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 أ

جذب هذا حيث اشتغل الخطاب العربي الحديث والمعاصر طويال بإشكالية التراث،        

،  خاصة في دراستهفكان لكل منهم منهج ورؤية  ،والنقاد  المفكرينمن  األخير اهتمام الكثير

إلى شكل معرفي  أخذت منعطفا جديدا كونها انتقلت من نقد التراث هذه الدراسات  غير أن

شكالية في الفكر المعاصر هذه اإلجديد دشنه مشروع نقد العقل، وهو انتقال آذن بإعادة بناء 

الثقافي من ناحية المضمون  كان النقد نقدا للموروث بعد أنف على قواعد معرفية مختلفة،

امى في البحث والكتابة، وعالقة ما أنتجوه بواقعهم ومناهج القد ،والمعطيات الفكرية

، أي للبنى نتج تلك المعرفةأأصبح نقدا للعقل الذي  ،االجتماعي، والثقافي، والديني...الخ

 الذهنية الحاكمة للثقافة العربية ولآلليات المعرفية والمفاهيم المشتغلة داخل نطاق تلك الثقافة،

الذي اشتغل باآلليات المنتجة  ،كر المغربي طه عبد الرحمانومن الذين تبنوا هذا االتجاه المف

رافضا القراءات التجزيئية  ،للمضامين التراثية، والتي أدت به إلى اتخاذ موقف تكاملي منه

من مجال تداولي غربي وغريب عن الثقافة  ،المنقولة التفاضلية المعتمدة على المفاهيم

الداعي إلى النزعة حمان من هذا الوافد الجديد العربية المسلمة، ولهذا تحرز طه عبد الر 

التغريبية بداعي التجديد والتحديث، فعمل على التعاطي معه وذلك من أجل تحليله وتتبع 

ونقده وبيان محدوديته وقصور آلياته، ومضاعفاته  ،ونتائجه ،مساره، والوقوف عند آثاره

وكان له  ،ميزة في الفكر العربيالالأخالقية، ولهذا فقد سجل طه عبد الرحمان إسهامات مت

خصبا، وقدم منتوجا موقف بارز من الحداثة والتراث العربي، حيث فتح بفكره، حقال معرفيا 

جاء بحثنا موسوما بـــ"نقد العقل  كله استنادا لهذا فلسفيا متميزا في الفكر العربي المعاصر.
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 ب

 نموذجا، محاولين فيه اإلجابةأتجديد المنهج في تقويم التراث  العربي عند طه عبد الرحمان،

 اإلشكاليات التالية:

 التراثية؟للعقالنية ما هي القراءة التي قدمها طه عبد الرحمان  -

 ليات النقدية التي توسل بها في هذه القراءة؟هي اآل ما -

وكيف شكلت رؤيته النقدية مدخال لتأسيس حداثة بديلة تتوافق والمجال التداولي  -

    العربي اإلسالمي؟ 

من هنا يمكن القول بأن اهتمام طه عبد الرحمان بالتراث والحداثة، يعتبر من أهم المشاريع 

الفكر العربي على أصول جديدة مستقلة عن في الثقافة العربية المساهمة في إعادة تأسيس 

البيئة الغربية، ولعل هذا يعتبر من أهم األسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع، 

انتشار إلى رغبتنا في التعرف على الخط الفكري والفلسفي الجديد، في ظل باإلضافة 

 اإلنتاجات العربية المقلدة.

وأسسها المنهجية والمعرفية اعتمدنا على آلية التحليل، وألجل تتبع مراحل هذه الرؤية النقدية 

 النقدي. المشروع اكونها تتناسب مع طبيعة الموضوع، وذلك لتتبع مراحل هذ

 كالتالي:فكانت خطة بحثنا 

العقل في المنظومة الغربية والعربية؛ حددنا فيه مفهوم العقل لغة واصطالحا،  مدخل بعنوان:

   والعربية. يةالغربفي المنظومة وعرضنا فيه العقل 
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 ج

وكان تحت عنوان، المشروع الفكري لطه عبد الرحمان تحدثنا فيه عن  :الفصل األول

ا نناولنا الحداثة الغربية ومبدأ فصل العلم عن األخالق، بعدها بيثالث، ثم تالعقالنيات ال

النظرية األخالقية اإلسالمية ومبدأي التعقل والتخلق، ثم دعوى كونية الفلسفة والثقافة في 

الفكر الغربي، لنتحدث بعدها عن العمل التعارفي كسبيل للتواصل الفلسفي الثقافي، مبينين 

 حدثنا عن الترجمة وأنواعها.أنواع الفلسفة وفي األخير ت

فقد أوردنا فيه محتوى الكتاب بالتفصيل، بعدها قمنا بعرض منهج طه  أما الفصل الثاني:

تتمثل في:  التي ثم قمنا بدراسة بعض أجزاء الكتاب ،د الرحمان الذي انتهجه في دراستهعب

نقد الخطابات التجزيئية في قراءة التراث عنده، بينا حدود استعمال اآلليات العقالنية المجردة 

سيسة، لنعرض بعدها نموذج حدود استعمال اآلليات الفكرانية المفي نقد التراث، وكذا 

ت ثم وضحنا كيف أسس طه عبد الرحمان لقراءة تكاملية اعتمادا على كل من آليا ،الجابري 

التداخل المعرفي والتقريب التداولي، موضحين ضروب اإلخالل بقواعد المجال التداولي، 

وأصول التقريب التداولي اإلسالمي، لنبين بشيء مختصر كل من معيار المنطق واألخالق 

المفكرين والنقاد المتعصبين اللذان اختارهما طه عبد الرحمان، لنورد في األخير بعض آراء 

 والموفقين بينهما. تمسكين بالتراث،للحداثة، والم

 النتائج.لنخلص في النهاية إلى خاتمة، خلصنا فيها إلى أهم 
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 د

أما فيما يخص الصعوبات التي واجهتنا فتتمثل في: قلة األعمال واألبحاث حول طه عبد 

وعلى الرغم من  الرحمان ومشروعه الفكري، وصعوبة التعامل مع الطابع األكاديمي ألعماله.

 جو أن نكون قد ساهمنا ولو قليال في توضيح جوانب من فكر طه عبد الرحمان.هذا نر 

لألستاذة  أتقدم بالشكر الجزيلثم وفي األخير ال يسعني إال أن احمد هللا الذي وفقني لهذا، 

  ساعدني وقدم لي النصح إلتمام هذا البحث. ولكل من عيطو"المية المشرفة "



 املدخل
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خلق هللا اإلنسان، وميزه بالعقل، ليكلفه بأعظم المهام وهي استخالفه في هذه األرض،      

 ،ف اإلنسانالعقل الذي يعتبر مناط تكلي ؛وذلك بأن يعمرها ويقيم شريعته عز وجل فيها

وفك  ،محاولة منهم الكتشافه والذي أسهب الكثير من العلماء والفالسفة في الحديث عنه

 رغم من كل تلك المحاوالت إال أن كنهه ال يزال غامضا إلى اآلن.وعلى ال ،رموزه

جعل العديد من المسلمين يحيطونه  كبيرا، مايحتل العقل مكانة وحيزا ففي القرآن الكريم أما 

 مفهومه في اللغة العربية كالتالي: ، فجاءباهتمام كبير

 مفهوم العقل: /1

تلك  وفي حديث عمر بن العاص: عقول. الحمق، والجمعالحجر والنهى ضد  العقل: عقل:

 وعقل، فهومصدر، وهو  ،عقل يعقل عقال ومعقول عقول كادها بارئها أي أرادها بسوء،

من  مأخوذ ،رجل عاقل وهو الجامع ألمره ورأيه عاقل وعقول من قوم عقالء.ابن األمباري:

اخذ من  اها،وقيل العاقل الذي يحبس نفسه ويردها عن هو  ،عقلت البعير إذا جمعت قوائمه

العقل عقال  بقلبك، وسميما تعقله  المعقول: حبس ومنع الكالم. و إذاقولهم قد اعتقل لسانه 

العقل هو التمييز الذي يميز  :يحبسه، وقيلأي  يعقل صاحبه عن التورط في المهالك ألنه

 1."من سائر الحيوان اإلنسان

                                                           

، 3ار صادر، بيروت، لبنان، ط:]ع.ق.ل[، المجلد العاشر، د المادة ،لسان العرب ،ـ ابن منظور1 

 .233، 232ص:
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ووجه تسمية العقل بهذا االسم  س،العقل في اللغة يطلق على المنع والحب أن وخالصة القول:

 ويحبسه عن ذميم القول والفعل. ،يمنع صاحبه من التورط في المهالككونه 

وهي النفس الناطقة  ،عن المادة في ذاته مقارن في فعلهجوهر مجرد  :"العقل:أيضاوجاء 

لقا ببدن العقل جوهر روحاني خلقه هللا تعالى متع :وقيل أنا، كل واحد بقوله: إليهاالتي يشير 

العقل جوهر مجرد عن  :أيضاوقيل  ،نور في القلب يعرف الحق والباطل وقيل: ،اإلنسان

العقل قوة للنفس الناطقة وهو صريح بأن  وأيضا ،لتصرفالمادة يتعلق بالبدن تعلق التدبير وا

 هاالعقل آلة لو  ،وان الفاعل في التحقيق هو النفس ،مغاير للنفس الناطقة أمرالقوة العاقلة 

سميت عقال لكونها  أنها إال ،قل والنفس والذهن واحدالع وقيل: ،بمنزلة السكين بالنسبة للقاطع

 1.لإلدراك"وسميت ذهنا لكونها مستعدة  وسميت نفسا لكونها متصرفة، ،مدركة

 اإلنسان، وأنهغريزة  العلم، وأنهلقبول  مهيأةانه قوة  عدة، منهاالعقل يفيد معاني  وهكذا فإن

 وباقي المخلوقات. اإلنسانالتمييز بين و هو القلب، نور يقذفه هللا في  انهالعلم، و 

 العقل في القرآن الكريم: /2

وبصيغ مختلفة فقد  ،ة العقل قد وردت في مواضع متعددةنجد كلم فإننافي القران الكريم  أما

 ربعين مرة(،كلها بصيغة الفعلأ)تسعا و  94الكريم  في القرآن جاءت "مادة )ع ق ل(

                                                           

 .451ص: ،2003،2ط بيروت لبنان، دار الكتب العلمية،، ـ الجرجاني،التعريفات 1 
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 49تكررتعقلون"" ففعل "يعقلون "،و"تعقلون وخصوصا ما اتصل به واو الجماعة:" ،المضارع

 1" جاء كل منها مرة واحدة."يعقل"و"نعقل"،و"عقلمرة ،وفعل "44" تكرريعقلون وفعل " ،مرة

و اإللهاب،  "وهي صيغة االستفهام اإلنكاري الدالة على التحريض""أفال تعقلون كذلك صيغة 
تلك الصيغة المنكرة الملهبة المحرضة قد ذكرت في القرآن الكريم ثالث عشر ة مرة."2  ويمكن 

َأَفَلَََاْلِكتَابَََتُُْونََتََََوأَْنتُمََْأَْنفَُسُكمَََْوتَْنَسْونَََبِاْلبِر ََِالنَّاسَََ>>أَتَأُْمُرونََ لنا نستدل على ذلك بقوله تعالى:

ََْْهوَ َولَََلَِعبَ َإِّلَََّالدُّْنَياَاْلَحيَاةَََُوَما >>تعالى:. كذلك في قوله سورة البقرة (44.َ)تَْعِقُُوَن<<  ۖ

ََيَتَّقُونَََِلَُِّذينََََخْيرَ َاْْلِخَرةَََُولَُدَّارَُ منَسورةَاألنعام.23َ<<َاْليةَتَْعِقُُونَََأَفَلََۖ   

َإِنََْاْليَاتَََِلُكمََُبَيَّنَّا >>تعالى:"فقد جاءت في قوله تعقلون .أما كلمة "944األعراف اآلية  

ينبغي  التفكر، إذمن هنا فالعقل يدعونا إلى  .منَسورةَآلَعمران111َاْليةَ تَْعِقُُوَن<<َمَُْكْنتَُ

وفي شمسه وكل ما تشتمل عليه  أرضه، وسمائه تعالى، فيعلينا التفكر في آيات هللا 

فضال  ،إنسانية اإلنسان ومعناه الجوهري  ؛ ذلك أن "العقل في المفهوم اإلسالمي هواألرض

الكريم قد جمع جميع القضايا الفلسفية في آية واحدة في معرض الحث على  عن أن القرآن

ويتضح ذلك من خالل  3النظر فيها وصوال إلى الحق المطلق الذي هو غاية كل فيلسوف ".

ََاْلَحقََُّأَنَّهََُلَُْهمََْيَتَبَيَّنََََحتَّىَ َأَنفُِسِْهمَََْوفِيَاْْلفَاقََِفِيَآيَاتِنَاََسنُِريِْهمَْ :>>قوله تعالى َأََوَلمَْۖ 

َََمنَسورةَفصُت32َاْليةَ <<َشِْهيد َََشْيءَ َُكل َََِعَُىَ َأَنَّهََُبَِرب ِكَََيَْكفَِ

َ

 

                                                           

 .43، ص:4991،4لقرضاوي، العقل والعلم في القرآن، الكريم، مكتبة وهبة ،القاهرة، ط:ـ يوسف ا 1 

 .43ص: ،نفسهمرجع ال ـ  2 

 .401ص: والتوزيع، القاهرة،  نقدية من التراث، دار قضايا فكرية للنشر مواقف ـ محمود أمين العالم، 3 
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 النبوية: العقل في السنة /3

قول حميد بن عبد  ،الموجهة للعقل من بينهاسنعرض بعض النماذج من األحاديث النبوية 

من  عليه وسلم يقول:"سمعت النبي صلى هللا :سمعت معاوية خطيبا يقول: الرحمان إذ يقول

نما أنا قاسم وهللا يعطي ،يرد به خيرا يفقه في الدين ال هذه األمة قائمة على ولن تز  ،وا 

 1".أمر هللا ال يضرهم من خالفهم ،حتى يأتي ،أمر هللا

والفقه هو العلم والفهم. وقال صلى هللا عليه وسلم  ،الحديث يحث على التفقه في الدين وهذا

وما اجتمع  ،سهل هللا له به طريقا إلى الجنة ،ك طريقا يلتمس فيه علما...ومن سلأيضا:"

 ،ت عليهم السكينةإال نزل ،ويتدارسونه بينهم ،يت من بيوت هللا يتلون كتاب هللاقوم في ب

ومن بطأ به عمله لم يسرع  ،المالئكة، وذكرهم هللا فيمن عندهوخفتهم  ،وغشيتهم الرحمة

كما جعل  ،الجنة إلىالسعي في طلب العلم طريقا وسبيال  جعل ،وهذا الحديث 2".به نسبه

وغيرها  ،وحضور المالئكة ،وغشيان الرحمة ،كتاب هللا سببا في نزول السكينة التدارس في

 من الفضائل والخيرات .

 

 

                                                           

كتاب العلم، باب من يرد هللا به خيرا يفقه في  صحيح البخاري،عبد هللا محمد بن اسماعيل البخاري،ـ  1 

 .30، ص:2002سنة: ،4ط بيروت، الدين، دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع،

دار  صحيح مسلم،باب فضل االجتماع على تالوة القرآن، لقشيري النيسبوري،مسلم بن الحجاج اـ  2 

 .4111،ص،4،4991ط: المملكة العربية السعودية، المغني للنشر والتوزيع،
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 ،اثنين ال حسد إال فيقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :" :وعن عبد هللا بن مسعود قال

يقضي بها  فهو ،ورجل أتاه هللا الحكمة ،فسلط على هلكته في الحق ،االرجل أتاه هللا م

افس في في هذا الحديث يحض النبي صلى هللا عليه وسلم المسلمين على التن  1." ويعلمها

  ه.والدعوة إلى المسابقة في ،طلب العلم وتعلمه وتعليمه

 أولو ليلني منكمه وسلم :"هللا صلى هللا عليقال رسول  ،قال أيضاوعن عبد هللا بن مسعود 

ياكم، ثم الذين يولونهم ثالثا والنهى األحالم وهنا يحث الرسول صلى  .2"األسواقوهيشات  وا 

 ،اإلمامالعقول الراجحة خلف  أي أصحاب ؛والنهى األحالم أولىهللا عليه وسلم على تقديم 

 األصوات.ويحذرهم من المنازعات والخالفات وارتفاع 

 منظومة الغربية:العقل في ال_ أوال

الذين آمنوا  ؛فهم رواد النزعة العقلية ،والحديث واألوسطالعلم القديم  أساتذةيعتبر اليونان 

 أصلهاوالفلسفة كعلم  ،ناشدين المتعة العقلية التي تنتج عنها ،وتعلقوا بالمعرفة لذات المعرفة

ل أوتي رج أوف ظهر وما من فكر برز أو فيلسو  ،يوناني وروحها يوناني وعبقريتها يونانية

 فكيف كان اليونان ينظر للعقل؟ ،الحكمة إال وبدأ باليونان

 

                                                           

 .34ص: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب االغتباط في العلم، مرجع سابق، ـ 1 

 .230ص: ،سابقمرجع  ـ صحيح مسلم، باب تسوية الصفوف وإقامتها، 2 
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 العقل عند أفالطون:_1

ونفى نظرة السفسطائيين  ،العقل هو سبيل المعرفة ال الحس أنجاء سقراط بفكرة  أنبعد 

 هو وكل ما ،موجود في ذاته ولذاته شيء" أي ال إنسانيةالمعرفة " أنالذين نادوا بنظرية 

 أنأي  ،المباشر باإلحساستدرك  إنمان الحقيقة أو  ،لإلنسانوجوده بالنسبة  فإنماموجود 

 هو معيار الحقيقة . اإلحساس

فقد وضع في  ،رأيهويرى فيها  ،أستاذهويذهب في نظرية المعرفة مذهب  أفالطون  يأتي

 لتعقل.)د(ا ،)ج(االستدالل ،)ب( الظن ،)أ( الحس "نظرية المعرفة درجات إذ يفرق بين

 أنكما  ،المعرفة الحقيقية إلىيكون سبيال  نأ أفالطون فال يصلح في نظر  :فأما الحس -أ 

ينقل لنا الصيرورة الدائمة  إنماالحس  أنذلك "تكون موضوعا لها ،أن المحسوسات ال تصلح 

 األجساموالتعبير المستمر،يقدم فيضا من التغيرات الفردية المؤقتة ،فهو يدرك عوارض 

ن أل ؛مراحل المعرفة ولكنه ليس كلها أولفهو  .حقيقتها إدراك إلى أبداوال يصل  هاوأشباح

ة بينها ويضمها بعضا إلى بعض ويدرك العالقات القائم اإلحساساتالعقل هو الذي يجمع 

دراك العالقات أو إصدار  .ويصدر عليها مغايرة للحس فالجمع والمعارضة أو المقارنة وا 

نما هي جزء ال يتجزأ من مفهوم العقل ."األحكام ليست من أفعال  وهكذا فالحس   1الحس وا 

                                                           

 ،بيروت ـ باريس ،فلسفة اليونانية ،منشورات عويداتمع ال ،ـ محمد عبد الرحمان مرحبا 1 

 424،ص:3،4911ط:
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نما هي حكم العقل على  ،فالمعرفة ليست هي اإلحساس ،وليس هو العقل ،أداة للعقل وا 

 اإلحساس .

ذلك أن موضوعه  ،ال يصلح وسيلة للمعرفة الحقيقية كذلك الظن": الرأي أوالظن ب _

نه يظل معرفة أ إالمن الحس  أرقىن كان ا  فهو و  ،ةال الحقائق الثابت المتغيرةالمحسوسات 

بل بحسب ما تبدو  ،فهو يحكم على األشياء ال كما هي في ذاتهاناقصة غير معللة 

أي معرفة األمور  ،فالمعرفة الحقيقية هي المعرفة المعللة 1للشخص الذي يحكم عليها ."

 بعللها وأسبابها.

من الظن الن  أرقى ) التعقل (؛أوعلم من الظن واقل من ال أرقىهو  ج _االستدالل:

 موضوعه. إلىيستعين بالمحسوسات للوصول  ألنهواقل من العلم  ،موضوعه غير حسي

جميعا فموضوعه التصورات الفلسفية  وأرقاهادرجات المعرفة  أسمىوهو  التعقل أو العلم:–د 

لكامل والمعاني الكلية العلم االمجردة أو المثل العقلية كالعدالة والجمال والخير ،فهو يطلب 

دون االستعانة بالحواس  ،والحقيقة العليا ،حقيقة الحقائق والماهيات الثابتة والصور المفارقة

التأمل والنظر فهو  ،جاهدة الفكرية والدأب على الحياةيدرك  بالعقل والم إنما ؛إليهاوالرجوع 

 2." األسمىالغاية القصوى والمطلب 

المثل هي  وهو يرى بأن :وجود عالم المثل  أوعن المثل  أيضا أفالطون هذا وقد تحدث 

 اإلنسانفمثال " ؛وال جوهر فوقها األشياءوهي جوهر  ،لها أساسللوجود وال  األولى األسس
                                                           

 .423، 422ص: محمد عبد الرحمان مرحبا،مع الفلسفة اليونانية،ـ  1 

 .425،421 ص: ،نفسهمرجع الينظر:  2 
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 ،إنسانبل هو الحقيقة الكلية العامة الكاملة لكل  ،الخاص الجزئي الناقص اإلنسانليس هذا 

عقل  ،العقل الخاص إالوال يدركها  ،ا وال تكثرمة بذاتها ال تعدد فيهوكل مثال وحدة قائ

وقد حظي في الزمان الغابر  ،إنسانالفيلسوف الذي خصته الطبيعة بمواهب ال تتوفر لكل 

   1بالرؤية الصحيحة."

في نظره هي العمل الحق  أفالطون " فالفضيلةمكانة رئيسية في تفكير  األخالقتحتل كما 

لسفية التي تقوم هذه هي الفضيلة الف ،بقيمة الحق صادرا عن معرفة صحيحةيكون  أنعلى 

عمل الحق دون فهم لقيمته  وأما السلوك.الذي ينبثق عنه  المبدأوعلى فهم  ،الروية والتفكير

فكل  ،والسلطان الزلفىطلب  أوبحكم العرف والعادة  أوبل بدافع التقليد  ،لمعناه إدراك أو

 إالفضيلة العامية التي ليس لها من الفضيلة قل هو ال أو ،شيءليس من الفضيلة في  أولئك

 2وال من شعائرها إال رسمها."اسمها 

 ،العقل إالوهذه الماهية ال يكتشفها  ،ترتبط بالمعرفة ولها ماهية أفالطون في نظر  فاألخالق

 والعقل في نظره حظ عام مشترك بين جميع الناس.

في قمته "هورية" بناء هرمي الشكل في "الجم أفالطون فيما يخص بناء الدولة فقد عرض  أما 

ند تدافع عن الديار وتحمي وفي وسطه طبقة الج ،الفيلسوف يعاونه طبقة من الحكام الحاكم

 3يكون العقل هو الحاكم." أنوجوب  والتجار معوفي قاعدته طبقة العمال والصناع  ،الذمار

                                                           

 .430،142ص:، محمد عبد الرحمان مرحبا،مع الفلسفة اليونانيةـ  1 

 .410ص:، المرجع نفسهـ  2 

 .411ـ المرجع نفسه ،ص: 3 
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 :أرسطوالعقل عند _2

في منطقه ،وبشكل خاص في كل العلوم التي قلي بشكل عام عمبادئ للتفكير ال أرسطوصاغ 

دراكهمن مالحظة الواقع الخارجي  يبدأمراعيا في ذلك دائما أن الفكر  أسسها  إهمال،دون  وا 

وفهمه في  ،الواقع من خاللها إلىمن مبادئ يمكن النظر  بتأملهيضيفه العقل  أنلما يمكن 

خليص هذا العلم من الكثير من ت علميا ومنطقيا محاوال به أسلوبا أرسطوفيتخذ  .إطارها

يفحص  أنكما كان حريصا  ،علقت به في المراحل السابقة عليهالتي  واألساطيرالخرافات 

 من معلومات من خالل ما يشاهده بعينه ويزنه بميزان عقله . يأتيهما 

نصل  أنومدى ما يمكن  اإلنسانيةانشغاال شديدا بالبحث في وسائل المعرفة  أرسطواشتغل "

حواسهم هي وسيلتهم في  أنغالبية الناس يعتقدون  أنولما وجد  ،من خالل هذه الوسائل إليه

تؤكد قصورها ومحدوديتها ومن ثم  طبيعتها أنووجد  ،أ بحثه في طبيعة الحواسالمعرفة بد

ويبني  ،يحلل ما تعطيه الحواس أنبحث فيما يمكن أن يؤديه العقل ووجد أنه القادر على 

وليس هو فقط  ،أساساهو ما يعقل ويستدل ويقيس  فاإلنسان اإلنسانيةرفة منه ما يسمى بالمع

هو القادر وحده على تنظيم  أن اإلنسان إال ،اإلنسانفالحيوان يشاهد كما يشاهد  ما يستقرئ،
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منها في تكوين بناء متكامل للمعرفة عن هذا العالم من خالل قدراته  واإلفادةمشاهداته 

 1العقلية الفذة."

في اعتبار الحواس قاصرة حاصرا مهمتها  أفالطون منحى  اينحو  أرسطو أنيتضح من هنا 

 يها المعرفة.لفي مد العقل بمعطيات تقوم ع

مكاناتهيركز اهتمامه على دراسة العقل  أرسطوهذا ما جعل  ولعل  ،المعرفية من جانب وا 

يشتط العقل  ومحاولته من جانب آخر وضع القوانين الالزمة لضبط التفكير العقلي حتى ال

 إلىمن اهتدى  أول ،أرسطو أنوكثيرا ما يقال  وال يبتعد عن المجال المعرفي الصحيح .

