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دي
�شريعتمداري//م .مرت�ضى
�أ.م.د .حميد ر�ضا
التوكلي املح َّم ّ
ّ
ّ

َّ
ملخ�ص البحث

أوضحن��ا يف مطل��ع البحث مفهوم العقل يف اللغة واالصط�لاح ،ومعنى العقل يف

والعلمي ،وربط تلك املعاين بالنزعة العقل َّية
النظري
ثم بيان معنى العقل
ّ
ّ
بعض اللغاتَّ ،
تطرق البحث إىل بيان دور العقل يف فهم املعارف الدين َّية،
ِّ
والنص َّي��ة يف علم الكالم ،كام َّ
وتأويل النصوص الدين َّية وتفسريها ،وآراء األعالم يف ذلك.

النص َّي��ة لعلامء مدينة ق��م وبغدادٍّ ،
لكل من الش��يعة
وتن��اول الباحث االتجِّ اه��ات ِّ

والسنَّة.

وأرشن��ا يف خامتة البحث إىل َّ
أن علامء الكالم قد أف��ادوا من مناهج متعدِّ دة إلثبات

العقائد واملقوالت الدين َّية ،وتبينَّ لنا َّ
النص ،بينام
أن الش��يخ
الط��ويس كان يم ِّثل االتجِّ اه يِّ ّ
ّ
ابن ادريس يم ِّثل النزعة العقل َّية.
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َّ
الرابع/العدد الرابع عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
األول 2019م
مجادى األوىل 1441هـ/كانون َّ

تناقش فكرة البحث مسأ َلـتَني رئيستَني ،ومها الفهم الدقيق للنزعة العقل َّية واالتجِّ اه
النص ،ومقارنة مكانتهام بني الشيخ الطويس وابن إدريس ِ
احلليِّ ّ .
ّ
يِّ ّ

إ�سالمي
النزعة العقل َّية والن�ص َّية يف الكالم ال
ّ

Abstract
The idea of the research discusses two main issues: the
accurate understanding of mental tendency and the textual
and Ibn Idris Al-Hilli.
We explained at the beginning of the research the concept
of the mind in language and convention, and the meaning
of mind in some languages, then clarify the meaning of the
theoretical and scientific mind, and link those meanings with
mental and textual tendency in theology, as the research also
touched on explaining the role of the mind in understanding
religious knowledge, and the interpretation and interpretation
of religious texts, And media opinions on that.
The researcher examined the textual directions of the
scholars of the city of Qom and Baghdad for both Shiites and
Sunnis.
We indicated in the conclusion of the research that the
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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

direction and comparison of their position between Sheikh Tusi

دي
 مرت�ضى.م//�شريعتمداري
 حميد ر�ضا.د.م.�أ
ّ التوكلي املح َّم
ّ
ّ

scholars have benefited from various approaches to prove and
clarify religious beliefs and sayings, and we found that Sheikh
Tusi was representing the textual direction while Ibn Idris

َّ
العدد الرابع عشر/الرابع
الر
َّ املجلد/ابعة
َّ السنة
م2019 األول
َّ كانون/هـ1441 مجادى األوىل

represented mental tendency.
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إ�سالمي
النزعة العقل َّية والن�ص َّية يف الكالم ال
ّ

مفهوم العقل بني النزعة العقل َّية والن�ص َّية
النص
ُيع��دُّ
الص ُ
الفه��م َّ
ُ
حيح والدَّ قيق للنَّزع��ة العقل َّي��ة ( ،)Rationalismواالتجِّ اه يِّ ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

املهم��ة؛ فيفرتض بن��ا بيان املراد م�� َن العقل يف َهذين
( )Traditionalismم��ن املس��ائل َّ
االتجِّ اهني الفكر َّيني َ
قبل الدُّ خول يف البحث.

�أ.العقل ً
لغة:
العقل يف اللغة عىل ٍ
ُيطل��ق ُ
واملصدري،
احلدثي،
مجلة من املعاين؛ فيس��تعمل باملعنى
ّ
ّ

االسمي.
و ُأخرى باملعنى
ّ

واملصدري:
احلدثي
ومن استعامالته باملعنى
ّ
ّ

ِ 1.1
البعري أن تثني وظيفه مع ذراعه فتشدُّ مها مجي ًعا يف وسط الذراع
عقلت
العقال:
ُ
َ
بحبل ،وذلك احلبل هو العقال(.)1

2.2دية دم املقتولَ ،ع َق ْل ُت املقتول :أعطيت ديته(.)2
3.3التث ُّبت يف األمور.
4.4الفهم.

5.5س ُّن البلوغ.

َ 6.6ع ْقل الدَّ واء البطن.
7.7املعقل.
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دي
�شريعتمداري//م .مرت�ضى
�أ.م.د .حميد ر�ضا
التوكلي املح َّم ّ
ّ
ّ

االسمي ،وغري احلدثي يف معنَ َيني:
ويستعمل العقل بمعناه
ّ
1.1الوعي بالقلب.
2.2دية الدم.

ٍ
ُ
معان:
العقل يف اللغة الالتين َّية عىل ثالثة
وأطلق

1.1تُس��تعمل يف اللغة اإلنجليز َّي��ة ( ،)Ratioوباألملان َّي��ة ،)Raison( :عىل العقل
عىل االستدالل والدَّ ليل.

2.2وتطلق لفظ ( )Intellectusعىل العقل الف َّعال ،الكليِّ ّ ُّ ،
هودي ،وهو من له
الش
ّ
القدرة والفهم يف قبال اإلحساس واإلرادة.

مهجورا تقري ًبا يف الوقت احلارض-
3.3وتس��تعمل ( -)Nousوإن كان هذا اللفظ
ً
ُ
منش��أ القوانني ،والنُّ ُظم
العقالئي احلاكم عىل عامل ال َّطبيعة الذي هو
ع�لى املبدأ
ّ
ال َّطبيع َّية.

4.4ويس��تعمل يف الغالب عىل املوارد املجردة وغري املادية ِ
بخالف لفظ ()Logos
ِّ َّ
ِّ
الذي أكثر استعامالته يف املا ِّدي.

ويالح��ظ اس��تعامله يف بع��ض املوارد بمعن��ى عقل اإلنس��ان ،والعق��ل ذي النَّزعة

الشهود َّية.

ا�صطالحا:
ب .العقل
ً

ٍ
بمعان متعدِّ ٍ
ٍ
وأهم تلك املعاين:
ومتفاوتة،
دة
اصطالحا
يستعمل العقل
ً
ُّ
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َّ
الرابع/العدد الرابع عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
األول 2019م
مجادى األوىل 1441هـ/كانون َّ

اجلزئي ،العقل ذا النَّزعة االس��تدالل َّية والتربير َّي��ة ،ومنه تقبل األفكار؛ ف ُيطلق
ّ

إ�سالمي
النزعة العقل َّية والن�ص َّية يف الكالم ال
ّ

1.1العقل يف اصطالح علم الكالم.
2.2العقل يف اصطالح علم أصول الفقه وعلم الفقه.
3.3العقل يف املباحث األخالق َّية.
4.4العقل يف اصطالح الفلسفة وعلم املنطق(.)3

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

والعملي:
َّظري
ج .العقل الن ّ
ّ

ٍ
باعتبارات وحيثي ٍ
ٍ
خمتلفة ،وأكثرها ش��هر ًة تقس��يم
ات
تقس��يامت للعقل متعدِّ د ٌة
ثمة
ٌ
َّ
َّ

وعميل.
نظري
العقل عىل
ٍّ
ٍّ

النظري هو الذي من شأنه اإلدراك والتَّع ُّقل.
واملرا ُد م َن العقل
ّ

العميل إدراك ما ينبغي وما ال ينبغي عم ُله.
والعقل
ّ

ٍ
النظري؛ فهم متَّفقون عىل َّ
يقع بني العلامء ٌ
مدركات ،ولكن
أن له
نقاش يف العقل
ّ
مل ْ

العميل أن يدرك ما ينبغي وما ال ينبغي فع ُله؟
العميل؛ فهل للعقل
وق��ع اجلدل يف العقل
ّ
ّ
وإذا كان كذلك؛ فام هي حدو ُده؟.

معنى النزعة العقل ّية والن�ص َّية يف علم الكالم

ُأشري يف علم الكالم إىل مكانة النَّزعة العقل َّية يف ِقبال املعارف الوحيان َّية.

الس��ياق ع��دم مالحظة العقل الع��ادي واألدوات
وممَّ��ا ينبغي االلتفات له يف هذا ِّ

األُخرى يف بحثنا؛ لكسب املعرفة.

ويف النقطة املقابلة للنزعة العقل َّية النزعة النص َّية.
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دي
�شريعتمداري//م .مرت�ضى
�أ.م.د .حميد ر�ضا
التوكلي املح َّم ّ
ّ
ّ

ٍ
بحذرُ ،معتقدً ا بوجوب
واملرا ُد من النَّزعة النَّص َّية من ينظر وين ِّظر للدِّ ين ،ومقوالته

ِ
طريق للعقل يف حتليل
األخ��ذ م َن الوحي؛ فهو املنب��ع للن
ُّصوص الدِّ ين َّية وحس��ب ،وال َ

املقوالت الدِّ ين َّية.

