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َّ
ملخ�ص البحث
اهلجري؛ إذ
اآلميل من أعالم الفالسفة واملفكِّرين يف القرن الثامن
يعدُّ السيد حيدر
ّ
ّ

له إس��هامات كبرية يف كثري من العلوم ،والسيام العلوم الفلسف َّية والعقل َّية ،إلاَّ أنَّه مل ينل
ح َّظه من الدراسة والبحث.

األول (فلس��فة الرتبية العقل َّية وم��وارد التنمية العقل َّية
تضمنت الدراس��ة مبحثنيَّ :
َّ

اآلميل) ،وتناولنا فيه :تعري ًفا للعقل وفلسفة العقل ،واستعرضنا موارده التنمو َّية
للس ِّيد
ّ
اآلميل) ،و ُق َّس��م عىل
والعقل َّية ،أما الثاين فتناولنا فيه (فلس��فة العقل وتربيته عند الس�� ِّيد
ّ

األول ،وتكليف العقل بمعرفة اهلل (س��بحانه) ،وابتالء
حماور عدَّ ة :ابتداء اخللق بالعقل َّ
بقوة العقل والتفكُّر ،وآل َّية عمل العق��ل ،وحاجة الرشع إىل العقل والعقل إىل
اإلنس��ان َّ

توصلنا إليها.
ثم ختمنا البحث ببيان النتائج التي َّ
الرشعَّ ،
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الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
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ِ آملي ا
ّ الفل�سفة العقل َّية وتنميتها عند ال�س ِّيد ال

Abstract
Sayyid Haider Al-Aamali is considered to be one of the
philosophers and thinkers of the eighth century AH. He
has important contributions in many sciences, especially
philosophical and mental sciences., However, he did not get the
chance to study and research.
The study has included two topics: In the first we dealt with
the definition and philosophy of the mind and we reviewed
its developmental and mental resources. The second one
dealt with the philosophy of the mind and its upbringing for
Sayyid Al-Aamali., it divided into several chapters: Starting the
creation with the first mind, the consignment of the mind by
the knowledge of GOD (Subhanah), the plague of man with
the power of reason and thinking, the mechanism of the mind
action and the need of legislate to the mind and the mind to
the legislate.
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The research concluded with statement of our findings.
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َّ جمل ٌة
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املقدِّ مة
اهلجري -عىل تش�� ُّعب اجتاهاهتا-
ش��كَّلت الفلس��ف ُة االس�لام َّي ُة يف القرن الثام��ن
ّ

اآلميل من أعالم الفالس��فة
جمالاً خص ًبا وثر ًّيا لدى كثري من العلامء ،و ُيعدُّ الس�� ِّيد حيدر
ّ
املفكِّرين يف عرصه ،إذ له إس��هامات كبرية يف كثري من العلوم والس��يام العلوم الفلسف َّية

والعقل َّية ،فقد استوعب يف شخص َّيته اجلمع بني الفلسفة والعقل وربطها بالقرآن الكريم
در ًة المع ًة يف جبني علامء عرصه،
ومذهب أهل البيت ،وال نبالغ إن قلنا إنَّه يش��كِّل َّ

كثريا من املسائل
فهو منبع صاف ،ومورد عذب للمفكِّرين الالحقني من بعده ،إذ أسس ً
يبَّ ،
ولعل ما يم ِّيزه عن سواه هو فكره الناقد
الفلسف َّية والعقل َّية عىل غرار ما قام به ابن عر ّ

الذي تو َّلد من ا ِّطالعه عىل ثقافات فلس��ف َّية وعقل َّية خمتلفة ،وعىل الرغم من هذه املكانة
اآلميل ،مل ينل ح َّظه من الدراس��ة والبحث ،وهلذا أراد
الس��امية التي وصل إليها الس�� ِّيد
ّ

اآلميل ،واإلفادة م��ن نظر َّياته العقل َّية
والعقيل عند الس�� ِّيد
الفلس��في
الباحثان بيان األثر
ّ
ّ
ّ

جديرا بالبحث والدراس��ة ،وبداف��ع الرغبة -من لدن
يف عرصن��ا احل��ارض ،ونرى ذلك
ً
ِ
الباح َث ِ
�ين -يف العناي��ة هبذا الرتاث املم َّيز أقدما عىل هذا املرشوع الذي مل يكن س��هلاً  ،إذ
َ
كثريا من املس��ائل الفكر َّية التي حتتاج إىل فهم وحتلي��ل  ،وجعلنا نصب
مح��ل بني ط َّيات��ه ً

اآلميل ،والثاين :موارده الفلسف َّية
األول :موارد التنمية العقل َّية عند الس�� ِّيد
أعيننا أمرينَّ :
ّ
الديني قرآنًا
النص
ومعاجلاته العقل َّية يف ضوء الطريقة التي تعاطى هبا الس�� ِّيد
اآلميل مع ِّ
ّ
ّ

وسنَّ ًة وروايات املعصومني.

وقد اعرتض البحث مجلة من صعوبات منها :ق َّلة الدراسات التي عنيت بالفلسفة
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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حل ِّل ّي (ق 8هـ)
آملي ا ِ
الفل�سفة العقل َّية وتنميتها عند ال�س ِّيد ال ّ

اآلميل،
العقل َّية والفكر َّية عند علامء أهل البيت ،وق َّلة ما وصل الينا من تراث الس ِّيد
ّ
ِ
بالباح َثني أن يستنطقا النصوص املبثوثة يف كتبه للوصول إىل املراد.
األمر الذي حذا
التحلييل ،وهو ليس باهلينِّ ؛ ألنَّه يبحث
أ َّما املنهج املتَّبع يف هذه الدراسة فهو املنهج
ّ
اآلميل ومقاصده من أجل بناء رؤية عا َّمة يف فلس��فته العقل َّية ،و ُق ِّس��م
يف غايات الس�� ِّيد
ّ

األول :فلس��فة الرتبية العقل َّي��ة وموارد التنمية
البح��ث ع�لى مبحثني ،تناولنا يف املبحث َّ
اآلميل ،أ َّم��ا املبحث الثاين ف��كان يف فلس��فة العقل وتربيته عند الس�� ِّيد
العقل َّي��ة للس��يد
ّ

األول ،وتكليف العقل بمعرفة اهلل
اآلميل و ُق ِّس��م عىل حماور عدَّ ة :ابتداء اخللق بالعق��ل َّ
ّ

بقوة العقل والتفكُّر ،وآل َّية عمل العقل ،وحاجة الرشع إىل
(س��بحانه) ،وابتالء اإلنسان َّ
توصل
أه��م النتائج التي َّ
العق��ل والعقل إىل الرشع .أ َّما اخلامتة فقد س�� َّلطت الضوء عىل ِّ

إليها البحث.
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املبحث الأ َّول
آملي
فل�سفة الرتبية العقل َّية وموارد التنمية العقل َّية لل�سيد ال ّ
املطلب الأول
فل�سفة الرتبية العقل َّية
ٍ
معان ع��دَّ ة ،منه��ا :التث ُّبت يف األمور واإلمس��اك
َّأولاً  -العق��ل يف اللغ��ة :ي��راد به
واالمتناع والشدِّ واحلبسُ ،يقالُ :ع ِقلت الناقة ،إذا ُمنِعت من السري ،و ُيقالَ :
عقل (بفتح

كف نفس��ه وش��دَّ ها ع��ن املعايص ،وقيل :العاقل :الذي حيبس نفس��ه
الالم) الرجل إذا َّ
ِ
األش��ياء من حس��نِها و ُق ِ
ِ
ِ
ِ
بحها
بصفات
لم
ُ
وير ّدها عن هواها ،فهو ضدُّ احلُمق أو هو الع ُ
وكاملهِ ا ونُقصانهِ ا( .)1هذه هي املعاين اللغو َّية الرئيس��ة التي تكاد جُتمع عليها كتب اللغة،
وتندرج حتتها -تقري ًبا -مجيع املعاين األخرى التي ذكرت هلذا املفهوم ،وقد ُس ِّمي العقل

الت��ورط يف املهالك ،فالعقل قيد حيول دون
عق�ًل�اً ؛ ألنّه يعقل -أي حيبس -صاحبه عن
ُّ
يرض به أو ما ال يليق به ،أي إنَّه بطبيعته يعقل النفس عن
انطالق اإلنس��ان فيام ُيش��ينه أو ّ

العشوائي الناتج من مقتىض الطبع(.)2
الترصُّ ف
ّ

أ َّما العقل يف املعنى االصطالحي :فمهام اختلفت وتضاربت أو تداخلت التعاريف
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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حل ِّل ّي (ق 8هـ)
آملي ا ِ
الفل�سفة العقل َّية وتنميتها عند ال�س ِّيد ال ّ

