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التاريـــخ  فـــي  المشـــهورة  الثالثـــة  العقـــول  تقســـيم  البحـــث  يناقـــش 
اإلســـالمي، وأعـــاد الحيـــاة إليهـــا محمـــد عابـــد الجابـــري فـــي الوقـــت 
المعاصـــر، ونقـــده طـــه عبـــد الرحمـــن بمنهجيـــة التقســـيم وســـلم التقييـــم، 
فالجابـــري آمـــن بانفصـــال العقـــول وتفضيلهـــا، وطـــه آمـــن بالتكامـــل، وإن 
 لعقـــل معيـــن. قـــارن بيـــن منهجيـــة الجابـــري وعبـــد 

ً
فـــي طياتـــه تفضيـــال

الرحمـــن فـــي ضـــوء تقســـيمات العلمـــاء المتقدميـــن، وبالـــذات ابـــن تيميـــة 
ــوح  ــع الختـــالف فـــي وضـ ــول مـ ــذه العقـ ــا هـ ــد ناقشـ ــدون، فقـ ــن خلـ وابـ
ـــه وحســـهم العملـــي، وكالهمـــا آمـــن بالتكامـــل بيـــن  التقســـيم وأولويات
هـــذه العقـــول مـــن دون أن يفضـــال بيـــن العقـــول. مـــن خـــالل هـــذا النقـــاش 
يتضـــح موضوعيـــة المتقدميـــن فـــي التقســـيم ونظـــرة التكامـــل. اقتـــرح 
البحـــث حـــل مشـــكلة التكامـــل مـــن خـــالل مقاصـــد الشـــريعة والتســـبيب 
العملـــي، الـــذي بـــدوره يحتـــاج إلـــى دراســـة اجتماعيـــة أنثروبولوجيـــة 
لســـتنتاج طريقـــة اســـتخدام العلمـــاء للتســـبيب العملـــي ضمـــن واقعهـــم.

ص تنفيذي [
َّ

] ُملخ
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The aim of this article is providing a comparison between the 
contemporary thinkers with old scholars pertaining to three concept 
of minds. The contemporary are Mohammed Aljabery and Taha 
Abdurrahman. The old scholars are Ibn Taimiyyah and Ibn Khaldun. 
The investigation goes to their concerned of integration between 
these minds. Al jabery is not a believer of integration; he prefers 
philosopher mind. On the other hand, Abdurrahman believes on 
integration, and he criticize Aljabery of his preference. Abdurrahman 
ends for preferring one concept of mind. The old scholar are more 
conscious and realistic to the differences between these concept of 
minds and the road to integration. The most problematic issue has 
been arise is the clash between Fiqh and Tasawuf, Ibn Taimiyyah 
and Ibn Khaldun have given thoughts on this clash. However, the 
proposal of these article is to combine between their solutions and 
improve it. The improvement is via Islamic objectives and practical 
reasoning. Furthermore, such a solution need anthropological and 
sociological studies of the use of practical reasoning by scholar 
within their context, to extract their experience and utilize it based 
on the reality. 

] Abstract [ 
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مقدمة

من  كبريًا  جزًءا  تختر  الثالثة  العقول 

والفقهاء  الفالسفة  للمسلمني  العلمي  الراع 

من  وقربه  أفضليته  يدعي  فكلٌّ  واملتصوفة، 

والعقالنية،  الواقعية  أو  اإلسالمية  الشيعة 

خالل  من  املعارص،  العامل  أيًضا  يشمل  وهذا 

املعارص،  اإلسالمي  العامل  يف  العلانيني  طرح 

الحظ  ولحسن  بأطيافها.  اإلسالميني  وطرح 

فقد زاد االهتام بهذه العقول تنظريًا وتقسيًا، 

بل وأثارت نقاًشا كثريًا؛ ولذا فقد تحدد وازداد 

وضوح األفكار ونقاط االلتقاء ونقاط االفراق، 

ال  قد  املعارصين  أن  االعتبار  بعني  األخذ  مع 

يفيدنا  لكنه  التمثيل،  كال  أسالفهم  ميثلون 

وأيًضا  االختالف،  مواطن  وتحديد  النقاش  يف 

إمكانيات االلتقاء وأساليبها.

عــى  املعارصيــن  مــن  االختيــار  وقــع 

ــا  ــول وبيَّن ــذه العق ــا ه ــن ناقش ــرز مفكَري أب

الواحــد  رد  خــالل  مــن  فيهــا،  رؤيتهــا 

ــوح  ــن وض ــد م ــا يزي ــو م ــر، وه ــى اآلخ ع

ــف  ــن لألس ــن، لك ــه التباي ــات وأوج املنطلق

كبــري  إىل حــد  املوجــود ميثــل  الطــرح  إن 

ــاك  ــس هن ــة، ولي ــفة واملتصوف ــَي الفالس عق

وجهــة  مــن  العقــول  هــذه  ناقــش  مــن 

نظــر الفقهــاء، وهــذا مــا ســيحاول هــذا 

البحــث تقدميــه، هــذان املعــارصان هــا: 

محمــد عابــد الجابــري، وطــه عبــد الرحمــن.

ــار  ــع االختي ــد وق ــني فق ــن املتقدم ــا م أم

وابــن  تيميــة  ابــن  اإلســالم  شــيخ  عــى 

خلــدون، بحكــم أنهــا أكــرث مــن ناقــش 

ــد  ــة، فق ــن تيمي ــذات اب ــول وبال ــذه العق ه

باســتفاضة، وهــذا  العقــول  ناقــش هــذه 

الحكــم بحســب اطــالع الباحــث، وبحكــم 

واالعــراف  العاملــني  هذيــن  موســوعية 

مبرجعيتهــم العلميــة مــرًرا لالعتــاد عليهــا 

الركيــز يف  وســيكون  العقــول،  تقســيم  يف 

البحــث عــى رؤيــة للتكامــل بــني هــذه 

العقــول، مــن خــالل النقــاش لهــذه النــاذج 

ــه  ــم يلي ــني، ث ــن واملتقدَم ــة املعارَصي األربع

لنقــاش  نتيجــة  وهــو  مقــرح،  تكامــل 

فيهــا. للنقــص  وتكميــل  النــاذج  هــذه 

برهانية الجابري

عنــد  الثالثــة  العقــول  أثــار  مــن  أول 

رباعيتــه  يف  الجابــري  هــو  املعارصيــن 

ــل  ــفها، ب ــن اكتش ــو م ــس ه ــهورة، ولي املش

هــي مبثوثــة يف الجــدل العلمــي والفلســفي 

إبرازهــا  الســبق يف  القديــم، ولــه  العــريب 

بقــوة ودراســتها بشــكل مفصــل. لــكل كاتــب 

وباحــث تســميات خاصــة لهــذه التقســيات، 

وهــذه التســميات ليســت بريئــة، بــل تحمــل 

الباحــث،  إليــه  يرمــي  مغــزى  طياتهــا  يف 

والبيــاين  الرهــاين  يســميها  فالجابــري 

الرهــاين،  بالرتيــب  ويفضلهــا  والعرفــاين، 
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اإلرث  وبالــذات  الفلســفي،  بــه  ويقصــد 

األرســطي، والبيــاين ويقصــد بــه النحــو والفقه 

ــه  ــد ب ــاين ويقص ــكالم)))، والعرف ــة وال والبالغ

املتصوفــة بــكل درجاتهــم والشــيعة))). ووضع 

-بنــاًء عــى هــذا التقســيم- تقســيًا جغرافيًّــا 

للعــامل اإلســالمي، فاملغــرب واألندلــس ميثلهــا 

الرهــاين: ابــن رشــد، وابــن حــزم، والشــاطبي، 

ــى  ــاًل بالشــافعي، وأق واملــشق: البيــاين ممث

ســينا. بابــن  ممثــاًل  العرفــاين  املــشق 

البيــاين  العقــل  الجابــري عــى  يعيــب 

»أنهــم جعلــوا مــن وســائل التنبيــه التــي 

يســتعملها القــرآن قواعــد لالســتدالل ومنطًقــا 

القــرآين  النــص  باتخــاذ  ال  ولكــن  للفكــر، 

بقراءتــه  بــل  وحيــدة،  مرجعيــة  ســلطة 

هــي  أخــرى،  مرجعيــة  ســلطة  بواســطة 

ــري  ــي والفك ــه الطبيع ــرايب)، عامل ــامل )األع ع

ــي  ــة الت ــة العربي ــا اللغ ــه معه ــذي تحمل ال

جعلــوا منهــا مرجعيــة حكــًا«)3). وأهــم 

ــة  ــة والفكري ــة الطبيعي ــذه املرجعي ــامل ه مع

حتميــة  عــدم  مبعنــى  التجويــز،  هــي 

ارتبــاط الســبب بالنتيجــة، كــا هــو عــامل 

))) الجابــري، محمــد عابــد، بنيــة العقــل العــريب، دراســة تحليليــة نقديــة 

لنظــم املعرفــة يف الثقافــة العربيــة، بــريوت، مركــز دراســات الوحــدة 

العربيــة، ))00))، )ص/ 3)).

