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جماالت  يف  والباحثني  الكتاب  بإسهامات  الكلمة  جملة  ترحب 
الفكر اإلسالمي، واملعارف اإلسالمية، والعلوم اإلنسانية واالجتماعية. مع 
االهتمام بقضايا الثقافة ومشكالهتا يف العامل العريب واإلسالمي، والتجدد 
والبناء احلضاري، وكذلك قضايا اإلمناء التربوي والتعليمي، ومستقبليات 
املشروع الثقايف - احلضاري - اإلسالمي املعاصر، مع اإلميان بقيم احلرية 

واحلوار واالنفتاح والتسامح.

يشترط يف املادة املرسلة الشروط التالية:

 أالاَّ تكون قد نشرت أو أرسلت للنشر يف جمالت أخرى.
املصادر  بتوثيق  األكادميية  واألعراف  العلمي  البحث  قواعد  تلتزم  أن   
واملراجع بذكر البيانات كاملة. مع حتقق املوضوعية واملنهجية واملعاجلة 

العلمية.

 ختضع املادة املرسلة للنشر ملراجعة إدارة التحرير.
 ال تعاد املواد اليت ترسل إىل املجلة وال تسترد، نشرت أم مل تنشر. وال 

تلتزم املجلة إبداء أسباب عدم النشر.

املواد املنشورة منفصلة أو ضمن كتاب، بلغته  للمجلة حق إعادة نشر   
استئذان  إىل  احلاجة  غري  من  أخرى،  لغة  إىل  مترمجًا  أو  األصلية 

صاحبها.

أو  اإلسالمية  بالقيم  مساس  فيها  اليت  املواد  نشر  عن  املجلة  تعتذر   
إثارة النعرات الطائفية أو العصبية أو الفئوية وكل ما ميس الوحدة 

والتضامن اإلسالمي.

 ما تنشره املجلة ُيعبِّر عن وجهة نظر صاحبه وال ُيعبِّر بالضرورة عن 
وجهة نظر املجلة.

الكتب  ومراجعات  الدراسات  أبواهبا،  املواد يف خمتلف  املجلة  تستقبل   
وتغطية الندوات ومناقشات األفكار املنشورة.

نلفت أنظار السادة الكّتاب والباحثني إىل أفضلية إرسال إسهاماهتم 
kalema@kalema.net على بريد جملة الكلمة اإللكتروين، وهو

قواعد النشر في المجلة
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الدكتورة سعدية بن دنيا*

ملسو هيلع هللا ىلص مقدمة
من  انطالًقا  الفلسفي  الفكري  مرشوعه  الرمحن  عبد  طه  الدكتور  شّيد 
تطرحها  فتئت  ما  التي  للمشاكل  الدقيق  ومتثُّله  للحداثة،  الواضح  تصوره 
املقاربات  لعديد  وثيقة  بصلة  يمّت  فإبداعه  الفلسفي،  الفضاء  يف  خملفاهتا 
الفلسفية املعارصة، مع أنه ال ينفك يتاميز عنها، ويقدم هلا –من زاوية أخرى- 

مساءلة نقدية صارمة تطال خمتلف الفروع وامليادين املعرفية.
الرمحن إىل حتقيقها من  املفكر طه عبد  التي يسعى  من أهم األولويات 
خالل مرشوعه الفكري احلضاري صناعة خطاب فلسفي متجّدد يؤّصل للحق 
العريب يف التفلسف؛ ذلك أنه قدم جهوًدا نظرية وعملية غاية يف الدقة واألمهية، 
بحث من خالهلا يف أعامق الرتاث واملنظومة العقدية، كام طرق أبواب التاريخ 

والسياسة، فضاًل عن ضلوعه يف املنطق وفقه اللغة.

اإللكرتوين:  الربيد  اجلزائر،  مستغانم،  باديس،  بن  عبداحلميد  جامعة  وباحثة،  كاتبة   *
bendeniasaadia@yahoo.fr
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بيد أن املشكل الذي ظل يؤرقه ويستأثر بنصيب كبري من اهتاممه هو التأسيس للحظة 
االختالف يف الفكر الفلسفي املعارص من خالل إقامة فلسفة عربية إسالمية مستقلة بذاهتا. 
وهذا الرهان الفكري ال يتحقق يف املنظور الطهائي إال ببناء املفاهيم وبعث التجديد فيها، 

فام عالقة اإلبداع الفلسفي بعملية بناء املفاهيم؟ 

ملسو هيلع هللا ىلص الفلسفة احلية.. اسرتاتيجية بناء املفاهيم 
إن اهلّم الفكري الذي لطاملا شغل املفكر طه عبد الرمحن وشّكل أحد أهم هواجسه 
الفلسفية، هو البحث عن منفذ للخروج من رشك التبعية والتقليد وإعادة االعتبار للمنظومة 
الفكرية والقيمية اإلسالمية، لقد بحث أواًل بأول عن األسباب الكامنة وراء هذا التخلف، 
ووجد أنه يبقى يف ذمة األمة اإلسالمية -بموجب اّدعاءها خصوصية إيامنية وأخالقية- أن 
جُتيب عن مشكالت عرصها، وتتدارك الركب الفكري واحلضاري الذي يكاد يكون بعيًدا 

عن مداها الفكري)1(.
ومن اإلشكاليات العميقة التي طرحها يف هذا الصدد: »هل لألمة اإلسالمية جواهبا 
اخلاص عن أسئلة زماهنا؟«)2(، هل »نحن يف »أزمة فكرية« ترضب فيها آراؤنا ورؤانا بعضها 
بعًضا؟ أم نحن يف »هزيمة فكرية« حّلت بنا لتخاذلنا يف القيام بواجبنا..؟ أم نحن يف »فراغ 
فكري« أتى من موت أصاب الذهن والقلب فينا؟ أم نحن يف »عجز فكري« نتج عن ضعف 

أفهامنا أو من نقص معارفنا؟«)3(.
املسلمة،  العربية  الذات  الذي أمسى يسترشي يف كيان  التداعي والنكوص  إن هذا 
الغريب،  الفلسفي  بالنموذج  االنبهار  إىل  الرمحن،  عبد  طه  الدكتور  نظر  يف  راجع،  هو  إنام 

واالعتقاد عىل أنه النموذج العقالين األوحد اجلازم الذي ال يقبل النقد أو االستبدال.
واحلل –يف رأيه- للتحرر من هذه التبعية الفكرية يكمن يف »اليقظة الدينية-العقدية«، 
قيمه  املسلم عبى  املفكر  التحديث واألصالة، وحيافظ من خالهلا  فيها رشوط  تتوافر  التي 
وهويته الدينية، »فكيف إذن نجعل هذه اليقظة متكاملة ال متنافرة ومتجددة ال متحجرة؟ 

أو قل كيف نجعل هذه اليقظة متيقظة؟«)4(.

)1( طه عبد الرمحن، احلق اإلسالمي يف االختالف الفكري، بريوت - الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، 
ط1، 2005، ص26. 

)2( املرجع نفسه، ص15.
)3( طه عبد الرمحن، احلوار أفًقا للتفكري، بريوت: الشبكة العربية لألبحاث والنرش، ط1، 2013، ص07.