األس��ايس يف الفعل
حوله ،فإنهَّ ا تلتقي مجي ًعا أمام نقطة مش�تركة ،هي عدّ العقل العنرص
ّ
البرشي ،وهو القاعدة األوىل التي ينطلق منها اإلنس��ان متأ ِّملاً
وناظرا ومستنب ًطا
املعريف
ّ
ً
ّ

ومدركًا حلقائق األشياء ،وهو الوسيلة الوحيدة لالهتداء إىل الصواب ،ولكن برشط أن

يعمل بعيدً ا عن املؤ ِّثرات السلب َّية(.)3

عرفت بتعريفات خمتلفة ،فقيل :إنهَّ ا عمل َّية تسعى لبناء
ثان ًيا -الرتبية العقل َّية تعري ًفاِّ :

إنس��ان رسا ّيل قريب للكامل ،إذ ال يستطيع اإلنسان أن يصل إىل الكامل إلاَّ بالعقل؛ ألنَّه

املكونات األساس�� َّية لتكامل الش��خص َّية اإلنس��ان َّية ،وميدانًا رح ًبا لتهذيب النفس
أحد ِّ
التصورات والتصديقات احلاصلة للنفس بالفطرة( ،)5والفطرة
وس��موها( .)4وقيل :إنَّه
ُّ
ِّ
هن��ا هي التفكري ِّ
ب��كل يشء يف الوجود ،وتقوم فلس��فة العقل بالس��عي لبن��اء نمط كليِّ ٍّ
تنظيم��ي يعطي خلرباتنا املع َّقدة حتَّى تصل إىل بناء األش��ياء واألفكار واألجزاء يف نظام
ّ
يكون معقولاً  ،فالفيلس��وف يرى ويكشف ،أي إنَّه لديه نظرة تأمل َّية ترفعه فوق مستوى

فكرا وخيالاً ،
املطالب واالحتياطات العاد َّية العاجلة إىل إمكانات أوس��ع لدينا ُيدركها ً
تفسريا له مغزاه يف اخلربة اإلنسان َّية
وتفس
فهو يبحث عن املفاهيم واملبادئ التي َّ
توضح رَّ
ً
يف مداها الكليِّ ّ (.)6

حج��ة العقل ،وتنمي��ة اخليال،
أ َّم��ا اهل��دف من فلس��فة الرتبية العقل َّي��ة ،فهو تقوية َّ

وتنمية احلكم يف النفوس ،ومدارك االنتباه ،واكتساب معارف جديدة وإتقاهنا  ،لإلفادة

منه��ا يف هتذيب النفس اإلنس��ان َّية ،وكبت جوامح النفس األ َّم��ارة؛ إلعادة الفرد للحياة
اإليامن َّية.
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العقلـي أربع مراتب:
العقيل :وللنمو
ثال ًثا -مراتب النمو
ّ
ّ

ِ
النف��س عن مجي ِع العل��و ِم الرضور َّي ِة والكس��ب َّية،
خلو
املرتب��ة األوىل :وه��ي حال�� ُة ِّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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الص ِ
��ور قابلاً هلا( ،)7كام هو احلال عند
مجيع ُ
ويس��مى ذلك عقلاً هيوالن ًّيا؛ أي خال ًيا عن َ
َّ

جمرد االستعداد لتلك املعلومات،
الطفل ،إذ ال يوجد عنده معلومات مطل ًقا ،ولكن فيه َّ
وتسمى تلك القوة النظر َّية(.)8
َّ

حصول العل��و ِم الرضوري ِة يس��مى عقلاً بامل َلك ِ
ِ
املرتب��ة الثانية :حال�� ُة
َ��ة( ،)9فنجاح
َّ
َّ
العمل َّي��ة الرتبو َّي��ة يتو َّقف إىل حدٍّ ٍ
كبري عىل العقل ،إلاَّ أنَّه يمك��ن القولَّ :
إن تنمية العقل

األصم ،تقف حجر عثرة
تعود الطلاَّ ب عىل احلف��ظ
تعتم��د عىل الرتبية ،فاملدرس��ة التي ِّ
ِّ

أمام تنمية عقوهلم ،بخالف املدرسة التي ُّ
املوضوعي
حتث طلاَّ هبا عىل االبتكار والتفكري
ّ
بالقوة القريب��ة ،أي َّ
اهليوالين قد حصل
إن العقل
بالقوة البعيدة َّ
الس��ليم ،فيصري ما كان َّ
ّ

يتوصل منها وهب��ا إىل املعقوالت التي تعتمد عىل
في��ه التصديق باملعقوالت األوىل التي َّ
املدركات العقل َّية(.)10

ِ
تس��مى عقلاً بالفعل( ،)11فالعقل
حصول العلو ِم الفطر َّي ِة
املرتبة الثالثة :وهي حال ُة
َّ

العلمي ،بحيث تك��ون املعقوالت
ه��و الذي هي��دي الناس إىل األص��ول العا َّمة للنظ��ر
ّ
النظر َّية حاصلة يف ذهن اإلنسان ،ولكنَّه غافل عنها ،ومع ذلك فإنَّه متى شاء أحرضها،
(الق��وة النظر َّية) الصور
ويس��مى العق��ل (عقلاً بالعق��ل) ،وهذا يكون قد حص��ل فيها
َّ
َّ

األول َّية ،إلاَّ أنَّه ليس يطالعها ويرجع إليها بالفعل ،بل كأنهَّ ا عنده خمزونة ،فمتى
املعقولة َّ

ويسمى (عقلاً بالفعل)؛ ألنَّه
ش��اء طالع تلك الصورة بالفعل فعقلها ،وعقل أنَّه عقلها،
َّ
عقل ويعقل متى شاء بال تك ُّلف وال اكتساب(.)12

ِ
املرتب��ة الرابعة :وهي ُ
النفس بحيث يمكنها اس��تحضار العل��و ِم الفطر َّي ِة متى
كون
شاءت ،ويسمى عقلاً مستفادا يف أب ِ
نية اليقني( ،)13بمعنى أن تكون املعلومات حارضة يف
ْ
ْ
ً
َّ
العقل ،وهو يطالعه��ا ،ويداوم التأ ُّمل فيها ،وهذا هو العلم املوجود بالفعل ،احلارض يف
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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حل ِّل ّي (ق 8هـ)
آملي ا ِ
الفل�سفة العقل َّية وتنميتها عند ال�س ِّيد ال ّ

كل وقت( ،)14وهو أن تكون الصورة املعقولة حارضة فيه وهو يطالعها ويعقلها بالعقل،

ويعقل أنَّه يعقلها بالفعل ،فيكون حينئذ عقلاً ُمستفا ًدا(.)15

س��ميت
وهناك العقل
العميل ،وهو َّ
حمركة ليس من جنس العلوم ،وإنَّام ِّ
قوة للنفس ِّ
ّ

النظري؛ َّ
ألن
عقل َّي��ة؛ ألنهَّ ا مؤمترة للعقل مطيعة إلش��اراته بالطبع ،وهى ليس��ت العقل
ّ

اخللقي ،فكم من عاقل يعرف أنَّه مس��ترض باتِّباع
النظري ال يكفي وحده لإللزام
العقل
ّ
ّ

النظري ،بل لفتور هذه
ش��هواته ،ولكنَّه يعجز عن املخالفة للشهوة؛ ال لقصور يف عقله
ّ
القوة بالرياضة واملجاهدة واملواظبة
س��ميت بالعقل
تقوى هذه َّ
العميل ،وإنَّام َّ
َّ
القوة التي ِّ
ّ
عىل خمالفة الشهوات(.)16

أن املن ِّظرين الرتبو ِّيني أمجعوا عىل َّ
ومن اجلدير بالذكر َّ
أن الغرض من الرتبية العقل َّية

هو كس��ب املعرف��ة وهتذيب العقل واملهارة يف اس��تعامل ما يعرفه اإلنس��ان( ،)17فالرتبية

قوة مستق َّلة يف إدراكه عن بدن اإلنسان،
العقل َّية تتم َّثل َّأولاً يف املدركات العقل َّية ،فالعقل َّ
وه��و موجود ل��دى ِّ
العقيل ،إذ يرى ابن س��ينا
كل إنس��ان ،والعقل هو وس��يلة اإلدراك
ّ

(ت 400ه��ـ) َّ
(القوة
أن اإلنس��ان يول��د وعنده الق��درة ع�لى اإلدراك
العقيل ،أو عن��ده َّ
ّ
النظر َّي��ة) عىل حدِّ تعبريهَّ ،
القوة النظر َّية من املعقوالت ،وهو
وأن َّأول ما حيصل يف هذه َّ

