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نقد الغرب في دول الشرق األوسط



جمال الدين األفغاين قارئًا.. الغرب
نقض قيم االستعالء احلضاري

]*[
هاشم امليالين]]1[

الدين  السيد جامل  بشخصية  تعريفي  إجراء  الدخول يف  البحث  بهذا  نقصد  ال 

األفغاين )1838-1897( م، كأن يجيئنا  بالعرض التوثيقي لسريته الشخصية والعلمية، 

وتقديم بيانات رسديّة بأعامله ومؤلفاته. فمثل هذا الجهد التوثيقي درج عليه الكثريون 

عىل امتداد أجيال متعاقبة. إّن ما يسعى إليه الباحث يف دراسته هذه، هي اإلضاءة عىل 

جانب مهم من حياة األفغاين، وخصوصاً لجهة مقاربة مواقفه النقدية من الغرب. ومع 

تلك  أن  إالّ  الغربية،  املنظومة  حيال  متكاملة  معرفية  مبنظومة  يأتنا  مل  األفغاين  أن 

بأنّها جاءت يف سياق مناظراته  املواقف انطوت عىل أهمية معرفية استثنائية، ذلك 

النهضوية واإلصالحية؛  العامل اإلسالمي، وضمن دعوته  الحداثة املتدفقة عىل  مع 

ولذا سرنى كيف أّن السمة الغالبة عىل أبحاثه كانت النقد الالذع لسياسات الغرب يف 

البالد واملجتمعات اإلسالمية. 

نشري إىل أنّا قد اعتمدنا يف عملنا هذا عىل األعامل الكاملة للسيد جامل الدين 

إطار  ويف  هـ،   1421 شاهي،  خرسو  هادي  تحقيق  من  أجزاء  سبعة  يف  املنشورة 

منشورات املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية.]2[

*ـ  مدير املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية، العراق، النجف األرشف.
]2[- السيد هادي خرسو شاهي، االثار الكاملة، املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب االسالمية، ط2، طهران، 1412 هـ.
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ما سيؤول  لجهة  اإلسالمي، وال سيام  العامل  تغريب  األفغاين وجالً من  كان  اذ 

الحوادث  التجارب ونطقت موايض  يقول: »علمتنا  إليه من تخبّط  يف هويته..كان 

بأّن املقلّدين من كل أمة، املنتحلني أطوار غريها، يكونون فيها منافذ وكوى لتطرق 

األعداء إليها وتكون مداركهم مهابط الوساوس ومخازن الدسائس، بل يكونون مبا 

الذين قلدوهم، واحتقار من مل يكن عىل مثالهم شؤماً  أفئدتهم من تعظيم  أفعمت 

عىل أبناء أمتهم، يذلونهم ويحتقرون أمرهم ويستهينون بجميع أعاملهم..« )1: 81(. 

ويقول: »املترسبلون برسابيل اإلفرنج، الذاهبون يف تقليدهم مذاهب الخبط والخلط 

ال مييزون بني حق وباطل« )1: 101(.

ومن هذا املنطلق، كان يعارض بشدة النظرة القائلة بأّن العالج الوحيد لألمة اإلسالمية 

هو إنشاء مدارس عمومية عىل الطراز الجديد املعروف يف أوروبا »حتى تعم املعارف 

جميع األفراد يف زمن قريب، ومتى عّمت املعارف؛ كملت األخالق، واتحدت الكلمة، 

واجتمعت القوة« )1: 78(، وذلك لرؤيته أّن هذه العلوم مل تكن ينابيعها من صدور األمة 

اإلسالمية، بل جاءت عرب مثقفني هم مجرد نََقلَة وَحَملَة لهذه العلوم من دون أن يعرفوا 

تلك العلوم، »وكيف بذرت بذرها، وكيف نبتت واستوت عىل سوقها، وأينعت وأمثرت، 

وبأّي ماء سقيت، وبأّي تربة غذيت، وال وقوٌف لها عىل الغاية التي قصدت منها يف 

مناشئها..«، حينئٍذ سيكونون »كخلط غريب ال يزيد طبائعها إالّ فساداً« )1: 79( ولذا 

كان يقول: »ال ريب أّن األمة الخاضعة لألجانب ال ميكنها العروج إىل مدارج الكامل 

التي ال تنال إالّ بهّمة عالية تأىب العبودية« )4: 182(.

ويف الوقت نفسه كان ينّدد بالحكام الذين اعتمدوا عىل األجانب، وسلّموا لهم 

مقاليد األمور، حيث أّن »األجانب يف املاملك اإلسالمية ال يجدون يف أنفسهم حامالً 

عىل الصدق واألمانة، ولكن يجدون منها الباعث عىل الغش والخيانة.. وإّن الدول 

العنرص األجنبي  إالّ عند دخول  انخفض مكانها وال سقطت يف هّوة االنحطاط  ما 

فيها، وارتقاء الغرباء إىل الوظائف السامية يف أعاملها، فإّنّ ذلك كان يف كل دولة آية 

الخراب والدمار« )1: 156(. كان يهيب بالحكام واألمراء الذين سلّموا جميع األمور 
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إىل األجانب حتى الخدمة الخاصة يف بطون البيوت ويقول: »أال أيها األمراء العظام 

ما لكم ولألجانب عنكم )ها أنتم تحبونهم وال يحبونكم( قد علمتم شأنهم ومل تبق 

ريبة يف أمرهم )إن متسْسكُم حسنًة تسؤُهم وإْن تُِصْبكُم سيئة يفرحوا بها( )1: 157(.

كان السيد جامل الدين يرى أن للغرب وجهني: الوجه الثقايف والعلمي، حيث 

يتبلور يف العلم والتقدم والحرية والقانون، والوجه اآلخر هو الوجه السيايس الذي 

يتبلور يف االستعامر والسيطرة عىل الشعوب والدول الضعيفة، فكان ميتدح األول 

ويذم الثاين.

مصادر معلوماته عن الغرب:

بنيِّ أن النظرة الصائبة للواقع والتي يتبعها استرشاف املستقبل، تبتني عىل نوعية 

وأوعيته  مصادره  كانت  ما  فكل  اإلنسان،  عليها  يعتمد  التي  واملعلومات  املصادر 

يخّص  وفيام  الصواب.  إىل  أقرب  آراؤه  كانت  ومتنوعة  متعددة  واملعرفية  العلمية 

األفغاين نرى أّن نفاذ بصريته وقرءاته للواقع ــ عدا ما منحه الله تعاىل من فراسة ــ 

تعتمد عىل تنّوع مصادر معلوماته، نشري إىل أهّمها:

1. املعايشة املبارشة

إن السيد جامل الدين قد عاش لفرتة يف الدول األوروبية، فقد ذهب إىل بريطانيا 

الجالية  بينه وبني  التبادل املعريف  مّد جسور  اللغة بحيث متّكن من  وفرنسا وتعلّم 

ناهيك عن  الغرب ونقاط قوته وضعفه،  العربية مام أكسبته معرفة جيدة عن أحوال 

تواجده يف مستعمرات الدول األجنبية يف العامل اإلسالمي، فقد مكث لفرتات مختلفة 

يف الهند، وأفغانستان، ومرص، وملس عن قرب تداعيات السياسات االستعامرية عىل 

الشعوب وما آلت إليها من تدهور يف جميع مفارق الحياة االجتامعية والسياسية.

2. النخبة الغربية

كان األفغاين ذائع الصيت ويتواصل مع النخبة الغربية: السياسية والثقافية، بهذا 
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متكن من استكامل صورة الغرب يف ذاكرته. من تلك االجتامعات التي أشار إليها 

السيد ما ذكره يف العروة الوثقى حيث أرسل تلميذه ومدير تحرير مجلته إىل بريطانيا 

النية يف رعاية  فيهم صدق  يؤمل  الخري مللتنا، ومن  منهم  يرجى  لدعوة من  »إجابة 

مصالح املسلمني من رجال السياسة االنجليزية« 

)1: 430(، كام أشار إىل حفاوة األدباء والشعراء الفرنسيني به )4: 137(.

3. املكاتبات واملراسالت

استخدم السيد أسلوب املكاتبة واملراسلة إليصال صوته، فكانت تأتيه برقيات 

من  »بلغنا  بقوله:  السيد  عنها  يعرب  وقد  التطورات،  آخر  عن  تخربه  متعددة  ورسائل 

مصدر يوثق به« )1: 307(.

4. الصحف والجرائد

كانت الصحف والجرائد من أهم روافْد املعرفية، إذ كان يؤمن بأّن الطريق الوحيد 

للوصول إىل املطلوب هو الصحف والجرائد. ويف هذا الصدد كتب مقاالً يف فوائد 

الجرائد وذكر لها تسع عرشة فائدة )5: 197(، ولذا تنوعت الصحف التي تزّود منها 

والروسية  والربيطانية  الفرنسية  وهي:  منها  بعض  إىل  كتاباته  طيات  يف  أشار  وقد 

واألملانية وسواها وكذلك الصحف اإلسالمية التي كانت تطبع يف البلدان اإلسالمية.

5. الكتب

كان جامل الدين كثري املطالعة ملختلف الكتب ومبختلف التخصصات، عىل 

سبيل املثال، قد درّس الهيئة الجديدة عن كتاب باللغة االنجليزية لبعض من التمس 

 :7( أفغانستان  تاريخ  حول  لنورمان  فرنسيس  كتبه  مام  واستفاد   ،)22  :7( ذلك  منه 

ملكام  أمثال   ،)39  :7( إيران  تاريخ  األجانب يف  املؤرخون  كتبه  ما  وكذلك   ،)113

رسجم االنجليزي يف تاريخ فارس )1: 9(.
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ثالث محطات

تبقى  ما  لكن مبراجعة  الدين،  السيد جامل  تراث  من  إلينا  ما وصل  شّحة  رغم 

الثقافة  الدين،  رئيسة:  الغرب من ثالث محطات  تناول  أنّه  نرى  آثاره ومراسالته  من 

والسياسة.

البعد السيايس  بأّن  تناوله يف هذه املحطات، علامً  أبرز ما  وفيام ييل نشري إىل 

كان الغالب عىل بيانه وبنانه للظرف الذي كان يعيشه السيد آنذاك؛ حيث أّن معظم 

الدول اإلسالمية كانت تحت نري االستعامر تشهد ويالت ذلك، ناهيك عن التخلف 

والجمود السائدين يف جميع أقطار املعمورة اإلسالمية.

1. الدين:

فيام يخص الفضاء الديني فقد انصّب جهد السيد عىل بيان أمور: أوالً: الدين يف 

الغرب، ثانياً: الرد عىل الدهريني واملاديني، ثالثاً: رّد شبهات الغرب عىل اإلسالم.

الدينية  املبادئ  بني  املوجود  التناقض  إىل  األفغاين  يشري  األوىل،  النقطة  ففي 

املسيحية وبني السلوك العميل الديني، حيث يقول: »إن الديانة املسيحية بنيت عىل 

املساملة وامليارسة يف كل يشء، وجاءت برفع القصاص وإطراح امللك والسلطة، 

السلمي  الدين  بهذا  يتعّجب من أطوار اآلخذين  87(، ثم  الدنيا وبهرجها« )1:  ونبذ 

واملنتسبني إليه يف عقائدهم حيث أنهم »يتسابقون يف املفاخرة واملباهاة بزينة هذه 

الحياة ورفه العيش فيها، وال يقفون عند حّد يف استيفاء لذاتها، ويسارعون إىل افتتاح 

فنون  من  جديداً  فناً  يوم  كل  ويخرتعون  الشاسعة،  األقطار  والتغلّب عىل  املاملك 

الحرب...« )1: 87 ـ 88(.

أبناء  انترش يف املاملك األوروبية من  الدين املسيحي  أّن  التناقض  وسبب هذا 

الرومانينيـ  الذين كانوا عىل عقائد وآداب مختلفة ؛ لكونه جاء إليهم مساملاً لعقائدهم 

ودخلهم من طرق اإلقناع ومل يسلبهم ما ورثوه من آبائهم، ولكن مبا أّن صحف السلم 

الروحانيني،  الرؤساء  كانت مذخورة عند  بل  الناس  كافة  تكن مبتناول  والسالمة مل 
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افرتقوا  الترشيع وسّنوا محاربة الصليب،  أنفسهم مقام  الرومانيني  أقام أحبار  فعندما 

وذهبوا مذاهب تنازُع الدين يف سلطانه، فعاد وميض ما أودعه أجدادهم يف وجودهم 

رضاماً وتوّسعوا يف فنون كثرية منها فن الحرب واخرتاع آالت الحرب.

الشديد  الديني  بالتعصب  منهم  املتدين  وغري  الغريب  املتدين  األفغاين  يصف 

ويستغرب من ذلك ويقول: »اإلفرنج أشد الناس يف هذا النوع من التعصب وأحرصهم 

عىل القيام بدواعيه، ومن القواعد األساسية يف حكوماتهم السياسية الدفاع عن دعاة 

ال  مام  عادية  عدت  وإذا  أعاملهم،  نجاح  ومساعدتهم عىل  بنرشه  والقامئني  الدين 

من  ناحية  يف  ومذاهبهم  دينهم  عىل  ممن  واحد  عىل  البرشي  االجتامع  عنه  يخلو 

نواحي الرشق سمعت صياحاً، وعويالً، وهيعات، ونيآءات تتالقى أمواجها يف جو 

وتحاقدهم  وتباغضهم  األجناس  يف  اختالفهم  عىل  وتراهم  الغربية...  املدنية  بالد 

وتنابذهم يف السياسات، وترقب كل دولة منهم لعرثة األخرى حتى توقع بها السوء، 

يتقاربون ويتآلفون ويتّحدون يف توجيه قواهم الحربية والسياسية لحامية من يشاكلهم 

يف الدين، وإن كان يف أقىص قاصية من األرض، أّما لو فاض طوفان الفنت وطم وجه 

األرض وغمر البسيطة من دماء املخالفني لهم يف الدين واملذهب، فال ينبض فيهم 

مدة  يأخذ  يتغافلون عنه ويذرونه وما يجرف حتى  بل  لهم إحساس،  يتنبّه  عرق وال 

الغاية من حّده... وليس هذا خاصاً باملتدينني منهم، بل الدهريني ومن ال يعتقدون 

اإلفرنج  شأن  إّن  أما  الديني،..  تعصبهم  يف  املتدينني  يسابقون  ورسله  وكتبه  بالله 

الحرية  يف  درجة  أعىل  منهم  الرجل  يبلغ  لغريب،  الدينية  بالعصبية  متسكهم  يف 

كجالدستون، ثم ال تجد كلمة تصدر عنه إالّ وفيها نفثة من روح بطرس الراهب، بل 

ال ترى روحه إالّ نسخة من روحه« )1: 109 ـ 110(.

مع هذا التعصب الديني، كان يرى السيد أّن الدين املسيحي يف مرحلة العزوف 

بسبب شبهات الفالسفة، حيث يقول: »وإن قيل لك إّن النصارى لكرثة غواية الفالسفة 

لهم وزحزحتهم عن دينهم شيئاً فشيئاً يف مدة ثالمثائة سنة؛ يرتكون دينهم وال يبقى 

له وجود؛ فصّدقه« )6: 50(.
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من  جواب  يف  املاديني  عىل  الرد  يف  رسالة  السيّد  ألّف  فقد  الثانية،  النقطة  أما 

منذ  الدهريني  تاريخ  إىل  وتطرق  ذلك،  يف  الكالم  فأسهب  نيترش،  معنى  عن  سأله 

معتقدات  فذكر  واملاديني،  اإللهيني  قسمني:  إىل  قّسمهم  حيث  اليونان  فالسفة 

املاديني وناقشها، من أبرز تلك املعتقدات: تساوي منزلة اإلنسان مع الحيوان، ال 

حياة لإلنسان بعد هذه الحياة، محاربة القيم واألخالق، اإلباحة واالشرتاك املطلقان 

يف جميع األشياء، إنكار الصانع، جحد العقاب والثواب.

ثم يقول: »متى ظهر املاديون يف أمة نفذت وساوسهم يف صدور األرشار من تلك 

األمة، واستهوت عقول الخبثاء الذين ال يهمهم إالّ تحصيل شهواتهم ونيل لذاتهم من 

أي وجه كان؛ ملوافقة هذه اآلراء الفاسدة ألهوائهم الخبيثة، فيميلون معهم إىل ترويج 

املرشب املادي وإذاعته بني العامة غري ناظرين إىل ما يكون من أثره، ومن الناس من 

ال يساهم يف آرائهم وال يرضب يف طرقهم، إالّ أنّه ال يسلم من مضارّها ومفاسدها، 

فإّن الوهن يلّم بأركان عقائده، والفساد يرسي ألخالقه من حيث ال يشعر« )2: 165(.

األنواع وتطّورها ويسهب يف  تبّدل  الشهرية، يف  داروين ونظريته  يهاجم  أنّه  كام 

رّده حيث يقول: »وعىل زعم داروين هذا ميكن أن يصري الربغوث فيالً مبرور القرون 

وكّر الدهور، وأن ينقلب الفيل برغوثاً كذلك. فإّن سئل )داروين( عن األشجار القامئة 

عىل غابات الهند، والنباتات املتولدة فيها من أزمان بعيدة ال يحّددها التاريخ إالّ ظناً، 

بقعة واحدة، وفروعها تذهب يف هواء واحد، وعروقها تسقى  وأصولها ترضب يف 

مباء واحد، فام السبب يف اختالف كلٍّ منها عن اآلخر يف بنيته وشكل أوراقه، وطوله 

وقرصه، وضخامته ورقّته، وزهره ومثره، وطعمه ورائحته، وعمره؟ فأي فاعل خارجي 

أثّر فيها، حتى خالف بينها مع وحدة املكان واملاء والهواء؟ أظّن )أن( ال سبيل إىل 

الجواب سوى العجز عنه.. وإن قيل له: هذه أسامك بحرية )أورال( وبحر )كسني( مع 

نوعياً،  تشاركها يف املأكل واملرشب، وتسابقها يف ميدان واحد، نرى فيها اختالفاً 

وتبايناً بعيداً يف األلوان، واألشكال واألعامل، فام السبب يف هذا التباين والتفاوت؟ 

ال أراه يلجأ يف الجواب إالّ إىل الَحرَص.. 
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وهكذا لو عرضت عليه الحيوانات املختلفة البنى والصور والقوى والخواص، 

الحرشات  أو  املناطق،  سائر  يف  حياتها  تسلم  وال  واحدة،  منطقة  يف  تعيش  وهي 

املتباينة يف الِخلقة، املتباعدة الرتكيب، املتولدة يف بقعة واحدة، وال طاقة لها عىل 

قطع املسافات البعيدة لتجلو إىل )تربة( تخالف تربتها، فامذا تكون حجته يف علة 

اختالفها، كأنها تكون كسفاً ال كشفاً؟

مرشد  وأي  وخداجها؟  نقصها  يف  الجراثيم  تلك  هدى  هاٍد  أي  له:  قيل  إذا  بل 

أرشدها إىل استتامم هذه الجوارح واألعضاء الظاهرة والباطنة ووضعها عىل مقتىض 

الحكمة، وأبدع لكلٍّ منها قوة عىل حسبه، و)أناط( بكل قوة يف عضو أداء وظيفة، 

السيولوجيا  إدراك رسه، ووقف علامء  الحكامء عن  وإيفاء عمل حيوي، مام عجز 

لتلك  معلاّمً  العمياء،  الرضورة  صارت  وكيف  منافعه؟  تحديد  إىل  الوصول  دون 

الجراثيم، وهادياً خبرياً لطرق جميع الكامالت الصورية واملعنوية؟ ال ريب أنّه يقبع 

قبوع القنفذ، وينتكس بني أمواج الحرية يدفعه ريب، ويتلقاه شك، وإىل أبد اآلبدين.

قرب  إالّ  الخرافات  ومهامه  األوهام  مجاهل  يف  رماه  ما  املسكني  بهذا  وكأين 

املشابهة بني القرد واإلنسان، وكأن ما أخذ به من الشبه الواهية أُلْهية يشغل بها نفسه 

عن آالم الحرية، وحرسات العامية، وإنا نورد شيئاً مام متّسك به:

الخيل  من  شعراً  وأغزر  أطول  الروسية  والبالد  سيربيا  يف  الخيل  أن  ذلك  فمن 

املتولدة يف البالد العربية، وإمنا علة ذلك الرضورة وعدمها.

ونقول: إّن السبب فيام ذكره هو عني السبب لكرثة النبات وقلته يف بقعة واحدة، 

علّة  هو  أو  ونزورها،  املياه  ووفور  وقلّتها،  األمطار  كرثة  حسب  مختلفني،  لوقتني 

النحافة ودقّة العود، يف سكان البالد الحارة، والضخامة والسمن يف أهل البالد الباردة 

مبا يعرتي البدن من كرثة التحلل يف الحرارة، وقلته يف الربودة.

ومن واهياته ما كان يرويه )داروين(: من أن جامعة كانوا يقطعون أذناب كالبهم، 

فلام واظبوا عىل عملهم هذا قروناً، صارت الكالب تولد بال أذناب، كأنه يقول: حيث 
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مل تعد للذنب حاجة كّفت الطبيعة عن هبته...

وهل ُصّمت أذن هذا املسكني عن سامع خرب العربانيني والعرب، ومام يجرونه 

من الختان ألوفاً من السنني، وال يولد مولود حتى يخنت، وإىل اآلن مل يولد واحد 

منهم مختوناً إالّ إلعجاز؟!

وملا ظهر لجامعة من متأخري املاديني فساد ما متسك به أسالفهم، نبذوا آراءهم 

وأخذوا طريقاً جديدة، فقالوا: ليس من املمكن أن تكون املادة العارية من الشعور، 

األنيقة،  والصور  املعجبة،  واألشكال  البديعة  والهيئة  املتقن،  النظام  لهذا  مصدراً 

وسفلية،  علوية  الكون  نظام  يف  العلة  ولكن  أثره،  وظهر  رسه  خفي  مام  ذلك  وغري 

واملوجب الختالف الصور واملقّدر ألشكالها وأطوارها، وما يلزم لبقائها، ترتكّب من 

ثالثة أشياء: أي مادة، وقّوة، وإدراك. وظّنوا أن املادة مبا لها من القوة، وما يالبسها 

من اإلدراك، تجلّت وتتجىّل بهذه األشكال والهيئات، وعندما تظهر بصورة األجساد 

الحية ـ نباتية كانت أو حيوانية ـ تراعي مبا البسها من الشعور، ما يلزم لبقاء الشخص 

الشخصية  الوظائف  بأداء  يفي  ما  واآلالت  األعضاء  من  لها  فتنشئ  النوع،  وحفظ 

والنوعية، مع االلتفات إىل األزمنة واألمكنة، والفصول السنوية« )2: 141 ـ 143(.

هاجم أيضاً فولتري وروسو وعّدهام ممن أحيى ما بيل من عظام الدهريني ونبذ كل 

تكليف ديني وغرس بذور اإلباحة واالشرتاك )2: 177(، يقول: »واألضاليل التي بثها 

هذان الدهريان: فولتري وروسو، هي التي أرضمت نار الثورة الفرنسية املشهورة، ثم 

فرقت بعد ذلك أهواء األمة وأفسدت أخالق الكثري من أبنائها...« )3: 178(.

األلوهية،  العقيدة  نفي  كرّست جهودها يف  الدهرية  من  طائفة  إىل  يشري  وأخرياً 

الدنيوية  السعادة  إىل  للوصول  سبيالً  إياها  مثبتاً  العقيدة  تلك  عن  للدفاع  فانربى 

واألخروية )2: 183 ـ 192(.

الغربيني، فقد أشار يف  الدفاع عن اإلسالم أمام شبهات  الثالثة، وهي  النقطة  أما 

والقدر  القضاء  مسألة  ومنها  عنها،  وأجاب  الشبهات  تلكم  بعض  إىل  كالمه  طيات 
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فرّد  الجربية،  مذهب  تساوي  وأنّها  املسلمني،  تأّخر  يف  السبب  بأنّها  الغرب  وزعم 

عليهم السيد بأّن االعتقاد بالقضاء يؤيده الدليل القاطع وترشد إليه الفطرة )1: 115(، 

بل إّن االعتقاد بالقضاء والقدر إذا تجرّد عن شناعة الجرب يتبعه صفة الجرأة واإلقدام 

ويحليها  املكاره  واحتامل  الثبات  عىل  األنفس  ويطبع  والبسالة،  الشجاعة  وخلق 

بحيل الجود والسخاء، ويدعوها إىل الخروج من كل ما يعز عليها بل يحملها عىل 

بذل األرواح )1: 116(.

2. الثقافة والعلم

عند  ممدوحاً  فكان  الغرب،  يف  وازدهار  تقدم  من  تتبعه  وما  والعلم  الثقافة  أما 

األفغاين ويرى  أنّها من إيجابيات الغرب ومحاسنه، وإن كان يرى أنهم اتخذوا جميع 

محاسن الدين اإلسالمي )5: 249(.

ومن أبرز ما أشار إليه السيد وامتدحه يف هذا الصدد:

التقدم املوجود يف  الله: »ليعلم أن جميع هذا  العلوم واملعارف، قال رحمه  أ: 

أوروبا كان نتيجة العلم واالطالع« )4: 99(، لذا كان يهيب ببني جلدته قائالً: »يا أبناء 

الرشق أفال تعلمون أن سلطة الغربيني وسيادتهم عليكم إمنا كانت بارتفاع درجتهم يف 

العلوم واملعارف وانحطاطكم فيها، فلم ال تتقد أحشاؤكم بنريان الشوق لهذا املؤلف 

البديع وأمثاله... هل رضيتم بعد ما كان لكم ذروة الرشف بواسطة العلوم واملعارف 

والضالالت...  الجهاالت  إليها  أوصلتكم  التي  الوخيمة  الحالة  تلك  لكم  تدوم  أن 

فهلّموا القتناء املؤلفات واقتناص صيد املعارف« )6: 91(.

ب: الحرف والصنائع )4: 99(.

ج: نبذ البدع والخرافات التي كان يبثها رجال الكهنوت )5: 250(.

د: حرية الصحافة، حيث قال: »وبالجملة فإّن من أسباب تقدم امللل األوروبية 

حرية الصحافة حيث أتاحوا للناس من خاللها نرش املحاسن واملعايب، يك تدعو 
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صاحب الفضيلة إىل التمسك بخصاله الجميلة وحسن األخالق، وصاحب الرذيلة 

واألفعال املذمومة بشوائب الهوى والنفس إىل تركها« )4: 101(.

الله: »إن اإلنسان الحقيقي هو الذي ال يحكم عليه إالّ  هـ: القانون، قال رحمه 

القانون الحق املؤسس عىل دعائم العدل الذي رضيه لنفسه يحّدد به حركاته وسكناته 

ومعامالته مع غريه عىل وجه يصعد إىل أوج السعادة الحقيقية« )6: 56(.

و: الهمة العالية، قال: »إن أبناء األمم الغربية إذا عمدوا إىل قصد ال يفرتون يف 

طلبه، وعلو الهمة فيهم تجعل لديهم كل صعب سهالً، وكل بعيد قريباً، يقتحمون 

املخاطر الكتساب الرشف ويتجشمون املصاعب للوصول إليه،... لهذا ترى الرجل 

منهم يجوب فيايف أفريقيا، ويتسّنم جبال سيربيا، ويخالط قبائل وشعوباً ال يعرف لهم 

لغة، وال يألف لهم عادة وال أخالقاً، ويتكبد مشاق الحر والربد والجوع والعطش، 

وينازل املوت مع من يخالطه من تلك القبائل البعيدة عنه يف جميع أوصافهم... كل 

هذا ما يحتمله طلباً لرشف يكسب لذاته، أو ابتغاء مجد يحصله ألمته« )1: 286(.

ولذا كان ميدح األمة الفرنسية قائالً: »والحق أن األمة الفرنسية قد كسبت قلوب 

الرشقيني باعتدالها يف صفة األنانية، وحبها العام للخري والرب، وبذلك يحق للرشقيني 

الكرمية يف  تظهر عواطفها  تنفك  األمة مل  تلك  أن  املقابل، والحق  يحبوها يف  أن 

يشهد  والتي  مبدحها،  أعاملها  تنطق  التي  األمة  إىل  فتحية  الرشق...  أنحاء  جميع 

العامل كله عىل فضائلها وطهارة ثوبها الذي مل يدنسه تلوث الطمع« )7: 202(.

3. السياسة

فيام يخص الفضاء السيايس الغريب، فإّن السمة الغالبة كانت آنذاك التسابق عىل 

استعامر الدول اإلسالمية والرشقية، وكأّن الرشق كعكة تم تقاسمها بينهم بالسوية. إّن 

االستعامر الجديد تلبس بلباس الخدعة والحيلة ومل يكن عىل طرازه القديم منزوع 

القناع: »إن العدوان يف هذه األزمان ال يأتيه املعتدون كام كان يف األحقاب الخالية 

مشّوه الوجه منكر الصورة يعرفه الذيك والغبي، بل من أراد عدواناً فال بد أن يحّفه 
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بالحقوق واملصالح،  ما يعربون عنه  الرباهني، وهو  األدلة وحفال من  مبواكب من 

وما أصعب الوقوف عىل كنه العدوان وهو يف هذه الحيلة وتلك الهيئة الجميلة« )1: 

.)82 :4 ،331

انقسم االستعامر آنذاك بني دولتني: فرنسا وبريطانيا، ولكن انصب غضب األفغاين 

ونقده الالذع عىل بريطانيا لكونها تشّكل القوة األوىل يف العامل آنذاك، والتي تطمع 

بالسيطرة عىل العامل أجمع، حيث يشبهها باملبتىل بجوع البقر واالستسقاء الذي مل 

يشبعه ابتالع مائتي مليون من الناس ومل تروه مياه التمس والقنج، بل غر فاه ليبتلع 

بقية العامل ويجرع مياه النيل ونهر جيحون )7: 107(.

كان األفغاين سيئ الظن بربيطانيا ال يرى خرياً يف سياستها، كان ينادي الشعب 

لحاسبوا  أقدامها  ثبتت  لو  بريطانيا  أّن  لهم  ويقول  ووضوح  رصاحة  بكل  املرصي 

الناس عىل هواجس أنفسهم وخطرات قلوبهم وألخذوا األبناء بذنوب اآلباء واألحفاد 

بجرائم األجداد )1: 292(.

الدول  يف  االستعامر  لنتائج  املبارشة  مشاهداته  عىل  مبتنية  كانت  هذه  ونظرته 

بهذا  خاصاً  فصالً  عقد  حيث  بريطانيا،  لتاريخ  الفاحصة  قراءته  وعىل  املستعمرة، 

الشأن بنّي فيه تاريخ بريطانيا وما كانت عليه من سوء وكيف متكنت من تطوير نفسها 

اعتامداً عىل الحيل والخدع )7: 196(.

األنانية،  الربيطانية:  للسياسة  الدعامة  مبثابة  تكون  بخصال  بريطانيا  وصف  لقد 

الخدعة واملكر، األثرة.

أما بالنسبة إىل الخصلة األوىل، فيقول: »إّن من يرجع إىل تاريخ املايض يقتنع 

ال محالة بأّن االنجليز مل يكّفوا قيد شعرة عن اتباع ذات السياسة الثابتة يف تحقيق 

غاياتهم يف الرشق والغرب ويف العامل القديم والحديث... فهم يتحركون من خطأ 

مستهجن كان يف طبيعتهم، أال وهو األنانية« )7: 199(. »إن السياسة الضعيفة تنشأ 

من العقل املضطرب، وتنبت الرشه والطمع اللذين ينبعان بدورهام من تلك الصفة 
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االنجليز  أعداء  الصفة  هذه  أثارت  وقد  األنانية،  يف  اإلفراط  وهي  أال  املستهجنة، 

عليهم، وجعلت أصدقاءهم يشعرون نحوهم باالشمئزاز« )7: 203(.

والحيلة،  املكر  فهي  بريطانيا  سياسات  يف  السائدة  الثانية،  البارزة  الخصلة  أما 

حسنة  كل  ويف  مفسدة،  مصلحة  كل  يف  لهم  االنجليز  »إن  عنهام:  السيد  فيقول 

سيئات، ويف كل صفاء دخل، فهم الخادعون الخائنون، بل هم الكاذبون املنافقون، 

هذه صفاتهم مل يبق فيها ريبة عند مسلم« )1: 417(. »إن حكومة بريطانيا ما عاهدت 

فيه  بها ال يرشكها  العهود خاص  فربحها يف  ما جنت مثرته،  بعد  إالّ ونقضته  عهداً 

غريها« )1: 442(.

»إن االنجليز ملكوا نحو ثلث العامل بال سفك دماء غزيرة، وال رصف أموال وافرة، 

وإمنا ملكوا ما ملكوا بسالح الحيلة، يدخلون يف كل بلد أسود ضاربة يف جلود ضأن 

ثاغية، يعرضون أنفسهم يف صورة خدمة صادقني، وأمنة ناصحني، طالبني للراحة، 

مقومني للنظام« )1: 343(، »الحكومة االنجليزية كالصياد املاهر ال يطلب السمك 

إالّ عند تعكري املاء« )1: 464(، »اتخذوا سياسة قوامها التغرير والتلبيس، ونصب فخ 

األمم  وتفّوقوا عىل سائر  أهدافهم  السياسة حققوا  وبهذه  املواربة ورشك املخاتلة، 

األخرى« )7: 197(، »فهذه دولة االنجليز كمرض اآلكلة يظهر أثره ضعيفاً ال يحس 

به عند بدئه ثم يذهب يف البدن فيفسده ويبليه بدون أن يشعر املصاب باألمل، هكذا 

شأن االنجليز يف لينهم وتلطفهم، وحالوة وعودهم ومتلّقهم وخضوعهم« )1: 398(.

يصّدقها  والتي  بريطانيا،  عن  ذهنه  يف  األفغاين  رسمها  التي  السامت  أهم  هذه 

الواقع الذي عاشه والتاريخ الذي أثبت صحة تلك النظرة الثاقبة، ومن هذا املنطلق 

بدأ بقراءة سياسات بريطانيا تجاه العامل عموماً والعامل اإلسالمي خصوصاً، »ليس 

يف التعالت أعجب مام يتعلل به االنجليز، وال يف املحاورات أغرب مام يستدلون 

به، ال مقدمات بينة وال حجج قيمة، وأقوى ما يكون من أدلتهم أوىل به أن يكون يف 

معرض الهزل من أن يكون يف جانب الجد« )1: 405(.
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بريطانيا والعامل

ال  ثالثة  محاذير  بني  أوقعتها  العامل  تجاه  بريطانيا  سياسة  أن  يرى  األفغاين  كان 

يتيرس واحدها إاّل مبا ينفي اآلخر، لكنهم يريدونها مجتمعة ولن يقدروا عليها، وهذه 

املحاذير الثالثة: مسألة محمد أحمد املهدي السوداين، الوفاء بعهودهم ألوروبا، ما 

يضمرونه ألنفسهم يف مرص. ثم إنهم يتشبثون لكل منها بوسيلة تضارب ما يتمسكون 

به يف األخرى.

هذه أهم املعامل التي أوقعت بريطانيا نفسها فيها بسبب سوء صنيعها وازدواجية 

وغري  اإلسالمية  الدول  مختلف  تجاه  املعامل  تلك  بعض  رسم  وسنحاول  فعالها، 

اإلسالمية.

1. بريطانيا والغرب

الغربيني حيث بدأوا  أثارت حفيظة حلفائها  الغاشمة  بريطانيا جرّاء سياساتها  إّن 

بالعداء لها والرتبص من سياساتها، وقد رصد السيد جامل الدين هذا العداء نتيجة 

تواصله مع وسائل اإلعالم وتواجده يف الغرب، فأفصح بذلك قائالً: »نرى دوائر السوء 

تدور بالحكومة االنجليزية، وقد تهيّأت ضاربات الرش للوثبة عليها، وليس لها حليف 

يف أوروبا، وإّن استئثارها مبنافع األمم وطمعها يف االختصاص مبصالح العامل أبعد 

عنها األصدقاء ونّفر منها األولياء« )1: 189(، »قامت الدول عىل معارضتهم لعلمها 

البنية«  وتدّمر  الصحة  تفسد  الوحيدة عىل ضعفها  لألمم كدودة  االنجليز صاروا  أّن 

غيظاً  األفئدة  وامتألت  األوروبية،  األمم  بقلوب  أخذت  قد  األحقاد  »إّن   ،)208  :1(

حتى طفحت، ولهذا ال ترى جريدة أملانية أو منساوية أو فرنسية أو روسية إالّ وهي 

االنجليز«  عاقبة حكومة  بسوء  والوعيد، واإلنذار  والوعد  والتنديد  بالطعن  مشحونة 

.)441 :1(

هذا عىل نحو العموم، أّما عىل النحو الخاص، فيشري السيد إىل الخالفات البارزة 

بني بريطانيا وبعض دول الغرب، منها:
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العنف  استعامل  إىل  أدى  بينهام،  الواضح  العداء  إىل  السيد  يشري  إيرلندا حيث 

ونفور الطباع بني الشعبني مع اشرتاكهام يف الدين واللغة، هذا وبريطانيا تّدعي  أنّها 

ما استعمرت دول الرشق إالّ لبسط العدل وإقرار الراحة بني أهلها، فأين هذا من تلك 

الدولة، التي ال ترحم شعبها كيف ترحم غريه؟! )1: 254، 382(.

والدين؛  اللغة  معهم يف  يشرتكون  أنهم  فمع  االنجليز،  »ثاروا عىل  إنهم  أمريكا: 

نراهم يظهرون لهم عداوة رصيحة، وال يرجون شيئاً أفضل من أن يروا مملكتهم يف 

حكم الزوال« )7: 200(.

لهم  وعودهم  حفظ  عن  بعجزهم  اليونانيني  اشمئزاز  أثاروا  أنهم   كام 

)7: 204(، »وأشعلوا غضب اإليطاليني أحفاد الرومان بسبب احتاللهم قربص التي 

كانت من قبل إحدى ممتلكات الرومان« )7: 205(.

فرنسا: هي التي انحرست رقعة نفوذها يف العامل بسبب متّدد بريطانيا، فكان لها 

حديث آخر، إذ كانت فرنسا تحس بأنّها خرست الصفقة أمام بريطانيا، وأن بريطانيا 

تنوي التفرد بكعكة العامل التي تلتهمها أجمع وهذا ما ال يروق لفرنسا »إن فرنسا ال 

تزال تطلب من إنجلرتا أن تعيد إليها ما فقدته من حظ السلطة يف شواطئ النيل« )1: 

311(، فضالً عن ذلك فإّن لفرنسا مستعمرات كثرية ما وراء البحر األحمر وال ميكن 

وهناك  االسرتاتيجية.  واملراكز  واملواصالت  الطرق  عىل  تسيطر  وبريطانيا  صونها 

الحرب  لشن  فرنسا  تحريض  نهائياً، وهي:  الدولتني  بني  الصداقة  أزالت  أمور  ثالثة 

ضد روسيا والتغرير بها، ترك فرنسا تتكبد خسائر فادحة هناك مع إمكان التوسط من 

قبلهم، احتالل قربص حيث كانت تُعد بوابة سوريا وآسيا الصغرى ومرص )7: 204(.

جراء هذه املصاديق العينية التي أغضبت الغرب حصلت تحالفات دولية جديدة 

أدت إىل تقليص نفوذ بريطانيا وظهر ضعفها أمام القايص والداين.

2. بريطانيا والعامل اإلسالمي

العداء  أّن بريطانيا ال تريد خري املسلمني بل تكّن لهم  الدين  يرى السيد جامل 
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املاملك  اللتهامها  شديداً  عداًء  املسلمني  عدوة  االنجليزية  »الحكومة  والضغينة: 

شيئاً«  أمرهم  من  ميلكون  ال  عبيداً  أذاّلء  تراهم  أن  يف  بهجتها  وكامل  اإلسالمية... 

)1: 395(، فبدأت تحاسبهم عىل خطرات قلوبهم وما ميكن أن يهجس يف حديث 

نفوسهم )1: 348(. ومن مصاديق هذا العداء:

1. ازدراؤهم يف التوظيف الرسمي كام هو الحال يف الهند حيث تقدم املجويس 

ثم الوثني عىل املسلم فإذا مل تجد أحداً عيّنت مسلامً )1: 362(.

األزهر  أبواب  بغلق  قاموا  الحال يف مرص حيث  هو  كام  الديني  التبليغ  منع   .2

عىل عامة الناس، ونفوا بعض العلامء إىل السودان، ومنعوا الوعظ واإلرشاد وصالة 

الجمعة )4: 134(.

وإهانة  الشبهات  وبث  اإلسالم  لرضب  بالعمل  للمبرشين  املجال  فسح   .3

القرآن والنبي صىل الله عليه وآله: »إّن قسس االبروتستانت املغرورين يقومون يف 

منه  تقشعّر  طعناً  اإلسالمية  الديانة  يف  ويطعنون  سوقهم  عىل  الهندية  البالد  شوارع 

األبدان ويفتعلون من األراجيف ما تصطك منه اآلذان، ويختلقون أقواالً يستبشعها 

الله عليه وآله وسلم( يف رسائلهم من  األوباش، وينسبون إىل سيدنا محمد )صىل 

الشنائع والفظائع ما تنبو عنه الطباع... و)ميزان الحق( و)املسيح الدجال( وغريهام 

من الرسائل املحشّوة بالسب والشتم والقذف يف شارع الديانة اإلسالمية تنبئك عن 

كيفية معاملة االنكليز مع مسلمي الهند ونهج مراعاتهم« )6: 214، وأيضاً 1: 445(.

4. املحاربة املالية للمسلمني وتضييق سبل العيش عليهم: »ومن جهة أخذوا يف 

تضييق سبل املعيشة عىل املسلمني، وتشديد الوطأة عليهم واإلرضار بهم من كل 

وجه، فرضبوا عىل أيديهم يف األعامل العامة وسلبوا أوقاف املساجد واملدارس« 

.)445 :1(

هذه بعض املعامل لسياسات بريطانيا يف العامل اإلسالمي عموماً، أّما سياساتها 

يف كل دولة عىل حدة، فقد أشار السيد جامل الدين يف طيات كالمه إىل بعض الدول 
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اإلسالمية وأسهب القول يف مرص ألهميتها ودورها املحوري آنذاك بني سائر الدول 

اإلسالمية، وفيام ييل إطاللة رسيعة وموجزة عىل أهم ما استقرأه السيد من سياسات 

بريطانيا تجاه كل بلد إسالمي.

1. إيران

فيقول  القدمية  أّما عن  لعدة أسباب قدمية وحديثة.  إيران  تبغض  بريطانيا  كانت 

األفغاين: »إّن يف قلوب اإلنجليز حقداً وضغينة عىل كل إيراين سواء كان من األفراد 

أو الوجوه، ويسيؤون معاملتهم حيثام وجدوا من بالد الهند وميقتونهم مقتاً شديداً، 

التيمورية،  السلطة  عهد  عىل  فاتحاً  الهند  إىل  جاء  العجم  ملوك  من  شاه  نادر  ألّن 

واستوىل عىل خزائن األموال يف دلهي، وأخذها إىل بالده قبل استيالء االنجليز عىل 

الغيظ، ويحرقون اإلرم من  األنامل من  ينيف عن قرن، ويعضون  تلك اململكة مبا 

األسف عىل ما أخذه نادر من أموال دلهي وحرمانهم من تلك األموال، ويحملون هذا 

الوزر عىل عاتق كل إيراين« )1: 292(.

التنباك، حيث  معاهدة  إلغاء  لربيطانيا جرّاء  ما حصل  فهو  الحديث،  السبب  أما 

إلغاء تلك املعاهدة  إيران عىل  العلامء مغانم كثرية عندما أجربوا شاه  فّوت عليهم 

التي تفّوض لربيطانيا حق الترصف املطلق بالتنباك اإليراين.

2. الدولة العثامنية

اإلسالمية  الخالفة  تشّكل  التي  العثامنية  للدولة  بريطانيا  تكّنه  الذي  العداء  رغم 

آنذاك، تحاول جهد إمكانها السيطرة عليها بشتى السبل والوسائل وتضعيفها لتبتلعها 

الحقاً: »باختصار: إنكلرتا هي بصدد تفكيك اإلمرباطورية العثامنية من أجل ابتالع 

األجزاء املرغوبة منها الواحد تلو اآلخر، متاماً بالطريقة نفسها التي ابتلعت فيها الهند 

ببطء ولكن بال مخاطر« )6: 69(.

ولكن مع هذا كانت بريطانيا تتوجس من الدولة العثامنية خيفة إذ كانت تحس أن 

»كل إنجليزي قلبه بني أصابع الدولة العثامنية وأحشاؤه مستقرة عىل أناملها« )1: 98( 
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ولكن مع هذا كانوا أضعف من أن يجاهروها بالعدوان أو أن يعلنوا عليها حرباً خشية 

أن تنقلب عليهم الدول اإلسالمية 

فتكون  بريطانيا  أو سائر خصوم  يتم تحالفهم مع روسيا  أن  أو   ،)361  ،274  :1(

البلية عليهم أعظم. فلذا اكتفوا بالتهديد والرتهيب والوعيد )1: 266، 333(.

3. أفغانستان

عىل  عصية  األفغان  بلدة  وكانت  واألفغان،  بريطانيا  بني  متبادل  تنافر  هناك  كان 

وتعد  لربيطانيا  بالنسبة  اسرتاتيجية  منطقة  كانت  أنّها  رغم  لها،  تستسلم  مل  بريطانيا 

مفتاح الهند فمن سيطر عليها أمكنه السيطرة عىل الهند أيضاً وزعزعة سلطة بريطانيا، 

لذا شهدت الساحة األفغانية سائر ما شهدته البلدان اإلسالمية من غزو ومكر وحيلة؛ 

وشجاعتهم  األفغان  أبناء  بسالة  جرّاء  بالفشل  وباءت  تنجع  مل  الحيل  هذه  أّن  غري 

وثباتهم يف الدفاع عن األرض والوطن، رغم أّن بريطانيا استخدمت كل ما بوسعها 

لبعض  األموال  تعطي  كانت  وإيران حيث  األفغان  بني  الفتنة  تلقي  أن  أرادت  حتى 

أمراء وعلامء كابل لينادوا بالحرب الدينية، ولكن رسعان ما فشلت تلك الخطط »كأّن 

األفغانيني علموا أّن لوث حيل املحتال ودرن مكره وأوساخ خداعه؛ ال يطّهرها إالّ 

دمه املهراق، وإّن عني الطامعني ال ميلؤها إالّ تراب القبور، فأراقوا دماء االنكليز، 

وجعلوا شعاب جبالهم قبوراً لقتالهم، وأذاقوهم مرارة نقض العهود« )7: 160(.

4. السودان والحركة املهدية

انكسار  جرّاء  املطامع  تلك  فشلت  ولكن  السودان،  يف  مطامع  لربيطانيا  كان 

بريطانيا أمام حركة محمد أحمد املهدي السوداين، وإليك بيانه:

إّن بريطانيا بعد ما رأت أّن الدول الغربية مل تتوافق مع سياساتها السيام يف مرص، 

طمعت أن تحتّل السودان لتكون عوضاً عن مرص مستقبالً: »تريد حكومة إنجلرتا إذا 

عارضتها الدول يف السيادة عىل مرص أن تنشئ لها سلطة يف خرطوم ميتد حكمها 

إىل جميع أرايض السودان، وعساكرها اآلن حالّة يف سواكن، وما أرسع أن تصل بني 
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املدينتني بالسكة الحديدية، فتكون القوة االنجليزية بعد هذا محيطة مبرص من جميع 

الجوانب« )1: 367(.

تتوقعه وهو حركة )محمد أحمد( مدعي  تكن  بريطانيا بيشء مل  ولكن فوجئت 

بجيوشها،  النكراء  الهزمية  وألقى  بريطانيا  بوجه  قام  حيث  السوداين  املهدوية 

وانعكست هذه الهزمية عىل بريطانيا سلباً من عّدة جهات:

1. انكسار الهيبة الربيطانية وإظهار ضعف قواها العسكرية.

2. دفع مشاعر املسلمني عموماً نحو مقاومة املحتل وإعادة األمل يف قلوبهم حتى 

كتب بعض أصدقاء السيد إليه كتاباً يقول فيه: »إن محمد أحمد لو كان دجاالً ألوجبت 

علينا الرضورة أن نعتقده مهدياً وأن ال نفرط يف يشء مام يؤيده« )1: 274(، »ولّد هذا 

السيطرة االنكليزية مبساعدة املهدي،  بالتخلص من  الحدث لدى املرصيني األمل 

ومن جهتهم فإّن مشايخ جامعة األزهر بدأوا يطلبون املغفرة يف أعقاب الفتوى التي 

تناولت محمد أحمد كدجال« )6: 33( كام إنها أيقظت املشاعر الدينية لدى كل شيوخ 

الطرق مثل القادرية والنقشية والجاللية والسنوسية والشاذلية وغريها. )6: 33(.

3. إحراج الحكومة أمام شعبها وسائر األحزاب املنافسة لها.

4. وقوع الخوف والهلع يف قلوب العساكر الربيطانية.

خططها  كل  واستنفذت  والسياسية،  اإلعالمية  ماكنتها  بريطانيا  استخدمت  لذا 

وحيلها للتخلص من هذا املأزق، حيث عملت وفق الخريطة التالية:

1. أول ما قامت بريطانيا به إرسال الجيوش والعساكر، لكن غرّيت سياستها بعد 

إخفاق عساكرها وانهزامهم أمام املهدي السوداين )1: 222(.

2. التقليل من صدمة االنكسار يف اإلعالم وأنهم تراجعوا ملصالح أخرى.

3. االستعانة بالعثامنيني ألخذ مرسوم منهم بتبديع محمد أحمد والتنديد به )1: 410(.
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4. االستعانة بالجيش العثامين )1: 312(.

5. اخرتاع مهدي آخر يف السودان لتفريق الكلمة وإيقاع الخالف بني السودانيني 

.)371 :1(

دينية  حرب  واستحداث  أفريقيا،  يف  املسلمني  وغري  املسلمني  بني  اإليقاع   .6

جديدة، حيث بدأوا بالتنسيق مع ملك الحبشة وإغرائه ليدخل يف حرب مع املهدي 

أن  الحبشيّة  للحكومة  ترّصح  أن  املساعدة  هذه  التامس  يف  تبال  »ومل  السوداين، 

دينية  بذلك حرباً  لتثري  قوتهم،  وإضعاف  السودان  املسلمني يف  كبح  منها  الغرض 

تذكّر العامل بالحروب الصليبية« )1: 280(.

وجلب  اإلسالم  مبدح  فبدأت  حيلها،  سهام  من  كنانة  آخر  أطلقت  وأخرياً   .7

موّدة املسلمني حتى إّن بعض الربيطانيني املوجودين يف الهند دخل يف اإلسالم، 

الظن  ويحسنوا  إليهم  مبشاكلتهم  املسلمني  يخدعوا  »أن  ذلك  من  الغرض  وكان 

أحمد  محمد  دعوة  إىل  امليل  خواطر  من  صدورهم  تكّنه  مبا  لهم  فيبيحوا  بهم، 

.)416 السوداين« )1: 

5. الهند

»لقد انتزعت إنكلرتا اململكة التيمورية الواسعة من أيدي اإلسالم، كام استولت 

لقد  الهندوس،  بني  واألفتى  األكرب  العدد  يشكلون  الذين  املرييت  عنوة عىل حكم 

البنجاب، كام قضت عىل علامء  السيخ يف  وراجوات  السند  إنكلرتا أرشاف  فتنت 

املجازر،  بواسطة  السكان  من  أفرغتها  التي  وأود  ميسور  توفر ماملك  البنغال، ومل 

وأخرياً قامت إنكلرتا بتقطيع األقاليم التابعة لراجوات جيبور ودجوبتور وبرودا حيث 

استولت عىل القسم األكرب منها« )6: 39(.

هذه السياسة امللتوية دامت عّدة عقود وأعقبت الويل والثبور والفقر والحرمان، ومل 

يكن الرابح الوحيد من هذه الصفقة سوى دولة بريطانيا الفخيمة، وفيام ييل نشري إىل 

أهم سياسات بريطانيا يف الهند بحسب ما أفادها يراع السيد جامل الدين رحمه الله:
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القلوب  به  استاملوا  ما  »أول  السيد:  قال  والخدمة،  الصالح  مبظهر  الظهور   .1

الساملة قولهم إننا نريد تخليصكم من هذه الدول الظاملة )فرنسا وهولندا والربتغال(، 

فإنّها تريد التسلط عىل ماملككم، أّما نحن اإلنجليز فال نريد إالّ تحريركم واستقاللكم« 

متّعهم  ما  الهنديني ومّدت عينها إىل  بالد  اإلنجليز  دولة  204(، وقال: »دخلت   :1(

ذهبت  أنّها  إالّ  املسلمني،  أيدي  من  اختطافها  إىل  وطمعت  أراضيهم،  من  به  الله 

مذهب اللني واللطف، وخفض جناح الذل، والظهور يف ألبسة الخضوع والخشية« 

.)288 :1(

2. محاربة السلطة الحاكمة وإضعافها: »كانت تتدرج يف نقض أساس السلطنة 

التيمورية حجراً حجراً، ومتتلك أراضيها قطعة بعد قطعة، لكن بدون تعرّض للسلطنة 

بالخروج  والرجوات  النوابني  من  الوالة  تغري  كانت  لنفوذها،  مّس  وال  الظاهرية 

للتغلّب عىل  والصينية  اإلنجليزية  بالعساكر  تنوب عنه  ثم  التيموري،  السلطان  عىل 

خادمة  نفسها  تلّقب  بل  امللوكية  رسومه  متس  وال  امللك،  اسم  تحت  الخارجني 

مأمورة« )1: 289(.

يف  الهنديني  عىل  االنجليز  »دّمر  االستقالل:  عىل  وتحريضهم  األمراء  إغراء   .3

راجا  أو  نواب  كل  وإغراء  األمراء  كلمة  تفريق  من  فتمكنوا  بينهم  وانبثوا  أراضيهم 

باالستقالل واالنفصال عن السلطنة التيمورية فتمزقت اململكة إىل ماملك صغرية، 

الهندية  األرايض  فصارت  ملكه  عىل  والتغلب  قهره  يطلب  بآخر  أمري  كل  أغروا  ثم 

الواسعة ميادين للقتال واضطر كل نواب أو راجا إىل املال والجنود ليدافع بها عن 

حقه أو يتغلب بها عىل عدّوه، فعند ذلك تقدم اإلنجليز بسعة الصدر وانبساط النفس 

ومّدوا أيديهم ملساعدة كل من املتنازعني وبسطوا لهم إحدى الراحتني ببدر الذهب 

وقبضوا باألخرى عىل سيف الغلب. بدأوا قبل كل عمل بتنفري أولئك امللوك الصغار 

يف  أخذوا  ثم  واالختالل  والخيانة  والجنب  بالضعف  ورموها  األهلية  عساكرهم  من 

والنظام  والبسالة  القوة  من  عليه  هم  وما  وقوادها  االنجليزية  جيوشهم  شأن  تعظيم 

االنجليزية،  بالجنود  إالّ  مغالبه  عىل  له  نارص  ال  بأّن  راجا  أو  نواب  كل  اقتنع  حتى 
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عىل  بالتغلّب  وفوزه  ملكه  صيانة  لكلٍّ  يضمون  السّذج  أولئك  عىل  االنجليز  فأقبل 

غريه بجنود منتظمة تحت قيادة قواد من االنجليز ويكون بعض الجنود من الهنديني 

وبعضها من الربيطانيني وما عىل الحاكم إالّ أن يؤدي نفقتها، ثم خلبوا عقول أولئك 

األمراء بدهائهم وبهرجة وعودهم ولني مقالهم حتى أرضوهم بأّن يكون عىل القرب 

من عاصمة كل حاكم فرقة من العساكر لتدفع رش بعضهم عن بعض، وصار اإلنجليز 

بذلك أولياء املتباغضني، وسموا كل فرقة من تلك الجنود باسم يالئم مرشب الحكومة 

التي أعدوها للحامية عنها، ففرقة سموها )عمرية( وأخرى سموها )جعفرية( وغريها 

سموها )كشتية( إرضاًء ألهل السنة والشيعة والوثنيني« )1: 329(.

4. االستحواذ عىل األرايض وأمالك الناس

»ملا فرغت خزائن الحكام وقرصت بهم الرثوة عن أداء النفقات العسكرية فتح 

السامحة،  القرض وأظهروا غاية  الحكام يف  أولئك  اإلنجليز خزائنهم وتساهلوا مع 

فبعضهم يقرضون بفائدة قليلة وبعضهم بدون فائدة وينتظرون به امليرسة حتى ظن 

كل أمري أن الله قد أمده بأعوان من السامء، وبعد ميض زمان كانوا يومئون إىل طلب 

ديونهم بغاية الرفق ويشريون إىل املطالبة بنفقات العساكر مع نهاية اللطف، فإذا عجز 

األمري عن األداء قالوا إنا نعلم أن وفاء الديون والقيام بنفقات الجنود يصعب عليكم 

ونحن ننصحكم أن تفوضوا إلينا العمل يف قطعة كذا من األرض نستغلها ونستويف 

منها ديوننا من غالتها عىل الجيوش التي أقمناها لكم ثم األرض أرضكم نردها إليكم 

عند االستيفاء واالستغناء وإمنا نحن خادمون لكم. فيضعون أيديهم عىل غرضوات 

منيعة  األرايض وفيحائها، ويف أثناء استغاللها يؤسسون بها قالعاً حصينة وحصوناً 

كام يفعلون ذلك يف ثكن عساكرهم عىل أبواب العواصم الهندية، ويف خالل هذا 

بالقيام  قرضهم  ويقتضون  ويقرضونهم  والتبذير  اإلرساف  من  أبواباً  لألمراء  يفتحون 

عىل أراض أخرى يضمونها إىل األوىل ثم يحضون نار العداوة بني الحكام لتنشب 

بينهم حروب فيتداخلون يف أمر الصلح فيجربون أحد املتحاربني عىل التنازل لآلخر 

عن جزء من أمالكه ليتنازل لهم الثاين عن قطعة من أراضيه وهم يف جميع أعاملهم 
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موسومون بالخادم الصادق والناصح األمني لكل من املتغالبني.

وبعد هذا فلهم شؤون ال يهملونها يف إيقاع الشقاق بني سائر األهايل لتضعف 

نهايته  السري  بلغ  إذا  حتى  بعض،  بيوت  بعضهم  ويخرب  الداخلية  الوحدة  قوة 

واضمحلت جميع القوى من الحاكم واملحكوم وغلبت األيدي فال يستطيع أحد 

حراكاً، ساقوا الحاكم إىل املجزرة بسيوف تلك العساكر التي كانت حامية له واقية 

ثم  ماله  من  وينفق عىل صقالها  طويلة  من سنني  عنقه  لجز  تشحذ  وكانت  لبالده. 

ليطلب  املالكة  العائلة  أعضاء  أحد  إىل  بقوتهم  مييلون  وكانوا  ملكه  عىل  خلفوه 

امللك فيخلعون املالك ويولون الطالب عىل رشيطة أن يقطعهم أرضاً أو مينحهم 

امتيازاً فيحولون امللك من األب لالبن ومن األخ ألخيه ومن العم البن أخيه ويف 

الكل هم الرابحون« )1: 329 ـ 330(.

وهناك حيلة أخرى استخدموها لالستحواذ عىل األرايض يرشحها السيد بقوله:

»أراد اإلنجليز أن ال يكون لغريهم يد عىل ملك واسع فيام تحت سلطتهم، فرضبوا 

زائدة يؤدونها عن أراضيهم يف أوقات محدودة، ثم  أرباب االقطاعات رسوماً  عىل 

وضعوا يف قانون الزراعة أنّه ال يجوز للاملك أن يقيم الدعوى عىل مزارعيه إذا تأخروا 

عن تأدية ما رشط عليهم إالّ بعد ُميّض ثالث سنوات من وقوع موضوع الدعوى، وإذا 

الزراعة فال ميكن  أو استأثروا مبحصوالت  أو أهملوا يف أعاملهم  خان املزارعون 

لصاحب امللك أن يخاصمهم يف مجالس القضاء إالّ بعد ميض تلك املدة، إالّ أنّه 

يؤدي ما عليه للحكومة يف أوقاته رغم أنفه وإن مل يؤد إليه العاملون شيئاً. ويف قانون 

املرافعات عندهم أنّه إذا مىض عىل موضوع الدعوى ثالث سنوات مل تحصل يف 

أثنائها إقامة الدعوى فال تسمع. فهذا يحمل العاملني يف الزراعة عىل اإلرضار بأرباب 

األمالك وال سبيل لهؤالء إىل استخالص حقوقهم من أولئك، والحكومة ال ترتك من 

فريضتها شيئاً وال تتساهل يف طلب أدائها بوجه فيضطر املالك للتنازل عن أراضيهم 

للحكومة اإلنجليزية )العادلة(« )1: 352(.
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واملذهبي  الديني  الخالف  بإلقاء  قاموا  حيث  تسد(:  )فرّق  سياسة  اتخاذ   .5

والهنود  أنفسهم  املسلمني  بني  وكذلك  والهنود،  املسلمني  من  كل  بني  والطائفي 

أنفسهم )6: 158(.

6. استصغار الهنود واحتقارهم حيث كانوا يتعاظمون عليهم يف املجالس، كانوا 

عندما يريدون أن يأخذوا الرضائب هيئوا مكاناً مرتفعاً عن األرض فيضعون الكرايس 

هناك للسادة اإلنجليز، ويجلس الهنود يف منخفض من االرض )1: 454(.

7. وأخرياً دعم الدهريني وامللحدين والطبيعيني من املسلمني لتضعيف الناس 

الهندي  خان  أحمد  السيد  دعموا  كام   ،)108  :1( عنه  وإبعادهم  دينهم  مبادئ  عن 

املستغرب متاماً لفتح جامعة ونرش الكتب والصحف التي ترّوج للعلامنية والدهرية 

آنذاك )1: 445ـ 446(.

الكلمة، وبهذا  الدمار والفقر وتشتت  الهندية  بالبالد  السياسات  وقد أحلّت هذه 

متكنت من بسط سيطرتها لعّدة عقود.

6. مرص

آنذاك  اإلسالم  بوابة  كانت  إذ  كبرياً  اهتامماً  ملرص  الدين  جامل  السيد  أوىل  قد 

ولربيطانيا فيها مطامع كثرية، ونحن ال نريد هنا الخوض يف تاريخ مرص إبان االحتالل 

الربيطاين، بل ما يهّمنا هو تسليط الضوء عىل قراءة السيد ملجمل سياسة بريطانيا 

تجاه مرص وكشف أهدافها ومخططاتها.

يرى السيد أّن السبب الرئيس الحتالل مرص إمنا هو إحكام السيطرة عىل الهند، 

لبعد  الهند،  إىل  املؤدية  االسرتاتيجية  الطرق  جميع  عىل  السيطرة  حاولوا  حيث 

املسافات بينهم وبني الهند، فبدأوا بتطبيق مخططهم خطوة خطوة، ومبا أّن مرص تعد 

بوابة الرشق آنذاك ـ السيام بالنسبة إىل الدول اإلسالمية ـ أصبحت محط أطامعهم.

طبعاً يشري السيد إىل الخالف املوجود بني ساسة بريطانيا لكيفية العمل يف مرص، 
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فكان رأي رشيحة منهم االستيالء التام وإعالن السيادة عىل مرص، لكن ذهب البعض 

الرأي  الثنائية يف  مآربهم، وهذه  بعد تحقق  ثم إخراجهم  العساكر  إرسال  اآلخر إىل 

بقيت مستمرة طوال فرتة االحتالل الربيطاين، وكانت تشتد عند اإلخفاقات السياسية 

والعسكرية )1: 99، 303(.

بقوله: »اشتدت خطوب املسائل املرصية،  السيد هذا املشهد املحتدم  يصّور 

واشتبهت مناهجها، وعظمت أخطارها، والتبست وجوهها عىل ذوي الشؤون وأرباب 

غاية  يتصور  كل  إنجلرتا،  حكومة  رجال  من  السياسيني  عىل  حتى  فيها  املصالح 

يناله، وقد شد رحاله للوصول إليه ولكن ضل أعالم الجادة، وتاه يف  ويطلب حظاً 

مجاهيل، وليل املشكالت مظلم، وديجورها مدلهم، وتعاكست مذاهب السالكني، 

هذا يرشّق واآلخر يغرّب، وكل يف وحشة يطلب املعني ويخاف العادي، وكلام فرح 

لنبأ رمي بسهمه من الجزع ال يدري أصاب خصامً أو قتل منجداً« )1: 257 ـ 258(.

جميع  يف  سارية  ذاتها  هي  الكربى  السياسات  تبقى  التذبذب،  هذا  مع  لكن 

األقطار، فليست سياسة بريطانيا يف مرص ببدٍع من سياستها يف الهند، واألحزاب رغم 

بهذا  السيد  يقول  العدالة!  راعية  الفخيمة  الدولة  مصالح  تحقيق  تتّحد يف  اختالفها 

الصدد: »انظر إىل الحزب الحر يف الحكومة اإلنكليزية كيف كانوا يحامون عن حرية 

األمم، ويحثّون الدول عىل إطالق رق العبودية عن الشعوب... وملا آل األمر إليهم 

وأخذوا زمام الحكم بأيديهم، ما حّرروا بالداً، وال أعتقوا عباداً وال أطلقوا رقاباً، بل 

صاروا عىل األمم أشد من الحزب املحافظ« )6: 120(.

وفيام ييل يشري السيد إىل أهم معامل سياسة بريطانيا يف مرص للسيطرة التامة عليها:

1. إظهار املحبة والود والخدمة، حيث أن بريطانيا: »ال تسلك يف فتوحاتها إالّ 

مسلك الوداد، حتى إنها قّل ما متلّكت بلداً بالقوة القاهرة، وإّن الرش ال يأيت إالّ من 

جميع  يف  منبثة  كانت  التي  التيمورية  السلطنة  أزالت  التي  هي  أليست  معاهداتها. 

الديار  أهل  يا  فاحذروا  املؤكدة؟...  ومواعيدها  الودادية  مبداخالتها  الهند  أرجاء 
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النيلية من أن يحّل ببالدكم ما حّل بغريها« )6: 108(.

»هي تدخل البلد الذي تطمع به تحت كل األشكال األكرث مجاملة، وكل املظاهر 

إىل جانب  الشعب، وأحياناً  إىل جانب األمري ضد  تنحاز أحياناً  األكرث مودة، هناك 

الشعب ضد األمري...« )6: 68(.

2. طرد العساكر املرصية الوطنية ومحاولة استبدالهم بغريهم عىل أن تكون القيادة 

بيد اإلنكليز، ثم محاولة طرد هؤالء الجدد واستبدالهم بجنود بريطانيني، تعلاّلً بفساد 

بوظائف  القيام  عن  وعجزهم  النظامية،  للخدمة  أهليتهم  وعدم  املرصيني  أخالق 

الضبط وصيانة الراحة )1: 327، 483(.

3. غّل أيدي الحكومة والتضييق عليها: »أّما يف مرص فقد أظهرت مقاصدها ألول 

يف  ومعارضتها  الحكومة  أيدي  غّل  البالد  تلك  دخول  بعد  أعاملها  باكورة  خطوة، 

جميع أعاملها وصّدها عن تعاطي شؤونها« )1: 289(.

األمر وعدم توحيد كلمة املرصيني  الحكومة إلفساد  الشعب ضد  4. تحريض 

.)121 :6(

5. إخضاع العلامء والترصف يف األوقاف، حيث حاكت بريطانيا مرسحية لتحقيق 

سبب  أي  أو  جرم  بال  1882م  عام  املرصية  املدن  بعض  قصفت  أنّها  هذا،  هدفها 

آخر، فوقع تعويض املترضرين عىل عاتق الحكومة املرصية، لكن مبا أن الخزينة 

فارغة، اقرتح اإلنكليز أن يدفعوا قرضاً للخزينة املرصية إلعطاء التعويض عىل رشط 

أن تكون االوقاف العمومية كافلة للقرض وفوائده، وتكون إدارة األوقاف يف ترصّف 

رجال من اإلنجليز )1: 465(.

6. التسلط عىل املوارد املالية للبالد من خالل الضغط عىل الحكومة املرصية إلعالن 

اإلفالس وإشهار العجز عن القيام بنفقات الحكومة، ليجدوا يف ذلك وسيلة لتقرير حاميتهم 

عىل القطر املرصي وتخفيض فائدة الدين واالستبداد بشؤون اململكة )1: 442(.
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7. إحداث الفنت الداخلية والرصاع بني القوميات املختلفة، ليجدوا مربراً لطول 

بقائهم هناك )1: 314(.

8. تغرير األهايل ليطلبوا الحامية الرسمية اإلنجليزية لضامن طول بقائهم هناك 

بحجة حامية حلفائهم )1: 337(.

9. الدعوة إىل إقامة مؤمتر دويل بشأن مرص وحرص املناقشة فيه مبا يخّص الشأن 

املايل لتحكم بريطانيا سيطرتها بشكل أكرب، لكن باقي الدول عارضتها وطلبت أن 

يكون املؤمتر عاماً مبا يخص مرص سياسياً، وإدارياً، ومالياً، وعسكرياً، هذا الخالف 

مخطط  وإحباط  املؤمتر  إفشال  إىل  أدى  املتضاربة  املصالح  صاحبة  الدول  بني 

بريطانيا.

هذه وغريها كانت أهم معامل سياسة بريطانيا يف مرص إلحكام السيطرة عليها، ومل 

العدل اإلنجليزي وحسن  إذ أصبحت »بربكة  الويل والدمار ألهل مرص  تنتج سوى 

والفساد...  الخلل  ومضارب  الحروب،  ومجاالت  الفنت،  أرض  الربيطانية  اإلدارة 

األمن  بفقد  الفالحة  يف  العمل  عن  الزارعني  أيدي  وغلّت  التجارة،  أسواق  كسدت 

وعموم االضطراب، وامتنعت األرض عن اإلنبات بإهامل األعامل العامة واستوىل 

الفقر... ومع كل هذا ترى اإلنجليز ال تأخذهم ريبة يف أنهم عادلون قوامون بالقسط، 

وإّن حلولهم يف أّي قطر وسلطتهم عىل أّي شعب مقرونة بالسعادة والرفاهة واألمن 

والراحة« )1: 384(.



نقد الفلسفة الغربي�ة يف فكر الطباطبايئ
قراءة تعريفّية يف كتاب أصول الفلسفة

]*[
مازن املطوري]1[

يف ِظّل نَزَق املعرفِة أليَس من املفارقة، وواقع الرشق مثقٌل باملفارقات، أن نتناول 

كتاَب أصول الفلسفة بالدراسة والبحث بعد مرور أكرث من نصف قرن عىل صدوره؟ 

وما هي مرّبرات االهتامم بعد ُعقوٍد عجاٍف؟ أم مثّة رضورة يف العودة إىل النصوص 

الجاّدة يف ِظّل فوىض األفكار؟

أجدين أمام هذه اإلشكالية الئذاً بالفلسفة، فقد قّرر بحث امليتافيزيقيا أن الوجود 

الناقص خري من العدم، فالكتابة الناقصة خري من عدمها، ألنها تؤثّر وتتأثّر بخالف 

العدم فهو بطالن محض ال حظ له من التأثّر والتأثري. ولكن ما جدوى ذلك؟

ما يرّبر لنا دراسة هذا األثر القيّم بعد نصف قرٍن من الزمان أن الفيلسوف الطباطبايئ 

)1892-1981م( كتب يف الفلسفة املقارنة بعمق، فلم يَْجر عىل طريقة التقاط فقرة من 

غثّاً  كتاباً  ليؤلّف  والغربية،  الرشقية  الفلسفتني  أرباب  قاله  مام  هناك،  من  وفقرة  هنا 

يضيع معه وقت القارئ وجهده فضالً عن رأس ماله! وإمنا صدَر الطباطبايئ بالتحليل 

والترشيح واملقارنة والنقد مببضع الفيلسوف الحاذق.

األثر  هذا  وخبايا  مزايا  عن  الكشف  مبوضع  املدخل-  ُعجالة  يف  وأنا   - لسُت 

*ـ  أستاذ الفلسفة اإلسالمية يف حوزة النجف األرشف، العراق.
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وأهميّته، فذاك أمر تتكّفله هذه الدراسة، وإمنا اُريد اإلشارة إىل قلّة األعامل الفكرية 

التي تلفت املهتّمني. مبعنى أن كثرياً من اإلصدارات التي تستنفد املخزون القومي 

لرشقنا من املداد والقرطاس واليد العاملة، ال متثّل شيئاً يذكر من األهميّة والجدية 

لتعويض خسائر إخراجها لحيّز الوجود. لسُت متشامئاً، ولكن قليلة هي األعامل التي 

ترفد املفّكر الجاد والعالِم البصري. عىس أال تكون دراستنا مصداقاً لتلك اإلصدارات!

وبعد: حاولنا يف هذه الدراسة املوجزة التعريف بدور العالمة الفيلسوف محمد 

القيّم  سفره  عرب  البارزة،  اتجاهاتها  يف  الغربية  الفلسفة  نقد  يف  الطباطبايئ  حسني 

)أصول الفلسفة واملنهج الواقعي(. وقفنا فيها عند محطّات لقاء الفلسفتني الرشقية 

والغربية، مشّخصني ما رافق ذلك من تداعيات وإخفاقات ومعوقات، مركّزين عىل 

مشاعل العتمة ومصادر النور.

وأهميته  ودوره  ومنهجه  الفلسفة  أصول  بكتاب  التعريف  الحديث حول  متحور 

ومباحثه، آملني أن تكون هذه الدراسُة خطوًة محّفزة لتثوير األقالم للبحث يف تراثنا 

الفكري الستخراج النصوص الجادة التي تعاطت مع حكمة الغربيني باتّزان ومنهج، 

وعرضها بني يدي البحث العلمي والدرس النقدي.

محطّات لقاء فلسفتي الرشق والغرب

يحسُن بنا ونحن نُقِدم عىل التعريف مبساهمة العالمة الطباطبايئ يف نقد الفلسفة 

الغربية عرب كتاب )أصول الفلسفة واملنهج الواقعي(، أن نتعرّف أّوالً عىل محطّات لقاء 

املسلمني مع حكمة الغرب يف التاريخ املعارص، وما رافق ذلك من معّوقات وأخطاء.

البد من اإلقرار سلفاً أن تعاطي الغربيّني مع ثقافة املسلمني وفكرهم كان أسبق 

كانت األسباب  أيّاً  الغرب وثقافته وفلسفته،  مبديات من تعاطي املسلمني مع فكر 

يف هذا التعاطي سياسيّة استعامريّة، أو تبشرييّة، أو معرفية خالصة. لقد تهيّأت رؤية 

فكريّة يف القرن الثاين عرش ثمَّ توسعت يف القرنني الثالث والرابع عرش، ثم امتّدت 

الله عليه وآله،  الِعداء لنبّي املسلمني صىّل  حتّى العرص االستعامري، انطلقت من 
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فشّكل هذا املوقف تحّوالً يف التعامل مع اإلسالم نفسه. وقد اعرتف بطرس الجليل 

)-1092 1156م( رئيس دير كلوين - الذي كان يقوم بجولة عىل الحدود الفرنسيّة مع 

األندلس فتعرّف إىل اإلسالم عن كثب- مبا يعّزز هذه الرؤية، فقال: ))يجب أن نقاوم 

اإلسالم ال يف ساحة الحرب بل يف الساحة الثقافيّة((. فكان لهذا الغرض أن شّكل 

أدرك  فقد  الكريم.  القرآن  ترجمة  يف  مهّمتها  متثّلت  مرتجمني،  مجموعة  من  لجنة 

بطرس أنّه إلبطال العقيدة اإلسالميّة يجب التعرّف عليها أوالً ]1[.

أكابر فالسفة اإلسالم  أفكار ومؤلّفات  الغربيني عىل  توفّر  فقد  أضف إىل ذلك، 

أمثال الكندي )801-873م(، والفارايب )872-950م(، وابن سينا )980-1037م(، وابن 

رشد )1126-1198م(. وأوجدوا لهذا الغرض مراكز ترجمة تعّهدت انجاز املهّمة. ومن 

أشهر تلك املراكز: طليطلة، صقلية، القسطنطينية، جامعة أكسفورد، البالط البابوي. 

اإلسالميّة،  العربيّة  بالحضارة  األوروبيّني  من  الكثري  إعجاب  الرتجمُة  عكست  وقد 

وألجل ذلك سعوا جاهدين للتعرّف عىل أوجٍه كثريٍة منها، وكان يف مقّدمتهم رجاُل 

الّدين الّذين شّجعوا ترجمة الكتب من العربيّة إىل اللغات األوربيّة]2[.

يوَم كّنا نغّط يف سبات عميق أصدرت رشكة بريل الهولندية بني عامي )1913/ 

عن  الغربيّون  دّونها  موسوعة  أهم  تعترب  التي  اإلسالمية  املعارف  دائرة   )1938

املختلفة  النواحي  من  اإلسالمية  بالحضارة  يتّصل  ما  بكّل  واهتمت  الرشق، 

من  مسترشقاً  وعرشون  اثنان  عليها  وعمل  والسياسية،  والعلمية  والثقافية  الدينية 

شخت  جوزيف   ،)1962-1883( ماسينيون  لويس  أمثال  من  املسترشقني  أكابر 

)-1902 1970م(، هرني المنس اليسوعي )-1862 1937م(، رينولد ألني نيكلسون 

بروكلامن  كارل  1940م(،   1858-( مرجليوث  صموئيل  دافيد  1945م(،   1868-(

هذه  املعارف  دائرة  أن  الغربيني  هّمة  دالئل  ومن  وغريهم.  1956م(،   1868-(

]1[-املثّقفون يف الحضارة العربية، محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد، د. محمد عابد الجابري: 27، مركز دراسات الوحدة 

العربية، الطبعة الثانية، بريوت 2000م. وقد طبعت الرتجمة األوىل هذه سنة 1143م بفضل الالهويت السويرسي تيودور 

ببلياندر )-1509 1564م( ضمن حملة واسعة لدحض اإلسالم.

]2[-أثر الفلسفة العربية يف الفكر األورويّب خالل القرون الوسطى، يوئيل يوسف عزيز: 65، سلسلة آفاق عربية، العدد 

الثاين، بغداد 1985م.



نحن والغرب )ج2( 40

الفرنسية واألملانية واإلنجليزية. باللغات؛  لها  ظهرت يف أول إصدار 

والهنود  اليونانيني  تراث  عىل  ويتوفّر  ويرتجم  ويبحث  ينّقب  سلُفنا  كان  ويوَم 

يف  آثارها  تجلت  كبرية،  وعلمية  ثقافية  نهضة  ُوِجدت  واالسكندرانيني  والفهلويني 

باُت  أبعاد مختلفة، أما يوَم انقطعنا عن مواصلة طريقتهم ومساعيهم، وبتنا يلّفنا السُّ

والخموُل والالأُباليُة، فقد رصنا مادة لتجارب اآلخرين ونهباً ملساعيهم ودراساتهم، 

ونلعُن بعد ذلك كلّه تيارات التغريب وهجوم األفكار والثقافات الوافدة!

لو تركنا حديث الغربيّني جانباً، وانتقلنا إىل الحال يف العامل اإلسالمي وباألخص 

محاولة  من  الرغم  عىل  إذ  مختلفاً؛  الوضع  فسنجُد  الدينية،  العلمية  الحوارض  يف 

بعض أهل الفكر املسلمني االنفتاح عىل ثقافة العرص منذ بدايات القرن التاسع عرش 

امليالدي - كجامل الدين األفغاين )1838-1897م( وغريه- إال أن املفكرين املسلمني 

مل يحاولوا التواصل مع الفلسفة والفكر الغريب املعارص إال يف محاوالت خجولة 

اتخاذ موقف علمي وموضوعي  الرشق  الفكر يف  يحاول أصحاب  فلم  ومحدودة. 

شامل ومبادر من فلسفة كّل من: فرانسيس بيكون )-1561 1626م(، رينيه ديكارت 

)1596 1650-م(، عامنوئيل كانط )1724-1804م(، فردريك هيجل )1770-1831م(، 

رّواد  من  وغريهم  )1844-1900م(،  نيتشه  فردريك  )1818-1883م(،  ماركس  كارل 

والفكرية  الثقافية  الغرب  صورة  تشّكل  يف  أسهموا  الذين  املعارص،  الغريب  الفكر 

والفلسفية، والتي وجدت طريقها إىل الرشق عرب املتعلّمني الرشقيني يف أوربا. بل 

تلتق معها عىل  الغرب، ومل  من فلسفة  الفلسفُة اإلسالميُّة املعارصة شيئاً  مل تعرف 

وتأثرياً. وإمّنا رأت حكمة املسلمني يف نفسها  تأثراً  الحوار والنقد والتفاعل  بساط 

السيام بعد إنجازات الفيلسوف صدر الدين الشريازي )1572-1640م( - أنها الفلسفة 

الحّق التي ال يشوبها رين أو شك، وال يستطيع أحٌد مخاصمتها، وأخذت تنسج عىل 

هذا املنوال، منعزلة يف دهاليز طالسمها، وأنفاق التعقيد، محاطة بنزاعات املشارب 

وجود  من  للنيل  املادينّي  وتطلّعات  الثقايف  الغزو  بواكري  بدت  حتّى  واملذاهب، 

اإلسالم، فَُغِزينا يف ُعْقِر دارِنا، فكان التعاطي االنفعايل فشّوهت كثرٌي من األفكار.
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يرجع  ما  منها  املؤسفة،  النتيجة  لتلك  فأفضت  اجتمعت  متعّددًة  أسباباً  لعلَّ 

يف  إال  اآلخرين  معارف  يف  والتنقيب  البحث  ونزعة  املعريف  الَهّم  اضمحالل  إىل 

بسائر مدارسها  األوربيّة  الفلسفة  بتصور شايع يحسب  يتعلّق  ما  نفر محدود. ومنها 

واتجاهاتها، تتقاطع تقاطعاً تاماً مع الفلسفة اإلسالميّة، ومع األُلوهية والعقل، باعتبار 

أن كالً منهام تحرّكت يف مسارها الخاص، واحتضنتها بيئٌة مغايرٌة لألخرى. فضالً عن 

هاجس الهويّة، وعقدة التعايل.

لقد تركّز حديثنا عىل هذه الحوارض ألكرث من سبب؛ فقد كانت متثّل الجامعات 

الحديثة يف  التعليم  جامعات  تنترش  أن  قبل  األجيال  وتعليم  العلوم  لحفظ  الرسمية 

البلدان اإلسالمية، كام وأنها بحسب املفّكر اليساري اإليراين جالل آل أحمد )1923-

1969م( متثّل: آخر حصون املقاومة إزاء التغريب]1[. أما غريها من الحوارض فيكفي 

العريب اعتربت  السيايس يف الرشق  العلمي والعقل  التقهقر  أنّه »يف عرص  نعلم  أن 

ومراكز  الدينية  املعاهد  يف  دراستها  تحريم  إىل  ذلك  وأّدى  للدين،  عدواً  الفلسفة 

عاصمة  الثقافة يف طهران  معاهد  الكالم- سوى  بعلم  منها  يتعلّق  فيام  حتّى  الثقافة 

إيران، ومعاهد النجف األرشف - وأخذت مرص بقسط وافر من ذلك التحريم]2[. فهل 

بعد ذلك ميكن التواصل مع فلسفات اآلخرين؟!

تكثّف  امليالدينّي، حيث  والعرشين  التاسع عرش  القرنني  ففي  األمر،  كان  ما  أيّاً 

األوريّب  االستعامر  سطوة  اشتداد  ظّل  يف  اإلسالمي  والعامل  أوروبّا  بني  االتصال 

يف  شعلة  مثّلت  والغرب،  الرشق  فلسفتي  بني  لقاء  محطّات  هناك  كانت  املبارش، 

العتمة ومصادر النور:

-1 املَُدرس الطهراين وبدايع الحكم:

يتمثّل يف كتاب  - وإن بشكل مقتضب-  الغرب  أثر تعاطى مع فلسفة  أقدم  لعلَّ 

الرفاعي، كتاب قضايا إسالمية  الجبّار  59، ترجمة: حيدر نجف، مراجعة: عبد  التغريب، جالل آل أحمد:  ]1[-نزعة 

معارصة، الكتاب 21، مؤسسة األعراف للنرش 2000م.

]2[-صفحة من رحلة اإلمام الزنجاين، محمد هادي الدفرت 1: 357، مؤسسة النعامن للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة 

الثالثة، بريوت 1996م. 
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الطهراين  الزَنوزي  املُدرِّس  الفيلسوف عيل  تأليف  الفارسية،  باللغة  الِحَكم(  )بدايع 

)1818-1893م(]1[. الذي أمّته سنة )1890م( وطبع يف إيران سنة )1897م(.

املَُدرّس  عىل  الدولة  عامد  طرحها  األسئلة  من  مجموعة  عىل  الكتاب  يشتمل 

ديكارت  من  كلٍّ  أفكار  إىل  السابع  السؤال  يف  الدولة  عامد  أشار  وقد  الطهراين]2[. 

وكانط وليبنتز )1646-1716م( وغريهم، فأجاب الطهراين عن أفكار هؤالء الفالسفة، 

بني  علميّة  مقارنة  يقارن  أن  ما  حّد  إىل  واستطاع  اإلسالمي.  باملعقول  وبنّي صلتها 

أفكار فالسفة ما بعد عرص النهضة وفلسفة ّصدر الدين الشريازي.

مع  علميّة  بعالقات  يرتبط  كان  املدرّس  عيل  الفيلسوف  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

املسترشق الفرنيس جوزيف كومت دو جوبينو )1816-1882م(]3[، فذكره األخري يف 

مواضع متعددة من كتابه )األديان والفلسفات يف آسيا الوسطى( الذي ألّفه بالفرنسية، 

.]4[ً مشرياً إىل أنه يكّن له تقديراً كبريا

-2 الزنجاين ودروس الفلسفة:

ومن أبرز محطّات لقاء الفلسفتني الرشقيّة والغربيّة محاولة الفيلسوف عبد الكريم 

الزنجاين )1887-1968م( يف كتاب )دروس الفلسفة(، الذي أمتّه سنة )1930م( وطبع 

أول أجزائه يف النجف األرشف عام )1940م(.

الفلسفة  مع  تّشكل  أنّها  ورأى  اهتامم،  أمّيا  الغربيّة  بالفلسفة  الزنجاين  اهتم 

يجوز  وال  استغاللهام  يجب  ناهضة،  فكريّة  وعّدة  جاهزة،  عقليّة  ))قّوة  اإلسالميّة: 

الثالث عرش والرابع عرش الهجريني، جمع  القرنني  الزنوزي، من مشاهري الفالسفة اإلسالميني يف  الله  ]1[-عيل عبد 

بني املعقول واملنقول، واضطلع مبهمة التدريس مبدرسة )عايل سپهساالر( يف طهران. لّقب بأستاذ األساتذة، تويف 

األسفار، سبيل  الحكم، حاشية عىل  بدائع  مؤلّفاته:  من  الشريازي.  الدين  بعد صدر  املؤّسسني  من  ويعترب  بطهران، 

الرشاد يف أحوال املعاد، النفس كل القوى.

]2[-الذريعة إىل تصانيف الشيعة، آقا بزرك الطهراين 3: 64، دار األضواء، بريوت، الطبعة الثالثة. 

أتباع  لها  بـ)الجوبينية(، كان  التاريخ عرفت  الفرنسيني، ومؤّسس طريقة عنرصية يف فلسفة  الكتّاب  ]3[-أحد مشاهري 

كثريون خصوصاً يف أملانيا. أقام يف طهران السنوات )1855-1858م( بوصفه النائب األّول لسفارة فرنسا، كام مكث 

فيها )1862-1864م( مبنصب الوزير املفّوض. 

.Paris 1866 ،97-Les Religions Philosophies Dans L’asie Centrale، M. Le Comte De Gobineau:93-]4[
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االستغناء عن كّل منهام، بل يجب أن نُضّم نفائس الفلسفة الحديثة الغربيّة إىل حقائق 

الفلسفة القدمية الرشقيّة، عىل ضوء العقل والَرويّة، لنستخلص منهام مزيجاً إصالحيّاً 

خالصاً، وفلسفًة قوميًة صالحًة للحياة والبقاء، وكذلك أراد الله أن تكون الحياة مزيجاً 

من صالِح القديم والحديث((]1[.

استعرض الزنجاين بعض مقوالت ديكارت مقارنًة بفلسفة الرئيس ابن سينا، كام 

استعرض مقوالت فيلسوف النقدية األملاين عامنوئيل كانط وآراءه يف الزمان واملكان، 

ودلّل عىل أسبقية الفيلسوف صدر الدين الشريازي بتقرير حقائق هذه املسائل قبل 

اينشتاين  للدكتور ألربت  النسبيّة  النظرية  الزمان]2[. كذلك استعرض  بقرنني من  كانط 

البعد  بإثبات  املفاخرة  من  النظرية  هذه  يف  جاء  ما  أن  إىل  مشرياً  )1879-1955م(، 

الرابع للموجودات املاديّة، كان قد أثبته صدر الدين الشريازي قبل اينشتاين بقرون، 

ودلّل عىل ذلك بنقل كلامت الشريازي]3[.

مبيّناً  والشيوعية  االشرتاكية  األفكار  عند  الزنجاين  وقف  فقد  ذلك،  عن  فضالً 

تهافتها. وحفلت دراسات ومقاالت ومحارضات الزنجاين املختلفة بذكر آراء وأفكار 

)1478-1535م(،  مور  توماس  أمثال:  من  الغربيّني  واملفكرين  الفالسفة  من  كثري 

كامپانيال )1568-1639م(، جون لوك )1632-1704م(، نيوتن )1642-1727م(، دارون 

غوستاف  )1837-1882م(،  دريرب  )1820-1895م(،  أنجلز  هيجل،  )1809-1882م(، 

لوبون )1841-1931م(، وليم جيمس )1842-1910م(، فرنسيس بيكون، كارل ماركس، 

أدوارد هامتان، فيلبون، كرّادي فو )1867-1953م(، وغريهم.

وقد دلّلت كتابات الزنجاين السياّم كتاب )دروس الفلسفة(، عىل عظيم اطاّلعه 

عىل الفلسفة الغربيّة وإحاطته بها. وميكن أن يعّد الزنجاين من أوائل الذين تعاطوا 

وتوقّف  الزَنوزي.  الفيلسوف  بعد  املسلمني  بفلسفة  مقارنة  الغربيّة  الفلسفة  مع 

]1[-دروس الفلسفة، الشيخ عبد الكريم الزنجاين 1: 16-17، مطبعة الغري الحديثة-النجف، الطبعة الثانية 1962م. 

]2[-دروس الفلسفة 1: 31، 36. 

]3[-دروس الفلسفة 1: 45-40. 
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وخلط  خبط  من  أقوالهم  حملته  وما  املسترشقني  تخرّصات  عند  كذلك  الزنجاين 

بشأن الفلسفة اإلسالميّة.

ومع ذلك كلّه مل يكن الزنجاين فيلسوفاً من صنف الذين يقضون حياتهم متأّملني 

اجتامعياً  موقفاً  يحمل  فيلسوفاً  كان  وإمّنا  العاجيّة،  األبراج  قّمة  يف  باردة  عزلة  يف 

ورسالياً عظيامً، حامالً لواء اإلصالح يجوب أقطار املسلمني، وظلَّ يدافع عن موقفه 

ويضّحي ألجله طوال حياته الغّناء.

-3 الطباطبايئ وأصول الفلسفة:

أّما املحطّة األهم يف دراسة فلسفة الغرب، وتقويم اتجاهاتها الحديثة، ومقارنتها 

باملوروث الفلسفي اإلسالمي، فقد تجلّت يف كتاب أصول الفلسفة واملنهج الواقعي 

)محور الدراسة( تأليف الفيلسوف العالمة محّمد حسني الطباطبايئ )1981-1892(. 

الحديثة  األوربية  الفلسفة  اتجاهات  مع  معّمقاً  عقلياً  حواراً  الطباطبايئ  افتتح  فقد 

السيام املادية الديالكتيكية، منطلقاً من رضورة تحليل أصولها ومرتكزاتها ونقدها، 

بعد اتّساع ظاهرة التغريب، ودخول التيار املاركيس خط الرصاع، وعمل قطّاع واسع 

املناهضة  املادية  الفلسفة  الرتويج ملقوالت  أوربّا عىل  الدارسني يف  املثقفني  من 

للميتافيزيقيا واإلميان بالله تعاىل.

املهم،  املعريف  الحقل  هذا  عّم  طويل  سبات  بعد  الطباطبايئ  خطوة  جاءت 

وشمول.  بعمق  املقارن  الفلسفي  البحث  ميدان  لتدخل  الصمت،  حاجز  وكرست 

الفلسفي  الفكر  املعرفة برضورة طرح  زمان عىل إحساس هواة  »مرور  برغم من  إذ 

الحديث، ومقارنة النظريات املحدثة بنظريات الفالسفة املسلمني، لكنَّ املؤسف 

أن هذا األمر مل يتجّسد عملياً حتى لحظة كتابة هذه املقدمة]1[. نعم ما تمَّ انجازه عرب 

قضايا  تتناول أحياناً  التقليدي، قد  يتعّدى رسائل فلسفية عىل املنهج  الفرتة ال  هذه 

الطبيعة والفلك وتتناقض متاماً مع النظريات العلمية الحديثة، أو جاء ترجمة بحتة 

]1[-أي سنة 1953م. 
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للنظريات الفلسفية الحديثة. إذن ال يتعّدى النشاط الفلسفي الراهن هذين اللونني: 

إّما تقليداً تاماً للنهج الفلسفي املأثور، وإّما ترجمة رصفة للنظريات الحديثة، وحيث 

تعره  مل  السلف  به  اهتم  فام  التحقيق،  من  اللونني  هذين  اهتامم  مراكز  اختالف 

الدراسات الحديثة اهتامماً، أو اهتّمت به اهتامماً يسرياً، وطرحت قضايا ومواضيع 

اللونني ال يخرج مبحّصلة من  لهذين  القارئ  أن  أّدى إىل  ماّم  الدرس،  أماَم  أخرى 

خالل قراءتهام معاً. ومن هنا جاء الكتاب الذي بني أيدينا لوناً ثالثاً من الدرس، ال هو 

بالنهج التقليدي، وال هو بالرتجمة للنظريات الحديثة«]1[.

-4 الصدر واألنا الفكري:

وال ننىس اإلشارة واإلشادة بجهود السيّد محمد باقر الصدر )1935-1980م( يف 

مجال دراسة اتجاهات الفلسفة الغربيّة ونقدها يف )فلسفتنا( و)اقتصادنا( و)األسس 

املنطقيّة لالستقراء(، سالكاً يف ذلك منهجاً فريداً، سبق وتحّدثنا عنه]2[

وما ِسوى هذه املحطّات السبّاقة والجاّدة، كانت هناك محاوالت أخرى مختلفة 

وإيران  العراق  يف  ظهرت  ومنهجياتهم،  دارسيها  يف  تنوعت  ومنهجاً،  وكيفاً  كامً 

والهند وبلدان أخرى، ولكنها تبقى ثانوية، وفيها مشاكل كثرية، وال ترقى إىل النامذج 

املتقّدمة السيّام النموذجني الفريدين الطباطبايئ والّصدر.

فلسفة  مع  إجامالً  املسلمني  تعاطي  واكبت  التي  املشكالت  رصد  سبيل  ويف 

الغرب، فإنّا نراها تتجىّل بشكل أساس يف أمرين:

األّول: قلّة الرتجامت األمينة للكتابات واألفكار الفلسفية الغربيّة التي تضطلع بها 

مراكز ترجمة مختّصة، والقليل املرتجم منها جاء رديئاً مشّوهاً بسبب من كونها متثّل 

محاوالت فرديّة ألناٍس غري متمرسني يف الفكر. وحتى نعضد كالمنا بشهادة عدل، 

نُذكّر بأن الدكتور موىس وهبة أستاذ الفلسفة الحديثة يف الجامعة اللبنانيّة، قام بإعادة 

]1[-أصول الفلسفة 1: 42-43، مقّدمة الشارح. 

]2[-مدخل إىل منهج لنقد الغرب قراءة يف دراسات الشهيد الصدر، االستغراب 1: 118، خريف 2015م. 
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ترجمة كتاب )نقد العقل املحض( لعامنوئيل كانط بالرغم من سبق الدكتور أحمد 

الشيباين )1923-1995م( لذلك بأكرث من ثالثني عاماً]1[، معلاًّل بأن تلك الرتجمة: ))مل 

تقرأ ولو جزئياً بسبب من افتقاد املرتجم للصرب يوم مل يكن ألحد الصرب عىل القراءة 

والرتّوي((]2[. فيام يرى باحث آخر أن كال الرتجمتني لكتاب كانط )الشيباين/ وهبة(، 

بذل  ما  رغم  واالستغالق،  بالغموض  وتّتسامن  قراءتهام،  املتعّذر  ومن  أعجميّتان، 

فيهام من جهد كبري، وال يزال الكتاب بحاجة إىل جهد أكرب حتى ميكن أن ينقل إىل 

العربية بلغة مفهومة]3[. وغري هاتني الرتجمتني قام الدكتور غانم هنا برتجمة الكتاب 

ثالثة عن النّص األملاين]4[.

مطلعاً  عنها،  املرتَجم  اللغة  معرفة  عىل  الفرد  بتوفّر  تتحّقق  ال  الرتجمة  أن  عىل 

عىل مفرداتها واستعامالتها وتراكيبها الخاّصة، وإمنا يجب أن تتوفّر فيه مضافاً لذلك 

أهل االختصاص،  أن يكون املرتِجم من  كالفلسفة،  الدقيقة  األفكار  وخصوصاً يف 

ومستوعباً لألفكار التي يريد ترَجمتها، حتى ينقلها بأمانة.

إن الذي يؤسف له حقاً هو أن مفّكرينا مل تتسّن لهم فرصة قراءة األصول الفكرية 

والفلسفية الغربية بلغتها األم، لعدم معرفتهم بتلك اللغات، ماّم أبقاهم أرسى النصوص 

املرتَجمة، مع ما يعتور تلك الرتجامت من فقدان الدقّة وعدم األمانة يف النقل أحياناً 

كثرية، ومن الوقوع يف أرَس ما ينتخبه املرتِجم من نصوص الفلسفة الغربيّة، مع العلم 

أن بعض الرتجامت كانت تتم عرب واسطتني عن اللغة األم.

الثاين: إّن الكثري من مظاهر التعاطي واللقاء جاءت يف أجواء رّدات الفعل، حيث 

الدفاع عن الوجود اإلسالمي بوجه األفكار الوافدة، فاتّسم بطابع إلزام الخصوم حسب 

الطريقة املتّبعة يف علم الكالم، فأفىض إىل أخطاء كبرية.

]1[-صدرت عن النص اإلنجليزي بعنوان: نقد العقل املجرّد، يف مبجلّد ضخم عام 1965م عن دار اليقظة البريوتية.

]2[-نقد العقل املحض، عامنوئيل كانط، ترجمة وتقديم موىس وهبة: -5الهامش، مركز اإلمناء القومي-لبنان.

التنوير للطباعة  227، دار  إبراهيم الخشت:  تأويل جديد لفلسفتي هيوم وكانط، محمد  الطبيعية،  ]3[-العقل وما بعد 

والنرش والتوزيع، بريوت، الطبعة األوىل 2005م.

]4[-صدرت عن املنظمة العربية للرتجمة ببريوت 2013م. 
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لقد كان من نتائج القراءة السطحيّة واملستعجلة ملا ورَد لنا من ثقافة الغرب أنها 

)إن  ومثقفينا  لقرّائنا  العام  الوسط  أذهان  ترّسخ يف  ثقافيّة، حيث  فضائح  إىل  »أّدت 

جاز اإلطالق( أن الوجودية تعادل اإللحاد، وأن الوجوديّة تعني الالإميان. والحال أن 

الوجودية يف تكوينها متثّل نقلة ثقافيّة ترتبط بتفاعالت الفكر األورويب املعارص، وال 

يشّكل اإللحاد محوراً لهذا الفكر، بل هناك كبار بني الفالسفة الوجودينّي مّمن يتعّصب 

بحامس لإلميان بالله«]1[. حتّى دعت هذه الظاهرة جون ماكوري أستاذ الالهوت يف 

الجامعات واملعاهد األمريكية، إىل تأليف كتاِبِه املعنون بـ)الوجودية( لغرض دفع 

بني  تساوي  التي  املعادلة  تلك  الفضائح  عنها]2[. ومن جملة  املشّوهة  األفكار  هذه 

املنهج االستقرايئ واملذهب التجريبي. والحال أنّه باملراجعة لتاريخ حضارة الغرب 

نالحظ أن التجريبيّة كاتجاه معريف مل يكن أساساً ألي من التطورات الخطرية، التي 

العلمية والحضارية املعارصة. وإمنا كلُّ  النهضة  رئيساً يف تقرير مصري  لعبت دوراً 

هذه التطورات هي وليدة املنهج االستقرايئ]3[.

الطباطبايئ والغرب

الغربية كام  الفلسفة  نقد  الطباطبايئ يف  بدور  التعريف  بصدد  ونحن  املهم  من 

عند  غريباً  أو  غيباً  يكون  قد  أمر  عند  نتوقف  أن  الفلسفة،  أصول  كتاب  يف  تجىّل 

كثريين، يتعلّق بتواصل الفيلسوف الطباطبايئ مع الغرب بصورة عامة. ذلك أن تعاطي 

الطباطبايئ مع الغرب مل يقترص عىل فلسفته يف مقاالت كتاب أصول الفلسفة، وإمنا 

ورجاله  الغريب  الفكر  مع  الطباطبايئ  فيها  التقى  ومحطّات  حلقات  ورافقته  سبقته 

وسلوكه وأنظمة حضارته محاوراً وناقداً، ميكننا اإلشارة إليها إيجازاً يف عدة نقاط:

-1 يف ستينيّات القرن املايض تبّنى الطباطبايئ مرشوع تقديم الفكر الشيعي يف 

مختلف أبعاده ميرساً باللغات األوربية، حتى يكون مبقدور الباحثني والشباب الغريب 

التوفر عىل اطاللة سهلة وأمينة لهذا الفكر. كان منطلق الطباطبايئ يف هذا املرشوع 

]1[-منطق االستقراء، السيّد عامّر أبو رغيف: 52 بترّصف، دار الفقه للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل 1427هـ. 

]2[-انظر: الوجودية، جون ما كوري، ترجمة: د. إمام عبد الفتاح إمام. سلسلة عامل املعرفة 1982م. 

]3[-منطق االستقراء: 53 بترّصف.  
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يتمثّل يف أن جّل الدارسني الغربيني مل ينفتحوا عىل دين اإلسالم إال بواسطة مصادر 

أهل السنة، سواء يف ذلك الحديث والتفسري والكالم والتاريخ والفقه، ومن ثم بقي 

الوجه اآلخر الشيعي محجوباً مع ما ينطوي عليه من فكر ومعارف.

الشأن  بهذا  الطباطبايئ  تباحث  أن  )1964م(  العام  بعد ذلك وتحديداً يف  حدث 

مع تلميذه الدكتور حسني نرص إلنجاز املرشوع، بحيث يتكّفل الدكتور نرص ترجمة 

ما يكتبه الطباطبايئ إىل اإلنجليزية، وهذا ما تّم بالفعل. ويف غضون ثالث سنوات 

انشغل الطباطبايئ بإعداد حلقات هذا املرشوع، الذي صدرت أوىل حلقاته بعنوان 

إىل  دلشاد  جعفر  الدكتور  نقله  ثم  لإلنجليزية]1[،  ترجم  الذي  اإلسالم(  يف  )الشيعة 

العربية]2[. بعد ذلك أعقبه بثاين الحلقات )القرآن يف اإلسالم( الذي ترجم كذلك]3[.

ونقداً  حواراً  الغريب  الفكر  مع  الطباطبايئ  تواصل  حلقات  من  أخرى  حلقة   2-

 1903-( كوربان  الفرنيس هرني  املسترشق  مع  ولقاءاته  متثلت يف سلسلة حواراته 

1978م(، التي أمثرت كتاباً بعنوان )الشيعة، نّص الحوار مع املسترشق كوربان(. ففي 

هذا الكتاب التقى الرشق مع الغرب لقاًء فكرياً حوارياً]4[.

ومن اإلشارات املهمة التي انطوى عليها حديث الطباطبايئ يف هذا الكتاب، ويف 

معرض جوابه لسؤال كوربان عن سبب توقّف االهتامم الغريب بشأن البحث الفلسفي 

اإلسالمي مع ابن رشد، تحليُل الطباطبايئ لنظام االسترشاق الفكري، مستغالً الفرصة 

لإلشارة )مبّكراً(، للعوامل والدوافع املتحّكمة يف بنيته كالسلطة والتفوق والنزوع إىل 

الغاء العوامل والثقافات األخرى تحت ذريعة العاملية]5[.

-1935( كإدوارد سعيد  الباحثني املعارصين  التحليل سبق  والطباطبايئ يف هذا 

]1[-ترجمه الدكتور نرص إىل اإلنجليزية تحت عنوان Shi’ite in Islam مبساعدة وليام شيتيك.

]2[-الشيعة يف اإلسالم، السيد محمد حسني الطباطبايئ، مؤسسة اإلمام الحسني عليه السالم، قم، الطبعة الثانية 2004م. 

]3[-رسالة التشيّع يف العامل املعارص، الطباطبايئ: 12-14، مقدمة املرتجم. 

]4[-انظر: الشيعة، نص الحوار مع املسترشق كوربان، محمد حسني الطباطبايئ، نقله إىل العربية جواد عيل، مؤسسة 

أم القرى للتحقيق والنرش، الطبعة األوىل 1416هـ. 

]5[-الشيعة، نص الحوار مع املسترشق كوربان: 123. 
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2003م( وغريه، الذين توفروا عىل تحليل بنية االسترشاق وتجلية دوافعه التي يغطّيها 

بستار البحث املعريف]1[.

ويف سياق حديثنا عن الطباطبايئ والغرب ال بأس من اإلشارة إىل أن رسالة مكتوبة 

)األجانب(،  مع  األخري  تواصل  عىل  اعرتاضاً  صاحبُها  سّجَل  الطباطبايئ  وصلت 

و)أهل الدنيا(، حتى اضطر لكتابة جواب لها ونرشه يف الكتاب الذي تضّمن حواراته 

مع كوربان]2[!

استطاع الطباطبايئ يف هذا الحوار أن يفرض حضوره الفكري واملعريف املستقل، 

منطلقاً من هويته الفكرية األصيلة، حتّى أن الدكتور عيل رشيعتي )-1933 1977م( 

سّجل لنا واصفاً الطباطبايئ يف معرض نقده لُعقدة االستالب ومرض التغريب التي 

أُسبوعية، وكان  قائالً: ))كانت تعقد يف طهران جلسات  تيار من املثقفني،  بها  بيل 

املعروف  اإلسالميات  وعامل  الّسوربون  أُستاذ  كوربن  هرني  الربوفسور  يحرضها 

السيّد محمد حسني  فيها  يشرتك  كان  الشيعية، كام  الثقافة  الفريد يف  واملتخصص 

الطباطبايئ مدرّس الحكمة وتفسري القرآن يف قم، وعدد آخر من الفضالء والعلامء 

وحوله  جلس  قد  سقراط  وكأنه  الطباطبايئ  وكان  والجديدة.  القدمية  العلوم  يف 

هذا  من  جرعات  اغرتاف  يف  يجاهد  األدب،  حسن  العظيم  كوربن  وكان  تالميذه، 

املحيط العظيم لألفكار والعواطف العميقة واملتنوعة الني كونتها الثقافة اإلسالمية 

الشيعية. أيّة روح وقوة وهبته هذا الثبات يف الشخصية واالستقالل الفكري؟ ليس هذا 

تعصباً قومياً أو غروراً ناشئاً عن جهل، إنه يعرّف نفسه كممثل لتاريخ عظيم وحضارة 

عظيمة، وكنز فيّاض من األفكار الفلسفية واملواهب اإلنسانية واملعنويات األخالقية 

والعواطف والجامليات املدهشة العرفانية والفنية واألدبية، إنه مرتكن عىل جبل من 

الثقافة البرشية((]3[.

]1[-انظر: االسترشاق، املفاهيم الغربية للرشق، إدوارد سعيد، ترجمة: د. محمد عناين، رؤية للنرش والتوزيع، القاهرة 

2006م. 

]2[-الشيعة، نص الحوار مع املسترشق كوربان: 223. 

]3[-األعامل الكاملة، العودة إىل الذات، عيل رشيعتي 10: 139-140، ترجمة: د. إبراهيم دسوقي شتا، مراجعة: حسني 

عيل شعيب، دار ابن طاووس، الطبعة الثالثة 2010م. 
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-3 يف محطّة ثالثة من تواصل الطباطبايئ مع الغرب الفكري واالهتامم برجاالته 

املسترشق  مع  الطباطبايئ  لقاء  الحواري، متثلت يف  التواصل  وفتح جسور  وفكره 

يف  حياته  من  شطراً  قىض  الذي  1934م(  تولد  )معارص،  مورغان  كينيث  األمرييك 

الرشق، وكانت له لقاءات وتواصل مع رجال الفكر وعلامء الدين يف األديان املختلفة.

العالمة  إىل  نرص  حسني  الدكتور  فاستقدمه  )1964م(  صيف  إيران  مورغان  زار 

وصف  وقد  طهران.  غريب  شامل  )دركه(  قرية  يف  يصطاف  كان  الذي  الطباطبايئ 

)الشيعة يف  لكتاب  الفارسية  الطبعة  مقدمة  اللقاء يف  ذلك  من  الدكتور نرص صورة 

الربوفيسور  عىل  الطباطبايئ  العالمة  هيمن  األوىل  اللحظة  ))منذ  بقوله:  اإلسالم(، 

موركان ]كذا[ بحضوره املعنوي والروحي، فأحّس األستاذ األمرييك باأللفة واألُنس، 

وأدرك للفور أنه مبحرض إنسان تجاوز يف العلم والحكمة مرحلة الفكر إىل العمل، 

وأنه قد تذّوق ما يقوله وطواه عملياً وسلوكياً((]1[.

-4 ويف مقاالت الكتاب الذي حمل عنوان )مقاالت تأسيسيّة يف الفكر اإلسالمي(، 

تعرّض الطباطبايئ ناقداً الكثري من مقوالت وسلوكيات ومظاهر الفكر الغريب ومدنيته 

األوريب،  النمط  عىل  التحديث  خطر  وعن  ومآالها،  ِهناتها  عن  كاشفاً  املعارصة، 

مبيناً يف ذات الوقت أصالة الفكر اإلسالمي وفلسفته القومية يف معالجاته ملشاكل 

اإلنسان يف أبعاد وجوده املختلفة]2[.

-5 لقد حفلت األجزاء املختلفة من موسوعة الطباطبايئ التفسريية القيّمة )امليزان 

يف تفسري القرآن(، بفصول توقف فيها الطباطبايئ ناقداً للفكر الغريب وفلسفته ومدنيته، 

بنحو لو اُتيح ملّ شتاتها يف دراسة خاصة لكانت كتاباً كبرياً، وبأدىن مراجعة للفهرس 

التفصييل ملواضيع هذه املوسوعة توقف القارئ عىل ذلك.

فعىل سبيل اإلشارة نجد الطباطبايئ قد تناول يف األجزاء األوىل من موسوعته 

]1[-رسالة التشيّع يف العامل املعارص: 13، مقدمة املرتجم. 

]2[-مقاالت تأسيسية يف الفكر اإلسالمي، محمد حسني الطباطبايئ، تعريب خالد توفيق، مؤسسة أم القرى للتحقيق 

والنرش، الطبعة األوىل 1415هـ. 
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املجتمع  ورذائل  األخالقي  الفساد  قبيل:  من  مواضيع   )4  /2  /1( التفسريية 

املتمّدن الحارض، ونتيجة ظهور املدنية الغربية، وعىل أي يشء أقبل الناس بعد 

مدنيّة اإلسالم، وغريها  الغربيني حول  الغرب، وكتابات املسترشقني  مدنيّة  ظهور 

من املسائل واملواضيع واملقوالت املبثوثة يف األجزاء املشار إليها، وكذا سائر 

امليزان.  تفسري  أجزاء 

قّصة كتاب )أصول الفلسفة(

عرش  التاسع  القرنني  يف  االستعامر  بأيدي  رصيعة  اإلسالمية  البلدان  سقطت  مذ 

والعرشين امليالديني، رافق ذلك السقوط ُوروُد سيل من األفكار والثقافات والفلسفات 

التي تتقاطع مع الهوية األصيلة للمجتمعات اإلسالمية، برّش بها كتّاب ومثقفون تلقوا 

تعليمهم يف املراكز البحثية والعلمية األوربية، فضالً عن رجال االسترشاق. وقد شّكل 

وغزواً  ثقافياً  استعامراً  والسيايس  العسكري  االستعامر  إىل جانب  هذا  األفكار  سيُل 

فكرياً أمّد املستعمر مبؤونة الهيمنة. ويف سنوات الحقة وفد سيل آخر من تيارات الفكر 

الغريب حامالً لواء املاركسية، ومتخذاً من الثورة البلشفية ركناً يلوذ به.

وعىل حني غرّة، ويف لحظة ))غفلة رضا حكمة الرشق بإنجازاتها، دقّت املاركسيُة 

البيوت،  الدينيّة بزحف داهم  أربك املؤّسسة  موحشاً،  الخطر، وكان خطراً  نواقيس 

هّدده  الذي  إميانها  مدافعة عن  لها من عمق برشي،  فاستيقظت هذه املؤّسسة مبا 

اإللحاد املاركيس، وعن قيمها التي ناجزتها قيم الفكر املادي الزاحف بشكل منظّم، 

وكان دفاعها دفاعاً سلبياً بوجه عام. وإىل حقول هذه املؤّسسة هرع الفالح العالمة 

هاجراً مسقط رأسه ومزرعته، ليبدأ زرعاً من لون آخر((]1[.

أهمها:  من  الخطوة،  هذه  اتخاذ  إىل  بالطباطبايئ  دفعت  أسباب  عّدة  تعاضدت 

ازدياد حجم املطبوعات الفلسفية يف إيران بفعل الرتجمة من دون ضوابط من جهة، 

واهتامم الشباب اإليراين بفكر فالسفة أوروبّا الذي راح ينترش بفعل تلك الرتجمة من 

]1[-أصول الفلسفة واملنهج الواقعي 1: 15-16، مقدمة األستاذ املرتجم. 
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جهة ثانية، إضافة إىل انتشار املطبوعات املُرّوجة للامدية الديالكتيكية، والتي يقف 

خلفها خط سيايس وجهاز حزيب ممثالً بالحزب الشيوعي اإليراين. وقد كان لصدور 

كتاب نگهبان ِسْحر أفسون )الحارس الّسحري( عام )1950م( دافعاً مؤثراً، إذ تعرَّض 

باملتدينني  متناهية، وتهكَّم  باالستهزاء والسخرية بخسة  الكتاب لألديان واملذاهب 

ورجال الدين برشاسة]1[.

استقرَّ الطباطبايئ يف مدينة قم املقّدسة، وعمل عىل إحياء درس املعقول فيها إىل 

جانب األبحاث التفسريية والقرآنية، التي كانت تخلو منهام املعاهد الدينية العلميّة 

أو تكاد. كام بادر إىل تأسيس جمعيّة فلسفيّة، ضّمت يف عضويتها كفاءات فلسفية، 

اهتّمت بإثارة البحث والنقد يف قضايا الفلسفة، حتّى أضحى العالمة املدرس الِوتر 

لهذه العلوم يف حوزة قم العلميّة. 

بعد انتهاء الطباطبايئ من تدريس دورة من كتاب )الحكمة املتعالية يف األسفار 

الفلسفتني الرشقيّة والغربيّة.  بالبحث املقارن بني  القيام  العقلية األربعة(، عزم عىل 

وقد كان يعتقد أن البحث فيام لو أقيم عىل أساس الربهان والطرق الصحيحة، فمن 

نتتبّع  أن  كّنا، ولهذا يجب  أية مدرسة  بنتيجتني مختلفتني ويف  أن نخرج  املستحيل 

تلميذه  فيهام]2[. وبحسب شهادة  الضعف  نقاط  وبيان  الفلسفتني  رسَّ االختالف بني 

دورة  تأليف  عىل  يهّم  سنوات  من  كان  الطباطبايئ  فإن  )1919-1979م(  املطهري 

فلسفية تتشابك فيها معطيات الفلسفة اإلسالمية التي منت شجرتها خالل ألف سنة من 

الزمان، مع نظريات فالسفة أوربا املحدثني، وتهدف إىل ردم الهّوة بني هذين اللونني 

من التفكري حتى تكون منسجمة مع مزاج العرص، وتظّل يف الوقت ذاته محافظة عىل 

قيمة الفلسفة اإللهية وتتصّدى لفكرة انتهاء عرص امليتافيزيقيا واإللهيات]3[.

]1[-محمد حسني الطباطبايئ مفرّساً وفيلسوفاً، دراسات يف فكره ومنهجه، مجموعة من الباحثني: 61، تعريب: عباس 

صايف، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل 2012م.

]2[-الشمس الساطعة، محمد حسني الطهراين: 56، تعريب: عباس نور الدين وعبد الرحيم مبارك، دار األولياء، الطبعة 

الثانية 2008م. 

]3[-أصول الفلسفة 1: 45. 
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ولهذا املقصد قام بانتقاء ثلٍّة من تالمذته لتشكيل حلقته الفلسفيّة، والتأمت منذ 

سنة )1951م( بعقد ندوة علميّة فلسفيّة يف ليايل تعطيل الدراسة من كّل أسبوع )ليايل 

الخميس والجمعة(، واستمرّت حتّى سنة )1957م(. وضّمت يوم تأسيسها كالً من: 

مرتىض املطهري، محمد حسني بهشتي )-1928 1981م(، إبراهيم األميني )-1925 

معارص(، عبد الحميد الرشبياين )-1889 2015م(، موىس الّصدر )-1928 1978م(، 

حسني عيل املنتظري )-1922 2009م(، محمد مفتّح )-1928 1979م(، عيل قّدويس 

)-1927 1981م(، جعفر السبحاين )-1929 معارص(]1[، وانضم لها آخرون فيام بعد.

كانت طريقة الندوة تتمثّل يف أن يقوم الطباطبايئ بإعداد بحوث تلقى يف الجلسة، 

الدروس  فكان حصيلة هذه  األستاذ،  ما طرحه  الحارضون مبناقشة  يبدأ  وبعد ذلك 

والحوارات، أن ولدت النواة األوىل لكتاب أصول الفلسفة واملنهج الواقعي )اصول 

العالمة إىل جانب  الفيلسوف  أبرز مؤلّفات  يعدُّ من  الذي  رئاليسم(،  وروش  فلسفه 

موسوعته التفسريية القيّمة )امليزان(.

جرى العالمة يف هذه األبحاث، عىل عرض املطالب بنحو موجز مكثّف، يبتعد ما 

أمكن عن اإلبهام والتعقيد وعدم الوضوح، وذلك يك تكون يف متناول أكرب عدد ممكن 

من القرّاء من ذوي الذوق الفلسفي مع التوفّر عىل الحد األدىن من املعلومات الفلسفية. 

وكذلك اقترص عىل بيان أمهات املسائل الفلسفية، وأعرض عن بيان األدلّة والرباهني 

العديدة لكّل مسألة، واكتفى مبا هو أسهل الرباهني وأوضحها إلثبات املّدعى.

وبعد تحرير املباحث التي كانت تلقى يف تلك الجلسات الفلسفية عىل شكل 

قم  مدينة  داخل  املثقفة  والرشائح  املعرفة  وطالب  الفلسفة  عّشاق  أخذ  مقاالت، 

عىل  اإللحاح  زاد  أن  إىل  أخرى،  إىل  يد  من  تنتقل  فكانت  باستنساخها،  وخارجها 

طبعها عىل شكل كتاب حتى يستفيد منها عموم القرّاء.

إذ  الصعوبات واملعّوقات،  كتاب بعض  فكرة طباعتها عىل شكل  تعرتي  كانت 

]1[-محمد حسني الطباطبايئ مفرّساً وفيلسوفاً: 61. 
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برغم أن العالمة الطباطبايئ قد تحّرى التبسيط فيها وتجّنب التعقيد واالنغالق الذي 

العام،  الفهم  كانت عسرية عىل  أنها مع ذلك  إال  الفلسفة،  لكتب  الغالبة  السمة  هو 

وبسبب انشغاالت الطباطبايئ املتعددة العلمية والدراسية، طلَب من تلميذه العالمة 

مطّهري، والذي كان وقتها انتقل لالستقرار يف طهران بسبب ظروف معينة، أن يقوم 

مبهمة إيضاح وبسط مطالبها أكرث حتى تكون يف متناول جميع القرّاء]1[.

التوفيق، فقد اضطلع األخري باملهّمة  الطباطبايئ للمطّهري يف غاية  كان اختيار 

عىل أحسن ما يكون، إذ بذل املطّهري الوسع والجهد يف كتابة تعليقاته لتكون الئقة 

مبا طرحه أستاذه، حتّى أن العالمة الطباطبايئ يحدثنا مبا ينبئ عن جهود املطّهري 

التي طرحت  والفعل(  )القوة  مسألة  عمق  إىل  مطّهري  املرحوم  يصل  »ليك  قائالً: 

كامالً،  بيته أسبوعاً  الفلسفة، أخذين معه إىل طهران وأبقاين يف  للبحث يف أصول 

حواشيه  يكتب  أن  ويستطيع  بعمق  يستوعبها  ليك  املسألة  يف  معي  تباحث  حيث 

عليها، ومل يقنع إال بعد أسبوع كامل من البحث«]2[.

بالفارسيّة  أجزاء  خمسة  يف  الكتاب  صدر  والرشح،  املنت  شتات  التأم  أن  وبعد 

الفلسفة  الفلسفة،  ما  أربعة مقاالت:  )1953م(  الصادر سنة  الجزء األول  تباعاً. ضم 

الجزء  ضم  فيام  املعرفة.  قيمة  واإلدراك،  العلم  واملثالية،  والواقعية  والسفسطة 

اإلدراكات،  الكرثة يف  املعرفة وحصول  مقالتني: منو  )1954م(  الصادر سنة  الثاين 

واإلدراكات االعتبارية.

تأخر صدور الجزء الثالث سنتني عن صدور الثاين )1956م(، وضم املقاالت: 

الوجود وواقع األشياء، الرضورة واإلمكان، العلّة والعلول. أما رابع األجزاء الذي مل 

يتم املطهري تعليقاته عليه وصدر بعد استشهاده]3[، فقد ضّم املقاالت: القوة والفعل/ 

والعرض.  الجوهر  املاهية/  والكرثة،  الوحدة  والحدوث،  القدم  والفعلية،  اإلمكان 

]1[-أصول الفلسفة واملنهج الواقعي 1: 46، مقدمة الشارح. 

]2[-ذكريايت مع الشهيد مطهري، الشيخ عيل الدّواين: 22، ترجمة خالد توفيق، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنرش-قم، 

الطبعة األوىل 1417هـ ش. 

]3[-اصول فلسفه وروش رئاليسم 4: 5، بنياد علمى وفرهنگي أستاذ شهيد مرتىض مطهرى.
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وجاء خامس األجزاء الصادر سنة )1971م( يف مقالة واحدة هي الرابعة عرش تحت 

عنوان: إله العالَم والعالَم، وقد تأّخر صدوره عن بقية األجزاء أكرث من عرشة سنوات.

االتجاهات  واجهته  فلسفي  تحٍد  أعمق  الكتاب  من  األّول  الجزء  صدور  شّكل 

الفلسفي  بالشأن  املعنيون  عكف  ولذلك  بالفارسية،  الناطقة  الديالكتيكية  املادية 

املاركيس عىل مراجعته، فأدهشتهم الرباهني التي ساقها الطباطبايئ يف نقض األسس 

الفلسفية للامدية الديالكتيكية، وبهرتهم األمانة والدقة العلمية التي تحىّل بها. 

أدخلت  أساسيّة  خطوة  الكتاب،  مقاالت  يف  وجدتّه  الطباطبايئ  جهد  مثّل  لقد 

الفلسفة يف إيران مرحلًة جديدًة غري منظورة، إذ مل تتجاوز معلومات داريس الفلسفة 

قبل ذلك معطيات الكتب املدرسية املقررة، أّما بعد مّدة وجيزة من خطوة الطباطبايئ 

الدينية يف حوزة قم عىل معلومات فلسفية  العلوم  وكتابه فقد توفّر كثري من طالب 

شاملة نسبياً، خصوصاً فيام يرتبط منها بنظريات الفلسفة املادية، واكتشاف مواطن 

املغالطة يف أساليب استداللها]1[.

مصادر الكتاب

وعرض  لتقرير  الفلسفة  أصول  كتاب  عليها  اعتمد  التي  املصادر  يخص  فيام 

الفلسفات املختلفة، فقد استند بشكل أساس الستعراض الفلسفة الغربيّة عىل كتاب 

مسرية الحكمة يف أوربا )سري حكمت در أورپا( بالفارسية، تأليف محّمد عيل فروغي 

)1877-1942م(.

ويقع هذا الكتاب يف ثالثة أجزاء، استعرض الجزء األّول الفلسفة األوربية حتّى 

القرن السابع عرش امليالدي، وألحق به ترجَمتَه لكتاب )مقال عن املنهج( لديكارت 

بعنوان: )گفتار در روش راه بردن عقل(، بينام استعرض الجزء الثاين الفلسفة األوربية 

من القرن السابع عرش حتّى الثامن عرش، أما ثالث األجزاء فقد استعرضها من القرن 

التاسع عرش حتّى زمان مؤلّفه، )القرن العرشين(.

]1[-أصول الفلسفة 1: 46، مقدمة الشارح.
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الدكتور  وكذلك اعتمد يف تقرير اتجاهات املادينّي واملاركسينّي، عىل كتابات 

تقي آراين التربيزي )1903-1940م( الشخصيّة اليساريّة اإليرانيّة املعروفة، خصوصاً 

 .]1[ الديالكتيكيّة(  و)املادية  الفسلجي(،  النفس  و)علم  املاديّة(،  واألسس  )العرفان 

وبحسب ما ينقله جعفر سبحاين فإن بعض املاركسيني يف إيران عقدوا اجتامعاً بعد 

صدور الجزء األول من كتاب أصول الفلسفة وأقّروا بأن مؤلفه قد راعى األمانة كاملة 

يف نقل آرائهم وأفكارهم ]2[.

ومن ضمن املصادر التي اعتمدها كذلك، مجموعة الدكتور شبيل شميّل )1860-

املشهورين،  اإلسالم  فالسفة  ملؤلّفات  مضافاً  املشهور.  اللبناين  املادي  1917م( 

كأيب نرص الفارايب وأيب عيل سينا وصدر الدين الشريازي وغريهم.

ترجامت الكتاب

حظي كتاب )اصول فلسفه وروش رئاليسم( بثالث ترجامت، نأيت عىل ذكرها مع 

خصائص كّل واحدة منها حسب تسلسلها الزمني:

الرتجمة األوىل:

بها  الفلسفة(. اضطلع  السبحاين وجاءت بعنوان: )أصول  العالمة جعفر  بها  قام 

بناًء عىل طلب الطباطبايئ نفسه كام ذكر يف تقريظه للرتجمة]3[.

متّت الرتجمة سنة )1959م(، وهي ناقصة مل تستوعب إال أربع مقاالت من أصل 

كشف  وتجرده،  حقيقته  العلم  والسفسطة،  الفلسفة  الفلسفة،  )ما  مقالة  عرشة  أربع 

العلم عن معلومه وقيمته(، أي أنّها ترجمٌة لخصوص الجزء األّول الفاريس.

كذلك هي ترجمٌة ناقصٌة من حيث تعاليق ورشوح العالمة املطّهري، إذ اقترص 

]1[-أصول الفلسفة 1: 60-59. 

]2[-سرية العالمة الطباطبايئ، مجموعة من األعالم: 312، دار الهادي للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، الطبعة األوىل 

2000م. 

]3[-أصول الفلسفة، نقله إىل العربية الشيخ جعفر السبحاين: 3، مؤسسة اإلمام الصادق-قم، الطبعة الثالثة 1426هـ. 
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املرتِجُم عىل خصوص ما كان يرجع إىل مقاصد الكتاب من التوضيحات والتعليقات 

ذلك  معلاّلً  عنها،  أعرض  فقد  الرشوحات  من  غريها  أّما  املطّهري،  سّجلها  التي 

بـ))لئال يزيد الفرع عىل األصل(( ]1[. عىل أنها مل تحتو عىل العنوان كاماًل إذ سقطت 

منه عبارة: واملنهج الواقعي )وروش رئاليسم(.

طبعت الرتجمة يف مدينة النجف األرشف مبطبعة اآلداب سنة )1965م(]2[، مصّدرة 

بتقريظ للشيخ مرتىض آل ياسني )-1894 1978م(. وأُعيد طباعتها ثانيًة سنة )1994م(، 

الهوامش  بعض  الرتجمة  تضّمن  إىل  اإلشارة  تفوتنا  أال  عىل  )2004م(.  سنة  وثالثًة 

التوضيحيّة التي كتبها املعرّب. واإلشارة كذلك إىل امتياز هذا الجزء عاّم سواه من 

الرتجامت وقوع ترجمته تحت أنظار الطباطبايئ وتقريظه لها. 

الرتجمة الثانية:

الفلسفة  )أسس  بعنوان:  وجاءت  الخاقاين  املنعم  عبد  محّمد  الشيخ  بها  قام 

األصل  من  جزئني  ِسوى  تستوعب  مل  ناقصٌة  ترجمٌة  وهي  الواقعي(.  واملنهج 

الفاريس، حيث ضّمت ست مقاالت فقط. لكّنها مل تستنِث شيئاً من تعاليق مطّهري 

عىل الجزئني املرتَجمني.

متّت مقدمة الرتجمة يوم ارتحال العالمة الطباطبايئ إىل الرفيق األعىل، بعد عمر 

أنفقه يف خدمة العلم والعقيدة، فجاءت الطبعة األوىل سنة )1981م( يف بريوت من قبل 

دار التعارف للمطبوعات، ثم أُعيدت طباعتها ثانية عام )1988م( من قبل الدار نفسها.

الرتجمة الثالثة:

اضطلع بها األستاذ العالمة السيّد عاّمر أبو رغيف وجاءت بعنوان )أصول الفلسفة 

الفاريس  التي استوعبت األصل  الكاملة  الوحيدة  الواقعي(. وهي الرتجمة  واملنهج 

بتاممه متناً وحاشيًة.

]1[-أصول الفلسفة: 8، ترجمة الشيخ جعفر السبحاين. 

]2[-معجم املطبوعات النجفية، د. محمد هادي األميني: 122، مطبعة اآلداب-النجف، الطبعة األوىل 1966م. 
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امتازت الرتجمة بالدقّة والشمول، فضالً عن احتوائها عىل مقّدمة مسَهبة اضطلع 

بها األستاذ، سلّط فيها الضوَء عىل مجموعة أمور ترتبط بالحكمتني الرشقية والغربية 

ومواضيع الكتاب. والواقع إن األستاذ قّدم برتجمته خدمة جليلة وذلك بنقل الكتاب 

كامالً للقرّاء الناطقني بلغة الّضاد، مضافاً إىل أنه قد أعطاه مسحة َجّذابة من خالل 

أسلوبه العرصي السلس. 

للتحقيق  القرى  أّم  مؤّسسة  باعتناء  )2001م(  سنة  األوىل  للمرّة  الرتجمة  طبعت 

والتوزيع. وهي  للنرش  العراقية  املؤّسسة  قبل  من  مؤّخراً  طباعتها  وأُعيدت  والنرش، 

الرتجمة املعتمدة يف هذه الدراسة.

موقع وأهميّة الكتاب

تكمن أهميّة كتاب أصول الفلسفة يف كونه ميثّل املحاولة األوىل الشاملة التي 

اتّسمت بالعمق واالستيعاب ملدارس الفكر الغريب، والتي ولدت يف حارضة علميّة 

محافظة. فلقد كان العالمة الطباطبايئ فريداً يف السبق إىل تشكيل ظاهرة للتواصل 

والحوار والنقد مع الحكمة الغربية عىل قاعدة حكمة الرشق. أي السلسلة التي انتهت 

جدار  يف  نافذًة  فتح  بهذا  وهو  الشريازي.  الدين  صدر  ومدرسة  املتعالية  بالحكمة 

العزل السميك بني حكمتي الرشق والغرب، بعد أن اتخذت كلُّ واحدة منهام مسارها 

الخاص]1[.

مل  متميّزاً  انجازاً  يظلُّ  الفلسفة(  )أصول  كتاب  إّن  قاطعٍ:  برضٍس  القول  وميكن 

يرق إليه عمل ماّم سبقه، وكذلك مل يتوفّر أثٌر فلسفي ماّم تاله عىل جميع خصائصه 

الفلسفة  مبحاكمة  أخذه  بسبب  ليس  ولكن  مجتمعًة،  عليها  توافر  التي  ومميزاته 

املاديّة وتجلّياتها املختلفة، وليس بسبب صريورته مرجعاً ملا جاء بعده من أعامل 

صاغ  التي  األوىل  املرّة  مثّل  كونه  بسبب  متميّزاً  انجازاً  ظّل  وإمنا  وفكرية،  فلسفية 

فيها فيلسوٌف مسلٌم بعد صدر الدين الشريازي، نظاماً فلسفياً متيناً محكامً، استوعب 

]1[-أصول الفلسفة واملنهج الواقعي 1: 8، 13، مقدمة األستاذ املرتجم. 
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الفاعلة  الحيّة  العنارص  عىل  االتكاء  خالل  من  اإلسالميّة،  الفلسفة  مسائل  أّمهات 

التي ابتدعها الفالسفة املسلمون عرب ألف عام من الزمان، وكذا بكرس جدار الفصل 

السميك واإلفادة من العنارص الصحيحة يف الفلسفة الحديثة. وهكذا يرجع الفضل 

وفلسفياً  علمياً  الغربية، طرحاً  الفلسفة  مع  العالقة  الطباطبايئ يف طرح مشكلة  إىل 

الغالبة يف الرشق  التي هي السمة  التبعيّة،  بعيداً عن العاطفة والعفوية واالنفعال أو 

املسلم، وبعيداً عن عقدة الهوية والشعور باالنبهار، وإمنا نجد العالمة حلّل أفكار 

الفالسفة الغربيّني تحليالً نقديّاً يف اإلطار واملضمون.

أضف إىل ذلك فإن جهد الطباطبايئ يف مقاالت أصول الفلسفة مثّل دفعة جريئة 

يف مسار الفلسفة اإلسالمية، إذ ساهم يف تطوير ونقد وإيضاح الكثري من مقوالت 

اإلسالمية  الفلسفة  عىل  فأضفى  رموزه،  مغاليق  وفّك  اإلسالمي،  الفلسفي  الرتاث 

النشاط والحيوية.

الكتاب  لهذا  قائالً: »والهدف األسايس  الشارُح مطهري  ويف هذا اإلطار سّجل 

هو إيجاد نظام فلسفي رفيع يقوم عىل أساس االستفادة من الجهود القيّمة للفالسفة 

املسلمني التي امتدت ألف عام من الزمن، ومن مثار التحقيقات الواسعة الرائعة لعلامء 

الغرب، زمن استخدام ملكة اإلبداع واالبتكار. ولهذا نشاهد يف هذه املجموعة من 

املقاالت، تلك املسائل التي كان لها دور أسايس يف الفلسفة القدمية، ونالحظ فيها 

املسائل التي تهتم بها الفلسفة الحديثة، ونجد أيضاً ضمنها أموراً مل تتناولها الفلسفة 

املعرفة  وال  العلم  يختص  ومل  والتحقيق.  بالدرس  األوربيّة  الفلسفة  وال  اإلسالميّة 

بزمان معني، ومل ينحرص يف أّمة بعينها، وال يف شعب وحده، ولو كان العلم منحرصاً 

اليوم  الباعث عىل الحرية الذي نشاهده  التقدم  يف أشخاص معينني، ملَا حّقق هذا 

يف عرصنا الراهن. فالوضع املتميّز للحضارة البرشيّة املعارصة، وذوبان املسافات 

باملعارف  يتعلّق  فيام  والغرب  الرشق  بني  الحارض  واالنفتاح  والشعوب،  األمم  بني 

واملعلومات - كل هذه- توفّر أفضل الفرص للمحّقق ليك يستفيد من نتائج قرون من 

التحقيق والدراسة والعذاب جاءته من طرق مختلفة، وهو يستطيع أن يستغلَّ طاقات 
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اإلبداع الكامنة يف نفسه، ويفتح بها ُسبالً جديدًة ويقتحم آفاقاً رفيعًة، وبفضل هذه 

الفرص والجهود املبذولة يف هذا السبيل، استطاع العلم ومتّكنت الفلسفة من قطع 

مراحل جديدة وتحقيق تقّدم ملموس«]1[.

ولكنَّ الذي يؤسف له حّقاً ))أن هذا األثر ظلَّ منسياً مّدة نصف قرن تقريباً منذ 

تكتسب  بينام  العلميّة،  الحوزات  القلّة خارج  به سوى  يَسمع  اليوم، ومل  إىل  تأليفه 

بعض اآلثار الثانويّة التي رمبا ال تنطوي عىل أي إبداع شهرًة واسعًة، بفعل ما تقوم 

به أجهزة الدعاية. وهذا هو قدر األّمة إذا تخلّفت فإنها تصاب بتبلّد رؤيتها وانشطار 

عىل  مهملة  منجزاتها  وتدع  أبنائها،  من  املبدعني  تشخيص  عىل  تقدر  فال  وعيها، 

رفوف املكتبات((]2[.

يف  الفلسفة  تدريس  حلقات  عن  الكتاب  لهذا  ملحوظاً  غياباً  يرى  املتابع  إنَّ 

معاهدنا العلميّة، يف الوقت الذي يهتّمون فيه بكتابات مؤلّفة بلغة طالسميّة مرموزة، 

تكّد الذهن وتستنفد املجهود، فضالً عن املجافاة التي يلقاها من الدراسات املهتّمة 

باألبحاث الفلسفيّة أو فلسفة العلم ونظرية املعرفة. عىل أن نسّجل: أنه بغياب هؤالء 

األعالم، انكفأت تجربتهم أو كادت، فلم نلتق بأحٍد من أساتذة الفلسفة يف معاهدنا 

العلميّة )الدينية( حاول )أو يحاول( أن يواصل تجربتهم، ويتواصل يف دراسة ونقد 

الفلسفة األوروبيّة املعارصة، واتجاهاتها الحارضة، إال يف محاوالت محدودة!

القيّمني  الكتابني  يف  معتمداً  مصدراً  كان  أنه  الكتاب،  أهمية  عىل  يدلّل  ومام 

الفكر  ناقداً  الّصدر  الشهيد  كتبهام  الذين  لالستقراء(  املنطقية  و)األسس  )فلسفتنا( 

الغريب يف تجلّياته املختلفة وميادينه املتنوعة.

]1[-أسس الفلسفة واملنهج الواقعي 2: 9-10، تعريب محمد عبد املنعم الخاقاين، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، 

الطبعة الثانية 1988م. 

والنرش،  للثقافة  املدى   ،227 الرفاعي:  الجبار  عبد  د.  العلمية،  الحوزة  يف  والفلسفي  الكالمي  الدرس  ]2[-تحديث 

الطبعة األوىل 2010م.
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يف املنهج الفلسفي للكتاب

نحاول يف هذه الفقرة ومن خالل مجموعة نقاط توضيح معامل املنهج الفلسفي 

الذي سار عليه الطباطبايئ يف مقاالت كتاب أصول الفلسفة مؤّصالً وناقداً:

-1 من املعامل البارزة يف مقاالت كتاب أصول الفلسفة وضوح املنهج العقيل. 

قاربها وملختلف  التي  واملقوالت  الفلسفية  للمواضيع  الطباطبايئ  تناول  كان  فلقد 

املشارب، وفق منهج نقدي واضح، معتمداً يف ذلك كلّه عىل مرياث املذهب العقيل 

يف املعرفة الذي يستند للمقوالت التصورية والتصديقية الرضورية.

وبرغم إميان الطباطبايئ بتعدد مصادر املعرفة وتوزعها بني العقل والقلب والوحي، 

التصور والتصديق، ومل  العقل ومقوالته يف  كتابه سوى  يتبع يف مقاالت  ولكنه مل 

يركن لدليل نقيل أو لحجة مستندة ملكاشفة متصّوف وتجربة عارف وإرشاق متعبّد، 

الفكر  بالعقل كحجة نهائية عرضاً واستدالالً السيام وأن غالب مدارس  التزم  وإمنا 

الكشف  باملصدرين:  الفلسفة ال تؤمن  لها ونقدها يف مقاالت أصول  تعرّض  التي 

النقدية تلزم أن يكون األسلوب املتبع هو األسلوب  والنقل، وبالتايل فإن الرضورة 

العقيل، وذلك لسعة دائرة املؤمنني به إجامالً وإن اختلفوا يف التفاصيل.

العقلية  املقوالت  اعتامد  عىل  الكتاب  هذا  مقاالت  يف  الطباطبايئ  ارتكز  لقد 

الفكرية  واملذاهب  االتجاهات  لسائر  وتقوميه  نقده  يف  منطلقاً  واتخاذها  البديهية 

املختلفة. والطباطبايئ يف مذهبه املعريف فيلسوف عقيل يؤمن بأّن كل ألوان النشاط 

الفكري البرشي التصديقي ترجع ملقوالت بديهية واضحة يف نفسها وغنية عن كل 

صدق  فإن  ذلك  عىل  وعالوة  بها،  واإلذعان  للتصديق  تضطر  النفس  وإمنا  برهنة، 

وصحة كل برهان تتوقف عليها. وعىل رأس تلك األصول قانون استحالة التناقض. 

هذا  وايضاح  ببيان  املعرفة(  )نظرية  الكتاب  من  األول  القسم  مقاالت  تكفلت  وقد 

املوقف بشكل كبري.

الحكمة  مدرسة  ألنصار  وخالفاً  الطباطبايئ  أن  اإلطار  هذا  يف  الالفت  ومن 
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املتعالية قد ابتعد ببحثه عن االعتامد عىل معطيات ومصطلحات التصوف واإلرشاق 

الفلسفي االضطراب والتشويش كام  التي توجب فيام لو ولجت البحث  والعرفان، 

يرى ذلك يف كتاب غرر الفرائد املعروف برشح املنظومة.

املتعالية  الحكمة  لسلسلة  ينتمي  مدرسياً  كان  وإن  الطباطبايئ  إن  آخر:  وبتعبري 

التي شيّد أركانها الفيلسوف صدر الدين الشريازي، إال أنه يف كتاباته الفلسفية السيام 

أصول الفلسفة جرى وفق األسلوب املشايئ، وذلك باالعتامد عىل الربهان العقيل 

دون االعتناء بالذوق والتصوف، وإدخال اصطالحات علم العرفان. ولذا قيل بحق 

الطباطبايئ: صدرايئ املبنى سينوي املرشب]1[.

توضيح  إىل  األوىل  املرحلة  يف  يعمد  كان  فقد  املسائل،  بحث  طريقة  أما   2-

فاالستدالل  لبيان املدعى،  ينتقل  ثم  بحثها،  يراد  األساسية يف كل مسألة  املفاهيم 

عليه بأوضح الرباهني العقلية وأخرصها، بعد ذلك ينتقل الستعراض ما قد يرد عىل 

نتائجه من إشكاالت فيعمد إىل إيضاحها، ثم يقارب األجوبة لها.

أساس  عىل  قائم  تحلييل  منهج  عىل  املقاالت  هذه  يف  الطباطبايئ  سار  لقد 

الدراسة املستوعبة للموضوع املراد بحثه، فام مل يعط تصوراً صحيحاً للموضوع ال 

يلج يف بحثه مطلقاً، وال يخوض يف مرحلة التدليل عليه واإلثبات والنفي. مبعنى أن 

التصور النظري للمسائل الفلسفية يف هذه املقاالت يسبق مرحلة التصديق النظري، 

وفق الطريقة املنطقية.

ويف نقده ملختلف األفكار واملقوالت، فإنا نجد الطباطبايئ يساير تلك االتجاهات 

بشكل يوضح تهافتها الداخيل وتناقضها، فضالً عن تسجيله النقد الفلسفي لها وفق 

القواعد األساسية العقلية والفلسفية.

املتابع ملقاالت الكتاب يجد الطباطبايئ متمكناً من ملكة التحليل والتنظري الفلسفي 

]1[-إيضاح الحكمة يف رشح بداية الحكمة، عيل الرباين الكلبايكاين 1: 16، ترجمة: الشيخ محمد شقري، دار زين 

العابدين 2011م. 
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بشكل يدهش القاري، فضالً عن سحر البيان، وتجىّل ذلك بوضوح يف مقالتي: منو 

املعرفة واإلدراكات االعتبارية. ويف خصوص هاتني املقالتني فقد طرح الطباطبايئ 

أفكاراً مل يسبق لها قدمياً وحديثاً، كام سنأيت إىل ذكر ذلك يف القادم من أبحاث.

-3 متاىش الطباطبايئ مع الفلسفة الغربية يف إعطاء األولوية يف البحث ملسائل 

اإلسالمية  للفلسفة  وخالفاً  الوجود،  نظرية  بحث  يف  الولوج  قبل  املعرفة  نظرية 

املوروثة التي مل تفرد مسائل املعرفة ببحث خاص. ولعّل من أسباب ذلك أن الحقبة 

املعارصة شهدت بروز تيارات وفلسفات تشكك بصحة املنهج العقيل يف املعرفة 

العقلية وحدودها ومدياتها، ولذا  التشكيك يف قيمة املدركات  بشكل واسع، وكذا 

خّص الطباطبايئ مسائل نظرية املعرفة مبقاالت القسم األول من الكتاب.

كام وأن تحليل املعضالت الفلسفية ومقاربة مشاكلها، يقتيض يف املرتبة األوىل 

دراسة أفكار اإلنسان وإدراكاته ونشاطه الذهني، ولذا فإن البحث يف نظرية املعرفة 

)فلسفة اإلدراك( يسبق الولوج يف املسائل الفلسفية املتعارفة.

املدارس  جميع  تقييم  أن  جهة  من  تتأىت  املعرفة  نظرية  يف  البحث  أهمية  إن 

املعرفة،  يف  املتخذ  واالتجاه  املنحى  عىل  يتوقف  العلمية،  واملناهج  الفلسفية، 

فام مل يتخذ الباحث رأياً حاسامً يف املسائل املطروحة يف نظرية املعرفة )مصدر 

املعرفة، قيمة املعرفة، حدود املعرفة(، ال يصح منه اإلذعان بأي قانون فلسفي أو 

مسألة علمية، مبعنى أن أبحاث نظرية املعرفة توفر خيارات الباحث املعرفية.

لقد شّكل تناول العالمة الطباطبايئ لنظرية املعرفة ومسائلها بشكل مفرد ومستقل 

يفردوا  اإلسالميني مل  الفالسفة  أن  ذلك  اإلسالمية،  الفلسفة  مسبوقة يف  ظاهرة غري 

إليه  تطرّقوا  ما  غاية  وإمنا  وحديثاً،  قدمياً  املستقل  بالبحث  املعرفة  نظرية  مسائل 

بعض مسائل نظرية املعرفة والتي بحثوها بشكل مشتّت يف مختلف فصول علمي 

املنطق والفلسفة، كام يالحظ ذلك يف بحث الوجود الذهني وبحث العلم والعالِم 

واملعلوم. أما الطباطبايئ فقد كان فريداً وسابقاً يف بحث مسائل نظرية املعرفة بشكل 
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مستقل يف املقاالت األوىل من الكتاب.

أبحاث  بتنظيم  شبيهة  طريقة  وفق  الكتاب  يف  الفلسفية  املسائل  انتظمت   4-

الرياضيات، وذلك بأن تأخذ كل مسألة موقعها املناسب لها، فتكون مكّملًة للمسائل 

املتقدمة عليها، ويف الوقت ذاته توفّر األرضية للمسائل اآلتية. وعىل هذا األساس 

ومبتابعة استدالالت الطباطبايئ، نجده حريصاً عىل أن تكون براهنُي مسألة متقدمة 

يتجىّل ذلك يف استدالله عىل مسألة  الالحقة، كام  الربهنة عىل املسائل  ُمْعِيَنًة يف 

وحدة الخالق والتي استند فيها لربهان تقدم يف مسألة إثبات وجود الخالق.

-5 لقد أفضت تطورات العلم الحديث - وما صاحب ذلك من تغريات يف الرؤى 

واألفكار املتعلقة بالوجود واملعرفة - باملذهب التجريبي وأمئته إىل تقديس العلم 

التجريبي وجعله املرجعية الوحيدة يف تفسري كل قضايا الوجود واملعرفة والحياة. 

فقد قررت تيارات هذا املذهب عىل تنوعها جعل التجربة املحّك األخري يف قبول 

ورفض مختلف األفكار واملقوالت أيا كانت دائرتها وموضوعها. فخرجت من رحم 

هذه الفكرة الفلسفة العلمية التي رفعت رايتها املاركسية واملدرسة الوضعية املنطقية.

اتفقت تيارات هذا املذهب املختلفة يف مسائل كثرية عىل مجافاة فلسفة الوجود 

ولغواً  أوهاماً  واعتبارها  واإللهيات  امليتافيزيقيا  عىل  والهجوم  األوىل(،  )الفلسفة 

التجريبي  املذهب  يف  األساسيّة  القاعدة  ذلك  يف  حجتهم  وكانت  معرفياً،  وتخلّفاً 

التحّقق من  التي ترى أن قضايا امليتافيزيقيا واإللهيات تتحدث عن أمور ال ميكن 

صدقها، ومن ثم فهي خارجة عن دائرة العلم واملعرفة والحكمة.

مقاالت  الفلسفة السيّام يف  مقاالت أصول  الطباطبايئ يف  قدم  مقابل ذلك  يف 

القسم األول منه، معالجات لهذا التصور وللمذهب التجريبي يف قواعده األساسية. 

وألن تطبيقات قاعدة املذهب التجريبي متعّددة، ويحتج بها أنصار املذهب املادي 

يف كل مسألة، فقد عكَف الطباطبايئ عىل تقديم مقاربات ومعالجات لزوايا متعددة 

ترتبط مبنهج العلم التجريبي، يف أكرث من مقالة يف أصول الفلسفة. نجد ذلك يف 
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املقالة األوىل والخامسة والسادسة ومواضع متفرقة من املقاالت األخرى.

من  ويستكمل  الفلسفي،  املنهج  معامل  إيضاح  الطباطبايئ  يستكمل  وحتى   6-

مقاالت  أكدت  فقد  العلمية،  بالفلسفة  يعرف  وملا  املادي  للفكر  نقده  آخر  جانب 

أن  ذلك  العلوم،  وباقي  الفلسفة  بني  والتمييز  الفصل  رضورة  عىل  الفلسفة  أصول 

الفلسفة تختلف عن العلوم منهجاً وموضوعاً وغاية، فهي تتخذ من الوجود مبا هو 

خصوصية  لحاظ  دون  اإلطالق  صفة  من  له  مبا  الوجود  أي  لها،  موضوعاً  موجود 

يتصف بها، بينام تتخذ العلوم دائرة أضيق يف بحث الوجود وتتمحور مسائلها حول 

مواضيع محددة، متحيّثة بحيثيات خاصة.

العقيل  الربهان  من  تتخذ  امليتافيزيقية  العقلية  الفلسفة  فإن  املنهج،  ناحية  ومن 

التجربة  من  العلوم  تتخذ  بينام  املعرفة،  وأداة يف  األرسطي وسيلة  املنطقي  مبعناه 

واملالحظة الحسية وسيلة إلثبات مسائلها وحّل مشكالتها. ويفّرع الطباطبايئ عىل 

ألسباب  العكس،  وال  علمية  مقدمات  من  فلسفية  قضية  استنتاج  إمكان  عدم  ذلك 

تتعلق بطبيعة الحكم الفلسفي املرتبط برشوط الربهان.

انتزاع قضية فلسفية،  العلوم يف  نتائج  الطباطبايئ إمكان االستفادة من  نعم، قرر 

ولكن هذا يشء واالستنتاج يشء آخر، إذ االستنتاج يعني استخراج نتيجة فلسفية من 

ُمَقدَمتَي قياس )صغرى وكربى( علميتني، وهو أمر غري ممكن وفق رشوط الربهان 

املنطقي، أما االنتزاع بواسطة مقدمة علمية متثل صغرى القياس إىل جانب الكربى 

الفلسفية، لتعطينا نتيجة فلسفية، فأمر ممكن.

وعىل وفق هذا، يرى الطباطبايئ يف مقام تأصيله للمنهج النقدي الفلسفي، عدم 

وجود قطيعة تامة بني الفلسفة والعلوم، كام ال توجد موافقة تامة، إذ لكل منهام أدواته 

وميدانه وفضاؤه النموذجي، ناعياً عىل االتجاهات املادية الغربية عدم حفظها حريم 

هذه العالقة، عندما تجاوزت حدود العلم فوقعت يف خلط واشتباه]1[.

]1[-انظر املقالة األوىل من أصول الفلسفة.  
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رتّب الطباطبايئ عىل ذلك أن ما نشاهده يف الفلسفة الغربية يف اتجاهاتها املادية 

اإلدراك  ظاهرة  وتفسري  وامليتافيزيقيا،  املادة  وراء  ما  عامل  كإنكار  نتائج خطرية،  من 

البرشي تفسرياً فسلجياً مادياً، ناشئ من الخلط واالشتباه وعدم وضع اليشء يف موضعه 

املناسب، وتجاوز التجربة لجلدها لتمسك باملسائل الخارجة عن حريم اختصاصها، 

متصورين أن املسائل الفلسفية ميكن استنتاجها من مقدمات علمية تثبت بالتجربة.

وال بد من اإلشارة يف هذه النقطة إىل أن الطباطبايئ مل يبتعد عن األخذ مبَُسلاّمت 

التي قاربها. وكذا  العلم الحديث، واتخاذها أصوالً موضوعة يف كثري من املسائل 

تعاطى مع الكثري من نتائج العلوم املختلفة املعارصة يف مقاربة كثري من املسائل، 

سواء كانت علوماً إنسانية أم غريها.

-7 ومن معامل املنهج الفلسفي يف كتاب أصول الفلسفة فصُل الطباطبايئ ومتييزُه 

الفلسفي  البحث  الخلط يف  أن حصول  ذلك  واالعتبارية،  الحقيقية  املدركات  بني 

بني املدركات الحقيقية واالعتبارية يوجب االضطراب يف تصور املسائل الفلسفية 

فضالً عن التصديق بها، وقد أدى هذا الخلط يف علوم مختلفة إىل التباس وتشويش، 

كام يالحظ يف بعض مسائل علم أصول الفقه. ولذا اضطلع الطباطبايئ مبهّمة كشف 

من  النوعني  هذين  بني  للفرق  محّدد  تفسري  إىل  وتوّصل  املسألة،  هذه  النقاب عن 

االدراكات، وأكد عىل أن الربهان ال يجري يف اإلدراكات االعتبارية، وعىل هذا فهي 

خارجة عن البحث الفلسفي، كام سنأيت عىل إيضاح ذلك عند الحديث عن املقالة 

السادسة من الكتاب.

عرض موجز ملقاالت الكتاب

خال  ما  األّول  القسم  مثّل  قسمني؛  إىل  أساسيّة  بصورة  الكتاب  أبحاث  تنقسم 

من  مقاالت  أربع  استوعبت  وقد  املعرفة،  نظرية  أبحاث  والثانية  األوىل  املقالتني 

مجموع أربع عرشة مقالة. أّما القسم اآلخر فقد مثّل أبحاث نظرية الوجود وقد جاءت 

يف مثاين مقاالت.
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العلم  واملثالية،  الواقعية  الفلسفة،  ما  البحث يف:  األّول  القسم  مقاالت  متثّلت 

هذه  انطوت  وقد  االعتبارية.  االدراكات  املعرفة،  منو  املعرفة،  قيمة  واإلدراك، 

املقاالت يف الجزء األول من الرتجمة العربية املعتمدة يف هذه الدراسة. 

الوجود،  مباحث  الوجود:  نظرية  مباحث  مثلّت  فقد  الثاين  القسم  مقاالت  أّما 

الحركة/  والفعلية/  اإلمكان  واملعلول،  العلة  واالختيار،  الجرب  والوجوب/  اإلمكان 

الزمان، الحدوث والِقدم/ التقّدم/ التأّخر/ املعيّة، الوحدة والكرثة، املاهية/ الجوهر 

والعرض، العامل وإله العامل.

السمة العاّمة ملقاالت الكتاب، التعرض بالتحليل والنقد لكثري من آراء الحكامء 

اهتامماً  أم ماديني. كام بذلت  إلهيني  أكانوا  القدامى واملحدثني، سواء  واملفكرين 

مجموع  عن  اللثام  وإماطة  الديالكتييك،  املذهب  ضعف  مواطن  إيضاح  يف  أكرب 

ِهنات املادية الديالكتيكية.

سنستعرض يف الحديث القادم أبحاث مقاالت كال القسمني، محاولني التعريف 

بكل مقالة وأبحاثها واملقوالت التي تناولتها عرضاً ونقداً.

القسم األول )نظرية املعرفة(

املقالة األوىل )ما الفلسفة(:

انصبّت املقالة األوىل لتعريف الفلسفة وتحديد هويتها. والفلسفة ظاهرة طبيعية 

والفلسفة  ذاته.  اإلنسان  قدم  قدمية  أنها  أي  البرشية،  للطينة  ومالزمة  اإلنسان  يف 

كمامرسة عقلية من الطبيعي أن تختلف األنظار يف شأنها وتحديد ماهيتها، ألن جوهر 

الفلسفة  تعريف  قيل يف  ما  وإطاللة رسيعة عىل  التفكري.  يقوم عىل حرية  الفلسفة 

يكشف عاّم قلنا ]1[.

]1[-انظر: مدخل جديد إىل الفلسفة، دراسة آلخر اآلراء حول حدود الفلسفة وغايتها ومنهجها وعرض ألهم مشاكلها، 

الوجود، املعرفة، اإللهيات، د. عبد الرحمن بدوي: 7-35. وانظر االتجاه املعارص يف تعريف الفلسفة والتعاطي معها 

القومي-  اإلمناء  مركز  صفدي،  مطاع  وتقديم:  ترجمة  غتّاري،  وفليكس  دولوز  جيل  الفلسفة،  هي  ما  جديدة:  برؤية 

اليونسكو، الطبعة األوىل العربية، بريوت 1997م. 



نحن والغرب )ج2( 68

أيّاً ما كان األمر، فقد عنى املاتن وشارحه من الفلسفة هي الفلسفة املوروثة عن 

مدرسة أرسطو )الفلسفة باملعنى األخّص(، التي ذكر بشأنها أنها البحث عن الوجود 

مبا هو موجود، أو مطلق الوجود.

ميّزت املقالة بني الفلسفة والعلم، ورأت أن الفلسفة تبحث عن املوجودات مبا 

يتناول املوجودات من حيثية موجوديتها  الفلسفي  البحث  أن  هي موجودة، مبعنى 

الجهات املختصة املختلفة  فإنه يبحث عن  العلم  أّما  الحيثية املشرتكة.  فقط، أي 

هي  مبا  واإلنسان  والرتاب  املاء  يتناول  ال  العلم  أن  مبعنى  )املاهيّات(،  املتكرثة 

ولذا  اإلنسان.  وإنسانيّة  الرتاب  وترابيّة  املاء  مائيّة  يتناول  العلم  وإمنا  موجودات، 

انشعبت العلوم فكانت متعّددة بحسب تعّدد وتكرّث املاهيات والجهات املختصة.

ولكن عىل الرغم من اختالف حيثيتي البحث يف الفلسفة والعلوم، إال أن هناك 

ِصالت كثرية بينهام. إذ أن الفلسفة تتكفل إثبات موضوعات العلوم، فإنه يف كّل علم 

أما  الوجود،  مفروغ  العلم  يؤخذ موضوع  نفسه وإمنا  إثبات موضوع  يبحث عن  ال 

الذي يتكفل إثباته فهو الفلسفة.

وكذلك تتكّفل الفلسفة إثبات املبادئ التصديقية العامة للعلوم كأصل العليّة. أّما 

العلم فإنه يساهم يف تقديم إثاراته وأبحاثه للفلسفة يك تنتزع منه أحكاماً عاّمة. وقد 

حّددت هذه املقالة سامت الفلسفة، مبيّنة أنها تقف يف النقطة املقابلة للسفسطة، 

كام أنها تتكّفل التمييز بني أشكال مدركات اإلنسان من اعتباريّة ووهميّة وحقيقيّة.

املقالة الثانية )الواقعيّة واملثاليّة(:

جاءت املقالة الثانية ملناقشة االتجاهات املثاليّة، وقد انطلقت هذه املقالة يف 

اختيار االتجاه الواقعي من الفطرة. واملذهب املثايل عميق الجذور يف تاريخ الفكر 

أدواراً  لعبت  التي  األلفاظ  من  أيضاً  هو  املثالية  ولفظ  األساليب،  ومتعدد  اإلنساين 

تبادلت عليه، وأكسبته  فلسفية  مفاهيم  وتبلور يف عدة  الفلسفي،  التاريخ  مهمة عرب 

بسبب ذلك لونا من الغموض وااللتباس.
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أّما تعريف املثالية يف هذه املقالة، فهو: من ينكر مطلق الواقع، أي ينكر الواقع إنكاراً 

التعميم للسفسطة مبا يشمل املثالية، واستعرضت  مطلقاً. وقد أعطت املقالة صفة 

أفكار كلٍّ من باركيل وشوبنهاور )1788-1860م( عاّدة إياهم من املثاليني.

وقفت املقالة بعد ذلك عند مجموعة من شبهات املثالية ككاشفية العلم وخطأ 

الحواس فاستعرضتها وأجابت عنها. ثم انتقل الحديث ملالحظات توقف فيها عند 

بعض مقوالت الديالكتيكيني.

املقالة الثالثة )العلم واإلدراك(:

وهو  املعرفة،  نظرية  موضوعات  أهم  من  يعترب  موضوعاً  الثالثة  املقالة  تناولت 

تحديد هوية اإلدراك البرشي وطبيعته. فهل أن الفكر البرشي موجود مادي وظاهرة 

مادية يقوم به الجهاز الفسلجي والعصبي عند اإلنسان؟ أم أنّه ظاهرة غري مادية ويقوم 

به محور غري املادة؟

من  مجموعة  اليوم  ترفده  وآليته،  هويته  وتحديد  البرشي  اإلدراك  يف  و))البحث 

العلوم. ففسلجة الجهاز العصبي وعلوم النفس والرتبية والدراسات االجتامعية، تهتم 

بشكل أساس بهذا املوضوع، وتتناوله كلٌّ من زاويتها. والدرس العقيل الجاد يتطلب 

هذه  من  كثرياً  أن  املؤسف حقاً  ومن  واالستضاءة مبعطياتها،  األبحاث  هذه  متابعة 

األبحاث تتعّذر متابعتها بحكم الفواصل اللغوية(( ]1[.

انطلقت هذه املقالة من دراسة صفات الظواهر املادية، وعدم انطباقها عىل الفكر 

الفكر والذي ال  القول بوجود )الروح( املجرّد، املحور لهذا  العلمية، إىل  والصور 

يتصف بصفات املادة. فهو ال يقبل التجزئة واالنقسام، وال يخضع للتغيري والتحوير، 

خالفاّ للظواهر املاديّة.

النفس وأنها مركز اإلدراك، ثم تعرّض ملجموعة  إثبات  ساق الطباطبايئ براهني 

من إشكاليات يطرحها أنصار مادية الفكر، وقاربها مقاربات عقلية وفلسفية.

]1[-أصول الفلسفة واملنهج الواقعي 1: 21، مقدمة األستاذ املرتجم. 
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املقالة الرابعة )قيمة املعرفة(:

والدرس  بالبحث  تناولت  فقد  الكتاب،  من  الجزء  هذا  يف  الرابعة  املقالة  أما 

موضوع قيمة املعرفة. والقارئ املحرتم يعرف أن هذا البحث من أهم مسائل نظريّة 

املعرفة، بل هو الواجهة الرئيسة للبحث يف نظرية املعرفة.

ينصب البحث يف قيمة املعرفة عىل حقانيّة اإلدراك البرشي، فهل يكشف اإلدراك 

تتطابق مدركات اإلنسان مع موضوعها؟ أصالً  البرشي عن واقع موضوعي؟ وهل 

هل بإمكان اإلنسان إدراك الواقع فيام لو كانت هناك واقعية خلف الذهن اإلنساين؟

تابعت املقالة املذهب العقيل األرسطي التي تبّناه حكامء اإلسالم، وقد رأى هذا 

أداة  الحقيقة، والحواس  املذهب أن املعقوالت املكتسبة عىل أسس منطقية عني 

لالرتباط بالخارج عملياً وليست وسيلة لكشف الحقيقة. وإجامل ذلك:

1( إّن اإلدراك البرشي عىل نحوين: تصّور وتصديق. والتصّور هو حضور صورة 

اليشء يف الذهن، وليس له قيمة موضوعية، ألن هذا الحضور إذا جرّد عن كلِّ إضافة، 

بخالف  اإلدراك.  نطاق  لليشء خارج  موضوعي  يدل عىل وجود  أو  يربهن  ال  فإنّه 

التصديق فإنه يتمتّع بخاصية الكشف الذايت عن الواقع الخارجي.

بها اإلنسان، ترجع إىل معارف  يتمتّع  التي  التصديقية  إّن جميع املعارف  ثمَّ   )2

ال  بل  برهان،  أو  بدليل  مطالبة  دون  من  اإلنسانية  النفس  تدركها  أساسية،  رضورية 

واالعتقاد  بها  التسليم  برضورة  النفس  تشعر  وإمنا  بدليل،  رضورتها  إثبات  ميكن 

بصحتها كمبدأ عدم التناقض ومبدأ العلية واملبادئ الرياضية األولية. وقيمة املعرفة 

إمنا تنبع من ارتكازها عىل هذه املبادئ والدقّة يف تطبيقها.

3( أّما التطابق بني الصورة الذهنية، والواقع املوضوعي الخارج عن إطار الذهن، 

فريجع إىل التحليل اآليت: إن أي صورة نكّونها عن يشء معني لها جانبان أو حيثيتان: 

فهي من ناحية صورة اليشء ووجوده الخاص يف ذهننا، وألجل ذلك ال بد أن يكون 

اليشء متمثاّلً فيها، وإاّل مل تصح إضافتها إليه ومل تكن صورة له.
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الواقع  عن  أساسياً  اختالفاً  تختلف  الذهنية  الصورة  فإن  أخرى  ناحية  ومن 

الخارجي من  الواقع  بها  يتمتع  التي  بالخصائص  تتمتع  أنها ال  املوضوعي، وذلك 

الذهنية عن )الشمس( مهام كانت مفّصلة ودقيقة  النشاط والفعالية. فالصورة  ألوان 

ال ميكن أن تقوم بنفس األدوار الفّعالة التي يقوم بها الواقع املوضوعي )للشمس(. 

ولكن هذا ال يعني أن املوجود يف الخارج غري املوجود يف الذهن عن هذا الخارج، 

بل هام واحد من حيث املاهية وإن اختلفا باآلثار والفعالية والنشاط.

مع  متطابقة  أنها  ذلك  فمعنى  صادقة،  أو  حقيقة  بأنها  قضية  نصف  ملا  إنّنا   )4

وهذا  األمر.  ونفس  للواقع  مطابقتها  حيث  من  لإلدراكات  صفة  فالحقيقة  الخارج، 

املعنى للحقيقة هو الذي يحتفظ للمعارف البرشية بقيمتها. وبالتايل فقد أكدت هذه 

بديهي ال  أمر  الخارجي،  للعامل  بعامة ومطابقته  اإلدراك  أن موضوعية  املقالة عىل 

يتطلب برهاناً ودليالً، بل ال ميكن االستدالل عليه.

املقالة الخامسة )منو املعرفة(:

يف  الكرثة  وحصول  املعرفة،  منو  يف  للبحث  الخامسة  املقالة  ُخّصصت 

اإلدراكات. فامذا يعني البحث يف منو املعرفة؟

إّن البحث يف منو املعرفة يعني: أن املعارف القبلية األولية التي ميتلكها اإلنسان 

استنتاج قضايا جديدة من  منها معارف جديدة؟ وكيف ميكن  تنشأ  أن  كيف ميكن 

البناء  يتكامل  حتّى  وهكذا  اإلنسانية،  للمعرفة  التحتية  البنية  تشكل  التي  القضايا 

املعريف عند اإلنسان؟

وال يخفى فإن هذا البحث يرتبط بالعلم واإلدراك البرشي، وإن كان البحث فيه 

هنا متحيّث بحيثية خاصة هي كيفية حصول الكرثة يف اإلدراكات. وقد توفرت هذا 

وحدودها.  املعرفة  منو  يف  اإلسالميني  الحكامء  نظر  وجهات  عرض  عىل  املقالة 

وكذا توفّرت املقالة عىل عرض مواضيع مل يهتم بها القدماء اهتامماً كامالً، ومل تشّق 

فيها الفلسفة وال املنطق وال علم النفس الحديث طريقاً، أي أن التحقيقات الواردة 
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يف هذه املقالة تعترب خطوة جديدة يف عامل الفلسفة]1[.

قّررت املقالة أن املعرفة التصوريّة تأيت من الحس وهو مبدأ املعرفة، أّما التصديق 

بها من دون دليل،  النفس لإلذعان  التي تضطر  البديهيات األولية  فيقوم عىل أساس 

وعىل أساس من هذه البديهيات ينهض البناء املعريف لإلنسان من خالل منطق الربهان 

أو االرتباط املوضوعي بني موضوع الفكرة األم وموضوع الفكرة البنت، وهو ما عرّب 

عنه الشهيد الّصدر بطريقة التوالد املوضوعي يف قبال ما أسامه بـ)التوالد الذايت(]2[.

و»لقد جاءت إشارات املنت لبعض األفكار املخالفة، فرصة سانحة أمام األستاذ 

مطهري، اغتنمها يف استعراض أهم نظريات املعرفة اإلنسانية. واملالحظ أن العنرص 

النقدي يف مالحظات األستاذ، ساهمت مساهمة أكرث جديّة يف الدفاع عن النظرية 

العقلية التي تبناها أصول الفلسفة واملنهج الواقعي، أكرث جديّة من العنارص التأسيسيّة 

التي أقام عليها املاتن والشارح رصح نظريتهام« ]3[.

املقالة السادسة )اإلدراكات االعتباريّة(:

يف  ومدخلية  آثار  وله  وحيوي،  مهمٍّ  موضوع  لبحث  السادسة  املقالة  انصبّت 

العالمة  طرح  وقد  االعتبارية.  واإلدراكات  االعتبار  بحث  وهو  أال  متعّددة،  أبحاث 

الطباطبايئ يف هذا البحث رؤية تأسيسيّة جديدة يف املعرفة من خالل إبداعه لنظرية 

ل  االعتبار. وهو أّول من بحث اإلدراكات االعتبارية تحت عنوان مستقل وبشكل مفصَّ

كام أشار لذلك املحقِّقون.

كتب الشارح املطّهري قائالً:

إليه وحسب  يُسبَق  فلسفياً جديداً مل  تتناول موضوعاً  »أّما املقالُة السادسُة فهي 

السلسلة  للدراسة ألّول مرّة يف هذه  فإنَّ هذا املوضوع يطرح  إليه علُمنا،  ما وصل 

]1[-أسس الفلسفة واملنهج الواقعي 2: 6، تعريب الشيخ محمد عبد املنعم الخاقاين. 

]2[-األسس املنطقية لالستقراء، السيّد محّمد باقر الّصدر: 160 فام بعدها، املؤمتر العاملي لإلمام الشهيد الّصدر-قم، 

الطبعة الثانية 1426هـ. 

]3[-أصول الفلسفة واملنهج الواقعي 1: 25، مقّدمة األستاذ املرتجم.
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الحقيقيّة  اإلدراكات  بني  والتفكيك  بالتمييز  املتعلّق  املوضوع  وهو  املقاالت،  من 

واإلدراكات االعتباريّة، وسيتضح هذا األمر من مراجعة املقالة ذاتها«]1[.

وأضاف: »لقد عكف يف املقالة السادسة بشكل مل يسبق له نظري عىل نقد جهاز 

تتجّنب  الحقيقية عن اإلدراكات االعتبارية، وبهذا  اإلدراك، ومتييز وفرز اإلدراكات 

الفلسفة خطر االختالط بهذه اإلدراكات، هذا االختالط املربك الذي زلزل كثرياً من 

الحكامء«]2[. وكتب العالمة مصباح اليزدي: »تعدُّ املقالُة السادسُة )االعتبارات( يف 

كتاب أصول الفلسفة واملنهج الواقعي، بحثاً جديداً مبتكراً يف الفلسفة اإلسالميّة«]3[.

املوسومة  الخاّصة  رسالته  يف  ذلك  إىل  أشار  قد  العالمة  أن  عن  فضالً  هذا، 

وقدمائنا  معلّمينا  عظامء  من  السلف  مساعي  ننىس  لن  »وإنّا  فقال:  باالعتبارات، 

األقدمني وجهدهم يف جنب الحقائق، فقد بلغوا ما بلغوا واهتدوا وهدوا السبيل شكر 

الله مساعيهم الجميلة، ولكّننا مل نرث منهم كالماً خاّصاً بهذا الباب، فرأينا وضع ما 

يهم وضعه من الكالم الخاص...«]4[.

وغري خفّي فإّن البحث يف االعتبار واإلدراكات االعتبارية، مرتبط بعامل الذهن. 

واملراد من اإلدراكات االعتبارية هي تلك األمور التي لو أغمض اإلنسان النظر عنها 

مل يكن لها حقيقة يف الخارج، وذلك نحو املُلك والرئاسة وغريها. وهذه املعاين 

تختلف وتتبّدل وتتغرّي بحسب اختالف األنظار.

اإلدراكات االعتباريّة موجودات ذهنيّة، ولكن ليس مبعنى اخرتاع الذهن لها من 

دون استعانة بالخارج، وإاّل لكانت غري صادقة عىل الخارج أو أن تقع عىل جميع 

ما يف الخارج الستواء نسبة الجميع إليها. وإمنا الذهن يوقعها عىل الخارج بتوهم 

]1[-أسس الفلسفة واملنهج الواقعي 2: 6، تعريب الشيخ محّمد عبد املنعم الخاقاين. 

]2[-أصول الفلسفة 1: 44، مقّدمة الشهيد املطّهري. 

]3[-رسالة التشيع يف العامل املعارص، العالمة محّمد حسني الطباطبايئ: 400، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنرش-قم 

1418هـ. 

]4[-مجموعة رسائل العالمة الطباطبايئ )رسالة االعتبارات(: 340، تحقيق الشيخ صباح الربيعي، مكتبة فدك إلحياء 

الرتاث-قم، الطبعة األوىل 1428هـ. 
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أنها يف الخارج لوجود املنشأ لها هناك. فبام أن الذهن ينتزعها من خالل االستعانة 

بالخارج، وحيث أن هذا االرتباط ليس بحقيقي لعدم تحققها يف الخارج، فهو وهمي 

بتوهم الذهن أنها من املعاين الحقيقية.

إعطاء  عن  ))عبارة  بأنّه:  االعتبار  الطباطبايئ  العالمة  يعرّف  ذلك،  عىل  وتأسيساً 

حدِّ يشء إىل يشء آخر بحكم عوامل انفعاليّة، ألجل ترتيب آثار ذات ارتباط بعوامله 

االنفعاليّة(( ]1[. وسار من جاء من بعد العالمة عىل منواله وأخذ بأقواله ]2[.

ثمَّ ذكر العالمة أن هذه اإلدراكات ال ميكن التامسها بالربهان، ذلك ألنه يجري 

يف الحقائق فقط، وبالتايل فال تحكم االعتباريات عالقة استنتاجية، ألنَّ من رشوط 

ليك  حقيقياً،  ربطاً  واملوضوع  املحمول  بني  الربط  يكون  أن  االستنتاجيّة  العالقة 

يوجد  فال  االعتباريات  أما يف  األوسط،  بواسطة  األكرب لألصغر  الحد  إثبات  ميكن 

ليست  االعتبارية  القضايا  تكون  هنا  ومن  وموضوعها،  محمولها  بني  حقيقي  ربط 

برهانية، مبعنى أنه ال ميكن إثبات صحة وسقم نتائجها منطقياً. 

نعم، يف إطار االعتبار واملقاييس والقواعد السارية يف االعتباريات، ميكن استنتاج 

قضايا أخرى منها، ولكّنها ليست برهانية وال تتوفّر عىل رشوط القضية الربهانية، ولذا 

ال  فكام  جنسه،  من  يكون  يشء  كلِّ  ميزان  وبالجملة  الشريازي:  الدين  صدر  يقول 

ميكن قياس الزمان باألمتار، كذلك ال ميكن قياس االعتبار بالربهان]3[.

قبل  اعتبارات  إىل قسمني؛  املقالة  مت يف هذه  قسِّ االعتباريّة  اإلدراكات  أن  ثم 

االجتامع واعتبارات بعد االجتامع. واألوىل هي التي ال تفتقر يف تحققها إىل االجتامع 

افرتاض  تتحقق من دون  التي ال  الثانية فهي  أّما  فرد عىل حدة.  تقوم يف كلِّ  وإمنا 

]1[-أصول الفلسفة واملنهج الواقعي 1: 524. 

]2[-انظر: الرافد يف علم األصول، محارضات السيّد السيستاين، بقلم: السيّد منري القطيفي: 47، دار املؤرخ العريب-

بريوت، الطبعة األوىل 1994م ؛ املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة، الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي 1: 203، مؤسسة 

النرش اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني بقم املقدسة، الطبعة السادسة 1425هـ ؛ الفلسفة العليا، السيّد رضا الّصدر: 

97-101، مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي، الطبعة الثانية 1420هـ، ومعظم رّواد مدرسة العالمة. 

]3[-الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة، صدر الدين الشريازي 9: 262، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

الطبعة األوىل. 



75نقد الفلسفة الغربية في فكر الطباطبائي

القسم  مصاديق  ومن  األطفال.  وتربية  الزوجية  بالحياة  املرتبطة  كاألفكار  االجتامع 

االستخدام  وانتخاب األخف واألسهل، واصل  والقبح،  والحسن  الوجوب،  األّول: 

واالجتامع، وأصل متابعة العلم.

واملرؤسيّة  والرئاسة  واللغة،  امللك،  أصل  فمنها:  الثاين  القسم  مصاديق  أّما 

ولوازمهام، واالعتبارات التي ليس فيها رئاسة ومرؤسيّة بل متساوية األطراف-كالتبادل 

واالرتباط والحقوق االجتامعية املتساوية-واألمر والنهي والثواب والعقاب.

ويلزم التنبيه إىل أنه توجد تطبيقات متعددة لنظرية االعتبار، منها الحسن والقبح، 

التنبيه  يلزم  كام  االختياريّة.  اإلنسان  وأفعال  القطع،  حجية  أو  العلم  متابعة  وأصل 

إىل أن العالمة قد ألّف رسالة مستقلّة يف االعتبار سنة )1930م( وقد طبعت ضمن 

مجموعة رسائله]1[.

الطباطبايئ  أن  إىل  املقالة  هذه  عن  الحديث  بصدد  ونحن  اإلشارة  املهم  ومن 

الفيلسوف  تحليل  مع  كثرية  مواطن  التقى يف  قد  االعتبارية،  للمدركات  تحليله  يف 

وإن  األخالقية،  العملية  األحكام  تفسري  يف  )1917-1981م(  مايك  جون  األسرتايل 

اختلفت منطلقاتهام وموقفهام املنتمي لألبستمولوجيا]2[.

القسم الثاين )نظرية الوجود(

متحورت مقاالت القسم الثاين والتي ضمها ثاين جزيئ الطبعة العربية حول نظرية 

مقاالت:  بثامين  الوجود  نظرية  الطباطبايئ  خّص  وقد  قبل،  من  أرشنا  كام  الوجود 

السابعة والثامنة والتاسعة والعارشة والحادية عرشة والثانية عرشة والثالثة عرشة والرابعة 

عرشة. وفيام يأيت من حديث نعرّف بكل مقالة واملواضيع واألفكار التي تناولتها.

]1[-مجموعة رسائل العالمة الطباطبايئ، رسالة االعتبارات: 339. 

]2[-انظر: الحكمة العملية، دراسات يف النظرية وآثارها التطبيقية، السيد عامر أبو رغيف: 161 فام بعدها، دار الفقه 

للطباعة والنرش، الطبعة الثانية 1426هـ. 
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املقالة السابعة )الوجود وواقع األشياء(:

باإلشارة  الطباطبايئ  افتتحها  الوجود، وقد  السابعة لدرس مسألة  انصبت املقالة 

إىل السفسطة متخذاً من رفضها نقطة انطالق يف درس الفلسفة والواقع. والطباطبايئ 

يف موقفه من السفسطة مل يتجاوز ما كان قد سجله يف املقالة الثانية من القسم األول 

من اتخاذ اإلميان بالواقعية أمراً بديهياً يدركه اإلنسان من دون شائبة شك أو ريبة.

أصالة  بعنوان  اإلسالمية  الفلسفة  يف  املحّررة  املسألة  لدراسة  انتقل  ذلك  بعد 

حديثه  يف  بينهام  فرّق  أن  بعد  املاهية،  بأصالة  القول  مقابل  يف  والواقع  الوجود 

السابق عند تناول السفسطة، مقرراً أن األصالة للوجود دون املاهية. فاألصيل يف 

واقعية  تكون  املاهيات  جميع  إن  بل  ذهني،  أمر  واملاهية  وجوده،  هو  يشء  كل 

الواقع والوجود، فالواقع  بالوجود، فهي يف ذاتها أمر ذهني اعتباري الحظ له من 

هو الذي يوجد املاهيات.

ثم فّرع عىل ذلك مجموعة من النتائج كالقول بوحدة الوجود )الوحدة يف عني 

الكرثة والكرثة يف عني الوحدة(، منوهاً إىل أن الكرثة ليست عددية وإمنا يف املراتب 

والتجليات املختلفة، ذلك أن العدد والرقم بدوره من تجليات الوجود ]1[.

ثم رشح ببحث أحكام املاهية والوجود، ويف أثناء حديثه عن أن الواقع ال يقبل 

العدم بالذات أي ال يتصف بنقيضه، تعرّض لنظرية الكيميايئ الفرنيس أنطوان الفوازيه 

)1743-1794م( التي تنص عىل أن املوجود ال يعدم واملعدوم ال يوجد، منوهاً إىل 

اختالف هذه الفرضية عن النظرية التي تنص عىل أن الوجود بذاته ال يتصف بنقيضه، 

شارحاً املراد من مقولة الفوازيه وفرقها عام يراد بحثه. بعد ذلك خرج باثنتي عرشة 

نتيجة من درسه يف هذه املقالة ]2[.

]1[-أصول الفلسفة 2: 63.

]2[-أصول الفلسفة 2: 89-88. 
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املقالة الثامنة )الرضورة واإلمكان(:

الرضورة  املعروفة  الفلسفية  املسألة  لبحث  الثامنة  املقالة  الطباطبايئ  خص 

الشارح  شهادة  وبحسب  العامة،  الوجود  أحكام  من  حكامً  تشكل  والتي  واإلمكان 

املطهري فإن الطباطبايئ يف هذه املقالة تناول البحث يف الرضورة واإلمكان بطريقة 

خاصة ونهج غري مألوف]1[.

مسلكني  متخذاً  اإلمكان،  الرضورة  مفهومي  بإيضاح  حديثه  الطباطبايئ  افتتح 

مختلفني يف إيضاحها، اعتمد يف املسلك األول عىل أساس دراسة سامت الوجود 

الخارجي، فيام سلك يف الثاين عن طريق قانون العليّة. ثم توقف عند مجموعة من 

اإلشكاالت التي يثريها البحث امليكانييك، والبحث الفيزيايئ لنيوتن )1643-1727م(.

التجارب  معطيات  لبعض  التعرّض  عليهام  وفّرع  مبالحظتني  خرج  ذلك  بعد 

العلمية فيام يرتبط مبسألة الحتمية )الرضورة(، ثم أثبت الئحة بالقضايا التي بحثها 

واستنتجها يف املقالة.

املقالة التاسعة )العلة واملعلول(:

البحث يف قانون العلية بحث فلسفي وعلمي مهم، بسبب ما ميثله قانون العلية 

من ارتباط عام يف سلسلة الوجود واتكاء البحث الطبيعي والتجريبي عليه، وقد رتب 

الثامنة ترتيباً منطقياً. ثم  الطباطبايئ البحث يف هذه املقالة عىل دراسته يف املقالة 

سلك طريقني إلثبات قانون العلية، عرّب عن األول منهام بالطريق الذي يسلكه اإلنسان 

االعتيادي بنظرة ساذجة، فيام قال عن اآلخر إنه مقتىض النظرة الفلسفية الدقيقة]2[.

بعد إثبات أصل العلية انتقل مستعرضاً مجموعة من اإلشكاليات مقارباً لها أجوبة 

فلسفية. وفور انتهائه من تلك املقاربات تعرّض لتقسيامت العلة: الفاعلية والغائية 

البحث يف كل قسم منها بشكل مستقل، مستعرضاً يف  واملادية والصورية، وأشبع 

]1[-أصول الفلسفة 2: 94.

]2[-أصول الفلسفة 2: 229. 
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طيات ذلك إشكاليات يفرضها البحث التجريبي املعارص]1[.

األسكتلندي  الفيلسوف  تفسري  عند  التوقف  يستدعي  العلية  يف  البحث  وألن 

ديفيد هيوم )1711-1776م( لفكرة الرضورة يف هذا القانون]2[، لذا تعرّض الطباطبايئ 

العلية]3[. بعدها عّرج عىل  لقانون  بها هيوم تفسرياً  التي يأخذ  لفكرة تداعي املعاين 

مسألة الصدفة متعرّضاً ملقالة بعض املاديني، وبعد مقاربة مستوعبة لإلشكالية خرج 

مبجموعة أمور أثبتها يف خامتة املقالة]4[.

املقالة العارشة )القوة والفعل/ اإلمكان والفعلية(:

استوعبت املقالة العارشة التي خّصها الطباطبايئ ببحث مسألة اإلمكان والفعلية 

ما يقارب ربع الجزء الثاين من الكتاب املكّون من 768 صفحة من القطع الوزيري 

يف طبعته العربية.

انصب البحث لدراسة ظاهرة التغري والتحول التي تعترب من مسلاّمت حقائق هذا 

الكون، إذ ال وجود للسكون والجمود فيه، وقد أخضع الطباطبايئ املسألة للبحث 

ولكن مبنظار الفلسفة وليس مبنظار آخر.

من  مبجموعة  مستعيناً  للفكرة  توضيحي  مبدخل  مقالته  الطباطبايئ  افتتح 

الصفتني  والفعل  القوة  مفهومي  إيضاح  إىل  توصل  ثم  ذلك،  يف  الحياتية  األمثلة 

خرج  ثم  والفعلية،  اإلمكان  بتعبريي:  أحياناً  استبدالهام  إىل  منوهاً  الوجوديتني، 

مبجموعة من النتائج.

انتقل بعد ذلك ملقاربة إشكالية يثريها البحث العلمي املعارص، ترتتب عىل القول 

بعدم وجود فاصلة بني اإلمكان والفعلية. ذلك أن العلم الحديث يرى أن بنية األجسام 

]1[-أصول الفلسفة 2: 284. 

]2[-انظر: مبحث يف الفاهمة البرشية، ديفيد هيوم:45، ترجمة: د. موىس وهبة، دار الفارايب، بريوت، الطبعة األوىل 

2008م. 

]3[-أصول الفلسفة 2: 305. 

]4[-أصول الفلسفة 2: 320. 
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ليست وحدة متصلة، وإمنا يتألف كل جسم من مجموع أجزاء صغرية تقبل التحول 

إىل طاقة، وكل جزء مادي يوجد يف الواقع من تكاثف ركام من الطاقة، والطاقة ذاتها 

أيضاً بنية ُحبيبية وكل حبّة منها تسمى كوانتوم )quantum(، ومن ثم فال يوجد لدينا 

يف العامل سوى املادة والطاقة. وبتعبري أصح: ال يوجد لدينا سوى الطاقة، ومن هنا 

فاالتصال بني اإلمكان والفعلية كام يفرتضه هذا البحث ليس إال مفهوماً خالياً.

مفهوم  لبحث  الطباطبايئ  انتقل  اإلشكالية  لهذه  مقاربة جواب  من  االنتهاء  بعد 

خالصاً  والتكامل،  الحركة  موضوع  ملقاربة  انتقل  ملفهومها  بسط  وبعد  الحركة، 

موضوع  مع  وختم  الطبيعة]1[.  لعامل  العام  القانون  هو  والتكامل  التحول  أن  لنتيجة 

لدى  البحث  بها  خرج  التي  النتيجة  مقبولية  إىل  مشرياً  العامل  وتكامل  التجربة 

العلامء املُْحَدثني.

وألن البحث يف الحركة والتكامل يقود األذهان للفكرة الديالكتيكية املاركسية، 

فتحدث  الطبيعة،  يف  الديالكتيكية  الحركة  قانون  لفكرة  البحث  الطباطبايئ  عقد 

أنصار  مقالة  مستعرضاً  والتحول،  التكامل  لقانون  الديالكتيكية  املادية  تفسري  عن 

الظواهر  كل  تعزو  التي  الديالكتيكية  املادية  فرضية  استعراض  وبعد  املذهب،  هذا 

أسهب يف  وقد  لها،  ناقداً  توقف  القانون،  لهذا  والتاريخية  واالجتامعية  االقتصادية 

نقده، مقارباً ملا يقوله املاركسيون مبعطيات البحث العلمي الطبيعي]2[.

والزمان  الحركة،  يف  االمتداد  مسائل:  يف  للبحث  ذلك  بعد  الطباطبايئ  انتقل 

املقالة  خامتة  يف  أثبت  ثم  فلسفية،  بنظرة  والطفرة  الجوهرية  والحركة  والحركة، 

القضايا التي متت دراستها واستنتاجها ]3[.

املقالة الحادية عرشة )القدم والحدوث(:

ترتب البحث يف هذه املقالة عىل بحث القوة والفعل، فبعد أن بحث الطباطبايئ 

]1[-أصول الفلسفة 2: 392. 

]2[-أصول الفلسفة 2: 431.

]3[-أصول الفلسفة 2: 482. 
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يف خامتة مقالته السابقة عن الحركة والزمان انتقل للبحث عن القدم والحدوث. ابتدأ 

بتوضيح مفاهيم البحث من القدم والحدوث واملعية، مورداً بعض األمثلة التوضيحية، 

متخذاً منها منطلقاً يف بحثه التحلييل. وقد ركّز البحث يف عامل الطبيعة وأحكامه.

وقد جاءت املقالة الحادية عرشة خالفاً ألخواتها مقتضبة موجزة.

املقالة الثانية عرشة )الوحدة والكرثة(:

عىل غرار املقالة الحادية عرشة جاءت مقالة الوحدة والكرثة مقتضبة موجزة، وقد 

خصها الطباطبايئ لبحث هذه املسألة التي تعّد من املسائل الفلسفية املهمة والتي 

تتشابك فيها الرؤى وتتقاطع فيها املشارب واملذاهب الفلسفية والصوفية.

بعد إيضاح مفهوم الوحدة والكرثة انتقل الطباطبايئ لبحث أقسام كل من الوحدة 

والكرثة، ثم عّرج عىل بحث أحكامها، وخرج بعد ذلك مبجموعة قضايا.

املقالة الثالثة عرشة )املاهية/ الجوهر والعرض(:

كأُختيها جاءت املقالة الثالثة عرشة موجزة، وقد خصت لبحث املاهية والجوهر 

يف  املاهية  بحث  وأن  سبق  أنه  الطباطبايئ  أكد  للامهية.  قسامن  وهام  والعرض 

املقالتني الخامسة والسابعة، منوهاً عىل أن الغرض من التكرار مزيد من االيضاح، 

ولذا ابتدأ بإيضاح مفهوم املاهية وفرقه عن مفهوم الوجود. انتقل بعد ذلك للحديث 

عن أقسام املاهية والجنس والنوع والفصل، ثم عنون البحث يف الجوهر والعرض، 

وكذا عن وجود الجوهر يف الواقع املوضوعي الخارجي.

االختبار  نتائج  عند  الطباطبايئ  توقف  الجوهر  ويف خصوص حديثه عن وجود 

العلمي التي تبناها أوجست كونت )1798-1857م( ووليم جيمس )1842-1910م(، 

وأورد مقالتهام القاضية بعدم وجود الجوهر بناًء عىل مذهبهام املعريف الذي يرى 

عىل  إال  تتكئ  ال  العلوم  فإن  وبالتايل  البرشية،  للمعارف  الوحيد  املصدر  التجربة 
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الحواس والتجربة، وبالحواس إمنا نعرث عىل الخواص واألعراض فحسب]1[.

العلمية  الزاويتني  بني  خلطهم  مبيناً  لها  ناقداً  توقف  مقالتهام  إيضاح  وبعد 

والفلسفية، واقفاً عىل وجه االشتباه الذي أدى بهم إىل إنكار وجود الجوهر. ومن ثم 

انتقل للحديث عن أقسام الجوهر والعرض.

املقالة الرابعة عرشة )إله العامل والعامل(:

متثل املقالة الرابعة عرشة آخر مقالة اختتم بها الطباطبايئ كتاب أصول الفلسفة، 

والرباهني  العقلية  األدلة  ضوء  يف  األخص  باملعنى  اإللهيات  لدرس  خصها  وقد 

املنكرين  املاديني  ملخاطبة  الكتاب  مقاالت  كغالب  املقالة  توجهت  الفلسفية. 

للميتافيزيقيا وعامل الغيب، وانصبّت لدفع إشكاالتهم وشبهاتهم.

افتتح الطباطبايئ البحث بإثارة مجموعة من أسئلة عن رضورة وأهمية وغاية وفائدة 

البحث يف اإللهيات واثبات الخالق، وبعد مقاربة أجوبة لها انتقل لتقرير إشكاالت 

)خصومنا املاديون( بحسب تعبريه]2[.

