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االختبارات التارخيّية لالجتهاد عند الشيعة اإلمامّية 
-قراءة حتليلّية مقارنة-

د. الشيخ زكي امليالد)))

خالصة:

تارخيّية  حمّطات  يف  فكرّية  اختبارات  بأربعة  اإلمامّي  الشيعّي  الفكرّي  االجتهاد  مّر 
العقلّية  النزعة  شيوع  مع  األّول  اهلجرّي  القرن  يف  األّول  االختبار  ظهر  حيث  خمتلفة، 
األشاعرة  بني  التارخيّية  املحّطة  هذه  يف  نزاع  من  دار  وما  اإلسالمّية،  الفكرّية  البيئة  يف 
واملعتزلة؛ أّدى إىل اضمحالل مذهب االعتزال الذي متّيز بنزعته العقلّية، ولكّن االجتهاد 

الفكرّي اإلمامّي بقي عىل حيوّيته ومل يتاّثر هبذا النزاع.

بام  الشيعّي  الفكرّي  يتأّثر االجتهاد  مل  الرابع،  اهلجرّي  القرن  الثاين يف  ويف االختبار 
حدث عند نظريه يف الساحة السنّّية من إعالن إغالق باب االجتهاد. 

ويف اختبار ثالث يف القرن السادس اهلجرّي مل يتاّثر االجتهاد الفكرّي الشيعّي بام بات 
انتصار  بفعل  املسلمني،  الفلسفة عند  بنهاية  الفكرّية والتارخيّية  الدراسات  له يف  خ  يؤرَّ
التهافت«،  »هتافت  صاحب  رشد  ابن  وهزيمة  الفالسفة«،  »هتافت  صاحب  الغزايّل 

باحث يف الفكر اإلسالمّي، ورئيس حترير جملة الكلمة، من السعودّية.  (١(
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املجال  العقلّية يف  احلركة  توّقف  يعني  الذي  األمر  ابن رشد،  الغزايل وتراجع  تقّدم  أو 
اإلسالمّي أو تعّثرها أو تراجعها. 

املسلمني  القرن احلادي عرش اهلجرّي، يف ساحة  ويف اختبار رابع ظهرت يف مطلع 
رّد  النزعة  هذه  وأظهرت  األخبارّية«،  »النزعة  بـ  ُعِرَفت  ودينّية،  فكرّية  نزعة  الشيعة، 
فعٍل يف مقابل تطّور الفكر العلمّي عند املسلمني الشيعة يف جمال أصول الفقه، رافضة 
هذا املنحى، ومعارضة مسلكه العقيّل وموقفه جتاه العقل. وقد متّكن الفكر اإلسالمّي 
الشيعّي، يف هذا االختبار، من التغّلب عىل النزعة األخبارّية التي ظهرت يف داخله، ومن 
اهلامش.  يف  التأثري  إىل  املركز  يف  التأثري  من  وضعّيتها  وحتويل  عليها،  النهائّي  االنتصار 

وهذا هو حاهلا اليوم يف البيئات واملجتمعات التي ظهرت فيها.

مصطلحات مفتاحّية:

الشاعرة،  املعتزلة،  السنّي،  االجتهاد  اإلمامّي،  االجتهاد  التارخيّية،  االختبارات 
الفلسفة، النزعة العقلّية، سّد باب االجتهاد، النزعة األخبارّية، النزعة األصولّية...
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مقّدمة:

شهد الفكر اإلسالمّي الشيعّي، ما بني العرصين القديم والوسيط، اختبارات فكرّية 
ومتاسكه  توازنه  عىل  حمافظًا  ومتفّوقًا،  ساملًا  منها  خرج  للغاية،  وخطرية  مؤّثرة  كانت 
الفكرّي والروحّي، ومل يتقهقر أو يرتاجع أو ينتكس، يف حني أحدثت انسداد وانغالقًا 
يف االجتهاد السنّي، امتّد أثره إىل واقعنا املعارص؛ بحكم أّن أغلب احلكومات والدول 
التي حكمت املسلمني قدياًم أو حتكمهم حالّيًا تستند إىل الفقه السنّّي. وقد تأّثر الواقع 
مستوى  عىل  بقي  ولكنّه  والسيايّس،  االجتامعي  املستوى  عىل  األمر  هذا  من  الشيعي 
االجتهاد الفقهي والفكرّي منفتحًا ال تواجهه أزمة االنسداد واإلغالق. ويمكن رصد 
أربعة اختبارات فكرّية يف حمّطات تارخيّية خمتلفة مّر هبا الفكر االجتهادّي اإلسالمّي عند 
الشيعة اإلمامّية، وهو ما سوف نحّلله ونقارنه مع مثيله من االجتهاد السنّي يف طّيات 

هذه املقالة.