وبالتالي هو الذي وضع علم  ،الفكر حين االستدالل واالستنباط عليهاالقوانين التي يسير 

هن الذكما أنه قدم لنا المنطق اآللة التي تعصم مراعاتها  ،أجزاءهالمنطق وحدد قواعده ورتب 

 اإلنسان:"المنطق هو علم القواعد التي تجنب  أنوبما إلى الصواب عن الخطأ وترشده 

  العقل ثالثة : أفعالالصواب فموضوع  إلىو ترشده  تفكيرالفي  الخطأ

 ويدخل في مبحث المقوالت. ،ابسطهاوهو  ،_ التصور الساذج

 القضايا.مبحث  المركب، وهو_ التصور 

  2ث االستالل."مبح الالزم، وهو_ التصور 

                                                           

 .413:اليونانية، صالفلسفة  مرحبا، معـ ينظر: عبد الرحمان  1 

 .411ـ ينظر: محمد عبد الرحمان مرحبا ،مع الفلسفة اليونانية ،ص: 2 
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 اإلنسانالتي يختص بها  ،النفس الناطقة أو اإلنسانيةعن النفس  أرسطوهذا وقد تحدث 

 إدراكوهو القوة على  ،العقل أووحده يتميز بقوة النطق  اإلنسان"ألن  ،وحده دون الحيوان

ي ال تتغير بتغير الزمان والخواص العامة المشتركة بين المحسوسات الت األشياءماهيات 

ة في عالقتها الزمانية المحسوس األعيانتدرك الجزئيات أي  إنمافالحواس  ،والمكان

العقل  وأما :وهذه امرأة زنجية ،ابيض إنسانوتصفها بصفة: هذا  إليهافتشير  ،والمكانية

نما ،ذاك أو اإلنسانفهو ال يتعلق بهذا  ،فيدرك الكلي التي  اإلنسانهو يتعلق بماهية  وا 

  1في كل زمان ومكان ". فراداألتنطبق على جميع 

 لها وظائف مختلفة. واحدة، لكنيرى أن النفس  النفوس، فهويفرق بين  ال فأرسطو

يسمى عقال  أنفسها"فهو من حيث يدرك الماهيات في  ؛ما انه يرى بأن العقل نظري وعمليك

مى شر فينفر منها يسأو  ،الجزئيات بأنها خير فيقبل عليها ومن حيث يحكم على ،نظريا

 .2عقال عمليا"

 العقل عند بيكون:-3

وصيانتها  واالحتفاظ بشهادة الحس مع مساعدتها  ،بيكون وضع مراحل تدريجية لليقين يقترح

 ،اإلحساسفعل يقول:"ارفض معظم العملية النقدية التي تعقب  ،عن طريق عملية التصحيح

وال  .الحسي البسيط المباشرا باإلدراك وافتح بدال منها الطريق للعقل الن يتابع العمل بادئ

 أنهمكبيرة وبذلك يظهرون  أهميةالذين يولون المنطق  أولئكهذا قد شعر بضرورته  أنشك 
                                                           

 .412،ص: محمد عبد الرحمان مرحبا،  مع الفلسفة اليونانيةـ  1 

 .412ص: ،المرجع نفسهـ  2 
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ال يثقون بعمالت العقل الفطرية والعفوية ولكن هذا العالج  وأنهميسعون وراء ما يساعد العقل 

من خالل  ،العقل وذلك عندما يمتلئ ،جدا بحيث لم يعد قادرا على النفع متأخراقد جاء 

 1التعامل والمحادثات في الحياة اليومية بنظريات مغلوطة ويرصع بالتخيالت العقيمة."

العموميات  أسمى إلىيقفز من الجزئيات ويطير  أنيسمح للعقل  أنينبغي  بأنههذا ويرى 

ن كحقائق ال يمك إليهااستندنا  فإذا (، واألشياء،كما يسمونها للفنون  األولية)كالمبادئ 

وهذا ما كان متبعا حتى  ،إليهاونحددها باالستناد  ،سطةنثبت البديهيات المتو  فإننا ،زعزعتها

لقياسي الذي بل باستخدام البرهان ا ،طبيعيةباندفاعة ن العقل ال يتجه كذلك نظرا أل ،ماليو 

تقاء مل بالعلوم وذلك عندما نصعد بسلم ار أن أنيمكن  إذ يقول:" .تدرب عليه وتمرس فيه

بديهيات  إلىبديهيات اصغر ثم  إلىومن الجزئيات  ،خطوات متتابعة غير متقطعةوب

الن البديهيات الدنيا  ؛جميعا في نهاية المطاف أعمهاحتى نبلغ  أخرى متوسطة واحدة فوق 

التي نملكها  األعم أوالبديهيات العليا  أنقليال عن الخبرة المجردة في حين  إالال تختلف 

ة هي البديهيات البديهيات المتوسط أنومية مجردة واهية .غير ن هي بديهيات مفهاآل

وفوقها تقوم  ،تتوقف عليها شؤون الناس ومصائرهموالحية التي  ،الصحيحة والمثبتة

ومثل هذه البديهيات التي اعنيها ليست  ،حقا األعموهي تلك البديهيات  ،األخيرةالبديهيات 

نزود  أنوعلى ذلك ال ينبغي  بالنسبة لها .مجردة بل تكون البديهيات المتوسطة محدودة 

                                                           

دار الحوار للنشر لقرن السابع عشر(،ترجمة ناظم طحا، عصر العقل )فالسفة ا،ـ ستيوارت هامبشر 1 

 .2،4911،24،22ط: ،الالذقية سورية ـ والتوزيع،
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في نظر بيكون ما لم يتم فعله  وهذا ،حتى نحفظه من القفز والطيران بأثقالبل  بأجنحةالعقل 

 1."أفضل آماالمن العلوم  نأملن أنعلل النفس ب أننستطيع  فإنناوعندما يتم ذلك  ،قط

 العقل عند ديكارت: -4

 أنشاهد على  بأنهواعترف  ،حث عن مبدئه العقليبالشك في الب يبدأ أنشاء ديكارت 

نثق البتة تمام الثقة في الذين  أال"ومن الحزم  األحايينالحواس قد خدعته في بعض 

يقيم عليها  أمينة ارت هو البحث عن قاعدةكفلطالما كان مقصد دي 2يخدعوننا مرة واحدة."

 أن ":يقيني  عندما يقول بدأم إلىليصل  ،ضروري ال يقبل الشك مبدأ إيجادصرح العلم أي 

ال يستطيع مهما بلغ من القوة منعي من التوقف في التصديق وال يقدر  الخبيث هذا الشيطان

ذن ،يفرض علي شيئا أنعلى  بتضليله وال خاضع  األخذنا حر غير مجبر على أف وا 

كن ول .األشياءمن  شيء أنني أرى يمنع كوني موجودا ما دمت  أنوال يقدر على  ،لسلطانه

ذن ،حقيقة كوني موجودا بمجرد التفكير إلىانتهيت بنفسي  إنني ؟أكون  شيءأي  نا أف وا 

 شيء وأول ، je pense donc je suisنا موجودأف إذن أفكر أنا أخرى وبعبارة  ،مفكر

فالنفس  ،هو التمييز بين النفس والجسمنا موجود أف إذن أفكر أنايستنتجه ديكارت من مبدئه 

الذي يتخذ شكال والجسم هو الجوهر المتحيز  ،اشرةلذي يحل فيه الفكر مبعنده هي الجوهر ا

ن يغفل أو  ،أن ال جسم لهيفرض  أنانه موجود مفكر قال انه يستطيع  تأكدن أفبعد  .ووضعا

ولكنه مع ذلك يظل واثقا من شيء يقع في المكان، والهواء وكل  واألرضعن وجود السماء 
                                                           

 .21،21،21،25ص: ستيوارت هامبشر، عصر العقل)فالسفة القرن السابه عشر(،ـ ينظر: 1 

: حمود محمد الخضيري، مراجعة: محمد مصطفى حلمي، ـ رنيه ديكارت، مقال عن المنهج، ترجمة2 

 .14،ص:4911، 2دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،القاهرة، ط:
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ال تتوقف على أي  ،ها مكانامتميز عنه ال يستلزم وجود فهو يرى أنها شيء 1وجود نفسه ".

. هذا ويقول أولكن النفس واحدة ال تتجز  ،األجسام قابل للقسمةالبدن مثل كل  أنكما  ،مادة

ومعنى هذا  ،2اجة لتدركها النفس إلى وجود مادة"بوجود معقوالت خالصة غير محت" :ديكارت

سمية ويحفظها لتي تدركها الحواس وهي آالت جعن الصورة ا اإلدراكاستغناء النفس في هذا 

األوليات يعني بهذه المعقوالت  "وهو ،ك النفس المعقوالت بالنور الفطري وهكذا تدر  .الخيال

ذن إذا ساوى شيئان كل منهما شيئا ثالثا كانا متساويين. :البسيطة مثل هذه القضية يكون  وا 

 3 هذا برهان على استقالل النفس عن البدن."

 قل عند كانط:الع -5

ن العقل هو أل ،وقانونه العام الكلي ،أمام حكم العقلالناس جميعا يتفقون  أنط نيرى كا

حيث تعتمد  ،والعقل اإلحساساتما في فلسفته النقدية فقد جمع بين أالملكة المشتركة بينهم .

كاتنا إدران بديهية مستقلة عن التجربة بعيدة عن اما له من معلعلى العقل  األشياءمعرفة 

الشيء، من  إليهيؤلف من مجموعة التجارب الحسية التي تصل " عنده العقلف ،الحسية

لتي يعرفها العقل المجرد ا األوليةفبعض العناصر مستمدة من التجربة وبعضها من المعاني 

 . أفكاراوتخلق منها  اإلحساساتتشكل  أداةوهكذا فالعقل عند كانط  4."بطبيعته

 وملكة العقل. ،ملكة الفهم ،ملكات هي: الحساسية ط للعقل ثالث"يضع كان
                                                           

 .11،13ص: ـ رنيه ديكارت، مقال عن المنهج، 1 

 .15ـ المرجع نفسه، ص: 2 

 .11ـ المرجع نفسه، ص: 3 

 ،طد  النهضة العربية، بيروت، سفي، دارـ إبراهيم مصطفى إبراهيم، مفهوم العقل في الفكر الفل 4 

 .401ص: ،4993
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عادية ال ال اإلحساساتن أل ،والمكان صورتان نابعتان من العقلالزمان  الحساسية: -أ 

فالعقل  ،والذهن لديه القدرة على تزويد التجارب بهاتين الصورتين ،تزودنا بالمكان والزمان

ومع ذلك فهي شروط  ،أن تقدمهاجربة ال تستطيع أي ت أوليةصيغ أو يقدم للتجربة مبادئ 

أحكام  بإقامةالتجربة الحسية تقدم للعقل معلومات جديدة فتسمح أساسية لصحة التجربة؛ ف

التجربة الحسية بملكة الحساسية لدى كانط فتعني لديه القدرة  طوبهذا ترتب .تركيبية ال تحليلية

 يا ومكانيا.زمن إدراكا األشياءالقائمة في الذهن والتي تجعلنا ندرك 

األفكار، ،الجوهر العالقة، ،الكم ،الكيف ،كانط القائمة في الذهن من مقوالتالفهم:  ملكة-ب

عدم  أوارتباطه  ،أو عدم عالقتهال ونفكر في عالقته  شيءفنحن ال نفكر في  ،والعلية

اذا م ،مكانها منه ،فإنها ترتبط بالمبنى ككلفكرنا في شقة ما مثال  فإذا أخر بشيءارتباطه 

والمقوالت هي  ،والعقل يستطيع ان يحكم بالمقوالت وماذا فوقها وعدد حجراتها. ،تحتها

 أنوليس في وسع العقل  .إدراك الموضوعات في التجربةيتم  أنخصائص ال يمكن بدونها 

 هذه المقوالت . إطارصدر حكما على الموضوعات الحسية في أ إذا إاليعرف 

ثالث في  أفكاراتفسر لنا  أنهاهذه الملكة الضرورية في  أهميةوتتمثل  ملكة العقل: -ج 

ا من التصورات وتجمع ملكة العقل عددا م ،وفكرة العالم ،فكرة النفس ،فكرة هللا العقل هي:

مبدأ والتجربة تتطلب  ،المبدأ الذاتي الموجد للتجربةفالعقل يستلزم  .كما تكون تجربة ما

عن الذات أي يختلف  األنالموضوعات عن عالم يختلف عالم ا ،موضوعيا موحدا هو العالم
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الصورة الكلية للطبيعة معرفة  العارفة كما يضع العقل قوانين الطبيعة التي عن طريقها ندرك

 1عملية المعرفة التجريبية أي البعدية." إلتمامالبد منها  أولية

 ،ويدفع عالم الظواهر فهو الذي يختار ويركب ويصيغ ،ذا فللعقل دور ايجابي في المعرفةوهك

 والموضوع واختياره.الشيء يستخدم لتحديد  إذ

وموقفه  ،ن كانط يجعل مصدرها الحس واالنطباعات الحسيةإفي الحديث عن المعرفة ف أما

هيوم ولوك في  وبين موقف ،األفكار الفطرية والحدسهذا توفيق بين نظرية ديكارت في 

وهذه الرابطة تربط بين  ،الوسط أوبط يهما الراإل أضافكانط  أن إال ،االنطباعات الحسية

وال يوجد لديه  بالشيء،ن الحدس هو معرفة أانط "الحكم" خاصة و كالمعرفة ويسميها شقي 

لذلك جعل الحكم يقوم بهذا الدور أي دور  ،األشياء بطريقة مباشرةأي تصورات تربط بين 

تبدأ  إنماقول كانط :"كل معارفنا من هنا ي الوسط الذي تنتقل المعرفة عن طريقه. أوالرابط 

 أنمن العقل يمكنها  أعلىال توجد ملكة  ألنه ،إلى الفهم وتنتهي بالعقلومنها  ،بالحواس

 ،العقل ثالثة وهي هللا فأفكارصور الوحدة والتماسك  أعلىتعرف موضوع الحدس وتقدمه في 

في  إثباتهانه ال يستطيع أ إال األفكارعلى تكوين هذه ه والعقل برغم قدرت ،الخلود ،الحرية

 2الواقع."

 كما يجعل كانط للعقل وظائف تتمثل فيما يلي:

 .أكثر أوهي استخدام العقل الستنتاج نتيجة من قضيتين  _ الوظيفة المنطقية للعقل:9
                                                           

 .140، 401نظر: إبراهيم مصطفى إبراهيم، مفهوم العقل في الفكر الفلسفي، ص:يـ  1 

 .401ص:المرجع نفسه، ـ  2 
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_ الوظيفة الخالصة للعقل: هنا يتساءل كانط في محاولة منه لبيان هذه الوظيفة فيقول هل 4

انه مجرد ملكة تقوم  أم؟ واألحكامهل هو مصدر مستقل للتصورات نستطيع عزل العقل ؟و 

بغيرها وتعمل عن طريق المقارنة ؟ ليجيب بان تعدد المبادئ والقواعد وطريقة توحيدها 

 هو مطلب العقل. إنماوترابطها 

 للعقل الخالص . األعظم المبدأ_ ينشأ المبدأ المتعالي عن 3

ال تخرج تصورات حقيقية في  ألنهامن العقل الفعال ، _ يقوم العقل بتحرير التصور النابع9

التجربة ولكنه يتخطاها ؛فالعقل الخالص هو في نظر كانط قدرتنا على التفكير المطلق وهو 

 قدرتنا على الفكر الميتافيزيقي .

ثني االمقوالته  قضية كلية باستخدام إلىالتجربة الجزئية الفردة  إحالة إلى_ يميل العقل 5

 منها القضايا وذلك من اجل ربطها ال الحكم عليها. ي تتألفعشرة الت

اإلدراك مجرد وفي غيابها يكون  ،إدراك المادة حتى في غيابها_ العقل لديه القدرة على 6

 وفكرته هذه ال تغير من وجود المادة شيئا. ،فكرة

فالعقل  ،لكل من العلم والدين األساسية_ وجد كانط في تكوين العقل ووظيفته كل الشروط 7

والتجربة بما لديها من معطيات حسية يعمالن  ،أفكار قبلية عن الزمان والمكانبما لديه من 

 في الوجود . األشياءعلى استمرار 
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رغم كونها ضرورية لعملية فالتجربة ب _ العقل يعطي المقوالت الكنطية الجوفاء معنى،8

لتنظيم بما لديه عقل يقوم بكل هذا اوال ،تنظيم إلىوفي حاجة  ،أنها غير كافية إال ،المعرفة

 على التجربة وال تتجاوزها. إالال توجد في غير العقل وال تنطبق  ،من مقوالت جاهزة

ذا ،يوجدها الفهمستدالل التي _ العقل باعتباره "ملكة المبادئ "يقوم بوظيفة اال4 كان العقل  وا 

 منشأ الوهم الميتافيزيقي؟هو يكون أال هو ملكة المبادئ 

 ،هو كلي ما إلىجزئي  _ يؤدي العقل عمال هاما بإدراجه الحدس بحيث يرجع ما هو91

 آخر في سلسلة دور ال تنتهي. إلىومن شرط  أخر إلى والعقل ال يستطيع االنتقال من مبدأ

نما_ ال يساهم العقل في تكوين مشكلة المطلق 99  ينظر فيها ويحاول المشاركة في حلها. وا 

 1يزة هي ملكة المبادئ ."باعتباره ملكة متم ،لعقلإلى ا_ ترجع المثل 94

اليتجاوزها  أالكانط يرى بان للعقل حدودا ينبغي  أنمن هذا كله نجد  غاب عنه اليقين  وا 

إلى جانب المتفحص لفكر كانط يالحظ تذبذبه فهو تارة  أنكما  وضاعت منه الحقيقة .

التجربة هي نقطة البدء في كل ما  نأ،العتباره إلى جانب الحس والتجربة أخرى وتارة  ،العقل

 لدينا من معارف.

 

 
                                                           

 .144، 244، 440 ، ص:ـ ينظر:إبراهيم مصطفى إبراهيم، مفهوم العقل في الفكر الفلسفي1 
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 العربية:العقل في المنظوم  -ثانيا

تيار الفكر والفلسفة اليونانية من ناحية وما  بتيارين مختلفين هما: اإلسالميةالفلسفة  تأثرت

ا بالثراء فنتج عن هذ اإلسالميةلذلك تميزت الفلسفة  ،أخرى ة يمن ناح اإلسالميبه الدين  أتى

 يتصف بالثراء والتنوع. ريز وذاك إنتاج غ

 العقل عند الفرابي: -1

وهو يقول فيه:" صناعة المنطق  ،أرسطواهتم الفرابي بالمنطق حتى سمي المعلم الثاني بعد 

اإلنسان نحو طريق الصواب وتسدد  تقوم العقل،أن نها أتعطي جملة من القوانين التي من ش

والقوانين التي تحفظه وتحوطه من  ط فيه من العقول،يغل أنفي كل ما يمكن  ،ونحو الحق

 أنالخطأ والزلل والغلط في المعقوالت والقوانين التي يمتحن بها في المعقوالت ما ليس يؤمن 

 ،يكون العقل غلط فيها أنال يمكن  أشياءفي المعقوالت  أنيكون قد غلط فيه غالط. وذلك 

ئه... من جز  أعظمالكل  أنمثل : واليقين بها فطر على معرفتها كأنه اإلنسانالتي يجد وهي 

العقل والمعقوالت  إلىنسبة صناعة المنطق  أنذلك  ،النحو وهذه الصناعة تناسب صناعة

 .اإلنسانيفالمنطق قانون يعبر بلغة العقل   1."واأللفاظاللسان  إلىكنسبة صناعة النحو 

ديق وقد أدخل في التصور قسمين وهما :"التصور والتص إلىالفرابي المنطق هذا ويقسم 

 ،أو الكذبوالتصور ال يحتم فيه الصدق  ،والرأيوفي االستدالل  ،األفكار والتعريفاتطائفة 

                                                           

 الفلسفة العربية في الشرق والغرب، خ الفلسفة العربية، الجزء الثاني،تاريـ حنا الفاخور، خليل الجر،  1 

 401ص: ،3،4993دار الجيل، بيروت، ط
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 األفكاروكذلك  ،األشكال النفسانيةابسط  األفكارفي دائرة الداخلة  األمورويعتبر الفرابي من 

التي  األمورمكن وهذه منذ البداية مثل: الضروري والواقع الم اإلنسانالتي طبعت في ذهن 

لما هي عليه من الظهور  ،ولكن ال يمكن شرحها له ،إليها اإلنسانيمكن توجيه عقل 

 أوتنتج اآلراء ،واآلراء كذلك قد تكون صادقة  واألفكاروبالتوفيق بين التصور  ،والجالء

 ،قإلى عملية االستدالل والتصديلآلراء البد من الرجوع  أساسالحصول على  وألجل ،كاذبة

،هي إلى معرفة ما كان مجهوالونظرية التصديق الذي بواسطته ننتقل من المعلوم والثابت 

 1الفرابي." رأيالمنطق في 

فقد اتبع  ،كما ذهب فالسفة اليونان من قبله هذا ويذهب الفرابي في الحديث عن النفس

وقد  ،بالقوة أول لجسم طبيعي آلي ذي حياةفي تحديد العقل فقال :"استكمال  أرسطوالفرابي 

النهاية  إلىانه ال يلزم المعلم اليوناني  إالفي موضع آخر صورة للجسد  أرسطوعدها مع 

جوهر بسيط روحاني مباين  أنهايثبت  أخرى ففيما نراه يعد النفس صورة للجسد نراه من ناحية 

مجردة  والمعقوالت معان ،تدرك المعقوالت أنهامنها  األولللجسد وله على ذلك براهين كثيرة 

ولو حصلت المعقوالت في الجسم لكان يحصل لها مقادير  ،عما سواها كالبياض والسواد

ولو كانت موجودة في  ،أنها تشعر بذاتهاوالثاني  ،وأوضاع خرجت عن كونها معقولة وأشكال

 فكانت بينها وبين آلتها آلة و يتسلل ]تدرك معها آلتها  أنآلة لكانت ال تدرك ذاتها من دون 

والثالث  وما يدرك في ذاته فذاته له وكل موجود في آلة فذاته لغيره . اال نهاية له [ .م إلى

                                                           

، 4999 ط، عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، د تاريخ فالسفة اإلسالم، ،ـ محمد لطفي جمعة 1 

 .31ص:
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والرابع إقناعي  المادة.توجد على ذلك الوجه في  أنمعا بحيث يمتنع  األضدادتدرك  ال أنها

ذا كانت النفس لم يجب  تفسد بمفاسد المادة الموجبة  أنأن العقل قد يقوى بعد الشيخوخة وا 

ر جوه فاإلنسانمن هنا  1مثال ." أخرى من دون تكثرة بعدها المعينة لوجود نفس الم لحدوثها

ن أل أرسطووالفرابي يوافق  ،والنفس هي الصورة ،المادة هي الجسم ،مؤلف من مادة وصورة

فلسفة  إلىالفرابي رغم انتسابه  أنكما  ،أرسطوالنفس ليست جوهرا مستقال عن الجسم لدى 

 .األمرمؤلف من عنصرين احدهما الحس واآلخر من عالم  اإلنسانن أانه يرى ب إال أرسطو

ن له نفسا أمن جملة الحيوان خواص ب ولإلنسان" :الحديث عن قوى النفس قال الفرابي وفي

يفعل ال بآلة جسمانية وله زيادة بأن  ،أفعالها بآالت الجسمانيةيظهر منها قوى بها تفعل 

 .ولكل واحدة من هذه القوى قوة تخدمها ،ربية والمولدموال ومن تلك القوى الغاذية ،وتلك القوة

 ،متخيلة والوهم والذاكرة والمفكرةال ،الباطن واإلحساسومن قواها المدركة القوى الظاهرة 

وكل واحدة من هذه التي ذكرناها  األعضاءوالقوى المحركة الشهوانية والغضبية والتي تحرك 

هي  ومن قوى النفس ما هي محركة ومنها ما 2العملي."ومن هذه القوى العقل  تحرك بآلة ...

 مدركة .

