1

2

هذا الكتاب من الكتب اليت أصدرها
حزب التحرير

الطبعة األوىل
سنة 1393ه 1973 -م

3



التفكري
إن اإلنسان هو أفضل املخلوقات على اإلطالق ،حىت لقد قيل  -وهو
قول حق  -إنه أفضل من املالئكة .واإلنسان فضله إمنا هو يف عقله ،فعقل
اإلنسان هو الذي رفع شأن هذا اإلنسان وجعله أفضل املخلوقات ،ولذلك ال
بد من معرفة هذا العقل ،وابلتايل ال بد من معرفة التفكري ،وال بد من معرفة
طريقة التفكري ،ألن هذا الواقع املسمى ابلتفكري هو الذي جيعل للعقل قيمته،
وهو الذي يعطي هذه الثمرات اليانعة ،اليت هبا تصلح احلياة ،ويصلح اإلنسان،
بل يصلح الكون كله مبا فيه من كل شيء ،حىت اجلماد والنبات واحليوان.
إن العلوم والفنون ،واألدب والفلسفة ،والفقه واللغة ،واملعرفة من حيث
هي معرفة ،إمنا هي نتاج العقل وابلتايل نتاج التفكري .لذلك كان لزاما
لإلنسان وللحياة وللكون كله أن يدرك واقع العقل ما هو ،وأن يدرك ابلتايل
واقع التفكري ،وطريقة التفكري.
لقد قطعت اإلنسانية هذه املسافة الطويلة من احلياة ،ومن عمر الزمن
وهي تعىن أكثر ما تعىن بنتاج العقل ،وبنتاج التفكري دون أن تعين نفسها بواقع
العقل وبواقع التفكري .صحيح أنه قد وجد من حياول إدراك واقع العقل من
علماء املسلمني ،ومن علماء غري مسلمني ،يف القدمي واحلديث ،ولكنهم
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أخفقوا يف إدراك هذا الواقع .ووجد من حياول رسم طريقة للتفكري ،ولكنهم
وقد جنحوا يف نواح من مثرات هذه الطريقة ابملنجزات العلمية ،ولكنهم ضلّلوا
عن معرفة التفكري من حيث هو تفكري ،وضللوا غريهم من املقلدين الذين
هبرهم هذا النجاح العلمي .ومن قبل ،منذ أايم اليوانن ومن بعدهم ،اندفعوا يف
الوصول إىل التفكري فوصلوا إىل ما يسمى ابملنطق ،وجنحوا يف الوصول إىل
بعض األفكار ،ولكنهم أفسدوا املعرفة من حيث هي معرفة ،فكان املنطق
وابالا على املعرفة بدل أن يكون  -كما أريد له  -سبيالا للوصول إليها
ومقياسا لصحتها .وأيض ا فإن هؤالء الذين اندفعوا يف الوصول إىل التفكري ،قد
وصلوا أيضا إىل ما يسمى ابلفلسفة ،أو ما يعرف حبب احلكمة ،والتعمق فيما
وراء الوجود ،أي ما وراء املادة ،فأوجدوا حبثا لذيذ املعرفة لذيذ النتائج ،ولكنه
كان بعيدا عن الواقع ،بعيدا عن الصدق ،فكان أن أبعد عن احلقيقة وبعد عن
الواقع ،فضلل الكثريين ،واحنرف ابلتفكري عن جادة الصواب.
فهذا كله وأمثاله ،إذا جاز أن نقول إنه حبث يف التفكري ،وحبث يف
طريقة التفكري ،ولكنه  -رغم كونه أوجد معارف ،وأوجد جماالا للبحث،
وأوجد ما ينفع اإلنسان  -مل يكن منصبا على واقع التفكري ،ومل يكن سائرا يف
طريق الصواب ،وهلذا ال يعترب حبثا يف واقع التفكري ،وإمنا هو حبث يف نتائجه
ومثراته ،ومل يكن طريقة مستقيمة للتفكري ،وإمنا هو أسلوب من أساليب هذه
الطريقة ،جاء صدفة من جراء البحث يف نتاج العقل ،أو يف الثمرات ،ومل أيت
عن طريق البحث يف واقع التفكري .ولذلك ميكن أن يقال إن البحث يف طريقة
مستقيمة للتفكري ،ال يزال جمرد حماوالت جتري حول نتاج التفكري ال حول واقع
التفكري نفسه.
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أما سبب عدم االهتداء حىت اآلن إىل واقع التفكري ،وابلتايل إىل طريقة
التفكري ،فإنه راجع إىل أن الباحثني قد حبثوا يف التفكري قبل أن يبحثوا يف
العقل ،وال ميكن االهتداء إىل واقع التفكري ،إال بعد معرفة واقع العقل معرفة
يقينية بشكل جازم ،ألن التفكري هو مثرة العقل ،والعلوم والفنون وسائر
صنوف الثقافة ،إمنا هي مثرة التفكري .لذلك فإنه ال بد من معرفة واقع العقل
أوالا معرفة يقينية بشكل جازم ،مث بعد ذلك ميكن معرفة واقع التفكري ،وميكن
معرفة طريقة مستقيمة للتفكري ،مث بعد ذلك ،وعلى ضوئه ،ميكن احلكم على
املعرفة هل هي علم أم ال ،أي ميكن إدراك أن الكيمياء علم ،وأن ما يسمى
بعلم النفس وعلوم االجتماع ليست علما ،وميكن احلكم على املعرفة هل هي
ثقافة أم ال ،أي ميكن إدراك أن التشريع ثقافة ،وأن التصوير ليس ثقافة.
فاملسألة كلها مبنية على أساس معرفة واقع العقل معرفة يقينية جازمة ،مث بعد
ذلك ،وعلى ضوء هذه املعرفة ،يبحث واقع التفكري ،وابلتايل طريقة التفكري،
وعلى ضوئها ميكن الوصول بشكل صحيح إىل أسلوب التفكري ،أو إىل
أساليب التفكري.
هذه هي املسألة ،فالوصول إىل العلم والثقافة ،جيب أن يكون نتيجة
ملعرفة واقع التفكري ،وطريقة التفكري وأسلوبه ،والوصول إىل واقع التفكري ،جيب
أن يكون نتيجة ملعرفة واقع العقل .وعلى ذلك ال بد من معرفة واقع العقل
معرفة يقينية جازمة مث معرفة واقع التفكري.
عرفوا العقل ما هو ،أي حاولوا معرفة واقع العقل ،كثريون،
إن الذين ّ
سواء أكان ذلك يف القدمي من فالسفة اليوانن ،أو من علماء املسلمني ،أو
علماء الغرب ،أم كان ذلك يف العصر احلديث .ولكن هذه التعاريف ،أو
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بعبارة أخرى هذه احملاوالت ،ال يوجد فيها ما يستحق الذكر ،وال ما يرتفع إىل
مستوى النظر ،سوى حماولة علماء الشيوعية ،فإن تعريفهم وحده هو الذي
ميكن أن يستحق الذكر ،وميكن أن يرتفع إىل مستوى النظر ،ألهنا حماولة
جدية ،مل يفسدها عليهم إال إصرارهم اخلاطئ على إنكار أن هلذا الوجود
خالق ا ،ولوال هذا اإلصرار على إنكار أن للوجود خالق ا ،لتوصلوا إىل إدراك
واقع العقل إدراك ا حقيقي ا ،أي لتوصلوا إىل معرفة واقع العقل معرفة يقينية
جازمة .فهم بدأوا البحث يف الواقع والفكر فقالوا :هل الفكر وجد قبل الواقع؟
أم أن الواقع وجد قبل الفكر ،وكان الفكر نتيجة للواقع؟ وقد اختلفوا يف ذلك،
فمنهم من قال إن الفكر وجد قبل الواقع ،ومنهم من قال إن الواقع وجد قبل
الفكر .واستقر رأيهم النهائي على أن الواقع وجد قبل الفكر .وبناء على هذا،
أو من جراء هذا وصلوا إىل تعريف الفكر ،فقالوا :إن الفكر هو انعكاس
الواقع على الدماغ .فتكون معرفتهم لواقع الفكر هو أنه واقع ،ودماغ ،وعملية
انعكاس هلذا الواقع على الدماغ .فالفكر هو نتيجة النعكاس الواقع على
الدماغ .هذا هو رأيهم ،وهو رأي يدل على حبث صحيح ،ويدل على حماولة
جادة وعلى قرب من احلقيقة .ولوال إصرارهم على إنكار أن هلذا الواقع خالقا
خلقه ،وإصرارهم على أن الوجود أزيل ،ملا حصل اخلطأ يف إدراك واقع العقل.
ألنه صحيح أن ال فكر بال واقع ،وأن كل معرفة دون واقع إمنا هي خيال أو
ختريف .فالواقع هو أساس الفكر ،والفكر إمنا هو تعبري عن واقع ،أو حكم
على ذلك الواقع .فالواقع هو أساس الفكر ،وهو أساس التفكري ،وبدون وجود
الواقع ،ال ميكن أن يوجد فكر وال تفكري .مث إن احلكم على الواقع ،بل إن
كل ما يف اإلنسان وما ينتج عنه إمنا هو مرتبط ابلدماغ ،فالدماغ هو املركز
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الرئيسي واألساسي يف اإلنسان ،لذلك ال ميكن أن يوجد فكر إال بعد وجود
الدماغ ،والدماغ نفسه واقع ،وهلذا فإن وجود الدماغ شرط أساسي لوجود
الفكر ،كما أن وجود الواقع شرط أساسي لوجود الفكر .وهلذا ،فإنه لوجود
العقل ،أي لوجود التفكري ،أو الفكر ،ال بد أن يكون هناك واقع ،وهناك
دماغ .وعلماء الشيوعية اهتدوا إىل هذين الشيئني ،أي اهتدوا إىل أنه لوجود
العقل ال بد من أن يكون هناك واقع ،وهناك دماغ ،وأن وجودمها مع ا شرط
رئيسي وأساسي لوجود الفكر ،أي لوجود العقل .ولذلك كانت حماولتهم
جادة ،وصحيحة ،وإىل هنا كانوا يسريون يف الطريق املستقيم املوصل إىل معرفة
واقع العقل معرفة يقينية جازمة .إال أهنم حني حاولوا ربط الواقع ابلدماغ
للوصول إىل الفكر ،أي إلجياد التفكري ،ضلوا الطريق ،فجعلوا الرابط بينهما
هو انعكاس هذا الواقع على الدماغ .فخرجوا ابلنتيجة اخلطأ يف معرفة العقل،
ولذلك عرفوا العقل تعريفا خاطئا .وسبب ذلك هو إصرارهم على إنكار أن
للوجود خالقا خلقه من عدم .ألهنم لو قالوا إن املعرفة تسبق الفكر ،فإهنم
يقفون أمام حقيقة واقعة ،وهي أنه من أين جاء الفكر قبل وجود الواقع ،فال
بد أن يكون قد جاء من غري الواقع .وابلتايل من أين جاء الفكر لإلنسان
األول؟ ال بد أنه جاءه من غريه ،ومن غري الواقع ،فيكون اإلنسان األول،
والواقع ،قد أوجدمها من أعطى اإلنسان األول املعرفة ،وهذا خالف ما لديهم
من معرفة جازمة أبن العامل أزيل ،وأن الواقع أزيل .ولذلك قالوا إن انعكاس
الواقع على الدماغ هو العقل ،فهو الذي أوجد الفكر ،وهو الذي وجد به
التفكري .ومن أجل أن يتهربوا من ضرورة وجود املعرفة ،صاروا حياولون إجياد
ختيالت ،وإجياد فروض ،من أن اإلنسان األول قد جرب الواقع فوصل إىل
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املعرفة ،مث كانت هذه التجارب للواقع معارف تساعده على جتارب أخرى
للواقع ،وهكذا .وأصروا على أن الواقع وانعكاس الدماغ عليه ،هو العقل ،وهو
الفكر ،وهو الذي يوجد التفكري .وقد عمي بصرهم عن الفرق بني اإلحساس
واالنعكاس ،وأن عملية التفكري مل أتت من انعكاس الواقع على الدماغ ،وال
من انطباع الواقع على الدماغ ،وإمنا جاءت من اإلحساس ،واإلحساس مركزه
الدماغ ،ولوال احلس ابلواقع ،ملا حصل أي فكر ،وملا وجد أي تفكري .فعدم
تفريقهم بني اإلحساس واالنعكاس ،زاد الطني بلة لديهم ،وصرفهم عن الطريق
الذي كانوا يسريون فيه .فكان ما كان من تعريفهم للعقل ،ومن اخلطأ يف هذا
التعريف .ولكن أساس اخلطأ مل يكن من عدم التفريق بني اإلحساس
واالنعكاس ،وإال لكانوا اهتدوا إىل أن املسألة هي إحساس وليست انعكاسا.
بل أساس اخلطأ ،وأساس االحنراف ،انتج عن إنكارهم أن هلذا الوجود خالق ا،
فلم يدركوا أن وجود معلومات سابقة عن هذا الواقع شرط ضروري لوجود
الفكر ،أي شرط ضروري لوجود التفكري ،وابلتايل شرط ضروري لتكوين
العقل ،أي ليكون هناك عقل ،أي هناك فكر ،وتفكري .وإال لكان لدى
احلمار عقل ،ألنه ميلك الدماغ ،وينعكس الواقع على دماغه ،أي حيس
ابلواقع .والعقل هو من خواص اإلنسان وقد قيل قدميا :إن اإلنسان حيوان
انطق ،أي حيوان مفكر ،ألن التفكري أو العقل خاص به ،وليس لدى غريه
من حيوان وسواه عقل وال تفكري.
ومهما يكن من أمر فإن علماء الشيوعية هم وحدهم الذين قاموا
مبحاولة جادة للوصول إىل معىن العقل ،وساروا يف طريق مستقيم حنو معرفة
واقع العقل وهم وإن أخطأوا يف تعريف العقل ،واحنرفوا عن الطريق الذي كانوا
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يسريون به حنو الوصول إىل هذه املعرفة معرفة يقينية جازمة ،ولكنهم فتحوا
الطريق ملن أييت بعدهم ويسري فيه حىت يصل إىل هذه املعرفة اليقينية اجلازمة.
إنه مع كون املسلمني يوجد لديهم ما يدل على أن وجود معلومات سابقة
عن الشيء أمر ال بد منه ملعرفة الشيء ،ولكن هذا وإن كان صحيحا ،فإنه
ابعتباره وصف واقع ،وابعتبار أن املراد منه إلزام الناس مجيع ا بتعريف العقل،
لذلك ال بد من أن يكون تعريف العقل مبني ا على املشاهد احملسوس ،ألنه يراد
به إلزام الناس مجيعا ال إلزام املسلمني منهم فحسب.
يقول هللا تعاىل يف كتابه العزيز

﴿     

          
              
            

 ﴾        فهذه اآلية تدل
على أن املعلومات السابقة ال بد منها للوصول إىل املعرفة ،أي معرفة ،فآدم قد
علمه هللا أمساء األشياء أو مسمياهتا فلما عرضت عليه عرفها .فاإلنسان
األول ،وهو آدم ،قد أعطاه هللا معلومات ،ولذلك عرف األشياء ،ولوال هذه
املعلومات ملا عرفها .ومبا أن أساس االحنراف يف الطريق الذي سلكه علماء
الشيوعية للوصول إىل معرفة واقع العقل هو ضرورة وجود املعلومات السابقة،
فإن هذا يكفي لبيان خطأ الشيوعيني يف تعريف العقل ،ويكفي لبيان وجه
االحنراف ،وأنه حىت يتوصل إلجياد الفكر ال بد من املعلومات السابقة عن
الواقع الذي يعرض على الدماغ .إال إنه ملا كان املراد هو إلزام الناس مجيعا
وليس املسلمني فحسب ،كان ال بد من عرض املشاهد احملسوس أبنه ال بد
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من وجود معلومات سابقة عن الواقع حىت يتأتى إجياد الفكر ،أي حىت يتكون
العقل ويوجد .ألن العقل مرتكز وجوده على وجود املعلومات السابقة لدى
الدماغ ،وإن كان الواقع شرط ا ضرورايا لوجود العملية العقلية ،أي لوجود الفكر
أو التفكري.
فسلوك الطريق املستقيم الذي سلكه الشيوعيون مث احنرفوا ال يكفي فيه
ملعرفة وجه االحنراف إدراك أن الذي حصل هو إحساس الدماغ ابلواقع وليس
االنعكاس ،ألن هذا سهل ،وهو ليس أساس االحنراف ،وإمنا األساس هو
وجود معلومات سابقة عن الواقع ،حىت يتأتى إجياد العملية العقلية ،أي حىت
يتأتى أن يكون هناك عقل ،وقد جرى إدراك أن الذي حصل هو إحساس
الدماغ ابلواقع وليس انعكاس الواقع على الدماغ ،وحصل قبل ذلك وبعد ذلك
من فهم اآلية الكرمية ،مث من عرض املشاهد احملسوس ،إدراك أن املعلومات
السابقة عن الواقع ،أو عما يتعلق به أمر ال بد منه للعقل ،أي لإلدراك ،ومبعىن
آخر لوجود العقل ،ودون هذه املعلومات ال ميكن أن يوجد عقل أو إدراك،
أي ال ميكن أن يوجد واقع للعقل ،فحصل التوصل إىل إدراك معىن العقل ،مث
كان تعريف العقل هذا التعريف الصحيح ،بشكل يقيين جازم.
أما إدراك أن الذي حصل يف عملية التفكري ،أي العملية العقلية هو
إحساس وليس انعكاسا ،فهو أنه ال يوجد انعكاس بني املادة والدماغ ،فال
الدماغ ينعكس على املادة ،وال املادة تنعكس على الدماغ .ألن االنعكاس
حيتاج إىل وجود قابلية االنعكاس يف الشيء الذي يعكس األشياء كاملرآة،
وكالضوء ،فإهنا حتتاج إىل قابلية االنعكاس عليها ،وهذا غري موجود ،ال يف
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الدماغ ،وال يف الواقع املادي .ولذلك ال يوجد انعكاس بني املادة والدماغ
مطلقا ،ألن املادة ال تنعكس على الدماغ ،وال تنتقل إليه .بل الذي ينتقل هو
اإلحساس ابملادة إىل الدماغ بواسطة احلواس .أي أن احلواس هي اليت حتس
املادة ،أبية حاسة من احلواس ،فينقل هذا احلس إىل الدماغ فيصدر حكمه
عليه .ونقل اإلحساس ابملادة إىل الدماغ ليس انعكاس ا للمادة على الدماغ،
وال انعكاس ا للدماغ على املادة ،وإمنا هو حس ابملادة ،وال فرق يف ذلك بني
العني وغريها من احلواس ،فيحصل من اللمس ،والشم ،والذوق ،والسمع،
إحساس كما حيصل من اإلبصار .إذن فالذي حيصل من األشياء ليس
انعكاسا على الدماغ ،وإمنا هو حس ابألشياء .فاإلنسان حيس ابألشياء
بواسطة حواسه اخلمس ،وال تعكس على دماغه األشياء.
وهذا ظاهر ظهور الشمس يف األشياء املادية ،فاحلس هو الذي حيصل.
أما األمور غري املادية ،من أمور معنوية أو روحية ،فإهنا كذلك حيصل إحساس
هبا حىت تتكون العملية العقلية بشأهنا .فاجملتمع املنحط ال بد من اإلحساس
ابالحنطاط حىت حيصل احلكم عليه أبنه منحط ،وهذا أمر مادي .وما جيرح
الكرامة ال بد من اإلحساس ابجلرح الذي حصل ،أو احلس أبن هذا الشيء أو
الفعل جيرح الكرامة ،حىت حيصل احلكم أبنه قد حصل جرح ،أو أن الشيء له
شفرة جترح الكرامة ،وهذا أمر معنوي .وما يغضب هللا ال بد من اإلحساس
بغضب هللا الذي حصل ،أو احلس أبن هذا الفعل أو الشيء يستفز رب
العزة ،أي فيه انر االستفزاز ومجرة الغضب للذات العلية ،وهذا أمر روحي.
وبدون وجود ذلك احلس ال ميكن أن حتصل العملية العقلية .فاحلس أمر
ضروري حىت حتصل العملية العقلية ،سواء يف األشياء املادية أو األمور غري
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املادية .إال أن األشياء املادية حيصل احلس هبا طبيعيا وإن كان يقوى ويضعف
حسب فهم طبيعتها ،ولذلك قالوا :إن اإلحساس الفكري أقوى أنواع
اإلحساس ،أما األمور غري املادية فإنه ال حيصل احلس هبا إال بوجود فهم هلا
أو عن طريق التقليد.
وعلى أي حال فإن موضوع كون الذي حيصل هو إحساس وليس
انعكاس ا هو أمر يكاد يكون من البديهيات ،وإن كان يف األشياء املادية
أوضح منه يف األمور املعنوية ،ولكنه ليس أساسيا ،فإنه ملموس من كل
إنسان ،وال يوجد فيه خالف ،سوى أن التعبري عنه قد يكون خالف الواقع
كما عربوا عنه ابالنعكاس ،وقد يكون هو الواقع كما عربان عنه ابإلحساس أو
احلس .ولكن الذي كان أساس االحنراف إمنا هو املعلومات السابقة عن
الواقع ،فإهنا هي اليت جعلت احنراف علماء الشيوعية فظيعا ،وهي بيت
القصيد يف موضوع العقل ،أو هي العمل األساسي يف العملية العقلية.
وخالصة موضوع املعلومات السابقة هو :أن احلس وحده ال حيصل منه
فكر ،بل الذي حيصل هو احلس فقط ،أي اإلحساس ابلواقع .وإحساس زائد
إحساسا وزائد مليون إحساس مهما تعدد نوع اإلحساس ،إمنا حيصل منه
إحساس فقط ،وال حيصل فكر مطلقا .بل ال بد من وجود معلومات سابقة
عند اإلنسان يفسر بواسطتها الواقع الذي أحس به حىت حيصل فكر .ولنأخذ
أي إنسان ،ونعطيه كتاابا سراينيا ،وال توجد لديه أية
اإلنسان احلايلّ ،
معلومات تتصل ابلسراينية وجنعل حسه يقع على الكتابة ،ابلرؤية ،واللمس،
ونكرر هذا احلس مليون مرة ،فإنه ال ميكن أن يعرف كلمة واحدة حىت تعطى
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له معلومات عن السراينية ،وعما يتصل ابلسراينية ،فحينئذ يبدأ يفكر هبا
ويدركها .وال يقال هذا خاص ابللغات ،وأهنا وضعية من وضع اإلنسان،
فتحتاج إىل معلومات عنها ،ال يقال ذلك ،ألن املوضوع هو عملية عقلية،
والعملية عملية عقل ،سواء يف وضع احلكم ،أو يف فهم الداللة ،أو يف فهم
احلقيقة .فالعملية العقلية عملية واحدة يف كل شيء ،فالتفكري يف مسألة هو
كالتفكري يف بصلة .وفهم معىن كلمة هو كفهم معىن واقع ،كل منها حيتاج
إىل عملية عقلية ،والعملية العقلية واحدة يف كل شيء ويف كل أمر ويف كل
واقع.
ومن أجل أن ال نثري جدالا يف اللغة والواقع فلنأخذ الواقع مباشرة.
لنأخذ الطفل الذي وجد عنده اإلحساس ومل توجد عنده معلومات ،ولنضع
أمامه قطعة ذهب ،وقطعة حناس ،وحجرا ،وجنعل مجيع إحساساته تشرتك يف
حس هذه األشياء فإنه ال ميكنه أن يدركها ،مهما تكررت هذه اإلحساسات
وتنوعت .ولكن إذا أعطي معلومات عنها وأحسها فإنه يستعمل املعلومات
ويدركها .وهذا الطفل لو كربت سنه وبلغ عشرين سنة ،ومل أيخذ أية
معلومات ،فإنه يبقى كأول يوم حيس ابألشياء فقط ،وال يدركها مهما كرب
دماغه ،ألن الذي جيعله يدرك ليس الدماغ ،وإمنا هو املعلومات السابقة مع
الدماغ ومع الواقع الذي حيسه .وأيض ا لنأخذ طفالا عمره أربع سنوات ،مل ير
األسد ومل يسمع به ،ومل ير امليزان ،ومل يسمع به ،ومل ير الكلب ومل يسمع به،
ومل ير الفيل ومل يسمع به .وعرضنا عليه أسدا وميزاانا وكلبا وفيالا ،أو عرضنا
عليه صورة أسد وصورة ميزان وصورة كلب وصورة فيل ،مث طلبنا منه أن يعرف
أي واحد منها ،أو يعرف امسه ،وما هو هذا الشيء ،فإنه ال يعرف شيئا ،وال
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ميكن أن توجد لديه أية عملية عقلية جتاه أي منها .ولو حفظناه أمساءها غيبا،
بعيدا عنها دون أن تقرتن أبي منها ،مث عرضنا عليه هذه األشياء وقلنا هذه
أي األمساء اليت حفظتها هي أمساء هذه األشياء؟ فإنه ال ميكن أن
أمساؤهاّ ،
يعرف اسم أي منها .ولكن إذا أعطيناه اسم كل منها جتاه واقعه ،أو جتاه
صورة الواقع ،وربطناه هبا ،حىت حفظ األمساء مربوط ا كل اسم منها بواقعه ،فإنه
حينئذ يدرك كل شيء ابمسه ،أي يدرك ما هو هذا الشيء هل هو أسد أم
ميزان ،وال خيطئ .وإن حاولت مغالطته ال ينساق معك .بل يصر على أن
هذا أسد عن نفس األسد وصورته .وهذا ميزان عن نفس امليزان وصورته،
وهكذا .فاملوضوع إذن ليس متعلقا ابلواقع وال ابحلس به ،وإمنا هو متعلق
ابملعلومات السابقة عن هذا الواقع ،أي املعلومات املرتبطة ابلواقع حسب علمه
أو املتعلقة ابلواقع حسب علمه هو.
فاملعلومات السابقة عن الواقع ،أو املتعلقة بذلك الواقع ،شرط أساسي
ورئيسي ألن حتصل العملية العقلية ،أي شرط أساسي ورئيسي للعقل.
هذا من انحية اإلدراك العقلي .أما من انحية اإلدراك الشعوري ،فناتج
عن الغرائز واحلاجات العضوية والذي حيصل عند احليوان فإنه حيصل عند
اإلنسان ،فيعرف من تكرار إعطائه التفاحة واحلجر أن التفاحة تؤكل واحلجر
ال يؤكل ،كما يعرف احلمار أن الشعري يؤكل وأن الرتاب ال يؤكل .ولكن هذا
التمييز ليس فكرا وال إدراك ا ،وإمنا هو راجع للغرائز واحلاجات العضوية ،وهو
موجود عند احليوان كما هو عند اإلنسان ،ولذلك ال ميكن أن حيصل فكر،
إال إذا وجدت املعلومات السابقة مع نقل اإلحساس ابلواقع بواسطة احلواس
إىل الدماغ.
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إن ما يشتبه على الكثريين هو أن املعلومات السابقة قد حتصل من
جتارب الشخص نفسه ،وقد حتصل من التلقي .فعندهم أن التجارب نفسها
قد أوجدت معلومات ،فتكون التجارب األوىل هي اليت أوجدت العملية
العقلية .وهذا االشتباه يزال مبجرد لفت النظر إىل ما بني دماغ اإلنسان ودماغ
احليوان من فرق من حيث الربط ،ومبجرد لفت النظر إىل ما بني ما يتعلق
ابلغرائز واحلاجات العضوية وما يتعلق ابحلكم على األشياء ما هي .أما الفرق
بني دماغ احليوان ودماغ اإلنسان فإن دماغ احليوان ال يوجد فيه ربط
للمعلومات وإمنا يوجد فيه اسرتجاع اإلحساس وال سيما إذا تكرر ،وهذا
االسرتجاع  -من حيث قيام احليوان ابلفعل طبيعيا  -خاص مبا يتعلق ابلغرائز
واحلاجات العضوية وال يتعداه لغريها .فأنت إذا ضربت اجلرس وأطعمت
الكلب عند ضرب اجلرس ،فإنه إذا تكرر ذلك يفهم الكلب إذا قرع اجلرس أن
األكل آت ولذلك يسيل لعابه .وكذلك إذا رأى احلمار محارة تتحرك فيه
الشهوة ،ولكنه إذا رأى كلبة ال تتحرك ،وأيض ا فإن البقر وهي ترعى تتجنب
العشب السام ،والعشب الذي يضرها .وكل هذا وأمثاله إمنا هو متييز غريزي.
أما ما يشاهد من تعلم بعض احليواانت حركات أو أعماالا تقوم هبا وهي ال
تتعلق ابلغريزة ،فهي إمنا تقوم بذلك تقليدا وحماكاة وليس عن عقل وإدراك.
فدماغ احليوان ال توجد فيه خاصية ربط املعلومات وإمنا عنده تذكر اإلحساس
والتمييز الغريزي .فكل ما يتعلق ابلغريزة حيسه ،وكل ما حيسه يستطيع اسرتجاع
إحساسه ال سيما إذا تكرر هذا اإلحساس .فما يتعلق ابلغريزة يقوم احليوان به
طبيعي ا سواء أحسه أو اسرتجع إحساسه به .أما ما ال يتعلق ابلغريزة فال ميكن
أن يقوم به طبيعيا إذا أحسه ،ولكن إذا تكرر هذا اإلحساس واسرتجعه فإنه
ميكن أن يقوم به تقليدا وحماكاة وليس قيام ا طبيعي ا.
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وهذا خبالف اإلنسان فإن دماغه توجد فيه خاصية ربط املعلومات
وليس جمرد اسرتجاع اإلحساس فقط .فالشخص يرى رجالا يف بغداد ،مث بعد
عشر سنني يراه يف دمشق فيسرتجع إحساسه به ،ولكنه لعدم وجود معلومات
عنه ال يربط به أي شيء ،خبالف ما لو رأى هذا الرجل يف بغداد ،وأخذ
معلومات عنه ،فإنه يربط حضوره لدمشق ابملعلومات السابقة عنه ،ويدرك
معىن حضوره لدمشق .خبالف احليوان فإنه لو اسرتجع اإلحساس بذلك الرجل
ال يدرك معىن حضوره ،وإمنا حيس مبا يتعلق ابلغرائز لديه عند رؤية ذلك
الرجل .فاحليوان يسرتجع اإلحساس ولكنه ال يربط املعلومات ولو أعطيت إليه
ابلتعليم واحملاكاة .خبالف اإلنسان فإنه يسرتجع اإلحساس ،ويربط املعلومات.
فدماغ اإلنسان فيه خاصية الربط واسرتجاع اإلحساس ،ولكن احليوان ال توجد
لديه خاصية الربط ،وإمنا يوجد لديه فقط اسرتجاع اإلحساس.
وأما الفرق بني ما يتعلق ابلغرائز واحلاجات العضوية وما يتعلق ابحلكم
على األشياء ما هي .فهو أن ما يتعلق ابلغرائز ميكن لإلنسان بتكرار
كون من جمموع
اإلحساس أن يسرتجع اإلحساس ،وميكنه خباصية الربط أن ي ّ
ما حيسه وما يسرتجعه من إحساسات ،معلومات ،وأن يسرتجع هذه
اإلحساسات مبعلومات فيما يتعلق ابلغرائز واحلاجات العضوية ،ولكنه ال ميكن
أن يربط هذه املعلومات يف غري ما يتعلق ابلغرائز واحلاجات العضوية ،أي ال
ميكنه أن يربطها يف احلكم على الشيء ما هو .ولذلك اشتبه على الكثريين
التفريق بني عملية االسرتجاع وبني عملية الربط ،فعملية االسرتجاع ال تكون
إال فيما يتعلق ابلغرائز واحلاجات العضوية ،ولكن عملية الربط تكون يف كل
شيء ،سواء ما يتعلق ابلغرائز واحلاجات العضوية أو ما يتعلق ابحلكم على
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األشياء ما هي .فاملعلومات السابقة ال بد منها يف الربط ،وميزة اإلنسان على
احليوان إمنا هي يف خاصية الربط .ولذلك فإن كون اإلنسان يعرف من عوم
اخلشبة أنه ميكن أن جيعل من اخلشب سفينة ،هي مثل كون القرد يعرف أن
إسقاط املوزة من قطف موز معلق ميكن أن حيصل من ضرب قطف املوز
املعلق بعصا أو أي شيء .فكله متعلق ابلغرائز واحلاجات العضوية ،وحصوله
حىت لو ربط وجعل معلومات هو عملية اسرتجاع وليس عملية ربط ،ولذلك
ال يكون عملية عقلية ،وال يدل على أن هناك عقالا أو فكرا .بل الذي يدل
على أن هناك عقالا أو فكرا ويكون عملية عقلية حق ا ،إمنا هو احلكم على
األشياء ما هي ،ال يتم إال بعملية ربط ،وربط مبعلومات سابقة .ومن هنا كان
ال بد من وجود معلومات سابقة ألية عملية ربط حىت يوجد العقل أو الفكر،
أي حىت تكون العملية العقلية.
وكثريون من الناس حياولون اإلتيان ابإلنسان األول كيف اهتدى من
جتاربه وتكوين معلومات من هذه التجارب إىل الفكر وإىل التفكري ،ليصلوا من
ذلك إىل أن الواقع نفسه ابنعكاس الدماغ عليه ،أو إبحساس اإلنسان به قد
جعل اإلنسان يفكر وأوجد لديه عملية عقلية ،أي أوجد عنده فكرا أي
تفكريا .وابلرغم من أن ما قدمناه من أن هذا اسرتجاع وليس ربطا ،وأنه خاص
ابلغرائز وال ميكن أن ينطبق على احلكم على األشياء ما هي ،كاف لنقضه
والرد عليه .ولكن املوضوع ليس حبثا يف اإلنسان األول ،وال هو متعلق بفروض
وختمينات وتصورات ،وإمنا هو متعلق ابإلنسان من حيث هو إنسان ،فبدل أن
أنخذ اإلنسان األول ونقيس عليه اإلنسان احلايل ،فنقيس الشاهد على
الغائب ،وإمنا جيب أن أنخذ اإلنسان احلايل ،الذي أمامنا ،نشاهده وحنس به،
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ونقيس الغائب على الشاهد .وما ينطبق على اإلنسان احلايل ابحلس
واملشاهدة ينطبق على كل إنسان ،حىت اإلنسان األول ،ولذلك ال يصح أن
نعكس الربهان ،بل جيب أن نسوقه على وجهه الصحيح .فاإلنسان احلايل
أمامنا نشاهده وحنس به ،فلنقم ابلعملية العقلية فيه ،فيما يتعلق ابلغرائز وما
يتعلق ابحلكم على األشياء ما هي ،مث نرى االسرتجاع ،والربط ،والفرق بينهما.
فنشاهد أن املعلومات السابقة ال بد منها يف الربط عند اإلنسان ،فال بد منها
يف العملية العقلية .خبالف اسرتجاع اإلحساس ،فإنه موجود عند اإلنسان
وعند احليوان ،وهو ال يشكل عملية عقلية ،وليس هو عقالا وال فكرا وال
تفكريا .والطفل الصغري الذي ال يعرف األشياء وليست لديه معلومات ،والذي
ميكن أن أيخذ املعلومات ،هو الربهان الصادق على معىن العقل.
وعلى ذلك فإن العقل غري موجود إال عند اإلنسان ،وإن العملية
العقلية ال ميكن أن يقوم هبا إال اإلنسان .وإن الغرائز واحلاجات العضوية
موجودة عند اإلنسان وعند احليوان ،وإن إحساساهتا موجودة عند اإلنسان
وعند احليوان ،وإن اسرتجاع هذه اإلحساسات موجود عند اإلنسان واحليوان.
ولكن ذلك كله ليس عقالا ،وال إدراكا ،وال فكرا ،وال تفكريا ،وإمنا هو متييز
غريزي ليس غري .أما العقل فإنه حيتاج إىل دماغ فيه خاصية ربط املعلومات،
وهذا ليس موجودا إال عند اإلنسان .وعليه فإن العملية العقلية ال ميكن أن
حتصل إال بوجود خاصية الربط ،وخاصية الربط إمنا تربط املعلومات ابلواقع،
ولذلك ال بد ألية عملية عقلية ،سواء عند اإلنسان األول ،أو عند اإلنسان
احلايل من وجود معلومات سابقة عن الواقع وموجودة قبل وجود هذا الواقع
أمام الشخص الذي يريد أن يعقله .ومن هنا كان ال بد أن تكون عند
19

