، وهي أنَّ اإلنس��ان يتَّصل بأوَّ
نَســاَن يِف  وهذا االتِّصال مع أنَّ فيه رفعة لإلنس��ان بمصداق قوله تعاىل: ﴿َلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ
َأْحَسِن َتْقِويٍم﴾)37(، ففيه مسؤولية جسيمة، إْن مل حُيسن استعمله انتكس إىل أدنى مستوى 
َســُب َأنَّ َأْكَثَرُهْم َيْســَمُعوَن َأْو َيْعِقُلوَن إِْن ُهْم إاِلَّ َكاأْلَْنَعاِم َبْل  بداللة قوله تعاىل : ﴿َأْم َتْ

ُهْم َأَضلُّ َسبِيال﴾)38(.

ثانًيا: تكليف العقل بمعرفة اهلل )سبحانه(

 يرى الس��يِّد حيدر اآلميّلّ أنَّ اهلل س��بحانه كلَّ��ف العقل بمعرفته؛ ليج��ع إليه فيها 
ال إىل غيه، واستند إىل الفكر وجعله إماًما ُيقتدى به)39(، فأهل اهلل تعاىل افتقروا إىل معرفة 
ر يف  ر يف مرتبته، فقد ورد النهي بالتفكهُّ اهلل سبحانه، فرجعوا إليه يف املعرفة، وتركوا التفكهُّ
اكم  ُرُكُم اهللُ َنْفَســُه﴾)41(. قال الصادق: »إيَّ ذات اهلل)40(، ويقول س��بحانه : ﴿َوُيـَحذيِّ
ــر يف اهلل، ولكــن إذا أردتم أن تنظــروا إىل عظمته فانظروا إىل عظيــم خلقه«)42(،  والتفكُّ
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وق��ال: »تكلَّمــوا يف خلــق اهلل وال تكلَّموا يف اهلل، فإنَّ الــكالم يف اهلل ال يزداد صاحبه 
ر فيه؟، وُنجيب ذلك  ا«)43(، ولُربَّ س��ائٍل يس��أُل كيف نعرف احلقَّ إذا مل نتفكَّ ً إالَّ ترُّ
��ر يف خملوق��ات اهلل دليل عىل معرفة وجود اهلل س��بحانه وإدراك عظمته، ويف  يف أنَّ التفكهُّ
ه��ذا يقول الصادق يف باب تعظيم دور العقل: »العقــل دليل املؤمن«، وهبذا الدليل 
ر، ولكن هذا الدليل حيتاج إىل تس��ديد  يصل اإلنس��ان إىل احلقِّ عن طريق التدبهُّر والتفكهُّ
وتوفي��ق؛ لكي يصل إىل مبتغاه، ويف هذا يقول إمامنا احلس��ني: »ال َيكُمُل الَعقُل إالَّ 
«)44(، واحلقهُّ هو طريق اهلل س��بحانه، فمنه البدء وإليه العود، وما بينهم بحث  باِع احَلقيِّ بِاتيِّ
ث عنها الس��يِّد يف رأي  يف الدليل هبديه س��بحانه، وهذا هو تفس��ي الدائ��رة التي حتدَّ

الباحثني.

 الربية احلقيقيَّة للعقل تنح��ر يف العلم واملعرفة، أي  جيد الس��يِّد حيدر اآلم��يّلّ
العل��م باهلل واملعرف��ة به، وهذه حاصلة لكلِّ موجود بحكم قوله تعاىل: ﴿َوَلئِن َســَأْلَتُهم 
ــاَمَواِت َواأْلَْرَض َلَيُقوُلــنَّ اهللُ﴾)45(، وهذا إقرار بألوهيَّته ووحدانيَّته، وهذا  ْن َخَلَق السَّ مَّ
ٍء إاِلَّ  املق��دار يكفي يف املعرفة اجلبليَّة دون الكس��بيَّة، وكذلك قوله تع��اىل: ﴿َوإِْن ِمْن َشْ
ُيَســبيُِّح بَِحْمَدِه﴾)46(، فالتس��بيح لليشء يكون مسبوًقا بمعرفته)47( ، وهلذا أشار السيِّد يف 

بداية تفسيه إىل أنَّ رئيس املعارف كّلها هو معرفة اهلل سبحانه)48(.

