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للتراث عند طه  «النظرة التكامليت»نقد 

 عبد الرحمن

 سهيل سعيودد.  
    كلية أصوؿ الدين-جامعة األمَت عبد القادر للعلـو اإلسالمية                                  

   

ادلهمة يف أعماؿ  نريد يف ىذه ادلداخلة تسليط الضوء على واحد من ادلفاىيم األساسية       
مفهـو  : نعٍت بوغريب طو عبد الرمحن، مفهـو يتصل اتصاال وثيقا ومباشرا دبوضوعنا ذلذا ادللتقىادلفكر ادل

ث وىو مفهـو استعملو طو عبد الرمحن بشكل أساسي للتعبَت عن رؤيتو للًتا .«النظرة التكاملية»
إىل حقل معريف  اإلسالمي. فليس ىذا ادلفهـو إذف مفهوما فلسفيا، مطلقا ورلردا، وإمنا ىو مفهـو ينتمي

، ناظرين يف يف ىذه الدراسة  نريد زلدد ىو حقل الدراسات الًتاثية اإلسالمية. مساءلة ىذا ادلفهـو
خاصة بالًتاث  قيقة تارخييةحل ف كاف وصفاويف األدلة اليت يستند إليها لنتبُت إ الفكريمضمونو 
  غَت مصرح هبا. أـ أنو ال يعدو أف يكوف رؤية إيديولوجيةاإلسالمي 
        :سابق على الرؤية ومحدد لهاالمنهج  -1
تجديد المنهج في تقويم يف كتابو ادلهم « النظرة التكاملية»كاف طو عبد الرمحن قد صاغ مفهـو        
الًتاث  حوؿعرض فيو ألوؿ مرة نظريتو من القرف ادلاضي، أين  التسعينيات ، الصادر يف أوائلالتراث

 ق واحدا من أىم الكت  اليت صدرت يف النص  الاا ي من القرف عد ىذا الكتاب حبوي   اإلسالمي.
ية ىذا وعندما نؤكد على أمه .واإلستشراقية على حد سواء العربية حقل الدراسات الًتاثية ادلاضي يف

موقفا محل  ،فوؽ ذلك ألنو، ولكن ،فحس رؤية جديدة للًتاث اإلسالمي  الكتاب، فليس ألنو محل
 ،فيما نعلم ،وىو أمر مل يسبقو إليو ة حىت ذلك احلُت يف دراسة الًتاث.ة ادلتبعفلسفيا واعيا من الطريق
 العني  الذي خاضو طو عبد الرمحن يف السجاؿ ، وىو ما يفسر إىل حد مااجلابريسوى زلمد عابد 

ونعٍت ىذا البعد وحده،  إىلذا السجاؿ اختزاؿ ى من اخلطأسيكوف ولكن ىذا الكتاب ضد اجلابري. 
كاف النقاش يدور يف   بعدما ،اليت ننظر هبا إىل الًتاثالطريقة  حوؿ سؤاؿالطرح إىل  يةسبقاأل بذلك

ليطاؿ ادلنهج  كاَتا  لكبل إف اخلالؼ بينهما يتجاوز ذ منو، الغال  حوؿ ادلوق  الذي ينبغي أف نأخذه
و استطاع أف يربط ىو أن يف نظرنا ىذا الكتاب اجلديد الذي محلوإف  والرؤية يف دراسة الًتاث اإلسالمي.

الًتاث واألدوات  ذباهه ذي نتخذبُت الرؤية وادلنهج، أي بُت ادلوق  الواعيا ألوؿ مرة ربطا عضويا 
وإذا كاف األمر كذلك، فأيهما حيدد اآلخر ويوجهو؟ وجواب طو عبد الرمحن ىو  .1توادلستعملة يف دراس

                                                           
ولقد ضلونا يف تقومي الًتاث منحى غَت مسبوؽ وال مألوؼ؛ »يؤكد طو عبد الرمحن منذ مقدمة كتابو على ادلنحى اجلديد الذي ديالو كتابو يف حقل الدراسات الًتاثية:  1

حيث توسل غَتنا بأدوات « مأصولة»و غَت مألوؼ، ألننا توسلنا فيو بأدوات فهو غَت مسبوؽ، ألننا نقوؿ بالنظرة التكاملية حيث يقوؿ غَتنا بالنظرة التفاضلية؛ وى
د من شائع األحكاـ وساب ق اآلراء منقولة. ودلا كنا قد خالفنا ادلتداوؿ من أعماؿ تقومي الًتاث فيما سرنا فيو من منحى متفرد، فإننا هني  بالقارئ إىل الصرب على التجر 
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بالطريقة اليت  ومامن الًتاث يكوف زلكوما د. إف موقفنا ويوجهو أف ادلنهج ىو الذي حيدد رؤيتنا للًتاث
وبناء على ىذه الفكرة ادلركزية اليت سبال يف نظرنا حجر الزاوية يف الكتاب كلو، يؤكد نسلكها يف دراستو. 