اإلنسان األول معلومات سابقة عن الواقع ،من قبل أن يعرض عليه الواقع.
وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل عن آدم ،اإلنسان األول  ﴿ :
 ﴾مث قال له ﴾   ﴿ :فاملعلومات السابقة شرط
أساسي ورئيسي للعملية العقلية .أي ملعىن العقل.
فعلماء الشيوعية ساروا يف إدراك معىن العقل ،فأدركوا أنه ال بد من
وجود واقع حىت تتم العملية العقلية ،وأدركوا أنه ال بد من وجود دماغ إنسان
حىت توجد العملية العقلية ،وبذلك ساروا يف الطريق املستقيم ،ولكنهم أخطأوا
التعبري يف ربط الدماغ ابلواقع وعربوا عنه ابالنعكاس وليس ابإلحساس،
ولكنهم احنرفوا كليا حني أنكروا ضرورة وجود املعلومات السابقة حىت تتم
العملية العقلية ،وبدون هذه املعلومات السابقة ال ميكن أن تتم وال بوجه من
الوجوه .وعلى ذلك فإن الطريق املستقيم الذي يؤدي إىل معرفة معىن العقل
معرفة يقينية جازمة هو أنه ال بد من وجود أربعة أشياء حىت تتم العملية
العقلية ،أي حىت يوجد العقل أو الفكر .فال بد من وجود واقع ،وال بد من
وجود دماغ صاحل ،وال بد من وجود حس ،وال بد من وجود معلومات سابقة.
فهذه األربعة جمتمعة ال بد من حتققها مجيعها وحتقق اجتماعها ،حىت تتم
العملية العقلية ،أي حىت يوجد عقل أو فكر أو إدراك.
وعليه فالعقل أو الفكر أو اإلدراك هو :نقل احلس ابلواقع بواسطة
احلواس إىل الدماغ ،ووجود معلومات سابقة يفسر بواسطتها هذا الواقع.
هذا وحده هو التعريف الصحيح ،وال تعريف غريه مطلقا ،وهذا
التعريف مل ِزم جلميع الناس يف مجيع العصور ،ألنه وحده الوصف الصادق لواقع
العقل ،وهو وحده الذي ينطبق على واقع العقل.
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وإذا عرفنا معىن العقل معرفة يقينية جازمة ،وعرفنا تعريف العقل بشكل
يقيين جازم ،صار لزاما علينا أن نعرف الطريقة اليت يعمل فيها العقل يف
الوصول إىل األفكار ،أي نعرف الكيفية اليت جيري حبسبها إنتاج العقل
لألفكار .وهذا هو طريقة التفكري .فهناك أسلوب للتفكري ،وهناك طريقة
للتفكري ،أما أسلوب التفكري فهو الكيفية اليت يقتضيها حبث الشيء ،سواء
أكان شيئ ا مادايا ملموس ا ،أو شيئ ا غري مادي ،أو الوسائل اليت يقتضيها حبث
الشيء .ولذلك تتعدد األساليب وتتغري وختتلف ،حسب نوع الشيء ،وتغريه،
واختالفه .أما الطريقة فهي الكيفية اليت جتري عليها العملية العقلية أي عملية
التفكري حسب طبيعتها وحسب واقعها .وهلذا فإن الطريقة ال تتغري وإمنا تظل
هي هي ،وابلطبع ال تتعدد وال ختتلف ،ومن هنا كان ال بد أن تكون دائمة،
وكان ال بد أن تكون هي األساس يف التفكري مهما تعددت أساليب التفكري.
وطريقة التفكري ،أي الكيفية اليت جيري حبسبها إنتاج العقل لألفكار،
مهما كانت هذه األفكار ،هي نفسها تعريف العقل ،أي هي ما ينطبق على
واقع العقل ،وال خترج عنه حبال من األحوال .ولذلك مسيت الطريقة العقلية
نسبة إىل العقل نفسه .وتعريف هذه الطريقة هو أهنا  -أي الطريقة العقلية -
هي منهج معني يف البحث ،يسلك للوصول إىل معرفة حقيقة الشيء الذي
يبحث عنه ،عن طريق نقل احلس ابلواقع ،بواسطة احلواس ،إىل الدماغ ،ووجود
معلومات سابقة يفسر بواسطتها الواقع ،فيصدر الدماغ حكمه عليه .وهذا
احلكم هو الفكر ،أو اإلدراك العقلي .وتكون يف حبث املواد احملسوسة،
كالفيزايء ،ويف حبث األفكار ،كبحث العقائد وحبث التشريع ،ويف فهم
الكالم ،كبحث األدب وحبث الفقه .وهذه الطريقة هي الطريقة الطبيعية يف
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الوصول إىل اإلدراك من حيث هو ،وعمليتها هي اليت يتكون هبا عقل األشياء
أي إدراكها ،وهي نفسها تعريف للعقل ،وعلى منهجها يصل اإلنسان من
حيث هو إنسان إىل إدراك أي شيء سبق أن أدركه ،أو يريد إدراكه.
هذه هي الطريقة العقلية ،وهي وحدها طريقة التفكري ،وما عداها مما
يسمى طرق التفكري ،كالطريقة العلمية ،والطريقة املنطقية ،إن هي إال فرع هلذه
الطريقة كالطريقة العلمية ،أو أسلوب من أساليبها اقتضاها حبث الشيء ،أو
وسائل حبثه كما يسمى ابلطريقة املنطقية ،وليست طرق ا أساسية للتفكري،
فطريقة التفكري واحدة ال تتعدد وهي الطريقة العقلية ليس غري.
إال إنه جيب أن يفرق يف تعريفها بني اآلراء السابقة عن الشيء ،وبني
املعلومات السابقة عنه أو ما يتعلق به ،فاحملتم يف الطريقة العقلية ليس وجود
رأي أو آراء سابقة عن الواقع ،بل وجود معلومات سابقة عنه أو متعلقة به.
ولذلك فإن احملتم الوجود هو املعلومات وليس الرأي .أما الرأي السابق عن
الواقع ،أو اآلراء السابقة عنه ،فال يصح أن تكون موجودة ،أي ال يصح أن
تستعمل يف العملية الفكرية ،فالذي يستعمل هو املعلومات فقط مع احليلولة
دون وجود الرأي عند العملية ودون تدخله .فإن الرأي السابق إذا استعمل قد
يسبب اخلطأ يف اإلدراك ،ألنه قد يتسلط على املعلومات فيفسرها تفسريا
خاطئ ا فيقع اخلطأ يف اإلدراك ،ولذلك ال بد أن يالحظ التفريق بني الرأي
السابق وبني املعلومات ،وأن تستعمل املعلومات فقط ويستبعد الرأي.
وإذا استعملت الطريقة العقلية على وجهها الصحيح من نقل احلس
ابلواقع بواسطة احلواس إىل الدماغ ووجود معلومات سابقة  -ال آراء سابقة -
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يفسر الواقع،
يفسر بواسطتها أي بواسطة املعلومات مع استبعاد اآلراءّ ،
وحينئذ يصدر الدماغ حكمه على هذا الواقع ،إذا استعملت هذه الطريقة على
وجهها الصحيح فإهنا تعطي نتائج صحيحة ،إال أن النتيجة اليت يصل إليها
الباحث على الطريقة العقلية ينظر فيها ،فإن كانت هذه النتيجة هي احلكم
على وجود الشيء فهي قطعية ال ميكن أن يتسرب اخلطأ إليها مطلق ا وال حبال
من األحوال ،وذلك ألن هذا احلكم جاء عن طريق اإلحساس ابلواقع ،واحلس
ال ميكن أن خيطئ بوجود الواقع .إذ إن إحساس احلواس بوجود الواقع قطعي،
فاحلكم الذي يصدره العقل عن وجود الواقع يف هذه الطريقة قطعي .أما إن
كانت النتيجة هي احلكم على حقيقة الشيء أو صفته فإهنا تكون نتيجة
ظنية ،فيها قابلية اخلطأ .ألن هذا احلكم جاء عن طريق املعلومات ،أو
حتليالت الواقع احملسوس مع املعلومات ،وهذه ميكن أن يتسرب إليها اخلطأ،
ولكن تبقى فكرا صائبا حىت يتبني خطؤها ،وحينئذ فقط ،حيكم عليها ابخلطأ،
وقبل ذلك تبقى نتيجة صائبة وفكرا صحيحا .وهلذا فإن األفكار اليت يتوصل
إليها العقل بطريقة التفكري العقلية ،إن كانت مما يتعلق بوجود الشيء
كالعقائد فإهنا أفكار قطعية ،وإن كانت مما يتعلق ابحلكم على حقيقة الشيء
أو صفته كاألحكام الشرعية فإهنا أفكار ظنية ،أي غلب على الظن أن
الشيء الفالين حكمه كذا ،واألمر الفالين حكمه كذا .فهي صواب حيتمل
اخلطأ ،ولكنه يبقى صواابا حىت يتبني خطؤه.
تعرف هي الطريقة
والطريقة العقلية سواء عرفت تعريفا صحيحا أم مل ّ
اليت جيري عليها اإلنسان من حيث هو إنسان يف تفكريه وحكمه على األشياء
وإدراكه حلقيقتها وصفاهتا .ولكن الغرب ،نعين أورواب مث أمريكا وحلقتها روسيا،
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قد أوجد يف أورواب االنقالب الصناعي وجنح يف العلوم التجريبية جناحا منقطع
النظري ،وامتد سلطانه منذ القرن التاسع عشر حىت اآلن ،حىت مشل نفوذه مجيع
العامل ،فسمى أسلوب البحث يف العلوم التجريبية طريقة علمية يف التفكري
فكان ما يسمى ابلطريقة العلمية ،وصار ينادي هبا أن تكون طريقة التفكري،
وجعلها أساس ا للتفكري ،وقد أخذها علماء الشيوعية ،وساروا عليها يف غري
العلوم التجريبية ،كما ساروا عليها يف العلوم التجريبية .وكذلك ظل علماء
أورواب يسريون عليها يف العلوم التجريبية ،وسار على هنجهم علماء أمريكا،
جراء سيطرة ونفوذ الغرب مث نفوذ االحتاد
وقلدهم فيها سائر أبناء العامل من ّ
جراء ذلك
السوفييت .فطغت على الناس بشكل عام هذه الطريقة ،فكان من ّ
أن وجدت يف اجملتمع يف العامل اإلسالمي كله قداسة لألفكار العلمية وللطريقة
العلمية .ولذلك كان ال بد من بيان هذه الطريقة العلمية.
الطريقة العلمية هي منهج معني يف البحث ،يسلك للوصول إىل معرفة
حقيقة الشيء الذي يبحث عنه ،عن طريق إجراء جتارب على الشيء ،وال
تكون إال يف حبث املواد احملسوسة ،وال يتأتى وجودها يف األفكار ،فهي خاصة
ابلعلوم التجريبية ،وهي تكون إبخضاع املادة لظروف وعوامل غري ظروفها
وعواملها األصلية ،ومالحظة املادة والظروف والعوامل األصلية ،واليت خضعت
هلا ،مث تستنتج من هذه العملية على املادة حقيقة مادية ملموسة ،كما هي
احلال يف املختربات.
وتفرض هذه الطريقة التخلي عن مجيع املعلومات السابقة عن الشيء
الذي يبحث وعدم وجودها ،مث تبدأ مبالحظة املادة وجتربتها ،ألهنا تقتضيك
إذا أردت حبثا ،أن متحو من نفسك كل رأي وكل إميان سابق لك يف هذا
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البحث ،وأن تبدأ ابملالحظة والتجربة ،مث ابملوازنة والرتتيب ،مث ابالستنباط
القائم على هذه املقدمات العلمية ،فإذا وصلت إىل نتيجة من ذلك كانت
نتيجة علمية خاضعة بطبيعة احلال للبحث والتمحيص ولكنها تظل علمية ما
تسرب اخلطأ إىل انحية من نواحيها .فالنتيجة اليت
مل يثبت البحث العلمي ّ
يصل إليها الباحث على الطريقة العلمية هي مع تسميتها حقيقة علمية أو
قانوانا علمي ا ،فإهنا ليست قطعية وإمنا هي ظنية فيها قابلية اخلطأ .وقابلية اخلطأ
هذه يف الطريقة العلمية أساس من األسس اليت جيب أن تالحظ فيها حسب
ما هو مقرر يف البحث العلمي.
هذه هي الطريقة العلمية ،ومن حبثها يتبني أهنا صحيحة وليست خطأ،
وتسميتها طريقة ليس خطأ ،ألهنا منهج معني دائم يف البحث ،والطريقة هي
الكيفية اليت ال تتغري ،ولكن اخلطأ هو جعلها أساسا للتفكري ،ألن جعلها
أساس ا ال يتأتى .إذ هي ليست أصالا يبىن عليها ،وإمنا هي فرع بين على
أصل ،وألن جعلها أساس ا خيرج أكثر املعارف واحلقائق عن البحث ،ويؤدي
إىل احلكم على عدم وجود كثري من املعارف اليت تدرس واليت تتضمن حقائق،
مع أهنا موجودة ابلفعل ،وملموسة ابحلس والواقع.
فالطريقة العلمية طريقة صحيحة ،ولكنها ليست أساسا يف التفكري ،بل
هي أسلوب دائم من أساليب التفكري ،وهي ال تطبق على كل أمر وإمنا تطبق
يف أمر واحد هو املادة احملسوسة ملعرفة حقيقتها عن طريق إجراء جتارب عليها،
وال تكون إال يف حبث املواد احملسوسة ،فهي خاصة ابلعلوم التجريبية وال
تستعمل يف غريها.
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أما كوهنا ليست أساسا فظاهر من وجهني :األول أنه ال ميكن السري
هبا إال بوجود معلومات سابقة ولو معلومات أولية ،ألنه ال ميكن التفكري إال
بوجود معلومات سابقة ،فعامل الكيمياء وعامل الفيزايء ،والعامل يف املخترب ،ال
ميكن أن يسري يف الطريقة العلمية حلظة واحدة إال أن تكون لديه معلومات
سابقة .وأما قوهلم إن الطريقة العلمية تفرض التخلي عن املعلومات السابقة
فإمنا يريدون به التخلي عن اآلراء السابقة ال عن املعلومات السابقة ،أي أن
الطريقة العلمية تقتضي الباحث إذا أراد البحث أن ميحو من نفسه كل رأي
وكل إميان سابق له يف هذا البحث ،وأن يبدأ ابملالحظة والتجربة مث ابملوازنة
والرتتيب مث ابالستنباط القائم على هذه املقدمات العلمية .فهي وإن كانت
عبارة عن مالحظة وجتربة واستنباط ،ولكن ال بد فيها من وجود معلومات،
وهذه املعلومات تكون قد جاءت عن غري املالحظة والتجربة ،أي عن طريق
نقل الواقع بواسطة احلواس ،ألن املعلومات األولية ،ألول حبث علمي ال ميكن
أن تكون معلومات جتريبية ألن ذلك مل حيصل بعد ،فال بد أن تكون عن طريق
نقل الواقع بواسطة احلس إىل الدماغ ،أي ال بد أن تكون املعلومات قد
جاءت من طريق الطريقة العقلية ،ولذلك ال تكون الطريقة العلمية أساسا ،بل
تكون الطريقة العقلية هي األساس ،والطريقة العلمية مبنية على هذا األساس،
فتكون فرع ا من فروعه ال أصالا له .وهلذا فإن من اخلطأ جعل الطريقة العلمية
أساسا للتفكري.
الوجه الثاين أن الطريقة العلمية تقضي أبن كل ما ال يلمس مادايا ال
وجود له يف نظر الطريقة العلمية ،وإذن ال وجود للمنطق ،وال للتاريخ ،وال
للفقه ،وال للسياسة ،وال غري ذلك من املعارف ،ألهنا ال تلمس ابليد ،وال
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ختضع للتجربة ،وال وجود هلل ،وال للمالئكة ،وال للشياطني ،وال غري ذلك من
املوجودات ،ألن ذلك مل يثبت علميا ،أي مل يثبت عن طريق مالحظة املادة
وجتربتها واالستنتاج املادي لألشياء .وهذا هو اخلطأ الفاحش ،ألن العلوم
الطبيعية فرع من فروع املعرفة ،وفكر من األفكار ،وابقي معارف احلياة كثرية،
وهي مل تثبت ابلطريقة العلمية ،بل تثبت ابلطريقة العقلية ،ووجود هللا ثبت
ابلطريقة العقلية بشكل قاطع ،ووجود املالئكة والشياطني ثبت بنص قطعي
الثبوت قطعي الداللة ،ثبتت قطعيته وقطعية داللته ابلطريقة العقلية .ولذلك ال
جيوز أن تتخذ الطريقة العلمية أساس ا للتفكري ،وعجزها وقصورها عن إمكانية
إثبات شيء موجود بشكل قاطع دليل قاطع على أهنا ليست أساسا للتفكري.
وفوق ذلك فإن قابلية اخلطأ يف الطريقة العلمية أساس من األسس اليت
جيب أن تالحظ فيها حسب ما هو مقرر يف البحث العلمي .وقد حصل
اخلطأ يف نتائجها ابلفعل ،وظهر ذلك يف كثري من املعارف العلمية اليت تبني
فسادها بعد أن كان يطلق عليها حقائق علمية ،فمثالا الذرة ،كان يقال عنها
إهنا أصغر جزء من املادة وال تنقسم فظهر خطأ ذلك وتبني ابلطريقة العلمية
نفسها أهنا تنقسم .وكذلك كان يقال إن املادة ال تفىن ،فظهر خطأ ذلك
وتبني ابلطريقة العلمية نفسها أهنا تفىن ،وهكذا كثري مما كان يسمى ابحلقائق
العلمية والقانون العلمي ،قد ظهر ابلطريقة العلمية خطأ ذلك .وتبني ابلطريقة
العلمية نفسها أهنا ليست حقائق علمية وليست قانوانا علمي ا ،ولذلك فإن
الطريقة العلمية طريقة ظنية وليست قطعية ،وهي توجد نتيجة ظنية عن وجود
الشيء ،وعن صفته ،وعن حقيقته .ولذلك ال جيوز أن تتخذ الطريقة العلمية
أساس ا يف التفكري .ولكنها على كل حال طريقة صحيحة يف التفكري ،وهي
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طريقة للتفكري ،ولكنها تصلح يف العلوم التجريبية وحدها ،أي تصلح فيما
ميكن أن جتري فيها املالحظة والتجربة مث املوازنة والرتتيب .وما ال ميكن أن
جيري فيه ذلك ال تصلح مطلق ا ،فهي خاصة ابلعلوم التجريبية ليس غري.
على أن الطريقة العلمية وإن كان ميكن أن يستنبط هبا أفكار ولكنها ال
ينشأ هبا وحدها فكر .فهي ال تستطيع أن تنشئ إنشاءا جديدا أي فكر ،كما
هي احلال يف الطريقة العقلية ،وإمنا هي تستنبط استنباطا أفكارا جديدة،
ولكنها أفكار مستنبطة ،ال أفكارا منشأة إنشاءا جديدا.

فإن األفكار املنشأة جديدا هي األفكار اليت أخذها العقل رأسا،
فمعرفة وجود هللا ،ومعرفة أن التفكري ابلقوم أعلى من التفكري الشخصي بذات
الشخص ،وأن اخلشب حيرتق ،وأن الزيت يطفو على وجه املاء ،وأن تفكري
الفرد أقوى من تفكري اجلماعة ،كل ذلك أفكار أخذها العقل مباشرة .وهذا
خبالف األفكار غري املنشأة إنشاءا جديدا .وهي األفكار املستنتجة على
الطريقة العلمية فإهنا مل أيخذها العقل رأس ا ،وإمنا أخذها من عدة أفكار
أخذها العقل سابقا إىل جانب التجارب ،فمعرفة أن املاء مكون من أكسجني
وهيدروجني ،ومعرفة أن الذرة تنقسم ،ومعرفة أن املادة تفىن ،هذه األفكار مل
أيخذها العقل رأسا ومل تنشأ إنشاءا جديدا ،وإمنا أخذت من أفكار سبق
للعقل أن أخذها ،مث أجريت التجارب إىل جانب هذه األفكار ،مث جرى
استنتاج الفكر ،فهو ليس إنشاءا جديدا بل هو مستنتج من أفكار موجودة
وجتربة .لذلك ال تعترب إنشاءا جديدا ،بل تعترب أفكارا مأخوذة من أفكار
وجتربة .فالطريقة العلمية تستنبط فكرا ،ولكنها ال تستطيع إنشاء فكر .ولذلك
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كان من الطبيعي ،ومن احملتم ،أن ال تكون هي أساس ا للتفكري ،إال أن الغرب
أي أورواب وأمريكا ،وتلحق هبم روسيا ،قد بلغت عندهم الثقة ابلطريقة العلمية
إىل حد التقديس أو ما يقرب من التقديس ال سيما يف القرن التاسع عشر
وأوائل القرن العشرين ،إىل حد أن أصبح منحرف التفكري ،ضاالا عن الصراط
املستقيم ،ألنه جعل طريقته يف التفكري الطريقة العلمية ،وجعلها وحدها أساس
التفكري ،وحكمها يف مجيع األشياء ،فصار يرى أن البحث الصحيح هو الذي
جيري على الطريقة العلمية ،وجتاوز ذلك إىل حد أن صار بعضهم يبحث فعالا
أمورا ال عالقة للطريقة العلمية هبا ،كاألفكار املتعلقة ابحلياة واجملتمع ،على
هنج الطريقة العلمية وتقليدا هلا ،وصار يبحث بعض املعارف املتعلقة ابإلنسان
وابجملتمع وابلناس حبث ا عقلي ا ،ولكن على أسلوب الطريقة العلمية ،ويطلق على
هذه املعارف اسم العلم ،وهذا من جراء تعميمه للطريقة العلمية وتقديره هلا،
وجعلها أساسا للتفكري.
فمثالا سار علماء الشيوعية يف وجهة نظرهم يف احلياة ،ويف نظام اجملتمع
تردوا فيه .واألمثلة على
على الطريقة العلمية ،فوقعوا يف اخلطأ الفاحش الذي ّ
خطئهم كثرية وموجودة يف كل فكرة من أفكارهم ،ألهنم قاسوا الطبيعة
واجملتمع على األشياء اليت تبحث يف املخترب فخرجوا بنتائج ابلغة اخلطأ.
ويكفي إلدراك اخلطأ يف اجلميع أن أنخذ فكرتني رئيسيتني ،ونبني وجه اخلطأ
يف كل منهما ،وأن سبب اخلطأ هو السري يف الطريقة العلمية .ففكرهتم عن
الطبيعة ،أهنا كل ال يتجزأ ،وأهنا يف حالة تغري دائم ،وأن هذا التغري يتم
بواسطة التناقضات احلتمية الوجود يف األشياء واحلوادث .فلنأخذ التناقضات
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اليت هي من األفكار األساسية عندهم .هذه التناقضات إذا صح أهنا موجودة
يف األشياء ،فإهنا غري موجودة فيها مجيعها ،فهناك أشياء ال توجد فيها
تناقضات ،فاألجسام احلية اليت يقولون إن فيها تناقضات حبجة أن فيها خالاي
متوت وخالاي حتيا ،هذه األجسام احلية ال يوجد فيها تناقضات ،وأما ما
يشاهد يف اجلسم احلي من وجود خالاي متوت وخالاي حتيا فإنه ليس
تناقضات ،بل إن كون األشياء تولد ومتوت ،وتفىن وتوجد ،ال يعين أن هذا
تناقضات بل هو انتج عن قوة اخللية وضعفها ،وقدرهتا على املقاومة وعجزها
عنها ،وهذا ليس تناقضات .على أن األجسام غري احلية حيصل فيها فناء وال
حتصل والدة ،ومع ذلك يقولون إنه يوجد يف األشياء كلها تناقضات ،ولو
سلمنا جدالا أن يف األشياء تناقضات فإن هذا ال يعين أن يف احلوادث
تناقضات ،فعمليات البيع واإلجارة والشركة وحنوها ،كلها جتري دون أي
تناقضات فيها ،وعمليات الصالة والصوم واحلج وأمثاهلا ،كلها جتري دون أي
تناقضات ،فهي قطعا ال يوجد فيها تناقضات ،ولكن سلوكهم الطريقة العلمية
هو الذي أدى إىل خطأ نظريتهم ،وال سيما يف احلوادث .وقد كان من جراء
خطأ نظرهتم هذه وهي أن احلوادث فيها تناقضات حتمية ،أن أدت إىل ما
كانوا يظنونه من أن التناقضات يف أورواب ستحصل حتما ،وإذا أورواب ال
حيصل فيها تناقضات ،وتغرق يف النظام الرأمسايل وتبعد عن الشيوعية .فالذي
أوقعهم يف اخلطأ هو سلوك الطريقة العلمية يف احلكم على األشياء ،وسلوكهم
الطريقة العلمية يف احلكم على احلوادث.
وفكرهتم عن اجملتمع هي أن اجملتمع مؤلف من الوسط اجلغرايف ومن منو
السكان وتكاتفهم ،ومن أسلوب اإلنتاج ،فاحلياة املادية يف اجملتمع هي اليت
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حتدد يف النهاية هيئة اجملتمع وأفكاره وآراءه وأوضاعه السياسية .ومبا أن احلياة
املادية إمنا يؤثر فيها أسلوب اإلنتاج ،فيكون أسلوب اإلنتاج هو الذي يؤثر يف
اجملتمع ،ذلك أن أدوات اإلنتاج ،والناس الذين يستعملون هذه األدوات،
ومعرفة استخدامها تؤلف مبجموعها قوى اجملتمع املنتجة فتؤلف جانبا واحدا
يعرب عن سلوك الناس حنو أشياء الطبيعة ،وقواها املنتجة.
وهو اجلانب الذي ّ
أما اجلانب اآلخر فهو عالقة الناس فيما بينهم أثناء سري اإلنتاج ،وهذا خطأ،
فإن اجملتمع هو الناس وما بينهم من عالقات ،بغض النظر عن أدوات اإلنتاج،
بغض النظر عن وجود أدوات إنتاج أو عدم وجودها ،ألن الذي يوجد
بل ّ
العالقات بينهم هو املصلحة ،وهي ال تقررها أدوات اإلنتاج ،وإمنا تقررها
األفكار اليت حيملوهنا عن إشباع احلاجات اليت يريدون إشباعها .والذي أوجد
اخلطأ هو أهنم رأوا اجملتمع كما يرون املادة يف املخترب ،فصاروا حياولون حبث ما
يرونه من عناصر تطبيقا لنظريتهم وأخذوا يطبقون ما حيصل يف املادة على
الناس وعالقاهتم .فوقعوا يف اخلطأ ،ألن الناس غري األشياء ،والعالقات
واحلوادث ال ختضع للبحث كما ختضع املادة يف املخترب ،فإخضاعها
للمالحظة والتجربة واخلروج بنظرايت هو الذي أوقعهم يف اخلطأ .فالشيوعية
كلها سبب خطئها سبب واحد هو سلوكها الطريقة العلمية يف احلوادث
جراء ما شاع يف القرن التاسع عشر من تقدير
والعالقات :وهذا كان من ّ
للطريقة العلمية ،ومن اإلغراق فيها إىل حد تطبيقها على كل شيء ،والسري
هبا يف كل حبث.
وأيض ا فإن علماء الغرب أي علماء أورواب وأمريكا خلطوا بني األفكار
االستنتاجية الناجتة عن الطريقة العقلية واألفكار العلمية الناجتة عن الطريقة
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العلمية ،فطبقوا الطريقة العلمية على تصرفات اإلنسان وأحواله ،وأخرجوا ما
يسمى بعلم النفس وعلم االجتماع وعلوم الرتبية ،فكانت نتيجة ذلك هذا
اخلطأ البارز فيما يسمى بعلم النفس وعلم االجتماع وعلوم الرتبية .إهنم يعتربون
ما يسمى علم النفس علما ،ويعتربون أفكاره أفكارا علمية ،ألهنا جاءت بناء
على مالحظات جرى تتبعها على األطفال يف ظروف خمتلفة وأعمار خمتلفة،
فسموا تكرار هذه املالحظات جتارب .واحلقيقة أن أفكار علم النفس ليست
أفكارا علمية ،وإمنا هي أفكار عقلية ،ألن التجارب العلمية هي إخضاع املادة
لظروف وعوامل غري ظروفها وعواملها األصلية ،ومالحظة أثر هذا اإلخضاع،
أي هي نفس التجارب على املادة كتجارب الطبيعة والكيمياء .أما مالحظة
الشيء يف أوقات وأحوال خمتلفة فليس بتجارب علمية .وعليه فإن مالحظة
الطفل يف أحوال خمتلفة ويف أعمار خمتلفة ال يدخل يف حبث التجارب العلمية،
فال يعترب طريقة علمية ،وإمنا هو مالحظة وتكرار للمالحظة واستنتاج
فحسب ،فهو طريقة عقلية ،وليست علمية ،فكان من اخلطأ اعتباره أفكارا
علمية ،وكان هذا اخلطأ انجت ا عن اخلطأ الفاحش يف تطبيق الطريقة العلمية
على اإلنسان ،ألن الطريقة العلمية أهم ما فيها هو التجربة ،وهذه ال تتأتى إال
يف املادة ،ألهنا هي اليت ختضع لالختبار يف املخترب ،واملالحظة ليست مالحظة
ألفعال أو ألشياء يف ظروف خمتلفة ،بل مالحظة املادة نفسها ومالحظة
الظروف والعوامل األصلية ،واليت أخضعت هلا .واالستنتاج إمنا حيصل من هذه
املالحظة ابلذات ال جمرد مالحظة .لذلك فإن تطبيق الطريقة العلمية على غري
هذا الوجه ابلذات ،أي على غري املادة وإخضاعها ،خطأ فاحش يؤدي إىل
أخطاء فاحشة وإىل استنتاجات خاطئة ،وهذا ما حصل مع علماء الغرب يف
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األحباث العقلية اليت ساروا هبا على الطريقة العلمية واعتربوها علما وأفكارا
تردوا فيه .واألمثلة على خطئهم كثرية
علمية ،فوقعوا يف اخلطأ الفاحش الذي ّ
وموجودة يف كل فكرة من أفكارهم ويف كل حبث من أحباثهم ،قاسوا اإلنسان
على األشياء اليت تبحث فخرجوا بنتائج ابلغة اخلطأ .ويكفي إلدراك اخلطأ أن
أنخذ فكرة واحدة ،وهي فكرة الغرائز ونبني وجه اخلطأ فيها.
لقد كان من جراء سلوكهم يف تطبيق الطريقة العلمية على اإلنسان أن
أخذوا يالحظون أفعال اإلنسان ويرجعوهنا إىل دوافع ،وانشغلوا يف األفعال
املتعددة ويف مالحظتها .فصرفهم هذا عن البحث احلقيقي وجعلهم خيرجون
بنتائج مغلوطة .واحلقيقة أهنم لو سلكوا الطريقة العقلية لنقلوا إحساسهم
ابإلنسان وتصرفاته إىل الدماغ ،مث ابملعلومات السابقة فسروا واقع اإلنسان
وواقع هذه التصرفات خلرجوا بنتائج غري النتائج اليت توصلوا إليها ،حىت لو
كانت نتائج ظنية .فهم مثالا يقولون إن الغرائز كثرية ،فقد أحصوها أوالا ،مث
ملا رأوا أفعاالا أخرى صاروا يقولون إن الغرائز كثرية وال حصر هلا ،فقالوا هناك
ّ
غريزة امللكية وغريزة اخلوف وغريزة اجلنس وغريزة القطيع ،إىل غري ذلك من
الغرائز اليت قالوا هبا .والسبب يف ذلك هو أهنم مل يفرقوا بني الغريزة ومظهر
الغريزة ،أي بني كون الطاقة أصلية أو مظهرا من مظاهرها .فالطاقة األصلية أو
الغريزة هي جزء من ماهية اإلنسان فال ميكن عالجها وال ميكن حموها ،وال
ميكن كبتها ،فإهنا ال بد أن توجد أبي مظهر من مظاهرها ،خبالف مظهر
الطاقة األصلية ،أي مظهر الغريزة ،فإنه ليس جزءا من ماهية اإلنسان ،ولذلك
ميكن عالجه ،وميكن حموه ،وميكن كبته .فغريزة البقاء من مظاهرها األثرة ومن
مظاهرها اإليثار ،فيمكن معاجلة األثرة ابإليثار ،بل ميكن حموها ،وميكن كبتها.
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ومثالا امليل للمرأة بشهوة من مظاهر غريزة النوع ،وامليل لألم من مظاهر غريزة
النوع ،فغريزة النوع ال ميكن عالجها وال ميكن حموها ،وال ميكن كبتها ،ولكن
معاجلة مظاهر هذه الغريزة ممكنة ،بل ميكن حمو هذه املظاهر وميكن كبتها.
فمثالا من مظاهر غريزة النوع امليل للمرأة بشهوة ،وامليل لألم ،وامليل لألخت،
وامليل للبنت وهكذا ،فيمكن معاجلة امليل للمرأة بشهوة ابمليل حبنان لألم،
فاحلنان يعاجل الشهوة كما يعاجل اإليثار األثرة .وكثريا ما يكون حنان األم
صارفا عن الزوجة وحىت عن الزواج وعن امليل اجلنسي ،وكثريا ما يصرف امليل
اجلنسي الرجل عن حنان أمه ،فأي مظهر من مظاهر غريزة النوع ميكن أن
يسد مسد مظهر آخر ،وميكن أن يعاجل مظهر مبظهر .فاملظهر جيري عالجه،
بل جيري كبته وحموه ،ولكن الغريزة ال ميكن فيها ذلك ،ألن الغريزة جزء من
ماهية اإلنسان ،خبالف املظهر فإنه ليس جزءا من ماهيته.
ومن هنا أخطأ علماء النفس ابلغرائز وفهمها وحصرها مث عدم حصرها.
واحلقيقة أن الغرائز حمصورة بثالث غرائز .هي غريزة البقاء ،وغريزة النوع،
وغريزة التدين أو التقديس .وذلك أن اإلنسان حيرص على بقاء ذاته ،فهو
ميلك وخياف ويندفع ابإلقدام ،ويتجمع ،إىل غري ذلك من مثل هذه األفعال
من أجل بقاء ذاته .فاخلوف ليس غريزة ،وامللك ليس غريزة ،والشجاعة ليست
غريزة ،والقطيع ليس غريزة ...اخل ،وإمنا هي مظاهر لغريزة واحدة هي غريزة
البقاء .وكذلك امليل إىل املرأة عن شهوة ،وامليل إىل املرأة عن حنان ،وامليل إىل
إنقاذ الغريق ،وامليل إىل إغاثة امللهوف ...اخل ،كل ذلك ليس غرائز وإمنا هي
مظاهر لغريزة واحدة هي غريزة النوع ،وليست غريزة اجلنس ،ألن اجلنس جيمع
احليوان واإلنسان ،وامليل الطبيعي إمنا هو من اإلنسان لإلنسان ،ومن احليوان
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للحيوان ،فامليل بشهوة من اإلنسان للحيوان هو شاذ وليس طبيعيا ،وال حيصل
طبيعي ا وإمنا حيصل شذوذا ،والغريزة هي امليل الطبيعي ،وكذلك ميل الذكر
للذكر هو شاذ وليس طبيعي ا ،وال حيصل طبيعي ا وإمنا حيصل شذوذا ،فامليل
بشهوة للمرأة ،وامليل حبنان لألم ،وامليل حبنان للبنت ،كلها مظاهر لغريزة
النوع .ولكن امليل بشهوة من اإلنسان للحيوان ،ومن الذكر للذكر ليس طبيعي ا
وإمنا هو احنراف ابلغريزة فهو شاذ .فالغريزة هي غريزة النوع وليست غريزة
اجلنس ،وهي لبقاء النوع اإلنساين ال لبقاء جنس احليوان .وأيض ا فإن امليل
لعبادة هللا ،وامليل لتقديس األبطال ،وامليل الحرتام األقوايء ،كل ذلك مظاهر
لغريزة واحدة هي غريزة التدين أو التقديس ،وذلك أن اإلنسان لديه شعور
طبيعي ابلبقاء واخللود ،فكل ما يهدد هذا البقاء يشعر جتاهه طبيعي ا ،شعورا
حسب نوع هذا التهديد ،ابخلوف أو اإلقدام ،ابلبخل أو الكرم ،ابلفردية أو
التجمع ،حسب ما يراه فيوجد عنده شعورا يدفعه للعمل فتظهر عليه مظاهر
من األفعال انجتة عن الشعور ابلبقاء .وكذلك عنده شعور ببقاء النوع
اإلنساين ،ألن فناء اإلنسان يهدد بقاءه ،فكل ما يهدد بقاء نوعه يشعر جتاهه
طبيعي ا شعورا حسب نوع هذا التهديد .فرؤية املرأة اجلميلة تثري فيه الشهوة،
ورؤية األم تثري فيه احلنان ،ورؤية الطفل تثري فيه اإلشفاق ،فيشعر شعورا يدفعه
للعمل فتظهر عليه مظاهر من األفعال قد تكون منسجمة وقد تكون
متناقضة .وأيض ا فإن عجزه عن إشباع شعور البقاء أو بقاء النوع يثري فيه
مشاعر أخرى هي االستسالم واالنقياد ملا هو حسب شعوره مستحق
لالستسالم واالنقياد ،فيبتهل إىل هللا ،ويصفق للزعيم ،وحيرتم القوي ،وذلك
نتيجة لشعوره ابلعجز الطبيعي .فأصل الغرائز هو الشعور ابلبقاء أو بقاء النوع
أو العجز الطبيعي ،ونتج عن هذا الشعور أعمال ،فكانت هذه األعمال
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مظاهر لتلك األصول الطبيعية ،وهي يف جمملها يرجع كل مظهر منها إىل
أصل من هذه األصول الثالثة ،لذلك كانت الغرائز ثالثا ليس غري.
على أن األصل يف اإلنسان هو أن لديه طاقة حيوية ،وهذه الطاقة
احليوية فيها إحساسات طبيعية تدفع اإلنسان لإلشباع ،فهذا الدفع يكون
مشاعر أو إحساسات ،وهي تتطلب اإلشباع ،منها ما يتطلب اإلشباع حتم ا
وإذا مل يشبع ميوت اإلنسان ألنه يتعلق بوجود الطاقة من حيث هو وجود،
ومنها ما يتطلب اإلشباع ولكن بشكل غري حتمي ،فإذا مل حيصل اإلشباع
ينزعج ولكنه يبقى حي ا ،ألنه يتعلق حباجات الطاقة ال بوجودها ،ولذلك
كانت الطاقة احليوية ذات شقني :أحدمها يتطلب اإلشباع احلتمي ،وهذا ما
يطلق عليه احلاجات العضوية ،وذلك كاجلوع والعطش وقضاء احلاجة.
وثنيهما يتطلب جمرد اإلشباع ،وهذا ما يطلق عليه الغرائز ،وهي ثالث :غريزة
البقاء ،وغريزة النوع ،وغريزة التدين.
هذا هو احلق يف الغرائز ،وهذا هو احلق يف اإلنسان ،فلو سلك علماء
الغرب الطريقة العقلية بنقل اإلحساس ابإلنسان وأفعاله وفسروا هذا الواقع أو
هذا اإلحساس ابلواقع ابملعلومات السابقة الهتدوا حلقيقة هذا الواقع ،ولكن
سلوكهم الطريقة العلمية ،واعتبارهم أن اإلنسان كاملادة ،وظنهم أن مالحظة
أفعال اإلنسان هي كمالحظة املادة ،ضللهم ذلك عن احلقيقة وخرجوا هبذه
النتائج اخلاطئة يف الغرائز ،ويف غريها من أحباث علم النفس ،وقل مثل ذلك
فيما يسمى بعلم االجتماع وعلوم الرتبية ،فإهنا كلها ليست من العلوم ،وهي
يف مجلتها خطأ يف خطأ .فهذه األخطاء اليت حصلت يف الغرب ،يف أورواب
وأمريكا وامللحقة هبا روسيا ،أي لدى علماء الشيوعية ،ولدى علماء النفس
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وعلماء االجتماع وعلماء الرتبية ،هي نتيجة اتباعهم الطريقة العلمية يف حبث
كل شيء ،ومغاالهتم يف تقدير الطريقة العلمية وتطبيقها على مجيع األحباث،
وهذا هو الذي أوقعهم يف اخلطأ والضالل ،وهو يوقع كل إنسان يطبق الطريقة
العلمية على كل حبث.
إن الطريقة العلمية طريقة صحيحة يف التفكري ،وهي ليست طريقة
خاطئة ،ولكنها طريقة صحيحة يف البحث العلمي وحده ،فيجب أن حيصر
استعماهلا يف البحث العلمي ،أي يف املادة اليت ختضع للتجربة .واخلطأ هو
استعماهلا يف غري األحباث العلمية ،أي يف غري حبث املادة اليت ختضع للتجربة.
فمن اخلطأ والغلط أن تطبق يف حبث وجهة النظر يف احلياة ،أي ما يسمى
(ابأليديولوجية) ومن اخلطأ أن تطبق على اإلنسان ،أو على اجملتمع ،أو على
الطبيعة ،أو يف أحباث التاريخ ،أو أحباث الفقه ،أو أحباث التعليم ،أو ما شاكل
ذلك من األحباث ،بل جيب أن حتصر يف البحث العلمي فقط ،أي يف حبث
املادة اليت ختضع للتجربة.
واخلطأ الذي حصل ،يف تطبيق الطريقة العلمية على كل حبث ،انتج
عن جعل الطريقة العلمية أساسا يف التفكري ،ألن جعلها أساسا يف التفكري هو
الذي جر إىل جعلها أصالا يبىن عليه ،وجعلها أساسا لكل حبث .فإن جعلها
أساس ا يف التفكري جير إىل تطبيقها على أحباث ال تنطبق عليها هذه الطريقة،
كبحث األنظمة وحبث الغرائز ،وحبث األدمغة ،وحبث التعليم وما شاكل ذلك
مما أدى إىل وقوع األخطاء الفاحشة يف الفكرة االشرتاكية وفيما يسمى بعلم
النفس وعلوم الرتبية وعلم االجتماع .وفوق ذلك فإن جعلها أساس ا يف التفكري
خيرج أكثر املعارف واحلقائق عن البحث ،ويؤدي إىل احلكم على عدم وجود
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كثري من املعارف اليت تدرس واليت تتضمن حقائق ،مع أهنا موجودة ابلفعل
وملموسة ابحلس .وأيضا فإنه يؤدي إىل إنكار كثري من املوجودات.
على أن الطريقة العلمية ظنية ،وقابلية اخلطأ فيها أساس من األسس
اليت جيب أن تالحظ فيها ،فال جيوز أن تتخذ أساس ا للتفكري ،وذلك أن
الطريقة العلمية توجد نتيجة ظنية عن وجود الشيء وعن حقيقته وعن صفته.
وهناك أشياء جيب أن تكون النتيجة عن وجودها قطعية جازمة .فال يصح أن
تكون الطريقة الظنية أساس ا للوصول إىل النتيجة القطعية ،وهذا وحده كاف
جلعل الطريقة الظنية غري صاحلة ألن تكون أساسا للتفكري.
وعلى هذا فإن للتفكري طريقتني اثنتني ليس غري ،مها الطريقة العقلية،
والطريقة العلمية ،وال يوجد غريمها بعد البحث واالستقراء .والطريقة العلمية ال
تصلح إال يف فرع من فروع املعرفة ،وهو فرع حبث املادة اليت ختضع للتجربة،
خبالف الطريقة العقلية فإهنا تصلح لكل حبث من األحباث؛ لذلك فإنه جيب
أن تكون الطريقة العقلية هي األساس يف التفكري؛ ففي الطريقة العقلية ينشأ
الفكر ،وبدوهنا ال ينشأ فكر إنشاءا جديدا ،وبواسطة الطريقة العقلية يوجد
إدراك احلقائق العلمية ابملالحظة والتجربة واالستنتاج ،أي بواسطتها توجد
الطريقة العلمية نفسها ،وبواسطتها يوجد إدراك احلقائق املنطقية ،وبواسطتها
يوجد إدراك حقائق التاريخ ومتييز اخلطأ من الصواب فيها ،وبواسطتها توجد
الفكرة الكلية عن الكون واإلنسان واحلياة وعن حقائق الكون واإلنسان
واحلياة .والطريقة العقلية تعطي نتيجة قطعية عن وجود الشيء ،وهي وإن
كانت تعطي نتيجة ظنية عن كنه الشيء وصفته ،ولكنها تعطي نتيجة قطعية
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عن وجوده ،فهي من حيث حكمها على وجود الشيء قطعية يقينية ،فيجب
أن تتخذ هي وحدها أساسا للبحث ،أي أساسا ابعتبار أن نتائجها قطعية.
وعلى هذا لو تعارضت نتيجة عقلية مع نتيجة علمية عن وجود الشيء تؤخذ
الطريقة العقلية حتما وترتك النتيجة العلمية اليت تتعارض مع النتيجة العقلية؛
ألن القطعي هو الذي يؤخذ ال الظين.
ومن هنا كان اخلطأ املوجود هو اختاذ الطريقة العلمية أساس ا للتفكري،
وجعلها حكما يف احلكم على األشياء .فيجب أن يصحح هذا اخلطأ ،وجيب
أن تصبح الطريقة العقلية هي أساس التفكري ،وهي اليت يرجع إليها يف احلكم
على األشياء.
أما البحث املنطقي فإنه ليس طريقة يف التفكري ،وإمنا هو أسلوب من
أساليب البحث املبنية على الطريقة العقلية ،ألن البحث املنطقي هو بناء فكر
على فكر حبيث ينتهي إىل احلس والوصول عن طريق هذا البناء إىل نتيجة
معينة .مثل :لوح الكتابة خشب ،وكل خشب حيرتق ،فتكون النتيجة أن لوح
الكتابة حيرتق ،ومثل لو كان يف الشاة املذبوحة حياة لتحركت ،لكنها مل
تتحرك ،فتكون النتيجة أنه ال توجد يف الشاة املذبوحة حياة ...وهكذا .فقد
قرنت يف املثال األول فكرة كل خشب حيرتق مع فكرة لوح الكتابة خشب،
فنتج عن هذا االقرتان أن لوح الكتابة حيرتق .وقرن يف املثال الثاين كون الشاة
املذبوحة مل تتحرك مع فكرة أن احلياة يف الشاة املذبوحة جتعلها تتحرك ،فنتج
عن هذا االقرتان أن الشاة املذبوحة ال توجد فيها حياة .فهذا البحث املنطقي
إذا كانت قضاايه اليت تتضمن األفكار اليت جرى اقرتاهنا صادقة تكون النتيجة
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صادقة ،وإذا كانت كاذبة تكون النتيجة كاذبة .وشرط املقدمات أن تنتهي
كل قضية منها إىل احلس .ولذلك ترجع إىل الطريقة العقلية وحيكم فيها احلس
حىت يفهم صدقها .ومن هنا كانت أسلوابا من األساليب املبنية على الطريقة
العقلية ،وفيها قابلية الكذب ،وقابلية املغالطة ،وبدل أن خيترب صدق املنطق
ابلرجوع إىل الطريقة العقلية ،األوىل أن تستعمل الطريقة العقلية يف البحث
ابتداء ،وأن ال يلجأ إىل األسلوب املنطقي.
وهنا ال بد من التنبيه إىل مسألتني :إحدامها ،أن الطريقة العلمية أهم ما
فيها هو :أهنا تقتضيك إذا أردت حبث ا أن متحو من نفسك كل رأي وكل إميان
لك يف هذا البحث الذي تبحثه .وأن هذا هو الذي جيعل البحث سائرا يف
الطريقة العلمية ،وعلى هذا األساس يقولون إن هذا البحث حبث علمي ،وهذا
البحث يسري حسب الطريقة العلمية .واجلواب على هذا هو أن هذا الرأي
صحيح ،ولكنه ليس علميا ،وال هو يسري يف الطريقة العلمية ،بل هو عقلي
ويسري يف الطريقة العقلية .وذلك أن املوضوع ليس متعلقا ابلرأي بل متعلق
ابلبحث ،فالبحث العقلي يكون بنقل الواقع بواسطة اإلحساس إىل الدماغ،
والبحث العلمي يكون بواسطة التجربة واملالحظة .هذا هو الذي مييز الطريقة
العقلية عن الطريقة العلمية .فالشيء إذا أحسه املرء حيكم بوجوده حسب
الطريقة العقلية ،والشيء إذا مل تدل التجربة واملالحظة على وجوده ال حيكم
بوجوده .فكون اخلشبة حترتق ،يكفي يف الطريقة العقلية أن حيس ابحرتاقها،
ولكن يف الطريقة العلمية ال بد أن ختضع للتجربة واملالحظة حىت حيكم أبهنا
حترتق .فكون ال بد من وجود معلومات سابقة أمر ال بد منه يف الطريقة
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العقلية .وتفرض الطريقة العلمية التخلي عن املعلومات السابقة .مع أنه ال
ميكن أن حيصل تفكري إال إذا وجدت .وأما اآلراء السابقة واإلميان السابق فإمنا
يقصدون به ما عنده من معلومات وأحكام سابقة .ولذلك فإن موضوع وجود
آراء سابقة ال يقصد به الرأي من حيث هو رأي ،وإمنا يقصد به احلكم
السابق .لذلك فإن املوضوع يف الطريقة العلمية ليس وجود رأي سابق أو إميان
سابق ،وإمنا املقصود به احلكم السابق كمعلومات تفسر هبا التجربة
واملالحظة .فأهم ما يف الطريقة العلمية هو التجربة واملالحظة وليس الرأي أو
املعلومات.
وأما الرأي السابق أو اإلميان السابق واستعماله عند البحث أو عدم
استعماله ،وتدخله يف البحث أو عدم تدخله فإن سالمة البحث وصحة
نتيجة البحث تقتضي التخلي عن كل رأي سابق للموضوع ،أي تقتضي
التخلي عما يف ذهنه من آراء وأحكام عن املوضوع الذي جيري حبثه حىت ال
يؤثر عليه يف البحث وال يؤثر على نتيجة البحث .فمثالا عندي رأي أنه ال
ميكن أن تتوحد فرنسا وأملانيا يف دولة واحدة وأن يكوان أمة واحدة .فعند
البحث يف توحيدمها ليكوان أمة واحدة ودولة واحدة ،ال يصح أن يكون هذا
الرأي موجودا عند البحث يف توحيدمها ،ألنه يفسد عل ّي البحث ويفسد عل ّي
النتيجة .ومثالا عندي رأي أبن النهضة ال ميكن أن توجد إال ابلصناعة
واالخرتاع والتعليم ،فعند البحث يف إهناض شعيب أو أميت جيب أن أختلى عن
هذا الرأي .ومثالا عندي رأي أن الذرة أصغر شيء يف املادة وأهنا ال تنقسم.
فعند البحث يف جعل الذرة تنشطر وتنقسم ال بد أن أحمو من نفسي هذا
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الرأي .وهكذا فإنه جيب أن يتخلى املرء عند البحث يف أي شيء ،عن كل
رأي سابق له عن البحث وعن الشيء الذي يريد أن يبحثه أو يبحث فيه.
إال أن هذه اآلراء اليت جيب أن يتخلى عنها عند البحث ينظر فيها،
فإن كانت آراء قطعية ثبتت ابلدليل القطعي الذي ال يتطرق إليه أدىن ارتياب،
فإنه ال يصح أن يتخلى عنه وال حبال من األحوال إذا كان البحث الذي
يبحثه ظني ا ،وكانت النتيجة اليت توصل إليها ظنية ،ألنه إذا تعارض القطعي
والظين يؤخذ القطعي ويرد الظين .لذلك ال بد أن يتحكم القطعي ابلظين .أما
إذا كان البحث قطعي ا والنتيجة اليت يتوصل إليها قطعية ،فإنه يف هذه احلال ال
بد أن يتخلى عن كل رأي وكل إميان سابق .فالتخلي عن كل رأي سابق أمر
ال بد منه لسالمة البحث وصحة النتيجة .إال إنه إن كان البحث ظنيا فإنه ال
يصح أن يتخلى عند حبثه له عن اآلراء القاطعة واإلميان اجلازم ،ولكن ال بد
أن يتخلى عن كل رأي ظين سابق يف املوضوع .وهذا ال فرق فيه بني الطريقة
العقلية والطريقة العلمية .وآفة األحباث إمنا هي يف تدخل اآلراء السابقة يف
البحث.
وأما ما يسمى ابملوضوعية ،فهو ليس التخلي عن كل رأي سابق
فحسب ،بل حصر البحث يف املوضوع الذي يبحث إىل جانب التخلي عن
كل رأي سابق .فحني تبحث يف حتليل زيت الزيتون ال يصح أن يتطرق هلذا
البحث أي حبث آخر وال أي شيء آخر وال أي رأي .وحني تبحث يف
سياسة الصناعة ال يصح أن يتطرق هلذا البحث أي حبث آخر وال أي شيء
آخر وال أي رأي .فال يفكر ابألسواق ،وال ابلربح ،وال يف األخطار ،وال يف
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أي شيء غري سياسة الصناعة للدولة .وحني تبحث يف استنباط احلكم
الشرعي ،ال يصح أن تفكر يف املصلحة ،وال يف الضرر ،وال يف رأي الناس ،وال
يف أي شيء غري االستنباط للحكم الشرعي .وهكذا كل حبث ال بد أن
حيصر الذهن يف موضوع البحث .فاملوضوعية ليست هي عدم تدخل الرأي
السابق يف املوضوع فحسب ،بل هي إىل جانب ذلك حصر البحث يف
املوضوع نفسه وإبعاد أي شيء آخر عنه وحصر الذهن يف املوضوع املبحوث
فقط.
أما املسألة الثانية فهي املنطق .إن املنطق وكل ما يتعلق به فيه قابلية
اخلداع وقابلية التضليل ،وهو أكثر ما يضر يف التشريع والسياسة .ذلك أن
املنطق تبىن نتائجه على مقدمات ،وكذب هذه املقدمات أو صدقها ليس من
السهل إدراكه يف مجيع األحوال ،لذلك قد يكون كذب إحدى هذه
املقدمات خفي ا ،أو يكون صدقها مبني ا على معلومات خاطئة ،فيؤدي ذلك
إىل نتائج خاطئة .على أن املنطق ميكن الوصول به إىل نتائج متناقضة مثل:
القرآن كالم هللا ،وكالم هللا قدمي ،فالقرآن قدمي .وعكسها القرآن كالم هللا يف
اللغة العربية ،واللغة العربية خملوقة ،فالقرآن خملوق .وقد يؤدي إىل نتائج مضللة
مثل :املسلمون متأخرون ،وكل متأخر منحط ،فاملسلمون منحطون .وهكذا
جتد أن أخطار املنطق أخطار فظيعة ،فقد تؤدي إىل اخلطأ ،وقد تؤدي إىل
الضالل ،بل قد تؤدي إىل الدمار .والشعوب واألمم اليت تعلقت ابملنطق حال
املنطق بينها وبني رفعة احلياة .لذلك فإن املنطق وإن كان أسلوابا من أساليب
الطريقة العقلية ،ولكنه أسلوب عقيم ،بل أسلوب مضر ،وخطره خطر مدمر.
ولذلك ال بد من نبذه ،بل ال بد من احلذر منه ،واحليلولة بينه وبني الناس.
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واألسلوب املنطقي وإن كان أسلوابا من أساليب الطريقة العقلية ولكنه
أسلوب معقد ،وأسلوب فيه قابلية اخلداع والتضليل وقد يوصل إىل عكس
احلقائق اليت يراد إدراكها .وفوق ذلك فإنه  -سواء احتاج إىل تعلم علم املنطق
أو كان منطقيا فطرة  -ال يصل إىل النتائج من اإلحساس ابلواقع رأسا ،وإمنا
ينتهي ابإلحساس ابلواقع ،ولذلك يكاد يكون طريقة ثلثة يف التفكري ،ومبا أن
التفكري ليس له إال طريقتان اثنتان ليس غري ،فإن األوىل جتنب هذا األسلوب،
واألسلم للوثوق بصحة النتائج أن نستعمل الطريقة العقلية املباشرة ،ألهنا هي
اليت يضمن فيها صحة النتيجة.
ومهما يكن من أمر فإن الطريقة الطبيعية يف التفكري ،والطريقة اليت
جيب أن تكون هي الطريقة األساسية ،إمنا هي الطريقة العقلية ،وهي طريقة
القرآن ،وابلتايل هي طريقة اإلسالم .ونظرة عاجلة للقرآن تري أنه سلك
الطريقة العقلية ،سواء يف إقامة الربهان ،أو يف بيان األحكام .انظر إىل القرآن
جتده يقول يف الربهان  ﴿ ﴾    ﴿ :
       ﴿ ﴾   
            ﴿ ﴾ 
   ﴿ ﴾        
             