استعرض إشكالية كون التجربة املصدر الوحيد للمعرفة، وعّرج عىل مسألة تداعي 

العلية، وإشكالية تبدل الفرضيات العلمية وما يقوله املاركسيون  املعاين يف قانون 

الذين يقيمون كل يشء عىل دعامة االقتصاد واالستغالل، وإشكالية أن الغيب ليس 

له أثر يف ميدان االختبار العلمي، وإشكالية ارتداد العلل إىل غري نهاية ولزوم العلية 

للخالق، وإشكالية الرشور والظواهر غري النافعة يف العامل. ثم أخذ مبقاربتها مقاربة 

املقاالت  طيات  يف  له  التعرض  تم  قد  منها  الكثري  أن  إىل  منوهاً  وفلسفية،  عقلية 

املختلفة  العلوم  مبعطيات  االستعانة  من  الطباطبايئ  مقاربات  تخل  ومل  السابقة. 

اإلنسانية والطبيعية.

وبعد اسهاب يف نقد هذه املقوالت التي تشكل مطبات وموانع أمام البحث يف 

]1[-أصول الفلسفة 2: 510. 

]2[-أصول الفلسفة 2: 562. 
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اإللهيات، انتقل الطباطبايئ لصلب فكرة أن لعالَم الَخلق خالقاً، مركزاً الحديث عىل 

الفهم الساذج واملغلوط لها من قبل املاديني]1[. فأسهب يف إيضاح الهوة الفاصلة 

يف فهم هذه الفكرة بني املثبتني والنافني، مشرياً ألدلة اإللهيني يف جواب اإلشكالية 

التي تقرر: هل واقعية هذا العامل املتحول وواقعية كل جزء من أجزائه ناشئة منه أم أن 

واقعية الجميع ناشئة من واقعية ثابتة ومستقلة، وتنبع منها جميع الواقعيات؟

لعامل  أن هناك علًة وجوديًة  بنتيجة  بيانني يف جواب ذلك، ثم خرج  فاستعرض 

الوجود، خارج ذاته، ثم توقف عند مجموعة إيضاحات]2[.

وهنا ال بد لنا من اإلشارة إىل أن الربهان الوجودي املعروف يف الفلسفة اإلسالمية 

ومدرسة صدر  املشائية  املدرستني  مختلفة يف  مراحل  قد طوى  الصديقني  بربهان 

دقته.  أوج  إىل  وصل  قد  له  الطباطبايئ  العالمة  بيان  مع  ولكنه  الشريازي،  الدين 

وإمنا  أخرى،  فلسفية  مسألة  أيّة  عىل  يتوقف  ال  الربهان  هذا  أن  يعتقد  فالطباطبايئ 

ميكن طرحه إلثبات وجود خالق للعامل مبارشة بعد اإلميان بأصل الواقعية.

تحت عنوان تذكري وتنبيه توقف الطباطبايئ عند بعض إشكاليات املاديني التي 

من املمكن أن ترد عىل معطيات البحث السابق، فاستعرضها وقاربها فلسفياً.

الصفات  ببحث  الطباطبايئ  العالمة  العنوان رشع  الله؟ تحت هذا  نتصور  كيف 

اإللهيات  بحث  مجال  يف  اإلنسان  ذهن  يف  تنقدح  إشكالية  أول  أن  ذلك  اإللهية، 

االعتقاد  أن  باعتبار  به؟  يؤمن  ليك  الله  تصور  عىل  اإلنسان  قدرة  عن  أساساً  هي 

الله غري ممكن فسوف  التصور، وإذا كان تصور  واإلميان تصديق، والتصديق فرع 

لهذه  البحث  الطباطبايئ  عقد  ولذا  بداهة.  ممكن  غري  واالعتقاد  به  التصديق  يكون 

مستعيناً  الخالق  وحدة  إلثبات  انتقل  ثم  اإللهية.  الصفات  عىل  وعّرج  اإلشكالية، 

بالرباهني السابقة.

]1[-أصول الفلسفة 2: 633. 

]2[-أصول الفلسفة 2: 670-668. 
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علم  مؤسس  نظرية  عند  الطباطبايئ  توقف  اإللهية  الصفات  يف  البحث  عقيب 

ثالثة  إىل حقب  البرشي  الفكر  فيها  يقسم  التي  كونت  أوجست  الحديث  االجتامع 

)قانون الحاالت الثالث(: دينية وفلسفية وعلمية، والتي تنطلق من نظرية اجتامعية 

تاريخية، ورشع بنقدها نقداً تاريخياً وفلسفياً، مستعيناً ببعض نتائج دراسات املسترشق 

األملاين ماكس مولر )1823-1900م(]1[.

لكل  جامع  العامل  إله  أن  مسألة  عند  فوقف  الرتيب  الالهويت  للبحث  رجع  ثم 

كامالت الوجود، متعرضاً يف طيات كالمه لبعض اإلشكاليات.

الفعل  ببحث  الخالق، فرشع  فعل ذلك  العالَم ميثل  فإن  للعالَم خالق  وإذا كان 

وتقسيامته ومراتب العالَم: املادي واملثايل والعقيل، مستعرضاً يف طيات ذلك بعض 

إشكاليات املاديني.

والشقاء،  والسعادة  والخري والرش  والقدر،  القضاء  ببحث مسائل:  املقالة  وختم 

ونهاية العامل، ثم أثبت الئحة بالقضايا التي بحثها واستنتجها]2[.

وبذلك يتم الحديث حول مقاالت كتاب أصول الفلسفة واملنهج الواقعي.

مالحظات ختامية

أُريد يف هذه الفقرة الختامية التوقف عند مجموعة من املالحظات التي تسلّط 

الضوء عىل زوايا ترتبط بكتاب أصول الفلسفة وأبحاثه وجهات أخرى تتعلّق به:

املالحظة األوىل:

تضمنت مقاالت الطباطبايئ استعراض ونقد الكثري من األفكار املرتبطة بالفضاء 

والنفس  الفسلجة  أم  واإللهيات  بامليتافيزيقيا  منها  يرتبط  ما  الغريب، سواء  املعريف 

إذ هو يف واقعه ميثل  الكتاب صفة املوسوعية.  واالجتامع والتاريخ. ولذا استحق 

]1[-أصول الفلسفة 2: 702-685. 

]2[-أصول الفلسفة 2: 757. 
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نفسه  الطباطبايئ  وبتعبري  املختلفة،  والفلسفات  األفكار  ونقد  تحليل  يف  موسوعة 

عال  أفق  عىل  توقفه  حتى  بقارئها  تسري  فلسفية  ))مقاالت  عن:  عبارة  الكتاب  فإن 

من النظر، ويرشف منه عىل خالصة النظريات التي حّصلتها األبحاث املوروثة من 

قدماء الفالسفة من كلدة ومرص وإيران واليونان وغريهم، ثم تحّملها فالسفة اإلسالم، 

يقف  ثم  الحديثة،  الغربية  الفلسفة  إليها  أضافتها  التي  األبحاث واآلراء  ويطّلع عىل 

عىل القضاء الحّر والرأي الحق الذي ال مناص عنه للنظر املصيب((]1[.

مقاالت الكتاب من حيث الجدة بحيث يصعب العثور عىل ما مياثله يف تاريخها 

والنفس  العالية  املوضوعية  عن  فضالً  الفلسفي،  النقد  وحركة  املعارص  الفكري 

والتعاطي  الفكري  التواضع  تجد  الطباطبايئ،  الفيلسوف  به  تحىل  التي  الطويل 

األخالقي، فالكتاب درس يف الحكمتني النظرية والعملية!

مقوالت  نقد  أن  بعد  الطباطبايئ  فإن  مثال،  دون  من  النقطة  هذه  نرتك  ال  وحتى 

املثالية، أكّد عىل رضورة عدم الزج بأصناف من الناس يف زمرة املثالية بسبب تبّنيهم 

الذوقي  الكشف  وطرحوا  االستدالل  منهج  أنكروا  الذين  كالعرفاء  معينة؛  ملقوالت 

الحقيقية  املعلومات  الذين قرصوا  الديانات  أتباع  أو  الحقائق.  إىل  للوصول  طريقاً 

العالَم  صوب  االنجذاب  إىل  الداعني  الهرامسة  الفالسفة  أو  الوحي،  طريق  عىل 

العقيل الباقي والتنزّه عن العامل الفاين؛ كهرمس، وبليناس )15 - 100م(، وفيثاغورس 

فكل  270م(،   205-( وأفلوطني  ق.م(،   347  427-( وأفالطون  ق.م(،   497  572-(

هؤالء مل يكونوا بصدد نفي الواقع وإدراكه، ومل يكن لهم آمال سوى إكامل مسرية 

العلم والعمل وخدمة اإلنسانية. وبعد ذلك سّجل نصاً تتمثل فيه حكمة الطباطبايئ 

وتواضعه وإنصافه، فقال: ))فمن العدوان والتجاوز أن يبدأ اإلنسان بالنطق باأللفباء 

فيوجه الّسباب واالتهام لصلب أبيه ورحم اُمه بفم ولسان تم صنعهام بدم أبويه. عىل 

أن االتهام والّسباب من قبل الباحث الناقد يعني دعوى العلم ودليل الجهل((]2[.

]1[-أصول الفلسفة، ترجمة السبحاين: 3. 

]2[-أصول الفلسفة 1: 118. 
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املالحظة الثانية:

تقي  محمد  للعالمة  نصٌّ  الدراسة  لهذه  أعّد  وأنا  عليه  اطّلعت  ما  أغرب  من 

أثبته حرفياً: ))مل  الفلسفة،  يتعلّق مبضمون كتاب أصول  الجعفري )1927-1999م( 

فلسفة  خاصاً يف  وتحقيقاً  بحثاً  الطباطبايئ  املرحوم  مطالعتي ملؤلفات  اُشاهد يف 

الغرب ومقارنتها مع فلسفة الرشق. وما يالحظ يف أسلوبه الفكري خاصة يف كتاب 

قواعد الفلسفة وأسلوب الواقعية ]أصول الفلسفة واملنهج الواقعي[ هو اطاّلع الزم 

بشأن املسائل الفلسفية التي تحدد قواعد ومبادئ العقيدة يف الرشق والغرب(( ]1[.

الفلسفة  أصول  كتاب  مقاالت  لواقع  مخالفته  من  تنبع  النص  هذا  غرابة  إن 

والنظريات واألفكار التي تضمنها والتي ميكن لكل قارئ ومتابع مالحظتها.

ومن جهة ثانية فإن هذه الشهادة مخالفة لشهادات مجموعة من تالميذ الطباطبايئ 

تتعلق بواقع وغرض الكتاب]2[، فضاًل عن كالم الطباطبايئ نفسه الذي نقلنا طرفاً منه. 

ولذا ال أجد مربراً لهذا النّص، أو لإلسهاب يف نقده.

املالحظة الثالثة:

يف إطار االهتامم بالكتاب والعرفان بأهميته، وجدت بحسب تتبعي املحدود أن 

الدرس الجاد الوحيد من جملة محاوالت والذي تناول الكتاب بشكل نقدي وعلمي 

هو الدرس الذي عقده أستاذنا العالمة عامر أبو رغيف، فقد تناول درس مقاالت الجزء 

تالميذه  بعض  بقلم  ُحررت  الجلسات  تلك  أن  ثم  وبأفق رحب.  نقدياً  تناوالً  األول 

ونرشت يف العدد الثاين من مجلة الربهان التي يصدرها معهد الدراسات العقلية يف 

النجف األرشف، ثم اُعيد نرشها يف كتاب األستاذ )مقاالت عراقية( بعنوان: إطاللة 

الدروس:  تلك  ديباجة  الواقعي. ومام جاء يف  واملنهج  الفلسفة  أصول  نقدية عىل 

))بني يديك دروس ألقيتها منذ سبعة أعوام لتكون حقالً يخصب من خالله النقاش 

]1[-سرية العالمة الطباطبايئ: 276. 

]2[-انظر: مقدمة مطهري يف أصول الفلسفة 1: 43، 45 ؛ مقدمة سبحاين يف ترجمته للكتاب: -5؛ وكالم التلميذ اآلخر 

الطهراين يف الشمس الساطعة: 56-57، وغريها من شهادات تالميذه واملتابعني واملهتمني بفكره وآثاره.
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يف  نلمسه  الذي  الفراغ  متأل  طاقات  تنمو  وليك  البرشية،  املعرفة  حول  والسؤال 

مقاربة النقاش العقيل. انصبّت دروسنا عىل معالجات نقدية لنظرية املعرفة حسب ما 

جاءت يف كتاب أصول الفلسفة واملنهج الواقعي، حيث حرر متنه الفيلسوف العالمة 

وأهم املحققني يف  العالمة،  تلميذ  الفيلسوف مطهري  بحواشيه  وزينه  الطباطبايئ، 

فلسفة صدر الدين الشريازي والحكمة اإلسالمية العتيدة بشكل عام. وأود التنبيه هنا 

إىل أهمية نقد النصوص الجادة، ذلك يتضمن إعادة الحيوية ملا طرحته من املهم 

املصريي من أفكار، ويتضمن إعادة تظهريها، وهذا يعني بالرضورة احرتامها وتكريم 

رجالها. املعرفة اإلنسانية ليست ضواري مفرتسة، بل هي إنتاج أنيس يتطلّب معارشة 

وإيضاحاً وتعديالً ونقداً((]1[.

العقيل  البحث  حزونة  من  الدراسة  مطلع  يف  إليه  أرشنا  ما  يؤكد  املعنى  هذا 

الكتاب، يف ظل  هذا  واملهمة، ال سيام  الجادة  بالنصوص  االهتامم  وقلّة  النقدي، 

فوىض املعرفة واألفكار التي تحوطنا من كل صوب!

املالحظة الرابعة:

هناك تصور مغلوط، سمعته من بعضهم، وتُحىش به أدمغة آخرين، يرتبط بكتاب 

أصول الفلسفة وكذا بكتايب )فلسفتنا( و)اقتصادنا( للشهيد الّصدر، ومفاد هذا التصور 

أن هذه الكتابات مقترصة عىل نقد املاركسية، ومبا أن املاركسية سياسياً واقتصادياً 

أضحت يف متاحف تاريخ األفكار، فإن مرّبر االهتامم بهذه الكتب ينتفي!

الكتابات،  هذه  اطاّلع صاحبه عىل  يدلّل عىل عدم  التصور  هذا  إن  الواقع  ويف 

ومل يجّشم نفسه عناء النظر فيها، ذلك أن الطباطبايئ والّصدر مل يدرسا املاركسية 

إال بوصفها تجلّياً من تجليات الفكر الغريب القائم عىل أسسهم الحضارية ورؤيتهم 

عن الكون والحياة واإلنسان، واملاركسية يف كثري من منطلقاتها الفكرية مل تختلف 

تفسريها وعوامل صريورتها  اختلفت يف  وإن  الفكرية  الغرب  تيارات  منطلقات  عن 

]1[-مقاالت عراقية، مقاالت وبحوث يف الفكر والدين والفلسفة، السيد عامر أبو رغيف: 567-568، دار الفقه للطباعة 

والنرش، الطبعة األوىل 1435هـ.
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التاريخية. بل إن املاركسية حاولت توظيف مجمل الدراسات النفسية واالجتامعية 

يف  فكرتها  إقامة  سبيل  يف  الغرب  ومفكري  وعلامء  لفالسفة  والعلمية  والفسلجية 

تفسري التاريخ وتطوراته الكربى وأمثولتها الشيوعية.

توقف  الّصدر،  الشهيد  كتابا  وكذا  الفلسفة،  أصول  لكتاب  بسيطة  مراجعة  إن 

القارئ املحرتم عىل أن نسبة استعراض املاركسية فيها قياساً مبجمل تيارات وأفكار 

وتجليات  املعرفة  نظرية  يف  فالبحث  جداً.  ضئيلة  نسبة  الغريب،  الفكر  ومقوالت 

املذهب التجريبي وتفسريه ملجمل النشاط الفكري البرشي تصوراً وتصديقاً، قيمة 

ومنواً وتكرثاً، حدوده ومدياته، ليس حكراً عىل املاركسية، وليس بحثاً يف املاركسية، 

وإن كانت املاركسية تياراً يف ذلك املذهب.

وكذا فيام يرتبط ببحث الوجود وتفسريه وقوانينه، فاملذهب املادي يف الوجود 

تلك  جملة  من  تياراً  املاركسية  فيه  تشكل  متعددة،  تيارات  طياته  يف  تنتظم  واسع 

التيارات.

أصولها  يف  وفلسفته  املادي  املذهب  تناولت  الكتابات  هذه  إن  وباختصار 

األساسية، وعربه تجلياتها املختلفة، منذ عرص اليونان وحتى العرص الحديث.

املالحظة الخامسة:

اللغات  إلحدى  الفاريس  أصله  عن  للرتجمة  بحاجة  )متناً(  الكتاب  أن  أحسب 

بالفكر  املهتمني  من  بها  للناطقني  يتسنى  يك  مثالً،  كاإلنجليزية  الحيّة  العاملية 

به  اضطلع  الذي  املميّز  والفلسفي  الفكري  النشاط  هذا  عىل  االطاّلع  والفلسفة 

الفيلسوف الطباطبايئ. وتكمن أهمية هذه الخطوة يف إطار تالقح األفكار والدراسات 

املقارنة.

هذا  يف  العالمة  منت  يكون  بأن  تقيض  والعقيديّة  الفكرية  الرضورة  أن  أجد  كام 

الهيبة  بعض  نعيد  أن  عىس  والفلسفية،  الدينية  معاهدنا  يف  دراسياً  منهجاً  الكتاب 
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والوقار لذواتنا ووجودنا أمام نزق األفكار.

املالحظة السادسة:

مل أشأ تضمني الدراسة مالحظات نقدية ترتبط بالكتاب أو طريقته أو بعض أفكاره 

ومقوالته، ألنني أردت للدراسة أن تكون تعريفية تُسهم يف تعريف القارئ املحرتم 

عىل املحاوالت الجاّدة يف التواصل مع الفلسفة الغربية يف حوارضنا العلمية. وإذا 

كان ال بد لنا من كلمة نختم بها دراستنا عن أصول الفلسفة، فإنها تؤكد عىل رضورة 

قراءة األفكار قراءة جادة ونقدية، واألخذ بالحسبان أن ما َحّرره األكابُر من فالسفتنا 

الطاقة  بقدر  املجهول  الكتشاف  آدمياً  وسعياً  برشياً  جهداً  يبقى  قدره  جاللة  رغم 

الهفوات والنواقص، وبالتايل  يتأثّر بظروفه ومحيطه، وتعتوره  البرشية، ومن ثم فهو 

يظل بحاجة للتقويم والتتميم ومواصلة املسرية النقدية واملعرفية عىل أساس قراءة 

النصوص، وجذور األفكار، وظروفها التاريخية واالجتامعية.



د ُحَسني الّطباطبايئ ُمَحمَّ
الفيلسوُف الّناقد واحلكيُم العارف

]*[
نبيل عيل صالح]1[

ذاَع صيُت العالمة والفيلسوف اإليراين الراحل السيد »محمد حسني الطباطبايئ« 

بُعيَد انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران عام 1979م، التي أسهمْت يف تعريف العامل 

العريب واإلسالمي بنتاجات هذا املفكر البارز، مع أنه قّدم -قبل هذا التاريخ- الكثري 

عىل  وخاّلقة  مميزة  بصامت  خاللها  من  ترك  التي  القيّمة  واملؤلفات  الكتابات  من 

العرص  يف  اإلسالمي  والعامل  إيران  من  كل  يف  والفكرية  الفلسفية  العلمية  الساحة 

الراهن، بل وتخطّت حدود إبداعاته وإشعاعات أفكاره عاملنا اإلسالمي لتصل إىل 

العامل الغريب يف كربيات جامعاته وأكادميياته.

الفكر  علوم  من  محدد  مجال  أو  بصنف  أو  بعلم  الكبري  العامل  هذا  يختص  ومل 

واملعرفة اإلسالمية، بل برزت كتاباته وتصانيفه الفكرية يف علوم عديدة كالفقه والفلسفة 

بني  جامعاً  وغريها،  والتفسريية  والعرفانية  واألصولية  الكالمية  والعلوم  والقرآنيات، 

املوسوعية والتخصص، ليكون كاتباً نوعياً يف كل العلوم التي خّط قلمه فيها، فمن 

»بداية الحكمة« إىل »نهاية الحكمة« و»أصول الفلسفة« إىل »امليزان يف تفسري القرآن«، 

إىل غريها من الكتب النوعية املهمة، ومناقشاته الرائدة والفريدة مع الفيلسوف الفرنيس 

»هرني كوربان« حول العرفان والتصوف عند الشيعة، والتي أسهمت يف إيصال الفكر 

اإلسالمي الشيعي إىل الجمهور الغريب والفرنيس منه بالذات..

*ـ باحث وكاتب سوري
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ولعل ما ميّز فكر الطباطبايئ عن غريه أمران اثنان، أولهام: تفلُسفه العميق، وصالبة 

معياريته الفلسفية اإلسالمية، وإقدامه الفكري، وقدرته الفائقة عىل النفاذ العقيل إىل 

النظري فقط(  وثانيها: ربطه ومزجه العميل )ال  بنية األفكار واملعارف املطروحة.. 

بني الذات واملوضوع، بني النظري والعميل، بني التعليم والرتبية، بني عامل األفكار 

وأخالقياً  عارفاً  نفسه  الوقت  وفلسفياً، ويف  فكرياً  معلامً  كان  العرفان، حيث  وعامل 

اإلسالمية  والفضائل  والقيم  باألخالق  النفس  تزكية  عىل  دامئاً  حرص  ورياضياً، 

مدرسة  خّط  حيث  البيت)ع(،  وأهل  الكريم)ص(  الرسول  أخالق  السيام  األصيلة، 

األخالقية  القيمية  والرتبية  التنشئة  عىل  تقوم  والعرفان  والحكمة  الرتبية  يف  جديدة 

وتزكية النفس والذات باملكارم واألخالق العملية، باعتبارها أساس أي عمل نهضوي 

ديني إسالمي عىل مستوى الذات أو املوضوع. فحتى تكون مسلامً فاعالً ومنتجاً، 

واملبادئ  باألخالق  القيمي  االلتزام  من  ومتقدمة  عالية  درجة  عىل  تكون  أن  بد  ال 

اإلسالمية، ألن قيم اإلسالم من عدل وكرامة ومساواة ومحبة وإيثار وغريها، هي الغاية 

واملنتهى من وجود أي مرشوع فكري )دعوي قيمي( يراد ترشيد الناس إليه لاللتزام 

والفاعلية والحضور الغني املعطاء.

ويف هذا االتجاه، كان العالمة الراحل الطباطبايئ نجامً عرفانياً يشار إليه بالبنان، 

بنور أفكاره دروب السالكني )نحو املعرفة الجوهرية( واملنفتحني عىل  وتستيضء 

عامل النظريات واملعارف الفلسفية.

تواريخ بارزة يف حياة الفيلسوف الطباطبايئ:

ُولَد العالمُة الّسيّد »محّمد حسني الطباطبايئ« يف العام 1906م يف منطقة »شاد آباد« 

إحدى توابع محافظة »تربيز« اإليرانية، ضمن أرُسٍة ُعرفْت بالعلم والرياسة والفضل 

واألخالق، وكانت سلسلة أجداده األربعة عرش املاضني من العلامء املعروفني فيها، 

وهي تنتهي )أي سلسلة نسبه( من جهة األب إىل اإلمام الحسني)ع(.

بدأ السيد الطباطبايئ بالدراسة األوىل عن طريق ما كان يعرف بــ«الكتاتيب«، من 
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العام 1911 إىل العام 1917م، وهذه الطريقة كانت معروفة قدمياً، وهي تطلق عىل 

من كان يدرس اللغة والخط واألدب، ويتعلم بعض الدواوين الشعرية عند رجاالت 

الرسمية  املدارس  تكن  مل  حيث  والبلدات  القرى  يف  املعروفني  ومشايخه  الدين 

الحديثة قد ُعرفْت بعد.

التحق السيد الطباطبايئ الحقاً باملدرسة »الطالبية« يف مدينة »تربيز« حيث درس 

بدراسات  فيام رشع  والفقه واألصول،  الحديث  العريب، وبعض  قواعَد األدب  فيها 

العلوم اإلسالمية األخرى ما بني عامي 1918م - 1925م. 

وبعد أن فرغ من الدراسة يف املدرسة الطالبية شّد العالمة الطباطبايئ الرَِحال مع 

هاً صوَب حارضة العلم اإلسالمي الشيعي )النجف  أخيه السيد »محمد حسن« متوجِّ

األرشف(، حيث مكث فيها طالباً للعلم ما بني سنة 1925م إىل سنة 1935م، متتلمذاً 

عىل يد كبار العلامء واآليات يف تحصيل العلوم الدينية، ومنشغالً بالدراسات الفقهية 

واألصولية والفلسفية والعرفانية والرياضية.

قََفَل  اليد،  ذات  وضيق  العيش  وقلة  االقتصادية  األوضاع  تدهور  وبسبِب 

من  بالزراعة ألكرث  اشتغل  »تربيز«، حيث  رأسه يف  إىل مسقط  راجعاً  »الطباطبايئ« 

رسائل  مجموعة  بتأليف  الفرتة  هذه  خالل  وقام  »شادباد«.  قرية  يف  سنوات  عرش 

توّجه  أذربيجان،  محافظة  يف  حدثت  التي  االضطرابات  وبسبب  وفلسفية.  عرفانية 

العالمة »الطباطبايئ« إىل مدينة قم، ليبقى فيها ما يقرب من )35( سنة قضاها بالعلم 

والتحقيق والبحث، والتعمق الفلسفي، والتوسع يف مدارك الحكمة اإللهية، وتربيِة 

جيٍل من األعالِم واملفكرين حتى وافاه األجل هناك يف العام 1981م عن عمر ناهز 

الثامنني قضاها بالعلم، والرتبية، واالشتغال الفلسفي، ومحاولة بناء أسس متينة لهذا 

الدين العظيم، وتربية أجيال من املفكرين اإلسالميني.

مؤلفاته ونتاجاته الفكرية:

الفكري  النقدي  والتقيص  والبحث  للعلم  كلها  حياته  الطباطبايئ  الراحل  نذر 
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والفلسفي، فكان أن أمثر هذا االنهامك املعريف كثرياً من عيون املؤلفات التي خطها 

يراعه، وأغنى من خاللها املكتبة اإلسالمية يف أكرث من حقل معريف، منها:

عرشين  يقع يف  وغني،  متنوع  قرآين  تفسري  وهو  القرآن«.  تفسري  يف  »امليزان   -

مجلداً، كتبه السيد الطباطبايئ باللغة العربية، وترجم إىل الفارسية واإلنكليزية.

الفيلسوف  للعالمة  وهوامش  رشوح  مع  الواقعي«.  واملنهج  الفلسفة  -»أصول 

الشهيد مرتىض مطهري.

-»رشح األسفار األربعة« لصدر الدين الشريازي. ويقع يف ستة مجلدات.

- »حوار مع األستاذ هرني كوربن«. ويقع يف مجلدين.

- »رسالة يف الحكومة اإلسالمية«. طبعت بالعربية والفارسية واألملانية.)]1[(

-حاشية الكفاية.و رسالة يف القوة والفعل.و رسالة يف إثبات الذات.و رسالة يف 

الصفات.

املجالت  من  كثري  يف  املتعددة  واملقاالت  البحوث  من  كثرياً  ينرش  كان  كام 

الفكرية العلمية آنذاك.

نقد الطباطبايئ للفلسفة الغربية )مقاربة يف الرؤية واملنهج(:

عىل  التأصيلية،  النقدية  الرصامة  ذو  الفلسفي  واملوقف  النقدية  الكلمة  هيمنت 

مجمل النتاج اإلبداعي للمرحوم العالمة السيد محمد حسني الطباطبايئ، وال نكاد 

نعرث عىل نص فكري له يخلو من ملمح نقدي فكري أو إشارة فلسفية نقدية حول أي 

تناوله حتى يف نصوص رشوحات  أو كالمي(  أو عقدي  )تاريخي  موضوع درايس 

يف  واإلنسان  الدنيا.  قبل  اإلنسان  الوسائط.،  يف  رسالة  األفعال.و  يف  رسالة  وكالمية:  فلسفية  رسائل  مجموعة   -]1[

يف  الربهان.رسالة  يف  املشتقات.رسالة  يف  الوالية.رسالة  يف  النبوة.رسالة  يف  الدنيا.رسالة  بعد  اإلنسان  الدنيا.و 

والفلسفة  النبوة واملنامات. عيل  االعتباريات.رسالة يف  الرتكيب. رسالة يف  التحليل. رسالة يف  املغالطة.رسالة يف 

اإللهية.القرآن يف اإلسالم.
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سفره التفسريي الضخم والّشيق »امليزان يف تفسري القرآن«.. 

وسيايس  اجتامعي  مناخ  يف  نشأ  تأصييل  -كمفكر  الراحل  العالمة  انطلق  لقد 

وأحزاب  وتيارات  فكرية  مشاريع  طغيان  من  اإلسالمي  اإلحباط  شعور  عليه  يغلب 

سياسية تأخذ بالفكر املادي والشيوعي- انطلق يف وعيه للمسألة الفلسفية –كقاعدة 

من  اإلسالمية-  الحضارية  الفلسفية  الذات  وإثبات  واملواجهة  للدفاع  عميقة  فكرية 

خالل اطاّلعه املعّمق عىل الفلسفة عموماً ومختلف تيارات الفكر الفلسفي الغريب، 

مفّنداً لها، خاصة عىل مستوى رشحه الّدقيق لفلسفة »صدر الدين الشريازي« الذي 

يشكل فكره ومقوالته الفلسفية خالصة التجربة الفلسفية اإلسالمية األصيلة بأبعادها 

وأشكالها املتعددة. 

لقد أعجب الطباطبايئ بالفلسفة الصدرائية )فلسفة الفيلسوف الشريازي(]1[، ولكن 

بعض  يف  عنه  يبتعد  أن  من  مينعه  مل  الصدرايئ  الفلسفي  لإلبداع  ورشحه  إعجابه 

القضايا الفلسفية كقضية »أصالة الوجود واعتبارية املاهية« أي أنّه اختار طريقاً مختلفاً 

أّن  يرى  كان  أنّه  الشريازي«.. مبعنى  »الفيلسوف  به  اعتقد  ملا  مغايراً  بياناً  و»أعلن« 

»اعتبارية املاهية« تعني مجرد ذهنية املاهية.

أعامله  معظم  يف  انطلق  بامتياز،  تأصيلياً  إسالمياً  فيلسوفاً  الطباطبايئ  كان  لقد 

منطلق  من  الغربية-  الفلسفية  واملفاهيم  للرؤى  تصديه  –يف  الغريب  للفكر  النقدية 

الحرص عىل تعميق فهم معامل اإلسالم املحمدي األصيل، وإبراز خصائصه الفريدة، 

بها  العقيدة اإلسالمية مام كان يرتبص  الفكر اإلسالمي ومرتكزات  وتحصني أسس 

التطّور يف  هذا  »ظهر  قائاًل:  الشريازي  بفكر  اإلعجاب  من  العارم  الفيض  هذا  عن  الطباطبايئ  العالمة  يتحدث   -]1[

العصور األخرية اإلسالمية أي بعد القرن العارش اإلسالمي، فهو بال شك أدهش العقول وحيّـر أصحاب الفكر. أحدثه 

رجل العلم والفضيلة، البطل املقدام يف ميادين العلم واملعرفة، سيّد نوابغ العامل، أسوة الحكامء واملتألهني: محمد 

بن إبراهيم الشريازي املشتهر بصدر الدين، وصدر املتألهني )971ـ1050( أّسس أساساً حديثاً، ورسم قواعد ودوائر 

مل يسبق إليها أحد، وأىت بأفكار أبكار، وآراء ناضجة، مل يقف عىل مغزاها إالّ ثلّة قليلة من بغاة العلم والفلسفة.. ولو 

تتبّعت موارد أنظاره وكتبه ورسائله، لعلمت أنّه املؤّسس يف املسائل الفلسفية، وأنّه املبتكر الوحيد يف إبداع أُصول 

مل تعهد، وتفريع فروع مل تسمع، وإحداث طريق للبحث والتحليل مل يشاهد«. )راجع كتابه: أصول الفلسفة، الرابط: 

.)http://dlia.ir/paygah.e.a/imamsadeq/book/sub3/asool-falsafa/asool-falsafa24.html
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)فكرياً وفلسفياً(، يف ضوء تحديات متغريات الحياة وحركية اإلنسان، بعد أن أيقن يف 

وقتها بوجود مخاطر حقيقية وجدية تحيط باإلسالم، متمثلًة –عىل وجه الخصوص- 

بخطر السيادة الغربية عىل الرشق اإلسالمي فكرياً وروحياً ومادياً، يف خضم انتشار 

العلم  عىل  االرتكاز  وتحاول  وتحاربها،  األديان،  ترفض  وضعية  غربية  فلسفات 

الوضعي لتقوية مواقفها النقدية تجاه تلك األديان.. 

العلامء  من  غريه  كثريين  )مثل  الطباطبايئ  الراحل  انشغل  الصعيد،  هذا  عىل 

واملفكرين التأصيليني العرب واملسلمني( مبواجهة أفكار الفلسفة الغربية )ومختلف 

طروحاتها ومقوالتها وتصّوراتها املفاهيمية( التي صاحبْت حمالت االحتالل الغريب 

لكثري من بلداننا اإلسالمية، ساعيًة عربها إىل تصدير فكرة محددة إىل املسلمني تقوم 

الرؤية املادية  للحياة واإلنسان، من خالل مقوالت  أو  عىل تعميق الحس املادي 

التجريبي«  »العلم  أّن  أبرزها  يقال(  كام  العسل  يف  السم  )تخفي  عديدة  مفاهيمية 

خطأ(..  أي  يعرتيه  )ال  الصحة  ومطلق  معصوم  فكرّي  نسق  هو  األوروبية  بفلسفته 

أنها »يقينياته« املطلقة، والتسليم  وهذا يقتيض -بطبيعة الحال- الخضوع ملن يظن 

العلمي  يتعلق منها بأصول املنهج  ما  افرتاضاته املبدئية املحسومة، ال سيام  بكل 

القائم عىل املادة والحس وتجارب املختربات فحسب، )أي تكريس النظرة املادية 

»بديهيات« و»مسلاّمت«  يزعم-  أنها –كام  لإلنسان والحياة والوجود(، عىل أساس 

و»حقائق« راسخة.. مبا يعني ويفيض إىل جعل األخالق والقيم الدينية -يف نظرهم- 

أموراً اعتبارية ال حقيقة لها. 

هذا هو –إذاً- املناخ الفكري الذي انطلق فيه العالمة الراحل الطباطبايئ مواجهاً 

واألساس  القاعدة  شكلت  التي  ومفرداتها،  ومقوالتها  الغربية،  الفلسفة  أفكار 

الديني  البنيان  أسس  ذكرنا-  –كام  تهدد  كانت  التي  والوضعية  املادية  لالتجاهات 

فعل  متكني  من  بد  ال  كان  أنه  يعني  مبا  اإلسالمي،  الديني  والحقوقي  والقيمي 

وترميم  الخلل،  ومعالجة  الصدع  لرأب  الذات  نقد  أولهام  خطني،  عىل  املواجهة 

فكره  اآلخر، يف  لنقد  منظّم  وأسلوب  بّناء،  تفكري  وثانيهام وجود  ترميمه،  ما ميكن 
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ومنهجيته.. وكان العاّلمة الطباطبايئ من تلك الثّلة التأصيلية الفلسفية األَخرية، فكان 

ميّاالً بفطرته إىل التفكري يف املسائل الكلية العائدة إىل الكون وقوانينه، وألَجل هذا 

امليل الفطري طاف عىل املناهج الفلسفية املختلفة املّشائية واإلرِشاقية، ومل يقترص 

عىل ذلك بل قرأ شيئاً كثرياً ماّم يرجع إىل الفلسفة املوروثة مْن حكامء اليونان وإيران 

والهند فخرج بحصيلة علميّة َضْخمة.

وتجلّْت دراسة فلسفة الغرب ونقدها، عند العالمة الطباطبايئ يف كثري من مقاالته 

قّدم  الذي  الواقعي«  الفلسفة واملنهج  التفسريية، وكتابه »أصول  وبحوثه ورشوحاته 

مختلف  مع  معّمقاً  عقلياً  حواراً  سامحته  افتتح  حيث  مطهري،  الّشهيد  ورشحه  له 

اتجاهات الفلسفة األوربيّة الحديثة السياّم املاديّة الديالكتيكية، منطلقاً من رضورة 

ودخول  التغريب،  ظاهرة  اتّساع  بعد  ونقدها،  وأسسها،  ومرتكزاتها  أصولها  تحليل 

أوربّا  يف  الدارسني  املثقفني  من  واسع  قطّاع  وعمل  الرصاع،  خط  املاركيس  التيار 

عىل الرتويج ملقوالت الفلسفة املادية املناهضة للميتافيزيقيا واإلميان بالله تعاىل.. 

وجاءت خطوة الطباطبايئ بعد سبات طويل َعّم هذا الحقل املعريف املهم، وكرست 

برغم  إذ  بعمق وشمول]1[.  املقارن  الفلسفي  البحث  ميدان  لتدخل  الصمت،  حاجز 

الفلسفي الحديث،  الفكر  من مرور زمان عىل إحساس هواة املعرفة برضورة طرح 

ومقارنة النظريات املحدثة بنظريات الفالسفة املسلمني، لكنَّ املؤسف أن هذا األمر 

مل يتجّسد عملياً حتى لحظة كتابة هذه املقدمة. نعم ما تمَّ انجازه عرب هذه الفرتة ال 

يتعّدى رسائل فلسفية عىل املنهج التقليدي، قد تتناول أحياناً قضايا الطبيعة والفلك 

وتتناقض متاماً مع النظريات العلمية الحديثة، أو جاء ترجمة بحتة للنظريات الفلسفية 

الحديثة. إذن ال يتعّدى النشاط الفلسفي الراهن هذين اللونني: إّما تقليداً تاماً للنهج 

مراكز  اختالف  وحيث  الحديثة،  للنظريات  رصف  ترجمة  وإّما  املأثور،  الفلسفي 

الحديثة  الدراسات  الّسلف مل تعره  به  اهتّم  التحقيق، فام  اللونني من  اهتامم هذين 

اهتامماً، أو اهتّمت به اهتامماً يسرياً، وطرحت قضايا ومواضيع أخرى أماَم الدرس، 

]1[- املطوري، مازن. »منازل الفلسفة الغربية يف فكر الطباطبايئ: نقد املنهج واألصول«. مجلة االستغراب، العدد: 

2، كانون أول لعام 2015م. الرابط:

http://istighrab.iicss.iq/?id=21&sid=37
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اللونني ال يخرج مبحّصلة من خالل قراءتهام معاً.  القارئ لهذين  ماّم أّدى إىل أن 

ومن هنا جاء كتاب »أصول الفلسفة« لوناً ثالثاً من الدرس، ال هو بالنهج التقليدي، 

وال هو بالرتجمة للنظريات الحديثة]1[.

لقد كان العالمة والفيلسوف الطباطبايئ أول مفكر فلسفي مسلم متّكن من إدخال 

نظرية املعرفة الجديدة يف صلب مضامني الفلسفة اإلسالمية، ومقوالتها، ومختلف 

مباحثها وموضوعاتها عرب استخدام أسلوب جديد طرحه يف بعض مؤلفاته كـــ«بداية 

الحكمة، و»نهاية الحكمة«، وبشكل أوسع يف كتابه »مبادئ الفلسفة ومنهج الواقعية«.. 

وهذا ما أشار إليه »عيل أميني نجاد« )عضو الهيئة العلمية للمجمع العايل للحكمة 

اإلسالمية يف إيران(]2[، موضحاً أن العالمة الطباطبايئ كان ينظر إىل مباحث »اإلدراك« 

نظرة جادة للغاية حيث قد كتب سامحته عدة مقاالت يف هذا املجال. إضافة إىل 

أنه أبدع يف مسألة: »تنظيم سياق املباحث الفلسفية«؛ عىل سبيل املثال أن املنهج 

الذي قّدمه سامحته يف كتايب »بداية الحكمة« و»نهاية الحكمة« ميلك إطاراً مبدعاً، 

فتطرق يف بداية هذين الكتابني إىل مباحث »علم الوجود« ثم إىل مباحث »تقسيم 

بالفعل وبالقوة، والعلة  الذهني والخارجي، ومباحث  الوجود« كتقسيم الوجود إىل 

منهجية  يف  مبدعاً  سياقاً  يعترب  كان  املنهج  وهذا  األخرى..  واملباحث  واملعلول، 

الصديقني« دليالً  الراحل يف »برهان  العالمة  الفلسفي اإلسالمي. كام طرح  اإلبداع 

جديداً حول إثبات »واجب الوجود«؛ تم طرحه بشكل كان يعترب أول قضية فلسفية.. 

كام قام سامحته بالنقد الواسع واملعمق ملفاهيم ومبادئ »املادية« يف كتابه »مبادئ 

الفلسفة ومنهج الواقعية«، كام أنه قد تطرق إىل نقد املدارس الغربية؛ مبنجية ورؤية 

جديدة مل يقم به أي فيلسوف مسلم قبله.. 

التي أقام دعامئها  الفلسفية  الفيلسوف الطباطبايئ أن مجمل املسائل  لقد اعترب 

الفلسفي  الفكر  عباقرة  من  وغريهم  هيجل،  كانت،  ديكارت،  الغرب:  فالسفة  كبار 

دار  الشارح.  مقّدمة   ،43-42 ص:  جزء:1،  الواقعي«.  واملذهب  الفلسفة  »أصول  حسني.  محمد  الطباطبايئ،   -]1[

التعارف للمطبوعات، بريوت/طبعة ثانية لعام 1988م. 

http://iqna.ir/ar/news/2229338 :2[- ترصيح للعالمة عيل أميني نجاد، لوكالة األنباء القرآنية الدولية. الرابط[
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الغريب]1[، عبارة عن مسائل ومقوالت عامة ال تختص بعلم دون علم، بل تعّد نتائج كلية 

الرباهني العقلية املستمدة  لجميع العلوم.. وأّما الفلسفة اإلسالمية فهي تعتمد عىل 

من األمور البديهية، أي مل تربط ذاتها الفكرية بحقائق العلوم املادية، وال تعتمد يف 

نسبيّة متغرية مرتبطة  -بغالبيتها- قواعد  أبداً. وهي  العلوم  نتائج  إثبات قواعدها عىل 

ونفاذ  صالحيته  لتحقق  عقلية  بديهية  لعدة  ذاته  هو  يحتاج  تجريبي  وقانون  باختبار 

واقعيته العملية..

لقد تجىل اإلبداع الفلسفي عند العالمة الطباطبايئ يف طرح واكتشاف نظريات 

وقواعد فلسفية مل تكن تعرف قبله، ومنها:

-1قوله بأصالة الوجود واعتبارية املاهيّة:

ألّن  الفلسفية،  هيكليته  الراحل  العالمة  عليه  بنى  الّذي  الفلسفي  األساس  وهي 

القول بأصالة الوجود واعتبارية املاهيّة، له دور مهم وحيوي يف حل كثري من املسائل 

واإلشكاليات الفلسفية والكالمية املعّقدة. 

وقد قال بأصالة الوجود حيث الوجود يؤثر يف تحقُّق اإلنسانية وجْعلها أمراً واقعياً، كام 

أّن اإلنسانية تكون حداً للوجود، وتحديداً له من حيث درجات الوجود ومراتبه.. فكام أّن 

الوجود متحقق يف الخارج، فهكذا اإلنسانية متحققة، لكن بفضل الوجود وظله.

-2إسهاماته يف نظرية املعرفة:

املعرفة]2[(  )=نظرية  االبستمولوجي  البحث  أن  هنا عىل  الراحل  العالمة  أكّد      

بــ«أصالة  يعتقد  موجود(  أنا  إذاً  أفكر  أنا  مقولة:  )صاحب   )1650-1596( »ديكارت«  الفرنيس  الفيلسوف  كان   -]1[

العقل«، وانطلق ليربر إميانه الذايت والعميل من خالل العقل، مؤكداً عىل رضورة إدراك مفاهيم وجودية مثل مفهوم 

»الله« و»النفس«، باعتبار أنهام من األمور املعنوية غري املادية، ومثل مفهوم »االمتداد« و»الشكل« املاديني، وذلك يف 

مقابل أمور وصفية تدرك من خالل حركة الحواس الخارجية تدعى بـ »الكيفيات الثانوية« كاللون والطعم والرائحة.. 

أما الفيلسوف األملاين »كانت« )1724-1804( فقد نََسب إىل الذهن البرشي مجموعة من املفاهيم اإلدراكية كمفهومي 

»الزمان« و»املكان«. وكان يسميها باألمور املتقدمة عىل التجربة )ما قبل التجربة(. وكان يعّد فهم اإلنسان ووعيه ملثل 

هذه القضايا خاصية ذاتية وفطرية للذهن اإلنساين.

]2[- قد يفرّق البعض بني مفهومي: »االيبستومولوجيا« و»نظرية املعرفة«.. وللوقوف عىل سياق هذا الرتادف والفرق، 
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التأكيد  الوجود(، وجراء هذا  البحث األنطولوجي )=نظرية  ال ميكن أن يكون دون 

بالوجود  أوالً:  البحث  بدأ  حيث  منطقيٍة؛  هيكليٍة  إطار  يف  العلم  ألبحاث  عرض 

بني  بالتفريق  وثالثاً:  خارجي[،  وجود  هو  ]والذي  بالعلم  وثانياً:  وحقيقته،  الذهني 

معيار القتناص  لتحصيل  رابعاً: إىل طرح محاولٍة  الذهني، وخلص  والوجود  العلم 

الواقع وكشفه]1[.. فبعد أن حلّل معنى العلم )=الكشف واإلراءة( وأثبت وجوده، وأنَّ 

العلم فعلية محضة منزهة عن أي قوة واستعداد، أثبت أنَّ العلم من سنخ الوجود ال 

التغرّي  أنَّ العلم مجرد ال مادي، وال مجال ألي نوع من أنواع  املاهية، وأثبت أيضاً 

أو التحّول فيه ]األعم من الدفعي أو التدريجي، بالطبع أو بالقرس، بصورة تكامليٍة أو 

تنازليٍة أو مبستوى واحد[، وهذا ال يعني عدم إمكانية تكامل العامل، بل العامل يف 

تكامل دائم، إال أن الصورة العلمية ال مجال لزيادتها أو نقصانها.

3ـ تقدميه لربهان الصديقني بثوب جديد:

    كاَن الحتكاك اإلسالم بالحضارات األخرى، وتالقحه )وتفاعله( الخالق معها 

اإلسالم  وعامل  واقع  عىل  جديدة  فكرية  وتيّارات  حركاٌت  نشأْت  أْن  وثقافياً،  فكرياً 

واملسلمني، وكانت تلك التيارات تطرح إشكاالت فكرية مستجدة ومستحدثة مناقضة 

الوجود،  الحياة وهدف  الخالق ومعنى  لعقائد املسلمني خاصة عىل مستوى وجود 

األمر الذي دفع علامء املسلمني للبحث الكالمي والفلسفي، ومحاولة اإلجابة عىل 

تلك اإلثارات )واالستشكاالت( الفكرية، فأبدعوا كثرياً من املفاهيم واألفكار الحكيمة 

والرباهني الفلسفية عىل هذا الصعيد، فكان –عىل سبيل املثال- برهان الصديقني، وهو 

الحكامء املسلمون إلثبات واجب  اكتشفها هؤالء  التي  الرباهني  أهم  باملناسبة من 

الفلسفة  يف  طُرح  حيث  عديدة،  بتطورات  الربهان  هذا  مّر  وقد  وعال..  جّل  الوجود 

املشائية من أيام ابن سينا ببيان خاص، كام طُرح أيضاً هذا الربهان يف كلامت تالميذه 

واملأنوسني بفلسفته. ومنهم بهمنيار ونصري الدين الطويس، وبقية طالب هذا الحقل 

وتبيان أسبابه، يراجع كتاب: املعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واالنجليزية والالتينية، للدكتور جميل صليبا، 

دار الكتاب اللبناين، 1982م: ج1، ص33.

]1[- العرس، ميثاق. »إسهامات السيد الطباطبايئ الفلسفية«. موقع: مركز إجابات للبحوث والدراسات الدينية. الرابط:

 http://ajabaat.com
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إىل  النوبة  وصلت  حتى  بالُنضج  البيانات  توالت  وهكذا  آخر]1[..  ببيان  التخصيص 

الحكيم صدر املتألهني الشريازي، الذي قام بطرحه وفقاً ملبانيه الخاصة. وعن طريق 

فلسفة هذا الحكيم ُحلّت اإلشكاليات التي كان يعاين منها يف إطار البيانات السالفة.. 

وبعد مرور هذا الربهان بتطورات تكاملية طيلة القرون األربعة املاضية، انتهى املطاف 

به أخرياً إىل حقبة الفيلسوف الطباطبايئ، فقد جاء تقرير هذا الربهان يف مجموع آثاره 

املختلفة، بإبداع مميّز مل يعتمد عىل أّي مقدمٍة من املقدمات الفلسفية، مبعنى: أن 

مسألة إثبات واجب الوجود أضحت -عن طريق هذا الربهان- أول مسألة فلسفية، ومل 

تعد هناك حاجة الفرتاض مجموعة من املقدمات، نظري: أصالة الوجود، والتشكيك يف 

الوجود، وبساطة الوجود، واملساوقة بني الوجود والشيئية.

الفلسفة  نقد  يف  للطباطبايئ  الكبري  الحيوي  النوعي  بالدور  التعريف  سياق  ويف 

يشري  أهميته سابقاً(،  الذي أملحنا إىل  الفلسفة  كتاب أصول  الغربية )كام تجىّل يف 

الفلسفة  مع  تواصل  الطباطبايئ  العالمة  أّن  إىل  املطوري«  »مازن  الفلسفي  الباحث 

الغربية يف أكرث من موقع، وسبيل فكري، حيث مل يقترص عىل فلسفته النقدية للغرب 

يف مقاالت كتابه »أصول الفلسفة«، وإمنا سبقته ورافقته حلقات ومحطّات التقى فيها 

الطباطبايئ مع الفكر الغريب ورجاله وسلوكه وأنظمة حضارته محاوراً وناقداً، خاصة يف 

سلسلة حواراته ولقاءاته مع املسترشق الفرنيس هرني كوربان )1903-1978(م، والتي 

أمثرت كتاباً بعنوان )الشيعة، نّص الحوار مع املسترشق كوربان( ]2[. ففي هذا الكتاب 

التقى الرشق مع الغرب لقاًء فكرياً حوارياً]3[.. ويوثّق املطوري هنا أهم اإلشارات التي 

انطوى عليها حديث الطباطبايئ يف هذا الكتاب، حيث أنه ويف معرض جوابه لسؤال 

ابن  الفلسفي اإلسالمي مع  البحث  الغريب بشأن  كوربان عن »سبب توقّف االهتامم 

)مبّكراً(،  الفرصة لإلشارة  الفكري، مستغالً  نظام االسترشاق  الطباطبايئ  رشد«، حلل 

إىل جملة العوامل والدوافع املتحّكمة يف بنيته كالسلطة والتفوق والنزوع إىل إلغاء 

]1[-املصدر السابق نفسه.

]2[- منازل الفلسفة الغربية يف فكر الطباطبايئ.. نقد املنهج واألصول. مصدر سابق.

]3[- انظر: الشيعة، نص الحوار مع املسترشق كوربان، محمد حسني الطباطبايئ، نقله إىل العربية جواد عيل، مؤسسة 

أم القرى للتحقيق والنرش، الطبعة األوىل 1416هـ. 
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العوامل والثقافات األخرى تحت ذريعة العاملية. والطباطبايئ يف هذا التحليل سبق 

الباحثني املعارصين كإدوارد سعيد )1935ـ 2003م( وغريه، الذين توفروا عىل تحليل 

بنية االسترشاق وتجلية دوافعه التي يغطّيها بستار البحث املعريف]1[.

كام تطرق السيد الطباطبايئ للبحث الفلسفي النقدي يف سفره التفسريي اإلبداعي 

واملباحث  املطالب  من  كثري  عن  تحّدث  حيث  القرآن«  تفسري  يف  »امليزان  الكبري 

إسالمية  فلسفية  »هيكلية«  أو  »بنية«  مبجموعها  تشّكل  أن  ميكن  املعمقة  الفلسفية 

متكاملة محكمة جاءت يف سياق نقد الفلسفة والفكر الفلسفي الغريب. 

ولكن أبرز ما حّققه هنا هو تناوله ملسألة مهمة وحيوية هي »اإلدراكات االعتبارية« 

نرى  حيث  الغربية(،  الفلسفة  مع  وفيها  عليها  املختلف  املعرفة  نظرية  من  )كجزء 

وجود متاسك وصالبة معرفية وواقعية عقلية يف معالجته لها. فجوهر مشكلة املعرفة 

اإلنسانية يبدأ من هنا، من تشخيص هذه املشكلة أوالً، مروراً بحقيقة العلم، وكيفية 

تشّكله أو ما يسمى بظهور الكرثة يف اإلدراك، وانتهاًء باأللوان املختلفة لإلدراك والتي 

وخصائصها.  ضوابَطها  وحلَّل  الطباطبايئ،  الحظها  التي  االعتبارية  اإلدراكات  منه 

العلم األوىل هي  خاصية  أن  الطباطبايئ)قده( يف كتابه امليزان]2[، إىل  السيد  ويشرُي 

»حدود املعرفة هي حدود  فإذاً:  به،  يتعلق  ما  الواقع مبقدار  والحكاية عن  الكشف 

التعلق«. لكن العلم بالواقع بحقيقة الكلمة ال يتحقق إال باإلحاطة بجميع أجزائه من 

الوجود  يعني اإلحاطة بجميع أجزاء  به، وهذا  يرتبط  األسباب والزمان واملكان وما 

وبالصانع، وهو أمر يفوق قدرة اإلنسان. فاإلنسان يقف مبهوتاً أمام عظمة الوجود وال 

ميلك من العلم به إال مقدار ما يتعلق به إدراكه من أطرافه بل وأطراف أطرافه، ليفيد 

الطباطبايئ)قده(  هكذا يرى السيد  إنها املحدودية أمام املطلق]3[..  به مسرية حياته، 

القاهرة:  والتوزيع،  للنرش  رؤية  عناين،  محمد  ترجمة:  للرشق«.  الغربية  املفاهيم  »االسترشاق:  إدوارد.  سعيد،   -]1[

2002م.

]2[- الطباطبايئ، محمد حسني. »امليزان يف تفسري القرآن«. الجزء: 6، الصفحة: 200. الطبعة األوىل املحققة، مؤسسة 

األعلمي، بريوت عام 1997م.

]3[- جابر آل صفا. »نظرية املعرفة، واإلدراكات اإلعتبارية عند العالمة الطباطبايئ«. طبعة دار الهادي، بريوت لعام 

2001. ص: 103.
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مشكلة املعرفة )التي يفرتق يف تقييمها بنيوياً مع كثري من اتجاهات الفلسفة الغربية 

التجريب  املذهب  عن  اإلحجام  دون  من  وبديهياته  العقل  عىل  فيقيمها  وتياراتها، 

ومكتشفاته( يف الجوهر من خالل ثنائية )اإلنسان، الوجود(.. ومن هنا تتحول املعرفة 

إىل سعي دؤوب ال ينتهي لإلحاطة بالوجود املتعايل الذي ال يحيط به يشء، ﴿والله 

يعلم وأنتم ال تعلمون﴾)البقرة: 216(.

    إن القضية األبرز هنا –إذاً- هي »إثبات أصل العلم« كنقطة بدء ال غنى عنها، بل 

حيوية يف نظرية املعرفة، وهي تعني -كام يراها الطباطبايئ يف افرتاق بائن، واختالف 

جذري معياري ال لبس فيه عن معايري وأصول الفلسفة الغربية- أن هناك وجوداً وواقعاً 

خارج الذات نتلمسه من خالل الفعل واالنفعال به.. وأن العلم يف حقيقته مجرد من 

املادة، وهو من حيث كونه صور علمية فعلية ال قوة فيها]1[.. هذا من جهة، ومن جهة 

عني  أحدهام  بل  واملعقول  العاقل  ثنائية  خالل  من  العلم  يف  إثنينية  ال  فإنه  أخرى 

اآلخر. وذلك ألن العلم باليشء يرجع إىل حصول املعلوم بصورته العلمية ووجوده 

بنفسه عند العامل. وبالتايل فالعلم هو عني املعلوم بالذات.

ويؤكد الطباطبايئ]2[ عىل أن املعرفة الحسية –عىل أهميتها- غري كافية إلثبات قضية 

اإلدراك الحقيقي وحقيقة العلم باألشياء، ألن املعيار لتمييز الخطأ من الصواب ليس 

التجربة والحس مهام تكررت، بل القياس )واملعيار( العقيل، وإال لزم التسلسل، ما 

أن الكلية والعموم الرضوريتني لتقنني العلوم ال ميكن استفادتها من التجربة نفسها، 

بل بواسطة العقل الذي هو مبدأ هذه التصنيفات واألحكام، وعىل هذا فالتحويل هو 

عىل الحس والعقل معاً، وباألخص منه العقل وبديهياته األوىل.. فكل تصديقاتنا –

سواء أكانت بديهية أو نظرية- تحتاج يف اكتاملها إىل القضية البديهية األوىل وأوىل 

لو  فيها  الشك  فإن  والسلب،  اإليجاب  أو  النقيضني«  وارتفاع  اجتامع  األوائل »عدم 

هو  الشك  فإن  أخرى  وبعبارة  مفروض«.  وهو  نفسه  بطالن  يجامع  »ال  فإنه  فرض 

سلب اليقني، وهو معنى البطالن املفروض، فلو أخذنا به يف البديهية األوىل لجامع 

]1[- تفسري امليزان، ج: 1، ص: 115-120. مصدر سابق.

]2[- تفسري امليزان، ج: 1، ص: 47-48. مصدر سابق.
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بطالن  مع  املفروض  الشك  يجتمع  فال  واإليجاب،  السلب  اجتامع  اليقني إلمكان 

نفسه. وهذه البديهية األوىل هي األساس املتني الذي ينظر السيد الطباطبايئ لكل 

إال  علمية  واقعة  وال  علمي  موقف  من  »فام  والعملية،  النظرية  العلمية  التصديقات 

ومعوَّل اإلنسان فيه عىل العلم، حتى أنه إمنا يشخص شكه بعلمه أنه شك، وكذا ظنه 

أو وهمه وجهله مبا يعلم أنه ظن أو وهم أو جهل«]1[.  

كام بحث الطباطبايئ يف تفسريه »امليزان« يف القضية البديهية األساسية األوىل، 

وهي »العلّة«، وكان يرى أن الرباهني العقليّة ناهضة عىل أّن استقالل املعلول -وكّل 

شأن من شؤونه- إّنا هو بالعلّة، وأّن كّل ما له من كامل فهو من أظالل وجود علّته، 

فلو كان للحسن والجامل حقيقة يف الوجود فكامله واستقالله للواجب تعاىل، ألنّه 

بوجوده  ّما  موجود  إظهار  هو  والحمد  والثناء  العلل،  جميع  إليها  تنتهي  الّتي  العلّة 

كامل موجود آخر وهو ال محالة علّته، وإذا كان كّل كامل ينتهي إليه تعاىل، فحقيقة 

كّل ثناء وحمد تعود وتنتهي إليه تعاىل، فالحمد لله رّب العاملني]2[.

ويؤكد الطباطبايئ عىل أن هذه النسبة الوجوبيّة إمّنا تنشأ عن نسبة املعلول إىل 

والرشائط واملعّدات.  األربع  كالعلل  كثرية  أمور  املركّبة من  أو  البسيطة  التاّمة  علّته 

العلّة أو إىل يشء آخر لو فرض،  وأّما إذا نسب املعلول املذكور إىل بعض أجزاء 

كانت النسبة نسبة اإلمكان بالرضورة، بداهة أنّه لو كانت بالرضورة كانت العلّة التاّمة 

نظام الرضورة  نظامان:  الطبيعي  تاّمة.. ففي عاملنا  وجودها مستغنى عنه وهي علّة 

ونظام اإلمكان، فنظام الرضورة منبسط عىل العلل التاّمة ومعلوالتها، وال يوجد بني 

أجزاء هذا النظام أمر إمكايّن البتة، ال ذات وال فعل ذات، ونظام اإلمكان منبسط عىل 

فإذا  تقبلها،  أن  ميكنها  الّتي  واآلثار  بها  التلبّس  املاّدة  قّوة  يف  الّتي  والصور  املاّدة 

اإلنسان  وهي  علّتها،  متام  إىل  ونسبتها  االختياريّة  اإلنسان  أفعال  من  فعال  فرضت 

وارتفاع  والزمانيّة  املكانيّة  الرشائط  وتحّقق  القابلة  املاّدة  ووجود  واإلرادة  والعلم 

الفعل واجباً رضوريّاً،  كان  الفعل يف وجوده  إليه  يحتاج  ما  كّل  وبالجملة  املوانع، 

]1[- تفسري امليزان، ج: 1، ص: 49. مصدر سابق.

]2[- تفسري امليزان. ج: 1، ص: 24. مصدر سابق.
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وإذا نسب إىل اإلنسان فقط، ومن املعلوم أنّه جزء من أجزاء العلّة التاّمة كانت النسبة 

باإلمكان]1[.

..ويف هذا السياق ينتقد السيد الطباطبايئ املاّديّني من فالسفة العرص الحارض، 

بطالن  عىل  مؤكداً  االختيار،  وينكرون  الطبيعة،  لنظام  الجرب  بشمول  يعتقدون  ممن 

واجبة  التاّمة  عللها  إىل  بالنسبة  الحوادث  أّن  الحّق  »بل  قائالً:  وتفكريهم،  دعواهم 

الوجود بالنسبة إىل مواّدها وأجزاء عللها ممكنة الوجود، وهذا هو املالك يف أعامل 

اإلنسان وأفعاله، فبناؤه يف جميع مواقف عمله عىل أساس الرجاء والرتبية والتعليم 

وال  والتعليم،  الرتبية  عىل  والرضوريّات  الواجبات  البتناء  معنى  وال  ذلك،  ونحو 

الركون إىل الرجاء فيها وهو ظاهر«]2[.

بجوهر وعلة  تتقوم  توحيدية  كونية  رؤية  ما بني  الكونية،  الرؤى  تختلف  وعندما 

وجودية أوىل، مبدأ الوجود، واجب الوجود، وبني نظرية ورؤية كونية تقوم عىل معيار 

االعتبارية  املفردات  تختلف  أن  الطبيعي  من  كمقدس،  للعلم  ينظر  برشي  وضعي 

والتحوالت الجارية والقيم واملعايري املبتغاة القامئة.. فمثالً قضية الحرية، التي هي 

من أهم القضايا يف الوعي املعريف الغريب، يشري الطباطبايئ يف تفسريه »امليزان« 

االعتبارية  االدراكات  يف  لنظريته  االجتامعية  التطبيقات  خلفية  عىل  )طبعاً  إليها، 

للمجتمع( عىل أساس أن معناها جيل وواضح يف أذهان البرش، وهي أمنيتهم منذ 

قديم التاريخ، إال أن تداول هذا املصطلح والشعار حديث الوالدة منذ قرون معدودة 

إبان النهضة األوربية. فاإلنسان كائن حي ذو شعور وإرادة تبعثه عىل العمل والفعل، 

وقد جعل تكويناً مختاراً فال ميلك إال أن يكون كذلك، أي أنه مضطر لالختيار، لكنه 

أمام كل حدث يواجهه مطلق بحسب هذه الفطرة والطبيعة يف أن يفعل أو أن يرتك. 

وهذه هي الحركة التكوينية عند اإلنسان التي ال مجال إلبطالها، ألن انتفاءها يعني 

]1[- امليزان يف تفسري القرآن، ج: 1، ص: 108. م. س.

املحققة،  األوىل  الطبعة   .110-105 ص:   ،1 الجزء:  القرآن«.  تفسري  يف  »امليزان  حسني.  محمد  الطباطبايئ،   -]2[

مؤسسة األعلمي، بريوت عام 1997م.
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انتفاء إنسانيته]1[. وهذه الحرية التكوينية تطرح أمام اإلنسان نوعاً آخر من الحرية عىل 

صلة وثيقة بحياته االجتامعية، هي الحرية الترشيعية أو االجتامعية. وهنا ال بد من 

التمييز بني موقفني أمام اإلنسان:

املوقف األول: تجاه العلل واألسباب التكوينية الكامنة يف الطبيعة اإلنسانية فال 

ميلك اإلنسان أمامها أية حرية، بل هي –كام يؤكد الّسيّد الطباطبايئ- متلكه وتحيط 

فعلت  أمرها  ونفوذ  بإنشائها  التي  وهي  لبطن،  ظهراً  وتقلبه  الجهات  جميع  من  به 

أراد.  أريد ال كام  ما يكرهه، بل كام  ما يحبه ويرد  ما فعلت فأظهرته عىل  باإلنسان 

األسباب  لهذه  إمكاناتها  اإلرادية واالجتامعية تخضع يف حدود  اإلنسان  إن أعامل 

والعلل، فليس كّل ما يريده اإلنسان أو يأباه يتمكن من تحقيقه أو منع وقوعه. فهذه 

األسباب التكوينية تثري فيه الحاجة إىل الغذاء واملواد واملاء وسائر حاجاته املادية 

األخرى. غري أنها تؤثر أيضاً يف حياته القانونية والترشيعية حينام توجب الترشيعات 

التي تكفل له هذه الحاجات واملصالح التي ال ميكن إهاملها.

املوقف الّثاين: هو تجاه أفراد نوعه، حيث القاعدة األساسية التي نطق بها القرآن 

الكريم ﴿وال يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله﴾)آل عمران: 64(. فاإلنسان حّر 

أمام اآلخرين، فيملك نفسه وأفعاله، حيث الحرية هنا موهبة الطبيعة التي خلقها الله 

تعاىل. لكن الحاجة إىل االجتامع اإلنساين تقيّد هذه الحرية من ناحيتني، أوالهام، 

واجب«،  يقابله  حق  فـــ«كل  حقوقاً،  بدورهم  لهم  ألن  اآلخرين،  حرية  احرتام 

الحفاظ  إىل  تهدف  عامة  وقوانني  أنظمة  من  االجتامعية  الحياة  تتطلبه  ما  وثانيتهام، 

عىل مصالح املجموع، وتدفع باألوضاع نحو التقدم االجتامعي.

فهو  تعاىل،  لله  املطلقة  اإلنسان  مملوكية  يرى  الطباطبايئ-  يؤكد  –كام  والدين 

التي تعطيه الحرية أمام ما  ابتداًء أية حرية يف قباله، بل هذه العبودية هي  ال ميلك 

سواه من الناس كام يف قوله تعاىل:﴿أن ال نعبد إال الله وال نرشك به شيئاً وال يتخذ 

بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله﴾)آل عمران: 64(. أي أّن مالكيته املطلقة تَسلُب أي 

]1[- امليزان يف تفسري القرآن، مصدر سابق، ج: 1، ص: 116.
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حرية متوهمة لإلنسان بالنسبة إىل ربه، كام أنها هي تعطيه الحرية بالقياس إىل سائر 

بني نوعه.. فاإلنسان إمنا هو حّر بالقياس إىل أبناء نوعه، فيام يقرتحونه لهوى من 

أنفسهم، وأما بالنسبة إىل ما تقتضيه مصالحه امللزمة، وخاصة املصالح االجتامعية 

العامة -عىل ما تهديه إليها وإىل مقتضياتها العلل واألسباب- فال حّريّة له البتة]1[.

وباالنتقال إىل موضوع آخر مهم تناوله السيد الطباطبايئ يف تفسريه القيّم »امليزان، 

التي أخذت  النظرية األخالقية  الفلسفي حول طبيعة وأصل  نجد استدالله )وبحثه( 

العقل  إدراك  مع  بنيوية  بنائية  عالقة  ذات  يعتربها  إذ  الغرب،  فلسفة  يف  مهامً  نقاشاً 

اإلنساين ملفردات الحسن والقبح، فالعدل حسن والظلم قبح، والجود والكرم حسن 

والقبح والبخل »ومسك اليد« قبح.... وهكذا. ومعنى الحسن فيها أنه ينبغي فعلها 

ينبغي أن ال تفعل. فاملنظور يف هذه املفردات هو  أنه  القبح  بها، ومعنى  وااللتزام 

مقام العمل عند اإلنسان، وحركته يف األشياء واألفعال. وألن العقل يدرك هذا الحسن 

والقبح يف مقام الحركة والعمل سمي بــ)العقل العميل( لتمييز هذا النوع من اإلدراك 

ينبغي  ينظر فيه إىل نفس اإلدراك واملعرفة أي )ما  الذي  النوع اآلخر  ومتعلقاته من 

أن يعلم(، ويسمى بــــــ)العقل النظري(. وغاية هذا اإلدراك عند السيد الطباطبايئ 

هو اقتناء الكامل وحيازة مزايا الحياة]2[. فكلام حصل اإلنسان عىل املحاسن وتنزَّه 

والقدرة  القوة  أسباب  متلُّك  من  ومتكن  أكرث،  الكامل  سلم  يف  ترقى  القبائح،  عن 

واإلحساس بالعنارص الحية يف هذا الوجود وخصائصها وأدوارها واالستفادة منها. 

ولذا، ال قيمة لهذه اإلدراكات إال بالعمل.

 مبا يعني حسب الطباطبايئ، وعىل نقيض يف املبدأ من الفلسفة األخالقية الغربية 

أّن املعيار األخالقي  الفردية كمبدأ ومنتهى،  النسبية  الوضعية  تنتهج األخالقية  التي 

–كام  بها  نادت  التي  النسبية  ويرفض  بطبيعته،  وُمطلق  ثابت  فطري  معيار  إىل  يؤول 

اعتبارية  وأما  الغرب]3[.  يف  نشأت  التي  الحديثة  األخالقية  النظريات  مختلف  قلنا- 

]1[-تفسري امليزان، مصدر سابق، ج: 10، ص: 372-370.

]2[- امليزان يف تفسري القرآن، مصدر سابق، ج:2، ص: 115.

]3[- تفسري امليزان، م. س، ج: 2، ص: 115.
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أو  الوجوبية  بالنسبة  يتعلق  فيها«، حيث  األخالق فإمنا هي لجهِة »إعتبارية اإلدراك 

يف  الثبات  وهذا  العامة]1[.  االعتبارات  من  هي  والتي  والنهي..  األمر  أو  التحرميية 

األخالق وآدابها وفضائلها، يقتيض ثباتاً أو ينتج ثباتاً يف القيم ال يبطله أي اختالف 

حوله يف املجتمعات..فاملعيار األخالقي يحايك أفراض وغايات املجتمع بحسب 

خصوصياته االجتامعية والثقافية والطبيعية، وهو ما يرتك تأثريه عىل الباطن والشعر 

لينقلها من حال إىل حال، محاوالً تبديل الصورة الشعورية ليتبدل معها عنوان الحسن 

والقبح، وبالتايل نوع اإلدراك.. لكن الحسن والقبح يبقى املعيار األخالقي عىل كل 

حال، ويكتسب صوابيته يف مدى موافقته –وهنا نقطة االفرتاق عن النظرية األخالقية 

الغربية- لإللهامات الفطرية التي تعطي معنى الثبات]2[.. ورشط حصول هذه األخالق 

)مبا هي ملكات نفسانية راسخة( هو العمل املتكرر والتدرب والتمرن عليها، وذلك 

بتكرر النسبة االعتبارية يف انطباقها عىل العمل اإلرادي]3[.

فلسفة الطباطبايئ فيام أورده يف تفسريه »امليزان« حول املرأة، فيبدأ بطرح  وأما 

وبني  بينها  ويقارن  األخرى،  واألمم  والحضارات  الشعوب  لدى  املرأة  وواقع  رؤية 

واقعها يف اإلسالم..

من  اإلنساين  املجتمع  املرأة يف  أحوال  من  وقائع وجمالً  الطباطبايئ  ويسجل 

أدواره املختلفة قبل اإلسالم وزمن ظهوره.. ويستنتج من جميع ذلك: 

أوالً- أنهم كانوا يرونها إنساناً يف أفق الحيوان العجم، أو إنساناً ضعيف اإلنسانية 

حياته،  يف  الحريّة  واكتسب  التبعيّة،  قيد  من  أطلق  لو  وفساده  رشّه  يؤمن  ال  منحطّاً 

والنظر األول أنسب لسرية األمم الوحشيّة والثاين لغريهم.

املجتمع  هيكل  من  خارجة  أنّها  االجتامعي  وزنها  يف  يرون  كانوا  وثانياً- أنّهم 

املركّب غري داخلة فيه، وإمّنا هي من رشائطه التي ال  غناء عنها كاملسكن ال غناء 

]1[- امليزان، املصدر نفسه.

]2[- تفسري امليزان، م. س، ج: 1، ص: 257.

]3[- املصدر السابق، ج: 1، ص: 258.
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الغالب،  املجتمع  توابع  من  هو  الذي  املسرتّق  كاألسري  أنها  أو  إليه،  االلتجاء  عن 

ينتفع من عمله وال يؤمن كيده عىل اختالف املسلكني.

إال  منها  انتفاعها  أمكن  التي  الحقوق  عاّمة  يرون حرمانها يف  كانوا  أنّهم  وثالثاً- 

مبقدار يرجع انتفاعها إىل انتفاع الرجال القيّمني بأمرها. 

ورابعاً- أّن أساس معاملتهم معها -فيام عاملوا- هو غلبة القوّي عىل الضعيف.. 

وبعبارة أخرى قريحة االستخدام..

هذا يف األمم غري املتمّدنة، وأّما األمم املتمّدنة فيضاف عندهم إىل ذلك ما كانوا 

بأمرها، وال  االستقالل  تقدر عىل  ال  الخلقة  إنسان ضعيف  أنّها  أمرها  يعتقدونه يف 

يؤمن رشّها، ورمّبا اختلط األمر اختالطًا باختالف األمم واألجيال.

وينطلق الطباطبايئ يف معالجة هذا املوضوع من قاعدة فكرية »أخالقية-اجتامعية« 

رصينة، وهي أّن مجمل ترشيعات اإلسالم حول املرأة –وعموم االجتامع وما يتصل 

به من وظائف وتكاليف اعتبارية متفرعة- تقوم عىل خصوصية البنية اإلنسانية لديها، 

يكاد  ال  الذي  النوعّي  االجتامع  هذا  إىل  اإلنسان  هَدِت  التي  وهي  ذايت،  كجوهر 

إىل  املستند  االجتامع  لهذا  يعرض  أن  أمكن  وإن  زمان،  عنه يف  خالياً  النوع  يوجد 

اقتضاء الطبيعة ما يخرجه عن مجرى الصحة إىل مجرى الفساد، كام ميكن أن يعرض 

للبدن الطبيعّي ما يخرجه عن متامه الطبيعّي إىل نقص الخلقة، أو عن صّحته الطبيعيّة 

إىل السقم والعاهة.. ويؤكد الطباطبايئ عىل أّن التعاليم واألحكام ومنظومة الحقوق 

املتعلقة باملرأة هي تعاليم وحقوق فطرية، كام جاء يف قوله تعاىل: ﴿الَِّذي أَْعطى  كُلَّ 

َر َفَهدى﴾)األعىل:  َشْ ٍء َخلَْقُه ثُمَّ َهدى﴾)طه: 50(..﴿الَِّذي َخلََق َفَسوَّى َو الَِّذي َقدَّ

3(.. ﴿َونَْفٍس َوما َسوَّاها َفأَلَْهَمها ُفُجوَرها َوتَْقواها﴾)الشمس: 8(، إىل غري ذلك من 

آيات القدر.. واالجتامع بجميع شؤونه وجهاته سواٌء كان اجتامعاً فاضالً أم اجتامعاً 

فاسداً ينتهي باآلخرة إىل الطبيعة، وإن اختلف القسامن من حيث إّن االجتامع الفاسد 

فهذه  الفاضل..  االجتامع  بخالف  آثاره،  يف  يفسده  ما  االنتهاء  طريق  يف  يصادف 
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حقيقة، وقد أشار إليها ترصيحاً أو تلويحاً الباحثون عن هذه املباحث، وقد سبقهم 

البيان]1[.. فاألشياُء -ومن جملتها اإلنسان- إمنا  بأبدع  فبيّنه  الكتاب اإللهّي  بيانه  إىل 

من  له  ويصلح  يكفيه  مبا  وُجّهزْت  له،  ُخلقْت  ما  إىل  وحياتها  وجودها  يف  تهتدي 

الخلقة، والحياة القيّمة بسعادة اإلنسان هي التي تنطبق أعاملها عىل الخلقة والفطرة 

انتهاًء صحيحاً، وهذا هو الذي  الطبيعة  تاّماً، وتنتهي وظائفها وتكاليفها إىل  انطباقا 

يِن َحِنيفاً ِفطْرََت اللَِّه الَِّتي َفطََر النَّاَس َعلَْيها ال  يشري إليه قوله تعاىل: ﴿َفأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

يُن الَْقيُِّم﴾)الروم: 30(.  تَْبِديَل لَِخلِْق اللَِّه ذلَِك الدِّ

وبالنظر لالختالف الطبيعي يف الخلق، فرّق اإلسالم بينهام )بني الرجل واملرأة( 

يف الوظائف والتكاليف العاّمة االجتامعية التي يرتبط قوامها بجوهر الخلق والطبيعة 

إمّنا  والطبقات  األفراد  بني  فالتساوي  التساوي،  االختالف هو كامل  وهذا  الذاتية.. 

ا، أو يهَمل أو يبطََل  هو يف نيل كّل ذي حّق خصوص حّقه من غري أن يزاحم حقٌّ حقًّ

حقٌّ بغياً أو تحّكامً ونحو ذلك، وهذا هو الذي يشري إليه قوله تعاىل:﴿....َولَُهنَّ ِمْثُل 

ِبالَْمْعُروِف َو لِلرِّجاِل َعلَْيِهنَّ َدَرَجٌة..﴾)البقرة: 228(.. فإّن اآلية ترّصح  الَِّذي َعلَْيِهنَّ 

بالتساوي يف عني تقرير االختالف بينهّن وبني الرجال.

أن  إىل  مشرياً  الغريب،  )واملجتمع(  الفكر  يف  املرأة  وضع  الطباطبايئ  وينتقد 

اإلسالم له التقّدم الباهر يف إطالقها عن قيد اإلسارة، وإعطائها االستقالل يف اإلرادة 

والعمل، وأّن أمم الغرب فيام صنعوا من أمرها إمّنا قلدوا اإلسالم -وإن أساؤوا التقليد 

واملحاذاة- فإّن سرية اإلسالم حلقة بارزة مؤثّرة أتّم التأثري يف سلسلة السري االجتامعيّة، 

وهي متوّسطة متخلّلة، ومن املحال أن يتّصل ذيل السلسلة بصدرها دونها.. وبالجملة 

فهؤالء بنوا عىل املساواة التاّمة بني الرجل واملرأة يف الحقوق يف هذه األزمنة بعد 

أن اجتهدوا يف ذلك سنني مع ما يف املرأة من التأّخر الكاميّل بالنسبة إىل الرجل كام 

أّن تأخَر املرأة يف الكامل والفضيلة  تقريبًا:  العام عندهم  سمعت إجامله.. والرأي 

]1[- »املرأة بني اإلسالم وسائر األمم من وجهة نظر العالمة الطباطبايئ«.. الرابط:

http://motaghin.com/Ar_default.asp?RP=M_Content.asp&P1N=ContentId&P1V=5901&R=23331

63&L=Ar&FT=False
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الدنيا مع  لعلّها تعادل عمر  التي دامت عليها ومكثْت قروناً  الرتبية  مستنٌد إىل سوِء 

تساوي طباعها طباع الرجل... ويتوّجه عليه: أّن االجتامع منذ أقدم عهود تكّونه قىض 

عىل تأّخرها عن الرجل  يف الجملة، ولو كان الطبعان متساويني لظهر خالفه ولو يف 

بعض األحيان ولتغرّيت خلقة أعضائها الرئيسة وغريها إىل مثل ما يف الرجل.. ويؤيّد 

املدنّية الغربّية مع غاية عنايتها يف تقديم املرأة، ما قدرت بعد عىل إيجاد  ذلك أّن 

التساوي بينهام، ومل يزل اإلحصاءات يف جميع ما قّدم اإلسالم فيه الرجل عىل املرأة 

كالوالية والقضاء والقتال تقّدم الرجال وتؤّخر النساء]1[. 

فلسفة الطباطبايئ النقدية من خالل كتابه، أصول الفلسفة:

ميكن القول بأّن املحطة األهم واملعلم األبرز عىل طريق نقد الفلسفة الغربية الذي 

انتهجه السيد الطباطبايئ بصورة معيارية رصينة )عىل خلفية شيوع املذهب املادي، 

واالتجاهات التغريبية يف إيران واملنطقة يف وقتها(، جاء بعد تأليفه لكتاب »أصول 

للطروحات  صارماً  فلسفياً  نقداً  خالله  من  وّجه  الذي  الواقعي«  واملذهب  الفلسفة 

يف  والعقلية،  املفاهيمية  مغالطاتها  مبيناً  الغربية،  الوضعية  واملذاهب  الفلسفية 

العقيل  املذهب  مرياث  عىل  كله  ذلك  يف  معتمداً  استداللها،  وأساليب  منهجيتها 

يف املعرفة الذي يستند للمقوالت التصورية والتصديقية الرضورية، ومبتعداً –خالفاً 

لقناعات ومعطيات أنصار مدرسة الحكمة املتعالية التي درسها بعمق- عن أساليب 

وطرق الكشف الذوقي والشهودي ومصطلحات التصوف والعرفان واإلرشاق.. أي 

ينتمي لسلسلة الحكمة املتعالية -التي شيّد أركانها  أن الطباطبايئ وإن كان مدرسياً 

الفيلسوف صدر الدين الشريازي- إال أنه يف كتاباته الفلسفية )السيام أصول الفلسفة( 

االعتناء  دون  العقيل  الربهان  عىل  باالعتامد  وذلك  املشايئ،  األسلوب  وفق  جرى 

الطباطبايئ:  قيل بحق  العرفان. ولذا  بالذوق والتصوف، وإدخال مصطلحات عامل 

»صدرايئ املبنى، سينوي املرشب«]2[.

]1[- تفسري امليزان، مصدر سابق. ج:  2، ص: 277-261. 

]2[- الكلبايكاين، عيل الرباين. »إيضاح الحكمة يف رشح بداية الحكمة«. ترجمة: الشيخ محمد شقري، الجزء: 1، ص: 

61، دار زين العابدين، 2011م. 
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عىل  -القائم  العقيل  املذهب  مبعايري  الطباطبايئ  العالمة  اللتزام  كان  لقد      

التي  الغربية  الفلسفة  بنى  نقد  يف  الهام  دوره  أوىل-  تصديقية  وتصورات  بديهيات 

حاولت مختلف تياراتها وأجناسها الفكرية استثامر تطورات العلم التجريبي )املرتكز 

عىل املذهب الحيس التجريبي( لتوجيه رضبة قاضية للميتافيزيقيا والتفكري الديني 

وعموم التفكري الالهويت الذي كان –يف نظر تلك الفلسفات- مجرد خرافات وأساطري 

وأضغاث أحالم..

لقد انقسم الفالسفُة الغربيون )يف هذا املجال( إىل صنفني أو فئتني، األوىل كانت 

تعتقد بأصالة العقل يف املستوى الروحي، وامتالكه القدرة عىل إدراك مفاهيم الكون 

وحقائق الوجود ذاتياً وجوهرياً دون الحاجة إىل اعتامد قضايا الحس وقوانني املادة. 

ويأيت كل من الفيلسوفني )»ديكارت« و»كانت«(]1[عىل رأس املنتمني لهذه الفئة. 

أما الفئة الثانية]2[ فكانت تقول بأن اإلنسان ُخلق وليَس يف ذهنه شٌء يذكر، بل إّن 

صفحة ذهنه بيضاء مل تُخط فيها كلمة واحدة. أي أن اإلدراك  العقيل مادي بالذات. 

الذي   )1704-1632( لوك«  »جون  املعروف  االنكليزي  الفيلسوف  بذلك  قال  وقد 

ناشئة  حسية  ومعرفة  )روحية(،  وتأملية  وجدانية  معرفة  قسمني:  إىل  املعرفة  قّسم 

من وقوع الحس عىل املعنى املعلوم]3[. وكان يعتقد بأن الذهن البرشى ال يستقبل 

و»الجوهر«  و»السببية«  »العلة«  مفاهيم  أما  الحسية،  واإلدراكات  اإلحساسات  إال 

بــ«أصالة  يعتقد  موجود(  أنا  إذاً  أفكر  أنا  مقولة:  )صاحب   )1650-1596( »ديكارت«  الفرنيس  الفيلسوف  كان   -]1[

العقل«، وانطلق ليربر إميانه الذايت والعميل من خالل العقل، مؤكداً عىل رضورة إدراك مفاهيم وجودية مثل مفهوم 

»الله« و»النفس«، باعتبار أنهام من األمور املعنوية غري املادية، ومثل مفهوم »االمتداد« و»الشكل« املاديني، وذلك يف 

مقابل أمور وصفية تدرك من خالل حركة الحواس الخارجية تدعى بـ »الكيفيات الثانوية« كاللون والطعم والرائحة.. 

أما الفيلسوف األملاين »كانت« )1724-1804( فقد نََسب إىل الذهن البرشي مجموعة من املفاهيم اإلدراكية كمفهومي 

»الزمان« و»املكان«. وكان يسميها باألمور املتقدمة عىل التجربة )ما قبل التجربة(. وكان يعّد فهم اإلنسان ووعيه ملثل 

هذه القضايا خاصية ذاتية وفطرية للذهن اإلنساين.

للعقل واإلدراكات  املادية  النظرة  أو  الحيس  االتجاه  الفالسفة من ذوي  أقوال  توثيق  متابعة  نتعمق زمنياً يف  ]2[- مل 

الحسية، فمثاًل كان الفيلسوف »أبيقور« يقول: »ال يوجد يشء يف العقل إال كان قبل ذلك متحققاً يف الحس«. وهذه 

الجملة نفسها رّددها من بعده، بقرون طويلة، الفيلسوف التجريبي »جون لوك«.

]3[- كرم، يوسف. »تاريخ الفلسفة الحديثة«. ص: 147، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مرص/القاهرة، طبعة عام 2012م. 

راجع أيضاً: درويش، صبحي. »الفيلسوف واملفّكر السيايس جون لوك«. رابطة أدباء الشام.. الرابط: 

http://www.odabasham.net/show.php?sid=16724
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و»األعراض« و»األحوال« فال يستقبلها الذهن من الخربة، بل يتوصل إليها عن طريق 

الرتكيب والدمج بني ما تلقاه من مدركات]1[. واشتهر »جون لوك« )زعيم الحّسيني( 

اإلجابة:  تكون  أن  فيجب  تفكر؟  بدأت  متى  سائل:  سألك  »إذا  املشهورة:  بعبارته 

عندما بدأت أحس«.

خالل  من  املسألة  هذه  املتخصصني-  املفّكرين  -بعض  ذلك  بعد  عالج،  وقد 

البحوث والدراسات العلمية التجريبية التي أريد لها أن تصبغ اإلدراك العقيل بالصبغة 

الفيزيائية  واملعادالت  األحداث  يف   الخاصة  املستويات  حيث  من  البحتة  املادية 

الكيميائية والفيزيولوجية.

لقد عمد الطباطبايئ إىل تقديم مقاربات ورؤى جدية عالجت زوايا متعددة )مل 

يسلط الضوء عليها سابقاً( ترتبط مبنهج العلم التجريبي، يف أكرث من مقالة يف أصول 

الفلسفة]2[، مشدداً عىل رضورة الفصل والتمييز بني الفلسفة وباقي العلوم، ذلك أن 

الفلسفة تختلف عن العلوم منهجاً وموضوعاً وغاية، فهي تتخذ من الوجود مبا هو 

خصوصية  لحاظ  دون  اإلطالق  صفة  من  له  مبا  الوجود  أي  لها،  موضوعاً  موجود 

يتصف بها، بينام تتخذ العلوم دائرة أضيق يف بحث الوجود، وتتمحور مسائلها يف 

مواضيع محددة، متحيّثة بحيثيات خاصة. 

تستفيد  كانت  )وإن  التجربة  عىل  ال  العقل،  عىل  قامئة  اإلسالم  يف  الفلسفة  إن 

من قضايا العلم املادي النتزاع قضايا فلسفية(، ألن طبيعة الحكم الفلسفي مرتبطة 

برشوط الربهان العقيل وإدراكاته وتصوراته األوىل، بالدرجة األوىل.

الحديثة،  ومبسلاّمته  املادي،  العلم  بأسباب  األخذ  عدم  مطلقاً  يعني  ال  وهذا 

وال يعني التنافر والتنابذ بني الفلسفة والعلم، أو وجود قطيعة )معرفية( بني الحكمة 

النظرية والعلوم املادية، كام ال يعني أيضاً التطابق بينهام. ألّن املجالني مختلفان، 

]1[- بيومي، أرشف. »االتجاه النقدي يف الفكر الفلسفي املعارص«. ص: 148، دار املعرفة الجامعية. مرص/القاهرة، 

طبعة: 2009م. 

]2[- منازل الفلسفة الغربية... مصدر سابق.
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ولكٍل سياقاته ومعايريه وأدواته ومناخه النظري والعميل النموذجي الخاص به. مع 

الوضعية(  الغرب  فلسفة  فيها  استثمرت  )التي  الغربية  املادية  االتجاهات  أن  العلم 

يف  فوقعت  وضوابطه،  العلم  حدود  وناقداً-  ناعياً  الطباطبايئ  يشري  –كام  تجاوزْت 

خلط واشتباه، مبعنى أن مل تكن وفية للعالقة بني العلم والفلسفة. ومل تراع حرمتها]1[. 

من هنا، معالجة مسألة اإلدراك العقيل -يف جوهره الفلسفي- ليست من شأن أو 

اختصاص تلك العلوم املادية فقط. ألّن العلم املادي ينحرص نشاطه الفكري وأداؤه 

الخاصة  قوانينه  -من خالل  يبحث  أنه  معينة، وهي  واحدة  مركزية  نقطة  العميل يف 

ماهية  يف  الحسية-  املعيارية  العلمية  ووسائله  التجريبية ،  وأساليبه  ومخابره،  به، 

األشياء كام هي يف الواقع، أي كام تظهر وتبدو يف الواقع العياين التجريبي، وتظهر 

لإلدراكات الخارجية، مع دراسة آثارها ونتائجها الظاهرة واملضبوطة بواسطة الحواس 

املتعلقة  األجهزة  أحداث  نثبت  أن  ميكن  ال  لذلك  املختربات.  وتجارب  املادية، 

العلوم  تلك  تقّدمه  ما  إىل  باالستناد  املتنوعة(  )وظواهرها  واإلدراك  التفكري  مباهية 

من وسائل وأدوات وقوانني، عىل  أساس أنها هي نفسها اإلدراكات التي نحّسها من 

تجاربنا يف الواقع العام.. وإمنا الحقيقة التي ال يرقى إليها شك وال جدال، هي أن 

باإلدراك  صلة   ذات  والفيزيولوجية،  والكيميائية  الفيزيائية  والعمليات  األحداث  هذه 

وبالحياة السيكولوجية لإلنسان، وهي تلعب دوراً فعاالً يف هذا املضامر.. مبعنى أن 

العلم )مبا هو معادالت وقوانني ومعايرات وقياسات ونظريات وتجارب ومختربات 

تبحث يف الجانب الحيس التجريبي( ال يثبت مادية اإلدراكات العقلية، عىل أساس 

يف  متهيدية  عمليات  تقارنه   أو  تسبقه  شيئاً  اإلدراك  كون  بني  واضحاً  فرقاً  هناك  أّن 

درجة  يف  للامدة  ونتاجاً  مادية،  ظاهرة  بالذات  اإلدراك  كون  وبني  مادية،  مستويات 

الصدر]2[،  الشهيد  ما جاء يف رشوحات  بحسب  والحركة  والتطور  النمو  من  خاصة 

والتي استند فيها إىل طروحات العالمة الطباطبايئ.

]1[- ينظر إىل املقالة األوىل من كتاب: أصول الفلسفة. مصدر سابق.

لبنان/بريوت، طبعة عام  التعارف للمطبوعات والنرش،  323، مؤسسة دار  باقر. »فلسفتنا«. ص:  ]2[- الصدر، محمد 

1992م.
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تقريراتها  الغربية يف  الفلسفة  إليها  استندت  التي  الحسية  النظرية  أن  إىل  إضافة 

البرشي  الذهني  اإلدراك  قضايا  جميع  إرجاع  يف  ذريعاً  إخفاقاً  تخفق  ومعايريها، 

أولية  »انتزاعية«  مفاهيم  هي  املفاهيم  تلك  ألن  املادة،  إىل  وبديهياته  ومفاهيمه 

الكوين  الواقع  لحركة  ومالحظته  تأمله  خالل  من  البرشي  العقل  ينتزعها  وثانوية، 

واإلنساين، وعىل ضوء املعاين املحسوسة أيضاً.

يف ضوء ذلك، كان متييز الطباطبايئ للمدركات الحقيقية االعتبارية، ألن الخلط 

فضالً  الفلسفية  املسائل  تصور  االضطراب يف  يوجب  الفلسفي  البحث  بينهام يف 

عن التصديق بها، وقد أدى هذا الخلط يف علوم مختلفة إىل التباس وتباين.. ولذا 

النقاب عن جذور هذه املسألة،  الطباطبايئ مبهمة كشف  الراحل  العالمة  اضطلع 

اإلدراكات،  من  النوعني  هذين  بني  للفرق  محدد  تفسري  إىل  رأينا(  )كام  وتوصل 

الربهان ال يجري يف اإلدراكات االعتبارية، وعىل هذا فهي خارجة  أن  وأكد عىل 

عن البحث الفلسفي]1[.  
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معمارية الهوية الفكرية اإلسالمية 
عند الفيلسوف محمد باقر الصدر 

ودورها يف تفكيك التغريب 

الدكتور رحيم محمد الساعدي]*[ ]1[

ضوء عىل مفهوم الهوية والتغريب  

يف املعجم الفلسفي تعرف الهوية بأنها: حقيقة اليشء من حيث متيزه عن غريه، 

ورصاع الهوية يعكس دائرة الشعور باالنتامء ومعارضة الثقافة الغربية ]2[

مثال  منها  عديدة  مداليل  فله  االغرتاب  اما  الوطن  عن  النزوح  الغربة  تعني  وقد 

لدى اليونان حرمان اإلنسان من حقه القانوين أو الطبيعي وتعني عند أفالطون ابتعاد 

اإلنسان عن عامله األصيل وهو عامل املثل فصار يف عامل طارئ بدون إرادته بانتقاله 

اىل األرض ]3[.

النَّْفي  البلد والتْغريب:  النفي واإلبعاد عن  العربية،  اللغة  التغريب، يف  بـ  يراد  و 

عِن البلد... ومنه الحديُث: أنَّه أَمَر بتَْغريب الزّاين،والتَّْغـريب: الّنفي عن البلد الذي 

عليْه:  وَغرََّب  بَه  وَغرَّ وأبعْدته...  يْتـه  نَحَّ إذا  بْته  وَغرَّ أْغربْته  يُقال:  فيه.  الِجنايُة  َوقَعت 

تَركه  بعًدا ويستعمل علامء اللغة )اإلْغراب( و)التغريب( مبعنًى واحٍد، وهو التْنحية 

واإلقصاء من الوطن، وإذا ما اقترصنا عىل الداللة املعجمية للتغريب، فالبد من ربْط 

انتقال  فالتغريُب  للكلمة  والحضارية  واإليديولوجية  السياسية  بالداللة  املعنى  هذا 

*ـ قسم الفلسفة، كلية اآلداب، الجامعة املستنرصية
]2[- متويل موىس، الهوية اإلسالمية يف الغرب  ) املشكلة والحل ( مجلة الرائد، العدد: 201، 1419 ه1998-.

]3[- شلتاغ عبود، الثقافة اإلسالمية،بني التغريب والتأصيل، دار الهادي،ط1، 1422هـ- 2001، ص25.
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إْجباري وابتعاد اضطرارّي، ال مَيلك اإلنساُن السلطة لرَدِّه أو َدفْعه، بل يُفرَض عليه 

ي بعض الدارسني هذا النمَط من االرتحال بـ غربة القهـر والواقُع أن داللة  فرًْضا، ويسمِّ

التغريب تتغري بانتقالنا من اإلطار اللغوي إىل األطر الثقافية والسياسية واالجتامعية، 

وتتشعَّب معانيه مع توايل األيام، فالتغريب، كام ندركُه يف الوقت الحارض، ليس هو 

التغريب الذي كان يَعرفه الجوهري أو ابن منظور ]1[.

ويف املجال الفلسفي يف العصور الحديثة املصطلح يدل عىل التنصل من الدين 

فاالغرتاب الديني عند هيجل هو اغرتاب اإلنسان عن ذاته وواقعه بشكل وهمي وهو 

الدين أو اإلله وهكذا عند فيورباخ ]2[.

ويتخذ التغريب أشكاال مختلفة، لعل أْخطرها )التغـريب الثقايف(، ألنه إبْدال ثقايف 

يبغي إْحالل ثقافة أجنبية محلَّ الثقافة املحلية األصلية، مع ما يرافق ذلك من مظاهر 

ل والتغيـري، وعندما يتحدث الباحثون واملفكرون املسلمون عن التغريب، فإنهم  التبدُّ

والثقافية  والنفسية  واالجتامعية  املادية  الحياة  يف  مشاَهد  يومي   واقع  إىل  يشريون 

والحضارية، واقعٍ صَنَعته ظروٌف تاريخية عصيبة، وتضافرت عىل نْسج ُخيوطه عوامُل 

كثرية، وبالنظر إىل ُعمق ظاهرة التغريب يف حياتنا الثقافية املعارصة، فإننا نرى هؤالء 

الثقايف(،  الباحثني يستعملون عدًدا من املصطلحات للداللة عليه، نحو )االغرتاب 

و)اإللحاق الثقايف( و)االْسـِتالب الثقايف(، و)املَْسـخ(، … ومن املؤكَّد أن مصطلح 

)التغريب( بداللته املعارصة املعروفة، من نَتاج الفكر الغريب، ويرتبط بالحركة اإلمربيالية 

األوروبية التي انطلقت يف القرن التاسع عرش. يقول محمد مصطفى هدارة إن )اصطالح 

التغـريب( ليس من ابتكارنا يف الرشق، ولكنه ظهر يف املعجم السيايس الغريب باسم 

)Westernyation( وكانوا يعُنون به نرْش الحضارة الغربية يف البالد اآلسيوية واإلفريقية 

الواقعة تحت سيطرتهم عن طريق إزالة الُقوى املضادَّة التي تحفظ لهذه البالد كِيانَها 

وشخصيتها وعاداتها وتقاليدها، وأهّمها الدين واللغة، ويف زوال هذه القوى ضامٌن 

]1[- د. فريد محمد أمعضشـو، التغـريُب.. مفهوًما وواِقًعا ، مجلة الوعي اإلسالمي  العدد 553 السنة 2011م، الكويت 

 http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=487

]2[- شلتاغ عبود، الثقافة اإلسالمية،بني التغريب والتأصيل، ص26.
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الستمرار السيطرة الغربية السياسية واالقتصادية حتى بعد إعالن استقالل هذه البالد 

وتحرُّرها من نرَْي االستعامر الغريب ظاهـريًا ]1[ ، وهنا نلمس دور السياسة يف استخدام 

الفكر وخطر ذلك عىل مصالح الشعوب.

الداللة  وتباعد يف  الجذر  اتحاد يف  فهناك  التغريب واالغرتاب  بني  انفصام  وال 

كلام اتسعت مجاالت الفكر ومن معاين االغرتاب أيضا هو التحول اىل اآلخر سواء 

أكان من الذات لتغرتب عنها كآخر أم انفصام الذات عن العامل أو املجتمع الذي 

بفعل  ويكون  فتغرب  غربة  الفعل  مطاوعة  تغرب وهو  والتغريب مصدر  فيه.  تعيش 

فاعل وباستدراج مستدرج ]2[

ورمبا قاد االغرتاب اىل التغريب فعندما ال تكون الذات منسجمة مع واقعها النفيس 

االنبهار  حاالت  عىل  يطلق  والتغريب  لالغرتاب،  مهيأة  فهي  الديني  أو  الفلسفي  أو 

والتعلق واإلعجاب والتقليد واملحاكاة للثقافة الغربية واألخذ بالقيم والنظم الغربية ]3[.

التغريب بوصفه  تحديا للهويات:

التي تقّرر  التاريخية هي  ال شك يف أن الظروف السياسية والوقائع االجتامعية  

مسرية الحضارة، والفعل الثقايف فيها عىل الخصوص، إن كان يف نهوضها، أو يف 

جمودها، وحتى يف اضمحاللها وزوالها، والعوامل التاريخية، والتاريخ يدلّنا عىل أن 

ظروف نشوء الحضارة وازدهارها، أو اضمحاللها، متعلقة بعالقتها مع بيئتها وموقعها 

ونشأتها،وطرق تعاملها مع ماضيها وحارضها، وكيفية نظرتها إىل مستقبلها، مستمدة 

من روحيتها وإميانها بعنارص الوعي ملوقعها يف العامل، ولبناء عالقاتها مع اآلخرين 

أو  مجتمعاتها،  مصالح  باعتبارها  مصالحها،  لتأمني  اآلخرين  مع  مستقبلها  وترسم 

أو  األفراد،  مصالح  محّصلة  هي  املجتمع  مصالح  باعتبار  أو  فيها  فرد  كل  مصالح 

]1[- د. فريد محمد أمعضشـو، التغـريُب.. مفهوًما وواِقًعا ، مجلة الوعي اإلسالمي ،املصدر السابق.

]2[- شلتاغ عبود، الثقافة اإلسالمية،بني التغريب والتأصيل، ص390 

]3[- شلتاغ عبود، الثقافة اإلسالمية،بني التغريب والتأصيل،،ص31.
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باعتبار مصلحة املجتمع تتجاوز مصالح األفراد ]1[.

ويعلل بعض الباحثني من أنَّ األسلوب املنظَّم اإليجايب الذي ينطوي عليه سلوك 

إنسان واحد ميكن أن يكون مؤثراً عىل آالف البرش اآلخرين سواء بشكل ُمبارش أم 

غري مبارش، فكيف إذا ارتبطت الحالة مبجتمع إسالمي كبري، من ُهنا نتفهم عدم غفلة 

االتجاهات األخرى املعادية وسعيها الدائب )كام تعرتف بنفسها( يف الكيد إلطفاء 

شعلة النور التي يأىب الله لها االنطفاء ]2[

وعندما شعر الغرب بخطورة املد اإلسالمي يف القرن الراهن توجس خيفة، فاخذ 

يخطط بجد لتحجيمه والقضاء عليه من موقع القوة والغرور والتعايل، فصدرت 1989م 

نظرية نهاية التاريخ يف أعقاب سقوط االتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة]3[

هي  األوىل  العاملية  الحرب  نهاية  اإلسالمي حتى  العريب  الفكر  تيارات  وكانت 

بشكل عان تتمثل بتيار التجديد الديني والتيار الثقايف الذي ميزج بني الرشق والغرب 

وتيار  لليسوعيني  الغريب  الثقايف  والتيار  التونيس  الدين  وخري  الطهطاوي  عند  كام 

الجامعة اإلسالمية لألفغاين والكواكبي وتيار الجامعة العربية ]4[.

والتعريب  بالرتجمة  الغرب  من  االقتباس  أراد  والغرب  الرشق  بني  املازج  والتيار 

وخلق الرأي العام وتنبيهه بالصحافة ورفع مستوى الشعب بالرتبية والتعليم وتبسيط اللغة 

العربية وتحريرها من السجع والزخرف والدعوة اىل تعليم املرأة وتصحيح املناهج ]5[.

فقد وجد  يتداخل وحضارته  الذي  الهوية  نفسه يطرح  مفهوم تحدي  الغرب  إن 

مهّدد  الغرب  أن   ) الغرب  )انتحار  كتابهام  يف   ) سميث  و)كريس  كوك(  )ريتشار 

بالتاليش واالندثار، ليس مبوجب قوى خارجية تهّدده، بل مبوجب تقاعس الغربيني 

]1[- مجلة االستغراب، املركز اإلسالمي للدراسات اإلسرتاتيجية،العدد 2، السنة 2،1437هـ2016-م، بريوت،ص75.

]2[- محمد حسني الطباطبايئ،اإلسالم واألديان األخرى، مجلة االستغراب- العدد 3 - 2016م- بريوت ص307.

]3[- ماجد الغرباوي، إشكالية التجديد، دار الهادي، ط1،1421هـ - 2001م، ص48.

دار  1920-1940م،  العامليتني  الحربني  بني  ما  مرحلة  خالل  والتغريب  الفكري  الغزو  تاريخ  الجندي،  أنور   -]4[

االعتصام، ص27.

]5[- أنور الجندي، تاريخ الغزو الفكري والتغريب خالل مرحلة ما بني الحربني العامليتني،ص31.
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عن نرصة حضارتهم امللهمة والرسولة يف نرش عقيدتها الليربالية عىل صعيد العامل 

كله، وال بد من تدارك املوقف، والعودة بالحضارة الغربية إىل مجدها التليد، ويحدد 

لذاته،  الغرب  وعي  أهمية  ومنها  الغربية  للحضارة  األساسية  املرتكزات  املؤلفان 

بهوية  واإلحساس  الفرد  عىل  القامئة  والليربالية  الفردانية  إىل  فباإلضافة  ولهويته، 

الجامعة، وهي صيغة الغرب، املركّبة بسحر ساحر من أوروبا كهوية قومية إقليمية 

وأمريكا كهوية حليفة، وال بأس من جمع أسرتاليا ونيوزيلندا مع هذا الغرب الذي تقع 

عليه وحده، وبهذا الخليط، تقع مسؤولية تحضري العامل ورفعه، بالتبعية الالزمة، إىل 

املصاف الذي يقرتب فيها من الغرب والحضارة الغربية، وان أي بديل، باعتبارهام، 

»للهوية الغربية هو إما شكل من أشكال الهوية التي تقّسم الغرب  وتقود إىل عامل 

كريه وخطر، أو هي هوية ليست هوية جامعية مشرتكة ]1[.

ويعدونها حركة مترد  التجديد  عملية  تفزعهم  من   هناك  ان  إشكالية.  ترد  ورمبا 

إمنا  هذا  برأيهم  لكنهم  وهويتها،  األمة  برتاث  اإلطاحة  وهدفها  األمة  عىل  وشقاق 

يصدرون عن فهم يقرن التجديد باالغرتاب الفكري واإليديولوجي وهو فهم ينطلق 

من تشبع بعض النخب بالقيم واملفاهيم الغربية وانبهارها بكل يشء وافد من أوربا 

والتاريخ  واألفكار  القيم  وسلخ  املايض  وقطيعة  املوروث  عن  للتخيل  ودعوتها 

الستبدالها بالقيم الوافدة من خارج الوطن ]2[. 

إال ان االنغالق عىل الذات هي إشكالية تعم كال الحضارتني فالتعايل والفوقية 

الذين ابتليت بهام الحضارة الغربية ال تسمح لها باالنفتاح عىل الحضارات املناوئة، 

وعلينا نحن أيضا ان ال ننغلق عىل الذات اىل حد رفض كل ما لدى الغرب ]3[.

بريوت،ص81.  السنة 2،1437هـ2016-م،   ،2 اإلسرتاتيجية،العدد  للدراسات  اإلسالمي  املركز  االستغراب،  مجلة   -]1[

يصف بعضهم مالمح الثقافة األوربية، باملركزية أو التمحور حول الذات والعدوانية أو الدموية ثم املكر  والخداع والحقد 

والالدينية وأيضا الجنبة الالخالقية انظر شلتاغ عبود، الثقافة اإلسالمية،بني التغريب والتأصيل،ص50 –ص73.

]2[- ماجد الغرباوي، إشكالية التجديد ،ص6.

]3[- ماجد الغرباوي، إشكالية التجديد،ص51.
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ومع وجود هذا التخوف فان البعض يحاول ان يؤطره بعدد من القواعد أو األفكار 

هويات  جذب  أو  بانتزاع  هويته  إثبات  ومحاولته  الغريب  النزوع  تفرس  التي  الراهنية 

الحضارات األخرى.

املمكنة  االحتامالت  اإلنسانية،  الحضارية  واملسرية  العامل  قيادة  عرضت  ولقد 

لنوعية العالقة بني )الغرب والبقية( يف ستة مناذج عقلية، ميكن أن تتلّخص مبا ييل]1[:

العامل  وأن  الحداثة،  ميثل  الغرب  بأن  يقول  الذي  الرأي  وهو  الغربية،  الشمولية 

سيصري “غربيًا” ال محالة.

االستعامر اإلمرباطوري الليربايل الذي عليه أن يصنع من العامل صورة عن الغرب 

ولو بالقوة.

العامل املبني عىل الطريقة األمريكية، بسالمه واقتصاده، ومبنطقه املَعْومل.

الغرب  )القلعة( الذي عليه أن يحمي نفسه ويتخىل عن رسالته تجاه العامل.

العامل الكوزموبوليتاين الذي ال بّد أن يحّل يف حضارته الواحدة الغالبة.

االحرتام  األربعة:  بتشّعباتها  األمام  إىل  التعايش  إسرتاتيجية  دفع  عىل  العمل 

الغربية،  العليا  بالعيش املشرتك، وتجديد املثل  التامة  املتبادل للحضارة، والقناعة 

وجذب العامل إليها بدون قرس أو شعور بالتبعية.

والتعاون وترسيخ  التفاهم  العامل عىل  ينبني  أن  النموذج األخري، ميكن  يف هذا 

االستقرار، بتبادل املصالح دون استعالء أو تبعية.

مناهج  التغريب السيام يف  اخطر مجاالت  املنهج وهو  التغريب  ومن مجاالت 

الدراسات اإلنسانية ومحاولة فرض مناهج العلوم  املرتبطة بدراسة اإلنسان والعلوم 

املرتبطة بالطبيعة، والتعليم وهو ما أدركته القوى التغريبية فاستثمرته ونظمت له املناهج 

]1[- مجلة االستغراب، املركز اإلسالمي للدراسات اإلسرتاتيجية،العدد 2، السنة 2،1437هـ2016-م،ص92
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الشخصية  مقوماتها  عن  فيها  تتخىل  صياغة  وروحها  األمة  عقلية  لصياغة  واألموال 

األساسية يف الدين والقومية والعادات واللغة وتتعلق مبقومات حضارية طارئة ]1[.

وبكلمة أخرى يقول املفكر الصدر،علينا فهم اإلسالم يف نفسه ألجل أن يكون 

هذا قّوة بأيدينا يف مقام ترويج اإلسالم وإعالء كلمته وتبليغ أحكامه والوقوف يف 

كّل  من  اإلسالم  عامل  وتغزو  املسلمني  حياة  تكتنف  الّتي  الكافرة  الّتيارات  وجه 

جهة وصوب  ]2[.

اغلب  يف  والجذب  الشد  تبادال  والهوية  التغريب  ثنائية  ان  القول  من  والبد 

يعتمدان  ألنهام  النسبية  بصورة  دخال  أو  تداخال  ورمبا  واملجتمعات،  الحضارات 

أحيانا عىل فهم جغرايف أو اجتامعي أو سيايس فالرشق باتجاهه للغرب رمبا مكننا 

من تحديد التغريب إال ان القضية ستختلف عند الحديث عن نسبة الجنوب والشامل.

عىل كل حال فاملعنى يتضح هنا يف وجود كيان قوي يحاول السيطرة عىل آخر 

فيه نوع من الضعف إذا فمسالة التغريب هي سياسية اما مسالة الهوية فهي إيديولوجية 

بشكل واضح.

منظومة الصدر الفكرية وتأسيس الهوية الفكرية اإلسالمية:

أراد املفكر الصدر التحرك باتجاهني وهو النظر مرة اىل الخارج ومرة اىل الداخل 

وتحديدا  اليوم  عامل  يف  واملؤثرة  القامئة  االجتامعية  املذاهب  نقد  األول  ففي 

الرأساملية واالشرتاكية واملاركسية مع التشديد عىل نقد املاركسية، واألمر اآلخر صد 

املايض  القرن  من  الخمسينيات  يف  العراق  يف  صعودا  شهد  الذي  الشيوعي  املد 

وشكل تحديا فكريا مستفزا داخل البيئة اإلسالمية  فهو يقول ]3[:

سوف  أين  هل  لكن  شيوعياً،  مهدد  العراق  ألن   ّ شديد  بأمل  أشعر  اآلن  أنا  إين 

]1[- شلتاغ عبود، الثقافة اإلسالمية،بني التغريب والتأصيل، ص-83 88.

]2[- محّمد باقر الصدر، السرية واملسرية، دار العارف للمطبوعات، بريوت، ج1ص295.

]3[- محمد باقر الصدر، املدرسة اإلسالمية، تقديم زيك امليالد،ص43-41.
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إيران بدالً  الدرجة لو ان هذا الخطر وجه اىل  اشعر بنفس هذا األمل... بنفس هذه 

عن العراق... لو وجه اىل باكستان بدالً عن العراق وإيران... لو وجه اىل بلد آخر 

من بالد املسلمني الكربى. بدالً عن هذه البالد. هل سوف اشعر بنفس األمل أو ال 

أشعر بنفس األمل ؟ أوجه السؤال اىل نفيس حتى امتحن نفيس ألرى ان هذا األمل 

الذي أعيشه ألجل تغلغل الشيوعية يف العراق هل هو امل لخبٍز سوف ينقطع عني ؟ 

ملقاٍم شخيص سوف يتهدم ؟ لكيان سوف يضيع ؟ الن مصالحي الشخصية مرتبطة 

باإلسالم اىل حد ما، فهل ان أملي ألجل ان هذه املصالح الشخصية أصبحت يف 

خطر ؟ إذا كان هكذا... إذن فسوف يكون أملي للشيوعية يف العراق اشد من أملي 

للشيوعية يف إيران... أو اشد من أملي للشيوعية يف باكستان، وأما إذا كان أملي لله 

تعاىل، إذا كان أملي ألين أريد ان يعبد الله يف األرض... وأريد ان ال يخرج الناس 

من دين الله أفواجا. فحينئٍذ سوف ارتفع عن حدود العراق وإيران وباكستان. سوف 

أعيش ملصالح اإلسالم. سوف أتفاعل مع األخطار التي تهدد اإلسالم بدرجة واحدة 

دون فرق بني العراق وإيران وباكستان وبني أرجاء العامل اإلسالمي األخرى.

وقد وضح الصدر مرشوعه الفكري يف كتابه اقتصادنا حيث تحدث بان ما يريده 

ذهنية  ) صورة  يقول  املطاف كام  نهاية  تكتمل يف  ان  اإلسالمية هو  الدراسات  من 

كاملة عن اإلسالم بوصفه عقيدة حية يف األعامق ونظاما كامال للحياة ومنهجا خاصا 

يف الرتبية والتفكري ]1[.

بنية  بيان  ينبغي  الصدر  باقر  محمد  املفكر  فكر  خصائص  عن  الحديث  وعند 

بتثبيت  املبارشة  ثم  واملصطلح  املفهوم  وتفسري  الصدر  باملفكر  تتصل  مفاهيمية 

األفكار التي تشكل أهم آراء الشهيد األول وهي األفكار الالتقليدية والتي تعد دوائر 

خصبة ميكن للمفكرين تناولها أو تشكيلها وإعادة تكريرها أو تحليلها بطريقة مغايرة أو 

مركبة )]2[( .كام انها متثل الفرادة التي يتمتع بها مفكر ما لتفرس قوة حضوره يف ساحته 

]1[- محمد باقر الصدر، املدرسة اإلسالمية، تقديم زيك امليالد،ص40.

]2[- وهي أفكار بثت يف كتبه ونتاجه الفكري والفلسفي ومنها: 

ـ غاية الفكر يف علم األصول وفدك يف التاريخ. 

ـ فلسفتنا، وهو كتاب يناقش املذاهب الفلسفية وخاصًة الفلسفة املاركسية.
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الثقافية )الهوية ( بالقياس اىل ساحة أخرى )التغريب ( والتي يعمد كل فيلسوف أو 

باحث أو حتى السيايس والعقائدي واألديب...الخ اىل تصنيع نوع من التوازن الذي 

يحافظ به عىل وجوده وهويته التي ال يريدها ان تثلم، وهو ما يفعله مفكرو البيئات 

املختلفة، أو أصحاب منظومة حامية األمم أو ما يفعله القادة واملنظرون عىل تحمل 

املسؤولية.

العامل  يف  االسترياد  مرحلة  ان  الصدر  ذكر  لالستقراء  املنطقية  األسس  ويف 

اإلسالمي من الغرب يجب ان تنتهي وان علينا ان نصدر إبداعنا اىل الغرب ]1[.

بناء هوية املصطلح واملفهوم 

وهو إجراء علمي فكري يستند اىل إبراز املاهيات الثابتة يف  النسيج اإلسالمي، 

النظريات واألفكار  تثبت  التي  البنية املصطلحية واملفاهيمية  املاهيات هي  وتلك 

واملشاريع املختلفة التي تستند عىل الفكر اإلسالمي.

إن العروج إىل املصطلح عند الشهيد الصدر األول يشري إىل مجموعة من العلوم 

العلوم ومن املصطلحات  لهذه  تناوله  أو تشكل املصطلح وفق  تناولها املصطلح 

ـ اقتصادنا، وهو كتاب يتحدث فيه عن االقتصاد اإلسالمي ويناقش فيه النظريات االقتصادية مثل الرأساملية 

ـ البنك الالربوي يف اإلسالم.

ـ املدرسة اإلسالمية.

ـ املعامل الجديدة لألصول.

ـ األسس املنطقية لالستقراء.

ـ بحوث يف رشح العروة الوثقى)أربعة أجزاء(.

ـ موجز أحكام الحج.

ـ الفتاوى الواضحة.

ـ دروس يف علم األصول)جزءان(، وهو كتاب يدرس كمنهج يف علم األصول يف مرحلة السطوح.

ـ بحث حول الوالية.

ـ بحث حول املهدي، وهو مقدمة ملوسوعة السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر عن اإلمام املهدي.

ـ تعليق عىل رسالة بلغة الراغبني.

ـ تعليق عىل منهاج الصالحني.

ـ اإلسالم يقود الحياة، وهو عبارة عن بعض املواضيع اإلسالمية.

ـ املدرسة القرآنية، وهو عبارة عن محارضات عن التفسري املوضوعي.

ـ أهل البيت تنوع أدوار ووحدة هدف.

]1[- محمد باقر الصدر، املدرسة اإلسالمية، تقديم زيك امليالد، دار الكتاب املرصي، القاهرة – بريوت،2011م، ص31.
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املعرفية  هويته  أركان  احد  شكلت  والتي  الصدر  املفكر  منظومة  يف  املستخدمة 

وهوية مرشوعه الفكري ]1[ نجد:

املصطلح واملفهوم السيايس 

املصطلح واملفهوم األصويل  والفقهي 

املصطلح واملفهوم الفلسفي والفكري 

املصطلح واملفهوم االجتامعي 

مصطلح التاريخ وفلسفة التاريخ  والسنن التاريخية 

مصطلحات ومفاهيم علم النفس 

املصطلحات واملفاهيم االقتصادية 

مصطلحات فلسفة الدين 

مصطلحات ومفاهيم علم  الكالم اإلسالمي 

املصطلحات واملفاهيم العلمية 

مصطلحات ومفاهيم الفكر املستقبيل 

املصطلحات واملفاهيم األخالقية والرتبوية واألخالق التطبيقية.

املصطلحات واملفاهيم املنطقية.

الهوية التأسيسية للمفاهيم لدى الصدر: 

يف الوقت الذي توصف بأنها مفاهيم وأفكار ومصطلحات وفرضيات ونظريات 

]1[- حول حياة الفيلسوف محمد باقر الصدر ينظر مقدمات كتبه الفكرية وأيضا د.حسن عيىس الحكيم،السيد محمد 

باقر الصدر بني فلسفة الفكر وأصالة املعرفة التاريخية،املركز اإلسالمي الثقايف، 2016م، ص-15 45.
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مهمة، إال انها من زاوية أخرى مثلت الجهد الكبري الذي قام به الشهيد الصدر والذي 

يعد أيضا البناء الفكري له والبنى األساسية التي شكلت شخصيته الفلسفية والفكرية 

والفقهية األصولية، وبشكل موجز ميكن وصف خصائص هذه األفكار التي متثل بنية 

املفكر الصدر العامة والتي شكلت نتاجا مهام لإلنسانية ولإلسالم بالقول:

ان ابتكار مصطلح أو مفهوم معني إمنا هو صفة تأيت بعد مرحلة تراكم العلوم، 

واالبتكار،  التنظري  ساحات  إىل  القراءة  مساحة  من  واالنتقال  املعريف،  والتمكني 

ورسعته  لقدرته  جديدة  أفكار  تقديم  إىل  قادته  املنتج  للصدر  الفكرية  فالنشاطات 

باستيعاب العلوم املختلفة وإضافة الجديد إىل تلك العلوم.

املفهوم واملصطلح عند الصدر ميثل صورة ملخصة ملرشوع أو فكرة معينة،أو 

توصف أهميتها بأنها جزء من فرضية أو نظرية أو مرشوع، او مفهوم.

ال  فهو  واالمتداد  واملوسوعية  بالتنوع  الصدر  املفكر  ومفهوم  مصطلح  يتسم 

يكتفي بعلوم إنسانية أو فلسفية أو دينية أو اجتامعية واقتصادية وغري ذلك من العلوم 

بل يشملها كلها بطريقة موسوعية.

التشاركية أيضا صفة مالزمة لفكر الصدر ومفهوم ومصطلحه فالتبادل والتداخل 

القوة  ثابتة  الصدر املعرفية  ان منظومة  العلوم كافة، امنا تشري اىل  بني مصطلحات 

واالبتكار ومتداخلة وموضوعية.

واملنطقية  الفلسفية  املصطلحات  نفس  توظيف  تّم  األصول  مجال  يف  فمثال 

كالوجوب واإلمكان والرضورة والعلة واملعلول والوحدة والكرثة واملقتيض والرشط 

والعدم  والغريب  الذايت  والعرض  واملانعية  والجامعية  املاهية  واعتبارات  واملانع 

األزيل والسنخية والقوة والفعل والذايت والعريض والكيل والجزيئ]1[.

الفلسفية  الثقافة  إىل  الفقهية  الثقافة  من  التحول  كان  الصدر  املفكر  يد  عىل 

]1[- حيدر حب الله، معامل اإلبداع األصويل – عند الشهيد السيد محمد باقر الصدر، موقع الشيخ حيدر حب الله، 

/http://hobbollah.com/articles
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والتطبيقية يف مجال املفاهيم وغريها.

املرشوع الصدري املفاهيمي كان عراقيا من زوايا الفكر واملعالجة وإسالميا من 

زاوية الفلسفة واالقتصاد والفقه واألصول وعامليا من زاوية النقد وابتكار املصطلح 

وطرح املشاريع الفكرية.

املفهوم لديه يوصف باملفهوم الشمويل املوضوعي ال الذايت،فعندما نتحدث 

مثال عن مفهوم للفالسفة بشكل مفردة ابستيمية تعد مبثابة جزء من منظومة معرفية 

إال انها يف نهاية املطاف تعرب عن خيال ومعرفة خاصة كام يف اآلراء واملفاهيم التي 

وظفها فوكو ونيتشة وشوبنهاور وغريهم الكثري.

 عبقريته تكمن يف قدرته الخالقة عىل توليد األفكار الجديدة واطالعه املعارف 

الغريبة ويف انجازه الفكري املبكر]1[

من خصائص مفهوم إسالمية املعرفة عنده هو مرشوعه الذي مل ينطلق من دراسة 

بل من ذات عقدية ومعرفة صالحة لقيادة البرشية، فهو ال يعتقد باالستقالل الصوري 

وال سبيل إال بإيصال األمة إىل االستقالل والذاتية، ومل يكن يفكر برد فعل مرحيل 

معريف  مرشوع  عرب  تتكامل  تأسيسية  واعية  الستجابة  أسس  بل  اآلخر  ثقافة  مقابل 

انطالقا من اإلسالمية فهو وان مل يستخدم مصطلح إسالمية املعرفة أو أسلمتها إال انه 

مارس هذين النشاطني  املعرفيني من خالل حلقات مرشوعه املعريف وهو ما يتنب 

بالضمري )نا( يف فلسفتنا واقتصادنا]2[.

ابتكر عىل مستوى التجديد الفكري يف علم األصول مفاهيم حجية القطع وانتهى بان 

حجية القطع ليست ذاتية للقطع كام هو معروف عند األصوليني واعتربها تدور مدار مولوية 

املوىل. وأنكر صحة ما يعرف بالرباءة العقلية، ومن ابتكاراته بحث حجية السرية وحجية 

اإلجامع وبحثه يف ما يعرف مبوافقة الكتاب ومخالفته يف باب التعارض وبحثه يف تفسري 

]1[- محمد الحسيني،محمد باقر الصدر، حياة حافلة وفكر خالق، دار املحجة البيضاء، 2005م،ص64

]2[- حسن العمري، إسالمية املعرفة عند السيد محمد باقر الصدر،ط1، دار الهادي،1424هـ2003-م، ص82-79.
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نشوء اللغة يف نظرية القرن األكيد وأيضا إسهامه يف مباحث األلفاظ عند األصوليني]1[.

املنهج: 

يف  السيّام  متعّددة  كتابات  يف  املنهج  إشكالية  الصدر  الشهيد  عالج  وقد 

منهجاً  قدم  فقد  األخر  وبخصوص  لالستقراء  املنطقية  واألسس  اقتصادنا  كتابيه 

والالهوتية،  الدينية  املعرفة،  صنوف  مختلف  عىل  بظالله  ألقى  االبستمولوجيا  يف 

والفلسفية وقضايا العلوم، وحّق له أن يرتبّع عىل عرش املعرفة إىل جانب املناهج 

الفكري  بها مرشوعه  التي قدم  اآللية املنضبطة  والنظريات األخرى]2[. واملنهج هو 

بجعله نسيجا واحدا يستند اىل جملة من الثوابت التي شكلت هويته العامة.

بناء الخطوط الفكرية العامة )مرشوع الهوية اإلسالمية (

الفكري،الحريك،  الصعيد  عىل  مرشوعه  ضمن  عمل  الصدر  باقر  محمد  ان 

عنارصه  واستخالص   وتقوميه  ونقده  األمة  تراث  استيعاب  عىل  فعمل  املرجعي، 

ودراسة  اإلسالمي  املجتمع  حاجات  تلبي  نظرية  أسس  بناء  يف  وتوظيفها  الحية 

بتقوية  ليقوم  نقاط ضعفها  فكرية أخرى الكتشاف  بيئات  اىل  تنتمي  التي  النظريات 

الفكر اإلسالمي كام قدم جذور نظريات إسالمية برؤية قرآنية ]3[

والتغيري  واإلصالح  والفكر  العلم  إىل  الشاق  مسريه  سياق  يف  نضجت  والتي 

أفكارا  متثل  ألنها  املفاهيم  من  أيضا  )تعد  عديدة  أفكار  والشهادة،برزت  والتحرير 

الصدر  لفكر  العام  النظام  تشكل  متنوعة  فكرية  صور  إىل  أيضا  تشعبت   ) جوهرية 

وفلسفته التي يثبتها بعدها منظومة األصالة اإلسالمية الفكرية ومنها عىل سبيل املثال:

إىل  والتنظري  واالستيعاب  والتطبيق  والتخطيط  التنظري  بني  املستقبل  إدارة 

املستقبل.

]1[- محمد الحسيني،محمد باقر الصدر، حياة حافلة وفكر خالق، دار املحجة البيضاء، 2005م،ص366.

]2[- مازن املطوري، مدخل اىل منهج لنقد الغرب، قراءة يف دراسات الشهيد الصدر،ص124

]3[- ماجد الغرباوي، إشكالية التجديد، ص129-128.
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والسياسة  والدين  والفلسفة  واالقتصاد  العلم  ملعالجة  فكرية  منظومة  تكوين 

وتقدميه اىل الشارع اإلسالمي.

فهم التاريخ وفلسفته والسنن التاريخية وتطبيقاتها للسيطرة عىل املستقبل.

املرشوع اإلسالمي العام واعتامد مرشوع الهوية الخاصة )املوعود املستقبيل(. 

فهو يقول بهذا الصدد...هذا الشخص املتوغِّل يف التاريخ، له هيبة التاريخ، وقّوة 

التاريخ، والشعور املفَعم بأنَّ ما حوله من كياٍن وحضارٍة وليد يوٍم من أيام التاريخ، 

مل  كام  يشء،  منه  يبقى  فال  فيزول،  األسباب  وستتهيّأ  فُوجد،  األسباب  له  تهيّأت 

يكن يوجد منه يشء باألمس القريب أو البعيد، وإنَّ األعامر التاريخيّة للحضارات 

والكيانات مهام طالت فهي ليست إاّل أيّاماً قصرية يف عمر التاريخ الطويل، إّن عمليّة 

خرة للقائد املنتظَر عجل الله تعاىل فرجه الرشيف تقوم عىل أساس رسالة  التغيري املدَّ

معيَّنة هي: رسالة اإلسالم، ومن الطبيعّي أْن تتطلَّب العمليّة يف هذه الحالة قائداً قريباً 

من مصادر اإلسالم األُوىل، قد بُِنيْت شخصيَّته بناًء كامالً بصورٍة مستقلَّة ومنفصلة عن 

ر لليوم املوعود أْن يحاربها  ]1[. مؤثِّرات الحضارة الّتي يُقدَّ

وهذا النص االسرتاتيجي يحمل ) مصدا( للفهم التغريبي ، وتقريبا وتواصال مع 

الهوية اإلسالمية.

محاولة إعادة إنتاج النظرية السياسية  اإلسالمية، وفرضها عىل الواقع.

الفقهي،  اإلدارية،  االجتامعي،النظم   الفكري،  القرآين،  الفكر  تجديد  محاولة 

القانوين،الديني والسيايس .

]1[- السيد محمد باقر الصدر، بحث حول املهدي )عج(، تحقيق د.عبد الجبار رشارة،مركز الغدير للدراسات، الطبعة 

األوىل،1996م، ص: -86 88
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ج- اإلصالح 

ومنها إصالح النظام اإلداري للحوزة العلمية وإصالح النظام التعليمي وإصالح 

ثقافة الحوزة العلمية ]1[.

وإيجاد  تغيريات بناءة يف برامج وأساليب التعليم والرتبية يف كل من الحوزات 

ميثل  والذي  الصحيح  بشكله  اإلسالم  وطرح  اإلسالمية،  التحقيق  ومراكز  العلمية 

رؤية للكون والحياة ونظاما للفرد واملجتمع ومنهجا يف املعرفة والتغيري ومواجهة 

األفكار املضادة لإلسالم وأيضا تربية أجيال فعالة وحركية ومتفكرة وتربية جيل من  

العلامء يف الحوزات العلمية والجامعات واألكادمييات ميلكون روح التجديد يف 

األفكار والعلوم ]2[.

د- النقد والبدائل 

ْي نقد اآلخر  ونقد الذات، والقسم  إذا رصدنا السيد الصدر سنجده اشتغل عىل ملفَّ

للَوْهلة  ذاتك  مبحاربة  الذات  نقد  يف  تقوم  ألنَّك  لألنا؛  محاربة  إىل  يحتاج  الثاين 

الجامعيّة،  ذاته  ينتقد  فهو  اإلسالميّة  األّمة  بنقد  الصدر  السيد  يقوم  فحني  األوىل، 

سة الدينيّة فهو ينتقد ذاته أيضاً، وحني ينتقد الحركة اإلسالميّة فهو  وحني ينتقد املؤسَّ

ينتقد نفسه أيضاً، وحني ينتقد الحوزات العلميّة فهو ينتقد نفسه أيضاً، وكذا الربامج 

التعليميّة ]3[. 

إّن الرجوع النقدي إىل الرتاث وتفسري القرآن الكريم يف أفق اجتامعي وتأريخي، 

كام يتجىل يف كتابات الصدر، فتح مجاال فلسفياً جديداً وواسعاً أمام الفكر اإلسالمي 

صالح  واألعامل،ترجمة  الرؤى  يف  مطالعة  العلمية  الحوزة  وإصالح  الصدر  الشهيد  اسامعييل،  إسامعيل   -]1[

البدراوي،نصوص معارصة،العدد 27 السنة7، 2012م - 14333هـ،ص44

]2[- محسن االرايك، الشهيد الصدر واملنجز الفكري والحضاري، مجلة نصوص معارصة، فصليّة تعنى بالفكر الديني 

املعارص، العددان األربعون والواحد واألربعون، السنتان العارشة والحادية عرشة،بريوت، خريف 2015م، 1436 هـ ؛ 

وشتاء 2016 م، 1437 هـ، ص40.

]3[- حيدر حب الله، التفكري النقدي محمد باقر الصدر أمنوذجا، هناك مستويات للنقد منها السطحي واملوضوعي 

والبنيوي، مجلة نصوص معارصة، فصليّة تعنى بالفكر الديني املعارص، العددان األربعون والواحد واألربعون، السنتان 

العارشة والحادية عرشة،بريوت، خريف 2015م، 1436 هـ ؛ وشتاء 2016 م، 1437 هـ، ص9-8.
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املعارص، ويتجىّل ذلك فيام ييل ]1[:

1 ـ محاولة الصدر إعادة صياغة الفكر اإلسالمي ورفعه إىل مستوى التحديات، 

البديل اإلسالمي يف املجال  أي مستوى مجابهة الفكر الغريب بكّل تياراته، وطرح 

املعريف واملنهجي واالجتامعي والحضاري. 

اإلسالمية  والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية  للرؤية  تنظريه  الصدر يف  تأثر  ـ   2

بالرشيعة ال بالفلسفة، فاملفاهيم التي تّم من خاللها التنظري يف املجاالت السابقة 

تجاوز  الصدر  بأّن  القول:  لذلك ميكن  الرشعية،  األحكام  متضمنة يف  مفاهيم  هي 

القطيعة بني الفقه والفلسفة، كام تجلّت يف الفكر اإلسالمي قدمياً، وأحدث العملية 

الرتكيبية بني الفقه والفلسفة.

3 ـ انطلق الصدر يف كّل ذلك من مبدأ تعبدي وعقائدي وإبستمولوجي يف نفس 

الوقت: اإلسالم ليس مجرّد موضوع للفلسفة، فالصدر أعتمد عىل منهج يف معالجته 

لعالقة العقل بالدين، يف حني أن الفالسفة املسلمني انطلقوا من مسلمة الدين حق 

والفلسفة حّق، والحّق ال يتناقض مع الحّق، أو »الفلسفة والرشيعة أختان رضيعتان« 

كام يقول ابن رشد.

إن التفكري النقدّي يرفع املشكلة ويضع البديل معاً، وال يعيش رغبة النقد فقط ألجل 

النقد، فالنقد ليس للنقد، وإمّنا للتغيري واإلصالح وتحسني األمور والتصويب، وقد يحتاج 

النقد إىل الخطوة الالحقة، وهي وضع البدائل، وهذا ما فعله السيد الصدر حينام كان ينتقد 

املدارس األخرى؛ حيث كان يضع بديالً، ففي الفصل األّول والثاين من اقتصادنا حينام 

انتقد املدارس األخرى تجده قد وضع يف الفصل األخري البديل، ويف األسس املنطقيّة 

لالستقراء حينام انتقد املدارس التجريبيّة والعقليّة والوضعيّة فقد وضع بديله املتمثِّل 

باملذهب الذايت للمعرفة، وهذا البديل جدُّ رضوري يف بعض األحيان ]2[.

]1[- حسني جويد الكندي، البعد الفلسفي يف صناعة التاريخ عند محمد باقر الصدر )قد (، موقع كتابات يف امليزان، 

 http://www.kitabat.info/subject.php?id=63299

]2[- حيدر حب الله، التفكري النقدي محمد باقر الصدر امنوذجا، هناك مستويات للنقد منها السطحي واملوضوعي 

والبنيوي، مجلة نصوص معارصة،ص212.
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ومن البدائل األصيلة التي جاء بها الصدر األول هو املفهوم االبستيمي املبتكر 

)منطقة الفراغ ( والتي تصلح بوصفها قاعدة زئبقية ميكن للقوانني واألفكار التحرك 

من خاللها بشكل مرن ومنتج.

وقد توّهم البعض أّن فكرة )منطقة الفراغ( تعرّب عن وجود نقٍص وقصور يف الترشيع 

والترشيعي،  الفكري  وثرائه  اإلسالم  كامل  عن  تعرّب  الفكرة  هذه  أّن  إال  اإلسالمي، 

النظام االجتامعي  الثابتة واملتطّورة من متطلّبات  العنارص  بحيث استطاع أن يعالج 

املناسب  الحّل  وضع  ولوال  واألجيال،  العصور  مدى  يف  للتطبيق  الصالح  الكامل 

النظام  كان  ملا  الفراغ(  )منطقة  فكرة  خالل  من  املتطّورة  للعنارص  اإلسالم  قبل  من 

اإلسالمي صالحاً للتطبيق عىل مدى العصور واألجيال ]1[.

للمنطق األرسطي رغم  التاريخية  للهيبة  الصدر  باقر  من جانب آخر مل يستسلم 

كل التعديالت التي أدخلها عليه املفّكرون اإلسالميون وقطع مع هذا الرتاث الطويل 

بأطروحته املتميزة )األسس املنطقية لالستقراء ( والذي قال عنها باقر الصدر نفسه.. 

أنها استطاعت أن متأل فراغاً كبرياً يف نظرية املعرفة البرشية مل يستطع الفكر الفلسفي 

أن ميأله خالل ألفي سنة ]2[

قصور  وكشف  واملنطقي  الفلسفي  العقل  وتكوين  العقيل  البناء  اىل  وباإلضافة 

املنطق األرسطي، فقد قدم يف املعرفة مرشوع املذهب الذايت وتفسري  نشاط الذهن 

الجزئية  الفكر من املفردات  فيه  التوالد املوضوعي والذي يسري  البرشي مبرحلتي 

ويتصاعد يف القوة االحتاملية، ومن ثم التوالد الذايت ومحاولة صنع اليقني العلمي 

باألمور وأعطى لالستقراء دور املعرفة يف مقابل التيارات الشكية والرتجيحية وفيها 

يأخذ الذهن نشاطا مستقال عن القواعد الرياضية الصارمة لكنه وفق بنيته الذاتية يقفز 

من مرحلة اىل أخرى]3[.

]1[- عيل األكرب الحائري، منطقة الفراغ يف الترشيع اإلسالمي، مجمع الفكر اإلسالمي، النجف، 1434 هـ، ص20 .

]2[- محمود الهاشمي، بحوث يف علم األصول، املجمع العاملي للشهيد الصدر، مج4، ص140.

2012م-  بريوت،   ،7 السنة   ،26 العدد  معارصة،  نصوص  اإلسالمي،مجلة  املرشوع  مكونات  الله،  حب  حيدر   -]3[

1433هـ،ص5.
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وعندما يطرح املفكر الصدر مفهوم االقتصاد اإلسالمي مثال فانه يقدمه بوصفه 

فكرا محليا مهام ميكن التواصل معه من دون االتكاء عىل الفكر الغريب فهو يقول.

وريكاردو  وبحوث كام  آلدم سمث  اإلسالم  اقتصاد يف  هناك  يسال هل  من  هناك 

وغريهام، الن عنارص تكامل االقتصاد اكتملت فيام بعد، ولهذا علينا التمييز بوضوح 

اقتصاديا ال علام لالقتصاد، هنا ميكننا  بني طبيعة االقتصاد اإلسالمي وكونه مذهبا 

دحض اكرب العقبات التي تحول دون االعتقاد بوجود اقتصاد يف اإلسالم ]1[

نقد الفيلسوف الصدر اليقونة التغريب )الغرب(

يشري املفكر  الصدر إّن من يدرس النهضة األوروبيّة الحديثة ـ كام يسّميها التاريخ 

األورويب ـ بفهم يستطيع أن يدرك أن اتّجاهها العاّم يف ميادين املاّدة كان يختلف عن 

اتّجاهها العاّم يف الحقل االجتامعّي واملجال التنظيمّي للحياة. فهي يف ميادين املاّدة 

كانت علميّة، إذ أقامت أفكارها عن دنيا املاّدة عىل أساس املالحظة والتجربة ]2[. 

أساس  عىل  الحديث  الغريّب  العقل  تكّون  فقد  االجتامعي،  امليدان  يف   أّما 

الّتي  العاّمة،  ينادي مثالً: بحقوق اإلنسان  العلميّة،فهو  النظريّة، ال األفكار  املذاهب 

أعلنها يف ثورته االجتامعيّة، ومن الواضح أّن فكرة الحّق نفسها ليست فكرة علميّة، 

ألّن حّق اإلنسان يف الحريّة مثالً ليس شيئاً ماديّاً قابالً للقياس والتجربة، فهو خارج عن 

نطاق البحث العلمّي، وإمّنا الحاجة هي الظاهرة املاديّة الّتي ميكن أن تُدرس علميّاً ]3[.

التدّخل املطلَق  أو مذهب عدم  الفردّي  املذهب  نرفض إسالميّاً  الصدر،  يقول  و 

)أصالة الفرد ( واملذهب االشرتايكّ أو أصالة املجتمع، ونؤمن بأّن وظيفتها تطبيق رشيعة 

الّسمحاء الّتي وازنت بني الفرد واملجتمع وحملت املجتمع ال بوصفه وجوداً هيغلياً 

مقابالً للفرد بل بقدر ما يعرّب عن أفراد وما يضّم من جامهري تتطلّب الحامية والرعاية  ]4[.

]1[- محمد باقر الصدر، املدرسة اإلسالمية، تقديم زيك امليالد، ص175.

]2[- املدرسة اإلسالمية ص: 34.

]3[- املدرسة اإلسالمية ص: 34.

]4[- محّمد باقر الصدر)السرية واملسرية(،دار العارف للمطبوعات جزء 1 ص 272.
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الغرابة  عىل  القدرة  حاميل  مع  الصدر  املفكر  متاس  حاالت  من  واحدة  ويف 

وبالتايل التغريب يقول...وبدت هذه الفكرة غريبة عىل تلك الذهنيات املمتلئة بروح 

الحياة  عن  الغريب  اإلنسان  بتصورات  واملشبعة  الفاسد  بالواقع  وامللتصقة  التبعية 

ومؤسستها االجتامعية، وقد عرب إنسان مسلم  جعلت منه مسرية االنحراف يف عاملنا 

اإلسالمي وزيراً يف بلده  عن هذه الغرابة، إذ قال يل شخصياً بكّل طفولة وسذاجة: 

إيّن اندهشت حينام سمعت باسم البنك الالربوي، متاماً كام أدهش حينام  أسمع 

أنساناً يتحدث عن الدائرة املربعة ]1[

عىل  توقفنا  الغرب  فكر  مع  تعاطت  التي  للكتابات  االستقرائية  املطالعة  ولعّل 

اتجاهات ثالثة انطلقت يف تعاطيها مع املنجز الغريب بأبعاده املختلفة من إشكالية 

مزمنة، هي أزمة الهوية وعقدة الشعور بالنقص ]2[:

-1 ينظر أصحاب االتجاه األول إىل الغرب ككل بأنه غري قابل للتفكيك والتجزئة؛ 

مجافاتُه  تجب  الذي  املستعمر،  الغازي  عنوان  متثل  موّحدة،  واحدة  هوية  فهو 

والقطيعُة معه، والتعامل مع عطائه بحذر الشعوب املقهورة.

يذهب  حيث  األول  لالتجاه  معاكسة  رؤية  الثاين  االتجاه  أصحاب  ينظر  -2بينا 

الواحدة املوحدة بوصفها  الغرب  التعامل مع هوية  االتجاه إىل رضورة  أنصار هذا 

اإلمام  العاملي  للمؤمتر  التابعة  التحقيق  لجنة  إعداد وتحقيق  الالربوي يف اإلسالم،  البنك  الصدر،  باقر  ]1[- محمد 

الشهيد الصدر، مركز األبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، قم، 1245 ق – 1383هـ، ص12.

]2[- مازن املطوري، مدخل اىل منهج لنقد الغرب، قراءة يف دراسات الشهيد الصدر،ص-121 122. ويضيف الباحث، 

وقد متثّل هذا االتجاه يف كتابات قطاع كبري يف العامل اإلسالمي من الذين دعوا إىل اللحوق بركب حضارة الغرب 

عىل كافة األصعدة، حتى عرفوا بدعاة التغريب، ويف تصور هؤالء الباحثني أن املرجع الوحيد لخروج البالد العربية 

واإلسالمية من واقعها املرير واملتخلّف يف شتى املجاالت هو اللحوق بالغرب، واعتبار مفاهيمه املالَذ اآلمن يف 

ذلك النهوض املنشود، فالحداثة والتحديث والتنمية والنهضة يف فكر هذا النمط من الناس يجب أن تكون امتداداً 

واقع  عن  وبعيد  طوباوي  التفكر  من  النمط  هذا  أن  واألحداث  الوقائع  أثبتت  وقد  ذلك،  كل  مرجعية  وهو  للغرب، 

الشعوب اإلسالمية سيوسيولوجيّاً وتاريخيّاً، ذلك أن جزءاً كرباً من حداثة الغرب تحقق عن طريق استعامر الشعوب 

وقهرها ونهب ثرواتها وامتصاص دمائها، ومثل هذا األمر ال ميكن أن يحدث يف العامل اإلسالمي، وفضاً عن ذلك فإن 

أفكار الغربيني وتجاربهم تشكلت يف أرض ثقافية مناسبة لها وبالتايل فا ميكن تعميمها عىل كل الشعوب والبلدان، 

وما يشهد عىل ذلك أن الشعوب والدول الغربية نفسها مختلفة بينها فريتبط باملامرسة والتجارب السياسية واالقتصادية 

ومنظومات القيم واألفكار وإن جمعتها أُطر عامة.
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كالً غري قابل للتجزئة والتفكيك، ولكنه املنقذ املستنري الذي يجب إتباعه حذو القّذة 

بالقّذة، فحتى نواكب حياة هؤالء )كام يقولون (  ال بد لنا من األخذ بكل إنجازاته 

ومنتجه مأخذ الوالِِه لُفىْض الحياة.

االتجاهان  منها  صدر  التي  نفسها  الهوية  أزمة  من  الثالث  االتجاه  انطلق   3-

إىل  دعا  اإلسالمي-  العامل  يف  واسعة  مساحة  احتل  اتّجاه  وهو   - اآلخران،ولكنه 

دعا  وإمنا  التجزئة،  يقبل  ال  ككل  للغرب  ينظر  فلم  ومنجزه،  الغرب  عطاء  تجزئة 

العلمية والتكنولوجية والحياتية ونبذ عطائه وتجربته السياسية  إىل األخذ مبنجزاته 

والقيميّة. واالجتامعية 

ميكن القول ان الفلسفة االجتهادية التي صاغها اإلمام الصدر هي فلسفة متحررة 

إىل درجة كبرية من العوامل الذاتية ومن ثقل الواقع، هذا يف إطارها العام عىل األقل 

وهو إطار مستمد من الدين ومن العقل معاً أو من العوامل االجتامعية والتاريخية، إن 

قوة فلسفة اإلمام الصدر تكمن يف استيعابها ألزمة الحضارة املعارصة من حيث هي 

أزمة قيم ويف تجاوزها لكل املذاهب الفلسفية عن طريق طرحها لنموذج حضاري 

بديل، ويرى أّن سقوط االيديولوجيات الوضعية أمر ال مفر منه يف الحضارة الغربية. 

فمصدر األزمة يكمن يف الحداثة نفسها ال الحداثة يف ذاتها، أي من حيث هي عملية 

تغيري كل ميادين الحياة االجتامعية، بل الحداثة يف صورتها الغربية وهي صورة تتميز 

السياسة عن  النفي من فصل  هذا  ينتج عن  وما  اإلنسان  الروحي يف  الجانب  بنفي 

الدين، واعتبار القضايا امليتافيزيقية مجرد رواسب ملرحلة تاريخية قد انقضت، وقد 

أدى نفي أو إبعاد الروحانية عن الحياة االجتامعية إىل نفي أي أساس  للقيم األخالقية، 

فأصبحت هذه األخرية مجرد انعكاس للواقع بدالً من تغيري الواقع وتوجيهه ]1[. 

ونقد  اإلسالمي  العامل  اىل  الواردة  التغريب  مناهج  من  لكل  املزدوج  نقده  ويف 

الحضارة الغربية يقول...لقد فشل الكثري من النامذج التقدمية ذات املنشأ واألصول 

الغربية يف العامل اإلسالمي، ويرجع حسب تحليل الصدر يف مقدمة كتاب اقتصادنا 

]1[- د.عامر عبد األمري حاتم،آفاق الحداثة يف فكر اإلمام محمد باقر الصدر،مجلة األستاذ،ص43 



135معمارية الهوية الفكرية اإلسالمية عند الفيلسوف محمد باقر الصدر

إىل التناقض بني مناذج التقدم املقرتحة وواقع الشعوب اإلسالمية، مبعنى أن هناك 

وبني  املقرتحة  والحلول   األزمات  وعالج  للتحليل  الفكرية  األدوات  بني  تناقضاً 

فشل  السبب يف  هو  كان  املسلم،  للشعب  والسوسيولوجي  والفكري  النفي  الواقع 

والترشيعات  القوانني  نجاح  عوامل  أهم  من  أن  ذلك  والتحديثية،  التقدمية  النامذج 

والنامذج املقرتحة التي تتخذ لتنظيم الحياة االجتامعية احرتاُم الناس لها وتجاوبهم 

العاطفي مع أهدافها، وإميانهم بحقها يف التنفيذ والتطبيق، وهذا ما ال يتوفر يف مثل 

هذه النامذج، ولذا حصلت قطيعة وتناقض بني الواقع واملشاريع،أما منوذج الحل 

املقرتح بحسب الصدر، فهو اكتشاف الذات والعودة إليها، فهوية الشعب الحقيقية 

هي املنطلق يف النهوض ]1[.

وهنا نالحظ استخدام الذات بعدها منظومة الوعي وبالتايل القاعدة التي يستند 

عليها مفهوم الهويات.

ولتأكيد الصدر عىل هويته اإلسالمية فانه انتقد النظامني االشرتايك والرأساميل 

املفكر  توقعه  والذي  والرأساميل  االشرتايك  النظامني  سقوط  ان  اىل  فأشار. 

تاريخية  مرحلة  يف  البرشية  دخول  عن  تنبئ  مرضية  حالة  عن  تعبري  هو  الصدر 

ويف  األساس،  من  الغريب  الفكر  يف  جذرية  بصورة  النظر  إعادة  تقتيض  جديدة 

كل جوانبه املعرفية واالجتامعية واألخالقية، إن هذه املرحلة التاريخية الجديدة 

ستتحقق عندما يتم ربط الحياة االجتامعية بالروحانية كام تتجىل يف اإلسالم، أي 

.]2[ )الحقيقي(  باملثل األعىل املطلق  التاريخ  ربط 

ضعف  وتقوية  الغريب  الخلل  منظومة  توجيه  يحاول  النقد  هذا  يف  انه   ونفهم 

املوقف الفكري اإلسالمي.

فقد وقع العامل اإلسالمي مبرحلة النظر اىل تجارب األنظمة،فالتجارب وجدت 

االقتصاد االشرتايك  أو  الحر  باالقتصاد  إما األخذ  لها:  ثالث  أمام خيارين ال  نفسها 

]1[- مازن املطوري، مدخل اىل منهج لنقد الغرب، قراءة يف دراسات الشهيد الصدر،ص136

]2[- د.عامر عبد األمري حاتم،آفاق الحداثة يف فكر اإلمام محمد باقر الصدر،مجلة األستاذ،ص45
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فاخذ بعضهم بالحر واآلخر باالشرتايك ألنها وجدت فيه النقيض لالقتصاد األوريب، 

وهو ما يدعمها يف كفاحها يف سبيل التخلص من السلطة السياسية التي تحكم البلدان 

الرأساملية، أن أصحاب هذه التجارب، وبسبب الشعور النفي الذي عاشته الشعوب 

اإلسالمية تجاه االستعامر وما استتبعه من شك وريبة واتهام وخوف وتوّجس من كل 

يشء ميت للغرب بصلة، ناتج عن تاريخ مرير ولكفاحهم الطويل ضد االستعامر، 

بالجانب  يتعلق  فيام  بدول االستعامر حتى  يرتبط  أصابهم االنكامش من كل يشء 

التنظيمي الحيايت يف البالد األوربية مها كان صالحاً وجيداً يف نفسه ومنفصالً عن 

الحركات  تلك  أصحاب  تفاعل  عدم  االنكامش  هذا  أفرز  وقد  سياسيّاً،  االستعامر 

التحّررية مع كل النظام الحيايت والتنظيمي يف الغرب، ووجدوا أن يقيموا نهضتهم 

التحّررية وكيانها عىل نظام ال ميت لبالد أوربا واالستعامر بصلة، فاتخذوا من القومية 

القومية  أن  ولكّنهم وجدوا  السيايس،  والتنظيم  االجتامعي  البناء  وقاعدًة يف  فلسفًة 

ليست سوى رابطة دم ولغة ]1[.

ويشري الصدر اىل إّن القومية ليست إاّل رابطة تاريخيّة ولغويّة وليست فلسفة ذات مبادئ 

وال عقيدة ذات أسس بل هي حياديّة بطبيعتها تجاه الفلسفات واملذاهب االجتامعيّة 

والعقائديّة والّدينيّة، ولذلك فهي بحاجة إىل األخذ بوجهة نظر معيّنة تجاه الكون والحياة 

وفلسفة خاّصة تصوغ عىل أساسها معامل حضارتها ونهضتها وتنظيمها االجتامعّي ]2[.

ويف اغلب تنظرياته الفكرية، نالحظ تحذير املفكر الصدر من االغرتاب الخاص 

املتعلق بتضييع الهوية داخل الكيان اإلسالمي، هذا مع انتقاده للجانب القومي أيضا 

سواء أكان الغريب أم العريب اإلسالمي، فالبدائل التي لديه تتيح له التحرك بحرية.

الحضاري  ومنجزه  الغرب  فكر  مع  الصدر  تعاطي  يف  أساسيتان  نقطتان  وهناك 

ورصحه الفكري، تتمثالن يف تجاوز أزمة الهوية وعقدة الشعور بالنقص واالنبهار، 

التبعية املنهجية، وعىل وفق ذلك  ليتجاوز بذلك إشكالية  واالستقالل يف املنهج، 

]1[- مازن املطوري، مدخل اىل منهج لنقد الغرب، قراءة يف دراسات الشهيد الصدر،ص125

]2[- منابع القدرة يف الّدولة اإلسالميّة ص: 16
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فعندما نتحدث عن نقد الصدر للغرب، فإننا نتحدث عن العقالنية التي يرشك فيها 

الصدر مع الحداثة، مبعنى إعطاء قيمة للعقل وملدركاته والوثوق بها، وكذلك عن 

العودة للذات وإبراز األنا، بكل ما يعنيه ذلك اإلبراز من استخدام العقل وتفعيل قيمته 

وحركيته، فضالً عن نقد اآلخر نقداً حراً يتجاوز أزمة الهوية واالنبهار ]1[. 

النهوض  لنظم  ذلك  مقابل  يف  وإبرازه  الغربية  الحضارة  لنظم  الصدر  نقد  إن 

اإلسالمي،قد كرر تلك الثنائية التي صارت معبودة يف كتابات من يعرفون باملتنورين 

يف العامل اإلسالمي، ثنائية القديم والجديد، والرتاث واملعارصة، والتي استُلت من 

الرؤية الغربية للتاريخ والرتاث، وهي ثنائية قضت بأن تكون الحضارة الغربية بعاداتها 

وقيمها وخصوصياتها مرجعية كونية يجب عىل كل الشعوب االندماج يف مساراتها 

وسياقاتها وتتبع كل خطواتها وآثارها، وهذا يعني وفق املنطق الذي يطرحه الصدر أن 

مفاهيم القديم والجديد والتقّدم مفاهيم نسبية وليست كونية عابرة للحدود والقارات 

وكل األوضاع الثقافية والقيم املختلفة حول العامل ]2[.

التي  التاريخ  يد حركة  لعبة يف  أصبح  الغريب  للفكر  الصدر  فهم  وفق  فاإلنسان 

من  بدالً  فاإلنسان  واالستهالك،  اإلنتاج  يف  املتمثل  املادي  البعد  حول  تتمحور 

توجيه حركة التاريخ نحو أهداف أخالقية وإنسانية، أصبح فريسة لهذه الحركة، فهي 

التي توجهه حسب منطقها الذي أنتج األزمات االقتصادية واالجتامعية واألخالقية، 

اإلنسان هو  ان يكون  للشعوب املستضعفة والعالج  الغرب  استغالل  باإلضافة اىل 

املوجه للتاريخ، ويجب التمييز- يف نظر الفيلسوف الصدر بني الحداثة كتقدم وبني 

التغريب، أي تقليد الحضارة الغربية بصورة آلية دون إعادة النظر يف أسس وقيم هذه 

الحضارة ؛ فالعقالنية والحرية والعدالة  واحرتام إنسانية اإلنسان، ليست قيامً غربية، 

بل هي قيم كونية تستمد وجودها من تطلع اإلنسان عرب التاريخ إىل الكامل، وهكذا 

وميكن  شاملة،  حضارية  أزمة  إىل  انتهت  خاصة  للحداثة صورة  أعطى  قد  فالغرب 

لحضارة أخرى أن تعطي صورة أخرى واتجاهاً آخر للحداثة وللتقدم، وظهرت النفعية 

]1[- مازن املطوري، مدخل اىل منهج لنقد الغرب، قراءة يف دراسات الشهيد الصدر،ص128

]2[- مازن املطوري، مدخل اىل منهج لنقد الغرب، قراءة يف دراسات الشهيد الصدر،ص136
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واملاركسية والربجامتية والوجودية، كل هذه املذاهب قد فقدت عنرصي املوقف 

النقدي وقوة التجاوز، تجاوز الواقع لتغيريه، فالفلسفة تتميز باملوقف النقدي الذي 

عن  السياسة  فصل  إن  منه   أحسن  واقع  لتصور  الفاسد   الواقع  تجاوز  قوة  مينحها 

امليتافيزيقية،  للمشكلة  دون طرح  العلوم  فلسفة  مجال  الفلسفة يف  الدين، وحرص 

جعل الفكر الغريب- عىل غرار املجتمع الغريب- ال يهتم مبشكلة املصري، فام هو 

مصري الحياة البرشية ؟ وما هو مصري الثقافة؟ وما هو الهدف الذي تسعى نحوه ؟]1[

الغريب  اإلنسان  واقع  من  نابعة  الغربية  الحضارة  أن  إىل  التناقض  هذا  مرجع  إن 

نفسه، وبالتايل فهي محّددة بحدود التجربة التي عاشتها شعوب الغرب، يف حدود 

التي متّخضت عنها  الزمان واملكان والروابط املوضوعية واالقتصادية والسياسية، 

بقية  تفّوق مرحيل عىل  الغرب من  امتلكت حضارة  ثّم فمهام  الحضارة، ومن  تلك 

الشعوب إال أن ذلك ال يرّبر لها منطقيّاً أن تنتزع إرادة اإلنسان وأن تسيطر عليه بالقوة 

يف سبيل تطويره، وال أن متارس الضغوط  السياسية واالقتصادية عىل شتى البلدان 

ألجل إجبارها عىل األخذ بنظمها ورؤاها يف إدارة الحياة  ]2[

ان الدميقراطية الرأساملية نظام محكوم  بالفشل واالنهيار املحقق يف نظر اإلسالم 

ولكن ال باعتبار ما يزعمه االقتصاد الشيوعي من تناقضات رأس املال بطبيعته والعوامل 

التي تحملها امللكية الخاصة يف ذاتها ،بل اىل مفاهيمها املادية الخالصة ]3[.

إّما أن يكون قد استبطن  للّفظ من معنى، فهو  الرأساميّل مادّي بكّل ما  والنظام 

املاديّة، ومل يجرؤ عىل اإلعالن عن ربطه بها وارتكازه عليها، وإّما أن يكون جاهالً 

مبدى الربط الطبيعّي بني املسألة الواقعيّة للحياة ومسألتها االجتامعيّة، وعىل هذا 

فهو يفقد الفلسفة، الّتي ال بّد لكّل نظام اجتامعّي أن يرتكز عليها، وهوـ  بكلمةـ  نظام 

ماّدّي، وإن مل يكن مقاماً عىل فلسفة ماديّة واضحة الخطوط ]4[.

]1[- د.عامر عبد األمري حاتم،آفاق الحداثة يف فكر اإلمام محمد باقر الصدر،مجلة األستاذ،ص44

]2[- مازن املطوري، مدخل اىل منهج لنقد الغرب، قراءة يف دراسات الشهيد الصدر،ص128

]3[- محمد باقر الصدر، املدرسة اإلسالمية، تقديم زيك امليالدص87.

]4[- املدرسة اإلسالمية ص: 49.
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لقد حلل الصدر الحداثة يف الفكر الغريب تحليالً علمياً، وتبني بأن جوانب خاصة 

بالتاريخ الغريب وظهرت الحداثة يف الغرب كتمرد ضد املايض وضد القيم املرتبطة 

بالكنيسة، يقول آالن تورين)لقد نظر الغرب إىل الحداثة وعاشها كثورة، أصبح العقل 

التنظيم  ميدان  يف  أم  العقيدة  ميدان  يف  سواء  مسبقة  بصورة  يشء  بأي  يعرتف  ال 

الجوهرية  العنارص  فمن  علمية،  أدلة  عىل  قامئاً  يكن  مل  ما  والسيايس  االجتامعي 

إليديولوجية الحداثة أّن املجتمع هو مصدر القيم وأن الخري هو ما ينفع املجتمع، 

وما  للحداثة،  املادي  البعد  الصدر  انتقد  لقد  املجتمع،  بوحدة  يرض  ما  هو  والرش 

ينتج من سعي للمنفعة واستغالل للشعوب... وكانت الحداثة يف بداية ظهورها ثورة 

محررة لإلنسان إال أنها - يف نظر الصدر- وبدالً من أن ترتبط بالجانب الروحي الذي 

تصبح بفضله مفتوحة عىل املطلق وقد  ألهت الحداثُة اإلنساَن والواقَع، فال مرجعية 

خارج اإلنسان وخارج الواقع، فالقيم كلها تستمد وجودها من اإلنسان ومن الواقع، 

اإلنتاج واالستهالك غاية  القصوى، كام أصبح  الغاية  ولذلك أصبحت املنفعة هي 

تطلب لذاتها، وأصبح  ]1[

اإلنتاج  أن  مسلّمة  عىل  قامئا  الغرب  فكر  مع  تعاطيه  يف  الصدر  توجه  كان 

فكر  مع  التعاطي  يف  الفضىل  والطريقة  األسلم  املنهج  هو  األنا(  )إبراز  الداخيل 

الغرب، وأن هذا اإلبراز هو الذي يتجاوز أزمة الهوية، أما عقدة الشعور بالدونية 

مع  الفكري  والحوار  النقدي  التعاطي  خالل  من  يكون  فتجاوزها  اآلخرين  أمام 

اآلخر، وعىل أساس نقدي ]2[.

الهوية،  تحدي  اىل  تعرض  الذي  الغريب  الواقع  ذات  الصورة،  تلك  تشمل  وقد 

وضع  النهضة  بدايات عرص  يف  الحديث  األوريب  فاإلنسان  مختلفة،  بصورة  ولكن 

مثالً أعىل وهي الحرية، ألنه يرى أن اإلنسان الغريب كان محطامً ومقيداً... سواء كان 

مقيداً يف عقائده العلمية والدينية بحكم الكنيسة وتعنتها... أم أراد اإلنسان األوريب 

الرائد لعرص النهضة أن يحرر هذا اإلنسان من هذه القيود... وهذا يشء صحيح، إال 

]1[- د.عامر عبد األمري حاتم،آفاق الحداثة يف فكر اإلمام محمد باقر الصدر،مجلة األستاذ،ص43.

]2[- مازن املطوري، مدخل اىل منهج لنقد الغرب، قراءة يف دراسات الشهيد الصدر،ص129
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أّن اليشء الخاطئ يف ذلك هو التعميم األفقي، فإن هذه الحرية مبعنى كرس القيود 

هي قيمة من القيم، وإطار القيم، ولكن هذا وحده ال يصنع اإلنسان، ليس هذا هو 

املثل األعىل...هذا اإلطار بحاجة إىل محتوى واىٕل مضمون، وإذا جرّد هذا اإلطار 

عن محتواه سوف، يؤدي إىل الويل والدمار الذي تواجهه الحضارة الغربية اليوم ]1[

إن الصدر بني إّن النظام االجتامعّي الّذي آمنت به أوروبا واملبادئ االجتامعيّة 

الّتي نادت بها وطبّقتها، مل تكن نتيجة لدراسة علمية تجريبيّة، بل كانت نظريّة أكرث 

منها تجريبيّة ومبادئ فلسفيّة مجرّدة أكرث منها آراء علميّة مجّربة، ونتيجة لفهم عقيّل 

وإميان بقيم عقليّة محدودة، أكرث من كونها نتيجة لفهم استنتاجّي وبحث تجريبّي يف 

حاجات اإلنسان وخصائصه السيكولوجيّة والفسيولوجيّة والطبيعيّة ]2[.
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َمدخل إىل منهج لنقد الغرب
قراءة يف دراسات الشهيد الّصدر

]*[
مازن املطوري]1[

يُقارب هذا البحث إشكاليات نقد الغرب يف الفكر العريب اإلسالمي الحديث. 

وقد استند يف مسعاه إىل أحد أبرز املرشوعات النقديّة املعارصة، حيث اتخذ الكاتب 

من الدراسات واألعامل النقديّة للعالّمة السيّد محمد باقر الّصدر حقالً معرفيّاً لبلورة 

مدخل منهجي لنقد مكونات العقل الغريب.

سنقرأ فيام ييل مقاربة للمنهج النقدي الذي ظّهر من خالله الشهيد الّصدر رؤيته 

املطوري  مازن  الشيخ  الكاتب  أن  سنجد  ولهذا  قيم.  وأنظمة  وسلوكاً  فكراً  للغرب 

الشهيد  أعامل  تناولتها  التي  للموضوعات  النقدية  التظهريات  الوقوف عىل  يشأ  مل 

الّصدر، بقدر ما مىض إىل تظهري املنهج الذي تأسست عليه تلك األعامل يف سياق 

متاخامتها املعرفيّة النقديّة لبنية الفكر الغريب.

»املحرر«

يوَم ُرغَب اىل أن أكتَب مقاالً يتناول نقد السيّد محمد باقر الّصدر للفكر الغريب 

أحسسُت بكبري األزمة التي تحكمنا يف تعاطينا مع الغرب، ذلك أن تعاطينا مع الغرب 

تغلب عليه نظرٌة ضيّقٌة، فضالً عن حاكمية الخيار السيايس، ومن نتائج ذلك األحكاُم 

التعّسفيّة التي نَِسُم بها األفكار والتجارب والرؤى التي قدمتها شعوب غرب املعمورة. 

ولعّل املنشأ يف ذلك كلّه هو ما سوف أُشري إليه يف مطلع هذه املقال، أعني مشكلة 

*ـ استاذ الفلسفة االسالمية يف حوزة النجف االرشف / العراق
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غياب املنهج وعدم الوضوح يف الرؤية، فضالً عن الشعور بالخوف والريبة إزاء كّل 

فكرة يَُصّدرها لنا الغرب، وهذا بدوره ناشئ عن عوامل لسنا بصددها.

بناًء عىل ذلك وجدت أنّنا لسنا بحاجة لتظهري نقد السيد الصدر لفكر الغرب بقدر 

ما نحتاج إىل تظهري املنهج الذي انطلق منه الصدر يف نقده، وإىل طريقة التعامل 

التي مارسها يف أعامله الفكرية وهو يتناول مقوالت مفّكري الغرب، والغاية التي كان 

يسعى ألجلها. فبدالً من الوقوف مليّاً عند نقد الصدر القتصاد الغرب أو لفلسفته أو 

مقوالت األخالق والسياسة وحركة التاريخ، الحرّي بنا الوقوف عند املنهج يف ذلك 

النقد، وهكذا كان.

للمراجعة  وحاجتها  بنقصها  أعرتف  التي  األوراق  هذه  جاءت  ذلك  وفق  وعىل 

والتتميم، فال يدعي الكامل سوى مغرور أو صاحب )أنا( منتفخة. وأعني بـ)األنا( 

عنواناً  عندما جعلها  الصدر،  عنه  يتحدث  الذي  املدلول  ال  األخالقي  مدلولها  هنا 

يف بعض حلقات مرشوعه الفكري: )فلسفتنا(، )اقتصادنا(، حيث كان يشري بها إىل 

الهوية والعودة إىل الذات.

فإذن هذه األوراق مدخل لنقد الّصدر للغرب وال تدخل يف تفاصيل نقده، فلذلك 

قّصة أخرى تحتاج جهوداً كبريًة ممن لهم رسوخ يف الفهم.

ما املنهج األسلم يف قراءة الغرب ونقده؟

من الصعوبة مبكان اإلجابة عن هذا التساؤل، واالنسياق خلف األجوبة الجاهزة 

مدّمرة، ال  آثاراً  تخلّف  ووديان  منزلقات  - يف  بالكثريين  فعل  -كام  يوقعنا  والعفوية 

تقترص تداعياتها عىل الفكر وإمّنا متّس الواقع بالصميم.

إن التعاطي مع فكر الغرب ونقده ميثّل إشكاليّة كبرية يف عاملنا اإلسالمي، وال 

األبعاد:  كل  لتشمل  بل متتد  الغرب،  ُمْنتَِج  أبعاد  من  بُعٍد  عند  اإلشكالية  هذه  تقف 

السياسية واالقتصادية والفلسفية واالجتامعية، وال تنحرص كذلك يف فئة من الناس 
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دون أخرى، بل تشمل االتجاه الديني كام تشمل غريه.

عىل  توقفنا  الغرب  فكر  مع  تعاطت  التي  للكتابات  االستقرائية  املطالعة  لعّل 

اتجاهات ثالثة انطلقت يف تعاطيها مع املنجز الغريب بأبعاده املختلفة من إشكالية 

مزمنة، هي أزمة الهوية وعقدة الشعور بالنقص:

1ـ  ينظر أصحاب االتجاه األول إىل الغرب ككل غري قابل للتفكيك والتجزئة؛ فهو 

هوية واحدة موّحدة، متثل عنوان الغازي املستعمر، الذي تجب مجافاتُه والقطيعُة 

معه، والتعامل مع عطائه بحذر الشعوب املقهورة.

2 - بينام ينظر أصحاب االتجاه الثاين رؤية معاكسة لالتجاه األول وإن اتفقوا يف 

التعامل مع  الهوية، حيث يذهب أنصار هذا االتجاه إىل رضورة  االنطالق من أزمة 

هوية الغرب الواحدة املوحدة بوصفها كالً غري قابل للتجزئة والتفكيك، ولكنه املنقذ 

املستنري الذي يجب اتّباعه حذو القّذة بالقّذة. فحتى نواكب حياة )البرش( ـ كام يقول 

هؤالء ـ  ال بد لنا من األخذ بكل إنجازاته ومنتجه مأخذ الوالِِه لُفْضىل الحياة.

وقد متثّل هذا االتجاه يف كتابات قطاع كبري يف العامل اإلسالمي من الذين دعوا 

إىل اللحوق بركب حضارة الغرب عىل كافة األصعدة، حتى عرفوا بدعاة التغريب. 

واألسامء يف ذلك كثرية ومعروفة فلسنا بحاجة الستعراضها أو لِنْقل نصوصهم. ففي 

تصور هؤالء الباحثني أن املرجع الوحيد لخروج البالد العربية واإلسالمية من واقعها 

املرير واملتخلّف يف شتى املجاالت هو اللحوق بالغرب، واعتبار مفاهيمه املالَذ 

اآلمن يف ذلك النهوض املنشود، فالحداثة والتحديث والتنمية والنهضة يف فكر هذا 

النمط من الناس يجب أن تكون امتداداً للغرب، وهو مرجعية كل ذلك.

وقد أثبتت الوقائع واألحداث أن هذا النمط من التفكري طوباوي وبعيد عن واقع 

الغرب  حداثة  من  كبرياً  جزءاً  أن  ذلك  وتاريخيّاً.  سيوسيولوجيّاً  اإلسالمية  الشعوب 

تحقق عن طريق استعامر الشعوب وقهرها ونهب ثرواتها وامتصاص دمائها. ومثل 

أفكار  فإن  ذلك  عن  وفضالً  اإلسالمي.  العامل  يف  يحدث  أن  ميكن  ال  األمر  هذا 
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وتجاربهم الغربيّني تشكلت يف أرض ثقافية مناسبة لها وبالتايل فال ميكن تعميمها 

عىل كل الشعوب والبلدان، ومام يشهد عىل ذلك أن الشعوب والدول الغربية نفسها 

مختلفة بينها فيام يرتبط باملامرسة والتجارب السياسية واالقتصادية ومنظومات القيم 

واألفكار وإن جمعتها أُطر عامة.

3ـ  انطلق االتجاه الثالث من أزمة الهوية نفسها التي صدر منها االتجاهان اآلخران، 

ولكنه - وهو اتّجاه احتل مساحة واسعة يف العامل اإلسالمي- دعا إىل تجزئة عطاء 

الغرب ومنجزه، فلم ينظر للغرب ككل ال يقبل التجزئة، وإمنا دعا إىل األخذ مبنجزاته 

العلمية والتكنولوجية والحياتية ونبذ عطائه وتجربته السياسية واالجتامعية والقيميّة.

وبتعبري آخر: إن أنصار هذا االتجاه التفكييك دعوا إىل نبذ كّل ما يرتبط مبقولة 

ُمنتَج الغرب. يف إطار هذا االتّجاه  ينبغي فعله من  ينبغي وما ال  العقل العميل وما 

كتب سيّد قطب قائالً:

»إن اتجاهات الفلسفة بجملتها، واتجاهات علم النفس بجملتها - عدا املالحظات 

واتجاهات  بجملتها،  األخالق  ومباحث  ـ  له  العامة  التفسريات  دون  واملشاهدات 

واملعلومات  املشاهدات  عدا  فيام  ـ  بجملتها  االجتامعية  واملذاهب  التفسريات 

املبارشة، ال النتائج العامة املستخلصة منها، وال التوجهات الكليّة الناشئة منها- إن 

هذه االتجاهات كلها يف الفكر الجاهيل قدمياً وحديثاً، متأثرة تأثرياً مبارشاً بتصورات 

اعتقادات الجاهلية، وقامئة عىل هذه التصورات، ومعظمها - إن مل يكن كلها- يتضمن 

وللتصور اإلسالمي  الديني جملة،  للتصور  وخفيّاً  املنهجية عداًء ظاهراً  يف أصوله 

عىل وجه خاص...

حكاية  هي  دين  وال  جنس  وال  له  وطن  ال  إنساين  تراث  الثقافة  أن  حكاية  إن 

صحيحة عندما تتعلق بالعلوم البحتة وتطبيقاتها العلمية دون أن تتجاوز هذه املنطقة 

الفلسفية  التفسريات  وال  العلوم،  هذه  لنتائج  امليتافيزيقية  الفلسفية  التفسريات  إىل 

جميعاً،  الشعرية  والتعبريات  واألدب  الفن  إىل  وال  وتاريخه،  ونشأته  نفسه  لإلنسان 
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ولكنها فيام وراء ذلك إحدى مصايد اليهودية العاملية..«.

العقل  مبقوالت  يرتبط  فيام  اإلنسان  أن  يقّررون  االتجاه  هذا  أتباع  نجد  وهكذا 

علوم  من  ذلك  سوى  فيام  أما  ومنتَجه،  وهويته  الغرب  فكر  ينبذ  أن  بّد  ال  العميل 

ومنجزات وتقنيات فال ضري من األخذ بها وإقامة الحياة عليها.

ُمْنتَج وُمْنتَج لواعية  لنا ونحن نستعرض هذا االتجاه املفكِّك بني  الواضح  ومن 

واحدة أنه ال يصدر عن تأسيس واضح ومنهج مؤّسس، وإمنا هاجس الهوية والعاطفة، 

فضالً عن الغرية الدينية واألخالقية - وهي محمودة عىل كل حال- تلعب دوراً كبرياً 

يف هذا التعاطي التفكييك مع منجز الغرب.

املنهج األسلم

مل يرتض الشهيد الّصدر كّل املناهج املتقدمة يف التعاطي مع فكر الغرب، ذلك 

افتقارها ألساس منهجي  أن األخذ بتلك املناهج يجر املشاكل الكثرية، فضالً عن 

ثابت وهوية تنطلق منها، وإمنا رأى أن املنهج األسلم يف التعاطي مع فكر الغرب ال 

بد أن يكون املنطلق فيه اإلنتاج الداخيل وإبراز األنا الفكري، وكام سار عىل ذلك 

يف مختلف مؤلفاته. فالقاعدة التي ينطلق منها الصدر يف تعاطيه مع نتاج الغرب ال 

تتضمن أزمة هوية، وإمنا ينطلق من مسلّمة أن اإلنتاج املعريف الداخيل هو السبيل 

فكر  مع  والحواري  النقدي  التعاطي  وأن  هويتنا،  لتحقيق  الّسوي  والرصاط  الوحيد 

اآلخرين هو الذي يجتاز عقدة الشعور بالدونية أمامهم. ففي تشخيص الصدر أن أزمة 

املعرفة يف العامل اإلسالمي تكمن يف غياب اإلنتاج الداخيل الذي يحقق الذات، 

فضالً عن استرياد مناهج اآلخرين ورؤاهم املنتََجة ضمن اإلطار املناسب ملناخاتهم.

الفكري يف مختلف  الصدر يف مرشوعه  الشهيد  املسلّمة سار  وعىل وفق هذه 

كتاباته التي تناول فيها بالنقد والتحليل والتمحيص رؤى الغرب وأفكاره كـ: فلسفتنا 

واقتصادنا واالُسس املنطقية لالستقراء، والسنن التاريخية يف القرآن الكريم، وغريها.
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إشكالية التبعية املنهجية

فكر  مع  التعاطي  اتجاهات  منها  عانت  التي  الهوية  ألزمة  تشخيصه  عن  فضالً 

الغرب، وضمور الذات، رأى الصدر يف توجهات أخرى حاولت الخروج عن منتَج 

الغرب مجدداً  الوقوع يف رشاك  تنفذ بجلدها من مشكلة  أن  أنها مل تستطع  الغرب 

بسبب التبعية يف املنهج، فاسترياد املنهج، حتى مع اختالف املادة والتجربة التي 

لتطبيقه، ال يغرّي من واقع املشكلة وجوهرها  تصاغ به، والواقع الذي يكون مرسحاً 

شيئاً، وإمنا يعني الوقوع يف مركب األزمة نفسها: الهوية/ الدونية/ التبعية.

كتابيه  متعّددة السيّام يف  كتابات  الصدر إشكالية املنهج يف  الشهيد  وقد عالج 

فقد  األخري  خصوص  ويف  لالستقراء(.  املنطقية  و)األسس  )اقتصادنا(  القيّمني 

الدينية  املعرفة،  صنوف  مختلف  عىل  بظالله  ألقى  االبستمولوجيا  يف  منهجاً  قدم 

والالهوتية، والفلسفية وقضايا العلوم، وحّق له أن يرتبّع عىل عرش املعرفة إىل جانب 

املناهج والنظريات األخرى، كام سنأيت عىل ايضاحه مجمالً.

يف  عديدًة  سياسيًة  تجارب  أن  الصدر  رأى  االقتصادي  املنهج  مستوى  وعىل 

داخل العامل اإلسالمي حاولت االستقالل عن التبعية السياسية الغربية، وعن سيطرة 

القدرات  عىل  االعتامد  خالل  من  وذلك  خرياتها،  ميتص  الذي  األوريب  االقتصاد 

التخلّف املتعددة، والسري يف  التطّور االقتصادي، والتغلّب عىل مظاهر  الذاتية يف 

تستطع  مل  النظرية،  عن  فضالً  العملية  الناحية  من  ولكنها  الشاملة،  التنمية  طريق 

واالقتصادية،  السياسية  املختلفة  أبعادها  يف  للمشكلة  الغريب  الفهم  عن  تخرج  أن 

فسلكت املنهج األوريب نفسه السيّام يف االقتصاد.

أمام  نفسها  التجارب  هذه  وجدت  املنهجية،  والتبعية  السلوك  هذا  من  وبسبب 

خيارين ال ثالث لهام: إما األخذ باالقتصاد الحر القائم عىل األساس الرأساميل، وإما 

بسبب  الحر  باالقتصاد  األخذ  صوب  تجارب  فذهبت  االشرتايك.  باالقتصاد  األخذ 

فيام جنحت  نجاح،  مرّبر  الغرب  دنيا  الحياة، ورأت يف شيوعه يف  نفوذه يف عامل 

لالقتصاد  النقيض  فيه  وجدت  ألنها  االشرتايك  باالقتصاد  لألخذ  أخرى  تجارب 
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األوريب، وهو ما يدعمها يف كفاحها يف سبيل التخلص من السلطة السياسية التي 

تحكم البلدان الرأساملية.

أما نتيجة هذه التجارب فكانت أن وجدت نفسها يف أحضان الهيمنة الغربية التي 

فرّت منها، والسبب يف ذلك يرجع بحسب تشخيص الصدر إىل التبعيّة يف املنهج، 

التجارب  التطبيق لكال املنهجني االقتصاديني يف هذه  الفشل يف مجال  فضالً عن 

السياسية.

وعىل مستوى التبعية يف املناهج السياسية والتي أعادت حركات التحّرر السيايس 

والنهضة يف البالد اإلسالمية ألحضان الغرب، يف الوقت الذي حاولت فيه التخلّص 

من تلك التبعية، فقد متثلت يف تلك التجارب التي اتّخذت من القومية العربية شعاراً 

لها. ذلك أن أصحاب هذه التجارب، وبسبب الشعور النفيس الذي عاشته الشعوب 

اإلسالمية تجاه االستعامر وما استتبعه من شك وريبة واتهام وخوف وتوّجس من كل 

الكفاح ضد االستعامر  تاريخ مرير وطويل يف  ناتج عن  للغرب بصلة،  يشء ميت 

واالستغالل، أصابهم االنكامش من كل يشء يرتبط بدول االستعامر حتى فيام يتعلق 

نفسه  يف  وجيداً  صالحاً  كان  مهام  األوربية  البالد  يف  الحيايت  التنظيمي  بالجانب 

ومنفصالً عن االستعامر سياسيّاً.

التحّررية مع كل  الحركات  تلك  تفاعل أصحاب  االنكامش عدم  أفرز هذا  وقد 

النظام الحيايت والتنظيمي يف الغرب، ووجدوا أن يقيموا نهضتهم التحّررية وكيانها 

عىل نظام ال ميت لبالد أوربا واالستعامر بصلة، فاتخذوا من القومية فلسفًة وقاعدًة 

يف البناء االجتامعي والتنظيم السيايس. ولكّنهم ملا وجدوا أن القومية ليست سوى 

رابطة دم ولغة وتاريخ وال تتضمن أّي فلسفٍة أو دالالت عقيدية، وإمنا هي بطبيعتها 

والدينية،  املذهبية  والرؤى  االجتامعية  واملذاهب  الفلسفات  مختلف  تجاه  حيادية 

عمدوا إىل صياغة تلك القومية بوجهة نظر عن الكون والحياة تفلسف لهم القومية 

وتجعلها صالحة للتنظيم االجتامعي والسيايس، ولذا نادوا باالشرتاكية العربية.
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وهنا عادت هذه التجارب إىل النقطة نفسها التي هربت منها، ذلك أن َوسم التجربة 

باالشرتاكية العربية ال يعرّب إال عن زيف ظاهري وشكيل، أما املضمون والجوهر فهو 

التبعية للغرب يف رؤيته السياسية، إذ أن توصيف االشرتاكية بالعربية ال يغرّي من واقع 

العربية  كلمة  إضافة  ومجرّد  األجنبي،  واجهة  هي  التي  االشرتاكية  شيئاً،  االشرتاكية 

من  أو غريها  الكوبية  أو  الصينية  أو  السوفياتية  االشرتاكية  لالشرتاكية ال مييزها عن 

االشرتاكيات، ألن املضمون واحد.

وهكذا نجد أن هذا التخبط يف التجارب االقتصادية والسياسية ناجم عن إشكالية 

يف املنهج املتبع، وهذه اإلشكالية تتمثّل يف التبعية للغرب واقعاً وتطبيقاً عىل الرغم 

من أن املنطلق واملبتغى هو الخروج من إطار التبعية السياسية واالقتصادية للغرب.

الشهيد  ابتكر  فقد  والالهوت،  والتجريبيات  الطبيعية  العلوم  مستوى  عىل  أما 

الصدر نظرية ومنهجاً جديداً جعل التعاطي مع العلوم التجريبية يف صف واحد مع 

نفسه  بالطبيعيات  لإلميان  املنطقي  األساس  يكون  بحيث  وامليتافيزيقيا،  الالهوت 

مربراً لإلميان بالله تعاىل والغيب وامليتافيزيقيا، ورفض أحدهام يستلزم رفض اآلخر، 

كام رشح ذلك مفصالً يف كتاب األسس املنطقية لالستقراء.

عقالنية الصدر/ قيمة العقل

وحتى نستكمل هذه النقطة املتعلقة باملنهج ودوره يف النتائج، ال بد من اإلشارة 

ونحن بصدد الحديث عن األسس املنطقية لالستقراء إىل أن السيد الصدر يف كتاب 

)فلسفتنا( أشار إىل أّن املنهج الذي يربز )األنا( الفكري ويحّقق الهوية هو املنهج 

العقيل والطريقة العقلية يف التفكري، وهذا هو املراد بعقالنية الصدر، مبعنى إعطائه 

قيمة للعقل ومدركاته، سواء يف مجال البحث امليتافيزيقي والالهويت، أم يف مجال 

االجتامعي  بالتحليل  يرتبط  فيام  وكذلك  املعرفة(،  )نظرية  االبستمولوجي  البحث 

قد  الغرب  فكر  مع  تعاطوا  الذين  املسلمني  املفكرين  بعض  أن  ذلك  والتاريخي. 

هو  اإلسالم  يف  العام  التفكري  منهج  أن  تصوروا  عندما  منهجية  إشكالية  يف  وقعوا 
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املنهج الطبيعي التجريبي، وقد نسبوا ذلك للقرآن الكريم بوعي وبغري وعي، ودون 

أن يلتفتوا إىل أنهم يسايرون املناهج املادية التي ترفض امليتافيزيقيا واأللوهية.

أما السيد الصدر يف تعاطيه مع فكر الغرب فلم يجد حرجاً يف إعالن أن منهج 

املعرفة  أن  الرغم من  العقلية، عىل  الطريقة  التفكري هي  العام وطريقته يف  اإلسالم 

التمركز  صار  فيام  العقيل  املنهج  يف  كساداً  شهدت  املتأخرة  العصور  يف  الغربية 

باتجاه املنهج التجريبي، كام ومل يجد حرجاً يف إعالن أن مفهوم حضارتنا عن العامل 

والوجود مفهوم إلهي، بالرغم من أن توجهاً كبرياً يف الغرب انتهى من تأليه اإلنسان 

إىل مسألة موت )اإلله(.

فهذه التداعيات يف دنيا فكر الغرب مل توجد هزًّة يف نفس الصدر كام أوجدتها يف 

نفوس آخرين من الكتّاب العرب واملسلمني، عندما رصّحوا أن البحث يف اإللهيات 

وامليتافيزيقيا ينحرص باستخدام املنهج الحيس التجريبي الذي يستخدم يف مجال 

يف  القرآين  املنهج  أن  اّدعوا  بل  الحد،  هذا  عند  األمر  يقف  ومل  الطبيعة،  اكتشاف 

اإللهيات ينحرص بقراءة الطبيعة وعالَم الَخلق.

الطبيعي  البحث  ملنهج  منطقيّاً  أسس  قد  أنه  من  الرغم  وعىل  الصدر  فالسيد 

واحداً،  منطقيّاً  أساساً  ميتلكان  األلوهية  مسألة  مع  البحث  هذا  وجعل  والتجريبي، 

بنحو يقف الباحث فيهام عىل مفرتق طرق؛ فإما اإلميان بهام معاً، وإما رفضهام معاً، 

وال ميكن التفكيك يف اإلميان، إال أنه ومع ذلك كله بقي مرّصاً عىل املنهج العقيل 

يف التفكري واملفهوم اإللهي للعامل والوجود.

إثبات  مسألة  عن  الالهويت  بحثه  إطار  ويف  الصدر  فالسيد  ذلك،  عىل  وعالوة 

الصانع، قد أشار عند حديثه عن الدليل الفلسفي عىل إثبات الصانع، إىل أن القرآن 

الكريم - وخالفاً ألولئك النفر من املفكرين املسلمني- تناول هذا الدليل الفلسفي 

وقضاياه يف عدد من آياته.

فعقالنية الصدر تكمن يف إعطاء قيمة للعقل وملدركاته وتأكيده أّن املعرفة العقليّة 
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تحظى بالثقة. ومل يتزعزع هذا االميان بالعقالنية عند الصدر بالرغم من ولوجه صلب 

البحث يف التأسيس ملنطق التجريب واالستقراء.

وبتعبري آخر إن الصدر ال يرى ذلك االنفصام الذي أوجدته العدمية بني االميان 

واملعرفة، وذلك بإعطاء قيمة للعقل ومدركاته البديهية من جهة، وبالتأسيس ملنطق 

االستقراء العلمي من جهة ثانية.

ومن كل ما تقدم ميكننا أن نقول: إن هناك نقطتني أساسيتني ومرتكزين اثنني يف 

تعاطي الصدر مع فكر الغرب ومنجزه الحضاري ورصحه الفكري، تتمثالن يف تجاوز 

أزمة الهوية وعقدة الشعور بالنقص واالنبهار، واالستقالل يف املنهج، ليتجاوز بذلك 

إشكالية التبعية املنهجية.

وعىل وفق ذلك فعندما نتحدث عن نقد الصدر للغرب، فإننا نتحدث عن العقالنية 

التي يشرتك فيها الصدر مع الحداثة، مبعنى إعطاء قيمة للعقل وملدركاته والوثوق بها، 

وكذلك عن العودة للذات وإبراز األنا، بكل ما يعنيه ذلك اإلبراز من استخدام العقل 

وتفعيل قيمته وحركيته، فضالً عن نقد اآلخر نقداً حراً يتجاوز أزمة الهوية واالنبهار.

بني األصالة النقدية والنزعة التلفيقية

يف إطار تفاعل املفكرين العرب واملسلمني مع فكر الغرب ظهرت تيارات فكرية 

متعددة، قامت يف جوهرها عىل أساس التوفيق والتلفيق بني املوروث العريب اإلسالمي 

الوضعية يف صياغة  املناهج  عىل  اعتامداً  ثانية،  من جهة  الغريب  واملنتج  من جهة 

وبلورة املفاهيم، فضالً عن املنهج، فربزت يف ظل هذا التدافع والتفاعل تيارات اليسار 

اإلسالمي التي تقاسمتها توجهات مختلفة كتوجهات الدكتور عىل رشيعتي وتوجهات 

الدكتور حسن حنفي والدكتور محمد عامرة يف حقبة زمنية معينة، وغريهم.

فيام  واإلسالم،  املاركسية  بني  التوفيق  حاولت  تيارات  برزت  ذلك  جانب  وإىل 

ظهرت توجهات حاولت صياغة فلسفة وجودية عربية كام تجىل ذلك يف مساعي 

الدكتور عبد الرحمن بدوي.
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والفضاء  الثقافية  البيئة  املختلفة  واملنتَجات  األفكار  بني  التلفيق  أن  وواضح 

تهجني  عىل  يقوم  ما  بقدر  واضح،  منهج  عىل  يقوم  ال  فيه،  ولدت  الذي  املعريف 

للفكر ينتج تضخامً يف الكلامت وخواء يف املعنى، فضالً عن املجازفات الفكرية 

والتشوهات املعرفية والعقيدية التي تحصل بسبب النزعة التلفيقية.

التوفيقية  النزعة  يكون عن  ما  أبعد  الصدر  السيد  منهج  كان  كله،  ذلك  قبال  يف 

والتلفيقية، وإمّنا اعتمد النقد كأساس. فالصدر كان قد حدد يف األصل اطاراً معرفياً 

للطرح اإلسالمي عقيدة وفكراً، منطلقاً يف ذلك كله من مفاهيم اإلسالم ذاته كالتوحيد 

وخالفة اإلنسان وعقيدة املعاد، وطرح يف ضوء هذه املفاهيم عالقة الفكر بالتاريخ 

واملجتمع، مؤصالً للواعية يف عالقتها مع حركة التاريخ، ونقد العقل، ومناهج العلوم 

اإلنسانية والالهوتية.

فالسيد الصدر وخالفاً آلخرين من تيار املحَدثني، كأمثال محمد عابد الجابري 

تيزيني،  الرحمن بدوي ومحمد أركون وفؤاد زكريا وطيّب  العروي وعبد  الله  وعبد 

فلم  عام،  بشكل  والفكري  الفلسفي  البحث  ميدان  يف  جديداً  اُفقاً  ولج  وغريهم، 

اإلسالمي  والرتاث  للتاريخ  دراسته  يف  الغربية  والفلسفة  الحداثة  مفاهيم  يستخدم 

الوجودية  مذاهب  عن  والدين  بالتاريخ  بذلك  فابتعد  اإلسالمية،  الدينية  والعقيدة 

واملاركسية والبنيوية وغريها من متظهرات الفلسفة الغربية، إلميانه باختالف الفضاء 

النموذجي لكل ميدان.

الذي  إن منهج الصدر يف دراساته املتنوعة قد اتسم باألصالة واألمانة للميدان 

للرتاث  ينتمي  ال  تلفيقيّاً  لنا مزيجاً  فيه، ومل يخرج  والثقايف  الفكري  النشاط  مارس 

وال للمعارصة، كام نرى يف أعامل الكثريين واإلصدارات املتتابعة الظهور كل يوم، 

فالصدُر مل يصدر يف طرحه لعالقة الفكر اإلسالمي بالفكر الغريب من موقع العاطفة، 

وال االنفعال أو االنبهار والتبعية والتقليد مفاهيم ومنهجاً، وإمنا كان يصدر يف كل 

ذلك عن تأسيس وتأصيل علمي ونقدي.
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إبراز األنا ونقد اآلخر

أن  مسلّمة  عىل  قائم  الغرب  فكر  مع  تعاطيه  يف  الصدر  السيد  توجه  أن  أسلفنا 

التعاطي مع  الفضىل يف  األنا( هو املنهج األسلم والطريقة  )إبراز  الداخيل  اإلنتاج 

فكر الغرب، وأن هذا اإلبراز هو الذي يتجاوز أزمة الهوية، أما عقدة الشعور بالدونية 

أمام اآلخرين فتجاوزها يكون من خالل التعاطي النقدي والحوار الفكري مع اآلخر. 