ىو الذي أفضى هبم إىل القوؿ يف تقومي الًتاث اإلسالمي كو أغل  النقاد العرب ادلنهج الذي سل طو أف
ألف بصيغة ادلفرد ال بصيغة اجلمع، وذلك  «ادلنهج»عن  وضلن نتحدث ىناكو. وتر  رورة االنفصاؿ عنوبض

سلكوا طريقا واحدة يف تقومي الًتاث، وىو أهنم نقلوا ادلناىج اليت  ، كما يؤكد طو،أغل  نقاد الًتاث
 غريبة عن ودلا كانت ىذه ادلناىج ادلنقولة .استعملوىا يف نقد الًتاث من الفلسفة الغربية احلدياة وادلعاصرة

وصداـ  فسهم يف حالة تعارض، فقد أدى ذلك بناقليها إىل أف جيدوا أنومفصولة عنو لًتاث اإلسالميا
قدرة الفلسفية وادلنهجية اليت مل يتوفروا على ال ، كما يؤكد طو،ىؤالء الدارسُت ؛ مث إف2معو شديدين

كما أهنم مل يظهروا أي قدرة ؛  3سبكنهم من نقد ىذه ادلنهاىج ادلنقولة قبل إنزاذلا على نصوص الًتاث
، 4«وىي على ما ىي عليو من سلالفة دلا نقلوه»على استنباط ادلناىج اليت اختص هبا الًتاث اإلسالمي، 

ىذه القدرة يف االستنباط ادلنهجي، فال عربة دبا يقرروف بشأف » وما مل حيصلوا. مل يتفطنوا لذلك بل
 .5«أقواؿ تضعفو الًتاث وما ينشئوف فيو من أقواؿ تنكره أو

الواردة يف كتاب طو عبد الرمحن اليت تؤكد على القصور ادلنهجي عند دارسي الًتاث  إف األوصاؼ       
، بل ىي تعرب فوؽ ذلك عن الذي تتميز بو كتاباتو بشكل عاـ احلادعن الطابع السجايل  فقط ال تعرب
هج يف نظره ىو احملدد للموق ، إف سلبا أو ، وذلك ألف ادلندلسألة ادلنهج عناية الكبَتة اليت يوليهاال

                                                                                                                                                                      
ذا الكتاب، حىت يأيت على سبامو. فإف كاف غرضو ربقي ق مذىبنا يف التقومي، فإنا على يقُت من أنو سيظفر فيو دبا مل يظفر بو يف غَته يف الًتاث وإىل االصطبار لقراءة ى

طو ىبد « التقومي.تادة يف من أعماؿ التقومي، إف توسيعا دلناىج النظر أو استامارا دلسالك العمل، فضال عن سرب ألعماؽ غَت مطروقة يف الًتاث، وفتح آلفاؽ غَت مر 
 .          13-12، ص. 2007، 3، ادلركز الاقايف العريب، الدار البيضاء، ط. تجديد المنهج في تقويم التراثالرمحن، 

استوفوا شرائط د كما أنو غل  على نقاد الًتاث التوسل بأدوات البحث اليت اصطنعها احملدثوف من مفاىيم ومناىج ونظريات، معتقدين أهنم، هبذا التقليد، ق»  2
ديث بأقرب إىل الصواب شلا النظر العلمي الصحيح؛ أومل يدروا أنو ليس كل ما نقل عن احملدثُت بأوىل بالاقة شلل نقل عن ادلتقدمُت، وال كل ما نس  إىل العلم احل

طو عبد الرمحن، « َت الكوف أو درست آثارىا لغلبة ىذا العلم؟نس  إىل العلم ادلتقدـ، وال الطري ق الذي ازبذه العلم احلديث يلغي غَته من الطرؽ اليت بقيت يف ضم
 .  10، ص. تجديد المنهج في تقويم التراث

يف استعماذلا، حىت جاز ذلم أف  وحىت لو قدرنا أف ادلناىج احلدياة ال يضاىيها غَتىا، وال يبطلها يسَت الزمن عليها، فهل ملك ىؤالء ادلقلدوف ناصية تقنياهتا وتفننوا»  3
وال التفنن يف استخدامها  نقلوىا إىل غَت أصوذلا، فيخرجوف الًتاث على مقتضاىا، ويفتوف بإلغائو أو حبصره؟ الواقع أف التمكن من ىذه ادلناىج مل يكن من نصيبهم ي