﴿     

﴾      
 ﴾ إىل غري ذلك من اآلايت ،وكلها أتمر ابستعمال احلس لنقل الواقع
حىت يصل إىل النتيجة الصحيحة .وجتده يقول يف األحكام ﴿ 
﴾      ﴿ ﴾  ﴿ ﴾
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﴿    

﴾

﴿  

﴾

﴿

﴾         ﴿ ﴾
﴿﴾        ﴿ ﴾     
﴿      ﴿ ﴾    
 ﴾     ﴿ ﴾  إىل غري ذلك من
اآلايت ،وكلها تعطي أحكام ا حمسوسة لوقائع حمسوسة .وفهمها ،سواء للحكم
أو للواقعة اليت جاء هبا احلكم ،إمنا أييت ابلطريقة العقلية ،أي أن التفكري هبا
وبتطبيقها إمنا يكون ابلطريقة العقلية ،وابألسلوب املباشر ال ابألسلوب
املنطقي .وما يتوهم فيه أبنه جاء على األسلوب املنطقي ،من مثل قوله تعاىل:
﴿ ﴾       فإنه جاء كذلك ابألسلوب املباشر،
فلم أيت مبقدمات ،بل جاء بطلب التفكري ينقل اإلحساس مباشرة إىل
الدماغ ،وليس عن طريق مقدمات مربوط بعضها ببعض.
وعلى ذلك فإن الطريقة العقلية وحدها هي اليت جيب أن يسري عليها
الناس ،وإن األسلوب املباشر هو األسلم للسري عليه ،وذلك حىت يكون
التفكري صحيح ا ،وتكون نتيجة التفكري أقرب إىل الصواب فيما هو ظين،
وقاطعة بشكل جازم فيما هو قطعي ،ألن املسألة كلها متعلقة ابلتفكري ،وهو
أغلى ما لدى اإلنسان ،وأغلى شيء يف احلياة ،وتتوقف عليه كيفية السري يف
احلياة .ولذلك ال بد من احلرص عليه ابحلرص على طريقة التفكري.
والتفكري  -سواء يف فهم احلقائق ،أو يف فهم احلوادث ،أو يف فهم
النصوص ،أي سواء يف اإلدراك أو يف الفهم  -فإنه نظرا للتجدد الدائم،
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وللتنوع املتعدد؛ عرضة لالنزالق وعرضة لالبتعاد ،ولذلك فإنه ال يكفي أن
يبحث يف طريقة التفكري ،بل ال بد أن يبحث التفكري نفسه بشكل مفتوح،
يف خمتلف األحوال واحلوادث واألشياء .فيبحث التفكري فيما يصح أن جيري
التفكري فيه وفيما ال يصح أن جيري فيه ،ويبحث التفكري يف الكون واإلنسان
واحلياة ،ويبحث التفكري يف العيش ،ويبحث التفكري يف احلقائق ،ويبحث
التفكري يف األساليب ،ويبحث التفكري يف الوسائل ،ويبحث التفكري يف
الغاايت واألهداف ،إىل غري ذلك مما يتصل ابلتفكري .وإىل جانب ذلك ال بد
أن يبحث التفكري الذي هو فهم للكالم الذي يسمع ،والكالم الذي يقرأ ،أي
ال بد أن يبحث التفكري يف فهم النصوص.
أما البحث فيما يصح أن جيري فيه التفكري وما ال يصح أن جيري فيه،
فإنه على بداهته عقدة العقد ،ومنزلق الكثري من الناس حىت املفكرين .أما
بداهته فإن تعريف العقل ،أو معرفة معىن العقل معرفة جازمة ،تقضي بداهة
أبن التفكري إمنا جيري فيما هو واقع أو له واقع ،وال يصح أن جيري يف غري
الواقع احملسوس؛ ألن عملية التفكري هي نقل الواقع بواسطة احلواس إىل
الدماغ ،فإذا مل يكن هناك واقع حمسوس ،فإن العملية الفكرية ال ميكن أن
حتصل؛ فإن انتفاء احلس ابلواقع ينفي وجود التفكري وينفي إمكانية التفكري.
وأما كون البحث فيه عقدة العقد فإن الكثري من املفكرين قد جرى حبثه يف
غري الواقع .وما الفلسفة اليواننية كلها إال حبثا يف غري الواقع ،وما أحباث
علماء الرتبية يف تقسيم الدماغ إال حبثا يف غري حمسوس .وما حبث الكثري من
علماء املسلمني يف صفات هللا ويف أوصاف اجلنة والنار واملالئكة إال حبث ا فيما
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ال يقع عليه احلس .مث إن الناس بشكل عام يغلب على أخذهم كثريا من
األفكار وعلى تفكريهم يف كثري من األمور ،التفكري يف غري الواقع ،أو يف غري
ما يقع عليه احلس .ومن هنا كان البحث فيما يصح أن جيري فيه التفكري وما
ال يصح هو عقدة العقد.
إال إنه مع ذلك ،ومع وجود املعارف الكثرية ،واحملرتمة ،واجملزوم هبا
عقيدة ،مما ال يصح أن جيري فيه التفكري ،فإن تعريف العقل ،واختاذ الطريقة
العقلية أساس ا للتفكري ،يقضي أبن ما هو ليس واقع ا ،وما ليس مما يقع عليه
احلس ال يصح أن جيري التفكري فيه ،وال يصح أن يسمى ما جيري فيه عملية
عقلية .فمثالا القول ابلعقل األول والعقل الثاين اخل هو جمرد ختيالت وفروض؛
فإهنا ليست واقع ا وقع عليه احلس ،وال مما ميكن أن يقع عليه اإلحساس.
فاملخيلة هي اليت ختيلت ،وفرضت فروضا نظرية ،وتوصلت إىل نتائج ،فهو
ليس عملية عقلية ،والتخيل ليس تفكريا ،وحىت الفروض كلها ولو كانت
فروض ا يف العلوم الرايضية ،ليست تفكريا وال عملية عقلية .وعلى هذا فإنه
ميكن أن يقال إن الفلسفة اليواننية كلها ليست من األفكار ،وال جرت فيها
العملية العقلية ،فال يصح أن تعترب نتائج للتفكري؛ ألنه مل جير فيها تفكري ،وال
وجدت فيها العملية العقلية ،فهي جمرد ختيالت وفروض.
ومثالا القول أبن الدماغ مقسم إىل أقسام ،وأن كل قسم منها خمتص
بعلم من العلوم اخل كلها جمرد ختيالت وفروض ،فهي ليست واقعا ،ألن واقع
الدماغ احملسوس أنه غري مقسم ،وليست مما يقع عليه احلس ،ألن الدماغ وهو
يعمل ،أي يقوم ابلعملية العقلية ال ميكن أن يقع عليه احلس ،فالقول
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بتقسيمه ،فوق كونه خمالفا للواقع فإنه مل أيت بنتيجة اإلحساس .ولذلك فإنه
ميكن أن يقال إن علوم الرتبية ليست كلها أفكارا ،وال هي نتيجة عملية
فكرية ،وإمنا هي جمرد ختيالت وفروض.
ومثالا القول أبن هللا له صفة القدرة ،وصفة كونه قادرا ،والقدرة هلا
تعلق ختيريي قدمي وتعلق ختيريي حادث .وكذلك إقامة الرباهني العقلية على
صفات هللا ،كل ذلك وأمثاله ،ولو وضعت عليه مسحة البحث العقلي
والربهان العقلي ،فإنه ليس فكرا ،وال هو نتيجة تفكري ،إذ مل جتر فيه العملية
العقلية ،ألنه ليس مما يقع عليه حس اإلنسان.
فالعملية العقلية ،أي التفكري ،ال ميكن أن يكون إال بواقع يقع عليه
حس اإلنسان .إال أن هناك أمورا أو أشياء هلا واقع ،ولكن هذا الواقع ال ميكن
أن حيسه اإلنسان وال ميكن نقله ابحلس ،ولكن أثره يقع عليه حس اإلنسان
وينقل إىل الدماغ بواسطة اإلحساس ،فإن هذا النوع من األمور ميكن أن جتري
فيه العملية العقلية ،أي ميكن أن حيصل فيه تفكري ،ولكنه تفكري بوجوده ال
بكنهه ،ألن الذي نقل إىل الدماغ بواسطة احلس هو أثره ،وأثره إمنا يدل على
وجوده فقط ،وال يدل على كنهه .فمثالا لو أن طائرة كانت عالية جدا إىل
حد أن العني اجملردة ال تراها ،ولكن صوهتا تسمعه األذن ،فإن هذه الطائرة
ميكن أن حيس اإلنسان بصوهتا ،وهذا الصوت دليل على وجود شيء ،أي
على وجود الطائرة ،وال ميكن أن يدل على كنه هذه الطائرة .فالصوت
املسموع واآليت من فوق هو صوت لشيء موجود ،ومن متييز حسه يستدل
على أنه صوت طائرة .فالعملية العقلية هنا جرت يف وجود الطائرة ،أي حصل
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التفكري بوجود الطائرة ،وصدر احلكم بوجودها ،مع أن احلس مل يقع عليها،
ولكنه وقع على أثرها ،أي على شيء يدل على الطائرة ،فحكم العقل عن
وجودها من وجود أثرها .صحيح أنه ميكن أن يعرف صوت طائرة املرياج من
صوت طائرة الفانتوم ،وميكن احلكم على نوعها كما ميكن احلكم على أهنا
طائرة من متييز نوع الصوت ولكن معرفة أهنا طائرة مرياج أو طائرة فانتوم إمنا
أتى من متييز الصوت ،كما أن احلكم على أهنا طائرة أو ليست طائرة قد أتى
من متييز الصوت ،إال أن هذا احلكم ليس حكم ا على كنهها ،بل هو حكم
على نوع هذا املوجود من متييز أثره .وعلى أي حال ،فإن هذا فكر ،أاي كان،
ألن العملية جرت فيه فعالا ،أي جرى التفكري فيه ألن احلواس نقلت أثره .وال
يقال إن هذا احلكم على وجود الطائرة ظين ،فإن املوضوع هو إمكانية وجود
التفكري فيما حيس اإلنسان أثره وال حيس ذاته .وعلى أي حال فإنه إن كان
احلكم على كون الصوت هو صوت طائرة ظنيا ،فإن احلكم بوجود شيء خرج
منه الصوت هو حكم قطعي ،والطريقة العقلية ،ميكن أن تكون نتائجها ظنية
وميكن أن تكون قطعية ،حسب اإلحساس الذي ينقل إىل الدماغ وحسب
املعلومات اليت يفسر هبا هذا الواقع.
إال أن هذا التفكري الذي جيري فيما ال يقع عليه احلس إمنا هو خاص
فيما يقع احلس على أثره ،ألن أثر الشيء جزء من وجوده ،فما يقع احلس
على أثره يعترب أن احلس وقع على وجوده ،ولذلك يصح أن يقع فيه التفكري،
ويصح أن يقع التفكري يف وجوده قطعا ،وأن يقع كذلك فيما يدل عليه احلس
ومييزه من نوعه .أما ما عدا ذلك فال ميكنه أن جيري فيه التفكري ولذلك ال
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يكون فكرا .فمثالا أن احلس يقع على أمور تكون أوصافا للشيء وليست أثرا
له ،فتتخذ هذه الصفات وسيلة للحكم على األمر وعلى الشيء .وذلك مثل:
أن أمريكا تعتنق فكرة احلرية ،وهذا يعين أهنا ليست دولة استعمارية ،ألن
االستعمارية استعباد للشعوب ،وهذا يناقض فكرة احلرية .فهذه املقدمة ،وهي
اعتناق فكرة احلرية من قبل أمريكا ،ليست أثرا من آثر أمريكا يف خارج
بالدها ،بل هي صفة من صفاهتا ،فكون الشيء صفته كذا ،ال تعين أن هذه
الصفة أثره؛ لذلك ال جيري التفكري فيها ،فهي ليست صفة ينقلها احلس إىل
الدماغ للحكم على األعمال كلها ،وإمنا هي صفة خاصة ابألمر وليست أثرا
من آثره ،لذلك ال حيكم بواسطتها كمقدمة على األفعال؛ ألن األفعال ال
توجد من اإلنسان من جراء اتصافه بصفة معينة ،بل توجد العتبارات شىت
وصفات متعددة وخمتلفة .ومثل أن اإلسالم دين عزة ،فإن هذا ال يعين أن
املسلم يكون عزيزا ،ألن العزة ليست هي الدين .بل هي فكرة من أفكاره ،مث
إن اإلنسان حني يعتنق دينا ال يعين أنه قد تقيد به .وبذلك ال تكون العزة أثرا
من آثر الدين بل هي صفة من صفاته ،والدين ليس التقيد به أثرا من آثره،
بل هو صفة من صفاته ،ولذلك ال جيري فيه التفكري ،بل هو عبارة عن جمرد
فرض ،وليس تفكريا .وعليه فالذي جيري فيه التكفري هو أثر الشيء ال صفته،
ألن األثر ميكن أن ينقل ابحلس ،ولكن الصفة ملا ال حيس ال ميكن نقلها
بواسطة احلواس ،وهي فيما حيس وإن كان ميكن نقلها ولكن التفكري جيري
فيها ال يف أثرها ،ومن هنا كان اختاذ صفات الشيء وسيلة للحكم على أثره
أو للحكم عليه ال يشكل عملية عقلية فال جيري التفكري فيه .وبعبارة أخرى
إن الفروض ال تصلح وسيلة للحكم؛ ألهنا مل يقع احلس عليها .صحيح أن
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بعض الفروض تكون كمقدمات املنطق مما يقع عليه اإلحساس ،ولكنه إذا
كانت كذلك ال تكون فروضا بل تكون حقائق .والفرض هو عبارة عن جمرد
تقدير وليس إحساس ا ،وليس تقديرا انجت ا عن إحساس .ومن هنا يقع اخلطأ يف
اعتبار الفروض والتخيالت أفكارا.
قد يقال إن حصر التفكري فيما يقع عليه احلس ،أو يقع احلس على
أثره ،يعين حصر التفكري ابحملسوسات ،وهذا يعين أن الطريقة العلمية هي
أساس التفكري ألهنا ال تؤمن إال ابحملسوسات ،فأين ذهبت الطريقة العقلية؟
واجلواب على ذلك أن الطريقة العلمية تشرتط إخضاع احملسوسات للتجربة
واملالحظة وال تكتفي مبجرد احلس .ولذلك فإن كون التفكري ال يقع إال يف
احملسوسات يشمل احملسوسات اليت ختضع للتجربة واملالحظة وتشمل
احملسوسات اليت يكتفى بوقوع احلس عليها ،أي ابإلحساس هبا .وهذا ال جيعل
الطريقة العلمية أساسا للتفكري ،وإمنا جيعلها عملية تفكري صحيحة ألهنا
تشرتط أن يكون الشيء حمسوسا وتزيد على ذلك أهنا تشرتط أيضا إخضاعه
للتجربة واملالحظة .أما موضوع الطريقة العقلية فإن حصر التفكري ابحملسوس
هو ما تقتضيه .فإن األساس يف تعريف العقل ليس وجود معلومات سابقة ،بل
األساس هو الواقع احملسوس ،واملعلومات السابقة شرط يكون احملسوس قد
جرى التفكري فيه ،وإال لظل جمرد إحساس .فاألصل يف التفكري أن يكون يف
واقع حمسوس ،ال يف شيء قد قدر ،وال يف شيء جرى ختيل وجوده .ولذلك
فإنه حني يقال إن اإلنسان األول قد جرى تفكريه على الوجه الفالين ال يعترب
تفكريا ،ألن اإلنسان األول ليس واقع ا حمسوس ا ،وإمنا اإلنسان احلايل هو الواقع
احملسوس ،فيؤخذ اإلنسان احلايل ،ويبحث ليعرف كيف جيري تفكريه ،مث
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ينطبق ما جرى التوصل إليه من نتيجة البحث على جنس اإلنسان .ألن
اجلنس الواحد الذي ال خيتلف ،أو النوع الواحد الذي ال خيتلف ،ينطبق على
جنسه وعلى نوعه كل ما ثبت لفرد من أفراده ،ألنه جنس واحد ونوع واحد.
وذلك كذرة الرتاب ،أو تراب معني ،فإن ما يتوصل إليه بشأن هذه الذرة من
الرتاب عن طريق احلس ينطبق على جنسها كله وعلى نوعها كله ،سواء أكان
حاضرا أم غائب ا ،وسواء أجرى عليه التفكري أم مل جير .فاملهم أن يكون الشيء
الذي جرى فيه التفكري واقعا حمسوسا بذاته أو حمسوسا أثره .وال يوجد تفكري
مطلق ا يف أي شيء غري حمسوس أو غري حمسوس أثره.
وعلى هذا فإنه جيب أن يكون واضحا أن ما يصدر من أحكام ،وما
يؤخذ من معلومات ،عن غري الواقع ،أو عن واقع مفروض وجوده أو متخيل
وجوده ،ال يعترب فكرا وال بوجه من الوجوه ،أي ال يعترب أن العقل قد أنتجه،
ألن العقل ال يعمل بدون الواقع احملسوس أو احملسوس أثره .وابلتايل ال جيري
التفكري إال يف الواقع أو يف أثر الواقع ،وال جيري يف غري ذلك مطلق ا .وهلذا فإن
كثريا مما يسمى أبفكار ،سواء سجل يف الكتب ،أو جرى احلديث فيه ،ال
يعترب نتاج العقل ،ومل جير التفكري فيه ،وابلتايل ليس فكرا.
وهنا قد يرد احلديث عن املغيبات  -سواء أكانت مغيبة عن املفكر أو
كانت مغيبات عن احلس  -فهل اشتغال الدماغ ابملغيبات ال يكون تفكريا،
وابلتايل هل ما قيل يف املغيبات ال يكون فكرا؟ واجلواب على ذلك أن
املغيبات عن املفكر ال تكون مغيبات .بل تعترب حاضرة ،ألن املقصود بنقل
احلس ،هو أي نقل ألي إنسان ،وليس نقل املفكر فقط .فمكة والبيت احلرام
حني يفكر فيهما أو يف أي منها شخص مل يرمها ومل حيس هبما ال يعين أنه
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يفكر يف غري احملسوس ،بل هو يفكر يف احملسوس ،ألنه ليس احملسوس هو
الذي حيسه ،بل احملسوس الذي من شأنه أن يكون حمسوس ا ،وما يغيب عن
املفكر من احملسوسات يعترب التفكري هبا تفكريا ،واشتغال الدماغ هبا يكون
تفكريا .وهلذا فإن التاريخ يعترب أفكارا ،ولو جرى تسجيله أو احلديث عنه بعد
آالف السنني .وتعترب املعارف القدمية أفكارا ،واشتغال الدماغ هبا يكون تفكريا
ولو جرى بعد آالف السنني .وتعترب األخبار اليت تتناقلها الربقيات أفكارا،
واشتغال الدماغ هبا يكون تفكريا ولو جاءت من مسافات بعيدة .فما يغيب
عن املفكر ال يكون مغيبات وإمنا يكون من احملسوسات ،ألن احلس ال يشرتط
أن يكون لدى املفكر ،بل قد ينقل إليه نقالا ،فقد يسمعه وقد يقرؤه ،أو يقرأ
له .فاملوضوع أن املعرفة ال تكون فكرا إال إذا نتجت عن واقع حمسوس.
فالواقع احملسوس أو احملسوس أثره مها وحدمها اللذان تكون معرفتهما فكرا،
ويكون اشتغال الدماغ هبما تفكريا .أما ما عدامها فإنه ال يكون فكرا ،وال
يكون اشتغال الدماغ به تفكريا.
أما املغيبات عن احلس ،فهي اليت تسمى مغيبات ،وهي اليت تكون
موضع السؤال .واجلواب عن املغيبات هو أنه ينظر فيها ،فإن نقلت أو رويت
عن املقطوع بصدق قوله ،وكان قد ثبت وجوده ابلدليل القاطع ،فإهنا تعترب من
الفكر ،ويكون اشتغال الدماغ هبا عملية عقلية ،أي يكون تفكريا .وذلك أن
قطعية وجود الناقل أو الراوي ثبتت عن طريق احلس وعن طريق الفكر
القطعي ،وصدق قوله ثبت عن طريق احلس وعن طريق الفكر القطعي.
ولذلك تعترب أهنا يف األصل صادرة عن حمسوس هو ،أو حمسوس أثره ،وفوق
ذلك فقد ثبت وجود املصدر ،وثبت صدقه ابلفكر القاطع .ومن أجل ذلك
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يعترب فكرا ،ويعترب اشتغال الدماغ به تفكريا .سواء ثبت النقل أو الرواية
ابلدليل القطعي ،أو ابلدليل الظين ،ألن القطع إمنا يشرتط يف وجوده ويف
صدقه ،حىت يعترب فكرا ،وال يشرتط يف ثبوت القول ،ولكن تشرتط صحته ولو
بطريق غلبة الظن .فاملغيبات اليت تصدر عمن ثبت وجوده وصدقه ابلدليل
القاطع تعترب فكرا ،ويعترب اشتغال الدماغ هبا تفكريا ،إذا صح صدورها سواء
صح بطريق القطع ،أو صح بطريق غلبة الظن.
إال أن ما صح صدوره عن املقطوع بوجوده واملقطوع بصدقه إذا صح
بشكل قطعي فكان قطعي الثبوت قطعي الداللة ،فإنه جيب تصديقه تصديق ا
جازم ا ،وال يصح جمرد الشك به .وإذا صح بشكل غري قاطع بل بشكل ظين،
فإنه جيوز تصديقه تصديق ا غري جازم .إال أن كالا منهما يكون فكرا ،ويكون
اشتغال الدماغ به تفكريا .ومن هنا فإن ما ورد من املغيبات عند املسلمني،
سواء ورد يف أحاديث اآلحاد املقبولة لالستدالل أو ورد يف القرآن الكرمي ،فإنه
يعترب فكرا ،ويكون اشتغال الدماغ به تفكريا.
أما ما ورد عن غري املقطوع بوجوده ،وغري املقطوع بصدقه ،فإنه ال
يكون فكرا ،وال يكون اشتغال الدماغ به تفكريا ،وإمنا يكون من قبيل
التخيالت أو الفروض ،ويكون جمرد ختريف.
وعلى ذلك ،ال تعترب املغيبات من الفكر ،وال يعترب اشتغال الدماغ هبا
تفكريا ،إال إذا صدرت عن املقطوع بوجوده واملقطوع بصدقه بشكل صحيح.
هذه احلالة وحدها هي اليت تعترب فيها املغيبات فكرا ،ويكون اشتغال الدماغ
هبا تفكريا؛ ألهنا مستندة إىل احملسوس من حيث أصلها؛ ألهنا تعترب أهنا
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صدرت عمن حيسها ،أو أخذت عنه من املقطوع بوجوده واملقطوع بصدقه.
وما عدا هذه احلالة فإن املغيبات ليست فكرا ،وليس اشتغال الدماغ هبا
تفكريا ،ألهنا ليست من احملسوسات .فالتفكري هو اشتغال الدماغ
ابحملسوسات ،أو احملسوس أثرها ،والفكر هو نتيجة هذا االشتغال ،وال يكون
إال يف احملسوسات أو احملسوس أثرها.
أما البحث يف الكون واإلنسان واحلياة ،فإنه ليس حبث ا يف الطبيعة ،ألن
الطبيعة أعم من الكون واإلنسان واحلياة .وليس حبثا يف العامل ،ألن العامل كل
ما سوى هللا .فيشمل املالئكة والشياطني ،ويشمل الطبيعة ،ولذلك فإان حني
نقول إننا نبحث الكون واإلنسان واحلياة ،فإننا ال نعين الطبيعة ،وال حبث
العامل ،وإمنا نعين هذه الثالثة فحسب؛ ألن اإلنسان حييا يف الكون ،فهو ال بد
أن يعرف اإلنسان ،ويعرف الكون ،ويعرف احلياة .فهو إذن ال يعنيه أن
يبحث الطبيعة ،فإن حبثها ال يغنيه عن حبث نوعه وحياته والكون الذي حييا
به ،وال يعنيه حبث ما عدا ذلك من مثل املالئكة والشياطني ،ألن حبثها ليس
مما يشكل عنده عقدة .فاإلنسان حيس نفسه أنه وجد ،وحيس احلياة اليت فيه،
وحيس الكون الذي حييا فيه ،فهو منذ مييز األمور واألشياء يبدأ يتساءل هل
قبل وجوده ووجود أمه وأبيه ومن قبلهما إىل أعلى جد يوجد شيء أم ال؟
ويتساءل هل هذه احلياة اليت فيه واليت يف غريه من بين اإلنسان يوجد قبلها
شيء أم ال؟ ويتساءل هل هذا الكون الذي يراه من أرض ومشس وما يسمع
به من كواكب يوجد قبلها شيء أم ال؟ أي هل هي أزلية وجدت هكذا من
األزل ،أم قبلها شيء أزيل؟ مث يتساءل هل هذه األشياء الثالثة يوجد بعدها
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شيء أم ال؟ أي هل هي أبدية تظل هكذا وال تفىن أم ال؟ هذه التساؤالت أو
فتكون عنده عقدة
األسئلة ترد عليه كثريا ،وكلما كرب تزداد هذه التساؤالتّ ،
كربى يسعى حللها .فهذا التساؤل أو األسئلة هي حبث يف واقع ،أي هي نقل
واقع بواسطة احلواس إىل الدماغ ،فيظل حيس هبذا الواقع ،ولكن ما لديه من
معلومات ال تكفي حلل هذه العقدة الكربى ،ويكرب وتزداد املعلومات ،وحياول
أكثر من مرة تفسري هذا الواقع بواسطة املعلومات اليت لديه ،فإن استطاع
تفسري هذا الواقع تفسريا قطعي ا ال يعيد هذه التساؤالت ،فإنه حينئذ حيل
العقدة الكربى .وإذا مل يستطع تفسري هذا الواقع تفسريا قاطع ا ،فإنه يظل
يتساءل ،فقد حيلها مؤقت ا ،ولكن التساؤالت تعود إليه ،فيعرف أنه مل حيلها،
وهكذا يواصل بشكل طبيعي سلسلة التساؤالت حىت يصل إىل اجلواب الذي
تصدقه فطرته ،أي يتجاوب مع الطاقة احليوية اليت لديه ،أي يتجاوب مع
عاطفته .وحينئذ يوقن أبنه حل العقدة الكربى حالا جازما وتنقطع عنه
التساؤالت .وإذا مل حتل لديه هذه العقدة الكربى فإن التساؤالت تظل تتوارد
عليه ،وتظل تزعجه ،وتظل العقدة الكربى يف نفسه ،ويظل يف حالة انزعاج،
ويف حالة قلق على مصريه ،حىت حيصل هذا احلل ،سواء أكان حالا صحيحا
أو حالا خاطئا ،ما دام يطمئن إليه.
هذا هو التفكري يف الكون واإلنسان واحلياة ،وهو تفكري طبيعي،
وتفكري حتمي ،وال بد أن يوجد عند كل إنسان ،ألن وجوده يقضي بوجود
هذا التفكري .ألن إحساسه هبذه الثالث هو أمر دائم ،وهذا اإلحساس يدفعه
حملاولة الوصول إىل الفكر .لذلك فإن التفكري يف الكون واإلنسان واحلياة مالزم
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لوجود اإلنسان ،ألن جمرد اإلحساس هبذه الثالث الذي هو حتمي ،يستدعي
املعلومات املتعلقة به املوجودة لديه ،أو مبحاولة طلب هذه املعلومات من غريه،
أو حياول طلب احلل من غريه ,فهو يدأب حبافز ذايت حلل هذه العقدة .فحل
العقدة الكربى يالحق اإلنسان بشكل متواصل ،يف طلب هذا احلل ،إال أن
الناس ،على حتمية تساؤهلم ،وحتمية القيام مبحاوالت متعددة ومتالحقة يف
الوصول إىل اإلجابة ،أي يف الوصول إىل حل العقدة الكربى فإهنم خيتلفون يف
االستجابة هلذه املالحقة ،فمنهم من يهرب من هذه األسئلة ،ومنهم من
يواصل طلب اإلجابة عليها .أما وهم صغار دون سن البلوغ فإهنم يتلقون
اإلجابة عن أسئلتهم من آابئهم .فهم يولدون خالني من هذه األسئلة ،ولكن
حني يبدأون مييزون ما حوهلم تبدأ هذه األسئلة ترد عليهم ،فيتوىل آابؤهم
اإلجابة عليها ،ونظرا لثقتهم آبابئهم أو من يتوىل شؤوهنم يسلمون ابألجوبة
تسليما ويطمئنون هلذا التسليم ألنه تسليم ملن يثقون به .فإذا ما بلغوا سن
الرجولة ،أي بلغوا احللم ،فإن األكثرية الساحقة منهم تظل عند حد اإلجابة
اليت تلقوها ،واألٌقلية هي اليت تعود هلا هذه التساؤالت لعدم اطمئناهنا لألجوبة
اليت تلقوها وهم صغار .ولذلك تعيد النظر فيما تلقوها من حل هذه العقدة
الكربى ،وحياولون حلها أبنفسهم.
فالتفكري يف حل العقدة الكربى ،أي التفكري يف الكون واإلنسان
واحلياة ،أمر حتمي لكل إنسان ،إال أن منهم من حيلها بنفسه ،ومنهم من
يتلقى حلها ،ومىت حلت ،على أي وجه ،فإن هذا احلل ،سواء أكان حالا قد
جاء عن طريق التلقي ،أو كان حالا وصل إليه بنفسه فإنه إن جتاوب هذا
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احلل مع الفطرة واطمأن إليه فإنه يراتح وحيس بسعادة الطمأنينة .وإن مل
يتجاوب هذا احلل مع الفطرة ،فإنه ال يطمئن إىل احلل ،وتظل التساؤالت
تالحقه وتزعجه ولو مل يفصح عن ذلك أبية إشارة .ولذلك ال بد من التفكري
يف حل العقدة الكربى لإلنسان ،حالا يتجاوب مع الفطرة.
نعم إن التفكري حبل العقدة الكربى طبيعي وحتمي ،ولكن هذا التفكري
نفسه قد يكون تفكريا صحيحا ،وقد يكون تفكريا سقيما ،وقد يكون تفكريا
يف اهلروب من التفكري ،ولكنه على أي حال تفكري حسب الطريقة العقلية.
فالذين يرجعون اإلنسان والكون واحلياة إىل أهنا مادة ،وينتقلون إىل البحث يف
املادة يهربون من التفكري ابإلنسان والكون واحلياة إىل التفكري ابملادة ،وهذا
التفكري ابملادة ابعتباره هروابا من التفكري الطبيعي واحلتمي ،جيرهم إىل السقم
يف التفكري .فاملادة ختضع للمخترب ،ولكن اإلنسان والكون واحلياة ال ختضع
للمخترب ،والتساؤالت اليت ترد حتتاج إىل تفكري عقلي ،وهم ينتقلون إىل
التفكري العلمي .ولذلك يستحيل أن أيتوا ابحلل الصحيح وبذلك أيتون ابحلل
املغلوط .فيحلون العقدة الكربى ،ولكن حالا خاطئا ال تتجاوب معه الفطرة،
ومن هنا يظل هذا احلل حالا ألفراد ال حالا لشعب أو أمة .فيبقى الشعب أو
األمة دو أن حتل لديها العقدة الكربى حالا يتجاوب مع فطرهتا ،وتظل
التساؤالت تالحق الناس ،وحىت تالحق كثريا من األفراد الذين ارتضوا هذا
احلل.
أما الذين يرون أن هذه العقدة الكربى فردية ،وال تعين الشعب بوصفه
شعب ا ،وال تعين األمة بوصفها أمة ،وال دخل هلا يف أمور العيش ،فإهنم يهربون
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من حل العقدة الكربى ،ويرتكون األفراد وشأهنم ،والشعب وشأنه ،أو األمة
وشأهنا .ولذلك تظل العقدة الكربى تالحق األفراد ،وتالحق الشعب أو األمة،
وتزعج األفراد واجلماعات ،ويعيش اجلميع يف حالة اطمئنان كاذب حلل هذه
العقدة الكربى ،ألهنا يف احلقيقة ظلت بدون حل ،وظل اإلزعاج النفسي أو
الفطري مسيطرا على األفراد وعلى الشعب أو األمة.
واحلقيقة أن مسألة حل العقدة الكربى فيها انحيتان :إحدامها الناحية
العقلية ،أي املتعلقة ابلعقل ،أي يف نفس التفكري الذي جيري .والثانية متعلقة
ابلطاقة احليوية اليت يف اإلنسان ،أي مبا يتطلب اإلشباع ،فالتفكري جيب أن
يتوصل إىل إشباع الطاقة احليوية .وإشباع الطاقة احليوية ابلفكر ،جيب أن أييت
عن التفكري ،أي جيب أن أييت عن نقل الواقع بواسطة احلواس إىل الدماغ .فإذا
اإلشباع ابلتخيالت أو الفروض ،أو بغري ما هو واقع حمسوس ،فإن الطمأنينة
ال حتصل ،واحلل ال يوجد .وإذا جاء التفكري مبا ال يوجد اإلشباع ،أي مبا ال
يتفق مع الفطرة ،فإنه يكون جمرد فروض أو جمرد إحساس ،فال يوصل إىل حل
تطمئن إليه النفس ،ويوجد اإلشباع.
فحىت يكون احلل حالا صحيح ا للعقدة الكربى ،جيب أن يكون نتيجة
تفكري حسب الطريقة العقلية ،وأن يشبع الطاقة احليوية ،وأن يكون جازم ا
حبيث ال يرتك جماالا لعودة التساؤالت .وهبذا يوجد احلل الصحيح ،ويوجد
االطمئنان الدائم هلذا احلل .ومن هنا كان من أهم أنواع التفكري ،التفكري
ابلكون واإلنسان واحلياة .أي التفكري حبل العقدة الكربى حالا يتجاوب مع
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الفطرة ،أي حيصل به إشباع الطاقة احليوية ،ويكون جازما حيول دون رجوع
هذه التساؤالت.
نعم إن حماولة الطاقة احليوية إشباع ما يتطلب اإلشباع ،قد ترشد إىل
حل العقدة الكربى ،فإن الشعور ابلعجز واحلاجة إىل قوة تعينه قد يؤدي إىل
حل هذه العقدة ،وميلي أجوبة التساؤالت .ولكن هذا الطريق غري مأمون
العواقب ،وغري موصل إىل تركيز إذا ترك وحده .فغريزة التدين قد توجد يف
الدماغ ختيالت أو فروضا ال متت إىل احلقيقة بصلة .وهي وإن أشبعت الطاقة
احليوية ،ولكنها قد تشبعها إشباعا شاذا كعبادة األصنام ،أو تشبعها إشباعا
خاطئا كتقديس األولياء .ولذلك ال يصح أن يرتك للطاقة احليوية أن حتل
العقدة الكربى وجتيب على التساؤالت بل ال بد أن جيري التفكري يف اإلنسان
والكون واحلياة لإلجابة عن التساؤالت .إال أن هذه اإلجابة جيب أن تتجاوب
مع الفطرة ،أي جيب أن يتم هبا إشباع الطاقة احليوية وأن تكون بشكل جازم
ال يتطرق إليه شك .وإذا حصل هذا احلل ابلتفكري الذي تتجاوب معه
الفطرة ،فإنه حينئذ يكون حالا ميأل العقل قناعة والقلب طمأنينة.
أما التفكري يف العيش ،فإن إشباع الطاقة احليوية ،أي إشباع احلاجات
العضوية كاألكل ،وإشباع الغرائز كالتملك يتطلب أن يوجد لدى اإلنسان
تفكري يف العيش ،فهو تفكري طبيعي وحتمي .إال أن التفكري ابلعيش هكذا
جملرد العيش ال يكفي لإلنسان للنهضة ،وال يكفي لإلنسان لنيل السعادة ،أي
لنيل الطمأنينة الدائمة .ولذلك فإنه من أجل أن ينهض اإلنسان ،ومن أجل
أن ينال السعادة أي الطمأنينة الدائمة ،ال بد أن جيعل تفكريه يف العيش مبني ا
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على أساس تفكريه يف وجهة نظره يف احلياة .فهو إنسان حييا يف الكون،
وعيشه يف هذا الكون يعين حياته يف الكون ،ولذلك ال بد أن يكون تفكريه يف
العيش مبنيا على نظرته هلذه احلياة الدنيا اليت حيياها .وبدون بناء تفكريه يف
العيش على نظرته هلذه احلياة الدنيا ،يبقى تفكريه منحطا ،وحمدودا ،وضيقا،
فال يتمتع بنهضة ،وال حيصل على الطمأنينة الدائمة .ولذلك ال بد أن يكون
التفكري يف الكون واإلنسان واحلياة أساسا للتفكري يف العيش .صحيح أن
اإلنسان يفكر يف العيش استجابة لطلب اإلشباع ،سواء أكانت لديه نظرة
للكون واإلنسان واحلياة أم مل تكن ،ولكن هذا التفكري يظل بدائي ا ،ويظل
قلق ا ،وغري سائر يف الطريق التصاعدي ،حىت يبىن على التفكري يف اإلنسان
أي التفكريين
والكون واحلياة ،أي حىت يبىن على نظرته للحياة .فاملوضوع ليس ّ
يسبق ،فإنه معروف بداهة أن التفكري يف العيش يسبق كل تفكري ،بل
املوضوع هو التفكري يف العيش الراقي ،العيش الذي تكون فيه الطمأنينة
الدائمة ،ولذلك ال بد أن يبىن التفكري يف العيش على النظرة إىل احلياة.
صحيح أن التفكري ابلعيش يرتقي من التفكري بعيش نفسه إىل التفكري
بعيش عائلته وعشريته ،ويرتقي من التفكري بعيش نفسه إىل التفكري بعيش
قومه ،ويرتقي من التفكري بعيش قومه إىل التفكري بعيش أمته ،ويرتقي من
التفكري بعيش أمته إىل التفكري بعيش اإلنسانية .ولكن هذا االرتقاء وإن كان
موجودا يف فطرة اإلنسان ،ولكنه إذا ترك وحده بدون أن جيعل له أساس يبىن
عليه فإنه قد حيصر ابلتفكري بعيش نفسه وال يتعداه إال إذا كان متعلقا بعيش
نفسه ،كأن يتعداه ،إىل التفكري بعيش عائلته وعشريته .أو يتعدى ذلك إىل
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التفكري بعيش قومه وأمته .ولكنه يظل تفكريا بعيش نفسه ،فتبقى فيه األاننية
متحكمة ،ويظل االحنطاط ابرزا يف تصرفاته ،أو مظهرا من مظاهر حياته .وال
يتعدى ذلك إىل النهضة ،وال إىل االطمئنان الدائم .وهلذا فإن ترك التفكري
ابلعيش هكذا على طبيعته ،دون أن يبىن على نظرة يف احلياة ،ال يصح أن
يستمر وأن يبقى ،ألنه ال يوصل إىل النهضة ،وال إىل الطمأنينة الدائمة ،بل
حيول دون الطمأنينة الدائمة .والعيش البدائي ،أو عيش الشعوب املنحطة هو
خري دليل على ذلك.
إن التفكري ابلعيش ال يعين التفكري إبشباع الطاقة احليوية إشباع ا آني ا أو
كيفما اتفق ،وال إشباع الذات وحدها أو العائلة وحدها ،أو القوم واألمة
وحدهم .فإنه إنسان حييا يف الكون ،فال بد أن يكون التفكري ابلعيش أن
يكون عيش ا مستمرا ،وأن يكون عيش ا على أرقى وجه مستطاع ،وأن يكون
لعيش اإلنسان من حيث هو إنسان ،مبا تقتضيه غريزة بقاء النوع اإلنساين.
وهذا ال ميكن أن يتأتى جبعل التفكري يف العيش دون بنائه على نظرة معينة
للحياة؛ ألنه إذا بقي كذلك ،ظل تفكريا بدائي ا وظل تفكريا يتسم ابالحنطاط.
وعلى أي حال ،سواء بين التفكري ابلعيش على النظرة يف احلياة أو مل
ينب ،فإن أهم ما جيب أن يكون فيه ،أن يكون تفكريا مسؤوالا ،تقصد فيه
الغاية منه ،والغاية من العيش .وإن أهم ما جيب أن يالحظ فيه ،املسؤولية عن
الغري ،املسؤولية عمن تقتضي الفطرة املسؤولية عنهم ،وعمن تقتضي احلماية
املسؤولية عمن حتصل هبم احلماية .فرأس العائلة كاألب ،مثل الزوجة واألوالد،
ورأس العشرية كالزعيم ،مثل أي فرد من أفراد العشرية .كل منهم ،األب
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والزوجة واألوالد ،والزعيم وكل فرد من أفراد العشرية ،جيب أن يقصد الغاية اليت
يفكر فيها ابلعيش ،والغاية نفسها من العيش ،ويالحظ املسؤولية عن الغري.
فالتفكري املسؤول يف العيش ،ال بد أن يكون هو طابع التفكري ابلعيش ،حىت
يتأتى أن يكون تفكريا ابلعيش ،ألن التفكري غري املسؤول ،يف موضوع العيش،
ال يزيد عن التمييز الغريزي لدى احليوان يف إشباع الطاقة احليوية ،وهو ال يليق
ابإلنسان ،وال يصح أن يظل هو تفكري اإلنسان.
إن اشرتاط أن يكون التفكري ابلعيش تفكريا مسؤوالا ،هو أدىن ما جيب
اشرتاطه ،ألنه رغم كونه ال يكفي للنهضة ،ورغم أنه ال يكفي للطمأنينة
الدائمة ،ولكنه أدىن ما جيب أن يكون لرفع مستوى اإلنسان عن رتبة احليوان،
وجلعله تفكري إنسان له دماغ متميز ابلربط ،وليس جمرد حيوان ال يتطلب
سوى إشباع الطاقة.
إن التفكري ابلعيش هو الذي يصوغ احلياة للفرد ،وهو الذي يصوغ
احلياة للعائلة والعشرية ،وهو الذي يصوغ احلياة للقوم ،وهو الذي يصوغ احلياة
لألمة ،وهو فوق كل ذلك يصوغ احلياة لإلنسانية ،صياغة معينة ،فيجعلها
شكل قرد أو خنزير ،وجيعلها من ذهب أو من قصدير ،أي جيعلها حياة عز
ورفاهية وطمأنينة دائمة ،أو جيعلها حياة شقاء وتعاسة وركض وراء الرغيف.
ونظرة واحدة للتفكري الرأمسايل ابلعيش ،وما صاغ به احلياة لإلنسانية كلها من
صياغة معينة ،تري ما جلبت هذه الصياغة حلياة اإلنسانية كلها من تعاسة
وشقاء وجعل اإلنسان يقضي حياته كلها يركض وراء الرغيف .وكيف جعلت
العالقات بني الناس عالقات خصام دائم ،هي عالقة الرغيف بيين وبينك
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آكله أان أو أتكله أنت ،فيستمر بيننا الصراع حىت ينال أحدان الرغيف وحيرم
اآلخر ،أو يعطي أحدان ما يبقيه على احلياة ليوفر ابقي الرغيف لآلخر ويزيد
خبزه .فنظرة واحدة هلذه الصياغة اليت صاغها التفكري الرأمسايل للحياة ،تري
كيف جعلت احلياة الدنيا دار شقاء وتعاسة ،ودار خصام دائم بني الناس.
ذلك أن التفكري الرأمسايل ابلعيش ،وإن كان قد بناه على فكرة كلية عن
الكون واإلنسان واحلياة ،أي وإن كان بناه على نظرة معينة يف احلياة ،فإنه وإن
حقق هنضة للشعوب واألمم اليت سارت على هذا التفكري ابلعيش ،فإنه أشقى
تلك الشعوب واألمم ،وأشقى اإلنسانية أبمجعها .فهو الذي أوجد فكرة
االستعمار واالستغالل ،وهو الذي أاتح ألفراد أن يعيشوا يف مستوى هيأ هلم
أن أيخذوا الرسائل اليت أتتيهم على طبق من ذهب يقدمه إليهم اخلدم ،أي
العبيد ،وحرم أفرادا حىت من أن يكونوا خدم ا أو عبيدا ألبناء عائالهتم أو
عشريهتم أو أمتهم ،يستطيعون أن ينعموا بفضالت العيش .ويف أمريكا الغنية،
وإجنلرتا اليت حتلم ابإلمرباطورية ،وفرنسا اليت يسبح خياهلا ابلعظمة واجملد ،مناذج
عديدة من هذه احلياة ،فضالا عما فعلته فكرة االستعمار واالستغالل يف غري
أورواب وأمريكا من استعباد ومص دماء .وكل هذا إمنا كان ،ألن التفكري
ابلعيش ليس تفكريا مسؤوالا ،أي ليس تفكريا فيه املسؤولية عن الغري ،وإمنا هو
خال من املسؤولية احلقيقية ،حىت وإن كانت تظهر فيه املسؤولية عن العائلة أو
العشرية أو القوم أو األمة ،ولكنه يف حقيقته خال من املسؤولية ،ألنه ليس فيه
إال ما يضمن اإلشباع.
والفكرة االشرتاكية وإن جاءت لتوجد املسؤولية يف التفكري ابلعيش،
لتوجدها مسؤولية عن الفقراء والكادحني ،ولكنها وقد عجزت عن الصمود
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أمام احلياة ،احنرفت مع الزمن ،حىت غدت امسا أو شبحا ،وأخذت ختلو
تدرجييا من املسؤولية عن الغري ،حىت صارت فعالا تفكريا ابلعيش ،ال خيتلف
عن التفكري الرأمسايل ،يف اخللو من املسؤولية عن الغري ،وصارت يف واقعها
فكرة قومية أكثر منها فكرة إنسانية.
وعلى هذا فإن العامل ،وإن كان فيه التفكري يف العيش مبنيا على نظرة
للحياة لدى كل من أورواب وأمريكا وروسيا ،وهي الدول اليت تصوغ احلياة يف
العامل ،فإن التفكري يف العيش املوجود يف العامل يعترب حقيقة أنه خال من
املسؤولية عن الغري .إن املرء قد يفهم أن خلو التفكري ابلعيش من املسؤولية
عن الغري ،قد يوجد طبيعيا يف اإلنسان املنحط ،ولكنه ال يفهم كيف جيعل
استعباد الغري واستغالله إلشباع حاجات الذات حيل حمل املسؤولية عن الغري.
وهلذا فإنه رغم مظاهر النهضة والتقدم املوجودة يف العامل اليوم ،ولكن خلو
التفكري ابلعيش لدى الناس وال سيما األقوايء القادرين على حتصيل العيش،
من املسؤولية عن الغري جيعل العاقل املبصر يدرك أن العامل يف تفكريه ابلعيش
منحط وليس متقدما ،وقلق وليس مبطمئن ،ويعترب أن بقاء هذا التفكري
ابلعيش اخلايل من املسؤولية عن الغري أمر مضر ابحلياة ،وجملبة للشقاء
لإلنسان .ولذلك ال بد من القضاء على هذا التفكري والعمل ألن حيل حمله
تفكري ابلعيش تكون املسؤولية عن الغري جزءا ال يتجزأ منه.
صحيح أن الرغيف هو العالقة بني اإلنسان واإلنسان ،وصحيح أن
التفكري ابلعيش هو التفكري ابحلصول على هذا الرغيف إلشباع الطاقة احليوية
اليت تدفع اإلنسان لإلشباع .ولكن بدل أن تكون العالقة ابلرغيف بني
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اإلنسان واإلنسان ،هي أن آكله أان أو أتكله أنت ،تكون هذه العالقة
ابلرغيف أتكله أنت ال أان ،فأان أحصل الرغيف ألطعمك إايه ،وأنت حتصل
الرغيف لتطعمين إايه ،ال أن أخاصمك ألخذه وختاصمين ألخذه ،أي أن
تكون عالقة إيثار ال عالقة أثرة .أي أن تفرح ابلعطاء ال ابالستغالل ،وأن
أفرح ابلعطاء ال ابالستغالل .وهلل در الشاعر العريب حني يقول:
كأنك تعطيه الذي أنت سائله