سمه بـ( :بداية العقول،
يعني هبا تلك املعاين املتح ِّققة بغري حاجة إىل القياس والتع ُّلم ،ما اَّ
أو اآلراء العالية) ،والرتبية العقل َّية ميدان رئيس من ميادين الرتبية؛ ألنهَّ ا توصل اإلنسان

الفعيل
إىل احلقيقة عن طريق أحكام القياس ومعرفة املنطق ،وهذا ما يرشده إىل الربهان
ّ
الصحيح.
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املطلب الثاين
آملي
موارد التنمية العقل َّية عند ال�س ِّيد ال ّ
العقيلَّ ،
ولعل
اآلميل مصادر التفكري من طرق عدَّ ة أسهمت يف تكوينه
انتهل الس ِّيد
ّ
ّ

أهم موارده العقل َّية هي ا ِّطالعه عىل املدارس الفلسف َّية السابقة واملعارصة له ،فضلاً
من ِّ

شجعه عىل مناقشتها والر ِّد
عن ا ِّطالعه عىل املذاهب الكالم َّية ،واألصول الدين َّية ،وهذا َّ

تتوسع؛ ولذلك
عليها ،األمر الذي أ َّدى إىل نضوج رؤى جديدة جعلت مداركه العقل َّية َّ
ٍ
نقدي ٍ
وبراعة منقطعة النظري يف استنطاق النصوص ،واستكناه البواطن
عال،
بحس
ٍّ
مت َّيز ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
نقس��م م��وارد ثقافته العقل َّية عىل ثالثة
إلثبات أد َّلته بصورة عقل َّية مؤ ِّثرة ،ونس��تطيع أن ِّ

أقسام(:)18

الفلسفي
األول :املورد
القسم َّ
ّ

فبعض تأ َّثر هبا وس��لك
ا َّطل��ع الس�� ِّيد
اآلميل عىل كثري م��ن االجتاهات الفلس��ف َّيةٌ ،
ّ

وبعض خالفها واعرتض عليها
الطويس (ت 460هـ)،
هنجها ،ومن ذلك فلسفة الشيخ
ٌ
ّ
كفلس��فة ابن س��ينا ،فقد ذكر جمموعة م��ن املواطن التي أثبت هبا وهم الش��يخ الرئيس،
للحقَّ ،
وم��ن ذلك قوله بعدم علم اهلل باجلزئ َّيات مع اعرتافه َّ
احلق
بأن العامل معلول
وأن َّ
ِّ

ع��امل بذاته أزلاً وأبدً ا ،وعامل بام صدر عن��هَّ ،
وأن العلم بالع َّلة يوجب العلم باملعلول(.)19
وهنا ي ِ
اآلميل ع�لى من يتَّبع هذا ال��رأي بجملة من األس��ئلة ،وهي :كيف
ش��كل الس�� ِّيد
ُ
ّ
ال يقال فيهم :إنهَّ م ض ُّلوا وأض ُّلوا؟ وكيف جيوز وصفهم بالعلم واحلكمة؟ وكيف ُيطلق

وخاصته؟( ،)20واجلدير
عليهم اس��م اإلس�لام؟ وكيف جيوز هلم الطعن يف أهل البي��ت
َّ
َّ
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حل ِّل ّي (ق 8هـ)
آملي ا ِ
الفل�سفة العقل َّية وتنميتها عند ال�س ِّيد ال ّ

كثريا عن فيثاغروس ،مستق ًيا أقواله
بالذكر أنَّه عرف الفلس��فة الفيثاغور َّية ،ونقل كال ًما ً
َّ
ش��ك فيه أنَّه كان يقدِّ ر خطر هؤالء وأمه َّيتهم ومدى تغلغلهم
من إخوان الصفا ،وممَّا ال
الفلسفي عند املسلمني(.)21
يف العقل
ّ

الكالمي
القسم الثاين :املورد
ّ

أن علم ال��كالم ال ُينتج معرف�� ًة عقل َّي�� ًة متكامل�� ًةَّ ،
اآلم�لي َّ
وأن علامء
ي��رى الس�� ِّيد
ّ

الكالم قد وقعوا يف اجلهل املركَّب ،أي إنهَّ م حيس��بون أنفس��هم عاملون ،ويف احلقيقة أنهَّ م

جاهل��ون( ،)22واجلدير بالذكر َّ
اآلميل ا َّطلع عىل كثري م��ن املذاهب الكالم َّية،
أن الس�� ِّيد
ّ

واستوعب مرشوعها بد َّقة ،وا َّطلع عىل أصوهلا ،ومن هذه املذاهب الكالم َّية:

خيصها ،وركَّز عىل آرائها ،وناقش مبناها ،حتَّى تر َّقى لينتقد
األشعر َّية :قرأ أغلب ما ّ

علامءها( ،)23ويق ِّيمه��م يف علومهم العقل َّية ،ومن هؤالء العلامء الغزا ّيل الذي وصفه بأنَّه
ليس من أهل التحقيق( ،)24وناقش آراءه العقل َّية ،والسيام حديث احلجب ،وفنَّد أغلب
متبنَّيات الغزا ّيل العقل َّية التي اعتمدها(.)25

كثريا
املعتزلة :عرفها بعمق ودراية وحدَّ د أصوهلا وقواعدهاَّ ،
وأسس معتقداهتا ،قرأ ً

()26
عيل وأبو هاشم)( ،)27والعلاَّ ف (أبو هذيل)(،)28
من مفكِّرهيم  ،ومنهم اجلبائ َّيان (أبو ّ

اآلميل اس��تثامره
حتَّى وصل به األمر إىل مناقش��تهم يف معتقداهتم ،ويظهر جل ًّيا يف كتب
ّ

ِّ
لكل هذه الت َّيارات يف تنمية ثقافته العقل َّية يف ضوء ردوده وخمالفاته وتش��خيصه ملواطن
الضعف عند تلك املذاهب.
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الفرد َّي��ة القائم��ة عىل الزهد ،ح��اول تقديم رؤية جديدة حول اإلنس��ان والعامل تس��تند
الروحي يف الوجود ،واس��تكناه العامل بحرك��ة ٍ
وعي داخل َّية()29؛ ولذلك نجد
إىل التأ ُّمل
ّ

الصويف ،فق��د تأ َّثر بعل�ماء الصوف َّية
واضحا لل�تراث
اآلميل عم ًق��ا
يف نص��وص الس�� ِّيد
ً
ّ
ّ

يب
أمثال :كميل بن زياد (ت 82هـ)( ،)30واحلس��ن
الب�صري (ت 110هـ)( ،)31وابن عر ّ
ّ
أن الس ِّيد اآلميل تأ َّثر إىل حدٍّ ٍ
(ت 683هـ)( ،)32وينبغي اإلش��ارة هنا إىل َّ
يب،
كبري بابن عر ّ
ّ
يب يف مس��ائل كثرية،
وخص��ص له ح ِّي ًزا
كب�يرا يف كتبه ،ومع ذل��ك نجده خيالف ابن عر ّ
َّ
ً
والسيام يف املسائل العقل َّية واالستدالالت(.)33

م��ا نري��د أن نخلص إليه َّ
اآلميل اس��تطاع أن ينتفع من الثقاف��ات العقل َّية
أن الس�� ِّيد
ّ

الس��ائدة يف عرصه ويو ِّظفها توظي ًفا مو َّف ًقا يف كتبه ،وينتقد أعالمها ومناهجهاُّ ،
كل ذلك

اآلميل عىل املناقشة واالستدالل ،فقد جعلته هذه الثقافات
تطور قدرات الس ِّيد
أ َّدى إىل ُّ
ّ

قارئً��ا ناقدً ا ،وعالـ�ًم�اً متَّقدً ا نافذ البصرية ،فهو مل يقف بإزاء م��ا ا َّطلع عليه موقف الناقل
يتعرض
املعجب بام يطرحوه من أفكار ،بل كان يرغب يف تقديم وجهة نظر َّ
خاصة يف ما َّ

له من املشكالت واملسائل ،هبدف أن تكون له شخص َّية هلا أبعادها العقل َّية املستق َّلة ،وقد
ُو ِّفق يف ذلك إىل حدٍّ كبري.
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آملي ا ِ
الفل�سفة العقل َّية وتنميتها عند ال�س ِّيد ال ّ

املبحث الثاين
آملي
فل�سفة العقل وتربيته عند ال�س ِّيد ال ّ
املطلب الأ َّول
األول
َّأولاً  :ابتداء اخللق بالعقل َّ

اآلميل عناي ًة فائق ًة بالعقل ،فتفكَّر يف مكنوناته ،وتد َّبر يف معطياته،
أوىل الس ِّيد حيدر
ّ