 

 

 
                                                           

 .422،424ص:ـ حنا الفاخور، خليل الجر،تاريخ الفلسفة العربية، مرجع سابق، 1 

 .425ص:المرجع نفسه، ـ  2 
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 _ القوى المحركة:1

تنمي الكائن  أنوغايتها  ،واإلنسانوهي مشتركة بين النبات والحيوان القوى المنمية:  -أ 

 ومنها الغاذية والمربية والمولدة . .أيضاوتؤمن حفظ هذا النوع الحي وتحفظه في الوجود 

 الشيءن يطلب أب اإلنسانيالنزوع  أووهي التي بها يكون النزاع  عية:القوى النزو  -ب 

.وهي وبها يكون عوارض النفس من محبة وكره وصداقة وعداوة وغيرها  ،يهرب منه أو

 . اإلرادةالتي تكون بها 

 القوى المدركة : -2

 ومنها الحواس الخارجية وهي الحواس الخمس. القوى الحساسة: -أ 

 ي التي تحفظ رسوم المحسوسات بعد غيبتها عن الحس.وه المتخيلة: -ب 

 القوة الناطقة: -3

 ،وبها يحوز الصناعات والعلوم يعقل المعقوالت وبها يميز الجميل والقبيح أنالتي بها يمكن  

 اإلنساننظرية يحوز بها  أحداهمافي الناطقة قوتين مختلفتين  ،أرسطوويميز الفرابي بعد 

 1ها يحوز الصناعات والمهن ."عملية وب وأخرى المعرفة  

ى النفس مرتبة جميع قو  أنفالفرابي يبين  ،أن النفس واحدة إالهذه القوى متعددة  أنومع  

القوى غير وهذه  ،دونها ومادة لما فوقها تكون الواحدة منها صورة لما ،بحيث تكون الواحدة

                                                           

 .421،421ص: تاريخ الفلسفة العربية، حنا الفاخور، خليل الجر،ـ 1 
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لما حصلت التغذية  ،لقلبتربط النفس بالجسد فلوال افهنالك عالقة وثيقة  ،منفصلة عن الجسد

النفس ذاتها لو لم  إنحتى  اإلحساسات،ولوال الحواس لما حصلت  ،شيء إلىولما كان نزوع 

بمدينة ذات نظام  أشبهوالجسد في نظر الفرابي  ،يحصل الجسد متهيئا لقبولها لما وجدت

 الذي هو القلب . األعلىيقوم كل قسم رئيس خاضع للرئيس 

و يمثل حجر الزاوية في فه ،التي حاول الفرابي معالجتهاالقضايا  أهمالعقل فهو من  أما

لعقل  ،اوهو يرى بأنه على مراتب ،أولى اهتماما كبيرا بالعقل النظري والفرابي  .نظامه كله

 والعقل المستفاد. ،لعقل بالملكةوا ،الهيوالني

زء من أو جعقال بالقوة ويحده بقوله:"هو نفس ما  أيضاويسميه العقل الهيوالني:  -9

مستعدة الن تنتزع ماهيات  أوما ذاته معدة  شيء أو ،أو قوة من قوى النفس ،نفس

كلها وصورها دون موادها فتجعلها كلها صور لها." ويقول في موضع  األشياء

نه هيئة ما في مادة إف أمره أولالذي يحصل له بالطبع في  اإلنسانيالعقل  وأماآخر:"

وهكذا نرى بأن  1هي بالقوة عقل وعقل هيوالني."ف ،ن تقبل رسوم المعقوالتمعدة أل

أخرى وتارة  ،فهو تارة نفس ،رأيه في تحديد طبيعة هذا العقلالفرابي ال يثبت على 

 جوهر بسيط ليس بجسم. وأخرى  ،قوة، وتارة هيئة

له  أصبحتحصلت هذه المعقوالت بالفعل للعقل  فإذا العقل بالملكة: أوالعقل بالفعل  -4

وجود بالقوة في  ؛إذن وجودانعقال بالفعل.فللمعقوالت  إليهاالنسبة هو ب وأصبح ،ملكة

عقل العقل هذه المعقوالت المجردة  فإذا .ووجود آخر في العقل ،أن تعقلقبل  األشياء
                                                           

 .421:ص ـ حنا الفاخور، خليل الجر، تاريخ الفلسفة العربية، 1 
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وانتقل بها من مرتبة  ،شيئا خارجا عن ذاتهلم يعقل  ،لت لهعن موادها والتي حص

 لعقل المستفاد.مرتبة ا إلىالعقل بالفعل 

"وهو العقل بالفعل الذي عقل المعقوالت المجردة وصار قادرا على  قل المستفاد:الع -3

 األولى أن ؛والفرق بين المعقوالت المجردة والصور المفارقة .إدراك الصور المفارقة

الثانية فهي مفارقة وليست في مواد ولم تكن فيها  أما ،في مواد انتزعت منها كانت

 1كالعقول السماوية مثال." أصال

 أودرجة العقل المادي  أدناهاالعقل عند الفرابي على ثالث درجات ، أنفنرى من هنا 

درجة العقل بالفعل والثانية  ،إلى العقل بالفعلوهو كالمادة بالنسبة  ،أو العقل بالقوةالهيوالني 

رة وهو كالصو  العقل المستفاد، إلىالعقل الهيوالني وكالمادة بالنسبة  إلىوهو كالصورة بالنسبة 

  وهو العقل الفعال. بإنسانيعقل آخر ليس  إلىالعقل بالفعل وكالمادة بالنسبة  إلىبالنسبة 

آخر العقول السماوية  "وهو ،وروح القدس ،األمينويسميه الفرابي الروح  العقل الفعال: -9

 2وهو دائما بالفعل." أصالالمفارقة لم يكن في مادة وال يكون 

 ،األمينن العقل والوحي في تقديره :"العقل الفعال بالروح ادخل مسألة التوفيق بي والفرابي

ويعقل هللا تعالى  األعلى،التي فيها العقول بالمأل  األفالكوسمى  ،وسمى العقول بالمالئكة

 األكبرالذي يحرك الفلك  األولوهذا العقل  ،ر عنه فائض من وجودهفالعقل صاد ،بالعقل

                                                           

 .429ـ حنا الفاخور، خليل الجر،تاريخ الفلسفة العربية، ص: 1 

 .430ص:المرجع نفسه، ـ  2 
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العقل العاشر الذي يعقد الصلة بين الموجودات  إلىالمتوالية  األفالكبعده عقول  وتأتي

  1العلوية والموجودات السفلية ."

 العقل عند ابن رشد: -2

ل:"إن كان يظهر موقف ابن رشد من العقل واضحا وجليا وذلك بحكم دراسة الفلسفة إذ يقو 
على تها من النظر في الموجودات واعتبارها من جهة دالل أكثرفعل الفلسفة ليس شيئا 

رفة إنما تدل على الصانع بمعن الموجودات إف ،هي مصنوعات عني من جهة ماأ صانع ،ال
كان الشرع قد و  أتمعرفة بالصانع مكانت ال أتمنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أو  ،صنعتها
ت إلى اعتبار الموجوداالشرع دعا  أن فأما ،إلى اعتبار الموجودات وحث على ذلكندب 
وتعالى كقوله:  فذلك بين في غير ما آية من كتاب هللا تبارك ه،وتطلب معرفتها ب ،بالعقل
منَسورةَالحشر3َاْليةَ<<َ﴾٢﴿َاأْلَْبَصارََِأُوِليَيَاَفَاْعتَبُِروا>>  

تعالى وهذا نص على وجوب استعمال القياس العقلي أو العقلي والشرعي معا.ومثل قوله  

َُقََََوَماَاأْلَْرِضَوَََالسََّماَواتَََِمَُُكوتََِفِيَيَْنُظُرواَأََولَمََْ>> َََُخ َأَنَََْعَسىَ ََوأَنَََْشْيءَ َِمنََْاّللَّ

ََأََجُُُْهمََْاْقتََربَََقَدََِيَُكونََ  َِۖ َ﴾٥٨١﴿َيُْؤِمنُونَََبَْعدَهَََُحِديثَ َفَبِأَي  َاْلية َسورة113ََ<< من

  2وهذا نص بالحث على النظر في جميع الموجودات."األعرافَ

 أدلةوالتفكير ويعتبرها  ،الرؤية ،االعتبار ،لنظرا :يتضح تشديد ابن رشد على الكلمات بهذا

هو  إنمان:" الخير أابن رشد يرى ب أنكما  دينية على وجوب النظر العقلي في الموجودات.

فللعقل دوره  ،وكذلك فعل الشر ،به يأمرن هللا ن العقل هو الذي يحكم بذلك وليس ألخير أل
                                                           

 .12فى إبراهيم، مفهوم العقل في الفكر الفلسفي،  ص:ـ إبراهيم مصط 1 

،دار 2فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال، تحقيق محمد عمارة، ط: ـ ابن رشد، 2 

 .22المعارف كورنيش النيل، القاهرة، ص:
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 فللعقل القدرة على التمييز بين ما  1د."العقل كائن مطلق الزم الوجو  أنباعتبار  األساسي

 هو خير وما هو شر.

اآليات التي تؤكد انه ال خالف بين فجمع  ،أن يوفق بين العقل والدينهذا و حاول ابن رشد 

ألة العدل والجور ومس ،وبعث الرسل ،ائل عديدة منها براهين وجود هللاالعقل والنقل في مس

على اعتبار فلقد اجمع الفالسفة المسلمين ذات وغيرها. ومشكلة الصفات وال ،والقضاء والقدر

"فإذا كانت  الحقيقة ،وفي هذا يقول ابن رشد: إلىالعقل والوحي مصدرين للمعرفة والوصول 

نا معشر المسلمين نعلم إمعرفة الحق ف إلىالنظر المؤدي  إلىحقا وداعية  اإلسالميةالشرائع 

ن الحق ال يضاد إمخالفة ما ورد به الشرع ف لىإعلى القطع انه ال يؤدي النظر البرهاني 

  2الدين موافق للعلم." أنالعلم موافق للدين كما  أنأي  ،افقه ويشهد لهالحق بل يو 

أنواع: ثالثة  إلىالفالسفة قسموا القياسات  إناالقيسة فقال:"  أنواعكما يميز ابن رشد بين 

والثانية تحمل  ،معرفة يقينية ال ريب فيها إلىتوصل  فاألولى ،والخطابية ،والجدلية ،البرهانية

 إلىهم لها من ال ترقى عقو بالثالثة فضعيفة يقبل  أما ،االحتمال دون اليقينعلى الترجيح و 

 مرتبتي القياسات الجدلية والبرهانية.

 فهو الذي يقوم على مقدمات يقينية. القياس البرهاني فأما -

 ،األكثرية أو ،محتملة يقبلها الجميع تالقياس الجدلي فهو الذي يقوم على مقدماوأما  -

 جميع الحكماء وتكون نتيجة محتملة. أو

                                                           

 .11ص: ـ إبراهيم مصطفى إبراهيم، مفهوم العقل في الفكر الفلسفي، 1 

 .101ص: يل الجر،تاريخ الفلسفة العربية،ـ حنا الفاخور، خل 2 
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مقدمات واهية موافقة لعقلية السامع  إلىالقياس الخطابي هو الذي يستند في حين أن  -

 واستعداداته النفسية والعاطفية.

الجدليين  ،ثالثة: البرهانيين وهم الفالسفة أصناف إلىقسم ابن رشد البشر  األساسوعلى هذا 

والخطابيين وهم عامة  ،شاطئ اليقين ولكنهم ال يخوضون عبابه إلىيصلون  ،وهم المتكلمون 

 1."الناس ذوي العقول الكثيفة والقطر الناقصة 

وهما في  ؛،"فللشرع عنده معنيان باطن وظاهرن الشرع يتم العقل أهذا ويرى ابن رشد ب

توحيد المعنى وكل  إلىوالظاهر طريق  وتمييزه بين الباطن ،الحقيقة معنى واحد فلسفي

جاء متمما  إنمامن قبل الوحي والعلم المتلقى  ،نظره كانت بالوحي فالعقل يخالطهاشريعة في 

 اإلنسانيةالعقول  إدراكهفما قصرت عن  2ن العقل يدرك جميع الموجودات."لعلوم العقل ،أل

إنما جاء متمما من قبل الوحي تلقى م"العلم ال أنالشرع الحق وذلك  إلىنرجع فيه  أنيجب 

 3من قبل الوحي." اإلنسانهللا تعالى  أفادهكل ما عجز عنه العقل  أنأي  ،لعلوم العقل

يقوم بمهمة الوحي لما هناك من جزئيات  أنالحكيم ال يستطيع  أنوالمقصود بالعجز هنا 

به وجود الذي :"الشرائع تنحوا نحو تدبير الناس يقول ابن رشد وتفاصيل عملية ال حد لها.

بمعرفة هللا تعالى  إالوالفضائل النظرية في نظره:"ال تتمكن  ،الفضائل الخلقية لالنسان

                                                           

 .109،101ص:حنا الفاخور خليل الجر، تاريخ الفلسفة العربية، ـ  1 

 .115،411، ص:المرجع نفسهـ  2 

 .145ـ المرجع نفسه، ص: 3 
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 أمورامن هنا فالوحي يضيف للمعرفة وللحقيقة الفلسفية  1وتعظيمه بالعبادات المشروعة."

 تتوافق وعقلية البشر.

                                                           

 .145حنا الفاخور، خليل الجر، تاريخ الفلسفة العربية، ص:ـ  1 
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على  مضى، إشكالياتمن أي وقت  اليوم، أكثر اإلسالمييواجه الفكر العربي        

..وغيرها والحداثة.الفكر و النهضة والتراث  بقضايادرجة عالية من العمق والتعقيد تتعلق 

 اآلراءو  ،بغية المساهمة في بناء التصورات البحث والتفكيرشكلت كلها نماذج جديدة من 

وتبعا  ،ومستوياتها المختلفة أبعادهافي  ،ومعضالتهالحاضر  أزماتالمساعدة على تخطي 

تبلورت مشاريع فكرية متعددة  اإلسالميالفكري والعلمي على الواقع العربي  التأخرلمظاهر 

النهوض  إلىفكرية والمصادر، والتي تهدف كلها برؤى وتصورات متنوعة تبعا لالختالفات ال

 .اإلسالميبالمجتمع العربي 

الفكري  إنتاجهطه عبد الرحمان الذي شكل  ،متميزة إسهاماتومن المفكرين الذين  قدموا 

 انطالقا من موقفه من التراث والحداثة . أسسهوالذي  ؛حضاريا قائما بذاتهمشروعا 

طه عبد الرحمان في فكره ومن  أثارهاالقضايا التي  أهم إلىالتطرق  سأحاولفي هذا الفصل 

العقل  ،درجات متفاضلة وهي العقل المجرد ثالثة إلىبينها تمييزه للعقالنية التي قسمها 

 والعقل المؤيد. المسدد،
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 درجات العقالنية وتفاضل مراتبها: -أوال

عبارة عن الفعل الذي يطلع به صاحبه على العقل المجرد:"يرى طه عبد الرحمان بأن        

دليل  إلىما ،معتقدا في صدق هذا الفعل،ومستندا في هذا التصديق  شيءوجه من وجوه 

 إدراكما بقصد  أمرالتي يقوم بها شخص ما عند النظر في  األفعالفهو جملة  1.معين"

 مطلوب معين.

دفع مضرة  أو:"عبارة عن الفعل الذي يبتغي به صاحبه جلب منفعة هوفالعقل المسدد  أما

 2التي فرضها الشرع". األعمالمتوسال في ذلك بإقامة 

نماالفعل في العقل المسدد ليس أي فعل كان في حين أن  هو الفعل الذي يوافق الشرع  وا 

 األشغال.ويجتلب المصلحة ثم يدخل في 

بطريق  األشياء أعيان:"عبارة عن الفعل الذي يطلب به صاحبه معرفة العقل المؤيد فهوبينما 

الفرائض على الوجه  إقامةزيادة على  ،مؤيد النوافل النزول في مراتب االشتغال الشرعي،

 األفضليقوم على التجربة الحية وينشد الكمال اآلخذ بمبدأ التحقق  األخيروهذا  3."األكمل

 .األكملومبدأ التخلق 

                                                           

ـ طه عبد الرحمان:العمل الديني وتجديد العقل،المركز الثقافي العربي، الدار  1 

 .71،ص:2،7991البيضاء،المغرب،ط:

 .85ص: ،نفسهمصدر الـ  2 

 .727ص: ـ المصدر نفسه، 3 
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من موضع من مؤلفاته ،على أن العقالنية ليست  أكثرفي  أكدفطه عبد الرحمان لطالما 

نماعقالنية واحدة  على دعاة العقالنية من  األمرهي عقالنيات حيث يقول:"وقد التبس  وا 

يختص بها بوجه ال يشاركه  اإلنسانن أو  ،العقالنية واحدة ال ثانية لها أنفظنوا  ،المحدثين

العقالنية على قسمين كبيرين فهنالك العقالنية المجردة من إذ  ،كذلك األمرفيه غيره وليس 

وهي  ،باألخالقيةمع البهيمة، وهناك العقالنية المسددة  اإلنسانوهذه يشترك فيها  ،األخالقية

وخصوا  األولحملوا العقالنية على المعنى  أنهموخطأ المحدثين  ،التي يختص بها دون سواه

 1."اإلنسانبها 

 ـــ حدود العقالنية المجردة وسبل مواجهتها: 1

وكيف يمكن التصدي لها أخالقيا في  تحدث طه عبد الرحمان عن حدود العقالنية المجردة،

الغربية (، كما للحداثة  األخالقي، مساهمة في النقد األخالقسؤال  ):أهمهاكثير من كتبه 

 ،هي:معيار الفاعلية، ومعيار التقويمفي ثالثة  فضبطها ،ن معايير تعريف العقالنيةعتحدث 

 و معيار التكامل.

 األفعاليحقق ذاته بواسطة  اإلنسان أن األولمقتضى هذا المعيار  معيار الفاعلية:ـــ أ"

بواسطة  اإلنسانويتجلى تحقق  ،ومتنوعبواسطة  اإلنسانتحقق ويتجلى  ،ها متسع ومتنوعلمجا

كما يتجلى اتساع  ،هوية سلوكه بموجبهافيما يتخذه من مختلف المواقف التي تتحدد  األفعال

وكيفياتها ووسائلها  األفعالهذه  أصنافاحدهما كون  ،وتنوعها في مظاهر أفعالهمجال 
                                                           

سؤال األخالق ـ مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية ـ،المركز الثقافي  ـ طه عبد الرحمان، 1 
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والثاني كون ظروفها المكانية والزمانية متقلبة، والثالث كون بواعثها ومقاصدها  ،متعددة

 متفاوتة.

ما هو كائن وما  إلىال يركن  اإلنسان أنمقتضى هذا المعيار الثاني  ـــ معيار التقويم: ب

يكون وما  أنها بقيم معينة تملي عليه ما يجب جيكون مو  أن إلىبل يسعى دوما  ،هو واقع

 أحوالالخروج عن حاله الحاضر وابتغاء  إلىمعان تعلو بهمته  إلىو مشدودا  ،يقع أنيجب 

 غيرها. أخرى 

 على اختالف مظاهره السلوكية وتعدد ،اإلنسان أن األخيرضى هذا مقت ـــ معيار التكامل: ج

 ،االنفصال بينها إيقاعالتي تقبل  األجزاءليس مجموعة من  ،قدراته النفسية ووظائفه العضوية

يقاف مع مظاهر  ،ات واحدة تجتمع فيها مظاهر القوةهو ذ إنما ،بعضها البعض تأثير وا 

 ،مع مستويات العمل ومستويات النظر، مع صفات الوجدان، ،رفانوصفات الع ،الضعف

  1وقيم الجسم مع قيم الروح."

ن أومعيار التقويم يقضي ب ،األفعالعن طريق  اإلنسانوهكذا فمعيار الفاعلية يقوم بتحقق 

وجهة الم األفعالمعيار التكامل فهو الذي يجعل هذه  أما ،قيم معينة إلى األفعالتستند هذه 

 بعضها البعض.ل ةتضافرة فيما بينها ومكملم

قديم احدهما  ،ان بنقد تعريفين اثنين للعقالنيةانطالقا من هذه المعاير، قام طه عبد الرحم

 أثراوثانيهما حديث ال يقل  األرسطيوهو التعريف  ،اإلسالميفي التراث  األثركان له بالغ 
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 إلى أشرت أنوقد سبق  ،الديكارتيوهو التعريف  ،و العربي المعاصر اإلسالميفي الخطاب 

 رؤيتهما للعقل في المدخل بالتفصيل.

يفارق به الحيوان ويستعد به لقبول  باإلنسانعبارة عن جوهر قائم  أرسطو"فالعقل عند 

وفي هذا يقول طه:"لو عرضنا هذا التعريف على المعايير السالفة الذكر ،لتبين انه 1".المعرفة

ن قام على وجه محدود ا  و  ،لية وال بمقتضى معيار التكاملمعيار الفاع ال يقوم بمقتضى

فهذا التعريف يجعل من العقل جوهرا ،أي شيئا  ،فمن حيث معيار الفاعلي التقويم؛ بمعيار

 ،وسلوكا من السلوكات ،األفعاليكون العقل فعال من  أنينزل منزلة الذات بينما الصواب ،

فان من حيث معيار التكامل ، وأما ،أوصافهافاعلية وعلى على ال األفعال أدليكون  أنبل 

بصفة الذات  تخصيص العقل أنذلك  ،مستقلة ومتباينة أقسام إلى اإلنسانهذا التعريف يقسم 

كالعمل  اإلنسانللعاقل و تشارك في تحديد ماهية  أخرى يجعله منفصال عن صفات 

"يوفي بحقه األرسطين التعريف "ألو كنا نسلم ب أننامعيار التقويم فهو يقول  وأما والتجربة،

ن هذه التوفية جاءت على الوجه الذي أال نسلم ب فإننا ،والبهيمة اإلنسانفي سياق الميز بين 

في تحقيق كمال  إليهاالقيم التي وقع طلبها والتوجه  أنحيث  ،عليه تجيء أنينبغي 

وهكذا فالعقل فعل من  2صاحبها."الضرر على  بأشد، ال تؤمن عواقبها وقد تنقلب اإلنسان

العقل  أنيقول:" إذ األخرى وال فرق بينه وبين باقي الملكات  اإلنسانالتي يقوم بها  األفعال

                                                           

 .22ص:،سؤال األخالق  ـ طه عبد الرحمان، 1 
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فمثال المبصر يبصر وهو يعقل في بصره ،والسامع يسمع  اإلنسانية األفعاليدخل في باقي 

 1والعامل يعمل وهو يعقل في عمله." وهو يعقل في سمعه،

" للعقالنية يخل بمعيار الفاعلية والتكامل الضروريين في تعريفه األرسطيالتصور"ولما كان 

لديكارت الذي يقر  آخرطه عبد الرحمان تعريفا  أورد ،استعمال معايير التقويم إساءةع ا مله

ه الذي يتحدد به في سياق جفي معنى"استخدام المنهج العقلي على الو  العقالنية قائمة أن

 2وال سيما الرياضية منها." الحديثة،ممارسة العلوم 

كما يرى ديكارت تؤكد على قدرات  آخرمعرفة الحقيقة بواسطة العقل دون مساعد  فإمكانية

غير  أخرى فالعقل بهذا يرفض من حيث طبيعته االعتراف بسلطة  ،الالمحدودة اإلنسان

ر الطبيعي الذي وهو في الوقت نفسه النو  ،األعلىيكون هو الحكم  أنفالعقل يوجب  ،سلطته

ن جميع مسائل العلم و الرياضيات والحياة إف ،من ذلك أكثربل  ،اإلنسانيضئ طريق 

 العلمية قابلة للحل عن طريق النور الطبيعي للعقل.

بعض  أضاف ،ولكي يتسنى لطه عبد الرحمان الحكم على التعريف الديكارتي للعقل

ومعيار  ،عل معيار التقويم يتعلق بالمقاصدفج ،عايير الثالثة التي ذكرناها سلفالتفاصيل للم

ومعيار التكامل يتعلق بالنفع في المقاصد والنجوع في الوسائل.  ،الفاعلية يتعلق بالوسائل

تتصف بصفات ثالث هي: النسبية  أنهاوالناظر في مقاصد هذا المنهج العقلي يتبين 

 واالسترقاقية والفوضوية.