عاجزوف عن االستقالؿ عن تلك ادلناىج ؛ وال أدؿ على ذلك من أهنم كاف طوع أيديهم، وال ينكر ذلك إال من ىو دوهنم سبكنا يف العلم ودوهنم تفننا يف العمل
ضروب من ادلنهجيات واإلتياف دبا يقابلها ولو على منطها، مع أنو ال استيعاب بغَت ربصيل ىذه القدرة على اصطناع ادلقابل، ماال أو ضدا؛ فهل أمكنهم تصور 

يها، مع معرفة تامة دبا يتطلبو ىذا احلذؼ أو ىذه اإلضافة من مقتضيات حيصلوهنا بتعديل ادلنهجيات ادلنقولة، إف حبذؼ بعض قيودىا أو بإضافة قيود جديدة إل
 .11-10، ص. المنهج في تقويم التراث تجديدطو عبد الرمحن، « صناعية ربفظ إجرائية ىذه ادلنهجيات احملصلة؟

  . 11، ص. تجديد المنهج في تقويم التراثطو عبد الرمحن،   4

 .11ادلصدر نفسو، ص.   5
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يغَت يف الواقع من ا|ألمر  ال 6«القصور يف فقو اآلليات»مث إف اهتاـ طو خلصومو اإليديولوجيُت بػ إجيابا.
دبدى ربكم الباحث  ليست ،حبس  الرؤية اليت يتبناىا طو عبد الرمحن نفسو ،وذلك ألف العربةشيئا، 

؛ وال «مبادئ الًتاث اإلسالمي العريب»لػ دبدى مطابقتهالًتاث، وإمنا ىي عملة يف نقد ابادلناىج ادلست
حىت تكوف مستنبطة منو؛ فحىت لو كاف الناقد يتمتع  «مبادئ الًتاث»تكوف ىذه ادلناىج مطابقة لػ

ازباذ موق  سليب من الًتاث، ما  لك ال دينع البتة من، فإف ذالغربية «فقو اآلليات»عالية يف  بكفاءة
 غَت مستنبطة من النصوص الًتاثية نفسها.ذه ادلناىج ىدامت 
 

 نقد اآلليات قبل نقد المضامين: -2
أف يصرفوا عنايتهم إىل استنباط ادلناىج  كاف األوىل بنقاد الًتاث، حبس  ىذه الرؤية،  ومن ىنا        

 صرواف يقأ ذبديدىا، الو  ن أجل نقدىام ،وبنائها اليت استعملها مفكرو اإلسالـ يف إنشاء نصوصهم
اليت غل  األخذ هبا عند النقاد  غَت أف مسالك التقومي» ؛الًتاثية على نقد األفكار وادلضامُت مههم

وادلؤرخُت وعند النظار وادلنظرين من الباحاُت ادلعاصرين، عربا أومستشرقُت، يبدو أهنا آثرت اإلقتصار 
 .7«ه ادلضامُت وتشكيل صورىاعلى نقد مضامُت الًتاث من دوف الوسائل اليت عملت يف توليد ىذ

عن  ، عن عجز يف الغال ،، معرضةادلضامُت الفكرية عندت ىذه الدراسات الًتاثية واقفة ودلا كان       
إىل أف تعتن ق  ،حبس  طو عبد الرمحنفقد أفضى هبا ذلك،  ،للنصوص 8«نتاجيةاآلليات اإل»النظر يف 

التقومي الذي إف » الدعوى اآلتية:يف ىذا ادلوق  و ط قد صاغو ؛ للًتاث «تفاضلية»أو « نظرة ذبزيئية»
يغل  عليو االشتغاؿ دبضامُت النص الًتاثي وال ينظر البتة يف الوسائل اللغوية وادلنطقية اليت أنشئت 

       .9«وبلغت هبا ىذه ادلضامُت يقع يف نظرة ذبزيئية إىل الًتاث
نية ىي اليت محلت ادلشتغلُت بالًتاث على اعتناؽ النزعة ادلضمو  أف» تقوؿ وتعد ىذه الفكرة اليت       

اؿ ىذه الدعوى وال يكتفي طو بإرس طو عبد الرمحن ادلتعلقة بنقد الًتاث.أىم أفكار  10«النزعة التجزيئية
من  كانت اآلليات ادلتوسل هبامن دوف التدليل عليها، ودليلو ىو من جنس ما ذكرناه سابقا، وىو أنو دلا  

يف نقد مضامُت النصوص الًتاثية ليست من جنس اآلليات األصلية  اث اإلسالميطرؼ ادلشتغلُت بالًت 
                                                           