ٍ
بمعان هي:
وأ َّما من ُيعمل العقل يف منهج االستدالل؛ فيستعمله

حمل ٍ
1.1العقل بمعنى كونه أدا ًة للتَّدليل عىل املسائل؛ فهو هبذا ّ
وفاق عند أصحاب
ُ 2.2يطل��ق العق��ل عند أصح��اب النَّزعة العقل َّية ع�لى ما من ش��أنه أن يكون منب ًعا
ومصدرا مستقلاًّ لكسب احلقائق الدين َّية.
ً

3.3ينظر أصحاب النَّزعة النص َّية أوَّلاً
َّ
للنص وكسب احلقائق الدِّ ين َّية عن
وبالذات ِّ
طري��ق النُّصوص الدِّ ين َّية للكتاب والس��نَّة واإلمجاع ،كام ُينظ��ر للعقل تبع ًّيا يف
املعرفة الدِّ ين َّية.

4.4إطالق العقل وجعله قرين ًة عىل فهم املعارف الدين َّية.
5.5االستفادة منه يف تأويل النُّصوص الدين َّية.

مكانة العقل يف فهم املعارف الدين َّية
املهمة يف هذا َّ
الش��أن نطاق العقل يف فهم املع��ارف الدين َّية ،ودوره يف
م��ن املباحث َّ

تأويل النُّصوص الدين َّية وتفسريها.

وهذا املبحث كان َّ
األول.
حمط أنظار العلامء واملتك ِّلمني من القرن َّ

فرق به بني املذاهب اإلسالم َّية هو نظرهم للعقل ،ومقدار اإلفادة منه.
وممَّا ُي َّ

القرن الرابع ِ
ِ
كانت الغلب ُة للنَّزعة النَّقل َّي ِة
فف��ي الغيبة الصغرى إىل النِّصف ال َّثاين من
َّ
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َّ
الرابع/العدد الرابع عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
األول 2019م
مجادى األوىل 1441هـ/كانون َّ

النَّزعة العقل َّية والن َِّّص َّية.

إ�سالمي
النزعة العقل َّية والن�ص َّية يف الكالم ال
ّ

ِ
العقل يف االستدالل والتِّبيان والتَّفسري للنُّصوص الدين َّية،
مع االستفادة من
عىل العقل َّية َ

ومقوالته.

واحلديثي َّ
كالش��يخ
النقيل
ك�ما كان -يف هذه احلقبة -مجل�� ٌة من العلامء ذوي االتجِّ اه
ّ
ّ

مصدرا ومنب ًعا لفهم املعارف الدين َّية.
الصدوق؛ فهو ال يرى العقل
َّ
ً

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ونالح��ظ يف عرص َّ
الش��يخ املفيد والس�� ِّيد املرت�ضى (بعد النِّصف الث��اين من القرن
التوجهات النَّقل َّية ،وحينَها ُط ِر َح العقل
العقيل عىل
الرابع والقرن اخلامس) غلبة االتجِّ اه
ُّ
َّ
ّ
مصدرا لفهم املعارف الدين َّية ،وتأويل مقوالتِه.
ً

ِ
بأن َ
ويس َّ
ويرصِّ ح َّ
كأستاذه
العقل ال يكون منب ًعا يف األحكام الفقه َّية؛ فهو
الشيخ ال ّط ّ

ِ
القائل بالتذكرةَّ :
َّ
طريق ملعرفة الكتاب والسنَّة.
إن العقل
الشيخ املفيد
ٌ

ويقول َّ
الس��ياق« :أ ّما األد ّلة املوجب��ة؛ فبالعقل يعلم كوهنا
ويس يف هذا ّ
الش��يخ ال ُّط ّ

أد ّل ًة وال مدخل للشرّ ع يف ذلك».

ِ
الش��يخ املفيد والس�� ِّيد املرتىض م��ن َّ
كس��لفه َّ
أن العقل
بين�ما يف العقائ��د فهو يعتقدُ

األساس يف ذلك.
ُ

ولعل أو َل ٍ
منبع ُم ٌّ
فقيه يرى َّ
ستقل يف استنباط األحكام الشرَّ ع َّية هو الشيخ
أن العقل ٌ
َّ ّ
ِ
فقدت الثالثة ،أي :الكتاب ،والسنَّة،
حممد ابن إدريس يف كتابه السرَّ ائر ،إذ يقول« :فإذا
َّ
التمس��ك بدليل العقل؛ فإنهَّ ا مبقاة
واإلمجاع؛ فاملعتمد يف املس��ألة الرشع َّية عند املح ِّققني
ُّ

عليه ،وموكولة إليه»(.)4

نع��م ،كان قبل��ه ٍ
الكراجكي؛ إذ جع��ل يف ضمن املصادر يف
بقرن -تقري ًبا -الفقي��ه
ّ
الفقه العقلِ ،
وإن اختلف يف ذلك بني زمن احلضور والغيبة.
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دي
�شريعتمداري//م .مرت�ضى
�أ.م.د .حميد ر�ضا
التوكلي املح َّم ّ
ّ
ّ

جِّ
الن�ص ّي يف قم
االتاه ِّ
أضحت إحدى
األول إىل مدينة قم املقدَّ سة
ْ
بعد ما هاجر األشاعرة يف أواخر القرن َّ

النبوة (سالم اهلل
احلضور
املدن الش��يع َّية ،وتضاعف
الش��يعي فيها؛ لعالقتهم بأهل بيت َّ
ّ
ُ

أصبحت قم حارض ًة للعلم والتش ُّيع.
عليهم) ،ومن هنا
ْ

مركزا علم ًّيا(.)5
وثمة
ٌ
روايات عن املعصومني يف شأنهِ ا ،وكوهنا ً
َّ

الرضا
يوجهون الن َ
األئمةِّ 
َّاس ل َفهم دينهم لعلامء قم ،كام أرجع اإلمام ِّ
وكان َّ

الرمحن(.)6
القم ّي ،وإىل يونُس بن عبد َّ
عيل بن املس َّيب يف فهم دينه إىل زكر َّيا بن آدم ِّ
َّ

ك�ما درس
حمم��د بن قولويه
ُ
كب��ار علامء ال َّطائف��ة عند علامء قم ،مث�ًل�اً  :الكشيِّ ّ عند َّ
القم ّيَّ ،
القم ّيَّ ،
الصدوق.
والشيخ َّ
حممد بن جعفر بن قولويه ِّ
والشيخ املفيد عند َّ
ِّ
ْ
املجاميع احلديث َّية.
فدونوا
عظيم
ومن هنا كان املرياث
َ
وضخ اًم؛ َّ
احلديثي ل ُعلامء قم اً
ّ

دوق َّ
الص ُ
عيل بن بابويه له مائة أثر ،وأ َّلف َّ
كام نقل َّ
الشيخ الصدوق
الشيخ َّ
أن والده ّ

نفسه أكثر من ثالثمئة كتا ًبا(.)7

ِ
ِّل�« :يمكن القول َّ
إن أكثر التأليفات احلديث َّية ِّ
الش��يع َّية يف ذلك
ويق��ول العلاَّ مة احل� يِّ ّ

احلديثي لعلامء قم»(.)8
كانت لالتجِّ اه
العرص ْ
ّ

ِ
النص ،واالبتعاد ِ
عن العقل يف تفس�ير
فكانت الس��م ُة البارزة لعلامء قم هو االتجِّ اه يِّ ّ

احلديثي
املقوالت الدين َّية؛ فكانوا يتناولون املسائل العقل َّية والكالم ّية عىل أساس املنهج
ّ
يف ِ
حتليل��ه وتركيب��ه ،وينأون بأنفس��هم ِ
عن االس��تدالالت الكالم َّي��ة املصطلحة ،مع َّ
أن
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وتبح ٌر يف ف ِّن
ولـ�َّم�اَّ كان علام ُء قم هلم اهتام ٌم بأحاديث أهل البي��ت ،وهلم خرب ٌة ُّ
والرابع املرجع َّي ُة العلم َّي ُة هلا.
احلديث؛
ْ
أمست يف القرنني ال َّثالث َّ

إ�سالمي
النزعة العقل َّية والن�ص َّية يف الكالم ال
ّ

اضطر إىل االستدالل بالعقل يف الدِّ فاع عن املذهب.
بعض أنصار هذا االتجِّ اه
َّ

اه ِ
حاكم عىل ِّ
الش��يعة ،ففي عرص
ني الذي كان
التوجه
وهذا
الفكري هو أحد االتجِّ َ
ّ
ُّ
اً

للش��يعة ،وال َ
احلضور يمكن أن يكون املس��يطر هو َ
والكالمي ّ
جمال للنَّزعة
العقيل
امليل
ّ
ّ

العقل َّي��ة في��ه ،وهذا يفسرِّ لنا َّ
أن أكثر فقهاء ِّ
الصغرى مش��وا هبذا
الش��يعة يف عرص الغيبة ُّ
الفكري.
االتجِّ اه
ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الرابع يف قم يف أوجه إىل أن تصدَّ ى له َّ
الشيخ
النص يف أواس��ط القرن َّ
وكان االتجِّ اه يِّ ّ

ُ
البغدادي عىل أصحاب احلديث
العق�لي
ُّزوع
املفيد
ّ
وتلميذه الس�� ِّيد املرتىض ،وتغ َّلب الن ُ
ّ
ِ
الرابع والقرن اخلامس.
القم ّي يف النِّصف ال َّثاين من القرن َّ
ِّ

النَّزعة العقل َّية يف بغداد

ِ
أصبحت املعهد
اهلجري ،ويف غضون م��دَّ ة وجيزة
س��ت بغدا ُد يف القرن ال َّثاين
تأس ْ
ّ
َّ

وبدأت هذا الف َّعالية ِ
من انتقال اخلالفة م َن الكوفة
اإلسالمي،
العلمي األساس يف العامل
ْ
ّ
ّ