ليبدأ بفلسفة العقل يف َّأول نشأته ،فيقول« :العقل إنسان يف السامء ،كام َّ
أن االنسان عقل
يف األرض»( ،)34وم��ا يؤ َّي��د فكرته هذه ما روي عن
«أول ما خلق اهلل العقل
النب��يَّ :
ّ

ثم قال :وعزَّيت وجاليل ما خلقت خل ًقا أكرم
ثم قال له  :أدبِر فأد َبر َّ ،
قال له  :أقبِل فأق َبلَّ ،
عل منك  :بك آخذ وبك ُأعطي ،وبك ُأثيب وبك ُأعاقب»( .)35يقول الس�� ِّيد واص ًفا
يَ َّ
اإلنساين ،فكملت الدائرة ،واتَّصل
إ َّياه « :فهو َّأول االجناس ،وانتهى اخللق إىل اجلنس
ّ
بأوهلا  ،فكانت دائرة ،وما بني طريف الدائرة مجيع
اإلنس��ان بالعقل كام يتَّصل آخر الدائرة َّ

األول الذي هو القلم ،وبني املوجود اآلخر وهو
ما خلق اهلل من أجناس العامل بني العقل َّ

اإلنسان»( ،)36وهذا وصف حيتاج إىل تأ ُّمل؛ ولتيسريه سنم ِّثله هبذه الدائرة:
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األول باإلنس��ان العاقل ،وهذا االتِّصال ينطوي
هذا الرس��م يوضح اتِّصال العقل َّ

ع�لى مضام�ين عميقة ،وهي َّ
بأول يشء خلقه اهلل س��بحانه وأفضله،
أن اإلنس��ان يتَّصل َّ
��ان فيِ
وهذا االتِّصال مع َّ
نس َ
أن فيه رفعة لإلنس��ان بمصداق قوله تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َخ َل ْقنَا الإْ ِ َ
َأ ْح َس ِن َت ْق ِويمٍ﴾( ،)37ففيه مسؤولية جسيمةْ ،
إن مل يحُ سن استعامله انتكس إىل أدنى مستوى
بداللة قوله تعاىل َ :
ون إِ ْن ُه ْم إِلاَّ َكالأْ َ ْن َعا ِم َب ْل
ون َأ ْو َي ْع ِق ُل َ
��م ُع َ
﴿أ ْم حَ ْت َس ُ
��ب َأ َّن َأ ْك َث َر ُه ْم َي ْس َ
ُه ْم َأ َض ُّل َسبِيل﴾(.)38

ثان ًيا :تكليف العقل بمعرفة اهلل (سبحانه)

اآلميل َّ
أن اهلل س��بحانه ك َّل��ف العقل بمعرفته؛ لريج��ع إليه فيها
يرى الس�� ِّيد حيدر
ّ

ال إىل غريه ،واستند إىل الفكر وجعله إما ًما ُيقتدى به( ،)39فأهل اهلل تعاىل افتقروا إىل معرفة
اهلل سبحانه ،فرجعوا إليه يف املعرفة ،وتركوا التفكُّر يف مرتبته ،فقد ورد النهي بالتفكُّر يف

ـح ِّذ ُرك ُُم اهللُ َن ْف َس�� ُه﴾( .)41قال الصادق« :إ َّياكم
﴿و ُي َ
ذات اهلل( ،)40ويقول س��بحانه َ :

والتفكُّ��ر يف اهلل ،ولك��ن إذا أردتم أن تنظ��روا إىل عظمته فانظروا إىل عظي��م خلقه»(،)42
َّ
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حل ِّل ّي (ق 8هـ)
آملي ا ِ
الفل�سفة العقل َّية وتنميتها عند ال�س ِّيد ال ّ

فإن ال��كالم يف اهلل ال يزداد صاحبه
وق��ال« :تك َّلم��وا يف خل��ق اهلل وال تك َّلموا يف اهللَّ ،

ٍ
ُ
احلق إذا مل نتفكَّر فيه؟ ،ونُجيب ذلك
س��ائل
ولر َّب
يس��أل كيف نعرف َّ
إلاَّ حتيرُّ ً ا»(ُ ،)43

يف َّ
أن التفكُّ��ر يف خملوق��ات اهلل دليل عىل معرفة وجود اهلل س��بحانه وإدراك عظمته ،ويف
ه��ذا يقول الصادق يف باب تعظيم دور العقل« :العق��ل دليل املؤمن» ،وهبذا الدليل

احلق عن طريق التد ُّبر والتفكُّر ،ولكن هذا الدليل حيتاج إىل تس��ديد
يصل اإلنس��ان إىل ِّ
قل إلاَّ
كم ُل ال َع ُ
وتوفي��ق؛ لكي يصل إىل مبتغاه ،ويف هذا يقول إمامنا احلس�ين« :ال َي ُ

بِاتِّبا ِع َ
واحلق هو طريق اهلل س��بحانه ،فمنه البدء وإليه العود ،وما بينهام بحث
احل ِّق»(،)44
ُّ
يف الدليل هبديه س��بحانه ،وهذا هو تفس�ير الدائ��رة التي حتدَّ ث عنها الس�� ِّيد يف رأي

الباحثني.

اآلم�لي الرتبية احلقيق َّية للعقل تنح�صر يف العلم واملعرفة ،أي
جيد الس�� ِّيد حيدر
ّ
﴿و َلئِن َس َ
العل��م باهلل واملعرف��ة به ،وهذه حاصلة ِّ
��أ ْلت َُهم
لكل موجود بحكم قوله تعاىلَ :

ِ
��ن اهللُ﴾( ،)45وهذا إقرار بألوه َّيته ووحدان َّيته ،وهذا
الس�َم�اَ َوات َوالأْ َ ْر َض َل َي ُقو ُل َّ
َّم ْن َخ َل َق َّ
ِ
ش ٍء إِلاَّ
املق��دار يكفي يف املعرفة اجلبل َّية دون الكس��ب َّية ،وكذلك قوله تع��اىلَ :
﴿وإِ ْن م ْن يَ ْ
ُي َس�� ِّب ُح بِ َح ْمدَ ِه﴾( ،)46فالتس��بيح لليشء يكون مسبو ًقا بمعرفته( ، )47وهلذا أشار الس ِّيد يف
بداية تفسريه إىل َّ
أن رئيس املعارف ك ّلها هو معرفة اهلل سبحانه(.)48

وي��رى الباحث��ان ممَّ��ا تقدَّ م َّ
أن الس�� ِّيد يري��د توجي��ه املؤمنني يف تربي��ة العقل إىل

اإلهلي
يت ،وحصل االتِّصال
معرفة اهلل س��بحانه ،فإذا انفتح العقل عىل ه��ذا العامل امللكو ّ
ّ

48

فاحلق تعاىل س��يبصرِّ قلب اإلنسان بالعلم
املعريف(،)49
الكسبي والعلم اللدنيِّ ّ  ،والتي من
ُّ
ّ
ّ
دوهنا ال يرى القلب نور اهلل تعاىل ،وقد أش��ار الق��رآن الكريمَ ﴿ :فإِ هَّنَا لاَ َت ْع َمى الأْ َ ْب َص ُار

ِ
ِ
﴿و َم ْن َأ ْع َر َض َعن ِذك ِْري َفإِ َّن
الصدُ ور﴾( ،)50وقوله تعاىلَ :
وب ا َّلتي فيِ ُّ
َو َلكن َت ْع َمى ا ْل ُق ُل ُ
َل ُه َم ِع َ
ش ُه َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َأ ْع َم��ى﴾( ،)51واملقصود هنا عمى القلوب وليس
يش�� ًة َضنكًا َون َْح رُ ُ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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األبصار؛ َّ
اإلهلي ،وبداللة اآلية التي قبلها.
ألن ذلك يتناىف مع العدل
ّ

«احلجة فيام بني العباد وبني اهلل ،العقل»(،)52
وممَّ��ا ُذ ِكر ندرك حقيقة قول املعصوم :
َّ

فأي موهبة وهبنا اخلالق هبا وأودع فيه قابليات متعدِّ دة ،فحتَّى الرس��ول عندما أراد

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

بقوة العقل والتفكُّر
ثال ًثا :ابتالء اإلنسان َّ

أن اهلل َّ
اآلميلَّ 
يرى الس ِّيد
جل شأنه ابتىل اإلنسان ببالء ما ابتىل به أحدً ا من خلقه،
ّ

إ َّما أن يس��عده أو يشقيه عىل حسب ما يو ِّفقه إىل استعامله ،فكان البال ُء الذي ابتاله به أن