))) املرجع السابق، )ص/ )5)).

)3) املرجع السابق، )ص/ 8))).

األعــرايب يف الصحــراء، عــامل االحتــال: املطــر 

والقيافــة والرمــال وآثــار األقــدام عليهــا))). 

توصيــف الجابــري للعقــل البيــاين يطــرح 

ــات  ــى مجتمع ــم ع ــة الحك ــكااًل بإمكاني إش

لغتهــا  خــالل  مــن  أخــرى  وحضــارات 

ــرة  ــات املؤث ــة الصف ــا انتقائي ــا، وأيًض وبيئته

ــكام  ــذه األح ــى أن ه ــرايب؛ مبعن ــة األع يف بيئ

عــى األعــرايب التــي حكــم -نتيجــًة لهــا- 

ــا  ــاج حــًرا وإثباتً ــاين؛ تحت ــل البي ــى العق ع

ــرة  ــذه النظ ــل ه ــريًا تحم ــه. أخ ــا في لتأثريه

رؤيــة اجتاعيــة جريــة لإلنســان، فلــم يخــر 

العلــاء هــذه األدوات املعرفيــة وال طــرق 

االســتنباط، بــل تأثــروا ببيئــة األعــرايب ولغتــه.

الجابـري  فأرجعـه  العرفـاين  العقـل  أمـا 

إىل  انتقـل  اإلسـالم،  عـن  خـارج  عقـل  إىل 

اإلسـالم مـن خـالل مـر وسـوريّة وفلسـطني 

وفكـره  هرمـس  إىل  ويرجعـه  والعـراق)5)، 

عـن  عبـارة  العرفـاين  العقـل  الغنـويص)6). 

املضمـون  هـي  للعـامل  السـحرية  »الرؤيـة 

وللعرفـان  كموقـف  للعرفـان  واألخـري  األول 

مبختلـف  العرفانيـة،  »النظريـة  كنظريـة«)7). 

))) املرجع السابق، )ص/ 6))).

)5) املرجع السابق، )ص/ 53)).

)6) املرجع السابق، )ص/ )5)).

)7) املرجع السابق، )ص/ 379).
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للعـامل  سـحرية  رؤيـة  تكـرس  صياغاتهـا، 

باملسـطرة  النظـري  التقسـيم  صميمـة«)8). 

مريـح بالبنـاء، لكنـه يفشـل بوصـف مـا هـو 

ر التصـوف بالهرمسـية  حقيقـي وواقعـي، تأثُـّ

يشـبه كثـريًا ادعـاءات املسـتشقني بتبسـيطها 

الشـديد ودعاواهـا الكبـرية غري املدلـل عليها، 

التصـوف املبكـر جـًدا الـذي مصـدره مفهـوم 

لــم  والسـنة  بالقـرآن  فيـه  املرّغـب  الزهـد 

يتأثـر بهرمـس، وطبًعـا سـيكون لهرمـس تأثري 

يف التصـوف املتأخـر، نعـم هنـاك تصـوف أو 

هرمسـية رفضها العلاء، مثـل وحدة الوجود، 

واالتحـاد، والتفسـري الباطنـي، ورفضهـا علاء 

الثقافـة  الغـزايل.  أبرزهـم  ومـن  التصـوف، 

اإلسـالمية ليست خالصة من أي تأثرات بيئية، 

خالًصـا. أجنبيًـا  مصدرهـا  ليـس  املقابـل  ويف 

أمــا العقــل الرهــاين عنــد الجابــري فيعود 

ــد  ــان يعتم ــده، »الره ــطو وح ــا إىل أرس رأًس

قــوى اإلنســان املعرفيــة الطبيعيــة، مــن حــس 

وتجربــة ومحاكمــة عقليــة، وحدهــا دون 

غريهــا«)9). ويؤكــد الجابــري »تعاملنــا مــع 

ــس  ــا، ولي ــه منهًج ــطي بوصف ــق األرس املنط

بوصفــه منطًقــا صوريـًـا«)0)). ويبجــل الرهــان 

)8) املرجع السابق، )ص/ 379).

)9) املرجع السابق، )ص/ 8)3).

)0)) املرجع السابق، )ص/ 3))).

ــه  ــر منهُج ــان) يُعت ــا أن )الره ــه: »ومب بقول

أقــوم منهــج، بــل املنهــج الوحيــد املوصــل إىل 

)العلــم)، ويعتــر الرؤيــة التــي يقدمهــا عــن 

العــامل أمــن وأكمــل من أيــة رؤية أخــرى«)))).

هــذه العقــول الثالثــة -بنــاًء عــى تصنيف 

الجابــري، وكــا يقــول- كانــت تعمــل بإبــداع 

األزمــة،  حــدوث  إىل  التدويــن  فــرة  مــن 

التــي هــي لحظــة الغــزايل حينــا أدخــل 

ــوف  ــج التص ــه، ودم ــول الفق ــق يف أص املنط

ــدأ  ــري- ب ــول الجاب ــا يق ــا -ك ــه هن يف الفق

الغــزايل حينــا  يســتهلك«)))).  مــا  »يجــر 

بــدأ عمليــة التداخــل التلفيقــي تفككــت 

قطــع)3)).  إىل  الثالثــة  البنــاءات  هــذه 

ــة  يضــع الجابــري ثقافــة املغــرب الرهاني

ممثلــة بابــن حــزم وابــن رشــد وابــن خلــدون 

البيانيــة  املــشق  وثقافــة  والشــاطبي، 

والعرفانيــة، ويــرى أن هــذه املدرســة املغربية 

بََنــت البيــان عــى الرهــان))))؛ ولــذا ســيكون 

الرهــان حاكــًا عــى البيــان، ويــرى »أن مــا 

ــوم مــن تحديــث للعقــل العــريب  ننشــده الي

ــس  ــف، لي ــالمي، يتوق ــر اإلس ــد للفك وتجدي

)))) املرجع السابق، )ص/ 6))).

)))) املرجع السابق، )ص/ 507).

)3)) املرجع السابق، )ص/ 509).

)))) املرجع السابق، )ص/ 9)5، 7)5، 8)5، 7)5). 
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فقــط، عــى مــدى اســتيعابنا للمكتســبات 

العلميــة واملنهجيــة املعــارصة، مكتســبات 

القــرن العشيــن ومــا قبلــه ومــا بعــده، 

ــف  ــة األوىل، يتوق ــا بالدرج ــا، ولرمب ــل أيًض ب

ــة  ــتعادة نقدي ــى اس ــا ع ــدى قدرتن ــى م ع

ابــن حــزم وعقالنيــة ابــن رشــد وأصوليــة 

خلــدون«)5)). ابــن  وتاريخيــة  الشــاطبي 

المغـــرب  ثقافـــة  الجابـــــــري  يضـــع 

البرهانيـــة ممثلـــة بابـــن حـــزم وابن رشـــد 

خلـــدون والشـــاطبي، وثقافـــة  وابـــن 

المشـــرق البيانيـــة والعرفانيـــة، ويـــرى 

ـــت 
َ
َبن المغربيـــة  المدرســـة  هـــذه  أن 

البيـــان علـــى البرهـــان. 

ــاش يف  ــاج إىل نق ــرية تحت ــا كث ــاك قضاي هن

حلــه للمشــكلة التــي يواجهها العامل اإلســالمي، 

وهــي بحســب قــول الجابــري »الرهــان«، 

وأيًضــا يف ادعائــه برهانيــة هــؤالء العلــاء 

كــا يفهمهــا هــو، لكــن التحديــث الــذي 

ينشــده مــن خــالل الرهــان لـــم يتطــور إليــه 

الغــرب، الــذي يريــد اللحــاق بــه، إال بعــد أن 

تجــاوز برهــان أرســطو، ومــع الثــورة العلميــة، 

بــل التطــور العلمــي والتكنولوجــي الرأســايل 

)5)) املرجع السابق، )ص/ 5)5).

حــدث بدعــم مــن األخــالق الروتســتانتية كا 

يقــول فيــر)6)) بالبنــاء عــى التجربــة التاريخية 

العقالنيــة قــد تــؤدي إىل  العمليــة، حــدة 

كــوارث اجتاعيــة وسياســية، كــا حصــل 

يف التجربــة النازيــة؛ فــال بــد مــن تكامــل 

ــل  ــاة اإلنســان بأق ــة لتســري حي العقــول الثالث

مــا ميكــن مــن كــوارث، وبأكــرث إنجــاز وفــالح.

