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السبل  صحةن م التحققسلطة متوارثة دون وفق على الذين يّتبعون آباءهم اتباعاً أعمى الكرمي ب القرآن يْ عِ يَ 
ا   : اليت يتبعو

N   M  L  K  J  I  H  G  F  E  DCBAO  S R Q  P  T
W     V  U  ) ،١٧٠ :٢البقرة.(  

  القرآنالقرآنالعقل والعقال�ية يف العقل والعقال�ية يف 

  إبراهيم كاِلن                           

يؤّدي فإنّه كيانًا قائمًا بذاته،   بعيدًا عن كون العقل مفادها أنّه بسيطة مناقشة حجةهذا البحث على  يقوم
مثلما يكشف  األشياءواقع عن  يعّرب وهو . والتفكري األخالقي املعقوليةلوجود و لوظيفته ضمن سياق أكرب 

مث . اإلنساين الفردي عمليات الداخلية للذهنضمن سياق من املعىن واملغزى يتجاوز الالعقالنية نشأ تو . عنها
ألّن  نيةالعقأو احلق أو ال أّن العقل بذاته ليس أصًال وال أساسًا للعلمعلى أيضًا حاول أن أبرهن إنين سأ

، فإّن املعاين املرتبطة وعالوة على ذلك. والدالالتلعالقات لسياق أوسع يف  مواجهتنا املعرفية للعامل حتدثُ 
تقّدم منظومة من  -اليت تشكل قائمة طويلة من العبارات املعرفية املرتابطة  -باملفهوم واللغة لكلمة العقل 

يف  والعقالنيةويتعامل القرآن الكرمي مع العقل . واخلطابية ةاحلسابي العقالنية تفّسرهالتفكري أوسع مما ميكن أن 
  .مثل هذا السياق التفكريي األوسع

يعمل يف سياق ما أمسيه ميتافيزيقا  - "إسالمي"بأنّه  على حنو صحيحميكن وصفه  - للعقالنيةوإّن أيَّ مفهوم 
اية وأّن  أنّ  مفادها ويبدأ مبقدمة؛ حكيم مريدأن العامل قد خلقه إله ب ُيَسلِّم ق الذيلْ اخلَ       fالعامل له بداية و

h  g  j  i ) ،املبدأ واملعاد جماًال وأفقًا ملداوالتنا العقالنية وخياراتنا  رسموي. )٨٨ :٢٨القصص
 ريوجود ذايت للعقل البشري؛ وجي الكون، ُخِلقوا ملقصد حتقيقه غري ممكن ضمن حدودكوالبشر،  . األخالقية

عقالنية تربط البشر بغريهم من البشر من جهة، وباهللا والكون من جهة  لوجود خلفيةٍ  عمل العقل مقابل
  .أخرى

قة؛ ومبا أّن اهللا تعاىل خيلق يف أحسن فإّن اخللق هو صنع اهللا البديع ويعكس قدرته اخلالّ  باإلضافة إىل ذلك،
حني الوصول إليه  - واحلقُّ . منطويني فيه معقوليةو  ، فإن الكون ذو نظامٍ هلذا اخللق مقصدهناك تقومي ودائمًا 



 
 

ما على الوجوداملعقولية و  احلقيقيهذا النظام  "إظهار"هو  - بشكل صحيح  وحني . اللذين أنعم اهللا اخلالق 
، ألنه من دون نظام هذه املعقوليةيستقصي العقل الظواهر الطبيعية والكون فإنّه يبحث فيها عن هذا النظام و 

ه مكاناً إعطاءَ - بدونه ال ميكننا فهم العامل - شيء تسميةُ يعين و . شيءال نستطيع معرفة أي معقولية و  بناءو 
ا  -يؤيده القرآن  -وإّن وجودًا غري ذايت للعقل . مالئمًا وداللة مناسبة يف نظام األشياء ّ يفّسر العقالنية بأ

 "معقوليةنية بوصفها العقال"ومن ّمث فإّن . املستقاة من الصفات اجلوهرية لنظام الوجود املعقوليةإظهار مبادئ 
 - أهم ميزة أساسية لإلنسان  -اليت ختتزل وظيفة العقل  ختتلف بوضوح عن املفاهيم احلالية للعقالنية األداتية

  .)١(إىل االستفادة املنطقية من وسائل متاحة للوصول إىل غاياتنا املعلنة

يعين أّن  معقولما والقول بأن شيئاً . وذايت بيين تواصليإذن العقالنية وظيفة للوجود والتفكري وحتدث يف سياق 
ما فهمه؛ كما يعين ُمعيـَّ  بناءً له نظامًا و  أنّه ميكن نقله إىل اآلخرين بوساطة  معقولمن حيث إنّه نَـْني نستطيع 

لعقل يضع ا وهذا السياق الذايت البيين للعقالنية الذي يؤّكده القرآن يف مناسبات متنوعة. لغٍة وبراهني عقالنية
ومتامًا مثلما أننا حنن البشر جزٌء من حقيقة أكرب، فإّن . ذايت منفصل ي لذهنوالعقالنية فوق العمل الفرد

وباستخدامه صيغة اجلمع يوضح القرآن الكرمي آياته . لمعقوليةتفكرينا أيضًا يؤدي وظيفته ضمن سياق أكرب ل
 :١٣؛ الرعد، ٥٨ :٥؛ املائدة، ١٦٤ :٢البقرة،  :انظر مثالً " (الذين ال يعقلون"ويعيب على " لقوم يعقلون"
ألشياء للعالقات بني الثقافات تنشأ العقالنية يف املعقولية اجلوهرية يف ا فِ شْ ن كَ ومِ . )١٢ :١٦؛ النحل، ٤

  .شبكة من العالقات واالتصاالت تتجاوز اإلجراءات الداخلية للعقل البشري

ص بالعقالنية مع اليهودية واملسيحية؛ وإّن تصنيف العقل ضمن ويشارك اإلسالم إىل حد كبري هذا املفهوم اخلا
أعلن العقل  منذ عهد التنوير األوريبف.للَنزعة العقالنية احلديثة االجتاه الرئيسالسياق األكرب للوجود يتعارض مع 

ويف عصر تقاس فيه العقالنية . واقعلل الوجود األكثر حقيقيةً و املطلق األصل  بأنّهاستقالله وطّور رؤية خاصة به 
للقياس وقرارات مربجمة حاسوبيًا فإّن األسس الوجودية للعقل قد تغريت تغّريًا جذرياً، وأشكال  قابلة خبصائص

ا منسجمة مع العقل واملنطق ،والالإنسانية يف النهاية ،العقالنية املعاجلة مبثالية عالية غري أنّه . قد ُحددت بأ
ا اليت  -  هي العقلو فريدة النسانية اإل خصالناأهم ف، بيةو ساقوة ح باعتبارهية مفهوم العقالن مقابل اخلاصية ذا

أساساً يف  اؤّدي وظيفتهت- )٧٠ :١٧اإلسراء، (متيزنا عن سائر املخلوقات وتعطينا بشكل واضح امتيازاً عليهم 

                                           
  .١٢٤، صفحة )١٩٩٠مطبعة جامعة برنستون، : برنستون(، )مسألة احلقيقة( The Question of Realityمونيتز، . ميلتون ك: انظر١) (



 
 

ضد اإلسالم سببه إىل حّد ما أّن مفهوم  م بالالعقالنية والتصّلب العقديما أُطلق من و . سياق نوعي وِقَيمي
يف الرتاث الفكري اإلسالمي يلغي الدافع الرئيس ملفاهيم العقالنية احلديثة وما بعد احلديثة  تطّورالعقالنية كما 

  .١٧و ١٦الذي بزغ يف الغرب منذ القرنني 

على اإلميان  اً لعقل ورأوه مبنيل مضاداً  اإلسالمَ  صور الوسطىالع حيمسي معظمُ وبدافع من احلماسة الدينية عّد 
؛ وكان هناك زعٌم بأن الدين اإلسالمي قد جذب إليه الكثري من األتباع األعمى واجلهل والعنف واملتع الدنيوية

ة على وعالو  .اجلزء األدىن من الكائن البشري -ليس ألنه قدَّم حججًا مقنعة بل ألنه كان يروق ألجسادهم 
د العنف ضد غري املسلمني إلكراههم على الدخول فيه ألنّه مل يكن بوسعه أن ذلك زعموا أن اإلسالم قد أيّ 

م  يقّدم حججًا عقالنية إلقناع غري املؤمنني؛ وأّن استخدام العنف وإعالن اجلهاد ضد غري املسلمني قد أظهر كَ 
أن التهم  يفوال غرابة . كان اإلسالم غري عقالين وكيف أّن الدين اإلسالمي متعارض مع طبيعة األشياء

ق األصوات املتشددة مبناهضة اإلسالم وبالُرهاب وْ سُ العنف قد بقيت إىل احلقبة احلديثة؛ واليوم تَ بالالعقالنية و 
ة لنعت اإلسالم واملسلمني بعدم العقالنية والعنف   .منه مزاعَم مشا

بيد أّن للتاريخ أدواره يف عملية التوازن، فقد قام بعض نّقاد املسيحية يف العصور الوسطى مثل بيرت بايل وهنري 
سَتب بالدفاع عن اإلسالم باعتباره دينًا أقرب للعقل من الكنيسة الكاثوليكية، وقد مدحا بساطة الدين 

ما اإلسالمي مقابل تعقيدات الالهوت والطقوس يف املسيحية وعربّ  باحلالة املتقّدمة للحضارة ا عن إعجا
بينما زعم أناس مثل روجر بيكون بأّن الفيلسوفني املسلمني الفارايب وابن سينا قد حققا صرحهما . اإلسالمية

ما تظاهرا باإلسالم جتنبًا الضطهاد ديٍن غري متسامح؛ يف حني كان  الفلسفي رغمًا عن اإلسالم ال بسببه، وأ
قد أجاز التفكري العقالين والبحث للكاثوليكية يف العصور الوسطى يعتقدون بأّن اإلسالم مفكرون مناهضون 

  .)٢(العلمي أكثر من األديان األخرى

اإلنسانية العلمانية للحداثة، ومن ّمث فهو غري متوافق مع الروح يف األساس ويعدُّ النّقاد العلمانيون اإلسالَم 
كما أشاروا إىل التباينات بني األديان التقليدية . املفرتض للثقافة احلديثةمتعارٌض مع األساس العقالين العلمي 

                                           
 Roots of Misconception: Euro-American Perceptions of Islam Before and After“انظر إىل مقاليت  )٢(

September 11th” )يف ) وبعدها ١١/٩أمريكية عن اإلسالم قبل أحداث -تصورات أوربية: جذور سوء الفهمIslam, 

Fundamentalism, and the Betrayal of Tradition )بلومنغتون ) (حمرر(جوزيف لومبارد  ،)اإلسالم واألصولية وخيانة الرتاث
  .١٩٣- ١٤٩، الطبعة الثانية، من الصفحة ٢٠٠٩وورلد وسدوم، : إنديانا



 
 

ويّدعي عقل التنوير االستقاللية والكفاية الذاتية . واملفاهيم احلديثة املتعّلقة حبقوق اإلنسان واملساواة واحلرية
ويرفض أي سلطة خارجية سواء كانت تارخياً أو تراثاً أو ديناً؛ وهو ال يرفض الدين مجلة وتفصيًال بل خيضعه إىل 

ويرسم حدودًا للمعتَقد الديين ويأىب أي دور أو سلطة للدين خارج هذه  ،العقل اإلنساين الفردياستقراء 
  .احلدود

العنف ويزعمون بأّن و  نيةبني الالعقال نّقاد العصور الوسطى، يربط نّقاد اإلسالم العلمانيون شاكلةوعلى 
ويضيف املستشرقون املتشددون أشياء . نتيجة للطبيعة غري العقالنية للدين اإلسالمي" اإلرهاب اإلسالمي"

.. ية الصحافة، وحىت الفقر والفساد، إخلمثل اضطهاد املرأة، وانتهاك حقوق األقليات وحر : أخرى إىل القائمة
ا مجيعاً ذات صلة إىل حّد ما بالرتاث اإلسالمي الذي مل يكن يسمح بالتفكري احلر وأنّه كان  التقّصي  يقمعبأ

على اعتبارات سياسية  وال خيفى أّن هذا تشويه مبالغ فيه للرتاث اإلسالمي ومبين. والتعددية احلر واالختالف
أّن معظم النقاشات أنّه مما يؤسف له  وأقل ما يُقال. ون مستندًا إىل حتليل سليم لوقائع تارخييةبدًال من أن يك

ذه اآلراء  أوساط عاّمةالراهنة حول اإلسالم والعقل والعقالنية والعلم يف  طة وغري الواقعية املبسَّ يف الغرب متأثّرة 
ا مؤثّرة نافذة ّ   .مع أ

  عقل التنوير: السياق الحديث

ا والثقافات األخرى  عصر التنوير، التفّوق على الرتاثات عرباّدعت احلداثة،  غري الغربية بسبب زعمها بأ
. رفتؤسس األشياء على العقل ومن ّمث فهي ختلق نظامًا عقالنيًا بشكل أساسي، إن مل يكن على حنو صِ 

عصر التنوير إىل تربير أي شيء فالسفة  فقد سعىإلميان املسيحي املفرتق عن العقل املفرتضة للمزاعم لوخالفًا 
ت مبقالته كانْ والسؤال الذي أجاب عنه  . ديكارتوفق مقولة  "األفكار الواضحة واجللية"على أساٍس من 

العيش الذي كان علينا أن نعيشه يف عاَمل ما كيفية من صلة بلعقل والعقالنية ل ماّخلص  ١٧٨٤الشهرية عام 
" عصر تنوير" عصر مستنري؟  فقد كان كاْنت يعتقد بأّن جيله عاش يف هل نعيش يف: بعد العصور الوسطى

فالعصر املستنري . والفرق الدقيق بني االثنني ال ينبغي االستخفاف به. "عصر مستنري"بدًال من كونه يعيش يف 
حالٌة ناضجة كما يفرتض  هوو  ؛مبدأ العقل العناصر احملدِّدة للثقافة واجملتمع والسياسةتبع فيه تهو عصٌر 