أوالً: االختبار األّول: 

ظهر مذهب االعتزال يف القرن اهلجرّي الثاين يف ساحة املسلمني؛ بوصفه أّول حركة 
املدارس  أخصب  من  البعض  عّده  حيث  الفكرّي،  اإلسالم  تاريخ  يف  تكّونت  عقلّية 
العقلّية يف اإلسالم)١)، ومّثل رّواده ما يسّمى بـ »العقالنّية«، ومنه بدأ اإلبداع الفلسفّي 

يف اإلسالم)٢). 

وقد متّسك أصحاب هذا املذهب بدور العقل يف فهم الدين إىل أبعد حدود، يف حماولة 
الستكشاف دور العقل يف املجال اإلسالمّي.

واملفارقة أّن هذا املذهب ُجوبَِه يف املجال اإلسالمّي السنّّي بمعارضة شديدة وعنيفة، 
حيث تعّرض إىل احلصار والتضييق؛ ما أّدى إىل تراجعه وتقهقره مع مرور الوقت، ثّم 

انظر: مدكور، إبراهيم: يف الفلسفة اإلسالمّية.. منهج وتطبيق، القاهرة، سمريكو للطباعة، ال ت.، ج٢، ص٣٦.  (١(
انظر: النشار، عيل سامي: نشأة الفكر الفلسفّي يف اإلسالم، ط9، القاهرة، دار املعارف، ج١، ص8.  (٢(
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اضمحالله وتالشيه، فلم يبق منه اليوم إال جمّرد بقايا أثر ال تكاد ُتذَكر.

االعتزال  مع مذهب  الشيعّي  اإلسالمّي  الفكر  تعامل  متامًا،  املوقف  هذا  وبخالف 
بإجيابّية وتفاعل وانفتاح، ومل يسّجل التاريخ عىل الفكر اإلسالمّي الشيعّي أّنه كان طرفًا 

يف هذه املجاهبة واملواجهة واإلقصاء واإللغاء الذي تعّرض له املعتزلة.

ل تارخيّيًا للفكر اإلسالمّي الشيعّي، ويكشف من وجه آخر عن  وهذا املوقف ُيسجَّ
املجال  يف  والعقالنّية  العقل  وحركة  الشيعّي  اإلسالمّي  الفكر  بني  العالقة  صور  أحد 

اإلسالمّي.  

ومع تراجع املعتزلة وتقّدم خصومهم الذي دام واستمّر منذ ذلك الوقت إىل اليوم، 
وأصبحت  اإلسالمّي،  الفكر  ساحة  يف  والعقالنّية  العقل  جتاه  املوقف  صورة  تغرّيت 
َمْن يدعو إىل العقل والعقالنّية، من دون فرق أو  شبهة االعتزال واملعتزلة تالحق كّل 
يّتفق معهم ومن خيتلف،  يبتعد عنهم، وبني من  املعتزلة ومن  متييز بني من يقرتب من 
وبات يف نظر البعض أّن »كّل من هنج النهج العقيّل يف الدين يف العرص احلارض، إّنام هو 

تابع من أتباع املعتزلة«)١).

العقل،  املوقف جتاه  تغرّي  املعتزلة يف  تأثري تراجع  أّن من صور  الباحثني  ويرى أحد 
لتأّثرهم  العقل  أحاديث  رفض  من  السنّة  أهل  إليه  جلأ  فيام  السبب  »هم  كانوا  أهّنم 
بالفلسفة«)٢)، حيث قام حول هذه األحاديث بالذات »جدل كبري بني علامء املسلمني، 
فمنهم من رفضها رفضًا قاطعًا، واّدعى أّنه مل يصّح حديث واحد يف العقل، ومنهم من 
َقبَِل هذه األحاديث، أو َقبَِل قساًم منها مع التضعيف؛ وذلك رّبام يرجع إىل تصادم اآلراء 
بني املعتزلة الذين غالوا يف تقدير العقل، وبني أمحد بن حنبل وأهل احلديث مّن وقفوا يف 

وجه هذه املغاالة، والتزموا بالنّص«)٣).

حممود، عبد احلليم: اإلسالم والعقل، القاهرة، دار املعارف، ٢٠٠8م، ص٤٠.  (١(
اجلوزو، حممد عيل: مفهوم العقل والقلب يف القرآن والسنّة، بريوت، دار العلم للماليني، ١98٠م، ص١٣9.  (٢(

م.ن، ص١٣5.  (٣(
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أّول  تشّكل من موقف جترحيّي جتاه  ما  إىل  الباحث  أشار  األمر،  وللربهنة عىل هذا 
٢٠٦هـ/  )ت:  املحرب  بن  داود  تصنيف  من  األّول  الكتاب  العقل:  فضل  يف  كتابني 
جرى  إذ  89٤م(؛  ٢8١هـ/  )ت:  الدنيا  أيب  ابن  تأليف  من  الثاين  والكتاب  8٢١م(، 

تكذيب األحاديث الواردة يف هذين الكتابني حول فضل العقل. 