)4( طه عبد الرمحن، العمل الديني وجتديد العقل، بريوت - الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، ط2، 1997، ص09.
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بغري  اإلسالمية  اليقظة  التجدد يف  حصول  »إىل  الرمحن  عبد  اعتقاد طه  ال سبيل يف 
وأقوى  بأحدث  العميقة  اإليامنية  التجربة  هذه  وتأسيس  وتنظيم  تأطري  يف  التوسل  طريق 
بني  التكامل  إن  حيث  الفكري«)5(،  اإلنتاج  بأسباب  مّدنا  عىل  وأقدرها  العقلية  املناهج 

رشطي التجربة اإليامنية والسلوك العقالين هو بداية الطريق إلقامة فكر إسالمي متجدد. 
إن مراد طه عبد الرمحن من هذا االستدعاء الديني والعقيل إنام هو لسببني رئسيني: 
األول »بيان كيف أن الفعل احلداثي جيد رقيه يف املامرسة اإلسالمية بام ال جيده يف ممارسة 
غريها«)6(، والثاين هو التأكيد عىل أن الوثوب احلضاري ال يتحقق إال بإعامل العقل وإدراك 

ما ينبغي التفكري فيه لبناء منظور فلسفي خاص)7(. 
والوقوف  العقيل  بالنظر  يتسلح  أن  املسلم  العريب  اإلنسان  عىل  لزاًما  يتعني  وهكذا 
عىل أرسار القول الفلسفي)8(، وأّنى لذلك أن يتحقق ما مل يتمكن من إبداع فلسفة خاصة 

ومستقلة)9(، تنأى بذاهتا عن التقليد واالجرتار. 
لقد اضطلع الفيلسوف طه عبد الرمحن بمهمة الدفاع وبشدة عن احلق العريب الفلسفي 
خصوصيتهم  مقتىض  عىل  يتفلسفوا  أن  قوم  لكل  »حيق  بأنه  الراسخ  اعتقاده  مقتىض  من 
الثقافية، مع االعرتاف لسواهم بذات احلق«)10(، وهو يف هذا الصدد يقول: »ونحن العرب 
نريد أن نكون أحراًرا يف فلسفتنا، وليس من سبيل إىل هذه احلرية إال بأن نجتهد يف إنشاء 
الدعاوى إىل أن حيولوا  الذين يسعون وبشتى  أولئك  بنا ختتلف عن فلسفة  فلسفة خاصة 

)5( املرجع نفسه، ص10.
املركز  البيضاء:  بريوت-الدار  اإلسالمية،  احلداثة  تأسيس  إىل  املدخل  احلداثة:  روح  الرمحن،  عبد  طه   )6(

الثقايف العريب، ط1، 2006، ص18. 
)7( طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل، بريوت-الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، ط1، 

1998، ص ص 21، 22.
)8( طه عبد الرمحن، فقه الفلسفة ج2، القول الفلسفي كتاب املفهوم والتأثيل، بريوت-الدار البيضاء: املركز 

الثقايف العريب، ط1، 1999، ص 13.
يعرب  أبو  الدكتور  العرب واملسلمني، ومن بني هؤالء  املفكرين  القضية غري واحد من  لقد عالج هذه   )9(
املرزوقي الذي قّدم دراسة مهمة، بحث من خالهلا عن الرشوط الرضورية والكافية إلجياد فكر فلسفي 
املرزوقي،  يعرب  أبو  راجع:  والتفصيل  اإلسهاب  من  وملزيد  متميزة.  عربية  فلسفة  نحو  بعنوان:  عريب 
طيب تزيني، آفاق فلسفة عربية معارصة، بريوت-دمشق: دار الفكر املعارص، دار الفكر، ط1، 2001، 

ص 29 وما بعدها.
)10( طه عبد الرمحن، احلق العريب يف االختالف الفلسفي، بريوت، الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، ط1، 

2006، ص21.
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بعينه،  ليست حكًرا عىل شعب  رأيه  فالفلسفة يف  الفكرية«)11(،  بيننا وبني ممارستنا حلريتنا 
وإنام هي حق طبيعي ومطلب رشعي يفتح لكل الشعوب واألقوام سبل االنعتاق والتحرر 

الفكري.
بالتجديد  تقرتن  مل  ما  واليقظة  احلرية  هذه  عنها  تتمخض  ال  الفلسفة  أن  غري 
واالختالف، ويف هذا السياق يرى طه عبد الرمحن أن اإلبداع الفكري والفلسفي ال يتحقق 
والتأصيل)12(،  التجذير  عىل  مؤسسة  وفلسفية  معرفية  وطرائق  فكرية  مقوالت  ببناء  إال 
القول  استنساخ  يف  مضت  التي  العربية  للعقالنية  احلاالت-  أغلب  –يف  يتوفر  مل  ما  وهو 
الفلسفي الغريب واعتمدته بحذافريه)13(، وتلك أهم أسباب انتكاس العقل الفلسفي العريب 

وانحساره. 
لقد تعجب طه عبد الرمحن »كيف ألمة جاءت بغري علم واحد، وبغري معرفة واحدة 
ال يقدر فالسفتها عىل أن يقولوا قوال فلسفيا مل يقله غريهم، وال أن ُيسمعوه ما مل يطرق 
»بعد  أدرك  لكنه  أهلها«)14(،  إىل  مردودة  بضاعة  إليه،  وينقلوه  عنه  حيفظوه  أن  إالاَّ  سمعه، 
طول نظر أن رشور هذا التقليد ]تقليد القول الفلسفي الغريب[ ال يدفعها إال الوقوف عىل 
اعتامد  إن  حيث  املقلدين«)15(،  ناقليه  عند  ال  املجتهدين  أهله  عند  الفلسفي  القول  أرسار 
الرؤية التأصيلية وحده كفيل بإنتاج فلسفة مبدعة ال مقلدة، وجتديد الفكر اإلسالمي وحل 

استشكاالته الفلسفية.
ألجل حتقيق هذه الغايات واملقاصد طرح املفكر طه عبد الرمحن مرشوعه الفلسفي: 
»الفلسفة احلية«، الذي يروم من خالله بيان كيف يمكن لإلنسان العريب من اخلروج من 
التيهان الفكري والوهن العقيل الذي أصاب اهلوية العربية املسلمة، وهو يضع ألجل ذلك 

االسرتاتيجية التالية:

جتديد العقل واملنهج
رضورة وضع منهجية متكن العقل العريب من الوقوف عىل مكامن الضعف يف بنيته 
التغلغل يف جتربة اإليامن عىل فتح  الفكرية، فلو أن املسلمني »حصلوا ملكة منهجية عمل 

)11( املرجع نفسه، ص22. 
)12( طه عبد الرمحن روح احلداثة، مرجع سابق، ص11.

ط1،  العريب،  الثقايف  املركز  البيضاء:  بريوت-الدار  املستقبل،  وحوار  الغرب  اإلسالم  حمفوظ،  حممد   )13(
1998، ص174.

)14( طه عبد الرمحن، فقه الفلسفة 2، مرجع سابق، ص12.
)15( املرجع نفسه، ص13.
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آفاقها، لتمكنوا من إقامة فكر إسالمي متجدد«)16(، قادر عىل أن يبدع أنساق فلسفية نوعية 
ويأيت باملختلف املتجدد.

إنتاج املفاهيم املأصولة: 
إبداع  إىل  يتِد  مل  ما  املسلم  املجتمع  »أن  فالواقع  أصيلة،  مفاهيم  إبداع  من  بد  ال 
مفاهيمه أو إبداع مفاهيم غريه، حتى كأهنا من إبداعه ابتداء فال مطمح يف أن خيرج من هذا 
التيه الفكري الذي أصاب العقول فيه«)17(، فالفكر ال يقوم له مبنى وال يستقيم له معنى ما 

مل ينشئ مفاهيمه ومصطلحاته الذاتية اخلاصة.

