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ملخص البحث:
يسعى هذه البحث ليجيب  -ولو بصورة إﲨالية  -عن السؤال اآلﰐ :ما

معنى العقل يف النصوص الدينية اإلسالمية؟ إذ ال شك يف أﳘية طرح مثل هذا
البحث التحقيقي يف عرص رواج "العقالنية" و"العقالنية اإلفراطية يف الغرب".

إن املستفاد من كلامت علامء اللغة واآليات والروايات هو ّ
يمكن القول ّ
أن

اللب ،والنهية ،واحلجر ،واحلجا،
املفردات املرتادفة والقريبة من كلمة العقل هيّ :

والقلب ،واحللم ،والفهم ،واملسكة والكياسة .فهي تشري إىل جوهر واحد هو

العقل بمعنى قوة فهم وإدراك حقائق الوجود من طريق العلم النافع واهلادي إىل
العمل الصالح والعبودية هلل .واالختالف بينها إنّام يرجع إىل اآلثار املتعددة للعقل
إذ إنه اختالف اعتباري.

ويستفاد من كتب اللغة واآليات والروايات أن هذه املفردات األربعة:

اجلهل والسفاهة واحلمق واجلنون ،استعملت يف مقابل العقل.

وﳑن بحث العقل ومعانيه العالمة املجلﴘ والعالمة احلر العاميل

واملحاسبي وغريهم ،وقد جاءت كلامهتم ﳐتلفة حوله.
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Abstract
The present article tries ، although brief, to answer to
the following question: What is the meaning and denotation of
‘Aql " ، reason, from the perspective of Islamic religious texts?
Without doubt it is important to broach such a question in the age
of prevalence of rationality and excessive rationality in the west.
It can be deducted from the words of lexicographers
,Qur’anic verses and Islamic narrations that the Arabic words that
are synonymic or close in meaning to the word ‘Aql ، reason, are:
Lubb, al-nahya, al-ḥijr, al-ḥijā, al-ghalb, al-ḥilm, al-fahm, al-miska
and al-kiyāsa which all indicate one unique essence that is ‘Aql ،
reason, meaning the faculty of understanding and recognition of
the facts of the existence through the edifying knowledge which
guides to righteous deeds and obedience to Allah. The diﬀerence
between these words originates from diﬀerent eﬀects of reason so
the diﬀerence results from diﬀerent viewpoints. It can be known
from lexicon books ، Qur’anic verses and Islamic narrations that
these four words: al-jahl (ignorance)، al-sifāha (stupidity)، al-ḥumgh
(silliness)، al-junūn (insanity) are used in line with the reason.
From those who discover reason and its signiﬁcances are
Al-Allamah Al-Majlesi and Al-Allamah Al- Ḥur Al-‘Ᾱamili and AlMuḥāsibī ، yet they have diﬀerent views about it.
Keywords: reason, Holy Qur’an, ignorance, al-Sunnah
(Prophetic tradition)، wisdom, recognition.

٨٠

متهيد :مفردة العقل يف اللغة
تعددت رؤية املدارس الفكرية عىل اختالف مشارﲠا يف جمموعة من األمور

ومن بينها العقل ،وتتجىل أﳘية تبيني الرؤية اإلسالمية متمثلة يف النصوص الدينية

هلذا املفهوم يف رسم خريطة متكن الباحثني واملحقيقني من ﲢديد ماهيته ،وقيمته

وخصائصه  ،من هنا يسعى هذا البحث ليجيب  -ولو بصورة إﲨالية  -عن السؤال
اآلﰐ :ما معنى العقل يف رؤية النصوص الدينية اإلسالمية؟ فال شك يف أﳘية طرح

مثل هذا البحث التحقيقي يف عرص رواج «العقالنية» و»العقالنية اإلفراطية يف

الغرب».

استخدمت مفردة العقل ،مصدر «عقل يعقل» يف كتب اللغويني بمعان ﳐتلفة.

1

فقد جاء العقل يف اللغة بمعنى اإلمساك واملنع .وﳑا يستفاد من جمموع كتب اللغويني

ّ
أن للعقل معنى :الفهم ،واملعرفة ،وقوة استيعاب العلم ،والعلم ،والتدبر ،وقوة
متييز احلق عن الباطل واﳋري عن الرش .هذا وﲣتلف معاين العقل باختالف احلقول

العلمية 2.فمثال مع ّ
أن العقل حيافﻆ عىل معناه اللغوي  -أي املنع واإلمساك – لكن

اصطالحا  -قوة متييز وفهم وإدراك ،ليس
يبدو أنّه يف البحوث الرتبوية يعني –
ً

هذا فحسب ،بل إنّه بعد متييز احلق عن الباطل واﳋري عن الرش ،يشجع اإلنسان

عىل العمل الصالح املطابق لذلك الفهم والتمييز ،وﲠذا يمنع ويمسك النفس عن
العمل الرذيل ،واملنحرف والقبيح.
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املبحث األول :املفردات املرتادفة والقريبة للعقل:
كثريا يف فهم معاين
يساعد تعرف املفردات املرتادفة والقريبة للكلمة املراد بحثها ً
ﹴ
الكلامت املبهمة ،وبام ّ
بمعان
أن مفردة العقل استخدمت يف الكتب والعلوم املتنوعة
اصطالحية ﳐتلفة ،فقد أدى ذلك إىل إﳚاد غموض وإﲠام يف معناها ،فيتوجب علينا

إلقاء نظرة عىل املفرادت املرتادفة هلا حتى نتمكن من احلصول عىل مفهوم واضح

عن العقل.

اللب :يستفاد من كتب اللغة ّ
أن إحدى الكلامت املرادفة للعقل هي «اللب».
ّ

3

واللب يف اللغة يعني خالص كل ﳾء .فيقال للمخ اﳋالص من اجلوزة الذي حييط
ّ

فلب اجلوز واللوز  ،ونحوﳘا :ما يف جوفه .وكأن اإلنسان
به القرش املخ أو اللبّ ،
مثل اجلوز يتشكل من املخ والقرش .العقل بمنزلة مخ اإلنسان ولبه الذي يشكل
حقيقته وأصله واجلسم والبدن بمنزلة القرش.

لكن يستفاد من أقوال بعض اللغويني مثل الراغب األصفهاين واملصطفوي

واللب ليستا مرتادفتني ،وذلك ّ
ّ
ألن قوة فهم اإلنسان إذا كانت
أن مفردﰐ العقل
ّ

مشوبة باألوهام واﳋياالت فهي «العقل» ،أما إذا ﱂ تكن مشوبة ﲠام وكانت خالصة
ب طبق هذا الرأي هو العقل اﳋالص من الشوائب  ،وسمي
فتسمى
«اللب» .فال ُل ّ
ّ

بذلك لكونه خالص ما يف اإلنسان من معانيه  ،كال ﱡلباب وال ﱡلب من الﴚء  .وقيل:

ب عقل  ،وليس كل عقل لبـﹰﹼا.
هو ما زكا من العقل  ،فكل ُل ﱟ
غري أن الشواهد والقرآئن اآلتية تدل عكس ذلك:

اللب مرادفا للعقل،
ُيع َلم بالرجوع إىل كلامت أرباب اللغويني أﳖم استخدموا ّ
٨٢

وليس بمعنى العقل اﳋالص ،وهذا ﳑا ذكره الراغب والعالمة املصطفوي وغريﳘا.
فرس العقل باللب واللب بالعقل ،ففي رواية هشام عن اإلمام الكاظم g

4

فرست أولوا األلباب بأويل العقول ،5وعىل العكس ،يف رواية يف أصول الكايف فرس

العقالء بمعنى أويل األلباب.

6

فرس بعض أكابر املفرسين أمثال العالمة الطباطبائي ،اللب يف القرآن الكريم

بالعقل وليس بالعقل اﳋالص.

