بسم هللا الرحمن الرحٌم
سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "فكري"
جواب سؤال

العقل أو اإلدراك أو الفكر
إلى Atmani Atmani Atmani
السؤال:
السالم علٌكم شٌخنا الفاضل :الفرق بٌن اآلراء السابقة والمعلومات السابقة فً طرٌقة التفكٌر ،ومع العلم أن
الفكر أو اإلدراك أو العقل ال ٌتم إال بالمكونات األربعة الواقع والحس والمعلومات السابقة ودماغ صالح للربط ،ما
هو الفرق بٌن اآلراء السابقة والمعلومات السابقة المتعلقة بتفسٌر الواقع؟
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
 -1كما جاء فً السؤال فإن العقل أو اإلدراك أو الفكر هو نقل اإلحساس بالواقع بواسطة الحواس إلى الدماغ
ومعلومات سابقة ٌفسر بواسطتها هذا الواقع ...أي أن العملٌة الفكرٌة ال تكتمل حتى تتوفر العناصر األربعة:
الواقع ،اإلحساس بالواقع (الحواس) ،الدماغ الصالح للربط ،المعلومات السابقة عن الواقع أو المتعلقة به...
 -2وحتى ٌوجد التفكٌر عند اإلنسان على هذه األرض فقد زود هللا سبحانه آدم علٌه السالم بالمعلومات السابقة
التً تفسر الوقائع الجارٌة على األرض موضع التفكٌر .جاء فً الشخصٌة الجزء :3
اء ُكلَّ َها﴾ فإن المراد منه مسمٌات األشٌاء ال اللغات ،أي علمه حقائق
[وأما قوله تعالىَ ﴿ :و َعلَّ َم آدَ َم أاْلَ أس َم َ
األشٌاء وخواصها ،أي أعطاه المعلومات التً ٌستعملها للحكم على األشٌاء ،فإن اإلحساس بالواقع ال ٌكفً وحده
للحكم علٌه وإدراك حقٌقته ،بل ال بد من معلومات سابقة ٌفسر بواسطتها الواقع .فاهلل تعالى علم آدم األسماء أي
مسمٌات األشٌاء ،فأعطاه معلومات ٌستطٌع بها أن ٌحكم على األشٌاء التً ٌحسها ]...انتهى.
 -3ومن ثم نشأت األفكار وتتابعت منذ أول تفكٌر حدث بتزوٌد هللا آدم بالمعلومات السابقة ومن ثم استعملها
فً تفسٌر الواقع موضع التفكٌر مع العنصرٌن اآلخرٌن الموجودٌن معه (الدماغ والحواس) ،واستمرت الحٌاة
تزخر بمجاالت التفكٌر الواسعة ...وهكذا فإن اإلدراك الصحٌح لكٌفٌة حدوث العملٌة الفكرٌة األولى لإلنسان
سٌؤدي حتما إلى اإلٌمان باهلل سبحانه ،ولذلك فإن الحركات الكافرة التً تنكر وجود الخالق ُتعرف العقل أو الفكر
بإسقاط المعلومات السابقة ! مع أن الفكر عن الواقع ال ٌمكن أن ٌتم دون المعلومات السابقة التً تفسر الواقع وهذا
معلوم بالضرورة ،ولكن الحركات الكافرة كالشٌوعٌٌن ٌنكرون المعلومات السابقة حتى ال تقودهم لإلٌمان بالخالق
الذي زود آدم علٌه السالم بالمعلومات السابقة إلنشاء الفكر األول فً هذه الحٌاة ومن ثم تتابعت عملٌة التفكٌر،
وذلك ألن اإلحساس بالواقع مع الدماغ ال ٌنتج فكرا دون المعلومات السابقة لتفسٌر الواقع موضع التفكٌر ،فإن
اإلحساس بالواقع وإحساس زائد إحساس وزائد ملٌون إحساس مهما تعدد نوع اإلحساس ،إنما ٌحصل منه إحساس
فقط ،وال ٌحصل فكر مطلقا .بل ال بد من وجود معلومات سابقة عند اإلنسان ٌفسر بواسطتها الواقع الذي أحس به
حتى ٌحصل فكر ،ومن ثم فإن تتابع األفكار ،وخاصة الفكر األولٌ ،قود إلى اإلٌمان باهلل الذي زود آدم علٌه السالم
بالمعلومات السابقة...
 -4هذا عن المعلومات السابقة ،أما اآلراء السابقة فهً أحكام على الواقع سبق أن أصدرها اإلنسان إما بقٌامه
هو بالعملٌة الفكرٌة وحكمه على الواقع وإما بتلقٌه تلك األحكام من غٌره بالتلقٌن أو القراءة ...إلخ ،فاآلراء السابقة
هً أفكار عن الواقع.