                                                           

 .21صطه عبد الرحمان، سؤال األخالق، ـ  1 
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المجرد التي يختص المنطق بدراستها هي قوانين مشتركة قوانين العقل  أنيعتقد  "النسبية:-أ

الم يتبين بطالن هذا في تاريخ هذا الع المتأمل أنوكلية وواحدة عند جميع العقالء ،غير 

المنطق صار يشتغل بصنوف متكاثرة من القواعد والمسلمات ،وبضروب  أناالعتقاد ذلك 

متباينة من الحسابات  وبألوانالتي تبنى على هذه المسلمات والقواعد ، األنساقمتغايرة من 

المتعددة ...لما كانت طرق المنطق هذه التي هي مناهج  األنساقالتي تنشأ عن هذه  اآللية

لوصف العقل المجرد وترتيب قوانينه بمثل هذا االختالف والتشعب ،بل  أصالوضعت 

المشهورة في العلوم الرياضية كاالختالف  التضارب والتعارض)فضال عن االختالفات

على مستوى النظرية  كاالختالفالمتمثل في الهندسات االقليدية، وفي العلوم الفيزيائية 

وجود خطاب علمي بالمعنى  إمكانالنسبية والميكانيكا الكموميية(،فان ذلك كاف للتشكيك في 

 يع الناس.الدقيق للعلم عن العقل بوصفه حقيقة واحدة يشترك فيها جم

المناهج التقنية ،كالخاصية الحسابية والخاصية  أسرارامتلك الناس  أنبعد  االسترقاقية: -ب

 تحقيق السعادة والخير للبشرية جمعاء، إلىستكون سبيله  بأنهااآللية ،حتى صار االعتقاد 

هذه التقنيات توالدت  أن إلىوهذا يرجع  ،هذه التقنيات عكس ذلك أنجاء الواقع ليبين 

ويستحوذ على  ،احتواء اإلنسانوتكاثرت على جميع المستويات مشكلة )كونا تقنيا( يحتوي 

استقالل هذه التقنيات بنفسها ،فهي  إلىوهذا مرده  ،إدراكهغيابا عن  آفاقهوتغييب  إرادته

اثنين  بدأينمعلى  أساسا،هذا المنطق الذي يقوم  اإلنسانتسير وفق منطقها بغير بصيرة من 

 :في الكون  اإلنسانكالهما يضر بوضعية 
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   .عنه الخروج عن كل القيود ممكن؛ يترتب شيءكل  أنومقتضاه ال عقالني:  مبدأـــ 

كل ما كان ممكننا وجب صنعه ؛يترتب عليه التحلل من كل  أنومقتضاه  :أخالقيال  مبدأـــ 

 التي تقف دون هذا الصنع . األخالقيةالموانع 

النظريات العلمية كما يكشف عنها التاريخ ليس بعضها واصال لبعض ،  الفوضوية: -ج

نما ال  تقوم بينها عالقات تباين وتعاند، بحيث ،على الحقيقة بعضها قاطع عن بعض وا 

عالقات تكامل وتساند )مثل العالقة بين نظرية التكوين ونظرية التطور،والعالقة بين نظرية 

فهي نظريات ال  والميكانيكا العقلية ،وبين نظرية اينشتاين ونظرية نيوتن...(الميكانيكا الذرية 

  1."األسئلةعلى بعض  اإلجابةكل واحدة منها لها طريق خاص في  أن بعضها، كماتكمل 

 أنهاوالنجوع في الوسائل أي  ،ال تستجيب لشرط النفع في المقاصدوبهذا فالعقالنية الديكارتية 

 أنوال يقين في  ،ةالوسائل المستخدمة ستكون ناجع أنانه ال يقين في  إلىتنتمي دائما 

فهم الطبيعة و قوانينها  إلىفالمنهج العقلي سعى  ،جلها ستكون نافعةأات المخاطر من الغاي

ضف  ،ما حدث هو العكسالسيادة التقنية لكن  إلىجل الوصول أفي خدمته من  إلخضاعها

وكان العلم في  ،ات العلمية عوض تكاملها وتراكبهالنظريذلك التقاطع و التعارض بين ا إلى

ي العلمي محدود النفع المنهج العقل أنالفوضى والتهادم )الفوضوية(، وما دام  إلىنموه يميل 

 ،األخالقيةفرغ كل القيم والمعاني أ ألنه ،كذلك محدود النجاعة في الوسائل فهو ،في المقاصد

 أصبحتيقول:" ،حظة المباشرة والتجربة العيانيةم المالالذاتية باس أمامبحجة قطع الطريق 
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العلمي تثبط العمل  ،أو أعقابتعد عندها بمنزلة عوائق  األخالقيةالمعاني الدينية والقيم 

تحصيل تمام الموضوعية غير ممكن وكل ما  أنوالصواب  ،وتخرجه عن حقيقته وفائدته

غير  أخرى الدينية قيما  األخالقيةتستبدل بالمعاني  أنهاهو  ،تفعله هذه الممارسة العقالنية

 1بما فيها الموضوعية نفسها." أخالقيةدينية وغير 

كان  يقول:" ومتى إذ ؛تكسير طوق العقل وتفادي العقلنة هذا ويدعو طه عبد الرحمان بلزوم

وال  ،سدلئال تقع في مغالطة الدور الفا ،تؤسس العقل على ذاته أنال يجوز للنقدية الفلسفية 

 أنوال  ،لئال تقع في مغالطة الدور الفاسديكون مؤسسا له  أنمما يستحق  ،تؤسس غيره أن

لزم  ،لئال تقع في مغالطة قلب الترتيب يكون مؤسسا له أنمما يستحق  ،عليه تؤسس غيره

 األصلن نطلب هذا أنتجنب الدور ،وب غيره حتى أصلتكسير طوق العقل بان نؤسسه على 

خطورة الذكاء الفلسفي  إلىأي التنبيه  2العقلي حتى نتفادى العقلنة." التأسيسفيما ال يقبل 

رفات التص أكثريصبغ المعنى على ما ليس له معنى ،حتى على  أنالنسقي الذي يملك 

 وهذا ما يسميه طه عبد الرحمان بــــــــــــــــآفة تسيب العقل . ،ابتعادا عن الطبيعة والفطرة

محتال  صار عقال التنوير، أزمة هبوعموما فالعقل المجرد الذي روهن عليه لكي تنتظم 

خصوصا حين جعل العقل  ؛اإلنسانفكانت نتائجه كارثية على  ،االستحواذبشهوة المصلحة و 

يقول:" فالعقل المجرد هو بالذات العقل الذي يخلو  ،اإلنسان بالالستفضاعة  األشدالوسيلة 

                                                           

 .21ـ طه عبد الرحمان ،سؤال األخالق، ص: 1 
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من اليقين في نجوع الوسائل التي  وباألولى ،نفع المقاصد التي اختارهاقين في من الي

  1كثيرا." أون كان قليال ا  و  ،اإلنسانذاك ينقلب بالضرر على  إذوال نستغرب  ،اتخذها

 ـــ العقالنية المسددة و المقاصد النافعة : 2

ببيان مفاسدها  ،المجردةداثة الغربية وعقالنيتها بعد ما فرغ طه عبد الرحمان من فحصه للح

، مظهرا االلتباسات لإلنسانفي كونها ال تفي بالمقاصد الكلية والغايات التكاملية  ،وحدودها

جل تخليص أومن  ،أزماتمن  أفرزتهلما  ،دعاة العقالنية والمحدثين أعمالالتي غشيت 

فيها العقالنية الحداثية الفاسدة. نجده يقترح  أوقعتهمن الورطة التي  واإلسالميالفكر العربي 

من العقالنية المجردة اصطلح  أرقىومرتبة  ،لتجاوز النسق الحداثي الضيق أوسعنسقا عقليا 

لمعالجة مشكلة حدود العقل عليها:" بالعقالنية المسددة" والتي هي بمثابة البديل الممكن 

مجرد وبين ا من خالل الربط بين النظر الويتم هذ ،لهذا العقل إكمالأي هي عملية  ؛المجرد

جيهه يقول:" ولما كان العقل المجرد بفضل تنزيله على العمل وتو  ،العمل على مقتضى الشرع

االتصاف بوصف عقالني  إلىليتجه  األصليفي ترك وصفه العقالني  يأخذ ،على مقتضاه

نخص هذا العقل الذي يسدده العمل ويجدد لباسه باسم )العقل  أن ارتأينا ،وأعقل أفضل

في تكميل  إمكاناتهوصفه والنظر في مدى وحدود  إلىهللا  بإذنونحن ماضون ، المسدد(،

 2."لإلنسانالحال العقلي 
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فكسر طوق العقل المجرد ضروري من اجل طلب التسديد لهذا العقل من قوة ليست من 

مليات العقلية وتفتح للعقل المجرد آفاقا بواسطة العمل ما ال جنس قوته، فتلقح وتخصب الع

مسدد يستجلي مقصده وهو مقصد في مفهوم طه عبد الرحمان ال فالمتأمل بدونه.يفتح له 

الفلسفية خاصة  األفكاروقيمة  ،العقل بالعمل في حقل المعرفة أوربط القول  إعادةأي  ؛خلقي

؛ أي مهتديا في احبها في سلوكه بمقتضى الشرعها صتلبس ب إذفاعلية  أكثرتكون  ،منها

وفي جلبها للنفع ودفعها  ،حددها الشرع في ثباتها وشموليتهاقوله وفكره وعمله بالمقاصد التي 

 1."المقاصد النافعةمعرفة  إلىالعقل الذي اهتدى هو  :إذا"فالعقل المسدد  ،رللضر 

ولكنه لم يحصل اليقين في  القيم,المسدد قد حصل اليقين في هذا يعني أن صاحب العقل 

أن يهتدي وال يمكن للعقل هذه القيم.  إلىوصله وال في نجاعة الوسائل التي ت ،نفع هذه القيم

كان على صفة التخلق التي تلقي في فهمه ما يبصره بهذه القيم  إذا إالالمقاصد النافعة  إلى

العليا. و لهذا فدعوة طه عبد الرحمان هي الشروع في بناء حضارة جديدة ال يكون السلطان 

نماال بعقله أو قوله ,  اإلنسان, بحيث تتحدد حقيقة الخلق إنمافيها العقل و    ،فعله أوبخلقه  وا 

أن تكون عمال ينفع , أي أن تكون الرحمان في الفلسفة  و من أجل هذا يشترط طه عبد

 مكارم األخالق.        إلىمعرفة من أجل العمل , وحكمة هادية 

 وموضوعاتها  نقرأ من خاللها الفلسفةو في السياق نفسه يؤكد أن فقه الفلسفة آلية معرفية ,   
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قول مزدوج بالفعل , و خطاب مزدوج  إنماالمعرفية المتعددة , فالفلسفة ليست قوال فقط و 

فان الفلسفة ال  "الفلسفية عقالنية اتساعية قصده من العبارة :العقالنية هذا مالوك, و بالس

حتى كان من التعاريف التي وضعت  هتتوسل بالعقل فحسب , بل تتخذه موضوعا تنظر في

, فيكون العقل إلىوع لها أنها "علم العقل" , ولما كان هذا النظر هو نفسه ال يفارق الرج

العلم بالعقل" بناء  أنهايقال فيها " أنالعمل بالعقل" من  أنهاها "يقال في أنبالفلسفة  أحرى 

 1العلم قد يكون يغير عمل." أنعلى انه ال عمل بغير علم , و 

حضارة الفعل والحد من هيمنة القول على الفعل ؛أي اتحاد  إلى وهنا تبرز الدعوة الطاهائية

األفعال في مقابالتها بأبنية  إلىم االنظر بالعمل ،وربط السلوك بالممارسة الفلسفية , واالحتك

 العقل المجرد.

عقل المسدد حتى لشروط أساسية يجب توفرها في اة وقد حدد طه عبد الرحمان ثالث هذا

  .يكون محل اعتبار

يقع التسديد في  الفعل ما لم يحصل التوافق مع الشرع  أنيمكن  ال موافقة الشرع: أ ـــ

والحق كل الحق أن المرء لو أتى من العلم ما أتى ,  ودر هذا العمل عليه أو  "يقول :

 در , فال ثقة بهذا العمل وال  المزعومة ماعلى غيره من المنافع 

 2."اإلسالميالشرع  أحكام ونهيه وحف  هللا أمرعبرة بمنافعه حتى ينظر كيف هو عند 
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التي  أووقوامها مختلف المعاني والحكم التي من اجلها نزل الشرع ،  :ب ـــ اجتالب المنفعة

المنفعة الناتجة عن العمل الشرعي غير  إنيقول:" ،يمكن تحصيلها في غيره من المقاصدال 

واتخذ من  ،تحرى فيها المرء ما تحرى ائص ولو واقعة ال محالة في النق األخيرة،فهذه  المنفعة

 1المثل غير الشرعية ما اتخذ."

وهو قوام العقل المسدد في مقال النظر في العقل المجرد، أي  :الشتغالج ـــ الدخول في ا

تيانهاالستغراق في العمل  في  إليهعلى وقف مقتضى الحكمة منه وعلى وفق ما يؤول  وا 

بالنتائج العلمية التي تالزم هذا االشتغال  إنماالمجردة  األفكارالمستقبل ،العبرة ليست في 

 إنومعلوم  وصف العمل، إلىيقول:"حد االشتغال بوجه عام هو الخروج من وصف النظري 

ولكنه اكتسى عند هؤالء مكانة متميزة حتى  ،ل قد هم القدامى كما هم المحدثينمفهوم االشتغا

مختلفة مثل:  أسماءتواردت على هذا المفهوم و  ،شيءفي كل  إليهالمعيار الذي يفرغ  أصبح

  2الممارسة". وباألخص ،، التطبيق، التقنيةاإلنتاجية ،النشاط ،الفعالية العمل ،الشغل،

أي انه خرج من  ،عقل مجرد وقد دخله العمل الشرعي العقل المسدد هو أنيظهر مما تقدم 

العقل المتبني على  أنغير  ،التسديد العملي أوصافوليس  ،ي النظر التجريد  أوصاف

الوسائل  إدراكالمقاصد النافعة ،فقد ال يحصل لديه  إدراكالتسديد حتى وان حصل لديه 

 هما : أفتينمختلفة يحددها طه عبد الرحمان في  آلفاتوبالتالي يكون عرضه  ،الناجعة
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وتترتب عن التفاوت بين ظاهر الفعل وحقيقة القصد منه وما ينجم عن هذا  :آفة التظاهر-

نماهللا  إلىالفاعل )المشتغل( فعله ليس من باب التقرب  يأتيمن ضرر ،كان  من باب  وا 

كل )قرباني( يقع منه  أو:"عبارة عن وصف يقوم بكل متقرب بالطاعات إجماالفهو  ،التكلف

 1".األعمالشتغال (وبين )المقاصد( المتوخاة من هذه بين واقع)اال األعمالالتفاوت في 

بعمل الغير من دون تحصيل  أوالقرباني بقول  أووتترتب عن عمل المشتغل  :التقليد آفة-

الغير  وا عمال أقوالالعمل ،أي االنكباب بالعمل على شاكلة  أودليل يثبت فائدة هذا القول 

: اتفاقي ،عادي أصنافمن دون تمحيص.وهو عند طه عبد الرحمان عبارة عن ثالث 

 أوعبارة عن الوصف الذي يقوم بكل متقرب بالطاعات  إجماالالتقليد  أنيقول:" إذونظري.

االستناد  أوعلى سبيل العادة  أوبكل قرباني يقع منه العمل يقول الغير على سبيل االتفاق 

 2دليل نظري." إلى

 العقالنية المؤيدة والوسائل الناجعة :-3

وقدرته على قهر  من علو منزلة العقل المسدد وشرف مرتبته على العقل المجرد،على الرغم 

تنقص من  أننها أتعلق به من ش أنالتي يمكن  اآلفاتالكثير من  أن إال ،حدود هذا العقل

دخول العقل في االشتغال ن شرط العقل المسدد هو مجرد أل ،كماله وقطع صلته بالشرع

في الخروج من  اإلسالميةولذا اجتهدت الممارسة الشرعية  ،وليس النزول بمراتبه الشرعي،

وهذا في  ،ثها العمل الشرعييور  وأفضل أعلىالعقل المسدد الخلقية الدخول في مرتبة  آفات
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قرب من والذي يمكن المت االشتغال اصطلح عليها طه عبد الرحمان باسم العقل المؤيد،

قامة ،التجربة الحية بمعانيها الروحية تحصيل  ،على هذه التجربة الفياضة إعمالهباقي  وا 

تحصيل الوسائل الناجعة فضال عن تحصيل  إلى:"العقل الذي اهتدى فالعقل المؤيد هو

وعدم انفصال المعرفة باهلل  ،المؤيدة تسلم بوصل العقل بالفعل فالعقالنية 1المقاصد النافعة ".

 األسمىوهي المرتبة  ،ك الزيادة في المعرفة عن الفائدةوتؤمن بعدم انفكا ،باألشياءالعلم عن 

رسومه وليس ب ،بمعانيه الروحية القرآنيمن العقالنية التي تمكن صاحبها من تلقي الخطاب 

الخلقية  اآلفاتالعقل مرتبة العقل المؤيد غايته تدارك  إلىن المتقرب في ترقية أوك ،اللفظية

فالذين اقتصروا  والعلمية التي ورثتها كل من العقالنيتين المجردة وبالخصوص المسددة؛

ا معين أومعرفة هللا  إلىن التوسل بالعلوم النقلية موصل أب اإلجماعن حصل لديهم ا  و  ،عليها

العقلية النفكاكها عن معرفة على مستوى العلوم  اإلجماعنه لم يحصل عليهم إف ،على ذلك

تكون خادمة  أنعقلية يجب  أمفكل العلوم نقلية كانت  وفي هذا يقول طه عبد الرحمان:" ،هللا

 أن ،جانب منها إدراك إلىيصل  أنذاك البد  أووكل مشتغل بهذا العلم  ،للحقيقة الغيبية

 أنوكان ال يستحق  ،لمه غير خادم للمقصود الشرعي منهكان ع إال ،إليهايستزيد التقرب 

  2يوصف بوصف العلم النافع."

، واالستزادة من واجبه العمل و المزاولة عليه مرتبة العقالنية المؤيدة إلىفالمتقرب المترقي 

من غير الخروج عن المقاصد  ،طريق هللا إلىمنه حتى يكون مفتاحا من مفاتيح االهتداء 
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تكون  أنوالدخول فيما فيه احتمال الضرر يقول :"يجب  ،جلها الشرعأالروحية التي جاء من 

فكل  ،ما فيه احتمال الضرر إلىالممارسة العقلية متسعا لالستزادة الدائمة من غير الخروج 

بحيث ال يخشى على الزيادة فيها  ،ومتسعة الرحاب ،األفاقكاملة تكون مفتوحة معرفة عقلية 

المتقرب بها بوجه  إلىتسئ  أون جادة المعقول ،تحيد بها ع أنوالبقاء على هذه الزيادة من 

 1من الوجوه."

قراروبهذا فالعقل المؤيد ال يقوم على مجرد اعتقاد اعتيادي باطني وتصديق وجداني،   وا 

نما  الفعل، واإليمانيحققه  العمل، وقولاعتقاد حي يقيني يصدقه  باألساسهو  لفظي؛ وا 

 مع العمل. إالالحي ال يوجد 

العقل المؤيد ال تظهر كماالته في الممارسة العقالنية  أنهذا ويؤكد طه عبد الرحمان على 

 أنوكيف  ،وهنا تبرز نزعته الصوفية ،در ما تظهر في الممارسات الصوفيةبق ،اإلسالمية

حتى  أفعالهوبتربية  أعمالهفتجعله يعنى بتزكية  ،تستولي عليه تجربة التعظيم للشرعالصوفي 

ثم يعنى بترسيخ هذه الموافقة حتى تجلب له معارفه معرفة هللا  ،قة للمعرفةتصير مواف

هللا  إلىمحبته الخاصة. وهنا تتحقق داللة العبدية في فعل المتقرب  أعمالهوتجلب له ،

 في بذلك من كونه كائنا حيا عامال اإلنسانوالمشتغل به والمتعامل فيه ،وينقلب مفهوم 

ن حي عابد في العقالنية المؤيدة يقول :"ومتى سلمنا بان الصوفي كائ إلى ،العقالنية المسددة

من التجربة الحية ركن  يجعل الصوفي أن أدركنافي نشدان الكمال والتكامل في السلوك...
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فالعمل الصوفي بهذا يعد طريقا بديال  1التي يتحقق ويتقوم بها السلوك عنده." األركانمن 

 إلىيناقض أي تعبد لغير هللا بالقدر الذي يتوصل فيه  أنمن حيث  ،حقيق الحرية الحقيقيةلت

االنطالق في  أفاق فالتعبد للمتعالي يفتح ،االستعباد أشكالمن كل  اإلنسانتخليص 

 إنيقول طه عبد الرحمان:"... ،النعتاق من قيود المادة والمصالحفضاءات الروح والمعاني وا

 ن ال سبيل له للتحرر منأو  ،الحرية الكونيةتحرر من رق  إذا إالالمتقرب ال يتحقق بالعبدية 

خلقا  اإللهيةوان االفتقار جامع لمنن الخالقية  ،تحقق باالضطرار إذا إالهذا الرق الكوني 

 2ورزقا..."

 جملة خصائص منها: ومع حقيقة التجربة الصوفية نستخلص مع طه عبد الرحمان

 بأخرى الجذور المعلومة ليجتثها ويستبدلها  إلى،أي ينفذ العمل الصوفي تحويلي -أ

:" هي كون الذات المتعرف عنها صالحة ،وهي التي تعبر عنها باسم المباطنة يقول

 أفعالهابالنظر ،وعلى  أصالالمدركة  أوصافهاعليها بالتجربة ،تصبح دالة على 

 هي الدالة على الذات كما هو األوصافتكون  أنفي العمل ،بدل  أصالالمترتبة 

هي الدالة كما هو الحال في العقل  األفعالتكون  وأ ،في العقل المجرد الشأن

 3المسدد."

 ،محدودا بظرف عاب أو بأزمنةليس محصورا  ألنه، العمل الصوفي استمراري  -ب

وبمقتضى االشتغال  اإلخالصللتعبد على وجه  إاللم يخلق  اإلنسان إنبل 
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 إال،فما يعقل المكلف شيئا  وأبدايذكره باهلل دائما  أنباهلل،"وان االشتغال بغيره ينبغي 

 1ربه فيه." أمريعقل  الشيءويجعله هذا 

العمل الصوفي الذي يتحقق بمقتضاه  إلىوهنا تبرز الحاجة الملحة حسب الرؤية الطاهائية 

على  لألعلى،وهو ليس وصل تسلط  األخروي  الشأنالدنيوي و  الشأنالوصل الدائم بين 

 بمقتضاه تتعزز سلطة الفكر بسلطة الذكر.بل  ،األدنى

في تحري مقتضيات الطريق  اإلخالصمن جانب  ،العمل الصوفي نموذجي -ج

التسديد  وأهل ،التجريد أهلوكيفية العمل وفقه يقول:"ومن الممارسات عند  ،الشرعي

بل  ،ب لشرط التحرر من ابتغاء المنافعتستجي أنمن غير  اإلخالصما تدعي 

لم يتطلع العامل  العمل بمقدار نفعه ... فما أنفتدعي  ،الشرطهذا بنقيض  تأخذ

 إال ،الغير وعن الشعور باستحقاق العوضالتجرد من الشعور باالمتنان على  إلى

 2."اإلخالصوبقيت في نفسه دواع تنزع عن عمله بصفة 

من حيث انه ال يقيم حدودا بين دوائر الحياة والوجود،الن  ،العمل الصوفي تكاملي -د

سر الوجود يجمعها جميعا يقول:"وعلى هذا فالصوفي ال يجمع بين معرفته بالشيء 

ومصطنعا لعالئق  ،مستقلين فيما بينهما أمرينومعرفته باهلل كما لو كان واصال بين 

نما ،مجردالعقل ال أساليبعلى طريقة  األخر إلىخارجية تشد احدهما  معرفته  وا 

ومعرفته بربه  ،فته بذاته ال تفارق معرفته بربهومعر  ،ال تفارق معرفته بذاته بالشيء
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على وجه العبدية التي  إال إذنفال يتم الجمع  تحققه بالكامل بالتبعية له، إالليست 

 1يقر منها بالتبعية لربه." أنالمدرك الجهات التي يمكن  الشيءتجعله يستجلي من 

 وأخالقيةوهكذا فان هذه القيم التي تزخر بها التجربة الصوفية تشكل قاعدة ودعامة روحية 

 اآلفاتبديال عن  ،ترسيخها إلىعالمنا اليوم ينشدها ويصبو  أصبحللمعايير التي  ،كبيرة

ومنه فال سبيل للخروج من  ،العقالنية الحداثية المزيفة إليهاوالصراعات التي تجرنا  األخالقية

 هذه القيم. إلىبالعودة  إالالنمط المعرفي الحديث  أزماتومختلف  ،اآلفات هذه

نما ،لعقالنية ليست مرتبة ودرجة واحدةا أنوخالصة القول  هي مراتب ودرجات متفاضلة  وا 

 ؛أخر إلىمن فعل عقلي  وقدرته على االنتقال لإلنسانتعكس وبشكل جلي الفعالية العقلية 

نسمي صاحبه ـــ على حد اصطالح طه عبد الرحمان ـــ  أنفالعقل المجرد والذي يمكن 

تمنعه من تحقيق مقاصد ال يقين في نفعها  آفاتعلى  أبنيتهتالزمه حدود وتنطوي  بالمقارب؛

نسمي صاحبه بالقرباني حتى  أنوالذي يمكن  العقل المسدد أمابوسائل ال يقين في نجوعها .

االتصاف بوصف عقالني  إلى،ليتجه  ياألصلترك وصفه العقالني  إلىوان كان يسعى 

وتمنعه من تحاصره  آفاتعن  بمنأىلم يكن  أيضاوهو  فهو عقل يسدده العمل، ،أفضل

تحقيق مقاصد نافعة بوسائل ال يقين في نجاعتها  إلىكونه يسعى  ،تحقيق المعرفة الكاملة

المراتب من  أعلىفهو الذي يمثل  ،نسمي صاحبه بالمقرب أنالعقل المؤيد والذي يمكن  وأما.

،وفي الوقت نفسه يسدد  منازل متغلغلة في االشتغال الشرعيالفاعلية العقلية لنزول صاحبه 

 الخلقية والعلمية. اآلفاتمنافذ 
                                                           

 .786ص: العمل الديني وتجديد العقل،،طه عبد الرحمانـ  1 
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 :األخالقفصل العلم عن  أالحداثة الغربية ومبد-ثانيا

ويمارس  ،التجريبية وأسسهاالحداثة  أصوليعرض طه عبد الرحمان  األخالقيلمذهبه  تأسيسا

ويحدد طه عبد  ،على الكل اإلنسانسيادة  مبدأوالقائمة على نقده لعقالنيتها العلمية والتقنية 

التي  اإلمكان آفاق اإلنسانيتولى  أنالرحمان فكرة السيادة بقوله:"السيادة في هذا النظام هو 

غاية تقف وليست لهذه السيادة  ،التمكن التي تبرز في العمل أبعاد وأيضا ،تفتح في النظر

لذي تطلبه عقالنية النظام ن تمام السيادة األ ،نهاية ال تجد لها ازديادا بعدها عندها وال

 1الكل ممكنا ويتمكن من ناصية الكل." اإلنسانيجعل  أنالتقني الحديث هو بالذات  ،العلمي

 فالنظام العلمي التقني في نظره يكرس ثالث مراتب للسيادة .

من دعامات النظام العلمي التقني الحديث  أساسيةالتنبؤ دعامة  إنوم معلأ ـــ سيادة التنبؤ: 

وال  ،ويتماشى معها وأحكامهكونه ال ينشأ من فراغ بل هو نابع حقا من نواميس الكون 

التمكن  وأبعادالنظري  اإلمكان أفاق"فالتنبؤ هو عبارة عن السيادة على  يتعارض مع قواعدها

  2العلمي ."

القدرة على السيطرة على القوانين الطبيعية في الحال  اإلنسانيورث  التنبؤ أنمعنى هذا 

 والمآل ،هذه القدرة اصطلح عليها طه عبد الرحمان باسم "قوة السطوة".

                                                           
 .778ـ طه عبد الرحمان ،سؤال األخالق،ص: 1
 .772ـ المصدر نفسه،ص:2
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قوانين الطبيعة ونظام  علىال يمكن للعقل العلمي والتقني من السيطرة  ب ـــ سيادة التحكم:

 إدخالهابعدا علميا واقعيا أي  لتأخذمن القدرة على تطبيقها تمكن  إالعاجال  أوآجال  األشياء

بل  فالنظام العلمي و التقني ال يعترف بالسيادة كفكرة موطنها العقل النظري  مرحلة الممارسة،

 اإلمكانالممارسة موطنها التطبيق العلمي فالتحكم هو:"عبارة عن السيادة على نسق آفاق  إن

حية لن  آوقوانين الطبيعة جامدة كانت  أنما يعني  1لعلمي."التمكن ا أبعادالنظري وتطبيق 

التنظيم الذي بموجبه  لمبدأخضعت  إذا إالوسيطرة العقل العلمي والتقني  إلرادةترضخ 

النظرية وتطبق التمكنات العلمية هذه القوة المهيمنة اصطلح عليها  اإلمكاناتتتناسق هذه 

 طه عبد الرحمان باسم "قوة البأس".

أي الخروج من  ،يحصل عليها النظام العلمي التقنيسيادة  أعلىوهي  :سيادة التصرف ج ـــ

"  األفاقمرتبة التنسيق الداخلي لهذه  إلى ،اإلمكانات آلفاقمرتبة التنسيق الخارجي 

تتولى التمكنات توجيه بعضها البعض حفظا للتوازن المطلوب  أنهو ق اتسنفالمقصود باال

المرتبة من السيادة تورث نوعا خاصا من القدرة اصطلح عليها طه عبد وهذه  2فيما بينها ."