وعىل أساس هاتني الركيزتني سار الشهيد الصدر يف مرشوعه الفكري ويف مختلف 

مؤلفاته، التي تناول فيها املرشوع الحضاري بأبعاده املختلفة السياسية واالجتامعية 

واالقتصادية والفلسفية والخلقية وغريها.

ومن الواضح أن إبراز )األنا( الحضاري يف اإلسالم ونحن أمام نصوص متناثرة يف 

القرآن الكريم والسنة الرشيفة، إبرازاً يف مختلف املجاالت، يتطلّب احاطة وشمولية 

وجهداً نظريّاً تنوء به العصبة أولو القوة، وقد عمل الشهيد الصدر يف هذا امليدان وهو 

الفارس الوتر، وأخرج لنا أعامالً سارت يف هذين الخطني املتوازيني: إبراز األنا، ونقد 

اآلخر، كام نالحظ ذلك يف كل من: فلسفتنا، اقتصادنا، األسس املنطقية لالستقراء، 

اإلسالم يقود الحياة، والسنن التاريخية يف القرآن الكريم. ففي هذه األعامل قدم لنا 

الصدر التصورات اإلسالمية املتكاملة األسس يف شتى املواضع التي تناولها بحثاً 

وتعميقاً وتأصيالً، وأعطانا نظريات متكاملة يف مقومات النهوض الحضاري، حتى 

أضحى املُنظِّر الرائد للنهضة اإلسالمية.

لقد انتقل الصدر يف كتاباته من التعامل مع اإلسالم كنصوص إىل عرضه كنظرية 

متكاملة، ذلك أن املجتمع املسلم يف عرص نزول الوحي: الترشيع والنص قد عرف 

يرتبط  فيام  حتى  الواقع،  أرض  عىل  وتعاليمه  ترشيعاته  تطبيق  خالل  من  اإلسالم 

بالجوانب االجتامعية، والجوانب األخرى ذات الدالالت العامة. فالرسول صىل الله 

خارجي  تطبيق  خالل  من  وإمنا طرحه  عامة  كنظريات  اإلسالم  يطرح  مل  وآله  عليه 

وترشيعات حسب الحاجة ومتطلبات الحياة الجديدة التي عاشها املجتمع املسلم 

والتي كان يقودها بنفسه، ولذا مل يكن املجتمع أو آحاد املسلمني بحاجة إىل تصور 
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اإلسالم  انحسار  وبعد  زماننا  مثل  يف  ولكن  املختلفة.  بأبعادها  واإلحاطة  النظرية 

عن مرسح الحياة والتطبيق، ومواجهة اإلنسان املسلم ملختلف النظريات املذهبية 

اإلسالم  عرض  إىل  ملحة  رضورة  صارت  املختلفة،  واأليديولوجيات  والعقائدية 

كنظرية متكاملة، وكذا ألجل مواجهة النظريات املختلفة، وهذا ما عمل عليه السيد 

التصورات اإلسالمية املتكاملة يف  أن يطرح  أراد  فقد  الصدر يف كتاباته املختلفة، 

املجاالت املختلفة التي تناولها، فإبراز األنا يتطلب القيام بكل هذا املجهود النظري 

والفكري الدقيق. وقد جمع السيد الصدر وهو يعمل عىل هذا املجهود بني الريادة 

العلمية وسحر البيان وعمق الطرح.

أما نقد اآلخر، فهو مجهود يحتاج الستيعاب فكر اآلخر استيعاباً شامالً ودقيقاً، 

وكذا عرضاً أميناً واعياً وباالستناد ملصادره، ومن ثم نقده وتسجيل املالحظات عليه 

يف إطار ذلك الفكر ومنهجه، وليس يف إطار منهج الخصم الفكري )األنا(.

التحتية،  وبناه  األساسية  مرتكزاته  نقده يف  يتطلّب  اآلخر  نقد  إن  أخرى:  وبعبارة 

وكذا من خالل إبراز تهافته الداخيل وبيان اللوازم الباطلة له، بحيث لو اطّلع عليها 

أصحاب ذلك الفكر ملا وسعهم االلتزام بتلك النتائج واللوازم الباطلة.

وهذا يعني أن نقد اآلخر يقتيض املرور مبرحلتني: مرحلة النقد املبنايئ من خالل 

نقض أصل الرؤية واألساس الفكري، ومرحلة النقد البنايئ من خالل بيان التداعيات 

واآلثار السلبية واللوازم الباطلة لفكر اآلخرين ورؤاهم.

وبتتبّع االعامل الفكرية للصدر نجده قد سار يف سعيه إلبراز األنا ونقد اآلخر، 

وفق هذه الخطّة بأمانة ودقّة عاليتني، فعىل مستوى ارجاع األفكار ألصحابها واالستناد 

ملصادرهم، نجده قد أوىل عناية فائقة يف مؤلّفاته بالرجوع ملصادر اآلخر األساسية، 

أو ملصادر املؤمنني بذلك الفكر حتى لو مل يكونوا من مؤسسيه ورّواده، ومل ينقل 

فكرة عن خصومه الفكريني باملعنى واملضمون، بل كان يعمد إىل إثبات نصوص 

مبصادر  االستعانة  إىل  اآلخرين  أفكار  استعراض  مقام  يف  يعمد  ومل  كام  األفكار، 
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ومخالف  يشء  يف  العلمية  األمانة  من  ليس  فهذا  كثريون،  يفعله  كام  خصومهم 

للقواعد األخالقية.

كام ابتعد الصدر وهو ميارس نقد اآلخر عن االسقاطات النفسية ومناقشة النوايا 

وخبايا النفوس، إذ معرفة النوايا أمر ال يطلع عليه إال عاّلم الغيوب، وإمنا اعتمد عىل 

الواضح والرصيح من أفكارهم املبثوثة يف كتاباتهم ومصادرهم.

أما استيعاب فكر اآلخرين وعرضه، فقد كان السيد الصدر أُعجوبة يف ذلك، حتى 

أنّه  يخيّل للقارئ وهو يطالع عرض الصدر للامركسية واستيعابه لها أنه ماركيس من 

الطراز األول ومن كبار مفكريها، وهكذا فيام يرتبط ببقية املذاهب الفكرية والفلسفية.

وفيام يرتبط بالنقد املبنايئ والبنايئ، نجد السيد الصدر وهو يستعرض املذاهب 

الفكرية املتعددة يعمد أوالً إىل نقد أركان تلك املذاهب وأسسها، ثم ينتقل إىل النقد 

البنايئ الداخيل من خالل بيان التداعيات واآلثار واللوازم الباطلة لتلك األفكار، وقد 

سار عىل هذه الطريقة يف نقده لكل األفكار التي تناولها يف اعامله الفكرية.

الحفر يف نُظُم الحضارة

إن عمليتي نقد اآلخر وإبراز األنا )العودة إىل الذات(، بكل ما تتضمنانه من تأصيل 

منهجي ونظري، تتلّخصان يف كونهام املعرّب التفصييل عن نُظُم الحضارة وأسسها. 

إذ من الواضح أن الحضارة - أي حضارة- تتقّوم بأربعة نُظُم أساسيّة: النظام العقيل 

والفكري، والنظام االقتصادي، والنظام السيايس، والنظام الُخلُقي، ويف كل نظام من 

هذه الُنظُم توجد شبكٌة مرتابطٌة من العالقات.

أنه  يف  تتمثل  الصدر  بها  اضطلع  التي  األنا  وإبراز  اآلخر  نقد  عمليتي  وجوهر 

أراد إبراز نُظُم الحضارة اإلسالمية وأسس قيامها، فيام نقد اآلخر الغريب يف أساس 

حضارته من خالل دراسة نظمه السياسية واالقتصادية والخلقية والعقلية.

من هنا يتّضح لنا أن الصدر كان بصدد مرشوع نهضوي كبري سعى له يف أعامله 
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الفكرية املختلفة، فقد رام من وراء مجهوده الضخم تقديم بديل حضاري من حيث 

كام  الحضارة  تلك  لنظم  نقده  عن  فضالً  الغرب،  حضارة  عن  واملرتكزات  النظم 

سنتعرف عىل ذلك بشكل مجمل يف القادم من حديث:

-1 النظام االقتصادي:

عىل مستوى النظام االقتصادي سعى الصدر لنقد النظام االقتصادي الغريب )نقد 

اآلخر( ومن ثم اىل تقديم نظام اقتصادي إسالمي كفيل مبعالجة املشاكل التي يعانيها 

)اقتصادنا(،  الكبري والقيّم  لهذا املرشوع كتابه  األنا(. وقد خص  )إبراز  النظام  ذلك 

فكتاب اقتصادنا كام عرّفه الصدر: دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث املذاهب 

االقتصادية للامركسية والرأساملية واإلسالم يف أُسسها الفكرية وتفاصيلها.

وقد جعل الكتاب يف قسمني: خص القسم األول منه لنقد اآلخر الغريب يف أسس 

نظاميه االقتصاديني املعروفني االشرتايك والرأساميل، من خالل دراسة نقدية لكل 

من املذهبني يف أسسهام ونظريتيهام دراسة علمية مستوعبة. فقد درس املاركسية يف 

نظريتها املادية التاريخية واألسس التي تقوم عليها، ودرسها مبا هي مذهب اقتصادي 

يقوم عىل أساس االشرتاكية ثم الشيوعية.

نقده  مركّزاً  العامة،  املذهبية  فقد درسها يف خطوطها  الرأساملية،  مع  فعل  وكذا 

عىل النظام االقتصادي الرأساميل.

وبعد انتهائه من دراسة هذين النظامني واملذهبني، عقد البحث للحديث عن معامل 

النظام االقتصادي البديل )إبراز األنا(، أعني املعامل العامة للنظام االقتصادي اإلسالمي، 

التوزيع وانفصالها عن  العام لالقتصاد اإلسالمي وعن عالقات  الهيكل  فتحدث عن 

شكل اإلنتاج، وفضالً عن حلول املشكلة االقتصادية من وجهة نظر اإلسالم.

االقتصادي  املذهب  اكتشاف  بعملية  الصدر  خّصه  فقد  القسمني،  ثاين  أما 

بالحقل  ترتبط  التي  وأحكامه  ومفاهيمه  اإلسالم  ترشيعات  ضوء  يف  اإلسالمي، 

االقتصادي والرثوة، وقد أبدع الشهيد الصدر يف هذا الجزء ابداعاً قّل نظريه.
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وقد أقام الصدر جهده النظري يف اكتشاف املذهب االقتصادي يف اإلسالم عىل 

أساس عمليتني مرتابطتني: األوىل تجميع عدد من الترشيعات واملفاهيم اإلسالمية 

التي ميكنها أن تلقي الضوء عىل عملية اكتشاف املذهب اإلسالمي يف االقتصاد. 

والثانية تفسري تلك املجموعة من الترشيعات واملفاهيم ترشيعاً نظريّاً موحداً يربز 

املحتوى واملضمون املذهبي لالقتصاد اإلسالمي.

من كل هذا يتضح لنا أن الصدر عىل مستوى النظام االقتصادي الذي هو نظام 

أساس من نظم الحضارة، سار يف خطني متوازنني: نقد اآلخر وإبراز الذات.

-2 النظام السيايس:

ينظّر  وهو  عناية  كذلك  الصدر  السيد  أواله  فقد  السيايس،  النظام  يخص  فيام 

السيايس  النظام  ان  يخفى  وال  اآلخر.  نقد  مع  الذات  إىل  العودة  أعني  ملرشوعه 

الدولة  القانون ومؤسسات  العنارص تتمثل يف  يف الحضارة يقوم عىل مجموعة من 

واألرسة وما أشبه بكل ما فيها من تفاصيل.

وقد تناول الشهيد الصدر النظام السيايس يف كثري من عنارصه يف كتابات متعددة، 

أبرزها السلسلة التي صدرت يف سّت حلقات بعنوان: اإلسالم يقود الحياة، والتي تناول 

فيها اللبنات األوىل لنظام الحكم واإلدارة والدستور ودور اإلنسان واألمة يف الحياة 

السياسية، ومنابع القدرة يف الدولة اإلسالمية، ُمجلياً آفاق التحرك يف البناء والتنمية.

التي كان  السيايس يف سلسلة مقاالته  النظام  وكذلك تحدث عن بعض عنارص 

يكتبها بعنوان )رسالتنا(، فضالً عن بحثه لعقيدة اإلمامة يف الفكر اإلسالمي اإلمامي 

وترابطها الوثيق مع النظام السيايس، وكذا تناول جوانب وعنارص أخرى يف مختلف 

كتاباته املتنوعة كمقدمة فلسفتنا وبعض مواضع اقتصادنا.

والسيد الصدر كام ال يخفى عىل القارئ الكريم صاحب تحرّك سيايس رسايل 

ختمه بالشهادة عىل أيدي زمرة الحكم البعثي يف العراق عام 1980م.
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ويف النظام السيايس سار الشهيد الصدر عىل خطّته املرسومة بوضوح: العودة 

إىل الذات وإبراز األنا مع نقد اآلخر، ذلك أن نقد الغرب يف فكر السيد الصدر يسري 

جنباً إىل جنب مع إبراز األنا والعودة إىل الذات.

-3 النظام العقيل:

النظام العقيل واسع العنارص، وتتشابك فيه أمناط مختلفة من السلوك الفكري، 

فيندرج فيه السلوك العقيل مبعناه الخاص، وكذا العلوم واآلداب والفنون.

من  كثري  عن  تحدث  فقد  جّداً،  ثري  الصدر  فالسيد  النظام  هذا  خصوص  ويف 

عنارص النظام العقيل عىل مستوى نقد اآلخر وإبراز الذات يف كتابيه القيّمني: فلسفتنا 

ومحارضاته  الفقه  أصول  علم  دراساته يف  عن  فضالً  لالستقراء،  املنطقية  واألسس 

الفلسفية التي كان يلقيها عىل تالميذه.

ففي كتاب فلسفتنا سار الصدر يف خطّي إبراز األنا ونقد اآلخر يف حقلني مهّمني 

عرّب  والذي  )االنطولوجيا(  الوجود  ونظرية  )االبستمولوجيا(  املعرفة  نظرية  هام 

املاركسية  نقد  ركّز عىل  تحديداً  الثاين  القسم  للعامل. ويف  الفلسفي  باملفهوم  عنه 

للمفهوم  كذلك  تعرّض  كان  وإن  للعامل،  الفلسفي  املفهوم  بشأن  املادية  ونظريتها 

املادي األوسع للعامل والوجود.

أما األسس املنطقية لالستقراء، فقد أجملنا الحديث عنه سابقاً، وقلنا إن السيد الصدر 

قد انطلق من معالجة إشكالية االستقراء الناقص إىل ابتكار منهج جديد ونظرية بديعة يف 

دراسة الطبيعيات والتجريبيات وألقى بظالله عىل الالهوت. فقد جعل التعاطي مع العلم 

التجريبي يف صف واحد مع الالهوت والغيب، من خالل إبراز أساس منطقي مشرتك 

يف االثبات، بنحو يكون األساس املنطقي لإلميان بالعلوم الطبيعية والتجريبيات نفسه 

مربراً منطقيّاً لإلميان بالغيب وامليتافيزيقيا، وأن رفض أحدهام يستلزم رفض اآلخر، 

عىل تفصيل يطلب من كتاب األسس املنطقية لالستقراء.

والصدر يف كل ذلك ما حاد عن طريقته يف العودة إىل الذات وإبراز األنا ونقد 

اآلخر، فضالً عن التأسيس املنهجي السليم.
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-4 النظام الُخلُقي:

الدين  يشمل  فهو  العقيل،  النظام  عن  عنارصه  يف  سعة  يقل  ال  الخلقي  النظام 

واألخالق بكل ما يعنيه هذان املفهومان من تشّعب ومظاِهر. وقد أوىل الّصدر هذا 

التي  املوضوعي  التفسري  يف  محارضاته  منها  املتعددة،  كتاباته  يف  اهتامماً  النظام 

تحدث فيها عن السنن التاريخية يف القرآن الكريم، فقد تناول يف هذه املحارضات 

املجتمع  عنارص  عن  فتحدث  الخلقي،  النظام  من  مختلفة  جوانب  عن  الحديث 

وعالقاتها، ودور اإلنسان يف حركة التاريخ، واملثل األعىل وما ميثله من منطلق لبناء 

يف  االجتامعية  العالقات  ودور  وأسبابها،  والحضارات  األمم  انهيار  وعن  اإلنسان، 

حركة التاريخ.

كام تحدث يف مقاالت طبعت مع تلك املحارضات عن الحرية وأبعادها ورؤية 

السيايس والخلقي،  النظامني  يتداخل يف  فيها، وهو موضوع  االتجاهات املختلفة 

وكذا عن العمل الصالح من منظور اإلسالم والرأساملية واملاركسية.

وكذلك تحدث عن عنارص أخرى من النظام الخلقي يف كتابات أخرى من قبيل: 

نظرة عامة يف العبادات، البحث الذي ألحقه بكتابه الفقهي الفتاوى الواضحة، ففي 

ثابتة،  إنسانية  ُخلُقي حاجة  التزام  من  العبادة مبا متثله  إىل كون  تطرق  البحث  هذا 

وعوامل ذلك الثبوت، واملالمح العامة للعبادات يف اإلسالم. هذا فضالً عن دراساته 

الفقهية املتنوعة والتي تناول فيها الكثري من عنارص النظام الخلقي والسلويك.

إن دراسة كل نظام من نظم الحضارة هذه تحتاج لدراسة مفّصلة ومسهبة، وهي 

للغرب  نقده  يف  الصدر  السيد  أن  هنا  عليه  التأكيد  نريد  وما  غرضنا،  عن  خارجة 

الفكري سار يف خطني متوازيني: نقد الغرب يف أسس حضارته، إضافة إلبراز األنا 

كان  فالصدر  ونهضتها،  اإلسالمية  الحضارة  بأسس  يرتبط  فيام  الذات  إىل  والعودة 

يضطلع مبرشوع حضاري كبري، بّرز يف أعامله املختلفة أسس ذلك املرشوع بشكل 

موضوعي وحواري نقدي.
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النهوض  لنظم  ذلك  مقابل  يف  وإبرازه  الغربية  الحضارة  لنظم  الصدر  نقد  إن 

اإلسالمي، قد كرس تلك الثنائية التي صارت معبودة يف كتابات من يعرفون باملتنورين 

يف العامل اإلسالمي، عنيُت بذلك ثنائية القديم والجديد، والرتاث واملعارصة، والتي 

الحضارة  تكون  بأن  ثنائية قضت  وهي  والرتاث،  للتاريخ  الغربية  الرؤية  من  استُلت 

الغربية بعاداتها وقيمها وخصوصياتها مرجعية كونية يجب عىل كل الشعوب االندماج 

الذي  املنطق  وفق  يعني  وهذا  وآثارها،  خطواتها  كل  وتتبع  وسياقاتها  مساراتها  يف 

يطرحه الصدر أن مفاهيم القديم والجديد والتقّدم مفاهيم نسبية وليست كونية عابرة 

للحدود والقارات وكل األوضاع الثقافية والقيم املختلفة حول العامل.

والنهوض  والتقدم  التنمية  أن  عىل  التأكيد  ذلك  كل  من  الصدر  السيد  أراد  لقد 

يرتبط بالوجود وإبراز األنا والذات، وهذا اإلبراز والرجوع إىل الذات سبيله اإلنتاج 

الداخيل السيّام املعريف، فهو السبيل الوحيد لتحقيق هويتنا ووجودنا والقاعدة التي 

تنطلق منها نهضتنا الشاملة، وليس القطيعة مع اآلخر، أو االندماج فيه كليّاً، أو التلفيق 

والتفكيك بني منتَج ومنتَج.

العامل  الغربية يف  املنشإ واألصول  ذات  )التقدمية(  النامذج  الكثري من  إن فشل 

التناقض  إىل  )اقتصادنا(  كتاب  مقدمة  يف  الصدر  تحليل  حسب  يرجع  اإلسالمي، 

بني  تناقضاً  الشعوب اإلسالمية، مبعنى أن هناك  التقدم املقرتحة وواقع  بني مناذج 

النفيس  الواقع  املقرتحة وبني  والحلول  األزمات  للتحليل وعالج  الفكرية  األدوات 

والفكري والسيسيولوجي للشعب املسلم، كان هو السبب يف فشل النامذج التقدمية 

والتحديثية، ذلك أن من أهم عوامل نجاح القوانني والترشيعات والنامذج املقرتحة 

التي تتخذ لتنظيم الحياة االجتامعية احرتاُم الناس لها وتجاوبهم العاطفي والنفيس 

هذه  مثل  يف  يتوفر  ال  ما  وهذا  والتطبيق،  التنفيذ  يف  بحقها  وإميانهم  أهدافها،  مع 

الحل  منوذج  أما  واملشاريع.  الواقع  بني  وتناقض  قطيعة  حصلت  ولذا  النامذج، 

املقرتح بحسب الصدر، فهو اكتشاف الذات والعودة إليها، فهوية الشعب الحقيقية 

هي املنطلق يف النهوض.
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تواصل نقدي

املُشار  والثالث  األول  االتجاهني  رؤية  عىل  املرتتبة  التداعيات  أبرز  من  لعّل 

العامل اإلسالمي  القطيعة، وصريورة  الحديث يف هذا املقال، هو  بداية  إليهام يف  

يف عزلة تامة عن أفكار ومشايع وأنظمة وتجارب الشعوب األخرى بخريها ورشّها. 

ومثل هذه القطيعة تعني فيام تعنيه أن نعيش يف نفق مظلم ونعود للعرص الحجري، 

تسمح مبثل  العوملة ال  وإفرازات  الواقع،  وتداعيات  املوضوعية  الظروف  أن  عىل 

هذه القطيعة، وأي عاقل يرىض أن نرفض كل خربات ومشاريع اآلخرين ومشاريعهم 

وتجاربهم الغنيّة يف الحياة والفكر واملامرسة؟

إن رؤية السيد الصدر املبنية عىل إبراز الذات ونقد اآلخر يف أنظمته ومفاهيمه 

النقدي والحواري بني  التواصل  تعني  القطيعة، وإمنا  تلك  تتضمن مثل  ورؤيته، ال 

ذاتني، فنقد الصدر لحضارة الغرب بكل أنظمتها ومفاهيمها ال يعني السكون ورفض 

التغيري والتقدم،  الحركة والتغيري والتنمية والتقدم، وإمنا يعني رفض رؤية معينة يف 

نهائية وقيمة عليا، ومل تؤسس  بنفسه كغاية  للتغري  النظر  القامئة عىل أساس  الرؤية 

تحفظ  التي  واألخالقية  الروحية  القيم  عىل  الحضارة  صريورة  يف  ونظامها  حركتها 

التغيري من االنحراف.

الَعامُء يف حداثة الغرب هو املرفوض من جانب الصدر، وهذا العامء ناشئ من 

فصل الفكر يف الغرب ويف نظم حضارته عن امليتافيزيقيا وعن األخالق. ومثل هذا 

تبنى  أساس  إقامة  يف  الغرب  بها  بيُل  متكررة  إلخفاقات  طبيعية  نتيجة  جاء  الفصل 

الفكر يف عامل  تيارات  لتاريخ  إذ أن مطالعة رسيعة  عليه عاملية األخالق وكونيتها، 

الغرب توقفنا عىل تلك اإلخفاقات، فيوم كان فيه الفكر األرسطي سائداً يف الغرب 

أخفق يف بناء أخالق كونية عىل أساس مفهوم الطبيعة البرشية أو عىل ماهية اإلنسان، 

وكذلك الحال يف التيارات الالحقة التي أرادت جعل الواقع أو التاريخ مصدراً للقيم 

األخالقية، وحتى التيارات الغربية التي جعلت من الدين أساساً يف البناء األخالقي 

فشلت يف ذلك، ومرجع ذلك بنظر الصدر إىل أن الدين يف دنيا الغرب وباألخص 
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الدين املسيحي ليس صالحاً لكل زمان ومكان حتى ينتج قيامً أخالقية كونية.

فالصدر يف نقده للغرب منهجاً ونُظاُمً ال ينطلق من موقف القطيعة مع كل نتاج 

الغرب كام هو الحال يف كثري من التوجهات السلفية، وإمنا ينطلق من منهج إبراز 

الذات والهوية مع نقد اآلخر وتقديم الحل، ومثل هذا النقد وذلك االبراز وإن أوجد 

أنه ال  إال  الطرح واملنهج والهوية،  إبستمولوجية، مبعنى وجود اختالف يف  قطيعة 

يعني رفض منتج اآلخر من موقع القطيعة، وإمنا يرى الصدر أننا مع إبراز ذاتنا عن 

طريق اإلنتاج الداخيل فإننا ال نهاب الحوار النقدي مع اآلخر والتواصل العقالين مع 

منتَجه، ألننا يف مثل هذه الحال ال نصدر عن أزمة هوية أو عقدة الشعور بالدونية إزاء 

اآلخرين، وعند ذلك سنأخذ ونرفض من منتَج اآلخر من دون أية عقدة أو أزمة.

إن الرصاع الفكري والنقد الفلسفي الذي خاضه الصدر تجاه الفكر الغريب ليس 

رصاعاً تدمرييّاً أو لنفي عطاءات اآلخرين، وإمنا هو حوار نقدي الستيعابه يف إطار 

مبدأ )التعارف( القرآين، يستهدف قيادة البرشية نحو القيم اإللهية واألخالقية.

القيمومة الغربية

الفكري  األساس  نقد  بني  الفكرية  وأعامله  كتاباته  يف  الصدر  السيد  ربط 

مليّاً  توقّف  أن  فبعد  العامل،  العملية عىل شعوب  قيمومته  للغرب وبني  والحضاري 

ناقداً نُظُم الحضارة يف الغرب رتّب عىل ذلك أن الفكر الغريب ال ميتلك قيمومة عىل 

بني اإلنسان حتى يعمل عىل اخضاعهم لنظامه الفكري وقيمه وتجاربه وطريقته يف 

الحياة، مركّزاً عىل التناقض بني حضارة الغرب وقاعدتها الفكرية.

ومرجع هذا التناقض إىل أن الحضارة الغربية نابعة من واقع اإلنسان الغريب نفسه، 

وبالتايل فهي محّددة بحدود التجربة التي عاشتها شعوب الغرب، يف حدود الزمان 

تلك  عنها  متّخضت  التي  والسياسية،  واالقتصادية  املوضوعية  والرشوط  واملكان 

الحضارة، ومن ثّم فمهام امتلكت حضارة الغرب من تفّوق مرحيل عىل بقية الشعوب 

يف  بالقوة  عليه  تسيطر  وأن  اإلنسان  إرادة  تنتزع  أن  منطقيّاً  لها  يرّبر  ال  ذلك  أن  إال 
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سبيل تطويره، وال أن متارس الضغوط السياسية واالقتصادية عىل شتى البلدان ألجل 

اجبارها عىل األخذ بنظمها ورؤاها يف إدارة الحياة.

إن الشعوب األخرى من وجهة نظر الصدر فيام لو توفرت لها رشوط موضوعية 

ان تكتشف حقيقة  ومارست تجاربها، فمن املمكن  ذاتيّاً  تتحرك  للنهوض، وبدأت 

الغربية  التي وصلتها شعوب الغرب، فاكتشاف الشعوب  حضارية أكرب من الحقيقة 

ضمن مالبسات معينة ومن خالل شوطها االجتامعي لحقيقة حضارية قامت عليها 

نهضتها ال يعني اكتشاف الحقيقة املطلقة، فمثل ذلك أمر ال تدعيه حضارات البرش.

وقاعدته  الغرب  واقع  بني  التناقض  هذا  للغرب عىل  نقده  الصدر يف  يركّز  وهنا 

الفكرية، فالغرب يف واقعه ميارس سياسية فرض قيمه وطريقته يف الحياة وكانه يفرتض 

سلفاً حقانيتها املطلقة وكونيتها، بينام نظريّاً ال ميكنه اثبات ذلك الشمول أو الكونية 

القوة يف سبيل  الغرب يف واقعه ميارس  برغم ذلك تجد  التدليل عليها، ولكن  وال 

لو فسح املجال لكل شعب  بينام  الحياة،  الشعوب املختلفة طريقته يف  تنتهج  أن 

مختلفة  رشوط  ضمن  الذاتية  التجارب  تلك  يف  وتفاَعل  الذاتية  تجربته  ميارس  أن 

ومالبسات اقتصادية وسياسية وفكرية وروحية، لكان باإلمكان أن يصل لحقيقة أكرب 

وأفضل مام وصلها الغرب.

والصدر يف هذا النقد للقيمومة واملامرسة الغربية ال ينطلق من موقف سيايس، 

وإمنا ينطلق من موقف إبستمولوجي وميارس تحليالً سيسيولوجيّاً، ذلك أن اإلميان 

بنسبية املعرفة ومحدودية التجارب، وبالتايل نسبية قيم الحضارة مع سلوك نرشها يف 

الشعوب املختلفة مبختلف الوسائل، يعرّب عن إمربيالية ثقافية واستعامر بواجهات 

مختلفة، تصطبغ بالعوملة.

»فمن غري املنطقي أن حضارة تقول بأنني اكتشفت الحقيقة من زاويتي وضمن 

رشوط ومالبسات، لكن هذه الحقيقة التي اكتشفتها من زاويتي ورشوطي ومالبسايت، 

اُريد أن أفرضها عىل شعوب العامل، بينام هذه الشعوب باإلمكان أن تكتشف حقيقة 



165مدخل إلى منهج لنقد الغرب.. قراءة في دراسات الشهيد الصدر

التاريخية  التجربة  الكشوف األخرى يف  تكون هذه  أخرى، وقد  من جوانب وزوايا 

من  نوع  هنا  فيبقى  ككل  اإلنسانية  الحياة  تصعيد  سبيل  يف  نافعة  تكون  قد  للبرش، 

أنه  وهو  آخر،  احتامالً  هناك  أن  صحيح  موقفهم.  يف  العقيل  التناقض  التناقض، 

باإلمكان أن هذا الشعب اآلخر لو ترك فسوف يضيع وسوف يستمّر يف الضياع، ولكن 

هذا مجرد احتامل. طبعاً االحتامل موجود، ولكن هذا االحتامل اآلخر هو األقوى؛ 

ألنه هو الذي يساعد عليه التاريخ. والذي ينظر إىل تاريخ شعوب العامل، وإىل حركة 

التاريخ يرى بأن الحقيقة لن تنكشف من قبل شعب واحد، ومل تكن الحقيقة يف وقت 

من األوقات محتكرة لشعب واحد، أو مكتشفة من قبل شعب واحد، جميع شعوب 

العامل تقريباً ساهمت يف الحقيقة التاريخية ككل، كل شعب خالل حضارته وخالل 

وجوده ودخوله عىل مرسح التاريخ أعطى جانباً من الحقيقة، وكّون جزءاً من التاريخ 

الذي هو األساس لحياة اإلنسان اليوم. فاليشء األقرب احتامالً سوف يكون مانعاً 

عن فرض القيمومة لشعب عىل شعب بالقوة.

الشعوب  هذه  يف  املوجودة  الخام  والطاقات  والعطايا  املواهب  جّمدنا  ولو 

وفرضنا عليهم بالقوة أن يعملوا عملنا، ويعيشوا اقتصاديّاً وسياسيّاً كام نعيش سياسيّاً 

ان تكتشف هذه  الشعوب. وكذلك ميكن  فإننا سوف نجّمد حركة هذه  واقتصاديّاً، 

هذه  قيمومة  نقبل  فهل  حضاريّاً،  عنها  متخلّفني  نصبح  وبالتايل  أخطاءنا،  الشعوب 

الشعوب بالقوة؟«.

وبالتايل  محدودة  الغربية  الفكرية  القاعدة  أن  عىل  مثاالً  الصدر  السيد  ويسوق 

يف  عمليّاً  االطالقية  ميارسون  الغربيني  أن  برغم  الكونية  صفة  اعطاؤها  ميكن  ال 

سياساتهم. يقول: أنجلز كتب يف )ضّد دوهرنك( يعتذر ـ كأنَّ كاتباً انتقده عىل قوله: 

إن الديالكتيك ينطبق عىل كّل يشء حتى عىل الرياضيات، وكونه طبّق الديالكتيك 

عىل الرياضيات حيث قال: إن االعداد السالبة واملوجبة متثّل نفياً وإثباتاً. حينئذ ذاك 

الكاتب قال بأن أنجلز يجهل معنى املوجبة والسالبة وإال ما معنى أن االعداد املوجبة 

متثل إثباتاً واألعداد السالبة متثل نفياً ـ وهو يعتذر يف هذا الكتاب ويقول ما معناه: 
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الرياضيات،  الديالكتيك ينطبق عىل كّل يشء وعىل  إيّن قد ترّسعت يف دعوى أن 

ومطالعايت يف الرياضيات قليلة، ولذا ال أستطيع أن أجعله يف هذا امليدان. ولكّني 

حينام حاولت هذا كنت متأكداً من ان الديالكتيك وال أزال متأكداً بشكل من األشكال 

بأنه ينطبق عىل كّل يشء.

طبعاً إن قصده أن الديالكتيك ينطبق عىل كل أنواع التطبيقات، وذلك ألنه عاش 

والثامن عرش  السابع عرش  القرن  أوربا يف  عاشها يف  التي  التاريخية  الفرتة  ومارس 

والتاسع عرش. هذه ثالثة قرون أصبح واضحاً لكل ذي عينني إال أن يكون أعمى، أنها 

عاشت التناقض، الفالحون يتعاركون مع اإلقطاعيني، العاّمل يتعاركون مع أصحاب 

ألن  رصاعاً؛  كلّه  الكون  يكون  أن  فيجب  إذن  ورصاع،  تناقض  الحياة  إن  املعامل، 

الحقيقة ضمن  من  جانباً  اكتشف  أنجلز  إن  يعني:  الكون؛  مظاهر  من  مظهر  الحياة 

رشوط خاصة جّداً، ضمن فرتة معينة من تاريخ كائن حي يف منطقة معينة عىل الكرة 

األرضية، ويف زمان معني يف هذه الحدود الزمانية واملكانية التي ال تزيد عن ثالمثئة 

سنة، ويف أوربا كان التناقض هو الذي حرّك املجتمع، تناقض يف الطبقة الحاكمة.

حينئذ جرّد من هذا نظرية مألت كل أبعاد الزمان واملكان، وكل األرض والكون إىل 

أن جاءت إىل الرياضيات وإىل األعداد املوجبة والسالبة. هذا طبعاً يعترب خطأ علمياً، 

ألن الحضارة التي تحرتم نفسها ال تدعو إىل نوع من التعميم املطلق قّط، وإمنا تقول: 

أنا اكتشفت الحقيقة من خالل زاوية معلومة معينة، ليست أكرث من هذا املقدار. إذاً 

أنا حينام اكتشُف هذه الحقيقة من خالل هذه الزاوية، فإذاً إن آالفاً من الطاقات التي 

أُجّمدها والتي أفرض رأيي عليها والتي احجرها ألمنعها من النمو الطبيعي، ومن منافع 

الصعود بشكل آخر غري هذا الشكل الذي أنا صعدت به، إذاً ماذا يدريني أين بهذا مل 

أقرص معامل تصور برشيّة كبرية جداً؛ ولو نظرنا إىل هذا ككّل يصبح شيئاً معقوالً وتصبح 

مؤاخذة لهذا التفكري ال جواب عليها من وجهة النظر الغربية.
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مع الحداثة الغربية

برغم أن الّصدر يف أعامله الفكرية التأسيسية قد أوَجد قطيعة معرفية )إبستمولوجية( 

أنه  إال  الغربية،  القيمومة  ونقد  إليه،  اإلشارة  تقدمت  الذي  باملعنى  الغرب  فكر  مع 

تواصل مع الحداثة الغربية يف مقوالتها األساسية كالعقالنية والحرية وغريهام، ولكن 

ليس مبدلوالتها الفكرية عندهم، ألنه كان قد انتقد نُظُم الغرب الفكري، وإمنا تواصل 

الخالفة  هذه  وعالقة  األرض،  عىل  اإلنسان  خالفة  أبعاد  عن  تعرّب  كمقوالت  معها 

بحركة املجتمع والتاريخ، وما يتطلبه ذلك من فاعلية عقليّة وفضاٍء حٍر يف املامرسة.

يرفضها  وال  باملطلق  املقوالت  هذه  يقبل  ال  الصدر  رآه  كام  اإلسالمي  فالفكر 

لة عن الغيب واإلميان بالله  باملطلق، وإمنا يتحفظ عىل طابعها املادي املنقطع الصِّ

دات الدينية واألخالقية، إذ إّن مقوالت الحداثة يف الرؤية الّصدريّة إن  تعاىل واملحدِّ

جاز التعبري ترتقي عىل املفهوم الّضيق لها يف رؤية الغرب واملحدود بحدود الزمان 

واملكان، لرتتفع لالرتباط بصفات الله وأسامئه تعاىل.

فالتقدم يف رؤية الغرب عىل سبيل املثال شأن مادي رِصف، فيام هو يف املفهوم 

اإلسالمي عن التقدم عالوة عىل ميدانه املادي، يرتفع ليضم التقدم يف املجاالت 

للرؤية  ميكن  ال  أمر  املفهوم  بهذا  والتقدم  لإلنسان،  واألخالقية  والقيمية  الروحية 

الضيقة أن تتحّمله.

الحداثة يختلف اختالفاً جذريّاً عن تعاطي دعاة  إن تعاطي الصدر مع مقوالت 

الحداثة كام  إما رفض  ثنائية  يتعامل مع  العامل اإلسالمي، فالصدر ال  التحديث يف 

جرى عليه جامعة، وإما تحديث اإلسالم كام عليه آخرون، وإمنا املسألة تكمن يف 

رّد قيم الحداثة إىل حجمها الطبيعي، مبعنى رّدها إىل ظروفها التاريخية ومناخاتها 

الثقافية التي ولدت فيها، وعند ذلك سنجدها قيامً نسبية ال ميكن توصيفها بالكونية 

والعاملية، ذلك أن اعتبارها قيامً كونية يعرّب عن خلل منهجي وقع فيه دعاة التحديث 

والسياقات  الظروف  تجاوز  يعني  الحداثة  لقيم  الكوننة  فهذه  اإلسالمي،  العامل  يف 

والتاريخ واملالبسات، ومن ثم الوقوع يف أرس التلفيق والتوفيق، فضالً عن خطئهم 
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وهذا  الحداثة.  ملقوالت  االطالقية  رؤيتهم  بعد  والرشيعة  اإلسالم  قيم  تحجيم  يف 

التوفيق بني  التي رامت  بنا إىل حديث الصدر عن الحاالت  بالتحديد يعود  املعنى 

االشرتاكية والقومية، أو بني االشرتاكية والعربية واإلسالم.

نقد الفكر اإلسالمي

ال ينبغي أن نختم هذا املدخل دون أن نشري إىل أن نقد الصدر للغرب الفكري 

يسري جنباً إىل جنب مع نقد الفكر اإلسالمي، ذلك أن إبراز األنا والعودة إىل الذات 

أمر غري متيرّس بل ومتعّذر دون الدخول يف عملية نقدية للفكر اإلسالمي. ونقد الصدر 

للفكر اإلسالمي يتمثل يف نقد املامرسات وتاريخ املسلمني، فضالً عن نقد األفكار 

والرؤى واالجتهادات ومناهج التفكري اإلسالمي.

دراسة  من  أكرث  الصدر يف  أكد  اإلسالمي  املامرسات  تاريخ  نقد  مستوى  فعىل 

تاريخية له عىل انحراف السياسيات واملامرسات التي تولتها الحكومات اإلسالمية 

غري املعصومة، وأكد يف مواقع مختلفة من تلك النتاجات عىل أن تلك املامرسات 

والحكومات مفتقدة للوعي اإلسالمي األصيل ومتثيله، فضالً عن افتقادها للرشعية 

الدينية. ويرى الصدر أن النظرية اإلسالمية مل تطبّق بأيدي أصحابها الحقيقيني، وإمنا 

طبّقت بيد أعدائها الداخليني، ولذا كان مثل هذا التطبيق بالنسبة للنظرية اإلسالمية 

ميثل انحرافاً كبرياً، كانت له تداعيات متعددة انعكست عىل الفكر اإلسالمي وعىل 

صورة اإلسالم.

البيت عليهم السالم،  وقد أكد الصدر هذا املعنى كثرياً يف محارضاته عن أهل 

والتي طبعت يف جزء مستقل من سلسلة آثاره بعنوان: أمئة أهل البيت عليهم السالم 

ودورهم يف تحصني الرسالة اإلسالمية، وكذلك أكده يف مقاالت أخرى ضمها الجزء 

املعنون بـ)ومضات( من سلسلة تراثه الفكري القيّمة.

هذا عىل مستوى نقد التأريخ اإلسالمي وسلوك املسلمني، وأما فيام يتعلق بنقد 

التفكري  ملناهج  قّدم  متحرك،  اجتهادي  عقل  صاحب  فالصدر  واملناهج،  األفكار 
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يتعلق  ما  يف  سواء  مهّمة،  نوعية  إضافات  والديني  الفقهي  واالستنباط  اإلسالمي 

بنقده لرؤية التيار األخباري وتأكيده عىل قيمة العقل يف مقام االستنباط، أم يف نقده 

وتقوميه للكثري من الرؤى الفقهية وتعاطيه مع أدوات االجتهاد والواقع، وخروجه عن 

املحيط  لنتائج  الباحث  وتخضع  االجتهاد،  تكبّل حركة  التي  املقوالت  بعض  أرس 

الفكري واالجتامعي الذي يعيش فيه.

ال أُريد االسهاب يف تناول هذا املوضوع، فقد كتبت عنه دراسات متعددة مختلفة 

سعة وضيقاً وعمقاً، وإمنا أُريد اإلشارة يف هذه األفكار املفتاحية إىل أن نقد الصدر 

للغرب الفكري يسري بوترية ثابتة مع نقد الفكر اإلسالمي وتحديث التفكري الديني، 

فهو الطريق املوصل إلبراز األنا الفكري وتظهري الذات. مبعنى أن الجهل باإلسالم 

يقودنا  ثانية،  واعية من جهة  ونقدية  الغرب بصورة صحيحة  معرفة  من جهة، وعدم 

وابتعادنا  فقداننا ألصالة هويتنا  الجهالة  تلك  تداعيات  إىل جهالة مضاعفة، وأبسط 

عن جامل تلك الهوية واستسالمنا لفوىض عارمة، ولعّل ما نعيشه هذه األيام بعض 

صورها ومظاهرها. ولسنا ندري إىل ما ستؤول إليه فاجعتنا!



العلواين والنظر إىل ‘‘اآلخر’’
]1[

د.محمد شهيد]*[

مقدمة:

الثقافة  مع  التعامل  العام يف  التوجه  يحددان  قوالن  باألحرى  أو  نظريتان،  هناك 

الرشعية والرتاث العلمي الذي ورثناه من العلامء السابقني الذين أبدعوا وابتكروا ما 

يعينهم عىل التعامل مع واقعهم وفق الظروف والبيئة العامة التي عاشوا فيها. 

الرشعية  العلوم  يف  الغوص  غري  عن  اإلعراض  من  البد  انه  يرى  األول  النظر 

اإلسالمية،  للثقافة  األساس  املكون  باعتبارها  الداخل،  من  وتطويرها  لها  والتأصيل 

إجابة  من  الناس  يحتاجه  وما  الرشعية  األحكام  الستنباط  الوحيد  السبيل  وكذلك 

عىل أسئلتهم يف الواقع. وبهذا ’’تنغلق’’ هذه العلوم عىل نفسها وتتفرغ لإلغراق يف 

’’االنتلجنسيا’’ حتى ال نقول رجال  التخصص الدقيق فتصري نخبوية تنفرد بها طبقة 

التساؤل واإلجابة عن  الثقافة الرشعية من  الوجهة- ما ميكن  الدين. وهو –من هذه 

أسئلة العرص من الداخل وليس توسال بثقافة غري رشعية أو من خارج الذات والنفسية 

واملرجعية اإلسالمية.

يف حني يرى النظر الثاين أن العلوم الرشعية قد قتلت بحثا، وان هذه العلوم قد 

والقراءة  التأصيل خاصة  والدراسة من جانب  البحث  أغراضها من حيث  استنفذت 

الداخلية لها عامة.مام يستلزم تخليص هذه العلوم من الضغط التاصييل واإلغراق يف 

مصطلحات مستغلقة ومفردات غريبة يستحيل معها توسيع دائرة االهتامم بها والعمل 

*ـ جامعة محمد األول/ وجدة، املغرب، دكتوراه يف مقاصد الرشيعة.
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عىل ’’شعبيتها’’. وعليه فالبد من التعامل مع هذا الرتاث بواقعية والنزول إىل الواقع 

والبحث عن كل ما يكمل هذه العلوم ويتكامل معها باعتبار العوم إنسانية وان الثقافة 

اإلسالمية أيضا لها نفس إنساين كبري. 

والدكتور طه جابر العلواين ينحو منحى أخر وهو منحى مركب من السابقني. فهو 

عامل من علامء الرشيعة درس وتخرج من األزهر. ويؤكد عبقريته سفره العظيم املتمثل 

يف تحقيقه لكتاب ’’املحصول يف علم األصول’’ لفخر الدين الرازي )604ه(، حيث 

تقدم ونال به درجة الدكتوراه. وهو كذلك مثقف منفتح عىل التخصصات التي تبدو 

انشغاله  العلوم اإلنسانية. ويؤكد هذا  العلوم الرشعية خاصة  بعيدة عن  البعض  عند 

ملدة طويلة مبرشوع ’’إسالمية املعرفة’’ باملعهد العاملي للفكر اإلسالمي يف فريجينيا 

بالواليات املتحدة األمريكية، وهو املرشوع الذي اخذ عىل عاتقه إعادة قراءة العلوم 

اإلنسانية وفق التصور اإلسالمي. وسواء اتفقنا أم اختلفنا مع املرشوع، فان حضور 

العلوم اإلنسانية -ومختلف التخصصات التي ال تدخل يف العلوم الرشعية- واضح 

وجيل بشكل كبري فيه. 

وبذلك فان الشيخ العلواين من علامء العرص الذين تشد إليهم الرحال. خاصة أن 

اجتهاداته وانتاجاته تصب يف اهتامم العرص انطالقا من العلوم اإلسالمية واملنطلقات 

واملبادئ األساس يف الثقافة الرشعية. فهو صاحب ’’االجتهاد والتقليد يف اإلسالم’’، 

و’’أدب االختالف يف اإلسالم’’، و’’الجمع بني القراءتني: قراءة الوحي وقراءة الكون’’ 

و’’األزمة الفكرية ومناهج التغيري’’ و’’ال إكراه يف الدين’’...

إن الثقافة الرشعية اإلسالمية، والتكوين املعريف الشامل، والنشوء يف بيئة )العراق/

بغداد( متعددة الثقافة واملذهب والعقيدة، باإلضافة إىل الحضور يف الغرب واالطالع 

عىل ثقافته، هي عوامل متعددة ومتنوعة عملت عىل صقل شخصية العلواين واختامر 

تجربته لتعطي لنا يف نهاية املطاف عاملا معارصا، مثقفا ’’تراثيا’’، مفتيا ’’مقصديا’’..

يف  املعارص  اإلسالمي  الواقع  يف  مهمة  وثورة  اجتهادا  وآرائه  مواقفه  من  جعلت 

بعض  عقول  يف  عششت  والكراهية..التي  والبغض  والتقتيل  التكفري  ثقافة  مواجهة 
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’’أنصاف العلامء’’ وبعض الشباب املغرر بهم مع كامل األسف.

لذلك فموقفه من الغرب والثقافة الغربية، موقف يتسم بالتوازن واالعتدال بعيدا 

عن ردود الفعل واالبتزاز..فهو ينتقد ثقافة مسيطرة عىل عقول غالبية املسلمني حاليا 

نفس  ويف  عنهم.  بالدفاع  وقضاياهم  للمسلمني  ينترص  كام  الغرب،  يف  خصوصا 

الوقت ينظر إىل الغرب كمكون من أهم مكونات العرص فينصفه ويدعوه إىل التنازل 

عن غطرسته والقبول باآلخر. وهذا موقف عظيم اكتسبه وحقق مناطه بعيدا عن ابتزاز 

السلطان وإغراءات الغرب.-

ويزيد من دقة هذه املواقف والفتاوى إتقانه لتخصص مهم يف العلوم الرشعية، 

والجامل  الرفيع  الذوق  عىل  يحيل  تخصص  وهو  اإلسالمية.  الرشيعة  مقاصد  إنه 

تنزيل األحكام الرشعية حتى ال تعود عىل املكلفني  الدقة يف  والفن باإلضافة إىل 

للعلامء  الباب عىل مرصاعيه  الفن  هذا  ويفتح  عليهم.  املفاسد  باالنتكاس وجلب 

خاصة واملسلمني عامة عىل االنفتاح عىل العامل واإلنسان واالهتامم به يف كل مكان 

بغض النظر عن جنسه ولونه وعرقه وثقافته..

ولعل هذا هو الرس يف االتزان يف مواقفه وأفكاره، التي تجنب متتبعيه وتالمذته من 

الوقوع يف رشك العنف واإلرهاب والوحشية والكره واالقتتال.

يف تحرير املصطلح:

يتعرض طه العلواين ملصطلح  ’’اآلخر’’ ليحدده ويضبطه. وهذا العمل قد يكون 

من أهم دوافعه ثقافة العلواين وتكوينه األول املتمثل أساسا يف البناء املعريف ذي 

املرجعية األصولية، ذلك أن من طبيعة هذا التخصص ضبط املفاهيم واملصطلحات 

وتحديدها لرفع اللبس عنها ويستوعب املتلقي أبعادها وسياقاتها.

يرد هذا املصطلح إىل جذوره الحضارية والرتبة املعرفية التي نشا فيها والسياق 

العام الذي أنتجه فيبني بأن: ’’اآلخر’’ مصطلح ُولد وشاع يف البيئة الغربيَّة أوَّالً، وال 

مع  والثقايفِّ  الفكريِّ  التداخل  مرحلة  قبل  اإلسالميَّة،  العربيَّة  البيئات  يف  له  جذور 
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الغرب، وأغلب الظنِّ أنَّ املفهوم قد بدأ استعامله يف أوروبَّا مع’’الثورة الفرنسيَّة’’ وبدأ 

أنفسهم  عىل  أطلقوا  الفرنسيُّون  األمريكيَّة’’ فالثوَّار  مع ’’الثورة  أمريكا  يف  تداوله 

الذين  من  مناوئيهم،  عىل  الفرنسيَّة’’: ’’نحن’’، وأطلقوا  ملبادئ ’’الثورة  واملتبننيِّ 

وصفوهم باالستبداد وعنارص اإلقطاع والرجعيَّة وأعداء الحريَّة واملساواة والعدالة: ’

’اآلخر’’ أو ’’اآلخرين ’’..’’.]1[

تزال  وال  الغربية  الحضارة  وصمت  معرفية  قيمة  تتلخص  املصطلح  هذا  ويف   

تلتصق بها وهي املركزية العربية التي تحدد الغرب وحده املقياس الحضاري الوحيد 

للنامء وللخراب.. فريبط بني هذه  للتقدمية والرجعية،  للتقدم والتخلف،  وال غريه: 

القيمة وهذا املصطلح حني يرى أن هذا املصطلح مع مقابله ) نحن ( أصبحا ’’..

’’؛  ة يف مجاالت ’’الخطاب النضايلِّ’’ و’’التحرييضِّ شائعني عىل مستوى عامليٍّ خاصَّ

غربيَّة؛ ألنَّ  بيئة  الحقيقيَّة يف  العامليَّة  االتّجاهات  تولد  أن  ر  املتعذِّ من  فإنَّ  ولذلك 

األفكار املرتبطة بـ’’نحن واآلخر’’جعلت االتِّجاهات العقليَّة والنفسيَّة للفكر الغريبِّ 

تقود دامئًا إىل نظر الغريبِّ إىل نفسه وذاته عىل أنَّه ’’مركز الكون’’، وإىل غريه عىل أنَّه 

هامش وآخر، وال تجتمع املشاعر واالتِّجاهات العامليَّة مع االتجاهات املركزيَّة.’’]2[

’’فإنَّه -منذ  به  لتستهدي  للبرشية  دينا  الله  بعثه  الذي  فان اإلسالم    ويف املقابل 

البداية- قد نظر إىل البرشيَّة –كلِّها- عىل أنَّها داخلة يف مفهوم ’’نحن’’، واستبعد -من 

ساحته الفكريَّة- مفهوم ’’اآلخر’’ إال باملعنى اللُّغويِّ املجرَّد من أيَّة تحيُّزات أو ظالل 

فكريَّة تؤدي إىل مواقف تتَّسم بالتمييز بأي نوع من أنواعه.

أَيَُّها  يف ’’نحن’’: ﴿يَا  تندرج  كلُّها  اإلسالم-  نظر  -يف  املمتدة  البرشيَّة  فاألرسة 

النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناكُم مِّن َذكٍَر َوأُنَثى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ أَكْرََمكُْم ِعنَد 

الَِّذي  َربَّكُُم  اتَُّقواْ  النَّاُس  أَيَُّها  ﴿يَا   ،]13 ]الحجر:   ﴾ َخِبريٌ  َعلِيٌم  اللََّه  إِنَّ  أَتَْقاكُْم  اللَِّه 

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهاَم ِرَجاالً كَِثريًا َونَِساء َواتَُّقواْ اللَّه  َخلََقكُم مِّ

/http://alwani.org :1[-طه العلواين: ’’ اآلخر بني اإلسالم والغرب’’ يف املوقع االلكرتوين[

]2[- طه العلواين: )م، ن(
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الَِّذي تََساءلُوَن ِبِه َواألَْرَحاَم إِنَّ اللَّه كَاَن َعلَْيكُْم َرِقيًبا ﴾ ]النساء:1[

تعاىل:  قال  هو »الشيطان«،  واحد،  مخلوق  املجيد ’’اآلخر’’ يف  القرآن  د   ويُحدِّ

 ،]60 ﴾ ]يس:  ِبنٌي  مُّ َعُدوٌّ  لَكُْم  إِنَُّه  ْيطَاَن  الشَّ تَْعُبُدوا  أَن الَّ  آَدَم  بَِني  يَا  إِلَْيكُْم  أَْعَهْد  أَلَْم   ﴿

أَْصَحاِب  ِمْن  لَِيكُونُوا  ِحْزبَُه  يَْدُعو  َا  إِنَّ ا  َعُدوًّ َفاتَِّخُذوُه  َعُدوٌّ  لَكُْم  ْيطَاَن  الشَّ إِنَّ   ﴿

ِعريِ﴾ ]فاطر:6[.’’]1[ السَّ

األمة  عن  غرابته  ليؤكد  املصطلح  هذا  خلفيات  عن  العلواين  يعلن  إذن  هكذا 

اإلسالمية وعن ثقافتها، وليكون لونا من ألوان الوافد الغريب مع الغزو الثقايف الذي 

عانت منه األمة واألمم املستضعفة غريها يف بقاع العامل. ثم يكشف النقاب عن األبعاد 

والتبعات الحقيقية له، فيؤكد: ’’.. خالصة األمر: إن مبدأ ’’نحن واآلخر’’ مبدأ قد ُورِّد 

لون مسئوليَّة كل  إىل الساحة اإلسالميَّة، خاّصة بعد أن أصبح املسلمون متَّهمني، يحمَّ

ما يجري يف العامل من مشكالت ألسباب ال تخفى عىل كثريين، فإذا اختلَّ اقتصاد 

ر،  بلد قيل له: ألن العرب رفعوا أسعار البرتول، وإذا جاع بلد أو افتقر أو أوذي أو ترضَّ

السبب،  هي  واإلسالميَّ  العريبَّ  والبرتول  العربيَّة  والتجارة  العريبَّ  املال  إنَّ  قيل: 

وذلك يعني أنَّ من مقاصد خصوم هذه األمة أن يجعلوها عىل الدوام ’’آخر’’ مكروًها 

بالنسبة للعامل -كلِّه- ويف حالة دفاع عن النفس وإحساس بالهزمية، وشعور بالذنب 

وباالتهام، فال ينبغي لعاقل أن يُستدرج إىل مثل هذه املواقف ويتقبل عىل نفسه كل 

هذه االتهامات؛ ليجعل من نفسه ميدانًا ألمور هو بريء منها، وأنَّه ال يليق بأحد أن 

ه ذلك إليه، وأال يتقبَّل أن يكون آخر أليِّ أحد، وال يستخدم من املصطلحات إال  يوجِّ

ما يعرف أصله وفصله.’’]2[

القرآن يؤسس لالختالف:

التعايش واالختالف والتعدد والتعارف مرتادفات تحقق تنوعا يقصده القرآن الكريم. 

تأسيس  يف  الحالكة-  الفرتات  –بعض  رغم  العظيمة  املرجعية  هذه  ساعدت  ولقد 

]1[-طه العلواين: )م، ن (

]2[-طه العلواين: )م، ن (
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خطابًا  يحمل  املجيد  ’’..القرآن  فإن  وأمان..وهكذا  امن  يف  متنوع  متعايش  مجتمع 

كونيًّا يحمل كل مواصفات الخطاب الكوينِّ وخصائصه؛ الذي يسع الكون وأزماته، 

عىل  القادر  وحركته،  الكوينُّ  للوجود  املعادل  -وحده-  هو  إذ  جميعها،  ومشكالته 

استيعاب مشكالته وتجاوزها، وإخراج البرشيَّة -كلّها- من الظلامت إىل النور:﴿ الر 

ِكَتاٌب أَنْزَلَْناُه إِلَْيَك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّلُاَمِت إىَِل النُّوِر ِبإِْذِن َربِِّهْم إىَِل رِصَاِط الَْعِزيِز 

البرشيَّة،  إىل  القرآن  هذا  يحملوا  أن  مطالبون  القرآن  وحملة  ]إبراهيم:1[.   ﴾ الَْحِميِد 

ويستوعبوا به سقفها املعريفَّ، ونسقها الثقايفَّ، ويعالجوا به أزماتها؛ ولذلك أُمر رسول 

الله -صىل الله عليه وآله وسلم- أن يجاهدهم به جهاًدا كبريًا:﴿ َوَجاِهْدُهْم ِبِه ِجَهاًدا 

كَِبريًا ﴾ ] الفرقان:52[.’’]1[. وقد انعكس هذا بشكل واضح عىل الثقافة اإلسالمية يف كل 

مجاالتها.فمن النادر جدا أن تجد جزئية يف الرتاث اإلسالمي إال واالختالف والتعدد 

سمتها. وقد ميتد االختالف والتنوع والتعدد يف الفقه اإلسالمي مثال ليس بني املذاهب 

اإلسالمية، بل داخل املذهب الواحد الذي يبدو انه اقرب إىل االجامعات حول فروعه 

وجزئياته لكن تتنوع اآلراء واألحكام حول جل قضاياه. وهذا مصدر ثراء وتنوع وتعايش 

قل نظريه يف الثقافات واملرجعيات األخرى عند اإلنسان.

واإلميان باالختالف ال يكفي بل البد من مراعاة كليات -تبدو يف صورة جزئيات- 

عىل غاية من األهمية يغفل عنها الكثري من قبيل االهتامم باآلخر ودراسة فكره وثقافته. 

ال  ذلك  قبول  وأنَّ  طبيعُي،  االختالف  وأنَّ  رضورُي  د  التعدُّ ’’ان  العلواين  يرى  وهنا 

يكفي وحده، بل البد من رعاية املخالف، واالهتامم بفكره وإبراز ما لديه؛ ليكون 

يف ذلك ثراء وغنى للحالة الفكريَّة لدى األمة، فام الذي يجعل هؤالء القوم تضيق 

صدورهم باملخالف وتنتفخ أوداجهم لسامع ما يخالف ما ألفوه، وقد يندفع بعض 

نابتتهم إىل نفي املخالف ومحارصته والتضييق عليه ظنًّا منهم »وبعض الظن إثم« أنَّ 

باطل وغري  ومقاالتهم  وآراءهم  مذاهبهم  يخالف  ما  كل  وأنَّ  معهم وحدهم،  الحق 

صحيح وخطأ ينبغي أن يُحال بني الناس وبني سامعه!!’’]2[

]1[-طه العلواين: ’’اإلسالميون بني املصحف والسيف’’، املوقع االلكرتوين.

]2[-طه العلواين: ’’ثقافة االختالف’’، املوقع االلكرتوين.
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ورسعان ما يتنبه رحمه الله إىل قضية جوهرية تتعلق بتضخم سيايس للمرجعية 

’’فاملرجعيَّة اإلسالميَّة’’ -يف نظر  والقيم اإلسالمية فتخرج عن مضمونها ومقصدها 

محدود،  إلقليم  محدود،  اجتامعيٍّ  أو  سيايسٍّ  برنامج  يف  اختزالها  ميكن  البعض- 

ذلك  بثقل  ينوؤون  فذلك يجعل أصحاب ذلك املرشوع   ، إطار جغرايفٍّ برشيٍّ يف 

املرشوع، األوسع واألكرب من قدراتهم، وسوف يجدون أنفسهم أمام أنواع هائلة من 

ضغوط الفهم والتأويل، والصيغ التطبيقية املختلفة، يف واقع تاريخي متغريِّ متنوع.’’]1[ 

وهنا ينزلق اإلنسان إىل االصطدام والتصارع واالقتتال..

واالهم تنزيل القيم وتفعيلها يف ارض الواقع إلنتاج مفاهيم وأحكام تحقق  مراد 

القرآنيَّة  القيم  تجريد  هو  املطلوب  ف’’..  واملفسدة،  الضيق   عنه  وتدفع  الناس 

تبنيِّها، واالجتهاد يف اآلليَّات والوسائل املتطورة  واإلسالميَّة الكربى، والعمل عىل 

لتحقيق تلك القيم؛ فهناك قيم: ’’التوحيد، والتزكية، والعمران، والعدالة يف التوزيع، 

تكون  أن  ينبغي  التي  هي  القيم  فهذه  ؛  إلخ’’  املصالح…  وتحقيق  املفاسد،  ودرء 

إليها،  الجميع  أداء  بها، وقياس  الناس  ينبغى أن تجري توعية  التي  املرجعيَّة، وهي 

حكَّاًما ومحكومني، إسالميني وغريهم’’]2[

الوجود اإلسالمي يف الغرب:

لقد تنوعت الدوافع واألسباب التي كانت وراء هجرة املسلمني والعرب إىل عامل 

الغرب. وقد احدث هذا التواجد مع مرور الزمن نقاشا مستفيضا بني مؤيد له داعيا إىل 

استثامره يف صالح الغرب، وبني معرض له داعيا إىل تهجري املسلمني وإعادتهم إىل 

بلدانهم. وتطور النقاش أكرث حتى عىل املستوى السيايس فظهرت حركات متشددة 

ميينية متعصبة يف بعض األحيان تتبنى العنف والقوة والرتهيب ضدهم.

يف  اإلسالمي  الجسم  وترشيح  دراسة  عىل  لينكب  جانبا  هذا  يرتك  والعلواين 

الغرب ليالحظ أنه ’’.. بالرغم من املستوى العايل للتعليم والثقافة لدى املسلمني 

]1[-طه العلواين : ’’اإلسالميون بني املصحف والسيف’’، املوقع االلكرتوين.

]2[-طه العلواين: )م، ن(
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يف الغرب فإنَّهم متخلّفون جدا.. فلقد رأيت مساجد وجوامع كثرية يف مختلف أنحاء 

إقليم واحد فجوامع  أو  أو مذهب واحد  بها عرق واحد  املتحدة يختص  الواليات 

اختص بها اإلخوة الباكستانيّون فهم مؤسسوها وهم اإلداريُّون فيها وإذا وجد سكان 

آخرون من عرب أو غريهم فقد ال يجدون ألنفسهم مكانا بني هؤالء اإلخوة يجعلهم 

يشاركون بخرباتهم وقدراتهم يف تحقيق رسالة املسجد؛ بحيث يسمح لهم أن يكونوا 

جزًء من إدارة املسجد أو مجلس إدارته. ووجدت مساجد خاصة بالعرب ال فرصة 

لغريهم بالدخول إىل مجالس إدارتها ووجدت مساجد لألتراك وألبناء جنوب رشق 

نعمة  يكون  أن  نقمة عوض  الغرب  التواجد اإلسالمي يف  فأصبح  آسيا وغريها.’’]1[. 

’’ولقد  والجهود  والوقت  الطاقات  استنزفت  جديدة  مشكلة  فصار  لهم.،  بالنسبة 

ة من خالل موقعي يف املجلس الفقهّي األمرييّك مقاومة هذه  حاولت جاهدا خاصَّ

الظواهر السلبيَّة وتغيريها بقدر اإلمكان؛ لكن ثقافة التخلُّف تعايش كثريا من اإلخوة 

واألخوات املهاجرين حالت دون ذلك. لقد كانت تلك الثقافة من أخطر العقبات 

وأشدها يف وجه أّي تغيري، وال أرى أن املجتمع املسلم يف الواليات املتحدة خاصة 

بل ويف الغرب –كلّه- سوف يأخذ مواقعه املالمئة إذا مل يتخلص من تلك الفريوسات 

الثقافيَّة املستصحبة، ويعود إىل مبدأ أّمة مسلمة واحدة ينضم إليها كل من يقول ال 

إله إال الله *محمد رسول الله، ويتجاهلون تلك الخلفيَّات التي مل تأت لهم بأّي خري 

يف بلدانهم األصليَّة من تفرق مذهبّي وإثنّي وعرقّي وطرقّي ولغوّي وما شاكل ذلك.’’

وإذا كانت ثلة من الناقمني يف الغرب عىل الوجود اإلسالمي، فإنه حري باملسلمني 

هناك أن يلمعوا صورتهم وان يكون تواجدهم إضافة نوعية للمجتمع الذي يعيشون 

فيهم. وهذا األمر يستدعي التأمل بعمق وتدقيق لذلك يدعو العلواين بخربته الكبرية 

يف الغرب وبعمق تكوينه الرشعي إىل تأسيس فقه خاص بهذا التواجد. ففي الواليات 

املتحدة األمريكية أو يف أوروبا فالوجود اإلسالمي مهدد ومستهدف ليس من جهة أو 

حزب واحد بل من جهات متعددة، كام أن يف أرشيف الذاكرة الغربية تاريخيا صورة 

سيئة عن عالقة الغرب باملسلمني، لذلك’’.. فإن املسلمني يف حاجة إىل أن يبنوا 

]1[-طه العلواين: ’’الوجود اإلسالمي يف أمريكا’’، املوقع االلكرتوين
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وعيًا كبريًا بني األقليّات يساعدها عىل أن تحتفظ بُهويَّتها اإلسالمية وأالّ تفرط فيها. 

البيئات، بل  بيئتها ويجعلها مقبولة ومحبوبة يف تلك  الوقت نفسه يحبّبها إىل  ويف 

نريد أن نقنع تلك البيئات بأّن الوجود اإلسالمي فيها هو لصالحها ويّشكل إضافة لها. 

ا بهذه البيئات ونوجد لها ثقافتها الخاّصة، وأن نحّدد  وهذا يعني أن نبني فقًها خاصًّ

دور كّل  فصيل من فصائل األقليّات يف تعزيز ذلك الوجود.’’

هذه  توحيد  عوامل  من  عامال  الغرب  يف  اإلسالمي  التواجد  يكون  أن  ينبغي 

املجتمعات والعمل عىل تجميع املجتمع وتوحيده حول أصوله وأساساته التي ال 

تقبل االختالف عليها، كام ينبغي أن يعمل أيضا عىل التعلم والتدريب عىل أفضل 

سبل التعاون مع الجريان والواقع   ’’وكال األمرين ال ميكن أن يأتيا بشكل عفوّي، بل 

البد من وجود فهم مشرتك بني قيادات كل مجتمع إسالمّي من هذه املجتمعات سواء 

الفكريّة والرتبوية، االجتامعية، والسياسية إذا كان لألقلية نشاٌط سيايّس. كام البد من 

إعادة النظر يف الثقافات واملعارف الذهنيّة التي يحملها املنتمون ألّي مجتمع مسلم 

يعيش بني أكرثية غري مسلمة، بحيث يصبح كل منتٍم إىل ذلك املجتمع عىل وعي 

كامل بطبيعة البيئة وطبيعة وجود مجتمع من أقلية مسلمة فيه، وما يعزز هذا الجهود 

وما قد يضعفه يف كل مجال’’

التعارف  يسهل  وحتى  سلبيا،  الغرب  يف  اإلسالمي  التواجد  هذا  يكون  ولكيال 

عنده  الرشعي  املعريف  الرصيد  العلواين  يوظف  الغريب،  املجتمع  مع  والتعايش 

الشاملية  أمريكا  يف  املسلمني  لصالح  اكتسبها  التي  والتعايشية  التعارفية  والثقافة 

مثال، فيتوجه إليهم بالنصح ’’ومن وسائل بناء األمة من جديد يف أمريكا الشاملية، 

إتقان لغتني أساسيتني. اللغة العربية التي هي: لسان القرآن، وذلك من أجل دينهم 

وانتامئهم الدينّي، واإلنجليزيّة لنشاطهم الدنيوّي وللتفاهم مع جريانهم.  كام يجب 

أن تكون للمسلمني مدارس لتخريج األمئّة واملرشدين الدينينّي من أبناء املجتمع 

األمرييّك يتعلمون يف هذه املدارس اإلسالم بصيغته السليمة من مصدره املنشئ 

كتاب الله. ومن هدي رسول الله –صىل الله عليه وآله وسلم- يتعلمون ذلك عىل 
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أيدي علامء قادرين ممن يعيشون يف الغرب عىل تعليمهم ذلك بعمق وفقه وفهم 

ة،  األمَّ مفهوم  حطمت  التي  والطرقيّة  والفرقيّة  املذهبيّة  الثقافة  عن  بعيًدا  ربانيَّني 

وفرقت املسلمني يف بلدانهم.’’

وأخطر ما يؤثر يف عالقة املسلمني يف الغرب فيام بينهم من جهة ويف عالقتهم 

بالغرب هو نقل معاركهم يف بالدهم واستريادها منه إىل واقعهم فتتعقد املشاكل وتزداد 

وضعيتهم سوءاً يف مجتمع حساس وغري مستعد لضياع جهده ووقته يف غري صالح 

وطنه. وهو ما ينبه له الدكتور طه إذ يقول: ’’ويفرتض أن تختفي أيًضا الرصاعات الحزبيَّة 

القامئة يف بعض األماكن يف أمريكا وأوروبا بني حركات وفئات إسالميّة من إخوان 

مسلمني وحزب تحرير وجامعة إسالميّة وجامعة التبليغ والصوفيّة والسلفية وما إىل 

ذلك. فإذا كان هناك أّي مرّبر أو مسّوغ لوجود مثل هذه الجامعات يف املرشق، أو يف 

العامل اإلسالمّي، فالبد من البحث عن صيغ تجمعات أخرى تناسب البيئة واحتياجات 

تأثري  وإضعاف  ة  األمَّ كلمة  تفريق  عىل  تساعد  فهي  الحاليّة  الصيغة  أّما  املجتمع. 

الوجود اإلسالمّي يف الغرب. فالبد لألقليات من أجندة إسالميّة خاصة تربطهم ببيئتهم 

إليها،  هاجروا  التي  تلك  بلدانهم  لقضايا  أولّويتهم  تكون  وأن  ومجتمعهم  وجريانهم 

فيهتمون مبجتمعاتهم الجديدة وبجريانهم ويكونون يف مقدمة الصفوف عند معالجة 

املشكالت املشرتكة بحيث يقتنع جريانهم ومواطنوهم والحاكمون يف تلك البلدان بأنَّ 

املسلمني يشكلون إضافة نوعيَّة وهم بفضل الله كذلك.’’

‘‘يف فقه التعارف’’:

القرآن  ’’نبه  والتعدد..وقد  واالختالف  التنوع  عىل  الكون  وجل  عز  الله  فطر 

اللغات، ويف  لها قبل كل يشء اختالفها، يف األلوان، ويف  البرشية، وفرس  الكريم 

كله جزء من  أن ذلك  ونبه إىل  والثقافات،  األديان،  وبالتايل يف  املواقف، واآلراء، 

من  التفاعل، البد  ذلك  من  فالبد  العمران،  ومتطلبات  البرشي،  االجتامع  متطلبات 

وجود الجدل، ولذلك خلق الله سبحانه وتعاىل كل يشء يف هذا الكون من زوجني، 

فهناك الذكر، وهناك األنثى، وهناك الفاعل، وهناك املنفعل، وذلك شامل للشجر، 
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ماء، وهواء، وسواهام، وكذلك  من  املختلفة،  العنارص  وتكوين  والحجر،  واملدر، 

يف  ونخطئ  الخالف  هذا  تدبري  نحسن  ال  حني  تحل  الكارثة  أن  الناس..’’]1[..غري 

توجيهه نحو األحسن، ويحدث هذا حني يفضل عرق عىل آخر أو طائفة عىل أخرى 

أو لون عىل آخر..مام يستدعي تحديد ضوابط ومعايري واضحة تساعد اإلنسانية عىل 

التعارف والتعايش يف جو سليم بعيد عن األحقاد والضغائن. 

وهنا ميكن النظر إىل االختالف باعتباره ثراء وتنوعا، دافعا إىل التعاون والتآلف، 

ال باعتباره مثبطا دافعا إىل التشتت والتفرق، فالخالف’’أمر طبيعي يف حياة البرش، وقد 

جعل الله -سبحانه وتعاىل- الخالفات الطبيعيَّة يف األلسن واأللوان وما إليها دليالً 

اَمَواِت  وشاهًدا  عىل وجوده وألوهيَّته وربوبيَّته، فقال سبحانه: ﴿َوِمْن آيَاتِِه َخلُْق السَّ

ِّلَْعالِِمنَي﴾ )الروم:22(. وأما  َواأْلَْرِض َواْخِتاَلُف أَلِْسَنِتكُْم َوأَلَْوانِكُْم إِنَّ يِف َذلَِك آَليَاٍت لل

منها  أجزاء  يعالجوا  أن  للناس  اختالفات ميكن  فهي  والفكر  الرأي  االختالفات يف 

بالحوار والجدال بالتي هي أحسن؛ لتقليل مساحتها أو لوضعها يف إطارها الطبيعيِّ 

وتحديد مستواها، فإذا بقيت واستمرت فينبغي أن تُحاط مبا عرف »بأدب االختالف«، 

بحيث ال ينكر أحد من املختلفني مزايا اآلخر وال أهميَّة تفكريه، وال ما هو صحيح 

من آرائه وأفكاره، فاألصل عدم تشخيص األفكار بل تجريدها عن الشخصنة’’]2[

وطه العلواين يفضل مصطلح ’’ثقافة التعايش’’ عىل غريه من املصطلحات مثل 

 ) التعدد  ثقافة   ( املصطلح  الراهنة.’’وهذا  املرحلة  يف  تداوال  األكرث  التعدد  ثقافة 

مصطلح مؤدلج، ال يحمل قيمة تحليلية، بل هو من تلك املصطلحات التي تعمل 

وذلك  التعدد،  ثقافة  اسمه  مطلق،  ثقايف  بوجود موضوع  وهم  وإيجاد  تكوين  عىل 

أو  التوحد،  بثقافة  تسمى  أن  وميكن  أخرى،  ثقافية  جوانب  عىل  الحصار  إلحكام 

التفرد، أو الواحدية.

أن  الغربية  املركزية  مفكري  من  املصطلحات،  لهذه  الناحتون  يستطيع  وبذلك 

’’قضايا إسالمية  التعايش’’) حوار(، مجلة  وثقافة  والتعاون  التعارف  لفقه  املنهجية  ’’األصول  العلواين:  ]1[-طه جابر 

معارصة’’، س:7، ع: 22، شتاء 2003، ص: 24-23.

]2[-طه العلواين: ’’ثقافة االختالف’’ من املوقع االلكرتوين
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يكرسوا رشعية ثقافتهم، ويهمشوا ثقافة اآلخرين، أو يحارصوها، وقد يدفعون أصحابها 

أنفسهم للتنصل منها، أو الرباءة من االنتامء إليها، فضال عن تبنيها.’’]1[ والفرق جوهري 

فالتعدد أقىص ما ميكن أن يقدمه هو أن  العلواين،  التعدد والتعايش، كام يرى  بني 

لآلخر حقوقاً وعليه واجبات كام له خصوصيات وعدم فرض ثقافة أخرى عليه أو 

االعرتاض عىل هذه الخصوصيات..وهذا يف الحقيقة يعارض يف الصميم املركزية 

الغربية التي تدعو هي بذاتها لثقافة التعدد. فالغرب ال يحرتم خصوصيات غريه وال 

ثقافته سواء يف مرحلة الحداثة وال يف مرحلة ما بعد الحداثة. وإن كانت تعرتف بحق 

االختالف نظريا لكن عمليا ال تحقق ذلك خاصة خارج مجالها الجغرايف]2[.

يف األصول منهجية ل‘‘فقه التعارف’’

كعادة العلواين انه حني يطرق مرشوع فكرة ما فهو يحاول التأصيل له والتأسيس 

من الناحية املنهجية. وهذا صنيع العلامء والفقهاء املتمرسني عىل النص واقتضاءاته 

يتداوله  مهم  مصطلح  مع  وقفة  له  كانت  وقد  ومتطلباته.  الواقع  عىل  املنفتحني 

العديدون لكنه أعاد النظر فيه حني يقف عند مصطلح ’’فقه األولويات’’، بل تجاوزه  

انشغلوا  الذين  القالئل  من  نظن-سواه  إليه-فيام  يلتفت  مل  جديدا  مصطلحا  ليطرح 

’’..إدراك األولويات مل يعد ممكنا من  إنه ’’علم األولويات’’، ذلك  أن  بهذا األمر. 

مداخل  من  مقاربته  من  البد  بل  واحد،  تخصص  أو  واحد،  معريف  مدخل  خالل 

عديدة وتخصصات مختلفة، بل والنظر إليه عىل أنه علم له أصوله وقواعده وجوانبه 

العديدة، ومن الغنب لهذا العلم أن يحرص يف دائرة علم ما أو يحرش يف ثنايا مباحث 

حتى لو كان ذلك العلم هو الفقه.’’]3[ويشبه هذا املقرتح إىل حد بعيد ما طرح الطاهر 

بن عاشور رحمه اله حني انتفض عىل األصوليني وهو يقرتح علم مقاصد الرشيعة، 

إذ يؤكد ’’..فنحن إذا أردنا أن ندون أصوال قطعية للتفقه يف الدين حق علينا أن نعمد 

إىل مسائل أصول الفقه املتعارفة وأن نعيد ذوبها يف بوتقة التدوين ونعريها مبعيار 

]1[-طه العلواين: ’’األصول املنهجية لفقه التعارف والتعاون وثقافة التعايش’’، ص:25-24.

]2[-طه العلواين: )م، ن(

]3[- طه جابر العلواين: ’’مقاصد الرشيعة’’، دار الهادي ـبريوت ـ ط:1، 2001، ص:76.
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معادن  فيها أرشف  بها، ونضع  التي غلثت  الغريبة  األجزاء  عنها  فننفي  والنقد  النظر 

مدارك الفقه والنظر، ثم نعيد صوغ ذلك العلم ونسميه علم مقاصد الرشيعة، ونرتك 

علم أصول الفقه عىل حاله..’’]1[

مييض قدما طه جابر يف تحديد أسس منهجية تؤسس ل’’فقه التعارف’’ من القرآن 

الكريم يف األصول اآلتية:

‘‘1.اإلميان بوحدة األصل: ﴿ يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناكُم مِّن َذكٍَر َوأُنَثٰى  ﴾ ﴿ يَا 

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهاَم  أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَّكُُم الَِّذي َخلََقكُم مِّ

ِرَجااًل كَِثريًا َونَِساًء ﴾. فاإلميان بوحدة األصل يعترب دعامة أساسية من دعامات أصول 

منهجية التعارف.

 2.اإلميان بوحدة الغاية: ﴿ يا أَيَُّها اإْلِنَساُن إِنََّك كَاِدٌح إِىَلٰ َربَِّك كَْدًحا َفُماَلِقيِه ﴾

3.اإلميان بان كل ما يظن انه عنرص من عنارص اختالف، أو أصول تنوع، إمنا هي 

أصول تعارف، أو دوافع للتعارف، أو وسائل مساعدة.

4.اإلميان بوحدة البرشية يف عهدها مع الله جل شانه: ﴿ َوإِْذ أََخَذ َربَُّك ِمن بَِني 

بَىَلٰ  َشِهْدنَا  أَن  ِبَربِّكُْم َقالُوا  أَلَْسُت  أَنُفِسِهْم  َعىَلٰ  َوأَْشَهَدُهْم  يََّتُهْم  ُذرِّ آَدَم ِمن ظُُهورِِهْم 

تَُقولُوا يَْوَم الِْقَياَمِة إِنَّا كُنَّا َعْن َهـَٰذا َغاِفلِنَي ﴾.

قافلة  تعزيز  عن  مسؤولون  األرض،  هذه  يف  مستخلفون  جميعا  بأننا  5.اإلميان 

العمران،  مبهام  والقيام  يَُسبُِّح ﴾  إِالَّ  ٍء  َشْ مِّن  َوإِن   ﴿ وتعاىل  سبحانه  لله  التسبيح 

وأداء أمانة االستخالف، وأننا جميعا مؤمتنون، وإّن هذه األمانة إمنا انيطت بنا كجنس 

برشي، تحمل األمانة، وعليه أن يقوم بها، وإال كان ظلوما جهوال.

6. أننا جميعا مشرتكون يف قضية االبتالء، مطالبون بان نحسن العمل، والعمل هنا 

]1[-محمد الطاهر بن عاشور: ’’مقاصد الرشيعة’’، تحقيق ودراسة محمد الطاهر امليساوي، دار النفائس-عامن- ط:2، 

2001، ص:172
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إذا لوحظت فيه جوانبه العامة، عمران األرض، والقيام مبهمة األمانة، واالستخالف، 

والوفاء بالعهد اإللهي، فان ذلك ال يتم إال من خالل التعاون، والتعاون إمنا يتوقف 

عىل التعارف والتالف.’’]1[

العراق وهي  الرجل نشا يف  إذا علمنا أن  العلواين خربة كبرية خاصة  لقد كسب 

بالد التنوع العقدي، وتخرج من األزهر إحدى اكرب املعاهد الدينية يف العامل، وعاش 

مدة غري يسرية يف الغرب بالضبط بالواليات املتحدة األمريكية بلد التنوعات العرقية 

والفكرية..فاختمرت لديه جيدا فكرة التعارف حتى صارت- بالنسبة إليه- فقها، يتمناه 

قامئا بذاته.

ونلمس هذا منه حني يقول مثال عن تنوع العراق وتعدده وكيف تعامل املجتمع 

العراقي مع هذه النازلة: ’’ولقد عشت يف بغداد سنوات من عمري كنت أرى اليهود 

رجاال  ثقافتهم  يف  يختلفون  ال  وغريهم  واليزيديني  والصابئة  والنصارى  العراقيني 

ونساًء عن املسلمني. وحينام تقدم يب العمر بدأت أطلق عىل جرياننا من النصارى 

والصابئة واليهود )املسلمون ثقافيا( وأما معتنقو اإلسالم فهم مسلمون دينا وثقافة. 

تلك  إذابة خصوصيات  وقصد عىل  يعمل عن عمد  كان  اإلسالم  أن  يعني  ال  ذلك 

اإلسالمية  الثقافة  كانت  بل  إسالمية،  ثقافة  أنوفهم يف  عن  ودمجهم رغام  األقليات 

تستهوي هؤالء وتكسبهم إىل صفها وتجعلهم قادرين عىل تبنيها دون شعور بأنهم 

بذلك يتنازلون عن خصوصياتهم الثقافية أو يتنازلون عن هويتهم’’]2[.

يف املوقف من الغرب:

بتياراته املتعددة، وهو يحتك أو يصدم بالغرب، يقف  الفكر اإلسالمي املعارص 

الرصد  بعد  لخصها-  وقد  العلواين.  يرى  كام  الغرب  مع  التعامل  يف  متباينة  مواقف 

واملتابعة- يف ثالثة مواقف كربى. فالتيار األول يعرف بالسلفي، والتيار الثاين هو الذي 

يعرف بنخب الحداثة متدينا كان أو رافضا للدين، والتيار الثالث هو التيار التوفيقي.

]1[-طه العلواين: ’’األصول املنهجية لفقه التعارف والتعاون وثقافة التعايش’’، ص: 26.

]2[-طه جابر العلواين: ’’الوجود اإلسالمي يف أمريكا’’، املوقع االلكرتوين.
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األصول  عن  ينبثق  مل  فكر  أي  مقاربة  من  عالية  حساسية  ذو  األول،  ’’والتيار 

فهو  اإلسالمي،  املصطلح غري  رفض  درجة حساسيته حتى  تبلغ  قد  بل  اإلسالمية، 

يتخذ عىل الدوام من النص النقيل وما ارتبط به واتصل به اتصاال وثيقا، الدرع الذي 

يتدرع به يف مواجهة أية مؤثرات أخرى.’’]1[

’’أما التيار الثاين..يعترب القيم اإلسالمية قيام نهائية وصالحة..لكنه حينام يواجه 

الدائرة  خارج  من  أخرى  فكرية  بتيارات  أو  فكرية،  ومبؤثرات  أخرى،  بحضارات 

اإلسالمية، ال يجد مانعا من االنتقاء منها، والتفاعل معها، والعمل عىل استيعابها..’’]2[

وإذا كان العلواين مل يفصل القول يف التيار الثالث، فألنه ظاهر من السياق من 

جهة ومن جهة أخرى رمبا ألنه يعتربه من خارج الفكر اإلسالمي ومن ثم فموقفه من 

الغرب ال يحتاج إىل بيان باعتباره أحد املرمتني يف أحضانه فكريا وثقافيا وحضاريا..

 – العامل  عىل  بظاللها  أرخى  التي  الحديدية  القبضة  بفعل  الغرب  أصبح  لقد 

واملسلمون جزء من هذا العامل- هو املركز، هو امليزان الذي توزن به الحضارات 

ترسانة من  إنتاج  له  التي تخول  والثقافات..وهذه املركزية هي  والشعوب واألفكار 

املصطلحات ينعتنا بها دون مراجعة أو اعرتاض. ’’فمرة يكون العريب املسلم ) إنسان 

ما وراء البحار( وثانية )إنسان العامل الثالث( أو ) إنسان التخلف ( مرورا ) باألصولية 

واإلرهاب ( وسواها.. لقد حولتنا ثقافات بعض النخب املستوردة إىل أصفار عىل 

 ( االندماج يف  إال من خالل  للحياة  فرصة  الغريب ال ميلك  املركز  هامش حضارة 

السوق العاملية (، من موقع يجعله مجرد مكمل ومتمم لحاجات املركز الغريب..’’]3[

ان  نفضل  فإننا  معه،  التعامل   وكيفية  الغرب  من  العلواين  موقف  إىل  وبالعودة 

نقارب هذا املوضوع عمليا أكرث منه نظريا. ذلك ان الوقوف عىل املرشوع الكبري 

]1[-طه جابر العلواين) حوار(: ’’أبعاد غائبة عن الفكر اإلسالمي املعارص’’، مجلة قضايا إسالمية معارصة-بغداد- ع: 

5، 1999، ص:35.

]2[-طه جابر العلواين: )م، ن(

]3[-طه جابر العلواين: ’’فقه األولويات’’، مجلة قضايا إسالمية معارصة –بغداد- ع:7، 1999. ص:152.
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للفكر  املخالف  العامل  هذا  من  موقفه  معرفة  من  ميكننا  عليه  حياته  وقف  الذي 

اإلسالمي والحضارة اإلسالمية، إنه مرشوع ’’إسالمية املعرفة’’.

قد  العرشين  القرن  أوائل  منذ  أنه  األصيلة-  النخب  من  كغريه   – العلواين  يرى 

صارت السيطرة املطلقة يف العامل ملنظومة الفكر والثقافة واملعرفة املنتمية للغرب، 

مام جعل جميع املنظومات األخرى ترتاجع وتتخىل عن إمكانية املزاحمة أو حتى 

الريادة، وبالطبع منها منظومة املعرفة اإلسالمية]1[. وهكذا فكل محاولة لزحزحة هذه 

السيطرة هي مبثابة إعالن عن عدم القبول به رمزا ثقافيا وفكريا وحيدا يف هذا العامل. 

فكيف يكون األمر بالتخطيط وتدبري الوقوف يف هذه املوجة القوية وطرح بدائل عنها 

يف معرتك الثقافة واملعرفة واملنهج والحضارة؟

أو  املعرفة’’   ’’إسالمية  أن  يؤكد  حني  العلواين  مرشوع  إليه  يطمح  ما  هو  وهذا 

’’التأصيل اإلسالمي للعلوم واملعارف’’ أو ’’توجيه العلوم وجهة إسالمية’’ أو ’’إسالم 

وبعض  هذه  واملعارف’’،  العلوم  ’’علم  أو  اإلسالمي’’  املعريف  ’’النظام  أو  العلوم’’ 

مصطلحات أخرى متثل تعبريا عن قضية أساسية واحدة هي قضية ’’البديل الفكري 

والثقايف ثم الحضاري’’ الذي ميكن لإلسالم أن يقدمه لعامل اليوم، مبا يف ذلك عامل 

املسلمني.’’]2[ 

إن اإلسالمية يف نهاية األمر هي الوقوف أمام الغرب واالعرتاض عىل طريقته يف 

قيادة البرشية واختطافها إىل حيث يريد هو. فالنظام املعريف الغريب ’’هو الذي يصوغ 

للناس جميع تصوراتهم عن الكون والحياة واإلنسان، بل يصوغ لهم معتقدات إذا لزم 

األمر، ويجيب عن األسئلة النهائية..’’]3[. وهذا املوقف من الغرب يعكس عمق وأصالة 

النظرة النقدية التي متيز هذا الرجل. ففي الوقت الذي كان يعتقد قطاع كبري من الناس يف 

العامل اإلسالمي -نخبة وعامة- أن الغرب مادام مل ميس املساجد والعقائد واألخالق 

]1[-طه جابر العلواين: ’’كلمة  التحرير’’، مجلة إسالمية املعرفة-ماليزيا-س:1، ع:2، سبتمرب 1995، ص:5.

]2[-طه جابر العلواين: )م، ن(، ص:5.

]3[-طه جابر العلواين: )م، ن(، ص:7.
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فيمكن القبول بنظامه الثقايف واملعريف والتعايش معه. والتعايش هنا مبعنى القبول به 

واتخاذه منهجا وتصورا يف الحياة، وليس مبعنى قبول االختالف معه.

السالح.  أقوى من حمل  املوقف، وذلك ألنه  هذا  يدرك خطورة  نفسه  والغرب 

فحامل السالح ميكن هزمه وحرصه يف امليدان واتخاذ اإلجراءات القتالية يف حقه 

مهام كان الثمن يف األرواح والعتاد والخسائر املالية، يف حني بناء الفكر واملعرفة 

منها  متكن  إذا  قوة،  ميثل  الفكري  القرار  يف  واالستقالل  البدائل  وصياغة  البديلة 

صاحبها، خاصة وانه ميلك رصيدا حضاريا قويا من مثل اإلسالم، تجعل منه احد 

التحديات  الغرب- أو املتعاونني –يف نظر اإلسالم- ملواجهة  املزاحمني –يف نظر 

الذي  املستضعف  العامل  هذا  يف  اإلنسانية  تهدد  التي  الرهيبة  واملخاطر  املتنوعة 

تغول فيه الغرب. 

الخامتة:

التعامل  أصبح  كام  بذاتها،  قامئة  حقيقة  الغرب  يف  اإلسالمي  التواجد  أصبح 

واالحتكاك الغريب ببالد املسلمني واقعا ملموسا أكرث من أي وقت مىض، مام يستلزم 

الذي  العام لإلنسانية واسترشاف املستقبل  النظر يف املسري  التوقف طويال إلعادة 

أصبح يزداد قتامة مع توايل السنني.

خالل  من  وتكربه  وعجرفته  أنانيته  عن  يتنازل  أن  الغرب  عىل  لزاما  أصبح  لقد 

استضعافه واحتقاره للمستضعفني، حيث ال يرى فيهم إال أسواقا استهالكية يغرقهم 

بالسلع وبالثقافة االستهالكية واقتصاد السوق ليثقل كاهلهم بالديون والربا فيسرتقهم 

ويبتزهم.

كام أصبح لزاما عىل املسلمني التخيل عن خالفاتهم الضيقة، وطائفيتهم املقيتة، 

ومذهبيتهم البغيضة، ليلتفتوا إىل ما أكرمهم الله به من كنوز غنية، وثراء متنوع، يف 

الوحي الرباين فيسخروه يف خدمة اإلنسانية ويسعوا يف مصالحها من اجل تحقيق 

مقاصد هذه الرسالة الربانية يف مصدرها اإلنسانية يف أهدافها ومعانيها.
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والفضالء  الرشفاء  عن  بالبحث  رهني  املسلمني  قبل  من  املهمة  هذه  وتحقيق 

قرب  عن  الرسالة  هذه  عمق  ليعرفوا  واستنصاتهم  املسلمني  خارج  من  العامل  يف 

وبدون واسطة. وهذه مهمة املسلمني، ونخبتهم من املثقفني والعلامء يف مختلف 

التخصصات، كلفتهم بها الرسالة الساموية التي بعثها الله عز وجل رحمة للعاملني.

وأول خطوة وأهمها هي مهمة البحث عن هؤالء الرشفاء يف الغرب، أو باملصطلح 

القرآين ’’حنفاء الغرب’’، والتعارف معهم.

التعارف ينبغي أن يكون مخططا له بتحديد أولوياته وخطواته ومراميه وكل  هذا 

أسباب نجاحه. وهذا بالتحديد الذي حاول العلواين رحمه الله تعاىل لفت النظر إليه 

والتأسيس له وذلك وعيا منه بأهمية الخطوة وخطورتها.

أحكام  لتنزيل  وأصوله  اإلسالمي  للفقه  مرصاعيه  عىل  الباب  العلواين  فتح  لقد 

التعارف وإنجاحه يف الواقع اإلنساين والعاملي. واألمة اإلسالمية مبختلف أطيافها 

متلك من الرصيد ومن الزاد املعريف والعلمي واألخالقي من اجل تحقيق الشهود 

الحضاري. وذلك باعتباره مكونا من مكونات هذه اإلنسانية وباعتبار الظروف القاسية 

والعيش الضنك الذي يهدد اإلنسان، وباعتبار رصيدها الرثي والغني.

’’مامرسة  رضورة  هي  معالجتها  يف  ويلح  تؤرقه  التي  القضايا  أهم  من  كان  لقد 

االجتهاد لبناء فقه لألكرثيات يف بالد املسلمني، ولألقليات يف سائر أنحاء األرض، 

فقه ال يؤدي إىل تغيري أي يشء من ثوابت العقيدة والرشيعة، بل يؤدي إىل إعادة فقه 

التدين، ليجعل منه فقها معارصا سليام، بحيث يستطيع اإلنسان أن يكون متدينا، دون 

أن ينفصل عن عرصه وواقعه، ومعارصا دون أن ينفصل عن عقيدته، أو يتجاوز ثوابت 

رشيعته’’]1[ وهذا هاجس املجددين من األمة الباحثني عن األفاق الواسعة التي يتمتع 

به النظر الفقهي والرشعي األصيل.

ط:1،  الفكر-دمشق-  دار  الرفاعي،  الجبار  عبد  أجراها  حوارات  الرشيعة’’  ’’مقاصد  وآخرون:  العلواين  جابر  ]1[-طه 

2001، ص:122.
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نقد الفكر الغريب
َري عند ُمْرَتَض ُمَطهَّ

نبيل عيل صالح 

نبذة عن حياة الشيخ مطهري: 

الكتابُة الذاتيُة عن أصحاب مشاريع النهوض، ليسْت سهلًة عىل اإلطالق، فدونها 

جهد فكري حثيث، ومتابعة نشطة دؤوبة، ومنهجية تحليلية رصينة يفرتض أْن يُلتزم بها 

للوصول إىل املطالب املدروسة.

العلامئية  الشخصيات  أهم  أحد  مطهري«،  »مرتىض  الشيخ  العالمة  الشهيد 

اإلسالمية،كاَن هذا العقالين والحكيم، منوذجاً للمفّكر اإلسالمي األصيل واملنفتح 

عىل الحياة واإلنسان، اذ ُعرِف الشهيد مطهري بنشاطاته العقلية الفلسفية والكالمية 

القدمية والحديثة، وحتى عندما دخل املجال التاريخي )السرية( والحقوقي )القانون 

البعد  والعدالة(، غالباً ما حكمته نزعة فلسفية بارعة ورصينة؛ أي أنه كان يقرأ دامئاً 

الفلسفي سواء عىل صعيد فلسفة التاريخ أم فلسفة وتحليل الوقائع التاريخية، كام يف 

قراءته للسرية الحسينية، أو للمجتمع والتاريخ، أم عىل صعيد فلسفة األحكام كام يف 

دراسته املشهورة حول نظام حقوق املرأة يف اإلسالم وهكذا]1[.

صورة  تقديم  سنحاول  البحثي،  ومنهجه  وحياته  سريته  حول  الدراسة  هذه  يف 

إجاملية عامة عن إبداعه العلمي العقالين، ورؤيته للغرب والعالقة معه.

مطّهري«.  مرتىض  للشهيد  الفقهية  التجربة  قراءة يف  واملعارصة..  األصالة  »االجتهاد وجدل  الله، حيدر.  ]1[- حب 

http://hobbollah.com/articles :املوقع الرسمي للشيخ حيدر حب الله. تاريخ النرش: 52014/12م. الرابط
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بالعلم  عرفت  متدينة  عائلة  من  »خراسان«،  مبحافظة  »فرميان«  مدينة  يف  ميالدية( 

حسني  محمد  )الشيخ  والده  وجاء  عميقة..  حوزوية  علامئية  جذور  ولها  والتقوى، 

مظهري( عىل رأس هذه العائلة، فدرس العلوم الدينية يف مدينة العلم الديني )النجف 

»فرميان«،  إىل  عاد  ومرص  والحجاز  العراق  يف  اإلقامة  من  فرتة  وبعد   األرشف(، 

 وتوطّن هناك، وقىض عمره يف نرش املذهب وترويج الدين، وإرشاد الناس ووعظهم، 

والدعوة لإلسالم وملذهب أهل البيت)ع( بالذات. 

 تلّقى الشهيد الشيخ »مرتضی مطهري« تعليمه األّويل يف مدينته »فرميان«.. ثم 

انتسب طالباً دارساً للحوزة العلمية يف قم بني عامي 1944 و1952م.. فحرض أوىل 

الدروس عند »اإلمام الخميني« والسيد »الربوجردي«. ثم سافر إىل أصفهان وتعرّف 

هناك عىل »املريزا أغا عيل الشريازي«، فتعلّم عنده التحقيق يف نهج البالغة. ثم عاد 

إىل قم والتحَق بدرِْس الفيلسوف العالمة »محمد حسني الطباطبايئ«، ثم غادر إىل 

طهران سنة 1953م، وانضم إىل جامعة طهران، ليبقى هناك دارساً )ومدرّساً( للفلسفة 

وقد  عاماً.   22 ملدة  طهران  لجامعة  التابعة  اإلسالمية  واملعارف  اإللهيات  كلية  يف 

كان له -خالل هذه الفرتة- عالقة مبنظمة ما يسمى بـــ«فدائيي اإلسالم«، حيث عمل 

معهم كمستشار فقط.

1973م، قّدم الّشهيد مطهري محارضات فكرية منتظمة يف   – 1965 وبني عامي 

حسينية اإلرشاد الواقعة يف شامل طهران..

وبعد هجرة اإلمام الخميني )قائد الثورة اإلسالمية( من العراق إىل باريس، كان 

رفسنجاين  هاشمي  أكده  ما  بحسب  ووثيق  معه،  دائم  ارتباط  عىل  مطهري  الشهيد 

البلد،  يف مقابلة تلفزيونية: »كان منزل األستاذ مطهري مركز هداية الثورة يف داخل 

والتنسيق مع قيادة  اإلمام«.  
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 نتاجاته الفكرية )تعريف موجز بأهم مؤلفاته(]1[

    عاش الشيخ مطهري ما يقارب ستة عقود زمنية.. وما بني والدته واستشهاده 

مّر تاريخ شخيص له حافل بالعطاء الفكري والنتاج الثقايف اإلبداعي، وبنرش واسع 

للمعرفة اإلسالمية األصيلة، ومامرسة النقد العقالين للذات واآلخر.. 

وجاءْت مؤلفات مطّهري وتصانيفه الكثرية، يف شتى حقول وفروع العلوم اإلسالمية 

املتعددة )يف التفسري  والفقه وأصول الفقه وأصول الدين والفلسفة الرشقية والحكمة 

اإلسالمية وغريها(.. وقد ترجمت تلك الكتب إىل لغاٍت مختلفة ومنها اللغة العربية. 

وتزيد مؤلفات مطهري عىل املائة كتاب فكري.. نقرأ فيها التوسع يف العرض، والسالسة 

والوعي  الفكري،  األداء  يف  والشمولية  والتفكيك،  التحليل  يف  والعمق  الطرح،  يف 

النهضويني  املفكرين  بني  رفيعة  درجة  أكسبه  مام  املطروحة،  باألفكار  املوضوعي 

امللتزمني، وصانعي الفكر األصيل، ومنتجي املعرفة الحقيقية.. وهذه املرتبة والدرجة 

العلمية الرفيعة والسامقة التي وصل إليها مطهري لها أكرث من داللة، فهي )من جهة 

أوىل( مل تأت –حقيقًة- من فراغ، بل جاءْت من خالل ما التزمه وسار عليه وتدرَّج فيه، 

من دراسات حوزوية وأكادميية متقدمة ومكثفة خالل سنوات طويلة من حياته التي كان 

العلم واملعرفة هاجسها األسايس..    كام أنها )من جهة ثانية( مؤرش –من جهة أخرى 

ر مقدرته الفكرية التي يقل  عىل عقالنيته وانفتاحه، وعمق نظرته، وسعة معرفته، وتجذُّ

نظريها لدى كثري من الكتاب واملفكرين الكبار.. كذلك هي حصيلة للجهود الفكرية 

واالجتهادية لهذا الرجل الكبري التي جاءت استجابًة لتلبية حاجِة العرص وإنسان العرص 

بظروفه املتحولّة وتعقيدات وجوده املتنوعة والهائلة الحجم الكيفي والكمي.. وهذا 

ما أوصله وأّهله ليتبوأ طليعة املفكرين واملصلحني الدينيني.

منهج الشيخ مرتىض مطهري ورؤيته النقدية للغرب

    كان الشيخ مرتىض مطّهري –يف كل طروحاته ونتاجاته النقدية- وفيّاً )ومخلصاً( 

]1[- ميكن تحميل معظم تلك املؤلفات كلها من الرابط التايل:

http://alfeker.net/authors.php?id=155
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وقلقه  الدائم  سعيه  وكان  عليها.  نشأ  التي  األوىل  اإلنسانية  ومبادئه  اإلسالم  لقيم 

ميتلك  الدين  هذا  وأّن  العرص،  يف  الدين  هذا  إدخال  فكرة  من  منطلِقاً  املعريف، 

العرص  لتطورات(  )ومواكبته  لدخوله  الالزمة  والقدرات  والقابليات  املؤهالت  كافة 

ومختلف مستجداته ومتغرياته، فهو الدين الخاتم، بجوهره القرآين الخالد ونصوصه 

إمكانات  وتدفق  للنظر،  هائلة  وتأويالت  ومتثاّلت  متعددة  قراءات  عىل  املفتوحة 

املعرفة العملية.

واملعتقد  الفكرة  أصالة  بني  تكلّف-  –بال  َجْمعه  خالل  من  الوفاء  هذا  وتجىّل 

خالل  من  حّصله  الذي  املوضوعي  العلمي  واملنهج  التفكري  وحداثة  اإلسالمي، 

دراساته وبحوثه األكادميية الطويلة.. وال شك أن هذا التكييف الفكري واملزاوجة 

املعرفية –إذا صح التعبري- بني فكر ينتمي لفضاء زمني عتيق، وبيئة حديثة يعيش فيها، 

بتحوالتها الكبرية ومتغرياتها الهائلة، ال شك أنه عملية صعبة ومعقدة خصوصاً بالنسبة 

التاممية«..  »الخالصية  وأيديولوجيته  الديني  الفكر  أحضان  بني  )وترىّب(  نشأ  ملن 

وبطبيعة الحال، هي قضية قد ال تتوفر إال للقلّة من املفكرين املوهوبني والناضجني 

واملجّربني، الذين كان مطهري واحداً منهم.

استفاد املطهري من سعة اطالعاته ومراجعاته النقديّة لكثري من النظريات الفكرية 

والثقافات والفلسفات اإلنسانية الحديثة التي درسها بعمق وروح مجرّدة ومسؤولة، 

وكأنه يريد االلتزام بها، فزاده هذا االطالع النوعي واالنهامك الفكري التفكييك معرفًة 

يف  واقعياً  ونضجاً  وخربة  وحكمًة  نظرياته،  عىل  وانفتاحاً  وبأفكاره،  باآلخر،  عميقة 

نقده لكثري من األفكار واملفاهيم والطروحات والنظرات الدينية اإلسالمية.

أنه  النقدية(  مطهري  أفكار  )لبعض  واملتابع  القارئ  يخال  قد  األوىل،  وللوهلة 

ليس إسالمياً أو أنه ال انتامء دينياً له، من شدة واقعيته الفكرية، وحسه النقدي العميق، 

وبراعته يف القبض عىل مناهج املعرفة الحديثة بكل اتجاهاتها ومدارسها الوضعية 

الحوار  ولبنية  األويل،  بعنوانه  النقد  ملعنى  مخلصاً  كان  أنه  والسبب  املعروفة.. 

الحيادية  تقتيض  التي  املوضوعية  ومعايريها  النقدية  املساءلة  وأسس  الفكري، 
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والعقالنية وإنكار الذات واالقتدار النفيس الذايت.

كان مطهَّري يكتُب من موقعِ الخربة والتجربة واالنشغال العميل يف ذاتية الفكرة 

أنه  مبعنى  والنظريّة املراد وعيها ودراستها وتفكيك معانيها، ونسج معاٍن جديدة.. 

كان ينفذ إىل العمق والنواة املؤسسة واملولِّدة، دومنا تغافل عن تحوالتها ومظاهرها 

التعبري- يف  أو االستغراق املوضوعي –إذا صح  الدخول  الخارجية املؤثرة.. وهذا 

أمام  املتأمل  الوقوف  هو  محوري،  هدف  له  كان  املؤسس،  النص  أو  الفكرة  بنية 

ذاتية األشياء وبديهياتها األوىل بعد تعريتها من كل القشور والحجب، ونَْزع األقنعة 

الخارجية عنها، للنفاذ إىل العمق األويل بقصد تحقق فاعلية النقد، واالشتغال النقدي 

الصحيح املتوازن واملوضوعي.

والتفكيك  العقيل،  التحليل  عىل  القائم  الفكري  منهجه  يف  مطهري  انشغل 

وهو  كتاباته  معظم  يف  يالحظ  أسايس  مبوضوع  املطروحة،  لألفكار  املوضوعي 

»تأصيل الفكرة واملعرفة اإلسالمية« القامئة )كرسالة دعوتية دينية( عىل الحق والعدل 

التجديد الديني ال يعني تغيري الدين أو التجديد  والحرية، والدفاع عنها، واعتبار أن 

فيه )كقيم قارّة(، ألّن أحكام اإلسالم حية، ال يعرتيها موت أو نسخ.. والله سبحانه 

تعّهد صيانة هذا الدين إذ قال: ﴿إنّا نحُن نّزلنا الذِّكَر وإنا له لحافظون﴾)الحجر: 9(، 

الديني املرشوح، يف مناهجه وأدواته ووسائل تفكيكه  الفكر  التجديد يف  بل يعني 

وتأويالته العقلية.. فخاصية الخلود هذه هي التي متيز الدين الخاتم عن النظريات 

العنارص  ونظرية  الهيئة  يف  بطليموس  نظرية  مثل  األبد  إىل  متوت  قد  التي  العلمية 

األربعة للطبيعة. 

من  مطهري  مرتىض  الشيخ  مينع  مل  اإلسالمية  القيمية  للفكرة  اإلخالص  هذا 

اآلخرين  ومدارس  املتنوعة  الثقافات  عىل  العقيل  واالنفتاح  املنهجي  التواصل 

نقده  وكان  اإلسالمية(،  وقناعاته  العتقاداته  املضادة  تلك  )حتى  واملعرفية  الفكرية 

يف  بقوة  وحارضة  وعلمياً،  تقنياً  متفوقة  مرجعية  كونه  بالتحديد  )الغريب  لآلخر  هنا 

والغزو  واالقتصادي  السيايس  واالستحكام  الهيمنة  درجة  إىل  كله  العامل  مفاصل 
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النظري  البعد  نقطة جوهرية وهي  من  ومنطلقاً  نقده مرتكزاً  كان  الثقايف واإلعالمي( 

»املفهومي«، واالختالف بني الرؤية اإلسالمية والرؤية والغربية حول هذا املوضوع 

التأسييس للفكر بكليته.. وقد جاءت رؤية مطهري النقدية للغرب يف سياق مواجهة 

للنظرية  املناهض  الفكري  بالغزو  املتمّثل  اإلسالمية  البلدان  عىل  الوافد  الخطر 

بإنجازاتها،  الرشق  حكمة  رضا  غفلة  ففي  املاركسية،  التيارات  والسيام  اإلسالمية، 

دقّت املاركسية نواقيَس الخطر، وكان خطراً موحشاً، أربك املؤّسسة الّدينية بزحف 

داهم البيوت، فاستيقظت هذه املؤّسسة مبالها من عمق برشي، مدافعًة عن )إميانها( 

الذي هّدده اإللحاد املاركيس، وعن )قيمها( التي ناجزتها قيم الفكر املادي الزاحف 

النقدية هنا عىل محور أو  بشكل منظّم]1[..  لكن باإلطار العام، مل تقترص املساءلة 

بعد واحد، بل امتدْت -كام أرشنا- لتطال منظومة التفكري البنيوي الغربية حيال قضايا 

عديدة كـــــ«نظرية املعرفة«]2[ والتصور الفلسفي للعامل والحياة ككل.. وكان تقييم 

عىل  مطهري-  –بحسب  يتوقف  الفلسفية،  واملدارس  التفكريية  املنظومات  تلك 

املنحى واالتجاه املتخذ يف أصل طبيعة املعرفة، فام مل يتخذ الباحث رأياً حاسامً 

فلسفي  قانون  بأي  اإلذعان  منه  املعرفة، ال يصح  نظرية  املطروحة يف  املسائل  يف 

بالبحث  املعرفة  نظرية  تتناولها  التي  املسائل  أهم  وبخصوص  علمية]3[..  مسألة  أو 

والدرس، فتتمثّل يف مباحث ثالثة، هي: )البحث يف مصدر املعرفة-البحث يف قيمة 

املعرفة-البحث يف حدود املعرفة(. واملسألة األساسية يف نظرية املعرفة هي البحث 

يف قيمة املعرفة.. وهو بحث ينصب أساساً لإلجابة عن التساؤالت التي تطرح حول 

وإدراك  املعرفة  أجل  من  ينشط  اإلنساين  العقل  أّن  ذلك  البرشي،  اإلدراك  »حّقانية« 

والشك،  الريبة  فيه  يوقظ  بالخطأ  وإقراره  يخطئ،  اإلنسان  أّن  بيد  حوله،  من  الواقع 

]1[- مطهري، مرتىض. »أصول الفلسفة واملذهب الواقعي«. ترجمة: محمد عبد املنعم الخاقاين، جزء: 12، ص: 15، 

دار التعارف، بريوت/لبنان، طبعة ثانية لعام 1988م.

]2[- نظرية املعرفة علم يبحث فيه عن مبادئ املعرفة اإلنسانية، وطبيعتها، ومصدرها، وقيمتها، وحدودها، ويف الِصلة 

بني الذات املدرِكة ]بالكرس[ واملوضوع املدرَك ]بالفتح[. وكذا تبحث يف األفكار املتعلّقة بأشكال ومناهج املعرفة 

والحقيقة، ووسائل بلوغها. )راجع: املعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية: 203، القاهرة 1979م ؛ املعجم الفلسفي، 

جميل صليبا 2: 478 ؛ املوسوعة الفلسفية املخترصة: ص -475 476.(.

]3[- املطوري، مازن. »قيمة املعرفة اإلنسانية بني الشهيدين مطهري والصدر« الحلقة:1. موقع كتابات يف امليزان. الرابط:

http://www.kitabat.info/subject.php?id=36771
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ويوقعه يف الحرية ما يكتنف آراء الناس من غموض وتناقض.. ثم إن العقل اإلنساين 

بعد أن ينصب عىل األشياء، يستدير لدراسة ذاته وطبيعة فكره، وهذا التأّمل يف الذهن 

والتساؤل عن قيمة ما يحمله من معرفة، أّول لحظات الشك ال يلبث أن يجتازها بسالم 

أو ينحرف يف تيارها، إال أن إثارة الشك تفيض إىل إثارة أهم املسائل املعرفية، وهي 

املسألة املتمثلة بالتساؤل الذي يقول: هل يصل اإلنسان والعقل البرشي إىل اليقني 

ومعرفة الواقع فيام لو كانت هناك واقعية خارج ذهن اإلنسان؟ وهل معرفة اإلنسان 

متطابقة مع الخارج؟ هذا التساؤل الذي ميثل يف جوهره البحث يف قيمة املعرفة، 

بينها، مبثابة جواب  وما  أدريتها  يقينيتها وال  الفلسفات، رشقيها وغربيها،  كلُّ  تعترب 

عنه.. أسئلة حيوية ال ميكن اإلجابة عنها إال بالعقل والبديهيات العقلية واإلدراكات 

العقلية الحقيقية التي تسندها التجربة مبقاييسها واختباراتها وقوانينها العملية..

لقد أكد مطهري –يف موضوع اإلدراك العقيل- عىل أن موضوعية اإلدراك بعامة 

ومطابقته للعامل الخارجي، أمر بديهي ال يتطلب برهاناً ودليالً، بل ال ميكن االستدالل 

عليه.. وجميع املعارف التصديقية التي يتمتّع بها اإلنسان، ترجع إىل معارف رضورية 

أساسية، تدركها النفس اإلنسانية من دون مطالبة بدليل أو برهان، بل ال ميكن إثبات 

كمبدأ  واالعتقاد بصحتها  بها  التسليم  النفس برضورة  تشعر  وإمنا  بدليل،  رضورتها 

عدم التناقض، ومبدأ العلية، واملبادئ الرياضية األولية. وقيمة املعرفة إنا تنبع من 

ارتكازها عىل هذه املبادئ والدّقة يف تطبيقها. 

اإلنسانية-  املعرفة  قيمة  وتفسري  العقلية،  القضايا  إثبات  ضوء  -يف  مطهري  قّوم 

عموم املذهب التجريبي]1[، ونََقَده نقداً مركّزاً وشديداً خاّصة لجهة النقص الذي بُيل 

وبنّي  التجريبي..  للمنطق  والفلسفي  العقيل  التأسيس  وكذا  األرسطي،  املنطق  به 

]1[- وأما عن العوامل التي َولََّدت املذهب التجريبي والفكرة املادية يف أوروبا، وَمهََّدْت لتتحوَل الفكرة املادية إىل 

التاريخية  العوامل  من  عدد  ضمن  مطهري  حددها  فقد  الكثريون،  يتبعها  فكرية  وحالة  معرفية  ومدرسة  وخط  نظرية 

واالجتامعية، هي:

1.قصور املفاهيم الدينية الكنسية.

2.قصور املفاهيم الفلسفية.

3.عدم نضج املفاهيم االجتامعية والسياسية. )راجع: مطهري، مرتىض. »الدوافع نحو املادية«. ص: 27، دار التعارف 

للمطبوعات، لبنان/بريوت، طبعة أوىل لعام 1994م(.
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عالقة الفلسفة باملنطق، ونقد من خالل ذلك، عموم النظريات غري العقلية، وحّدد 

واملتعددة  املتنوعة  النظريات  بني  مقارناً  والباطل،  الحق  بني  التمييز  يف  املقياس 

الفلسفة الحديثة ال تستطيع  املختلفة الحديثة والقدمية يف املعرفة.. كام أثبت أن 

وفّصل  الفلسفية،  الثانية  املعقوالت  إىل  ترجع  أن  من غري  واإلدراك  املعرفة  تفسري 

ذلك ضمن رّده عىل »هيجل« و»هيوم« و»كانت« وبقية الفالسفة املاديني]1[.

..الواضح أن نقد الشيخ مرتىض املطهري للغرب يرتكّز عىل بعد فلسفي معياري 

ال سيايس آين لحظي )رغم الخالف الفكري البنيوي الواضح بني منطلقات الليربالية 

التزمه مطهري كرمز  التفكري السيايس اإلسالمي الذي  السياسية الغربية، ومنطلقات 

من رموز الثورة اإلسالمية يف إيران(.. 

الفلسفة  ألسس  العميق  وعيه  األوىل  قناتني،  من  وتغّذى  للغرب،  نقده  انطلق 

بديهيات  القائم عىل  العقيل  باملذهب  تأخذ  التي  القارّة  النظرية  ومبانيها  اإلسالمية 

العقل األوىل، وال ترفض التجريبية وال املذهب التجريبي. والقناة الثانية، تعمقه يف 

فهم )ووعي( أسس الفلسفة الغربية ومرتكزاتها بكافة تياراتها، وبناها الفكرية النظرية 

والعملية. وقد الحظنا أنه ال يوجد أي منهج فلسفي غريب، وال رؤية فلسفية غربية 

معروفة، إال وللشيخ املطهري رأي ما فيها وحولها، شارحاً وموّضحاً وناقداً أو مؤيداً 

لفكرة أو نظرية ما منها، هنا أو هناك. 

التي  املجهوالت  بني كل  -من  املواضيع  من  هناك مجموعة  أن  يعتقد مطهري 

القصوى من األهمية،  الدرجة  لها- يعريها اإلنسان  الحلول  إيجاد  يأمل اإلنسان يف 

وهي تلك املسائل املرتبطة بالنظام الكيل للعامل، والحركة العامة للحوادث، والتي 

تؤخذ عىل أنها رمز الوجود ورس الكون.. واإلنسان -سواء نجح أم خاب- ال يستطيع 

بدء  حول  تدور  التي  العقلية  والنشاطات  الفكرية  املحاوالت  عن  نفسه  يكف  أن 

الوجود ومبدئه وحول الحدوث والقدم، والوحدة والكرثة، واملتناهي  العامل وغاية 

]1[- النوري، حسن. »العالمة مطهري يف آرائه الفلسفية والعقائدية«. مجلة ثقافتنا، العدد: 6. الرابط:

http://iranarab.com/Default.asp?Page=ViewArticle&ArticleID=618
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والالمتناهي، والعلة واملعلول، والواجب واملمكن، وغريها من األمور التي هي من 

هذا القبيل.. وهذه الحاجة الفطرية هي التي أوجدت الفلسفة]1[. من حيث أنها )أي 

الفلسفة( هي التي تجعل الوجود بأجمعه ميداناً ليجول فيه الفكر البرشي، وهي تحمل 

العقل اإلنساين عىل جناحها وتحلق به إىل عوامل هي منتهى آماله وغاية طموحه.

وقد مرّت الفلسفة الغربية –التي صال وجال مطهري يف مختلف أرجائها الفكرية- 

بتحوالت كربى منذ الزمن »االثيني« وقواعد أرسطو الفلسفية املعروفة، حيث األسئلة 

واإلشكاليات الكربى )أسئلة الوجود والخلق واإلنسان والحياة( تبحث عن إجابات 

معرفية عقلية نظرية.. فتعددْت أمناط التفكري وتنوعت الصور والرتاكيب والعناوين 

واملعاين، والكل –من رموز تلك األيام الفكريني-كان يدلو بدلوه  يف ساحة التفكري 

والعقل والخيال محاوالً تقديم صورة أو إجابة ما )تصورية أو تصديقية( عىل تلك 

والعيش  الزمان  وتقدم  الحياة،  تطورات  مع  وتتعاظم  ترتاكم  كانت  التي  األسئلة 

البرشي.. هذا الرتاكم يف الفكر والرؤى والنظريات الفلسفية منذ زمن أرسطو، جعل 

والفلسفة  القدمية،  الفلسفة  هي  أقسام،  ثالثة  إىل  تقسيمه  ميكن  تاريخاً،  للفلسفة 

قبل  السابع  القرن  من  القدمية  الفلسفة  مرحلة  ومتتد  الحديثة.  والفلسفة  الوسطى، 

القرن  من  الوسطى  الفلسفة  مرحلة  ومتتد  امليالدي..  الخامس  القرن  إىل  امليالد، 

من  فتمتد  الحديثة  الفلسفة  مرحلة  أما  امليالديني،  السابع عرش  القرن  إىل  الخامس 

فقد  اإلسالمية،  الفلسفة  وأما  الحديث..  العرص  حتى  امليالدي  عرش  السابع  القرن 

املسلمني  املفكرين  من  عدد  اهتامم  ظهور  مع  الهجري  الثاين  القرن  من  ابتدأت 

هو  )الوجود(  مبحث  وكان  واليونانية.  الرشقية  بالفلسفات  العرب  وغري  العرب 

الفلسفة اإلسالمية، ألن الحكمة اإللهية كام  املحور املركزي للبحث والتفكري يف 

وسموها، هي )علم يبحث فيه عن أحوال املوجود مبا هو موجود( غري أن الفالسفة 

العلم واملعرفة، وأنواعها ومراتبها، ومصادرها، وحكايتها  املسلمني عالجوا حقيقة 

واملعقول،  والعاقل  والعقل  )النفس،  مباحث  يف  ذلك،  وغري  وقيمتها،  الواقع  عن 

]1[- الطباطبايئ، محمد حسني.«أسس الفلسفة واملذهب الواقعي«. تعليق: الشيخ مرتىض مطهري، ترجمة: محمد 

عبد املنعم الخاقاين، دار التعارف للمطبوعات، لبنان/بريوت، طبعة ثانية لعام 1988م. ص: 10.    
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واملقوالت، والكيل، والوجود الذهني(، وان مل يفردوا باباً خاصاً مبباحث املعرفة 

يف مؤلفاتهم]1[.. وهكذا اهتم بقضية املعرفة علامء الكالم واملتصوفة والعرفاء، فبينام 

اعترب املتصوفة املعرفة حالة ذوقية وجدانية مصدرها القلب والحدس والشهود، وان 

للتدليل عىل  الجدل، وتوسلوا  َم املتكلمون أسلوب  ترسَّ يتحقق بال واسطة.  العلم 

تارة،  العقيل  املنهج  واعتمدوا  واملسلامت،  واملشهورات  باملظنونات  مدعياتهم 

واملنهج النقيل تارة أخرى.

القضية  العامل، هي  أم  الذات أم املحيط  وكانت قضية »املعرفة«، سواء معرفة 

األساسية التي طغت )وهيمنت( –كام ذكرنا- عىل مجمل التفكري الفلسفي الغريب 

الفالسفة  واصل  حيث  التنوير..  عرص  إىل  وصوالً  النهضة،  عرص  بدايات  منذ 

بنظرية  واهتاممهم  تركيزهم  وغريهام(  كانت،  وعامنوئيل  لوك،  )جون  الغربيون 

املعرفة، إىل أن انتهت مفاعيلها إىل املنطق الوضعي )الوضعية املنطقية( والتصور 

العلمي الفيزيايئ للعامل، وما تزال تلك املقوالت التي برزْت خالل النصف األول 

ملناهج  إلهام  مصدر  شكلت  بل  اليوم،  إىل  ومستمرة  سائدة  العرشين،  القرن  من 

العلوم املادية املعارصة وفلسفتها..

متعددة  فلسفية  ومذاهب  رؤى  قلنا-  –كام  أوروبا  الساحة يف  برزْت عىل  طبعاً، 

املذاهب  هذه  من  لكل  وكان  الحارض،  العرص  وحتى  ديكارت  عرص  منذ  ومتباينة 

من  الفلسفة  إىل  نظر  وبعٌض  العقلية،  الفلسفة  إىل  انرصف  فبعٌض  ومؤيدون.  أتباع 

نافذة العلوم التجريبية العقلية، وبعض اعتقد بأنه ميكن البحث والتحقيق يف مسائل 

الفلسفة األوىل والحكمة اإللهية وأبدى آراء يف هذا املجال، وبعٌض ادعى أّن اإلنساَن 

عاجٌز عن إدراك هذه املواضيع، وكل ما قيل يف هذا املضامر- نفياً أو إثباتاً- قد كان 

قوالً بغري دليل. كانوا إلهيني يف عقائدهم وبعض كانوا ماديني.. وعىل اإلجامل مل 

يحصل أي تقدم مهم يف هذا الفن املسمى بـ »الفلسفة الحقيقية« أو »العلم األعىل« 

وهو الفن الذي يأخذ عىل عاتقه التحقيق يف النظام الكيل للعامل، وتوضيح الوجود 

]1[- الرفاعي، عبد الجبار. »إسالمية املعرفة.. هل هي قضية فلسفية من دون مضمون فلسفي«. موقع مدارك. الرابط:

htm.4/10-http://www.madarik.net/mag9
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بأرسه، سواء يف أوربا القرون الوسطى أم يف أوربا الحديثة، ومل يظهر نظام قوي مقنع 

يحفظ الفلسفة من التشتت والتفرق وأدى هذا إىل ظهور مشارب متناقضة يف أوربا.. 

واالستحسان  اإلعجاب  يستحق  وهو  الفلسفة  باسم  أوروبا  يف  موجود  هو  ما  وأما 

النفس..  بعلم  أو  الفيزياء  أو  بالرياضيات  متعلق  هو  وإنا  بالفلسفة،  يربط  ال  فهو 

جهودهم  معظم  وّجهوا  الذين  املسلمني  الفالسفة  بأن  نعرتف  أن  اإلنصاف  ومن 

للتحقيق الفلسفي قد أنجزوا اليشء الكثري ودفعوا الفلسفة- التي أوصلها اليونانيون 

إىل منتصف الطريق- نحو األمام، ومع أن مسائل الفلسفة اليونانية عند ورودها إىل 

الحوزات اإلسالمية مل تكن تتجاوز مائتي مسألة فإنها قد بلغت يف الفلسفة اإلسالمية 

فيها أصول االستدالل وطرقه حتى يف املسائل األساسية  سبعامئة مسألة، وتغريت 

لليونانيني، واكتسبت الفلسفة خاصية رياضية. وتظهر هذه الخاصية بجالء يف فلسفة 

صدر املتألهني. ومن اإلنصاف أن ننسب هذا التقدم إىل العلامء املسلمني]1[.

ولعل هذا االنكامش أو الرتاجع الفلسفي وعدم اقتحام مناطق مجهولة فلسفياً، 

كان من أسباب ودوافع صعود نجم الفكرة املادية يف أوروبا عىل النحو الذي تفّجرت 

من خالله أفكار ومعطيات وانبثقت مذاهب متنوعة )تحت العنوان املادي( ظهرْت 

– البالد  تلك  افتقار  هي  أساسية،  علة  له  كان  الرتاجع  وهذا  بالتحديد..  أوروبا  يف 

كام يقول مطهري- ملذهب فلسفي عقيل محكم وقوي ومتالئم مع العلوم الحديثة. 

ووجود  سلسلة من العقائد السخيفة]2[ التي يطلق عليها اسم »الحكمة اإللهية« مبا هيأ 

الجو وفتح الباب عىل مرصاعيه أمام انتشار وتفيش ما يسمى بالفلسفة املادية. ومن 

التي بها هاجمها هؤالء بشدة.  العقائد  يرجع إىل الكتب املادية يجد ما هي نوعية 

بالنظرية اإللهية يعانون  وحتى إن مجموعة العلامء املحدثني األوربيني املعتقدين 

كثرياً من محتويات هذه الحكمة اإللهية. ومن املؤكد أّن هذا التبعرث الفلسفي –إذا 

]1[- املصدر نفسه، ص: 14.

وهو  إلهية  فلسفة  أو  حكمة  املسامة  الفلسفية  النظرات  تلك  تفاهة  عىل  بسيطاً  مثاًل  مطهري  الشهيد  يرضب   -]2[

تخصيص القديس »توما االكويني« )الذي يعترب أكرب الحكامء يف القرون الوسطى وتتجىل فيه الحكمة »االسكوالستية« 

)املدرسية( وبقيت كتبه ملدة أربعامئة سنة هي الكتب الرسمية للحوزات العلمية والدينية يف أوربا( تخصيصه لفصل 

من كتاب »املجموعة الالهوتية« يدور حول هذا السؤال: »ما عدد املالئكة التي ميكن أْن تحّل يف رأس إبرة؟!..«. 
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التقدم  أّن »الحكمة اإللهية« يف أوروبا قد أحرزت  لو  ليوجد  التعبري- مل يكن  صح 

الذي ظفرْت به بني املسلمني، وعند ذاك مل يكن امليدان ليسمح »للسوفسطائيني« 

أن يشيعوا خياالتهم، وال للامديني أن ينرشوا غرورهم، وبالتايل فال املثالية تسترشي، 

وال املادية تستحكم.

إضفاء  األخري-  والفصل  املطاف  نهاية  هنا هو –يف  مطهري  عناه  الذي  والتقدم 

انتهجت  التي  الغربية  الفلسفة  وتصورات  مفاهيم  معنوي( عىل  )غايئ  روحي  طابع 

العامل، أي يف  الفلسفي عن  املنهج املادي البحت يف نظريتها املعرفية وتصورها 

قراءتها للذات والعامل.. وهذا الطابع الروحي )الوسطي( للفلسفة اإلسالمية يرى أن 

املحيط  بلون  اصطبغت  متحيزة،  مادية  علوم  الغربية  واالجتامعية  اإلنسانية  العلوم 

الذي نشأْت )وتطورْت( فيه، وما يحفل به ذلك املحيط، من مالبسات، وقيم ثقافية، 

ومعايري منهجية، تستند إىل قراءة أُحادية هي )قراءة الكون( فقط، وهذه القراءة تجسد 

حالة فصام حاد، ألنها تستبعد قراءة الوحي، التي تتكامل بها قراءة الكون، عرب منهج 

)العلوم  بأّن فلسفة  تعتقد جامعة )إسالمية املعرفة(  القراءتني(. كذلك  )الجمع بني 

وضعي  منهج  إىل  أفضْت  قارصة،  وضعية  فلسفة  هي  البحتة(  و)العلوم  الطبيعية( 

مادي، يفرّس ما يجري يف العامل عىل أساس الجدل بني اإلنسان والطبيعة، من دون 

وعي لدور الله يف العامل، وباختزال دور الباري تعاىل يختزل اإلنسان والعامل إىل 

مجموعة موجودات وأشياء مادية ال غري.. وتتلخص املرتكزات املنهجية إلسالمية 

املعرفة، حسب رأي دعاتها، مبا ييل]1[:

1. صياغة النظام املعريف اإلسالمي.

2. اكتشاف املنهجية القرآنية.

3. بناء منهج للتعامل مع القران والسرية والرتاث اإلسالمي.

4. بناء منهج للتعامل مع الرتاث الغريب واإلنساين عموماً.

]1[- الرفاعي، عبد الجبار. »إسالمية املعرفة.. هل هي قضية فلسفية من دون مضمون فلسفي«. مصدر سابق. 
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وهذا ما سار عليه مطهري من زاوية التأصيل املعريف اإلسالمي الذي انبنى أيضاً 

عد  الغربية، حيث ميكن  املعرفة  ونظرية  الفلسفة  نقد  منه- عىل  آخر  جانب  –ويف 

كتاب )أصول الفلسفة واملنهج الواقعي( الذي ألفه السيد محمد حسني الطباطبايئ 

)صاحب تفسري امليزان(، وكَتََب تعليقًة موّسعًة عليه تلميُذه الشيخ مرتىض املطهري 

الفلسفة  كتاب يف  كأول  عده  املقتضب حوله(، ميكن  البحث  هذا  )موضوعنا يف 

الغربية  الرؤية  ونقد  )املعرفة(  لبحث  واسعة  مساحة  يخصص  الحديثة  اإلسالمية 

للمعرفة الذاتية والكونية.. فبعد أن فرغ الطباطبايئ يف املقالتني األوىل والثانية من 

بيان )معنى الفلسفة وحدودها، والعالقة بينها وبني العلوم الطبيعية والرياضية( دّشن 

الفلسفة  مسائل  تتصدر  جعلها  حيث  متميزة،  أهمية  وأوالها  املعرفة،  بنظرية  بحثه 

تبدأ  منطقيا،  متسلسلة  محاور  ثالثة  عىل  فيها  البحث  ترتيب  عىل  وعمل  األخرى، 

بـ)قيمة املعرفة( يليها )مصدر املعرفة( وتنتهي بـ)حدود املعرفة(.

لكن ورغم تأصيلية مطهري )ورؤيته( املعرفية اإلسالمية، وقناعته العميقة باملنهج 

واملرشوع اإللهي الفكري والعميل، مل متنعه )قناعته وإميانه( من التمييز -يف تعاطيه 

النقدي مع املعرفة والفلسفة الغربية الحديثة- بني الغرب الحضاري والثقايف والتقني 

والوحيش،  والعنرصي  الرببري  بتاريخه  االستعامري  السيايس  والغرب  والعلمي 

ولعل ما زاد الصورة الغربية بشاعة هو هذا الربوز الكبري السافر لكثري من االتجاهات 

الفكرية والفلسفية الغربية ذات املنحى العبثي واملادي، وبالعكس فقد الحظنا أنه 

االحتالل  مقدمة إلرهاصات  الفكري  كان االسترشاق  االستعامرية  وخالل املرحلة 

االستعامري بداعي تطوير الشعوب وتحديثها]1[..    

-3 مناذج من نقد مطهري للفلسفة الغربية

نحن يف هذه الدراسة الفكرية املقتضبة واملخترصة واملكثفة عن الشيخ مرتىض 

املفاهيمي  الرتاث  لكل  النقدية  الشيخ  برؤية  اإلحاطة  من  نتمكن  لن  املطهري، 

والرؤى الفلسفية الغربية منذ بدء تشكلها األويل يف العهد االثيني، حيث كانت نشأة 

]1[- املصدر السابق.
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أفكار فيثاغورث والسفوسطايني والشكوكيني، ثم فلسفة سقراط وأفالطون وغريهم، 

روسو،  هيوم،  بريكيل،  ديكارت،  بيكون،  بالفالسفة:  مروراً  عام،   2500 نحو  قبل 

كانت، شوبنهاور، داروين، جيمس، نيتشه، فرويد، دوركايم، برجسون، برتراندراسل، 

وغريهم، وصوالً إىل جان بول سارتر والفلسفة الوجودية.

كل تلك املحطات الفلسفية يف تاريخ الفكر الفلسفي الغريب، خاَض معها الشيخ 

مرتىض مطهري معارك فكرية وسجاالت نقدية بنيوية صميمية يف محاولة منه إلثبات 

العقلية(،  والبديهيات  العقل  عىل  )املرتكزة  اإلسالمية  الفلسفة  كعب(  )وعلو  قوة 

وعمق بنيتها الّذاتية واتساع مقوالتها العملية، التي شملت الذات واملوضوع. 

من هنا سنحاول تحليَل معايري هذه الرؤية النقدية عىل نحو من اإلجامل العام، مع 

ذكر أمثلة مهمة يف هذا االتجاه.

..لدى مراجعة ما كتبه مطهري حول الفلسفة الغربية وتحليله، ميكن القول بأّن 

املهيمن  البحت  املادي  االتّجاه  نقد  يرتكّز حول  كان  له )ملطهري(  النقدي  الجهد 

عىل عموم الفلسفة الغربية بكل تنوعاتها وأشكالها واتجاهاتها الفكرية والسياسية.. 

هذا هو االنطباع الفكري الذي ميكن أن نخرج به عن رؤية مطهري النقدية للفلسفة 

املعنوية  األمور  وعي  دون  فقط،  املحسوسة  بالرؤية  الحقيقة  قّيدت  التي  الغربية 

والروحية، ورفضْت بشكل كيل وشامل كل ما له عالقة باألمور الغيبية املا ورائية، مع 

أن هذا الرفض ليس من مختصات العلم مبا هو حس وتجربة وقوانني مادية، ورؤية 

عيانية مادية.

..فعىل سبيل املثال، انتهج بعض فالسفة الغرب منهجاً وجودياً يقوم عىل فكرة 

النزعة  ضوء  عىل  الناس  أذهان  يف  وترسيخها  إثباتها  محاولني  اإلنسان«،  »أصالة 

الحسية املاّدية.. حيث لرغبات اإلنسان ونزعاته األوىل أولوية عىل ما عداها، وال 

يف  كله  الخري  وأن  الذرائعية..  والنفعية  الفردية  سوى  ومعنى  كغاية  يقودها  منهج 

مصلحة الفرد وال يشء سواه، وهو مقياس الخري واملصلحة لذاته..
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تختلف  ذلك، وهي  قبل  مطّهري- مطروحًة  يقول  كانت –كام  الفكرة  هذه  طبعاً 

فلسفية،  ابن سينا وأمثاله من فالسفة املرشق من مبادئ وأصول  الحكيم  تبّناه  عاّم 

كالقول بوجود منطني من الخري، إذ هناك خرٌي محسوٌس وخرٌي معقوٌل؛ وهو بصورتيه 

يعني تلك األشياء املاّدية واملعنوية التي يرغب اإلنسان يف تحقيقها.. وحينام يتطرّق 

الجانب املاّدي أحياناً، ورمبّا  الوجوديون إىل املنفعة )واللذة( فهم يقصدون منها 

يرومون منها الجانب املعنوي أحياناً أخرى، حيث يقولون إّن العلم خرٌي معقوٌل لكّن 

بشعوره  يراه خرياً  ما  نحو  السري  بدوره مجرٌب عىل  الطعام خرٌي محسوٌس، واإلنسان 

الباطني، أي إنّه يروم تحقيق الخري من منطلق دواعيه الفطرية. لو سألناهم عن املعيار 

الخري  أّن  يعني  الكامل هو املعيار يف ذلك؛ وهذا  بأّن  الخري، ألجابوا  الذي يحّدد 

يجب أن يضمن لإلنسان بلوغ مراتب الكامل.

واإلنسان بطبيعته املاّدية يبحث عن الخري املاّدي، وبطبيعته املعنوية يبحث عن 

الخري املعنوي؛ وهو يف كال الحالتني باحٌث عن الخري مبا هو خري، فإن بادر إىل 

البحث عن العلم، فهو يف هذه الحالة يروم بلوغ حقيقٍة تتمثّل يف خريٍ معقوٍل، وإذا 

بدأ يبحث عن املال فهو حينئٍذ يبحث عن حقيقٍة تتجّسٍد يف خريٍ محسوٍس.. فالنمط 

ماّديًة  الحقائق  أساسه حول كون  الغربيون متحور يف  الفالسفة  تبّناه  الذي  الفكري 

محسوسًة فحسب، ومن هذا املنطلق قالوا إّن اإلنسان إّما أن يكون باحثاً عن الخري 

)املنفعة املاّدية(، وإّما أن يبحث عن يشٍء ال وجود له، وال يعدو كونه مجرّد مبدأ 

معنوي؛ وحينام سادت البحوث الفلسفية حول املنافع املاّدية واملعنوية يف أوروبا 

مجرّد  اإلنسانية  الحياة  عّدوا  أن  بعد  كبرياً،  انحرافاً  بأرسها  البرشية  الفلسفة  واجهت 

عىل  اإلنسان  يحّفز  العقل  إّن  وقالوا  ماّدية،  منافع  لتحقيق  البرش  فيه  يجول  مضامٍر 

طلب الخري، ويأمره بالتخيل عاّم ال خري فيه، لكّن اإلنسان أحياناً يتنّصل عن حكم 

العقل، ويلهث وراء تلك األمور التي ال خري فيها، وهذا التضاّد هو حقيقٌة موجودٌة 

لدى بعض -إْن مل يكن كثري من بني آدم- فاإلنسان برأيهم ال يحّقق من وراء عناده 

أّن  اّدعاء  ألحد  ميكن  هل  ولكن  فيه؛  خري  ال  العناد  هذا  إّن  أي  إيجابيٍة،  نتيجٍة  أيّة 

جميع أفعال اإلنسان تتطابق مع حكم العقل؟!.. عّد الفالسفة الغربيون تلك األعامل 
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املعنوية مجرّد مبادئ وقيم، ومل يعّدوها خرياً، لذلك أصبحوا يف حريٍة من أمرهم حول 

وضع تفسريٍ لها، ألن اإلنسان يسعى وراءها باختياره رغم خروجها عن نطاق الخري 

بزعمهم، فهو برأيهم يجب أن يكون ماّدياً محسوساً. رأيهم هذا باطٌل بكّل تأكيٍد، فهل 

هناك من يّدعي أن الجامل ليس خرياً؟!...ويف إجابته يقول مطهري بأن الجامل أمٌر 

، وليس ماّدياً، فهو ال حجم له، أي إنّه ال ميأل العني بحجمه املاّدي. وهل  معنويٌّ

؟! واألمثلة يف هذا الصدد كثرية عىل مستوى القيم  ميكن القول إّن الفضيلة أمٌر ماّديٌّ

الحرية والعدالة والكرامة وغريها... وبعد أن طرحوا هذه  الجاملية كقيمة  واألفكار 

املسائل بصفتها أموراً غري معقولٍة وجدوا أنفسهم يف مأزٍق من حيث إقناع املجتمع 

برأيهم حولها، إذ كيف ميكنهم تلقني الناس بأّن القيم املعنوية مجرّد أوهاٍم ال حقيقة 

لها؟! وهذا التشكيك مياثل ما ذهَب إليه كبار فالسفتهم من أمثال نيتشه]1[، إذ عّدوا 

العقل  أّن  فيه، وزعموا  ماّديٍّ  نفع  أمٍر ال  الحقيقة فحسب، وأنكروا كّل  املنفعة هي 

الطبيعي  التي ال يحّقق اإلنسان منها منافع ماّدية )حسية(؛ ومن  يرفض تلك األمور 

رّصح  منهم  فالجريء  مختلفة،  بأساليب  املسألة  هذه  فرّسوا  الغربيني  الفالسفة  أن 

بها من دون وجٍل، والذي مل يكن ميتلك الجرأة الالزمة التّف عىل املوضوع وراح 

يلقّنه للناس بأسلوٍب آخر، ومنهم من قال إّن القيم بلغت درجة التكامل، والوجوديون 

بدورهم تصّوروا أنّهم وجدوا الحّل فعّدوا القيم تختلف عن الحقائق من حيث كونها 

مخلوقة –مصنوعة- وليست من سنخ األمور التي يتمكّن اإلنسان من اكتشافها. األمور 

التي ميكن اكتشافها يراد منها تلك القضايا الحقيقية التي يتمّكن اإلنسان من التعرّف 

عليها عن طريق العقل والعلم واالستدالل؛ يف حني القيم تعني تلك القضايا التي 

يخلقها اإلنسان بنفسه بحيث مل يكن لها وجوٌد مسبٌق]2[.

بعد  وما  الوجودية،  للمدارس  ملهم  وهو  السوبرمان..  باإلنسان  آمن  القوة.  بفيلسوف  ُعرف  أملاين،  فيلسوف   -]1[

الحداثة يف مجال الفلسفة واألدب يف أغلب األحيان. روج »نيتشة« ألفكار توهم كثريون أنها مع التيارات الالعقالنية 

النازية أفكاره. رفض نيتشه  والعدمية. استخدمت بعض آرائه وأفكاره فيام بعد، من قبل أيديولوجيي الفاشية، وتبّنت 

بعيداً عن  تبني قيم جديدة  األفالطونية واملسيحية وكل ما ميت لألديان بصلة، )امليتافيزيقيا( بشكل عام، ودعا إىل 

نقدية حول الدين واألخالقية والنفعية والفلسفة  »الكانتية« و»الهيغيلية« والفكر الديني.. كتب »نيتشة« نصوصاً وكتباً 

املعارصة املادية منها واملثالية األملانية. وكتب أيضاً عن الرومانسية األملانية والحداثة.

]2[- دجاكام، عيل. »الفلسفة الغربية برؤية الشيخ مرتىض مطهري«. ترجمة: أسعد مندي الكعبي، صادر عن: »املركز 

اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية-العتب العباسية املقّدسة. طبعة أوىل لعام 2016. ص: 425 – 426.
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وأما الوجه السيايس لثقافة الغرب »املاديّة«، والتي متظهرْت من خالل الفكرة 

الفكرة  هذه  أّن  مطهري  مرتىض  الشيخ  اعترب  فقد  اإلنسان(،  )أصالة  الوجودية 

تعني  وهي  الغربية،  املدنية  أوجه  أهّم  من  هي  الليربالية(  السياسية  )بتطبيقاتها 

ويظهر اإلنسان يف هذا  الفكر والعمل..  حرية اإلنسان يف تربية نفسه، وحريته يف 

التعريف يف صورة الكائن الغرائزي )املتحّرر من قيود األخالق وضوابط التكليف 

والذي يقوم سلوكه عىل قاعدة املنفعة واملصلحة  ومعايري الردع والضبط الذايت( 

الخاصة فحسب. إذ ليس للتعبّد بالدين أو احرتام القيم اإلنسانية الخالدة أية معاٍن 

باألخص  اآلخرين،  مصالح  مع  التزاحم  من  الخوف  بل  االتجاه..  هذا  يف  تذكر 

الخوف من ردود فعل األكرثية املنافسة، وهذا الذي أّدى إىل االمتناع عن االعتداء 

عىل حقوق اآلخرين. الواضح أنه إذا فُقد الخوف من الله من داخل اإلنسان، وإذا 

االحرتام  أنكَر  وإذا  والباطل،  للحّق  واضح  تعريف  تقديم  من  اإلنسان  يتمّكن  مل 

سيعتدي  السلوكيات-  لتلك  –املتمثل  اإلنساُن  هذا  لآلخرين،  واإلنساين  الذايت 

عىل حقوق اآلخرين، إذا ما توفّرت له السلطة والحاكميّة.. 

هذه هي خالصة رأي الوجوديني بالنسبة إىل القيم واملبادئ األصيلة واملعنويات 

الدينية، لذا غالباً ما يراود أذهان الناس السؤال اآليت: ما املقصود من أن اإلنسان هو 

بأّن اإلنسان هو  القول  القيم؟ لإلجابة عن هذا السؤال قيل: املراد من  الذي يخلق 

الذي يخلق القيم هو أنّه بطبعه يعّد بعض املسائل من سنٍخ واحٍد، كاإليثار واألثرة 

حسب تعبري العرب، ومثل العدل والظلم؛ فهام متساويان بحّد ذاتيهام، لكّن اإلنسان 

يضفي القيمة السامية عىل العدل، ومن ثّم مييس مختلفاً عن الظلم من حيث كونه 

ذا قيمة.كام نالحظ فاإلنسان هو الذي جعل العدل واحداً من القيم السامية، مثلام 

جميع  لها.  حرص  ال  أخرى  أمثلٍة  من  ذلك  إىل  وما  األثرة،  من  أرجح  اإليثار  جعل 

إال أّن اإلنسان هو  املفاهيم املتضاّدة برأي الوجوديني كانْت متساويًة يف أساسها، 

الذي رّجح بعضها عىل بعٍض، فقد عّد العدل أفضل من الظلم والصدق أفضل من 

الكذب واألمانة أفضل من الخيانة. ويف نقده العميق لهذه األطروحة الوجودية الغربية 
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يسأل مطهري: ما املقصود من كون اإلنسان هو الذي يخلق القيم؟..

ميكُن القول أحياناً إّن اإلنسان يخلق القيم من خالل إضفائه حقيقًة عىل أمٍر ما، 

بحيث تكون موجودًة فيه سابقاً، أي إّن األمر نفسه موجوٌد لكّن هيئته )يعني: شكله 

عىل  قادٌر  فاإلنسان  يخلقه؛  ال  الحال  بطبيعة  الحالة  هذه  يف  وهو  يتغرّي،  وعنوانه( 

صناعة أشياء ماّدية عرب تحويرها أو تركيبها مبختلف الفنون واملهارات التي ميتلكها 

فيضفي عليها صورًة أخرى؛ والوجوديون بدورهم متّفقون معنا هنا )مع أتباع املنهج 

اإللهي( عىل أّن تغيري الشكل والصورة واملاّدة ال ميكن عّده خلقًة. إذن، القول بأّن 

اإلنساَن صنع القيم )مبعنى أنّه خلقها وأضفى عليها حقيقًة وجوديًة( هو كالٌم باطٌل 

جملًة وتفصيالً كام يؤكد شيخنا املطهري؛ وحتّى لو افرتضنا أنّه أراد إضفاء حقيقٍة 

عىل األمور املعنوية، فالسؤال اآليت يطرح نفسه: هل أّن املعنوية بحّد ذاتها موجودٌة 

أو غري موجودٍة؟ هؤالء يقولون إّن املعنوية ال حقيقة لها -أي إنّها غري موجودٍة- ونحن 

نرّد عليهم بالقول: كيف ميكن لإلنسان إضفاء حقيقٍة عىل أمٍر ال وجود له وليس من 

شأنه أن ينزل يف حيّز الحقيقة؟!.. 

، فالكادر  القول بأّن اإلنسان خالٌق هو يف الحقيقة اعتباٌر، واالعتبار هو أمٌر توافقيٌّ

الجامعي  عمله  مزاولة  ميكنه  ال  املثال  سبيل  عىل  املدارس  إحدى  يف  التعليمي 

بشكٍل منسجٍم ما مل تكن هناك إدارٌة مرشفٌة عليه تسرّي شؤونه وتنظّم أموره؛ وألجل 

تحقيق هذا الهدف ال بّد من قيام هذا الكادر باختيار أحد أعضائه كمديٍر له؛ وبطبيعة 

إّن  بل  سابقاً،  موجوداً  يكن  مل  املدير  السيّد  تواله  الذي  املنصب  هذا  فإّن  الحال 

الكادر التعليمي هو الذي ابتدعه –خلقه- ومن املؤكّد أّن هذا الخلق يعّد أمراً اعتبارياً 

عامل  يف  امليزة  بهذه  يتّصف  املدير  السيّد  لكون  واقعياً  ليس  أنّه  يعني  ماّم  توافقياً 

التعليمي  الكادر  أعضاء  كسائر  معلٍّم  من  لحظٍة  خالل  تحّول  إذ  واالعتبار،  الذهن 

إىل مديٍر مرشٍف عىل زمالئه؛ لذا فهو يف عامل الواقع –األمر نفسه- ليس سوى ذلك 

اإلنسان السابق الذي كان معلاّمً، فتويل منصب اإلدارة هو مجرّد عقٍد جامعي واعتباٍر 

بحٍت ال غري، والهدف منه يكمن يف تحقيق املصلحة الجامعية، فهو أمٌر مسّوٌغ من 
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ذكر  ما  وبناًء عىل  الخلقة]1[..  البرش عىل  قدرة  إذن، هذه هي حدود  املنفعة.  داعي 

فغاية ما يدّل عليه الرأي القائل بأّن اإلنسان يخلق القيمة املعنوية لألشياء، هي عدم 

حقيقة تلك األمور التي نعّدها قيامً، ألّن اإلنسان هو الذي أضفى عليها هذا االعتبار، 

وإال فهي بحّد ذاتها ال قيمة لها.

نفي األصالة وعّدوا  بغية  الغربيني جّل جهودهم  الفالسفة  بذل  يؤكد مطهري   ..

القيم مجرّد أموٍر تصّوريٍة مّتفٍق عليها، ولكّنهم غفلوا عن أّن ما يتّم االتّفاق عليه يتعلّق 

بالوسائل فقط يف حني الهدف ليس من شأنه أن يدخل يف ضمن ذلك. مثالً يقال إّن 

العملة النقدية ذات قيمٍة اعتباريٍة خالفاً للذهب الذي هو ذو قيمٍة حقيقيٍة ألنه يدخل 

يف كثري من الشؤون الحياتية  وألنّه شحيٌح ومثنٌي بحّد ذاته ال باعتباره؛ فقيمة العملة 

النقدية محدودٌة بالرقم املدّون عليها وقد أُجيز استبدالها بالذهب بغية تحقيق هدٍف 

التجاري. إذن،  التبادل  إذ أضفينا هذا االعتبار املايل لها ألجل تيسري عملية   ، معيٍّ

العملة النقدية ال قيمة لها بحّد ذاتها وال تختلف عن أيّة ورقٍة أخرى إن كانت ورقيًة، 

لكّنها من حيث  معدنيًة؛  كانت  إن  أخرى  معدنيٍة  قطعٍة  أيّة  تختلف عن  أنّها ال  كام 

. االعتبار ذات قيمٍة محّددٍة مدّونٍة عليها، فهي مجرّد وسيلٍة لتحقيق هدٍف معيٍّ

الخلقة  نحو  عىل  البرش  قبل  من  مخلوقًة  األصيلة  اإلنسانية  املبادئ  عَدْدنا  إذا 

الحقيقية، فهذا الكالم باطٌل؛ ألّن ما يوجده اإلنسان من مبادئ وقيم يكون عىل نحو 

معيّنة،  أهداف  تحقيق  منها  يرام  وسائل  بصفتها  القضايا  بعض  عىل  اعتباٍر  إضفاء 

فاإلنسان ال ميكنه  واحٍد،  آٍن  اعتباريًة وهدفاً يف  أموراً  تكون  أن  من شأنها  ليس  إذ 

إضفاء اعتباٍر عىل أحد األمور ثّم يّدعي أنّه هدٌف، ألن فعله هذا يشابه عبدة األوثان 

من العرب الذين كانوا يصنعون آلهتهم بأيديهم، وقد وبّخهم القرآن الكريم يف قوله 

تعاىل: ﴿َقاَل أَتَْعُبُدوَن َما تَْنِحُتوَن﴾ )الصافات: 95(.

الهدف يف الحقيقة أعىل مرتبًة من االعتبارات التي مينحها اإلنسان لبعض القضايا 

مهام كان سنخها، ألنه يسعى إىل تحقيقه، ومن البديهي أّن األمر الذي يضفي عليه 

]1[- املصدر السابق نفسه، ص: 425.
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اعتباراً بالتوافق مع اآلخرين هو أدىن مرتبًة من تلك األهداف السامية.

املبادئ  عّد  خالل  من  إال  مطهري-  –بحسب  حلّه  ميكن  ال  السابق  واإلشكال 

اإلنسانية أموراً فطريًة، أي إنّها حقائق معقولة يتحرّك اإلنسان نحوها نظري حركته نحو 

تكامل  تصّور  أساسها  التي ميكن عىل  الوحيدة  الفرضية  وهذه هي  املاّدي؛  الخري 

اإلنسان، فلو جرّدناه من هذه املبادئ السامية سوف تنتفي إنسانيته. القيم عىل هذا 

األساس هي الخري الحقيقي، ومن ثّم ال صواب ألن نقّسم أهداف اإلنسان يف الحياة 

إىل منافع وقيم ثم نقوم بتجريد القيم من فائدتها بداعي أنّها أموٌر عبثيٌة ال تنسجم مع 

حكم العقل وعّد السعي وراءها رضباً من الجنون؛ ولكن حتّى وإن قيل إنّه جنوٌن، 

 .]1[ فهو ممدوٌح ورضوريٌّ

ويعتقد أتباع هذه املدرسة )أصالة الفرد( بالحرية املطلقة، والواضح أّن الحرية 

املطلقة توصل اإلنسان إىل االنحراف والفساد واالعتداء عىل حقوق اآلخرين. ومن 

هنا، فالوجودية توصل إىل الفساد كام يقول مطهري، بل هي متهد وتهيِّئ األرضية له]2[. 

إّن حرية اإلنسان هي من حقوقه األساسيّة، وهي من القيم اإللهيّة املتعالية ومن جملة 

اإلنسان  أما  الكامل والجامل.  اإلنسان وإيصاله إىل  األنبياء تخليص  بعثة  فلسفات 

وبعيداً  لفلسفة سارتر- فهو كائن مقيّد.. أي ليس حرّاً  الفكر اإلسالمي -وخالفاً  يف 

عن كّل قيد ورشط. صحيح أّن اإلنسان أفضل املوجودات ولكّنه جزء من الخلق، 

وليس شيئاً مختلفاً وغري متجانس مع الخلق. اإلنسان مصنوع الله، ويجب عليه أن 

يدفع عنه كّل ما مينعه من الوصول إىل الله، وقد جاء األنبياء لتحريره عىل املستوى 

االجتامعي عدا الداخل، وبالتايل نقله من »محورية األنا« إىل »محورية الله والحقيقة 

املطلقة«]3[. إّن هذه الحريّة تلقي عىل اإلنسان املسؤولية وااللتزام، وتفتح فيه بذور 

]1[- مطهري، مرتىض. »مجموعة آثار )باللغة الفارسية(«. ج: 3، ص: -541 546. 

]2[- رشيعتي، عيل. »اإلنسان التائه«. مجموعة اآلثار الكاملة، الجزء: 25، ص: 31. 

]3[- اعترب مطهري أّن الفلسفات واملذاهب األخالقية الغربية ال توصل اإلنسان إىل الكامل، ليس هذا فحسب، بل 

تأخذ به إىل الحضيض. فاألورويب الذي يتحّدث عن اإلنسان وحريته، وقف ولقرون متامدية وبوساطة القّوة حائالً أمام 

تقّدم اآلخرين، ومل تتضّمن شعاراته املرفوعة سوى الزيف والخداع.. يقول الشهيد مطهري: »..إن مثاليّة أوروبا مل 

تظهر عىل صورة عامل حّي يف حياتها عىل اإلطالق، وكانت النتيجة وجود األنا الضائعة التي بدأت تبحث عن ذاتها 

يف الدميقراطيات املتعارضة مع بعضها البعض، التي كانت تستثمر الدراوشة ملصلحة األقوياء. اقتنعوا مبا نقول من 
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الداخلية  الحرية والشخصية  إّن هذه  بالنوع اإلنسايّن.  يتعلّق  فيام  اإليثار والتضحية 

ال ميكن الوصول إليهام عن طريق العلم والسلطة، نعم، لو مل يكن هناك شخصية 

يقول  –كام  واألنبياء  األنانية..  يف  إغراقه  من  واألدوات  الوسائل  لتمّكنت  داخلية، 

الحرية املعنوية،  باإلضافة إىل  الحرية االجتامعية  ليقّدموا لإلنسان  جاؤوا  مطهري- 

الحرية االجتامعية  ليست  آخر.  أّي شء  قبل  القيمة  املعنوية هي صاحبة  والحرية 

هي املقّدسة فقط، بل الحرية املعنوية مقّدسة أيضاً، وال ميكن الوصول إىل الحرية 

االجتامعية من دون الحرية املعنوية... ال ميكن تأمني الحرية املعنوية سوى عن 

طريق النبّوة واألنبياء والدين واإلميان والكتب الساموية]1[. كام يقول مطهري.

إذاً اإلنسان )من وجهة نظر فالسفة الغرب( عبارة عن موجود ذي ميول وطلبات 

وغريزته  مصلحته  سوى  ضوابط  وال  قيود  بال  النحو  هذا  عىل  يعيش  وهو  عديدة، 

وحريته. هذه امليول هي سبب الحرية يف العمل. أّما الذي يحّد الحرية فهو حريّة 

امليول عند اآلخرين. وال يوجد أي ضابطة أو إطار آخر ميكنه الحّد من حرية اإلنسان 

لها  رّوج  التي  الوجودية  واملدرسة  اإلنسانية  بالنزعة  ما سّمي  نتائج  وأّما  وميوله]2[.. 

الوضعية  املدرسة  وهذه  األمور..  هذه  سوى  فليست  سارتر،  أمثال  كبار  فالسفة 

)النزعة اإلنسانية( )التي تقول بأصالة اإلنسان يف مقابل أصالة الطبيعة وأصالة الله( 

تعتقد برضورة االبتعاد عن القيم الخارجية املفروضة عىل اإلنسان أمثال الله والدين 

والعقل والطبيعة.. ويعتقد هؤالء أّن معيار الحّق والباطل، السيِّئ والحسن، والخري 

والرّش، هو ما يقتضيه سلوك اإلنسان واحتياجاته وتأمني متطلباته ومصالحه وغرائزه.. 

وإذا كانت النزعة الوجوديّة تعتقد بعدم االستعانة باملصادر املقّدسة، حيث إّن ذلك 

ال معنى له يف نظرياتها، وإذا كانت تعتقد أّن الحرية املطلقة هي محور كافّة األشياء، 

فلامذا كان بناء هذه املدرسة يقوم عىل أساس أصالة املاّدة والحّس؟!..

أّن أوروبا اليوم هي أكرب مانع يف طريق تقّدم األخالق«. )راجع: الثورات اإلسالمية يف املائة سنة األخرية. ص: 51(. 

]1[- مطهري، مرتىض. »الحرية عند الشهيد مطهري«. ص: 15، دار الهادي للطباعة والنرش والتوزيع، لبنان/بريوت، 

طبعة أوىل لعام 2001م.

]2[- مطهري، مرتىض. »حول الثورة اإلسالمية«. ص: 100.
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الواضح أنه عندما ال يعتقد اإلنسان بأّي أمر مقّدس سوى ما يصنعه، تصبح القيم 

عنده غري ذات معنى، فال ميكنه فعل الخري وتحقيق فعل »اإليثار«، بل يؤذي اآلخرين 

من أجل راحته، ونيل سعادته وتأمني مزاجه الدنيوي.

)أصالة  األصالة  لفكرة  مطهري  وجهه  الذي  الفكري  النقد  سبب  يعود  هنا،  من 

السابقة  للفكرة  اإلذعان  عليها  سيرتتب  التي  الكارثية  السلبية  النتائج  إىل  اإلنسان( 

املفضية العتبار القيم مجرد قيم مخلوقة برشياً ال أصالة لها البتة.. والتي يأيت عىل 

رأسها هجر الدين وإنكار الخالق، وضياع األجيال، وتبديد طاقاتها، وانهيار منظومتها 

نقٌد  هو  إذاً،  األخالقية..  القانونية  ومحدداتها  وإلزاماتها  الدينية  املعنوية  املعيارية 

معريف رصني ورصيح، ال عالقة للسياسة وشؤون السياسة املبتذلة به ال من قريب 

وال من بعيد.. والغاية منه، تكمن يف الحفاظ عىل أصالة املرشوع الديني، ونقاوة 

طرحه القيمي املعنوي، والدفاع عنه يف مواجهة أفكار فلسفية اعتبارية تتقّوم باملنهج 

املاّدي فكراً وسلوكاً، وتربط وجود الفرد اإلنساين بغايٍة ومثٍل أدىن منخفض، بينام 

تريد املدرسة القرآنية ربطه مبثل أعىل مرتفعٍ، ال بد من الكدح االرتقايئ نحوه قيامً 

ومبادئ وسلوكيات معنوية غائية واعية ومسؤولة]1[. 

-4الحداثة الغربية وانعكاسها يف السياق الحضاري اإلسالمي

مبارشة،  الغربية بصورة   الحداثة  عن موضوعة  كثرياً  الشيخ مطهري  يتحدث  مل 

كانعكاس لرؤية الغرب الفلسفية والفكرية ولجهود وتجارب وأفكار كثري من فالسفة 

ناقداً  ذكرنا،  كام  املعريف  الفلسفي  وجوهرها  لبها  يف  وحللها  ناقشها  بل  الغرب، 

مرتكزاتها الفلسفية املادية، القامئة عىل التجربة والحس والشك والنسبية.. داعياً إىل 

6( التي تضُع  فَُمالِقيِه﴾)االنشقاق:  حاً  أَيَُّها اإلنَساُن إنَّك كادٌح إىل ربَِّك كَدَّ ]1[- وهذا ما تعرب عنه اآلية الكرمية ﴿يَاْ 

الخليقة  فجر  منذ  التاريخية  حركتها  يف  ككل  اإلنسانية  مبعنى  هنا  واإلنسان  لإلنسان..  أعىل  وهدفاً  غايًة  تعاىل  اللَه 

والكدح  وتعاىل..  الله سبحانه  نحو  تكدح  فاإلنسانية مبجموعها  عليها..  عليها ومن  وما  األرض  الله  يرث  أن  وإىل 

ارتقايئ، هو  اعتيادياً، بل هو سري  هنا، يعني السري املستمر باملعاناة والجهد واملجاهدة، ألّن هذا السري ليس سرياً 

تصاعد وتكامل، هو سري تسلّق، فهؤالء الذين يتسلّقون الجبال ليصلوا إىل القمم يكدحون نحو هذه القمم، يسريون 

تتسلق إىل قمم كاملها وتكاملها وتطورها إىل  فإمنا هي  الله  اإلنسانية حينام تكدح نحو  معاناة وجهد. كذلك  سري 

األفضل باستمرار. )راجع: املدرسة القرآنية، للشهيد محمد باقر الصدر، ص: 149، دار التعارف، لبنان/بريوت، طبعة 

ثانية لعام 1993م(.
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ثورة ثقافية إسالمية الطابع والهوية واالنتامء، تستفيد من الغرب دومنا االنصهار به..

وباالستطراد قليالً يف هذه النقطة، ميكن القول بأنه قد ظهرت يف تاريخ الثقافة 

اإلسالمية ثالثة اتجاهات أو مسارات فيام يتعلق بالعالقة مع الغرب املتقدم واملتفوق 

عىل بقية حضارات العامل ومنها حضارتنا اإلسالمية، وهي:

االتجاه األول: من كان منبهراً بالغرب إىل حّد التخيل عن كل ما ميت إىل األمة 

اإلسالمية بصلة، حيث دعا هذا الصنف إىل نبذ الرتاث، وأقام حاجزاً وقطيعة ًمعرفية 

ً)نظرية وعملية( معه، ليحل النموذج الغريب محل النموذج السائد يف حضارتنا.

واالتجاه الثاين: ارتد سلفياً رافضاً ملعطيات الحضارة الحديثة منكبّاً عىل الرتاث 

ال يرى غريه، بل ويرُص عىل تكرار النموذج الحضاري اإلسالمي املعروف تاريخياً 

رغم ميض قرون طويلة عليه.

ليؤسس  فيه عن مصدر قوته  يستنطقه ويبحث  الرّتاث  الثالث: عاد إىل  واالتجاه 

-من عنارصه القادرة عىل البقاء- قاعدة تستوعب معطيات الحضارة الحديثة يف إطار 

تقدم  من  الخواجة«  »عقدة  يعْش  ومل  ينبهر  مل  أنه  مبعنى  ومبادئه..  وقيمه  اإلسالم 

الغرب املذهل، بل كان ينقده ويقومه ليستلهم منه الرقي الحضاري، فال يرمتي يف 

الغرب، وال يرفُض معطياته الحضارية]1[. واالتجاه األخري هو ما كان يدعو  أحضاِن 

الكبار يف  والفالسفة  العلامء  من  كثري  مفاهيمياً  وأّصله  انتهجه  ما  وهو  اإلسالم،  له 

تاريخ الثقافة اإلسالمية وعىل رأسهم الشيخ مرتىض املطّهري الذي كان يقول يف هذا 

الصدد: »إن الجمود والركود الفكريني اللذين حكام العامل اإلسالمي خالل القرون 

األخرية، وخاّصة توقف الفقه اإلسالمي عن التحرك، وظهور روح امليل إىل املايض، 

واليوم  الهزمية.  أسباب هذه  تعد من  العرص  إليه واالمتناع عن مواجهة روح  والنظر 

يحتاج العامل اإلسالمي -أكرث من أي وقت مىض- إىل نهضة ترشيعية تنبع من رؤية 

جديدة شاملة وواسعة وعميقة إىل التعاليم اإلسالمية«]2[. 

]1[- الغرباوي، ماجد. »إشكاليات التجديد«. ص: 26. دار الهادي للطباعة والنرش، لبنان/بريوت، طبعة أوىل لعام 2001.

]2[- مطهري، مرتىض. »ختم النبوة«. ص: 49. دار املحجة البيضاء/دار الرسول األكرم، لبنان/بريوت.. بال تاريخ.. 
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كان مطهري إذاً، يعترب النظَر إىل املايض تفاقامً ألزمة الفكر اإلسالمي، وليس حالً 

ملشكالته، وأزمات االجتامع اإلسالمي املعارص املتالحقة.. وهي أزمات توحي بأن 

هذا الدين يعيش الهزمية املادية النهائية.. وبرأي مطهري هي ليست هزميًة عضوية 

مادية )إذ هو أمر ميكن تعويضه(، بل هي أساساً هزمية نفسية وانكسار معنوي رمزي، 

وهذا ما قام به الغرب السيايس، من خالل إعاقته لتطوير واقع املسلمني، والوقوف 

وسياقاتهم  املعرفية  مقتضياتهم  عىل  بناًء  العلمية  وحداثتهم  تحديثهم  وجه  يف 

تُْخدع  مل  وما  ذاتها،  من  بالغربة  األّمة  تشعر  مل  ما  أنه  مطهري  واعترب  الحضارية.. 

فال  واملذهب،  الدين  إىل  بالنسبة  بالحقارة  تشعر  مل  وما  الغربيني،  وصناعة  بثقافة 

ميكن للعدّو أن يطمع بها وأْن يهزمها بتحطيم إرادة الوعي والتغيري واإلبداع عندها.. 

يقول: »..ماّم ال شّك فيه أّن االستعامر الثقايف هو أخطر أنواع االستعامر العديدة، 

فهل ميكن استعامر شعب من الناحية السياسية واالقتصادية قبل استعامره فكريّاً. وإذا 

كان املطلوب االستفادة من الشخص يجب بداية سلبه شخصيته. يجب جعله ييسء 

الظّن مبا ميلك، ويجب ترغيبه وتشجيعه عىل ما يقّدمه االستعامر«]1[. 

التجديدية  الفكرية  ونظراته  كتاباته  كل  يف  مطهَّري  مرتىض  الشهيد  سعى  لقد 

اإلبداعية إىل بناء نوع من الحداثة اإلسالمية بناًء عىل نظرية املعرفة اإلسالمية )خاصة 

يف ظل نجاح الثورة اإلسالمية يف إيران، وقيام دولتها بناء عىل مفردات األصالة ورفض 

التبعية للغرب(.. أي محاولة إنتاج ثورة فكرية معرفية حقيقية يف عاملنا اإلسالمي، 

تنطلق من قاعدة نقد خطاب األصالة.. دون االنبهار بخطاب الغرب وثقافته الحديثة 

القامئة عىل األصالة املادية والتمركز الثقايف والحضاري.

فيها  »تأصيلية«،  ثقافة  بطبيعتها  هي  اإلسالمية  الثقافة  إن  هنا  القول  عن  وغني 

حاجتها  أن  إال  الحضاري،  املعريف  والبناء  والنقد  والوعي  للنظر  هائلة  إمكانات 

الفاعلة  من املساهمة  التحول والتغري والتنّور يفرض عليها مزيداً  للتجدد يف عامل 

لها  يكفل  مبا  وترشيدها  املجتمعات  تنوير  بغية  الريادي  دورها  أداء  من  لتتمكن 

]1[- حول الجمهورية اإلسالمية، مصدر سابق، ص: 160.
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االرتقاء يف سلم الرقي والتقدم كباقي الشعوب واألمم.. أي أنه ال يكفي أن نؤمن 

نظرياً بقدرة ثقافتنا عىل البناء والنمو والتصاعد بل ال بد من االعتقاد أن رشط النمو 

هنا هو يف مدى قدرة ثقافتنا عىل الدخول يف حوار ونقد مع مسببات أزمة وجودنا 

الراهنة مع أنفسنا أوالً قبل اآلخر.. 

قد كان تركيز الشهيد الشيخ مرتىض مطّهري عىل الناحية الثّقافية والفكرية، نظراً 

ونجح  لألمة،  املعنوية  الروح  إلضعاف  الجانب،  هذا  إىل  سهامه  وّجه  الغرب  ألّن 

إىل حد كبري عىل أمدية زمنية طويلة يف إضعاف ثقة الناس بثقافتهم األصيلة، فكان 

مطهري )وغريه من اإلحيائيني( من أهم هؤالء الذين صبوا جّل اهتاممهم ومجهوداتهم 

عىل قضية أساسية وهي استئناف الحركة الحضارية لهذه األمة )انطالقاً من هويتها 

املنفتحة(، وتصدوا لتلك الحالة االنهزامية التي أصابت األمة يف مقتل، من خالل 

مرض فقدان اإلرادة عىل الفعل والتغيري والحضور يف العرص، وكان اهتاممه األول 

يف عملية اإلحياء الّساحة الفكرية، ألّن هذه الّساحة كانت مستهدفة أكرث من غريها 

يف إيران ويف العامل اإلسالمي.

وهذه الهوية »القيمية« التي دافع عنها الشيخ مطهري، ال ميكن استعادتها اليوم 

من براثن التغريب املهيمن كلياً عىل املستوى العميل يف اجتامعنا الديني العريب 

بإعادة الثقة النفسية بهذه الهوية، وإبراز عنارص الهيمنة الغربية التي  واإلسالمي، إال 

علوم  املثال  إىل  سبيل  العودة عىل  نريد  كيف  إذ  اإلنسانية..  الغرب  علوم  فرضت 

سياسياً  الغريب  النموذج  فيه  نتبع  الذي  الوقت  يف  غربية،  غري  أو  إسالمية  إنسانية 

واقتصادياً وتربوياً وتنموياً؟! كانت أفريقيا عىل سبيل املثال يف القرنني الثامن عرش 

بحاجة  وباتت  كذلك،  تعد  فلم  اليوم  أما  نفسه..  غذائها  عىل  تعتمد  عرش  والتاسع 

إىل املساعدات واملعونة الغربية للحصول عىل هذا الغذاء…  كيف ميكن استعادة 

النموذج  نتجاوز »عقدة«  إذا مل  أو  بأنفسنا؟!  الثقة  نستعد  إذا مل  اإلنسانية«  »علومنا 

الغريب املرجعي؟.. عندما كتب املسلمون يف عصور االزدهار والتقدم عن علوم 

ينسبوا  والرياضيات وغريها مل  والجرب  والكيمياء  والطب  والفلك  النفس واألخالق 
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هم  أنهم  يعتقدون  وهم  ذلك  فعلوا  بل  أخرى.  صفة  أي  أو  اإلسالمية،  صفة  إليها 

هم  كانوا  األخرى  العلوم  قرؤوا  املسلمون  أو  ترجم  وعندما  العلوم.  هذه  مرجعية 

»دولتهم«  وتراجعت  املسلمني  واقع  تبدل  وعندما  االستيعاب.  أو  املقارنة  مرجعية 

وتقدمت »دولة« الغرب أصبحت العلوم اإلنسانية علوما« غربية، بعدما أصبح الغرب 

..]1[ً مهيمناً ومسيطرا

بيبلوغرافيا مؤلفاته:

الواقعي. )5 أجزاء(، ترجم منها حتى  الفلسفة واملذهب  الفلسفة:-1 أصول  يف 

السبزواري.  ملنظومة  موجز  رشح  فلسفية.  مقاالت  العربية،  اللغة  إىل  اثنان  اآلن 

)جزءان(. رشح مفصل ملنظومة السبزواري. )4 أجزاء(. نقد املاركسية. واملتعارضات 

املنطقية.و الحركة والزمان.و مسألة املعرفة.

يف العقائد: العدل اإللهي )مرتجم للعربية(. اإلنسان واملصري )مرتجم للعربية(.و 

الدوافع نحو املادية )مرتجم للعربية(.و مقدمة حول الرؤية الكونية اإلسالمية )مرتجم 

للعربية(. ويشمل الكتب التالية: )اإلنسان واإلميان-املفهوم التوحيدي للعامل-النبوة 

والوحي-اإلنسان يف القرآن-املجتمع والتاريخ-الحياة الخالدة(.و اإلمامة والقيادة.و 

الخامتية.و الفطرة.

النبوية.  السرية  )مرتجم(.و  )جزءان(.  األبرار  قصص  والتاريخ:  السرية  يف 

)مرتجم(.و الجاذبة والدافعة يف شخصية عيل)ع(. )مرتجم(.و امللحمة الحسينية )3 

أجزاء(. )مرتجم(.و نهضة املهدي)عج(. )مرتجم(.و جولة يف سرية األمئة األطهار. 

)مرتجم(.و فلسفة التاريخ.

يف  والتعليم  الرتبية  األخالق.و  فلسفة  الكامل.و  اإلنسان  والرتبية:  األخالق  يف 

اإلسالم.

عرتييس.  طالل  الدكتور  اإلنسانية«.موقع  الغرب  علوم  مرجعية  يف  منهجية  »إشكاليات  طالل.  عرتييس،   -]1[

https://talalatrissi.wordpress.com:الرابط
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الحجاب.و  قضية  )مرتجم(.و  اإلسالم.  يف  املرأة  حقوق  نظام  املرأة:  حول 

األخالق الجنسية. )مرتجم(. 

)مرتجم(. وحول  األخري.  القرن  اإلسالمية يف  الحركات  اإلسالمية:  الثورة  حول 

الثورة اإلسالمية. )مرتجم(.و حول الجمهورية اإلسالمية. )مرتجم(.

يف القرآن: معرفة القرآن. )4 أجزاء( )ترجم منه 3 أجزاء(.

يف الثقافة والحضارة اإلسالمية: اإلسالم وإيران. )3 أجزاء(. )مرتجم(.و اإلسالم 

العلوم اإلسالمية، ويشمل:  التعرف عىل  العرص. )جزءان(. )مرتجم(.و   ومتطلبات 

الفقه-العرفان(.و  وأصول  العملية-الفقه  والحكمة  الكالم  والفلسفة-علم  )املنطق 

نهج  رحاب  ويف  )مرتجم(.  اإلسالم.  يف  الجهاد  حافظ(.و  )عرفان  الرس.  مشهد 

لن  الدين  )مرتجم(.و شمس  البرشية.  الغيبي يف حياة  اإلمداد  )مرتجم(.و  البالغة. 

تغيب. )مرتجم(.و اإلدارة والقيادة يف اإلسالم.

املحلّل.و  )مرتجم(.وحول  اإلسالمي.  الرشد  اإلسالمية:  والحضارة  الثقافة  يف 

لإلنسان.  االجتامعي  التكامل  )مرتجم(.و  الديني.  الفكر  إحياء  والباطل.و  الحق 

)مرتجم(. الشهيد. )مرتجم(. 

 يف االقتصاد: النظام االقتصادي يف اإلسالم.و الربا واملرصف والضامن )التأمني(.



الثقافة الغربي�ة احلديث�ة 
على ضوء آراء الشهيد مرتض مطّهري )رحمه هللا(

]*[
تدوين: ناد عيل عيل نيا ]1[

مقّدمة 

احتدمت النقاشات يف العرص الحديث وطرحت كثري من النظريات واآلراء حول 

التعامل معها، ومن  السلبية واإليجابية وكيفية  لبيان مختلف جوانبها  الغربية  الثقافة 

املؤكّد أّن هذا املوضوع ذو أهّميٍة بالغٍة للغاية وال بّد من تناول أطراف الحديث عنه 

بتفصيٍل وإسهاٍب بغية استكشاف حقائقه سيّام وأنّنا يف عرص االتّصاالت الذي تحتدم 

عد والسيام العلمية والثقافية واألخالقية واالقتصادية.  فيه املواجهات يف شتّى الصُّ

الغربية هي اختالفها  الثقافة  لها األولوية عىل صعيد معرفة حقيقة  التي  املسألة 

سيّام  وال  اإلسالمية  املجتمعات  يف  السائدة  الفكرية  النزعات  مع  جذريٍّ  بشكٍل 

املجتمع اإليراين املسلم، إذ ال بّد من وجود حدوٍد معيّنٍة ال ميكن تجاوزها عىل هذا 

الصعيد، وبطبيعة الحال ليس من اليسري مبكاٍن وضع أُطٍر واضحة املعامل للتمييز 

البلدان الرشقية قد  إّن  الثقافة واألخالق يف املجتمعات الغربية واإلسالمية، إذ  بني 

الثقايف  واملّد  االستعامر  طائلة  متنّوعة تحت  فكرية  مباين  الديار  تلك  اقتبست من 

املتواصل؛ ومن هذا املنطلق سلّط الباحث الضوء يف هذه املقالة عىل أطروحات 

الشهيد مرتىض مطّهري )رحمه الله( بغية بيان جوانب املوضوع ووضع أسٍس معتربٍة 

للتمييز بني الثقافتني الغربية واإلسالمية. 

*ـ ترجمة: أسعد مندي الكعبي.
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جميع العلامء والباحثني متّفقون عىل أّن الشهيد مطّهري امتاز عن أقرانه برباعته 

وحنكته يف التعامل مع مقتضيات العرص ناهيك عن أنّه كان مصلحاً واعياً أدرك واقع 

املجتمع اإليراين بحذافريه، لذلك تطرّق إىل بيان واقع املجتمع الغريب يف عدد من 

كبريٍة  وتقنيٍة  علميٍة  إنجازاٍت  تحقيق  من  الديار  تلك  أبناء  كيف متكن  آثاره ووّضح 

إىل جانب نزعتهم السلطوية االستعامرية، وقد اعتمد بشكٍل أسايسٍّ عىل املبادئ 

باملصادر  احتّج  قلاّم  أنّه  حني  يف  وتحليله  املوضوع  ملناقشة  الفلسفية  واألصول 

الدينية. 

استناداً إىل ما ذكر سوف نتطرّق يف هذه املقالة إىل بيان أهّم معامل الثقافة الغربية 

الذين  املفّكرين  أحد  باعتباره  مطّهري  مرتىض  للشهيد  الفكري  الرتاث  ضوء  عىل 

اطّلعوا بدقٍّة ودرايٍة عىل أهّم األصول واملبادئ الفلسفية والعقلية لهذه الثقافة. 

أهّمية تدوين البحث 

ال يختلف اثنان يف رضورة دراسة ماهية الثقافة الغربية وتحليلها وأهّمية التعرف 

عىل مجمل القضايا املرتبطة بها من نظرياٍت وأصوٍل فكريٍة وإجراءاٍت عمليٍة ونتائج 

إيجابيٍة وسلبيٍة. 

الثقافة الغربية متحورت بشكٍل أسايسٍّ حول عامل املاّدة، وقد تأثّر بها كثري من 

آراءهم ونظرياتهم تحت مظلّة ظاهرة االستغراب  الذين طرحوا  املفّكرين الرشقيني 

التي تحّولت إىل تيّاٍر عامٍّ اجتاح إيران وسائر البلدان يف العامل ومن ثّم هّمش ثقافاتها 

األصيلة، وبطبيعة الحال فالنتيجة الحتمية لهذه املوجة العاتية هي رواج التوّجهات 

املدبّر،  العميل  والعقل  اإلنسانية  والنزعة  التجريبية  العلوم  عىل  املتقّومة  املاّدية 

حيث حلّت هذه التوّجهات محّل القيم الدينية ومن ثّم هّمشت منط الحياة املعنوي 

هويّتهم  عن  لتجرّدهم  املسلمني  بالد  يف  االجتامعية  الحياة  من  اإلميان  وأزاحت 

األصيلة وتجعلهم يدورون يف حلقٍة مفرغٍة من دون أّي هدٍف يُذكر. 

وتجدر اإلشارة هنا إىل ما جاء يف وصية اإلمام الخميني )رحمه الله( عىل هذا 
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كبريٌ عىل  تأثريٌ  لها  كان  التي  املخطّطات  أحد  أّن  املؤسف  »من  قال:  إذ  الصعيد، 

مختلف البلدان يف العامل ومبا فيها بلدنا العزيز إيران، هو قيام القوى االستعامرية 

بتغريب املجتمعات التي تستعمرها عن ذاتها بحيث تجعلها خاضعًة إّما للمعسكر 

الرشقية  القوى  أّن  باعتبار  ثقافتها  عن  للتخيّل  تضطّر  ثّم  ومن  الغريب،  أو  الرشقي 

والغربية هي األرجح وأهلها هم القوم األفضل وثقافتها هي األسمى لدرجة أنّها تصبح 

قبلًة للشعوب املغلوبة عىل أمرها... ».]1[ 

الثقافة  تأصيل  بغية  ذكياً  استعامرياً  أسلوباً  الغربيني  املفّكرين  بعض  اتّبع  لقد 

الغربية يف املجتمعات اإلسالمية، وغالباً ما طرحوا آراءهم يف ظّل دعواٍت استعامريٍة 

بإنجازاتهم  التفاخر  عرب  الضعيفة  بالشعوب  أحياناً  واستهانوا  رصيحٍة،  استبداديٍة 

الغريب  االستعامري  للمّد  اإلذعان  عىل  يرغموها  ليك  التجريبية  وعلومهم  املاّدية 

تحت ذريعة التطّور العلمي والتقني؛ وهذا يدّل بكّل وضوٍح عىل أنّهم سّخروا التقنية 

واالستحواذ عىل خرياتها  املتطّورة  البلدان غري  كوسيلٍة الستعامر  الحديث  والعلم 

بحجٍج شتّى كالتنمية والرقي والعمران والتثقيف والرفاهية، وما إىل ذلك من شعاراٍت 

برّاقٍة تستبطن أهدافاً شيطانيًة خبيثًة. 

والتصّدي  الغربية  الثقافة  مع  التعامل  يف  األمثل  األسلوب  معرفة  أردنا  إن  إذن، 

لألهداف االستعامرية التي استبطنتها الدعوات إىل االستغراب والهادفة إىل تهميش 

تعاليمنا اإلسالمية واإلنسانية األصيلة، فال بّد لنا من تسليط الضوء عىل شتّى األساليب 

والسياسية من غربيني  الفكرية  بكّل رشائحهم  االستعامري  املّد  أرباب  اتّبعها  التي 

ومستغربني، وال سياّم تلك الجهود الحثيثة التي بذلت يف هذه املضامر تحت مظلّة 

العلم الحديث والتقنية املتطّورة. 

تتفّرع  أساسياً  فكرياً  تيّاراً  بصفتها  وتحليلها  الغربية  الثقافة  ماهية  دراسة  بإمكاننا 

عليه تيّاراٍت عّدة ثانويٍة مستقلٍّة عن بعضها يف ظاهر الحال رغم ارتباطها الوثيق من 

حيث الفكرة واملضمون؛ وذلك يف إطار املباحث اآلتية: 

]1[-وصية اإلمام الخميني )رحمه الله(، ص 36. 
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1 ( العلوم والتقنيات التي شهدتها املجتمعات البرشية بعد عرص النهضة والحداثة 

وال سيّام التطّور املذهل واملتسارع عىل صعيد العلوم التجريبية. 

2( النزعات االستعامرية ونهب خريات الشعوب وتهديدها والتدّخل يف شؤونها 

الخاّصة. 

من املؤكّد أّن البرشية يف القرنني املاضيني كانت بحاجٍة ماّسٍة وملّحٍة إىل العلم 

والتقنية، إال أّن املجتمعات الضعيفة املغلوبة عىل أمرها عانت األمّرين من التخلّف 

ونري االستعامر، فبقيت منزويًة يف قوقعتها بعد أن نهب املستعمرون ثرواتها الطبيعية. 

املحلّية،  قابلياته  وتجاهلت  الضعيفة  الشعوب  أديان  عىل  تطاولت  الحداثة  إذن، 

واالستعامر بدوره استهدف خرياتها ومصالحها املاّدية. 

وتتجىّل أهّمية دراسة آراء املفّكر الشهيد مرتىض مطّهري وتحليلها لكونه امتلك 

سعة  عن  ناهيك  الدينية،  التعاليم  وتفاصيل  الفلسفية  العلوم  بدقائق  عميقًة  معرفًة 

معلوماته العاّمة وإملامه بأهّم مباين الفكر املاّدي وخوضه يف شتّى مباحثه منذ أيام 

شبابه؛ وبراعته هذه قد تجّسدت بأروع األطروحات ضمن كتاباته الرصينة وعباراته 

البيّنة الواضحة، فطرح شخصيته كمفّكٍر متديٍّن ومصلٍح متّزٍن فاق أقرانه يف العرص 

وتصوريها  الغربية  الثقافة  مختلف جوانب  تحليل  وحذاقته يف  إبداعه  إثر  الحديث 

للقرّاء عىل حقيقتها؛ لذا بادرنا إىل تخصيص مباحث هذه املقالة مبا ذكر من نظرياٍت 

وآراٍء قيّمٍة. 

املقصود من الغرب 

تعريف  يف  بأساً  نرى  ال  وتحليله،  املوضوع  تفاصيل  رشح  إىل  نتطرّق  أن  قبل 

املباحث  يف  »غرب«  مصطلح  من  باملقصود  مقتضٍب  بشكٍل  ولو  الكريم  القارئ 

الفكرية املطروحة حول الحداثة والتقنية واالستعامر. 

عندما يدور النقاش حول الغرب وأهّم النزعات الفكرية املطروحة يف رحابه من 

قبل أتباع املعسكرين الرشقي - االشرتايك - والغريب - الرأساميل - فال يراد منه تلك 
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البقعة الجغرافية الواقعة غريب الكرة األرضية، وإمّنا يقصد منه منظومٌة ثقافيٌة اجتامعيٌة 

تأريخيٌة مـاّم يعني أنّه اصطالٌح شامٌل يطلق عىل املعامل الحضارية التي ال تتناغم 

مع املشارب الفكرية يف املجتمعات الرشقية. وعىل هذا األساس فالتعريف يشمل 

أيضاً ثقافات شتّى املناطق والبقاع الجغرافية النائية عن بلداننا اإلسالمية، لذا فإّن بلداً 

من بلدان قارّة أمريكا الجنوبية ميكن أن يدرج ضمن قامئة البلدان الرشقية من حيث 

ظاهرة االستغراب، ويف الحني ذاته من املمكن أّن بلداً من بلدان رشق آسيا ينضوي 

تحت مظلّة املعسكر الفكري الغريب؛ إذ إّن املعيار األسايس يف االستغراب أو عدمه 

هو مدى تأثّر املجتمع بالثقافات الرشقية أو الغربية بغّض النظر عن الرقعة الجغرافية 

التي يشغلها. الشهيد مطّهري بدوره التفت إىل هذا التقسيم يف مختلف بحوثه العلمية، 

ومن جملة ما قاله بالنسبة إىل اإلنجازات التي تحّققت إثر انتصار الثورة اإلسالمية يف 

إيران ما ييل: »أحد اإلنجازات الهاّمة التي تحّققت بعد انتصار ثورتنا اإلسالمية يكمن 

يف إعادة الثقة إىل شعبنا وانتشاله من حالة االنهيار والشعور بضياع الهوية مقابل العامل 

الغريب مبعناه األعّم املتمّثل باملعسكرين الرشقي والغريب«.]1[ كام نالحظ من هذا 

الكالم فالشهيد مرتىض مطّهري يعد الغرب مفهوماً يف مقابل مفهوم الرشق، اذ أكّد 

عىل وجود مواجهٍة تأريخيٍة ثقافيٍة محتدمٍة بني املجتمعات البرشية كافّة، وتوّصل 

يف بحوثه الفكرية إىل أّن املّد الثقايف الغريب يروم استئصال جميع الثقافات الرشقية، 

لذا فالسبيل الوحيد النتشال مجتمعاتنا من هذا الخطر املحدق بها هو الحفاظ عىل 

تأريخنا العريق وأصولنا الثقافية، ومن هذا املنطلق شّدد عىل خطر الفكر االشرتايك 

معترباً أنّه جرّد املجتمع اإليراين من هويته الرشقية وساقه نحو مشارب فكرية غربية 

ال متّت إليه بأدىن صلٍة؛ ومن جملة ما قاله يف هذا الصدد: »لو اعتربنا العرق اآلري 

العامل  مع  املحتوم  التقارب  ذلك  فحصيلة  اإليرانية  القومية  معامل  لتحديد  كمعياٍر 

الغريب الذي ينحدر من هذا العرق أيضاً، وهذه القرابة العرقية بطبيعة الحال تستتبعها 

آثار ونتائج عىل صعيد القرارات الوطنية والسياسية التي تُّتخذ يف بلدنا فتضطرّنا للنأي 

بأنفسنا عن البلدان التي تجاورنا وسائر الشعوب املسلمة غري اآلرية والسري يف ركب 

]1[-مرتىض مطّهري، پیرامون انقالب اسالمي )باللغة الفارسية(، الطبعة التاسعة، منشورات صدرا، ص 45. 
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البلدان األوروبية والغربية؛ ويف هذه الحالة يتحّول أعداؤنا املستعمرون إىل أصدقاء 

مقّربني ومييس العرب املسلمون غرباء بعيدين عّنا. 

ولو كان األمر عىل العكس من ذلك بحيث اعتربنا القرون األربعة عرشة األخرية 

تتغرّي وجهتنا ونسلك  لنا ولقوميتنا، فسوف  الحقيقية  الهوية  بأنّها  من حياة مجتمعنا 

سبيالً آخر بحيث نعترب العريب والرتيك والهندي واألندونييس والصيني املسلم مقّرباً 

لنا ونتعامل مع الغريب غري املسلم كغريٍب عّنا حّتى وإن كان ينحدر من نفس جذورنا 

ما  تحديد  املعيار يف  أناط  مطّهري  الشهيد  أّن  الكالم  هذا  من  نستشّف  القومية«.]1[ 

للثقافتني  تبعيتها  أو غربيًة إىل مدى  للمجتمعات رشقيًة  الفكرية  النزعات  إن كانت 

الرشقية والغربية؛ ومن هذا املنطلق سوف نتطرّق يف هذه املقالة إىل بيان وجهات 

االعتامد  ينبغي  التي  املناسبة  والسبُل  الغربية]2[  للثقافة  املزدوجة  الهوية  نظره حول 

عليها يف التعامل معها، وذلك ضمن املباحث اآلتية:]3[ 

1 ( الخلفية العلمية للشهيد مرتىض مطّهري ومدى إملامه بشتّى جوانب الثقافة الغربية. 

2 ( آراء الشهيد مطّهري بالنسبة إىل التوّجهات العلمية والصناعية يف العامل الغريب. 

3 ( وجهات نظر الشهيد مطّهري حول النزعات االستعامرية الغربية. 

4 ( أسباب تدهور أوضاع املسلمني وتخلّفهم، واملقرتحات التي طرحها الشهيد 

مطّهري للتصّدي إىل الثقافة الغربية. 

عرشة،  الثانية  الطبعة  الفارسية(،  )باللغة  وإیران  إسالم  متقابل  خدمات  مطّهري،  مرتىض  راجع:  أكرث،  ]1[-لالطاّلع 

منشورات صدرا، ص 18. 