معني  بن  حييى  قول  عند  الباحث  توقف  الشأن،  هذا  يف  الواردة  األقوال  بني  ومن 
املعتزلة، فأفسدوه«، فوجد فيه  إذ قال عنه: »صحب قومًا من  ابن املحرب؛  وموقفه من 
إشارة إىل نقطة مهّمة رّبام تكون هي السبب الرئيس لرفض أحاديثه كّلها، وهي عالقته 

باملعتزلة الذين بالغوا يف تقدير العقل)١).

تصّور  تشّكل  إىل  أّدى  املعتزلة  خصوم  تغّلب  أّن  آخــرون  باحثون  يرى  حني  يف 
األشاعرة  »رؤية  فـ  والعقل،  الدين  بني  مفتعلة  خصومة  وإىل  العقالنّية،  عن  مريب 
إىل  أّدت  الرسمّية،  املنهجّية  يف  وتغّلبها  العاّمة،  عقول  يف  وجتّذرها  القيم  شكلّية  بشأن 
ضمور دور العقل اإلسالمّي يف إغناء التجارب اإلنسانّية«)٢)، وأّنه »قد أصبح واضحًا 
اليوم، أّن املعتزلة فتحوا أبوابًا شّتى أمام الفكر اإلسالمّي، وأفسحوا السبيل للدراسات 
العلمّية والفلسفّية، ويف حماربتهم واختفائهم ما أساء إىل اإلسالم، وعّوق حركة التقّدم 

والتطّور«)٣).

واألمر األكيد أّن املعتزلة لو كانت هي التي بقيت وتغّلبت؛ لكانت صورة املوقف 
يرى  اجلهة  هذه  ومن  اليوم،  عليه  هي  عاّم  خمتلفة  املسلمني  عند  العقالنّية  فكرة  جتاه 
وحّرّية  العقل  سلطان  -أي  األمرين  هذين  يف  املعتزلة  تعاليم  سادت  لو  أّنه  بعضهم 
اإلرادة بني املسلمني- يف عهد املعتزلة إىل اليوم، لكان للمسلمني موقف آخر يف التاريخ 

غري موقفهم احلايل)٤).

انظر: اجلوزو: مفهوم العقل والقلب يف القرآن والسنّة، م.س، ص١٣8.  (١(
أمحد، حممد رشيف: جتديد املوقف اإلسالمّي يف الفقه والفكر والسياسة، دمشق، دار الفكر، ٢٠٠٤م، ص١9١.  (٢(

مدكور، يف الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيق، م.س، ج٢، ص٤5.  (٣(
انظر: أمني، أمحد: ضحى اإلسالم، ط١٠، بريوت، دار الكتاب العريّب، ال ت، ج٣، ص٧٠.  (٤(
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ثانيًا: االختبار الثاين:

وجد الفكر اإلسالمّي السنّّي نفسه مضطرًا، يف القرن اهلجرّي الرابع، إىل أْن يعلن 
الثقافة اإلسالمّية، ويف خطوة غري مسبوقة وغري متوّقعة- عن  تاريخ  مّرة يف  -وألّول 

إغالق باب االجتهاد.

كانت هذه أخطر أزمة فكرّية أصابت العقل اإلسالمّي يف الصميم، وتأّثر هبا الفكر 
اإلسالّمي يف مجيع مراحله الزمنّية والتارخيّية، وأعاقت تطّوره وتقّدمه يف املجاالت كاّفة، 
وشّلت قدرته االجتهادّية يف مواكبة تطّورات الزمن، وحتّوالت العامل، وجتّددات احلياة، 

ويف التواصل والتفاعل مع حركة العلوم واملعارف اإلنسانّية وهنضتها.

وتكمن خطورة هذه األزمة يف أهّنا حصلت منذ وقت مبكر يرجع إىل القرن اهلجرّي 
املعارص،  الواقع  إىل  وتراكامهتا  تداعياهتا  بكّل  واستمّرت  األزمة  هذه  وبقيت  الرابع، 
خطورهتا  عن  وكشفوا  ومؤّرخون،  كالمّيون،  فقهاء،  بحصوهلا؛  اجلميع  واعــرتف 
وفداحتها، وعّرفوا باألرضّيات والسياقات التي تأّثرت هبا، وكيف أجربت هذه األزمة 
عىل اخّتاذ هذه اخلطوة باإلعالن رصاحة عن إغالق باب االجتهاد، الباب الذي ما كان 

ينبغي أن يغلق أبدًا، بل يظّل مفتوحًا.