األئم��ة ،وانتقال بعض
إىل بغ��داد(،)9
ْ
وبدأت حرك ُة الترَّ مجة ،وأس��هم وجود بعض َّ
علامء ِّ
اجلهاز
الش��يعة إليها ممَّن كان يف الكوفة ،وانتقال اخلالفة الع َّباس�� َّية إليها ،وسكنَها
ُ
احلاكم آنذاكُّ ،
مركزا علم ًّيا مرمو ًقا.
كل ذلك جعل منها ً

ُيذكر َّ
األئمة املؤ َّقت فيها أتاح ِّ
للشيعة االنتقال إليها وسكنها؛ فسكنوا
أن وجو َد َّ

وأصبحت شيع َّية(.)10
الكرخ،
ْ

أن وجود عدد ٍ
م��ع َّ
كبري من املتك ِّلمني آنذاك كـ(هش��ام بن احلكم ،ويونس بن عبد

النوبختي) أتاح الفرص َة للنِّقاش وطرح املباحث الكالم َّية(.)11
الرمحن ،وأيب سهل
ّ

ك�ما كان اهتامم احلكومة الش��يع َّية من آل بوي��ه يف القرن الراب��ع الترَّ ويج للمذهب
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الشيعي ،ومن ٍ
جهة توسع ُة احلوزات الكالم َّية يف بغداد؛ األمر الذي أتاح َّ
للشيخ املفيد،
ِّ ّ

والس�� ّيد املرتىضّ ،
واملعريف للمذهب عىل أساس
الفكري
ويس تش��ييد البناء
ّ
ّ
والشيخ ال ّط ّ
العقل.

نجم النَّزعة
وبعدَ ما س��يطر االتجِّ اه
م��ر ًة ثاني ًة ُ
ثم س��طع َّ
نجمهَّ ،
العقيل يف بغدا َد أفل ُ
ّ

حدث يف النِّصف م َن القرن اخلامس بعد أن َ
َ
الس��لطان
الن َِّّص َّية يف قم ،وهذا
دخل بغدا َد ُّ

ويس ،وعىل إثر ذلك انتقل ُ
َّ
شيخ ال َّطائفة إىل النَّجف األرشف.
الشيخ ال ُّط ّ

النَّزعة الن َِّّ�ص َّية عندَ ِّ
ال�شيعة وال�سنَّة (�أبناء العا َّمة)
َّ
العقيل والنَّزعة النص َّية عند ِّ
الش��يعة مع ما يرا ُه ويذهب
إن هناك اختال ًفا بني االتجِّ اه
ّ
َّص؛ فيمتاز ما عند العا َّمة باإلفراط أو التَّفريط يف ِكلاَ
إليه العا َّمة يف النُّزوع للعقل ،أو الن ِّ
الش��يعة؛ فال يذهب أحد من ِّ
َّيص ،وهذا غري موجود عند ِّ
الشيعة إىل
اجلان َبني
العقيل والن ّ
ّ

القولَّ :
إن العقل ال حمدود َّية له يف اإلدراكات كام عند بعض العا َّمة.

كام يبتعد ِّ
الشيعة عن القياس وأمثاله يف فهم الشرَّ يعة ،بخالف العا َّمة.

العقيل عند ِّ
الش��يعة أمثال هش��ام بن احلك��م ،ويونس بن عبد
ف�ما كان م��ن االتجِّ اه
ّ

والصادق؛ فام كان
الرمحن حتت إرشادات أهل البيت ،الس��يام اإلما َمني الباقر َّ
َّ
ٍ
س��لوب
منهم إلاَّ اإلفادة م َن االس��تدالالت العقل َّي��ة يف املناظرات؛ فكانوا يتناولوهنا ُبأ

عقيل.
ٍّ

ٍ
بحدود مع َّينة؛ َّ
ألن هناك
ولكن يف الوقت نفس��ه كان اس��تعامل العقل واإلفادة منه
ٍ
ٍ
رواي��ات تنهى ِ
وإفراطي ،وتعدُّ ه��ا غري صائبة ،ولذا
تفريطي
بنح��و
ع��ن النَّزعة العقل َّية
ّ
ٍّ
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الس��لجوقيَ ،
وفعل ما فعل يف املذه��ب ويف حم َّلة الكرخ ،ومنها حرق مكتبة
طغرل بيك
ّ

إ�سالمي
النزعة العقل َّية والن�ص َّية يف الكالم ال
ّ

بعض أصحاب النَّزعة النص َّية م َن ِّ
العقيل ،وينتقدون املتك ِّلمني
الشيعة ينفرون م َن املنهج
ّ
الركب.
الذي يسريون يف هذا َّ

ولذا َّ
األئم��ة من التّفري��ط واإلفراط يف اس��تعامل العق��ل ،مع أنهَّ م
ح��ذر َّ
وحيذرون من الوقو ِع ِ
ِ
العقلِّ ،
بالقياس ،وما أشبهه.
يوصون باالستفادة م َن

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ْ
األئمة األربعة عن��د العا َّمة -عندما
خ��ذ مثلاً عىل ذلك مالك بن أن��س -وهو من َّ
ِ
ِ
﴿الر ْح َم ُن َع َلى ا ْل َع ْر ِ
ش ْاس��ت ََوى﴾؛ فقال« :االس��تواء
ُس��ئ َل عن معن��ى قوله س��بحانَهَّ :
والسؤال بدعة ،واإليامن به واجب»(.)12
معروف ،والكيف َّية جمهولةُّ ،

هذه ِ
كانت ِ
العبارة« :الكيف َّية جمهولة ،والسؤال بدعة» شائع ًة بني أصحاب
وال َّظاهر ْ

احلديث عندما ُيسألون هكذا أسئلة حتَّى نُقلت عن أمحد بن حنبل.

بينام كان ُيطرح يف الفكر ِّ
��يعي عند أصحاب احلديث مثل هذه املسائل؛ فمثلاً :
الش ّ
يخ الصدوق يف رسالة االعتقادات من ٍ
آيات ظاهرها َّ
ما تناوله َّ
إن هلل سبحانه يدً ا و...
الش ُ ّ
وأو َله؛ فكانوا يؤولون ما حيتاج إىل تأويل(.)13
كباقي املخلوقات ،إلاَّ أنَّه فسرَّ ذلك َّ

ِ
لتأليف��ات َّ
َّج��ايش َّ
الص��دوق الت��ي كانت
��ويس
والش��يخ ال ُّط
ك�ما َّأرخ الن
الش��يخ َّ
ّ
ّ
ٍ
تتوجه له الس��ؤاالت م��ن ٍ
دول وأماك َن خمتلفة م��ن العامل يف
جوا ًب��ا ملس��ائل خمتلف��ة؛ إذ َّ

الش ُ
متنوع��ة ،وجييب عنها َّ
والروايات عن أهل
مس��ائل ِّ
��يخ يف ضوء معطي��ات اآلي��ات ُّ
البيت.

فوارق بني جِّ
العقلي والنَّزعة النَّ�ص َّية ال�شيع َّية
االتاه
ّ
 .1االختالف يف موازين ِ
نقد احلديث:
يذه��ب أصحاب النَّزع��ة العقل َّية إىل َّ
أن األحاديث ال تتن��اىف والعقل ،ويد ِّققون يف
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ّ

سند احلديث ورجاله ،بينام أصحاب النص ال يرون أمهي ًة ِ
لسند احلديث.
َّ
ِّ

َّ .2
الشا ُّذ من احلديث:
والنص َّية التَّعامل
االختالف فيها بني أصحاب النَّزعة العقل َّية
وقع
ُ
ِّ
م َن املوارد الذي َ
حديث ٍ
ٍ
ليس ُّ
مع ش��وا ِّذ احلديث ،مثلاً  :يرى َّ
وارد يف املجاميع احلديث َّية
كل
الش��يخ املفيدُ َ

يني
َّ
حج�� ًة ،وال ُيع��دُّ دليلاً  ،بينام أصحاب النَّزع��ة النَّص َّية يعتمدون علي��ه يف النِّطاق الدِّ ّ

َّسامح يف َقبول احلديث:
 .3الت ُ

مل ِ
ِ
العقل؛ إذ
النص بالتَّحلي��ل وال ُعمق لألحاديث ،كمقابلته��ا مع
يعتن
أصح��اب ِّ
ُ

الرواي��ات ،بينام أصح��اب العقل ال يرتض��ون ذلك أبدً ا،
جع��ل منهم تس��احمًا يف قبول ِّ

ويعرضوهنا عىل العقل حتَّى يقبلوها.

 .4تقديم النَّقل عىل الع ْقل:
األول َّية يف منظومتهم ،والنَّقل ُيقدَّ م
يرى
النص م َن األسس َّ
النص َّية َّ
أصحاب النَّزعة ِّ
ُ

ِ
ُ
الكتاب
العقل عىل
النص؛ فيعرضون ما أدركه
عىل العقل ،وتُقاس ُمدركات العقل عىل ِّ
والسنَّة واإلمجاع؛ فام كان موافِ ًقا هلم أخذوا به ،وإلاَّ فال.
يني ع�لى العقل؛ فإذا كان
الروايات
بين�ما يرى أصحاب العقل
َ
ِّ
والنص الدِّ ّ
ع��رض ِّ

يؤول.
خالف الضرَّ وريات؛ فإ َّما أن ُيرفض ،أو َّ

الفكري ألصحاب جِّ
َّيص:
 .5ال َّثبات
ّ
االتاه الن ّ

أن الدَّ َ
النص يعتق��دُ ون َّ
لـ�َّم�اَّ َ
ين��ي ،ومنبعه الوحي،
كان
ليل هو ُّ
أصحاب ِّ
ُ
النص الدِّ ّ
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املعريف ،وكان هذا أحد مواضع نقد َّ
الشيخ املفيد عليهم.
ّ

إ�سالمي
النزعة العقل َّية والن�ص َّية يف الكالم ال
ّ

اختالف بينَهم.
وال جمال لوقوع االختالف يف الوحي؛ فال يقع
ٌ
أي
نع��م ،ربَّام يق��ع اختالف بينَه��م يف اهلامش ،وأ َّما األساس�� َّيات فال ن��رى بينهم َّ
ٍ
اختالف.
العقيل عندَ هم ،ال نش��اهد هذا ال َّثبات،
بين�ما أصحاب النَّزعة العقل َّية؛ لعمق الفكر
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

فيقع االختالف بينَهم.