7

واللب يف نظر الروايات والقرآن مرتادفتني .ومن ثم
وعليه تكون مفردتا العقل
ّ

فليست قوة الفهم واإلدراك إذا كانت مشوبة باألوهام واﳋياالت والشوائب عقالً،

وأساسا ،من األمور املميزة للعقل هو متييز األمر
لب.
وإذا ﱂ تكن مشوبة بذلك فهي ﱞ
ً
الصحيح واﳋالص عن األمور اﳋاظﺌة واملشوبة.

عﱪ يف اللغة العربية عن جوهر العقل بألفاظ متعددة نتيجة تعدد احليثيات
و ُي َ
ﹴ
وهاد يسمى «العقل» ،ومن حيث ّ
املوجودة فيه .فمث ً
إن
ال من حيث إنّه مانع وﳑسك

جوهر العقل يشكل أص ً
وأساسا هلوية اإلنسان يسمى «ل ﹰﹼبا» .وهلذا جاء يف الرواية:
ال
ً

«أصل اإلنسان ل ّبه وعقله دينه».8

«لب» ،كألباب ولبيب وأمثال ذلك بكثرة يف
وقد استعملت مشتقات كلمة ّ

لب  -يف القرآن الكريم ست
القرآن والروايات ،فقد ذكرت كلمة «ألباب»  -ﲨع ّ

عرشة مرة.

النهية :من بني األلفاظ املستفادة من كتب اللغة واملرادفة للعقل لفظة «ﳖية».

9

وأصل هذه الكلمة من جذر (ﳖي) ،بمعنى منع .ويطلق عىل العقل ﳖية ألنّه ينهى
ويمنع النفس عن اهلوى وامليول السيﺌة والقبيحة.
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استخدمت مفردة ﳖية يف القرآن والروايات بمعنى العقل .ففي القرآن الكريم

جاءت بصورة ﲨع ( النهى) مرتني يف سورة طه ،كام قال تعاىل ّ
«إن يف ذلك آليات
ألويل النهى» طه  128و « ُك ُلوا وار َعوا َأ ْنعامكُم إِ َّن ِيف َذلِ َك آلي ﹴ
ات ﱢألُ ْو ِيل الن َﱡهى» طه
َ
َ ْ ْ َ َ ْ

«حب العلم وحسن احللم ولزوم الثواب من
 .54ونقل عن اإلمام عيل  gقوله:
ّ
فضائل أوىل النهى واأللباب».10

احلجر :يستفاد من بعض كتب اللغة أن مفردة «حجر» هي إحدى األلفاظ

املرادفة للعقل 11.واحلجر يف اللغة يعني احلفﻆ واملنع .وكلمة التحجري بمعنى وضع

احلجارة عىل حدود األرض كعالمة ونحوها حليازهتا هو جذر هذه املفردة .ويطلق

عىل العقل حجرا ألنّه حيجر عىل أطراف النفس ويبقيها حمفوظة يف حصن حمكم،
وكأن عقل اإلنسان حيجر عىل األفكار واألعامل يف حدوده ومن ثم يمنعه وحيفظه

عن الضاللة والفساد واألعامل القبيحة .وقد استخدمت هذه الكلمة مرة واحدة يف
القرآن الكريم يف اآلية اﳋامسة من سورة الفجرَ »:ه ْل ِيف ذلِ َك َق َس ﹲم لِ ِذي ِح ْج ﹴر».
احلجا :جاءت يف بعض كتب اللغة بمعنى العقل 12.واحلجا هو السرت ،وسمي

العقل حجا ،ألن العقل مثل احلجا يسرت عيوب اإلنسان ومساوئه ،وقد استعمل

احلجا بمعنى العقل يف الرواية اآلتية ،مثال " :اربع يلزم من كل ذى حجى و عقل

من امتى .قيل يا رسول اهللصىل اهلل عليه وآله ما ُه ّن؟ قال :استامع العلم و حفظه و

نرشه عند اهله و العمل به».
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احللم :احللم يف اللغة  ،كبح ومراقبة الغضب ،ويستخدم أحيانا بمعنى العقل.

14

وقد استعملت هذه املفردة بصورة اجلمع مرة واحدة يف القرآن الكريم يف اآلية 32

من سورة الطور يف قوله تعاىل»:أم تأمرهم أحالمهم ﲠذا أم هم قوم طاغون» 15وقد
٨٤

فرسها العالمة بالعقل ،كام جاءت يف بعض الروايات أيضا باملعنى نفسه »:اذا قام

قائمنا َو َض َع اهلل يدَ ُه عىل رؤوس العباد َف َج َم َع ﲠا عقوهلم و كملت به احالمهم.16».
ويبدو ّ
أن سبب تسمية العقل باحللم هو من باب تسمية السبب (العقل) باسم املسبب

(احللم)ّ .
ألن العقل هو سبب وباعث عىل صفة احللم كام جاء يف غرر احلكم حيث
أيضا»:بوفور العقل يتوفر
قال أمري املؤمنني « gاحللم نور جوهره العقل» وقوله ً
احللم» 17.ويوجد يف اجلذر اللغوي لكلمتي احللم والعقل معنى الضبط واحلفﻆ.

18
الفهم :مفردة الفهم هي إحدى مرادفات العقل يف كتب اللغة.
العرب
وسمى
ُ
َّ
فهام؛ ألن ما ِ
فه ْمتَه فقد ق َّيدْ تَه بعقلك وض َب ْطتَه كام البعري قد ُع ِقل؛ أي قد
العقل ً
فخذ ْيه .وبعبارة أخرىّ :
قيدت ساقه إىل َ
حوطه
إن ما يفهمه اإلنسان ويدركه وكأنه ّ

وصريه يف دائرة معقوالته ومدركاته.
وربط حوله برباط العقل والفهم
ّ

َبار َك وتعاىل
وقد استعملت كلمة الفهم يف قول اإلمام الكاظم  " :gإِ ّن اهلل ت َ
رش َ
أهل العقل وال َف ْهم ِيف ِكتابِ ِه"  19وقولهّ ":
كتابه"...و َل َقدْ آ َت ْينا
إن اهلل تعاىل يقول يف
َ
َب َّ َ
امن ِْ
ُل ْق َ
احلك َْم َة» قال :الفهم والعقل " 20بمعنى العقل.
وجاء يف بعض الروايات أن العقل يبعث عىل الفهم” :العقل داعي الفهم”وكذلك

21
قسم من العقل« :دعامة االنسان
«من عقل فهم»  .وذكر يف رواية أخرى أن الفهم ﹲ

العقل والعقل منه الفطنة والفهم واحلفﻆ والعلم . 22 ”.وفرس بعضهم العقل يف

اآلية الكريمة »:وما يعقلها اال العاملون» بمعنى الفهم 23.ويبدو أن املراد من العقل
يف احلديث الرشيف  ":انّا معارش االنبياء ُا ِمرنا َان نك ّلم الناس عىل قدر عقوهلم".24

هو الفهم أيضا.
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املسكة :جاء يف بعض كتب اللغة أن املسكة تعني العقل الوافر والغزير.25

واستعملت هذه املفردة يف بعض الرويات بمعنى العقل كذلك 26.واملسكة مادة
مسك وإمساك ،وقد ذكرنا يف املستهل ّ
أن أصل مفردة العقل حسب الراغب

األصفهاين بمعنى اإلمساك ،ويقال للعقل مسكة ألنه يمسك اإلنسان عن القبائح
واملساوئ.

الكياسة :هي من املفردات التي ذكرت عىل أﳖا مرادفة للعقل يف الكتب اللغوية.

27

والكياسة من جذر كيس بمعنى اجلمع ،ويقال للشخص العاقل ك ّيس ّ
ألن عقله مثل

كيس وظرف ﳚمع وحيافﻆ عىل ﲨيع آرائه وﲡاربه التي خاضها يف حياته .واستخدم

”ك ّيس” 28و” أكياس” 29بمعنى عاقل و العقل يف رواية هشام يف قوله ّ ”:g
إن

لقامن قال البنه :تواضع للحق تكن اعقل الناس ّ
يسري”.
وإن الكيس َلدَ ى احلق
ﹲ
ويف قوله ”:قال امرياملؤمننيّ g
”إن هلل عباد ًا كرست قلوﲠم خشيته فاسكتتهم عن
وإﳖم لفصحاء عقال ُء ...وإﳖم َألكياس”  .واستعملت الكياسة ومشتقاهتا
املنطق ّ

يف روايات أخرى بمعنى العقل ،ففي الرواية املنقولة عن اإلمام عيل  ،gذكر العقل

عىل أنه أصل ومنشأ اإلنسان الك ّيس« :الك ّيس أصله عقله ومروهتا خلقه ودينه
حسبه» .30و اعتﱪ الكيس يف رواية أخرى ،من يتغلب عىل هوى نفسه ويملك زمام

عقله « :كفى باملرء ك ّيس ًا أن يغلب اهلوى و يملك النهى».