انتقــد طــه عبــد الرحمــن الجابــري يف 

ــع يف  ــري وق ــال: إن الجاب ــذا، وق ــيمه ه تقس

خطأيــن: تَجــِزيء الــراث، وأيًضــا وقــع يف 

ــه  ــت ط ــم أثب ــول، ث ــل العق ــكلة تفضي مش

ــأ  ــه يف خط ــل، ورشح فكرت ــراث متكام أن ال

الجابــري يف التجزئة من خالل الشــاطبي وابن 

رشــد، أمــا بالنســبة للشــاطبي فأثبــت إدخــال 

األصــويل)7))،  األخــالَق يف عملــه  الشــاطبي 

يقصــد طــه باألخــالق هنــا التصــوف، ويريــد 

غــري  الجابــري  انفصــاالت  إن  يقــول:  أن 

صحيحــة، فهــذا الشــاطبي -الــذي يَّدعــي 

الجابــري أنــه برهــاين- قــد أدخــل العرفــان يف 

الرهــان، بــل وال يســلم طــه برهانيــة عمــل 

الشــاطبي، بــل يقــول ببيانيتــه)8))، وهــذا 

)6)) فير، ماكس، األخالق الربوتســتانتية وروح الرأســالية، ترجمة: محمد 

عــي مقــداد وجــورج أيب صالــح، بــريوت، مركــز اإلمنــاء القومــي، )990)م).

ــريوت،  ــرتاث، ب ــم ال ــج يف تقوي ــد املنه ــه، تجدي ــن، ط ــد الرحم )7)) عب

املركــز الثقــايف العــريب، الطبعــة الثانيــة، )ص/ 97).

)8)) املرجع السابق، )ص/ 97).
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بنــاًء عــى مصطلحــات الجابــري، يســمي 

بــني  أي  الداخــي،  بالتداخــل  هــذا  طــه 

ــالمي. ــداويل اإلس ــال الت ــل املج ــني داخ علم

أمـا بالنسـبة للنـوع الثـاين مـن التداخـل 

بـني  التداخـل  أي  الخارجـي؛  التداخـل  فهـو 

علـم مـن العلـوم اإلسـالمية وآخـر مـن خارج 

العلـوم اإلسـالمية، ويـرب بابـن رشـد مثـاًل 

لهـذا التداخـل، يقول طه: إن ابن رشـد أدخل 

آليـات  إلهياتـه مـن جهتـني:  الـكالم يف  علـم 

يف  وأطـال  اسـتداللية،  وآليـات  استشـكالية، 

إثبات اآلليات االسـتداللية الرشـدية وتداخلها 

ليثبـت  هـذا  كل  الكالميـة،  باألدلـة  البنيـوي 

االنفصاليـة  دعـواه  يف  الجابـري  خطـأ  طـه 

يف  طـه  منـوذج  أمـا  العقـول،  هـذه  بـني 

التكامـل بـني هـذه العقـول -بـدل انفصـاالت 

القـادم.  املبحـث  يف  فسـأعرضها  الجابـري- 

نخلــص مــن انفصــاالت الجابــري أنهــا 

ــه  ــا أثبت ــراث، ك ــدث يف ال ــم تح ــا لـ واقعيً

ــن رشــد،  ــى الشــاطبي واب ــه ع طــه يف أمثلت

وكــا أقــّر بهــا الجابــري يف اللحظــة الغزاليــة، 

وأيًضــا عمليًّــا ليســت حــالًّ ملعضلــة ومشــكلة 

العــريب  الفكــر  وتحديــث  العــريب،  العــامل 

ــن  ــر ع ــس في ــح ماك ــا أوض واإلســالمي، وك

دور الروتســتانتية يف الرأســالية، وتطورهــا، 

مــن خــالل الحــث عــى العمــل؛ ولــذا نحتــاج 

ــال،  ــل ال االنفص ــى التكام ــو منح ــة تنح رؤي

وهــذا مــا يطرحــه طــه عبــد الرحمــن يف 

ــل). ــد العق ــي وتجدي ــل الدين ــه )العم كتاب

طه عبد الرحمن وتكاملية العقول

وتجديــد  الدينــي  )العمــل  كتابــه  يف 

ــة  ــد الرحمــن تكاملي العقــل) ناقــش طــه عب

الجابــري،  ســلم  قلــب  لكنــه  العقــول، 

ــا  ــمي م ــطه يس ــول، فَـ ــمية العق ــاد تس وأع

ــَل  ــاين: العق ــل الره ــري بالعق ــميه الجاب يس

ــدد،  ــل املس ــاين: بالعق ــل البي ــرد، والعق املج

ـد  أيَـّ املؤيــد،  بالعقــل  العرفــاين:  والعقــل 

طــه يف عملــه العقــل املؤيــد عــى بقيــة 

العقــول، وقــال: إنــه يف طياتــه يشــمل العقــل 

تحتــاج  املجــرد واملســدد، وهــذه دعــوى 

تدليــل. إىل  يحتــاج  وافــراض  إثبــات،  إىل 

هــو  طــه-  -مبفهــوم  املجــرد  العقــل 

ــل،  ــن العم ــذي يســتقل بالنظــر ع ــل ال العق

وهــو يختــص بالــذات بإلهيــات الفالســفة 

اإلســالميني، تكلــم طه عــن حدود هــذا العقل 

ــذا فيجــب  ــل؛ ول ــاره إىل العم ومشــكلة افتق

تكميــل العقــل املجــرد بالعمــل الشعــي)9)).

والدخــول يف العمــل الشعــي هــو العقــل 

املســدد )النــوع الثــاين مــن العقــول عنــد 

)9)) املرجع السابق، )ص/ 53).
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ــده هــو »الفعــل  طــه)، فالعقــل املســدد عن

ــب  ــه جل ــه صاحب ــي ب املســدد الــذي يبتغ

منفعــة أو دفــع مــرة، متوســاًل يف ذلــك 

ــشع«)0)).  ــا ال ــي فرضه ــال الت ــة األع بإقام

وهــذا العقل يشــمل عنده الفقهاء والســلفية، 

»والعقــل املســدد هــو العقــل املجــرد، وقــد 

دخلــه العمــل الشعــي«)))). وتكلــم طــه عــن 

اآلفــات التــي تدخــل عــى املارســة الفقهيــة 

ــة  والســلفية، أمــا بالنســبة للمارســة الفقهي

ــد)3))، أمــا  ــا التظاهــر)))) والتقلي فيدخلهــا آفَتَ

ــي  ــلفية فه ــة الس ــة للمارس ــات العلمي اآلف

التجريــد، وهــو مبعنــى حــر النظــر العقــي 

يف الوصــول إىل التصــورات واألفــكار الشعيــة 

ــة األخــرى التســييس.  ــا))))، واآلف ــل به والعم

ــه  ــه ط ــذي يرتضي ــث ال ــل الثال ــا العق أم

ــوف«)5))،  ــو »التص ــد، وه ــل املؤي ــو العق فه

يتكلــم طــه عــن كــاالت العقــل املؤيــد مــن 

)0)) املرجع السابق، )ص/ 58).

)))) املرجع السابق، )ص/ 67).

)))) املرجع السابق، )ص/ 79).

)3)) املرجع السابق، )ص/ 83).

ــراد الفعــل العقــي بالقــدرة  ــد هــو إف )))) وبلفــظ طــه يقــول: »التجري

عــى التأمــل يف النصــوص، عــى اعتبــار أن قيمة هــذه النصوص تنحصـــر يف 

التصــورات واألفــكار التــي تُنــال بهــذا التأمــل، وأن العمــل بهــذه التصــورات 

يكفــي لربــط الصلــة بأصحاب هــذه النصــوص، وللعمل بها عــى طريقتهم، 

وإليجــاد الحلول املناســبة للمشــاكل القامئــة«. ]املرجع الســابق، )ص/ 98)[.

)5)) املرجع السابق، )ص/ 9))).

خــالل مقدمتــني: األوىل هي الصفــة التجريبية 

للعقــل املؤيــد)6))، واملقدمــة الثانيــة هــي 

ومقصــده  املؤيــد،)7))،  للعقــل  الكاليــة 

بالكاليــة »أن العقــل املؤيــد يشــكل خطــوة 

بعيــدة يف تكميــل الحقيقــة العقليــة عنــد 

ــات التظاهــر  ــا يتجــاوز آف اإلنســان«)8)). وبه

ــل  ــييس)9)). والعق ــد والتس ــد والتجري والتقلي

املؤيــد -كــا يقــول طــه- »هــو أغنــى وأرشف 

هــي  والتــي  املمكنــة،  املعرفــة  مواضــع 

ــدأ  ــم ب ــذوات«)30). ث ــال وال ــات واألفع الصف

بالــرد عــى كل اعــراض عــى العقــل املؤيــد 

ــاش يف  ــه النق ــرية، وأخــذ من ــب كث مــن جوان

العقــل املؤيــد أكــرث مــن نصــف الكتــاب.

ــد  ــل املؤي ــواء العق ــح احت ــدأ يوض ــم ب ث

ــال: »إن  ــرد، فق ــدد واملج ــل املس ــى العق ع

العقــل املســدد يحتــوي العقــل املجــرد، مــع 

إقامتــه لــه عــى العمــل، وإن العقــل املؤيــد 

-الــذي هــو عقــل أهــل الــذوق- يحتــوي 

عــى  لــه  إقامتــه  مــع  املســدد،  العقــل 

ــل  ــأن العق ــول ب ــا الق ــة، لزمن ــة الحي التجرب

)6)) املرجع السابق، )ص/ )))).

