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مكانة العقل بني الأدلة ال�شرعية يف املذاهب الإ�سالمية
هند احل�ضرمية

لقد �أ ْو َجد اهلل يف الإن�سان العقل كنور مُ�ضيء ل ُي ْجلِي عنه ظلمات هذا الكون ،وكمخترب كبري لإنتاج املعرفة ،غري �أ َّن ُ�سلطته يف �إنتاج املعرفة �أحدثتْ جد ًال فل�سف ًّيا
منذ ال ِقدَم� :أهو امل�صدر الأول �أم ال يعدو كونه م�صدرا فرعيا لإنتاجها؟ ويف الإ�سالم ظهر �أي�ضا نوع من االختالف حول دور العقل يف الت�شريع ،وهذا ما حاول
الكاتب حممود م�صطفى عبود هرمو�ش عر�ضه يف مقاله املن�شور املعنون بـ«�سلطان العقل ودوره يف املذاهب الإ�سالمية.
�أجمعتْ ُّ
كل املذاهب الإ�سالمية على �أهمية العقل ،كما �أجمعتْ
على �أ َّن دور العقل يقف عند ح� ِّد التعريف بحكم اهلل ،فلي�س
ل��ه �سلطة ت�شريعية على الأ��ش�ي��اء؛ فعلماء ال�سنة مل يعتربوا
العقل م�صد ًرا من م�صادر الت�شريع ،ولي�س له �سلطة يف الأمر
والنهي ،وعلماء املذهب ال�شافعي ،و�أولهم �إمام الأ�صول الإمام
ال�شافعي جمع الأ��ص��ول يف الكتاب وال�سنة والإج �م��اع و�أق ��وال
ال�صحابة والقيا�س� .أ َّم��ا الإم��ام اجلويني ،فقد جعل ال�سنة يف
املرتبة الأوىل؛ باعتبار �أ َّن القر�آن الكرمي ُم َتلقى من الر�سول
ثم الإجماع ومن بعده خرب ال�صحابي ،و�أخريا القيا�س.
وبالن�سبة للمذهب احلنفي ،فقد � ْأج� َم��ع الإم��ام �أحمد على
�أ َّن �أ��ص��ول ال�شريعة �أرب �ع��ة :ال �ق��ر�آن ،وال�سنة ،و�إج �م��اع الأم��ة،
والقيا�س .وهناك من َي َرى �أ َّن القيا�س � ٌ
فرعي مُ�ستنبط من
أ�صل ٌّ
الفروع الثالثة ال�سابقة؛ مثل :البزدوي احلنفي ،وعبيداهلل بن
م�سعود احلنفي.
وكذلك بالن�سبة لأئمة املذهب املالكي ،فلم َيرِد �أ َّنهم جعلوا
ال�ع�ق��ل م���ص��درا ت���ش��ري�ع�ي��ا؛ ف �ه��ذا الإم� ��ام اب ��ن احل��اج��ب �-أح ��د
املت�أخرين -جمع الأدل��ة ال�شرعية يف الكتاب وال�سنة والإجماع
والقيا�س واال�ستدالل ،والكتاب هو الأ�صل بينهن جميعا� .أمَّا
الإم��ام ال�شريف التلم�ساين ،فقد ذكر �أ َّن من بني الأدل��ة التي
يُ�ستدل بها ما يُ�س َّمى بالأ�صل العقلي؛ وهو« :اال�ست�صحاب»؛
ويعني� :أ َّن يف الأ�صل الإباحة ما مل يرد يف ال�شرع ما يغري هذه
الإباحة .وهنا ال ُيكن الو�صول للعلم دون وجود الدليل �إال من
خالل �إعمال العقل ،مع الأخذ يف االعتبار �أ َّن العقل مل ي�شرع
هنا �شيئا ج��دي��دا ،و�إمن ��ا ع��رف احل�ك��م م��ن خ�لال ا�ست�صحاب
احلكم الأ�صلي.
ُ
ويتفق م��ع ال ��ر�أي ال�سابق علماء امل��ذه��ب احلنبلي ب ��أ َّن دور
العقل هو معرفة الأحكام وا�ستنباطها والت�صديق عليها ،وال
يوجد �أي تناق�ض بني الأحكام ال�شرعية والعقل.
