
 

 الرمحندللدكتور طه عب« فقه الفلسفة»مع املدخل العام إىل 

 

 عباس أرحيلة
 

 متهيــد:
هذه قراءة للمدخل العام الذي وطأ به د. طه عبد الرمحان ملشروعه العلمي "فقه 

علماً، وأطلق عليه فقه الفلسفة، وأراد به أن يـَُعْقِلَن الفلسفة"، إذ وضع للفلسفة 
العقل الفلسفيَّ، وأن يضع للفلسفة فقها تـُْفَقُه به. وهو مشروع ميكن املسلمني 
اليوم من اإلبداع الفلسفي يف جماهلم التداويل اخلاص هبم، ويوقفهم على أسباب 

 فلسفي.التفلسف، واالقتدار على االجتهاد، والتعامل مع اخلطاب ال
وغايته يف هذا املشروع يُعرب عنها من خالل عبارتني يف هناية مدخله هذا، 

 ومها:
 [.46"اإلقدار على التفلسف وعلى اإلبداع يف الفلسفة" ]ص-
"تصحيح املمارسة الفلسفية )...( وتسديد مسارها ال التنقيص من شأهنا وال -

 [.46القدح يف أهلها" ]ص
ى اجناز هذا املشروع من خالل أربعة أقسام  وقد وطد الدكتور طه العزم عل

 كربى، يضع لكل منها تصنيفا مستقال، وهذه األقسام األربعة هي:
 ( الرتمجة والفلسفة أو قل فقه الرتمجة الفلسفية.1)
 ( العبارة الفلسفية أو قل فقه التعبري الفلسفي.2)
 ( املضمون الفلسفي أو قل فقه التفكري الفلسفي.3)
 [.46فلسفية أو قل فقه السرية الفلسفية ]ص( السرية ال4)
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وسأكتفي هنا بتقدمي هذا املدخل العام الذي ميهد به الباحث ملشروعه، وهو 
 -1-من الطبعة األوىل من كتابه "فقه الفلسفة" 47إىل ص: 11يقع من ص: 

 .  1995الفلسفة والرتمجة، الصادر عن املركز الثقايف العريب، 
 ا الطبيعي:أوال: الفلسفة أتخذ حجمه

ظلت تعريفات الفلسفة هتيم يف السدمييات، وتراكم األسئلة، وجتعلها أجوبة، 
 وتوهم العقول أهنا تكشف احلقائق وتدرك ماهية األشياء.

تعريف الفلسفة رافقه كثري من التهويل واالدعاء، أصبحت معهما الفلسفة 
وترا، ويزداد أخطبوطا أسطوراي، يتحرك ابألسئلة، ويلتهم األجوبة، فيزداد ت

اإلنسان أمامه ضالة ورعبا. هذا األخطبوط األسطوري ظل يتمدد يف التاريخ، 
 يقتات ابلالمعقول واملعقول، ويزرع الدهشة يف النفوس.

حني تتشعب ابلناس اآلراء، يستفسرون املعلم األول عن حقيقة ذلك األخطبوط 
ة. ويسأ لون : الفلسفة هي البحث عن العلل البعيد األسطوري .فيقول هلم

املعلم الثاين فيقول هلم: الفلسفة هي علم حقائق األشياء والعمل مبا هو أصلح. 
 ويقول هلم ابن سينا: إهنا البحث عن األشياء من حيث هي موجودة.

وبدأ البحث عن اتريخ الفلسفة، وعن طبيعتها، وما تراكم حوهلا من أقوال. 
 صورة ذلك األخطبوط .وظلت العلل والبحث عن األشياء  وحقائقها هي 

وأخريا أييت الدكتور طه عبد الرمحن فيضع ذلك األخطبوط يف علبة صغرية من 
زجاج. ينزع عنه أسطوريته، ويضعه أمام األنظار لتشريح والتحليل. فتتبدى 

 حقيقته للناس. شيء له وجود طبيعي، له قوانينه، له صفات متيزه عن غريه.
أن بقية الظواهر الفكرية، ختضع للفحص وهكذا جعل د.طه الفلسفة ظاهرة، ش

 والتحليل والنظر.

لقد فقه د.طه الفلسفة، ووضع هلا فقهها ورسم هلا طريقة يف النظر، حني نظر 
وضع أصول هذا العلم احمليط ابلفلسفة، حبيث  »يف قوانينها الذاتية نظرة علمية.

