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ّالشيخ شفيق جرادي

 فقه الفلسفة، العامل اإلسالمي، القومّية.جرادي، طه عبد الرمحن، الفلسفة، شفيق الكلماتّالمفتاحي ة:ّ

مة طه عبد الرمحن اليي لفتته اليقةة الدنيية اعمعارر   ي عاعميا اإلسالمي، فمل  وواج  مشروع هنضوي محله العاّل 
سيد فكري حمرَّر على شروط ىل "إبياء ويه اليقةة ووو العارف بافتقاروا أعليها من التلبي  والفتية بني اخلوف 

، وال اعمياوج العقلية واعمعانري العللية اعمستجد ، فال نكاد نةفر عيد أولها بتأطري ميهجي حمكم، وال بتيةري عللي فتح
 ي  وّ لةاورتني اعمشبووتني ومها: الغلظ اليي نيةر  ي واتني اوال نسع اعمسلم اعمتيق ]...[بتبصري فلسفي مؤسِّ  

 .(1)ن نرتتب عليهلا"أتدبر اليتائج الوخيلة اليت ميكن ختالف اعميويب واخللو من السيد الفكري إال أن ناال

وبعد ترقب مكامن اخلل  الياتج عن السبات العللي واحلضاري والوجداين اليي تعاين ميه األمة واضطراهبا 
متيا  ي بيان الشروط التكاملية هنض عاّل  ،والتعصب اليي ال نقوم على اسرتشاد سب  احلق والصواب لعبث اعميويببا

ىل إالرتاث بقيلة التأسيسية دون أن نركن  اىل علق التجربة اإلميانية والتعقلية مستمفة  إوالتجدندنة اليت عليها اليفوذ 
 ثوبه.

على التثبت اليقدي؛ الفاحص  وعامال   2حىت نثبت بالدلي  فساده"به،  ممسلّ  ن "ك  أمر مأرولأ امعتب  
كلتا احلالتني فقد  ي  و . 3ذ "ك  أمر ميقول معرتٌض عليه، حىت نثبت بالدلي  رمته"إ ؛قولواعمسؤول؛ من ك  أمٍر مي

على الرغم من لمرنة نتاج اعمفاويم مبا نتالءم مع سؤال اليوم واعمعارر ، وبروحية جميوبة لإعاد  إيفسه مسؤولية بناط أ
بداعي ال حتجب إرادته وبصريته اعمسؤولة والياقد ، فكانت احلرنة عيده مسؤولية نقد إن ويه احلرنة مل تستلكن من أ

فهو وقوف على شفا  ألن السؤال ما مل نكن مسؤوال   ؛العقيد  فيه السؤال وال تأسر تداعيات السؤال مهلة اإلجابة
 ُجُرف وار.
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ىل ما قب  الفلسفة إالفلسفة حبيث ندخ  عب بوابة السؤال ن نؤس  لفقه إىل أمة فيا العاّل وويا ما دعا فيلسو 
اإلبداع وروح  لفلسفة اجتهادنة  ي عصٍر ضاع فيه ك  ركن تأسيسي  اناظل   امقيل   امبيي   امتفمص   املل   امستجلع  

 .وعللاء العامل العريب واإلسالمي بياءأاالجتهاد الفلسفي عن 

نقتضي بأر   دن الفلسفة جتدّ أتأرخيات ونسوا م وتفكريوم على جترندات ميقولة و روا  ي حبثهاقتص نأ وذلك بعد
وجوده الفاعلية والقصدنة فهي حراك ميوت حييلا جيلد ب  وي حيا  وعل  نشك  عيد الفيلسوف جزء معرفته 

ن إوبالتايل ف ،ق ميث  اعمدخ  حنو الفلسفةن اعميطأ اذا كان من اعمعلوم قدمي  إندلف حنو االجتهاد. و  اوعلله لتكون فقه  
 نيبغي توفرمهاخارني  اوجتانس   اتياسب  وي عالقة الوسيلة مع اعمضلون؛ فإن  لرمحنعبد امة العالقة بييهلا حبسب العاّل 

انية خبلق القيم اإلمي قواحلراك احلواري التعار ي اعمتخلتلك العالقة؛ وعما كانت الفلسفة حتل  عيده رفات احليونة   ي
 ل  مسؤولية مركبة من تضاعيف.حيمتيا قد فإن عاّل  ،واالجتهادنة

بداع بإنشاء ميطق جدند ووي غانة توانت وتقاعدت عن قصدوا اهللم  ي غالبية أو أكثرنة : اجلرأ   ي اإلأولهما
 يطقية العربية ميها واإلسالمية.التجارب الفلسفية واعم

نشاء إبني الفلسفة واعميطق واستبداهلا باألوون ووو  بة الفلسفية العربيةقطع  ي الكتاحياء ما انإ: جتدند و ثانيهما
ن اعمسؤولية أ"ليا وجدنا  :لقولإىل الروح التفلسف ما دعاه  متيا اغتياال  عالقة بني الفلسفة والتارنخ رأى فيها عاّل 

حمو روح التفلسف فيها، وال ىل إخراج الكتابة الفلسفية العربية من ويا الطرنق اليي نؤدي إميوطة بأن نسهم  ي 
بالكتابة الفلسفية األرلية اليت أمَّها كبار مفكري منا نكون قد جددنا الصلة إ ي ويا األمر، و  انكون بيلك بدع  