31

القلب :إحدى مرادفات كلمة العقل التي ذكرت يف كتب اللغة هي «القلب»32.
ويف لسان العربَ :ق ْلب ك ﱢُل َ ﹴ
وحم ْ ُضه .تقول :جﺌتُك ﲠذا األَ ِ
مر َق ْلب ًا:
ﳾءُ :ل ﱡبه وخالِ ُص ُه َ
ُ
ْ
ﳾ ُء .وقلب اإلنسان هو أرشف وأفضل قسم يف وجود اإلنسان
َأي َحمض ًا ال َي ُشو ُبه َ ْ

وهلذا سمي قل ًبا ،ويبدو ّ
أن العقل كالقلب من حيث هو أرشف وأفضل قسم يشكل
٨٦

هوية اإلنسان ووجوده  ،وهلذا يعﱪ أحيانا عن العقل بالقلب .واستخدم القلب

بمعنى العقل يف القرآن الكريم والروايات الرشيفة يف بعض األحيان .ففي رواية
هشام فرس اإلمام الكاظم  gالقلب يف قوله تعاىل «ملن كان له قلب» بمعنى العقل
حيث قال »:ان اهلل تعاىل يقول ﰱ كتابه «ان ﰱ ذلك لذكرى ملن كان له قلب» يعني:

عقل ،" .واطالق القلب – كام يذكر املريدماد  -عىل النفس الناطقة املجردة التى

هي الروح االهلية يف التنزيل الكريم ويف أحاديث محلة الوحي وحفظة الدين مستمر
مطرد.
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وبالرغم من الشواهد القرآنية والروائية واللغوية املذكورة واملبينة لرتادف

مفردﰐ العقل والقلب ،إال ّ
أن املستفاد من ظاهر بعض اآليات والروايات أﳖام أمران
وب َي ْع ِق ُل َ
ون ِﲠا”(حج )46يظهر أن التعقل هو
منفصالن ،ففي قوله تعاىلَ ”:هل ُ ْم ُق ُل ﹲ
عمل القلب .وجاء يف إحدى الروايات كذلك أن القلب هو من بني اجلوارح التي
يتعقل ﲠا اإلنسان« :فمنها  -أي اجلوارح ، -قلبه الذى به يعقل ويفقه ويفهم وهو
امري بدنه 34». ...وجاء يف رواية أخرى أن القلب إنام يفكر بواسطة العقل الذي هو

فيه .ويستفاد من هذه الرواية وغريها من الرواية املشاﲠة هلا أن العالقة بني القلب
والعقل – بمعنى املعقول والعلم  -هي عالقة ظرف ومظروف.

35

ويف ذيل اآلية السابعة من سورة «ق» يقول العالمة الطباطبائي " :القلب ما يعقل

به اإلنسان فيميز احلق من الباطل واﳋري من الرش والنافع من الضار" .36

يبدو أنه ال يوجد ﹴ
تناف بني األدلة املذكورة وما ورد يف الفقرة احلادية عرشة من

رواية هشام من أن اإلمام الكاظم  gفرس القلب بمعنى العقل ،ألن القلب يف

القرآن الكريم هو مركز ثالثي األبعاد ،أي اإلدراك والعاطفة والعمل ،ونسبت هذه
٨٧
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الثالثة (اإلدراك 37والعاطفة 38والعمل )39إىل القلب يف القرآن الكريم كذلك .هذه

املقوالت الثالثة مرتتب بعضها عىل بعض من حيث اإلﳚاد ،فاملعرفة واإلدراك

يبعث عىل إﳚاد املقوالت العاطفية كاﳋوف والرجاء واحلب ،وهذه املقوالت
العاطفية املذكورة يبعث عىل إﳚاد املقوالت العملية ،كاالبتعاد عن الذنوب
أيضا.40
واالستغفار .وهذا الرتتيب املذكور نفسه يستفاد من بعض الروايات ً

فاملعرفة واإلدراك هي شأن أسايس من شؤون القلب الثالثة ،والشأنان اآلخران

ينشﺂن عنها .فاإلدراك واملعرفة إنام تقع بواسطة املدركات املعقوالت التي يكتسبها

فرس القلب بالعقل أحيانًا
القلب بواسطة شؤونه اإلدراكية واملعرفية .وعىل هذا ُي َ
نتيجة اإلدراك واملعرفة التي ﲢصل يف القلب نتيجة اكتساب املدركات واملعقوالت،

كام عليه احلال يف الفقرة احلادية عرشة من رواية هشام .وما يؤيد ذلك هو بعض
ﴏح فيها بأن القلب يدرك ويعرف األمور بواسطة العقل كام يف
الروايات التي ُ ّ

قوله »:فعرف القلب بعقله ...ملا ادركته القلوب بعقوهلا».41

ّ
فﻸن دور العقل الرئيس يتمثل يف الفهم واإلدراك واملعرفة ،وهذه األمور نفسها

فرس القلب يف بعض الروايات بمعنى
هي من أهم شؤون القلب أيضا ،هلذا أحيانا ُي َ

العقل.

ﲡدر اإلشارة إىل ّ
أن العقل والقلب وإن كانا يف نظر اآليات والرويات واللغة

ذا حقيقة وهوية متشاﲠة كثريا ،42إال ّ
دائام وبونًا شاس ًعا جدا يف
أن بينهام ﴏا ًعا ً

العرفان ،وهذا ما نراه يف الكتابات املختلفة ﲢت عنوان «العشق والعقل» كرسالة

العشق والعقل لنجم الدين كﱪى( 654 – 573هق).
يظهر من القرآن الكريم أﳖام مرتادفان وغري متضادين.
٨٨

43

44

لكن مثلام ذكرنا سابقا،

وخالصة ملا مر ،يمكن القول ّ
إن املستفاد من كلامت علامء اللغة واآليات

والروايات هو ّ
اللب ،والنهية،
أن املفردات املرتادفة والقريبة من كلمة العقل هيّ :

واحلجر ،واحلجا ،والقلب ،واحللم ،والفهم ،واملسكة والكياسة .وﳑن ذهب إىل

القول ّ
إن بعض هذه املفردات نظرية للعقل املال صدرا يف تفسريه ،إذ يقول »:العقل
واللب نظائر».
والفهم واملعرفة
ّ

45

وعليه يبدو ّ
أن املفردات التي ذكرت كافة إنّام تشري إىل جوهر واحد هو العقل

بمعنى قوة فهم وإدراك حقائق الوجود من طريق العلم النافع واهلادي إىل العمل

الصالح والعبودية هلل .واالختالف بينها إنّام يرجع إىل اآلثار املتعددة للعقل وهو
اعتباري.
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املبحث الثاين :املفردات املتقابلة مع العقل:
ّ
إن دراسة املفردات املتقابلة واملتضادة مع كلمة معينة ،هو مثل دراسة الكلامت

املرادفة هلا من حيث أﳘية توضيح وكشف معنى املفردة املراد بحثها .وهلذا يقال:

"وبضدها تتبني األشيا ُء " " ،والضدُ يظهر حسنه الضدُ ".