وقوانينها  يتوىل دراسة الفلسفة بوصفها مجلة من الظواهر اليت هلا خصائصها
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الذاتية )...( طلبا الستخراج أوصافها وأحكامها، متوسلني يف ذلك إبجراءات 
 [.14منهجية حمددة ونظرات علمية مقررة" ]ص

  "فقه الفلسفة": اثنيا: د.طه يضع
أسس الدكتور طه علما جديدا، موضوعه النظر يف الظاهرة الفلسفية. وضع 

ظاهرة، وآثر أن يسمي هذا العلم علما جديدا حيدد كيفية النظر إىل تلك ال
 اجلديد الذي خيتص ابلنظر يف الظواهر الفلسفية بـ "فقه الفلسفة".

فماهو فقه الفلسفة؟ "إنه العلم بطرق الفلسفة يف اإلفادة وبطرق استثمارها يف 
. إنه علم ميكننا من التفلسف، إنه دينامية  إحياء القدرة على التفلسف"

 التبعية. جديدة لإلبداع واخلروج من
وهكذا اجتهد د.طه وجعل الفلسفة موضوعا هلذا الفقه. بعد أن كان يقال إن 

 الفلسفة ال تكون موضوعا لغريها.
ومل يكتف د. طه جبعل الفلسفة موضوعا للدرس، بل رفع عنها ميزة الشرف اليت 
ظلت تدعيها على املعارف كلها، كما نزع عنها الوصف أبوسع معرفة."ومىت 

لفلسفة ضرب من املعرفة، لزم أن تتقدمها معرفة، قد تكون من سلمنا ابن ا
 [.16جنسها أو من جنس غريها"]ص

كانت الفلسفة رأسا يف سلم املعرفة، فجعلها َذنَباً. وبعدما كانت حتيط مبا 
سواها، وتتمدد لتشمل الطبيعيات والرايضيات واملنطقيات واألخالقيات 

ىت إن الفلسفة أضحت تبدو والسياسيات، أصبح كل شيء حييط هبا. "ح
وكأهنا ال تزيد عن أن تكون دائرة واحدة من بني دوائر املعرفة املتعددة" 

 [.17]ص
حجمها  -يف مشروع د. طه  -وهكذا تقلصت دائرة الفلسفة، وأخذت 

الطبيعي، ومل تعد أشرف املعارف وأوسعها. وخبضوعها هلذا الفقه أصبحت دونه 
ة "أشرف من الفلسفة، وأن املعرفة الطبيعية رتبة. ذلك أن النظر يف الفلسف
[. وأصبح "فقيه الفلسفة يشرف 19 - 18أوسع من املعرفة الفلسفية "]ص
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[، 20على دائرهتا من أعلى، يف حني يلج الفيلسوف ابهبا من أسفل" ]ص
"عبارة عن  -عند د.طه  -فيصاب الفيلسوف ب "العمى الفلسفي"، وهو 

 عارف الفلسفية خطااب وسلوكا".اجلهل ابألسباب املوضوعية للم
وحني جعل د.طه الفلسفة موضوعا، َقرَبَ الفيلسوَف داخلها، وحاكمهما معاً، 
أصبحت حقيقته من حقيقتها، وقيمتها من قيمتها. هذا مشروع أنزل الفلسفة 
من عليائها، وكسر قالعها، سخر من مدعي التفلسف يف رحاهبا، حني افتقدوا 

 لوك حياهلا، فعاشوا يف غفلة وجهل.فقهها، وما تقتضيه من س
 اثلثا: أركان فقه الفلسفة:  

 -1جعل د.طه فقه الفلسفة علما من العلوم اإلنسانية، يقوم على أربعة أركان:
 وفلسفة متميزة . -4وفائدة مطلوبة  -3ومنهج مقرر  -2موضوع حمدد 

فاته ففقه الفلسفة له موضوع حمدد، وكل موضوع له استقالله ووجوده، وله ص
 املميزة. 