هو عصر تتواصل فيه  التنويرعصر يف املقابل، و . املضادة له عاٌمل هزم العقل فيه القوى :لإلنسانية والعقالنية
املعركة من أجل روح اإلنسانية وتقاتل قوى العقل اجلهَل والظالم؛ وهو يشري إىل عمليٍة من التدرّج يف النضج 



 
 

ومبا أّن عهد العقل قد بدأ فنهاية التاريخ صارت يف متناول . عاءاإلنسانية مجحنوه هدٌف تتحرك : والعقالنية
  .اية ال ريب قادمة حينما يبزغ نور العقل على اإلنسانية مجعاء مبن يف ذلك غري األوربيني -أيدينا 

اليت جلبها لنفسه؛ والوصاية هي عجز اإلنسان عن  الوصاية حترر اإلنسان من"وقد عّرف كاْنت التنوير بأنّه 
 أوجد عدم نضج اإلنسان الكثري من الظلم واجلهل اللذينوقد . "االستعانة بفهمه دون توجيه من اآلخرين

أي جترّأ  !Sapereaude". حبرية "لتفكريى الع اجلرأة"ويصف كاْنت جوهر التنوير بأنّه . شّكال تاريخ البشرية
  .)٣("هذا هو شعار التنوير!  على أن تستخدم عقلك

األكادميية إىل السياسة الشعبوية، صار اآلن النقاش حول عقل التنوير نقاشًا حول االفتقار ومن األوساط 
فه عن التاريخ املشرق لعصر وتساءل لويس دوبريه يف مقّدمته على مؤلَّ . زعوم للعقالنية واإلنسانية يف اإلسالمامل

هنالك أي غاية من الكتابة عن  كانعّما إذا  "، ١١/٩/٢٠٠١التنوير، وقد أذهلته اهلجمات اليت حدثت يف 
اية قيمه وُمثُله وال يقصد دوبريه أن يصرّح بأّن الثقافة . "عصر التنوير يف زمن بدا أنّه يعلن بوحشية كبرية 

مل يكن اإلسالم ليمّر مبرحلة مطّولة من االختبار النقدي لصحة " ه، ولكّنه كتب أنّ "غري مستنرية"اإلسالمية 
ومل يبّني دوبريه ملاذا حيتاج اإلسالم إىل إعادة . )٤("فعل الغرب خالل القرن الثامن عشررؤيته الروحية، مثلما 

، بيد أنّه يردد بوضوح وجهة نظر شائعة على حنو متزايد حول ما يسّمى "صحة رؤيته الروحية"نظر يف 
نقذ املسلمني ي" تنوير إسالمي"أخرى مقلقة أكثر تدعو إىل  وقد كانت هناك أصوات. "اإلصالح اإلسالمي"

  .)٥(من التخلف والعاَمل من دين ال عقالين وخطري

؛ فقد منحت ومن اخلطأ الشائع افرتاض أن العقل كان امليزة الوحيدة للتفكري التنويري منذ القرن الثامن عشر
للحياة  اجملتمعات التقليدية العقَل مكانًا مهّمًا يف الالهوت والقانون والسياسة واألخالق والفن وجماالت أخرى

وقد أنتج الرتاث الفكري اإلسالمي، على سبيل املثال، مؤلفات ضخمة حول العقل والعقالنية . اإلنسانية
املّشائّية  إىل الفلسفة املذهب السين والشيعيومن . واملنطق والتفكري والتأّمل والبحث العلمي وهلّم جرا

                                           
، حترير لويس وايت )حول التاريخ: كاْنت(Kant on Historyيف ) ما هو التنوير؟( ”?What is Enlightenment“إميانويل كاْنت،  )٣(

  .٣صفحة  ،)١٩٦٣شركة ماكميالن للنشر، : نيويورك(ِبك، 
عصر التنوير والقواعد الفكرية ( The Enlightenment and the Intellectual Foundations of Modern Cultureلويس دوبريه،  )٤(

  .ix، املقدمة، )٢٠٠٤مطبعة جامعة ييل، : نيوهافن ولندن(، )للثقافة احلديثة
مطلوب، تنوير إسالمي ينهي : "١٦/١٢/٢٠٠١بتاريخ  International Herald Tribuneكان عنوان عمود لتوماس فريدمان يف صحيفة   )٥(

ويف ذات األسبوع أعرب حمررو جملة . وال يزال احملافظون اجلدد األمريكيون متحّمسني لبدء ثورة تنويرية جديدة يف اإلسالم". التعصب الديين
National Review  ذيب"احملافظة عن أسفهم حيال اإلسالم إذ مل مير   .من التنوير" يةبتجربة 



 
 

عقل وفضائل العلم والربكات الروحية الستخدام والتصّوف متتلئ املؤّلفات العريقة بفصول تتحّدث عن شرف ال
ومع ذلك فإّن املفاهيم بشأن العقل والعقالنية اليت تطّورت يف هذا الرتاث خمتلفة جذرياً . املرء لعقله كما ينبغي
وقد رأت اجملتمعات التقليدية العقل جزءًا من واقع نطاقه أكرب، ووضعتهما ضمن سياق . عن نظرائه احلديثني

أشياء أكرب من  نظام جود واملعىن، ولكي يؤدي العقل وظيفته كما ينبغي، عليه أن يتقّبل موقعه ضمنأوسع للو 
أن حيصرها  داللته ال ميكن ،البشري جزءًا من واقع أكرب العقلَ  القرآنُ  دُّ عُ ه، يَـ ناقشسأ ووفق ما. الذات العارفة

الواقع دائمًا أكثر من  إذ على العموم يعدّ ، جتريد مفهومي أو خطاب عقالين أو منطقي حتليلٌ فقط ويكشفها 
  .املعرفية له جمّرد تركيباتنا

ُصوِّر بأنّه مبدأ ذايت التنظيم وحاكم على احلقيقة، من العلوم ّن العقل مسة من مسات احلداثة فقد حيث إومن 
تعين فضيلة : "بهديثة احل وتقول إحدى اإلشادات. لُنُظم االجتماعية والسياسيةالرياضية والفيزيائية إىل ا

وَحَكَمه الوحيَد على القيم ومرشَده  للعلم الوحيدَ اإلنساِن  العقالنية االعرتاَف والَقبوَل بالعقل باعتباره مصدرَ 
اليت ينافح عنها حبماسة عالية فالسفة  -هذا الرؤية النخبوية خبصوص العقل ولكن يف الواقع . )٦("الوحيَد للفعل

و مل تعمل قط كما ه -الذين يعلنون أنفسهم أتباع مذهب العقالنية التنويرية أكادمييون من الوضعيني ومن 
حرية األفراد وعقالنية اجملتمع وعلمية الثقافة والتزام العقل يف السياسة  ا وعدت به، أيمب ؛ ومل تفِ متوقَّع

التنوير اخلاص بالعقل وهذا بذاته يدعو إىل تأّمل عميق بشأن معقولية مشروع . والعدالة االقتصادية، وغري ذلك
قد انسلت إىل النظام العاملي اجلديد الذي وعد به  "نيةالالعقال"من  يبدو أن عناصرَ  ،وعلى كلِّ حال. احملضّ 
البنيوي لبعيد كّل البعد شخصانية املراوغة وفردانيته الفجة وعنفه بنزعته الال ؛ وإّن اجملتمع الرأمسايل احلديثالتنوير

  .يناجتماعي عقال عن نظامٍ 

شأنه ،مذهب العلمية يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مل تنقطع املناداة بالعقل انتصارومنذ 
، باعتباره مسة من مسات احلداثة ليس بسبب أننا نريد فهم حقيقة األشياء باملعىن العقالين والبحثاملنطق شأن 

 وتقّدم. حبت جيعلنا منتلك سيطرة كاملة على العاملاإلغريقي للكلمة، لكن بسبب االعتقاد بنظام عقالين 
وات اليومية تربيراً جاهزاً ويف القيم والُنُظم التعليمية واألنظمة السياسية واحلي اتططخمالعقالنية األداتية اليت حتدد 

وهي تصرّح مؤّكدة أّن . )٧(واهليمنة، وتعطي معىن مزيفًا إىل حدٍّ كبري لألمن والرضا واإلشباع املتناول للسيطرة والتنبُّؤ

                                           
  .٢٥، صفحة )١٩٦٤املكتبة األمريكية اجلديدة، (، )فضيلة حب الذات( The Virtue of Selfishnessاِين راند،  )٦(
ا سيطرة وتنبُّؤ، انظر )٧( ّ عبور فجوة ما ( Crossing the Postmodern Divideألربت بورغمان، : لالّطالع على وجهة نظر خاصة باحلداثة بأ

  ).١٩٩٢مطبعة جامعة شيكاغو، : شيكاغو( ،)بعد احلداثة



 
 

فاألشياء مل يعد هلا . "النافع"هو  "العقالين"؛ إذ أمهية من حيث إّن هلا قيمة انتفاع بالنسبة لنا األشياء تكون ذاتَ 
  .جوهرية، إمنا هلا قيمة انتفاع وحنن أحرار يف االستفادة منها على النحو الذي نريد "عقالنية"أو  معقولية

إذ الرأي . ةراديكاليوقد تأرجح العقل يف احلقبة احلديثة بني تطّريفِّ النزعة الوضعية املنطقية والنزعة التارخيية ال
أو بالعادات أو  فيينا وأتباعها فّسر العقل بأنّه مبدأ مطلق وأزيل ال يتأثّر بالتاريخاألول الذي متثّله حلقة 

والعقالنية تعين ببساطة إثبات أّن مفاهيمنا متطابقة مع الواقع، . مات الضعف البشري مثل العاطفة والرغبةسِ بِ 
ذا املعىن فإّن ا. وتعين االستنتاج الذي يالئم الوقائع اليت بني أيدينا  "منطقي ترابط"أساسها هي لعقالنية يف و

وليس من معايري أخرى تعّد أساساً . )٨(يف املنطق الصوري واملنهج العلمي واألنقى وجتد تعبريها األصفى
للعقالنية، وجيب أن ُحيكم على قيمة كلِّ شيء من الدين إىل الفن والتعليم وفقًا لإلمالءات املنطقية والعلمية 

اليت يتعّني  ومن ّمث جيب أن ُتستمد القيم اليت علينا أن نعيشها من وقائع الطبيعة. يهلذا العقل الالتارخي
  .استقصاؤها عرب البحث العقالين والتحليل املنطقي؛ وما سوى ذلك ينبغي رفضه بوصفه هراًء غيبياً ماورائياً 

العقل  كفكَّ منذ ستينيات القرن العشرين فقد  البنائيةالنزعة ما بعد احلداثة و أّما الرأي الثاين الذي متثّله موجات 
يعّد  البشرية دوافعسمات والكما هو حال مجيع الو . لسريورات اجتماعية تارخييةإىل درجة حتويله إىل منتج ثانوي

وتعين العقالنية تطبيق مقدرة . خيتلف معناه ووظيفته من وسط اجتماعي إىل آخر بنائياً العقل تارخييًا مفهومًا 
البشرية على أوضاع خمتلفة حلل املشاكل، إذ هلا معىن فقط يف سياق قضايا أو معضالت أو مسائل  التفكري
ويصرُّ . ؛ واعتمادًا على أنواع خمتلفة من احلاجات اإلنسانية تتخذ العقالنية دالالت ووظائف جديدةمعّينة

أو يقرتح منهجًا غري عقالين لفعل  املدافعون عن هذا الرأي احملدود للعقل على أّن هذا ال يقلل من شأن العقل
ذا املعىن، ال تعين العقالنية بالضرورة االستنتاَج . يعرتف حبدود العقل البشري بدًال من ذلك األشياء، بل إنّه و
أكثر من بعض املفاهيم التجريدية  اً ووظيفي اً نافع" أي شيء مقبول"وهناك أحوال يعّد فيها مبدأ . املالئم للوقائع

  .)٩(للعقل والرياضية

                                           
، )الفلسفة والعلوم اإلنسانية( Philosophy and the Human Sciencesيف كتابه ) العقالنية( ”Rationality“تشارلز تايلور، : راجع )٨(

  .١٣٤، صفحة )١٩٨٥مطبعة جامعة كمربدج، : كمربدج(اجمللد الثاين، 
فضح زيف الدعاوي املطلقية للعلم الوضعي رمبا ) ١٩٧٥) (ضد املنهج( Against the Methodباولفيَريابند الذي أخذ على عاتقه يف كتابه  )٩(

لريتشارد ) ١٩٧٩) (الفلسفة ومرآة الطبيعة( Philosophy and the Mirror of Natureويقّدم كتاب . يعّد أشهر مناصري الرأي الثاين
ولالّطالع على مناقشة . وبديل روريت هو نوعًا ما عقل ذاب يف الدراما اإلنسانية. ائيًا آخر ملشروع التنوير اخلاص بالعقل احملضروريت نقدًا بن

: كمربدج) (الرجوع إىل العقل( Return to Reasonستيفن توملِن، : مســـــارات العقل احلديث يف الفلسـفة الغربية يف القرن العشرين، انظر
  ).٢٠٠١معة هارفارد، مطبعة جا



 
 

والنسبية  وقد كان ملفهوم العقل مساٌر خمتلف يف الرتاث اإلسالمي، وقد تفادى تطّرّيف النزعة املطلقية الوضعية
والعقل الذي نشأ من داخل الرؤية اإلسالمية للعاَمل طرح نسقًا خمتلفًا من التفكري حول الوجود . الراديكالية

اوالكون واحلالة اإلنسانية واهللا؛ وقد ُعدَّ جزءًا من حقيقة أكرب بدًال من مبدأ  . ذايت التنظيم وأداة قائمة بذا
شأن العقل والعقالنية إّمنا هو هذه الرؤية املتكاملة الحقاً، إّن الذي حيّدد النسق القرآين للتفكري ب سأحبثهوكما 