من هنا يتوجب علينا دراسة املفردات املقابلة ملفهوم كلمة العقل حتى يزول

جلنُون ،
حلمق  ،وا ُ
اإلﲠام والغموض عنها .وقد ذكروا أضدا ًدا للعقل نذكر منها :ا ُ
جلهل  ،والسفاهة.
وا َ

اجلهل :جاءت مشتقات اجلهل كاجلهالة واجلاهلية واجلاهل بكثرة يف القرآن

الكريم 46.وقد ذكر اجلهل يف بعض كتب اللغة باعتباره متقابال مع العقل 47.وجاء
يف بعضها اآلخر متقابال مع العلم 48.ويستفاد من أقوال اللغويني ّ
أن اﳋلو من العلم

والعمل بخالف ما حقه أن يفعل ،من أهم معاين اجلهل .فإذا وقع اجلهل يف مقابل
العلم فهو يعني عدم العلم ،أما إذا وقع يف مقابل العقل فيعني العمل بخالف النظام،

ويف رواية هشام ذكر اجلهل يف قبال العقل تارةً 49،ويف قبل العلم تارة أخرى.

50

واملتعارف بني الناس هو التقابل بني العلم واجلهل وليس العقل واجلهل ،غري

ّ
أن استعامل التقابل بني العقل واجلهل جاء يف الكتب الروائية بصورة أكﱪ .ونتيجة
رواج استعامل كلمة اجلهل يف مقابل العقل يف الروايات نجد أن الباب األول من
الكتب الروائية ككتاب أصول الكايف يسمى بباب العقل واجلهل.

ولقد أشار الشيخ املظفر يف كتاب األصول إىل ّ
أن التقابل املذكور كان يف

األساس تقابال بني العقل واجلهل غري ّ
أن التقابل بني العلم واجلهل نشأ نتيجة
٩٠

التطورات املفهومية التي ظهر بعد عرص النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم .فانتقال

الفلسفة اليونانية إىل املجتمع اإلسالمي  -كام يعتقد املظفر  -أدى إىل ظهور مفاهيم
جديدة لبعض املفردات .ومن بينها كلمة اجلهل 51.ونتيجة هذا التطور املفهومي

توسع مفهوم اجلهل من العمل بخالف النظام ( املقابل ملعنى العقل) ليشمل معنى

عدم العلم (املقابل للعلم).

ويمكن تأييد هذا الرأي بالعديد من الروايات التي ذكرت اجلهل مقابال للعقل

وليس للعلم مثل قوله  ”: gكفى بالعاﱂ جه ً
ال أن يناﰱ علمه عمله” .52إذ يظهر

منها ّ
أن العلم قد ﳚتمع مع اجلهل وال يكون مقابال له ما ﱂ يتحل صاحبه بالعمل.

بينام لو كان اجلهل مقابال للعمل بخالف النظام فسيكون ذلك مناسبا أكثر لفهم

الرواية املذكورة.

وعليه يبدو ّ
ال أساسيا بني العقل واجلهل وتقاب ً
أن هناك تقابلني ،تقاب ً
ال ثانويا بني

ألن عدم العلم يمكن ْ
العلم واجلهل وهذا األخري ناشﺊ عن التقابل األسايسّ ،
أن

يكون منشأ لﻸعامل املخالفة للنظام والقبيحة.

أن التقابل بني العقل واجلهل أسايس فهذا يعني ّ
وبام ّ
أن هناك عالقة مبارشة

بينهام ،إذ ّ
إن معنى مفردة العقل يتضمن املنع واملسك 53،وكلمة اجلهل ﲢكي عن
العمل املخالف للنظام والذي يؤدي إىل العواقب الوخيمة 54.فإذا اعتﱪنا كل عمل

يصدر عن اإلنسان ويكون ﳐالفا هلل وللنظام ذن ًبا ومعصي ًة ّ
فإن منشأ صدوره هو

اجلهل واجلهالة ال حمالة .من هنا جاء ركوب املعصية والذنب يف رواية هشام مساو ًيا

للجهل " كفى بك جه ً
ال أن ترتكب ما ﳖيت عنه».
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وﳑا ذكرنا يتضح كذلك األﳘية واملنزلة التي يمنحها الدين اإلسالمي للعقل

والذم الشديد الذي يواجه به اجلهل ،إىل احلد الذي يعتﱪ فيه ّ
أن لﻺسالم عالقة
وثيقة مع العقل ّ
وأن للجهل رابطة وطيدة مع الكفر .فاجلاهلية التي كانت قبل

اإلسالم هي حياة عبثية تفتقر للعقل ،مليﺌة باألعامل الوحشية واملعاﴆ ،وطلوع

شمس اإلسالم إنام هو طلوع شمس العقل واإليامن واحلياة والطيبة.

السفاهة :من املفردات التي تستعمل يف مقابل لفظة العقل ،مفردة السفاهة

التي تعني خفة العقل وضعفه وطيشه .واستعملت أحيانا يف الكتب اللغوية بمعنى

أيضا يف بعض الروايات بمعنى اجلهل كام يف قول أمري
اجلهل 55.واستخدمت ً
املؤمنني  »:gسفهك عىل من فوقك جهل م ِ
ردي ،سفهك عىل من دونك جهل
ُ
مزري» 56.وذكر القرآن الكريم املشتقات املختلفة هلذه الكلمة 57.فجاءت مفردة

ب َع ْن
السفه أحيانًا يف مقابل العقل وبمعنى احلامقة .كام يف قوله تعاىلَ »:و َم ْن َي ْر َغ ُ
ِ ِ
ِ
يم إِالَّ َم ْن َس ِف َه َن ْف َسهُ» 58إذ فرس العالمة الطباطبائي السفه يف اآلية بمعنى
م َّلة إِ ْبراه َ
احلمق 59.وجاء العقل والسفه ومشتقاهتا يف العديد من الروايات بعضها مقاب ً
ال

لبعض.كام يف قول االمام عيل  »:gالعاقل بخشونة العيش مع العقالء آنس منه
بلني العيش مع السفهاء».

60

احلمق :احلمق يف اللغة ضد العقل بمعنى ق ّلته وفساده 61.واحلامقة مأخوذة من

محقت السوق إذا كسدت فكأنه كاسد العقل والرأي فال يشاور وال يلتفت إليه.
ومع ّ
أن هذه الكلمة ﱂ تستعمل يف القرآن الكريم ،إال ّأﳖا جاءت بكثرة ووفور يف

الروايات يف مقابل العقل .كقوله ّ " :g
إن من عالمة العاقل أن يكون فيه ثالث

خصال :ﳚيب إذا سﺌل ،و ينطق اذا عجز القوم عن الكالم ،ويشري بالرأي الذي
٩٢

يكون فيه صالح أهله ،فمن ﱂ يكن فيه من هذه اﳋصال الثالث شييء فهو امحق،62».
وعن اإلمام عيل  gأنّه قال« :احلمق من ثامر اجلهل» 63.وقوله »:احلمق فساد الرأي

العقل حجة الرأي» «إن أغنى الغني العقل وأكﱪ الفقر احلمق».

اجلنون :اجلنون من مادة «جنن» وتعني يف اللغة السرت وضد العقل ،فعندما

يسترت عقل اإلنسان يغيب فهمه وإدراكه.

احلمق وضعف العقل.