 .41فسو، ص. ادلصدر ن  6

 .23، ص. تجديد المنهج في تقويم التراثطو عبد الرمحن،   7

 .23ادلصدر نفسو، ص.   8

 .23ادلصدر نفسو، ص.   9

 .24ادلصدر نفسو، ص.   10
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، بوعي فقد أفضى هبم ذلك ، أي منقولة من الفلسفة الغربية،11«آليات استهالكية»البانية ذلا، وإمنا ىي 
 تمع مقتضيات اآلليا ، الادلنقولة اآللياتىذه  زباذ موق  يتطاب ق مع مقتضياتإىل ا أو من دوف وعي،

قطاعات متمايزة فيما بينها، فيكوف من ىذه »الًتاث إىل  موفس  قَ يػ  ؛ وىو ما جعلهم األصلية الًتاثية
، على العكس من القطاعات ما يعد، حبس  ىذه النزعة، مقبوال يستح ق الدرس، ]...[ ومنها ما يعد

 .12«ذلك، مردودا ال يستح ق الدرس
  مبادئ المنهج التجزيئي: -3
أو « اآلليات االستهالكية»دلا يسميو  وسطحي إمجايلعبد الرمحن بوص  وال يكتفي طو        
، وإمنا حيددىا ناؽ نظرة ذبزيئية وتفضيلية للنصوص الًتاثيةاليت محلت نقاد الًتاث على اعت« الفوقية»

  .13«اآلليات اإليديولوجية»، و«اآلليات العقالنية» :، مهابشكل دقي ق، وحيصرىا يف صنفُت أساسيُت
 أساسا إىل اإلغراؽ يف تتجويت ، فيقصد هبا طو ىنا العقالنية اجملردة ال«اآلليات العقالنية» أما       

، وىو االذباه الذي سيطر على الفلسفة الغربية العملي مع اإلعراض التاـ عن التوجيو ،التجريد النظري
ذات بعد عملي سالمية حاملة دلعرفة إ ودلا كانت النصوص الًتاثية .بشكل عاـ من أفالطوف إىل ىوسرؿ

فقد الذي تدعو إليو العقالنية الغربية التجريدية،  ، سلالفة بذلك لالذباه النظري اخلالصراسخ وخلقي
استبعاد أجزاء من الًتاث حبجة ضآلة »أدى إنزاؿ ىذا النوع من العقالنية عليها وإخضاعها ذلا إىل 

أجزاء منو على وجوه من التأويل تفصلها عن بقية ، ]أو[ إىل محل درجتها من العقالنية أو انعدامها منها
 .14«األجزاء األخرى

مبدأ »فهي تقـو أساسا على كما يسميها،   ،«الفكرانية»أو  وأما اآلليات اإليديولوجية       
والتحرر عن قيم الاورة  ، حبااالذي يقضي بقراءة النصوص الًتاثية من وجهة نظر سياسية 15«التسييس
، وغَتىا من القيم والعلمانية والدديقراطيةوالتنوير وادلادية واالشًتاكية والليربالية  لعربيةوالوحدة ا والتقدـ
فما كاف من النصوص الًتاثية مستجيبا ذلذه القيم التسييسية، لـز عند الفكرانيُت »، ومن ىنا السياسية.

قيم النضالية، أوىل بو أف يقرب أف حيتل مكانو يف سياؽ التعبئة العامة، وما كاف رلانبا أو سلاصما ذلذه ال

                                                           
 .24ادلصدر نفسو، ص.   11

 .24ادلصدر نفسو، ص.   12

 وما بعدىا. 24ادلصدر نفسو، ص.   13

 .26ادلصدر نفسو، ص.   14

 .26 ادلصدر نفسو، ص.  15
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  .16«وتنس  إليو أسباب التدىور الذي أصاب الوجود اإلسالمي العريب
، ذبن  ىذا التقسيم وىذا التجزيء للًتاث لو أف أصحاب طو ، كما يؤكدوقد كاف من ادلمكن       

أف  فعلوا ذلك لتبُت ذلمم أهنىذا االذباه قدَّموا النظر يف اآلليات الًتاثية على النظر يف ادلضامُت، ولو 
اجلان  األخالقي وادلعنوي »أنو يويل  ، أي17«أقرب إىل التأنيس منو إىل التسييس»النص الًتاثي 

تكوف قيمة النص ادلقروء من جهة التأنيس كامنة يف الفوائد ف ،والروحي وظيفة رئيسية يف النهوض بالفكر
، وذلك 18«أكار شلا تكمن يف اجلوان  التسييسية وادلاديةالعملية واآلثار ادلعنوية اليت يولدىا عند القارئ 