فما هو موضوع فقه الفلسفة؟ "هو الظواهر الفلسفية بوصفها وقائع ملموسة 
واردة يف لغات خاصة، وانشئة يف أوساط حمددة، وحادثة يف أزمان معينة، 

 [.20وحاملة ملضامني أثرت فيها عوامل مادية ومعنوية خمتلفة" ]ص
 وقائع ملموسة، وموضوع هذا الفقه اجلديد هو ظاهرة الفلسفة مشخصة يف

ظاهرة مشروطة بلغة وزمان ومكان وبيئة خاصة ومضمون حمدد، ظاهرة هلا 
 قوانينها واستقالهلا ومتيزها.

فما هو املنهج الذي حياصر موضوع فقه الفلسفة؟ وكيف حناصر موضوعا مل 
 نتعود على حماصرته؟ كيف حناصر ما كان يعترب أشرف معرفة وأوسعها؟

د، على قدر الطاقة يف وضع أصول هذا املنهج يقول د.طه:"وسوف جنته
 [.21"]ص
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ملا كانت الظاهرة الفلسفية، واقعة متعددة الوجوه متسعة األبعاد، كان البد 
للمنهج أن يستمد عناصره من آفاق معرفية متنوعة حيث يثبت جدارته 
وأصالته. البد أن يكون لفقه الفلسفة منهج متميز يناسبه يف تعدد جوانبه 

 [.20أبوابه ]صوتداخل 
فالفقيه الفلسفي ينظر يف صيغ أقوال الفيلسوف، وهذا يقتضي منه أن يتوسل 
أبدوات املنطق، وعلم اللسان، وعلم البالغة. والنظر يف مضمون هذه األقوال 
يقتضي االستعانة بعلم التاريخ، واتريخ العلم، واتريخ األفكار. والنظر يف أفعال 

 لم اخلالق، وعلم النفس، وعلم االجتماع. الفيلسوف يوجب االلتجاء إىل ع
فهو منهج يقوم على التكامل والتداخل، ويستمد وجوده من خمتلف العناصر 
املكونة للظاهرة الفلسفية. ويرى د. طه أن هذا النهج الذي اجتهد يف وضعه، 
ستربز معامله عندما يكتمل مشروعه يف بناء فقه الفلسفة، تبعا لتقدم أحباثه " يف 

العناصر املكونة للظاهرة الفلسفية، إن ترمجة أو عبارة أو مضموان أو  خمتلف
 [.21سرية"]ص

 رابعا: ما فائدة فقه الفلسفة؟ 
الفلسفة هي النكوص عن التقليد، والدخول من ابب الفائدة املتوخاة من فقه 

االجتهاد إىل رحاب اإلبداع الفلسفي. فقد الحظ د.طه أن االفتتان ابلنموذج 
الفلسفي املنقول قد ضيق آفاق التفلسف أميا تضييق، وقلص إمكاانت اإلبداع 

[. فقد صد االفتتان العقول عن إدراك الشروط املوضوعية 22أميا تقليص ]ص
 ات ذلك النموذج، فعجزوا عن وضع منوذج يف التفلسف يضاهيه. خللفي

لقد استلذوا النسج على منوال النموذج املنقول، متسكوا أبدىن تفاصيله، 
فتقاعسوا وتنكروا ملاضيهم، وعجزوا عن مواجهة حاضرهم، فأنكروا قدرهتم على 

 التفلسف ماضيا وحاضرا.
اث الفلسفي اليوانين، وهم جيهلون وقدميا أقبل جمموعة من املتفلسفني على الرت 

األسباب الفاعلة يف حمتوايته، والسياقات التارخيية واالجتماعية اليت نبع منها، 
فلم يستطيعوا أن خيلقوا أسبااب غريها، أن خيلقوا سياقات أخرى "حىت يستبدلوا 
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 أو يقوم مقامها يف جماهلم التداويل، فقد اقتصروا على تناقل ،غريها مما يقابلها
هذه احملتوايت اليواننية اجملهولة أسباهبا، وقصروا عن أن يضعوا من جانبهم ما 

 [.   23يضاهيها افتكاراً وابتكارا"]ص
فائدة فقه الفلسفة هي هذا االقتدار على استبدال األسباب الثاوية وراء  

فلسفات أخرى، مبا يقابلها أو يقوم مقامها يف اجملال التداويل اخلاص. وعملية 
تبدال تتم ابلنظر يف قضااي مشاهري الفالسفة ومناهجهم، االستنباط نظائر االس