ضبط املفاهيم وتدقيقها:
إن جتديد اخلطاب الفلسفي اإلسالمي ال يتحقق إال بإخضاع التصورات واملقوالت 
القول  تقديس  هو  الفلسفي  لالبتكار  مانع  »فأكرب  النقدية،  واملراجعة  للتدقيق  الفلسفية 
القول  مع  التعامل  تم  فقد  احلديث  واألورويب  القديم  اإلغريقي  أي  الفلسفي األصيل)18( 

الفلسفي كام لو أنه نص ديني مقدس«)19(.
وهذا ما عمل املفكر طه عبد الرمحن عىل إثباته من خالل إخضاع القول الفلسفي 
للمفاهيم  الدقيق  الضبط  بأن  اجلازم  العتقاده  وذلك  البناء،  وإعادة  التطويع  لعمليات 
الفلسفي  املرشوع  املفهوم يف عمق  إنتاجها كفيل بوضع  آليات  الكشف عن  إىل  باإلضافة 

املراد بناؤه. 
وهكذا نستنتج مع طه عبد الرمحن أن قوة اخلطاب الفلسفي واستمراريته، إنام تكتسب 
بقدر إدراك العقل ملا جيب التفكري فيه أواًل، وتوليده ملفاهيم فلسفية مأصولة وجديدة ثانًيا، 
ذلك أن التفكري الفلسفي حينام يتأسس عىل املفاهيم يؤسس ملنظومة مفاهيمية واصطالحية 
تستخدم يف إنتاج سياقات معرفية وحقول فكرية جديدة وخالقة عىل الدوام، لكن ما هي 

األبعاد التجديدية التي حتملها عملية رصد املفاهيم وبنائها ضمن املرشوع الطاهوي؟ 

)16( طه عبد الرمحن، العمل الديني وجتديد العقل، مرجع سابق، ص10.
)17( طه عبد الرمحن، روح احلداثة، مرجع سابق، ص11. 

)18( يف سياق متصل يرى الدكتور أبو يعرب املرزوقي أن القول الفلسفي استعري من بيئته األصلية وكأنه 
قول تام. وملعلومات أوىف راجع: أبو يعرب املرزوقي وطيب تزيني، آفاق فلسفة عربية معارصة، مرجع 

سابق، ص19. 
)19( طه عبد الرمحن، احلق العريب يف االختالف الفلسفي، مرجع سابق، ص119.
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ملسو هيلع هللا ىلص الرهان التأثييل.. التأصيل الفلسفي لصناعة املفاهيم 
يطرحها  التي  الكبرية  املعرفية  التحديات  من  وجتديدها  املفاهيم  بناء  مرشوع  يعّد 
الرهان احلقيقي  الفلسفي احلضاري، ذلك أن  الفيلسوف طه عبد الرمحن ضمن مرشوعه 
لتخليص اخلطاب الفلسفي العريب اإلسالمي من اجلمود واخلمود –يف اعتقاده- ال يتأّتى 

إال بتجديد املوروث املفاهيمي العريب اإلسالمي وتأصيله. 
معركة  املعركة االصطالحية  لكي نخوض  األوان  »آن  يقول:  السياق  هذا  وهو يف 
قوة  عن  تقل  ال  غدت  االصطالح  قوة  فإن  الفلسفي...  الفضاء  مصطلحات  فيها  نواجه 
السالح وإال فهي تزيد عليها«)20(، ومع ذلك »ما زال املتفلسف العريب ال جيرؤ حلد اآلن 
أن ُيضيف إىل املفاهيم الفلسفية التي يصنعها غريه مفاهيم يصنعها من عنده«)21(، فاملفاهيم 
إنتاج  من  اإلسالمية  العربية  العقالنية  ومتكن  الفلسفية  املامرسة  مغاليق  تفتح  وحدها 

التفلسف احلي.
مفاهيمي  جهاز  إنشاء  من  انطالًقا  الفلسفي  اجلهد  بذل  الرضوري  من  بات  وعليه 
ا يف  ذايت وخاص يضاهي األجهزة املفاهيمية الغربية يف القوة واجلدارة، ويتاميز عنها جذريًّ
الوقت ذاته، حيث إن »النمط املعريف احلديث غري مناسب، إن مل يكن غري صالح للتوسل 
به يف بناء معرفة إسالمية حقيقية«)22(، ملا يوجد من تباين وانفصام بينه وبني النمط املعريف 
اإلسالمي سواء فيام يتعّلق باألسس واملنطلقات الفكرية، أو من حيث املرجعيات العقدية 
والقيمية، ومن ثمة ال بد من إعادة النظر يف النموذج املفاهيمي الغريب والتحرر من سطوته 
والتأسيس يف املقابل لرتسانة مفاهيمية منتجة وغري مقلدة نابعة من عمق اهلوية اإلسالمية.

ا  فكريًّ هبا  واالعتداد  املفاهيم  عىل  االشتغال  قيمة  القدم  من  الغرب  أدرك  لقد 
التي  اللغة  إتقان  إىل  الفالسفة  يسعى  »ومنذ سقراط  أنه  ذلك  الفلسفية،  األنساق  لصناعة 
يستخدموهنا، ويربطون التأمل الفلسفي بتجديد املعاين والكلامت واملفاهيم املستعملة«)23(، 
وظل طلب املفاهيم واالجتهاد يف خترجيها متواصاًل إىل اليوم، حيث إن »العامل ال يفتأ يشهد 
النار يف اهلشيم  تلبث أن ترسي يف املجتمعات رسيان  اخرتاع مفاهيم حضارية جديدة ال 

منشئة بذلك فضاء اصطالحيا كونيًّا«)24(.

)20( طه عبد الرمحن، احلق العريب يف االختالف الفلسفي، مرجع سابق، ص 79.
)21( املرجع نفسه، ص77.

)22( طه عبد الرمحن، سؤال األخالق، بريوت - الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، ط1، 2000، ص111. 
(23) Jean-Gérard Rossi, «La philosophie analytique», L’Harmattan, Paris, 2002, P04. 

)24( طه عبد الرمحن، روح احلداثة، مرجع سابق، ص266. 
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يدخل  أن  الفيلسوف  يستطيع  الذي  األسايس  املدخل  هو  املفهوم  أن  ومع  ولكن 
العربية  الفلسفية  املامرسة  يف  مغّيًبا  الفكري  الشأن  هذا  زال  ما  الفلسفة)25(،  إىل  بواسطته 
الرمحن إىل حد اآلن ال  العريب »-وآسفاه!- يقول طه عبد  املتفلسف  اإلسالمية، وما زال 
جيرؤ، أو باألحرى ال يقدر عىل إنشاء خطاب فلسفي متميز بشأن مفاهيم مل يقم غريه من 
فالسفة الغرب بالتفلسف بصددها؛ ألنه ال يتصور املرشوعية الفلسفية إال ملا جاء عىل قانون 
األطروحات  عىل  مهيمنًا  بقي  الغريب  الفلسفي  فالنموذج  والفكر«)26(،  القول  يف  الغرب 
الدراسات  به يف  يعتد  الذي  النموذج األكمل واألوحد  وُعّد  العربية،  والعقالنية  الفكرية 

الفلسفية، األمر الذي سّبب تعّذر التفلسف واستحالته.
وبناء عىل ذلك يرى املفكر طه عبد الرمحن أنه وجب عىل املتفلسف العريب املسلم 
إعادة النظر يف النامذج املفاهيمية الغربية وإخضاعها للنقد والتمحيص، ومن ثمة االنخراط 
يف الفضاء املفهومي الكوين؛ إذ يقول)27(: »ال يمكن للمجتمع املسلم أن يبقى بمنأى عن 
هذا الفضاء املفهومي، بل ال مفر من أن يندمج فيه إن طوًعا أو كرًها«. وبذلك حتمل املفاهيم 
-وفًقا للمنظور الطهائي- إمكانات حترير وجتديد الفكر اإلسالمي وإبقائه قريًبا من الدرس 

الفلسفي.
لفظ  كل  استنطاق  وجب  املفاهيم،  خارج  تشييدها  يتم  ال  الفلسفية  االبنية  وألن 
والقبض عىل كل معنى، وهو ما ال يتحقق إال باخرتاق أسوار اللغة عىل اعتبار أهنا »أحد 
الفلسفي  الفلسفية، كيف ال »واملقال  التاريخ اإلنساين«)28(، واملفاهيم  العظيمة يف  األلغاز 
بضعة من اللغة الطبيعية جيري عليه ما جيري عليها، فال مضامينه بمعزل عن تأثري حمتويات 
هذه اللغة وال مناهجه بمنأى عن توجيه وسائلها«)29(، ضف إىل ذلك أن »حدس احلقيقة 
املوضوعية ال يكون إال بتوسطها«)30(، وعليه ينبغي »الوقوف عىل األسباب اللغوية التي 

(25) Bertrand Michèle, « Le statut de la religion chez Max et Engels, éditions sociales, Paris, 
1979, P38. 