فقيل  التفسريات؛  من  جمموعة  ورد  اإلغالق،  هذا  أسباب  عن  البحث  سياق  ويف 
باب االجتهاد جاء لوضع حّد حلالة  إّن إغالق  العلامء والفقهاء واملؤّرخني  عىل لسان 
وخطرية،  حرجة  درجة  والفقهّي  الدينّي  املجال  يف  بلغت  التي  واالضطراب  الفوىض 
ونقل اخلطيب البغدادي يف كتابه »تاريخ بغداد«، أّن بعضهم صار حيّلل تارة وحيّرم تارة 

يف القضّية الواحدة.

وقيل إّن هذا اإلغالق جاء إليقاف تدّخل احلّكام وأهل السياسة يف أمور الرشيعة 
والدين؛ وذلك بعد أن متادى هؤالء يف تدّخالهتم، وسّوغوا ألنفسهم هذا العمل من دون 
وجه حّق، وتعّمدوا إثارة النزاع والشقاق واالنقسام بني العلامء واملذاهب واجلامعات، 
بتغليب طرف عىل طرف آخر، وترجيح رأي يف مقابل رأي آخر، وتقريب مجاعة عىل 
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حساب مجاعة أخرى، وهكذا. وأوضح شاهد عىل ذلك قضّية َخْلق القرآن التي ُوِصَفت 
يف تاريخ الثقافة اإلسالمّية باملحنة، يف إشارة إىل خطورهتا، وكيف أهّنا أحدثت رشخًا 

وانقسامًا يف األّمة ما زال إىل اليوم حارضًا يف ذاكرة الثقافة اإلسالمّية. 

كّرس  الذي  املذهّبي،  التعّصب  فيه  شاع  ظرف  يف  حصل  اإلغالق  هذا  إّن  وقيل 
اخلالفات، وأورث النزاعات الفقهّية والكالمّية، وكانت له امتدادات وتداعيات ثقافّية 
واجتامعّية يف جمتمعات املسلمني، وقد ضاقت األّمة ذرعًا من هذا التعّصب الذي رّسخ 
حالة اجلمود والتقليد، وعّطل حالة اإلبداع واالبتكار، وأخذ البعض يتحّدث عن حالة 

من االنحطاط الفكرّي والثقايّف التي أصابت األّمة.

تداعيات  هلا  كانت  عليها،  ترّتب  وما  منها،  تولَّدت  التي  والوضعّيات  األزمة  هذه 
مبارشة عىل فكرة العقالنّية، فقد أسهمت يف تعطيل نمّو هذه الفكرة وتطّورها يف ساحة 
املسلمني، وأّدت إىل ضمورها وتراجعها، وحجبت الرؤية عنها، وقلبت طريقة النظر 

إليها، وغّلبت موقف اخلشية منها.

ولو أّن باب االجتهاد بقي مفتوحًا؛ لكانت صورة املوقف جتاه العقل والعقالنّية يف 
ساحة الفكر اإلسالمّي خمتلفة عاّم هي عليه اليوم.

وبخالف هذا املوقف متامًا، ما حصل يف املجال اإلسالمّي الشيعّي الذي مل يتعّرض 
إىل األزمة الفكرّية والسياسّية التي تعّرض إليها الفكر اإلسالمّي السنّّي، ومل جيد نفسه يف 
كّل األزمنة التي مّرت عليه يف موقف االضطرار؛ لعدم إغالقه باب االجتهاد، الذي بقي 
وما زال مفتوحًا، وبفضله أصبح الفكر اإلسالمّي الشيعّي يّتسم بالفاعلّية والدينامّية، 

ويف حالة من اليقظة الفكرّية واالجتهادّية عىل طول اخلّط.  

ومن وجه آخر، ُيعّد االجتهاد أحد أهّم املفاهيم التي ابتكرهتا املنظومة اإلسالمّية، 
هلذه  والتارخيّي  الزمنّي  اإلطار  يف  وتطّور  نشأ  فقد  اإلسالمّية؛  احلضارة  هبا  وانفردت 
وتشّكالهتا،  مكّوناهتا  بكّل  اإلسالمّية،  الثقافة  منظومة  يف  مهاّمً  تأثريًا  وترك  احلضارة، 
جديدة،  معرفّية  حفرّيات  إىل  اليوم  حيتاج  الذي  املفهوم  هذا  ومساراهتا.  وحركاهتا 
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وبوصفه  والفاعلة،  واملتجّددة  العميقة  مكّوناته  عن  والكشف  مدلوالته،  الستظهار 
املفهوم الذي يقارب مفهوم احلداثة.

