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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

دخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع(  -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16لى وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية ع /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في اجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملر 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجي –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
ح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  الب
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 حث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضً 
َ
ا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،لمات( ك3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك ت
َ
حديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 لتي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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ُهم  شعر َمْجِلس ش

َ
ن َجَعل

َ
 َبأ

َ
ْضَعِفين

َ
ْست

ُ
تأريخ املن باإلمامة َعلى امل

ُهم الوَ 
َ
 َوَجَعل

ً
ِئَمة

َ
بي صاحب الصالة)تهللا أ

َ
 البن أ

َ
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 موقف املعتزلة و األشاعرة من العقل 

 رؤى زبري عبد اجلبار و   محد َأله هجران عبد اإِل

27/3/2021 تأريخ القبول:       31/1/2021 تأريخ التقديم:     
 ص:خلستالم 

براز دوره الحقيقي ا   بيان موقف المتكلمين من العقل، و يهدف هذا البحث              
سالمية وهما "المعتزلة الفرق ال   أبرزا على فرقتين من لفرق الكالمية مقتصر  ومنزلته عند ا

النص شاعرة"، حيث جعلت المعتزلة للعقل سلطة واسعة ونفوذ كبير، بحيث جعلت والأ 
العقل هو ريق إثبات اهلل بالعقل وحده، و ط ن  أأ منوا آهم ن  لأ  ؛الديني خاضع للعقل وتابع له

على الرغم من اتفاقهم فشاعرة ا الأ م  أأ ة لدراك المعرفة الدينية. داأأ لى الحق وهو إ  المرشد 
مر واجب، أأ النظر العقلي والتفكر في الدين لعقل في معرفة اهلل و استخدام اعلى ضرورة 

ة مطلقة للعقل على عنايهم لم يعطوا ن  أأ ي أأ عادة النظر في دور العقل، هم حاولوا إ  ن   أأّل  إ  
يقوم مقام  لن   ؛غيرة وغير ثابتة، وهو بذلك ّل يصلحكامه متحساب الشرع، لكون العقل وأأ 

ة المطلقة همي  عطاء الأ إ   ن  لأ  ؛عدم إعطاء العقل الهمية المطلقةلى إ  الشرع، لذلك ذهبوا 
 لى دعم الشرع دائما .إ  للعقل ّل تقضي 

 الكلمات المفتاحية: عقل، تفكير، عقيدة.          

 المقدمة:
عي عنن الشنرع ضند كنل الحركنات المعادينة للندين تميز المنهج الكالمي بموقفه الدفا

الدلننة العقليننة للنندفاع عننن الشننرع ضنند الثقافننات الدخيلننة بالمتكلمننون اكتفننى السننالمي، وقنند 
علننى السننالم والتنني جنناءت نتيجننة ّلحتكنناك السننالم بالثقافننات الخننر  بعنند انتشننار رقعتننه 

 وثقافته.

                                                 

 قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل . 
 . قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل 
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مين منن العقنل، مقتصنرا  علنى يحاول هذا البحث أن يسلط الضوء على موقف المتكل
"، فقند كنان للمعتزلنة واّلشناعرةوهمنا "المعتزلنة  منن الفنرق اّلسنالمية الكالمينة نماذج مختنارة

 واّلشاعرة موقف مميزا  من العقل من جهة ومتباين من جهة أخر ، حينث اتفقنوا فني جاننب
، ء عليننه، وهننذا مننا سننيحاول هننذا البحننث أن يسننلط الضننو اخننر اختلفننوا فنني جانننبفنني بينمننا 

 وسيتناول البحث مواقف شخصيات من كال الفرقتين الكالميتين من العقل.
لنننم تكنننن أهمينننة العقنننل فننني كوننننه الداة التننني اسنننتخدمها المتكلمنننون فننني الننندفاع عنننن 

مشنننكلة مثنننل الشنننرع، السنننبب الوحيننند بعننننايتهم بالعقنننل، بنننل ّلرتبننناط العقنننل بمشننناكل كالمينننة 
هينة، ومشنكلة الخنالف حنول النبنوة هنل هني واجبنة أم الجبر واّلختيار ومشكلة الصنفات الل

عصننفت بننالفكر السننالمي عامننة  مننن المشننكالت الكالميننة التنني ممكنننة او مسننتحيلة وغيرهننا
، حيننث تمننت معالجننة تلننك المشننكالت بطريقننة تعتمنند علننى موقننف والفكننر الكالمنني خاصننة

فنننرق الموقنننف اخنننتالف  وصنننلته بالنقنننل، بمعننننى اخنننر ان العقنننلالمدرسنننتين الكالميتنننين منننن 
 معالجاتهم للمشكالت الكالمية. تالفالكالمية من العقل اد  الى اخ

 االطار المنهجي للبحث:
 مشكلة البحث: -1

تتحنندد مشننكلة البحننث فنني بيننان مكانننة العقننل فنني الثقافننة العربيننة اّلسننالمية وبالننذات 
يننة فنني عننند المعتزلننة واّلشنناعرة، ومكانتننه فنني اثبننات الشننريعة، حيننث اختلفننت الفننرق الكالم

 تحديد تلك المكانة والمنزلة.
 :أهمية البحث -2

تكمننن أهميننة البحننث فنني أن بيننان الموضننع الننذي احتلننه العقننل فنني الثقافننة العربيننة  
وكيف ساهمت تلك النقاشات الفكرينة فني خلنق تننوع فكنري انعكنظ علنى ظهنور  اّلسالمية،

عة اّلسنالمية، فرق كالمية تجتهد من اجل هندف واحند هنو الوصنول النى فهنم حقيقني للشنري
 وابراز دور العقل كونه مناط التكليف.

 :  ومنهجه -3
واقتضننى البحننث اّلعتمنناد علننى المنننهج المقننارن، حيننث سننيقارن بننين موقننف الفننرقتين 

   من العقل، مستندا  على اراء شخوص كل من الفرقتين.
 حدود البحث: -4
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ئيننة العقننل بيننان موقننف المعتزلننة واّلشنناعرة مننن العقننل، والنندور الننذي يلعبننه فنني ثنا  
 والنقل.
 ميدان البحث: -5

ميدان البحث ينحصر في الدراسات الكالمية، مسلطا  الضوء على منزلنة العقنل عنند 
 المتكلمين، على لسان شخوص كال الفرقتين.