]2[-الشهيد مرتىض مطّهري مل يدُع إىل نبذ الثقافة الغربية من أساسها كام فعل آخرون، بل عّدها سالحاً ذا حّدين - 

مزدوجًة - ففيها الغّث والسمني أيضاً؛ لذلك وصفها كاتب املقالة بأنّها مزدوجة الهوية. 

]3[-فضال عن هذه املواضيع، هناك مباحث فرعية أخرى سوف نتطرّق إىل بيان بعض جوانبها يف تفاصيل املقالة. 
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ومدى  الله(  )رحمه  مطّهري  مرتىض  للشهيد  العلمية  الخلفية  األّول:  املبحث 

إملامه مباهية الثقافة الغربية 

الشهيد مرتىض مطّهري أكّد يف كتاباته عىل أنّه بدأ مبطالعة الثقافة الغربية بشكٍل 

تخّصيصٍّ يف عام 1946 م، حيث دّون يف مقّدمة كتابه )أسباب النزعة إىل املاّدية(]1[ 

بشكٍل  العقلية  للعلوم  دراستي  »بدأت  يأيت:  ما  املاّدية،  النزعة  عن  حديثه  ضمن 

1944 م، وكنت أشعر يف قرارة نفيس برضورة االطّالع عن كثب  تخّصيصٍّ يف عام 

عىل األصول املنطقية التي يتبّناها أصحاب الفكر املاّدي عرب قراءة مختلف مؤلّفاتهم 

التي تضّمنت أهّم آرائهم ومعتقداتهم. 

التي كان  الكتب  قرأت بعض  م،   1946 بالتحديد، ولكن رمّبا يف عام  أتذكّر  ال 

أعضاء الحزب الشيوعي يوّزعونها يف إيران باللغة الفارسية، كام قرأت بعض الكتب 

العربية التي طبعت يف مرص بنفس هذا املضمون؛ كذلك كنت أتابع مؤلّفات الدكتور 

تقي آراين بدّقٍة ولكن نظراً لعدم إملامي آنذاك مبعاين بعض املصطلحات الفلسفية 

الجديدة فقد واجهت صعوبًة إىل حدٍّ ما يف فهمها، لذلك كنت أراجعها مراراً وتكراراً 

وأدّون ما كان غامضاً عيّل منها ومن ثّم أبحث عن داللته يف مختلف املصادر العلمية 

والفلسفية؛ وبعض كتبه نقشت مضامينها يف ذهني لكرثة قراءيت لها. 

يف عام 1950 م أو 1951 م حصلت عىل كتاب أستاذ كلّية األعامل يف باريس 

املفكّر الفرنيس جورج بوليتزر، وقد أردت حينها حفظ اآلراء التي طرحها فيه بالكامل، 

لذلك قمت بتلخيصه يف كّراسٍة خاّصٍة ما زالت عندي حّتى اليوم وفيها أيضاً تلخيٌص 

لكتاب الدكتور تقي آراين )املاّدية والديالكتيك(«.]2[ 

الهاجس األسايس الذي كان يراود الشهيد مطّهري يف بحوثه حول الفكر الغريب 

]1[-عنوان الكتاب باللغة الفارسية: )علل گرایش به مادي گري(.

]2[-مرتىض مطّهري، علل گرایش به مادي گري )باللغة الفارسية(، الطبعة الثالثة عرشة، منشورات صدرا، طهران، 1372 

هـ ش )1993 م(، ص 10 – 11. 
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نشهده جلياً يف كتابه )اإلنسان واملصري(،]1[ حيث قال فيه: »قبل عرشين عاماً تقريباً 

عرفت ألّول مرٍّة أّن الغربيني يعتربون القضاء والقدر سبباً أساسياً لتخلّف املسلمني، 

داللٌة  هناك  إذن،   ]2[.« بعُد...  العلمية  الحوزة  بدروس  التحقت  قد  أكن  مل  وحينها 

واضحٌة يف هذا الكالم وما شاكله من أقوال الشهيد مطّهري عىل اهتاممه البالغ بالفكر 

واألمراض  األوبئة  من  مجتمعه  لصيانة  مساعيه  يسّخر  الذي  كالطبيب  فهو  الغريب، 

لذلك  وقايئٍّ؛  كإجراٍء  مضادٍّ  بلقاٍح  تحصينه  إىل  يبادر  حيث  به،  املحدقة  الخطرية 

تقدح  منحرفٍة  نزعٍة  أو  املسلمني  ثقافة  يهّدد  فكريٍّ  مدٍّ  لكّل  وذكاٍء  بحكمٍة  تصّدى 

مبعتقداتهم وتؤثّر عىل تديّنهم، وإملامه الشامل بالعلوم الفلسفية مّكنه من تشخيص 

أدرك  إذ  اإللحادية،  الفكرية  املتبّنيات  الدينية ومتييزها عن  الفلسفية  ماهية األصول 

الحياة  هذه  يف  باملخلوق  الخالق  وعالقة  اإلسالمية  الفلسفة  حقيقة  وجوده  بكّل 

املاّدية التي طغت عليها الفلسفة اإللحادية. 

املدرسة  سيّام  وال   - الفكرية  املدارس  سائر  مع  البارع  املفّكر  هذا  تعامل  لقد 

حيث  دينيٍة،  وأصوٍل  مبادئ  عىل  متقّومٍة  فلسفيٍة  رؤيٍة  إطار  يف   - املاّدية  الفلسفية 

متّكن من استنتاج قواعد جديدٍة ذات صبغٍة تراثيٍة ويف الحني ذاته نقية من كّل شائبٍة 

وال يكتنفها أّي نقٍص وخليٍل ليتحف بها قرّاء آثاره والباحثني عن الحّق والحقيقة أثرى 

املفاهيم العلمية والنظريات النافعة؛ وقد وصف أسلوبه الفريد هذا بالقول: »يف بادئ 

األمر حينام بادرت إىل قراءة األصول الفلسفية املاّدية والدينية عىل حدٍّ سواء، حاولت 

أن أفهم أوجه االختالف األساسية بني املدرستني الفكريتني الغربية واإلسالمية بدّقٍة 

متناهيٍة، حيث بذلت قصارى جهودي ألعرف نقطة الخالف األساسية التي متّيزهام 

عن بعضهام«.]3[ 

مل يتعامل الشهيد مطّهري مع الفلسفة بصفتها علامً عقلياً بحتاً، بل عّد قواعدها 

]1[-عنوان الكتاب يف اللغة الفارسية: )انسان ورسنوشت(.

]2[-مرتىض مطّهري، انسان ورسنوشت )باللغة الفارسية(، الطبعة الثانية عرشة، منشورات صدرا، طهران 1372 هـ ش، 

ص 21. 

]3[-مرتىض مطّهري، علل گرایش به مادي گري )باللغة الفارسية(، ص 12. 
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العقلية أصوالً ناجعًة لدراسة املفاهيم الدينية وتحليلها بأمثل وجٍه وكذلك اعتمد عليها 

بوصفها قواعد معتمدة لتقييم السلوكيات البرشية، ناهيك عن أنّه متّكن بواسطتها من 

التعرّف بدقٍّة عىل مكامن الخلل التي تكون منفذاً لتغلغل التعاليم املنحرفة يف الفكر 

اإلنساين ومن ثّم طرحها عىل طاولة البحث والتحليل بصواٍب؛ واألهّم من كّل ذلك 

بكّل  تتجىّل  الحالة  وهذه  الغريب،  الفكري  للمّد  التصّدي  بهدف  برباعٍة  أنّه سّخرها 

واملذهب  الفلسفة  )أصول  كتاب  يف  دّونه  مبا  وتأّملنا  النظر  أمعّنا  لو  فيام  وضوٍح 

الواقعي( وال سيّام يف املباحث املتعلّقة باإلمكان والوجوب، والعلّة واملعلول. 

املبحث الثاين: الثقافة املاّدية الغربية 

الشهيد مرتىض  الفلسفية األساسية لألستاذ  املتبّنيات  بيان  يأيت إىل  فيام  نتطرّق 

مطّهري )رحمه الله( حول ماهية الثقافة الغربية ضمن املباحث اآلتية: 

أّوالً: الفكر التخريبي 

وآراءهم  الغربيني  املفّكرين  نظريات  مختلف  مطّهري  مرتىض  الشهيد  تناول 

بالبحث والتحليل بدقٍّة متناهيٍة وبراعٍة منقطعة النظري ألجل توعية املسلمني بالخطر 

ال  التي  العلامنية  واألفكار  املاّدية  العلوم  مظلّة  تحت  إليهم  والوافد  بهم  املحدق 

متّت بأدىن صلٍة لدينهم سيّام وأّن هناك من يحاول تفسري جميع الظواهر املوجودة 

تفسرياً ماّدياً، لذلك امتدح السيّد جامل الدين األسد آبادي - األفغاين - لكونه امتلك 

فهامً عميقاً وإدراكاً شامالً بجميع جوانب الثقافة الغربية، حيث نقل آراءه يف عدد من 

مؤلّفاته ووصفه بالقول: »أحد األهداف التي طمح السّيد جامل الدين إىل تحقيقها 

الصناعية،  تقنياتهم  وامتالك  الغربية  العلوم  اكتساب  من  املسلمون  يتمكّن  أن  هو 

عن  بالكامل  تختلف  اإلسالمية  اإليديولوجية  كون  عىل  يؤكّد  كان  ذلك  مع  ولكّنه 

تبّناه املستغربون  الغربية، لذلك كانت رؤيته للحياة تختلف عاّم  النزعات واألفكار 

العلوم  من  االنتهال  الخطى ألجل  إىل حّث  املسلمني  دعا  آنذاك، حيث  أقرانه  من 

الغربية ويف الحني ذاته حّذرهم من الوقوع يف فّخ املدارس الفكرية الغربية املنحرفة 

واالنخراط يف ركبها، فهو إىل جانب مقارعته االستعامر العسكري والسيايس الذي 
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من  القادم  الثقايف  االستعامر  عن ساعديه ملواجهة  شّمر  اإلسالمية،  البلدان  اجتاح 

تلك الديار، ناهيك عن أنّه تصّدى بحزٍم ألولئك الذين حاولوا تفسري الكون واإلسالم 

يبادر  فيها ومل  ومبالغاً  متطرّفًة  نزعًة  يتنبَّ  أنّه مل  وفق نٍط غريبٍّ، كام  والقرآن عىل 

إىل تطبيق املفاهيم القرآنية املاورائية عىل القضايا املاّدية والظواهر املحسوسة«.]1[ 

كام تطرّق إىل الحديث عن لقاٍء حدث بني السيّد جامل الدين والسيّد أحمد خان 

الهندي، وقال: »كتب أحد الباحثني املعارصين واصفاً رحلة السّيد جامل الدين إىل 

الهند وموقفه املناهض للسّيد أحمد خان، كام يأيت: 

- السّيد أحمد خان طرح نقاشه عىل أساس مبدأ إصالح التعاليم الدينية، يف حني 

أّن السّيد جامل الدين حّذر املسلمني يف كالمه من مكر وخداع بعض املصلحني 

املبالغني يف نزعاتهم اإلصالحية. 

النظريات  عىل  للتعرّف  املسلمني  سعي  رضورة  عىل  أكّد  خان  أحمد  السّيد   -

الفكرية الحديثة، بينام دعا السّيد جامل الدين إىل فهم املعتقدات الدينية حّق فهمها 

لكونها أهّم عامٍل يف هداية اإلنسان نحو الرصاط القويم. 

- السّيد أحمد خان شّجع املسلمني عىل رضورة اتّباع األساليب الرتبوية الحديثة، إال 

أّن السّيد جامل الدين عّد هذه األساليب غري ناجعٍة للشعب الهندي ال دينياً وال قومياً. 

إذن، السّيد جامل الدين دافع عن األفكار والعلوم الحديثة، لكّنه حينام شّد رحاله 

مفكٍّر  مواجهة  لدى  األصيل  مجتمعه  وتراث  متمّسك مبعتقداته  أنّه  أثبت  الهند  إىل 

إىل  دعوته  عن  يتنّصل  ذاته مل  الحني  الهندي، ويف  أحمد خان  السّيد  مثل  محدٍث 

رضورة السعي إلحياء الفكر الديني«.]2[ 

وتعرّف عىل  اإلسالمية  الفلسفة  أصول  برع يف  مطّهري  مرتىض  الشهيد  األستاذ 

ساعدته  ثاقبٍة  رؤيٍة  امتالك  من  ومّكنته  نفسه  يف  ترّسخت  أنّها  لدرجة  كافّة  جوانبها 

والعرشون،  الخامسة  الطبعة  الفارسية(،  )باللغة  اخیر  ساله  صد  هاي  نهضت  اجاميل  برريس  مطّهري،  ]1[-مرتىض 

منشورات صدرا، ص 18. 

]2[-املصدر السابق، ص 19. 
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عىل طرح نظرياٍت أثبت فيها أسباب انحراف الثقافة والفلسفة الغربيتني، حيث أكّد 

عىل أّن نقطة االفرتاق بني الفلسفة اإلسالمية والغربية تكمن يف أّن الثانية متقّومٌة عىل 

أفكاٍر ماّديٍة وتسعى إىل تصوير الحقائق والظواهر الكونية يف معزٍل عن عامل ما وراء 

الطبيعة وبعيداً عن عقيدة اإلميان بوجود الله عّز وجّل؛ فاملفّكرون الغربيون سّخروا 

كّل ما لديهم من طاقاٍت علمية بغية إثبات أّن شؤون الحياة كافًّة متقّومٌة يف أساسها 

عىل عوامل دنيوية وأسباب ماّدية. 

من املؤكّد أّن الناس يف كّل مجتمعٍ يحذون حذو فالسفتهم ومفّكريهم، لذلك 

نجد اآلراء اإللحادية التي طرحها بعض الفالسفة واملفّكرين الغربيني من أمثال برتراند 

راسل وتوماس هوبز وأوجست كونت قد تغلغلت بشكٍل تدريجيٍّ يف املجتمعات 

الدينية  املعتقدات  تهميش  عن  أسفرت  ثّم  ومن  جيٍل  بعد  والغربية جيالً  األوروبية 

لتحّل محلّها أفكار علامنية وإلحادية. وال يختلف اثنان يف أّن النظريات التي ورثتها 

من  والكثري  وأوجست كونت  وباروخ سبينوزا  كانط  إميانوئيل  من  الغربية  الشعوب 

صيغها  بشتّى  املاّدية  النزعات  رواج  عن  أسفرت  قد  اآلخرين،  املاّديني  العلامء 

وأمناطها اإللحادية كالطاوية عىل سبيل املثال. 

لقد أدرك هذا املفّكر املسلم مكامن الخلل يف الفكر الغريب منذ باكورة حياته 

كان  لذلك  الفلسفية،  املبادئ  دراسة  يف  رشع  لـاّم  شبابه  عنفوان  يف  أي  العلمية، 

حذراً من الوقوع يف فّخ الشعارات الغربية الربّاقة حتّى آخر حياته، وهذا ما نلمسه 

جلياً يف تراثه الفكري القيّم الذي خلّفه لنا، وال سيّام يف كتابه )رشٌح عىل املذهب 

الواقعي(،]1[ وقال يف مقّدمة كتابه )أسباب النزعة إىل املاّدية(: »خالل األيام األوىل 

التي انهمكت فيها بدراسة وتحليل التعاليم الفلسفية للمدرستني اإلسالمية والغربية، 

بذلت قصارى جهودي ليك أُدرك أوجه االختالف والتاميز بينهام، إذ ركّزت اهتاممي 

ألجل معرفة نقطة االفرتاق التي تجعل كّل واحدٍة منهام تنصّب يف بوتقٍة معّينٍة. 

النتيجة التي توّصلت إليها يف هذا الصدد أّن نقطة االختالف تكمن يف مفهومي 

]1[-اسم الكتاب باللغة الفارسية: )رشحي بر روش رئاليسم(.
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النزعة املاّدية يعتربون هذين املبدئني حكراً عىل  )الوجود( و)الحقيقة(، فأصحاب 

إِّن الوجود الحقيقي ال ميكن أن يتجىّل إال يف رحاب الحقائق  املاّدة فحسب، أي 

للتغيري  عرضٌة  هي  والتي  واملكانية  الزمانية  باألبعاد  املّتصفة  املحسوسة  النسبية 

بينام  العينية.  القضايا  فيام وراء هذه  أيّة حقيقٍة  ليست هناك  لذا  باستمراٍر،  والتحّول 

أصحاب النزعة الدينية يؤمنون بتأثري القدرة الغيبية – اإللهية – يف الوجود والحقيقة، 

لذا نجدهم ال يقّيدون الوجود والحقيقة يف تلك القضايا املاّدية املشار إليها، حيث 

اعتربوا املاّديات مجرّد بُعٍد من أبعادهام. 

من املؤكّد أّن املفكّر املتديّن يختلف يف توّجهاته الفكرية عن نظريه املاّدي، إذ ال 

يعتقد بأّن الوجود والحقيقة مقترصان عىل األمور املاّدية، بل يؤمن بالقضايا املاورائية 

إذن،  وخالدة.  ثابتة  باعتبارها حقائق وجودية  والحركة  واملكان  الزمان  عن  املجرّدة 

نستنتج مـاّم ذكر أّن املدرسة املاّدية ضّيقة النطاق يف حني أّن املدرسة الدينية واسعة 

األُفق«.]1[ هذه العبارات فلسفيٌة بالكامل ونستشّف منها أّن الشيخ الشهيد تناول آراء 

املنظّرين الغربيني بالنقد والتحليل اعتامداً عىل األصول والقواعد الفلسفية الرصينة، 

الغربية  الثقافة  أّن  واستدالالته  كتاباته  يف  مراراً  عليها  أكّد  التي  األمور  جملة  ومن 

متقّومٌة عىل الفكر املاّدي، لذا فهي تعد املعايري املاّدية هي البُنية األساسية لجميع 

برّاقًة يف  ترفع شعاراٍت  األساس  هذا  رحابها؛ وعىل  تطرح يف  التي  اإلنسانية  القيم 

ظاهرها لخداع الرأي العام وتدعو إىل قيٍم ساميٍة تحت مظلٍّة ماّديٍة بحتٍة، لكّن هذه 

الشعارات ليس من شأنها األخذ بيد البرشية نحو الرقّي والتطّور املزعوم فيها. 

عليه  ترتّب  وما  الغريب  العامل  العلامين يف  للفكر  األوىل  البذرة  أّن  ال ريب يف 

من نزعاٍت ماّديٍة دنيويٍة بحتٍة، قد غرست إثر رواج النظريات الفلسفية التي طرحها 

العقل  الغربيون عن تسخري  العلامء  الفرنيس إميانوئيل كانط وبعد أن عجز  املفّكر 

إلثبات الحقائق املاورائية بشكٍل عامٍّ وإثبات وجود الله تعاىل باألخّص، وقبل ذلك 

ٍّ بني  فقد مّهد لها الفيلسوف اإلسكتلندي ديفيد هيوم الذي نفى وجود أّي ارتباٍط عيلِّ

]1[-مرتىض مطّهري، علل گرایش به مادي گري )باللغة الفارسية(، ص 10. 
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عاملي املاّدة والغيب وفّند الجانب الروحي املجرّد للنفس اإلنسانية بزعم أنّه رضٌب 

من الخيال، وذلك بعد أن قيّد جميع الحقائق بالقضايا املاّدية املحسوسة فقط. أمثال 

أنّهم اعتربوا الحياة  تبّنوا نزعًة ماّديًة دنيويًة رصفًة لدرجة  هؤالء الفالسفة املحدثني 

والتالية  السابقة  املاورائية  الحقائق  جميع  وأنكروا  والنهاية  املبدأ  هي  الفانية  الدنيا 

لها، وقد متّخض عن نظرياتهم العلامنية ظهور فلسفٍة وضعيٍة جرّدت جميع القضايا 

املاورائية عن حقيقتها بزعم عدم توفّر أّي دليٍل يثبت وجود القضايا املاورائية، ومن 

هذا املنطلق أنكروا وجود الله تعاىل واملالئكة والروح وكّل ما يعجز الحّس البرشي 

عن إدراكه؛ ومثرة هذه النزعة املاّدية املنحرفة أنّها ساقت جميع العلوم والتوّجهات 

إىل  مطّهري  مرتىض  الشهيد  األستاذ  تطرّق  لذا  بحٍت؛  ماّديٍّ  مسلٍك  نحو  الفكرية 

نقد هذه النزعة الباطلة التي تتناىف مع الحقائق الوجودية وبادر إىل تفنيدها بحنكٍة 

ودرايٍة، ومن جملة ما قاله عىل هذا الصعيد قوله: »الثقافة الغربية متقّومٌة يف أساسها 

عىل أفكاٍر ماّديٍة، فهي يف واقعها ليست ثقافًة مسيحيًة وإّنا ماّديٌة تّتصف يف بعض 

جوانبها بالكفر واإللحاد. 

وال  ماّديٍة  جذوٍر  من  منبثقٌة  فيها  اإلنسانية  القيم  أّن  ماّديًة  كونها  من  نقصد 

هذا  أدرك  لقد  وتعاىل«.]1[  بالله سبحانه  واإلميان  املجرّدة  للروح  بأدىن صلٍة  متّت 

الفيلسوف املسلم النتائج املخّربة التي تتمّخض عن الفكر املاّدي املنحرف خري 

بيان  ودرايٍة عن طريق  بحنكٍة  مزاعمه  وتفنيد  فشّمر عن ساعديه ملواجهته  إدراٍك، 

مكامن الخلل فيه وتحديد نقاط ضعفه ومكامن انحرافه عىل ضوء دراسة وتحليل 

اآلراء الفلسفية الغربية الباطلة من أساسها ألبرز املنظّرين له من فالسفٍة ومفّكرين؛ 

ومن جملة ما قاله يف هذا الصدد قوله: »يف تأريخنا املعارص هناك علامء معروفون 

الغريب  الفيلسوف  فهذا  ماّديٍة،  نزعاٍت  ذوي  أنفسهم  يعتربون  راسل،  برتراند  مثل 

بدٌن  فهو  معّينٍة،  غايٍة  ألجل  يخلق  مل  أنّه  كام  مدبٍّر  بتدبري  يخلق  مل  اإلنسان  قال: 

ينمو، وأّما مشاعره وأحاسيسه كالرجاء والخوف واملحّبة والعقيدة فهي قد نشأت 

يف نفسه إثر تركيب الذّرات مع بعضها عن طريق الصدفة. 

]1[-املصدر السابق، ص 61. 
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إذن، نستشّف من هذا الكالم أّن برتراند راسل ال يعتقد بوجود قدرٍة مدركٍة ومدبّرٍة 

ماورائيٍة رغم أنّه يف بعض أقواله اعترب نفسه شكوكياً«. 

هناك إشارٌة واضحٌة يف هذه العبارة وكثري من العبارات األخرى الواردة يف مؤلّفات 

الشهيد مطّهري، تدّل عىل أنّه تطرّق إىل نقد وتحليل مختلف آراء املفّكرين الغربيني 

التي كانت لهم كلمة الفصل يف ميدان الفكر الغريب ألجل بيان جميع جوانبه ومكامن 

الضعف والخلل فيه، فهو كالطبيب البارع الذي ميتلك قابليًة فريدًة عىل تشخيص 

مهارته  نلمس  حيث  بالكامل؛  جذوره  الستئصال  له  الناجع  الدواء  وتعيني  الداء 

العجيبة هذه يف أهّم مؤلّفاته الفلسفية التخّصصية مثل رشحه لكتاب )أصول الفلسفة 

املاّدية  األباطيل  تلك  لتفنيد  ودقيقة  موّسعة  مباحث  ذكر  فقد  الواقعي(،  واملذهب 

الضوء  سلّط  أنّه  عن  ناهيك  الحديث،  العرص  يف  املثّقفة  األوساط  اجتاحت  التي 

عليها بأساليب رائعة ضمن مختلف مدّوناته غري الفلسفية التي متّكن من خاللها بيان 

حقيقة التوّجهات الغربية ووضع األُسس الكفيلة مبكافحتها عىل الصعيد النظري. 

ثانياً: الله يف رحاب الفكر الغريب 

الهاّمة  القضايا  من  واحدًة  تعّد  وجّل  عّز  بالله  اإلميان  عقيدة  أّن  يف  شّك  ال 

واألساسية التي لها تأثرٌي بالٌغ يف حياة اإلنسان، إذ لها وقٌع كبرٌي عىل متبّنياته الفكرية 

وتعيني سبيله يف تالطم أمواج الفنت واألفكار الضالّة املنحرفة، والتعاليم اإلسالمية 

بدورها تؤكّد عىل أّن عقيدة التوحيد هي البُنية األساسية لسائر املعتقدات الدينية. 

أهّمها  أساسية  مبادئ  خمسة  عىل  متقّومٌة  اإلسالمية  الرشيعة  يف  الدين  أصول 

الفيّاض  وتعاىل وحده املصدر  فالله سبحانه  لها،  الركني  الركن  يعد  الذي  التوحيد 

للوجود يف الكون وهو علّة العلل التي تفتقر إليها الكائنات قاطبًة، لذا فإّن أّي خلٍل 

يف عقيدة التوحيد ال نتيجة له سوى الخرسان املبني والرضر العظيم. 

أّن  أدرك  العلمية،  الفلسفية وحنكته  بدقّته  اتّصف  الذي  مطّهري  الشهيد مرتىض 

عقيدة التوحيد مل تطرح يف املجتمعات الغربية كام ينبغي، حيث تّم الرتويج لها يف 
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إطاٍر متزعزٍع ويف الحني ذاته منحرٍف عن الحقيقة، واعترب أّن أحد أهّم األسباب التي 

أّدت إىل هذا الضالل الديني يرجع إىل استياء الناس من الكنيسة وترصّفات أربابها 

قبل عرص النهضة والحداثة، أي يف القرون الوسطى بالتحديد؛ كام أكّد عىل أّن هذا 

الطرح الغريب الجديد ليست له جذوٌر يف املبادئ الفلسفية اإلغريقية وإمّنا نشأ وشاع 

يف العرص الحديث الذي شهد تحّوالت كربى عىل مختلف األصعدة التقنية والثقافية 

والدينية، ومن جملة أقواله يف هذا املضامر ما يأيت: »إبّان الفرتة املظلمة من تأريخ 

أوروبا ويف القرون الوسطى بالتحديد، كان بيان عقيدة اإلميان بالله عّز وجّل منوطاً 

تفي  ال  مفاهيم ساذجة  إطار  أنّهم طرحوها يف  املؤسف  ومن  بالقساوسة فحسب، 

والباحثني  تقنع املفكّرين  الحقيقة بحذافريها مطلقاً، لذلك مل  بالغرض وال تعكس 

البارئ  بالخالق  اإلميان  عن  ينأون  جعلتهم  بل  الرصينة،  االستداللية  الحقائق  عن 

ويسّخرون جّل طاقاتهم الفكرية لتفنيد التعاليم الدينية«.]1[ وقال يف هذا السياق أيضاً: 

املجتمعات  أبناء  نجد  لذا  هيئٍة برشيٍة،  وتعاىل عىل  الله سبحانه  »الكنيسة صّورت 

أظافرهم،  نعومة  منذ  الباطلة  املاّدية  الصورة  هذه  يتبّنون  سلطتها  تحت  كانت  التي 

ولكّنهم حينام يبلغون سّن الرشد واإلدراك العلمي يكتشفون بطالنها لكونها تتعارض 

تتناغم معها  أقّل تقديٍر فهي ال  الثابتة، وعىل  العلمية والعقلية  القواعد واألصول  مع 

الكافية  القدرة  اآلونة مل ميتلكوا  تلك  الناس يف  أّن عاّمة  بالكامل. أضف إىل ذلك 

مفاهيم  ضمن  وطرحها  الكنائس  أرباب  تعاليم  نقد  عرب  عقيدتهم  بواقع  للنهوض 

استداللية معقولة بعد تفنيد العقيدة التي رّوجها القساوسة؛ لذلك مل يجدوا بّداً فيام 

بعد من إنكار األفكار الكنسية والتخيّل عنها من األساس باّدعاء أنّها ال تنسجم مع 

املعايري العلمية الثابتة«.]2[ وبعد هذا االستدالل التأريخي، واصل كالمه حول طبيعة 

»الغربيون  فقال:  الوجود،  وبدوره يف عامل  به  عّز وجّل واإلميان  لله  الغربية  الرؤية 

التديّن والالهوت، حيث  التطّور العلمي صفحًة جديدًة طوت صفحة  اعتربوا عرص 

طرح  الذي  كونت  أوجست  الفيلسوف  الوضعي  املذهب  مؤّسس  بنظريات  تأثّروا 

متبّنياته الفكرية يف أجواء طغت عليها سلطة الكنيسة. هذا املفكّر الغريب جعل الله 

]1[-مرتىض مطّهري، علل گرایش به مادي گري )باللغة الفارسية(، ص 56. 

]2[-املصدر السابق. 



231الثقافة الغربية الحديثة على ضوء آراء الشهيد مرتضى مطهري

تعاىل كسائر الكائنات املخلوقة وكأنّه قد قّسم املهاّم والوظائف والكون بني الرّب 

وعباده! وغاية ما يف األمر أنّه اعترب اإلله غامضاً لذلك نسب إليه كّل ظاهرٍة ال ميكن 

تفسريها وفق القواعد واألصول املاّدية. 

نقل املفكّر الفرنيس نيكوال كميل فالماريون كالماً ألوجست كونت حول العلم، 

عمله  عن  اإلله  عزل  الذي  وهو  الطبيعة،  والد  هو  العلم  منه:  جانٍب  يف  جاء  وقد 

وهمّشه، ومن ثّم قّدم له الشكر والثناء عىل خدماته املؤقّتة، وهو السبب يف عظمته. 

والحوادث  الظواهر  ينسبون جميع  كانوا  قدمياً  الناس  أّن  العبارة  هذه  من  املراد 

التي تطرأ يف الكون إىل الله عّز وجّل، فعىل سبيل املثال حينام يصاب أحد الناس 

بالحّمى آنذاك، يتساءل اآلخرون عن السبب يف ذلك ويبحثون عن منشأ هذا املرض، 

فيتوّقف  الحّمى  الذي خلق  الله سبحانه هو  أّن  نتيجة  إىل  إال  يتوّصلون  ثم ال  ومن 

استنتاجهم العلمي عند هذا الحّد. 

إذن، أوجست كونت ال يقصد من كالمه الذي نقله فالماريون بأّن الله عّز وجّل 

القابلية عىل خلق الحّمى وابتالء اإلنسان بها -  الكائنات بحيث له  هو مدبّر شؤون 

أي إنّه ال يعتقد بكون الله هو الخالق البارئ للكون والكائنات – وإّنا أراد وصف 

عقيدة األمم السالفة بأنّها تصّور الرّب بكونه كائناً غامضاً أو ساحراً بإمكانه أن يقّرر 

فجأًة إيجاد حّمى لدى اإلنسان، لذلك أكّد عىل أّن العلم جاء ووضع حالً لهذا اللغز 

من  مخلوقًة  ليست  الحّمى  أّن  ليثبت  تأريخها  طوال  البرشية  عىل  عصياً  بقي  الذي 

قبل الله تعاىل، بل هناك ميكروبات معّينة تتسّبب بحدوثها. هذه األطروحة أسفرت 

عن تراجع العقيدة بوجود الخالق خطوًة إىل الوراء، لذلك اضطّر عامل الالهوت ألن 

يتخىّل عن معتقداته املاورائية وينسب الحّمى إىل امليكروبات. الخطوة القهقرائية 

التالية تجّسدت يف معرفة خالق هذه امليكروبات، وهنا أيضاً متكّن العلم املاّدي من 

تخطّي علم الالهوت بعد أن اكتشف منشأ تكاثر امليكروبات وأسباب نشأتها، ومن 

أخرى.  خطوًة  الوراء  إىل  وتراجعت  السابق  من  أكرث  الالهوتية  العقيدة  تهّمشت  ثّم 

وهكذا توالت املباحث العلّية ويف كّل مرحلٍة يتفّوق العلم املاّدي بالتزامن مع تراجع 
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واتّسع  الحديثة  العلوم  تطّورت  حّتى  الوراء  إىل  فأكرث  أكرث  خطواٍت  الالهوت  علم 

وأّما  سابقاً،  بها  علٍم  عىل  البرشية  تكن  مل  جديدة  ماّدية  حقائق  لتستكشف  نطاقها 

معلولًة  بكونها  البرشية  تيّقنت  فقد  الكتامن  طّي  عللها  بقيت  التي  القضايا  من  كثري 

لعلٍل ماّديٍة أيضاً تناظر تلك العلل التي تّم استكشافها قبل ذلك؛ وإثر ذلك أعرضت 

املجتمعات عن عقيدة اإلميان بالله سبحانه وتعاىل إىل األبد إذ مل يبق له مكاٌن وال 

واجٌب يؤّديه يف حياتها العملية، فهو يف هذه الحالة كاملوظّف القديم الذي يُحال 

عىل التقاعد إىل األبد لتوكل مهاّمه إىل من هو أكرث جدارًة وكفاءًة منه، لذا ال يبقى له 

مكاٌن يف نطاق وظائفه وال تأثريٌ يف الدائرة التي ينتسب إليها«.]1[ 

أوجست كونت قّسم تأريخ الفكر البرشي يف ثالث مراحل أساسية، وعّد املرحلة 

الراهنة بأنّها عهد العلم الحقيقي وقد أنهت عهد النزعات الدينية والفلسفية، حيث 

أكّد عىل أّن هذه املراحل منفصلٌة عن بعضها وليس من املمكن الجمع بينها. 

نقدها  إىل  تطرّق  كونت،  أوجست  آراء  مطّهري  مرتىض  الشهيد  ذكر  أن  بعد 

وتحليلها وبيان مكامن النقص والخلل فيها، وال سيّام الخطأ الفادح الذي وقع فيه 

هذا الفيلسوف الغريب وسائر أقرانه عىل صعيد العالقة بني البارئ جّل شأنه وعامل 

املاّدة والطبيعة؛ حيث قال يف هذا الصدد: »عهد الفكر اإلسالمي هو أحد املراحل 

التي ذكرها  الثالثة  السمحاء فاملراحل  تعاليمنا  البرشية، وحسب  تأريخ  الفكرية يف 

أوجست كونت ميكن أن تجتمع يف مرحلٍة واحدٍة بنحٍو ما، وذلك مبعنى أّن اإلنسان 

قادٌر عىل أن ميتلك فكراً دينياً وفلسفياً وعلمياً يف آٍن واحٍد.

ال  اإلسالمية  التعاليم  أّن  يدرك  اإلسالمي  الفكر  مبادئ  عىل  مطّلع  مفكّر  كّل 

تعتّد بتقسيم مراحل الفكر البرشي ضمن املراحل الثالثة املذكورة، ولو كان األمر 

كذلك فنحن نحيط السّيد أوجست كونت علامً بوجود مرحلٍة رابعٍة - مرحلة الفكر 

اإلسالمي - حيث غفل عنه يف تقسيمه هذا«.]2[

]1[-املصدر السابق، ص 59 – 60. 

]2[-املصدر السابق، ص 66. 
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هذا املفّكر املسلم الحريص عىل تعاليم دينه، اعتمد عىل سعة علمه وإملامه 

الخلل واالنحراف يف  تحديد مكامن  والتعاليم اإلسالمية ألجل  الفلسفية  باألصول 

الالهوت الغريب، وبالفعل فقد متّكن من ذلك وحّذرنا من االنجراف وراء الدعوات 

الكنسية الغربية؛ حيث أكّد عىل أّن أوجست كونت وأمثاله قد وقعوا يف خطأ فادح 

إثر مقارنتهم الله عّز وجّل مع سائر الكائنات التي هي برّمتها مخلوقٌة - معلولٌة - كام 

عّدوه مؤثّراً يف الكون كتأثري سائر العلل الطبيعية يف حني أنّه تبارك شأنه حقيقٌة ال 

يضاهؤها أّي يشٍء آخر مطلقاً، بل إنّه مفيض الوجود عىل جميع الحقائق يف الكون 

تاّماً كامالً، وال شّك يف أّن علّيته  من دون استثناٍء، لذا فكّل يشٍء مفتقٌر إليه افتقاراً 

ليست مثل أيّة علّيٍة أخرى ومن الخطأ مبكاٍن مقارنته مع العلل الطبيعية. 

الواقع  الطبيعة، هي يف  أنفسنا يف عامل  بها  اعتدنا عليها واستأنست  التي  العلل 

علٌل صوريٌة ال قدرة لها عىل خلق أّي يشٍء كان، يف حني أّن الله سبحانه وتعاىل هو 

علّة العلل التي خلقت جميع الكائنات والعلل الصورية؛ لذا فهو كالينبوع املتدفّق 

الذي ال ينقطع فيضه عن التدفّق، وكّل أمٍر يكون أهالً ألن يتّصف بالوجود فهو متعلٌّق 

به وتابٌع له ومعلوٌل له، ألنّه هو الوجود التاّم األزيل والفيض الجاري الذي ال ينقطع 

وال يتوقّف مطلقاً. 

الشهيد مرتىض مطّهري قال يف هذا الصدد: »الُبنية األساسية لعلم الالهوت هي 

االعتقاد بأّن الله تعاىل هو ربُّ الكون بأرسه وال يعزب عن ذكره شٌء، فكّل شٍء يف 

الكون يدّل عىل قدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته وآياته، وجزئيات الوجود بكّل 

أنواعها مظهٌر لكامله وجامله وجالله«.]1[ 

ثالثاً: النزعة املاّدية والفساد األخالقي 

الجنسية(]2[  )األخالق  كتاب  يف  سيّام  وال  مدّوناته  يف  مطّهري  مرتىض  األستاذ 

الفساد األخالقي  للنظام األخالقي الحاكم يف العامل الغريب معترباً  وّجه نقداً الذعاً 

]1[-املصدر السابق، ص 62. 

]2[-اسم الكتاب باللغة الفارسية )أخالق جنيس(.
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املتمثّل باالنحراف الجنيس مثرًة طبيعيًة للنزعة املاّدية التي اجتاحت املجتمعات 

الغربية يف القرون املنرصمة التي تلت عرص النهضة والحداثة؛ حيث هجر اإلنسان 

الغريب تعاليم الرشائع الساموية وأقبل بكّل وجوده عىل العلم والتقنية الحديثة ومن 

ثّم تبّنى أفكاراً ماّديًة مخّربًة للفكر السليم والعقيدة املاورائية. ومن جملة أقواله يف 

هذا الصدد ما يأيت »املاّدية األخالقية تعني تجريد اإلنسان من جميع املبادئ الخلقية 

السامية وإبعاده عن الروح املعنوية«.]1[ 

وقد عد السبب األسايس يف إقبال املجتمعات الغربية عىل املفاسد األخالقية 

فهذا  والكون،  اإلنسان  ماهية  لبيان  عليه  واالعتامد  املاّدي  الفكر  شيوع  يف  يكمن 

النمط الفكري املحدود يضيّق نطاق العقل ويفتح الباب عىل مرصاعيه للتخيّل عن 

املتبّنيات العقلية السليمة ومن ثَمَّ يسفر عن السقوط يف وحل الفساد واالنحراف؛ 

لذلك قال: »عندما تتبلور لدى اإلنسان فكرة أّن الكون مل يخلق لهدٍف، وأنّه عاٍر من 

كّل أناط الوعي واإلدراك باعتبار أّن الكائنات خلقت فيه عن طريق الصدفة وألغراٍض 

عبثيٍة بحيث ينعدم كّل شٍء بعد مفارقة الحياة؛ من الطبيعي أن يبادر إىل استغالل كّل 

فرصٍة تُتاح له ألجل تحقيق مآربه الخاّصة ونزواته الحيوانية، حيث يتوّصل إىل نتيجٍة 

فحواها أن ال فائدة من التحيّل بالخلق الرفيع وإتالف العمر باملحاسن! 

ال شّك يف أّن اعتبار الحياة والخلقة والوجود أموراً عبثيًة يسفر عن شيوع املاّدية 

دائٍم  باطنيٍّ  رصاعٍ  يف  اإلنسان  يجعل  الفكري  التوّجه  هذا  أّن  سّيام  وال  األخالقية 

ويستنزف جميع طاقاته الذهنية، لذلك نجد من يتبّناه عادًة ما يتهرّب من واقعه املرير 

الذي يؤّرق كيانه من دون انقطاعٍ ليبحث عن وسيلٍة تجعله يف مأمٍن مـاّم هو فيه؛ ومن 

رات  ثّم يسعى إىل تحصيل ما يجعله قادراً عىل نسيان واقعه فيلجأ إىل تعاطي املخدِّ

ورشب الخمر، وهذا الشذوذ النفيس بطبيعة الحال ينتعش بأجىل صوره يف مجالس 

الفسق واملجون التي تجعل اإلنسان غارقاً يف املاّدية األخالقية من رأسه إىل أخمص 

قدميه«.]2[ لذا من الرضوري مبكاٍن تضافر الجهود لتنقية األجواء االجتامعية من جميع 

]1[-املصدر السابق، ص 172. 

]2[-املصدر السابق، ص 173. 
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الشوائب التي تكتنفها ليك ينعم الناس بحياٍة آمنٍة ملؤها الطأمنينة والخلوص، ويف 

هذا السياق ال بّد من التصّدي لالستثامر الجنيس بشتّى أشكاله وعدم إطالق العنان 

للحّريات املبالغ فيها؛ ومن املؤكّد أنّنا ما مل نكبح جموح الغرائز الجنسية الحيوانية 

ثّم يسلك طريق الالعودة  فسوف يقع مجتمعنا يف هاوية الضالل واالنحراف ومن 

الفردية  النشاطات  مناسبة لإلرشاف عىل  برامج  بنا وضع  الحرّي  من  لذا  املشؤوم، 

واالجتامعية عىل حدٍّ سواء بغية تشذيبها ووضعها يف املسار الصحيح واستثامرها 

بأمثل شكٍل ممكٍن وذلك يك ال يشّذ الفكر عن األصول القومية وحتّى ال يغور يف 

وحل الفساد الخلقي؛ وهذا األمر أكّد عليه الشيخ الشهيد قائالً: »البلدان الغربية التي 

نقلّدها بشكٍل أعمى قد اختارت السبيل اآلخر - املاّدي - حيث أخرجت املامرسات 

اليوم  الجنسية من حّيز األرسة لتشيعها عىل نطاٍق عامٍّ يف رحاب املجتمع، ولكّنها 

قبل  من  تتعاىل  املعارضة  األصوات  بدأت  لذلك  الشاّذ،  الترصّف  هذا  مثن  تدفع 

املفكّرين الذين أدركوا سقم وقبح ما فعله أسالفهم«.]1[ 

دعاة  أبرز  من  يعتربان  راسل  وبرتراند  فرويد  سيجموند  املحدثان  املفّكران 

الجنسية  األخالق  اجتثاث  طالبا برضورة  حيث  الغريب،  العامل  الجنسية يف  الحّرية 

القدمية وإقرار أخالٍق جديدٍة تحّل محلّها، لذلك وصفهام الشهيد مطّهري بالقول: 

يزعمون  إذ  معقتداٍت خاّصٍة،  يتبّنون  الذين حذوا حذوه،  فرويد وجميع  »سيجموند 

التي  الباليا  أّن  واعتربوا  والتقييد،  املنع  عىل  متقّومٌة  القدمية  الجنسية  األخالق  بأّن 

عىل  والخشية  والحرمان  املنع  عن  ناجمٌة  السالفة  العهود  يف  البرشية  منها  عانت 

صعيد املامرسات الجنسية، فهذه األخالق برأيهم قد حلّت محّل النزعات اإلنسانية 

منظومٍة  صياغة  اقرتح  الذي  راسل  برتراند  أّن  كام  البرش«.]2[  نفوس  يف  املستبطنة 

بالغ  وقد  آرائه،  الستنباط  منطلقاً  وجعلها  الفكرة  هذه  نفس  تبّنى  جديدٍة،  أخالقيٍة 

التي  باألرسة  استهان  أنّه  لدرجة  املوروثة  االجتامعية  واألعراف  الطباع  تهميش  يف 

هي قوام املجتمع واعتربها عدمية القيمة والفائدة، ناهيك عن أنّه فّند أبرز املشاعر 

]1[-مرتىض مطّهري، أخالق جنيس )باللغة الفارسية(، الطبعة األوىل، منشورات صدرا، قم، ص 46. 

]2[-املصدر السابق، ص 22 – 23. 
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اإلنسانية النبيلة كالحياء والعّفة والتقوى والغرية - التي اعتربها حسداً مقيتاً - لذلك 

ال نجد لهذه القيم السامية أّي مكاٍن يف منظومته األخالقية، بل دعا إىل التخيّل عنها 

ورضبها عرض الجدار عرب االعتامد عىل العقل والفكر فحسب؛ وقد وصف الشيخ 

الشهيد رؤيته هذه بالقول: »برتراند راسل مل يعر أيّة أهّميٍة لبعض األمور التي يحرتمها 

املجتمع، مثل القبح والسوء والفضيحة، وإّنا ارتكز يف منظومته الفكرية عىل العقل 

عىل  رضٌر  فيها  كان  ما  إال  الجنسية  القيود  جميع  بنبذ  طالب  كام  فحسب،  والفكر 

سالمة بدن اإلنسان، وحسب رأيه هذا فليس من الجائز االمتناع عن مامرسة الجنس 

إال إذا كان كالطعام الضاّر الذي يتسّبب يف إلحاق رضٍر بجسم من يفعله! ويف كتابه 

الفصل  وضمن  الفلسفة(  يف  العلمي  للمنهج  كحقٍل  الخارجي  العامل  عن  )معرفتنا 

الذي دّونه حول األخالق املحظورة أشار إىل سؤاٍل طرح عليه ثّم أجاب عنه، وهو 

باتّباع سبيٍل عقالينٍّ صائٍب يف  كام يأيت: هل لديك نصيحٌة ألولئك الذين يرغبون 

مجال األمور الجنسية؟... ومن ثم ال بّد لنا من تحليل األخالق الجنسية كام نحلّل 

ما  هناك  فليس  باإلنسان،  الرضر  بإلحاق  يتسّبب  ال  عمالً  أّن  لو  لذا  القضايا،  سائر 

الغربيني  أبرز املفّكرين  فإّن  ذكر،  يدعو إىل ردعه وشجبه... ».]1[ كام نالحظ مـامّ 

يتبّنون نزعاٍت ماّديًة وجنسيًة منحرفًة، لذلك رّوجوها يف مجتمعاتهم وجعلوها أصوالً 

وقواعد تتقّوم عليها األخالق الجنسية. 

بعد أن نقل األستاذ مطّهري هذه اآلراء وما شاكلها، بادر إىل نقدها وتحليلها ومن 

ثّم تفنيدها برباعٍة ال نظري لها، حيث أكّد فيها عىل أّن التعاليم اإلسالمية ال تعارض 

الرغبات البرشية مطلقاً وال تردع اإلنسان عن إشباع غرائزه، بل احرتمتها ووضعت له 

قواعد خاّصة لتلبية متطلّباته الجنسية؛ ومن أقواله يف هذا املجال: »نعّقب عىل ما 

التعاليم اإلسالمية السامية قد تعاملت مع األمر بأمثل شكٍل ممكٍن،  بأّن  ذكر هؤالء 

فهي مل ترش إىل النتائج التي تتمّخض عن العالقات الجنسية املنحرفة، وإّنا صاغت 

أصوالً وقواعد متكاملة لتشذيب هذه العالقات، حيث قّيدتها حسب مصالح املجتمع 

التي  الالزمة  التدابري  اتّخذت  املنطلق  هذا  ومن  الالحقة،  األجيال  ومصالح  الراهنة 

]1[-املصدر السابق. 
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تصون اإلنسان من االنحراف وتنجيه من الحرمان والشعور بالكبت الجنيس«.]1[ 

وبعد ذلك حّذر الشباب من االنجراف وراء هذه األفكار الرذيلة التي تزعزع أركان 

بل  وإرشاٍد فحسب،  وعٍظ  مجرّد  يعّد  ال  واملجتمع عىل حدٍّ سواء، وكالمه  األرسة 

وذا  مظلامً  سيكون  املعارصة  الغربية  الثقافة  مستقبل  أّن  عىل  التأكيد  منه  نستشّف 

عواقب وخيمٍة، فهذا هو املصري املحتوم لإلباحية والتفّسخ الخلقي؛ وال شّك يف أّن 

هكذا رؤية دقيقة للمستقبل تنّم عن حنكة الشهيد مطّهري ومعرفته بواقع التوّجهات 

الغربية، وقد قال يف هذا الصدد أيضاً: »... من الواجب علينا أن نضع القّراء الكرام 

يف الصورة الحقيقية لتحذيرهم مـاّم يجري حولهم وتوعيتهم مبا تتضّمنه تلك األفكار 

التي تستوردها مجتمعاتنا من العامل الغريب والتي تبهر شبابنا حينام يطّلعون عليها ومن 

ثّم تستدرجهم بشعاراتها الربّاقة التي تطرح تحت عناوين مقّدسة كالحّرية واملساواة؛ 

فيا ترى كيف سيكون مصريهم فيام لو أنّهم ساروا يف ركبها وانخدعوا بها؟! فام هي 

نهاية هذا الطريق الشائك؟! وهل ستتمكّن املجتمعات البرشية من السري قُدماً يف 

هذا املضامر من دون أن تتوّقف يف نفٍق مظلٍم؟! أو أّن كّل هذا مجرّد خدعٍة كربى 

استهدفت كيان البرشية بأرسها! ال ريب يف أّن االنخراط يف ركب هذه القافلة السقيمة 

ال مثرة له سوى الهلكة والخرسان«.]2[ 

رابعاً: سقوط شخصية اإلنسان يف ظّل الثقافة الغربية 

من املؤكّد أّن املفهوم الذي ييل مفهوم الرّب يف األهّمية يتمثّل يف اإلنسانية التي 

تدّل عىل معنى يف غاية الدقّة والقداسة مـاّم جعلها بؤرًة للجدل والنقاش وطرح شتّى 

النظريات املتوامئة واملتضاربة عىل حدٍّ سواء، ناهيك عن أنّها البُنية األساسية لعدد 

من الفروع العلمية، لذلك أعارت التعاليم اإلسالمية لها اهتامماً بالغاً وأكّدت عىل أّن 

جميع القضايا والقرارات املرتبطة بالحياة البرشية يجب أن تكون ذات منشأ ديني يف 

حني أّن سائر املدارس الفكرية تبّنت نظرياٍت متباينًة وغري منسجمٍة حول املوضوع 

]1[-املصدر السابق، ص 14 – 15. 

]2[-املصدر السابق، ص 28. 
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وإثر ذلك تنّوعت أطروحاتها وترشذمت يف توّجهاٍت ومذاهب فكريٍة شتّى. 

نظراً ألهّمية هذا املوضوع فقد تناوله الشهيد مطّهري بإسهاٍب وتطرّق إىل بيان 

يف  حاذٌق  خبرٌي  فهو  اإلنسانية،  الشخصية  مع  التعامل  يف  الغربية  الفكرية  األُسس 

مبادئ وأصول علم النفس الفلسفي وأصوله وله اليد الطوىل يف تطبيق هذه األصول 

عملياً يف رحاب التعاليم الدينية؛ لذا فنحن ال نبالغ لو قلنا إّن آراءه عىل هذا الصعيد 

التي تسّخر كّل ما لديها خدمًة  أّن املجتمعات  أكّد عىل  الفصل، حيث  القول  تعّد 

للحياة الدنيوية الفانية وال تكرتث بروح اإلنسان وبُنيته الفطرية وال تعبأ مبصريه بعد 

الرتكيب، فهي بطبيعة  آلٍة معّقدة  أنّه مجرّد  باعتبار  الخالدة  املوت وحياته األخروية 

كاإلنصاف  أصيٍل  مبدأ  بكّل  وتستهني  النبيلة  اإلنسانية  القيم  جميع  تتجاهل  الحال 

والعدل واملوّدة وحّب النوع. 

وعىل هذا األساس عّد األصول الفلسفية السائدة يف العامل الغريب سقيمًة لكونها 

ال تويل أدىن أهّميٍة للقيم اإلنسانية، حيث قال: »لقد تدنّست شخصية اإلنسان طوال 

اليوم هدٌف للسخرية واإلهانة يف  سنواٍت يف رحاب الفلسفة الغربية الحديثة، فهي 

معظم املنظومات ال فلسفية السائدة بني املجتمعات الغربية؛ إذ إّن اإلنسان يف تلك 

بُعده  تّم تهميش  آلٍة ميكانيكيٍة بعد أن  الديار قد سقط إىل الحضيض ليصبح مجرّد 

الروحي األصيل. 

عقيدًة  واإلنسان  الطبيعة  لخلقة  غايٍة  بوجود  اإلميان  يعّدون  الغربيون  الفالسفة 

أرشف  بأنّهم  آدم  بني  اعتبار  ألحٍد  ميكن  ال  لذا  وشذوٍذ،  تخلٍّف  عن  تنّم  رجعيًة 

الكائنات وأّن كّل ما يف املكّون مسّخٌر لخدمتهم، فهذه العقيدة برأيهم ناشئٌة من فكرٍة 

بطليموسيٍة قدميٍة طُرحت يف العهود السالفة حول هيئة األرض والسامء باعتقاد أّن 

األرض هي املحور األسايس الذي تدور حوله جميع الكواكب السّيارة؛ لذلك بعد 

أن أُثبت بطالن هذه النظرية الجغرافية سوف ال يبقى مجاٌل لقول إّن اإلنسان هو أرشف 

املخلوقات، حيث زعموا أّن هذه العقيدة تنّم عن أنانيٍة اجتاحت املجتمعات البرشية 

الكائنات  نفسه كسائر  ويعترب  متواضعاً  اليوم  اإلنسان أمىس  بينام  الزمن  يف فرتٍة من 
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لكونه خلق من الرتاب وسيكون مصريه إىل الرتاب أيضاً وهذه هي نهايته املحتومة«.]1[ 

الطبيعة  عن  الحديث  إىل  مطّهري  مرتىض  الشيخ  تطرّق  ذاته،  السياق  ويف 

فاستدّل عىل  الغريب  العامل  السائدة يف  اإلنسان  مبادئ حقوق  اإلنسانية يف رحاب 

املفّكرين  أّن  أكّد عىل  إذ  ونقده،  بيانه  إىل  بادر  ثّم  فيها ومن  تناقٍض رصيٍح  وجود 

الغربيني تعاملوا مع اإلنسان كآلٍة ميكانيكية من دون أن يعريوا أهميًة لروحه وضمريه 

يقّروا أصوالً وقوانني حول  ونفسه وكرامته وأصالته، ولكّنهم مع ذلك اضطّروا ألن 

مكانته الرفيعة ومقامه العايل يف املجتمع؛ وعىل هذا األساس قال: »الغربيون أهانوا 

شخصية اإلنسان وقلّلوا من شأنه يف جميع مراحل وجوده، فقد حطّوا من قيمته ابتداًء 

من خلقته والعلل التي أوجدته وصوالً إىل الهدف الحقيقي لهذه الخلقة، فضالً عن 

بالدوافع  اكرتثوا  وما  الروحي  ووجوده  وضمريه  البدنية  لُبنيته  أهّميًة  يعريوا  مل  أنّهم 

التي تحّفزه عىل أداء أعامله؛ ومع ذلك فقد أصدروا إعالناً عاملياً حول قيمته ومقامه 

وكرامته ورشفه الذايت وحقوقه املقّدسة التي ال يحّق ألحٍد مصادرتها منه بتاتاً، ومن 

ثّم طالبوا جميع املجتمعات البرشية بوجوب االلتزام مبا تضّمنه هذا اإلعالن الطويل 

العريض«.]2[ بعد هذا النقد الرصيح للنزعة اإلنسانية الغربية، تطرّق األستاذ الشهيد إىل 

بيان االزدواجية يف الدفاع عن حقوق اإلنسان معترباً أّن هذه الحقيقة دليٌل جيلٌّ عىل 

كون الهوية الغربية الحديثة متزعزعًة وال طائل منها، وضمن هذا املبحث أثبت أّن 

عالقة الوجود بالواجبات واملحرّمات ثابتٌة وال ميكن ألحٍد تجاهلها مطلقاً، كام أكّد 

عىل أّن من يتبّنى فكرًة خاطئًة حول الله عّز وجّل فهو ال ميتلك القابلية التي تؤّهله 

لتدوين برنامٍج شامٍل للحياة البرشية، إذ لو أنّنا أعفينا اإلنسان من أهّم مسؤوليٍة يف 

حياته، أال وهي تكليفه إزاء ربّه العظيم، بحيث جعلنا األصالة للقيم اإلنسانية؛ فكيف 

ميكن له حينئٍذ مراعاة تكاليفه تجاه أقرانه البرش وسائر الكائنات التي هي أدىن رتبًة 

من الله سبحانه وتعاىل؟! ومن املؤكّد أنّه يف هذه الحالة ال يتوّرع عن القيام بأفعاٍل 

تتناىف مع األخالق الرفيعة والقيم اإلنسانية الحّقة. 

]1[-مرتىض مطّهري، نظام حقوق زن در إسالم )باللغة الفارسية(، منشورات صدرا، الطبعة الثالثة والثالثون، ص 135. 

]2[-املصدر السابق، ص 137. 
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اإلنسان الذي يجعل الحياة الدنيا غايته النهائية وهويته األساسية بحيث يتغاىض 

الحال ال يجد  بطبيعة  الحقائق غري املاّدية، فهو  أمٍر ماورايئٍّ وينكر جميع  عن كّل 

الرفيعة واحرتام شؤون اآلخرين؛  الخلقية  يحّفزه عىل رضورة مراعاة األصول  وازعاً 

لذا هل ميكن اّدعاء أّن إنساناً كهذا له قيمٌة يف عامل الوجود؟! فام هو الفرق إذن بينه 

وبني سائر البهائم التي ال تفقه شيئاً من الحياة الحقيقية؟! ومن هذا املنطلق وصف 

يف  دّونت  التي  املقّدمة  نقرأ  »حينام  قائالً:  الغربية  اإلنسانية  النزعة  الشيخ  سامحة 

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان نجدها مثريًة للسخرية حّقاً، حيث أكّد مدّونوها عىل 

قيمة اإلنسان وزعموا أنّهم اكتشفوا األسباب الحقيقية التي أّدت إىل سلب حّريات 

ذلك  عزوا  حيث  أبنائها،  دماء  وإراقة  حقوقها  عىل  والتجاوز  البرشية  املجتمعات 

إىل عدم احرتام البعض ملكانة النفس اإلنسانية وتغاضيهم عن حقوقها املرشوعة؛ 

ولكّننا نسألهم: ما هي القيمة الحقيقية لإلنسان برأيكم؟ فهل لهذه اآللة امليكانيكية 

- بزعمكم - أيّة قيمٍة تُذكر؟! فإذا اعتربنا اإلنسان مجرّد آلٍة ميكانيكيٍة ال ضري حينئٍذ 

من القضاء عليه لكونه ماكنًة ميكن أن تستبدل بغريها«.]1[ ثّم واصل بحثه االستداليل 

ليستكشف جذور هذه املشكلة ويشّخص النواقص التي تعاين منها الثقافة الغربية 

الحديثة وال سيّام االزدواجية يف طرح اآلراء. 

من جملة األمور التي أكّد عليها هذا العامل الفّذ أّن اإلنسان ال قيمة له وال كرامة، 

بل وليس من شأنه أن ميتلك شخصيًة محرتمًة مستقلًّة إال يف ظّل اإلميان بوجود إلٍه 

عظيٍم خلقه وكرّمه ذاتياً بعد أن جعله خليفًة له يف األرض؛ لذلك قال: »إّن الذي له 

الحّق يف الحديث عن اإلنسانية وكرامة اإلنسان ورشفه، هو من قال: )َولََقْد كَرَّْمَنا بَِني 

آَدَم(.]2[ نعم، من هو أهٌل للحديث عن قيمة اإلنسان وحرمته، هو من له القدرة عىل 

غرس اإلميان والتقوى يف نفسه، وهو من قال: )إِينِّ َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض َخلِيَفًة(]3[«.]4[ 

]1[-مرتىض مطّهري، پانزده گفتار )باللغة الفارسية(، منشورات صدرا، الطبعة األوىل، ص 115. 

]2[-سورة اإلرساء، اآلية 70. 

]3[-سورة البقرة، اآلية 30.

]4[-املصدر السابق، ص 137 – 138. 
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املبحث الثالث: وجهة نظر الشهيد مرتىض مطّهري حول 

التوّجهات العلمية والتقنية الغربية 

العلمية  الوجهة  إىل  بالنسبة  مطّهري  مرتىض  الشهيد  الشيخ  تبّناها  التي  الرؤية 

والصناعية يف الثقافة الغربية ال تختلف عن آرائه التي طرحها حول مختلف القضايا 

األخرى، حيث تستند باألساس عىل تعاليم الرشيعة اإلسالمية املستوحاة من القرآن 

السمحاء عىل رضورة طلب  التعاليم  أكّدت هذه  فقد  املباركة،  الكريم واألحاديث 

العلم معتربًة ذلك فريضًة عىل كّل مسلٍم ومسلمٍة، وكام نعلم فاآليات األوىل التي 

نزلت عىل نبيّنا الكريم )صىّل الله عليه وآله( قد حّفزته عىل ذلك،]1[ وهو بدوره دعا 

املسلمني يف مواطن عّدة إىل عدم التخلّف عن ركب قافلة العلم واملعرفة. 

قاطبًة يف  األديان  فاق جميع  بأّن اإلسالم  نقول  نبالغ حينام  من املؤكّد نحن ال 

الخاتم شّجع  نبيٌّ كالنبي  العلم وكسب املعارف وأن ليس هناك  الدعوة إىل طلب 

الفريدة  امليزة  هذه  مطّهري  الشهيد  عّد  لذلك  الهاّمة،  الفريضة  هذه  دينه عىل  أتباع 

واحدًة من أسباب الرقي املتنامي والرسيع للحضارة اإلسالمية وأنّها العامل األسايس 

املسلمني يف  رقّي  إىل  أّدت  التي  األسباب  »أحد  قال:  إذ  ثقافياً،  املسلمني  لتطّور 

شّتى العلوم والفنون والصناعات يكمن يف عدم تعّصبهم يف اكتسابها وبحثهم عنها 

لالنتهال منها يف أّي مكاٍن كان يف العامل من دون أ يتوانوا يف ذلك بتاتاً«.]2[ 

الحكمة يف  العلم وكسب  أهّميًة كبريًة لطلب  النبوية املباركة أعارت  األحاديث 

كّل آٍن ومكاٍن، ومنها ما عّده النبي األكرم )صىّل الله عليه وآله( فريضًة عىل جميع 

املسلمني، لذلك قال: »طلب العلم فريضٌة عىل كّل مسلٍم، أال وإّن الله يحّب بُغاة 

العلم«،]3[ وعّقب الشهيد مطّهري عىل هذا الحديث قائاًل: »... إذن، كّل علٍم فيه فائدٌة 

نَْساَن  ]1[-املقصود من ذلك اآليات الخمسة األوىل من سورة العلق، وهي: »اقَْرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق )1( َخلََق اإلِْ

ِمْن َعلٍَق )2( اقَْرأْ َوَربَُّك اأْلَكْرَُم )3( الَِّذي َعلََّم ِبالَْقلَِم )4( َعلََّم اإْلِنَْساَن َما لَْم يَْعلَْم )5(«. 

]2[-مرتىض مطّهري، خدمات متقابل إسالم وإيران )باللغة الفارسية(، ص 392. 

]3[-محّمد بن يعقوب الرازي الکلیني، أصول الکايف، ج 1، ص 31. ويف حديٍث آخر وردت كلمة »سّنة« بداًل عن 

»فريضة«. 
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ورضورٌة لإلسالم واملسلمني، ينبغي اعتباره علامً دينياً، وكّل من خلُصت نّيته وسعى 

إىل طلب هذا العلم بهدف خدمة ديننا الحنيف سوف يكرمه الله تعاىل بالثواب الذي 

وعد به طالب العلم، وسيحظى بهذه الكرامة التي أكّد عليها رسول الله )صىّل الله 

وإّن  الجّنة؛  إىل  به طريقاً  الله  فيه علامً، سلك  يطلب  )من سلك طريقاً  وآله(:  عليه 

املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم(؛ ولكن إن مل يتحّل طالب العلم بخلوص النّية 

فسوف ال ينال أّي ثواٍب حّتى إذا سّخر وقته لدراسة العلوم القرآنية«.]1[ 

وفيام يأيت نسلّط الضوء عىل املوضوع يف إطار املباحث اآلتية: 

أّوالً: العالقة بني العلم والدين 

دينيٍة،  وغري  دينيٍة  إىل  العلوم  الذين صّنفوا  مع  يتّفق  ال  مطّهري  مرتىض  الشهيد 

اذ عّد هذا التصنيف ليس صائباً من األساس، وذكر تصنيفاً آخر عىل ضوء التعاليم 

اإلسالمية، وهو تقسيمها إىل علوٍم مفيدٍة وغري مفيدٍة؛ وهذه التعاليم القيّمة قد عّدت 

، فالعلوم  املفيد منها مطلوباً ومناسباً من دون أن متيّز بني ما كان دينياً  أو غري دينيٍّ

كالكيمياء  األساسية  العلوم  إىل  بالنسبة  الحال  هو  وكذا  كبريٍة  فائدٍة  ذات  التفسريية 

والفيزياء والرياضيات، إذ من الواجب مبكاٍن تعلّمها. 

يف  ولو  العلَم  »أُطلبوا  وآله(:  عليه  الله  )صىّل  الله  رسول  حديث  من  ونستشّف 

ذاته  بحّد  فالعلم  أيضاً،  الرشعية  غري  العلوم  كسب  إىل  املسلمني  دعا  أنّه  الّصني« 

مرشوعٍة؛  غري  ألغراض  تسخريه  حظرت  اإلسالمية  التعاليم  أّن  إال  ومفيٌد  رضوريٌّ 

إذ  الكون،  يف  الحقائق  مختلف  بني  العالقات  استكشاف  األساس  يف  يروم  وهو 

كلاّم اتّضحت هذه العالقات لإلنسان سوف يتمّكن من استثامرها بأمثل شكٍل. وقد 

أشار هذا العامل الفّذ إىل عظمة العلم ومكانة طالب العلم قائالً: »... هذا التصنيف 

باطٌل من األساس، أي ليس مبقدورنا تصنيف العلوم إىل دينيٍة وغري دينيٍة، فهذا األمر 

الرشيعة  بُنية  الدينية غريبٌة عن  العلوم غري  بأّن  فيتصّوروا  توّهٍم  يوقع بعضهم يف  قد 

]1[-مرتىض مطّهري، ده گفتار )باللغة الفارسية(، ص 172 – 173. 
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اإلسالمية؛ وبطبيعة الحال نستلهم من شمولية هذه الرشيعة السمحاء وخامتيتها بأّن 

ثّم واصل  إسالمياً«.]1[  اعتباره علامً  ينبغي  اإلسالمي  للمجتمع  ونافعٍ  مفيٍد  علٍم  كّل 

مع  وينسجم  ومؤثٍّر  مفيٍد  علٍم  »كّل  فقال:  أكرث،  بتفصيٍل  املوضوع  موّضحاً  كالمه 

بّد من  تأييدها، فهو علٌم حسٌن ومطلوٌب وال  ينال  تعاليم الرشيعة اإلسالمية بحيث 

، ولكن ما هو املعيار اإلسالمي يف تعيني الفائدة أو الرضر  السعي لتحصيله بال شكٍّ

ملختلف القضايا؟ 

حسب تعاليمنا اإلسالمية السمحاء فإّن كّل علٍم يخدم املصالح الفردية أو العاّمة 

؛  ويف الحني ذاته يكون الجهل به سبباً للتخلّف والضالل، فهو علٌم مفيٌد ورضوريٌّ

بينام كّل علٍم ال يؤثّر يف مجال تحقيق األهداف اإلسالمية فتعاليمنا مل تعنّي ما إن كان 

؛ ومن ثّم فكّل علٍم ينعكس بشكٍل سلبيٍّ عىل الفرد واملجتمع  رضورياً أو غري رضويٍّ

فهو مرفوٌض وال رضورة له ».]2[ وأضاف سامحته يف هذا السياق قائاًل: »نحن بصفتنا 

مسلمني نعري أهّميًة كبريًة للعلم، فهو يكشف لنا األرسار التي استودعها الله سبحانه 

وتعاىل يف الوجود، وال فرق فيام إن كان العامل الذي يكشف هذه األرسار رشقياً أو 

غربياً، مسلامً أو كافراً؛ فالعلم بحّد ذاته محرتٌم. 

تلك  نؤيّد  نحن  واملكتشفني؟!  املخرتعني  يحرتم  ال  إنساٌن  هناك  هل  ترى  فيا 

االخرتاعات واالكتشافات الغربية املفيدة للبرشية ناهيك عن أنّنا نعتقد بكون اإلميان 

يتحّقق عن طريق العلم واملعرفة، ونرى بأّن العلم ال يوِجد شيئاً معدوماً، بل يتطرّق 

العامل من خالله إىل دراسة الكائنات وتحليلها واستكشاف العالقات الجديدة فيام بينها. 

ميكن  ثّم  ومن  بتاتاً،  معه  يتعارض  ال  أنّه  إال  اإلميان  من  مقاماً  أدىن  إذن  العلم 

هذا  من  نالحظ  كام  السمحاء«.  تعاليمه  وصدق  الدين  حّقانية  يدعم  سنداً  اعتباره 

الكالم البليغ، فقد عّد سامحته التطّور العلمي يف العرص الحديث أمراً إيجابياً ودعا 

فيه  الذي تراعى  أّن املجتمع املعارص  أكّد عىل  إىل رضورة السري يف ركبه، لذلك 

]1[-املصدر السابق. 

]2[-مرتىض مطّهري، بيست گفتار )باللغة الفارسية(، منشورات صدرا، الطبعة السادسة، طهران، 1369 هـ ش )1990 

م(، ص 267. 
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االنضواء تحت  له من  بّد  بالقدرة واالستقالل، ال  أعضاؤه  اإلنسان ويحظى  حقوق 

برأيه يهدف إىل  تعاليم الرشيعة؛ فاإلسالم  النافع املتناغم مع  العلمي  التطّور  مظلّة 

عن  وتخلّفهم  بتقوقعهم  يرىض  ال  لذلك  دنٍس،  كّل  من  املسلمني  كرامة  صيانة 

االكتشافات الحديثة والتطور العلمي يف شتّى جوانب الحياة كالطّب وسائر العلوم 

الهاّمة؛ ومن هذا املنطلق أضاف قائالً: »... من البديهي أّن ديننا اإلسالمي يدعو إىل 

استقالل املجتمع ويدافع عن حّريته وعزّته وكرامته ويؤكّد عىل رضورة عدم تبعيته 

لألجانب، وهناك أمٌر آخر أيضاً ال ينبغي لنا تجاهله وغّض الطرف عنه، أال وهو أّن 

العلم عبارٌة عن ركيزٍة أساسيٍة يتقّوم عليها العامل املعارص، فهو رّس النجاح يف قضاء 

أن  أو  الذاتية  قابلياته  عىل  يعتمد  أن  للمجتمع  ميكن  ال  دونه  ومن  الحوائج  جميع 

أّي  اليوم ندرك أكرث من  أنّنا  بعزٍّة واقتداٍر. ال ريب يف  أبناؤه  يستقّل عن غريه ويحيا 

وقٍت مىض بكون طلب العلم فريضًة وواجباً عىل جميع املسلمني، لذا من الحرّي 

بنا السعي الكتساب جميع العلوم التي تعيننا عىل تحقيق أهدافنا اإلسالمية وال مجال 

هنا للتامهل يف هذا األمر املصريي«.]1[ 

بعد أن ذكر تفاصيل مسهبة حول أهّمية طلب العلوم النافعة، تطرّق إىل الحديث 

عن العلوم الغربية والتطّور الذي تحّقق يف رحابها، حيث سلّط الضوء عىل املوضوع 

من زاويٍة إيجابيٍة باعتبار أّن العلم ليس حكراً عىل فئٍة معيّنٍة من البرشية، فهو ال رشقيٌّ 

وال غريبٌّ برأيه، وإمّنا يجّسد معرفًة توحيديًة ويأخذ بيد اإلنسان ملعرفة دينه وربّه؛ لذا 

قال إّن العلم بحّد ذاته ذو شأٍن عظيٍم وقيمٍة كربى وال ميكن التغايض عنه بتاتاً، بل ال 

بّد من احرتامه والتفاعل معه قدر املستطاع، وعىل هذا األساس أوىل احرتاماً لبعض 

العلوم واالكتشافات الغربية التي من شأنها تطوير املجتمعات البرشية نحو األفضل، 

ومن جملة أقواله يف هذا الصدد ما يأيت: 

- »... استناداً إىل ما ذكر، ميكننا استثامر كثري من اإلنجازات العلمية التي تحّققت 

يف العامل الغريب«.]2[

]1[-املصدر السابق. 

]2[-مرتىض مطّهري، شناخت )باللغة الفارسية(، ص 65. 
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- »... ولكّن هذا األمر ال يعني عدم وجود مشرتكاٍت بني الفكرين الغريب واإلسالمي 

يف بعض القضايا اإلنسانية، فاالختالف يف الُبنية الفكرية ال يعني التعارض يف جميع 

القضايا وبشكٍل مطلٍق«.]1[ 

- »... وهذا يعني أنّنا لو مل نستورد من األوروبيني سوى الجوانب التقنية والعلمية 

الناجعة، فسوف ال يهّددنا أّي خطٍر حينام نواكب تطّورهم العلمي، ألّن العلم علٌم وال 

ضري فيه، ناهيك عن أّن العلوم األوروبية تعد امتداداً للعلوم اإلسالمية، أي إّن الثقافة 

يف تلك الديار مثرٌة للعلوم التي هي يف الواقع حصيلٌة للثقافة اإلسالمية األصيلة«.]2[ 

نستشّف من هذه العبارات القيّمة وما شاكلها أّن الشهيد مطّهري ينظر إىل العلم 

والتقنية األوروبية من زاويٍة إيجابيٍة وال يرى محذوراً من استثامرها بشكٍل صائٍب، 

مجتمعاتنا  عىل  خطراً  تشّكل  ال  ذاتها  بحّد  األوروبية  البلدان  يف  املتطّورة  فالعلوم 

اإلسالمية فيام لو راعينا األصول القومية يف االستفادة منها؛ ومن ثم نستنتج أنّه ال 

يؤّرق كياننا ما دامت تنصّب يف خدمة البرشية لكونها يف  الثقافة الغربية بعبعاً  يعد 

األساس مستوحاة من نفس العلوم التي دعا رسول الله محّمد )صىّل الله عليه وآله( 

أوىل  األساس  هذا  اإليجابية. وعىل  نتائجها  من  واالنتهال  اكتسابها  إىل  املسلمني 

احرتاماً كبرياً للسيّد جامل الدين األسد آبادي - األفغاين - باعتبار أنّه أدرك يف زمانه 

تخلّف املجتمعات اإلسالمية عن ركب الحضارة البرشية وابتعادهم عن مظاهر العلم 

والتقنية الحديثة فتصّدى لهذه الحالة املزرية بكّل ما أويت من قّوٍة؛ لذلك أكّد عىل أّن 

هذا العامل املسلم أدرك املعاناة الحقيقية للمسلمني يف عرصه والتي تكمن بشكٍل 

أسايسٍّ يف تخلّفهم عن قافلة العلم والحضارة ومن ثّم دعا إىل وجوب كسب العلوم 

والتقنيات الحديثة كعالٍج لهذه املعانة األليمة، حيث قال: »أهّم املشاكل التي عاىن 

منها املسلمون آنذاك برأي السّيد جامل الدين عبارٌة عاّم يأيت: 

]1[-مرتىض مطّهري، علل گرایش به مادي گري )باللغة الفارسية(، ص 90. 

]2[-مرتىض مطّهري، حّق وباطل )باللغة الفارسية(، منشورات صدرا، الطبعة األوىل، قم، ص 72. 



نحن والغرب )ج2( 246

1 ( استبداد الحكّام. 

2 ( جهل معظم املسلمني بالعلم والثقافة وتخلّفهم عن ركب التطّور الحضاري. 

3 ( رواج املعتقدات الخرافية يف املجتمعات اإلسالمية، وابتعاد املسلمني عن 

إسالمهم الحقيقي. 

ومن ثّم شّخص العالج لهذه املشاكل واقرتح ما يأيت: 

1 ( مكافحة استبداد املستبّدين والظلمة. 

2 ( التسلّح بالعلوم والتقنيات الحديثة. 

3 ( العودة إىل التعاليم اإلسالمية األصيلة ونبذ الخرافات وجميع املظاهر املنحرفة 

التي أُلصقت باإلسالم عىل مّر العصور. 

4 ( التحيّل بالتقوى والثقة مبا لدينا من تعاليم إسالمية سمحاء. 

التي  بالكتابات  تزخر  الجليل  العامل  لهذا  العلمية  اآلثار  نجد  املنطلق  هذا  ومن 

متّجد اإلسالم الحقيقي األصيل وتعكس صورته الحّقة للمجتمع عىل صعيد تثمني 

مكانة العقل واحرتام الربهنة واالستدالل، وأكّد عىل أّن التعاليم اإلسالمية متقّومٌة يف 

أساسها عىل كرامة اإلنسان والثقة بقدرته عىل الرقي والتطّور وبلوغ أرفع الدرجات 

املعنوية باستثناء النبّوة، كام عّد ديننا بأنّه دين العلم واملعرفة«.]1[ 

فضالً عن السيّد جامل الدين، فقد عّد سامحته إقبال الالهوري أيضاً بأنّه شخصيٌة 

الحديث  العلم  طلب  عىل  املسلمني  شّجع  لكونه  عليه  وأطرى  محرتمٌة  إسالميٌة 

ودعاهم إىل عدم التخلّف عن ركبه. 

منشورات صدرا،  الفارسية(،  )باللغة  اخیر  نهضت هاي اسالمي در صد ساله  برريس اجاميل  ]1[-مرتىض مطّهري، 

الطبعة الحادية والثالثون، ص 23. 
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ثانياً: مخاطر العلموية 

ذكرنا يف املباحث اآلنفة جانباً من آراء الشهيد مرتىض مطّهري حول العلم والثقافة 

للبرشية فهو  نافعاً  العلم واحداً، وإذا كان  أنّه يعد  الغريب، حيث استنتجنا  العامل  يف 

رضوريٌّ بحيث ال يجوز التامهل يف طلبه سواٌء طرح يف البلدان الرشقية أو الغربية، 

فالتعاليم اإلسالمية السمحاء يف القرآن والحديث أكّدت عىل وجوب طلبه واكتساب 

معارفه النبيلة. لكّنه يف الحني ذاته نبّه عىل رضورة عدم االنجراف وراء تلك العلوم 

الغربية التي تقطع الطريق عىل عامل الغيب املاورايئ وتجعل املعرفة ماّديًة بحتًة، لذلك 

إذ ليس من املمكن  البعض...  العلم واإلميان مع بعضهام  يتواكب  »يجب أن  قال: 

العلم وكذلك ال  النظر عن اآلخر، فال اإلميان يحّل محّل  بأحدهام وغّض  االكتفاء 

ميكن للعلم ملء الفراغ الحاصل من عدم اإلميان؛ والتجربة بدورها أثبتت أّن الفصل 

بينهام له عواقب وخيمة وخسائر فادحة ال ميكن تعويض الرضر الناجم منها«.]1[ 

ونلمس جلياً يف متخلف نتاجاته الفكرية أنّه حّذر املسلمني من االنبهار بالتطّور 

العلمي والتقني الذي حصل يف أوروبا معترباً أّن العلم وحده ليس كافياً لتحقيق الرقي 

الحقيقي، ومن هذا املنطلق تصّدى للنزعة العلموية واستدّل عىل عدم نجاعتها بأّن 

كثرياً من البلدان التي أصبحت تابعًة للغرب باتت تعاين من مشاكل جّمة ألن مفّكريها 

تصّوروا أّن العلم وحده هو الحّل لجميع مشاكل البرشية؛ حيث قال: »ال شّك يف أّن 

العلم عالٌج ناجٌع للجهل والفقر يف إطار القوانني الطبيعية، ولكّنه ليس حالً لجميع 

صور معاناة البرشية كتلك التي تنشأ من الظلم واالستبداد واإلرهاصات النفسية التي 

تؤّرق روح اإلنسان وتكّدر صفوه، فهو ليس سبيالً ناجعاً النتشال اإلنسان من شعوره 

بالوحدة أو إنقاذه من كآبته واضطرابه؛ لذا ال صواب للنظرية التي تقّوم عليها الفكر 

املؤسف  ومن  ومشاكلها،  البرشية  مآيس  لجميع  عالجاً  العلم  عّدت  والتي  الغريب 

هناك مفكّرون يف بعض املجتمعات املتأثّرة بالثقافة الغربية يتصّورون أّن العلم هو 

مفتاح الحّل لكّل مشكلٍة«.]2[ ويف السياق ذاته انتقد النزعة العلموية يف املجتمعات 

]1[-مرتىض مطّهري، انسان واميان )باللغة الفارسية(، منشورات صدرا، الطبعة العرشون، ص 27 – 28. 

]2[-مرتىض مطّهري، تکامل اجتامعي انسان )باللغة الفارسية(، منشورات صدرا، الطبعة الثامنة، طهران، 1374 هـ ش 
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العلم  بني  الفصل  عن  أسفر  األمر  هذا   ...« قائالً:  املعضلة  هذه  ووّضح  الرشقية 

تتحّقق  السالفة سوف  العهود  التي حّققها اإلميان يف  اإلنجازات  أّن  بزعم  واإلميان 

يف هذا العرص تحت مظلّة العلم الحديث، ومثرة هذه الرؤية الشاّذة حدوث أزمٍة يف 

املجتمعات الغربية، وهي يف الحقيقة ليست ناشئًة من ذاته العلم، وإّنا مجرّد نتيجٍة 

طبيعيٍة للنظريات الخاطئة التي طرحها الفيلسوف فرنسيس بيكون وأمثاله«.]1[ 

لقد أكّد سامحته عىل أّن العلم بحّد ذاته ليس وازعاً للمشّقة وال يثمر عن خلق 

أزماٍت للمجتمع كام أنّه ال يؤّدي إىل االنحراف الثقايف وال يدعو إىل إطالق العنان 

وما  االجتامعية  املعضالت  فهذه  املعقول،  والحّد  العرف  لتجاوز  اإلنسانية  للقيم 

شاكلها ناشئٌة من األفكار التي رّوج لها بعض الفالسفة الغربيني من أمثال فرنسيس 

بيكون بزعم أّن العلم قادٌر عىل اكتشاف جميع حقائق الكون سواٌء يف الكرة األرضية 

سائر  عن  االستغناء  عىل  اإلنسان  قدرة  يعني  مـاّم  أيضاً  الساموية  املجرّات  ويف 

املعارف والعلوم املاورائية؛ بل ذهبوا إىل أبعد من ذلك وفّندوا وجود جميع األمور 

غري املاّدية بتقييد الحقائق بتلك األمور املاّدية البحتة التي ندركها بحواّسنا الظاهرية 

الغيب  بعامل  املرتبطة  النبيلة  املعنوية  والقيم  باملفاهيم  استهانوا  أنّهم  لدرجة  فقط 

والحقيقة ألنها ال تخضع ملعايري الحسابات املاّدية. 

ال شّك يف أّن جدلية العلمنة قد تسبّبت يف تأزيم أوضاع العلوم الغربية بعد أن 

أضفت عليها صبغًة ماّديًة دنيويًة رصفًة، والشهيد مطّهري حتّى وإن مل يذكر اصطالح 

بالتامم  داللته  مع  ينطبق  بشكٍل  كالمه  ساق  أنّه  إال  اللفظ،  بهذا  العلمنة(  )جدلية 

العرص  يف  الغربية  باملجتمعات  تعصف  أزمٍة  أعتى  أّن  عىل  أكّد  حيث  والكامل؛ 

الحارض تتمثّل يف األزمة الروحية الناجمة من النزعة العلموية. 

وقد  والحضارة،  العلم  مظلّة  تحت  الرشقية  مجتمعاتنا  اجتاح  الغريب  االستعامر 

وصف الشيخ الشهيد هذه الظاهرة السلبية قائالً: »]االستعامر الغريب[ رّوج لظاهرة 

)1995 م(، ص 41 – 42. 

]1[-مرتىض مطّهري، فلسفه اخالق )باللغة الفارسية(، منشورات صدرا، ص 250. 
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االغرتاب الثقايف وجعل الشعوب املستعمرة يف غربٍة عن ذاتها وأرغمها عىل التخيّل 

عن معتقداتها بزعم أّن الثقافة الغربية هي الحّل األنجع والسبيل األمثل لتحقيق سعادة 

أثّر عىل بعض املفكّرين املسلمني  أنّه  البرشية، وقد نجح يف مساعيه هذه لدرجة 

أّن  زعموا  بحيث  الغرب  من  إليهم  الوافدة  الحضارة  ركب  يف  ينخرطون  وجعلهم 

تعاليم  الغور يف  لها من  التحرّض والتطّور فال مناص  املجتمعات الرشقية إن رامت 

أن تجعل جميع  لها  ينبغي  ثم  الغربية من رأسها حّتى أخمص قدميها، ومن  الثقافة 

والطقوس  والتقاليد  الثياب  ونط  واللغة  الكتابة  حيث  من  غربيًة  الثقافية  قابلياتها 

واآلداب واملعتقدات والفلسفة والفّن واألخالق«.]1[ 

من املؤكّد أّن العلم حتّى وإن كان واحداً يف بالد املرشق واملغرب، فهذا ال يعني 

أنّه ميكن أن يسّخر لتحقيق  يتّم تحصيلها منه واحدٌة وال يدّل عىل  التي  النتائج  أّن 

بل التي يجب  مصالح مشرتكة؛ وهو حسب أصول الثقافة الدينية يعّد واحداً من السُّ

االعتامد عليها لتحقيق أهداٍف إنسانيٍة، ولكّنه يف الحني ذاته أدىن رتبًة من اإلميان 

الذي يُعد السبيل الوحيد لبلوغ السعادة األبدية املنشودة. 

املجتمعات  بواقع  للنهوض  عليها  االعتامد  وسيلٍة ميكن  ليس سوى  العلم  إذن، 

البرشية وتحقيق السعادة والرفاهية لها عىل ضوء انخراطها يف املبادئ اإلنسانية املقّدسة، 

لذا ليس من الحرّي ميكاٍن تسخريه ملآرب مادّية رصفة؛ يف حني أّن املجتمعات الغربية 

جعلت املاّدة هدفاً أساسياً لها وسّخرت العلوم كوسائل لتحقيق هذا الهدف يف رحاب 

النزعة اإلنسانية التي ال غاية لها سوى اإلنسان بحّد ذاته، فهي تؤكّد عىل أّن الحياة برّمتها 

يجب أن تكون تحت إرادته وإرشافة وال بّد لها من تحقيق جميع ملّذاته فحسب. 

األستاذ الشهيد يف عني دعوته إىل رضورة استثامر العلوم الحديثة بأمثل شكٍل 

وتأكيده عىل وجوب أخذ ما كان مفيداً منها، حّذر من التبعات السيّئة التي ترتتّب 

ما كان ذا تأثريٍ سلبيٍّ عىل رؤية اإلنسان  عىل بعض أمناط هذه العلوم وخصوصاً 

نحو  البرشية  وجهة  تسوق  برأيه  الغربية  فالعلوم  واإلنسانية،  الدين  إىل  بالنسبة 

]1[-مرتىض مطّهري، برريس اجاميل نهضت  هاي اسالمي در صد ساله اخیر )باللغة الفارسية(، ص 31. 
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الشؤون وامللّذات الدنيوية وتسفر يف النهاية عن حدوث جموٍح مبالغٍ فيه؛ لذلك 

الغّث  متييز  من  بّد  ال  إذ  بحذٍر،  الغربية  الحياة  نط  مع  التعامل  لنا  »ينبغي  قال: 

الغربيني وتقنياتهم الصناعية ومظاهرهم  إنّنا نقتبس من علوم  عن السمني فيها، أي 

االجتامعية ما كان مثمراً وفيه نفعاً لنا مع اجتناب آدابهم وقوانينهم التي جرّت عليهم 

الويالت وأزّمت أوضاعهم«.]1[ 

إّن هذا املفّكر املسلم الفّذ نظري طبيٍب بارٍع له القدرة عىل تشخيص الداء ومعرفة 

أسبابه بدقٍّة فائقٍة ومن ثّم تحديد العالج الناجع له يف كّل آٍن ومكاٍن، وذلك من منطلق 

اهتاممه البالغ بالتعاليم اإلسالمية وإملامه الكامل باألصول الفلسفية وإدراكه الفريد 

ملعتقدات الرشيعة املحّمدية األصيلة؛ فقد عرف مكامن الخلل يف الحياة االجتامعية 

الغربية ومتّكن من تتبّع جذور االنحراف الفكري الذي يؤّرق الروح اإلنسانية ويؤزّم 

أوضاعها، لذلك تصّدى بحزٍم لكّل من انبهر بالثقافة الغربية وتصّور أّن التقنية الوافدة 

من تلك الديار هي الحّل الناجع ملشاكل املجتمعات الرشقية؛ ومـاّم قاله يف هذا 

فن الفضائية  املضامر: »يقول بعضهم إّن عرص العلم والذّرة واألقامر الصناعية والسُّ

هو عرٌص مثايلٌّ، ويعربون عن بهجتهم بأنّهم خلقوا فيه، لذلك يدعون إىل استثامر 

قد  الينابيع املعرفية  أّن جميع  قدر املستطاع؛ ولكن هل حّقاً  وتقنياته  جميع علومه 

جّفت يف هذا العرص باستثناء ينبوع العلم الحديث؟! ويا ترى هل أّن كّل ما تحّقق يف 

هذا القرن ميكن عّده حصيلًة للتطّور العلمي؟! أمَيكن القول إّن العلم قد توّصل إىل 

أّن الطبيعة قد سّخرت العلامء لصالحها بالتامم والكامل؟! بالتأكيد كال، فالعلم ال 

يّدعي ذلك، إذ هناك كثري من العلامء املتديّنني املخلصني يحّققون إنجازاٍت علميًة 

ويستكشفون كثرياً من الحقائق، إال أّن عبيد الدنيا وضعاف النفوس واملتصّيدين يف 

املاء العكر يصادرون هذه الجهود العظيمة ويسّخرونها خدمًة ملآربهم الدنيئة. 

نعم، العلم عىل مّر العصور يعاين من النزعة االستغاللية الجامحة املوجودة لدى 

بعض الناس، وهذا البالء العظيم نراه جلياً يف عرصنا الراهن«.]2[ 

]1[-مرتىض مطّهري، نظام حقوق زن در اسالم )باللغة الفارسية(، ص 39. 

]2[-املصدر السابق، ص 122. 



251الثقافة الغربية الحديثة على ضوء آراء الشهيد مرتضى مطهري

وأكّد سامحته عىل أّن استغالل العلم ملآرب دنيئة قد نجمت عنه كثري من الويالت 

أنّه مجرّد وسيلٍة  العظيمة، يف حني  إنجازاته  بعضهم عنه وعن  إعراض  وتسبّب يف 

ميكن أن تقع بيد كّل كائٍن كان مهام كانت توّجهاته الفكرية وأهدافه، فإذا ما خضع 

إلمرة أشخاٍص يعّدون اإلنسان هو الهدف واألساس للكون بأرسه، فال عجب حينها 

ثّم يصبح ذريعًة  الحيوانية واالستبدادية ومن  النزوات  أن يسّخر كوسيلٍة إلشباع  من 

أنّه  والجائرين؛ يف حني  الظلمة  وطغيان  االستعامر  وتقوية شوكة  الفحشاء  إلشاعة 

والعزّة  للرشف  فسوف مييس مصدراً  حّقاً  املتّقني واملصلحني  متناول  كان يف  إذا 

بشكٍل  العلم  »استغالل  السياق:  هذا  يف  قال  لذا  الحياة؛  يف  الحقيقية  والطأمنينة 

سلبيٍّ قد أّدى إىل نبذه من قبل بعضهم وتحّرزهم منه، ولكّن الحقيقة أنّه سالٌح ذو 

حّدين، إذ ميكن أن يستثمر للخري والرّش عىل حدٍّ سواء؛ فهو إن كان بني يدي األتقياء 

لكّنه  املجتمع وسمّوه وصالحه،  لرقّي  يكون وسيلًة  الحقيقيني سوف  واملصلحني 

إذا ما وقع يف براثن النفعيني وأتباع النزوات الحيوانية واملستعمرين، سيصبح وسيلًة 

للظلم والفحشاء والقتل ونهب خريات الشعوب املستضعفة«.]1[ 

فعلتهم  عاّداً  أعمى  تقليداً  وقلّدوها  الغربية  بالثقافة  انبهروا  الذين  أولئك  وانتقد 

هذه ذريعٌة لتدنيس كرامة اإلنسانية الحّقة والدين واألخالق، ووصفها بكونها تجاوزاً 

عىل قدسية املعتقدات اإلسالمية؛ وعىل هذا األساس شّمر عن ساعديه ملناقشتهم 

مطلقاً  ميكنها  ال  البرشية  أّن  متقنٍة  باستدالالٍت  أثبت  أن  بعد  أباطيلهم  ودحض 

االستغناء عن الدين واإلميان بالله العزيز الجليل، فقد أكّد عىل أّن شمس الدين مل 

ولن تغيب وال ميكن أن تحجبها سحب الضالل، والعلم وحده ليس من شأنه تلبية 

جميع متطلّبات حياة البرشية يف منأى عن التعاليم واملعتقدات الدينية. 

أّن  أكّدت عىل  لذلك  اإلنسانية،  النزعة  أساسها عىل  متقّومٌة يف  الغربية  الثقافة 

العلم بجميع فروعه يجب أن ينصّب يف خدمة املصالح املاّدية لإلنسان وحسب، 

يف  متطلّباتها  جميع  تحقيق  سوى  لها  سبيل  ال  البرشية  بأّن  الغربيون  يعتقد  حيث 

]1[-املصدر السابق، ص 39. 
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بل وال يحّق لها  الحياة الدنيا عىل نطاٍق أوسع وإشباع رغباتها الشهوانية بشتّى السُّ

أن تخالف دعوات النفس الحيوانية الجامحة أو أن تضع عقباٍت يف طريقها؛ ولكّن 

تُعد  بنفسها مل  الغربية  فاملجتمعات  زيفها،  انكشف  ما  الشاّذة رسعان  الرؤية  هذه 

بأمثل شكٍل، وهذه  الحياة  متطلّبات  تلبية  أدركت عدم نجاعها يف  أن  بعد  بها  تعبأ 

هي الحقيقة بحذافريها، فطبيعة اإلنسان ال تشبع رغباتها بهذه األطروحة املنحرفة 

»لقد  قال:  الشهيد حينام  الشيخ  عليه  أكّد  ما  وهو  رحابها،  بالسكينة يف  تشعر  وال 

تصّور ]املفكّرون الغربيون[ أّن الدين ال مكان له يف عجلة التطّور الحضاري التي 

املجتمعات  شهدته  الذي  التطّور  هذا  أّن  اليوم  أدركت  البرشية  ولكّن  تتوّقف،  ال 

الدينية املرشوعة؛  رغباتها  يشبع  أن  والحضارة ال ميكنه  العلم  الغربية عىل صعيد 

إذ من املؤكّد أّن الدين حاجٌة ماّسٌة ال ميكن االستغناء عنها بوجٍه، وبالطبع فالفرد 

واملجتمع يف هذه الحاجة سواٌء «. 

املبحث الرابع: التوّجهات االستعامرية الغربية 

بعد أن سلّطنا الضوء عىل ماهية العلم والحضارة يف املجتمعات الغربية وذكرنا 

النهج  عن  الحديث  يف  بأساً  نرى  ال  متطرّفٍة،  علمويٍة  نزعاٍت  من  عليهام  ترتّب  ما 

االستعامري الذي اتّبعه الغربيون يف رحاب علومهم الحديثة وحضارتهم الجديدة. 

طوال قروٍن عّدة والبلدان الضعيفة تعاين أشّد املعاناة من نري االستعامر الغريب 

الذي يتعامل معها بأسلوب الرتغيب والرتهيب وينتهك حقوقها بشكٍل سافٍر، ونجد 

أّن أرباب الحضارة الربجوازية الغربية يدافعون عن الحمالت االستعامرية وميّجدون 

إنجازاتها لكّنهم يف الوقت ذاته يكتمون الدوافع الحقيقية لهذه الظاهرة اآلليمة وال 

يطرحون الفكر االستعامري عىل طاولة البحث والنقاش، بل يتكتّمون عليه بغية أن 

العلمية  القابليات  عىل  باالعتامد  وسهولٍة  بيرٍس  أوسع  نطاٍق  عىل  نفوذهم  يبسطوا 

واإلنجازات التقنية. 

الشهيد مرتىض مطّهري حذا حذو السيّد جامل الدين األسد آبادي - األفغاين - 
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حيث عّد الرّس يف نجاح الغربيني برتويج ثقافتهم يف بلدان املرشق اإلسالمي يكمن 

يف حمالتهم االستعامرية التي تزامنت مع التطّور العلمي والرقّي الحضاري، لذلك 

األمر  وهذا  والثقافة؛  العلم  تحت شعار  استعمروها  التي  البلدان  وجالوا يف  صالوا 

مل يكن وليد الساعة، وإمّنا بادروا إىل دراسة أوضاع جميع الشعوب واملجتمعات 

رصنٍي،  بشكٍل  نفوذهم  بسط  من  يتمّكنوا  ليك  متامديٍة  أعواٍم  طوال  عنهم  النائية 

ومن املؤسف أّن البلدان التي خضعت الستعامرهم مل تدرك هذا املخطّط الدقيق 

والشامل. ويف هذا السياق نقل الشيخ مطّهري كالماً للمفّكر املصلح مالك بن نبي، 

يجري،  عاّم  غافلون  ونحن  بعلومهم  تسخرينا  من  متكّنوا  »املستعمرون  وفحواه: 

والحّق أنّهم تعرّفوا عىل جميع أوضاعنا بدراساٍت علميٍة يف حني أنّنا مل نطّلع عىل 

الدينية سواٌء علمنا  أوضاعهم بهذا األسلوب؛ لذلك استغلّوا مواقفنا الوطنية وحّتى 

بذلك أو مل نعلم به«.]1[ 

إذن، ال مناص لنا من السعي ملعرفة حقيقة التوّجهات االستعامرية املتخّفية يف 

نقاب العلم والتقنية حتّى نعرف كيفية التعامل معها ونحّصن مجتمعاتنا من مساوئها 

ورشورها، ومن هذا املنطلق قال الشهيد مطّهري: »الغرب يف عرصنا الراهن يشحذ 

هممه ويسّخر جّل طاقاته الثقافية واالقتصادية ضّد بلدان العامل الثالث«،]2[ وأضاف 

يف هذا الصدد أيضاً: »األّمة اإلسالمية تتعرّض منذ قروٍن إىل هجوٍم رشٍس من قبل 

املسلمني  ثقافة  استهدفوا  األمر  بادئ  ففي  خرياتها،  نهبوا  الذين  الغربيني  األعداء 

استنزاف مصادرهم املاّدية واالقتصادية  بادروا إىل  ثّم  وأصولهم األخالقية والدينية، 

ونهب خرياتهم؛ ومن املؤسف هناك أموٌر قد مّهدت الطريق لهذه الهجمة الشعواء 

وعىل رأسها سبات املسلمني العميق، لذا تزايدت الحمالت االستعامرية يوماً بعد 

يوٍم ومن ثم تحّمل املسلمون خسائر فادحة ال حرص لها«.]3[ 

]1[-أسعد السحمراين، مالك بن نبي اندیشمند مصلح )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية: الدکتور صادق آیینه وند، 

الطبعة األوىل، طهران، 1369 هـ ش )1990 م(، ص 168. 

]2[-مرتىض مطّهري، خدمات متقابل اسالم وايران )باللغة الفارسية(، ص 40. 

]3[-املصدر السابق، ص 41. 
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ال شّك يف أّن التعاليم اإلسالمية التي تدعو إىل وحدة الصّف واجتناب التفرقة، 

للظلم  الخضوع  وعدم  والحرمان،  الفقر  ومكافحة  العلم،  طلب  ذاتها  بحّد  تقتيض 

والجور، ومراعاة حقوق النساء، والدفاع عن املظلومني واملضطهدين، وما إىل ذلك 

من مبادئ سامية تنصّب يف خدمة الدين واملجتمع؛ وهذه املبادئ هي التي أيقظت 

يناهض  الغريب  االستعامر  أّن  أدركوا  حيث  األخرية،  اآلونة  يف  املسلمني  ضامئر 

الدينية ويسعى إىل اجتثاثها من األساس؛ ويف هذا املضامر قال الشهيد  تعاليمهم 

اإلسالمية  البلدان  يف  شعبيٍة  نهضٍة  انبثاق  نالحظ  أخرى  جهٍة  ومن   ...« مطّهري: 

للقيام  املخلصة  والدعوات  الصدد  هذا  يف  ترفع  التي  الشعارات  إّن  إذ  املستعمرة، 

ضّد الظلم ورضورة التمّسك بعقيدة التوحيد املقّدسة، كلّها دوافع مل تحرّك ضامئر 

يف  وغرست  املضطهدة  الشعوب  جميع  ضامئر  أحيت  وإّنا  فحسب،  املسلمني 

أنفس أبنائها النشاط والحيوية لالنتفاض وتنّفس الصعداء«.]1[ وأضاف قائاًل: »يبدو أّن 

الغربيني اليوم يلملمون قواهم ويجمعون حلفاءهم ألجل رضب اإلسالم من الصميم 

ومقارعة املسلمني بشكٍل غري عادٍل، ومن هذا املنطلق بادروا إىل حياكة الدسائس 

الحّقة؛  التعاليم اإلسالمية عن مضامينها  بغية تجريد  آٍن ومكاٍن  واملؤامرات يف كّل 

ولكّن هذه الحالة كان لها انعكاٌس إيجايبٌّ عىل أوضاع املسلمني، إذ أوجدت لديهم 

لديهم  رّسخت  أنّها  عن  ناهيك  يكابدونها،  التي  اآلالم  إىل  بالنسبة  مشرتكة  مشاعر 

تطّوٌر يف شّتى  النتائج  هذه  كّل  ثم متّخض عن  كبريٍ؛ ومن  إىل حدٍّ  الوطنية  النزعة 

األصعدة وأّدت إىل إحياء الهوية اإلسالمية من جديٍد«.]2[ ويف الحني ذاته حّذر سامحته 

املسلمني من االنبهار باإلنجازات العلمية والتقنية التي حّققها الغربيون يك ال نضطّر 

إىل تقليدهم بشكٍل أعمى، ومن املؤسف أنّهم استغلّوا هذه الظاهرة غاية االستغالل 

الذين ساروا يف  النفوس  لتحقيق مآربهم االستعامرية، حيث خدعوا بعض ضعاف 

أكّد  لذا  الثابتة؛  القيّمة ومعايريهم  التخيّل عن أصولهم  الناس عىل  ركبهم وحرّضوا 

قائالً: »ينبغي لنا التعامل مع الحياة الغربية بحذٍر، فال ضري من االعتامد عىل علوم 

االجتامعية؛  أصولهم  بعض  واستثامر  وتقنياتهم  صناعاتهم  من  واالستفادة  الغربيني 

]1[-املصدر السابق، ص 42. 

]2[-املصدر السابق. 
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ولكن ليس من الحرّي بنا مطلقاً تقليد طباعهم أو اقتباس قوانينهم التي جرّت الويالت 

عليهم طوال قروٍن من الزمن«.]1[ 

خالصة البحث: 

األستاذ الشهيد مرتىض مطّهري )رحمه الله( يعّد واحداً من الفالسفة املسلمني 

إيجابيٍة  وبرؤيٍة  واحدٍة  زاويٍة  من  اإلسالمية  الفلسفية  األصول  إىل  ينظروا  مل  الذين 

التي  الفلسفية  العلوم غري  وعّد  أيضاً،  نقديٍّ  إطاٍر  عليها يف  الضوء  بل سلّط  بحتٍة، 

تقّدم  أن  بدل  إنّها  إذ  الفائدة،  بأنّها عدمية  فلسفيٍة  مسّمياٍت  تحت  مواضيعها  تطرح 

خدمًة للبرشية فهي تعقم متبّنياتها الفكرية. 

الغريب  العامل  ماهية  وتحليل  لدراسة  الفلسفية  العلوم  أصول  عىل  اعتمد  ولقد 

العقائدية  متبّنياتهم  عىل  أسايسٍّ  بشكٍل  الضوء  سلّط  حيث  فائقٍة،  بدقٍّة  وتحليله 

وتوّجهاتهم الفكرية بغّض النظر عن سائر القضايا بهدف بيان واقع نظرياتهم الفلسفية، 

لذا متّكن من تشخيص تلك اآلراء املخّربة واألفكار الهّدامة عىل وفق أسلوٍب هو 

الفكر  ارتباٍط بني  إقامة  ثّم وّضح ملخاطبيه كيفية  الدقّة واإلنصاف، ومن  الغاية يف 

والعمل من جهٍة، والعقيدة والتكليف من جهٍة أخرى. 

نظريات  عىل  طغى  الذي  املاّدي  الفكر  أّن  عىل  الفّذ  املسلم  املفّكر  هذا  أكّد 

الغربية  املجتمعات  تجريد  إىل  أّدى  وتوّجهاتهم،  مشاربهم  بشتّى  الغربيني  العلامء 

القيم  يتبّنى أهّم  من هويتها اإلنسانية الحّقة، لذلك مل يرتعرع اإلنسان الغريب وهو 

اإلنسانية الحّقة، لذا ال معنى يف حياته للعّفة والغرية والعزّة واإليثار، وما إىل ذلك من 

مفاهيم أصيلة ال ميكن التخيّل عنها بوجٍه. 

العلم من حيث كونه  الحّقة، دافع عن  الدينية  التعاليم  ومن خالل اعتامده عىل 

علامً مطلقاً، وعىل هذا األساس عّد كّل منٍط من أمناطه مطلوباً يف الرشيعة اإلسالمية 

اقتباس  للبرشية؛ لذا فال ضري من  أو تجريبياً رشيطة أن يكون نافعاً  سواٌء كان دينياً 

]1[-مرتىض مطّهري، نظام حقوق زن در اإلسالم )باللغة الفارسية(، ص 39. 
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بعض العلوم من العامل الغريب فيام لو تحّقق هذا الرشط فيها. ولكّنه مع ذلك حّذر من 

ماهية العلم الغريب الحديث الذي يحرم اإلنسان من فيض الغيب والعلوم املاورائية 

ويشّوه القيم الدينية يف مخيّلته، حيث عّد هذه الحالة بأنّها مرٌض عضاٌل وال بّد من 

العمل عىل صيانة املجتمع من عواقبه الوخمية؛ ومن هذا املنطلق انتقد التبعية التاّمة 

للثقافة الغربية وتقليدها بشكٍل أعمى، ودعا أبناء املجتمعات الرشقية إىل عدم الغفلة 

اإلنسان  تجرّد  لكونها  لها  املرّوجون  يضمرها  التي  الشيطانية  والنوايا  مساوئها  عن 

وينشأ  األخالقية  املاّدية  معضلة  تستفحل  هنا  فمن  دينه،  من  وتحرمه  إنسيانته  عن 

البرش ويصبح اإلنسان  العاطفية بني  العالقات  تتزعزع  ثَمَّ  العقائدي ومن  االنحراف 

وتنهب  املجتمعات  يف  األخالقي  الفساد  ويسود  آيلٍّ،  بشكٍل  متحرّكٍة  ماكنٍة  مجرّد 

خريات الشعوب املستضعفه، واألعتى من كّل ذلك هو التغايض عن الله عّز وجّل 

وتهميشه من الحياة العملية بالكامل. 

املسألة الهاّمة التي أكّد عليها الشهيد مرتىض مطّهري مراراً وتكراراً يف مؤلّفاته 

تكمن يف رضورة معرفة حقيقة املّد الثقايف الغريب يف املجتمعات الرشقية، حيث 

عادًة ما يسعى املرّوجون له بالتخّفي وراء شعارات العلم والحضارة والرقّي املاّدي، 

ومن ثّم ينهبون خريات هذه املجتمعات تحت ذريعة التنمية والعمران. 
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الطبعة  الفارسية(، منشورات صدرا،  )باللغة  ( مرتىض مطّهري، فلسفه اخالق   9

الثالثة والعرشون، قم، 1381 هـ ش )2002 م(. 

صدرا،  منشورات  الفارسية(،  )باللغة  ورسنوشت  انسان  مطّهري،  مرتىض   )  10

الطبعة الثانية عرشة، طهران، 1372 هـ ش )1993 م(. 

)باللغة  اخیر  ساله  صد  هاي  نهضت  اجاميل  بررسی  مطّهري،  مرتىض   )  11

الفارسية(، منشورات صدرا، الطبعة الخامسة والعرشون، قم، 1378 هـ ش )1999 م(. 

12 ( مرتىض مطّهري، نربد حق وباطل )باللغة الفارسية(، منشورات صدرا، الطبعة 

األوىل، قم، بال تأريخ طباعة. 

13 ( مرتىض مطّهري، ده گفتار )باللغة الفارسية(، منشورات صدرا، الطبعة الثامنة 

عرشة، قم، 1381 هـ ش )2002 م(. 

منشورات  الفارسية(،  )باللغة  اسالم  در  زن  حقوق  نظام  مطّهري،  مرتىض   )  14

صدرا، الطبعة الثالثة والثالثون، طهران، 1381 هـ ش )2002 م(. 
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الفارسية(، منشورات صدرا، الطبعة  15 ( مرتىض مطّهري، بیست گفتار )باللغة 

السادسة، طهران، 1369 هـ ش )1990 م(. 

16 ( مرتىض مطّهري، اخالق جنيس )باللغة الفارسية(، منشورات صدرا، الطبعة 

األوىل، قم، بال تأريخ طباعة. 

الطبعة  منشورات صدرا،  الفارسية(،  )باللغة  پانزده گفتار  ( مرتىض مطّهري،   17

الثانية، قم، 1381هـ ش )2002 م(. 

18 ( وصية اإلمام الخمیني )باللغة الفارسية(. 



الفلسفة التطبيقية بني الشرق والغرب
عند الشيخ مهدي احلائري الزيدي

]*[
اعداد: هاشم امليالين]1[

نبذة عن املؤلف:

ولد الشيخ الدكتور مهدي الحائري اليزدي عام 1302 هـ ش مبدينة قم، وهو نجل 

املرجع الديني الكبري الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية مبدينة قم.

الفقه  يف  فحرض  واملراجع،  االستاذة  كبار  عىل  الحوزوية  الدروس  درس 

واالصول عند السيد الربوجردي، والسيد محمد حجت كوه كمري، والسيد محمد 

الخميني، والسيد احمد  السيد  الفلسفة االسالمية عند  الخونساري، كام درس  تقي 

السيد  يد  عىل  االجتهاد  درجة  نال  أن  اىل  اآلشتياين  مهدي  والشيخ  الخونساري، 

الربوجردي رحمه الله.

ارسله السيد الربوجردي عام 1339 ش مندوباً عنه اىل امريكا، وكانت هذه الرحلة 

اخذ  من  الثانية  رحلته  يف  متكن  حيث  الغربية  والفلسفة  الغرب  عىل  اطالعه  بداية 

وأخذ  التحليلية  الفلسفة  ودرس  كندا  اىل  انتقل  ثم  مشيغان  جامعة  من  املاجستري 

الدكتوراه من جامعة تورنتو.

ألّف مجموعة من الكتب تدور اكرثها حول املسائل الفلسفية برؤية تطبيقية بني 

الفلسفة الرشقية والغربية من أهم كتبه: مباحث العقل النظري، مباحث العقل العميل، 

*ـ مدير املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية، العراق، النجف األرشف.
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هرم الوجود، العلم الحضوري، تقارير بحوثه حول الفلسفة التحليلية، وبعض الكتب 

والدراسات االصولية )علم االصول(، تويف عن عمر ناهز )76( سنة، عام 1377 هـ ش.

اهمية الفلسفة:

تحتل الفلسفة عند الشيخ الحائري مكانة مرموقة حيث يجعلها ام جميع العلوم: 

السياسة  االقتصاد،  عامد  انها  االنسانية،  الظواهر  جميع  وعامد  أساس  ))الفلسفة 

والعدل االجتامعي، انها اساس جميع االمور، اذا مل تكن لكم فلسفة مل يكن لكم 

ام أي  ام تجاريا  اقتصاديا ام سياسيا  ابتناء أّي فكر سواء اكان  يتم  مجتمع... إذا مل 

يشء آخر حتى الرياضيات، عىل الفلسفة فمن املستحيل أن يدوم ذلك الفكر... فأّي 

نظام مل يتكئ عىل فلسفٍة سيحكم عليه بالفناء((]1[.

لذا ينطلق من هذا املنطلق ويبدأ بالبحث والتنقيب، ومبا أن الفلسفة تنقسم اىل 

نظرية وعملية، قّسم املؤلف بحوثه وكتبه ايضا بهذا التقسيم حيث تطرق يف بعضها 

اىل مسائل العقل النظري ويف بعضها االخر اىل مسائل العقل العميل.

الفلسفة االسالمية:

عندما يؤكّد املؤلف عىل الفلسفة فإنه ينظر من منظار الفلسفة االسالمية حيث يعتقد 

بأنّها مع اسلوبها وانتظامها الخاص يلزم أن تعرّف عىل العامل املعريف املعارص يك تنال 

مكانتها املمتازة، وتستعيد موقعها املتقدم حتى أمام أرقى وأحدث املدارس الفلسفية 

املعارصة، مضافاً اىل أّن آراء حكامء االسالم بالقياس اىل أفكار متفلسفة الغرب أقرب 

اىل اسلوب النظم العقالين البرشي )كاوش هاي عقل نظري: -1 2( ناهيك عن أّن بعض 

املسائل الفلسفية العويصة تم حلّها عىل ضوء الفلسفة االسالمية متاما، كام هو الحال 

يف مسائل نظرية املعرفة او فلسفة العلم]2[. وأّن طرق التعليم يف الفلسفة االسالمية من 

الدقة والعمق مبثابة يصعب سرب اغوارها عىل االقربني فضالً عن األبعدين]3[.

]1[- )متافيزيك: 28(

]2[- )جستارهاي فلسفي: 396(

]3[- )متافيزيك: 102(
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الفلسفة الغربية:

الليسانس  أخذ  حيث  معينها  من  الغربية  الفلسفة  درس  الحائري  الشيخ  اّن 

كان  لذا  الغرب،  فالسفة  كبار  عند  وكندا ودرس  امريكا  من  والدكتوراه  واملاجستري 

الفكرية الغربية]1[ السيام مسألة املنهجية وأهميتها  القوة والتطور يف املنظومة  يرى 

عندهم]2[.

اليونان،  من  ورثوها  التي  الكالسيكية  الفلسفة  اىل  الغرب  فلسفة  يقّسم  انّه  ثم 

الفلسفة  تقييد  التنوير حيث حاولت  بعد عرص  التي ظهرت  الجديدة  الفلسفة  واىل 

الكالسيكية بالعلم]3[ ثم اّن الفلسفة الجديدة ايضا تنقسم اىل:

اسبينوزا،  كانط،  ديكارت،  تحتها:  يدخل  حيث  بريطانيا  عدا  اروبا  قارة  فلسفة 

هيغل، هايدغر، روسو وسارتر، وقوام فكرهم املثالية )ايدئاليزم(.

الواقعية  فكرهم  وقوام  االنجلوساكسونية  دول  يف  املتداولة  التحليلية  الفلسفة 

)رئاليزم(]4[.

إّن الشيخ الحائري يشكو من عزوف الغرب عن الفلسفة االسالمية رغم االيجابيات 

الكبرية املوجودة فيها،ويعزو ذلك اىل جناية املسترشقني امثال هانري كوربان، حيث 

يعتقد أّن هذا األخري اخرج الفلسفة االسالمية عن الفلسفة وادخلها ضمن العلوم غري 

العلمية وغري الدقيقة )أي تئوزويف(]5[.

الفلسفة  بني  الحوار  باب  فتح  اىل  الحائري  الدكتور  يدعو  املنطلق  هذا  من 

االسالمية والفلسفة الغربية لالستفادة املتبادلة، ويقول بهذا الصدد: ))ايّن أعتقد بأننا 

العالقة  ألن  وبنيوية،  عميقة  عالقة  الغرب،  مع  عالقة  اقامة  من  نتمكن  أن  من  البد 

]1[- )متافيزيك: 102(

]2[- )جستارهاي فلسفي: 395(

]3[- )متافيزيك: 24 – 25(

]4[- )كاوش هاي عقل عميل: 21(

]5[- )جستارهاي فلسفي: 433(
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الظاهرية ال تنفع، البد أن تكون عالقتنا مبستوى نتمكن منها سرب أغوار البنى الفكرية 

الغربية والتعرف عليها من جهة، ومن جهة ثانية نعرض عليهم البنى الفكرية االصيلة 

التي عندنا البد من معرفة اقتصاد وتقنية الغرب عىل ضوء بناه الفكرية والفلسفية وااّل 

فالعالقة الظاهرية فضالً عن انّها ال تنفع بل تكون مرضّة((]1[.

فدعوته هذه كانت تنصب عىل فتح ابواب التفاهم بني الفلسفة الرشقية والغربية]2[ 

ألنه كان يعتقد بعدم وجود فرق بنيوي كبري بني الفلسفتني، فعىل سبيل املثال فاّن ما 

طرحه كانط حول مباحث الوجود يتقارب يف كثري من الجهات مع مباحث الوجود 

واملعرفة يف الفلسفة االسالمية، ومع ما طرحه صدر املتألهني حول القضايا الحملية، 

مضافاً اىل أّن الوجود الذهني يف الفلسفة االسالمية هو نفسه مباحث فلسفة العلم]3[.

كام يشري يف مكان آخر اىل تطابق رأي االخوند الخراساين يف كتابه كفاية االصول 

حول مباحث االلفاظ مع آراء فتجنشتاين]4[ أو تطابق كالم ديفيد هيوم حول نفي العلية 

يف الطبيعة مع ما ذكره ابن سينا يف الشفا واالشارات]5[ او فتح باب التفاهم مع فلسفة 

هيغل ومقايسته مع بعض فالسفة االسالم الكبار]6[

االلفاظ  اليه هو مباحث  الغرب ومل يصل  ما ضيعه  اّن  يرى  انّه كان  ناهيك عن 

يف علم اصول الفقه إذ يقول: ))قد توصلت بشكل جاد يف ضوء دراسايت أّن هذا 

بهذه  السيام  كثريا  يفيدهم  االصول  يف  عنه  املبحوث  االلفاظ(  )مباحث  العلم 

الطريقة واملنهجية الخاصة، انّه سيكون منشأ للتكامل الفكري عند الغربيني وموجباً 

للتحول(]7[.

]1[- )جستارهاي فلسفي: 431(

]2[- )رشح اصول كايف:107(

]3[- )هرم هستي: 169 – 170(

]4[- )الفلسفة التحليلية: 106(

]5[- )هرم هستي: 120(

]6[- )كاوش هاي عقل نظري: 210(

]7[- )جستارهاي فلسفي: 432(
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كام ال يفوته أن ينتقد ما أصاب الفلسفة الغربية من تخلّف جرّاء عزوفهم عن ما 

بعد الطبيعة، اذ يرى أّن األزمة التي أصابت ما بعد الطبيعة يف املجاميع العلمية، هي 

انّهم أرادوا تقييم علوم ما بعد الطبيعة مبقاييس العلوم الطبيعية والرياضية، ويحاولون 

اقترص  لو  الرياضية، فهذا األمر  أو األرقام  الحسية  إبداع فلسفة جديدة من املبادئ 

عىل االلفاظ واملصطلحات وتم استبدال األرقام مكان األلفاظ مل يكن سوى نوع 

جديد من الرتجمة الجديدة ومبادلة لأللفاظ، أما لو كان استبداالً حقيقياً المنحقت 

الفلسفة وصارت علامً من العلوم، ونتيجة هذه املغالطة امتزاج العلوم وتوقّع صدور 

أّي نتيجة من أّي مقدمة من دون وجود اّي سنخيّة بينها، هذه هي املغالطة الفلسفية 

الجديدة والفكر الجديد الذي رسى يف جميع شؤون الحضارة البرشية]1[

لكن الفلسفة االسالمية خلصت من هذا التشتت واالنحراف الفكري الذي أصاب 

العلم  معناها  كان  إذا  الفلسفة  اّن  بعدما عرفوا من جهة  االسالم  اّن فالسفة  الغرب، 

بحقائق األشياء وال داعي لها سوى الوقوف عىل الحقيقة والعلم بها، ومن جهة ثانية 

الطبيعة  الحق املنطبق عىل حقائق  الفطرة ودين  الدين االسالمي هو دين  أّن  عرفوا 

الخالف يف  عدا  باملآل  بينهام  الخالف  وقوع  امكان  عدم  بنتيجة  والكون، خرجوا 

املنهج والتفسري]2[.

الفلسفة التطبيقية:

الدكتور  يرى  تباعدهام  من  والشكوى  الفلسفتني  لكال  الرسيع  العرض  هذا  بعد 

الحائري اّن الحل هو الفلسفة التطبيقية، إذ يقول: ))قد توّصلت بعد البحوث التطبيقية 

هو  كام  متخالفني  قطبني  يف  يكونا  مل  االسالمية  والفلسفة  الغربية  الفلسفة  أّن  اىل 

الشائع((]3[ لذا يقوم مبقاربة االمور من وجهة نظر تطبيقية لرفع التعارض.

وعند رشحه لهذه املنهجية يقول: ))اّن معنى الفلسفة التطبيقية هو تنسيق املفاهيم 

]1[- )م ن: 7 – 8(

]2[- )متافيزيك: 27(

]3[- )كاوش هاي عقل نظري: 45(
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واملصطلحات الفلسفية لدى كال النظامني الفلسفيني يف الرشق والغرب((]1[ واملنهجية 

الغرب من خالل املصطلحات  عند  الفلسفة  مسائل وقضايا  يحّرر  أن  عنده  املتبعة 

املستعملة يف الفلسفة االسالمية، ثم يدخل يف ماهية البحث ويعقد مناظرة وجدالً 

بني واحد من فالسفة الغرب وواحد من فالسفة الرشق ليخرج بنتائج تطبيقية]2[. وهذا 

ال يعني الخروج بنتائج ايجابية دامئا، إذ ال يدعي أحد عدم وجود أّي خالف نظري 

بني الفلسفتني إذ الخالف من لوازم التحقيق واالجتهاد، فكام يوجد خالف بني فالسفة 

االسالم أنفسهم فوجوده بينهم وبني غريهم أوىل، لكن رغم هذا الخالف البد من أن 

تُلحظ مسائل العقل النظري يف كال املدرستني باسلوب واحد سواء اتفقا ام اختلفا]3[.

الشواهد واملصاديق:

ال يخلو كتاب من كتب الشيخ الحائري من املباحث التطبيقية بني الفلسفتني، وال 

ميكننا هنا التفصيل والنظرة الشاملة ولكن نحاول أن نسلّط الضوء عىل أهم املسائل 

التي ذكرها وعالجها مراعني االجامل واالختصار.

معرفة الوجود:

لقد طرح الدكتور الحائري يف كتابه )هرم الوجود( نظرية )وحدة الوجود املنطقية( 

بيّّناها  التي  التوحيدي  الوجود  وبنى عليها جميع نظرياته: )) نظريتنا هذه يف معرفة 

مباحث  يف  وأرائنا  نظرياتنا  لجميع  واالساس  املبنى  تعد  للوجود،  هرمي  بشكل 

معرفة الكون، واالجتامع، واالنسان، وحقوق االنسان، والسياسة، ومباحث النفس. 

والفلسفية  العقلية  املصاعب  من  كثري  عىل  التغلّب  اىل  مضافاً  املنطلق  هذا  ومن 

املعّقدة، متكّنا أيضاً من تحليل الرابطة الوجودية للنفس، واملبادئ العالية، والجسم، 

والظواهر الجسمية، والجوامع االنسانية مع مبدأ الخلق، وكذلك عالقة الناس بعضهم 

]1[- )فلسفة تحلييل: 203(

]2[- )كاوش هاي عقل نظري: 48(

]3[- )م ن: 45 – 46(
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ببعض((]1[ ويف البدء يجعل الوجود هو املبدأ األول للمعرفة والعلم بأي يشء آخر، 

وعليه ال ميكن تعريف الوجود بل يرتسم معناه يف الذهن من دون أي واسطة أو رشح 

وتوضيح، اذاً معرفة الوجود تعد مبدأ املبادئ لجميع املعارف االخرى]2[

الوجود،  ارسطو حول  تقسيامت  فهم  يف  كبرياً  أخطأوا خطأ  االجانب  اّن  نعتقد 

إّن ارسطو يقّسم الوجود اىل اقسام تجريبية من خالل االمثلة وذكر املصاديق، ويف 

اّن  الغربيون  بل إعطاء الحكم باملثال، لكن زعم  الواقع ال يعد هذا تقسيامً حقيقياً 

ما  أخذ  مغالطة  يف  فوقعوا  للوجود  الحقيقي  املعنى  وتقسيم  تفسري  بصدد  ارسطو 

املعنى  يذكر  انّه  فزعام  واملصداق،  املفهوم  مغالطة  أو  بالذات،  ما  بدل  بالعرض 

عن  يختلف  املنطقية  املفاهيم  يف  األلفاظ  استعامل  اّن  وغفلوا  للوجود  املنطقي 

استعاملها يف املصاديق]3[

قّسم حكامء االسالم الوجود )أي املوجود هنا( اىل:

الوجود املحمويل املستقل )الوجود النفيس(.

الوجود الناعتي )الرابطي(.

الوجود الرابط املحض.

)الله  القضايا:  يف  حقيقياً  محموالً  يقع  الذي  هو  املستقل  املحمويل  الوجود 

موجود(، اما الوجود الناعتي او الرابطي فهو الذي ال استقالل له يف العامل الخارجي، 

واذا أراد أن ينوجد يف الخارج البد أن ينوجد ضمن موضوع آخر مثل االعراض.

أما الوجود الرابط فهو النسبة والرابطة بني املوضوع واملحمول وليس له اّي استقالل 

حتى يف الخيال، فلو أمكن تعقله بشكل مستقل لزم الخلف وخرج عن كونه رابطاً]4[.

]1[- )هرم هستي: 7 – 8(

]2[- )م ن: 11(

]3[- )م ن: 13 – 14(

]4[- )م ن: 16، 36(
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اّن  أنّه محمول غري حقيقي مبعنى  وقال  املحمويل  الوجود  انكر  فقد  كانط  أما 

االنسان يتمكن من حمل كثري من االمور عىل يشء آخر من دون أن يكون له حقيقة 

عينية يف الخارج، فعند كانط ال يوجد يف الخارج يشء بازاء الوجود، فالوجود ليس 

ااّل رابطاً محضاً، مثالً لو تصورنا مائة دوالر وقمنا بتعريفه فالوجود العيني ملائة دوالر 

ال يختلف عن وجوده الذهني، فامئة دوالر مائة دوالر سواء كانت يف الخارج أم يف 

الذهن )فالوجود( الخارجي لها ال يضيف عليها شيئاً اطالقاً، ولو أضاف )الوجود( 

عىل مائة دوالر ولو سنتاً ألصبح شيئاً آخر وخرج من كونه مائة دوالر، وهذا دليل عىل 

اّن )الوجود( الخارجي مل يكن محموالً حقيقياً إذ مل يضف أّي يشء عىل املفهوم.

وكذلك لو قلنا عندما نعرّف الله تعاىل بانّه القادر العامل، فبعد هذه التعاريف وبعد 

جمعها يف ذات واحدة نقول: )الله موجود( فهذا الوجود يف هذه القضية مل يضف 

عىل تلك الصفات صفة أخرى، وهو مجرد رابط بني الله وبني تلك الصفات ومل يكن 

محموالً حقيقياً]1[.

وقد تسامل عىل هذا الرأي اكرث علامء الغرب، وزعموا اّن الوجود مل يضف أّي 

و)فنومينو(  )نومينو(  مسألة  كانط  أّسس  املنطلق  هذا  ومن  املوضوع،  عىل  يشء 

التي تقع محموالً يف القضايا ونستطيع أن  انّنا نتمكن من معرفة االمور  وذهب اىل 

هنا  من  الفنومنولوجيون  انطلق  لذا  خارجي،  بازاء  ما  التجربة  خالل  من  لها  نجعل 

نتمكن  املجردة ال  االمور  اما  تجربته  يتعلقان مبا ميكن  والعلم  املعرفة  بان  وقالوا 

العلم بها وال تدخل يف الحقائق، وتبعه رسل يف نظرية االوصاف وكذلك كواين]2[.

لحصل  الفالين  املكان  يف  موجود  اليشء  اّن  علمنا  لو  الجواب:  يف  ونقول 

اضافة يف علمنا وإن مل تحصل اضافة ملاهية املوضوع إذ من غري الالزم وجود 

تكفي  العلمية  االضافة  هذه  مجرد  اّن  بل  دامئا،  للمحمول  الخارج  يف  بإزاء  ما 

]1[- )م ن: 38 – 29(

]2[- م ن:30 – 31
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للموضوع]1[. حقيقياً  محموالً  الوجود  لجعل 

فالوجود وإن مل يضف شيئاً عىل املاهية يف التحقق الخارجي لكنه يضيف علمنا، 

فلو علمنا بوجود الله او النفس، فوجود هذه الحقائق وإن مل تضف عىل ماهيتها شيئا 

لكن تضاف عىل علمنا وتتوّسع رقعة معلوماتنا حول حقائق الكون سواء يف القضايا 

التجريبية أم الفلسفية والرياضية]2[.

ونقول ايضاً: ان الرابط عىل ما قال كانط ال حقيقة له وال استقالل بل البد أن يكون 

بني شيئني، فالبد من وجود )إله( حتى يقال انه )عامل( وااّل مل يصح الربط، فالوجود 

الذي تحقق للخالق والوجود الذي تحقق للعامل وجود محمويل، فمن هنا نعرف اّن 

الوجود مل يكن رابطاً محضاً بل الوجود البد أن ينتهي اىل وجود محمويل ال محالة 

يك تصدق نسبة الربط]3[.

الوجود واملاهية

ذكر الدكتور الحائري اّن البحث عن الوجود واملاهية من االمور الرئيسة سواء يف 

الفلسفة الكالسيكية أم الفلسفة الغربية الحديثة وذلك اوالً: للتعرف عىل كيفية رسيان 

الوجود يف املاهيات واملعروف يف املحافل العلمية بـ )انطولوجيا( وثانياً: مسألة 

مبدأ الوجود والوجود املطلق حيث يلزم تنزيهه عن هذه العلقة الرتكيبية بني الوجود 

املسائل  من  بينهام  العلقة  وكذلك  املادة  الوجود عىل  تقدم  فالبحث عن  واملادة، 

البنيوية يف الفلسفة]4[

هذا وقد أثارت مقولة ابن سينا يف عروض الوجود للامهية جدالً كبرياً يف الساحة 

ابن سينا وعّد مقولته تلك  ابن رشد عىل  السواء، فاعرتض  االسالمية والغربية عىل 

لو  الوجود  الغرب؛ ألّن  الربوفسور جلسون وغريه من مفكري  الزاّلت، وكذلك  من 

]1[- م ن: 32

]2[- )م ن: 46 – 47(

]3[- )ص 66(

]4[- )متافيزيك: 102 – 103(
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كان عارضاً عىل املاهية لزم أن تكون املاهية )املعروضة( قبل وجود العارض وهذا 

توقف لليشء عىل نفسه او تسلسل غري متناٍه للوجود وهو محال عقالً]1[.

للخلط  طرّوها  ويعزو  الشبهة،  هذه  عن  لالجابة  الحائري  الدكتور  ينربي  -ثم 

الواقع عند مفكري الغرب يف فهم معنى )العروض( حيث أن له معاين عّدة تختلف 

االنسان يف  يوقع  بينهام  التمييز  وعدم  فيه،  يُستعمل  الذي  والعلم  املورد  باختالف 

مغالطة االشرتاك اللفظي. فالعرض املستعمل يف الربهان يختلف عن املستعمل يف 

املنطق، وهذا ما خفي عىل مفكري الغرب]2[.

يلحق ويضاف  انّه  بل  املاهية،  مع  تركيبياً  الوجود مل يكن جزءاً  اّن  -والحّل هو 

للامهية يك يخرجها من العدم اىل الظهور، فهذا االلحاق وهذه العلقة املفهومية عرّب 

عنها ابن سينا وسائر فالسفة االسالم بالعروض او االضافة والزيادة]3[.

الوجود  اّن  املاهية  واعتبارية  الوجود  اصالة  من  املتفّرعة  املسائل  من  اّن  -ثم 

متقّدم عىل املاهية، هذه القاعدة تكررت كثرياً عىل لسان اصحاب اصالة الوجود يف 

العرص الجديد من دون تحقيق منهم يف كيفية هذا التقّدم والتأّخر، وهذا األمر من أهم 

او  بأّي قاعدة حسية  الحديثة، فالوجوديون  الفلسفية  الكتب  النقائص املوجودة يف 

تجريبية متّسكوا ليشاهدوا انفكاك املاهية عن الوجود وتقديم أحدهام عىل اآلخر؟! 

غاية ما يذكره سارتر يف مباحثه حول تقدم الوجود عىل املاهية ال يتجاوز االستحسان 

وغري معتمد حتى عندهم.

فلسفتهم  اصول  يف  الخوض  تجنبوا  املعارصين  الفالسفة  وسائر  سارتر  -إّن 

فبنوا  املجردة،  املسائل  يف  والخوض  الخيال  بحياكة  االتهام  من  خوفاً  وكلياتها 

فلسفتهم عىل مباٍن واسس مل تثبت.

-ثم ينقل الحائري مقطعاً عن سارتر يف رسالته عن الوجودية حول تقّدم الوجود 

]1[- )متافيزيك: 121 – 122(

]2[- )متافيزيك: 125 – 129(

]3[- )ميتافيزيك: 132(
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عىل املاهية، من انّنا نرى يف املعمل آلة لقص األوراق وهذه اآللة واقعية وخارجة 

عن الذهن، ونحن نعلم أّن صانعاً صنعها بهذه الكيفية وهذه الخصائص، ونعلم اّن 

صانعها كان له تصور عنها يف ذهنه قبل أن يصنعها، فامهية هذه اآللة -أي وجودها 

الفالسفة  اكرث  عند  سائداً  كان  االمر  فهذا  الواقعي،  وجودها  عىل  متقدم  الذهني- 

سابقاً السيام كانط وبهذه الطريقة يثبتون نسبة الكون مع خالقه املعتمدة عىل تقدم 

املاهية عىل الوجود.

االصل  هذا  عىل  بينهم-  فيام  اختالفهم  رغم   - الوجوديون  اتفق  قد  -ولكن 

املوضوعي الدال عىل تقّدم الوجود عىل املاهية وال يصح قياس الكون عىل معيار 

الصانع واملصنوع الّن املتحقق العيني واملتقّدم عىل جميع االشياء هو الوجود.

-ويف مقام الرد عىل كالم سارتر يرى الدكتور الحائري:

هذا الكالم قياس بسيط بني آلة قص الورق والكون، وليس دليالً قاطعاً وال منطقياً 

وال ميكن اثبات االصول الفلسفية عىل القياس.

لو سلمنا لهذا القياس البسيط ستكون النتيجة تقديم الوجود الذهني لهذه اآللة 

عىل وجودها العيني، اما بالنسبة اىل ماهية االشياء والكون نعكس األمر ونقدم الوجود 

بني  الفرق  فقط  لنا  يثبت  القياس  هذا  ولكن  الذهني،  لألشياء عىل وجودها  العيني 

العلم الفعيل والعلم االنفعايل ومل ينظر بتاتا اىل مسألة تقدم املاهية عىل الوجود او 

الوجود عىل املاهية، فسارتر اذاً أخطأ خطأ كبرياً يف مسألة الوجود من جهة، ومسألة 

الوجود الذهني واملاهيات من جهة ثانية.

لو سلّمنا ما ذكره الوجوديون املعارصون يف كال املسألتني وقلنا طبقاً لقياسهم 

أّن الوجود مقدم عىل املاهية، ولكن يبقى السؤال عن كيفية هذا التقّدم، وهذا ما مل 

يجيبوا عليه.

هذه  جميع  عن  االجابة  يتم  االسالمية  الفلسفة  يف  الوجود  ألصالة  طبقاً  لكن 
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املسائل، باّن ما له تحقق واقعي خارج جميع االعتبارات والصور الذهنية امّنا هو 

يقّدمون  األصل  لهذا  وطبقاً  ومعدوم،  له  حقيقة  له ال  عينياً  وجود  وما ال  الوجود، 

– هو  بالحقيقة  والتأخر  التقدم  ومعنى  بالحقيقة،  تقّدم  وانّه  املاهية  عىل  الوجود 

والوجود  بالوجود  يكون  االشياء  لجميع  العيني  التحقق  اّن  الوجود-  ألصالة  طبقاً 

العينية(  )الحقيقة  صفة  الّن  العينية،  بالحقيقة  اتصافه  يف  املاهية  عىل  قهراً  متقّدم 

التي تنضح عن الوجود –الذي هو منبع تحقق املاهيات- ذاتية وحقيقية للوجود، 

وعرضية للامهيات وغري حقيقية، هذا االتصاف الحقيقي والعريض يطلق عليه يف 

الفلسفة بالتقدم والتأخر ]1[

3-- اثبات وجود الله تعاىل:

-طريقة فالسفة الغرب

-يُعد دليل الوجود من أتقن ادلّة علامء الغرب يف اثبات الصانع وهو الوصول اىل 

رضورة وجود الله عن طريق تصّور مطلق الوجود.

يتعلّق  ال  انّه  الغرب  يف  الطبيعة  بعد  ما  علامء  عند  الدليل  هذا  مميزات  -ومن 

اثبات املطلوب،  الطبيعية؛ الّن تصور املوضوع يوصلنا اىل  العلوم  بأّي علم من 

آنسلم  امثال  عنه  دافع  ما  هذا  املتعالية،  املعرفة  او  املتعايل  العلم  عليه  فأطلقوا 

يرتبط  ال  النّه  مردود  انّه  وقالوا  الحسيون  وخالفهم  واسبينوزا  وديكارت  القديس 

بنحو من األنحاء بالتجربة والحس.

-يعد انسلم القديس من أهم املتحمسني لهذا الدليل وزعم اّن كل من متكن من 

تصور معنى )الله( و)الوجود املطلق( تصوراً صحيحا أذعن المحالة برضورة ذلك، 

ومن هذا املنطلق يبدأ بالتنظري لتوضيح هاتني املفردتني]2[

-يقول يف مقام تعريف الله: )ان الله هو ذلك املوجود الذي ال ميكن افرتاض 

]1[- )كاوش هاي عقل نظري: 179 – 183(

]2[- )كاوش هاي عقل نظري: 303 – 305(
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موجود أكمل وأفضل منه(]1[ ويف مقام تفسري ورشح هذا التعريف والسؤال عن سبب 

لهذا  منطقي  جواب  اعطاء  محاولة  اىل  الغرب  فالسفة  بعض  ذهب  االفرتاض  هذا 

السؤال واالستعانة بغرائز امليل املذهبي الكامنة يف االنسان بشكل طبيعي، فقالوا 

دليل  الكامل  تجاه املوجود  االنسان  الكامن يف ضمري  والعبادة  باّن حس االحرتام 

عىل انّه عندما اتخذ ذلك اليشء معبوداً مل يتصّور يف ذهنه أكمل منه ولو تصّور ما 

هو أكمل منه التخذه رباً ومعبوداً بدل هذا.

هذا الرشح والتفسري وإن راق كثرياً من متفكري الغرب، ولكن نعتقد اّن االفضل 

االستعانة  اىل  الحاجة  دون  من  االسالمية  النصوص  من  نستفيده  ما  منه  واألتقن 

العبادة]2[ بغريزة 

معنى  تصور  من  مفهومه، البد  تعقل  او  تعاىل  الباري  لفظ  تعريف  عند  ونقول: 

انتزعنا  فلو  االمكانية،  املفاهيم  ويختلف عن سائر  نهائياً  يتغاير  الذهن  ومفهوم يف 

مفهوم الباري من مصداق من املصاديق التي ميكن للذهن أن يتصور أعىل وأفضل 

منها، مل يكن حينئٍذ ذلك املفهوم هو مفهوم الباري وعلة العلل ومبدأ املبادئ وغاية 

الغايات وبسيط الحقيقة.

اّن الله تعاىل خالفاً لباقي املمكنات املركبة من الوجود واملاهية، مل يكن مركباً 

أي مبعنى اّن وجوده العيني عني الحقيقة واملاهية التي يريد العقل أن يدركها، فكام 

الذهني  فتصوره  أكمل وأفضل من جميع وجود سائر املمكنات  العيني  اّن وجوده 

يكون بهذه املثابة أيضاً.

ولكن ملاذا البد من تصور الباري بهذه املثابة؟ ألنّنا لو تصّورناه موجوداً مقيداً 

اجراء االمكان وسائر عوارضه عليه، وحينئذ مل يكن واجب  لزمنا  ومحاطاً  وخاصاً 

الوجود واملبدأ األول]3[.

]1[- )ص 305(

]2[- )م ن: 331(

]3[- )م ن: 312 – 314(
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بعد ميّض قرنيني من دليل أنسلم القديس جاء توما االكويني )من اشهر فالسفة 

القرن الثالث عرش امليالدي( وبدأ بنقد دليله واظهر دليالً آخر ال نذكره ألنّه خارج 

نظر  أنسلم ونجيب عليها من وجهة  الوجود عند  دليل  نقده عىل  نذكر  بحثنا ولكن 

الفلسفة الرشقية]1[.

الدليل االول: انّه يقّسم يف البداية البديهيات املنطقية اىل قسمني:

البديهيات الرضورية يف ذاتها وإن نعلم بها.

البديهيات الرضورية العامة عند الجميع كالكل والجزء.

فمسألة وجود الباري من النوع االول، فاّن قضية )الله موجود( يف الواقع ونفس 

األمر ثابتة، ولكن مبا انه ال طريق لنا اىل معرفة كنه ذات الباري مل نتمكن من فهم 

رضورة هذه القضية وبداهتها.

الجواب: هذا التقسيم ال يتوافق مع املوازين الفلسفية عندنا؛ ألنّه حتى لو كان 

اّن  مع  التصورات،  يف  منحرص  بل  والتصديقات  بالقضايا  له  عالقة  فال  صحيحاً 

التصورات  أحكام  اجراء  املغالطة  ومن  القضايا،  من  جميعها  املنطقية  الرضورات 

االولويات-  –يف  واالذعان  التصديق  يف  يكفي  والتصديقات.  االّولية  القضايا  عىل 

أو  التصورات  اما شهرة هذه  الحكمية حرصاً،  والنسبة  تصور املوضوع واملحمول 

عدمها، ضيقها أو سعتها، ال تأثري لها يف ظهور مجموعة جديدة من الرضورات الفنية 

يف االولويات )كام زعمه توماس(]2[.

ذات  معرفة  اىل  انّنا نصل  الفلسفي:  االتقان  الثاين وهو كاالول يف عدم  الدليل 

الباري الحقيقية يف أواخر مراحل عملية البحث عن الحقيقة، وعليه ال نتوقع املعرفة 

النهائية يف مراحل املعرفة االوىل، البد أن نثبت وجوده اوالً ال عن طريق وجوده بل 

بالقياس اىل وجود سائر االشياء الظاهرة، وبعدما حزنا معرفة وجوده البد أن نعّرج 

]1[- )م ن: 314(

]2[- )م ن 315 – 318(
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عىل صفاته وآثاره وخصائصه، ثم ميكننا أن نّدعي معرفة ذاته بحسب استعدادنا. اما 

آنسلم يريد أن يوصلنا بسهولة اىل معرفة حقيقة ذات الباري من قبل أن نعرف أصل 

منها-  اكمل  يكون  –التي ال  والكنه  الحقيقة  اىل  الوصول  يستحيل  والحال  وجوده، 

والوقوف عىل اصل الوجود. اما آنسلم فرييد أن يعرفنا حقيقة الله اوالً ثم يثبت لنا 

أصل وجوده]1[.

الجواب: لقد اشتبه توماس وخلط بني )ما( الشارحة و)ما( الحقيقية، )ما( الشارحة 

مضافاً  وحقيقته.  اليشء  جوهر  عن  السؤال  هي  الحقيقية  و)ما(  االول  السؤال  هي 

الشارحة فضالً عن  البسيطة ال ميكن تصّور حتى )ما(  الحقائق  بالنسبة اىل  اّن  اىل 

اللفظ وال دخل  البسيطة هو مجرد رشح  غريها، ألّن ما نريد أن نفهمه من الحقائق 

له بهذه االسئلة املنطقية وال يدخل يف عدادها، ففي التعريف اللفظي ال يُسأل عن 

ماهية اليشء بخالف رشح االسم حيث يكون تعريفاً ماهوياً، فام نطلقه عىل الباري 

تعاىل ال يتعّدى كونه مبادلة لفظية النّه بسيط وماهو بسيط ال يقبل التحليل والتجزئة 

الحّدية وال يعرف حقيقياً وماهوياً، وما كان كذلك ال يدرك حقيقة، وال يبقى لنا سوى 

رشح اللفظ والقدر املتيقن انّه بعد الوقوف عىل رشح اللفظ نتمكن من الخوض يف 

وجوده أو عدمه، فحتى لوال نتمكن من فهم كنه الباري تعاىل من جميع الجهات، 

نتمكن من تصّوره من بعض الجهات، وهذا يكفي لرّد دليل توماس.

ولو كابر شخص وقال اّن الله تعاىل غري قابل للتصور حتى من حيث رشح اللفظ، 

نقول له اّن هذا االنكار هو عبارة اخرى عن املعرفة اللفظية لله تعاىل، الّن ما تصوره 

ثم انكره؛ هو بنفسه معرفة لفظية، فانّه تصور الله يف ذهنه بوجه من الوجوه، فآنسلم 

وسائر الفالسفة املتمسكني بدليل الوجود مل يريدوا التعرف عىل وجود الله تعاىل 

من  بدأوا  انهم  بل  القاعدة،  بنقض  عليهم  يُعرتض  الحقيقية حتى  معرفته  من خالل 

رشح اللفظ ليصلوا اىل تصديق أّويل من خالل التصور البديهي]2[

]1[- )م ن: 316، 319(

]2[- )م ن 320 – 324(
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بتغيري  ديكارت  لقيام  أدى  توماس،  ادلة  يوجد من هنات ومغالطات يف  ما  لعّل 

مسار دليل الوجود اىل ما يراه أتقن حيث تلقى فالسفة الغرب هذه املحاولة بالقبول، 

لكن بحسب رأينا فاّن تفسريه فضالً عن انّه مل يؤِد اىل اّي تقويم واستحكام يف دليل 

الوجود بل أّدى اىل انحراف صورته املنطقية والحقيقية أيضاً وجعله غري متقن ومورداً 

لألخذ والرد الفلسفي، ولكن مبا اّن اكرث النقد من قبل الفالسفة املتأخرين عىل دليل 

الوجود متوّجه اىل ما ذكره ديكارت، نضطر اىل نقل كالمه ونقده]1[

الله تعاىل كام  الوجود عن املاهية يف  اننا نزعم تفكيك  خالصة رأي ديكارت: 

باّن وجوده ال  نجزم  الفحص  بعد  بذلك يف جميع املوجودات، ولكن  ذهننا  اعتاد 

ينفك عن ماهيته حتى يف العقل، كام اّن ماهية املثلث ال تنفك عن تساوي الزوايا 

مع القامئتني، او كام يف تالزم الجبل والوادي، لذا ال ميكن أن نتصور بان الوجود 

والكامل من عوارض ماهية الله تعاىل.

نقول يف الجواب طبقاً للفلسفة الرشقية:

لخرج وجود  تعاىل،  الله  ماهية  لوازم  من  ديكارت-  يزعم  الوجود –كام  كان  اذا 

الباري من أقسام الرضورات األزلية ودخل يف الرضورات الذاتية، إذ يف هكذا قضايا 

مل ينظر اىل الوجود -من حيث كونه وجوداً- يف موضوع القضايا الّن موضوع القضية 

هنا يفرتض مع الوجود أو عدمه وهذا ال ينطبق عىل الله تعاىل وإن كان الوجود من 

لوازم الذات.

-واملفرتض  )امللزومة(  املاهية  تأثري  لكان  املاهية  لوازم  من  الوجود  كان  إذا 

ان تكون بحد ذاتها عارية من الوجود- يف الوجود )الالزم( محال. إذ اليشء ما مل 

يوَجد مل يوِجد.

الوجود وإن كان الزماً ورضورياً للذات لكنه يكون صفة زائدة للملزوم، مبعنى 

ان ثبوت هذا الالزم لذلك امللزوم متفرع عىل ثبوت امللزوم، والحال ان الوجود مل 

]1[- )م ن: 325(
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يكن فرعاً لوجود املاهية – سواء كانت ممكنة أم واجبة- والخالصة اننا ال نتوافق مع 

تتساوى مع  له زوايا  )املثلث  )الله موجود( وقضية  نساوي بني قضية  ديكارت وال 

القامئتني(]1[.

رأي كانط يف دليل الوجود:

ان كانط من اكرب النقاد لدليل الوجود واكرثهم تأثرياً، ويبتني نقده عىل نظريته التي 

القاعدة هي: ))ال ميكن جعل الوجود محموالً  اعتقد بها كأصل موضوعي، وهذه 

حقيقياً للموضوع يف القضايا الحملية((.

-إذا كان كانط يقصد من املحمول الحقيقي املحمول بالضميمة مبعنى أن يكون 

ال  اليشء  وتحقق  ثبوت  هو  الوجود  إذ  معه  فالحق  للامهية،  انضاممياً  أمراً  الوجود 

ثبوت يشء ليشء، ولكن لو قصد اّن الوجود ال يكون محموالً حقيقياً اطالقاً فهو غري 

صحيح إذ الوجود –عندنا- يعرض عىل املاهية يف الذهن]2[.

للقضايا  محموالً  يقع  ال  الوجود  اّن  قاعدته:  تفسري  يف  ويقول  كانط  يرتقى  ثم 

اطالقاً، ويكون يف جميع القضايا مجرد رابط، فالوجود ال يتعدى الرابط وال ميكن أن 

نتصور له شأناً وكياناً مستقالً سواء كان يف الخارج أم يف الذهن]3[.

نعتقد من وجهة نظر فلسفة الرشق اّن خطأ كانط يكمن يف انّه من جهة يفصل بني 

الصور الذهنية والحقائق العينية ويجعلهام شيئني مستقلني يك يتمكن من جعل الوجود 

رابطاً بينهام، ومن جهة اخرى يجعل أحدهام الحقيقة العينية واالخر الظاهرة أو ماهية 

وطبيعة تلك الحقيقة، وهذا يوجب التناقض، الّن الوجود إذا كان رابطاً لكان الرتكيب 

انضاممياً وهو ما يعرض فيه الوجود عىل املاهية يف الذهن والخارج عىل سواء، وإذا 

كان تركيب الوجود واملاهية تركيباً اتحادياً أو ال يوجد أّي تركيب حقيقي، فحينئٍذ فرض 

]1[- )م ن: 326 – 328(

]2[- )م ن: 329 – 335(

]3[- )م ن: 339 – 340(
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الوجود الرابط مستحيل الّن الرابط يعني وجود شيئني متغايرين ال متحدين]1[.

اساس خطأ كانت انّه تصّور املاهية والحقيقة أو الطبيعة والفرد، شيئني مستقلنّي، 

والوجود هو الذي يربط بينهام، ولكن هذا مردود عندنا بتاتاً الّن الوجود واملاهية او 

الطبيعة والفرد مل يكونا اصيلني سوية بل اما الوجود اصيل واما املاهية، فال ميكن 

تصور اصالتهام معاً لرنبط بينهام.

األصلني  بني  االتحادي  الرتكيب  الستحال  اصالتهام  افرتضنا  لو  ثانياً  ثم 

او  استحالة  دون  من  واحد  اىل يشء حقيقي  واقعيني  قلب شيئني  املستقلني الّن 

انقالب ماهوي؛ مستحيل.

بل  حقيقياً  اتحادياً  تركيباً  يكن  مل  مستقلني  شيئني  بني  الحمل  حصل  لو  ثالثاً 

املاهية  أجزاء  من  يكن  مل  الوجود  اّن  إىل  تنبه  كانط  ان  نعم  انضاممياً،  سيكون 

الصناعي، لكنه أخطأ يف جعل  الشايع  بالحمل  أو  بل يحمل عليها بحمل عريض 

الحمل الشايع الصناعي مساوياً مع وجود الرابط واستنتج من كون العلقة بني الفرد 

والطبيعة مبا انّها بالحمل الشايع الصناعي ال الذايت واألّويل، يكون الوجود رابطاً 

بني املوضوع واملحمول، والحال انّه مبا اّن الرتكيب بينهام اتحادي ال ميكن ان 

يصري الوجود رابطاً.

الذهن والفرد يف  الطبيعة يف  الطبيعة والفرد، لو جعلنا  رابعاً: عند املقايسة بني 

الخارج وأردنا حمل موجود ذهني عىل واقعة عينية، ملا أمكن ذلك، لعدم وجود أّي 

علقة بني الوجود الذهني والوجود العيني، فالوجود حينئٍذ ال يكون تحليلياً وال تركيبياً 

الشايع  بالحمل  الذايت وال  االّويل  بالحمل  املاهية ال  اي ال يحمل عىل  انضاممياً 

الصناعي، الّن املالك يف الحمل هو االتحاد وعند االختالف ال ميكن الحمل فال 

يكون الوجود الرابط.

ولوجود هذه االمور يوجد تناقض بنّي يف كالم كانط يسقطه عن االعتبار رأساً، 

]1[- )ص 342(
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فانّه عندما يقول يف أصله املوضوعي: ))ان الوجود ال يكون محموالً حقيقياً(( البد 

الوجود يكون رابطاً وغري رابط، يضيف  اّن  بالتناقض الرصيح الّن معناه  أن يعرتف 

عىل املاهية شيئاً وال يضيف]1[.

وبعبارة أخرى اّن نقيصة فلسفة كانط تكمن يف انّه جعل جميع القضايا التي هي 

من نوع الحمل الشايع الصناعي داخل نوع الرتكيب االنضاممي، والحال اّن الرتكيب 

الرتكيب  هو  اآلخر  والقسم  الصناعي،  الشايع  الحمل  أقسام  من  قسم  االنضاممي 

االتحادي الذي يربط الفرد مع ماهيته، وهذا ما أغفله كانط متاماً وسبّب االرباك يف 

فلسفته وتبعه االرباك فيمن انبهر به من فالسفة الغرب]2[.

النظري، وذهب اىل  العقل  )الله( تعاىل ضمن مسائل  اّن كانط طرح مسألة  ثم 

العقل  ملقاييس  طبقاً  أثبته  لكنه  النظري  للعقل  طبقاً  وجوده  اثبات  امكان  عدم 

النظري  العقل  أمام  الطريق  كانط  أغلق  ملاذا  ولكن  املوضوعي،  كأصل  العميل 

الثبات الباري تعاىل؟]3[.

الدليل االول: اّن تصور مفهوم الله تعاىل ال اشكال فيه من حيث العقل النظري، 

وكذلك ال اشكال يف إعطاء تعريف لفظي لهذا التصور، ولكن هذا التعريف االسمي 

واللفظي ال يثبت الرضورة املنطقية )وهي القضايا التي لو سلبنا املحمول منها لزم 

التناقض بالذات كام لو سلبنا االضالع الثالثة من املثلث، ولكن لو سلبنا الوجود 

عن الله تعاىل مل يلزم التناقض بدليل وجود ملحدين ينكرون الله مع تصورهم له( 

ونقول يف مقام االجابة: اّن رضورة الله تعاىل تستنتج من تقسيم الوجود اىل الواجب 

واملمكن ال عن طريق التعريف اللفظي]4[.

الدليل الثاين: لو سلّمنا اّن التعريف اللفظي يعطي الرضورة املنطقية، ولكن هذه 

]1[- )م ن: 344 – 346(

]2[- )ص 348(

]3[- )متافيزيك: 77 – 78(

]4[- )متافيزيك: 80 – 82(
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الرضورة ال ميكنها اثبات الوجود الخارجي اي اّن الرضورات املنطقية ال ميكنها بتاتاً 

اثبات الوجود العيني والخارجي. ولكن يرد عليه اّن األحكام والقضايا الخاصة بالله 

تعاىل لها رضورة مطلقة وأزلية دون الرضورة الذاتية فلو تقيّدنا بالرضورة الذاتية لكان 

األمر كام قال كانط إذ انّها ال تثبت الوجود الخارجي العيني]1[

الدليل الثالث: اّن كانط قّسم االشياء اىل )نومينو( أي الوجود يف نفسه ويف ذاته 

الذي ال يعكس يف الذهن، و)فينومينو( وهو الوجود فينا واملستقّر يف الذهن، وعليه 

النفس  أم  أم هيوال  كان جوهراً  يدخل تحت علمنا سواء  )نومينو( ال  اّن  كانط  يرى 

أم الله ألنّه يقع خارج الذهن، والعلم به يلزم منه التناقض ألنّه لو دخل يف الذهن 

وأصبح )فينومينو( لفقد ميزته ومل يكن )وجود يف نفسه( بل صار )وجوداً فينا( وهذا 

خلف، لذا ال ميكن العلم بـ )نومينو(]2[.

بعد هذا العرض يعّرج كانط عىل العقل العميل ويثبت الله تعاىل عن هذا الطريق، 

اىل  خاللها  من  يهدف  وانّه  االنسان،  ضمري  يف  كامنة  االخالقية  األفعال  اّن  وذلك 

الوصول اىل حالة أفضل من السابق أي من الحالة السيئة اىل الحالة الحسنة، ومن 

الحسن إىل األحسن وهكذا يكرر الفعل األخالقي ليصل اىل الخري املطلق وهو الله 

تعاىل، ففرضية انعدام الله تعاىل توجب انهيار جميع منظومة العقل العميل، هذه هي 

التجربة العقلية العملية التي يستنتج منها كانط وجود الله، كام اّن املسائل االخالقية 

لها حقائق ليس لها وجود محسوس بالحواس الظاهرة بل هي من املعقوالت التي 

االستنتاج  عند  التناقض  هنا  وعليه ال يحصل  واملعقول،  والعاقل  العقل  فيها  يتحد 

النها حارضة يف العقل بنحو من االنحاء، فالتناقض الذي مّر يف العقل النظري بني 

النومينو والفنومينو ال يحصل هنا]3[.

]1[- )متافيزيك: 82 – 84(

]2[- )متافيزيك: 86 – 88(

]3[- )متافيزيك: 89 – 99(
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ما بعد الطبيعة )ميتافيزيقيا(

الطبيعة؛  بعد  ما  لتعريف  الغرب  السائد يف  ماهو  الدكتور حائري عىل  يوافق  مل 

عليها  العثور  تم  تسمية  التي وجدت من غري  ارسطو  دراسات  تبقى من  ما  انّها  من 

قد  الطبيعة، وهذا املصطلح  بعد  لذا سميت مبا  الطبيعية،  العلوم  بحوثه حول  بعد 

أطلقه )اندرنيكوس( عام سبعني قبل امليالد عىل هذه البحوث، وعليه فهذه البعدية 

–عندهم- يف )ما بعد الطبيعة( بعدية زمنية وليست بعدية تعليمية أو منطقية أو بعدية 

يف درجات الوجود ومراتبه.

بل يرى الشيخ الحائري –تبعاً للمحقق الطويس- اّن ارسطو قد تدّرج يف التعليم، 

فبدأ من املبادئ الحسية وانتهى اىل املعقوالت، فتقسيم العلوم اىل حسيّة طبيعية 

وعقلية ما بعد طبيعية مل يكن تقسيامً جزافاً بل له أصل علمي رصني، والبعدية يف 

)ما بعد الطبيعة( بعدية تعليمية من حيث تقّدم املعرفة الحسية عىل املعرفة العقلية]1[.

االهم  األمر  اّن  الحائري  الدكتور  يرى  اللفظي  الجدل  هذا  عن  النظر  قطع  ومع 

الطبيعة( ومحمولها  بعد  )ما  التي تشّكل موضوع  التعرّف عىل هذه املعقوالت  هو 

وهذا ما يبحث عنه يف الفلسفة، فقد ذهب ابن سينا اىل اّن موضوع ما بعد الطبيعة 

التعليلية، ومن صفات  او  التقييدية  الحيثية  هو املوجود بلحاظ حيثيته االطالقية ال 

الحيثية االطالقية انّها تنطبق عىل جميع أفرادها بأّي مكان وزمان وكيفية ورتبة وبأّي 

يكون  الوجود  فمفهوم  وعليه  استثناء،  أّي  دون  من  عقلياً  قهرياً  انطباقاً  مواصفات؛ 

موضوعا لعلم ما بعد الطبيعة بهذه الحيثية]2[.

ثم اّن الدكتور الحائري بعدما يقّسم االطالق اىل االطالق القسمي )وهو ما يتعلّق 

باملجردات غري املنطبقة عىل العامل العيني( واالطالق املقسمي )وهو الذي يقبل 

االشرتاك الذايت وميتزج مع أّي صورة( يرى اّن سبب عزوف فالسفة الغرب عن علوم 

)ما بعد الطبيعة( رمبا يكون لتصورهم الخاطئ باّن تلك العلوم تتعلّق بالعامل الخفي 

]1[- )متافيزيك: 3(

]2[- )متافيزيك: 9(



نحن والغرب )ج2( 280

والتجرّد التام الذي ال ينطبق عىل عامل الكرثة والتعنّي )االطالق القسمي( والحال اّن 

املراد من االطالق يف الوجود )وهو موضوع ما بعد الطبيعة( هو االطالق املقسمي 

املنطبق عىل الجميع سواسية، فوجود كل موجود سواء أكان طبيعياً أم غري طبيعي، 

محسوساً أم معقوالً ذهنياً أم عينياً، كلّها جميعاً تدخل تحت مظلّة الوجود املطلق، 

فوجود أّي موجود هو بعينه نفس وجوده املا بعد طبيعي سواء كان من املحسوسات 

والظواهر الطبيعية أم الذهنية وغري املحسوسة]1[

وبعد هذا التمهيد يرى الدكتور الحائري اّن جوهر الخالف بني فالسفة االسالم 

العلقة بني علوم ما  اّن  اليه فالسفة االسالم من  وفالسفة الغرب، يكمن فيام ذهب 

رتبة  اّن  رتبيّة حيث  منطقية  علقة  هي  امّنا  الطبيعية  العلوم  من  وغريها  الطبيعة  بعد 

علوماً  العلوم  سائر  تكون  بينام  قبلية،  ما  علوم  النّها  تتقّدم  الطبيعة  بعد  ما  علوم 

متوسطة أو نازلة. ]2[

حيث  التجريبية،  الفلسفة  يف  الجدد  الغرب  فالسفة  اليه  ذهب  ما  بعكس  وهذا 

كانت ترى اّن مباحث ما بعد الطبيعة من أغلق االمور وال قيمة لها، فقد متنى ديفيد 

هيوم لو يحرق جميع الكتب املتعلّقة مبا بعد الطبيعة النّها ال تشتمل ااّل عىل االحالم 

والخيال وال تحيك عن واقع حقيقي]3[.

النظام  االلتفات اىل  ينشأ من عدم  الهيومي ومن عىل شاكلته  الوهم  ولكن هذا 

سائر  موضوع  اثبات  يتكّفل  الذي  األعىل  العلم  واىل  العلوم  بني  السائد  املنطقي 

العلوم، فاستنتجوا من )ما بعد الطبيعة( مفهوماً مجرداً ذهنياً ال ينطبق عىل الحقاق 

االفالطوين  التقسيم  تصّوروا  الطبيعة(  بعد  )ما  مصطلح  اىل  وصلوا  وكلاّم  العينية، 

حيث قّسم العامل اىل عامل الحقيقة وعامل الوهم ثم ينسب الثبوت والكلية والتحّقق 

الحقيقي اىل االول، وعدم الثبات والتحّقق املجازي واالعتباري اىل الثاين، وعليه 

]1[- )متافيزيك: 10(

]2[- )متافيزيك: 15(

]3[- )متافيزيك: 16 – 17(



281الفلسفة التطبيقية بين الشرق والغرب عند الشيخ مهدي الحائري

طبقاً لهذه املنظومة تدخل جميع املحسوسات يف العامل الطبيعي ذيل الوهم والفناء 

.]1[ً بحيث ال يطلق عليها )الوجود( ااّل تجّوزا

من هذا املنطلق حكم املاديون عىل كل ما هو )ما بعد الطبيعة( بانّه عامل الخيال 

والفناء االفالطوين، فكام ال توجد طبيعة عينية يف )ما بعد الطبيعة( كذلك ال توجد 

أّي حقيقة أخرى، حيث ساووا بزعمهم بني الحقيقة والوجود والطبيعة املادية، وما 

مل يكن اليشء حسياً مل يكن موجوداً، ثم تطّور هذا األمر عند الوضعيني يف فيّنا عام 

)املتعلّقة  والعلوم  باالوهام(  )املتعلقة  الفلسفة  بني  فصلوا  م حيث   1930  –  1920

بالحقائق العينية( وحاولوا تسخري الفلسفة تحت نري العلوم الطبيعية.

واملدرسة  هيوم  أمثال  املاديني  كالم  صحة  عدم  الحائري  الدكتور  يرى  وأخرياً 

الوضعية، وكذلك عدم صحة ما ذهب اليه افالطون من حرص الواقع والحقيقة مبا 

بعد الطبيعة، بل يرى اّن الوجود واملوجود يطلق عىل نحو االطالق املقسمي عىل 

جميع الحقائق رصيحاً سواء كانت مادية ام غري مادية كالنفس والعقل]2[

ومن وجهة نظر ثانية ينتقد الحائري بعض املغالطات املعارصة يف الفكر الجديد، 

املستحدثني  بعض  اّن  الطبيعة، حيث  بعد  ما  علوم  تعريف  ورد يف  ما  منها  ويذكر 

الذين مييلون اىل التجدد يف الفلسفة اجرى عليها قانون النشوء واالرتقاء وقال اّن 

الفلسفة كانت يف البداية وجودية، ثم عربت هذه املرحلة ووصلت اىل علم املعرفة، 

ثم انحدرت اىل املنطق البحت، وبعد هذا تنزلت واقترصت عىل مباحث األلفاظ، 

فمن أراد التعرف عىل حقيقة ما بعد الطبيعة يلزم أن ال يتجاوز مباحث األلفاظ، واذا 

أردنا ان نصبح فالسفة ما بعد طبيعيني البد أن نرتك جميع الحقائق ليك نتمكن من 

الغوص يف عامل األلفاظ]3[.

ثم يرد الحائري عليهم:

]1[- )متافيزيك: 17(

]2[- )متافيزيك 21 – 22(

]3[- )كاوش هاي عقل نظري: 9(
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هؤالء اجروا بكل قطع وجزم ما أحدثه عامل طبيعي يف السري التاريخي والطبيعي 

يف األنواع  وعىل نحو االحتامل، أجروه عىل سائر العلوم ومتسكوا بقياس التشبيه 

–غري املعترب منطقياً وعرفاً- بني االنواع الطبيعية وأنواع العلوم.

األنواع  بارتقاء  تقول  النظرية  تلك  اّن  انهم ساروا عىل عكس املطلوب حيث 

يف سريها التكاميل، لكن هؤالء قالوا باالرتجاع حيث هبطت الفلسفة من األعىل 

اىل األدىن.

اّن هذا االستكامل واالرتقاء او الرجوع مهام كان فانّه مقترص عىل الوجود الطبيعي 

لالنواع، اما املاهية فغري قابلة لهذا السري حتى عند داروين، الّن هذه النظرية ال تدعي 

اّن طبقة نوع االنسان الحايل -اي مفهوم االنسان وماهيته- كان سابقاً بشكل آخر ثم 

الفلسفة  فتحّول  والتاريخي، وعليه  الطبيعي  التكامل  تقترص عىل  انها  بل  استكمل، 

من مفهوم الوجود املطلق اىل الوجود املقيد الذهني )نظرية املعرفة( ثم اىل الصور 

املنطقية ثم اىل االلفاظ، ال ينطبق مع أيٍّ من املوازين، وكالم غري صحيح]1[.

-5 فلسفة األخالق عند هيوم:

وسؤاله  هيوم،  ديفيد  هو  والوجوب  الوجود  علقة  عن  الغرب  يف  سأل  من  اول 

الطبيعة، واستمر هذا السؤال بعده  النافية ملا بعد  التجريبية  هذا مبتنى عىل فلسفته 

الوجود  بني  املنطقية  العلقة  مسألة  يبتني عىل  اّن جوهر سؤاله  الحارض،  يومنا  اىل 

والوجوب، وانّه كيف ميكن استنتاج قضايا وجودية من مقدمات تحيك عن الوجود 

يف قياس منطقي؟!]2[

النظم األخالقية عندما تريد الخوض يف مسائل األخالق تستعني  اّن  يرى هيوم 

الله  اثبات  الله أو عدمه، وبعد  اثبات وجود  الفلسفية املتداولة، وتبدأ من  بالطريقة 

وسائر الخصائص االنسانية من خالل قضايا الوجود والعدم، تعّرج فجأة عىل مسألة 

]1[- )م ن: 10 – 12(

]2[- )كاوش هاي عقل عميل: 21 – 22(
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عن  ويتساءل  املفاجئ  التحّول  هذا  من  يستغرب  فهيوم  والالوجوب،  الوجوب 

الضوابط املنطقية لهذا التحول واالستنتاج، إذ إّن التعريج من الوجود اىل الوجوب 

ومن العدم اىل الالوجوب غري مقبول يف الفلسفة التجريبية، فعلامء األخالق يرون 

هيوم  يتساءل  اخرى  وبعبارة  املنطقية،  الرضورات  من  وكونها  النتائج  هذه  قطعية 

ويقول: كيف ميكن أن نستنتج القضايا الناظرة اىل )الوجوب( من مقدمات ناظرة اىل 

)الوجود( إذ إن هذا االستنتاج غري مقبول منطقياً.

والخالصة اّن فالسفة ما بعد الطبيعة ال ميكنهم االستفادة من املقدمات الناظرة 

الرذائل  وعدم  االخالقية  الفضائل  وجوب  اىل  للوصول  والنفس؛  الله  وجود  اىل 

االخالقية]1[، بعد هذا العرض لشبهة هيوم ينربي الدكتور الحائري لإلجابة، ويستعني 

قضايا  اىل  الوجود  قضايا  من  العبور  امكانية  عىل  يربهن  يك  االسالمية  بالفلسفة 

الوجوب واللزوم.

اّن مسائل الفلسفة تتكّون دامئاً من قضايا )الوجود( وهو الرابط بني جميع تلك 

يدخل سؤال هيوم يف  ثم  فيه مع هيوم]2[  نتوافق  ما  تتعّدى ذلك، وهذا  القضايا وال 

منطق الصورة وروابط القضايا وال عالقة له مبنطق املادة أي مواد القضايا، كام ال 

عالقة له ايضاً بصور القضايا واألقيسة االخالقية، وعقد وضع القضايا وعقد حملها]3[.

البحث الوجودي عن الوجود والوجوب:

اّن السؤال عن الوجود –مع قطع النظر عن شبهة هيوم- يُعد من االصول البنيوية 

يف املنطق الصوري. اّن مسألة وجود الله تعاىل من أقدم مسائل فلسفة الوجود إذ 

مباحث  ان مورد  الواضح  العينية، ومن  الوجودات  قمة هرم سلسلة  يقع وجوده يف 

الفالسفة مل يكن حول اّن وجود الله يختلف عن وجود الطبيعة وظواهرها، بل انّهم 

يبحثون عن الله من جهة اخرى اّي اّن وجوده واجب والزم اما سائر الوجودات فانها 

]1[- )م ن: 28 – 31(

]2[- )م ن: 37(

]3[- )م ن: 40(
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قد تكون وقد ال تكون، وهذا هو معنى واجب الوجود بالذات اي اّن وجوده مل يكن 

وجوداً صدفياً يك يبحث عن لزومه او عدم لزومه، بل اّن وجوده واجب بالرضورة 

املنطقية، فحينئذ بعد تعريج الفلسفة من مطلق الوجود اىل الوجوب والالوجوب، 

يأيت هذا السؤال قهراً: أي كيف نصل من املقدمات الناظرة اىل مطلق الوجود؛ اىل 

ال  املنطقي  الوجوب  اىل  ناظراً  كان  وإن  السؤال  هذا  الوجوب؟!  اىل  ناظرة  نتائج 

هذا ال يرض الّن سؤاله  لكن  األخالقي،  الوجوب  كان عن  هيوم  األخالقي وسؤال 

توّسع  السؤال  نطاق  اّن  ومبا  الوجود،  من  الوجوب  استنتاج  حول  عموماً  يتمحور 

عىل  والتعرف  واالصول  البنى  اىل  الرجوع  علينا  يلزم  أيضاً  املنطقي  الوجوب  اىل 

هو  وما  يصدر،  منبع  أّي  من  اخالقياً-  ام  منطقياً  كان  معنى  -بأّي  الوجوب  علقه  اّن 

اللزوم والرضورة  معنى الوجوب وما هو منطلقه الوجودي؟!]1[، معنى الوجوب هو 

والحتمية، ويقابله الجواز واالمكان، كام يقابله الحرمة واالمتناع والالوجوب.

ممتنع  كان  عدمه  لزم  ولو  الوجود،  واجب  يكون  وجوده  يلزم  الذي  فاملوجود 

الوجود، ولو كان وجوده وعدمه متساوياً لكان ممكناً خاصاً، ويطلق يف املنطق عىل 

هذه القضايا قضايا موجهة، وعليه فهذه املفاهيم تنشأ من تنوع واختالف الوجود ومل 

يكن لها أي جذر ومنشأ غري الوجود، الّن الوجود هو الذي يتلّون بهذه االلوان، فتارة 

يتصف بالوجوب وتارة باالمكان والجواز واخرى باالمتناع.

عن  –الباحث  النظري  العقل  ومباحث  بالفلسفة  تتعلق  كلّها  املباحث  هذه 

العقل  ومباحث  االخالق  عىل  تقترص  ال  هيوم  فشبهة  املقدورة-  غري  الوجودات 

العميل بل ترسي حتى عىل مباحث العقل النظري.

املفاهيم  تلك  بنفس  تتصف  املسؤول  االنسان  ارادة  عن  الصادرة  الوجودات 

تتحقق  أن  والبد  الفاعل  عند  وواجبة  وحتمية  الزمة  تُعد  االفعال  هذه  بعض  حيث 

بارادته، وبعضها اآلخر مل تكن بهذه املثابة من الرضورة والحتمية، والقسم الثالث 

ما يكون وجودها عن الفاعل محكوم عليه بالحرمة، فتلّخص ان الوجوب األخالقي 

]1[- )م ن: 59 – 61(



285الفلسفة التطبيقية بين الشرق والغرب عند الشيخ مهدي الحائري

كالوجوب املنطقي كيفيات تبنّي وتُوِصف النسب والروابط يف الوجود، واّن العامل 

بالوجوب االخالقي علم االنسان وارادته، وهو –أي  الوجود  يُوِصف  الذي  الوحيد 

العلم واالرادة- العلة الفاعلية لهذه الوجودات، أي اّن االرادة واالختيار العلة الفاعلية 

الوحيدة والعامل الرئييس للوجودات التي تتصف بالوجوب]1[.

ثم اّن سؤال هيوم ينحّل اىل قسمني:

السؤال عن العلقة الصورية بني الوجود والوجوب.

السؤال املتعلّق بصورة القياس وهو كيفية استنتاج الصور الناظرة اىل الوجوب من 

مقدمات ناظرة اىل الوجود يف قياس منطقي اي استنتاج القضايا املعيارية والقيمية 

من القضايا االخبارية او التوصيفية.

السؤال االول ال عالقة له مبسألة االستنتاج بل يقترص عىل تنوع الرابطة والعلقة 

بني الوجود والوجوب، ويف مقام االجابة البد أن نفرّق بني نوعني من الوجود وهو ما 

يسّمى يف الفاريس بـ )است( و)هست( فاألول ال يتعدى كونه وجوداً رابطاً ال اكرث 

وال يدخل يف عقد الحمل وغري منظور اليه اي رابط بني املوضوع واملحمول كام 

يف مثال )زيد طبيب -زيد طبيب است-فالوجود هنا رابط بني الطب وزيد ال اكرث وال 

يحيك عن مسألة وجودية حول زيد أو الطب.

)الله  قلنا  لو  الوجودية )أي هستي( كام  اثبات  منه  الوجود ونريد  وتارة نستخدم 

موجود( فالوجود هنا ليس رابطاً بل انه محمول يدخل يف عقد الحمل ويكون مفاد 

كان التامة وهل البسيطة، والخالصة اّن هناك فرقاً بيناً بني الوجود املحمويل والوجود 

الرابط، وبناء عىل هذا الفرق يتم الجواب عن سؤال هيوم االول.

العلقة  الرابط وهذه  الوجود  يدور حول  هيوم  االول من سؤال  القسم  اّن  ونقول 

بني الوجود ]اي مبعناه الرابط[ وبني الوجوب تنحرص يف العلوم الرياضية والطبيعية، 

]1[- )م ن: 61 – 64(
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بينام الوجود املحمويل ]مبعنى هست[ يكون يف الفلسفة، وهذا السؤال االول خارج 

عن مسألة االستنتاج املعياري والقيمي الذي هو مفاد القسم الثاين من سؤال هيوم.

القسم الثاين من سؤال هيوم يتعلّق باستنتاج النتائج املعيارية والقيمية من القضايا 

واملقدمات الخربية أو التوصيفية، وهو يتعلق مبنطق االستنتاج وال عالقة له مبسألة 

النظري  العقل  بني  املنطقية  العلقة  عن  السؤال  اىل  ينحل  بل  القضايا،  يف  الرابط 

والعقل العميل.

وبعبارة أخرى هنا سؤاالن عند هيوم:

مسألة الرابط يف القضايا.

مسألة استنتاج القضايا.

املعيارية من القضايا الخربية، فلو مل منيّز بني هذين األمرين سنقع يف مغالطة 

.]1[ً جمع املسألتني يف مسألة واحدة التي وقع فيها الكثري وسبب إرباكاً كثريا

قدرة  هو  العميل  العقل  باّن  فنقول  هيوم  لسؤال  الثاين  الشق  عن  الجواب  اما 

تنتخب  النتائج  الوجوبات، توضيح ذلك: هذه  ناظرة اىل  نتائج  االستنباط واستنتاج 

من خالل الوجودات املشخصة واالمور الجزئية املتعلّقة باالنسان يك يصل االنسان 

او  او املشهورات  النتائج تستحصل من املقدمات االوىل  اىل غاياته مختاراً، هذه 

اىل  الوصول  اىل حني  املقدمات  هذه  من  املنطقية  والعملية  فالحراك  املجربات، 

النتائج الناظرة اىل الوجوب يتكّفلها العقل النظري الباحث يف اآلراء والقضايا الكلية، 

هذه هي الصورة العامة للقياسات املنطقية املنتهية اىل النتائج األخالقية.

االنسان  يفعله  أن  يجب  ما  استنباط  هو  العميل  العقل  حقيقة  اّن  أخرى  وبعبارة 

وهذا  كلّية  ومقدمات  وقاعدة  رأي  اىل  يستند  وأن  البد  االستنباط  وهذا  املسؤول، 

ال  والوجوب  النظري  العقل  من  ينتج  العميل  العقل  اّن  أي  النظري،  بالعقل  يتعلّق 

]1[- )م ن: 75 – 83(
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يصدر ااّل من حاق الوجود، نحن نصل اىل اّي خري او فعل حسن من طريق املعرفة 

الكلية، ثم تظهر من هذه املعرفة الكلية معرفة جزئية ونكّون منهام قياسني منطقيني 

)عقل عميل(،  الجزئية  املعرفة  والثاين  نظري(  )عقل  الكلية  املعرفة  يتضمن  االول 

الجزئيات  الحكم عىل  هذا  يجري  ثم  الصدق حسن،  ان  يدرك  النظري  العقل  مثالً 

وينتج منه قياس أصغر يتعلّق بالعمل والفعل، فالنتيجة الصادرة من القياس الثاين هذا 

هي العقل العميل، فالعقل النظري يحّول يف البداية الوجوب اىل الوجود، ثم يصوغ 

القضايا االخالقية من خالل كربى وصغرى كسائر القضايا الفلسفية، فالوجوب هنا 

هو الرضورة او الوجوب بالذات أو بالغري الناشئ من اشتداد الوجود وقّوته]1[.

اّن مسائل العقل العميل هي قضايا العقل النظري املتعلّقة بالوجودات االرادية 

واالختيارية لدى االنسان، وهذه الوجودات االختيارية بعد صدورها تخرج من سلطة 

االنسان وتحيك عن الوجودات العينية وغري االرادية، وحينئذ ميكن تشكيل قضايا 

خربية عنها، فالجلوس مثالً حقيقة من الحقائق الوجودية املتعلقة باالنسان النّه من 

مقوالت الوضع وهو من القضايا الفلسفية، هذا الوضع املخصوص )الجلوس( مبا 

انّه فعل ارادي قبل أن يتحقق يكون من الوجوبات االخالقية ويقع محموالً يف القضايا 

االخالقية ولكن بعد الوجود والتحقق يصبح من الوجودات الخربية]2[

مقدمات  من  الوجوب  اىل  ناظرة  نتيجة  استنتاج  كيفية  حول  هيوم  سؤال  ان  ثم 

ناظرة اىل الوجود، لو كان سؤاله عن مادة القياس يُنقض بدليل الصديقني يف الفلسفة 

الوجود  يُرجعان  النظامني  اّن هذين  آنسلم، حيث  عند  الوجودي  والدليل  االسالمية 

املطلق اىل نتيجة منطقية ناظرة اىل الوجوب وذلك ضمن تقديم قياس برهاين]3[

اّن الوجوب كيفية حقيقية من مراتب الوجود يحيك عن درجات الوجود  وأخرياً 

شدة وضعفاً]4[ الوجوب وإن كان وجوداً رابطاً من حيث الصورة لكنه يف الواقع ينشأ من 

]1[- )م ن 110 – 120(

]2[- )م ن: 147 – 148(

]3[- )م ن: 149(

]4[- )ص 151(
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حاق الوجود، وهو من كيفيات الوجود البسيط املتعلق مبنطق املادة]1[ الوجوب مل يكن 

مفهوماً مستقالً أمام الوجود، بل هو ذايت للوجود ويصف صور وجوداتنا االختيارية]2[.

-6 دليل االستقراء:

الربهان ال يحتاج اىل تجربة حيث نصل فيه من املقدمات العليا او الكلية اىل 

النتائج الجزئية، اما القوانني العلمية فهي تجريبية وهذه القنوانني قد تحصل عن طريق 

االستقراء، علامً باّن االستقراء التام ال يتحّصل يف الطبيعة لخروج موارد االستقراء عن 

حيّز االحاطة، لذا يكون االستقراء ظنياً وغري يقيني.

يوجد اشكاالن يف االستقراء:

االشكال التجريبي.

االشكال العقيل.

االشكال التجريبي: انّنا ال نتمكن من استقراء جميع الحاالت يف املايض والحال 

واملستقبل وتجربتها، إذ إّن االفراد التي ال نهاية لها ال تحرض يف الذهن.

طريق  عن  قطعي  كيل  حكم  اىل  الوصول  من  نتمكن  ال  انّنا  العقيل:  االشكال 

االستقراء لعدم امكان معرفة الكل عن طريق الجزء، الجزء هو منوذج للكل لكنه ال 

يحيك عنه، الكيل يحيك عن الجزء دون العكس، بخالف الربهان حيث نصل من 

الكيل اىل الجزيئ ويكون حكمه قطعياً.

فقد اشكل هيوم يف القرن السابع عرش هذا االشكال وقال: اّن تجربة مجموعة 

من املصاديق ال توصلنا اىل نتيجة دامئية وكلية الّن االفراد ال تناهي لها وال ميكن 

الوقوف عىل جميعها فهو ال يعطينا اليقني بل يعطينا االطمئنان الظني.

وقد رّد عىل هيوم الوضعيون أرباب حلقة فيّنا وأصحاب معيارية االثبات او االبطال 

]1[- )ص155(

]2[- )ص 158 – 159(
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يف القضايا، إذ تعتمد آراؤهم عىل االستقراء لكن دون جدوى والحق مع هيوم.

ومن وجهة نظر املنطق االسالمي فاّن االستقراء عىل نوعني:

االستقراء الذي حقيقته الربهان فهو يفيد العلم برشط أن تكون التقسيامت عقلية، 

طريق  عن  األفراد  نستقرئ  فهنا  جامد،  أو  نبات  أو  حيوان  أما  الجسم  قلنا:  لو  كام 

التقسيم املنطقي ال التقسيم التجريبي، فيكون االستقراء حينئٍذ تاماً يقينياً وهذا نقض 

عىل هيوم.

لو  التجربة  اّن  حيث  بالذات(  )الفرد  بنظرية  هيوم  شبهة  عن  الجواب  وميكن 

أوصلتنا اىل )الفرد بالذات( لكان الحكم رضورياً ال يختلف عن الطبيعة الكلية وال 

يحتاج اىل استقراء جميع األفراد، فالفرد بالذات وإن كان جزئياً ولكن ميكنه الحكاية 

عن الكيل، فهو استقراء مبعنى وبرهان مبعنى]1[

ألجبته  الورقة؟  هذه  لون  ما  وقال:  ابنك  سألك  لو  مثال:  طريق  عن  ذلك  نبني 

يف  للبياض  بالذات  الفرد  أي  األبيض  بياض  له  تبنّي  فأنت  بيضاء،  الورقة  هذه  باّن 

بالبياض أي يصل  الثلج أو أي أبيض آخر لحكم عليه  الخارج، فلذا لو رأى الحقاً 

اىل حكم كيل عن طريق هذا الفرد بالذات، فلو وصلنا اىل الفرد لحكمنا عن طريقه 

عىل جميع االفراد، ال نحتاج اىل االستقراء يك نصل عن طريق مشاهدة األفراد اىل 

الحكم الكيل]2[.

-7 الصحة والفساد:

ان الغربيني عدوا بعض املفاهيم من قبيل الصحة والفساد ضمن االمور القيمية 

واملعيارية وذهبوا اىل انّها توجيهية توصيفية )prescriptive( وليست اخبارية أي ال 

ميكن االخبار عنها النّها ال متلك وجوداً عينياً مدركاً بالحواس الظاهرية أو الباطنية 

فال ميكن االخبار عنها.

]1[- )فلسفة تحلييل: 93 – 99(

]2[- )ص 101 - 102(
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الجواب: اذا كانت هذه املفاهيم من االعتبارات املحضة وال ميكن االخبار عنها، 

فكيف أخرب عنها االنبياء والفالسفة؟ اّن الصحة صفة العمل الذي يتطابق متاماً مع 

أجزاء الفعل ورشائطه، واملطابقة حقيقة رياضية وليست معيارية وال اعتبارية والفساد 

بخالفه، فام ذهب اليه التجريبيون من اّن الصحة والفساد أو الحسن والقبح ليست 

التجريبية  للمعرفة  وانّها غري خاضعة  لها  معنى  فال  والفساد  كالبياض  حقيقية  اموراً 

وغري قابلة للتأييد او التكذيب، هذا الكالم يف غري محلّه]1[.

ذهب آلفرد جولز إِِير -استاذ الفلسفة التجريبية يف جامعة اكسفورد- اىل اّن القضايا 

االخالقية غري قابلة للتجزئة والتحليل العلمي، فال تكون من مصاديق الوجود وتبقى 

تصورات ذهنية غري مفهومة، وعىل سبيل املثال اذا قلنا:

أنت فعلت قبيحاً يف رسقة هذا املال.

أنت رسقت هذا املال.

يرى )إِِير( اّن هذين املثالني ال فرق بينهام، فكلمة القبيح املستعملة يف القضية 

االوىل مل تضف شيئاً واقعياً عىل املثال الثاين، فاملعنى املحّصل من املثال االول 

ليس  اذاً  الثانية،  القضية  يف  املوجود  املعنى  من  باكرث  يكن  مل  الوجود  عامل  يف 

)القبح( شيئاً يدل عىل واقع عيني ولو كان شيئاً عينياً لزم االختالف يف معنى املثالني.

عىل  وعكفنا  والقبح  الحسن  مسألة  عن  الطرف  أغمضنا  لو  الجواب:  يف  نقول 

مفهوم  غري  التجريبية-  الفلسفة  الصول  -طبقاً  الرسقة  مفهوم  ألصبح  الرسقة  مفهوم 

ايضاً كمعنى الحسن والقبح، ونقول له عىل سبيل النقض: ما معنى الرسقة يف العامل 

أموالكم  تحققت  شخصني  افرتضنا  فلو  واألمني؟  السارق  بني  الفرق  وما  الحيّس؟ 

عندهام، واحد عىل سبيل االئتامن واالمانة وواحد عىل سبيل الرسقة، فام الفرق يف 

املنطق  نظر  والرسقة من وجهة  االمانة  إذ  الشخصني،  بني هذين  التجريبي  املنطق 

هذا  يصبح  فكيف  غريك،  اىل  منك  أموالك  انتقال  معناهام  الّن  سواسية  التجريبي 

]1[- )كاوش هاي عقل عميل: 187 – 188(
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االنتقال أمانة عند أحدهام ورسقة عند اآلخر؟

ال مناص لنا من القول باّن أحد االنتقالني مل يتطابق مع قواعد العرف أو القانون 

التقابل بني التطبيق وعدم  واآلخر يتطابق لذا يكون احدهام اميناً واآلخر سارقاً، اذاً 

التقابل مرّده اىل  الوجود والعدم، وهذا  السلب وااليجاب،  تقابل  يعود اىل  التطبيق 

الوجود ومل يكن من القيم، وعليه فاّن القبح يف املثال املذكور ينتزع من عمل الرسقة 

يتم  الطريقة  بهذه  فساداً،  تكون  القانون  نظام  مع  تتطابق  ال  الرسقة  اّن  القبيح، ومبا 

ارجاع الحسن والقبح االخالقي اىل االنطباق وعدم االنطباق التجريبي أو الريايض، 

وهام من ضمن الوجودات الطبيعية والرياضية ومل يكونا اعتباريني]1[.

-8 العلة واملعلول:

مسألة العلة واملعلول من أهم مسائل الفلسفة ومن دونها يكون االستدالل عقيامً 

وغري منتج ويلزم منه تعطيل العقل، لكن جاء هيوم -من مؤسيس الفلسفة التجريبية- 

يحرص  النّه  التجربة،  طريق  عن  العلّية  قانون  قبول  من  نتمكن  ال  انّنا  اىل  وذهب 

االستدالل بالتجربة والحواس او ما ينتج عنهام مبارشة، الّن مفاد هذا القانون هو ثالثة 

أشياء: االتصال، التعاقب الزمني، االستمرار، وهذه الثالثة ال تنتج القطعية والرضورة 

املنطقية، كيف تقولون: كلام كانت العلّة كان املعلول بالرضورة وبالعكس، من أين 

لكم هذه الرضورة، اّن االمور الثالثة أعالها ال تنتج سوى الواقع التجريبي ال الرضورة 

الوجود ال من خالل  اثبات واجب  من  نتمكن  الكالم مل  بهذا  أذعّنا  فلو  املنطقية، 

املعلوالت وال من خالل العلل]2[.

ومعلوله  تعاىل  الله  تجيّل  هو  الكون  اّن  عندنا  العلّية  معنى  الجواب:  يف  نقول 

االبداعي، فهو مفيض الوجود وتسّمى نتيجة هذه االفاضة باملعلول )أي املفاض( 

التعاقب  هو  هيوم  أنكره  وما  الواحد(،  ااّل  منه  يصدر  ال  )الواحد  قاعدة  مفاد  وهذا 

الصادر  بني  زمني  تعاقب  يوجد  ال  الصدور  قاعدة  يف  اما  شيئني،  بني  واالستمرار 

]1[- )م ن: 189 – 192(

]2[- )هرم هستي: 116 – 120(
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واملصدور، وال استمرار واتصال مكاين، النهام يتعلقان بوجود شيئني والحال اّن يف 

االفاضة ال توجد اثنينية بل هناك ظهور، وظهور اليشء ال يكون سوى نفس اليشء.

فبعد اثبات الصدور نفهم نوعاً آخر من العلّية غري التي نفاها هيوم، من هذه العلية 

واملعلولية التي تكون مبعنى الصدور، نستنتج الرضورة املنطقية، الرضورة املنطقية 

بني املعلول وعلّة إثبات الكون من حيث اّن الكون ظهور وجود الله تعاىل، هذا بناء 

عىل قانون العلية يف قاعدة الصدور ال قانون العلية يف االجسام التي نفاها هيوم النّها 

كام قال ال تثبت سوى االحتامل دون الرضورة املنطقية]1[.

-8 العلم والفلسفة:

اّن املنهجية الجديدة تحاول أن تحرص )العلم( بالعلوم الطبيعية والرياضية، وبتبعه 

يخرجون الفلسفة وعلوم ما بعد الطبيعة عن ارسة العلوم، ولكن ليُعلم اّن العلم األعىل 

أو الفلسفة الكلية وعلم ما بعد الطبيعة تعّد من العلوم المتالكها جميع مميزات العلم 

ومل تكن جهالً، بل هي منبع سائر العلوم وجميع العلوم تتغّذى منها.

يقول الفكر الجديد: اّن الفلسفة فلسفة وليست علامً وال جهالً، وذلك اّن العلم 

عىل  يعتمد  كالرياضيات  يكون  أو  مبارشة  باملحسوسات  يتعلّق  الذي  االدراك  هو 

تكون  فال  التقسيمني  تدخل ضمن هذين  الطبيعة ال  بعد  ما  اّن  مبادئ حسية، ومبا 

علامً، فالفلسفة فلسفة وليست علامً كام انّها ليست جهالً النّها نوع تحرك فكري.

تقول الفلسفة االسالمية يف مقام االجابة: ال ميكن تعريف الفلسفة بنفسها النّه 

أن  إما  فالفلسفة  التناقض،  الوقوع يف  او  نفسه  اليشء عىل  توقف  منه محذور  يلزم 

تكون علامً من العلوم فهو املطلوب، وإما أن تكون جهالً وهذا ما ال يقول به أحد، 

وإما أن ال تكون علامً وال جهالً وال يفهم منها يشء، فهذا خروج عن البحث العلمي 

وتعطيل للعقل]2[.