وبعد التحقيق، وجدت أّن االجتهاد برضب من توسيع املفهوم إىل االجتهاد العلمّي 
أو املعريّف أو روح االجتهاد، يوازي من حيث األمّهّية مفهوم احلداثة عند الغرب؛ ألّنه 
والعقل،  العلم،  عنارص  وهي  احلداثة؛  مفهوم  لبنية  املكّونة  األساسّية  العنارص  يتمّثل 

والزمن)١).

ثالثًا: االختبار الثالث:

يف  له  خ  يــؤرَّ بات  ما  امليالدّي(  عرش  )الثاين  اهلجرّي  السادس  القرن  يف  حصل 
الغزايّل  انتصار  بفعل  املسلمني،  عند  الفلسفة  بنهاية  والتارخيّية  الفكرّية  الدراسات 
رشد  ابن  وهزيمة  الفالسفة«،  »هتافت  صاحب  )٤5٠-5٠5هــــ/١٠5٦-١١١١م( 
الغزايل  تقّدم  أو  التهافت«،  »هتافت  صاحب  /١١٢٦-١١98م(  )5٢٠-595هـــ 
أو  اإلسالمّي  املجال  يف  العقلّية  احلركة  توّقف  يعني  الذي  األمر  رشد،  ابن  وتراجع 

تعّثرها أو تراجعها.

وكانت هلذه األزمة ارتدادات شديدة عىل مسارات الفكر اإلسالمّي يف مجيع مراحله 
يف  املؤّرخون  عندها  توّقف  حيث  اخلّط،  طول  عىل  ومؤّثرة  حارضة  ظّلت  وأطــواره، 
املتكّلمون يف  إليها  الفكرّية، ورجع  كتاباهتم  املفّكرون يف  التارخيّية، وذكرها  دراساهتم 
أبحاثهم الكالمّية، وما زالت هذه األزمة حتتفظ هبذا االرتداد إىل اليوم، وكأهّنا حصلت 

باألمس القريب، ال يف القرن السادس اهلجرّي )الثاين عرش امليالدّي(.

د رضبة موجعة لفكرة  وقد تشّكل انطباع عاّم عىل أثر هذه األزمة مفاده أّن الغزايل سدَّ

هذه الفكرة طرحتها سنة ٢٠٠٠م يف دراسة نرشهتا بعنوان: »الفكر اإلسالمّي املعارص بني احلداثة واالجتهاد«، ويمكن   (١(
العودة إليها يف كتابني نرشهتام؛ األّول: كتاب »من الرتاث إىل االجتهاد.. الفكر اإلسالمّي وقضايا اإلصالح والتجديد« 
سنة  الصادر  إسالمّية«  حداثة  عن  البحث  إىل  احلداثة  صدمة  من  واحلداثة..  »اإلسالم  وكتاب  ٢٠٠٤م،  سنة  الصادر 

٢٠١٠م.
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العقالنّية يف ساحة الفكر اإلسالمّي، حيث مّجدت فاعلّية هذه الفكرة، وشّلت قدرهتا، 
وأعاقت نمّوها، وأطفأت شعلتها، وأدخلتها يف أزمة طويلة امتّدت إىل واقعنا املعارص. 

إليه  وأشار  وفكرّية وكالمّية،  تارخيّية  كتابات  كثريًا يف  وتواتر  االنطباع  وتكّرر هذا 
األوروبّيني؛  من  عدد  إىل  وتعداهم  واملسلمني،  العرب  واملؤّرخني  الباحثني  من  عديد 
من الباحثني واملسترشقني، الذين كانوا عىل قناعة راسخة به. فرأى بعضهم أّن الغزايل 
مسلمني  من  كاملة  بمراجعة  إال  رجعة،  دون  ومن  هنائّيًا  اإلسالمّي  العقل  عىل  ختم 
علامء خملصني للدين واإلنسانّية، يكون لدهيم العلم والشجاعة ملواجهة تراث شمويّل 

خاطئ)١). 

الفكر  ساحة  يف  تغّلب  قد  الصوفّية  بفلسفته  الغزايّل  يكون  االنطباع،  هذا  وحسب 
بحصول  بعضهم  نظر  يف  إيذانًا  كان  ما  العقلّية،  وفلسفته  رشد  ابن  عىل  اإلسالمّي 
االنتصار النهائّي ألهل اجلمود والتقليد، وبسببه بدأ النوم العميق الذي استغرقت فيه 
البالد اإلسالمّية طيلة سبعة قرون، والذي ما زال باسطًا ذراعيه عىل كثري من هذه البالد 

حتى يومنا هذا)٢).