  .اجلامعة للحقيقة

  Intellectus والعقل المعرفي Ratioالعقل االستداللي 

الفكر نتيجة -تفريع حصل بشأن العقل حولحمّلها يف  توضيحيةمن املناسب ذكر كلمات املضي قدماً، قبل 
ولن أغامر باخلوض يف هذا التاريخ إذ يتطّلب معاجلة مفّصلة؛ . لتحّول فلسفي مهّم يف تاريخ امليتافيزيقا الغريبة

لداللة على ل intellectus والعقل املعريف ratio العقل االستداليل وردإىل أنّه بشكل موجز اإلشارة  جتدر ولكن
. الكلمتان سبًال خمتلفة للنظر إىل الواقع يف أواخر العصور الوسطى، ومنذ ذلك احلني أخذت منهجني منفصلني

لتحليل املنطقي والتجريد واالستنباط واالستنتاج ووظائف فيما خيّص اratio العقل االستداليل قد صار تداول ف
ذا املعىن الواسع األصل أساس املعرفة العلمية واّدعى ، شّكل العقل االستداليل يف منطقية أخرى للعقل؛ و

الذي لإلشارة إىل العلم احلدسي وعلوم احلكمة،  intellectusريف يف املقابل ورد العقل املع. الدقة والقطعية
عن االستقصاء العقالين والتحليل املنطقي؛ وقد ُعدَّ ضمنيًا فاقدًا لألساس املتني شأنه شأن ُفِصل اآلن متامًا 
، ولكن ال براهني وال ، ألنه يتناول احلديث عن مفردات ذاتية مثل احلدس والتصّور واإلشراقالعقل االستداليل
  .دليل وال إثبات

ممكن أن يكون يف الرتاث الغريب، لكان  الروحاينبني املذهب الطبيعي العقالين والفكر  االفرتاق الالحقولوال 
عالقة تكميلية بني العقل االستداليل والعقل حافظ الرتاث التوماوي على ويف واقع األمر . جمرَّد فرق استكشايف

ا ما غري متعارَضني ولكنهما يتناوالن جوانب خمتلفة للحقيقة ذا بيد أنّه كما يُظِهر التاريخ . )١٠(املعريف، ورأى أ
. إجراء حماكمات أخالقيةو فيما بعد، فقد اسُتخِدمت العبارتان لتمثيل منهَجني خمتلفني جوهريًا لفهم العاَمل 

معقولية فصار العقل االستداليل األداة الرئيسة للعلوم الطبيعية الذي سبق أن جّرد الطبيعة من كلِّ ما لديها من 

                                           
مطبعة جامعة كمربدج، : كمربدج(، )اإلميان والعقل ووجود اهللا( Faith, Reason and the Existence of Godدينيس تورَنر، : انظر )١٠(

  .٨٨-٧٥، حتديداً من الصفحة )٢٠٠٤



 
 

آخر للعقل االستداليل عن العقل املعريف  تباعدوهناك . منفصًال للعقالنية أسلوباً وداللة رمزية، واّدعى  ةجوهري
الكامنة يف األشياء أو عن  املعقوليةمل يعد من شأنه أن يكشف النقاب عن  "العقالينالتحليل "صد به أّن قُ 

ا ووّدعت جتربتنا . داللتها الرمزية أو قيمتها الروحية وقد أوجدت العقالنية نطاقًا جديدًا للحقيقة خاصًا 
 اختزال الواقع إىل الكفاءات وضعية إىلوسعت النزعة العقالنية مقرونة بالنزعتني الطبيعية وال. الشمولية للواقع

. احلسايب بأنّه املنهج املوثوق الوحيد ملعرفة واقع األشياء-التحليلية للذهن البشري وحّددت التفكري الكمي
قد أصّروا على أّن كًال من  -يوزفبيَرب مثال على ذلك  - الهوتيني مسيحيني معاصرين أنّ وعلى الرغم من 

التفكري  مناطشّعب ألتحصيل املعرفة، إال أّن ت صحيحة يشّكالن معًا سريورة العقل االستداليل والعقل املعريف
  .للعامل وجتريد القدسية عن الطبيعة علمنة الصورة احلديثةيف قد أّدى دوراً أساسياً  واحلدسي اخلطايب

ما أشري إليه يف املعنيني اللذين  "عقل"إّن مثل هذا الفرق مل حيصل قط يف الرتاث اإلسالمي؛ إذ تعين كلمة 
وعالوة . وظيفيت التحليل املنطقي واملعرفة احلدسية بال تباينبالفطرة قادر على أداء  فالعقلجرى حبثهما آنفاً، 

وصحيح أنّه يف الرتاث الفكري اإلسالمي . على ذلك فإنه العقل ذاته الذي يوّجه إرادتنا يف خياراتنا األخالقية
هذين ي التفكري منطَ ومع ذلك فإّن  ؛، أي العلم املدَركَ الفالسفة فرقًا عامًا بني البحث والذوقاملتأخر قد طرح 

يكّمالن بعضهما البعض ويعيناننا على كشف بنية الواقع املتعددة الطبقات اليت يف النهاية تطالب مبقاربة ذات 
الشهود الف ال خي يقيحلقالربهان ا: "وبكلمات مال صدرا الذي جيّسد هذا الرتاث. أبعاد متعددة

  .)١١("الكشفي

اإلسالم دين "ومن جرّاء عقدة النقص جتاه الغرب، بأّن   وحني يصرّح املسلمون، حتت ضغط العقالنية احلديثة
لعقل إىل ا اختزالهميكن أي دين من وجهة النظر هذه،  أوأّن الدين اإلسالمي، مل يكن قصدهم ، "العقل
من حيث  - الدين . ةمنطقي يل الدين إىل بيان جترييب أو قضيةأن حت فمن شأن مثل هذه الدعوى. البشري

ولكن . من داٍع إىل الوحي الرباين واألنبياءهناك عد يتجاوز العقل، وإال فليس ينبغي أن يكون له بُ  -التعريف 
                                           

ويف موضع . ٣١٥، صفحة ٢اجلزء األول، ) ١٩٨١العريب،  دار إحياء الرتاث: بريوت(مال صدرا، احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة،  )١١(
والفرق بني علوم النظّار وبني علوم ذوي األبصار، كما بني أن يعلم أحد حّد احلالوة وبني أن يذوق احلالوة، وكم فرق بني أن : "آخر يقول

وللمزيد حول هذا . ١٠؛مال صدرا، التفسري، سورة الواقعة، اجملّلد السابع، صفحة "تدرك حّد الصّحة والسلطنة وبني أن تكون صحيحاً سلطاناً 
 Knowledge in Later Islamic Philosophy: MullaSadra On Existence, Intellect and Intuitionالشأن، انظر كتايب 

، من صفحة )٢٠١٠مطبعة جامعة أكسفورد، : نيويورك(، )مال صدرا حول الوجود والعقل واحلدس: املعرفة يف الفلسفة اإلسالمية املتأخرة(
٢٢١- ٢١٧.  



 

 

. املعرفية للعقل البشري قدراتويفوق املعقالين - ، إمنا يعين أنّه فوقلعقل ال يعين أنّه مضاٌد لهل متجاوزالذي هو 
خارج قدراته؛ وهذا اإلقرار ليس خمالفًا للمنطق  هو كائنٌ بوسع العقل اإلقرار مبا  إذعقالين العقالنيًا - وليس الفوق

والعقل ال ميكنه التفكري بال قواعد . أدريًة أو إميانًا أعمى، بل اعرتاف تأّملّي ذايت حبدوده ال يقول جهًال أو ال ألنه
  .)١٢(العقل مقرتناً بالفضيلة استعمالمجيع القيود والقواعد، بل يّنة؛ واحلرية ليست إلغاء ومبادئ مع

وما هو حقًا فريٌد ومدهٌش خبصوص العقل البشري أّن بوسعه أن حيّدد قيوده بشأن ما يستطيع وما ال يستطيع 
الذي يؤّدي املعقولية، للوجود و  األوسعوهذا التحديد الذايت للعقل عمٌل عقالين ويشري إىل السياق . معرفته

وظيفته ضمنه؛ وهذا ما حاوله اإلمام الغزايل بنقده للفلسفة املشائية إذ حاول على حنو انتقادي أن يرسم حدود 
ا تنتمي إىل عاَمل الغيبالعقل النظري يف جمال   - وقد سعى كاْنت أيضًا . املاورائيات احملضة إذ كان يعتقد أ
نقد العقل "إىل وضع حدود العقل يف كتابه  -اثلة ولكن بالعمل مبقدمات منطقية خمتلفة ملزمًا نفسه مبهّمة مم

ا : للعقل البشري يف نوع معارفه هذا الَقَدر اخلاص: "، إذ قال"احملض أن يكون مرهقًا بأسئلة ال ميكنه رّدها أل
ا    .)١٣("تتخطى كلياً قدرة العقل البشريمفروضة عليه بطبيعة العقل نفسه، وال ميكنه أيضاً أن جييب عنها أل

  للعقالنية القرآنية) األنتولوجي(األساس الوجودي 

قبل قيام الرتمجة العربية لنصوص الفلسفة اإلغريقية بزمن طويل، واجه املسلمون مفهوم العقل كما هو جممل يف 
والعلم والعدل واحلرية يف وقت ويف تباين شديد عن زمن اجلاهلية، مّثل اإلسالم عهد اإلميان . القرآن واحلديث

لزمن اجلاهلية والشرك والظلم  العادات العقلية واالجتماعية يف اإلسالم هجرَ  وكان يعين الدخولُ . واحد
كما  . اجتماعي سياسي جديد قائم على العقل والعدل واملساواة والفضيلة نظامٍ  والفساد؛ وكان يعين تأسيسَ 

ومل يكن هذا ممكناً إال . واالستخفاف األخالقيكان يتطّلب وجوداً جديداً للعقل للتغّلب على املنطق الشركي 
  .بتقدمي رؤية جديدة للعاَمل ومنط جديد من التفكري

                                           
ذا الصدد جدير باالقتباس )١٢( إذا مل ُخيِضع العقُل ذاَته للقانون الذي يسّنه لنفسه، فسيضطر إىل االحنناء حتت نري : "ما كان على كاْنت أن يقوله 

ال شيء، حىت السخافة الكربى، ميكن أن يثبت طويًال؛ ومن ّمث فالنتيجة  - أيًا كان- القانون الذي يفرضه عليه اآلخرون، ألنه بال أي قانون 
 What is“كاْنت، ". هي ضياع حرية التفكري يف النهاية) انعتاق من قيود العقل(احلتمية هلذا الغياب املعلن للقانون يف التفكري 

Orientation in Thinking?” )ضمن  بيك،. و. ، ترمجة ل)ما التوجيه يف التفكري؟Kant"s Critique of Practical Reason 

and Other Writings on Moral Philosophy )شيكاغو، (، )نقد العقل العملي وكتابات أخرى حول الفلسفة األخالقية عند كاْنت
  .٣٠٤، صفحة )١٩٤٩

  .A viii، صفحة )١٩٣٣ن، لند(، ترمجة نورمان كيم مسيث )نقد العقل احملض( The Critique of Pure Reasonكاْنت،    )١٣(



 

 

أن ينبغي ، الرتاث الفكري اإلسالميالحقًا يف فهم مكانة العقل والعقالنية يف القرآن و أن نومن أجل 
قصص  ما جاء فيه من ساس الوجودي للعقل ومنط التفكري اللذين يؤيّدمها القرآن من خاللنستكشف األ

طيف واسع هناك و . بالعقاب ووعيد بالثواب دو واستدالالت وقياسات وأوامر وحتذيرات وحمامد ووع ووصايا
النهوض إىل استخدام قوانا نا نَ كِ مْ ـإىل تنبيه ضمائرنا كي يُ ترمي استدالالت منطقية ووصايا أخالقية  ىَحوَ  ثري

  : يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي. احلسية والعقلية على حنٍو يليق بإنسانيتنا

²  ±  ° ¯  ®  ¬  «   ª   ©  ¨  § ) ،٢٧ :٣٩الزمر( .  

ا تبليغ رسائل أساسية  وقصص تشبيهاتهنا إىل  إذ يشري املثل ة على الوصول رسائل رمبا تبقى عصيَّ  -جيري 
إنه من املضمون اإلدراكي املعريف، فقصة أو مثال ال ختلو لكن مبا أنه . ي لوال ضرب األمثالإىل الذهن البشر 
  .ما هو ضروري أساسي" نتذكر"نا لعلَّ  ،للعقل واخليالاستدعاء ملِفٌت 

لألوامر والنواهي؛ بل إنه  صارمبتعداد إّن سبيل التفكري الذي جنده يف القرآن ال يتأّلف من جتميع وقائع، وال 
مجلة تغّلب على يستغرق كينونتنا بالكامل و وي يف رحلة فكرية وأخالقية وروحية يتطّلب شروعاً  سليم جمدٍ تعّهد 
. والطبيعة مقابل الثقافة الكوناحلّسي مقابل العقالين واملادي مقابل الروحاين والفرد مقابل  مثل اتازدواجي

لتفكري الذي جيّسده القرآن بأسلوبه الفريد طبيعة الواقع الذي هو متضامن ويعكس هذا النمط املتكامل ل
ومتعدد الطبقات؛ وحيثّنا هذا النمط على رؤية االتصال التباديل بني األشياء وكيف يؤدي شيٌء إىل األجزاء 

  .شيٍء آخر يف السلسلة العظيمة للوجود

توجيهي؛ فالقرآن ال يقوم مبجرد وصف األشياء بل هو ليس يف األصل منطًا وصفيًا  إذن النمط القرآين للتفكري
ا وقائع أو معلومات، إمنا القصد من قصصه املوحية وتشبيهاته األخاذة وأوصافه احلّية ملخلوقات اهللا  ّ على أ

ا األشياءوتدبريه يف مسار التاريخ أن نغّري ال ومكاننا يف العاَمل؛ وهو يتوّخى تغّري الضمري  طريقة اليت نرى 
وحينما يتنّبه هذا . )١٤(فضيلةالو اإلميان السليم املربَّر اإلنساين حبيث يكون مبقدورنا أن نعيش حياًة تقوم على 

أي تبدأ عقولنا : كما هي يف الواقع، فكلُّ شيٌء يقع يف حملِّهيضع يف اعتباره األشياء  إىل أن ويبلغ الضمري 
وضمن هذا السياق . كرينا وأعضاء حواّسنا ونظرنا ومسعنا وإدراكنا وحماكماتنا األخالقية بأن جتتمع وتلتئموتف

                                           
، صفحة )١٩٩٤ببليوثيكاإسالميكا، : مينيابوِلس(، )واضيع القرآن الكربىم(Major Themes of the Qur"anفضل الرمحن، : راجع )١٤(

٢٢.  