 كلمات مفتاحية: -6
 العقل، علم الكالم، الفلسفة اّلسالمية، المعتزلة، اّلشاعرة.

the Mu'tazila,  the alash'ari Mind, theology, Islamic philosophy  
 

 واصطالحا   العقل لغة   -المبحث االول
ّلبد اوّل وقبل بيان موقف المعتزلة واّلشناعرة منن العقنل ان نوضنك بشنكل مختصنر 

 معنى العقل لغة واصطالحا .
 :لغة  واصطالحا  العقل  -1

 
الحجننر، الجمننع عقننول، والعاقننل مننن يحننبظ نفننظ تننيتي كلمننة قالعقننلب لغننة بمعنننى "

ا عننن هواهننا أي يمسننكها ويضننعها، وعقننل الشننيء ادركننه علننى حقيقتننه وفهمننه وتنندبره، ويردهنن
 .ب1ق "وقيل العقل التمييز الذي يميز اّلنسان عن الحيوان

عقننل يعقننل عقننال . اذا عننرف مننا " :كمننا يطلننق لفننظ العقننل علننى نقننيل الجهننل، يقننال
، فيقنننال عقنننل ب3قفنننة وينننيتي العقنننل بمعننننى البصنننيرة والفهنننم والمعر  .ب2ق "كنننان يجهلنننه منننن قبنننل

                                                 

ه/ 1376شنر، الطبعنة الخامسننة، ابنن منظنور، لسنان العنرب، دار صنادر ، بيننروت، الجنزء الحنادي عب 1ق
 .458م، ، ص 1956

ابننن فننارظ، احمنند بننن زكريننا ابننو الحسننين، معجننم مقنناييظ اللغننة، تحقيننق: عبنند السننالم محمنند هننارون، ب 2ق
 .69م، ص 1957ه/ 1391مطبعة دار الفكر، مصر، بال طبعة، 

، 1973ت، الطبعنة اّلولنى، الجزء الثاني،  دار الكتاب اللبنناني، بينرو  صليبا جميل، المعجم الفلسفي،ب 3ق
 .85-82ص 
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الجرجناني يعنرف امنا  .ب1قالشيء فهمه وتدبره، وعقل فالن اذا عرف الخطي الذي كان عليه 
  .ب2ق "بينه ميخوذ من عقال البعير، يمنع ذوي العقول من العدول عن سواء السبيل"العقل: 

وا ف نني ا ننير  أر ل  كمننا يننيتي العقننل ايضننا  بمعنننى مننرادف للقلننب، قننال تعننالى اأأفألأننم  يأس  ل 
ب. وهنناك معنانك كثينرة اوردتهنا المعناجم 46فأتأك ونأ لأه م  ق ل وٌب يأع ق ل ونأ ب هأا﴾ قسنورة الحنج: أينة 

 اللغوية والفلسفية مثل الفكر واللب، والنهي، والحلم وغيرها.
ال يوجنند تعريننف شننامل جننامع لمصننطلك العقننل والسننبب لنننه اسننم امننا  اصننطالحا  فنن
والمتكلمون والمتصوفة على وجوه مختلفة، وبمعنان كثينرة ويمكنن  مشترك يستخدمه الفالسفة

 اجمال بعل هذه المعان  بالنقاط اآلتية:
 :ب3قالجماهير او عامة القوم يطلقون على العقل ثالثة معانك   -1

يريننندون بنننه سنننالمة الفطنننرة الولنننى، فيننندعى منننن صنننحت فطرتنننه فيقنننال أننننه عاقنننل  –الول 
 ."د التمييز بين المور القبيحة والحسنةقوة بها يجو "ويكون تعريفه بينه 

معنان مجتمعنة فني " منن تجنارب الحيناة فيكنون حنده بمعننى أننه النسانما يكسبه  –الثاني 
 ."الذهن، تكون مقدمات تستنبط بها المصالك واّلغرال

 في حركاته وسكناته وهييته وكالمه واختيارهب. لإلنسانهيية محمودة  –الثالث 
يل العنننننالف ذابنننننو هنننننبتعريفنننننات كثينننننرة منهنننننا تعرينننننف فنننننون العقنننننل أمنننننا المتكلمنننننون فيعر  -2

علننم اّلضننطرار الننذي يفننرق النسننان بننه بننين نفسننه انننه  :بقولننههب العقننل  235 -135قت
. وبين الحمنار، وبنين السنماء وبنين الرل ومنا أشنبه ذلنك، ومننه القنوة علنى اكتسناب العلنم

هو العلم وانما سنمي عقنال  " هب العقل 303 -235محمد بن عبد الوهاب الجبائي ق :وقال
 "لن النسان يمنع نفسه به عما ّل يمنع المجنون نفسه، وأن ذلك ميخوذ من عقنال البعينر

اعلننم أن : "العقننل فنني المغننني بقولننه يعننرف  :نبهنن415-324قالقاضنني عبنند الجبننارامننا  .ب4ق
                                                 

 .69ابن فارظ، المصدر السابق، ص ب 1ق
 .87م، ص 1983ه/ 1403الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، ب 2ق
الغزالي، ابي حامد محمد بن محمد، معيار العلم، تحقيق: سليمان دنيا، دار المعرف، مصر، الطبعة ب 3ق

 .286م، ص 1960ه/ 1379 الثانية،
اسماعيل، فاطمة اسماعيل محمد، القرآن والنظير العقلي، المعهد العالي للذكر السالمي، الطبعة ب 4ق

 .50م، ص 1993ه، 1413اّلولى،  
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يننام بمننا الغننرل بالعقننل لننيظ هننو نفسننه وانمننا يننراد أن يتوصننل بننه الننى اكتسنناب العلننوم، والق
كلف منن الفعنال، فالبند منن أن يحصنل للعاقنل منن العلنوم منا يصنك معهنا أن يكتسنب منا 

، ويقننول ايضننا  القاضنني عبنند ب1ق" يلزمننه مننن المعننارف ويننجدي مننا وجننب عليننه مننن الفعننال
الجبار:" وكل عاقل يعلم بكمال عقله قبك كثير من اآلّلم كنالظلم الصنريك وغينره ، وحسنن 

علم ب. قنننول القاضننني عبننند الجبنننار"2حق للنننذم ومنننا يجنننري مجنننراه "قكثينننر منهنننا كنننذم المسنننت
وجنننواز الجنننائزات ومجننناري العنننادات اي  المسنننتحيالت لسنننتحيات و ئز ضنننروري بجنننواز الجنننا

 .ب3قالضرورات التي يحكم بها"
ول هذه المعاني قولهم ، اأما الفالسفة فالعقل عندهم اسم مشترك لمعان كثيرة ومختلفة -3

هاب، وهذا الجوهر "ليظ مركبا  من قوة قابلة قرك لألشياء بحقائأن العقل قجوهر بسيط مد
نما هو "مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في فعله" وهذا القول بجوهرية  للفساد" وا 

أن القوة العاقلة  :يقول هب339-260قالعقل موجود في أكثر كتب الفالسفة، فالفارابي
ن، وهو جوهر أحدي وهو النسان على "جوهر بسيط مقارن للمادة يبقى بعد موت البد

. وهناك من ير  من الفالسفة أن العقل هو صادر عن اهلل تعالى وهو أول ما ب4قالحقيقة" 
 .ب5قيصدر عنه حسب اعتقاد أصحاب نظرية الفيل او الصدور 

 :ب6قوفق المفهوم الفلسفي على النحو اّلتيالعقل  نى ومراتبويمكن اجمال مع
 قوة النفظ تقبل ماهيات المور الكلية من جهة ما هي كليةب.العقل النظري: وهو ق -1

                                                 

لقاضي عبد الجبار بن احمد اّلسد، شرح اّلصول الخمسة، تحقيق: عبد الكريم عثمان، ب ابادي، ا1ق
 .87بعة اّلولى، ص ، ص مكتبة وهبة، القاهرة، الط

 .88المصدر نفسه، ص  ب2ق
التهانوي، محمد علي، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، تحقيق: رفيق العجم، الجزء الرابع، مكتبة  ب3ق

 .1033، ، ص1996لبنان، بيروت، 
 .85-84صليبا، جميل، المعجم الفلسفي، الجزء الثاني، ص ب 4ق
سنننات فننني الفكنننر الفلسنننفي السنننالمي، المجسسنننة العربينننة للدراسنننات ينظنننر: اّللوسننني حسنننام الننندين، دراب 5ق

