
المصطلح الفلسفي العربي ومعضلة النقل

نقد نظرّية التأثي�ل عند طه عبد الرحمن

[[[
علي زين العابدين حرب ]*[

املعرفة  افتتاح  يف  لإلشكال  استدعاء  األكرث  املحل  يف  املصطلح  مشكلة  تتموضع 

ونظرياتها، وتتضاعف حدة هذه املشكلة متى دخلت املفاهيم واملصطلحات حقل التداول 

املتناظرتني  الحضارتني  تشهدها  التي  كتلك  متباينة  وحضارية  معرفية  فضاءات  بني  املشرتك 

الغربية واإلسالمية.

عبد  طه  املغريب  الفيلسوف  قّدمه  ما  خالل  من  املشكلة  هذه  عىل  تيضء  الدراسة  هذه 

الرحمن يف هذا الخصوص حول ما يسميه بـ "نظرية التأثيل" أو تأصيل املصطلح عرب تعيني 

التخوم بني املصطلح الفلسفي العريب واملصطلح اليوناين، كام يناقش الكاتب أطروحة عبد 

الرحمن ويبنّي جملة من املؤاخذات النقدية عىل خالصاتها ونتائجها.

املحرر

تتناول هذه املقالُة مشكلة املصطلح الفلسفي وتداوله يف الفضاء العريب اإلسالمي، من خالل 

بدراسته عرضاً  اهتممنا  الفلسفي. منوذٌج  التأثيل واملصطلح  الرحمن هو  منوذٍج نظري عند عبد 

ونقداً. فاملصطلح اليوناين املرتَجم إل العربية قدمياً، وبصورة »قلقة« وغري »تداولية«، وال »أصيلة« 

»سوء  أو  الفلسفيني  والعبارة  القول  يف  انحراٍف  وإل  التفكري،  يف  قلٍق  إل  أّدى  »مأصولة«،  وال 

التفلسف« بكلمة. وبعُض الرتجمة عن الفكر الغريب اليوم تؤّدي إل عواقب شبيهة؛ ألنّه ال يصّحح 

ومرآتيّتها  الوسيطة  الفلسفية  النصوص  يف  املشكلة  هذه  دراسة  أّن  يف  شك  وال  أيضاً.  يؤثّل  وال 

للحضارة املزامنة، تصلح نتائجهام للتسية إل النصوص الحديثة ومرآتيّتها للواقع الراهن. بذلك 

يكون التمحيص يف مشكلة اإلسالم والغرب، والرتاث والحداثة، يف بؤرة اللبنة األول ـ أي بؤرة 

*ـ أستاذ جامعي وباحث يف الفكر اإلسالمي ـ لبنان.
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والنظرية  والعبارة  للقول  الفلسفي  االمتداد  يف  وسيَّاالً  واألهمية،  الخطر  شديد  أمراً  ـ  املصطلح 

واملرشوع. 

كيف تبّدت مشكلة اإلسالم والغرب يف نظرية املصطلح واملفهوم الفلسفيني عند عبد الرحمن؟. 

واملفهوم  املصطلح  نظرية  املشكلة عىل  هذه  تسليط  تربير  النظَر يف  األمر  بادئ  يستدعي  سؤاٌل 

الفلسفينَي تحديداً.

ذاتية  دواٍع  من  انطلقت  وإمّنا  عبثيًة،  الفلسفي  باملصطلح  الرحمن  عبد  طه  عناية  تأِت  مل 

وموضوعية. فتخّصصه وأستاذيّته يف املنطق الحديث وفلسفة اللغة، ال بد أْن يحثّاه عىل وضع أو 

استعامل املصطلحات الجميلة الجليلة، التي فيها من الجامل بَقدر ما فيها من النسق والعمق. غري 

التعبري،  القلق يف  الفلسفيّة: واقع  النابعة من واقع املامرسة  أّن ما يهّم هو الدواعي املوضوعية، 

املؤّدي إل قلٍق يف التفكري. قلَقان أغرقا هذه املامرسة يف التقليد ومجانبة اإلبداع. 

ال ينكر طه عبد الرحمن التاميز النظري واملنهجي بني املصطلح الفلسفي أو الفلسفة عموماً، 

وبني الرتجمة والنقل. حيث يوجد »لكل منهام رشوطه املعرفية وضوابطه العملية«]]]. فلقد ُوجد 

الفكر الفلسفي اليوناين، ومل تكن ترجمٌة مبارشة سابقة عليه... غري أّن هذا التاميز يف النظر واملنهج، 

ال يلبث أْن ال يتاميز يف ظل املامرسة الفلسفيّة العربية، قدميها وحديثها. حيث مل تنفك الفلسفة 

العربية عن الرتجمة عن أصول يونانية ورسيانية وغريهام. فقد ظلت »الرتجمة الوسيلَة األنجع التي 

يُتوّصل بها إل أغراض الفلسفة، وكأّن الفلسفة هي الثمرة األنفع التي تتولّد من أعامل الرتجمة«]]]. 

الرتجمة ووالدة املفهوم القلق يف الفلسفة
أ- لن يبقى قلق الفلسفة املرتجمة يف حدود التالزم وعدم االنفكاك، بل سيؤّدي طوال قرون 

عدة سبباً لتبعية الفلسفة العربية للرتجمة عىل عدة صعد: األلفاظ والصيغ واملضامني. »فكل فكٍر 

وراءه الرتجمة، ال ميكن إال أْن يكون تابعاً لها بوجه من الوجوه، إما صورة، أو مضموناً...، بعضاً 

أو كالً »]]]. ومع مرور الوقت، باتت هذه التبعية اتباعيًة، مل تحفظ معها الفلسفُة العربية خصوصيتَها 

إذا مل  عبارة ركيكة وقلقة...والعبارة  الفلسفيّة، كانت دامئاً  اللساين. »فالعبارة  التواصلية ومتايزها 

]1] عبد الرحمن، طه: الفلسفة والرتجمة، ط1، بريوت، املركز الثقايف العريب، 1999 م، ص59.

]2] املوضع نفسه.

]3] م.ن،ص209.
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تستقم ال يستقيم الفكُر معها«]]]. وقد نشأ القلق والركاكة من تقليد بناء العبارة اليونانية أو السيانية. 

مثاًل يقول الفارايب: اإلنسان موجود عادل. وهذا الرتكيب الثاليث هو من خصائص العبارة اليونانية. 

وأما العبارة العربية، فتقوم عىل تركيب ثنايئ هو املُسند واملُسند إليه]]]. وينبغي أن تكون الصياغة 

الصحيحة لعبارة الفارايب، هي: اإلنسان عادل. لكن هذه الركاكة مل تنشأ من البناء العسري للعبارة 

الفلسفيّة فحسب، بل كذلك من اإلغراب يف تخرّي املصطلحات الفلسفيّة املقابلة للمنقول. 

لقد اتسمت لغة الفلسفة العربية بطابع القلق هذا يف الطور االبتدايئ للرتجمة.. ما أّدى إل أْن 

يلحق القلق نفسه  بالفكر والنظر. يقول عبد الرحمن:« إّن ما لحق الرتجامت االبتدائية من وجوه 

التعرث املختلفة... ال محالة أْن تنعكس آثاره يف مامرسة العريب للنمط الجديد من النظر...« ]]]. 

ويرى عبد الرحمن أّن قلق التعبري والتفكري عند مرتجمي الفلسفة جاء مركَّباً، ومل يكن بسيطاً، كام 

هو شائع. مبعنى أّن أوائل املرتجمني عن الفلسفة اليونانية، مل يخلّوا بقواعد التعبري العربية فحسب، 

بل أخلّوا كذلك بقواعد اليونانية. »فال واحد منهم كان عربياً.. وال كان يونانياً، وال كان مختصاً يف 

الفلسفة اليونانية«]]]. لذلك يصف عبد الرحمن هذه الرتجمة بـ«الّنقل املستهرت«، ويصف املامرسة 

الفلسفيّة املستندة إليها بـ«سوء التفلسف«.

ب- هل رفع فالسفة العرب قلق الرتجمة؟: لقد أىت عهد االستصالح يف الرتجامت، حني سعى 

بعض الفالسفة  للتسهيل وتنقيح »النقول الواسعة، حيث إنّهم قاموا بإصالحها، عىل قدر اإلمكان، 

مع بعض مقتضيات مجال التداول اإلسالمي العريب... اللغوية منها والعَقدية واملعرفية«]5]. وقد 

ابن رشد يأيت  اشتغل أغلب مفّكري اإلسالم ـ كام يذهب عبد الرحمن ـ برفع هذا القلق. إال أّن 

مؤلّفات  رشح  تجديد  يف  و»دخل  حياته«،  عليها  قرص  »غايًة   القلق  رفع  جعل  ألنّه  الّريادة؛  يف 

يف  الرحمن  عبد  يضعنا  وهنا  العربية«]]].  النقول  يف  عبارتها  قلق  رفع  مبدأ  من  انطالقاً  أرسطو، 

يشء من الحرية والرتّدد، حيث يذكر الحقاً أّن االستصالح  مل يتمّكن من »تخفيف رضر االنقطاع 

عن املجال التداويل الذي جلبته الرتجمة االبتدائية... فقد انترش بني متفلسفة اإلسالم تقليُد هذا 

 ،)www.aljazzera.net( اإللكرتوين  الجزيرة  قناة  الرحمن،مفكر عريب«، مقابالت حوارية  نرشها موقع  الجزيرة: »طه عبد  قناة   -[1[

ُمجري املقابالت مالك الرتييك، تاريخ مراجعة املوقع اإللكرتوين للقناة يف 2009/2/21م، الحلقة الثانية، تاريخ الحلقة 2006/5/22. 

]2]- ر.م.ن.

]3]- ر.عبد الرحمن،الفلسفة والرتجمة،م.س،ص85.

]4]- عبد الرحمن، تجديد املنهج يف تقويم الرتاث، ط2، بريوت،املركز الثقايف العريب، ال. تا، ص 301-300.

]5]- املؤلف نفسه، الفلسفة والرتجمة، م.س، ص85.

]6]- املؤلف نفسه، تجديد املنهج، م.س، ص 277 وحاشيتها.
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ومن  العباري،  القلق  برفع  اشتغلوا  قد  اإلسالم،  مفّكري  أغلب  كان  وإذا  الفكري...«]]].  املنقول 

بعده الفكري، وفق قواعد التداول العريب، فكيف يِصُفهم عبد الرحمن الحقاً بـ«املقلّدة« للمنقول 

الفكري؟! كام تنتابنا هذه الحرية مرًة أخرى، حينام يعترب أّن فالسفة اإلسالم اقترصوا عىل إصالح 

صيغ األلفاظ وتراكيب العبارات الفلسفيّة، حيث ظنوا أّن القلق« مجرّد اضطراب يف صورة العبارة، 

صيغة أو تركيباً، فظن بعضهم أّن تقويم هذه الصورة اللفظية كاٍف إلزالة هذا االضطراب... لكّن 

األمر أكرب من يأيت عليه مثل هذا التقويم«]]]. بينام يذكر قبل سطور أنهم أصلحوا العبارة وفق اللغة 

والعقيدة واملعرفة.

العرب  متفلسفة  الكبرية عىل  الرحمن  أّن حملة عبد  التناقض، هو  لنا هذا  يفّس  قد  أمر واحد 

واتهامهم بالتقليد والقصور عن رفع قلق العبارة الفلسفيّة، جاءت يف مرشوعه الالحق حول »القول 

الفلسفي«. وهي حملة كفيلة بتسويغ العكوف الجديد عىل مرشوع القول الفلسفي: مفهوماً وتعريفاً 

ونصاً. وتربير االشتغال به »استشكاالً واستدالالً«. ومهام يكن من أمر، فاملطلوب هو الوقوف عىل 

سبب هذا القلق وعلّته.

ج- اعترب الفارايب وابن سينا أّن السبب هو ضيق اللغة العربية عن استيعاب املعاين الفلسفيّة 

املرتجمني،  قبل  من  به  والضّن  بالعلم  الشحُّ  هو  السبب  أّن  وآخرون  حزم  ابن  ويرى  الوافدة. 

فالحقُّ  الرحمن.  عبد  برأي  باطل  هذا  وكل  التداول]]].  مجال  قواعد  وفق  تبليغه  عن  وتقصريهم 

عنده أّن املرتجمني وفالسفة العرب وضعوا تصّوراً فاسداً لعالقتني جوهريتني يف اختيار األلفاظ 

الفلسفيّة: عالقة اللفظ باملعنى، وعالقة الفلسفة بهذا املعنى. ظّن هؤالء أّن »األلفاظ مهام تعّددت 

وتنوعت ألسنتها فاملعنى واحد، بحيث يُستبَدل بعُضها مكان بعض«]]].  ألّن املعنى عندهم عقيٌل 

ٌد، بحيث  كيٌل، وال يقرتن بألفاظ لغة مخصوصة]5].  و»ظّنوا أيضاً أّن املعنى الفلسفي الواحد موحَّ

يأخذ به أمم كثرية... من غري تفاوت«]]]. فال ضري أْن تتوارد عليه ألفاظ مصطلحة متعددة ومتفاوتة 

يف مدلوالتها اللغوية]7].

]1]-  املؤلف نفسه، الفلسفة والرتجمة، م.س، ص89.

]2]- املؤلف نفسه، املفهوم والتأثيل، ط1، بريوت، املركز الثقايف العريب، 2000 م، ص164.

]3]- املؤلف نفسه، تجديد املنهج، م.س، ص277؛ املفهوم والتأثيل، م.س، ص 343.

]4]- املؤلف نفسه، املفهوم والتأثيل، م.س، ص164.

]5]- ر.م.ن، ص،231.

]6]- م.ن، ص164.

]7]- م.ن، ص 232-231.
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د- آفة الرتجمة.. التهويل: لقد أّدى قلق املفهوم الفلسفي املرُتَجم إل جموده وتعطّله عىل مدى 

قرون طوال. لكّن اآلفة األبرز التي يسبّبها القلق، والتي يفّصل فيها عبد الرحمن، هي آفة التهويل. 

ويف هذا السياق يعرِّف عبد الرحمن التهويل يف الرتجمة بأنّه »املبالغة يف املعنى الناتجة عن إيراد 

األلفاظ الفلسفيّة يف صيغٍ اصطالحية غريبة تؤّدي إل التعرث يف تحصيل األغراض الفلسفيّة »]]].

ومن ألوان التهويل التي حفلت بها الرتجامت، والسيام األول منها: غرابة األسامء الفلسفيّة، 

وغرابة املصطلحات املقابلة للمصطلحات اليونانية. فمن قبيل األول، - كام يقول - تضّمُن النقول 

وسيلوجسموس  )الجدل(،  ديالكتييك  نحو  األصلية،  اليونانية  بصيغتها  فلسفية  أللفاظ  الفلسفيّة 

التهويل  الصوتية األصلية. وأما وجه  األلفاظ هو حفظ صورتها  )القياس(...]]]. ووجه غرابة هذه 

فيها أنها تُوِهُم بوجود »معاٍن جليلة فيها يستعص أداؤها عىل الصيغ العربية«]]]. وال ينفع يف رفع 

هذه الغرابة، ومن ثَّم إزالة التهويل عنها ـ العلُم مبعاين هذه األلفاظ، وال بأصولها اللغوية؛ ألّن عبد 

الرحمن يرصُّ عىل أنها تدوم عىل اإلحالة إل أصلها اللغوي األجنبي.  كام أنّها ترض بتامسك النص 

العريب واتصاله، باعتبارها أجزاء من لسان آخر، و»ال اتصال إال بني أجزاء اللسان الواحد«]]].

ويف الحقيقة، فإّن إرصار عبد الرحمن وإلحاحه عىل رفض األلفاظ الفلسفيّة املعّربة، فيه نوٌع 

من التعنت غري املقنع، والسيام عند قوله »ال اتصال إال بني أجزاء اللسان الواحد«. فاللغة العربية 

مكتنزة بألفاظ دخيلة، صيغت وفق القياس الرصيف العريب. وحتى يف القرآن الكريم نجد األلفاظ 

الرومية والعربية والحبشية، وغريها مام اتصل بسائر كلامت القرآن العربية، فشكلت جميعاً نسقاً 

بديعاً ونظامً بليغاً. 

نادرة  أوزان  عىل  مصطلحات  اخرتاع  فتشمل:  الفلسفيّة،  للمصطلحات  املقابالت  غرابة  وأما 

االستعامل، والتوسيع الداليل البعيد، واستبدال ألفاظ غري مألوفة مكان ألفاظ مألوفة.

