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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 متهيد

هدف الكتاب كما وضحه مؤلفه: العمل على حتصيل الشروط التكاملية 
لتغلغل يف أعماق والتجديدية لرتشيد اليقظة الدينية الفارغة من السند الفكري، وذلك اب

التجربة الدينية إلبالغها الغاية احلاملة للداخل فيها على التخلق الديين، وهذا التخلق 
 هو سبيل السعادة البشرية.

حمتوى الكتاب: يتألف الكتاب من ثالثة أقسام؛ القسم األول: يتناول دراسة 
وآفاته. وأما القسم العقل اجملرد وحدوده. والقسم الثاين: يتناول دراسة العقل املسدد 

 الثالث: فيتناول العقل املؤيد وكماالته. 

يتبني من حمتوى هذا الكتاب أن : "(1)واخلالصة كما ذكرها املؤلف يف املقدمة
 ".العقل درجات، وأن أبلغ الدرجات يف العقالنية ما أخذ ابلتجربة اإلميانية احلية.

به، وخاصة يف هذا الزمان، غاية هذه الدراسة: نظرا لتميز الكتاب املذكور يف اب
فإنين وبعد دراسته دراسة متمعنة، أحببت أن أكتب عليه بعض التعليقات النقدية، 
وذلك ملا يبعثه ذلك من اهتمام ابلكتاب نفسه، وأهدف أيضا إىل توجيه أنظار القراء 
واألصحاب إىل أمهية التفكري املنظم املبين على الطرق العقلية املعتربة يف األعمال 

 الفكرية املعاصرة واملاضية. ولعل هذه الدراسة تكون ابدئة لتحقيق هذا األمر. 

                                         
 .12العمل الديين وجتديد العقل، ص ( 1)
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وسوف أهتم أساسا ابلنقد السليب، ألن األصل يف هذا الكتاب هو احلسن، وما 
يهمين بعد ذلك هو التنبيه على بعض ما ميكن أن يكون حمل نقاش أو أخذ ورد ٍّ، 

دية يف البحث، ال على جمرد تلقط األلفاظ ليتكامل العمل الفكري ابلنقد املبين على اجل
وتركيب االعرتاضات غري املبنية على أساس فعلي. والنقد الفاعل هو النقد الذي يصدر 
من انقد معتقد فيه، وأما النقد الذي يكتبه الواحد لغري ذلك فمهما كان أثره فإنه 

 يتقاصر عن الوصول إىل مرتبة األول.

اتنا على ما نعتقد فعال أنه حق، أي سنشري إىل ولذلك فإننا سوف نبين انتقاد
نقد ما نعتقد أنه غري صحيح، وأما ما نعتقد حقيته فال نشتغل ابلتشكيك فيه، وذلك 
ألن املرحلة احلالية ال حتتمل التشكيك فيما نعتقد بصحته، ألن غريان يتكفل بذلك! 

ألدلة القوية والتحليل ويبذل يف ذلك جهدًا كبرياً، ولكننا نكتفي ببناء أفكاران على ا
 اجلاد لالعرتاضات الواردة علينا من املخالفني.

وفيما يلي، سوف نباشر بذكر بعض االعرتاضات األصلية اليت نرى أن من 
الضروري مناقشتها حول هذا الكتاب. وسنخصص هذا البحث لدراسة القسم األول 

 املوضوع.  فقط من الكتاب وهو القسم املتعلق ابلعقل اجملرد ألمهية هذا

 حول العقل وتعريفه.أوال: 

هناك ثالثة أطوار للعقل عند د. طه، وهي العقل اجملرد والعقل املسدد والعقل 
 املؤيد.
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إن العقل اجملرد عبارة عن الفعل الذي : (1)عرف املؤلف العقل اجملرد بقوله
يطلع به صاحبه على وجه من وجوه شيء ما، معتقدا يف صدق هذا الفعل، 

 يف هذا التصديق إىل دليل معني. ومستندا

إن العقل املسدد عبارة عن الفعل الذي يبتغي : (2)وعرف العقل املسدد بقوله
به صاحبه جلب منفعة أو دفع مضرة، متوسال يف ذلك إبقامة األعمال اليت فرضها 

 الشرع.

إن العقل املؤيد عبارة عن الفعل الذي يطلب به : (3)وعرف العقل املؤيد بقوله
ه معرفة أعيان األشياء بطريق النزول يف مراتب االشتغال الشرعي مؤداي صاحب

 النوافل زايدة على إقامة الفرائض على الوجه األكمل.

إذا كان العقل اجملرد يطلب أن يعقل من األشياء أوصافها الظاهرة أو مث قال: 
هلا ابالصطالح رسومها، وكان العقل املسدد يقصد أن يعقل من هذه األشياء أفعا

اخلارجة أو أعماهلا، فإن العقل املؤيد على خالف منهما يطلب ابإلضافة إىل هذه 
الرسوم وتلك األعمال، األوصاَف الباطنة واألفعال الداخلية لألشياء أو ذواهتا، 

 واملراد ابلذات، ما به يكون الشيء هو هو، أو قل هويته. 

ٌ بني الذات اليت يقصدها املؤيد والذات املقصودة لغريه، فليست  والفرق بنيِن
ذاات متصورة، ألن هذه ليست على احلقيقة إال جمموعة صفات خارجية تقع حتت 
جتريد العقل النظري، وال حىت ذاات مستعملة، ألن هذه بدورها ليست إال جمموعة 
أفعال خارجية تقع حتت تسديد العقل العملي، وإمنا هي ذات متشخصة يف الوجود 

                                         
 .17العمل الديين وجتديد العقل، ص ( 1)
 .58العمل الديين، ص ( 2)
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ات حنتاج يف إدراكها، ال إىل النظر وحده، وال إىل العمل معه، ومتحققة يف العيان، ذ
وإمنا إليهما معا ابالستعانة ابلتجربة، أو بتعبري جامع، إىل نظر عملي حي، فهو 

 وحده القادر على اإلحاطة ابألعيان.

فلو أردان تقريب هذا املعىن مبثال متداول، فإن قول القائل: : (1)وقال أيضا
كذا، ألنه بلغين عنه كذا"، يستفاد منه أن علمه هذا علمه هذا إين أعلم من فالن  

علم نظري أبوصاف ظاهرة، أما قوله:"إين أتعامل مع فالن، ألين أنتفع به يف كذا"، 
فإن معرفته هذه معرفة عملية أبفعال خارجية يف اجتالب املنفعة واجتناب املضرة، 

ته هذه معرفة حية تستعني على وأما قوله:"إين أحب فالان، ألنه حيبين"، فإن معرف
األوصاف الظاهرة واألفعال اخلارجية جبملة من األوصاف الباطنة واألفعال 

 الداخلية.

 التعليق على هذه التعريفات:

هذا هو ما ذكره املؤلف يف صدد بيان تعريفات درجات العقل الثالث عنده، وال  
 يف لواحق هذه التعريفات:كالم لنا فيها اآلن. وفيما يلي، سوف نبني بعض ما ذكره 

: "يتبني من هذه املقدمة أن فيما ذكران من أوصاف العقل (2)األوىل: قال املؤلف
احرتازا عن القول أبن العقل جوهر، أي ذات قائمة ابإلنسان يفارق هبا احليوان، 

كر ويستعد هبا لقبول املعرفة، كما يسود االعتقاد بذلك يف الثقافة الغربية أتثرا بنظرية الف
اليوانين يف العقل، ومعلوم أن الثقافة اإلسالمية العربية هي األخرى أخذت هبذه 

 النظرية، وأخرجت بعض شعب املعرفة اإلسالمية على مقتضاها"
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يف هذا النص يقرر املؤلف أن املعىن الذي انتشر للعقل يف الثقافة العربية 
يس فعال، والظاهر أنه اإلسالمية يقوم على جوهرية العقل، أي أن العقل جوهر، ول

يقصد أبن مفهوم العقل انتشر يف الثقافة اإلسالمية على وجه العموم، ولكنه يقول 
 :(1)أيضا بعد ذلك أن

"العقل هو فعل معلول لذات حقيقية، وهذه لذات هي اليت متيز هبا اإلنسان يف 
 نطاق املمارسة الفكرية اإلسالمية العربية."

 قا بتعريفات أطوار العقل الثالثة.وهذا أتكيد منه ملا قرره ساب

وقال يف نفس الصفحة:"ومل يغب هذا املفهوم الفعايل واحلركي للعقل عن هذه 
املمارسة اإلسالمية العربية، فاسم العقل عند املسلمني ومجهور العقالء كما يقول ابن 

 تيمية إمنا هو صفة، وهو الذي يسمى عرضا قائما ابلعاقل."

 العقل كفعل مل يغب عن املمارسة اإلسالمية العربية! وهذا اعرتاف منه أبن 

وكأنه يشري إىل أن هناك ممارسة أخرى إسالمية وهي غري عربية، وأن هذه 
 املمارسة اعتربت العقل ليس فعال، بل ذاات!

فهناك اعتباران للعقل يف املمارسة الفكرية اإلسالمية كما يقول طه 
ل ازدوج يف املمارسة الفكرية اإلسالمية ابملعىن :"إن التصور الفعايل للعق(2)عبدالرمحن

التشييئي الذي عدلنا عنه، هذا املعىن الذي يرد عند بعض علماء املسلمني يف ادعائهم 
 أبن العقل يراد به الغريزة."

                                         
 .18العمل الديين، ص ( 1)
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إذن فهناك اختالط يف مفهوم العقل عند د.طه يف املمارسة الفكرية اإلسالمية. 
 ة بنفسها، واألخرى تعتربه فعال صادرا عن ذات.فطائفة تعتربه شيئا أي ذاات قائم

ولكن نالحظ هنا أن العبارة اليت نقلها د.طه نفسه عن ابن تيمية تنفي أن 
يكون العقل داال على شيئية العقل وجوهريته، عند املسلمني ومجهور العقالء، 
وتنص على أهنم يقولون إمنا هو صفة، والصفة ليست شيئا وذاات كما هو معلوم. 

ذا نفسه خيالف ما مال إليه د.طه من كون مفهوم العقل الشيء منتشرا عند وه
 املسلمني، ألهنا تنص على أن مجهور العقالء واملسلمني على أن العقل صفة !