 .116، ص 1980والنشر، بيروت، الطبعة اّلولى، 
 .283الغزالي، ابو حامد، معيار العلم، تحقيق: سليمان دنيا، ص ب 6ق
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العقننل العملنني: وهننو ققننوة للنننفظ هنني مبنندأ التحريننك للقننوة الشننوقية الننى مننا تختنناره مننن  -2
 .الجزئيات لجل غاية مظنونة او معلومةب

العقل الهيوّلني وهو اّلستعداد المحل لدراك المعقوّلت "وانمنا نسنب الهينولى الولنى  -3
وانننه قننوة النننفظ مسننتعدة لقبننول ماهيننات ،  ب1قفنني حنند ذاتهننا مننن الصننور كلهننا" الخاليننة

الشنننياء مجنننردة عنننن المنننواد وبهنننا يفنننارق الصنننبي الفنننرظ وسنننائر الحيواننننات، ّل يعلنننم 
 .ب2قحاضر، وّل بقوة قريبة من العلم

او هننو  ب3قالعقنل الملكنة: "أنننه اسنتكمال الهيننوّلني حتنى يصنير بننالقوة القريبنة مننن الفعنل" -4
 .ب4قلعلم بالضروريات، واستعداد النفظ لذلكب قا

أي صننورة معقولننة، حتننى متننى شنناء  -أنننه اسننتكمال للنننفظ بصننورة مننا"العقننل بالفعننل:  -5
 .ب5ق "عقلها او احضرها بالفعل

 .ب6قالعقل المستفاد: قهو أن تكون النظريات حاضرة عند العقل ّل تغيب عنهب  -6
او هنو العقنل النذي تفنيل عننه  ب7ق "ال  كل ماهية مجردة منن المنادة اصن"العقل الفعال:  -7

الصننور علننى عننالم الكننون والفسنناد فتكننون موجننودة فيننه مننن حيننث هنني فاعلننة، أمننا فنني 
 النسننانيالعقننل  أصننبكعننالم الكننون والفسنناد فهنني ّل توجنند اّل مننن جهننة اّلنفعننال، واذا 

شننديد اّلتصننال بالعقننل الفعننال كينننه يعننرف كننل شننيء مننن نفسننه يسننمى بالعقننل القدسنني 
 .ب8ق

                                                 

 .85صليبا جميل، المصدر السابق، الجزء الثاني، ص ب 1ق
 .288الغزالي، ابو حامد،  المصدر السابق، ص ب 2ق
 .288المصدر نفسه، ص ب 3ق
 .42صليبا، جميل المصدر السابق، الجزء الثاني، ص ب 4ق
 .288الغزالي، ابو حامد، معيار العلم، تحقيق: سليمان دنيا، ص ب 5ق
 .86صليبا، جميل، المعجم الفلسفي، الجزء الثاني ، ص ب 6ق
 .289الغزالي، ابو حامد، معيار العلم، تحقيق: سليمان دنيا، ص ب 7ق
 .86الجزء الثاني، ص  صليبا جميل، المصدر السابق،ب 8ق
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 :موقف المعتزلة من العقل -الثانيالمبحث 
سنننناهمت عنننندة ظننننروف فنننني ظهننننور الفكننننر الكالمنننني، وتعنننند المعتزلننننة اول الفننننرق   

الكالمية التي اسست لعلم الكالم، حيث اتسم العصر الذي ظهر فينه اّلعتنزال بتعناظم دور 
لنى مجموعنة العقل وشاع اّلعتماد عليه فني الحيناة الفكرينة للمسنلمين، ويمكنن ارجناع ذلنك ا

العوامل منها عوامل دينية ومنها ثقافية وسياسية، ويمكن اجمال اهم تلنك العوامنل:  العامنل 
الديني المتمثل بحث القران الكريم على احكام العقل في القضنايا الشنرعية، وفني التفكنر فني 
خلننق اهلل، حيننث اكنند القننران الكننريم فنني مواضننع كثيننرة علننى مكانننة العقننل، وبصنني  ودّلّلت 

 –نعقنل  –يعقلنون  –وردت مادة العقل في القرآن تسعا  وأربعين منرة ، قعقلنوه تعددة حيث م
 . ب1قتعقلون ب  –يعقلها 

امنننا العامننننل الثقننننافي فيعننننود الننننى نشننناط حركننننة الترجمننننة، وتنننننامي معرفننننة المسننننلمين 
بالفلسنننفة اليونانينننة، واطالهنننم علنننى اسننناليب الجننندل السفسنننطائي، والمحننناورات اّلفالطونينننة، 

هب، 339-260المنطنننق اّلرسنننطي، وبنننروز بعنننل الفالسنننفة والمناطقنننة امثنننال الفنننارابي قو 
-202هب، والسجسننننننتاني ق398-328هب، ومتننننننى بننننننن يننننننونظق427-370وابننننننن سننننننينا ق

. حتى كثر استخدام النناظ للعقنل وللحجنج العقلينة فني تلنك الحقبنة حتنى ب2قهب وغيرهم275
 قيل ان العقل هو خليفة اهلل في اّلرل. 

لكل تلنك العوامنل ّل يمكنن اغفنال العامنل السياسني، حينث ينر  الكثينرون ان اضافة 
ارتبنننناط النننندين بالسياسننننة كننننان احنننند اسننننباب نشننننية الفننننرق اّلسننننالمية، الننننى جانننننب التيننننارات 

فارسننية –السياسننية المتصننارعة داخننل الكيننان العربنني اّلسننالمي، كانننت هننناك قننو  خارجيننة 
سياسننية تسننخرها لغايننات -فنني خلننق مننذاهب دينيننةاثننرت تننيثيرا واضننحا   -ويهوديننة ونصننرانية

 .ب3قبعيدة، بينما ظاهرها الدين والنظر واّلجتهاد العقلي المحل 

                                                 

ب عبد الباقي، محمد فجاد، المعجم المفهرظ للفاظ القرآن الكريم ، دار الكتاب المصرية، القاهرة، بال 1ق
 . 575ه، ص 1364طبعة، 

 .22صم، 1978زينة، حسن، العقل عند المعتزلة، دار اّلفاق الجديدة، بيروت، الطبعة اّلولى، ب 2ق
تفكير المعتزلة، الشركة العامة للنشر والتوزيع واّلعالن،  –ينظر: خشيم، علي فهمي، النزعة العقلية ب 3ق

 .20-19، ص1976طرابلظ، الطبعة الثانية، 
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الننندفاعي عنننن الشنننرع ضننند كنننل  ممنننوقفهعامنننة، مننننهج الكالمننني المينننز لعنننل اهنننم منننا 
وا اسنننتخدام الدلنننة العقلينننة للننندفاع عنننن ولحننناو الحركنننات الفكرينننة المعادينننة للننندين السنننالمي، 

التي احتك بهنا السنالم بعند انتشنار رقعتنه وثقافتنه، فنالمتكلمون  الدخيلةد الثقافات الشرع ض
لم يسنتندوا علنى الشنرع فقنط وانمنا اسنتندوا علنى العقنل ايضنا  فني دعنم حجمهنم وفني دفناعهم 