 .6تبع َّية العقل:

النص َّ
أن العقل م��ن مصادر األحكام مع ُمقايس��ة أحكام العقل
يعتق��د أصح��اب ِّ

للنص.
ِّ

ِ
وبن��ا ًء عىل هذا االعتق��اد فال يمكن ُ
كانت
مصدرا أساس�� ًيا ،وإلاَّ فام
جعل العق��ل
ً

احلاجة إىل الوحي!.

فكثري من عقائدنا الدين َّية يكون العقل هلا استطراد ًّيا ،فكيف يمكن
فضلاً عن هذا،
ٌ

الراسم هلا؟.
أن يكون هو َّ

مكانة العقل عندَ ال ُفقهاء
الطويس وابن إدريس؛ َّ
ثمة خصوص َّية اشرتك هبا َّ
ويس بوصفه
الش��يخ
َّ
فالشيخ ال ُّط ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
فقيها وما امتاز به من عظمة وس��طوة علم َّية عىل الفقهاء ممَّا ترك مجو ًدا عىل الفقه نس��ب ًّيا،
ً

فقيها نقدَ آراء َّ
ويس ،ونفخ روح التَّجديد يف
ويف املقاب��ل ابن إدريس بوصفه ً
الش��يخ ال ُّط ّ
املنظومة الفقه َّية.

األئمة لالهت�مام بالعقل َ
خاصة يف
جعل ال ُفقها َء من ذلك مكانة َّ
وم��ا ورثنا عن َّ

182

دي
�شريعتمداري//م .مرت�ضى
�أ.م.د .حميد ر�ضا
التوكلي املح َّم ّ
ّ
ّ

ِ
النص والعقل واإلمجاع ،ولكن مل يكن الفقهاء يتعاطون
االجتهاد؛ فأضحت األد َّلة هي ِّ
ٍ
ٍ
واحدة ،فمثلاً  :من كان قبل َّ
ويس وابن إدريس،
وترية
م��ع هذه املصادر عىل
الش��يخ ال ُّط ّ
كاملفيد والس ِّيد املرتىض نراهم يستعملون العقل يف آثارهم.
نشري بنحو اإلمجال إىل ِ
ِ
نظر املفيد والس ِّيد املرتىض َ
والنص
العقل،
حول
ّ
وال بأس أن َ

الطويس وابن إدريس.
والنص عند
إلثراء البحث ،وإلاَّ فبح ُثنا األساس العقل،
ُّ
ّ

لعل ّأو َل ِ
َّ
ُ
الشيخ املفيدُ ،
العقيل من ال ُفقهاء يف علم األصول هو
من استعمل الدَّ ليل
ّ

كام نالحظه جل ًّيا يف آثاره؛ فمثلاً :

ِ
يعتقد َّ
الشيخ باحلديث املخالف للعقل(.)14
أ .مل

ُ
والرواي��ات بالدَّ لي��ل
ب .ي��رى
الش��يخ املفي��دُ
َ
ج��واز ختصي��ص عم��وم الق��رآن ّ
العقيل(.)15
ّ

ٍ
أن يف زمن الغيبة إذا مل يك ْن عندنا ٌ
الشيخ َّ
ج .يرى َّ
موجود يف الكتاب،
بيان حلك ٍم غري
والسنَّة واإلمجاع؛ فيمكن أن نرجع إىل العقل حينَها(.)16

َ
الش ُ
ومن ُهنا َيعدُّ َّ
مصدرا بجانب املنابع ال َّثالثة.
العقل
يخ
ً
وطريق لتحصيل األحكام.
مرشع إنَّام مبينِّ ،
ٌ
نعم ،ال يقول عنه إنَّه ِّ

علي��ك َّ
َ
أن أص��ول األحكام عبارة عن كتاب اهلل وس��نَّة نب ِّي��ه وأحاديث
وال خيف��ى

احلج َّية
املعصوم�ين ،وه��م ال َّطريق إىل معرف��ة األحكام ،وم��ن هذا ال َّطريق جع��ل ِّ
لظواهر القرآن ودالئل األخبار.
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َّ .1
ال�شيخ املفيد:

إ�سالمي
النزعة العقل َّية والن�ص َّية يف الكالم ال
ّ

 .2ال�س ِّيد املرت�ضى:
نُالح��ظ يف هذا االتجِّ اه بعدَ َّ
الش��يخ املفيد الس�� ِّيد املرتىض؛ فنطال��ع يف آثاره الدَّ ليل

العقيل ودوره.
ّ

«1.1أن نفرض وجود حادثة ليس لإلمام َّية فيها ٌ
قول عىل سبيل اتِّفاق أو اختالف؛
رشعي؛
حكم
فق��د جيوز عندنا يف مث��ل ذلك أن اتَّفق أن ال يكون هلل تعاىل فيها
ٌّ
ٌ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ف��إذا مل نجدْ يف األد َّلة املوجبة للعلم طري ًقا إىل علم حكم هذه احلادثة ،كنَّا فيها

عىل ما يوجب العقل وحكمه»(.)17

2.2أجاز السيد املرتىض ختصيص العموم بالعقل من دون ُش ٍ
بهة(.)18
َ
ِّ
3.3عدَّ الس ِّيد املرتىض الدَّ ليل عىل جواز النَّسخ عقل ًّيا(.)19

ٍ
4.4كام ذهب الس ِّيد إىل األخذ بظاهر القرآن
عقيل(.)20
بدليل ٍّ

املخالفني
يتمسك الس ِّيد املرتىض يف مبحث (احلظر واإلباحة) باإلباحة ،وير ُّد
َ
َّ 5.5
ٍ
عقيل.
بدليل ٍّ

ٍ
أن العقل بوصفه دليلاً
رصيح َّ
ٍ
بش��كل
6.6ذكر الس�� ِّيد املرتىض يف مبحث األخبار
ِ
قسمنيَ ،
قال يف
رب عىل
قس��م اخل َ
ْيأيت بعد الكتاب والس��نَّة ،واإلمجاع؛ فبعد أن َّ
تعريف ال َّثاين« :أ َّما اخلرب الذي يتبينَّ بطالنُه عرب النَّظر والتأ ُّمل ما كان مضمونه
الكتاب ،أو السنَّة ،أو اإلمجاع ،أو العقل»(.)21
يطابق
ال
ُ
َ

أهم ما ج��اء يف آثار الس�� ِّيد املرتىض بام له صل�� ٌة و َعالقة
ويف ض��وء م��ا تقدَّ م نقلن��ا َّ

بالعق��ل؛ فاتَّضح أنَّ��ه جيعل للعقل مكان�� ًة ،ويعدُّ ه بع��د األد َّلة ال ّثالثة :الكتاب والس��نَّة
واإلمجاع.
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ّ

نعم ،ال يعدُّ ه من املصادر األساس�� َّية لالستنباط كاألد َّلة ال َّثالثةَّ ،
والشاهد عىل هذا

س��جله يف كتابه َّ
فصل وبس��ط ال��كالم يف األد َّلة ال َّثالث��ة ،وأ َّما مبحث
م��ا
الذريعة؛ فإنَّه َّ
َّ
العقيل اخترصه جدًّ ا ،وجعل البحث فيه جزئ ًّيا هامش ًّيا.
الدليل
ّ

ّ .3
ال�شيخ ُّ
و�سي:
الط ّ

ليل العقيل يف آثاره بعد ِ
وممَّن بحث الدَّ َ
املفيد ،والس ِّيد املرتىض هو َّ
ويس.
الشيخ ال ُّط ّ
ّ
عقيل(.)22
ٌّ

حاكم يف باب ال َّطاعة والعصيان(.)23
َ 2.2ي ُعدُّ العقل
اً
صحة اخلرب الواحد واعتباره(.)24
3.3يعدُّ الدَّ ليل
العقيل أحد ضوابط َّ
ّ

ِ
4.4املس��ائل املس��تحدثة التي ال يوجد هل��ا ٌ
العقل
بيان يف ال�َّش�رَّ ع يمكن مراجع�� ُة
فيها(.)25

َ
العقل.
يطابق
5.5من مجلة القرائن عىل اعتبار اخلرب وإفادته اليقني أن
َ
فالش��يخ من الفقهاء واألصول ِّيني -كمن سب َقه -ال يعتقد َّ
وعليه؛ َّ
مصدر
أن العقل
ٌ
لالستنباط ،ومل ْ
جيعل ل ُه مبح ًثا ُمستقلاًّ .