65

64

وجاء اجلنون يف بعض الكتب بمعنى

ذكرت هذه املفردة وبعض مشتقاهتا يف القرآن الكريم عدة مرات ،خاصة عىل

لسان املرشكني والكفار الذي كانو يستخدموﳖا من أجل تفريق الناس من حول
األنبياء  ،وكان اهلل عز وجل ينفي ذلك عن أنبيائه .كقوله تعاىل »:كَذلِ َك ما َأتَى

ول إِالَّ قا ُلوا ِ
ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْب ِل ِهم ِم ْن رس ﹴ
ساح ﹲر َأ ْو َجمْن ﹲ
ُون ».إذ رد عليهم يف سورة سبأ
َ ُ
ْ
بقوله« :ما بِ ِ
صاحبِك ُْم ِم ْن ِجن ﹴَّة إِ ْن ُه َو إِالَّ ن َِذ ﹲير َلك ُْم 66».فاألنبياء  هم أعقل الناس،

ولذلك يعرفهم القرآن ألويل األلباب وأصحاب العقول عىل أﳖم أسوة وقدوة

يتوجب التأيس ﲠا وأخذ العﱪة منها .كام يف قوله تعاىل يف آواخر سورة يوسف»:
ِ
َرصناَ ...ل َقدْ َ
كان ِيف َق َص ِص ِه ْم
است َ
َيﺌس ﱡ
َحتَّى إِ َذا ْ
الر ُس ُل َو َظنﱡوا َأ َّﳖُ ْم َقدْ كُذ ُبوا جا َء ُه ْم ن ْ ُ
ِ
ويل ْاألَ ْل ِ
ﱪ ﹲة ِألُ ِ
باب.67 »...
عَْ
أما يف الروايات فقد اختلفت اطالقاهتا إذ جاءت يف بعض النصوص اإلسالمية

بمعنى املصاب 68،وأطلق لفﻆ املجنون يف بعض الروايات عىل األفراد العصاة« :انّام
املجنون املقيم عىل معصية اهلل» ،69يف مقابل التاركني للمعصية والذنوب ،املطيعني
ألمر اهلل ،وسموا العقالءّ " :
ان العقالء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب»
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وعىل هذا يستفاد من كتب اللغة واآليات والروايات أن هذه املفردات األربعة

اجلهل والسفاهة واحلمق واجلنون استعملت يف مقابل العقل.

ﲡدر اإلشارة إىل أنّه نتيجة ارتباط معاين السفاهة واحلمق واجلنون مع مفردة

اجلهل ،يمكننا القول ّ
إن التقابل األسايس هو الواقع بني العقل واجلهل ،أما تقابل

العقل مع املفردات األخرى فهو تضاد اعتباري .فباعتبار وجود اختالل يف حسن

عمل العقل تطلق السفاهة .وباعتبار ما سخره اهلل لﻺنسان وإرساله للرسل وتزويد
اإلنسان بالعقل من أجل تأمني كامله وسعادته ،ومع ذلك يقابل اإلنسان كل ذلك
باملعصية باختياره وحيرم نفسه من السعادة والكامل ،فقد أطلق عليه لفﻆ املجنون.

٩٤

املبحث الثالث :نظرة عامة إىل معنى العقل يف القرآن الكريم والروايات

اإلسالمية:

يشكل العقل حمورا رئيسا يف الدين اإلسالمي ،وركيزة أساسية يف ﳐتلف أبعاده

العقائدية واألخالقية والفقهية واإلجتامعية وغريها ،وانطالقا من هذه الرؤية

جاءت اﳋطابات القرآنية زاخرة باملفردات الداعية إىل التفكري والتع ّقل :كالتفكّر

واللب والنﱡهى ،وجعلت هذه
والتذكّر والتد ّبر والتع ّقل والتع ّلم والتف ّقه والذكر
ّ

تكررت يف القرآن
توجهاهتا أكثر من ّ
املحاور مدارا ،إذ أكّدهتا يف ّ
أي ﳾء آخر؛ فقد ّ

مرة،
مرة ،والعقل ّ 49
مرة ،وكلمة الذكر ّ 274
الكريم كلمة العلم ومشت ّقاهتا ّ 779
مرات.
مرة،
ّ
مرة ،والتد ّبر ّ 4
واللب ّ 16
مرة ،والفكر ّ 18
والفقه ّ 20
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وقد أتى ذكر العقل يف كتاب اهلل الكريم دائ ًام بصيغة الفعل ( ،نعقل ،يعقلون،
تعقلون ،عقلوا ،يعقل) وﱂ ِ
يأت بصيغة االسم ابدا .والسبب يف ذلك حسبام يرى
العالمة الطباطبائي( 1402 -1321هـ) هو أن " لفﻆ العقل بمعناه املعروف اليوم

من األسامء املستحدثة بالغلبة ،ولذلك ﱂ يستعمل يف القرآن وإنام استعمل منه
األفعال مثل يعقلون».
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واملتأمل يف جمموع اآليات الواردة فيها هذه املشتقات ،ﳚد أﳖا أتت يف سياق

دعوة القرآن الكريم إىل التفكر والتدبر والنظر يف أرسار الكون .وتشري اآليات إىل

آن َأ ْم َعىل ُق ُل ﹴ
ون ا ْل ُق ْر َ
وظائف العقل ،كقوله تعاىلَ « :ا َفال َيتَدَ َّب ُر َ
وب َأ ْق ُ
فاهلا»ُ ».73ق ْل َه ْل
».و ُطبِ َع َعىل ُق ُل ِ
وﲠِ ْم َف ُه ْم ال َي ْف َق ُه َ
َي ْست َِوي ْاألَ ْعمى َوا ْل َب ِص ُري َا َفال َت َت َفك َُّر َ
ون».75
ون»َ 74
ِ
بار ﹲك لِ َيدَّ َّب ُروا آياتِ ِه َولِ َيت ََذك ََّر ُأو ُلوا ْاألَ ْل ِ
باب»َ ».76ا َف َل ْم َي ِس ُريوا ِيف
«ك ﹲ
تاب َأن َْز ْلنا ُه إِ َل ْي َك ُم َ
عاقب ُة ا َّل ِذين ِمن َقب ِل ِهم و َلدار ِ
ف َ ِ
ْاألَ ْر ِ
اآلخ َر ِة َخ ْ ﹲري لِ َّل ِذي َن ا َّت َق ْوا
ض َف َينْ ُظ ُروا َك ْي َ
كان َ
َ ْ ْ ْ َ ُ
٩٥
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ِ
ِ
ويل ْاألَ ْل ِ
ﱪ ﹲة ِألُ ِ
ون»َ ....».77ل َقدْ َ
َا َفال َت ْع ِق ُل َ
باب» .78ويف املقابل ﱂ
كان ِيف َق َصص ِه ْم ع ْ َ

يأمر اهلل تعاىل عباده يف كتابه وال يف آية واحدة أن يؤمنوا به أو بﴚء ﳑّا هو من عنده
أو يسلكوا سبي ً
ال وهم عمي ال يشعرون.

وبام ّ
أن دراسة كل اآليات التي ذكرت مفردة العقل و معانيها ومرتادفاهتا

ومتقابالهتا ووظائف العقل ﳑا ال يتسع له هذا البحث ،لذلك سنقترص عىل اإلشارة

إىل معنى العقل يف القرآن الكريم بصورة جمملة.

يبدو للمتأمل يف اآليات التي استخدمت مفردة العقل أو املفردات القريبة منه،

أن القرآن الكريم ينظر إىل العقل عىل أنه موهبة إهلية يستطيع اإلنسان ﲠا اكتساب
العلم النافع واإلهتداء إىل العمل الصالح .هذا العلم وهذه املعرفة يرشده وهتديه إىل

الدين احلق .وأشارت العديد من اآليات إىل التالزم املوجود بني العقل واهلداية ،من
َبار َك
بينها اآلية  18من سورة الزمر التي استند إليها اإلمام الكاظم  »:gإِن اهلل ت َ

ِ ِ ِ
رش َ
رش ِعباد ا َّل ِذي َن َي ْست َِم ُع َ
ون ا ْل َق ْو َل
اهل العقل وال َف ْهم ﰱ كتابِه ،فقالَ « :ف َب ﱢ ْ
و تعاىل َب َّ َ
ولﺌ َك ا َّل ِذين هداهم اهلل و ُأ ِ
ون َأحسنَه ُأ ِ
ولﺌ َك ُه ْم ُأو ُلوا ْاألَ ْل ِ
باب»».79
َ
َف َيتَّبِ ُع َ ْ َ ُ
َ َ ُ ُ
هذا ،وتويل الروايات واألحاديث أﳘية خاصة للعقل ،حتى ّ
إن بعض املحدّ ثني

بدأوا كتبهم الروائية بروايات «العقل» .وهذه األﳘية ليست مسألة اعتباطية بل
تكشف عن النظرة الدينية الواسعة إىل هذه املفردة.