[. فاملعرفة 24ما استنبطوه و"االجتهاد يف وضع ما يقابله إن مثال أو ضدا"]ص
ابألسباب تيسر اإلبداع الفلسفي يف اجملال التداويل اخلاص. وهكذا جند أن 

 [.24إنتاج الفلسفة "]ص "فقه الفلسفة، يفيد يف العلم ابألسباب املوصلة إىل
ومنفعة فقه الفلسفة يف متكني املتفلسف العريب خاصة من االجتهاد، واإلسهام 

 يف إبداع املعرفة، وإحياء روح التفلسف الصحيح يف اجملال التداويل اإلسالمي.     
 خامسا: فلسفة فقـه الفلسفة: 

أمل يف مفاهيم هذا هي فلسفة تتمثل يف الرؤية الفلسفية لفقه الفلسفة. فلسفة تت
الفقه ومبادئه ومناهجه، وما يربز فيه من نظرايت، ويتحقق فيه من نتائج. 
فلسفة هذا الفقه تتمثل يف "القيم النظرية اليت توجهه، واليت تشكل الرؤية 
الفلسفية املقرتنة به، من حيث هو علم مستقل مبوضوعه ومنهجه وفائدته 

 [.25"]ص
لفلسفة يف اإلفادة وبطرق استثمارها يف إحياء فقه الفلسفة هو"العلم بطرق ا

[.وفلسفة فقه الفلسفة تكون خارجية حىت 26القدرة على التفلسف"]ص
تتناول مفاهيم هذا الفقه ومناهجه وقضاايه ونظرايته، والنتائج اليت خيتص هبا، 

 فتسعى إىل فلسفتها لبيان أصوهلا وفروعها.
ة من الرؤية اخلاصة بفقه الفلسفة أي وتكون تلك الفلسفة داخلية ابعتبارها انبع

من القيمالنظرية والعملية اليت توجه هذا الفقه، وختتص به، وتنفع يف تسديد 
 [. 26 – 25مساره، وتقوميه حبسب تغلغله يف موضوعه الفلسفي ]ص 

 سادساً: ملاذا اختار د. طه لفظة فقه دون غريها؟ 
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ه مبشروعه هذا، وأهنا متتاز لقد وجد لفظة فقه تطابق الغرض العلمي الذي قصد
عن غريها من األلفاظ اليت تشاركها حقلها الداليل، ابلدقة الالزمة.فلفظة فقه 
يغتين فيه العلم بزايدة االستغراق يف التأمل، وتضمن النظر يف الفلسفة من 
خارجها. والفقه يتجاوز املعرفة ابلنظر إىل صلة القول ابلعمل يف موقف 

ظر إىل مدى انطباق مضمون القول علىسرية صاحبه املتفلسف، أي إىل الن
 [.28]ص

ويتميز لفظ الفقه عن لفظ الفهم لتمسكه مبقاصد اخلطاب، إذ ال يعىن فقيه 
الفلسفة بكالم الفالسفة يف مطابقته لسلوكهم، وإمنا يعىن"ابألسباب اليت 
يتوصل إليها هذا الكالم إىل إنشاء مضامينه"و"ابألسباب اخلفية اليت تكمن 

 [.28وراء هذه الظواهر"]ص
ولقيام جانب الفقه على العمل أضاف الدكتور طه لفظة فقه إىل فلسفة حىت 
تتحقق القيمة العملية ملشروعه، ويكون "فقه الفلسفة" أشرف العلوم العقلية 

[. وقياسا على مفهوم الفقه يصبح "فقه الفلسفة" هو استنباط 31قاطبة ]ص
[، إذ ال قيمة لقولة الفيلسوف إذا 29قلية ]صاألحكام العملية من األدلة الع

والغاية معرفة معاين ذلك القول يف ارتباطه ابلعمل،فواجب  !جاء مفارقا لعمله
الفيلسوف أن ينقل مضامني دعاويه اليت قام أبدلتها يف عامل األذهان، إىل أفعال 

 [.30حية يتلبس هبا يف عاملاألعيان]ص
ا، ومن هنا شاركت الفقه يف الشرف. فالفلسفة تقوم حبسب سلوكات أصحاهب