]1[- )م ن: 122 – 130(

]2[- )كاوشهاي عقل نظري: 14 – 16(
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الطبيعة كام يتصّوره فالسفة  اللفظي نقول: ليست علوم ما بعد  بعد هذا الجدل 

الغرب وبعض املتفلسفة االسالميني؛ من انّها علوم تتعلّق حرصاً باملوجود يف خارج 

عامل الطبيعة، وتُطلق عىل ما ال يرى، وتبحث عن االمور الغيبية. هذا الفهم ال يستقيم 

العلم بوجود املحسوسات من جهة كونه وجوداً  اّن  له أساس علمي متني،  وليس 

يدخل يف زمرة علوم ما بعد الطبيعة عندنا، اّن عوارض الجسم كالجسم نفسه وكسائر 

املوجودات لو بحثت من حيثية القضايا البسيطة نفياً واثباتاً سوف تكون من مسائل 

االسالمية  الفلسفة  بني  الجوهري  الخالف  اىل  يرجع  وهذا  عندنا،  الطبيعة  بعد  ما 

والفلسفة االروبية يف تفسري ومعنى ما بعد الطبيعة والوجود املطلق وال تقارب بينهام 

يف هذا األمر]1[.

وسبب هذا الخطأ عند كثري من فالسفة الغرب والرشق ناشئ من تعريف الفلسفة 

الفلسفة  مسائل  جعلوا  لذا  املطلق،  الوجود  عن  تبحث  انّها  زعموا  حيث  عندهم، 

من املجردات التي ال عالقة لها بالواقع العيني الجزيئ وال تحقق لها سوى التحقق 

الذهني؛ الّن الوجود املطلق مع قيد االطالق ال يتحقق سوى يف الذهن، فالفلسفة 

اذاً ال تتمكن من الخوض يف الحقائق العينية إذ إّن مسائلها خارجة عن هذا املضامر 

ومنحرصة يف املسائل الذهنية املجردة.

هذا هو الخطأ الكبري عندهم إذ لو كان موضوع الفلسفة )الوجود املطلق( لكان 

باّن  نقول  أن  الصحيح  له، ولكن  وجزئياً  الحق معهم النّه مجرد وال تحقق خارجياً 

موضوع الفلسفة هو )مطلق الوجود(، ومطلق الوجود ينطبق عىل جميع االمور حتى 

تكون  وجود  انّها  ومبا  الوجود،  مفهوم  ضمن  كلها  النّها  الطبيعية  الجزئية  الظواهر 

من مسائل الفلسفة، وعليه ستصبح جميع االشياء الجزئية والكلية، الطبيعية وما بعد 

املقدور  االخالقية  والوجودات  عليها  املقدور  غري  الفلسفية  الوجودات  طبيعية، 

الوجود  الفلسفة من حيثية وجودها؛ الّن مطلق  عليها، ستصبح كلها ضمن مسائل 

كام يصدق عىل املجردات يصدق عىل الطبيعيات أيضا]2[.

]1[- )م ن: 17 – 18(

]2[- )كاوش هاي عقل عميل: 204 – 208(
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وعليه فقد جعل فالسفة االسالم الفلسفة مرادفة للعلم، وقّسموا العلم اىل: العلم 

األعىل )الفلسفة الكلية وما بعد الطبيعة( والعلم األدىن )الرياضيات والعلوم الطبيعية( 

بخالف فالسفة الغرب حيث فصلوا الفلسفة عن العلم]1[.

يظن البعض اّن هذا التقسيم غري صحيح، واالوىل اتباع ما طرحه فالسفة الغرب 

قدمياً وحديثاً، ولكن هذا غري صحيح الّن متايز العلوم ورتبتها تُقّدر بتاميز املوضوعات 

سعة وضيقاً، فالعلم الذي يكون موضوعه أكرث كلية وتجرداً وشموالً يكون أعىل، وما مل 

يكن بهذه املثابة بل يقترص عىل األشياء والظواهر العينية يكون أدون]2[.

-9 نقد نظرية بوبر حول )قابلية التكذيب( يف القضايا

اّن كارل بوبر قّسم القضايا اىل: علمية وغري علمية، وجعل قضايا األخالق والكالم 

والفلسفة والقانون ضمن القضايا غري العلمية. واملعيار عنده يف القضايا العلمية هو 

قابلية التكذيب )falsibiliry( فالقضايا الكاذبة يكون نفس كذبها معياراً لكونها ذات 

معنى، فالكذب هو املالك واملعيار الثبات القضايا العلمية.

كثري من القضايا العلمية تبقى يف مرحلة الفرضيات وما دامت هكذا مل تكن لها 

صبغة علمية، نعم تصطبغ بالصبغة العلمية عندما نجّربها ونأخذ منها نتائج ايجابية 

وقد نأخذ ايضاً نتائج سلبية، فاذا كانت القضية العلمية تحمل يف طياتها السلب يكون 

هذا دليالً عىل انها ذات معنى، أما لو كانت النتائج مائة باملائة ايجابية واثباتية فتلك 

القضية مل تكن علمية، عندما نحكم عىل قانون علمي بالنفي يكون هذا دليالً عىل 

انّنا أدركنا معناه.

الجواب: ميكننا نقد نظرية بوبر من وجهني: الجواب النقيض، الجواب الحيّل.

اما الجواب النقيض: توجد قواعد وقضايا ايجابية بحتة غري قابلة للتكذيب وتكون 

علمية أيضاً، مثال ذلك: لو قلنا اّن طائر َدُدْو )dado( ]طائر قد انقرض منذ مائتي سنة[ 

]1[- )كاوش هاي عقل نظري: 66(

]2[- )م ن: 93 – 94(
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موجود. هذه قضية تجريبية وال ميكن نقضها أو تكذيبها، فلذا مل يكن التكذيب هنا 

معياراً للعلمية. وهكذا الحال يف كثري من القضايا العلمية التي مدعاها ايجايب وال 

ميكن تكذيبه اطالقاً.

الجواب الحيّل: نستعني هنا بقاعدة فقهية ذهب اليها البعض من اّن الشهادة يف 

التجربة، فلو  السالبة مل تقبل  او  العدمية  اّن االمور  العدميات غري مسموعة، وذلك 

يثبت عدم  )َدُدْو( يكون صحيحاً، لكنه مل  انّه ليس طائر  أرشنا اىل ألف طائر وقلنا 

الشهادة عىل  الطبيعة، الّن  بعد  ما  الحال يف  العامل، وكذا  نقطة من  أّي  وجوده يف 

النفي والسلب غري مقبولة وال معنى لها]1[.

منطقياً،  يكن  ومل  صحيح  غري  علمية  وغري  علمية  اىل  للقضايا  تقسيمه  اّن  كام 

الخلط بني أحكام  املادة، وال يجوز  الصورة ومنطق  منطق  ينقسم اىل  املنطق  الّن 

كل واحد منهام، فلو قّسمنا القضايا اىل علمية وغري علمية لتعلّق هذا مبنطق املادة 

دون الصورة، والتقسيامت التي تقع يف املنطق الصوري كلها عمومية من دون فرق 

يف االمور العلمية وغري العلمية، إذ االركان الرئيسة فيها هي املوضوع واملحمول 

والنسبة بينهام، فال ميكن فصل القضايا العلمية عن غري العلمية الن الصورة واحدة 

وإن اختلفت املادة فانها قد تكون عدداً أو طبيعة او ما بعد الطبيعة]2[.

-10 الرد عىل الفنومينولوجيني:

إشكال  عىل  يجيب  االسالمية  الفلسفة  يف  الذهني  الوجود  مبحث  اّن 

الفنومينولوجيني أمثال هرّسل، النّهم يعتقدون بوجود حد فاصل بني الذهن والعامل 

الخارجي، وهذه الفاصلة ال متتلئ اطالقاً وال طريق لنا اىل عامل خارج الذهن، وما 

نراه من الحقايق هو )فنومينو( الذهن ال الواقع العيني. اّن جميع الكون ظهورات يف 

ما يدخل  اليه ألنّه مبجرّد  لنا  نفسه ال طريق  الوجود يف  الذي  )النومينو(  اما  ذهننا، 

)النومينو( اىل الذهن تحول اىل )فنومينو(.

]1[- )فلسفه تحلييل: 85 – 87(

]2[- )م ن: 90(
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ولكن الفلسفة االسالمية تجيب عن هذه الشبهة، قال السبزواري:

لليشء غري الكون يف االعيان

كون بنفسه لدى االذهان

الذهن  يف  ووجود  واملادي،  الطبيعي  الخارج  يف  وجود  وجودان:  يشء  لكل 

الوحدة والعينية  العينية،  الوجودين املامثلة ال  العلمي( وتوجد بني هذين  )الوجود 

لباس  لباسان  عنده  اّن شخصاً  الوجودين، وعىل سبيل املثال  متعلقة مباهية هذين 

الذهني  فالوجود  اللباس  بتغرّي  تتغري  ال  واحدة  حقيقته  اّن  مع  للنهار  ولباس  للّيل 

والوجود الخارجي مبثابة اللباسني لتلك الحقيقة، فالحقيقة عندما تدرك تخلع اللباس 

الخارجي وتلبس لباساً آخر، فالفرق بني العامل العقيل والعامل العيني الحقيقي هو اّن 

كل حقيقة تظهر بلباس وجودها الطبيعي يف عامل الطبيعة، وتلك الحقيقة بعينها تظهر 

بلباس وجودها الذهني يف الوجود العلمي.

الخارجي  اّن واقع كل يشء هو وجوده  انّهم زعموا  الفنومينولوجيني هو  وخطأ 

والعيني لذا ال ميكن أن يدخل الواقع يف ذهننا، انّهم مل يصوروا الوجود الخارجي 

أو الذهني كاللباس.

والخالصة اّن حقيقة األشياء يشء واحد؛ تارة ينوجد يف الخارج بلباسه العيني 

الخارجي وله آثار خارجية، وتارة ينوجد يف الذهن وله آثار ذهنية، وبناء عىل هذا 

بوجودها  الحقيقة  اّن  من  يقال  فام  و)فنومينو(  )نومينو(  اىل  التقسيم  ترك  من  البد 

الخارجي ال تدخل اىل الذهن ومبا انّها ال تدخل الذهن ال نتمّكن من جلب حقائق 

االشياء اىل الذهن والعلم بها فمعلوماتنا جميعاً ال تتعدى )الفنومينو(، هذه املقولة 

مردودة عند حكامء االسالم إذ حقيقة األشياء وماهيتها كام توجد يف الخارج توجد 

يف الذهن أيضاً]1[.

]1[- )جستارهاي فلسفي: 417 – 422(
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مضافاً اىل اّن كانط مل يفرّق بني العلم الحصويل والعلم الحضوري، ففي العلم 

الحضوري )علم الذات بالذات( يتحد العلم واملعلوم، فال يجري تقسيم كانط يف 

العلم الحضوري.

-11 نظرية االوصاف عند رسل:

لكن  الشخصية،  الوجودات  عىل  اقترصت  وإن  رسل  عند  األوصاف  نظرية  اّن 

أبعادها قد تجاوزت ما كانت عليها بشكل كبري.

من املسائل املطروحة منذ بداية القرن العرشين هي السؤال عن ظواهر الطبيعة، 

وهل انّها هي التي تعرّب عن معلوماتنا متاماً، أي هل اّن علومنا تنحرص يف الظواهر 

الخارجة عن الذهن، أو ميكن أن تكون هناك علوم أخرى تفوق الظواهر؟! وبعبارة 

اخرى هل ينحرص توصيفنا وفهمنا باالمور التي لها وجود عيني خارجي فقط، أو انّنا 

نتمكن من توصيف وفهم ما ال تحقق عينياً له أيضاً؟!

ذهب الفالسفة الجدد اىل عدم امكانية فهم وتوصيف ما ال تحقق خارجياً له، ولو 

وصفنا ذلك لكان وصفنا غري مفهوم ومل يكن من العلوم، فكل قضية -سواء كانت 

صادقة أم كاذبة- البد أن يكون موضوعها متحققاً يف الخارج يك تكون علمية.

)اّن  التجريبيني، ومثالهم املعروف  النظرية رسل وكثري من  فمن ذهب اىل هذه 

ملك فرنسا عامل( والحال ان فرنسا مل تكن ملكية حتى يكون لها ملك، فهذه القضية 

مبا انّها ال تحيك عن يشء مطابق وموجود يف الخارج ال تكون مفهومة وهي غري 

الخارج يك تكون  التوصيفات يف  فعند رسل يجب تحقق موضوع جميع  معقولة، 

القضية قضية]1[.

يف املقابل قد انربى بعض فالسفة الغرب لالجابة عىل هذه الشبهة، حيث ذهبوا 

لها  يكن  مل  معلومات  فلنا  خارجاً،  متحقق  هو  ما  عىل  معلوماتنا  اقتصار  عدم  اىل 

ما بازاء خارجي، وهي مع هذا صادقة وتعّد من علومنا، من جملة هؤالء الفالسفة 

الفيلسوف االملاين املعروف ماينونج، وميثّل ملدعاه بقضية: )هذا الجبل الذهبي 

]1[- )هرم هستي: 79 – 82(
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من ذهب( فانّها قضية صادقة وتعّد من علومنا. وطبقاً لقواعد املنطق من اّن نقيض 

السالبة الكلية: املوجبة الجزئية، ينتقض استدالل رسل بهذه املوجبة الجزئية]1[ وذلك 

انّه يقول عىل نحو السالبة الكلية: )ليس لنا اطالقاً أي معلومات خارجة عن الحّس 

والوجود العيني( فتأيت املوجبة الجزئية عند ماينونج لتنقض منطقياً استدالل رسل.

لكن يعرتض رسل ويقول اّن هذه القضايا تعد من القواعد القاموسية ال املنطقية، 

إذ إّن قواعد وقاموس اللغات ال عالقة له بالوجود الخارجي، بل تصدق يف محيط 

االلفاظ حرصاً وتكون من قبيل رشح اللفظ، فلو صّح هذا لزم التناقض كام لو قلنا: 

)اّن مسجد مدينة ليام كبري( والحال اّن ليام مل يكن فيها مسلم فال مسجد فيها اطالقاً، 

اجتامع  اّن  ومبا  بكبري(  ليس  ليام  مدينة  مسجد  )اّن  ويقول:  آخر  شخص  يأيت  ثم 

بنفس الوقت-  النقيضني محال -يعني ال ميكن أن يكون مسجد ليام كبرياً وصغرياً 

البد أن يصدق أحد املتناقضني، فاذا ثبت أحدهام يعني اّن هناك مسجداً يف ليام، 

والحال انّها كام قلنا ال تحتوي عىل أّي مسجد]2[.

هاتان  ويقول:  النقيضني  اجتامع  يف  رسل  اشكال  عن  الحائري  الدكتور  يجيب 

السالبة  )املوجبة  اىل  ترجع  هنا  السالبة  القضية  الّن  متناقضتني  غري  القضيتان 

لزم  موجبة  واالخرى  سالبة  القضايا  احدى  كانت  فلو  التناقض،  فريتفع  للمحمول( 

التناقض، لكن إذا كانت إحداها موجبة واالخرى موجبة أيضاً أو معدولة أو موجبة 

فجعلوا  هذا  اىل  يلتفتوا  انهم مل  ولكن  القضيتني  بني  تناقض  فال  للمحمول،  سالبة 

جميع القضايا التحليلية عىل غرار القواعد اللغوية وعلم املعنى الراجعة اىل األلفاظ 

التي ال عالقة لها بالواقع الخارجي.

لكن نحن يف الفلسفة االسالمية اسسنا القاعدة الفرعية وأفادتنا اموراً كثرية، حيث 

فاذا كانت  الثابت((  له ال  ثبوت املثبت  فرع  ))ثبوت يشء ليشء  اّن  القاعدة  تقول 

ذلك  نفس  له  املثبت  كان  كانت خارجية  واذا  ذهنياً،  له  املثبت  كان  ذهنية  القضية 

اثبات  يستلزم  ذلك  فاّن  يشء  أّي  وصف  أردنا  اذا  انّنا  وذلك  الخارجي.  املوضوع 

الذي نصفه  الوصف  اّما نفس ذلك  لذلك اليشء يف مرحلة من املراحل،  الوجود 

]1[- )م ن: 82 – 83(

]2[- )م ن: 87 – 88(
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للمثبت له فال يلزم أن يكون موجوداً يف الخارج، واملوضوع يف القضية التوصيفية 

يلزم أن يكون إما موجوداً او مفرتض الوجود]1[.

لزوم  عدم  مبعنى  الفرعية،  القاعدة  يف  الثابت(  )ال  جملة  عىل  نؤكد  هنا  نحن 

العيني الخارجي )للثابت(. )الثابت( من األحكام واألوصاف، فهذه  تحقق الوجود 

األوصاف قد تكون من املعقوالت الثانية حيث ال مطابق لها يف الخارج فاّن عروضها 

يف الذهن واتصافها يف الخارج، وقد تكون من املعقوالت األّولية حيث لها مطابق 

يف الخارج فاّن عروضها واتصافها يف الخارج كالبياض مثالً.

أما إرصار رسل يف جعل املثبت له يف مثال )ملك فرنسا ومسجد ليام( من القواعد 

اللغوية التي ليس لها واقع يف الخارج يف غري محله وخلل منطقي، إذ هذه القواعد 

للموضوع  الفاقدة  القضايا  أما  كانت كذبا،  لو  أو تصديقي حتى  لها معنى تصوري 

الحقيقي فانّها ليست قضايا وال معنى لها بخالف ما نحن فيه، فكان عىل رسل بناء 

أيضاً  اللغة  قواعد  يف  معنى  عامل(  فرنسا  )ملك  ملثاله  يكون  أن  انكار  مذهبه  عىل 

والحال انّه مل ينكر هذا.

ولكن هذه القضايا محلولة عندنا عىل ضوء القضايا الالبتية التي ابتكرها مال صدرا 

حيث يكون موضوعها مقدر الوجود، فتكون من حيث القواعد اللغوية صحيحة أما 

من حيث االنطباق عىل الواقع الخارجي غري صادقة]2[.

لقد قّسم مال صدرا القضايا اىل:

بتية )أو حملية( حيث ننسب املحمول للموضوع بشكل قاطع والبد أن  قضايا 

يكون املوضوع متحققاً خارجاً.

القضايا الرشطية حيث ال نحكم فيها بشكل قاطع بل حكمنا مرشوط برشائط.

القضايا الالبتية حيث ال هي حملية وال رشطية، يوجد فيها رشط وجزاء لكنهام ال 

يرجعان اىل النسبة بني املقدم والتايل، بل يرجعان اىل نفس املوضوع ونفس التايل 

]1[- )م ن: 90 – 91(

]2[- )م ن: 93 – 95(
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سواء وجدا أم مل يوجدا.

إذا افرتضنا تحّقق بحر من زيبق  بالطبع( نقول:  بارد  ففي مثال: )بحر من زيبق 

بالبارد بالطبع، وكذا يف مثال )هذا  يف الخارج لكان هذا البحر املوجود موصوفاً 

الجبل الذهبي من ذهب( فعند هذا االفرتاض يكون املثبت له موجوداً وتكون هذه 

القضية صادقة منطقياً، إذ ال اشكال من افرتاض الوجود للمحاالت واتصاف ذلك 

ولكن ال  له،  املثبت  بوجود  تلزمنا  الفرعية  فالقاعدة  بأوصاف،  املفروض  الوجود 

لها ترجع اىل  التي ال وجود خارجياً  بتياً وقطعياً، فالقضايا  تلزمنا أن يكون وجوده 

الالبتية]1[. القضايا 

-12 لغز رسل:

طرح رسل مسألة يف األجناس واالنواع عرفت بلغز رسل، وهي اّن بعض األجناس 

مل تشتمل عىل أفرادها مثالً الكيل الطبيعي لالنسان هو النوع الطبيعي لالنسان ومل 

يكن شخص االنسان، إذ الشخص هو زيد وبكر وعمرو، ثم نسأل عن جنس األجناس 

بانّه هل هو جنس أيضاً أم ال؟ فريى رسل اّن جنس األجناس لو كان جنساً مل يكن 

جنس األجناس بل كان من أفراد األجناس، واذا مل يكن جنس األجناس )جنساً( -أي 

مل يكن جنساً كسائر األجناس- فلم يكن )جنس األجناس( جنساً مبعنى أنه يلزم من 

عدمه وجوده ومن وجوده عدمه.

يف مقام االجابة نستعني بنظرية صدر املتألهني ونقول: إّن جنس األجناس جنس 

أفراد  من  فرداً  يكن  مل  إنّه  إذ  الصناعي،  الشايع  بالحمل  ال  الذايت  االّويل  بالحمل 

الجنس بل هو الجنس بعينه، ومل يكن جنساً بالحمل الشايع الصناعي]2[.

فهرس املصادر:

هرم هستي، الطبعة الثالثة عام 1385 ش، مؤسسة بزوهيش حكمت وفلسفه ايران.

حكمت  بزوهيش  مؤسسة  ش،   1384 الثانية  الطبعة  عميل،  عقل  هاي  كاوش 

وفلسفه ايران.

]1[- )م ن: 95 – 100(

]2[- )هرم هستي: 273 – 276(
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حكمت  بزوهيش  مؤسسة  ش،   1384 الرابعة  الطبعة  نظري،  عقل  هاي  كاوش 

وفلسفه ايران.

جستارهاي فلسفي، الطبعة االوىل 1384 ش، مؤسسة بزوهيش حكمت وفلسفه 

ايران.

علم كيل، الطبعة السادسة 1394 ش، مؤسسة بزوهيش حكمت وفلسفه ايران.

الطبعة  نرصى،  الله  عبد  بقلم  الحائري  الشيخ  بحوث  تقريرات  تحلييل  فلسفه 

االوىل 1385 ش، نرش علم.

علم حضوري، الطبعة االوىل 1395 ش، نرش علم.

متافيزيك، الطبعة االوىل 1360 ش، نرش نهضت زنان ايران.

رشح اصول الكايف، الطبعة االوىل 1391 ش، نرش حكمت.



قراءة نقدية للفكر الغريب
الشيخ محمد تقي مصباح الزيدي انموذجا

]1[

بقلم: محمد عبد املهدي سلامن الحلو]*[

-ليس الخوض يف املنجز املعريف والثقايف لشخصية ذات النتاج املعريف الغزير 

تقبل  التي  الفرعية  االسباب  مبعدين  اىل سبيني:  ذلك  يرد  ان  الهني، وميكن  باألمر 

املداخلة والنقاش، السبب االول: ان الشخصية موضوع البحث ذات غزارة انتاجية 

يف حقول معرفية واسعة ترتاوح موضوعاتها بني )االنسان - االسالم(، والسبب الثاين 

ان تناول افكار مفكر مكرث يوزع افكاره بني اكرث من مكان معريف يجعل من الصعوبة 

ان نستخلص رأيا نهائيا له يف مسألة ما وال سيام ان النتاج الفكري يف تزايد...

ومفهوم الثقافة من املفاهيم التي اتسع البحث عنها، حتى اصبحت ذات محور 

االخرى،  الفكرية  والعلوم  االجتامعي  النفس  وعلم  االجتامعية  العلوم  يف  خاص 

باملجال  مرتبط  التطور  وهذا  متطور،  تاريخي  عمق  له  مفهوم  )ثقافة(  فمفهوم 

االجتامعي والسيايس ولهذا تعددت تعاريف الثقافة: )إن رصاعات التعريف هي يف 

الواقع رصاعات اجتامعية، اذ ان املعنى يتأىت من رهانات اجتامعية اساسية(]2[

*ـ ماجستري فلسفة وطالب دكتوراة، يف قسم الفلسفة جامعة الكوفة، استاذ يف تربية النجف.
]2[- آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي من مواليد الجمهورية االسالمية االيرانية، ولد عام 1935، درس وتتلمذ 

عىل بعض العلامء البارزين مثل االمام الخميني والشيخ بهجت ودرس الشفاء والحكمة املتعالية عند السيد محمد 

حسني الطباطبايئ، يرتأس مؤسسة االمام الخميني للتعليم والبحث العلمي يف قم املقدسة، له مجموعة من البحوث 

واملؤلفات يف الفلسفة االسالمية واملقارنة وااللهيات واالخالق والعقيدة االسالمية.

.http://mesbahyazali.org/arabic/                                   http:mesbahyazdi.ir/ar

العربية للرتجمة، بريوت –  السعيدان، املنظمة  العلوم االجتامعية، ترجمة: منري  الثقافة يف   1. دنيس كوش، مفهوم 

لبنان، الطبعة االوىل، 2007، ص 11.
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-ومع ان كلمة ثقافة يف بدء استخدامها التيني يعني فالحة االرض، لكن املفهوم 

شهد تطورا وانتقاال من الفالحة اىل استخدامات متنوعة: ثقافة الفنون، ثقافة اآلداب، 

ثقافة العلوم ]1[، وكان من التعدد ان جمع له املختصون سبعاً وعرشين صفحة تتحدث 

بانه  ُوِصَف  مانعا  جامعا  تعريفا  لها  يضع  ان  تايلور  وحاول   ،]2[ الثقافة  تعاريف  عن 

اقدم تعريف واشده رسوخا، حيث عرفها بانها: )) تلك الوحدة الكلية املعقدة التي 

تشمل املعرفة واالميان والفن واالخالق والقانون والعادات، باالضافة اىل أي قدرات 

وعادات اخرى يكتسبها االنسان بوصفه عضوا يف املجتمع ((]3[ ومن الغريب وصف 

تايلور للثقافة بهذا املفهوم بان االنسان ال يتمكن من امتالكها]4[.

اليزدي( الذي  الثقافة ننطلق مع املفكر االسالمي املعارص )مصباح  ومن مفهوم 

جعل من الرصاع الغريب – الجمهورية االسالمية )الرشق االسالمي( رصاعا ثقافيا يدور 

حول مسالة العقيدة والقيم االسالمية ومحاولة تدمريها، والتي جاء بها االسالم واكدتها 

الثورة االسالمية يف ايران، فكانت بذلك هذه الثورة امتداداً لثورات االنبياء عليهم السالم، 

وسياسة الغرب محاولة للقضاء عىل الحركة الثقافية يف الجمهورية االسالمية ]5[.

تعدد تعاريف الثقافة: 

يرى مصباح ان الثقافة مصطلح متعدد التعاريف، وان تعاريفها تربو عىل خمسمئة 

تعريف، وان كان البد من تعريفها فهي مجموعة من االصول التي متيز سلوك االنسان 

لها ركنان  فالثقافة  اركانها،  الثقافة من خالل  فتحديد مصطلح  الحيوان،  عن سلوك 

املوجودة  االمور  معرفة  عىل  تعتمد  التي  الكونية(  )الرؤية  العقيدة  االول:  أساسيان 

أي ما ينبغي معرفته، والثاين: القيم )املثل العليا( ما ينبغي ان يوجد وما يجب عىل 

]1[-املصدر السابق، ص 18.

]2[-كليفورد غريتز، تاويل الثقافات، ترجمة: محد بدوي، املنظمة العربية للرتجمة، بريوت – لبنان، الطبعة االوىل، 

2008، ص 81. 

]3[-املصدر السابق، ص 8. 

]4[-املصدر السابق، ص 8.

]5[-الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، اصول املعارف االنسانية، ترجمة: مركز نون للتاليف والرتجمة، جمعية املعارف 

االسالمية الثقافية، بريوت –لبنان، الطبعة االوىل، 2001، ص 9.
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االنسان ان يفعله ]1[.

ال  وهو  اخرى،  عن  ثقافة  متتاز  ايضا  وبهام  ثقافة،  لكل  األساسان  هام  فهذان 

يعرتض ان يكون من الثقافة اآلداب العرفية، او الكتابة او اللغة، ألنها امور ان تغريت 

ال تتغري )جوهر ثقافة االنسان( فاإلنسان املسلم الذي يتكلم اللغة العربية، اذا سافر 

اىل بلد ما وتكلم اللغة االنكليزية، فتغيري اللغة ال يغري ثقافته بجوهرها كام انها ال تغري 

جوهر االنسان بالذات، والحال كذلك للكتابة باعتبارها وسيلة من وسائل التواصل 

)املثل  والقيم  الكونية(  )الرؤية  العقيدة  هو  الثقافة(  )جوهر  يغري  فام  االجتامعي، 

تغيري  ان  بعد ذلك اىل رؤية واضحة وحاسمة ومهمة، وهي  مصباح  ليصل  العليا(، 

اىل  االميانية  من  ثقافته  وتحويل  والقيم  الكونية  الرؤية  يغري  ما  هو  الشخص  عقائد 

االلحادية، فالثقافة بهذين الركنني ترتكز عىل اسس ثالث:

رؤية كونية: معارف واعتقادات.

قيم وميول: مثل عليا.

ترصفات وافعال: سلوكيات ]2[.

بأمور  ومعرفته  الكون  يف  االنسان  مكانة  عىل  تركز  واالسس  املرتكزات  -وهذه 

وعندما  ؟  يذهب  اين  اىل  ؟  جاء  اين  من  ؟  هو  اين  الكون،  هذا  من  محله  ثالث: 

الحيوانية  وبني  بينه  فاصال  حدا  يكّون  الثالثة،  االمور  هذه  ويتعقل  االنسان  يفكر 

معنى  عن  يختلف  القرآين   التفكري  معنى  ان  يرى  مصباحاً  الن  القرآين،  بالوصف 

التفكري االعتيادي، فقد يفكر االنسان فيام يأكله او يرشبه، لكن هذا التفكري ليس هو 

التفكري املطلوب قرآنيا، فالتفكري املطلوب ورد يف اآليات القرآنية املباركة: )الَِّذيَن 

اَمَواِت َواأْلَرِْض َربََّنا  َه ِقيَاًما َوقُُعوًدا َوَعىَلٰ ُجُنوِبِهْم َويَتََفكَُّروَن يِف َخلِْق السَّ يَْذكُُروَن اللَـّ

وابِّ  َما َخلَْقَت َهـَٰذا بَاِطاًل ُسبَْحانََك فَِقَنا َعَذاَب النَّاِر   ( )آل عمران /191(، )إِنَّ رَشَّ الدَّ

]1[-املصدر السابق، ص 11. وينظر ايضا: الغزو الثقايف، مؤسسة ام القرى، قم – ايران، الطبعة االوىل، 2005، ص 73.

]2[-اصول املعارف، مصدر سابق، ص 11.
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مُّ البُكُم الَّذيَن ال يَعِقلوَن ( )االنفال /22(،: ))فهناك معرفة يجب علينا  ِه الصُّ ِعنَد اللَـّ

ان نعرفها ونتقنها اكرث مام نعرفها يف يومنا هذا، منها الهدف من خلق االنسان، الغاية 

من حركته، وألي شء خلقنا، ماهي الغاية التي ننشدها، وألي شء يجب علينا ان 

نتحرك ونسري اىل هذه الغاية((]1[.

وبذلك يقسم مصباح الثقافة اىل قسمني: ثقافة الهية ومن ضمنها الثقافة االسالمية، 

مع ما مىض عليها من التطورات، وثقافة إلحادية معتربا الثقافة الغربية من هذا الفرع 

بني  والفرق  الحداثة،  بعد  ما  او  التجدد  بعد  وما  والنهضة  التجدد  عرص  من  ابتداءا 

الثقافتني مجموعة امور:

الكون: النظرة االلهية اىل الكون تختلف عنها يف الثقافة الغربية فهي تعتمد عىل 

بالغري،  قائم  امر  عىل  وامنا  مستقل  امر  عىل  تقوم  ال  ثقافة  انها  مبعنى  تعلقي،  امر 

اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض  واستدل الشيخ مصباح مبا ورد يف القران الكريم: )لَُّه َما يِف السَّ

َه لَُهَو الَْغِنيُّ الَْحِميُد ( )الحج /64 (، يف حني ان الثقافة الغربية ال تنظر اىل  َوإِنَّ اللَـّ

الكون اال بنظرة طبيعة مادية.

االنسان: تنظر الثقافة االنسانية اىل االنسان باعتباره ذا بعد روحي، والذي يبقى من 

خاللها االنسان انسانا وان انفصلت عنه الروح بعد املوت، ُمشِكلة هذه الروح هوية 

وشخصية االنسان املحفوظة يف دنياه واخرته، وهي ايضا ما تحفظ وحدته كانسان 

يف العوامل املختلفة التي مير بها تكّونه حتى موته وبعد البعث والنشور، لكن الثقافة 

االلحادية تنكر وجود هذه الروح وتعتقد مبوتها بعد موت البدن وال عالقة لبقائها مع 

هذه العوامل املختلفة.

قيم،  العملية(  )املسائل  القيمية  املسائل  اىل  النظر  زاوية  يف  االختالف  القيم: 

اخالق، قانون، باعتبارها امورا اعتبارية ام اصلية، وهل هي تابعة اىل ذوق االنسان ام 

انها احكام وجدانية، وهنا تختلف النظرة بني الثقافتني.

9-]1[. اصول املعارف، مصدر سابق، ص 17.
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الدين: من املسائل التي تشكل فرقا بني الحضارتني او الثقافتني، بني من يجعل 

الدين اساسا يف الحياة كالثقافة االلهية، وبني من يفصل بني الدين والحياة كالحضارة 

الغربية ]1[.

التقدم الغريب، فهو يحاول ان  يتجه اتجاها سلبيا من  مصباحاً  وهذا ال يعني ان 

يحد بني الثقافة والتكنولوجيا، وال يرفض التقدم  الحديث او االجراءات ألي عملية 

يف  حصل  الذي  التكنلوجي  التقدم  ينكر  وال  القدمية  واآلداب  الرثات  يف  تحديثية 

الثقافة الغربية وما وصلت اليه يف الجانبني االقتصادي والعلمي، فهو تقدم ال ينكر، 

ما  الكونية مع  الرؤية  الثقافة عنده  )ثقافة(، وكام سبق، الن  التقدم  يعد هذا  لكنه ال 

تشتمل عليه من القيم، وخسارة هذين االمرين، يعني خسارة االميان والقيم السامية 

وهذا ما يسعى الغرب جاهدا لهدمه وتخريبه]2[.

مصباح  خالله  من  ينتقل  واسعا،  مفهوما  بوصفه  الثقافة  مبفهوم  االهتامم  ان 

التي متييزها عن  الخاصة واملميزة  ثقافتها  امة  فلكل  الثقايف،  الغزو  الهوية اىل  من 

غريها، وتكون سببا ومالمح بارزة يف هويتها، فالرشقيون تبنى ثقافتهم بشكل واضح 

الغربيون كأحد  به  يصفنا  ما  املعنى  ))وهذا  العرفانية:  واملباحث  االلهية  باملعارف 

اننا ال ميكننا ان نحسن الظن كثريا بكالمهم((]3[، فام  البارزة لهويتنا – ولو  املالمح 

الثقافة والحضارة الرشقية ويحدد لها هويتها هي املعنوية االنسانية واالخالق  مييز 

الطبيعة، يف  بعد  تبنى كأساس عىل فلسفة االسالم ونظرياته يف ما  والعاطفة والتي 

حني ان الغرب ال يعرف اال بالتقدم التكنولوجي فقط، وهو تقدم خال من العنارص 

بني  والعالئقية  مواجهة،  بأقىس  الغرب  مواجهة  الرشقي  االمتياز  اثار  مام  املتقدمة 

الهوية ومحوها وبني الغزو الثقايف هو ما يسعى الغرب اليه، لقطع الصلة بني الهوية 

والدين عند االنسان الرشقي من خالل القضاء عىل الفكر والرؤية التوحيدية يف كل 

العامل.

]1[-اصول املعارف، مصدر سابق، ص 164-163.

]2[-املصدر السابق، ص 170، وينظر الغزو الثقايف، ص 13.

]3[-الغزو الثقايف، ص 9.
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تعريفاً  يحدد  الوقت  بنفس  فهو  وتعقيده،  الثقافة  مفهوم  بضبابية  يعرتف  انه  ومع 

واضحاً ومميزاً للغزو الثقايف: )) فهو عبارة عن مجموعة االصول الفكرية القيمية التي 

تؤثر عىل السلوك االرادي واالجتامعي لإلنسان (( ]1[.

لكنه  الطرفني،  بني  املشاركة  وهو  اللغوية  الناحية  من  الغزو  بتعريف  ويستطرد 

العرفية  االستعامالت  السائد يف  املعنى  به  ويقصد  الغزو  من  املعنى  هذا  يستخدم 

مصطلحي  بني  ويفرق  واحد،  طرف  من  يكون  الذي  والهجوم  )الهجوم(،  الرائجة 

)الغزو الثقايف( و)التبادل الثقايف(، من حيث ان الغزو الثقايف يكون من طرف واحد، 

التي يصفها باملتسلطة ولها  القادمة  الغربية  الثقافة  والتبادل يكون بني طرفني، لكن 

اهدافها الخاصة وهي بسط السيطرة والنفوذ عىل العامل، كمحاولة منها لتبديل العامل 

ليخلص  متحدة((،  عاملية  ))قرية  منشود  هدف  وراء  سعيا  االنسانية،  القيم  وتبديل 

التسمية  هذه  ويعلل سبب  واجبار(،  )مباغتة  معناه  من  تظهر  الغزو  غاية  ان  مصباح 

)السلبية( للغزو، الن الغزو يقلع عقائد وقيم سامية متكونة ومتجذرة داخل مجتمع، 

يكون  وبذلك   ،]2[ سلبية((  وقيم  خاطئة  عقائد   (( بانها:  يصفها  وقيم  بعقائد  ويبدلها 

مفهوم الحوار املطروح بني الحضارات اقرب اىل مفهوم )الرصاع(، فالتحاور بحاجة 

اىل هضم ووعي لكل الرتاث االسالمي، فالحوار مع قلة املعلومات والثقافة هو عدم 

مراعاة للتوازن بني طريف الحوار ويكون دعوة واضحة للخسارة ]3[.

االسالمية،  الثقافة  من  نوعني  بني  مصباح  مييز  الغريب،  الثقايف  للغزو  وكنتيجة 

الثقافة االسالمية املنسجمة، وهي ثقافة تتحدد من خاللها القيم مع تنسيق وانسجام 

سلويك، وثقافة اسالمية ال تراعي هذا االنسجام بني القيم االسالمية والسلوك ويصفها 

بانها ثقافة لقيطة وملوثة وال تتالءم مع االسالم بيشء ]4[.

]1[-املصدر السابق، ص 12-11.

]2[-الغزو، مصدر سابق، 13.

]3[-اصول املعارف االنسانية، مصدر سابق، ص 171.

]4[-الغزو الثقايف، مصدر سابق، ص 15.
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ويحدد مصباح مجموعة من العوامل التي تتفاوت يف االهمية من جراء الوقوف 

سبب  وليس  وملوثة،  تافهة  ثقافة  بانها  بوصفها  يكتفي  ال  فهو  الغربية،  الثقافة  ضد 

يكون  وقد  االسباب  احد  من  بل  غربيون،  وهم  كوننا رشقيني  هو  املتقدم  الوصف 

امللحدة،  والثقافة  االلهية  الثقافة  بني  االصيل  الفرق  التقابل،  لهذا  الرئييس  السبب 

لالختالف  املخالفة  تكن  فلم  الغريب،  الجانب  بها  يتمتع  التي  املادية  مسالة  وهي 

بني اآلداب والتاريخ والجغرافية، لكن السبب ما تحمله الثقافة املادية من آثار وابعاد 

مفسدة تؤدي اىل االنحطاط والسقوط االخالقي ]1[.

 ( االسالمية  الثقافة  ملحددات  واضح  لتغيري  مبحاولة  ويجهد  يريد  والغرب 

املعارف واملعتقدات، القيم وامليول، الترصفات واالحوال ( مبا يعني محاولة تغيري 

رؤية االفراد اىل الله والعامل واالنسان، والخلط او تغيري القيم الصالحة وعدم التمييز 

القيم، وتعتمد ترصفات  لتغيري هذه  يعمل جاهدا  فالغزو  ما هو صالح ورديء،  بني 

االفراد وافعالهم بصورة مبارشة عىل هذه القيم وامليول مبا يؤدي اىل انحرافها ]2[.

يصفه  ايجايب،  آخر  مبعنى  ويقابله  للغزو،  السلبي  املعنى  مصباح  يعترب  وهنا 

بصفة وطابع الهي، ميكن وصفة بـ )االصالح( ويشبهه مبشاريع االنبياء لتبديل القيم 

مقبول وممدوح،:   – – عمل  ما، وهذا غزو  الشائع يف مجتمع  املنحرف  والسلوك 

)) ونحن نستقبل هذا الهجوم الثقايف الذي يؤدي اىل اصالح االخطاء واالنحرافات 

االتجاه  عكس  واالمتنان،  بالشكر  يواجه  النوع  ]3[وهذا   )) مجتمعنا  يف  واملفاسد 

ويغري  ضدها،  اىل  القيم  فيقلب  املطلوب،  عكس  تغيري  اىل  يسعى  الذي  السلبي 

االعتقادات الصالحة اىل فاسدة، ويزرع بني الناس الرتديد والتشكيك وعدم االعتقاد، 

اىل  يرجع  التمييز  وهذا  الكاذبة،  التافهة  واالعتقادات  التفاهات  من  بحالة  مشفوعة 

االصلني االساسني اللذين مبوجبهام تختلف هذه الثقافتني واالعامل املرتبطة بها، 

من اعامل اهدافها االساسية اهداف حيوانية مادية، مع عدم االعرتاض عىل االشباع 

]1[-املصدر السابق، ص 21.

]2[-املصدر السابق، ص 75.

]3[-املصدر السابق، ص 77.
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ابحاث  من  الكثرية  الجهود  ينقد  لكنه  الجنس(،  الرشب،  )االكل،  املادي  الغريزي 

علمية وتحقيقات والتي يكون اساسها الغرائز املادية ذاتها، حتى يكون االسس التي 

تحل بها املشاكل االجتامعية هي االسس الغريزية ايضا ]1[.

وان من االهداف االساسية للغزو الثقايف ايضا وسلب عقائد االمم، هو الهدف 

الثقافة االلهية )ثقافة االنبياء واملصلحني( تعتمد  املادية، لكن  االقتصادي ودوافعه 

حني تبديل وتغيري ثقافة الناس تصحيح االعتقاد وااللتزام بالقيم العليا ]2[. 

مسلكه  مؤكدا  والشك(،  )اليقني  مفهومني  بني  التفريق  العداء  لهذا  واملرتكز 

القرآين املعتاد يف االعتامد عىل رؤيته الفكرية، فالقرآن يدل عىل اليقني، ويعد اليقني 

َريَْب ِفيِه ُهًدى  اَل  الِْكَتاُب  لَِك  َذٰ االخر)  باليوم  واالميان  بالغيب  االميان  رشوط  من 

يُنِفُقوَن َوالَِّذيَن  َرزَْقَناُهْم  َوِمامَّ  اَلَة  الصَّ َويُِقيُموَن  ِبالَْغْيِب  يُْؤِمُنوَن  ِّلُْمتَِّقنَي الَِّذيَن  لل

ُهًدى  َعىَلٰ  يُوِقُنوَن أُولَـِٰئَك  ُهْم  َوِباآْلِخرَِة  َقْبلَِك  ِمن  أُنِزَل  َوَما  إِلَْيَك  أُنِزَل  مِبَا  يُْؤِمُنوَن 

بِِّهْم َوأُولَـِٰئَك ُهُم الُْمْفلُِحوَن )البقرة 2-5(، والثقافة الغربية غرضها التشكيك يف  مِّن رَّ

ليستنتج مصباح  يتعدى الشك حتى يصل اىل االمور املرئية،  كل ما هو غيبي، بل 

الغيبية هو ما يطلبه الغرب ويبتغيه، وهو الهدف  ان الغرض من الشك يف املسائل 

االسايس للغزو الثقايف، فالغزو مل يكن غرضه اآلداب او التقاليد، وكان تعدد تعاريف 

مصباح  بنظر  وعيا  يتطلب  ما  وهذا  الغرب،  عليها  اعتمد  التي  االسباب  من  الثقافة 

وتحديد معنى الثقافة التي يتحدث عنها لـ: ))احباط هجومه واهدافه باتخاذ املوضع 

الصحيح واملناسب((]3[.

فالركنان األساسيان للثقافة االسالمية مبحاورها الثالث املتقدمة يعرب عنها مصباح 

بااليدلوجية – مع تأسفه الستخدامه هذا املصطلح باللغة االنكليزية –وااليديولوجية 

عنده معنيان، تطلق عىل النظام الفكري والعقائدي الشامل لألفكار والنظريات، أي 

]1[-الغزو الثقايف، مصدر سابق، ص 78.

]2[-املصدر السابق، ص 81.

]3[-املصدر السابق، ص 113
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االفكار املبينة للواقعيات الخارجية، والتي ال ترتبط بشكل مبارش بسلوك االنسان، 

وتطلق عىل النظام الفكري املحدد لشكل وسلوك االنسان وسلوكه – عقائد، قيم، 

سلوك- وهو املفهوم األَعم للثقافة ]1[.

الرؤية الكونية:

-ميتاز العامل االسالمي الرشقي بثقافته االصيلة والعريقة، وان دبيب الضعف فيها 

ادت اىل  ثقايف، مام  - غزو  اوربية  عرضها اىل هجامت رشقية – ماركسية -وغربية 

انقسام ذوي الحضارة اىل هذين املعسكرين، فرضورة االيديولوجية ودراستها لغرض 

التحصني الفكري والعقائدي لالمة االسالمية ضد انقسام اإلسالم الرشقي اىل مؤيد 

االهتامم  جاء  هنا  من  الطرفني،  ذينك  بني  ضائع  تائه  واىل  للغرب،  ومؤيد  للرشق، 

االيديولوجية  الوقت  بنفس  وهي   – الثقافة  ركني  احدى   – الكونية  بالرؤية  واضحا 

)الوجوب  افعال  من  تخلو  بانها  العام  املعنى  عن  تفرتق  والتي  الخاص،  باملعنى 

واملنع(، أي سلوكيات االنسان املشكلة ملجموع افكاره العملية املحددة لسلوكياته، 

يبلور   – فكري  نظام   – عقائدي  نظام  وفق  عىل  اال  يكون  ال  السلوك  هذا  وتحديد 

االفكار العملية التي تحدد سلوك االنسان، فاأليديولوجية باملعنى الخاص: )) النظرة 

الكلية التي تدور حول ما هو موجود(( واملعنى العام فضال عاّم ما سبق، تحدد سلوك 

وجوب ومنع-]2[، وبهذا تتسم  االنسان تجاه ما هو موجود وتتعلق بأعامل مبارشة – 

أيديولوجية  ترافقها  واقعية،  كونية  رؤية  وفق  االنساين عىل  بالطابع  االنسانية  الحياة 

الحيوانية  الحياة  الذي يصري  الحرية واالختيار  سليمة، ويدخل يف ضمنها مضمون 

– الغريزية فقط – اىل حياة انسانية باتباعها ايديولوجيتها املقررة: ))فليك تكون لنا 

حياة انسانية حقيقية البد من ان نفهم ما هي اعاملنا ؟ وألي شء نحن عاملون ؟ وأ 

من الواجب ان نعمل هذا او ال ؟ وعندئذ نؤدي ذلك العمل الذي يجب ان نؤديه، 

]1[-.الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، االيديولوجيا املقارنة، ترجمة: عبد املنعم الخاقاين،  دار املحجة البيضاء، 

بريوت –لبنان، الطبعة االوىل، 1992، ص 10.

]2[-.االيديولوجية املقارنة، مصدر سابق، ص 10.
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وبالطريقة التي يجب ان نؤديه بها((]1[.

او  فقط  االيديولوجية  عن  متولدة  الكونية  الرؤية  تكون  ان  مصباح  -ويرفض 

التي تأخذ شيئا من هذا  الرؤية امللفقة،  بالعكس، كام يرفض االيديولوجيات ذات 

املذهب وشيئا من ذاك املذهب من دون مراعاة لالنسجام املنطقي الذايت بينهام، 

فالثقافة التي تبنى عىل مقدمات ونتائج صحيحة، وذات استنتاج صحيح بعيداً عن 

املغالطات هو ما يكون رؤية كونية منسجمة، ونظام فكري يتمتع بنفس تلك الخاصية 

من االنسجام الداخيل والعميل فقط، والقرآن يشري بوضوح اىل هذا التامزج بينهام 

– الرؤية الكونية  وااليديولوجية – من خالل التفرقة التي تبينها اآليات املحكامت 

وابِّ ِعنَد  بني الدواب والناس فتنعتهم مرة بالكفر واخرى بالصم والبكم )إِنَّ رَشَّ الدَّ

ِه الَّذيَن كََفروا َفُهم ال يُؤِمنوَن ()االنفال /55(، )َولََقد َذرَأنا لَِجَهنََّم كَثريًا ِمَن الِجنِّ  اللَـّ

َواإلِنِس لَُهم قُلوٌب ال يَفَقهوَن ِبها َولَُهم أَعنُيٌ ال يُبرِصوَن ِبها َولَُهم آذاٌن ال يَسَمعوَن 

ِبها أُولـِئَك كَاألَنعاِم بَل ُهم أََضلُّ أُولـِئَك ُهُم الغاِفلوَن ( )االعراف/179(، فالحقيقة 

تكون  صحيحة  كونية  برؤية  ليظفر  املدركة  بقواه  يفكر  ان  االنسان  تدعو  االنسانية 

والذي  ايجابية،  بقيمة  املتمتع  املؤمن  االنسان  هو  وهذا  مختار  لسلوك حر  اساسا 

يقابله االنسان املستضعف الذي ال قيمة له لوقوعه تحت مامنعة الطغاة، والجدير 

بالذكر ان مصباحاً يقسم االنسان اىل مجموعة من االقسام:

االنسان املؤمن ذو القيمة االيجابية.

االنسان املستضعف الواقع تحت ضغط الطغاة.

االنسان الغافل الذي يكف عن استخدام التفكري املستقل وقواه املدركة.

 االنسان الكافر ذو القيمة السلبية املتعصب الناكر لأليديولوجية الحقيقية 

 وللرؤية الكونية بهذا املعنى ثالثة مباحث رئيسية:

]1[-املصدر السابق، ص 12-11.
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والوجود  الكون  عن  عامة  رؤية  عىل  للحصول  تؤهله  ما  وهي  الوجود:  معرفة 

والرابطة بني املادة والوجود والتساوي بينهام او عدمه.

معرفة االنسان: وهو االنسان املادي الروحي، الذي ميلك روحا تبقى بعد البدن 

ان  الخالدة وهل  الحياة  الروح من اهمية يف  يف مرحلة ما بعد املوت، وما تشكله 

االنسان مع الروح تكون حياته خالدة ام محددة ؟

معرفة السبيل: والسبيل هو الوحي الرابط لإلنسان بني الدنيا واالخرة، بني التوحيد 

واملعاد، بوصفه – الوحي – حلقة وسطى بني الرؤية الكونية وااليديولوجية، ويقع 

ضمن هذه املباحث النبوة، لتكتمل االصول العقائدية )التوحيد، النبوة، املعاد(، وما 

يتعلق مببحث النبوة من مباحث االمامة لتكوين نظرية كاملة، هذا ما يحقق سعادة ال 

نهائية لإلنسان يف بحثها وادراكها – من اين ؟، ويف اين ؟ واىل اين ؟-

املباحث  بعض  عن  لتخليه  للغرب  نقدا  يتضمن  املتقدم  املعريف  -التقسيم 

الثقافة  يف  السائد  الراي  رافضا  لإلنسان،  اليقني  حصول  تضمن  والتي  املتقدمة، 

الغربية الذي يؤكد ان حصول اليقني امنا يكون من خالل املسائل العلمية ومباحثها، 

ان  مع  يقينية،  وليست  احتاملية  نتائج  ذات  العلمية مسائل  املسائل  ان هذه  باعتبار 

اليقني هو املرتكز االسايس كام تقدم للحضارة الرشقية االسالمية ]1[. ويتضح خطل 

الراي الغريب اكرث والنقد املوجه اىل الغرب من خالل تقسيم مصباح الرؤية الكونية 

اىل اربعة اقسام: 

االول: الرؤية الكونية العلمية: فبعد ان يذكر مجموعة من تعاريف العلم، باعتباره 

اعتقاداً دينياً مقابالً للشك، او مجموعة من املسائل التي لها موضوع مشرتك وتدور 

حول موضوع واحد كعلم الطب، تقع الفلسفة تحت هذا التعريف، كونها تدور حول 

املثبتة  املسائل  مجموعة  بانه  ايضا  العلم  ويعرف  الكلية،  الوجود  احكام  موضوع 

بالعلم التجريبي، ويكون بذلك يف مقابل الفلسفة، معتمدا عىل الفرضيات والنظريات 

]1[-االيديولوجية املقارنة، مصدر سابق، ص 15-17. ينظر ايضا، اصول املعارف االنسانية، مصدر سابق، ص 167-161.
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التي يحتاج يف اثباتها اىل التجربة.

الفلسفة بتعريفني: قديم ليشمل ضمنها  الفلسفية: ويعرف  الرؤية الكونية  الثاين: 

كل العلوم الحقيقية وتقسيامتها املعروفة يف الفلسفة القدمية، والثاين الجديد، وهو 

ما تكون الفلسفة فيه مبقابل العلم، لـتشمل ما بعد الطبيعة  وهو املعروف باإللهيات 

او الفلسفة االوىل يف الفلسفة القدمية.

واملسائل  العقائد  مجموعة  بالدين  ويقصد  الدينية:  الكونية  الرؤية  الثالث: 

املوحى  املسائل  متثل  والتي  واالجتامعية،  الفردية  والقوانني  واالحكام  االخالقية 

بها من السامء ومنزلة بواسطة )السبيل( عىل االنبياء، وهو ما يقصد به الرؤية الكونية 

الدينية املنتهية اىل الوحي االلهي.

املشاهدة  طريق  عن  الحاصلة  املعرفة  وهي  العرفانية:  الكونية  الرؤية  الرابع: 

الوجود  العارف  يرى  الحسية، حيث  التجربة  بواسطة  العقل وال  بواسطة  القلبية، ال 

مظهرا لنور الله تبارك وتعاىل ]1[.

العرفانية  الرؤية  ان  باعتبار  الدينية،  والرؤية  العرفانية  الرؤية  مصباح  ينقد  -وكام 

رؤية شخصية محضة ال ميكن ان تنقل اىل االخرين، او تقدم تفسريا للعامل يقوم 

كاملة  معرفة  اىل  يحتاج  العرفاين  السلوك  ان  آخر  جانب  ومن  الشهود،  هذا  عىل 

الرؤية   اما  الفلسفية،  العقلية  االسس  خالل  من  اال  تتم  ال  املعرفة  وهذه  بالدين، 

ومسالة  كالتوحيد  الساموية،  والكتب  الوحي  بها  جاء  مسائل  تضمنت  وان  الدينية 

وجود الله تبارك وتعاىل والنبوة وغريها، اال ان هذه املسائل ال ميكن االعتامد عليها 

الذي  الكريم  القرآن  بدور  يشيد  انه  لها، خصوصا  )فلسفي(  برهان  تقديم  من دون 

املسائل  والربهان عىل  العقيل  والتفكر  التعقل  آيات  من  كبرية  اىل مجموعة  اشار 

املتقدمة لكن : ))ورود هذه الرباهني يف القرآن ال يسلب منها حقيقتها الفلسفية، اذ 

ال ميكن ان توجد رؤية كونية دينية مستقلة عن الفلسفة((]2[. 

]1[-االيديولوجية املقارنة، مصدر سابق. ص 22-19.

]2[-املصدر السابق، ص 24
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عىل  تعتمد  كونها  الغرب،  بها  يقول  التي  العلمية  الكونية  الرؤية  مصباح  -ينقد 

منهج تجريبي احتاميل وال ميكن ان توصل اىل اليقني، خاصة اذا كان تعريف العلم 

باملعنى الثالث، مجموعة الفرضيات والنظريات املعتمدة عىل التجربة، الن الرؤية 

املواضيع االساسية للرؤية الكونية هي امور فلسفية  الكونية تعتمد عىل الفسقة: )) 

البد من اثباتها بالطريقة العقلية، وال وجود اطالقا لرؤية كونية مستقلة عن الفلسفة((]1[.

اال  استحصالها  فلسفية ال ميكن  نظرة  الكونية،  النظرة  ان  اىل  مصباح  -ليخلص 

من خالل استخدام االسلوب العقيل وليس االسلوب العميل التجريبي، العتبار ان 

كل علم من العلوم التجريبية امنا يدور حول احكام وقوانني خاصة مبوضوع معني: 

))والحاصل ان الرؤية الكونية نظرا ملاهية مسائلها وطريقة اثبات تلك املسائل نظرة 

فلسفية وليست علمية، وال واقعية للرؤية الكونية العلمية، مبعنى ان تكون هناك رؤية 

كونية مبنية عىل اساس نتائج العلوم ويتم اثباتها باألسلوب التجريبي((]2[، مع اخذه 

التجريبي  الغريب –  العلمي  الفلسفي عن املنهج  ان اختالف املنهج  بنظر االعتبار 

– ليس عيبا وال نقصا للفلسفة، واملنهج العلمي – مع ان مسائلة اليقينية قليلة جدا 

يف  الخسارة  بني  مقارنا  العقل،  من  يتأىت  الذي  الفلسفي  اليقني  بذات  يتمتع  ال   –

العامل  العلمي والصناعي والتكنولوجي يف  التقدم  الثقافة االسالمية االصيلة، وبني 

الغريب، فالتقدم االخري الواسع االنتشار ال يعني شيئا امام الخسارة االسالمية الثقافية: 

))فاإلسالم رهن لثقافته ال القتصاده وال لسياسته، اذا خرسنا الثقافة االسالمية فال يبقى 

لنا شء نعتز به ونهدف اليه((]3[.

القيم:

الجانب الثاين من الجوانب االساسية للثقافة التي بحثها مصباح هو جانب القيم، 

فهل القيم ثابتة خالدة فطرية عقلية ؟ ام انها قيم متغرية بتغري الظروف الزمكانية ؟ وهنا 

يسلط الضوء نقديا عىل القيم الغربية التي يرى انها ال تقوم عىل اسس ثابتة، وامنا 

]1[-املصدر السابق، ص 24.

]2[-املصدر السابق، ص 23.

]3[-اصول املعارف االنسانية، مصدر سابق، ص 169.
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اسس متغرية بتغري االقوام واالزمان، فيشء له قيمة يف هذا اليوم، قد ال تكون له نفس 

القيمة غدا، وهذه مسالة اساسية يف التفكري القيمي، تتفرع عنها مجموعة كبرية من 

املسائل منها اصول هذه القيم ومنبعها وتربير االلتزام بها، وهل ميكن مخالفتها ام ال 

؟ وهل ان هذه املسائل القيمية مسائل جدية ام انها غامضة ؟ وما مدى تأثريها عىل 

االنسان، وهل ان هذا التأثري عميق او سطحي ؟ وهل هي تؤثر سلبا او ايجابا عىل 

االنسان ؟ ]1[.

وعىل ذلك يفرق مصباح بني العقل النظري، والذي يدرك من خالله وجود االشياء 

او عدمها، ويدرك من خالله ايضا الرؤية الكونية، وبني العقل العميل، الذي يحكم 

بالحسن او القبح، بـالـ )ينبغي( والـ - ال )ينبغي( وهو الحكم القيمي املقصود]2[.

مصباح لنقد الفكر الغريب الذي  الواقع والحقيقة، ينطلق  ومن خالل تفرقته بني 

نظر اىل مسالة القيم بانها ليس لها واقع عميل، باعتبارها احاسيس ومشاعر يف انفسنا 

وال يوجد يف الواقع العيني املستقل عن االدراك يشء يسمى )القيم( فـ: ))الحسن 

العقيل والخري االخالقي والفضيلة(( يعدها عالقة بني احاسيس وبني اشياء واقعية ]3[.

يشء  تحقيق  اردنا  فاذا  الغريب،  الفكر  يف  و)الواقع(  )امليل(  بني  العالقة  ويبني 

بابتعادنا  لكن  بالحسن،  ونصفه  يجب(،  )ينبغي،  عباريت  نستخدم  اليه  امليل  او 

الضد،  مبعنى  لكن  العبارتني   نفس  نستخدم  اليه  امليل  او  اليشء  هذا  تحقيق  عن 

ال )ينبغي، يجب( ونصف الفعل الصادر بالقبح، فالحسن ميل اىل االحساس بهذا 

اليشء والرغبة يف عمله واقعا، والقبح ميل عن هذا االحساس واالبتعاد عن فعله، 

وبهذا تكون املصطلحات من حسن وقبح وواجب وغريها: ))احكام عملية عقلية 

ليس لها واقع عيني موضوعي انا هي احكام ذاتية((]4[، وهذه االمور ما يطلق عليها 

باألمور االعتبارية، ويدخل يف ضمنها الجانب الديني او املسائل الدينية، والقصد 

]1[-املصدر السابق. ص 19.

]2[-املصدر السابق، ص 78.

]3[-مصدر سابق، ص 80.

]4[-مصدر سابق، ص 79.
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من الحكم االعتباري الحكم الذي ال واقع له، وال حقيقة له، فال يشء مطابق للواقع، 

وليس  الحقيقة  آخر ال ميتلك شيئا من  انفسنا وبني يشء  بني  يوجد عالقة  ما  وكل 

يكون  فالفعل  او عدم املطابقة،  للمطابقة  أي معنى  يسقط  للواقع، وهنا  هو مطابق 

مطابقا اذا توافق يشء مع يشء آخر، وهذا التوافق او التطابق يطلق عليه )بالوجوب(، 

فالوجوب عىل وفق النظرة الغربية ليس ادراكا لواقع االمر، وبهذا ال ميكن ان يتصف 

بالحقيقة، فالقيمة ال توصف بالحقيقة مادام انها تعرب عن احساس.

من  كثري  يف  ألهميتها  الغربية،  للمسالة  نقده  مصباح  يقدم  العرض  هذا  وبعد 

املسائل الدينية والرتبوية واالرسية، ولالرتباط املبارش بني هذه املسائل وبني احكام 

وجوبية كالحالل والحرام – ينبغي وال ينبغي – ولتصادم هذه االحكام وهذه النظرة 

بينها وبني االحكام املتعلقة بالدين وصوال اىل قاعدة اعتمد عليها الغرب- حسب 

وجهة نظر مصباح – يطلق عليها – قاعدة التساهل والتسامح – ومفاد هذه القاعدة، اذا 

كانت االحكام القيمية ال واقع لها وهي احكام تتعلق بأحاسيس شخصية فال ينبغي 

التشدد يف عدد من املسائل، فلكل قوم فعل خاص بهم عىل وفق ما يحسون وعىل 

للتوافق واالختبار واالشرتاك بني  القيمية مسائل تخضع  ]1[، فاملسائل  يرون  ما  وفق 

الناس، فان اتفق الناس عىل مسالة فيجب مراعاتها حتى ال تقع الفوىض واالختالف، 

ونقد مصباح هذه النظرة الغربية وعارضها، باعتبار ان االمور القيمية ال ميكن الحكم 

عليها بالسلب او االيجاب ما مل يكن وراءها واقع تطابقه، فاالستدالل عىل حسن او 

قبح يشء امنا يتعلق مبقارنة القيمة مع ما تحققه من ارصدة واقعية، يعرب عنها مصباح 

بانها )قيم حقيقة(، فاذا مل يتعلق الحسن والقبح بقيم حقيقة واقعية، تكون هذه القيم 

قيامً زائفة، لينطلق مصباح من هذه الفكرة والعالئقية بني القيمة واملطابقة، او القيمة 

انتهت هذه  فان  يتبعها من املصالح واملفاسد،  والواقع مع االحكام االسالمية وما 

االحكام – يف الواقع – اىل مصالح فهي تستند اىل ارصدة واقعية وبذلك ال تكون 

هذه القيم )نسبية( عىل وفق مقوالت الناس واهواؤهم، وان وصفت بعض االفعال 

]1[-املصدر السابق. ص 79.
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بالقبح، فهذا ايضا يدلل عىل ان هذه االحكام واقعية ألنها عنت مفاسد واقعية ]1[.

ليصل مصباح اىل مسالة اصالة القيم، فالقول بان حفظ االمانة امر له قيمة واقعية 

ويصدق عند جميع الناس وال يخضع آلراء الناس واهوائهم، ومن دون حفظ االمانة 

اىل  يؤدي  الذي  الكذب  شيوع  االمانة  حفظ  ومثل  كبري،  خلل  من  املجتمع  يعاين 

الخلط بني الصدق وعدم القدرة عىل التفاهم بني الناس وابناء الجنس الواحد، ويؤثر 

سلبا عىل املجتمع، فالقول بان القيم اعتبارية او نسبية يف نظرة الغرب: )) مغالطة من 

املغالطات الشائعة يف املدارس الفلسفية السائدة يف الغرب((]2[، والتي نشأت بنظر 

مصباح نتيجة للتوأمة بني الليربالية واالخالق الوضعية والتي ادت اىل نشوء اتجاهات 

ثقافية مثل النسبية واالتجاه الفردي يف الثقافة الغربية، فاملالك يف القيمة هو اللذة، 

ومبا ان الناس تختلف يف االلتذاذ باألفعال واالشياء فلذة شخص ليس كمثل لذة آخر 

ولهذا تكون االخالق والقيم نسبية يف املنظور الغريب ]3[.

االسالمية  الثقافة  ففي  والغربية،  االسالمية  الثقافتني  بني  يختلف  القيم  اثبات  ان 

تثبت القيم باالستدالل واالدلة والرباهني املنطقية، فاذا امثرت بهذا االستدالل نستطيع 

ان نثبت وجوب احياء القيمة االخالقية، لكن ليس هذه الطريقة الوحيدة بل ان تهييج 

االحاسيس من الطرق التي اتبعها الغرب ملجابهة القيم االسالمية ومواجهتها، النهم 

الدعاية  اسلوب  فالتجأوا اىل  القيم االسالمية االصيلة  به  يوقعوا  ال ميلكون سالحا 

املركزة من الكتب والروايات التي يقبلها الناس ويقرؤنها مبا يؤدي اىل تهييج مشاعر 

الناس واحاسيسهم باالستفادة من الخيال ويحاولون بث نوع من السلوك عن طريق 

فلم معني او شخصية بطل لفلم ]4[.

ويزيل مصباح االبهام عن مصطلح القيمة، ومييز بينه وبني القيمة املستعملة يف 

]1[-اصول املعارف االنسانية، مصدر سابق، ص 82. وينظر ايضا: الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، النظرية السياسية 

يف االسالم، ترجمة: خليل الجليحاوي، دار اوالء، بريوت –لبنان، الطبعة االوىل، 2008، ج2، ص 269.

]2[-اصول املعارف االنسانية، مصدر سابق، ص 84، وينظر ايضا: الغزو الثقايف، مصدر سابق، ص 182-181.

]3[-.الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، النظرة الحقوقية يف االسالم، ترجمة: وليد املؤمن، دار اوالء، بريوت –لبنان، 

بدون طبعة وال تاريخ ج1، ص 367، وينظر: ج2، ص 269.

]4[-الغزو الثقايف، مصدر ثقايف، مصدر سابق، ص 163-161.
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تتضح يف  الذاتية  فالقيمة  استعاملها،  اىل قسمني يف مجال  اياها  االقتصاد، مقسام 

الغريية  القيمة  لكن  بينهام،  ذاتية  العالقة  ان  أي  آخر،  العالقة بني شخص وشخص 

والتي تكون العالقة فيها للواقع وليس لليشء يف ذاته، كقيمة املال، فهي قيمة غريية 

للفائدة املرجوة منه وليس لذاته – أي ليس مطلوباً لذاته –لكن القيمة االخالقية بنظر 

الفلسفي، فالقيمة تتعلق باألخالق  القيمة باملعنى االقتصادي او  مصباح بعيدة عن 

وارتباطها بالسلوك االختياري لإلنسان، فامللكات النفسانية واالخالقية امنا تحصل 

كل   (( وغريها:  الكرم  او  كالبخل  ملكات  وتصبح  االخالقي  العمل  لتكرار  نتيجة 

قيمة اخالقية موضوعها السلوك االنساين او مبدؤها او نتيجتها الفعل االختياري((]1[، 

وللقيمة اهمية كبرية داخل املنظومة االخالقية االسالمية، ومن جوانب متعددة، من 

اخالقيات  ارتباط  جانب  من  ))النفس((،  الذات  مع  الفرد  اخالقيات  ارتباط  جانب 

املجتمع((، يف حني ان املذاهب االخالقية الغربية  االرسة،  الفرد مع اآلخر ))الله، 

ترتبط ارتباطا جزئيا مع ما تقدم، فقد ال تخص اآلخر ))الله((، فضال عن ما تحققه 

من عدم انسجام بينها، فوجود تضاد او تناقض بني مجموعة القيم داللة عىل عدم 

وجود االنسجام واالتساق بني هذه القيم )املصطنعة(، ومام يدلل عىل اصطناعيتها 

تبدلها وتغريها بني فرتة واخرى ومن جيل اىل جيل، لكن القيم يف االخالق االسالمية 

منسجمة ومتسقة اتساقا وانسجاما داخليا، فهي قيم خالدة ثابتة غري متغرية، من بداية 

الدين االسالمي اىل يومنا هذا، ويشبهها بالشجرة املتأصلة الجذور، وذات الجذع 

القوي، ويؤكد االرتباط واالنسجام بينها ويصفه باالرتباط العقيل واملنطقي ]2[.

ومع ما متتاز به القيم االسالمية من الحسن الفعيل، متتاز ايضا بالحسن الفاعيل، 

فمصباح يؤكد ان هناك مجموعة من االفعال التي يكون فيها حسن فعيل مثل الصدق، 

الرياء يفقد الحسن الفاعيل، أي ال يرتتب عليه االجر  اذا كان الصدق لغرض  لكن 

والثواب، وهذا واضح من خالل تعابري القران الكريم يف آياته )فآمنوا( حسن فاعيل، 

اجرا وثوابا عىل  الدين االسالمي يعطي  ان  الصالحات( حسن فعيل، أي  و)اعملوا 

]1[-الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، الحاجات االساسية لالدارة االسالمية، ترجمة: سلامن االنصاري، دار النبالء، 

بريوت –لبنان، الطبعة االوىل، 2002، ص 148.

]2[-املصدر السابق، ص 151.
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ليس  الغربية والذي  الثقافة  الفعل االخالقي يف  الفعل االخالقي، وبهذا يفرتق عن 

الفاعيل،  لفعله اال الحسن الفعيل، فعمل االنسان غري املؤمن مع امتالكه للحسن 

لكنه يفتقر اىل الحسن الفاعيل، فيكون الهدف منه ليس الرضا االلهي وامنا الشهرة 

مثال، او ارضاء الناس او اكتساب املحبة منهم ]1[.

فهو يعتقد ان املصالح الحقيقة لألعامل واالفعال ترتبط بعامل ما بعد الطبيعة مبا 

التجريبي  باملنهج  اثباتها  ميكن  ال  املسائل  وهذه  ومعنوية،  روحية  منفعة  من  فيها 

الهوية  يؤدي اىل حفظ  ما  القيم واملحافظة عليها هو  الدفاع عن هذه  الغريب، وان 

والثقافة االسالميتني من محاوالت )التطميس( الذي تقوده الثقافة الغربية، بل انه يدعو 

اىل العنف يف سبيل الدفاع عن هذه القيم، بعد ان يفرق بني العنف االبتدايئ املذموم 

– مبعنى الغزو – والعنف الذي يكون مواجها لعنف آخر )لرفع عنف آخر( وهو عنف 

ال يتسم بالذم، ما زال الهدف منه املحافظة عىل القيم من الهجامت الغربية واملنع 

غامضة،  مقاالت  يشيع  الغريب  املجتمع  ان  ويؤكد  منحلة،  مفككة  بقيم  تبدلها  من 

الغرض منها قتل روح االيثار والشجاعة يف نفوس املؤمنني من خالل مقولتهم ان 

االسالم يرفض العنف، ليحلوا محلها قيامً جديدة ذات صبغة تنعدم فيها الحساسية 

والغرية الدينية والوطنية وتشيع فيها روح التسامح يف اتباع القيم  بني الناس لغرض 

مصباح  سلب الدين، الذي هو اعز ما ميلكه االنسان املؤمن، ويف املقابل يرفض 

استخدام اساليب الغلظة والشدة يف الدعوة اىل هذه القيم مطالبا بان يكون الخطاب 

الدعوي، خطاب صدق وامانة إلدراك الحقيقة والتحرر من الجهل والغفلة ]2[.

الدين، السياسة، الحق، الحرية: 

النظرة  اختالف  جراء  من  الثقافتني  بني  كبري  فارق  اىل  ادت  التي  االسباب  من 

والتفسري اىل مجموعة من املقوالت الفكرية يف الثقافة االسالمية ومحاولة صبغها 

الثقافة  بني  عداء  نقطة  بدوره  شكل  لها،  الديني  التصور  عن  بعيدة  عفوية  بصبغة 

]1[-الحاجات االساسية للدارة االسالمية، مصدر سابق، 283-280.

]2[-النظرية السياسية يف االسالم، مصدر سابق، ج2، ص 222-220.
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والسياسة،  الدين  بني  العالقة  املحاور  هذه  اهم  وكانت  الغربية،  والثقافة  االسالمية 

العداء  اىل  ادت  التي  املظاهر  ابرز  فمن  والواجب،  الحق  اىل  والنظرة  والحرية، 

بني القطبني هو فكرة فصل الدين عن السياسة واالعتقاد ان الكنسية ليس اال مكانا 

للصالة والدعاء، فالدين مكانه الكنيسة حتى اصبحت هذه النظرة دخيلة عىل الفكر 

االسالمي، والفصل اتسع من الدين والسياسة اىل الفصل بني الدين وترشيع  القوانني 

االجتامعية والعالقة بني الحرية يف املفهوم الديني والحرية يف الفكر الغريب.

الغربية  الثقافية  تزرعها  كانت  التي  الوسائل  من  التاريخ  يف  والكذب  الحرية 

داخل  بقوة  افكارها وقوانينها  تطبيق  والقوة(، ومن خالل  القدرة  )اصالة  من خالل 

املجتمع، ومسالة تحريف التاريخ يشري اليها مصباح باعتبارها وسيلة إلثبات النبوغ 

بالحضارات  تتعلق  التي  املوضوعات  كل  بحذف  الغرب  فقام  الغربيني،  والتطور 

من  ))االسالم  حذفوا:  ولذلك  النابغة،  هي  االوربية  الحضارة  لتكون  االخرى، 

املناهج الدراسية بعد عرص النهضة حتى يتجنبوا االعرتاف بعظمة الحضارات غري 

االوربية((]1[، ولهذا كانوا يعتربون ويصفون انفسهم بانهم االفضل، ويصفون غريهم 

من الشعوب بانها االدىن ]2[.

ان مصباح يربط بني مفهومي )الحرية والدين( من جهة، ومفهوم والية الفقيه من 

جهة اخرى، وهذا تحت سقف الدين وفصله عن السياسة، وينطلق من فكرة الحق، 

انها تتعلق باإلنسان  ويعترب الحقوق من املسائل املهمة والتي سبق ان اكد الغرب 

النظرة  ان  تبارك وتعاىل، يف حني  الله  بينها وبني حق  الغرب  الشعب، ويعزل  وحق 

االسالمية اىل الحقوق وخاصة حقوق االنسان تنشأ من حق الله سبحانه، فحقه تعاىل 

ان يعبدوه  ويطيعوه وينفذوا اوامره، جراء هذا الحق يف العبادة، فان هناك ثوابا ينتظر 

االنسان الذي يراعي هذه الحقوق، لكن هذه املوضوعات ال تتفق والنظرة الغربية، 

بالثقافة  تأثروا  الذين  املتدين(  الفكر  )مستنريي  مصباح  عليهم  يطلق  من  بعض  او 

التجديد او عرص التحرض، ومبدؤهم هو  الغربية، مطلقني عىل  هذا العرص، عرص 

]1[-.الغزو الثقايف، مصدر سابق. ص 32.

]2[-املصدر السابق، ص 33-32.
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ليس االهتامم بالواجبات التي تتوفر عىل االنسان املسلم يف الدين االسالمي، مقابل 

حقوق مضمونة لهم، فالثقافة الغربية تنتزع الحقوق انتزاعا ]1[.

اذن يؤكد مصباح ان هناك عالقة بني الحق والواجب يف الدين االسالمي، ولها 

املجتمعات  البرشية ومن جملتها  املجتمعات  استمرارية ودميومة  كبرية يف  اهمية 

اذا كان لإلنسان االول  املعارصة، ويوضح العالقة بني )الحق( و)الواجب(، مؤكدا 

حق عىل االنسان الثاين، فمن )واجب( االنسان الثاين احرتام )حق(االنسان االول، 

وهذه الخاصية تنتقل من الفرد اىل املجتمع، فيوجد حق ملجموعة من الناس ازاء 

مقابل هو )الواجب( لجامعة اخرى، هذه النظرة االسالمية تختلف عن النظرة الغربية 

التي تدعي الحقوق فقط من دون ان يكون امامها نوع من الواجب، لذا هم يقولون 

بانتزاع الحق انتزاعا من دون مقابل من واجب ]2[.

فمنشأ النظرة النقدية للغرب، هو ترك العبادة لله تعاىل، فالعبودية حق له، كونه 

تعاىل خالقنا، وخالق العامل، وبذلك يتوجب علينا )واجب( حق العبادة، مام دفع 

منهم  تعاىل، وان  بوجوده  االعتقاد  العامل وعدم  بخلق  االعتقاد  الغربيون اىل عدم 

من ذهب للقول بوجوده تعاىل من دون حق للطاعة له، وذهب فريق ثالث اىل انه 

للطاعة  اجبار  أي  يوجد  ال  لكن  واوامر،  واجبات  وله  الطاعة،  ومفرتض  موجود، 

اتساقا مع نظرية االنسان الحر، ومصدر االعتقاد هو ما جاء به اوجست كونت حني 

فصل الدين عن االخالق، من جراء هذا الفصل تحققت اخالق ال الهية  وظهور ما 

يسمى بالدين الوضعي، دين من دون اله، بنوا له معابد لعبادة االنسان وحققوا )دين 

عبادة االنسان( واصبح كونت نبيا لهذا الدين ]3[.

الفكر  يف  الدخيلة  املفاهيم  من  واصبح  وثنا،  عندهم  الحرية  مفهوم  فاصبح 

االسالمي، حتى اثاروا تنايف مفهوم الحرية مع مفهوم الحكم السيايس واالجتامعي 

]1[-.النظرة الجقوقية يف االسالم، مصدر سابق، ج1، ص 177-167.

]2[-املصدر السابق، ج1، ص 177.

]3[-املصدر السابق، ج1، ص 178 وكذلك ينظر: ج2 ص 210.
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يف االسالم، وهي مغالطة كام يعرب عنها مصباح، رافضا مفهوم الدميقراطية بعد ان 

يقدم لها مصباح صورة واضحة عنها وعن نشوئها يف املجتمعات الغربية القدمية، 

وهو يؤكد ان هذا االستخدام اختلف يف النظام )العلامين( عن ما كان مستعمالً يف 

عن  الدين  فصل  يعني  مبا  الدميقراطية  مفهوم  يستخدم  العلامين  فالنظام  السابق، 

الجديد للدميقراطية ال  بالحرية لكن هذا املفهوم  السياسة واملجتمع، فمع قولهم 

يسمح لألشخاص مبامرسة الشعائر الدينية يف الدوائر الحكومية واملؤسسات، ان 

القائلني بالدميقراطية يعطون اصالة الحكم والسلطة للناس مع ان هذا الراي ال يتفق 

و)نظرية الحق االلهي ( العتبار ان الحاكمية كـ )حق( ليس ثابتا للناس فردا فردا، الن 

جميع الوجود متعلق به تعاىل، فعىل االنسان ان يحسن الترصف طبقا ألوامر الله  تعاىل 

املالك الحقيقي ونواهيه، فليس من حق الناس ان ميارسوا الحكم عىل االخرين او 

ان يعينوا لهم حاكام، ومبا ان امللك له تعاىل، الحاكمية له، فهو خول النبي )صىل 

الله عليه واله وسلم( واعطى له مرشوعية الحاكمية عىل الناس والترصف يف اموالهم 

وحقوقهم وصالحياتهم، ان الرسول االعظم صىل الله عليه واله وسلم، كان يف اعىل 

مركز من الدولة لكنه مل يكن له سلطة عىل الناس، والناس ميلكون حرية فيام يفعلون 

َا أَنَت ُمَذكٌِّر لَّْسَت َعلَْيِهم مِبَُصْيِطٍر( )الغاشية(،   مستدال عىل ذلك بآي القران ) َفَذكِّْر إِنَّ

ُه ما أرََشكوا َوما َجَعلناَك َعلَيِهم َحفيظًا َوما أَنَت َعلَيِهم ِبوَكيٍل ( )االنعام(،  )َولَو شاَء اللَـّ

ُه يَْعلَُم َما تُبُْدوَن َوَما تَْكتُُموَن( )املائدة(، الن هدف  ا َعىَل الرَُّسوِل إاِلَّ الْبَاَلُغ َواللَـّ ) مَّ

يتم  ال  ما  وهذا  السعادة،  بالحق ومسلكهم سلوك وطريق  الناس  معرفة  هو  الرسالة 

هو  الرتبية  جوهر  ان  عن  فضال  االنسانية،  الرتبية  مع  االكراه  انسجام  لعدم  باإلكراه 

معرفة الناس الحقيقة عن وعي ومعرفة ]1[، ومن االميان الحقيقي هو التسليم واالتباع 

للرسول صىل الله عليه وآلة وسلم، الن االميان بشكل نظري من دون التطبيق العميل 

بدعوى الحرية، موقف يشبهه مصباح بالفعل الدميقراطي حني ينتخب مجموعة من 

االشخاص اصحاب املواعيد – املرشحون لالنتخاب - بعد ان يأخذوا مواقعهم يف 

الحكومة فيبتعدوا عن املواعيد التي يطلقونها وهذا هو مفهوم الحرية الغربية التي 

]1[-النظرية السياسة يف االسالم، ج1، ص 82.
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جعل الغرب لها اكرث من مئتي تعريف مؤكدا االلتباس بهذا املفهوم، وان من العقل 

ان يكون االنسان حرا يك يعتنق الدين االسالمي، فمن مل يكن حرا كيف يتسنى له 

االعتقاد واالميان باإلسالم؟ ]1[.

الزواج... حرية  العقيدة،  حرية  الدين،  حرية   – الغربية  الحرية  الوان  تعدد  ومع 

الخ – فان هذه الحريات ال ميكن تقييدها باعتبارها حقوقا طبيعية، مع ان الحرية التي 

فرضوها مقيدة بحقوق االخرين حتى اكدوا ان الحرية فوق القانون وال ميكن تقييدها 

– فان هذه الحرية منشأ الفساد مبختلف انواعه - االخالقي والجنيس واالجتامعي 

- العتقادهم ان الدولة ال يحق لها ان تتدخل يف تحديد حرية أبنائها، وبذلك جعلوا 

العقائد من االمور الفردية النسبية الشخصية، وكان هذا من وراء االسباب التي دعتهم 

خاللها  من  يتمكنون  التي  النقاط  يحددوا  حتى  ومعناها  الثقافة  تعريف  تزوير  اىل 

الهجوم عىل الشعوب املختلفة ]2[.

]1[-املصدر السابق، ص 107.

]2[-.الغزو الثقايف، مصدر سابق، ص 117
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]*[
اعداد: هاشم امليالين]1[

الفلسفة(  تعليم  الجديد يف  )املنهج  كتابه  بداية  اليزدي يف  الشيخ مصباح  يرسد 

انّها مرت بثالث مراحل من الشك: االوىل زمن  الغربية، ويشري اىل  الفلسفة  تاريخ 

جرّاء  املدرسية  الفلسفة  انهيار  بعد  الثانية  امليالد،  قبل  اليونان  يف  السوفسطائيني 

ظهور االتجاهات املادية واملذاهب الفكرية الجديدة، واملرحلة الثالثة عىل أيادي 

التجريبيني الجدد أمثال بيكون وجون لوك وديفيد هيوم.

ثم يقّسم املذاهب الفلسفية اىل فئتني رئيسيتني هام: أصحاب االتجاه العقيل، 

االلهيني هم من ذوي  الفالسفة  أغلب  أّن  اىل  الحيّس، ويذهب  االتجاه  وأصحاب 

اّن  يرى  انّه  الحيّس، مع  االتجاه  أكرث امللحدين من  ترى  العقيل، يف حني  االتجاه 

الغلبة كانت لالتجاه الحيّس لعدم وجود منافس قوّي لهم يف معسكر العقليني.

ومن هذا املنطلق يرى الشيخ مصباح اّن الفلسفة الغربية لغلبة االفكار التجريبية 

واملادية ُحرمت من نظام فلسفي قوي ومحكم رغم وجود بعض املحطات املضيئة 

عندهم حيث يقول: ))ومع انّه بني الحني واآلخر يُبدي بعض فالسفتهم مالحظات 

طريفة ويفيضون يف مسائل دقيقة والسيام يف مجال املعرفة، وتنقدح يف بعض العقول 

والقلوب رشارات مضيئة، ولكنهم مل يستطيعوا ابداع نظام فلسفي محكم ومستقر، 

ومل تستطع تلك النقاط املضيئة يف تفكريهم أن ترسم للعلامء خطاً مستقيامً راسخاً، 

*ـ مدير املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية، العراق، النجف األرشف.
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وامّنا كانت االضطرابات والغيوم وال تزال تخيّم عىل الجو الفلسفي يف الغرب((]1[.

ويستنتج الشيخ مصباح بعد عرضه املوجز لتاريخ الفلسفة الغربية، دوام الفلسفة 

دامئاً ومل تنحرف عن  ومتعالياً  مستقيامً  االسالمية واستحكامها وانّها قطعت مسرياً 

مسريها األصيل، يف حني يعد الخالفات الداخلية فيها من قبيل االغصان املتفرعة 

من أصل الشجرة]2[.

هذه النقاط املضيئة والضئيلة يف الغرب التي أشاد بها الشيخ مصباح مل تتمكن 

الكثرية، لذا  انقاذه من األزمات  تيار الشك واملادية، ومل تنجح يف  الغلبة عىل  من 

انسان  بالضياع والحرية ويقول: )اّن هذه قصة  يحكم الشيخ عىل االنسان املعارص 

عرصنا الذي حقق تقّدماً تكنولوجيا هائالً فأصابته الحرية وضاع ومل يدر من أين جاء؟ 

أية جهة البد من أن يتجه؟ وأّي سبيل البد من أن يسلك؟  واىل أين يذهب؟ واىل 

وهكذا تنترش يف عرصنا مذاهب العبث والعدمية فتدب كالرسطان يف فكر االنسان 

املتمدن وروحه، وكدودة األرض تنخر اسس االنسانية وتحطّمها(]3[.

)اّن الحرية التي استولت عىل انسان عرص الفضاء مل تقترص عىل مسائله الفردية 

يف  ذلك  تجىّل  وقد  أيضا،  االجتامعية  مسائله  لتشمل  امتدت  وامّنا  والشخصية، 

مذاهب سياسية اقتصادية متناقضة، ومع اّن هذه املذاهب التي صاغتها اليد البرشية 

قد أّدت امتحانها وأثبتت فشلها ونقصها وعدم صالحيتها، فاّن املجتمعات البرشية 

الحائرة مل تنفض منها يدها...(]4[.

تيارات  اىل  وأدى  أيضاً  االسالمي  العامل  يف  رسى  الشك  وهذا  الحرية  هذه 

التي  الحالة  هذه  مصباح  الشيخ  يشكو  لذا  وااللتقاط،  التغريب  حالة  منها  مختلفة، 

مجتمعنا  اّن  املؤسف  ))من  ويقول:  املثقفني  وبعض  االسالمي  املجتمع  يعيشها 

]1[- )املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة: 43(

]2[- )م ن 1: 43 – 44(

]3[- )م ن 1: 131(

]4[- )م ن 1: 132(



نحن والغرب )ج2( 326

من  األخري  النصف  يف  خاصة  كثرية  )التقاطية(  انتقائية  أفكار  فيه  ظهرت  االسالمي 

القرن املايض..((]1[، ويعزو سبب هذه االنتقائية اىل اّن هؤالء االشخاص يحملون 

من جهة معتقدات موروثة من مجتمعهم االسالمي ال يريدون التفريط بها، ويطلعون 

من جهة اخرى عىل آراء جديدة ويقتنعون بها أيضاً ويضيفونها اىل معتقداتهم الدينية 

دون االلتفات اىل عدم تجانسها.

وقد أّدت هذه االنتقائية اىل القول بالتعددية املعرفية مبعنى اّن كل ما يقوله اّي 

ينتهي اىل مذهب الشك وعدم  شخص فهو صحيح وال يوجد باطل مطلق اىل أن 

امكان الحصول عىل االعتقاد اليقيني.

اخضاع  ويحرص عىل  لنفسه  اليوم  الغرب  اختارها  التي  الثقافة  الحالة هي  هذه 

والعلمية  الدينية  املعتقدات  إزاء  الحمية  روح  فيه  تضمحّل  يك  لها  كلّه  العامل 

والفلسفية، ويتصّور اّن كل رأي وكل نظرية رمبا تكون صحيحة أو قد تكون نظرية 

ونفي  اليقيني،  االعتقاد  يعني رفض  وهذا  أيضاً،  منها صحيحة  العكس  اخرى عىل 

القول باّن الدين الحق واملذهب الحق والنظرية الحقة هو يشء واحد]2[.

ثم اّن الشيخ مصباح يقوم بعقد مقارنة بني النظرة االسالمية والنظرة الغربية حول 

عن  االسالمية  النظرة  اختالف  ليقّدم  والسياسية،  الثقافية  املفاهيم  من  مجموعة 

الغربية. ففي مجال القانون فاّن الرؤية االسالمية ترى أّن افضل القوانني هو الذي يلبي 

ويوفّر موجبات التكامل املادي واملعنوي يف االنسان مع شّدة التأكيد عىل الجانب 

املعنوي، يف حني أهملت القوانني الغربية الجانب املعنوي وذهبت اىل لزوم تلبية 

.]3[ً الحوائج املادية واالجتامعية لالنسان حرصا

اما التعددية الدينية إذا كانت مبعنى التعامل بأدب واحرتام مع بقية األديان فهو أمر 

ممدوح ومؤكّد عليه يف االسالم، ولكن إذا كانت مبعنى اّن املسيحية واليهودية مثل 

]1[- )النظرية السياسية يف االسالم 1: 186(

]2[- )م ن 1: 187 – 188(

]3[- )م ن 1: 184(
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االسالم وال فرق بني اعتناق االسالم أو أّي دين آخر الّن كل واحد منها يتضّمن جزءاً 

من الحق فال االسالم حق مطلق وال اليهودية، فال شك يف اّن هذا ال ينسجم مع روح 

أّي دين من األديان بل ال ينسجم حتى مع العقل]1[.

ثم يشري الشيخ مصباح اىل مفوم آخر تم استرياده من الغرب وهو مفهوم الحرية 

املطلقة، وينفي قبول هذه الفكرة إذ الدين يبتني عىل مفهوم العبودية لله والخضوع 

أمامه، بخالف النظرة الغربية]2[.

ويف املناخ السيايس يشري الشيخ مصباح اىل مسألة الدميقراطية وانّها تبتني عىل 

أساس اعطاء حق الترشيع للناس، وعدم وجود أّي واقع مبعزل عن ارادة الشعب، 

تسود  وقوانني  أحكام  كمجموعة  االسالم  قبول  إذ  صحيح،  غري  أيضاً  هذا  ولكن 

املجتمع ال ينسجم مطلقاً مع قبول الدميقراطية يف الترشيع]3[.

انجر  وقد  الغربية،  املستوردات  من  أيضاً  فهو  القراءات  تعّدد  رشعية  مسألة  اما 

الغرب اليها أوالً:  لعدم انسجام مضمون الكتاب املقدس عندهم مع االكتشافات 

فهذان  املسيحية،  أتباع  بني  النهضة  عرص  بعد  الدينية  النزاعات  وثانياً:  العلمية، 

العامالن أّديا اىل إضفاء الرشعية عىل تعّدد القراءات واّن كلها تتسم بالصحة]4[.

أما بخصوص أصل الدين فانّهم يف هذا العرص ذهبوا اىل التقليل من قيمته وشأنه، 

وإخراجه من واقع الحياة االنسانية اىل الهامش، فيتعاملون مع الدين معاملة الفنون 

الجميلة ويقبلونه كأمر فني، فاملتدين كالشاعر حيث يختيل يف املعبد ويتصّور اّن له 

رباً يخاطبه ويناجيه، هذا هو األصل األساس عندهم رمبا يرصحون به أو يلمحون به 

لكن املؤدى واحد، فالدين عندهم يرجع اىل أذواق الناس املتدينني فليس هناك أمر 

يجب اثباته بالدليل العقيل والربهان واملنطق.

]1[- )م ن 1: 190(

]2[- )م ن 1: 191(

]3[- )م ن 1: 199(

]4[- )تعدد القراءات: 13(
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كام انّهم ال يعرتفون باألحكام القطعية للعقل، وال يعرتفون باليقني، فالنزعة الغالبة 

عندهم هي نزعة الشك، ويرمون القائل باليقني والجزم اىل الجهل.

أما االنسان فالثقافة االلحادية تنكر وجود الروح النّه أمر غري محسوس، أو تتصوره 

كأمر تابع للبدن فيموت مبوت البدن، فال يبقى بعد البدن يشء باسم االنسان حتى 

تكون له لذة أو عذاب، فاألصالة اذاً عندهم لهذا الجسم املادي ورغباته]1[.

يف  مصباح  الشيخ  اليها  أشار  التي  الغرب  من  املستوردة  املفاهيم  بعض  هذه 

طيات كالمه، ويرى اّن الجامع لها هو النزعة االنسانية )Humanism( التي ظهرت 

يف اروبا اواخر القرون الوسطى، وجعلت االنسان ورغباته املادية أساس كل يشء، 

يُشكالن  اللذان  العنرصان هام  العلامنية والليربالية، وهذان  النزعة اىل  وانتهت هذه 

الثقافة الغربية حالياً]2[.

العلوم  صياغة  إعادة  هو  الداء  لهذا  مصباح  الشيخ  يعطيه  الذي  الدواء  اّن  ثم 

االجتامعية والسياسية والحقوقية وما سواها من جديد بحيث تنسجم علمياً واصولياً 

وشّمر  بالعمل  مصباح  الشيخ  بدأ  املنطلق  هذا  ومن  الدينية،  ومعتقداتنا  مبادئنا  مع 

عن ساعديه ليعالج الشبهات املستوردة من الغرب برؤية فلسفية اجتامعية مستوحاة 

واملعتقدات  واألفكار  اآلراء  مواجهة  عند  ابتداء  نؤكد  ))نحن  الدينية:  املبادئ  من 

املستقاة من الثقافات االخرى عىل محاولة استكناه جذورها، ثم نرى هل انّها تنسجم 

مع األفكار االسالمية أم ال؟ فان كانت منسجمة يؤخذ بها، وااّل فيجب نبذها والتوّجه 

نحو اُسس ديننا واتخاذها منطلقاً ألفكارنا وعقائدنا وثقافتنا((]3[.

هذه هي املنهجية املتبعة للشيخ مصباح يف جميع مؤلفاته وبحوثه، وفيام يأيت 

نحاول تسليط الضوء اجامالً عىل أهم املسائل التي حاول معالجتها بهذه املنهجية، 

ومن أراد التوّسع فعليه مراجعة الدراسات والبحوث نفسها. إذ هذا املخترص ال يسع 

]1[- )اصول املعارف االنسانية: 222 – 226(

]2[- )النظرية السياسية يف االسالم 1: 210(

]3[- )م ن 1: 194(
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ألكرث من هذا، رغم اّن الشيخ ال يرى ضرياً باالقتباس من الغرب يف مجال التكنولوجيا 

والتقنية، ولكن كالمه ونقده ينصّب عىل املجال املعريف والثقايف، كام انّه يدعو اىل 

بالثقافة االسالمية اوالً وعقد توازن  فتح باب الحوار مع الغرب لكن برشط االملام 

علمي معريف بني طريف الحوار يك ال نخرس الحوار]1[.

-1 نظرية املعرفة

والعلمية  قيمتها املعرفية  نظرية املعرفة والبحث عن  تقّدم  الشيخ مصباح  -يرى 

عىل مباحث الوجود، إذ ما دامت مل تثبت قيمة املعرفة العقلية فمن العبث الخوض 

يف مباحث الوجود والفلسفة والوصول اىل الحق.

ويذهب الشيخ مصباح اىل اّن مباحث املعرفة هذه هي التي أربكت مواقف كثري 

الفلسفة  رجال  من  كثري  مواقف  اضطربت  هنا  ))ومن  يقول:  إذ  الغرب  فالسفة  من 

الوضعيني،  وجميع  كُنت  واوجست  وكانط  هيوم  قبيل  من  الغرب  يف  املشهورين 

حتى  وضلّلوا  الغربية،  املجتمعات  يف  الثقافة  اسس  الخاطئة  بنظرياتهم  فحطموا 

الصدد  وبهذا  السلوكيني..((]2[  النفس  علامء  وبالخصوص  االخرى  العلوم  علامء 

يتناول الشيخ اتجاهني معرفيني ظهرا يف الغرب:

االتجاه الوضعي

اتجاه اصالة العقل أم الحس.

الوضعية:

اّن الوضعيني يقترصون يف مقام املعرفة عىل االدراك الحيّس الذي يحصل نتيجة 

والعلمي،  الحقيقي  االدراك  انّه  ويعتقدون  املادية  بالظواهر  الحس  أعضاء  التصال 

وبناء عليه فال يبقى مجال للبحث والدراسة العلمية املفيدة لليقني حول مسائل ما 

]1[- )اصول املعارف االنسانية: 232، 235(

]2[- )املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة 1: 147(
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وراء الطبيعة، وتصبح جميع مسائل الفلسفة فارغة ال قيمة لها]1[.

ويف مقام الرد عىل الوضعيني يذكر الشيخ مصباح نقاطاً عدة:

الحضورية  املعرفة  وهي  املعرفة  أسس  أقوى  تنهار  املذهب  هذا  بحسب 

والبديهيات العقلية.

انهم بنوا أساسهم عىل االدراك الحيس، وهو أضعف نقطة يف املعرفة وأقلّها قيمة 

النّها معرّضة للخطأ أكرث من غريها.

ادعاء فراغ املفاهيم امليتافيزيقية من املضمون ادعاء جزايف باطل، النّه لو صح 

هذا ملا بقي بينها وبني األلفاظ املهملة فرق وألصبح نفيها واثباتها سواء.

يقينية  كلية  قضية  كونه  بعنوان  علمي  قانون  ألّي  مكان  يبقى  ال  هذا  عىل  بناء 

ورضورية، ذلك اّن هذه الخصائص ال ميكن اثباتها حسياً بأّي وجه من الوجوه.

يُنتقض عليهم باملسائل الرياضية التي ترُشح وتُعالج بوساطة املفاهيم العقلية، 

أي بنفس تلك املفاهيم التي يعتربها هؤالء ال معنى لها، ولذا اضطر بعضهم لالعرتاف 

بنوع من املعرفة الذهنية للمفاهيم املنطقية]2[.

أصالة العقل أم الحس:

هذا االتجاه هو أكرث اعتداالً من االتجاه الوضعي، ورغم اعرتافهم بالحس وأهميته 

يختلفون يف إعطاء األصالة والتقّدم للحّس أم العقل، والبحث عندهم يقع تارة يف 

التصورات وتارة اخرى يف التصديقات.

العقل  مهمة  عن  يُطرح سؤال  الكلية  باملفاهيم  االعرتاف  وبعد  التصورات  ففي 

بانّها هل تقترص عىل تجريد االدراكات الحسية وتعميمها أو اّن العقل بنفسه يتمتع 

]1[- )م ن 1: 214 – 215(

]2[- )م ن 1: 216 – 217(
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بادراك مستقل، غاية األمر اّن االدراك الحيّس قد يصبح رشطاً لتحقق االدراك العقيل.

القائلون بأصالة الحس يعتقدون اّن العقل ال يستطيع أن يفعل شيئاً سوى التجريد 

والتعميم، فال يوجد ادراك عقيل ااّل وهو مسبوق بادراك حيّس، ويف قبالهم أصحاب 

االتجاه العقيل حيث يؤمنون باّن للعقل ادراكات مستقلة هي من لوازم وجوده وال 

يحتاج فيها اىل ادراك قبيل.

اما يف التصديقات فمحور البحث فيها اّن االحكام يف القضايا هل تكون متوقفة 

التصورية  باملفاهيم  الظفر  يستطيع مستقالً وبعد  العقل  اّن  أم  الحسية  التجربة  عىل 

اّن  يعتقدون  فالتجريبيون  الحسية؟  التجارب  اىل  حاجة  دون  من  األحكام  اصدار 

العقل ال يستطيع إصدار األحكام من دون االستعانة بالتجارب الحسية، أما القائلون 

يدركها  تصديقية خاصة  مدركات  للعقل  اّن  فيؤمنون  التصديقات  العقل يف  بأصالة 

بشكل مستقل.

والرأي الصحيح عند الشيخ مصباح هو أصالة العقل مبعنى خاص يف كل باب، 

أما يف باب التصورات فهي مبعنى ان املفاهيم العقلية ليست هي نفس التصورات 

أحكامه  يف  العقل  اّن  مبعنى  فهي  التصديقات  يف  وأما  شكلها،  تغرّي  قد  الحسية 

الخاصة ال يحتاج اىل التجربة الحسية]1[.

ثم اّن هناك امراً آخراً يتعلق بقيمة املعرفة واّن الناتج هو معرفة حقيقية أي مطابقة 

الصور العلمية للواقع الذي تحيك عنه، وهذا يقترص عىل املعارف الحصولية فقط.

يعّد العقليون اّن فطرة العقل هي املعيار ملعرفة الحقائق، ويعّدون القضايا التي 

القضايا  القيمة عىل  البديهيات قضايا حقيقية، ويضفون  تستنتج بشكل صحيح من 

الحسية والتجريبية إذا كانت قابلة لالثبات بفضل الرباهني العقلية.

كام اّن مالك الصدق والكذب يف القضايا عند الشيخ مصباح هو تطابق القضايا 

]1[- )م ن 1: 218 – 220(



نحن والغرب )ج2( 332

الواقعيات  مع  تقارن  التجريبية  القضايا  ففي  مفاهيمها،  وراء  ما  مع  تطابقها  أو عدم 

اخرى تحت ارشافها، ويف  ذهنية  مفاهيم  مع  تقارن  املنطقية  القضايا  املادية، ويف 

يعني  اّن صدقها  أي:  والعني  الذهن  االلتفات اىل عالقة  الفلسفية البد من  القضايا 

كون محكياتها العينية - سواء كانت مادية ام مجردة- بشكل بحيث ينتزع الذهن منها 

املفاهيم املتعلّقة بها]1[.

-2 العلة واملعلول

يرى الشيخ مصباح خطأ كثري من فالسفة الغرب أمثال هيوم يف تفسريهم للعلة 

التقارن والتعاقب بني  يتم الحصول عليهام من مالحظة  انّه  واملعلول حيث زعموا 

ظاهرتني بشكل منتظم]2[.

ثم اّن هؤالء يحاولون اثبات أصل العلية عن طريق التجربة، ولكن هذه املحاولة 

تتوقف عىل  التجربة  نتائج  إّن كلّية  إذ  الدور،  عقيمة وال طائل تحتها؛ النّها تستلزم 

نتائج  تعميم  طريق  عن  القوانني  تلك  اثبات  نحاول  انّنا  واملفروض  العلية،  قوانني 

التجربة وكليتها.

ثم اّن أقىص ما ميكن الحصول عليه من التجارب الحسية هو التقارن أو التعاقب 

املنتظم، لكن هذا التقارن والتعاقب أعم من العلية، وعن طريقهام ال يتيرس اثبات 

عالقة العلية، وأخرياً فاّن التجربة الحسية مهام تكررت فانّها ال تستطيع نفي امكانية 

اّن هذا االحتامل يبقى موجوداً عىل الدوام وهو أن  العلة، أي  تخلّف املعلول عن 

يتحقق املعلول مع وجود علة وذلك  يتحقق معلول بدون علّة، كذا احتامل أن ال 

الكلية  العالقة  اثبات  تعجز عن  الحسية  فالتجربة  تجربتها،  تتم  التي مل  املوارد  يف 

للعلية يف  الكيل  القانون  اثبات  انّها ال تستطيع  والرضورية بني ظاهرتني فضالً عن 

مورد جميع العلل واملعلوالت]3[.

]1[- )م ن 1: 251 – 258(

]2[- )املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة 2: 10(

]3[- )م ن 2: 22 – 24(
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التحليلية  القضايا  من  العلية  أصل  اّن  مصباح  الشيخ  يرى  العرض  هذا  وبعد 

البديهيات  من  فهي  املوضوع،  مفهوم  من  فيها  املحمول  مفهوم  يستخرج  التي 

االولية املستغنية عن أّي دليل وبرهان، ورصف تصور املوضوع واملحمول كاف 

بها. للتصديق 

فاعتامداً  الخارج،  يف  املعلول  وجود  عىل  تدّل  ال  القضية  هذه  فاّن  هذا  ومع 

عليها ال ميكن اثبات اّن يف العامل الخارجي وجوداً يحتاج اىل العلة، الّن القضية 

يف  موضوعها  وجود  تثبت  ال  بذاتها  وهي  الرشطية،  القضية  حكم  يف  الحقيقية 

الخارج، وغاية ما تدل عليه هو انّه إذا تحقق يف الخارج موجود بوصف املعلولية 

فالبد من أن تكون له علّة.

والخالصة اّن العلم مبصاديق العلة واملعلول - عدا ما يدرك منها بالعلم الحضوري- 

ليس بديهياً ويحتاج اىل برهان، فالبد أوالً من تعيني صفات العلة واملعلول وبتطبيقها 

عىل املوجودات الخارجية ميكن تشخيص مصاديق العلة واملعلول]1[.

-3 املادية الديالكتيكية

بعد  ما  واىل  الكون  اىل  نظره  نوع  االنسان  يف  األساسية  العقدية  املسائل  -من 

االميان  حلقة  ضمن  عقدياً  االنسان  تصنيف  يتم  النظرة  هذه  خالل  ومن  الطبيعة، 

االنسان اىل  الكونية لدى  النظرة  يقّسم  الشيخ مصباح  فاّن  او حلقة االلحاد، وعليه 

قسمني أساسيني:

النظرة االلهية.

النظرة املادية.

الحس  عىل  اعتامدها  من  ومقوماتها  املادية  النظرة  ومقومات  اسس  يرشح  ثم 

والتجربة ونفي ما وراء ذلك ليصل اىل املادية الديالكتيكية التي كانت مثاراً للنقاش 

]1[- )م ن 2: 24 – 26(
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بني املفكرين االيرانيني آنذاك والتي أسسها ماركس وانجلز.

يرى الشيخ مصباح اّن املادية الديالكتيكية تعتمد عىل ثالثة أسس:

أصل التضاد الداخيل.

أصل الطفرة أو تحّول التغرّيات الكمية اىل تغريات كيفية.

أصل نفي النفي أو ديناميكية الطبيعة.

أصل التضاد:

الرصاع  من  يخرج  حيث  ظاهرة  كل  يف  ضدين  وجود  عىل  األصل  هذا  يبتني 

أيضاً،  املجتمع  اىل  التضاد  هذا  املاركسيون  وأجرى  وهكذا،  ثالثة  ظاهرة  بينهام 

منهام  ويخرج  الربوليتاريا  طبقة  وهو  ضده  عىل  يحتوي  الرأساميل  فاملجتمع 

املجتمع الشيوعي، كام يعتقدون اّن أصل التضاد أثبت بطالن النظرة امليتافيزيقية 

حول استحالة التضاد والتناقض.

عىل  ينكر  ال  التضاد  أصل  وجود  اّن  مصباح  الشيخ  يرى  عليهم  الرد  مقام  ويف 

نحو االجامل، إذ انّها ليست حالة شاملة بل ميكن ذكر أمثلة كثرية عىل خالف هذه 

الحالة، ثم إذا صدقت هذه النظرية البد من أن تشمل نفسها أيضاً مبعنى اّن الظواهر 

ضدان  أيضاً  الضدين  من  واحد  لكل  يكون  أن  من  فالبد  ضدين  عىل  اشتملت  اذا 

وهكذا اىل ما ال نهاية، وأخرياً فاّن امتناع التضاد املنطقي ال عالقة له بهذا التضاد، 

إذ إّن املستحيل هو اجتامع الضدين أو النقيضني يف موضوع واحد، أما ما يطرحه 

املاركسيون فال يتصف بوحدة املوضوع.

أصل الطفرة:

بل  الحصول  تدريجية  كلها  ليست  الطبيعية  الظواهر  أّن  يعتمد عىل  األصل  هذا 

يحصل بعضها عىل نحو الطفرة مبعنى اّن التغريات الكمية حينام تبلغ درجة معينة، 
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فانّها تتبدل اىل كيفية جديدة وتكون سبباً يف حدوث التغريات الكيفية النوعية، كام 

يف املجتمع حني تحتدم الرصاعات بني طبقات املجتمع فسوف تحدث طفرة وثورة 

جديدة ال محالة.

ويف مقام االجابة عن مسألة تغيري الكمية اىل الكيفية وحصول الطفرة يرى الشيخ 

اّن ما ميكن تقبّله هو لزوم توفّر كمية معينة لتحقق بعض الظواهر الطبيعية  مصباح 

ال تبّدل الكمية اىل الكيفية وال رضورة الزيادة التدريجية للكمية، كام اّن هذا الرشط 

يسّمى  قانون كوين شامل  هناك  فليس  والنوعية،  الكيفية  التغريات  يشمل جميع  ال 

بالطفرة او االنتقال من التغريات الكمية اىل التغريات الكيفية.

أصل نفي النفي:

ديناميكية  أو  الضدين  تطور  قانون  أيضاً  عليه  يطلق  والذي  االصل  هذا  يعني 

الطبيعة، اّن الحركة الديالكتيكية ارتقائية وتكاملية دامئاً، فالظاهرة الجديدة تكون أكرث 

تكامالً من القدمية دامئاً.

والجواب اّن كل تغرّي وتبدل يعني زوال الحالة السابقة وظهور حالة جديدة، فاذا 

أما االلزام من  كان الغرض من هذا األصل هو هذا املعنى فلم يأت بيشء جديد، 

أن تكون  الالحقة البد من  الظاهرة  واّن  دامئاً،  تكاملياً  يكون  التطّور  باّن هذا  قبلهم 

أكمل من السابقة، فهو غري صحيح، فهل اّن املاء يتكامل عندما يتحّول اىل البخار أو 

البخار حينام يتحّول اىل املاء؟]1[.

-4 فلسفة االخالق

يرى الشيخ مصباح اّن الجمل االخالقية والقانونية تشتمل عىل مفاهيم ))البد(( 

انّها  يُرى  املفاهيم  هذه  تالحظ  وعندما  و))ممنوع((،  و))واجب((  ينبغي((  و))ال 

ليست من قبيل املفاهيم املاهوية اي ليس لها ما بازاء خارجي بل انّها من املفاهيم 

االعتبارية.

]1[- )دروس يف العقيدة االسالمية 1: 133 – 140(
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وهذه املفاهيم ميكن أن تدرس بأشكال مختلفة: منها دراستها من الناحية اللفظية 

واألدبية، مبعنى اّن هذه األلفاظ ألّي معنى وضعت؟ وما هي التحّوالت التي طرأت 

عليها؟ وهل استعاملها يف هذه املعاين حقيقي أم مجازي؟ وهذه الدراسات تتعلق 

بعلم اللغة وتناول علامء اصول الفقه كثرياً منها بالدرس والتحقيق.

ومنها البحث حول كيفية إدراك هذه املفاهيم وطريقة انتقال الذهن من مفهوم اىل 

مفهوم آخر، وتدرس هذه الجوانب يف فرع خاص من علوم النفس وهو املختص 

بعمليات الذهن.

هذه  اّن  مبعنى  الخارجية،  بالواقعيات  املفاهيم  هذه  تعلق  عن  البحث  ومنها 

أم  الخارجي؟  بالواقع  ارتباط  أّي  لها  وليس  الذهن  ابتكارات  من  املفاهيم هل هي 

انها تعكس امليول والرغبات الفردية واالجتامعية؟ وهل القضايا األخالقية والقانونية 

العبارات  قبيل  من  انّها  أم  والخطأ؟  والصحة  والكذب  للصدق  قابلة  خربية  قضايا 

االنشائية التي ال معنى للصحة والخطأ فيها؟ وإذا كانت قابلة للصدق والكذب فام 

هو املعيار يف صدقها وكذبها؟ وهذا ما يهمنا هنا]1[.

ثم يقول الشيخ مصباح اّن القضايا األخالقية تصاغ بصورتني:

أن تحيك عن ثبوت قاعدة خاصة يف نظام معني كام يقال: ))الكذب إلصالح 

وعدم  مطابقتها  هو  فيها  والكذب  الصدق  ومالك  جائز((،  اإلسالم  يف  البني  ذات 

مطابقتها للمصادر األخالقية عند ذلك النظام الخاص.

أن يكون مفادها الحكاية عن نفس األمر والثبوت الواقعي بغض النظر عن األنظمة 

الخاصة، كام يقال: ))العدل حسن(( فهنا توجد آراء مختلفة يف الغرب:

إّن أشهر النظريّات املطروحة يف هذا املضامر هي:

أ- بعض فالسفة األخالق والقانون يف الغرب ينكر أساساً وجود مثل هذه االُصول 

]1[- )املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة 1: 204 – 206(
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العاّمة والثابتة، والوضعيّون بالخصوص يتخيّلون أن البحث يف هذه املسألة لغو ال 

فائدة وراءه، ويعدّونها من األفكار امليتافيزيقية غري العلميّة.

سّمروا  الذين  الوضعّي  املذهب  أتباع  من  هذا  غري  يُتوقّع  ال  أنّه  الواضح  ومن 

عيونهم عىل معطيات الحواس، ولكن بعض العلامء اآلخرين الذين صدر منهم مثل 

األخالقيّة  القيم  تحوُّل  هو  التخيّل  هذا  منشأ  إّن  لهم:  يقال  أن  ميكن  الحديث  هذا 

والقانونيّة يف املجتمعات املتنّوعة ويف األزمنة املختلفة، ماّم أّدى بهؤالء لالعتقاد 

بنسبيّة األخالق والقانون وللتشكيك باالُصول القيميّة الثابتة أو إنكارها، وسيزول هذا 

التخيّل بعد نفي نسبيّة األخالق والقانون.

قبيل االعتباريّات  القيميّة من  القضايا  الفالسفة عّدت  فئة اخرى من  ب- وهناك 

بتغرّي هذه  تتطّور  الباطنيّة، وهي  الناس ومشاعرهم  الناشئة من حاجات  االجتامعيّة 

القامئة عىل  الربهانيّة  الدراسات  نطاق  عن  خارجًة  هؤالء  عّدها  هنا  ومن  العوامل، 

هذه  فاملالك يف صدق  هذا  وبناًء عىل  الدامئة،  الرضوريّة  اليقينيّة  املبادئ  أساس 

القضايا وكذبها هو تلك الحاجات والرغبات التي أّدْت إىل اعتبارها.

ويف مقابلهم ميكن القول: ال شّك يف أنَّ جميع املعارف العمليّة تتعلّق بسلوك 

الداخليّة، وهو  الرغبة  ألوان  من  لون  من  الناشئ  السلوك  ذلك  االختيارّي،  اإلنسان 

يتّجه نحو هدف خاّص وغاية معيّنة، وعىل هذا تتكّون مفاهيم خاّصٌة ليست من سنخ 

املفاهيم املاهويّة وتتشّكل منها هذه القضايا، ولكن دور املعارف العمليّة هي أنّها 

تُنري لإلنسان الطريق يف مقام االختيار بني الرغبات املتعارضة ليك يصل إىل الهدف 

اإلنسايّن األصيل والرفيع وليك يهتدي إىل السعادة والكامل املطلوب، ومثل هذا 

الطريق ال يتالءم دامئاً مع رغبات كثري من الناس الذين هم أرسى رغباتهم الحيوانيّة 

ولّذاتهم املاّدية الدنيويّة املتقّضية، وإمّنا هو يحملهم عىل تعديل طلباتهم الغريزيّة 

والحيوانّية، وعىل الكّف عن بعض اللذائذ املاّدية والدنيويّة.

إذن إذا كان املقصود من حاجات الناس ورغباتهم هو مطلق الحاجات الشخصيّة 
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لفساد املجتمعات وتدهورها،  التي هي دامئاً يف تعارض وتزاحم ومؤّديٌة  والفئويّة 

هو  املقصود  كان  وإن  والقانون،  لألخالق  األساسيّة  لألهداف  مخالف  ذلك  فإّن 

وهي  الناس  من  كثري  عند  املدفونة  الرفيعة  اإلنسانيّة  والرغبات  الخاّصة  الحاجات 

غري نشطة لديهم لتغلّب الهوى والرغبات الحيوانيّة عليها فإّن ذلك ال ينايف الثّبات 

والدوام والكليّة والرضورة، وال يؤّدي إىل خروج مثل هذه القضايا عن نطاق املعارف 

القضايا  التي تشّكل عادًة موضوعاِت مثل هذا  اعتباريّة املفاهيم  أنَّ  الربهانيّة، كام 

وهي تتضّمن لوناً من املجاز واالستعارة ال تعني أنّها فاقدة لألساس العقيّل.

العقل  بديهيّات  من  والقانونيّة هي  األخالقيّة  االُصول  أنَّ  الثالثة هي  النظريّة  ج- 

العميّل، وناشئة -مثل بديهيّات العقل النظرّي- من فطرة العقل ومستغنية عن الدليل 

والربهان، ومالك الصدق والكذب فيها هو موافقتها ومخالفتها لضمري الناس.

إنَّ هذه النظريّة التي لها جذور يف أفكار فالسفة اليونان القدمية وقد تبّناها كثري 

من فالسفة الرشق والغرب ومن جملتهم كانط هي أوجه من سائر النظريّات وأقرب 

إىل الحقيقة منها، ولكّنها يف الوقت نفسه قابلة ملناقشات دقيقة نشري إىل بعضها:

إنَّ ظاهر هذه النظريّة هو تعّدد العقل وانفكاك مدَركات كّل منهام عن اآلخر، وهو 

أمر قابل للمنع.

إنَّ اإلشكال الوارد عىل كون مدَركات العقل النظرّي فطريًة وارد أيضاً عىل هذه النظريّة.

قابلة  غري  وال  االستدالل  عن  مستغنية  ليست  والقانونيّة  األخالقيّة  االُصول  إنَّ 

وقبح  العدل  حسن  وهو  أعّمها  حتّى  بل  النظريّة،  هذه  أصحاب  يزعم  كام  للتعليل 

الظلم يحتاج إىل برهان كام سوف نشري إليه فيام بعُد(]1[.

النسبيّة يف األخالق والقانون:

القيميّة  القضايا  من  كثرياً  )إنَّ  الشيخ مصباح:  يقول  االخالق  نسبية  مبحث  ويف 

]1[- )م ن 1: 264 – 268(
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والسياّم القضايا القانونية لها استثناءات، وحتّى حسن الصدق أيضاً ال كليّة له، ومن 

ناحية اُخرى فقد يصبح موضوع واحد محاّلً الجتامع عنوانني لهام حكامن متضاّدان، 

ويف صورة تساوي مالكيهام فإنَّ الشخص يكون مخرّياً بني الفعل والرتك، أّما إذا كان 

فإنّه مكلّف  االُخرى  أرجح من  فيه  اآلخر وكانت املصلحة  أهّم من  أحد املالكني 

لبعض  أنَّ  أيضاً  ويالحظ  عمليّاً،  اآلخر  الحكم  فيسقط  األهّم  املالك  برعاية جانب 

األحكام القانونيّة قيوداً زمانيّة ثم تُنسخ بعد الفرتة املحّددة.

وبااللتفات إىل هذه املالحظات تصّور بعضهم أنَّ جميع األحكام القيميّة نسبيٌّة 

وال تتميّز بالعموم األفرادّي واإلطالق الزمايّن، وقد اتّخذت املذاهب ذات االتّجاه 

الوضعّي اختالف األنظمة القيميّة يف املجتمعات واألزمنة املختلفة دليالً عىل كون 

جميع القضايا القيميّة نسبيًّة.

ولكن الواقع أنَّ مثل هذا النسبيّة موجودة أيضاً يف قوانني العلوم التجريبيّة، فكلّيّة 

هذه  وتعود  واملزاحامت،  املوانع  وانعدام  رشوطه  لتحّقق  تابعة  تجريبّي  قانون  أّي 

القيود -من وجهة النظر الفلسفيّة- إىل تركّب علل الظواهر، وبفقدان رشط منها ينتفي 

املعلول أيضاً.

وبناًء عىل هذا إذا استطعنا تعيني علل األحكام األخالقيّة والقانونيّة بشكل دقيق 

والتفتنا إىل قيود موضوعاتها ورشوطها بشكل كامل فسوف نجد أنَّ االُسس األخالقيّة 

والقانونية تتمتّع أيضاً بالعموم واإلطالق يف نطاق مالكاتها وعللها التاّمة، ومن هذه 

الناحية فهي ال تختلف عن سائر القوانني العلميّة.

ونلفت النظر إىل أنّنا نعتمد يف هذا البحث عىل ااُلسس األخالقيّة والقانونيّة العاّمة، 

وأّما بعض الجزئيّات من قبيل قوانني املرور وأمثالها فهي خارجة عن محّل البحث]1[(.

-5 الليربالية

مل يركز الشيخ مصباح كثرياً عىل املعنى اللغوي ملصطلح الليربالية، ويف معناها 

]1[- )م ن 1: 272 – 273(
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يف  املستخدمة  التفكري  طريقة  عىل  )تطلق  انّها:  قوله  عىل  يقترص  االصطالحي 

تعتمد أساساً يف طبيعتها  السياسية واالقتصادية والثقافية والدينية، وهي  املجاالت 

عىل مزيد من االهتامم بالحقوق الطبيعية لالفراد((]1[.

الفرد  بحقوق  الجاد  االهتامم  تعني  مثالً  السياسية  الليربالية  فاّن  هذا  عىل  وبناء 

وحريته يف الشؤون السياسية، والليربالية االقتصادية تشري اىل االقتصاد الذي يُعتمد 

فيه عىل الفرد وحريته يف النشاط االقتصادي وعدم تدخل الدولة ااّل بالحد األدىن، 

وهكذا الليربالية الثقافية والدينية وما شاكل.

الشيخ مصباح اىل  فيشري  يعتمد عليها هذا املذهب،  التي  أّما االسس واملباين 

أهمها وهي:

املفاهيم  واّن  مرّجح عىل كل يشء،  الخاصة  الفرد وحقوقه  اّن  الفردية: مبعنى 

الجامعية من قبيل مصلحة املجتمع مل تكن ااّل وهامً، كام ال يوجد خري مطلق أو 

فضيلة حتى نحاول عىل أساسها التدخل يف الحياة الخاصة للناس.

القيمة املطلقة للحرية: حيث ال يحّدها يشء ااّل حرية األفراد اآلخرين، وال ميكن 

التغايض عن الحرية بعد هذا الحد من أجل قيم أخرى كالعدالة والقيم والدين وما شاكل.

الرأساملية: وهي اقتصاد السوق الحّر وقد ُعجنت الرأساملية مع الليربالية حتى 

قيل اّن الليربالية هي ايديولوجيا الرأساملية.

القوانني  الكون وهو األصل ويجب إخضاع  انّه محور  محورية االنسان: مبعنى 

السياسية والثقافية واالقتصادية وغريها لرغباته.

هذه أهم املحاور األساسية للّيربالية عند الشيخ مصباح تاركاً سائر املحاور من 

قبيل العلامنية والتسامح والتساهل من التّفرعات.

الشيخ  ينسجم مع االسالم، ولذا يشري  بهذه االسس واملباين ال  وهذا املذهب 

]1[- )أسئلة وردود: 288(
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مصباح اىل أهم نقاط الخالف بني الليربالية واالسالم قائالً:

الطاعة  املطلقة هي  القيمة  بل  االسالم،  لالنسان يف  مطلقة  قيمة  ليست  الحرية 

واالمتثال ألحكام الله، فالحريات يف االسالم مقيدة بالحدود االلهية.

اقتصار دور االنسان يف )األنا( الطبيعية واملادية، ولكن االنسان يف االسالم له 

لالنسان  ومركب  حامل  املادي  والبدن  للروح،  واألصالة  معنوي،  وبُعد  مادي  بُعد 

الحقيقي، فاالنسان بال معنويات وال أخالق وال دين وال التزام بالخالق واملعبود ليس 

انساناً، وامّنا هو حيوان ذو رجلني كسائر الحيوانات بل هو أسوأ منها.

حرية التعبري يف الفكر الديني محدودة، فال يسمح االسالم باقتناء كتب الضالل 

أو اإلساءة اىل املقدسات.

الحقيقي  املالك  هو  إذ  تعاىل،  بالله  مختص  اإلسالم  يف  التقنني  حق  اّن 

للمخلوقات، وهو الذي ميتلك حق التقنني يف شؤون الحياة كافة.

االجتامعية  للحياة  العامة  االطر  عن  تدافع  أن  من  البد  الليربالية  يف  الدولة  اّن 

لكن  الفرد،  أصالة  اىل  استناداً  الناس  التدخل يف شؤون  من  األدىن  الحد  ومتارس 

الناس  أرواح  عىل  واملحافظة  الفضيلة  بنرش  ملزمة  االسالمي  الفكر  يف  الدولة 

ونواميسهم والسعي لالرتقاء مبعنويات الفرد واملجتمع مضافاً اىل بّث الرفاه واألمن 

وما شاكل، وإذا ما حصل هناك تزاحم بني الحقوق فاّن حقوق املجتمع تقّدم عىل 

حقوق الفرد، والفضيلة تقدم عىل الرفاه واملادية.

اّن من لوازم الليربالية التسامح والتساهل يف شتى املواقف، ولكن اإلسالم وإن 

كان رشيعة سمحة سهلة، لكنه يقّر املداراة يف اطار األحكام االلهية، ويتعامل بالشّدة 

والغلظة يف بعض املوارد.

هذه املوارد تدّل عىل عدم إمكان الجمع بني اإلسالم والليربالية بأّي حال من األحوال]1[.

]1[- )م ن: 291 294-(
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-6 العلامنية

الدين  بانّها: ))اتجاه فكري له معامله منها فصل  يعرّف الشيخ مصباح العلامنية 

البرش، والرتكيز  والتقنني وفقاً الرادة  الدولة عىل أساس وطني،  الدولة، وتبلور  عن 

عىل الشؤون املادية، وسيادة العلوم التجريبية بدالً عن العلوم االلهية، بناء عىل هذا 

فاّن العلامنية تركز عىل انفصال دائرة الدين عن السياسة، ويُعترب الدين يف هذا النظام 

أمراً فردياً رسالته بلورة العالقة بني االنسان وربه فقط، وال دخل له يف السياسة وادارة 

امور املجتمع أبداً((]1[.

هو  الغرب  اّن  مصباح  الشيخ  يرى  وتاريخها  العلامنية  جذور  عن  البحث  وعند 

مهدها، وانّها افراز طبيعي لألحداث التي سبقت عرص النهضة، كام انّه يشري اىل أهّم 

أسباب حدوثها ويلّخصها يف نقاط:

حدوث التعارض بني معطيات العلم وتعاليم الكنيسة املستوحاة من االنجيل.

تقاسم األعامل بني الكنيسة والقيرص استناداً اىل ما يف االنجيل: )ما لقيرص يجب 

أن يرُتك لقيرص وما لله يجب أن يرُتك للكنيسة( حيث مّهد الطريق أمام العلامنية.

ظهور نهضة االصالح الديني وما أّدت اىل تقليص دور الدين يف شؤون الحياة.

ظهور عرص التنوير وجعل االنسان هو املحور للكون ونبذ ما وراء الطبيعة والغيب]2[.

هذه العوامل هي التي أدت اىل ظهور العلامنية، ولكن هذه النظرة ال تتوافق مع 

االسالم، ذلك اّن العلامنية تخّول غري الله حق الترشيع والحاكمية، فيام ترّصح الرؤية 

التوحيدية اّن املالكية والحاكمية الحقيقية لله وال حق لإلنسان أبداً يف الحكم عىل 

غريه من دون إذن منه تعاىل، كام اّن الفكر العلامين يحرص الدين يف عالقة االنسان 

بالله فقط، ولكن لإلسالم قوانينه وأحكامه لكافة شؤون االنسان الفردية واالجتامعية]3[.

]1[- )اسئلة وردود: 163(

]2[- )م ن: 163 – 165(

]3[- )م ن: 166(
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معاجلات تأصيلية يف نقد الغرب 
عند الشيخ جوادي اآلملي

]*[
اعداد: هاشم امليالين]1[

متهيد:

لألزمات  اإلسالمي  التأصيل  منحى  مؤلفاته  يف  اآلميل  جوادي  الشيخ  -ينحو 

املعرفية واالجتامعية التي يشهدها عاملنا املعارص، ويرى أَّن هذه األزمات املعرفية 

واالجتامعية مرّدها اىل ما حدث يف الغرب ابّان النهضة العلمية والدينية هناك حيث 

الحارض وأنتجت هذه األزمات،  يومنا  الرابع عرش، واستمرت اىل  القرن  منذ  بدأت 

ثبات  والنسبية وعدم  العلمية  بالحرية  أُصيب  بعده املعريف  اليوم يف  االنسان  فرنى 

اآلراء، ويف بعده النفيس أُصيب بالكآبة واالضطراب السلويك وفقد الراحة والطأمنينة 

االجتامعي  بعده  الُخلقية، ويف  املفاسد  بأنواع  أُصيب  الُخلقي  بعده  والهوية، ويف 

أما  املجتمع،  أفراد  بني  واألخوة  الحب  أوارص  وتفّسخ  االرسي  باالنهيار  أُصيب 

الجانب السيايس فام نراه من امربيالية عاملية والفوىض السائدة يف املجتمعات.

وعن  الدين  عن  العزوف  هو  األزمات  هذه  أّن سبب جميع  اآلميل  الشيخ  -يرى 

وما  الحديثة،  االنسانية  النزعة  اىل  االمور  زمام  واعطاء  االنسان،  االلوهي يف  البعد 

أنتجته من تغليب البعد املادي يف االنسان، حتى اّن الدين أصبح يُفرّس بتفاسري مادية 

دنيوية، حيث أصبح ظاهرة عىل غرار باقية الظواهر التاريخية التي حدثت يف التاريخ 

بأسباب ومبادئ دنيوية مادية]2[.

*ـ مدير املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية، العراق، النجف األرشف.
]2[- انتظار برش از دين: 13
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-يف عملية التأصيل التي يرنو اليها الشيخ اآلميل، ال يفوته أن يسّجل مالحظاته 

النقدية ملا ذكره علامء الغرب ومفكريه، وهذه املالحظات هي التي سنحاول تسليط 

الضوء عليها يف بحثنا هذا ضمن نقاط موجزة:

-1 املعرفة:

-يرى الشيخ جوادي اآلميل اّن نظرية املعرفة متأّخرة عن كثري من املباحث العقلية 

يف مقام االثبات، لكنها يف مقام الثبوت متقّدمة عليها جميعاً، إذ ما دامت مل تُحّل 

مسألة املعرفة ومل يتبنّي كيفية معرفتنا باألشياء، سوف ال تنفع سائر املسائل الفلسفية 

والكالمية وغريها.

الغنية عن  البديهية  املفاهيم  من  انّها  اآلميل  الشيخ  يرى  املعرفة  تعريف  -وعند 

التعريف، إذ محاولة تعريفها يوقعنا يف الدور الرصيح، لذا البد من االكتفاء برشح 

االسم وبيان املحتوى )التعريف التنبيهي(]1[.

-ثم اّن هناك من ذهب اىل انكار املعرفة، وهم قسامن: قسم ينكر أّي نوع من انواع 

املعرفة وهم السوفسطائيون والشكاكون، وقسم ينكر املعرفة يف اطار خاص وهم 

املاديون الذين حرصوا املعرفة بالحس والتجربة املادية وانكروا املعرفة الغيبية، إذ 

تُنتج  والكون  لالنسان  املادية  فالنظرة  املادة،  يف  محصور  عندهم  والواقع  الوجود 

مادية املعرفة وآلياتها.

توسيع  اىل  املعرفة مضافاً  امكان  بأصل  يعرتفون  اناس  يوجد  قبال هؤالء  -ويف 

نطاقها وعدم اقتصارها عىل املاديات، لذا ذهبوا اىل القول يف جميع املحسوسات او 

املعاليل العقلية ومنها املعرفة؛ بالعلّة الفاعلية اىل جنب العلل القابلة ويف طولها]2[.

-ثم بعد هذا رشح الشيخ أهم اآلراء الواردة حول نظرية املعرفة وقيمتها قائالً:

]1[- م ن: 87

]2[- م ن 89 – 93
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لها  يعر  ومل  للواقع  واملعرفة  العلم  كاشفية  مسألة  اىل  ينظر  ال  من  هناك   1-

اهمية، بل يرى اّن املهم هو مقدار املنفعة الحاصلة من هذه املعرفة سواء كشفت 

األثر  هو  املالك  امّنا  خطأ،  أم  صحيحة  كانت  وسواء  تكشفه،  مل  أم  الواقع  عن 

النفعي الحاصل منها.

منه عدم وجود  ويلزم  والهدف،  الوسيلة  بني  يخلط  انّه  الرأي  -يالحظ عىل هذا 

تنتج فائدة عملية،  التي مل  العلوم  معيار ومحك لتشخيص الصحيح من الخطأ يف 

للواقع، وفساد ما ليس  ينفع عمالً وإن مل يكن مطابقاً  القول بصحة ما  ويلزم أيضاً 

النظرية  العلوم  بني  التفاوت  الرؤية  تنفي هذه  للواقع، كام  مطابقاً  كان  وإن  نفع  فيه 

والعملية وتجعلهام واحدة.

-ذهب بعضهم اىل اّن املعرفة مل تكن كاشفة عن الواقع بل هي التي تولّد الواقع، 

فالواقع ما توافق عليه العلامء )نظرية التصويب(، ويلزم من هذا عدم تخلّف الواقع 

عاّم أجمع عليه العلامء وهو كام ترى.

-حرص املعرفة باألَمور الحسية واّن مشاعر االنسان كام تتأثّر من الواقع الخارجي 

تؤثّر فيه أيضاً، والناتج من هذا التأثري والتأثر هو الواقع والحق، وهو املعيار ملعرفة 

الصحيح من الخطأ.

-يلزم من هذا التفسري الفصل بني االنسان والكون وعدم وقوف االنسان عىل ما 

يدور خارج ذاته بشكل تام، وهو خلط بني مقدمات املعرفة وحقيقة املعرفة وذلك 

اوالً: اّن املعرفة ال تنحرص بادوات الحس، وثانياً اّن املعرفة أمر مجرّد عن املادة فال 

ميكن ان تكون نفس الناتج الحاصل من التأثري والتأثر، بل هي حركة فيزيائية تنتج 

امراً ميتافيزيقياً اسمه املعرفة، ثالثاً: يلزم ان يكون الحق عند كل شخص مختص به 

وال يوجد حق مشرتك بني أفراد االنسان]1[.

واعتامدهم عىل  الغرب،  املعرفة يف  قصة  مباحثه  اآلميل يف  الشيخ  يرسد  وماّم 

]1[- م ن: 96 – 106
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الفرضيات بدل اليقينيات، والفرضية هي سلسلة قضايا مل تكن بديهية ومل يتم اثباتها 

يف مكان آخر، بل هي خنثى لإلثبات وعدم االثبات، فالقضايا التي تستنتج هكذا مل 

تكن ذات قيمة علمية بل هي مضطربة ومتزلزلة وإن أنتجت آثاراً وهمية، النّها تعتمد 

عىل الفرض.

قيود  أو  بقيد  عالجه  ميكن  ال  اليقني  ترك  من  الناتج  والتزلزل  االضطراب  -هذا 

اضافية كام توّهمه الوضعيون )أصل االثبات او التحقق( او امللحدون واملاديون، 

فأّي قيد ورشط ال ميكنه أن يوصل هذه الفرضيات اىل ساحة املعرفة الحقيقية التي 

هي اليقني بالواقع.

-اّن الفوىض والتغرّي الدائم التي تشهده الفرضيات، يؤّدي اىل تبّدل وتغيري األنظمة 

املعرفية أيضاً، كام يؤّدي اىل تكوين رؤية عند مفكري املعرفة الحقيقية املؤدية اىل 

عىل  باالعتامد  فكرية  أنظمة  بناء  سوى  تكن  مل  البرشية  املعرفة  بان  واليقني  العلم 

الثبات وهم  اّن  بل  هكذا قضايا مختلفة ومتغرّية، وعليه ال توجد معرفة ثابتة اطالقاً 

متغرّي وزائل وال ميكن االعتامد عىل الربهان]1[.

-وعند الرجوع اىل الخلف للبحث عن سبب وصول الغرب اىل هذه املرحلة، 

يرى الشيخ اآلميل اّن الحسيني طرحوا شعاراً مفاده اّن القدرة هي التي تولّد العلم، 

واّن غاية جميع العلوم هي السلطة عىل الطبيعة، ووظيفة العلم معرفة الطبيعة لتحقيق 

هذه السلطة، فرسم أرباب هذه الفكرة جدوالً استقرائياً للوصول اىل جميع الحقائق 

ذلك  جراء  فتولّدت  الكون،  ملعرفة  الوحيد  الطريق  هو  الحس  اّن  وزعموا  املادية 

جراء  مختلفة  علوم  شكل  عىل  تتكّون  البرشية  املعرفة  اّن  ادعت  علمية  فلسفات 

مجموعة احاسيس اولية، اي تم مشاهدة املوارد الجزئية بالحس وبعد التكرار الغيت 

ووصلت  مختلفة،  علوم  وتولّدت  كلية،  قوانني  واستنتجت  الزمكانية  الخصائص 

باملآل بعد أخذ مشرتكات العلوم اىل قوانني كونية عامة مثل قانون الحركة أو التكامل، 

املشرتكة بني جميع العلوم.

]1[- م ن 161 – 165



نحن والغرب )ج2( 348

-هذه املناهج مل تدم كثرياً ورسعان ما تبنّي عوارها إذ الظنون املرتاكمة عن طريق 

الحواس ال تولّد اليقني، فانتبه الحسيون اىل اّن الحس مبجرده ال يتمكن من كشف 

املعارف  باّن  القول  اىل  فذهبوا  اليقني،  اىل  االنسان  يوصل  ومل  القوانني  من  كثري 

هذه  عوار  ظهر  مدة  وبعد  الذهن،  وتفاعالت  الحواس  ادراكات  من  مزيج  البرشية 

النظرة أيضاً، فابدعوا أمراً آخر هو قانون الفرضيات العلمية، وعليه فاّن املعرفة العلمية 

هي تلك الفرضيات التي ميكن اثباتها او ابطالها عن طريق الحواس]1[.

الحديث من منافع  العلم  انتجه  ما  الشيخ اآلميل نكران  يعني عند  -طبعا هذا ال 

مختلفة للناس، ولكن الذي يرفضه هو االفراط يف الحس واملادية املنتجة ملذاهب 

واألديان  امليتافيزيقيا  ورفض  االنسان  تأليه  وكذلك  املاركسية،  أمثال  باطلة  فكرية 

وجعلها يف بوتقة الخرافة واالساطري]2[.

-وخالصة األمر: يرى الشيخ جوادي اآلميل اّن من املبادئ الفلسفية الهامة املؤثرة 

يف مسري املعرفة، كيفية النظر اىل الواقع: هل اّن الواقع ينحرص يف الطبيعة واملادة او 

اّن هناك واقعاً وحقائق غري مادية وميتافيزيقية؟

-))فلو اعتقد شخص باّن الواقع ينحرص يف املادة واالمور املحسوسة، العتقد 

والتأثر  وبالتأثري  الطبيعية  االدراكية  املجاري  خالل  من  تتولّد  وانّها  املعرفة  مبادية 

والتأثر  التأثري  ارضية  تهيئة  يوجب  الواقع  مادية  والطبيعة...  الجسم  بني  املتقابل 

املتقابل بني االنسان والكون كواقعيتني طبيعيتني تكونان يف عرض اآلخر وعىل نحو 

بالواقع  تأثّر االنسان  تتولد املعرفة من خالل  العلل االعدادية، ومن هذا االحتكاك 

علالً  تعد  امليتافيزيقي-  سريها  –يف  والكون  االنسان  املعرفة،  اّن  ومبا  الخارجي. 

معّدة لظهور الفكر، فيكون الفكر مبثابة امر واقعي ثالث اىل جنب االنسان والكون، 

اي إّن له واقعاً غري العامل وغري املعلوم((]3[.

]1[- م ن: 167 – 169

]2[- م ن: 170 – 171

]3[- تبني براهني اثبات خدا: 65.
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وعندئٍذ تكون النتيجة ظهور واقع جديد جراء احتكاك االنسان بالكون، ومبا اّن 

االنسان يف سريه املعريف يحاط بالفكر عادة دون املعلوم، واّن الفكر يغاير املعلوم 

التغاير يعيق االنسان الفكور عن الوصول اىل العامل الخارج عن نفسه  دامئاً، فهذا 

وحينئٍذ تفقد املعرفة قيمتها يف اظهار الواقع ومعرفة الكون ويبقى العالِم يف وادي 

الشك والحرية.

-وبعد أن يقّسم الشيخ اآلميل الشك اىل الجيل والخفي، يرى اّن املعرفة املادية 

توجب الشك ال محالة، فمن يقارب املعرفة من وجهة نظر مادية سيقع يف فخ الشك 

ال محالة سواء الجيل منه أو الخفي.

-ثم بعد هذا العرض يرى الشيخ اآلميل أَّن النظرة ما بعد الطبيعية اىل الواقع والقول 

بعدم انحصار املعرفة بالسري املادي، وقبول الجوانب امليتافيزيقية للمعرفة، توجب 

االمان من الوقوع يف الشكاكية بكال نوعيها.

-2 مسألة االلوهية:

الله  وجود  اثبات  مسألة  الغريب  الالهوت  يف  املطروحة  املسائل  اهم  من  -اّن 

النظريات  بسبب  ذلك  عىل  املقامة  الفلسفية  األدلة  من  كثري  تزلزلت  حيث  تعاىل، 

العلمية الجديدة التي ولدت بعد عرص الظلمة املسمى بعرص التنوير.

عىل  ورّد  تعاىل  الله  وجود  اثبات  براهني  اىل  اآلميل  جوادي  الشيخ  اشار  -وقد 

بعض الشبهات الغربية، وفيام يأيت نشري اىل أهم تلك الردود:

1-- برهان االمكان والوجوب:

واجب  فهو  يكون وجوده رضورياً  أن  إما  الخارجي  الوجود  اّن  الربهان:  -تقرير 

الوجود، وإما أن يكون عدمه رضورياً فهو ممتنع الوجود، وإما أن يتساوى فيه الطرفان 

فهو ممكن الوجود. ثم اّن هذا املمكن يحتاج اىل مرّجح ليتصف بالوجود والعدم إذ 

هام يعرضان عليه ومل يؤخذا يف ذاته. فاذا وجد هذا املمكن يف الخارج البد من أن 
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يكون له مرجح رّجح له طرف الوجود دون العدم.

-هذا الربهان دخل اىل العامل الغريب عن طريق ابن رشد ومن خالل توما االكويني 

وتم نقده يف الفلسفة الغربية املعارصة.

-تلك الشبهات ما أورده هيوم حيث قال باّن نسبة أجزاء العامل اىل الوجود والعدم 

لو كانت متساوية واّن كل واحد من تلك االجزاء بحاجة اىل علّة موجودة، فلو كان 

هذا صحيحاً ال ميكن تعميمه عىل املجموع لعدم وجود دليل عىل تساوي املجموع 

مع األجزاء يف الحكم، فلو قلنا مثالً اّن كل واحد من أفراد البرش له اُمٌّ واحدة، ملا 

أمكننا القول باّن جميع البرش لهم ام واحدة.

ثم اّن الشيخ اآلميل يرّد عىل هذه الشبهة باّن املستفاد من هذا الربهان اّن املمكن 

ال يوجد من دون االستعانة بغريه، وهذه قضية حقيقية ترسي عىل جميع املمكنات ال 

مجموعها الّن املجموع ال وجود له أصالً ومبا انه ال وجود له؛ ال يكون واجباً وال 

ممكناً فال يحتاج اىل غريه.

-وبعبارة اخرى قد ذهب هيوم اىل انّنا نستكشف مجموع العامل حتى نرى حاجته 

اىل العلّة، نقول: اوالً اّن املجموع ال ميتلك وجوداً خارجياً، وثانياً مل يكن املجموع 

يف هذا الربهان من مقدمات االستدالل، وثالثاً: لو فرضنا وجود املجموع واالستفادة 

بالعقل وال  تدرك  التي  الذاتية  لوازمه  من  االمكان واالحتياج  لكان  الربهان،  منه يف 

تحتاج اىل املشاهدة والتجربة]1[.

2-- الربهان الوجودي:

مثاراً  وكان  عرش،  الحادي  القرن  يف  القديس  آنسلم  ابداعات  من  الربهان  -هذا 

للجدل يف تاريخ الفلسفة الغربية، ويبتني هذا الربهان عىل كيفية تصّور مفهوم الله 

تعاىل يف ذهن االنسان، وهو: اّن الله موجود ال ميكن تصّور موجود آخر اكرب منه وال 

أكمل منه، فلو مل يكن الله موجوداً لكانت الكائنات املوجودة اكمل منه، أي: إذا مل 

]1[- م ن: 147
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يكن الله موجوداً مل ميكن تصور كونه اكمل موجود، وعدم كامل الله – وقد أُخذ 

الكامل يف مفهومه- يوجب التناقض وباطل. وعليه نستنتج من ابطال عدم وجود الله 

تعاىل –الستحالة ارتفاع النقيضني- نقيضه أي: وجود الله تعاىل.

-اما دليل التالزم بني عدم الوجود وعدم االكملية، هو اّن العدم نقص، واملوجودات 

لكانت املوجودات أكمل منه،  الله معدوماً  أكمل من املعدومات، وعليه فلو كان 

فلم يكن اكمل موجود متصّور، وهذا خلف.

الغرب  فالسفة  قبل  من  متعّددة  نظر  وجهات  من  الربهان  هذا  مناقشة  تم  -وقد 

تامة، ولكن مع هذا ال يصحح  انّها غري  الشيخ اآلميل  وفالسفة الرشق، ولكن يرى 

مغالطة  يف  وقوعه  هو  عليه  الرئييس  االشكال  اّن  يرى  بل  أيضاً،  الوجودي  الربهان 

الخلط بني املفهوم واملصداق.

الصناعي  الشايع  والحمل  باملفاهيم،  يختص  الذايت  االويل  الحمل  اّن  -ذلك 

يختص بالواقع والحقائق الخارجية، ومن هنا ميكن خطأ برهان آنسلم، الّن االكملية 

بالحمل  واملوجودية  الوجود  مفهوم  منه  ُسلب  إذا  فيام  تخدش  تعاىل  الله  ملفهوم 

االويل، فلو كان الله غري موجود يف الخارج بأن يُسلب منه الوجود بالحمل الشايع 

ال يستنتج منه سلب مفهوم الوجود واالكملية بالحمل االويل.

-وعليه فآنسلم القديس البد من أن يبني مراده من كلمة )املوجود( يف قوله: )اذا 

لو كان مراده  اما  فالحق معه،  الحمل االويل  فلو كان املراد  الله موجوداً(  مل يكن 

بالحمل الشايع فال يحصل التناقض]1[.

3-- برهان املعجزة:

-استند بعض ارباب الالهوت املسيحي باملعاجز الثبات وجود الله تعاىل، حيث 

ينطلقون يف البدء من اثبات وجود معاجز، ثم اّن هذه املعاجز ليس لها مبدأ مادي أو 

طبيعي فالبد من أن يكون لها مبدأ غري مادي وهو الله تعاىل.

]1[- م ن: 200 – 203
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-ولكن هذا الربهان غري تام عند الشيخ اآلميل اذا مل يرجع اىل احدى الرباهني 

الثابتة من قبيل برهان االمكان والوجوب. ومن جملة ما يؤخذ عىل هذا الربهان:

1-- امكان الخدشة يف تلك املعاجز ملن مل يشهدها ومل يطلع عليها عن حّس ويقني.

الربهان  تعاىل من هذا  الله  فاستنتاج وجود  تلك املعاجز،  لو فرضنا صحة   --2

يتوقف عىل مقدمات:

أ: قبول أصل العلية والقول باّن تلك الحوادث معلولة.

تلك  ايجاد  اىل  املؤدية  الطبيعية  وغري  الطبيعية  الطرق  تصّور جميع  امكان  ب: 

الحوادث.

ج: ابطال علّية جميع تلك الطرق ااّل علّية الباري تعاىل. ونظراً لصعوبة تحّقق هذه 

املقّدمات ال ميكن االعتامد عىل هذا الربهان.

ثم يستنتج الشيخ اآلميل اّن علامء الكالم متّسكوا باملعجزة الثبات النبوة ال وجود 

الله تعاىل، كام اّن اثبات النبوة من خالل املعجزة بحاجة اىل مقدمات تعد مبثابة 

النبي، رضورة املعرفة  الواجب، رضورة وجود  قبيل وجود  االصول املوضوعة من 

الدينية وما شاكل]1[.

-3 برهان التجربة الدينية:

وجود  اثبات  اوالً:  وتقريره:  الربهان،  بهذا  الغرب  يف  املتكلمني  بعض  متسك 

اذاً  الطبيعية،  املبادئ  اىل  اسناده  الشهود ال ميكن  هذا  وثانياً  مقدس،  لواقع  شهود 

يوجد واقع غري طبيعي لهذا الشهود وهو الله تعاىل.

لو افرتضنا صحة املقدمة االوىل، من  انّه  الشيخ اآلميل  ويف مقام االجابة يرى 

قبل من ليس له شهود، يبقى االشكال عىل املقدمة الثانية قامئاً الّن الكربى حتى لو 

]1[- م ن: 257 – 261
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متت فانها ال تثبت سوى موجود غري طبيعي، وهذا املقدار ال يثبت وجوب الوجود 

ووحدته وما شاكل.

ثم اّن كربى القياس بحاجة اىل اقامة برهان، ذلك اّن بعض علامء النفس يرجعون 

التجارب الدينية اىل امليول والغرائز الكامنة او الناشئة من الوجدان الجمعي، وهذه 

االمور ليست برهانية. وعليه فالتجربة الدينية ال توجب اليقني العلمي]1[.

-4 الربهان االخالقي:

ولكن  الالهوت،  علامء  اليها  تطرّق  الغرب  يف  متعددة  صور  االخالقي  للربهان 

العمدة فيها ما ذهب اليه كانط، فانّه عند تحليله النظري للقوانني االخالقية مل يكن 

بصدد تربيرها من خالل اثبات املبدأ الواجب اآلمر واملقّنن، يرى اّن العقل العميل 

عند فهمه للقوانني األخالقية التي هي رضورية الصدق، يعتقد بوجود الله والنفس، 

وبعبارة اخرى اّن االعتقاد بالله يستند اىل املعرفة االخالقية، ال اّن القانون األخالقي 

يستند اىل االعتقاد بالله.

ولكن يورد الشيخ اآلميل اشكالني عىل هذا الربهان:

أّوالً: ال يعد استدالله مبثابة اقامة الربهان عىل وجود الواجب أو النفس، النّه يعتقد 

اّن املفاهيم العقلية ما دامت تقرتن بالشهود الحيس ال تحيك عن العامل الخارجي، 

وعليه فاملالزمة التي حاكها بني احكام  العقل العميل مع االذعان بوجود الله وارادة 

االنسان، مل تكن لها سوى قيمة اخالقية من دون أن تجد اىل الواقع الخارجي سبيالً. 

إذ الدليل االخالقي مل يثبت وجود الله تعاىل عن طريق عيني معترب ومل يدفع شبهة 

الشكاكني، غاية ما يثبته انّه إذا أراد أن يفكر طبقاً للقوانني األخالقية، البد له من أن 

يصّدق هذه الفرضية طبقاً لقواعد العقل العميل، والخالصة فاّن هذا الربهان مل يثبت 

وجود الله كواقعية عينية معرتف بها يف االديان االلهية.

ثانياً: االشكال ناظر اىل القول باملالزمة بني االحكام األخالقية وقضايا العقل 

]1[- م ن: 269 – 270
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النظري أمثال وجود الله تعاىل، ذلك اّن األحكام األخالقية املرتبطة بالعقل العميل 

العقل  بيّنة يذعن لها  لها محموالت وموضوعات خاصة حيث تشتمل عىل قضايا 

القضايا املرتبطة  النظري من  بالعقل  القضايا املرتبطة  استنتاج  العميل، وال ميكن 

احكام  اّن  بل  نظرية،  قضايا  تستلزم  ال  األخالقية  فالقوانني  وعليه  العميل،  بالعقل 

مناخ  نتائج جديدة يف  اىل  لتصل  النظري  العقل  احكام  تعتمد عىل  العميل  العقل 

العقل العميل]1[.

أنّه ال يفوته أن يعزو هذا  اليها الشيخ اآلميل، كام  التي تطرّق  هذه أهم الرباهني 

العقلية  املعارف  عن  الغرب  علامء  بعد  اىل  الغريب  الالهوت  يف  الفكري  االرباك 

اىل  اما  أّدى  ماّم  والتجريبية  الحسية  املعارف  عىل  واالقتصار  والوحيانية  والفطرية 

مبهمة  عبائر  يف  يعرض  ما  غالباً  االلحاد  إذ  املبطّن،  االلحاد  او  الرصيح  االلحاد 

وملتوية يك ال يفهم القارئ منها شيئاً واضحاً، وجراء هذا فقد ذهب امثال غابريل 

مارسل وياسربس اىل ابطال أدلة اثبات وجود الله، وذهب امثال سارتر اىل انكار الله 

رأساً، واآلخر أمثال بارت ويك يركغور جعلوا التجربة الدينية هي الدالة عىل الله دون 

االدلة العقلية، وآخرون أمثال تيليش واتباعه فصلوا املعبود عن الخالق وااللوهية عن 

الربوبية، اما كانط والك فقد تنزلوا اىل الرباهني االخالقية فقط، ناهيك عن اتباع هيغل 

امللحدين أمثال باخ وماركس وانجلز حيث زعموا اّن االعتقاد باإلله مضيعة، وكذلك 

ما ذهب اليه اسبينوزا واليب نتز حيث جعلوا الله كوجود كيل ومطلق – هذه االقوال 

كلها يقيّمها القرآن بانّها طائف من الشيطان أّدت اىل الحرية والشك يف الغرب سيام 

مبدد وسائل االعالم الهائلة]2[.

-3 العلم والدين:

من املسائل الهامة التي شغلت املناخ املعريف الغريب وأثارت جدالً كبرياً يف وسط 

األدنية الفلسفية، مسألة العالقة بني العلم والدين، وحيث تغلّب يف املآل القول بتعارضهام 

]1[- م ن: 284 – 287

]2[- حق وتكليف در اسالم: 66 – 69.
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ماّم أّدى اىل انحسار الدين وفسح املجال أمام االلحاد والنظرة املادية للعلوم.

يرى الشيخ اآلميل اّن سبب هذا التعارض املوهوم يعود اىل:

-1 تحجيم دور العقل وابعاده عن أطر املعرفة الدينية والزعم بأنّها تقترص عىل 

النص فحسب، فاملعرفة الدينية إذاً تنحرص يف االدلة النقلية وما يستوحيه االنسان من 

النصوص، وما يُدرك بواسطة العقل الحيس او التجريبي أو التجريدي فانّه يختص 

باملعرفة العلمية والفلسفية وال دخل للدين فيها، فحينئٍذ يقع التعارض فيام لو جاء 

نص أوهم الخالف مع أمر علمي أو تجريبي او فلسفي.

فالله  الدين،  يقابل أصل  النص وال  او  النقل  يقابل  العقل  باّن  القول  والحل هو 

الذي جعل األدلة النقلية من مصادر املعرفة الدينية، جعل العقل أيضاً حجة رشعية 

او  علمي  ودليل  نقيل  دليل  بني  تعارض  حصل  لو  فحينئٍذ  الدين،  ملعرفة  ومصدراً 

الدين،  النقل ال مع  الفلسفة مع  أو  العلم  التعارض بني  فلسفي، لكان من مصاديق 

أمر  فهو  والنقل  العلم  التعارض بني  اما  الدين النّه من مصادره،  يعارض  فالعقل ال 

مستساغ كام قد يتعارض دليل نقيل مع دليل نقيل آخر من دون أن يتم أّي مساس 

بأصل الدين وقدسيته، بل البد من البحث عن الوجوه التي تحّل هذا التعارض.

-2 األمر الثاين الذي مّهد إليهام التعارض بني العلم والدين يف الغرب، هو مسألة 

تخّصص العلوم وتجزّئها وفصل بعضها عن اآلخر، ذلك اّن العلوم واملعارف فيام 

مىض كانت مرتابطة ومتالءمة بعضها مع بعض، كانت األندية العلمية آنذاك تدرّس 

كانت  الرائجة،  العلوم  وسائر  والكالم  الفلسفة  جنب  اىل  والرياضيات  الطبيعيات 

العلوم يف أخذ وعطاء مستمر فيام بينها، اّن العلوم ما بعد الطبيعية كانت تتكّفل تحليل 

ونقد املبادئ واملباين والفرضيات، وتضع نتائجها تحت اختيار العلوم الطبيعية يف 

منظومة كونية واحدة.

اآلخر،  عن  بعضها  العلوم  فصل  بوادر  بدأت  عرش  الثالث  القرن  بعد  ولكن 

العلوم  فانفصلت  مرتابطة،  غري  فكرية  منظومات  يف  واستقلّت  العلوم  فتخّصصت 
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الطبيعية عن مابعد الطبيعية وانفصل العلم التجريبي عن الفلسفة.

نعم هذا العلم الحديث يعرتف كسابقه بنظام العلّية، لكن مبا انّه انقطع عن الدين 

والفلسفة االلهية، ترك العلّة الفاعلية والغائية واقترص عىل ما انتجه الحس والتجربة 

والبحث يف العلل القابلية أي إِّن هذا اليشء ماذا كان قبل هذه اللحظة؟ وما هو اآلن؟ 

السري  عىل  االقتصار  هو  هذا  الطبيعية؟!  بالعوامل  تأثّره  جرّاء  الحقاً  سيكون  وماذا 

االفقي للظواهر الطبيعية، واغفال السري العمودي والصعودي للكون والطبيعة]1[.

العلم  اّن  ومبا  تعاىل،  الله  صنع  العامل  اّن  مبا  ليقول:  اآلميل  الشيخ  يرتقي  ثم 

يكون  ال  فالعلم  وفعله،  الله  لصنع  وتبيني  وتفسرٌي  والكون،  للطبيعة  وقراءة  كشٌف 

لإللحاد  آلة  العلم  يجعل  االنسان  إِّن  بل  إِلحادي،  علٌم  يوجد  وال  وإلهياً  دينياً  ااّل 

ويستغلّه ملآربه]2[.

-4 العلم واالميان:

من الشبهات املستوردة من الرتاث الكالمي الغريب، شبهة انفصال االميان والدين 

املعرفة  عىل  حصولهم  زعموا  الذين  من  كثرياً  اّن  ذلك  واالستدالل،  الربهان  عن 

العلمية والربهانية للمبادئ الدينية؛ يفقدون االميان بل رمبا يلحدون، كام ان كثرياً 

من املؤمنني ال يقدرون عىل اقامة الربهان واالستدالل عىل ما يؤمنون به.

ويرّد الشيخ اآلميل عىل هذه الشبهة قائالً: ))اّن القضايا العلمية تنتج من الربط 

والدمج الحاصل يف النفس بني املوضوع واملحمول، وادراك هذا الربط مناط بالعقل 

النظري. واالميان يحصل جراء العلقة بني النفس ومعلومها –سواء كان حصولياً أم 

حضورياً- وهذه العلقة هي العقيدة املناطة بالعقل العميل... اّن االميان علقة نفسية 

وهذه العلقة إذا تعلّقت بأمر صحيح تكون صحيحة، واذا تعلّقت بأمر باطل أصبحت 

باطلة، فاذا انسد باب تشخيص الصحيح من السقيم يف املسائل امليتافيزيقية واصول 

]1[- منزلت عقل در هندسه معرفت ديني: 107 – 110

]2[- م ن: 130
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الدين؛ النسد باب تقييم صحة او سقم اميان املؤمنني بأرباب متفرقة من املؤمنني 

بإله واحد قهار]1[((.

ثم يشري الشيخ اآلميل اىل النصوص الدينية التي تؤيد التالزم والرتابط العميق بني 

العلم واالميان، لقّوة العقل يف التعرف عىل القضايا الدينية من جهة، ولتأثري العلم 

اليها  يشري  التي  النصوص  تلك  ومن  ثانية،  جهة  من  الصحيح  االميان  تقويم  عىل 

الشيخ، قوله تعاىل: ))امّنا يخىش الله من عباده العلامء((]2[ وقول امري املؤمنني )عليه 

السالم(: ))ما آمن املؤمن حتى عقل((]3[ وكذلك قوله عليه السالم: ))عىل قدر العقل 

يكون الدين((]4[ وغريها من النصوص التي تشري اىل اّن املراتب العليا من االميان ال 

تتحّقق من دون مراتب عليا من العلم والتعقل.

وهذه الحقيقة ال تُنتقض عند الشيخ اآلميل باميان كثري من الجهالء أو فسق كثري 

من العلامء، او القول باّن الكتب الساموية تقترص عىل التجربة الدينية واالحساس 

الداخيل فقط، أو اّن لغة الدين تفرتق عن لغة الفلسفة، أو اّن طريق الدين يختلف عن 

طريق العقل، ذلك اّن االنفكاك بني العلم واالميان يف بعض املوارد ال ينتج سلب 

التالزم الوجودي بينهام]5[.

ثم يشري الشيخ اآلميل اىل حقيقة اخرى يقع فيها القائلون بفصل العلم عن الدين، 

اّن  ذلك  الغرب،  متكلمو  به  ابتىل  ما  وهذا  والتحجر،  االفراط  فخ  الوقوع يف  وهي 

القيمة الفلسفية للمعرفة الحسية عندما تتناول القضايا الدينية والحقائق امليتافيزيقية 

مل تكن سوى السفسطة والشك، واّن الدين يهبط اىل كونه احساساً ووجداناً باطنياً، 

ألّن املؤمن الراسخ عىل اميانه بعد ما حكم بفصل العلم عن الدين، فاما أن يحكم 

بتعطيل العقل ملعرفة املعارف الدينية العميقة والعالية ويصل اىل الجمود والتحجر 

]1[- تبيني براهني اثبات خدا 118 - 119

]2[- فاطر: 28

]3[- غرر الحكم لآلمدي

]4[- م ن

]5[- تبيني براهني اثبات خدا: 120 - 123
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واالفراط، وإما أن يقع يف فخ الشك والسفسطة جراء تفسريها تفسرياً مادياً حسياً.

فعندما ينزاح العقل عن مهمة الحكم يف املبدأ واملعاد، تصبح القضايا امليتافيزيقية 

مهملة ال معنى تحتها، فحينئٍذ يفقد العلم صالحيته للحكم بصالح هذا الدين أو عدم 

صالح ذلك اآلخر، ويستوي يف هذه الحالة االميان بالطاغوت واالميان بالله تعاىل، 

وهذه اهم األرضار املتوجهة اىل االميان عندما يفقد حصن العقل]1[.

العلم واالميان،  الفصل بني  أورده دعاة  آخر  الشيخ اآلميل وجهاً  يذكر  بعد هذا 

وهو اّن االديان سيام التوحيدية منها مل تستشهد بالرباهني الفلسفية واملنطقية الثبات 

الربهان عىل  إقامة  يتحاشون من  من املتكلمني والفالسفة  اّن كثرياً  بل  الله،  وجود 

وجود الله تعاىل، أو يرون عدم الفائدة يف إقامة هكذا براهني، وهذا ما وقع فيه بول 

تيليش اذ مل يكتف بالقول اّن اقامة الربهان عىل وجود الله خالف اقتضاء الرشع، بل 

ذهب اىل انّه من قبيل االلحاد]2[.

ويف مقام الرّد عىل هذه الشبهة يرى الشيخ اآلميل انّها غري صحيحة سيام بالنسبة 

اىل القرآن، إذ انّه اوالً جاء يف مقام الرد عىل املرشكني الذين كانوا يعتقدون بوجود 

عىل  الرد  مقام  يف  القرآن  فاّن  وثانياً  الخالق،  اصل  اثبات  بصدد  يكن  ومل  الخالق، 

كقوله  مدعاهم،  لدحض  برهانية  ادلة  ويقيم  والربهان  بالحجة  يطالبهم  الدهريني 

تعاىل: ))أم خلقوا من غري يشء ام هم الخالقون * ام خلقوا الساموات واالرض بل 

ال يوقنون((]3[ وثالثاً توجد روايات كثرية يف الرتاث الديني مليئة بالرباهني العقلية سيام 

يف كتاب نهج البالغة.

اآلراء  السفسطة والشك واألرس يف فخ  ناتج من غلبة  القول  اّن هذا  والخالصة 

الحّسية واملادية الرصفة، حيث ألقتهم يف حبائل اتهام املستدلني بااللحاد من جهة، 

وتقليل نطاق الدين اىل أقل ما ميكن من جهة ثانية ليتمسكوا يف سلوكهم الجمعي 

]1[- )م ن: 123 – 124(

]2[- فلسفة الدين: 31

]3[- )طور: 35 – 36(
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باملدينة الجمعية )الدميقراطية(، ويف سلوكهم الفردي بالليربالية]1[.

-5 حقوق االنسان:

تعريفه  من  االنسان،  حقوق  لفلسفة  تأسيسه  يف  اآلميل  جوادي  الشيخ  ينطلق 

بنيانه املعريف  يبني عليه  الذي  الفقري  العمود  التعريف  للحقوق حيث يشّكل هذا 

قوانني  ))مجموعة  عنده:  الحقوق  اّن  ذلك  االنسان،  حقوق  لنظرية  والتأسييس 

النظم  وبسط  لتحكيم  والكون،  االنسان  خالق  قبل  من  جاءت  اجتامعية  وقرارات 

والقسط والعدل يف املجتمع البرشي يك يضمن سعادة املجتمع((]2[.

ومن هذا املنطلق انربى الشيخ اآلميل لنقد الئحة حقوق االنسان الغربية، حيث 

انّها كتبت مبعزل عن هذه النظرة الكونية الحقوقية، وال تتمكن من تأمني حاجيات 

عىل  اعتمدت  بل  موّحد،  كوين  قانون  عىل  تعتمد  مل  أنها  اىل  مضافاً  الناس،  اكرث 

اّن االنسان ال يتمكن من  البرش، كام  بني  األعراف واآلداب االعتبارية املتغرية بني 

الباطنية  بحقائقه  الدنيا وجاهل  نطاق  ألنّه محصور يف  العاملية  الحقوق  هذه  رسم 

والظاهرية ورغباته وحوائجه الصادقة والكاذبة.

اطاللة رسيعة عىل الئحة حقوق  اآلميل  الشيخ  يطّل  الرسيع  العرض  وبعد هذا 

االنسان العاملية ليسّجل عليها النقاط اآلتية:

1ـ انّها اعتمدت عىل مباٍن واسس الحادية ومادية منقطعة عن الله تعاىل.

2ـ هذه الالئحة تحقق رغبات الدول االستعامرية ومل تكن بصدد تحّقق حوائج 

االمم املستضعفة، مضافاً اىل اّن االسالم يعرتف بالحقوق الناشئة من ترايض االمم 

واألفراد فيام إذا كانت يف دائرة الحكم االلهي.

الالئحة كالحرية واملساواة  براقّة وانسانية يف هذه  3ـ رغم وجود مفاهيم وبنود 

]1[- )م ن 127 – 137(

]2[- فلسفه حقوق برش: 75
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أن  العام، والتعليم وغريها من املوارد، فرغم وجود هذه املفاهيم البد من  واألمن 

يحذر االنسان من االنخداع بربيقها، بل عليه التفكر أوالً يف املعاين املرادة من هذه 

منها يف  املراد  نفسها  مثالً  الالئحة  هذه  الحرية يف  من  املراد  فهل  املصطلحات، 

القاموس االلهي؟!.

4ـ فشل هذه الالئحة يف مقام التطبيق والعمل، والتبعيض بني أبناء البرش.

-5 االقتصار عىل النظرة املادية لالنسان واغفال الجوانب املعنوية والبعد الروحي 

واالرتباط بالخالق]1[.

هذا فيام يخص الحقوق، أّما االنسان فالنظرة الغربية اليه ترى انّه مل يكن ذا أّي 

اىل  وسيصل  وقيمته  كرامته  له  أرجعت  التي  هي  الحداثة  وامّنا  سابقاً  وقيمة  منزلة 

كامله املطلوب فيام بعد الحداثة، وهذا هو املذهب االنسانوي املعارص والسائد 

يف األندية الفكرية املعارصة.

اما النظرة االسالمية فهي بخالف هذا كله حيث ترى اّن االنسان ذو بعد روحي 

وبعد مادي، وهو املظهر األتم للباري تعاىل، ومل تكن هذه الصورة املادية هي كامله 

األتم بل كامله األتم هو الكامل الباطني والروحي]2[.

-6 التعددية الدينية

من املسائل الفكرية التي أثارت جدالً واسعاً يف الوسط املعريف، مسألة التعددية 

الدينية، فقد ذهب جان هيك وغريه اىل القول بالتعددية وعدم انحصار النجاة يف دين 

واحد، بل جميع األديان عىل حق وتؤّدي اىل النجاة.

يرد الشيخ اآلميل عىل هذا القول ويذهب اىل اّن الدين جاء لهداية االنسان، وقد 

النازل  الدين  اّن لالنسان بعداً واحداً وحقيقة واحدة، وعليه البد من أن يكون  ثبت 

]1[- م ن: 257 – 271

]2[- حق وتكليف در اسالم: 74
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لهدايته واحداً أيضاً، وذلك للرتابط الوثيق بني معرفة االنسان ومعرفة الدين، فلو ُعرف 

االنسان بشكل دقيق؛ لُعرف الدين بشكل صحيح، فلو قلنا اّن لالنسان حقائق متعّددة 

يف مّر العصور لذهبنا اىل تعّدد االديان، ولكن لو قلنا اّن االنسان ميتلك فطرة الهية 

ثابتة مل تتغري عىل مدى القرون وتبّدالتها، لكان الدين ثابتاً أيضاً وواحداً وإن تغرّيت 

الرشائع بحسب الزمان واملكان]1[.

ومن وجهة نظر اخرى يرى الشيخ اآلميل اّن جذور التعددية الدينية تعود اىل نوعية 

والحقيقة  املعرفة  بنسبية  شخص  اعتقد  فلو  االنسان،  ميتلكها  التي  الكونية  النظرة 

لذهب اىل القول بنسبية الدين وتكرّثه، الّن حاق الواقع طاملا ال يُدرك يكون كل رأي 

حق وصحيح]2[.

اذاً قد عرضنا اّن السبب الرئييس عند الشيخ اآلميل للقول بالتعددية الدينية، هو 

نوع النظرة الكونية، فالقول بنسبية املعرفة والكون ال ينتج سوى التعّدد والتكرث يف 

كل يشء ومنها الدين.

ثم بعد هذا العرض ينربي الشيخ اآلميل للرد عىل األدلة العرفية والنقلية املقامة 

من قبل أرباب التعددية لدعم مدعاهم، ويفّندها واحداً واحداً.

-7 العلامنية:

يرى الشيخ اآلميل اّن العلامنية مصطلح دخيل ورد من الغرب، وقد 

تم تعريفه يف دوائر املعارف بفصل الدين عن الدنيا أو فصل الدين عن امور 

املجتمع أو فصل الدين عن السياسة، وهذه املعاين طولية ومتداخلة ومحورها نفي 

الحكومة الدينية]3[.

وقبل الخوض يف التعريف البد من أن نقف عىل األرضية واملناخ الذي سبب 

]1[- دين: 185 – 190

]2[- م ن: 207 – 211

]3[- نسبت دين ودنيا: 18
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ظهور العلامنية، وهي عند الشيخ اآلميل تتلخص يف:

الحقول  العلمية يف جميع  بالحركة  قُرن  االروبية  النهضة  اّن عرص  العلموية:   1-

املعرفية، هذه الحركة ما كانت تتعارض مع الدين يف البداية حتى اّن كثرياً من العلامء 

ما  رسعان  لكن  والغيب،  الطبيعة  وراء  مبا  يذعنون  املتدينني  من  كانوا  واملفكرين 

انقلبت الطاولة واصبح العلم هو املعبود االول واالخري وضيق الخناق عىل الدين، 

وهذا ما أّدى اىل فصل الدين عن العلم وارجاع جميع االسباب واملسببات اىل العلل 

املادية، وغفلوا عن اّن الدين ال ينكر الوسائط املادية بل يؤكد عليها دوماً، والرتاث 

الديني ميلء بالدعوة اىل العلم والتعلّم واستعامل العقل، كام اّن العلم ايضاً بدوره 

ال يدّل عىل عدم حاجة الظواهر الطبيعية عن علة غائية وعليا، بل لو أنصف العلامء 

لرأوا اّن هذا الكون البد له من مدبر.

فهم  بالعقل يف  االكتفاء  العلموية ظهرت حركة  الحركة  العقالنية: اىل جنب   2-

العقل حاّلل  اّن  فزعموا  الكون،  فهم  الديني يف  الجانب  واهامل  الطبيعية  الظواهر 

املشاكل ميكن االعتامد عليه يف جميع االمور، واوهموا الناس بانّنا كّنا ننتظر الدين 

يك يفرّس لنا الكون والحياة، أما اآلن فحّل محلّه العقل وهو مفتاح جميع املغلقات، 

وتطّور األمر حتى بالنسبة اىل الالهوت، فاخرتعوا الالهوت الطبيعي وأحلّوه محّل 

الدين املسيحي، وهؤالء أيضاً غفلوا عن اّن العقل ليس هو الفارس الوحيد، وهناك 

امور مل يتمكن من الوصول اليها.

-3 النزعة االنسانية: حيث يعود تاريخها اىل أواخر القرن الثالث عرش 

وجعلت  تعّممت  ثم  البداية  يف  أدبية  نهضة  بوصفها  ظهرت  عندما 

االنسان ورغباته املادية هي املحور التام لكل يشء، زعامً منهم بانه 

ذو بُعد واحد وهو البُعد املادي، غافلني عن البعد الروحي]1[.

ثم بعد هذا الرسد يرشح الشيخ اآلميل أدلّة القائلني بالعلامنية، كام 

]1[- م ن: 33 – 62
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لزوم  يرى  متدين  وبني  بالدين  يؤمن  ال  ملحد  بني  تنّوعهم  اىل  يشري 

انحسار الدين عن الفضاء العام حفاظاً عىل قدسيته، كل بحسب مبانيه 

الفكرية]1[.

وإن مل  اآلميل،  الشيخ جوادي  املمتعة يف كتب  الفكرية  ننهي رحلتنا  هنا  اىل 

بها  لينتفع  العربية  اللغة  اىل  الكتب  تلك  ترُتجم  أن  بأمل  ذكره  ما  جميع  نستوف 

القارئ العريب.

فهرس املصادر:

-1 تبيني براهني اثبات خدا تعاىل شأنه، الشيخ جوادي اآلميل، نرش ارساء، الطبعة 

الرابعة، عام 1394 ش.

-2 نسبت دين ودنيا، الشيخ جوادي اآلميل، نرش ارساء، الطبعة الثامنة، عام 1392 ش.

-3 دين، الشيخ جوادي اآلميل، نرش ارساء، الطبعة السابعة، عام 1392 ش.

-4 حق تكليف در اسالم، والشيخ جوادي اآلميل، نرش ارساء، الطبعة السادسة، 

عام 1392 ش.

عام  السابعة،  الطبعة  اآلميل، نرش ارساء،  الشيخ جوادي  فلسفة حقوق برش،   5-

1393 ش.

-6 منزلت عقل در هندسه معرفت ديني، الشيخ جوادي اآلميل، نرش ارساء، الطبعة 

الثامنة، عام 1393 ش.

-7 انتظار برش از دين، الشيخ جوادي اآلميل، نرش ارساء، الطبعة الثامنة، عام 1391 ش.

]1[- م ن: 66



العالمة الشيخ اجلعفري]1[
واالبتعاد عن الفلسفة التقليدية

بقلم: عبد الله نرصي

يُعد العالمة الشيخ محمد تقي الجعفري )1304 ـ 1377 هـ ش( واحداً من كبار 

املفكرين املعارصين، الذين تعاملوا بجدية يف مواجهة التفكري الغريب وتلبية حاجة 

اإلنسان املعارص. فقد بادر سامحته إىل دراسة الرتاث الفكري للغرب يف فرتة مبكرة 

من حياته. حيث تعرّف عىل فالسفة الغرب أثناء دراسته للعلوم اإلسالمية يف النجف 

كتابه  العربية. ويف  اللغة  إىل  املرتجمة  أفكارهم  دراسة  من خالل  وذلك  األرشف، 

)ارتباط انسان وجهان( الذي عكف عىل تأليفه ما بني عامي )1334 ـ 1338 هـ ش( 

نجد إحاالت إىل ما يربو عىل ألف كتاب غريب.

وقد ثابر العالمة الجعفري عىل دراسة األفكار الغربية طوال العقود األربعة التي 

أعقبت تأليفه لهذا الكتاب أيضاً. ففي األعوام التي انهمك فيها العالمة الطباطبايئ 

والشيخ مرتىض املطهري يف البحث حول )أسس الفلسفة واملذهب الواقعي(، كان 

النجف األرشف،  الحديثة يف  الفلسفية  الدرس واألبحاث  بدأ  قد  الجعفري  العالمة 

إىل  الجعفري  العالمة  توجه  لقد  الكتاب.  هذا  تأليف  إىل  الطريق  مّهد  الذي  األمر 

نظرته  تكن  هنا مل  ومن  ذلك.  إىل  بالحاجة  من شعوره  بدافع  الغربية  األفكار  قراءة 

إىل املفكرين الغربيني بدافع من العمل عىل رّد شبهاتهم، وهذا النوع من الرؤية هو 

الذي أدى إىل أن يؤكد ـ ضمن نقده لفالسفة الغرب ـ عىل مالحظاتهم العميقة. ويف 

ط2،  العلم،  منشورات  ج2   نرصي،  الله  عبد  الحداثة(  مع  )املواجهة  باتجدد«  رويي  »رويا  كتاب:  من  مستل   -]1[

طهران،1390.، ص 463.

تعريب: حسن عيل مطر.
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معرض املقارنة بني فلسفة الرشق وفلسفة الغرب نجد سعياً حثيثاً منه إىل ردم الهّوة 

بني هاتني الفلسفتني من خالل تأكيده عىل نقاط االشرتاك أكرث من تأكيده عىل نقاط 

التاميز واالختالف بينهام.

يف  تغيري  حدوث  إىل  الغربية  األفكار  عىل  الجعفري  العالمة  اطالع  أفىض  لقد 

سلسلة  يف  نفسه  الوقت  يف  والخوض  التقليدية،  الفلسفة  مسائل  إىل  رؤيته  زاوية 

اإلنسان،  ماهية  حقل:  يف  عالجها  التي  املسائل  فكانت  الجديدة.  املسائل  من 

ومفهوم الجرب واالختيار، والحياة املعقولة، والوجدان، وفلسفة األخالق، مناذج من 

ابداعاته يف حقل التفكري اإلسالمي. وهكذا نجد تحليله يف حقل الفن مختلفاً جداً 

عن  األشياء التي قيلت يف حقل الفن اإلسالمي عىل أساس املباين العرفانية البن 

عريب. كام أن األبحاث التي طرحها يف حقل الوجدان، مل تكن مسبوقة يف التفكري 

اإلسالمي، ويبدو عليها التأثر بقراءاته يف حقل علم النفس وحتى األدبيات الغربية 

واضحة وجلية.

وقد أدى به ذهنه الوقاد، وكرثة قراءته وسعة صدره العلمية إىل االبتعاد عن الفلسفة 

التقليدية يف التفكري اإلسالمي رغم شّدة تعلقه بها. 

الحوارات  من  كثري  ـ  طويلة  سنوات  مدى  عىل  ـ  الجعفري  للعالمة  كان  لقد 

وهي  والغرب،  الرشق  يف  الفكرية  الشخصيات  مختلف  مع  الفكرية  واملباحثات 

موجودة حالياً يف متناول أيدينا. وهي تحتوي عىل كثري من املسائل الهاّمة. ومن بينها 

أنها تنطوي عىل احرتام وتوقري خاص لجميع العلامء، ففي الوقت الذي يدافع فيها 

أبحاثه إىل  ترمي  يثريونها بجدية. حيث  التي  يأخذ املسائل  العقائد اإلسالمية،  عن 

كشف من الحقيقة دون التغلب عىل الخصم. ومل يرتض لنفسه أبداً أن يكون مجرد 

شارح للفلسفة أو أن يقترص ـ كام هو شأن الفالسفة يف القرون األربعة األخرية ـ عىل 

بيان بعض املسائل الدقيقة والجديدة فيام يتعلق باملباحث الفلسفية التقليدية فقط. 

وإمنا آثر الدخول يف أودية مل تطرقها الفلسفة اإلسالمية. ومن هنا كانت أبحاثه يف 

حقل ماهية اإلنسان، والفن، وفلسفة التاريخ، والحضارة، والعالقة بني العلم والدين، 
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من  وغريه  راسل(  )برتراند  ألفكار  ونقده  تحليله  جانب  وإىل  إبداعاته.  من  مناذج 

فالسفة الغرب اآلخرين، تحظى دراسته لكتاب )مصري األفكار( لـ )وايتهيد( بأهمية 

ـ مثل  الفلسفية  أو تهميش بعض املؤلفات  بإمكانه االكتفاء برشح  كبرية. وقد كان 

لفيلسوف غريب يحظى  كتاب  أن رشح  ـ ولكنه رأى  كثري من املفكرين املسلمني 

برضورة أكرب.

لقد كان العالمة الجعفري من املفكرين املسلمني القالئل الذين أخذوا املواجهة 

مع الفلسفة واألفكار الغربية بجديّة. وقد توصل من خالل قراءته لثقافة الغرب املعارص 

القيم اإلنسانية يف الغرب يجب العثور  وحضارته إىل نتيجة مفادها أن جذور أفول 

عليها يف اآلراء التي صدع بها بعض املفكرين الغربيني، وال سيام ما يطرحونه من 

املسائل املتعلقة مباهية اإلنسان وفلسفة الحياة. ويعود رّس اهتامم العالمة بالبحث 

عن فلسفة الحياة إىل الخلل الذي تنبّه إىل وجوده يف التفكري الغريب املعارص.

املعرفة الفلسفية

معرفة حقائق  التجريبية يف  العلوم  تواجه  التي  والقيود  بالنظر إىل املحدوديات 

العامل والوجود، تبدو املعرفة الفلسفية رضورية. إن العلوم التجريبية ال تفي باإلجابة 

عن جميع التساؤالت األساسية للبرش. وإن ذهن اإلنسان يسعى من خالل الجزئيات 

للوصول إىل الكليات، ويبحث يف حقل أصول الحقائق، وقد أثبت العلم عجزه يف 

العامة إال من  هذا املجال. ويف الحقيقة ال ميكن الوصول إىل املبادئ واألصول 

خالل املعرفة الفلسفية. وال ميكن للعلم أن يجيب عن الهدف األعىل واألسمى من 

الحياة، وال ميكن اإلجابة عن فلسفة الحياة إال من خالل املعرفة الفلسفية.

الطبيعة يف  بعد  الغربيني ملا  الفالسفة  الجعفري إىل عّد تجاهل  العالمة  يذهب 

القرون األخرية من نقاط ضعف التفكري الفلسفي للغرب. فقد أدى حدوث التطور 

الذي شهدته العلوم التجريبية ببعض الفالسفة من أمثال )أوجست كونت( إىل القول 

ـ خطأ ـ بعدم الحاجة إىل ما بعد الطبيعة، وأن العلم يستطيع اإلجابة عن جميع أسئلة 
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اإلنسان. يف حني ال ميكن لنا أن نحيط بعامل الوجود من خالل العلم. فالعلامء ال 

يحددون سوى بعض أبعاد الحقائق. وال ميكن اإلرشاف عىل عامل الوجود إال من 

خالل املعرفة الفلسفية.

والعدم  املطلقة،  والحقيقة  والرش،  للخري  النهائية  القيمة  قبيل:  من  مسائل  فإن 

املطلق، واملادة املطلقة، من املسائل التي ال ميكن للعلم أن يجيب عنها أو يبدي 

الخوض يف  التي تستطيع  الفلسفة وحدها هي  بشأنها، وإمنا  الحاسم  رأيه وحكمه 

هذه األمور.

لجميع  الحاسم  الحل  عىل  العثور  أجل  من  جهدها  بكل  تخطو  الفلسفة  إن   (

فهم  تحاول  الراهنة  الفلسفة  حتى  أوضح:  وبعبارة  القدم.  منذ  املطروحة  املسائل 

وحجم  بالعامل،  اإلنسان  وارتباط  مطلق،  نحو  عىل  والقيم  الفلسفية،  املادة  حقيقة 

الفلسفة إىل فهم  بالحقائق. والقسم اآلخر يكمن يف ميل  يتعلق  العقل فيام  أحكام 

القوانني العمياء الشاملة لنتائج العلوم املنفلتة (]1[.

التسطيح.  الطبيعة بعيداً عن  يرى العالمة الجعفري رضورة الحفاظ عىل ما بعد 

فالفلسفة ليست بالعلم الذي ميكن أن نضعه يف متناول عامة الناس. فإن املباحث 

الفلسفية العالية مهام عرضت عىل الناس بعبارات مبسطة، ولكن حيث يكون فهمها 

تعذيبهم  سوى  عليهم  عرضها  عىل  يرتتب  لن  االعتياديني،  األفراد  طاقة  عن  بعيداً 

أن  بتوهم  العاديني  األفراد  قد يصيب هؤالء  الفلسفية  تعميم املفاهيم  إن  ثم  نفسياً. 

مبستطاعهم حل املسائل الجوهرية واألساسية يف الفلسفة.

يرى العالمة الجعفري أن األنظمة الفلسفية تتغذى عىل نوعني من األصول، وهي:

الفالسفة  بعض  عّد  وقد  الفلسفية.  األنظمة  تدعم  التي  املوضوعة  األصول  ـ  أ 

)الفلسفة  املفرطة  الواقع  وأصالة  القدمية،  العهود  يف  األرسطية(  الفلسفة  )أصول 

]1[- محمد تقي جعفري، توضيح وبرريس مصاحبه برتراند راسل ـ وايتهد )إيضاح ودراسة مقابلة برتراند راسل ـ وايتهد 

(، ص 75، نرش كتابخانه مرتضوي، 1338 هـش.
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الوضعية( يف العرص الحديث، بوصفها من األصول املوضوعة.

العقلية املحضة  القامئة عىل األسس  ب ـ األصول واألنشطة الذهنية للمفكرين 

وكذلك عىل أذواقهم وأمزجتهم الخاصة. فإن بعض مدارك املفكر قد تستحوذ عليه 

وتستقر يف رواسبه الذهنية والنفسية بحيث يعّدها أفكاراً مطلقة. فعىل سبيل املثال: 

يذهب كل من )ميكافييل(، و)هابز( إىل القول بأن طبيعة اإلنسان عبارة عن رّش محض، 

وقد عّدا هذا األمر مطلقاً بحيث مل يكن بإمكانهام تقبل خالف ما توصال إليه.

)إن بعض األصول واملدركات تستوطن أعامق الطبقات النفسية للمفكر بحيث 

تربر له القول بالحتمية، وأغلب عنارص هذا التربير الحتمي يستند إىل العنارص التي 

تحتل الرواسب النفسية التي يغفل عنها املفكر. كام نرى ذلك عند مفكرين من أمثال 

)ميكافييل( و)هابز(، حيث يعتقدان بأن الطبيعة البرشية رش محض، وأن هذا االعتقاد 

من املطابقة للواقع عندهام بحيث استحوذ عىل كامل العمق النفيس لهام، وتحول 

الشدة  من  األمر  بهذا  هيامهام  وغدا  فعال،  داخيل  عنرص  إىل  لديهام  املفهوم  هذا 

والقوة بحيث يبدو للقارئ أنهام هام اللذان قاما بخلق اإلنسان( ]1[.

إن الذي يعنيه العالمة الجعفري بهذا الكالم، هو أن جميع املفكرين ال يفكرون 

مبعزل عن النزعة املطلقة أو أذواقهم الخاصة. فأحياناً يستحوذ الحب والتعصب أو 

الوله الشديد مبسألة ما عىل ذهن املفكر، بحيث يتجاهل كثرياً من الحقائق.

مبدركات  يتمتعون  التجريبية  العلوم  علامء  بعض  أن  الجعفري  العالمة  يرى 

فلسفية. فهو يرى أن كل باحث ينظر بدقة يف مسار التحقيق العلمي ـ إذا مل يشغل 

ذهنه مبجموعة من األصول الجاهزة ـ قد يتمكن من اكتشاف قضايا الوجود الشاملة 

ويف  العلمية.  القضايا  بني  والدقيقة  الظريفة  العالقات  إدراك  خالل  من  والعالية 

الحقيقة ميكن حتى للعلامء أن يحصلوا عىل ارتقاء وصعود فلسفي. وإن هذه الحركة 

التصاعدية ال تتحقق يف حقل العلوم التجريبية فحسب، بل قد تتحقق حتى يف حقل 

]1[- رسكذشت انديشه ها )تاريخ األفكار(، ص 9.
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العلوم اإلنسانية أيضاً.

إىل  الفيزيائية  التحقيقات  حقل  يف  يتوصل  )نيلزبور(  نجد  املثال:  سبيل  فعىل 

مسألة تؤدي به إىل التوجه ناحية )الوتزه(]1[ ويأخذ عنه األصل الفلسفي القائل: )إننا يف 

مرسح الوجود الكبري، نؤدي دور املمثل واملتفّرج يف وقت واحد(، ويجعل من هذا 

األصل أساساً لنظرياته العلمية. كام أن )ماكس بالنك( يعّد واحداً من الشخصيات 

الحاكمة عىل  الفيزيائية  الدقيقة للعالقات  التي توصلت من خالل دراستها  العلمية 

العامل إىل  أرسار هذه العالقات، والكشف عن أرسار ارتباط عامل الطبيعة بالحقائق 

الكامنة خلف حجاب هذه الطبيعة.

املسائل  أعىل  إىل  الوصول  بإمكانية  االعتقاد  إىل  الجعفري  العالمة  يذهب 

القضايا  الطبيعية من خالل سلوك  بعد  ما  القضايا  إىل  والصعود  وأسامها  الفلسفية 

العلمية البحتة. فقد أدت به نظرته الدقيقة يف آراء علامء الفيزياء من أمثال: )ألربت 

أنشتاين(، و)ماكس بالنك(، و)رشودينغر(، و)نيلزبور(، إىل إدراك حقيقة أن الباحثني 

املدققني ميكنهم ـ من خالل مشاهدة حقائق عامل الطبيعة ـ إدراك أبعاد أخرى من 

العامل، ال ميكن للسطحيني من علامء الطبيعة أن يتوصلوا إىل إدراكها أبداً. وبعبارة 

أخرى: إن علامء الطبيعة املدققني ميكنهم من خالل التعرّف عىل الكائنات الطبيعية 

منهم  يجعل  صعودي،  مسار  عىل  يحصلوا  أن  ـ  البحتة  الطبيعية  للقوانني  التابعة  ـ 

)جزءاً مفهوماً من كلٍّ مفهوٍم يتامهى ويتناغم مع الوجود األكرب(.

وال يرى العالمة الجعفري هذا اإلدراك الفلسفي العميق مقترصاً عىل مجرد بعض 

أن  والكتاب  الشعراء  من  لكثري  ميكن  بل  فقط،  التجريبية  العلوم  حقل  يف  العلامء 

يصلوا إىل هذا اإلدراك أيضاً. وإن كتاباً من أمثال: )فيكتور هيجو(، و)دستويفسيك(، 

معرفة  حقل  يف  هامة  مسائل  بيان  إىل  توصلوا  الذين  املفكرين  من  و)بالزاك(، 

اإلنسان. وتأيت إشارات العالمة الجعفري إىل نصوص املئات من الكتاب والشعراء 

]1[- الوتزه: فيلسوف صيني قديم )604 ـ 531 ق م(: من ألقابه: تايشانغ الوجون، وهو أحد األنقياء الثالثة يف الطاوية. 

ينسب إليه كتابة العمل األهم يف الطاوية )تاو يت تشينغ(. وهو من الشخصيات الرئيسة يف الحضارة الصينية.
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يف مؤلفاته، من باب طرح بعض املسائل الفلسفية الهامة. فهو يؤكد باستمرار عىل 

رضورة عدم تجاهل بعض األفكار العميقة التي يطرحها بعض الشعراء والكتاب. كام 

يجب عىل املختصني يف حقل الفلسفة أن ال يقترصوا يف دراستهم عىل االهتامم 

بكلامت املحرتفني من الفالسفة فقط.

الثقافة الطليعية والتبعية

لقد عمد سامحة العالمة الجعفريـ  يف معرض بحثه عن مختلف تعريفات الثقافة 

يف دوائر املعارف العاملية الكربى ـ إىل التأكيد عىل أن الوجه املشرتك بني مختلف 

هذه التعريفات هو »عنرص الوجوب والرضورة، والكامل، والرقي املادي واملعنوي، 

املسؤولة،  والحرية  الالئقة،  والحياة  لإلنسان،  الذايت  والرشف  والحيثية  والكرامة 

والعدالة يف تطبيق الحقوق والقوانني«]1[. ومن هنا فإنه يقدم التعريف اآليت للثقافة:

)إن الثقافة عبارة عن: الكيفية واألسلوب الالئق واملناسب للمظاهر وأنشطة الحياة 

املادية واملعنوية لإلنسان املستندة إىل منط التعقل السليم واملشاعر الصاعدة لهم 

يف حياتهم التكاملية )الحياة املعقولة(]2[.