 الرحمان باسم " قوة البطش".

 إلىتدعو  أنهاما يمكن استخالصه من هذه المراتب الثالثة لعقالنية النظام العلمي والتقني 

تنبؤ الدينية ضررا يتزايد بحسب مراتب هذه العقالنية ؛فمرتبة ال باألخالقمبادئ سلوكية تضر 

التصنع تصطنع بديال لها .هذه  ومرتبة ،ومرتبة التحكم تستحوذ عليها األخالقتستبعد 

                                                           

 .772ـ طه عبد الرحمان ،سؤال األخالق ،مصدر سابق،ص: 1 

 ـ المصدر نفسه ،الصفحة نفسها. 2 
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 من العقل والعلم االهين وجاعال واألخالقالوضعية كسرت واقعا جديدا خال من الدين 

أي ال  ،باألخالقأي صلة الحداثة الغربية بهذا المنظور قد قطعت  أنوهذا معناه  ؛جديدين

ال حصر لها  أخالقية آفاتالمجتمع الغربي في  أوقعفي العلم والتقنية .وهو ما  أخالق

هذا النظام لم يبلغ مراده  أن"ذلك  انعكست على كل المجتمعات التي جعلت منها هدفا وغاية

،التنبؤ ،التحكم أال وهو تحميل كمال السيادات الثالث  األخالقمن وراء قطع صلته بهذه 

مسار تحفه  إلىيمنع نفسه من االنجرار التدريجي  أنيقدر على والتصرف بل صار ال 

 1من كل جانب." واألهوال األخطار

يكون قد كشف عن سلبياته  األخالقفالنظام العلمي التقني في سعيه الى السيادة بعيدا عن 

 اإلنسانيرفع على  أنالتقدم العلمي والتقني قادر على  أنيعتقدون  أنصارهكان  أنبعد 

به  فإذاوالسعادة ، األمنرغد العيش ومتعة  بأسبابالجوع والمرض والمشقة ،وان يمده  أسباب

حصر  ال آفاتة من الشقاء والشك والقلق على مصيره لما ورثه من مفي دوا باإلنسانيلقي 

الدينية تكون قد تركت  األخالق"ويترك هذه العقالنية المتعمدة لجانب االشتغال من  ،لها

بمعاني الحياة  والحضاريةالثقافية  أطوارهعبر  اإلنسانالذي ظل يمد  األساسيالمصدر 

دونها باب تحصيل المعاني االشتغالية التي لها من  وأغلقتوقيم العمل،  ،،ومعايير السلوك

فتحف  هذه التمكنات  ،لتمكنات المادية التي انفتحت لهاتضاهي به قوة ا أنالقوة ما تستطيع 

 2."إليهاتطرق الضرر التي قد ت أسبابمن 

                                                           

 .726ص: ـ طه عبد الرحمان ،سؤال األخالق ، 1 

 .772ـ المصدر نفسه،ص: 2 



........................المشروع الفكري لطه عبد الرحمان.......الفصل األول......................  
 

 

58 

 التعقل والتخلق: ومبدأي اإلسالمية األخالقيةالنظرية -ثالثا

مت برميه في دوامة وقا ،وأمانه اإلنسانعجزت الحضارة الغربية عن تحقيق سعادة  أنبعد 

من الوقوف في وجه النموذج الغربي وذلك  اإلسالميكان الزما على الفكر  ،القلق والضياع

وهذا بتقديم منهج يتناغم مع  ،لمضطربة والكشف عن زيفها وفسادهابطرح مفاهيمه وقيمه ا

 اآلمنثابة المخرج ميعد ب ،اإلسالميةالشريعة  أصولمستمدا من  ،نسانلإل األخالقيةالطبيعة 

 اإلسالمية األخالقيةفالنظرية  ،النهج الحداثي إتباعجراء  اإلنسانيةالتي تكابدها  األزماتمن 

 إلىيدفع بها  ،وأخالقيااكتسابها بعدا دينيا  ،وممارساته وأفعاله نساناإل أفكارغايتها ترشيد 

 التحكم فيما يتترتب عن التقدم من نتائج .

نصري عالتوازن بين  وأحداث ،واألخالقسد الثغرة بين العلم  إلى اإلسالمجل هذا عمد أومن 

ال يفرق بين العقيدة والعلم والتقنية بل على  فاإلسالم ،الحياة والعلوم وأخالقيةالروح والمادة 

 واألسبابكما ال يفرق في البحث عن القوانين  ،حد بينهما في بنية واحدة متماسكةالعكس يو 

 األشياءوال يبين لنا القوة التي توفرها لنا التقنية للسيطرة على  ،والبحث عن الغايات والمعاني

قبل المادية في أي لهذا يجب تقديم الغاية الروحية ووجوب استعمالها كوسيلة لعبادة الخالق و 

يساويه  أو األقلعلى  أون كل تقدم مادي يتطلب تقدما روحيا يفوقه إ" ،بحث علمي تقني

الحداثة الغربية بنظامها  أنومن هنا يرى طه عبد الرحمان  1حتى يحصل االنتفاع به ."

 :هما أساسيين مبدأينوذلك وفق  اإلسالم إلىبالعودة  إالالعلمي والتقني ال يمكن درأ آفاتها 

                                                           

روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية ،المركز الثقافي العربي ،الدار  ،ـ طه عبد الرحمان 1 

 .266،ص:7،2222،المغرب ،ط:البيضاء 
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عن غيره من الكائنات  اإلنسانالفضائل التي تميز  أهمالتعقل فانه من  أما ؛التعقل والتخلق

 األفعالما تخشى عواقبه من  اإلنسانيقضي بتحصيل المعرفة المفيدة التي تجنب  ،األخرى 

من هذه الوسائل  اإلكثاروالتصون من  ،هو التحف  في اصطناع تقنية ممكنةيقول:"التعقل 

  1دفعا لسوء العواقب."

المتخلق الذي  أنماهية خلقية أي  اإلنسانفماهية  ،وماهيته اإلنسانالتخلق فهو جوهر  أما

نافعة ومشروعة  األفعالأي ال تكون هذه  ،أفعالهوالروحية هي صلب  األخالقيةيجعل القيم 

"فالتخلق عبارة عن االشتغال الذي  ،خلقي والروحيتحقيق هذا المقصد ال إلىسعت  إذا إال

السيادة ويجلب له الحكمة في اختراع التقنية والتأييد في  بمبدأالعمل  آفة اإلنسانيدفع عن 

 2استثمارها ."

بمرتبة  اإلنسانالتعقل والخلق بوصل  المبدأينالربط بين هذين  إلىيعمد طه عبد الرحمان  و

سعيه من  أثناء اإللهيةمرتبة التعبد طمع في تحصيل المعية  إلىفمتى وصل العقل  ،العبادة

في الكون بفضل العبادة امتدادا  اإلنسانوتصير بذلك حركة  اإلنسانيةاجل ترسيخ الذات 

فالعبادة همزة  ،ارت الحسيات عنده معابر للعقلياتفي العالم الحسي الطبيعي وص لتأمله

هو  إذنئي "مجال االعتبار":"فمقتضى االعتبار وصل بين النظر والفعل وبالتعبير الطاها

                                                           

 .762ص: ـ طه عبد الرحمان ،سؤال األخالق ، 1 

 .776ـ المصدر نفسه ،ص: 2 
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 أنهاالعبر فيكون المعتبر هو من يرى الظواهر على  أسرار إلىالنظر  أحكامالعبور من 

  1." اآلياتصاحب هذه  إلىوينسب السيادة على الكون  ،آيات

طابع ديني على العلوم بتناول غاياتها  إضفاء إلىتسعى  اإلسالمية األخالقيةوهكذا فالنظرية 

 أننه أوهذا ما من ش ،تناط بالبحث العلمي ثانيا أنالتي يجب  واألهداف ،األولفي المقام 

فالمشكلة هنا تتصل  ،ال تدميره وتغييره ،وصيانة الخلق اإلنسانيسخر هذه العلوم الزدهار 

التي هي البحث عن الغايات  اإللهيةحكمة لبربط العلم الوضعي في اكتشاف الوسائل با

 ،األسمىالغاية  إلىبحيث تفضي في النهاية  األسمىالغايات  إلىوارتفاع الغايات الدنيا 

 إنكاره،ال وعبادته األكوانالغاية المطلقة وهي معرفة رب  إلىبحيث تفضي في النهاية 

 التغيير في خلقه. إلىوالسعي 

 الفكر الغربي ودعوى كونية الفلسفة:-ابعار 

غربية عمل طه عبد الرحمان على الكشف عن التناقضات الكامنة وفي سياق نقده للحداثة ال

بطالفي طلب الفكر الغربي المتمركز حول ذاته  دعوى كونية الفلسفة يقول:"لئن سلمنا  وا 

 أنبعموم االعتقاد بين جمهور المتفلسفة بكونية الفلسفة سواء في صورتها الكيانية ــــ أي 

 فال نسلم بصحة هذا  ،الفلسفة عالمية أنأي  ؛في صورتها السياسية أوة ــــ الفلسفة كلي
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دعوى كونية الفلسفة واثبات صبغتها  بإبطالاالعتقاد على رسوخه في النفوس ... ولنشتغل 

 1القومية ."

 يورد طه عبد الرحمان جملة من االعتراضات العامة على دعوى كونية الفلسفة وهي اربع :

أي ما دامت هناك فروق اجتماعية بين  :بالسياق التاريخي االجتماعيارتباط الفلسفة _

البد  إذنتحمل الفلسفة الواحدة خصوصياتها التاريخية واالجتماعية، يقول:" أنالبد  األمم

،كما  األمةالواحدة الخصوصية التاريخية واالجتماعية لهذه  األمةتحمل فلسفة  أن لألمم

 "2ظرفه التاريخي ووضعه االجتماعي.د الواحد خصوصية تحمل فلسفة الفر 

سانها الذي وضع به قولها لكل امة ل إنمبرره  :األدبي_ ارتباط الفلسفة بالسياق اللغوي 

التي  األولىهو الدائرة  األدبوما دام  ،تالف المضامين الفلسفيةوبالتالي اخ ،الفلسفي

البيانية على البالغية والصور  األساليبتنعكس  أنجاز  ،تحتضن مطامع الفكر الفلسفي

يكون لكل لسان امة فلسفته التي  أنيلزم  إذن يقول طه عبد الرحمان:" ،المحتويات الفلسفية

 3تناسب مقتضياتها البنيوية والداللية والبيانية."

 أمفرديا كان  إنسانيةاالختالف طبيعة  أنفال خالف في  :االختالف الفكري بين الفالسفة _

وقناعاتهم ،وتتباين مذاهبهم  أفكارهمالواحدة يختلف الفالسفة في  األمةفداخل  ،جماعيا

نتكلم عن  أنيقول:" فكما يجوز  إذ واألقوام األممتشهده  األمرونفس  وأيديولوجياتهم
                                                           

ـ الحق العربي في االختالف الفلسفي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب  1 

 .82،ص:2،2222،ط
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 األمةبفلسفة ما ،فكذلك يجوز الكالم عن اختصاص  األمم أفراداختصاص الفرد الواحد من 

 1العالم بفلسفة ما." أممالواحدة من 

وهي عبارة عن فلسفات قومية متعددة كان نقول الفلسفة  :التصنيف القومي للفلسفة_ 

 إنالفلسفة االيطالية ،وفي هذا يقول:"  أوالنجليزية والفلسفة ا ،والفلسفة الفرنسية األلمانية

 إلى أفكارهمهذا التقسيم ذي الصبغة القومية مؤثرين نسبة  إلى يلجؤون  أنفسهم الفالسفة

يكون هؤالء المؤرخون قد قلدوهم في هذا  أنوال يبعد  ،من غير نسبة إرسالهابدل  أقوالهم

 2المسلك التصنيفي ."

على دعوى الكونية السياسية للفلسفة ،فمنذ  أخرى كما يورد طه عبد الرحمان اعتراضات 

 إلىتدعو  أوروبا أخذتحمالت االستعمار  إلىمرورا ببعثات التبشير وصوال  األنوارعصر 

هذا التنظير حسب الرؤية الطاهائية  أنغير  ،فالسفتها ينظرون للفلسفة الكونيةو  ،الكونية

 مردود باالعتراضات التالية :

كونهم حصروا فعل الفلسفة الخالصة في الجنس  :األوروبيةالفلسفة  إلىد الفلسفة _ ر 

"فهو وصف يقيد مفهوم الفلسفة  ،مظهر من مظاهر المركزية الغربية وهذا ،ال غير األوروبي

  3فيجعلها محصورة في المنطقة الغربية."

                                                           

 .81ص:،طه عبد الرحمان،الحق العربي في االختالف الفلسفيـ 1 

 .الصفحة نفسها،المصدر نفسهـ  2 
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في النهضة  األوروبيةشاركت معظم الدول  :األلمانيةالفلسفة  إلى األوروبية_ رد الفلسفة 

 أللمانياوقد كان  ،وفي قدرة مساهمتها ،لكنها تتفاوت فيما بينها لحديثة،الفلسفية ا األوروبية

الفلسفية عن نظرائهم في  األصالةينزعون  األلمان:"اخذ فالسفة إذمن هذه النهضة  أوفرح  

عياال على فكرهم  األوروبيةويخصون بها انفسهم ،ويعتبرون باقي الفلسفات  أوروبافالسفة 

 .1"األصيل

بفالسفة  األلمانالفالسفة  تأثرمختلفة ، منها  بأشكال"وتم  _ تهويد الفلسفة االلمانية:

واليهود على حد سواء بترجمة لوثر  األلمانكتأثير ليبنتز بابن ميمون ،وا عجاب  ،اليهود

،ويقدم طه عبد الرحمان لهذا التهويد في فلسفة كانط كنموذج اجتمعت  األلمانية إلى للتوراة

التهويد إذ يتحدث كانط في كتابه "نقد ملكة الحكم" عن نموذجية التجربة  أشكالفيه كل 

دراكها األخالقيليهودية في صلتها بالقانون ا المجرد ،وكأن  األخالقيلسموه ،والتوجه  وا 

،وتوطيد ركائز  األلمانيةالفلسفة اليهودية قامت بدور الوسيط بين الفلسفة اليونانية والفلسفة 

المتهودة عن طريق   األلمانيةتسيس الفلسفة  إلىالعقالنية المجردة التي تجمعها .ضف 

لدعم الثورة الفرنسية مستندين بما جاء في التوراة  إباناليهود لغرض الحرية والحقوق  استغالل

زد  أمريكا، إلىفكرتهم وترسيخها في النفوس خصوصا بعد اتساع رقعة دعايتهم وانتقالها 

على ذلك تمهيد فالسفة اليهود لهذا العمل ،خصوصا بعد تتويج هذه القومية اليهودية 

  2نيا مع الصهيونية ."واتخاذها شكال علما

                                                           

 .89،ص:طه عبد الرحمان، الحق العربي في االختالف الفلسفيـ  1 

 .26ص: ،المصدر نفسهـ ينظر:  2 



........................المشروع الفكري لطه عبد الرحمان.......الفصل األول......................  
 

 

64 

مة قد أ بأنهاكونية الفلسفة  إلىتوصف به العقالنية الغربية في دعوتها  أنقل ما يمكن أو 

تلقي بفكرها على غيرها من  أنتصلب فكرها على حد وصف طه عبد الرحمان كونها تقبل 

ذا فان الخاصية الجامعة هغيرها يقول:"وعلى  أفكارتقبل تتلقى أن ولكنها ال  ،األخرى  األمم

 1ال اعتبار معه لفكر مخالف في الفضاء العام." أنهي  األحديللفكر 

 ،ن االعتراف بهذه الدعوى كما يرفض طه عبد الرحمان ويعارض بشدة دعوى كونية الثقافة أل

ومالها من خصائص تاريخية  ،الشعوب لتحمي كيانها أقامتهايعني تجاوز الحدود التي 

 ة ودينية.وقومية وسياسي

 العمل التعارفي كسبيل للتواصل الفلسفي والثقافي:-امساخ

 ِلتَعَاَرف وا َوقَبَائِلَ  ش ع وبا   َوَجعَْلنَاك مْ  َوأ ْنثَى ذََكر   ِمنْ  َخلَْقَناك مْ  إِنَّا النَّاس   أَيَُّها يَا﴿ >>قال تعالى:

َ  إِنَّ  أَتْقَاك مْ  اّللَِّ  ِعْندَ  أَْكَرَمك مْ  إِنَّ   من سورة األعراف. 31<< اآلية َخبِير   َعِليم   اّللَّ

في تواصلها مع غيرها هو التعارف ،أي التواصل من اجل المعروف  اإلسالمية األمةمبدأ  

وتعاملها بالمعروف ،وذلك بربط التعارف بالكرامة والتقوى ؛فالعمل التعارفي يكون بين 

قيم الخير  ب المختلفة، علىوالشعو  األممالمختلفين كما يكون كما يكون بين  األشخاص

التعاون على المعروف وترك التعاون والمحبة ،يقول طه عبد الرحمان:"حقيقة التعارف هو 

  2على المنكر."

                                                           

 ،ـ طه عبد الرحمان ،الحق اإلسالمي في االختالف الفكري ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء 1 

 .758،ص:7،2228المغرب،ط:

 .27ص: ،المصدر نفسهـ  2 
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كونه "التخلق" الخلق  إلىالخطاب القرآني يفضي حتما  إليهالعمل التعارفي الذي يدعو  إن

ويقع الحكم  ،داخل الجماعةونه تصرف وفق القيم أي ك ،صلة صريحة بين الذات واآلخر

تعامل  أفضل فالخلق ذو طبيعة تعاملية و ،أفرادهاعلى  أثارهالشر بحسب  أوعليه بالخير 

 الرحمان:  هو التعامل في مجال المعروف "الدين المعاملة" يقول طه عبد اإلنسانيترك فيه 

  1ارفي بحق."في تخلق المسلم ،فتخلق المسلم تخلق تع األصلالعمل التعارفي هو في  "إن

 إنسانيةصبغة  بإعطائهاتخليق الحياة المشتركة  أشكالفالعمل التعارفي بهذا هو شكل من 

ن العمل التعارفي هو أفإذا سلمنا ب ،من وطأة العنف والظلم واالستبدادكونية لعلها بذلك تقلل 

مختلفة  أممبل تشترك فيه  ،مختلفون فحسب أشخاصذلك الفعل الذي ال يشترك فيه 

كما وجب  ،األخالقالمشتركة زاد حظها من  األممل وزاد عدد موكلما زادت قوة الع ،بكاملها

علينا التسليم بأنه ال يستقيم حال العمل التعارفي إال إذا قام على مبدأ الحوار المسؤول العادل 

كذا وه ،بعيدا عن االستعالء والتعصب ،يه الكل بأنه قابل لألخذ والعطاءالذي يشعر ف

 إالوضع الفرقة  إلىتتالحق الحضارات وتتفاعل الثقافات يقول طه عبد الرحمان :"فال سبيل 

باجتهاد المتحاورين في تحصيل االستقامة في سلوكهما ،بالقدر الذي يتيح لهما ان يتفاعال 

يجعل الواحد  أنهذه االستقامة توجب  أنمجدب ،وال يخفى فيما بينهما تفاعال مثمرا غير 

 2اعتبار الغير فوق اعتبار الذات."منها 

                                                           

 .22،ص:في االختالف الفكري اإلسالميالحق طه عبد الرحمان،ـ  1 

 .11ـ طه عبد الرحمان ،الحق العربي في االختالف الفلسفي ،ص: 2 
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ذا معرفة  إلىاقرب  بأنه اإلنسانيشعر  شيءوال  ،رفيهي ثمرة العمل التعا األخالقكانت  وا 

فإن هذا احتمال  ،اإلنسانيةالخاصية التي تميزه من اشتراكه مع غيره في فعل يرفع مكانتهما 

مآله التكامل بين حضارات الشعوب وثقافتها كما يقول:"فإذا كانت كل ثقافة تحمل رؤية لحياة 

غيرها حتى تتولد  إلىانضمام هذه الرؤية الخاصة  إلىتختص بها فان الحاجة تدعو  اإلنسان

 ،ولدة منهابحيث كلما تعددت هذه الرؤى زاد اتساع الرؤية المت ،أوسعمن الرؤيتين معا رؤية 

وفقا لهذه الحتمية  1."األوسعالثقافة التي تحمل الثقافة  أنهافتكون حقيقة الثقافة العالمية هي 

 باألحرى  أوالعمل التعارفي يحصل التنوع الثقافي والحضاري  إليهايؤول  أنالتي يجب 

بحكم تنوع شروط كينونتها .إال  ،ين المجموعات البشرية في التاريخالتنوع الحاصلة ب أشكال

بل تكامل الثقافات وتقاربها في شكل تفاعلي  ،ال يعني تنافي الثقافات وتنافرهاهذا التنوع  أن

ونحتاج  اآلخرينمن ثقافة  نأخذ أننااصطلح عليه باسم المثاقفة يقول طه عبد الرحمان:"فكما 

من  أيضاالمعرفة فحسب ؛بل  أسبابمنهم ،ال من جهة االطالع على  األخذالبقاء على  إلى

نعطيهم من ثقافتنا  أنكمال التخلق ،فكذلك ينبغي  إليهجهة تقوية العمل التعارفي أي يرجع 

هذا التحصيل متى واصلنا تملك  إلىنحوجهم  أن،بل  بأنفسهمما ال يقدرون على تحصيله 

اختباراتهم تفيدهم في دفع اآلفات التي دخلت في الكشف عن جوانب من ثقافتنا  أسبابهم

 2الحضارية ."

                                                           

 .96ص: ،تالف الفكريـ طه عبد الرحمان ،الحق اإلسالمي في االخ1  

 .55ص: ،المصدر نفسهـ  2 
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جماال ندية الحضارة  أساسحوار حضاري ثقافي على  إلىتدعو  اإلسالميةفان الحضارة  وا 

النابعة من روح االستعالء ،واالختزالية  ،واالنتقائية ،بعيدا بعيدا عن االزدرائية، واإلنسان

والعمل على تقليل  ،أساسهاوبذلك يمكن البحث معا عن قاعدة االتفاق والبناء على  ،والهيمنة

 الخالف . أسباب

عليهم إيقاظ  ،وة على ضرورة صدهم للغرب المهيمنفعال ،وهكذا فإن دور المسلمين مزدوج

االقتصاد وحاجة  ،عبادة إلىالفكر الكوني بما فيه الفكر الغربي وتذكيره بحاجة الحداثة 

ظهر وما يظهر من آفات يدفع ما  أخالقيتسديد  إلىبرمتها  اإلنسانيةوالسياسة والعالقات 

 الكشف عنه. إلىومفاسد وهذا ما سعى طه عبد الرحمان 

باعتبارها حداثة وافدة جرفت كثيرا من  ،بد الرحمان نقده للحداثة الغربيةفبعدما بسط طه ع

جاء برؤية جديدة حداثية  ،ووزعت الشكوك واالنحالل أوهامالعقول بما نسجته من حولها من 

إذ معاصرة بديلة. إسالمية أخالقيةفلسفة  إنشاء إلىهاهو يدعو ف ،اآلخرينبعيدة عن تقليد 

العقل والتقدم والتحرر، ومنهم من قال أنها ممارسة  بأسبابالنهوض  بأنها"يرى احدهم 

.وهناك من يقول أنها قطع الصلة اإلنسانالسيادة على الطبيعة ،والسيادة على المجتمع وعلى 

،أو يقول أنها  للتجديد أو يقول أنها محو القداسة من العالم بالتراث ،أو يقول أنها طلب

أو يقول أنها قطع  ،اإلنسانأو يقول أنها حقوق  ،أو يقول أنها الديمقراطية ،التعقيد والعقلنة

   1مشروع لم يكتمل." أنهابل منهم من قال  ،أنها العلمانية الصلة بالدين أو يقول

                                                           

 .26ص: ـ طه عبد الرحمان ،روح الحداثة ، 1 
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الخروج من  إلىكبرى ال سبيل  مفهوميةالفكر المقلد في فتنة  أدخلت ،هذه التحديدات وغيرها

بضرورة التمييز بين واقع الحداثة وروح الحداثة ،أي  إالمتاهتها وال القدرة على استيعابها 

 نبدأحق الحداثة ،يقول طه عبد الرحمان:"كذلك يتعين أن  إلىاالنتقال من شبه الحداثة 

ذلك  إلىهذه التعاريف على مفهوم الحداثة و السبيل  أدخلتهالذي  يئبالتخلص من هذا التش

فروح الحداثة هي  1نفرق في الحداثة بين جانبين هما روح الحداثة وواقع الحداثة ." أنهو 

 ،في أي زمان ومكان لإلنسانجملة القيم والمبادئ القادرة على النهوض بالوجود الحضاري 

 ،ئ في زمان مخصوص ومكان مخصوصأما واقع الحداثة فهو تحقق هذه القيم والمباد

 الظروف الزمكانية. باختالفوبالطبع فإن هذه التحققات تختلف 

نتائج من بينها: أن الحداثة ليست تطبيقا واحدا بل تطبيقات متعددة  يترتب عن هذا التمييز

 ،،باعتبارها روحا ال تتجلى في مظهر واحد :"فهذه الروح عبارة عن جملة من المبادئ

تطبيق واحد ،إذ هو بمنزلة القاعدة العامة التي تجري على  إالال يستنفذه  المبدأومعلوم أن 

هذا ويؤكد طه عبد الرحمان على ضرورة االلتزام بجملة من الشروط  2حاالت مختلفة ."