 فاملصطلحات املخرتعة ذات األوزان نادرة االستعامل، جاءت وفق وزان، »ال يجوز استعامله يف 

اللسان العريب، مثل األفعال والحروف التي أُنزلت منزلة األسامء، إذ صار يدخل عليها ما يدخل عىل هذه 

األدوات، كأن يُقال: يف يفعل وينفعل، أو يف معاً...فإّن أغالب هذه الصيغ من الرضب النادر«]5]. 

]1]- املؤلف نفسه، الفلسفة والرتجمة، م.س، ص 327.

]2]- م.ن، ص338.

]3]- م.ن، ص 339.

]4]- م.ن، ص339 - 340.

]5]- م.ن، ص340.
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ومن قبيل ذلك الصفات املنسوبة إل الظروف والحروف، مثل: اللّمي واإليّن. وألفاظ الصفات 

املنسوبة بزيادة األلف والنون، نحو الرحامين والجسامين. ومنها أيضاً صيغ املصادر الصناعية 

املشتقة من أسامء وأفعال جامدة، مثل: األيسيّة والليسيّة]]].

منها  ندرتها تجعل  لكّن  اللغة«،  قواعد  تجيزه  »قد  األلفاظ  أّن صوغ هذه  الرحمن  يعرتف عبد 

إل  النسبة  ينتقد  أنّه  ورغم  استثامرها.  وال  وضعها  العامي  يستطيع  ال  شائعة،  غري  خاصة  ألفاظاً 

الحروف والظروف، فإنّه وقع فيام انتقده يف الكتاب نفسه، الذي سّجل فيه االنتقاد. فرناه استعمل 

ألفاظاً، من قبيل: التحتية والفوقية]]]. ومن جهٍة أخرى، فإّن أخَذه عىل مستعميل وواضعي ألفاظ 

الصفات املنسوبة بزيادة »األلف والنون«، مثل: الروحاين والجسامين، معترباً أنّه ال يجوز استعامله 

يف اللسان العريب ـ إّن أخذه عليهم، يتهافت حينام يفوته أّن مثل هذه األلفاظ قد وردت يف القرآن 

اللفظة،  فيقوم عىل اإلضافة إل معنى  البعيد،  الداليل  التوسيع  ]]]. وأما  الكريم، نحو: »ربّانيون« 

العربية، قد وقع وضعها بطريق  الفلسفيّة  أّن جّل املصطلحات  معًنى استعاملياً جديداً. »ومعلوم 

التوسيع«]]]. وأما منشأ التهويل يف التوسيع فيعود إل ضعِف الصلة بني املعنى الجديد واملعنى 

الفلسفي درجًة  »تبلغ يف املصطلح  املناسبة بني املعنيني  إّن  إليه، أي األصيل. حيث  املضاف 

من البعد ال تبلغها يف غريه«]5]. فتعّس األلفاظ عىل الفهم، وتنفر منها القلوب. ومل يقّدم لنا عبد 

الرحمن سبب ضعف الصلة واملناسبة بني املعنيني. ونعتقد أنه ناشئ من أّن املعاين األصلية هي 

معاٍن محسوسة ترجع إل عامل املادة. وأما معاين الفلسفة فهي عموماً معاٍن عقلية، مجرَّدة تنتهي 

إل عامل نفس األمر.

لكّن هذا السبب يأباه عبد الرحمن، لذلك اجتنب ذكرَه. كنا أرشنا حول قلق العبارة الفلسفيّة أنّه 

أخذ عىل فالسفة العرب تأكيدهم عىل تجرّد املعاين الفلسفيّة. وهذا اعتباٌر يراه عبد الرحمن تقليدياً 

األفراد  من  الفلسفي  املفهوم  تجريد  أمكن  »فإْن  مطلق،  نحو  فالتجريد غري حاصل عىل  خاطئاً. 

املندرجة تحته، فال ميكن تجريده من البنية اللفظية الخاصة.. وال حتّى من قرينة االستعامل...«]]].

]1]- املوضع نفسه

]2]- ر.م.ن، ص12.

]3]- َوَردت يف سورة آل عمران، آية  .79كونوا ربانيني مبا كنتم تعلّمون الكتاب، ومبا كنتم تدرسون و"ربّاين منسوب إىل الرب، زيد 

عليه األلف والنون للداللة عىل التفخيم". )تفسري امليزان، ج3، ص 276(.

]4]- عبد الرحمن، الفلسفة والرتجمة، م.س، ص 342.

]5]- املوضع نفسه

]6]- م.ن، ص 343.
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وأما استبدال األلفاظ غري املألوفة بأخرى مألوفة، فيقوم عىل التخيّل عن ألفاٍظ راسخة، منسجمة 

مع قواعد التداول العربية، والسيام العَقدية منها أو املعرفية. واللجوء إل أخرى غري منسجمة، أو 

وه عن الخالق ـ تعال ـ بأسامء:  عىل األقل ال تحوز عىل قدر تلك من االنسجام. من ذلك ما عربَّ

»الصانع«، و»السبب األول«، و»املبدأ األول«]]].

هوُل هذه اآلفات التهويلية التي أّدت إليها الرتجمة، وِسَمة القلق يف عبارتها، وتقصري الفالسفة 

أو قصورهم عن رفع هذا القلق، فضالً عن التالزم التبعي االتباعي بني الفلسفة وبني الرتجمة ـ هذه 

األمور جميعاً شّكلت أّول دواعي عبد الرحمن للعناية باملصطلح الفلسفي.

فام هو ثاين دواعيه للعناية به؟.

2 - اإلبداع ووضع املفاهيم: 
هّم اإلبداع مبثوٌث يف ُجّل مؤلّفات طه عبد الرحمن، إْن مل يكن جميعها. حتّى لقد شّكل هذا 

الهّم إحدى مزايا مرشوعه الفكري. فهو ميتاز مبحاولة اإلعراض عن التقليد والتبعية واالتّباع. سواء 

التقليد،  ترك  يعني مجرّد  رؤيته، ال  اإلبداع يف  أّن  أم حداثيّاً، دون فرق]]]. غري  التقليد سلفياً  كان 

بل هو مفهوم أساس ورشط يف روح الحداثة]]]. وهو يقوم عىل مفهومني تابعني، هام: »الجامل« 

البناء االستداليل ويف سبك العبارة، وبالدرجة األهم يف صنع املفهوم  و»االبتكار«. الجامل يف 

واآلليات واملضامني، ويف وضع  الوسائل  االبتكار يف  اآلخر؛  للصنو  بالنسبة  الفلسفي. وكذلك 

األلفاظ الفلسفيّة واستثامرها.

وما يهّمنا هو املفهوم الفلسفي، الذي دعا عبد الرحمن إل اإلبداع فيه ابتكاراً وجامالً، من خالل 

التوّسل بقواعد اللغة والعقيدة واملعرفة، يف املجال التداويل العريب. أي من خالل »التأثيل«. ما 

يؤّدي إل »التمّكن من املفاهيم، أو قل: امللَكة املفهومية، التي بها وحدها قوام اإلبداع يف مجال 

املفاهيم الفلسفيّة«]]]، بعيداً عن املفهوم املرتجم، الذي خال من هّم اإلبداع، وانقطع عن أسباب 

التداول؛ بل كان أحياناً محض استنساٍخ بحروف عربية، فارغة]5].

فاملفهوم املرتَجم يبقى حامالً آلثاٍر من أصله األجنبي، ويبقى مرتبطاً بالحقول املفهومية لهذا 

]1]- املؤلف نفسه، املفهوم والتأثيل، م.س، ص 120.

]2]- ر. قناة الجزيرة، م.س، الحلقة األوىل، تاريخ الحلقة 2006-5-15.

]3]- ر.م.ن، الحلقة السادسة، تاريخ الحلقة 2006-6-19.

]4]- عبد الرحمن، املفهوم والتأثيل، م.س، ص161.

]5]- ر. قناة الجزيرة، م.س، الحلقة الخامسة، ال. تا.
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األصل. بحيث يحتاج مستثمُر هذا املفهوم إل استحضار هذه الحقول وتلك اآلثار، ما يضعفه عن 

اإلبداع حني استعامله )املفهوم(]]].

»جيل  بـ  تأثراً  جاء  الفلسفي،  املفهوم  وبني  الفلسفي  اإلبداع  بني  الرحمن  عبد  ربط  أّن  يبدو 

دولوز« و»مارتن هايدغر«، اللذين اشتغال باملفهوم الفلسفي. ورمبا كان تأثّره باألول أكرث. فقد قام 

بينها]]].  القائم  التقابل  اللغوية األصلية وبتوظيف  باالستمداد من معانيها  بتأثيل مفاهيمه  »دولوز« 

وقد بلغ األمر بـ »دولوز« إل حّد جعل مهمة الفلسفة ـ أصالً ـ وضَع املفاهيم وطلبَها]]]. 

وتلك تجربٌة سيستفيد منها فيلسوفنا إل حدٍّ كبري يف نظريّته حول التأثيل اللغوي.

غري أّن مهمة وضع املفاهيم وطلبها، هي أمٌر يرفض عبد الرحمن قرص دور الفلسفة عليها. فأين 

التدليل الحجاجي والربهاين؟ وأين التعريف الفلسفي؟ وأين العبارة والنَّص الفلسفيَنْي؟. جميُع هذه 

مهاٌم أساسية من مهام الفلسفة، تقوم عىل الربط بني املفاهيم الفلسفيّة استشكاالً واستدالالً. رمّبا 

بهذه التساؤالت ميكننا تفسري موقفه الرافض، املتلبّس بالتأثّر مبنهجية التأثيل اللغوي الدولوزي. 

لذلك يقول عبد الرحمن: »ولنئ سلّمنا مبا صار يُقال ويُعتقد من أّن الفلسفة هي طلب املفاهيم، 

وإن مل يكن هذا قولُنا ومعتقدنا«]]].

لكْن كيف هو السبيل الحقيقي لإلبداع يف املفهوم الفلسفي، بعد رفع القلق عنه؟. 

سيجيب عبد الرحمن: ذلك هو التأثيل.

فام هو التأثيل؟، وما هي مكوناته؟، وما هي طرقه وأصنافه؟. أسئلة منهجية، ستشّكل إجاباتها 

عامرة لنظريّته يف املصطلح.

ثانياً: التأثيل )أو بناءات املصطلح(

تعريف التأثيل: 

يساوي طه عبد الرحمن بني املفهوم وبني املعنى، حيث عرّف املفهوم بأنه معنى]5]. وعرّفه يف 

]1]- عبد الرحمن، ِحَوارات من أجل املستقبل، ، ضمن سلسلة قضايا إسالمية معارصة، ط1، 

بريوت، دار الهادي للطباعة والنرش والتوزيع، 2003 م، ص56.

]2]- ر.املؤلف نفسه، املفهوم والتأثيل، م.س،ص 375.

]3] - ر. دولوز، جيل: ما هي الفلسفة؟، تر. مطاع صفدي، ط1، بريوت، مركز اإلمناء القومي، 1997م، ص28،30.

]4]- م.ن، ص146.

]5]- ر.املفهوم والتأثيل، م.س، ص126.
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موضعٍ آخر بأنه »اسم معنى« ]]]. لذلك قلنا إنّه يساوي بينهام.  يبقى أّن الفرق بينهام لَِحاظٌي ليس 

أكرث. مبعنى أّن املعنى ملحوظ من جهِة قصد املتكلّم إليه. وأما املفهوم فملحوظ من جهِة فهم 

املستمع له]]].

وطاملا أّن املفهوم معنى، مدلول باللفظ، فإنّه ال ينفهم أبداً من »غري اقرتاٍن بالصورة اللفظية يف 

لساٍن مخصوص«]]].  كام أّن هذا املفهوم ال انفكاك له عن الالَّفظ له، واضعاً كان أو مستعماًل، 

اللفظ  كان  وكلام   .[[[ التداويل  للمجال  انتساب  غري  من  انفهام  ال  أي  موصوالً.  أو  كان  واصالً 

رصيحاً وحقيقياً، داالً عىل معنى قائٍم يف الوجود ذهنياً أو خارجياً، وأمكن الحكم عليه بالصدق 

والكذب، كان القول عبارياً]5]، أو اصطالحياً]]]. وكلام كان اللفظ دااًل عىل أحوال وجدانية، أو عىل 

معنى مجازي أو مشتبه أو مضمر، كان القول إشارياً]7].

الفلسفي يعني  فتأثيل املفهوم  السابقة.  لِيُلِّم بجميع املكونات  التأثيل،  وهنا يأيت دور مفهوم 

أو  للفيلسوف، واضعاً  التداويل  باملجال  يربطه  إشاري  بجانٍب  منه  الجانب االصطالحي  »تزويد 

مستثمراً له«]]].

ويرى عبد الرحمن أّن مفهوماً آخر هو مفهوم »التأصيل«، قد يفيد فائدة مفهوم التأثيل؛ لكّن كرثة 

استعامله »تسبّبت يف دخول االبتذال عليه«. ومهام يكن من أمر، فإّن املعنى اللغوي للفِظ تأثيل 

هو تأصيل«. 

أّول من وضع هذا االصطالح، بل هو استعمله يف معنى يخّصه،  أنّه  الرحمن  وال يّدعي عبد 

فيكون مبثابة وضعٍ جديد. يقول: »يجوز أْن يكون لفظ التأثيل قد استُعمل يف املجال اللغوي قبلنا، 

إال أنّه ال يحرضنا اآلن يف أّي مصدر، وال متى تقّدم لنا أْن اطلعنا عليه. وعىل أي حال، فإنّنا نستعمله 

هنا ومبعنى يخّصنا«]9].

التأثيل،  تعليق عىل هذا املوقف من شّقني، أحدهام حول تحديد هوية واضع مصطلح  ولنا 

]1]- املؤلف نفسه، الفلسفة والرتجمة، م.س، ص 154.

]2]- ر.املؤلف نفسه، املفهوم والتأثيل،م.س.

]3]- م.ن، ص185.

]4]- املوضع نفسه

]5]- ر.م.ن، ص71،76.

]6]- ر.م.ن، ص121، 130  

]7]- ر.م.ن، ص 75، 76.

]8]- م.ن، ص129.

]9]- م.ن، حاشية ص 14.
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واآلخر حول معناه األصيل، الذي بّدله عبد الرحمن. فلقد قرأنا للعالمة الشيخ صبحي الصالح يف 

كتابه »دراسات يف فقه اللغة«، أّن مصطلح التأثيل يعود لألستاذ »عبد الحق فاضل« يف مقال له حمل 

عنوان: »ملحات من التأثيل اللغوي«]]]، وأما املعنى األصيل للتأثيل، فقد عرّفه الصالح بأنه »علم 

[[[.»Etymologie« أصول األلفاظ«. ولفظه مشتق من األثل مبعنى األصل. ويقابله يف الفرنسية

دور العبارة واإلشارة يف التأثي�ل:
   أرشنا يف تعريف التأثيل أنه يُلِّم بجانبَي العبارة واإلشارة يف املفهوم الفلسفي. لكّننا أملحنا إل 

معناهام رسيعاً. وسنفّصل هاهنا يف العبارة واإلشارة، موضحني دورهام يف التأثيل.

أُريد  الذي  املعنى  الظاهرة  بنيته  تبنّي  الذي  »القول  أنّها  العبارة  حّد  ومبادؤها:  العبارة  تعريف 

القول  هو  له  بالنسبة  العباري  الجانب  كان  الفلسفي،  املفهوم  الحد عىل  هذا  طبّقنا  وإذا  منه«]]]. 

الدال عىل املدلول االصطالحي، والدال عىل الجانب الشمويل، »الذي ميكن أْن تشرتك فيه جموع 

املتفلسفة، عىل اختالف أقوامهم وتباين ألسنتهم«. بهذا ال يكون فرق بني الواضع واملستعِمل بني 

امللقي واملتلقي، أياً كانت األمة، وأياً كانت اللغة]]]. وملا كانت بنية القول العباري معربًّة ظاهرًة 

دون إغامض، فإنها تتأّسس عىل مبادئ ثالثة، هي: الحقيقة، اإلحكام والترصيح. 

مبدأ الحقيقة: »إّن األلفاظ التي تدخل يف تركيب العبارة تكون مستعملة يف ما ُوضعت له من 

املعاين يف األصل وضعاً مطابقاً ملا عليه األشياء يف الخارج أو يف الذهن«]5]. بذلك يتضّمن هذا 

املبدأ عنرصين:االصطالح )إطالق اللفظ عىل املعنى(، واملطابقة ذهنياً أو خارجياً.