عىل  تقوم  أن  يجب  الثقافية  العنارص  بأن  االعتقاد  إىل  الجعفري  العالمة  يذهب 

العقل السليم واملشاعر واألحاسيس اإلنسانية املتسامية، متهيداً لوصول الناس إىل 

فإنها ستُعد مخالفة  ما يخالف هذه األمور  الكامل املنشود، وإذا شاع يف املجتمع 

لهذا التعريف يجب أن نعد كثرياً من العنارص  للثقافة وعىل الضد منها. وعليه طبقاً 

الثقافية السائدة يف املجتمعات املختلفة عىل الضد من الثقافة. ويف الحقيقة فإن الذي 

يذكر يف املجتمع بوصفه ثقافة يجب أن يتم تقييمه مبا يتطابق مع املعايري املثالية أو 

يجب أن يكون مطابقاً لها. وكلام كانت ثقافة املجتمع أكرث رسوخاً عىل األسس الثابتة 

واملعقولة واملدركات اإلنسانية السامية، كانت ثقافة ذلك املجتمع أشد متاسكاً وأكرث 

ثباتاً. وقد رأى سامحته للثقافة بعدين: البعد املطلق، والبعد النسبي. والبعد املطلق هو 

]1[- محمد تقي جعفري، فرهنك بريو وبيرشو )الثقافة الطليعية والتبعية(، ص 77، انتشارات علمي وفرهنيك، 1373 هـ ش.

]2[- املصدر أعاله، ص 77  و137.
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الذي يتمثل يف األصول العامة والشاملة، من قبيل: احرتام الناس، واالعرتاف بالحقوق، 

التي تنشدها املجتمعات  والبحث عن املعرفة، وما إىل ذلك من األمور واملفاهيم 

عىل اختالفها. أما البعد النسبي فهو ينبثق عن النمط الفكري ملجتمع بعينه، من قبيل: 

االحرتام الشديد الذي تكنه النساء اليابانيات للرجال.

يعمد العالمة الجعفري إىل تقسيم الثقافة إىل نوعني: ثقافة طليعية، وثقافة تبعية. 

التبعية هي تلك الطريقة من الحياة التي ال تقوم عىل أي قانون أو أصل  الثقافة  إن 

غري  الكامليات  عىل  ويشتمل  األهواء  عىل  يقوم  الثقافة  من  النوع  هذا  إن  معقول. 

الثقافة  من  النوع  هذا  ويف  الحقيقية.  اإلنسانية  املطالب  عىل  يقوم  وال  الرضورية، 

ميكن العثور عىل أمور مبتذلة ومنافية للقيم الثقافية. فلرمبا كانت هناك بعض األمور 

االعتباطية التي ترّسخت يف وجدان املجتمع، وكتب لها االستمرار عىل شكل تقليد 

وعرف يف موضع معنّي. ويجب تسمية هذا النوع من الثقافة بالثقافة املرتّسبة. ويف 

التاريخية والبيئية املرتّسخة يف  الثقافة نعرث عىل سلسلة من الثوابت  هذا النوع من 

املجتمع، وتعمل عىل مقاومة التحّول االجتامعي.

التكاملية  للحياة  الثابتة  األسس  عىل  القامئة  الثقافة  فهي  الطليعية،  الثقافة  أما 

لإلنسان. إن عنارص هذا النوع من الفن تدفع بالفرد إىل السعي نحو األهداف السامية 

من الحياة. وحيث يقوم هذا النوع من الثقافة يف مسار القيم اإلنسانية املتعالية، فإنه 

يهدي إىل البرشية حضارة إنسانية أصيلة.

إن الثقافة الطليعية تشتمل عىل األصول األربعة اآلتية:

أ ـ أصل الكامل والسعي إىل تحقيقه والوصول إليه.

ب ـ أصل احرتام اآلخرين، والذي يطرح ضمن عناوين، من قبيل: حب الناس 

ألبناء جلدتهم، وحّب اإلنسان ألخيه اإلنسان.

ج ـ الشوق إىل الحصول عىل الصفات والسجايا األخالقية الفاضلة.
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د ـ تنظيم اإلنسان لعالقته بنفسه وخالقه والوجود وسائر إخوته يف اإلنسانية.

ومن خالل بيان هذه األصول األربعة يسعى العالمة الجعفري إىل تقديم معيار 

لتقييم مختلف الثقافات، ال أن يدافع عن ثقافة الرشق أو ثقافة الغرب بشكل مطلق. 

كان  ثقافة املجتمع،  الحاكمة يف  األربعة هي  كانت هذه األصول  لو  الحقيقة  ويف 

ذلك املجتمع طليعياً، وإال سيكون مجتمعاً تبعياً.

ومن منطلق هذه املعايري يتحدث سامحة العالمة الجعفري ـ بسبب تفيش بعض 

الظواهر وانتشارهاـ عن عدم االهتامم بالثقافة الطليعية وتضييعها. وقد عمد سامحته 

إىل تعداد العنارص املنافية للثقافة يف العرص الراهن، عىل النحو اآليت:

ـ زوال املحبة األصيلة بني أبناء البرش.

ـ سقوط الوجدان األخالقي عن األصالة.

ـ عدم اهتامم الناس بأهداف الحياة السامية.

ـ ضعف الصدق، وعدم الوفاء بالعهود.

ـ نفي القداسة عن العلم واملعرفة.

ـ ضعف روح التكافل والتعاون.

ـ إضعاف سيادة الفنون البناءة.

ـ تجاهل الحريات املسؤولة والسلوكيات العادلة.

ـ إحجام وسائل اإلعالم عن بيان الحقائق.

ـ تجاهل حقوق البرش، وحق اإلنسان يف الحصول عىل حياة عادلة.
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أسس الثقافة الغربية

ويعّدها  الغربية  الحاكمة يف املجتمعات  بعض األصول  الجعفري  العالمة  يرى 

الرغم من وجود بعض األشخاص يف املجتمعات  الغرب. وعىل  ثقافة  دليالً عىل 

الذين ال يعملون طبقاً إلطار هذه األصول، إال أن هيمنة هذه األصول عىل  الغربية 

سلوك وحياة األغلبية الساحقة من الغربيني هي التي تفرض هذه الثقافة بوصفها من 

األسس والدعائم الثقافية يف عامل الغرب. وهذه األصول عبارة عن:

ثابتة  بأن األصالة  القول  إىل  الغربيني  يذهب عامة  الدنيوية: حيث  الحياة  أصالة 

للحياة يف هذه الدنيا فقط. وأن ال هدف للناس وراء هذه الحياة الدنيا. وإن الحياة 

الدنيوية هي املحطة األخرية التي يتوقف عندها قطار حياة اإلنسان.

اآلخرين.  بحريات  تصطدم  ما مل  األفراد  لجميع  الحرية  تثبت  املطلقة:  الحرية 

إزعاج  عدم  رشيطة  وأقبحها،  األفعال  أسوأ  يقرتفوا  أن  لألشخاص  يحق  وبذلك 

اآلخرين وتقييد حرياتهم. فإن املالحظ يف الغرب هو التعايش السلمي بني الناس ال 

أكرث، وال أهمية للرصاع يف مسار الحياة املعقولة.

أصالة القّوة: إن هذا األصل ميثل القّوة املحورية التي تبيد اإلنسان، وهو الذي 

يحكم إطار العمل يف املجتمعات الغربية. فقد أدى هذا األصل إىل توظيف التعاون 

والتكافل بني الناس بوصفه وسيلة للوصول إىل القدرة والسلطة. وبذلك نجد األقوياء 

يسعون بكامل ما يستطيعون من أجل القضاء عىل الناس يف إطار شهواتهم الحيوانية.

أصالة اللذة: يتم التأكيد يف الثقافة الغربية عىل تأصيل اللذة باستمرار. وقد يحظى 

بأن  القول  املفكرين إىل  يذهب بعض  بدعامة علمية وفلسفية، حيث  اللذة  تأصيل 

كبح اللذة يصيب املرء بالعقد واالختالالت النفسية.

أصالة املنفعة: يتم التأكيد يف الثقافة الغربية عىل أن لكل فرد ـ أو جامعة ـ أن 

يسعى إىل تحصيل مصالحه ومنافعه الشخصية. ويعود استعامر الشعوب والقضاء 

عىل الناس بجذوره إىل هذا األصل.
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للمذهب  هي  للغرب  السياسية  الثقافة  يف  السيادة  إن  امليكافييل:  املذهب 

رجال  قبل  من  اإلنسانية  القيم  انتهاك  إىل  بدوره  يؤدي  املذهب  وهذا  امليكافييل. 

السياسة.

لهذا  طبقاً  الحقيقة  املالك يف  هو  الواقعي  العمل  يعد  الرباغامتية:  النزعة  شيوع 

املذهب. وبعبارة أخرى: إن مالك صّحة القضايا وبطالنها هو العمل الخارجي ال غري. 

إن القول بعدم االستناد إىل مجرّد املفاهيم التجريدية لالستفادة العملية من الحقائق، 

والقول بأن الخوض يف التفسري املنطقي للحقائق غري القول بالرباغامتية. ولألسف 

الشديد فإن هذا املذهب هو السائد حالياً يف الغرب من دون تفسريه بشكل صحيح.

العلم  عىل  يعّولون  الغربيني  من  كثرياً  إن  العلم:  قصور  إىل  االلتفات  عدم 

واملعطيات املستحصلة من املختربات الغربية فقط. ومن هنا فإنهم ال يولون اهتامماً 

بالدين واألخالق والحكمة والعرفان بحجة أنها غري علمية.

قصور الفلسفات الغربية: مل تتمكن أي واحدة من الفلسفات الغربية الراهنة من 

تقديم مذهب فلسفي يبنّي موقع اإلنسان من الوجود بوضوح، ومل يبحث يف تفسري 

العالقات اإلنسانية األربعة.

إشاعة الفنون املبتذلة: إن الفنون املبتذلة هي السائدة حالياً يف العامل الغريب. 

حيث يتم عرض أكرث الفنون ابتذاالً وقبحاً، بعد تقدميها إىل الناس ضمن أكرث األطر 

استقطاباً للناس.

) إن الذي يقال حالياً بشأن الفن يف عامل الغرب ـ إذا صّح أن يكون مصداقاً للفن 

ـ هو أن يتمكن من لفت انتباه الناظرين ال أكرث. مبعنى أنه كلام كان انبهار املشاهدين 

ودهشتهم لألثر الفني أكرب، ُعّد ذلك الفن هو املنشود. يف حني ميكن تقديم أي نوع 

من أنواع الظواهر املبتذلة واملدّمرة واالستئصالية وعرضها عىل الغافلني والجاهلني 

من أفراد املجتمع وإثارة انبهارهم ودهشتهم، ولكن هل ميكن لهذه الفنون أن تعمل 
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عىل نرش الحقائق يف مسار الحياة البرشية الهادفة؟!(]1[. 

امتزاج الثقافات

إىل  العلامء  ببعض  البرشية  املجتمعات  املختلفة يف  الثقافات  أّدى وجود  لقد 

الحديث عن تنّوع الثقافات. وقد تحدث الدكتور عبد الكريم رسوش عن وجود ثالث 

ثقافات يف إيران، وقال بأن عىل اإليرانيني أن يعيشوا ضمن هذه الثقافات الثالثة. وقد 

حرص هذه الثقافات بـ »الثقافة اإليرانية«، و»الثقافة اإلسالمية«، و»الثقافة الغربية«. وقد 

تحّدث الدكتور داريوش شايغان عن الفسيفساء الثقايف الذي تحتضنه إيران ودافع عن 

التعايش السلمي بني مختلف الثقافات يف إيران. وقد ذهب الدكتور داريوش شايغان 

إىل االعتقاد بالنظرية الجذمورية]2[ـ  متأثراً بكل من الفيلسوف الفرنيس )جيل دولوز(]3[ 

و)بيري فيليكس غوتاري(]4[ـ  يف تحليل الثقافات، نافياً أن يكون هناك تناغم بينها. ويف 

الحقيقة فإنه بدالً من التأكيد عىل نقاط االشرتاك بني الثقافات، يعمد إىل التأكيد عىل 

بينها. وقد تساءل العالمة الجعفري ـ من خالل نقده لهذه اآلراء  مواطن االختالف 

وتنوعها؟ وهل  الثقافات  اختالف  مع  بقاءه  يواصل  أن  قائالً: هل ميكن ملجتمع  ـ 

ميكن للثقافات املختلفة أن تتعايش فيام بينها أم ال؟ وقد عمد العالمة الجعفري يف 

تحليله لتنّوع الثقافات إىل االهتامم باملشرتكات واالختالفات عىل السواء، وقسمها 

إىل تقسيامت عدة:

إن الثقافة التي تشرتك يف سلسلة من األصول الرئيسة من حياة البرش، هي من قبيل 

األديان اإللهية التي تعتقد باألصول اآلتية:

]1[- املصدر أعاله، ص 111.

]2[- ريزورم )Rhizome(: الجذمور أو الجذمار: ساق أرضية شبيهة بالجذر، وقد استعاره الفيلسوف الفرنيس )جيل 

)فيليكس غوتاري( يف  الفلسفة. حيث عمد هو وصديقه  بتوظيفه يف  دولوز( هذا املصطلح من علم األحياء، وقام 

أو  منه مصطلحاً  ناحتاً  مراراً  استخدام هذا املصطلح  إىل   )A Thousand Plateaus( )ألف سطح مستوي(  كتابهام 

مفهوماً فلسفياً

وعلم  الفلسفة  الكتب يف  من  عدد  له  فرنيس.  أديب وسيناميئ  وناقد  فيلسوف  م(:   1995 ـ   1925( دولوز  ]3[- جيل 

االجتامع. ألف مع صديقه فيليكس غوتاري كتاب )ما الفلسفة(. املعرّب.

]4[- بيري فيليكس غوتاري )1930 ـ 1992 م(: طبيب، وطبيب نفيس وفيلسوف وسيايس فرنيس. عرف أساساً بتعاونه 

الفكري مع )جيل دولوز(، وبالكتب التي ألفها معه. املعرّب.



نحن والغرب )ج2( 376

أ ـ وجود مبدأ لعامل الوجود.

ب ـ الحكمة اإللهية.

ج ـ املعاد والحياة الخالدة.

د ـ الرشف والكرامة اإلنسانية.

هـ ـ رضورة أن يحظى الناس بالحياة الكرمية.

إن أتباع األديان اإللهية من زاوية اشرتاكها يف هذه األصول ميكن لها أن تنسجم 

فيام بينها.

إن الثقافات التي تشرتك فيام بينها يف األصول الرضورية للحياة الطبيعية والعقيدة. 

دينية ـ ميكنها  ـ وإن مل تصطبغ بصبغة  بالحياة املعقولة  التي تؤمن  الثقافات  وكل 

التناغم فيام بينها.

البرش،  حياة  من  األسمى  والهدف  الوجود  تفسري  تختلف يف  التي  الثقافات  أما 

فإنها ال تستطيع أن تتعايش مع بعضها باستمرار. فإن التزاحم والتضاد املحتدم بينها 

يقيض عىل أّي إمكانية للتعايش الدائم واملثمر. ) إن مالك التناغم واالنسجام بني 

الثقافات يكمن يف اشرتاكها يف األمور النافعة للحياة املادية واملعنوية للناس(.

إن تنّوع الثقافات يف عرصنا الراهن، واالرتباط بني األفراد واملجتمعات املختلفة 

يطرح ظاهرة باسم تقبل الثقافة، ال سيام وأن الثقافة الغربية هي التي تفرض نفسها 

اليوم من ناحية، ومن ناحية أخرى سائر الثقافات الوطنية ملختلف األقوام واألمم. 

فهل ينبغي عىل األفراد أن يتقبلوا الثقافة الغربية ويتخلوا عن ثقافتهم الوطنية أم عليهم 

القيام بالعكس؟ ويف هذا البحث ال بد من طرح هذا السؤال وهو: هل يصح تقبل 

أم  مطلق  بشكل  الثقافات  بسائر  القبول  يجب  هل  ال؟  أم  باملطلق  األخرى  الثقافة 

يجب نبذها بشكل كامل؟ يذهب العالمة الجعفري إىل االعتقاد بعدم وجوب الدفاع 

عن ثقافة ما بشكل مطلق، ونبذ ثقافات اآلخرين. كأن يهتم كل قوم أو شعب ـ عىل 
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سبيل املثال ـ بالحفاظ عىل ثقافتهم الوطنية، ونبذ ثقافات اآلخرين. كام قام بعض 

هي  والتقاليد  السنن  بأن  العتقادهم  وذلك  التقاليد.  عن  املطلق  بالدفاع  املفكرين 

عنرص بقاء القوم والشعب.

هذه  عىل  ليست  والتقاليد  والسنن  الثقافة  إىل  الجعفري  العالمة  رؤية  أن  غري 

السنن والتقاليد.  الطليعية هي املالك دون  الثقافة  الشاكلة. فهو يرى وجوب جعل 

إذ رمبا كانت السنن والتقاليد متفّرعة عن الثقافات التبعية، وعليه يجب نبذها وليس 

الثقافة  جعل  عىل  العمل  يجب  املختلفة  بالثقافات  يتعلق  وفيام  عليها.  الحفاظ 

اتباعها  وجب  طليعية،  ثقافة  الغري  ثقافة  كانت  فإذا  واملعيار.  املالك  هي  الطليعية 

والعمل عىل نقلها إىل مجتمعنا. ويف الحقيقة يجب تأصيل الغربلة الثقافية، وذلك 

عنارص  إخضاع  ويجب  األجنبية.  الثقافات  من  عنارص  واستقبال  ثقافتنا،  إلصالح 

غري  العنارص  انتقال  دون  للحيلولة  وذلك  والتمحيص،  النقد  طاولة  عىل  ثقافة  كل 

الالئقة من ثقافة إىل ثقافة أخرى، وليك تخضع الثقافة السائدة يف املجتمع للتهذيب 

اإلنسانية رضوري  القيم  املتبلورة عىل أساس  الثقافات  انتقال  إن  أيضاً.  واإلصالح 

الطليعية  والفنون  والصناعات  العلوم  قبيل  من  عنارص  وإن  اإلنسان.  حياة  لتكامل 

إىل  عليها  يشتمل  مجتمع  كل  من  تنتقل  أن  يجب  السامية  اإلنسانية  واألخالقيات 

املجتمعات األخرى. وإن هذه العنارص الثقافية األصيلة يجب أن تجد طريقها إىل 

أن  العنارص  هذه  إىل  ثقافاتها  تفتقر  التي  املجتمعات  عىل  وإن  األخرى.  الثقافات 

تعمل عىل استريادها وأخذها من الثقافات األخرى.

هي  شعب  أو  قوم  أّي  وسنن  وعقائد  وتقاليد  آداب  أن  الجعفري  العالمة  يرى 

الثقايف. إن اآلداب والتقاليد والسنن تؤثر يف األفراد والجامعات  ثباتها  من عوامل 

املختلفة يف املجتمع، ويؤدي إىل اكتساب ذلك املجتمع هوية خاصة. وإن هذه 

الهوية الخاصة هي التي تضمن استمرار ثقافة ذلك املجتمع وبقائها. بيد أن رسوخ 

الثقافية بني قوم أو شعب يجب أن ال تعترب دليالً عىل  العنارص  واستحكام سلسلة 

الحياة  الثابتة يف  الحقائق واألصول  مع  الثقافة رهن مبطابقتها  أصالة  فإن  أصالتها. 
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الثبات  أنواع  بجميع  القبول  إمكانية  يرى  الجعفري ال  العالمة  فإن  هنا  من  البرشية. 

الثقافة واستمرارها إذا كانت  الثقافات، وإمنا يقبل بثبات  واالستمرار لكل ثقافة من 

طليعية فقط.

»إن رسوخ ثقافة واستحكامها ما بني قوم ال ينهض وحده ليكون دليالً كافياً عىل 

أصالة تلك الثقافة أو تطابقها مع الحقيقة والواقع. صحيح أن الثقافة عندما ترتسخ يف 

أعامق وجدان الناس وترتسب يف قعر ضامئرهم، فإنها سوف تتحول إىل منظار ينظر 

من  إن كثرياً  والعامل وحقائق هذين املفهومني، ولكن حيث  اإلنسان  أتباعه إىل  به 

الثقافات املاضية والراهنة تتحول عند التحليل إىل أمور فاقدة لألسس، ميكن القول: 

إن اإلنسان ـ يف كل خطوة إيجابية يخطوها يف مسار الصعود نحو حياته التكاملية ـ 

مضطر إىل تحليل الثقافة السائدة يف مجتمعه، وعليه أن ينبذ العنارص الراسبة التي ال 

تقوم عىل أساس متني، وعليه أن ال يسمح لها بالوقوف عقبة أمام طريقه«]1[.

القامئة عىل  الكريم رسوش  عبد  الدكتور  نظرية  ينتقد  الجعفري  العالمة  إن  قلنا 

ثالثية الثقافات. اذ يرى الدكتور رسوش أن الثقافة اإليرانية مزيج من ثالث ثقافات، 

وهي: الثقافة اإليرانية واإلسالمية والغربية. بيد أن هذا الكالم يواجه إشكاالً جاداً وهو 

التي  إيران قد شهدت تغرياً عرب مراحلها املختلفة. فام هي املرحلة  الثقافة يف  أن 

يتحدث عنها الدكتور رسوش؟ فقد مرّت إيران منذ العهود القدمية إىل عرصنا الراهن 

بكثري من املراحل التاريخية.

املراحل  بني جميع  والعامة  املشرتكة  »القضايا  هو  البحث  هذا  املراد يف  فهل 

مع  املشرتكة  العنارص  هذه  تنسجم  هل  نرى  أن  يجب  فعندها  إليران«،  التاريخية 

الثقافة الطليعية أم مع الثقافة التبعية؟ ثم إن عنارص الثقافة الغربية التي ميكن لها أن 

تجانس عنارص الثقافة اإلسالمية يجب أن تتناغم معها، وإال فإن العنارص املتعارضة 

واملتخالفة بني الثقافات ال ميكن لها أن تتجانس فيام بينها لتأليف ثقافة واحدة.

]1[- املصدر أعاله، ص 118.
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اذ إِن أساس الثقافة اإلسالمية يقوم عىل الحياة املعقولة، فإن كل ثقافة تنسجم 

مع هذا املبنى واألساس، سواء أكانت ثقافة غربية أم ثقافة رشقية ـ لن تتعارض مع 

الثقافة اإلسالمية، بل »إن الثقافة اإلسالمية سوف تعمل عىل تأييدها وتعزيزها أيضاً«. 

ويف الحقيقة فإن العالمة الجعفري يذهب إىل االعتقاد بأن العنارص الثقافية الثالثة 

لن  بينها  فيام  التأليف  فإن  بينها،  فيام  تنسجم  إذا مل  والغربية(  واإليرانية  )اإلسالمية 

يكون ممكناً. فكيف ميكن للثقافة الغربية يف القرن العرشين -حيث ترى أن الهدف 

من الحياة هو اللذة والتي تقوم عىل املذهب النفعي- أن تجتمع مع الثقافة اإلسالمية؟

االعتبار  بنظر  وتأخذ  الناس  بني  التعايش  بُعد  ترصد  التي  للثقافة  ميكن  »هل 

حقوقهم فقط، أن تنسجم مع الثقافة األخرى التي ترصد جميع أبعادهم لتضعهم يف 

مسار الحياة املعقولة تحت القانون والحقوق؟!«]1[.

الثقافة العاملية

لقد توّصل اإلنسان املعارص يف حقل العلم والتصنيع إىل تحقيق إنجازات ملحوظة. 

اذ أفضت رضورة الحياة يف الطبيعة والحصول عىل املنفعة وبسط اإلنسان لسيطرته 

وسلطته، إىل ظهور رقعة بعض الظواهر الثقافية واتساعها. ومن هنا فإن العنارص الثقافية 

املتعلقة  العنارص  أما  ملحوظاً،  تطوراً  شهدت  قد  لإلنسان  املادية  باألبعاد  املرتبطة 

باألبعاد املعنوية لإلنسان فلم تشهد ذلك التحول التكاميل امللحوظ.

املنحى  من  بدالً  ـ  تشري  للميالد[  العرشين  القرن  ]أواخر  املعارصة  مرحلتنا  إن 

الثقايف  والتعايل  املشرتكة  الثقافية  للعنارص  نزويل  منحى  إىل  ـ  الصعودي  الثقايف 

يف  الكربى  الصناعية  املجتعات  إىل  سببه  يعود  أمر  وهو  باملجتمعات،  الخاص 

استمر  ولو  للسلطة.  املستبدين واملتعطشني  األمر غري  مآل هذا  يعرف  العامل، وال 

هذا املنحنى وتواصل هذا القوس النزويل عىل ما هو عليه، وتوقف عند إعادة البرش 

إىل عرص السكن يف الكهوف، ومل يذهب إىل ما هو أبعد من ذلك، سنعد أنفسنا 

]1[- املصدر أعاله، ص 109.
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الجديدة(،  )الثقافة  بـ  تسميته  متت  قد  النزويل  القوس  هذا  إن  جداً..  محظوظني 

ومضمونه توظيف جميع الجهود العلمية والفنية من أجل الرتويج لثقافة إشباع جميع 

الغرائز والشهوات الحيوانية، وإبعاد الناس عن األخالق اإلنسانية العالية«]1[.

يرى العالمة الجعفري مظاهر السقوط الثقايف لإلنسان املعارص يف األمور اآلتية:

ـ عجز اإلنسان عن ضبط غروره وأنانيته وتكرّبه.

ـ إضعاف العنرص الثقايف املتمثل بسيادة الحق، وتوظيف القوة من أجل إعالء 

كلمة الحق وتطبيقها عىل أرض الواقع.

ـ خضوع الوجدان العميل لتأثري حّب الشهرة وعبادة املناصب والجاه والسلطة.

ـ غياب العنرص الثقايف املتمثل باالهتامم بالنوابغ والشخصيات البناءة وتوظيفها 

بشكل صحيح يف أكرث املجتمعات.

البرش، واستبدال هذه  أفراد  البناء بني  باالرتباط  املتمثل  الثقايف  العنرص  ـ زوال 

العالقات وتحويلها إىل ما يشبه العالقة بني الذئاب والخراف.

والنزوع  البقاء  أجل  من  والرصاع  امليكافيلية  األفكار  أسري  املعارص  اإلنسان  إن 

نحو االستحواذ عىل الحكم والسلطة. إن ركود الثقافة التكاملية أدى إىل حرمان كثري 

التي تحكم  الثقافة  بها. وإن  السامية وااللتزام  الحقائق  الوصول إىل  الناس من  من 

الحياة اآللية والصناعية قد حجبت الناس عن إدراك جامل الوجود والعدالة والحرية. 

الثقافة السياسية بارتكاب األعامل املنافية لألخالق بوصفها  حيث يتم السامح يف 

وسيلة للوصول إىل األهداف وتحقيق الغايات. كام أن منطق االقتصاد البرشي تحول 

إىل االستهالك، وإىل الحياة من أجل املعيشة بدالً من املعيشة من أجل الحياة.

البرشية يجب أن تسري يف إطار تحقيق ثقافة عاملية.  يرى العالمة الجعفري أن 

وإن املراد من هذه الثقافة ليس مجموعة من العنارص الثقافية ملختلف املجتمعات؛ 

]1[- املصدر أعاله، ص 135.
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إذ »إن لكل مجتمع مصاديق معينة للحقائق الثقافية الخاصة بذلك املجتمع كحصيلة 

والدين  أفراد ذلك املجتمع  املتنّوعة بني  والعالقات  التاريخية والجغرافية  لجذوره 

وعامل الوجود وأبناء جلدتهم«. إن املراد من الثقافة العاملية هي األصول والحقائق 

)حب  اإلنسانية  األخالقية  »األصول  قبيل:  من  الطليعية.  الثقافة  تحكم  التي  العامة 

اإلنسان ألخية اإلنسان، والتضحية والفداء من أجل إعالء وتحقيق األهداف اإلنسانية 

بالحيثية  واإلميان  البرش،  أفراد  لجميع  والالئقة  الكرمية  بالحياة  والقول  السامية(، 

الناس،  لجميع  )املسؤولة(  املعقولة  والحرية  البرش،  أفراد  لجميع  الذاتية  والكرامة 

والعمل الجاد من أجل تحقيق املقاصد اإلنسانية السامية«]1[.

إن تحقق الثقافة العاملية تتوقف عىل أربعة عنارص يجب عىل الشعوب توفريها، 

وهي: االقتصاد العاملي، والقدرة والسلطة العاملية، والحقوق العاملية، والسياسة 

العاملية.

اقتصاد مختل،  التخبط يف  ـ من خالل  العثور عىل أي مجتمع ميكنه  ال ميكن 

والحرمان من جميع أشكال السلطة والقّوة ـ أن يقيم دعائم الحياة املادية واملعنوية 

لذلك املجتمع عىل أسس وقواعد متينة، من دون أن يتمتع بذلك النظام الحقوقي 

القائم حقيقة عىل أساس متطلبات وحقائق الحياة االجتامعية، يف إطار االستفادة من 

ثقافة تكاملية حيوية هادفة«]2[.

الحضارة الغربية

كانت هناك عىل طول التاريخ واحدة وعرشون حضارة. كام نشهد اليوم حضارات 

متنّوعة. وأما كيف يجب أن يقوم االرتباط بني الحضارات؟ وهل ميكن تقليد حضارة 

ما أم ال؟ وما هي نسبتنا إىل الحضارة الغربية؟ فهي من بني األسئلة التي تكون اإلجابة 

ال  أخرى:  وبعبارة  الحضارة.  ماهية  بشأن  خاصة  نظرية  تحصيل  عىل  متفّرعة  عنها 

ميكن اإلجابة عن سلسلة من األسئلة من دون القيام بتجزئة وتحليل فلسفي يف حقل 

]1[- املصدر أعاله، ص 7 ـ 136.

]2[- املصدر أعاله، ص 137.
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بأبحاث  قاموا  الذين  املفكرين  من  واحد  الجعفري  العالمة  وإن  الحضارة.  ماهية 

هامة يف حقل األصول الفلسفية الخاصة مبعرفة الحضارات. حيث قام أوالً بتعريف 

الحضارة قائالً:

أبناء  عالقات  يحكم  الذي  والتنسيق  النظام  ذلك  إقامة  عن  عبارة  الحضارة  إن 

املجتمع مبا من شأنه أن يحول دون حدوث النزاعات والرصاعات املدّمرة، وتنظم 

لألفراد  االجتامعية  الحياة  تؤدي  بحيث  التكامل،  نحو  املسري  إطار  يف  التنافس 

والجامعات يف ذلك املجتمع إىل تفجري طاقاتهم البناءة«]1[.

مجتمع  كل  ينشدها  التي  واألهداف  واملطالب  املعلومات  تعكس  الثقافة  إن 

الفردية  من املجتمعات، أما الحضارة فإنها تعكس »نشاط العوامل األصيلة للحياة 

مجرد  وليست  وخارجياً،  حقيقياً  ظهوراً  للحضارة  فإن  الحقيقة  ويف  واالجتامعية«. 

فكرة مثالية. وإن كل حضارة تشتمل عىل العنارص اآلتية:

أـ  مجموعة من املواد الحقوقية التي تستوجب إقامة النظم واالنسجام بني األفراد.

ب ـ قيام نوع من اإلدارة السياسية التي تعمل عىل تنظيم أفراد املجتمع وتنمية 

طاقاتهم.

جـ  توظيف سلسلة من األدوات الفنية والطاقات اإلنسانية يف إطار تلبية مطالب الحياة.

د ـ تقديم السبل من أجل مكافة العنارص التي تعيق الحركة الطبيعية واإلنسانية.

هـ ـ التفسري والتربير املنطقي للنشاط الفكري والعضيل لإلنسان.

العنرص املادي واملعنوي. فهي من  الحضارات تشتمل عىل  فإن  الحقيقة  ويف 

املادية  واإلمكانات  األدوات  قبيل:  من  ملموسة  عينية  مظاهر  عىل  تشتمل  جهة 

والرتفيهية، ومن جهة أخرى تشتمل عىل مجموعة من األهداف والقيم السائدة يف 

العالقات بني أفراد البرش.

]1[- محمد تقي جعفري، ترجمة وتفسري نهج البالغة، ج 1، ص 4 ـ 233.
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اإلنسان،  محورية  وهام:  أمرين،  عىل  تقوم  الحضارة  أن  الجعفري  العالمة  يرى 

هدف  يكون  اإلنسان(  )محورية  األول  باملحور  يتعلق  وفيام  السلطة.  ومحورية 

الحياة  إىل  للوصول  طاقاتهم  تنمية  عىل  والعمل  األفراد  بتشكيل  متمثالً  الحضارة 

املعقولة. وفيام يتعلق باملحور الثاين )محورية السلطة(، فالهدف يتمثل بـ »تفعيل 

أهداف  تحقيق  إطار  يف  والسلطة  القدرة  أشكال  جميع  وتوظيف  القابليات،  جميع 

الحياة الطبيعية واالعتيادية«]1[.

القدرة  محورية  عىل  تقوم  الراهنة  الغربية  الحضارة  أن  الجعفري  العالمة  يرى 

والسلطة؛ إذ إِن الهدف والغاية التي ترمي إليها تكمن يف وصول الناس إىل مرحلة 

من العلم والتقنية التي توصلهم إىل الرفاه والسعادة، ويفعلون كل ما يحلو لهم.

إن مالك الحضارة املثالية ال يتمثل يف بناء األبراج وناطحات سحاب، وترسيع 

وإشباع  الدقيقة،  واملكائن  اآلالت  واخرتاع  البعيدة،  املسافات  بني  االنتقال  حركة 

اللذات املتنّوعة، واألنشطة األنانية. بل إن مالك الحضارة املثالية يكمن يف تعديل 

األنا والحصول عىل الحياة املعقولة.

فيام يتعلق بالبحث عن الحضارة اإلنسانية يجب االلتفات إىل حقيقة أن تعديل األنا 

عىل أساس الجرب والحتمية التكنولوجية ال ميثل عنرصاً من الحضارة املثالية. نرى 

اليوم يف بعض املجتمعات نظامً وانضباطاً اجتامعياً يف املرافق كافة، من املختربات 

يبدو هذا  الدوائر واملتاجر وسائر األماكن األخرى. وقد  التعليمية إىل  واملؤسسات 

النظم معرباً عن تعديل األنا، ولكن ما هو هذا التعديل وما هي وسيلة املوصلة إليه؟ إن 

عامل هذا التعديل هو التكنولوجيا املهيمنة عىل جميع شؤون حياة اإلنسان املعارص؟ 

وبعبارة أخرى: إن الزم القول بالتكنولوجيا وجود سلسلة من مظاهر النظم واالنضباط. 

وإن هذا النوع من تعديل األنا ليس مطلوباً، ذلك ألنه يقيض عىل اإلنسان نفسه، وال 

يبقي منه عىل غري اإلنسان املنضبط واملغرتب عن ذاته.

]1[- انظر: املصدر أعاله، ج 5، ص 162.
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يف الحضارة الغربية نشهد تجلياً عينياً لإلمكانات املادية والرتفيهية عىل املستوى 

الحضارة  هذه  ففي  الضعف.  غاية  يف  فهي  للناس  الروحية  التنمية  أما  املطلوب، 

أضحى اإلنسان وسيلة وأداة لألشياء التي صنعها بيده. وعليه فإن هذه الحضارة تسري 

يف اتجاه القضاء عىل اإلنسان وليس إحياءه، إنها الحضارة التي طرحت ثالثني مادة 

قي إطار اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، ولكنها مل تطرح بإزاء هذه املواد حتى 

مادة واحدة يف إطار الصريورة اإلنسانية ضمن الحياة املعقولة.

خالل  من  ما  لحضارة  العينية  املظاهر  توظيف  إمكان  الجعفري  العالمة  يرى 

العلم  من  االستفادة  باإلمكان  أن  قيمها. مبعنى  وبني  العينية  مظاهرها  بني  التفكيك 

الفردية  الحياة  تسود  التي  والعالقات  بالقيم  االلتزام  دون  من  ما،  لحضارة  والتقنية 

واالجتامعية يف تلك الحضارة. 

يذهب العالمة الجعفري إىل االعتقاد بأن مشكلة اإلنسان املعارص ال تنشأ من 

توظيف التكنولوجيا، وإمنا تنشأ من أنانيته.

»إن التكنولوجيا ـ بشكل بسيط ـ عبارة عن املواد والظواهر وأشكال الصناعات 

الذي  واألمل  واللذة  والتاريخ  والعدالة  والقيم  والحرية  الوعي  عن  املنفصلة  اآللية 

يعاين منه اإلنسان.

العلم املقدسة، كان موجوداً  الالشعوري املتمخض عن مالك  العنوان  إن هذا 

للناس، ويتم  النفسية  القرون واألعصار بوصفه هدفاً يف تضاعيف املستويات  عرب 

إبرازه بكلامت من قبيل الرفاه والتنعم والرقي والتكامل يف عامل الوجود.

ونحن نعتقد حالياً أن التكنولوجية التي هي الوليد الرشعي للعلم، مل تفقد ذلك 

االمتياز حتى هذه اللحظة، وهي من أكرب النعم اإللهية التي أنعم بها عىل البرش من 

الحرسة  إىل  يدعو  الذي  أن  إال  إبداعها.  من  التي متكنت  بالعقول  تزويدهم  خالل 

والحرقة، وصار سبباً يف بؤس اإلنسان املعارص، ليس هو العلم، وليس هو الفن، وال 

التكنولوجيا، بل هو التامدي يف مرض األنا والتكرب الذي أوشك يف الحرب العاملية 
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يلقي باإلنسانية عىل شفري املوت والفناء، ومع  الثانية أن  العاملية  األوىل والحرب 

يف  واستمروا  أنفسهم،  الحضارة عىل  هذه  يديرون  الذين  األنانيون  يستفق  مل  ذلك 

بعد يوم يف  الناس، ومُيعنون يوماً  الفوالذية عىل رقاب  التكنولوجية  وضع األغالل 

تضيق القيود التكنولوجية عليهم، بحيث تحولت التكنولوجيا إىل وسيلة لنقل إرادة 

عدد من القامئني عىل إدارتها إىل حد تقرير املصري وتحديد كيفية وكمية حياة الناس 

ومعلوماتهم وقيمهم«]1[.

نقد العلوم اإلنسانية الغربية

يبدي العالمة الجعفري اهتامماً كبرياً بالعلوم اإلنسانية، بل إنه يقدم تقسيامً جديداً 

لهذه العلوم. فقد عمد إىل تقسيم »العلوم اإلنسانية بااللتفات إىل الفواصل املتنوعة 

عن النقطة املركزية ملوضوع اإلنسان العام الذي ميثلني أنا النوع أو ميثل الشخصية 

اآلدمية« إىل سبعة أقسام:

البيولوجيا،  قبيل:  من  لإلنسان،  الطبيعية  بالحياة  املرتبطة  اإلنسانية  العلوم  ـ   1

والفسيولوجيا، وعلم اآلفات.

والتاريخ  الطبيعي،  التاريخ  قبيل:  من  بالتاريخ،  املرتبطة  اإلنسانية  العلوم  ـ   2

السيايس وما سوى ذلك.

فروع  مختلف  تشمل  والتي  االقتصادية،  باألبعاد  املرتبطة  اإلنسانية  العلوم  ـ   3

العلوم االقتصادية.

4ـ  العلوم اإلنسانية املرتبطة بالحياة االجتامعية لإلنسان، من قبيل: علم االجتامع، 

والدميوغرافيا، واإلدارة، وعلم السياسة، وعلم الحقوق وما إىل ذلك.

الثقافة  قبيل:  من  لإلنسان،  التكاملية  بالكفاءات  املرتبطة  اإلنسانية  العلوم  ـ   5

والحضارة واألدبيات والفنون.

]1[- محمد تقي جعفري، ترجمة وتفسري نهج البالغة، ج 5، ص 181.



نحن والغرب )ج2( 386

6 ـ العلوم اإلنسانية املرتبطة بالنشاط الروحي والنفيس لإلنسان، من قبيل: علم 

النفس، والطب النفيس.

7 ـ العلوم اإلنسانية املرتبطة بالقيم أو الرضورات التكاملية الفردية واالجتامعية، 

من قبيل: األخالق والعرفان والدين.

اإلنسانية  الشخصية  تجعل  أن  يجب  اإلنسانية  العلوم  أن  الجعفري  العالمة  يرى 

وطاقاتها واحتياجاتها محوراً ألبحاثها وتحقيقاتها. إن العلوم اإلنسانية يجب أن تسري 

عىل طريق تنميتي أنا النوع أو عىل طريق تنمية الشخصية اإلنسانية. إن العلوم اإلنسانية 

ـ لألسف الشديد ـ بدالً من أن تعمل عىل الخوض يف الحقائق وأصول حياة اإلنسان، 

تخوض يف سلوكيات اإلنسان. وإن العلوم اإلنسانية بدالً من تناول األبحاث العلمية 

والفلسفية يف حقل اإلنسان، غالباً ما تستغرق يف بيان اإلحصاءات. إن عدم االهتامم 

بالعلوم اإلنسانية ودورها التوجيهي يف حياة اإلنسان، يستتبع النتائج اآلتية: 

1ـ  إن ظواهر هامة، من قبيل: املشاعر، واألحاسيس، واألفكار، واإلرادة، والذكاء، 

تقع مورداً للتحقيق من دون أخذ اإلنسان يف إدارة هذه األمور بنظر االعتبار. ومن هنا 

ال يتم االلتفات لغري األفعال والسلوكيات املنبثقة عن هذه األمور.

التي هي تعبري عن الحرية املزدهرة يف مسري  2 ـ فيام يتعلق مبسألة االختيار ـ 

إِن ظاهرة االختيار  إذ  يتم تقديم تفسري صحيح لهذه املسألة؛  التنمية والكامل ـ ال 

ال ميكن أن تقوم من دون إرشاف اإلنسان الفرد أو الشخصية عىل قطبي اإليجاب 

والسلب.

3 ـ يتم تجاهل عظمة أمور، من قبيل: األخالق والعرفان والدين مام ميتّد بجذوره 

ـ بالقّوة ـ يف وجود البرش. إن العلوم اإلنسانية الحديثة ال تهتم بأثر هذه األمور يف 

تطوير شخصية اإلنسان.

مسار  حرف  يف  الغربيني  املفكرين  بعض  ألفكار  تأثرياً  الجعفري  العالمة  يرى 
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العلوم اإلنسانية. ومن هنا فإنه يعمل يف جميع كتاباته ومؤلفاته عىل مناقشة آراء بعض 

النظريات اآلتية قد كان لها تأثري يف انحراف  الغربيني ونقدها. ويرى أن  املفكرين 

العلوم اإلنسانية املعارصة عن مسارها:

أـ  النزعة الطبيعية املتطرّفة: إن النزعة الطبيعية املتطرفة لدى املفكرين الغربيني قد 

أدت ـ يف تحليل الظواهر الطبيعية ـ إىل االقتصار عىل األمور املادية القابلة للقياس 

فقط. وهذا األمر أدى بدوره إىل تجاهل هوية الحياة وشخصية اإلنسان إال فيام ندر.

التي أرضت  دارون(،  و)تشارلز  )المارك(،  لـ  األنواع،  التطّور وأصل  نظرية  ـ  ب 

بعظمة وقداسة الشخصية اإلنسانية وقداستها، وتنزلت باإلنسان إىل مستوى الحيوان.

وأمثاله  فإنه  نيتشة.  فريدريش  أمثال  قبل  القّوة: املطروحة من  أصالة  نظرية  ـ  ج 

بدالً من التفسري الصحيح للقوة والعمل عىل توظيفها واستثامرها، جعل منها أرضية 

لالنحراف عن مسارها.

ويقولون:  بعينها،  ظاهرة  وصف  يريدون  القّوة  بأصالة  يقولون  الذين  هؤالء  هل 

إن األقوياء هم الذين يحتلون مساحات الحياة حتى اآلن، أم إِنهم يطالبون األقوياء 

باالستيالء عىل ميادين الحياة؟ إن هؤالء ال يستطيعون القول بأنهم يصفون الواقع؛ إذ 

إِن تجاهل أنواع املحبة والتضحيات الكثرية يف التاريخ، ومقاومة الظاملني للوصول 

إىل الحرية، مساوق لتجاهل التاريخ نفسه. ومن هنا يجب القول بأن هؤالء املدافعني 

عن القّوة إمنا يعرّبون يف الحقيقة عن دواخلهم ونوازعهم الشخصية، ال أنهم يعربون 

عن تيار واقعي ثابت يف ضمري التاريخ]1[.

د ـ النظرية املتطرّفة لـ )سيغموند فرويد( بشأن الغريزة الجنسية، حيث تؤدي إىل 

التنزل بهوية اإلنسان والصفات القيّمة للشخصية اإلنسانية. يرى العالمة الجعفري 

مسائل  عىل  وتنطوي  هامة  اإلنسان(  )ضمري  قبيل:  من  فرويد،  نظريات  بعض  أن 

وتفسريه  الروحية،  وعظمته  اإلنسان  خصائص  بشأن  السلبية  رؤيته  أن  بيد  نافعة، 

]1[- محمد تقي جعفري، بيام خرد، ص 219.
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الخاطئ لألخالق والدين جديرة بالنقد.

إلصالح  ومسؤوليات  وظائف  العلم  فلسفة  عاتق  عىل  الجعفري  العالمة  يضع 

العلوم اإلنسانية. من ذلك أنه يطالب املفكرين يف العلوم اإلنسانية أن يقدموا أدلة 

مناسبة إلثبات مدعياتهم.

لو أن املتصدين يف مجال العلوم اإلنسانية قد عملوا عىل تقييم أدلتهم ومدعياتهم 

بهم  الحال  بلغ  حتى  املزرية  الحالة  هذه  إىل  البرشية  صحيح، ملا وصلت  بشكل 

الذات(، كام مل يكن  بـ )قرن الضياع واالغرتاب عن  القرن  أنفسهم إىل تسمية هذا 

الناس  بني  واملحبة  الجميلة  واملشاعر  العواطف  هذه  جميع  استبدال  باإلمكان 

والتضحية والفداء، وكل تلك الظرائف العقلية والسلوكية، بأسنان اآللة الصامء]1[.

إن عىل فلسفة العلم يف حقل العلوم اإلنسانية أن تدفع أصحاب هذه العلوم إىل 

تجّنب العبث باإلحصاءات إلثبات الحقائق. يجب إعادة النظر باإلحصاء يف إثبات 

القضايا العلمية. إن األبحاث اإلحصائية تعرّف الباحث يف بعض األحيان بُعداً من 

أبعاد الظواهر اإلنسانية، ومن هنا يجب أن ال تؤخذ بوصفها حقائق مطلقة.

إن عىل فلسفة العلم أن تعمل عىل تفهيم الباحثني يف العلوم اإلنسانية أنهم وإن 

ال  قد  أنهم  بيد  اختصاصهم،  مجال  يف  الداخل  املوضوع  يف  املنظرين  من  كانوا 

يدركون ما يدور يف حقول العلوم اإلنسانية، وال سيام يف ما يتعلق بأصول وأهداف 

حياة اإلنسان وأهدافها.

ينبغي أخذ إعادة النظر املتواصلة واملستمرة يف األصول والقوانني العلمية عىل نحو 

جاد. وإن عىل فلسفة العلم أن ال تكتفي باالهتامم بهذه الرضورة الحيوية وحدها فقط، بل 

إن عليها أن تبنّي الطرق واألساليب الناجعة يف إعادة النظر. ويف الحقيقة فإنه عىل الرغم 

من القبول باألصول الثابتة يف العلوم اإلنسانية، بيد أنه يجب النظر إىل األصول املسائل 

العلمية املتنّوعة بروح التجدد يك يتم حل مختلف أبعاد املسائل اإلنسانية وفصلها.

]1[- محمد تقي جعفري، تحقيقي در فلسفه علم، ص 108، نرش دانشكاه صنعتي رشيف، 1372 هـ ش.
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علينا  أن  هو  الكامل  والوعي  اليقظة  إىل  ويحتاج  باالهتامم  يحظى  الذي  »إن 

للعلم  العقالنية  والجهات(  )األبعاد  الصور  إىل  بالنسبة  حتى  باستمرار  النظر  إعادة 

للتحقيق  يومياً  نخضعها  أن  فعلينا  وصحيحاً،  ثابتاً  بوصفه  يؤخذ  الذي  املتعارف 

واألفهام الجديدة، بحيث ننظر إليها بوصفها حقيقة مكتشفة حديثاً، إذ كام سبق لنا أن 

أرشنا فإن أغلب االكتشافات العلمية والصناعية معلولة لحالة من التجديد والتحديث 

الذهني والعقيل والنفيس للمفكرين الذين أخذوا األصول والقوانني يف كل موقعية 

من األفكار واألبحاث العلمية بوصفها قابلة للفهم وإعادة النظر«]1[.

سقوط اإلنسان املعارص

إن  التكامل.  تاريخ  مسار  املعارص يف  اإلنسان  الجعفري حركة  العالمة  يرى  ال 

سيطرة اإلنسان وهيمنته عىل الطبيعة يف القرنني األخريين قد حملت بعض املفكرين 

إىل االعتقاد بأن حركة التاريخ تسري يف اتجاه التكامل. ولكن عىل الرغم من تقّدم 

اإلنسان يف حقل العلوم والفنون غري قابل لإلنكار، إال أنه ميكن الشك يف تكامل 

اإلنسان يف حقل األخالق والقيم. وقد ذهب العالمة الجعفري إىل عّد األمور اآلتية 

دليالً عىل تخلف اإلنسان يف عرصنا وزماننا:

1 ـ عدم وعي الناس، وشيوع عنارص التحذير.

2 ـ انحسار العاطفة واملوّدة البناءة واملوجدة للخريات.

3 ـ جفاف مصادر الحب واملشاعر النبيلة والزاخرة بالحياة.

4 ـ وقوف القّوة واصطفافها بوجه الحق.

5 ـ عدم التعرّف عىل الذات.

6 ـ فقدان االعتدال والتوازن النفيس.

]1[- محمد تقي جعفري، تحقيقي در فلسفه علم، ص 115.
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7 ـ العجز عن السيطرة عىل النفس.

8 ـ عدم االستفادة من الشخصيات الكبرية.

9 ـ العجز عن العيش من دون سالح.

10 ـ الهيام والعبودية للمسائل العلمية بدالً من بحثها بشكل واقعي.

11 ـ التأكيد عىل النفعية بوصفها عنرصاً وعامالً الستمرار الحياة.

12 ـ عبادة اللذة والشهوة.

13 ـ التضحية بالقيم اإلنسانية.

14 ـ اعتبار الفرد نفسه هو الهدف، والنظر إىل اآلخرين بوصفهم وسائل وأدوات.

15 ـ القضاء عىل البيئة.

16 ـ القضاء عىل النسل واألجيال.

17 ـ بقاء أحجية الرجل واملرأة عىل حالها.

18 ـ تنافس ورصاع اإلنسان مع ذاته.

19 ـ انتفاء الشعور بالوحدة العالية يف الحياة والشخصية.

20 ـ التحّول التدريجي للشخصيات املستقلة إىل شخصيات فاقدة لألصالة.

21 ـ اضمحالل املشاعر اإلنسانية اللطيفة.

22 ـ خمود عواطف األمومة.

23 ـ عدم اإلدراك الجاميل.
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24 ـ شيوع ثقافة الخواء والفراغ والعدمية.

25 ـ االضطراب والقلق بشأن مستقبل البرشية.

26 ـ عدم إدراك فلسفة الخلق.

27 ـ اغرتاب اإلنسان عن ذاته.

28 ـ اغرتاب الناس عن بعضهم.

29 ـ سيادة املضاربات.

30 ـ عجز رجال السياسة عن الوفاء بوعودهم والعمل بتعّهداتهم.

31 ـ الحرية بشأن مسألة الفن.

32 ـ عدم العثور عىل حل ملسألة املطلق والنسبي والثابت واملتغرّي.

33 ـ تقليد حياة اآلخرين واستنساخها.

34 ـ معضلة تعليم وتربية األطفال.

35 ـ تفيش ظاهرة االنتحار والحروب والجرائم.

36 ـ تجاهل األمانة اإللهية.

37 ـ عدم إيجاد الحلول ملشكلة العالقة بني الفرد واملجتمع.

38 ـ االستهانة بأرواح الناس.

39 ـ عدم االهتامم بطلب الكامل.

40 ـ عدم االهتامم بالله وما وراء الطبيعة.
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41 ـ التزاحم بني أبناء البرش.

42 ـ عدم االهتامم بقبح الكذب.

43 ـ شيوع ظواهر االحتيال واملكر والخديعة.

التكنولوجيا

يرى العالمة الجعفري أن التكنولوجيا وإن كانت ال متثل البنية التحتية الوحيدة 

لبلورة سلوكيات الناس، إال أنها قد تركت بتأثريات كبرية عىل حياة الفرد والعالقات 

واألخالق  الحقوق  يف  كبرياً  تغيرياً  التكنولوجيا  أحدثت  لقد  لألفراد.  االجتامعية 

بوصفها ظاهرة مجرّدة من  التكنولوجيا  »إن  الحال  وبطبيعة  العامة،  الثقافة  بل حتى 

القوانني الحقوقية واألخالقية الخاصة، ال تجدي شيئاً«]1[.

يذهب العالمة إىل القول بأن جميع مشاكل اإلنسان الراهنة ال ينبغي إعادة جذورها 

إىل التأثريات التكنولوجية فقط، بل ال بد من أخذ سوء استغالل النفعيني يف االقتصاد 

والسياسة لعواطف الناس وعقائدهم بنظر االعتبار أيضاً. كام ترك التفكيك بني األبعاد 

املادية واالقتصادية لإلنسان وبني معتقداته وأخالقياته وعواطفه، كثرياً من التأثريات 

السلبية أيضاً، ولكن هذا األمر ال يحظى مبزيد من االهتامم. ويف الحقيقة فإننا إىل 

جوار التأثريات التكنولوجية عىل حياة اإلنسان، نشهد حوادث أخرى وقعت لإلنسان 

املعارص من الناحية الفكرية، إال أن بعض املفكرين ـ لألسف الشديد ـ مل يلتفت 

إليها أبداً، وألقى بالالمئة يف جميع مواطن الخلل، عىل عاتق التكنولوجيا فقط.

يرى العالمة الجعفري أن التكنولوجيا رغم ما تنطوي عليه من منافع كثرية، إال أنها 

قد تركت يف الوقت نفسه كثرياً من التبعات واآلثار السلبية، ومن بينها أن اإلنسان قد 

تحلل من مسؤوليته وألقى باللوم عىل التكنولوجيا نفسها.

أنها حملت معها  إال  فوائد كثرية جداً،  تنطوي عليه من  ما  التكنولوجيا رغم  إن 

]1[- رسكذشت انديشه ها، ص 438.
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هذه اآلفة املتمثلة بدفع اإلنسان إىل التخيل عن الشعور باملسؤولية، وإلقائها عىل 

التكنولوجيا العمياء وغري املسؤولة. وقد أدت هذه التكنولوجيا ـ املوجدة لسلسلة 

من العالقات الحتمية بني أفراد املجتمع ـ إىل ظهور عالقات عنقودية متشابكة بني 

أفراد املجتمع الواحد واملجتمعات املتعددة األخرى، وصارت هذه العالقات بكال 

شقيها ـ لألسف الشديد ـ محوراً للعالقات النفعية واملصلحية والربحية]1[.

تدجني  ـ  الجعفري  العالمة  نظر  وجهة  من  ـ  ميكن  ذلك  من  الرغم  وعىل 

التكنولوجيا والسيطرة عليها ملصلحة حياة البرش. إذ ميكن من خالل إبراز األهداف 

وتربية  تعليم  يف  واملثابرة  والجّدية  القيّمة،  اإلنسانية  والغايات  الحياة  من  السامية 

ومعتقداتهم  الناس  عواطف  بني  واالنسجام  التناغم  إيجاد  عىل  العمل  الناس، 

السلوكية،  بالنامذج  املتمثلة  األربعة  العنارص  إن  التكنولوجيا.  وبني  وسلوكياتهم 

املدنية،  عنارص  من  )وايتهيد(  يعّدها  التي  والتكنولوجية  واالعتقادية،  والعاطفية، 

بينهم  فيام  التعايش  للبرش  أمكن  إذا  بينها  فيام  واالنسجام  التناغم  لها  ميكن  إمنا 

فلو سار اإلنسان يف طريق  السامية.  اإلنسانية  العالية والقيم  إطار األهداف  ضمن 

الحياة الطبيعية البحتة من دون أن يخطو خطوة واحدة باتجاه الحياة املعقولة، لن 

يكون هناك أمل يف حصول التناغم بني هذه األصول األربعة أبداً. نعم ميكن للدين 

أن يعمل عىل منطقية هذه العنارص بشكل جيد.

العالقة بني اإلسالم والغرب

يرى العالمة الجعفري أن التعارض بني اإلسالم والغرب قابل للرفع، ذلك ألنه يرى 

وجود كثري من املشرتكات بني املسلمني والغربيني، وإن هذه املشرتكات تقتيض 

التعايش السلمي بينهم. ويرى سامحته أن العالقة بني اإلسالم والغرب ميكن بحثها 

من خالل بُعدين:

1 ـ العالقات الثقافية والعقائدية أو التفسريية املطروحة يف باب الحياة والهدف 

]1[- املصدر أعاله، ص 439.
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منها. إن الرشخ بني اإلسالم والغرب يف هذه الناحية ليس عميقاً؛ وذلك لوجود كثري 

من املشرتكات يف األصول اإلنسانية السامية بني اإلسالم واليهودية واملسيحية. وإن 

بإمكان هذه املشرتكات أن تشكل قاعدة ومنطلقاً للتعايش السلمي، بل حتى التنافس 

البناء فيام بينهم. فلو أمكن للرشق والغرب أن يجعال الدين مناطاً للتعايش فيام بينهام، 

ستكون األرضية ممّهدة بينهام لرفع الخالفات وأنواع التعارض أيضاً. وقد شهدنا عىل 

طول التاريخ كثرياً من مصاديق التعاون والتعاطي بني اإلسالم والشعوب املختلفة.

يذهب العالمة الجعفري إىل االعتقاد بأن األفراد من بني البرش إذا كانوا يتمتعون 

مبراتب متقّدمة من الوعي، فإن االختالف العقائدي والثقايف القائم بينهم لن يؤدي 

إىل خالفات مهلكة، بل سيساعد عىل التسامي الفكري والروحي فيام بينهم أيضاً. 

يجب البحث عن جذور االختالفات يف السلوكيات التي تهدف إىل الحصول عىل 

متحدون  والغربيني  إن املسلمني  القدرة.  قبل بعض أصحاب  والسلطة من  الشهوة 

يف االعتقاد بالنبي إبراهيم الخليل )ع(. فإذا اتخذ كال هذين الفريقني تعاليم الدين 

العالمة  يذهب  بل  واملتوازن.  العادل  التعايش  بينهام  سيقوم  لهام،  أسوة  الحنيف 

الجعفري إىل القول: حتى اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ميكن أن يشكل أرضية 

إلقامة العالقات الصحيحة بني شعوب الرشق والغرب.

تنطوي عىل كثري  أن  للعالقات االقتصادية والحقوقية والسياسية  ـ كام ميكن   2

من املشرتكات بني املسلمني والغربيني يف حقل النشاطات االجتامعية أيضاً. لقد 

أدت »النفعية الناشئة عن التكاثر املحض )غري املنظم للمعاش الرضوري القانوين( 

والعنرصية واتباع الشهوات، وحّب السلطة« إىل تأزيم العالقات االقتصادية والسياسية 

بني اإلسالم والغرب.

يف هذا النوع من العالقات ميكن لنا أن نصل من ناحية األصول العامة والجوهرية 

إىل مشرتكات تجلب الوحدة املعقولة من أجل إقامة حياة كرمية. ومن شأن ذلك أن 

مينحنا إدراكاً واقعياً للقوانني والقواعد املشرتكة التي تجعلنا نتجاوز األهواء واألمور 
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التي تدعو إىل التفرقة بني الشعوب]1[.

يرى العالمة الجعفري أن عنرص الحياة قد اختل يف العامل الغريب، ومن هنا يذهب 

كثري من الذين يعيشون يف الغرب إىل القول بتفاهة الحياة وخلّوها من الهدف، هذا 

أمراً  الحياة«  أبعاد  الذي ميكنه تفسري جميع  ـ  للحياة  الهدف األسمى  يعّد  يف حني 

رضورياً جداً إلقامة االتحاد واأللفة بني الناس. وقد ذهب العالمة الجعفري إىل عّد 

أفكار بعض املفكرين مؤثرة يف هذا املجال:

أرى أن الغربينيـ  وبعض الرشقيني تبعاً لهمـ  قاموا يف القرن التاسع عرش للميالد بطرح 

بعض املسائل عىل أنها مسائل علمية، وقد آمنوا بها وصدقوها برضس قاطع، فكانت 

رؤيتهم إىل اإلنسان ـ نتيجة لذلك ـ تنتهي إىل إشاعة العبثية وتفاهة الحياة، يف حني أن 

تلك املسائل مل تكن علمية أبداً، بل كانت يف بعض جوانبها مخالفة للعلم أيضاً]2[.

فلسفة الحياة

تكمن يف  املعارص،  اإلنسان  منها  يعاين  أهم مشكلة  أن  الجعفري  العالمة  يرى 

فلسفة التفاهة. اذ يرى سامحته أن كثرياً من األشخاص يف عرصنا ال ميتلكون فهامً 

وإدراكاً صحيحني عن الحياة. وأن أفكار بعض املفكرين من القائلني بفلسفة الخواء 

الوجود  بتفاهة  القائلة  والفلسفة  الرؤية  لهذه  الرتويج  بتأثريها يف  تركت  قد  والتفاهة 

والحياة. ومن هنا نجد العالمة الجعفري يخوض يف تضاعيف مؤلفاته وكتاباته يف 

مناقشة أفكار )جان بول سارتر(]3[، و)ألبري كامو(]4[، و)فرانز كافكا(]5[. ويذهب العالمة 

]1[- محمد تقي جعفري، تكابوي انديشه، ص 9 ـ 448، دفرت نرش فرهنك اسالمي، 1373 هـ ش.

]2[- املصدر أعاله، ص 453.

]3[- جان بول سارتر )1905 ـ 1980 م(: فيلسوف وروايئ وكاتب مرسحي وناقد أديب وناشط سيايس فرنيس. تتميز 

كتاباته الغزيرة بالوجودية. املعرّب.

]4[- ألبري كاموا )1913 ـ 1960(: فيلسوف وجودي وكاتب مرسحي وروايئ فرنيس ـ جزائري، ولد يف الجزائر من أب 

فرنيس وأم اسبانية مصابة بالصمم. قتل أبوه يف الحرب العاملية األوىل بعد والدته بعام واحد. من أشهر مؤلفاته )صخرة 

سيزيف( التي يعرّب من خاللها عن عبثية وتفاهة وجود اإلنسان يف هذه الحياة. املعرّب.

]5[- فرانس كافكا )1883ـ  1924 م(: كاتب تشييك يهودي كتب باألملانية، رائد الكتابة الكابوسية. يعد أحد أفضل أدباء 

األملان يف فن الرواية والقّصة القصرية. املعرّب.
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الجعفري إىل رضورة أن يقوم املفكرون بالعمل عىل تحرير إنسان عرص التقنية من 

الشعور بالعبثية والتفاهة. ويرى العالمة الجعفري أن اإلنسان الذي ينزع إىل الشعور 

بتفاهة الحياة وعبثيتها يتميّز بالخصائص اآلتية:

أ ـ إن اإلنسان العبثي بدالً من االستمتاع بالحياة، يعرّب عن مقته لها.

ب ـ يذهب الفرد العبثي إىل اعتبار آيات الجامل والقبح أموراً وهمية ال تقوم عىل 

أساس ثابت، وأن األمور الواجبة والرضورية مسائل خيالية.

ج ـ إن نفسية العبثي رسيعة التأثر بالعوامل املختلفة، ويسعى إىل تخليص نفسه 

من جميع املنبّهات.

والتفاهة  العبثية  من  الخالص  سبيل  بأن  االعتقاد  إىل  الجعفري  العالمة  يذهب 

يكمن يف التفات املرء إىل الهدف والغاية النهائية من الحياة. ومن هنا فإنه يرى أن 

االهتامم بالهدف النهايئ من الحياة رضوري جداً بالنسبة إىل اإلنسان املعارص.

ويف السؤال عن فلسفة الحياة يجب عدم االنشغال بوسائل وشؤون الحياة؛ ألن 

كل واحد من أجزاء الحياة ينطوي عىل فلسفة وهدف يتناسب معه. ويف الحقيقة ال 

فلسفة وهدف  منها عىل  يشتمل كل واحد  التي  الحياة  أجزاء  ينبغي طرح »مجموع 

معنّي يف مساره الطبيعي« بوصفها فلسفة وهدفاً للحياة.

من  واألخري  النهايئ  الهدف  إىل  توصل  إذا  اإلنسان  أن  الجعفري  العالمة  ويرى 

الحياة والوجود، فإن حياته سوف تتسم بالخصائص اآلتية:

ـ إدراك قيمة الحياة وعدم الشعور بالخأل والتفاهة يف الحياة: إن اإلنسان الذي 

يلتفت إىل الهدف من الخلق، لن يشعر يف حياته بعبثية الحياة وتفاهتها أبداً، وحتى 

والوجود  الحياة  عىل  الحكم  إىل  األمر  به  يصل  لن  حياته،  يف  إلخفاق  تعرّض  إذا 

بالعبثية والتفاهة.

ـ معرفة موقعه من عامل الوجود: إن إدراك الهدف من الحياة، يدفع باإلنسان إىل 
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الشعور بأنه ليس وحيداً أو غريباً يف هذا الوجود، وعليه فإنه لن يشعر بالنفور والحنق 

من هذا الوجود.

عىل  يشتمل  الوجود  أن  يرى  الذي  الفرد  إن  اآلخرين:  واحرتام  الذات  احرتام  ـ 

هدف، سوف يرى قيمة لنفسه ولآلخرين أيضاً، خالفاً للعبثيني الذين ينسبون التفاهة 

وعدم القداسة للوجود بأرسه فضالً عن أنفسهم وعن اآلخرين.

ـ إدراك األلطاف اإللهية: إن اإلنسان الذي يصل إىل حقيقة الهدف من الخلق، يرى 

جميع ما ميتاز به من الفضائل، من قبيل: العلم والقدرة مواهب قد نالها بعناية إلهية.

ـ التنظيم املنطقي بني الوسائل واألهداف: إن هذا اإلنسان ال ينظر إىل الوسيلة 

بوصفها هدفاً أو غاية، ويف الوقت نفسه ال يعمل عىل توظيف كل وسيلة من أجل 

الوصول إىل الهدف، وإمنا يعمل عىل اختيار الوسائل املناسبة للوصول إىل األهداف 

السامية، بعد متحيص الوسائل بشكل دقيق.

ـ حب العمل واملثابرة عليه: إن اإلنسان الذي يعرف الهدف من الحياة، ميارس 

العمل والسعي الدؤوب برغبة عارمة، خالفاً ألصحاب النزعة العبثية الذين ال يبدون 

به  أحاطوا  الذي  واليأس  اإلحباط  بفعل  والنشاط،  العمل  إىل  الجادة  الرغبة  تلك 

أنفسهم.

ـ تحقيق الحرية املنشودة: يف الحياة الهادفة تتم السيطرة عىل األهواء والنزوات، 

هو  املنشودة  الحرية  تحقيق  والزم  املنشودة.  الحرية  تحقيق  إىل  اإلنسان  ويصري 

التحرر من األوهام واألخيلة الباطلة والعبثية.

إىل  يتعرّض  ما  كثرياً  اإلنسان  إن ذهن  اإلطالقية:  النزعات  من  اإلنسان  تحرير  ـ 

الصياغات املطلقة. وإن إدراك الهدف األعىل من الخلق بوصفه هو األمر املطلق 

دون غريه، من شأنه أن يخلص اإلنسان من جميع أنواع األحكام املطلقة األخرى.
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الحياة املعقولة

كبرية.  بأهمية  الجعفري  العالمة  إىل  بالنسبة  الحياة  نوعية  عن  التساؤل  يحظى 

إن مجرد الحياة ليست هي الهامة، وإمنا املهم يف البني هو نوع الحياة. وقد عمد 

العالمة الجعفري إىل تقسيم الحياة اإلنسانية إىل نوعني، هام: الحياة الطبيعية البحتة، 

غرائزهم  إشباع  مبجرّد  األفراد  يقوم  البحتة،  الطبيعية  الحياة  ويف  املعقولة.  والحياة 

الطبيعية. ويف هذا النوع من الحياة يتم تجاهل كثري من الطاقات واألبعاد اإليجابية 

من وجود اإلنسان. وإن كثرياً من مشاكل اإلنسان املعارص تنشأ من اختياره لهذا النوع 

من الحياة. وما دام اإلنسان مل يتجه ناحية تحقيق الحياة املعقولة، لن يكون هناك 

حل ملشاكله املتنّوعة. وقد قدم العالمة الجعفري التعريف اآليت للحياة املعقولة:

الطاقات  تنظيم  عىل  تعمل  التي  الواعية  الحياة  عن:  عبارة  املعقولة  الحياة  إن 

واألنشطة الجربية وشبه الجربية يف الحياة الطبيعية من خالل التمتع بالحرية املتقّدمة 

واملزدهرة يف مسار األهداف التكاملية النسبية، لتدخل الشخصية اإلنسانية ـ التي يتم 

بناؤها عرب هذه القناة بالتدريج ـ يف الهدف األسمى من الحياة. ويتمثل هذا الهدف 

األسمى يف االنخراط ضمن مسار الوجود العام التابع إىل الكامل املنشود]1[.

يف الحياة املعقولة يكون اإلنسان مدركاً ألصول وقيَم الحياة، ويعمل عىل أساسها. 

كام يكون مدركاً للعلل والعوامل الجربية يف الحياة أيضاً، ويعمل عىل استثامر الحرية 

املمنوحة له بشكل صحيح. فعىل سبيل املثال لو بلغ هذا الشخص منصباً رفيعاً فإنه 

يراقب نفسه باستمرار يك ال تعمل اآلثار والتبعات املدّمرة لحّب الجاه واملنصب 

عىل إبعاده عن مسري الكامل والتمّسك بالقيم اإلنسانية السامية. ويف مسار الحياة 

املعقولة يقع سلوك اإلنسان وقوله يف مسار الكامل. كام تتحول األحاسيس األولية 

لإلنسان إىل مشاعر مصّعدة، وتتحول تعلقاته الجزئية إىل تعلقات سامية وراقية. ويف 

يتناغم العقل النظري مع العقل العميل ويعمالن معاً عىل توظيف  الحياة املعقولة 

الشخصية املزدهرة يف طريق الكامل اإلنساين. وعىل املدراء يف املجتمع أن يبذلوا 

]1[- العالمة محمد تقي جعفري، حيات معقول )الحياة املعقولة(، ص 8 ـ 37، نرش: سيامي نور، 1360 هـ ش.
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كل ما بوسعهم من أجل متكن األشخاص من تذّوق طعم الحياة املعقولة. فلو أدرك 

األشخاص لوازم الحياة املعقولة التي هي عبارة عن: إدراك »عظمة العدل والصدق 

فإنهم  النوع«،  أبناء  التكليف وحّب  بعظمة  والشعور  واألقوال  األعامل  والتعقل يف 

سيتقبلون ذلك بشكل جيّد. ومن هنا يرى العالمة الجعفري أن أثر املفكرين يف بيان 

الحياة املعقولة ورشحها عىل درجة بالغة من األهمية. وعليه يجب عىل املفكرين 

أن ينبّهوا الناس إىل أن الخروج من الحياة الطبيعية البحتة يساوق الدخول يف الحياة 

املعقولة. ويرى سامحته أن تحقق الحياة املعقولة يؤدي إىل ظهور اآلثار اآلتية:

ـ تحول املشاعر الكامنة إىل مشاعر جياشة ومتصاعدة.

ـ تحّول التيارات الذهنية املنفلتة إىل »أفكار مرتبطة مبوضوع خاص«.

ـ تحول الحب غري الناضج إىل »حّب معقول«.

ـ تحول اآلمال الطويلة والعريضة إىل »آمال محرّكة«.

ـ تحّول التعلقات الصورية إىل »عالقات تدفع نحو الكامل«.

ـ تحول القناعة بسلسلة من األمور املنفصلة إىل جهود ورصاع من أجل الوصول 

إىل الكامل.

ـ زوال التقليد البحت، وحلول »الفكر والرؤية الواقعية واألصيلة واملبارشة« محله.

ـ زوال أالعيب الشطرنج للعقل النظري الجزيئ، وحلول التناغم بني العقل السليم 

والوجدان الواقعي محلها.

ـ تحول اللعب بالرغبات إىل حريات صاعدة.

ـ تحول االغرتار بالنفس وحب الذات واالمتياز عىل اآلخرين إىل »إدراك للوحدة 

اإلنسانية العالية والشعور بالتساوي مع جميع الناس يف الهدف أو الوسيلة«.
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ويرى العالمة الجعفري أموراً من قبيل: العلم والفن والتعليم والرتبية واألخالق 

الناس سيكون لها شكل  والحقوق واالقتصاد والسياسة والعالقات االجتامعية بني 

آخر يف الحياة املعقولة. فمن خالل تحقق الحياة املعقولة وحدها ميكن لنا أن نشهد 

تحّوال يف تاريخ الحياة الطبيعية إىل تاريخ إنساين.

وقوانينها،  البحتة  الطبيعية  الحياة  حقوق  مواكبة  عىل  ترص  املعقولة  الحياة  إن 

ـ فضال  تعمل  التي  البرش،  أرواح  بالحقوق والقوانني املوضوعة إلنعاش  للتعريف 

عن تعريف الناس بامتيازاتهم وعظمتهم الروحية ـ عىل متهيد طريق االستفادة منها، 

وتحويل هذا اإلنسان االعتيادي إىل شخص مثل أيب ذر الغفاري، وتحويل راع يجوب 

الفيايف إىل أويس القرين، وتحويل شاعر مبتذل إىل الحكيم السنايئ، وتحويل كائن 

غارق يف الرش إىل الفضيل بن عياض]1[.

العرفان اإلسالمي

العرفان  عن  انفصاله  يثبت  له،  وتحليله  العرفان  إىل  الجعفري  العالمة  نظرة  إن 

التفكري  عىل  سيطرته  وبسط  عريب  ابن  عرفان  هيمن  فقد  التقليدي.  اإلسالمي 

حتى  تفسري  أحياناً  يتم  بحيث  الهيمنة  هذه  بلغت  وقد  قرون.  مدى  عىل  اإلسالمي 

العرفان السابق عىل ابن عريب عىل طبق أفكاره. إن األبحاث التي ساقها ابن عريب 

يف حقل موضوعات من قبيل: مرتبة األحدية والواحدية، والفيض األقدس والفيض 

املقّدس، واألعيان الثابتة، تشتمل يف الغالب عىل ناحية انتزاعية بحتة، وقلام ترتتب 

عليها آثار عملية. وإن كثرياً من املفكرين املسلمني الذين تحّدثوا يف باب العرفان 

مل يذهبوا إىل أبعد مام ذهب إليه ابن عريب يف العرفان، وكانوا مجرّد رّشاح ألفكاره، 

ومل يأتوا بنظريات جديدة يف هذا الشأن. أما العالمة الجعفري فإنه فيام يتعلق ببحث 

العرفان ال يروم اجرتار الكلامت ذاتها، وإمنا يسعى إىل تقديم عرفان ال يتعارض مع 

الرشيعة ـ فيكون مضطراً بعد ذلك إىل تقديم تربيرات فلسفية وعرفانية ـ وليس عرفاناً 

ال ينطوي عىل مثار ونتائج ملموسة لإلنسان املعارص. فهو يسعى إىل تقديم عرفان 

]1[- املصدر أعاله، ص 8 ـ 78.
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منبثق عن صلب الرشيعة ويشتمل عىل جميع األبعاد الفردية واالجتامعية لإلنسان 

أيضاً. وإن أبحاثه تصّب غالباً يف التفسري الفلسفي لهذا النوع من العرفان.

اإلنسان،  شخصية  تفتح  عىل  تعمل  طريقة  العرفان  أن  الجعفري  العالمة  يرى 

تعريف  إن  وتعاىل.  سبحانه  بالله  امللكوتية  الذات  اتصال  طعم  يتذّوق  وتجعله 

سامحته للعرفان يبني اختالف رؤيته عن اآلخرين يف هذا الشأن بوضوح. وقد قال 

يف تعريف العرفان:

إن العرفان اإلسالمي عبارة عن: االنتشار واإلرشاف النوراين لألنا اإلنسانية عىل 

جميع عامل الوجود، يف إطار تواجد هذه األنا يف جاذبية الكامل املطلق الذي يؤّدي 

إىل لقاء الله]1[.

يرى سامحة العالمة الجعفري أن هناك جامعات عّدة تتحّدث عن العرفان، وأن 

عدم الفصل بينها يؤدي إىل فهم خاطئ للعرفان:

ـ الجامعة التي تقف يف الحد األعىل من اإلنسانية. إن هؤالء األشخاص فضال 

أنواع  أعىل  يقيمون  والوجود،  أنفسهم  مورد  يف  العالية  املعرفة  من  ميتلكونه  عام 

االرتباط مببدأ الكون والوجود. ويف الوقت نفسه ال يقطع هؤالء ارتباطهم باملجتمع 

أبداً. وعليه ميكن تسمية هذا النوع من العرفان بـ )العرفان اإليجايب(.

ـ الجامعة التي تعجز عن معرفة عامل الوجود ونفسها، وال تقيم ارتباطاً صحيحاً 

الحياة تؤثر االنطواء عىل نفسها،  الهروب عن منغصات  الله، وكذلك من أجل  مع 

وتقنع بإلهاء نفسها باملتع واللذات املحدودة والعابرة. وعليه ميكن تسمية هذا النوع 

من العرفان بـ )العرفان السلبي(.

ـ جامعة من أصحاب الذوق والبهجة من الذين »يبلغون ذروة الهيام بسبب ظهور 

حاالت الروح الجميلة يف ارتباطها مع الوجود الذي ينطوي عىل غاية املتعة، وال 

]1[- محمد تقي جعفري، عرفان اسالمي، ص 13، نرش: دانشكاه صنعتي رشيف، 1371 هـ ش.
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يريدون من العرفان شيئاً غري هذه األصول الروحية العذبة«]1[. وعليه ميكن تسمية هذا 

النوع من العرفان بـ )عرفان أهل الحال(.

وقد تحّدث العالمة الجعفري عن كل واحد من هذه األنواع الثالثة من العرفان 

بدقة، ومن خالل بيان خصائص كل واحد منها، يسوق بعض املعايري يك يتم التمكن 

من متييز العرفاء الحقيقيني من العرفاء املتظاهرين. فإن العرفان اإليجايب عىل سبيل 

املثال يشتمل عىل الخصائص اآلتية:

النوع من العرفان ال يتم احتقار الذات، وبدالً من إحراق الذات، تتم  ـ يف هذا 

دعوة األفراد إىل بناء أنفسهم.

لألنا  التخريبية  اآلثار  إىل  االلتفات  جانب  إىل  ـ  العرفان  من  النوع  هذا  يف  ـ 

إىل  للوصول  اإلنسان  قدرات  عىل  التأكيد  يتم  ـ  منها  التخلص  ورضورة  الطبيعية 

التنمية والكامل أيضاً.

ـ يف هذا النوع من العرفان ال يوجد تضخيم للذات وال تقزيم لها.

ـ ال يقترص تفكري األشخاص عىل إنقاذ أنفسهم، بل يرون أنفسهم مسؤولني عن 

مصري اآلخرين أيضاً.

أو  والثواب  األجر  توقع  دون  ومن  وإدراك،  وعي  عن  بالتكليف  الشعور  إن  ـ 

الخوف من العقاب، ميثل عامالً رئيساً يف تحرر الروح من مخالب األهواء والنزوات 

الحيوانية.

ـ يقوم نشاط السالك يف ضوء التعاليم اإللهية واتباع هدي األنبياء.

ـ إن العارف الحقيقي هو الذي يعّد نفسه سالكاً يف طريق الهداية دامئاً، وال يعّد 

نفسه واصالً أبداً.

]1[- محمد تقي جعفري، ترجمة وتفسري نهج البالغة، ج 14، ص 191.
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ـ حيث يتمتع العارف الحقيقي باستقالل شخصيته، لذلك يكون فوق رضا الناس 

وإنكارهم. فال تزيدهم كرثة األتباع واألنصار عزّة، وال يؤدي تفرّق الناس عنهم إىل 

خوفهم وتراجعهم عن مبادئهم.

ـ إن العارف ال يرى الدنيا وهامً وال ينهمر عليها بسيل الشتائم، وإمنا يراها خري 

مكان للصدق والعثور عىل الحقيقة والواقعية.

ـ إن العارف عىل كريس السلطة يحمل ذات شخصيته وروحه يف محراب العبادة. 

وال يتوقع من الناس أن يتقدموا له بالشكر والتقدير.

ـ إن االزدهار والربيق الحاصل من الحاالت العرفانية ال يقف سداً أمام سلوكه.

ـ إن هدف السالك هو الوصول إىل الحق، ال تحقيق الكشوف والكرامات.

يعّد النظم واالنضباط واتباع القانون ـ يف العرفان اإلسالمي ـ رضورياً يف جميع 

شؤون الحياة. ويف هذا العرفان يتم نبذ الفتّوة واملالمتية. إن السالك يعّد الدنيا ميداناً 

للسبق والتسابق نحو الخريات. وإن كل سعي ونشاط من أجل إصالح الحياة املادية 

واملعنوية ميثل نوعاً من العبادة والطاعة بالنسبة إىل السالك. إن العرفان اإلسالمي 

ال يقف موقف الحياد تجاه السلطة والسياسة. إن اإلنسان العارف يعمل عىل ضبط 

الحياة  إدارة  يف  توظيفها  عىل  ويعمل  الكامل،  جاذبية  مسار  يف  وتعديلها  السلطة 

بيد  آلة  السياسة إىل  الحيلولة دون تحّول  العرفان يستوجب  إن  االجتامعية لألفراد. 

أنصار النزعة امليكافيلية. إن العارف يرى من واجبه القيام عىل خدمة األفراد وتحسني 

وضع املجتمع، وليس االبتعاد عنه واعتزاله. وإن العلم والعقل حيث يعمالن عىل 

توجيه العارف نحو الحقائق يعّدان من عنارص التنوير بالنسبة له. كام ميثل الجهاد 

ومقارعة أعداء الله أصالً أساسياً يف العرفان اإلسالمي.

ويف الحقيقة فإن العالمة الجعفري يسعى إىل تقديم وتبيني ذلك النوع من العرفان 

الذي ينفع الناس أيضاً. فإن هذا النوع من العرفان ال ينزع إىل الخصومة مع الدنيا 
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والناس. بل هو مرتبط باالقتصاد واإلدارة والسياسة والجهاد، وال يقترص عىل مجرّد 

األبعاد الفردية واألخالقية املحضة فقط.

إن هذا العرفان يرى أن االهتامم بتضميد جراح شخص مريض، ال يختلف عن 

ذكر الصويف عندما يهتف يف جوف الليل وجنح الظالم بذكر )الله حي، الله حي(، 

يف  لولب  أو  صمولة  وضع  يف  يرى  العارف  إن  أجل  صالح.  عمل  عنده  فكالهام 

املوضع املناسب من آلة مفيدة للمجتمع البرشي، أو حراثة األرض من أجل زراعة 

البذور الرضورية لحياة الناس، أو االنحناء يف املختربات للتدقيق يف أجزاء وروابط 

الكائنات الطبيعية، ذات ما يراه يف النظرة املقدسة للطالب إىل معلمه، فهذه األمور 

بأجمعها من قبيل العبادة التي تعرب عن االتصال املبارش مع الله سبحانه وتعاىل]1[.

اإلسالم وحقوق اإلنسان

لقد كانت املقارنة بني اإلسالم واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان محط اهتامم 

دائم من قبل علامء املسلمني. حيث كتبوا آراءهم يف هذا الشأن عىل شكل مقاالت 

أو كتب ومؤلفات مفردة.

األهم  هو  يعّد  مستقالً  كتاباً  تأليفه  خالل  من  الجعفري  العالمة  بينهم  من  وكان 

يف تناول هذا املوضوع. وبذلك يكون قد أدىل بدلوه من خالل بيان بعض آرائه يف 

تدوين اإلعالن عن حقوق اإلنسان يف اإلسالم أيضاً.

يرى العالمة الجعفري أن الحديث عن الحقوق العاملية لإلنسان إمنا يكون ممكناً 

فيام لو تم تفسري اإلنسان يف إطار القيَم. وبعبارة أخرى: يجب أوالً أن نحدد ما هو 

الذي  الكائن  ذلك  هو  أم  املستذئب،  اإلنسان  هو  املراد  فهل  اإلنسان؟  من  مرادنا 

تجاهل حقوقه  أو  أهانه  من  كل  وأن  البالغة،  بحكمة  األرض  هذه  الله عىل  أوجده 

يف  اإلنسان  حقوق  عليها  تقوم  التي  القاعدة  إن  اإللهية؟  املشيئة  حارب  قد  يكون 

العامل.  يف  والعدالة  والحرية  بالسالم  املقرون  السلمي  التعايش  قاعدة  هي  الغرب 

]1[- محمد تقي جعفري، عرفان اسالمي، ص 2 ـ 81، نرش دانشكاه صنعتي رشيف، 1371 هـ ش.
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وهذه القاعدة رغم أهميتها ال ميكنها أن تجمع الناس بوصفهم أفراداً ألرسة واحدة.

العاملي  اإلعالن  شاكلة  منظومة حقوقية عىل  تدوين  أن  الجعفري  العالمة  يرى 

لحقوق اإلنسان، ال يعني بالرضورة تطبيقه عىل أرض الواقع. فإن تطبيق أّي نوع من 

أنواع األنظمة الحقوقية يقتيض أوالً رفع التفرقة واملحاباة بني الناس، ثم العلم عىل 

إعداد األرضية لتطبيق تلك األنظمة من زاوية الرتبية والتعليم. ومن هنا نجد اإلسالم 

لتطبيق  متهيداً  الناس  جميع  بني  املشرتكة  األخالقية  القواعد  من  سلسلة  وضع  قد 

الضامنة  الحقوق  ـ فضال عن  هناك  أن  الناس  يتعلم  أن  ويجب  الحقوقية.  القوانني 

للتعايش السلمي الطبيعي بني الناس ـ حقوقاً للحفاظ عىل أرواحهم أيضاً. فام مل 

يدرك الناس أهمية القيَم املتعالية ورضورتها، لن يعّدوا أنفسهم أعضاء يف أرسة برشية 

واحدة. ومن هنا فقد أكد اإلسالم عىل حقيقة التآخي بني البرش وأنهم أعضاء أرسة 

واحدة من خالل بيان أن »جميع الناس عيال الله«. فام مل يقم االحرتام املتبادل بني 

أبناء البرش، لن يكتب التحقق للحب املتبادل بينهم. وما مل يعمل الناس عىل ضبط 

أهوائهم ومل يكبحوا نزواتهم وشهواتهم، لن يكتب التحقق لحقوق اإلنسان العاملية. 

وعىل الناس أن يدركوا أن تعديل وضبط رغباتهم وأهوائهم ليس أسطورة ال تقوم عىل 

أساس من الحقيقة والواقع.

إن وضع وتنظيم هذا النوع من الحقوق املثالية للناس الذين ال يتم توجيه أدمغتهم 

وأرواحهم غري إدارة الحياة الطبيعية البحتة واالزدهار ضمن أبعادها، يشبه بناء عامرة 

شامخة وفخمة عىل فّوهة بركان]1[.

يرى العالمة الجعفري أن التطابق بني حقوق اإلنسان يف اإلسالم وحقوق اإلنسان 

العاملية لإلنسان  الحقوق  ]2[%80. »إن  نسبته حتى إىل  الغرب تصل  نظر  من وجهة 

من  كثري  هناك  وحاسم«.  رصيح  نحو  عىل  اإلسالمية  التعاليم  يف  بها  األمر  تم  قد 

لحقوق  العاملي  اإلعالن  يف  ورد  وما  اإلسالم  يف  اإلنسان  حقوق  بني  املشرتكات 

]1[- محمد تقي جعفري، تحقيق در دو نظام جهاين حقوقي برش، ص 66.

]2[- انظر: محمد تقي جعفري، تكابوي انديشه ها، ص 391، دفرت نرش فرهنك اسالمي، 1373 هـ ش.
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اإلنسان، وميكن لنا أن نرصد من بينها املسائل اآلتية:

1 ـ لقد تم أخذ الحق يف الحياة يف كال النظامني بجدية. فكال النظامني قد أخذ 

التعذيب،  واألمن، وحظر  الحرية  والحق يف  الالئقة،  الحياة  الحق يف  اعتباره  بنظر 

ومنع جميع أنواع الظلم، والسلوك املخالف للشؤون اإلنسانية. ولإلسالم ميزة اعتبار 

املحافظة  لوجوب  تطبيقية  ضامنة  ميثل  لوحده  وهذا  الله،  من  ونعمة  هبة  الحياة 

عليها. يضاف إىل ذلك أن اإلسالم يحظر عىل الفرد أن يتلف حياته أو يرّض بها، وهو 

أمر مل تأخذه حقوق اإلنسان يف الغرب بنظر االعتبار.

أن  بيد  والكرامة.  الحيثية  اإلنسان يف  االعتبار حق  بنظر  يأخذ  النظامني  ـ كال   2

اإلسالم يرى أن الكرامة الذاتية لإلنسان ناشئة من عناية الله الخاصة به، يف حني ال 

نجد لهذا األصل تفسرياً منطقياً من وجهة النظر الغربية. مضافاً إىل أن اإلسالم قد أخذ 

بنظر اعتباره ـ خالفا ملا عليه حقوق اإلنسان يف الغرب ـ حق الحياة للناس يف بيئة 

صالحة وسليمة من الناحية األخالقية.

3 ـ لقد اهتم كال النظامني بأمر الرتبية والتعليم واعترباه من األصول التي يتعنّي 

يف  اإلنسان  حقوق  أن  بيد  بتحقيقه.  يضطلعوا  أن  املجتمع  يف  املسؤولني  عىل 

اإلسالم قد اهتمت ـ إىل جانب ذلك ـ باألمور املعنوية والروحية لإلنسان أيضاً، 

وهو أمر مل ترش له حقوق اإلنسان يف الغرب من قريب أو بعيد. يضاف إىل ذلك 

أن الدعوة إىل الخري والكامل تعّد من الحقوق الهامة للناس يف اإلسالم، وأن عىل 

وسائل اإلعالم أن تعمل يف خدمة تكامل اإلنسان وتعاليه، ال يف خدمة الشهوات 

الفردية والنزوات الشخصية.

وبطبيعة  لإلنسان.  األساسية  الحقوق  من  الحرية  النظامني حق  كال  عّد  لقد  ـ   4

الثابت بوصفه هدفاً وغاية يف حّد ذاته،  الحال فإن اإلنسان ال ينظر إىل هذا الحق 

حرية  تحديد  يقترص  وال  املعقولة.  الحياة  إىل  اإلنسان  لوصول  وسيلة  هو  وإمنا 

اإلنسان وتقييدها بعدم إلحاق الرضر باآلخرين، بل يتوسع اإلسالم يف ذلك حيث 
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يقيد الحرية بالعوامل التي تؤدي إىل إعاقة منو كامل اإلنسان أيضاً.

لقد أثبتت املادة التاسعة عرشة من حقوق اإلنسان يف الغرب حرية التعبري وحرية 

املعتقد بوصفهام حقاً ثابتاً لجميع األفراد ويف جميع األحوال من دون قيد أو رشط. 

إن هذا الحق بهذا اإلطالق والتعميم املذكور له سوف يتعارض يف نهاية املطاف 

مع حق الكرامة وحق الرشف والحيثية التي سبق أن أثبتناها لإلنسان، وبذلك سيقع 

التزاحم فيام بني هذين األصلني ال محالة]1[.

5 ـ يقّدم العالمة الجعفري تحليالت دقيقة حول الحرية. وذلك حيث يقوم أوالً 

بتحليل مفهوم الحرية. ويرى وجود فرق بني الحرية والتحّرر. والتحرر من وجهة نظره 

عبارة عن رفع القيود أو األغالل والسالسل أو أي عائق يقف سداً أمام اإلرادة. وأما 

الحرية فلها مرتبتان:

أ ـ الحرية الطبيعية البحتة. وهي عبارة عن اختيار هدف أو وسيلة بعينها من بني 

التحرر  من  أعىل  الحرية  من  الدرجة  وهذه  املتنّوعة.  والوسائل  األهداف  مختلف 

الذي يعني رفع القيود واملوانع املاثلة يف طريق اإلرادة.

قطبي  عىل  الشخصية  وسلطة  »إرشاف  عن  عبارة  وهي  املصعدة.  الحرية  ـ  ب 

اإليجاب والسلب يف العمل«. وعىل أساس هذا التعريف كلام كانت سلطة الشخصية 

عىل قطبي اإليجاب والسلب أكرب، كانت حرية الفرد أكرث.

ويرى العالمة الجعفري أن الحرية عىل ستة أنواع، وهي:

1 ـ حرية املعتقد.

2 ـ حرية التفكري.

3 ـ حرية التعبري والتبليغ.

]1[- املصدر أعاله، ص 464.
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4 ـ حرية الترصّف والسلوك.

5 ـ حرية مامرسة السياسة.

6 ـ الحرية من جميع أنواع االستعباد.

1 ـ حرية املعتقد: يرى العالمة الجعفري أن لكل إنسان معتقداً يعتنقه؛ إذ إِن كل 

أنه  يدعي  الذي  للحياة. فحتى ذلك  تفسرياً  لنفسه  بلور  قد  أن يكون  شخص يجب 

يعيش مجرّداً من أّي عقيدة، يكون ادعاؤه هذا نوعاً من االعتقاد. وعىل الرغم من ندرة 

أن يغري الفرد عقيدته طوال حياته، ولكن لو كان تغيريه لعقيدته عائداً إىل جذور تنتمي 

إىل الحقائق السامية، كان ذلك مؤرشاً عىل تقدمه عىل املستوى الروحي. وإن متعلق 

العقيدة هي الحقائق املرتبطة بعامل الوجود، واإلنسان ورضوراته ومتطلباته وكفاءاته.

باإلنسان  الصلة  ذات  الحقائق  بشأن  التفكري  الرضوري  من  التفكري:  حرية  ـ   2

والعامل. إن التفكري يجب أن يوظف يف إطار الحياة املعقولة، من دون أن يتعرض 

ملقص الرقابة. إن التفكري بشأن عامل الطبيعة واألبعاد الطبيعية لإلنسان يجب أن ال 

يخضع ألي قيد أو رشط، إال يف بعض املوارد، وذلك عندما تكون نتائج هذا التفكري 

مرضّة بحال أفراد املجتمع. وللحيلولة دون اختالل عقول أفراد املجتمع وأرواحهم، 

االكتشاف  مفاده: »جعل  قانون  هناك  يكون  أن  األوهام، يجب  التخبّط يف  وتجّنب 

ومعرفة الحياة املعقولة للناس غاية يف الحياة املعقولة والهادفة«]1[.

حرية التعبري والتبليغ: إن هذا النوع من الحرية يجب أن يكون معقوالً. فال  3 ـ 

القبول بالحرية عىل نحو مطلق. وقد اشتهر عن فولتيري قوله: »إنني اختلف  ميكن 

معك يف ما تقوله، ولكني عىل أتم االستعداد إىل التضحية بنفيس من أجل أن تتمكن 

من قول ما تشاء بحرية«.

وقد قال العالمة الجعفري يف نقد هذه العبارة: »لست أدري ما هي القيمة التي 

]1[- محمد تقي جعفري، حكمت أصول سيايس اسالم، ص 375، نرش: بنياد نهج البالغة، 1369 هـ ش.
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يراها فولتيري لنفسه وحياته. كام أين ال أعلم إذا كان ما يقوله ذلك الشخص ـ الذي 

يختلف معه ـ يؤدي إىل إهدار حقوق الناس، والحرية واحدة منها، هل كان فولتيري 

يسرتخص التضحية بحياته من أجل السامح لذلك الشخص بأن يطلق حممه الربكانية 

عىل هشيم أرواح الناس وأذهانهم بغية إتالفها؟!«]1[.

إن بيان الحقائق املفيدة بحال الناس ال يجب أن يُسمح بها فحسب، بل يجب 

تجريم من يبخل بها عىل الناس. بل إن حرية التعبري إمنا تشكل معضلة إذا »كانت 

تخل باألصول والقيم اإلنسانية الحقيقية، وتعمل عىل إضالل العقول وتسميمها«.

4 ـ حرية السلوك والترصّف: يقال يف العامل الغريب: »إفعل ما شئت، ما دمت ال 

تعتدي عىل حقوق اآلخرين«. يقول العالمة الجعفري: اذ إِن رغبات الناس وميولهم 

قد ال تتوافق دامئاً مع العقل السليم، وال تطابق الحقائق أبداً، من هنا فإن قيد عدم 

إقناع  كيف ميكن  األفراد.  تحديد حرية  كثرياً يف  يؤثر  ال  اآلخرين  بحقوق  اإلرضار 

الشخص الذي ال يؤمن بأي حق أو قانون لنفسه، أن يحرتم حقوق اآلخرين وقوانينهم. 

فاإلنسان املتكرب واملغرور ال يعرتف مبفاهيم من قبيل: حق الحياة والكرامة والحرية، 

فضالً عن مراعاتها يف حق اآلخرين.

السلوك  حرية  هام:  نوعني:  إىل  والسلوك  الترصّف  حرية  تقسيم  يجب  كام 

املعقول، وحرية السلوك غري املعقول. فإذا كان سلوك الفرد ال يستند إىل أّي أصل 

قانوين أو ميول طبيعية قانونية، سيكون سلوكاً غري معقول.

5 ـ الحرية يف مامرسة السياسة: إن هذا النوع من الحرية يقوم عىل أصلني: هام:

أ ـ إن لكل شخص حريته وإرادته السياسية.

ب ـ ال ميتلك أي شخص سلطة وإرادة سياسية عىل غريه.

إن لكل إنسان حريته يف تحديد خياراته وحياته ونشاطه، إال إذا كان هناك محذور 

]1[- املصدر أعاله، ص 376.
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قانوين مينعه من ذلك. من قبيل: اإلرضار بنفسه أو غريه.

يف  مطروحة  الظاهرة  هذه  كانت  لقد  االستعباد:  أنواع  جميع  من  الحرية  ـ   6

العصور املاضية واألزمنة الغابرة، وقد عّدها بعض الفالسفة واملفكرين ـ من أمثال: 

مسألة  االستعباد  ظاهرة  كانت  هنا  من  اجتامعياً.  قانوناً  ـ  وأرسطوطاليس  أفالطون 

متجّذرة طوال التاريخ. وقد قام نبي اإلسالم )ص( مبحاربتها واجتثاثها من خالل 

ظاهرة  عىل  للقضاء  خطط  قد  النبي  كان  ولو  األمد.  بعيد  تدريجي  مخطط  وضع 

بالنظام االقتصادي واالجتامعي  االستعباد برضبة واحدة مستعجلة، لكان قد أرض 

الدولة واملجتمع بأرسه.  نظام  أن يقّوض  الحل  برّمته، وال يخفى أن من شأن هذا 

النبي األكرم )ص( يف  اعتمدها  التي  الجعفري عن األساليب  العالمة  وقد تحّدث 

إطار القضاء عىل ظاهرة االستعباد.

العلامنية

الدنيوية  األصول  إىل  االنحياز  أو  السياسة  عن  الدين  فصل  تعني  العلامنية  إن 

والعرفية. والعلمنة تعني جعل األمور دنيوية وغري روحانية.

التعارض  يعود إىل  الغريب  العامل  العلامنية يف  أن ظهور  الجعفري  العالمة  يرى 

اعتبار  السياسية واالجتامعية. وإن  الكنيسة وأصحاب املناصب  الشديد بني رجال 

املستبدين وأصحاب السلطة أنفسهم فوق املسؤولية والقانون، وأن العلم والحرية 

الغريب  العامل  كان  وإذا  الدين.  بأصل  له  ربط  آخر ال  اإللهي، يشء  الدين  تعارض 

قد شهد اليوم تطوراً عىل املستوى العلمي والتكنولوجي، فإن السبب يف ذلك »ال 

يعود إىل استبعاد الدين اإللهي والفطري عن املجتمع، بل هو معلول الستبعاد صناع 

الدين  يفرسون  وأخذوا  الشخصية،  أطامعهم  مع  منسجامً  دينا  الذين صاغوا  الدين 

اإللهي ـ الذي جاء لهداية اإلنسان ـ عىل وفق أهوائهم ورغباتهم]1[.

يرى العالمة الجعفري أن هناك يف الغرب املعارص فهامً خاصاً للدين والسياسة هو 

]1[- محمد تقي جعفري، ترجمة وتفسري نهج البالغة، ج 25، ص 68.
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الذي أدى إىل الفصل بينهام. فحالياً يعّد الدين يف الغرب عبارة عن: »العالقة الروحية 

القامئة بني شخص وبني الله وسائر الحقائق ما فوق الطبيعية األخرى، من دون أن 

السياسية فهي  للناس. وأما  الدنيوية  الحياة  أو دور يف  تأثري  العالقة أي  لهذه  يكون 

بدورها عبارة عن: توجيه وإدارة دفة الحياة الطبيعية للناس عىل الساحة االجتامعية 

نحو األهداف التي تم تحديدها من قبل أكرثية أفراد املجتمع بحسب الظاهر]1[.

طبقاً للمعاين املتقدمة التي ذكرناها من وجهة نظر الغرب الراهن للحياة والدين 

والسياسة، ال محالة أن الدين لن يكون منفصالً عن السياسة فحسب ـ إذ ال يشء من 

هذين املفهومني له صلة باآلخر ـ بل إن حياة اإلنسان بدورها ال ربط وال حاجة لها 

بالدين إطالقاً، إال يف حدود اعتبار الدين وسيلة إلشباع متطلبات األنا]2[.

أما يف اإلسالم فالدين مرتبط بالسياسة؛ إذ أوالً: إن الدين مشتمل عىل مجموعة من 

القوانني والربامج العملية يف حياة اإلنسان لبلوغ الهدف األسمى من الحياة. وثانياً: 

السياسة من وجهة نظر اإلسالم عبارة عن: تفسري وإدارة حياة اإلنسان للوصول  إن 

إىل أفضل األهداف املادية واملعنوية وأسامها. ويف الحقيقة هناك وحدة وتناغم يف 

اإلسالم بني جميع شؤون الحياة اإلنسانية.  وبعبارة أخرى: إن كل ما يدخل بنحو من 

األنحاء يف تنظيم الحياة اإلنسانية وإصالحها، يُعّد جزءاً من الدين اإلسالمي.

إن التناغم بني الدين والسياسة والقانون وسائر الشؤون الداخلة يف إدارة الحياة 

البرشية، متثل أجزاء مكّونة لحقيقة واحدة عنوانها الدين]3[.

بااللتفات إىل رؤية اإلسالم إىل الدين والسياسة، فإن العلامنية التي تعني فصل 

شخصية  يف  االختالل  حدوث  إىل  تؤدي  سوف  الدنيوية،  الناس  حياة  عن  الدين 

أبعاد حياة اإلنسان سيؤدي إىل »تجزئة  الدين يف جميع  اإلنسان. فإن عدم حضور 

العالمة  يرى  وأخروية«.  دنيوية  قطعتني:  إىل  وشطرهام  وشخصيته  اإلنسان  حياة 

]1[- انظر: املصدر أعاله، ص 70.

]2[- املصدر أعاله.

]3[- املصدر أعاله، ص 76.
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قد  الغرب،  العلامنية يف  أو  للبرش  الحياة االجتامعية  الدين عن  أن فصل  الجعفري 

أدى إىل تزعزع األصول والقيم اآلتية:

ـ توضيح وتفسري الحقيقة والجذور األصلية للجامل املحسوس واملعقول.

ـ العدالة مبعناها الحقيقي.

ـ الحرية الشخصية إىل أعىل درجات االختيار.

ـ اإليثار والتضحية يف سبيل خدمة األفراد.

ـ اإلحساس بالوحدة السامية للناس.

ـ اإلجابة عن األسئلة الستة الرئيسة، وهي: )من أنا؟ من أين أتيت؟ إىل أين أتيت؟ 

مع من أكون؟ ملاذا أتيت؟ إىل أين أذهب؟(.

ـ صفاء الوجدان وهيمنته عىل اإلنسان.

ـ الشعور باملسؤولية والواجب املنشود.

ـ األخّوة واملساواة بني جميع البرش.

يف اإلسالم تعّد »جميع شؤون الحياة الدنيوية ـ كام هو الحال بالنسبة إىل شؤون 

الحياة األخروية ـ مشمولة للحقوق واألحكام الدينية«. إن مساحة الدين من وجهة 

نظر العالمة الجعفري واسعة، وإن إدارة الحياة الدنيوية للناس ممكنة للدين يف كل 

عرص وزمان. يشتمل الدين عىل كثري من األصول والقواعد التي تلبي االحتياجات 

الحياة املعقولة. وهو يرى أن  الفردية واالجتامعية لإلنسان يف طريق الوصول إىل 

من  نوعاً.  وعرشين  ثالثة  يتجاوز  الفقه  هذا  أن  ويذكر  جداً،  واسع  اإلسالمي  الفقه 

قبيل: الفقه العبادي، وفقه األحوال الشخصية، وفقه املعامالت والعقود واإليقاعات، 

وفقه العالقات الدولية، وفقه اإلدارة، وفقه الجهاد والدفاع، وفقه الحقوق الجزائية، 
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وفقه املسائل الطبية]1[، وما سوى ذلك. وإذا كان الفقهاء الشيعة حتى املرحلة األخرية 

مل يحققوا يف األصول واملسائل السياسية يف اإلسالم إال نادراً، فمرّد ذلك يعود إىل 

أن الظروف مل تسمح ملدرسة التشيع بالظهور العميل يف مثل هذه املسائل«.

املتوقع من الدين

ليك نفهم السبب الذي يدفع بالفرد إىل التوجه نحو الدين، وما الذي يتوقعه من 

الدين، علينا أن نعمل عىل تحليل مفهوم الدين والحياة. وفيام يتعلق بالحياة يجب 

االلتفات إىل وجود نوعني من الحياة لإلنسان:

أ ـ الحياة الطبيعية واالعتيادية التي تشتمل عىل اإلحساس والحركة والتناسل وما 

النشاطات اإلنسانية يف خدمة  النوع من الحياة تصّب جميع  سوى ذلك. ويف هذا 

األنا الطبيعية وإشباعها.

بـ  الحياة املعقولة التي متثل الرصاع الواعي من أجل بلوغ الكامل. وهو بطبيعة 

إطراب  عىل  وجالله،  محبته  من  نسمة  تعمل  الذي  املطلق  الكامل  »ذلك  الحال 

حقائق الوجود، وترضم نوراً يف منعطفات طريق تكامل املادة واملعنى«.

والدين بدوره عبارة عن مجموعة من التعاليم الشاملة لالعتقاد بالله وإرشافه عىل 

يشتمل  الربنامج  وهذا  املطلق.  الكامل  نحو  اإلنسان  وبرنامج حركة  الوجود،  عامل 

عىل األخالقيات واألحكام الفقهية أيضاً. واألحكام الفقهية تحدد العالقات األربعة 

الوجود،  بالله، وعالقة اإلنسان بعامل  بنفسه، وعالقة اإلنسان  اآلتية: عالقة اإلنسان 

وعالقة اإلنسان بأخوته يف اإلنسانية.

العالمة الجعفري عن رضورة  الحياة املعقولة، يتحدث  وبااللتفات إىل تعريف 

الدين من خالل األدلة اآلتية:

ـ ال ميكن أن يكتب التحقق للحياة املعقولة من دون اتباع الدين.

]1[- انظر: املصدر أعاله، ص 6 ـ 125.
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ـ إن اإلجابة عن أسئلة الحياة األساسية، وهي: )من أنا؟ من أين أتيت؟ إىل أين 

أتيت؟ مع من أكون؟ ملاذا أتيت؟ إىل أين أذهب؟(، ال تكون إال من خالل الدين.

حياة  يف  الدين  حضور  دون  من  أخالقية  قيمة  أو  فضيلة  أي  إثبات  ميكن  ال  ـ 

اإلنسان.

ـ ال ميكن ضبط التنازع من أجل البقاء ـ املتبع من قبل األقوياء عىل الضعفاء ـ 

من دون الرجوع إىل الدين.

ـ من دون حضور الدين يف حياة البرش، سوف يزول »الشعور املنشود لإلنسان 

بشأن عظمة عامل الوجود«.

ـ ال ميكن »تقديم تفسري الجامل املحسوس واملعقول، وتتبع جذوره« من دون 

استحضار الدين.

ـ إن الدين عنرص قوي وحافظ لـ »الشعور الخالص بشأن التكليف املنشود«]1[.

يذهب العالمة الجعفري إىل االعتقاد بأن الدين يلبي حاجة اإلنسان يف كل عرص 

وزمان. ومن وجهة نظره تنقسم احتياجات اإلنسان إىل مجموعتني: هام:

من  لإلنسان«.  والطبيعية  القانونية  »الهوية  بـ  ترتبط  التي  الثابتة  االحتياجات  ـ  أ 

قبيل: الحاجة إىل العلم، والحرية، والكرامة، وصحة البدن.

القانونية  بـ »اتساع األبعاد الحقيقية للهوية  ب ـ االحتياجات املتغرّية واملرتبطة 

والطبيعية لإلنسان«. من قبيل: الحاجة إىل العالقات الدولية، والتنّوع التكنولوجي. 

وفيام يتعلق ببحث االحتياجات يذهب العالمة الجعفري إىل التأكيد عىل أن بعض 

احتياجات اإلنسان مصطنعة. وحيث يقوم اإلنسان باختالق حاجاته املصطنعة، ال 

وتدونها«.  االحتياجات  بتلك  الخاصة  والقوانني  الحقوق  »وضع  من  مندوحة  يجد 

وإن الدين ال يلبي تلك االحتياجات.

]1[- انظر: محمد تقي جعفري، فلسفه دين )فلسفة الدين(، ص 120، نرش: پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمي، 1375 هـ ش.
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وصلته  بنفسه،  صلته  وهي:  األربعة،  بصالته  يتعلق  فيام  اإلنسان  حاجة  »إن 

بأبناء جلدته، ال يطالها تغري جوهري. وإمنا  الوجود، وصلته  بخالقه، وصلته بعامل 

الذي يطاله التغري هو الذي يؤدي إىل وجود االحتياجات من الدرجة الثانية والثالثة، 

أو االحتياجات املصطنعة التي يتم فرضها عىل الحياة االجتامعية لإلنسان من قبل 

عنارص من خارج الحياة املعقولة«]1[.

يذهب العالمة الجعفري إىل االعتقاد بسعة الفقه اإلسالمي؛ ذلك ألن هذا الفقه 

ال ينحرص ببيان العالقة الشخصية بني اإلنسان وخالقه )والعبادة(، بل يشمل جميع 

الفقه وأنواعه، من  أقسام  فإنه يتحّدث عن  أعامل حياة اإلنسان وشؤونها. ومن هنا 

قبيل: فقه السياسة، وفقه الحقوق، وفقه القضاء، وفقه العالقات الدولية، وفقه اإلدارة، 

وفقه االكتشافات وما سوى ذلك.

ويؤكد  اإلسالمية،  األحكام  استنباط  الفقهاء يف  لفهم  كبرية  أهمية  يرى سامحته 

كثرياً عىل الشّم والذوق الفقهي يف فهم األحكام الرشعية.

الحقوقي  النظام  واكتامل  الفقهي  للكامل  الرئيس  املصدر  عن  البحث  »يجب 

الفقهاء  أن االطالع عىل فهم  الكتاب والسنة واإلجامع والعقل. رغم  واألحكام يف 

ونتائج استنباطاتهم من املصادر األوىل يساعد عىل زيادة الوعي واالطالع واإلحاطة 

مبختلف أبعاد القواعد املتنّوعة واملسائل الفقهية وجوانبها. ال سيام بااللتفات إىل 

أن الذوق الفقهي للفقهاء يفتح أحياناً باباً قيّام يف مسار االستنباطات«]2[.

ويذهب العالمة الجعفري إىل القول بأن الفقه اإلسالمي يشتمل عىل بعد طليعي 

وبعد تبعي. اذ يرى أن الفقه اإلسالمي من حيث تلبية االحتياجات املادية واملعنوية 

الحياة فهو  التبعية ملوضوعات وشؤونها  طليعياً، وأما من حيث  فقهاً  للناس  الثابتة 

فقه تبعي.

]1[- املصدر أعاله، ص 181.

]2[- املصدر أعاله، ص 148.
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كام يلتفت العالمة الجعفري إىل اآلفات التي يتعرّض لها الفقه أيضاً. ويرى أن 

منافذ اآلفات التي تتعرّض لها األنظمة الفقهية والحقوقية تكمن يف املوارد اآلتية:

ـ كيفية االستفادة من النصوص.

ـ النزعة املفرطة إىل كل ما هو قديم.

ـ ثقة الفقيه املفرطة باستنباطاته.

ـ عدم التفات الفقيه إىل حدوث التغري يف املوضوعات.

ـ الخضوع املفرط )بدال من الشعور باالحرتام املعقول( تجاه الفقهاء والحقوقيني.

ـ عدم االلتفات إىل العلل والدوافع واألذواق الفقهية والحقوقية.

املوضوعات  التخصصية يف حقل  التحقيقات  الجعفري عىل  العالمة  أكد  وقد 

بشدة، من ذلك قوله:

املوارد  عىل  املوضوعات  تطبيق  وطرق  والعالقات  املوضوعات  تحديد  »يقع 

الفقهية عىل عاتق املتخصصني  وسائر األمور التخصصية املوضوعية يف األبواب 

والخرباء األتقياء، وبعد ذلك يصل الدور إىل الفقهاء حيث يبارشون استنباط األحكام 

من املصادر الفقهية«]1[.

]1[- املصدر أعاله، ص 188.
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بقلم: عبد الرحمن حسني فر]]]

]*[
وعامد أفروغ]]]

أ ـ املقدمة

العامل  يف  الفكر  تبويب  مجال  يف  واملعارصة«  الجديدة  »املرحلة  بـ  التعبري  إن 

الغريب، يحيك عن مرحلة تبلور حضارة اسمها »الحضارة الغربية«، وتغلب »الليربالية« 

عىل سائر املفاهيم السياسية األخرى. إن أبعاد هذه الرؤية والتيارات الغربية األخرى قد 

تسللت إىل البلدان األخرى ومن بينها إيران تحت مقولة التجديد والحداثة أو أي مفهوم 

آخر، عىل صيغة خربية أو نظرية، واقعية أو غري واقعية. وحيث أن هذه اآلراء والتيارات، 

متثل »نظرية الحضارة الغربية الحديثة«، وبعبارة أخرى: »النموذج واملثال العميل« يف 

الحضارة والعامل الغريب يف املرحلة املعارصة، متّت مواجهته يف البلدان األخرى ـ 

غري البلدان الغربية التي تعّد جزءا من التاريخ والتيار الغريب ـ بردود فعل إيجابية أو 

سلبية. مبعنى أن بعضهم متاهى معها وارتضاها، وبعض اآلخر وقف إىل الضد منها 

وقام بنقدها ونفيها. وهناك من قدم رؤيته التقليدية الخاصة عطفاً عىل العنارص والتعاليم 

آراء  ـ تحلييل إىل مناقشة  الجديدة. ونحن يف هذا املقال نسعى بأسلوب توصيفي 

السيد أحمد فرديد الناقدة للغرب بوصفه واحداً من الذين تعاطوا مع الغرب ومع األبعاد 

*ـ عضو اللجنة العلمية يف مؤسسة العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية للبحوث والتحقيقات 
.)hassanifar@yahoo.com(

*ـ  األستاذ املتقاعد من مؤسسة العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية للبحوث والتحقيقات.
ـ تعريب: عيل حسن مطر.
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الليربالية؟ وسوف نبني خالل هذا البحثـ  ضمنياـً  أن اتجاه فرديد ينطلق من املعارضة 

للغرب، مبعنى أنه يصدق عىل آرائه اإلطار الفكري املخالف للغرب وكل ما يأيت من 

الغرب أو يقرتن بالصفة الغربية. ثم سنقوم ـ بعد بيان مفهوم الغرب ومحاربة الغرب 

والليرباليةـ  مبناقشة أفكار السيد أحمد فرديد ونقدها.

ب ـ ماهية الغرب

بل هو  ليس يف مكان،  الغرب  »إن  قائالً:  االعتقاد  )داوري( إىل  األستاذ  يذهب 

مكان وفضاء لألشياء«]1[. وقال يف موضع آخر: »لقد تبلور الغرب من خالل الفكرة 

القائلة بأن اإلنسان كائن ميتلك العلم واإلرادة والقدرة، ولذلك يجب عليه االستحواذ 

األشياء  فيه  تصطبغ  مرشوع  عن  عبارة  الغرب  »إن  أيضا:  وقال  يشء«]2[.  كل  عىل 

واألشخاص واألفكار واألعامل والقصص والسلوكيات والقوانني بصبغة خاصة، وإن 

هذه الصبغة الخاصة التي متثل ذات الصناعة الغربية يف العلوم واألدب واألعامل 

فضاء  أو  تتعلق مبكان  و... ال  واألشياء واألشخاص  والتقاليد  واألعراف  والقوانني 

والقانون  والعلم  بالفلسفة  معجونة  هي  وإمنا  قوم،  دون  بقوم  تختص  وال  محدد، 

والسياسة واألخالق واالقتصاد واالعتقاد والسلوك الغالب يف الحياة الراهنة«]3[.

وقال األستاذ )عبد الحسني زرين كوب( يف تعريف الغرب: »إن الغرب عبارة عن 

منظومة جديدة عملت بالدرجة األوىل عىل جعل الحياة يف أوروبا الغربية من خالل 

الثورة الصناعية وما كان من مقدماتها ولوازمها، معرتكاً وساحة للمتغرّيات«]4[.

الشاملية.  وأمريكا  األوروبية  القارة  يتمثل يف  والسياسة  الجغرافيا  الغرب يف  إن 

مناهجه  له  وفلسفي  فكري  تيار  عن  عبارة  فهو  والفكرية  الحضارية  الناحية  من  أما 

والعلم  والتكنولوجيا  التجدد  أو  الحداثة  ضمنها  ومن  الخاصة،  ونتائجه  ومعطياته 

]1[- انظر: داوري، نظري به عامل متجدد غريب، مجلة: نامه بجوهش، العدد: 18 ـ 19، ص 7، 1379 هـ ش.

]2[- انظر: داوري، ما وراه دشوار تجدد، ص 15، نرش ساقي، طهران، 1383 هـ ش.

]3[- انظر: املصدر أعاله، ص 25.

]4[- انظر: عبد الحسني زرين كوب، با كاروان حلة، ص 128، نرش سخن، طهران، 1373 هـ ش.
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الحديث والرقي واالستثامر واالستعامر أيضاً.

ورمبا أمكن القول بأن بداية تسلل األفكار الجديدة املنسوبة إىل الحضارة الغربية 

)عباس  بني  الحوار  يف  تتجىل  حيث  الروسية،  اإليرانية  الحروب  مع  متزامنة  كانت 

اإليرانيني  استعادة  »بداية  بأنه  الحوار  هذا  وصف  ويتم  الفرنيس.  و)جوبر(  مريزا( 

بدأ  حيث  إيران،  إىل  بالتسلل  الغربية  األفكار  بدأت  الحني  ذلك  ومنذ  لوعيهم«، 

البحث حول التنمية الفنية واآللية بالنسبة إىل اإليرانيني، وال سيام يف منظومة الدولة 

بوصفه هدفاً ومطمحاً هاماً. وقد تجىل ذلك يف بعض أبعاده عىل شكل إرسال بعض 

الطالب لدراسة العلوم الجديدة، ويف بعض أبعاده ومراحله األخرى من خالل تكوين 

التيار املطالب بامللكية الدستورية )املرشوطة(، ومن ثَمَّ بدأنا نشهد تغرياً يف البنية 

تم  فقد  الحقول.  مختلف  جديدة يف  وأدبيات  وظهور خصائص ورشائط  السياسية 

الحديث عن القانون والدستور والحرية واملساواة وامللكية الدستورية )املرشوطة( 

مصطلح  الفكرية  الظاهرة  هذه  عىل  ويطلق  الزمنية،  الفرتة  هذه  يف  ذلك  إىل  وما 

سلطة  قيام  وبعد  الفرتة  تلك  أعقبت  التي  السنوات  ويف  أيضاً.  و»الحداثة«  التجدد 

البهلوي وسريها باتجاه الحداثة وسعي رجال الدولة نحو االستغراب والتبعية للغرب، 

واستثامر  إيران،  الغربية يف  واملنتوجات  الغربيني وهيمنة املحاصيل  ونفوذ سطوة 

موارد الطاقة والرثوات اإليرانية، اشتد تيار املعارضة للغرب يف إيران، بحيث نجد 

شخصاً مثل )جالل آل أحمد( يستعمل مصطلح »اإلصابة بالغرب« بدالً من مصطلح 

»االستغراب« لبيان هذه الظاهرة، إمعاناً منه يف إثبات أن التامهي مع الغرب أشبه ما 

يكون بإصابة الفرد بالجنون]1[!

التيار االستغرايب، وبااللتفات إىل سياسات الغرب يف منطقة  ويف مواجهة هذا 

الرشق األوسط، من قبيل: الدعم املطلق لقيام دولة إرسائيل، والدفاع عنها يف مواجهة 

والسياسات  للمعاهدات  معارض  تيار  ظهر  الدولة،  هذه  قيام  خالفوا  الذين  العرب 

املنسوبة إىل الغرب، قاده الجامعيون وعلامء الدين والسواد األعظم من الناس، وهو 

]1[- انظر: جالل آل أحمد، غربزدگي، ص 50، نرش فردوس، ط 7، طهران، 1380 هـ ش..



نحن والغرب )ج2( 420

أمٌر أدى إىل اشتعال فتيل »الثورة اإلسالمية يف إيران«، اذ يتمثل بعض أركان ومقومات 

هذه الثورة مبعارضة الغرب، وقد تجىل هذا الركن يف شعارات من قبيل: »االستقالل، 

والحرية، والجمهورية اإلسالمية«، و»ال رشقية، وال غربية، جمهورية إسالمية«.

مكافحة الغرب

وال  جديدة،  ظاهرة  ليست  الغرب  مكافحة  بأن  االعتقاد  إىل  يذهب  من  هناك 

الرومنطيقي  التفكري  يف  بجذورها  ضاربة  هي  بل  والعرب،  باملسلمني  خاصة  هي 

الغرب  أعداء  إن  أيضاً.  اليابانية  الشوفينية  ويف  الروسية،  االشرتاكية  ويف  األملاين، 

عبارة عن جامعات متنوعة وغري متجانسة، وتعود نقطة اشرتاكها يف محاربة الغرب 

إىل نبذ املادية، والنزعة االستعامرية، واالبتذال الذي تشتهر به الثقافة الغربية. وهناك 

من أعداء الغرب من يراه فاقداً للخصائص اإلنسانية الجوهرية من األساس. إن أعداء 

النزعة  تعني  الغرب ال  مكافحة  أن  إال  التقليدية،  بالنزعة  يتصفون  كانوا  وإن  الغرب 

التقليدية، وإمنا هي ظاهرة حديثة، ومتثل جزءاً من اتساع رقعة الحداثة.

لقد عمد أعداء الغرب إىل تقبل بعض وجوه الحداثة، ثم قاموا بتعريف أنفسهم 

بوصفهم يف مواجهة جذرية مع الحداثة. إنهم يرون عدم وضوح الحد بني ما هو 

من الحداثة وما هو عىل الضد من الحداثة. وإن مكافحة الغرب من قبل العلامنية 

الطبقة  وإن  والدينية.  اإلسالمية  التيارات  قبل  من  الغرب  محاربة  عن  تختلف 

املتوسطة تُعد مركز الحداثة ويف طليعة مكافحة الغرب أيضاً]1[. واإلشكال الرئيس 

الغرب،  مكافحة  تعريف  يف  كثرياً  توّسع  قد  أنه  هو  التعريف  هذا  عىل  يرد  الذي 

وهناك  أيضاً.  واملاركسية  واالشرتاكية  الفاشية  إىل  السيايس  اإلسالم  يشمل  حيث 

من رأى مكافحة الغرب يف إيران معادالً لـ »النزعة التقليدية«]2[. وهناك من اختار 

»النزعة التقليدية املعارضة للتجدد« لهذه الغاية]3[. بيد أن الذي يجب قوله هو إن 

]1[- http://www.Balagh.Net/persian/baztab/lib/baz_5012/.

]2[- انظر: قرييش، فردين، عيل رشيعتي وغرب انديش از موضع نوكرايئ ديني، مجلة: نامه بجوهش، العدد: 18 ـ 19، 

ص 167، 1379 هـ ش.

]3[- انظر: حسني بشرييه، تاریخ اندیشه های قرن بیستم کتاب لیربالیسم ومحافظه کاری، تهران، نرش ين. ص 111، 
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اتخاذ  تم  بالكامل. وقد  للغرب  من طيف مخالف  يعدون جزءاً  للغرب  املخالفني 

ثالثة مواقف عاّمة من الحداثة، هي كاآليت:

1 ـ االتفاق التام مع »الحداثة« والتجدد.

2 ـ االختالف التام مع »الحداثة« والتجدد.

األهداف  تحقيق  إطار  الغربية يف  واملعطيات  األفكار  من  االستفادة  إمكان  ـ   3

الدينية واإليرانية.

واملوقف األول هو موقف )املريزا ملكم خان( و)حسن تقي زاده(، أما املوقف 

الثاين فهو موقف )الشيخ فضل الله النوري(، أما املوقف الثالث فهو الذي ذهب إليه 

)الشيخ محمد حسني النائيني(. أما )السيد أحمد فرديد( فهو من الذين خالفوا الغرب، 

وكان من بني املحاربني للغرب يف حقيقة األمر. وميكن أن نرصد الخصائص اآلتية 

ملكافحة الغرب:

1 ـ إن طريق الغرب منفصل عن طريق اإلسالم وإيران.

2 ـ إن النظريات الغربية مخالفة لله ومغايرة للدين.

3 ـ إن طريق الغرب منحرف عن مسار الحقيقة.

4ـ  إن السلوك يف مسار الغرب يعني السقوط يف هاوية اإللحاد ومستنقع الالدينية.

5 ـ إن عدم اتباع مسار الغرب ميثل أفضل الخيارات يف الوصول إىل الهدف، بل 

هو الطريق الوحيد لتحقيق ذلك.

6 ـ إن التعويل عىل مجرد العقل البرشي ـ وهو ما يفعله الغرب ـ لن يؤدي إىل 

سعادة اإلنسان، وذلك بسبب نقصان هذا العقل وعدم إحاطته بجميع الحقائق.

1378 هـ؛ وانظر أيضاً: جامعه مدنی وتوسعه سیاسی، گفتارهایی در جامعه شناسی، مؤسسه نرش علوم نوین.



نحن والغرب )ج2( 422

د ـ الليربالية

النواة  إىل  يشري  نص  ألّي  وجود  وال  الليربالية،  عن  خاصة  معلومة  هناك  ليس 

ليربايل  هناك مضمون  يوجد  الليربالية. كام ال  األصيلني يف  املفكرين  أو  املركزية 

رصيح ال يخلو من الغموض واإلبهام. ولكن مع ذلك ميكن القول بوجود مثل هذه 

الفكرة املركزية، وأنها مبثوثة يف مختلف النصوص، وإنها قد تجلت من قبل مختلف 

من  كثرية  بنامذج  مزدحامن  املنرصمني  القرنني  وإن  أنحاء مختلفة.  املفكرين عىل 

التجارب الليربالية. وإن هذا التنّوع ال يعني االضطراب وعدم التناغم واالنسجام، بل 

يعني وجود مسار متواصل من األفكار ضمن إطار »الليربالية«]1[.

إن »الليربالية« عىل الرغم من قابلية التغيري التاريخية، قد تجلت يف الغالب عىل 

وعىل  عناء.  دون  من  الرئيسة  وعنارصها  أركانها  تحديد  ميكن  متناغمة  رؤية  شكل 

لوك(،  )جون  نعد:  أن  ـ  الحرص  دون  املثال  سبيل  عىل  ـ  لنا  ميكن  الشاكلة  هذه 

مينارد  و)جون  سبنرس(،  و)هريبرت  ميل(،  ستيوارت  و)جون  كانت(،  و)إميانوئيل 

مظاهر  بوصفهم  نازك(  و)روبرت  رولز(،  هايك(، و)جون  فون  و)فريدريتش  كينز(، 

لفروع مختلفة تنتمي إىل أرومة وأصل واحد مشرتك.

1 ـ األصول الليربالية املشرتكة

1 ـ الحرية: وهي تشتمل عىل الحريات اآلتية: حرية اإلنسان وحقه يف الحياة، 

الصحافة، وحرية  التعبري، وحرية  الدين واملعتقد، وحرية  الفكرية، وحرية  والحرية 

التجمعات، والحرية االقتصادية لإلنسان.

2 ـ حاكمية الفرد بالنسبة إىل املجتمع.

3 ـ املساواة يف الخلق ويف مختلف األبعاد االجتامعية أو املساواة يف الحقوق.

4 ـ املداراة، أو تحّمل املخالفة أو التسامح.

فر،  ثاقب  مرتضی  الفارسية:  إىل  ترجمه   ،48 ـ   43 ص  سیاسی،  مدرن  ایدئولوژی های  فينسنت،  أندرو  انظر:   -]1[

انتشارات ققنوس، طهران، 1387 هـ ش.
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5 ـ سيادة القانون أو النزعة القانونية.

6 ـ الدولة املقيّدة أو املرشوطة.

7 ـ سيادة العقل والعلم بوصفه أساساً عملياً.

8 ـ التطور والتقدم الدنيوي أو الرقي عىل األساس التكنولوجي.

2 ـ األسس الليربالية

إن األسس تختلف عن األصول، بل إّن األسس هي التي تشكل جذوراً لألفكار 

اإلنسان،  معرفة  اآلتية:  الخمسة  املحاور  خالل  من  بيانها  ميكن  التي  واألصول 

والغايات، والوجود، واملعرفة، واملنهج.

3 ـ النتائج

بعد إحصاء األسس الليربالية، يجب ـ من الناحية املنطقية ـ البحث يف خصوص 

النتائج املرتتبة عىل ذلك. ولكن حيث ال رضورة إىل الخوض يف نتائج الليربالية من 

منطلق النقد املنبثق عن املواقف اإليرانية، ننتقل مبارشة إىل املوضع التايل من هذا 

املقال.

هـ ـ آراء السيد أحمد فرديد

1 ـ رأي السيد فرديد حول الغرب

يعني  الغرب  »إن  قائالً:  وتاريخه  الغرب  بشأن  فرديد(  )أحمد  السيد  تحّدث  لقد 

أعني  الوالية،  العامل املعارص هو عامل اإلرصار يف  إن  ويعني االستحواذ.  الوالية، 

بذلك اإلمربيالية التي ميكن أن نطلق عليها مصطلح التفرعن أو الفرعونية«]1[. وقال 

أيضاً: »إن الغرب هو عامل الغرور، وتاريخ الغرب ميثل مرحلة هجوم الشيطان يف 

]1[- أحمد فرديد، بحران جريانهاي فلسفي عرص حارض وتزلزل روشنفكري در ايران )نص بحوث األستاذ ]فرديد[ يف 

واحدة من الربامج التلفزيونية يف بداية عقد الخمسينات )1350 هـ ش( تحت عنوان مدخل إىل الحكمة املعنوية(، 

إعداد: بهمن خدابخش بريكالين، موقع: أحمد فرديد، ص 1، 1350 هـ ش.
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آخر الزمان، إن للغرب عقالً وله قلب أيضاً، بيد أن كال هذين العضوين الحيويني قد 

تحوال إىل مأدبة للشيطان... إن تاريخ الغرب هو تاريخ الظلم والرش، بل هو حقيقة 

الرش... إن التفكري الشيطاين طوع إرادة الغرب«]1[.

األزمات  تلك  بني  من  وإن  الغرب«]2[.  يف  أزمات  هناك  »إن  بالقول:  أشار  وقد 

الـ )dysplexia( حيث نحتها  آفة االستغراب. وكان يستعمل لهذه الظاهرة مصطلح 

 )plexia(مبعنى الغرب، و )dysis( :من خالل الرتكيب بني كلمتني إغريقيتني، وهام

مبعنى االبتالء]3[. ومام قاله أيضاً: »لو طلب مني تعريف العامل املستغرب، فسوف 

أقول: إنه يعني تأصيل العدم الذي يبدو موجوداً. فإن ما نقول إنه »موجود« هو يف 

الحقيقة »عدم«، وإن ما نقول عنه إنه »معدوم« هو يف الحقية »موجود«، وال غرابة يف 

ذلك فنحن نعيش يف عامل انقالب القيم«.

يرى السيد أحمد فردين أن عامل األمس واليوم وعامل الغد مصاب باالستغراب، 

وذلك لغياب الله عن هذا العامل. يرى فرديد أن اإلصابة باالستغراب أسوأ من اإلصابة 

بالجنون، وإن هذه اإلصابة قد بدأت من العهد اإلغريقي واستمرت إىل مرحلة العصور 

الوسطى وما يصطلح عليه بالقرون األربعة من الغرب الحديث. وإن شمس الحقيقة 

قد أفلت منذ ظهور الفلسفة اإلغريقية يف تاريخ الغرب، حيث احتجب الرشق خلف 

ستار من أفول الغرب]4[.

وهي يف  الغرب،  قامئة يف  »األزمة  بأن  االعتقاد  إىل  فرديد  أحمد  السيد  يذهب 

حالة من التفاقم واالستفحال، مبعنى أن الله إذا كان يتمثل قبل األمس عىل شكل 

]1[- السيد أحمد فرديد، ديدار فرهي وفتوحات آخر الزمان، ص 419، إعداد: محمد مدد بور، نرش نظر، الطبعة األوىل، 

طهران، 1381 هـ ش.

]2[- انظر: املصدر أعاله، ص 359.

]3[- انظر: عيل قيرصي، روش ن ف ک ران  ایران  در ق رن  بیس ت م ، ص 152، ترجمه إىل الفارسية: محمد دهقاين، نرش شهر 

كتاب، هرمس، املركز العاملي لحوار الحضارات، 1383 هـ ش. 

إىل  ترجمه   ،105 ص  بومی  گرایی،  نافرجام  رسگذشت  وغرب:  ایرانی  روشنفکران  بروجردي،  مهرزاد  انظر:   -]4[

الفارسية: جمشيد شريازي، نرش نرش وپژوهش فرزان روز 
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االستعامر واالستثامر واإلمربيالية، فهو اليوم يتمثل عىل شكل الحركة اإلنسانية]1[، 

التي تعني االستغراب املضاعف، والذي يعني بعبارة أخرى: استفحال تأليه الذات 

والتفكري اإلنساين، وبلوغ هذه الظاهرة ذورتها وحالتها القصوى«]2[. 

يرى السيد أحمد فرديد فيام يتعلق بالغرب واالستغراب أن العدمية ما مل تصل إىل 

نهايتها، لن يكون هناك ثورة تلقائية]3[. وأَن أي نوع من أنواع احتامل الصالح منوط 

باالستعادة النهائية لروح الزمان يف التاريخ]4[.

2 ـ الليربالية وأبعادها

2 / 1 ـ الليربالية

التمرّد  بفعل  تحدث  التي  اإلباحية  تعني  الليربالية  أن  فرديد  أحمد  السيد  يرى 

وعدم االنصياع ألحكام الدين]5[. إن هذه الرؤية متثل نوعاً من النقد لنتائج وتبعات 

الليربالية. ويذكر أيضاً أن شعور وباطن الليربالية ]يجاهد[]6[ مجاهدة النفس]7[، ويشري 

اإلنسان  اعتقال  تعني  الليربالية  إن  اإلنسان«]8[.  القضاء عىل  تريد  »الليربالية  أن  إىل 

وتقييده باألغالل]9[.

2 / 2 ـ الحرية

]1[- الحركة اإلنسانية )humanism( أو الفلسفة اإلنسانية: فلسفة تؤكد عىل قيمة اإلنسان وقدرته عىل تحقيق الذات 

من طريق العقل. وكثرياً ما ترفض اإلميان بأية قّوة خارقة للطبيعة.

]2[- انظر: بروجردي، ص 79، 1381 هـ ش.

]3[- انظر: بروجردي، ص 1، 1350 هـ ش.

]4[- انظر: عيل قيرصي، روش ن ف ک ران  ایران  در ق رن  بیس ت م ، ص 153، ترجمه إىل الفارسية: محمد دهقاين، نرش شهر 

كتاب، هرمس، املركز العاملي لحوار الحضارات، 1383 هـ ش.

]5[- انظر: السيد ديباج املوسوي، آراء وعقايد سيد أحمد فرديد، ص 19، نرش علم، طهران، 1386 هـ ش.

]6[- ما بني املعقوفتني إضافة من طبعة أخرى للمقال، ال يستقيم املعنى إال بها، املعرّب.

]7[- انظر: أحمد فرديد، ديدار فرهي وفتوحات آخر الزمان، ص 350، إعداد: محمد مدد بور، نرش نظر، الطبعة األوىل، 

طهران، 1381 هـ ش. 

]8[- انظر: املصدر أعاله، ص 343.

]9[- انظر: أحمد فرديد، ص 2، 1384 هـ ش.
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إن الحرية من أبرز أركان الليربالية. ألن الحرية يف الليربالية ليست وسيلة للوصول 

إىل هدف أو غاية سياسية متعالية، بل هي يف حّد ذاتها من أسمى األهداف السياسية]1[. 

إن الحرية تعّد هي القيمة األسمى، ويف أكرث املؤلفات الفلسفية تُعد الحرية جوهرة 

الحياة، وإنها من أهم األهداف املنشودة لإلنسان، ومن أغىل القيم]2[. وفيام يتعلق 

الرقابة  من  الحرية  تعد  الليرباليني،  أصول  أهم  من  هي  التي  الحرية  مفهوم  ببحث 

والسيطرة واإلكراه وفرض القيود، وتدّخل الدولة أهم من كل يشء آخر، والحرية إمنا 

تراد بالنسبة إىل الفرد الذي يشكل الهاجس الرئيس بالنسبة إىل الليرباليني. وإن املراد 

من حرية الفرد هي الحرية الشخصية عادة]3[.

وميكن لنا أن نتبني رأي السيد أحمد فرديد بشأن الحرية، حيث يقول: »إن الحرية 

املعارصة تعني التحرر من أحكام الله والنفس املطمئنة، وتعني عبادة النفس األّمارة 

الحرية  أن  بيد  الحرية.  من  بالتحرر  تنادي  املعارصة متثل رصخة  الحرية  إن  أيضاً. 

الحنيف«]5[؛  اإلسالمي  الدين  من  »تحرر  الراهنة  الحرية  إن  مأزومة...«]4[.  الجديدة 

ألن »الحرية التي يتّم الدفاع عنها ال تعني مجرّد التحرر من اإلله الحقيقي الكائن ما 

قبل األمس أو ما بعد الغد.. إن الحرية الجديدة تعني إعطاء الحرية الكاملة للنفس 

األّمارة، وعليه ال ميكن أن تكون حرية حقيقية«]6[. ويذهب السيد أحمد فرديد إىل 

االعتقاد بأن »هذه الحرية وإن كانت مكفولة للجميع، إال أنها تحول الجميع إىل قطيع 

من القردة والسعادين«]7[. ويف موضع آخر يقول: »إن الحرية الغربية ليست حرية«]8[. 

والحقيقة،  الحق  من  التحرر  تعني  الليربالية[  ]الحرية  الحرية  هذه  »إن  أيضاً:  وقال 

]1[- انظر: أنطوين آربالسرت، ظهور وسقوط ليرباليسم غرب، ص 82 ـ 86، ترجمه إىل الفارسية: عباس مخرب، نرش 

مركز، الطبعة األوىل، طهران، 1376 هـ ش.

]2[- انظر: نارص كاتوزيان، مقدمه علم حقوق ومطالعه در نظام حقوقي ايران، ص 23، رشكة انتشار، طهران، 1385 هـ ش.

]3[- انظر: أنطوين آربالسرت، ظهور وسقوط ليرباليسم غرب، ص 86، ترجمه إىل الفارسية: عباس مخرب، نرش مركز، 

الطبعة األوىل، طهران، 1376 هـ ش.

]4[- انظر: أحمد فرديد، ديدار فرهي وفتوحات آخر الزمان، ص 412، 1381 هـ ش.

]5[- انظر: املصدر أعاله، ص 78.

]6[- انظر: املصدر أعاله، ص 138.

]7[- انظر: املصدر أعاله، ص 342.

]8[- انظر: املصدر أعاله، ص 359.
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والتحرر من إنسانية اإلنسان«]1[.

ثم يستطرد قائالً: إن الحرية تكمن يف الفردانية القائلة: يجب عدم القضاء عىل 

فإن  وعليه  الحرية«]2[.  من  التحرر  تعني  الجامعة  يف  الحرية  وإن  الفردية،  الحرية 

املطالبة بالحرية الغربية الليربالية من وجهة نظر السيد فرديد »هي عني الكفر«]3[.

إن هذه التعابري ـ كام هو واضح ـ تنتقد وتهاجم الحرية الراهنة، وبذلك يتضح أن 

السيد فرديد يستهدف أصله هذه الحرية وماهيتها.

2 / 3 ـ حاكمية الفرد بالنسبة إىل املجتمع

الفرد ميثل الحجة  التأكيد عىل شخص إنساين واحد«. إن  الفرد هو  »إن مفهوم 

األوىل واألخرية بالنسبة إىل الليربالية، فهو حجة أوىل؛ ألن حقوق الفرد هي األساس 

بقاؤه عىل  توقف  إذا  الطبيعة  تغيري  من  بد  ال  الحالة  هذه  الطبيعية، ويف  الحالة  يف 

تغيريها، وهو الحجة األخرية؛ ألن الفرد هو املنتج أو صاحب املرشوع«]4[. ينظر إىل 

الفرد يف الليربالية مبعزل عن انتامئه لعرق أو جامعة أو مجتمع أو دين أو حزب، وتراه 

صاحب حقوق طبيعية.

وقد تحّدث السيد فرديد يف هذا الشأن حول تأثري النزعة العقلية التي هي من نتائج 

الفردانية الليربالية، عىل أساس الدوافع نحو الفرد أو الجامعة: »إن العقل يعاين اليوم 

من الضعف واملرض... هناك جهتان هام يف الحقيقة وجهان لعملة واحدة، فواحدة 

متنح األصالة للفرد، واألخرى متنح األصالة للجامعة. واألوىل تنتج الدميقراطية، 

واألخرى تنتج االشرتاكية«]5[. مبعنى أنه يهاجم عموم العقل املعارص ونتائجه، بسبب 

ضعفه ويضع عليه كثرياً من عالمات االستفهام. وعىل هذا األساس فإنه من خالل 

]1[- انظر: املصدر أعاله، ص 54.

]2[- انظر: املصدر أعاله، ص 127.

]3[- انظر: املصدر أعاله، ص 238.

]4[- انظر: ميخائيل غاراندو، ليرباليسم در تاريخ انديشه غرب، ص 38، ترجمه إىل الفارسية: عباس باقري، نرش ين، 

الطبعة األوىل، طهران، 1383 هـ ش.

]5[- انظر: أحمد فرديد، ديدار فرهي وفتوحات آخر الزمان، ص 127، 1381 هـ ش.



نحن والغرب )ج2( 428

الهجوم عىل أصل سيادة الفرد، فإنه تبعاً لذلك ال يرى نتائجه مناسبة أيضاً.

2 / 4 ـ املساواة

إن الليربالية تّدعي القول بأصالة املساواة يف الحقوق لجميع الناس يف كل مكان. 

يفرض عىل  أن  أو  امتيازات خاصة،  األفراد  لبعض  يعطي  أن  قانون  ينبغي ألي  وال 

بعض األفراد واجبات ال يفرضها عىل غريهم. فالقانون ـ سواء يف جوانبه اإليجابية 

أو يف جوانبه السلبية، وسواء كان داعامً أو معاقباً ـ يجب أن يتم تطبيقه عىل الجميع 

دون استثناء]1[.

الكافر،  العدل  هذا  اعترب  »إنني  واملساوة:  العدالة  بشأن  فرديد  السيد  قاله  ومام 

وهذا التآخي الكافر، وهذه املساواة الكافرة، قّمة العدالة الكافرة«]2[.

إن هذا الرأي ينتقد أصل املساواة، ويصفه بالكفر، وال يختلف األمر من وجهة 

نظره فيام لو كان هذا املفهوم سائداً يف إيران أو يف الغرب؛ ألنه يرى ذلك معرباً عن 

كافراً،  املفهوم  هذا  يكون  وبذلك  له،  ومتنكرة  الله  عن  منفصلة  زمنية  وفرتة  مرحلة 

وعىل حد تعبريه »مصاباً باالستغراب«، وهو عرص الناس النسانيس والسعادين الذين 

مسخهم الله وقال لهم: } كُونُوا ِقرََدًة َخاِسِئنَي {]3[. ولذلك فإنه يرى كل ما يتّم طرحه 

يف هذا اإلطار وضمن هذا املفهوم، كفراً.

2 / 5 ـ املداراة واستيعاب املخالف أو التسامح معه

الدولة  مسؤولية  من  وهي  وآرائهم،  اآلخرين  عقائد  تحّمل  تعني  املداراة  إن 

واملجتمع أو الفرد، ومبوجبها يجب عدم التدّخل يف أنشطة اآلخرين أو عقائدهم]4[. 

]1[- انظر: جون سالفني شابريو، ليرباليسم معنى وتاريخ آن، ص 4، ترجمه إىل الفارسية: محمد سعيد حنايئ كاشاين، 

نرش مركز، الطبعة األوىل، طهران، 1380 هـ ش.

]2[- انظر: أحمد فرديد، ديدار فرهي وفتوحات آخر الزمان، ص 238، 1381 هـ ش.

]3[- البقرة: 65؛ األعراف: 166.

]4[- انظر: أنطوين آربالسرت، ظهور وسقوط ليرباليسم غرب، ص 99، ترجمه إىل الفارسية: عباس مخرب، نرش مركز، 

الطبعة األوىل، طهران، 1376 هـ ش.
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إن رأي السيد أحمد فرديد بشأن املداراة والتسامح غري رصيح، وميكن القول: 

إنه ال يقبل باختالف العقيدة، ويرى جميع العقائد الراهنة يف إطار »إله األمس، وإله 

بالكفر« و»اإلصابة  بأجمعها »غربية« و»نفسانية« و»مشوبة  الغد«، وهي  وإله  اليوم، 

باالستغراب«. ومن هنا فإنه يؤمن بالرؤية التي تقع ضمن إطار »إله ما قبل األمس، 

وإله ما بعد الغد«، وهو اإلله الوحياين والديني، وليس اإلله اإلنساين والبرشي. ومن 

الواضح أن هذا الرأي مخالف لرؤية الغربيني والليرباليني، ولذلك فإن السيد فرديد 

يهاجم أصل املدارة.

2 / 6 ـ سيادة القانون أو النزعة القانونية

والقوانني  الطبيعية  الحقوق  هو  »الليربايل«  الفكر  يف  القانون  ومبدأ  منشأ  إن 

الوضعية. وتقوم الحقوق الطبيعية عىل أسس ثالثة من األصول، وهي: أصل الحق 

يف الحياة، وأصل الحق يف الحرية، وأصل الحق يف امللكية، بوصفها من األصول 

الهامة والحقوق الطبيعية املقتبسة من أفكار )جون لوك(، وقد تبلورت هذه الحقوق 

ـ  الوضعية  القوانني  ـ فضال عن  القوانني  إن هذه  والسياسة.  القانون واملجتمع  يف 

تشكل أساساً للقوانني وأصالً لسيادة القانون أو النزعة القانونية بوصفها معياراً للعمل 

والسلوك يف القضاء واألنشطة واتخاذ القرارات، وال ميكن ألي شخص أو جامعة أو 

مؤسسة )حكومية أو غري حكومية( أن تتجاوز هذه القوانني.

املؤسسات  وسطوة  وسيادته،  بالقانون  يتعلق  فيام  ـ  فرديد  أحمد  السيد  يذهب 

فيه منبثقة عن  القوانني  بأن  الدستور والربملان ـ إىل االعتقاد  به من قبيل:  املرتبطة 

أحكام املرحلة الجديدة املوضوعة للبرش من قبل الغرب]1[. يف هذه املرحلة يكون 

عقل اإلنسان هو الواضع للقوانني، وإن عقل اإلنسان هو الواضع لألحكام العملية 

واألحكام الحقوقية]2[. يف حني أن »واضع هذه القوانني هو النفس األّمارة«]3[. و»مرجع 

]1[- انظر: أحمد فرديد، ديدار فرهي وفتوحات آخر الزمان، ص 238، 1381 هـ ش.

]2[- انظر: املصدر أعاله، ص 432.

]3[- انظر: املصدر أعاله، ص 343.
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هذه النفس إىل العقل املمسوخ املنتسب إىل القرن الثامن عرش للميالد«]1[. وفيام 

النفس  غريزة  يشبع  املجلس  إن  يقول سامحته:  والربملان  الشورى  يتعلق مبجلس 

األّمارة لإلنسان، إذ أنا عىل سبيل املثال »كنت أروم الدخول إىل هذا املجلس إلشباع 

رغبة نفيس األّمارة«]2[.

القوانني واملؤسسات  بهذه  يقبل  فرديد ال  السيد  أن  تدّل عىل  العبارات  إن هذه 

األّمارة«  و»العقل  »النفس  منبثقة عن  بأّي حال من األحوال. وذلك ألنها  الجديدة 

»اإلصابة  بـ  االتجاه  هذا  يف  الحركة  عن  ويعرب  الحديث،  للغرب  املمسوخ« 

اإلنسان من هذه  »لقد سئم  قائالً:  االعتقاد  يذهب إىل  فإنه  هنا  باالستغراب«. ومن 

القوانني التي وضعها بنفسه، وقد بدأ بالتوجه إىل الله«]3[. وميكن لنا أن نستنبط من 

هذا التعبري سيادة القوانني اإللهية يف املنظومة الفكرية للسيد فرديد، ولكنه ال يذكر 

ما هو اإلطار واملؤسسة التي ميكن تطبيق هذه األحكام والقوانني من خاللها. ولكن 

مع ذلك ال بد من اإلشارة إىل أنه يعارض أصل الليرباليني يف هذا الشأن، وال يرتيض 

القانون والنزعة القانونية الغربية بشكل كامل.

2 / 7 ـ الدولة املقيّدة أو املرشوطة

الحرية  العمل عىل صيانة  هو  الدولة  قيام  من  الرئيسة  الغاية  أن  الليرباليون  يرى 

ـ سواء  الليربالية  الحكومة  فإن  هنا  ومن  املواطنني.  أمن جميع  واملساواة وضامن 

)املقيدة  القانون  دولة  عىل  تقوم  ـ  الجمهوري  شكلها  يف  أو  املليك  شكلها  يف 

واملرشوطة بالقانون(، والقانون هو الذي يصادق عليه املقننون واملرشعون الذين 

يتم انتخابهم من قبل الناس يف إطار انتخابات حرّة]4[.

إن الرأي الذي يذهب إليه السيد فرديد بشأن السياسة والدولة اإلسالمية املنشودة 

]1[- انظر: املصدر أعاله، ص 358.

]2[- انظر: املصدر أعاله، ص 90.

]3[- انظر: املصدر أعاله، ص 345.

]4[- انظر: جون سالفني شابريو، ليرباليسم معنى وتاريخ آن، ص 5، ترجمه إىل الفارسية: محمد سعيد حنايئ كاشاين، 

نرش مركز، الطبعة األوىل، طهران، 1380 هـ ش.



431دراسة نقود السيد أحمد فرديد على الليبرالية الغربية

والرسول  لله  مطيعاً  اإلنسان  فيها  يكون  التي  الصحيحة  »السياسة  هي  عام  بشكل 

وأويل األمر، رشيطة أن يكون ويل األمر تابعاً للرسول، ويكون الرسول تابعاً لله«]1[. 

)الحكومة والدولة(، عىل  الوالية  )املحبة واملودة( وباطن  الوالية  أن تكون  مبعنى 

شاكلة حكومة النبي محمد ’ وحكومة اإلمام عيل )ع(]2[.

يذهب السيد فرديد إىل االعتقاد بأن الحقيقة فيام قبل األمس وما بعد الغد، إمنا 

تشهد  التي  تلك  هي  الغد  بعد  فيام  الحقيقة  إن  اإلسالمية]3[.  الحكومة  يف  تتحقق 

حضور الله والوحي، وتكون مجرّدة من هيمنة الواقعية ونفس اإلنسان األمارة.

ال يوجد يف كلامت فرديد تعبري رصيح بشأن قيود وحدود الدولة والحكومة باملعنى 

السيايس الحديث، ولكن ميكن لنا أن نستنبط من تضاعيف كلامته أن الدولة من وجهة 

نظره، مقيدة نوعاً ما بقيود الوالية أو املحبة واملوّدة، ويرى أن من جملة مصاديق هذه 

الدولة والحكومة، دولة وحكومة النبي محمد ’ واإلمام عيل ×. ومن جهة أخرى عندما 

يقوم السيد أحمد فرديد ببيان بحث السياسة الصحيحة، ويشرتط أن تكون مقرونة بإطاعة 

الله والرسول وأويل األمر، فإنه بذلك يعمل عىل تقييدها بشكل وآخر. ويف املجموع 

حيث يعرب السيد فرديد عن املرحلة الراهنة باملرحلة املأزومة، بحيث يحكمها تعدد 

األمئة أو النفوس األمارة للناس، وال وجود فيها إلله ما قبل األمس. ولذلك فإنه يعارض 

رؤية الغربيني والليرباليني يف حقل الدولة املقيّدة واملرشوطة بشّدة.

2 / 8 ـ سيادة العقل والعلم

وينظر  كائن عاقل.  الذاتية  الناحية  من  الليربالية هو  النظر  اإلنسان من وجهة  إن 

العقالنيون إىل العلم ملا يتسم به من الناحية التنويرية، ويعتربونه دليالً ومرشداً لهم]4[.

]1[- أحمد فرديد، ديدار فرهي وفتوحات آخر الزمان، ص 54، 1381 هـ ش.

]2[- انظر: املصدر أعاله، ص 52.

]3[- انظر: املصدر أعاله، ص 79.

]4[- انظر: جون سالفني شابريو، ليرباليسم معنى وتاريخ آن، ص 8، ترجمه إىل الفارسية: محمد سعيد حنايئ كاشاين، 

نرش مركز، الطبعة األوىل، طهران، 1380 هـ ش.
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والسيادة  البرشي،  والعلم  بالعقل  يتعلق  فيام  فرديد  أحمد  السيد  نظر  وجهة  إن 

وعدم السيادة لهام، تتلخص يف:

1 ـ إن العقل نور وضعه الله أمام الناس يك يتبينوا به الطريق من الحفر، وهو ذو 

مراتب تبدأ من العقل الهيويل ويصل حتى إىل العقل املستفاد]1[.

2 ـ وأعىل مراتبه هو العقل الهادي، وهو عقل األنبياء، أما العقل املشرتك الذي 

الناس من وجهة نظره، فيعد عقالً نازالً والذي يبدأ يف املرحلة  يتساوى فيه جميع 

الجديدة منذ عهد )ديكارت(. إن هذا العقل هو عقل ال مكان لله يف دائرته]2[، وهو 

عقل مريض ومستكني]3[، ويشتمل عىل الخصائص اآلتية:

1 ـ ممسوخ ومنحوس]4[.

2 ـ وهمي وغري حقيقي]5[.

3 ـ استحالة تلبيته للمطالب املعارصة]6[.

4 ـ إنه سبب يف االنحراف]7[.

5ـ  »إن العقل املعارصـ  عىل كل حالـ  يبدي األصالة، ويعمل عىل عبادة الظاهر 

والتصور، ويقدم الحساب عىل العمل، بل إن اإلنسان الغريب املعارص يقتل نفسه 

ويضحي بها من أجل أوهامه]8[.

6 ـ إن العقل باملعنى الرشيف للفظ مل يعد اليوم بتلك األصالة التي كان عليها 

]1[- انظر: أحمد فرديد، ديدار فرهي وفتوحات آخر الزمان، ص 175، 1381 هـ ش.

]2[- انظر: املصدر أعاله، ص 427.

]3[- انظر: املصدر أعاله، ص 127.

]4[- انظر: املصدر أعاله، ص 58.

]5[- انظر: املصدر أعاله، ص 139.

]6[- انظر: املصدر أعاله، ص 343.

]7[- انظر: املصدر أعاله، ص 427.

]8[- انظر: املصدر أعاله، ص 427.
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يف ما قبل األمس والتي سيكون عليها بعد الغد«]1[.

7 ـ إن عقل القرآن يخالف العقل املنحوس.

8 ـ ال ميكن استنباط علل أحكام اإلسالم بواسطة العقل البرشي.

إن هذه العبارات واملسائل املذكورة بشأن العقل، تدل عىل أن العقل لوحده ـ 

إِنه  ال سيام مبعناه الغريب ـ ال ميكن االعتامد عليه من وجهة نظر السيد فرديد؛ إذ 

ال يلبي حاجة اإلنسان، وإنه يعالج األمور الظاهرية فقط، وهذا يتعارض مع العقل 

قبل  سائداً  كان  والذي  فرديد،  للسيد  الفكري  الفضاء  إطار  يف  واألصيل  الرشيف 

األمس، وسيكون هو السائد يف ما بعد الغد. واألهم من جميع ذلك أن العقل البرشي 

ال يستطيع أن يستنبط علل أحكام اإلسالم. ومن خالل هذه العبارات ميكن القول: 

إن السيد أحمد فرديد يوجه سهام نقده إىل أصل رؤية الغربيني والليرباليني فيام يتعلق 

بسيادة العقل. ولكنه حيث يقول بأن العقل الغريب يؤدي إىل انحراف البرش، وإن كان 

ال يبنّي نوع هذا االنحراف، بيد أنه يوجه االنتقاد إىل نتائجه. وحيث يقول إن العقل 

الغريب والعقل املعارص مبتىل باملرض والبؤس، وأنه ممسوخ ومنحوس وواهم، فإنه 

ينسب إىل هذا العقل صفات مل يقدم املربرات عليها.

هذه  إجامل  وميكن  أيضاً،  العلم  مورد  يف  األمور  بعض  فرديد  السيد  ذكر  وقد 

األمور عىل النحو اآليت:

1 ـ إن العلم الجديد هو اتحاد املوضوع النفساين واملتعلق النفساين. ويصطلح 

 ،]2[)objective( الـ  مبصطلح  جمعاً،  النفساين  واملتعلق  النفساين  املوضوع  عىل 

ويطلق الـ )subjective(]3[ عىل األساليب واألعامل التي تستعمل من أجل تعني الـ 

)objective( بالتعنّي العلمي. إن الرؤية املوضوعية والذاتية تعمل عىل تحويل راهن 

العامل إىل يشء]4[.

]1[- انظر: املصدر أعاله، ص 139.

]2[- موضوعي، غري ذايت. وبالتايل: مجرّد عن الغرض، وغري متحيّز.

]3[- ذايت، غري موضوعي. 

]4[- انظر: أحمد فرديد، ديدار فرهي وفتوحات آخر الزمان، ص 325، 1381 هـ ش.
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بظاهر  التمّسط  بل  فقط،  بالظاهر  التمسك  هي  الجديد  العلم  ماهية  »إن  ـ   2

ظاهرة،  إىل  والظاهر  ظاهر،  إىل  الباطن  تحّول  وقد  زال،  فقد  الباطن  أما  الظواهر، 

وتحّول إىل أصالة]1[. كام أن العلم الجديد ليس سوى وهم. إنه وهم قبيح. إن العلم 

القبيح من خالل توجهه ناحية التصنيع العسكري يسدل الستار عىل العامل. وبعبارة 

ويلبي حاجاته من خالل  النفس،  يقوم عىل هوى  الجديد  العلم  أساس  إن  أخرى: 

تغيري األشياء]2[.

3 ـ إن العلم الراهن حيث يكون تحصلياً ومعاشياً رصفاً، يكون بعيداً عن التقوى 

والورع والترّضع إىل الله ومناجاته، ويرتتب عىل ذلك عدد من التوايل الفاسدة]3[، 

وال موضع فيه للتعايل والوقوف إىل جانب الحق والحقيقة]4[.

4 ـ إن العلم الحديث ال يعمل يف األصل عىل تحسني الحياة، إذ ال ينطوي عىل 

شكر، بل ينطوي عىل النفس األمارة، والعلم ميثل آخر مراحل االستدراج، ومن هنا 

تحولت الرغبة النفسانية إىل منافسة سياسية]5[.

5 ـ إن األسلوب التحصيل والتجريبي أو العلة الدورانية ـ عىل حّد تعبري الفقهاء ـ 

»نهاية التاريخ، وعني التدين عن التعايل والرقي والفرار من الحق والحقيقة، التي هي 

عبارة عن أصالة املوجود والزمن الفاين، وهذه هي التاممية يف اإلصابة باالستغراب«]6[.

إن هذه العبارات تدل عىل أن العلم الحديث والغريب هو ـ من وجهة نظر السيد 

أحمد فرديد ـ علم الوهم والظاهر والنفساين، وأنه ال ينطوي عىل شكر، ويخلو من 

الله، وال وجود فيه للحق والحقيقة، وإمنا  الورع والتقوى والخضوع والترّضع إىل 

به  والعمل  تطبيقه  أن  إىل  االعتقاد  إىل  يذهب  فإنه  هنا  للموجود، ومن  فيه  األصالة 

]1[- انظر: املصدر أعاله، ص 325.

]2[- انظر: املصدر أعاله، ص 430.

]3[- انظر: املصدر أعاله، ص 215.

]4[- انظر: املصدر أعاله، ص 432.

]5[- انظر: املصدر أعاله، ص 430.

]6[- انظر: املصدر أعاله، ص 205.
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التعايل والرقي والهروب من الحق والحقيقة، ولذلك فإنه يوجه  التدين من  يساوق 

سهام نقده إىل أصل سيادة العلم من وجهة نظر الغربيني والليرباليني وما يرتتب عىل 

ذلك من النتائج. فهو عندما يقول إن العلم الجديد والغريب يدفع بالناس املعارصين 

نحو سباق التسلح والتنافس السيايس والصناعة العمياء والتوايل الفاسدة، إمنا ينتقد 

النتائج املرتتبة عىل الرؤية الليربالية يف هذا املجال.

2 / 9 ـ الرقي عىل األساس التكنولوجي

إن لدى الليربالية نظرة خاصة إىل الحياة، وتنشد الرقي والتطّور لإلنسان، وتبذل 

فيه إىل مكان. وقد وجدت أن طريق  الذي نعيش  العامل  كل ما بوسعها يك تحّول 

تحسني الحياة يكمن يف التقّدم والرقي القائم عىل التكنولوجية التي تجلب النعيم 

والراحة والعيش الرغيد. إن مفهوم الرقي الذي كان غامضاً يف القرن امليالدي السابع 

التاسع عرش بعد  القرن  الثامن عرش للميالد، ليتحول يف  القرن  عرش، تّم طرحه يف 

ذلك إىل أصل من أصول اإلميان الحديث]1[.

وقد ذكر السيد فرديد املسائل اآلتية بشأن الرقّي والتطّور عىل أساس التكنولوجيا:

1 ـ ال ميكن رفض التكنولوجيا باملطلق]2[.

2 ـ إن الصناعة والتكنولوجيا تدعو الناس إىل االقتتال فيام بينهم وإىل محاربة 

الله أيضاً]3[.

أصول  من  أصالً  والتكنولوجيا  الصناعية  التنمية  يعّد  املعارص  اإلنسان  إن  ـ   3

الحياة. يف حني أن الصناعة قد دّمرت حياتهم، وأن هذه الصناعة مظهر من مظاهر 

النقمة اإللهية]4[.

]1[- انظر: جون سالفني شابريو، ليرباليسم معنى وتاريخ آن، ص 8، ترجمه إىل الفارسية: محمد سعيد حنايئ كاشاين، 

نرش مركز، الطبعة األوىل، طهران، 1380 هـ ش.

]2[- انظر: أحمد فرديد، ديدار فرهي وفتوحات آخر الزمان، ص 325، 1381 هـ ش.

]3[- انظر: املصدر أعاله، ص 230.

]4[- انظر: املصدر أعاله، ص ص 316 ـ 317.
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بشأن  القائم  للمسار  معارضا  كان  فرديد  السيد  أن  عىل  تدل  العبارات  هذه  إن 

الصناعة و»التكنولوجيا«. وإن كان يرى عدم إمكان رفض »التكنولوجيا« مرّة واحدة، 

بيد أنه يرى أن الصناعة إمنا جاءت ملحاربة الناس من خالل دفعهم نحو االقتتال 

فيام بينهم، ومجاهرتهم لله باملحاربة. ومن هنا تكون مظهراً من مظاهر نقمة الله، 

والنتائج املرتتبة  ينتقد أصلها  فرديد  السيد  فإن  هنا  البرش. ومن  وتؤدي إىل تحطيم 

»التكنولوجي« بوصفه هدفاً، بل ويعارضه  الرقي  أنه ال يرتيض أصل  عليها. مبعنى 

أيضاً، ويعتقد يف الوقت نفسه أن نتيجة ومآل هذا األصل هو الدمار ال غري.

2 / 10 ـ ماهية اإلنسان

وعلامء  أحرار  الناس  أن  عىل  الليربايل  املفهوم  يف  اإلنسان  ماهية  تعريف  يتم 

بالعقل  يتمتعون  كام  أنفسهم،  عىل  والتعويل  االعتامد  تخّولهم  إرادة  وميتلكون 

وحرياتهم«،  أرواحهم  عىل  والحفاظ  »امللكية  يف  الطبيعية  والحقوق  واملساواة، 

وأنهم هم الذين يخلقون قيمهم و»أهدافهم الذاتية«]1[.

يذكر السيد أحمد فرديد األمور اآلتية بشأن اإلنسان:

1 ـ »إن اإلنسان ميثل مظهر اسم الله أو أسامئه الحسنى«]2[.

2 ـ إن حقيقة اإلنسان تكمن يف ماهيته، كام تكمن حقيقته يف وجوده]3[.

3 ـ يف الغرب املعارص ـ حيث سيادة تفكري املذهب اإلنساين األومانيستي الذي 

هو نوع من الزندقة والكفر والليربالية ـ مُتنح األصالة لإلنسان املعارص. مبعنى أن 

يف  حقيقته]5[.  تجاهلت  أنها  مبعنى  اإلنسان]4[.  لوجود  األصالة  تعّد  الراهنة  الحالة 

]1[- انظر: جون غراي، ليرباليسم )الليربالية(، ص 14، ترجمه إىل الفارسية: محمد ساوجي، مركز جاب وانتشارات 

صحيفه وزارت خارجه، طهران، 1381 هـ ش.

]2[- انظر: املصدر أعاله، ص 31.

]3[- انظر: املصدر أعاله، ص 431.

]4[- انظر: املصدر أعاله، ص 31.

]5[- انظر: أحمد فرديد، ديدار فرهي وفتوحات آخر الزمان، ص 423، 1381 هـ ش.
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»النزعة اإلنسانية«، »يكون اإلنسان مركز جميع األشياء... وتكون اإلصالة لإلنسان 

بوصفه طاغوتاً، يرى يف إرادته هي اإلله الحاكم فوق جميع األمور«]1[.

4 ـ »إن اإلنسان الراهن عديم التقوى، وعديم الورع«]2[.

إن هذه العبارات تدل عىل الهجوم الشديد للسيد أحمد فرديد عىل الغرب والعامل 

املعارص ومرحلته الراهنة، وينتقد هيمنة ماهية وحقيقة اإلنسان املنفلت الذي ال يهتم 

بغري الناحية املادية والجسدية من وجوده. يرى السيد فرديد أن هذا اإلنسان األناين 

متنكراً  الغرور والنسناس  نفسه األمارة، منطلقاً عىل مركب  يجلس خلف مقود عربة 

لجميع حقائق الحياة ومنكراً لوجود الله والنفس املطمئنة، متسلحاً بسلطة »اليوم« ليتجه 

نحو سيادة »الغد«. وإن هذا االختالف من قبل السيد فرديد مع آراء الغربيني والليرباليني 

بشأن املباين املتعلقة مباهية اإلنسان، تصل حتى إىل النتائج التي يبتغونها أيضاً. فهو 

يشري إىل أن اإلنسان قد ابتيل بالترشد وانعدام الهوية والوطن، وانعدام التقوى، وانعدام 

الورع، واالنحياز إىل النزعة املستذئبة، والزندقة، واإلمربيالية، والطاغوتية، وما سوى 

ذلك من املوبقات، حيث استحوذ عليه سبات عميق.

2 / 11 ـ معرفة الغاية

لقد تحّول مفهوم التقّدم والرقيـ  بوصفه غاية وهدفاً لليرباليةـ  إىل نوع من العقيدة 

والقانون، بحيث أضحى إصالح األمور وتحسينها، نوعاً من »اإلميان بالعدالة« وصفة 

رضورية متأّصلة]3[.

وقد ذكر السيد فرديد بشأن الغاية، األمور اآلتية:

1 ـ إن اإلنسان املعارص قد أسهم يف قلب العامل، مبعنى أنه مينح األصالة لهذه 

الذي يجب عليه  الدنيا بذلك اليشء  أنه يفرس هذه  الدنيا، ويراه هو اآلخرة، مبعنى 

]1[- انظر: املصدر أعاله، ص 341.

]2[- انظر: املصدر أعاله، ص 215.

]3[- انظر: جون غراي، ليرباليسم )الليربالية(، ص 31ـ  32، ترجمه إىل الفارسية: محمد ساوجي، مركز جاب وانتشارات 

صحيفه وزارت خارجه، طهران، 1381 هـ ش.
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فإنه  وهكذا  نظره،  وجهة  من  حقيقة  إىل  الوهم  عامل  يتحول  وبذلك  إليه،  الوصول 

يتجاهل عامل اللقاء الذي ينتظره]1[.

2 ـ »كل ما هو موجود حالياً ال يتخطى الحضارة، وال أثر للثقافة يف البني... إن 

اإلنسان املعارص قد تحّول ـ بفعل الحضارة ـ إىل مرشّد. فإن املدنية قد عملت عىل 

تفريغ اإلنسان من ثقافته، وإن هذه الحضارة قد استأصلت اإلنسان من تربته وحولته 

دائرة  حتى  أغلقت  بل  تغطيه،  له  سامء  ال  إذ  املرشّد،  من  أسوأ  هو  بل  مرشّد،  إىل 

التقديس من وجوده وقاموسه«]2[.

3 ـ »إن القرون الجديدة تعمل عىل تأصيل الدنيا... وقد كانت األصالة يف القرون 

األربعة األخرية للدنيا... وعندما يعمل اإلنسان عىل تأصيل هذه الدنيا، فإنه سوف 

ينىس وطنه األصيل يف الوقت نفسه...]3[.

4 ـ إن الزمن الباقي )اآلخرة( والزمن الفاين )الدنيا( مقرتنان، ويجب عىل اإلنسان 

أن يأخذ كال الزمنني بنظر االعتبار]4[.

5 ـ إن الشهوات األربعة املتمثلة بـ )شهوة السلطة، وشهوة البطن، وطول األمل، 

وشهوة الفرج(، قد استحوذت عىل العامل، وأضحت هي الهدف الذي يسعى نحوه 

العاملني]5[.

إن هذه العبارات تدل عىل أن العامل املعارص من وجهة نظر السيد أحمد فرديد 

ـ بسبب تأصيل الدنيا واعتبارها هي الهدف ـ هو »عامل مقلوب«، وإن باطن الدنيا 

قد أضحى خالياً من املحتوى، ومل يعد للثقافة فيه من وجود؛ إذ ال ذكر فيه لله، فهو 

»عامل شيطاين ونفساين«، يف حني ال بد من االلتفات إىل »الدنيا« )الزمن الفاين(، 

]1[- انظر: أحمد فرديد، ديدار فرهي وفتوحات آخر الزمان، ص 322، 1381 هـ ش.

]2[- انظر: املصدر أعاله، ص 46.

]3[- انظر: املصدر أعاله، ص 48.

]4[- انظر: املصدر أعاله.

]5[- انظر: املصدر أعاله، ص 83.
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و»اآلخرة« )الزمن الباقي أيضاً(. فكال هذين العاملني مقرتن. ومن هنا فإنه يعارض 

األسس الفكرية للغرب والليربالية، ويسدد سهام نقده إليهام.

2 / 12 ـ معرفة الوجود

إن الحقيقة يف التفكري الليربايل ليست مجرّد أمر حيس، بل إن الحقيقة العلمية 

أمر حيّس وذهني.

وقد ذكر السيد أحمد فرديد األمور اآلتية بشأن الحقيقة والوجود:

1 ـ »إن الحقيقة ليست وجوداً وال موجوداً. إن الحقيقة هي جميع األشياء الظاهرة 

األمر  إن حقيقة  فيها...  الترصّف  واحد، وميكن  نحو  الجميع عىل  ويدركها  أمامنا، 

املستقل عني أو العكس ليست منفردة، بل هي أمر انتزاعي، وحيث أنها تظهر للجميع 

باطنية.  وناحية  ظاهرية،  ناحية  للحقيقة  أن  كام  مفهوماً«]1[.  متثل  واحد،  نحو  عىل 

التعبري مبصطلح  يناسبه  بالعني والبرص، ورمبا  الذي يدرك  الواقع هو  الظاهر أو  إن 

املذهب الواقعي، حيث يتم التأكيد عىل مجرد الواقع. بيد أنه يأخذ الناحية الباطنية 

أو الرؤيوية لعامل الغيب بنظر االعتبار أيضاً، وهو الذي يعرب عنه بالبصرية املساوق 

للمذهب املثايل]2[.

2 ـ إن عامل الشهادة يقع يف قبال عامل الغيب، الذي ال يتم االهتامم به يف األفكار 

الجديدة.

الحقيقة،  اسم  عليه  ويطلق  تأصيله  املعارص عىل  اإلنسان  يعمل  الذي  »إن  ـ   3

عبارة عن الوهم«، وإن عامل الوهم هو عامل محسوس، وعامل ظاهر، يف حني أن كل 

يشء يف هذه الدنيا له ظاهر وله باطن. والظاهر هو تجل، والباطن هو لقاء، و»وجود 

وراء الذهن والعني. وحقيقة وراء الذهن والعني«]3[.

]1[- انظر: املصدر أعاله، ص 430.

]2[- انظر: املصدر أعاله، ص 88. وبطبيعة الحال فإن التعريف بالواقعية واملثالية قد جاء من قبل السيد أحمد فرديد.

]3[- انظر: املصدر أعاله، ص 313.
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الحقيقة ال  بأن  االعتقاد  إىل  يذهب  فرديد  السيد  أن  تدل عىل  العبارات  إن هذه 

يتم اطالقها عىل مجرد األمور املشهودة فقط، بل إن الحقيقة أو الوجود وراء العني 

والذهن وهو الله، وتسمى الحقيقة أيضاً، ولها ناحية ظاهرية وباطنية. يذهب السيد 

فرديد إىل االعتقاد بأن عامل الغيب قد تم تجاهله يف املرحلة الراهنة، ومن هنا فإنه 

وعامل  الشهادة  عامل  مبجرد  االهتامم  يتم  حيث  األسلوب،  بهذا  انتقاده  إىل  يعمد 

الوهم فقط، واصفاً ذلك بأنه تأصيل للعدم الذي يبدو وجوداً، وهذا ميثل قلباً لحقائق 

الوجود والعامل.

2 / 13 ـ علم املعرفة

للتحقق.  وقابالً  ممكناً  أمراً  الحقيقة  إىل  التعرّف  يُعد  الليربالية  املعرفة  علم  يف 

ذلك  عىل  ويطلق  وفهمه.  وعقله  نفسه  اإلنسان  طريق  من  تحصل  املعرفة  هذه  إن 

مصطلح العلم. ويف هذه الرؤية تحظى املعرفة العلمية]1[ باالهتامم. مبعنى االعتقاد 

بأن اإلنسان ميكنه الوصول إىل العلم من خالل توظيف حواسه الخمسة وعقله.

وقد طرح السيد أحمد فرديد األمور اآلتية بشأن علم املعرفة:

واإلدراك  الخيايل،  واإلدراك  الحيس،  اإلدراك  وهي:  أقساماً،  لإلدراك  إن  ـ   1

يف  يتمثل  املتعايل  اإلدراك  وإن  املتعايل.  واإلدراك  العقيل،  واإلدراك  الوهمي، 

اإلنسان  إن  املعلوم.  والصحو  املوهوم،  واملحو  الجالل،  سبحات  عن  الكشف 

عندما يتجه نحو العلم، يصل إىل علم اليقني، وعندما يتجه نحو الفلسفة، يصل إىل 

علم عني اليقني، وعندما يصل إىل العرفان يبلغ علم حق اليقني]2[. وإن الصفة العلمية 

لإلنسان تكمن يف كونه »مدركاً«.

2 ـ إن العلم عىل نوعني: حصويل وحضوري. والعلم الحصويل يتم عرب الحركة 

من املعلوم للوصول إىل املجهول. أما التفكري الحضوري فهو عبارة عن االنتقال 

.scientific knowledge -]1[

]2[- انظر: أحمد فرديد، ديدار فرهي وفتوحات آخر الزمان، ص 429، 1381 هـ ش.
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من الباطل إىل الحق]1[.

3 ـ إن ماهية املعرفة والعلم الجديد هي التمسك بالظاهر فقط، بل التمّسط بظاهر 

الظواهر، أما الباطن فقد زال، وقد تحّول الباطن يف هذه الرؤية إىل ظاهر، والظاهر 

إىل ظاهرة، وتحّول إىل أصالة]2[. وهذه عملية تدقيقية، وليست تعّمقية]3[.

4 ـ إن البنية الناظرة إىل الدنيا يف علم املعرفة لدى الغرب، والتي تعود جذورها 

إىل الفلسفة اإلغريقية )اليونانية القدمية(، ترى فرقاً وجودياً بني ذهن اإلنسان بوصفه 

عامل املعرفة، وعامل الخارج بوصفه موضوع املعرفة]4[.

املعارصة  املعرفة  أن  عىل  تدل  لفرديد  الفكرية  واملضامني  العبارات  هذه  إن 

اكتسب حالة  بحيث  والسائد يف كل مكان  الغرب  الناشئ عن  )األسلوب املعريف 

تكمن يف  اإلنسان  والظاهرات. ألن خصوصية  العينيات  إمنا خاضت يف  تأليهية(، 

الخيايل،  الحيس، واإلدراك  اإلدراك  قبيل:  أقساماً، من  كونه »مدركاً«، وإن لإلدراك 

واإلدراك الوهمي، واإلدراك العقيل، واإلدراك املتعايل، وبالتايل فإن دائرته واسعة. 

ومن هنا فإن هذه الرؤية تختلف عن رؤية الغربيني والليرباليني يف حقل علم املعرفة.

2 / 14 ـ علم املنهج

إن األسلوب امللحوظ يف علم املنهج الليربايل ـ بااللتفات إىل إمكان املعرفة 

يف  يقوم  ـ  والفهم  والعقل  والشهود]5[  الخمسة  حواّسه  توظيف  خالل  من  لإلنسان 

الغالب عىل أساس علم املنهج الوضعي. »إن النزعة اإلثباتية متثل اتجاهاً معرفياً يف 

العلوم االجتامعية، وإن أتباع هذا االتجاه يعّدون أساليب العلوم الطبيعية وعملياتها 

]1[- انظر: املصدر أعاله، ص 212.

]2[- انظر: املصدر أعاله، ص 325.

]3[- انظر: املصدر أعاله، ص 345.

]4[- انظر: عيل قيرصي، روش ن ف ک ران  ایران  در ق رن  بیس ت م ، ص 153، ترجمه إىل الفارسية: محمد دهقاين، نرش شهر 

كتاب، هرمس، املركز العاملي لحوار الحضارات، 1383 هـ ش.

.Observation -]5[
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منوذجاً لكل نوع من أنواع البحث والتحقيق«]1[.

لقد ذكر السيد أحمد فرديد األمور اآلتية يف باب علم املنهج:

1 ـ إن العلم الراهن حصويل بحت، وال يوجد فيه تفكري حضوري.

2 ـ إن العلم الحصويل تحول إىل وسيلة لالعتياش، وهو بعيد عن التقوى والورع 

والخضوع والترّضع إىل الله]2[.

3 ـ يف العلم الحصويل إذا مل يكن هناك تفكري حضوري، فإن العلم والفلسفة 

بدورهام سوف يتجهان نحو الرثثرة]3[.

4 ـ »إن التفكري الحضوري يجب أن يكون رشطاً يف العلم والصناعة«]4[.

5 ـ إن التفكري الحضوري حركة من الباطل باتجاه الحق.

للمنهج  ـ  ومنتقد  بل  ـ  مخالف  فرديد  السيد  أن  عىل  تدل  العبارات  هذه  إن 

وإِنه  كاٍف،  يراه غري  إنه  إذ  الليرباليني؛  بتأييد  يحظى  الذي  »الوضعي«  أو  التحصيل 

وسيلة لالعتياش، وبعيد عن التقوى والورع والخضوع والترّضع إىل الله، وإِنه ترتتب 

التاريخ، وإنه  نهاية  التفكري الحصويل زائف، وإِنه ميثل  الفاسدة، وإِن  التوايل  عليه 

عني التدين والسقوط من التعايل والرقي، وهو ميثل الفرار من الحق والحقيقة، وإِنه 

يؤصل املوجود والزمن الفاين، ويتامهى مع النزعة االستغرابية بشكل كامل.

كام أن للسيد فرديد انتقادات أخرى، وهي متثل نوعاً من النقد عىل أسس الليربالية، 

الرأساملية،  بينها  ومن  الليربالية،  أسس  من  نعّدها جزءاً  املقالة مل  هذه  أننا يف  بيد 

والدميقراطية، اذ عّدهام السيد أحمد فرديد جزءاً من أسس الليربالية.

]1[- انظر: كاووس سيد إمامي، پژوهش در علوم سیاسی، ص 7، پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتامعی ودانشگاه 

امام صادق )علیه السالم(، الطبعة األوىل، طهران، 1386 هـ ش. 

]2[- انظر: أحمد فرديد، ديدار فرهي وفتوحات آخر الزمان، ص 215، 1381 هـ ش.

]3[- انظر: املصدر أعاله، ص 216.

]4[- انظر: املصدر أعاله، ص 215.
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يرى السيد فرديد أن أنصار الليربالية يعملون عىل حامية الرأساملية ورأس املال]1[، 

وأن الليربالية تدعم الدميقراطية الغربية]2[. إن الليربالية التي يتعرّض لها السيد فرديد، 

يقوم  اذ  اإليرانية،  صيغتها  يف  الليربالية  هي  ناحيتها  نقده  سهام  تسديد  إىل  ويعمد 

القائلون بها بإضفاء مسحة ليربالية عىل القرآن، ويصبغون القرآن بصبغة دميقراطية، 

ويسقطون عليه اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، فهم يقيمون الصالة يف الظاهر، 

ويف الوقت نفسه ال يختلف عندهم األمر بني والية اإلمام الخميني وبني وجدان جان 

جاك روسو وعاطفته]3[. وحيث أن الثورة والنزعة الثورية والصريورة الثورية متثل هدفاً 

بالنسبة إىل السيد فرديد، فإنه يرى يف الليربالية تياراً يحول دون االتجاه نحو الثورة، 

ودون متكن اإلنسان وقدرته واستعداده للقيام بثورة ما بعد الغد]4[.

خالصة واستنتاج

إنكارية  نزعة  ذات  الغالب  الغرب، هي يف  بشأن  فرديد  أحمد  السيد  إن كلامت 

وصبغة دفعية، مبعنى أنه يعمد إىل إثبات وجهة نظره والتخفيف من هجمة الغرب من 

خالل إلغاء الغرب. إن السيد فرديد ينتقد األسس الليربالية، مبعنى أنه يسعى إىل نقد 

الناحية اإلنسانية واملعرفية والغائية والوجودية يف الغرب، وبذلك فإن آراءه تأيت غالباً 

يف سياق نفي األسس الليربالية ذاتها.

وفيام يتعلق بـ »حرية« التفكري، يوّجه السيد فرديد نقداً واضحاً ورصيحاً، حيث 

يهاجم الحرية القامئة. مبعنى أنه يهاجم بنحو ما أصل هذه الحرية وماهيتها. 

وفيام يتعلق بـ »سيادة الفرد عىل املجتمع« يقوم مبهاجمة شمولية العقل املعارص 

والنتائج املرتتبة عليه بسبب ما يعانيه من األمراض ويضع عليه كثرياً من عالمات االستفهام. 

]1[- انظر: املصدر أعاله، ص 309.

]2[- انظر: املصدر أعاله، ص 55.

]3[- انظر: املصدر أعاله، ص 53.

]4[- انظر: املصدر أعاله، ص 74.
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وعليه من خالل الهجوم عىل األصل، ال يرى النتائج املرتتبة عليه مناسبة أيضاً.

سواء  كافرة،  املساواة  هذه  بأن  االعتقاد  إىل  يذهب  »املساواة«  بـ  يتعلق  وفيام 

أكانت هذه املساواة يف إيران أم الغرب؛ إذ إِنه يرى أن املرحلة املعارصة والراهنة 

غري إلهية، ومن هنا يكون كل ما يطرح يف إطارها داخالً يف نطاق الكفر.

التسامح والتساهل«، ال نلمس  أو  أو تحمل املخالف  بـ »املداراة  يتعلق  وفيام 

موقفاً ورأياً رصيحاً من السيد فرديد، بيد أنه ال يطيق االختالف يف العقيدة، ويدرج 

جميع العقائد الراهنة يف خانة »آلهة األمس وآلهة اليوم وآلهة الغد«، حيث يراها آلهة 

»إله  إطار  تندرج يف  التي  الرؤية  يرتيض غري  فإنه ال  هنا  و»نفسانية«. ومن  »غربية« 

والليرباليني،  الغربيني  لرؤية  الرؤية مغايرة  الغد«. وهذه  بعد  ما  وإله  قبل األمس،  ما 

وبذلك يهاجم السيد فرديد أصل املداراة.

وفيام يتعلق بـ »سيادة القانون أو النزعة القانونية« ال يرتيض السيد فرديد القانون 

واملؤسسات الحديثة بأّي حال من األحوال. وذلك ألنه يراها منبثقة عن النفس األمارة 

»اإلصابة  بـ  االتجاه  الحركة يف هذا  الحديث، ويعرب عن  للغرب  والعقل املمسوخ 

باإلستغراب«. ومن هنا فإنه يذهب إىل االعتقاد بأن »اإلنسان قد سئم من هذه القوانني 

التي وضعها بنفسه، وقد بدأ بالتوجه إىل الحكومة اإللهية«. وميكن لنا أن نستنبط من 

هذا التعبري سيادة القوانني اإللهية يف املنظومة الفكرية للسيد فرديد، ولكنه ال يذكر 

ما هو اإلطار واملؤسسة التي ميكن تطبيق هذه األحكام والقوانني من خاللها.  ويف 

املجموع فإنه ال يرتيض القانون والنزعة القانونية الغربية.

وفيام يتعلق بـ »الدولة املحدودة أو املرشوطة« ال يوجد يف كلامت فرديد تعبري 

رصيح بشأن قيود وحدود هذه الدولة والحكومة باملعنى السيايس والحديث للكلمة، 

ولكن ميكن لنا أن نستنبط من تضاعيف كتاباته أن الدولة من وجهة نظره، مقيدة نوعاً ما 
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بقيود الوالية أو املحبة واملوّدة، ويرى أن من جملة مصاديق هذه الدولة والحكومة، 

دولة وحكومة النبي محمد ’ واإلمام عيل ×. ومن جهة أخرى عندما يقوم السيد أحمد 

فرديد ببيان بحث السياسة الصحيحة، ويشرتط أن تكون مقرونة بإطاعة الله والرسول 

وأويل األمر، فإنه بذلك يعمل عىل تقييدها بشكل وآخر. ويف املجموع حيث يعرب 

السيد فرديد عن املرحلة الراهنة باملرحلة املأزومة، بحيث يحكمها تعدد األمئة أو 

النفوس األمارة للناس، وال وجود فيها إلله ما قبل األمس، لذلك فإنه يعارض رؤية 

الغربيني والليرباليني يف حقل الدولة املقيّدة واملرشوطة بشّدة.

وفيام يتعلق بـ »سيادة العقل« يرى السيد فرديد أن العقل لوحده ـ ال سيام مبعناه 

الغريب ـ ال ميكن االعتامد عليه؛ إذ إِنه من وجهة نظره ال يلبي حاجة اإلنسان، وإنه 

العقل الرشيف واألصيل يف إطار  يتعارض مع  الظاهرية فقط، وهذا  يعالج األمور 

السائد  قبل األمس، وسيكون هو  فرديد، والذي كان سائداً  للسيد  الفكري  الفضاء 

يف ما بعد الغد. واألهم من جميع ذلك أن العقل البرشي ال يستطيع أن يستنبط علل 

أحكام اإلسالم. ومن خالل هذه العبارات ميكن القول: إن السيد أحمد فرديد يوجه 

ولكنه  العقل.  بسيادة  يتعلق  فيام  والليرباليني  الغربيني  رؤية  أصل  إىل  نقده  سهام 

حيث يقول بأن العقل الغريب يؤدي إىل انحراف البرش، وإن كان ال يبنّي نوع هذا 

االنحراف، بيد أنه يوجه االنتقاد إىل نتائجه. وحيث يقول إن العقل الغريب والعقل 

املعارص مبتىل باملرض والبؤس، وإِنه ممسوخ ومنحوس وواهم، فإنه ينسب إىل 

هذا العقل صفات مل يقدم املربرات عليها.

الحديث  العلم  بأن  االعتقاد  إىل  فرديد  السيد  يذهب  »العلم«،  بـ  يتعلق  وفيام 

الوهم والظاهر والنفساين، وأنه ال ينطوي عىل شكر، ويخلو من  والغريب هو علم 

الله، وال وجود فيه للحق والحقيقة، وإمنا  الورع والتقوى والخضوع والترّضع إىل 

به  والعمل  تطبيقه  أن  إىل  االعتقاد  إىل  يذهب  فإنه  هنا  للموجود، ومن  فيه  األصالة 
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يساوق التدين من التعايل والرقي والهروب من الحق والحقيقة.

وفيام يتعلق بـ »الرقي عىل أساس التكنولوجيا«، يذهب إىل انتقاد االتجاه الراهن 

يف خصوص الصناعة والتكنولوجيا، وعىل الرغم من أنه مل يكن يرى إمكان رفض 

الناس من  الصناعة إمنا جاءت ملحاربة  أن  يرى  أنه  بيد  »التكنولوجيا« مرّة واحدة، 

تكون  هنا  ومن  باملحاربة.  لله  ومجاهرتهم  بينهم،  فيام  االقتتال  نحو  دفعهم  خالل 

مظهراً من مظاهر نقمة الله، وتؤدي إىل تحطيم البرش. 

الشديد  الهجوم  السيد فرديد إىل  بـ »معرفة اإلنسان« كذلك يذهب  يتعلق  وفيام 

عىل الغرب والعامل املعارص ومرحلته الراهنة، وينتقد هيمنة ماهية وحقيقة اإلنسان 

املنفلت الذي ال يهتم بغري الناحية املادية والجسدية من وجوده. يرى السيد فرديد أن 

هذا اإلنسان األناين يجلس خلف مقود عربة نفسه األمارة، منطلقاً عىل مركب الغرور 

والنسناس متنكراً لجميع حقائق الحياة ومنكراً لوجود الله والنفس املطمئنة، متسلحاً 

بسلطة »اليوم« ليتجه نحو سيادة »الغد«. 

العامل  بأن  االعتقاد  إىل  فرديد  السيد  يذهب  الغائية«  »املعرفة  بـ  يتعلق  وفيام 

وإن  مقلوب«،  »عامل  هو  الهدف،  هي  واعتبارها  الدنيا  تأصيل  خالل  من  املعارص 

باطن الدنيا قد أضحى خالياً من املحتوى، ومل يعد للثقافة فيه من وجود؛ إذ ال ذكر 

فيه لله، فهو »عامل شيطاين ونفساين«، يف حني ال بد من االلتفات إىل »الدنيا« )الزمن 

الفاين(، و»اآلخرة« )الزمن الباقي أيضاً(. فكال هذين العاملني مقرتن. ومن هنا فإنه 

يعارض األسس الفكرية للغرب والليربالية، ويسدد سهام نقده إليهام.

وفيام يتعلق بـ »معرفة الوجود« يذهب السيد فرديد إىل االعتقاد بإن الحقيقة ال 

يتم اطالقها عىل مجرد األمور املشهودة فقط، بل إن الحقيقة أو الوجود وراء العني 

والذهن وهو الله، وتسمى الحقيقة أيضاً، ولها ناحية ظاهرية وباطنية. يذهب السيد 
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فرديد إىل االعتقاد بأن عامل الغيب قد تم تجاهله يف املرحلة الراهنة، ومن هنا فإنه 

وعامل  الشهادة  عامل  مبجرد  االهتامم  يتم  حيث  األسلوب،  بهذا  انتقاده  إىل  يعمد 

الوهم فقط، واصفاً ذلك بأنه تأصيل للعدم الذي يبدو وجوداً، وهذا ميثل قلباً لحقائق 

الوجود والعامل.

املعرفة  بإن  االعتقاد  إىل  فرديد  السيد  يذهب  املعرفة«  »علم  بـ  يتعلق  وفيام 

املعارصة )األسلوب املعريف الناشئ عن الغرب والسائد يف كل مكان بحيث اكتسب 

حالة تأليهية(، إمنا خاضت يف العينيات والظاهرات. ألن خصوصية اإلنسان تكمن 

يف كونه »مدركاً«، وإن لإلدراك أقساماً، من قبيل: اإلدراك الحيس، واإلدراك الخيايل، 

واإلدراك الوهمي، واإلدراك العقيل، واإلدراك املتعايل، ومن ثم فإن دائرته واسعة. 

ومن هنا فإن هذه الرؤية تختلف عن رؤية الغربيني والليرباليني يف حقل علم املعرفة.

وفيام يتعلق بـ »علم املنهج« يذهب كذلك إىل انتهاج موقف املخالفـ  بل الناقد 

ـ للمنهج التحصيل أو »الوضعي« الذي يحظى بتأييد الليرباليني؛ إذ يراه غري كاٍف، 

وأنه وسيلة لالعتياش، وبعيد عن التقوى والورع والخضوع والترّضع إىل الله، وأنه 

ترتتب عليه التوايل الفاسدة، وأن التفكري الحصويل زائف، وأنه ميثل نهاية التاريخ، 

وأنه عني التدين والسقوط من التعايل والرقي، وهو ميثل الفرار من الحق والحقيقة، 

وأنه يؤصل املوجود والزمن الفاين، ويتامهى مع النزعة االستغرابية بشكل كامل.