، وليس وحدة تسييسية كما يعتقد ”وحدة تأنيسية“النص الًتاثي ىو، على احلقيقة، »ف أل
 . 19”«الفكرانيوف“
 

 :التراثيمبادئ التكامل  -4
، يف نظر طو لدةمتو  أغل  ادلشتغلُت بالًتاث اليت وقع فيها كانت النظرة التجزيئية التفاضليةودلا         

عبد الرمحن، عن اقتصار ىؤالء على نقد ادلضامُت الًتاثية بوسائل غربية منقولة، فإف السبيل للخروج من 
سيكوف للًتاث، « نظرة تكاملية»من اجل تكوين ى عق ، وقلبو رأسا علذا التقليد النقدي ادلعاصر ى
من ت يف بناء وتشكيل النصوص الًتاثية اليت عملالعمل على استخراج اآلليات الًتاثية األصلية ب إذف

« نظرة تكاملية»ربصيل  إذف ال ديكنناف ىذه النصوص نفسها.نقد  يف اجل استعماذلا، بعد ذلك،
دعوى التقومي »باألدوات الًتاثية، وىو ما يؤكده طو عبد الرمحن فيما يسميو أوال ن دوف العناية للًتاث م
كشاؼ اآلليات اليت تأصلت وتفرعت هبا مضامُت الًتاث، كما إف التقومي الذي يتوىل است»«: التكاملي

 .20«ة تكامليةيتوىل استعماذلا يف نقد ىذه ادلضامُت، يصَت ال زلالة إىل األخذ بنظر 
، فإننا مل للًتاث «تكامليةنظرة »لطري ق ادلؤدية إىل ربصيل إذا كنا قد عرفنا حىت اآلف ا لكن،       

خالفا دلا فعلو مع ادلفاىيم ما الذي تعنيو على وجو التحديد؟ بشكل واضح مضموهنا، ف نعرؼ بعد
وصفا مع ذلك لكننا صلد  ،«النظرة التكاملية»مباشرا لػمفهـو تعريفا  ال يقدـ طو عبد الرمحناألخرى، 

، «األعماؿ التقوديية التكاملية» الذي سيطبع« التوجو الشمويل»دلالمح ىذه النظرة عند حدياو عن 
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ضرورة تقبل الًتاث يقوؿ ب» عندما يعرؼ ىذا التوجو قائال: إنو ،«اؿ التقوديية التفاضليةاألعم»خالفا لػ
. 21«بوصفو كال متكامال ووحدة متناسقة من غَت انتقاص ألي جزء من اجزائو أو التقليل من وظيفتو

ومتفاضلة فيما  ، كما رأينا، تقـو يف تقسيم الًتاث إىل أجزاء معرفية متباينة«النظرة التجزيئية»إذا كانت 
، على العكس منها، يف اعتبار الًتاث «النظرة التكاملية»بينها، فإف  كال متكامال ووحدة » ستقـو
 منفصلة ًتاث أجزاء وقطاعات ودوائريف ال« النظرة التجزيئية»فحيث يرى أصحاب  وىكذا،. «متناسقة

لتناس ق؛ ودلا كاف والتكامل واسوى الوحدة « النظرة التكاملية» ، ال يرى صاح ومتصارعة فيما بينها
؛ وكي  ورفض أجزاء أخرى ، بطل عندئذ تفضيل جزء على جزء، أو قبوؿ جزء«كال متكامال»الًتاث 

 غَته! يف توجد والقيم وادلعا ي اليت توجد فيو، أو كي  نفضل جزءا على جزء، ونرفض غَته نقبل جزءا
لقد جعلنا من مبادئنا أف نأخذ هبذا الًتاث  »: يقوؿ طو عبد الرمحن مؤكدا على وحدة الًتاث اإلسالمي

وىنا جي  أف نشَت إىل فكرة  .22«كال متكامال ال جزءا مبتسرا، ووحدة متماسكة ال كارة متداعية
للًتاث حبميع مكوناتو  وص  راسخ ،بالنسبة لصاح  النظرة التكاملية ،التكامل ىو، وىي أف أساسية
؛ نقصد بذلك أف اختالؼ يونانية أو ىنديةبية أو فارسية أو عر  ،مصادرىا أيا كانتوادلعرفية العلمية 

كال متكامال ووحدة » مصادر ادلعارؼ الًتاثية مل دينعها، حبس  طو عبد الرمحن، من أف تشكل
 «.متماسكة
اليت وجهت وربكمت يف أغل   وكما حدد طو عبد الرمحن بدقة عناصر ادلنهج التجزيئي       