مبدأ اإلحكام: »إّن العبارة تفيد يف استعامالتها املختلفة... معًنى مشرتكاً بينها جميعاً بالسوية«]]].

تبْسط كّل واحد من األلفاظ والرتاكيب الرضورية إلفادة املقصود  العبارة  مبدأ الترصيح: »إّن 

منها«]7]؛ بصورة جلية ال خفاء فيها، وبصورة كافية ال تأويل فيها وال تقدير.

غري  بنيته  تبنّي  الذي  »القول  بأنها  اإلشارَة  الرحمن  عبد  طه  يعرّف  ومبادؤها:  اإلشارة  تعريف 

]1]- راجع: عبد الحق فاضل- ملحات من التأثيل اللغوي- مجلة »اللسان العريب«- العدد الرابع – ص 14.

]2]- مرجع  نفسه، ص 348.

]3]- ر.عبد الرحمن، املفهوم والتأثيل، م.س، ص71.

]4]- ر.م.ن، ص 127.

]5]- م.ن، ص68.

]6]- م.ن، ص69.

]7]- م.ن، ص70.
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رة املعنى الذي أريد منه«]]]. إذاً، هي قول غرُي ظاهٍر يف معناه، ومضمٌر  الظاهرة، أو قل بنيته املقدَّ

له. لكّن هذا اإلضامر، يعلم حقيقتَه أهُل هذا القول، املنتسبون إل مجاٍل تداويل متميّز عن غريه 

لغًة وعقيدًة ومعرفًة.

الثقافات، فام يكون إشارة يف إحداها، قد ال يكون كذلك يف  لذا تختلف اإلشارة »باختالف 

غريها«]]]. فتميس اإلشارة بذلك خاصًة غري قابلة للنقل واالنتقال، وال لإلفهام واالنفهام، أي عىل 

عكس العبارة متاماً.

وإذا كانت العبارة قوالً ظاهراً يف معناه. مبادؤه الحقيقة واإلحكام والترصيح. فإّن مبادئ اإلشارة 

تجري عىل العكس بالرضورة؛ ألنّها قوٌل غري ظاهٍر يف معناه.  ومبادئ اإلشارة، هي: املجاز)يف 

مقابل مبدأ الحقيقة(، واالشتباه )يف مقابل مبدأ اإلحكام(، واإلضامر)يف مقابل مبدأ الترصيح(.

مبدأ املجاز: هو»أْن تكون األلفاظ التي تدخل يف تركيب اإلشارة مستعَملة يف غري ما ُوضعت 

له يف األصل من املعاين«]]].

يؤكّد هذا املبدأ عىل عنرصين: االستعامل التداويل، واالزدواج الداليل. االستعامل هو حاجة 

اإلشارة إل قرينة مقالية أو مقامية، تنبّه املتكلم إل املراد. واالزدواج هو وجود معنيني: ظاهر غري 

مراد، ومراد غري ظاهر]]]. وميكن التعليق هنا، أّن االستعامل ليس عنرصاً تداولياً محضاً، وإمنا هو 

لفظية،  أي  مقالية،  قرينة  مع  االستعامل  يَرِد  والسياقية. وحينام  املقامية  القرينة  مع وجود  تداويل 

الرحمن  طه عبد  لنا  أّسسه  رأٌي  التعليق، لوال  لنورَِد هذا  فقط.  ومل نكن  يصبح االستعامل داللياً 

أنّه يوجد بُعدان: بعٌد داليل وبعٌد تداويل. الداليل  نفسه، حينام ميّز بني الداللة والتداول، معترباً 

يتوقّف عىل العبارة، والتداويل يتوقّف عىل »ما هو خارج العبارة من مقامات وسياقات الكالم«]5].

تحتمل  بل  استعامالتها،  سياقات  باختالف  تختلف  اإلشاري  القول  معاين  إّن  االشتباه:  مبدأ 

الرتّدد، وال يتعنّي أحدها إال بواسطٍة غري إشارية.

مبدأ اإلضامر: تقتصد اإلشارة من القول ما أمكن تأويله وتقديره يف سياق الكالم ومقامه]]].

]1]- م.ن، ص 73.

]2]- م.ن، ص 104.

]3]- م.ن، ص 73.

]4]- ر. املوضع نفسه.

]5]- م.ن، ص37.

]6]- ر.م.ن، ص 73،74، 75.
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يظهر من مبدأ اإلضامر وجود دوٍر إحايلٍّ إل املعارف املشرتكة بني امللقي واملتلّقي. وهو أمٌر 

لن يتحّقق، إال إذا كانت تجمعهام روابط لغوية وعقدية ومعرفية. لكن كيف ميكن للعبارة واإلشارة، 

وهام متضادتان، أْن تلعبا معاً، جنباً إل جنب، دوراً يف تأثيل املفهوم الفلسفي؟. 

 العبارة واإلشارة وتأثيل املفهوم الفلسفي: بني العبارة واإلشارة تناقٌض، كام اتضح من حدهام 

ومبادئهام. »حتّى إّن ما ثبت لألول انتفى عن الثانية، والعكس بالعكس«]]]. لكّنهام عىل تناقضهام 

الجانب  واضع  أي  ما،  ملفهوم  االصطالحي  املدلول  فواضع  الوجود.  من  بنوع  معاً  تتواجدان 

العباري فيه، يتعّس عليه، بل يتعّذر ذكر جميع العنارص التي تدخل فيه. وهنا يكمن دور الجانب 

اإلشاري، الذي يُضِمر من خالل اللفظ ما تعّذر ذكرُه يف العبارة.

   ومجرى هذه العملية من إضامر وإشارة إل عنارص غري مذكورة، هو ما يعنيه عبد الرحمن 

باملجال  تربطه  التي  باملضمرات،  منه  االصطالحي  الجانب  »تزويد  أي  املفهوم«؛  بـ»تأثيل 

التداويل...«]]].

إذاً، اإلشارة نقٌل آلثار مشرتكة أصلية بني امللقي واملتلقي، »ينقلها الفيلسوف إل املفهوم من 

وعي، أو... غري وعي«، ليجتمع بذلك الضدان، بل النقيضان: العبارة واإلشارة، أو فقل: الشمولية 

والخصوصية !. 

ووجه التأثيل هنا، هو أّن تلك املُضَمرات التداولية »تنزل منزلة األصول التي ينبني عليها املجال 

التداويل للفيلسوف«. وهذا هو التأصيل، الذي شاء عبد الرحمن أْن يصطلح عليه بالتأثيل]]].

ومتى كان املفهوم الفلسفي فاقداً لهذه األصول، كانت عبارته قلقة؛ ألنها غري مزودة باإلشارات 

مصطلح  وهو  »االجتثاث«.  مصطلح  التأثيل  صاحب  عليه  يُطلق  املفهوم،  عبارِة  قلُق  املُضَمرة. 

جديٌد أيضاً]]].

الفلسفي، يف جانبه اإلشاري  الرحمن يولج يف املفهوم  فإّن عبد  التداولية،  فضالً عن األصول 

تحديداً، الزماَن املايض لهذه األصول. »إذ ال يُضَمر إال ما مىض اإلخبار به وسبق العلم به«]5]. فاملفهوم 

مسكوٌن بخربات األمة وتأمالتها، وفهمها املرتاكب عرب األزمنة. كّل هذا ُمضَمٌر تصلنا به اإلشارة.

]1]- م.ن، ص32.

]2]- م.ن، ص131-130.

]3]- ر.م.ن، ص 128.

]4]- ر.م.ن، ص 161، 162،164.

]5]- م.ن.ص 15.
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ويوظّف عبد الرحمن هذه الزمانية اإلشارية يف التمّسك مبفاهيم الرتاث، فيقول: »الحظَت املرة 

تلو املرة أّن املدلوالت االصطالحية ملفاهيمنا فيها املأخوذ من الرتاث... كنا واثقني بأّن املفهوم 

الفلسفي، الذي ال توجد فيه بضعٌة من تاريخنا«، ال ميكن أْن يبدع أو يثمر]]].  

إشارياً  خالصاً، وال كالماً  عبارياً  ليس كالماً  الفلسفي  املفهوم  أّن  املتقّدم  التصوير  من  يتبنّي 

خالصاً، وإمّنا جامعاً بني العبارة واإلشارة. وهذا التوازن بني العبارة واإلشارة، هو الذي مييّز املفهوم 

الفلسفي عن سواه من املفاهيم. فاملفهوم العلمي يحفظ العبارة ويرصف اإلشارة. والقول األديب 

تبنّي]]]. ومن جهٍة أخرى،  فيحفظ كالً منهام، كام  الفلسفي  العبارة. وأما  يحفظ اإلشارة ويرصف 

فإّن اإلشارة املحفوظة يف القول الفلسفي واألديب، تختلف يف كّل منهام. فهي يف األديب تكتّم 

خلف  الباطن  تسرّتَ  بالعبارة  تسرّت  الفلسفي  يف  هي  بينام  عنه.  اإلفصاح  ينبغي  ما  عىل  وسكوت 

الظاهر. هنا تكون اإلشارة مبنزلة السند للعبارة. أّما العبارة فتستند إل اإلشارة وتستمد منها]]]. بذلك 

يكون املفهوم الفلسفي وسطاً بني املفهوَمني: العلمي واألديب.

الوسطية  املكانة  هذه  عن  نفسه!،  الكتاب  ويف  سيرتاجع  واإلضامر  اإلشارة  فيلسوف  لكّن 

املتفردة للمفهوم الفلسفي!. فلقد اعترب الحقاً أنه ليس للمفهوم الفلسفي مكانة ومرتبة عىل ُسلّم 

العلوم واآلداب. وإمّنا هو موجود بحضور متفاوت يف مفاهيم العلوم واآلداب جميعاً. »فمكانته 

ليس الوجود يف رتبة بعينها، وإمنا هو الوجود يف املراتب كلها، من غري استثناء.. وهو يف القول 

العلمي كام يف القول األديب«]]].

وال يبّث عبد الرحمن روَح املفهوم الفلسفي يف الوجود العلمي واألديب فحسب، بل يسيها 

إل السلوك أيضاً. فهي »تظهر يف النرث املرسل والشعر، ويف الخرب واإلنشاء، يف األقوال املكتوبة 

واملنطوقة، ويف األفعال حركات وسكنات...«]5]. 

لن نتوقّف عند هذا الرتاجع امللفت، وإمّنا عند قلٍق منطقي تعاين منه فذلكة دور العبارة واإلشارة 

يف التأثيل، كام عرضها طه عبد الرحمن. فاملفهوم الفلسفي غالباً ما يكون منفهامً من لفٍظ واحد، 

هو اسم له ومصطلح. فإذا كانت العبارة لفظاً ظاهراً يف املراد )أي حقيقة(، وإذا كانت اإلشارة لفظاً 

]1]- ر.م.ن، ص16.

]2]- ر.م.ن، ص 61،62.

]3]- ر.املوضع نفسه

]4]- م.ن، ص98.

]5]- م.ن، ص100.
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غري ظاهر يف املراد )أي مجاز(؛ فكيف ميكن أْن يؤدي اسم املفهوم ولفظه ـ وهو واحد ـ بكيَل 

العبئني الظاهر وغري الظاهر؛ العبارة واإلشارة؟!. هذا أمر غري ممكن من جهتني:

وقوع التناقض: استعامل اللفظ الواحد يف آٍن واحد يف معنى مراد ظاهر، ومعنى مراد غري ظاهر، 

التناقض، أحد قوانني  تناقٌض واضح. ووقوعه مخالفة لقانون عدم  أي يف الحقيقة واملجاز، هو 

الفكر األساسية.

فيه، كام تفنى  االستحالة: إّن اللفظ املستعمل يف معًنى ما، هو مبثابة املرآة له. ويكون فانياً 

اللفظ يف  استعامل  إّن  منها.  املنعكسة  الصورة  تحديقنا يف  أثناء  عنها  نغفل  نفسياً، حينام  املرآة 

معنيني مستحيل؛ألنّه إفناء له مرتني يف آن واحد، وهو غري معقول]]].

غري  الفلسفي  املفهوم  يف  واإلشارة  العبارة  لوجود  وفذلكته  الرحمن  عبد  تصوير  يبدو  بهذا 

متامسٍك منطقياً.

هنا عن  يرتاجع  فإنّه  الفلسفي،  للمفهوم  الوسطية  املكانة  املؤثِّل عن  الفيلسوف  تراجع  وكام 

تصّوره لإلشارة، بأنها قول له معنى غري ظاهر. يَعترب عبد الرحمن يف كتابه »العمل الديني وتجديد 

العقل« أّن اإلشارة هي املعنى، فتساوي بذلك »املفهوم«؛ ألنه بدوره هو املعنى. وال يبقى بذلك 

موضع للعبارة يف بنية املفهوم. يقول: »اإلشارة تعبري عام يُسّمى بـ»املعنى« »]]]. ومن جهٍة أخرى، 

داالً عىل معنى. ويف  لفظاً  أو  نفسه قوالً  الوقت  إذا كانت اإلشارة هي املعنى، فكيف تكون يف 

إذا ما راعينا  يُعترب ما تقّدم تراجعاً، وإمّنا هو املوقف األصيل واألساس. وذلك  حقيقة األمر، ال 

التسلسل التاريخي لصدور مؤلّفات عبد الرحمن. فكتاب »تجديد العقل« صدر عام 9]9]م، بينام 

صدر كتاب »املفهوم والتأثيل« عام 999]م. بذلك يكون موقف لفظية اإلشارة هو املوقف الجديد، 

ومعنوية اإلشارة هو املوقف الذي تراجع عنه.

الفلسفي. فإّن هذه  بنية املفهوم  التسليم بسالمة تصوير اإلشارة يف  ومهام يكن من أمر، ومع 

والبنية،  املضمون  متباينني:  نوعني  من  وإمّنا  واحد،  نوع  من  مبُضَمرات  العبارة  تزّوُد  ال  اإلشارة 

الداللة واالستدالل]]].

فتارة يتّم تأصيل اإلمكانات املضمونية الفلسفيّة للمفهوم الفلسفي، وأخرى يتم تأصيل اإلمكانات 

االستداللية املنطقية لهذا املفهوم. ومن ثّم سوف نجد نوعني من التأثيل: التأثيل املضموين والتأثيل 

البنيوي. نوعان يشّكالن طريقتني يف بناء املصطلحات؛ بناء املضمون وبناء البنية.

]1]- ر. الصدر، محمد باقر: دروس يف علم األصول، ال.ط، بريوت، دار التعارف للمطبوعات، 1989م،الحلقة الثانية، ص 276 - 277.

]2]- عبد الرحمن، العمل الديني وتجديد العقل، ط3، بريوت، املركز الثقايف العريب، 2000م، ص -202 203.

]3]- ر.املؤلف نفسه، املفهوم والتأثيل، م.س، ص 134.
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 التأثي�ل املضموين: )اللغوي، االستعمايل والنقلي(
يرى عبد الرحمن أنّه ميكن للفيلسوف أْن يستفيد من جملة عنارص داللية يف وضع املصطلحات: 

الداللة  عىل  السابقة  الحسية  والداللة  واملقامية،  االستعاملية  القرائن  األصيل،  اللغوي  املعنى 

التأثيل  هي:  األصناف،  هذه  يناسبه.  تأثيٍل  صنُف  العنارص  هذه  من  عنرٍص  لكّل  ويكون  العقلية. 

اللغوي، والتأثيل االستعاميل والتأثيل النقيل.

التأثي�ل اللغوي: 
إّن الداللة اللغوية األصلية واألول، التي ُوضع لها اللفظ، غري منفّكة عن اللفظ؛ »وال سبيل له 

]أي الفيلسوف[ إل رصف هذه الداللة، حتّى لو فرضنا أنّه أراد ذلك«. بل يجد الفيلسوف من هذه 

العنارص »كلَّ السامت املعنوية القريبة والبعيدة، التي ميكن أْن يبني عليها العنارص االصطالحية 

يف مفهومه«]]]. 

بها  بناء املعرفة، ووضعوا لالشتغال  السابقة يف  اللغوية  الداللة  أهمية  العلامء إل  تفطّن  وقد 

بكونه  املعرفة  من  الفرع  هذا  تعريف  )Etymologie(. وميكن  »إيتيمولوجيا«  تسمية خاصة، هي 

»العلم الذي ينظر يف أصول املعاين وأزمانها وأطوارها... أو تاريخها«]]].