الثانية: عند حتليل التعريفات الثالثة للعقل اليت أتى هبا د. طه، نرى أنه عرف 
من وجوه شيء ما، معتقدا يف صدق  العقل اجملرد أبنه فعل، يطلع به صاحبه على وجه

هذا الفعل...اخل فالعقل فعل نتيجته االطالع أي املعرفة، واملعرفة عبارة عن الصورة 
احلاصلة عند النفس. فالعقل فعل ينتج عنه إدراك ومعرفة، فالغاية من الفعل هو 

 اإلدراك.

ر يف وأما قوله )معتقدا يف صدق هذا الفعل(، فالصدق هو مطابقة الشيء لألم
نفسه، وهو اشرتط يف العقل اجملرد التصديق ابلفعل ، وهذا التصديق إما أن يكون عني 
العقل أو جزء منه أو خارجا عنه، أي لو مل يكن الواحد معتقدا بصدق الفعل، ملا كان 
عقال جمردا، ولكن يستحيل أن يكون التصديق عني العقل، ويستحيل أن يكون جزأه، 

ه وال جبزئه، فوجب أن يكون أن يكون غريه، وهذا الغري إما ألن الشيء ال يشرط بنفس
أن يكون فعال تعقليا آخر، أو ال، فإن كان فعال تعقليا، فإما أن يكون كاشفا عن عني 
، أو يكون كاشفا عن غريه، فال يفيد اشرتاطه هنا،  املطلوب هنا، وهو مستحيل ملا مرَّ

 خر؟! فما املعىن من اشرتاط فعل كاشف عن شيء لشيء آ
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وإما أن يكون فعال ليس تعقليا، فيلزم كائنا ما كان هذا الفعل، اشرتاط العقل 
 بغري العقل ليكون تعقال، وهذا ال يسقتيم كما هو ظاهر. 

وقد اشرتط الدكتور طه للفعل لكي يكون تعقال أن يكون التصديق متعلقا هبذا 
فكران يف مفهوم  الفعل، واشرتط أن يكون التصديق مستندا إىل دليل، وحنن لو

التصديق، فإما أن يكون هو نسبة أمر إىل أمر أو هو اإلذعان للنسبة، وقد اشرتط د. 
طه أن يكون هو التصديق مسنودا إىل دليل معني. فهذا الدليل جيب أن يكون كاشفا 
عن حقية هذه النسبة، والنسبة جيب تعلقها ابلفعل، فاحلاصل أن د.طه يشرتط للفعل 

شبقه بتصديق واشرتط للتصديق استناده إىل دليل والدليل كاشف  لكي يكون تعقال
عن املدلول. فما املدلول هنا؟ أال جيب أن يكون هو ما تعلق به التصديق، ولكن ما 
تعلق به التصديق هو عني الفعل الذي أطلق عليه د.طه اسم العقل اجملرد، وقد قرر أن 

 ما، ولنا هنا أسئلةهذا الفعل يطلع به صاحبه على وجه من وجوه شيء 

 ما هو املقصود ابلدليل القائم على التصديق

 ما هو املقصود ابلتصديق؟

 ما الذي يكشف عنه الدليل القائم على التصديق؟

 ما هو الذي يكشف عنه الفعل التعقلي اجملرد؟

 أان أرى أن غبشا يسود ذلك كله. 

و مشخصا، وعلى وأيضا فهذا الدليل القائم على التصديق إما أن يكون كليا أ
االحتمال األول نرجع إىل القواعد املنطقية اليت يقدح فيها د.طه، أو إىل األدلة األولية 
اليت هي جزء من هذا املنطق. وإذا كان شخصيا فيلزم وجود دليل على كل فعل تعقلي، 

 فإما أن يتسلسل أو يدور وكالمها ابطل. 
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أفعال اجلوارح، فما هو  وأيضا فكلمة الفعل صادقة على أفعال النفس وعلى
املقصود هنا؟ الظاهر إرادة اإلثنني، ويلزم على ذلك دخول أفعال اجلوارح يف التعقل، 
ولكن أفعال اجلوارح تكون الزمة عن التعقل وليست علة له، ولو كانت، فال يقال 

 عنئذ عن العقل هنا إنه جمرٌد ألن واسطته وعلته غري جمردة.

املقاصد الكلية والغاايت التكاملية اإلنسانية، وهذا  وإذا قصد أن العقل جمرد عن
هو ما يظهر منه يف أكثر املواضع، فإن هذا ال جيوز اختاذه قادحا يف نفس العقل، ألن 
املعرفة من حيث هي هي، ال تعلق هلا ابملقاصد، وإمنا الذي يتعلق ابملقاصد هو 

وهذه الغاية من حيث هي، العارف، فالذي يدفعه إىل املعرفة يكون مقصدا وغاية له، 
 ال بد أن تكون خارجة عن مفهوم املعرفة، وإال لزم عدم إمكان ادعاء وجود عقل جمرد.

 فاحلاصل أن التعريف غري اتم وتسوده جوانب نقص. 

 واآلن نذكر بعض املالحظات العامة على بعض ما ذكره يف هذا القسم.

إلسالمية أخذت بنظرية كون لقد قرر الدكتور طه أن الثقافة العربية ا -أواًل:
العقل شيئًا، وإن قرر أن مفهوم العقل الفعايل مل يغب عن املمارسة اإلسالمية العربية. 

: "إن التصور الفعايل للعقل ازدوج يف املمارسة الفكرية اإلسالمية ابملعىن (1)وقال
ادعائهم يئي الذي عدلنا عنه، هذا املعىن الذي يرد عند بعض علماء املسلمني يف يالتش

أبن العقل يراد به العزيزة، وإن كانوا مييلون إىل اعتبارها قوة أو ملكة أكثر من اعتبارها 
 ذااتً أو جوهراً، فوقع لديهم التأرجح بني هذين املعنيني". 

إن مجاهري املسلمني وعلماءهم رفضوا اعتبار العقل ذااًت. وهو املنطلق الذي  
غريزة وغري ذلك، أو لبهم اعتربه فعاًل أو صفة انطلقت منه الفلسفة اليواننية. وغا

 فكيف يقال إهنم اعتربوه ذااتً. 
                                         

 91( العمل الديين، ص1)
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كابن سينا املتبعون لفالسفة اليوانن  إن الذين اعتربوا العقل ذااًت هم الفالسفة 
والفارايب وأبن رشد، وهؤالء ال يعربون عن حقيقة الفكر اإلسالمي. أما املتكلمون 

، إال ما وجد عند ضوا ابعتبار العقل جوهرًا أي ذااتً ابختالف طبقاهتم وفرقهم فلم ير 
بعض أفرادهم، وهم قلة متأثرون يف قوهلم بذلك مبا ورد عند الفالسفة فإذا كان األمر  
كذلك، فكان األصل أن يقول إن األغلب من املتكلمني مل يعترب العقل ذاات، وبعضهم 

 اعتربه كذلك، وال يعكس األمر!!

 ىت يفهم د.طه من ذلك ميلهم إىل تشييء العقل!!والغريزة ليست جبوهر ح

وملا الحظ د.طه ذلك، حاول أن يفرَّ من هذا الغلط الواضح ابلقول أبهنم وإن  
نفوا جوهرية العقل صراحة، إال أهنم عند املمارسة جروا على اعتباره ذااتً. أي يريد 

ما نعتقد بطالنه، وابتناءه القول أبهنم مل يستطيعوا التخلص من أثر الثقافة اليواننية، وهو 
 على حمض املبالغة. 

 مقتضى: "وإذا ثبت أن العقل ليس جوهرًا على (1)قال د.طه الرمحن -اثنيًا:
املعىن اليوانين وإمنا هو فعل من األفعال أو وصف من األوصاف اليت نقوم ابلقلب على 

ب التداويل حىت املعىن اإلسالمي، وثبت أيضًا لزوم التسليم ابلتفاعل والتقري مقتضى
يتالءم املعىن الدخيل مع فقضيات املعىن األصيل، ثبتت معهما الدعاوى اآلتية اليت 

 -نقول هبا بصدد العقل:

إن العقل قد حيسن وَقْد يقبح كما حتسن وتقبح األفعال واألوصاف، وليحسن 
العقل إذا سلك به صاحبه مسالك املعرفة احلقيقة، ويقبح إذا أحنرف به عن هذه 

 أهـ.  "سالك املعرفية املستقيمة، وأوقعه يف املظان والشبهات والشفاعاتامل
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حىت بناًء على  اهذه املقولة وهي حسن العقل وقبحه ابطلة قطعًا، وميكن إبطاهل 
ريف فعاًل يطلع به قرتحه د. طه، فإذا كان العقل اجملرد ابلتعانفس التعريف الذي 

العقل املسدد هو الفعل الذي يبغي به  من وجوه الشيء، وإذا كان صاحبه على وجه
جلب النفع بناًء على قيامه ابلفرائض الشرعية، وإذا كان العقل املؤيد فعاًل يبغي  هصاحب

به صاحبة اإلطالع على أعيان األشياء عن طريق االشتغال الشرعي ابلنوافل. إذا كانت 
ميكن أن جند فيها وجهاً  األنواع واألطوار الثالثة للعقل عند د.طه ما ذكرانه، فإننا ال

من وجوه القبح وينبغي مالحظة أن الواحد إذا أحنرف عن شروط التعقل وقيوده وخرج 
عنها فإن فعله عند ذاك ال يسمى عقاًل ابملرة، فإذا كان قبيحًا فال جيوز القول أبن 

 العقل قد يقبح. الن ما هو قبيح ابلعقل ليس عقاًل. 

قاله الدكتور هنا االلتفات إىل أن هللا تعاىل  ويكفي لالستدالل على بطالن ما 
، وكوهنا كذلك فيه دليل على أن ومل يقيدها مطلقاً مدحٍّ ة صفجعل كون الواحد عاقاًل 

 . يف بعض األحيان يستحيل كونه قبيحاً مطلقا مطلق العقل ممدوح وما كان ممدوحاً 

الذي تقوم عليه إن العقل يقوم على مبدأ التحول  -: "ب( 1)قال د. طه -اثلثًا:
حبيث خيرج من فيه هذا املبدأ، ميكن توجيه القلب والتأثري  ىاألفعال والصفات، فبمقتض

" منهوصف عقلي إىل وصف عقلي آخر. وأعقل منه، أو على العكس أقل وأجهل 
"يف اإلمكان سلوك منهج علمي  -:( 2)وبناًء على نفس املعىن قال يف نفس الصفحة

 هـ. االعقل ال يكون أبوصاف العقل اجملرد"،  آخر يولد ضرابً من ضروب

ينبغي أن يفهم على التكامل يف إدراك املعاين لكي يصح إن هذا الكالم  
الصحيحة والتكامل يف حتصيل املناهج والوسائل االستداللية، ولن يزال هذا ممكنًا 

ض ما وصحيحًا ما دام اإلنسان قاباًل ألن يعلم ما جيهله. وأما إذا قصد منه إن بع
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يسمى عقاًل اآلن ميكن أن يكون جهاًل. يف املستقبل مطلقًا، فهو غري صحيح ألن 
اإلدراك املطابق يستحيل أن يتحول إىل إدراك غري مطابق وكذا العمل املبين على 

 الصواب يستحيل أن يكون عماًل غري مصيب. 

