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  مقدمة

طو�لة�وصدمة� م،��عد�كبوة19و�ا��صوص�مع�النصف�الثا�ي�من�القرن��،مع�يقظة�العقل�العر�ي�اإلسالمي

�و و��،جزئية�م�مة��س���ال��اث�نمن�طرف�العقل�الغر�ي�ا��دا�ي،�ظ�رت�مشار�ع���ضو�ة�حاولت�أن�تنفض�الغبار�ع

ومعلوم�أن�ال��ضة�الغر�ية�ع���س�يل�املثال�ال�ا��صر،�لم�يتأ�ى�ل�ا��.مثل����ا��قيقة�ال�ل����أي�انطالقة�حضار�ةي

  الشأن�بال�سبة�ملختلف�األمم�وا��ضارات.��و�النجاح�إال��عد�قراء��ا�ودراس��ا�ل��ا��ا�وتراث�غ���ا،�وكذلك�

عدُّ 
ُ
قراءة�ودراسة�ال��اث�العر�ي�اإلسالمي�من�اللبنات�واألسس�القو�ة�والسليمة�ألي�انطالقة�حضار�ة�عر�ية���

-1935(�اختيارنا�ع���وجھ�ا��صوص�ملحمد�عابد�ا��ابري �عود�و �.تجددة�بأف�ار�حكما��ا�وأعالم�ا�ومفكر��اإسالمية�ُم 

ول�ا����تناملالمس��ما�ملكمن�ما�يمكن�أن��سلم�بھ�بداية�ع���أنھ�تأزًم �؛كأنموذج�ن�.)-1944(�وطھ�عبد�الرحمن)�2010

ل���قدمت�ا�����املفكر�ن�ع���أغلب�ال�ساؤالتأي�بمع���احتواء�رؤ �؛ال��اث�العر�ي�اإلسالمي،�بالقراءة�والدراسة�والتحليل

  حول�قراءة�ودراسة�ال��اث�العر�ي�اإلسالمي.�

ر��عض�املرجعيات�االخ��الية��عيدة�عن�أْس �؛إ���قراءة�جامعة�لل��اثلوصول�إ�����ذا�املقالو��دف�من�خالل�

رة�العر�ية�اإلسالمية�من�جديد.�،�والقاصرة�عن�تصور�رؤ�و�ة�فاعلة�ونا��ة�لل��وض�با��ضاقة�الطرح�واآلفاقوالضيّ 

� �كما  �إال ��دف
ُ
�األف�ار�امل �اإلسال تبقى �العر�ي �بالواقع �ال��وض �بإم�ا��ا �وال�� �ال��اث، �حول �وعنجزة �أبراج ��� لياء�مي،

علمية�الورشات�واملخابر�ال�وقبل�ذلك�البد�من�مرور�ا�ع���محّك �.التنظ��ات�الفكر�ة،�وإنما�ت��ل�لواقع�التطبيق�العم��

 
ُ
  س�شرفة�للمستقبل.امل

طرح�اإلش�الية�اآلتية:�إ���أي�مدى�يمكننا�الوصول�إ���قراءة�فاعلة�ل��اثنا�العر�ي�اإلسالمي؟�يدعونا�ذلك�إ���

  وتتجزأ��ذه�اإلش�الية�الرئ�سية�ل�ساؤالت�فرعية�و��:

 ما�الذي�يمثلھ�ال��اث�بال�سبة�للعقل�العر�ي�املسلم؟� 

  
ُ
 دمت�حول�ال��اث؟ما����أبرز�القراءات�والدراسات�ال���ق

 كيف�نثم��ا�ونتمثل�ا�ون��ل���ا�من�مستوى�التنظ���إ���مستوى�العمل�الورشا�ي�واملخ��ي؟� 

الذي�ا�انً املن���املقارن�أحيكذا�بآليات�املن���التحلي���و �مستعين�نمقار�ة��ذه�اإلش�الية������ذا�املقام�حاول ن

  .املفكر�ن��عض�آراء��نا�ب�نيظ�ر�للقارئ�من�خالل�مقارن

�ابري محمد�عابد�ا���لمفكر اعتمدنا�ع���أ�م�مؤلف�لف�،املذ�ورْ�ن�أعالهن�م�بنصوص�املفكر�ْ و�ذه�القراءة�تتقوّ 