)26( طه عبد الرمحن، احلوار أفًقا للتفكري، مرجع سابق، ص122.
)27( طه عبد الرمحن، روح احلداثة، مرجع سابق، ص266.

)28( هانز جورج غادمري، بداية الفلسفة، ترمجة: عيل حاكم صالح، حسن ناظم، بريوت: دار الكتاب اجلديد 
املتحدة، ط1، 2002، ص12. 

)29( طه عبد الرمحن، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، الدار البيضاء: املؤسسة احلديثة للنرش والتوزيع، 
ط1، 1987، ص57.

(30) Ernest Cassirer, «Logique des sciences de la culture», traduit de l’allemand par Jean 
Carro, CERF, Paris, 1991, P91.
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يتوسل هبا يف إنشاء واستثامر املفاهيم الفلسفية يف أصوهلا«)31(.
املقتضيات  يتوافق مع  –بام  مفاهيميًّا  الرمحن حيث عىل االشتغال  وإذا كان طه عبد 
التداولية العربية اإلسالمية- فإنه يروم من وراء هذا االشتغال صناعة خطاب فلسفي غري 
مسبوق، خطاب خيتلف كليًّا عن ذلك اخلطاب املنقول، ذلك النظر الفلسفي الذي ال يطلب 

املفاهيم إال كام طلبها غريه.
هذا يعني أنه من الرضوري البحث عن طرق »االشتغال بمفاهيم هلا أسباب يف جمالنا 
تداولية أخرى  بالرضورة أسباب يف جماالت  العريب دون أن تكون هلا  التداويل اإلسالمي 
غري عربية أو غري إسالمية«)32(، وتلك رضورة فلسفية قصوى »فام مل يستطع العريب أن يبدع 
املفاهيم من عنده ويبدع العالقات فيام بينها، ويبدع صيغ االستنتاج من هذه العالقات التي 

أقامها بني هذه املفاهيم فلن يكون فيلسوًفا«)33(. 
املفاهيم وحتديد  بناء  التي يقول هبا طه عبد الرمحن يف وصل عملية  إن اخلصوصية 
قواعد التأسيس هلا باملجال التداويل اخلاص )والذي يسميه: »املأصول التداويل«(، »جتعل 
الذي  العريب  املتفلسف  ألن  وذلك  كونيته«)34(،  يف  ويتنوع  يتكثر  الفلسفي  العقيل  النظر 
العريب اإلسالمي-  التداويل  املجال  –أي  املأصول  املجال  املفاهيم ضمن هذا  يشتغل عىل 
يمتلك حيازة الدراية بأسباهبا التداولية، كام يكون عارًفا بأصوهلا الطبيعية، وهذا األمر يتيح 

له رضب األمثلة عليها وكذا إقامة الدليل عليها وفتح آفاق توسيعها)35(.
باملفاهيم  يتعلق  ما  عكس  ومبدعة  منتجة  املأصولة  املفاهيم  هذه  تكون  ثمة  ومن 
املنقولة التي ترتبط بمجال تداويل مغاير للخصوصية اإلسالمية، وبالتايل يبقى العمل عليها 

عقيام وغي ذي جدوى.
لكن عىل الرغم من أن »اإلبداع باملفاهيم املأصولة يكون أنسب وأوفر من اإلبداع 
باملفاهيم املنقولة«)36(، إال أن هناك إمكانية الستثامر هذا النوع األخري من املفاهيم وجعلها 
مفاهيم مرشوعة وهذا إذا استعاض الفيلسوف عن النقل احلريف ومتيز »بالترصف يف املنقول 

)31( طه عبد الرمحن، فقه الفلسفة 2، القول الفلسفي: كتاب املفهوم والتأثيل، مرجع سابق، ص119.
)32( طه عبد الرمحن، احلوار أفًقا للتفكري، مرجع سابق، ص121. 

)33( املرجع نفسه، ص155.
البيضاء:  )34( طه عبد الرمحن، سؤال العمل: بحث عن األصول العملية يف الفكر والعلم، بريوت-الدار 

املركز الثقايف العريب، ط1، 2012، ص44.
)35( طه عبد الرمحن، احلق العريب يف االختالف الفلسفي، مرجع سابق، ص ص 78- 79.

)36( املرجع نفسه، ص79.
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الفلسفي، صورة وحمتوى، كام متيز بإنشاء الوصف الفلسفي ملا قد خيالف هذا املنقول«)37(، 
أخذ  التي  التداولية  األصول  يناسب  ما  إال  األصيل  النص  من  ينقل  »ال  أنه  مؤداه  وذلك 
هبا املتلقي«)38(، وهكذا يظهر -إذن- أنه من الرضوري إحداث تعديالت وحتويرات عىل 
املفاهيم املنقولة كيام تبلغ مرحلة النضج وتصبح هلا داللة وهوية وبالتايل متتلك الصالحية 

لالستعامل والتداول. 
ألهنا  وذلك  املطلوبة)39(،  املعاين  إعطاء  عن  جوهرها  يف  عاجزة  احلرفية  الرتمجة  إن 
فارغة  مفاهيم  إىل  تؤدي  ثمة  ومن  األصيل،  التداويل  املجال  إىل  االنتامء  حلظة  إىل  تفتقد 
ومصطلحات جوفاء تفتقد إىل القوة الداللية والضبط املنطقي، وهي من وجه آخر تتمسك 
بحرفية املضمون أو حرفية اللفظ)40(، وبالتايل تتسبب يف امتناع املضمون الفلسفي األصيل 
املراد، وهذا يعني رضورة الترصف يف اللفظ كام يف املضمون، وهو ما يدعوه طه عبد الرمحن 

بالرتمجة التأصيلية. 
الفلسفية  املفاهيم  بناء  يف  اإلخفاق  أسباب  عن  الرمحن  عبد  طه  املفكر  أبان  لقد 
بأن  العرب  املتفلسفة  اعتقاد  إىل  أساًسا  رأيه-  -يف  ترجع  والتي  تقليدية،  بطرق  وخترجيها 
األخذ  يف  وقعوا  فيه،  طلبوها  فلام  حمضة،  عبارة  هو  إنام  إليهم  املنقول  الفلسفي  »القول 
بإشارته، غري أهنم يظنون أهنم أخذوا بالعبارة«)41(، ذلك أن »القول الفلسفي الواحد فيه 
من العبارة بقدر ما فيه من اإلشارة وأن عبارته تتوسل بإشارته«)42(، غري أن إشارته مضمرة، 
ومن ثمة التبس عليهم األمر ووقعوا يف خطأ اخللط بني اجلانب العباري واجلانب اإلشاري، 
وعىل هذا يوضح طه عبد الرمحن بأن إعادة اإلنتاجية للمفهوم الفلسفي ال تكون إال بالعمل 

انطالًقا من أنه معنى جيتمع فيه اجلانب اإلشاري إىل اجلانب العباري.

)37( طه عبد الرمحن، فقه الفلسفة 1، الفلسفة والرتمجة، بريوت-الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، ط2، 
1997، ص386.