ّ
إن جمرد إلقاء نظرة رسيعة يف الكتب الروائية ،سيكشف لنا عن كثرة الروايات

التي أعطت العقل مقا ًما عال ًيا ،ومكانة مرموقة ،نذكر منها:

" ملا خلقاهلل العقل ...و عزﰐ وجاليل ما خلقت خلق ًا هو أحب إيل منك وال
٩٦

اكملتك إال فيمن أحب.80».
عن اإلمام الكاظم  " gما قسم بني العباد افضل من العقل».

81

وعنه  " : gما عبد اهلل بﴚء افضل من العقل».

82

«العقل رسول احلق.83».
وعنه  »: gما بعث اهلل نبي ًا اال عاق ً
ال حتى يكون عقله افضل من ﲨيع جهد

املجتهدين».

84

وعنه  »: gما بعث اهلل انبياءه ورسله اىل عباده اال ليعقلوا عن اهلل».
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ولقد استعملت مفردة العقل واشتقاقاهتا اإلسمية والفعلية بكثرة يف الروايات.
وحتى نتعرف معاين العقل يف الروايات ،نستعرض رؤى بعض علامء احلديث

حول معاين العقل واصطالحاته املختلفة.

فمعاين العقل كام يذكرها العالمة املجلﴘ ( 1111-1037هـ) يف بحار األنوار

هي :

األول :هو قوة إدراك اﳋري والرش والتمييز بينهام والتمكن من معرفه أسباب

األمور وذوات األسباب وما يؤدي إليها وما يمنع منها .والعقل ﲠذا املعنى مناط
التكليف والثواب والعقاب.

الثاين :ملكة وحالة يف النفس تدعو إىل اختيار اﳋري والنفع واجتناب الرشور

واملضار ،وﲠا تقوى النفس عىل زجر الدواعي الشهوان ّية والغضب ّية والوساوس
ّ
٩٧
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والرش.
الشيطان ّية  ...وهذه احلالة غري العلم باﳋري
ّ
القوة ا ّلتي يستعملها الناس يف نظام أمور معاشهم فإن وافقت قانون
الثالثّ :

تسمى بعقل املعاش وهو ﳑدوح يف
الرشع واستعملت فيام استحسنه الشارع ّ
مر بنوع من االعتبار ،وإذا استعملت يف األمور الباطلة
األخبار ومغايرته ملا قد ّ

تسمى بالنكراء والشيطنة يف لسان الرشع ومنهم من أثبت لذلك
واحليل الفاسدة ّ

قوة ُاخرى وهو غري معلوم.
ّ

الرابع :مراتب استعداد النفس لتحصيل النظر ّيات وقرﲠا وبعدها عن ذلك

سموها بالعقل اهليوالين والعقل بامللكة والعقل بالفعل
وأثبتوا هلا مراتب أربعة ّ
والعقل املستفاد .وقد تطلق هذه األسامي عىل النفس يف تلك املراتب.
اﳋامس :النفس الناطقة اإلنسانية التي ﲠا يتميز من سائر البهائم.

السادس :ما ذهب إليه الفالسفة من أنّه جوهر جمرد قديم ال تعلق له باملادة ذاتا

وال فعال.

ثم يذكر املرحوم املجلﴘ ّ
أن األخبار الواردة يف هذه األبواب أكثرها ظاهرة يف

املعنيني األولني الذين مﺂهلام إىل واحد ويف الثاين منهام أكثر وأظهر وبعض األخبار

حيتمل بعض املعاين األخرى ويف بعض األخبار يطلق العقل عىل نفس العلم النافع
املورث للنجاة املستلزم حلصول السعادات.
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ﹴ
معان :أوال :قوة إدراك
وعليه فإن للعقل بحسب كالم العالمة املجلﴘ ثالثة

اﳋري والرش والتمييز بينهام وهو مناط التكليف والثواب والعقاب .وثاني ًا :ملكة يف
واملضار .وثال ًثا :العلم النافع
النفس تدعو إىل اختيار اﳋري والنفع واجتناب الرشور
ّ
٩٨

املورث للنجاه املستلزم حلصول السعادات.
احلر العاميل رضوان اهلل تعاىل عليه(1104 - 1033
أ ّما املحدّ ث الكبري الشيخ ّ

هـ)) فقد قال يف ﳖاية باب» وجوب طاعة العقل وﳐالفة اجلهل» يف معاين العقل
ﹴ
معان كثرية  ،وبالتت ّبع يعلم أنّه
ما ييل :العقل يطلق يف كالم العلامء واحلكامء عىل
ﹴ
والرش والتمييز بينهام،
معان :أحدها :قوة إدراك اﳋري
يطلق يف األحاديث عىل ثالثة
ّ
ومعرفة أسباب االُمور ،ونحو ذلك ،وهذا هو مناط التكليف .وثانيها :حالة وملكة

واملضار .وثالثها  :التع ّقل بمعنى العلم
الرش
ّ
تدعو إىل اختيار اﳋري واملنافع واجتناب ّ
.
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احلر العاميل تتطابق مع ما ذكر العالمة املجلﴘ.
وهذه النظرة من الشيخ ّ
وﳑن اهتم ببحث العقل كذلك نجد احلارث املحاسبي 88الذي أ َّلف كتا ًبا سامه:

«مائية العقل ومعناه واختالف الناس فيه» ،ﱢبني فيه معنى العقل ،وأﳘيته ،وﳐتلف
ﹴ
معان:
اآلراء حوله ،إذ ذكر أن للعقل عند العلامء ثالث َة

٩٩
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أوهلا :أن العقل غريزة .هذا املعنى يشرتك فيه أكثر اﳋلق ،وبه أقام اهلل احلجة عىل

خلقه ،ﱂ يطلع اهلل عليه أحد ًا ال يف نفسه وال يف غريه،

ثانيها :أن العقل هو الفهم إلصابة املعنى ،إذ يقول يف توضيحه ّ
إن اجلميع ﳑن

أمره اهلل تعاىل وﳖاه وتوعده ،بإرسال النذر ،وإنزال الكتب وآثار آيات التدبر ،حجة

العقل الزمة له ،إذ أنعم اهلل عليه بالعقل عليه ومعرفة البيان.

املعنى الثالث :هو البصرية واملعرفة بتعظيم قدر األشياء النافعة والضارة يف الدنيا

واآلخرة ،ومنه العقل عن اهلل تعاىل ،وبام أن الفهم عند احلارث ظاهرة عقلية تتناول

األشياء يف معانيهاّ ،
فإن البصرية هي ظاهرة عقلية ،ولكنها ﲣتلف عن غريزة الفهم

إذ إن البصرية هي غريزة النفاذ إىل ما وراء األشياء ملعرفة قيمتها اإلهلية من ناحية،

وقيمتها األخالقية من ناحية أخرى ،واإلنسان ببصريته قادر عىل أن يتعرف عظيم
قدر األشياء النافعة يف الدنيا واآلخرة ،وهذا هـو معـرفة العقل عن الـله عز وجل.

وتكمن أﳘية بحث العقل عند احلارث املحاسبي( 242 -165هـ) ،يف ّ
أن هذا

األخري عاش يف زمن اإلمام الكاظم  183 -128 ( gهـ) واإلمام الرضا ( g

 203 -148هـ) واإلمام اجلواد  195(gهـ 220 -هـ) واإلمام اهلادي(– 212

 254هـ) .وبإمكان أطروحته حول العقل ّ
أن تصور لنا جان ًبا من الفضاء الفكري
واملعريف الذي كان يعيشه األئمة  وكانت كلامهتم ناظرة إليه.

١٠٠

خامتة:
إن املستفاد من كلامت علامء اللغة واآليات والروايات هو ّ
ّ
أن املفردات املرتادفة

اللب ،والنهية ،واحلجر ،واحلجا ،والقلب ،واحللم،
والقريبة من كلمة العقل هيّ :

والفهم ،واملسكة والكياسة .وهي تشري إىل جوهر واحد هو العقل بمعنى قوة فهم
وإدراك حقائق الوجود من طريق العلم النافع واهلادي إىل العمل الصالح والعبودية
هلل .واإلختالف بينها إنّام يرجع إىل اآلثار املتعددة للعقل وهو اختالف اعتباري.