وكان علامء العرب واعني لدور »املعنى اللغوي«، فكانوا ينبّهون إليه ويحّددون وجوه املناسبة 

املعنى  أصالة  قبيل:  من  بينهام.  العالقة  تضبط  قواعد  يقّدرون  أو  االصطالحي،  معناه  وبني  بينه 

االصطالحي يف فهم الخطاب الخاص، وصريورة املعنى االصطالحي حقيقًة، واملعنى اللغوي 

مجازاً.

املعنى  إل  بالنسبة  مجازاً  صريورته  وهو  تقّدم،  فيام  تكمن  اللغوي  املعنى  إشارية  ووجه 

فإّن  الرحمن،  عبد  عند  وأما  ومستعمليه.  واضعيه  عند  جديدة  حقيقًة  أصبح  الذي  االصطالحي، 

األصل يف »إشاريته... ليس هو الوضع املجازي الذي ينتقل إليه، وإمنا الوضع اإلضامري الذي 

يصري إليه، كأمّنا الفيلسوف يحذفه عن قصد«]]]. 

ويعترب عبد الرحمن أّن الفالسفة هم أشدُّ أهل املعرفة حرصاً عىل االستناد إل املعنى اللغوي، 

]1]- املوضع نفسه

]2]- م.ن، ص 135.

]3]- املوضع نفسه
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إيجاباً أو سلباً، اجتهاداً أو تقليداً. فالفيلسوف املقلِّد يرجع إل األصل اللغوي املنقول منه، دون 

مراعاة األصل اللغوي املنقول إليه. بينام يرجع املجتهد إل األصل يف اللسانني، مقارناً، واصالً 

ومكّمالً. ويف حايَل التقليد واالجتهاد، يستند الفيلسوف إل األصل اللغوي. ويف املقابل، نجد 

فيلسوفاً مقلّداً يرصف املعنى اللغوي دون تربير، فيام يرّبر املجتهد هذا الرصف]]].

غري أّن فكرة االجتهاد يف االستناد إل املعنى اللغوي هي صورية بحتة. إذ برأي عبد الرحمن، 

كان الفالسفة يف واقع مامرستهم ُمَقلِّدين، إيجاباً أو سلباً. وقد ساق عبد الرحمن عىل ذلك مثََل 

اللغوي  املعنى  معه  ناقالً  معّرباً،  مزجياً  تركيباً  مركّباً  جاء  الذي  »فلسفة«،  للفظ  اللغوي  املدلول 

اليوناين: محبة الحكمة]]]. 

اللغوي،  املعنى  إشاريّة  الرحمن:  عبد  ركّزهام  ِمْفصلني  عند  التوقّف  يجب  الحقيقة،  ويف 

ووقوع الفالسفة يف التقليد. ويجب التوقّف أيضاً عند موقف »لويس ماسينيون« من التأثيل اللغوي 

للمفهوم الفلسفي.

إشارة  يكون  االصطالحي،  املعنى  إل  منه  يُستعار  أو  يُستعار  حينام  لغوي،  معنى  كّل  ليس 

بالرضورة. فثمة معاٍن اصطالحية تطابق املعاين اللغوية، وال تزيد عليها بيشء عىل مستوى الداللة، 

فتبقى عبارية من مثّة.

وإذا كانت املعاين االصطالحية عبارية، فهل تصبح حينام تطابق املعاين اللغوية إشارية؟!.

»املعرفة«،  »الفيض«،  منها:  واللغوي،  االصطالحي  املعنى  مطابقة  عىل  كثرية  أمثلة  ومثة 

»الوجود«، »النظر«... ميكن أن نصطلح لذلك بـ«التكريس«؛ أي تكريس الداللة األصلية.

وامللفت أّن عبد الرحمن نفسه يؤكّد عىل حقيقة التكريس، ومن ثّم عىل عدم إشارية املعنى 

اللغوي بالرضورة دامئاً. وذلك حني يقول:«من متداول األلفاظ ما ينتقل إل هذا املجال املعريف 

أو ذاك، ويُستخدم فيه استخدام مفاهيمه الخاصة، من غري أْن يُوضع له مدلول زائد عن مدلوله«]]].

ومن جهٍة أخرى، فإّن ما عرَضه عبد الرحمن حول التأثيل اللغوي للمفهوم الفلسفي، مل يكن 

رائداً يف  بذل جهداً  الذي  ماسينيون«،  »لويس  ذلك  فقد سبقه إل  مثال سابق«.  من »غري  مبتََكراً 

معالجة مسألة املصطلح الفلسفي العريب.

]1]- ر. املوضع نفسه

]2]- ر.م.ن، ص 137-136.

]3]- م.ن، ص 196.
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كان ماسينيون يشري تكراراً إل أهمية املعنى اللغوي يف وضع املصطلحات. وقال يف إحدى 

مبفردات  الخاصة  القواميس  استعامل  من  بد  ال  الفلسفيّة،  املصطلحات  »إلنشاء  محارضاته: 

اللغة«]]].

وقال يف محارضة أخرى:«يتطلّب عمل قاموس املصطلحات الفلسفيّة:األصل اللغوي)العريب(، 

األصل اليوناين، الرتجمة الالتينية من العربية، رسائل الحدود عند فالسفة العرب، املعنى الحايل 

ومراجعة املرتادفات«]]].

أّن  يرى  الذي  ماسينيون،  يرفضها  فنتيجٌة  والسلبي،  اإليجايب  التقليد  يف  الفالسفة  وقوع  وأما 

ملن  تقليداً  ال  بأنفسهم،  بدقة  املعاين  فهم  »ألجل  املصطلحات؛  يف  لإلبداع  سعوا  املتصوفة 

سبقهم«]]].

التأثي�ل االستعمايل: 
التأثيل االستعاميل يهتم بالقرائن االستعاملية:  التأثيُل اللغوي باملعنى اللغوي، فإّن  كام اهتّم 

السياقية واملقامية، التي تؤثِّر يف القول حاَل االستعامل. وكام أّن الفيلسوف يضمر املعنى اللغوي 

يف املفهوم، كذلك يضمر هذه القرائن فيه]]].

ووجه دخول هذه القرائن يف إشارة اإلضامر، أنّها ترجع إل مجال لغوي تداويل مخصوص. 

األشباه  مقام  قيامها  يف  تنفع  إضامرها  عىل  لكّنها  تداولها،  عىل  اتّكاالً  الفيلسوف،  يضمرها  وقد 

والنظائر يف عملية املقايسة بني السابق وبني الالحق، بني القديم وبني الجديد، من خالل التسية 

والتعميم من الشبيه إل الشبيه، ومن النظري إل النظري.

يعطي عبد الرحمن مثاالً يقرّب فكرة التأثيل بواسطة سابق االستعامالت. يقوم هذا املثال عىل 

االستعامالت الواردة يف سياقات ومقامات مختلفة ملفهوم »العدم«، الذي يعني لغًة »الفقر«. هذه 

»التجرد  »الفقر« معنى  يستخرج من  فهو  زلزال، ظالم، خمود...  قفر، موت،  فقر،  االستعامالت: 

من كّل ملك«، فيجعل »العدم« تجرداً من الوجود، ُمْنزاِلً الوجود منزلة املُملْك. ويأخذ من »القفر«، 

]1]- محارضات يف تاريخ االصطالحات الفلسفّية العربية: »اللغة العربية يف العامل«،  تر. زينب محمود الخضريي،ال ط، القاهرة، املعهد 

العلمي الفرنيس لآلثار الرشقية، 1983م، املحارضة األوىل،ص 4.

]2]- مرجع  نفسه، املحارضة التاسعة، ص 9.

]3]- ر.مرجع  نفسه، املحارضة الثانية واملحارضة الحادية الثالثون، ص 12.

]4]- ر.عبد الرحمن، املفهوم والتأثيل، م.س، ص 138.
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معنى الخالء والفراغ، فيصف العدم بأنه »الخالء أو الفراغ من كّل يشء موجود«]]].

يظهر بذلك أّن توظيف هذه االستعامالت، يجاوز بكثري املعنى اللغوي، الذي يقترص عىل مدلول 

»الفقر« فقط. ويخلص عبد الرحمن قائالً: »كّل ذلك يدّل عىل أّن االستعامالت السياقية واملقامية، 

التي يرد بها املفهوم تفيد أمّيا فائدة يف توسيع أفقه االستشكايل«]]]. ميكن القول هنا أّن عبد الرحمن 

رمّبا وقع يف خطأ »كرثة التوسيع«. وهو أمر خطّأ به مراراً مفكرين آخرين يف نظرياتهم ومواقفهم. 

اعتامده بصورة مبارشة عىل استعامالت مفهوم  الرحمن من عدم  التوسيع عند عبد  تنشأ كرثة 

»العدم« السياقية واملقامية. وإمّنا كان يرجع إل املعنى اللغوي لكّل استعامل، فيلحقه مبفهوم 

العدم؛ مبعنى أنّه لجأ إل معنى املستعَمل، ال املستعَمل نفسه. ومل يكن املستعَمل سوى واسطة 

عبور ومجاوزة. وهذا توسيٌع كثري، وتقريٌب للمختلفات، وتضييٌع للتاميزات بني املفردات.

أال  املفهوم،  إل  البعيدة  اللغوية  املعاين  بتسية  الرحمن  عبد  يقوم  عندما  أخرى،  ومن جهٍة 

مجرّد  املستعمل  املعنى  كان  حيث  االستعاميل؟!.  وليس  اللغوي  التأثيل  من  نوعاً  عمله  يكون 

واسطة إل املعنى اللغوي املوضوع.

التأثي�ل النقلي:
»الدالالت  عىل  بناًء  واستعاملها،  الفلسفيّة  ملفاهيمه  الفيلسوف  وضُع  النقيل  بالتأثيل  يٌقصد 

واالستعامالت الحسية، ناقالً لها من دائرة املحسوس إل دائرة املعقول«]]]. أي أّن تأثيل املفهوم 

الفلسفي، وهو من طبيعة عقلية، قد يتّم باملحسوس. وهذا عىل خالف التأثيلني املاضيَني، حيث 

كان التأثيل تأثيالً للمعقول باملعقول.

ويعترب عبد الرحمن أّن عدداً كبرياً من مفاهيم الفلسفة مؤثمٌّل حسياً، بدءاً من أمهات املفاهيم 

االستناد  وهذا  واملثالية.  كاملادية  الكربى  الفلسفيّة  النظريات  بأسامء  مروراً  والتأّمل،  كالنظر 

هذا  يْسلَُم  ال  الحقيقة،  ويف  السواء]]].  عىل  العريب  وغري  العريب  اللسان  يف  موجوٌد  الحيّس  إل 

الصنف التأثييل ـ كام سابقاه ـ من املؤاخذة. فوْصُفه بأنّه تأثيل باملحسوس، ومتييزه عن التأثيلني 

املضمونيَنْي اآلخَرين باعتبار أنهام تأثيٌل باملعقول ـ هذا الوصف التمييزي غري دقيق إل حّد بعيد. 

]1]- ر.م.ن، ص.ص 140-138.

]2]- م.ن، ص 140.

]3]- م.ن، ص141.

]4]- ر.م.ن، ص -142 143.
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فاملعاين اللغوية واالستعاملية أو بعضها، التي اعتُمدت يف التأثيلني هي ذات طبيعة حسية أيضاً، 

مثل: القفر، الزلزال.... كام أّن قيد العقيل، مل يُؤخذ أساساً يف حدهام ومبادئهام.

وإذا قيل بأنّها محُض معاٍن، واملعاين موجودة يف الذهن، ال يف عامل الحس، فإنّنا مع موافقتنا 

عىل ذلك، إال أّن هذا ال يجعل منها معقولة بالرضورة، بل منتزعة من عامل الحس واملادة. وقد 

سبق لفيلسوفنا أْن أقّر ـ مبا ال نقّر به شخصياًـ بأّن املعاين تحمل صفة الوجود الذي تشري إليه، 

وتُنتَزع منه]]].

ثُمَّ إّن عبد الرحمن سيرتاجع هنا، كام تراجع من قبل؛ ليذهب إل استقالل اللغة عن الوجود؛ 

ألنّها ذات طبيعة رمزية، وال ميكن أْن نطلب منها »الخروج عن وصفها الرمزي والصوري؛ لتنقل إلينا 

األشياء ذاتها... هذه الحقيقة تدعو إل القول مببدأ استقالل مستوى اللغة عن مستوى الوجود«]]].

واستعاملية  لغوية  بأسباب  ه  ومتدُّ املفهوم،  مضمون  تؤثّل  التي  الثالثة،  األصناف  هي  هذه 

وحسية،؛ ليك يتمّكن ويتأّصل.

لكْن إذا أملمنا باملؤاخذات املتعّددة، التي سقناها يف سياق كّل صنف تأثييل مضموين، فإّن 

نوع التأثيل املضموين سيواجه خلالً منطقياً منهجياً. فبناًء عىل هذه املؤاخذات، ستصبح األصناف 

الثالثة غري متاميزة فيام بينها، بل ستتداخل. وقد ذكر علامء املنطق، أنه ال بد أْن تتاميز األقسام 

وأن ال تلتقي أبداً، حتّى تصّح القسمة منطقياً. لكْن ما هو وجه التداخل وعدم التاميز بني أصناف 

التأثيل املضموين؟

اللغوي  التأثيلني  وإن  مبارشة.  غري  بصورة  ولو  لغوي،  تأثيل  هو  االستعاميل  التأثيل  بأن  قلنا 

واالستعاميل، يؤثاّلن يف الحقيقة املعقوَل باملحسوس )بعد اعتبار املعاين اللغوية واالستعاملية 

منتزعة من عامل الحس(، بينام يُفرتض أْن تكون هذه وظيفة التأثيل النقيل فقط؛ فيتداخل االستعاميل 

باللغوي، وهام معاً يتداخالن بالنقيل!.

التأثي�ل البنيوي: )االشتقايق والتقابلي واالحتقايل(
كام استفاد التأثيل اللغوي من عنارص داللية، فإّن عنارص أخرى من طبيعة مباينة؛ استداللية، 

باملضَمرات  التوّسل  البنيوي  التأثيل  »مقتىض  البنيوي.  التأثيل  يف  الفيلسوف  إليها  يستند  سوف 

]1]- ر.م.ن، ص 98.

]2]- املؤلف نفسه، العمل الديني وتجديد العقل، م.س، ص 26.
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البنيوية يف تأصيل اإلمكانات االستداللية للمفاهيم... هذا التأصيل... يحصل منه النامء االستداليل 

للمفهوم... بناًء عىل إدماجه يف عالقات متتد جذورها يف التداول الذي يختص بالفيلسوف«]]].

الفيلسوف  أّن  ياُلَحظ  الفلسفيّة، حيث  املفهومية  املامرسة  موجود يف  التأثيل  من  النوع  وهذا 

يحرص عىل إيجاد عالئق متّكنه من االنتقال بني املفاهيم، تعميامً لحكم، أو قياساً له، أو غري ذلك...

ويتم هذا االنتقال بالتشقيق، الذي له طرق ثالث: االشتقاق، املقابلة، واالحتقال]]]. وكل طريقة 

تؤدي إل صنف متميز من التأثيل البنيوي االستداليل: التأثيل االشتقاقي، التأثيل التقابيل والتأثيل 

االحتقايل.

التأثي�ل االشتقايق: 
التأثيل االشتقاقي للمفهوم الفلسفي هو »االستناد يف بيان مدلوله االصطالحي إل املُضَمرات 

الالزمة يف صيغته الرصفية«. فتتحقق له صفة التداول والتواصل اللغويني، وتنمو قوته االستداللية، 

بتشقيق املفاهيم بعضها من بعض]]]. وتتباىن املعاين، محاولًة اإلجابة عن أسئلة مثارة. وتتولد أدلٌة 

يُحتاج إليها... كّل هذا يزيد يف توسيع املصطلح استشكالياً واستداللياً. 

تشكيل  إعادة  هو  و»الوزن  األوزان.  نظام  عىل  العريب  اللغوي  التداول  يف  االشتقاق  يعتمد 

للجذر اللغوي بواسطة التفريق والتحريك«؛ أي تفريق الحروف األصلية بحروف رصفية، وإدخال 

مستقل، صالحة  مفهوم  لها  مستقلة  داللية  الوزن وحدة  »فيكون  الحروف؛  األربع عىل  الحركات 

لتوليد املفاهيم«!]]]. 