يف حني يرى بعضهم اآلخر أّن الغزايّل قد كّرس وضعّية العقل املستقيل، الذي يّتسم 
بفقدان الثقة يف العقل، يف وقت انتقلت فيه فلسفة ابن رشد إىل أوروبا، وأحدثت هناك 
ك عجلة التقّدم بالصورة التي مّكنت العلم فيام بعد من أن يقوم  تّيارًا فكرّيًا ثورّيًا، حرَّ

بدوره التارخيّي يف النهضة األوروبّية احلديثة)٣).

فإذا كانت هذه الفلسفة قد توّقفت أو تراجعت أو أصيبت بنكسة وأزمة، فإّن من 
مدرسة  مع  وحتديدًا  الشيعّي،  اإلسالمّي  املجال  يف  واستمّرت  جتّددت  قد  أهّنا  الثابت 
-١5٧١ هـ/   ١٠5٠-9٧9( الشريازّي  الدين  صدر  فلسفة  ومع  الفلسفّية،  أصفهان 

١٦٤٠م( صاحب فلسفة احلكمة املتعالية، بشكل أخّص.

انظر: العشاموي، حممد سعيد: العقل يف اإلسالم، بريوت، مؤّسسة االنتشار العريّب، ٢٠٠٤م، ص٧٢.  (١(
انظر: قاسم، حممود: اإلسالم بني أمس وغده، القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة للكتاب، ٢٠٠9م، ص55.  (٢(

انظر: اجلابري، حممد عابد: تكوين العقل العريّب، الدار البيضاء، املركز الثقايّف العريّب، ٢٠٠٠م، ص٣٣٦-٣٣9.  (٣(
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)١9٠٣-١9٧8م(  كوربان  هنري  الشهري  الفرنيّس  والفيلسوف  املسترشق  ويعّد 
أحد أكثر الغربّيني دفاعًا عن هذا الرأي، حيث بذل جهدًا واضحًا ومتامسكًا يف الربهنة 
أن  هلا  ُقيِّض  الغزايل  بعد  الفلسفة  إّن  القول  الباطل  اللغو  من  فإّن  رأيه  وحسب  عليه، 
تقم  مل  الفلسفة  أّن  الزعم  -أيضًا-  اخلطأ  من  وإّن  اإلسالمّي،  العامل  غرب  إىل  تنتقل 
مزدهرة  بقيت  قد  الفلسفة  إّن  بل  الغزايل؛  هلا  وّجهها  التي  الرضبة  تلك  بعد  قائمة  هلا 
برتمجتها  أعطت  قد  قرطبة،  فيلسوف  رشد  ابن  أعامل  أّن  كوربان  ويرى  الرشق)١).  يف 
الالتينّية ما يسّمى يف الغرب بـ »الرشدّية« التي طغت عىل السينوّية الالتينّية، وأّما يف الرشق، 
ُينَظر إىل  ابن رشد، ومل  فيه مدرسة  ُتعَرف  الرشدّية مرورًا غري ملحوظ، ومل  فقد مّرت 
نقد الغزايّل للفلسفة عىل أّنه وضع حّدًا للسنّة التي ابتدأها ابن سينا، وال حتى فهمت 
انتقادات الغزايّل عىل حقيقتها التي غالبًا ما فرّسها مؤّرخو الفلسفة الغربّيون، عىل أهّنا 
كانت بمنزلة رضبة قاضية للفلسفة. وقد غاب عن بال هؤالء كذلك، ما كان حيدث يف 
ت مؤّلفات ابن رشد دون أثر ملحوظ، فال دار يف خلد نصري الدين  الرشق، حيث مرَّ
أو  داماد )9٦9-١٠٤١هـــ(،  املري  أو  الطويس )59٧-٦٧٢هـــ/ ١٢٠١-١٢٧٤م(، 
املال هادي السبزوارّي )١٢١٢-١٢89هـ/١٧9٧ـ١8٧٣م( ما ُتعلِّقه تواريخ الفلسفة 
عند الغربّيني من أمّهّية ومعنى، عىل ذلك النقاش اجلديّل الذي دار بني الغزايّل وابن رشد؛ 

بل إّننا إذا أوضحنا هلم ذلك ألثار األمر دهشتهم، كام يثري دهشة خلفهم اليوم)٢).

وما يريد أن يصل إليه كوربان هو أّن مدرسة أصفهان الفلسفّية يف القرن السادس 
عرش امليالدّي، مّثلت ظاهرة ال نظري هلا يف مكان آخر من العامل اإلسالمّي؛ إذ كان يرى 
أّن باب الفلسفة قد ُأغِلَق منذ أّيام ابن رشد، واعتاد املؤّرخون أن يروا يف الرشدّية الكلمة 
األخرية يف الفلسفة العربّية، يف حني تقّدم لنا الفلسفة اإلسالمّية يف الرشق -وعوضًا عن 

ذلك- معينًا ال ينتهي من املناهل والثروات الفكرّية)٣).