)7)) املرجع السابق، )ص/ 6))).

)8)) املرجع السابق، )ص/ 6))).

)9)) املرجع السابق، )ص/ 6))).

)30) املرجع السابق، )ص/ 9))).
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باحتــواء  املجــرد،  العقــل  يحتــوي  املؤيــد 

ــى  ــاًل ع ــركز قلي ــه«))3). س ــدد ل ــل املس العق

هــذا االدعــاء، ونقــول: إن دعــوى احتــواء 

ــى  ــت ع ــدد ليس ــى املس ــد ع ــل املؤي العق

إطالقهــا، بــل هــي مشوطــة بحــدوده، فــإذا 

تجــاوز العقــل املؤيــد حــدود العقــل املســدد 

للتكامــل. النمــوذج  وافتقــد  منــه  خــرج 

لنحـــدد اعرتاضنـــا عى طـــه يف ادعائه يف 

منوذجـــه بالتكامـــل من خالل ثـــالث نقاط:

مـا يحصـــل للتصــوف من بــدع يف   .(

أوقـات وأزمـان معينة، ويسـميها طه »مبرحلة 

التـرك«، وتتميـز هـذه املرحلـة بعـدم وجـود 

»الشـيخ املريب«، ويف غيابه ال يسـع املنتسـبني 

إىل طريقتـه واملتركـني بهـا إال املحافظـة عـى 

منهـم  أحـد  اسـتحقاق  وعـدم  التوجيهـات 

ادعـاء القـدوة الحيـة))3)، »ويف هـذه املرحلـة 

بالـذات، قـد تتعـرض الطريقـة ملظاهـر مـن 

التبـدع«)33). وممكن أن يقـال هذا الكالم عى 

املارسـة السـلفية والفقهيـة، فحينـا تفتقـد 

املذكـورة؛  اآلفـات  تأتيهـا  والعـامل  للمجتهـد 

ولـذا فحـر العـذر يف البدع الصوفيـة، وعدم 

االعتـذار للفقهـاء والسـلفية ليـس لـه محـل.

))3) املرجع السابق، )ص/ 66)).

))3) املرجع السابق، )ص/ 90، )9).

)33) املرجع السابق، )ص/ )9).

حــصـــره العمـــــل الشعـــــي يف   .(

ــادات، بعكــس مفهــوم العمــل الشعــي  العب

الفقهــي الــذي يشــمل العبــادات واملعامــالت، 

عبــادي،  جانــب  لهــا  املعامــالت  نعــم 

ــص،  ــادي الخال ــب العب ــل الجان ــه ال مياث لكن

والتصــوف يركــز عــى العبــادات فقــط، كــا 

ــزه  ــى آخــر تركي ــه، مبعن هــو واضــح يف كتابت

ــو  ــر، وه ــدل الظاه ــن ب ــل الباط ــى العم ع

مــا يتضــح أكــرث يف كتابــه )ديــن الحيــاء)، 

حينــا يفــرق بــني الفقــه االئتــاري والفقــه 

االئتــاين، ويجعلهــا متقابلــني، واألول ميثلــه 

ــي  ــة، فف ــه الصوفي ــاين ميثل ــاء))3)، والث الفقه

ــن.  ــر والباط ــالف الظاه ــع يف خ ــة وق النهاي

نعــم، الفقهــاء يهتمــون أكــرث بالظاهــر يف 

عملهــم، لكــن الــدور املنــوط ِبـــطه هــو حــل 

هــذه املشــكلة ومحاولــة تكامــل هذيــن 

الجانبــني، بــدل دعــم عمــل الباطــن يف مقابــل 

الظاهــر، وهــذا مــا يجرنــا إىل النقطــة الثالثــة.

وهـي تركيـــــز طـــه عـى العمـــل   .3

الفـرد)35)، وهـذا  الفـردي، وأن املجتمـع هـو 

صحيـح يف جانـب التزكية، لكـن الفقه -وحتى 

اجتاعيـة  جوانـب  لـه  السـلفية-  املارسـة 

))3) عبــد الرحمــن، طــه، ديــن الحيــاء مــن الفقــه االئتــاري إىل الفقــه 

ــر  ــة للفك ــة العربي ــريوت، املؤسس ــاين، ب ــر االئت ــول النظ ــاين: أص االئت

واإلبــداع، )7)0))، )ص/ )8).

)35) عبد الرحمن، طه، العمل الديني وتجديد العقل، مرجع سابق، )ص/ 80)).
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مثـل  اجتاعـي  أصلهـا  أن  مبعنـى  أصليـة، 

القضـاء وفـروض الكفايـات بشـكل عـام، بـل 

-الـذي هـو  الديـن)  إن طـه يف كتابـه )روح 

أن  يـرى  السياسـية-  الفلسـفة  يف  أساسـه  يف 

حـل املشـكلة السياسـية مـن الفـرد)36)، عـى 

أن السياسـة أُسـها االجتـاع، بـل وقـال: يـكاد 

يكـون اسـم املجتمـع مجـرًدا ومثاليًـا)37)، هنـا 

ـخ من ثنائيـة )الفرد/املجتمع)،  ـق طه ورسَّ عمَّ

بـدل أن يبحـث عـن آليـة للتكامـل بينهـا.

نعــم، الفقهــاء يهتمــون أكثــر بالظاهــر 

فــي عملهــم، لكــن الــدور المنوط ِبـــطه 

ومحاولــة  المشــكلة  هــذه  حــل  هــو 

تكامــل هذيــن الجانبيــن، بــدل دعم عمل 

الباطــن فــي مقابــل الظاهــر، وهــذا مــا 

يجرنــا إلــى النقطــة الثالثــة.

ولـــذا فدعـــوى طـــه بالتكامـــل غـــري 

ـــزد  ـــم ي ـــو لـ ـــي، فه ـــه العلم ـــة يف عمل متحقق

ـــة ومصطلحـــات  عـــى أن دعـــم التصـــوف بأدل

ـــا  ـــرى يف نقده ـــول األخ ـــد العق ـــدة، ونق جدي

للتصـــوف، ومل يـــشح كيفيـــة حـــل النـــزاع بـــني 

ــعة  ــة إىل س ــق العلاني ــن ضي ــن م ــه، روح الدي ــن، ط ــد الرحم )36) عب

االئتانيــة، بــريوت، املركــز الثقــايف العــريب، املؤسســة العربيــة للفكــر 

.((77 )ص/   ،((0((( واإلبــداع، 

)37) عبد الرحمن، طه، العمل الديني وتجديد العقل، مرجع سابق، )ص/ 80)).

الفقهـــاء واملتصوفـــة، بـــل رســـخ مـــن هـــذا 

التنـــازع، وذلـــك مـــن خـــالل ثنائيتـــي )الظاهـــر/

الباطـــن) و)الفرد/املجتمـــع)، ووقـــع فيـــا وقـــع 

فيـــه الجابـــري مـــن الفكرانيـــة -كـــا يقـــول- أو 

املذهبيـــة، وتابـــع الجابـــري يف تفضيلـــه للعقـــل 

ــل  ــة يف تفضيـ ــه الخاصـ ــريب، ويف طريقتـ املغـ

املارســـة الصوفيـــة املغربيـــة ومالكيتهـــا)38)، 

ـــه  ـــة، إال أن ـــه يف الكتاب ـــرُّد ط ـــدة تج ـــى ش وع

ــل  ــا يف تفضيـ ـــة كان واضًحـ ـــذه النقط يف ه

مارســـة أهـــل بلـــده عـــى بقيـــة البلـــدان. 

ــص  ــا يخـ ــه -فيـ ــطه يف عملـ ــب لِــ ويُحسـ

ــل،  ــوب التكامـ ــرض وجـ ــه افـ ــل- أنـ التكامـ

ـــا، ويتضـــح إخـــالل  ـــه عمليً ـــم يتم ـــه لـ ـــع أن م

ــا بالتكامـــل، وقـــد يكـــون هـــذا  طـــه عمليًـ

ــن  ــده عـ ــوف وبعـ ــته للتصـ ــبب مارسـ بسـ

عمـــل الفقهـــاء، ولســـنا نعنـــي هنـــا بعمـــل 

الفقهـــاء كتبهـــم، بـــل مارســـاتهم اليوميـــة، 

ـــن تســـتطيع فقـــط أن تحكـــم عليهـــم مـــن  فل

ـــتهم،  ـــزول إىل مارس ـــب الن ـــل يج ـــم، ب عبارته

ـــل،  ـــو العم ـــه، وه ـــه ط ـــو إلي ـــا يدع ـــذا م وه

ـــاًء  ـــول بن ـــى العق ـــم ع ـــر: الحك ـــى آخ أو مبعن

عـــى عملهـــا، وقدرتـــه عـــى الحكـــم عـــى 

ـــم  ـــه لـ ـــة؛ ألن ـــت متحقق ـــاء ليس ـــل الفقه عم

ميارســـه؛ ولـــذا لـــن يســـتطيع تحقيـــق التكامـــل 

ـــدد. ـــد واملس ـــل املؤي ـــميه بالعق ـــا يس ـــني م ب

)38) املرجع السابق، )ص/ )9)).
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املعارصيــن يف  لتجربــة  النقــد  لنجمــل 

تقســميهم للعقــول الثالثــة يف نقديــن: األول: 

فكــراين  مذهبــي  منطلــق  مــن  االنطــالق 

جغــرايف يف الحكــم عــى العقــول، الثــاين: هــو 

ضعــف الحــس العمــي والواقعــي يف نظرهــم 

مــن جانبــي النظــر والعمــل، يف حكمهــم 

عــى العقــول، ودورهــا العلمــي والعمــي يف 

التاريــخ القديــم واملعــارص، وليتضــَح مجمــل 

تقســيم  عــى  لنعطــف  النقديــن  هذيــن 

العلــاء الســابقني لهــذه العقــول، وباملقارنــة 

ــن  ــاش يف اب ــيخصص النق ــال، وس ــح املق يتض

تيميــة وابــن خلــدون يف تقســيمها للعقــول.