واختار د. طه هذه الصيغة املركبة: "فقه الفلسفة" ملنزلة الفلسفة يف تصنيفات 
الفالسفة للمعارف، وتوليها النظر يف احلقائق اإلهلية، من هنا كان "فقه 
الفلسفة" أشرف العلوم العقلية قاطبة ألنه ينظر يف سلوكات أصحاب النصوص 

 [.31بصحتها وتبطل ببطالهنا] الفلسفية، فتصح
 سابعا: من أهداف املشروع:

ال يريد صاحب هذا املشروح القدح يف الفلسفة أو التشكيك يف فائدهتا كما 
 [. 27[، ولكنه أراد أن خيرجها من العمى الذي أصاهبا ]ص26يقول ]ص
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وأي عمى أصاهبا؟ حني استعبدتنا الفلسفة وعشنا يف قمقمها، حني مارسناها 
 [.27داخل ومل ننظر فيها من اخلارج، حني جعلناها أم املعارف ]صمن ال

 ومن أهداف هذا املشروع:
النظر إىل الفلسفة من اخلارج، نظرة فوقانية، وجعلها حمط حبث ومتحيص  -

 ونظر. وهذا يزعزع املسلمة الراسخة القائلة ابشتمال الفلسفة على كل املعارف.
ج الفلسفي النابع من خصوصية أمة فتح ابب االجتهاد، وإبداع النموذ  -

إسالمية هلا سياقها االجتماعي التارخيي. إن د.طه عبد الرمحن يدعو األمة 
اإلسالمية اليوم أن تتفلسف على مقتضى ذاهتا، أن تفكر وتبدع يف إطار جماهلا 
التداويل اخلاص. إنه يدعو إىل اإلبداع ويرفض االبتداع. ويرى أن من "يتبع 

سف، أسبابه عند غريه، ال يبدع، وإمنا يبتدع، وكل ابتداع شذوذ طريقا يف التفل
 [.23"]ص

قدم هذا املشروع الفقه الذي يفتح آفاق التفلسف يف اآلمة، ويضع بصورة  -
عملية املنهج الذي ميكن من اإلبداع، ويفقه املتفلسف بطرائق الكشف اليت 

 الفلسفية. متكنه من إدراك األسباب الثاوية وراء التصورات واألحكام
وهذا املشروع ربط القول ابلعمل، ربط الفلسفة ابلسلوك، وذلك ابلنظر يف -

السلوك الظاهر للفيلسوف؛"إذ هو خري حمك الختيار صدق ما يدعيه من 
[؛ أي البد أن يوافق 28احلق، وتبني صحة ما ينسب إىل ذاته من قدرة"]ص

هذا اجلانب متام  قوله فعله. والحظ الباحث أن مؤرخي الفلسفة قد اغفلوا
 اإلغفال.

واملشروع يدعو املسلمني والعرب اليوم إىل اإلقالع عن التبعية، واالفتتان  -
ابلنموذج الفلسفي املنقول، واجلري وراء أفكار الغربيني، إن هذا املشروع يريد به 
صاحبه العزة للذات املسلمة العربية. عزة أتىب التبعية واالستسالم، وتقدم 

 البديل. 
 وهو مشروع ينقذ األمة من التخبط يف التفلسف من غري هدف.   - 
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أجد يف هذا املدخل العام هلذا املشروع ابحثا متمكنا من أدواته، جمتهدا بصورة 
نفتقدها يف العامل العريب اليوم. أجد من يطرد العمى عن زمن العمى. ويتجرأ يف 

هذا هو "فقه زمن اخلذالن واالستسالم ألفكار اآلخرين؛ ليقول للناس 
 الفلسفة".

ستظل أحباث د. طه عالمات مؤسسة للفكر اإلسالمي العريب يف هذه احلقبة 
من اتريخ الفكر اإلسالمي احلديث. وأالحظ أن أعماله مل حتظ مبا تستحقه من 
عناية، مع أن صاحبها قد عاجل أهم اإلشكاالت اليت تواجه الفكر اإلسالمي 

التفاعل مع الرتاث اإلسالمي القدمي والرتاث احلديث. وأعماله تتناول كيفيات 
الغريب احلديث. وهذه "الكيفيات"هي ما عجزت عن إجنازها املقارانت. وأرى 
فيه مثاال للباحث اجملتهد الذي يراكم االجتهادات تلو االجتهادات، دون كلل 

 أو ملل، ودون أن ينتظر كلمة من أحد.
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