)38( املرجع نفسه، ص510. 
(39) Michel Charles, Rhétorique de la lecture, Seuil, Paris, 1977, P54.
)40( يؤدي اإلسقاط احلريف للفظ إىل تطويل القول الفلسفي العريب بام خيلق نشاًزا يف صيغته الرتكيبية، كام 
يؤدي اإلسقاط احلريف للمضمون إىل هشاشة املفهوم الفلسفي وضعف معناه، ويف هذا اإلطار يرى طه 
عبد الرمحن أن أسباب تعميق تقديس القول الفلسفي واستنساخه حرفيًّا ترجع أساًسا إىل قدسية القرآن 
التداويل العريب والتي أسقطها املتفلسفة العرب عىل القول الفلسفي. راجع: طه عبد  الكريم يف املجال 

الرمحن، احلق العريب يف االختالف الفلسفي، مرجع سابق، ص 119.
)41( طه عبد الرمحن، فقه الفلسفة 2، مرجع سابق، ص14,

)42( املرجع نفسه، الصفحة نفسها.
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واملحاكاة  األعمى  االستنساخ  مأزق  من  وختليصها  املفاهيم  تأصيل  يف  الرهان  إن 
للمفهوم  ]التأصييل  التأثييل«  بـ»القوام  إال  يتحقق  ال  الرمحن-  عبد  طه  -وبلغة  احلرفية 
الفلسفي[، ويراد به تزويد اجلانب االصطالحي من املفهوم بجانب إشاري يربطه باملجال 
تصوًرا  ليس  الفلسفي  املفهوم  أن  إىل  الرمحن  عبد  طه  ينّبهنا  وهنا  للفيلسوف،  التداويل 
معنى  هو  وإنام  اإلشاري،  اجلانب  فيه  يتمّحض  ذوًقا  وال  العباري  اجلانب  فيه  يتمّحض 
جيتمع فيه اجلانب اإلشاري إىل اجلانب العباري)43(، وهذا يعني أن إعادة اإلبداع للمفهوم 

الفلسفي وإطالق إنتاجيته ال تكون إال بتعقب املضمون اإلشاري فيه.
حدود  ترسيم  يعني  كام  باألصل،  الوصل  من  أكثر  يعني  ال  املعنى  هبذا  التأثيل  إن 
معينة للمجال التداويل، ينتسب إليها -دون غريها- املفهوم الفلسفي وال يعمل إال داخل 
قواعدها التأثيلية وأطرها اللغوية. وهو ما يقتيض أن يكون واضع املفهوم الفلسفي قد أتى 
فعل االصطالح عليه )أي املفهوم( وفق مبادئ املجال التداويل الذي ينتسب إليه، »إذ جيوز 

أال يكون املفهوم الفلسفي يف إحدى اللغتني هو عينه يف اللغة األخرى«)44(.
وهكذا سواء تعّلق األمر بإنتاج املفاهيم أو بإعادة إنتاجها، ينبغي عىل املشتغلني -من 
األلسن  بني  املوجودة  اجلوهرية  الفروقات  االعتبار  بعني  األخذ  الرمحن-  عبد  طه  منظور 
اإلمكانات  الدوام  عىل  ويغني  جيدد  أن  شأنه  »من  وهذا  التداولية،  واملجاالت  الطبيعية 
املسلم  الفيلسوف  أدرك  فمتى  املفاهيم«)45(،  هبذه  تتعلق  التي  واالستداللية  االستشكالية 
إمكانات  له  انفتحت  اإلسالمي،  العريب  التداويل  بمجاله  صلته  وصان  املقتضيات  هذه 
استثامر املفاهيم الفلسفية، وأمكن له جتاوز األنظمة املفاهيمية الغربية، إذ إن تأصيل املفاهيم 

واختاذها طابًعا كليانيًّا مرهون بتأثيلها اللغوي وسياقها التداويل األديب.
املفاهيم  لتصنيع  وحده  كاف  املخصوص  والداليل  اللغوي  املجال  هذا  هل  لكن 

واالرتقاء هبا إىل مصاف املفاهيم الفلسفية العميقة، واخلطابات الفلسفية النوعية؟ 

ملسو هيلع هللا ىلص قوام املفاهيم.. من تأصيلية املبنى إىل قيمية املعنى 
املفاهيم  بناء  عىل  الرمحن-  عبد  طه  منظور  -من  الفلسفي  العمل  ينحرص  ال 
واملصطلحات وتأثيلها، وإنام يتعدى ذلك إىل رضورة تضمينها قيام معينة، وذلك العتقاده 

بأن شحن املفاهيم بالقيم ضامن الستمراريتها وبعث التجديد فيها.

)43( املرجع نفسه ، ص 126.
)44( طه عبد الرمحن، فقه الفلسفة 2، مرجع سابق، ص 184.

)45( املرجع نفسه، الصفحة نفسها.
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العريب  الفكر  حقل  يف  عليه  االشتغال  الرمحن  عبد  طه  يريد  الذي  املصطلح  إن 
اإلسالمي هو مصطلح حامل لقيمة ما، أي معتد بمنظومة القيم التي يدور يف فلكها، وهو 
بذلك إنام يريد أن جيعل من القيمة موجًها دالليًّا ملعنى مصطلح أو مفهوم ما، ومساًرا من 

مسارات تاريخ كامن يف اللغة.
إن القيم)46( هي التي تضبط املفاهيم ومتنحها إمكاناهتا الدائمة عىل التجاوز واإلبداع، 
وبالتايل تنتشلها من الرتابة وراهنية التداول، واملفاهيم بدورها مرآة عاكسة ملنظومة القيم 
أنه ليس هناك أي فصل يف  التي تكوهنا وتؤسسها)47(، ومن ثمة ينبغي أن ندرك  واملعايري 

اخلطاب الفلسفي بني بنائه املفاهيمي ونسقه القيمي.
إن املفهوم هو »الكيل الذي ينتظر تطويره الذي سيكون لغاية ما، يكون يف احلقيقة 
ا  فقط«)48(، لكن وضوح هذا املفهوم ال يمكن أن يكون مضموًنا مطلًقا، إذا مل نحدد إراديًّ
األطر املعرفية والفلسفية التي تشكله وتعرب عن مقاصده، ويزيد من صعوبة ذلك أن املقال 
الفلسفي »ال ُيظهر خفية، وال يكشف عن مطوّيه، وال جيلو عن ألفاظه للمعاين واملعتقدات 
واملقاصد، وال يميز بني مستوياته«)49(، مما يستلزم فضاًل عن تأثيله اللغوي إضفاء قيم خاصة 

ونسق من املعايري التي تبقى لصيقة به بشكل مطلق يف خمتلف األحوال التي خيضع هلا.
واإلشارات  الرموز  من  مغلًقا  نسًقا  »ليس  املنظور،  هذا  من  الفلسفي  واخلطاب 
والدالالت، وإنام هو خطاب مثبت ومفتوح ال تنفك عنه القراءة والنقد والتواصل الفكري 
وتداول املفاهيم«)50(، غري أنه بحاجة إىل معايري قيمية الستنطاق شفراته واستيضاح معانيه 

ومن ثمة إجالء مضامينه. 
النص من وجهة  فهم  مسألة  يطرح كل من سبينوزا وكالدينوس  السياق  هذا  ويف 
نظر قيمية وأكسيولوجية، إذ يعتقدان أن »فهم النص هو فهم حقيقة النص الفلسفي، لكن 
ال خيلو هذا الفهم من معايري لغوية وفنية وحتى نفسية التي حتاول فك العقد املبهمة التي 

)46( يرى طه عبد الرمحن أن »القيمة« تفيد: »املعنى اخللقي الذي يستحق أن يتطلع إليه املرء بكليته وجيتهد 
يف اإلتيان بأفعاله عىل مقتضاه«، أي إنه املعنى الذي جيمع بني استحقاقني اثنني: استحقاق التوجه إليه 
واستحقاق التطبيق له. انظر: طه عبد الرمحن، تعددية القيم: ما معناها؟ وما حدودها؟ ، سلسلة الدروس 
ط1،  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  مراكش:  عياض،  القايض  جامعة  الثالث(،  )الدرس  االفتتاحية 

أكتوبر 2001، ص11.  
)47( طه عبد الرمحن، احلق العريب يف االختالف الفلسفي، مرجع سابق، ص ص 75- 76.