الزيادات يف صدر  اللسان العريب، الذي يعتمد االشتقاق فيه عىل نظام  هذا عىل خالف غري 

الجذر اللغوي، أو عجزه أو وسطه. فال تكون الزيادة مستقلة، ومن ثّم ال تصوغ مفهوماً بالرضورة، 

وإمّنا تعني عىل صوغه. 

والداللة االشتقاقية يف اللسان العريب عىل قسمني:

داللة الصيغة عىل نفسها. نحو: صيغة »االستفعال«، الدالة عىل طلب الفعل.

]1]- املؤلف نفسه، املفهوم والتأثيل، م.س، ص 144.

]2]- م.ن، ص145.

]3]- ر.م.ن، ص 145،147.

]4]- ر.م.ن، ص 145،146.
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داللة الصيغة املتضايفة عىل لوازمها. نحو: صيغة »ناطق« الدالة عىل »املنطوق«.

وهذه املدلوالت االشتقاقية »تنزل منزلة املعاين العقلية الكلية، التي ال تفارق عملية التفكري 

والتعبري«...؛ ألنها مستنبطة من مواد اللغة واملعرفة]]]. وميكن النقُد هنا يف نقاٍط  ثالثة: الداللة 

يَادة يف التنبيه إل االشتقاق يف غري اللسان العريب. السالمة  االستقاللية للوزن الرصيف. مدى الرِّ

املنطقية للتأثيل االشتقاقي.

األوزان الرصفية.. ال معنى استقاليل فيها: ذكر عبد الرحمن أّن الوزن »وحدة داللية مستقلة... 

فإنّنا ال نوافق  )صالحة( لتوليد املفاهيم«. ورغم موافقتنا عىل صالحية األوزان لتوليد املفاهيم، 

عىل استقالليتها كوحدة داللية. فقد بُحث هذا األمر يف جملة املباحث الفلسفيّة العقلية املبثوثة 

يف علم أصول الفقه، تحت عنوان »املعنى الحريف واملعنى االسمي«. ويقصدون باملعنى االسمي 

معاين األسامء العامة والخاصة، والتي لها داللة استقاللية، حتّى لو مل ترِْد يف جملة.. ويقصدون 

باملعنى الحريف ما كان موضوعاً )أي بالوضع( للربط بني معاين األسامء. ومثال املعنى الحريف: 

معاين الحروف والظروف وهيئات الكلامت )األوزان(... فهذه األمور موضوعة للربط بني املعاين 

االسمية، وال داللة لها خارج الجمل والرتاكيب. إّن غايتها هي الداللة الربطيّة بني معاٍن اسمية لها 

االستقالل وحدها]]].

وتنشأ املالحظة عىل عبد الرحمن من إرصاره عىل استقاللية الوزن، أي املعنى الحريف، كرشط 

يف توليد املفاهيم. يقول: »االستقالل رشط يف املفاهيم«. ونحن نرى أنّه لزوم ما ال يلزم، وتقييٌد دون 

عائد وال طائل. فإذا كان املعنى الحريف ربطيّاً، مل يعد مستقالً، ومن ثّم غري صالح لتوليد املفاهيم، 

بناًء عىل أطروحة عبد الرحمن. لكْن يف الحقيقة، ال تتناىف الربطيّة مع توليد املفاهيم؛ ألنّنا إجامالً 

بصدد اعتبار. ومثل ما يقول علامء أصول الفقه: »االعتبار سهل املؤونة«. بل ميكن القول أننا نحتاج 

إل إثبات عدم استقاللية األوزانـ  أي إل العكسـ  للحفاظ عىل االنتقاالت بني املفاهيم. فلو كانت 

كّل املفاهيم ذات داللة استقاللية، لاََم ُوِجَد رابط وال ربط عقليان بينها. فال بد أْن يكون أحدها أو 

بعضها موضوعاً للربط بني املفاهيم األخرى. وتكون مفهوميّته هي عني الربطيّة.

فرق  قبله وجود  يلحظ  أحداً مل  أّن  إل  الرحمن  عبد  العريب: ذهب  اللسان  االشتقاق يف غري 

اشتقاقي بني اللسان العريب وغريه، حيث يقوم األول عىل االشتقاق الرصيف، فيام يقوم الثاين عىل 

نظام الزيادات.

]1]- ر.م.ن، ص 146،147.

]2]- ر. الصدر، م.س، الحلقة الثالثة، ص.ص -60 64.
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يف  يزيد  التأثيل  هذا  أّن  إل  الرحمن  عبد  »أشار  االشتقاقي:  التأثيل  يف  املنطقية  السالمة   -

توسيع نطاق املصطلح االستشكايل واالستداليل«. وهذا برأينا يؤّدي إل تداخل التأثيل البنيوي 

باملضموين، ومن ثّم عدم متايز القسمني؛ ألّن املضموين هو املعنّي باالستشكال فقط. وال بّد أْن 

تتاميز األقسام، حتّى تصّح القسمُة منطقيّاً.

 التأثي�ل التقابلي:
املُضَمرات  إل  االصطالحي  مدلوله  بيان  يف  هواالستناد  الفلسفي  للمفهوم  التقابيل  التأثيل   

غري املبارشة الالزمة عن توسط نظائره«؛ الوفاقية والطباقية، األمثال واألضداد. ويقوم هذا التوّسط 

بالوصل بأصول التداول اللغوي واملعريف. وينّمي هذا التوّسط جانَب االستدالل من خالل االنتقال 

من املفهوم إل شبهه، أو منه إل ضده. واإلشارة اإلضامرية هنا غري مبارشة؛ ألّن املتقابلنَي يتوسط 

أحدهام باآلخر]]].

من  عدد  عىل  يدور  فيلسوف  كلِّ  »فكالُم  الفلسفة،  يف  التشقيق  طرق  أبلغ  من  التقابل  ويَُعدُّ  

يُقاس مبا تضّمنه من  املفاهيم املتقابلة... حتّى يكاد يكون الجانب األصيل واملميّز يف مذهبه 

تقابالت يف مفاهيمه، إْن مل يكن مرده ـ مرد مذهبه ـ إل هذه التقابالت عينها...«]]]. لكن من الزم 

الطباقي استنتاجاً غري  مبارشاً، والتقابل  الوفاقي استنتاجاً  التقابل  اعتبار  أّن  القول يف هذا املقام، 

بأنه االستناد إل  التقابيل  التأثيل  الرحمن يف تعريف  ـ هذا االعتبار يخالف ما حّدده عبد  مبارش 

نكن  املبارشة. ومل  املبارشة وغري  بعبارة:  التقييد  يتم  أْن  والصحيح  املبارشة«.  »املُضَمرات غري 

لنتوقف عند هذا األمر، سوى أّن عبد الرحمن يف مقام التحديد الدقيق لهذا الصنف من التأثيل.

مفاهيم  عىل  نطاقاً  يرضب  مفهومي  »بحقٍل  الفلسفي  املفهوم  تزويد  هو  االحتقايل  التأثيل   

تتولّد  الذي  األصل  هو  فالسؤال  اإلضامرية.  السؤال  بعالقة  بعض«،  من  بعضها  ينتج  مخصوصة 

بواسطته كّل مامرسة فلسفية، وبواسطته يتشّقق املفهوم إل مفاهيم متنوعة. 

وما  عنارصه؟،  وما  موضوعه؟،  وما  طبيعته؟،  وما  كذا؟،  وجود  »ما  األسئلة:  هذه  أنواع  من 

صنفه؟، وما أقسامه؟، وما مرتبته؟، وما الغاية منه؟، وما الوسيلة إليه؟، وما سببه؟، وما أثره؟، وما 

لواحقه؟،... وما أدلته؟ وما االعرتاضات عليه؟«]]].

]1]- ر.عبد الرحمن، املفهوم والتأثيل، م.س، ص150-149.

]2]- م.ن، ص150، 192.

]3]- املوضع نفسه.
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هذه األسئلة مضَمرة؛ ألّن الفيلسوف يستحرضها يف عقله، وال يرّصح بها، ويجيلها يف ذهنه، وال 

يفصح إال عن نواتجها: حقول املفاهيم الفلسفيّة. ورغم أنّه ال يرّصح بهذه األسئلة، إال أّن املفاهيم 

الفلسفيّة تستند إليها؛ ألنها مسبَّبة عنها.

املضموين:  أصناف  وفّصلنا  والبنيوي.  املضموين  التأثيل:  نوَعي  عرضنا  قد  نكون  بذلك 

اللغوي، االستعاميل والنقيل. وأصناف البنيوي: االشتقاقي، التقابيل واالحتقايل. 

عىل أّن أصناف التأثيلني ليست محصورة أبداً بهذه الستة. حيث يرى عبد الرحمن أّن كّل ما جاز 

إسهامه يف تأصيل املضمون الداليل للمفهوم الفلسفي، كان تأثيالً مضمونياً. وكل ما جاز إسهامه 

يف مناء الصورة العالقية للمفهوم الفلسفي وتوسعتها، كان تأثيالً بنيوياً ]]].

ثالثًا: تكوين املصطلح الفلسفي املنقول
ال تخلو أية عملية تعامل مع املصطلح الفلسفي من مواضعة واخرتاع. لكّنها تارة تكون تأسيسية 

صيغًة ومضموناً، وأخرى تكون منقولة.

التعامل  حدود  عند  والوقوف  ل،  الرتسُّ إباحة  يعني  ال  فهذا  مرتجمة،  أو  منقولة  تكون  وعندما 

اللفظي، أو مترير املضمون دون قيود. 

وقد يفيد عنوان »التأثيل« كثرياً يف التعاطي مع املفهوم املنقول. لكّن تأثيل هذا املفهوم، يأيت 

يف مرحلة الحقة. فيحتاج أوََّل األمر، إل عملية تصحيحية وفق مجاالت التداول العريب، والسيام 

عىل املستوى املعريف والعَقدي.

ملحددات  الرحمن  عبد  طه  مرشوع  يف  تخضع  عملية  منقول،  ملعنى  املصطلح  وضع  إّن   

ورشوط، نجمعها تحت عنوان: »تكوين املصطلح الفلسفي املنقول«.

التصحيح التداويل: ال تقريب بغري تصحيح: 

الرتاث، أو وصله باملعارف  بأصٍل من أصول  التقريب هو »جعل املنقول مأصوالً«، ووصله 

األصلية]]]. ويَُعدُّ مفهوم الرتاث الدعامة األساس، التي تستند إليها نظرية طه عبد الرحمن التكاملية 

يف الرتاث. وأما التداول، فهو »وصٌف لكل ما كان مظهراً من مظاهر التواصل والتفاعل بني صانعي 

]1]- ر.م.ن، ص 189.

]2] عبد الرحمن، تجديد املنهج يف تقويم الرتاث، م.س، ص237،243.
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الرتاث من عامة الناس وخاصتهم«]]]. وأما التصحيح، فهو وظيفة التقريب األصلية، تقومياً للمفهوم 

املنقول وتسهيالً لعبارته وتهويناً ملضمونه]]].

يكون  حتّى  لكْن  والتصحيح.   والتداول  التقريب  املفاهيم:  من  اإلجاميل  املراد  بيان  هذا 

التقريب التداويل تصحيحياً، ال بد من التفصيل يف أوصاف املفاهيم املنقولة الصالحة للوصل، 

ويف أسباب التداول والتفاعل يف مفاهيم دون مفاهيم أخرى، ويف آليات التصحيح وطرقه.

التصحيح  التقريب، فضالً عن  تتعلّق عملية  ال   أوصاف املفاهيم املنقولة الصالحة للوصل: 

دة تجعله قابالً للوصل. من هذه  بأّي مفهوم اتُّفق، بل ال بد أْن تتوافر يف هذا املفهوم أوصاف محدَّ

األوصاف:

بني  اإلنسان؛  سعي  جوانب  مختلف  بني  متنوعة  املفاهيم  تكون  أْن  التنّوع:  يف  النموذجية 

»املوضوع واملنهج، بني العلم والعمل، بني االستدالل والسلوك، بني اليقني والظن«.

النموذجية يف التفاعل: أْن تكون املفاهيم »متامزجة« مع مفاهيم العلوم األخرى.

النموذجية يف االستمرار: أْن تكون املفاهيم قابلًة للتقريب املستمر والتنقيح املتواصل، »كام 

لو كانت عملية رفع املنقول إل مرتبة املأصول ال نهاية لها«]]]. 

أسباب التواصل يف مفاهيم معينة: التواصل والتفاعل بني صانعي املفاهيم من عامٍة أو خاصة، 

ناتجان عن أسباب ثالث: لغوية وعقدية ومعرفية.

األسباب اللغوية: »اللغة من أدوات تبليغ املقاصد والتأثري يف املخاطب«. وبقدر ما تكون لغة 

املفهوم مألوفة وموصولة بلغة التداول، يكون التبليغ أفضل والتأثري أكرب]]].

األسباب العَقدية: تتّسم هذه األسباب بطابعٍ ملّح، أكرث من األسباب اللغوية؛ ألنها ترتبط بالصبغة 

الدينية. وقد انطلقت حركة نقل املفاهيم أساساً من حاجٍة يف نفس املفكرين، تبتغي تفسري النص 

الديني، وتأويل متشابهه. 

األسباب املعرفية )أو العقلية(: إذا كانت اللغة متثّل وسيلَة تداوٍل وتواصل، والعقيدة داعياً إل 

الّنقل، فإّن املعرفة متثل املادة املنقولة. هذه املادة هي »جملة مضامني داللية وطرق استداللية، 

]1] م.ن، ص 244.

]2] ر.م.ن، ص298.

]3] ر.م.ن، ص.ص 242-238.

]4] ر.م.ن، ص245.



االستغراب 274

2 0 2 ــع 0 بي ر
 A L - I S T I G H R A B19 االستغراب

العالم اإلسالمي والغرب

املفاهيم،  بني  بالربط  املضامني  وتلك  الطُّرق  هذه  وتقوم  العقلية...«]]].   املدارك  بها  تتوّسع 

وبتوليدها بعضها من بعض، أو مبقابلتها بعضها ببعض.  

والتهوين،  والتسهيل  التقويم  من  نوع  هو  التداويل  التصحيح  أّن  مّر  وطرقه:  التصحيح  آليات 

يعمل عىل املجاالت نفسها، التي شّكلت أسباباً للتداول. أي يعمل عىل العقيدة واللغة واملعرفة.  

يتعلّق التقويم بالعقيدة، فيعمل عىل تنقية مضمون املفهوم املنقول، وإزالة أية تعارضات بينه وبني 

النص الديني]]]. 

أّما التسهيل، فيتعلق بلغة املفهوم، فيزيل االعوجاج منها، فال »يستخدم... من األلفاظ إال ما 

كان رصفه أو اشتقاقه جارياً عىل املقاييس اللفظية املعتادة... وال يورد من املعاين إال ما ناسب 

موضعه ومل يْنُب عن لفظه، وال يأيت بغري املألوف منها، إال بعد أْن يكون قد مّهد له متهيداً...«]]]. 

كام ال بدَّ يف التسهيل من االقتصار عىل ما يوافق حاجة املخاطب، مع مراعاة مقتضيات الحال. 

وإذا ما تم هذا األمر، كان املفهوم مألوفاً موصوالً، ما يورث اإلنساَن العادي القدرَة عىل التفلسف. 

وأما تهوين مضمون املفهوم، فيقوم عىل إزالة الغموض منه.  

عموماً، فإّن كالً من التقويم والتسهيل والتهوين، يتّبع يف عمله التقريبي قواعد تناسب طبيعة 

مجاله. فيكون لدينا قواعد لغوية تسهيلية، وقواعد معرفية تهوينية، وقواعد عقدية تقوميية.

آليات  يعتمد  التداويل،  املجال  قواعد  وباتباع  التداويل،  التصحيح  فإّن  أمر،  من  يكن  ومهام 

أساسية، هي: اإلضافة والحذف، اإلبدال والقلب، التفريق واملقابلة.

والعقيدة  اللغة  مع مجاالت  متوافقاً  تكميل املفهوم املنقول بوجوه وعنارص تجعله  اإلضافة: 

واملعرفة، أي مجاالت التداول املنقول إليه.

الحذف: تخلية املنقول عام يتعارض مع مجاالت التداول.

اإلبدال: إبدال العنارص املُعارِضة بأخرى موافقة ومناسبة.