تراه إذا ما جئته متهلالا

أي إن اإلنسان وإن كان يفرح أبن أيخذ ،استجابة لغريزة البقاء ،ولكنه
حني يرتقي يصبح يفرح ألن يعطي كما يفرح حني أيخذ ،وكذلك استجابة
لغريزة البقاء ،وهو مظهر الكرم واإلعطاء ،فإنه كمظهر امللكية واألخذ ،كل
منهما مظهر من مظاهر غريزة البقاء.
فاملوضوع ليس فيه جعل التفكري ابلعيش تفكريا ابلغري ،ألن التفكري
ابلعيش هو تفكري إبشباع الطاقة احليوية لإلنسان الذي يفكر ،فال بد أن
يكون متجاوابا مع اإلشباع حىت يكون تفكريا صحيحا ،وإمنا املوضوع هو أن
تكون يف هذا التفكري املسؤولية عن الغري ،ال أن يكون تفكريا إبشباع الغري.
فهو ال يفكر ابلعيش ليشبع الطاقة احليوية لدى الغري ،بل يفكر ابلعيش
إلشباع الطاقة احليوية لديه ،ولكنه حني يفكر تفكريا مسؤوالا ،أي حني يكون
تفكريه متصف ا بصفة املسؤولية عن الغري؛ فإنه بدل أن يشبع مظهر امللكية،
يشبع مظهر الكرم ،وبدل أن يشبع مظهر اخلوف يشبع مظهر الثناء .ويف كلتا
احلالتني هو يشبع الطاقة احليوية لديه يف إشباع غريزة البقاء ،ولكنه اختار
إشباع املظهر األرقى على املظهر املنحط .هذا هو املوضوع يف جعل التفكري
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ابلعيش تفكريا مسؤوالا .فإن املسؤولية عن الغري يف التفكري ابلعيش هي اليت
جتعله تفكريا ابلعيش يعطي العيش الراقي والعيش اهلينء.
أما التفكري يف احلقائق فإنه وإن كان ال خيتلف عن التفكري يف أي
شيء ،ألن احلقيقة هي مطابقة الفكر للواقع ،ولكن ملا كان للحقائق وزن وال
سيما احلقائق غري املادية ،فإنه ال بد من بيان هذا النوع من التفكري ابعتباره
خيتلف عن التفكري يف أي شيء غريه .والتفكري ابحلقائق هو جعل احلكم
الذي يصدر منطبقا متام االنطباق على الواقع الذي نقل إىل الدماغ بواسطة
اإلحساس ،وهذه املطابقة هي اليت جتعل ما يدل عليه الفكر حقيقة ،وهي إذا
كانت حقيقة تتجاوب مع الفطرة جتاوابا طبيعيا .فمثالا :كون اجملتمع هو عبارة
عن عالقات وانس ،فيكون هذا واقعه .فحني جيري احلكم على اجملتمع ما هو،
فإن كل األحكام على واقعه قد جرت على الطريقة العقلية ،وهي فكر ،ولكن
كون هذا الفكر حقيقة أو ليس حبقيقة راجع إىل انطباق هذا الفكر حقيقة.
فالذين قالوا إن اجملتمع عبارة عن جمموعة أفراد ،فإهنم رأوا أن اجلماعة مكونة
من أفراد وأن اجملتمع ال يتأتى أن يكون إال إذا وجد جمموعة أفراد ،فنقل هذا
الواقع إىل دماغهم بواسطة احلواس ،وفسروه بواسطة املعلومات السابقة،
فأصدروا حكمهم أبن اجملتمع هو جمموعة أفراد .فهذا احلكم فكر ،ولكن
مطابقته للواقع وعدم مطابقته هو الذي يدل على أنه حقيقة أم ال .فعند
تطبيقه على الواقع يشاهد أن اجلماعة يف ابخرة مهما بلغ عددهم ال يكونون
جمتمعا وإمنا يكونون مجاعة ،مع أهنم جمموعة أفراد ،يف حني إن اجلماعة الذين
يعيشون يف قرية مهما بلغ عددهم يكونون جمتمع ا .فالذي جعل القرية جمتمع ا،
ومل جيعل الباخرة جمتمعا ،إمنا هو وجود العالقات الدائمة بني سكان القرية،
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وعدم وجود العالقات الدائمة بني ركاب الباخرة .فإذن ،فالذي يكون اجملتمع
هو العالقات بني الناس وليس جمموعة الناس .وبذلك يتبني أن هذا التعريف
للمجتمع وإن كان فكرا ولكنه ليس حقيقة ،وهذا يعين أنه ليس كل فكر
حقيقة ،بل ال بد أن يكون هذا الفكر منطبقا على الواقع الذي صدر احلكم
عليه.
ومثالا كون الداينة النصرانية فكرا ،صحيح .فقد نقل احلس أن اآلب
واالبن وروح القدس هي واحد ،فالثالثة واحد ،والواحد ثالثة ،فالشمس فيها
الضوء واحلرارة وجرم الشمس ،فكلها شيء واحد وهي ثالثة ،فكذلك اإلله
هو اآلب واالبن وروح القدس ،وقد جتاوب االعتقاد ابإلله مع الفطرة أي مع
غريزة التدين فكان فكرا ،ولكن مطابقته للواقع وعدم مطابقته للواقع هو الذي
يدل على أنه حقيقة .وعند تطبيقه على الواقع يشاهد أن الثالثة ليست واحدا
وال الواحد ثالثة ،فالثالثة ثالثة والواحد واحد .أما الشمس فإن كون هلا ضوء
وهلا حرارة ،ال يدل على أهنا ثالثة ،بل هي واحد هو الشمس ،والضوء خاصة
من خواصها وليس شيئا ثنيا ،واحلرارة خاصة من خواصها وليست أمرا ثلثا،
وكون هذا جتاوب مع الفطرة ال قيمة له؛ ألن غريزة التدين تتطلب اإلشباع،
فقد جيري إشباعها بشكل خاطئ أو شاذ ،وقد جيري إشباعها بشكل
صحيح .وإثبات كون اإلله واحدا أم ثالثة إمنا أييت عن طريق العقل ال عن
طريق الفطرة ،وإن كان شرطه أن يتجاوب هذا التفكري العقلي مع الفطرة.
وعليه يكون هذا الفكر غري منطبق على واقع اإلله ،فال يكون حقيقة،
فالداينة النصرانية ليست حقيقة.
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ومثالا كون املادة تتطور من ذاهتا ،وجيري بذلك اخللق واإلجياد ،وأن هذا
فكر ،أمر صحيح .فقد نقل الواقع أن املادة تتحول من حال إىل حال بواسطة
قوانني ثبتة .وحيصل هبذا التحول إجياد أشياء جديدة مل تكن فيكون هذا خلقا
وإجيادا .ولكن انطباق هذا على الواقع هو الذي يدل على أنه حقيقة أو ليس
حبقيقة .وعند تطبيقه على الواقع يشاهد أن هذه املادة مل توجد أشياء من
عدم ،بل من شيء موجود ،وأن القوانني مفروضة عليها فرضا فهي ال تستطيع
أن خترج على هذه القوانني .فال يكون عملها خلق ا ،وال تكون هي خالقة.
فيكون هذا الفكر غري منطبق على واقع اخلالق ،وال على واقع اخللق فال يكون
حقيقة.
وهكذا مجيع األفكار املوجودة يف الدنيا واليت توجد ،ال يعين كوهنا فكرا
أهنا حقيقة ،بل ال بد أن ينطبق الفكر على الواقع حىت يكون حقيقة .وألجل
معرفة أن الفكر حقيقة أم ال ،ال بد من تطبيق هذا الفكر على الواقع الذي
يدل عليه ،فإن انطبق عليه كان حقيقة وإن مل ينطبق عليه مل يكن حقيقة.
فالتفكري ابحلقائق ال يعين القيام ابلعملية العقلية فحسب ،بل يعين القيام
ابلعملية العقلية ،وتطبيق الفكر الذي نتج عن العملية العقلية على الواقع الذي
يدل عليه ،فإن انطبق عليه كان حقيقة ،وإن مل ينطبق عليه مل يكن حقيقة.
وال يقال إن هناك أشياء ال ميكن معرفة انطباق الواقع عليها ألهنا ال حتس ،ال
يقال ذلك ألن شرط التفكري اإلحساس ابلواقع ،فما مل يكن واقعا حيس ال
يكون فكرا وابلتايل ال يكون حقيقة .فاهلل مثالا ،ليس فكرة وإمنا هو حقيقة،
فإن احلس قد نقل أثره ،وهو املخلوقات من عدم ،إىل الدماغ بواسطة احلواس،
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وهذا جعلنا حنكم على وجوده .فوجود هللا حقيقة .أما ذات هللا فإهنا ال تقع
حتت احلس ولذلك ال نستطيع احلكم عليها .فال يوجد شيء من احلقائق اليت
توصل أو يتوصل إليه العقل ،إال ويقع عليه احلس .فاحلقيقة ال بد أن يقع
عليها احلس ،وال بد أن جيري التفكري هبا عن طريق العقل.
فالتفكري ابحلقيقة هو تطبيق الفكر على الواقع الذي يدل عليه ،فإن
انطبق عليه كان حقيقة ،وإن مل ينطبق عليه مل يكن حقيقة .والتفكري ابحلقيقة
أمر ال بد منه للناس مجيعا من أفراد وشعوب وأمم ،وال سيما من يتحملون
مسؤوليات مهما كانت صغرية؛ ألن األفكار كثريا ما تكون سببا للخطأ،
وسببا للضالل ،فال يصح أخذ الفكر أي فكر ،على أنه حقيقة ،بل يؤخذ
على أنه فكر فقط ،مث جيري تطبيقه على الواقع الذي يدل عليه ،فإن انطبق
عليه كان حقيقة ،وإال مل يكن حقيقة وإن كان فكرا .فالتفكري ابحلقيقة،
سواء أكان ابتداءا ،مثل القيام ابلعملية العقلية للوصول إىل الفكر ،مث تطبيق
هذا الفكر على الواقع حىت ينطبق عليه ،فإذا انطبق عليه كان حقيقة وإال
فيجب أن جيري البحث عن احلقيقة ،أي عن الفكر الذي ينطبق على الواقع
الذي يدل عليه ،أو مل يكن ابتداءا ،وإمنا كان عن طريق أخذ األفكار املوجودة
والبحث عن احلقائق منها .مثل القيام بتطبيق األفكار املوجودة على الواقع،
للوصول إىل احلقيقة.
وهنا ال بد من لفت النظر إىل أمرين :أحدمها املغالطات اليت حتصل يف
احلقائق ،والثاين املغالطات اليت تصرف عن الوصول إىل احلقائق .أما املغالطات
اليت حتصل عن احلقائق ،فإهنا حتصل من جراء التشابه الذي حيصل بني
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احلقائق أو األفكار فيتخذ هذا التشابه أداة لطمس احلقائق ،أو يكون
ابستعمال حقيقة من احلقائق لطمس حقيقة أخرى ،أو يكون ابلتشكيك يف
حقيقة من احلقائق ،من أهنا ليست حقيقة ،أو كانت حقيقة يف ظرف وتغري
هذا الظرف ،إىل غري ذلك من األساليب .فمثالا كون اليهود أعداء للمسلمني
حقيقة ،وكون اليهود أعداء ألهل ما يسمى فلسطني حقيقة ،وهااتن حقيقتان
متشاهبتان أو متداخلتان ولكن املغالطة جعلت حقيقة العداء بني اليهود وأهل
فلسطني هي البارزة بل هي املالحظة ،فاختذ هذا التشابه أو التداخل أداة
لطمس حقيقة العداء بني اليهود واملسلمني .وكون فكر أن احلرية موجودة عند
أمريكا حقيقة ،وكون فكر أن أمريكا إمنا خيتار رؤساءها ،الرأمساليون حقيقة،
ومها فكران متشاهبان ،من حيث إن كالا منهما يدل على واقع أمريكا .ولكن
اختذت حقيقة احلرية أداة لطمس حقيقة كون الرأمساليني هم الذين خيتارون
رؤساء أمريكا .فطمست هذه احلقيقة ،وصار املعروف أن الذي ينجح رئيسا
يف أمريكا هو من له شعبية أكثر .ومثالا كون إجنلرتا ضد الوحدة األوروبية
حقيقة ،وكون إجنلرتا تريد تقوية نفسها أبورواب املوحدة حقيقة .فاختذت احلقيقة
الثانية أداة لطمس احلقيقة األوىل ،وبذلك دخلت إجنلرتا السوق املشرتكة.
ومثالا كون اإلسالم قوة ال تغلب حقيقة ،ولكن جرى التشكيك يف هذه
احلقيقة حىت أصبح الرأي أبن هذا ليس حقيقة ،أو كان حقيقة يف أول
اإلسالم ،مث تغري الزمن فلم تعد حقيقة .وهكذا جتري املغالطات يف احلقائق
فتطمس إما حبقائق أخرى أو ابلتشكيك يف تلك احلقائق .وهذا ما حذق فعله
الغرب يف احلقائق املوجودة عند املسلمني.
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وأما املغالطات اليت تصرف عن احلقائق ،فإهنا حتصل إبجياد أعمال
تصرف عن احلقائق ،أو إجياد أفكار تصرف عن احلقائق .فمثالا كون األمة ال
تنهض إال ابلفكر حقيقة ،ولكن لصرف املسلمني عن الفكر ،شجعت
األعمال املادية من مظاهرات واضطراابت وثورات لصرف الناس عن الفكر،
وانشغاهلم ابلعمل ،فطمست حقيقة أن األمة ال تنهض إال ابلفكر وحل حملها
أن األمة ال تنهض إال ابلثورة .وكذلك لصرف املسلمني عن حقيقة النهضة
وجدت أفكار أن النهضة تكون ابألخالق ،وأن النهضة تكون ابلعبادات ،وأن
النهضة تكون ابالقتصاد إىل غري ذلك من األفكار .وهكذا جتري املغالطات
لصرف الناس عن الوصول إىل احلقائق.
ولذلك ال بد من االنتباه للمغالطات ،وال بد من التمسك ابحلقائق
والقبض على احلقيقة بيد من حديد ،وال بد من العمق يف الفكر واإلخالص
يف التفكري للوصول إىل احلقائق .ومن أخطر ما حيصل لعدم االنتفاع ابحلقائق
هو إمهال حقائق التاريخ ،وال سيما احلقائق األساسية فيه ،ذلك أن التاريخ فيه
حقائق ثبتة ال تتغري ،وفيه آراء وليدة ظروف ،فاآلراء اليت هي وليدة ظروف
ليست حقائق ،وإمنا هي حوادث ،فال يصح أن ينتفع هبا ،وال يصح أن تطبق
يف ظروف خمتلفة عن ظروفها .ولكن الواقع أنه قد جعل النظر إىل التاريخ كله
نظرة واحدة وأمهلت حقائق التاريخ .ومل مييز بني احلقائق والوقائع ،ولذلك مل
يلتفت للحقائق .فمثالا كون الغربيني اختذوا الساحل الشرقي وخاصة سواحل
مصر وبالد الشام لغزو الدولة اإلسالمية حقيقة ،ولكن انتصار الغربيني على
املسلمني حادث اترخيي وليس حقيقة .فاختلطت احلوادث ابحلقائق ،وأمهلت
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فيه احلقائق حىت تنوسي كون الساحل الشرقي للبحر األبيض املتوسط ثغرة
منها ينفذ العدو إىل داخل بالد اإلسالم .ومثالا كون فكرة القومية هي اليت
زعزعت كيان الدولة العثمانية ،وكون املسلمني حاربوا الغرب كعثمانيني
مسلمني ،ال كمسلمني فحسب حقيقة .ولكن اهنزام العثمانيني يف أورواب مث
اهنزامهم يف احلرب العاملية الثانية حدث من أحداث التاريخ ،ولكن جعل النظر
إىل اتريخ احلروب بني العثمانيني واألوروبيني ،واتريخ احلرب العاملية األوىل كله
نظرة واحدة ،وأمهلت احلقائق يف هذه احلروب ،أي أمهلت حقائق التاريخ.
فاختلطت احلقائق ابحلوادث ،وأمهلت احلقائق حىت تنوسي كون الفكرة
القومية هي سبب االهنزام للعثمانيني يف أورواب ويف احلرب العاملية األوىل.
وهكذا مجيع حوادث التاريخ قد جرى فيها إمهال احلقائق ،فلم ينتفع حبقائق
التاريخ ،مع أن حقائق التاريخ هي أغلى ما لدى اإلنسان ،وأعلى أنواع
األفكار.
فالتفكري ابحلقائق سواء ابلوصول إليها ،أو بتميزها من غري احلقائق ،أو
ابلقبض عليها بيد من حديد ،واالنتفاع هبذه احلقائق ،هو التفكري اجملدي،
والتفكري الذي يكون له آثر هائلة يف حياة األفراد والشعوب واألمم .وما
فائدة التفكري إذا مل يؤخذ للعمل به ،وإذا مل يقبض على احلقائق ويتمسك هبا،
وإذا مل مييز بني احلقيقة وغري احلقيقة؟
على أن احلقائق هي أمر قطعي ،وهي ثبتة ال تتغري ،وهي يقينية
قطعية ،ال يؤثر فيها اختالف الظروف وال تغري األحوال .صحيح أن الفكر ال
يصح جتريده من ظروفه ،ومن األحوال اليت تكتنفه ،وال يقاس عليه قياسا
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مشولي ا ،ولكن هذا هو الفكر من حيث هو فكر إذا مل يكن حقيقة .أما إذا
كان الفكر حقيقة ،فإنه ال يصح أن ينظر فيه إىل الظروف واألحوال مهما
تغريت أو تبدلت .بل جيب أن يؤخذ كما هو بغض النظر عن الظروف
واألحوال .ال سيما وأن احلقائق ال تؤخذ ابلطريقة العلمية اليت هي طريقة
ظنية ،بل تؤخذ ابلطريقة العقلية وابجلانب اليقيين منها .ألهنا أي احلقائق تتعلق
ابلوجود ،ال ابلكنه وال ابلصفات .فإن انطباق الفكر على الواقع الذي يدل
عليه جيب أن يكون انطباق ا يقيني ا ،حىت يكون حقيقة .لذلك ال بد من
التفكري ابحلقائق ،وال بد من القبض على احلقائق بيد من حديد.
وأما التفكري ابألساليب فهو التفكري ابلكيفية غري الدائمة اليت هبا يقام
ابلعمل ،واألسلوب يقرره نوع العمل ،ولذلك خيتلف األسلوب ابختالف نوع
العمل ،صحيح أن األساليب قد تتشابه ،وأن األسلوب الواحد قد ينفع يف
عدة أعمال ،ولكن عند التفكري ابألسلوب جيب أن يفكر يف نوع العمل الذي
يراد استخدام األسلوب للقيام به ،حىت لو تشاهبت األساليب ،وحىت لو كان
األسلوب املعروف ينفع يف هذا العمل اجلديد ،فال بد من التفكري يف نوع
العمل عند التفكري ابألسلوب الذي يراد له ،بغض النظر عن تشابه األساليب
وعن وجود أساليب تنفع هلذا العمل .ألن التشابه قد يضلل عن األسلوب
الفعال ،وألن كون هناك أسلوب ينفع يف هذا العمل قد يسبب عرقلة القيام
ابلعمل .فمثالا أسلوب الدعاية لفكرة يتشابه مع أسلوب الدعوة هلذه الفكرة،
كل منهما يعتمد على عرض الفكرة على الناس ،ولكن هذا التشابه قد يضلل
محلة الدعوة وقد يضلل أصحاب الدعاية لفكرة ،فأسلوب الدعاية إذا استعمل
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يف أسلوب الدعوة خيفق على املدى الطويل ،وأسلوب الدعوة إذا استعمل يف
الدعاية جيعل الدعاية ختفق .فأسلوب الدعوة يعتمد على شرح احلقائق كما
هي ،أما أسلوب الدعاية فإنه يعتمد على تزيني الفكرة وهبرجتها .وإن كان
كل منهما ال بد فيه من حسن العرض .ومثالا أسلوب نصب احلاكم يف النظام
الدميقراطي ،وهو جعل الشعب ينتخب احلاكم ،ينفع يف نصب احلاكم يف
النظام اإلسالمي ،فيجعل الشعب ينتخب احلاكم .ولكن حني يراد اختاذ
أسلوب لنصب خليفة للمسلمني جيب أن يفكر يف واقع احلكم يف نظام
اإلسالم أبنه نصب حاكم دائم وليس حاكم ا لفرتة زمنية حمددة ،ولذلك ال بد
من التفكري يف نوع احلكم يف اإلسالم عند التفكري يف رسم أسلوب لنصب
اخلليفة ،فيجعل مثالا حصر املرشحني الذين هم أهل للخالفة من قبل ممثلي
األمة ،ومنع ترشيح من عداهم ،مث جعل الشعب ينتخب من يريد من هؤالء
املرشحني فقط ،مث الطلب من الشعب كله أن يبايع الذي ارتضاه أكثر
املسلمني خليفة للمسلمني .صحيح أن البيعة هي طريقة لنصب اخلليفة
وليست أسلوابا ،ولكن كيفية أداء البيعة ،هو أسلوب .ولذلك ال يكفي أن
يكون األسلوب انفعا يف العمل اجلديد كما نفع يف غريه من األعمال ،ولكن
حىت يقرر هذا األسلوب هلذا العمل ،ال بد من التفكري يف العمل حني التفكري
يف األسلوب :فإن التفكري يف نوع العمل ضروري عند التفكري يف وضع
أسلوب للقيام به.
إن األسلوب هو كيفية معينة للقيام ابلعمل ،وهو كيفية غري دائمة،
بعكس الطريقة فإهنا كيفية دائمة للقيام ابلعمل .والطريقة ال ختتلف مطلق ا،
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وال تتغري ،وال حتتاج إىل عقلية مبدعة حىت تقوم هبا؛ ألهنا يقينية ،فهي إما أن
تكون هي يقينية ،وإما أن يكون أصلها يقينيا .أما األسلوب فإنه قد خيفق
عند استعماله للقيام ابلعمل ،وقد يتغري وحيتاج إىل عقلية مبدعة للقيام به.
ومن هنا كان التفكري ابألساليب أعلى من التفكري ابلطرق .فالطريقة قد
يستنتجها عقل مبدع ،ولكن قد يستعملها عقل عادي .أما األسلوب فإن
الوصول إليه حيتاج إىل عقل مبدع ،أو عقل عبقري ،وإن كان استعماله قد
ينتج ابلعقل العادي.
فالطريقة ليس من الضروري أن ينتجها العقل املبدع ،ولكن األسلوب
من الضروري أن ينتجه العقل املبدع أو العقل العبقري ،سواء أكان متعلما أو
غري متعلم؛ ألن الوصول إىل األسلوب ال يتعلق ابلعلم واملعرفة ،بل هو يتعلق
ابلعملية الفكرية اليت جتري من أجل الوصول إليه .ومن هنا يتفاوت الناس يف
حل املشاكل؛ ألهنم حيلوهنا أبساليب ،فقد حياول شخص حل مشكلة ما،
فتستعصي عليه ،فيهرب منها أو يعلن عجزه عن حلِّها ،أو يظن أهنا مشكلة
ال حل هلا .ولكن من ميلك عقلية حل املشاكل إذا عاجل مشكلة حللها
واستعصت عليه ،فإنه يغري األسلوب الذي يستعمله ،أو يقوم بعدة أساليب،
وإذا استعصت عليه رغم خمتلف األساليب ،فإنه ال يهرب منها وال يعلن عجزه
عن حلها ،وال ييأس من حلها ،وإمنا يصرب عليها ،ويرتكها فرتة من الوقت ،أي
يرتكها للزمن على حد قوهلم ،مث يعاود التفكري حبلها فرتة بعد أخرى حىت
حيلها .ولذلك فإن من لديه عقلية حل املشاكل ال توجد لديه مشكلة ال حل
هلا ،بل إن كل مشكلة هلا حل والسبب يف ذلك اعتماده على قدرته يف إجياد
األساليب اليت حتل هذه املشكلة املستعصية .ومن هنا كان التفكري ابألساليب
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من ميزات العقول املبدعة أو العبقرية ،فإن حل املشاكل متوقف على التفكري
ابألساليب.
وأما التفكري ابلوسائل فإنه صنو التفكري ابألساليب ومقارن له ،وهو
التفكري ابألدوات املادية اليت تستعمل للقيام ابألعمال ،فإذا كان التفكري
ابألساليب هو الذي حيل املشاكل ،فإن هذه األساليب ال قيمة هلا إذا
استعملت وسائل ال توصل إىل احلل .إال أن إدراك الوسائل وإن أتى عن طريق
التفكري ،ولكن التجربة للوسيلة عنصر هام يف معرفتها .ولذلك يتحتم على
املفكر ابألساليب أن يكون مفكرا ابلوسائل ،وإال فإن مجيع األساليب ال
ميكن أن تنتج إذا استعملت وسائل ال تقوى على استعمال األساليب ،ال
سيما وأن الوسائل جزء جوهري يف إنتاج األساليب .فمثالا رسم خطة لقتال
العدو هو رسم ألسلوب وإن كان خطة ،ألن اخلطة نفسها أسلوب ،فإذا رسم
اخلطة رمسا صحيحا مائة ابملائة ،ولكنه استعمل السالح الذي ال يقوى على
مواجهة سالح العدو ،فإن اخلطة خمفقة قطعا ،ولو كان الرجال الذين حياربون
أقوى من رجال العدو ،ولو حارب برجال يقوون على مقاتلة العدو ولو كان
ضعفي قوته ،فإن اخلطة خمفقة حتما ،فاخلطة املوضوعة للحرب أسلوب،
والرجال واألسلحة وسائل لتنفيذ هذا األسلوب ،فإذا مل يكن التفكري ابلوسائل
موجودا عند التفكري ابألسلوب ،أو كانت الوسائل ليست من النوع الذي
ينفذ به هذا األسلوب فإنه ال قيمة للتفكري ابألساليب ،وال قيمة لألساليب
اليت فكر فيها ،ألهنا ال تثمر إال إذا جرى التفكري هبا عند التفكري ابألسلوب،
وكانت من النوع الذي يستعمل يف هذا األسلوب .وعليه فإنه ال يصح أن
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جيري التفكري ابلوسائل خارج التفكري ابألساليب ،وال يصح أن جيري التفكري
ابلوسائل إال على ضوء األسلوب الذي جيري التفكري به.
إال أنه وإن كانت األساليب قد ختفى على املفكر ،ولكن الوسائل أشد
خفاء على كل مفكر ،وذلك ألن األساليب يكفي أن جيري التفكري هبا حىت
تقرر ،ولكن الوسائل ال بد أن جيري التفكري هبا ،وأن جتري جتربتها لتقرر هذه
التجربة صحتها وعدم صحتها ،وصالحها لنوع األسلوب وعدم صالحها.
فمثالا تقوم الدول غري الصناعية بشراء األسلحة من الدول الصناعية ،وتقوم
بتدريب جيوشها على هذه األسلحة مبعرفة خرباء الدول الصناعية .ولكنها مل
جتر جتارب على هذه األسلحة .ومل ختترب تدريب اجلنود ،ولذلك فإهنا مهما
وضعت من خطط ،ال تكون قد اختارت الوسائل اليت هي من نوع هذه
اخلطط .صحيح أهنا تتلقى التعليم العسكري من الدول العسكرية ،ومن الدول
الصناعية ،ولكن التعليم العسكري ،ورسم اخلطط وما شاهبه من العلوم
العسكرية هو أسلوب ،ويكفي فيه التفكري ،ولكن الوسائل ال يكفي فيها
التفكري ،فال بد من التجربة إىل جانب التفكري حىت جيري التفكري ابلوسائل.
ومثالا ،تشكيل كتلة أو حزب على فكرة من أجل نشر هذه الفكرة يف
الشعب أو األمة واختاذ تسلّم احلكم طريقة لتنفيذ هذه الفكرة .فإن هذه الكتلة
تقصد العلماء يف هذه الفكرة ليكونوا أعضاء يف احلزب،
أو احلزب إذا جرى ّ
وتقصد من هلم ثقل يف وسطهم أو يف اجملتمع لكسبهم لعضوية احلزب ،فإن
ّ
هذه الكتلة أو هذا احلزب سيخفق يف حتقيق غايته ،فهو إذا جنح ابلعلماء يف
نشر الفكرة فلن ينجح هبم يف تسلم احلكم ،وإذا جنح ابلذين هلم ثقل يف تسلم
احلكم فلن يقوم احلكم على الفكرة ولن تنشر الفكرة .وتشكيل غالبية احلزب
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من أحد الفريقني أو الفريقني معا ،سوف يقصر عمر احلزب ،وخيفق يف حتقيق
غايته ،ويظل سائرا يف طريق الفناء حىت يفىن .فإن هذه الوسائل وهي
األشخاص من هذا النوع ،إمنا جاء التفكري هبا عن طريق العقل وحده ،ومل جير
عن طريق التجربة إىل جانب العقل ،ولكن إذا أخذت حقائق التاريخ يف هذا
النوع من تشكيل األحزاب فإنه يكون قد جرى التفكري ابلوسيلة عن طريق
العقل ،وعن طريق التجربة .فأخذ حقائق التاريخ يف هذا األمر واستعمال
الوسائل حسب هذه احلقائق التارخيية يكون تفكريا منتجا ابلوسائل ،واختبارها
من نوع األساليب .وحقائق التاريخ حتتم على الكتلة اليت تقوم على فكرة،