(48) Jean Hyppolite, Logique et existence, PUF, Paris, 1961, P59.
)49( طه عبد الرمحن، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، مرجع سابق، ص57.  

(50) Hans Georg Gadamer, La philosophie herméneutique, PUF, Paris, 1996, P32.
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ينطوي عليها مثل مسألة املعجزات يف النص املقدس«)51(.
املفاهيم  تزويد  ينبغي  واإلنتاج)52(،  الشغل  إال يف  خُيترب  ال  الفلسفي  اخلطاب  وألن 
يف  »املفروض  ألن  وذلك  منها؛  املنقول  سيام  القيم  من  ممكن  قدر  بأقىص  واملصطلحات 
املفاهيم املنقولة أن تكون ثمرة العمل احلاصل يف جمال تداويل غي املجال العريب، فتبقى هذه 
املفاهيم حاملة خلصوصية هذا املجال األجنبي.. وما مل تُزل عنها هذه اخلصوصية األجنبية 
وُتستبدل مكاهنا خصوصية املجال التداويل العريب، فإن اجلمود يدخلها من كل جانب، حتى 
تصبح ضارة بغريها من املفاهيم غري املنقولة، فضاًل عن أهنا تورث املتفلسف العريب روح 
التقليد والتبعية، لذا حيتاج هذا املتفلسف إىل تزويدها بالقيم التي تنقل إليها الصبغة العملية 
يتبدى أن إعادة االستقاللية واإلنتاج للمفاهيم ال تقترص عىل  التداويل«)53(. وهبذا  ملجاله 
التأثييل« وإنام تتعداه إىل »القوام القيمي«)54( الذي جيعلها معدة لالستثامر ومتتلك  »القوام 

اجلاهزية لإلنتاج واإلبداع. 
ويف هذا السياق يؤكد طه عبد الرمحن عىل رضورة اعتامد »خطة التقويم« التي من 
التي  التقويم  »خطة  الصدد:  هذا  يف  يقول  وهو  الفلسفي،  اإلبداع  فرص  تزيد  أن  شأهنا 
االعوجاج«  »إزالة  املعنيني:  هذين  بني  اجلمع  تقتيض  العربية  الفلسفية  القومة  تعتمدها 
و»التزود بالقيم«، ونصوغ مضمون اخلطة عىل الشكل اآليت: لِنعمْل عىل أن تتمتع املفاهيم 
بأقىص قدر من احلركية داخل جمالك التداويل عن طريق وصلها بقيمه العملية«)55(، وعليه 
فإن القوام ]التأثييل-القيمي[ هو الذي يفيض إىل تأصيل وإنامء املوروث املفاهيمي العريب 

اإلسالمي. 
وتأسيًسا عىل ما سبق جيب حتري الفروقات اجلوهرية املوجودة بني األنساق القيمية 
واملنظومات املفاهيمية، واألخذ بعني االعتبار أن القيم ال تشكل نسًقا مكتماًل وال نظاًما 

(51) Vattimo Giani, La fin de la modernité, nihilisme et  herméneutique de la culture 
postmoderne, Pris, seuil, 1987, P32.

)52( روالن بارت، هسهسة اللغة، ترمجة: منذر عيايش، حلب: مركز اإلنامء احلضاري، ط1، 1999، ص87.
)53( طه عبد الرمحن، احلق العريب يف االختالف الفلسفي، مرجع سابق، ص ص 74 - 75.

باملجال  يربطه  الذي  اإلشاري  جانبه  هو  وّضحنا-  وأن  سبق  -كام  الفلسفي  للمفهوم  التأثييل  القوام   )54(
الفيلسوف  التي متد  القيم  املقام فهو عبارة عن جمموعة  القوام املقصود يف هذا  أما  للفيلسوف،  التداويل 
العريب باهلمة والفكرة القادرتني عىل مواجهة القيم الغربية وهلذا آثرنا استخدام: »القوام القيمي«. ينظر: 
طه عبد الرمحن، فقه الفلسفة 2، مرجع سابق، ص129. وطه عبد الرمحن، احلق العريب يف االختالف 

الفلسفي، مرجع سابق، ص80.
)55( طه عبد الرمحن، احلق العريب يف االختالف الفلسفي، مرجع سابق، ص 74.
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حسب  تتغرّي  والتي  ومتناقضة،  متعارضة  قيم  عىل  الواحد  النسق  يعتمد  قد  إذ  متجانًسا، 
األزمنة واألمكنة االجتامعية، ومنه ينبغي االحرتاز واحلذر عند نقل املفاهيم الفلسفية من 
فضاء مفهومي إىل آخر، وإحكام الصلة بني هذه املفاهيم وطابعها القيمي وسياقها التداويل، 

لكن ما هي القيم التي من املفروض أن حيملها املفهوم ويتقوم بوجودها؟ وملاذا؟ 

ملسو هيلع هللا ىلص القيم العقدية واألخالقية)5)(
التي  الدينية عىل رأس كل املستويات  العقيدة  يضع املفكر طه عبد الرمحن مستوى 
تورث االستقالل للفلسفة اإلسالمية، ومتكنها من إبداع حقائق وطرائق مل يسبق لغريها من 
الفلسفات أن توّصلت إليها. وهو يف ذلك يقول: »إن اإلسالم دين يعّم املجتمع العاملي كله 
كام يعّم التاريخ اإلنساين كله«)57(، وخالصة ذلك أن التفلسف السليم ال يتم إال انطالًقا من 

التسّلح بأدوات إسالمية حمضة واالعتداد بالقيم الدالة عىل اخلصوصية اإلسالمية. 
غري أن هذا الثراء احلقيقي للتفلسف ال يتكشف إال من خالل إقامة فلسفة مستوحاة 
من عمق األخالق اإلسالمية، وهذا ملا ُتوفره املنظومة القيمية من فرض لإلسهام »يف جتديد 
احلضارة  فتئت  ما  التي  الفكرية  التحديات  ملواجهة  يؤهله  مما  اإلسالمي،  الديني  الفكر 

احلديثة تتمخض عنها«)58(.
كام  اإلنسان،  لدى  احلياة  نظام  بفقدها  خيتل  رضورية  صفات  األخالق  إن  حيث 
أن القيمة األخالقية أسبق عىل غريها من القيم، ضف إىل ذلك أن ماهية اإلنسان حتددها 
األخالق وليس العقل، بحيث يكون العقل تابًعا لألخالق)59(، وهو ما يستلزم -عىل وجه 
اخلصوص- »وضع نظرية أخالقية إسالمية مستمدة من صميم ذلك الفكر، نظرية تفلح يف 
التصدي للتحديات األخالقية هلذه احلضارة«)60(، وقصارى القول أنه ُيشرتط يف الفلسفة 
اإلسالمية حتى تكون عميقة وفاعلة أن تكون مؤسسة عىل األخالق اإلسالمية املوصولة 

بأسباب الدين اإلسالمي احلنيف.

)56( يؤكد طه عبد الرمحن عىل أن األخالق يف أصوهلا مصدرها الدين، فُيحدث منها العقل بإحدى آلياته 
سابق،  مرجع  حدودها؟،  وما  مداها؟  ما  القيم:  تعددية  الرمحن،  عبد  طه  )راجع:  فروًعا.  االستداللية 
عن  حديثنا  سياق  يف  األخالقي  القيمي  بالنظام  اإلسالمي  العقدي  النسق  ربط  آثرنا  ولذلك  ص37(. 