ويف املجموع يندرج رأي السيد أحمد فرديد يف إطار معارضة الغرب؛ ذلك ألن 

أغلب آرائه تذهب إىل املخالفة مع الغرب، ويذكر أدلة عىل هذه املخالفة، وبطبيعة 

الحال فإنه يف إثبات النسخة البديلة وتقدميها يطرح موقفه ورؤيته عىل نحو إجاميل، 

األمور  بعض  ويطرح  والفلسفة،  اللغة  زاوية  من  املوضوع  إىل  الغالب  يف  وينظر 

التخصصية. وفيام يتعلق باتجاه السيد فرديد يف مكافحة الغرب، ميكن لنا أن نستنبط 

األمور اآلتية:
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1 ـ يجب أن يكون لله حضور يف املجتمع.

2 ـ إن املعنويات أمر الزم ورضوري.

3 ـ إن حضور الوحي أمر الزم ورضوري.

4 ـ إن النزعة اإلنسانية من مصاديق عبادة النفس األمارة.

بالله، كام كان األمر  ـ إن املستقبل والعاقبة من نصيب املتدينني واملؤمنني   5

كذلك يف املايض البعيد أيضاً.

6 ـ إن السياسة يجب أن تشتمل عىل املحبة والرحمة.

7 ـ إن الحقيقة تتجىل يف كل زمان بشكل من األشكال.

وهذه النتائج مع أهميتها عامة، وال تدخل يف الجزئيات.



آراء  رضا داوري حول الغرب واالستغراب]1[
»على ضوء تبّن مجتمعاتن�ا املبادئ الغربي�ة احلديث�ة« 

تدوين: رضا دهقاين 

مقّدمة: 

دّون الباحثون كثرياً من الدراسات حول آراء الدكتور رضا داوري ونظرياته وكّل 

واحٍد منهم أدىل بدلوه يف هذا املضامر ليحتدم الخالف حول حقيقة مذهبه الفكري، 

لكّنه عّد هذا الخالف مجرّد سوء فهٍم للموضوع، وعزا السبب يف ذلك إىل اإلجامل 

العامل  يف  الشعوب  مختلف  بني  اللغوية  االرتباطات  عّد  كام  وكتاباته،  كالمه  يف 

الكالم، حيث سادت  لدالالت  الباحثني  بعض  فهم  عدم  أسفرت عن  قد  املعارص 

النزعات إىل التجّدد وتشابكت اآلراء وامتزجت مراتب الوجود مع بعضها، كام تدىن 

وأمست  العام  الفهم  مستوى  إىل  لتتنزّل  واملعارف  والدين  والفّن  الفلسفة  مستوى 

اصطالحاتها وعباراتها تدّون بأسلوب الصحف واملجالت، ومبا أّن اللغة السياسية 

فقد اصطبغت هذه األصول واملعارف  لغة اإلعالم املعارصة  التي تطغى عىل  هي 

 . بطابعٍ سيايسٍّ

يعتقد الدكتور داوري بأّن السياسة لها اليد الطوىل يف العرص الحديث وقد طغت 

عىل كّل يشٍء بحيث ال ميكن تجاهل نفوذها بتاتاً، وأكّد عىل أّن البرشية واجهت 

مشاكل جّمة وتعقيدات فكرية إثر اإلذعان لها وتسييس جميع جوانب الحياة تحت 

]1[- بحث مستل من كتاب:«غرب سناىس انتقادى مسلمني »مجموعة مؤلفني،اعداد: ذبيح الله نعيميان، منشورات 

املعهد العايل للعلوم والثقافة االإسالمية –قم.

ـ ترجمة: أسعد مندي الكعبي.
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مظلّتها؛]1[ ومن هذا املنطلق قال: »حاولت يف كتابايت أن أكون وفّياً للفلسفة وأنا عىل 

يقنٍي بأّن هذا الوفاء ليس عقالنياً وال مسّوغ له يف الظروف الراهنة، فالفهم الخاطئ 

بأّن  تصّورهم  منشؤه  مدّونايت  مطالعتهم  لدى  والباحثني  القراء  بعض  فيه  وقع  الذي 

هديف من الكتابة هو الرتويج والدعوة إىل وجهٍة سياسيٍة معّينٍة، والسبب األسايس يف 

ذلك طبعاً يكمن يف طغيان األفكار السياسية عىل الذهن البرشي املعارص. 

قيودها  للتخلّص من  تبذل  الظاهرة، وكّل محاولٍة  بهذه  البرشية  ابتليت  لقد  نعم، 

مع  بأرسها  امتزجت  قد  هذه  أيامنا  يف  املطروحة  النقاشات  ألّن  بالفشل  تبوء  فهي 

التوّجهات السياسية، لذا فكّل صوٍت يغرّد خارج هذا الرسب يقمع ويهّمش ليكون 

الصمت مصريه املحتوم، وهذا ما تواجهه لغة الفلسفة والشعر اليوم«.]2[ 

الدراسات املعارصة التي تدّون حول االستغراب تتضّمن مواضيع عده، مبا فيها 

دراسة اآلراء والنظريات التي طرحها املفّكرون اإليرانيون املحدثون الذين تطرّقوا إىل 

تحليل واقع العامل الغريب والتوّجهات الفكرية للمفّكرين الذين أنجبتهم تلك الديار؛ 

متبّنيات  بعض  اقتبسوا  الذين  اإليرانيني  الكتّاب  عىل  فيها  الضوء  تسليط  تّم  حيث 

نظرائهم الغربيني؛ والدكتور رضا داوري هو أحد أبرز هذه الشخصيات العلمية، ومن 

هذا املنطلق فقد أجريت حول نزعاته الفكرية كثري من البحوث والدراسات، ناهيك 

عن املقابالت التي أجريت معه يف هذا الصدد، وهذا األمر بطبيعة الحال ينّم عن 

أهمية نظرياته وأفكاره يف العرص الراهن. 

دّون الدكتور رضا داوري عدداً من الكتب واملقاالت التي أعرب فيها عن وجهات 

بهدف إجراء  تدوين هذه املقالة  اعتمدنا عليها يف  فقد  لذا  الفكرية،  نظره ومتبّنياته 

دراسٍة تحليليٍة الستكشاف آرائه عىل صعيد الغرب واالستغراب، فأُطروحاته يف هذا 

املضامر تعّد برأينا أهّم محوٍر يف تراثه الفكري؛ ومبا أنّه عّد الباحثني قد أساؤوا فهم 

وبيان  الخاطئ  الفهم  منشأ هذا  البحث عن  بادرنا إىل  فقد  الحقيقية،  نظره  وجهات 

]1[-باحث متخّصص يف العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية، وطالب دكتوراه يف الفلسفة التطبيقية بجامعة العالمة 

الطباطبايئ )رحمه الله(. 

]2[-رضا داوري، عقل وزمانه؛ گفتگوها )باللغة الفارسية(، 2008 م )1387 هـ ش(، طهران، منشورات سخن، ص 3. 
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أسبابه ودواعيه عىل ضوء ما قاله ودّونه. 

ويف هذا السياق تطرّقنا يف بادئ املقالة إىل توضيح مفهومي الغرب واالستغراب 

وتعريفهام حسب وجهة نظر الدكتور داوري، ثّم سلّطنا الضوء عىل مسألة االقتباس 

ينبغي  ال  التي  الخاّصة  وحدودها  أهّميتها  مدى  وذكرنا  الغريب  العامل  من  الفكري 

اتّباعها يف عملية  الالزم  أهّم األصول والقواعد  تتجاوزها، وبعد ذلك أرشنا إىل  أن 

االقتباس الفكري وكيفية التصّدي للهجامت الثقافية الغربية التي تجتاح مجتمعاتنا 

الرشقية بني الفينة واألخرى بذرائع شتّى، فتارًة تطرح علينا يف إطاٍر علميٍّ تقنيٍّ وتارًة 

أخرى يخدع بها بعض مفّكرينا باعتبارها أصوالً تحّرريًة دميقراطيًة يقال إنّها تهدف 

إىل تنمية املجتمعات وانتشالها من التخلّف واالستبداد. 

ال ريب يف أّن دراسة أصول الهوية الذاتية]1[ الستكشاف السبُل الناجعة يف التصّدي 

إىل التيّارات الفكرية الغربية عىل ضوء آراء الدكتور رضا داوري ونظرياته، من شأنها 

أن تكون منطلقاً لتحليل وتقييم وجهات نظره التي سّوغ فيها تبّني النظريات املطروحة 

يف العامل الغريب؛ ومن هذا املنطلق سوف نتطرّق إىل هذا املوضوع خالل طيّات 

البحث ثّم نعّرج عىل مبحث حوار الحضارات لنثبت أّن هذا املفّكر اإليراين يعّد هذا 

الحوار سبيالً صائباً وعملياً يف مواجهة املّد الفكري القادم من الغرب. 

الغرب واالستغراب  

أكّد الدكتور رضا داوري يف بحوثه عىل أّن الرشق والغرب عاملان متباينان، فهو 

]1[-من جملة ما قاله الدكتور رضا داوري عىل هذا الصعيد ما يأيت: »لدي كثري ألقوله حول مباحث الهوية الذاتية، 

وهذه ليست املرّة األوىل التي أتطرّق فيها إىل هذا املوضوع، فكثري من الزمالء عّدوين من جملة الباحثني يف هذا 

املضامر إال أنّني كلاّم مّحصت آثاري الفكرية طوال خمسة عقوٍد، ال أجد فيها ما يدّل عىل ذلك، ولرمّبا يكون السبب 

يف ذلك جهيل باملعنى االصطالحي ملفهوم الهوية. 

النقد الذي طرحته يف دراسايت حول الغرب والحداثة مل يكن متقّوماً عىل نزعٍة إيديولوجيٍة محّددٍة، وحينام تحّدثت 

عن بعض التطّورات واألحداث التأريخية كنت أروم اإلشارة إىل أهّمية التحّرر والخالص من قيود التقليد والنجاة من 

الضالل والضياع الفكري. 

إنّني لست مناهضاً للغرب يف كتابايت كام زعم بعض الكتّاب الذين مل يطّلعوا عىل مؤلّفايت وتجاهلوها بالكامل، فأنا 

ال أكّن العداء ألحٍد يف حيايت، بل غاية ما يف األمر أيّن حاولت التعرّف عىل واقع الغرب وماهية الحداثة الغربية؛ كام 

مل أقل يوماً بأّن تأريخ تلك الديار فذٌّ ومنقطع النظري وال أعتقد بتاتاً بأنّه أزيلٌّ؛ فغاية ما قصدته هو أن ال أحد يعلم مباهية 

الحضارة التي ستحّل محّل الحضارة الغربية مستقبالً إال الله عّز وجّل«. 
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ال يؤيّد فكرة كونهام مصداقني لعامٍل واحٍد من منطلق اعتقاده بأّن الكون ليس سلسلًة 

متّحدًة زاخرًة باألمور الحسنة والقبيحة كام قال بعضهم، كام عّدهام املنشأ األسايس 

لظهور بعض التقاليد واألعراف املشرتكة والعالقات املتبادلة.]1[ تجدر اإلشارة هنا إىل 

عدم وضوح مقصوده من مفهوم كلمة )غرب( التي تطرّق إليها يف مختلف آثاره، ومن 

أقواله يف هذا املضامر ما يأيت: »الرشق والغرب عاملان متباينان، فكّل واحٍد منهام 

مستقلٌّ بذاته، والكون الذي نحن فيه ال ميكن اعتباره سلسلًة من األشياء املرتابطة مع 

بعضها، ناهيك عن أنّه ليس روحاً جامعيًة كام اّدعى إمييل دوركايم؛ وإّنا هو نرباٌس 

واألهّمية  والتأّخر  والتقّدم  والُبعد  والقرب  والظهور  الوجود  إمكانية  لألشياء  يضفي 

غر وسائر األمور الرضورية يف الحياة البرشية.  وعدمها والعظمة والصِّ

ال نبالغ لو قلنا إّن الرشق والغرب بصفتهام عاملني مختلفني ال بّد من أن ميتلك 

والقوانني  والعالقات  واألعراف  التقاليد  بعض  القابلية عىل صياغة  منهام  واحٍد  كّل 

املختّصة به، لذا فهام ليسا سلسلًة من األشياء املّتحدة واملتناغمة مع بعضها«.]2[ 

الغرب برأيه عبارٌة عن حادٍث وتأريٍخ، إذ قال بأنّه ولد يف بالد اإلغريق تزامناً مع 

له  والغرب  الرشق  من  كالً  أّن  يؤكّد عىل  فهو  آنفاً  أرشنا  وكام  الفلسفة،  علم  انبثاق 

هويّته الخاّصة به،]3[ فالعامل الغريب باعتقاده ميثّل تأريخاً يحظى ابن آدم فيه بالحياة 

يف رحاب عامل الوجود، أي إِنّه عاملٌ أبرص النور يف تأريٍخ محّدٍد ضمن نطاٍق فكريٍّ 

معنّيٍ ثّم بدأ يسري قُدماً ليفرض نفسه شيئاً فشيئاً كوجوٍد بني سائر املوجودات، وآخر 

املطلقة  التقنية  مظلّة  تحت  انضوائه  يف  تتجّسد  الوجودية  مسريته  يف  بلغها  مرحلٍة 

لحياة  مضامراً  أمىس  الحديث  الغريب  العامل  أّن  عىل  أكّد  وقد  املتنامية.  والعلوم 

جعلت مصري البرشية مرهوناً بالتطّور التقني.]4[ 

كام ذكرنا أعاله فقد ذهب هذا املفّكر إىل القول بأّن الغرب ذو ماهيٍة خاّصٍة به، 

نن والتقاليد والعالقات املتبادلة«. ]1[-قال الدكتور رضا داوري يف هذا الصدد: »ليس من الصواب مبكاٍن تقييد العلم بالسُّ

]2[-رضا داوري، فرهنگ، خرد وآزادی )باللغة الفارسية(، 2004 م )1383 هـ ش(، طهران، منشورات ساقی، ص 145 - 146. 

]3[-املصدر السابق، ص 146. 

]4[-املصدر السابق، 152. 
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بل  )ما هو(،  تقع يف جواب  التي  األشياء  تلك  ليست من سنخ  املاهية  ولكّن هذه 

واألعامل  واألفكار  واألشخاص  األشياء  فيه  تكتسب  فكريٍّ  مرشوٍع  عن  عبارٌة  هي 

مبظهرها  لتظهر  وتُصقل  بها  الخاّصة  صبغتها  والقوانني،  واملعامالت  واملقاصد 

املعنّي؛ فهذا التأثري الذايت متحّقٌق بشكٍل دائٍم يف العلوم واآلداب واألعامل والقوانني 

واألعراف ومختلف األشياء وجميع األشخاص.]1[ 

ال نبالغ لو قلنا إّن مفهوم االستغراب هو أحد أهّم املباين املحورية يف املنظومة 

الفكرية للدكتور داوري، والفضل يف ذلك يعود إىل الباحث أحمد فرديد الذي أثّر 

عىل أفكاره غاية التأثري لدرجة أنّه ساق بحوثه عىل أساسها. 

والتقاليد  لألعراف  بحٍت  تقليٍد  مجرّد  االستغراب  بأّن  يعتقد  ال  داوري  الدكتور 

والطباع السائدة يف العامل الغريب، لذلك قال: »االستغراب يعني توحيد النمط الفكري 

يف العامل، لذا فهو عبارٌة عن رؤيٍة موضوعيٍة ذهنيٍة للكون والكائنات«.]2[ هذا الكالم 

يدّل بوضوٍح عىل أّن الغربيني أنفسهم قد أمسوا تحت طائلة ظاهرة االستغراب، فقد 

أكّد يف موضعٍ آخر عىل أّن بعض البقاع يف العامل كأوروبا الغربية وأمريكا الشاملية 

واليابان قد تأثّرت بهذه الظاهرة يف مستوى بسيط، يف حني وطؤها كان أشّد يف سائر 

البقاع والبلدان وال سيّام الرشقية!]3[ لذا أكّد عىل أّن االستغراب هو املصري املحتوم 

الذي ستواجهه البرشية من أقصاها إىل أقصاها، ورأى أّن أدىن مراتب هذه الظاهرة 

الغربية شاملًة  القيم  تتجىّل يف سيادتها عىل املجتمعات البرشية من منطلق اعتبار 

مطلقًة مع الجهل بأنّها غربية املنشأ، وهذا األمر يف حقيقته استغراٌب مضاعٌف؛ أّما 

هذا، حيث ال  يومنا  نبلغه حتّى  الذي مل  الذايت  الوعي  فتتمثّل يف  األخرى  املرتبة 

ندرك أّن جميع القيم السائدة حالياً يف العامل الغريب هي من سنخ االستغراب البسيط. 

القيم الغربية من وجهة نظره تستند إىل مبادئ وأصول، وهي الصورة الظاهرية للفكر 

تبّني  من  للبرشية  بّد  ال  األساس  هذا  وعىل  الحضارة؛  باطن  يف  املتغلغل  الغريب 

]1[-رضا داوري، ما وراه دشوار تجدد )باللغة الفارسية(، 2005 م )1384 هـ ش(، طهران، منشورات ساقي، ص 25. 

]2[-رضا داوري، عقل وزمانه؛ گفتگوها )باللغة الفارسية(، 2008 م )1387 هـ ش(، طهران، منشورات سخن، ص 28. 

]3[-املصدر السابق. 
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الصورة من االستغراب  بينهام، وهذه  التمييز  آٍن واحٍد من دون  الظاهر والباطن يف 

مستحسنٌة وهاّمٌة برأيه.]1[ 

ومن اآلراء األخرى التي تبّناها هو إدراج القضايا النفسانية - ومن جملتها النزوات 

هذا  ببطالن  يعتقد  يكن  مل  إذ  الذهنية،  املوضوعية  القضايا  مقابل  يف   - الشهوانية 

التقابل فيام لو تحّقق عىل ضوء داللته الفلسفية ال األخالقية؛ لذلك قال: »إّن كثريين 

معها  أتفاعل  ال  أيضاً  فأنا  هذا،  موقفهم  يف  حقٍّ  عىل  وهم  الفكرة،  هذه  عارضوا 

بالكامل«.]2[ وتجدر اإلشارة هنا إىل أنّه تبّنى هذه الفكرة متأثّراً بآراء املفّكر اإليراين 

أحمد فرديد، ويف السياق ذاته أيضاً طرح مباحثه حول النفس األّمارة؛ حيث تطرّق 

إىل الحديث عن النزعات النفسانية والنزوات الشهوانية يف بعض مباحثه، فعىل سبيل 

املثال ذهب إىل القول بأّن أصحاب النزعة الطوباوية املعارصة ال يعتقدون بوجود 

الله تعاىل، ومن ثَّم مل يرتّبوا أيّة آثاٍر عىل األحكام واملقّررات الدينية؛ لذلك قال يف 

هذا الصدد: »اإلنسان املعارص يعري أهّميًة بالغًة لطبيعته الحيوانية ويرّص عىل االمتثال 

ألوامرها«.]3[ وقال أيضاً: »إذا اعتربنا النزعات النفسانية الجامحة والنزوات الشهوانية 

تعاىل عىل أساسها،  الله  إثبات وجود  أمكن  البرشي، فحّتى وإن  الوجود  بأنّها عني 

توّجهاٍت  عبارٌة عن  الغربية  الفلسفة  مبادئ  فإّن جميع  لذا  إليه؛  مفتقرًة  ليست  لكّنها 

نفسانيٍة شهوانيٍة«، كام أكّد عىل ما يأيت: »كّل شٍء يف العامل الغريب يسري عىل وفق 

، لذلك ليس هناك اختالٌف بني العلم والسياسة والحّرية عىل هذا الصعيد،  نٍط معنّيٍ

وهذه هي النزوة الشهوانية الحيوانية بحذافريها«]4[.

الشهوانية قد تسبّبت يف حدوث سوء فهٍم  أّن طريقة طرحه ملسألة  ال شّك يف 

ملتبّنياته الفكرية وتوجيه نقٍد الذٍع له من قبل بعض الباحثني، ومن جملة ما قيل يف 

نقده ما يأيت: »ما الضري يف اعتبار أّن لكّل شٍء أسلوباً خاّصاً به؟! فيا ترى هل ميكن 

]1[-رضا داوری، وضع کنوين تفکر در ایران )باللغة الفارسية(، 1987 م )1357 هـ ش(، طهران، منشورات رسوش، ص 65. 

]2[-املصدر السابق، ص 29. 

]3[-رضا داوري، در باره علم )باللغة الفارسية(، 1990 م )1379 هـ ش(، طهران، منشورات هرمس، ص 47. 

]4[-رضا داوري، فلسفه در بحران )باللغة الفارسية(، 1988 م )1367 هـ ش(، طهران، منشورات امیر کبیر، ص 67. 
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اّدعاء أّن كّل تلك الدراسات والنقاشات املطروحة يف الفكر الغريب حول أساليب 

الشهوانية أمراً  النفسانية  أنّنا اعتربنا  العلوم مجرّد نزعاٍت نفسانيٍة شهوانيٍة؟! لو  شّتى 

موضوعياً ذهنياً، فهي بطبيعة الحال تنضوي تحت مبدأ الـُحسن وليس الُقبح، وعىل 

الفكرية  النزعات  الخاّصة إلحدى  املنهجية  اعتبار  الدليل يف  األساس فام هو  هذا 

سبباً الّدعاء عدم وجود اختالٍف بني السياسة والحّرية؟!«.]1[ 

السري يف ركب الحداثة 

الدكتور رضا داوري عّد العرص الحديث بأنّه عرٌص له خصوصياته التي ميتاز بها 

عن غريه، والبرشية فيه تبّنت مفهوم العقل العميل اآليل،]2[ ومن هذا املنطلق ذهب 

إىل القول بأّن الحداثة عبارٌة عن ظاهرٍة مرتبطٍة بحياة بني آدم عىل نحٍو معنّيٍ بحيث 

تتجىّل فيها مختلف العلوم والفنون والتقنيات ضمن نطاق هذا االرتباط،]3[ ورأى أّن 

العقل الحاكم فيها عاجٌز عن التعرّف عىل األشياء كام هي، فهو ال يدركها بحقيقتها 

وإمّنا يضفي عىل الكون والكائنات صوراً معيّنًة ومن ثّم يرتّسخ لديه العلم يف رحابها، 

وهو يف الحني ذاته ليس يف معزٍل عن إرادة اإلنسان، كام أنّه عني القدرة والنفوذ. 

هذه الرؤية يف حقيقتها قد انبثقت يف بادئ األمر عىل ضوء نظريات الفيلسوف 

ومثرة  الذهني،  املوضوعي  العقل  فكرة  طرح  من  أّول  فهو  ديكارت،  رينيه  الغريب 

هذا الرأي هي تهميش املقوالت املعنوية املقّدسة وانضواء الفّن تحت مظلّة علم 

الجامل وسائر املجاالت الجديدة، وهذا هو السبب الذي أّدى إىل تجيّل القابليات 

العقلية يف رحاب التطّور التقني.]4[ لو تعّمقنا يف تفاصيل هذا الرأي لوجدناه أقرب ما 

يكون إىل آراء املفّكر األملاين مارتن هايدجر التي طرحها يف مقّدمة كتابه )الكينونة 

والزمان( الذي عّد الحداثة فيه سبباً لطروء خمسة تغيرياٍت أساسيٍة هي:

]1[-عبد الله نرصي، رویارویي با تجدد )باللغة الفارسية(، املجلّد الثاين، 2007 م )1386 هـ ش(، طهران، منشورات 

نرش علم، ج 2، ص 263. 

]2[-رضا داوري، عقل وزمانه؛ گفتگوها )باللغة الفارسية(، 2008 م )1387 هـ ش(، طهران، منشورات سخن، ص 23. 

]3[-رضا داوري، فرهنگ، خرد وآزادی )باللغة الفارسية(، 2004 م )1383 هـ ش(، طهران، منشورات ساقی، ص 101. 

]4[-املصدر السابق. 
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1 ( ظهور العلم الحديث. 

2 ( سيادة التقنية اآللية. 

3 ( تحّول النشاطات البرشية إىل ثقافاٍت. 

4 ( رسيان الفّن يف نطاق علم الجامل. 

5 ( تهميش اإلله أو اآللهة.]1[ 

ويف بعض كتاباته، عّد الدكتور داوري الحّرية الفردية بأنّها امليزة الفارقة للعامل 

الغريب، ويف مواطن أخرى ذهب إىل القول بأّن املتبّنيات العقلية هي فصل الخطاب 

املاّدية،  العقلية  العلوم  ذلك  من  أنّه قصد  إىل  هنا  اإلشارة  وتجدر  الديار؛  تلك  يف 

حيث تبّنى فكرة أّن الفكر الغريب بأرسه متقّوٌم عىل العلوم والنزعات العقلية املاّدية، 

وعىل هذا األساس قيّد العقل بالنزعات النفسانية الشهوانية، ولكّنه أكّد عىل أّن هذه 

الشهوانية  الخوض يف غامر األفعال  تعني  الخاّص ألنها ال  لها مفهومها  الشهوانية 

اإلنسان  يكون  نوعه  من  فريداً  غربياً  نظاماً  تجّسد  نفسانيٌة  نزعٌة  بل هي  والحيوانية، 

اّدعى  أيضاً  السياق  هذا  فيه.]2[ ويف  لكّل يشٍء  الفّذ  واملعيار  األسايس  املرتكز  هو 

أّن العقل هو ذات النفسانية الشهوانية التي أبادت الحرث والنسل إثر ترويجه الفساد 

بني املجتمعات البرشية،]3[ فأتباع النزعة العقلية برأيه يحاولون بشتّى السبُل استغالل 

البرشية مهام كانت ماهيتها؛ كام  الحياة  املاّدة وتسخريها خدمًة لجميع مقتضيات 

أكّد عىل أّن العقل الحديث ال يعّد قابليًة قدسيًة مرتبطًة بعامل القدس، بل تنزّل شأنه 

من مراتب الجروت وامللكوت ليتحّول إىل مرشٍد يأخذ بيد اإلنسان لفرض سلطته 

قد طرأت  الحديثة  الفكرية  الوجهات  بأّن  القول  إىل  به.]4[ كام ذهب  يحيط  ما  عىل 

1996 م )1375 هـ  أبا ذري،  الفارسية: یوسف  الفارسية(،ترجمه إىل  ]1[-مارتن هايدجر، عرص تصویر جهان )باللغة 

ش(، مقالة نرشت يف مجلة )ارغنون(، العددان 11 و12، ص 1. 

]2[-رضا داوري، فلسفه در بحران )باللغة الفارسية(، 1988 م )1367 هـ ش(، طهران، منشورات امیر کبیر، ص 84. 

الشهوانية،  النفسانية  فكرة  حقيقة  بيان  أردت  الفسلفة(  )أزمة  كتايب  »يف  الصعيد:  هذا  عىل  داوري  الدكتور  ]3[-قال 

ولكّنني مل أقصد من ذلك اّدعاء أّن هذه النزعة قد أفسدت البرشية كام يقال، فأنا لست متأكّداً من ذلك«. 

ـ ش(، طهران، منشورات رسوش، ص 12.  ]4[-رضا داوري، شمه  ای از تاریخ غرب زدگی  ما )باللغة الفارسية(، 1984 م )1363 ه
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إىل  تحّولت  بدورها  والطبيعة  القدمية،  الرؤى  مع  متكافئًة  تُعد  ومل  تغيرياٌت  عليها 

كياٍن مجرٍّد عن الروح وال بّد من أن تتنزّل إىل أدىن املستويات املاّدية وتخضع بكّل 

وجودها إلرادتنا كبرٍش.]1[ 

ومن جملة اآلراء التي أرّص عليها هذا املفّكر اإليراين أّن مجتمعاتنا الرشقية قد 

واجهت هزائم وهفوات متتالية طوال رصاعها املحتدم مع املّد الفكري الغريب، حيث 

قال: »... كّنا عىل مشارف نهاية تأريخنا، ولو مل تنبثق حقبٌة تأريخيٌة جديدٌة يف تلك 

أبرص  الغريب  التأريخ  أّن  إال  الزوال واالضمحالل؛  لكان مصرينا املحتوم هو  اآلونة 

النور فانخرطنا يف ركبه رغم إرادتنا، وإثر ذلك بدأت مظاهر الحضارة الغربية تفرض 

نفسها علينا شيئاً شيئاً وهو أمر نجم عنه تالش قيمنا القدمية لتحّل محلّها القيم التي 

جاءت بها هذه الحضارة الفتية؛ فتصّورنا أّن ما حدث يف نهاية التأريخ الغريب القديم 

»االنطالقة األوىل  آخر:  تأريخنا الحديث«،]2[ وقال يف موضعٍ  لنشأة  انطالقاً  سيكون 

لتأريخنا املتجّدد - أو تأثّرنا بالتجّدد إن صّح التعبري - قد ولدت تزامناً مع نهاية التأريخ 

الغريب القديم، أي إِنّنا سلكنا سبيل التجّدد والحداثة بعد توّقف عجلة العامل الغريب 

املندرس واضمحالل تأريخه القديم«.]3[ وقد وصف هذا التجّدد بأنّه اقتباٌس ثقايفٌّ 

، لكّننا مل نعِ هذه الحقيقة إال يف الوقت الراهن بعد أن ألقى بظالله عىل علومنا  فكريٌّ

وآدابنا وفلسفتنا؛ وهذا األمر برأيه هو املشكلة األساسية التي تعاين منها املجتمعات 

غري املتطّورة التي أمست حضارتها اليوم غري متناغمٍة مع متبّنياتها الفكرية، يف حني 

اتّحدت  ثقافتها،  وانتعشت  حضارتها  يف  الذروة  بلغت  عندما  الغربية  املجتمعات 

متبّنياتها الفكرية وتالقحت مع بعضها وتناغمت آدابها وأعرافها وأخالقها واتّسق منط 

،]4[ فنحن مل نفهم حقيقة  معيشتها وانتعشت علومها وسياستها وتقنيتها إىل أقىص حدٍّ

التجّدد والحداثة، لذلك ابتلينا بالفوىض التأريخية حسب تعبريه. 

]1[-رضا داوري، فرهنگ، خرد وآزادی )باللغة الفارسية(، 2004 م )1383 هـ ش(، طهران، منشورات ساقی، ص 122. 

]2[-رضا داوری، وضع کنوين تفکر در ایران )باللغة الفارسية(، 1987 م )1357 هـ ش(، طهران، منشورات رسوش، 

ص 57. 

]3[-رضا داوري، در باره علم )باللغة الفارسية(، 1990 م )1379 هـ ش(، طهران، منشورات هرمس، ص 44. 

]4[-رضا داوري، عقل وزمانه؛ گفتگوها )باللغة الفارسية(، 2008 م )1387 هـ ش(، طهران، منشورات سخن، ص 43. 
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إليران  املعارص  التأريخ  بأّن  املعارصة(]1[  إيران  يف  الفكر  )واقع  كتابه  يف  وقال 

هو نسخٌة من التأريخ الغريب القديم، ذلك ألنّنا عجزنا عن االنضواء يف ركب التيّار 

الفكري الثقايف الغريب الحديث، ويف الحني ذاته أمسينا غرباء عن ماضينا وابتعدنا 

عنه؛ لذا ال ميكن ألحٍد اّدعاء أّن هذه النزعة الفكرية ستتمّخض عنها آثاٌر سلبيٌة من 

قبيل قطع الطريق عىل اإلبداع الفكري واالكتفاء بالتقليد من الغري.]2[ 

يف املباحث األوىل من الكتاب املذكور، تطرّق هذا املفّكر إىل دراسة التأريخ 

الغريب  الفيلسوف  بنظريات  آرائه  يف  تأثّر  فقد  معلوٌم  هو  وكام  وتحليلهام،  والفكر 

والزمان(،  )الوجود  كتابه  يف  طرحها  التي  النظريات  تلك  سيّام  وال  هايدجر  مارتن 

ومن هذا املنطلق ذهب إىل القول بأّن اإلبداع الفكري هو نقطة البداية لكّل تأريٍخ، 

مبعنى أّن الفكر هو الدعامة األساسية لكّل إبداٍع علميٍّ وهو البُنية التي يرتكز عليها 

يف كّل مرحلٍة من مراحله، ولكن مع ذلك ليس من الحرّي بنا االعتقاد بوجوب تبعية 

الفكر للتأريخ.]3[ ونّوه عىل أّن الشعوب الرشقية يف العرص الحديث ال متتلك منظومًة 

الغريب،  الفكري  اإلبداع  عن  واالستغناء  بنفسها  لالستقالل  تؤّهلها  متكاملًة  فكريًة 

كام أكّد عىل أّن مجرّد معرفة مراحل املسرية التأريخية للفلسفة ال يعّد سبيالً ناجعاً 

يعيننا عىل مواكبة الفكر الغريب الحاكم يف أوروبا، لذا علينا اإلقرار بأّن اإلمكانيات 

الفكرية املتاحة لنا اليوم ليست كافيًة، ولو أنّنا تقوقعنا يف نطاقها فسوف نبلغ مستقبالً 

تلك املرحلة التي بلغها التأريخ الغريب القديم فقط إثر غلبة التجّدد الغريب وطغيانه 

عىل العامل وسريه قُدماً من دون توقٍّف، وعىل هذا األساس فاملصري املحتوم لنا يف 

املستقبل سوف ال يتجاوز ما وصل إليه العامل الغريب يف أوروبا اليوم، إذ مشكلتنا 

األساسية تكمن يف عجزنا عن اإلبداع الفكري وغفلتنا عن أّن التجّدد قد بسط نفوذه 

]1[-عنوان الكتاب باللغة الفارسية: )وضع كنوين تفّكر در ايران(. 

يعني  الكالم ال  فهذا  الغريب،  الفكر  مظلّة  ننضِو تحت  بأنّنا مل  قيل  »لو  الظاهرة:  داوري حول هذه  الدكتور  ]2[-قال 

بالرضورة عجزنا عن اإلبداع فكرياً، وقد تحّدث عن الظروف التي نعيش يف كنفها إبّان العرص الحديث؛ ويجب عىل 

األجيال الشابّة أن تكّب عىل مسألة التفّكر النتشال متبّنياتنا الفكرية من تحت أنقاض الضياع والغربة عن الذات. 

الباحثني والناقدين لدى تحليلهم كتابايت، حيث ال مييّزون بني األحكام والقضايا  به بعض  أتعّجب مـاّم يقوم  إنّني 

، فال أعتقد بأّن هذه املشكلة ميكن أن تُحّل  الوجودية، ويخلطون بني املسائل اإلمكانية والرضورية؛ وهذا خطأ جيلٌّ

مبجرّد فهم قواعد علم املنطق«. 

]3[-رضا داوري، فلسفه تطبیقي )باللغة الفارسية(، 2004 م )1383 هـ ش(، طهران، منشورات ساقی، ص 3. 
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يف جميع أصقاع العامل وأصبحت كلمته هي القول الفصل يف العرص الحديث.]1[ 

والحياة  الغرب  تعاملنا مع  داوري هو  الدكتور رضا  برأي  فيه  الذي وقعنا  الخطأ 

الغربية بانتقائيٍة، حيث تجاهلنا املبادئ الفلسفية التي طرحت يف تلك الديار وأعرضنا 

عن املتبّنيات الفكرية التي حكمت املجتمع، ذلك ألنّنا أردنا اقتباس العلم والتقنية 

ومظاهر التطّور والتنمية فحسب؛ ولكّن الحقيقة أّن الحضارة كالشجرة العظيمة التي 

فقط  جذورها  اجتثاث  أو  أخرى  بأغصان  واستبدالها  أغصانها  قطع  ألحٍد  ميكن  ال 

وزرعها يف مكاٍن آخر.]2[ 

التقنية الغربية يف بوتقة النقد والتحليل 

تبّنى الدكتور رضا داوري رأي مارتن هايدجر الذي أكّد فيه عىل أّن الحقائق التي 

توّصلت إليها املجتمعات الغربية ليست سوى حقائق تقنية، ومن هذا املنطلق حذا 

حذوه وعّد التقنية الحديثة شيئاً آخر مختلفاً عاّم يتصّوره بعضهم ويقيّدها بالوسائل 

واآلالت الحديثة، أي إنّها ناشئٌة يف الواقع من فكرة أّن العامل مصدر للطاقة، لذا فهي 

ليست حصيلًة للعلم الحديث كام قيل، وإمّنا تجّسد روح الفلسفة الغربية.]3[ 

رغم أّن التقنية التي هي ذات التكنولوجيا الحديثة قد نشأت يف مرحلٍة متأّخرٍة عن 

نشأة العلم، إال أنّها متقّدمٌة عليه من حيث الذات وهي التي تسوقه نحو السري قُدماً يف 

رحاب آفاٍق جديدٍة،]4[ فنحن كبرٍش برأيه قد قهرتنا التقنية واستحوذت عىل جميع منافذ 

حياتنا، وبعبارٍة أوضح فهي قد استعبدتنا، لذا لو أّن األمر كان عىل العكس بحيث 

متّكنا من استعباد التقنية لقمنا بتسخريها خدمًة ملصالحنا بشكٍل يحفظ مجتمعاتنا 

أّن بعض  ألقت بظاللها علينا.]5[ وأكّد عىل  التي  الحروب واالستبداد والويالت  من 

مجرّد  التقنية  يعّدون  ياسربس  تيودور  كارل  األملاين  الفيلسوف  أمثال  من  الفالسفة 

]1[-رضا داوري، عقل وزمانه؛ گفتگوها )باللغة الفارسية(، 2008 م )1387 هـ ش(، طهران، منشورات سخن، ص 61 - 66. 

]2[-رضا داوري، در باره علم )باللغة الفارسية(، 1990 م )1379 هـ ش(، طهران، منشورات هرمس، ص 72. 

]3[-املصدر السابق، ص 36 - 37. 

]4[-رضا داوري، در باره علم )باللغة الفارسية(، 1990 م )1379 هـ ش(، طهران، منشورات هرمس، ص 40. 

]5[-رضا داوري، عقل وزمانه؛ گفتگوها )باللغة الفارسية(، 2008 م )1387 هـ ش(، طهران، منشورات سخن، ص 37. 
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وسيلٍة ميكن لإلنسان الخالص من قيودها إن رغب بالتحّرر منها، وأوعز السبب يف 

ذلك إىل جهل هؤالء الفالسفة مباهيتها وخلطهم بني ميزاتها الخاّصة وبني متبّنياتهم 

الفكرية؛]1[ حيث عّدوا التقنية وسيلًة طيّعًة بيد اإلنسان إال أّن الدكتور داوري ذهب إىل 

القول باستحالة السيطرة عليها.]2[ 

بعض الباحثني الذين انتقدوا آراء هذا املفّكر اإليراين املعارص أكّدوا عىل أنّه مل 

يطرح استدالالٍت متقنًة إلثبات صّحة آرائه حول التقنية، وتساءلوا قائلني: حتّى وإن 

افرتضنا أّن التقنية يف العرص الحديث خارجًة عن طوع البرشية، ولكن هل يسّوغ لنا 

الحال منشؤه  السؤال بطبيعة  بأيدينا؟! وهذا  أنّها ليست وسيلًة  الحالة زعم  يف هذه 

ذلك  وبعد  وتطّورها،  التقنية  ظهور  عن  أسفرت  التي  للطاقة  مصدراً  العامل  اعتبار 

طرحوا السؤال اآليت عليه: لو افرتضنا أّن الطاقة تالشت من الكون ومل يبق لها أثٌر، 

فهل ستبقى التقنية عىل حالها أو أّن مصريها سيكون الزوال املحتوم؟]3[ 

يعتقد الدكتور داوري بأنّنا مكلّفون بتحرير أنفسنا من استحواذ التقنية، حيث يرى 

أّن اإلنسان الذي يدرك كُنهها ويعرف مقامه فيها سيتمّكن من إنقاذ نفسه والتحّرر من 

قيودها ليختار مسريته يف الحياة بإرادٍة وحّريٍة.]4[ 

األسلوب األمثل يف مواجهة املّد الفكري الغريب  

الفئة األوىل  الغربيني يف فئتني: أدرج يف  الدكتور رضا داوري قّسم املفّكرين 

أكّد  له، يف حني  الغريب مجرّد وجوٍد هاميشٍّ ال هوية  العامل  يعّدون  الذين  أولئك 

وحسب  متاماً،  منهم  العكس  عىل  األخرى  الفئة  ضمن  ينضوون  الذين  أّن  عىل 

]1[-رضا داوري، در باره علم )باللغة الفارسية(، 1990 م )1379 هـ ش(، طهران، منشورات هرمس، ص 48. 

]2[-املصدر السابق، ص 39. 

]3[-عبد الله نرصي، رویارویی با تجدد )باللغة الفارسية(، املجلّد الثاين، 2007 م )1386 هـ ش(، طهران، منشورات 

نرش علم، ج 2، ص 263. 

أحد آراء الدكتور رضا داوري عىل هذا الصعيد نستشّفه من هذه العبارة التي أكّد فيها عىل أّن العامل الحديث هو عامل 

التقنية، حيث قال: »ال شّك يف أّن البحث عن ماهية التقنية ليس باألمر الهنّي، إذ هناك أمناٌط مختلفٌة لها يف عامٍل آخر 

غري العامل الغريب، ومن املمكن أن توجد أمناٌط أخرى لها مستقبالً؛ ولكن مع ذلك فالعامل الحديث هو عامل التقنية 

الحديثة وهو متالزٌم معها بشكٍل دائٍم«.

]4[-رضا داوري، فلسفه در بحران )باللغة الفارسية(، 1988 م )1367 هـ ش(، طهران، منشورات امیر کبیر، ص 173. 
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الفئة  نفسه من  الغربية؛ وقد عّد  الهوية  متّفقني عىل طبيعة  ليسوا  التقسيم فهم  هذا 

الثانية حيث ذهب إىل القول بعدم إمكانية تجاهل الهوية الغربية وتهميشها فلسفياً، 

ومن هذا املنطلق عّد الذين يندرجون يف الفئة األوىل ال ميتّون بأدىن صلٍة للعلم 

مكّوناً  الغريب  العامل  يعّد  ال  فهو  ذلك  مع  ولكن  الثانية؛]2[  للفئة  خالفاً  والفلسفة]1[ 

شامالً ذا أجزاٍء متنّوعٍة، حيث قال يف هذا الصدد: »ليس من الصواب اعتبار العامل 

الطبايع  أو  واألخالق  والفنون  والتقنيات  العلوم  من  لسلسلٍة  شامالً  كالً  الغريب 

السّيئة، كام ليس من الحرّي قول إنّه مجرّد معامالٍت وعالقاٍت عاّمٍة«،]3[ وهذا الكالم 

ال يعني أنّه يعّد العامل الغريب كالً واحداً يجّسد مفهوماً متّحداً، بل يعتقد بأنّه وجوٌد 

كيّلٌّ ذو ماهيٍة متتاز مبواصفاٍت خاّصٍة، لذلك وصفه قائالً: »العامل الغريب هو نحٌو 

من اإلدراٍك واإلرادٍة اللذين أمثرا عن ظهور إنساٍن جديٍد مرتبٍط بالحياة الدنيا وشّتى 

«. وقد أرّص عىل رؤيته هذه غاية اإلرصار لدرجة  الكائنات ارتباطاً من نٍط خاصٍّ

أنّه اتّهم من يرفضها بالسفاهة وعّده مناهضاً للفكر ألن هدفه هو إيهام اآلخرين بأّن 

العيوب الطاغية عىل العامل الغريب ال واقع لها. 

لقد أكّد هذا املفّكر املسلم عىل عدم وجود أّي مسّوٍغ لالنخراط يف ركب العامل 

الغريب وتجاهل عيوبه ونقاط ضعفه،]4[ ومن جملة ما قاله عىل هذا الصعيد ما يأيت: 

»هناك رشوٌط يجب تحّققها قبل الولوج يف عامل التجّدد والحداثة، لذا فإّن اإلقدام 

عىل هذا العمل من دون توّفر هذه الرشوط قد يسفر عن استفحال النزعة املناهضة 

للتجّدد والحداثة ورسوخها يف املجتمع«.]5[ 

إن أردنا معرفة واقع أوضاعنا يف مواجهة التيّارات الفكرية الغربية وال سياّم عىل 

صعيد اقتباسها وتبّنيها، فمن األنسب مبكاٍن تسليط الضوء عىل آراء الدكتور داوري 

]1[-حسب رأي الدكتور داوري، هناك الكثري من العلامء الغربيني الذين ميكن إدراجهم يف الفئة األوىل. 

]2[-رضا داوري، عقل وزمانه؛ گفتگوها )باللغة الفارسية(، 2008 م )1387 هـ ش(، طهران، منشورات سخن، ص 59. 

]3[-تجدر اإلشارة هنا إىل أّن ماهية الجزء تختلف عن ماهية الكّل الذي تنضوي يف مجموعته، لذا ال ينبغي الخلط 

بني األمرين. 

]4[-رضا داوري، فلسفه در بحران )باللغة الفارسية(، 1988 م )1367 هـ ش(، طهران، منشورات امیر کبیر، ص 74. 

]5[-رضا داوري، ما وراه دشوار تجدد )باللغة الفارسية(، 2005 م )1384 هـ ش(، طهران، منشورات ساقي، ص 18. 
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ومقارنتها مع آراء داريوش شايكان الذي يعتقد بكون هويّتنا الجديدة تشابه قطعات 

الطابوق التي عادًة ما تكون بنفس الحجم إال أنّها مختلفة الشكل إن متّعنا فيها بدقٍّة؛ 

وأخرى  هندياً  يكون  تارًة  املسلم  هذا  ولكّن  اإلسالم،  هي  لنا  الجامعة  فامليزة  لذا 

إيرانياً وإلخ، وعىل هذا األساس ذهب إىل القول بعدم وجود هويٍة موّحدٍة ومنسجمٍة 

بالكامل، وهذا التنّوع يف العرص الراهن يثبت لنا وجود إدراكاٍت متعّددٍة بالنسبة إىل 

الهويات املختلفة حسب رأيه، لذلك قال: »جميع مراتب الوعي الكامنة يف وجودنا 

من شأنها أن تنزل إىل أرض الحقيقة والواقع فتتجىّل يف إطار مصاديق عّدة، وبطبيعة 

النهائية  الهوية  لنا  لتصّور  البعض  بعضها  تنعكس يف حياتنا إىل جانب  فهي  الحال 

التي مل نكن نعلم بوجودها قبل ذلك«.]1[ الدكتور داوري مل يتّفق مع املفّكر داريوش 

شايكان يف هذا الرأي، إذ عّد الهوية بهذا الوصف ليست مصداقاً للهوية من األساس 

وإن  حتّى  قال  فقد  االعتبارية؛  الجهات  إحدى  من  الناس  بعض  رغم صدقها عىل 

بهذه امليزة، لكن مع ذلك ال ميكن  العامل  الشعوب يف شتّى أرجاء  اتّصفت هوية 

االعتامد عليها لفعل أّي يشٍء يُذكر لكونها نقصاً محضاً، لذا فهي سوى مرحلٍة من 

مراحل فقدان الهوية. إذن، الهوية بهذه الصيغة عالمٌة جليٌة عىل ضعف الروح والفكر 

معاً. ولدى بيانه أوجه اختالف آرائه عن آراء داريوش شايكان، رّصح بعدم اتّفاقه معه 

يف هذا الرأي ومعارضته له، لذلك قال: »اعتبار هوية البرش كالطابوق يدّل يف الواقع 

عىل وضعٍ مؤّقٍت ال مناص لنا من مواكبته، ومن ثّم ال ميكننا االعتامد عليه لكونه غري 

دائٍم؛ فهو اعتباٌر أبرتٌ وعقيٌم ال طائل منه«.]2[ 

بناًء عىل ما ذكر، ميكن القول إّن االختالف األسايس بني آراء الدكتور رضا داوري 

وداريوش شايكان يكمن يف كون األخري يعّد الوضع - الذي شبّهه بالطابوق املتساوي 

بالحجم واملختلف يف الشكل ويعكس فكراً غري مستقرٍّ - بأنّه أحد أسباب االقتدار؛ 

فاإلنسان الجديد برأيه مييل إىل العلمنة ويعشق دواوين الشعر ويتأّمل بأفكار ديكارت، 

]1[-داريوش شایكان، افسون زدگي جدید )باللغة الفارسية(، ترجمته إىل الفارسية: نازي عظیام، 2001 م )1380 هـ 

ش( طهران، منشورات فرزان روز، ص 134. 
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ومن ثّم فهو يغّذي ذهنه بثقافاٍت من شتّى املشارب الفكرية والنزعات اإلنسانية؛ يف 

حني قال الدكتور رضا داوري: »نستشّف من تشبيه هوية اإلنسان بالطابوق املتساوي 

يف الحجم واملختلف بالشكل بأّن هذه الهوية ليست منسجمًة يف باطنها حّتى وإن 

كان التشبيه عىل وفق النمط الغريب املتجّدد؛ أي إِّن هذا املثال ال يصدق حّتى عىل 

اإلنسان الغريب، فمجتمعات تلك الديار يف الوقت الراهن ليست يف أفضل أحوالها 

الكامل، حيث بقي نفوذها يراوح يف نفس املستوى  التاّم  وال متتلك ذلك االقتدار 

الذي بلغه أواخر القرن التاسع عرش وإبّان القرن العرشين«.]1[ 

الدميقراطية والحّرية والتنمية 

شاعت مجموعة من املصطلحات الحديثة يف العامل الغريب بعد الثورة الفرنسية، 

وال سيّام الدميقراطية والحّرية والتنمية، والدكتور رضا داوري بدوره تطرّق إىل بيان 

الدالالت املفهومية لها بأسلوٍب خاصٍّ جعل بعضهم يتّهمه بالفاشية فيام قال آخرون 

بأنّه مناهٌض لتحّرر البرشية. 

ومن جملة أقواله يف مجال العقل والزمان ما يأيت: »... مل يطرأ أّي تغيريٍ جذريٍّ 

الفكر البرشي باعتقادي، وأقصد من كالمي هذا تلك اآلراء والنظريات  عىل مسرية 

بقيت  قد  املبادئ  فهذه  والحّرية،  والدميقراطية  والتنمية  التجّدد  حول  طرحت  التي 

أو مناهضًة  إىل حدٍّ ما، وأحياناً ُوصفت بكونها فاشيًة  عىل حالها كام كانت سابقاً 

عاة إىل العنف وال أسّوغ ارتكابه  للحّرية الحقيقية. أّما بالنسبة يل، فأنّا لست من الدُّ

بتاتاً، وليس لدي أّي ارتباٍط ال من قريٍب وال من بعيٍد بالفاشية وال بالنازية، إال أنّني 

تُبتدع  أنّها مل  التجّدد والحداثة، مبعنى  من مخلّفات  أعترب املبادئ املذكورة ركاماً 

من أمٍر خارجٍ عن هذا النطاق، ومن هذا املنطلق ال ميكن اعتبارها خطراً يهّدد كيان 

الحضارة الحديثة«.]2[ 

التنمية يف املنظومة الفكرية للدكتور داوري 

]1[-املصدر السابق، ص 191. 

]2[-رضا داوري، عقل وزمانه؛ گفتگوها )باللغة الفارسية(، 2008 م )1387 هـ ش(، طهران، منشورات سخن، ص 96. 
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أّما عىل صعيد التنمية، فهو يعتقد بأّن الفكر الغريب كان أمام مفرتق طرٍق يف باكورة 

عرص الحداثة، فقد كان مخرّياً بني سلوك سبيل التنمية أو اإلعراض عنه واالستسالم 

يُعدان  السبيلني  فكال  الخيار  كان  ومهام  الواقع؛  األمر  عليه  يفرضها  التي  لألوضاع 

الغريب  بأّن اإلنسان  استدّل عىل مّدعاه هذا  الغريب؛ وقد  التأريخ  حقيقًة من حقائق 

حينام ينظر إىل عامل الواقع فهو يالحظ أمامه السبيلني املذكورين ولكّنه دامئاً يجد 

نشاطه وقدرته ينعكسان يف مرآٍة التجّدد والحداثة. 

كام ذكرنا آنفاً فالدكتور داوري يؤكّد عىل امتالك العامل الغريب هويته الخاّصة به، 

ويعتقد بأنّنا ملزمون بالسعي وراء التنمية وال حيلة لنا سواها، لذا ال بّد لنا من تنسيق 

ولكّنها  عنها،]1[  التخلّف  من  وحّذر  متواصٍل  بشكٍل  ومواكبتها  معها  حياتنا  برنامج 

بطبيعة الحال مرشوطٌة برشوٍط معيّنٍة وتقتيض تحّقق مقّدماٍت أساسيٍّة.]2[ ومن جملة 

اآلراء التي تبّناها تأكيده عىل رضورة سعينا كمسلمني إىل معرفة ما إن كانت التنمية 

تتناغم مع ديننا بحيث يواكبها وتواكبه أو ال، ومن ثّم ال بّد لنا من أن نقيّم أوضاعنا 

ملعرفة ما إن كّنا قادرين عىل الجمع بني تعاليم نظامنا اإلسالمي وبني مبادئ العرصنة 

أو ال، فيا ترى هل هذا األمر ممكٌن أو مستحيٌل؟ 

ورّصح بأنّه ال ينكر فائدة العمل عىل اكتساب كّل ما هو مفيد - إذا - متّكنا من 

القيام بذلك، ولكّنه عّد )إذا( هذه بأنّها تعكس منطق أصحاب الرؤية الساذجة؛ وقال 

أيضاً بأنّنا غري قادرين عىل اقتباس كّل يشٍء من العامل الغريب ويف الحني ذاته فنحن 

عاجزون أيضاً عن تجاهل كّل يشٍء فيه واإلعراض عنه لكوننا ال منتلك القدرة التاّمة 

املطلقة التي تسّوغ لنا أخذ ما نشاء متى ما شئنا، وترك ما ال نريد متى ما أردنا.]3[ 

]1[-قال الدكتور داوري عىل هذا الصعيد: »كلمة )نحن( تعني )نحن أصحاب الهدف( وإال هناك ألف ألف مسلٍك 

للحياة، ولكن إن كان بيننا من يعرف مسلكاً أفضل وأنجع من التنمية فليدلّني عليه. إنّني ألشعر بالعجب من أولئك 

الذين يرّصون عىل طرح قراءٍة جافّة وانتزاعيٍة ال روح فيها حول حياة البرشية«. 
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]3[-املصدر السابق، ص 76. 

قال الدكتور داوري معلّقاً عىل ما ذكر: »يبدو أّن هذه العبارة تفسرٌي لكالمي وليست مقتبسًة منه بذاته«.
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لو تتبّعنا الدراسات التي أجريت حول آثاره، لوجدنا بعضهم يعّده مناهضاً للتنمية 

هذا  عىل  رّد  لكّنه  والتنمية،  والحداثة  للتجّدد  وّجهه  الذي  الالذع  النقد  لذلك  نظراً 

االتّهام قائالً: »مل أتطّرق إىل البحث والتحليل حول مسألة املواجهة املحتدمة بني 

نن  التطّور والرجعية، لذلك ال ترد هذه املؤاخذة عىل نظريايت«.]1[ أّما بالنسبة إىل السُّ

التجّدد وتبّنى  نقاشاٌت يف مجال  دّونها حولها  التي  فقد طرح يف بحوثه  املوروثة، 

فكرة أّن التقيّد بها يعرقلنا عن بلوغ قّمة التجّدد والتنمية بيرٍس وسهولٍة، فنحن بعد قرٍن 

بالطبع يعني وجود  التنمية وهذا األمر  السري يف ركب  نتمّكن من  القرن مل  ونصف 

نن هي العقبة األساسية عىل  عقباٍت جاّدٍة أمامنا؛ ولكن مع ذلك ال ميكن البّت بأّن السُّ

هذا الصعيد، فهي تعني سالمة الفكر وصواب العمل، لذا ليس من الحرّي بنا اعتبارها 

يعتقد  انطوت إىل األبد؛ فهو  التي  التأريخ  تقليباً لصفحات  أو  إىل املايض  رجوعاً 

العادات والتقاليد  نن حتّى وإن تعلّقت باملايض، لكّنها ال تدّل عىل مجرّد  السُّ بأّن 

السالفة، وإمّنا هي نوٌر يتشعشع من وراء ظهورنا لينري لنا طريقنا الذي نسلكه نحو 

مستقبٍل زاهٍر؛ لذلك قال: »عندما أتحّدث عن السنُّن فإيّن أقصد منها إىل حدٍّ ما ذلك 

املعنى الذي تبّناه الفيلسوف األملاين هانز جورج جادامري، وهذا املعنى له ارتباٌط 

بالظروف النفسية والفكرية لإلنسان، بل حّتى إنّه مرتبٌط بلغته ورغباته، ولكّنه ال ميّت 

بيننا وبني  التي حالت  بعد ذلك ذكر األسباب  الظاهرية«.  بصلٍة إىل عاداته وطباعه 

التنمية ووصفها بقوله: »إّن رؤيتنا للحياة ومتبّنياتنا الفكرية  ورغباتنا النفسية، هي التي 

متّهد لنا الطريق الذي نسلكه أو إِنّها قد تحول أحياناً بيننا وبينه وتسوقنا نحو طريٍق 

آخر أرسع وأقرب إىل الهدف«. وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن التنمية ال تعّد أمراً عبثياً 

مطلق العنان، وإمّنا لها قواعدها وأصولها الخاّصة، لذا فاملجتمع الذي يروم مواكبتها 

ال مناص له من إيجاد انسجاٍم ووحدة نظٍر بني أبنائه عىل الصعيدين النظري والعميل؛ 

وهذا األمر بكّل تأكيٍد مرهوٌن بالسري يف ركب التأريخ وعدم االنزواء عنه؛ وال شّك يف 

نن املوروثة  أّن عجزنا عن بلوغ أرقى درجات التنمية ناشٌئ من تعلّقنا املبالغ فيه بالسُّ

التي ال يتسبّب التخيّل عنها بحدوث مشاكل أساسيٍة يف هذا املجال.]2[ 

]1[-رضا داوري، عقل وزمانه؛ گفتگوها )باللغة الفارسية(، 2008 م )1387 هـ ش(، طهران، منشورات سخن، ص 101. 

]2[-قال كاتب املقالة إّن هذه العبارة مشّوشة وغري واضحة الداللة بشكٍل دقيٍق. 
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كام نالحظ من كالمه فهو يعّد مجرّد زوال العقبات ليس سبباً أساسياً يف تحّقق التنمية، 

لذا فالسبب يف تخلّفنا عن ركبها برأيه هو انعدام املقتيض، ومن هذا املنطلق دعا إىل 

البحث عن هذا املقتيض بغية تحقيق الهدف.]1[ وقد عرّف التنمية بأنّها الرقّي والتطّور 

العلمي والنهوض بالنظام االجتامعي والعالقات العاّمة إىل أرفع املستويات، وهذا النظام 

برأيه عامليٌّ وموّحٌد، لذلك نجد أّن التنمية يف مختلف بلدان العامل مثل الفلبني والجزائر 

، فنحن كبرٍش سوف نصل إىل  واملكسيك عىل نسٍق واحٍد وال يشوبها أّي اختالٍف جذريٍّ

مقصٍد واحٍد يف هذا املضامر أال وهو ذلك العامل التقني الخيايل.]2[ 

الدميقراطية يف املنظومة الفكرية للدكتور داوري 

عن  الحديث  إىل  انرصف  التنمية،  معامل  أهّم  داوري  الدكتور  وّضح  أن  بعد 

إبّان عرص  التي شاعت  الدميقراطية وتطرّق إىل نقدها عىل ضوء املبادئ الجديدة 

النهضة والحداثة، لكّنه رّصح بأّن هذا النقد ال صلة له باألفكار والتوّجهات السياسية 

وليس ناشئاً من متبّنياٍت إيديولوجيٍة، حيث اّدعى بأّن الغرض منه إحياء األمل لدى 

املجتمعات البرشية يف ظهور فكٍر معنويٍّ جديٍد، حيث قال: »ال أروم من هذا النقد 

تجريد الناس من حقوقهم أو حرمانهم من اإلدالء بآرائهم«، كام أكّد عىل أّن العامل 

املتجّدد له مسّوغاته الصائبة ألنه أحيا األمل لدى املجتمعات البرشية التي قُمعت 

ونُّكل بها إبّان القرون الوسطى.]3[ 

وقد وصف الدميقراطية التي جاءت بها األنظمة الحاكمة بأنّها افرتاضيٌة وأعرب 

عن عدم معارضته لحّق الناس يف إدارة شؤونهم واإلرشاف عىل حكوماتهم، واعترب 

هذه الرؤية هي التفسري الذي يتبّناه ملفهوم الدميقراطية، إال أنّه مل يذكر كالماً يوّضح 

منشورات سخن، ص  )1387 هـ ش(، طهران،  م   2008 الفارسية(،  )باللغة  داوري، عقل وزمانه؛ گفتگوها  ]1[-رضا 
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]2[-املصدر السابق، ص 85 - 86. 

ومن جملة ما قاله حول هذا املوضوع أيضاً: »استدّل بعضهم من كالمي هذا بأيّن اعترب عامل التقنية مجرّد عامٍل خيايلٍّ 

ال حقيقة له، إال أّن قصدي ليس كذلك طبعاً؛ فالعامل التقني الخيايل برأيي هو ذلك العامل الذي له القابلية عىل التنمية 

يف روح الشعوب التي تخلّفت عن ركبها ورغبت ببلوغها ومواكبتها«. 
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املوضوعية  األصول  أساس  عىل  فّندها  حيث  االفرتاضية،  الدميقراطية  تلك  معامل 

الذاتانية؛ ولكّنه مع ذلك مل يبنّي مراده منها بوضوٍح ورصاحٍة، ففي بادئ األمر انتقدها 

نقداً الذعاً وكأنّه يريد القول بأنّها باطلٌة ومرفوضٌة جملًة وتفصيالً لكونها مجرّد وضعٍ 

مؤقٍّت مالزٍم للعرصنة، ومن ثّم قّسمها إىل حقيقيٍة وافرتاضيٍة فعدَّ القسم الثاين باطالً 

واألّول حقيقياً. 

 نقد الدميقراطية 

كام ذكرنا يف أعاله فقد وّجه الدكتور داوري نقداً الذعاً للدميقراطية، وأكّد عىل أّن 

النزعة اإلنسانية هي األساس للعرصنة والعلم الحديث، لذلك قال: »العلم يف الواقع 

متفّرٌع عىل اإلنسانية، لذا فإّن كّل تطّوٍر ورقيٍّ تشهده العلوم والتقنيات الحديثة ال بّد 

من أن يكون منبثقاً منها«،]1[ كذلك تبّنى فكرة أّن اإلنسانية ليست أمراً طارئاً عىل الفكر 

للحضارة  االرتكازية  البُنية  بأنّها  منه ووصفها  يتجزّأ  ال  ذاتياً  بل عّدها جزءاً  الغريب، 

املعارصة،]2[ فهي برأيه منبثقٌة من أصوٍل موضوعيٍة ذاتانيٍة حديثٍة ووصف الدميقراطية 

بكونها أمراً مالزماً لهذه األصول، ومن هذا املنطلق قال: »أصل الدميقراطية هو اعتبار 

إرادة اإلنسان معياراً للسياسة، وعىل هذا األساس فكّل من ينكر فكرة أّن اإلنسانية هي 

نلمس  الدميقراطية«.]3[  ركب  يف  يسري  أن  ميكنه  ال  شٍء،  لكّل  االرتكازي  املعيار 

من كالمه هذا أّن نقده للدميقراطية ناشٌئ من رغبته يف شيوع الفكر املعنوي، ويف 

كتابه )نحن وطريق الحداثة الشاّق( أكّد عىل استحالة الجمع بني الدين والدميقراطية 

السبب يف ذلك إىل أّن الدين له أصوله وقواعده الخاّصة املنبثقة من وحي  موعزاً 

السامء، يف حني أّن التجّدد الفكري ال يُتيح للنظام الديني فرصة ترويج تعاليمه.]4[ 

]1[-رضا داوري، در باره علم )باللغة الفارسية(، 1990 م )1379 هـ ش(، طهران، منشورات هرمس، ص 11. 

]2[-رضا داوري، متدن وتفکر غربی )باللغة الفارسية(، 2001 م )1380 هـ ش(، طهران، منشورات ساقي، ص 98. 

]3[-رضا داوري، فلسفه در بحران )باللغة الفارسية(، 1988 م )1367 هـ ش(، طهران، منشورات امیر کبیر، ص 166. 

]4[-رضا داوري، ما وراه دشوار تجدد )باللغة الفارسية(، 2005 م )1384 هـ ش(، طهران، منشورات ساقي، ص 161. 
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الحّرية يف املنظومة الفكرية للدكتور داوري 

هايدجر  مارتن  الغريب  الفيلسوف  بأفكار  التأثّر  غاية  تأثّر  داوري  رضا  الدكتور 

لدرجة أنّه اقتبس آراءه عىل صعيد الحّرية، ومن جملة أقواله ما يأيت: 

- »الحّرية عادًة ما تكون متزامنًة مع عملية استكشاف الحقائق وال تتحقق إال يف 

ظلّها، لذا فمن يغفل عن الحقيقة هو يف الواقع ال يعرف املعنى الواقعي للحّرية«.]1[ 

- »الحّرية تعني العبودية للحّق«. 

- »الحّرية حقيقٌة ال شائبة عليها«. 

كام أكّد عىل أّن آراءه حول الحّرية قد قُرأت بشكٍل خاطئ، حيث عّدها بعضهم 

فاشيًّة إثر عدم متييزهم بني املبادئ الفلسفية والسياسية.]2[ 

هي  »الحّرية  الحقيقة(:  )نداء  كتابه  يف  هايدجر  مارتن  الغريب  الفيلسوف  وقال 

الذات التي تتقّوم بها الحقيقة«، وهو بطبيعة الحال ال يقصد من هذه العبارة قول إّن 

الحّرية حقيقٌة مفروضٌة يف األمر الواقع وال مناّص منها بحيث ال ميكن ألحٍد إنكارها، 

وإمّنا أراد التنويه عىل العالقة بني ذاتها وبني الحقيقة، أي إِّن الحقيقة تستبطن الحّرية 

يف ذاتها وكُنهها؛]3[ ويف موضعٍ آخر وعىل أساس اعتقاده باستعالء الكينونة اإلنسانية 

عّدهام أمراً واحداً لكّنه يف الحني ذاته أكّد عىل أّن الحّرية ال تعني االنحالل وفعل 

كّل يشٍء من دون قيٍد وضابطٍة، بل هي مقاٌم رفيٌع واستعالٌء للكينونة اإلنسانية لدى 

التعامل مع الكائنات.]4[ 

]1[-رضا داوري، فلسفه در بحران )باللغة الفارسية(، 1988 م )1367 هـ ش(، طهران، منشورات امیر کبیر، ص 491. 

منشورات سخن، ص  )1387 هـ ش(، طهران،  م   2008 الفارسية(،  )باللغة  داوري، عقل وزمانه؛ گفتگوها  ]2[-رضا 

 .99 – 98

]3[-بيجن عبد الکریمي، رابطه حقیقت وآزادی در اندیشه هایدگر در نامه فلسفی )باللغة الفارسية(، 2005 م )1384 

هـ ش(، ص 15. 

 Heidegger، Martin. )1993(، ”on the Essence of Truth“ in David Farrell Krell )ed(. Martin-]4[

 .Heidegger، Basic writings، London: Routledge: p. 111 – 138
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الدكتور داوري قال برصاحٍة يف بعض مؤلّفاته بأّن الحّرية جزٌء من ذات ابن آدم إال 

أنّها ال تعني اإلباحية والليربالية كام شاع يف العرص الحديث ضمن األصول الوضعية 

الداعية  األصوات  بعض  تعالت  أن  بعد  الغربية  املجتمعات  عىل  استحوذت  التي 

إىل  واإلباحية  الخلقي  التفّسخ  دعاة  يؤكّد  اآلونة  هذه  ففي  لها،  العنان  إطالق  إىل 

لإلنسانيًة  يقيّد نطاقها مناهضاً  أمٍر  أّن كّل  الحّرية معتربين  رضورة عدم كبح جموح 

وقمعاً رشساً لها؛ ومن هذا املنطلق قال: »الحّرية التي ظهرت إىل الساحة يف العرص 

الحديث ليست سوى دعوٍة إلطالق العنان للنزوات والنزعات الحيوانية الجامحة«.]1[ 

لو تتبّعنا كالمه حول الحّرية يف مختلف مدّوناته، الستنتجنا أنّه يعّدها شأناً فردياً ذا 

املعارص،  والعامل  التأريخ  بفلسفة  مرتبطٌة  أنّها  بداعي  والحداثة  التجّدد  بعامل  صلٍة 

لذلك أكّد عىل أنّها قد تجرّدت من معناها الحقيقي؛ فهي يف هذه اآلونة من تأريخ 

البرشية أصبحت ذات الطغيان واالستبداد، أي إِّن معامل الظلم واالضطهاد شأٌن ذايتٌّ 

للعرصنة وليست عارضًة عليها.]2[ 

حوار الحضارات: منعطٌف فكريٌّ أنهى قرنني من سيادة الغرب 

التأريخ  العامل وسطوة  الغربية عىل  الحضارة  بسيادة  داوري  الدكتور رضا  يعتقد 

الغريب عىل جميع البلدان بعد أن اجتاح الفكر الذي انبثق يف تلك الديار كافّة أصقاع 

القول الفصل  الفكر الغريب لها  »معايري  املعمورة، وهذه الفكرة دعته إىل أن يقول: 

يف جميع أرجاء املعمورة بحيث اعتمدت عليها البرشية يف تقييم جميع األحداث 

التأريخية«.]3[ وعىل هذا األساس قّسم العامل املعارص إىل قسمني، أحدهام متجّدد 

واآلخر ميّر يف مرحلة مخاض التجّدد، ومن ثّم عّد العقل املتجّدد كأنّه مارٌد طغى 

عىل الحياة البرشية وعّم جميع جوانبها؛ لذا تبّنى مقولة أّن الفكر الغريب هو السبب 

األسايس لكّل أزمٍة تعصف باملجتمعات قاطبًة، حيث قال: »لقد بلغ اإلنسان مرحلًة 

]1[-رضا داوري، فلسفه در بحران )باللغة الفارسية(، 1988 م )1367 هـ ش(، طهران، منشورات امیر کبیر، ص 495. 

ومن أقواله حول هذا املوضوع: »من الصواب مبكاٍن تفسري الحّرية بأنّها مبدأ اجتامعي - سيايس، ولكّن معظم آرايئ 

حولها متحورت حول بيان حقيقتها يف أُطٍر أخرى غري السياسة واالجتامع«.

]2[-رضا داوري، ما وراه دشوار تجدد )باللغة الفارسية(، 2005 م )1384 هـ ش(، طهران، منشورات ساقي، ص 94. 

]3[-املصدر السابق، ص 7. 
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الحداثة  نطاق  عن  به خارجاً  يلوذ  أن  ملجأ ميكن  وال  له  أمل  ال  بأن  يتصّور  جعلته 

التأثري بحيث ميكن  بأنّه ردٌّ ذيكٌّ وبالغ  الغربية«.]1[ لذلك عّد مبدأ حوار الحضارات 

التي طرحها املفكّر الغريب  االعتامد عليه يف التصّدي إىل فكرة رصاع الحضارات 

صاموئيل هنتنجتون، فهذا الحوار برأيه عبارٌة عن مرشوٍع سيايسٍّ يجب عىل الساسة 

صياغة أصوله الكلّية، ولكّن هذا ال يعني أّن أصحاب الحوار يجب أن يكونوا ساسًة 

للحيلولة  اتّخاذه  ينبغي  سيايسٍّ  تكتيٍك  مجرّد  هو  الحضاري  فالحوار  بالرضورة، 

دون اندالع رصاع بني الحضارات، وبطبيعة الحال نحن هنا لسنا بحاجٍة إىل أصوٍل 

مشرتكٍة، إذ غاية ما يف األمر أنّنا نحرتم أصول بعضنا البعض كبرٍش متحرّضين. وقد 

يف  الحضارات  رصاع  مببدأ  قُدماً  امليض  حاول  هنتنجتون  صاموئيل  أّن  عىل  أكّد 

تحقيق  خاللها  من  ميكن  خطٍّة  وفق  عىل  األمريكية  السياسية  االسرتاتيجية  رحاب 

للحضارة  مناهٍض  مفرتٍض  تحالٍف  إليجاد  البرشية  الحضارات  جميع  بني  تقارٍب 

الحضارة اإلسالمية، وهذا األمر برأيه يسفر عن حدوث كونفوشيوسية.]2[ 

بالد  التي خاضتها  الحروب  أّن  داوري  الدكتور  تبّناها  التي  املسائل  ومن جملة 

املغول،  أو  الروم  أو  اإلغريق  مع  سواٌء  حضاراٍت،  حروب  تكن  مل  القدمية  فارس 

»الحروب التي اندلعت بني إيران القدمية وبني اإلغريق  حيث قال يف هذا الصدد: 

والروم واملغول ال ميكن عّدها سنخاً من حرب الحضارات، كذلك فإّن ما يجري من 

حروب اليوم فهي مختّصٌة بزماننا فحسب؛ والحقيقة أّن الحضارة الغربية حينام تشعر 

بأنّها يف هاوية السقوط تلوذ مببدأ رصاع الحضارات«، ونّوه عىل أّن ضعف الحضارة 

الغريب  »العامل  بأنّها ستؤول إىل األُفول قريباً، لذلك وصفها قائالً:  الغربية ال يعني 

ميّثل قدرًة تسري يف طريقها نحو الضعف والتزعزع، ولكّنها مع ذلك ما زالت يف ذروة 

التقنية والتجارية واإلعالمية«،  بزمام األمور يف شّتى املستويات  القّوة ألنّها متسك 

وأضاف واصفاً الوضع الراهن للحضارة الغربية: »لقد طرحت فكرة رصاع الحضارات 

مرشوعاً  يطرح  أن  سيايسٍّ  كّل  عىل  يجب  لذا  املستقبلية،  للسياسة  ميزًة  بصفتها 

]1[-رضا داوري، عقل وزمانه؛ گفتگوها )باللغة الفارسية(، 2008 م )1387 هـ ش(، طهران، منشورات سخن، ص 16. 

]2[-املصدر السابق، ص 109 – 112. 



471آراء رضا داوري حول الغرب واالستغراب

مناهضاً لها ومختلفاً عنها غاية االختالف بحيث يّتصف مبيزاٍت أخرى«.]1[ وعىل هذا 

الحضارات  حوار  مبدأ  إىل  أذعنت  لو  الغربية  املجتمعات  بأّن  يؤمن  فهو  األساس 

فهذا يعني تخلّيها عن سيادتها التأريخية عىل العامل والتي دامت قرنني من الزمن، إذ 

اّدعى الغربيون بعد عرص النهضة والحداثة بأن ال تأريخ وال حضارة يف العامل سوى 

تأريخهم وحضارتهم، ومن هذا املنطلق قّسموا الشعوب إىل غربيٍة ورجعيٍة؛ ولكن 

إذا ما طرحنا مرشوع حوار الحضارات فال حيلة لهم حينئٍذ من اإلقرار بتساوي جميع 

البرش من أقىص الرشق إىل أقىص الغرب وال يبقى خياٌر لهم سوى الجلوس عىل 

طاولة الحوار وتبادل اآلراء مع اآلخرين.]2[ 

هو  املعارص  تأريخهم  أّن  فكرة  عن  تخلّوا  قد  الغربيني  أّن  الباحثني  بعض  يرى 

تأريخيٍة جديدٍة أال وهي  يعني دخولنا يف مرحلٍة  أمر  للبرشية وهو  التأريخ األوحد 

مرحلة ما بعد الحداثة التي وصفها الدكتور رضا داوري بالقول: »يف هذه اآلونة بدأت 

الشكوك والنقاشات تُثار حول األعراف واألصول التأريخية الغربية... ».]3[ 

خالصة البحث: 

الدكتور رضا داوري يعّد العامل الغريب كياناً له ماهيته الخاّصة، ويعتقد بأّن الكون 

ليس سلسلًة من املسائل الحسنة والسيّئة، وإمّنا هو رشٌط أسايسٌّ لتجيّل بعض أنحاء 

نن والعالقات.  السُّ

الغرب برأيه يجّسد حدثاً تأريخياً، لذا فهو تأريٌخ يكون اإلنسان فيه محوراً للحياة، 

وآخر مرحلٍة فيه تتمثّل يف بلوغ التقنية ذروتها وصريورتها أصالً مطلقاً. 

كام أكّد عىل أّن االستغراب ال يقترص عىل تقليد أعراف وتقاليد الغربيني فحسب، 

املتّبعة يف  الوضعية  النزعة  ينعكس مبرآة  الكون حيث  للحياة يف هذا  بل هو منٌط 

التعامل مع جميع الكائنات ويف شتّى جوانب الحياة؛ والغربيون أنفسهم حسب هذا 

]1[-املصدر السابق، ص 213. 

]2[-املصدر السابق، ص 214. 

]3[-املصدر السابق، ص 215. 
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التعريف مستغربون إال أّن استغرابهم بسيٌط، يف حني استغرابنا مضاعٌف حيث غرقنا 

من رأسنا إىل أخمص قدمينا يف التعاليم الغربية، ومبا أّن هذا األمر الواقع قد فُرض 

علينا فال بّد لنا حينئٍذ من التعرف عىل حقيقة الحضارة الغربية وأصولها األساسية. 

أّما يف مجال كيفية التعامل مع التيّارات الفكرية الغربية واالقتباس منها، فقد طرح 

آراءه ونظرياته ضمن أربع مقوالٍت هي الدميقراطية والحّرية والتنمية؛ إذ عّد التنمية 

تعني الرقي العلمي وإقامة نظام عالقاٍت عىل وفق أصوٍل معيّنٍة ألجل أن يُعتمد عليها 

كنهٍج عامليٍّ موّحٍد يعّم جميع املجتمعات البرشية مبختلف مشاربها الفكرية ليك 

نتمّكن من بلوغ هدٍف واحٍد أال وهو العامل التقني األسطوري.]4[ 

فضالً عاّم ذكر، فهذا املفّكر املسلم يعّد نفسه يف زمرة املنتقدين للدميقراطية 

الغربية، وقال إّن نقده ال يرتكز عىل أصوٍل إيديولوجيٍة محّددٍة، بل طرحه من منطلق 

الحديثة  الغربية  الدميقراطية  عّد  لذلك  املعنوي؛  الفكر  من  نحٍو  ظهور  يف  الرغبة 

، ولكّنه يف الحني ذاته ال يعرتض عىل حّق الناس يف إدارة  ليست سوى أمٍر افرتايضٍّ

شؤونهم املعيشية اجتامعياً وسياسياً واإلرشاف عىل نشاطات النظام الحاكم عليهم؛ 

لذا ميكن عّده من هذه الناحية بأنّه أحد مؤيّدي النظام الدميقراطي الحديث. 

عّدها  التي  الحّرية  صعيد  عىل  هايدجر  مارتن  الغريب  املفّكر  بآراء  تأثّر  وقد 

الحيوانية،  والنزعات  النزوات  من  لها  تجريده  عني  يف  بالعبودية  عنها  وعرّب  حقيقًة 

ووصف أولئك الذين عّدوا آراءه حولها فاشيًّة بأنّهم قد خلطوا بني املفاهيم العلمية 

املستوحاة من املبادئ الفلسفية والسياسية، لذا أكّد عىل أّن الحرية الحقيقية ليست 

مطلقة العنان بحيث ال يحّدها حدٌّ وال يقيّدها قيٌد، وإمّنا هي ذات جنبٍة معرفيٍة تدّل 

عىل رفعة اإلنسان وسمّو شخصيته مقارنًة مع سائر الكائنات. 

اليوم  التي أضحت  العامل  بلدان  قد عّم جميع  الغريب  التأريخ  أّن  أكّد عىل  كام 

]4[-قال الدكتور داوري عىل هذا الصعيد: »العامل الخيايل ال يدّل عىل تقنيٍة محدودٍة يف نطاٍق خاصٍّ بحيث نتمّكن من 

الولوج فيه متى ما شئنا، والحقيقة أن ال أحد يقدر عىل ذلك؛ وهذا العامل كام ذكرنا آنفاً، يراود أذهان أبناء املجتمعات 

غري النامية لكونهم يرغبون غاية الرغبة يف مواكبة التنمية«. 



473آراء رضا داوري حول الغرب واالستغراب

تنضوي تحت فئتني أساسيتني، فمنها بلداٌن متجّددٌة وأخرى متّر يف مرحلة مخاٍض 

رصاع  نظرية  هنتنجتون  صاموئيل  طرح  أوضاع  هكذا  ويف  التجّدد؛  مرحلة  لبلوغ 

الحضارات التي وصف فيها الحضارة الغربية باملهاجم الذي يشّن حمالته عىل سائر 

الحضارات الضعيفة التي ال قدرة لها عىل املواجهة والصمود؛ ومن هذا املنطلق عّد 

الدكتور داوري مبدأ حوار الحضارات كردٍّ مناسٍب عىل هذه النظرية، وال ريب يف أّن 

تبّني هذا الحوار من قبل املفّكرين الغربيني سريغمهم عىل التخيّل عن سيادٍة عامليٍة 

دامت قرنني من الزمن ومل تشهد البرشية فيها سوى حضارٍة وتأريٍخ غربيني. 
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االستغراب يف املنظومة الفكرية لرموز التنظري والتثقيف 
يف إيران بعد عصر النهضة واحلداثة 

»دراسٌة حتليليٌة على ضوء آراء الدكتور كريم مجتهدي«

تدوين: عبد الرحمن حسني فر ]1[

مقّدمة: 

السبُل  حول  عدة  هواجس  راودتهم  املعارصون  اإليرانيون  والعلامء  الساسة 

أنّهم  القرون املاضية، كام  إبّان  الغربية  التي أسفرت عن تطّور الحضارة  واألسباب 

مل ينفّكوا عن التفكري بوضع حلوٍل تضمن للمجتمعات الرشقية القدرة عىل مواجهة 

النظريات والتقنيات التي جاءت بها هذه الحضارة أو تسخريها لصالحها، ومن هذا 

املنطلق شّمروا عن سواعدهم بغية تحقيق هذه األهداف املصريية. 

وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن اآلراء املتضاربة التي دعت إىل رضورة مواكبة التطّور 

الحضاري أو التصّدي له ومقارعة السلطة الغربية، ترضب بجذورها يف تلك الهزائم 

التي تعرّضت لها إيران إثر نزاعاتها الحربية مع روسيا القيرصية وال سيّام يف عامي 

1228 هـ و1243 هـ بعد أن عقدت اتّفاقيتا جلستان و)تركامن شاي( اللتني ألزمتا طرفاً 

واحداً فقط وهو حكومة إيران طبعاً، فقد وصف الباحثون هذه الفرتة من تأريخ إيران 

املعارص بأنّها عهد الوعي الذايت للشعب اإليراين لكونه أدرك حينها نقاط ضعفه، ومن 

ثّم بادر بعض املسؤولني السياسيني إىل إيفاد بعض الطالب إىل مواصلة دراساتهم 

العليا يف البلدان الغربية يك ميتلكوا املهارات الالزمة التي تؤّهلهم ملواكبة التطّور 

العلمي والتقني يف العامل، كام كانت هناك جهوٌد حثيثٌة من الناحية العسكرية من قبل 

ـ ترجمة: أسعد مندي الكعبي.
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بعض الشخصيات مثل عباس مريزا وقائم مقام، وتّم تأسيس مدارس عدة واستدعي 

كثري من األساتذة الغربيني، وأمري كبري بدوره أّسس مدرسة دار الفنون الشهرية التي 

تحّولت فيام بعد إىل جامعة طهران، والقائد سيبه ساالر تعاضد مع الحائزين عىل 

كانوا  الذين  اإليرانيني  العلامء  وسائر  الغربية  التعليمية  املؤّسسات  من  شهادات 

للسيطرة  والتصّدي  الشعب  ثقافة  بواقع  النهوض  بهدف  والعراق  إيران  يف  مقيمني 

العلمية والتقنية التي فرضت عليه من قبل املجتمعات الغربية، وكذلك ألجل إصالح 

نقاط الخلل يف مختلف املؤّسسات الحكومية واملدنية والعمل عىل اجتثاث الظلم 

واالستبداد ونيل االستقالل وما إىل ذلك من مبادئ سامية يسعى إىل تحقيقها جميع 

األحرار يف العامل. هذه اإلجراءات وما شاكلها والتي تجّسدت يف جهود فئاٍت عدة 

قد  الغربية؛  والبلدان  إيران  مقيمني يف  كانوا  الذين  واملثّقفني  والعلامء  الساسة  من 

 / آب  شهر  يف  وذلك  الزمن،  من  قرٍن  بعد  الدستورية  الثورة  انطالق  عنها  متّخض 

أغسطس عام 1906 م. 

الثورة الدستورية يف إيران أّدت إىل ظهور بُنيٍة سياسيٍة جديدٍة متثّلت يف تأسيس 

الناحية  نظاٍم مليكٍّ دستوريٍّ وتأسيس أحزاٍب وبرملاٍن وتدوين دستوٍر للبالد، ومن 

نن املوروثة  الثقافية كانت ماّدًة دسمًة لتدوين كثري من الكتب واملقاالت حول السُّ

والحقيقة  والحداثة،  الِقَدم  حول  معظهام  متحور  متنّوعة  عناوين  ضمن  والتجّدد 

والخيال، والحقوق والقوانني، والعدل والحّرية واملساواة، وماهية الربملان والثورة 

الدستورية، والدين واإللحاد، والظلم واإلنصاف، والعلم والجهل؛ وما شابه ذلك من 

مواضيع ذات صلٍة باملطالبات الشعبية بحيث كان جيل الشباب هو املخاطب األّول 

الثورة  عن  دافع  فبعضها  سنخني،  عىل  كانت  األقالم  هذه  فإّن  الحال  وبطبيعة  لها، 

الدستورية بكّل ما أويت من قّوٍة وبعضها اآلخر تهّجم عليها وانتقدها نقداً الذعاً. 

ال شّك يف أّن الثورة الدستورية فشلت يف تحقيق أهدافها التي انبثقت من أجلها، 

فاضطربت إثر ذلك األوضاع وتفاقمت أزمات الشعب اإليراين واستاءت مقارنًة مبا 

متطلّبات  وافتقدوا ألهّم  أمنية وصّحية  مشاكل  من  الناس  فعاىن  عليه سابقاً،  كانت 
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إيران  الربيطانيني والروس يف شامل  ناهيك عن تغلغل املستعمرين  الرغيد  العيش 

الحاكم وعجزه عن  النظام  تأّججت بسبب ضعف  وجنوبها، وكّل هذه األزمات قد 

إدارة شؤون البالد بالشكل املناسب ناهيك عن تشتّت اآلراء وانعدام روح التكافل 

االجتامعي؛ ومن ثّم شيئاً فشيئاً بدأت االعرتاضات تحتدم ليتمّخض عنها االنقالب 

العسكري الذي أطاح بالسلطة يف شهر شباط / فرباير عام 1921 م حيث كان مدعوماً 

بشكٍل مبارٍش من قبل جهاٍت خارجيٍة. قاد هذا االنقالب عدٌد من الساسة والعسكر 

بهلوي،  خان  ورضا  الطباطبايئ  الدين  ضياء  سيّد  رأسهم  وعىل  لربيطانيا  املوالني 

فهدف هؤالء مل يكن ينصّب يف املصلحة الوطنية وإمّنا كانت لهم مآرب شخصية. 

قبل هذا االنقالب العسكري ويف عام 1919 م بالتحديد عقد الحاكم وثوق الدولة 

اتفاقيًة مع بريطانيا ولكّنها واجهت معارضًة روسيًة ومل تحظ بتأييد بعض الشخصيات 

يف داخل إيران، لذا عجزت عن تحقيق أهدافها عىل أرض الواقع، ويف خضّم هذه 

األحداث كانت روسيا يف رصاٍع فكريٍّ سيايسٍّ متأّجٍج يف رحاب الثورة البلشفية التي 

انطلقت عام 1917 م مـاّم اضطرّها لرفع يدها عن الساحة السياسية يف إيران. 

رفع  إىل  بعضهم  بادر  املتفاقمة،  واألزمات  العصيبة  الظروف  هذه  خضّم  يف 

شعاراٍت تدعو إىل الدفاع عن حقوق الشعب اإليراين، لذلك شعر الربيطانيون بخطر 

يهّدد نفوذهم فبذلوا ما بوسعهم للحفاظ عىل مواطئ القدم التي كانت لهم يف إيران، 

وبالطبع  لسلطتهم،  تخضع  تكن  مل  أخرى  مناطق  إىل  سيطرتهم  نطاق  وتوسيع  بل 

فإّن أقرص وأيرس طريٍق لتحقيق هذا الغرض هو إيكال زمام األمور إىل من يواليهم 

ويطيع أوامرهم وال سيّام أولئك الذين كانوا منبهرين بالثقافة الغربية والسائرين يف 

ركب التجّدد والحداثة؛ وخالصة الكالم أّن االستغراب هو السبيل الوحيد الذين كان 

يضمن للربيطانيني الحفاظ عىل نفوذهم يف إيران آنذاك. 

رضا خان بهلوي كان أبرز شخصيٍة عسكريٍة شاركت يف االنقالب العسكري ضّد 

النظام الحاكم يف تلك اآلونة، وقد حظي بدعٍم من قبل بعض املثّقفني من أمثال تقي 

النهج  تطبيق  إىل  تسعى  كانت  التي  الليربالية  األحزاب  بعض  زاده، وكذلك ساندته 
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نن اإلسالمية ومحوها من الوجود  الغريب بحذافريه يف إيران عرب اجتثاث التعاليم والسُّ

خان  رضا  االنقاليب  الزعيم  استهوت  لإلسالم  املناهضة  التوّجهات  هذه  بالكامل. 

بهلوي فقد كان منبهراً إىل أقىص حدٍّ باألمنوذج الغريب الجديد الذي اجتاح العامل 

من أقصاه إىل أقصاه بعد الثورة الصناعية، لذلك سلك طريق التجّدد والحداثة بشكٍل 

منسجٍم بالكامل مع النمط الغريب، ومن ثّم قلّب صفحات التأريخ لريجع إىل عهد ما 

قبل املسيحية داعياً إىل إعادة أمجاد بالد فارس القدمية وراح يرّوج لهذه الفكرة بشتّى 

الوسائل واألساليب التي كانت متاحًة له؛ وبالفعل فقد ناهض اإلسالم بكّل ما أويت 

من قّوٍة وتجّرأ عىل تعاليمه األصيلة لدرجة أنّه أمر مبحو جميع املظاهر اإلسالمية 

أمراً  أصدر  بحيث  بقسوٍة  اإلسالمي  الحجاب  وحارب  الدينية،  واألعراف  والتقاليد 

إلزامياً بسفور النساء ومعاقبة املحّجبات منهّن وخلع حجابهّن باإلجبار، كام ضايق 

رجال الدين وكافّة رموزه بحيث منعهم من ارتداء الزّي اإلسالمي وجعلهم مهّمشني 

يف املجتمع بعد أن حظر عليهم مزاولة نشاطاتهم التبليغية. 

بعد رضا خان بهلوي، حان دور ابنه محّمد رضا شاه الذي استوىل عىل السلطة 

بدعٍم بريطاينٍّ مبارٍش، وقد حذا حذو أبيه يف اتّباع النهج الثقايف الغريب واالنخراط 

يف مسرية التجّدد والحداثة األمر الذي أسفر عن اتّساع نطاق نفوذ املستعمرين وعىل 

رأسهم الربيطانيون أكرث من أّي وقٍت مىض. 

تجاوز محّمد رضا شاه والده رضا خان بهلوي يف العاملة للغرب واإلذعان إىل 

أوامرهم وال سيّام بعد االنقالب العسكري الذي حدث يف شهر آب / أغسطس عام 

1953 م وبعد تأسيس إرسائيل وإقامة عالقات حميمة معها وتغلغل أتباع الفكر البهايئ 

املنحرف يف أروقة القرص املليك ومختلف املؤّسسات الحكومية تزامناً مع تهميش 

التعاليم اإلسالمية وتجاهل أحكام الرشيعة املحّمدية األصيلة فشاع إثر ذلك الظلم 

وزال العدل وضاعت الحقوق مـاّم أّدى إىل ظهور توّجهاٍت ثوريٍة لدى كافّة رشائح 

النظام الحاكم استهدف ذات اإلسالم وحاول محوه  أّن هذا  الشعب اإليراين؛ ومبا 

، ومن  من الوجود فقد اتّصفت هذه التوّجهات املعارضة بشكٍل عامٍّ بطابعٍ إسالميٍّ
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ثّم أمثرت الجهود الشعبية الحثيثة املتنامية عن انتصار الثورة اإلسالمية التي أطاحت 

بهذا النظام الشاهنشاين امللحد. 

أي  املنرصم،  القرن  من  السبعينيات  عقد  نهاية  يف  اإلسالمية  الثورة  انتصار  بعد 

نظاٍم  لتأسيس  مساعيهم  قصارى  الثّوار  بذل  م،   1979 عام  فرباير   / شباط  شهر  يف 

إسالميٍّ متقّوٍم عىل مبادئ العدل والحّرية واالستقالل والتطّور ومقارعة الظلم والفقر 

التبعية للرشق والغرب عىل حدٍّ  والتحّرر من  وتقنياً  الغريب علمياً  للنفوذ  والتصّدي 

هذا  وعىل  االستكبارية.  القوى  محاربة  يف  ورصينة  جاّدة  مواقف  اتّخاذ  مع  سواء 

األساس اتّصف عهد الثورة اإلسالمية مبيزاٍت مختلفٍة بالكامل عاّم كان عليه الحال 

يف زمان األنظمة امللكية السابقة، وإثر ذلك ظهرت توّجهاٍت فكريٍة عّدة بالنسبة إىل 

كيفية التعامل مع الثقافة الغربية يف شتّى نواحيها السياسية والعلمية والتقنية، وميكن 

تلخيصها يف النقاط الثالثة اآلتية: 

1 ( مناهضة العامل الغريب بالكامل واإلعراض عن كّل إنجازاته الثقافية والعلمية 

والتقنية. 

2 ( عدم االنزواء عن التطّور الذي بلغته الحضارة الغربية ومواكبته بالكامل. 

أُطٍر  تطبيقها يف  العلمية املتطّورة والعمل عىل  اقتباس األساليب واملناهج   )  3

محلّية  بصيغة  وتظهر  الغريب  العامل  عن  مستقلّة  وقواعد  أُسس  إىل  لتتحّول  محلّيٍة 

جديدة، وهذا األمر قد فعله الغربيون سابقاً حينام اقتنصوا العلوم الرشقية وال سيّام 

يف القرون الوسطى، بل ما زالوا إىل يومنا هذا يقتبسون علومنا بواسطة املسترشقني 

الذين يرسلونهم الستطالع أحوالنا وعلومنا. 

هذه التوّجهات الفكرية الثالثة املتباينة مع بعضها قد طرحت حلوالً حول كيفية 

التعامل مع التطّور التقني والثقايف الغريب يف العرص الحديث، فلو متّعنا بها سنجد 

أنّها تعكس رغبة بعضهم يف اإلعراض عن الغرب وتجاهل إنجازاته بالكامل، ودعوة 

التعامل  آخرين إىل االنضواء يف ركبه ومواكبته بحذافريه، وإرادة بعضهم بأن يكون 
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معه بحذٍر عرب اقتباس ما هو مفيد واإلعراض عاّم ال طائل منه؛ لذا نجد أّن الرصاع 

نة والتجّدد ما زال محتدماً حتّى اليوم يف خضم هذه اآلراء املتالطمة.  بني السُّ

الغريب  العامل  التي شاعت يف  الفلسفية  الرؤى  بعض املفّكرين اإليرانيني عّدوا 

واجتامعياً  ثقافياً  الديار  تلك  شهدته  الذي  التطّور  يف  سبباً  الحديث  العرص  إبّان 

يف  الغربيني  نجاح  إىل  أّدى  الذي  األسايس  العامل  بأنّها  وصفوها  وكذلك  وتقنياً، 

واقتصادياً ويف سائر املجاالت األخرى من دون  وسياسياً  اجتامعياً  إدارة شؤونهم 

أساسيًة  بُنيًة  الرؤى  تلك  عّد  الكالم ميكن  هذا  وبناًء عىل  إىل غريهم،  يحتاجوا  أن 

للحضارة الغربية وفيام بعد ترتّبت عليها أصول التطّور الحديثة. 

واألصول  املسيحية  الديانة  يف  بجذورها  ترضب  الحال  بطبيعة  الغربية  الفلسفة 

الفلسفية اإلغريقية والرومية، وقد تنامت واتّسع نطاقها عىل ضوء تطّور شتّى العلوم 

عن  متّخضت  التي  النتائج  وإحدى  والفيزياء؛  والهندسة  والفلك  الرياضيات  مثل 

النزعات الفلسفية الغربية الحديثة هي ظهور منٍط فلسفيٍّ علميٍّ مشرتٍك عىل صعيد 

أّن رائد هذه الحركة  الحياة، وال شّك يف  املناهج واألهداف يف مختلف مجاالت 

الفكرية الفلسفية هو املفّكر رينيه ديكارت الذي ميكن عّده املؤّسس للثقافة الغربية 

الحديثة والعلم البارز يف عامل التجّدد والحداثة. 

إىل جانب ديكارت، هناك فالسفٌة آخرون كان لهم فضل يف ترسيخ بُنية الحضارة 

الغربية الحديثة وعىل رأسهم فرنسيس بيكون، حيث كان يجمعهم هدٌف واحٌد رغم 

اختالفهم يف وجهات النظر واألساليب الفلسفية. لو أردنا املقارنة بني آراء ديكارت 

وبيكون أللفينا الثاين أدىن رتبًة من األّول رغم أنّه متقّدٌم عليه زمنياً، إذ إّن املبادئ 

الفلسفية الجديدة يف العامل الغريب مل تتكامل إال بعد القرن التاسع عرش امليالدي 

من  كثري  أسهم  فقد  وبالطبع  عرش،  الخامس  القرن  يف  ذلك  قبل  انبثقت  أنّها  رغم 

وبيان  وتحليلها  الغربية  الفلسفية  األصول  رشح  عرب  ذلك  يف  واملفّكرين  الفالسفة 

دالالتها وتوسيع نطاقها؛ ومن أبرزهم: - باروخ سبينوزا - نيكوال مالربانش - غوتفريد 

فيلهيلم اليبنتز - ديفيد هيوم - جون لوك - إسحاق نيوتن - إميانوئيل كانط - فريدريك 
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هيجل.

أساس  عىل  وتنامى  تطّور  قد  الغرب  أّن  فكرة  تبّنوا  الذين  اإليرانيون  املفّكرون 

الديانية  ظهور  بعد  الغريب  الفكري  التأريخ  يقّسمون  اتّبعها،  التي  الفلسفية  املبادئ 

املسيحية إىل عهدين، أحدهام قديٌم واآلخر حديٌث، ولكّل واحٍد منهام خصائصه 

نطاقها  واتّسع  املاّدية  العلوم  فيه  ترّسخت  الحديث  فالعهد  غريه؛  عن  متيّزه  التي 

والسيام العلوم الرفاهية والطبية والتنموية والتقنية واإلدارية واالجتامعية والسياسية 

والثقافية، وهذه األمور مل تكن متعارفًة يف العهد القديم إذ اتّصفت العلوم السالفة 

بالسطحية وكان نطاقها ضيّقاً للغاية. 

الهدف الذي يراد تحقيقه من العلوم الحديثة هو صياغة الحياة البرشية بأسلوٍب 

مختلٍف عاّم كانت عليه سابقاً وبناء شخصية اإلنسان بشكٍل متكامٍل وال سياّم يف 

الطبّية واملبادئ األخالقية باالعتامد عىل  الحديثة والشؤون  الصناعية  التقنية  مجال 

آراء رينيه ديكارت التي تُعد أصوالً نظريًة أساسيًة للحضارة الغربية، وكذلك باالعتامد 

وجهة  ووفق  بيكون،  فرنسيس  دعامئه  أرىس  الذي  الطبيعي  العقيل  األمنوذج  عىل 

الجديل  املبدأ  أساس  وعىل  والعميل،  النظري  العقل  حول  كانط  إميانوئيل  نظر 

الديالكتييك للتأريخ واملجتمع حسب نظريات فريدريك هيجل. 

الفالسفة  ركّز  إذ  آخر،  بنمٍط  فيه  الحياة  اتّصفت  فقد  القديم  الغريب  العهد  أّما 

جهودهم الفكرية عىل مباحث العقل والوحي من حيث التشابه واالختالف، وتطرّقوا 

إىل بيان ماهية العالقة بينهام؛ يف حني سلك فالسفة العرص الحديث منحًى آخر نظراً 

واألعراف  الدينية  نن  السُّ عىل  الضوء  سلّطوا  حيث  حياتهم،  اكتنفت  التي  للظروف 

جديدًة  آفاقاً  أوجدت  التي  الجديدة  بالعلوم  البالغ  اهتاممهم  جانب  إىل  املوروثة 

للبحث والتحليل بحيث مل تكن متعارفًة لدى أسالفهم. 

أّن الغربيني لهم عصا السبق يف ريادة العامل - باملعنى األعّم - يف  من املؤكّد 

بعض القضايا واملبادئ الجديدة التي ظهرت يف شتّى املجاالت الحياتية والعلوم 
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بسط  من  إذ متّكنوا  وما سواها،  واالقتصادية  والسياسية  واالجتامعية  والتقنية  الفّنية 

نفوذهم عىل سائر املجتمعات البرشية التي ما زالت متخلّفًة عن عجلة التطّور الثقايف 

والتقني؛ وإثر هذه السلطة أدركت املجتمعات الضعيفة حاجتها املاّسة إىل العلوم 

التقنية الحديثة وعىل رأسها القضايا العسكرية، لذلك شاعت بني مفّكريها مباحث 

والحفاظ  األصيل  تراثها  وإحياء  املعارصة  القضايا  مع  التعامل  كيفية  حول  جديدة 

عىل هويتها واألسلوب األمثل الذي ميّكنها من مواكبة العلوم املعارصة يف مجال 

الصناعات العاّمة عىل ضوء امتالك تقنيٍة متطّورٍة. 

قد وجدت  منها  الرشقية  البرشية وال سيّام  املجتمعات  أّن  اثنان يف  يختلف  ال 

نفسها مضطرًّة إىل امتالك تقنياٍت عسكريٍة متطّورٍة وصناعاٍت راقيٍة بسبب شعورها 

يف  بوضوح  تجىّل  قد  األمر  وهذا  الغريب؛  العامل  جهة  من  بها  املحدقة  باملخاطر 

تأريخ إيران املعارص حينام كرست شوكة الجيش القاجاري الذي كان ميتلك أسلحًة 

تقليديًة أمام الجيش الرويس املجّهز مبختلف األسلحة املتطّورة، كام نشهده بوضوٍح 

يف الحوار الذي دار بني عباس مريزا واملبعوث الدبلومايس الفرنيس جوبري. 

الشعوب واملجتمعات الضعيفة بحاجٍة ماّسٍة إىل شتّى العلوم والتقنيات العسكرية 

الحديثة ملرورها يف ظروٍف قاهرٍة وتعاين من ضياع تراثها األصيل إثر تخلّفها عن قافلة 

التطّور والحداثة، ناهيك عن أّن مقاليد الرقّي والتصنيع بيد تلك البلدان االستعامرية 

التي ال تتواىن عن فعل يشٍء لتسخري كّل ما هو موجود خدمًة ملصالحها؛ وهذا األمر 

قد أسفر عن حدوث تناقٍض وحتّى نزاعات سياسية بني البلدان التي متتلك التطّور 

التقني، فالغربيون يسّخرون الرثوة التي ميتلكونها الستعباد سائر املجتمعات ونهب 

خرياتها، ومن هذا املنطلق بادر بعض املفّكرين إىل دراسة وتحليل طبيعة املساعي 

التي تبذلها املجتمعات يف التصّدي للتيّارات الفكرية الجديدة بهدف مقارنتها مع 

التوّجهات الفكرية وال سيّام الفلسفية الحديثة التي تبّناها مختلف العلامء والفالسفة 

من  املوضوع  هذا  ألهّمية  ونظراً  املعارص؛  التأريخ  مراحل  شتّى  خالل  الغربيني 

أنّه املرتكز  باعتبار  العلامء  باهتامم بعض  التأريخية والفلسفية فقد حظي  الناحيتني 
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وتقنياً،  علمياً  البرشية  الحياة  مقّدرات  عىل  الغرب  لسيطرة  التصّدي  يف  األسايس 

ومن هذا املنطلق تطرّق الباحثون اإليرانيون إىل دراسته وتحليله الستكشاف ماهية 

الفكر الفلسفي الغريب يف رحاب توّجهات أبناء املجتمع اإليراين ورّدة فعلهم إزاء ما 

يُصّدر إليهم من مبادئ ثقافية ذات صبغٍة غربيٍة؛ وبطبيعة الحال إن أردنا تسليط الضوء 

الغريب  والعامل  اإليراين  الشعب  بني  الثقايف  االرتباط  ماهية  األمر ومعرفة  هذا  عىل 

ونسبة تأثري هذين القطبني عىل بعضهام، فال مناص لنا من دراسة وتحليل النشاطات 

االسترشاقية يف إيران وكيفية تعامل املسترشقني مع التوّجهات الفكرية السائدة فيها، 

وهذا األمر يقتيض مراجعة األصول والنظريات الفلسفية التي لها القول الفصل عىل 

الصعيد الفكري والتعرّف عىل بعض القضايا الفكرية املطروحة عىل طاولة البحث 

ومن جملتها الرصاع املحتدم بني العلم واإلميان وكيفية استثامر العقل لتلبية بعض 

مقتضيات الحياة وبلوغ درجة التطّور واالكتفاء الذايت يف املجالني العلمي والتقني؛ 

وهذا ما سنتطرّق إىل الحديث عنه ضمن تفاصيل البحث. 

نتطرّق يف هذه املقالة إىل بيان ما ذكر أعاله عىل ضوء آراء الدكتور كريم مجتهدي، 

فهو أحد األساتذة الذين سّخروا جّل نشاطاتهم العلمية يف دراسة مختلف النظريات 

الفلسفية وتحليلها طوال عّدة عقوٍد. 

أكّد هذا الباحث اإليراين يف دراساته ومدّوناته عىل رضورة النهوض بواقع الفكر 

الغريب  الفكر  مبادئ  اعتمد عىل  العرص، حيث  مقتضيات  وتنميته يف ظّل  املحيّل 

ودعا إىل السري تحت مظلّته واتّباع منهجيته العلمية؛ وقد وصف هذا األمر بأنّه هامٌّ 

للغاية. 

تتضّمن هذه املقالة جملًة من املباحث حول آراء الدكتور كريم مجتهدي، فبعد 

بيان بعض جوانب املوضوع املطروح للبحث يف املقّدمة، سوف نسلّط الضوء عىل 

املواضيع اآلتية: 

- تدوين فهرٍس يتضّمن آثار الدكتور كريم مجتهدي. 
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- دراسٌة دالليٌة حول مواضيع الفلسفة الغربية الحديثة. 

الغربية  الفلسفة  مبادئ  إىل  بالنسبة  اإليراين  املجتمع  يف  املعريف  املستوى   -

الحديثة. 

- أهّمية الفلسفة الغربية الحديثة. 

- الخلفية التأريخية للمواجهة الفكرية بني إيران والغرب. 

- النشاطات االسترشاقية يف إيران. 

- عباس مريزا شخصيٌة محوريٌة يف توعية الشعب اإليراين. 

طرحها  التي  النظريات  مع  التعامل  يف  اإليرانيني  للمفّكرين  العلمية  الجهود   -

نظراؤهم الغربيون املحدثون من أمثال فولتري وديكارت وكانط وشيلينج. 

- النزعة العقالنية واملساعي التي بذلت للنهوض بواقع العلوم املحلية من قبل 

بديع امللك مريزا والسيد جامل الدين األسد آبادي. 

- مساعي بعض املستغربني من أمثال حسني قيل آغا واملريزا ملكم خان واملريزا 

فتح عيل آخوند زاده. 

- خالصة البحث. 

* أهّم مؤلّفات الدكتور كريم مجتهدي 

املفّكر اإليراين الدكتور كريم مجتهدي له آثاٌر عديدٌة متثّلت يف كتٍب ومقاالٍت 

دّونها باللغة الفارسية، وأهّمها ما ييل: 

- مباحث فلسفية موجزة )چند بحث كوتاه فلسفي( 1348 هـ ش. 1969 م 

- الفلسفة النقدية لكانط )فلسفه نقادی كانت( 1378 هـ ش. 1999 م 
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- السيّد جامل الدين األسد آبادي والفكر الحديث )سیّد جامل  الدین اسد آبادي 

وتفّكر جدید( 1363 هـ ش. 1984 م. 

- حول هيجل وفلسفته )درباره هگل وفلسفه او( 1373 هـ ش. 1994 م 

- ظاهرانية الروح برؤية هيجل )پدیدار شنايس روح بر حسب نظر هگل( 1371 

هـ ش. 1992 م 

جدید  فلسفه  های  به  )نگاهي  الغريب  العامل  يف  الحديثة  الفلسفة  عىل  نظرٌة   -

ومعارص در جهان غرب( 1373 هـ ش. 1994 م ؛ 1377 هـ ش. 1998 م 

- الفلسفة يف القرون الوسطى )فلسفه در قرون وسطی(  1375 هـ ش. 1996 م 

روایت  به  وكانت  اسكوتس  )دونس  هايدجر  برواية  وكانط  سكوتس  دونيس   -

هایدگر( 1376 هـ ش. 1997 م 

- املنطق من منظار هيجل )منطق از نظرگاه هگل( 1377 هـ ش. 1998 م 

- الفلسفة والغرب )فلسفه وغرب( 

- فلسفة التأريخ )فلسفه تاریخ( 1381 هـ ش. 2002 م 

- شخصية ديكارت وفلسفته )دكارت وفلسفه او( 

- ترجمة مقّدمة كوربني عىل كتاب »املشاعر« لصدر املتألّهني )ترجمه مقدمه 

كربن بر املشاعر مال صدرا( 

- الفلسفة والتجّدد )فلسفه وتجدد( 1385 هـ ش. 2006 م 

- املدارس والجامعات اإلسالمية والغربية يف القرون الوسطى )مدارس ودانشگاه 

های اسالمی وغربی در قرون وسطی( 1379 هـ ش. 2000 م 
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وقد اعتمدنا عىل بعض هذه اآلثار الستكشاف آراء مؤلّفها حول موضوع البحث، 

كام راجعنا آثاره األخرى التي مل نذكرها يف هذا الفهرس من مقاالٍت دّونها وخطاباٍت 

ألقاها ومقابالٍت أجريت معه. 

أّوالً: دراسٌة حول داللة األلفاظ 

- الفلسفة يف العرص الغريب الحديث 

عرّف الدكتور كريم مجتهدي الفلسفة يف العرص الحديث بأنّها فكٌر جديٌد مختلٌف 

الفكرية  املدارس  شتّى  بني  الوسطى  القرون  يف  شائعاً  كان  عاّم  جذرياً  اختالفاً 

الفلسفية والكالمية. 

بالغًة  أهّميًة  يعري  الجديد  الفلسفي  النهج  يف  الغريب  املفّكر  أّن  عىل  أكّد  وقد 

للعلوم الحديثة، يف حني سلفه يف القرون الوسطى كان يتطرّق يف الدرجة األوىل 

إىل دراسة وتحليل واقع العالقة بني العقل والوحي من حيث التشابة واالختالف، فقد 

كان العقل محوراً للفكر الفلسفي إىل جانب عدم تجاهل تعاليم الوحي، وعىل هذا 

األساس سلّط الفالسفة القدماء أنظارهم عىل إمكانية التنسيق بني هذين املبدئني أو 

عدم إمكانية ذلك؛ إال أّن الفيلسوف املعارص سلك مسلكاً آخر، حيث انرصف إىل 

بيان تفاصيل علم الكالم التقليدي يف عني بحثه وتحليله ملختلف القضايا املرتبطة 

بالعلوم الحديثة. 

إذن، إن أردنا التعرّف عىل مبادئ وفروع الفلسفة الحديثة فال بّد لنا أّوالً من البحث 

عن جذورها يف العلم الحديث، وهذا األمر بالطبع يتطلّب دراسة آراء أعالم النهضة 

الفكرية الحديثة يف العامل الغريب وتحليلها من أمثال فرنسيس بيكون، رينيه ديكارت، 

باروخ سبينوزا، نيكوال مالربانش، غوتفريد فيلهيلم اليبنتز، ديفيد هيوم، جون لوك، 

تركت  التي  الشخصيات  وسائر  هيجل؛  فريدريك  كانط،  إميانوئيل  نيوتن،  إسحاق 

بصامتها عىل الساحة الفكرية يف التأريخ املعارص.]1[ 

]1[-كريم مجتهدي، چهره هاي ماندگار )باللغة الفارسية(، منشورات روزكار، 1381 ه ش. )2002 م(، ص 30. 
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- احتكاك املفّكرين اإليرانيني بالفلسفة الغربية الحديثة 

قال الدكتور كريم مجتهدي إن املفّكرين اإليرانيني تعرّفوا عىل املبادئ والنظريات 

الفلسفية الغربية الحديثة بفضل الجهود والنشاطات العلمية والسياسية لبعض العلامء 

ورجال السياسة الذين احتّكوا باملجتمعات الغربية ودّونوا مؤلّفاٍت حول واقع الفكر 

الفلسفي يف تلك الديار؛ كام عزا جانباً من هذا املوضوع إىل الفّعاليات االسترشاقية 

لبعض املسترشقني الذين أقاموا يف إيران وزاولوا نشاطات علمية. 

ثانياً: املنهجية 

وصف الدكتور كريم مجتهدي الطريقة التي تعرّف بواسطتها املفّكرون اإليرانيون 

رشح  إىل  تطرّق  حيث  القسطرة،  عملية  تشابه  بأنّها  الحديثة  الغربية  الفلسفة  عىل 

الغربية  الفلسفة  اإليرانيني وتحليلها عىل ضوء أصول  العلامء واملفّكرين  نشاطات 

للحضارة  الحقيقية  الصورة  بصفتها  ديكارت  رينيه  نظريات  إىل  باالستناد  الحديثة 

الغربية، ومن ثّم قارنها مع سائر املبادئ الفلسفية التي شاعت يف تلك الديار إبّان 

العرص الحديث؛ وبعد ذلك أشار إىل أوجه االرتباط بني الفلسفة اإليرانية والغربية، 

التأريخ يف  إِنّه تحّقق تزامناً مع مسرية  فلسفياً،]1[ أي  حيث عّد هذا االرتباط تأريخياً 

جميع مراحله وكذلك تقّوم عىل الفكر الفلسفي املتأثّر بالزمان يف عني خروجه عن 

نطاق التأريخ بحّد ذاته. فالفكر الذي ساد بني الفالسفة اإليرانيني يف العرص الحديث 

متأثٌّر باملنهج الغريب ومنضٍو تحت أهدافه ومنسجٌم مع مضامينه. 

وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن هذا املفّكر اإليراين قد عّد العالقة بني التأريخ والفلسفة 

وكيفية تعرّف املفّكرين اإليرانيني عىل املبادئ واألصول الفلسفية الغربية الحديثة، 

مفهوماً جديداً يدّل عىل فرتٍة زمنيٍة محّددٍة من تأريخ إيران املعارص، وهذه الفرتة برأيه 

]1[-كريم مجتهدي، آشنايئ ايرانيان با فلسفه هاي جديد غرب )باللغة الفارسية(، منشورات مؤّسسة دراسات التأريخ 

اإليراين املعارص، 1379 هـ ش. )2000 م(، ص 3 - 5. 

إيران املعارص،  التابع ملؤّسسة دراسة تأريخ  البحوث والثقافة والفكر اإلسالمي  آثار دار  لالطاّلع أكرث، راجع: مركز 

1379 هـ ش. )2000 م(، ص 3 - 5؛ تقرير لندوة عقدت تحت عنوان )من هذه املعرفة إىل هذه الغربة(، مجلة )زمانه( 

الشهرية، السنة الثانية، العدد 12، 1382 هـ ش. )2003 م(. 



489االستغراب في المنظومة الفكرية  

إبّان  الديار  تلك  التي سيطرت عىل  الفكرية  واملبادئ  الغريب  الثقايف  التجّدد  تلت 

القرنني السابع عرش والثامن عرش امليالديني. 

ثالثاً: أهّمية الفلسفة الغربية الحديثة، وكيفية تعرّف املفّكرين 

اإليرانيني عليها 

ال يختلف اثنان يف أّن التعرّف عىل أصول الفلسفة الغربية الحديثة يعّد أمراً يف 

غاية األهّمية، والدكتور كريم مجتهدي بدوره أكّد عىل هذه الرضورة من جهاٍت عّدة 

ميكن تلخيصها مبا يأيت: 

1 ( التعرّف عىل األصول الفلسفية والنظريات األساسية التي طرحها املفّكرون 

الغربيون يعيننا عىل تحسني أوضاعنا الحالية وميّكننا من توفري اإلمكانيات العلمية 

التخلّف  حالة  من  وانتشالها  اقتصادياً  مجتمعاتنا  لتطوير  الالزمة  والصناعية  والتقنية 

الحقيقي  مبضمونها  األمور  هذه  عىل  تعرّفنا  لو  أنّنا  عن  ناهيك  منها،  تعاين  التي 

سيتسّنى لنا سلوك النهج الصحيح وصيانة أنفسنا من الزلل واالنحراف والحذر من 

تبّني أفكاٍر ضالٍّة وأهداٍف مخادعٍة. 

2 ( لو تعرّفنا عىل التعاليم الفلسفية الغربية بشكٍل أمثل ودقٍّة أكرث، سوف نتمّكن 

واإليرانيون  املسلمون  الفالسفة  أسالفنا  التي طرحها  النظريات  معرفة  من  ذلك  إثر 

والفارايب وتراث  ابن سينا  الحكيم  تعاليم  كُنه  إِنّنا سنعرف  أي  بأفضل وجٍه ممكٍن، 

سائر علامئنا القدامى عىل ضوء الظروف الفكرية السائدة يف عاملنا املعارص، ومن 

ثم سيتحّقق القول املأثور )لآلباء فضٌل عىل األبناء( عىل أرض الواقع بعد أن يدرك 

جيلنا املعارص عظمة املفاهيم الفلسفية التي طرحها أجداده. 

املعارصة عىل صعيد  املستحدثة يف مجتمعاتنا  القضايا  بعض  لرواج  نظراً   )  3

الدين والعلم والفلسفة، فال حيلة لنا من الخوض يف غامر الفكر الفلسفي الغريب 

عليه  االعتامد  بإمكاننا  لذا  وتحليلها؛  القضايا  هذه  دراسة  إىل  تطرّق  ألنه  املعارص 

كأصٍل ومصدٍر فكريٍّ له األولوية يف هذا املضامر رشيطة التعامل معه بحذٍر. 
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البحث  الفكرية األخرى عن طريق  متبّنيات املدارس  أن معرفة  ( من املؤكّد   4

واملقارنة تساعدنا عىل معرفة أنفسنا بنحٍو أفضل، إذ إّن الوعي املنبثق من معرفة الغري 

يأخذ بيد اإلنسان إلدراك كُنه شخصيته وهويته التي هي يف الواقع ذات بُعٍد انفعايلٍّ 

بحيث تتأثّر مبا يكتنفها من ظروٍف محيطٍة بها، ومن ثّم تؤثّر عىل غريها يف رحاب 

املجتمع الذي تعيش بكنفه. 

شخصية اإلنسان بطبيعتها ال تُصقل بشكلها الحقيقي إال بعد رسوخ املعرفة يف 

باطنها، وعىل هذا األساس ميكن القول إّن الهوية املوروثة من السلف تبقى محفوفًة 

تشذيبها عىل وفق األصول  يتّم  ما مل  بحقيقتها  تُفهم  إِنّها ال  أو  الغموض  بهالٍة من 

الحديثة، ويف غري هذه الحالة ال يُستبعد أن متسخ من أساسها وتحرّف ماهيتها.]1[ 

اإليراين  اطاّلع املجتمع  وتطرّق هذا املفّكر املسلم إىل دراسة وتحليل مسألة 

عىل معامل الفلسفة الغربية الحديثة يف إطار املباحث اآلتية: 

1 ( تعرّف اإليرانيني عىل العلوم الحديثة. 

2 ( مدى براعتهم يف مختلف العلوم الحديثة. 

3 ( ظاهرة التجّدد يف إيران. 

القرون  يف  الغربية  الساحة  عىل  طرحت  التي  الفلسفية  املبادئ  أّن  املؤكّد  من 

االرتباط ظهور علٍم حديٍث؛  الحديثة، ومثرة هذا  بالعلوم  وثيٌق  ارتباٌط  لها  املاضية 

وعىل هذا األساس فالتعرّف عىل الفلسفة الغربية يعّد بّوابًة يلج املفّكرون من خاللها 

يف غامر العلوم الحديثة التي شاعت يف تلك الديار. 

إذن، األصول الفلسفية هي الرتاث الحديث الذي صّدره العامل الغريب إىل شتّى 

أصقاع املعمورة بعد عرص الحداثة والتنوير الفكري، وهي بطبيعة الحال تتناغم مع 

مبادئ الثورة السياسية االجتامعية التي اجتاحت فرنسا والثورة الصناعية التي انبثقت 

]1[-كريم مجتهدي، آشنايئ ايرانيان با فلسفه هاي جديد غرب )باللغة الفارسية(، ص 1 - 3. 
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يف بادئ األمر من بريطانيا، ولكّنها يف بعض البلدان التي متتلك تأريخاً عريقاً وثقافًة 

تضارب  أبرزها  عديدٍة  فكريٍة  أزماٍت  حدوث  عن  أسفرت  قد   - إيران  مثل   - أصيلًة 

نن املوروثة مع التجّدد والحداثة، وقد احتدمت هذه األزمات أحياناً  األعراف والسُّ

وتفاقمت بشكٍل كبريٍ لتتسبّب بحدوث مشاكل معّقدٍة وجدٍل كبريٍ سيّام وأّن التعاليم 

املجال  فسح  إىل  للدعوة  ذريعًة  كانت  الغرب  من  اإليراين  املجتمع  إىل  الوافدة 

والسياسية  االجتامعية  الحياة  نواحي  مخلف  يف  بالتغلغل  واألجانب  للمستعمرين 

ومن ثّم نهب خريات البلد وتدنيس حقوق الشعب املغلوب عىل أمره. 

أضف إىل ذلك فإّن دراسة واقع الفلسفة الغربية الحديثة وتحليله من شأنه بيان 

الغريب  العامل  التي اجتاحت  الحديثة  الثقافة  ثقافة الشعب اإليراين مقارنًة مع  مدى 

والتجّدد  نن  السُّ بني  النزاع  موضوع  يطرح  املضامر  هذا  ويف  الصناعية،  الثورة  بعد 

عىل طاولة البحث. ال نبالغ لو قلنا بأّن النزعة التجّددية كانت تراود أذهان اإليرانيني 

منذ العهد الصفوي حينام حظيت الصناعات والفنون بأهّميٍة بالغٍة، إذ إّن املفّكرين 

مختلف  براعتها يف  بفضل  تطّورت  قد  الغربية  املجتمعات  بأّن  يعتقدون  اإليرانيني 

املجاالت التقنية والصناعية واالقتصادية والسياسية والعسكرية، لذلك بذلوا جهوداً 

حثيثًة لتذليل العقبات الكامنة للنهوض بواقع املجتمع يف جميع املجاالت املذكورة. 

رابعاً: الخلفية التأريخية للمواجهة الفكرية بني إيران والغرب 

الحروب الصليبية باعتقاد الدكتور كريم مجتهدي تُعّد مصداقاً تأريخياً جليّاً عىل 

املواجهة املحتدمة بني املسلمني واملسيحيني لكونها دامت قرنني من الزمن تقريباً، 

لكّن الخالفات بني هاتني الديانتني مل تقترص عىل هذه الحروب فحسب، بل كانت 

سائدًة قبلها ومل تهدأ بعدها أيضاً ولكن بأشكال ومصاديق مختلفة؛ ولرمّبا هذا هو 

والفكرية  التقنية  العملية  املسلمني  بعلوم  االهتامم  إىل  الغربيني  دعا  الذي  السبب 

ارادوا من ذلك رأب  إنّهم  إذ  الدينية،  العقائدية  الفلسفية وعدم االكرتاث مبتبّنياتهم 

الصدع املوجود يف مجتمعاتهم والرقي مبستوى منظومتهم الفكرية والعلمية ومن ثّم 
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تطوير أنفسهم يف املجاالت كافّة.]1[ 

الفرتة  منذ  الغريب  بالعامل  اإليراين  املجتمع  اإليراين عالقة  املفّكر  هذا  وصف 

التي سبقت الهجمة املغولية حتّى بداية العهد القاجاري، كام يأيت: »إبّان هذه الفرتة 

- قبل الهجمة املغولية حّتى بداية العهد القاجاري - استثمر الغربيون الديانة املسيحية 

عرش  الثالث  القرن  ويف  اقتصادية،  ومنافع  سياسية  مآرب  تحقيق  منها  يراد  كوسيلٍة 

املسلمني  محاربة  عىل  لتحفيزهم  املغول  الحكّام  مع  عالقاتهم  استغلّوا  امليالدي 

يف مرص وبالد الشام رغم تلك النزاعات املسلّحة التي اندلعت بينهم إبّان الحروب 

ذلك، حيث  بعد  العثامنيني  مع  نفسها  الخارجية  السياسة  هذه  اتّبعوا  وقد  الصليبية. 

احتالوا عليهم يك ال يتغلغلوا يف األرايض األوروبية. 

الشعب اإليراين مل يُدرك جيداً تلك الجوانب السياسية واالستعامرية للنشاطات 

املعتقدات  تستهدف  عقائديٍة  مواجهٍة  مجرّد  تصّورها  وإّنا  املسيحية،  التبشريية 

لدحض  سواعدهم  عن  إيران  يف  املسلمون  املفكّرون  شّمر  لذلك  اإلسالمية، 

الشعارات التبشريية وتفنيدها نظرياً وعملياً عرب إثارة شبهاٍت فكريٍة حولها. 

امللوك والسالطني الذين حكموا إيران وال سّيام الشاه عباس الصفوي ومن تاله، 

التي ميتلكها  التقنية والصناعية  اهتاممهم بشكٍل أسايسٍّ عىل اإلمكانيات  قد ركّزوا 

كانوا  ألنّهم  واملدافع  كالبنادق  الحربية  واملعّدات  األسلحة  وباألخّص  األوروبيون 

األسواق  يف  لهم  قدٍم  موطئ  إيجاد  حاولوا  ذاته  الحني  ويف  إليها؛  ماّسٍة  بحاجٍة 

األقمشة  آنذاك وعىل رأسها  املرغوبة  اإليرانية  البضائع  األوروبية عن طريق تصدير 

مبختلف أنواعها والحرير، حيث اعتمدوا عىل وسائط أجانب لتحقيق هذا الهدف. 

املفكّرون اإليرانيون بشكٍل عامٍّ وباألخّص علامء الكالم حّتى أواخر القرن التاسع 

املسيحية  الديانة  من  منبثٌق  بأرسه  الغريب  الفكر  بأّن  يعتقدون  كانوا  امليالدي،  عرش 

لدرجة أنّه ال توجد أيّة نظريٍة فكريٍة خارجٍة عن نطاق هذه الديانة، ومن هذا املنطلق 

]1[-املصدر السابق، ص 23. 
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عّدوا الفلسفة الغربية الحديثة أيضاً تابعًة لها بكّل تفاصيلها وال تنفّك عنها أبداً. 

من الجدير بالذكر هنا أّن السّيد أحمد العلوي العامل األصفهاين يعّد أحد أشّد 

الناقدين للفكر املسيحي الغريب. 

األمر  بقي  شاه  نادر  إىل  فيها  الحكم  أوكل  التي  الفرتة  الصفوي ويف  العهد  بعد 

عىل حاله ومل يكرتث أحٌد بالعلوم التي كانت سائدًة يف العامل الغريب، واقترصت 

الديار وبعض املهارات  تلك  العجائب يف  الكتب عىل  يدّونها مؤلّفو  التي  األخبار 

الفّنية كالرقص والشعوذة وما سوى ذلك. 

عمليٍة  إجراءاٍت  أيّة  تُّتخذ  ومل  حالها  عىل  األوضاع  استمرّت  الزندي  العهد  يف 

للتعرّف عىل حقيقة الثقافة األوروبية، وغاية ما يف األمر تّم تأليف بعض الكتب التي 

زند  خان  كريم  والحاكم  األوروبيني  بني  الحسنة  العالقات  حول  مواضيع  تضّمنت 

قوافلهم من  كبرياً يف حامية  لهم دعامً  وقّدم  معهم  تجارية  له عالقات  الذي كانت 

قطّاع الطرق وسفنهم من القراصنة من أمثال أمري محض والشيخ سلامن الكعبي«.]1[ 

- النشاطات املتبادلة بني إيران والغرب 

شهد التأريخ اإليراين الحديث عالقات متبادلة بني إيران والبلدان الغربية يف شتّى 

املجاالت، وهذا األمر بطبيعة الحال له سلبياته وإيجابياته وتداعياته الخاّصة، وفيام 

يأيت سوف نسلّط الضوء عىل جانٍب من ذلك: 

1 ( موقف اإليرانيني إزاء النشاطات التبشريية 

تطرّق الدكتور كريم مجتهدي إىل الحديث عن أهّم اإلجراءات التي اتّخذها شيعة 

)مصقل  »كتاب  قائالً:  وصفها  حيث  املسيحيني،  املبرّشين  نشاطات  تجاه  إيران 

الفارسية، هو  باللغة  العاميل  العلوي  أحمد  السّيد  الشيعي  العامل  ألّفه  الذي  الصفا( 

ردٌّ عىل كتاب )مرآة الحقيقة( الذي دّونه املبرّش الربتغايل جريم خافيري، وبعد ميّض 

]1[-املصدر السابق، ص 21 - 46. 



نحن والغرب )ج2( 494

دينية بني املفكّر شيزو  الكتاب جرت مناظرات  تأليف هذا  35 عاماً عىل  يقارب  ما 

وعدٍد من الشخصيات الشيعية، حيث بادر هذا العامل الغريب إىل تأليف كتٍب باللغة 

الفارسية بهدف إثبات صّحة املعتقدات املسيحية، وطلب من اعتامد الدولة الذي 

كان رئيساً للوزراء آنذاك بأن يوّزعها يف إيران. 

امللك  عهد  يف  الحّق(  )نرصة  كتابه  ألف  قد  التفرش  الدين  ظهري  أّن  ويحتمل 

سليامن الصفوي واملوجودة منه نسخة مخطوطة حالياً، رّداً عىل مبرّشٍ مسيحيٍّ يُدعى 

فادري جربائيل اإلفرنجي الذي دّون كتاباً باللغة العربية، لذلك قام ظهري الدين بتدوين 

الرّد عليه باللغة العربية أيضاً؛ وفيام بعد تُرجم هذا الرّد إىل اللغة الفارسية. 

أّما الباحث عيل قيل جديد اإلسالم فقد ألّف كتاب )سيف املؤمنني( يف عهد امللك 

حسني الصفوي«. يُشار إىل أّن الدكتور كريم مجتهدي قارن بني النصوص التي دّونها 

اليهود واملسيحيون باللغة اإلنجليزية وقال إنّه وجد فيها تحريفاً لبعض املصطلحات 

مؤكّداً عىل أّن هذا األمر متعّمٌد وينّم عن مكٍر وخداٍع لتشويه الحقائق. وواصل كالمه 

قائالً: »املال عيل النوري وآغا محّمد رضا الهمداين دّونا ردوداً عىل النشاطات التبليغية 

يُدعى  1231 هـ تصّدى شخٌص  إيران، وبعد عام  مارتن يف  للمبرّش امليثودي هرني 

آغا أكرب لهذه املهّمة. هرني مارتن ترجم اإلنجيل من اللغة اليونانية إىل الفارسية، وقد 

واجه نقداً الذعاً حينام غادر إيران من قبل كثري من املفكّرين اإليرانيني وعىل رأسهم 

املريزا عيىس خان قائم مقام وابنه أبو القاسم قائم فراهاين؛ وقد تواصلت هذه املساعي 

الفكرية االنتقادية لسنوات متامدية بعد وفاة هذا املبرّش املسيحي حيث ُدّونت كثري من 

الردود باللغة الفارسية عىل ما طرحه، ولكن رغم كّل ذلك مل يلتفت أحٌد من الباحثني 

إىل غرضه الحقيقي الرامي إىل متهيد الطريق للسيطرة االستعامرية عىل إيران وفسح 

املجال للربيطانيني يك يجدوا موطئ قدٍم فيها«.]1[ 

]1[-املصدر السابق، ص 47 - 59. 
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2 ( نشاطات املسترشقني يف إيران 

وسلّط  إيران،  يف  االسترشاقية  النشاطات  عن  مجتهدي  كريم  الدكتور  تحّدث 

الضوء يف هذا املجال عىل كتاب الرّحالة واملسترشق الفرنيس جان شاردان )رحالت 

باللغات اإليطالية  التي نرشت يف هولندا  الفارسية  اللغة  يف فارس( وعىل موسوعة 

واإلنجليزية والفرنسية والفارسية، واعتمد أيضاً عىل مذكّرات القّسيس يوجني بوري. 

وقد أكّد هذا املفّكر اإليراين عىل أّن أهّم املؤلّفات االسترشاقية حول إيران عبارٌة 

عاّم يأيت: 

أ - مؤلّفات املسترشق الفرنيس جان شاردان هي األهّم من غريها حول واقع إيران 

يف تلك اآلونة، وذلك لألسباب اآلتية: 

- تعّد أكرث اآلثار االسترشاقية شموليًة بالنسبة إىل إيران بحيث ميكن عّدها موسوعًة 

حقيقيًة حول بلدنا يف العهد الصفوي. 

إال  اإليراين  إيران واملجتمع  واقع  كبريًة حول  أو  كانت  - مل يرتك قضيًة صغريًة 

وتطرّق إىل ذكرها. 

- مل يكن مسترشقاً فحسب، بل ميكن عّده مؤّسساً للدراسات األوروبية حول إيران. 

- هو أّول رّحالٍة غريبٍّ دّون يف مذكّراته حقيقة املعتقدات الدينية للشعب اإليراين 

بصدٍق ومن دون تحريٍف، كام أنّه اطّلع عىل الفلسفة اإليرانية عن كثٍب عرب تواجده 

شخصياً يف األوساط الفلسفية واحتكاكه املبارش مع العلامء واملتخّصصني اإليرانيني 

يف هذا الفّن ومختلف الفنون األخرى. 

- رغم أّن مدّوناته ال تتعّدى كونها تقارير خربية ومذكّرات أسفاٍر كتلك التي دّونها 

سائر الرّحالة األوروبيني، إال أنّه تطرّق إىل الحديث عن أبرز العلامء من أمثال الحكيم 

ابن سينا والفارايب والخواجة نصري الدين الطويس، كام أشار إىل العلوم واملعارف 

وأفالطون  كسقراط  القدماء  اإلغريق  الفالسفة  عهد  يف  فارس  بالد  شهدتها  التي 
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وأرسطو؛ ولكن ما يثري االستغراب أنّه مل يرُش إىل بعض أبرز الفالسفة اإليرانيني الذين 

عارصوه كاملريداماد وصدر الدين الشريازي، فهذا العلامن البارزان يف سامء الفلسفة 

اإليرانية قد توفّيا قبل 25 و35 عاماً من مجيئه إىل إيران.]1[ 

أفضل  تعّد  الفارسية(]2[  اللغة  )كنز  بـ  املساّمة  الفارسية  اللغة  موسوعة   - ب 

إيران  حول  امليالدي  عرش  السابع  القرن  يف  املسترشقون  دّونها  التي  املوسوعات 

واملجتمع اإليراين، وقد نرشت يف هولندا باللغات اإليطالية واإلنجليزية والفرنسية 

من  كثري  عىل  اشتملت  وقد  الفرس(.]3[  لغة  )كنز  هو  بالتحديد  وعنوانها  والفارسية، 

املباحث املرتبطة بإيران واإليرانيني، ومن جملتها أوجه التشابه بني اللغة الفارسية 

وثقافاته،  وتقاليده  وأعرافه  اإليراين  الشعب  حياة  ومنط  األوروبية،  اللغات  وسائر 

وكذلك بعض األمثال الفارسية.]4[ 

م،   1683 عام  بهولندا  الهاي  مدينة  يف  شاردان  جان  الفرنيس  املسترشق  أقام 

ويف هذه الفرتة اطّلع عىل موسوعة اللغة الفارسية قبل أن تطبع وتنرش، لذلك أثنى 

له  القدير  املؤلّف  »هذا  قال:  حيث  القيّمة،  جهوده  ومثّن  مؤلّفها  عىل  كتابه  يف 

الثقافية يف  الجوانب  مختلف  يرتجم  أن  أرجو  لذا  األوروبية،  باللغات  واسٌع  إملاٌم 

إيران إىل هذه اللغات«. كام أّن أستاذ الفلسفة والرياضيات يف أمسرتدام ألكسندر 

هذه  عّد  أنّه  لدرجة  هـ   1383 عام  عليه  اإلطراء  وبالغ يف  املؤلّف  أثنى عىل  ديبي 

سواء،  حدٍّ  عىل  واآلسيوية  األفريقية  املجتمعات  ماهية  ملعرفة  نافذًة  املوسوعة 

ويف الحني ذاته اعرتف بأّن املفّكرين والعلامء املسلمني قد تركوا بصامتهم عىل 

ثقافات املجتمعات الغربية وعلومها. 

تأريخيٍة حول  تعّد مجرّد وثيقٍة  الفارسية ال  اللغة  إّن موسوعة  القول  إذن، ميكن 

إيران يف العهد الصفوي، وإمّنا هي عبارٌة عن وثيقٍة تأريخيٍة حيٍّة ترتبط بقضايا إيران 

]1[-املصدر السابق، ص 61 - 76. 

]2[-تّم تأليف هذه املوسوعة باللغة الفارسية تحت عنوان )گنجینه لغت(.

]3[-)گنجینه زبان پارسیان(.

]4[-كريم مجتهدي، آشنايئ ايرانيان با فلسفه هاي جديد غرب )باللغة الفارسية(، ص 77 - 92. 
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املعارصة ومدى علقتها بالعامل الغريب، وال سيّام تلك القضايا التي ترتبط بالسياسة 

واالقتصاد والثقافة. 

املنافسة  حول  مصدراً  عّدها  ميكن  األخرى  هي  بوري  يوجني  مذكّرات   - ج 

املحتدمة بني املبرّشين املسيحيني من أتباع املذهبني الكاثولييك والربوتستانتي 

النشاطات  كانت  اآلونة  تلك  ويف  القاجاري،  شاه  محّمد  حكومة  إبّان  إيران  يف 

التبشريية للمبرّش امليثودي هرني مارتن ذات تأثريٍ بالغٍ وأّدت إىل اهتامم عدد من 

- ويف  ذلك  إثر  اطّلع  إيران، حيث  األوسط وخصوصاً  الرشق  نحلته مبنطقة  أبناء 

القرن التاسع عرش بالتحديد - جميع املبرّشين الكاثوليك والربوتستانت عىل واقع 

أوضاع األقلّية املسيحية اآلشورية واألرمنية يف إيران فوضعوا خططاً واسعة النطاق 

نحوهم.  الستقطابها 

قادها  جديدٌة  تبشرييٌة  استعامريٌة  حركٌة  انطلقت  م(   1826( هـ   1244 عام  يف 

التي  للحركات  مغايٍر  أسلوٍب  عىل  تقّومت  وقد  األمريكان  الربوتستانت  املبرّشون 

ودوايت  سميث  أبرزها  حاذقٍة  شخصياٍت  قبل  من  لها  الرتويج  تّم  أن  بعد  سبقتها 

وبريكنز، وقد حظي هؤالء بدعٍم ال محدوٍد من قبل القنصلية الربيطانية يف طهران كام 

أّن الحكومة الروسية مل تصدر منها أيّة رّدة فعٍل إزاء نشاطاتهم التبشريية االستعامرية. 

بالحركات  علمت  عندما  بالفاتيكان  املرتبط  األوروبية  الكاثوليكية  األوساط 

التبشريية الربوستانتية الجارية يف إيران، أوفدت القسيس الفرنيس يوجني بوري عىل 

فقام  الرشقية،  اللغات  مبختلف  ملاّمً  لكونه  الرتكية  أسطنبول  مدينة  إىل  وفٍد  رأس 

الفلسفة واألدب  الغريب ودّون بعض املؤلّفات ودرّس  النمط  بتأسيس مدرسٍة عىل 

الربوتستانتي  اإليرانيني إىل املذهب  استقطاب بعض  الغربية، وعمل عىل  والعلوم 

يف كنيسته. ومن جملة تأليفاته كتاٌب يف مئة صفحٍة حول الطائفة الكلدانية اإليرانية 

والظروف املعيشية والثقافية للمسيحيني يف إيران، وذلك يف إطار مذكّراٍت أشار فيها 

إىل مدى تأثري الفكر الكاثولييك عىل املجتمع اإليراين وضعف التبشري الربوتستانتي 

التبشري املبارش معترباً هذا األمر داللًة رصيحًة عىل رضورة  إثر عدم االعتامد عىل 
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فهم واقع التجّدد وأهّميته بالنسبة إىل هذا املجتمع الرشقي.]1[ 

- عباس مريزا نقطة البداية يف الوعي الذايت للمجتمع اإليراين 

تبّنى الدكتور كريم مجتهدي الرأي القائل بأّن عباس مريزا وحاشيته هم من أوائل 

الذين أدركوا الحاجة املاّسة إىل العلوم والتقنيات الغربية الحديثة يف تلك اآلونة، 

واملسؤولية الرسمية التي توالها يف تلك اآلونة هي رئاسة الوزراء يف حكومة امللك 

فتح عيل شاه القاجاري، وقد كانت شخصيته مرموقًة بحيث يشهد القايص والداين 

بأنّه أبرز األمراء القاجاريني وأبرعهم وأشجعهم وأفضلهم تدبرياً، ونظراً لحذاقته الفائقة 

بحنكته.  املعروف  وولده  فراهاين  قائم  املريزا  وهو  أال  له  حاذقاً  وزيراً  اختار  فقد 

أسباب  مع عباس مريزا حول  يوٍم  ذات  تناقش  إيران جوبري  إىل  الفرنيس  املبعوث 

تطّور الغرب وتخلّف إيران، وإثر هذا النقاش وصفه جوبري بأنّه ميتلك شخصيًة فّذًة 

وفكراً المعاً يف عني تواضعه؛ كام أّن مبعوث نابليون إىل إيران الدبلومايس بني تان 

أثنى عليه وأشاد بشجاعته وعلمه لدرجة أنّه دعا أقرانه الغربيني إىل االحتكاك به عن 

كثٍب والتعرّف عىل شخصيته الفريدة من نوعها. 

اإليرانية  الشخصيات  وبعض  مريزا  عباس  أّن  عىل  مجتهدي  الدكتور  وأكّد 

عىل  حّفزهم  أمر  وهو  وجهٍل  تخلٍّف  من  يعاين  بلدهم  بأّن  أدركوا  قد  له  املعارصة 

تنزل  اقترصت عىل اآلراء والنظريات ومل  التجّدد، ولكّن دعواتهم هذه  الدعوة إىل 

حيّز التطبيق نظراً لسطوة األعداء وضعف إيران؛ لذلك مل تكن مساعيهم كافيًة لحل 

لها،  والتنظري  فهمها  مجرّد  املشاكل  حّل  يف  يكفي  ال  إذ  العويصة،  املعضلة  هذه 

فام مل تتّخذ إجراءاٌت عمليٌة سوف ال يتسّنى لإلنسان حّل أيّة مشكلٍة يواجهها. وقد 

عزا الباحث َجي. أم. تانكواين عجزهم إىل أنّهم مل ينتهلوا من معني علم الفلسفة 

الذي هو نرباٌس ينري الطريق أمام البرشية لكسب العلوم والتعرّف عىل شتّى املهارات 

والفنون، إذ إّن التجّدد يتجرّد عن معناه الحقيقي فيام لو مل يتزامن مع الحركة الفكرية، 

وحتّى إن تحّقق بعيداً عن األصول الفكرية فهو سوف يصبح رتيباً وهامشياً بالتدريج. 

]1[-املصدر السابق، ص 115 - 130. 
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الفرنيس  للمبعوث  الذي وّجهه عباس مريزا  السؤال  بناًء عىل ما ذكر ميكن عّد 

جوبري حول الرّس يف تطّور البلدان الغربية وتخلّف البلدان الرشقية بأنّه سؤاٌل ساذٌج 

وينّم عن سذاجة من طرحه، ألّن هذا األمر متشّعب التفاصيل وال ميكن اإلجابة عنه 

يف إطار سؤاٍل مقتضٍب، إذ حتّى وإن أُجيب عنه يف عبارٍة قصريٍة فهذا الجواب ال 

ليس شعاراً  والتقني  العلمي  التطّور  نعم،  العلمية.  الناحية  من  يؤّخر شيئاً  يقّدم وال 

يُهتف به لتحريض الناس وحثّهم عىل أداء فعٍل ما، وإمّنا هو بُنيٌة أساسيٌة ال ميكن أن 

تتقّوم بذاتها ما مل ترتكز عىل قواعد مستحكمة، ويف غري هذه الحالة ستذهب جميع 

املساعي والجهود أدراج الرياح.]1[ 

خامساً: املفّكرون الغربيون يف إيران 

- فرانسوا ماري فولتري 

استند الدكتور كريم مجتهدي إىل آراء الكونت آرثر دو غوبينو يف كتابيه )قصص 

آسيوية( و)ديانات وفلسفة آسيا الوسطى( حول انعكاس نظريات الفيلسوف الفرنيس 

فولتري يف إيران موعزاً السبب يف رواجها إىل الروس والقوقازيني، وقال إنّها مل تنترش 

إال بني رشيحٍة خاّصٍة من املجتمع اإليراين، وذلك نظراً للظروف الثقافية التي كانت 

الرسميني واملستقلنّي  الكتّاب واملثّقفني  بني  آنذاك؛ حيث شاعت  بلدنا  سائدٍة يف 

الداعني إىل االنخراط يف ركب قافلة التجّدد والحداثة عىل وفق النمط الغريب؛ ومن 

اتّسع نطاقها لتتحّول إىل دعوٍة تشّجع عىل التفّسخ الخلقي يف إطار  ثّم شيئاً فشيئاً 

صبغٍة رشقيٍة، لكّنها مل تجد ترحيباً كبرياً إال من قبل أبناء الشوارع والبلطجية ومرتادي 

النزعة  فولتري سوى  أفكار  من  يقتبسوا  الحقيقة مل  وهؤالء يف  والحانات،  املالهي 

والتقاليد  األعراف  تجاهل  والتعّري يف حني  الخلقي  التفّسخ  إىل  الداعية  املنحرفة 

األصيلة؛ وإثر هذه الظاهرة الذميمة تغاىض هؤالء عن الفكر الفلسفي الحقيقي الذي 

تضّمنته أطروحات هذا املفّكر الغريب، بل إنّهم مل يدركوها بحذافريها لذلك وقعوا 

]1[-املصدر السابق، ص 93 - 113. 
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يف خطأ كبري وخلقوا أزمات أخالقية للمجتمع اإليراين.]1[ 

اللغة  إىل  تُرجمت  وآثاره  إيران  معروفاً يف  كان  فولتري  بأّن  مجتهدي  الدكتور  قال 

الفارسية قبل مجيء الكونت آرثر دو غوبينو إىل طهران بسنوات عدة، ولكّن ترجمتها 

كانت ضعيفًة وافتقرت إىل الذوق الفّني والنمط التخّصيص، وأّول كتاٍب ترجم له هو 

سرية شارل الثاين عرش يف عام 1243 هـ )1845 م(؛ وغوبينو بدوره كان عىل علٍم بذلك 

رغم أنّه مل يطّلع عىل هذه الرتجمة، ويف كتابه )قصص آسيوية( أشار إىل هذه الرتجمة 

لكّنه مل يتطرّق إىل الحديث عن مدى تأثريها عىل صعيد شهرة فولتري يف إيران. 

نستشّف من آثار فولتري املرتجمة إىل اللغة الفارسية بأنّه كان مؤرّخاً وفيلسوفاً قبل 

أن يكون قصصياً وناقداً وكاتباً ساخراً كام هو متعارف لدى بعض املفّكرين اإليرانيني 

التأريخية وترفع  القضايا  فهم بعض  تعيننا عىل  الحال  بطبيعة  الحقيقة  آنذاك؛ وهذه 

الالزمة  األصول  املعنيني ومتنحهم  املفّكرين  لدى  العاّمة  املعلومات  مستوى  من 

الجذور  معرفة  من  ومتّكنهم  أمثل  بأسلوٍب  والحداثة  التجّدد  ركب  يف  لالنخراط 

الثقافية ملجتمعنا بشكٍل أفضل وإدراك معاملها املعارصة كام هي حّقاً.]2[ 

ترجم موىس جربائيل كتابا فولتري )تاريخ اإلمرباطورية الروسية تحت حكم بطرس 

األكرب( و)تأريخ شارل الثاين عرش(، وكتاب محّمد عيل فروغي )تأريخ اإلسكندر( 

من اللغة الفرنسية إىل الفارسية بإمالٍء من املؤّرخ مريزا رضا قيل ومن ثّم نرشها يف 

سلسلٍة واحدٍة عام 1236 هـ، ويف عام 1313 هـ قام السيّد محّمد طهراين الذي كان 

مقيامً يف الهند بطباعة تلك السلسلة بدون )تأريخ اإلسكندر(. والجدير بالذكر هنا 

)تأريخ املؤسّسات  كتابه  184 من  الصفحة  أشار يف  أردكاين  املرحوم محبويب  أّن 

اللغة  من  الكتاب  هذا  ترجم  رضا  املريزا  أّن  إىل  إيران(  يف  الجديدة  الحضارية 

اإلنجليزية إىل الفارسية، كام تحّدث عن هوامش املريزا حسن شوكت األصفهاين 

عليه، وهذا الرجل كان سكرترياً يف السفارة العثامنية بطهران. 

]1[-فلسفة وتجّدد )باللغة الفارسية(، منشورات أمري كبري، 1385 هـ ش )2006 م(، ص 172. 

]2[-املصدر السابق، ص 172 - 173. 
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والدكتور  يهودي،  إنّه  قيل  فقد  الباحث موىس جربائيل،  ديانة  إىل  بالنسبة  وأّما 

حول  مؤكّدٌة  معلوماٌت  لدي  »ليست  قال:  لكّنه  ذلك  رّجح  بدوره  مجتهدي  كريم 

ما إن كان موىس جربائيل يهودياً أو ال، ولكن مبا أّن املصادر ذكرت اسم املؤّرخ 

إجابٍة،  دون  من  يبقى  السؤال  فهذا  رضا،  املريزا  اسم  تذكر  ومل  قيل  رضا  املريزا 

وهو: هل أّن هذا الشخص هو نفسه املريزا رضا مهندس باش املذكور اسمه يف 

كتاب الباحث محبويب األردكاين او أنّه شخٌص آخر؟ األمر الجدير بالذكر هنا أّن 

األردكاين قال إّن عبد العيل هو الذي أقدم عىل طباعة كتاب فولتري ومل يذكر اسم 

محّمد عيل يف هذا الصدد«.]1[ 

الثابت واملؤكّد هو ترجمة الكتاب املذكور من  أّن األمر  وقد استنتج بعد ذلك 

الفرنسية إىل الفارسية، وقبل ذلك مبّدٍة طويلٍة اعتمد الباحثون عىل النسخة اإلنجليزية 

من كتاب )تأريخ اإلسكندر(، وأكّد عىل أّن الغموض املوجود حول مرتجمه واللغة 

التي دّون فيها يُعّد دليالً جليّاً عىل عدم استقرار األوضاع الثقافية يف مجتمعنا خالل 

فرتٍة من مراحل تأريخنا، لذا ال يتسّنى لنا التعرّف عىل ماهية هذه الفرتة بشكٍل واقعيٍّ 

ودقيٍق، وبطبيعة الحال فإّن فهم ما اكتنف إحدى مراحله بالتفصيل يعّد أصعب وأكرث 

بعد طبعة  تأريخها إىل خمسني عاماً  الهند يعود  الكتاب يف  إّن طبعة  تعقيداً. وقال 

منها  األخري  الجزء  حذف  بعد  اقتنائها  عىل  كبريٍ  إقباٍل  وجود  عدم  ورغم  طهران، 

من  وتنظيامً  انسجاماً  أكرث  لكّن مضمونها كان  )تأريخ اإلسكندر(،  املتضمن كتاب 

غريها.]2[ هذه الطبعة كانت أنسب من غريها، لكّنها كانت زاخرًة باألخطاء املطبعية، 

ومن جملتها عبارة »الدكتور فولتري اإليرلندي« وهذا الخطأ بطبيعة الحال ينّم عن أّن 

املفّكر الغريب فولتري مل يكن مطروحاً عىل الساحة اإليرانية ألنه كان كاتباً متجّدداً 

أو مل يكن  بارزٍة  إيرلندياً، وسواء كان ذا شخصيٍة  أو  ثقافياً سواء كان فرنسياً  وناقداً 

الثاين عرش من  لشارل  أهّميًة  أعاروا  اإليرانيني  املفّكرين  أّن  يدّل عىل  كذلك، كام 

منطلق اهتاممهم ببطرس األكرب. 

]1[-املصدر السابق، ص 186 - 187. 

]2[-املصدر السابق، ص 185. 
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شخصية بطرس األكرب كانت مطروحًة عىل الساحة اإليرانية منذ عهد عباس مريزا 

امللّقب بنائب السلطنة، بل قبل هذا العهد مبّدٍة مديدٍة وذلك إبّان حكومة امللك حسني 

الصفوي حينام كان بطرس حيّاً، أي قبل نصف قرٍن من تدوين سريته بواسطة فولتري؛ 

حيث كانت شخصيته معروفًة بني األوساط الفكرية والسياسية اإليرانية آنذاك.]1[ 

الروسية تحت حكم  إّن كتايب )تاريخ اإلمرباطورية  الدكتور كريم مجتهدي قال 

بطرس األكرب( و)تأريخ شارل الثاين عرش( قد طبعا باللغة الفارسية بعد وفاة عباس 

مريزا ويف فرتٍة شهدت رواج شعاراٍت سياسيٍة ثقافيٍة - أو تأريخية عىل أقّل تقديٍر - 

أُريد منها استئصال جذور الظلم وإقرار العدل واملساواة يف أروقة السلطة الحاكمة 

بإيران وكذلك تضّمنت دعوًة إىل الحفاظ عىل الحدود الشاملية وتحسني األوضاع 

شاملٍة  عاّمٍة  إصالحاٍت  وإقرار  التجّدد  مواكبة  العمل عىل  إطار  يف  للشعب  العاّمة 

العقبات  وإزالة  البلد  شؤون  نظم  بهدف  والصناعية  التقنية  الحياة  جوانب  لجميع 

الكامنة يف طريق التطّور.]2[ 

ويف خامتة بحوثه التي دّونها حول فولتري، أكّد عىل أنّه اشتهر بني املأل بفضل 

نزعته االنتقادية الالذعة وسخريته وعدم التزامه باألعراف والتقاليد املوروثة بني أتباع 

الديانة املسيحية، وهذا األمر أشار إليه الكونت آرثر دو غوبينو، لذا ال تكمن شهرته 

يف ترجمة كتابيه املشار إليهام؛ كام ميكن القول إنّه اشتهر عن طريق املشافهة ونقل 

إطار  يف  بيانها  إىل  شخٌص  يبادر  مل  ولألسف  الفكرية،  متبّنياته  وعن  عنه  األخبار 

دراسٍة تحليليٍة تحقيقيٍة؛ لذا مل تردنا دراسٌة متكاملٌة حوله وكّل ما لدينا عبارٌة عن أخباٍر 

متداولٍة تناقلتها األلسن من جيٍل إىل آخر، وهذا األمر بطبيعة الحال يسفر أحياناً عن 

حدوث جهٍل مركٍّب كام يصطلح يف علم املنطق.]3[ 

]1[-املصدر السابق. 

]2[- املصدر السابق، ص 189. 

]3[-املصدر السابق. 
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- رينيه ديكارت 

عزا الدكتور كريم مجتهدي السبب يف اهتامم العلامء واملفّكرين اإليرانيني بآثار 

الفيلسوف الفرنيس رينيه ديكارت عرب املبادرة إىل ترجمتها ورشحها ومناقشتها، إىل 

كتابه  أّن  لدرجة  له  األساسية  والدعامة  الحديث  الغريب  الفكر  أبرز شخصيٍة يف  أنّه 

)مقاٌل عن املنهج( ترجم إىل اللغة الفارسية ثالث مرّاٍت؛ وهذا االهتامم البالغ - برأي 

قافلة  بالسري يف ركب  اإليراين  املجتمع  رغبة  دليٌل جيلٌّ عىل   - مجتهدي  الدكتور 

التجّدد والحداثة. 

القاجاري نارص  إبّان حكومة امللك  إيران  الكتاب املذكور ألّول مرٍّة يف  تُرجم 

الدين شاه بواسطة حاخاٍم يهوديٍّ اسمه مال الال زار وبتشجيعٍ من القنصل الفرنيس 

عنوان  تحت  هـ   1279 سنة  طهران  يف  طبع  حيث  غوبينو،  دو  آرثر  الكونت  آنذاك 

محمود  الشيخ  بها  قام  الثانية  الرتجمة  صفحًة.   160 إطار  يف  نارصيه(  )حكمت 

الكرماين امللّقب بأفضل امللك الكرماين، إذ ترجمها من اللغة الرتكية إىل الفارسية 

تحت عنوان )نطق( ضمن 11 صفحًة فقط، وقد طبعت يف عام 1321 هـ. أّما الرتجمة 

الثالثة فقد دّونت بقلم الباحث محّمد عيل فروغي يف عام 1349 هـ ولكّنها مل تطبع 

، بل ضمن كتاب السيّد فروغي )مسرية الحكمة يف أوروبا(]1[ ويف فصٍل  بشكٍل مستقلٍّ

تحت عنوان )مقاٌل عن املنهج(. 

الرتجمة األوىل التي قام بها الحاخام اليهودي مال الال زار بنصيحٍة من القنصل 

الفرنيس آرثر دو غوبينو برأي الدكتور كريم مجتهدي مل تكن جيّدًة ومعظم تعابريها 

التي رغب دو غوبينو ترجمتها يك  تلك املواضيع  غامضٌة وغري مفهومٍة وال سيّام 

يطّلع عليها املفّكرون اإليرانيون نظراً ألهّميتها، لذا مل يتحّقق الهدف املنشود من 

كتاب ديكارت ومل يطّلع أحٌد عىل عمق آرائه وماهية بُنيته الفكرية.]2[ 

الكرماين  امللك  أفضل  النحرير  والعامل  الفاضل  املرتجم  أّن  من  الرغم  وعىل 

]1[-عنوان الكتاب باللغة الفارسية )سري حكمت در اروپا(. 

]2[-كريم مجتهدي، آشنايئ ايرانيان با فلسفه هاي جديد غرب )باللغة الفارسية(، ص 205. 
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علم  إىل  اإليراين  املجتمع  أدرك حينها حاجة  قد  الثانية  الرتجمة  مهّمة  توىّل  الذي 

ترجمته  أّن  إال  الحديثة،  للعلوم  األساسية  الدعامة  بصفتها  ماّسٍة  كرضورٍة  الفلسفة 

النرثية املتعارفة الستعامله مصطلحات  دّونت بأسلوٍب بسيٍط عىل غرار النصوص 

بسيطة ومتداولة يف الكتابات غري الفلسفية ناهيك عن أنّه أقحم فيها بعض التعابري 

املأثورة يف األدب الفاريس؛ لذلك مل تغرّي هذه الرتجمة شيئاً يُذكر ومن ثم بقيت آراء 

رينيه ديكارت طّي الكتامن عىل املفّكرين اإليرانيني. هذا املرتجم البارع كان متأثّراً 

بآراء ديكارت بحيث أكّد عىل أنّها تعكس نفس متبّنياته الفكرية وأّن ترويجها يف إيران 

يعني ترويج أفكاره؛]1[ لذلك قال الدكتور كريم مجتهدي بأنّه مل يبادر إىل ترجمة هذا 

ترجمته ألهل  وفائدته  أهّميته  علٍم مبدى  كان عىل  بل  الصدفة،  الكتاب عن طريق 

الفكر والعلم يف إيران. 

بعد ذلك شبّه الدكتور مجتهدي هذا اإلنجاز بأنّه يناظر ترصّف من يوشك عىل 

الغرق فيكتب رسالًة ويجعلها يف قارورٍة ويلقيها بني أمواج البحر املتالطمة عىل أمل 

تأخذها هذه األمواج إىل الساحل ليلتقطها من هو مخاطٌب فيها.]2[

أّما الرتجمة الثالثة التي دّونت بقلم الباحث محّمد عيل فروغي، فهي برأي الدكتور 

مجتهدي مقبولٌة لكّن طابعها العاّم سيايسٌّ أكرث من كونه فكرياً فلسفياً غربياً، لذا مل 

تِف بدوٍر مشهوٍد  عىل صعيد ترويج األصول الفلسفية، بل نظراً لصبغتها السياسية 

الغريبة عىل  النزعة  أّن هذه  فإنها أسفرت عن ترويج نزعة االستغراب، ومن املؤكّد 

بُنية املجتمع اإليراين املسلم البّد من أن تتسبّب يف عرقلة الفكر الفلسفي والرتويج 

لنمٍط من الفكر السطحي وتجعل املجتمع يخضع لالستعامر ويسري تحت مظلّته؛ 

وبالفعل فقد حدث هذا األمر عىل أرض الواقع.]3[ 

]1[-املصدر السابق، ص 140. 

]2[-املصدر السابق، ص 210. 

]3[-املصدر السابق، ص 310. 
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- إميانوئيل كانط ومفّكرون غربيون آخرون 

قال الدكتور كريم مجتهدي إّن أسامء بعض املفّكرين والفالسفة الغربيني الجُدد 

قد تألّقت ألّول مرٍّة عىل الساحة اإليرانية بعد مرور ما يقارب أربعني عاماً من ترجمة 

كتاب رينيه ديكارت )مقاٌل عن املنهج(، حيث أُلحق نّص هذا الكتاب باللغة الفارسية 

يف خامتة كتاب )بدائع الِحَكـم(، وهذا الكتاب يف الحقيقة يعّد أحد األسباب التي 

أّدت إىل سطوع نجم ديكارت يف املجتمع اإليراين ويف الحني ذاته كان سبباً يف 

اشتهار فالسفٍة ومفّكرين غربيني آخرين من أمثال الفيلسوف األملاين إميانوئيل كانط. 

كتاب )بدائع الِحَكـم( عبارٌة عن سبع إجاباٍت دّونها الحكيم الفّذ والعامل النحرير 

اآلغا عيل الزنوزي رّداً عىل أسئلة األمري القاجاري بديع امللك مريزا، حيث تضّمن 

السؤال األخري اسم إميانوئيل كانط وأسامء بعض املفّكرين الغربيني املحدثني.]1[ 

هذا الكتاب برأي الدكتور مجتهدي يتضّمن يف طياته دراسًة تحليليًة مقارنًة حول 

مختلف مسائل الفسلفة اإليرانية التي تتّصف بطابعٍ إسالميٍّ وبعض قضايا الفلسفة 

الغربية الحديثة، وعىل الرغم من أّن إجابات اآلغا عيل الزنوزي قد متحورت بشكٍل 

أسايسٍّ عىل املبادئ الفلسفية اإلسالمية التقليدية املتعارفة يف إيران آنذاك، إال أّن 

الغربية  الفلسفة  تعاليم  إىل  ناظرًة  كانت  مريزا  امللك  بديع  القاجاري  األمري  أسئلة 

الحديثة.]2[ 

وعىل أعتاب الثورة الدستورية التي اجتاحت الساحة السياسية اإليرانية يف العهد 

الذي شاع  الفكري  بالتنوير  انبهروا  لباحثني  الكتب  القاجاري، طبعت مجموعة من 

يف العامل الغريب آنذاك ولكّنهم يف واقع الحال مل يكونوا ملّمني باألصول واملبادئ 

أنّهم  األمر  ما يف  فغاية  اآلونة،  تلك  األوروبيون يف  املحدثون  تبّناها  التي  الفكرية 

يف  يتطرّقوا  مل  لذلك  فكريٍة؛  نزعٍة  أيّة  امتالك  دون  من  كمحدثني  أنفسهم  طرحوا 

مدّوناتهم الفكرية إىل ذكر آراء إميانوئيل كانط بقدر ما اهتّموا بكالم فرانسوا ماري 

]1[-كريم مجتهدي، فلسفه وتجّدد، 1385 هـ ش. )2006 م(، ص 272. 

]2[-املصدر السابق. 
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فولتري بصفته مفّكراً مناهضاً لألفكار الخرافية كام شاعت بينهم نظريات شارل لوي 

مونتيسكيو بوصفه داعيًة إىل وضع قوانني جديدة بدالً عن تلك القوانني واألعراف 

املوروثة؛ حيث كانوا يعّدونه من فالسفة التجّدد والحداثة. 

 ، ، يرى الدكتور مجتهدي بأّن هذه املؤلّفات مل تتّصف بطابعٍ تخّصيصٍّ وبشكٍل عامٍّ

لذا تطرّق مدّونوها إىل ذكر أفكار إميانوئيل كانط بشكٍل عابٍر ألجل النهوض مبستوى 

الوعي العام.]1[ 

أفكار  طبيعة  عىل  مرٍّة  ألّول  تعرّفوا  اإليرانيني  بأّن  كتاباته  يف  الباحث  هذا  وأكّد 

)مسرية  فروغي  عيل  محّمد  الباحث  كتاب  طريق  عن  كانط  إميانوئيل  الفيلسوف 

لسائر  الفكري  النهج  عىل  الكتاب  هذا  نافذة  من  تعرّفوا  كام  أوروبا(،  يف  الحكمة 

من  صفحًة  وسبعني  سبعاً  خّصص  الباحث  هذا  أّن  يُذكر  الحديث.  العرص  فالسفة 

ونهجه  كانط  آراء  وتحليل  لبحث  أجزاٍء،  ثالثة  من  املؤلّف  كتابه  يف  الثاين  الجزء 

الفلسفي، ورغم ميّض أكرث من نصف قرٍن عىل تأليفه فهو ما زال مدخالً مناسباً ميكن 

االعتامد عليه يف معرفة األصول الفلسفية لهذا الفيلسوف الغريب.]2[ 

ومـاّم قاله الدكتور كريم مجتهدي يف هذا الصدد: »يف عام 1934 م تّم تأسيس 

التعليمية عىل وفق النمط األورويب الحديث،  جامعة طهران التي وضعت مناهجها 

وهذا األمر بطبيعة الحال زاد من اهتامم املفكّرين اإليرانيني بالفلسفة الغربية الحديثة؛ 

وإثر رواج العلوم اإلنسانية عىل نطاٍق واسعٍ واستقالل الفلسفة عن غريها كعلٍم متقّوٍم 

بذاته وله أصوله ومبادؤه الخاّصة، بادر أساتذة هذه الجامعة إىل تدريس الفكر الغريب 

رينيه  أمثال  من  الغربية  الفلسفة  أعالم  ألبرز  الفكرية  املتبّنيات  ضوء  عىل  الحديث 

ديكارت وإميانوئيل كانط. 

أّما يف خارج نطاق التعليم الجامعي ويف السنوات األخرية بالتحديد، فقد بادرت 

وسائل اإلعالم مبا فيها الصحف واإلذاعات والقنوات التلفزيونية إىل تسليط الضوء 

]1[-املصدر السابق، ص 272 - 273. 

]2[-املصدر السابق. 
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عىل بعض الخالفات النظرية السائدة حول فلسفة كانط، لذا تعرّف الناس عىل آراء 

بعض أشهر املحلّلني الغربيني من أمثال مارتن هايدجر وإرنست كاسرير وغريهام«.]1[ 

وبالنسبة إىل الدراسات التي أجريت يف إطار مبادئ الفلسفة املقارنة، أكّد هذا 

دراساٍت  تدوين  املمكن  من  ليس  إذ  بالغرض،  تفي  ال  أنّها  عىل  اإليراين  الباحث 

مقارنة  سيّام  وال  الزمن،  من  يسريٍة  مّدٍة  خالل  واٍف  وتفصيٍل  متناهيٍة  بدقٍّة  مقارنٍة 

الفلسفية اإليرانية املتقّومة  التفاصيل مع املناهج  العميقة واملتشّعبة  نظريات كانط 

املقارنة  هذه  من  تحصيله  يتّم  ما  غاية  فإّن  الحال  وبطبيعة  إسالميٍة،  أصوٍل  عىل 

السطحية ال يتجاوز بعض النتائج املقتضبة التي ال نستحصل منها عيل يشٍء مفيٍد 

سوى بعض املعلومات املحدودة؛ ولكن مع ذلك دّونت بعض البحوث والدراسات 

يف هذا الصدد مثل مناقشة وتحليل مدى تأثري التصّورات الذهنية عىل إيجاد ارتباٍط 

قّوة  أداء  وبني  كانط  طرحها  التي  الفلسفية  واملفاهيم  املتقّدمة  الحّسية  الصور  بني 

التصّور لدى اإلنسان، حتّى إّن بعضهم قارنها مع نظرية الوجود الذهني التي طرحها 

الحكيم صدر الدين الشريازي. طبعاً ليس من املستبعد أن يبادر الباحثون إىل تدوين 

حقيقيٍة  مقارنٍة  تدوين  يف  لدينا  األمل  يحيي  مـاّم  املضامر  هذا  يف  أكرث  دراساٍت 

مستقبالً بني آراء كانط والفالسفة اإليرانيني القدامى بحيث يتمّكن طالب العلم من 

خاللها التعرّف عىل تفاصيل املنظومة الفكرية لهذا الفيلسوف الغريب.]2[ 

- فريدريك شيلينج 

الفيلسوف األملاين فريدريك شيلينج هو أحد املفّكرين الذين دعا الدكتور كريم 

مجتهدي إىل رضورة دراسة آرائهم وتحليل نظرياتهم، اذ أعرب عن أسفه لعدم إجراء أيّة 

دراسٍة معتربٍة حول املنظومة الفكرية لهذا الفيلسوف الغريب يف إيران؛ لذلك قال: »لو 

متكّن الباحث اإليراين من معرفة آراء فريدريك هيجل عىل ضوء آراء فريدريك شيلينج، 

فسوف يدرك حينها عظمة نظريات األّول وروعتها الحقيقية أكرث من أّي وقٍت مىض«.]3[ 

]1[-املصدر السابق. 

]2[-املصدر السابق، ص 274. 

]3[-مقالة دّونت تحت عنوان )كيفية التصّدي لالستغراب( يف مجلة )غرب شنايس(، العددان 11 و12. 
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Rationalism  سادساً: املذهب العقيل

عليها  ترتكز  التي  األساسية  األصول  من  واحدًة  تُعدُّ  العقالنية  أّن  يف  شّك  ال 

الفلسفة الغربية الحديثة، وعّد الدكتور مجتهدي بعض املنظّرين اإليرانيني مناهضني 

للعقالنية الغربية لدرجة أنّهم رفضوا جميع تعاليمها الفلسفية. 

وقد أكّد عىل أّن املذهب العقيل الغريب يرضب بجذوره يف التعاليم الفلسفية 

اإلسالمية التي صاغها الفالسفة املسلمون من أمثال ابن رشد، ولكّنها مع ذلك ال 

أّوليٍة للفكر  بُنيٍة  تحظى بأهّميٍة تُذكر، وهي يف واقعها عقالنيٌة ال تعّد العقل مجرّد 

يرتقي  بحيث  مراحله  جميع  يف  الفكري  النمط  هذا  مع  متزامناً  تراه  بل  الفلسفي، 

مع ارتقائها لكونها تقّومه وتسمو بشأنه مهام تعالت وتقّومت، ومثرة هذه املرحلة 

رينيه  آثار  يف  بوضوٍح  نلمسه  ما  وهو  ورسوخه،  الفكر  تنامي  يف  تتمثّل  التطّورية 

ديكارت وباروخ سبينوزا.]1[ 

سابعاً: العمل عىل تحقيق إنجازاٍت علميٍة جديدٍة 

نستشّف من آثار الدكتور كريم مجتهدي أنّه لـّخص املساعي التي بذلت يف إيران 

بهدف إيجاد نتاجاٍت علميٍة جديدٍة كام يأيت: 

السابع  السؤال  أمني الرضب وال سيّام  الحاج  بديع امللك مريزا إىل  1( رسائل 

إيران  يف  بذلت  التي  الفكرية  للمساعي  أمنوذٌج  فهي  الِحـَكم(،  )بدائع  كتاب  يف 

»يف عهد  قال:  وتحليلها؛ حيث  العرص  قضايا  دراسة  يتناول  علٍم محيلٍّ  إنتاج  بغية 

امللك القاجاري نارص الدين شاه وخصوصاً يف النصف الثاين منه والذي وصف بأنّه 

عرص النهضة، أقبل بعض املفكّرين اإليرانيني عىل الثقافة الغربية والفكر األورويب 

املتداول يف تلك املجتمعات آنذاك لدرجة أنّهم عّدوا النمط الغريب الحديث الدعامة 

األساسية للعلم والصناعة. 

الفكر الغريب بالنسبة إىل منّوري الفكر هؤالء كان يّتصف بُبعٍد واحٍد فقط يتمّثل 

]1[-مجلّة )چهره  های مانگار(، العدد 13، ص 17 - 18. 
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بالرقّي الفكري، حيث متّسكوا بهذا الرأي وحاولوا تحقيق هدٍف واحٍد ال غري بغّض 

النظر عن صّحته أو سقمه رغم أنّهم تبّنوا نزعات فكرية متباينة مـاّم يعني التشكيك 

يف مدى مصداقية أطروحاتهم. نعم، رغم أنّهم مل يتبّنوا منهجاً فكرياً واحداً لكّنهم 

ساروا يف مسلٍك واحٍد ومل يخرجوا عن النطاق الذي يعجبهم ويتناغم مع رغباتهم 

العامل  نفسها يف  فرضت  التي  الطبيعية  بالنظريات  تأثّروا  والفئوية؛ حيث  الشخصية 

الغريب بعد عرص النهضة والحداثة، وعىل أساسها حاولوا طرح مبادئ فلسفية عىل 

النمط ذاته الذي طرحه أوجست كونط وجون ستيورات ميل؛ وبالفعل فقد تجّسدت 

هذه األفكار بكّل وضوحٍ يف آثار بعض املفكّرين اإليرانيني من أمثال املريزا فتح عيل 

آخوند زاده واملريزا ملكم خان، وأشار الكاتب بديع امللك مريزا إليها يف رسائله إىل 

الفيلسوف الفرنيس أُوالند وطالب يف أربعٍة من رسائله برضورة مطالعه كتابه؛ وهذا 

إذ مل يكن جميع  ينّم عن وجود بعض االستثناءات يف تلك اآلونة أيضاً  إّنا  األمر 

بأسلوٍب موّحٍد ومن مصادر  الغربيني  آراء نظرائهم  باالطاّلع عىل  املفكّرين راغبني 

متشابهة، فمنهم من رّجح التّيارات الفكرية الغربية عىل نحٍو مجمٍل ومتبايٍن، ولرمّبا 

فهموا واقع هذا الفكر عرب التعرّف عىل ما يتضاّد معه، أي إِنّهم مل يدركوا سوى جانٍب 

محدوٍد منه ال يتناىف مع مبادئ الفلسفة اإليرانية وال ميّس بتعاليمها األصيلة. 

هذه الجهود الحثيثة تدّل عىل أّن بديع امللك مريزا قد أعار أهّميًة ملسألة الفلسفة 

املقارنة ولو عىل نحٍو ذهنيٍّ عىل أقّل تقديٍر، وهناك احتامٌل قويٌّ بأّن بعض أسئلته 

قد متحورت حول نٍط من الفلسفة الغربية عىل وفق التعاليم الكانطية الحديثة، وهذا 

األمر يف تلك اآلونة - أي قبل قرٍن من الزمن - كان بكراً يف إيران لكونه غري مسبوٍق 

مبا يناظره«.]1[ 

من  واحداً  مريزا  امللك  بديع  عّد  مجتهدي  كريم  فالدكتور  ذكر،  ما  إىل  استناداً 

تطرّق  وقد  الحديثة،  والعلوم  الغريب  للفكر  أهّميًة  أعاروا  الذين  األوائل  املفّكرين 

تلك  فهو يف  لذا  األخرى؛  والعلوم  الكالم  علم  بني  الصلة  إىل  الفكري  منهجه  يف 

]1[-هذا الكالم مقتبٌس من كلمة للدكتور كريم مجتهدي يف مؤمتر تكرميي للمال عيل الزنوزي عقد بتأريخ 14 / 7 / 

1367 هـ ش )6 / 10 / 1988 م(



نحن والغرب )ج2( 510

نن الفلسفية يف إيران وذلك ألّن  اآلونة التي عارصها مل يكن يقصد القيام بوجه السُّ

اإلمكانيات كانت محدودًة آنذاك، لذا رام النهوض بواقع املبادئ الفلسفية يف بلده 

مبادئ  أراد طرح  إِنّه  أي  الحديثة؛  والعلوم  الغربية  الفلسفة  تعاليم  بعض  عىل ضوء 

تطوير  يف  وتُسهم  والصناعي  التقني  التطور  مجال  يف  إيران  تخدم  جديدة  علمية 

واقع العلوم الوضعية يف مختلف املراكز العلمية من دون أن متّس بالروح املعنوية 

اإلنسانية وال تتعّدى عىل مبادئ اإلميان واألخالق االجتامعية والدينية. 

مقارنٌة بني  بأنّها دراساٌت  الكتب والرسائل  الدكتور مجتهدي بعض  وقد وصف 

الفكرين الغريب واإليراين، ومن جملتها كتاب بدائع الِحـَكم للمال عيل الزنوزي الذي 

تّم تأليفه كردٍّ عىل تلك األسئلة التي طرحها بديع امللك مريزا عىل بعض الفالسفة 

واملفّكرين الغربيني، وكذلك رسالة بديع امللك مريزا التي دّونها حول كتاب املفّكر 

الغريب أُوالند والتي أرسلها إىل الحاج أمني الرضب؛ حيث قال يف هذا الصدد: »لو 

قارنّا بني مبادئ الفكرين الرشقي والغريب عىل الساحة اإليرانية لوجدنا صداماً فلسفياً 

نن الرشقية املوروثة من مدرسة  بني وجهات النظر املتأثّرة بآراء إميانوئيل كانط والسُّ

الزنوزي  الحكيم  املال  من  كلٌّ  بذلها  التي  العلمية  املساعي  أّما  املتألّهني.  صدر 

فهي  الحديثة،  الغربية  الفلسفة  مالمح  بعض  استكشاف  بهدف  مريزا  امللك  وبديع 

يف الحقيقة تروم إىل إضفاء اعتباٍر للفلسفة اإليرانية املوروثة وليس تفنيدها وذلك 

ألجل أن تتناغم مع العلوم الوضعية الحديثة وتخدم عملية التطّور التقني والصناعي 

ما  اإليراين وال سّيام  بالجوانب املعنوية لدى املواطن  تقدح  أن  البالد من دون  يف 

يرتبط منها باإلميان واألخالق؛ وهذا التوّجه الفكري نلحظه جلياً أيضاً يف آراء املفكّر 

أُوالند وهو ما أدركه بديع امللك مريزا جيداً«.]1[

2 ( عّد الدكتور مجتهدي آراء السيّد جامل الدين األسد آبادي قيّمًة ومفيدًة، وال 

سياّم تلك التي متحورت حول الثقافة والفكر الغربيني، فقد أكّد هذا الرجل الفّذ عىل 

رضورة اقتباس مقتىض الحاجة من الغرب وتطبيقه يف مجتمعاتنا اإلسالمية. 

]1[-كريم مجتهدي، فلسفة وتجّدد )باللغة الفارسية(، ص 252. 
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للباحث  الفكرية  املتبّنيات  حول  متحور  الدين  جامل  للسيّد  كالماً  نقل  وقد 

واملؤّرخ الفرنيس إرنست رينان الذي دّون بعض املقاالت التي أعرب فيها عن حقده 

عىل املسلمني، وميكن تلخيص أهّم البحوث التي دّونها الدكتور مجتهدي حول آراء 

السيّد جامل الدين يف املواضيع الثالثة اآلتية: 

أ - السيّد جامل الدين األسد آبادي والفكر الحديث. 

ب - السيّد جامل الدين األسد آبادي والرّد عىل املبادي الفلسفية للمذهب الطبيعي. 

ج - السيّد جامل الدين األسد آبادي وإرنست رينان. 

هذا املفّكر املسلم برأي الدكتور مجتهدي كان رجل قوٍل وعمٍل، وبإمكاننا االطاّلع 

ووثائقه  ورسائله  سريته  سيّام  وال  وصلتنا  التي  آثاره  مختلف  تفاصيل  يف  آرائه  عىل 

السياسية، وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن مقاالته قد دّونت بأسلوٍب إنشايئٍّ فاريسٍّ ثقيٍل 

والسيام تلك التي نرشت يف مجلّة )معلّم( التي تصدر يف مدينة حيدر آباد دكن، إذ إّن 

كتاباته تزخر بالكلامت العربية واإلنجليزية والفرنسية واألردو والهندو، كام أنّها تتّسم 

بطابع توجيه الخطاب للقارئ؛ ولكّنها رغم كّل ذلك جديرٌة باالهتامم لكونها تعكس 

آراء هذا العلم املسلم بحيث نستشّف من خاللها نزعاته الفلسفية باعتبارها مذهباً فكرياً 

جديداً وفريداً من نوعه، وهذا األمر بطبيعة الحال يدّل عىل مدى إملام املجتمع اإليراين 

بالفكر الفلسفي الغريب الحديث وتلك الجهود التي بذلها أعالمه يف هذا املضامر. 

العامل الفّذ السيّد جامل الدين األسد آبادي خلّف لنا كثرياً من اآلثار القيّمة، ولكّن 

الدكتور كريم مجتهدي عّد اثنني منها صورًة جليًة عىل مدى إملامه بالفلسفة الغربية 

والتعلّم(  التعليم  يف  )محارضة  عنوان  تحت  إحداهام  دّون  مقالتان  وهام  الحديثة، 

واألخرى عنوانها )فوائد الفلسفة(،]1[ فهاتان املقالتان متحورتا بشكٍل أسايسٍّ حول 

الحياتية،  العلوم  هذه  بني  العالقة  وواقع  والفلسفة  والعلم  بالدين  املرتبطة  القضايا 

]1[-كريم مجتهدي، سيّد جامل الدين أسد آبادي وتفّكر جديد )باللغة الفارسية(، منشورات تأريخ إيران، 1363 هـ ش 

)1984 م(، ص 20 - 21. 
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بالفلسفة  والفلسفة  االستقرائية،  بالعلوم  والعلم  باإلسالم،  فيهام  الدين  فرّس  حيث 

العملية الوضعية. 

أكّد الدكتور مجتهدي عىل أّن السيّد جامل الدين األسد آبادي اعتمد يف هاتني 

الغربية  الوضعية  الفلسفة  ماهية  التعرّف عىل  بغية  االستقرائية  العلوم  املقالتني عىل 

واالعتامد عىل ما يفيد مجتمعاتنا اإلسالمية منها ليك يتمّكن املسلمون من تطوير 

الرؤية  إذ حاول من خالل هذه  الحقيقي؛  العلم  واالطاّلع عىل روح  أنفسهم علمياً 

املستنرية إزالة جميع العقبات الكامنة يف طريق توحيد النمط بني العلم والدين، لذلك 

طرح فكرة وجود روٍح علميٍة وسمها بأنّها روٌح فلسفيٌة، لذلك مل يجعل للفلسفة حّداً 

ونهايًة باعتبارها مثيلًة للعلم؛ ومن هذا املنطلق عّدها مبثابة الروح الشاملة والدعامة 

إنسانيته  أركان  اإلنسان  تعلّم  برأيه  فهي  العلمية،  للمبادئ  املبقية  والعلّة  األساسية 

وتثبت له مدى حاجته إىل مختلف العلوم، لذا فكّل أّمٍة تفتقر لهذا الفّن الفّذ ال ميكن 

لعلومها أن تبقى مّدًة طويلًة من الزمن حتّى وإن كان كّل أبنائها علامًء، إذ ال ميكنهم 

استنباط قواعد علمية أخرى منها.]1[ 

إذن، هذا العامل املسلم القدير يندرج ضمن زمرة العلامء الذين ذهبوا إىل القول 

بأّن اإلنسان الرشقي - واملسلم بالتحديد - قد أدرك أهّمية العلوم الحديثة وفائدتها 

الفّنية والتقنية؛ لذلك أكّد الدكتور مجتهدي عىل أنّه من دعاة املذهب الوضعي وقد 

طرح آراءه التجّددية سعياً النتشال املجتمعات اإلسالمية من الفقر والتخلّف بعد أن 

أدرك معاناتها وعايش آالمها، ونستشّف من سريته أنّه بذل الغايل والنفيس للنهوض 

بواقع الشعوب املسلمة وشّجعها عىل التصّدي للقوى الطاغية؛ ومن هذا املنطلق 

واالقتصادية  والعسكرية  التقنية  عد  الصُّ الغرب يف شتّى  التي حّققها  اإلنجازات  عّد 

باالعتامد عىل املبادئ الوضعية بأنّها مفيدة لتحقيق هذا الهدف السامي، أي إِنّه رام 

من كّل جهوده إثبات أّن العلم والصناعة هام البّنية األساسية لالقتدار مؤكّداً يف الحني 

ذاته عىل رضورة مواكبتهام للعقيدة واإلميان بشكٍل متالزٍم ال انقطاع له.]2[ 

]1[-املصدر السابق، ص 22. 

]2[-املصدر السابق، ص 93. 
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لقد اتّبع السيّد جامل الدين األسد آبادي أسلوباً فكرياً بارعاً ومتّكن من تشخيص 

نن الفلسفية التي كانت سائدًة لدى  مصلحة املجتمع اإلسالمي، لذلك ميّز بني السُّ

الشعوب املسلمة وبني تعاليم القرآن الكريم، ومل يقصد من وراء ذلك فقط تشجيع 

املسلمني عىل اكتساب العلوم االستقرائية الحديثة ألجل ترسيخ مرتكزاتهم الفكرية، 

ليست سوى فصٍل  لكّنها  بالغة  أهّمية  العلوم مع كونها ذات  أّن هذه  إثبات  أراد  بل 

أكّد  األساس  هذا  وعىل  البرشية.  أيدي  تخطّه  أن  ميكن  ال  عظيٍم  كتاٍب  من  واحٍد 

الدكتور كريم مجتهدي عىل أّن هذا العامل النحرير كان مختلفاً بالكامل عن جميع 

معارصيه من الذين دعوا إىل السري يف ركب التجّدد والحداثة بحيث فاقهم يف دعوته 

إىل مواكبة العلوم الوضعية الحديثة عىل ضوء التعاليم الدينية السمحاء، فهو مل يكن 

الدولة وليس كسائر  مثل املريزا فتح عيل آخوند زاده وال املريزا ملكم خان ناظم 

الذين تبّنوا آراًء قد تكون مشابهًة آلرائه، فام أكّد عليه يختلف متاماً عاّم دعا إليه غريه 

يف روحه وطابعه. 

طريق  يف  عقبًة  اإلسالم  عّد  املثال  سبيل  عىل  زاده  آخوند  عيل  فتح  املريزا 

كسب العلوم الحديثة حاله حال سائر األديان والرشائع التي تؤمن بها املجتمعات 

الربوتستانتية  اصطالح  عّد  أنّه  لدرجة  هذه  العلامنية  نزعته  يف  بالغ  وقد  الرشقية، 

رضورة  منه  يقصد  وال  خاّصٍة  داللٍة  ذا   - آنذاك  مطروحاً  كان  الذي   - اإلسالمية 

مل  اآلخر  فهو  خان  ملكم  املريزا  أّما  األصيلة.  اإلسالمية  التعاليم  عىل  الحفاظ 

أغراٍض  إال ألجل  تعاليم إسالمية  بعضها عىل  التي متحور  أفكاره  يبادر إىل طرح 

سياسيٍة وأهداٍف اجتامعيٍة شخصيٍة، إذ إنّه مل يكرتث يوماً مبدى إميان املسلمني 

ومعتقداتهم الحّقة، بل لجأ إىل تبّني تلك اآلراء التي اصطبغ بعضها بطابعٍ إسالميٍّ 

ألنه اضطّر إىل ذلك ومل يجد حالً آخر.]1[ 

آبادي  الدين األسد  السيّد جامل  بأّن  أيضاً  القول  الدكتور مجتهدي إىل  وذهب 

حتّى وإن أكّد عىل أهّمية الفلسفة وفوائدها للمجتمع اإلسالمي، لكّنه ال يعني من 

]1[-املصدر السابق، ص 28 - 29. 
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أنّه مل يكن يستحسن األسلوب  البحتة، كام  العقلية  القواعد واألصول  ذلك مجرّد 

الحديثة.]1[  العلوم  التعرّف عىل  يحول دون  تدريسها ولرمّبا عّدها عائقاً  املتّبع يف 

وقد تطرّق يف آثاره إىل ذكر أسامء بعض العلامء الغربيني الذين كانت لهم إنجازاٌت 

علميٌة من أمثال سيجوندو جاليليه وإسحاق نيوتن ويوهانس كيبلر وغريهم مـّمن 

طرحوا نظرياٍت يف العلوم الطبيعية، إال أنّه مل يرش إىل بعض الفالسفة الذين أرسوا 

وباروخ  اليبنتز  فيلهيلم  وغوتفريد  ديكارت  رينيه  مثل  الغريب  العقيل  الفكر  دعائم 

متبّنياتهم  يعرف  كان  فهو  هيجل،  وفريدريك  كانط  إميانوئيل  وحتّى  بل  سبينوزا، 

الغربية  املجتمعات  حكمت  التي  الفكرية  املنظومة  عىل  تأثريهم  ومدى  الفكرية 

صعيد  الفكري عىل  تراثهم  أهّمية  بعدم  اعتقاده  منطلق  من  بذلك  يكرتث  لكّنه مل 

إىل  ذلك  السبب يف  يعود  لرمّبا  أو  الديار؛  تلك  والتنظري يف  الفكر  أُسس  ترسيخ 

الناحية ال طائل  هذه  من  بحٍت، ألنّها  تنظرييٍّ  كعلٍم عقيلٍّ  بالفلسفة  اهتاممه  عدم 

ألنها  وعابرٌة  مرحليٌة  أّن رضورتها  كام  واالحتجاج  النقاش  منها سوى عىل صعيد 

تشابه األخبار الصحفية فحسب.]2[ 

ثامناً: املستغربون 

- حسني قيل آغا 

حسني قيل آغا هو أحد الشخصيات التي أشار إليها الدكتور كريم مجتهدي يف 

بحوثه العلمية، حيث سطع نجمه عىل الساحة الفكرية اإليرانية يف العهد القاجاري 

وتأثّر بنظريات إميانوئيل كانط والكونت آرثر دو غوبينو، وقد نُقل عن األخري كالماً 

يؤكّد فيه عىل أنّه التقى مع هذه الشخصية القاجارية، حيث قال: »تعرّفت يف طهران 

عىل رجٍل اسمه حسني قيل آغا، وهو شخٌص ذيكٌّ وبارٌع للغاية«. 

الباحث حسني قيل آغا كان مقيامً يف أوروباً مّدًة من الزمن وتلّقى علومه وثقافته 

يف تلك الديار، لذلك تشّوهت أفكاره الرشقية اإليرانية األصيلة وتنّصل عن املبادئ 

]1[-املصدر السابق. 

]2[-املصدر السابق، ص 30. 
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اإليراين  للمجتمع  بأدىن صلٍة  الذي ال ميّت  الغريب  الفكر  ليتبّنى  الوطنية املوروثة 

االنضواء  إىل  والداعني  لالستعامر  املؤيّدين  املفّكرين  قافلة  يف  انخرط  ثّم  ومن 

تحت مظلّة التجّدد والحداثة؛ لذا فهو أمنوذٌج جيلٌّ عىل الشخصيات التي دعت إىل 

االستغراب قبل قرٍن من الزمن بغّض النظر عاّم إن كانت شخصيته حقيقية حسب زعم 

دو غوبينو أو ال وجود لها من األساس. 

تعكس  شخصيٌة  جّسد  آغا  قيل  حسني  أّن  عىل  مجتهدي  الدكتور  أكّد  إذن، 

التوّجهات الفكرية الحقيقية للمثّقفني اإليرانيني يف تلك اآلونة، فاملّد الثقايف الذي 

مدٌّ  هو  بعد،  فيام  وعودتهم  أوروبا  إىل  بعضهم  إثر هجرة  اإليراين  املجتمع  اجتاح 

فكريٌّ متقّوٌم عىل الدعوة إىل التجّدد لكون حملته كانوا يتبّنون مذهب التنوير الفكري 

الحديث؛ لذا فإّن شخصية هذا الباحث املستغرب تجّسد صورة النزعة االستغرابية يف 

تلك املرحلة من تأريخ البلدان الرشقية وال سيّام إيران، حيث أكّد أولئك املستغربون 

عىل أّن السري يف ركب الحضارة الغربية رضورٌة ال محيص منها. 

لقد أثّرت هذه التوّجهات بشكٍل جادٍّ عىل مصري مجتمعاتنا وغرّيت واقع توّجهاتها 

يف شتّى الصعد السياسية والثقافية وغريها، ولكن رغم كّل ذلك فالتجّدد الذي بسط 

نفوذه إىل حدٍّ ما يف األوساط الفكرية مل يلبِّ طموحات الدعاة إليه ومل يكن منطلقاً 

بشكٍل  ومتحور  أصيٍل  فكٍر  من  ينبثق  مل  ألنّه  والوطني  الشعبي  االستقالل  لتحقيق 

أسايسٍّ عىل نزعاٍت قوميٍة وتفاخٍر بأمجاد السلف وإنجازات األجداد؛ لذلك شّدد 

إال عىل  يتحّقق  الحقيقي يف جميع املجاالت ال  الرقي  أّن  الدكتور مجتهدي عىل 

ضوء فهم التأريخ فهامً حقيقياً وأخذ العرَب منه وليس بالتفاخر والتباهي به.]1[ 

- املريزا ملكم خان 

العهد  إبّان  الفكري  التنوير  تبّنوا مبدأ  الذين  املريزا ملكم خان هو أحد املثّقفني 

الدكتور  بالتحديد، لذلك تطرّق  الدين شاه  أيّام حكومة امللك نارص  القاجاري ويف 

]1[-كريم مجتهدي، آشنايئ ايرانيان با فلسفه هاي جديد غرب )باللغة الفارسية(، ص 143 - 154. 
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كريم مجتهدي إىل بيان متبّنياته الفكرية وآرائه التنظريية عاّداً إيّاها سبباً يف سطوع نجمه 

كمفّكٍر متجّدٍد، وقد لـّخص أهّم املحاور التي تناولها يف كتاباته يف املواضع اآلتية: 

1 ( تخلّف املجتمع اإليراين يف تلك اآلونة وعدم مواكبته لركب التطّور والحداثة. 