 

 

فالعقل يؤّدي وظيفته ضمن هذا . األوسع للتفكري املتآلف واالستبصار األخالقي ينهض العقل والعقالنية
بعيدًا عن كونه بذاته اليت نعطيها للواقع؛  السياق األوسع لكينونتنا ووجودنا يف العامل ولالستجابات اإلنسانية

  .مبدأً للحقيقة وأساساً هلا

العقل أن يعرف اهللا مبعىن  هذا رف، فليس بوسعإىل شيء أوسع مما هو بشري صِ  العقل ومن حيث نسبة وجود
ألّن العلم التجرييب واهللا ال ميكن معرفته جتريبيًا . باملطلق "حييط"إذ ال يستطيع الكائن املقّيد أن به  "اإلحاطة"

يقتضي حدودًا وموضعًا وعالقة ونسبية، وغري ذلك، واهللا تعاىل منزّه عن ذلك كّله وال ينطبق عليه؛ ولكن اهللا 
 باحلدس والفهم والداللة عليهاملطلق وغري املقّيد  اإلدراك إىل احلّد الذي ميكن به إدراك/يُعَرف من خالل العقل

. أن يقوم بأكثر من ذلك سيكون خرقًا حلدوده وقيوده العقلِ  عَ توقُّ  وإنَّ . ةومفاهيم وتشبيهات صوري بقضايا
 حييطأن  أبداً  إذن مكّونات الواقع األخرى، إن كان العقل جزءًا من نظام الوجود وليس كلَّه فال سبيل مثلو 

  منشئهو الذي  ،املطلقةفاهللا هو احلقيقة . ل من شأنه أو وظيفتهابالكلَّ متاماً؛ وهذا ال يقلل حبال من األحو 
  ]Z  Y  X   W   V  U: ولذلك نقرأ يف القرآن. "وهو بكل شيء حميط"كلِّ شيء 

^  ]  \ ) ،١٠٣ :٦األنعام.(  

والفن، تعّد العقالنية استجابة إنسانية أساسية لنداء  واحلكمة والروحانية والّرب واإلحسانوعلى غرار احملبة 
وجودنا احلّسي واالتصال  التغلب على؛ وتدعونا إىل نظام الوجودالبنية املعقولة لالواقع، فهي ُمتَكِّننا من كشف 

باملعىن العقالين واألخالقي يف املقام األول؛ وحتثّنا على ترسيخ نظام اجتماعي سياسي يقوم على  بعامل الطبيعة
ويعرض القرآن وجهة نظر للشخص اإلنساين تتشّكل وفقها إنسانيتنا بوساطة . الفضيلة والعدل واحلرية

طة بنا إلضفاء و للمهّمة املن وتلك الصفات األخرى اليت تعّد بصورة متساوية مركزيةً ) العقل والنطق( "العقالنية"
ألشياء وفهمها  إدراك حقيقة ا) األنتولوجي(ويعين هذا باملفهوم الوجودي . استجابة ذات معىن وجدوى للواقع

ا  ّ سبحانه محاية أمانته  ىلإللدعوة الربانية  استجابة اإلنسانوإّن . من اهللا "أمانة"كما هي، والنظر إليها على أ
ويف اللغة الدينية الرمسية هذا . هو املعين احلريف لإلسالمو م له، سلستيصبح خليفته يف األرض ومن ّمث يهي أن 

اليت هي العمل اإلنساين األمسى الذي يتجاوز حدود الوجود اإلنساين ويربطنا باملطلق  "عبادة"اخلضوع يسّمى 
  .والالحمدود

حتليليًا أو  تربوياً،يقينيًا أو  ،تارخييًا أو منهجياً  ،ر القرآين جتريبيًا أو عقالنياً ويف هذا الشأن، ال يعّد منط التفكُّ 
 هومي باحملاكمة األخالقية، واملالحظةفهو جيمع التحليل املف. آن واحديف  اكّلهبل   امنه اً أيّ  ليس -وصفيًا 



 

 

القرآن يف األصل . باإلرشاد الروحي، والسرد التارخيي باآلمال األخروية، والتجريد باألمر الواجب ةالتجريبي
 والبغي أن يقودنا من اجلهل إىل العلم، ومن الظلمات إىل النور، ومن الظلم مرادهو ) ٢:٢البقرة، (هداية للناس 

النيًا يعين وأن تكون عق. الروحيو املفهومي إىل األخالقي و إذن متتد العقالنية القرآنية من التجرييب . إىل احلرية
اَن نـَْفَسُه َمْن دَ "بأنّه  "الكيِّس" اإلسالم  وقد عّرف نيبُّ . الدعوة الربانية للعدل عتنقوت الظلم والبغي أىبأن ت
أن يكون  شَرتط يف حق املرءويف الفقه والعقيدة اإلسالمية يُ . )٢٥الرتمذي، القيامة، ( ،"ِمَل ِلما بـَْعَد املْوتوعَ 

  .عاقًال كي يكون مسؤوًال عن أعماله ألنّه ال تكليف بال عقل

وهذا يشّكل يف الرتاث اإلسالمي األساَس للوجود األخالقي للعقل والعقالنية ويؤسس ارتباطًا قويًا بني الذكاء 
. )١٥("إال بِفعالهيُعَرف هو غريزة ال ": عن العقل )٨٥٧تويف عام (يقول احلارث احملاسيب . والفضيلةوالعقالنية 

 ،احملاسيب وفق استدالل اإلمامو . مبدأ العمل األخالقي ويسعي إىل أن جيعلنا أقرب إىل اهللا هّمةمب العقل ويقوم
من أجل ذلك عليه أن و فسيسعى إىل تأمني خالصه وجناته يف الدنيا واآلخرة، حقيقًة إذا كان املرء عاقًال 

، الذي جعله عنواناً لكتابه، "شرف العقل"حتليله على  بناءويريد احلارث احملاسيب ب. يستعمل عقله بشكل سليم
السليم للعقل  مالعويفضي االست. أن يُظهر السمة الفريدة للعقل البشري لرتسيخ إميان سليم مربَّر وحياة فاضلة

إلماطة اللثام عن طبيعة األشياء  اخلرب املتعايلو ويتعاضد املنطق . بنور اإلميان إىل تفكري عقالين وسلوك أخالقي
 تفكريي وتأّملي لكن ليس بوسع هذا أن حيصل إال حني نرى العقل البشري يعمل يف سياقوإدراك إنسانيتنا؛ و 

  .أوسع

  العقل والتفكير في السياق

عقله حرفيًا أمسك ومحى وحرس؛ فبالعقل حنمي أنفسنا من الزيف واخلطأ  لمفعل َعَقل أو فكَّر أو استعيعين 
وهذا . "عاقلشخص "ذاته الذي حتمله عبارة وهذا هو املعىن . "حصن"معناها "معقل"ولذلك كلمة . واإلمث

األساسي للتفكري والتأّمل باعتباره املعىن األساسي للعقل ال ينبغي أن ُيستخّف به، ألنه يقع حتته املكّون 
حماوالت اختزال العقل والعقالنية إىل كفاءة من نقيض الوعلى . االستجابة اإلنسانية الصحيحة لنداء احلقيقة

وليس . تالقيًا مع واقع األشياءمنطقية واستدالل إجرائي، فإّن العقل باعتباره مبدًأ للحقيقة وأداًة للمعرفة ميّثل 
عّد اخلصائص الفيزيائية لألشياء أو العالقات املنطقية للمفاهيم، إنّه أكثر من جمّرد تصوير ذهين التفكري جمرد 

                                           
  .١٩، صفحة )١٩٨٢دار الكتب العلمية، : بريوت(عطا، . أ. احلارث بن أسد احملاسيب، شرف العقل وماهيته، حترير م  )١٥(



 

 

لألشياء، ألّن التجريد الذهين، كما يؤّكد الفالسفة املسلمون، ال يعطينا إال صورة للواقع، ولكن هذه الصورة، 
ا شأن سائر التجريدات الذهنية، صورٌة جامدة وليس بوسعها إطال   .قاً أن تتساوى مع الواقع ذاتهشأ

، غري أّن التفكري يتطّلب أكثر من التجريد وإّن املفاهيم اجملّردة ضرورية للتفكري العقالين وتكوين األفكار
وهذا يعين النظر . الواقع ويضعنا يف عالقة مع شيء أكرب مّنا مواجهةواستخدام املفاهيم، فهو حيدث يف سياق 

نواجه واملراقبة واالستماع والسماع والتفّكر والتأّمل مث االستنتاج العملي واألخالقي املالئم؛ ويعين االستجابة ملا 
ويف معناه األعمق، حيول . وهو ينطوي على حتليل عقالين ولكنه ينطوي أيضًا على التزام أخالقي. يف الواقع

ا وسيلة لغايةالتفكري دون نظرنا إىل األشياء ع ّ ، ويتحّدى العقالنية األداتية على أسس وجودية وروحية لى أ
أن ُخيتَـَزل إىل  هلذا العامل وكما سآيت على نقاشه قريباً، إذا كان العاَمل قد خلقه اهللا فال ميكن. على حد سواء
  .وهو مستقل عّنا موضوعيتني وقيمةً  داللةً منفعة، فإّن له 

وإجراءات، إذ  ملبادئأساساً يف فكرة أنّنا حققنا درجة من العقالنية باتباعنا  من ضريٍ ومن حيث املبدأ، ليس هناك 
يف حياتنا اليومية واستكشافاتنا العلمية وذا نفع مالئم إّن اتباع قانون ما ال ريب أّن من شأنه أن يعّد عمًال عقالنياً 

ا  ذلك؛ ولكن يف حني أّن للعقالنية األداتيةالسياسية، وغريوقراراتنا االقتصادية وحياتنا  ا ، استعماال ّ تتحّرك إال أ
وقد نتبع . نتيجة عقالنية ما حصولَ  مبدأوال يضمن اتباع . باحلقيقةعلى سطح الذاتية اإلنسانية وال تربطنا ضرورًة 

، بل قد ةعقالنيأبعد ما تكون عن اللنتيجة إجراء ما ونصل إىل نتائج معيّنة؛ وعلى الرغم من ذلك ميكن أن تكون ا
حكم  حتتملزم،  انون، كان للنازية، على سبيل املثال، قعلى شاكلة أنظمة استبدادية كثريةف .تكون كارثة

بيد أّن مقاربتهم األداتية للدين والتاريخ والعلم والسياسة دمرت صميَم . حتكم به أملانيا من الناحية اإلجرائية"عقالين"
  .أساس عقالين ماأن يكون هلأيضاً جيب مضمون ما نقوم به وجوهره إذن . اإلنسان إنسانيةمعىن 

يتوافق القرآن مع نظرة موضوعية للعقالنية بتأكيده أنّه ليست أدواتنا وإجراءاتنا فحسب ينبغي أن تكون 
وتتأتى النظرة . أيضاً األساسية عقالنية بشكل صحيح ومتطابقة مع واقع األشياء، بل تصّوراتنا ومفاهيمنا 

وكلُّ عمل عقالين من جهتنا هو عمل . لوجود باعتباره خلق اهللالوهرية املعقولية اجلاملوضوعية للعقالنية من 
  .متطابق مع مبدأ العقل املندرج يف طبيعة األشياء؛ وكلُّ ما خيالف هذا املبدأ يهبط بنا إىل مضمار الالعقالنية

ا؛ و دعمها أيضًا توإن العقالنية املوضوعية  ن املسلمني بأّن العقل معظم املفكري يرىأنثروبولوجيا العقل ذا
مفرتضة، يعكس  "صفحة بيضاء"وبعيدًا عن كونه . عطيات جتريبية ومفاهيم جمّردة خبواّصه الفطريةيستجيب مل

بوع طعقل م: عقلني ويقّسم الراغب األصفهاين العقَل إىل. العقل مسات أساسية للوجود، الذي يعدُّ جزءًا منه
؛ إذ يشري العقل املسموع إىل األشياء اليت يتعّلمها املرء بسماعها من اآلخرين، وهو تقريباً يأتلف وعقل مسموع



 

 

مع التجربة ويشري إىل سياق العالقات اإلنسانية؛ بينما يشري العقل املطبوع إىل القدرة اخللقية الفطرية على فهم 
وبالعقل املطبوع نعُمر العامل املعقول؛ وبالعقل املسموع نتعّلم بوساطة السماع . ءالنظام املعقول وحقيقة األشيا

ا نسمي األشياء من اآلخرين   .وهو يشري إىل سياق العالقات االجتماعية واأللفاظ اللغوية اليت 

التقسيم إىل  الراغب األصفهاين هذاينسب ؛ و الثاينله أسبقية على متضافران إال أّن األول متشابكان والعقالن 
العقل عقالن مطبوع ومسموع، وال ينفع مسموع إذا مل يُك مطبوع، كما : "يف قوله اإلمام علي بن أيب طالب

بنوعه املطبوع من الداخل يعمل فإذن العقل يعمل بطريقني؛ .)١٦("ال ينفع ضوء الشمس وضوء العني ممنوع
، وهو جزء من الفطرة اليت هي نافذتنا لعاَمل الوجود، واخلارج، إذ يواجه العامل املرئي ويشهده خبواّصه الفطرية

، وبنوعه املسموع يتحّرك العقل من اخلارج إىل الداخل ؛)١٧(بشكل صحيح "نرى"ولذلك جيب محايته كي 
 االثنني، الداخلي بني اجلمعوإنّه . واالنطباعات من العامل اخلارجي كل أجزاء املعطيات التجريبيةويستوعب  