انظر: كوربان، هنري: تاريخ الفلسفة اإلسالمّية، ترمجة: نصري مروة؛ حسن قبييس، بريوت، عويدات للنرش، ٢٠٠٤م،   (١(
ص٢9١.

انظر: م.ن، ص٤٣-٣٧٠.  (٢(

انظر: م.ن، ص9٢-٣٣٢.  (٣(
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وأشار إىل هذا الرأي أيضًا بعض الباحثني، خالل حديثه عن صدر الدين الشريازّي 
الذي قال عنه إّنه آخر املؤّلفني املوسوعّيني يف اإلسالم، معتربًا أّن إنتاجه »الضخم نقض 
بليغ للرأي الذي أخذ به عديدون من مؤّرخي الفلسفة اإلسالمّية يف العرص الوسيط؛ 
وهو أّن الغزايّل متّكن يف هناية القرن احلادي عرش من توجيه رضبة قاصمة إىل الفلسفة،مل 

تستطع بعدها النهوض«)١).

املسّلامت  من  الرأي  هذا  فإّن  ومؤّرخني-  ومفّكرين،  -باحثني،  اإليرانّيني  عند  أّما 
ظّلوا  وقد  األشكال،  من  شكل  بأّي  دحضه  يمكن  وال  عندهم،  اجلدل  تقبل  ال  التي 
مدافعني عن هذا الرأي عىل طول اخلّط. األمر الذي يعني أّن احلركة العقلّية ظّلت فاعلة 
آخر  تطّور  ويف  تتوّقف،  أو  تنقطع  ومل  الشيعّي،  اإلسالمّي  الفكر  ساحة  يف  ومستمّرة 
انتقلت هذه احلركة العقلّية إىل ساحة أصول الفقه، احلقل الذي أصبح األكثر تعبريًا عن 

موقف الفكر الشيعّي جتاه العقل والعقالنّية.

وعىل من يريد التعّرف عىل النزعة العقالنّية عند الشيعة اإلمامّية، الذهاب إىل أصول 
الفقه، فهو احلقل الذي برع فيه علامء اإلمامّية، وجتّلت فيه عبقرّيتهم الفكرّية واألصولّية، 

ويف ساحته خاضوا معاركهم النقدّية واحلجاجّية؛ انتصارًا للعقل واملوقف العقيّل.

وقد كشف أصول الفقه، عن نزعة عقلّية فاعلة ومؤّثرة عند املدرسة اإلمامّية، بشكل 
يمكن معه القول إّن الشيعة اإلمامّية أصحاب نزعة عقلّية حقيقّية.

رابعًا: االختبار الرابع:

ظهرت يف مطلع القرن احلادي عرش اهلجرّي، يف ساحة املسلمني الشيعة، نزعة فكرّية 
ث حممد أمني األسرتابادّي  ودينّية، ُعِرَفت بـ »النزعة األخبارّية«، ارتبطت يف وقتها باملحدِّ

ج هلا يف كتابه »الفوائد املدنّية«. ف هبا، وروَّ )ت: ١٠٣٣هـ(، الذي كشف عنها وعرَّ

فخري، ماجد: تاريخ الفلسفة اإلسالمّية، ترمجة: كامل اليازجّي، بريوت، دار املرشق، ٢٠٠٠م، ص٤٧٦.  (١(
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وكان هلذه النزعة تأثري واسع يف زمنها عىل طبقة مهّمة من رجال الدين الشيعة، حيث 
امتّدت إىل أبرز احلوارض واملراكز العلمّية والدينّية عند املسلمني الشيعة، ويف طليعتها 
مدينتا النجف وكربالء العراقّيتان، ومدينة أصفهان اإليرانّية، ووصلت إىل البحرين عىل 

ساحل اخلليج.

علامء  بني  حصل  ما  يف  نوعه  من  األشّد  هو  حــاّدًا،  انقسامًا  النزعة  هذه  وأحدثت 
الثالث  القرن  من  األّول  والنصف  عرش  احلادي  القرن  بني  ما  الفرتة  يف  الشيعة  الدين 
عرش اهلجرّيني، وكانت هلذا االنقسام تأثريات وتداعيات حّساسة وحرجة امتّدت بعض 

آثارها إىل ما هو أوسع من املجال الفقهّي.