م أنَّ الس��يِّد يري��د توجي��ه املؤمنني يف تربي��ة العقل إىل  وي��رى الباحث��ان ممَّ��ا تقدَّ
معرفة اهلل س��بحانه، فإذا انفتح العقل عىل ه��ذا العامل امللكويّت، وحصل االتِّصال اإلهلّي 
، والتي من  ّ املعريّف)49(، فاحلقهُّ تعاىل س��يبرِّ قلب اإلنسان بالعلم الكسبّي والعلم اللدينِّ
َا اَل َتْعَمى اأْلَْبَصاُر  دوهنا ال يرى القلب نور اهلل تعاىل، وقد أش��ار الق��رآن الكريم: ﴿َفإِنَّ
ُدور﴾)50(، وقوله تعاىل: ﴿َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري َفإِنَّ  َوَلكِن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّتِي يِف الصُّ
ُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمــى﴾)51(، واملقصود هنا عمى القلوب وليس  َلُه َمِعيَشــًة َضنًكا َوَنْحُشُ
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األبصار؛ ألنَّ ذلك يتناىف مع العدل اإلهلّي، وبداللة اآلية التي قبلها.

ة فيام بني العباد وبني اهلل، العقل«)52(،  وممَّ��ا ُذِكر ندرك حقيقة قول املعصوم : »احلجَّ
دة، فحتَّى الرس��ول عندما أراد  فأي موهبة وهبنا اخلالق هبا وأودع فيه قابليات متعدِّ

ر«)53(. أن يمدح عبادة أيب ذر قال: »كانت أكثر عبادة أيب ذر التفكُّ

ر ة العقل والتفكُّ ثالًثا: ابتالء اإلنسان بقوَّ

 أنَّ اهلل جلَّ شأنه ابتىل اإلنسان ببالء ما ابتىل به أحًدا من خلقه،  يرى السيِّد اآلميّلّ
ا أن يس��عده أو يشقيه عىل حسب ما يوفِّقه إىل استعمله، فكان البالُء الذي ابتاله به أن  إمَّ
ى العقل، وجرب  ة خادمة لقوى أخرى تسمَّ ى الفكر، وجعل هذه القوَّ ة تس��مَّ خلق فيه قوَّ

العقل مع سيادته عىل الفكر أن يأخذ منه)54(.