ويستفاد من كتب اللغة واآليات والروايات أن مفردات :اجلهل والسفاهة

واحلمق واجلنون استعملت يف مقابل العقل .يقع التقابل األسايس بني العقل

واجلهل ،أما تقابل العقل مع املفردات األخرى فهو تضاد اعتباري.

هذا ويشكل العقل حمورا رئيسا يف الدين اإلسالمي ،وركيزة أساسية يف ﳐتلف

أبعاده العقائدية واألخالقية والفقهية واالجتامعية وغريها ،إذ إن املتأمل يف اآليات
التي استخدمت مفردة العقل أو املفردات القريبة منه ،ﳚد أن القرآن الكريم ينظر
إىل العقل عىل أنه موهبة إهلية يستطيع اإلنسان من خالهلا اكتساب العلم النافع
واالهتداء إىل العمل الصالح .هذا العلم وهذه املعرفة يرشده وهتديه إىل الدين احلق.

وقد أولت الروايات أﳘية خاصة للعقل ،واستعملت مفردة العقل واشتقاقاهتا

اإلسمية والفعلية فيها بكثرة.

١٠١
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اهلوامﺶ
 -1اﳋليل بن امحد الفراهيدي ،كتاب العني ،عقلَ .أ ْمحَدَ ْب ِن َف ِ
ار ِ
س ،معجم مقاييس اللغة،
مادة عقل .إسامعيل بن محاد اجلوهري ،الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية ،عقل .مرتﴣ
الزبيدي ،تاج العروس ،عقل .أمحد بن حممد بن عيل الفيومي املقري  ،املصباح املنري ،مادة عقل.
الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،مادة عقل.
 -2املال صدرا ،رشح األصول الكايف  ،ج ،1
لب .اﳋليل بن امحد
 -3حسن املصطفوي ،التحقيق ﰱ كلامت القرآن الكريم ،مادة ّ
لب.
الفراهيدي ،كتاب العني ،مادة ّ
 -4حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،1ص .20
 -5ن ،م.
 - 6حممد بن يعقوب الكلينﯽ ،أصول الكايف ،ج  ،1كتاب العقل واجلهل ،ح  ،11ص .13
 -7حممد حسني الطباطبائي ،تفسري امليزان ،ج  ،2ص .396
 -8حممد باقر املجلﴘ ،بحاراالنوار ،ج  ،1ص .82
 -9حسن املصطفوي ،التحقيق ﰱ كلامت القرآن الكريم ،ج  ،12ص .265

احلكَم و درر ِ
 -10اآلمديُ ،غرر ِ
الك َلم ،ص.42
َُ ُ
َ

 -11ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،مادة حجر .اﳋليل بن امحد الفراهيدي،
كتاب العني ،مادة حجر .حسن املصطفوي ،التحقيق ﰱ كلامت القرآن الكريم ،مادة حجر.
 -12أمحد بن حممد بن عيل الفيومي املقري ،املصباح املنري ،مادة حجا .الراغب األصفهاين،
مفردات ألفاظ القرآن ،مادة حجا.
 -13حممد باقر املجلﴘ ،بحاراالنوار ،ج  ،1ص .168

١٠٢

 -14الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،مادة حلم.
 - 15حممد حسني الطباطبائي ،تفسري امليزان ،ج  ،19ص.19
 -16حممد بن علﯽ بن بابويه الصدوق ،كامل الدين وامتام النعمة ،ص .675

احلكَم و درر ِ
 -17اآلمديُ ،غرر ِ
الك َلم ،ص.42
َُ ُ
َ

 -18ابن منظور ،لسان العرب ،مادة فهم .حسن املصطفوي ،التحقيق ﰱ كلامت القرآن
الكريم ،مادة فهم.
 -19الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،1ص .20
 -20ن ،م .

احلكَم و درر ِ
 -21اآلمديُ ،غرر ِ
الك َلم ،ص.53
َُ ُ
َ
 -22حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،1كتاب عقل و جهل ،ح  ،23ص .25
 -23فضل بن احلسن الطﱪيس ،جممعالبيان  ،ج  ،7 - 8ص  .368يف ضمن البقرة ،اآلية
.43
 -24الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،1كتاب عقل و جهل ،ح  ،15ص .23
 -25أمحد بن حممد بن عيل الفيومي املقري ،املصباح املنري ،مادة مسك.
 -26الطﱪيس ،االحتجاج عىل اهل اللجاج ،ج  ،2ص 314
 -27أمحد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،مادة كيس .أمحد بن حممد بن عيل الفيومي املقري،
املصباح املنري ،مادة كيس.
 -28حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،1ص .20
 -29أبو حممد احلسن بن عيل احلسني بن شعبة احلراين ،ﲢف العقول ،ص .459
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أ.م.د .عادل محمد الشريف لغريب
احلكَم و درر ِ
 -30اآلمديُ ،غرر ِ
الك َلم ،ص.322
َُ ُ
َ
 -31ن  ،م .
 -32إسامعيل بن محاد اجلوهري ،الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية ،مادة قلب .الراغب
األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،مادة قلب.
 -33حممد باقر املريداماد ،التعليقة عىل أصول الكايف ،ص 33
 -34حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ح ،7كتاب اإليامن والكفر ،ج ،2ص .38
 -35حممد باقر املجلﴘ ،بحاراالنوار ،ج  ،1ص 98و.99
 -36حممد حسني الطباطبائى ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  18ص .356

 -37كام يف قوله تعاىلَ " :و َج َع ْلنا َعىل ُق ُل ِ ِ
وﲠ ْم َأ ِكنَّ ًة َأ ْن َي ْف َق ُهو ُه» (االرساء )46

يﻆ ا ْل َق ْل ِ
 -38كام يف قوله تعاىلَ " :و َل ْو ُكن َْت َف ﹰﹼظا َغ ِل َ
ب الَ ْن َف ﱡضوا ِم ْن َح ْولِ َك» (آل عمران )159
«لكن ي ِ
 -39كام يف قوله تعاىلِ :
ؤاخ ُذك ُْم بِام ك ََس َب ْت ُق ُلو ُبك ُْم» (البقرة )225
ْ ُ
 -40حممد باقر املجلﴘ ،بحاراالنوار ،ج  ،70ص 22
 -41ن ،م ،ج ،2ص .47

 -42كنب األستاذ غالم حسني الديناين كتابا ﲢت عنوان «العقل والعشق اإلهلي بني
«االختالف واالنسجام»» عالج فيها هذه املسألة .راجع :غالم حسني الديناين ،العقل والعشق
اإلهلي بني االختالف واالنسجام ،تعريب عبد الرمحن العروي.

 -43نجم الدين الرازي ،رسالة العشق والعقل ،تصحيح تقي تفضيل.
 -44يمكن أن نلحﻆ ذلك يف قصة ابراهيم  gكذلك ،الذي اعتﱪ مثاال للعقل ومثاال
للعشق أيضا ،كام يف اآليات  74إىل  84من سورة األنعام واآليات  51إىل  70من سورة األنبياء
والصافات يف اآليات من  83إىل . 89
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 -45املال صدرا ،تفسري القرآن الكريم،ج،3ص .258
 -46ورد يف القرآن الكريم مادة «جهل» بألفاظها املتعددة  24مرة.
 -47العني  ،ج  ،1ص .159
 -48أبو احلسني أمحد بن فارس  ،معجم مقاييس اللغة ،مادة «جهل»  .الراغب األصفهاين،
مفردات ألفاظ القرآن ،مادة جهل.

ِ
ِ
 " -49لكل شىء دليل و ُ
الصمت و لكل شى ﹴء مط ّية و مط ّية
العقل التفكر و دليل
دليل
التفكر َّ
العقل التواضع و كفى بك جه ً
ﳖيت عنه ».انظر :حممد بن يعقوب الكليني ،أصول
ال ان تركب ما َ
الكايف ،ج  ،1ص .20
 " -50قليل العمل من العاﱂ (العاقل) مقبول مضاعف و كثريالعمل من اهل اهلوى و اجلهل
مردو ﹲد ».انظر :حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،1ص .20
 -51حممد رضا مظفر ،اصول الفقه ،ج  ،2ص .67

احلكَم و درر ِ
 -52اآلمديُ ،غرر ِ
الك َلم ،ص .73
َُ ُ
َ
 -53كام مر ساب ًقا.