يعطينا صورًة أكثر اكتماًال لوظيفة العقل فيما يتصل بالواقع؛ إال أّن هذه الوظيفة األساسية  واخلارجي، هو ما
  .)١٨(والكفاءة املعرفية) األنتولوجية(للعقل حتدث دائماً ضمن سياق أوسع للداللة الوجودية 

ويكون للعقل . األشياءالفكر هي أن يعمل كمرآة تعكس املعىن اجلوهري ونظام /إّن أهّم وظيفة أساسية للعقل
ذه املهّمة صلة خاصة  وما يكتشفه العقل من نظام . ألنه ينبعث من الصفات اإلهلية باحلقائق اإلهليةبالقيام 

                                           
وقد حتّدث احلارث احملاسيب وأبو حامد . ٥١١، صفحة )١٩٨٦كهرمان ياينيالري، : استانبول(الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن  )١٦(

  .٢٠احلارث احملاسيب، شرف العقل وماهيته، صفحة : الغزايل عن هذا التعريف الثنائي للعقل، انظر
) ١٩٨٣دار املشرق، : بريوت، لبنان(الفارايب، رسالة يف العقل، حترير موريس بويج : الستة للعقل؛ انظر حيدد الفارايب هذا باعتباره أحد املعاين )١٧(

  .٩-٨صفحة 
بالفعل، طّور الرتاث الفلسفي املتأخر نظرية معرفة وأنثرولولوجيا مفصلتني خاصتني بالعقل تتضّمنان العقل اهليوالين أو العقل بالقوة، والعقل  )١٨(

ومبا أنّه ليس بوسعي مناقشة هذه التفسريات املتأخرة هنا، سأكتفي باإلشارة إىل النصوص التأسيسية . اد، وأخريًا العقل الفّعالوالعقل املستف
، حترير جان "رسالة يف العقل"مؤلفه : فبخصوص مناقشة الكندي وتصنيفه للعقل، الذي هو األول بني الفالسفة، انظر. بأمساء الفالسفة

وطّور الفارايب تطويرًا كامًال السرب األويل ). ١٩٧١بريل، : اليدن، هولندا(، )العقل عند الكندي( L"IntellectselonKindiجوليفيه يف 
: وناقش ابن سينا العقل بأنواعه ووظائفه يف مؤلفات عديدة منها. "رسالة يف العقل": للكندي يف مؤلفات متنوعة له، انظر على وجه التحديد

. هربرت أ: ولالّطالع على حتقيق موّسع بشأن آرائهم مقابل املوروث اليوناين، انظر. "املبدأ واملعاد"، ولكن أيضًا "النجاة"و "الشفاء"
 ,AlFarabi, Avicenna, and Averroes on Intellect: Their Cosmologies, Theories of the Active Intellectديفيدسون،

and Theories of Human Intellect )م يف العقل الفعال ويف : يب وابن سينا وابن رشد حول العقلالفارا م لعلم الكون ونظريا نظر
  ).١٩٩٢مطبعة جامعة أكسفورد، : أكسفورد/نيويورك) (العقل البشري



 

 

ويعرض مال صدرا وصفاً مشرقاً هلذا اجلانب من . يف الكون إمنا هو مظهر لصفات اهللا وإرادته ومعقوليةوضرورة 
  :العقل

وإذ ال ].. اهللا[بني احلق تعاىل له أن يشاهد بذاته ذات األول حيث ال حجاب بينه و لعقل ا"
إذ ال جهة أخرى وال  ،فال حمالة يتجلى احلق عليه بصريح الذات ..واسطة بينهما وال حجاب

فذات العقل األول هي صورة هذا  ،بذاته على العقل األول فذاته تعاىل متجلٍّ  ،صفة زائدة
ا صفحة و . التجلي وكما ليس يف صفحة املرآة ، مرآة يرتاءى فيها صورة األولذات العقل كأ

فكذلك ليس للعقل هوية  ،شيء وجودي إال الصورة املرئية وال الصورة املرئية أمر مغاير حلقيقتها
ذات العقل وجتلي  ،وليس هناك أمران ..إذ ليس له قابل للتجلي غري ذاتهإال صورة هوية األول 

 ،ه تعاىل جبهة واحدة صورتان صورة العقل وصورة التجليإذ ميتنع أن يصدر عن ،احلق له
هذا ما رامه العرفاء بقوهلم إن اهللا ال يتجلى يف ف. ويستحيل أن يتكرر وجودان لشيء واحد

 ،فثبت من ذلك أن وجود العقل بعينه عبارة عن جتليه تعاىل بصورة ذاته عليه. صورة مرتني
  .")١٩(وصورة ذات احلق ليست بأمر مغاير لذاته

  مفردات التفكير في القرآن

الفكر والتفكري، منها التفّكر والقلب والفؤاد واللّب، /يستعمل القرآن عددًا من األلفاظ الوثيقة الصلة بالعقل
وهناك ألفاظ أخرى أيضًا تقع حتت احلقل . وينسجم كّل منها مع مظهر من مظاهر اإلدراك والتفكري والتأّمل

والتدبّر كالعلم والفهم والفقه واإلدراك والشعور والربهان واحلجة والبّينة والسلطان والفرقان : الداليل ذاته للعقل
الكامل إىل دراسة باليت حيتاج شرحها  ،وإن استخدام القرآن هلذه األلفاظ. كرواحلكمة والذِ والنطق واحلكم 

اجلامعة سس سياقًا من التفكري املتكامل تكشف فيه مواجهتنا للواقع عن مظاهر خمتلفة للحقيقة يؤ  ،منفصلة
إىل منٍط من التفكري جيمع بني املالحظة التجريبية والتحليل  يقودنا ذلكهذا، واألهم من . الشمولية للوجود

  .ية الروحيةزكالعقالين واحملاكمة األخالقية والت

الثرية إىل مشولية اإلدراك والتفكري؛ وعلى النقيض من الفروق الفاصلة بني اإلدراك كما تشري هذه املفردات 
لألشياء حتدث باعتبارها جتربة  "الرتبة األوىل" ذاتالطبيعية أو  احلّسي والتحليل املفهومي فإّن مواجهتنا

                                           
  .٨٦-٨٥، صفحة )١٩٩٨انتشارات مولوي، : طهران(مال صدرا، رسالة احلشر، حتقيق حممد خواجوي مع الرتمجة الفارسية  )١٩(



 

 

 الصفات احلّسية اليت وإّن الفروق احلاّدة بني. وحدوية، ويف إدراك األشياء تعمل أعضاء احلّس والعقل معاً 
هي تأّمالت التفريق  مع عاَمل الفكر تتناغمتأتلف مع العاَمل الفيزيائي املادي وبني املفاهيم الفكرية اليت 

وال يكاد يعطينا وصفًا دقيقاً  ،res cogitansوالكيان املفّكر  res extensaالديكاريت بني املادة املتمددة 
به منّيز يف الواقع، الذي  "الرتبة الثانية"وتنتمي هذه التصنيفات إىل تأّمل من  .للعملية الفعلية لإلدراك والفهم

الرتبة " ذاتهذا وإّن مواجهتنا . .الذات واملوضوع، العاِمل واملعلوم، املدرِك واملدَرك، الذهين واملادي، إخلبني 
  .للعاَمل حتدث يف سياق خمتلف "األوىل

؛ واملعرفة، مثل املواجهة، تعين أننا نقف أمام موضوع العلم، من كلية الوجود وتنشأ كلية جتربتنا املعرفية لألشياء
وهذا املعىن للمعرفة بالعقل يكشفه أحد معاين جذر كلمة . وهذا يضعنا يف ارتباط خاص مع حقيقة األشياء

. لة املألوفة للعللالسلس فوق وهو َعَقَل وربط ووصل، فالعقل يربطنا باحلق ومن ّمث يفتح لنا أفقًا جديداً  "عْقل"
عمودي يربط  اجتاهوب. يربطها بعضها ببعضّمث أفقي يتحّرك العقل البشري بني الوقائع واملفاهيم وعربها  وباجتاه

أي األفقي الذي ينّظم عاَمل العلل الفيزيائية والعمودي : ويؤّكد القرآن تالقي حموَري السببية. األدىن باألعلى
إذ يتعاقب النهار . وال تناقض بني االثنني ولكّنهما يّتبعان قواعد خمتلفة. لعامل الطبيعيلالذي يقّدم األمر اإلهلي 

ولكن أيضًا اهللا تعاىل . ال خلل يف هذا القانونو  ،والليل باعتبار ذلك جزءاً من النظام الطبيعي الذي نعيش فيه
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  .خمتلف

إذ . والتفكري اليت يستخدمها القرآنتعّقل وال بالفهماخلاصة  الدقيقةَ  ه املفرداتِ الواقع نفسِ  لقد حّتمت طبيعةُ 
نهج معريف واحد؛ فهو يتطّلب جمموعة أكرب من األدوات إدراك واقع متعدد الطبقات واألبعاد ب ليس باملستطاع

؛ ويشري "عامل الشهادة"وعن  "عامل الغيب"ويف هذا الشأن يتحّدث القرآن عن . ة بالقدرات املفهوميةاخلاص
ذا العامل ولكن املعرفة الشاملة به  عامل الغيب إىل عامل الوجود الذي ال يعلمه إال اهللا، وقد عّرض اهللا تعاىل 

يُرشد عامل الغيب ، يهالتجربة اإلنسانية إل ميكن فيه وصولويف الوقت الذي ال . ليست متاحة ألحد سواه
، ّمث مبعىن إرشاد لتحليالتنا املفهومية وحماكماتنا األخالقية دليلِ  لعامل الشهادة ومن ّمث يؤدي وظيفةَ  مواجهتنا

ومن الالفت للنظر بشأن املفهوم القرآين . ماورائي وأخالقي يقوم بتنظيم شؤون عامل الشهادة الذي نعيش فيه
له على جتربة املشاهدة اليت ختتلف عن النظر والرؤية، إذ املشاهدة  الصحيح رُ لشهادة هو أنّه يعتمد التصوُّ لعامل ا

إنّه أشبه بتجربة النظر إىل . إىل جانب النظر والرؤية يستلزم احلضورَ ؛ كما أنّه تعين الوقوف أمام الذي يقّدم ذاته



 

 

التأّمل يف منظر طبيعي نتحّرك بني اجلزئي والكلي ويف  ولدى . لهgestalt مشهد طبيعي وأخذ تصّور شكلي 
  .كلِّ مرة نكتشف صلة جديدة

ذا املعىن  ولكّنها حتدث ضمن سياق أوسع مع واقع األشياء سريورًة عقالنية ومفهومية  مواجهتناعّد تو
ا تأتلف مع وإّن املفاهيم مل ُختَلق يف. رفالصِ  واخلطايبلداللة يتجاوز التفكري املنطقي او  للمعقولية ّ  فراغ، بل إ

 "نرى"ولذلك حنن . "شاهد باحلق"الذي يصفه القرآن بأنّه  مظاهر خمتلفة للواقع وتنشأ يف مواجهتنا هلذا الواقع
بقرب  "نشعر"بالالمتناهي و "نفّكر"البعد و "ندرك"الكرز و "نذوق"الورد و "نشمّ "اخلشب و "نلمس"النور و
 "نتأّمل"الدليل و "نقبل"للحق و "نذعن"للنداء و "نستجيب"األمر و "نفهم"بني الشيء وظّله و "منّيز"املاء، و

ا نفهم . معىن احلياة، وهلّم جرا وكلٌّ من هذه األفعال املعرفية يقول شيئًا عن قدراتنا الذهنية واملفهومية اليت 
ا تتواءم مع شيء خارجنا وتوّسع أ. العامل ّ   .فق ذاتّيتناولكن األهم من ذلك أ

    العقل والقلب والضمير اإلنساني

وحيّدد . منظر طبيعي مؤثّر بدًال من إطار معّني يؤخذ منه لتحليله وتشرحيهكوهذا مماثل لتجربة الواقع الوحدوية  
، وهذا الذي تندمج فيه التجربة اإلدراكية والتفكري لتجربة الواقع الوحدوية القرآن القلب بأنّه املوضع الصحيح

منذ املنعطف الديكاريت يف الفلسفة  "القلب"ونظرًا لعاطفية . املفهومي واحملاكمة األخالقية بعضها مع بعض
من اجلدير بالذكر أن القرآن حيّدد وظيفة معرفية وفكرية للقلب على حنو واضح؛ فاآليات اليت تذكر فإنّه الغربية، 

كامل، فهو يدمج التفكري العقالين مع احملاكمة القلب تشري إىل ضمرينا العميق الذي به نرى الواقع بال
وحني يكون القلب طاهراً وعلى هداية صحيحة يتصّدر على القوى املعرفية األخرى وينري هلا سبيل . األخالقية
االقلب والعقل يؤّدي احلق؛ و  . وظيفَة قناٍة لالستبصار حبقيقة األشياء وبالكيفية اليت ينبغي أن نربط أنفسنا 

ما مرتادفنيوإنّه  وإّن الغاية من التفكري بالعقل . )٢٠(ذا السياق حّدد اللغويون العرب العقل والقلب بكو
ومل يَر املفّكرون . والقلب هي كشف النظام املعقول واإلقامة فيه إذ منه تشتق كائنات معّينة يف الكون معانيها

وقد . ين والتأّمل، أو بني املنطق واخلرب املتعايلاملسلمون أي تعارض بني العقل والقلب، أو بني التفكري العقال
فهب : "فيهتعاىل يقول  هللابدعاء  "املقابسات"بدأ أحد كبار علماء الكالم، أبو حّيان التوحيدي، كتابه الشهري 

 .)٢١("يل جبودك وجمدك روح القلب بنور العقل

                                           
  .٤٥٩- ٤٥٨، صفحة ١١واجملّلد  ٦٨٧، اجمللد األول، صفحة )بريوت، بال تاريخ(، لسان العرب، مادتا العقل والقلب، منظور ابن )٢٠(
  .٧، صفحة )١٩٩١دار املعارف، : تونس(التوحيدي، املقابسات، حتقيق حسن السندويب  حيانأبو  )٢١(



 

 