القلب: تغيري أوضاع املفهوم املنقول تقدمياً وتأخرياً، حتّى يناسب مجاالت التداول، والسيام 

اللغوية. وتربز الحاجة إل هذه اآللية يف املفاهيم، التي تتألف من لفظني أو أكرث.

]1] م.ن، ص 246.

]2] ر.م.ن، ص 298.

]3] م.ن، ص284.
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التفريق: التمييز يف املفهوم املنقول بني مدلولني كانا متحدين، أحدهام موافق ملجال التداول 

فيُحَفُظ، واآلخر مخالف ملجال التداول فيُرصَف.

املقابلة: اإلتيان باملعاين واأللفاظ املقابلة للمفهوم املنقول: املواِفقة واملخالِفة. فاملواِفقة 

تفيد املقابلة يف  نقائض هذه األوصاف]]].  إليها  إليها أوصاف املنقول. واملخالِفة تسي  تسي 

توسيع استثامر املفاهيم، وتُسهم يف عملية التفكري املنتج، أي الرابط بني املفاهيم. إذاً،  إن تقريب 

املفهوم املنقول عمليٌة  تصحيحية متنوعة، تعتمد آليات محّددة. وتتّبع قواعد تداولية لغوية وعقدية 

ومعرفية، فام هي هذه القواعد؟.

التداول األصلي: ال تصحيح بغري قواعد املجال التداويل األصلي 
املظاهر  منها  تتفّرع  التي  األول  »املبادئ  بأنّها  جامعاً  تعريفاً  التداول  قواعد  تعريف  ميكن 

الثقافية والحضارية األصلية، والتي مُتتحن بها قيمة املظاهر الثقافية والحضارية املنقولة«]]]. 

هذه  مبعيار  قيمته  مُتتحن  أْن  يجب  حضاري،  ثقايف  مظهر  هو  املنقول  الفلسفي  واملفهوم 

املبادئ األولية. وقد توّصل عبد الرحمن إل هذه القواعد من خالل منهجية االستقراء، ثّم صّنفها 

إل أصول ثالثة )هي أسباب التداول(: العقيدة، اللغة واملعرفة.

وكل أصٍل من هذه األصول، يتوزّع إل قواعد ـ أصناف. لكل صنٍف قيمٌة بحسب درجة وظيفته 

نوٍع من  يؤدي إل  الواحد  تعطّل جميع وظائف األصل  أّن  التصحيحي. كام  التقريب  يف عملية 

اآلفات.

قواعد األصل العَقدي: )االختيار، االئتامر واالعتبار(

قاعدة االختيار: »سلِّم بأن العقيدة التي ال تنبني عىل أصول الرشع اإلسالمي، قوًة وعمالً، كائنة 

ما كانت، ال تَُعدُّ عقيدة مقبولة...«]]]. ووظيفة هذه القاعدة إنهاضية، وقيمتها تفضيلية.

قاعدة االئتامر: »سلّم بأن الله سبحانه وتعال واحد مستحق للتقديس والتنزيه والعبادة، دون 

سواه، متّبعاً تعاليم الرسالة، التي بُعث بها النبي الخاتم...«]]]. ووظيفة هذه القاعدة إنتاجية، لذا فإّن 

قيمتها كربى عىل قدر وظيفتها. وقد سّمى عبد الرحمن هذه القيمة بـ»اإلنتاجية«.

]1] ر.م.ن،ص 291-290.

]2] م.ن، ص 250.

]3] م.ن، ص255؛ نقاًل عن ابن تيمية: الرد عىل املنطقيني، ص447.

]4] م.ن، ص255.
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قاعدة االعتبار: »سلّم بأن كّل ما سوى الله، ال يكون إال مبشيئته، وال يُحفظ إال مبّنته، معترباً 

مقاصده يف أحكامه، ومعترباً بحكمته يف مخلوقاته«]]]. إّن وظيفة هذه القاعدة توجيهية، لذا فإّن 

قيمتها ال تعدو أْن تكون تكميلية.

ويف حقيقية األمر، فإّن بيان عبد الرحمن لقواعد األصل العَقدي، ال يخلو من مؤاخذات إجاملية 

وتفصيلية.

أّما إجامالً، فإّن إدارج األصل العَقدي يف آلية تكوين املصطلح الفلسفي يضيّع الهوية الفلسفيّة 

العقلية الشمولية لهذا املفهوم، ويجعله حامالً لبصمة كالمية ونقلية إسالمية فقط. كام الحظنا التأثّر 

الكبري عند عبد الرحمن بابن تيمية، من خالل تكرار االقتباس الحريف عنه. ومن خالل تقليده يف 

صوغ قاعديَت االئتامر واالعتبار.

وقد جاء ابن تيمية مرجعاً يتيامً يف حاشية توثيق األصل العَقدي، فضالً عن أنّه شخصية علمية 

سلفية، قد ال يؤّدي االستشهاد بأقوالها إل تسليم اآلخرين واقتناعهم بصورة كافية وافية. وينسحب 

هذا األمر عىل سائر قواعد األصول، حيث شّكل ابن تيمية مرجعاً وحيداً فيها.

وأما تفصيالً، فال يبدو اختيار تسمية قاعدة االختيار موفََّقاً نظراً إل املسمى، والسيام إذا كانت 

ُمدرجة ضمن األصل العَقدي. حيث إّن مصطلح االختيار، هو من جملة املصطلحات الكالمية، 

التي انبنت عليها مسألٌة إنسانيٌة جوهرية، تدور حول فعل اإلنسان بني التسيري والتخيري. والتي كرُث 

الكالم حولها بني ِفرَق الكالم. بذلك رمّبا لن يكون ممكناً نقل هذا املصطلح إل وضعٍ جديد، أراد 

عبد الرحمن توظيفه رسيعاً، ودون تأسيٍس استعاميل كاٍف.

آفة ذكرها يف الصفات املضادة  دة. وهي  التضمني املبعِّ آفة  الرحمن يف  وقد وقع بذلك عبد 

للتقريب التداويل، ممثاّلً لها بأنها اللجوء »إل ألفاظ خاصة باملجال العَقدي، فيحملها عىل وجوه 

غري وجوهها األصلية«.

وبخصوص قاعدة االئتامر، فإنّها يف املحّصلة تتشابه مع قاعدة االختيار. والخالف بينهام هو 

الرسالة، هي تفصيٌل وتوسيٌع يف »أصول  فالتقديس والعبادة واتباع  يف اإلجامل والتفصيل فقط. 

ال  إنهاضية  فتكون  االختيار،  قاعدة  وظيفُة  االئتامر  قاعدة  إل  تسي  بذلك  اإلسالمي«.  الرشع 

إنتاجية. وإذا أمست كذلك ال تبقى أيّة قاعدة عقدية تقوم بوظيفة اإلنتاج. وها هنا يكمن مقتلها. 

]1] املوضع نفسه
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قواعد األصل اللغوي: )اإلعجاز،اإلجناز واإلجياز(
قاعدة اإلعجاز: »سلّم بأن اللسان العريب استُعمل يف القرآن الكريم بوجوه من التأليف وطرٍق 

يف الخطاب، يعجز الناطقون عن اإلتيان مبثلها عجزاً دامئاً«]]]. وهذه القاعدة إنهاضية تفضيلية.

قاعدة اإلنجاز: »ال تنشئ من الكالم إال ما كان موافقاً ألساليب العرب يف التعبري، وجارياً عىل 

عاداتهم يف التبليغ«]]]. وهذه القاعدة إنتاجية تأصيلية.

قاعدة اإليجاز: »لتسلك مسالك االختصار يف العبارة عن مقاصدك، مؤدياً هذه املقاصد عىل 

ما  استثامر هذه املعارف أقىص  باملعارف املشرتكة، ويعمل عىل  به وصلها  الذي يسهل  الوجه 

يكون االستثامر«]]]. وهذه القاعدة توجيهية تكميلية.

وقد ذكر عبد الرحمن يف سياق آخر قاعدتني تداوليتني بصورٍة عرَضية. ونرى أنهام لُغويتان، وأن 

مكانهام املناسب يف املقام. األول »تقيض بأن يظهر يف الدليل ما هو مجهول، ويُضَمر ما هو 

معلوم«. والثانية »تُوجب بأن يفّصل الكالم أو يُخترص بحسب مقتضيات الحال«]]].

إنهاضية،  تفضيلية  كقاعدة  تصنيفها  رغم  إنّها  اللغوية،  اإلعجاز  قاعدة  القول يف شأن  وميكن 

ُل العربية عىل سائر اللغات، فإّن لسانها جاء تعجيزياً غرَي إنهايض أبداً. وذلك يف  مبعنى أنّها تُفضِّ

حال طبقناها عىل آلية تكوين املصطلح الفلسفي. فالعجز الدائم عن اإلتيان مبثل لغة القرآن، وإن 

كان صحيحاً بحد ذاته، لكّنه ال يصلح ُمْنطَلَقاً لتصويب صناعة املفهوم الفلسفي.

يقول عبد الرحمن: »إّن اللسان العريب استعمل يف القرآن الكريم بوجوه من التأليف وطرق يف 

الخطاب، يعجز الناطقون عن اإلتيان مبثلها عجزاً دامئاً«. 

ويف شأن قاعدة اإليجاز، فإنّها ـ كام يرى عبد الرحمن ـ توجيهية. إال أنّه مل يلتزم بها إل حٍد 

ملحوظ جداً. حيث نرى تطوياًل وترّساًل بالغني يف مؤلفاته.

قواعد األصل املعريف )االتساع، االنتفاع واالتب�اع(:
قاعدة االتساع: »سلّم بأّن املعرفة اإلسالمية حازت اتساع العقل بطلبها النفع يف العلم والصالح 

]1] م.ن، ص 255؛ نقاًل عن ابن تيمية، الرد عىل املنطقيني،م.س، ص178.

]2] م.ن.

]3] م.ن

]4] م.ن، ص313.
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يف العمل، وال نفع يف العلم ما مل يقرتن بالعمل...«]]]. وهذه القاعدة إنهاضية تفضيلية.

قاعدة االنتفاع: »لتكن يف توّسلك بالعقل النظري، طلباً للعلم باألسباب الظاهرة للكون، منتفعاً 

بتسديد العقل العميل«]]]. وهذه القاعدة إنتاجية تأصيلية.

قاعدة االتّباع: »لتكن يف توّسلك بالعقل الوضعي، طلباً للعلم بالغايات الخفية للكون، متبعاً 

إشارات العقل الرشعي«]]]. وهذه القاعدة توجيهية تكميلية.

ولنا أْن نقول بأن األصل املعريف هو أصل عقيل يف الحقيقة، كام يظهر من صياغة عبد الرحمن 

لقواعده، حيث تتأّسس عىل مفاهيم العقل: العقل النظري، العقل العميل، العقل الوضعي والعقل 

الرشعي. وهو نفسه يعتربه كذلك أيضاً]]]. وإذا كان األمر كذلك، فينبغي أْن تكون قواعد األصل 

وإنتاجية.  فعالية  أكرث  بصورة  الفلسفي  املفهوم  ُمساِعَدة عىل صناعة  أول  مبادئ  العَقدي مبثابة 

وذلك عىل وزان مبادئ التفكري يف املنطق األرسطي: مبدأ عدم التناقض، ومبدأ الثالث املرفوع، 

ومبدأ املاهية. فقد اقترصت القواعد التداولية عىل حث العاقل املقرِّب عىل العمل واتباع الرشع، 

وهي توجيهات عامة جداً، ال يتبّدى أثرها واضحاً يف صناعة املفهوم الفلسفي وتكوينه. 

بأخرى.  أو  بطريقة  بعٍض،  إل  يرجع  وبعضها  مستقلة،  وال  متاميزة  غري  القواعد  هذه  أّن  كام 

فـ»االتساع« يجعل العقل شامالً للعلم والعمل، و»االنتفاع« يدعو إل تسديد العقل العلمي النظري 

بالعقل العميل. و»االتباع« يدعو إل اتّباع العقل الوضعي للعقل الرشعي. بينام العقل الرشعي هو 

عقل عميل يف حقيقة األمر؛ ألنه ينظر يف أفعال املكلفني وأعاملهم.

بذلك تكون جميع القواعد دائرًة يف فلك العلم والعمل، وال مائز مهم بينها ليجعلها ثالثاً، وليس 

قاعدة واحدة.

وقد قّدم لنا فيلسوف التقريب تطبيقاً للتقريب التصحيحي ـ وفق قواعد األصول الثالثة ـ بنَْي 

مفهوم »التيوس« يف املجال التداويل اليوناين، وبني مفهوم »اإلله« يف املجال التداويل اإلسالمي.

ومعنى  »التيوس«،  معنى  بني  بالوصل  االشتغال  الرضوري  من  أنه  يرى  بالتقريب  القائل  إّن 

»اإلله«، باعتبار انتامئهام إل مجالني مختلفني. واالنتامء التداويل يجعل كالً منهام مقرتناً بثالث 

]1] م.ن، ص256، نقاًل عن ابن تيمية: مجموع الفتاوى، مج 9، ص287-286.

]2] املوضع نفسه.

]3] املوضع نفسه.

]4] ر.م.ن، ص 246.
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قيم مختلفة. هي: التفضيل والتأصيل والتكميل. وهام مقرتنان كذلك بثالثة أصول متاميزة، هي: 

العقيدة، واللغة واملعرفة. يحتاج التقريب إل الوصل بهذه األصول واحداً بعد واحٍد يف املجالني، 

والوصل بهذه القيم واحدة بعد واحدٍة يف املجالني أيضاً.

مراتب  يف  األول  املبدأ  هي  اليونان  عند  »التيوس«  ملفهوم  العَقدية  التأصيلية  القيمة  مثالً، 

الوجود. بينام هذه القيمة ملفهوم »اإلله« عند املسلمني هي أنه املستحق للعبادة دون سواه. وفرق 

بني القيمتني: األول تجعل اإلله مقصداً نظرياً فكرانياً، واألخرى تجعله مقصداً عمالنياً. والقيمة 

اإلسالم  عند  القيمة  هذه  أّن  حني  يف  »السيّار«.  عىل  يدّل  أنه  هي  اليونان  عند  اللغوية  التأصيلية 

هي »املعبود«. وفرٌق بني القيمتني. فاألول تربط  بني معاٍن دخلت يف تحديد األلوهية باملعنى 

والخضوع  الطاعة  معنى  بني  يربط  املعبود  بينام  والكواكب..  والفلك  الحركة  وهي  الفلسفي، 

والعمل.

 وكذلك القيمة التأصيلية املعرفية لـ»تيوس«، هي أنه هو »الصانع«. بينام هذه القيمة يف اإلله 

هي أنه »الخالق«. وفرق شاسٌع بينهام: فالصانع يصنع من يشء، بينام الخالق يخلق من ال يشء]]].

ويف الواقع، إذا كان املثال املتقّدم تطبيقاً منوذجياً للتقريب التصحيحي، ستميس عملية تكوين 

املصطلح الفلسفي املنقول ـ أو تخرّيه ـ عمليًة مركّبًة صعبًة ومطّولة إل حٍد كبري. وتتطلب إملاماً 

أو إتقاناً واسَعني بالَغني باللغة املنقول منها وإليها، وباملضمون الفكري املنقول. 

ومن جهٍة أخرى، فإّن عرض هذا املثال جاء أكرث قرباً إل مادٍة يف موسوعة فلسفية، تريد تبيني 

دالالت مصطلٍح ما، واستعامالته املختلفة، ومقارنته مبفاهيم أخرى.. ومل يوِح هذا العرض بأنه 

منوذج لتقريب مفهوٍم فلسفٍي منقول.

الفلسفي  املصطلح  هو  وما  املقارنة،  هذه  من  إليها  انتهى  التي  املحّصلة،  نعلم  مل  أنّنا  كام 

امُلختار، طاملا أّن املفهومني يفرتقان عقيدًة ولغًة ومعرفة، ويتباينان قيمًة ووظيفة.

اليقني التداويل: ال قواعد تداولية بغري يقني
التقريب  نتيجة  تكون  التداويل. فحتى  باليقني  أي  القيم دون سواها،  بقيمة  التقريب  يتوّسل 

يقينية كذلك. يقول: »ال تقريب بغري تحّقق  العملية  أْن تكون جميع مفاصل هذه  ينبغي  يقينية، 

]1] ر.عبد الرحمن، تجديد املنهج يف تقويم الرتاث، م.س، ص 276.



االستغراب 280

2 0 2 ــع 0 بي ر
 A L - I S T I G H R A B19 االستغراب

العالم اإلسالمي والغرب

باملجال األصيل، وبغري تيّقن من العنارص التي يشتمل عليها؛ مضامني ووظائف«]]].