 عن الشرع.
فمنثال  قننولهم قبحندوث العننالمب يسنتندون فيننه النى النصننوص التني تجينند حدوثنه ولكنننهم 

الدلة العقلية، ويجعلون من موقفهم موقفا  مبنيا  علنى الشنرع ثنم علنى العقنل بعد ذلك ييتون ب
 .ب1ق

، وذلنك منن ناحينة ثبنوت الشنرع، فنين بقللشنرع أصنالمن المتكلمين أن العقنل آكذلك 
اليمننان بنناهلل تعننالى وبصنندق النبنني قصننلى اهلل عليننه وسننلمب نتحقننق بالعقننل وهننذا يعننني أن 

"النقننل جنناء مننن  :فالعقننل مصنندر الشننرع فيقننول الغزالننيثبننوت الشننرع متوقننف علننى العقننل، 
 .ب2قالعقل وليظ لك أن تعكظ"

الشنرع ّل  وعندوان حاولوا توحيد المواقف العقلية مع المواقف الشرعية، و المتكلماذن  
واخنننذوا يسنننتنيرون بننننور العقنننل تنننارة والنننوحي تنننارة أخنننر .  ل فننني شنننيء مطلقنننا .لعقنننيخنننالف ا

ة التني تندعم التفكنر فني الندين وتندعو النى اّلحتكنام للعقنل، مستندين على النصنوص القرآنين
ورغننم هننذا هننو الموقننف العننام مننن العقننل عننند المعتزلننة واّلشنناعرة اّل انننه هننناك تمننايز بننين 

 المواقف، وهو ما سنحاول الوقوف عنده فيما تبقى من تفاصيل.
 
 

                                                 

م، 1952الطويل، توفيق، أسظ الفلسفة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية،  ب1ق
 .287-286ص 

يكن من شين الصحابة ارة الى ان الدفاع عن الشرع واستخدام المقوّلت والحجج العقلية ولم ب تجدر اّلشق
ولم يقدموا عقولهم بين يدي اهلل الرسول صلى اهلل عليه وسلم بل كان التسليم المطلق والعمل بنص اآلية 

يع وا  الر   الكريمة يع وا  الّلهأ وأأأط  ينأ آمأن وا  أأط  . فلم يكن احد يعارل او يسيل ب59قالنساء:اية س ولأ﴾ايأا أأيُّهأا ال ذ 
 إضافة ّلنتفاء الحاجة للدفاع عن الدين ضد الثقافات الخر . او يجادل الرسول،

 .339، ص 1964الغزالي، أبو حامد، ميزان العمل، دار المعارف، مصر، الطبعة الولى، ب 2ق
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 :موقف المعتزلة من العقل
هب الننذي كننان 131-80عطنناء ق بننرزت المعتزلننة كفرقننة فكريننة علننى ينند واصننل بننن

هب ثنم اعتنزل حلقنة اسنتاذه بعند قولنه بنين مرتكنب الكبينرة 110-21تلميذا  للحسن البصري ق
فنني منزلنننة بنننين المننننزلتين قاي لنننيظ مجمننننا  وّل كننافرا ب، وقننند بنننرزت هنننذه الفرقنننة بننن راء معيننننة 

المننننزلتين،  تسنننمى القواعننند: كقنننولهم بنفننني الصنننفات، والقنننول بالقضننناء والقننندر، والمنزلنننة بنننين
والموقننف مننن المتقنناتلين يننوم واقعننة الجمننل وصننفين، واعتمنندت علننى العقننل فنني فهننم العقائنند 
وتقصنننيهم لمسنننائل جزئينننة، فقننند انقسنننموا النننى طوائنننف كثينننرة علنننى النننرغم منننن اتفننناقهم علنننى 

اي اّلصنول التني مينزة هنذه الفرقنة عنن الفنرق الكالمينة  -المبادئ الخمسة الرئيسية الخمسنة
 .ب1قاّلخر 

ان اهننم مننا ميننز المعتزلننة علننى اخننتالف طننوائفهم اعالئهننم مننن شننين العقننل، لننيظ   
ذلك بسبب التيثر الفلسفات اّلجنبية فقنط، بنل ان القنران الكنريم نفسنه اعلنى منن شنين العقنل 
وجعلنننننه منننننناط التكلينننننف والمسنننننجولية، وّلن العقنننننل هنننننو القنننننة الممينننننزة لإلنسنننننان عنننننن سنننننائر 

رن الكنريم اولئننك النذين ّل يعقلنون وّل يفقهننون، وجعلهنم شننرا المخلوقنات اّلخنر ، وقنند ذم القنا
نننننر   ا إ ن   منننننن الننننندواب بننننندليل قولنننننه تعنننننالى: ننننندأ  الننننند وأاب   شأ ن  نننننمُّ  الل نننننه   ع  ينأ ّلأ  ال نننننب ك م   الصُّ ال نننننذ 

﴾ أطلقنوا لنه العننان وجعلنوه حكمنا  و بسنلطان العقنل  ب، لذا نجدهم امنوا22قاّلنفال: ايةيأع ق ل ونأ
وبحثنننوا فننني ضنننوئه فننني جمينننع الموضنننوعات دينينننة كاننننت أم علمينننة فالعقنننل  فننني كنننل شنننيء

عننندهم هننو المرجننع السنناظ، فنناذا تحنناكموا فنن لى العقننل واذا حنناجوا فننبحكم العقننل يقننرون مننا 
قنننندام، وييخننننذون بالنقننننل اذا سنننناير العقننننل والبرهننننان العقلنننني،  يرشنننند اليننننه العقننننل فنننني جننننرأة وا 

 .ب2قتعليال  او تيويال  ويرسمونه اذا خالفه وناقضه ولم يحتمل 
هو المصدر والمرجع ليظ فقنط لإلحكنام بنل حتنى لألفعنال عندا  المعتزلة فالعقل عند

كما انهم امنوا بين النسنان العاقنل  .ب3قالعبادات فعندهم أن الشرع هو الذي يتوّلها ّل العقل
                                                 

 .25زينة، حسن، العقل عند المعتزلة، صب ينظر: 1ق
، ص 1966وقننان، قنندري حننافظ، قيننام العقننل عننند العننرب، دار المعننارف، مصننر، الطبعننة الثانيننة، طب 2ق

78. 
، ص 1982الننراوي، عبنند السننتار، ثننورة العقننل، منشننورات وزارة الثقافننة والعننالم، ، بغننداد، بننال طبعننة، ب 3ق

42. 
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- 80قءفنجند واصنل بنن عطنا يتوصل التفكير والتيمل الى معرفة الخالق قبل ورود الشرع،
ير  في العقل اداة لدراك المعرفة الدينية والمرشد الى الحنق، وان اّلنبيناء اسنتدلوا  هنب131

 . ب1قعلى صدق رساّلتهم بالعقل، وان اهلل ارشدهم بيسانيد من العقل يستدلون بها
أن معرفنة اهلل تعنالى ومعرفنة ى الن هننب235-135قالعنالف ابنو هنذيل  ذهب وكذلك 

، امنا القاضني ب2قأي لول وهلنة دون رجينة –معرفتنه تنتم بضنرورة العقنل الدليل الداعي النى 
فهننو يننر  فنني النظننر العقلنني البنناب الننذي يفضنني الننى اّليمننان  نبهنن415-324قعبنند الجبننار