ق بني العقل والفكر،  ويف ظلِّ هذا البيان والتوضيح، يرى الباحثان أنَّ السيِّد قد فرَّ
وهو تفريق دقيق قد سبق به العلمء املحدثني، إذ يعدهُّ التفكي عملية مزاوجة بني األفكار 
ان العقل؛ إلنتاج فكرٍة ما، وال تقتر مهامهُّ العقل عىل التفكي إلنتاج األفكار  داخل خزَّ
ة التفكي إىل مس��توى وعي  وحس��ب، بل اإلحس��اس والش��عور والس��لوك، وتعود دقَّ
الف��رد، فكلَّم كان مكتس��ًبا للخ��ربات والعل��وم، زادت قدرته عىل طرح أف��كار دقيقة، 
ف بسلوك صحيح متوافق مع أعراف املجتمع وقيمه، ما يزيد شأنه االجتمعي،  والترهُّ
ويقلهُّ ش��أنه خالف ذل��ك)55(، فالعق��ل هو مدار األح��كام اإلهليَّة، وَم��ن ال عقل له ال 
ة، فاحلياء والدين  ل من رشائط التكليف العامَّ تكلي��ف عليه؛ ألنَّ العقل هو الرشط األوَّ
يوجدان حيث ما وجد فإذا وجدتم من ال حياَء لُه وال ديَن لُه فأعلموا أْن العقَل له)56(، 
حتَّ��ى ورد ع��ن أيب عب��د اهلل : »َمن كان عاقــاًل كان له دين، وَمــن كان له دين دخل 
 :ـة«)57(، وم��ن األحاديث التي تدلهُّ عىل أثر العق��ل يف التهذيب قول اإلمام عيّل اجلنَـّ
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ا يف ما خي��صهُّ ابتالء الناس بالعقل ما روي  »َأعَقــُل النَّــاِس َأبَعُدُهم َعن ُكليِّ َدنيٍَّة«)58(. أمَّ
عن اإلمام الباقر: »إنَّ اهلل َتباَرَك َوَتعاىل ُياِســُب النَّاَس َعَل َقدِر ما آتاُهم ِمَن الُعُقوِل 
يِّ  نيــا«)59(، وهذا مصداق لقول��ه تعاىل : ﴿ُكلُّ َنْفٍس َذائَِقُة اْلـَمْوِت * َوَنْبُلوُكم بِالشَّ ِف الدُّ
َواْلـَخْرِ فِْتنًَة * َوإَِلْينَا ُتْرَجُعون﴾)60(، فالعقل مصدر اخلي كلِّه، إذا ما أحس��ن اإلنس��ان 

استعمله، واتَّبع به طريق اهلدى.

رابًعا: آليَّة عمل العقل

 عمل العقل فيق��ول: »مل جيعل للفك��ر جمااًل إالَّ يف  وصف الس��يِّد حيدر اآلم��يّلّ
ة ُيقال هلا املصّورة،  اس��ة، وجعل له قوَّ ة احلسَّ ة اخلياليَّة، حمالًّ جامًعا ملا تعطيها، القوَّ الق��وَّ

 
ة املصّورة  ة املصّورة، ومادَّ ة اخلياليَّة، إالَّ ما أعطاه احلّس، أو أعطته القوَّ فال حيصل يف القوَّ
��ا؛  ��ب صوًرا مل يوجد هلا ع��ني، لكن كلَّ أجزائها موجودة حسًّ من املحسوس��ات، فركِّ

وذلك ألنَّ العقل ُخلق ساذًجا ليس عنده من العلوم النظريَّة شء«)61(.

توضيح:
ها خياليَّ��ة؛ ألنَّه ال يمكن  ة اخليالية: س��مَّ ك الفكر هو القوَّ يب��نيِّ الس��يِّد أنَّ جمال حترهُّ
ا يف العلم احلديث فيعربَّ عنها بالرموز  رؤيتها أو حتديد ماهيَّتها، ولكن ُتلَمس آثارها، أمَّ
الدماغيَّة، ونظًرا ألنَّ التفكي رمزّي يف طبيعته، فإنَّ مداه أوس��ع من أيِّ نشاٍط آخر، فهو 
��ن املدركات احلاليَّة، ولكنَّه يعالج ما تش��تمل عليه من معاٍن بصورٍة تذهب به إىل  يتضمَّ
ة اخلياليَّ��ة والقوة املصّورة، هو  م يف القوَّ  م��ا وراء احل��ارض)62(. ثمَّ يبنيِّ الس��يِّد أنَّ املتحكِّ
م��ا أعطاه احل��سهُّ من املحسوس��ات، إذ إنَّ مصدر املعلومات احلواسهُّ اخلمس��ة كم ورد 
يف أح��د تعاريف التفكي)63(، وينظِّم الدماغ املعلومات التي ت��ِرُد اليه بطريقة آليَّة ذاتيَّة، 
فيعمل عىل تش��كيل األنمط وتنظيمها والبحث عنها فيم بعد)64(، ثمَّ يش��ي السيِّد حيدر 
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ى بعلم  إىل طريقة عمل الدماغ بقوله: »ثمَّ تركَّب صوًرا ال يوجد هلا عني، وهو ما يس��مَّ
التفكي )معاجلة املعلومات(«)65(.