الشيعة  املسلمني  العلمّي عند  الفكر  تطّور  مقابل  فعٍل يف  رّد  النزعة  وأظهرت هذه 
يف جمال أصول الفقه، رافضة هذا املنحى، ومعارضة مسلكه العقيّل وموقفه جتاه العقل.

هذه النزعة وضعت الفكر الشيعّي أمام امتحان صعب وخطري، وكادت أن ترتّد به 
إىل الوراء، وتقلب عليه مساراته ومسلكّياته الفكرّية والعلمّية، وتغرّي يف نمط رؤيته إىل 

ذاته، ورؤيته إىل العامل.

وقد كشفت الطريقة التي ُجوهِبَت هبا هذه النزعة يف داخل املجال الشيعّي، عن مدى 
الوعي بخطورة هذه النزعة، خاّصة من جهة املوقف جتاه العقل والعقالنّية، ولو تغّلبت 
هذه النزعة؛ لكان الفكر الشيعّي اليوم يف وضع آخر متامًا، ال يكاد يكون له أثر وال تأثري 

يف حركة العرص.

وجتدر اإلشارة إىل أّن ظهور االجّتاه األخبارّي مثَّل أعظم باعث عىل هنضة الفكر 
حتدٍّ  من  مثَّله  وما  االجّتاه  هذا  ظهور  ولوال  اإلمامّية،  عند  وتقّدمه  األصويّل  العلمّي 
من  اليوم  إليه  وصل  ما  إىل  األصويّل  العلمّي  والفكر  الفقه  أصول  وصل  ما  عنيف؛ 

جتّدد وازدهار.

ومن جانب آخر، فإّن هذا التحّدي ترّكز بصورة أساسّية يف ساحة العقل وأدّلته 
بني  العنيفة  الفكرّية  املعركة  كانت  الساحة  هذه  ويف  القرآنّية،  الظواهر  وحّجّية 
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يدخل  أن  األصويّل  االجّتاه  من  اقتىض  الذي  األمر  واألخبارّي،  األصويّل  االجّتاهني 
هذه املعركة بسالح العقل؛ انتصارًا به، وانتصارًا له.

تغّلب االجّتاه األصويّل عىل االجّتاه األخبارّي وتفّوق عليه، وكسب  السالح  وهبذا 
املعركة، واصطّف إىل جانبه اجلمهور الشيعّي العاّم.

العقلّية  الكشف عن اجلوانب  قوّيًا يف  باعثًا  ل  االجّتاه األخبارّي شكَّ فإّن  ومن هنا، 
والعقالنّية يف أصول الفقه، ويف تأصيلها وتقعيدها، والتوّسع فيها بالطريقة التي جعلت 

املنحى العقيّل والعقاليّن يصبح من أبرز مالمح الفكر العلمّي األصويّل عند اإلمامّية.

ومتّكن الفكر اإلسالمّي الشيعّي، يف هذا االختبار، من التغّلب عىل النزعة األخبارّية 
التأثري يف  النهائّي عليها، وحتويل وضعّيتها من  االنتصار  التي ظهرت يف داخله، ومن 
املركز إىل التأثري يف اهلامش. وهذا هو حاهلا اليوم يف البيئات واملجتمعات التي ظهرت 

فيها.

تغّلبت  الذي  السنّّي،  اإلسالمّي  املجال  يف  حصل  ما  متامًا،  الوضع  هذا  وبخالف 
وتقّدمت يف ساحته النزعة السلفّية، وحافظت عىل قّوة تأثرياهتا يف ساحة املركز، وليس 
يف ساحة اهلامش. ولشّدة وضوح هذه احلالة فهي ال حتتاج إىل الربهنة عليها. ويكفي 
فيها اإلشارة إىل التسابق احلاصل يف نرش كتب األشعرّي وكتب ابن تيمية وتلميذه ابن 

القّيم)١).

وتصلح هذه املفارقة ما بني تغّلب الفكر الشيعّي عىل النزعة األخبارّية، وتغّلب النزعة 
السلفّية يف الفكر السنّّي، لتفسري ما حدث وحيدث يف املجتمعات العربّية واإلسالمّية من 

توّترات ونزاعات وسجاالت مذهبّية.

انظر: عبد الرازق، مصطفى: متهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمّية، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينّية، ال ت، ص٢95.  (١(
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خامتة:

إّن هذه االختبارات الفكرّية والتارخيّية املمتّدة ما بني القرن اهلجرّي الثاين إىل القرن 
الثالث عرش، واالنتصار فيها، يكشفان -من جهة- عن تطّور احلركة العقلّية يف الفكر 
الشيعّي، ويكشفان -من جهٍة أخرى- عن بقاء هذه احلركة وديمومتها، حيث أهلمت 

الفكر الشيعّي دينامّيات التطّور والتجديد االجتهادّي.