َّ
ويس إما ُم األصول ِّيني
الشيخ ال ُّط ّ

الس��احة إىل عرص َّ
الش��يخ إىل أن
كان الفك��ر
ّ
اإلخباري والنَّزعة النقل َّية طاغي ًة عىل َّ

َ
تصدَّ ى ّ
الصحيح.
الش َيخ
الروح يف األصول والفقه ،وأخذا نصا ُهبام َّ
ونفخ ُّ

خطر هذا ّ
كام أدرك َّ
اخلط فتصدَّ ى له ،وأ َّلف كتاب (عدَّ ة األصول).
الشيخ َ
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ِ
ِ
1.1يعتق��د َّ
رصف ظواه��ر الق��رآن إىل املجاز ،ودليل��ه عىل ذلك
بإم��كان
الش��يخ

إ�سالمي
النزعة العقل َّية والن�ص َّية يف الكالم ال
ّ

ِ
تضعيف هذا االتجِّ اه« :أ َّم��ا بعدُ فإنيِّ ال ُ
أزال
وكت��ب يف مقدِّ مة كتابه (املبس��وط) يف
َ
أس��مع معارش خمالفينا من املتف ِّقهة واملنتس��بني إىل علم الفروع يستحقرون فق َه أصحابِنا
ُ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اإلمام َّية ويس��تنزرونه ،وينس��بوهنم إىل ق َّلة الفروع وق ّلة املس��ائل ،ويقول��ون :إنهَّ م ُ
أهل
ٍ
ٍ
ومناقض��ةَّ ،
وإن م��ن ينف��ي القي��اس واالجته��اد ال طريق ل��ه إىل كثرة املس��ائل،
حش��و

ألن َّ
وال التَّفري��ع ع�لى األصول؛ َّ
جل ذلك ومجهوره مأخوذ م��ن هذين ال َّطري َقني ،وهذا
ٌ
جه��ل منه��م بمذاهبِنا ،وق َّل��ة تأ ُّم ٍل ألُصولِن��ا ،ولو نظ��روا يف أخبارنا وفقهن��ا؛ لعلموا
أن ُج َّ
َّ
أئمتنا
��ل ما ذكرو ُه من املس��ائل موجود يف أخبارن��ا ،ومنصوص عليه تلو ً
حي��ا عن َّ
حيا أو
النبي إ َّما
الذين قوهل��م يف َّ
ً
خصوصا أو عمو ًما أو ترص ً
احلجة جيري جمرى قول ّ

حيا»(.)26
تلو ً

كام نالحظ الدَّ افع من تأليف كتاب العدَّ ة ما س َّطره يف مقدِّ متهَّ ...« :
َّف
فإن من صن َ

يف هذا الباب س��لك ُّ
َ
ِّف أحدٌ من
كل قو ٌم منهم
املس��الك التي اقتضاها أصوهلم ،ومل يصن ْ

أصحابِنا يف هذا املعنى.)27(»...

َّ
ويس واملتك ِّلمون
الشيخ ال ُّط ّ

ُ
الرابع واخلام��س تأليف ونرش ومناظ��رات كالم َّي��ة ،وكان من تلك
ش��هد
الق��رن َّ

املناظرات ما دار بني َّ
مخسني كتا ًبا،
رت بأكثر من
الشيخ املفيد واألشاعرة واملعتزلة ،و ُق ِّر ْ
َ

وكذا ما أ َّلفه الس�� ِّيد املرتىض كتابه َّ
الش��ايف ،وهو ر ٌّد عىل كتاب املغني لعبد اجل َّبار ،وهذا
شاهدٌ ٍ
ثان عىل ما قلناه سل ًفا.
كريس الكالم ،وله يف هذا َّ
وكان َّ
الش��أن
ويس خليف َة الس�� ِّيد املرتىض يف
ِّ
الش��يخ ال ُّط ّ

مهها تلخيص كتاب َّ
الشايف.
مخسة عرش كتا ًبا ،ومن أ ِّ

و ُيعدُّ تفس�ير التِّبيان َّ
املهمة كالتَّهذيب ،واالس��تبصار؛
ويس من آث��اره َّ
للش��يخ ال ُّط ّ
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ّ

ٍ
ٍ
دقيقة جدًّ اُ ،مس��تندً ا يف ذل��ك إىل اآليات يف إثبات
ألبحاث كالم َّي ٍة
فتعرض يف تفس�يره
َّ
أح ِّق َّية ِّ
الشيعة ،ونقد وإبطال أقوال املخالفني ،السيام أقوال األشاعرة.

ومن كتبِ��ه القيمة يف اإلطار الكالمي :كتاب (اجلم��ل) ،و(الـم ِ
فصح يف اإلمامة)،
ِّ
ُ
ّ

الرشاد) ،وغريها من اآلثار الكالم َّية ال َّثمينة.
و(االقتصاد اهلادي إىل طريق َّ

والكالم.

اجلدير ِ
باإلش��ارة هنا َّ
ثمة مس��ائل دقيقة علم َّية وفلس��ف َّية منصوص عليها
ومن
أن َّ
ُ

يف كت��ب أهل التَّحقيق يف الفلس��فة اإلس�لام َّية وغريها ،فيام يرتب��ط باخلصائص َّ
الذات َّية
للحقائ��ق اإلرادي��ة ،والقوان�ين ذات العالقة باالنفعاالت ال َّطبيعية ِ
قد اس��تفاد َّ
الش��يخ
َّ
َّ

مدوناته الكالم َّية.
ويس منها يف َّ
ال ُّط ّ

حل ِّل ّي
ال�شيخ ابن �إدري�س ا ِ
تعابري خمتلف��ة يف العقل ،كام يع�ِّب�رِّ عنه أحيانًا
ذكر الش��يخ اب�� ُن إدريس يف السرَّ ائ��ر
َ
َ
العقيل( ،)28وأحيانًا يعبرِّ ِ
عن الدَّ ليل
بالدَّ ليل
معي(.)29
الس ّ
العقيل يف قبال الدَّ ليل َّ
ّ
ّ
ويعبرِّ أحيانًا :العقول ،أو أصول األحكام العقل َّية(.)30

شرِ
ٍ
بش��كل
العقيل
للمراد م َن العقل والدَّ ليل
م��ع تعدُّ د هذه التَّعابري مل ُي ِ اب ُن إدريس ُ
ّ

ٍ
رصيح يف مصنَّفاته.

ِ
وعليه ِ
َ
ومراده من
العقيل يف السرَّ ائر،
نبحث عن موار َد استعامل الدَّ ليل
ينبغي لنا أن
ّ
العقيل وحدوده ،ودوره يف فقه ِ
ابن إدريس.
الدَّ ليل
ّ
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كل ٍ
وعىل ِّ
حال َّ
فإن ّ
ويس فضلاً عن كونِه ضلي ًعا يف أصول الفقه ،والفقه،
الشيخ ال ُّط ّ
ِ
الفلس��فة،
نظر يف
والرجال ،والعل��وم األُخ��رى؛ فله ٌ
والتَّفس�ير ،واللغ��ة ،واحلدي��ثِّ ،

إ�سالمي
النزعة العقل َّية والن�ص َّية يف الكالم ال
ّ

ن��رى يف ٍ
مجلة من تعبريات ِ
ِ
العقيل،
العميل
العقل هو األصل
ابن إدريس مرا َده م�� َن
ّ
ّ
ك�ما يف مبح��ث اخلُمس ،قال« :فاملس��ألة الشرَّ ع َّية ،ال نعلمها إلاَّ من أرب��ع ُط ٍ
رق :كتاب
ُ
اهلل العزيز ،وس��نَّة رسوله املتواترة ،وإمجاع ِّ
الش��يعة اإلمام َّية ،لدخول قول معصو ٍم فيه؛
ف��إذا فقدنا ال َّثالث ال ُّطرق؛ فدليل العقل املفزع إليه فيها؛ فهذا معنى قول الفقهاء :داللة

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

األصل»(.)31

ٍ
ٍ
العقيل ،ففي مبحث ش��هادة
أيضا عن أصل ال�براءة بالدَّ ليل
بنحو
رصي��ح ً
ك�ما عبرَّ
ّ
املرأت ِ
َني ،وما إىل ذلك« :حيكم َّ
بالش��اهد واليمني يف األموال عندَ نا ،س��واء كان املال َدينًا أو
ِ
امرأتني ،مع يمني املدَّ عي ،يف ذلك ،عند بعض أصحابنا.
عينًا ،وكذلك حيكم بشهادة

ِ
امرأتني
الصحيح ،أنَّه ال يقبل ش��هادة
والذي تقتضيه األد َّلة ،وحيكم
بصحته النَّظر َّ
َّ

ٍ
رشعي،
دلي��ل
الرجل يف هذا املوض��ع ،حيتاج إىل
ّ
م��ع يم�ين املدَّ عي ،وجعله�ما بمنزل��ة َّ
ٍ
الرجل قياس ،وهو عندنا ٌ
منعقد،
باطل ،واإلمجاع غري
واألصل أن ال رشع ،ومحلها عىل ِّ
فإن وجدت فهي نوادر شوا ّذ ،و األصل براءة ِّ
واألخبار غري متواترة؛ ْ
الذمم؛ فمن أثبت

حكم رشع ًّيا؛ فإنَّه حيتاج إىل أد َّلة قاهرة ،إ َّم��ا إمجاع ،أو تواتر أخبار ،أو قرآن،
بش��هادهتام اً
ومجيع ذلك ٍ
خال منه؛ فبقي دليل العقل ،وهو ما اخرتناه وح َّققناه»(.)32
العقيل أصل الرباءة ...« :قلنا إنَّه ال جيوز أن جيمع بني
ك�ما عُدَّ م��ن مصاديق الدَّ ليل
ّ
ِ
املؤجل.
األختني يف نكاح الدَّ وام ،وال النَّكاح َّ

ٍ
فإن ِ
َ
يمسك أيتهام شاء ،عىل ما روي يف
واحدة ،كان خميرَّ ً ا يف أن
عقد عليهام يف حالة

بعض األخبار ،أورده ُ
شيخنا أبو جعفر يف هنايته.