اليت حققت للًتاث  الوسائل واآللياتوضبط بالدقة نفسها ، فقد حدد ةالدراسات الًتاثية ادلعاصر 
« آليات التداخل ادلعريف»وقد صنفها إىل صنفُت من اآلليات، مها:  اإلسالمي وحدتو وتناسقو وتكاملو؛

بتفاعل العلـو الًتاثية  تتعل قفهي تلك اليت « آليات التداخل»أما . 23«آليات التقري  التداويل»و
 ، وىو ما حق ق للعلـو الًتاثية طابعابعض ت بعض وخيدـ بعضهاوتراتبها، حبيث يدخل بعضها رب

التداخل »و« التداخل الداخلي»من التداخل ادلعريف:  ؛ وقد ميز طو بُت ضربُتادلوسوعية والشمولية
، كتداخل علم األصلية فيما بينها أما الضرب األوؿ، فيتعل ق بتداخل العلـو اإلسالمية. 24«اخلارجي

مع العلـو  هو خاص بتداخل العلـو األصلية؛ وأما الضرب الاا ي، فاألخالؽ مع علم أصوؿ الفقو
وصل »بػ تلك اليت تتعل ق ، فهي«آليات التقري »وأما  .، كتداخل علم الكالـ مع الفلسفة اإلذليةادلنقولة
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، يتعل ق بتقري  العلـو بدورىا على ضربُت: تقري  نظريوىي  ؛25«ادلعرفة ادلنقولة بباقي ادلعارؼ األصلية
اإلسالمي، كتقري  علم ادلنط ق؛ وتقري  عملي، يتعل ق بتقري  العلـو من اجملاؿ التداويل  النظرية ادلنقولة
 اإلسالمي، كتقري  علم األخالؽ اليونا ي. اجملاؿ التداويلتتكي  مع زلددات  حىت العملية ادلنقولة

  ة:مالحظات نقدي -5
نكوف قد أتينا على عرض اخلطوط العامة لنظرية طو عبد الرمحن حوؿ الًتاث اإلسالمي وهبذا        
. مل يكن ىدفنا من اليت رافقتها واإلبستمولوجية من دوف الدخوؿ يف التحليالت ادلنطقية ،العريب
الكش  عن منطقها إضاءة منطلقاهتا يف سبيل  ، وإمناىذه النظرية الت السابقة التعلي ق علىالتحلي
. ونستطيع اآلف بعدما شرحنا يف الفقرات السابقة ادلبادئ وطريقة توالد حلقاهتا من الداخل الداخلي

ال ترمي إىل االنتقاص منها،  وىي مالحظات ،نقدـ بعض ادلالحظات النقدية العامة ذلذه النظرية أف
 سؤاؿ الًتاث حوؿ النظرية فحس ، بلحوؿ ىذه ليس  إثراء النقاش أساسا إىل ادلسامهة يف ترمي وإمنا

  يف الفكر العريب ادلعاصر بشكل عاـ.
 ، كما يسميها،للًتاثتقـو نظرية طو عبد الرمحن أساسا على رفض النظرة التجزيئية والتفاضلية        
ن أهنا تتكوف م ومعٌت ذلك .نا اإلسالمي العريبلًتاثومشولية  تكاملية، بدال من ذلك، إىل نظرة والدعوة

 يف األسباب اليت أوقعت الباحاُت شرح ا، توىل فيهةاعًتاضيو  ةنقدي ةسلبي حلظة :حلظتُت أساسيتُت
الكش  عن جوان  التكامل يف الًتاث  ا، توىل فيهةتأسيسي ةجيابيوحلظة إ اعتناؽ نظرة ذبزيئية للًتاث؛

من حيث  أف نبدأضل نف نتاجية معينة.آليات إ إىل وكي  أف ىذه اجلوان  تستند ،العريب اإلسالمي
ليت سبال يف ئا فشيئا ضلو اللحظة األوىل امث نتقدـ شي ،للحظة التأسيسيةمن اانتهى طو عبد الرمحن، أي 
 البناء كلو. نظرنا الركن األساسي يف

ينطل ق طو عبد الرمحن يف التأسيس لنظريتو يف الًتاث من فكرة ال تقبل الشك عنده، وىي أف        
، وأف ىذا التكامل يقـو أساسا على «كال متكامال ووحدة متناسقة»لعريب يشكل الًتاث اإلسالمي ا

مها: بُت ضربُت، كما رأينا، فيها ميز فقد التداخل،  عن آلياتأما آليات تداخلية وأخرى تقريبية. 
تداخل  حد ينكرالتداخل الداخلي والتداخل اخلارجي. أما التداخل الداخلي فهو أمر مسلم بو، وال أ