تسمى العقل ،وجرب
قوة
تس��مى الفكر ،وجعل هذه َّ
خلق فيه َّ
القوة خادمة لقوى أخرى َّ
َّ

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

ويف ِّ
ظل هذا البيان والتوضيح ،يرى الباحثان َّ
أن الس ِّيد قد َّفرق بني العقل والفكر،

وهو تفريق دقيق قد سبق به العلامء املحدثني ،إذ يعدُّ التفكري عملية مزاوجة بني األفكار
ٍ
فكرة ما ،وال تقترص مها ُّم العقل عىل التفكري إلنتاج األفكار
خزان العقل؛ إلنتاج
داخل َّ
وحس��ب ،بل اإلحس��اس والش��عور والس��لوك ،وتعود د َّقة التفكري إىل مس��توى وعي

الف��رد ،فك َّلام كان مكتس�� ًبا للخ�برات والعل��وم ،زادت قدرته عىل طرح أف��كار دقيقة،
والترصُّ ف بسلوك صحيح متوافق مع أعراف املجتمع وقيمه ،ما يزيد شأنه االجتامعي،

ُّ
ويقل ش��أنه خالف ذل��ك( ،)55فالعق��ل هو مدار األح��كام اإلهل َّية ،و َم��ن ال عقل له ال

تكلي��ف عليه؛ َّ
األول من رشائط التكليف العا َّمة ،فاحلياء والدين
ألن العقل هو الرشط َّ
َ
يوجدان حيث ما وجد فإذا وجدتم من ال حيا َء ل ُه وال دي َن ل ُه فأعلموا ْ
العقل له(،)56
أن

وم��ن كان له دين دخل
«من كان عاق�ًل�اً كان له دينَ ،
حتَّ��ى ورد ع��ن أيب عب��د اهللَ : 

اجلنَّ��ة»( ،)57وم��ن األحاديث التي ُّ
عيل:
تدل عىل أثر العق��ل يف التهذيب قول اإلمام ّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
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حل ِّل ّي (ق 8هـ)
آملي ا ِ
الفل�سفة العقل َّية وتنميتها عند ال�س ِّيد ال ّ

َ
��ل الن ِ
«أع َق ُ
خي��ص ابتالء الناس بالعقل ما روي
َّ��اس َأب َعدُ ُهم َعن ك ُِّل َدن َّي ٍة»( .)58أ َّما يف ما
ُّ
ِ
آتاهم ِم َن ال ُع ُق ِ
َّاس َع ىَل َق ِ
ول
عن اإلمام الباقرَّ :
در ما ُ
��ب الن َ
َبار َك َوتَعاىل حُياس ُ
«إن اهلل ت َ
ِ
ىِف الدُّ ني��ا»( ،)59وهذا مصداق لقول��ه تعاىل ﴿ :ك ُُّل َن ْف ٍ ِ
الش
س َذائ َق ُة ا ْل َـم ْوت * َو َن ْب ُلوكُم بِ رَِّّ
َوا ْلـخَ يرْ ِ فِ ْتنَ ًة * َوإِ َل ْينَا ت ُْر َج ُعون﴾( ،)60فالعقل مصدر اخلري ك ِّله ،إذا ما أحس��ن اإلنس��ان
استعامله ،واتَّبع به طريق اهلدى.

راب ًعا :آل َّية عمل العقل

وصف الس�� ِّيد حيدر
اآلم�لي عمل العقل فيق��ول« :مل جيعل للفك��ر جمالاً إلاَّ يف
ّ

املصورة،
قوة ُيقال هلا
ّ
احلساس��ة ،وجعل له َّ
الق��وة اخليال َّية ،حملاًّ جام ًعا ملا تعطيهاَّ ،
َّ
القوة َّ
املصورة
املصورة ،وما َّدة
القوة
ّ
ّ
احلس ،أو أعطته َّ
القوة اخليال َّية ،إلاَّ ما أعطاه ّ
فال حيصل يف َّ
صورا مل يوجد هلا ع�ين ،لكن َّ
حس��ا؛
من املحسوس��ات ،فرتكِّ��ب
كل أجزائها موجودة ًّ
ً
وذلك َّ
ساذجا ليس عنده من العلوم النظر َّية يشء»(.)61
ألن العقل ُخلق
ً

توضيح:

يب�ِّي�نِّ الس�� ِّيد َّ
القوة اخليالية :س�َّم�اَّ ها خيال َّي��ة؛ ألنَّه ال يمكن
حترك الفكر هو َّ
أن جمال ُّ

ُلمس آثارها ،أ َّما يف العلم احلديث فيعبرَّ عنها بالرموز
رؤيتها أو حتديد ماه َّيتها ،ولكن ت َ
ٍ
رمزي يف طبيعتهَّ ،
ونظرا َّ
نشاط آخر ،فهو
أي
ألن التفكري
فإن مداه أوس��ع من ِّ
ّ
الدماغ َّيةً ،
ٍ
ٍ
بصورة تذهب به إىل
معان
يتضم��ن املدركات احلال َّية ،ولكنَّه يعالج ما تش��تمل عليه من
َّ
()62
ثم يبينِّ الس�� ِّيد َّ
املصورة ،هو
القوة اخليال َّي��ة والقوة
ّ
أن املتحكِّم يف َّ
م��ا وراء احل��ارض َّ .
50

احل��س من املحسوس��ات ،إذ َّ
احلواس اخلمس��ة كام ورد
إن مصدر املعلومات
م��ا أعطاه
ُّ
ُّ
يف أح��د تعاريف التفكري( ،)63وين ِّظم الدماغ املعلومات التي ِ
ت��ر ُد اليه بطريقة آل َّية ذات َّية،

()64
ثم يش�ير الس ِّيد حيدر
فيعمل عىل تش��كيل األنامط وتنظيمها والبحث عنها فيام بعد َّ ،

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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يس��مى بعلم
صورا ال يوجد هلا عني ،وهو ما
«ثم تركَّب
َّ
ً
إىل طريقة عمل الدماغ بقولهَّ :

التفكري (معاجلة املعلومات)»(.)65

س��اذجا ليس عنده من العلوم النظر َّية يشء»،
وخيتم وصفه للدماغ « :العقل ُخ ِلق
ً
﴿واهللُ َأ ْخ َر َجكُم ِّمن ُب ُط ِ
ون ُأ َّم َهاتِك ُْم
وهذه احلقيقة أشار اليها القرآن الكريم بقوله تعاىلَ :
ون َش ْيئًا﴾(.)66
لاَ َت ْع َل ُم َ
ويرى الباحثان يف ضوء العرض الس��ابق َّ
أن ما جاء به الس�� ِّيد
اآلميل يتطابق مع
ّ

فقس��م العلامء مراح��ل الدماغ يف معاجلة
الس��بق عليهمَّ ،
العل��م احلديث ،ولكن له َقدَ م َّ
املعلومات ،عىل ثالث مراحل:

احلس ،إذ تأيت املثريات من البيئة عن طريق احلواس.
•مرحلة الكشف يِّ ّ

التعرف عىل املثريات يف ضوء ترميزها وحتليلها وفهمها ،وبمس��اعدة
•مرحل��ة ُّ
من اخلربات السابقة للفرد.

احلس�� َّية
•مرحلة حتديد أس��لوب االس��تجابة املناس��ب يف ض��وء فهم املثريات ِّ
لتتحول إىل استجابة معرفة(.)67
وربطها من اخلربة السابقة للفرد؛
َّ

خامسا :حاجة الرشع إىل العقل والعقل إىل الرشع
ً

َّ
إن مث��ال الرشع والعق��ل واحتياج أحدمه��ا إىل اآلخر ،كالروح والب��دن واحتياج

أحدمه��ا إىل اآلخ��ر ،أي َّ
يتم إلاَّ باجلس��د ،فكذلك ترصُّ ف
إن ظهور صفات ال��روح ال ُّ
يتم إلاَّ بالعقل(.)68
الرشع وظهور مراتبه ال ُّ
األصفهاين (ت 502هـ)
فلن يستغني أحدمها عن اآلخر ،وقد ذكر الشيخ الراغب
ّ

أن العقل لن هيتدي إلاَّ
ذلك يف كتابه (تفصيل النش��أتني يف حتصيل الس��عادتني)« :اعلم َّ

َّ
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حل ِّل ّي (ق 8هـ)
آملي ا ِ
الفل�سفة العقل َّية وتنميتها عند ال�س ِّيد ال ّ

بال�شرع ،والرشع لن يتبينَّ إلاَّ بالعقل ،فالعق��ل كاألُ ِّس والرشع كالبناء ،ولن يثبت بناء
ما مل يكن ُأ ًّسا»(.)69
اآلميل العالقة ب�ين الرشع والعقل بوصف دقي��ق ،وهو« :الرشع
ووصف الس�� ِّيد
ّ