القيم التي ُيشحن هبا املفهوم الفلسفي.   
)57( طه عبد الرمحن، سؤال العمل، مرجع سابق، ص53.

)58( طه عبد الرمحن، سؤال األخالق، مرجع سابق، ص171.
)59( طه عبد الرمحن، روح احلداثة، مرجع سابق، ص ص 15، 16. 

)60( طه عبد الرمحن، سؤال األخالق، مرجع سابق، ص171.
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وألن الفلسفة ال تعرب عن نفسها إال يف لغة املفهوم، يرى طه عبد الرمحن أن أقرب 
الطرق التي توصل إىل اإلبداع الفلسفي هو إنتاج املفاهيم التي هلا أسباب يف جمالنا التداويل 
اإلسالمي العريب)61(، و»خترجيها عىل مقتضيات أصوله الثالثة: اللغة والعقيدة واملعرفة«)62(، 
وهو ما يؤدي إىل صناعة مفاهيم تتوافق مع خصوصية النسق العقدي والقيمي اإلسالمي 

ومن ثمة حتصني اخلطاب الفلسفي ضد االستحالة واالستنفاذ. 
وهبذا املعنى، فإن »الفيلسوف املسلم، متى صان صلته باملجال التداويل اخلاص به، 
تزّود من القيم العقدية واللغوية واملعرفية التي يتضمنها هذا املجال«)63(، وبالتايل ال جُيرب 
عىل تلقي املفاهيم املخرتعة من غريه، وإنام يكون معرتًضا عليها وفاعاًل يف مضامينها، سيام 
مع ما ُتوفره اللغة العربية من إمكانات الستشكال املفاهيم وتأثيلها)64(، وذاك هو الغرض 
املطلوب فتكون الفلسفة اإلسالمية ذات حتصيل ذايت هبويتها العقدية املخصوصة ونظامها 

القيمي املحدد.

القيم التارخيية
املفاهيمي،  الفلسفي  املوروث  قيميًّا، ديمنته احلفاظ عىل  التاريخ بوصفه حاماًل  إن 
»التاريخ  ألن  وذلك  وحتديدها؛  املفاهيم  لصوغ  أسايس  موّجه  ومصطلحات،  أفكار  من 
يقيص الالعقالين«)65(، كام أن ربط القول الفلسفي برشوطه التارخيية »نسبة حمددة ألمة من 
األمم وحلضارهتا وعبارة عن أخص خصوصياهتا، أعني مقومات هويتها«)66(، وهبذا ُتطرح 
رضورة ربط القيم بإطارها التارخيي الذي تتحرك فيه، ومن ثمة شحن املفاهيم الفلسفية 

هبذه األطر والقيم. 
وعليه ينبغي »وضع أفكار العقل واملعرفة والفلسفة عىل التوايل يف منظور تارخيي«)67(، 
وهو ما يعني عمليًّا أن يكون »املدلول اللغوي عبارة عن الرصيد العميل التارخيي الذي حيمله 

)61( طه عبد الرمحن، سؤال العمل، مرجع سابق، ص50. 
)62( طه عبد الرمحن، جتديد املنهج يف تقويم الرتاث، مرجع سابق، ص50.

)63( طه عبد الرمحن، سؤال العمل، مرجع سابق، ص50.
)64( طه عبد الرمحن، روح احلداثة، مرجع سابق، ص ص266، 267. وانظر أيضا: طه عبد الرمحن، فقه 

الفلسفة 2، مرجع سابق، ص145.
(65) Maurice Merleau-Ponty, Les aventures de la dialectique, Gallimard, 1955, P33.

)66( أبو يعرب املرزوقي وطيب تزيني، آفاق فلسفة عربية معارصة، مرجع سابق، ص22.
)67( ريتشارد روريت، الفلسفة ومرآة الطبيعة، ترمجة: حيدر حاج إسامعيل، بريوت: املنظمة العربية للرتمجة، 

ط1، 2009، ص58. 
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هذا اللفظ«)68(، مما جيعل الباحث مطالًبا بقراءة الرتاث واإلصغاء إىل رموزه وحكاياه، وكذا 
استدعاء حزمة من اخلربات املاضية والتجارب التارخيية إلحداث حركة نقل جذرية قابلة 

لتوليد مفاهيم ذات أبعاد ومضامني جديدة.
الرتاث  مع  »التعامل  رضورة  عىل  الرمحن  عبد  طه  املفكر  يؤكد  املنحى  هذا  ويف 
كحقيقة تارخيية ال يمكن االنفصال عنها وال تقسيمها«)69(، رشيطة أن يكون التوسل فيه 
بأدوات »مأصولة« وال ُيصار إىل تقويمه بأدوات منقولة)70(، كام يدعو من جهة أخرى إىل 
االغرتاف مما هو حداثي، حيث إن املفاهيم التي ينشدها »فيها املأخوذ من الرتاث بقدر ما 
الفلسفي  املفهوم  بأن  الرمحن-  عبد  لطه  -الكالم  واثقني  كنا  إذ  احلداثة،  من  املأخوذ  فيها 
الذي ال توجد فيه بضعة من تارخينا ال يمكن أن يثمر وال باألحرى أن يبدع؛ ألن األصل 
يف املفهوم الفلسفي أن يكون موصواًل بالزمان املايض ألصله«)71(، وحيمل يف الوقت ذاته 
عينًا من حارضه، وهو ما ال يتحقق إال يف سياق املامرسة الفلسفية التي تربط مقاصد املفهوم 

الفلسفي بإطاره املعريف والتارخيي.
التي  الزمكانية  والظروف  التارخيي  السياق  »ومعرفة  املفاهيم  بتارخيية  االهتامم  إن 
نشأت فيه تلك املفاهيم يعّد عماًل واعًيا وذا فائدة عميقة، إلدراك مدى تطور حركة املفاهيم 

يف اإلطار املعريف العريب واإلسالمي«)72(.
أما إغفال تارخيية املفاهيم، فيؤدي إىل اجتثاث املفاهيم الغربية وانتزاعها من سياقها 
وسياقها  الطبيعية  تطورها  حركة  إغفال  مع  عنوة  تبيئتها  حماولة  ثمة  ومن  الغريب  املعريف 
االجتامعي واحلضاري، وهكذا فإن تأصيل املفاهيم وصنع مصطلحات ال ِصنَو هلا ال يتم 

إالاَّ عىل قاعدة اهلوية التارخيية، واألخذ يف احلسبان سياقات املنظومة التارخيية ورموزها.
من  العريب  للمتفلسف  خروج  »ال  إنه  بالقول:  الرمحن-  عبد  طه  -جيزم  كله  وهلذا 
التقليد إال بأن يأيت يف قوله الفلسفي هبذه األزمان الثالثة.. فيحمله مفهومه أثًرا من ماضيه 
وحيمل تعريفه عينًا من حارضه، وحيمل دليله أفًقا من مسقبل«)73(، ذلك أن »الفلسفة بقدر 

)68( طه عبد الرمحن، سؤال العمل، مرجع سابق، ص42.
)69( طه عبد الرمحن، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، مرجع سابق، ص19.  

ط2،  العريب،  الثقايف  املركز  البيضاء:  بريوت-الدار  الرتاث،  تقويم  يف  املنهج  جتديد  الرمحن،  عبد  طه   )70(
1994، ص12.  

)71( طه عبد الرمحن، فقه الفلسفة 2، مرجع سابق، ص16.
)72( حممد حمفوظ، اإلسالم والغرب وحوار املستقبل، مرجع سابق، ص148.

)73( طه عبد الرمحن، فقه الفلسفة2، مرجع سابق، ص16.
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ما ترجع إىل أصوهلا النهائية، فإهنا تتعّلق بامهيتها«)74(، وما املفهوم إذاك إال حتديد للهوية 
التأسيس  يف  الفكري  لدورها  وتفعيل  واحلضارية،  القيمية  بعنارصها  اإلسالمية  العربية 

الفلسفي.