الحقيقننني، حينننث يقنننول" الننندليل امنننا عقلننني بجمينننع مقدماتنننه، او نقلننني بجمعيهمنننا، فننناذا صنننك 
هننذا التصننور فننان دور النننص يغنندو كمرشنند . و وفننق ب3قالخبننر ّل بنند منننه ّل يتثبننت بالعقننل"

للعقننل عننندما يعجننز العقننل عننن معرفننة حقيقننة فعننل مننا هننل هننو مفسنندة ام مصننلحة، فنجننده 
يقننول: "لمننا لننم يمكننننا ان نعلننم عقننال ان هننذا الفعننل مصننلحة وذلننك مفسنندة، بعننث اهلل تعننالى 

مننا قنند ركبننه اهلل  الينننا الرسننل ليعرفونننا ذلننك مننن حننال هننذه اّلفعننال، فيكونننوا قنند جنناجوا بتقريننر
، ومنن هننا يجنب اعمنال العقنل فني فهنم الننص ب4قتعالى في عقولنا، وتفصيل ما تقنرر فيهنا"

 .ب5قاو كما يقول القاضي عبد الجبار " ّلبد فيه من تيمل ليعرف به المراد"
ولمننا كننان المعتزلننة هننم أهننل العقننل فقنند تحننول العقننل لننديهم الننى احنند أصننولهم وهننو 

فعنننال منننن العبننناد، والحسنننن والقنننبك العقلينننين، واعتبنننروا النظنننر او العننندل، ويشنننمل خلنننق ال
ولقننند فصنننل القاضننني عبننند الجبنننار هنننذا الصنننل "فننني شنننرح الصنننول  .ب6قالواجبنننات العقلينننة 

التوحينند  أبننوابعتزاليننة الضننخمة "المغننني فنني الخمسننة" كمننا عقنند لننه جننزء فنني موسننوعة اّل

                                                 

 .85طوقان، قدري حافظ، مقام العقل عند العرب، ص ب ينظر: 1ق
 .81ص  المصدر نفسه،ب 2ق
 .565ابادي، القاضي عبد الجبار، شرح اّلصول الخمسة، تحقيق: عبد الكريم عثمان ، ص ب 3ق
 .607المصدر نفسه، ب 4ق
 .566المصدر نفسه، ص ب 5ق
طعيمنة، صنابر عبنند النرحمن، المتكلمننون فني ذات اهلل وصنفاته، والننرد علنيهم، مكتبننة مندبولي، القنناهرة، ب 6ق

 .209، ص 2005الطبعة الولى، 
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 والصنلك"النظنر والمعنارف" والصنالح  والعدل" بعنوان "التعديل والتحوير" واجزاء أخر  هي
 .ب1قالتكليف" بواّلستحقاق والتوبة "التكليف" كما ظهر ايضا  العدل في "المحيط 

حيث ير  القاضي عبند الجبنار فني الفعنل الحسنن هنو الفعنل النذي ّل يسنتحق فاعلنه 
تزلننة النذم عليننه . وفني المقابننل الفعنل القبننيك هننو منا اسننتحق مرتكبنه الننذم علينه. وذهبننت المع

إلى أن الحسن والقبك صفتان ذاتيتان فني الفعنال، فهني لهنا فني نفسنها جهنة حسننة واخنر  
سننيئة، ويقتصننر دور الشننرع علننى الكشننف، فهننو يكشننف لنننا عننن حسننن الفعننال أو قبحهننا. 
فننالحكم علننى الفعننل بينننه حسننن أو قبننيك راجننع إلننى العقننل بننناء علننى صننفات الحسننن والقننبك 

القاضني عبند الجبنار:"  شرع هنو مجنرد مبنين لتلنك الصنفات، فيقنولالذاتية في الفعل ، أما ال
كل عاقل يعلم بكمال عقله قبك كثير من اآلّلم كالظلم الصريك وغينره ، وحسنن كثينر منهنا 

فالعقنل حناكم مطلنق بالحسنن والقنبك علنى اهلل اذن  .ب2قكذم المستحق للذم ومنا يجنري مجنراه"
صننلك للعبنناد واجننب علننى اهلل بالعقننل فيكننون تركننه تعننالى وعلننى العبنناد أمننا علننى اهلل فننالن ال

حرامننا  علننى اهلل والحكننم بننالوجوب والحرمننة يكننون حكمننا  بالحسننن والقننبك ضننرورة وأمننا علننى 
العباد فالن العقل عندهم يوجب الفعال عليهم ويحرمها منن غينر أن يحكنم اهلل فيهنا بشنيء 

ة عقنال  قبنل ورود الشنرع، فالعقنل . كما انهم اعتبروا المعرفنة وشنكر المننعم واجبنب3قمن ذلك 
عننندهم يسننتطيع أن ينندرك الخيننر والشننر والحسننن مننن القننبك وأن الشننرع يننيتي مجينندا  لمننا اقننره 

 .ب4قالعقل 
ومنننن خنننالل اسنننتعرال بعنننل اراء شخصنننيات هنننذه الفرقنننة يمكنننن القنننول ان اغلنننب 

، لكننهم علنى أن النظنر المنجدي النى معرفنة اهلل تعنالى واجنببشنكل عنام اتفقنوا   شخصنياتها
العقنل وّل حاجننة ب اّليمنان يكنون فالمعتزلنة ينرون أن طرينق ثبننوت .اختلفنوا فني طريقنة إثباتننه

تنننه، بمعننننى أن العقنننل يسنننتقل بالمعرفنننة وجنننوب النظنننر ولنننم ينننيتي بنننه الشنننرع اللشنننرع فننني أثب
واسننتدلوا علننى ذلننك بننين شننكر المنننعم واجننب عقننال ، أمننا كننون الشننكر واجننب عقننال  لن كننل 

                                                 

 .211المصدر نفسه، ص ب 1ق
 .164ابادي، القاضي عبد الجبار، شرح اّلصول الخمسة، تحقيق: عبد الكريم عثمان ، ص ب 2ق
الشهرسنننتاني، ابننني فنننتك محمننند الملنننك، الملنننل والنحنننل، جنننزء اّلول، المطبعنننة الدبينننة، مصنننر، الطبعنننة ب 3ق

 .99ه، ص1317الولى، 
 .100المصدر نفسه، ص ب 4ق



                                                                                                         رؤى زبري عبد اجلبارو   هجران عبد اإِلله امحد                                                 موقف املعتزلة و األشاعرة من العقل 

 638 

فسنه ينر  أن علينه نعمنا  خليلنة ظناهرة وباطننه ّل تحصنى ومنن المعلنوم أن عاقل رجع النى ن
مننن انعننم علننيهم هننذه النننعم علننيهم ّل تعننم معرفتننه اّل بننالنظر، لننذلك فهننو واجننب لن النظننر 

 فنني هننذه الرجيننة اتفننق معهننمو  لننديهم ، ولننذا نننر  للعقننل أهميننة خاصننةب1قيتوقننف عليننه الشننكر
قدرتننه فنني الوصننول الننى الحقيقننة واعتبننروه مننن ل، و مننن شننين العقنن فهننم ايضننا اعلننو الماميننة

ّل تثبننت اّل  فاللوهيننةأول الدلننة واصننلها الننذي بننه تعننرف، فهننو أصننل المعرفننة والصننول، 
 .ب2قبالعقل، والنبوة ّل تعرف اّل بالعقل، فالعقل عندهم هو المرجع وهو الساظ