 -54حممد باقر جملسى ،بحاراالنوار ،ج  ،1ص .117
 -55حسن املصطفوي ،التحقيق ﰱ كلامت القرآن الكريم .أمحد بن حممد بن عيل الفيومي
املقري ،املصباح املنري ،مادة سفه.
احلكَم و درر ِ
 -56اآلمديُ ،غرر ِ
الك َلم ،ص .74
َُ ُ
َ

 -57وردت مادة سفه ومشتقاهتا 11مرة يف القرآن الكريم.
 -58بقره .130
 -59حممد حسني الطباطبائى ،تفسري امليزان ،ج  ،1ص .30
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أ.م.د .عادل محمد الشريف لغريب

 -60ابن ايب احلديد ،رشح ﳖج البالغة ،ج  ،20ص .340
 -61أبو احلسني أمحد بن فارس  ،معجم مقاييس اللغة ،مادة «محق»  .أمحد بن حممد بن عيل
الفيومي املقري ،املصباح املنري ،مادة محق.
 -62حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،1ص .20

احلكَم و درر ِ
 -63اآلمديُ ،غرر ِ
الك َلم ،ص .76
َُ ُ
َ

 -64أمحد بن فارس  ،معجم مقاييس اللغة ،مادة «جنن» ،الراغب األصفهاين ،مفردات
ألفاظ القرآن ،مادة جنن.
 -65ابوالقاسم احلسم بن حممد ،عقالء املجانني ،ص .19
 -66الذاريات ،52 ،و سبأ.46 ،
 -67يوسف 109 ،و.110
 -68الطﱪيس ،مشكاة االنوار ،ص .269
 -69أبو القاسم احلسن ابن حممد ،عقالء املجانني ،ص.12
 -70حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،1ص .20
 -71حممد الريشهري ،العقل واجلهل يف الكتاب والسنة ،ص.17
 -72حممد حسني الطباطبائي ،تفسري امليزان ،ج  ،2ص  ،396يف ذيل اآلية  269البقرة.
 -73حممد .24
 -74االنعام 51
 -75التوبة .87
 -76ص .29
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 -77يوسف .109
 -78يوسف .111
 -79حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،1ص .20
 -80الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،1باب العقل و اجلهل ،الرواية األوىل.
 -81احلراين ،ﲢف العقول ،ص463
 -82حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،1ص .20
 -83الريشهري ،ميزان احلكمة ،ج  ،6ماده عقل
 -84احلراين ،ﲢفالعقول ،ص 463
 -85حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،1ص .20
 -86حممد باقر املجلﴘ ،بحاراالنوار ،ج  ،1ص .101 - 99
 -87احلر العاميل ،وسائل الشيعة  ،ج  ،15ص  208و .209
 -88احلارث املحاسبي ،العقل و فهم القرآن ،ص .217
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أ.م.د .عادل محمد الشريف لغريب
.10املريداماد ،التعليقة عىل أصول الكايف،
املصادر:
اﳋيام ،ط1403 ، 1هـ ،قم ،إيران.
.1أبو القاسم احلسن ابن حممد ابن حبيب،
.11احلارث بن أسد املحاسبي ،العقل وفهم
عقالء املجانني ،ﲢقيق الدكتور عمر األسعد،
القوتىل ،دار الكندى
القرآن ،ﲢقيق حسني ّ
دار النفائس ،ط 1407 ،1هـ ،بريوت .
للطباعة والنرش.1982 ،
.2أبو عيل فضل بن احلسن الطﱪيس،
.12حسن املصطفوي ،التحقيق ﰱ كلامت
االحتجاج عىل اهل اللجاج ،مؤسسة االعلمي
القرآن الكريم ،وزارة الثقافة واإلرشاد
للمطبوعات ، 1403 ،بريوت ،لبنان.
اإلسالمي ،ط ،1368 ،1طهران.
.3أبو عيل فضل بن احلسن الطﱪيس ،جممع
احلر العاميل ،وسائل
.13حممد بن احلسن ّ
البيان ،دار احياء الرتاث العربى،1992 ،
الشيعة (تفضيل وسائل الشيعة اىل ﲢصيل
بريوت.
ِ
البيت  إلحياء
مؤسسة آل
مسائل الرشيعة)ّ ،
.4أبو حممد احلسن بن عيل احلسني بن
الرت ِ
اث ،بريوت
ﱡ
شعبة احلراين ،ﲢف العقول ،مؤسسة النرش
.14حممد باقر املجلﴘ ،بحار االنوار ،دار
االسالمي ،ط1404 ،2هـ ،قم.
إحياء الرتاث1403 ،هـ ،بريوت.
.5ابو الفضل ﲨال الدين حممد بن مكرم ابن
.15حممد حسني الطباطبائي ،تفسري امليزان،
منظور  ،لسان العرب ،دار الفكر للطباعة
انتشارات اسالمي ،ط 1417 ،5ق ،قم.
والنرش – دار صادر ،ط1414 ،3هـ ،بريوت.
.16حممدي الريشهري ،ميزان احلكمة ،دار
.6اﳋليل بن امحد ،كتاب العني ،مؤسسة دار
احلديث ،ط1416 ،1ق ،قم.
اهلجرة ،ط1988 ،2م ،قم.
.17حممد الريشهري ،العقل واجلهل يف
.7أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي،
الكتاب والسنة ،دار احلديث ،ط2000 ،1م،
معجم مقاييس اللغة ،دار الفكر1399 ،هـ -
قم .
1979م.
.18عيل بن احلسن الطﱪيس ،مشكاة األنوار
.8أمحد بن حممد بن عيل الفيومي املقري،
يف غرر األخبار ،مطبعة احليدرية1385 ،هـ،
املصباح املنري ،املكتبة العرص ّية ،ط1418 ،2
النجف األرشف.
هـ.ق.
.19حممد بن يعقوب الكليني ،االصول من
.9الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن،
الكايف ،دار الكتب االسالمية ،ط1388 ،3هـ،
ﲢقيق :صفوان عدنان داوودي ،دار القلم،
طهران.
1416ق ،دمشق.
.20حممد بن حممد مرتﴣ الزبيدي ،تاج

١٠٨

العروس ،دار الفكر ،1994 ،بريوت.
.21حممد بن علﯽ بن بابويه الصدوق،
كاملالدين وامتام النعمة ،مؤسسة النرش
االسالمي1984 ،م ،قم.
حممد بن ابراهيم قوامي الشريازي ،رشح
ّ .22
األصول الكايف ،تصحيح حممد خواجوى
مؤسسه مطالعات وﲢقيقات فرهنﮕى،
،
ّ
 ،1367هتران.
.23عبد الواحد بن حممد التميمي اآلمدي،
احلكَم ودرر ِ
ُغرر ِ
الك َلم ،انتشارات دفرت
َُ ُ
َ

املرعﴚ النجفي ،ط1385 ،2هـ ،قم.
.27نجم الدين الرازي ،رسالة العشق والعقل،
تصحيح تقي تفضيل ،رشكة منشورات طهران،
ط1966 ،1م ،طهران.
.28غالم حسني الديناين ،العقل والعشق
اإلهلي بني االختالف واالنسجام ،تعريب عبد
الرمحن العروي ،دار اهلادي ،ط2005 ،1م،
لبنان.

تبليغات اسالمي ،ط 1366 ،1هـ ش ،قم.
حممد بن ابراهيم قوامي الشريازي ،تفسري
ّ .24
القرآن الكريم ،تصحيح حممد اﳋواجوى،
بيدار ،1379 ،قم.
.25حممد رضا مظفر ،اصول الفقه ،مكتب
االعالم االسالمي ،ط۱۴۱۵ ،2ق .قم.
.26عبد احلميد بن هبهاهلل ابن ايب احلديد،
رشح ﳖج البالغة ،مكتبة آية اهلل العظمى
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