ولكن والتكامل يف اكتساب املناهج وطرق االستدالل غري منفي وال ُمعاَرض،  
 ما علم كونه حقاً يف املاضي يستحيل العلم بكونه ابطاًل اآلن أو يف املستقبل. 

 اخلصوصية النظرية لإلهليات اإلسالمية

حتت هذا العنوان يذكر الدكتور طه أن مبحث اإلهليات هو أحد العلوم النظرية  
هو أكثر اليت ختتص ابلتوسل ابلعقل اجملرد يف التحصيل والتبليغ، وأن هذا املبحث 

العلوم املتوسلة ابلعقل اجملرد داللة على خصوصيات املعرفة النظرية اإلسالمية العربية 
وأقرهبا إىل بيان الصفات املميزة هلذه املعرفة النظرية، الشرتاك ما سوى ذلك من العلوم 

 بني املسلمني وغريهم. 

ملعرفة النظرية وذكر أيضًا أن هناك حدودًا للعقل اجملرد يف جمال اإلهليات من ا 
اإلسالمية العربية، وهذه احلدود قد ال تشكل قيودًا وال موانع يف غري هذه املعرفة ألهنا 
أثر من آاثر خصوصية النسق العقدي اإلسالمي، وال تعلق هلا بنظام املعرفة النظرية 

 العام. 

يريد من ذلك أن وسائل التعقل اليت اتبعها اإلسالميون يف جمال اإلهليات  
ت من إمكانياهتم املعرفية لبنائهم هلا على مسلمات مأخوذة من نفس العقائد ح دَّ 

اإلسالمية أي إهنم اعتمدوا يف بناء معارفهم النظرية يف جمال اإلهليات على مسلمات 
مأخوذة من نفس العقائد وغري مربهن عليها، وأهنم كان إبمكاهنم التوسع يف هذه 

ات حدُّوا معرفتهم وضيقوا على أنفسهم. وهذا املعارف ولكن العتمادهم هذه املسلم
الكالم يستلزم أن هذه املعارف املبنية على املسلمات املذكورة ال ميكن أن تتخذها 
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حجة على غري املسلمني ألهنا غري عام ة وال بديهية. ولكن هذا الكالم إذا صدق على 
ويسرد على  ىيلقبعض علماء املسلمني فإنه ال يصدق على كلهم، ولذلك فال جيوز أن 

هذا النحو العام املطلق كما أورده الدكتور طه، ملا يلزم عنه من التشكك يف خمتلف 
 املعارف اإلهلية املذكورة يف كتب علم الكالم. 

 -اإلهليات النظرية رمزية ال وجودية:

" ملا كان النظر اإلهلي يتوسل ابللغة،  -:( 1)قال د. طه حتت هذا العنوان 
ايزة فيما بينها وكانت هذه مامًا أو نسقًا مركبًا من وحدات منفصلة ومتوكانت اللغة نظ

الوحدات جمرد عالمات صوتية هلا وظيفة رمزية، فال ميكن أْن ُيْطلَب من اللغة اخلروج 
لينا األشياء ذاهتا بسماهتا اخلارجية ومعاملها إعن وصفها الرمزية والصوري لتنقل 

ر بني أيدينا موجودًا من املوجودات وال اختص هبذا الوجودية، فما رأينا قط لفظًا أحض
 "أهـ. هاملوجود أو ذاك اختصاص الظل بصاحب

"فمن أين جاء إذن شعوران أبن األمساء تدل على الوجود  -مث قال بعد ذلك: 
واعتقادان أبهنا حتمل معىن الوحدة متييزًا هلا عن غريها من ألفاظ اللغة؟ بل من أين 

ور واالعتقاد ابزدايد شرف مرتبة املسميات، فيكون االسم الذي جاءت زايدة هذا الشع
يسمى به هذا اإلنسان أو ذاك أقوى داللة على الوجود والوحدة من االسم الذي 
يسمى به اجلماد أو احليوان، حىت إذا ارتقينا إىل أشرف املوجودات وهو احلق سبحانه 

يف حقه بعد أن   دمري شعورًا ابلقوتعاىل بلغ هذا الشعور واالعتقاد غايته القصوى، فيص
كان شعورًا مبجرد الوجود يف حق غريه، واعتقادًا ابلوحدانية يف حقه بعد أن كان 

 اعتقاداً مبجرد الوحدة يف حق غريه."
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 ويل هنا مالحظات:

لقد تقرر عند سائر املتكلمني من أهل السنة أن اللفظ يدل على  -1
لوجود وال العلة الوجود وال هو اجلالب املعىن الذهين، وليس اللفظ هو الدليل على 

 ة.ضاملسمى، بل هو دال عليه داللة وضعية اصطالحية حم
هي اليت توجد مدلوالهتا، على إهنا ال أحد يقول عن الكلمات  -2

ملا قاله  داعيا األقل ال أحد ممن يستحق االلتفات إليه، وبناًء على ذلك فال أجد
اء مل يقولوا إن االسم دال على الذات مبعىن والعلم د.طه عبد الرمحن يف هذا املعىن.

أن ذلك يستلزم عدم تغري الذات ووحدهتا، مث مل يقولوا أيضا إن عدم تغري الذات 
من جمرد املعىن االمسي هلا. ومل أمسع أبحد من العلماء يقول  -لو قالوا به-أخذوه 

 إننا نعلم الوجود من جمرد األمساء. فهذا كله خيال يف ذهن د.طه.
نا مل أنخذ جاللة قدر هللا من جمرد امسه، كما ادعى د. طه، وال إن -3

عتقد بقدم هللا ووجوب وجوده من جمرد أمسائه احلسىن. نعم إن أمساءه اأعرف أحداً 
وصفاته تدل على ذلك، ولكن كما تدلنا سائر الكلمات على معانيها املوضوعة 

كما يشري طه عبد الرمحن. واإلثبات  ، ال على سبيل اإلجياد داللة وضعية حمضة هلا
ولو دلتنا أمساء هللا تعاىل على وجوده لدلتنا سائر األمساء على وجود ما نفهمه منها 

 فيلزم وجود العنقاء وهذا ابطل قطعا.

 اإلهليات النظرية ظنية ال يقينية 

 حتت هذا العنوان 

يدعي الدكتور طه أن املقال النظري يف اإلهليات ليس مقاالً  -1
ا هو جزٌء مستمد من اخلطاب العادي الذي يتداوله عامة الناس: جزء علميًا، وإمن

يتميز بكونه جيتهد يف اصطناع جهاز متكامل من االستدالالت اليت تنسب هلا 
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الصفة الربهانية املفيدة لتحصيل اليقني، ومن هذه االستدالالت تلك اليت اشتهرت 
هذه األدلة الوجودية، ال ابسم األدلة على وجود هللا. لكن املتأمل يف تفاصيل 

 . (1)يلبث أن يتبني أهنا على عكس ما يدعي أصحاهبا ال جتاوز َحدَّ الظن

يف هذه الفقرات يدعي د. طه أن األدلة املقامة على إثبات وجود هللا تعاىل ال  
تفيد إال الظن، بل يقول إن سائر االستدالالت املقامة يف اإلهليات ليست تفيد العلم، 

ة عن عبارات قائمة على مفاهيم مستمدة من اخلطاب العادي املتداول بني بل هي عبار 
 عامة الناس، وهذا يستلزم عدم إفادهتا للعلم. 

وهذا الكالم هبذا التعميم فيه هدم لعلم التوحيد مطلقًا من حيث هو علم يهتم  
 إبقامة األدلة القطعية على املقاصد والعقائد الدينية. 

ها نة الظنية هلذه األدلة من عدة وجوه، ميوضح الدكتور طه الصف -2
 ىأنه ما من مسألة ينتصر هلا صاحبها، إال وجيتهد يف إخراجها على مقتض"

ني والرايضيني.  يالربهان، وإن بعدت عما يشتغل به الربهانيون من أمثال املنطق
كذلك أمر النظار يف إخراجهم ألدلتهم على الوجود اإلهلي، وعلى الرغم من هذا 

يج الربهاين، تظل هذه األدلة بعيدة عن أن تكون صوراً استداللية صحيحة ال التخر 
 . (2)"خيتلف فيها اثنان

إن كل من حياول إثبات أمر من األمور، فإنه جيتهد يف صياغة الدليل عليه  
على صورة الرباهني املنطقية، وهذا ال خيتص به العلم اإلهلي فقط، وادعاؤه أن الرباهني 

ا العلماء والفالسفة يف اإلهليات ليست حمققة ملاهية الرباهني كما هو حاصل اليت أييت هب
 يف علوم أخرى، جمرد ادعاء بال دليل. أو جمرد وجهة نظر له. 
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وأما إشارته يف آخر كالمه إىل أن من األدلة على أن هذه الرباهني اليت أييت هبا  
ليها، وبتعبري آخر، إنه ما من الناس يف اإلهليات ال تفيد اليقني، هو اختالف الناس ع

دليل يقام على وجود هللا تعاىل إال ووجد من يعارض فيه، وجمرد وجود املعارضة دليل 
 على أن الدليل ليس بدليل. 

هذا هو ما يريده د. طه. وهو استدالل ابطل قطعًا. ألنه ال يشرتط للعلم يف  
يًا عدم اخلالف فيه، وهو نفس األمر اتفاق الناس عليه، وال يشرتط لكون الشيء قطع

احتجاج ابخلالف على النفي، وتلك طريقة منفية، فاألصل االحتجاج ابإلمجاع على 
صحة اجملمع عليه، وال حيتج بعكس ذلك على نفي الصواب فال يقال إذا وجد 
اخلالف بني الناس على أمرٍّ، فهذا دليل على بطالن ذلك األمر، فال أحد من العقالء 

الربهان. إال أن هذه الطريقة من االستدالل طريقة عاطفية وجدانية  جيو ز ويصحح هذا
 وخطابية، ومثل ذلك ال يفيد اليقني كما هو معلوم. 