لنشر الفكرة وجعل احلكم طريقة لتنفيذها ،أن تقصد الشعب أو األمة بغض
النظر عن األفراد ،فتقبل أي شخص يقبل هذه الفكرة ويقبل االخنراط يف
الكتلة ابعتباره فردا من الشعب ،أو فردا من األمة ،بغض النظر عن درجة
تعلمه ،وبغض النظر عن مكانته .وأن هذا وحده الذي يضمن جناح احلزب أو
الكتلة ،وحتقيق غايته اليت يهدف إليها.
وعليه فإن الوسائل قد ختفى ،وقد يضلل عنها إذا جرى التفكري هبا يف
معزل عن التفكري ابألسلوب الذي تنفذه ،وقد ختفى ويضلل عنها إذا مل جتر
جتربتها .ولذلك ال بد من التفكري ابلوسائل ،وأن يكون هذا التفكري عند
التفكري ابألساليب وال بد أن جتري جتربة هذه الوسائل إىل جانب التفكري هبا،
حىت يضمن جناح الوسائل وتتحقق هبا األهداف .أي حىت تثمر األساليب اليت
تستعمل الوسائل.
وأما التفكري يف الغاايت واألهداف ،فإنه أوالا حتديد ما يريده ،أي
حتديد ما يهدف إليه .وهذا التحديد ضروري للوصول إىل التفكري املثمر.
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وحتديد ما يريده ليس ابألمر السهل ،فإن األمم والشعوب املنحطة ال تعرف ما
تريد ،وقلما تستطيع معرفة ما تريد .واألفراد املنخفضو التفكري ،وحىت الكثريون
من مرتفعي التفكري ال حيددون ما يريدون ومنهم من ال يستطيع حتديد ما
يريد .أما الشعوب واألمم فإهنا لوجود مظهر القطيع ،أو على حد تعبريهم
غريزة القطيع بشكل ابرز ومكون للتجمع ،فإنه يتحكم فيهم التقليد ،ويغلب
عليهم عدم متحيص األفكار ،ولذلك تتكون عندهم أفكار مغلوطة ،فتوجد
لديهم معلومات غري صادقة ،ويندفعون دون حتديد غاية ،أو دون أن يقصدوا
حتديد غاية .وهلذا يغلب عليهم عدم حتديد الغاايت .أما األفراد ،فإنه لعدم
وجود القصد لديهم فإهنم ال يعنون أنفسهم ابلغاايت واألهداف ،ولذلك
يسريون يف تفكريهم إىل غري غاية ،فال يكون لتفكريهم مثرة ،وال يسريون حنو
غاية حمددة .مع أن حتديد الغاايت واألهداف يف التفكري أمر الزم جلعل
التفكري مثمرا؛ ذلك أن التفكري أو العمل إمنا يوجد من أجل شيء معني ،أي
من أجل غاية معينة ،ومن أجل ذلك ترى أن كل إنسان مفكر ،ولكن ليس
كل إنسان قادرا على حتقيق األهداف.
والغاايت واألهداف ختتلف ابختالف الناس .فاألمة املنحطة غايتها أن
تنهض ،واألمة املتقدمة غايتها أن حتقق مجيع أنواع اإلشباع ،والشعب البدائي
غايته أن يظل حمتفظا أبوضاعه اليت هو عليها ،والشعب املتقدم غايته أن
حيسن حاله وأن حيدث التغيري ،والفرد املنخفض التفكري ،غايته أن يشبع
طاقته احليوية ،والشعب املرتفع التفكري غايته أن حيسن نوع اإلشباع لديه.
وهكذا ختتلف الغاايت واألهداف ابختالف الناس ،ومستواهم يف التفكري .إال
أنه مهما تكن الغاايت واألهداف لدى الشعوب واألفراد فإن الصرب على
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حتقيق األهداف ،واجلد يف مالحقتها إمنا يكون يف الغاايت القريبة ،واألهداف
السهلة؛ فإشباع اجلوعات ،من حيث هو إشباع غاية سهلة ،حىت لو كانت
غري قريبة ولذلك فإن طاقة الصرب عليها تكاد تكون موجودة عند كل إنسان،
وإن كانت تتفاوت لدى الناس .فأن تسعى لتأكل ،أو تسعى إلطعام عيالك،
أو تسعى لتملك ،أو تسعى يف طلب األمان ،وما شاكل ذلك ،فإن حتقيق
هذه الغاايت موجود لدى مجهرة الناس .أما أن تسعى لتنهض ،أو إلهناض
شعبك ،أو تسعى لرفع منزلتك أو لرفع منزلة شعبك أو أمتك ،فإهنا غاايت
حيتاج حتقيقها إىل صرب وإىل مالحقة جادة ،وهذا ليس يف مقدور كل إنسان.
تقصر دون حتقيق الغاية ملا ينالك من تعب
فقد تبدأ الطريق ،ولكن قد ّ
ولفقدان الصرب .وقد تبدأ السعي ،ولكن تبدؤه غري جاد ،وتسري به غري جاد،
فتظل تسري ،ولكن لن حتقق غاية ،مع أنه مل ينلك التعب ،ومل تفقد الصرب.
ولكنك غري جاد يف السري ،وحتقيق الغاايت البعيدة حيتاج أول ما حيتاج إىل
جدية ،مث إىل الصرب واملالحقة.
واألفراد أقدر على الصرب من اجلماعات ،أي من الشعوب واألمم؛ ألن
الرؤية عندهم أكثر وضوحا وأقوى من اجلماعات ،ألن جتمع الناس يضعف
لديهم التفكري ،ويضعف لديهم الرؤية ،ولذلك كانت رؤية الواحد أقوى من
رؤية االثنني ،وكلما كرب العدد قلت الرؤية .ولذلك ال يصح أن توضع
للشعوب غاايت بعيدة ،فإهنم ال يسريون لتحقيقها ،وإن ساروا ،فإهنم ال
يسريون جبدية ،وال يبلغون الغاية .ومن هنا كان ال بد أن تكون الغاية اليت
توضع للشعوب غاية قريبة ممكنة التحقيق ،ولو أدى إىل وضع غاايت قريبة
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كمرحلة من املراحل ،حىت إذا جرى حتقيقها انطلقوا إىل غاية أخرى وهكذا.
ألن اجلماعة أقرب من الفرد لرؤية املمكن وأقل احتماالا للمصاعب الكبرية.
فاملمكن عقالا ال تستطيع الشعوب أن جتعله غاية ،بل املمكن فعالا هو الذي
ميكن أن تراه وتسعى لتحقيقه .أما األفراد فإهنم بشكل عام قادرون على رؤية
أن املمكن عقالا ممكن فعالا ،وقادرون على الرؤية البعيدة ،وهم أكثر صربا على
املشقات وأكثر احتماالا للمصاعب ،وأقدر على السري يف املرحلة البعيدة.
إال أن الغاايت واألهداف سواء وضعت لألمم والشعوب أو لألفراد،
فال يصح أن يكون حتقيقها حيتاج إىل أجيال ،وال إىل جهد فوق طاقة البشر،
وال إىل وسائل غري موجودة أو غري ممكنة اإلجياد .بل ال بد أن تكون غاية
ميكن للجيل الذي يعمل لتحقيقها أن حيققها ،وميكن ابجلهد العادي لإلنسان
أن حيققها ،وأن تكون وسائلها موجودة أو ممكنة اإلجياد .وذلك أن الغاية
هدف يسعى إليه نفس الساعي ،وال يسعى إليه إذا كان مسلم ا لديه أنه لن
حيققه .وما دام يريد أن يسعى إليه فإنه حيتاج إىل الوسائل اليت حيققه
بواسطتها ،فإذا مل توجد لديه الوسائل اليت يسعى هبا فإنه لن يسعى إليه ،حىت
لو تظاهر ابلسعي ،أو لو خدع نفسه أبنه يسعى .وهو يسعى بطاقته البشرية،
فإذا كانت طاقته البشرية ال تكفي للسعي فإنه لن يسعى مطلق ا ،ألنه ال
يكلف اإلنسان فوق طاقته ،بل ال يستطيع أن يعمل فوق طاقته .ولذلك ال
بد أن تكون الغاايت مهما بعدت ،من املمكن أن حيققها نفس الساعي،
جبهده العادي ،ابلوسائل اليت لديه.
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فالغاية من التفكري جيب أن حتدد ،والغاية من العمل جيب أن حتدد،
وأن تكون غاية مرئية للبصر أو مرئية للبصرية .وأن تكون ممكنة التحقيق عقالا
وفعالا ،وإال فقدت كوهنا غاية .وإذا كان األفراد ال بد أن يكون لتفكريهم
وعملهم غاية ،فإن الشعوب واألمم ال بد أن تكون لديها غاية أو غاايت .إال
أن غاية الشعوب واألمم ال يصح أن تكون بعيدة ،بل ال بد أن تكون قريبة،
وكلما كانت أقرب ،وأكثر حتقيقا كانت أحسن وأقرب لإلمثار ،وأكثر إمكانية
للتفكري والعمل .صحيح أن الشعوب واألمم ال يتصور أن تضع لنفسها
غاايت ،وال أن ترسم مبجموعها أهداف ا ،ولكن هذه الشعوب واألمم تشيع
بينها أفكار وتتخذ آراء وتعتنق عقائد ،فتكون هذه األفكار هي أفكارها،
وهذه اآلراء هي آراءها ،وهذه املعتقدات هي معتقداهتا .وكذلك تطغى عليها
غاايت؛ إما من جراء أفكار وآراء ومعتقدات ،وإما من جراء جتارب احلياة،
وإما من جراء ما تكون فيه من حرمان أو إشباع .فتتكون لديها غاايت :إما
القضاء على احلرمان ،وإما حتسني اإلشباع .فالشعوب واألمم تكون هلا
غاايت ،وإن كانت هي مبجموعها ال تستطيع أن ترسم غاايت .إال أن
غاايهتا كلها هي من النوع املمكن التحقيق فعالا ،وال تكون من النوع املمكن
عقالا ،وغري مشاهد ابلفعل أنه ممكن فعالا.
ومما جيب أن يلفت النظر إليه هو التفريق بني الغاية واملثل األعلى.
فاملثل األعلى هو غاية الغاايت ،وال يشرتط فيه إال السعي لنواله وحتقيقه ،فال
يشرتط فيه أن يكون ممكن التحقيق فعالا ،ولكن يشرتط فيه أن يكون ممكن
التحقيق عقالا .فاملثل األعلى هو غري الغاية ،وإن كان هو نفسه غاية .إال أن
83

الفرق بينه وبني الغاية هو أن الغاية ال بد من معرفتها قبل القيام ابلعمل ،ودوام
معرفتها أثناء القيام ابلعمل ،والسعي احلثيث لتحقيقها ،والدأب حىت حتقق
فعالا .أما املثل األعلى فإنه يالحظ جمرد مالحظة أثناء التفكري وأثناء األعمال،
وتكون مجيع األفكار واألعمال من أجل حتقيقه .فمثالا رضوان هللا هو املثل
األعلى للمسلمني ،ولكل مسلم .وقد يتخذ بعضهم دخول اجلنة مثالا أعلى،
وقد يتخذ بعضهم اتقاء دخول النار مثالا أعلى ،ولكن هذين األمرين وما
شاكلهما ،وإن كان يصح أن تكون غاية الغاايت ،ولكنها ال يطلق عليها
املثل األعلى ،فهي غاايت لغاايت قبلها ،ولكن توجد غاية بعدها .واملثل
األعلى وإن كان غاية الغاايت ولكنه ال تكون غاية بعده .وغاية الغاايت اليت
ال غاية بعدها ،هي رضوان هللا .ومن أجل ذلك كان املثل األعلى للمسلم هو
نوال رضوان هللا .وهلذا قيل يف حق بعض األتقياء األبرار "نِ ْعم الْع ْبد صه ْيب ل ْو
اّلل ل ي ْع ِ
لْ َي ِ
ص ِه" ألن غايته من عدم العصيان ليست خوف هللا من أن
ف َ ْ
يعذبه على املعصية ،بل غايته أن ينال رضا هللا .فهو لو مل يوجد لديه اخلوف
من هللا فإنه ال يقدم على املعصية .ألن عدم إقدامه على املعصية هو لطلب
رضوان هللا ال خوفا من عذابه .فاملثل األعلى عند املسلمني هو رضوان هللا،
وليس دخول اجلنة وال اتقاء دخول النار.
فاملثل األعلى وإن كان غاية ،ابعتباره غاية الغاايت ،ولكنه غري الغاية
واهلدف ،فما يقال يف شأن التفكري أو العمل ،من أنه ال بد أن حتدد الغاية
منه ،ال يقصد به املثل األعلى ،وإمنا يقصد به الغاية اليت حتقق فعالا وإن كان
وراءها غاية أخرى أو غاايت .فالغاية جيب أن تكون حمددة ،وأن تكون ممكنة
التحقيق على يد من يسعى إليها ال على يد األجيال اآلتية ،وأن تكون
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وسائلها متيسرة أو ميكن أن تيسر إمكاانا عمليا واقعيا .فهي ليست املثل
األعلى ،بل هي اهلدف الذي يقصد حتقيقه .ولذلك يتحتم أن يكون التفكري
ابلغاية تفكريا واقعي ا عملي ا .أي أن تكون ممكنة التحقيق على يد من يسعون
إليها.
وهنا قد يرد سؤال ،وهو أن عمر األمم ال يقاس ابجليل الواحد بل
ابألجيال ،وأن التخطيط ملستقبل األمة جيب أن يكون بعيد املدى حبيث
حتققه األجيال اآلتية ،فكيف يقال إن الغاية ال بد أن حيققها نفس الذين
يسعون إليها؟
واجلواب على ذلك أن عمر األمم ال يقاس ابألجيال .وال مبئات السنني
كما يتوهم ،بل هو يقاس ابلعقود ،فالعقد الواحد من الزمن تتحول فيه األمة
وتنتقل من حال إىل حال ،والفكرة العملية ميكن أن تعطى لألمة وتعلق هبا يف
جيل واحد ،مهما وجدت من مقاومة ،على شرط جدية التفكري وجدية
العمل .ولذلك ال حتتاج األمة إىل أجيال وال إىل مئات السنني ،بل حتتاج كل
فكرة وكل عمل ألن يثمر يف األمة إىل ما ال يقل عن عقد ،فإن يف العقد
الواحد جيري حتويل األمة ،وإذا كانت خاضعة لعدوها فإهنا حتتاج إىل أكثر
من عقد ،ولكنها ال حتتاج ألكثر من ثالثة عقود مع املقاومة .ولذلك ال بد
أن تثمر احلركة أو العمل أو الفكرة يف األمة على يد الناس الذين يسعون إىل
حتقيق هذه الفكرة أو هذا العمل ،ال على يد األجيال اليت أتيت بعدهم .فالغاية
جيب أن تكون من النوع الذي حيققه الساعون إليها ،هذا شرط التفكري يف
الغاية ،وال تكون غاية إذا كان الساعون إليها ال حيققوهنا أبنفسهم.
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أما ما يقال عن التخطيط لألمة وجعل األجيال اآلتية متشي لتحقيق
هذه املخططات ،كما تفعل الشعوب واألمم احلية ،فإن هذا النوع من
التخطيط ليس غاية ،حىت وال أفكارا حمددة ،بل هو خطوط عريضة وأفكار
عامة ،ترسم على سبيل الفرض ال على أهنا غاية ،ولذلك ال يعترب مثل هذا
غاية ،وإمنا يعترب أفكارا عامة ،بفرض وجودها .ولكن الغاية هي فقط األمر
الذي حيققه الساعون إليه .هذه هي الغاية وهذا هو التفكري ابلغاية .وما عدا
ذلك فإنه جمرد فروض ونظرايت وليس تفكريا ابلغاايت.
والتفكري إما أن يكون سطحيا ،وإما عميقا ،وإما مستنريا .فالتفكري
السطحي هو تفكري عامة الناس .والتفكري العميق يكون عند العلماء .أما
التفكري املستنري فغالبا ما يكون تفكري القادة واملستنريين من العلماء وعامة
الناس .فالتفكري السطحي هو نقل الواقع فقط إىل الدماغ ،دون البحث يف
سواه ،ودون حماولة إحساس ما يتصل به .وربط هذا اإلحساس ابملعلومات
املتعلقة به ،دون حماولة البحث عن معلومات أخرى تتعلق به ،مث اخلروج
ابحلكم السطحي .وهذا ما يغلب على اجلماعات ،وما يغلب على منخفضي
الفكر ،وما يغلب على غري املتعلمني وغري املثقفني من األذكياء.
والتفكري السطحي هو آفة الشعوب واألمم ،فإنه ال ميكنها من النهضة
بل ال ميكنها من العيش الرغيد ،وإن كان قد ميكنها من العيش اهلينء .وسبب
التفكري السطحي هو ضعف اإلحساس ،أو ضعف املعلومات ،أو ضعف
خاصية الربط املوجودة يف دماغ اإلنسان .وهو ليس التفكري الطبيعي عند
اإلنسان ،وإن كان هو التفكري البدائي .فبنو اإلنسان خيتلفون يف قوة
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اإلحساس وضعفه ،وخيتلفون يف قوة خاصية الربط وضعفها ،وخيتلفون يف
كمية أو نوع املعلومات اليت لديهم سواء أكانت معلومات أخذت ابلتلقي أو
ابملطالعة ،أو أخذت من جتارب احلياة .فإن اختالفها يعين أن التفكري يكون
حبسبها .واألصل يف مجهرة الناس أن يكونوا أقوايء يف الدماغ وخاصية الربط،
إال القليل وهم الذين خلقوا ضعفاء أو طرأ الضعف عليهم .واألصل يف مجهرة
الناس أن تتجدد لديهم املعلومات يوميا ،حىت ولو كانوا أميني ،اللهم إال
الشواذ ،وهم الذين ال يلفت نظرهم شيء ،وال يقيمون وزانا ملا يتلقونه أو
يطالعونه من املعلومات .ولذلك فإن التفكري السطحي ليس طبيعي ا بل هو
تعود األفراد على التفكري السطحي ورضاهم بنتائجه ،وعدم
شاذ .إال أن ّ
حاجتهم لألمور األعلى مما لديهم ،جيعل التفكري السطحي عادة ،فيستمرون
على هذا النمط من التفكري ويستمرئونه ،ويتبلور ذوقهم عليه .أما اجلماعات
فإنه لنقصان قدرهتم على التفكري من جراء كوهنم مجاعة فإنه يغلب عليهم
التفكري السطحي حىت لو كانت مجاعة من املفكرين املبدعني .لذلك كان
التفكري السطحي هو الغالب يف احلياة ،ولوال أن أفرادا من الشعب أو األمة
يوهبون قدرة خارقة من اإلحساس والربط ،فإنه ال يتصور وجود هنضة ،وال
يتصور تقدم مادي يف احلياة.
والتفكري السطحي ليس له عالج يف اجلماعات ،إال أنه ميكن رفع
مستوى الواقع والوقائع ،وميكن تزويد اجلماعات أبفكار سامية ومعلومات ّثرة
أي كثرية ،فيمكن أن يرفع مستوى تفكريهم ،ولكنه يظل على كل حال
سطحيا ،وإن كان مستواه عاليا .يعين أنه ميكن أن يتصرف الشعب واألمة،
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تصرفات التفكري املستنري ،ولكن تفكريهم على كل حال يظل تفكريا سطحيا،
وال تستطيع اجلماعات أن تفكر التفكري العميق أو التفكري املستنري ،مهما
بلغت من االرتفاع والرقي .ألهنا ال تستطيع ،بوصفها مجاعة ،أن تتعمق يف
البحث ،أو يكون لديها فكر مستنري ،فألجل رفع مستوى تفكريها ال حياول
معاجلة تفكري اجلماعة ،وإمنا حياول معاجلة الواقع والوقائع اليت يقع إحساس
اجلماعة عليها ،وميكن معاجلة األفكار واملعلومات اليت توضع فيها ،فرتتفع
السطحية ،ولكنها ال تزول ،فريتفع بذلك مستوى تصرفاهتا.
أما األفراد ،فإنه ميكن إزالة السطحية ،أو ختفيفها ،أو جعلها اندرة
لديهم .وذلك أوالا إبزالة العادة يف التفكري املوجودة لديهم .وذلك بتعليمهم أو
تثقيفهم ولفت نظرهم إىل سخافة تفكريهم وإىل سطحية أفكارهم .وثنيا
إبكثار التجارب لديهم أو أمامهم ،وجبعلهم يعيشون يف وقائع كثرية وحيسون
بواقع متعدد ومتجدد ومتغري .وثلثا جبعلهم يعيشون مع احلياة ويسايرون
احلياة .وهبذا يرتكون السطحية ،أو ترتكهم السطحية ،ويصبحون غري
سطحيني .وهؤالء األفراد كلما كثروا يف األمة ،كان األخذ بيدها حنو
النهوض أسهل وأقرب للتحقيق .وهؤالء األفراد ،وإن كانوا يعيشون يف األمة
ويتلقون املعلومات املوجودة وحيسون ابلواقع والوقائع املوجودة ،وال يستطيعون
سبق زماهنم ،وال من نوع خيالف نوع أمتهم ،ولكنهم يستطيعون سبق أمتهم
ويستطيعون نقلها من وضع إىل وضع آخر؛ ألهنم يتصورون وقائع احلياة الراقية
تصورا واقعيا ،وذلك عن طريق تقبل األفكار الصادقة وقبول اآلراء الصحيحة،
واعتناق األفكار القطعية ،والتمييز بني خمتلف اآلراء ،وإبصار واقع اآلراء.
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فيوجد لديهم اإلحساس الفكري ،أي اإلحساس الناجم عن معرفة وإدراك،
ومنطق اإلحساس ،أي الفهم الناتج عن اإلحساس ،جمرد اإلحساس .فهم وإن
كانوا ميلكون حواس كما ميلك سائر الناس ،ولديهم دماغ كما لدى سائر
الناس ،ولكن قوة خاصية الربط املوجودة يف دماغهم يتفوقون هبا عن سائر
الناس ،وكوهنم يعنون أنفسهم بربط اإلحساس ابملعلومات السابقة ربطا
صحيحا ،يكونون أكثر إدراكا لألمور ،أي يكون تفكريهم تفكريا متميزا عن
غريهم .فيتكون لديهم اإلحساس الفكري ،وبه يعلو منطق اإلحساس .ولذلك
فإن األفراد يف ترك السطحية هم أقدر من اجلماعات ،وإن كان ال قيمة
لقدرهتم إال إذا أخذهتا اجلماعات وتبنتها.
هذا هو عالج السطحية ،وهو معاجلة األفراد وجعل األمة أتخذ ما
وصلوا إليه من فكر وتتبناه ،إىل جانب جتديد الوقائع يف األمة ووضع األفكار
السامية بينها ويف متناول يدها .وأن جيري ذلك يف وقت واحد ،فإن العمل
لرتك السطحية يف األمة ،ال قيمة له إذا مل يصحبه معاجلة األفراد ،وعالج
األفراد ال قيمة له إذا مل يكن سائرا مع العمل يف األمة لرتك السطحية املوجودة
لديها؛ ألن األفراد جزء من األمة غري قابل للتجزئة واالنفصال .واألمة مكونة
من جمموعة الناس الذين تربطهم طريقة معينة يف العيش ،والشعب مكون من
جمموعة الناس الذين من أصل واحد يعيشون مع ا .فاألفراد هم من مجلة هؤالء
الناس ،سواء يف الشعب أو األمة .فال ميكن انفصاهلم عنها ،وال ميكن عزهلا
عنهم .لذلك ال بد أن يسري ترك السطحية ،وال بد من العمل يف األفراد واألمة
يف وقت واحد حىت ميكن ترك السطحية من اجلميع.
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أما الفكر العميق فهو التعمق يف التفكري ،أي التعمق يف اإلحساس
ابلواقع ،والتعمق يف املعلومات اليت تربط هبذا اإلحساس إلدراك الواقع .فهو ال
يكتفي مبجرد اإلحساس ومبجرد املعلومات األولية لربط اإلحساس ،كما هي
احلال يف التفكري السطحي ،بل يعاود اإلحساس ابلواقع ،وحياول أن حيس فيه
أبكثر مما أحس ،إما عن طريق التجربة ،وإما إبعادة اإلحساس ،ويعاود
البحث عن معلومات أخرى مع املعلومات األولية ،ويعاود ربط املعلومات
ابلواقع أكثر مما جرى ربطه ،إما ابملالحظة وتكرارها وإما إبعادة الربط مرة
أخرى .فيخرج من هذا النوع من اإلحساس وهذا النوع من الربط ،أو هذا
النوع من املعلومات أبفكار عميقة ،سواء أكانت حقائق أو مل تكن حقائق.
وبتكرار ذلك وتعوده يوجد التفكري العميق .فالتفكري العميق هو عدم االكتفاء
ابإلحساس األويل ،وعدم االكتفاء ابملعلومات األولية وعدم االكتفاء ابلربط
األويل .فهو اخلطوة الثانية بعد التفكري السطحي .وهذا هو تفكري العلماء
واملفكرين ،وإن كان ال ضرورة ألن يكون تفكري املتعلمني .فالتفكري العميق
هو التعمق يف احلس واملعلومات والربط.
أما التفكري املستنري فهو التفكري العميق نفسه مضاف ا إليه التفكري مبا
حول الواقع وما يتعلق به للوصول إىل النتائج الصادقة .أي أن التفكري العميق
هو التعمق ابلفكر نفسه ،ولكن التفكري املستنري هو أن يكون إىل جانب
التعمق ابلفكر ،التفكري مبا حوله وما يتعلق به ،من أجل غاية مقصودة وهي
الوصول إىل النتائج الصادقة .ولذلك فإن كل فكر مستنري هو تفكري عميق،
وال يتأتى أن أييت التفكري املستنري من التفكري السطحي .إال أنه ليس كل
تفكري عميق تفكريا مستنريا .فمثالا عامل الذرة حني يبحث يف شطر الذرة،
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وعامل الكيمياء حني يبحث يف تركيب األشياء ،والفقيه حني يبحث يف
استنباط األحكام ووضع القوانني ،فإهنم هم وأمثاهلم حني يبحثون األشياء
واألمور ،إمنا يبحثوهنا بعمق ،ولوال العمق ملا توصلوا إىل تلك النتائج الباهرة.
ولكنهم ليسوا مفكرين تفكريا مستنريا ،وال يعترب تفكريهم تفكريا مستنريا.
ولذلك ال تعجب حني جتد عامل الذرة يصلي للخشبة ،أي للصليب ،مع أن
أبسط استنارة تري أن هذه اخلشبة ال تنفع وال تضر ،وأهنا ليست مما يعبد .وال
تعجب حني جتد القانوين الضليع يصدق بوجود القديسني ،ويسلم نفسه لرجل
مثله من أجل أن يغفر له ذنوبه .ألن عامل الذرة والقانوين وأمثاهلما ،يفكرون
تفكريا عميقا وليس تفكريا مستنريا ،ولو كان تفكريهم مستنريا ملا وصلوا
للخشبة ،وملا صدقوا بوجود القديسني ،وملا طلبوا الغفران من رجال أمثاهلم.
صحيح أن املفكر تفكريا عميق ا إمنا هو عميق فيما فكر فيه وليس بسواه ،فقد
يكون عميقا عند تفكريه بشطر الذرة أو وضع القانون ،ولكنه يكون سخيفا
يف غريه إذا فكر فيه .هذا صحيح ،ولكن اعتياد املفكر على التفكري العميق
جيعله يتعمق يف أكثر ما يفكر ،وال سيما األمور اليت تتعلق ابلعقدة الكربى أو
وجهة النظر يف احلياة .ولكن عدم وجود االستنارة يف تفكريه جيعله يعتاد
التفكري العميق ،ويعتاد التفكري السطحي وحىت التفكري السخيف .ولذلك فإن
التفكري العميق وحده ال يكفي إلهناض اإلنسان ورفع مستواه الفكري ،بل ال
بد حىت حيصل ذلك من االستنارة يف الفكر حىت يوجد االرتفاع يف الفكر.
واالستنارة وإن كانت ليست ضرورية يف الوصول إىل نتائج صحيحة يف
الفكر ،كالعلم التجرييب ،والقانون ،والطب ،وحنو ذلك ،ولكنها ضرورية لرفع
مستوى الفكر ،وجعل التفكري ينتج مفكرين .ولذلك فإن األمة ال ميكن أن
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تنهض من جراء وجود العلماء يف العلم التجرييب ،وال من وجود الفقهاء
والقانونيني ،وال من وجود األطباء واملهندسني؛ ال تنهض من جراء وجود هؤالء
وأمثاهلم ،وإمنا تنهض إذا وجد لديها استنارة يف التفكري ،أي إذا وجد لديها
املفكرون املستنريون.
واالستنارة يف التفكري ال تقتضي وجود التعليم ،أي أن املفكرين
املستنريين ال ضرورة ألن يكونوا متعلمني ،فاألعرايب الذي قال :البعرة تدل
على البعري ،واألثر يدل على املسري ،هو مفكر مستنري .واخلطيب الذي قال:
إن احلذر ال ينجي من القدر ،وإن الصرب من أسباب الظفر؛ هو مفكر
مستنري .ولكن الشاعر الذي قال:
فكأنين أفطرت يف رمضان