وخيتم وصفه للدماغ : »العقل ُخِلق س��اذًجا ليس عنده من العلوم النظريَّة شء«، 
َهاتُِكْم  ن ُبُطوِن ُأمَّ وهذه احلقيقة أشار اليها القرآن الكريم بقوله تعاىل: ﴿َواهللُ َأْخَرَجُكم ميِّ

اَل َتْعَلُموَن َشْيًئا﴾)66(.

 يتطابق مع  ويرى الباحثان يف ضوء العرض الس��ابق أنَّ ما جاء به الس��يِّد اآلميّلّ
��م العلمء مراح��ل الدماغ يف معاجلة  ��بق عليهم، فقسَّ العل��م احلديث، ولكن له َقَدم السَّ

املعلومات، عىل ثالث مراحل:

• ، إذ تأيت املثيات من البيئة عن طريق احلواس.	 ّ مرحلة الكشف احلسِّ

• ف عىل املثيات يف ضوء ترميزها وحتليلها وفهمها، وبمس��اعدة 	 مرحل��ة التعرهُّ
من اخلربات السابقة للفرد.

• ��يَّة 	 مرحلة حتديد أس��لوب االس��تجابة املناس��ب يف ض��وء فهم املثيات احلسِّ
ل إىل استجابة معرفة)67(. وربطها من اخلربة السابقة للفرد؛ لتتحوَّ

خامًسا: حاجة الشع إىل العقل والعقل إىل الشع

إنَّ مث��ال الرشع والعق��ل واحتياج أحدمه��ا إىل اآلخر، كالروح والب��دن واحتياج 
ف  أحدمه��ا إىل اآلخ��ر، أي إنَّ ظهور صفات ال��روح ال يتمهُّ إالَّ باجلس��د، فكذلك ترهُّ

الرشع وظهور مراتبه ال يتمهُّ إالَّ بالعقل)68(.

فلن يستغني أحدمها عن اآلخر، وقد ذكر الشيخ الراغب األصفهايّن )ت 502ه�( 
ذلك يف كتابه )تفصيل النش��أتني يف حتصيل الس��عادتني(: »اعلم أنَّ العقل لن يتدي إالَّ 
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بال��رشع، والرشع لن يتبنيَّ إالَّ بالعقل، فالعق��ل كاألُسِّ والرشع كالبناء، ولن يثبت بناء 
ا«)69(. ما مل يكن ُأسًّ

ووصف الس��يِّد اآلميّلّ العالقة ب��ني الرشع والعقل بوصف دقي��ق، وهو: »الرشع 
عق��ل م��ن اخلارج، والعق��ل رشع من الداخل، ومه��ا يتعاضدان، بل يتَّح��دان، ولكون 
الرشع عقاًل من اخلارج سلب اهلل تعاىل اسم العقل من الكافر«)70(، وقد ُذكر هذا املعنى 
يف قول��ه تعاىل، ﴿ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم الَ َيْعِقُلوَن﴾)71(، ولكون العقل رشًعا من الداخل 
ْلِق اهللِ َذلَِك  ق��ال اهلل تع��اىل يف صفة العقل: ﴿فِْطَرَة اهللِ الَّتِي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها اَل َتْبِديَل خِلَ

يُن اْلَقييُِّم َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن﴾)72(. الديِّ