وقد ذكر هرمو�ش �أ َّن َ
بع�ض �أئمة ال�سنة يقولون �إ َّن املعتزلة
جعلوا العقل م�صدرا للت�شريع ،غري �أ َّن املطلع على �أقوال علماء
املعتزلة ي��رى �أن�ه��م مل يحكموا العقل؛ فهذا الإم ��ام القا�ضي
عبداجلبار �-أبرز علماء املعتزلة -ينقل عنه تلميذه �أبو احل�سني
الب�صري �أ َّن جملة الأدلة ال�شرعية ال تخرج عن الكتاب وال�سنة
والإجماع والقيا�س.
َّ
وي��رى �أب��و احل�سني الب�صري �أن الأحكام كلها �شرعية �سواء

تلك الأح�ك��ام املعلومة بن�ص �شرعي� ،أو من خ�لال اال�ستنباط
�أو الأحكام العقلية التي مل تنقلها ال�شريعة مبقت�ضى العقل،
وهذا ما �أ�سماه الغزايل بـ«الدليل العقلي» ،وهو اال�ست�صحاب،
فكما قيل �-إ َّن عقل الإن�سان بطبعه يبني ت�صرفاته على ما ثبت
لديه وا�ستقر عنده ،فمن �ش�أن العقالء �أن يُق ِّيموا ت�صرفاتهم
على م��ا تيقنوا منه غالبا ،وال يبنونها على م��ا ك��ان م�صدره
الوهم وال�شك والتخيل؛ لذلك كان احلكم ببقاء ما كان على
ما كان ،وعدم العدول عن ذلك احلكم �إال بطروء ما يغريه.-
وه �ن��ا ..جن��د �أ َّن امل�ع�ت��زل��ة مل ُي�ح� ِّك�م��وا ال�ع�ق��ل يف الت�شريع،
ولكنهم قالوا �إ َّن للعقل دورا يف ك�شف احل�سن والقبح ،وال�شرع
جاء لي�ؤكد ما اقت�ضى العقل ح�سنه وقبحه� ،أي �أن العقل ميكن
�أن يتو�صل �إىل حكم ال�شيء من خالل �صالحه �أو ف�ساده وي�أتي
ال�شرع لي�ؤكد ما �أدركه العقل.
وب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�م��ذه��ب الإب��ا� �ض��ي ،ف�ق��د ع��ر���ض ه��رم��و���ش ر�أي
الإم� � ��ام اب ��ن ب ��رك ��ة ال���س�ل�ي�م��ي ال �ب �ه �ل��وي ال� ��ذي ذك ��ر يف ك�ت��اب��ه
«اجل��ام��ع»� ،أ َّن �أ��ص��ول الإبا�ضية ال تختلف يف �شيء ع َّما ذك��ره
فقهاء امل�سلمني من �أهل ال�سنة واملعتزلة؛ فهي كما ر َّتبها ابن
بركة :القر�آن الكرمي ،ثم ال�سنة النبوية -وهي م�صدر م�ستقل
بنف�سه ك��ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي -وم ��ن ب�ع��ده��ا الإج �م ��اع ،وم ��ن بعده
القيا�س ،وم��ن ثم اال�ست�صحاب ،ويليه اال�ستح�سان .وه��و كما
ع َّرفه �أبو احل�سن الكرخي «�أن يعدل الإن�سان عن �أن يحكم يف
امل�س�ألة مبثل ما حكم به يف نظائرها �إىل خالفه لوجه �أق��وى
يقت�ضي العدول عن الأول» ،ومن بعده امل�صالح املر�سلة« :التي
مل يرد ذكرها يف الن�صو�ص ال�شرعية ال باعتبارها وال ب�إلغائها؛
فهي مُر�سلة مبعنى �أنها مُطلقة عن التن�صي�ص غري مذكورة
يف الن�صو�ص» ،وهو �أ�صل تبعي عند ابن بركة ،ومن بعده �شرع
من قبلنا.