مات اخلليفة أيها الثقالن

ليس مفكرا مستنريا ولو كان فقيه ا متعلم ا .واحلكيم الذي قال :رأس
احلكمة خمافة هللا ،ليس مفكرا مستنريا ،فإن رأس احلكمة إدراك وجود هللا،
وليس خمافة هللا .فالتفكري املستنري ال حيتاج إىل علم وال حيتاج إىل حكمة ،وإمنا
حيتاج ألن يفكر بعمق وأن جيول فيها حول الشيء وما يتعلق به بقصد
الوصول إىل النتائج الصادقة ،ولذلك قد يكون أميا ال يقرأ وال يكتب ،كما
يكون فكرا مستنريا ،إال إذا
قد يكون متعلما أو عاملا .واملفكر املستنري ال ّ
وجدت فيه االستنارة عند التفكري .فالسياسي مفكر مستنري ،والقائد مفكر
مستنري ،ولكن كالا منهما حيتاج لوجود االستنارة عند التفكري يف كل شيء
حىت يكون ذلك التفكري مستنريا .ولذلك ال نعجب إذا رأينا عظماء القادة
وعظماء السياسيني ،يصلون للخشبة ،ويطلبون الغفران من رجال هم أقل
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منهم استنارة ،فإن تفكريهم هذا ليس فيه عمق وال استنارة ،بل هو من طريق
العادة أو التقليد ،أو من طريق الدجل والنفاق .وكل هذا ليس عمقا وال
استنارة؛ ألن املفكر املستنري ،ال يتصل ابلدجل والنفاق ،وال تتحكم فيه
العادات والتقاليد.
واملفكر سواء أكان سطحي ا أو عميق ا أو مستنريا ،ال بد أن يكون جادا
يف تفكريه .صحيح أن املفكر السطحي ال تساعد سطحية تفكريه على
اجلدية ،ولكنه يف بعده عن العبث ،ويف بعده عن العادة ،ميكن أن يكون
جادا .واجلدية ال حتتاج إىل عمق ،وإن كان العمق يدفع إليها ،وال حتتاج إىل
استنارة ،وإن كانت االستنارة تقتضيها ،ألن اجلدية هي وجود القصد،
والسعي لتحقيق هذا القصد ،إىل جانب حسن التصور لواقع ما يفكر به.
فالتفكري ابخلطر ليس حبثا فيه وإمنا هو التقائه ،والتفكري ابألكل ليس حبثا فيه،
وإمنا هو للحصول عليه .والتفكري ابللعب ليس حبث ا يف اللعب ،وإمنا هو من
أجل أن يلعب ،والتفكري ابلنزهة ليس حبث ا يف النزهة وإمنا هو من أجل أن
يتمتع ابلنزهة ،والتفكري ابلسري إىل غري هدف ليس تفكريا هبذا السري ،وإمنا هو
من أجل طرد السأم وامللل ،والتفكري بوضع القانون ليس حبث ا يف القانون
نفسه ،بل هو من أجل وضع هذا القانون .وهكذا كل تفكري ،مهما كان
نوعه ،هو تفكري ابلشيء أو تفكري ابلعمل بذلك الشيء .فالتفكري ابلشيء ال
بد أن يكون من أجل معرفته ،والتفكري ابلعمل بذلك الشيء إمنا يكون من
أجل العمل به ،ويف كلتا احلالتني ال يصح أن يدخل العبث يف أي واحد
منهما ،وال تتحكم عادة التفكري ابلشيء أو ابلعمل به ،يف ذلك التفكري ،فإذا
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أبعد العبث وأبعدت العادة فإنه يوجد التفكري اجلاد ،ألنه حينئذ من السهل
إن مل يكن من احملتم أن يوجد القصد والسعي لتحقيق هذا القصد .ومن
السهل بل من احملتم أن يوجد التصور لواقع ما يقصده ،أي لواقع ما يفكر فيه.
وعليه فإن اجلدية ممكن أن تكون يف التفكري السطحي ،كما توجد يف
التفكري العميق والتفكري املستنري ،وإن كان األصل يف التفكري العميق والتفكري
املستنري أن حتصل فيه اجلدية .إال أن اجلدية ليست الزمة للتفكري ،بل إن أكثر
تفكري الناس خال من اجلدية .فهم يقومون أبعماهلم عن طريق العادة وحبكم
االستمرار ،والعبث يف تفكريهم موجود بشكل ابرز .ولذلك فإن اجلدية ال بد
أن تصطنع اصطناعا ،والقصد أساس هلا ،واالصطناع هو نفس القصد ،ومن
هنا جيب أن يقال إن اجلدية غري طبيعية حىت لو لوحظ على بعض الناس أنه
جدي طبيعيا.
إال أن اجلدية اليت نعين ليس مطلق اجلدية ،بل اجلدية اليت تكون يف
مستوى ما يفكر به .فإن كانت دون مستواه ال تعترب جدية .فالشخص الذي
يفكر ابلزواج مث ال يعىن مبا حيقق الزواج ال يكون جادا يف تفكريه ابلزواج،
والشخص الذي يفكر ابلتجارة مث ينفق كل ما يرحبه من البيع ليس جادا يف
تفكريه ابلتجارة ،والشخص الذي يفكر أبن يكون قاضيا مث ال يعمل إال
ابلسعي ألن يوظف يف منصب القضاء ليس جادا أبن يكون قاضي ا ،وإمنا هو
جاد أبن يكون موظف ا ،والشخص الذي يفكر إبطعام عياله ،مث يتلهى ابللعب
والدوران يف األسواق ليس جادا ابلتفكري إبطعام عياله ،وهكذا.
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فإن اجلدية تقضي أبن يعمل لتحقيق ما يقصد إليه ،وأن يكون عمله
يف مستوى ما يقصد إليه .فإذا مل يعمل لتحقيق ما يقصد إليه ،ولو الوصول
إىل فكر معني ،أو يعمل أعماالا هي دون ما يقصد إليه ،فإنه ليس جادا يف
تفكريه .فقول املرء إنه جاد يف تفكريه ال يكفي ألن يكون جادا ،واصطناعه
أحواالا أو مظاهر أو حركات ،فكرية كانت أو مادية ،ال يكفي ألن يكون
جادا ،وال يكفي للداللة على اجلدية ،بل ال بد من القيام أبعمال مادية ،وأن
تكون هذه األعمال يف مستوى ما يفكر به حىت يكون جادا ،أو حىت يستدل
على أنه جاد يف تفكريه .فالقيام ابألعمال املادية ،وأن تكون هذه األعمال يف
مستوى ما يفكر به ،أمر ضروري حىت توجد اجلدية يف التفكري ،أو حىت
يستدل على وجود هذه اجلدية يف التفكري.
واألمم والشعوب املنحطة ،واألفراد الكساىل ،أو الذين يتجنبون
األخطار ،أو الذين يتملكهم احلياء أو اخلوف أو االعتماد على الغري ،فإن
هؤالء مجيع ا غري جادين فيما يفكرون به؛ ألن االحنطاط جيعل املرء يستهوي
األسهل ،فال يعين نفسه ابألشق األصعب ،والكسل يتناىف مع اجلدية ،واتقاء
األخطار يصرف عن اجلدية ،واحلياء واخلوف ،واالعتماد على الغري حيول دون
اجلدية .ولذلك ال بد من رفع الفكر والقضاء على الكسل ،وحب اقتحام
األخطار ،والتفريق بني احلياء وبني ما جيب أن يستحىي منه ،والشجاعة،
وجعل االعتماد على النفس سجية من السجااي ،حىت توجد اجلدية يف األفراد
والشعوب واألمم؛ ألن اجلدية ال توجد بشكل عفوي ،بل ال بد من اصطناع
إجيادها.
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أما ضرورة وجود اجلدية يف التفكري ،فهو أنه ليس القصد من التفكري
هو إجياد الفكر فحسب ،بل جيب أن يكون التفكري من أجل االنتفاع هبذا
الفكر أي انتفاع .وابلتايل ال بد أن يكون التفكري من أجل العمل .فاألفكار
اليت ينتجها العلماء واملفكرون ،واملعارف اليت جيري التوصل إليها ،ليست
للمتعة فقط ،وال للتمتع واللذة هبذه األفكار ،وإمنا هي من أجل احلياة ،ومن
أجل العمل يف هذه احلياة .ولذلك خيطئ من يقول :إن العلم يطلب لذات
العلم ،ولذلك ال قيمة للفلسفة اليواننية ،ألهنا جمرد أفكار يتلذذ هبا .وال قيمة
ألي علم ال ميكن االنتفاع به؛ ألن العلم ال يطلب للتلذذ به ،وإمنا تطلب
املعرفة للعمل هبا يف هذه احلياة .ولذلك ال نستطيع أن نقول إن الفالسفة
اليوانن ومن قلدهم من العلماء كانوا جادين يف تفكريهم ،وال نستطيع أن
نقول إن العلماء املتأخرين عند املسلمني الذين جعلوا علوم البالغة كالفلسفة،
كحواشي السعد يف علوم البالغة ،كانوا جادين يف تفكريهم ،ألن هذا التفكري
ال يستفاد منه يف احلياة بشيء ما ،وليس فيه إال االستمتاع ابلدراسة والبحث.
صحيح أن الشعراء واألدابء ال ينتفع بتفكريهم يف احلياة ،ولكن ال ينتفع به من
حيث القيام ابألعمال وإن كان قد ينتفع به ،ولكن إنتاجهم هو نفسه منفعة،
فإن قراءة القصيدة وقراءة النصوص األدبية كالنثر أبنواعه ،توجد لذة وتوجد
انتعاش ا ،فهم قد عملوا النصوص ،وإن كانت هي نفسها نتيجة تفكري،
ولذلك ال يصح أن يقال إهنم ليسوا جادين ،بل منهم اجلادون اجمليدون وإن
كان فيهم من ليس جادا وال جميدا .وهذا خبالف الفلسفة فإن التفكري هبا إمنا
جاء للوصول إىل احلقائق ،وما ورد فيها ليس حقائق وال ميت إىل احلقائق
بصلة .وخبالف علماء البالغة الذين ألفوها على طراز الفلسفة فإن تفكريهم
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إمنا كان ملعرفة البالغة يف القول ،وليكون الناس بلغاء يف القول ،وما ورد فيها
ال يوجد بالغة ،وال ميت إىل البالغة بصلة .ومل يكن إنتاجهم سوى مدعاة
للبحث ولذة البحث ،دون الوصول إىل الغاية اليت أنتجوا من أجلها .ألهنم مل
ينتجوا من أجل لذة البحث بل أنتجوا لشيء آخر ،ولذلك مل يكونوا جادين
يف التفكري ،ال ألهنم مل يصلوا إىل ما يريدون ،بل ألن طبيعة ما أنتجوه يستحيل
أن يوصل إىل ما يريدون .ولو كانوا جادين يف التفكري ،ملا أنتجوا هذه
الفلسفة ،وملا أنتجوا هذا النوع من علوم البالغة .ألن اجلدية تقتضي القصد،
والقصد من شأنه أن يوصل إىل الغاية فهم مل يقصدوا سوى البحث ،جمرد
البحث .فهم ابلتأكيد غري جادين يف التفكري.
واجلدية يف التفكري ال تستلزم قصر املسافة بني الفكر والعمل وال
تقتضي طوهلا؛ ألن العمل هو نتيجة للفكر ،فقد يفكر املرء ابلذهاب إىل
القمر ،وقد تطول املسافة بني هذا التفكري وبني الوصول .وقد يفكر ابألكل،
وقد تطول املسافة بني التفكري وبني القيام ابألكل .وقد يفكر إبهناض أمته،
وقد تقصر املسافة بني تفكريه وبني وجود النهضة .فاملسألة ليست بطول
املسافة أو قصرها ،ألن املسافة بني التفكري والعمل ،ال ضرورة ألن تكون
قصرية أو طويلة ،بل قد تكون قصرية وقد تكون طويلة .بل املهم هو أن يوجد
عمل من جراء التفكري ،سواء أوجده نفس املفكر أو أوجده سواه .فالتفكري
جيب أن ينتج عمالا سواء أكان كالما كالشعراء واألدابء ،أو كان أعماالا
كالعلماء يف العلوم التجريبية ،أو كان خططا كعلماء السياسة وعلماء احلرب،
أو كان فعالا مادايا كاحلرب واألكل والتعليم وغري ذلك من األفعال.
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وعليه فإن التفكري .حىت ينتج النتيجة اليت فكر هبا ،ال بد أن يكون
جدايا ،سواء أنتج ابلفعل أم أخفق يف اإلنتاج .فاجلدية أمر ضروري يف
التفكري .وبدون اجلدية يكون التفكري عبث ا يف عبث أو هلوا ولعب ا ،أو رتيب ا يسري
على وترية واحدة حبكم العادة وحبكم التقليد .والتفكري الرتيب يستمرئ احلياة
اليت عليها املفكر واحلياة اليت عليها الناس ،ويبعد عن األذهان فكرة التغيري
والتفكري ابلتغيري.
والتفكري ابلتغيري ضروري للحياة؛ ألن ركود احلياة واالستسالم لألقدار
هو من أخطر اآلفات اليت جتعل الشعوب واألمم تنقرض وتندثر مع األحداث
واألايم .ولذلك كان التفكري ابلتغيري من أهم أنواع التفكري .والتفكري ابلتغيري
ال يستسيغه اخلاملون ،وال يقبله الكساىل ،ألن التغري مثنه ابهظ .وألن من
تتحكم فيهم العادات يرون يف التفكري ابلتغيري ضررا عليهم ،ونقالا هلم من
حال إىل حال ،ولذلك حياربه املنحطون والكساىل ،ويقف يف وجهه من
يسمون ابحملافظني ،ومن يتحكمون يف رقاب العباد وأرزاقهم .لذلك كان
التفكري ابلتغيري خطرا على صاحبه ،وكان من أشد ما حيارب حرابا ال هوادة
فيها ،بني مجيع أنواع التفكري.
والتفكري ابلتغيري ،سواء أكان تغيريا لنفوس األفراد أو حاهلم ،أو تغيريا
للمجتمعات أو تغيريا ألوضاع الشعوب واألمم أو غري ذلك مما حيتاج إىل
تغيري ،جيب أن يبدأ ابألساس الذي يعيش عليه اإلنسان ،وابجملتمعات اليت ال
أساس هلا أو تقوم على أساس خاطئ ،أو األوضاع اليت تسري على طريق غري
مستقيم .هذا األساس الذي تقوم عليه احلياة هو الذي يرفع احلياة أو خيفضها،
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وهو الذي يسعد اإلنسان أو يشقيه ،وهو الذي يوجد وجهة النظر يف احلياة،
وحبسب وجهة النظر هذه خيوض اإلنسان معرتك احلياة.
فأوالا ينظر إىل هذا األساس ،فإن كان عقيدة عقلية تتجاوب مع فطرة
اإلنسان فإنه حينئذ ال حيتاج إىل تغيري ،وال يطرأ على قلب أي بشر وال يف
ذهن أي إنسان فكرة التغيري يف هذا األساس ،ألنه هو األساس الذي جيب أن
تقوم عليه احلياة .ألن التغيري إمنا يوجد حيث ال تكون األشياء صحيحة،
وحيث ال تكون األمور مستقيمة ،وحيث يكون اخلطأ ماثالا للعقل ،أو ابرزا
ملشاعر طاقة اإلنسان احليوية .فإذا ما كان العقل موقنا بشكل جازم بصحة
الشيء واستقامة األمر ،وكانت مشاعر الطاقة احليوية مشبعة ومراتحة ،فإن
فكرة التغيري تنعدم كليا .ولذلك فإنه ال يتأتى التفكري ابلتغيري ،إذا كان أساس
احلياة عقيدة عقلية تتجاوب مع فطرة اإلنسان .أما إذا كان األساس الذي
يعيش عليه اإلنسان ،ويقوم عليه اجملتمع ،وتسري حبسبه األوضاع ،غري موجود
أصال ،أو موجودا بشكل خاطئ ،فإنه من العبث أن جيري التفكري ابلتغيري
ألي شيء قبل التغيري يف األساس ،أي قبل التغيري يف العقيدة اليت يعتقدها
الناس .ولذلك فإن املسلمني وقد نعموا ابلعقيدة العقلية اليت تتجاوب مع فطرة
اإلنسان ،كان واجب ا عليهم أن حيدثوا التغري يف الناس الذين ال عقائد هلم ،أو
هلم عقائد فاسدة ميجها العقل وال تتجاوب مع فطرة اإلنسان ،ومن هنا كان
فرضا عليهم أن حيملوا الدعوة اإلسالمية إىل مجيع الناس غري املسلمني ولو
أدى ذلك إىل القتال وإىل خوض املعارك مع الكفار ،أي مع الذين ال توجد
لديهم العقيدة العقلية املتجاوبة مع فطرة اإلنسان.
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فالتغيري جيب أن يبدأ ابألساس .فإذا غري هذا األساس وحل حمله
األساس املقطوع بصحته وصدقه ،فحينئذ يفكر ابلتغيري ابجملتمعات واألوضاع.
وتغيري اجملتمعات واألوضاع ،إمنا يكون بتغيري املقاييس واملفاهيم والقناعات.
ذلك أنه إذا وجد األساس الصحيح الصادق ،فإنه يكون املقياس األساسي
جلميع املقاييس ،واملفهوم األساسي جلميع املفاهيم ،والقناعة األساسية جلميع
القناعات .فمىت وجد هذا األساس أمكن حينئذ تغيري املقاييس واملفاهيم
والقناعات ،وابلتايل أمكن التغيري ابجملتمعات واألوضاع ألنه تتغري به القيم
كلها ،قيم األشياء ،وقيم األفكار ،وابلتايل تتغري مقومات احلياة .فالتفكري
ابلتغيري ال بد أن يكون عند اإلنسان ،أو ال بد أن يوجد عند اإلنسان .وكل
من ميلك عقيدة عقلية متجاوبة مع فطرة اإلنسان ،يوجد لديه التفكري ابلتغيري
إما ابلقوة أبن يكون كامن ا فيه ،وإما ابلتغيري كأن يباشر التفكري ابلتغيري فعالا
أثناء خوضه معرتك احلياة.
والتفكري ابلتغيري ال يعين أنه موجود عند الذين يشعرون بضرورة تغيري
أحواهلم أو أفكارهم ،بل هو موجود ما دام يف الكون حالة تقتضي التغيري،
ولذلك فإن التفكري ابلتغيري ال يقتصر على تغيري املرء حلاله ،وال تغيريه جملتمعه،
وال تغيريه لشعبه وأمته ،بل هو موجود لتغيري الغري ،لتغيري الناس اآلخرين
واجملتمعات األخرى واألوضاع األجنبية .فإن اإلنسان فيه خاصية اإلنسانية
وهي تقضي ابلنظر لإلنسان أينما كان ،سواء أكان يف بلده أو يف غري بلده،
وسواء كان يف دولته أو يف غري دولته ،وسواء كان يف أمته أو يف غري أمته.
فالتغيري حياول اإلنسان إحداثه يف كل مكان حيتاج إىل التغيري.
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والتفكري ابلتغيري ينبع من قرارة النفس ،وتدفع إليه وقائع احلياة ،بل
يوجده جمرد الشعور ابحلياة ،وهو وإن كانت تقاومه القوى اليت تشعر أن
التغيري خطر عليها ،فإنه موجود حىت لدى هذه القوى .فوجوده يف اإلنسان
أمر حتمي .إال أن جعل الناس يفكرون ابلتغيري ،إما أن أييت ابإلقناع وإما أن
أييت ابلقوة القاهرة .ومىت حصل التغيري ابلفعل أو إدراك قيمة التغيري فإنه
يصبح التفكري ابلتغيري سهالا ميسورا .ألنه يعيد إىل الناس شعورهم بضرورة
التغيري ،وابلتايل يوجد لديهم التفكري ابلتغيري .ولذلك كان لزاما على كل
مسلم أن يكون لديه التفكري ابلتغيري.
هذه عشرة أنواع من التفكري ،أو عشرة مناذج للتفكري ،وهي كافية
إلعطاء صورة عن التفكري .وهي وإن كانت تشمل التفكري ابتداء ،والتفكري
الذايت ،والتفكري عن طريق احلس ،والتفكري عن طريق السماع ،إال أهنا تشمل
كذلك التفكري يف فهم النصوص ،التفكري فيما يقرأ .ولكن التفكري مبا يقرأ
حيتاج إىل حبث خاص ،ولفت نظر معني .ذلك أن القراءة وحدها ال توجد
التفكري ،بل ال بد من معرفة كيف جيري التفكري يف النصوص إذا قرأها
اإلنسان .ذلك أن القراءة والكتابة هي وسيلة للتفكري وليست هي التفكري.
فكثري من الذين يقرأون ال يفكرون ،وكثري من الذين يقرأون ويفكرون ال
يستقيم لديهم تفكري ،وال يصلون إىل األفكار اليت عرب عنها الكالم .ومن هنا
كان من اخلطأ أن يظن أحد أن تعلُّم القراءة والكتابة يعلم الناس أو ينهض
األمم .فكان من اخلطأ أن توجد عناية إبزالة األمية من أجل تعليم الناس ،وأن
يوجه اجلهد حملو األمية من أجل إهناض الشعب أو األمة .ألن القراءة والكتابة
101

ال تغذي العقل بشيء ،وال تبعث ال يف النفس وال يف العقل أي دافع للتفكري،
ألن التفكري يوجده الواقع واملعلومات السابقة .والقراءة ليست واقعا يفكر فيه،
وال معلومات يفسر هبا الواقع ،فال قيمة هلا يف التفكري ،وإمنا هي تعبري عن
األفكار ،فمجرد قراءهتا ال توجد األفكار يف الذهن وال تبعث على التفكري.
وما هي إال تعبري عن األفكار ،فإذا كان القارئ حيسن فهم هذا التعبري
وجدت لديه األفكار من إحسان فهمه ال من القراءة ،وإذا كان ال حيسن
الفهم ،ال توجد لديه أفكار ولو قرأ ساعات أو سنني .ولذلك ال بد من حبث
التفكري ابلنصوص ،وكيف تفهم هذه النصوص.
إن أهم النصوص اليت تسطر أربعة نصوص هي :النصوص األدبية،
والنصوص الفكرية ،والنصوص التشريعية ،والنصوص السياسية .والتفكري يف
كل منها ،أي فهمه ،خيتلف عن اآلخر ،وإن كان فهم مجيعها يسري على
طريقة واحدة هي الطريقة العقلية .ومل تذكر النصوص العلمية ألهنا تكاد تكون
نصوص ا خاصة ابلعلماء يف العلوم التجريبية ،وال يكاد ي عىن هبا غريهم .أما
النصوص األربعة فهي مطروحة جلميع الناس ،ويف إمكان كل واحد أن يفهمها
إذا تيسرت له وسائل الفهم.
أما النصوص األدبية ،فإهنا نصوص موضوعة للذة وهز املشاعر ،وإن
حوت معارف يستفيد منها العقل ،ولذلك هي تعىن ابأللفاظ والرتاكيب أكثر
من عنايتها ابملعاين .واملعاين وإن كانت ال بد أن تكون مقصودة للشاعر
واألديب ،ولكن القصد األول هو األلفاظ والرتاكيب .صحيح أن األلفاظ
تدل على معان ،والرتاكيب تدل على معان ،ولكن الشاعر واألديب يصب
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جهده على األلفاظ والرتاكيب ألداء هذه املعاين .صحيح أهنم يقولون إن
البالغة هي املعىن اجلميل يف اللفظ اجلميل والرتكيب اجلميل ،ولكن الشاعر
واألديب وإن عىن نفسه بتصيّد املعاين ،ولكنه يتصيّدها من أجل أن يصوغها
يف لفظ مجيل وتركيب مجيل .فاللفظ والرتكيب أو صياغة املعاين إمنا هي يف
الصورة اليت خيرج هبا هذا املعىن ،يف ذلك اللفظ أو الرتكيب.
فالصياغة لأللفاظ والرتاكيب هي اليت تعتمد عليها صياغة املعاين.
وصحيح أيض ا أن املراد من النصوص هو أداء املعاين ،ولكن هذا يف النصوص
عامة ،أما النصوص األدبية فإنه ليس الغاية منها أداء املعاين فحسب ،بل
الغاية منها يف األصل هو إثرة القارئ والسامع ،وليس إعطاءه املعىن فحسب.
فاإلثرة هي املقصود يف الدرجة األوىل .ولذلك خيتار الشاعر واألديب األلفاظ
والرتاكيب اختيارا ،ويقصد فيها أن تتصف عبارته ابلتفخيم والتعميم ،والوقوف
عند مواطن اجلمال والتأثري ،وإثرة العواطف وإجياد االنفعاالت .ولذلك جتد
النصوص األدبية تتميز ابلعبارات اليت تصاغ هبا األفكار وخترج الصور ،مث
العناية ابلصور مث ابختيار األفكار .فه ُّمه من األفكار أن يستطيع صوغها
وإخراجها يف صورة مثرية ومؤثرة .فاألصل هو التعبري ،وهو التصوير أو إخراج
الصورة ،واألفكار أداة أو وسيلة .فالتصوير والصورة مها ما يعين الشاعر
واألديب نفسه هبما ،ويعين نفسه ابألفكار ،من حيث صالحيتها للتصوير
والصورة اليت خترج هبا .ال من حيث صحتها وصدقها ،بل من حيث
صالحيتها للتصوير .ألن الغاية من النص ليس تعليم الناس لألفكار بل إثرة
مشاعرهم .ولذلك تصب فيها العناية على التصوير أي على التعبري ،وهلذا فإن
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عنايتها مبا جيري فيه هذا التعبري وهو األلفاظ والرتاكيب ،ال مبا حيويه هذا
التعبري إال من حيث صالحيته للتصوير ،أي إلخراج الصورة الرائعة املثرية.
هذا هو واقع النصوص األدبية ،وما دام هذا واقعها فإن املعلومات
السابقة اليت تلزم لربط اإلحساس الذي حيصل من قراءة النصوص األدبية،
جيب أن تكون معلومات متعلقة ابلتصوير ،متعلقة ابلصور األدبية ،حىت يدرك
معىن النص ،وحىت تشاهد الصورة اليت أخرجت ،على الوجه الذي أخرجت
عليه ،مبعىن أن فهم النص األديب يستلزم معارف سابقة عن األلفاظ وعن
الرتاكيب ،أي عن عملية التصوير وما يلزمها من أدوات ووسائل ،ويستلزم ِمراانا
على مشاهدة الصور والتمييز بينها ،أي يستلزم سبق قراءة النصوص األدبية
بشكل يرتىب معه الذوق والتمييز واإلدراك .وهلذا فإن من مل تكن لديه معرفة
سابقة ابلنصوص األدبية فإنه ال يتأتى له فهم النصوص األدبية ،حىت وإن
أظهر التأثر هبا والتقدير هلا .فاملسألة مسألة ذوق ،وهذا الذوق ال يتأتى إال
بعد املران وكثرة التذوق واختالف أنواع ما يتذوق .أي إال بعد قراءة النصوص
األدبية ،واإلكثار من قراءهتا على خمتلف أنواعها وصورها .ومىت وجد هذا
الذوق وجد الفهم للنص ،ألن الفهم للنص األديب ليس فهما ملعانيه ،بل هو
تذوق الرتكيب ،وأييت من هذا التذوق فهم املعاين .فمثالا قول الشاعر:
تِيه الغِىن ومذلة الفق ِر
وإذا ف ِقرت فتِه على الده ِر

خلقان ال أرضامها لفىت
فإذا غنِيت فال تكن ب ِطرا
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وقول الشاعر:

خلِقت هواك كما خلِقت ه اوى هلا
ِ
لصاحبِ ِه الصبابة كلها
ي ب ِدي

إن اليت زعمت فؤادك ملها
فبِك الذي زعمت هبا وكِالكما

هو غري قول الشاعر:

وكنا إذا ما استكره الضيف ِ
ابلقرى
وال نست ِج ُّم اخليل حىت نعِيدها

ابلس ِّم ت رعف
أت ته العوايل وهي ُّ
غوامن من أعدائِنا وهي زحف

وغري قول الشاعر:
إذا ما غ ِ
ضبنا غضبةا مض ِريةا
إذا ما أعران سيدا من قبيلة

ِ
الشمس أو قطرت دما
هتكنا ِحجاب
ذرى ِمن رب صلى علينا وسلما

وهذه الغريية ليست ابختالف املعاين ،بل ابلصورة اليت أخرجها
الشاعر ،وابلتصوير الذي أوجده ،فإنه وإن كان واحد من هؤالء الشعراء قد
هز القارئ والسامع ،ولكن اهلزة اليت أحدثها الشاعران األوالن هي غري اهلزة
اليت أحدثها الشاعران اآلخران .ومثالا قول األديب" :اي موالي وسيدي الذي
ودادي له ،واعتمادي عليه ،وامتدادي منه ،ومن أبقاه هللا ماضي ح ِّد العزم،
وا ِري زن ِد األمل .إن كنت سلبتين  -أعزك هللا  -لباس نعمائك ،أو نفضت
عين كف ِحياطتِك ،بعد أن نظر األعمى إىل أتميلي لك ،ومسع ثنائي عليك.
ص املاء شاربه ،ويقتل الدواء
وأحس اجلماد ابستنادي إليك ،ال غرو قد ي غ ُّ
ِ
املستشفي به ،ويؤتى احل ِذر من مأمنه ،وتكون منِيّة املتمين يف أمنيته ،واحلني قد
سبق جهد احلريص".
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ف حشي ظرفا ،وإانء
وقول األديب "الكتاب ِوعاءٌ مليء علما ،وظر ٌ
ش ِحن ِمزاحا ِ
وج ّدا .إن شئت كان أعيا من ابقل ،وإن شئت كان أبني من
سحبان وائل ،وإن شئت ضحكت من بوادره ،وإن شئت عجبت من غرائب
فوائده".
هو غري قول األديب" :والعلم ال يعرف الكلمة األخرية يف مسألة من
مسائله ،وإمنا حقائقه كلها إضافية موقوتة ،هلا قيمتها حىت يكشف البحث
عما يزيل هذه القيمة أو يغريها".
وغري قول األديب" :فاألفكار متنوعة واآلراء متعددة ،وقضااي كل
عصر ختالف ما قبلها ،ويراها الباحث فيظنها أول وهلة جديدة مل ترتبط مبا
قبلها برابط ،ومل تتصل به أية صلة ،فيعمل فكره فيما عسى أن يكون بينهما
من قرابة أو نسب ،وما قد يصل بينهما من سبب".
وهذه الغريية ليست ابختالف املعاين ،بل ابلكيفية اليت أ ّديت هبا هذه
املعاين وابلصورة اليت حياول كل منهما أداءها .فاألديبان األوالن :أحدمها
يستعطف ،واآلخر يصف كتاابا .وكل منهما قد أدى املعىن الذي يريده بكيفية
خاصة ،وأعطى صورة خاصة .واألديبان اآلخران :أحدمها يتحدث عن العلم،
والثاين يتحدث عن األفكار .وكل منهما يؤدي املعىن بكيفية غري الكيفية اليت
أدى هبا األديبان األوالن.
ولكن كل منهم مجيعا مل يكن يبحث عن املعاين ،وإمنا كان يهتم
ابلرتكيب واأللفاظ ،وكانت املعاين وسائل ألداء الصورة اليت يريد إبرازها .فحني
يريد املرء أن يفهم هذه النصوص ،شعرية كانت أو نثرية ،ال يصح أوالا أن
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جيهد نفسه ابملعاين ،بل جيب أن يوجه اجلهد إىل فهم األلفاظ والرتاكيب،
وأييت فهم املعاين تبعا لذلك ،ومن هنا ال بد أن تكون معلوماته السابقة
متعلقة ابأللفاظ والرتاكيب ،ال ابملعاين .وألجل أن تتكون لديه معلومات يف
ذلك ،ال بد من أن يقرأ النصوص األدبية كثريا ،وأن حياول نقدها ،وأن جيهد
يف الوقوف على أسرار تراكيبها إىل أن يتكون عنده الذوق ،ومن وجود الذوق
تتكون املعلومات .ولذلك فإن فهم النصوص األدبية ،ال حيتاج إىل درس
وحتصيل ،وال إىل معلومات عن املعاين اليت حتويها النصوص ،وإمنا حيتاج إىل
تكوين ذوق يف الدرجة األوىل ،وهذا الذوق إمنا يتكون بكثرة قراءة النصوص
األدبية ،حىت توجد النشوة من قراءهتا ،فيكون الذوق قد تكون لدى اإلنسان.
وفهم النصوص األدبية ال حيتاج إىل معرفة ابلنحو والصرف ،وال معرفة بعلوم
البالغة من معان وبيان وبديع ،وال حيتاج إىل فقه اللغة وعلم الوضع ،فإن هذه
وأن استحسن اإلملام هبا ولكن ال يستحسن التبحر فيها .وإمنا حيتاج إىل شيء
واحد هو كثرة قراءة النصوص ،حىت يتكون لديه الذوق.
هذه هي كيفية التفكري يف فهم النصوص األدبية .وهي أن فهمها حيتاج
إىل وجود ذوق سابق ،أي معرفة بطبيعة النصوص ينتج عنها تكون الذوق.
فمعلوماهتا السابقة هي وجود الذوق ،والطريق إليه هو اإلكثار من قراءة
النصوص األدبية حىت يتكون هذا الذوق .وإذا مل يوجد الذوق فإنه ال ميكن
فهم النصوص األدبية ،أي ال يكون التفكري هبا منتجا .صحيح أنه قد خيرج
إبدراك للفكر الذي حتويه ،وقد خيرج برؤية ملا هتدف إليه ،ولكنه ال خيرج بفهم
هلا ،وال ابلوقوف عليها .ألنه مل يتذوقها ومل يعرف طعمها ،وإذا مل يتذوقها
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ويعرف طعمها ،فإنه مل يفهمها .فالنص األديب فهمه أن هتتز إليه ،وأن يثريك
ويؤثر فيك .وهذا ال ميكن أن حيدث إال إذا كان هناك ذوق لدى من يقرأ
هذه النصوص .ومن هنا كان ما يلزم لفهم النصوص هو وجود الذوق.
أما النصوص الفكرية ،فإن املعارف العقلية هي األساس يف بناء النص،
والعناية فيه موجهة إىل املعاين أوالا مث إىل األلفاظ والرتاكيب .وهو لغة العقل ال
لغة العاطفة .والغرض منه أداء األفكار ال سيما احلقائق ،قصد خدمة املعرفة
وإثرة العقول .والكلمات والرتاكيب فيه تتميز ابلدقة والتحديد واالستقصاء.
وهو يقوم على العقل بغض النظر عن العواطف ،وعلى نشر احلقائق الفكرية،
واملعارف اليت حيتاج الوصول إليها إىل جهد وتعمق .ولذلك فإن النصوص
الفكرية ختالف النصوص األدبية متام املخالفة .ذلك أن النص األديب ال يقف
عند احلقائق واملعارف ،وال يقصد منه تغذية العقل ابألفكار ،وإمنا حياول
تقريب هذه احلقائق إىل األذهان ،ولكنه خيتار أبرزها وأمهها ،أي خيتار ما
يستطيع أن جيد فيه مظهرا جلمال ظاهر أو خفي ،أي خيتار ما يوجد التأثر
واالنفعال ،وتكون األلفاظ والرتاكيب اليت تؤدي هذه األفكار على وجه يثري
القراء ويثري السامعني ،فيهز مشاعرهم ،ويبعث فيهم ما يقتضيه هذا االنفعال
من غبطة ورضا ،أو سخط وغضب .وهذا خبالف النص الفكري ،فإنه يقصد
به تغذية العقل ابألفكار ،فهو يقف عند حد احلقائق واملعارف ،بغض النظر
عن كوهنا هتز املشاعر أو ال هتزها .فهو يتقصد اجتالء األفكار وليس تقريبها،
وحسن إبرازها ،وليس ما فيها من مجال ،وما يوجد قناعة العقل ودقة األداء،
وال يعىن أبدا مبا يثريه هذا من سخط أو رضا ،من سرور أو غضب ،بل يعىن
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أبداء الفكر كما هو ،وجيعل صورة الفكر واضحة وليس صورة الرتكيب .ومن
هنا كان فهم النصوص الفكرية خيالف كل املخالفة فهم النصوص األدبية.
والتفكري يف النصوص الفكرية ،أي فهمها ال يتأتى إال بوجود معلومات
سابقة عن موضوع النص ،فإذا مل توجد هذه املعلومات السابقة املذكورة ،ال
ميكن أن يفهم النص ،ألنه يعرب عن واقع معني ،فإذا مل توجد لديه معلومات
سابقة يفسر هبا هذا الواقع ،فإنه ال ميكن أن يفهمه وال حبال من األحوال.
واألسلوب الفكري ،ال بد أن تكون املعلومات السابقة لفهمه مما يكون
مدلوهلا مدركا ،فإذا كانت املعلومات السابقة قد عرفت جمرد معرفة دون أن
يكون مدلوهلا مدركا واقعه ،فإنه ال ميكن فهم النص الفكري .ألن النص
الفكري يعرب عن فكر ،له واقع وله مدلول ،وليس جمرد فكر ،فإذا فهم الفكر
فهما ملا يدل عليه ،ال إدراكا لواقعه ،وال رؤية ملدلوله ،فإنه ال يكون معلومات
سابقة ميكن أن يفسر الواقع هبا ،وإمنا تكون جمرد معلومات وال تنفع يف
التفكري ،أي ال تنفع يف الفهم للنص الفكري .فشرط التفكري ابلنص الفكري
ليس وجود معلومات سابقة فقط ،بل وجود إدراك لواقعها ،وتصور حقيقي
ملدلوهلا .فأنت حني تقرأ يف كتاب فكري ،سواء أكان حبث ا يف فكر ،أو حبث ا يف
موضوع ،أو حبث ا يف مسألة ،فإن نصوص هذا الكتاب نصوص عربية ،وألفاظه
ألفاظ عربية ،وتراكيبه تراكيب عربية ،وأنت عامل ابللغة العربية ،ولكن علمك
ابلعربية وإن ساعدك على فهم معاين األلفاظ والرتاكيب ،ولكنه ال يساعدك
على فهم مدلوالت األفكار اليت صيغت هبذه األلفاظ والرتاكيب .فألجل فهم
هذه األفكار ال بد أن تكون لديك معلومات عنها ،وال بد أن تكون هذه
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املعلومات مدرك ا واقعها ،ومتصورا مدلوهلا .وإال فهمت الكالم فهم ا لغوايا،
وقد يكون فهمك مطابقا ملا تدل عليه األفكار ،وقد يكون معاكسا له ،ولكنه
على كل حال ليس فهما للفكر ،وإمنا هو فهم لغوي.
فمثالا حني تقرأ هذا النص "والواعي سياسي ا يتحتم عليه أن خيوض
النضال ضد مجيع االجتاهات اليت تناقض اجتاهه ،وضد مجيع املفاهيم اليت
تناقض مفاهيمه .يف الوقت الذي خيوض فيه النضال لرتكيز مفاهيمه وغرس
اجتاهاته" وهو من النصوص الفكرية ،فإنه ال يكفي أن تفهم معناه يف اللغة
العربية حىت تفهمه ،وال يكفي الوقوف على مدلوالت ألفاظه وتراكيبه حىت
تقف على معناه ،بل ال بد أن يكون واقع التدبر السياسي من زاوية خاصة،
واضحا لديك ومتصورا مدلوله عندك.
وال بد أن يكون واقع االجتاهات وما تدل عليه مدرك ا ومتصورا لديك.
وواقع نضال هذه االجتاهات ابجتاهاتك ،وواقع غرس اجتاهاتك يف الناس
مدرك ا ومتصورا لديك ...اخل ،أي ال بد من أن تكون املعلومات السابقة عن
الوعي السياسي ،وعن النضال ،وعن االجتاهات ،وعن املفاهيم ،متصورا واقعها
ومدركا مدلوهلا .حىت يتأتى فهم هذا النص .وإذا مل حيصل ذلك ،وظلت
املعلومات معلومات جمردة ،أو مالحظ ا فيها مدلوهلا كمعان ال كواقع ،فإنه ال
ميكن فهم هذا النص .وإذا مل يفهم ال يستفاد منه ولو حفظ عن ظهر قلب.
ولذلك فإن النصوص الفكرية ،كالبناء ،ال ميكن إزالة حجر منه وتبقى صورة
البناء كما هي .فال ميكن نقل حرف منه من مكان إىل مكان ،وال ميكن
استبدال كلمة بكلمة أخرى ،بل ال بد من احملافظة الكاملة على النص كما
110