ي��رى الباحثان أنَّ ه��ذا التواصل واالندماج بني العقل والرشع هو ما يميِّز فلس��فة 
العق��ل عن علمء الش��يعة، ومنهم موضوع بحثنا الس��يِّد حيدر اآلم��يّل، فهذا املنظور 
ة اإلس��الميَّة، فنش��أ تيَّاران يف العامل اإلس��المّي،  مل يك��ن مكتم��اًل عند باق��ي علمء األمَّ
ذهب��ت طائف��ة إىل أنَّ العق��ل يمكنه أن يك��ون لوحده مقياًس��ا وميزاًن��ا إلدراك أصول 
اًل؛ ألنَّه مقياٌس  العقائد اإلسالميَّة واالحكام الرشعيَّة، فال بدَّ من عرضها عىل العقل أوَّ
يت باسم املعتزلة)73(، ونشأت طائفة أخرى تذهب إىل التعبهُّد  ، وهذه الطائفة س��مِّ قطعيٌّ
ل يف املس��ائل  والتس��ليم املح��ض إىل الرشع، وقال��وا: إنَّ العقل لي��س له احلقهُّ يف التدخهُّ
يت باألش��اعرة)74(. يف حني يرى السيِّد اآلميّل  اإلس��الميَّة والرشعيَّة، وهذه الطائفة سمِّ
ا  يَّة، أمَّ أنَّ العق��ل والرشع متكامالن ، فإذا ُفِقد العق��ل عجز الرشع عن أكثر األمور الكلِّ
ل كالنور، والثاين كالعني،   إذا ُفِقد الرشع عجز عن أكثر األمور اجلزئيَّة؛ وذلك ألنَّ األوَّ

وال يستغني أحدمها عن اآلخر)75(.

ة املعصومني- صلوات اهلل عليهم أمجعني-   جاء يف روايات عن رسول اهلل عن االئمَّ
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��م وصفوا العقل بأنَّه أفضل شء: »ما قســم اهلل للعباد شــيئا أفضــل من العقل«)76(،   أهنَّ
وُوِصف أعلم الناس بأمر اهلل، باألحسن عقاًل: »أعلمهم بأمر اهلل أحسنهم عقــال«)77(، 
وم��ن ناحية أخ��رى ُوِصف العقل بعدم الق��درة عىل إدراك ُكنْه الدي��ن يف كلِّ الظروف 
��ه عاج��ٌز عن فه��م جزئيَّات الدي��ن واألم��ور القدس��يَّة : »إنَّ دين اهلل   واألوض��اع، وأنَّ

ال يصاب بالعقول الناقصة«)78(.

الســؤال الذي يتبادر إىل األذهان هنا هو: كيف يمكن التوفيق بني هاتني الرؤيتني؟ 
إذ ت��رى إحدامه��ا أنَّ أعلم الناس بأم��ر اهلل أكملهم عقاًل، وأنَّ ك��مل إيمن املؤمن بكمل 

عقله، عىل حني ترى األخرى أنَّ دين اهلل ال ُيدَرك بالعقول.

 اجلــواب: إنَّ العق��ل أفض��ل ما ُي��دَرك به أم��ر اهلل وُتفَهم ب��ه احلقائ��ق، ومن دونه 
ال يكون عىل اإلنسان تكليف، والعقل يكشف طريق استنباط األحكام، وقد ُيعدهُّ العقل 
أحياًنا بمثابة قرينة لفهم القرآن والس��نَّة، واالس��تدالل العقيّل جيعل القلب مهيًَّئا لقبول 
ال��يشء، والدين يم��دهُّ العقل ويدفعه نح��و التفكي)79(، فقد ُنِقل ع��ن اإلمام عيّل أنَّه 
قال يف كلمة له : »ويثروا هلم دفائن العقول«)80(، فالدين ُيعلِّم العقل أش��ياء ال يتس��نَّى 
ل��ه تعلهُّمه��ا بدون الدي��ن، فإنَّ العقل وبرغم كلِّ ما يتَّس��م به من ق��درات، إالَّ أنَّه عاجز 
عن اإلحاطة بجميع احلقائق؛ بس��بب ما يش��وبه من أهواء وأوهام وتقاليد بالية وتعاليم 
ض للوقوع يف األخطاء، ويف ضوء ذلك ال يمكن  مغلوطة، واألهم من كلِّ ذلك أنَّه معرَّ
ل إليه العقل، فتبنيهُّ املتطلَّبات األساس��يَّة للروح وما يكتنف  الوث��وق بصواب م��ا يتوصَّ
طريق اإلنس��ان من مصاعب يس��تلزم مصدًرا وثيًقا، وذلك هو الدين والتعاليم القادمة 
عن طريق الوحي، وهناك بطبيعة احلال أموٌر ال يدركها العقل ما مل ُيرشده إليها الوحي، 

مثل عامل الغيب، وعامل املالئكة، واحلياة اآلخرة)81(.