أن العقد ٌ
ُ
أص��ول املذهبَّ ،
باطل حيتاج أن يس��تأنف عقدً ا عىل أيهِّام
وال��ذي تقتضيه
ٍ
منهي عنه ،والنهي ُّ
خالف بني
املنهي عنه ،بال
يدل عىل فس��اد
ِّ
ش��اء ،عىل ما قدَّ مناه؛ ألنَّه ٌّ
188

دي
�شريعتمداري//م .مرت�ضى
�أ.م.د .حميد ر�ضا
التوكلي املح َّم ّ
ّ
ّ

وحمصيل هذا َّ
الشأن.
حم ِّققي أصحاب أصول الفقه،
ِّ
عم أورده يف هنايته ،و هو حمجوج بقوله:
وقد رجع شيخنا يف مبسوطه اَّ

ث��م عقد عىل أختِه��ا ،كان العقدُ عىل ال َّثانية باط�ًل�اً ؛ فإن وطأ
ف��إن عق��د عىل امرأةَّ ،

األولة حتَّى خت��رج التي وطأها من
وروي أنَّه ال يرجع إىل ن��كاح َّ
ف��رق بينه�ماُ ،
ال َّثاني��ةَّ ،

عدَّ هتا ،وال َ
الرواية.
دليل عىل َّ
صحة هذه ُّ

مانع من كتاب اهلل ،وال إمجاع ،وال س��نَّة ،وال دليل عقل؛ بل الكتاب ،والعقل ،والس��نَّة
ٌ
ألن األصل اإلباح��ة ،وقوله تعاىل﴿ :إِ اّٰل َعىل َأز ْٰو ِ
حيك��م بام ذكرناه؛ َّ
َت
��م َأ ْو ٰما َم َلك ْ
اج ِه ْ
ٰ
ِ
ني﴾ ،فنفى اللوم عن وطء زوجته»(.)33
َأ ْيماٰ هُنُ ْم َفإِ هَّنُ ْم َغيرْ ُ َم ُلوم َ
ِ
العقيل.
بأصل اإلباحة ،واملراد منها الدَّ ليل
مشعر
وهذا الكالم
ٌ
ّ

ٍ
مورد آخر البن إدريس يق��ول فيه أصل بقاء امللك من
نطالع يف
وفض�ًل�اً عن ذلك
ُ

العقيل« :ودليل العقل يعضدُ ه ويش�� ِّيده؛ َّ
ألن األصل بقا ُء األمالك عىل
مصاديق الدَّ ليل
ّ

أربابهِ ا ،وال ُّ
حيل مت ُّلكها إلاَّ باألد َّلة القاطعة لألعذار»(.)34

اتَّض��ح في�ما تقدَّ م َّ
والس��ؤال هنا:
أن م��ن أحد مصادي��ق الدَّ ليل
العق�لي األصولُّ ،
ّ

منح�صرا يف م��وارد األصول؟ أو يش��مل موار َد
العقيل
ه��ل يرى اب��ن إدري��س الدَّ ليل
ً
ّ
ُأخر؟.
ٍ
العقيل من منظار ِ
ابن إدريس هي ما تقدَّ م؟.
وبعبارة أخرى :هل مساحة الدَّ ليل
ّ

ال َّ
العقيل.
شك أنَّه يعدُّ أصل الرباءة واإلباحة من مصاديق الدَّ ليل
ّ
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والذي تقتضيه أصول املذهب ،أنَّه ال يمتنع من ِ
وطء امرأته األوىل؛ ألنَّه غري جامع
ِ
األختني؛ َّ
ألن عدَّ ة ال َّثانية لغريه ،وهي عدَّ ة بائنة ،ال رجع َة له عليها فيها؛ فإذا مل يكن
بني

إ�سالمي
النزعة العقل َّية والن�ص َّية يف الكالم ال
ّ

ِ
ويمكن أن يقال َّ
منظار ال ُفقهاء
إن ابن إدريس من منطلق تفسريه لداللة األصل من

العقيل.
عدَّ األصل هو الدَّ ليل
ّ

ِ ِ
حيا.
متسك بالدَّ ليل
العقيل ،إلاَّ أنَّه مل يورده رص ً
ويف الوقت نفسه -يف مواضعَّ -
ّ

وال خيفى عليك من منظار ابن إدريس َّ
العقيل أوس��ع من األصول
أن نطاق الدَّ ليل
ّ

السياق:
العمل َّية ،وشاملة للمستقلاَّ ت العقل َّية ،وإليك َ
بعض النَّامذج يف هذا ِّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

«أن مال ابن احلس��ن يعطى ِ
 .1أش��ار يف مس��ألة تقس��يم اخلمسَّ :
لغريه ،ويستح ُّقه

سوا ُه ،ويس َّلم إليه بغري إذنه ،وكذلك السنَّة املتواترة ،وال أمجعنا عىل َّ
أن مال ابن احلسن،
يبق م َعنا من األد َّلة وال ُّطرق األربع سوى
يستح ُّقه غريه ،ويس َّلم إىل سواه ،بغري إذنه؛ فلم َ
الترصف يف مال الغري بغ�ير إذنِه ،هذا ال معدّ ل
دلي��ل العقل ،ودليل العقل حيظ��ر علينا
ُّ
للمنصف املتأ ِّمل عن هذا االستدالل إلاَّ إليه»(.)35

 .2يف مبح��ث اإلجارة :إذ يعتقد الفقها ُء َّ
املؤجر ،أو
أن عقد اإلجارة ال يبطل ملوت ِّ
ِ
بطلت اإلجار ُة عند بعض أصحابِنا ،وانقطعت
املؤجر،
املستأجر« :ومتى مات املستأجر أو ّ
املؤجر،
يف احلال ،وقال آخرون من أصحابِنا :إنهَّ ا تبطل بموت املستأجر ،وال تبطل بموت ِّ
ِ
املستأجر.
املؤجر ،وال بموت
وقال األكثرون
املحصلون :ال تبطل اإلجارة بموت ِّ
ِّ

وه��و الذي يق��وى يف نفيس و ُأفتي ب��ه؛ ألنَّه الذي تقتضيه أص��ول املذهب واألد ّلة

القاه��رة ،عق�ًل�اً وس��م ًعا؛ فالعق��ل َّ
املؤجر؛
أن املنفعة ٌّ
ح��ق من حقوق املس��تأجر ع�لى ِّ

كان��ت ح ًّقا من حق��وق امليت؛ فإنَّ��ه يرثه وارث��ه؛ لعموم آيات
ف�لا تبطل بموت��ه ،وإذا
ْ
ترصف يف مال الغري ،أعني املنفعة،
املواريث ،ومن أخرج شي ًئا منها؛ فعليه الدَّ ليل ،وهو ُّ

الترصف يف ذلك ،إلاَّ بإذن صاحب املنفعة»(.)36
وال جيوز
ُّ

خيصص به العام
ذكر واحدً ا من األمور التي ِّ
 .3وكذا أشار يف مباحث األصول :إذ َ
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الش��هر ونوى الصوم؛ ثم ِ
العق�لي« :املغمى عليه إذا كان مفي ًقا يف َّأول َّ
أغم َي
ه��و الدَّ ليل
َّ
َّ
ّ
عليه ،واس��تمر به أيام��ا ،مل يلزمه قضاء ٍ
يشء فاته ،وإن مل يكن مفي ًقا يف َّأول َّ
الش��هر؛ بل
ْ
َّ َّ ً
مغمى عليه ،وجب عليه القضاء ،عىل قول بعض أصحابِنا ،منهم الس�� ِّيد املرتىض،
كان ً
َّ
والشيخ املفيد.

ِ
«روي أنَّه
م��وت األب أو األخ:
ش��ق ال َّثوب ع�لى
 .4ممَّ��ا بحث��ه ابن إدريس جواز ِّ
َ

يشق ثوبه عىل أبيه ،ويف موت أخيه.
ال بأس بأن َّ

دليل عليه من ٍ
واألَ ْوىل ت��رك ذل��ك واجتنابه ،ب��ل الواجب؛ ألنَّه ال َ
كتاب وال س��ن ٍَّة
ٍ
رضر ،والعقل
مقطو ٍع هبا و ال إمجاعٍ ،واألصل حفاظ املال وتضييعه س��فه؛ ألنَّه إدخال

يق ِّبح ذلك»(.)38

النص األخري أورد كلمة
السابقة استعامل (األصل) ،ويف هذا ِّ
نالحظ يف النُّصوص َّ

العقيل املس��تقل ،ومش��مول للقاعدة
(قبي��ح) ،ويمكن الق��ول :إنَّه من مصاديق الدَّ ليل
ّ
مالزمة العقل والشرَّ ع.

مكانة العقل من منظار ابن إدريس من بني سائر األد َّلة

يتَّض��ح ممَّا تق��دَّ م َّ
أن ابن إدري��س يعطي للعقل أمه َّي�� ًة متم ِّيز ًة تفوق َم��ن تقدَّ َمه ِمن

الفقهاء.