منطق القيم
إن توليد املفاهيم اجلديدة حيتاج إىل التدليل والتربير، وهذا ما يوفره املناطقة الذين 
»ال يفلتون من هذه القاعدة، حياججون لتربير إبداعهم ملفاهيم جديدة، رمزيات جديدة، 

للربهنة والدفاع عن نظرية ما«)75(.
وهم يعمدون إىل هذه املحاججة ال ألهنم خمتلفون يف وجهات النظر التي يتبنّوهنا، 
نفس  حتمل  ال  واملصطلحات  املفاهيم  ألن  ولكن  فقط،  لقيمهم  املختلفة  الدرجات  ويف 
الفلسفي »ليتقلب يف أحوال فيكون يف هناية  الداللة أو تعريفا موحًدا، حتى إن املضمون 
النص غريه يف بدايته«)76(، وألن الفكر يريد أن ينتج شيًئا مفيًدا ويكتسب قوة يف اإلبداع 
ماثلة، يتعنّي عليه صعود الطريق الذي ينزله العلم حيث يف أسفله يقيم املنطق الذي يضيف 

إىل الوظائف العلمية وظائف منطقية ُينتظر منها أن تشّكل طبقة جديدة من املفاهيم)77(.
إن املنطق نفسه يرتك املفهومات الفلسفية تولد من جديد)78(، ويف هذا اإلطار يلح 
طه عبد الرمحن عىل أن تزدوج »الفلسفة باملنطق، باعتباره املنهج الذي يوصلها إىل احلقائق 

التي تطلبها«)79(.
وتوظيف هذه الفعالية املنطقية منوط بتوسيع النظر حول املفاهيم والبحث يف قيمتها 
ألن املنطق »هو أدق العلوم قاطبة، إذ ليس يف العلوم ما بلغ مبلغه يف ضبط موضوعه وال 
يف تقنني منهجه«)80(، فبواسطة األداء املنطقي تتحّدد الدالالت املفهومية وقواعد التقويم 

ط1،  القاهرة،  للثقافة،  االعىل  املجلس  رجب،  حممود  ترمجة:  دقيقا،  علام  الفلسفة  هورسل،  إدموند   )74(
2002، ص104. 

(75) Pierre Oléron, L’argumentation, PUF, Paris, 1983, P35.
)76( طه عبد الرمحن، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، مرجع سابق، ص 57. 

)77( جيل دولوز وفيليكس غتاري، ما هي الفلسفة؟ ترمجة: جورج سعدا، بريوت-باريس: دار عويدات 
الدولية، 1993، ص145. 

)78( املرجع نفسه، الصفحة نفسها.
)79( طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل، مرجع سابق، ص17.

)80( املرجع نفسه، ص85.
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املفهومي، كام يتحّقق التحليل املنطقي للعبارات والبناءات اللغوية)81(، ويف هذا املستوى 
يكون املفهوم الفلسفي أمام حماكمة عقلية صارمة، تراجع أحكامه ومعانيه، وتدقق مضامينه 

وأفكاره. 
»إن العقالنية غالًبا ما تأخذ بفكرة أن ما ليس منطقيًّا ال بد أن يكون مزّيًفا وأنه ال 
يمكن أن تقوم له قائمة«)82(، ومن ثمة ينبغي شحذ كل األدوات العقلية واآلليات املنطقية 

املناسبة التي توسع من أفق صناعة املفاهيم وبناء دالالهتا املأصولة.
يتبعها  التي  الطريقة  وبدقة،  بوضوح  الرمحن،  يبني طه عبد  الطرح  ويف صميم هذا 
نقديتني  منهجيتني  قاعدتني  عىل  يعتمد  أنه  حيث  أحكامه،  وصوغ  مفاهيمه)83(  وضع  يف 
اإلبطايل[، وذلك من  اإلثبايت-النقد  ]النقد  املفاهيم  فساد  أو  والدليل صحة  بالنقد  تثبتان 
أجل اختبار وضعها املنطقي، وحتديد املأصول من املنقول، وبناء عىل ذلك يتحدد إنتاجها 
يف جماهلا التداويل األصيل أو إعادة إنتاجها يف غري هذا املجال)84(، وكل واحدة منها تفيد يف 

تبديد الغموض والضبابية عنها ويف استخراج النتائج املثمرة منها.
املفاهيم  بني  الصلة  حفظ  توجب  التي  التقويم«  »خطة  نجاح  أن  يتضح  وهبذا 
بتفعيل  إال  يتحقق  ال  اخلاص،  التداويل  املجال  يف  العمل  توجه  التي  القيم  وبني  الفلسفية 
ومضبوط  ممنهج  فلسفي  تأسيس  إىل  تؤدي  التي  االستداللية  والقواعد  املنطقية  اآلليات 
للمفاهيم واملصطلحات ومتنحها املناعة العقلية املقصودة والوظيفة احلجاجية املطلوبة يف 
نطاق اخلطاب الفلسفي حتى حتوز قوامها املتآلف ونظامها املتسق وتصبح قادرة عىل األداء 

الفلسفي.
الرمحن-  املفاهيم وتكوينها -عند طه عبد  بناء  أن  تقدم، نجد  ما  إذن، ومن خالل 
حمكوم بجملة من القيم واملعايري التي تندغم وظيفيًّا عرب التوافق املوجود بني القوام القيمي 
املستند إىل املنظومة العقدية واألخالقية واألصول التارخيية الرتاثية والقوام التأثييل القائم 

)81( طه عبد الرمحن، املنطق والنحو الصوري، بريوت: دار الطليعة للطباعة والنرش، ط1، 1983، ص27 
وص42. 

)82( ديان مكدونيل، مقدمة يف نظريات اخلطاب، ترمجة: عز الدين إسامعيل، القاهرة: املكتبة األكادمية، ط1، 
2001، ص129.

)83( لقد خالف املفكر طه عبد الرمحن عادة التقليد السائدة وأبدع مفاهيم إجرائية من داخل الرتاث اإلسالمي 
العريب، مثل: »التداول«، »التقريب التداويل«.. إلخ قاصًدا استثامرها يف توصيف وحتليل اآلليات املنطقية 
واألدوات املنهجية التي استعملها علامء املسلمني يف إنشاء هذا الرتاث. ]طه عبد الرمحن، روح احلداثة، 

مرجع سابق، ص3[. 
)84( طه عبد الرمحن، روح احلداثة، مرجع سابق، ص ص14-13.
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املفاهيم  تتخذ  بالذات  املنحى  هذا  ويف  املنطقي،  والضبط  اللغوي  االستثامر  عىل  أساًسا 
عمقها الفلسفي ويصبح »املفهوم: »هوية«، وبأدق تعبري »هوية كونية« تعرب عن خصائص 

الفكر العريب اإلسالمي وتتفاعل مع تطورات الواقع املعارص.
هاجس  من  نابعة  إشكالية  هي  الرمحن  عبد  طه  املفكر  لدى  املصطلح  إشكالية  إن 
حضاري وتارخيي، وليست جمرد بحث نظري يبحث عن معادالت يف املعنى والداللة مع 
املفاهيم  اإلنتاج االصطالحي واملفاهيمي للفكر العريب، فطه عبد الرمحن مل يكتِف بقبول 
والتسليم هبا، وإنام اشتغل عليها وهبا يف فهم وتأويل الرتاث العريب اإلسالمي وأبدع مفاهيم 
ا يف الفكر العريب اإلسالمي، التي  جديدة، وهو بذلك أحد الشخصيات الفلسفية املهمة جدًّ

ما زالت بحاجة إىل املزيد من التدارس والتقيص. 