�ال��اث، �وا��داثة"و�و��حول �"ال��اث �مؤلفات �و�عض ��املفكر ، �ونذكر�م��ا �الرحمن، �عبد �تقو�م�"طھ ��� �املن�� تجديد

  .�"ال��اث
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  مف�وم�ال��اث .1

  لغة  .أ

 �.ث)ر(و�لمة�تراث����اللغة�العر�ية�مشتقة�من�ا��ذر�
ُ

�اث
ُّ
�أما�أصل�التاء�فيھ�واو.��وال�

ُ
�اث

ُّ
�وال�

ُ
�واِإلْرث

ُ
الِوْرث

 
ُ

 ف�ما��واِمل��اث
َ

�ما�يخلفھ�الرجل��.ما�ُوِرث
ُ

�اث
ُّ
����ا�َ�سب...�فال�

ُ
����املال،�واِإلْرث

ُ
�واِمل��اث

ُ
  .� [2]لورثتھوقيل�الِوْرث

استعملت��قدو �.معنا�ا�ال�ي�اد�يختلف�كث��ا�عن�املع���العر�ي�Heritage�"[9]"�اإلنجل��ية�ف�لمةأما����اللغة�

� �املعتق��Héritageلمة �ع�� �للداللة �مجازي �مع�� ��� �عامة�بالفر�سية �و�كيفية �ما، �بحضارة �ا��اصة �والعادات دات

  .[3]�"ال��اث�الرو��"
 

  اصطالحا  .ب

من�الصعو�ة�الوصول�إ���ضبط�دقيق�لل��اث�ن�يجة�ل��مولة�املعرفية�ال���تضم��ا�و�ا��صوص����العصور�

�ف�تقديم��عر �،ومع�ذلك�سنحاول�مع�املفكر�محمد�عابد�ا��ابري �.املتأخرة،�و�صفة�أخص����الفكر�العر�ي�اإلسالمي

  اصطال���لل��اث.

أصبح��ش���اليوم�إ���ما��و�مش��ك�ب�ن�العرب،�أي�إ���ال��كة�الفكر�ة�والروحية�"�تقد�ا��ابري�أن�ال��اث�ع

عطي�ا��اضر����الو��،�الذي���،ال���تجمع�بي��م�لتجعل�م��م�جميًعا�خلًفا�لسلف...�ذلك��و�املضمون،�ال������النفوس

نظر�إل��ا�بوصف�ا�مقّوًما�من�مقومات�الذات�العر�ية�وعنصرا�أساسًيا�ورئ�سًيا�من�مية�عندما�يُ للثقافة�العر�ية�اإلسال 

َمامُ 'ال�ع���أنھ�بقايا�ثقافة�املا���،�بل�ع���أنھ��'ال��اث'نظر�إ���ومن��نا�يُ "�:�ضيفو ��.[3]�"عناصر�وحد��ا
َ
ثقافة��ذه�ال�'ت

ف�ذا�املف�وم�قدم�لنا�املالمح��.[3]�"و�لي��ا:�إنھ�العقيدة�والشر�عة،�واللغة�واألدب،�والعقل�والذ�نية،�وا��ن�ن�والتطلعات

�ف�و��ش���إ���أنھ�تركة�فكر�ة�وروحية�يحمل�ا�ا��لف�.والسمات�ال���يحمل�ا�ال��اث����الفكر�العر�ي�اإلسالمي�املعاصر

 ف�و�حاضر����النفوس�والو��،�و�و�ما�يجعل�الثقافة�العر�ية�اإلسالمية�حاضرة�ومتم��ة�وُمبدعة،�و�التا���.من�السلف

 و�و�دليل�ع���وحد��ا،�ومنھ�ف�و�يمثل��ل�ما�أنتجھ�العرب�املسلمون�و�تطلعون�إليھ.