عق��ل م��ن اخلارج ،والعق��ل رشع من الداخل ،ومه��ا يتعاضدان ،بل يتَّح��دان ،ولكون

الرشع عقلاً من اخلارج سلب اهلل تعاىل اسم العقل من الكافر»( ،)70وقد ُذكر هذا املعنى
ون﴾( ،)71ولكون العقل رش ًعا من الداخل
﴿ص ٌّم ُبك ٌْم ُع ْم ٌي َف ُه ْم الَ َي ْع ِق ُل َ
يف قول��ه تعاىلُ ،
ِ
ِ
َّاس َع َل ْي َها لاَ َت ْب ِد َ
يل َلخِ ْل ِق اهللِ َذلِ َ
ك
ق��ال اهلل تع��اىل يف صفة العقل﴿ :ف ْط َر َة اهللِ ا َّلتي َف َط َر الن َ
ين ا ْل َق ِّي ُم َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر الن ِ
ون﴾(.)72
َّاس لاَ َي ْع َل ُم َ
الدِّ ُ
ي��رى الباحثان َّ
أن ه��ذا التواصل واالندماج بني العقل والرشع هو ما يم ِّيز فلس��فة

العق��ل عن علامء الش��يعة ،ومنهم موضوع بحثنا الس�� ِّيد حيدر
اآلم�لي ،فهذا املنظور
ّ
اإلس�لامي،
مل يك��ن مكتم�ًل�اً عند باق��ي علامء األ َّمة اإلس�لام َّية ،فنش��أ ت َّياران يف العامل
ّ

ذهب��ت طائف��ة إىل َّ
مقياس��ا وميزانً��ا إلدراك أصول
أن العق��ل يمكنه أن يك��ون لوحده
ً
مقياس
العقائد اإلسالم َّية واالحكام الرشع َّية ،فال بدَّ من عرضها عىل العقل َّأولاً ؛ ألنَّه
ٌ

س��ميت باسم املعتزلة( ،)73ونشأت طائفة أخرى تذهب إىل التع ُّبد
قطعي ،وهذه الطائفة ِّ
ٌّ
والتس��ليم املح��ض إىل الرشع ،وقال��واَّ :
ُّ
التدخل يف املس��ائل
احلق يف
إن العقل لي��س له ُّ

اآلميل
سميت باألش��اعرة( .)74يف حني يرى الس ِّيد
اإلس�لام َّية والرشع َّية ،وهذه الطائفة ِّ
ّ
َّ
أن العق��ل والرشع متكامالن  ،فإذا ُف ِقد العق��ل عجز الرشع عن أكثر األمور الك ِّل َّية ،أ َّما
إذا ُف ِقد الرشع عجز عن أكثر األمور اجلزئ َّية؛ وذلك َّ
األول كالنور ،والثاين كالعني،
ألن َّ
52

وال يستغني أحدمها عن اآلخر(.)75

االئمة املعصومني -صلوات اهلل عليهم أمجعني-
جاء يف روايات عن رسول اهلل عن َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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أنهَّ ��م وصفوا العقل بأنَّه أفضل يشء« :ما قس��م اهلل للعباد ش��يئا أفض��ل من العقل»(،)76
وو ِصف أعلم الناس بأمر اهلل ،باألحسن عقلاً « :أعلمهم بأمر اهلل أحسنهم ً
عقــال»(،)77
ُ
وم��ن ناحية أخ��رى ُو ِصف العقل بعدم الق��درة عىل إدراك ُكنْه الدي��ن يف ِّ
كل الظروف
«إن دين اهلل
واألوض��اع ،وأنَّ��ه
ٌ
عاج��ز عن فه��م جزئ َّيات الدي��ن واألم��ور القدس�� َّية َّ :

ال يصاب بالعقول الناقصة»(.)78

الس��ؤال الذي يتبادر إىل األذهان هنا هو :كيف يمكن التوفيق بني هاتني الرؤيتني؟

أن أعلم الناس بأم��ر اهلل أكملهم عقلاً َّ ،
إذ ت��رى إحدامه��ا َّ
وأن ك�مال إيامن املؤمن بكامل

عقله ،عىل حني ترى األخرى َّ
درك بالعقول.
أن دين اهلل ال ُي َ

اجل��وابَّ :
ُفهم ب��ه احلقائ��ق ،ومن دونه
��درك به أم��ر اهلل وت َ
إن العق��ل أفض��ل ما ُي َ

ال يكون عىل اإلنسان تكليف ،والعقل يكشف طريق استنباط األحكام ،وقد ُيعدُّ العقل

العقيل جيعل القلب مه َّي ًئا لقبول
أحيانًا بمثابة قرينة لفهم القرآن والس��نَّة ،واالس��تدالل
ّ
ِ
()79
عيل أنَّه
ال�شيء ،والدين يم��دُّ العقل ويدفعه نح��و التفكري  ،فقد نُقل ع��ن اإلمام ّ
قال يف كلمة له « :ويثريوا هلم دفائن العقول»( ،)80فالدين ُيع ِّلم العقل أش��ياء ال يتس��نَّى
فإن العقل وبرغم ِّ
ل��ه تع ُّلمه��ا بدون الدي��نَّ ،
كل ما يتَّس��م به من ق��درات ،إلاَّ أنَّه عاجز
عن اإلحاطة بجميع احلقائق؛ بس��بب ما يش��وبه من أهواء وأوهام وتقاليد بالية وتعاليم

مغلوطة ،واألهم من ِّ
معرض للوقوع يف األخطاء ،ويف ضوء ذلك ال يمكن
كل ذلك أنَّه َّ

يتوصل إليه العقل ،فتبينُّ املتط َّلبات األساس�� َّية للروح وما يكتنف
الوث��وق بصواب م��ا َّ
مصدرا وثي ًقا ،وذلك هو الدين والتعاليم القادمة
طريق اإلنس��ان من مصاعب يس��تلزم
ً
أمور ال يدركها العقل ما مل ُيرشده إليها الوحي،
عن طريق الوحي ،وهناك بطبيعة احلال ٌ
مثل عامل الغيب ،وعامل املالئكة ،واحلياة اآلخرة(.)81
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ي��رى الباحثان َّ
التمس��ك بال َّثق َلني،
العقيل هو
أن أفضل طريق لعدم الوقوع باخلطأ
ُّ
ّ

متس��كتم هبام لن
قال رس��ول هلل« :إنيِّ ت��ارك فيكم ال َّثق َلني كت��اب اهلل وعرتيت ،ما إن َّ
تض ُّلوا بعدي أبدً ا»(.)82

��ال ن رْ ِ
َض هُ َب��ا لِلن ِ
��ك الأْ َ ْم َث ُ
﴿وتِ ْل َ
��م
وق��ال تع��اىل يف بي��ان هداي��ة العق��لَ :
َّ��اس َل َع َّل ُه ْ
ون﴾( ،)83وق��د رضب اهلل تعاىل أمثلة للصواب واخلطأ ،ورس��م س��بيلاً للتعامل
َّ��ر َ
َي َت َفك ُ
ِ
ٍ
ٍ
ي��ن َخ َل ْوا ِمن َق ْبلِك ُْم
﴿و َل َقدْ َأن َز ْلنَا إِ َل ْيك ُْم آ َي��ات ُّم َب ِّينَات َو َم َثلاً ِّم َن ا َّلذ َ
معه��ا ،قال تع��اىلَ :
لكل ٍ
ِ
ِ
ني﴾( ، )84فالقرآن الكريم فيه تبيان ِّ
تعاىل﴿:و َن َّز ْلنَا َع َل ْي َ
ك
يشء ،قال
َو َم ْوع َظ ًة ِّل ْل ُمتَّق َ
َ
ا ْلكِتَ��اب تِبيانً��ا ِّلك ُِّل يَ ٍ
ِِ
ِ
ٍ
عقيل
شى ل ْل ُم ْس��لم َ
ني﴾(ُّ ،)85
َ َْ
شء َو ُهدً ى َو َرحمْ َ �� ًة َو ُب رْ َ
ْ
فأي انحراف ٍّ
يأيت بعد العرتة والقرآن الكريم ،إلاَّ للذين قلوهبم مريضة ،وقد وصفهم س��بحانه﴿ :فيِ
ِ
ُق ُل هِ
يم﴾(.)86
وبِم َّم َر ٌض َفزَا َد ُه ُم اهللُ َم َر ًضا َو َل ُـهم َع َذ ٌ
اب َأل ٌ
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اخلامتة
توصل الباحثان إىل النتائج اآلتية:
َّ
اآلميل تنحرص يف العلم باهلل واملعرفة به؛ هبدف
•الرتبية احلقيق َّية للعقل عند الس�� ِّيد
ّ
توجيه املؤمنني يف تربية العقل إىل معرفة اهلل سبحانه.