 لروح الحداثة منها: اإلسالميالضرورية للتطبيق 

لحداثة ،التي وقع فيها أهل الغرب الحرص على اجتالب آفات التطبيق المنحرفة لروح ا _

 ،فحرفتها عن مقاصدهاعن طريق مسلمات أضيفت إلى الخصائص الجوهرية لروح الحداثة 

                                                           

 .21ص:روح الحداثة،  ،طه عبد الرحمانـ  1 

 .62ص: ،المصدر نفسهـ  2 
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نتائج مضادة للنتائج التي كان يتوخاها  إلى"هذا التطبيق يتوصل في كثير من الحاالت 

 1يتوقعونها ،أو يراهنون عليها." أو أصحابه

وبناء الداخل.من  إالال تكون  تنقل، فالحداثةهي ال  داخليا، إذأن تكون الحداثة تطبيقا _ 

ماإما أن تصنع حداثتها الداخلية ، :لى ذلك فإن كل أمة هي بين خيارينع ال حداثة لها  وا 

 إلى"فالحداثة البرانية التي قصد بها في بعض الدول غير الغربية ليست مطلقا حداثة نظرا 

نما، انه ليس تطبيقا لهذه الروح ذاتها أي تطبيق  ،تطبيق للتطبيق الغربي لهذه الروحهو  وا 

 2من الدرجة الثانية."

،وندخل في  اإلبداع أنها،ولو عرفت تعريفا جامعا لقيل  إبداعا إالإن الحداثة ال تكون  _

 االختراع...  ،االجتهاد ،مماثلة كاالبتكارما نشاء من الكلمات ال اإلبداع

وبناء على هذا فإن واقعنا كما يشير طه عبد الرحمان ال يتوفر على الشروط المطلوبة 

وواقعنا  ،،من حداثة الزمن إلى حداثة القيم حق الحداثة إلىلخروج حداثتنا من شبه الحداثة 

بل هو تطبيق آخر للحداثة كون الفكر  ،قوف ذلك ليس تطبيقا لروح الحداثةالحداثي هو و 

تباعمستغرق في التقليد  ياإلسالمالعربي  استلذوا التفلسف  واإلتباعفأهل التقليد  ،رالغي وا 

 أسئلةويفتعلون  ،فهم يخوضون فيما يخوض فيهم غيرهم ،والتفكير والعمل على طريقة غيرهم

 ،تقليد فالسفة ومفكري الغرب واقتفوا آثارهم إلىومنهم من العرب من قد اندفعوا  ،غيرهم

إلى أسبابهم فافتقدوا حاسة النقد لديهم والسر في ذلك "قصور  وتعلقوا بأسباب ال تمت

                                                           

 .62ص: طه عبد الرحمان، روح الحداثة،ـ  1 

 .61ص: ،المصدر نفسهـ  2 
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فنقاد التراث مثال غلب عليهم التوسل   1بدقائق وسائل من يقلدون." اإلحاطةوسائلهم عن 

بأدوات البحث التي اصطنعوها من مفاهيم الغربيين ومناهجهم ونظرياتهم فقلدوها ،" فما ملكوا 

تراث  إلى التجؤوافحين انقطعوا عن التراث   2استعمالها."ناصية تقنيتها ،وال تفننوا في 

ال تتخذ منحا واحدا ،ففي  تقليداتهم أن إالالحداثة الغربية مقلدين لها ومتشبهين بأصحابها.

"صنف يضم الذين يقلدون المتقدمين من حقل الممارسة الفكرية نجد فئتين من المفكرين:

 ،ويسميهم طه عبد الرحمان بمقلدين متقدمينالذين أخذوا بميراث  أولئكأي  ،المسلمين

أي مقلدي المتأخرين الذين  ،قلدون المتأخرين من غير المسلمينوصنف يضم الذين ي

والظاهر أن كال الصنفين  ؛مع المنجز المعرفي لحداثة الغرب انقطعوا عن التراث ليتواصلوا

ه الغرب من غير تحصيل من المقلدة ال إبداع لديه كون مقلدة المتأخرين يتبعون ما أبدع

 3األسباب التي جعلتهم يبدعون ما أبدعوه."

جال تحيزا لسلفية الم أكثرإال أنهم  ،عبد الرحمان لكال الصنفينورغم النقد الذي وجهه طه 

جوهرية ولم إذ هم في نهاية األمر قد حافظوا على فكرتهم ال ،التداولي أو مقلدة المتقدمين

الحداثيين أو مقلدة المتأخرين فإنهم يضربون بجذورهم في تاريخ أمة أما سلفية  ،يضيعوها

انظر كيف أن المتفلسفة العرب المعاصرين "يؤولون" إذا أول غيرهم أخرى مغايرة لها يقول:"

وقد كانوا منذ زمن  ،أخطأ أمويحفرون إذا حفر ويفككون إذا فكك ...سواء أصاب في ذلك 

                                                           

ـ طه عبد الرحمان ،حوارات من أجل المستقبل ،منشورات الزمن ،دار الهدى للطباعة والنشر  1 

 .51،ص:7،2222،المغرب ،ط:

ـ طه عبد الرحمان ، تجديد المنهج في تقويم التراث ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب  2 

 .72ت،ص: ،د2،ط:

 .72،77ـ ينظر:طه عبد الرحمان ،روح الحداثة ، ص: 3 
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لو أن أرض الفكر لم تكن واسعة  بسواء؛ كماله سواء جدليين ...مث أوغير بعيد ماديين 

ينقلب الواحد منهم بين هذه المنازع المتباينة من غير أن يجد غضاضة  فيها، وقدفيتفسخوا 

أن ينهض بواجب  أوالعالمية ..بحجة أن ينهض بواجب االنخراط في الحداثة ذلك.في 

 عبد الرحمان الفلسفة نوعان. ومن اجل ذلك اعتبر طه 1االستجابة للشمولية الفلسفية."

 الفلسفة: أنواع -ادساس

ويطلق عليها في مقال له بالفلسفة الدوارة أي تدور في دائرة  الفلسفة الميتة والمتوحدة: _أ

 إبداعية،نقطة انطالقها ،وهي اتباعية ال  إلىتعود القهقري  أنمنغلقة ،وحلقة مقفلة ال تلبث 

 .اإلبداعال  واإلتباعحيث تتوسل التقليد ال التجديد 

لفوارة أي المنتجة وهي الفلسفة الموصولة والمتداولة ،ويسميها بالفلسفة ا الفلسفة الحية: _ب

وتتيح مساحة للتأمل والتفلسف بشكل موصول بالمجال التداولي العربي في  ،فكريا ومعرفيا

  2."اإلتباعال  اإلبداع ،دسماتها التجديد ال التقليمكوناته الثالث:العقيدة ،اللغة ،المعرفة.ومن 

 ،الفلسفة الدوارة الميتة ال الفوارة الحية ،ال الثانية األولى إطارفالمتفلسف العربي يشتغل في 

 اآلخر أنتجهيتصف بصفات الفلسفة الميتة الدوارة التي سجلت نفسها فيما  أنولهذا ال يعدوا 

وقعوا في آفة  ميتين، كونهمفهذا النموذج من المتفلسفين هم مفصولين  . إبداعياالمتفوق 

 يبدعون في صنع فعل التفلسف.  أنهمالتقليد وهم يظنون 

                                                           

 ،ـ القول الفلسفي ،كتاب المفهوم و التأثيل ،المركز الثقافي العربي2ـ طه عبد الرحمان ،فقه الفلسفة ـ  1 

 .72،ص:7،7999الدار البيضاء ،المغرب ،ط:

 . 86ص: ،المصدر نفسهـ  2 
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ستقالل في القول الفلسفي وتحقيق شرط اال ،اإلسالميولدفع شبهة التقليد عن الفكر العربي 

وتحقيق الحداثة  ،افدةضرورة التحرر من الحداثة الو  إلىدعا طه عبد الرحمان  ،المبدع

روح  إلىأي الخروج من واقع الحداثة في تطبيقاتها الغربية المشهودة  ،األصيلةالمبدعة 

محدودة. وبناء على هذا فإن طه الذات االحتماالت التطبيقية ال اإلنسانيةالحداثة في قيمها 

واقع الحداثة يطبقها أو يحققها تقوم  أنروح الحداثة التي يفترض  أنعبد الرحمان يؤكد على 

 .على ثالثة مبادئ أساسية 

 :مبادئ روح الحداثة -عابسا

االنتقاد ،وهو بدوره يقوم " الذي يخرج الحداثي من حال االعتقاد إلى حال  :أــ مبدأ النقد

 على ركنين أساسين هما : 

أي إخضاع ظواهر العالم ومؤسسات المجتمع وسلوكات اإلنسان ومورثات التاريخ  :ـــ التعقيل

 كلها لمبادئ العقالنية .

ذا عن طريق وهاير غمن مرتبة التجانس إلى صفة التأي نقل الشيء  ـــ التفصيل والتفريق:

بهة صره المتشا، بحيث تتحول عناالمكونات التركيبية العامة للشيءو  ،تحليل البنى العنصرية

 كتفصيل العلم التجريبي عن قالون األخالق. ،إلى عناصر متباينة
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 ب ـــ مبدأ الرشد:

وهو الذي يخرج الحداثي من القصور واختيار التبعية للغير بمختلف صورها الى الرشد 

 هما: أساسيين،ويقوم بدوره على ركنين 

أي تجاوز كل وصاية في التفكير ،وصرف كل سلطة في النظر  االستقالل وقوة الذات:_ 

 ،أي تخطي مختلف مظاهر التبعية .

جديدة ،وقيم غير مسبوقة من ذاته  أنماطأي ابتكار  :واألفعال واألقوال األفكارفي  اإلبداع_ 

 بما يتالءم وذاته. إبداعهتشكيل ما سبق  إعادة أو

 الشمول: مبدأج ـــ 

وهو بدوره  ،دائرة الشمول إلىالذي يخرج صاحبه من الخصوص المجالي والمجتمعي  .وهو

 هما: أساسيينعلى ركنين 

الحداثة على وجه الشيوع في كافة مجاالت الحياة  أفعالأي نفاذ  التوسع: أو_ االمتداد 

 ..وسياسة. وأخالق ومعرفة، ودينعلم  والعلمية، منالنظرية 

أي وجوب انتشار الحداثة خارج دائرة المجتمع الذي نشأت فيه لتعم سائر  _ التعميم:

عي. يقول:"فخصائص المجتمعات دون استثناء ،لتشملهم على التساوي بحكم القانون الطبي

روح الحداثة ال يحتمل  أنغير  1روح ناقدة و راشدة وشاملة ."" أنهاهي  إذنالروح الحداثية 

                                                           

 .81،12، 62ـ ينظر :طه عبد الرحمان ،روح الحداثة ،ص : 1 
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االختالف والتنافس ،ومن أجل هذا يحق  مبدأيعددة وفق ا بل تطبيقات متدتطبيقا واح

النقد الذي هو  بمبدأتمارس نقدها للتطبيق الغربي لروح الحداثة عمال  أن اإلسالميةللحداثة 

 لروح الحداثة بالمنظور الغربي. اإلسالميالحداثة .وعليه يكون التطبيق  أصولمن  أصل

 :أصنافقضية الترجمة فجعلها في ثالثة  أيضاهذا وقد تناول طه عبد الرحمان 

 :وأنواعهاالترجمة  -امناث

والحضارات  األممبتراث غيرها من  اإلسالميةالحضارة العربية  تأثرينكر  أنليس بوسع أحد 

ر في مدى تفوق فالترجمة فتحت باب البحث والنظ ،خصوصا تراث اليونان ،األخرى 

وبوجه خاص البحث في خصائص وسمات الحضارة اليونانية والمقارنة  ،الحضارات المختلفة

وسيع فضاء الترجمة التي ساهمت في ت إلىوهذا يعود  ،األخرى بينها وبين الحضارات 

ومع هذا فإن الترجمة عند  ،الكثير من مالمح الثقافة المقلدةوتغيير  ،المكون الثقافي العربي

 وهي : متفاضلة وأصناف أشكالطه عبد الرحمان 

وهي ترجمة حرفية لكل ما تضمنه النص المترجم لفظا ومعنى _ الترجمة التحصيلية: 1

فهي التي تتولى نقل النص الفلسفي بجميع مكوناته  ،ع التمسك بتمام الصورة التعبيريةم

وبناها التركيبية والعمل على  ،في صيغتها الصرفيةتستحوذ عليها اللغة  إذوالفرعية ، األصلية

هو  إذناللغة الناقلة يقول:"فالمترجم التحصيلي  إلىتمام كيفياتها ،وكل مقتضياتها بنقلها 
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لتحصيل،ال فرق بينه وبين ترجم الذي ينقل النص الفلسفي على مقتضى امعبارة عن ال

 1وهو يتلقاه بقصد تمكين المتلقي منه ." ،هذا يتلقى تعلمه بقصد التمكن فيه أن إال ،المتعلم

أي التي تتوخى المضمونية  األمانةوهي التي تفي بغرض  التوصيلية:_ الترجمة 2

للنص المترجم  األصليال يحصل فيها استقالل عن محاكاة المضمون  ،الحرفية المضمونية

اللف  كما هو الحال في  أوالمنقول ،فالترجمة التوصيلية ال يستحوذ عليها هم اللغة  أو

أي تتبع المكونات المعرفية للنص  ،هم المعرفةيستحوذ عيها  إنما ،الترجمة التحصيلية

ومراعاة مضامينه ومعانيه .فالمترجم التوصيلي هو الذي يختص بنقل البنى  المنقول،

بمجموعة  األمر،سواء تعلق األصليالمعنوية التي وردت بها البنى المنطقية في النص 

ومتى تمسك المترجم  ،العليابمجموعة القيم والمثل أو  ،صطالحية واللغويةالمدلوالت اال

الداللية متى وقع في تهويل بعض المضامين مما يجعل المتلقي ذو  أوبالحرفية المضمونية 

إزاءها ،فال يقوى على االعتراض عليها من نفسه  اللسان العربي يستغربها ويستشعر العجز

هو  إذنلي يقول طه عبد الرحمان:"فالمترجم التوصي أخرى يضاهيها من معاني ما  وضع أو

   المتلقي ،بينما هو ينقله بقصد إخبارعبارة عن المترجم الذي ينقل ما علم به بقصد 

   2 ."تعليمه

ومعاني بما  ألفاظا األصليوهي التي تتوخى التصرف في النص صيلية: أ_ الترجمة الت3

أي ما يناسب مجاله  ،، وما يتناسب والقارئ العربيإليهايتالءم مع عبقرية اللغة المنقولة 

                                                           

 .628ـ الفلسفة والترجمة ،ص:7ـ طه عبد الرحمان ،فقه الفلسفةـ 1 

 .662ص: ،المصدر نفسهـ  2 
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عملية النقل ،فتقع في نفس القارئ العربي موقع  بتأصيلهاحتى لكأنها تنفي  ،التداولي

و المترجم المؤصل هو الذي يقصد رفع عقبات الفهم الزائدة عن الضرورة عن  ،األصل

 المترجم أنكما  ،أفاقهقداره على التفاعل مع المنقول بما يزيد في توسيع إطريق المتلقي ثم 

 ،وفروعا كما يفعل المترجم التوصيلي أصوالعناصر النص الفلسفي  أكثرالمؤصل ال ينقل 

نما يقول ى التفلسف لينقل اقل ما يمكن منها ،مما يثبت فائدته في النهوض بقدرة المتلقي ع وا 

المترجم الذي ينقل النص الفلسفي على  صيلي هو عبارة عنأفالمترجم الت عبد الرحمان :"

هذا ينشا  ابتداء من نصوص متفرقة   أنصيل ،ال فارق بينه وبين المؤلف سوى أمقتضى الت

وذلك ينشأ ابتداء من نص واحد معلوم  دامجا بعضها في  بعض، معلومة وغير معلومة،

صيلي في هذه الحالة ال يستحوذ عليه هم الحرفية أفالمترجم الت 1دامجا بعضه في بعض."

ا هو الحال في وال هم الحرفية المضمونية كم ،التحصيليةا هو الحال في الترجمة اللفظية كم

نما ،الترجمة التوصيلية يستحوذ عليه هم الفلسفة فيتعقب المكونات الفلسفية للنص  وا 

وقائما في هذا االستخراج  ،االستداللية فيها واآللياتمستخرجا منها المواضع االستشكالية 

 .إليهابالموجبات التداولية للغة المنقول 

  

   

 

                                                           

 .622ص: ـ الفلسفة والترجمة ،7ـ طه عبد الرحمان ،فقه الفلسفة ـ 1 
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ن النقاد والمفكري آراءما جعل  ،المثيرة للجدل عيضمن أكثر المواالتراث يعتبر          

ومنهم من  متبنيا الجديد الغربي، ثار على هذا المورث القديمفمنهم من  ،نحوهتتضارب  

ولعل التطاول عليه ــ التراث ــ هو ما جعل منهم من كان موفقا بينهما،  ،وتمسك به لهانتصر 

من هذا المنطلق ألصحابه  وانتصارافي موضوعه، دافعا عنه،  الرحمان يخوضطه عبد 

كان كتاب " تجديد المنهج في تقويم التراث " لطه عبد الرحمان يمثل دعوة صريحة على 

، أو للموروث المكتوب كيفما كانت طبيعته، أدبا، السابقةالقراءة المتأنية المتبصرة لألعمال 

على نظريات واستنادا إلى آليات، وعمال بمنهجيات، كل هذا ألجل تاريخا، أو فلسفة...بناء 

 النهوض بالتراث.

عيا، استهدف الدفاع و ، ونظرياته طرحا موضاجتهاداتهمؤلفه بطرح  رحمان فيعبد ال اهتم

التقويم التكاملي للتراث  إثبات، هادفا إلى  ل آلياتهعن التراث في شموليته وتكامله، وتحلي

لغاء التقويم ا رسات منهجية للتراث تؤدي إلى نتائج التفاضلي بناء على أدلة وبراهين، ومموا 

 .مضبوطة فجاء كتابه كالتالي

 محتوى الكتاب: 

يضم كتاب " التجديد المنهج في تقويم التراث " أبوابا رئيسية ثالثة، ينتضم كل باب في 

ل على البرهنة على فصول بنيتها " دعاوى " ارتكز عليها في نظريته في تقويم التراث، وعم

قامةصوابها   الدليل على منطقيتها . وا 
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  : على  ،اعتمادا وخصه إلبطال التقويم التفاضلي للتراث اإلسالمي العربيالباب األول

نظرية وأخرى عملية، تؤديان في النهاية إلى التدليل على صدق المقولة والعمل  مبادئ

 بمقتضاها.

الدعوة إلى التخلص من األحكام السابقة التي تعود ومن البادئ التي ارتكز عليها الباحث 

بالتراث، انطالقا من الفصل الذي يقعون فيه بين الجانب المعرفي  إلصاقهاالباحثون 

الشاملة بمناهج المتقدمين  لوضع نظريات  المعرفةوالجانب السلوكي، وضرورة تحصيل 

 ها أصحاب التراث.جديدة تسعف على استعادة وحدة العلم والعمل بالصواب كما أقر 

يذهب ما تهتم فصول "الباب األول "الثالثة بمناقشة دعوى التقويم التجزيئي للتراث، حيث يف

لى التأويل عإلى الفهم الجيد للتراث، و  تسيءالمؤلف إلى رفض الدعوى التجزيئية التي فيها 

التراث  المغرض، اعتمادا على آليات فوقية )عقالنية، ايديولوجية (ال تسعف على تقويم

 ععلى نماذج تراثية دون أخرى، ويحصل التقطي االهتمامبموضوعية ونزاهة، وبذلك ينصب 

 والتجزيء الذي يفوت على الباحث الدراسة الشمولية المتوقعة.

ويرى المؤلف أن كتابات محمد عابد الجابري في موضوع التراث، تمثل نموذجا لدعوى 

ءه التي أقام عليها نظريته تحليال ونقاشا، لينتهي التعارض في تقويم التراث، منطلقا من آرا

تم طرحه على  ما التعارض والتناقض الحاصلين في ذلك التقويم، على خالف إلى

على القصور في فقه اآلليات المتوسل بها في تقويم  ةالمستويين النظري واآللي. وللبرهن
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ها، مستنيرا بما ورد في التراث عند الجابري، قام عبد الرحمان بالوقوف عندها ومناقشت

 الممثلة...(  آليةالتقسيم،  آليةستشهادات والمقوالت المتمثل بها في مؤلفاته )آلية المقابلة، اال

  ن النظرة التكاملية للتراث انطالقا من عالباب الثاني: ويبسط فيه المؤلف الحديث

 معيارين:

ية، مع ما يلزم ذلك من النظر تحقق التداخل والتقريب بين مجموع المعارف التراثأولهما : 

والتمحيص في العلوم األقرب واألبعد إلى المجال التداولي اإلسالمي العربي، وحددها في 

 الفلسفة اإللهية "." أربعة علوم: أصول الفقه، "علم األخالق "، "المنطق الصوري "، 

زع في هذا يتعرض لشرائط الرد على اعتراضات خصوم النظرة التكاملية. تتو  وثانيهما :

 أيضا ثالثة فصول:  بالبا

عالج أولها التقويم التكاملي والبناء اآللي للتراث من حيث كونه يهتم باستكشاف اآلليات 

اإلنتاجية التي تصلح لمختلف العلوم، وتستحكم في مضامين النصوص التراثية، وهي آليات 

في تعاملها تأخذ جذرية،  مادية وأخرى صورية. ويرى المؤلف أن عالقة اآللية بالعلم عالقة

مالمح العالقة قوية بين لتبدو الخدمة والعمل والمنهج، بعابها للمضمون التراثي يأو است

 اآللية والتراث في التناول والمقصدية والنتائج.

ليعالج في الفصل الثاني التداخل المعرفي الداخلي وتكامل التراث باعتبار التداخل في 

التراثية تراتبيا وتفاعليا، ويستشهد طه عبد الرحمان في تحليله العلوم ناتج عن الممارسة 

ونقاشه وبرهنته على  صدق دعواه بما ورد في المصنفات اإلسالمية الشهيرة وأراء مؤلفيها 
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الواضحة في الطرح والتناول، كما عند " ابن حزم" في " رسالة مراتب العلوم "، " والغزالي " 

 ي" في " الموافقات ".في " ميزان العمل " و" الشاطب

أما ثالث الفصول، فهو أكثر مالمسة لجزئيات الدعوة المطروحة حول التداخل المعرفي 

اإللهية، مبرزا أن  الفلسفة" ابن رشد " في مجال  إنتاجالخارجي وتكامل التراث، ممثلة في 

نما، االنفصامالتشكل بين العلوم ال يعني  ى أن مسألة يعني الترابط والمطابقة، إضافة إل وا 

 الرشدية. النصوصالتداخل واردة فيما أسماه " بالسكوت عنه " في 

 ويتوسل طه في تناول هذا العنصر بآليات وضبط قسمها إلى قسمين : استشكالية 

 واستداللية.  

  الباب الثالث: يجعله المؤلف لتحليل ونقاش الدعوى " التقريب التداولي "كمنفذ إلى النظرة

باعتبار  واالستمرارتراث اإلسالمي العربي، من حيث التنوع والتفاعل، التكاملية إلى ال

 التقريب وصل المعرفة المنقولة بباقي المعارف األصلية.

 ومحكمة. متسلسلةوتنتظم تحت هذا الباب أربعة فصول 

يتناول الفصل الـأول : " أصول مجال التداول اإلسالمي العربي " باعتباره الدعامة األساسية 

ات التقويم لتراث، وكذا باعتباره أداة من أدو تستند إليها نظرية عبد الرحمان في تكامل االتي 

عن كل األسئلة المفترضة  واإلجابةالتراث، فبهتم بتحديد مفاهيمه وتبيان أركانه وقواعده، 
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حوله، فيشرح ويحلل ويناقش، وينتهي إلى استخالص النتائج المتوقعة بعد طرح الدعاوى 

 من ثم يتحدد المجال التداولي اإلسالمي العربي في العقيدة واللغة والمعرفة. المفترضة، و 

أما الفصل الثاني فيهتم " بأصول التقريب التداولي اإلسالمي العربي "، محلال عناصره 

فيركز الثالثة، مستدال بما ورد في كتابات الفالسفة المناطقة وعلماء الشريعة وغيرهم، 

التقريب التداولي " على مبدأين :  التمييز والتضاد، ومن األول " خصوصية  العنصر

الخاصة بالتقريب بمفاهيمها وأوصافها في حاالت متعددة :)  الدعوى خاللهما تتكشف 

 التوفيق، التسهيل، المقاربة، التطويل، والعطيل (.

ليات ليات الصورية للتقريب التداولي " على أنواع كثيرة من اآلاآلويرتكز العنصر الثاني " 

يقتصر أهمها مادامت تفي بالمقصود وهي : آلية اإلضافة، والحذف، واإلبدال والقلب، 

 والتفريق والمقابلة.

وهو بعد التعريف بهذه اآلليات ينتقل إلى المجال التطبيقي ليثبت الدعاوى المثارة، ويؤكد 

ى موضعين صدق التوجه في الطرح، وكان مجال التحوالت التي أحدثتها اآلليات منصبا عل

 :وظيفة المنطق، ومضمون الفلسفة.

أما العنصر الثالث، فهو " ضروب اإلخالل بشرائط التقريب التداولي "، فائدة التقريب في 

مخالفته المنقول، بواسطته يثمر وينتج ويتحرك، فتزداد حظوظ عطائه وثماره، كما يعمد طه 

، مفصال القول في شرائط لتداوليةاإلى تناول ضروب التقريب الفاسد وشرائطه وآفات وظائفه 
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واالتفاق بين كل  االختالفالتقريب الثالثة : األصلي، التصحيحي، واليقيني، مبديا أوجه 

 .واإليجابنوع في حالتي السلب 

أما الفصل الثالث " آليات تقريب المنطق اليوناني " تطبيقا للدعاوى المطروحة في الممارسة 

 التراثية في المنقول المنطقي .

طق المعنوي والفكري، نيحتوي هذا الفصل مباحث تنهض بتحليل ونقاش موضوع علم الم

"، أو العقدي "  االستعمالومنهجه التجريدي، سواء تعلق األمر بالعمل في التقريب اللغوي " 

 " أو المعرفي " اإلعمال ". االشتغال

حذر و الحيطة في ويختار المؤلف ثالث نماذج ليقع عليها تطبيق الدعاوى بكثير من ال

 التناول  ) ابن حزم، الغزالي، ابن تميمة (.