 
 العر�ي�اإلسالمي�أ�مية�ال��اث .2

 
ّ
حصًنا�ودافًعا�نحو�التقدم�للمستقبل،��عد��ل�ال��اث�رك��ة�أساسية�عند�مختلف�األمم�وا��ضارات،�باعتبارهمث

�طبًعا �وتنقيحھ �ودراستھ �العر�ي��.قراءتھ �التداو�� �للمجال �يقدم �يجعلھ �ما �القيم �من �يحمل �اإلسالمي �العر�ي وال��اث

واصًفا��م)1406-ه808تو���(�يقول�ابن�خلدون حيث�حلوال�ملشكالت�تبدو�عّصية�ع���ا��ل�عند�البعض،��،اإلسالمي

 �.[1]�"نادى�لسان�ال�ون�با��مول�واالنقباض�فبادر�باإلجابة�وكأنما"عصره�
َ
ال�ت�ون�لنا�إجاباتنا�العر�ية�اإلسالمية��َم لِ ف

تحقيق�االست�ناف�ل�،نتخلص�من�عصور�ال��اجع�واالنحطاط�وما�أعق��امن�ثّم�عن�مستجدات�عصرنا�نحن�اليوم؟�و 

  .ا��ضاري�وتقديم�حلول�ل��ضارة�اإل�سانية

اإلقالع�عن�مسلك�التلمذة�ال�ي�ون�إال��إن"حيث�يقول:�و����ذا�الصدد��ستأ�س�بقول�طھ�عبد�الرحمن��

.�والذي��س�شفھ�من��ذا�القول�عموًما��و�أن��عمل�ع���تحصيل�[4]�"بتحصيل�القدرة�ع���عرض�ما�ل�س�عند�الغ��

 ���مختلف�امليادين�ا��ياتية.القدرة�اإلبداعية�للتخلص�من��يمنة�التلمذة�والتلقي�من�الغرب�األورو�ي�

  

  ن�لل��اثن�ودارس�ْ محمد�عابد�ا��ابري�وطھ�عبد�الرحمن�كقارئ�ْ  .3

 ��عيًدا
َ
ؤى�لل��اث،�سنحاول�تقديم�رُ �السل���يديولو��والتوظيف�األ الشمولية��املرجعيات�عض�صراع�و ر�ْس عن�أ

�نظر�جامعة،� �زاو�ة �من �اإلسالمي �العر�ي �ال��اث �بمعا��ة �قاموا �وكيف �املعاصر�ن، �املسلم�ن �العرب �املفكر�ن لبعض

  وطھ�عبد�الرحمن.�،واخ��نا�محمد�عابد�ا��ابري 
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لية�عيد�اإلش�اا��ابري�قراءة�عصر�ة�لل��اث�وحاول�تطبيق�ا،�تجعل�املقروء�معاصًرا�ع���صمحمد�عابد�اق��ح�

قراءتھ����محيطھ�االجتما���التار����من�ج�ة،�و���ذات�الوقت��أي"ا��ابري:�يقول�حيث�النظر�ة�واملحتوى�املعر���

و�عتقد�ا��ابري�أن��ذا��و�املع���العميق�لالج��اد��.[3]�"ع���صعيد�الف�م�واملعقولية�،من�ج�ة�أخرى �،جعلھ�معاصًرا�لنا

� �األمة؛ �كبار�علماء �مارسھ �االج��اد�ا��ابري �ين��نا�ومنھكما �حلول��،إ�� �لتقديم �لالج��اد �اليوم �ن�ون �ما �أحوج ونحن

  ملشكالتنا�ا��ديدة.

�اإلسالمي� �العر�ي �لل��اث �املختلفة �والسطحية �املباشرة �القراءات �ا��ابري �رحصي�ح�ن�و��تقد �الق": والب�أما

�انت�قديمة�أو�حديثة،�ف���ال�تمتلك�أن�تقدم�غ������ء�واحد��و�القراءة�ال��اثية�لل��اث�ال���أا��ا�زة�ا��امدة،�سواء�

�ذا�يحيلنا�إ���املن���و �.[3]�"أخرى تجر�حتًما�إ���القراءة�ال��اثية�للعصر:�قراءة�عصرنا�بنفس�تراثنا�أو�ب��اث�آخر�وثقافة�

تحقيق�دور�املس�شرق�ن�الذين�قاموا�ب�شر�و ال�ينكر�باملناسبة��،�و�و العر�ي�اإلسالمي�ا��ابري����قراءة�تراثناالذي�اعتمده�

�.عدد�ال�بأس�بھ�من�أم�ات�كتب�ال��اث�العر�ي�اإلسالمي،�وسلطوا�كث�ً�ا�من�األضواء�ع���جوانبھ�بالدراسة�والتحليل