ْ
�شرطي� :أن يق�صه اهلل �أو نبيه
ويرى ال�ساملي �أ َّن هذا يقت�ضي
علينا م��ن غ�ير �إن�ك��ار ل��ه ،و�أن يكون ذل��ك على جهة الت�شريع،
ومن بعده ال ُعرف ،ويلج�أ �إليه الإبا�ضيه ب�شرط �أن ال ي�صادم
ال�شرع.
وبالن�سبة ل��دور العقل لدى ال�شيعة الإمامية ،ف�إنهم �أي�ضا
مل يحكموا العقل و�إن �شاع بني كثري من العلماء �أن ال�شيعة
يعتربون العقل م�صدرا للت�شريع .ولكن بالرجوع �إىل م�صادر
ال���ش�ي�ع��ة ،جن��د خ �ل َ
�اف م��ا ُذك ��ر ع�ن�ه��م؛ ف�ق��د ع��ر���ض ه��رم��و���ش

لأقوال بع�ض العلماء منهم ال�شيخ حممد تقي احلكيم يف كتابه
الأ�صول العامة يف الفقه املقارن- :-وقد عقدت يف بع�ض كتبال�شيعة وال�سنة �أبوا ًبا ملا �أ�سموه بدليل العقل ،وعند فح�ص هذه
الأبواب جند املعرو�ض فيها التما�س العقل كدليل على ما ينتج
الوظائف والأحكام الظاهرية؛ �أي �أنك جتده دليال على الأ�صل
املنتج ،ال �أنه بنف�سه �أ�صل منتج لها.-
وقد عر�ض هرمو�ش ُجملة من الأدوار يقوم بها العقل؛ من
بينها:
 التح�سني والتقبيح :فالعقل ي��درك احل�سن يف امل�أمور بهوالقبح يف املنهي عنه ،وما الي��درك العقل ح�سنه فاحلكم فيه
لل�شرع ولي�س للعقل.
 دالل ��ة الإ� �ش ��ارة� :أي �أ َّن ال�ع�ق��ل ي ��درك دالل ��ة ال�ل�ف��ظ غريامل �ب��ا� �ش��رة؛ وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ال�ت��دب��ر يف ال�ن���ص��و���ص ال�شرعية
و�إعمال العقل فيها.
 االحتجاج مبفهوم املوافقة� :أي �أ َّن العقل يُدرك من خاللاللفظ حكم امل�سكوت عنه من خالل معرفة حكم املنطوق؛ �سواء
ك��ان امل�سكوت عنه م�ساويا للمنطوق �أو ك��ان املنطوق �أوىل من
امل�سكوت عنه.
َّ
 االحتجاج مبفهوم املخالفة� :إذ �إن داللة اللفظ على حكمامل�سكوت عنه خمالف للمنطوق؛ �أي �أ َّن اللفظ يدلنا على �أن
حكم امل�سكوت عنه يخالف حكم املنطوق.
 العمل بقاعدة -الأمر بال�شيء نهي عن �ضده ،والعك�س.- العمل بقاعدة -كل ما ال يتم الواجب �إال به ،فهو واجب.- القيا�س. اال�ستنباط. دوران احلكم مع علته وجودا وعدما.ْ
و�إذا كان للعقل هذه الأدوار يف �أ�صول الفقه ،فال يَخفى علينا
دوره امل�ه��م يف تعميق الإمي ��ان ب�خ��ال��ق ه��ذا ال �ك��ون؛ م��ن خ�لال
�إعماله يف التفكر يف �آيات اهلل؛ لهذا ركز اخلطاب القر�آين على
�أهمية العقل ونهى عن تعطيله.
و�أخ �ي�را� ..أُدرج هنا ق��ول العالمة �أح�م��د اخلليلي مو�ضحا
العالقة بني العقل وال�شرع�- :إ َّن العقل ال ي�ستمد نوره �إال مبا
يُت ِّممه من ال�شرع ،والوحي ال تبزغ �شم�سه �إال يف �آف��اق العقل
ال�سليم ،وب��دون العقل يكون النداء كالذي ينعق مبا ال ي�سمع
�إال دعا ًء ونداء.-
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