درجنة النبنوة والشنرع صون منن نقوعلى الرغم من اعتداد المعتزلة بالعقل إّل أنهم ّل ي
حتناج النى النبنوة، والنبنوة والعقنل بحاجنة للعقنل لغنرل إثباتهمننا، يحينث ذهبنوا النى أن العقنل 

فهم يقارنون بينهما لغرل إسناد النبنوة والعقنل النى أصنل واحند فالمناصنب لدلنة النبنوة ومنا 
ة، . فالشنننرع عنننندهم حجنننب3قيترتنننب عليهنننا منننن شنننرع ناصنننب لدلنننة العقنننل وهنننو اهلل تعنننالى 

وضرورة لتفضيل ما هو مجمنل بالعقنل، وّلكتمنال العقنل، فهنو كاشنف ومبنين لمنا هنو ثابنت 
فنني العقننل أصننال. كمننا إنهننم حكمننوا بننالوجوب علننى بعثننة اّلنبينناء بمعنننى انهننا واجبننة وذلننك 

 .ب4قلضرورتها ولمساندتها لدلة العقل 
ي منننن ويمكنننن القنننول أن خالصنننة لكنننل منننا تقننندم أن المعتزلنننة ّل تنننر  تعنننارل حقيقننن

ذاالعقننل والشننرع فهمننا متفقننان فالعقننل يجيننده الشننرع ويجيننده العقننل،  ظهننر أي تعننارل فننين  وا 
ذلننك التعننارل لننيظ حقيقيننا  وأن اّلتفنناق قنند ّل يظهننر جليننا  بينهمننا فنني بعننل الحيننان لننذلك 
عملنننوا علنننى إظهننناره حينننث اعتبنننروا الشنننرع ّل يفهمنننه اّل العننناقلون، واذا منننا حصنننل تعنننارل 

                                                 

، ص 1986مد رمضان، الباقالني واراءه الكالمية، مطبعة المة، بغنداد، الطبعنة اّلولنى، عبد اهلل محب 1ق
272. 

 .70، ص 1983ينظر: عمارة، حميد، تيارات الفكر السالمي، دار المستقبل العربي، القاهرة، ب 2ق
، ص م1978زينننننة، حسننننني، العقننننل عننننند المعتزلننننة، دار الفنننناق الجدينننندة، بيننننروت، الطبعننننة الولننننى، ب 3ق

121-122. 
، ص 1979الزاملي، مصطفى، فلسفة الشريعة، دار الرسالة للطباعة والنشر، بغداد، الطبعنة اّلولنى، ب 4ق

283. 
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فاآلخر يجول الى العقل لظهار الشرع بمظهر المتوافق معه. لذلك فهم يعملنون علنى تقنديم 
 .ب1قلعقل لغرل إظهار الشرع متوافقا  مع العقل ا

 :موقف االشاعرة من العقل -المبحث الثالث
ذهننب اّلشنناعرة الننى عنندم إعطنناء العقننل الهميننة المطلقننة، ذلننك لن إعطنناء الهميننة 
المطلقنننة للعقنننل ّل تفضننني النننى دعنننم الشنننرع دائمنننا ، بنننل تفضننني النننى نفننني الشنننرع واسنننتبداله 

عن الشرع والنبنوة وتعاليمهنا، لنذلك نجند أن المنذهب اّلشنعري لنم بالعقل، وفي ذلك استغناء 
ينحنناز الننى العقننل انحيننازا  كننامال  بننل حنناول التوسننط بننين الشننرع مننن جهننة والعقننل مننن جهننة 

 .ب2قأخر 
العقننل لننيظ بمقنندوره إدراك أحكننام اهلل، فالبنند مننن  الننى اّلعتقنناد بننان ذهننب الشنناعرة

إثبنننات وجنننوب النظنننر هنننو السنننمع وهنننم يسنننتدلون إرسنننال الرسنننل وتبليغهنننا للنننناظ وأن طرينننق 
 260قفنن ابنو حسنن اّلشنعري  ، بالظواهر منن اآلينات والحادينث الدالنة علنى وجنوب النظنر

ولكّننه تراجنع مجسظ المذهب اّلشعري والذي كانت بداياته مع منذهب المعتزلنة  هنب324 -
عل اّلخنر ينر  ، لسباب كثيرة النبعل ينر  تعنود لسنباب فكرينة والنبعن مذهب المعتزلة

يقنارب اّلشنعري بنين العقننل  -بانهنا تعنود لضنغوط سياسنية مارسنتها السننلطة العباسنية آننذاك
"وأصنننبك بيننننه لنننيظ غينننر العلنننم، واّلنجننناز  فيقنننول: العقنننل هنننو العلنننمبوالعلنننم فهنننو ينننر  فننني ق

 .ب3قتصننور انفكاكهمنننا، وهننو محنننال اذ يتمتننع عاقنننل ّل علنننم لننه اصنننال  او عننالم ّل عقنننل لنننه"
ة العقننل تكمننن فنني تلقنني الشننرع فيقننول: " مننا الننذي سننمع الخبننر اذا لننم يكننن فنني ويننر  مهمنن

، في اشارة الى ان العقنل هنو منن يتلقنى الننص ويعمنل بنه، فالشنعري كنان اقنرب ب4قالعقل؟"

                                                 

هويننندي يحينننى، دراسنننات فننني علنننم الكنننالم والفلسنننفة، دار النهضنننة العربينننة، القننناهرة، الطبعنننة الثانينننة، ب 1ق
 .113، ص 1972ه، 1392

ل والالمعقننول فنني تراثنننا الفكننري، دار الشننروق، بيننروت، الطبعننة ينظننر: محمننود، زكنني نجيننب، المعقننو ب 2ق
 .290، ص 1975اّلولى، 

اّلشعري، ابي الحسن علي اسماعيل، كتاب اللمنع فني النرد علنى اهنل الزين  والبندع، صنححه وقندم لنه ب 3ق
 .26، ص1955وعلق عليه: حمودة غرابه، مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية، بال طبعة، 

بنني الحسننن علنني اسننماعيل، مقنناّلت اّلسننالميين واخننتالف المصننلين، المكتبننة العصننرية، اّلشننعري، اب 4ق
 .218م، الجزء اّلول، ص2009-ه1430بيروت، بال طبعة، 
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لالعتنندال مننن المعتزلننة فنني اّلعتمنناد علننى العقننل، فهننو لننم يغلننب العقننل علننى الشننرع، لكنننه 
بالحكنام والحجنج العقلينة واّلعتمناد علينه، فنال يجنوز  خالف اهل الحديث والسنة فني اّلخنذ

، وكننان لهننذا الموقننف ب1قان يكننون الخنناص الننذي هننو العقننل حكننم علننى العننام الننذي هننو النقننل
بنالمطلق يغلبنوا العقنل  من العقل اثر كبير على المذهب اّلشعري بشكل عام، فالشاعرة لنم

. فنننجد القاضني مجيندة منن قبنل الشنرعورفضنوا التسنليم بيحكامنه اّل اذا كاننت ،  على الشرع
يقننول: "ان اّلدلننة التنني ينندرك بهننا الحننق خمسننة: وهنني   هنننب402-338قابننو بكننر البنناقالني 