الل د. طه على ظنية األدلة املستعملة يف دومن وجوه است -3
اإلهليات قوله "ليست أدلة الوجود اإلهلي صورًا استداللية جمردة، وإمنا هي صور 

مضامني كلما كانت صلتها ابملعتقدات واملقاصد ألصق   مشخصة، أي صور حتمل
 . (1)كان أتثريها يف املخاطب أعمق"

هذا الكالم مبين على ادعائه السابق بعدم كون العلم اإلهلي علمًا وأن األدلة  
املقامة فيه ليست أدلة قطعًا. وكأنه يسري يف ذلك أيضًا على أصل كبري وهو أن العقائد 

إال على اإلميان القائم على التسليم، وهذه دعوى خطرية فعاًل واإلهليات ال تقوم 
تعارض وجوب النظر يف اإلهليات وتعارض ما سار عليه مجاهري علماء املسلمني على 

اليل على العقائد اليت تداختالف فرقهم واجتاهاهتم، فكلهم حاولوا إقامة علم اس
النصارى الذين يقيمون دينهم يعتقدون ويؤمنون هبا. وما أقرب هذا املذهب إىل مذهب 
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على جمرد التسليم اإلمياين بال برهان مقام، وما أقربه إىل مذهب اجملسمة كابن تيمية 
الذين ال يعبدون وسيلة إلثبات عقائدهم إال االستناد إىل ما مس وه ابلفطرة. وهي جمرد 

 دعوى عارية عن الدليل. 

اإلهليات  ومن الوجوه اليت اعتمد عليها د. طه إلثبات ظنية -4
ن صحة الدليل املنطقي ليست شرطًا كافيًا للربهنة على وجود هللا إالنظرية أن قال "

تعاىل، ذلك أنه قد يستقيم الدليل وال حيصل اإلثبات الوجودي، واملثال على ذلك 
 هذا الربهان الصحيح. 

 إما أن الكون غري موجود أو هللا موجود  

 لكن الكون موجود،  

 د. فإذن هللا موجو  

فهذا الدليل وإن صحت صورته، ال يعد  إثبااًت لوجود هللا سبحانه وتعاىل، وال  
 " (1)يقتنع به أحد، ألن مقدمته األوىل أخفى من النتيجة وأحوج منها إىل التدليل

 التعليق: 

يورد د.طه هنا دلياًل من عنده، يدعي كونه صحيحاً، ولكنه ال ميكن االعتماد  
الة االعتماد عليه إلثبات وجود هللا تعاىل هو كون املقدمة عليه، والسبب يف استح

 األوىل غري واضحة وخفية. 

ولكن معىن املقدمة اخلفية هو أن دليلها غري بني، وفرق كبري بني كون املقدمة  
خفية وبني كون املقدمة ابطلة أصاًل. فإذا كانت املقدمة خفية وصحيحة، فإن هذا ال 
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غاية ما يلزم إمنا هو الدليل القائم على هذه املقدمة اخلفية.  يستلزم بطالن الدليل، ألن
 ولكن إذا كانت ابطلة فإن بطالهنا يكون سبباً قطعياً يف فساد الدليل. 

والدليل ال يقال عنه إنه صحيح إذا كانت إحدى مقدماته ابطلة، ولكن يقال  
ة الدليل كما عنه صحيح إن كانت إحدى مقدماته خفية. فاخلفاء ليس قادحًا يف صح

دعى د.طه. ولكن البطالن يفسد الدليل ويبطله، فإذا سلمنا له أن املقدمة األوىل ا
 خفية، فال يستلزم ذلك بطالن الدليل وعدم إفادته. 

ولكن هل املقدمة األوىل صحيحة فعاًل، وسوءًا كانت خفية أو واضحة كما  
 علمَت؟

ان الذي استجلبه د. طه لنرى وسوف ننظر اآلن يف املقدمة األوىل يف هذا الربه
 ما حقيقتها وهل هي صحيحة أو كاذبة وماذا تفيد. 

لية وهي ما اشتملت على مالقضااي يف املنطق نوعان، األول القضااي احل 
موضوع وحممول والثاين شرطية وهي ما تركبت من جزأين رُِبَط أحدمها ابآلخر أبداة 

  (1)شرط أو عناد.

اليت حكم فيها بصدق قضية أو ال صدقها على إما متصلة وهي  يةوالشرط 
 تقدير صدق قضية أخرى، كقولنا إن كان هذا إنساانً فهو حيوان. 

وإما منفصلة وهي اليت حيكم فيها ابلتنايف بني القضيتني يف الصدق والكذب  
 هذا العدد زوجاً أو فرداً.  نمعاً أو يف أحدمها فقط أو بنفيه كقولنا إما أن يكو 

 ]إما أن الكون غري موجود أو هللا موجود[  -قدمة فقول د. طه:ومن هذه امل
                                         

 .62بشرح الدمنهوري، ص ق( راجع السلم املنور 1)
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 يكون قضية شرطية منفصلة. 

 والقياس املستعمل هنا قياس استثنائي، مقدمته األوىل منفصلة. 

ويف هذا النوع من األقسية ينتج الوضع الرفع وابلعكس  وإلنتاج هذا النوع من 
 -القياس شروط:

 أن تكون الشرطية موجبة.  .1
ن كانت إتكون الشرطية لزومية إن كانت متصلة، وعنادية أن  .2

 منفصلة ال اتفاقية. 
 . (1)أحد األمرين وهو إما كلية الشرطية أو كلية االستثناء .3

لكن الكون  -والدكتور طه يف مثاله املذكور استثىن نقيض األوىل، فقال: 
عنده عني موجود "وقوله الكون موجود هو نقيض قوله الكون غري موجود، مث نتج 

 التايل وهو هللا موجود. 

وإذا استثنينا النقيض ألحدمها واستلزمنا الثاين فال بد أن تكون املقدمة إما 
 ة، أو مانعة خلو. يمنفصلة حقيق

 جيوز اجتماعها نية، ألن املقدمتيقيوالقضية املذكورة قطعًا ليست منفصلة حق 
ضيتان ميكن صدقهما معاً مع عدم قطعًا، إلمكان عدم الكون مع وجود هللا، فهااتن الق

لزوم التناقض، فيمكن اجتماعهما يف الصدق، فالقضية ليست مانعة مجع مطلقًا، فهل 
هي مانعة خلو مبعىن هل ميكن أن خيلو األمر يف نفسه من عدم وجود الكون، ومن 
وجود هللا تعاىل، مبعىن هل ميكن فرض الكون موجودًا وحده بال وجود هللا تعاىل ولو 

 رضاً عقليًا. ف

                                         
 راجع فيما مضى شرح الشمسية للقطب. ( 1)
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 الصحيح أنه ميكن فرض ذلك. فهي مانعة خلو. 

فالدليل املنطقي الذي أورده إذن الدكتور طه صحيح، ولكن قول الدكتور بعد  
ذلك "فهذا الدليل وإن صحت صورته، ال يعد إثبااًت لوجود هللا سبحانه تعاىل، وال 

ها إىل التدليل "، هذا يقتنع به أحد ألن مقدمته األوىل أخفى من النتيجة وأحوج من
 القول غري مسلم ومبين على مغالطة خفية. وبياهنا كما يلي. 

 ن القضيتني اللتني تتألف منهما الشرطية املنفصلة مها كما يلي إ

 الكون غري موجود. .1
  هللا موجود. .2

وهااتن القضيتان غري موجهتني، ولو استخدمنا اجلهات فيهما لصار احلال كما 
 يلي 

 غري موجود  الكون املمكن .1
  الواجب موجود هللا .2

 ولو استعملنا هاتني القضيتني يف القياس االستثنائي لصار كما يلي:

 الواجب موجود، لكن الكون املمكن إما أن الكون املمكن غري موجود أو هللا
 موجود إذن هللا الواجب موجود.  

اليت أورده وهذا القياس هبذه الصورة يفيد إثبات الواجب قطعًا خبالف الصورة  
هبا الدكتور وذلك إلمهاله اجلهة اليت أظهرانها حنن، وبناًء على ذلك ساغ للدكتور أن 

 يقول أن املقدمة األوىل خفية. 

 والحظ أنه ال يتحقق كون الشرطية املنفصلة مانعة خلو إال إبظهار اجلهات. 
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مطلقاً ألنه ميكن القول أبن الكون موجود وهللا غري موجود مع عدم االلتفات  
 لكون الكون واجباً أو ممكناً وكذلك مع عدم االلتفات إىل كون هللا واجباً أو ممكنًا. 

أما مع االلتفات إىل اجلهات فإننا نقطع بوقوع التنايف بني اجلزأين يف حالة 
الكون املمكن موجود  -الكذب فقط أي يف حالة كون القضيتني كما يلي األوىل:

 موجود وذلك الستحالة وجود املمكن بال واجب الوجود. والثانية هللا الواجب غري 

أي إذا فرضنا الكون املمكن موجوداً، فيستحيل القول أبن هللا الواجب غري 
موجود. وهذا هو السبب الذي حصلت به املغالطة اليت استخدمها الدكتور يف قوله: 

لذي أظهرانه إن القياس ميكن أن يكون صحيحًا وغري منتج وال مفيد. ولكن القياس ا
 حنن منتج ومفيد قطعًا.

 إذن كالم الدكتور يف هذا املثال مبين على مغالطة حمضة. 

"إذا جاز أن الصحة املنطقية ال تكفي  -:( 1)وأما قول الدكتور طه بعد ذلك 
إلثبات الوجود اإلهلي، فجواز كوهنا غري كافية للتصديق ابملوجود اإلهلي أوىل: فال شيء 

اجلاحد على اعتقاده يف عدم الوجود ولو اهتدى إىل سبيل برهاين  مينع من أن يستمر
مستقيم مثبت للوجود، ألن النظر ليس ابلضرورة ابعثًا على العمل يف هذا املسلك من 

 مسالك التقرب من األلوهية"أهـ. 

 فهو حيتوي على مغالطات داخلية أوضحها فيما يلي: 

الوجود اإلهلي، هو يدعي أن الصحة املنطقية ال تكفي إلثبات  .1
 وهذا ابطل كما مضى توضيحه. 