وال ضمانة بأن تفضي معاجلة . باألشياء وهذا ال ُيستغَرب إذا فهمنا كيف يعمل اخنراطنا التجرييب واملفهومي
مع و . أعضاء احلس إىل إدراك األشياء بصورة صحيحة ألّن احلواّس تقع يف تصنيفها حتت أصٍل معريف أمسى

من جهة ومعقوًال مستساغاً  - خامّ  جتربةً هذا اإلدراك  باعتبار – إن الذي جيعل ما تدركه أعضاء حواّسناذلك ف
ا ولكّنها قد ترى األشياء على حنو مشّوه من جرّاء . املعىن إمنا هو العقل لنقل  -فقد يكون لنا عٌني نبصر 

يار عصيب -مثًال  . نضعف عن السمع ألننا قد خنتار أن ال نسمع أشياء معّينةو  آذانوقد يكون لنا . )٢٢(ا
يف نزاع قانوين، ألّن  -لنُقل مثًال  - ولكننا قد ال نصل إىل النتيجة الصحيحة ةحادّ  عقولوقد يكون لدينا 

ضمن سياق أوسع ألوضاع  إذن تؤدي قوانا احلّسّية وظيفتها. رغبتنا يف كسب القضية قد تطغى على حكمنا
مفهومية وعاطفية وأخالقية؛ وتستلزم عملية الوصول إىل حقيقة شيء ما جتربًة وحدوية يدخل فيها مبادئ واعتبارات 

واإلمام الغزايل، الذي يتبع إرَث سلفه معتمدًا يف حتليله على احلديث النبوي . حّسّية ومعرفية ونفسية وأخالقية
ا  ّ فالقلب يف حكم امللك، واجلنود يف حكم اخلدم : "مث يقول "جنود القلب"الشريف، يصف أعضاء احلّس بأ

  .ئهوحىت األداء الوظيفي السليم بدنياً ألعضاء احلّس يعتمد على سالمة القلب ونقا. )٢٣("واألعوان

لقد وِهب الشخص اإلنساين العقل ولذلك ميكنه الوصول إىل حقيقة األشياء، ولكن عقله وُحْكُمه من املمكن 
أن تعلومها غشاوة تصيبه من جانب األنا والذات والشهوات اجلسدية، مما قد جيعله يفقد قدرته على التمييز 

ومن هذا يأيت التحذير يف . يعلم وينسى طبيعة األنا العنيدة واألّمارة هظانًّا أنواالستبصار، وميكن أن يتوّهم 
  :القرآن الكرمي

   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  F  E  D  C  B  A
GH  L     K  J   IM  Q  P  O  N )٤٤-٤٣ :٢٥، الفرقان.(  

وهؤالء خلقوا لعبادة اهللا وحده، وهم أي هم أسوأ حاًال من األنعام السارحة، فإن تلك تفعل ما خلقت له، "
مث  .)٢٤("يعبدون غريه ويشركون به، مع قيام احلجة عليهم وإرسال الرسل إليهم؛ فحينئذ مل ينفعهم مسعهم وال عقلهم

  :يف احلقيقة مطموسة بصائرهم أنّهميضي القرآن ليتحدى الذين بزعمهم يبصرون ويسمعون يف حني 

                                           
م كي يتعّلموا أن يسمعوا : "حني اضطر أن يقول مبا قاله زرادشت للناس الذين مل يعريوه اهتماماً  هذاقارن  )٢٢( هل على أحٍد أوًال أن ميّزق آذا

كتب بنغوين، : ميدلسيكس(هولينغديل . ج. ، ترمجة ر)هكذا تكّلم زرادشت( Thus Spoke Zarathustraنيتشه،. ، ف"بأعينهم؟
  .٤٥، صفحة )١٩٦١

  .٣٢، صفحة )١٩٩٤دار الكتب العلمية، : بريوت(موعة رسائل اإلمام الغزايل، ، روضة الطالبني وعمدة السالكني، يف جمالغزايلاإلمام  )٢٣(
  .١١٤١تفسري ابن كثري، صفحة  )٢٤(
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وهذا يوحي بأّن امتالك أعضاء احلواّس ال يضمن إدراك احلق؛ وليس بوسع العلم التجرييب بذاته أن يكشف 
  ":جنود القلب"حقيقة األشياء؛ إذ ال بد من سالمة القلب وأعضاء احلواّس اليت هي 
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  ).٢٦ :٤٦اف، ألحقا(

وليس عدم اإلبصار والسمع وغري ذلك ناشئ من خلل بيولوجي ولكّن منشأه انغالق الذهن والقلب عن رؤية 
من وميكن .)٢٥("يعين ليس ينتفعون بشيء من هذه اجلوارح اليت جعلها اهللا سببًا للهداية: "يقول ابن كثري. احلق

الوجودي  االنفصالمقارنة ذلك باجلهد العقيم الذي يبذل يف توضيح األلوان لألعمى، إذ إّن  اجلوانببعض 
لكّن االعتالل . جيعل اخلطاب بشأن األلوان مستحيالً  الذي يفصل الكفيف الذي ال يرى عن جتربة األلوان

د ويؤكّ .)٢٦(أننا يف احلقيقة ال نبصر الظّن بأنّنا نبصر األشياء ألّن لنا أعني، يف حنيبهم و الاألكرب يكمن يف 
  : أمسى من السمع والبصر املاّديني لمعقوليةمن حيث شهود احلق يتطّلب مبدأً ل" اإلبصار"القرآن بأّن 

j  i     h    g  f  e  d  c  b  a      `  _  ^  ]  \  [  Z  Yk        l
 s  r  q  p  o    n  m ) ،٨١- ٨٠: ٢٧النمل.(  

يف وكما قال أفالطون . التبّصر واحلكمةإىل  اهلدايةُ  ها، إذ تعوز كافيًا أن يكون للمرء جوارح سليمةإذن ليس  
. "احلكمة به نرىال ومع ذلك ، بني حواّس اجلسدمن األكثر نفاذًا اّسة احلالبصر هو : "٢٥٠حماورة فيدروس

وخيلص احلكيم الرتمذي . كما ينبغي  سليمًا ونقيًا طاهرًا حىت يؤّدي وظيفتهوينبغي أن يكون القلب صاحلًا 
يف كتاب مهّم يُنَسب إليه،  على ما ورد يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف ،معتمداً )٩١٠املتوىف عام (

                                           
  .٦٥٩تفسري ابن كثري، صفحة  )٢٥(
  .١٦٥، صفحة )١٩٦٨كتب هاربر، : نيويورك(غري . ج. ، ترمجة ج)ما الذي يُسمَّى فكراً؟( ?What is Called Thinkingمارتن هايِدغر، : راجع )٢٦(



 

 

إذن الصدر والقلب والفؤاد والّلّب .)٢٧("إّن صالح اجلوارح بصالح القلب، وفسادها بفساد القلب: "إىل القول
ا تقّدم سياقًا معرفياً  اليت فّصل فيها الرتمذي ّ القول يف كتابه ال تؤّدي وظيفتها باعتبارها أعضاء منفصلة، بل إ
  .وروحياً لتجربتنا مع احلق

املعرفة،  وَهبلقوانا احلّسية والنفسية والعقلية كي نُ التاّمة االستقامة و سالمة توّفر الويؤّكد القرآن الكرمي ضرورة 
ذا السري يعين أن ننظر إىل املشهد الكامل للوجود من أجل أن نضع األمور ، وه"نسري يف األرض"أن ويوصينا ب
ا   :يف نصا

Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µÃ              Ç  Æ   Å    Ä
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خطر مماثل كامن يف العمل مبقتضى الظّن وهناك . وحينما يعمى القلب كلُّ ما سواه يف اجلسد ينحرف ويُظِلم
وسواء علينا أقمنا ببحث . بال دليل صحيح أو أساس متني؛ إذ ال ميكن أن يقبَل العقُل الظنَّ على أنّه احلق

واملبدأ ذاته . نبين عليه ما نّدعي أنّه احلقأكثر من الظّن لعلمي أم استقصينا أسس إميان ديين، فإننا حنتاج إىل 
واحلّق ال الظّن هو ما جيب . )١٢ :٤٩احلجرات، : انظر(عالقات اإلنسانية واملواقف األخالقية ينطبق على ال

  :أن يكون أساس تربيِر اإلميان

\  [     Z  Y  X  W  V  U]  a  `  _  ^b    k  j  i     h  g  f  e  d  c
o  n   m  lp  z     y  x  w  v   u  t     s  r  q{  b  a  `  _  ~  }  |c  

 h  g  f   e  d ) ،١١٦ :٦؛ وأيضاً، األنعام، ٣٦- ٣٥ :١٠يونس.(  

ومن حيث إّن القلب هو األصل احلاكم على امللكات احلّسية واملعرفية فهو يعطي اليقني والربهان لعقائدنا، 
نثروبولوجيا الروحية ووفق األ. ولكن هذا متوّقف على احلفاظ على أداء القلب لوظيفته بالشكل الصحيح

خيطئ وحني . بقلبه وعقله وضمريه وأن حيرس نفسه من الزيف والباطل على الدوام يعتينللقرآن، على املرء أن 
يستبدل الباطل باحلّق بتعّنت وقصد، ويبين حكمه على ظنٍّ حمض ورغبات ذاتية أنانية، فإنّه شخٌص السبيَل ف

فقد قدرته على التمييز بني احلق والضالل؛ وعندما حيصل هذا، وهو أمٌر غري عادًة ذهنية معّينة ويَ  يعّود نفسه

                                           
املركز امللكي للبحوث والدراسات : عّمان(اهللا حمّمد بن علي احلكيم الرتمذي، بيان الفرق بني الصدر والقلب والفؤاد والّلّب،  عبدأبو   )٢٧(

مقالة (  ”A Treatise on the Heart“نيكوالس هري، مرتجم،: ية للكتاب، انظروللرتمجة اإلنكليز . ١٥، صفحة )٢٠٠٩اإلسالمية، 
لويسفيل،  (، ترمجة نيكوالس هري وآخرين، طبعة منّقحة )ثالثة نصوص صوفية قدمية( Three Early Sufi Texts، ضمن )عن القلب
  ).٢٠٠٩فونسفاييت، : كنَتكي



 

 

ولذلك ال ينبغي . ع ضمريهضيِّ على قلبه ويُ " تمخيُ "، فإنّه نادر نظراً جلسامة سلطان اهلوى والشهوات على العقل
أناس معّينني فهمًا َجربيًا حبيث أّن اهللا قد قدَّر الكفر على   P  O  N  Mفهم العبارة القرآنية 

ا القرآنا وجهةوجربهم عليه؛ إذ إن من شأن هذا التأويل أن يعارض  حني  والصحيح أنّه.لرسالة اليت جاء 
ا وال يتوب، فإنّه يعتاد عادَة امتهانِ  عقله، وأولئك  يظّل املرء يتعّهد ارتكاب اخلطيئة الفكرية واألخالقية ذا

وهناك آيات عديدة تصف هذا اإلقفال للقلب . ما هم فيهاملصّرون على ارتكاب اآلثام واخلطايا يدعهم اهللا و 
  :بأنّه خسران مبني كامل باملعىن الفكري واألخالقي على حد سواء واإلدراكوالعقل 

C  B     A   Q  P  O  N  M  L  K   J      I    H  G  F  E  D
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م وضمائرهم بنور اإلميان جيدون السالم والطمأنينة بذكر اهللا، وهذا  ويف املقابل، أولئك الذين أشرقت قلو
وهر وجودنا ويصلنا باهللا من جهة وبواقع األشياء من ليس أمرًا انفعاليًا أو ختّيلّياً، بل إنّه يالمس ج "الوجدان"

  :ولذلك جاء يف القرآن الكرمي. نا يف احلياة، وميأل حياتنا باملعاينسلوكجهة أخرى، مثّ إنّه يهدي فكرنا و 

ß      Þ  Ý   Ü  Û  Úà   å  ä  ã     â  á ) ،٢٨ :١٣الرعد.(  
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  .وظيفتها كما ينبغي عقولناؤّدي تصحيح كي  حالة سليمة وموضعوباختصار، جيب أن تكون ضمائرنا يف 

  العقل والوجود والكون

وهي تنبثق من العالقة  ،مع الواقع مكّونًا أساسيًا للمفردات القرآنية اخلاصة بالتفكري تعّد املواجهة الكاملة
ليست مستخدمة يف القرآن، غري أّن اإلطار العملي  "وجود"ومع أن كلمة . الضرورية بني العقل والوجود

ومن حيّث إّن الوجود . املفهومي الذي يتجّلى فيه عامل اخلَْلق يشري إىل نظام وجود يظهر فيه صنع اهللا البديع
ذا املعىن فإّن الوجود . من اهللا تعاىل إمداده تلقى، وهو يق اإلهليأساس مجيع املوجودات فإنّه عطّية اخلَلْ  هو و

 معّينة وأشكاالً  اً صور  ظهرويُ  ،وجه النظر اإلهلي إىل عامل اخلْلق؛ ويعرض النظام املخلوق مناذج متنّوعة للوجود
ّ  "األجزاء من الوجود"ويف حني أّن هذه الصور أو . وخيّصصها ا تتوّحد مبا تقوم عليه هلا صفات خمتلفة، إال أ

اليت يتكّرر استخدامها يف اآليات الكونية تشري إىل هذا  "كلّ "والعبارة القرآنية. من أساس حقيقة الوجود
ذاته خالق كل شيء، وهو الذي، كما  اهللاّن إ من حيثبعضه ببعض  أي كّل شيء مرتابط: اجلانب من الوجود

  ".بكلِّ شيء حميط"ذكرنا، 

ذا السياق جيد العقل صلته املالئمة بالوجود؛ وهذا الوجود حبّد ذاته  ، نظام أبدعإذ خلقه اهللا على  معقولوإنّه 
  :والدعاءوهذه اآلية الكرمية جتمع بني غاية اخللق والتفّكر . )٢٨(كامنة فيه  معقوليةو  وغايةمعىن  لهاهللا  لقهخي وما
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ولالّطالع على هذه النسخة من . هذا النظام هو أفضل العوامل املمكنة اليت أحدثتها قدرة اهللا هذه املقّدمة املنطقية هي أيضًا أساس حّجة أنّ  )٢٨(