، فنجنده يضنع ب2قالكتاب والسنة، واجماع اّلمة، والقيناظ علنى منا ثبنت بهنا، وحجنج العقنول"
ع، اي ان العقننل مرتبننة ضننمن مراتننب ادلننة ادراك الحننق، ولننيظ وصننيا  بننالمطلق علننى الشننر 

البنناقالني ّل يعطنني للعقننل وحججننه الوصننايا المطلقننة علننى الشننرع. ويجكنند ذلننك مننن خننالل 
مكانننة وماهيننة العقننل فيقننول: " اختلننف الننناظ فنني العقننل، فقننال قننائلون: هننو قننوة  حديثننه عننن

يفصل بها بين حقائق المعلومنات، وقنال اخنرون : منادة وطبيعنة، وقنال قنوم: جنوهر بسنيط، 
لمنننين: هنننو منننن العلننننوم الضنننرورية، والنننذي نختنننار اننننه: بعنننل العلننننوم وقنننال جمهنننور المتك

، ويدافع الباقالني في كتابه قالتقريب واّلرشادب عن هذا النراي، حينث ينر  ان ب3قالضرورية"
العقنول ليسنت متفاوتننة فني ماهيتهننا بنل التفنناوت نناجم عنن اسننتخدام شنخص لعقلننه اكثنر مننن 

ل واوفننر وارجننك مننن عقننل، ... وانمننا شننخص اخننر " ّل يصننك ان يكننون عقننل اكمننل مننن عقنن
يقال: ان احد العاقلين اكمل عقنال  واوفنر وارجنك منن اّلخنر علنى معننى اننه اكثنر اسنتعماّل  

ويرجننع البنناقالني قالنظننر العقلنني/ العلننمب  .ب4قلعقلننه، واشنند تيقظننا  وبحثننا  واسننتنباطا  وتجربننة " 

                                                 

 .218ينظر: المصدر نفسه، صب 1ق
فيمننا يجننب اعتقنناده وّل يجننوز الجهننل بننه، عننرف  -البنناقالني، ابنني بكننر محمنند بننن الطيننب، اّلنصننافب 2ق

ب هوامشننه: محمنند زاهنند الحسننن الكننوثري، نشننره وصننححه ووضننع فهارسننه: عننزت الكتنناب وقنند لننه وكتنن
م، 1950-ه1369العطننار الحسننيني، مجسننظ ومنندير مكتننب الثقافننة اّلسننالمية، القنناهرة، بننال طبعننة، 

 .11ص
الصنغير، قنندم لنه وحققنه وعلننق علينه: عبنند  -البناقالني، ابني بكننر محمند بننن الطينب، التقرينب واّلرشننادب 3ق

الجننزء اّلول، مجسسننة الرسننالة للطباعننة والنشننر والتوزيننع، الطبعننة الثانيننة،  ابننو زنينند، الحمينند بننن علنني
 .195م،  ص1998-ه1418

 .198ينظر: المصدر نفسه، صب 4ق
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ذا فنرل اهلل تعنالى التفكنر فني الى مصندر واحند هنو اهلل تعنالى فنالنظر العقلني، ولهن والشرع
اآليننننات والنظننننر فنننني مقتضننننيات الشننننرع والتفكننننر فيننننه، ّلن العلننننم بنننناهلل وربوبيتننننه لننننيظ مننننن 
مقتضيات الحواظ واننا يعلنم وجنوده بنالحجج العقلينة واعمنال انظنر العقلني فني الشنرع، وفني 

لنننوم هب فينننذكر فننني كتابنننه احيننناء ع505-450ق بق. امنننا اّلمنننام ابنننو حامننند الغزالنننيب1قخلقنننه
الندين فنني فصنل بيننان شننرف العقنل فيقننول:" اعلننم ان هنذا ّل يحتنناج الننى تكلنف فنني اظهنناره، 
وّل سيما وقد ظهر العلم من قبل العقل، والعقل منبع العلنم، ومطلعنه واساسنه، والعلنم يجنري 
منه مجر  الثمرة من الشجرة، والننور منن الشنمظ، والرجينة منن العنين، فكينف ّل يشنرف منا 

، وضنرورة  .ب2قدة في الدنيا واّلخرة" هو وسيلة السعا فالعقل عنند الغزالني يحظنى بمقنام عنالك
اتباع حججه لكن ّل يمكن ان يحل محل الشرع، وّل يغنني عننه وفني هنذا يقنول: " ان النذي 
يقنننع بتقلينند اّلثننر والخبننر وينكننر مننناهج البحننث والنظننر، ّل يسننتتب لننه الرشنناد، ّلن برهننان 

لشننرع، والننذي يقتصننر علننى محننل العقننل وّل يستضننيء العقننل هننو الننذي يعننرف بننه صنندق ا
بننننور الشنننرع ّل يهتننندي النننى الصنننواب، ومثنننل اقلعقنننلب البصنننر السنننليم عنننن اآلفنننات واّلذاء، 
فننالم عرل عننن العقننل مكتفيننا  بنننور القننارن كننالمع ترل لنننور الشننمظ مغمضننا  لألجفننان فننال 

 .ب3قفرق بينه وبين العميان، فالعقل معمع الشرع نور على نور"
ومن خالل هذا العرل لمواقف شخصيات مثلت اّلتجاه اّلشعري يمكنن تلخنيص   

، وهني ّل ستنتاجاتهم العقلية الصنرفة اقترننت بالدلنة الشنرعيةبالقول ان ا موقفهم من العقل،
 تتعارل او تنفي الشرع، لألسباب اّلتية:

                                                 

فيمننا يجننب اعتقنناده وّل يجننوز الجهننل بننه،  -البنناقالني، ابنني بكننر محمنند بننن الطيننب، اّلنصننافب ينظننر: 1ق
 .14ص

يتفق تماما مع قول القاضي ابو بكر الباقالني حيث يعد العقل بن  زاليب تجدر اّلشارة الى ان اّلمام الغق
الغزالي، ابي حامد محمد بن . ينظر: انه بعل العلوم الضرورية، كجواز الجائزات واستحالة المستحيالت

محمد: المستصفى من علم اّلصول، قدم له وحققه وترجمه الى اّلنكليزية: احمد زكي، الجزء اّلول، 
 .218م، ص2009-ه1430لعصرية، بيروت، بال طبعة، المكتبة ا

بننال  الغزالني، ابنني حامند محمنند بننن محمند، احينناء علنوم النندين، الجننزء اّلول، دار ابنن حننزم، الرينال،ب 2ق
 .83، ص2014طبعة، 

اليجنني، عضنند النندين عبنند الننرحمن بننن احمنند، كتنناب المواقننف، تحقيننق: عبنند الننرحمن عميننرة، الجننزء ب 3ق
 .185، ص1909سعادة، القاهرة، الطبعة اّلولى،العاشر، مطبعة ال
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 لشرع.أن العقل أحكامه متغيرة وغير ثابتة، وهو بذلك ّل يصل لن يقوم مقام ا -1
أن هنالك أمور غيبية تطرق إليها الشرع غير مدركة عقنال ، فنال يمكنن للعقنل أن يحكنم  -2

 عليها بل ّلبد أن يقتصر الحكم عليها على الخبر الوارد عن طريق الشرع.
من المسائل العقائدينة لخنر  تنيتي انعكناظ لمنوقفهم ويمكن اعتبار موقف اّلشاعرة 