ابن تيمية والعقول الثالثة

قســم ابــن تيميــة العقــول الثالثــة إىل 

ى  وســمَّ عمــي،  وجانــب  نظــري  جانــب 

ــي  ــمى العم ــوال، وس ــوم واألق ــري العل النظ

ــا  ــرج عندن ــذا خ ــورات، وب ــادات واملأم العب

ســتة أصنــاف، لــكل عقــل مــن هــذه العقــول 

جانبــان، وســمى هــذه العقــول بالعقــي 

واملــي والشعــي، وكــا هــو ظاهــر فتســمية 

ــرد  ــمها ال ي ــول باس ــذه العق ــة ه ــن تيمي اب

عليــه النظــر التفضيــي أو التحقــريي، إمنــا 

ــن خــالل  ــي، وم ــه النظــر الوصف ــب علي يغل

النقــاش يظهــر طبيعــة نظــر ابــن تيميــة 

املتكاملــة واملحايــدة يف النظــر لهــذه العقول.

ــي،  ــل العق ــو العق ــل األول فه ــا العق أم

املحــض)39)،  العقــل  موضــعٍ  يف  وســاه 

ــه الفالســفة مــن عمــوم  »مثــل مــا ينظــر في

ــب  ــي«)0)). فالجان ــي واإلله ــق والطبيع املنط

بــه  يختــص  العقــل  هــذا  مــن  النظــري 

الفالســفة، أمــا الجانــب العمــي فهــو مــا 

ــواء  ــي آدم، س ــن بن ــالء م ــه العق ــق علي اتف

كان لهــم كتــاب أم لـــم يكــن))))، مثــل جلــب 

ــدل  ــدق والع ــار، »والص ــع املض ــع ودف املناف

وأداء األمانــة واإلحســان إىل النــاس باملــال 

ــة،  ــادة املطلق ــم والعب ــل العل ــع، ومث واملناف

والــورع املطلــق«)))). »وهــذا القســم إمنــا 

عــر أهــل العقــل باعتقــاد حســنه ووجوبــه؛ 

بــه«)3)). إال  تتــم  ألن مصلحــة دنياهــم ال 

ــو  ــري ه ــه النظ ــي فجانب ــل امل ــا العق أم

»مــا ينظــر بــه املتكلــم، مــن إثبــات الصانــع، 

ــو  ــذا فه ــع«))))، ول ــوات والشائ ــات النب وإثب

ــب العمــي  ــا الجان مــن عمــل املتكلمــني، أم

منــه فهــو »الطاعــات املليــة، مــن العبــادات 

)39) شــيخ اإلســالم، أحمــد ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، تحقيــق: 

ــد/0))، )ص/ )6). ــن قاســم، )000))، )مجل ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب محم

)0)) املرجع السابق، )ص/ )6).

)))) املرجع السابق، )ص/ 66).

)))) املرجع السابق، )ص/ 68).

)3)) املرجع السابق، )ص/ 68).

)))) املرجع السابق، )ص/ )6).
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مثــل  والتحرميــات،  بــه  املأمــور  وســائر 

ــه باإلخــالص  ــه وحــده ال رشيــك ل ــادة الل عب

ــاء، ومــا  ــاء والخــوف والرج والتــوكل والدع

ــه  ــه ومالئكت ــان بالل ــن اإلمي ــك م ــرن بذل يق

وكتبــه ورســله والبعــث بعــد املــوت«)5)).

أمـا العقـل الثالـث فهـو العقـل الشعـي، 

أهـل  فيـه  ينظـر  النظـري هـو »مـا  وجانبـه 

الكتـاب والسـنة«)6))، وفيهـم عاملـون بظاهـر 

الـشع، مثل أهـل الحديث وعمـوم املؤمنني، 

أمـا  بـه)7)).  والعارفـون  العاملــــون  وفيهـم 

الجانـب العمـي مـن العبـادات الشعية فهي 

وخصائـص  الخمـس،  الصلـوات  »خصائـص 

العتيـق،  البيـت  وحـج  رمضـان  شـهر  صـوم 

املعامـالت  الزكــــوات، وأحـــكام  وفرائـــض 

واملناكحــــات، ومقـاديـــر العقوبــــات«)8)).

بــل واســتدل ابــن تيميــة عــى هــذه 

العقــول مــن القــرآن، فقــال: »وهــذه األقســام 

ــه:  ــا قول ــة دل عليه ــا صحيح ــة أصوله الثالث

ــادوا والنصــارى  ــن ه ــوا والذي ــن آمن ]إِنَّ الذي

والصابئــن مــن آمــن باللــه واليــوم اآلخــر 

ــم  ــوا ه ــن آمن ــة[. فالذي ــل صالحا...اآلي وعم

)5)) املرجع السابق، )ص/ 70).

)6)) املرجع السابق، )ص/ 63).

)7)) املرجع السابق، )ص/ 63).

)8)) املرجع السابق، )ص/ )7).

أهــل رشيعــة القــرآن، وهــو الديــن الشعــي 

والذيــن  والعقــي.  املــي  مــن  فيــه  مبــا 

هــادوا والنصــارى أهــل ديــن مــي بشيعــة 

مــي  مــن  فيــه  مبــا  واإلنجيــل،  التــوراة 

وعقــي، والصابئــون أهــل الديــن العقــي، 

ــات«)9)). ــي ورشعي ــي أو م ــن م ــه م ــا في مب

هــذه  توصيــف  مــن  انتهــى  ملــا  ثــم 

العقــول مــن الجانبــني النظــري والعمــي، 

ــا،  ــى أصحابه ــول ع ــذه العق ــل ه ــدأ بتنزي ب

ــه  ــاء إمنــا يتكلمــون ب ــب الفقه ــال: »فغال فق

يف الطاعــات الشعيــة مــع العقليــة، وغالــب 

املليــة  الطاعــات  يتبعــون  إمنــا  الصوفيــة 

مــع العقليــة، وغالــب املتفلســفة يقفــون 

انتقــل  ثــم  العقليــة«)50).  الطاعــات  عــى 

ــزوا  ــا تي ــاء مب ــة والفقه ــني الصوفي ــارن ب ليق

ــرث يف  ــال: »ك ــه، فق ــوا يف تلبيت ــا أخفق ــه وم ب

املتفقهــة مــن ينحــرف عــن طاعــات القلــب 

وعباداتــه، مــن اإلخــالص للــه والتــوكل عليــه 

واملحبــة لــه والخشــية لــه، ونحــو ذلــك«))5). 

ــرة  ــرث يف املتفق ــال: »وك ــة ق ــا أىت للصوفي ومل

الطاعــات  عــن  ينحــرف  مــن  واملتصوفــة 

لهــم  حصــل  إذا  يبالــون  فــال  الشعيــة، 

)9)) املرجع السابق، )ص/ )6).

)50) املرجع السابق، )ص/ )7).

))5) املرجع السابق، )ص/ )7).
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توحيــد القلــب وتألهــه أن يكــون مــا أوجبــه 

اللــه مــن الصلــوات، ورشعــه مــن أنــواع 

يتناولــوا  أن  والدعــوات،  والذكــر  القــراءة 

ــدوا  ــم، وأن يتعب ــن املطاع ــه م ــرم الل ــا ح م

بالعبــادات البدعيــة مــن الرهبانيــة ونحوهــا، 

ويعتاضــوا بســاع املــكاء والتصديــة عــن 

ســاع القــرآن، وأن يقفــوا مــع الحقيقــة 

ــي«))5). ــر والنه ــن األم ــني ع ــة معرض القدري

ــة  ــن تيمي ــة يف كالم اب وبعــد هــذه الجول

يف العقــول، وميــزة كل واحــد منهــا، وممثــي 

هــذه العقــول ومــا ينقصهــم عنــد املســلمني، 

ازداد تركيــزه عــى الفقهــاء واملتصوفــة؛ لكــرثة 

مــا يقــع بينهــم مــن االختــالف، وأعطــى 

كلَّ ذي حــقٍّ حقــه، قــال يف موضــع آخــر: 

»والواجــب أنــه ال بــد يف كل واحــد مــن النظر 

ــه العقــي واملــّي  والعمــل مــن أن يوجــد في

ــة التكامــل  ــن تيمي والشعــي«)53). أوجــب اب

بــني هــذه العقــول، ومل يفضــل بينهــا، وجعــل 

ــي،  ــري وعم ــني: نظ ــا جانب ــد منه ــكل واح ل

ــه املعــارصون، إال أن  وهــو مــا لـــم يفطــن ل

ابــن تيميــة لـــم يوضــح لنــا طريقــة التكامــل 

ــق هــذا  ــول، أو مســار تحقي ــني هــذه العق ب

التكامــل، ومــا هــو الــذي يبــدأ بــه مــن 

))5) املرجع السابق، )ص/ 73).