اآلميل بني التفكري والعقل ،فالتفكري عملية مزاوجة بني األفكار
• َّفرق الس ِّيد حيدر
ّ
ٍ
فكرة ما ،أ َّما العقل ،فال تقت�صر مها ُّمه عىل التفكري
خزان العقل؛ إلنت��اج
داخ��ل َّ
إلنتاج األفكار وحسب ،بل اإلحساس والشعور والسلوك.

اآلميل ّ
نتلمس
•أثبت الس ِّيد
حترك الفكر هو َّ
القوة اخليال َّية التي نستطيع أن َّ
أن جمال ُّ
ّ
آثارها من دون رؤيتهاَّ ،
احلواس اخلمسة.
وإن املتحكِّم هبا هي
ُّ

إن ال�شرع عج��ز عن أكث��ر األمور اجلزئ َّي��ة؛ وذل��ك َّ
• َّ
األول كالن��ور ،والثاين
ألن َّ
كالعني ،وال يستغني أحدمها عن اآلخر.
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( )1ينظ��ر :الع�ين ،32/1 :وت��اج العروس م��ادة (عقل) ،7339/1 :لس��ان العرب (م��ادة عقل):
.458/11
( )2جِّ
االتاهات احلديثة يف صعوبات التع ُّلم النوع َّية ،سليامن عبد الواحد إبراهيم.153 :
( )3تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات ،فتحي عبد الرمحن جروان.176 :
الرتبوي عند ابن سينا.137 :
( )4ينظر :الفكر
ّ
( )5فلسفة الرتبية.23 :
( )6فلسفة الرتبية.23 :
والويص.61 :
النبي
( )7اجلمع بني كال َمي ّ
ّ
( )8منطق هتافت الفالسفة.288 :
والويص.61 :
النبي
( )9اجلمع بني كال َمي ّ
ّ
الرتبوي عند ابن سينا.138 :
( )10الفكر
ّ
والويص. 61:
النبي
( )11اجلمع بني كال َمي ّ
ّ
( )12النجاة.308 -304 :
والويص. 62:
النبي
( )13اجلمع بني كال َمي ّ
ّ
( )14الفكر الرتبوي عند ابن سينا.139 :
( )15النجاة.308 -304 :
( )16معيار العلم ىف املنطق.277:
الرتبوي عند ابن سينا.140 :
حممد عط َّية ،وينظر :الفكر
ّ
( )17روح الرتبية والتعليمَّ ،
الشيعي.68 :
( )18العرفان
ّ
نص النصوص.382-381:
(ّ )19
نص النصوص.382:
(ّ )20
الشيعي.74 :
( )21ينظر :املحيط األعظم ،69-68 :وجامع األرسار ،234-233 :والعرفان
ّ
الشيعي.74 :
( )22ينظر :جامع األرسار ،478-477 :والعرفان
ّ
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نص النصوص.482:
(ّ )23
( )24جامع األرسار.80:
( )25ينظر :املحيط األعظم.52:
الشيعي.76 :
( )26ينظر :العرفان
ّ
( )27ينظر :جامع األرسار.588 :
( )28ينظر :جامع األرسار.588 :
الشيعي.78 :
( )29ينظر :العرفان
ّ
الشيعي.78 :
( )30ينظر :جامع األرسار ،30 ،28 :والعرفان
ّ
الشيعي.78 :
( )31ينظر :جامع األرسار ،224-223 ،40 :والعرفان
ّ
( )32ينظر :املحيط األعظم ،52:وجامع األرسار.249 :
( )33ينظر :جامع األرسار.184 :
( )34تفسري املحيط االعظم252 :
العمل ،686/3:وجامع األحاديث القدس َّية.65/1 :
( )35كنز اَّ
( )36تفسري املحيط األعظم252 :
( )37سورة التني.95 :
( )38سورة الفرقان.44 :
( )39ينظر :تفسري املحيط األعظم.253 :
( )40ينظر :تفسري املحيط األعظم.254-253 :
( )41سورة آل عمران.28 :
( )42الكايف ،93/1:واألمايل.503 :
( )43الكايف.92/1:
( )44أعالم الدين ، 298 :ونزهة الناظر وتنبيه اخلاطر ،83 :وبحار األنوار.127/75 :
( )45سورة لقامن.25 :
( )46سورة اإلرساء.44 :
( )47تفسري املحيط األعظم.533 :
( )48تفسري املحيط األعظم.213 :
(معريف) لك��ي نبتعد عن بعض الطرق الصوف َّية التي ال ش��غل هلا بالعلم س��وى
( )49ق َّيدن��اه بكلم��ة
ّ
بالعبادة.
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احلج.46 :
( )50سورة ّ
( )51سورة طه.124 :
( )52أصول الكايف ،25/1 :وبحار األنوار. 95/1 :
( )53اخلصال ،42:وبحار األنوار.416/22:
( )54تفسري املحيط األعظم.253-252 :
حممد بكر نوفل.24-23 :
( )55تطبيقات عمل َّية يف تنمية التفكري باستخدام عادات العقلَّ ،
احليدري.265 :
( )56الرتبية الروح َّية -بحوث يف جهاد النفس  ،كامل
ّ
( )57الكايف ،11/1 :واحلدائق النارضة.613/22 :
(ِ )58حلية األولياء ،35/4 :وغرر احلكم.3073 :
الزراري ، 40 :ومستدرك الوسائل ،203/11 :وبحار األنوار.106/1 :
( )59رسالة أيب غالب
ّ
( )60سورة األنبياء.35 :
( )61تفسري املحيط األعظم.253 :
( )62جِّ
االتاهات احلديثة يف صعوبات التع ُّلم النوع َّية  ،سليامن عبد الواحد إبراهيم.108 :
العيساوي.29 :
( )63ينظر :تعليم التفكري  ،سيف طارق حسني
ّ
( )64ينظر :سايكولوج َّية التفكري والوعي بالذات ،سعاد جرب سعيد.10 :
( )65ينظر :سايكولوج َّية التفكري والوعي بالذات ،سعاد جرب سعيد.11 :
( )66سورة النحل.78 :
( )67سايكولوج َّية التفكري والوعي بالذات ،سعاد جرب سعيد.11 :
( )68تفسري املحيط األعظم.513 :
( )69تفسري املحيط األعظم ،514 :وجامع األرسار ومنبع األنوار.373 :
( )70تفسري املحيط األعظم.514 :
( )71سورة البقرة ،171:وينظر :تفسري املحيط األعظم.514 :
( )72سورة الروم.20 :
ري.262 :
املطه ّ
( )73ينظر :التعليم والرتبية يف اإلسالم  ،مرتىض َّ
ري.262 :
املطه ّ
( )74ينظر :التعليم والرتبية يف اإلسالم  ،مرتىض َّ
( )75ينظر :تفسري املحيط األعظم. 514 :
( )76الكايف ،12/1 :وأصول الكايف -كتاب العقل واجلهل ح .56/1/11
( )77هنج البالغة ،104/2 :اخلطبة ،173 :واألصول من الكايف. 16/1 :
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( )78صب��اح األُصول ،بح��ث خرب الواح��د ،196/2 :وبحار األن��وار ،303/2 :وجامع أحاديث
الشيعة.334/1 :
املنتظري.41 :
عيل
ّ
( )79ينظر :اإلسالم دين الفطرة ،حسني ّ
( )80هنج البالغة ، 44-43 :اخلطبة.1 :
املنتظري.41 :
عيل
ّ
( )81ينظر :اإلسالم دين الفطرة ،حسني ّ
( )82صحيح مسلم ،1873/4 :ح .2408
( )83سورة احلرش.21 :
( )84سورة النور.34 :
( )85سور النحل.89 :
( )86سورة البقرة.10 :
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امل�صادر واملراجع
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 1.1جِّ
االتاه��ات احلديثة يف صعوبات التع ُّلم النوع َّية ،س��ليامن عبد الواحد إبراهيم ،ط ،2دار أس��امة
عمن -األردن.2013 ،
للنرش والتوزيع ،اَّ
املنتظري ،مطبعة رشيعت ،قم -إيران1439 ،هـ.
عيل
ّ
2.2اإلسالم دين الفطرة ،حسني ّ
الرازي (ت 329هـ) ،حتقيق
الكليني
حممد بن يعقوب بن إسحاق
ّ
ّ
3.3األصول من الكايف ،أبو جعفر َّ
عيل أك�بر الغفاري ،ط ،5مطبعة حيدري ،دار الكتب اإلس�لام َّية ،طهران-
وتصحي��ح وتعليقّ :
إيران١٣٦٣ ،ش.
الغف��اري ،ط ،2إي��ران،
ع�لي أك�بر
ّ
4.4األم��ايل ،الش��يخ املفي��د ،حتقي��ق :حس�ين األس��تاد ويلّ ،
١٤١٤هـ١٩٩٣/م.
األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،د.ت.
مؤسسة
حممد باقر
ّ
املجليسَّ ،
5.5بحار األنوار ،الشيخ َّ
ّ
احلس��يني
حممد مرتىض
6.6ت��اج العروس يف جواه��ر القاموس ،اإلمام ِّ
ّ
حمب الدين أيب فيض الس�� ِّيد َّ
عيل شريي ،دار الفكر للنرش والتوزيع.
الزبيدي
الواسطي
ّ
ّ
ّ
احلنفي (ت 1205هـ) ،حتقيقّ :
احلي��دري ،ط ،1م��ط دار الصادقني ،النجف
7.7الرتبي��ة الروح َّي��ة -بحوث يف جه��اد النفس ،كامل
ّ
األرشف.
حممد بكر نوف��ل ،ط ،1دار امليرسة
8.8تطبيق��ات عمل َّي��ة يف تنمية التفكري باس��تخدام عادات العقلَّ ،
عمن -األردن. 2008 ،
للنرش والتوزيع والطباعة ،اَّ
العيساوي،
9.9تعليم التفكري (مع األمثلة التطبيق َّية واالختبارات التفكري َّية) ،س��يف طارق حس�ين
ّ
ط ،1دار الرضوان للنرش والتوزيع ،األردن.2014 ،
ري ،ط ،1مطبعة رشيعت ،قم -إيران1385 ،هـ.
املطه ّ
1010التعليم والرتبية يف اإلسالم ،مرتىض َّ
حممد الغزايل ،حتقيق :سليامن دنيا ،ط ،4دار املعارف ،مرص،
حممد بن َّ
1111هتافت الفالسفة ،أبو حامد َّ
د.ت.
احلاج آقا حس�ين
املاليري ،إرشاف :الس�� ِّيد
املع��زي
1212جامع أحاديث الش��يعة ،الش��يخ إس�ماعيل
ّ
ّ
ّ
مؤسسة الواصف1422 ،هـ.
الطبطبائي
ّ
الربوجرديَّ ،
ّ
مؤسس��ة
1313جام��ع األرسار ،الس�� ِّيد حيدر
اآلم�لي ،تقديم :هنري كوربان وعثامن إس�ماعيل حييىَّ ،
ّ
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يب للطباعة والنرش والتوزيع.
التاريخ العر ّ
ِ
ِ
والويص ،العلاَّ مة احلليِّ ّ (ت 626هـ) ،حتقيق :قيص س��مري احلليِّ ّ  ،مركز
النبي
1414اجلم��ع بني كال َمي ّ
ّ
تراث ِ
احل َّلة ،العتبة الع َّباس َّية املقدَّ سة ،مطبعة الكفيل.2015 ،
األصفهاين أبو نعيم ،دار الس��عادة ،مرص،
ِ 1515حلي��ة األولياء وطبق��ات األصفياء ،أمحد بن عب��د اهلل
ّ
مكتبة اخلانجي ودار الفكر1996 ،م.
القم ّي (ت 300ه��ـ) ،ترمجة وتوضيحات :يعقوب
ع�لي بن بابويه ِّ
1616اخلص��ال ،أبو جعفر َّ
حممد بن ّ
جعفري ،قم -نسيم كوثر1382 ،هـ.
ّ
األبراشى ،دار إحياء الكتب العرب َّية1955 ،م.
حممد عط َّية
ّ
1717روح الرتبية والتعليمَّ ،
1818س��ايكولوج َّية التفك�ير والوع��ي بالذات ،س��عاد ج�بر س��عيد ،ط ،1مطبعة ع��امل الكتب للنرش
والتوزيع ،األردن2008 ،م.
يب أبو قتيب��ة ،دار طيبة ،ط،1
حممد الفاري��ا ّ
1919صحيح مس��لم ،مس��لم بن َّ
حج��اج ،حتقيق :نظر ب��ن َّ
1427هـ2006/م.
عيل محية ،دار اهلادي ،مكتبة مؤمن قريش ،بريوت -لبنان2004 ،م.
2020العرفان
ّ
الشيعي ،د .خنجر ّ
ائي،
املخزومي وإبراهيم
الفراهيدي (ت 175هـ) ،حتقيق :مهدي
2121العني ،اخلليل بن أمحد
ّ
الس��امر ّ
َّ
ّ
دار ومكتبة اهلالل ،د.ت.
حممد س��عيد
التميمي
حمم��د
ّ
اآلمدي (ت 510هـ) ،حتقيقَّ :
ّ
2222غ��رر احلكم ،الش��يخ عبد الواحد بن َّ
الطرحيي ،دار القارئ -طباعة نرش توزيع ،بريوت -لبنان ،د.ت.
ّ
الرتب��وي عند ابن س��ينا ،حممود عب��د اللطيف ،ط ،1مطبع��ة وزارة الثقاف��ة ،اهليئة العا َّمة
2323الفك��ر
ّ
السور َّية للكتاب ،دمشق2009 ،م.
مؤسسة فرانكلني
حممد لبيب
النجيحي ،د.طَّ ،
ّ
2424فلسفة الرتبية ،فيليب هـ .فينكس ،ترمجة :الدكتور َّ
للطباعة والنرش ،د.ت.
الكليني (ت 329هـ) ،حتقيق :قس��م إحي��اء الرتاث ،مركز
حممد بن يعقوب بن إس��حق
ّ
2525ال��كايفَّ ،
بحوث دار احلديث ،د.ت.
اين،
العمل يف س��نن األق��وال واألفعال ،املتَّقي
ّ
2626كن��ز اَّ
اهلن��دي ،حتقيق :صفوت الس�� َّقا وبكري احل َّي ّ
مؤسسة الرسالة ،د.ت.
َّ
املرصي (ت 711ه��ـ) ،دار صادر،
األفريق��ي
2727لس��ان العرب ،مج��ال الدين بن مكرم ب��ن منظور
ّ
ّ
بريوت ،د.ط.
اآلميل (ت ق،)8
2828املحيط األعظم والبحر اخلضم يف تأويل كتاب اهلل العزيز املحكم ،الس ِّيد حيدر
ّ