في الفصل الرابع " التقريب التداولي لعلم األخالق اليوناني "، يذهب فيه المؤلف إلى عالج 

موضوع علم األخالق في الممارسة التراثية اليونانية، مقاربة  بما ورد في الممارسة التراثية 

لمختلفة في أدق جزيئات، مع اإللحاح على الصلة المتينة التي ، فيناقش اآلراء ااإلسالمية

تربط الشريعة اإلسالمية ومدى استفادتها من النظريات األخالقية اليونانية والفارسية، أو فيما 

 األخالقية الفطرية". باآللياتسماه طه " 

بالمعنى  وقد اهتمت مباحث الفصل بالتقريب اللغوي في عالقة المعنى اإلصالحي األخالقي

اللغوي والتقريب، من حيث المفهوم، ومن حيث المبدأ والتقريب المعرفي اعتمادا على عالقة 

 العقل باللغة.
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لينهي المؤلف كتابه بملخص شامل ألهم محاوره وفصوله، مبينا المنهج الصارم الذي سلكه 

والتكاملي جزيئي التفي التحليل والنقاش، منتهيا إلى النتائج المتوصل إليها على المستويين 

 صرا لعطاء التراث بعد أن تعرض لإلهمال.تالداخلي، من

 : طه عبد الرحمان منهج

يشرع طه عبد الرحمان في تقويم التراث بصفة عامة، ونقد كتابات محمد عابد        

الجابري بصفة خاصة، من المنهج التداولي المنطقي، يتمثل المناظرة طريقة 

فضل طريقة االعتراض التداولي للرد على فذ أطروحات الخصم ، والمناقشة، وتنفي للحوار،

التي عرف بها العرب القدامى، فقد اختار منهجية  المناظرةالخصم، وهكذا فهو استخدم 

تراثية لقراءة التراث ، ولمواجهة الجابري الذي يتبنى في كتاباته مقاربات غربية معاصرة في 

ألزمنا أنفسنا بهذه المبادئ النظرية والعلمية ، فقد قراءة التراث . وفي هذا يقول :" ولما 

حملنا ذلك على أن نأخذ في الممارسة التراثية، وهي طريقة أهل المناظرة...وليس معنى 

نما هو نقل حي ألركانها األساسية،  أخذنا بمنهجية المناظرة نقال لها إجماال وتفصيال، وا 

: أحدهما مقتضى تجدد المعرفة  هريينوالشاهد على ذلك مراعاة هذا النقل لمقتضيين جو 

والثاني مقتضى خصوصية الموضوع المدروس. فإن كان أهل المناظرة قد أخذنا ، العلمية

منطقية ولغوية تناسب النظريات المنطقية والحجاجية واللسانية المعاصرة؛  من جانبنا، بطرق 

في خصائصها للموضوعات كما أننا ألزمنا أنفسنا بأن تكون اآلليات التي نستعملها مالئمة 

التراثية التي ننزلها عليها؛  فالموضوع التراثي، عموما مبني بناء لغوي ومنطقي مخصوصا، 
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فيا إال إذا كانت الوسائل التي تستخدم في تعليله تعليال شا يمكن وصفه وصفا كافيا،  وال وال

 1".وصفه ونقده ذات صبغة لغوية ومنطقية 

يطبق المنهجية التداولية المنطقية، ويأخذ بأسلوب المناظرة  وهذا يعني أن طه عبد الرحمان

في قراءة تراث األجداد، وتقويم الكتابات الفكرية  المعاصرة التي تناولت التراث، وذلك 

 بفحص اآلليات المنطقية والتداولية واللسانية التي تستخدمها هذه الكتابات.

في تقويم المنهج تناولها كتاب " تجديد  أما نحن فقد قمنا بالتركيز على أهم الجوانب التي

ئية في قراءة التراث، مبينين حدود استعمال يالتراث " والمتمثلة في: نقد الخطابات التجز 

اآلليات العقالنية المجردة، وحدود استعمال اآلليات الفكرانية المسيسة في نقد التراث، 

عد ذلك إلى نظرة طه عبد موضحين التعارض األصلي لنموذج الجابري في نقده، لنتقل ب

الرحمان التكاملية المؤسسة على آليات التداخل المعرفي، ثم آليات التقريب التداولي، 

أصول التقريب التداولي و إلى ضروب اإلخالل بقواعد المجال التداولي، بعدها لنتعرض 

هما : ونان و الي ناختيار طه عبد الرحمان للعلمين المنقولين ع ثم إلى اإلسالمي العربي،

 آراء بعض النقاد من التراث.بينا وفي األخير  ،قعلم المنطق واألخال

 نقد الخطابات التجزيئية في قراءة التراث :أوال_ 

يذهب طه عبد الرحمان في نقده للخطابات التجزيئية التفاضلية في قراءة التراث إلى الكشف 

على األسباب العامة التي  عن المظاهر األساسية التي يتجلى فيها تجزيء التراث، للوقوف

                                                           

 .12،12ص: ـ طه عبد الرحمان،تجديد المنهج في تقويم التراث ، 1 
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مفادها " أن التقويم الذي يغلب عليه  دعوى أفضت إلى المظاهر التجزيئية، وقد انطلق من 

ينظر البتة في الوسائل اللغوية والمنطقية التي أنشئت  شتغال بمضامين النص التراثي والاال

 .1وبلغت بها هذه المضامين يقع في نظرة تجزيئية إلى التراث "

عوى استند في إثباتها على مقدمة التركيب المزدوج للنص، فهو يرى بأن : " كل هذه الد

نص حامل لمضمون مخصص، وأن كل مضمون مبني بوسائل معينة، ومصوغ على 

المستويات المضمونية القريبة والبعيدة للنص إال إذا  استيعابكيفيات محددة، بحيث ال يأتي 

في بناء هذه المستويات صة التي تدخل اوالخأحيط علما بالوسائل والكيفيات العامة 

لذا فكل قراءة تراثية تأخذ بالمضامين من دون الوسائل التي أنتجتها، واقعة . 2"المضمونية

في اإلخالل بحقيقة التالزم بين طرفي النص المضمون واآلليات. كما أن تقسيم المضامين 

نتمي أصحابها إلى النزعة التراثية إلى أجزاء بينها تفاضل، وانتقاء ماحسن منها ي

المضمونية؛ التي حملتهم على اعتناق النظرة التجزيئية، باإلضافة إلى توسلهم بآليات 

مستمدة من مجاالت ثقافية أخرى غير التراث العربي اإلسالمي، يسميها طح عبد الرحمان 

ليات ، وحصرها في صنفين أساسيين هما : اآلليات العقالنية، واآلاالستهالكيةباآلليات 

 اإليديولوجية والفكرانية.

 

  
                                                           

 .12ص: ـ طه عبد الرحمان، تجديد المنهج في تقويم التراث ، 1 

 ـ المصدر نفسه،الصفحة نفسها. 2 
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 حدود استعمال اآلليات العقالنية المجردة في نقد التراث :/ 1 

العقالنية كما يسميهم طه عبد الرحمان بأن المنهج  االستهالكيةيؤمن أصحاب اآلليات 

لى من التراث، فتوسلوا بهذا المنهج إ العقالني هو اقدر المناهج على توفير االستفادة العلمية

تشريح التراث إلى شرائح متعددة ومتباينة، ليتسنى لهم انتقاء األقرب استجابة للمعايير 

ن اتفقوا على العمل بمبدأ التشريح واال نتقاء، فإنهم اختلفوا في تعيين العقلية، غير ألنهم وا 

ت ذج العقالني.وهكذا فهم قسموا مضامين التراث إلى قطاعاو الشرائح التراثية التي تمثل النم

متمايزة فيما بينها وفضلوا بعضها على بعض بحجة أن في تلك المضامين ما يمكن أن 

كان غير ذلك  به وفق مقتضيات الحداثة وشروط التطلع إلى المستقبل. وما نتفاعيتحقق اال

 وجب عندهم تركه.

للتراث والمفاضلة بين أقسامه  المجزئة" ولذلك يتوجه طه عبد الرحمان على هذه الفئة 

 تراضات الثالثة اآلتية :عاال

أنها لم تبرهن على تحصيل الدرجة في استخدام اآلليات العقالنية المنقولة من مفاهيم  -1

 مصطنعة وقواعد مقررة، ومناهج متبعة، ونظريات مسطرة.

أنها لم تمهد إلنزال هذه اآلليات العقالنية على التراث بنقد كاف وشامل لها ،حتى يتبين -2

 ستنتاجية.االوصفية وقدرتها التحليلية وقوتها مدى كفايتها ال
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 1.أنها لم تجر النقد على العقالنية المعاصرة من حيث هي اختيار منهجي مخصوص" -3

لكن هذه الفئة أبت على عبد الرحمان طه إال أن تبقى على التوسل والتشبث بالعقالنية 

ية ليست معرفة نظرية خالصة المنقولة مبدأ ومنهجا في نقد التراث ،غير أن المعرفة التراث

نما لها تعلق راسخ بالحقيقة العملية ، التي تتصل بالقيم  "كأدوات العقالنية المنقولة وا 

نزال معايير  السلوكية المكتسبة بالتعاون مع الغير في إظهار الصواب وتحقيق االتفاق ، وا 

ث ، لن يؤدي إال إلى العقل النظري المنقول على مثل هذا العقل العلمي الذي تميز به الترا

استبعاد أجزاء التراث بحجة ضالة درجتها العقالنية أو حمل أجزاء منه على وجوه من 

  2التأويل تفصلها عن بقية األجزاء "

 حدود استعمال اآلليات الفكرانية المسيسة في نقد التراث:/ 2

تسيس : "إفراد الجانب يستند االتجاه الفكراني في تقويم التراث إلى مبدأ التسيس والمقصود بال

السياسي بالقدرة على الوفاء بشروط النهضة الثقافية والحضارية، فتكون قيمة النص التراثي 

ة هذا المبدأ منحصرة فيما يحمله هذا النص في سياقه االجتماعي من طالمقروء بواس

 .3دالالت على التدافع من أجل ممارسة السلطة"

ن يية مستجيبا لهذه القيم التسيسية ، لزم عند الفكرانيوعلى هذا فما كان من النصوص التراث

 وبل بالرفض .ق، وما كان غير ذلك 

                                                           

 .12ص: هج في تقويم التراث ،المن ، تجديدطه عبد الرحمان ـ 1 

 .12ـ المصدر نفسه ،ص:2 

 ـالمصدر نفسه ،الصفحة نفسها.3 
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، من جهة أنه التجزيئي الفكراني االتجاهعلى هذا  اعتراضهولهذا يقدم طه عبد الرحمان 

، حيث أنه بادر إلى نقد التراث من غير امتحان كفاية بالمبدأ النقدي الذي يدعوا إليه يخل

قدم نقد  االتجاه، فلو أن هذا سيسة التي توسل بها في هذا النقداالستهالكية الماآلليات 

والنص التراثي خصوص ،هو أقرب إلى قد التراث ،لتبين أن النص عموما، األدوات على ن

"إيالء الجانب األخالقي والمعنوي والروحي  :التأنيس منه إلى التسييس ، ويقصد بالتأنيس

بالفكر ،فتكون قيمة النص المقروء من جهة التأنيس كامنة في  وظيفة رئيسية في النهوض

الفوائد العملية واآلثار المعنوية التي يولدها عند القارئ أكثر مما تكمن في الجوانب 

 .1التسيسية والمادية "

في األصل بأسباب التأنيس  ذوهكذا فإن ممارسة اآلليات الفكرانية التسيسية على التراث اآلخ

 بعضها على بعض . أن يؤدي إلى تفريق نصوصه وتفضيل ، كان ال بد

المشتغلين  اقتصاروخالصة القول من هذا المقام من وجهة نظر طه عبد الرحمان هي أن 

بالتراث على النظر في النصوص التراثية من دون االلتفات إلى الوسائل الذاتية التي انبنت 

سية يليات الفكرانية التسياآلنية التجريدية و بها هذه المضامين ، وأن استخدامهم اآلليات العقال

في تقويم هذه النصوص ، مع عدم اشتغالهم بنقد هذه األدوات المنقولة تولد عنها تقسيم 

التراث إلى أجزاء معرفية متباينة ومتفاضلة فيما بينها ، هذا التقسيم الذي يمكن تجنبه لو 

التأنيسية ، اللتين عملتا بقوة في تشكيل التراث انتبه النقاد إلى : العقالنية العملية والفكرانية 

 صيله إلينا .و وت
                                                           

 .12ص ، طه عبد الرحمان ،تجديد المنهج في تقويم التراثـ 1 
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في قراءة التراث بقراءة محمد عابد  التجزيئيةهذا ويستدل طه عبد الرحمان على هذه النظرة 

 الجابري كنموذج.

 / التعارض األصلي لنموذج الجابري في تقويم التراث:3

اشتغلوا بالتراث نقدا وتقويما ، فقد تناول يعتب الجابري من أهم الكتاب المعاصرين اللذين 

في كتبه الثالثة : نحن والتراث وتكوين العقل العربي وبنية العقل العربي ، المفاهيم 

نخص بالذكر منها مفهوم المضمون ،األساسية التي وردت في دعوى التقويم التجزيئي 

:أحدهما  اثنيناث الفكري ،يقول طه عبد الرحمان :"إن نموذج الجابري في تقويم التر 

التعارض بين القول بالنظرة الشمولية والعمل بالنظرة التجزيئية ، والثاني التعارض بين 

في و الدعوى إلى النظر في اآلليات وبين العمل بالنظر في مضامين الخطاب الوراثي 

 .1ليات"اآل

 يين هما :عين منهجقتناو حامل الهمن هنا فإن الجابري يدخل في تحقيق مشروعه التراثي و 

 ال تقويم صحيح بغير النظرة الشمولية .ـــ أ

 ال تقويم أصيل بغير النظر في اآلليات . ـــ ب

فالمطالع لكتابات الجابري سيجد أنه يتخذ منهج شمولي في تقويم التراث ،وأنه ينكر على 

زاء المستشرقين قراءتهم للتراث العربي واإلسالمي الذي يقوم بتفكيك وحدات التراث إلى أج

متناثرة ، والجابري يؤكد منحاه الشمولي في كتابه بنية العقل العربي إذ يقول : " إن النظرة 
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الكلية لها ما يبررها ، سواء تعلق األمر بعلم البالغة ،أو بعلم النحو أو علم الفقه وأصوله 

م واحد ر أو فروعا لعلأو بعلم الكالم ،فهذه العلوم مترابطة متداخلة بصورة تجعل منها مظاه

 1."وهو البيان

وعلى الرغم من هذا البناء الشمولي للتراث عند الجابري إال أنه من وجهة نظر طه عبد 

الرحمان قد وقع في تناقض بين النظرة الشمولية وبين التطبيق التجزيئي الذي دعا فيه إلى 

زاء ثالثة التعامل مع العلوم العربية على اختالفها بصورة تجزيئية ، فقسم التراث إلى أج

البيان والعرفان  النظام المعرفي البرهاني  كون ،سماها باألنظمة المعرفية وهي : البرهان 

والنظام المعرفي البياني  كون البيان ،البرهان مقولة متعلقة بالصورة االستداللية العقلية 

تعلقة كون العرفان مقولة م مقولة متعلقة بالصيغة اللفظية ، والنظام المعرفي العرفاني

ب عبد الرحمان على ذلك بعدما يورد نموذجين من نصوص قبالمضمون المعرفي " ، ويع

ري ، يالقدامى التي استقى منها الجابري هذا التقسيم الثالثي وهما :"لطائف اإلشارات للقس

ثم المتعارضة  ابتداءوكتاب الصوفية في إلهامهم ، إذ يقول ناقدا لمنهجية الجابري الشمولية 

ذا اتضح لنا أن الجابري اتجه عند ولوجه باب عند ال تطبيق إلى تجزيئية مجحفة :"وا 

لى تفضيل جزء  ،التطبيق واحد  إلى تقسيم التراث إلى أجزاء متباين بعضها  على بعض ، وا 

الشمولية والتكامل على  إلى،فال يبقى أي معنى لدعوته  األخرى  األجزاءمنها على باقي 

،فال يبقى أي  األخرى  األجزاءجزء واحد منها على باقي  خالف ما يدعيه ،والى تفضيل

                                                           

ظم المعرفة في الثقافة العربية ـ محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي ، دراسة تحليلية نقدية لن1 
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وحدة التراث تتفكك  أنترى  أالالشمولية والتكامل على خالف ما يدعيه ، إلىمعنى لدعوته 

قدمه طه فيما يخص االعتراض الثاني الذي  أما 1متعارضة فيما بينها!." أجزاء إلىفي يده 

 إلىعبد الرحمان فهو استمداد الجابري لمفاهيم منقولة من مجال تداولي غربي ،ونقلها 

 التراث .

طه عبد الرحمان التقويم التفاضلي للتراث ممثال في النموذج الجابري ،وكشف  أبطلوهكذا 

ه نحو وقصوره اآللي ،واشتغاله بالمضامين ،وتوسله بآليات منقولة مع نزوح التجزيئيالتقويم 

 والفكرانية المسيسة.العقالنية المجردة 

التداخل  تالتأسيس لقراءة تكاملية للتراث اعتمادا على آليا -ثانيا

 المعرفي:

يعلن طه عبد الرحمان في سياق عمله على نقد الرؤى التجزيئية و التفاضلية في قراءة 

:"التقويم  أنراث مؤكدا التداخل المعرفي للت آلياتقراءة تكاملية اعتمادا على  إلىالتراث,

الذي يتولى استكشاف اآلليات التي تأصلت وتفرعت بها مضامين التراث كما يتولى 

وتقوم هذه  2بنظرة تكاملية." األخذ إلىاستعمالها في نقد هذه المضامين يصير ال محالة 

 الدعوى على ثالث مقدمات وهي:

                                                           

 .22ص، ن، تجديد المنهج في تقويم التراثطه عبد الرحماـ  1 
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لتراثي تقوم على فخصوصية النص ا ،مة التركيب المزدوج للنص التراثيمقد" -أ

بحثه في مضامين  بإقامةلذلك فدارس التراث مطالب  هوتبليغ إنشائهكيفية  اتخصوصي

 اآللياتهذه المضامين مبينا خصائص هذه  أنتجتالتي  اآللياتالتراث على البحث في 

 في تشكيل المعرفة داخل التراث. وأثارهاوشروطها وقوانينها  اإلنتاجية

من  أكثرللتراث تختص بكونها تقبل  اإلنتاجية فاآلليات: تاجيةاإلن اآللياتمقدمة تنقل  -ب

 وأصنافبين مختلف حقول المعرفة  ، والتجولآخر إلىغيرها التنقل من حقل معرفي 

الواحدة قد تشترك في استخدامها علوم متباينة في مقاصدها  اآللية إن العلوم، حتى

 ووسائلها.

في  ومتنوعة، استحكمتدقيقة  إنتاجية آليات: اإلنتاجية باآللياتمقدمة تشبع التراث   -ج

ال يمكن فهم هذا النص بغير معرفة تامة بأصول  التراثي، بحيثمضمون النص 

 1."اآللياتوفصول هذه 

وقبل الحديث عن مظاهر تداخل المعارف التراثية ،كما قدمها طه عبد الرحمان نقف عند 

عام والثاني خاص  أولهاتحمل معنيين  اآللية أنالتي جاء بها حيث يؤكد على  اآلليةمفهوم 

تلحق كل علم يشترك في تحصيل غيره  إضافيةخاصية  إليهالعام فهي بالنسبة  فأما،

 هكان الحساب في الفقه يجعل من فإذا، آالتهمن  آلةبمنزل  أخر،فيكون كل علم داخل علم 

وف في علم دخول التص أنله،كما  آلةله ،فان دخول الفقه في التصوف يجعل الفقه  آلة

لعلوم من جهة استخدامها في ،فاآلليات صفة تعرض ل األخيرلهذا  آلةيجعله  األخالق
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صرف عنها هذا االستخدام ،صارت علوما مقصودة لذاتها فيكون لذلك  بحيث لو ،غيرها

 أنفهو  ؛األخص اآلليةمعنى  اموأ ،لغيره أخرى كل علم مقصودا من جهة لذاته ومن جهة 

 1عض العلوم أي صفة تختص بها دون غيرها ."تكون صفة ذاتية لب

ذا طه عبد  أنالحديث عن مظاهر التراث بين المعارف والعلوم التراثية نجد  إلىانتقلنا  وا 

عن  أماب،التفاعل( ،"تهما:) الترا أساسيتينالرحمان قد ميز في هذا التداخل بين درجتين 

مهمة ترتيب العلوم التي عرفتها وعلماؤه  اإلسالمدرجة تراتب العلوم ،فقد تولى فالسفة 

تصانيف مبنية على تقارب العلوم وتشابهها  افتركو  األولىمنذ عهودها  اإلسالميةالثقافة 

عن درجة تفاعل العلوم التراثية  وأماوتراتبها ،مما يوضح النزعة التكاملية للمعرفة التراثية ،

،بل اقروا بمشروعية تفاعل العلوم بالقول بتدرج العلوم فيما بينها  اإلسالمفلم يكتفي علماء 

وتشابك العالقات فيما بينها فالمباحث الكالمية تتفاعل مع المباحث اللغوية والبالغية 

 2."واألصوليةوالفلسفية ،كما تتفاعل المباحث المنطقية مع المباحث اللغوية 

علماء ال إنتاجيصح تقويم وقراءة  انه ال إلىيخلص طه عبد الرحمان  األساسوعلى هذا 

 المسلمين ما لم يقع التسليم بتداخل علوم المجال التداولي.
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التقريب  آلياتاعتمادا على ثالثا_ التأسيس لقراءة تكاملية للتراث 

 التداولي :

بكونها نقلت من  ,ووسائل القراءة التفاضلية للتراثبعد االعتراض على آليات          

و لكون الناقلين لها لم يحيطوها بتمام  ,المياإلسمجال تداولي مغاير للمجال التداولي 

تكاملية للتراث اعتمادا  لقراءة التأسيسمستوى  إلىأسرارها التقنية , ينطلق طه عبد الرحمان 

التي , و األصليو المجال التداولي  األجنبيةعلى آليات التقريب التداولي بين المنقوالت 

مجال تداولي  إلى اإلسنادلم يحصل  ما ل تقويم الممارسة التراثيةيمضمونها أن :"ال سب

 اإلخالل إلىط بقواعد محددة يؤدي خاصة و منضب بأوصافمتميز عن غيره من المجاالت 

 األركانهذه دعوة تبني  على  أنبين يوهذا النص  1تضر بهذه الممارسة ." أفات إلىبها 

 أنلي:"من المعروف مفهوم المجال التداو  إلى أوالولكن قبل هذا سنتطرق  ،اآلتيةالثالثة 

فيما  وأداروهيفيد معنى تناقله الناس  الفعل "تداول"في قولنا:) تداول الناس كذا بينهم (،

مفهوم النقل ومفهوم الدوران مستعمالن في نطاق اللغة  أن أيضاومن المعروف  ،بينهم

ه الكالم عن قائل الملفوظة كما هما مستعمالن في نطاق التجربة المحسوسة فيقال :نقل

 األلسنويقال دار على  ،عن موضعه أي حركه منه الشيءكما يقال نقل  ،بمعنى رواه عنه

بمعنى دار حوله ؛فالنقل والدوران يدالن بذلك  الشيءكما يقال دار على  ،بمعنى جرى عليها

ي فويدالن  ،التواصلقل معنى  أو ،وي على معنى النقلة بين الناطقينفي استخدامهما اللغ
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فيكون التداول جامعا بين اثنين هما التواصل  ،لتفاعل""التجريبي على معنى استخدامهما ا

في المعنى  أمايكون القول موصوال بالفعل.  أن إذنوالتفاعل ،فمقتضى التداول 

ن هذا الوصل هو الذي أل ،موصوال بهذا المدلول اللغوي وصالن يكون أاالصطالحي يرى ب

في هذا الموروثة والمبثوثة  اإلنتاجية إليهاوينقل  ومقبولة مألوفة اإلجرائية أوصافهيجعل 

هو وصف لكل ما  ،ارسة التراثيةوعلى هذا فالتداول عندنا متى تعلق بالمم ،األصليالمعنى 

 ،من عامة الناس وخاصتهمكان مظهرا من مظاهر التواصل والتفاعل بين صانعي التراث 

كان نطاقا مكانيا وزمانيا  هو وصف لكل ما ،المجال في سياق هذه الممارسة أنكما 

محل  إذنفالمقصود بمجال التداول في التجربة التراثية ،هو  1لحصول التواصل والتفاعل."

 التواصل والتفاعل بين صانعي التراث.

 الدعوى الثالثة فهي: أركانفيما يخص  أما

 إلىود عن غيره من المجاالت الثقافية ،وهذا التميز يع اإلسالميتميز المجال التداولي   -1

التواصل والتفاعل داخل هذا  ألسبابكبرى لغوية وعقدية ومعرفية تؤسس  أسبابثالثة 

 إلىلتبليغ مقاصده  يستخدمها المتكلمالتي  األدوات أقوى من  أداةالمجال،"فاللغة 

 مألوفةاللغوية  األسبابفيه بحسب هذه المقاصد ،وبقدر ما تكون  والتأثيرالمخاطب 

 والتأثير أفيدفي الممارسة اللغوية ،فهما وعمال يكون التبليغ  للمخاطب وموصولة بزاده

العقيدة فال تقل في نظر طه عبد الرحمان نهوضا بمقتضيات التواصل والتفاعل  أمااشد.