                                         
  29( العمل الديين ص1)
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وما دامت الصحة املنطقية عنده ال تستلزم اإلثبات فباألوىل ال  .2
تستلزم التصديق. والتصديق يريد به هنا اإلميان وهو اخلضوع واإلذعان، اللذين وقع 
هبما التكليف الشرعي، وما تعلق به التكليف وجب كونه حتت اإلرادة اإلنسانية 

لة تكليف ما ال يطاق. وحنن قد وضحنا سابقًا أن الدليل املنطقي يفيد يف الستحا
إثبات الوجود وليس كما ادعى د. طه من عدم إفادته. وإفادة اإلثبات معناها 
الكشف عن ثبوت ذلك يف نفس األمر، أي اتضاح صورة نفس األمر يف نفس 

زومًا اجنرافه حنوه الناظر وهو اإلنسان، ومعلوم أنه ليس كل من علم احلق وجب ل
وإذعانه له، الن االنكشاف هي عملية عقلية حمضة الزمة جملرد ترتيب املقدمات 

فهو مرتتب على إرادة اإلنسان.  ذعانحبسب ما نص عليه املناطقة، وأما اإل
 فالتالزم هنا مفقود.

مما مضى نعلم أنه ال يضر املنطق أنه يكتفي ابلكشف عن األمر  .3
وال مدخلية للمنطق يف إقامة اإلذعان والتسليم يف نفس الناظر وإثباته عند يف نفسه 

للحق والصواب ألن هذا اتبع إلرادته ولذلك وقع التكليف بذلك يف الناظر 
 الشريعة. 
فاستمرار اجلاحد على جحده وحىت بعد انكشاف الدليل املنطقي  .4

املنطقي  على وجود هللا، ليس بقادح يف وجود هللا والن هو قادح يف صحة الدليل 
 كما هو واضح. وابلتايل. فكل ما ذكره د. طه هنا ابطل وال قيمة له. 

ومن الوجوه اليت اعتمد عليها د. طه يف إثبات ظنية اإلهليات  .5
"إن صحة الدليل املنطقي ليست شرطًا ضروراًي للربهنة على  -:(1)النظرية قوله

قسط من الفساد، وجود هللا، فقد حيصل إثبات الوجود بدليل تنطوي صورته على 
وال أدل على ذلك من االستدالالت اليت جتيء على شرط احلجاج الطبيعي" ويعلل 

 ذلك يف قوله بعد أسطر. 
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"وليس ذلك إال ألن ما ينفع يف إثبات الوجود ليس هو البناء النظري املتسق 
 بقدر ما هو حتصيل االقتناع لدى املخاطب".

شارة إىل ما فيه من فساد، إن اإل تفأما القسم األول من كالمه فقد مض 
الدليل املنطقي الصحيح ضروري إلثبات الوجود، ولكن فرق بني الكشف عن األمر يف 
نفسه وبني توليد القناعة بذلك الشيء، فإن األوىل من ابب العلم، والثانية من ابب 

يء االعتقاد، وما يؤدي إىل العلم ليس هو عني ما يؤدي إىل االعتقاد، فإن القناعة بش
مبعىن اإلذعان له واالنقياد له يكفي فيه جمرد التقليد للغري، أو جمرد امليل النفسي حنوه، 
ولكن العلم به والكشف عن حقيقة ال يكفي فيه شيء من ذلك، بل ال بد من ابتنائه 

 على أحد األدلة املعتمدة واملؤدية إليه. 

السامع احلماس نعم إن اخلطابة تفيد العوام واخلواص، وهي تدفع يف نفس  
واالعتقاد وغري ذلك، وكذلك كل كالم سيق على النسق الطبيعي للحجاج ميكن أن 
يفيد ذلك مطلقًا، حنن ال ننفي شيئًا من ذلك. ولكن كما قلنا سابقًا، يوجد فرق بني 
توليد القناعة مبعىن اإلذعان والتسليم واالنقياد، وبني حتصيل العلم والكشف عن األمر 

 يف نفسه. 

لذلك أرشدان القرآن إىل لزوم تغيري طريقتنا يف الكالم وذلك حبسب و  
ال إاملخاطب، فالعوام واجلماهري تنفع فيهم اخلطابة، وأما العلماء فال تشفي صدورهم 

 الرباهني العلمية. 

وما ذكره د.طه من أن "إثبات الوجود قد يتوصل إليه بدليل يف صورته قسط  
ه املناطقة ابإلفضاء االتفاقي، مبعىن إنه ليس كل دليل من الفساد"، فهذا ما يطلق علي

منطوي على الفساد فإنه يتوصل به إىل العلم. ولكن قد يرتتب العلم ابألمر يف نفسه 
عن طريق دليلٍّ ابطل اتفاقًا وترتبًا افضائيًا ال لزوميًا طرداًي وما كان كذلك فال جيوز 

 كما ال خيفي. اعتماده دائماً بل يلجأ إليه يف بعض األوقات  
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ومن هذه املناقشة املختصرة تتبني كم ينطوي كالم د.طه عبد الرمحن يف هذا  
 املوضوع على مفاسد واحنرافات عن اجلادة. 

بقيت هاهنا مالحظة، نعم نقول إن ما يؤدي إىل العمل، قد يكون هو غري ما  
يتوصل به إىل  يؤدي إىل العلم، بل إن كثري مما يتوصل به إىل العمل ليس هو عني ما

العلم ولكن هذا ال يستلزم احلكم ابلبطالن على الطرق العلمية، وال بعد منفعتها كما ال 
خيفي. وحنن نقول بلزوم اتباع الطرق العملية يف العمليات والطرق النظرية يف العلميات، 

 أما االستغناء عن أحدمها ابآلخر فال يفيد. 

دكتور طه فإنه خلص حدوده وملا كان العقل اجملرد حمدودًا عند ال -5
بياهنا بصدد مسالة األلوهية عند النظار وبصدد آية األمساء  ماخلاصة اليت تقد

ابلوصف الرمزي  هاحلسىن عند املفسرين بثالثة أوصاف، الوصف األول منها مسا
"ملا كان أهل العقل اجملرد من املتكلمني واملفسرين مههم األوىل هو  (1)وشرحه قائالً 

وجود بعينه، وليس جمرد العلم بتصور هذا الوجود، فإن توسلهم ابللغة اليت العلم ابل
هي جمموعة من الرموز تسد مسدَّها أية جمموعة أخرى، سواء ورد هذا التوسل على 
صورة تسميات أو على صورة عبارات، ما كان ليمدهم أبكثر من تصورات عن 

 ىل عامل التحقق والعيان"أهـ. هذا الوجود تبقي حبيسة األذهان، وال تدخلهم أبداً إ

هذا ما قاله الدكتور طه، واحلقيقة أن املتكلمني واملفسرين مل يكونوا موجهني  
أنفسهم للتعرف على حقيقة الوجود اإلهلي، وقد اعرتفوا هم بذلك، ولكن غايتهم  
كانت حمصورة يف التعرف على األحكام واألوصاف اليت تثبت هلل تعاىل ويتميز هبا عن 

، وهذا القدر هم يعلمون متامًا أنه ال يؤدي هبم إىل العلم حبقيقة اإلله، خاصة أن خلقه
 حمققيهم نصوا على استحالة العلم حبقيقة هللا تعاىل. 
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واملتكلمون يعلمونه متامًا أن اللغة تدهلم على تصورات عقلية، وال تعطيهم  
قيقة، واستعملوا يف حقيقة الوجود، فادعاء أن هدفهم كان أصاًل هو التعرف على احل

بلوغ ذلك ما ال يوصلهم إال إىل تصورات يستلزم أهنم كانوا جاهلني مبا يعملون، ألن 
 وسيلتهم ال تؤدي هبم إىل غايتهم. وهذا استنقاص هلم!!

وفوق ذلك فهم ال يتوسلون بعني اللغة ملعرفة هللا تعاىل، بل أهنم يستعملون  
 إىل غريهم ومعرفة ما يعلمه غريهم عن اله تعاىل، اللغة لتوصيل معلوماهتم عن هللا تعاىل

سائل أخرى و دة للمعلومات بل هي موصلة هلا، والعلوم واملعارف هلا فاللغة ليست موجِ 
 نص عليها املتكلمون وهي العقل واحلواس. 

 التحقق والعيان" فهو اجنراف وراء عبارات ملدخلهم أبدًا إىل عاتوأما قوله "وال  
ملراتب العلوم وأنواعها، فالتصوف عمل ابلعلم، وأما الكالم فهو علم الصوفية، وخلط 

والصوفية هم الذين يهدفون بعملهم التحقق والعيان، وهدف الصوفية وعملهم ال 
يناقض علم املتكلمني وال معارضة بينهم على حسب احلدود املقررة. ولكن ما يريده د. 

 يريد إلغاء علم الكالم كعلم طه هو خلط علم الكالم ابلتصوف، أو ابألصح فهو
أو فلنقل إحالل األخالق العملية حمله،  ني وإحالل التصوف حملهيقموصل إىل ال نظري

، وهو يفرتض أن بغض النظر كانت هذه األخالق منطلقة من التصوف كمذهب أو ال
بحوثهم حتقيق هدف الصوفية من التحقق، وهذا غري صحيح، باملتكلمني كانوا يريدون 

م له غايته واخللط بني الغاايت هو خلط بني العلوم، وإلزام علم بغاية علم آخر فكل عل
 اختالل يف النظر.

وأما الوصف الثاين احملدد للعقل اجملرد عند الدكتور طه فقد مساه ابلوصف  
"ما فتئ أهل العقل اجملرد من النظار وأهل التفسري ينشئون  -:( 1)الظين وشرحه قائالً 
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تقع  هاتهلة لبلوغ مرادهم يف الربهنة على الوجود اإلهلي، لكن أدلتهم األدلة تلو األد
فيما خيرج صورهتا عن صورة الربهان، فالتصورات اليت تقوم عليها معاملها غري حمددة، 

 وطريقة حتصيلها غري مضبوطة، وصفتها اإلجرائية غري معلومة".

لقه إطالقًا بال هذا الكالم الذي يقرره هنا د. طه مل يستدل عليه، وقد أط 
برهان؛ حنن ال نقول إن كل ما مضى من األفكار والنتائج الفكرية من قبل العلماء 
اإلسالمية، مصيب، ومطابق لألمر يف نفسه، ال، ولكنا جنزم قطعًا إن أغلب املذاهب 

ق أسهل للمطلعني يوالنحل عربت عن أفكارها بطالقة ووضوح ودقة، مما جعل الطر 
 ، أو يزيدوا ويستحدثوا.أو خيالفوهلكي يوافقوا عليها 

وقال بعد ذلك: "وما كثرة األدلة اليت ينصبها هؤالء على الوجود اإلهلي إال  
ا يبتغون درء تعذر الربهان ني، كأمنيقشاهد على عدم حصوهلم على برهان يفيد ال

 بتعدده".