ويؤّدي اإلخالل برشط اليقني التداويل إل ما يسّميه عبد الرحمن بـ »التقريب القلق«، الذي وقع 

فيه ـ كام يرى ـ »مفّكرو اإلسالم وبعض علامئه«. 

التقريب السليم للمفاهيم الفلسفيّة، »تحمل  وعكُس ذلك يؤّدي إل »االستيقان«؛ ألّن عملية 

املخاطب عىل التصديق... وال يعرض له الشك... إال بدليل يرصفه عن يقينه«]]].

بذلك يتبنّي أّن تكوين املصطلح الفلسفي املنقول عند طه عبد الرحمن، هو عملية تسعى إل 

أن تكون تقريبية تصحيحية تداولية يقينية. 

رابعًا: تقييم النظرية
 كنا قد سقنا عدداً كبرياً من التعليقات النقدية أثناء عرض النظرية. غري أنّها جاءت تفصيلية تقف 

عند حدود خاصة.  ومل ترَق هذه التعليقات إل مستوى جامع يفحص عن منطق النظرية وُمْنطَلَِقها 

والزمها، وعن ثباتها العام، وعن مدى كاملها وتضّمنها لعنارص كافية، وأخرياً عن مدى تأصيليتها. 

وإذا تبنّي وجوُد خلٍل يف النظرية، فهل سيؤّدي هذا إل خلٍل يف املصطلحات، التي وضعها أو 

استثمرها باعتبارها نواتج عن النظرية؟  

الوقوع يف التن�اقض:
 أخّل عبد الرحمن مببدأ عدم التناقض يف تصويره وفذلكته لدور العبارة واإلشارة يف التأثيل. 

فبناًء عىل لفظيّة اإلشارة، وأنها »قول تبنّي بنيته غري الظاهرة... املعنى الذي أُريد منه«]]]. وبناء عىل 

أّن العبارة أيضاً، »قول تبني بنيته الظاهرة املعنى الذي أريد منه«]]]. بناء عىل ذلك يجتمع قوالن أو 

لفظان يف املفهوم الفلسفي املؤثّل، مع أنه لفظ واحد، كام هو املفرتض. وقد أرشنا إل هذا األمر 

سابقاً يف عنوان »العبارة واإلشارة وتأثيل املفهوم الفلسفي«. وقلنا بأنه مخالفة واضحة لقانون عدم 

التناقض، أحد قوانني الفكر األساسية.

هذا األمر يجعل نظرية التأثيل أمام محنة منطقية، تدفعها إل إعادة صياغة التأثيل وتصويره، مبا 

ال يتناىف وقانون عدم التناقض.

]1] م.ن، ص281، 286، 299.

]2] ر.م.ن، ص 285.

]3] املؤلف نفسه، املفهوم والتأثيل، م.س، ص 73.

]4] م.ن، ص71.
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لكْن لعبد الرحمن موقف من قانون عدم التناقض وسائر قوانني الفكر األساسية )الثالث املرفوع 

والهوية(. يتجاوز هذا املوقف حدود هذه القوانني املتّسقة إل رحاب مجانبة االتساق، وفقاً لشكل 

من أشكال املنطق، هو »املنطق املجانب )أو الصارف( لالتساق، الذي يقوم عىل االلتزام بالقواعد 

املرسومة يف عملية االستنتاج«]]]. 

ومهام كانت صورة هذه القواعد: مخالفًة لقوانني الفكر أو موافقة لها، فإّن األساس هو البناء 

عليها وااللتزام بها من بداية االستدالل وحتى بلوغ النتائج. يقول عبد الرحمن: »من املسلّم به أّن 

التناقض حقيقة قامئة يف تجاربنا مع األشياء، لاَِم تبلغه من التعقيد. وقد َعِملت عىل التبصري بها 

ووصفها وتنظريها زمرٌة من أهل النظر«]]].

العبارة واإلشارة يف مفهوم  أْن نتصّور عبد الرحمن مدافعاً عن اجتامع قويَل  لنا  لذلك، ميكن 

واحد. وهذا يدفعنا إل االرتقاء بالنقد إل محاولة إثبات مبدأ عدم التناقض كقانوٍن ال ميكن رصفه 

عن أية عملية تفكري.

املادية  اعترَبت  فلقد  جديدة.  ـ  قدميًة  القانون  هذا  زعزعة  محاولة  تبدو  األمر،  حقيقة  ويف 

طرق  إلحدى  قانون  هو  وإمنا  للتفكري،  مطلقاً  قانوناً  ليس  التناقض  عدم  قانون  أّن  الديالكتيكية 

التفكري. ومثة طريقة أخرى للتفكري تلتزم بالتناقض.

وترى املادية أّن ما يسمى بقانون عدم التناقض هو قانون أرسطي، أثّر يف الفكر الفلسفي طويالً.  

وقد أُبطل مع هيجل، الذي رأى أّن التناقض والتضاد يحكامن الكون والطبيعة يف صريورة مطلقة. 

بناًء  أيضاً،  التفكري  عىل  التناقض حاكامً  فيكون  وبالعكس.  فكري  هو  واقعي وكوين  هو  ما  وكّل 

عىل املالزمة الهيجلية بني الواقع العياين والفكري ]]]. وبالتايل، يجب حلُّ التناقض عىل مستوى 

الوجود، حتّى ميكن رساية هذا الحل إل الفكر، إذا أردنا مجاراة منطق املوقف الهيجيل.

بالحركة  هريقليطس   فقال  الوجود.  الحركة يف  اليونانية مشكلة  الفلسفة  واجهت  هيجل،  قبل 

بالثبات بحسب  برمنيدس  وقال  الحواس]]].  تُرينا  ما  الصريورة(، بحسب  )وليس  األزليني  والتغري 

العقل؛ ألّن الحركة هي االنتقال من الوجود إل الالوجود وبالعكس. لكّن الالوجود ال  مقتىض 

وجود له، فكيف ننتقل منه أو إليه؟! ]5].

]1] املؤلف نفسه، ِحَوارات من أجل املستقبل، م.س، ص60.

]2] املؤلف نفسه، »يف أصول الحوار وتجديد علم الكالم«، ط2، بريوت، املركز الثقايف العريب، 2000م، ص52.

]3] ر.هيجل: موسوعة العلوم الفلسفّية، تر. إمام عبد الفتاح إمام، ال.ط، بريوت، مكتبة مدبويل، ص119،135،136،248،249.

]4] رسل، برترند: »حكمة الغرب«، تر. فؤاد زكريا، ال.ط، الكويت، املجلس الوطني للثقافة، 2009م، ص49-48.

]5] ر.مرجع  نفسه، ص55-54.



االستغراب 282

2 0 2 ــع 0 بي ر
 A L - I S T I G H R A B19 االستغراب

العالم اإلسالمي والغرب

أّما أفالطون، فحاول حّل املشكلة، بافرتاض عاملني: عامل املادة، وهو عامل التغري والحركة. 

وعامل الصور أو املُثُل، وهو عامل الثبات]]]. لكن نجد من بني مؤرخي الفلسفة اليونانية َمن يقول أنه 

ليس للمثل وجوداً مفارقاً يف عامٍل ثاٍن. بل وجودها قائٌم يف عقل اإلنسان، أو يف عقل اإلله. لكن 

هذا يُضاد كونها ـ برأي أفالطون ـ أزلية أبدية. فكونها يف عقل اإلنسان أو يف عقل اإلله، سيؤدي 

إل مخلوقيّتها لهذين العقلني. وهو ُخلف كونها أزلية أبدية]]]. غري أنّه عىل التقديرين: وجودها يف 

عامل املثل، أو وجودها يف الذهن؛ فإّن هذا الوجود يكون ثابتاً مفارقاً للامدة وللحس. 

 وأخرياً، اعترب أرسطو أّن كّل حركة تفرتض ثباتاً وتغرّياً، فاستعان بفكرة القوة والفعل، والصورة 

واملادة؛ ليك يصّور هذه الحركة، املنطلقة من ثبات ما هو بالقوة وما هو صورة]]].

ويف الحقيقة، إّن كّل هذه املحاوالت تنطلق من أّن الحركة والثبات هام من أعراض الوجود. 

فإما أْن يكون الوجود متحرّكاً باستمرار، وإما أْن يكون ثابتاً باستمرار، وال ميكن أْن يكون متحرّكاً 

وثابتاً يف اآلن نفسه.

غري أّن الفيلسوف اإليراين صدر الدين الشريازي، أو »مال صدرا«، حاول أْن يحلَّ مشكلة الحركة 

عىل ضوء فكرة مبتكرة هي »الحركة الجوهرية«. فقال بأن الحركة ليست عرضاً من أعراض املوجود 

املادي، بل هي عني جوهره وجزٌء عيني من طبيعته. طبيعة املوجود املادي هي الحركة، وطبيعة 

املوجود ما وراء املادة هي الثبات. الحركة والثبات هام رتبتان للوجود، وطبيعتان له. لكن يف رتبة 

الطبيعة تكون الحركة، ويف رتبة ما بعد الطبيعة يكون الثبات]]]. 

بذلك ال مجال للصريورة يف عامل الطبيعة، التي تقوم عىل الجمع بني الوجود والعدم، وبني 

ومتى  املستمرة.  )الجوهرية(  الوجودية  الحركة  هو  املنطقي  الحل  وإمنا  وسلبه.  اليشء  إثبات 

توقفت هذه الحركة، فإّن املادة تتجرَّد. فليس مثّة صريورة متقلبة بني الحركة والثبات، وإمنا حركة 

عيانية مستمرة ال تثبت. 

فإذا ُحلَّت هذه املشكلة عىل مستوى الوجود، بناء عىل نظرية الشريازي، لن يكون مثّة تناقٌض 

متاح يف الفكر. وإمنا سيسود الفكَر قانوُن عدم التناقض.

]1] ر.حرب، حسني )الدكتور(: أفالطون، ط1، بريوت، دار الفكر اللبناين، 1990م، ص.ص55-51.

]2]  ر.بدوي، موسوعة الفلسفة، مرجع سابق، ج1، ص164-163.

]3] ر.بدوي، أرسطو، مرجع سابق، ص55،117،127،128،142،143.

]4] ر.مطهري، مرتىض: »مدخل إىل العلوم اإلسالمية«، تر.حسن الهاشمي، ط3، إيران، دار الكتاب اإلسالمي، 2006م، ص 

.149-146 ،88،89
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التناقض هو أصل أصيل لحصول  امتناع  فإّن أصل  الوجود،  الفكر ال  ومن جهٍة أخرى، جهة 

الجزم واليقني يف املعرفة العلمية. ولواله، »لتعّذر التصديق اليقيني بأي موضوع من املواضيع، ولو 

كان مدعوماً مبئات اآلالف من الرباهني... و)لواله( سوف ينهار أساس جميع القوانني العلمية«]]]. 

وذلك ألّن قوانني العلم تعني إجرائياً التمّسك بأحد الطرفني: الصحة أو الخطأ، املطابقة أو عدم 

املطابقة، وال ميكن التمّسك بهام معاً يف عرض واحد.

واالشتباه  بالدقة  واحد،  آن  يف  والخطأ  بالصحة  نظريته  تُوصف  أْن  الرحمن  عبد  يرتيض  فهل 

أال يسعى إل رصفنا عن املقابل، وهو  التأثيل،  لنظريته يف  يف سياق واحد؟!. وهو عند عرضه 

االجتثاث؟ هل يوافق عىل اجتامع التأثيل واالجتثاث معاً يف املفهوم الفلسفي الواحد؟!.

املُْنطَلَق من صبْغ  فيها. ورمبا يكون  التأثيل، والسيام دور اإلشارة  نظرية  تعديل  بذلك يجب 

التداول  مبجاالت  وتَِصلُه  املعنى،  فتؤثّل  العبارة؛  لفظ  من  تنطلق  بحتة،  معنوية  صبغًة  اإلشارة 

األصيل.

ور:  تداخل األقسام ولزوم الدَّ
إذا كان الوقوع يف التناقض أمراً، قد تبيحه بعض أنواع املنطق الحديث، فإّن خللنَْي منطقيني 

جديَدين لن يبيحهام أيُّ منطق. هام خلل تداخل األقسام وخلل لزوم الدور.

فلقد قام عبد الرحمن بتقسيٍم نوعيٍّ للتأثيل إل: مضموين وبنيوي. ثّم قّسم كّل نوع إل أصناف. 

غري أنّه حني عرض هذه األقسام الصْنفية والنوعية، مل يجعلها مستقلة عن بعضها متام االستقالل، 

وال متاميزة متايزاً واضحاً. وقد أرشنا إل هذا األمر يف نوَعي التأثيل وأصنافهام. 

ويف حقيقة األمر، إّن أقسام التأثيل صنفاً أو نوعاً، إذا مل تتاميز ومل يستقل بعضها عن بعض، 

الحدُّ املفهومي املميِّز لكل قسم، فتحتاج معه نظرية  بالرضورة. ويختفي بذلك  فإنها ستتداخل 

التأثيل إل تعديٍل أسايس، لتستطيع التقسيم إل: تأثيل املضمون وتأثيل البنية.

تأثيل  فذلكة  فإّن  األمر،  نفس  يف  ومنطقيان  ثنائيان،  قسيامن  هام  والبنية  املضمون  أّن  ورغم 

املضمون، أو تأثيل البنية، هي التي تحتاج إل تعديٍل تحديداً. وقد نّصت عىل رشطية »عدم تداخل 

األقسام« أو األنواع أو األصناف يف القسمة املنطقية، جملٌة من كتب املنطق.

]1] الطباطبايئ، محمد حسني: »أسس الفلسفة واملذهب الواقعي«، تعليق الشيخ مرتىض مطهري، ط2، بريوت، دار التعارف 

للمطبوعات، 1988م، ج2، ص 148-147.
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عنهام  ومتأخٌر  والبنيوي،  املضموين  التأثيل  نتاج  هو  املفهوم  إّن  توضيحية:  أخرى  وبعبارة 

ومتوقف عليهام. لكّن عبد الرحمن يجعله سابقاً عليهام، ويجعلهام متوقفان عليه. ما يؤدي إل 

توقف كّل منهام عىل اآلخر، بحسب الفرض والواقع. وتجدر اإلشارة إل أّن عبد الرحمن، عرّف 

الدور تعريفاً منطقياً، معترباً أنه »توقُّف كّل من الشيئني أحدهام عىل اآلخر«]]]. وقد متّسك أيضاً 

مبشكلة لزوم الدور يف نقد جملٍة من املواقف. فتكون مؤاخذتنا عليه ملزمًة له.

ويف حقيقة األمر، ميكن حّل هذه العقدة بَعذر عبد الرحمن عذراً نابعاً من رَِحم نظريته؛ حيث إنّه 

كان مأخوذاً بإشكالية الفلسفة والرتجمة. وهي تُعترب يف رأينا إحدى األواليات املحركة ملرشوعه 

ووصله  وتصحيحه  تقريبه  إل  ويسعى  املنقول،  الفلسفي  املفهوم  قلق  من  يقلق  فهو  الفلسفي. 

بأنه تأصيل ملفهوم قائم قبالً. بينام يف  التأثيل اشتباهاً  التداول. رمّبا هذا ما جعله يعرّف  بأصول 

الحقيقة، قد يكون التأثيل تعاطياً مع مفهوم قائٍم، وقد يكون أيضاً إقامة ملفهوم جديد واخرتاعاً له. 

ومع هذا، حينام يتعاطى مع املفهوم القائم، فإنه يعيد خلقه من جديد، بعد تخليصه من آثار 

القلق والتهويل. 

بذلك يكون التقريب التداويل للمفهوم املنقول، مقدمة رضورية وعالجية، قبل تأثيل مضمونه 

وتأثيل بنيته. والسيام إذا كان التقريب عىل املستوى العَقدي واملعريف. 

اضطراب مكّونات النظرية: 
صّورنا يف مشكلة التناقض الخلَل املنطقي املرتتب عىل لفظية اإلشارة. وأرشنا إل بروز موقف 

آخر لعبد الرحمن من طبيعة اإلشارة، هو موقف املعنوية. وبني املعنوية واللفظية، مُييس السعُي 

إل تحديد طبيعة اإلشارة ـ رغم أنّنا نعلم بخفائها وغموضها وتسرتها ـ مردياً لفيلسوفنا إل حال 

واضحة من الرتّدد.  