ينضوون�تحت�لواء�حضارة�غالبة،�فال�بد�من�تحليل�فكر�م�والكشف�يرى�بأنھ�البد�أال�ن�ساق�مع�م؛�باعتبار�أ��م��ھلكن

�م�م���ذا�ال��اث...�لم�يكن����أييجب�أن�ن�ون�واع�ن����ذات�الوقت�بأن�ا�تما"�:يقول�ا��ابري �.عن�أ�دافھ�ومراميھ

  �.[3]�"ما�من�أجل�م��حال�من�األحوال،�وال����وقت�من�األوقات،�من�أجلنا�نحن�العرب�واملسلم�ن،�بل��ان�دوًم 

والذي��،Boer de Jacobs Tjitze دي�بور �جا�و�س�تجي�����و�و�ما�يت���لنا�أك���مع�املس�شرق�األملا�ي

عنوان�يو���لنا�فال�."تار�خ�الفلسفة����اإلسالم"كتابھ����خوا�للفلسفة�اإلسالمية�ك�ل،�وذلك�عت���من�األوائل�الذين�أرّ �ُ 

لت�وظ"�بإنصافھ�ل�ذه�ا��ضارة،�لكن�املتأمل�����ذا�القول�من�متنھ،�ومراميھ�سيجد�عكس�ذلك�حيث�يقول�دي�بور:

الفلسفة�اإلسالمية�ع���الدوام�فلسفة�انتخابية�عماد�ا�االقتباس�مما�ترجم�من�كتب�اإلغر�ق...�فال�نجد�ل�ا����عالم�

حول�ا��ضارة��تمركزةعن�ذ�نية�ُم �ف�ذا�القول����ا��قيقة�ينّم �.[3]�"ل�ا�ل�االفكر�خطوات�جديدة��ستحق�أن����

  �ة����ود�ا��ضارة�العر�ية�اإلسالمية�����ذا�املضمار.������سّف الغر�ية�وتار�خ�ا،�ومبددة�ومُ 

ث�ف�و�عال���باعتبار�أنھ�ترا�:تراث�يمتاز�بطا�عھ�العال���والشمو���العر�ي�اإلسالمي�ل��اثأن�ا�ا��ابري �ى ير 

 
ُ
�جميع�منا���ا��ياة�الفردية�وا��ماعية�حيث�و�و�شمو���ل�ونھ�يمّس �؛شرق حضارة�عاملية،����ف��ة�من�ف��ات�تار�خ�ا�امل

من�الصعب�الفصل��أنھ،�أي�[3]�"اإن�الفصل�ب�ن��ذا�ا��انب�وذاك����تراثنا�العر�ي�اإلسالمي�ل���ء�صعب�حًق "�يقول:

  �.نة�لھوالعلوم�امل�وِ �فيھ�ب�ن�املعارف

�،يص���للتعامل�مع�تراثنا�العر�ي�اإلسالمي�ومع�ال��اث�اإل�سا�ي�بصفة�عامةا�تحليليً �يق��ح�علينا�ا��ابري�من��ا

�.وال��اث�كما�قلنا��و����ء�ي�ت���إ���املا���،�القر�ب�أو�البعيد"�:يقول �إذ�باملوضوعية�واملعقولية و�تقوم��ذا�املن��

�علمًيا،�من�ال��ام�أك���قدر�من�املوضوعية�وأك���قدر�من�املعقوليةولذلك��ان�البد�للت
ً
ذان�وإذا��ان���.عامل�معھ��عامال

نھ�ذلك�ألن�ال��اث�بما�أ�.الشرطان�مطلو��ن�����ل�عمل�عل���ف�ما�مطلو�ان��نا�أك��،�ولذلك�البد�من�اإل��اح�عل��ما

و�نا�ضون�إ���أن�يحت���أن�ي�ون�موضوًعا،�و�التا���فنحن�معرّ ف�و�أقرب�إ���أن�ي�ون�ذاًتا�منھ�إ�'حاضر�فينا�ومعنا'���ء�

�ن�أساسي�شرط�ن�ابري�يركز�ع���مف�ومي�املوضوعية�واملعقولية�كقول�أن�ا��ذا�ال�س�شف�من��.[3]�"بدل�أن�نحتو�ھ