 هذا الكالم هو عبارة عن استدالل على بطالن املقوالت واملذاهب واألقوال، 
حبصول اخلالف فيها، بل هو استدالل على بطالهنا مبجرد تعدد األدلة وهو أغرب من 
السابق. واحلقيقة أن االستدالل املمكن واملقبول هو االستدالل على صحة القول 
بوقوع االتفاق عليه، وهذا هو معىن اإلمجاع، أما أن نستدل على بطالن القول حبصول 

ًا، وال يصح إال بناًء على القول إن كل ما هو اخلالف عليه، فهو أمر ابطل مطلق
 صحيح فيجب عدم وقوع اخلالف عليه، وهذه املقولة ابطلة قطعًا.

 إذن، فاحلاصل أن كالم د. طه هنا غري دقيق وال مفيد. 

وأما الوصف الثالث الذي جعله د. طه سببًا يف ظنية العقل اجملرد واإلهليات  
"إن املتكلمني  -: (1)ف التشبيهي وشرحه قائالً املقامة عليه، فهو ما مساه ابلوص
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واملفسرين، وإن بدوا، بنزعتهم العقالنية التجريدية أكثر استعدادًا لطلب احلقائق 
ه "التشبيه يفناملوصوفة ابلتنزيه من غريهم، فإهنم أحبوا أم كرهوا، واقعون يف التشبيه بص

لعقل النظري إىل القياس على االضطراري" الذي ال تنفعهم معه حيلة، للميل الطبيعي ل
املعلوم من األشياء، والتشبيه االختياري الذي يسوقهم إىل اخلوض املتكلف والشنيع يف 

 حقائق لطيفة تستلزم من األدب والتعظيم ما ال يطيق العقل اجملرد".

إن اإلنسان جيب عليه يف نظره يف اإلهليات أن يبلغ فيه غاية إمكانياته فإن  
ه للتعبري عنه كما ينبغي ينن األحكام أثبته، وإن رأى أن اللغة ال تعثبت عنده حكم م

لكي يبلغ طاقته يف ذلك، وأما  هذكر من الضوابط واالحرتازات ما ميكنيفإن عليه أن 
التشبيه فلو وقعنا فيه اضطرارًا كما يقول د. طه، فهذا االضطرار هل هو من ذاتيات 

أمكن للعقل أن يعرف وحيكم بلزوم نفي هذا  العقل، إنه لو كان من ذاتيات العقل ملا
التشبيه )سواء االضطراري أو االختياري( الذي وقع فيه، إذن هو ليس من ذاتيات 

ألن يف العقل، ألن العقل استطاع احلكم بلزوم نفيه، ولو كان من ضمنه ملا حكم بنفيه 
وإن الناس  قول إن اللغات قد نزلت فيها األداين،نويكفي أن ذلك نفي لذات العقل 

أصحاب العقول هم الذين كلفوا ابتباع األداين، ولو كان التشبيه اضطراراًي يف العقل 
اإلنساين حلكمنا بلزوم اعتقاد التشبيه يف العقائد واألداين يف حق هللا تعاىل، ولكن هذا 

 ابطل. 

وما أقرب هذا الكالم إىل كالم مذهب اجملسمة، الذين استدلوا بوقوع التشبيه  
الذهن البشري على صحة التشبيه، والدكتور طه، يسلم بلزوم التشبيه، فيقدح يف يف 

 نفس العقل وحيدده. واحلق إن التشبيه ميكن اهلروب عنه وأثناء النظر الفكري. فال
، وال اتباع يف القول بلزوم التشبيه الطريقتني ال اتباع مذهب اجملسمةمن يلزمنا اتباع أي 

 قل اجملرد يف اإلهليات.د.طه يف نفيه لفائدة الع
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يقسم د. طه عبد الرمحن احلدود العامة للعقل اجملرد إىل أقسام  -6
 ثالثة، احلدود املنطقية واحلدود الواقعية واحلدود الفلسفية. 

 احلدود املنطقية 

"حاصل القول إن النسق  -:(1)نلخص ما ذكره من احلدود املنطقية بقوله 
، مع أن القضية املقابلة تهميكن الربهان عليها بواسطاملنطقي حيتوي على األقل عبارة ال 

 هلا يف النظرية صادقة"

"ومعلوم أن هذه احلدود اليت هي حدود الصياغة الصورية للنظرايت  -قال: 
األنساق يف السيطرة على الواقع ومراقبة حقائقه مراقبة  ةالعلمية هي قيود على قدر 

ت )أو الَصْوَرَنة( هي ابلذات إضفاء شاملة. وإذا صح أن الصياغة الصورية للنظراي
الصبغة العقالنية عليها أو عقلنتها، صح معه أيضًا أن حدود هذه الصياغة هي حدود 
العقلنة ذاهتا، مبعىن أنه ال ميكن إخضاع الواقع لعقلنة كاملة، ما دام هناك من احلقائق 

تبني مبا ال يدع جماالً ما ال ميكن تعقليه. وملا كان العقل اجملرد هو عني هذا التعقيل، 
 للشك قصوره عن درك حقائق علمية اثبتة".

مربهنة ال يستلزم القدح يف  إن وجود قضية داخل نسق منطقي أو رايضي غري 
القضااي والرباهني العقلية مطلقًا، مطلقًا، فإننا إذا الحظنا العقل اإلنساين، فإنه مما 

كن الربهان عليها، ولكن هذه القضااي الشك فيه وجود قضااي غري مربهن عليها، وال مي
ال يقتضي أن تكون جمرد مسلمات، أعين ميكن القدح فيها، بل هي أوليات وبديهيات 

بل النفس اإلنسانية تسلم هبا جملرد تصور طرفيها، وال ميكنها  ،أي ال ميكن القدح فيها
اشف عن التشكيك فيها مطلقًا، هذه الصفة فيها تعادل كوهنا مربهنة، فالربهان ك
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حقيقة القضية ومثبت لكوهنا مطابقة يف نفس األمر، وكوهنا قطعية. وهذا الصفات اثبتة 
لألوليات من دون برهان بل بنفسها مبجرد مالحظة النفس هلا. وهذه األوليات هي 
مبثابة القضااي غري املربهن عليها بصورة الربهان، اليت يتكلم عليها د. طه فيما يتعلق 

أو الرايضي، ولكننا نقول مع أهنا غري مربهن عليها إال إهنا اثبتة وقطعية ابلنسق املنطقي 
وهذا هو املطلوب يف العلم، فال يشرتط يف العلم إال كونه قطعيًا، فإذا كان القطع لذات 

 األوليات، وإال فيلزم وجود واسطة للقطع.  فهيالقضية 

 التعقيل كما يقول إذن فوجود األوليات يف ضمن املنظومة العقلية ال يقدح يف 
ستند يد. طه عبد الرمحن. ولكن لو فرضنا وجود قضية غري أولية وهي مع ذلك مقبولة و 

 إليها الناظر فإن ذلك قادح بال شك يف االستدالل الذي هي جزء منه. 

 احلدود الواقعية: 

يبني د. طه احلدود الواقعية للعقل اجملرد من خالل جهات ثالث هي النسبية  
 اقية والفوضوية، وسوف نوضح ما يريده من كل منها مع ما يرد عليه. واالسرتق

 أواًل: النسبية

ينفي د.طه عبد الرمحن وجود قوانني مشرتكة وكلية وواحدة عند مجيع  
، ويستشهد على ذلك بتعدد أدوار املنطق خالل التاريخ، ويذكر بعض (1)العقالء

ختالفات احلاصلة يف املنطق، وقال: "ملا  األمثلة اليت يدعى أهنا صورة على التناقض واال
كانت طرق املنطق هذه اليت هي مناهج وضعت أصاًل لوصف العقل اجملرد وترتيب 
قوانينه مبثل هذا االختالف والتشعب، بل التضارب والتعارض فإن ذلك كافٍّ 
للتشكيك يف إمكان وجود خطاب علمي ابملعىن الدقيق للعلم عن العقل بوصفه حقيقة 

يشرتك فيها الناس مجيعًا. وأقصى ما حنصل عليه كائنا ما كانت دقة وسائلنا واحدة 
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العلمية، إمنا هو خطاابت تقريبية يَـرَْكُب بعضها بعضًا ركوب الطبقات، ركوابً قد يزيدها 
 بعداً عن املطلوب".

من الواضح أن الدكتور طه يساير روح العصر اليت هتاجم الطريقة املنطقية  
معلوم، واحلقيقة أن ما ذكره كأمثلة أو كأدلة على وقوع االختالفات  العقلية كما هو

والتعارضات يف القضااي واملناهج املنطقية، ال تدل مطلقًا على ما ذكره. إن املنطق هو 
ر  مبراحل متوالية تطور فيها، ومعىن التطور الذي ال يزل حيصل فيه معلم إنساين وقد 

عملية نقد ومراجعة وتدقيق يف مقوالته، فهو مل ينزل  حىت هذا الزمان، إمنا هو عبارة عن
من السماء، ومل أنخذه عن معصوم، بل هو عبارة عن حماولة إنسانية لوصف العلميات 
والضوابط اليت ينبغي أن يسري فيها العقل كي جيتنب اخلطأ يف الفكر والنظر، ومن 

د من الناس مهما بلغ من الدقة املعلوم أن عملية كهذه ال بُدَّ أن يقوم هبا البشر، والواح
والذكاء واإلحاطة فإنه البُدَّ أْن يقع يف الغلط أو السهو أو يغر ذلك من األسباب اليت 

 تكون دافعاً لنقد غريه ملا أتى به. وهذا هو معىن النقد والتطور. 

وهذه الصفة اليت وصفنا هبا علم املنطق صادقة أيضًا على كل علم آخر.  
 و ديين. طبيعي أو عقلي أ

فال مانع من خالف الناس يف بعض املقوالت املنطقية، وال مانع من النقد  
واالختالف من واحد آلخر، ولكن مما ال ريب فيه أن هذا األمر يقوم أيضًا على قدر 
من القواعد والقوانني اليت يشرتك هبا سائر النظار والعلماء، وبناًء على ما يتفقون عليه 

اخلالف. فاخلالف عينه دليل على وجود قْدرٍّ من االتفاق فإهنم ينقدون مواضع 
 والتوافق. 