هو؛ ألن الواقع الذي يراد منه ،أي مدلول الفكر الذي يراد أداؤه ،واقع معني
وصورة معينة ،فإذا تغري شيء من الواقع ومن الصورة ،يتغري الفهم كليا أو
جزئي ا .ففهم النص الفكري يقضي إبدراك مدلوله ،وإدراك مدلوله يقضي
ابحملافظة على ألفاظه وتراكيبه.
نعم إن النص الفكري قد يصاغ مبا يصاغ به النص األديب ،فيالحظ
أتثريه على املشاعر إىل جانب تقصي احلقائق وبلورهتا ،ولكنه على أي حال
نص فكري وليس نص ا أدبي ا .فإن شرط النص الفكري ليس عدم أتثريه على
املشاعر ،بل الوصول إىل احلقائق ،سواء أثرت على املشاعر أم ال ،فمالحظة
أتثري النص الفكري على املشاعر ال خترجه عن كونه نص ا فكرايا ،بل يبقى نص ا
فكرايا ما دامت العناية به موجهة إىل الفكر ،وكان الفكر هو القصد األساسي
منها .وإذا لوحظ يف النصوص الفكرية أتثريها على املشاعر ،فإنه ال خيتلف
حال فهمها عن حاله فيما لو مل يالحظ ذلك ،بل ال بد لفهمها من معلومات
سابقة عن األفكار ،ومن إدراك لواقع األفكار ،وتصور ملدلوهلا.
صحيح أن النصوص الفكرية قد تكون صاحلة لكل الناس ،وفيها
القدرة على أداء األفكار لكل الناس مهما كانت ثقافتهم ،فهي على عمقها
ممكنة الفهم لكل الناس ،ولكن مثل هذه النصوص ،وإن كان ميكن أن أيخذ
كل واحد من الناس ما يقدر على فهمه منها ،ولكنها يف عمقها ليس يف
متناول كل الناس أن يفهموها ،نعم إن الناس أيخذون منها ما يف قدرهتم
فهمه ،ولكن ليس كل الناس يقدر على التفكري هبا أو فهمها .ألن النصوص
الفكرية ،إذا مل توجد معلومات سابقة يف مستواها عنها ،ال ميكن فهمها ،وإذا
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مل يكن واقع أفكارها مدرك ا ،ومدلوالت أفكارها متصورة ،فإنه ال ميكن
االستفادة منها وتنفيذ أفكارها .فكون كل الناس قادرا على أن أيخذوا منها
كل حسب قدرته على الفهم ،فإن هذا ال يعين أن كل الناس قادرون على
فهم هذه النصوص .فإن الذين ال توجد عندهم معلومات سابقة يف مستواها،
ال ميكن أن يفهموها وال حبال من األحوال.
وقد يقال هنا إن املعلومات السابقة كافية لتكوين الفكر مىت وجد
احلس ،وهذا يعين أن النص الفكري كاف ألن يفهم ،أن تكون لدى اإلنسان
معلومات سابقة يفسر هبا الواقع الذي يتضمنه النص .واجلواب على ذلك،
هو أن املعلومات السابقة يراد هبا أن يفسر الواقع الذي يتضمنه النص ،وال
ميكن أن يفسر هبا الواقع إال إذا كانت يف مستواه ،فإذا كانت املعلومات
السابقة هي املعلومات اللغوية ،فإهنا ال تكفي إال إىل التفسري اللغوي ،وال
تكفي لتفسري الفكر ،وإذا كانت املعلومات السابقة عن احلكم أبنه القوة ،فإن
هذه ال تكفي لفهم معىن احلكم ،بل وقد تضلل عن فهم معىن احلكم .وإذا
كانت املعلومات السابقة عن اجملتمع أبنه انس وعالقات ،فإهنا ال تكفي لفهم
اجملتمع فهم ا ميكن من تغيريه أو احملافظة عليه ،ألهنا ليست يف مستوى ما يعنيه
اجملتمع .وهكذا فإن املعلومات السابقة حىت يدرك النص الفكري ،ال بد أن
تكون يف مستوى الفكر الذي حيويه النص ،ال جمرد معلومات عنه.
وقد يقال إذا كان يشرتط لفهم النص الفكري أن تكون املعلومات
السابقة لفهم النص ،يف مستوى الفكر الذي يريد أن يفهمه ،فمن أين أييت
اشرتاط أن يدرك واقعه ،وأن يتصور مدلوله ،إىل جانب أن تكون املعلومات
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السابقة يف مستواه؟ واجلواب على ذلك أن فهم النص الفكري ليس املراد منه
التلذذ به ،وال الوقوف على معناه ،بل النص الفكري يفهم ليؤخذ ،أي يفهم
ليعمل به ،وما مل يكن كذلك فإنه ال فائدة منه ،ووجوده ال قيمة له؛ ألن
الفكر يوقف عليه ليؤخذ ال جملرد املعرفة .وأخذه ال يتأتى إال إبدراك واقعه
وتصور مدلوله .ومن هنا يشرتط يف فهم النص الفكري إىل جانب املعلومات
السابقة ثالثة شروط :أحدها أن تكون املعلومات السابقة يف مستوى الفكر
الذي يراد فهمه ،وثنيها أن يدرك واقعها كما هو إدراك ا حيدده ومييزه عن
غريه ،وثلثها أن يتصور هذا الواقع تصورا صحيح ا يعطي الصورة احلقيقية عنه.
وبدون هذه الثالثة جمتمعة ال ميكن فهم النص الفكري ،أي ال ميكن فهم
الفكر .وبعبارة أخرى ال ميكن أخذه ،ألن فهم الفكر يعين أخذه ،وليس فهم
معناه .وأقرب مثال على ذلك أفكار اإلسالم من عقائد وأحكام ،فإنه ملا نزل
على العرب ،ونزل منجما حبسب الوقائع ،فإهنم فهموه وأخذوا به ،ال ألن
لغتهم كانت متكنهم من فهمه ،بل ألهنم أدركوا واقع أفكاره ،وتصوروا
مدلوالهتا ،فأخذوها بعد هذا اإلدراك وذلك التصور ،ولذلك أثر فيهم وقلبهم
رأسا على عقب ،فتغريت قيمة األشياء يف نظرهم ،فارتفعت قيمة أشياء
واخنفضت قيمة أخرى ،وأصبحت مقومات احلياة يف نظرهم غريها ابألمس.
ولكن هؤالء العرب أنفسهم حني فقد لديهم إدراك واقع األفكار ،وتصور
مدلوالهتا ،فإهنم فقدوا فهم هذه األفكار ،أي فقدوا أخذها ،ولذلك مل تعد
تؤثر فيهم ،وابلرغم من أنه يوجد لديهم حمدثون أعلم من مالك ،وفقهاء أوسع
علم ا من أيب حنيفة ،ومفسرون أكثر إحاطة من ابن عباس ،ومع ذلك فإنه ال
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يوجد فيهم من هو قريب ممن كانوا يف املدينة أايم مالك ،وال من كانوا يف
عصر ابن عباس ،وال ممن عاشوا يف عهد أيب حنيفة .وليس ذلك انجتا عن
التقصري يف معرفة األفكار ،بل هو نتيجة لعدم إدراك واقعها ،وعدم تصور
مدلوهلا .ولذلك فإنه للتفكري ابلنصوص الفكرية ،فإنه ال يكفي وجود
معلومات سابقة يف مستواها ،بل ال بد أن يكون إىل جانب ذلك إدراك
لواقعها وتصور ملدلوهلا.
وفهم النصوص الفكرية ال يعين أن يكون ألخذها ،بل يكون كذلك
لرفضها وحماربتها .فاألخذ هو املقصود ،وإذا كانت ليس مما يؤخذ فإهنا تكون
مما يرتك أو مما جيب أن حيارب .فإذا مل يوجد إدراك لواقعها وتصور ملدلوهلا،
فإن األمر قد يؤدي إىل االحنراف ،فيؤخذ ما ينبغي أن يرتك وحيارب ،ويرتك
وحيارب ما ينبغي أن يؤخذ أو يوقف منه موقف املعرفة ،جمرد املعرفة دون أخذ
أو ترك .ولذلك ال بد لفهم النصوص الفكرية من إدراك واقعها وتصور
مدلوهلا ،الختاذ املوقف الالزم جتاهها ،إما األخذ وإما الرتك واحملاربة .واشرتاط
إدراك واقع األفكار إدراك ا حيددها ومييزها ،وتصور مدلوهلا تصورا صحيح ا ،هو
الذي يعصم الفكر من الزلل واالحنراف ،وجيعل املرء يقرر موقفه من هذه
األفكار تقريرا سليم ا .فإن هذه األفكار ،ال يقف ضررها عند حد االقتصار
على املعرفة ،بل قد يصرف من أيخذها عن أعمال أساسية يف حياته ،وقد
جيعله يزل وينحرف ،أو يضل ضالالا كبريا .وأقرب مثال على ذلك ،ما فعلته
دراسة الفلسفة اليواننية لدى كثري من علماء املسلمني ،وما فعلته األفكار
الرأمسالية واألفكار الشيوعية لدى كثري من أبناء املسلمني ،فإن ذلك كله إمنا
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كان ألن إدراك الواقع مل يكن إدراك ا حيدده ومييزه ،وألن تصور مدلول األفكار
مل يكن تصورا صحيحا.
ولنأخذ الفلسفة اليواننية ،فإهنا كانت موجودة لدى نصارى الشام
والعراق .وكان املسلمون حيملون الدعوة إىل اإلسالم هلؤالء النصارى ،وال سيما
بعد أن أصبحوا حتت حكم اإلسالم وحتت سيطرته .فكان النصارى يف
نقاشهم للمسلمني يستعملون الفلسفة اليواننية واملنطق اليوانين ،فاستعمل
املسلمون هذه الفلسفة وهذا املنطق لريدوا على هؤالء النصارى ،دون أن
يدركوا األفكار اليت حتويها هذه الفلسفة ،ودون أن يروا املغالطات اليت تدخل
يف مقدمات املنطق .فأدت هذه الدراسة اليت كانت من أجل نشر اإلسالم
إىل أن انصرف هلا بعض علماء املسلمني من أجل اللذة اليت جيدوهنا يف
دراستها ،وانصرف إليها علماء مسلمون آخرون من أجل الرد على النصارى،
والربهنة على صحة أفكار اإلسالم .أما الفريق األول من العلماء فإهنم صاروا
يسريون يف طريق فالسفة اليوانن ،وأخذوا الفلسفة اليواننية وصارت ثقافتهم،
واعتنقوا آراءها مع مراعاة لإلسالم حسب ما تراه هذه األفكار الفلسفية،
وبذلك نشأ الفالسفة املسلمون ،فمنهم من زل واحنرف ،ومنهم من ضل
ضالالا كبريا .وكال الفريقني :املنحرفون والضالون قد تركوا اإلسالم ،وأصبحوا
كفارا ،ولذلك فإن مجيع من يسمون بفالسفة املسلمني أو فالسفة اإلسالم
كفار ،ال فرق بني ابن سيناء والفارايب ،وال بني ابن رشد والكندي.
وأما الفريق الثاين من علماء املسلمني ،الذين درسوا الفلسفة اليواننية
واملنطق اليوانين ،فإهنم انقسموا فريقني :فريق يتخذ الفلسفة اليواننية أساس ا،
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ويؤول أفكار اإلسالم مبا يتفق وأفكار هذه الفلسفة ،ويطبق األفكار الفلسفية
على أفكار اإلسالم ،وهؤالء هم املعتزلة .وفريق قد وقف من هذه األفكار
موقف املعارض والناقد ،وصار حياول تصحيحها ويرد عليها ،وهؤالء من
يسمون أبهل السنة ،فكان اجلدال بني هذين الفريقني ،وشغلوا هبذا اجلدال
عن محل الدعوة اإلسالمية ،وصرفوا عن العمل األساسي الذي فرضه هللا
عليهم ،أال وهو محل دعوة اإلسالم إىل غري املسلمني ،مبحاولة تصحيح عقائد
املسلمني ،إما ابستخدام أفكار الفلسفة اليواننية للربهنة على صحة أفكار
اإلسالم ،ولبلورهتا ،وإما ابلرد على هذه األفكار .وشغلوا الناس هبذا أجياالا
وقروانا .وهؤالء ،وإن كانوا مجيع ا مسلمني ،ولكنهم بسبب الفلسفة اليواننية،
صرفوا عن محل الدعوة إىل اإلسالم ،لغري املسلمني.
مث مل يقتصر األمر على ذلك ،بل وجدت من جراء ذلك مجاعات
أخرى من أمثال اجلربية ،واملرجئة ،والقدرية ،وغريها .وأدى ذلك إىل وجود ملل
وحنل ،وأفكار ومجاعات بني املسلمني ،فكانت بلبلة أي بلبلة ،حىت صار
املسلمون عشرات الفرق ،وعشرات املذاهب الفكرية .كل ذلك من جراء
دخول الفلسفة اليواننية لبالد اإلسالم ،وإقبال الكثري من املسلمني على
دراستها ،دون إدراك حيدد أفكارها ومييزها ،ودون تصور صحيح ملدلول تلك
األفكار .ولوال قوة اإلسالم نفسه ،ووقوف أهل السنة واجلماعة بصدق
وإخالص يف الوقوف يف وجه األفكار ببيان الواقع الذي تدل عليه ،وتصوير
مدلوالهتا تصويرا صحيحا ،وامتشاق احلسام يف وجه الكفرة من هذه الفرق
واملذاهب ،لوال ذلك لذهب اإلسالم ،ولضاع من جراء الفلسفة اليواننية وما
أوجدته من أفكار وآراء.
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أما األفكار الرأمسالية واالشرتاكية فإن خطرها أمر مشاهد حمسوس،
وضالل أفكارها قد مشل الكثري من أبناء املسلمني ،وخطأ مفاهيمها قد تفشى
حىت لدى مجاهري املسلمني .ولسنا حباجة إلقامة الدليل ،وذكر أمثلة من
األفكار الضالة واألفكار اخلاطئة؛ فإن الواقع املشاهد يف بالد اإلسالم ،وال
سيما الذين وعوا على احلياة بعد احلرب العاملية الثانية ،يرينا ما أحدثته هذه
األفكار من ختريب يف عقول املسلمني ،ومن صرف للمسلمني عن العمل من
أجل اإلسالم.
لذلك فإن التفكري ابلنصوص الفكرية جيب أن يعرف متام املعرفة ،وأنه
ال يكفي فيها جمرد وجود املعلومات السابقة ،بل ال بد أن تكون هذه
املعلومات يف مستوى الفكر ،وأن يكون إدراك واقعها موجودا بشكل حيدده
ومييزه ،وأن يكون تصور مدلوهلا تصورا صحيح ا يعطي الصورة احلقيقية عن
ذلك املدلول.
نعم إن اإلسالم مل ينه عن الدراسة الفكرية بل أابحها ،ومل ينه عن أخذ
األفكار بل أابح أخذها ،ولكن اإلسالم قد جعل العقيدة اإلسالمية قاعدة
لألفكار ،ومقياسا ألخذها أو رفضها ،فإنه ال جييز أخذ فكر يتناقض مع هذه
القاعدة ،وإن جاز قراءة النصوص اليت حتويه ،وال يبيح أخذ فكر إال إذا
كانت القاعدة الفكرية تبيح أخذه .فحىت يدرك أن الفكر يناقض القاعدة
الفكرية أو يوافقها ،فإنه ال ميكن اختاذ املوقف منه إال بعد إدراك واقع الفكر
إدراكا حيدده ومييزه ،وتصور مدلوله تصورا صحيحا ،وبدون هذا ال ميكن قياس
هذا الفكر ابلقاعدة الفكرية ،وابلتايل ال ميكن اختاذ املوقف الصحيح منه.
ولذلك فإن التفكري يف النصوص الفكرية ،أايا كانت ،ال بد أن تكون لدى من
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يريد التفكري ابلنص الفكري ،أن تكون لديه معلومات سابقة يف مستوى هذا
الفكر ،وأن يكون لديه عالوة على ذلك إدراك لواقعه إدراكا حيدده ومييزه،
وتصور ملدلوله تصورا صحيح ا يعطي الصورة احلقيقية له.
وأما النصوص التشريعية فإن الوقوف على ما حتتويه من أفكار،
والوصول إىل استنباط األفكار ،ال يكفي فيه أن يفهم األلفاظ والرتاكيب وما
تدل عليه ،وال حيتاج إىل معلومات سابقة أية معلومات ،وإمنا حيتاج إىل أمرين
اثنني مع ا .حيتاج أوالا إىل معرفة داللة األلفاظ والرتاكيب ،مث املعاين اليت تدل
عليها هذه األلفاظ والرتاكيب ،مث استعمال معلومات معينة للوقوف على
الفكر ،أو استنباط الفكر .أما معرفة معاين األلفاظ والرتاكيب فإنه حيتاج إىل
معرفة ابللغة ،ألفاظا وتراكيب ،وحيتاج إىل معرفة اصطالحات معينة ،مث بعد
ذلك أييت الوقوف على األفكار واألحكام .وهذا وإن كان ميكن أن يطبق
على كل تفكري تشريعي ،ولكننا حني نتحدث عن التفكري ابلتشريع ال نعين
أي تشريع ،وإمنا نعين التشريع اإلسالمي ليس غري .وذلك أان بوصفنا
مسلمني ،ال حيق لنا أن نبحث إال يف التشريع اإلسالمي؛ ألن األمر اجلازم
الذي حتتمه عقيدتنا حيصر تفكريان ابلتشريع اإلسالمي وحده .وأما غري
التشريع اإلسالمي فال حيق لنا أن نبحثه ،حىت وال أن نقرأه .فإن التشريع حني
يقرأ إمنا يقرأ من أجل األخذ مبا جاء فيه ،وليس قراءة متعة ولذة .وحني يبحث
وجيري التفكري فيه ،إمنا يفعل ذلك من أجل أخذه ،وحيرم علينا أخذ شيء من
غري اإلسالم ،وحيرم علينا أن أنخذ غري احلكم الشرعي .وإذا جاز لنا أن نقرأ
وأن نبحث يف النصوص غري التشريعية ،كالنصوص األدبية والنصوص الفكرية
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والنصوص السياسية ،فإنه ال حيق لنا أن نقرأ أو نبحث غري النصوص التشريعية
اإلسالمية .فالنصوص األدبية إمنا تقرأ وتبحث للمتعة واللذة ،والنصوص
الفكرية حني تقرأ نكون قد اختذان القاعدة الفكرية مقياسا ملا فيها من أفكار،
والنصوص السياسية إمنا تقرأ ملعرفة كيفية رعاية الشؤون اخلارجية .فكلها ال
يوجد ما مينع من قراءهتا وحبثها ودرسها والتفكري فيها .أما النصوص التشريعية
فإهنا تقرأ وتبحث لألخذ منها .ومبا أنه ال حيل لنا أن أنخذ غري احلكم
الشرعي ،فإنه تبع ا لذلك ،ال حيق لنا أن نقرأ أو نبحث أو نفكر بغري التشريع
اإلسالمي .وإذا كانت األفكار تبىن على العقيدة فتكون مقياس ا لصحة هذه
األفكار وعدم صحتها ،أي لتعني املوقف منها لألخذ أو الرفض ،فإن
األحكام الشرعية تنبثق انبثاق ا من العقيدة ،أي تستنبط وتؤخذ من العقيدة،
فما انبثق عن هذه العقيدة وكان حكم ا شرعي ا كان وحده هو الذي يؤخذ،
وما ال ينبثق عنها يرفض كله ،سواء وافق العقيدة أو خالفها .لذلك فإان ال
أنخذ ما يوافق اإلسالم وإمنا أنخذ فقط ما هو إسالم ليس غري؛ ألن احلكم
الشرعي ينبثق عن العقيدة انبثاقا ويؤخذ منها وال يبىن عليها ،خبالف الفكر
فإنه يبىن على العقيدة بناء .فاهلل تعاىل حني قال ﴾﴿ :أابح لنا القراءة
إابحة مطلقة ،ولكنه حني أمر أبخذ معاجلات احلياة أي األحكام الشرعية،
حصر األخذ هبا وقرنه ابإلميان ،وجعل األخذ من غريه أخذا من الطاغوت،
فتكون النصوص اليت جاءت مبوضوع التشريع خمصصة للقراءة ،فتكون إابحة
القراءة خاصة بغري ما هو متعلق ابلتشريع ،أما التشريع ،أي األحكام
واملعاجلات ،فإن اإلابحة ال تشملها ،لوجود النصوص الدالة على عدم جواز
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األخذ من غريها .ولذلك فإان ال نقرأ غري التشريع اإلسالمي ،وال نبحثه ،وال
نفكر فيه .ومن هنا فإان حني نبحث التفكري ابلتشريع إمنا نبحث التشريع
اإلسالمي ليس غري.
والتفكري ابلتشريع ،وإن كان حيتاج إىل معرفة اللغة العربية ،واألفكار
اإلسالمية ،ولكنه حيتاج قبل ذلك ،وبعد ذلك إىل معرفة الواقع والفقه فيه ،مث
معرفة احلكم الشرعي مث تطبيق هذا احلكم الشرعي على الواقع ،فإن انطبق
عليه كان حكمه ،وإن مل ينطبق عليه مل يكن حكمه ،فيبحث عن حكم آخر
ينطبق عليه .لذلك فإن التفكري ابلتشريع ال يتأتى لكل الناس ،ألنه حيتاج إىل
أمور كثرية تتعلق ابأللفاظ والرتاكيب ،وتتعلق ابألفكار التشريعية أي مبعلومات
معينة هي املعلومات التشريعية ،وحيتاج إىل فهم الواقع ،أي واقع احلكم الذي
يؤخذ أو الذي يستنبط .فالتفكري ابلنصوص التشريعية ال يكفي فيه العناية
ابأللفاظ والرتاكيب كالتفكري ابلنصوص األدبية ،وال العناية ابملعاين واألفكار
كالتفكري ابلنصوص الفكرية ،وال العناية ابحلوادث والوقائع والظروف كالتفكري
ابلنصوص السياسية .وإمنا ال بد أن توجه العناية لأللفاظ والرتاكيب ،واملعاين
واألفكار ،والوقائع واحلوادث اليت يراد أخذ احلكم هلا ،دفعة واحدة ،أي حيتاج
إىل كل ما حتتاج إليه سائر النصوص .لذلك كان التفكري به أكثر صعوبة من
التفكري أبي نص آخر ،وكان يف حاجة إىل عمق واستنارة يف وقت واحد ،فال
يكفي فيه العمق ،وإن كانت تكفي فيه االستنارة ،ألهنا ال تكون إال عن
عمق.
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والنصوص التشريعية خيتلف التفكري هبا ابختالف الغاية من هذا
التفكري ،ألن الغاية من التفكري ابلنصوص التشريعية ،إما أن تكون ألخذ
احلكم الشرعي ،وإما أن تكون الستنباط احلكم الشرعي ،وفرق بني االثنني.
فالتفكري ملعرفة احلكم الشرعي فقط وإن كانت حتتاج إىل معرفة معاين األلفاظ
والرتاكيب ،ولكنها ال حتتاج إىل معرفة النحو والصرف ،وال منت اللغة أو علوم
البالغة ،وإمنا يكفي فيها معرفة القراءة ابللغة العربية ولو مل يعرف الكتابة.
فقراءة النص ابللغة العربية ،وفهم ما يقرأ ،كافية يف طلب معرفة األحكام
الشرعية من النصوص ،وهي وإن احتاجت إىل معرفة األفكار الشرعية أي
معلومات سابقة عن الشرع ،ولكنها يكفي فيها معرفة املعلومات األولية اليت
تلزم للمعرفة ،فال حتتاج إىل معرفة علم أصول الفقه ،وال معرفة اآلايت
واألحاديث ،فيكفي فيها أن يفهم احلكم الشرعي من غريه ،من جمرد القراءة.
وكذلك ال يلزم فيها معرفة الواقع ما هو ،بل يكفي أن يعرف أن هذا احلكم
هلذا الواقع .فحني يقرأ ليعرف حكم حلم العلب ما هو ،فإنه يكفي أن يعرف
أن حلم امليتة حرام ،وأن يعرف أن حلم العلب حلم ميتة ألنه مل يذبح ذحبا
شرعيا .وحني يقرأ ليعرف حكم الكلِنيا ،أي ما يسمى ابلكولونيا ،يكفي أن
يعرف أن املسكر حرام ،وأن الكلنيا مسكر ،وهكذا .فإن التفكري يف معرفة
احلكم الشرعي من النصوص الشرعية فإنه يكفي فيه وجود معلومات سابقة
كافية لتفسري واقع احلكم الذي يبحث عنه.
أما التفكري الستنباط احلكم الشرعي ،فإنه ال يكفي فيه جمرد القراءة
حىت يستنبط ،وإمنا حيتاج إىل معرفة ابألمور الثالثة ،وهي األلفاظ والرتاكيب،
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واألفكار الشرعية ،والواقع للفكر أي للحكم ،معرفة متكنه من االستنباط ،ال
جمرد معرفته .فال بد أن يكون عاملا ابللغة العربية من حنو وصرف
وبالغة...اخل ،وأن يكون عاملا ابلتفسري واحلديث وأصول الفقه ،وال بد أن
يكون عاملا ابلواقع الذي يريد استنباط احلكم له .وليس معىن كونه عاملا أن
يكون جمتهدا يف هذه املواضيع ،بل يكفي أن يكون ملما جمرد إملام .فهو
يستطيع أن يسأل عن معىن كلمة وأن يرجع إليها يف القاموس ،ويستطيع أن
يسأل جمتهدا يف النحو والصرف أو يرجع إىل كتاب يف النحو والصرف ليعرف
إعراب مجلة أو تصريف كلمة ،ويستطيع أن يرجع لعامل من علماء احلديث أو
يرجع إىل كتاب من كتب احلديث ليعرف احلديث ،ويستطيع أن يسأل عامل ا
ابلواقع الذي يريد فهمه ولو كان غري مسلم ،أو أن يرجع إىل كتاب يبحث
هذا الواقع .فال يعين كونه عامل ا أن يكون جمتهدا أو متبحرا ،بل يكفي أن
يكون ملما إملاما ميكنه من االستنباط .وهذا معىن كونه أنه ال بد أن تكون
لديه معلومات معينة ،أي معلومات كافية لتمكينه من االستنباط .ولذلك فإن
االستنباط وإن كان حيتاج إىل معلومات أكثر من املعلومات الالزمة ملعرفة
احلكم الشرعي ،ولكنه ال يعين أن يكون جمتهدا يف كل واحد من األمور
الثالثة الالزمة لالستنباط ،بل أن يكون ملما مبعلومات كافية عن هذه األمور
الثالثة متكنه من االستنباط ،ومىت أصبح قادرا على االستنباط فإنه حينئذ
يكون جمتهدا ،ولذلك فإن االستنباط أو االجتهاد ممكن جلميع الناس وميسر
جلميع الناس ،وال سيما بعد أن أصبح بني يدي الناس كتب يف اللغة العربية
والشرع اإلسالمي ،ووقائع احلياة ميسرة جلميع الناس ،ميكن الرجوع إليها
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واالستعانة هبا لالستنباط .ولذلك فإن معرفة األحكام الشرعية وإن كانت
ميسورة لكل فرد ،فإن استنباط احلكم الشرعي كذلك ميسور لكل فرد ،وإن
كان حيتاج إىل معرفة أكثر ،أي إىل معلومات سابقة أكثر وأوسع.
وإذا كان من قبلنا قد ضيقوا على أنفسهم سبيل االجتهاد واالستنباط،
واكتفوا مبجرد املعرفة ،فكانوا يف مجهرهتم مقلدين ،وجتددت احلوادث والوقائع
ومل يوجد هلا حكم ،فإن تصميمنا على أن نتقيد ابألحكام الشرعية وخنوض
معرتك احلياة على أعلى مستوى وبشكل واسع ومنفتح ،حيتم علينا ،وقد
يسرت لنا كتب املعرفة والعلم ،أن نرتفع من التقليد إىل مرتبة االستنباط ،وأن
نعاجل مجيع شؤون احلياة ابألحكام الشرعية وحدها ،وذلك ال يكلفنا إال
احلصول على املعرفة الالزمة لالستنباط.
صحيح أن معرفة احلكم الشرعي فرض عني ،واستنباط احلكم الشرعي
فرض كفاية ،ولكن ضرورة جتدد الوقائع واحلوادث ،وحترمي اإلسالم علينا أن
أنخذ أي حكم غري احلكم الشرعي ،جيعل فرض الكفاية هذا ال يقل لزوم ا عن
فرض العني .ولذلك ال بد أن يوجد يف األمة احلشد العظيم من املستنبطني
واجملتهدين.
ومن هذا يتبني أن التفكري ابلتشريع ،مع كونه أصعب أنواع التفكري،
ولكنه ألزم أنواع التفكري لألمة اإلسالمية ،سواء التفكري ملعرفة احلكم الشرعي،
أو التفكري الستنباط احلكم الشرعي .إال أن التفكري ابستنباط احلكم الشرعي،
ال يصح أن يؤخذ خبفة ،وال أن يؤخذ هبذه البساطة ،بل جيب أن يؤخذ بعناية
واهتمام ،وأن ال يقدم أحد عليه إال إذا توفرت لديه املعلومات الالزمة له .وأن
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يكون مالحظا دائما ما حيتاج إليه التفكري ابلنصوص التشريعية من وجود
معلومات كافية ،يف األمور الثالثة الالزمة له ،وهي اللغة العربية ،واألمور
الشرعية ومعرفة حقيقة الواقع ،وانطباق احلكم الشرعي على ذلك الواقع .وإنه
وإن كان االنطباق ليس من املعارف الالزمة لالستنباط ،ولكنه نتيجة لصحة
املعرفة لألمور الثالثة.
هذا هو التفكري ابلتشريع ،وهو أن تكون املعلومات اليت تربط ابلواقع
معلومات معينة ،ومعلومات كافية ملعرفة حكم الواقع ،أو الستنباط احلكم له.
وإذا كان أعداؤان قد جنحوا يف املغالطات ،وجعلوان نرى أن العسل خرء
الذابب ،فنشمئز منه ونعرض عنه ،أي جعلوا الفقه مبغضا إلينا وحمتقرا لدينا
حىت أعرضنا عنه ،فإنه قد آن األوان لكشف هذه املغالطة ،وأن نرى أن
سعادتنا وحياتنا ال تتحقق إال ابألحكام الشرعية ،أي ال نصل إليها إال
ابلفقه ،أي إال مبعرفة األحكام الشرعية واستنباطها .ال سيما وأن غري اإلسالم
من تشريع كالقانون املدين وغريه إمنا هي شرع الطاغوت ،وإهنا مما هناان عنه
صريح القرآن.
ومهما يكن من أمر ،فإن التفكري ابلنصوص التشريعية ،أي التفكري
ابلتشريع اإلسالمي ،خيتلف كل االختالف عن التفكري أبية نصوص أخرى،
فإنه إذا كان التفكري ابلنصوص األدبية حيتاج إىل معرفة األلفاظ والرتاكيب،
وابلتايل إىل ذوق يتكون من هذه املعرفة ،وإذا كان التفكري ابلنصوص الفكرية
حيتاج إىل معرفة يف مستوى الفكر الذي يراد إدراكه ،وإذا كانت النصوص
السياسية حتتاج إىل معرفة ابلوقائع واحلوادث؛ فإن التفكري ابلنصوص التشريعية
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حيتاج إىل مجيع ما حتتاج إليه مجيع أنواع التفكري؛ ألنه حيتاج إىل معرفة
ابأللفاظ والرتاكيب ،وحيتاج إىل معرفة شرعية يف مستوى الواقع الشرعي،
وحيتاج إىل معرفة ابلواقع واحلوادث اليت يطبق عليها احلكم الشرعي ،سواء
ملعرفة احلكم أو الستنباطه .ومن هنا ميكن القول ابن التفكري ابلتشريع أكثر
صعوبة من أي تفكري ،وأكثر لزوما للمسلمني.
هذا هو التفكري التشريعي ،أما التفكري السياسي فإنه خيتلف كل
االختالف عن التفكري التشريعي وإن كان من نوعه؛ ألن التفكري التشريعي
هو ملعاجلة مشاكل الناس ،والتفكري السياسي هو لرعاية شؤون الناس .إال أن
هناك فرقا بني التفكريين .وكذلك هو يناقض التفكري األديب كل املناقضة ،ألن
التفكري األديب إمنا يعىن ابللذة والنشوة ابأللفاظ والرتاكيب ،ويطرب للمعاين
وهي يف قوالب األلفاظ تساق ابألسلوب األديب .أما ابلنسبة للتفكري الفكري
فإن فيه تفصيالا .فإذا كان التفكري السياسي تفكريا بنصوص العلوم السياسية
واألحباث السياسية فإن التفكري السياسي والتفكري الفكري يكادان يكوانن
نوع ا واحدا .فهما متماثالن ومتشاهبان إىل حد كبري .إال أن التفكري الفكري
يشرتط فيه أن تكون املعلومات السابقة يف مستوى الفكر الذي يبحث ،حىت
وإن كانت ليست من نوعه ولكن متعلقة به .أما التفكري السياسي فإنه وإن
احتاج إىل معلومات سابقة يف مستوى الفكر ،ولكنه حيتاج إىل معلومات
سابقة يف نفس املوضوع وال يكفي أن تكون متعلقة به أو مشاهبة له أو مما
تصلح لتفسري التفكري .لذلك فإن التفكري ابلنصوص السياسية هو من نوع
التفكري ابلنصوص الفكرية.
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أما إذا كان التفكري السياسي ،تفكريا ابألخبار والوقائع وربط ا
للحوادث ،فإنه خيالف مجيع أنواع التفكري .وال تنطبق عليه وال قاعدة من
قواعده ،بل ال تكاد تربطه قاعدة ،ولذلك هو أعلى أنواع التفكري وأصعب
أنواع التفكري .أما كونه أعلى أنواع التفكري فألنه هو التفكري ابألشياء
واحلوادث ،والتفكري بكل نوع من أنواع التفكري ،ولذلك هو أعالها مجيعا.
صحيح أن القاعدة الفكرية اليت تبىن عليها األفكار وتنبثق عنها املعاجلات هي
أعلى أنواع التفكري ،ولكن هذه القاعدة هي نفسها فكر سياسي ،وفكرة
سياسية ،وإذا مل تكن فكرة سياسية وتفكريا سياسي ا ،ال تكون قاعدة
صحيحة ،وال تصلح ألن تكون قاعدة .ولذلك فإان حني نقول إن التفكري
السياسي هو أعلى أنواع التفكري ،فإن ذلك يشمل القاعدة الفكرية ،أي اليت
تصلح ألن تكون قاعدة فكرية .وأما كونه أصعب أنواع التفكري ،فإنه لعدم
وجود قاعدة له يبىن عليها ويقاس عليها ،ولذلك فإنه حيري املفكر ،وجيعله يف
أول األمر معرضا للخطأ الكثري ،وفريسة لألوهام واألخطاء .وما مل مير ابلتجربة
السياسية ،وبدوام اليقظة والتتبع جلميع احلوادث اليومية ،فإنه من الصعب عليه
أن يتمكن من التفكري السياسي .ولذلك فإن التفكري السياسي ابألخبار
والوقائع يتميز عن مجيع أنواع التفكري ،وميتاز عليها امتيازا ظاهرا.
فالتفكري ابلنصوص السياسية ،وإن كان يشمل التفكري بنصوص العلوم
السياسية ونصوص األحباث السياسية ،ولكن التفكري السياسي احلق ،هو
التفكري بنصوص األخبار والوقائع ،ولذلك كانت صياغة األخبار هي اليت
تعترب نصوصا سياسية حقة .وإذا كان املرء يريد التفكري السياسي ،فإن عليه
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التفكري بنصوص األخبار ،وال سيما صياغتها وكيفية فهم هذه الصياغة؛ ألن
هذا هو الذي يعترب تفكريا سياسيا ،وليس التفكري ابلعلوم السياسية واألحباث
السياسية؛ ألن التفكري ابلعلوم السياسية واألحباث السياسية يعطي معلومات،
متاما كالتفكري ابلنصوص الفكرية ،ويعطي فكرا عميقا أو مستنريا ،ولكنه ال
جيعل املفكر سياسي ا ،وإمنا جيعله عامل ا ابلسياسة ،أي عامل ا ابألحباث السياسية
والعلوم السياسية ،ومثل هذا يصلح ألن يكون معلم ا ،وال يصلح أن يكون
سياسيا؛ ألن السياسي هو الذي يفهم األخبار والوقائع ومدلوالهتا ،ويصل إىل
املعرفة اليت متكنه من العمل ،سواء أكان له إملام ابلعلوم واألحباث السياسية،
أو مل يكن له إملام ،وإن كانت العلوم السياسية واألحباث السياسية تساعد
على فهم األخبار والوقائع ،ولكن مساعدهتا هذه إمنا تقف عند حد املساعدة
يف جلب نوع املعلومات عند الربط ،وال تساعد يف غري ذلك .وهلذا فإنه ليس
شرطا يف التفكري السياسي.
إال أنه مع األسف الشديد فإنه منذ أن وجدت فكرة فصل الدين عن
الدولة ،وتغلب على أصحاهبا موضوع احلل الوسط انفرد الغرب ،نعين أورواب
وأمريكا إبصدار املؤلفات والكتب يف العلوم السياسية واألحباث السياسية،
على أساس فكرته عن احلياة ،وعلى أساس احلل الوسط ،وعلى أساس
الشكليات اليت تعطي الفكر الوسط ،الذي وجد للتوفيق واملصاحلة .وحني
جاءت الفكرة الشيوعية واعتنقتها روسيا الدولة الشيوعية ،فإنه كان يؤمل أن
خترج أحباث سياسية على أساس فكر ثبت ال على أساس احلل الوسط،
ولكن مع األسف فإن روسيا ظلت ملحقة ابلغرب ،ولذلك فإن العلوم
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السياسية واألحباث السياسية ظلت سائرة يف نفس الطريق ،مع اختالف يف
الشكل ال يف املضمون ،ولذلك فإنه ميكننا أن نقول إن األحباث السياسية
والعلوم السياسية اليت خرجت حىت اآلن هي أحباث سياسية ال يطمئن العقل
إىل صحتها ،وعلوم سياسية أشبه مبا يسمى علم النفس مبنية على احلدس
والتخمني فوق كون أساسها هو احلل الوسط .لذلك فإنه حني جيري التفكري
يف نصوص هذه العلوم واألحباث ،ال بد أن يكون املرء يف حالة يقظة على
األفكار ،ويف حالة حذر من االنزالق مع أخطائها؛ ألهنا تتضمن أفكارا خمالفة
للواقع ،وأحباثا هي غاية اخلطأ .وإان مع كوننا نفضل أن تعامل معاملة التشريع
الغريب فال تقرأ وال تدرس ألن فيها ما هو متعلق ابلتشريع وليس ابلسياسة،
مثل أنظمة احلكم ،ولكن نظرا ألهنا من نوع األحباث الفكرية وفيها أحباث
سياسية ،فإنه من هذه اجلهة ال أبس من قراءهتا ودراستها ولكن مع اليقظة
واحلذر.
ولنأخذ بعض األفكار كنموذج ملا تتضمنه األحباث السياسية لدى
الغرب .فالقيادة يف الغرب مجاعية تتمثل يف جملس الوزراء ،وأخذها الشرق
فجعل هلا شكالا آخر ،وقال ابلقيادة اجلماعية .وهذا خمالف للواقع ،وبين على
احلل الوسط .ألن امللوك املستبدين يف أورواب كانوا أفرادا وضج الناس من
استبداد امللوك ،واعتربوا سبب ذلك هو فردية القيادة ،فقالوا إن القيادة
للشعب ال للفرد ،وجعلوها يف جملس الوزراء .وهذا حل وسط ،ألن جملس
الوزراء ليس الشعب ،وال منتخب ا من الشعب ،وألن رئيس الوزراء هو الذي
يتوىل قيادة الوزراء ،وبذلك كانت القيادة ليست للشعب وال للفرد ،بل لرئيس
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الوزراء وجملس الوزراء ،فكان هذا النظام حالا وسطا بني أن تكون القيادة
للفرد ،وبني أن تكون للشعب .فهو ليس حالا ملوضوع القيادة ،بل هو مراضاة
للفريقني .وفوق ذلك فإن واقع السري أن القيادة ظلت فردية يف مجيع أنواع
األنظمة الدميقراطية .فهي يف الواقع إما أن يتوالها رئيس الدولة كرئيس
اجلمهورية مثالا ،أو يباشرها رئيس الوزراء نفسه .فواقع القيادة أهنا فردية ليس
غري ،وال ميكن أن تكون مجاعية وال حبال من األحوال .وحىت لو جعلت
مجاعية ،أو مسيت مجاعية ،فإن سري احلكم نفسه حيول القيادة إىل قيادة فردية؛
ألنه ال ميكن أن تكون إال فردية.
وعند الغرب جعلت السيادة للشعب ،فالشعب هو الذي يشرع،
والشعب هو الذي حيكم ،والشعب هو الذي ميلك اإلرادة وميلك التنفيذ.
وهذا خمالف للواقع ،ومبين على احلل الوسط؛ ألن امللوك املستبدين كانت هلم
اإلرادة ،وكان هلم التقرير .فكانوا هم الذين يشرعون ،وهم الذين حيكمون.
وضج الناس من استبداد هؤالء امللوك .واعتربوا سبب ذلك كوهنم ميلكون
اإلرادة وميلكون التقرير ،فيملكون التشريع وميلكون احلكم .فقالوا إن السيادة
للشعب ،فهو الذي يشرع ،وهو الذي حيكم .فجعلوا التشريع جمللس منتخب
من الشعب ،وجعلوا التنفيذ جمللس الوزراء ورئيس الوزراء ،أو لرئيس الدولة،
وهذا حل وسط .ألن جملس النواب وإن كان منتخبا من الشعب ولكنه ال
يشرع ،وإمنا الذي يشرع هو احلاكم .وجملس الوزراء أو رئيس اجلمهورية هو
الذي حيكم .وهو وإن كان منتخب ا من الشعب أو وافق عليه ممثلو الشعب،
فإنه ليس يف ذلك أن الشعب حيكم ،وإمنا فيه فقط أن الشعب خيتار احلاكم.
فكان هذا حالا وسط ا .وفوق ذلك فإهنم يصرحون أبن السيادة للقانون،
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ويعتربون احلكم الصاحل هو الذي فيه السيادة للقانون .فكان هذا النظام حالا
وسطا ،ومغالطة للنفس .وفوق ذلك فإن واقع احلكم هو غري هذا .فواقع
احلكم الصاحل هو أن خيتار الشعب حاكمه ،وأن تكون السيادة للقانون ،فال
سيادة للشعب مطلقا ،وال حكم للشعب وال حبال من األحوال.
وعند الغرب أن احلكم شيء وأن األمور العاطفية والدينية شيء آخر،
فعندهم أن سلطة الكنيسة غري سلطة الدولة ،وأن األعمال العاطفية ،من فعل
اخلريات والعطف على الفقراء ،ومؤاساة اجلرحى ،وما شاكل ذلك ،ال شأن
للدولة فيها .وهذا مبين على فكرة فصل الدين عن الدولة ،وعلى احلل الوسط،
وخمالف للواقع .ألن امللوك املستبدين كانوا يتحكمون يف الكنيسة ،وكانوا ال
يقومون مبؤاساة الناس من جرحى ومرضى وفقراء وحنوهم .لذلك ضج الناس.
فكان احلل الوسط يف فصل الكنيسة عن الدولة ،ويف فصل األعمال العاطفية
عن الدولة .فنشأت عندهم سلطة للكنيسة غري سلطة الدولة ،ونشأت عندهم
اجلمعيات اخلريية ،ومجعيات الصليب األمحر وما شاكل ذلك .ولكن ملا كان
واقع احلكم هو رعاية شؤون الناس كل الناس ،والدين من الشؤون ،واألعمال
العاطفية من الشؤون ،ولذلك كانت الدولة تشرف على الكنائس ،ولكن
أبسلوب غري ظاهر ،وتشرف على اجلمعيات اخلريية ومجعيات الصليب األمحر،
ولكن أبساليب خفية .ولذلك كانت هذه النظرية خمالفة للواقع حقيقة ،وإن
كان ظاهرا وجود الفصل بني احلكم وغريه.
هذه ثالثة أفكار كنموذج خلطأ األفكار السياسية اليت تضمنتها
األحباث السياسية لدى الغرب .وإذا قيل هذا يف األفكار السياسية املتعلقة
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ابألنظمة فإنه يقال كذلك يف األحباث السياسية املتعلقة ابألشياء والوقائع،
وهذه وإن كان فيها بعض احلقائق اليت ال ميلك العقل مغالطة فيها ،فإهنا
مملوءة مبا خيالف احلقيقة ،ومملوءة ابملغالطات .فمثالا حني يتحدثون عن
السياسة اإلجنليزية من أهنا مبنية على ثالثة أمور :هي عالقة إجنلرتا أبمريكا،
وعالقة إجنلرتا أبورواب ،وعالقة إجنلرتا ابلدول اليت كانت مستعمرات هلا
واستقلت ،أو ما يسمى ابلكومنولث ،فإن حديثهم هذا صحيح ،ألنه وصف
لواقع ال ميكن أن تقع املغالطة فيه ،ولكنهم حني يتحدثون عن السياسة
اإلجنليزية من حيث سلوكها يف احملالفات ،وموقفها من األصدقاء أو األعداء
ونظرهتا للشعوب واألمم ،فإهنم فوق ما يكون يف حديثهم من مغالطات
وتضليل ،فإنه يكون كذلك خمالف ا للواقع وجناية على األحداث والوقائع ،وقل
مثل ذلك يف حديثهم عن أية دولة من الدول ،سواء أكانت دولة غربية أو
دولة غري غربية ،وسواء أكان حديثا اترخييا ألمور مضت أو كان حديثا عن
وقائع جارية ،وحوادث تقع أمام األعني .فإن هلم من املهارة يف التضليل
وتزييف احلقائق ما خيفى حىت على بعض املبصرين .ولذلك كان التفكري
ابلعلوم السياسية واألحباث السياسية ،أايا كانت ،ال يصح أن يكون إال مع
اليقظة واحلذر.
أما التفكري السياسي ابلوقائع واحلوادث اجلارية ،فهو التفكري الذي
يصح أن يكون تفكريا سياسيا مبا تعنيه هذه الكلمة ،وهو الذي جيعل املفكر
سياسيا .وهذا التفكري حيتاج إىل مخسة أمور رئيسية جمتمعة:
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فأوالا :حيتاج إىل تتبع مجيع الوقائع واحلوادث اليت تقع يف العامل ،أي
حيتاج إىل تتبع مجيع األخبار ،ونظرا الختالف األخبار من حيث األمهية وعدم
األمهية ،ومن حيث الصدفة والقصد يف الواقعة واحلادثة أو يف سوق اخلرب
عنها ،ومن حيث االقتضاب واإلسهاب ،فإنه مع املران ومع الزمن يصبح تتبع
األخبار ال جلميع األخبار بل ملا هو ال بد من معرفته يف حلقات املعرفة.
ثنيا :حيتاج إىل معلومات ،ولو أولية ولو مقتضبة ،عن ماهية الوقائع
واحلوادث ،أي عن مدلوالت األخبار ،سواء أكانت معلومات جغرافية ،أو
معلومات اترخيية ،أو معلومات فكرية ،أو معلومات سياسية ،أو ما شاكل
ذلك مما يستطيع معه الوقوف على واقع الواقعة أو احلادثة ،أي على حقيقة
مدلوالت األخبار.
ثلثا :عدم جتريد الوقائع من ظروفها ،وعدم تعميمها .فالتجريد والتعميم
والقياس الشمويل ،هي آفة فهم الوقائع واحلوادث ،أي آفة معرفة األخبار .فال
بد من أن تؤخذ الواقعة واحلادثة مع ظروفها أخذا واحدا حبيث ال يفصل بني
احلادثة وبني ظروفها وال حبال من األحوال .إىل جانب حصر هذه احلادثة مبا
حصلت فيه ،فال تعمم على كل حادثة مثلها وال يقاس عليها قياسا مشوليا بل
تؤخذ حادثة فردية ويصدر احلكم عليها بوصفها حادثة فردية ،أي هلذه احلادثة
ليس غري.
رابع ا :متييز احلادثة والواقعة ،أي متييز اخلرب من طريق متحيصه متحيص ا
اتم ا ،فيعرف مصدر اخلرب ،وموقع وقوع الواقعة واحلادثة ،وزماهنا ،والوضع
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الذي حصلت فيه ،والقصد من وجودها أو من سوق اخلرب عنها ،ومدى إجياز
اخلرب واإلسهاب فيه ،وصدقه أم كذبه ،إىل غري ذلك مما يتناوله التمحيص.
ألن هذا التمحيص هو الذي يوجد التمييز ،وبقدر ما يكون شامالا وعميق ا
بقدر ما يوجد متييز له .وبدون التمييز ال ميكن أن أيخذ هذه احلادثة أو
الواقعة ،ألنه يصبح فريسة للتضليل أو اخلطأ .ولذلك فإن التمييز عامل هام يف
أخذ اخلرب ،بل جمرد مساعه.
خامسا :ربط اخلرب ابملعلومات ،وال سيما ربطه بغريه من األخبار .وهذا
الربط هو الذي يؤدي إىل احلكم األقرب للصواب على اخلرب .فاخلرب إذا كان
متعلقا ابلسياسة الدولية ،وربط ابلسياسة احمللية ،أو كان متعلقا ابلسياسة
احمللية وربط ابلسياسة الدولية .أو كان خربا اقتصادايا وربط ابالقتصاد ،مع أنه
من األمور السياسية ولو كان اقتصادايا .أو كان خربا يتعلق أبملانيا وربط
ابلسياسة األملانية مع أنه من األمور املتعلقة أبمريكا .فاخلرب إذا ربط بغري ما
جيب أن يربط به فإن اخلطأ يقع حتما ،إذا مل يقع التضليل واخلداع .لذلك فإن
ربط اخلرب مبا يتعلق به أمر ابلغ األمهية ،وأن يكون هذا الربط على وجهه
الصحيح ،أي أبن يكون ربطا للفهم واإلدراك ،ال ربطا جملرد املعرفة ،أي ربطا
للعمل ال للعلم.
هذه األمور اخلمسة ال بد من حتققها مجيعا حىت يتأتى التفكري
ابلنصوص السياسية ،أي حىت يتأتى التفكري السياسي .وال يقال إن هذه
األمور كثرية وصعبة ومن العسري حتقيقها ،ال يقال ذلك ،ألن وجود هذه
األمور ليس ابألمر الصعب ،ألن املقصود هبا هو جمرد اإلملام وليس املعرفة
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الواسعة ،وهي أتيت مع الزمن وليس دفعة واحدة ،وأتيت عن طريق التتبع وليس
عن طريق الدراسة والبحث العلمي .صحيح أن الدراسة والبحث العلمي
تكون أكثر مساعدة على القدرة ،ولكنها ال تلزم يف التفكري السياسي ،وال
تلزم للسياسي ،فهي كمالية وثنوية .واملهم يف كل ذلك هو التتبع ،ومىت
حصل التتبع وجدت األربعة الباقية طبيعي ا .فاألصل يف التفكري السياسي هو
التتبع ،ومىت وجد التتبع وجد التفكري السياسي طبيعي ا.
وعلى ذلك ،فإن التفكري السياسي  -على صعوبته وعلوه  -فإنه يف
مقدور كل إنسان ،مهما كان تفكريه ،ومهما كان عقله ،فالعادي والنابغة
والعبقري ،كل منهم يف مقدوره أن يفكر تفكريا سياسي ا ،ويف مقدوره أن يكون
سياسي ا ،ألنه ال يتطلب درجة معينة من العقل ،وال درجة معينة من املعرفة ،بل
يتطلب تتبع الوقائع واحلوادث اجلارية ،أي تتبع األخبار ،ومىت وجد هذا التتبع
وجد التفكري السياسي .إال أن التتبع ال يصح أن يكون منقطعا ،بل جيب أن
يكون متصالا ،ألن احلوادث والوقائع اجلارية تشكل حلقة مرتابطة األطراف
فإذا فقدت حلقة منها انقطعت السلسلة ،أي انفكت احللقة ،ويصبح يف غري
مقدور الشخص أن يربط األخبار وأن يفهمها .ولذلك كان بقاء احللقة حلقة
أمرا ضرورايا يف التفكري السياسي ،أي أن التتبع املتصل شرط أساسي يف
التفكري السياسي.
والتفكري السياسي ليس خاص ا ابألفراد ،بل هو كما يكون يف األفراد
يكون يف اجلماعات ،أي يكون يف الشعوب واألمم ،فهو ليس كالتفكري
األديب ،وال كالتفكري التشريعي ،إمنا يتحقق ابألفراد فحسب ،وال يتأتى أن
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يكون يف اجلماعات ،فهو فردي ،بل التفكري السياسي تفكري فردي وتفكري
مجاعي ،وكما يكون يف األفراد يكون يف اجلماعات .فيكون يف الشعوب
واألمم ،كما يكون يف األفراد من حكام وسياسيني .بل إنه ال يكفي أن يكون
يف األفراد ،بل جيب أن يكون يف الشعوب واألمم ،وبدون وجوده يف الشعوب
واألمم ال يوجد احلكم الصاحل ،وال يتأتى وجود النهضة ،وال تصلح الشعوب
واألمم حلمل الرساالت .ومن هنا كان ال بد أن يوجد التفكري السياسي يف
الشعب واألمة .ذلك أن احلكم إمنا هو للشعب أو األمة ،وكامن يف الشعب
واألمة .وال تستطيع قوة أن أتخذه إال إذا أعطاه الشعب واألمة ،وإذا حصل
اغتصابه منها فإنه إمنا يغتصب لفرتة ،فإما أن تعطيه فيستمر أو تصر على
اسرتجاعه فيطاح ابحلكم .وما دام احلكم هو للشعب واألمة أو كامن فيها،
فإنه ال بد هلذا الشعب وهذه األمة من أن يكون لديه أو لديها التفكري
السياسي .ولذلك فإن التفكري السياسي هو ضروري لألمة قبل احلكام،
وضروري الستقامة احلكم أكثر من ضرورته إلجياد احلكم .ومن هنا كان ال بد
أن تثقف األمة أو الشعب ثقافة سياسية ،وأن يكون لديها التفكري السياسي.
أي ال بد أن تزود األمة ابملعلومات السياسية واألخبار السياسية ،وأن ينمى
لديها مساع األخبار السياسية ،ولكن بشكل طبيعي ال بشكل مصطنع،
وإبعطائها الصحيح من الثقافة السياسية ،والصادق من األخبار ،حىت ال تقع
فريسة للتضليل .ومن هنا كانت السياسة والتفكري السياسي ،هي اليت ت ِ
وجد
يف الشعب أو األمة احلياة ،أي كانت السياسة هي اليت حتيا هبا األمة ،وبدون
ذلك تكون جثة هامدة ،ال حركة فيها وال منو.
135