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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حل ِّل ّي (ق 8هـ)
آملي ا ِ
الفل�سفة العقل َّية وتنميتها عند ال�س ِّيد ال ّ

التربيزي ،العناية والنرش :نور عىل نور ،مطبعة
املوسوي
ح َّققه وقدَّ م له وع َّلق عليه :الس ِّيد حمسن
ّ
ّ
األسوة ،ط1433 ،1هـ .
للبهس��ودي (ت ١٤١١هـ) ،املطبعة العلم َّية ،قم ،مكتبة
اخلوئي،
2929مصب��اح األصول ،تقرير بحث
ّ
ّ
الداوري ،قم ،ط١٤١٧ ،5هـ.
ّ
الطويس
حممد الغ��زا ّيل
حممد بن َّ
3030معي��ار العل��م ىف املنطق ،معي��ار العلم يف ف��ن املنطق ،أبو حام��د َّ
ّ
(ت 505هـ) ،حتقيق :الدكتور سليامن دنيا ،دار املعارف ،مرص1961 ،م.
3131النج��اة يف املنطق واإلهل َّيات ،ابن س��ينا ،ترمجة وحتقي��ق :عبد الرمحن عم�يرة ،دار اجليل للطباعة
والنرش والتوزيع.
اآلميل ،حتقيق :هنري كربان وعثامن حييى ،ط ،2طهران،
عيل بن حيدر
ّ 3232
ّ
نص النصوص ،حيدر بن ّ
1988م.
عيل بن أيب طالب ،مجعه :الرشيف الريض ،ضبطه :الدكتور صبحي الصالح،
3333هنج البالغة ،اإلمام ّ
اللبناين ،بريوت ،د.ت.
املرصي ،القاهرة ،دار الكتاب
دار الكتاب
ّ
ّ
العام�لي (ت 1104ه��ـ) ،حتقي��ق وتصحيح
احل��ر
ع�لي
ّ
3434وس��ائل الش��يعةَّ ،
ّ
حمم��د بن احلس��ن بن ّ
يب ،بريوت -لبنان،
اين
الش�يرازي ،ط ،5دار إحياء الرتاث العر ّ
ّ
وتذييل :الش��يخ عبد الرحيم الر َّب ّ
١٤٠٣هـ١٩٨٣/م.
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