مال ( ”MullaSadra on Theodicy and the Best of All Possible Worlds“: ، انظر ما كتبته"أحسن النظام"حّجة 
، )جملة أكسفورد للدراسات اإلسالمية( Oxford Journal of Islamic Studies، )صدرا حول نظرية العدالة اإلهلية وأفضل العوامل املمكنة

  .٢٠١-١٨٣، من الصفحة )٢٠٠٧( ١٨:٢



 

 

، فهو املعقوليةو نه املصدر النهائي األعلى لكلِّ الوجود ألنّه سبحاخيلق اهللا تعاىل مع احلكمِة غايًة وعنايًة، و و 
 تعاىل أول ما خلق اهللا: "؛ وينبغي فهم القول املأثورنظام اخللق باملعىن والغاية شبعويُ  يهب خلَقه هذه الصفات

اليت جعلها اهللا كامنة يف  املعقوليةويشري العقل هنا إىل املبادئ الكلّية للحقيقة والنظام و . يف هذا السياق" العقل
العقل ف". ؛ فالعقل أول شيء خلقه اهللا تعاىل ألنّه سبحانه خيلق األشياء وفق نظام ومبدأ معّني طبيعة األشياء

صفة وعلى النقيض من النزعة الذاتّية احلديثة، ليس املعىن جمّرد . )٢٩("احلقائق اخلْلقية إىل احلقائق اإلهلية أقرب
الداخلية كما هي احلالة عند ديكارت، إذ  يةلعمليات الذهناختزاله إىل االعلم متامًا ال ميكن للعقل، فهو ك مميِّزة

ومبا أّن املعىن ال . يضعها العقل فوق األشياء "صفة ثانوية"باعتباره  -حسب غاليلو  -املعىن ال ميكن شطبه 
  .الذهنية املتعلقة بهتركيبايت ، فجوهره يقع خارج عّينهيعّرب عنه ويوإّمنا  دثه الذهنحيُ 

أي أن يكون لديك معىن وغاية بطريقة غري ذاتية : وإّن املضمون األخالقي هلذه املقّدمة من الوضوح مبكان
من خارج املسؤولية األخالقية الكون، ُخِلقنا لغاية يعين قبول كما واإلقرار بأننا،  . يقتضي حّسًا كبريًا باملسؤولية

  :مباشرة تأكيداً هلذا املعىن اإلنسان ؛ وخياطب القرآن الكرميأنفسنا

«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~¬    ±       °     ¯    ®
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ا؛ وهذه القوانني اليت  اليت القواننيما يتعّلق بالكون، فقد خلق اهللا تعاىل األشياء وخلق وفي توجد هذه األشياء 
ا وظيفة العقل البشري يف أن يكتشف . تسّمى سّنة اهللا ترفد باإلمداد مبادئ النظام واالنسجام والدوام يف الكون ّ وإ

والعقل . للوجود ويشارك العقل بتعامله مع هذه املبادئ يف النظام املعقول. هذه املبادئ الكلّّية والصفات اجلوهرية
ا املبادئ العقالنية لمعقوليةشكال اجلوهرية لقادر على اكتشاف هذه األ املعقولة الكامنة يف طبيعة الواقع؛ /ألّ

وال جيد . ومبقدورنا أن حنّلل عقالنياً وعلمياً الكون املادّي ألنّه من األساس يقّدم نفسه ملثل هذا البحث واالستقصاء
  .دراسة الكون بوصفه ظاهرة طبيعية وبني النظر إليه بأنّه معجزة اهللا الفائقةالقرآن تعارضاً بني 

لإلشارة " آية"ويستخدم القرآن الكلمة نفسها . لى شيء يفوقه ويتجاوزهع يدلّ والكون برّمته آية من اهللا للناس 
وتثبت املعاين . vestigia Deiإىل آياته وكذلك إىل آيات اهللا يف الكون، اليت ميكن مقارنتها مبا يسمى بالالتينية 

                                           
  .٣٠٧، صفحة III، اجمللد الثالث، كّشاف، )دار الكتب العلمية: بريوت(علي التهانوي، كّشاف اصطالح الفنون والعلوم  حممد )٢٩(



 

 

أي إّن ِكال النوعني من : الصالت العميقة بني آيات اهللا يف كتابه املنـَْزل وآياته يف عاَمل اخلْلق" آية"املتعددة لكلمة 
وآيات اهللا . اآليات جاء من عند اهللا، وكالمها مقّدس، وينبغي التعامل معهما بعناية فائقة، ويتطلّبان أمانًة والتزام

ا متوّجهة إىل العقل البشري كي يستطيع اإلنسان أن يفهم واقع بامل عنيَـْني مرتبطة مباشرة بالعقل والعقالنية ألّ
مثل  "ماّدياً "وإّن واقعًا أساسيًا و. )العقل العملي(ّمث يسلك طريق الفضيلة والسعادة ) العقل النظري(األشياء 
  :لقوم يتفّكرون بنظام الكون ودقة تناسقه" آية"هو حقيقًة  زمنالضبط السنني و عدد حساب 
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فيستخرجوا منها النتيجة العقالنية املنطقية  هلميظهر اهللا تعاىل هذه اآليات للناس ليتمكنوا من استعمال عقو 
وكما أملح إليه . فكّل آية يف القرآن ويف الكون تدعو إىل استجابة من جانب اإلنسان. وهي أن يؤمنوا باهللا

 لاعم، وإال خيفقون يف استاقيقتهحبإيزوتسو، بوسع الناس أن يقرؤوا هذه اآليات قراءة صحيحة ويصّدقوا 
م، ومن ّمث يكّذبون حقيقته م وشهوا ففي حني أّن االستجابة األوىل تفضي إىل  ؛اعقوهلم وينصاعون لرغبا

فالقراءة اخلاطئة آليات اهللا  .)٣٠(يف الكفر واإلنكاربصاحبه الثاين  املوقفاإلميان الصادق مع اليقني، يزّج 
  :تناوعّما ميكن أن يكون سبباً لنجا تفصلنا عن الواقع البّينات

   Ç   Æ  Å   Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾  ½ ) ،١٠ :٦٧امللك.(  

  :وا عقوهلملمالذين ميكنهم حقاً أن يستعويعمل مبقتضاها إال  "لآليات"وال يستطيع أن يفهم املعىن احلقيقي 

j  i  h  gk   n             m  l ) ،١١٨ :٣آل عمران.(  

. وأن يفهموا كيف يستسلمون هللا أن يبدؤوا بفك شيفرة اللغة غري اللسانية للكون وبإمكان الذين يعقلون
والقرآن بليغ شديد بتأكيده أّن إنكار . وتساعدنا هذه احلكمة العميقة يف أن نرى الفرق بني األعمى والبصري
  :اهللا واّختاذ شركاء من دونه خيالف طبيعة األشياء وينتهك مبدأ العقل

                                           
اهللا واإلنسان يف ( God and Man in the Qur"an: The Semantics of the Koranic Weltanschauungإيزوتسو، توشيهيكو  )٣٠(

  .١٣٧-١٣٦، صفحة )١٩٦٤معهد ِكيو للدراسات الثقافية واللغوية، : طوكيو) (دالالت رؤية القرآن الكونية: القرآن
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  :والتأّمل والدعاء بعضها إىل بعضوحني يّتضح هذا، تنضّم املشاهدة والتحليل املنطقي 
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وعلى وفق القرآن الكرمي، إّن خلق الكون من ِقَبل اهللا تعاىل معقوٌل للغاية، ومن البداهة مبكان أّن العقل ما مل 
وهذا الوعي واإلدراك للحق عن طريق احلدس . يقّر به على الفورتعوقه أسباب العقالنية فإنّه يدرك هذا و 

فإّن الذين يقّرون باحلق عند رؤيته هم يف . يشكل األساس الضمين جلانب كبري من علمنا التجرييب واملفهومي
 لتمييزهم عن أولئك" أويل األلباب"وترد يف القرآن كلمة . ون عقوهلم على النحو األصح واألمتعملالواقع يست

، تشري إىل إدراك وتعين جوهر الشيء وصميمه "لبّ "مجع وهي  ،واأللباب. املهتمني فقط بأن يكونوا أذكياء
أي العقول التاّمة الذكية : "ويقول ابن كثري يف تفسريه ألويل األلباب. عميق حلقيقة األشياء اليت نفهمها بعقولنا
ا م ويصفهم . )٣١("اليت تدرك األشياء حبقائقها على جلّيا ّ الذين يستعملون عقوهلم يف تأّمل "اإلمام القرطيب بأ

فحينما يوضع العقل يف موضع االستعمال الصحيح فإنه ُحيرز مراتب جديدة من الفهم، . )٣٢("الدالئل
الذي  وتتالشى العالمات الفارقة احلاّدة بني التعّقل والتأّمل والدعاء؛ وحيصل هذا عندما يبدأ املرء بإحراز اليقني

يويل القرآن الكرمي الكثري من ويف هذا الشأن . ذر أّي شك خبصوص حقيقة الشيء الذي يقف أمامناال ي

                                           
  .٣٣٤، صفحة )٢٠٠٦دار املعرفة، : بريوت(ابن كثري، تفسري القرآن العظيم  )٣١(
  .٧٨٠، اجمللد األول، صفحة )٢٠٠٤دار ابن حزم، : بريوت(القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن أبو عبد اهللا  )٣٢(



 

 

، إذ بدًال من ذلك ينبغي بتحرميه إكراه الناس على الدخول يف اإلسالم والبّينةطبيعة احلق البديهية التوكيد على 
  :أن يكونوا قادرين على رؤية احلّق بأنفسهم

Ô  Ó    Ò  ÑÕ  Ú  Ù    Ø  ×  ÖÛ    â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü
ç  æ  å  ä  ãè   ë  ê  é ) ،٢٥٦ :٢البقرة.(  

وحيًا ظاهراً إىل العقل اإلنساين يف صورة أوامر صارمة وقوانني ومبادئ ومناذج، ولكن  "لغة الكون"وقد جاءت 
املنطق الصارمة الواردة من صفات  وال يرى القرآن تعارضاً بني أحكام .أيضاً يف صورة رموز وقصص وأمثال قوية

اهللا تعاىل وبني رمزية اخلْلق؛ فالقرآن يدعونا إىل اكتشاف النظام املثايل الكامل الذي خلقه اهللا يف الكون، إذ إّن 
إال أنه متوقٌَّع مّنا أيضًا أن ندرك لغة الكون الرمزية . النظام والتناسق البديع فيه لدليل على وجود خالٍق حكيم

ا تسّبح حبمد اهللا يف كلِّ حلظةوكيف أ   :بال انقطاع ّ

h  g  f  e    d   c  bi  s  r  q   p  o  n  m  l  k  jt         v   u
x  w ) ،٣٣()٤٤ :١٧اإلسراء(.  

أن  اصيب قدراتنا اخليالية اإلبداعية بالضمور من شأتجِّم مداركنا املعرفية و حت مقاربة اختزالية وعقالنيةوإّن 
آل ( "مسلم"ولدى عامل اخلْلق حديث دائم مع خالقه ألنه عاَمل . نعنا من فهم اللغة غري اخلطابية للكونمت

ذه الصفة مع الطبيعة بفارق أساسي واحد. ، أي أْسَلم هللا واستسلم)٨٣ :٣عمران،  بأّن هلم : ويشارك البشر 
والذي َكُمل . )٣٤(باطل، والفضيلة على الرذيلةوعليهم أن خيتاروا اإلميان على الكفر، واحلق على الإرادة حرة 

واسع "وليس هذا التفّكر احلدسي . عنده حّس االستبصار مبقدوره أن يدرك باحلدس تسبيَح الكون حبمد اهللا
                                           

ة أساس الرأي السائد يف الرتاث اإلسالمي بأّن الكون برّمته له حياة وأّن  )٣٣( تفسري : انظر". كّل شيٍء فيه روح"تشّكل هذه اآلية وآيات مشا
ا وآثارها املخصوصة  وشعوراً  ية واجلمادية علماً تمن الطبائع احليوانية والنبا لٍّ لكأّن "ويرى مال صدرا . ٩٣٢ابن كثري، صفحة  ا وبلوازم ذا بذا

؛ "ة وغريهاارادة واحليالصفات الكمالية الوجودية من العلم والقدرة واإل وهو املتحد مع ذ الوجود عني النور والظهور،إ حبسب حّظها من الوجود،
، )ه١٣٧٥انتشارات احلكمة، : طهران(يف جمموعة رسائل فلسفية لصدر املتأهلني، حتقيق حامد ناجي أصفهاين أجوبة املسائل الكاشانية، 

 Knowledge in Later Islamic: للكونيات اإلسالمية، انظر ما كتبُت يف) األنتولوجية(وللمزيد حول احليوية الوجودية . ١٣٧صفحة 

Philosophy )٢٣٢-٢٢٩، من الصفحة )ملتأخرةاملعرفة يف الفلسفة اإلسالمية ا.  
رّكب اهللا يف املالئكة العقل بال شهوة، ورّكب يف البهائم الشهوة بال عقل، ويف : "يصف التهاَنوي هذا األمر بعد أن أورد قوًال ألحد احلكماء )٣٤(

حممد علي التهانوي، كّشاف ". ئمفمن غلب عقله شهوته فهو خري من املالئكة، ومن غلب شهوته عقله فهو شّر من البها. ابن آدم كليهما
  .٣١٤، صفحة ٣اصطالحات الفنون، اجمللد 



 

 

بإمكانه التوافق والتالؤم مع تعبريات  –كما أحاول أن أبرهن هنا   - خارج مشهد العقل، ألّن العقل  "اخليال
  .ها من مواجهتنا للواقعتنيباحلق وبوسعه فهم البصائر غري اخلطابية اليت جنتتصل غري رمسية 

  العقالنية واألخالق

التفكري احلدسي ذاته فّعال يف خياراتنا األخالقية، ومبا أّن املبادئ األخالقية يف معظم األحوال بديهية، فنحن 
لدينا حجة بديهية حىت نكون  ولكن هل يكفي أن يكون. يف هذه األوضاع تصّرفنعلم كيف ينبغي أن ن