ٍ
طرح هن��ا :ما مكان ُة العق��ل عند ابن إدريس؟ ْ
مرتبة
فه��ل هو يف
والس��ؤال الذي ُي ُ
ُّ
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الط��ويس إىل أنَّه ال قض��ا َء عليه أص�ًل�اً  ،وعندي َّ
ُ
ش��يخنا أبو جعف��ر
وذه��ب
أن
ّ
صحة قولِ��ه َّ
ُ
أن هذا امل ْغمى
الصحي��ح ما ذهب إليه
ش��يخنا أبو جعف��ر ،و الدَّ ليل عىل َّ
َّ
ف ِ
علي��ه غري مك َّل ٍ
زائل ِ
ألن عق َله ٌ
بالعب��ادات؛ َّ
يتوجه إىل العقالء
بغري خالف ،واخلطاب َّ
ٍ
بداخل حتت خطاهبم»(.)37
للصيام ،و ليس هذا
املك َّلفني ِّ

إ�سالمي
النزعة العقل َّية والن�ص َّية يف الكالم ال
ّ

الكتاب والسنَّة واإلمجاع؟.
واحدة مع األد َّلة األخرى؛ أعني
َ

الرابعة؟.
الرتبة َّ
أو هو بعد األد َّلة ال َّثالثة املتقدِّ مة؛ فيكون يف ُّ

يرصح يف ثالثة موارد من السرَّ ائر َّ
أن العقل
ع�بر مراجعة ما كت َبه اب ُن إدري��س ،نرا ُه ِّ
الرأي يعتقد ُه
نتمسك بالعقل ،وهذا َّ
يكون يف طول سائر األد َّلة ،ويف حال ُفقدان األد َّلة َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

أيضا املح ِّققون يف الشرَّ يعة.
ً

ِ
فقدت ال َّثالثة ،أي :الكتاب والس��نَّة
يق��ول ابن إدري��س يف مقدِّ مة السرَّ ائر« :ف��إذا
التمس��ك بدليل العقل؛ فإنهَّ ا مبقاة
واإلمجاع؛ فاملعتمد يف املس��ألة الشرَّ ع ّية عند املح ِّققني
ُّ

عليه وموكولة إليه»(.)39

ِ
َّرشيع��ي؛ فيقت�ِض�يِ العمل بنظر
ق��دت االد َّل��ة ال َّثالثة يف املص��در الت
ومع��ه فك َّلام ُف
ّ
ترصحيات
العقيل؛ ففضلاً عن ترصيح ابن إدريس أع�لاه ،كذلك ل ُه
املح ِّقق�ين بالدَّ لي��ل
ٌ
ّ

ُأخرى يف هذا املضامر،
فراجع(.)40
ْ

منحرص بالكتاب والسنَّة واإلمجاع
واحلاصل :ال َّطريق لتحصيل األحكام الشرَّ ع َّية
ٌ
ُ
نلتجأ إىل العقل؛ ليكون دالاًّ و ُمرشدً ا.
والعقل؛ فعندما ال تتوافر األد َّلة الثالثة
ِ
املعطي��ات يتَّضح َّ
أن ابن إدري��س يرجع للعقل بعد فق��دان األد َّلة
ويف ض��وء هذه

ال َّثالثة ،ولكن من جهة عمل َّية هل التزم ابن إدريس هبذا املبنى عىل طول ِّ
اخلط؟.

العقيل -كام نقلنا فيام تقدَّ م
إذا ُقلن��ا :إنَّ��ه يعدُّ األصول العمل َّية من مصاديق الدَّ لي��ل
ّ

من شواهد يف هذا املجال -فينبغي لنا أن َ
فثمة مواضع
دائم هبذا املبنى؛ َّ
نقول :إنَّه مل يلتز ْم اً
خالف فيها ذلك ،وإليك بعض النَّامذج يف ِكلاَ احلالت ِ
َني (املوافقة واملخالفة):

أ .مجل ٌة من املوارد يقدِّ م هبا األد َّلة ال َّثالثة عىل العقل:

1.1ن��رى يف بعض املواض��ع إذا كان هناك إمجاع يف املس��ألة ،وأخب��ار ُمتواترة عن
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األئمة ،جيعل العقل بعدَ ها ،كام يف أصل الرباءة(.)41
َّ
ِ
َ
العق��ل بعد األخبار املتواترة ،ك�ما يف أصل براءة
نصوص��ه أنَّه جيعل
2.2نطال��ع يف
الذ َّمة يف التَّكليف(.)42

3.3جيعل بعدَ اآلية القرآن َّية أصل براءة الذ َّمة(.)43

4.4جيعله بعد اإلمجاع عىل فرض انعقاده ،كأصل براءة الذ َّمة(.)44
1.1يقدِّ مه عىل الكتاب ،أصل براءة الذ َّمة(.)45

أيضا(.)46
الروايات مع وجود اإلمجاع يف املسألة ً
2.2يقدِّ مه عىل ُّ
أيضا(.)47
الروايات ًّ
3.3يقدِّ مه عىل ِّ

ُمالحظة

م��ع َّ
يتمس��ك يف
أن ابن إدريس يقدِّ م س��ائر األد َّلة ع�لى الدَّ ليل
العقيل ،ولكن نرا ُه َّ
ّ

التمسك خالف مبنا ُه ،نعم يمكن توجي ُه ذلك
بعض املواضع بأصل الرباءة ،وظاهر هذا
ُّ

العقيل ،ويرجع إليه عند ُفقدان األد َّلة ،ومع
بأن ُيقال :إنَّه يقدِّ م س��ائر األدلة عىل الدَّ ليل
ّ
ٍ
بوجه
الزيادة والتَّأيي��د عىل املطلوب
أيضا مع تلك األد َّل��ة من باب ّ
تواف��ر األد َّل��ة جيعله ً
عقيل ،وهذا ال ينايف مبناه.
ٍّ

مباين ابن إدريس يف حج َّية اإلمجاع وطريق كشف قول املعصوم

اخلالف بني فقهاء ِّ
الش��يعة والعا َّمة هو مبحث اإلمجاع ،ومالك اعتباره
ممَّ��ا وقع فيه
ُ

وحج َّيته.
ِّ

حجة ،بينام فقهاء ِّ
الشيعة يعدُّ ون اإلمجاع
َي ُعدُّ أبناء العا َّمة اإلمجاع من حيث هو إمجاع َّ

حجة فيام إذا دخل قول املعصوم فيه.
َّ
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ب .املواضع التي قدَّ م هبا األصل عىل سائر األد َّلة:

إ�سالمي
النزعة العقل َّية والن�ص َّية يف الكالم ال
ّ

ويتبنَّى ابن إدريس -بوصفه من فقهاء ّ
ويرصح به يف السرَّ ائر،
الرأي،
الشيعة -هذا ّ
ِّ
ِ
فالح ْظ(.)48
املهمة يف مبنى ابن إدريس لإلمجاع ينبغي معرفة رأيه بكيف َّية طريق كش��ف
والنُّقطة َّ

حجة.
أي نو ٍع من اإلمجاع الذي يعدُّ ه َّ
قول املعصوم؛ كي يتبينَّ َ ّ

أن ال ُّط َ
ع�بر مراجعة ما كان قبل ابن إدريس ،يتَّضح َّ
املهمة يف الكش��ف طريقان:
رق َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

احلس ،أو اإلمجاع الدُّ خو ّيل ،وهذا مور ُد قبول ال ُقدماء ،ومن مجلتهم الس ِّيد املرتىض،
طريق ِّ

اللطفي ،وهذا ما يذهب اليه َّ
ويس.
ال َّطريق اآلخر هو طريق اللطف ،أو اإلمجاع
ّ
الشيخ ال ُّط ّ
خالف
احلس ،ومن هنا
ووافق ابن إدريس الس ِّيد املرتىض،
َ
وذهب إىل القول بطريق ِّ
َ

بعض الفقهاء يف مجلة م َن املسائل.

بعمته أو خالته مل َّ
مث�ًل�اً َّ :
حت��ل له ابنتامها أبدً ا ،أورد ذلك ش��يخنا أبو
��ر َّ
«إن من َف َج َ

جعف��ر يف هنايته ،وش��يخنا املفيد يف مقنعته ،والس�� ِّيد املرتىض يف انتص��اره؛ ْ
فإن كان عىل

املس��ألة إمجاع؛ فهو الدَّ لي��ل عليها ،ونحن قائلون وعاملون بذل��كْ ،
وإن مل يكن إمجا ًعا؛
املذكورت ِ
دليل عىل حتريم البنت ِ
ٍ
كتاب وال س��ن ٍَّة وال دليل ٍ
َ
فلاَ
عقل ،وليس دليل
َني ،من
َني
َ
اإلمجاع يف قول رجلني وال ثالثة ،وال من ُعرف اس��مه ونس��به؛ َّ
ألن وجه كون اإلمجاع

القائلني بذلك؛ فإذا علمنا يف مجاعة
حج��ة عندنا دخول قول معصوم م��ن اخلطأ يف مجلة
َ
َّ

قائل�ين بق��ول َّ
صحة قوهلم إلاَّ بدليل غري
إن املعصوم ليس هو يف مجلتهم ،ال نقطع ع�لى َّ

قوهلم ،وإذا تعينَّ املخالف من أصحابنا باس��مه ونس��به ،مل يؤ ِّث ْر خالفه يف داللة اإلمجاع؛
ُّ
يس��تدل
حجة لدخ��ول قول املعصوم في��ه ،ال ألجل اإلمجاع ،وملا ذكرناه
ألنَّ��ه إنَّ�ما كان َّ
املحص��ل من أصحابنا عىل املس��ألة باإلمجاع ،وإن كان فيها خ�لاف من بعض أصحابنا
ِّ
املعروفني باألسامي واألنساب؛ فليلحظ ذلك ،وليح ِّقق»(.)49
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النَّتائج
يمكن القول :اس��تفاد علامء الكالم من مناه��ج متعدِّ دة إلثبات العقائد واملقوالت

وكان يف ضم��ن هذه املناهج :املنهج العق�لي ،واملنهج النصِ ،
وكلاَ َ
املنهجني
هذين
َ
يِّ ّ
ّ
مشهور معروف عند ِّ
الشيعة.
وكان َّ
النص ،بينام ابن إدريس يم ِّثل النَّزعة العقل َّية.
ويس يم ِّثل االتجِّ اه يِّ ّ
الشيخ ال ُّط ّ

صحي��ح مل يك�� ْن بينَهام اختالف يف أ َّمهات املس��ائل واألص��ول ،وإنَّام وقع اخلالف

بينَهام يف طريق تقييم مجلة من املسائل يف مساحة العقل.