وأما ما ادعاه د. طه من أن ذلك اخلالف واالختالف دليل على امتناع وجود  
خطاب علمي يشرتك فيه النسا مجيعًا، فلو صح كالمه فإنه ال يدل على بطالن علم 

ه، فإننا جنزم أن الدين املنطق يف نفسه وال على عدم فائدته أو عدم احلاجة إلي
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اإلسالمي هو الدين احلق ولكننا نعلم أن الناس لن حيصل منهم االتفاق على اتباع هذا 
الدين واالنقياد له، فلو صح ما ذكره د.طه من داللة ذلك االختالف على فساد أو 
نقص النظر العقلي يف ذاته، لدل ذلك أيضًا على عدم احلاجة إىل الدين، ولكن هذا 

الطريقة  قطعًا. وهذه الطريقة من االستدالل هي عينها اليت انتقدانها سابقًا، أعينابطل 
 على فساد ما اختلفوا حوله. دليال املعتمدة على اعتبار اخلالف بني الناس 

وأان اعتقد أن الناس لو التزموا قواعد النظر العقلي واملنطقي النتفت كثري من  
ني أطرافهم، وال أرى صالح قول من يقول إن مسائل اخلالف بينهم، وقربت الشقة ب

مجيع املختلفني قد اعتمدوا على القواعد اجملردة للنظر العقلي يف مذاهبهم اليت يقولون 
 هبا، بل إن اختالفهم دليل واضح على عدم التزامهم بشروط وقواعد النظر الصحيح. 

 االسرتقاقية  -اثنيًا:

نسان الذي اخرتع اآلالت والتقنيات يريد د.طه هبذا العنوان أن يقول إن اإل 
ني هذه اآلالت املصنوعة، عحماواًل السيطرة على الكون وتسخريه، يقع حتت سيطرة 

ًا حيتوي اإلنسان احتواًء، يوقد ولَّدت هذه الصناعات مشكلًة يسميها د.طه "كوان تقن
ن ميين ويستحوذ على إرادته وتغيب آفاقه غيااًب عن إدراكه بعد أن كان هذا اإلنسا

َر هذا الكون تسخرياً، أو ُقْل إبجياز كواًن يسرتقُّه اسرتقاقاً  ا مَتَن ٍّ أبن ُيَسخِ  وما  ،نفسه أميَّ
انقالب التقنيات هذا على اإلنسان إال ألهنا أخذت تستقل بنفسها، وتسري وفق 

 منطقها بغري بصرية من اإلنسان"

ل هذه املصائب إىل إن الدكتور طه يريد من هذه املقدمة كلها أن يعزوا ك 
مبطلق هذه التقنيات خيرج إىل الالأخالقية، كأمنا منوذج  لالعقل اجملرد، وقال: "العم

 العقل اجملرد، يف نتائجه وتطبيقاته حيمل بذور قتائه".
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وهذا الكالم غريب جداً، فإذا كان العقل اجملرد ينظر إىل املمكن يف حد ذاته  
فمرجح إجياد املمكن يف نفس األمر يستحيل أن على أنه ممكن الوجود وممكن العدم، 

يكون هو جمرد العقل املطلق، وكون العقل اجملرد هو الذي أنتج األفكار يف تصنيع هذه 
اآلالت والتقنيات، ال يستلزم أنه هو الذي يستعملها يف الشكل احلايل املؤدي إىل دمار 

 مفاهيم اإلنسانية على الوجه الذي يقول به د. طه. 

ال نستطيع أن نقول إن أمريكا اليت بلغت غاية التقدم يف هذا العصر، إننا  
وغاية التحكم مبختلف وسائل القوة والسلطان، إمنا يدفعها العقل اجملرد. إىل ما تقوم به 
من أعمال تظلم هبا أعدادًا كبرية من الشعوب، بل إن واقع األمر يقول كما صرح به  

ء ولضده، وهي بذاهتا ال ترجح أحد الطرفني، كبار العلماء إن اآلالت صاحلة للشي
اد منهما راجع إىل اإلنسان الذي يستعمل هذه اآللة والغاايت اليت يبغيها حوترجيح و 

من استعماله هلا واألسباب اليت تدفعه إىل ذلك. فنسبة هذه االشكاالت إىل العقل 
 على حتكم يف النظر بال شك.  يناجملرد هو ظلم له مب

  -ة:اثلثا:الفوضوي

يدعي الدكتور طه أن العلم ال ينمو منوا مطرداً، وأن النظرايت ال تتكامل وال  
تتطور تطورًا تراكميا تكامليًا، بل أهنا تقوم بينها عالقات تباين وتعاند ال عالقات 

 تكامل. 

ه، فمن يستطيع أن ينكر أن امليكانيكا طولكنا نعتقد بطالن هذا الكالم وختاب 
ا ويستفيدون من حيتاجون إليهكانوا الناس   وإنت فراغًا دَّ كية قد سالذرية أو الكالسي

، وأهنا قد حل ت جمموعة من األشكاالت وأجابت عن أسئلة عديدة يف التاريخ تطبيقاهتا
قدم هلا حلواًل بناء على تالعلمي، حىت برزت هناك أسئلة مل تستطع اإلجابة عنها ومل 

احتاج العلماء إىل إجياد نظرة فيزايئية أخرى تقوم  القواعد الكلية اليت تقوم عليها وهلذا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 33 

مقام الفيزايء الكالسيكية وحتل االشكاالت اليت مل تستطع أن حتلها، وهلذا حلت حملها 
الفيزايء احلديثة والنظرايت الكمية احلديثة، اليت وجهت نظرهتا أساسًا إىل املناطق اليت مل 

 خول فيها وال تسليط الضوء عليها. الدالكالسيكية نية و تستطع الفيزايء النيوت

إذا نظران إىل األمر هبذه الصورة ، فإننا جند أن العلم يتكامل ويرتاكم تكامليًا،  
ويتطور مبعىن أنه يستدرك اخلطأ اليت تقع فيه النظرايت القدمية وحتل حمل نظرايت 

 جديدة. 

ن النظرايت نعم إننا ال نستطيع أن هذا هو حال العلوم يف مجيع أنواعها، أل 
العلمية إمنا يقرتحها رجال، وال خيلو أن يستدرك الالحق على السابق استدراك أصلياً يف 

 بعض اجلهات، وهذا غري ممنوع مطلقا. 

وهذا كله على التسليم به ال يستلزم كون النظرايت العلمية موصوفة ابلصفة 
 الفوضوية. 

حلَّها، يؤدي إىل إعادة  إن وقوع بعض النظرايت أمام أسئلة عويصة ال تستطيع 
تلك النظرية، فإما أن تقيد ببعض القيود، وإما أن يتبني للناظر خطأها، هذا   النظر يف

كله غري ممنوع، ولكين أرى كل هذا تغريًا وتطورًا طبيعيًا، ال يستدعي مطلقًا القول أبن 
د د. طه عبد العلوم تسري سريًا فوضوايً، حبيث نرفع الثقة عن املناهج العقلية كما يري

 قادحاً يف النظر العقلي اجملرد.  -الفوضوية–الرمحن أن يتخذ من هذه الصفة 

إن غاية ما ميكن أن يقال هو أن العلوم كلها آالت، قد تستعمل يف اخلري وقد  
، وهذا وصف ذايت لكل ما هو آلة، سواًء كانت مادية أو عقلية جمردة   تستعمل يف الشر 

لة إىل أهدافه وغاايته هو اإلنسان الواعي املريد القاصد بلوغ كاملنطق. فالذي يوجه اآل
أهداف معينة. واإلنسان يف احلقيقة هو من جيب ان يوجه إليه النقد ال هذه العلوم 

 واملناهج. وليس هو العلوم العقلية النظرية. 
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 احلدود الفلسفية 

"يكاد يغلب : (1)يقرر د.طه حتت هذا العنوان مادية العقالنية اجملردة ويقول 
على اعتقاد اخلاصة والعامة أن التجريد العقلي يفيد تْرَك الصفة املادية، كأمنا العقل اجملرد 
يفرز معاين كلية مطلقة ال يربطها ابحملسوسات رابط، إال أن تكون هذه احملسوسات 
مناسبة الستحضار الذهن هلذه املعاين، وليس خيفي ما يف هذا االعتقاد من جمانية 

 ."للصواب

إن الدكتور طه هنا يتحدث عن من ال يعرف ما هي املعقوالت وال يعرف ما  
هو التعقل، وأان ال أعتقد أن أحدًا من العلماء الكبار يعتقد أن العقل ينتج املعاين 
وحده ويستقل يف أدراك املعاين عن احلواس الظاهرة والباطنة، إن من يعتقد بذلك هم 

يوجد ال فبهم هذا قبواًل عند علماء اإلسالم. ولذلك طائفة من الفالسفة مل يالق مذه
يدعو د. طه عبد الرمحن لتعميم مقولتهم هذه على اخلاصة والعامة الن هذا يتضمن  ما

 إلصاق مقولة ابلعلماء ال يقولون هم هبا. 

حنن نعلم أن التعقل هو عبارة عن إدراك يف املعاين احلسية ولكن بقيد نزع  
وائب عنها، مث بعد ذلك التصرف فيها بقيود وضوابط معلومة. العالئق املادية والش

فاملعقوالت مشتقة من اإلدراكات املادية بال شك، ولكن ال بقيد كوهنا مادية، بل 
تصري معقوالت بعد نفي هذه الصفات املادية عنها وجتريدها، فاإلنسان ينتزع مقوالته 

للعقل عن احلواس. ولذلك مطلق  العقلية من الوجود املادي الذي يدركه. فال استقالل
قال العلماء من فقد حسًا فقد علمًا فاملتكلمون يدركون متامًا العالقة بني احلواس 

، ولذلك والعقل، ولكنهم ال يقولون إن العقل هو من نفس مرتبة احلواس بل بعدها
يصح أن يقال إن احلس هو شرط التعقل وليس سببا له، وال هو علة له، ومعىن 

هنا أي شرط يف التأثري ال يف الوجود، وحنن نتصور وجود الشرط بغري املشروط   الشرطية
                                         

 .46لديين ص( العمل ا1)
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كماهية، وأيضا فبعد وجود الشرط يوجد املشروط يف اخلارج وال حيتاج بعد ذلك إىل 
الشرط. وخاصة ابلنسبة إىل التعقل، فما دام اإلنسان قد استجلب بعض املعلومات عن 

احلافظة، فإن العقل يشتغل فيها هناك، وال طريق حواسه إىل داخل نفسه، وحفظها 
 حيتاج يف كل تعقل إىل اإلحساس مرة جديدة. 