بعّفة وفضيلة؟  ونظراً إىل القوة الدافعة للعواطف اإلنسانية، فإنّه حىت االستعمال الصحيح  سلوكقادرين على ال
والسبب هو أنّه يتعّني علينا . أن يكون كافياً على الدوام يف االختيار األخالقي الصحيحللعقل ال ميكن لوحده 
وخالفاً . ما نعتقد على وفق يكون سلوكناكي   -متَـْني املميِّزتـَْني لإلنسان السِ  -واإلرادة أن جنمع بني العقل 

ال ختّصص  "اإلرادة"وهنا . ، فنحن أيضًا كائنات تريد"آلة تُفكر"يسّمي الشخص اإلنساين لديكارت الذي 
ولكن باملعىن الِقَيِمي . متاحة ، بل تشري إىل قدرتنا على االختيار من بني احتماالتدون غريهخياٍر فقط اختيار 

ويقوم العقل والعقالنية باملعىن الواسع الذي . اختيار احلق على الباطل واخلري على الشر "اإلرادة"األخالقي تعين 
داية اختياراتنا وتشكيل مضمون سلوكنا األخالقي يدًا بيد ألننا إذن تسري العقالنية واألخالق . ناقشناه 

  .وكائنات أخالقية يف الوقت نفسهحيوانات عقالنية 

 بتقوىوالروحي  يويف القرآن الكرمي هذا األمر مذكور يف العالقة بني استعمال العقل وامتالك الشعور األخالق
تعين لغًة احلفظ واحلراسة من  -اليت ترتجم عادة مبعىن التيقظ واخلوف من اهللا  - "تقوىال"وكلمة . اهللا تعاىل

ووفق ما جاء يف احلديث الشريف، تعين . )٣٥("حفظ النفس عما يـُْؤِمث "التقوى  لشرعيااخلطر؛ ويف االصطالح 
ذا املعىن تتقارب املعاين املفهومية . التقوى تعظيم اهللا يف القلب مبا حيفظ النفس من كل باطل وإمث وقبيح و

الالإنسانية والالأخالقية لإلمث أي كالمها يشري إىل جهدنا الواعي حلفظ أنفسنا من العواقب : للعقل والتقوى
  .)٣٦("العاقل من اتقى ربَّه وحاسَب نفَسه"إذن . والظلم والبغي

وال إشكال مع العقل . ويقع حتت هذا املبدأ األساُس األخالقي الختيار اخلري على الشر والفضيلة على الرذيلة
ا مرشدة هادي ا مبدٌأ أخالقي وروحي ألّ ّ إنسانيتنا  وال حنقق. ة خلياراتنا األخالقيةيف قَبول تقوى اهللا على أ

                                           
  .٨٣٣الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، صفحة  )٣٥(
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واالختيارات األخالقية مستساغة عقًال ليس . إال باجلمع بني املعقولية واملعىن واإلرادة "حيوانات عاقلة"باعتبارنا 
ا تسمح لنا باملشاركة ا جمرد خيارات حرّة لنا بل ألّ يف النظام املعقول للوجود ومن ّمث متكننا من جتاوز  ألّ

ووفق املوروث األخالقي اإلسالمي يعّد تعزيز العدل ومناصرته معقوًال وذا . أنفسنا والوصول إىل حقيقة أكرب
؛ وعلى هذا النسق، فإّن معارضة الظلم ومقاومته أمر "وضع الشيء يف مكانه الصحيح"معىن ألّن العدل يعين 

ويعّد عمٌل . ، أي تدمري النظام الذي يعطي املعىن لألشياء"وضع الشيء يف غري مكانه"الظلم يعين  معقول ألنّ 
تطابق مع واقع شيء ما وأوىل اهتمامًا كافيًا ملكانه الصحيح؛ فمن املعقول متامًا أن حيمي املرء ما عقالنيًا إذا 

وتلخيصاً هلذه النقاط . تعارض مع أساس إنسانيتنانفسه من قوى األنانية والغرور واإلمث املدّمرة، وخالف ذلك ي
إذا كان العْدل إّمنا هو إعطاء ما جيب َمن جيب كما جيب، فمن احملال أن ال يكون هللا : ".. يقول ابن مسكويه

  .٣٧"تعاىل الذي وهب لنا هذه اخلريات العظيمة واجب ينبغي أن يقوم به الناس

، ومبقتضى مفهوم املخالفة، فإّن الالأخالقية غري ن يكون املرء أخالقياً عقالين أ أمرٌ إذن نستطيع أن نستنتج أنّه 
ا تتعارض مع مصاحلنا الشخصية وتنتهك نظام األشياء، مبا يعود باملقابل بالضرر علينا وإّن . عقالنية ألّ

قالنية باعتباره املعاجلة القرآنية للخيارات األخالقية وكيفية وضعها ضمن السياق األوسع للوجود ترّسخ مبدأ الع
تؤّدي  - ا و كامل قاستيفاء  ب -فالعقالنية : غري أّن العكس صحيح أيضاً . املكوِّن األساسي لسلوكنا األخالقي

ب الناُس هِ ووفقاً للقرآن، فقد وُ . إىل السلوك األخالقي ومتتّد إىل سائر الناس مث إىل الكون لتنتهي عند اهللا تعاىل
وبلغة العلم الصحيح والسلوك . واخلطأ من جهة، وبني اخلري والشر من جهة أخرىالعقل للتمييز بني الصواب 

هلذا هنا باجلدل املعروف بني علماء  عالقةاألخالقي، حنن نستعمل عقولنا للقيام باالختيارات الصحيحة؛ وال 
ا  الكالم املسلمني ّ ا هي كذلك بحول مسألة إن كّنا نعرف األشياء بأ ا أو ألّن اهللا ذاصحيحة وحسنة ألّ

أّن التفكري الصحيح والسلوك األخالقي يتّممان بعضهما  فالنقطة األساسية هنا. خلقها على هذا النحو
: ولذلك يقول ابن حزم. البعض، ومن ّمث فهما يرفضان أي انقسام بني العقل والعقالنية واإلميان واألخالق

كون للعلم حصة يف كل فضيلة وللجهل حصة يف كل جيب أن يو .. ستعمال الفضائل عظيمةامنفعة العلم يف "
  ه ـة يف نفســــيلتمس الفضيل"ول بأّن عليه أن ـــــــل فيقـحيّدد ابن مسكويه ما يلزم العاقويف سياق مماثل، . )٣٨("رذيلة

                                           
ذيب األخالق، ترمجه قسطنطني زريق إىل اإلنكليز  )٣٧( : بريوت( ”The Refinement of Character“: يةأمحد بن حمّمد بن مسكويه، 
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ا صار إنساناً، وينظر إىل النقائص اليت يف هذه النفس خاّصة فريوم تكميلها بطاقته    .)٣٩("وجهدهالعاقلة اليت 

  اً منطقي اّتساقاً العقالنية باعتبارها 

إّن التنقل من العقل والعقالنية إىل السلوك األخالقي وبالعكس موضوع متكّرر يف القرآن الكرمي وهو يكّون 
عمل أخالقي، والسلوك فحني يـَُهذَّب العقل بشكل صحيح فإنّه يؤدي إىل . أساس اإلرث األخالقي اإلسالمي

تلقَُّف أمر ما على أنّه هذا القياس املنطقي البسيط بديهيًا إذ إّن  ويعّد القرآنُ . يغّذي العقل األخالقي بدوره
  :صحيح مث العمل بعد ذلك خبالف مقتضاه ضرٌب من التناقٌض؛ وهذا هو النفاق

{  z  y  x  w   v  u  t|    ~  } ) ،٤٤ :٢البقرة.(  

ويُنِكر القرآُن الكرمي النفاَق بقدر ما يُنِكر الكفر، ويف بعض احلاالت يشّدد النكري عليه أكثر ألن النفاق إىل 
جانب كونه إخفاقًا لإلرادة اإلنسانية خيرق االتصال املنطقي بني العقل واألخالق، ومن ّمث يلقي بنا يف ورطة 

  .املنطقي االّتساقعدم 

  q  p  o     n  m  l  k  |  {  z  y  x  w  v  u    t   s  r 
  ).٣-٢ :٦١الصّف، (

وينطبق مبدأ الرتابط املنطقي ذاته على اإلميان باهللا، فاآليات الكونية يف القرآن الكرمي اليت تعطي وصفًا مشرقاً 
منطقياً، ألّن هذه اآليات  اّتساقاً قويّة للعقالنية بوصفها  حقيقة واقعةلكيفية خْلق اهللا للكون واإلنسان ُحتِدث 

كي حيقق االتصال املنطقي بني كوٍن يف غاية اإلعجاز يف نظامه ودقة   ختاطب اإلنساندون استثناء مجيعها 
وأولئك الذين يشركون باهللا وهم يؤمنون بوجوده . وظائفه وبني اإلميان باهللا اخلالِق الذي خلق هذا الكون

ديه وإرشاده يعرضون حالة واضحة من عدم إّن و يناقضون أنفسهم تناقضاً بّيناً؛  الذين يؤمنون باهللا وال يعتنون 
  .املنطقي ّتساقاال

                                           
ذيب األخالق،  )٣٩( كما يغذو تلك النفس : "مث ميضي بعد ذلك فيقول .٤٤، صفحة ”The Refinement of Character“ابن مسكويه، 

مع من  العاقلة بأغذيتها املالئمة هلا فإّن غذاء هذه هو العلم، والزيادة يف املعقوالت، واالرتياض بالصدق يف اآلراء، وقبول احلق حيث كان و 
  ".كان، والنفور من الكذب والباطل كيف كان ومن أين جاء



 

 

تتحّدى التناقض الداخلي للشرك باهللا،  والعناية بهالالحمدودة يف خلق اإلنسان لرمحة واآليات اآلتية مع إبرازها ل
العقالنية ظاهرة جلّية؛ وأّما الذين يتفّكرون ويتأّملون ويعقلون فال  الشركَ  الذي يعّد اخلطيئة العظمى، وتبّني بأنّ 

  :سبحانه أهٌل لالعرتاف والتسليم بهإذ هو باهللا  أن يقّروام يصعب عليه
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التأكيد القرآين على االّتساق املنطقي باعتباره أساساً  وتتضّمنتكشف هذه اآليات عن مقاربة َجَدلية قوية 
وتعين . خلطاب مالئم سليم بشأن العالقة بني اإلنسان واهللا من جهة، وبني اهللا والكون من جهة أخرى

ويوحي هذا . ىل النتائج الصحيحة من املقّدمات الصحيحةالعقالنية بوصفها ترابطاً واتساقاً منطقياً بأننا خنلص إ
بالنظر إىل استمرار افرتاضاتنا الوجودية واألخالقية بأّن مالحظاتنا التجريبية فيما يتصل بالكون تفضي إىل 

ويورد القرآن . اهللا والعمل مبقتضى ذلك من حيث إنّهباهللا  يف سياق إمياين توحيدي، أي الرضانتيجتها املنطقية 
ويتحّدى القرآن مشركي . الكرمي بوفرة هذا املفهوم اإلجرائي للعقالنية ويطبقه على قضايا كونية وعقدية وشرعية

كان تفكريهم الضال عن اهللا له أي معىن   إنمّكة يف تعرضه الكثري هلم يف أن يتفّكروا بأنفسهم وينظروا 
عرب التفكري الصحيح إذا   قالنية عن اهللا والكونإذ ميكن إحزاز تصّور مرتابط منطقيًا من الناحية الع. عقالين

  .استعمال عقلنا بشكل مقنع لقراءة اآليات يف عاَمل الشهادة كان مبقدورنا

   



 

 

  خامتة
ا شأن املعقولية حترّكنا  العمليات الداخلية لذهن وحيد  خارجكما حاولت أن أبرهن حىت اآلن، العقالنية شأ

وتؤسس ميتافيزيقا اخلْلق املفهوم القرآين . متحّرر من أي ارتباط وتضعنا ضمن سياق أكرب للمعىن الوجودي
بوصفه كشف  ،وإّن العلم. للعقالنية املوضوعية املستَمَدة من املعقولية اجلوهرية لعاَمل الوجود وكذلك اإلبراهيمي

االنظام املتأصل لألشياء  يرفض العقالنية األداتية والذاتية وينشئ بدل ذلك سياقًا من املعقولية يؤّدي  ،وبنيا
ما، على أّن األساس الوجودي للعقل مضموٌن مبشاركته يف النظام املعقول  عقلنا وتفكرينا فيه الوظيفة املنوطة 

  .للوجود

ذا السياق األوسع والقرآن الكرمي من حيث إنّه كتاب وحي وهداية يعامل اإلنسان والف للنظام املخلوق كر 
ويف حني جند القرآن يويل ثقة كاملة بالعقل السليم السوّي إال أنّه حيّذر من االختزالية الوجودية . اخلاص بالوجود

ا إىل حقيقة األشياء؛ بيد أنّه من غري . والكربياء املعريف والغرور األخالقي فالعقل هبٌة من اهللا تعاىل نصل 
ل أن نزعم أّن العقل وحده ميكنه أن مينحنا املعىن واحلرية؛ إذ إّن اإلنسان حيتاج إىل َهْدٍي روحي به يستنري املعقو 
والقلب باعتباره وجداننا العميق الضامن هلذه العقالنية اإلجرائية اليت نستخدمها يف معامالتنا اليومية ال . العقل

قادر على  هيغّذيه اإلميان يكتسب تبّصراً عميقًا يف واقع األشياء ألنّ والعقل الذي . يفوق أمناط التفكري األخرى
هذا وإّن اإلميان الذي يفصح عنه العقل ويبّلغه ميكنه أن . أن حيّدد قيوده وجيد مكانه املالئم يف دائرة الوجود

. )٧-٥ :١٠٢لتكاثر، ؛ ا٧٥ :٦األنعام، (. يأيت باليقني الذي يعّده القرآن ضروريًا لسالمتنا الذهنية والروحية
ا حقاً احلّجة البالغة ّ   !إ