وهذا ال ُينايف من َّ
أن ّ
النص ال يذهب
ويس مل ي ُك ْن عقل ًّيا ،ولكن مع توافر ِّ
الشيخ ال ُّط ّ

الروايات عن أمه َّية العق��ل ،وال يعمل به منفصلاً عن
إىل العق��ل؛ فه��و يقبل ما ج��اء يف ُّ

غريه من األد َّلة.

املكمل للدَّ ليل،
وأ َّم��ا ابن إدريس فم��ع توافر الدَّ ليل
الرواي��ات ّ
النص ِّ
العقيل ،تعدُّ ُّ
ّ

ويسعى ليكون العقل هو األساس إلثبات املقوالت الدِّ ين َّية.

يعتقد َّ
ويس بالبدّ ّية اإلفادة من العقل يف املق��والت الدِّ ين َّية ،وإلاَّ يكون
الش��يخ ال ّط ّ

مرفوض.
أمر
ٌ
تقليدً ا ،وهذا ٌ

يتجنَّ��ب َّ
اخل��وض يف املباح��ث الكالم َّية بصبغتِ��ه اجلدل َّية ،ويعدُّ ه
ويس
َ
الش��يخ ال ُّط ّ
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الدِّ ين َّية وبياهنا.

إ�سالمي
النزعة العقل َّية والن�ص َّية يف الكالم ال
ّ

ممنو ًع��ا ،بينَام ابن إدريس يعدُّ هذا اجلدل من اجلدال بالتي هي أحس��ن ،وينبغي اخلوض
فيه.

ويذه��ب ابن إدريس إىل َّ
أن مس��احة العقل أوس��ع من األصول العمل َّية؛ فتش��مل

أيضا.
املستقلاَّ ت العقل َّية ،واالستدالالت العقل َّية ً

العقيل ُّ
كل ما كان يف حدود حاكم َّية العقل ،و ُيطرح
و ُم��راد ابن إدريس م�� َن الدَّ ليل
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

مقابل الكتاب والسنَّة واإلمجاع.

متسك الفقهاء
كام أنَّه يفسرِّ داللة األصل يف كالم ال ُفقهاء بالدَّ ليل
العقيل ،بمعنى أنَّه ُّ
ّ
قبله َّ
توجيها ملا ذهب إليه.
العقيل ،وهذا كان
بأن األصول من مصاديق الدَّ ليل
ً
ّ
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هوام�ش البحث

( )7راجع :الذريعة.39/1 :
( )8الحظ :طبقات أعالم الشيعة.147 :
الطربي.176/3 :
( )9الحظ :تاريخ
ّ
البغدادي.79/1 :
( )10اخلطيب
ّ
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الصحاح(1771/5 :عقل)( .الـم ِ
راجع).
( )1انظرِّ :
ُ
الصح��اح« 1771/5 :وعقل��ت القتي��ل :أعطيت ديت��ه ،وقلت له دم ف�لان ،إذا تركت ال َق َود
( )2يف ِّ
للدي��ة ...وعقلت عن ف�لان ،أي غرمت عنه جنايت��ه ،وذلك إذا لزمته دية فأ َّديته��ا عنه؛ فهذا هو
الفرق بني عقلته ،وعقلت عنه ،وعقلت له»( .الـم ِ
ُ
راجع).
ُ
«جمرد من املادة يف ذاته وأفعاله» ،ويكون إدراكه
( )3اعترب احلكامء العقل من مقولة اجلوهر ،وعرفوهَّ :
عرب املحسوسات ،ويتع َّقلها وجيردها وتضحى ك ِّلي ٍ
ات.
َّ
ِّ
ويمكن رصد إطالق العقل يف الفلسفة اإلسالم َّية يف معنَـ َيني:
املجردة من املا َّدة ولوازمها (العق��ول العرشة) ،والتك ُّثر
َّ
األولُ :يطل��ق عىل املوجود واملوج��ودات َّ
ٍ
ٍ
حمصور يف فرد واحد ،بمعنى :لدينا عرشة عقول وعرشة أنواع ،وهي تا َّمة
هن��ا ليس نوع ًّيا ،فنوعه
ٌ
الفاعل َّية ،وال تكامل يف حالتها.
الثاين :عىل النفس اإلنسان َّية ،ويركِّز هذا اإلطالق عىل أحد أنواع اإلدراك وقوى النفس التي تُدرك
الك ِّل َّيات من دون االحتياج إىل املا َّدة ولوازمها.
بالـم َلكَة .3 ،العقل
والعق��ل باملعنى الثاين له أربعة مراحل ،وه��ي .1 :العقل
اهليوالين .2 ،العقل َ
ّ
بالفعل .4 ،العقل املس َت َفاد.
( )4الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.19/1 :
املجليس يف البحار « :قم بلدنا وبلد ش��يعتنا»« ،أهل قم أنصارنا»َّ ،
«وإن لنا حر ًما
( )5ممَّا رواه الش��يخ
ّ
وهو بلدة قم»« ،يف قم شيعتنا وموالينا»َّ ،
«إن الباليا مدفوعة عن قم وأهلها»« ،سالم اهلل عىل أهل
القم ُّيون لضاع الدين» .البحار.57 :
قم ورمحة اهلل عىل أهل قم« ،»...لوال ِّ
( )6الحظ :رجال الكشيِّ ّ .332 :
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احلِل ّي
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النجايش.228 :
( )11رجال الكشيِّ ّ  ،556 :ورجال
ّ
للشهرستاين.65/1 :
( )12امللل والنِّحل،
ّ
( )13الحظ :االعتقادات.66 :
( )14الحظ :تصحيح االعتقادات.44 :
( )15راجع :املصدر نفسه.246-245 :
( )16انظر :املصدر نفسه.38 :
( )17رسائل الرشيف املرتىض.210/4 :
( )18الحظ :املصدر نفسه.277/1 :
( )19راجع :املصدر نفسه.77/1 :
( )20انظر املصدر نفسه.821/2 :
( )21املصدر نفسه.511/2 :
( )22انظر :عدَّ ة األصول.337 :
( )23الحظ :املصدر نفسه.231 :
( )24راجع املصدر نفسه.143 :
( )25انظر :املصدر نفسه.424 :
( )26املبسوط يف فقه اإلمام َّية.2/1 :
( )27مقدِّ مة عدَّ ة األصول.2 :
( )28الحظ :الرسائر.536 ،529 ،484 ،449 ،116 ،19/2 ،496 ،495 ،46/1 :
( )29راجع :املصدر نفسه.336/2 :
( )30راجع :املصدر نفسه.388/2 :
( )31املصدر نفسه.495/1 :
( )32املصدر نفسه.116/2 :
( )33املصدر نفسه.536/2 :
( )34املصدر نفسه.19/2 :
( )35املصدر نفسه.495/1 :
( )36املصدر نفسه.449/2 :
( )37املصدر نفسه.409/1 :
( )38املصدر نفسه.78/3 :
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( )39الرسائر.46/1 :
( )40مثلاً يف كتاب اخلمس ،495/1 :وكتاب الصوم.377/1 :
( )41الرسائر.239/2 :
( )42املصدر نفسه.424/3 ،733/2 :
( )43الحظ :املصدر نفسه.370 ،70/3 ،548 ،35/2 :
( )44املصدر نفسه.383/3 :
( )45الحظ :املصدر نفسه.400 ،94/2 ،461 ،536 ،528 ،490/1 :
( )46الحظ :املصدر نفسه.494/3 ،461 ،536 ،528 ،490/1 :
( )47راجع :املصادر السابقة.
( )48الرسائر.530/2 :
( )49املصدر نفسه.529/2 :

إ�سالمي
النزعة العقل َّية والن�ص َّية يف الكالم ال
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املراجع
1.1االعتقادات ،الشيخ الصدوق ،مؤمتر الشيخ املفيد ،قم.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

2.2أوائل املقاالت ،الشيخ املفيد ،دار املفيد ،بريوت.
مؤسسة الوفاء ،بريوت.
حممد باقر
املجليسَّ ،
3.3بحار األنوارَّ ،
ّ

األعلمي ،بريوت.
مؤسسة
حممد بن جرير
4.4تاريخ
ّ
ّ
ّ
الطربيَّ ،
الطربيَّ ،
5.5رسائل الرشيف املرتىض ،دار القرآن ،قم.

ِ
مدرس�ين حوزة علم َّية،
حممد بن إدريس احلليِّ ّ  ،جامعه ِّ
6.6الرسائ��ر احلاوي لتحري��ر الفتاويَّ ،
قم.
حممد بن احلسن ،نرش ستاره ،قم.
7.7عدَّ ة األصولَّ ،

الطهراين ،إسامعليان ،قم.
8.8طبقات أعالم الشيعة ،آقا بزرك
ّ
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