ً
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��ك بالثَّقَلني،  ي��رى الباحثان أنَّ أفضل طريق لعدم الوقوع باخلطأ العقيّل هو التمسهُّ
��كتم هبم لن  قال رس��ول هلل: »إينِّ ت��ارك فيكم الثَّقَلني كت��اب اهلل وعريت، ما إن متسَّ

تضلهُّوا بعدي أبًدا«)82(.

ُهــْم  ــا لِلنَّــاِس َلَعلَّ ُبَ وق��ال تع��اىل يف بي��ان هداي��ة العق��ل: ﴿َوتِْلــَك اأْلَْمَثــاُل َنْضِ
ــُروَن﴾)83(، وق��د رضب اهلل تعاىل أمثلة للصواب واخلطأ، ورس��م س��بياًل للتعامل  َيَتَفكَّ
َن الَِّذيــَن َخَلْوا ِمن َقْبلُِكْم  َبييِّنَاٍت َوَمَثاًل ميِّ معه��ا، قال تع��اىل: ﴿َوَلَقْد َأنَزْلنَا إَِلْيُكْم آَيــاٍت مُّ
ْلنَا َعَلْيَك  َوَمْوِعَظًة ليِّْلُمتَِّقنَي﴾)84( ، فالقرآن الكريم فيه تبيان لكلِّ شٍء، قال تعاىل:﴿َوَنزَّ
ى لِْلُمْســلِِمنَي﴾)85(، فأيهُّ انحراٍف عقيلٍّ  ــًة َوُبْشَ ٍء َوُهًدى َوَرمْحَ اْلكَِتــاَب تِْبَياًنــا ليُِّكليِّ َشْ
يأيت بعد العرة والقرآن الكريم، إالَّ للذين قلوهبم مريضة، وقد وصفهم س��بحانه: ﴿يِف 

َرٌض َفَزاَدُهُم اهللُ َمَرًضا َوَلـُهم َعَذاٌب َألِيٌم﴾)86(. ُقُلوِبِم مَّ
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اخلامتة

ل الباحثان إىل النتائج اآلتية: توصَّ

• الربية احلقيقيَّة للعقل عند الس��يِّد اآلميّلّّ تنحر يف العلم باهلل واملعرفة به؛ هبدف 	
توجيه املؤمنني يف تربية العقل إىل معرفة اهلل سبحانه.

• ق السيِّد حيدر اآلميّلّ بني التفكي والعقل، فالتفكي عملية مزاوجة بني األفكار 	 فرَّ
ه عىل التفكي  ا العقل، فال تقت��ر مهامهُّ ان العقل؛ إلنت��اج فكرٍة ما، أمَّ داخ��ل خزَّ

إلنتاج األفكار وحسب، بل اإلحساس والشعور والسلوك.

• س 	 ة اخلياليَّة التي نستطيع أن نتلمَّ ك الفكر هو القوَّ أثبت السيِّد اآلميّلّ أّن جمال حترهُّ
م هبا هي احلواسهُّ اخلمسة. آثارها من دون رؤيتها، وإنَّ املتحكِّ

• ل كالن��ور، والثاين 	 إنَّ ال��رشع عج��ز عن أكث��ر األمور اجلزئيَّ��ة؛ وذل��ك ألنَّ األوَّ
كالعني، وال يستغني أحدمها عن اآلخر.
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