)53) شــيخ اإلســالم، أحمــد ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، تحقيــق: 

ــد/))، )ص/ 60).  ــم، )000))، )مجل ــن قاس ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب محم

ــدون،  ــن خل ــا الب ــا ينقلن ــذا م ــول، وه العق

ليضيــف لعمــل ابن تيميــة من ناحيــة عملية.

أوجـــب ابـــن تيميـــة التكامل بيـــن هذه 

العقـــول، ولـــم يفضـــل بينهـــا، وجعل 

لـــكل واحـــــــد منهـــــــــا جانبيـــن: نظـــري 

لــــم يفطـــن لـــه  وعملــــــي، وهـــو مـــا 

المعاصـــــرون.

ابن خلدون وتقسيم الملكات

قد يكون تقسـيم ابن خلدون ليس بوضوح 

تقسـيم ابـن تيميـة للعقـول، إال أنـه باإلمـكان 

مالحظتـه، وتقسـيم العقـول عند ابـن خلدون 

يتسـم برؤيـة علميـة عملية، يف مقابل تقسـيم 

ابـن تيميـة األقـرب إىل النظـري. يعتمد وصف 

ابـن خلـدون عـى الواقـع العمـي أكـرث مـن 

االعتـاد عـى الوصـف املجـرد))5)، ونجـد هذا 

التقسـيم يف كالمـه عـن امللَـكات، فقد قسـمها 

الجسـانية  باملَملََكـة  فبـدأ  أقسـام،  ثالثـة  إىل 

الصناعيـة، ثـم بالعلميـة الشعية املسـندة إىل 

النبي صى الله عليه وسـلم، ثم باالتصاف بهذا 

العلـم، وهـو الجانـب األخالقـي مـن الشيعة.

))5) انظـر محاولـة أيب يعـرب املرزوقـي يف رشح العمـل والنظـر عنـد ابـن 

تيميـة وابـن خلدون واملقارنـة بينها يف كتابه: املرزوقـي، أبو يعرب، إصالح 

العقـل يف الفلسـفة العربيـة، مـن واقعية أرسـطو وأفالطون إىل اسـمية ابن 

تيميـة وابـن خلـدون، بـريوت، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، )996)م).
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أمــا العقــل األول فهــو مبعنــى الصفــة 

ــع،  ــمل كل الصنائ ــس، ويش ــخة يف النف الراس

ومنهــا العلــم، فيقــول ابــن خلــدون: »امللكــة 

ــك  ــن اســتعال ذل ــة راســخة تحصــل ع صف

الفعــل وتكــرره مــرة بعــد أخــرى حتــى 

ــون  ــه، وعــى نســبة األصــل تك ترســخ صورت

امللكــة. ونقــل املعاينــة أوعــى وأتــم مــن 

نقــل الخــر والعلــم. فامللكــة الحاصلــة عنــه 

أكمــل وأرســخ مــن امللكــة الحاصلــة بالخــر، 

ــم  ــة املعل ــم وملك ــدر جــودة التعلي وعــى ق

ــم يف الصناعــة وحصــول  يكــون حــذق املتعل

آخــر:  موضــع  يف  ويقــول  ملكتــه«)55). 

»وامللــكات كلهــا جســانية، وســواء كانــت يف 

البــدن أو يف الدمــاغ مــن الفكــر وغــريه«)56). 

فحديثــه عــى امللكــة هنــا شــامل، وهنــا 

يتضــح مفهــوم التكامــل وارتبــاط العقــول 

العقــول  تيــز  وســيأيت  ببعــض،  بعضهــا 

امللكــة. أو  العقــل  هــذا  عــن  األخــرى 

 وملــا تكلــم عــن ملكــة العلــم قــال: 

»اإلحاطــة مببادئــه وقواعــده، والوقــوف عــى 

مســائله، واســتنباط فروعــه مــن أصولــه«)57). 

)55) ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن، املقدمــة، تحقيــق: عبــد الســالم 

الشــدادي، الــدار البيضــاء، بيــت الفنــون والعلــوم واآلداب، )005)م)، 

.((80 )ص/  )املجلــد/))، 

)56) املرجع السابق، )ص/ 350).

)57) املرجع السابق، )ص/ 350).

يريــد أن يقــول هنــا: إن العلــم يحمــل خطابـًـا 

واســتدالاًل، الــذي هــو االســتنباط؛ مبعنــى 

ــس  ــم، ولي ــري يف العل ــاك إرادة وتفك ــه هن أن

ــاج  ــكات، تحت ــات واملل ــي الصناع ــط كباق فق

ــا  ــه هن للتكــرار وأســتاذ لرســخ امللكــة، فكأن

فــرق بــني امللكــة مبعناهــا العــام وامللكــة 

ــاج إىل  ــذي يحت ــى الخــاص ال ــة باملعن الشعي

اســتنباط واســتدالل، وأيًضــا ســند علمــي.

ويتحــدد التفريــق بــني املفهومــني األولــني 

وتايزهــا بشحــه للعقــل الثالــث، وهــي 

ــم  ــول: »والعل ــي، يق ــى األخالق ــة باملعن امللك

ــق  ــو أوث ــاف رضورة، وه ــن االتص ــل ع حاص

ــل االتصــاف،  ــم الحاصــل قب ــن العل ــى م مبن

مجــرد  عــن  بحاصــل  االتصــاف  وليــس 

العلــم حتــى يقــع العمــل ويتكــرر مــراًرا 

ويحصــل  امللكــة  فرســخ  منحــرة،  غــري 

ــاين  ــم الث ــق، ويجــيء العل االتصــاف والتحقي

ــم األول املجــرد  ــإن العل ــع يف اآلخــرة، ف الناف

والنفــع،  الجــدوى  قليــل  االتصــاف  عــن 

وهــذا علــم أكــرث النظــار، واملطلــوب إمنــا 

هــو العلــم الحــايل الناشــئ عــن العبــادة. 

ــا  ــارع يف كل م ــد الش ــال عن ــم أن الك واعل

كلــف بــه إمنــا هــو يف هــذا«)58). مقصــود 

)58) ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن، املقدمــة، تحقيــق: عبــد الســالم 

الفنــون والعلــوم واآلداب، )005))،  بيــت  البيضــاء،  الــدار  الشــدادي، 

 .((8 )ص/  )املجلــد/)3)، 
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العلــم  هــو  األول  بالعلــم  خلــدون  ابــن 

ــا، والثــاين هــو الثالــث، ثــم  الثــاين يف تصنيفن

ــع  ــن جمي ــك م ــني ل ــد تب ــال: »فق ــاد وق ع

ــا  ــف كله ــوب يف التكالي ــاه أن املطل ــا قررن م

حصــول ملكــة راســخة يف النفــس، ينشــأ عنهــا 

ــد«)59). ــو التوحي ــس ه ــراري للنف ــم اضط عل

إذا أردنــا أن نجمــل مــا قالــه ابــن خلــدون 
يف امللكــة فهــو عــى ثــالث مســتويات: األول: 
ــي تشــمل  ــذي هــو امللكــة الجســانية الت ال
جميــع الصناعــات، والثــاين: العلــم الــذي 
االســتنباط  مبلكــة  اإلنســان  يتصــف  فيــه 
وبنــاء الفــروع عــى األصــول ويتصــف بهــذه 
امللكــة، أمــا املســتوى األعــى فهــو تكــرر 
ــه  ــَق من ــف؛ ليتحق ــم والتكالي ــل بالعل العم
علــم اضطــراري بالتوحيــد. ابــن خلــدون 
ــف  ــكات ووصــف كي ــا يجــب يف املل ــر م ذك
ــدى  ــني، وم ــني األخريت ــة يف امللكت ــع، خاص تق
ــق، يف  ــاط الوثي ــم بالعمــل االرتب ــاط العل ارتب
ــذه  ــك ه ــة تتل ــرض أن فئ ــم يف ــل لـ املقاب
ــا بوجــود الســند  ــا ربطه ــك، إمن ــة أو تل امللك
العلمــي والعمــل مبــا علــم، ولــذا ميكــن 
تيميــة  ابــن  لوصــف  -تكميــاًل  يقــال  أن 
العقليــة،  األخــالق  أولهــا  بــأن  للعقــول- 
ــاج  ــة تحت ــة، والثاني ــم امللي ــة، ث ــم الشعي ث
األخــرية. عليهــا  لتنبنــي  العلمــي  للســند 

)59) املرجع السابق، )ص/ 8)).