عن تكامل للعلـو اإلسالمية، ونعٍت هبا  حقا احلديث صلية فيما بينها؛ وىنا، ديكنـو اإلسالمية األالعل
فاألمر حيتاج فيو إىل  علـو اللغة واألدب وعلـو القرآف وعلـو احلديث والفقو؛ أما علم أصوؿ الفقو،

أف يدخل لشافعي، قبل علما إسالميا أصيال عند األئمة ادلتقدمُت، مال احقا كاف   ألنو تفصيل، وذلك
، والغزايل ال ديكن عده من علماء ادلسلمُت الذين رسخت قدمهم يف امد الغزايلفيو ادلنط ق بتأثَت أيب ح
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ادلنط ق  ؛ فلما دخلالمنقذ من الضاللالعلـو األصلية، كما تدؿ على ذلك سَتتو الفكرية كما رواىا يف 
إذا « مولدا»، وإمنا صار ىجينا ووال ىو علم منقوؿ، علما أصلياىذا األخَت مل يعد يف علم أصوؿ الفقو 

وىو ما يفسر ادلوق  السليب منو لدى بعض علماء ادلسلمُت الكبار، وديكن أف نذكر ىنا  ؛صح التعبَت
خبصوص التداخل اخلارجي، فقد اختار موق  اإلماـ الشوكا ي الذي كاف يعده علما قليل الفائدة. أما 

ويف ف يدلل على التداخل احلاصل بُت علم الكالـ والفلسفة اإلذلية، طو عبد الرمحن كنموذج لذلك أ
ىو موق   ى ذلك بأصلية علم الكالـ، ودليلنا عللو رأينا أنو مل يوف ق يف اختياره، وذلك ألننا ال نسلم 

فالتداخل كبار علماء ادلسلمُت منو منذ بداياتو األوىل، وموق  اإلماـ الشافعي منو معروؼ ومشهور. 
ال من نوع تداخل أصلُت  بينو وبُت الفلسفة اإلذلية ىو من نوع تداخل الفرع مع أصلو، احلاصل
  أي أنو تداخل داخلي وليس تداخال خارجيا. متباينُت،
 بُت فقد ميز، ىنا أيضا،أما خبصوص تقري  العلـو ادلنقولة من أجل وصلها بالعلـو األصلية،        

أما تقري  العلـو النظرية، فقد اختار طو عبد . تقري  العلـو العمليةضربُت، مها: تقري  العلـو النظرية و 
منو، ىم: ابن  الرمحن كنموذج لذلك علم ادلنط ق، حيث عرض مواق  ثالثة من مفكري ادلسلمُت الكبار

، الغزايل وابن تيمية. ويف رأينا أنو إذا صح وص   بأهنا  إلبن حـز والغزايل« األعماؿ ادلنطقية»حـز
لة لتقري  ادلنط ق اليونا ي من اجملاؿ التداويل اإلسالمي، فإف ىذا الوص  ال ينطب ق أبدا على شكلت زلاو 

موق  ابن تيمية منو؛ وذلك ألف ابن تيمية ينطل ق يف نقده للمنط ق من فكرة أساسية وىي أنو علم عدمي 
فيو مجيع الناس، اجلدوى، وأننا نستطيع أف نستغٍت عنو، ويكفينا يف ذلك ادلنط ق الطبيعي الذي يشًتؾ 

بادليتافيزيقا اليونانية، أي باإلذليات اليونانية. فلم يكن غرض ابن تيمية إذف تقري  زيادة على أنو متأثر 
من ضرره وتزىيدىم فيو، كل ذلك من ادلنط ق، ولو على سبيل التهوين، وإمنا كاف غرضو ربصُت ادلسلمُت 

 أجل صرفهم عنو ال من أجل تقريبو إليهم. 
ما خبصوص تقري  العلـو العملية من اجملاؿ التداويل اإلسالمي، فقد اختار طو عبد الرمحن علم أ       

، على ألف األخالؽ اليونانية ، وذلكرأينا أنو مل يوف ق ىنا أيضاويف  األخالؽ اليونا ي كنموذج لذلك.
عصر، وذلك مل يكن ذلا حضور مهم يف النقاش الفكري احلاد الذي ميز ذلك ال العكس من ادلنط ق،
كما ذكر ذلك طو عبد الرمحن نفسو. عنها بنصوصهم األخالقية اليت تفوؽ احلصر،   الستغناء ادلسلمُت

األخالؽ الفارسية واذلندية اليت جرى  أما األخالؽ اليت كاف ذلا أكرب األثر يف الاقافة اإلسالمية فهي
ارىم تأثَتا بال شك، وذلك عن طري ق  والغزايل، وكاف الغزايل أك ري ق إبن ادلقفع ومسكويوتقريبها عن ط