األمر الذي يُدخل نظرية التأثيل يف ارتباٍك عام؛ ألنها تقوم عىل ركَْني العبارة واإلشارة. بل هي 

عن  الفلسفي  املفهوم  يتاميز  حتّى  هنا،  القلقة  الطبيعة  ذات  ـ  اإلشارة  مسند  عىل  تتّكئ  ما  أكرث 

املفهوم العلمي يف إشاريّته املضمرة.

وإذا كانت لفظية اإلشارة ستؤّدي إل اإلخالل بقانون عدم التناقض، فإّن معنويتها يف املقابل 

ستؤدي إل خلل معريف يف النظرية. حينام تكون اإلشارة هي املعنى، أي معنى املصطلح الفلسفي، 

]1] عبد الرحمن، الفلسفة والرتجمة، م.س، ص 179؛ ر.الطويس، نصري الدين: تجريد املنطق، ط1، بريوت، مؤسسة األعلمي،1988م، ص48.
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ستساوي املفهوم الفلسفي مساواة مطبقة عليه. وال يبقى أي حيّز ملدلول العبارة. ويضحي لفظ 

العبارة قوالً منتزع املعنى ومجرداً عنه.

ورمبا يتّصل هذا الرتّدد برتّدد آخر، بََدر من طه عبد الرحمن. وذلك حينام بحث يف منزلة القول 

الفلسفي من بني سائر أقوال العلوم واآلداب، من حيث دور العبارة واإلشارة فيها.

ذهب تارة إل أنّها منزلة وسطى بني العلم واألدب، ال عبارية رصفة وال إشارية رصفة. وإمّنا من 

هذه وتلك. وذهب تارة أخرى، إل أّن القول الفلسفي ال ينزل أية منزلة، بل هو موجوٌد يف األقوال 

جميعاً؛ ألّن كالً منها يحمل أثراً وروحاً من الفلسفة الطبيعية )غري الصناعية(.

وكٌل من املذهبني غري سامٍل. فاملنزلة الوسطى تعتمد عىل تصّور طبيعة اإلشارة، وقد مّر أنها 

الفلسفي  القول  عبارية  عىل  تُضفي  جميعاً،  فيها  واملبثوثة  للمنازل  العابرة  واملنزلة  قلقة.  طبيعة 

وإشاريّته طابعاً من التجريد والكليانية، بحيث توَجدان )العبارة واإلشارة( وجوداً تشكيكياً يف كّل 

العلوم واآلداب؛ كام ينطبق الكيل عىل كثريٍ من أفراده، ومع هذا يبقى متجرّداً عنها.

منه  يقف  حيث  فقط.  الرحمن  عبد  عند  كذلك  هو  وإمّنا  مرفوضاً.  أمراً  برأينا  التجريد  وليس 

موقفاً رافضاً، وينقّض عليه وينقضه أىّن استشعر وجوده يف القول الفلسفي. فرناه أعاد الصلة بني 

التداول  واقع  الواقع،  وبني  ـ  الفلسفيّة  املامرسة  بحسب  ومنقطعة  مجرّدة  ـ وهي  الفلسفة  معاين 

واالستعامل، واملتداولني واملستعملني.

ويف التجريد نفسه نجد بعضاً من الرتدد أيضاً. ففي الوقت، الذي يربط فيه بني املعاين الفلسفيّة 

وبني الواقع التداويل واالستعاميل، يعرتف ضمناً بوقوع التجريد.

وتوضيح هذا االعرتاف املضّمن، أّن التأثيل النقيل عنده يقوم عىل تأصيل املعقول باملحسوس؛ 

ما يقود بالرضورة إل حقيقِة تجرّد املعاين الفلسفيّة بطبيعتها، حتّى يُحتاج إل وصلها باملحسوس. 

وإّن ربَط املعاين العقلية باملحسوس، هو ألجل أْن تكتسب من عيانيّته عيانية، ستسكن يف املعنى 

املجرّد  تأثيل  أي  أيضاً،  باملعقول  تأثيلها  فيمكن  باملحسوس،  تؤثَّل  وإذا مل  واقعها.  إل  وتثقله 

باملجرّد. وذلك يف التأثيل اللغوي والتأثيل االستعاميل؛ باعتبارهام تأثيلني عقليني، كام يصفهام 

عبد الرحمن بدوره. 

ونلمح هذا االضطراب كذلك، حني نَقْدنا أصناف التأثيل املضموين. حيث رأينا أّن التأثيل االستعاميل 

يرجع إل اللغوي بوجه من الوجوه. وأن هذين االثنني يرجعان بوجٍه وجيه إل التأثيل النقيل.
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ومثة اضطراب آخر كذلك، لكّنه من النوع الحاصل عند متلقي النظرية ال عند ُملقيها. حيث 

ومنشأ  لها.   جديدة  دالالت  اخرتاع  بعد  القدمية،  املصطلحات  من  عدداً  الرحمن  عبد  يستعمل 

االضطراب عند املتلقي، يكمن يف كون هذه املصطلحات شائعة وسارية عىل دالالت قدمية، 

رّسختها املامرسة الفلسفيّة واللغوية املتجّذرة إل قرون بعيدة؛ فتجعلها آبية عاصية عن االنرصاف 

يف ذهن املتلقي إل دالالت جديدة ومخرتعة. 

قبيل هذه املصطلحات: االختيار)مصطلح كالمي(، واإلبدال)مصطلح رصيف( والقلْب  ومن 

)مصطلح فقهي لغوي(، والتجريد)مصطلح فلسفي(. ومع ذلك، ليس هذا االضطراب بعزيز يف 

تاريخ النظريات الفلسفيّة عموماً. 

نقص النظرية:
الرحمن، ومل يطرق حدودها!.  التأثيل إل متابعة واستكامل نواقص تركها عبد  تحتاج نظرية 

رغم أنّه أشار إل بعض هذه النواقص. فبينام يذكر أّن العنارص الداللية املكوِّنة ملدلول اللفظ، هي 

العنرص العباري، والعنرص اإلشاري، والعنرص االقتضايئ والعنرص االلتزامي.

األخريين:  العنرصين  توظيف  أغفل  لكّنه  كبريٍ.  حّد  إل  األولني  العنرصين  يف  فّصل  وقد   

االقتضايئ وااللتزامي، وأغىض عن عالقتهام بنظريته التأثيلية، مكتفياً مبحض اإلشارة إل حّد كّل 

قيود ورشوط تحّدد  اللفظ عىل  العنرص االقتضايئ هو داللة  أّن  الرحمن،  منهام. حيث يرى عبد 

وجوَه تركيبه مع غريه من األلفاظ. وأما االلتزامي، فهو داللة اللفظ عىل لوازم منفكة أو غري منفكة، 

تتولّد من اللفظ يف سياق ارتباطه بغريه من األلفاظ، بناًء عىل قرائن مقالية أو مقامية]]].

اللفظ، أي  بالتأثيل؛ ألنّهام عنرصان دالليان مكّونان ملعنى   وإمّنا نفرتض وجود عالقة لهام 

املفهوم. وهل املعنى إال املفهوم الفلسفي؟. سوف يجيب عبد الرحمن باإليجاب، كام أجاب 

مراراً.

ويف مقاٍم آخر، يضيف عبد الرحمن تشقيقاً مختلفاً للمدلول، يسميه املدلول التجّريب. ويعني 

العنرصين  حال  مثل  املدلول  هذا  حال  املحسوسة]]].  التجربة  نطاق  يف  املستعمل  املدلول  به 

الدالليني، يف عدم وجود مرتكز له يف نظرية التأثيل. ومهام يكن من أمر، فإنّنا نرى أّن املدلول 

]1] ر. عبد الرحمن، املفهوم والتأثيل، م.س، ص76.

]2] ر. املؤلف نفسه، تجديد املنهج، م.س، ص244.
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التجّريب هو أقرب إل التأثيل املضموين االستعاميل أو النقيل، باعتبارهام تأثيالً باملحسوس. كام 

أّن العنرصين الدالليني يشبهان التأثيل البنيوي، ألنه تأثيل عالقي ارتباطي مثلهام.

نجد نقصاً كذلك يف التأثيل البنيوي االشتقاقي، حيث مل يبنّي وجوه االشتقاق النافعة فيه. وإمنا 

يكتفي بإثبات صالحية هذا الصنف التأثييل. 

تكوين  يف  وطبّقها  مؤلّفاته،  من  عدٍد  يف  الرحمن  عبد  إليها  أشار  التي  الجليلة  األمور  ومن 

مصطلحاته: مبدأ االنعكاس. غري أنّه أنقَص هذا املبدأ من نظرية التأثيل.

يقوم هذا املبدأ عىل أنّه »لكل معنى مراتب يف نفسه ومراتب يف غريه«]]]. وتتولّد مصطلحات 

املعنى  ملرتبة  تبعاً  أخرى  تتولّد مصطلحات  وكذلك  فيه.  املتكّشفة  املعنى  ملراتب  تبعاً  جديدة 

بالنسبة لغريه.

وأكرث العلوم التي استثمرت هذا املبدأ، علم التصوف. حيث إنّه )أي هذا املبدأ( »مل يبلغ يف 

مجاٍل معريف  من قوة التداول ما بلغه  يف مجال املعرفة الروحية »]]].

األول؛  مؤلّفاته  من  واحٍد  املبدأ ويف  هذا  إل  مبكٍر  وقٍت  تنبّه يف  الذي  الرحمن   عبد  لكّن 

»العمل الديني وتجديد العقل« )9]9]م( ]3] ـ يستثمر هذا املبدأ بذكاٍء شديٍد يف توليد مصطلحاته 

الفلسفيّة. ومع ذلك، فهو ال يشري إليه أبداً يف نظرية تأثيل املصطلح الفلسفي!.

وعىل أية حال، فإّن طرق توليد املصطلح بعد تكّشف رتبة املعنى يف نفسه، أو بعد تكّشف رتبة 

املعنى بالقياس إل غريه، هي كاآليت:

رتب املعنى يف نفسه:

إضافة املعنى إل نفسه: فناء الفناء، معنى املعنى

إضافة املعنى إل معنى يبنّي درجته: علم اليقني، حق اليقني وعني اليقني

الربط بواسطة حرف جر: اإلخالص يف اإلخالص]]].

رتب املعنى يف غريه: وهي طرق تقوم عىل التامثل والتقابل والتدّرج.

]1] املؤلف نفسه، الفلسفة والرتجمة، م.س، ص235.

]2] ر.م.ن. 

]3] ر.املؤلف نفسه، العمل الديني وتجديد العقل، ص162.

]4]- ر. م.ن؛ الفلسفة والرتجمة، م.س، ص235
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تطابق الصيغة مع تباين املضمون واملادة: القبض والبسط

تطابق الصيغة مع تدرج املضمون وتباين املادة: الرشيعة، الطريقة والحقيقة

تباين الصيغة واملضمون مع تطابق املادة: التوجه، املواجهة

تباين الصيغة وتطابق املادة مع تدّرج املضمون: العبادة، العبودية والعبودة. وكذلك    الوجد، 

الوجدان والوجود]]].

 بني التأصيلية املبدعة واألصولية املقّلدة:
يُكرث عبد الرحمن من وصِل مسائل بحثه الفلسفي بأصول الرتاث. ويسميها أيضاً بأصول املجال 

التداويل. ومُتثّل هذه األصول مرجعية استنادية بالنسبة إليه، فال تصح املامرسة الفلسفيّة دونها، 

والسيام إذا كانت تتعامل مع مفهوم فلسفي منقول.

وقد أرشنا يف »رشوط تكوين املصطلح الفلسفي املنقول« إل أّن قواعد هذه األصول، ويف 

مجاالتها اللغوية والعَقدية واملعرفية، ترجع إل أحد مفكري اإلسالم، املعروف بابن تيمية. وكان 

عبد الرحمن يحيل إليه بدقة يف إحاالته التوثيقية.

التأثيلية والتقريبية  أْن يسلك باملامرسة  التأصيل هذه،  لقد أراد عبد الرحمن من خالل عملية 

مساَر اإلبداع. فإذا به عن غري قصٍد يدخلها يف أتون أصولية علمية، مقلّدة البن تيمية.

بني التأصيلية واألصولية تقاطٌب. فأوالهام قُصدت غري أنّها مل تقع. والثانية وقعت دون أْن تُقصد. 

ولقد ابتغى عبد الرحمن أْن يرفع عن لغة الفلسفة قلَقها وأن يجعلها لغًة إبداعية، فدعا إل ربط املفهوم 

الفلسفي املنقول بأصول التداول العربية. وكان ينبغي أْن يجتهد يف تحديدها وتأسيسها، أو تربير 

االستناد عليها، بعد استقرائها لدى كّل مفكري العرب. بدل أْن يستنسخها عن ابن تيمية خاصًة.

لقد كان عبد الرحمن يف أصولّيته املضمرة فيلسوفاً خربياً، خائفاً من تجاوز الرتاث، بعيداً عن 

كينونٍة مستقلٍة ومتموضعة. وذلك رغم موقفه يف التقويم التكاميل للرتاث، القائم عىل استكشاف 

آلياته دون مضامينه. فإذا به يرّدد مضامني ابن تيمية، بل ويكّرر عباراته يف أصول التقريب التداويل.

لذلك يرى عيل حرب يف كتابه النقدي »املاهية والعالقة«، أنه قد »أفىض تأصيل املفهوم إل 

محو األصالة، فالتأصيل يعمل مبنطق املامهاة ويؤول إل اإلدانة واإلقصاء«]]]، لدالالت املنقول.

]1]- ر. م.ن.

]2]- حرب، عيل: املاهية والعالقة، ط1 بريوت، املركز الثقايف العريب، 1998م، ص154.
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وإذا كان اإلبداع ضمن مرشوع عبد الرحمن هو االخرتاع واالبتكار عىل غري مثاٍل سابق. فأين 

يكمن اإلبداع يف مفهوٍم موصوٍل بأصول مقلّدة؟!. وكذلك، أال يكون حرص أصول التداول مبرجعية 

ابن تيمية شكالً صارخاً من التقليد؟.

يقتيض اإلبداع املغايرة، بحسب عيل حرب. فربأيه »اإلبداع هو خرق املجال األصيل، وإعادة 

إنتاجه، وجعله يغاير ذاته مغايرًة ما«]]].

وقد يلتقي عبد الرحمن مع حرب يف مؤّدى املغايرة؛ ألّن املفهوم املبدع ال بد أْن يغاير املفاهيم 

التي  نُِقل عنها. غري أّن عبد الرحمن يحقق هذه املغايرة، من خالل تعرية املفهوم عن قوته الفلسفيّة 

التعبريية والفكرية، ثّم تزويده بشحنة مأصولة تراثية. 

عىل  تقوم  ال  معارصة،  قراءة  الرتاث  قراءة  خالل  من  حرب،  بحسب  الحقيقي،  اإلبداع  يتم 

حيّة  بعالقة  واملعارص  بالراهن  يتّصل  حتّى  وتدويره.  وتحويله  عليه  االشتغال  عىل  بل  استعادته، 

مبدعة]]]. 

رمّبا لن نذهب مذهب حرب بتاممه، فقد نحتاج أحياناً إل قراءة العرص بعيون الرتاث. كام قد 

نحتاج إل قراءة الرتاث بعيون العرص. خياران متعاقبان يؤديان كالهام إل اإلبداع، مع توفر عنرص 

املصلحة واملنفعة يف أّي منهام. 

ومهام يكن من أمر، ورغم وقوع نظرية التصحيح والتأثيل يف التناقض والدور وتداخل األقسام 

قلناه  فكثرٌي مام  بالرضورة إل املصطلحات.  لن يسي  فإّن هذا  والتقليد،  والنقص واالضطراب 

حقيقتها  يف  ينقدها  مام  أكرث  ومبنية،  مركّبة  كونها  حال  وينقدها  وفذلكتها،  األفكار  تصوير  يطال 

وحال كونها »مشتقة« مفردة منفصلة. 

 ونستطيع القول: ينتج املصطلح إل حّد كبري من أصناف التأثيل والتصحيح ال من مجموعها. 

ينتج من هذا الصنف التأثييل أو ذاك، ومن هذه القاعدة التقريبية أو تلك. فليس بالرضورة رساية 

يشٍء من آفات النظرية إل أفراد مصطلحات طه عبد الرحمن. وإثبات ذلك موكول ملقاٍم آخر.

]1]- مرجع نفسه، ص155.

]2]- املوضع نفسه.
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