للممارسة التراثية ،لما  األولى لألسساللغوية ،فلوال الصبغة العقدية الدينية  األسبابمن 
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المعرفية ،فترتبط  األسباب وأمامن السعة والثراء . تمتعت هذه الممارسة بما تعلمه عنها

بما يتناقله المتخاطبون بواسطة لغتهم وما يتعلمون به بموجب عقيدتهم ،فهي جملة 

 . 1مضامين داللية وطرق استداللية تتوسع بها المدارك العقلية وتنفتح بها آفاق العالم"

ه عبد الرحمان في تحديد هذه ؛وينطلق ط اإلسالميتحديد قواعد ضبط المجال التداولي  -2

القواعد التداولية الضابطة لمجال الممارسة التراثية القواعد من مبدأ عام تتفرع منه جميع 

من  أوتيتامة  األمم:"ليس في جميع األتيالتفضيل"وصاغه على الوجه  مبدأ،اسماه "

  2من هللا."امة العرب ،تفضيال  أوتيتصحة العقيدة وبالغة اللسان وسالمة العقل مثلما 

الثالثة لمجال  األصولوالقواعد التداولية المستنبطة من مبدأ التفضيل تختلف بحسب 

من  أصلفي كل  األفضليةواستنباطها منوط بإبراز وجوه  ،ة والعقيدة والمعرفةالتداول: اللغ

فالقواعد العقدية تقرر الكيفيات التي تكون بها  ،كما نص عليها هذا المبدأ  األصولهذه 

كما تحدد القواعد اللغوية الكيفيات التي تكون بها اللغة  ،أصح من غيرها اإلسالميةلعقيدة ا

 اإلسالميوتحدد القواعد المعرفية الكيفيات التي يكون بها العقل  ،واهاأبلغ من سالعربية 

كل ثالثة منها  ،قواعد مختلفةوقد استخرج طه عبد الرحمان تسع  ،العربي أسلم من غيره

 وهي: اآلتيةالعقدي من القواعد  األصلالتداولية الثالثة. فيتكون  األصولواحد من  تندرج في

 .بأن العقيدة التي ال تنبني على الشرع غير المقبول عند هللاقاعدة االختيار:التسليم  -
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 .121،ص:ـ المصدر نفسه  2 
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تباعقاعدة االئتمار: التسليم بان هللا واحد مستحق للعبادة دون سواه ، - تعاليم الرسالة  وا 

 المحمدية .

 وحكمته في مخلوقاته. أحكامهومقاصده في  عدة االعتبار: التسليم بمشيئة هللاقا -

اللغوية فتحدد حسب طه عبد الرحمان الكيفيات التي تكون بها اللغة  األصلقواعد  أما

 العربية ابلغ من سواها وهي:

من  الكريم، بوجوهالتسليم بان اللسان العربي استعمل في القرآن  اإلعجاز:قاعدة  -

 بمثله عجزا دائما اإلتيانفي الخطاب يعجز الناطقون عن  ليفالتأ

 العرب وعاداتهم في التبليغ. أساليبجريا على  قاعدة االنجاز: االلتزام بإنشاء الكالم -

 المقاصد. وتأديةقاعدة اإليجاز:االختصار في العبارة  -

العربي اسلم من  اإلسالميالمعرفي فتحدد الكيفيات التي يكون بها العقل  األصلقواعد  أماو 

 وهذه القواعد هي: ،غيره

حازت اتساع العقل بطلبها النفع في  اإلسالميةقاعدة االتساع: التسليم بان المعرفة  -

 العلم والصالح في العمل.

 للكون، واالنتفاعالظاهرة  باألسبابقاعدة االنتفاع: التوسل بالعقل النظري طلبا  -

 بتسديد العقل العملي.
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تباعوسل بالعقل الوضعي طلبا للعلم بالغايات الخفية : التاإلتباعقاعدة  -  للكون، وا 

 1العقل التداولي." إشارات

القواعد التداولية تتناول المظاهر الثالثة للممارسة التراثية:"  أنهذا ويوضح طه عبد الرحمان 

عن غيرها من الممارسات تثبيتا فالمظهر التفضيلي الذي يمد هذه الممارسة بأسباب التمايز 

ظهارالهويتها  التواصل فيما  بأسباب أهلهاصيلي الذي يمد أوالمظهر الت ،لخصوصيتها وا 

والمظهر التكميلي  ،محددة وقارة وأساليبالعمل وفق مبادئ  إلىحتى تنهض هممهم  بينهم،

وخالص  اإلنتاجنافع  إلىحتى يشق عملهم طريقا  ،التفاعل فيما بينهم بأسبابالذي يمدهم 

 ،والتأصيل ،مظاهر التراثية الثالثة: التفضيلشتمال هذه القواعد على الوبفضل ا، اإلبداع

 2 بمقومات التداول." اإلحاطةتستوفي شرط  فإنها ،والتكميل

صيلي فيشحذ الهمم للعمل أالت أما ،يزةمن هنا فان المظهر التفضيلي يجعل الممارسات متم

 .بداعواإلالتفاعل  أسبابالمظهر التكميلي يحقق كل  أن،في حين 

 بقواعد المجال التداولي: اإلخاللضروب / 1

تتعرض قواعد مجال التداول للخرم كلما وردت  أنيرى طه عبد الرحمان انه من المحتمل 

على هذه  أهله إقبالسواء كان ذلك بسبب  ،جال ظواهر ثقافية وحضارية منقولةعلى الم

وما يترتب عنه آثار تضر  همأنفسلحاجة وجدوها في  أو ،تقليدا لغيرهم األجنبيةالظواهر 

بالممارسة التراثية تواصال وتفاعال ،وقد ميز طه عبد الرحمان في هذا الخرم التداولي ضروبا 
                                                           

 .122،122ص: ،تجديد المنهج في تقويم التراث،طه عبد الرحمانـ  1 

 .122ص: ،نفسهـ المصدر  2 
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الواحد قد  األصلتداولي ففي:" أصلمتعددة تختلف باختالف عدد القواعد المخرومة في كل 

فنحصل  ،ثنتانتخرم قاعدتان ا أوعلى ثالثة خروم مختلفة ،تخرم قاعدة واحدة ،فنحصل 

فيكون مجموع هذه الخروم سبعة بالنسبة  ،تخرم القواعد الثالثة أو ،على ثالثة خروم أيضا

 ،لغوي  وأخر ،عقدي أصلالتداولية ثالثة : األصولعدد  أنوحيث  ؛التداولي الواحد لألصل

  1وثالث معرفي."

 العربي: اإلسالميالتقريب التداولي  أصول/ 2

 األصليدعم دعوى التداول  إلىينتقل طه عبد الرحمان  ألصليابعد بيان دعوى التداول 

،لتشكل الطرف الثاني من معادلة القراءة التكاملية للتراث إذ يقول:" بدعوى التقريب التداولي 

معرفة الممارسة التراثية بغير الوقوف على التقريب التداولي الذي يتميز عن  إلىال سبيل 

 إلىشرائط مخصوصة يفضي عدم استيفائها  إلى نادهبإسغيره من طرق معالجة المنقول 

 2صورية محددة." آليات إلى استنادهبوظائف المجال التداولي ،فضال عن  اإلضرار

 أصلية"هو كل نقل تصحيحي قام على قواعد تداولية  ،والتقريب في نظر طه عبد الرحمان

  3التقريب هو كل تصحيح تداولي يقيني." أو حصل اليقين فيها،

تحصيل اليقين في القواعد  أساسعلى  إالذا فان التقريب عملية تصحيحية ال تتم وهك

 التداولية. 

                                                           

 .122ص: تجديد المنهج في تقويم التراث ، ،طه عبد الرحمانـ  1 

 .122ص:المصدر، نفسه، ـ  2 

 .122ص: ـ المصدر نفسه، 3 
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 ألنهاكما يوضح طه عبد الرحمان انه ال يمكن حصر آليات التقريب في عدد معين ذلك 

تندرج فيها  أساسيةستة صور الخطاب ،وهي  إنشاءتستخدم كل الطرق التي يتوسل بها في 

 ،اإلبدال ،،الحذف اإلضافةالتي استعملها التراث استعماال متفاوتا وهي) اآللياتاغلب هذه 

 1لة("قابوالم ،التفريق ،القلب

والمتنوعة في مواضيعها  هذا وقد تحدث طه عبد الرحمان عن الممارسات التراثية المنقولة

تقريب استمرت على مدى  ألشكالوخضعت  ،والتي تزامنت وتفاعلت فيما بينها ،ومناهجها

للنظر بطه  األصلحمعايير تحديد المنقول  أفضتوقد  التي تقلب فيها هذا التراث . طواراأل

 أفضلاختيار علمين منقولين عن اليونان هما:"علم المنطق ،بوصفه  إلىعبد الرحمان 

نموذج للعلوم النظرية المنقولة النفراد موضوعه في النظر المجرد ال يضاهيه فيها علم نظري 

وصف عملي  إلىعن وصفه التجريدي ، إخراجهمنه بالتقريب ،لذا وجب  أحقعبره فيكون 

مستخرجة من النصوص من النصوص  وأدلته ،اراته راسخة في االستعمال العادييجعل عب

بوصفه  األخالقالتطبيق النافع للغير نفعه للذات.وعلم  بأسبابالشرعية ونتائجه موصولة 

علم راد موضوعه بمرتبة في العمل ال يضاهيه فيها نموذج للعلوم العملية المنقولة النف أفضل

وصف  إلىعن وصفه التجريدي  إخراجهمنه بالتقريب .لذا وجب  أحقفيكون  ،عملي غيره

 األحكاممستمدة من  المستعملة، وأحكامهعملي يجعل مفاهيمه موصولة بالمدلوالت اللغوية 

 2المبثوثة في الشرع." األخالقية

                                                           

 .221طه عبد الرحمان،تجديد المنهج في تقويم التراث،ص:ـ  1 

 .291،222ص: ،المصدر نفسهـ ينظر: 2 
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 للتراث: الممارسات النقدية-رابعا

بعض المفكرين المتمسكين  يمكن القول بأن رؤية طه عبد الرحمان تتقاطع مع آراء        

أن االهتمام يعكس معركة تشخص على حد تعبيره إذ يقول:"  يرى الطيب تزيني إذ ؛بالتراث

أما "أحمد  1أكثر حلقتين تنتميان إلى التراث هما الحقل المنهجي النظري واآلخر التطبيقي."

لمنهج وسى" في علم األصول فقد "رفض الباطل الفلسفي ودعا إلى الرحبة التي يقوم عليها ام

نفسها في فجر خروجها من  أوروباالذي تعلمت منه  وهو المنهج ،القرآني العلمي في التفكير

فالعقل العربي كما يرى   2عصور جاهليتها الفلسفية التجريدية الميتافيزيقية على حد تعبيره."

ومنهجه قواعد المنهج القرآني الذي  ،م هو العقل اإلسالمي المؤمن عربيموسى سال أحمد

تعلمت منه أوروبا في فجر نهضتها.ولهذا فأنصار التراث يرون أنه لوال الحضارة العربية 

لبقيت معظم حضارات العالم في الجهل والظالم ؛ولهذا يولي المفكرون العرب التراث 

ضوح ،تتوقف على رؤية عي بالتراث يعين فهم الواقع ،فرؤية الواقع بو باالهتمام الكبير ألن الو 

  نهوض الحضارات .الذي كان سببا في  ،أوضح للماضي

الحياة العربية ويبدع  يرى بأنه ال يمكن أن تنهض ،رواد الحداثة وعلى رأسهم أدونيس إال أن

المبنى الديني تخلص من وي ،البنية التقليدية السائدة للفكر اإلنسان العربي إذا لم تهدم

نما أنكر فكرة  ،القة الجدلية بين الماضي والحاضروأدونيس لم ينكر الع ،التقليدي االتباعي وا 

التعصب للماضي ومن هذا المنعطف نجده يقول:"ثمة أشياء ال بد أوال من إيضاحها فمن 

                                                           

 .22،ص: ،دت ،دار الساقي،دطـ جورج طرابيشي ،المثقفون العرب  1 

 .22،22،ص:2292،2ط: ،،دار الجيل ، بيروت اإلسالميـ احمد موسى سالم ،العقل ومناهج التفكير  2 
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يجد نفسه يعيد تقويم الثقافة العربية اليوم وبخاصة في ماضيها يسير في أرض مغلولة و 

وهذه كلها تتناسل  ،زحزح باالنحياز باألحكام المسبقةمحاصرا بالمسلمات وبالقناعات التي تت

فليس الماضي هو الذي يسود  ،باتهامات وأنواعا قاتلة من التعصفي الممارسة شكوكا و 

ولذلك ليس هو ما يجب أن  ،الحاضر بقدر ما تسوده صورة مظلمة تتكون باسم هذا الماضي

نما  ،لكالم عليهنبدأ با ويقول أيضا :"عالقة  1يجب الكالم على تلك الصورة السائدة ."وا 

يدان فيها  ،إنها عالقة محاكمة ،)الماضي( إنها عالقة تابع بمتبوعالحاضر بمملكة التراث 

ويوضح أدونيس فكرة االنفصال عن الماضي حيث  2الحاضر باستمرار ويدان سلفا ."

لماضوية وع من االنفصال عن الماضي متمثال بما أسميه البنية ايقول:"بلى إنني أدعوا إلى ن

فأنا أدعو   ،بات واإلبداع والنمطية والمذهبيةوما أسميه أيضا بالث ،بمختلف أشكالها وأبعادها

أطالب باالنفصال على الموروث الذي استنفذ ولم وال أتردد في ذلك ولن أتردد .باختصار 

أو على مساعدتنا في  ،أية مشكلة عميقة نجابهها اليوم يعد يختزن أية طاقة لإلجابة عن

هذا ونبذ  ،ال عن اللهب مرة ثانية ،أطالب باالنفصال عن الرماد ،تقبلتلمس طريقنا نحو المس

وهكذا فهو يقول أن التراث ليس الكتب أو المحفوظات  3الماضي جملة وتفصيال شيء آخر."

نما هي  ،واإلنجازات التي نرثها عن الماضي  ،حية التي تدفعنا باتجاه المستقبلالقوى الوا 

 والمهم في التراث هو تلك العناصر التي تحتفظ بالقدرة على إضاءة الحاضر والمستقبل.

                                                           

 .122،ص:9222،8أدونيس ،الثابت والمتحول )صدمة الحداثة (، دار العودة،بيروت،ط: ـ 1 

 ـ المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2 

ـ أدونيس،فاتحة لنهايات القرن،بيانات من أجل ثقافة عربية جديدة ،دار العودة ،بيروت  3 

 .222،ص:2،2292،ط
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ومن بينهم عبد الملك مرتاض حيث  ،وفيقيةليأتي االتجاه الثالث الذي يدعو إلى النظرة الت

تفادة من األمرين إذ يقول:"أنا لم عمل جاهدا على التوقيق بين الحداثة والتراث وضرورة االس

أحارب الحداثة قط فأنا حداثي حتى النخاع ...أنا عاكف على إعادة قراءة الكتابات الحداثية 

ة التراث العربي اإلسالمي الفرنسية بتأن وتعمق...غير أن حداثتي ال تعني جحودي لمنزل

قرأ لعباقرة الفرنسيين وكل ما هو فأنا أقرأ لعباقرة العرب و المسلمين في الوقت الذي أ ،العظيم

اإليطالية ....إما إلى  ،الروسية ،ة األخرى اإلنجليزية ، األلمانيةمترجم من اللغات الغربي

يرفض الحداثة ال بد أن يكون جاهال مثله مثل الذي يرفض الفرنسية أو العربية .والذي 

على الحداثيين العرب التراث ...وأنا حين اعترضت على الحداثة كنت اعترض في الحقيقة 

الذين يتعلقون بالقشور فينبهرون لما يرون من هذه الحداثة ألنهم يجهلون المعرفة الكبيرة 

من خالل هذه المقولة يتبين  1المنتشرة في أمهات التراث وفي كتابات كبار العرب ومفكريهم."

ف منهما نظرا وال يمكن إهمال أي طر  ،إلى التوفيق بين التراث والحداثةأن مرتاض يدعو 

 في ازدهار الحقل المعرفي عامة والنقدي خاصة.ا ضروريان مألنه

 

 

  

 

                                                           

 .829،822دت،ص:،  منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دط ،مواجهات حوارية أدبية ،ـ كمال الرياحي 1 
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استنادا على ما تم عرضه وتحليله من موقف طه عبد الرحمان، من التراث والحداثة يمكننا 

 أما نحن فقد توصلنا إلى النتائج التالية: القول بأن فكره يشكل مشروعا حداثيا قائما بذاته،

نما هي مراتب ودرجات متفاضلةلعقالنية ليست ا - تعكس  مرتبة ودرجة واحدة، وا 

 الفعالية العقلية لإلنسان، وقدرته على االنتقال من فعل عقلي آلخر.

إلى مبادئ سلوكية تضر باألخالق مراتب عقالنية النظام العلمي والتقني تدعو  -

 .ما كشفت عنه في إطار سعيها إلى السيادة بعيدا عن األخالق الدينية، وهو

حدا - ث توازن بين عنصري الروح سعي اإلسالم إلى سد الثغرة بين العلم واألخالق وا 

 والمادة، ذلك أن اإلسالم ال يفرق بين العقيدة والعلم والتقنية.

ما يفتقر إليه الفكر الغربي الذي يندفع  معاصرة، وهوالتأصيل لرؤية أخالقية عالمية   -

 نحو حداثة ال أخالقية.

، من خالل تقديم منهج جديد في قراءة تكاملية في التعامل مع التراثإنشاء نظرية  -

التراث وتقويمه، وهو منهج يعتبر في عمقه مواجهة ألصحاب المشاريع الساعية إلى 

 في ضوء المناهج الغربية. إعادة قراءة التراث مهما كان مضمونه،

االتصال عودة أي  بناء رؤية جديدة في التعامل مع التراث تواصال ال انفصاال، -

بالتراث من خالل مجاله التداولي، وبكيفية تكاملية ال تجزيئية، بعيدا عن الثقافات 

 الغربية .

وضع مشروع لفلسفة إسالمية تضاهي في بنائها المعرفي والمنهجي الفلسفة الغربية،  -

 لسفة تستقل برؤيتها ومجالها التداولي.أي ف
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 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 

 الحديث النبوي الشريف 

 المصادر:ـ 1

المركز الثقافي  ،لحق اإلسالمي في االختالف الفكريا ،ـ طه عبد الرحمان1

 م.5002، 1العربي، الدار البيضاء، المغرب،ط

ـ طه عبد الرحمان ،تجديد المنهج في تقويم التراث ،المركز الثقافي العربي، الدار 5

 دت. ،5يضاء، المغرب،طالب

ـ طه عبد الرحمان ،حوارات من أجل المستقبل ،منشورات الزمن، دار الهدى 3

 م.1،5000للطبع والنشر ،المغرب،ط

ـ طه عبد الرحمان ،سؤال األخالق ـ مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربيةـ 4

 م.1،5000المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء، المغرب،ط

عبد الرحمان، الحق العربي في االختالف الفلسفي العربي الدار البيضاء ،  ـ طه2

 م.1،5005المغرب، ط

ـ طه عبد الرحمان، العمل الديني وتجديد العقل ،المركز الثقافي العربي، الدار 6

 م.1991، 5البيضاء، المغرب، ط

ةـ ،المركز ـ طه عبد الرحمان، روح الحداثة ـ المدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمي1

 م.1،5006الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،ط

ـ الفلسفة والترجمةـ المركز الثقافي العربي، الدار 1ـ طه عبد الرحمان، فقه الفلسفة8

 م.1،1992البيضاء ،المغرب،ط

ـ القول الفلسفي ،كتاب المفهوم والتأثيل، 5ـ طه عبد الرحمان، فقه الفلسفة9

 م.1،1999، الدار البيضاء، المغرب،طالمركزالثقافي العربي

 المراجع العربية:/2

ـ إبراهيم مصطفى إبراهيم، مفهوم العقل في الفكر الفلسفي ،دار النهظة العربية 10

 م.1993،بيروت ،دط ،



 قاصمة المصادر والمراجع                                                                      
 

 
113 

ـ أحمد موسى سالم، العقل ومناهج التفكير اإلسالمي، دار الجيل، 11

 م.1،1980بيروت،ط

 م.4،1983مة الحداثة( ، دار العودة، بيروت،طـ أدونيس، الثابت والمتحول)صد15

ـ أدونيس، فاتحة لنهايات القرن، بيانات من أجل ثقافة عربية جديدة،دار العودة، 13

 م.1،1980بيروت،ط

 ـ جورج طرابيشي، المثقفون العرب، دار الساقي ،دط،دت.14

،الفلسفة العربية في الشرق  5ـ حنا الفاخور ،خليل الجر، تاريخ الفلسفة العربية،ج

 م.3،1993والغرب، دار الجيل، بيروت،ط

 ـ كمال الرياحي، مواجهات حوارية أدبية ، منشورات إتحاد العرب ،دط ،دت.12

في  ـ محمد عابد الجابري ،بنية العقل العربي ،دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة16

 م.9،1986الثقافة العربية ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب ،ط

ـ محمد عبد الرحمان مرحبا، مع الفلسفة اليونانية، منشورات عويدات ،بيروت، 11

 م.3،1988ط

ـ محمد لطفي جمعة، تاريخ فالسفة اإلسالم، دراسة شاملة عن حياتهم وأعمالهم، 18

الفلسفية، عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، دط  ونقد تحليلي عن آرائهم

 م.1999،

ـ محمود أمين العالم، مواقف نقدية من التراث ،دار قضايا فكرية للنشر 19

 والتوزيع،القاهرة،دط،دت.

ـ يوسف القرضاوي ،العقل والعمل في القرآن الكريم ،مكتبة وهبة 50

 م.1،1996،القاهرة،ط

ل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال، ـ أبو الوليد ابن رشد ،فص51

 ،دت.5تحقيق محمد عمارة، دار المعارف كورنيش النيل،القاهرة،ط

 المراجع المترجمة:/3

ـ رينيه ديكارت ،مقال عن المنهج ،تر: محمود محمد الخضيري ،مراجعة 55

 م.5،1968مصطفى حلمي، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة،ط



 قاصمة المصادر والمراجع                                                                      
 

 
114 

م(،تر:ناظم طحان ،دار 11ستيوارت هامبشر، عصر العقل)فالسفة القرن ـ53

 م.5،1986الحوار للنشر والتوزيع، سورية،الالذقية،ط

 المعاجم:

ابن منظور،لسان العرب ،المادة}ع،ق،ل {المجلد العاشر، دار صادر، بيروت ـ 54

 ،دت.3،لبنان،ط

 م.5،5003لبنان،طـ الجرجاني ، التعريفات: دار الكتب العلمية ،بيروت ،52

 



 ملحق



                        ملحق                                                                                   
 

 

109 

 :السيرة الذاتية 

م ، 4911طه عبد الرحمان مفكر مغربي معاصر ، ولد بمدينة الجديدة ،جنوب الرباط سنة "

ثم تابع دراسته اإلعدادية بمدينة الدار البيضاء، ثم دراسته  ،بها تلقى دراسته اإلبتدائية

راسته دالجامعية بجامعة محمد الخامس بمدينة الرباط حيث نال إجازة في الفلسفة، واستكمل 

 ،حيث حصل فيها على إجازة ثانية في الفلسفة ،بون بفرنساسور الجامعية العليا بجامعة ال

رسالة في البنيات  ،م برسالة في موضوع "اللغة والفلسفة"4991ودكتورا السلك الثالث عام 

م عن أطروحته "رسالة في االستدالل 4991اللغوية لمبحث الوجود ثم دكتوراه الدولة عام 

، درس المنطق في جامعة محمد الخامس بالرباط منذ بداية لطبيعي ونماذجه"ي واالحجاج

السبعينيات، حصل على جائزة المغرب للكتاب مرتين، ثم جائزة اإلسيسكو في الفكر 

 م.1002اإلسالمي والفلسفة عام 

 :أهم أعماله 

 م.4999ـ في أصول الحوار وتجديد علم الكالم 

 م.4999ـ العمل الديني وتجديد العقل 

 م.4991ـ تجديد المنهج في تقويم التراث 

 م.4991ـ الفلسفة والترجمةـ 4ـ فقه الفلسفة

 م.4999ـ اللسان والميزان أو التكوثر العقلي
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 م. 4999يل،ل الفلسفي، كتاب المفهوم والتأثـ القو 1ـ فقه الفلسفة

 م. 1000قي للحداثة الغربية،قد األخالـ سؤال األخالق ـ مساهمة في الن

 م.1000، ـ حوارات من أجل المستقبل

 م.1001ـ الحق الغربي في االختالف الفلسفي 

 م.1001ـ الحق اإلسالمي في االختالف الفكري،

 1"م.1002ـ روح الحداثة ،المدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية ،

                                                           

 .11،01،2،ص:9002،بيروت، 1ـ ينظر:قراءة في مشروعه الفكري،ط:1 
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 ملخص:

يدور هذا البحث حول إشكالية العقالنية في الفكر العربي المعاصر،حيث انشطر 

الموقف منها، أي العقالنية إلى اتجاهات ثالثة: الموقف الرافض للعقالنية، الموقف 

الموافق لها، والموقف الناقد لها، وطه عبد الرحمان كأحد الذين بلوروا مفهوما للعقالنية 

العقالني الذي اتبعه الجابري،حيث بدت عقالنيته عقالنية منفصلة وجه نقدا للنموذج 

ومقوالتها نضرب بجذورها ضمن نسق معرفي آخر، أما المفهوم الذي بلوره طه عبد 

، وعلى األساس األخالقي والغاية الرحمان، فيقوم على العقالنية التكاملية في ملكاتها

 األخالقية كذلك في مقاصدها.

Rèsumè : 

Le prèsent article se veut un questionnement de la conception de 
la rationalitè dans la penèe arabe contemporaine , celle-ci ètant 
dominèe par trois grand courant a savoir , le courant 
contestataire, le courant dèfenseur et le courant critique de cette 
rationalitè.  nous tacherons aussi de montrer que les critiques 
èlaborèes par Taha Abderrahmane a l  encontre du paradigme 
rationaliste de Abid Eldjabiri se rèsume en somme sur le fait que 
celui-ci s enracine dans un système èpistèmique ètranger a la 
cultur musulmane, e par consèquent il n a .                              
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