 .4ىل اعمطالب اليت  تطلبها"إاإلسالم، أال ووي الكتابة اليت تزدوج فيها الفلسفة باعميطق باعتباره اعميهج اليي نورلها 

 من علم اعميطق بعدما كانت الصور  اء جمال تداويل داخلي  ي اعميطق جيع  علم األرول جزء  نشاإ: ثالثها
بعضها ببعض " موروال   اخمصور   الك  واحد )من الفصول( وموضوع   عب فصول الكتابة استقالال   ارانع   ،معكوسة
نيزل ميها ميزلة  اواحد   افلسفي   اهنا ختدم كلها غرض  أبعضها لبعض، زاد  ي ويا التوار  والتكام  بييها  ومكلال  
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وجدان الكثر  اعملكية "وجه حتليالتيا اللغونة وترتيباتيا اعميطقية وو سداوا، وويا الغرض الفلسفي اليي ملة من الل  
 .5"ونصطلح على تسلية ويا الغرض الفلسفي اخلاص باسم التكوثر "حتت الوحد  الةاور 

إىل ضافة إمتيا استه  ك  فص  ميطقي مبدخ  فلسفي ن عاّل أد لوحظ لة ويه العالقة فق: لتأكيد حلُ رابعها
نشأ تداولية خارة للعالقة بني اعمبمث الفلسفي أم لبيان األر   ي التكوثر العقلي وبيلك فقد امدخ  فلسفي ع

خاص نراد ميه  بيلك الطبيعة اعمبيية على قيم الفاعلية لفلسفة وميطق اواعميطقي لُيَثلِّرَُه مبقصد فلسفي قيلي معلي  
 يهوض التأسيسي اليةري واعمعر ي اعميتج لإلبداع والتجدند.ال

اعمولِّد   ليسبيتنيا: تضج كتابات عالمتيا باعرتاف باآلخر عب اختالف تعددي حمكوم بالوحد  والكثر  خامسها
طََية   ي موضوعها ر مسَتب  خآ اباستبطان  ي اعموضوع ظاور   حيي   األطوار ومراتب  ي الفاعلية حتفظ اليات لتغيب حيي  

 فتكون وي اليات كلا اعموضوع.

نفتاح على مث تتفاع  مع اآلخر بقيم اإلميان وخلق التعارف التكاملي لتكون القيلة وذاك اخللق مها سر اال
 متيا وي القومية احلية اعمتسلة خبصائص ثالث وي "القيام"والقومية عيد عاّل  ية مع حفظ اخلصورية القومية.نالكو 
وو قيام جهادي واجتهادي. كلا أهنا ال تقوم على اعماضي  "القوام" و "القَّومة" والقيام وو "احلركة والعل " لياو

ن القومية احلية ال تتمدد مباضي األمة بقدر ما تتمدد بواجبها، إو ق  بإجياز أن نكون أمبقدار ما أهنا "كيف نيبغي 
ليا فإهنا تيطوي على "جملوعة القيم اليت نأخي هبا القوم وتيقسم  6وال تتمدد مبمصوهلا بقدر ما تتمدد مبشروعها"

ىل قسلني اثيني: القيم اخلارة، ووي اليت نتفرد هبا القوم وال نشاركها فيها غريوم، والقيم إويه القيم اعمعيونة 
وو  ا،ذ  إ 8بيهم"أ ومية على بكر بعد ويا تأيت الق"و 7اعمخصَّصة ووي القيم العامة اليت نشرتكون فيها مع غريوم"
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ن القومية وي بلوغ ويا العل  القيلي الغانة ومشوله جلليع أفراد إو  ،"اجتلاع القوم على دوام العل  وفق القيم العليا
 .9القوم"

شطط العاعمية الفلسفية كأحادنة مستبد  وو مث  ويه القومية احلية لألمة سادسها: بياء  على ما مر فإن ما ندفع 
راد  والروح اعملكوتية  ي عامل مستغرق ميانية تعارفية متوارلة عب تغليب العق  واإلإسهم  ي إنشاء كونية ن تأاليت عليها 

لك التعاوين األدايت والتفارلي
ُ
ومن ويا جاء مشروع حجاج روح احلداثة وسؤال األخالق كسؤال نستدعي  ،بعق  اعم

ف الفكري كجواب اإلميان مبعياه األمش  واألخالق اليقةة التكاملية كلا جاء جواب احلق اإلسالمي  ي االختال
  خصورية األمة والواقع الكوين.جتسري التوار  بنيمبعياوا األكل  وذلك عب 

 امستهدن   ،خالقي وجهد اكتلايلأمياين وتأري  إميانية على مقتضى اليقد العللي. عب تفعي  إبتمكيم نقدنة 
كلا   ،كلا اليات  ،بالقيم اعمثلى  ي روغ وونة تعقلية توارلية تثق باهلل اسك  بصفاهتا، مستل اباليات اإلهلية، مسرتشد  

 جتهاد.واحملبة والرتاحم واجملاود  واال تيري ما أظلم بيور اإلخالص ؛الياس

 اداعي   ،اك والقيم الوحيانية واإلنسانيةباحلر  حواعميطق واألخالق والعل  هنوض من نضج  ونيضلتيهض بالفلسفة 
فاعلية  ي روغ منوذجها الباين هلا، وللكون بإعلار اليف   إىلته هلا تعرتض سبيلها كدعو  ومة ك  مشقةىل مقاإاألمة 

 وإعلار األرض باإلحسان. ؛ميانإلوالروح با
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