عن طري ق األدب  األخالؽ الفارسية واذلندية جرى تقري وبشكل عاـ، فقد إحياء علوم الدين. كتابو 
 ، وىو ما صمت عنو صاحبنا صمتا مطبقا.الصويف
 محن خبصوص تكامل العلـو الًتاثية.وهبذا نكوف قد بينا على األقل حدود نظرية طو عبد الر        
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فإذا جئنا إىل مناقشة فكرتو األساسية اليت تقـو عليها النظرية برمتها، وأعٍت هبا اعًتاضو ادلبدئي         
يبدو  طو عبد الرمحن، كما شرح ذلك يف مقدمة كتابو،  فإفللًتاث، « النظرة التجزيئية»على ما يسميو 

بية باألساس، وذلك ألف من عرب عن كوهنا رؤية علمانية وتغريكما لو أنو ينطل ق يف رفضو ذلذه الرؤية من  
 مااالجاعال نظرية اجلابري حوؿ الًتاث ، ذوو توجو علما ي وتغرييبمفكروف ىذه الرؤية ىم يف األغل  

 يرفض النظرة التجزيئية للًتاث؛. أي أف رفضو للتوجو العلما ي والتغرييب ىو الذي جعلو على ىذا التوجو
بُت النظرتُت، جاعال من النظرة التجزيئية للًتاث عنوانا وشعارا وعلى كل حاؿ، فإف طو يبدو كأنو يقرف 

للتوجو العلما ي والتغرييب. لكننا نسأؿ ىنا: ىل صحيح أف النظرة التجزيئية لًتاثنا اإلسالمي العريب ىي 
إذا كنا نفهم كي  يؤثر التوجو العلما ي لدارس نتيجة للتوجو العلما ي، وال ديكن أف تكوف إال كذلك؟ 

الذي ىو تراث ديٍت باألساس، فيجعلو يرفضو وال يقبل منو إال ما واف ق  ،اث على موقفو من الًتاثالًت 
أف يقرف بينهما طو ضمنيا حىت لكأهنما شيء واحد؛ وذلك  ، يف ادلقابل،توجهو العلما ي، فإننا ال نفهم

نرفض ادلوق  حة، كأف ننظر إىل الًتاث نظرة ذبزيئية انطالقا من رؤية إسالمية صحيأنو ديكن لنا أف 
يف العبادات،   أو ادلوق  االحلادي الذي عرب عنو بعض الفالسفة، أو ادلوق  الصويف االعتزايل يف العقائد

؛ حدياا وزلمد الغزايل باديس قدديا، وزلمد عبده وابن عبد الرمحن بن اجلوزي وابن تيمية،كما فعل 
اليت يزعم صاحبنا أف  ضُت للقيم اخللقية وادلعا ي الروحيةوىؤالء مل يكونوا علمانيُت وال تغريبيُت، وال مناى

وادلدافع عنها، وأف اجلابري إمنا يرفض التصوؼ، كما يزعم طو، ألنو يرفض  التصوؼ ىو احلامل ذلا
ال و ويدافع عنو للألخالؽ، كما أف من يقب ورافد األخالؽ. فليس من يرفض التصوؼ يرفضو ألنو حامل

  .أدونيس، ماالالشاعر ، كما ىو حاؿ بالضرورة ألجل األخالؽ يفعل ذلك
ما جيعلنا نعتقد أف موق  طو عبد الرمحن من النظرة التجزيئية للًتاث ليس موقفا مبدئيا بقدر  وىو       

ما ىو موق  سًتاتيجي، ونعٍت بذلك أنو ليس موقفا فكريا نابعا من قناعات فكرية وفلسفية عميقة، وال 
إسالمي، وإمنا ىو طريقة من أجل التغل  على خصمو اإليديولوجي، ونعٍت بو ىو نابع من إدياف ديٍت 

. وبذلك تكوف النظرة التكاملية اليت يدعونا طو عبد الرمحن إىل ، انتصارا للتصوؼ والعرفافاجلابري
 ، ال حقيقة علمية. غَت مصرح هبا اعتناقها رؤية إيديولوجية

 قائمة المصادر والمراجع:
ه الدراسة ربليال داخليا زلضا لنظرية طو عبد الرمحن حوؿ الًتاث، ولذلك أعرضنا عن آثرنا أف تكوف ىذ

الدراسات  ىو نفسو، كما ىو معموؿ بو يف الوقت احلاضر يف أىمقراءة أي شيء آخر سوى ما كتبو 
 الفلسفية العادلية.
، 3البيضاء، ط.  ، ادلركز الاقايف العريب، الدارتجديد المنهج في تقويم التراثطو عبد الرمحن، 
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