ِبنــاًء عــى مــا تــم نقاشــه مــن تقســيات 

للعقــول  خلــدون  وابــن  تيميــة  ابــن 

ــن يف  ــوع املعارصي ــدى وق ــح م ــة، يتض الثالث

التحزبــات، وضعــف املوضوعيــة العلميــة 

العمــي  الحــس  وضعــف  تقســيمهم،  يف 

ــذه  ــل ه ــع عم ــن واق ــم ع ــع، وبُعده بالواق

العقــول مقارنًــا مــع غريهــا، وأوجــه القصــور 

فيهــا، فمــع أن ابــن تيميــة ســلفي فقيــه، 

ــم  ــاء بضعــف اهتامه ــه وصــف الفقه إال أن

باألخــالق املليــة، وهــذا غايــة يف النزاهــة 

ــى مــع مــن يخالفهــم.  ــاد العلمــي حت والحي

ــة  ــرث- تجرب ــادم ســنوضح -أك يف املبحــث الق

نظريــة وعمليــة للتكامــل بــني هــذه العقــول 

يف نقــاش العلــاء املتقدمــني، بــل وخــرج 

مــن الفقهــاء، وهــو درس مقاصــد الشيعــة.

المقاصد حل لمعضلة التكامل

الفقهــاء شــعروا أن النظــر الفقهــي املجــرد 

قــد يفتقــد صحتــه؛ ألنــه لـــم يــراِع مقاصــد 

النــص الثاويــة فيــه، ولــذا فمن املمكــن ادعاء 

أن جــزًءا مــن املقاصــد يتعلــق بلحظــة تطبيق 

ــداًء،  ــكام ابت ــل األح ــس بتأصي ــكام، ولي األح

وحينــا يذكــر املقاصديــون أمثلــة رشعيــة 

مــن القــرآن والســنة إلثبــات الروريــات 

ــذا  ــينيات، فه ــات والتحس ــس والحاجي الخم

ــن  ــه م ــاب االســتدالل؛ ليتمكــن الفقي ــن ب م
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القيــاس عليهــا يف العمــل، وإال لـــم يكــن 

ــاًل:  ــك مث ــن ذل ــا، فم ــن ذكره ــدة م ــه فائ ل

ــة،  ــة الشعي ــع، والسياس ــد الذرائ ــواب س أب

ومــآالت األفعــال، والرجيــح بــني املصالــح. 

فمـــع أن ابـــن تيميـــة ســـلفي فقيـــه، 

بضعـــف  الفقهــــــاء  وصـــــــف  أنـــه  إال 

ــذا  ــة، وهـ اهتمامهـــم باألخـــالق المليـ

غايـــة فـــي النزاهـــة والحيـــاد العلمـــي 

حتـــى مـــع مـــن يخالفهـــم. 

ــد،  ــاء للمقاص ــيم الفقه ــه تقس ــد ط انتق

وتعريفهــم لهــا، وأعــاد صياغتهــا مــن جديــد، 

وقــال: إنهــا علــم لألخــالق اإلســالمية، وأهــم 

مــا أىت بــه أنــه قَلَــب تقســيم األصوليــني، 

فجعــل التحســيني أواًل، ثــم الحاجــي، ثــم 

الــروري، وقــال عــن تقســيم الفقهــاء: »لقــد 

كان الرتيــب التقليــدي يقــدم اعتبــار الجانب 

ــوي،  ــا املعن ــى جانبه ــاة ع ــن الحي ــادي م امل

ــة  ــه الشيعــة مادي ــدو في ــى كادت أن تب حت

كاديــة العقــل«)60). ثــم تكلــم عــن الوســطية 

الظاهريــة  الطرفيــة  مقابــل  يف  الشعيــة 

باألخــالق  القانــون  وصلــة  والباطنيــة، 

الصلــة  املقاصــد، وحديثــه يف  التــي هــي 

)60) عبــد الرحمــن، طــه، ســؤال املنهــج يف أفــق التأســيس ألمنــوذج فكــري 

جديــد، بــريوت، املؤسســة العربية للفكــر واإلبــداع، )5)0)م)، )ص/ 85).

بــني األخــالق والقانــون والتــوازن بينهــا 

ــني  ــيم األصولي ــه لتقس ــن يف قلب ــم؛ لك محك

تفضيــاًل للباطــن عــى الظاهــر، والتحــدي 

بالتكامــل،  يطالــب  فَـــطه  التكامــل،  هــو 

ــة  ــة ُملّح ــن، فالحاج ــل إىل الباط ــا ميي وعمليً

ــا،  للتكامــل بــني هــذه العقــول نظريًــا وعمليً

العمــي. الجانــب  فيهــا هــو  واألصعــب 

ومبــا أن طــه لـــم ميــارس الفقــه ويالمــس 

عمــل الفقهــاء؛ اعتمــد أساًســا يف حكمــه عــى 

يتمعــن يف طريقــة  الفقهيــة، ومل  املدونــة 

ومارســة الفقهــاء لعملهــم، فَـــطه غفــل 

عــن أن عمــل الفقهــاء ليــس فقــط معتمــًدا 

عــى املدونــة الفقهيــة، بــل هنــاك ملكــة 

أخالقيــة متوارثــة، وتربيــة أخالقيــة وصوفيــة 

حصلــت مــن تعليمهــم، بــل ومــن بعــض 

ــي  ــم، فه ــل أدب العل ــم، مث ــواع مدوناته أن

بالتوجيهــات األخالقيــة والربويــة،  زاخــرة 

وقــد يكــون هــؤالء الفقهــاء صوفيــة بجانــب 

أنهــم فقهــاء، ولــذا قــد يحقــق بعــض هــؤالء 

التكامــل، وهــذه  العلــاء أعــى درجــات 

ــب  ــد تحس ــل ق ــق التكام ــي تحق ــة الت الفئ

ــاء، أو بالقــدر  ــة أو عــى الفقه عــى املتصوف

ــا، وهــذه  نفســه يكــون العــامل فقيًهــا متصوفً

منزلــة رفيعــة ال تتحقــق إال لنــوادر العلــاء. 

النقـــاش  مـــن  آخـــر  جانـــب  ويف 

ــب  ــى الجانـ ــز عـ ــرز الركيـ ــدي يـ املقاصـ
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الفـــردي واالجتاعـــي، فهـــذا ابـــن تيميـــة 
ـــة  ـــالء كلم ـــه، وإع ـــن الل ـــزاز دي ـــرى أن »إع ي
اللـــه... هـــو مقصـــود الشائـــع«))6)، ويف 
ــان  ــة بكيـ ــن تيميـ ــام ابـ ــرز اهتـ ــذا يـ هـ
ـــول:  ـــا الشـــاطبي فيق ـــع اإلســـالمي، أم املجتم
»املقصـــد الشعـــي مـــن وضـــع الشيعـــة 
إخـــراج املكلـــف عـــن داعيـــة هـــواه«))6). 
ــة  ــد الشيعـ ــاطبي ملقصـ ــد الشـ ويف تحديـ
ـــردي  ـــب الف ـــه بالجان ـــح اهتام ـــام يتض الع
ـــكالم  ـــس الغـــرض مـــن هـــذا ال التزكـــوي، ولي
ــة،  ــاطبي يف مقابـــل ابـــن تيميـ وضـــع الشـ
الهـــدف هـــو توضيـــح أن هنـــاك  إمنـــا 
مدرســـتني، ويجـــب التكامـــل بينهـــا يف 

ــني. ــم الشعيـ ــل والعلـ العمـ

ــاش  ــذا النق ــن ه ــرج م ــكان أن نخ باإلم

ــى  ــق، أو مبعن ــأن املقاصــد مرتبطــة بالتطبي ب

التنزيــل  لحظــة  يف  فعاليتهــا  تــأيت  آخــر 

الجانــب  هــي  وأنهــا  لألحــكام،  الشعــي 

مرتبطــة  فهــي  ولــذا  للفقــه،  األخالقــي 

ــا  ــواء كان فقيًه ــم س ــي للعالِ بالحــس العم

ــل  ــا بتكام ــا، وأيًض ــا فقيًه ــا أو متصوفً متصوفً

الفرديــة. والنظــرة  االجتاعيــة  النظــرة 

))6) شــيخ اإلســالم، أحمــد ابــن تيميــة، تنبيــه الرجــل العاقــل عــى متويــه 

ــة  ــمس، مك ــر ش ــد عزي ــران ومحم ــى العم ــق: ع ــل، تحقي ــدل الباط الج

ــد/ ))، )ص/ 350). ــد، )5))))، )مجل ــامل الفوائ ــة، دار ع املكرم

ــق:  ــة، تحقي ــول الريع ــات يف أص ــحاق، املوافق ــو إس ــاطبي، أب ))6) الش

ــد/ ))، )ص/ 69)). ــة، )املجل ــريوت، دار املعرف ــان، ب ــم رمض إبراهي

الحس العملي في النظرة التكاملية

مـر معنـا أن الحـس العمـي مهم جـًدا يف 

تشـخيص هذه العقول، وأن املتأخرين َضُعف 

حسـهم العمـي يف مقابـل عمـل املتقدمني يف 

مهـم  العمـي  الحـس  وأن  العقـول،  تقسـيم 

جـًدا يف عمليـة التكامـل بني الفقـه والتصوف 

بالواقـع؛  مرتبطـة  األخـالق  وأن  األخـالق،  أو 

ألنهـا تطبـق حسـب مـا يحتـاج إليـه املتلقي؛ 

سـواء كان فـرًدا أو مجتمًعا، ولـذا نحن بأمّس 

عـى  قـادر  واقعـي  عمـي  لحـس  الحاجـة 

تشـخيص الواقـع مبعـارف رشعيـة؛ لنسـتطيع 

تنزيـل املقاصـد الشعيـة عليـه.