وذلك���دف�الوصول�إ���قراءة�جدية�لل��اث�العر�ي�اإلسالمي،�و����ب��ذا�املع���ع����ل�،����قراءة�ودراسة�ال��اث

  �تراث�إ�سا�ي.�

،�تحاول�إعادة�إحياء�اإلبداع�واأللق�العر�ي�اإلسالمي�لل��اث�مغايرة�سلمنا��ذا�الطرح�لل��اث�إ���قراءة�ودراسة�

�االعت �وإعادة �اإلسالمي، �الفكر�العر�ي ��� �واالج��اد �تبخ�سھ.الفكري �تم �الفكر�العر�ي�بار�ملا �الرحمن�أن �عبد �طھ �يرى

�ب��عت�ن: �ال��اث �تقو�م �إ�� �املعاصر�اتجھ �إ���"�اإلسالمي �مرد�ا �ال��اث �حصيلة �أن �ع�� �تقوم �مضمونية �األو�� ال��عة

املضام�ن�و املحتو�ات�بحسب�ا��اجة�واالستعمال�وال�دف،�أما�ال��عة�الثانية�ف���تجز��ية�تقوم�ع���تقسيم�املحتو�ات�
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وتص�يف�ا�إ���مجاالت�وقطاعات�متمايزة�فيما�بي��ا،�مع�مبدأ�املفاضلة�بي��ا�ع���أساس�من�االنتقاء،�والن�يجة�املنطقية�

  �.[8]�"ال���يتوصل�إل��ا����العالقة�الضرور�ة�ب�ن�ال��عة�املضمونية�كمقدمة،�وال��عة�التجز��ية�كن�يجة

من��ذا�املنطلق�يوجھ�طھ�عبد�الرحمن�س�ام�النقد�إ���األنموذج�الفكري�ل��ابري�ع���أساس�أنھ�متناقض����

و�و��،حيث�يرى�بأن�نموذج�ا��ابري����تقو�م�ال��اث�قد�وقع�����عارض�فادحقراءتھ�ودراستھ�لل��اث�العر�ي�اإلسالمي�

�وفًق  �والعمل �الشمولية، �بالنظرة �التجز��يةالقول �للنظرة �وذلك��.[6]�ا �متناقضة، �ا��ابري �عقالنية �أن �ذلك ومع��

  لالنفصال�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق����أنموذجھ.

�وأصل� �ك�ل �اإلسالمية �العر�ية �العلوم �النظر�إ�� �و�دعو�إ�� �املس�شرق�ن، �ملسلك �نقده �من �ينطلق فا��ابري

��أجزاء�مختلفة،���اث�إ�لل�ھتقسيم�بري���ا��ا�لكننا�عندما�ن���باب�التطبيق�ونتطلع�إ���النتائج�نصطدم�بمنظومة�،واحد

�غ���م��ر �انتقا�ي �بأسلوب �بي��ا �الرحمن��شرح�.ومفاضلة �عبد �طھ �سما�ا�"�بقولھ:�ذلك �دوائر�ثالث �إ�� �ال��اث قسم

و�ذه�عنده�دوائر�متباينة����آليا��ا،�ال�رابط�بي��ا�إال�املصارعة�أو��.'العرفان'و�'البيان'و�'ال���ان'باألنظمة�املعرفية،�و��:�

املصا��ة،�ومتفاضلة����نتائج�ا،�ال�ير���ف��ا�العرفان�إ���مستوى�البيان،�وال��سمو�ف��ا�البيان�إ���مقام�ال���ان،�وال�

من����تفك��ه�مع�ا��ابري�وضده����آن�ل�ذا�فإن�طھ�عبد�الرح�.[6]�"ي��ل�الرتبة�العليا�����ذا�املقام�إال�الفكر�الرشدي

من�بأن�يرى�طھ�عبد�الرح�.ب�ن�النظر�ة�والتطبيق����منظومتھ�الفكر�ة�اتناقض�أن�ثمة�واحد�ي�ت���إ���ن�يجة�مفاد�ا

  .العر�ية�اإلسالمية��ذه�النظرة�التجز��ية�املتفاضلة�لم��ستطع�ال��وض�بواقع�األمة

� �معني�ن �ع�� �ال��اث �نحمل �أن �يجوز �أنھ �الرحمن �عبد �طھ �يرى �املدخل ���ذا ع�أحد�ما"اثن�ن: �املوسَّ �املع�� ،