مثننال علننى منننهجهم الننرافل للتسننليم ال علننى سننبيل الحسننن والقننبك خيننر مننن العقننل فمسننالة
للعقنننل مطلقنننا ، حينننث ذهبنننوا النننى ان العقنننل ّل يوجنننب شنننيئا  وّل يقتضنننى تحسنننينا  وّل تقبيحنننا ، 

 .ب1قفالحسن والقبك عندهم مرتبطان بالشرع فالحسن ما حسنه الشرع والقبك ما قبحه الشرع 
دلون علنى هنذا بقولنه تعنالى فالشرع عندهم هو المبين وهو المثبت وهو المعنين ويسنت

﴾ قاّلسراء:  ت ى نأب عأثأ رأس وّل  مأا ك ن ا م عأذ ب ينأ حأ لأنى 15اوأ ب وقوله تعالى ال ئأال  يأك نونأ ل لن ناظ  عأ
﴾ قالنساء:  ٌة بأع دأ الرُّس ل  ج  ب فيثابه المطيع وعقاب العاصي كلها مرتبطنة بالشنرع 165الل ه  ح 

فالفعننال قبننل ورود الشننرع خاليننة مننن الحسننن والقننبك، بمعنننى ،  ب2قلننك ذوّل دون للعقننل فنني 
 .ب3قيترتب المدح أم الذم عليها فهي متعلقة بخبر النبوة المتمثل الشرع 

ذن فالعقل ليظ حاكما  على الشرع بل الشنرع هنو الحناكم علنى العقنل فهنم يثننون منا ا
، فالعقننل عننندهم، معننين جنناء بالشننرع مننن عقائنندهم يلجنني الننى الدلننة العقليننة لثبننات صننحتها

للمعرفنننة الدينينننة، ومقنننرر لوامنننر الشنننريعة، ومتعقنننل لقضننناياها فالدلنننة العقلينننة مركبنننة علنننى 
 .ب4قالسمعية او معينة في طريقها 

وهكنننذا نالحنننظ أن اّلشننناعرة قننند حننناولوا إعنننادة النظنننر فننني دور العقنننل ومكاننننه منننن 
وسنطا  بنين العقنل والشنرع، وخالصنة الشرع، وحاولوا من خالل نقده للمعتزلة أن يقفنوا موقفنا  

 لموقفهم الكالمي من العقل نورد بعل تعريفات رواد هذا المنهج وهذا المذهب للعقل.
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 الخاتمة
أن المننهج الكالمني قند اعتمند علنى العقنل بشنكل أساسني، ّل  الى خلص هذا البحث

يندة السنالمية بل يمكن عد علم الكالم محاولة عقلينة للندفاع عنن الشنرع او الندفاع عنن العق
 بيسلحة العقل الى جانب أسلحة الشرع.

المتكلمين لننم يكتفننوا بالنندليل الشننرعي فنني إثبننات العقينندة السننالمية بننل كننان النندليل فنن 
لعقينندة، كمنا أنهنم حنناولوا مننن اجنل الندفاع عنن اهنم الواعينة جالعقلني حاضنرا  وفناعال  فنني حج

منننن اعتبنننارهم أن الشنننرع ّل يخنننالف  توحيننند المواقنننف العقلينننة منننع المواقنننف الشنننرعية انطالقنننا  
 العقل في شيء.

وان  وعلى الرغم من اتفاق الفرق الكالمية على اهمية العقنل ودوره فني اتبناث الشنرع
المعتزلنننة فننني منننواقفهم ف ا، اّل انهنننم تبننناينو واجنننبامنننر  النظنننر المنننجدي النننى معرفنننة اهلل تعنننالى

كل مواقفهم على العقنل وقنالوا أن  الذين كانوا من أنصار العقل ودعاة الحرية قاموا بتيسيظ
فني العقنل  ، فنن واصنل بنن عطناء ينر العقل وّل حاجة للشنرع فني إثباتنه هو طريق إثبات اهلل

اداة لدراك المعرفننة الدينيننة والمرشنند الننى الحننق، وان اّلنبينناء اسننتدلوا علننى صنندق رسنناّلتهم 
، وكننذلك ذهننب رة العقننلأن معرفننة اهلل تعننالى تننتم بضننرو يننر  العننالف ابننو هننذيل بالعقننل، انننا 

القاضننني عبننند الجبنننار النننى فننني النظنننر العقلننني البننناب النننذي يفضننني النننى اّليمنننان الحقيقننني. 
فالمعتزلة سبقوا العقل على اّليمان كون العقل هو المعنى بفهنم الشنرع وهنم المخاطنب وهنو 

 مناط التكليف، لذا فال يتم اّليمان اّل بالعقل وّل يستدل على الشرع اّل بالعقل.
قالوا بين العقل ليظ بمقدوره إدراك أحكنام اهلل، فالبند منن إرسنال الرسنل  الشاعرة اما

لنم يغلنب و فن ابنو حسنن اّلشنعري وينر  مهمنة العقنل تكمنن فني تلقني الشنرع ، وتبليغها للناظ
العقنل علننى الشنرع فننال يجنوز ان يكننون الخناص الننذي هنو العقننل حكنم علننى العنام الننذي هننو 

، وقنال بضنرورة اتبناع ،  اما العقنل عنند الغالنقل زالني علنى النرغم منن اننه حظنى بمقنام عنالك
حججننه لكنننه ّل يمكننن ان يحننل محننل الشننرع، وّل يغننني عنننه، والننذي يقتصننر علننى محننل 

 العقل وّل يستضيء بنور الشرع ّل يهتدي الى الصواب.
على حساب الشرع، اعتقادا   اهمية مطلقة للعقل فن اّلشاعرة بشكل عام لم يعطوا

العقل  ، لكونضي الى دعم الشرع دائما  يفّل  الحجج العقلية والنظر العقليمنهم ان 
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هنالك أمور ، كما ان أحكامه متغيرة وغير ثابتة، وهو بذلك ّل يصل لن يقوم مقام الشرعو 
 .يمكن للعقل أن يحكم عليهاّل غيبية تطرق إليها الشرع 

 
The position of Mu'tazila and Ash'ari on the mind  
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Abstract 
     The importance of the mind was not that it was the tool used by 

the speakers in defense of Sharia, the only reason for their concern 

for the intellect, but rather for the connection of the mind with other 

verbal problems, which plagued the Islamic thought in general and 

the verbal thought in particular, which is the problem of "reason and 

transmission" and this problem called the basis for many verbal 

problems, no Rather, the difference in the beginning with the mind 

or the transmission indicates the difference in the Islamic difference 

and in the perception of the relationship between them. The position 

of the Mu'tazila and the Ash'ari on the mind can be summed up in it 

that both schools agreed on the consideration leading to the 

knowledge of God Almighty is a duty, but they differed in the 

method of proving it. There is no need for Sharia to prove it, just as 

they believed in agreement between the mind and the transmission. 

But if the mind disagrees with the transmission, "the mind is taken 

and the transmission is interpreted. "The Alash'ari have tried to 

reconsider the role of the mind, and they went not to give the mind 

absolute importance, because giving the absolute importance to the 

mind does not always lead to the support of the Sharia, but rather it 

requires the negation of the law and its replacement with the 

intellect, just as the Mu'tazila said that the mind is not able to 

comprehend the rulings of God, so it must be The messengers are 

sent, and that the way to prove God.     

          Key words: mind, thinking, belief. 
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