إال أن اخلطأ يف فهم السياسة والضالل الذي حيصل من فهم السياسة
إمنا أييت من التفكري ابلنصوص السياسية على غرار التفكري ابلنصوص األخرى
من أدبية وفكرية وتشريعية .فيفكر ابأللفاظ والرتاكيب مثالا ،وتفهم هذه
األلفاظ والرتاكيب كما هي ،أو يفكر ابملعاين اليت حتويها هذه األلفاظ
والرتاكيب ،فتفهم هذه املعاين كما هي ،أو يفكر يف دالالت هذه األلفاظ
والرتاكيب فتفهم هذه الدالالت .وهنا يقع اخلطأ والضالل؛ ألن التفكري
ابلنصوص السياسية خيتلف كل االختالف عن التفكري أبي نص آخر؛ ألن
اخلطأ واخلطر يف التفكري السياسي إمنا أييت من عدم التمييز بني النصوص
السياسية وبني غريها من النصوص .فالنصوص السياسية ،قد تكون معانيها
موجودة يف النصوص ،وقد تكون موجودة يف غري النصوص ،وقد تكون
موجودة يف صياغة األلفاظ والرتاكيب كاملعاهدات مثالا والتصرحيات املسؤولة،
وقد يكون يف املعاين ال ابلصياغة ،وقد يكون ابلدالالت ال ابملعاين وال
ابأللفاظ ،وقد يكون ما وراء هذه املعاين واأللفاظ والدالالت ،بل قد يكون
خمالفا هلا أو مغايرا للنصوص مغايرة كلية .فإذا مل يدرك ما يعنيه النص
السياسي مما هو متضمن للنص ،أو خارجا عنه فإنه ال يدرك النص وال حبال
من األحوال فيقع اخلطأ أو الضالل يف التفكري ابلنص السياسي.
مث إنه من أخطر األمور على التفكري السياسي ،جتريده وتعميمه ودخول
القياس الشمويل فيه .فإن النص السياسي ال يفصل عن ظروفه وال حبال من
األحوال فهي جزء منه ،وال يصح أن يعمم وال بوجه من الوجوه .وال يدخله
القياس الشمويل حىت وال القياس .فإنه عالوة على أن الظروف جزء من
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النص ،فإنه نص يف حادثة معينة ،فيؤخذ لتلك احلادثة ليس غري ،فال يعمم
على غريها ،وال يقاس عليها ،ال قياس ا مشولي ا وال قياس ا حقيقي ا ،بل جيب أن
يؤخذ لتلك احلادثة وحدها .لذلك كان التجريد والتعميم والقياس مطلق ا
مشولي ا كان أو حقيقي ا ،تشكل خطر اخلطأ وخطر الضالل على التفكري
السياسي ،فقد يعطي مسؤول تصرحي ا فيفهم منه شيء ،مث يعطي نفس
التصريح أو تصرحي ا آخر فيفهم منه شيء آخر قد يكون خمالف ا له بل قد يكون
مناقض ا له .ويعطي مسؤول تصرحي ا عن أمر حقيقي ،أي تصرحي ا صادق ا ،فيفهم
منه أنه تصريح كاذب يراد منه التضليل ،وقد يعطي تصرحي ا كاذابا فيفهم منه
أنه تصريح صادق ،وأن املقصود منه هو ما عناه ،والكذب فيه هو أنه أعطي
لإلخفاء ابلكذب .وقد يقام بعمل حسب التصريح ،وقد يقام بعمل على
خالف التصريح وهكذا .فالظروف واملالبسات هي اليت تلقي الضوء على
التصريح فتكشف ما يراد منه ،وليس نفس النص السياسي .ولذلك فإن
التفكري السياسي ال يتأتى أن يكون قريبا من الصواب إال على هذا الوجه ،أي
إال إذا جعلت الظروف جزءا ال يتجزأ من النص أو العمل ،وإال إذا أخذت
كل حادثة مبفردها ،وأبعد عنها التعميم والقياس.
ولقد عانت األمة اإلسالمية من سوء التفكري السياسي الكثري من
املصائب والويالت .فالدولة العثمانية مثالا ،حني كانت أورواب حتارهبا يف القرن
التاسع عشر ،إمنا كانت حتارهبا يف األعمال السياسية أكثر منها يف األعمال
العسكرية ،وإنه وإن وقعت أعمال عسكرية ولكنها كانت مساعدة لألعمال
السياسية .فمثالا ما كانوا يسمونه مبشكلة البلقان ،هي مشكلة خلقتها الدول
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الغربية ابلتصرحيات ،فأعلنوا أن دول البلقان جيب أن حترر من العثمانيني ،أي
من املسلمني .ولكن مل يكونوا يعنون أهنم سيحاربون الدولة العثمانية ،وإمنا
كانوا يعتمدون على إجياد القالقل واالضطراابت يف البلقان ،فجاءوا بفكرة
القومية والتحرر ،فأخذها البلقانيون ،وأخذوا يقومون ابلثورات ،فكانت الدولة
العثمانية تقوم بعمليات عسكرية ضد هذه الثورات مراعية وضع الدول
األخرى ،وحتاول اسرتضاء الدول األخرى ،مع أن هذه الدول األخرى هي اليت
كانت تسند الثورات ،وهي اليت كانت توهم العثمانيني ،وهي اليت كانت
جتعلهم يشتغلون ضد الثورات ،من أجل أن يكون عملهم إهناك ا لقواهم ،ال
قضاء على الثورات ،وهكذا كان من نتيجة خطأ الدولة العثمانية ،وضالهلا يف
التفكري السياسي أن خسرت البلقان ،مث الحقتها فكرة القومية يف عقر دارها
حىت قضت عليها القضاء املربم.
وهذا خبالف روسيا أو االحتاد السوفيايت ،فإهنا قد وقعت يف نفس
املشكلة يف أورواب الشرقية يف اخلمسينات ،فإن أمريكا اندت بتحرير أورواب
الشرقية من الشيوعية ،وأخذت تنادي ابلتحرير ،وأخذت تسند هذه الدول
والشعوب سرا وعلن ا .ولكن روسيا مل تقف موقف العثمانيني وعرفت أن فكرة
التحرير هذه هي حرب ضد روسيا أو االحتاد السوفيايت ،ولذلك مل هتادن
أمريكا ،وإمنا اختذهتا العدو األول ،وملا قامت ثورة بولونيا سحقتها ،ومل جتعل
هلا أي منفذ للنجاح ،وملا ثرت بلغاراي سحقتها دون أية رمحة ،وشددت
قبضتها احلديدية على أورواب الشرقية ،واستعدت حلرب أمريكا إذا هي حتركت
إلسناد أورواب الشرقية سرا وعلن ا ،مما أدى إىل إخفاق أمريكا إخفاق ا ذريع ا،
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حىت اضطرت أمريكا بعد إخفاقها وإدراكها موقف روسيا السياسي وفهمها
السياسي ،أن تتنازل عن فكرة حماربة الشيوعية وإضعاف روسيا ،إىل عقد
اتفاقيات مع روسيا والتعايش معها ،كل ذلك ليس انجت ا عن قوة روسيا ،وإمنا
انتج عن التفكري السياسي الصحيح لدى االحتاد السوفيايت.
ومثالا حني رأت أمريكا أن (إسرائيل) اليت أقامتها دولة ،تكاد تفلت
من يدها ،وتكاد إجنلرتا تسرتجع هذه البالد بتحويل ما يسمى بدولة (إسرائيل)
إىل كيان آخر يسمى فلسطني ،حني رأت أمريكا ذلك يف أواخر الستينات
أطلقت على مشكلة فلسطني اسم مشكلة الشرق األوسط ،وصارت تقوم
ابألعمال السياسية اليت متكنها من أن تتوىل املشكلة وحدها .وصارت تتخذ
كلمة السالم ،وفكرة حل املشكلة وسيلة لتعقيد املشكلة ،وهكذا ،استمرت
يف التضليل السياسي ،حىت ارمتى كل من العرب واليهود يف أحضاهنا ،وصارت
تتبع أسلوب املغالطة وأسلوب التضليل حىت أهنكت قوى كل من العرب
واليهود ،فاجتهت ال إىل حل املشكلة ،بل إىل نقل املنطقة من حالة اضطراب
وتسميه حالة حرب ،إىل حالة هدوء نسيب وتسميه حالة سالم ،وذلك لكي
تتمكن على مهل وهبدوء من تركيز املنطقة على الوضع الذي رمسته هلا ،حىت
تطرد اإلجنليز هنائيا من املنطقة وتنفرد وحدها يف السيطرة وبسط النفوذ على
املنطقة كلها ،عن طريق تقوية ما يسمى بدولة (إسرائيل) .وبذلك كان ما
يسمى مبشكلة الشرق األوسط مثل مشكلة البلقان سواء بسواء ،وكما وقع
العثمانيون وأهل دول أورواب اجلنوبية يف الشرك من جراء التضليل السياسي،
وقع العرب واليهود يف الشرك نفسه .وإذا مل يوجد التفكري السياسي لدى
املسلمني اليوم إلدراك مشكلة الشرق األوسط ،كما أدركت روسيا مشكلة
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أورواب الشرقية فإن مصري الشرق األوسط سيكون مثل مصري البلقان سواء
بسواء.
فسوء التفكري السياسي هو الذي يدمر الشعوب واألمم ،وهو الذي
يهدم الدول أو يضعفها ،وهو الذي حيول بني الشعوب املستضعفة وبني
االنعتاق من ربقة االستعمار ،وهو الذي حيول بني األمم املنحطة وبني
النهوض .ولذلك فإن التفكري يف النصوص السياسية أمر ابلغ األمهية ،ونتائجه
فظيعة أو عظيمة .وأخطار اخلطأ أو الضالل فيه أخطار مدمرة .ومن هنا كان
ال بد من العناية الفائقة ابلتفكري السياسي عناية تفوق العناية أبي تفكري؛
ذلك أنه ضروري للشعوب ضرورة احلياة.
إال أن التفكري السياسي ،وإن كان أصعب أنواع التفكري وأعالها ،فإنه
ال يكفي فيه أن يكون تفكري أفراد فقط ،فإن األفراد ال قيمة هلم مهما كثر
عددهم ،ومهما كان تفكريهم سليما أو عبقرايا .فإن التضليل يف التفكري
السياسي ،إذا متكن من الشعب أو األمة ،ال تنفع جتاهه عبقرايت األفراد ،وال
قيمة للعبقريني يف التفكري السياسي ،مهما كان عددهم ومهما كانت عبقرية
تفكريهم .فإن الضالل إذا متكن من الشعب أو األمة جرف تياره كل شيء،
ووقعت األمة أو الشعب فريسة سهلة هلذا التضليل ،وكانت هي ومعها
العبقريون لقمة سائغة يلتهمها األعداء .وما جناح مصطفى كمال يف هدم
الدولة اإلسالمية وإزالة اخلالفة يف أوائل القرن العشرين امليالدي وجناح مجال
عبد الناصر يف اخلمسينات والستينات من هذا القرن يف احليلولة دون حترير
العرب وقد كانوا عقب احلرب العاملية الثانية متحفزين للتحرير ،إال أمثلة حية
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على أن سوء التفكري السياسي إذا اجتاح الشعوب واألمم فإنه ال تنفع جتاهه
عبقرية العبقريني ما داموا أفرادا ولو بلغ عددهم اآلالف .لذلك فإن سوء
التفكري السياسي ال يشكل خطرا على األفراد ،وإمنا يشكل خطرا على
الشعوب واألمم .ومن هنا ال بد من العناية ابلتفكري السياسي لدى الشعوب
واألمم ،عناية تفوق كل شيء .صحيح أن التفكري السياسي ،إذا وجد عند
األفراد وسار لديهم يف الطريق املستقيم ميكن هبم أن يوجد التفكري السياسي
الذي يقف يف وجه األعداء ويكشف تضليلهم ،ولكن هذا إمنا يتأتى إذا انتقل
تفكري هؤالء األفراد إىل الشعب أو األمة وإذا أصبح عند األمة كما هو عند
األفراد ،وإذا انتقل إىل أن يكون تفكري األمة ال تفكري األفراد فيصبح هؤالء
األفراد جزءا من األمة ال أفرادا ،وتكون األمة كلها أمة مفكرة وليس أفرادا
منها .وإذا مل يتحول التفكري الفردي إىل تفكري مجاعي ،ومل يصبح تفكري
األفراد تفكري أمة ال تفكري أفراد ،فإنه ال قيمة هلذا التفكري ،وال قيمة هلؤالء
األفراد .فتفكري األفراد السياسي ال يقوى على الوقوف يف وجه األعداء ويف
وجه تضليلهم ،مهما كثر عددهم ومست عبقرايهتم ،وإمنا الذي يقف يف
وجههم هو تفكري الشعوب واألمم ،أي هو التفكري السياسي الذي يكون عند
الشعوب واألمم.
صحيح أن األفراد العباقرة ،هم أانس عاديون مثلهم مثل ابقي الناس ،ال
يتميزون إبنسانيتهم عن أي إنسان عادي ،والناس ينظرون إىل هؤالء األفراد
نظرة عادية ،فإن عبقريتهم ال تشاهد وال تلمس وال حيس هبا .ولذلك فإهنم
حني تتحرك عبقريتهم وينتجون ،ال يرى فيهم يف أول األمر أية ميزة ،وال يدرك
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يف إنتاجهم أي تفوق وال أية عبقرية ،فهم إن كانوا مثقفني فإن مثلهم كثريين
مثقفون ،وإن كانوا أذكياء فإن مثلهم الكثري من األذكياء .فإذا لفت النظر إىل
أفكارهم فإمنا يلفت النظر من قبل أفراد آخرين ،يقبلون على إنتاجهم ليكونوا
مثلهم ،أو ليساعدهم هذا التفكري على االرتفاع يف جمتمعهم ويف وسطهم ،أو
الختاذه وسيلة لتحقيق مآرب شخصية أو غاايت أاننية ،وإذا ظل كذلك ومل
ينتقل إىل اجلماعات فإنه يبقى فردايا مهما كثر األفراد املفكرون هذا التفكري،
ولو كان تفكريا فريدا يقبله كل من ذاقه أو عرفه .ولذلك فحىت ينفع هذا
التفكري السياسي ،ويصبح قادرا على الوقوف يف وجه األعداء ال بد أن يتحول
إىل تفكري مجاعي وخيرج من قوقعة الفردية ومن شرنقة العزلة .فإذا حتول إىل
تفكري مجاعي وانتقل إىل الشعب أو األمة فقد وجدت القوة اليت تقف يف وجه
األعداء ،ووجدت البذرة القوية اليت تنبت شجرة النهضة.
هذا هو التفكري السياسي الذي ينفع وهو التفكري اجلماعي ال التفكري
الفردي ،أي هو تفكري الشعب واألمة ،وليس تفكري األفراد حىت لو كانوا من
العبقريني .لذلك جيب تثقيف األمة التثقيف السياسي ،وجيب مترين األمة
وتعليمها على التفكري السياسي ،حىت يكون التفكري السياسي هو تفكري األمة
وليس تفكري األفراد.
هذا هو التفكري السياسي ،فهو تفكري ابلعلوم السياسية واألحباث
السياسية ،وتفكري ابحلوادث السياسية والوقائع السياسية .والتفكري األول ال
قيمة له وال يزيد عن جمرد املعرفة لألفكار .أما التفكري السياسي فإنه هو الذي
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ينفع ويفيد ،وهو الذي يكون له أثر ابهر وأتثري عظيم .ولذلك فإنه إن جاز
التفكري السياسي يف العلوم السياسية واألحباث السياسية ،وكانت منه فوائد
لألفراد من العلماء يف السياسة ،فإن التفكري يف الوقائع واحلوادث هو واجب
على الكفاية لألمة ،جيب أن يعمل إلجياده ابألمة ،ال سيما على الذين لديهم
مثل هذا التفكري ،سواء أكانوا من املتعلمني أو غري املتعلمني.
وبعد:
فهذه حملة موجزة عن موضوع التفكري من حيث هو تفكري ،نقدمها
لألمة اإلسالمية لعل دراستها توجد التفكري يف هذه األمة حىت ينقلها هذا
التفكري إىل أن تعود خري أمة أخرجت للناس .ال سيما بعد أن مضى على
هذه األمة عشرة قرون وهي بعيدة عن التفكري ،وإن حاولت هذا التفكري عدة
مرات .إن األمة اإلسالمية قد بليت يف القرن الرابع اهلجري بعلماء عملوا على
تعطيل التفكري يف األمة واندوا خبطر التفكري على األمة ،وضرره على اإلسالم
واملسلمني .وذلك حني قام رهط من علماء مثل العامل املشهور ابسم القفال
واندوا إبقفال ابب االجتهاد ،وعملوا على منع االجتهاد ،وأقنعوا الناس خبطر
االجتهاد ،فصدق املسلمون هذه الدعوة وعملوا هبا ،وحترج العلماء من
االجتهاد ،وخاف املفكرون من االجتهاد ،وكره الناس أن يكون هناك
جمتهدون .وقد تبىن الرأي العام يف مجيع أقطار اإلسالم هذا الرأي ،وبذلك
تعطل التفكري ،ووقف الناس عند حد التقليد ،وألغوا عقوهلم ومل يعودوا جيرؤون
على االجتهاد .فكان هذا املنع لالجتهاد والتفكري أعاله إمنا يكون يف
اإلسالم ،فأدى ذلك إىل وقف التفكري لدى الناس واستمرؤا هذا التعطيل
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للتفكري ،واإلنسان بطبعه حيوان كسول ،لذلك وقفت األمة عن التفكري حىت
هذا القرن ،القرن الرابع عشر اهلجري .فسلخت عشرة قرون وهي معطلة
التفكري .ولذلك ليس من السهل على أمة سلخت عشرة قرون من عمرها
وهي معطلة التفكري ،أن يتحرك فيها التفكري وأن تفهم عن وعي قيمة التفكري،
وقيمة املفكرين .ولذلك فإن ماليني الكتب مثل هذا الكتاب ال تضمن أن
حترك األمة للتفكري وأن تسوقها ألن جتعل التفكري سجية من سجاايها .ولكن
األحداث املوجعة اليت تسحق األمة سحقا ومتعسها معسا ،فإهنا صارت تبعث
األمل يف أن جيد التفكري سبيله لألمة .ال سيما بعد أن وجد فيها مجاعات
تفكر ،ومجاعات حتاول التفكري ،بعد أن حتقق فيها آالف جتسد لديهم حب
التفكري ،وصاروا مفكرين ال يستمرئون غري التفكري ،حىت غدوا تفكريا حييا
ويتحرك وينمو .لذلك فإن ضخامة األحداث وفظاعتها ،وكون التفكري جتسد
يف أشخاص حىت غدا تفكريا ميشي يف األسواق بني الناس ،فإن هذين
األمرين :يوجدان أمالا مشرقا ،يف أن ينتقل التفكري من األفراد إىل اجلماعات،
وأن يصبح تفكريا مجاعي ا ال تفكريا فردايا ،وأن يكون تفكري األمة ال تفكري
األفراد ،فتصبح األمة اإلسالمية أمة مفكرة ،وتعود كما كانت خري أمة
أخرجت للناس.
 8من صفر سنة 1393ه
 12من آذار (مارس) سنة 1973م
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