سة�(القرآن�الكر�م�والسنة�الشر�فة)�واج��ادات�املسلم�ن�جميًعا ّسِ
َ

..�.لل��اث،�و�و�أن�ال��اث��شمل�النصوص�الدي�ية�املؤ

َناعز�وجل:�﴿�]هللا[إذ�يقول�
ْ
ْوَرث

َ
َفْيَنا�ِمْن��أ

َ
ِذيَن�اْصط

َّ
ِكَتاَب�ال

ْ
 ال

َ
فالقرآن�والسنة��ما�إرث�للمؤمن�ن،�].�32﴾�[فاطر:�ِعَباِدنا

يق�لل��اث،�و�و�قصر�داللة�ال��اث�ع���اج��ادات�املسلم�ن �.�[5]�"أي�يندرجان����تراث�املسلم�ن،�والثا�ي�املع���املضَّ

وسع�أو�يرجع�إليھ��،س�ال��اثومنھ�يرى�طھ�عبد�الرحمن�أن�الذي�ير�د�أن�يقرأ�و�در 
ُ
فإما�أنھ�يرجع�إ���ال��اث�باملع���امل

ضيق
ُ
و�ال�سبة�للذي�يرجع�إليھ�بمعناه�املوسع،�فإنھ�سيعود�إ���النص�القرآ�ي�والسنة�ل�ي��ستمد�م��ما�القوة�.�باملع���امل

  واملدد�الج��اداتھ.

�حصلت����السياق�الفكري�الغر�ي�لم�تكن�بتلكال���و �،و�ب�ن�لنا�طھ�عبد�الرحمن�أن�القراءات�النقدية�لل��اث

ة،�عصر�ا��داث���ب��ة�الدخول��ةه��ليؤ إما�إلغا�،ا��دة�ال���نجد�ا�عند��عض�مفكر�نا�الذين�ان��وا�إ���ن�يجة�و��

اث�فاالشتغال�الغر�ي�بال�� ":�يقول�طھ�عبد�الرحمن.�وإما�انتقاء�أجزاء�منھ��عت���ا�البعض�بأ��ا�ستمك��م�من�التقدم

ف�ذه�القراءات�لل��اث�ت�ت���حسب�طھ�عبد�الرحمن�إ���ترك�أغلب�ال��اث،�أو��.[5]�"تأييدا�ملقوماتھ�وإحياء�لقيمھ��ان

دون��،عن�مفا�يم�موجودة�عند�الغرب�و���ثقافتھ�و�سليط�ا�ع���ال��اث�العر�ي�اإلسالمي�فالبحث�.االنقطاع�عنھ��لًيا

أن�����ح�ن"�يقول�طھ�عبد�الرحمن:�إذ�العل���ال�ادف�ض�مع�البحثيتعار �،نقد�ا�وتمحيص�ا�ومن�غ���تمكن�من�آليا��ا

و�رى�طھ�عبد�الرحمن��ومن�ج�ة�أخرى،.�[5]�"من�أراد�نقد�ال��اث،�فيتع�ن�عليھ�أن�يطلب�وسائل�تناسب��ذا�ال��اث

  .تراثنا�العر�ي�اإلسالمي�وال�ت�ون�واردة�من�خارج�،أنھ�يتوجب�علينا�إيجاد�من��ية�تناسب�خصوصية�تراثنا

�مثل�دعاة�الر�ط�ب�ن�،العر�ي�اإلسالمي�يبخس�طھ�عبد�الرحمن��عض�االج��ادات����قراءة�ودراسة�ال��اث�مول

بيد�أنھ�يبقى�"�:ولكنھ�ين��نا�إ���نقطة�م�مة�حيث�يقول أن��ناك�نتائج�إيجابية�توصلوا�إل��ا،�ب�وال�ينكر �،ال��اث�واملعاصرة

ال���تتحكم�����ذا�ال��اث�من�ج�ة،�و��ن�تجليات��ذه�الروح�وتحقيقات��ذه�أن�نفّرق�ب�ن�أمر�ن:�ب�ن�الروح�واملقاصد�

ن��ذه�الروح�بوصف�ا�جملة�من�املقاصد�والقيم� املقاصد�من�ج�ة�ثانية؛�والذي�نحتاج�إليھ�الست�ناف�العطاء��و�أن�ن�ب�َّ

مت����عملية�توليده�وتطو�ره
َّ

  .[5]�"واملبادئ�ال���انب���عل��ا�ال��اث�وتحك
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�،م�خصيصة�ومبدأ�توصل�إليھ�طھ�عبد�الرحمن����قراءتھ�ودراستھ�لل��اث��و�ما��سميھ�"مبدأ�التداول"ولعل�أ�

ال��اث�اإلسالمي�أو�ا��ضارة�اإلسالمية�دائًما��ستوعب�الوافد�عل��ا�أو�املنقول�إل��ا�اس�يعاًبا�ُيخضعھ��أن"بھ:�واملقصود�

فم���تلقينا�مضمونا�أو�مف�وًما�من�مجال�غ���مجالنا��.[5]�"ة���اللقيم�املعرفية�والقيم�اللغو�ة�والقيم�العقدية�ا��اص

  وجب�أن�نخضعھ�ملقتضيات�التداول�العر�ي�اإلسالمي.�،التداو��

ھ�أن�إما�استداللية�أو�لغو�ة،�تب�ن�ل�،ال���أنتجت�املضام�ن�العر�ية�اإلسالمية�ال������لياتو���وقوفھ�عند�اآل

كب����لقد��ان�لآللة�املنطقية�دور "�رجة�كب��ة�باآللة�املنطقية،�و�ذا�ما��عضده�قولھ:ال��اث�العر�ي�اإلسالمي�ُمشبع�إ���د

يدل��.[5]�"���إنتاج�املعرفة�اإلسالمية،�لذلك��ان�استخدامي�ل�ا����الكشف�عن�املبادئ�أو�الروح�ال���يتحدد���ا�تراثنا

نقده�املنطقي�لل��اث�والذي�يختلف�عن�جاء�ببل�ع���عدم�تقليد�طھ�عبد�الرحمن�للغرب�األورو�ي،��داللة��افيةذلك�

 .�النقد�واملعا��ة�التار�خية�الغر�ية�ل��ا��ا

  

  من�التنظ���إ���الواقع�الفع��� .4

ا�ع���ما�سبق�ذكره�وما�نود�تب�ينھ�����ذا�العنصر،��و�أننا�حاولنا�إبراز��عض�النقاط�املش��كة�ب�ن�تأس�ًس 

 ءة�ودراسة�فاعلة�لل��اث�العر�ي�اإلسالمي،��عيًد سة�لقراوال����عتقد�بأ��ا�املؤِس �؛ؤ�ت�نالرُ 
ُ
دد����ود�ما�با�عن�الطرح�امل

� �إدراك�االست�ناف����ا��للم��بالتنافر�وا��دية، �و�وصلة �الفاقد���قيقة �الفع�� �اإلسالمي �العر�ي �الواقع �ع�� لتنفتح

  ا��ضاري�العر�ي�اإلسالمي�من�جديد،�والواقع�ا��ضاري�اإل�سا�ي�املأزوم.

املفكر�ن�العرب�املسلم�ن�سواء����قراءة�ودراسة�إش�الية�ال��اث،�أو����غ���ا�من�اإلش�اليات��محاوالتتبقى�و 

فتح��عد�.���مستوى�التنظ���املطروحة،����السياق�العر�ي�اإلسالمي
ُ
ل�الباحث�ن�من�قب�وذلك�ألن�الورشات�واملخابر�لم�ت

الكث���من��ؤالء�املفكر�ن�فارق�ا��ياة�دون�إننا�نالحظ�أن�"�.لتحقيق�تلك�اآلمال�ع���مستوى�الواقع�الفع���والدارس�ن

�[7]�"الواقع،�وما�زلنا�نطمح����ال��وض�أن�نرى�لشعارا��م�تحققا�وال�ملشار�ع�م�تجسدا����أرض فالعمل�واالشتغال�.

� ��عطي �ال��اث �ع�� �ان�ثاق�اا��دي �شر�طة �ا��قيقي، �ومعنا�ا �قيم��ا �مفكر�نا �ومتطلبات����ود �وواقعنا �سياقنا ھ�من

 وآمالھ.
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