 -5وهكذا فإن الفرق بٌن المعلومات السابقة واآلراء السابقة ٌمكن إجمالها فً فرقٌن رئٌسٌن:
األول :إن اآلراء السابقة هً األفكار السابقة عند اإلنسان التً هً حكم على الواقع المبحوث عنه ،كلٌا أو
جزئٌا ،وأما المعلومات السابقة فهً ما ٌمكن تفسٌر الواقع بها دون الحكم علٌه ،وإنما فقط لتفسٌره ،وهً عامل من
عوامل التفكٌر ال ٌتم التفكٌر دونها.
والثانً :الرأي السابق هو حكم مسبق عن الواقع المراد التفكٌر فٌه ،وذلك إلٌجاد الحكم الصواب فً نظر
المفكر ،ولذلك فال ٌصح أن ٌستعمل فً العملٌة الفكرٌة ،فالذي ٌستعمل هو المعلومات فقط مع الحٌلولة دون وجود
الرأي السابق عند العملٌة ودون تدخله .فإن الرأي السابق إذا استعمل قد ٌسبب الخطأ فً اإلدراك ،ألنه قد ٌتسلط
على المعلومات فٌفسرها تفسٌرا خاطئا فٌقع الخطأ فً اإلدراك ،ولذلك ال بد أن ٌالحظ التفرٌق بٌن الرأي السابق
وبٌن المعلومات ،وأن تستعمل المعلومات فقط وٌستبعد الرأي السابق عن الواقع المراد بحثه ...جاء فً كتاب
التفكٌر صفحة ( 12-12إال أنه ٌجب أن ٌفرق فً تعرٌفها بٌن اآلراء السابقة عن الشًء ،وبٌن المعلومات السابقة
عنه أو ما ٌتعلق به ،فالمحتم فً الطرٌقة العقلٌة لٌس وجود رأي أو آراء سابقة عن الواقع ،بل وجود معلومات
سابقة عنه أو متعلقة به .ولذلك فإن المحتم الوجود هو المعلومات ولٌس الرأي)...
 -6وفٌما ٌلً مثاالن لتوضٌح المذكور أعاله:
أ -إذا أعطٌت إنسانا ،أي إنسان ،كتابا سرٌانٌا ،وال توجد لدٌه أٌة معلومات تتصل بالسرٌانٌة ونجعل حسه ٌقع
على الكتابة ،بالرؤٌة ،واللمس ،ونكرر هذا الحس ملٌون مرة ،فإنه ال ٌمكن أن ٌعرف كلمة واحدة حتى تعطى له
معلومات عن السرٌانٌة ،وعما ٌتصل بالسرٌانٌة ،فحٌنئذ ٌبدأ ٌفكر بها وٌدركها .وال ٌقال هذا خاص باللغات ،وإنها
وضعٌة من وضع اإلنسان ،فتحتاج إلى معلومات عنها ،ال ٌقال ذلك ،ألن الموضوع هو عملٌة عقلٌة ،والعملٌة
عملٌة عقل ،سواء فً وضع الحكم ،أو فً فهم الداللة ،أو فً فهم الحقٌقة .فالعملٌة العقلٌة عملٌة واحدة فً كل
شًء...
ب -إذا أردت البحث فً مسألة سٌاسٌة للوصول إلى الرأي الصواب فٌها ،ولتكن مثال مسألة تدخل تركٌا فً
األحداث فً لٌبٌا وإرسال مقاتلٌن مرتزقة ودعم السراج وحكومة الوفاق بالسالح والمعلومات ...وكان هناك رأي
سابق بأن دعم أردوغان لقوات حكومة الوفاق هو بسبب حبه للمسلمٌن وحرصه على أهل لٌبٌا وألنه ٌؤٌد
الحركات اإلسالمٌة المسلحة وٌقدم لها الدعم ...إلخ ،فهذا الرأي هو حكم على المسألة التً ترٌد أن تبحثها ولٌس
معلومة سابقة عنها فحسب ،وصحة البحث تقتضً منك التخلً عن هذا الرأي السابق وأن تدرس المسألة ضمن
األدلة السٌاسٌة المتوفرة دراسة موضوعٌة ...ومن ثم تصل إلى الرأي الصواب فً المسألة.
آمل أن ٌكون فً هذا التوضٌح كفاٌة وهللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 44رمضان 1442هـ
الموافق 2421/44/16م
رابط الجواب من صفحة اْلمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2905665073012831

موقع حزب التحرٌر
www.hizb-ut- tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمً المركزي

موقع جرٌدة الراٌة

موقع إعالمٌات حزب التحرٌر

موقع الخالفة

www.hizb- ut-tahrir.info
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