باإلمـــكان أن نخرج مـــن هذا النقاش بأن 

المقاصد مرتبطة بالتطبيق، أو بمعنى 

آخر تأتي فعاليتهـــا في لحظة التنزيل 

الشـــرعي لألحكام، وأنها هـــي الجانب 

األخالقـــي للفقه، ولـــذا فهي مرتبطة 

بالحـــس العملـــي للعاِلـــم ســـواء كان 

ـــا فقيًها، 
ً

ـــا أو متصوف
ً

فقيًهـــا متصوف

االجتماعيـــة  النظـــرة  بتكامـــل  ـــا 
ً

وأيض

والنظـــرة الفردية.

تلّمـس  هـو  الحـــل  يكــــون  قـد  ولـذا 

للعلـاء  والعمليـــة  العلميــــة  التجربــــة 

الربانيني الذي استطاعوا الصعود ألعى درجات 
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التخلـق والتكامـل، واسـتنطاُق هـذه التجربة 

لوضعهـا يف إطـار علمـي باإلمكان اسـتحضاره 

فيـه. امللكـة  حصـول  وتيسـري  ومعايشـته، 

تنزيـل  علـم  لتأسـيس  نحتـاج  وقـد 

الشـافعي  عمـل  مثلـا  ونعمـل  الشيعـة، 

يعملـه  كان  مـا  بتدويـن  الفقـه،  أصـول  يف 

السـلف والعلـاء يف اسـتدالالتهم النظرية. 

الشـافعي  عمـل  ملـّد  حاجـة  يف  اآلن  نحـن 

ليشـمل االسـتدالل العمـي مـع االسـتدالل 

النظـري الـذي شـيده، وهـذا العمـل ليـس 

يف  مبثـوث  بـل  الخاطـر،  عفـو  مـن  هـو 

كالم العلـاء وكتبهـم، يف الفتـاوى وأدبهـا، 

وأدب القضـاء، وميكـن القـول: إنهـا كل مـا 

مـع  مسـاعدة،  علـوم  مـن  بالفقـه  يحتـّف 

تجاربهـم العمليـة يف االسـتدالل والتنزيـل.

الشــكلية  تخفيــف  باإلمــكان  هنــا 

ــة يف هــذه  ــة، والحصــول عــى تكاملي الفقهي

العقــول، وقــد يصــح أن يقــال: إنــه هنــا يقــع 

جــزء أصيــل مــن عمــل الفلســفة اإلســالمية يف 

ــات. ــذه الثنائي ــني ه ــع ب الجم

في الحاجة للدراسات االجتماعية 
األنثروبولوجية

العلميـــة  الدراســـة  هـــذه  لتتـــم 

للعلـــاء املســـلمني، مـــن املهـــم دراســـة 

ــا  ــاش فيهـ ــي عـ ــات التـ ــاع املجتمعـ أوضـ

ــا  ــتجابة لهـ ــت االسـ ــف تـ ــاء، وكيـ العلـ

ــة  ــاج إىل معرفـ ــذا نحتـ ــم، ولـ ــن قبلهـ مـ

ـــنى  ــا؛ ليتس ــات أخالقيًـ ــاع املجتمعـ أوضـ

العلـــاء  لنـــا ضبـــط منهجيـــة هـــؤالء 

خـــالل  ومـــن  العمـــي،  التســـبيب  يف 

التجـــارب العمليـــة والعلميـــة للعلـــاء 

بإمكاننـــا  مجتمعاتهـــم،  يف  الربانيـــني 

وعلميـــة  عمليـــة  خريطـــة  وضـــع 

للمفتـــني والقضـــاة الشعيـــني لتطبيـــق 

اإلســـالمية. الشيعـــة 

نظريـــة  اســـتخدام  هنـــا  وباإلمـــكان 

وبنـــاء  امللـــكات،  يف  خلـــدون  ابـــن 

ـــة  ـــة العلمي ـــى الوراث ـــي ع ـــب األخالق الجان

ـــة  ـــة األخالقي ـــص امللك ـــا تُفح ـــة، وبه الشعي

بنـــاًء عـــى فحـــص امللكـــة االســـتداللية 

وطـــرق بنائهـــا، واســـتخدامها لألخـــالق 

أنواعـــه  بـــكل  الشعـــي  االســـتدالل  يف 

العقـــدي والفقهـــي والصـــويف.

العلمـــي  التكامـــل  نتائـــج  وبدراســـة 

عنـــد العلـــاء يف مجتمعاتهـــم، يتســـنى 

ـــاب  ـــة الخط ـــدى تكاملي ـــد م ـــث تحدي للباح

الشعـــي يف منطقـــة معينـــة، واســـتجابته 

لتحدياتهـــا الفرديـــة واالجتاعيـــة، وكيفيـــة 

ــك  ــه تلـ ــي تواجـ ــات التـ ــة التحديـ مواجهـ

املنطقـــة، ونتيجـــة لهـــذا نحصـــل عـــى 

ــا  ــاء عليهـ ــة، باإلمـــكان البنـ معايـــري حقيقيـ
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ـــل  ـــة يف التنزي ـــادة التكاملي ـــتقبل؛ لزي يف املس

الشعـــي، يف زمـــن تـــوج فيـــه أزمـــات 

ــالمية، ويف  ــات اإلسـ ــات، يف املجتمعـ وتحديـ

ــام. ــكل عـ ــامل بشـ العـ

الخاتمة

قــدم هــذا البحــث مقارنــة بــني العقــول 

والفقهــاء  الفالســفة  يف  ممثلــة  الثالثــة 

واملتصوفــة، مــن خــالل رؤيــة املتقدمــني 

واملتأخريــن لهــا، وكان مقصــد البحــث هــو 

محاولــة صياغــة منــوذج تكامــي بــني هــذه 

التكامــل  محــاوالت  واســتثار  العقــول، 

الســابقة، فــكان هــدف البحــث مقارنــة بــني 

للعقــول،  واملتأخريــن  املتقدمــني  تقســيم 

ويف مناذجهــم للتكامــل بــني هــذه العقــول؛ 

للخــروج منــه برؤيــة تكامليــة للعقــول.

مذهبيــة  تبــني  البحــث  خــالل  مــن 

للعقــول،  املتأخريــن  تقســيات  وتحيــز 

ــم  ــن ت ــني الذي ــع تقســيم املتقدم ــة م مقارن

اختيارهــم، وبنــاء عــى هــذا ضعــف منــاذج 

التكامــل بــني هــذه العقــول عنــد املتأخريــن، 

يف  والعمــي  العلمــي  حســهم  وضعــف 

ــد يكــون هــذا بســبب عــدم  مقاربتهــم، وق

عــن  وبعدهــم  التكامليــة،  مارســتهم 

ــذا  ــول، ول ــذه العق ــن ه ــرث م ــد أو أك واح

التكامــل. وضعــف  التحيــز  هــذا  ظهــر 

النتيجـــة -مـــن  وبنـــاء عـــى هـــذه 

ـــن-  ـــد املتأخري ـــي عن ـــس العم ـــف الح ضع

ـــد الشعيـــة  ـــوذج املقاص ـــث من أظهـــر البح

كمحاولـــة مـــن املتقدمـــني يف التكامـــل، وتـــم 

ـــتهم  ـــاء ومارس ـــل الفقه ـــة عم ـــراز طريق إب

ـــاد  ـــط االعت ـــس فق ـــم، ولي ـــة لعمله اليومي

ـــث  ـــرح البح ـــة، واق ـــم الفقهي ـــى مدونته ع

إنتـــاج علـــم تنزيـــل الشيعـــة ليدعـــم 

ــتداللية،  ــم االسـ ــه يف عمليتهـ ــول الفقـ أصـ

الفقهـــاء  عمـــل  دراســـة  خـــالل  مـــن 

املتكاملـــني يف رؤيتهـــم والعلـــوم الفقهيـــة 

ــم  ــاج إىل علـ ــا يحتـ ــذا مـ ــاندة، وهـ املسـ

ــند  ــالمي يسـ ــي إسـ ــاع وأنرثوبولوجـ اجتـ

العمليـــة. االســـتداللية  اآللـــة  هـــذه 