ويقرر الدكتور طه بعد ذلك أن العقل يتوسل بعمليات ثالث يف عمله، وهذه  
 العمليات هي اليت تضيف الصبغة املادية على املدركات وهذه العمليات هي 

لعقلي مبوضوع ما، حىت ينزل عليه مقولة : ما أن يتعلق املنهج ا( 1)التظهري -أول:
 الظهور، فيجعله مجلة من الظواهر القابلة للتحليل والتجريب..اخل

:ال يتم للشيء كمال ظهوره إال إبدخاله يف حيز مكاين  (2)التحييز -اثنيًا:
وزماين، مما جيعله قاباًل ألن جتري عليه وسائل التقدير والتقسيم والرتكيب املتوافرة، ومن 

 ر هذا التحييز أن جيعل ما هو غري ممتد ممتداً، وما هو غري قابل للمقدار قاباًل له. آاث

إن العلم احلاصل ابلعقل اجملرد ليس مستفادًا بصورة -:(  3)التوسيط -اثلثاً:
مباشرة كما لو كان ينقدح يف ذهن اإلنسان ألول وهلة، بل بوسائط، وضابط مبدأ 

قًا ولطيفًا يف ظهوره تعددت وتعقدت الوسائط إليه" الوسيط "أنه كلما كان الشيء دقي
الوسائط إليه، ويرتتب على ذلك أن إدراك  تْ لَّ وكلما كان الشيء جمسمًا وكثيفًا قَـ 

احلقائق غري املادية كالغيبيات والروحيات املوصوفة أصاًل بكوهنا ال متناهية يف الدقة 
 له.  رَ صْ واللطافة، سوف يستلزم من الوسائط املادية ماال ح
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وَيْستَـْنِتُج من ذلك "أن العقل اجملرد بعملياته الثالث أقرب إىل طبيعة متديدية  
)أي يصبغ األشياء بصبغة مادية( منها إىل طبيعة جتريدية أي طبيعة مفصولة ومنفصلة 

يل له إىل اإلدراك إال بعن املادة كما هو غالب على االعتقاد، وعلى هذا فال س
دية الكامنة فيه، ومىت اجته إىل إدراك حقائق غري مادية، كانت ابلتوسل ابألسباب املا

 هذه األسباب حجاابً عظيماً قاطعاً له عن إدراكها".

حنن نالحظ أن الدكتور طه خيلط يف كالمه ما بني معىن التعقل ومعىن التوهم  
فالتوهم هو الذي يضفي على األشياء صبغة مادية، حىت األمور غري املادية يتصورها 

لوهم يف ضمن املكان والزمان. أما التعقل فإن شرطه هو نفي الصفات املادية عن ا
 للعقل.  ز هي صفة للوهم الياملعاين فالتحي

وأما التوسيط، فأان ال أرى هناك دلياًل على ما قاله د.طه من أن العقل إذا أراد  
مستلزم صحَّ  إنإدراك ما هو غري مادي فسوف يلزمه وسائط ال هناية هلا، وهذا القول 

ابلطبع الستحالة إدراكه هذا الالمادي الستحالة حتصيله ما الهناية له من الوسائط 
الستحالة وقوع ما الهناية له، فالتسلسل جيب انقطاعه أو قطعه. وابلتايل تنقطع 

اجملرد إلدراك األمور الغيبية. وهذا الكالم مطرد مع الفكرة الكلية  لالوسيلة أمام العق
 عليها د.طه وهي القدح يف العقل اجملرد كآلة ملعرفة الغيبيات.  اليت يسري

ولكننا ال نوافقه على ذلك، ومعرفة الغيبيات ال يراد هبا عند العلماء، إدراك  
، وكذلك قهديار الغيبيات ابلعقل اجملرد، فقد صرحوا ابستحالة ذلك يف كثري من مصو ص

هبا مجيعها بواسطة العقل اجملرد، الن   قد ال يراد إبدراك الغيبيات حىت إدراك التصديق
كثريًا من الغيبيات ال وسائط تنقلنا إليها فتنقطع معرفتنا دوهنا. بل املراد هو التحصيل 
على تصديقات متعلقة ببعض هذه الغيبيات كما نصوا عليه. ومن األدلة على ذلك 

احملققون من  أهنم قرروا استحالة إدراك حقيقة هللا تعاىل، على األقل فقد قرر ذلك
علماء الكالم، مع اتفاقهم مجيعهم على إمكان إثبات وجود هللا تعاىل، ومل يقولوا 
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إبمكانية إدراك حقيقة وجوده بل مبجرد إمكانية إثبات الوجود، وكذلك قالوا نفس 
الكالم حول صفات هللا تعاىل، فقالوا ميكننا إثبات بعض صفات هلل أي إثبات كوهنا 

كالقدرة والقدم والوحدانية والعلم، ومل يقولوا إبمكانية إدراك حقيقة هذه هللا موصوفًا هبا  
الثبوت، فاألول ممتنع والثاين متحقق  إدراكاحلقيقة أو دراك الصفات. ففرق بني إثبات إ

 يف البعض ال يف الكل. 

ومن هنا فإن ما قاله د. طه عبد الرمحن من استحالة العلم ابألمور الغيبية  
 هو جمرد خماطرة منه. املقولة وتعميمه هذه 

وعبارته األخرية أتكيد منه على هذا املعىن فهو جيزم أن اإلنسان مقطوع عن  
أمل إدراك األمور الغيبية ابستعمال العقل اجملرد، ألن العقل نفسه متوسل ابألسباب 

ه املادية الكامنة فيه، وهذا هو الذي يقطع العقل اجملرد عن إدراك الغيبيات، فنفس هذ
الصفات الكامنة يف العقل اجملرد قاطع يقطعه عن الوصول إىل ما وراء املادة. وهذا 
الكالم جمرد عن الدليل ومغالطة تعتمد على اخللط بني مفهوم العقل ومفهوم الوهم كما 

 نبهنا إليه سابقًا. 

 :مالزمة الالعقالنية للعقل اجملرد

يطر على األذهان أن العقل "يكاد يس -:(1)حتت هذا العنوان قال الدكتور طه 
اجملرد يفرز عقالنية خالصة ال تشوهبا شائبة مما ليس مبعقول، إال أن هذا االعتقاد 

 تنقضه الشواهد التالية اليت نستخلصها من طبيعة املمارسة العليمة واملمارسة اليومية". 

إذن هو يعتقد أن العقل تتخلله عمليات غري عقالنية، ويستدل على ذلك  
ارسة ويعدد بعد ذلك بعض املمارسات اليت ستشهد هبا على ذلك املطلوب، ومن ابملم

 ذلك 
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جتاوز النظرايت العلمية بعضها لبعض، يقصد بذلك أن بعض  .1
اًل على العقالنية حىت يكشف عما االنظرايت العملية تكون يف بعض األزمنة مث

 فيها من أمور ال عقالنية. 

يعترب دلياًل على ما يقول به د.طه، من أن  واحلقيقة أن هذا األمر ال جيوز أن 
اد كل واحد مالعقل اجملرد يفرز جوانب ال عقالنية، فإن العلماء تتكامل نظرايهتم ابعت

منهم على اإلجنازات اليت قام هبا من قبله، وجتاوز العلماء الالحقني ألعمال العلماء 
رد، غاية ما يكون هو أن الذين سبقوهم كيف يعترب دلياًل على ال عقالنية العقل اجمل

بعض الناس قد خُيدعون ابلنظرايت اليت يقدمها بعض العلماء ويدعون ادعاًء بغري دليل 
أن هذه النظرية كاشفة للواقع كما هو، كما حدث من بعض املاديني عندما ادعوا أن 

بناًء  لوا تفسري الكون مجيعه مبا فيه من ظواهرو النظرايت اليت قدمتها الفيزايء اآللية وحا
احلال أن هذه النظرايت مل تدع لنفسها اإلحاطة جبزئيات و على هذه القوانني الفيزايئية، 

وكليات العامل. فكان أن ظهر خطأ من ادعى مشوهلا لذلك بعد اكتشاف الفيزايء 
 احلديثة لبعض القوانني اليت جهلها العلماء املتقدمون. 

ابن العقل اجملرد يفرز ال عقالنية  فمن أين ميكن بناًء على هذه احلالة، االدعاء 
وكأن الدكتور طه يريد هبذا القول أن يدعي أن العقل اجملرد هبدم نفسه بنفسه وهو كالم 

 غري صحيح وغري قائم على أي دليل.

جي وز د.طه وجود أنساق متناقضة أو شبه متناقضة من دون أن  .2
ذلك أن ما يـَُعدُّ يؤدي ذلك إىل انتشار التناقض يف نفس النسق، واستلزم على 

عقالنيًا يف نسق معني قد ال يكون كذلك يف نسق آخر، وكالمها مع ذلك مذهب 
 يف املنطق سليم ومشروع. 

وذلك يعين أن التناقض قد يكون موجودًا من دون لزوم االنتشار  .3
يف داخل النسق املنظوم وهذا يستلزم عنده خفاء التناقض، وأن هذا النسق قد يعترب 
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انتشار أنَّ ناقض فيه بسبب عدم انتشار التناقض. ولكن احلقيقة صحيحًا ال ت
التناقض ليس هو فقط عالمة التناقض، بل وجود التناقض وإن مل ينتشر يف النسق 

الشيء إثبات دليل على عدم صحة هذا النسق والكاشف عن التناقض هو لزوم 
 ونفيه ابحتاد احملمول واملوضوع واجلهة. 

ف ة تبيح األخذ ابملتناقضات، وهذا حترييدعي د. طه أن الضرور  .4
ورات، وال تبيح األخذ ظن الضرورة تبيح األخذ ابحمليف احلقيقة للواقع، فالقاعدة أ

 ابملتناقضات وفرق كبري بني هذا وذلك.

 

ذه بعض املالحظات النقدية اليت أحببت أن أكتبها على القسم األول من كتاب ه
. واحلقيقة أن جمال سم املتعلق ابلعقل اجملرد، وهو القالعمل الديين وجتديد العقل

 .النقد فيه أوسع من ذلك

 واحلمد هلل رب العاملني.
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