2 ( وجوب عدم التزام جانب الصمت إزاء هذا التخلّف، ورضورة حتمية وضع 

حلٍّ مناسٍب يتّم عىل أساسه اتّخاذ قراٍر مصرييٍّ حول مواكبة ركب الحضارة الغربية 

أو اإلعراض عنها. 

3 ( إذا نأى املجتمع اإليراين بنفسه عن ركب الحضارة الغربية فمصريه سوف ال 

يختلف عن مصري تلك الشعوب املختلّفة، ومن املؤكّد أّن التطّور هو السبيل الوحيد 

للحفاظ عىل كيان املجتمع يف هذا العامل الصناعي الجديد. 

4 ( اإلنسان إمّنا يفوق الحيوانات يف تطّوره ورقيه، لذلك ال مناص له من السعي 

يف هذا املضامر. 

5 ( هناك أسباٌب وعقباٌت خارجيٌة تسبّبت يف تخلّف املجتمع اإليراين، ولكّن 

التدّخل الخارجي ليس سبباً يف ذلك؛ واملقصود من ذلك أّن الحائل الخارجي يعّد 

األصول  عن  واإلعراض  البحتة  العقلية  األصول  عىل  االعتامد  إثر  واقعه  يف  محلياً 

العلمية التطبيقية، إذ إّن العقل ال نجاعة منه من دون أن يرتكز إىل العلم، فهو إن تجرّد 

عن العلم التقني سوف مييس عاجزاً عن تحقيق أّي يشٍء. 

6 ( ترويج العلم يف إيران مرتكٌز يف أساسه عىل إشاعة رؤيٍة يتبّناها جميع أبناء 

العلم  وهذا  متطّوٍر،  علٍم  امتالك  دون  من  مستحيٌل  التطّور  أّن  وفحواها  املجتمع 

املتطّور بطبيعة الحال نجده لدى املجتمعات األوروبية. 

7 ( أّول العلوم التي يجب عىل أبناء الشعب اإليراين اكتسابها من الغرب هي تلك 

العلوم التي يعتمد عليها يف إدارة شؤون الحكم يف البلدان الغربية. 

املنظومة  األساسية يف  النقاط  الضوء عىل هذه  الدكتور مجتهدي  أن سلّط  بعد 
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القانون ورضورة تأسيس  آرائه حول أهّمية  الفكرية للمريزا ملكم خان، تحّدث عن 

، وكذلك دعوته إىل حّرية التعبري وإقامة نظاٍم حكٍم تنفيذيٍّ تقوده  مجلٍس استشاريٍّ

كوادر متخّصصة. 

ويف خامتة املطاف تطرّق إىل نقض آرائه وقال إنّه دعا إىل إيجاد نظاٍم اقتصاديٍّ 

تنافيسٍّ حرٍّ من دون أن يشري إىل النتائج السلبية املحتملة من هذا الطرح كام أنّه مل 

يذكر الدعائم األساسية التي يجب أن يرتكز عليها هذا النظام املقرتح الذي دعا بكّل 

حزٍم إىل تعميمه وإشاعته عىل نطاٍق واسعٍ؛ لذا فإّن هدفه األسايس من وراء ذلك هو 

فسح املجال للغربيني ببسط نفوذهم يف املجتمع اإليراين وأيضاَ أراد تحقيق مطامح 

شخصية، أي إِنّه اعتمد عىل آرائه ومعلوماته الدقيقة ألجل بلوغ مآرب خاّصة. 

ومبا أّن هذا املفّكر املستغرب هو أحد الذين أرسوا دعائم النزعة العلمية الحديثة 

التي سادت إبّان العهد القاجاري، لذلك دعا بنحٍو ما إىل السري يف ركب قافلة العلم 

الحديث الذي هو يف حقيقته ال ميثّل سوى معرفٍة سطحيٍة، ومثرة هذه النزعة بطبيعة 

الحال هي تجرّد آثاره من مبادئ فكرية رصينة.]1[ 

- املريزا فتح عيل آخوند زاده 

ضمن دراسته وتحليله آلراء املريزا فتح عيل آخوند زاده وتحليلها ومقارنتها مع 

املبادئ الفلسفية الغربية، أكّد الدكتور كريم مجتهدي عىل أّن هذا الرجل كان معروفاً 

للفكر  الجديدة  الثقافية  النزعة  رّواد  أحد  بوصفه  إيران  خارج  الفكرية  األوساط  يف 

أّما  الروسية واإلنجليزية واألملانية؛  باللغات  كتاباٌت مرسحيٌة  له  االشرتايك، كذلك 

الفكر  لدعاة  األّول  الرعيل  من  كونه  إىل  اإليرانية فرتجع  الساحة  أفكاره عىل  أهّمية 

الفلسفي الغريب يف بلدنا بحيث ُعدَّ أّول من طرح فكرة ترويج مبادئ الفلسفة الوضعية 

ورفع راية النزعة العلمية الحديثة. 

وقد عّد الدكتور مجتهدي منظومته الفكرية متقّومًة عىل النزعات املاّدية واإلنسانية 

]1[-املصدر السابق، ص 155 - 180. 
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والعلموية والقومية والتحّررية، كام استنتج أنّه دعا إىل الفصل بني الدين والسياسة 

إىل  وتبديلها  الحالية  من حروفه  الفاريس  الخّط  تغيري  لفكرة  املتحّمسني  من  وكان 

للفكر  أنّه أحد املرّوجني  إنجليزية كام فعل األتراك، واألسوأ من كّل ذلك  حروف 

الصعيدين  عىل  يشٍء  كّل  يف  الغربيني  بتقليد  طالب  حيث  ومعياٍر  قيٍد  بال  الغريب 

العميل والنظري بزعم أّن التعاليم اإلسالمية تتناقض مع األصول العلمية الحديثة، لذا 

زعم أّن هذا الدين املبارك غري ناجعٍ يف الحياة املعارصة. 

رغم أّن آراء هذا املستغرب املبالغ يف نزعته االستغرابية انترشت عىل نطاٍق واسعٍ 

يف األوساط الفكرية املناهضة للرشيعة اإلسالمية، لكّن الدكتور مجتهدي استنتج أّن 

فكره الفلسفي خاٍو وعاٍر من أدىن مضموٍن فكريٍّ معترٍب وال يرقى إىل مستوى ميكن 

عىل أساسه طرح نظرياٍت مجلجلٍة كام قصد، ولكن غاية ما يف األمر أّن املجال أُتيح 

له يك يطرحها من دون أن يخىش مؤاخذة أحٍد، حيث أطلق العنان للسانه من دون أن 

يعبأ مبا يكتنف كالمه من نقاط ضعٍف وتضادٍّ، بل تجّرأ وبالغ يف التشبّث بآرائه وكأنّها 

وحٌي منزٌل غافالً عن أنّه يقلّد أسياده الغربيني ويكّرر ما يقولونه كالببغاء التي ال تعي 

ما ترثثر به من كالٍم، لذلك ال نجد أّي إبداٍع علميٍّ لديه سوى نقل ما سمعه من أبناء 

تلك الديار ومن ثَمَّ فهو قطعاً ال ميكن أن يُعد مفّكراً مستقالً بفكره وليس من الالئق 

التجّدد يرتكز عىل أصوٍل  التجّدد، فمن يدعو إىل  الدعاة إىل  إدراج اسمه يف زمرة 

يهني  بحيث  الدينية  وقيمه  االجتامعية  أصوله  إهانة  يتجّرأ عىل  وال  عقالنيٍة  منطقيٍة 

الجديدة  دعوته  العيوب يف  النظر عن جميع  ويغّض  رعاعاً  ويعّدهم همجاً  أسالفه 

مهام كانت عواقبها.]1[ 

نتيجة البحث 

النتيجة التي نستخلصها من آراء الدكتور كريم مجتهدي فحواها أّن املبادئ الفلسفية 

الغربية الحديثة مل تتغلغل يف عمق املنظومة الفكرية للمفّكرين اإليرانيني بعد عرص 

التجّدد والحداثة، لكن أيُسء فهمها من قبل بعضهم مـاّم أّدى إىل حدوث رصاٍع بني 

]1[-املصدر السابق، ص 181 - 200. 
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الرصاع  التجّددية، وسلبية هذا  النزعة  اإليراين وأصول  نن املوروثة يف املجتمع  السُّ

تكمن يف عدم ارتكازه عىل حواٍر حقيقيٍّ وافتقاره ألصول االستدالل الجديل الصائب. 

القضايا  تعاضد  من  منبثٌق  الرشقي  املفّكر  هذا  نظر  وجهة  من  الغريب  التجّدد 

نن املوروثة، حيث ارتكز عليها ومن ثّم ُصقل ليظهر بحلٍّة حديدٍة؛  املستحدثة مع السُّ

نن املوروثة سوف ال يتسّنى طرحها بني  لذا فإّن كّل نزعٍة تجّدديٍة ما مل ترتكز عىل السُّ

األوساط الفكرية ومن ثّم ال يبقى مجاٌل لرقيّها وشيوعها كمبادئ أساسية عىل نطاٍق 

واسعٍ؛ وعىل هذا األساس أكّد الدكتور مجتهدي لدى حديثه عن الرصاع املحتدم 

نة والتجّدد يف إيران عىل رضورة إعادة قراة التقاليد املوروثة وكذلك وجوب  بني السُّ

النتائج عىل  التعامل مع أصول التجّدد والحداثة بأسلوٍب مثايلٍّ بغية تحقيق أفضل 

هذا الصعيد وتأسيس منظومٍة فكريٍة تجّدديٍة تتناسب مع املباين الفكرية واألصول 

أساسياً  معياراً  هنا  الفلسفة  عّد  ميكن  لذا  اإليراين،  املجتمع  يتبّناها  التي  الفلسفية 

لكونها تعيننا عىل تعيني املستوى الفكري املعريف أو أنّها عىل تقديٍر تصون الذهن 

من الوقوع يف فّخ النزعات السطحية وتحفظه من تقليد اآلخرين من دون وعي ودراية. 

إذن، أكّد الدكتور كريم مجتهدي عىل أهّمية الفلسفة ودورها الفاعل عىل الصعيد 

الفكري وعّدها البُنية األساسية للحضارة الغربية املعارصة، وعىل هذا األساس ال بّد 

من اتّخاذها سبيال ناجعاً للنهوض بواقع مجتمعاتنا ومن ثّم تطويرها تقنياً وصناعياً، 

فكرنا  تستهدف  التي  الثقافية  الهجامت  مع  التعامل  يف  عليها  االرتكاز  يجب  كام 

وتراثنا األصيل، ألّن التجربة الغربية أثبتت رضورة ذلك حيث متّكن أبناء تلك الديار 

من تحقيق نجاحاٍت باهرٍة باالعتامد عليها لدرجة أنّهم اجتاحوا العامل فكرياً وصناعياً 

فرصة  لنا  يتيح  أمثل  بشكٍل  الفلسفي  فكرنا  واقع  معرفة  أّن  يف  شّك  وال  وسياسياً؛ 

التعرّف عىل إمكانياتنا الفكرية الحقيقية وكذلك يساعدنا عىل التنظري بشكٍل صائٍب 

الحال  وبطبيعة  بنا.  الخاّصة  الثقافية  وتوجهاتنا  الفكرية  متبّنياتنا  إطار  يف  ومقبوٍل 

املتّبع  النمط  عىل  للتعرّف  الغربية  الفلسفية  واملبادئ  األصول  دراسة  هنا  بإمكاننا 

فيها والذي يتّم عىل أساسه التعامل مع القضايا املستحدثة وشتّى املسائل املتعلّقة 
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بالعلم والدين، ومن ثّم ينبغي لنا طرح نظرياٍت تتناغم مع ظروفنا وأصولنا الثقافية، 

لذا علينا اتّباع منهٍج مشابٍه ألسلوب الفيلسوف الغريب رينيه ديكارت عىل ضوء فهم 

إلينا من  يفد  ما  بينها وبني  التمييز  لنا  يتسّنى  الصائبة يك  الفلسفية بصيغتها  جذورنا 

العامل الغريب للحيلولة دون شيوع مباٍن فكرية وعلوم تتعارض مع أعرافنا وتقاليدنا 

إيران املعارص من أمثال  الفكر يف تأريخ  الطريق سلكه بعض رّواد  األصيلة؛ وهذا 

املريزا ملكم خان واملريزا فتح عيل آخوند زاده واملال عيل الزنوزي رغم أنّهم مل 

يطبّقوا األصول التي ذكرت. 

إذن، ميكن تلخيص مجمل آراء الدكتور كريم مجتهدي حول االستغراب الذي 

شهده املجتمع اإليراين يف العرص الحديث مبا يأيت: 

- الفلسفة هي البُنية األساسية التي ترتكز عليها العلوم الحديثة يف العامل الغريب. 

- الفلسفة هي املعيار الذي يتّم عىل أساسه اختيار الطريق الصائب يف التعامل 

مع التطّور التقني يف العرص الحديث. 

السالفة،  العهود  التي سادت يف  تلك  عن  تختلف  الحديثة  الفلسفية  املبادئ   -

ومن هذا املنطلق يجب عىل كّل مجتمع صياغة منظومٍة فلسفيٍة تتناسب مع الظروف 

الراهنة التي أمسك الغربيون فيها عصا السبق عىل صعيد التجّدد والحداثة ومن ثّم 

املوروثة،  وأعرافها  بتقاليدها  ملتزمًة  بقيت  التي  األخرى  املجتمعات  إىل  صّدروها 

التجّدد  بني  محتدٍم  رصاٍع  مظلّة  تحت  املجتمعات  هذه  رحاب  يف  طرحت  حيث 

نن التي ترتكز عليها هوية الشعب وعلومه ودينه.  والسُّ

بسننها املوروثة،  الرشقية املتمّسكة  تغلغلت يف املجتمعات  العرصنة  - أصول 

لذلك بادر املفّكرون املتمسّكون بالقيم إىل إزاحة العقبات وحلحلة املشاكل التي 

فرضتها عليهم الحداثة. 

- مل يطرح املفّكرون اإليرانيون املحدثون مبادئ وأصول فلسفية جديدة تتناسب 
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مع املتبّنيات الفكرية يف املجتمع اإليراين. 

والصناعات  الحديثة  التقنية  عّدوا  املعارصين  اإليرانيني  املفّكرين  معظم   -

املعارصة رضورًة ماّسًة ال محيص من امتالكها. 

- بعض الفالسفة اإليرانيني تجاهلوا املبادئ الفلسفية الغربية عىل صعيد التطّور 

آخرين  أّن  حني  يف  محدوٍد،  بشكٍل  بها  اهتّموا  اآلخر  وبعضهم  والصناعي،  التقني 

فهموها بشكٍل خاطئ ومل يعوا ماهيتها الحقيقية. 

- ال محيص ملجتمعاتنا الرشقية من االعتامد عىل نفسها وتأسيس منظومٍة فكريٍة 

نن املوروثة وطرح قراءٍة جديدٍة لها عرب تقييمها  يتّم عىل أساسها إعادة النظر يف السُّ

يف بوتقة التجّدد والحداثة طبقاً ملا فعل الفيلسوف الفرنيس رينيه ديكارت؛ ومن ثم 

يجب السري عىل وفق األطروحات الجديدة التي ال تتعارض مع القيم األصيلة. 

يف  السائدة  املحلية  نن  والسُّ األفكار  مع  متناسٍب  عقيلٍّ  منهٍج  تبّني  رضورة   -

يكون  أن  يجب  ذاته  الحني  ويف  األصيلة،  األخالقية  ومنظومته  اإليراين  املجتمع 

منسجامً مع العلوم والتقنيات الحديثة. 

املبادئ  صعيد  عىل  الغربية  املجتمعات  سلكته  الذي  النهج  معرفة  وجوب   -

واألصول الفلسفية بشكٍل صائٍب ومن ثّم استثامرها من خالل تأسيس منظومٍة فلسفيٍة 

تتناسب مع الهوية الذاتيه للمجتمع اإليراين وتكون مبادؤها محايدًة يف التعامل مع 

جميع جوانب الحضارة الغربية الحديثة من دون أن تنحاز إىل غريها بدواٍع عاطفية 

ونزعات نفسية ال تنّم عن وعي وإدراك حقيقيني. 

- ينبغي التعرّف عىل األسلوب الذي اتّبعه املفّكرون الغربيون لبسط نفوذهم يف 

مجتمعاتنا الرشقية. 

- ال بّد من التعامل مع الفكر الغريب بصفته مكّوناً كلّياً متامسكاً يف جميع أجزائه 

لطغيانه عىل كافّة التوّجهات الدينية والعلامنية لدى تعامله مع العلوم والتقنيات الحديثة. 
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- ليس من الحرّي مبكاٍن التعامل مع الغرب يف معزٍل عن الديانة املسيحية. 

- عدم االنبهار باإلنجازات التي تّم تحقيقها يف رحاب العلوم الحديثة والحذر من 

املبالغة يف تعظيمها. 

- رضورة حّث الخطى لتحقيق إنجازاٍت محلّيٍة يف شتّى األصعدة العلمية والتقنية. 

مصادر البحث: 

روزكار،  منشورات  الفارسية(،  )باللغة  ماندگار  هاي  چهره  مجتهدي،  كريم   )  1

1381 ه ش. )2002 م(. 

2 ( كريم مجتهدي، آشنايئ ايرانيان با فلسفه هاي جديد غرب )باللغة الفارسية(، 

منشورات مؤّسسة دراسات التأريخ اإليراين املعارص، 1379 هـ ش. )2000 م(. 

3 ( كريم مجتهدي، فلسفة وتجّدد )باللغة الفارسية(، منشورات أمري كبري، 1385 

هـ ش )2006 م(. 

4 ( مجلّة )چهره  های مانگار(، العدد 13. 

5 ( كريم مجتهدي، سيّد جامل الدين أسد آبادي وتفّكر جديد )باللغة الفارسية(، 

منشورات تاريخ إيران، 1363 هـ ش )1984 م(. 

)غرب  مجلة  يف  لالستغراب(  التصّدي  )كيفية  عنوان  تحت  دّونت  مقالة   )  6

شنايس(، العددان 11 و12. 

عقد  الزنوزي  للمال عيل  تكرميي  مؤمتر  مجتهدي يف  كريم  للدكتور  كلمة   )  7

بتأريخ 14 / 7 / 1367 هـ ش )6 / 10 / 1988 م(. 

الغربة(، مجلة  املعرفة إىل هذه  )من هذه  لندوة عقدت تحت عنوان  تقرير   )  8

)زمانه( الشهرية، السنة الثانية، العدد 12، 1382 هـ ش. )2003 م(. 



ماهية الغرب عند السيد حسني نصر

بقلم: عباس حيدري بور]1[

املقدمة:

الشباب  بني طبقة  العام  اإلقبال  الغرب من حيث  ماهية  التعرّف عىل  لقد حظي 

واملحافل الفكرية الجامعية والحوزوية ـ بانتشار وامتداد واسعني. ورمبا كان السبب 

يف هذه الظاهرة يعود إىل اإلمكان الذي يستشم من خالل القريحة العامة، وهو أن 

ماهية الغرب توفر إمكانية التعريف بها يف قبال املاهيات األخرى، حيث يستدعي 

األمر ـ تحصيل رؤية عن ماهية هذا الغرب وموقفه التاريخي. وبااللتفات إىل تعدد 

اإلجاملية  التقارير  تقديم  أو  الغرب  أنواع  معرفة  أصناف  وجدت  ما  رسعان  اآلراء 

بشأن مختلف أنواع املعرفة الغربية، مكانها يف األروقة العلمية. ويف هذا البني يعد 

االهتامم مبعرفة الغرب عند السيد حسني نرص ـ سواء من ناحية النص أو من ناحية 

املوقع والصنف الخاص ـ من ضمن املوارد الجديرة بااللتفات. ورمبا كانت كرثة 

مؤلفات السيد حسني نرص والسائرين عىل فكره وترجمة الجزء األكرب من أعامله ـ 

مضافاً إىل جنسيته اإليرانية )بني أتباع النزعة التقليدية بني نظرائه يف التفكري( ـ واحدة 

من األسباب الجاّدة يف أن يحظى بهذا االهتامم. وقد تّم السعي يف هذه املقالة إىل 

تقديم تقرير دقيق وجامع نسبياً عن األحكام ونوعية اآلراء التي يحملها السيد حسني 

ذكرها  إىل  املجال  يتسع  مسائل مل  هناك  فُضلت  البني  هذا  الغرب. ويف  نرص عن 

خشية اإلطالة، ومن بينها: املعرفة الختامية لنرص بشأن الغرب الحديث، والرياضيات 

والهندسة، والحرية، واللغة، واألخالق، وما بعد الحداثة، واملؤسسات االجتامعية، 

ـ تعريب: حسن عيل مطر.
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والسياسة، وعنرص الزمان واملكان، والتكامل التاريخي وما سوى ذلك من املسائل 

بشكل  تناولها  تّم  التي  ـ  »الدنيوية«]1[  قبيل:  من  املسائل،  بعض  حتى  بل  األخرى. 

متفرّق تحت عدد من العناوين، حيث ميكن جمعها تحت عنوان واحد، ومع ذلك 

عند  الغرب  معرفة  أهداف  بإمكان  كان  كام  أيضاً.  ذاته  للسبب  ذكرها  عن  أحجمنا 

أن تكون  الغربية،  تأثريه عىل معرفته  الشخصية، وكيفية  السيد نرص، وحياته وسريته 

متمامً ومكمالً لهذه األبحاث أيضاً. وإن بعض املسائل، من قبيل: الطبيعة ـ التي قّل 

ما يتّم تناولها واالهتامم بها يف سائر األفكار التي تعنى مبعرفة الغرب ـ كان يجب 

فإن  ذلك  ومع  إليها.  العابرة  اإلشارات  يكتفى مبجرّد  أن  ال  مستقل،  بشكل  تناولها 

الحجم الكبري لهذا املوضوع الذي تجاوز حدود حجم املقالة االعتيادية، قد دفعنا 

إىل اإلحجام عن تناول جميع هذه املوارد وبعض املوارد األخرى، ومن بينها إضافة 

الواردة  واملباين  األسس  بشأن  التوضيح  من  مزيد  إىل  اللجوء  أو  اإلحاالت  بعض 

يف القسم األول من هذه املقالة. وقد تعّمدنا يف كثري من مواطن هذه املقالة إىل  

االنحياز إىل رؤية السيد نرص، يك نتمكن من تقديم تقرير تفصييل عن هواجسه وآرائه 

يف حقل املعرفة الغربية. ويف الختام تعرّضنا إىل بعض انتقادات املفكرين اآلخرينـ  

ضمن تقديم تبويب بآراء الناقدين ـ مع ذكر بعض املالحظات عليها. وهناك خالصة 

تم تقدميها إىل القارئ تستعرض الخطوط العامة للمسار الذي قطعه السيد حسني 

نرص، مع استعراض وتقديم نوع من التقييم النقدي الختامي الذي سيجده القارئ يف 

نهاية هذه املقالة أيضاً.

أ ـ املسائل العامة:

1 ـ ما هو املراد من الغرب؟

يفهم الغرب أو االستغراب عادة يف قبال االسترشاق، وهذا بدوره يقوم عىل ما بلوره 

الغربيون تحت عنوان االسترشاق بهدف استبدال عامل ما قبل عرص النهضة بنموذج بارز 

من األرومة والتاريخ املايض للبرش. بيد أن ردود فعل العامل الرشقي يف قبال التحّول 

]secularization( -]1(: التأكيد عىل النزعة الدنيوية. املعرّب.
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إىل العنارص العينية املتالحمة برؤية غربية ذهنية، قد أطلق عليه مصطلح االستغراب بعد 

تجاوز مرحلة اإلعجاب واالنبهار املفرط مبنجزات الحضارة الغربية الحديثة يف تيار 

معاكس من خالل نوع من الرؤية املستقلة. ليس الغرض بيان كيفية وضع واستعامل 

هاتني املفردتني، واستعاملهام بل هو التذكري بهذه املسألة الجوهرية، وهي أن سعة 

كلمة الغرب يف عبارة »االستغراب« تبدو ناظرة إىل مرحلة ما بعد عرص النهضة. وبطبيعة 

الحال يف التدقيق الالحق والسؤال عن جذور تبلور هذه املرحلة ميكن لنا أن نتوقع 

امتداد هذه األبحاث حتى إىل ما قبل مرحلة عرص النهضة أيضاً، مبعنى إخضاع غرب 

ما قبل عرص النهضة للبحث أيضاً. ومن الطبيعي يف هذه الدراسة أن يالحظ عرص ما 

قبل النهضة بوصفه تابعاً لدراسة تبلور العامل الجديد بعد عرص النهضة. بيد أننا إذا نظرنا 

إىل كلمة الغرب بنظرة شاملة، يجب أن ال تقترص نظرتنا عىل مرحلة عرص النهضة من 

الغرب فقط، بل عىل سبيل املثال عند دراستنا للعصور الوسطىـ  وبطبيعة الحال حتى 

هذا العنوان يُعد مؤرشاً عىل الرؤية التبعية ملجمل التاريخ الغريب بوصفه ذيالً للتاريخ 

الحديث ـ يجب أن تكون هناك رؤية مستقلة، يك نتمكن عند إلقاء النظرة الشمولية 

عليها مقارنة بأجزائها الثقافية والدينية والحضارية املختلفة أيضاً. خالصة القول: إن 

بشأن  تفكريه  دراسة  تقترص عىل  أن  الفالين، ميكن  املحقق  عند  االستغراب  دراسة 

الغرب الحديث أو قد يشمل دائرة أوسع من ذلك، وهذا بدوره رهن بفهم االستغراب 

يف قبال االسترشاق، أو إىل حد ما أن يفهم من مفردة الغرب معنى جغرافياً أوسع، ومن 

خالل رؤية تاريخية بطبيعة الحال.

وتحقيقاته،  نرص  حسني  السيد  مؤلفات  يف  اللحاظني  هذين  كال  رصد  وميكن 

فهو من جهة حيث يهفو قلبه إىل املدرسة التقليدية، يتابع العوامل التقليدية بشغف 

حول  كتاباته  يتابع  الذي  القارئ  إىل  مشبعة  تقريرات  تقديم  إىل  ويسعى  خاص، 

النظام التقليدي مبختلف مصاديقه، من عامل الهنود الحمر واألديان الشامانية]1[، إىل 

الحضارات الكبرية من قبيل الحضارة اإلسالمية. وعىل هذا األساس ميكن لتقريراته 

محجوب،  عامل  بوجود  باالعتقاد  يتميّز  وأوروبة  آسية  شاميل  أديان  من  بدايئ  دين   :)shamanism( الشامانية   -]1[

هو عامل اآللهة والشياطني وأرواح السلف، وأن هذا العامل ال يستجيب إال للشامان الذي هو كاهن يستخدم السحر 

ملعالجة املرىض، وكشف املخبّأ، والسيطرة عىل األحداث. املعرّب
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عن العامل املسيحي وحتى العامل ما قبل املسيحي ـ بيشء من التسامح ـ أن تكون 

بشأن  ـ حتى  تقريراته  بعض  نجد  آخر  بحث  أننا يف  رغم  الغربية.  معرفته  من  جزءاً 

العامل املسيحيـ  ناظرة إىل األوارص امللحوظة بني التاريخ الحديث للغرب وماضيه 

الديني: فحيث نجده يتابع جذور التفكري العلامين الحديث يف قلب تاريخ العامل 

املسيحي املايض، ميكن مالحظته من هذه الزاوية أيضاً. بعبارة أخرى: إنه تارة يرى 

العامل املسيحي ما قبل عرص النهضة منفصالً عن العامل الجديد، وبوصفه مصداقاً 

لواحد من العوامل التقليدية والرشقية، وتارة يراه مشتمالً عىل بعض اآلراء واالتجاهات 

التي كانت مؤثرة يف ظهور العامل الجديد. فعىل سبيل املثال عندما يشري إىل إلغاء 

العامل الوسطي للمالئكة يف النظام السينايئ]1[، ومن قبل بعض املفكرين يف العامل 

العامل  من  االقرتاب  كامناً يف سهولة  األمر  لهذا  املخرّب  الجانب  يرى  املسيحي، 

العلامين، وحيث يشري إىل معتقدات بعض النحل املسيحية يف أوروبا الشاملية أو 

بعض أفكار )سانت أوغسطني( بشأن الطبيعة وأهميتها املعنوية، يبحث عن الغريب 

املتدين باملعنى الدقيق والشامل للكلمة.

االستغراب مبفهومه  بالبحث حول  ـ  عام  بشكل  ـ  املقالة  هذه  يف  نقوم  سوف 

املقابل لالسترشاق، ذلك ألن االنرصاف الذهني الحاصل من هذا التعبري يتجه إىل 

هذا املعنى. ومن هنا فقد أعرضنا متعمدين عن تقرير فهم نرص للغرب بوصفه واحداً 

من  نوعاً  تقريره  أن يحدث  املسيحية، مخافة  املرحلة  وإن يف  الرشقية  التقاليد  من 

اإلعوجاج يف الفهم، إال عندما متس الحاجة إىل ذكره بشكل تبعي وتكمييل.

2 ـ تقرير عن الكتب

يبدو أن جميع كتابات السيد حسني نرص ميكن أن تعكس منط نظرته إىل الغرب، 

سواء تحدث فيها عن الغرب أو تحّدث عن التقاليد الرشقية؛ إذ إِن خصائص العامل 

الغريب الجديد ـ من وجهة نظره ـ بحيث تقف بكل ثقلها يف النقطة املقابلة لجميع 

التقاليد املعنوية والرشقية، ومن هنا فإن الحديث عن الرشق إذا تّم إصالحه ضمن 

]1[- نسبة إىل ابن سينا. املعرّب.
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هذا  إن  محالة.  اإليجايب ال  االستغراب  إىل  يتحول  املخالفة، سوف  القضايا  إطار 

الرأي يتم تأييده بكتابات السيد نرص ذاته، وذلك عندما يتحدث بشكل مبارش حول 

الغرب  بشأن  رأيه  يبنّي  الجديد،  الغريب  الوضع  إيضاح  أجل  من  إِنه  إذ  االستغراب، 

الحديث من خالل سوقه لألمثلة املتعّددة. ولكن حيث إِن هذا املسار العكيس يف 

الكتابات واملؤلفات ـ التي كتبت لغرض التعريف بالغرب، أو التي تركز عىل ذلك 

إىل حد كبريـ  قد استعمل من قبله مبارشة، يكون بحسب القاعدة متناغامً مع منظومته 

الفكرية، وعليه ميكنه أن يقدم صورة أكمل عن االستغراب عند السيد حسني نرص. 

األمر األخري: يجب أن يتضح أي كتب السيد نرص قد تناول موضوع االستغراب عىل 

نحو أكرث مبارشة؟ ثم ما هي الحقول التي اهتم بها كل واحد من مؤلفاته وأعامله؟ إن 

كتابتنا لهذه املقالة تقوم بشكل رئيس عىل أساس الكتب األتية التي تبدو من وجهة 

ـ  بوجه خاص  ـ  تقدم  أن  بإمكانها  أن  أو  االستغراب،  تركيزاً عىل  أكرث  الكاتب  نظر 

صورة أوضح عن مفهوم االستغراب عند السيد حسني نرص.

1 / 2 ـ املعرفة واملعنوية

رغم أن هذا الكتاب هو واحد من الكتب املحورية للسيد حسني نرص يف حقل 

منه  الحصول  ميكن  ولكن  تقليدية،  نزعة  ذات  رؤية  عىل  يشتمل  اذ  الرشق،  معرفة 

بوضوحـ  وال سيام من خالل الفصل األول: )املعرفة وإزاحة القداسة عنها(، والفصل 

)الرسمدية  السابع:  والفصل  العايص(،  واإلنسان  الله  خليفة  )اإلنسان  الخامس: 

والنظم الزمني(، والفصل الثامن: )الفن التقليدي: مصدر املعرفة واملعنوية(، وإىل 

حّد ما سائر الفصول األخرى ـ عىل خطوط عريضة حول رؤية السيد حسني نرص إىل 

العامل الغريب، وال سيام يف حقل املعرفة، واملسار الفكري لفلسفة الغرب، ومفهوم 

اإلنسان، ومعرفة الزمان، وكذلك ماهية الفن الحديث أيضاً.

2 / 2 ـ الدين ونظام الطبيعة

خالفاً ملا يوحيه عنوان هذا الكتاب ـ إذ قد يُفهم منه الرتكيز عىل موضوع النسبة 

القامئة بني الدين والطبيعة، أو الرتكيز عىل مفهوم الطبيعة ـ علينا اإلذعان واالعرتاف 
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السيد حسني نرص يف  الكتب املحورية لسامحة  من  الكتاب ميثل واحداً  بأن هذا 

والفصل  وأخطاؤها(،  )الفلسفة  الثالث:  الفصل  يشتمل  حيث  االستغراب.  حقل 

الرابع: )العلوم التقليدية، والثورة العلمية وتداعياتها(، والفصل الخامس: )املعطيات 

الطبيعة:  تعريف  )إعادة  السادس:  الغرب(، والفصل  اإلنسانية يف  للنزعة  املأساوية 

أن موقع  إال  االستغراب.  بشأن  املتعلقة  القضايا  البيئة(، عىل كثري من  وأزمة  الدين 

االهتامم  يستحق  التقريرات  وكرثة  الكبري  الرتكيز  حيث  من  والرابع  الثالث  الفصل 

الجاد بطبيعة الحال.

3 / 2 ـ الشباب املسلم والعامل املتجّدد

للشباب املسلم الذي يوّد التعرّف عىل العامل  إن هذا الكتاب رغم كونه خطاباً 

الغريب، وعدم اشتامله ـ بطبيعة الحال ـ عىل العمق الذي نجده يف مؤلفاته األخرى، 

التي  والهواجس  املوضوعات  أنحاء  تعدد  حيث  من  هاّمة  مبكانة  يحظى  أنه  إال 

يتعرّض  مل  التي  املسائل  بعض  وإن  االستغراب.  تجاه  نرص  حسني  السيد  يحملها 

لها السيد حسني نرص يف مؤلفاته األخرى إال ملاماً، قد تّم تقريرها يف هذا الكتاب 

ولو عىل نحو االختصار. والقسم الثاين من هذا الكتاب تناول تعريف ماهية العامل 

الفكرية(،  واملدارس  و)الفلسفة  )الدين(،  من خالل سبعة فصول، وهي:  املتجدد 

و)التعليم  واالقتصادية(،  واالجتامعية  السياسية  و)الحياة  والتكنولوجيا(،  و)العلم 

فصل  استثينا  وإذا  الغربية(.  الحياة  )منهج  املطاف  نهاية  ويف  و)الفن(،  الجديد(، 

)التعليم الجديد(، فإن سائر الفصول األخرى يف هذا الكتاب كان لها دخل يف تأليفه، 

وبذلك تكون موضعاً لإلحالة.

4 / 2 ـ سائر الكتب األخرى

العلم املقدس( وال سيام األقسام: األول والثالث  )الحاجة إىل  لقد كان كتاب 

والرابع منه، وكتاب )اإلنسان والطبيعة( بجميع فصوله تقريباً، وكتاب )اإلسالم وقيود 

محوري  دور  عىل  يحتوي  الذي  ـ  منه  األول  الفصل  سيام  وال  املتجدد(  اإلنسان 

العارش  والفصل  ـ  الجديدة  والحضارة  لإلنسان  الوجودي  الوضع  توصيف  يف 
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قبيل:  من  نرص،  حسني  للسيد  األخرى  الكتب  بعض  وكذلك  منه،  عرش  والحادي 

)قلب اإلسالم(، من ناحية آرائه املتأخرة والناقدة للتوجهات السياسية واأليديولوجية 

للغرب، وكذلك بعض مقاالته ـ املتخذة بشكل رئيس من كتاب )املعرفة الخالدة( 

وهو )بأجزائه الثالثة( من إعداد الدكتور السيد حسن الحسيني ـ عىل نحو جزيئ، قد 

حظيت باالهتامم يف كتابة هذا املقال. ومن البديهي أن تقديم اسم كتاب )الشباب 

يعني  ال  األخرية،  الفقرة  يف  املذكورة  الكتب  هذه  عىل  املتجدد(  والعامل  املسلم 

العمق األكرب يف التوصيفات املدرجة يف ذلك الكتاب، إمنا يعود السبب يف ذلك 

الكتب  الكتاب، وإال فإن بعض مواضع  اتساع املساحات املطروحة يف ذلك  إىل 

املدرجة يف هذه الفقرة لها محورية أكرب يف تشكيل الهيكل العام لتقرير الرؤية التي 

يحملها السيد حسني نرص تجاه االستغراب.

3 ـ أنواع االستغراب

مؤلفات  إىل  بالنظر  سيام  ال  ـ  االستغراب  نقسم  أن  تقسيم،  عملية  يف  ميكن 

املفكرين اإليرانيني يف هذا الشأنـ  إىل أربعة أقسام، وذلك بأن يتم تقسيم االستغراب 

ثم  ومن  الخاص.  واالستغراب  العام،  االستغراب  وهام:  رئيسني،  قسمني  إىل  أوالً 

املجمل،  االستغراب  وهام  آخرين:  قسمني  إىل  هذين  من  واحد  كل  تقسيم  يتم 

النوع من االستغراب  العام هو ذلك  واالستغراب املفّصل. واملراد من االستغراب 

بنظرة شاملة، ويسعى من خالل هذه  ـ  الغرب ـ يف معرض دراسته  ينظر إىل  الذي 

يف  العامة  أسسها  أو  قواعدها  إىل  الغرب  مجموعة  أجزاء  تنظيم  إعادة  إىل  النظرة 

إطار التوصيف العلمي. ويف قباله االستغراب الخاص الذي ينظر يف بعض أجزاء 

توصيف  إىل  ويسعى  التجريبي،  العلم  قبيل:  من  أجزائه،  من  واحد  يف  أو  الغرب 

العنارص املعدودة. وعىل هذا األساس  أو  الغريب إىل هذه األجزاء  التاريخ  مجمل 

إذا تم تقديم تقرير عن الغرب يقوم عىل تطّور العلم التجريبي يف الغرب، ُعّد ذلك 

من االستغراب الخاص، يف حني لو تم تقديم ذات هذا التقرير يف إطار التحّوالت 

الغربية األخرى، أمكن اعتبار ذلك من االستغراب العام. وال بد من االلتفات ـ بطبيعة 
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ناظراً يف بعض األحيان إىل  قد ال يكون  الغرب  أجزاء  التقرير عن  أن  ـ إىل  الحال 

التعريف بالغرب، ولذلك فإن التوصيفات املعروضة يف هذا االتجاه ال تندرج يف 

أو  العام  القسم  ضمن  يف  تصنيفها  إىل  يصار  يك  أساساً،  االستغراب  بحث  ضمن 

الخاص من االستغراب، وعليه فإن املهم أن يكون الغرض من تعداد بعض أجزاء 

االستغراب أو قرص االستغراب عىل تلك األجزاء، يك ميكن لنا توصيف االستغراب 

مورد البحث بكونه من االستغراب الخاص مثالً. إن إطالق عنوان العام والخاص ـ 

بطبيعة الحالـ  يأيت مبعزل عن دعوى النزعة الكلية أو التعميمية التي ميكن بحثها يف 

محلها، وهي الدعوى التي يبحث فيها عن أسئلة من قبيل: وحدة الغرب واعتباريته 

أو كونه حقيقياً]1[. وبطبيعة الحال ميكن القول بوجه يكون فيه إطالق عنوان الرؤية 

العامة مقابالً لالتجاه الذي يكون فيه الغرب مجموعة من األشياء، بل وميكن لنا من 

خالل إطالق هذا العنوان أن نتوقع السؤال عن إمكان أخذ أجزاء الغرب أو عدمه، بيد 

أنه عىل كل حال ـ وأياً كان الرأي ـ يجب اعتبار إطالق الرؤية العامة يف الرواية عن 

الغرب غري هذه املسائل، والقول يف الحد األقىص: فيام يتعلق بالرؤية العامة وإن 

كان هناك نوع من الوحدة التوصيفية، ولكن هناك سعي إىل اجتناب بلورة املباحث 

عىل صيغة العنرص الواحد. واألشد رصاحة من ذلك أن شمولية الغرب أو عموميته، 

يُعد سؤاالً من الدرجة األوىل، إال أن الرؤية العامة أو الرؤية الخاصة تعترب وصفاً من 

الدرجة الثانية عن كيفية االستغراب، وبطبيعة الحال ال بد من االعرتاف بأن مراتب 

توصيف الذهن واألعيان الخارجية غري منفصلة عن بعضها. واملسألة الهامة األخرى 

التجريبي، قد  هي أنه يف معرض تحليل الغرب مثالً عىل أساس وترية مسار العلم 

أجزاء  جميع  توصيف  يدعي  أن  مبعنى  عامة،  رؤية  التحليل  هذا  مستعرض  يدعي 

الغرب الحديث ضمن هذا اإلطار العام، ويعمل عىل اإلحالة إليه بنحو من األنحاء، 

ولذلك فإنه يقوم باليشء ذاته الذي يقوم به الشخص الذي يّدعي انبثاق الغرب من 

صلب الفلسفة الحديثة، ويعمل عىل إعادة صياغة جميع املساحات واألنظمة الغربية 

الحضارية من خالل العودة إىل مبادئ ما بعد الطبيعة، ويستنتج من ذلك أن التحليل 

]1[- انظر: رضا داوري اردكاين، فرهنك، خرد وآزادي، ص 91، نرش ساقي، طهران، 1378 هـ ش.
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األول عام، كام هو الحال بالنسبة إىل عمومية هذا التحليل األخري. ويف مقام اإلجابة 

ميكن عّد قيد ذكر القرائن التاريخية واالستداللية الكافية رشطاً يف تحقق جميع أنواع 

التعميم أو الرؤية العامة، سواء أكان محور هذه الرؤية العامة يكمن يف العلم الجديد 

األمور  بني  والفصل  التفكيك  يجب  إنه  ثم  آخر.  يشء  أو  الغرب  فلسفة  أو  للغرب 

أو  مبنى  بوصفه  يؤخذ  الذي  اليشء  ذلك  ماهية  من  األعم  البنائية  واألمور  املبنائية 

بناءا. خالصة القول: إن رشط تحقق الرؤية العامة يكمن يف تجنب إرجاع الغرب إىل 

األمور املشتتة، وكذلك تجّنب اإلرجاع إىل عامل بسيط من دون إيضاح نسبته إىل 

سائر املساحات الحيوية لدى الغرب. إن التوصيف الذي يعجز عن العثور عىل نسبة 

أبعاد  االجتامعية وسائر  والحياة  والتكنولوجيا  والهندسة  والفن  والفلسفة  العلم  بني 

الغرب األخرى، هو ذو رؤية خاصة وجزئية قطعاً، سواء تحّدث عن عامل واحد أو 

عن تالحم عدد من العوامل فيام بينها. وبعبارة أخرى: إن الزم الرؤية العامة تقديم 

تحليل متصل ومتامسك. وإن خروج بعض املساحات الحيوية من ثقافة وحضارة 

الغرب الحديث عن أي تحليل، يُعد نوعاً من الرؤية الخاصة والجزئية، حتى يف ذلك 

يتعلق  فيام  أما  الحديث.  الغرب  لدى  الطبيعة  بعد  ما  تبعاً ملبادئ  الجاري  التحليل 

بالتقسيم الالحق لالستغراب إىل مجمل ومفصل، فيقوم الفرد أو النحلة أحياناً بإلقاء 

فكرة يف مقام توصيف الغرب، سواء من خالل االتجاه العام أو من خالل االتجاه 

الخاص، أو األوصاف القليلة أو املجملة، أو حتى ذات املحملني أحياناً، وتارة يلقى 

تطبيق  باإلمكان  أن  ويبدو  أيضاً.  والتفصيالت  الجزئيات  من  كثرياً  املخاطب  عىل 

وأنواع توصيفات  الخارجية  األربعة عىل املصاديق  التقسيامت  حاصل رضب هذه 

االستغراب، فعىل سبيل املثال نجد الرؤية اإلجاملية العامةـ  التي تضع الغرب بحكم 

واحد ويف إطار القضية الواحدة البسيطة يف موقعه الخاص ـ يف الغالب هي األمر 

الشائع، إذ إِنها من أسهل أنواع االستغراب، ومن أعقدها تحصيالً يف الوقت نفسه. 

االستغراب وأكرثها  أنواع  أعقد  التفصييل من  العام  االتجاه  عّد  املقابل ميكن  ويف 

نفعاً يف الوقت نفسه؛ إذ يسعى إىل تقرير املساحات املختلفة من حياة الغرب برؤية 

منظمة، وال يتجاهل يف الوقت نفسه تقرير الجزئيات والكرس واالنكسار الحاصل يف 
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الفكرية والتاريخية والحضارية. وتكمن صعوبة هذه  الوقائع والتحوالت األعم من 

التاريخية  واملعلومات  املعطيات  جزئيات  يف  االستغراق  عدم  رضورة  يف  العملية 

والتحليلية، ويف الوقت نفسه ال ينبغي ـ تحت ذريعة الرؤية العامة ـ إصدار أحكام ال 

تنسجم مع صلب املتغريات الواقعية والتاريخية. واملثال املحسوس يف هذا الشأن 

ـ الذي هو أكرث تقدما إىل حد ما بالقياس إىل املثال العامي السابق ـ يكمن يف إحالة 

الغرب إىل الرؤية الديكارتية يف توصيفها. وعىل الرغم من عدم خطأ هذه اإلحالة، 

حيث يتم تقرير هذه املسألة بوضوح يف جميع التواريخ التحليلية والحضارية، إال 

أن الوقوف عند هذا الحد يعني عدم ذكر جميع الجزئيات التي أدت إىل دعم الفكر 

نشاط  خلفيات  يف  الحاصلة  للتحوالت  املعارضة  املناحي  حتى  بل  الديكاريت، 

إىل  يسعى  الذي  النوع  إىل  بالقياس  ـ  يُعد  االستغراب  هذا  مثل  إن  أيضاً.  ديكارت 

التحقيق بشأن مرحلة ما قبل ديكارت، كام يسعى يف الوقت نفسه إىل إيضاح كيف 

سار كل من ديكارت ونيوتن يف امتداد خط فكري واحد، مع االلتفات إىل أن رؤية 

نيوتن إىل الفيزياء تخرج الرؤية الفيزيائية لديكارت من الساحة بشكل كامل ـ مختلفاً 

بشكل كامل، بل سيكون من قبيل األمر التمهيدي، وإن قيمة التفصيل املندرج يف 

التقريرات  إن  القول رصاحة:  بد من  وظهوراً. وال  تجلياً  أكرث  يبدو  األخري  التفصيل 

االستغرابية للسيد حسني نرص ال متثل نوعاً من الرؤية العامة التفصيلية فحسب، بل 

هي من بعض الجهات تقدم للقارئ اإليراين أكرث التقريرات تفصيالً يف هذا الشأن 

أيضاً. وإن األمثلة التي تثبت هذا األمر كثرية جداً، بيد أننا سنكتفي هنا بذكر بعض 

األمثلة يف هذا الشأن، وذلك عىل النحو اآليت:

1 / 3 ـ أمثلة من االستغراب التفصييل عند السيد حسني نرص

الحديث  الغرب  يف  اإلنسانية  النزعة  بيان  يف  نرص  حسني  السيد  يقترص  ال 

وتوضيحها؛ عىل معنًى واحد من النزعة اإلنسانية فقط، وإمنا يتعرّض بالتفصيل إىل 

القول بأن النزعة اإلنسانية الغربية تطلق اليوم عىل كثري من املعاين املختلفة. ويف 

هذا الشأن يشري سامحته إىل خمسة معاٍن يف الحّد األدىن، ثم ينتقل إىل ذكر املعنى 
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الذي يرمي إليه والذي ينظم محور أبحاثه عىل أساسه]1[. ويحظى هذا التذكري من قبله 

باألهمية من حيث أنه يشكل مرجعية ألولئك الذين يرومون رصد جميع زوايا الدراسة 

والبحث يف هذا املجال مبزيد من الدقة.

ويف البحث عن تأثري غاليلو أثناء تقرير أداء املفكرين الغربيني عمد السيد حسني 

نرص ـ ضمن تعداده للجوانب الكثرية من أعامله وحجم تأثري كل واحد يف مسألة 

بيان  إىل  ـ  والرياضيات  للفيزياء  التأسيس  يف  )ديكارت(  بـ  مقارنة  األكرث  نجاحه 

االحتامل األول الذي يخطر عىل الذهن البسيط )وهو تأكيد غاليلو عىل الرياضيات 

من حيث كونها متثل لغة العلم التجريبي الجديد يف الغرب( ويرّده، ثم ينتقل يف مقام 

اسم  العلمية، حيث يشري إىل  الشخصيات  اإليجابية إىل ذكر أسامء من  العلة  بيان 

)جان بوريدان(]2[، و)ابن باجة(]3[ من جهة، واسم )أرخميدس(، و)كوبرنيق( من جهة 

أخرى، وقد عمل يف املوردين األولني عىل إيضاح التقليد الفكري وحجم تأثريهام، 

وفيام يتعلق باملوردين الالحقني تحّدث بالتفصيل عن التأثري الذي تركاه عىل غاليلو 

يف هذه املسألة الخاصة]4[. يف حني يبدو أنه كان باإلمكان القيام بهذا األمر من دون 

الحاجة إىل إقحام االسمني األولني، وحتى أرخميدس أيضاً، ولكنه يأىب إال أن يقدم 

للقارئ مادة زاخرة ومفعمة يف هذا الشأن. هذا مع أن أصل هذه املسألة ال يتم طرحها 

حتى يف معرض معرفة الغرب من قبل أكرث املنظرين، فضالً عن أن يضيفوا إليها ـ يف 

مقام اإلجابة ـ كل هذه التفريعات والتشقيقات واالحتامالت.

السيد  أن  يؤكد  التفاصيل  النوع من اإلغراق يف  أن هذا  قوله هنا هو  نريد  والذي 

]1[- انظر: السيد حسني نرص، دين ونظام طبيعت، ص 322 ـ 323، ترجمه إىل الفارسية: محمد حسن فغفوري، نرش 

حكمت، الطبعة الثانية، 1386 هـ ش.

]2[- جان بوريدان )حوايل 1300 ـ إىل ما بعد 1358 م(: كاهن فرنيس نرث بذور الثورة الكوبرنيقية يف أوروبا، وقد طّور 

مفهوم قّوة الدفع الذي شكل الخطوة األوىل نحو مفهوم القصور الذايت املعارص، والذي كان تطّوراً هاماً يف تاريخ 

علوم العصور الوسطى. وقد ُشهر اسمه بسبب تجربة فكرية تعرف باسم )حامر بوريدان(. ومن أقواله: )ال حاجة إىل 

إِن كل جسم  الدفع(، أي:  الله وبقانون قوة  أنها بدأت تتحرك أصالً بإذن  تفسري حركات األجرام الساموية، أكرث من 

يتحرك يستمر يف الحركة ما مل متنعه قّوة موجودة. وبذلك كان له فضل السبق عىل غاليلو وديكارت ونيوتن. املعرّب.

]3[- أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ الرسقسطي، املعروف بـ )ابن باجة( التجيبي، من أبرز الفالسفة املسلمني. 

اهتم بالطب والرياضيات والفلك واألدب واملوسيقى. كان أحد وزراء وقضاة الدولة املرابطية. املعرّب.

]4[- انظر: السيد حسني نرص، دين ونظام طبيعت، ص 268 ـ 269.
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حسني نرص مل يكن ليكتفي يف نشاطه الفكري بذكر الخطوط العريضة واألمور الكلية 

فقط، بل كان يف بعض األحيان يعمد يف إطار بيان بلورة الفكر والفهم يف العامل الغريب 

القارئ مع ذكر حجم  املعارص إىل ذكر عرشات األسامء واملدارس، وتقدميها إىل 

تأثري كل واحد منها ومستواه ولو عىل مستوى اإلشارة. إن هذا االتجاه من شأنه أن 

يسّهل عىل القارئ طريقة البحث والتحقيق يف هذا املجال؛ إذ إِن فهرسة الكم الهائل 

من أسامء الشخصيات واملدارس واملذاهب الفكرية، ميكن أن يشكل مقدمة لعمل 

مستقل بالنسبة إىل الباحثني يف هذا املوضوع. واضح أن هذه املزية ال تعني بالرضورة 

القول بتطابق رواية السيد حسني نرص عن املفكرين والتيارات، بل ميكن حتى ملن 

يخالف السيد نرص يف االتجاه أن يستفيد من أعامله يف موضوع االغرتاب واالنتفاع 

بقراءة املصادر املعرفية وحتى معرفة املسائل ذات العالقة مبعرفة الغرب أيضاً.

4 ـ املصادر الفكرية

البحث عن  مفكر، ميكن  إىل كل  وبالنسبة  الغرب،  يتعلق مبعرفة  يف كل عمل 

مصادره ومنابعه الفكريه. وفيام يتعلق باملصادر الفكرية للسيد نرص ـ أي املصادر 

بشأن  تقاريره  ومضامني  نصوص  وحتى  اتجاهاته  تنظيم  عىل  عملت  التي  واملنابع 

التقليدية، والتصوف،  نذكر ثالثة مجموعات مرتابطة، وهي:  أن  لنا  ـ ميكن  الغرب 

الذايت، وإمنا  الرتابط  ليس هو  ـ  الحال  بطبيعة  ـ  هنا  الرتابط  واإلسالم. واملراد من 

املراد هو الرتابط يف الخلفيات الذهنية والفكرية للمفكر مورد البحث.

1 / 4 ـ النزعة التقليدية

التقليدية واملنظومة  النزعة  أن  للسيد نرص معه يف  يتفق املوافقون واملخالفون 

الفكرية ألصحاب النزعة التقليدية كان لهم دخل يف بلورة السيد حسني نرص وتوجيهه 

من الناحية املعرفية. وقد بلغ التأكيد عىل هذه الحقيقة حداً تحول معه االتهام بالنزعة 

التقليدية إىل عصا لطرد هذه املنظومة الفكرية، وتحت طائلة هذا االتهام تم نبذ كل 

املنظومة الفكرية لبعض املنتسبني إىل هذه املدرسة. ومن هنا فإننا يف هذه املقالة 

الراهنة عن معرفة الغرب عن السيد نرص ـ بدال من تناول هذا املدخل الذي اتسم 
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حالياً بتأثري حاجب ـ سوف نخوض يف مسار آخر. إن مثل هذا املدخل ـ كام أرشنا 

التقليدية.  النزعة  الذي ترتبط أكرث مباحثه بتوضيح  السيد نرص  ـ يختلف عن نشاط 

ولكن من حيث حجم تأثريها، ميكن ذكر املوارد اآلتية:

إن األحكام األخالقية يف تفضيل جميع مواطن النزعة التقليدية وعنارصها باملقارنة 

إىل العامل الحديث ناشئة عن اعتقاده الراسخ بالنزعة التقليدية. ومن الرضوري هنا 

ما تحقق يف املايض يدخل يف  أن كل  يرى  السيد حسني نرص ال  أن  التأكيد عىل 

النزعة التقليدية، يف حني يذهب بعض الناقدين ـ من أمثال: السيد عبد الله نرصي، 

والسيد محمد لغنهاوزن ـ إىل عّد السيد حسني نرص مربراً للنزعة التقليدية، أو أنهم ـ 

يف الحد األدىن ـ قد بينوا أن الالزم غري املقبول بتفضيل النزعة التقليدية، يكمن يف 

تفضيل جميع معطيات األزمنة السابقة والعوامل التقليدية عىل سواها.

الحضارة  تعاليم  مع  التقاليد  مختلف  تعاليم  تقابل  يف  املتعّددة  األمثلة  بيان  إن 

بني مختلف  بالتقابل  لنرص  الراسخ  االعتقاد  ينبثق عن  وأجزائها وعنارصها،  الغربية 

التقاليد من جهة، وبني الغرب الحديث من جهة أخرى.

التجدد  بني  واالفرتاق  البينونة  شدة  بيان  يف  الخاصة  التقاليد  من  االستلهام  إن 

واألفهام التقليدية ميثل جانباً آخر من حضور النزعة التقليدية يف أمر معرفة الغرب 

تدمري جبال  السيد نرص يف عدم  يرى  املثال  السيد حسني نرص. فعىل سبيل  عند 

القرون  عرب  أمريكا  يف  الحمر  الهنود  هجرة  طريق  أمام  شامخة  ظلت  التي  رويك 

ـ  إليها  البرش مل تصل  أقدام  الجبال محافظة عىل شكلها حتى كأن  ـ وظلت هذه 

الطبيعة.  مع  التقليدي  واإلنسان  املعارص  اإلنسان  تعاطي  الختالف  بارزاً  مصداقاً 

املوضوع  هذا  يف  التقاليد  وسائر  اإلسالم  اتجاه  إىل  يلتفت  فإنه  الحال  وبطبيعة 

خالل  من  املتقّدم  املورد  قبيل  من  الجادة  املسائل  إىل  يتعرّض  أنه  إال  أيضاً، 

االستلهام من تقليد بعينه. ومن الطبيعي أن يكون ذكر األمثلة الخاصة عن التقاليد 

املختلفة، واالستفادة التمثيلية عن تقليد خاص ممكناً من خالل املنظومة الفكرية 

ألصحاب النزعة التقليدية الذين يعّدون جوهر التقاليد شيئاً واحداً، ويؤكدون عىل 
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بلورة التقاليد حول التعاليم األساسية والجوهرية.

2 / 4 ـ التصّوف والعرفان

لقد كان لتأكيد النزعة التقليدية عىل الناحية الباطنية للتقاليد من وجهة نظر السيد 

حسني نرص انعكاس عىل نحو خاص يف دائرة اإلسالم. فحيث كان يرى أن العرفان 

والتصوف يشتمالن عىل الناحية الباطنية من اإلسالم، فقد أوىل هذه الناحية اهتامماً 

خاصاً. وسوف نتعرّض إىل االنعكاس الواضح لهذا االتجاه يف مباين معرفة الغرب 

عن السيد نرص الحقاً. وفيام يتعلق باملباحث الناظرة إىل مستقبل الغرب الحديث 

وطرق خروج الغرب من وضعه الراهن، يرى سامحة السيد نرص يف التصّوف قابلية 

استثنائية ميكن االستعانة بها والتامس العون منها.

3 / 4 ـ اإلسالم

يعّد  وأنه  نرص،  حسني  السيد  يحملها  التي  اإلسالمية  الهوية  عن  النظر  برصف 

اإلسالم بوصفه تقليداً يحظى يف الوقت الراهن باإلمكانية األكرب فيام يتعلق بالوصول 

وحتى  ممتازة،  تقليدية  لنزعة  ممثالً  الناحية  هذه  من  اإلسالم  يعّد  فإنه  ولذلك  إليه، 

برصف النظر عن أن كثرياً من أصحاب النزعة التقليدية يُبدون ميالً جاداً تجاه اإلسالم 

الواحد يحيى(،  الذي ميوت مسلاًم يحمل اسم )عبد  )رينيه غينون(]1[،  ابتداًء من  ـ 

الذي يعّد من وجهة نظر أصحاب النزعة التقليدية مؤسساً لنداء النزعة التقليدية يف 

العامل الحديث، إىل سائر أتباع النزعة التقليدية الذين أنفقوا شطراً كبرياً من أعامرهم 

عن  البحث  يحظى  ـ  اإلسالمية  والفنون  املعارف  حقل  يف  والتحقيق  البحث  يف 

اإلسالم يف معرفة السيد حسني نرص للغرب بأهمية من زوايا عّدة:

إن كثرياً من تحوالت الغرب الحديث القامئة عىل التقليد املسيحي متتد بجذورها 

]1[- رينيه غينون أو عبد الواحد يحيى )1886 ـ 1951 م(: كاتب ومفكر فرنيس تويف يف القاهرة مسلاًم، ال يزال شخصا 

ذا نفوذ يف مجال امليتافيزيقا والعلوم املقدسة والدراسات التقليدية والرمزية واالستهاللية. وقد اقرتح من خالل كتاباته 

اكتشاف بعض النواحي امليتافيزيقية يف العقائد الرشقية مبارشة، أو تعديل هذه العقائد للقراء الغربيني مع املحافظة 

عىل جوهرها بشكل كامل. ترجمت أعامله إىل أكرث من عرشين لغة، كام كتب بالعربية يف مجلة املعرفة. املعرّب.
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يف الرواية والتقرير الخاص عن التقليد والسنة الفكرية اإلسالمية، ومن هذه الناحية 

جذور  معرفة  يف  اإلسالمي  التقرير  من  الغربية  والسنة  التقليد  متوضع  معرفة  تقع 

التحوالت يف الغرب من وجهة نظر السيد حسني نرص يف مرتبة جوهرية للغاية. وقد 

تّم تقرير منوذج هذا األمر يف بحث تطّور نسبة موضع الغرب من ابن سينا، من قبل 

السيد حسني نرص مراراً وتكراراً.

الغربية، وكبح جامح مسارها نحو األفول والزوال من  يتوقف مستقبل الحضارة 

هذه  ومن  التقليدية،  والنزعة  بالسنة  االرتباط  عىل  نرص،  حسني  السيد  نظر  وجهة 

ـ  اإلسالم  سيام  وال  ـ  املتناول  يف  هي  التي  الحية  والتقاليد  السنن  تحظى  الناحية 

بأهمية كبرية وحيوية للغاية. يضاف إىل ذلك أن املوقع الجغرايف للبلدان اإلسالمية 

ـ حيث تتوسط بني الغرب الحديث وسائر السنن والتقاليد الرشقية األخرى ـ يجعل 

اإلسالم ـ من وجهة نظر السيد حسني نرص ـ مبنزلة الجرس الذي ميكن للغرب أن 

يصل من خالله إىل سائر التعاليم األخرى، بل يجعل منه ذلك ترجامناً ومفرساً لتلك 

السنن والتقاليد. ورمبا من خالل طّي هذا املسار، ميكن العثور عىل مستقبل جديد 

للغرب اآليل إىل السقوط واالنهيار من وجهة نظر السيد نرص.

5 ـ الرّس يف ظهور الغرب الحديث

إن من بني األسئلة الرئيسة يف بحث رؤية املفكرين إىل ماهية الغرب، هو السؤال 

بداية  ـ  نرص  حسني  السيد  نظر  وجهة  من  ـ  مثل  الذي  الرس  مفتاح  هو  ما  القائل: 

فكرياً  أمراً  يراه  الغرب؟ هل  الجديدة من مراحل  النهضة واملرحلة  لتحّوالت عرص 

من  بنحو  نسعى  العنوان  هذا  يف  الفوقية؟  بالعوامل  مرتبطاً  يراه  أم  وتاريخياً  وإرادياً 

األنحاء إىل بحث رؤية السيد حسني نرص من هذه الزاوية.

رقع  من  املؤلف  النهضة  عرص  رداء  حيك  »لقد  الشأن:  هذا  يف  سامحته  يقول 

يتسم  الرداء طرح ومرشوع  مختلفة األلوان من أنسجة متناقضة، وقد خرج من هذا 

بالنزعة اإلنسانية، وقد أضحى هذا املرشوع الحقاً صفة للعامل الجديد.. يف أتون 
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هذه النزعة اإلنسانية، تكمن الرؤية الغاضبة )املتمرّدة( إىل اإلنسان الذي أصبح يف 

حسني  السيد  ذهاب  من  الرغم  وعىل  مستقالً«]1[.  كائناً  بوصفه  وبؤرته  الخلق  مركز 

نرص إىل عّد ظهور عرص النهضة ناشئاً من الكرس واالنكسار يف العنارص املتعددة، 

إال أنه يرى أن أهم خصوصية يف املرحلة الجديدة هي الخصوصية التي تتمثل يف 

الفهم الجديد لإلنسان الذي سبق له أن اكتسب مفهومه ومعناه من خالل نسبته إىل 

مركز ما، وأضحى اآلن هو املركز من دون أن يكتسب صبغة مرآتية بالقياس إىل أي 

مركز أو وجهة أخرى]2[. وهناك ـ بطبيعة الحال ـ هذا السؤال الهام جداً والقائل: ما 

الرؤية وتثبيتها؟ ومن املمكن ـ  الفهم وهذه  هو السبب الذي دعا إىل تأسيس هذا 

الفكرية واالنتقاالت  التطّورات  بيان  تتبع الجواب من طريق  يتّم  بطبيعة الحال ـ أن 

النظرية والعقلية، وهو أمر نالحظه يف كتابات السيد حسني نرص بشكل واضح. بيد 

إىل  مجدداً  يدفعه  وقد  دامئاً،  السائل  لسان  يلجم  ال  التوضيح  من  املقدار  هذا  أن 

السؤال عن علل هذه التطّورات وأسبابها، ويف هذه الحالة ال تعود إحالة املسألة إىل 

التحوالت الفكرية مقنعة بالنسبة له. ويف مقام اإلجابة عن هذه الهواجس هناك من 

التاريخية،  التاريخية، أو بعبارة أخرى: يف املراحل العرفانية ـ  تحّدث يف املراحل 

مظهراً ألحد  التاريخ متثل  مراحل  من  مرحلة  كل  وأن  التاريخية،  األسامء  علم  عن 

أسامء الجالل والجامل اإللهي، وبطبيعة الحال هناك ما يشبه هذا النوع من التحليل 

يف العامل الغريب بكرثة، مع فارق جوهري يكمن يف عدم اإلحالة ـ يف العادة ـ إىل 

أمر ميتافيزيقي، بل رمبا الحظ ارتفاع قدرة الذهن ومراكمة التجارب واألفهام البرشية 

بوصفها سبباً يف هذه الظاهرة، كام نجد ذلك عند )أوجست كونت( مثالً. وعىل كل 

التحليالت  من  النوع  هذا  يشبه  ما  السيد حسني نرص،  أعامل  نشاهد يف  فإننا  حال 

الذاتية التي متثل طبقة أعىل من البحث عن العلة القامئة عىل التحوالت الفكرية، 

وجود  نسبة  لبيان  واملحور  بالطوق  متثيله  كان  ورمبا  مرتاكم.  نحو  عىل  ال  ولكن 

يقول:  حيث  وذلك  أيضاً.  الباب  هذا  يف  داخالً  الوجود،  مركز  إىل  اإلنسان  معرفة 

عن  معرّباً  املتجدد..  الغريب  اإلنسان  تطور  عليه  يصطلح  ملا  الباطني  التاريخ  »إن 

]1[- السيد حسني نرص، دين ونظام طبيعت، ص 342، ترجمه إىل الفارسية: محمد حسن فغفوري.

]2[- انظر: املصدر أعاله، ص 345.
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االغرتاب واالنفصال التدريجي عن مركزه ومحوره من طريق زعانف محاور الوجود 

إىل طوقه«]1[. يف هذه العبارة ـ التي متثل بنحو من األنحاء تحليال وجودياً متواصاًل ـ 

تم بيان علة وسبب تحوالت هذا االبتعاد الوجودي لإلنسان الغريب عن مركز وجوده، 

واستقراره يف حاشية ذلك املقام. ومن الطبيعي جداً أن نجد وضوحاً كامالً يف أعامل 

السيد حسني نرص لكلامت دالة عىل وجود نوع من االختيار يف هذا التغيري للموضع 

السيد حسني نرص يقول يف بعض كلامته: »إن  الوجودي. فعىل سبيل املثال نجد 

اإلنسان املتجدد منذ أن نيس ذاته، عمل يف الواقع عىل إحراق يده بالنار التي أرشف 

بنفسه عىل تأجيجها. فهو حيث باع روحه ـ عىل طريقة )فاوست(]2[ ـ بسعر السلطة 

والسيطرة عىل الطبيعة، أدى إىل ظهور أوضاع وأحوال أدت إىل تحّول هذه السيطرة 

عىل البيئة والطبيعة إىل عوامل وأسباب تخنق هذه الطبيعة«]3[. يف القسم األول من 

هذه العبارة هناك إشارة واضحة إىل الرغبة يف السلطة وسيطرة اإلنسان الحديث، وهي 

أمنية ال تستندـ  قطعاـً  إىل إرادة اإلنسان الحديث ذاته. ويف كتابه )معرفت ومعنويت( 

يتحّدث يف فصل عقده لتصوير اإلنسان العايص واملعارض لإلنسان بوصفه خليفة 

الله، قائالً: إن الرؤية التقليدية حول اإلنسان األسمى متثل القطب املخالف للفهم 

املتجدد لإلنسان، وهو اإلنسان الذي يُعد من وجهة النظر التقليدية كائناً متمرّداً عىل 

العوامل العليا، ويسعى إىل إساءة استغالل دور األلوهية لصالحه]4[. وإن هذا البيان ـ 

بااللتفات إىل اعتبار السيد نرص نفسه مدافعاً عن الرؤية التقليدية وقائالً بها ـ يُشري 

الرئيسة هي  بيد أن املسألة  التمرّد اإلرادي لإلنسان الحديث.  بوضوح إىل نوع من 

أن ال تفهم إرادة هذا التمرّد بوصفها تغريداً خارج الرسب. فإن هذه اإلرادة عبارة عن 

الله رحمتي، دفرت  إن شاء  الفارسية:  ترجمه إىل   ،26 انسان متجدد، ص  السيد حسني نرص، اسالم وتنكناهاي   -]1[

بجوهيش ونرش سهروردي، الطبعة األوىل، 1383 هـ ش.

]2[- )فاوست(: هو الشخصية الرئيسة يف الحكاية األملانية الشعبية عن الخيميايئ األملاين )يوهان جورج فاوست( 

الذي يحقق نجاحاً كبرياً، ولكنه يبقى غري راض عن حياته، فيعقد صفقة مع الشيطان يسلم إليه روحه مبوجب تلك 

الصفقة، يف مقابل الحصول عىل املعرفة املطلقة وكافة امللذات الدنيوية. املعرّب.

]3[- املصدر أعاله، ص 24.

الله  إن شاء  الفارسية:  ترجمه إىل   ،326 )املعرفة واملعنوية(، ص  السيد حسني نرص، معرفت ومعنويت  انظر:   -]4[

رحمتي، دفرت بجوهيش ونرش سهروردي، الطبعة الثانية، 1380 هـ ش.
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النوطات وال سيام  الكثري من  مبائدها وتطورها عىل  تشتمل يف  سمفونية منسجمة 

نواجه  الفصل،  لهذا  الالحقة  الصفحات  الفكرية. ويف  املسائل واألسس  يف حقل 

عناوين، من قبيل: تجريد املعرفة من القداسة، والفصل املبالغ به بني موقف األنا 

الوجود  وذلك  األنا   / ونحن  واملعرفة،  الوعي  الستقرار  موضعاً  بوصفها  اإلنسانية 

وتجاهل  والجسد،  الروح  بني  الرشخ  هيئة  عىل  املسيحي  الالهوت  يف  سيام  ال  ـ 

سلسلة مراتب املعرفة، وأفول الناحية الذوقية من اإلدراك، وتحول التفكري يف القرن 

الثالث عرش للميالد إىل األرسطية املتطرّفة، وصريورة املعرفة مسألة خارجية، وما 

إىل ذلك من العناوين املوجودة بأجمعها يف ذلك التمرّد أو إرادة التمرّد من جهة، 

ويف الوقت نفسه ميكن لها  أن تكون انعكاساً لذلك التمرّد يف عامل الفكر والنظام 

التعقيل من ناحية أخرى. وباختصار: فيام يتعلق مبا إذا كانت بداية التحول يف الغرب 

وعرص النهضة ـ ويف الحقيقة النقطة املركزية والجوهرية لكل هذا التحّول والتطّور 

ـ قابل لإلحالة إىل حقل املعرفة أو االختيار أو أمر آخر؟ ميكن القول: ميكن تحويل 

اإلنسان ـ من وجهة نظر السيد حسني نرص ـ إىل دائرة وجودية تقوم بدورها عىل فكر 

غريب الذي هو مرياث لرؤية مسيحية يف النظر إىل اإلنسان بوصفه إرادة بحتة]1[. ولكن 

تعبريات  ـ  التعبري  مقام  يف  ـ  يكتسب  لإلنسان  وجودي  حدث  عن  الحديث  ميكن 

تعقلية تارة، وتعبريات إرادية تارة أخرى. واملهم يف البني هو إدراك أصل هذا الحدث 

واالختالف الحاصل مع الوضع املعييش القديم والتقليدي.

ب ـ املباين

تصوير  تم  ـ  املقالة  هذه  ـ يف  السيد حسني نرص  عند  الغرب  معرفة  دراسة  يف 

مختلف املساحات واملوضوعات عن الغرب بعدسة السيد حسني نرص. ويف مثل 

هذا األفق وإن كان هناك اختالف من الناحية املضمونية االرتباطية بني آراء نرص بشأن 

هذه املسائل، ولكن ميكن لنا أن نتوقع اختالف بعض املباين التوجيهية العامة للسيد 

]1[- ميكن الرجوع إىل كتاب: انسان وطبيعت، ص 65، ترجمه إىل الفارسية عبد الرحيم گواهي، الطبعة الثالثة، نرش: 

دفرت نرش فرهنگ اسالمي، طهران، 1384 هـ ش، وال سيام الفقرة التي يقول فيها: )إن املسيحية عندما ترى اإلنسان هو 

يف الغالب إرادة منه إىل عقل وذكاء، إمنا تؤكد عىل رجحان اإلميان والعشق عىل العلم واليقني(.
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حسني نرص يف تقديم توصيفاته ملعرفة الغرب يف مختلف املسائل. وبعبارة أخرى: 

العلم  أو  الغرب  اإلنسانية يف  املعرفة  أو  األخالق  إىل  يتعرّض  السيد نرص  كان  إذا 

الغريب، فإنه يستعرض توصيفات ميكن تعميمها ـ من خالل تنقيح املوضوع ـ عىل 

التي تقع يف دائرة اهتاممه األعم من األخالق ومعرفة  جميع املسائل واملساحات 

قواعد  اعتبارها  ميكن  إذ  نحوين:  عىل  املباين  هذه  تقرير  ميكن  والعلم.  اإلنسان 

كام  ومنهجية،  شكلية  صبغة  تكتسب  الحالة  هذه  ويف  مختلفة،  مسائل  يف  تجري 

ميكن اعتبار هذه املباين ـ يف رؤية عامة ـ بوصفها عنارص من زاوية الرؤية املعرفية 

للسيد نرص، ويف مثل هذه الحالة سيتخذ البحث صبغة مضمونية ونصيّة. ويف الحالة 

الثانية سوف تشتمل معرفة السيد نرص للغرب عىل مجموعتني من األحكام، وهام: 

أو  )العلم، واألخالق،  قبيل:  من  بعينها،  الخاصة مبوضوعات ومساحات  األحكام 

الدين وما سوى ذلك(، واملجموعة األخرى هي األحكام العامة التي تصدق عىل 

الغرب بشكل عام.

نقاط  عىل  العثور  ميكن  السابقة،  الفقرة  يف  املذكورة  املباين  هذه  عن  وفضال 

ومسائل، وهي وإن كانت ال ترقى إىل التعميم عىل جميع املساحات واملسائل مورد 

السيد نرص ألوضاع الغرب.  البحث، لكنها تلعب دوراً محورياً ومركزياً يف وصف 

العناوين  تحصيل  وكذلك  واملحورية،  املركزية  النقاط  لهذه  فهرسة  تقديم  وإن 

الجامعة لقسم من هذه الفهرسة ـ يف الحد األدىن ـ يُعد عمالً آخر من شأنه أن يساعد 

إىل حد ما عىل بلورة صورة منتظمة ملعرفة الغرب عند السيد حسني نرص، وال سيام 

يف املنظار العام.

ويبدو أن بعض األمور اآلتية ميكن فهرستها يف إطار املباين باملفهوم الشائع يف 

جميع املوضوعات ومساحات معرفة الغرب أو باملفهوم العام ملعرفة الغرب عند 

السيد حسني نرص:

ـ نقد تحويل املراتب الطولية للواقعية والوجود إىل أمور عرضية  1
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ميكن العثور عىل أمثلة كثرية تثبت أن السيد حسني نرص قد أفاد من هذا األمر 

بيان مختلف معطيات الغرب الحديث. فإن ما يقوله من أن األخالق بني  من أجل 

الخالق واملخلوق يف الغرب، تقرأ يف إطار أخالق املخلوق فقط، ويتم السعي إىل 

إعادة صياغة أخالق املخلوقات مع اإلعراض عن دراسة نسبتها إىل األمور املتعالية. 

تشمل  التي  األعىل  السلسلة  من  املفقودة،  العلوم  ملراتب  وجود  من  يعد  مل  وإنه 

الدين وفهمه إىل علم الفلك والنجوم ـ الذي كان يعد العلم املؤلف لسائر العلوم ـ 

وأن الروح والنفس اإلنسانية قد اكتسبت رشحاً هو يف الحد األقىص يدخل يف علم 

املبنى.  هذا  إطار  يف  بأجمعها  وصفها  ميكن  األمور،  من  ذلك  سوى  وما  النفس، 

ينفي صحة  الغرب ال  التوجه يف  أن اإلشكال عىل هذا  للغاية هي  الهاّمة  واملسألة 

ذلك  إرجاع  أسمى، وال سيام  هو  ما  يتناىس  وإمنا  األدىن،  املساحات  إىل  التوجه 

مع  العرضية  التوصيفات  أن  ويرى  ومتدنياً،  أرضياً  إال  يكون  ال  يشء  إىل  األسمى 

اإلعراض عن املراتب الطولية إما أن تفقد معناها أو تغدو مضحكة أو تفقد قدرتها 

عىل التحليل والبيان. واملثال الذي يذكره السيد حسني نرص للمورد الثاين يكمن يف 

نتيجة بسبب عدم وجود معرفة يف باب  الحياة، والذي مل يصل إىل  توضيح معنى 

النفس الكلية للعامل]1[.

2 ـ نقد تقلص املساحة والشمول

فضال عن مشكلة استبدال األمور الطولية بأمور عرضية، هناك إشارات كثرية من 

قبل السيد حسني نرص إىل تقلّص بعض األمور يف حقل بعض املسائل يف الغرب 

الحديث أيضاً. وميكن لنا أن نقتفي أثر هذه الظاهرة يف األخالق أيضاً، حيث نرصد 

يف التقاليد الرشقية فيام يتعلق باألخالق أنها تلحظ نسبة األخالق إىل اإلنسان والبيئة 

والطبيعة أيضاً، يف حني أن األخالق املطروحة يف الغرب الحديث تقترص يف نظرتها 

النزعة  إىل  الفلسفة  علم  تدين  أن  كام  أنفسهم]2[.  الناس  بني  القامئة  األخالق  عىل 

الله  إن شاء  الفارسية:  ترجمه إىل   ،326 )املعرفة واملعنوية(، ص  السيد حسني نرص، معرفت ومعنويت  انظر:   -]1[

رحمتي.

ميانداري، نرش: مؤسسه  الفارسية: حسن  151، ترجمه إىل  به علم مقدس، ص  نياز  السيد حسني نرص،  انظر:   -]2[

فرهنيك طه، الطبعة األوىل، 1378 هـ ش.
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االستداللية البحتة واملنطقية، واضمحل فيها دور الذوق والشهود أو زال باملرّة، يُعد 

مثاالً آخر عن ظاهرة انكامش املساحات وتقلّص الشمولية]1[.

3 ـ نقد االنكامش والنزعة االستبدالية

ـ بوصفها خصوصية شاملة ورئيسة يف  ـ عادة  الخصوصية  التعبري عن هذه  يتم 

يجعل جميع مساحات  بوصفها مساراً  ـ  بالعوملة  التعبري  يتم  هنا  الغرب، من  عامل 

وقد  الحديث.  للغرب  األصيل  املسار  إيضاح  يف  ـ  بالتدريج  أرضية  اإلنسان  حياة 

لهذا  ـ مصداقاً  بأمور عرضية  الطولية  األمور  استبدال  أي  ـ  األول  املبنى  يُعد حتى 

األمر، بيد أن املراد الدقيق من ذلك »قلب املشهد التقليدي الذي عىل طبقه تكون 

كل مرتبة أسمى من الوجود مشتملة عىل مرتبة أدىن، وإن املبدأ الكيل يحتوي عىل 

جذور ذلك اليشء الواقعي يف جميع مساحات الوجود الكوين وما فوق الكوين«]2[. 

أمر طويل  تبديل  بالرضورة  نشهد  النزعة االستبدالية ال  فإننا يف  الشاكلة  وعىل هذه 

بأمر عريض، بل من املمكن أن يتحّول أمر متعاٍل إىل أمر طويل، ويحدث تبدل يف 

هامش ذلك األمر املتعايل، وقد تتحول مرتبة عرضية إىل ما دونها. واملثال يف هذا 

أمور  الذهنية إىل  النفس، وتحول األمور  الروح إىل  املجال يتجىل يف تدين معنى 

انتزاعية أيضاً]3[.

4 ـ نقد تعميم العلم الجديد

االعتباطية  التعميامت  بشأن   تحذيراته  إصدار  عن  نرص  حسني  السيد  ينفك  ال 

للعلم الجديد، وهو علم يدعي من جهة نفي أي مساحة غري مادية، ويعمل من جهة 

أخرى عىل توضيح جميع مجاالت الحياة. يجب عّد هذا التعميم الذي ميثل القطب 

الطبيعة  عن  ناشئاً  ـ  االستبدالية  النزعة  لقاعدة  مكمالً  نوعاً  ميثل  والذي  املخالف 

النهائية واألخرية للواقعية التي ال يؤدي إنكارها إىل نفيها. وال غرو أن اإلنسان الغريب 

]1[- انظر: السيد حسني نرص، معرفت ومعنويت )املعرفة واملعنوية(، ص 12 و99 ـ 100، ترجمه إىل الفارسية: إن 

شاء الله رحمتي.

]2[- املصدر أعاله، ص 412.

]3[- انظر: املصدر أعاله، ص 412 و507.
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ال يحجم عن تفسري الظاهرة مبا ميتلك من األدوات املحدودة حتى بعد إنكارها. إن 

ظهور العلم الوضعي يف دائرة العلوم اإلنسانية، وحتى توضيح مضمون الدين بهذا 

التوّجه يُعد من األمور السائدة يف العامل املعارص]1[. يبدي السيد حسني نرص حساسية 

الجديد يف سائر املجاالت]2[.  العلم  بها  يقوم  التي  التعميامت  اعتامد  شديدة تجاه 

وأنه يعمد أحياناً حتى إىل ذكر أسامء بعض املفكرين منتقداً أفكارهم بالتفصيل]3[. 

وأن حساسيته يف حقل اعتامد هذه التعميامت يف حقل الدين تتفاقم بشكل أكرب.  

وأن ما يقوم به يف الفصل الحادي عرش من كتابه )نياز به علم مقدس( يف نقد نزعة 

التجدد الكالمي لـ )هانس كونج(]4[ يأيت من هذه الناحية. واملثال اآلخر يتجىل يف 

نقده ألفكار )بيري تيار دو شاردان(]5[ أيضاً]6[.

5 ـ نقد رسم الخطوط الحصينة يف طبقات مراتب الوجود

ميكن لنا أن نعّد رسم الخطوط الحصينة واملستعصية عىل النفوذ يف طبقات أمور 

ومراتب الوجود، جزءاً أو مقدمة لزوال رؤية سلسلة املراتب يف العامل الجديد. إن 

من بني دقائق املشهد الذوقي التقليدي أنه يف الوقت الذي يؤمن معه بوجود سلسلة 

من املراتب يعمل بشكل ظريف ودقيق عىل التبويب بني هذه املراتب أيضاً، وكأن 

هذه املراتب متثل طيفاً ومنشوراً ضوئياً ميتاز يف اللون األصفر من األحمر، مع وجود 

مرتبة تتوسط هذين اللونني تتمثل باللون الربتقايل، وكلام تّم التدقيق يف هذا الشأن 

]1[- انظر: السيد حسني نرص، دين ونظام طبيعت، ص 286 ـ 291، ترجمه إىل الفارسية: محمد حسن فغفوري.

الله  إن شاء  الفارسية:  ترجمه إىل   ،403 )املعرفة واملعنوية(، ص  السيد حسني نرص، معرفت ومعنويت  انظر:   -]2[

رحمتي.

]3[- انظر: املصدر أعاله، ص 405 ـ 409.

1960 م وحتى  ـ ؟ م(: الهويت سويرسي وقس رومي كاثولييك )سابق(، مؤلف منذ عام   1928( ]4[- هانس كونج 

1996 م، درس الالهوت املسكوين يف جامعة )إيربخالد( يف مدينة توبنغني جنوب غرب أملانيا. وحتى عام 2013 م 

كان كونج رئيس الجمعية التي أنشأتها )مؤسسة األخالق العاملية(. يُعد من أشهر علامء الالهوت املعروفني بانتقادهم 

للكنيسة قدمياً وحديثاً، السيام فيام يتعلق بعصمة البابا حيث نزع عنه )البابا يوهانس باول الثاين( الصالحية الكاثوليكية 

بعد عام من نرش كتابه )هل يوجد إله؟ جواباً عن السؤال عن الله يف العهد الجديد(. املعرّب.

نقطة أوميغا  1955 م(: فيلسوف فرنيس وراهب جزويت. من أعامله تصور فكرة  ـ  تيار دو شاردان )1881  بيري   -]5[

وتطوير مفهوم فالدميري فردانسيك املعروف مبجال العقل أو مجال نو. واجهت بعض أفكاره معارضة املسؤولني يف 

الكنيسة الكاثوليكية، وتم منع عدد من كتبه. املعرّب.

]6[- انظر: السيد حسني نرص، نياز به علم مقدس، ص 257 ـ 258، ترجمه إىل الفارسية: حسن ميانداري.
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أكرث كان هناك مزيد من العثور عىل تجليات وتعيّنات أكرث. أما يف املبنى املتقدم 

الغربية  الذهنية  املراتب يف  بني  املرنة  املفاصل  هذه  تجاهل  فيتم  الغرب،  ملعرفة 

بالتدريج، حتى يتحول نفس كيفية االرتباط بني هاتني املساحتني إىل معضلة فكرية. 

ونجد املثال البارز عىل االزدواجية بني الذهن والجسم، أو بني املادة والفكر، يف 

التفكري الديكاريت، وبطبيعة الحال ميكن العثور قبل ذلك عىل كثري من مصاديق هذه 

اإلزدواجية يف الفكر املسيحي لدى الغرب أيضاً.

6 ـ نقد السقوط التدريجي والرتاتبي

يبنّي هذا املبنى أن مسار التحّوالت يف الغرب مل يحدث عىل دفعة واحدة، وإمنا 

حصل تدّرج يف توصيفات الفكر الغريب، إىل الحد الذي أضحت فيه التوصيفات 

الدنيوية واملادية وحدها هي املعيار الحاسم. وتتجىل أهمية هذا املطلب من ناحية 

مفاد  أن  حني  يف  أحياناً،  واحدة  جملة  يف  الغربية  التطورات  تاريخ  مجمل  اختزال 

الجملة مورد البحث )من قبيل: الدنيوية( حصيلة تدنيات متعددة وذات مراتب. إن 

الدنيا،  املراتب  إىل  العليا  املراتب  تبّدل  إىل  وال  التدين،  إىل  يُشري  ال  املبنى  هذا 

وال إىل انخفاض املراتب العرضية، بل يشري إىل تدريجية هذه املسارات املتعددة 

التي تقدم ذكر كل واحد منها يف إطار املباين السابقة. إن توصيفات السيد حسني 

املتكررة  واالنخفاضات  التقلصات  لهذه  طريق  خارطة  عىل  تحتوي  للغرب  نرص 

والتدريجية، وقد تم فيها إيضاح انقسامات هذه األنواع من السقوط بشكل جيد. وإن 

ما قام به السيد حسني نرص يف الفصل الثالث من كتاب )الدين ونظام الطبيعة( أو ما 

قام به يف الفصل األول من كتاب )املعرفة واملعنوية(، ميثل إزاحة للستار عن هذه 

االنقسامات املتعددة والسقوط التدريجي.

7 ـ الطبيعة الجذرية للواقعية

ميثل هذا املبنى أساساً إليضاح رؤية السيد حسني نرص. واملراد منه أن الواقعية 

متفلتة  تزال  الغربيني، وال  قبل  تدجينها من  أو  تذليلها  يتم  واقعية مل  من حيث هي 

النهضة  يف إطار املعادالت. فعىل سبيل املثال: إن تكريم مقام اإلنسان يف عرص 
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املقرتن بإنكار الحق تعاىل، مل ترتتب عليه من نتيجة سوى تدمري الوضع الوجودي 

لهذا اإلنسان وضياعه بعد بضعة قرون؛ إذ إِن تشويه وجه الحق ـ بسبب ارتباط هذا 

بالحق تعاىل ـ لن يرتتب عليه من يشء سوى تدمري واقع اإلنسان  اإلنسان وتعلقه 

املتجدد]1[. إن من بني لوازم هذا املبنى أنه يربز مفهوم األمل يف معرفة الغرب عند 

ومظلمة  قامتة  صورة  رسم  يتم  حيث  الغرب،  معرفة  أنواع  بعض  ففي  نرص،  السيد 

عن الغرب، يعكس األمر عىل املخاطب نوعاً من اليأس وانعدام األمل الناشئ من 

مواجهة هذه الصورة عادة، بيد أن معرفة الغرب عند السيد نرص ال تأىب عن إظهار 

ال  ولكنه  الجديدتني،  والثقافة  والحضارة  الحديث  لإلنسان  البائس  الوضع  عمق 

يفيض إىل أي يأس أو إحباط أبداً؛ إذ ال يشء يف هذه الناحية أكرث واقعية من الحق 

تعاىل، وإن جميع املراتب والحقائق مناذج وأمثلة مشرية إىل تلك الحقيقة القاهرة، 

الترشيعية لألديان والسنن،  للتعاليم  مخالفاً  أقام عاملاً  قد  الحديث  اإلنسان  أن  ولو 

فإنه يف العمل عىل املستوى الوجودي مل يخرج أبداً عن مدار املربوبية ولن يخرج 

من هذا املدار أبداً. إن اإلنسان املعارص رغم انفصاله وابتعاده عن املركز، وبقائه 

قابعاً يف طوق محور الوجود، إال أنه ال يوجد هناك طوق من دون مركز أو من دون 

أن  يف  يكمن  املعنى  هذا  توظيف  عىل  اآلخر  واملثال  الوجود]2[.  مركز  إىل  انتسابه 

نفور اإلنسان املتجدد مام وراء الطبيعة قد تجىل عىل شكل إجابة قاسية من الطبيعة 

الطبيعة  ليست  الجوهرية  الناحية  إذ من  الجديدة؛  الحياة  الراهنة ومنط  الحياة  تجاه 

شيئاً غري األمر اآليت مام وراءه، وإن إنكار الـ )ماوراء( ال يعدو إنكار الطبيعة نفسها. 

إن هذه القضية األساسية هي التي ميكنها أن تجعل االستعانة بالتقليد الحي إلعادة 

صياغة الغربـ  ال يف مسار عرص النهضة، بل يف مسار تطابق الطبيعة الحقيقية للعامل 

واإلنسان ـ أمراً ممكناً. وعىل أساس هذه الرؤية ال يستطيع السيد حسني نرص ـ رغم 

حساسيته املفرطة تجاه تدمري البيئة والطبيعة وأزمتها ـ أن ال يتفاءل بإمكانية تحسنها 

وعودتها إىل حالتها الطبيعية. وهذا املعنى كذلك هو الذي يجعل استنطاق السيد 

نرص التفصييل للغرب الحديث بشأن الجسد اإلنساين والطبيعة املحيطة به أمراً ذا 

]1[- انظر: السيد حسني نرص، معرفت ومعنويت )املعرفة واملعنوية(، ص 359، ترجمه إىل الفارسية: إن شاء الله رحمتي.

]2[- انظر: السيد حسني نرص، اسالم وتنكناهاي انسان متجدد، ص 26، ترجمه إىل الفارسية: إن شاء الله رحمتي
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معنى. إن السيد حسني نرص يبدأ من حيث املوضع املألوف لإلنسان املعارص الذي 

يعرف نفسه بوصفه محض جسد، بل يرى الطبيعة كلها بوصفها وحدها التي متثل 

درجة من الواقعية، وينطلق السيد نرص من هذه النقطة املألوفة ليبدأ حواره التفصييل 

تجاه الغرب؛ العتقاده الراسخ بأن الحقيقة األصيلة ميكن لها أن تظهر صورتها حتى 

من خالل الجسد والطبيعة أيضاً.

8 ـ رشق الحقيقة مجاز الغرب

املحور  يف  اإلنسان  يرى  الذي  املبنى  أساس  عىل  ـ  نرص  حسني  السيد  يعمد 

إطار  يف  ـ  املركز  لذلك  وشعاعاً  انعكاساً  املحور  هذه  وعّد  مركزه،  عن  املنفصل 

معرفة وتوصيف الغرب، ضمن التوّسل بأوضاع العامل الرشقي والتقليدي إىل وضع 

هذين األمرين يف قبال بعضهام، ويبادر أحياناً يف هذا األمر إىل كتابة تقريرات مختلفة 

عن التقاليد الرشقية ملوضوع واحد يف قبال تقرير شاذ للغرب الحديث]1[. وقد رّصح 

يف بعض املواضع بأن الغاية من ذلك تكمن يف مواجهة هيمنة الغرب، والتأكيد عىل 

االختالف املاهوي له مع مجمل الحياة املختلفة لإلنسان يف األزمنة املاضية. ويف 

هذه الرؤية يتم تصوير الغرب بوصفه حالة مجازية، أو بعبارة أصح: الصورة املقلوبة، 

التي ميكن العثور عىل صيغتها الحقيقية يف الدين والسنة]2[.

9 ـ االهتامم بالجذور املسيحية للحضارة الغربية املناهضة 

للمسيحية )أهمية الجذور املسيحية يف تغرّي أحوال الغرب(

إن املراد من الكالم عن جذور املسيحية هو أن الحضارة الجديدة حيث تحمل 

توجهاً مناهضا للدين يجب أن يكون السيد نرص قد شاهد تلك التعاليم يف املسيحية 

ومل تعجبه، ويف مقام التأسيس تعاطى مع تلك التعاليم املسيحية يف إطار املعارضة 

بيد  الوجوه،  بعض  من  صحيحاً  كان  وإن  الفهم  هذا  إن  إيجايب.  بشكل  التفصيلية 

]1[- وهذا ما نجده يف عدد من مؤلفاته، من قبيل: )معرفت ومعنويت(، و)اسالم وتنكناهاي انسان متجدد(، وما سواها 

من الكتب األخرى.

]2[- إن عبارة: )الطوق واملحور(، أو )التقابل بني الظاهر والباطن( يف بعض الكتب تثبت هذا األمر أيضاً.
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السقوط  التحويلية، وكذلك  النزعة  السائد يف  املبنى  أساس  أنه عىل  املراد هو  أن 

التي يعاين منها  لبيان أن جذور اإلعوجاج  التدرّجي، يجب أن تكون هناك إمكانية 

التاريخية للمسيحية يف العامل الغريب، كام  الغرب الحديث تكمن يف ذات القراءة 

أن بعض املعاين اإليجابية للمسيحية يف مقام التفصيل، إما أن تتحول إىل معلومة 

متجددة، أو توفر أرضية لتبلور اآلراء املتجددة. وعىل هذا األساس نجد السيد حسني 

نرص مهتامً بالجذور املسيحية يف املساحات واملوضوعات املتعددة ملعرفة الغرب 

ملعرفة  العامة  الرؤية  تكّون  أن  ميكنها  التي  الجذور  هذه  بعض  وإن  كامل.  بشكل 

الغرب  ملعرفة  املؤلفة  املباين  أجزاء  األدىن  الحد  يف  أو  نرص،  السيد  عند  الغرب 

عنده، عىل النحو اآليت:

أوالً: املسيحية دين اإلمرباطورية الرومانية

إن هذا الوضع التاريخي الجديدـ  أي: تحول املسيحية إىل دين إمرباطورية اسمها 

الحضارة  لبعض األحداث يف مستقبل  منشأ  بالنسبة إىل املسيحية  ـ أضحت  روما 

الغربية التالية لعرص النهضة. ويف الحد األدىن ميكن لنا أن نرصد ثالثة آثار ناشئة من 

هذا التحّول يف معرفة الغرب الحديث من وجهة نظر السيد حسني نرص، هي:

ضياع  ثم  ومن  الوثنية،  والرومانية  اإلغريقية  األديان  مع  الشديدة  املخالفة  ـ   1

بعض النواحي اإليجابية لهذه األديان، من قبيل: التمتع بالرؤية الشمولية الجامعة أو 

التوغل يف  بنا، وإيقاف  الـ )كوزمولوجيا(]1[، وتجاهل املساحات العاملية املحيطة 

املعرفة اإلنسانية]2[.

2 ـ االمتزاج بالقوانني الرومانية ومن ثم فقدان املرشوعية الدينية الكافية يف بعض 

األخالقي  للنظام  املناسب  التكوين  إطار  عىل  سلبياً  تأثرياً  ترك  أمٌر  وهو  القوانني، 

العام، وهو يشمل علوم  الكون وتركيبه  يبحث يف مظهر  الكونيات: علم  أو علم   )cosmology( الكوزمولوجيا  -]1[

الفلك والجغرافيا والجيولوجيا. املعرّب.

إن شاء  الفارسية:  ترجمه إىل   ،90 ـ   88 )املعرفة واملعنوية(، ص  السيد حسني نرص، معرفت ومعنويت  انظر:   -]2[

الله رحمتي؛ وله أيضاً: إنسان وطبيعت )بحران معنوي انسان متجدد(، ص 64 ـ 66، ترجمه إىل الفارسية عبد الرحيم 

كواهي، الطبعة الثالثة، نرش: دفرت نرش فرهنك اسالمي، طهران، 1384 هـ ش.
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للغرب املسيحي، وأدى يف نهاية املطاف إىل إيجاد نوع من اختالف اآلراء الشديد 

يف بلورة القضايا واألحكام األخالقية]1[.

3 ـ التحول إىل دين رسمي وهو أمٌر جعل منه تقريراً منطياً أو غري منعطف عن 

والعرفانية  الذوقية  اآلراء  سيام  وال  ـ  آخر  تقرير  كل  وطرد  ما،  حد  إىل  املسيحية 

املسيحية ـ من شأنه أن يقف يف وجه املسار القهقرايئ للفكر الغريب إىل حد كبري]2[.

وثانياً: ضياع الرشيعة

إىل  نسبتهم  وتنظيم  الناس،  توجيه سلوك  أطر  إىل ضعف  أّدت  الناحية  هذه  إن 

العامل املحيط بهم، ومن ذلك عجزها عن تنظيم نسبة اإلنسان والطبيعة]3[.

وثالثاً: تنزل النجاة إىل لحظة خاصة يف التاريخ

التاريخ إىل غاية، وكانت هذه  لقد شكل هذا األمر يف املسيحية أرضية لتحّول 

الناحية مؤثرة يف ظهور أفكار، من قبيل: فكرة التطّور والتقّدم املستمر واملتواصل 

بوصفه هدفاً يف العامل املعارص]4[.

ورابعاً: حذف العوامل الواسطة بني الخالق واملخلوق

لقد مّهد هذا األمر األرضية لعزل الخالق وتغييبه عن أنظار املخلوقني، وقد ترتب 

عىل هذه الناحية كثري من النتائج والتداعيات يف مختلف املجاالت]5[.

10 ـ االهتامم بالضعف التدريجي إلدراك املثال والرمز وأهمية 
التمثيل

]1[- انظر: السيد حسني نرص، إنسان وطبيعت )بحران معنوي انسان متجدد(، ص 183؛ وله أيضاً: دنياي جوان مسلامن 

ودنياي متجدد )الشباب املسلم والعامل املتجدد(، ص 298، ترجمه إىل الفارسية: مرتىض أسعدي، الطبعة الرابعة، 

نرش: طرح نو، 1382 هـ ش. 

]2[- انظر: السيد حسني نرص، معرفت ومعنويت )املعرفة واملعنوية(، ص 90.

]3[- انظر: املصدر أعاله، ص 385 ـ 386.

]4[- انظر: السيد حسني نرص، معرفت ومعنويت )املعرفة املعنوية(، ص 438؛ وله أيضاً: نياز به علم مقدس )الحاجة 

إىل العلم املقدس(، ص 249 ـ 250، ترجمه إىل الفارسية: حسن ميانداري.

]5[- انظر: السيد حسني نرص، إنسان وطبيعت )بحران معنوي انسان متجدد(، ص 74 و87 ـ 92.
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إن السيد حسني نرص يؤكد يف مختلف املوضوعات ـ ابتداًء من الفن وصوالً إىل 

العلوم املتعددة األخرى، من قبيل: )الفلك والنجوم والهيئة وحتى الرياضيات(، بل 

حتى الطبيعة واملادة ـ عىل أهمية الفهم الرمزي لهذه األمور]1[، ويذكّر يف املقابل بأن 

الذي أدى بالغرب املعارص إىل الوقوف يف مسريته الراهنة ـ ومنها الضعف والنسيان 

التدريجي ـ هو مفهوم املثال والرمز يف السنن السابقة. بل إنه يذهب إىل أبعد من 

ذلك حيث يرى أن نسيان معنى املثال والرؤية الرمزية إىل الوجود كان سبباً لتجاهل 

ونسيان أمر آخر يف غاية األهمية، وهو سلسلة مراتب العامل]2[.

11 ـ تطبيق القواعد العرفانية الدقيقة والكبرية )االستلهام 
املضموين واملنهجي ملحتوى العرفان(

حيث يتصف السيد حسني نرص بشغفه بالشكل العام للسنن املعنوية يف تنسيقاته 

العرفانية، وكذلك باإلسالم من هذه الناحية، يُفيد من هذه املساحة يف معرفته للغرب 

بعض  وإن  أيضاً.  املضموين  املستوى  وعىل  واملنهجي  األسلويب  املستوى  عىل 

األمثلة تبنّي هذه النسبة.

إن مبنى الطبيعة الجوهرية للواقعية يقوم عىل أصل التوحيد، وذلك بطبيعة الحال 

ضمن قراءة دقيقة وشفافة متاماً.

بشأن  عرفانية  رؤية  عىل  يقوم  الوجودية  املراتب  سلسلة  مسألة  عىل  الرتكيز  إن 

كيفية ظهور املخلوقات من خالل تجيل ذات الحق تعاىل.

إن تقدم اإلرشاق عىل التفكري واالستدالل، وتقدم املعرفة عىل اإلميان وما سوى 

ذلك من األمور، رغم وجود االشرتاك بشأنه بني بعض القراءات الدينية، ومن بينها الكالمية 

والفلسفية والعرفانية، ويف الحد األدىن يف العامل اإلسالمي، إال أنه قد اكتسب من الزاوية 

العرفانية مفهوماً غنياً بالكامل، بحيث إِنه يف تناظره مع الوجود والواقعية يقع خارج ذهن 

اإلنسان. لقد كانت هذه املوارد مأخوذة بأشكال متكررة من وجهة نظر السيد حسني نرص 

]1[- انظر: السيد حسني نرص، إنسان وطبيعت )بحران معنوي انسان متجدد(، ص 177 ـ 179، وله أيضاً: نياز به علم 

مقدس )الحاجة إىل العلم املقدس(، ص 76 و205 ـ 206.

]2[- انظر: السيد حسني نرص، معرفت ومعنويت )املعرفة واملعنوية(، ص 392.



551ماهية الغرب عند السيد حسين نصر

يف دراسته ملسار صريورة العامل الجديد غربياً، وأقام نقده عىل هذا األساس.

ج ـ املضمون واألحكام

إن استخراج األحكام واملضامني النصية ملعرفة الغرب من قبل الشخصيات التي 

تحدثت حول الغرب بشكل مبارش ال يبدو معقداً أو متعذراً، ولكن حيث يشتمل الغرب 

الحديث عىل مساحة واسعة بحجم الثقافة والحضارة، بل وحتى التاريخ الحديث، 

فإن األحكام املذكورة ميكن أن تكون واسعة جداً، وإن تقديم فهرسة عنها من دون 

صبها يف بوتقة وإطار نظامي منسجم ومرتابط نسبياً، لن يوفر معرفة ناجعة بشأن آراء 

هؤالء العلامء. ومن هنا سوف نسعى يف هذا القسم إىل فهرسة بعض أهم األحكام 

ارتباطها يف  نسبية  السيد حسني نرص، مع مالحظة  عند  الغرب  معرفة  بشأن  واآلراء 

ذيل عناوين أكرث كلية. وسيكون اختيار العناوين العامة من خالل مالحظة اهتاممات 

الكاتب واملؤلف نفسه إىل هذه املساحات، ولن يكون هناك أدىن تحميل ملنطق 

تقرير ملختلف  تقديم  الرتكيز عىل  النصية، بل سيتم  التقريرات  نظام زائف عىل  أو 

األحكام،  بعض  بذكر  مقرونة  املذكورة  بالعناوين  نرص  حسني  السيد  اهتامم  أنحاء 

عند  الغرب  املرتبطة مبعرفة  والقضايا  األحكام  جميع  تقرير  الرتكيز عىل  ذلك ألن 

السيد نرص، وحتى بيان جميع املساحة املوضوعية لنشاطه املعريف املتعلق بحقل 

الغرب يتطلب فرصة أكرب من هذه مقالة املقتضبة.

1 ـ املعرفة

النقطة  عن  الغريب  اإلنسان  ابتعاد  أن  يرى  نرص  حسني  السيد  أن  ذكرنا  أن  تقدم 

املركزية من الوجود، قد أدى إىل ظهور العامل الغريب الجديد، وبطبيعة الحال فإن 

هذا املوقعية وهذا التاريخ لن يعود إىل مجراه األصيل ـ من هذه الناحية ـ إال من 

خالل االتصال املجدد باملركز، ولكن واسطة االتصال بني اإلنسان والحق يف هذا 

الشأن هي املعرفة. وهذه املعرفة هي التي مل تكن يف البداية ـ من وجهة نظر السيد 

حسني نرص ـ ويف أكرث مواطنها أصالة، أي عند الحق تعاىل، منفصلة عن الحق، كام 

أنها مل تكن منفصلة عن الرحمة. إال أن العامل الجديد ـ من خالل تجريد املعرفة 
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من قداستها، أو خفضها إىل مرتبة نازلة، أو تحويلها إىل مستويات ال تبقي إمكانية 

إلطالق املعرفة عليها ـ قد حرم نفسه من الحبل الذي يربطه بالحق.

1 / 1 ـ مسار تجريد املعرفة من القداسة

اليونان  يف  القداسة  تجريد  مسار  من  األوىل  الخطوة  عن  نرص  السيد  يبحث 

القدمية، حيث تُعد ـ من وجهة نظره ـ النموذج األول لظهور املجتمع غري التقليدي. 

وإن األهم يف هذه الخطوة هو زوال روح الرمزية وظهور النزعة االستداللية بوصفها 

أمراً مستقالً عن التعقل. ومن تداعيات هذا الوضع ظهور النزعة التشكيكية بوصفها 

الظروف  هذه  ظل  ويف  البحت.  الذهني  والتوقد  الجاف  لالستدالل  اآلخر  الوجه 

برزت أثناء ظهور املسيحية يف روما رّدة فعل عىل اليونان برمتها من ناحية هذا الدين 

الجديد]1[. إن رّدة الفعل هذه التي اكتسبت صبغة متطرّفة إىل حّد ما، برزت من ناحية 

بوصفها طريقاً إىل املحبة يك تبدي تجاهالً لجميع طرق املعرفة السابقة التي تجلت 

عىل شكل أطر ذهنية استداللية جافة، وأن ال تفرّق ـ من ناحية أخرى ـ بني التعقل 

إىل  املستندة  املسيحية  تفوقت  أن  لذلك  العملية  النتيجة  وكانت  أيضاً.  والدليل 

الرشيعة الساموية ـ من زاوية خاصة ـ عىل التفكري اليوناين، بل حتى جنباته الذوقية 

أيضاً. وبطبيعة الحال ال يفوت السيد حسني نرص أن ينّوه بعد ذلك مبارشة إىل عدم 

خلّو املسيحية يف الوقت نفسه من بعض الِنحل العرفانية والذوقية التي كانت تواصل 

بها رسمياً]2[. وكانت  لتظهر يف ُصلب املسيحية املعرتف  تكن  نشاطها، ولكنها مل 

املعرتف  املسيحي  الالهوت  من خالل  األوىل  القرون  بعد  تجلت  قد  ذلك  نتيجة 

به رسمياً، القائم عىل مقولة »أؤمن يك أفهم«، وبذلك تّم تحويل التعقل إىل خادم 

لإلميان، وعدم عّدة وسيلة لتهذيب النفس. وبعد هذه الخطوة، ويف الخطوة الثالثة 

التي حصلت يف القرن الثاين عرش والثالث عرش بعد امليالد، من خالل اتساع رقعة 

مدرسة أرسطو ومدرسة ابن رشد الالتيني]3[، وال سيام يف امتزاجها برشوح القديس 

]1[- انظر: املصدر أعاله، ص 88.

]2[- انظر: املصدر أعاله، ص 90.

]3[- يتحدث السيد حسني نرص عن ابن سينا اإلسالمي والالتيني، وكذلك عن ابن رشد املسلم والالتيني، ويعّد املورد 
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توما األكويني لالهوت املسيحي، شهدنا أفوالً لفهم توما األكويني الذي كان حتى 

تفّوق  بصيانة  التومايئ  بالفهم  املتمثل  اإلرشاق،  تفّوق  عىل  حافظ  قد  الحني  ذلك 

الكتاب الساموي »مبعنى أنه نفى إمكان إرشاق الذهن بواسطة العقل الشهودي، وعّد 

جميع املعارف ذات مبدأ ومنشأ حيس«. وعىل الرغم من أن القديس توما األكويني 

مل يقبل بالفصل بني اإلميان والعقل، بيد أن استعانته بأقوال أرسطوطاليس، وتأكيده 

عن  القداسة  نبذ  إطار  يف  أخرى  عملية  خطوة  تعّد  للمعرفة،  الحيس  املنشأ  عىل 

املعرفة يف العامل الغريب]1[. ويف نهاية املطاف تم إطالق رصاصة الرحمة عىل هذا 

املسار عىل يد مدرسة أصالة التسمية، وهو أمٌر أدى إىل نسيان أصل مفهوم النزعة 

الواقعية]2[. لقد تّم إضعاف قدرة العقل االستداليل الذي ميثل آخر حصون اإلميان 

العميل  التسمية، وحدث عىل املستوى  الفرتة ـ من قبل أصالة  املسيحي يف تلك 

نوع من الالأدرية الفلسفية. ويف ظل هذه الظروف حيث مل يجد بعض املسيحيني 

ـ مشارب ذوقية وعرفانية عن أسئلتهم داخل املسيحية،  التعقلية  النزعة  ـ من ذوي 

يجدوا  بها رسمياً، مل  املعرتف  املسيحية  إطار  ساملاً يف  تعقلياً  يجدوا حصناً  ومل 

اإلسقاطية  النزعة  هذه  نتيجة  وكانت  املسيحي،  العامل  خارج  إىل  اللجوء  من  بداً 

مزيداً من االنهيار يف أنظمة الالهوت املسيحي]3[. وكانت نتيجة هذا االنهيار فضاءاً 

ملبداً بسحب الشك والغموض. وهو الفضاء ذاته الذي عمد أمثال )ديكارت( ـ يف 

القرن السابع عرش للميالد ـ إىل اتخاذه ركيزة ليك يبنوا عليه فلسفتهم املستقلة عن 

الدين بغية التفّوق عليه]4[. وبطبيعة الحال كانت هناك بعض املحاوالت يف ُصلب 

ويعود  نجاحاً،  يحقق  مل  منها  أياً  أن  إال  القدسية،  الحكمة  الستعادة  النهضة  عرص 

هذا اإلخفاق إىل أسباب متعددة، من قبيل: التأثري السابق والراهن لذات االتجاهات 

السيد حسني  إليها  التي يشري  الالفتة  النهضة]5[. واملسألة  الفردية أو اإلنسانية لعرص 

األخري مصداقاً كامال للنزعة االستداللية البحتة يف التفكري الغريب الجديد.

]1[- انظر: السيد حسني نرص، معرفت ومعنويت )املعرفة املعنوية(، ص 92 ـ 93.

]2[- انظر: املصدر أعاله، ص 93.

]3[- انظر: املصدر أعاله، ص 96.

]4[- انظر: املصدر أعاله.

]5[- انظر: املصدر أعاله، ص 97.
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نرص هنا هي أنه عىل الرغم من الصوالت والجوالت التي تقوم بها أنواع االتجاهات 

الباطنية وأقسامها يف هذه املرحلة، إال أنه مل تتم إعادة قراءة هذه االتجاهات يف إطار 

الرؤية  تقليدي كامل، وإمنا كانت بأجمعها تصّب يف زاوية فردية واستداللية متثل 

الحقيقية للفلسفة األوروبية الحديثة. وعالوة عىل ذلك ميكن تأويل هذا التنّوع ذاته 

بوصفه تحّوالً ناسوتياً لضجيج وصخب آخر الذخائر املعنوية واإلرشاقية التي كان يف 

متناول الغرب]1[. وعىل هذه الشاكلة ميكن اعتبار )ديكارت( صاحب الخطوة التالية، 

فإنه من خالل وضعه للتفكري الفردي ـ الذي ليست له أية نسبة مع اإلدراك الشهودي 

الدنيوية ملستقبل  الصريورة  مسار  الحقيقة  بذلك يف  إمنا ختم  فلسفته،  مركز  ـ يف 

املعرفة يف الغرب، بحيث أضحى كل اكتشاف الحق محاكاة عن هذا التفكري الفردي 

املستقل عن الوحي والشهود]2[. وعىل الرغم من تحويل )كانت( للشك الديكاريت 

إىل شك ثابت ومستقر، ونفيه إمكانية معرفة ذات األشياء إىل األبد، ولكن مل يعمد 

أّي منهام ـ ال هو وال ديكارت ـ إىل إنكار ثبات املقوالت املنطقية، أما يف القرن 

التاسع عرش للميالد فأضحت الواقعية ذاتها عند هيجل وماركس قامئة عىل صريورة 

الديالكتيك والتغري، وتم تحويل البصرية الثابتة تجاه األشياء إىل بصرية غري ثابتة]3[، 

وبذلك فقد املنطق ثباته أيضاً، وكان ذلك خطوة أخرى يف مسار تجريد املعرفة من 

القداسة، بل كان هذا ميثل دفناً وحرقاً لجثامن املعرفة يف الحقيقة والواقع. ولكن 

يبدو مع ذلك أن هذه العملية الدنيوية مل تكن لتعرف حداً تقف عنده، حيث أنزلت 

لـ )أوغسط كونت(، وبذلك تجىل  التحصيلية  الرؤية  رضبة قاضة أخرى من خالل 

وإن جميع  مديات ظهوره.  أبعد  اإلنسان عىل  إىل  بالنسبة  القديس  األمر  فهم  عدم 

إما أن تكون قد واصلت طريقها من خالل  الغريب  التالية للفكر  السابقة  املسارات 

فصل الدين وبحث األمر القديس عن االستدالل واملنطق، أو من طريق تفريغ اللغة 

أو املسارات الفكرية ذات الصلة باللغة من أي مضمون ميتافيزيقي. وإن تعبري نرص 

بشأن نتائج االتجاهات التحصيلية أو التحليالت اللغوية يتلخص يف عّدها من الزاوية 

]1[- انظر: املصدر أعاله، ص 98.

]2[- انظر: املصدر أعاله، ص 100.

]3[- انظر: املصدر أعاله، ص 102.
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التقليدية تفاهة أو نفوراً من الحكمة]1[.

1 / 1 ـ نتائج صريورة املعرفة دنيوية

لقد ترتب عىل صريورة املعرفة دنيوية ـ من وجهة نظر السيد حسني نرص ـ بعض 

النتائج، من بينها:

أ ـ زوال إمكانية االتصال بإلحاق التقاليد يف حالة التعّهد باالتجاهات املطروحة 

بشأن معرفة محو القداسة )من قبيل: طرد كل مرشب وذوق باسم االفالطونية الحديثة، 

أو النزعة االتحادية، أو النزعة الطبيعية، أو النزعة اإلغريقية وما إىل ذلك.

ب ـ تحويل العامل إىل أمر دنيوي وكذلك جعله آلياً.

ج ـ خفض التاريخ إىل صريورة من دون كامل متعاٍل.

د ـ النزعة التاريخية يف سياق الفهم املتغري للظواهر.

هـ ـ صريورة اللغة دنيوية.

و ـ تحّول قراءة الكتاب املقدس إىل قراءة دنيوية.

ز ـ تحول ذاته الدين إىل أمر دنيوي واستحالة فهمه]2[.

2 ـ الفلسفة

1 / 2 ـ فصل الفلسفة عن الدين

يرى السيد حسني نرص أن الفلسفة ـ إذا ما استثينا مرحلة قصرية يف روما واليونان 

القدمية، وكذلك الغرب الحديث ـ كانت عىل الدوام مالزمة للدين، بيد أن الفصل 

]1[- انظر: املصدر أعاله، ص 102 ـ 103.

]2[- انظر: املصدر أعاله، ص 103 ـ 110. لقد جاء هذا األمر من قبل أمثال )سورين كريكيغارد( كرد فعل عىل ما قام به 

)هيجل( حيث فصل عامل اإلميان عن ساحة اإلنسان املفكر، حيث وجد كريكيغارد أن هذا األمر الذي ميثل سعياً إىل 

فهم الحقيقة، يقرتن باإلحباط، ومن هنا ال بد من القيام بقفزة تقوم عىل اإلميان.
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الذي حصل بني الدين والفلسفة يف الغرب الحديث ـ والذي حدث يف الغالب بعد 

والعقل  اإلميان  بشأن  أثارها  التي  املشاكل  خالل  من  أدى  قد  ـ  الوسطى  العصور 

إىل نتائج كارثية للحضارة الغربية]1[. فحتى يف املدارس اإلغريقية ـ عىل الرغم من 

اإلعراض عن االتجاه الديني يف املراحل املتأخرة من اليونان ـ كانوا يثبتون لعامل 

حيث  الوسطى  العصور  ويف  والحياة.  والقانون  النظم  قبيل:  من  خصائص  الكون 

متّت إزالة النزعة الطبيعية واألساطري اإللحادية من تراث الفكر اإلغريقي والروماين 

إىل حّد ما، بل وتم ارتقاء فهم الطبيعة ـ بوصفها متثل الوجود بأرسه ـ إىل االشتامل 

عىل نوع من الفهم الديني للعامل. ويف النشاط الفكري لـ )سانت أوغسطني( تم عّد 

الفلسفة مساوية للدين أيضاً. ويف نظريات القديس توما األكويني أضحى عّد تحكيم 

املشيئة اإللهية عىل املخلوقات واالعتقاد بالعامل بوصفه نظاماً مشتمالً عىل سلسلة 

من املراتب القامئة عىل  املوازين املختلفة من املشابهة لله أكرث وضوحاً.

2 / 2 ـ التوجهات الجديدة ملا بعد عرص النهضة

نشهد  الوسطى،  العصور  من  املستوردة  التصورات  بعض  بقاء  من  الرغم  عىل 

يف مرحلة عرص النهضة ظهوراً لتأليف جديد وتوجهات حديثة عملت عىل إحداث 

أنظمة فلسفية جديدة. ومن بينها ميكن لنا تسمية األنظمة اآلتية: تبلور تيار مناهض 

للنزعة الغائية عند أرسطوطاليس، والسعي إىل بيان العلل واألسباب مع التأكيد عىل 

التلقايئ للطبيعة، وعدم محاكاة الصورة الرسمدية، والضياع  الفاعلية، والقيام  العلل 

القامئة  الرؤية امليكانيكية  النفس والجسم والله والطبيعة، وكذلك أصالة  بني ثنوية 

وتم  للميالد،  عرش  السادس  القرن  يف  خاص  بشكل  بدأت  التي  الرياضيات  عىل 

تثبيتها يف القرن السابع عرش للميالد، وبعد ذلك يتم تفصيل لوازمها الخفية من قبل 

املفكرين يف القرون الالحقة.

3 / 2 ـ املرحلة الوسيطة

يشري السيد حسني نرص بوضوح إىل هذا املسار امللبد بالغبار يف هذا الطريق 

]1[- انظر: السيد حسني نرص، دين ونظام طبيعت، ص 164.
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الطويل، وال يغفل حتى عن امليل إىل السحر والشعوذة واألديان الخفية وقراءة الطوالع 

بوصفها من األمور التي شكلت هواجس املراحل األوىل من عرص النهضة، وهي 

املراحل التي لعبت دور الوسيط للعبور من تصورات العصور الوسطى والدخول إىل 

العقائد التي سادت الغرب الحديث]1[. إن أعامل السيد حسني نرص يف تعداد اآلراء 

الفلسفية للمرحلة الجديد تقرتن عادة بذكر أسامء الفالسفة الجدد أو األعامل املؤثرة 

عىل الفلسفة الحديثة، ويف هامش كل اسم يتم بيان كيفية تأثري صاحب االسم عىل 

التفكري الفلسفي يف الغرب.

4 / 2 ـ التقدم الرتبي لـ )رينيه ديكارت( عىل )فرانسيس بيكون(

يذهب السيد حسني نرص إىل القول بأن أهمية )ديكارت( تفوق )فرانسيس بيكون(؛ 

فلسفة  لتأسيس  نوعاً  أنا موجود«  إذن  أفكر؛  »أنا  الشهرية:  ذلك ألنه يرى يف عبارته 

االستداليل  والعقل  الفرد  نفس  معرفة  لفلسفة  يؤسس  األمر  هذا  إِن  اذ  من  جديدة، 

الشأن.  هذا  يف  نهائياً  معياراً  اعتباره  دون  ومن  الوحي  عن  مستقل  بشكل  لإلنسان 

يضاف إىل ذلك أن الثنوية املطروحة يف أعامل )جوردانو برونو(]2[ تظهر يف نشاط 

ويستمر  واملادة،  االستمرار  وعامل  الفكر  عامل  بني  الرشخ  خالل  من  )ديكارت( 

القامئة  الفلسفية  املدارس  من  معسكرين  يخلق  بحيث  الشاكلة  هذه  عىل  األمر 

الدهري،  يكمن يف مرشبه  »بيكون(  لـ  األوفر  السهم  أن  إال  املادية واملثالية.  عىل 

ورغبته يف االستقواء بالعلم، وسعيه إىل تأسيس ميثولوجيا العلم والطعن يف النزعة 

الغائية، وتأثريه عىل األجيال الالحقة من أمثال )نيوتن(، وكذلك دعمه للعلم بوصفه 

من واجبات الدولة. وعىل الرغم من إمكانية فهرسة تقرير السيد حسني نرص آلراء 

الفالسفة الغربيني وأفكارهم يف هذا املقام، إال أن الغرض الرئيس يتلخص يف بيان 

هذه الرؤية املركزية من وجهة نظر السيد حسني نرص حيث يرى أن انفصال الدين 

عن الفلسفة هو الوجه املميز لوضع الفلسفة يف العامل الجديد، وهو أمر تجىل عىل 

]1[- انظر: املصدر أعاله، الفصل املتعلق بالفلسفة.

]2[- جوردانو برونو )1548 ـ 1600 م(: كان دارسأ دينياً وفيلسوفاً إيطالياً شهرياً. كان يف بداية أمره راهبا، ولكنه انتقل 

من الدراسات الالهوتية إىل الفلسفة. حوكم بتهمة الهرطقة من قبل محاكم التفتيش الرومانية، وعوقب حرقاً يف روما.
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نحو بارز يف الفكر الديكاريت بوصفه مؤسساً للفلسفة الحديثة من حيث قيامها عىل 

التفكري البرشي البحت.

3 ـ الفن

1 / 3 ـ تقدم الفن

»إن اإلنسان... من خالل إبداع أثر فني قائم عىل مترّد اإلنسان عىل الله، يعمل 

عىل االبتعاد عن »مبدئه اإللهي« بشكل أكرب. لقد كان أثر الفن يف سقوط اإلنسان 

املتمرّد يف العامل املتجدد أثراً محورياً، وذلك من ناحية أن هذا الفن ميثل منوذجاً 

من  أنه  كام  القديس،  مثاله  عن  لإلنسان  الباطني  السقوط  من  الجديدة  للمراحل 

العنارص الرئيسة لظهور هذا السقوط؛ ذلك ألن األمر قد بلغ باإلنسان بحيث يعّد نفسه 

مساوياً ملا صنعته يداه«]1[. يرى السيد حسني نرص أن الفن قد ظهر عىل نحو متقدم 

عىل العلوم اإللهية والفلسفية املفصلة يف التقاليد والسنن. وذلك ألن الترصف يف 

الدين  فيه  يسعى  الذي  التقليدي  العامل  يف  ـ  البرش  عموم  إىل  اإلنسان  رؤية  عامل 

والسنن إىل بناء شكل جديد للعامل ـ متأخر عن الترصف يف العامل الخارجي. وإذا 

التقدم  النسبة بشأن العامل الحديث، يكون للفن الجديد نوع من  ارتضينا ذات هذه 

عىل حقل الحياة الفكرية والفلسفية للغرب، وهو ما نراه بوضوح يف الكالم املنقول 

عن السيد حسني نرص.

2 / 3 ـ الفن والنزعة املادية واالنقطاع عن العوامل العلوية

يف القسم األخري من الجملة املذكورة تم لحاظ موارد مدمجة ببعضها، من قبيل: 

السعي يف  املادي، وليس  اإلنسان وجسده  بتساوي  والقول  للنفس،  املادي  الفهم 

خلق العوامل العالية ـ أو فوق ذلك إعادة خلق حضورها ـ يف صلب وجود اإلنسان. 

نشاهد  حيث  النهضة  عرص  بداية  يف  اإلنسانية  النزعة  آثار  إىل  بااللتفات  سيام  وال 

فيها نوعاً من تصور الطبيعة املفرطة من خالل االستلهام والتقليد للنامذج اإلغريقية 

]1[- انظر: السيد حسني نرص، معرفت ومعنويت )املعرفة واملعنوية(، ص 500 ـ 501.
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والرومانية القدمية. ومن هنا فإن كل أثر فني يخلق يف هذه البيئة، ميثل يف الحقيقة 

تأكيداً آخر عىل لحاظ اإلنسان منفصالً عن سلسلته الوجودية، بل ال بد من لحاظه 

للحق تعاىل  الجديد. خالفاً  الفن  الكامنة يف  الرسالة  الشاكلة. وهذه هي  عىل هذه 

ـ نوعاً من الصنع الخارجي، »إن فن اإلنسان نوع من  الذي يعد خلقه ـ بوصفه فناً 

الصنع الداخيل. إن الله حيث يصنع شيئاً مينحه شكالً، يف حني يتشكل اإلنسان من 

خالل ما يصنعه«. هذا يف حني أن الفن الجديد فن متمرّد، ويسعى إىل تقديم صورة 

بااللتفات  ولذلك  ـ  أسمى  فيه عوامل  يلحظ  ـ ألنه يشء غريه وال  املتمرّد  اإلنسان 

عن  االنفصال  إىل  التحول  من  »املزيد  لـ  وسيلة  إىل  تحول  املذكورة  القاعدة  إىل 

البحت؛  الفردي  الذهن  أصالة  سوى  ليست  املسار  هذا  ونتيجة  العام«]1[.  املبدأ 

التقليدية  للرؤية  طبقاً  ـ  الله  خلقه  الذي  للفرد  الوجودية  الواقعية  عىل  يقوم  ال  ألنه 

ـ عىل صورته، وإمنا هو مجرد حكاية متمحضة للمزيد من التصور الذهني]2[. وقد 

لجأ السيد حسني نرص يف توضيح هذا األمر إىل املفردة األرسطية وهي »الصورة« 

بوصفها تعبرياً قوياً يف التعبري عن )ما بعد طبيعة( الفن، وقال يف توضيح ذلك: إن 

هذا املشهد من الصورة ليس أمراً عارضاً لليشء، بل ـ يف الحد األدىن ـ هو ذلك 

اليشء يف املرتبة املادية أو مظهراً لذاته. وبطبيعة الحال فإنه ميثل صورة انعكاس 

الواقعية املثالية لليشء وقنطرة للعبور نحو الجهة العليا، قبل أن تكون تذكرياً باألمر 

املفتقر إىل الشكل والصورة. ويف قبال هذا الوصف يقع فهم اإلنسان املتجدد للفن 

لالنتزاع  خاطئة  كلامت  خالل  من  تظهر  حيث  نرص،  حسني  السيد  نظر  وجهة  من 

واالنضامم. ففي التفكري الجديد يكون التفكري مبعناه الذهني شيئاً أهم من الصورة، 

العوامل  تعّد  التي  التقليدية  للرؤية  خالفاً  ـ  لليشء  حّداً  بوصفها  الصورة  فهم  ويتم 

األسمى، ومن بينها عامل املثال، أموراً انضاممية ـ واألمر االنضاممي هو نفس األمور 

املادية والطبيعية نفسها. والنتيجة واضحة: »إن القول بالتساوي بني األشياء املادية 

تؤثر عىل مجرّد  االنتزاعية، ال  الذهنية واألمور  واألمور االنضاممية، وبني املفاهيم 

محو أهمية الصورة يف قبال املادة يف املرتبة املادية نفسها فحسب، بل تؤثر حتى 

]1[- انظر: املصدر أعاله، ص 503.

]2[- انظر: املصدر أعاله، ص 504.
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عىل إزالة االعتبار عن أهمية األمور املادية والجسامنية بوصفها مصدراً من مصادر 

قد  املنهج  هذا  أن  من  الرغم  عىل  أنه  نرص  حسني  السيد  سامحة  يرى  املعرفة«]1[. 

يبدو يف ظاهره مغايراً ملسار التظاهر والجعل املادي يف املعرفة »بيد أنه يف الواقع 

ميثل الوجه اآلخر لهذه العملة ذاتها، فهام وجهان لعملة واحدة«. إن هذه العبارة من 

السيد حسني نرص تذكر يف الواقع بتوقف العامل الجديد يف العامل املادي وإنكار 

أي نوع من العوامل العليا. وهنا يف الحقيقة نشاهد نوعني من التنزّل، فمن ناحية نجد 

الظرفية املوجودة يف مرتبة العامل املادي من طريق صورها ـ التي تروم العبور إىل 

العوامل األسمى ـ تذهب يف املحاق من خالل إرجاع تلك الصور إىل األمور الذهنية 

واالنتزاعية، ومن ناحية أخرى فإن الواقعية ذاتها من خالل فهم املادة بوصفها ساحة 

لالنضامم ـ  التي كانت قبل ذلك يف الفهم االنتقايل متثل أكرث املساحات انتزاعية 

ـ تتوقف يف تلك املرتبة. وبعبارة أخرى: يف الفن الجديد يعّد نسيان أهمية الصورة، 

وعّد مساواة االنضامم واألمر املادي تأكيداً متزامناً عىل هذه الرؤية األساسية تجاه 

العامل الجديد، وهو عدم وجود يشء آخر غري املادة. ويف الحقيقة فإن كل أثر فني 

يُخلق يف العامل الجديد يعمل عىل تكرار هذه املعلومة عىل مسامع روح اإلنسان 

من  بالغة  بأهمية  تحظى  والتي  الفن،  يف  الكامنة  القدرة  ذات  هي  وهذه  املتجدد. 

الناحية االرتباطية املوجودة حتى بني عموم الناس ـ وليس النخب وأهل العلم منهم 

فقط ـ والتي تعمل من ناحية أخرى إىل حّد ما عىل نحو ال شعوري.

3 / 3 ـ جذور الفن الجديد يف الفكر املسيحي

هو  ـ كام  للغرب  الراهن  الوضع  بالبحث عن جذور  السيد حسني نرص  يذهب 

الحال يف املساحة الفكرية واملعرفية ـ إىل ما قبل عرص النهضة والوضع السائد يف 

إِنه  بحيث  أيضاً،  الفن  بقضية  يرتبط  ما  ينىس هذا املسار يف  الفكر املسيحي. وال 

يعّد رصاحة أن النزعة العدمية يف الغرب الحديث ترتبط بالوضع الخاص يف الفن 

العدمية  »إن  فقط.  إيجايب  نحو  عىل  املفاهيم  بيان  عىل  العمل  يتم  اذ  املسيحي، 

]1[- املصدر أعاله، ص 507.
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إن  املسيحي...  والفن  الالهوت  يف  املعنوية  بأهميتها  تحظ  مل   )nihil( الـ  أو 

اإلنسان املتجدد إثر مترّده عىل املسيحية مل يجرّب العدمية إال يف بعدها السلبي 

واملرعب«]1[. إن هذه الجملة عىل ما لها من األهمية من حيث بحثها لوضع الفن يف 

العامل الغريب، تحمل ذات الرؤية املتقدمة للسيد حسني نرص من حيث إِنها تعكس 

االعتقاد بالتأثري املبارش والفاعل للفن يف صريورة التاريخ واملجتمع ضمن موضوع 

خاص عىل نحو واضح جداً.

4 / 3 ـ الفن والحياة اليومية

التي تحوز بالغ األهمية من وجهة نظر السيد حسني نرص،  أما املسألة األخرى 

السابق كانت  ففي  الجديد،  العامل  الفن واملعرفة يف  االرتباط بني  فتكمن يف قطع 

املعنوي، وميكن  والتعليم  الصناعات  الفني يف حقل  التعليم  بني  تجمع  الطبقات 

مشاهدة األمثلة عىل ذلك يف األصناف اإلسالمية ويف العصور الوسطى أيضاً]2[. إن 

هذه األمثلة تذكر يف الحقيقة بالتزامن بني خصوصيتني تطبيقيتني واالتصال الذايت 

للفن باملعرفة والعرفان يف السنن، بيد أن كال هذين النوعني من االرتباط قد أصابه 

التصّدع واالنفصال يف العامل الحديث. إن الفن الجديد يأخذ طريقه إىل املتاحف 

التطبيقية  فائدته  عن  االنفصال  بوضوح  يعني  وهذا  هناك،  مخاضه  ليشهد  بانسيابية 

والعملية عىل أرض الواقع. كام أنه ال صلة له بأي وجه من الوجوه باملعرفة بسبب 

االفتقار إىل بناء الذات وعدم تكرار النامذج العاملية، وكذلك فقدان اإلدراك للصور. 

5 / 3 ـ مرآتية الفن

باإلمكان  أن  فهو  القسم،  لهذا  األول  الكالم  للفن يف  املذكور  اآلخر  الوجه  أما 

عّد الفن الجديد عىل أنه مبنزلة املرآة التي تظهر مسار اإلنسان املعارص، أو تاريخه 

ملثل  نرص  حسني  السيد  كتابات  يف  ذكر  وقد  والواقع.  الحقيقة  بحسب  الحديث 

سبيل  ذلك عىل  من  الحديث.  الغريب  للتاريخ  ناظرة  تقريرات  الفن  من  الوجه  هذا 

]1[- انظر: السيد حسني نرص، اسالم وتنكناهاي انسان متجدد، ص 309، ترجمه إىل الفارسية: إن شاء الله رحمتي.

]2[- انظر: السيد حسني نرص، معرفت ومعنويت )املعرفة املعنوية(، ص 502.
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املثال أنه يرى يف فصل )املنجزات الكارثية للنزعة اإلنسانية( من كتابه )الدين ونظام 

الطبيعة( أن الفن يف عرص النهضة يعكس صورة أمينة لغرور وتكرّب اإلنسان املعارص 

وتكرّبه والذي يعود بجذوره يف تصورات النزعة اإلنسانية]1[. ويشري يف كتابه )املعرفة 

واملعنوية( إىل أن الفن الذي ينتمي إىل عرص النهضة يحايك النزعة اإلنسانية لهذه 

النزعة بشكل مبارش]2[. ويف كتاب )الدين ونظام الطبيعة( هناك إشارة من السيد حسني 

أيضاً،  والثياب  املالبس  إىل  بالنسبة  األزياء  وأنواع  أوروبا  يف  الرسم  فن  إىل  نرص 

ويصفها بأنها متثل تقليداً ملسخ اإلنسان يف دائرة النزعة اإلنسانية تدريجياً]3[. فقدمياً 

األزلية، وهو وجهه  لإلنسان يف وجهه وصورته  املسيحي  الشكل  تجسيم  يتم  كان 

شكالً  الدينية  األشكال  تجسيم  اتخذ  النهضة  عرص  مرحلة  »ويف  البرشي.  فوق  ما 

باإلنسان األريض ال يف الصورة اإللهية لإلنسان[ وهو أمر أدى إىل  تشبيهيا ]شبيهاً 

بالقضاء  نهاية املطاف  التحّول يف  انتهى هذا  الطبيعية. وقد  النزعة  تراتبية  مزيد من 

الكامل واملربم عىل صورة اإلنسان يف آثار بيكاسو وأتباع مدرسته. ومنذ ذلك الحني 

ينبثق  التجريدي، حيث  حتى هذه اللحظة ظهر فن منزوع الهوية تحت عنوان الفن 

البرش.  دون  ما  عامل  إىل  الغالب  يف  ويتجه  البرشية،  النفس  مستويات  أسفل  من 

حتى وصل األمر بفن األزياء وزينة الثياب ـ بعد ظهور عرص النهضة ـ ليقيض عىل 

قداسة اللباس والساتر وال سيام بالنسبة إىل ثياب الرجال، وحلت محلها موضات ال 

تعرب عن غري التبخرت وحب الظهور والغرائز الحيوانية وكل ما هو خارج عن الطبيعة 

القدسية والساموية لإلنسان، لتؤدي يف نهاية املطاف إىل التهتك والتفلت من القيم 

وكل ما من شأنه أن يراعي حرمة وكرامة جسم اإلنسان ويسرته«.

4 ـ اإلنسان

السيد  عند  الغرب  معرفة  محورياً يف  دوراً  لعبت  التي  املوضوعات  بني  من  إن 

اإلنسان  معرفة  الغرب هي  العنيفة عىل  من هجامته  واحدة  مثلت  بل  حسني نرص، 

]1[- انظر: السيد حسني نرص، دين ونظام طبيعت، ص 341.

]2[- انظر: السيد حسني نرص، معرفت ومعنويت )املعرفة واملعنوية(، ص 329.

]3[- انظر: السيد حسني نرص، دين ونظام طبيعت، ص 354.
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اإلنسان.  الغرب عن  يقدمه  الذي  الجديد  والتفسري  الحديث  الغرب  نظر  من وجهة 

من  جانباً  الفاوستي]2[ متثل  واإلنسان  الربوميثيويس]1[  اإلنسان  قبيل:  من  تعابري  وإن 

تم  الغريب. وقد  العامل  إىل  السيد حسني نرص  يوجهها  التي  العنيفة  الهجامت  هذه 

وهام  الطبيعة(  ونظام  و)الدين  واملعنوية(،  )املعرفة  كتابيه  من  فصلني  تخصيص 

تحت عنوان: )اإلنسان خليفة الله واإلنسان املتمرّد(، و)املنجزات الكارثية للنزعة 

اإلنسانية( لهذا األمر. وما يرد يف هذا الفصل يهدف يف الغالب إىل البحث يف رؤية 

السيد حسني نرص عىل أساس هذين الفصلني.

1 / 1 ـ خصائص اإلنسان املعارص

أوالً: الوجود املستقل والهوية الجديدة

إن اإلنسان الحديث ميثل وجوداً مستقالً ال تربطه أية وشيجة مبجمل عامل العصور 

الوسطى. إن دور )ديونيسوس(]3[ الذي أضعف دور املالئكة يف سلسلة مراتب الوجود 

يشكل أهمية يف هذا الشأن من وجهة نظر السيد حسني نرص، ذلك ألنه: »بعد طرد 

وجه  عىل  الوحيد  املدرك  الكائن  هو  الجديد  اإلنسان  أصبح  العامل،  من  املالئكة 

األرض«]4[. وبطبيعة الحال فإن هذا اإلنسان مل يعد نصف مالك ونصف إنسان، إمنا 

هو دنيوي متاماً، وأخذ يشعر باالرتياح يف موطنه األريض؛ إذ إِن ما كان يشكل امتداداً 

لحياته الالحقة )التشبه باملالئكة( مل يعد له من وجود. يضاف إىل ذلك: »أن حب 

الدنيا أصبح أمراً طبيعياً بني أوساط البرش، يف حني أصبح حب اآلخرة ـ الذي كان 

متداوالً يف مسيحية العصور الوسطى ـ موضع سخرية يف األوساط املعارصة... إن 

اإلنسان املتجدد من خالل نسيانه للنعيم والجنة التي كان يعتقد بها الناس يف العصور 

]1[- نسبة إىل )يروميثيوس(: تعد قصة )بروميثيوس( واحدة من أهم القصص يف امليثولوجيا الغربية إن مل تكن أهمها 

عىل اإلطالق، وهي قصة ترمز ملضامني ودالالت هائلة يف الفكر والتاريخ الغريب. املعرّب.

]2[- نسبة إىل )فاوست(، وقد تقّدمت ترجمته يف هامش سابق. املعرّب.

]3[- ديونيسوس: ميثل يف امليثولوجيا اإلغريقية إله الخمرعند اإلغريق القدماء وملهم طقوس االبتهاج والنشوة، ومن 

أشهر رموز امليثولوجيا اإلغريقية، وتّم إلحاقه باألوملبيني اإلثني عرش. أصوله غري محددة لليونانيني القدماء، ولكن 

يعتقد أنه من أصول )غري إغريقية( كام هو حال اآللهة آنذاك. وكان يعرف باسم )باكوس( أو )باخوس( أيضاً. املعرّب.

]4[- انظر: السيد حسني نرص، دين ونظام طبيعت، ص 329.
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الوسطى، اكتشف عاملاً جديداً كان يسميه عامل الدنيا«]1[. بيد أن هذا اإلنسان الجديد 

ليك يشعر بالراحة يف هذه الدنيا كان عليه أن يكتسب هوية ديدة، وحيث إِنه مل يكن 

يرى ذاته عىل أساس الكامل يف الجنة، ومل يكن يشعر بالفراق والحنني إليها، مل يجد 

بداً من إعادة تعريف نفسه عىل أساس خصائصه الجسدية واملادية.

ثانياً: النزعة الفردانية والنزعة العقلية لإلنسان الحديث

أما الخصيصة الثانية الناشئة من هذا الوضع فهي النزعة الفردانية والنزعة العقلية لدى 

اإلنسان، وكان هذا يعني أن اإلنسان املعارص يرى نفسه مختلفاً عن جميع أفراد البرشية 

يف مختلف العصور والحضارات السابقة]2[. وبطبيعة الحال فإن النزعة العقالنية من وجهة 

نظر السيد حسني نرص يف الوقت الذي تتغذى عىل النزعة اإلنسانية لهذه املرحلة، إال 

أنها كانت مدينة التجاهات مدرسة ابن رشد الالتيتي أيضاً]3[. إن هذا االستقالل يف التفكري 

ميثل ـ من وجهة نظر السيد حسني نرص ـ الشاخص األكرب يف تيار الحداثة، بل وما بعد 

الحداثة أيضاً، وإن عرص التنوير بالتحديد يقوم عىل هذا املبنى أيضاً]4[.

ثالثاً: نزعة الشك واالكتشافات الجديدة

يف  الكامنة  النهضة  لعرص  اإلنسانية  النزعة  يف  جداً  الهامة  الثالثة  الخصيصة  إن 

صلب النزعة العقالنية لإلنسان هي النزوع إىل الشك. إنها حالة تنطوي عىل يشء 

من املفارقة؛ إذ إنها من جهة تخالف الحصول عىل اليقني النسبي، ومن جهة أخرى 

تفرض نفسها وحضورها يف دائرة العلم عىل نحو قاهر. وهذا هو اليشء الذي يرتبط 

به كثريون يف عرص النهضة ومن بينهم )رينيه ديكارت( أيضاً. إن نتيجة هذه النزعة 

إىل الشك مل تظهر ـ من وجهة نظر السيد حسني نرص ـ عىل شكل الرتدد يف إمكان 

التشكيك يف  تجلت يف شكل  وإمنا  الدنيا،  املعارص عىل  اإلنسان  وهيمنة  سيطرة 

]1[- انظر: املصدر أعاله، ص 329 ـ 330.

]2[- انظر: املصدر أعاله، ص 330.

]3[- انظر: املصدر أعاله، ص 331.

]4[- انظر: املصدر أعاله.
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إمكانية فهم األصول والقواعد الغائية للحياة]1[. وإن هذا النزوع إىل الشك هو الذي 

شكل ـ من وجهة نظر السيد حسني نرص ـ حاضنة لالكتشافات العلمية الحديثة يف 

الغرب، إال أنه يف املقابل جرّد هذا اإلنسان املكتشف من أي نوع من أنواع الرؤية 

القدسية يف دائرة العلم والوجود]2[.

رابعاً: النزعة الطبيعية واعتبار اإلنسان جزءاً من الطبيعة

اكتشاف  يف  تكمن  النهضة،  لعرص  اإلنسانية  النزعة  عن  املنبثقة  الرابعة  الناحية 

اإلنسان بوصفه جزءاً من الطبيعة. ورمبا أمكن تسمية هذا األمر بالنزعة الطبيعية، إال 

أن املراد منها هو االكتشاف املجدد للذة من مجرّد الطبيعة البحتة والرصفة، وليس 

الناحية  هذه  تسمية  ميكن  ثَمَّ  ومن  األخرى،  العوامل  عن  انعكاس  هي  مبا  الطبيعة 

بالنزوع إىل اللذة املفرطة، أو التخبّط يف مستنقع الحواس املادية، أو إشباع الغرائز 

الجسدية وما شاكل ذلك]3[.

خامساً: الحرية الخصوصية األهم

إن من بني أهم خصائص النزعة اإلنسانية يف عرص النهضة وما بعد عرص النهضة 

ـ من وجهة نظر السيد حسني نرص ـ هو املفهوم الجديد للحرية، ذلك إذ يقول يف 

تعريفها: »أن يكون بإمكان اإلنسان أن يستقل عن أي عامل آخر يف عامل الكائنات«]4[. 

لعظمة  منشأ  ُعدَّ  قد  أنه  ذلك  من  واألهم  للعقل،  قريناً  ُعدَّ  قد  املفهوم  هذا  وحتى 

اإلنسان وتجرّبه]5[.

سادساً: تقّدم العمل عىل الوجود

إن العامل املكّمل لهذه الخصيصة هو تقديم العمل عىل الوجود، وهو ما قام به 

]1[- انظر: املصدر أعاله، ص 332 ـ 333.

]2[- انظر: املصدر أعاله، ص 334.

]3[- انظر: املصدر أعاله، ص 334 ـ 335.

]4[- املصدر أعاله، ص 336.

]5[- انظر: املصدر أعاله، ص 336 ـ 337.
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أمثال )بيكو(، وهكذا فقد تم يف الحقيقة قلب الرؤية التقليدية التي كانت تقوم عىل 

تأخر العمل عىل الوجود اإلنساين. يرى السيد حسني نرص أن هذا العامل كام يُعّد 

شاخصاً لإلنسان الحديث، كان له تأثري أعمق عىل تخريب الطبيعة، كام عمل عىل 

توجيه القوة املطلقة للحضارة الغربية إىل عامل الظاهر بشكل كامل]1[. وبطبيعة الحال 

يبدو أن باإلمكان عّد هذا العامل ذاته تقريراً للنزعة الظاهرية يف الحضارة الغربية، إال 

أن السيد حسني نرص ال يشري إىل هذه النقطة]2[.

سابعاً: التقّدم املتواصل والنزعة التاريخية

أما الخصوصية األخرى التي يذكرها السيد حسني نرص للنزعة اإلنسانية يف عرص 

النهضة فهي النزعة التاريخية ومفهوم التطّور املتواصل. وإن هذه الناحية من وجهة 

نظره هي ـ بطبيعة الحال ـ حصيلة التأليف بني عاملني، وهام: عامل تحول النظرية 

املسيحية بشأن الزمان إىل مسألة عرفية، واألخرى: النزعة اإلنسانية الحديثة]3[.

2 / 4 ـ معرفة جذور تبلور التصوير الجديد لإلنسان

يف رؤية عامة نجد أن الذي أدى إىل خلق صورة جديدة لإلنسان يعود إىل مسار 

نفي القداسة عن املعرفة والحياة، أو من زاوية أخرى من حيث إِن اإلنسان يقوم دامئاً 

الخلل  هذا  فإن  واعوجاج،  بخلل  أصيب  إذا  لله  إدراكه  فإن  اإللهي،  التصوير  عىل 

سينعكس بدوره عىل إدراكه لنفسه وذاته أيضاً، وإن املعرفة اإلنسانية يف عرص النهضة 

قد ترعرعت يف ظل هذا املبنى]4[. كام أن هذا الوضع نفسه يعود بجذوره إىل مرحلة 

والضمور. وميكن  الضعف  إىل  املسيحية  السنة  آلت  النهضة، حيث  قبل عرص  ما 

اإلنسان بوصفه موضع  الفصل املفرط بني  الضعف »يف  العثور عىل تجليات هذا 

استقرار الوعي، أو »األنا« وعامل الوجود بوصفه الـ »ال ـ أنا« أو مساحة من الواقعية 

]1[- انظر: املصدر أعاله، ص 337.

]2[- ال أنه ال يشري إىل النزعة الظاهرية يف الحضارة الغربية، إمنا يعمد إىل توصيف نزعتها الظاهرية بشكل آخر.

]3[- انظر: السيد حسني نرص، دين ونظام طبيعت )الدين ونظام الطبيعة(، ص 335.

]4[- انظر: السيد حسني نرص، معرفت ومعنويت )املعرفة واملعنوية(، ص 329.
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يكون اإلنسان أجنبياً عنها«]1[. إن هذه الرؤية تعود بجذورها إىل الرشخ السابق الذي 

كان موجوداً يف تاريخ الفكر الرسمي للمسيحية التي كانت تقول بالفصل بني الروح 

والجسد إىل حّد كبري.

3 / 4 ـ ثالثة مراحل من التصوير الجديد لإلنسان

ينّوه السيد حسني نرص مشرياً إىل أن تاريخ الغرب وإن كان له امتداد محدد، بيد 

أنه يحتوي عىل مقاطع حدثت فيها اختالفات تدريجية يف تصوير اإلنسان الجديد. 

من  تبدأ  رسم  لوحة  مبنزلة  التاريخية  املقاطع  هذه  يف  اإلنسان  إن  أخرى  وبعبارة 

الخطوط العامة، وتظهري الصورة، إىل مرحلة اكتاملها بالتلوين، وبذلك يكون اإلنسان 

الغريب قد قطع عرب تاريخه ثالث مراحل يف الحد األدىن بالتدريج، وهي عبارة عن:

1 ـ مرحلة املواطنة، اذ أضحى اإلنسان املسيحي بوصفه مواطناً، راضياً وسعيداً 

بحياته يف هذا العامل، وتبدأ هذه املرحلة بالقرن الثالث عرش للميالد )اإلنسان بوصفه 

كائناً دنيوياً ومتفلتاً من اآلخرة(.

2 ـ اإلنسان بوصفه عبداً لآللة، وقد حدث ذلك يف القرن امليالدي السابع عرش 

للميالد )حيث تقوم هذه املرحلة عىل الفهم الفيزيقي الديكاريت(.

3 ـ اإلنسان بوصفه إلهاً يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش للميالد، أو اإلنسان 

الفهم  عىل  القائم  الذهني  وجهه  يف  ثابت  أمر  لكل  وخالقاً  ثابت  غري  أمراً  بوصفه 

التاريخي لـ )هيجل( و)فويرباخ( من خالل القول بتساوي الوعي املتناهي اإلنساين 

الذهن  عن  املنبثق  الشكل  يف  الالمتناهي  الوعي  امتزاج  أو  الالمتناهي،  والوعي 

الالمتناهي لإلنسان. ويرى سامحة السيد حسني نرص أن هذه الصور الثالثة ال زالت 

مستمرة حتى هذه اللحظة]2[.

]1[- انظر: املصدر أعاله، ص 330.

]2[- انظر: املصدر أعاله، ص 331 ـ 333.
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5 ـ الدين

1 / 5 ـ الالدين والتدين الغريب

)الشباب املسلم والعامل املتجدد( فصالً  السيد حسني نرص يف كتابه  فتح  لقد 

مستقالً تحت عنوان )الدين يف الغرب املعارص(. وقد نّوه السيد حسني نرص يف هذا 

الفصل إىل وجوب عدم تصور أن العامل الغريب برّمته مسيحي، أو أن جميع الغربيني 

ملحدون أو ماديون. بل ال يزال هناك كثري منهمـ  عىل الرغم من التأثري الحاسم لعرص 

النهضة ـ يف بداية مسار ضعف وخمود العقائد الدينية »من يحمل تراث املسيحية 

للكلمة«]1[. وهذا ال  الدقيق  باملعنى  يهوداً  أو  ليسوا مسيحيني  واليهودية، وإن كانوا 

يعني عدم ترّشع املتدينني الغربيني، بل مبعنى أن الغرب الجديد ـ خالفاً للعصور 

الوسطى حيث اتخذت شكلها الحضاري يف تلك املرحلة من خالل سيادة القراءة 

الكاثوليكية للمسيحيةـ  أخذ يشهد بالتدريج حضارة جديدة تعارض يف بعض أنحائها 

ناحية أخرى  القروسطي واملسيحي، ومن  بالكامل، وال سيام بشكلها  الدين  هيمنة 

اتخذت شكل ردة فعل متمثلة باملسيحية الربوتستانتية أو نهضة اإلصالح الديني.

2 / 5 ـ االستقطاب الكنيس )الكاثوليك والربوتستانت(

ملرجعية  معارضتها  خالل  من  تبلورت  التي  الدينية  الربوتستانتية  الحركة  إن 

الناحية  من  نفسها  عن  اإلعراب  إىل  تتعرض  مل  للدين،  الكاثولييك  والتفسري  البابا 

هذه  تزال  االنشقاقات، وال  من  الكثري  إىل  تعرّضت  ما  اإلثباتية كمرجعية، ورسعان 

تيار  تبلور  فقد  هنا  من  أيضاً.  وأوروبا  أمريكا  نقاط  أقىص  يف  مستمرة  االنشقاقات 

رئيس بني الفضاء الربوتستانتي والكاثولييك يف العامل الغريب. إن الكنيستني اللتني 

األخرى  تؤكد  حني  يف  الدين،  من  الشعائرية  الناحية  عىل  تؤكد  إحداهام  كانت 

هاتني  إن  الله،  مع  املبارش  واالرتباط  الفردي،  والعمل  االجتامعية  املسؤولية  عىل 

الكنيستني اللتني خاضتا أكرب الحروب فيام بينهام، وال سيام يف القرن السابع عرش 

 ،298 )الشباب املسلم والعامل املتجدد(، ص  السيد حسني نرص، دنياي جوان مسلامن ودنياي متجدد  انظر:   -]1[

ترجمه إىل الفارسية: مرتىض أسعدي، الطبعة الرابعة، نرش: طرح نو، 1382 هـ ش.
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والثامن عرش للميالد، آل األمر بهام يف املرحلة املعارصة إىل التأكيد عىل رضورة 

التيارات املساملة من رحم  والسالم بني املذهبني، كام شهدنا ظهور  الصلح  قيام 

من  واحد  كل  أخرى سعى  ومن جهة  من جهة،  هذا  املتطاحنني،  املذهبني  هذين 

هذين املذهبني إىل العمل عىل إصالح نفسه مبا يتناسب وتلبية مقتضيات املرحلة 

الالتينية  لغتها  بالتخيل عن  سنة  ألف  بعد  الكاثولية  الكنيسة  قامت  الجديدة، حيث 

الرسمية، وسمحت بأن تحل اللغات املحلية األخرى محلها. وهذا األمر يعرّب بدوره 

التقاليد  اذ كانت تؤكد من جهة عىل  الكاثولية  الكنيسة  عن الرصاع املحتدم داخل 

والتفاسري القدمية للكنيسة الكاثوليكية، يف حني كان يرص الطرف اآلخر عىل النزعة 

التجديدية واإلصالح، ويعرب يف الوقت نفسه أن الكنيسة الكاثوليكة عرضة لالنشقاق 

والتحريف املتزايد للمنتوجات الفكرية والعلمية للعامل الحديث. والناحية األخرية 

متثل ـ من وجهة نظر السيد حسني نرص ـ املفهوم الناسويت والنزعة الدنيوية للتعاليم 

أننا نشاهد يف الربوتستانتية نوعني من االستقطاب يعربان  املعنوية للمسيحية. كام 

فمن  أيضا،  الحديث  الغرب  للدين يف  واملتسارعة  املتزايدة  الدنيوية  عن  بدورهام 

قبيل  من  مبوارد  تعتقد  ال  الربوتستانتي  املذهب  يف  وكنائس  اتجاهات  نرى  جهة 

الوالدة اإلعجازية للسيد املسيح عيىس ـ عليه السالم ـ وعذرية أمه السيدة مريم ـ 

عليها السالم ـ واملعاد الجسامين والكثري من التعاليم األخرى التي كانت يف يوم ما 

جزءاً من مسلامت العقيدة املسيحية. ومن جهة أخرى تتجىل يف الدعوة املخلصة 

األخالقية يف  املوضوعات  رعاية  القائم عىل  والتدين  املقدس  الكتاب  ألفاظ  إىل 

السيد  الناحية متثل ـ من وجهة نظر  التديّن. ومن الواضح أن هذه  تيار شديد  إطار 

إن  الغريب.  العامل  الدين يف  دنيوية  آخر عن  تعبرياً  الحقيقة  حسني نرص ـ متثل يف 

العامل والتعاليم  التأويلية تجاه  التفسريات  الجاف وغري املرن والخايل من  اإلميان 

الدينية ال يستطيع أن يؤدي إىل غري األصولية الدينية مبفهومها السلبي.

3 / 5 ـ الدنيوية الربوتستانتية املتطرّفة

يذهب السيد حسني نرص إىل االعتقاد اىل أن الربوتستانتية كانت أكرث من حالة 
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االنشعابات  فإن  الحقيقة  ويف  للغرب،  واملمهدة  املتامهية  هي  كانت  بل  دنيوية، 

وأنها  الفردانية يف هذا املذهب،  النزعة  تقبّل روح  املذكورة متثل خري شاهد عىل 

نتيجة للتأكيدات الكثرية يف املجادالت األملانية حول حرية إرادة اإلنسان وال سيام 

بعد عرص )مارتن لوثر( عىل يد التيارات الربوتستانتية]1[.

4 / 5 ـ دنيوية الدين من خالل تسخري الكالم املسيحي

يرى سامحة السيد حسني نرص أن املساحة الدنيوية  ال تنحرص بإخراج الدين من 

التصّدي وهداية مختلف األنظمة االجتامعية والسياسية وحتى الفلسفية والعلمية]2[، 

وإمنا الدين ذاته ـ برصف النظر عن فقدانه ملساحة حاكميته وحضاريته ـ قد تعرض 

الناجمة  االرتدادية  الهزات  إن  أخرى:  وبعبارة  الداخل.  من  الدنيوي  التحّول  إىل 

وانسحابها  الكنيسة  انعزال  وإن  نفسها،  الكنيسة  دعائم  حتى  هزّت  قد  الحداثة  عن 

من الحياة العامة، مل يحفظ لصاحب البيت الغريب القديم حرمته وكرامته. واملثال 

البارز الذي يذكره السيد حسني نرص يف هذا الشأن يف حقل علم الكالم الذي كانت 

أما  للمسيحية،  املحافظة  املنطقة  طبيعي يف  نحو  عىل  قامئاً  القريب  األمس  حتى 

اليوم فنجد مناورات يف هذه الحلبة حتى أليديولوجيات الأدرية أو إلحادية أيضاً]3[. 

ـ  املسيحية  يف  الكالم  أن  هي  نرص  حسني  السيد  نظر  وجهة  من  الهامة  واملسألة 

بأهمية محورية، بحيث  الفقه يف مركز اهتاممه ـ يحظى  الذي يضع  خالفاً لإلسالم 

النكوص  وإن  بالكالم،  مرتبطة  برمتها  املسيحي  الدين  يف  الفكرية  املنظومة  إِن 

أعمق  يف  الحياة  صلب  من  للدين  شديداً  تراجعاً  يعني  آنفاً  املذكور  واالنسحاب 

معانيها، بحيث أدى الوضع إىل ظهور حتى املاركسية ونظرية التكامل وأصل األنواع 

لدارون عىل قرشة الكالم املسيحي يف مختلف األطر، من قبيل: حركة موت اإلله، 

والالهوت التحررية وما إىل ذلك]4[.

]1[- انظر: السيد حسني نرص، دين ونظام طبيعت )الدين ونظام الطبيعة(، ص 341.

]2[- هناك يف الصفحة رقم 206 من كتاب السيد حسني نرص )جوان مسلامن ودنياي متجدد( إشارة إىل هذه املساحات.

]3[- انظر: السيد حسني نرص، دين ونظام طبيعت )الدين ونظام الطبيعة(، ص 341.

]4[- انظر: املصدر أعاله، ص 207.
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5 / 5 ـ بقايا املسيحية القدمية يف العامل الجديد

يذهب السيد حسني نرص ـ بطبيعة الحال ـ إىل االعتقاد بأن كل ما نراه حالياً من 

الفضائل واألخالقية والسجايا اإلنسانية، إمنا هو من رواسب ذلك الرتاث املسيحي 

املتبقي حتى اآلن يف الفضاء الغريب العام]1[.

6 ـ العلم

1 / 6 ـ أسباب الظهور

التي  الرقعة  يف  الحديث  العلم  ظهور  أسباب  نرص  حسني  السيد  سامحة  يذكر 

يحتلها العامل الغريب من الجغرافيا، يف العوامل اآلتية:

ـ ضمور البُعد الحكمي من املسيحية، وعدم التأكيد عىل األهمية املثالية للعامل.

ـ ظهور نوع من املذهب العقيل املمزوج بالنظريات التومائية]2[.

ـ هيمنة أصالة التسمية يف نهاية العصور الوسطى.

ـ أفول الفلسفة املسيحية يف هذه املرحلة.

ـ وأخرياً النزعة اإلنسانية بوصفها أهم العوامل التي أدت إىل هذه الظاهرة]3[.

واالنفصال  للتخيل  بداية  شكل  وإن  النهضة  عرص  أن  نرص  حسني  السيد  يرى 

التي  الفرتة  هي  هذه  بأن  التصّور  عدم  ينبغي  ولكن  السابقة،  العلوم  عن  الرسمي 

يف  حدثت  التي  العلمية  الثورة  إن  بل  األتم،  وجهها  عىل  العلوم  هذه  فيها  ظهرت 

القرون الالحقة قد جاءت بعد املرحلة الوسيطة من عرص النهضة، والتي كانت ال 

قبل  ما  لقد كانت مرحلة  القدمية يف صلبها]4[.  العلمية  امتدادات اآلراء  تزال تحمل 

]1[- انظر: املصدر أعاله.

]2[- نسبة إىل القديس توما األكويني.

]3[- انظر: السيد حسني نرص، دين ونظام طبيعت )الدين ونظام الطبيعة(، ص 255.

]4[- انظر: املصدر أعاله، ص 256.
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الثورة العلمية والصناعية مرحلة مفعمة باالعوجاج، وهو أمٌر أدى إىل ظهور مقدمات 

لتبلور العلوم الجديدة. ففي هذه املرحلة عىل الرغم من شيوع املذهب الهرمييس 

ـ الذي يحتوي من وجهة نظر السيد حسني نرص عىل ظرفية كبرية بالقياس إىل سائر 

االتجاهات الباطنية واملعنوية ـ ولكن حيث كان هذا املذهب مفتقراً إىل األصول 

امليتافيزيقية ذات املغزى، فقد متكن من مجرد القضاء عىل الرؤية األرسطية بوصفه 

التي كانت لها يف تلك املرحلة  الفنية  ـ  الطبقة املعامرية  لها. وحتى  قاهراً  منافساً 

نظرياتها بشأن الطبيعة، كانت تعمل عىل املزيد من الرتويج للعملة األرسطية التي 

مل يعد هناك من يتعامل بها يف سوق التداول الفكري. إال أن هذه اآلراء التي تقدمت 

حتى القرن السادس عرش للميالد، وجدت ما يحل محلها ومل يكن هذا سوى الرؤية 

ينظر إىل  النهضة كان  السابقة، حتى يف مرحلة عرص  الطبيعة. يف اآلراء  اآللية إىل 

الطبيعة بوصفها كائناً ذا شعور، وأما اآلن حيث يُنظر إىل الطبيعة بوصفها كائناً غري ذي 

شعور، فقد أخذ يعترب يف الحد األقىص مرسحاً لتحمل القوانني املفروضة عليه من 

قبل كائن ذي شعور اسمه الله. والنقطة الهامة يف هذه الرؤية أنها كانت ترى رشخاً 

بازدواجية أخرى  ترتبط  االزدواجية  إن هذه  الخالق واملخلوق]1[.  بني  تاّماً  وانفصاال 

فلسفة  يف  واملادة  الذهن  بني  اإلزدواجية  أي  الطبيعة،  إىل  اإلنسان  نسبة  يف  نراها 

ديكارت وإسبينوزا، وأضحت حتى صورة للمسألة بالنسبة إىل املفكرين يف املراحل 

الالحقة أيضاً. إن مفهوم قانون الطبيعة قد تجىل ـ من وجهة نظر السيد حسني نرص ـ 

يف مثل هذه الظروف، اذ أضحت من قبيل القوانني التي ميكن فهمها بالعقل البرشي، 

بل أصبح بإمكان البرش بنحو من األنحاء أن يكون واضعا لها. يف هذه الرؤية ـ خالفاً 

الناظرة إىل  القوانني  توافق خاص بني  بالرضورة  الدينية ـ مل يكن هناك  للتصورات 

الطبيعة والقوانني الناظرة إىل اإلنسان يف إطار الرشيعة والدين. بيد أن عّد القوانني 

ذلك  ومنذ  الجديدة]2[.  العلوم  لتبلور  التالية  الخطوة  شكل  رياضية  مسألة  الطبيعية 

الحني أضحى الكون منظام ومتناسقا، ومل تعد الساموات والطبيعة مرتعاً للمالئكة 

أو أي قّوة روحية أو معنوية، ومن هنا كان الذي يحكم هذا الجوهر الواحد هو النسب 

واألعداد وحدها من دون الكيفيات. وكان باستطاعة قواعد نيوتن الجارية يف األرض 

]1[- انظر: املصدر أعاله، ص 256 ـ 257.

]2[- انظر: املصدر أعاله، ص 260 ـ 261.



573ماهية الغرب عند السيد حسين نصر

أن تفرّس لنا جميع ظواهر العامل، وأن تحل نظمه اآليل بلغة رياضية]1[. يذهب السيد 

حسني نرص إىل عدم وجود مدخلية لـ )بيكون( ومنهجه االستقرايئ يف إبداع اآلراء 

العلمية الجديدة؛ وذلك ألن حقيقة األمر والجهود العلمية مل تتبع توصيات )بيكون( 

يف الكشف عن القواعد العلمية أبداً، بيد أن الذي يجعل هذا االسم هاماً والمعاً هو 

تعريفه الجديد للعلم بوصفه بحثاً من أجل السيطرة عىل الطبيعة واكتساب القدرة، 

العلوم  برياضية  يتعلق  التعريف]2[. وفيام  بها هذا  يتمتع  التي  باإلضافة إىل املقبولية 

عىل  حتى  مقّدماً  )غاليليو(  اعتبار  إىل  بدوره  نرص  حسني  السيد  يذهب  الجديدة 

رياضياً، وكان يخرج عنها أي كيفية  كتاباً  الطبيعة  يعّد كتاب  إِنه كان  إذ  )ديكارت(؛ 

غري رياضية من اللون والرائحة واملواد األخرى]3[. ومن هنا فإن محاكمته مل تكن رمزاً 

التعّصب الديني األعمى، بل هي رمز النتصار اإلدراك الكّمي  النتصار العقل عىل 

للطبيعي بالكامل عىل إدراكها الكيفي. وإن أشخاصاً من أمثال: )كوبلر( و)ديكارت( 

وحتى )جيلربت( رغم أنهم كانوا يتمتعون بتوجهات مل تكن بحسب الظاهر لتنسجم 

مع توجهات العلوم الجديدة بالكامل، إال أن أعاملهم يف نهاية املطاف كانت تسلك 

ويف  الرياضية.  املساحة  إىل  العلم  وإرجاع  للواقعية  الكمي  واإلنتاج  املسري  ذات 

من  الواصل  الرتاث  جميع  صياغة  من  متكن  الذي  هو  )نيوتن(  كان  املطاف  نهاية 

املتقدمني يف قالب يعرف حتى هذه اللحظة بوصفه الوجه املعروف واملعهود للعلم 

الغريب الحديث. وبطبيعة الحال يبدو أن نيوتن كان له هواجسه املخالفة لهذا املسار 

بحسب الظاهر، األمر الذي مل يحظ باالهتامم الكايف من قبل أتباعه الالحقني، بل تم 

تعميم رؤيته امليكانيكية القامئة وبسطها عىل الرياضيات يف الفيزياء إىل سائر فروع 

العلم. وقد عمد السيد حسني نرص إىل ذكر أسامء علامء وحقول علمية تعود إىل 

القرن الثامن عرش للميالد وما بعده من الذين قاوموا الرؤية امليكانيكية إىل حد كبري، 

وسعوا إىل الحفاظ عىل الرؤية القائلة بسلسلة املراتب يف صلب التحوالت العلمية 

]1[- انظر: املصدر أعاله، ص 263.

]2[- انظر: املصدر أعاله، ص 264 ـ 265.

]3[- انظر: املصدر أعاله، ص 267 ـ 268.
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الجديدة، بيد أنهم بطبيعة الحال مل يحالفهم الحظ والنجاح عىل املستوى العام]1[. 

ويرى السيد حسني نرص أن ظهور نظرياتـ  من قبيل: النسبية والكم يف الفيزياءـ  رغم 

إحداثها تحوالً يف نظام )نيوتن( الجامع، إال أنه واصل الحفاظ عىل أهم عنارصهـ  أي 

جعل العامل رياضياً ـ بل حتى التحوالت التي ظهرت عىل اآلراء العلمية بواسطة هذه 

النظريات، متثل بنحو من األنحاء استمراراً ملسار الثورة العلمية بعد عرص النهضة. 

إن ركام النظريات الجديدة وكذلك سيل األنظمة الجارف يف سعيه إىل التلفيق بني 

إمكان  عدم  قبيل:  من  لوازم  يستدعي  بحيث  كان  الحديثة،  والفيزياء  العلمية  اآلراء 

معرفة الواقع أو حتمية بعض اإلدراكات للعامل، ومن شأن هذا األمر ـ بطبيعة الحال 

ـ أن يكون يف غاية األهمية من حيث مداليل العلم الجديد]2[، وقد ظهر امتداد هذه 

اآلراء يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية بشكل رئيس يف إطار املذهب الوضعي الذي 

الطبيعة  الكشف عن  الفيزياء يف  لعلم  التجريبية  األساليب  من  االستفادة  إىل  سعى 

يف املساحات املذكورة، تحت ذريعة أنه الصيغة العلمية الوحيدة املعتربة. وبطبيعة 

الناحية  من  يؤّد  مل  للوضعية  الفلسفي  اإلبطال  أنواع  حتى  املخالفات،  فإن  الحال 

سامحة  يذهب  الغربية.  العلوم  يف  التفكري  من  النوع  هذا  انحسار ظل  إىل  العملية 

بأن املذهب الوضعي وحتى حقله املنطقي، قائم  السيد حسني نرص إىل االعتقاد 

الحد  الغالبة للعلم املعارص، وهو ميثل  التي متثل الصورة  نيوتن  فيزياء  يف صلب 

ضد  تعمل  كانت  التي  الفلسفة  وهي  املوجود.  لألمر  الفلسفي  البيان  من  األقىص 

أن ظهر يف  له  أمر سبق  للفيزياء، وهو  امليتافيزيقية  الجذور  وقطع  الوجود،  فلسفة 

الفلسفي،  النحو  عىل  واملظهر  الظاهرة  بني  تفريقه  يف  )كانت(  لـ  املجمل  التعبري 

واتخذ عىل يد أتباع )كانت( شكل املدرسة الفلسفية املتمثلة باملذهب الوضعي]3[.

3 / 6 ـ النتائج العينية للعلوم الجديدة

إطار  يف  رئيس  بشكل  تجلت  التي  الغربية  للعلوم  العينية  بالنتائج  يتعلق  فيام 

]1[- انظر: املصدر أعاله، ص 280 ـ 281.

]2[- انظر: املصدر أعاله، ص 286 ـ 291.

]3[- انظر: املصدر أعاله، ص 294.
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ومبعرثة  تارة  متمركزة  مطالب  إىل  السيد حسني نرص  يتعرّض  الحديثة،  التكنولوجيا 

تارة أخرى، وعىل رأسها أزمة البيئة. وقد تعرّض السيد حسني نرص يف كتابه )اإلنسان 

حتى  وخاض  الجوانب،  مختلف  من  املسألة  هذه  إىل  مبارش  بشكل  والطبيعة( 

املوارد  بعض  أن  كام  الوضعية.  هذه  ملثل  املنتجة  املعرفية  واألسس  املباين  يف 

األخرى، من قبيل: إيجاد حالة االغرتاب بني اإلنسان والعمل، وتوفري قدرة السيطرة 

عىل ضعاف األشخاص الذين ال ميتلكون شيئاً من هذه القدرة، وال سيام يف إطار 

تقنية التواصل الحديثة، وال سيام ضخ العقائد واآلراء ومنط الحياة الغربية من طرف 

واحد إىل العامل غري الغريب]1[، وأزمة الطاقة وكذلك عجز العلوم الجديدة الواضح يف 

حل بعض املسائل واألمور البسيطة، يف الوقت الذي تعمل عىل تقديم الحلول ألدق 

التفاصيل االستثنائية يف مختلف العلوم والفنون التي تحّولت إىل شبكة ال متناهية من 

العقد واملتاهات، كل هذه األمور هي من جملة النتائج العينية األخرى الناجمة عن 

تطبيق العلوم الجديدة]2[.

7 ـ طريقة الحياة:

1 / 7 ـ أهمية طريقة الحياة

يرى السيد حسني نرص أن البحث بشأن منط الحياة الغربية وأسلوبها يرقى إىل 

والعلمية  والكالمية  الفلسفية  املبادئ  عن  البحث  بها  يحظى  التي  نفسها  األهمية 

للغرب الحديث؛ إذ إِن أسلوب الحياة الغربية مبنزلة املتمم لهذه األمور]3[، ويتجىل 

يف مقام العينية الخارجية رغم عدم مطابقته لتلك املباين، ولكن يف إطار منط الحياة، 

وتعرض الحياة املعنوية للخطر املبارش]4[. وبطبيعة الحال هناك زاوية أخرى تضفي 

]1[- السيد حسني نرص، اسالم وتنكناهاي انسان متجدد، ص 345، ترجمه إىل الفارسية: إن شاء الله رحمتي، دفرت 

بجوهيش ونرش سهروردي، الطبعة األوىل، 1383 هـ ش.

]2[- انظر: السيد حسني نرص، نياز به علم مقدس، ص 138 ـ 139 و142 ـ 143، ترجمه إىل الفارسية: حسن ميانداري، 

نرش: مؤسسه فرهنيك طه، الطبعة األوىل، 1378 هـ ش.

 ،339 )الشباب املسلم والعامل املتجدد(، ص  السيد حسني نرص، دنياي جوان مسلامن ودنياي متجدد  انظر:   -]3[

ترجمه إىل الفارسية: مرتىض أسعدي، الطبعة الرابعة، نرش: طرح نو، 1382 هـ ش.

]4[- انظر: املصدر أعاله، ص 330.
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أهمية عىل البحث عن منط الحياة الغربية، وهي زاوية الحجم الكّمي للتأثري الذي 

الثقافات غري الغربية بل حتى اإلسالمية  يجعل من هذا األسلوب يف مواجهة سائر 

عىل الجموع الغفرية من الناس، وال سيام فئة الشباب منهم. يؤكد السيد حسني نرص 

بوضوح عىل هذه الناحية من مواجهة العامل الغريب للعامل الرشقي من دون قصد منه 

إىل التقليل من دور العوامل الفكرية والفلسفية]1[.

2 / 7 ـ وجوه الحياة الجديدة

وعىل هذا األساس فقد عمد سامحة السيد حسني نرص إىل إفراد فصل مستقل من 

كتابه )الشباب املسلم والعامل املتجدد( لبحث هذه املسألة، وبادر فيه إىل ذكر جملة 

من مظاهر الحياة الجديدة وجانب من أسبابها أو تأثرياتها. وميكن لنا اإلشارة من بني 

هذه األمور إىل: االنقالب الجنيس، والرياضة، والحياة يف اللحظة الراهنة، والبحث 

عن املعنى واملفهوم يف مجاورة األديان التي تظهر يف كل لحظة، والتأثري الخاص 

لوسائل اإلعالم، ونفي الثبات واالستمرار يف الحياة، وكذلك الرسعة والسفر.

3 / 7 ـ املثل األعىل يف الحياة الغربية

كام أن التذكري بتنويه سامحته الدقيق القائم عىل تجيل املثل األعىل واألتم للحياة 

الغربية يف طريقة ومنط الحياة األمريكية ـ بحيث نجد حتى األوروبيني الذين ميثلون 

من  يخلو  ـ ال  األمريكية  الحياة  بنمط  الناحية  هذه  من  يطالبون  الجديد  العامل  مهد 

الدقة. ورمبا أمكن بيان كثري من الوجوه من قبيل النزعة العملية حتى يف التضاعيف 

الفكرية ألمريكا]2[ يف توضيح هذه الوضعية، بيد أن السيد حسني نرص ال يذكر تعلياًل 

يف هذا الشأن، وإمنا يكتفي باإلشارة إىل أصل املوضوع.

]1[- السيد حسني نرص، اسالم وتنكناهاي انسان متجدد، ص 346 ـ 347.

]2[- من قبيل ظهور الرباغامتية يف القارة األمريكية.
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4 / 7 ـ بعض وجوه األسلوب الجديد

أوال: الثورة الجنسية

يرى سامحة السيد حسني نرص أن املرحلة املعارصة للغرب هي املرحلة التي 

يشكك فيها حتى كثري من املتدينني باألخالق الجنسية الدينية والتقليدية، وأنه لوال 

الخوف من أمراض من قبيل )اإليدز( لبلغ االنفالت يف العالقات الجنسية إىل مديات 

تفوق الحالة الراهنة. وعىل الرغم من وجود كثري من األرس يف املجتمعات الغربية 

األرسة،  أسس  عىل  بالحفاظ  ـ  واليهودية  املسيحية  األفكار  من  بتأثري  ـ  تهتم  التي 

بيد أن الغرب مع ذلك يسري بوضوح نحو األفول والزوال. إن هذا الوضع هو نتيجة 

ألمر يطلق عليه السيد حسني نرص مصطلح )كشف الجسد( الذي يجب عّده تباعاً 

تنكره  إىل جانب  الحديث  الغرب  التي سادت  اإلنسانية  النزعة  لوضع  ارتدادية  هزة 

فإنه عندما  الحقيقة  لجميع الجوانب واألبعاد اإلنسانية املتعالية واملاورائية]1[. ويف 

ويقوم  ميكانييك،  مبرشط  اإلنسان  الجسد  ترشيح  إىل  فينتيش(  دا  )ليوناردو  يعمد 

الديكارتيون بالتعبري عن الجسم بوصفهة آلة بيد اإلنسان، ال يعود باإلمكان أن نتوقع 

من الغرب أن يعّد الجسم والروح بوصفه املاهية اإلعجازية للجسم أو الخلق عىل 

عالقة  وجود  إىل  إنسان  كل  فيها  يذهب  التي  الظروف  يف  إنه  بل  اإللهية،  الصورة 

مبارشة مع الجسم، فإن االفتقار إىل تلك التوجهات باإلضافة إىل القول بتلك العالقة 

الفيزيقي  مبعناه  ـ  املرّة  هذه  ـ  بالجسم  االهتامم  إىل  محالة  ال  سيؤدي  املبارشة، 

البحت، وسوف تكون الحرية املنفلتة ـ التي تجىل جانب منها يف الدائرة الجنسية ـ 

واحدة من نتائج هذه املسألة]2[.

ثانياً: الرياضة

إطار  يف  عبادته  يف  فيكمن  للجسد،  املجدد  الكشف  لعملة  اآلخر  الوجه  أما 

]1[- انظر: السيد حسني نرص، دنياي جوان مسلامن ودنياي متجدد )الشباب املسلم والعامل املتجدد(، ص 333 ـ 

334؛ السيد حسني نرص، دين ونظام طبيعت )الدين ونظام الطبيعة(، ص 487.

]2[- انظر: املصدر أعاله، ص 452 ـ 454.
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الرياضات واملباريات البطولية والرتكيز املفرط عىل تربية الجسد، وهذا ال يعني ذم 

الرياضة، بل نعني به أن العامل الغريب أخذ ينظر إىل الرتبية البدنية والرياضة ـ عالوة 

عىل الناحية املادية والربحية ـ بوصفها نوعاً من الدين أو بديالً عن الدين]1[. يضاف 

إىل ذلك أن تقديس الرياضيني، والتأكيد عىل الحركات الجسدية، واألصوات العالية، 

واأللوان الصارخة متثل بأجمعها جوانب أخرى من الحياة اليومية املعارصة]2[.

ثالثاً: البحث عن مفهوم األديان املختلقة 

واملرشوبات  املخدرات  ظاهرة  انتشار  مسألة  مناقشة  لبعضهم  أمكن  رمبا 

بيد  املعارص،  اإلنسان  حياة  يف  املفقود  املعنى  لحاجة  تلبية  بوصفها  الكحولية 

أن هذا الشعور بالفقدان قد ترك تأثريات أخرى عىل حياة اإلنسان الغريب الجديد، 

وقلام أمكن تناول هذه الظاهرة بالنقاش. فإن مسألة اللجوء إىل املعنويات حتى إذا 

كانت من قبيل املعنويات املنحولة واملختلقة يف إطار األديان الوهمية التي هي 

من مختلقات اللحظة يف الحياة اليومية يف الغرب، ال ميكن ألي شخص أن ينكرها 

حالياً. واضح أن هذا ال يعني اإليجابية الكاملة لهذه الظاهرة، بل إن الناحية السلبية 

من هذه الظاهرة تكمن يف البحث عن املعنى بشكله املوهوم الذي ال يقوم عىل 

أساس؛ حيث يتجىل بالتشبّث باألديان الجديدة أو توسيع نطاق التأويالت النفسية 

والنسبية  العدمية  املذاهب  عرض  يف  التقليدية  األديان  يف  املتعالية  للمفاهيم 

واملتجاوزة للنصوص الغربية املتكرثة]3[.

رابعاً: الرسعة والسفر

أما التجيل اآلخر لعدم االستقرار والثبات يف منط الحياة الغربية، فيكمن يف ثقافة 

السفر والتجوال حول العامل، وكذلك ثقافة الرسعة والعجلة. ال ينبغي تصور وجود 

قصد أو هدف من وراء هذه الثقافة، أو أن الهدف هو الترسيع والتعجيل بالوصول 

]1[- انظر: السيد حسني نرص، دنياي جوان مسلامن ودنياي متجدد )الشباب املسلم والعامل املتجدد(، ص 334.

]2[- انظر: السيد حسني نرص، دين ونظام طبيعت )الدين ونظام الطبيعة(، ص 456.

]3[- انظر: السيد حسني نرص، دنياي جوان مسلامن ودنياي متجدد )الشباب املسلم والعامل املتجدد(، ص 337.
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إىل ذلك الهدف، بل إن كال هذين األمرين هام الغاية والهدف، وهو أمر غري مسبوق 

يف تاريخ البرشية]1[. إن اإلنسان املعارص حيث يسعى من خالل السفر إىل اكتشاف 

املناطق الجديدة، وحيث يتحّدث عن الكشف عن األرسار أو الشعور بالحاجة إىل 

رؤية األماكن والبلدان األخرى، إمنا يأيت حديثه هذا يف إطار أن الكشف عن األمور 

ما فوق الطبيعية ـ يف الوقت الذي تم التخيل عن األمور ما فوق الطبيعية ـ ال ميكن 

إال من خالل الطبيعة والحياة األرضية. بعبارة أخرى: إن الظأم الباطني إىل اكتشاف 

التواريخ  أو  األماكن  بشأن  إال  يتحقق  لن  املعارصة  الغربية  الحياة  يف  املجاهيل 

املتقاطعة. »إن الرس املعنوي املفقود قد تجّسد اآلن عىل صورة رّس الطبيعة، ومن 

ثم فإنه -نتيجة لفقدان الفتح املعنوي- قد خلق شعوراً بفتح القمم املجهولة«]2[.

د ـ الدراسات النقدية

تبويب االنتقادات

ميكن لنا يف تبويب ما أن نرصد عدداً من املواقف التي أبداها الناقدون للسيد 

املوقف  بينها  ومن  الحدايث،  بعد  وما  الحدايث  املوضع  بينها  فمن  نرص.  حسني 

اإلسالمي بل حتى الثوري يف نقد السيد حسني نرص، ويف هذا املوقف ميكن اإلشارة 

إىل الخطوط الرئيسة اآلتية؛ فهناك من نظر إىل السلوك الشخيص للسيد حسني نرص، 

من قبيل: تعاملة مع النظام االستبدادي العميل لالستعامر )النظام البهلوي(، وذلك 

يف مرحلة ما قبل الثورة اإلسالمية بل وما بعدها وإن عىل نطاق ضيّق، إىل جانب قلة 

حديثه عن الثورة أو عدم التعاطف بعها بالشكل املناسب، ويف هذا املناخ ميكن 

إدراج هذا املوقف يف دائرة بحث الفكر السيايس للسيد حسني نرص. أما الخط اآلخر 

فينظر إىل التشكيك يف قوة ورصانة آراء السيد حسني نرص أو نزعته التقليدية للدخول 

حديث  عامل  بناء  يف  الجديد  الغرب  مع  واملواجهة  التحدي  مساحة  إىل  الفاعل 

وقائم عىل الثقافة الدينية. وقد ذهب بعضهم إىل الخوض يف النزعة التقليدية لنرص 

]1[- انظر: املصدر أعاله، ص 330 ـ 331.

]2[- انظر: السيد حسني نرص، إنسان وطبيعت )بحران معنوي انسان متجدد(، ص 10.
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أو شخص  التقليدية  النزعة  إىل  بالنسبة  التعددية  وبيان  األديان  بجميع  االهتامم  يف 

السيد حسني نرص. كام تم التعرّض إىل موارد أخرى، من قبيل: االتجاهات الصوفية 

والعرفانية للسيد حسني نرص، وتعريضها لهجوم صاخب أو هادئ. وبطبيعة الحال 

فإن أكرث الذين أبدوا رأيهم بشأن السيد حسني نرص إمنا جعلوا االتجاه التقليدي له 

يف مركز نقدهم، وبحثوا عن نجاح هذه اآلراء يف توصيفاته. من هنا فإن مسألة رؤية 

السيد حسني نرص إىل الغرب فضال عن دراستها من هذا املنطلق عىل نحو ثانوي، 

ولكنها من حيث التحدي الذي متثله نسبتنا إىل الغرب تبدو مضاعفة يف الدراسات 

االنتقادية الناظرة إىل أعامله وآثاره. وعىل كل حال فإن سعينا هنا سوف يتلخص يف 

تجنب الخروج عن موضوع املقالة، ولذلك سوف يتم تخفيف الرتكيز عىل الجوانب 

االنتقادية الناظرة إىل النزعة التقليدية، إال من حيث النسبة التي تربطها مبعرفة الغرب، 

حيث لن يكون هناك بد من الخوض يف هذه الناحية. وسوف نذكر يف أثناء البحث 

بعض األسامء الواردة يف انتقاداته، ونعمل عىل بحثها وتقييمها إجامالً.

اإلجابة عن أهم االنتقادات

الدكتور عبد الله نرصي: تعرّض يف كتابه )املواجهة مع التجدد( إىل دراسة أفكار 

السيد حسني نرص. وكان من بني األمور التي أكد عليها هي األمور اآلتية:

التقنية  معطياتها  ضمن  سيام  )وال  بالحداثة  نرص  حسني  السيد  قبل  لقد  ـ   1

والحضارية(، وعمد إىل نقد النزعة الحداثوية بوصفها عقيدة.

ميكن القول يف إطار هذا النقد: إن الحداثة ـ كام يقّر الدكتور نرصي ـ هي أكرث 

من املعطيات التقنية والحضارية، بل هي تيار اجتامعي وحضاري، وإن القبول بها 

من قبل الناقدين ال ينبثق من التفكيك  بني املعتقدات الحداثوية ومعطياتها، وإمنا 

من حيث إِن هذه الحضارة قد اكتسبت صبغة عاملية واكتسحت جميع البقاع حتى مل 

تبق فسحة خلفية. وبعبارة أخرى: إن هذا النوع من القبول هو من قبيل القبول باألمر 

بني  والفرق  النظري،  واالنسجام  املوافقة  قبيل  من  وليس  العميل،  واإللزام  الواقع 
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األمرين يف غاية الوضوح، إذن مل يحصل يف البني تفكيك أو فصل عىل املستوى 

النظري. مع التذكري بهذه النقطة وهي أن ظهور العامل الحديث، يعود إىل أكرث من 

رؤية واحدة بحتة. وبعبارة أخرى: يجب أن نعّد دائرة الحداثة أوسع من كونها مجرد 

رؤية كونية رصفة، وبطبيعة الحال ميكن النقاش يف أصل هذا اإلطالق أيضاً.

2 ـ التشكيك يف إمكانية أن تكون النزعة التقليدية بديالً عن العامل الحديث، بل 

يقوم االدعاء عىل أن فقدانها وغيابها هو الذي أدى إىل ظهور العامل الحديث، وهذا ال 

ينسجم مع املسارات التي تقول بإطالق النزعة التقليدية من قبل السيد حسني نرص، 

واعتبار أي أمر تقليدي بوصفه أمراً مطلوباً وحسناً.

إن اإلشكال يف نقد الدكتور نرصي يعود إىل أن تحليل السيد حسني نرص للعامل 

التقليدي املسيحي ـ باملناسبة ـ وأنواع الخأل الناشئة عنه، يعكس كيفية النتائج التي 

أدى إليها ظهور مشاكل هذا العامل التقليدي ونقاط الضعف التي يعاين منها. بل إنه 

يعزو حتى املذهب الوجودي إىل طريقة فهم املسيحية لإلنسان بوصفه إرادة وليس 

فكرة]1[. وعليه فإن النقطة الهامة هي أن السيد حسني نرص ـ خالفاً للمدعى املذكور 

ـ كام هو واضح، ال يعّد كل ما ينبثق عن املايض بوصفه من السنة باملعنى الدقيق 

للكلمة، بل إنه يفرق رصاحة بني مختلف السنن من قبيل اإلسالم واملسيحية أيضاً. 

بل إنه حتى يف العامل اإلسالمي الذي ميكنه ـ من وجهة نظر السيد حسني نرص ـ 

ـ يف حني  الزوال  اآليل إىل  الغرب  يد املساعدة إىل  ـ  األنحاء  بنحو من  ـ  أن ميد 

ال يتوقع مثل هذا اليشء من املسيحية ـ يعرث عىل موارد مخالفة للسنة يف األزمنة 

هناك من إرصار عىل  كان  إذا  الحال  وبطبيعة  السنة.  فيها هذه  التي جرت  املاضية 

اعتبار كل أمر سار يف األزمنة املاضية سنة، وجب الفصل والتفكيك بني السنة مبعنى 

األمر املتجذر يف الوحي والسامء ومجموعة التقاليد واألعراف التي يتوارثها الناس 

أن هناك منوذجني من  بيد  لفظياً.  السنة مشرتكاً  عّد  أنه يجب  األجيال. مبعنى  عرب 

النتائج املنبثقة عن العامل التقليدي غري املتطابقة مع السنة ـ وذلك يف صلب السنة 

]1[- انظر: السيد حسني نرص، معرفت جاودان )املعرفة الخالدة( من سلسلة مقاالت السيد حسني نرص، ج 1، ص 

371، إعداد: حسني الحسيني، نرش: مهر نيوشا، الطبعة األوىل، طهران، 1386 هـ ش.
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اإلسالمية القوية التي ال تشكو من وجهة السيد حسني نرص من نقاط ضعف السنة 

املسيحية ـ وهام عبارة عن: 

أ ـ وجود املالحظات السياسية يف مامرسة الضغط عىل املسلمني تحت ذريعة 

األدلة الكالمية والدينية يف تاريخ اإلسالم.

ب ـ وجود الحكومات الدكتاتورية واالستبدادية يف العامل اإلسالمي الراهن]1[.

3ـ  اإلشكال عىل تحليل السيد حسني نرص بسبب ضعفه يف بيان علل ظهور العلم 

والكيفية  للكمية  ولكن حيث ميكن  الكمية،  النزعة  عىل  قامئاً  يراه  الحديث، حيث 

االجتامع يف وقت واحد، ال يكون مثل هذا التحليل مجدياً.

إن املالحظة الواردة عىل مثل هذا النقد هي أن الذي يراه السيد حسني نرص محل 

إشكال هو تجاهل ونسيان سلسلة مراتب الواقعية، وكذلك سلسلة مراتب املعرفة، 

وأن مرحلة ومرتبة تسعى بنفسها إىل إصدار حكم كل يشء وكل مكان، وال سيام أن 

هذه املرتبة تقع يف أسفل مراحل الحقيقة، كام صنعت النزعة الكمية الراهنة، ولذلك 

النزعة الكمية للعلم الحديث وتجاهل املراتب األخرى من الواقعية  فإن تعميامت 

هي محط إشكال السيد حسني نرص، وليس ذات كمية العلوم الحديثة.

واإليراد عىل توقع السيد حسني نرص من العلم القديس أن يتكفل وظائف العلم 

الطليعة  العرفان والشهود يف  نهاية املطاف واملآل يضع  التجريب ومهاّمه، وأنه يف 

بحيث ال يبقى معه موضع للفلسفة واالستدالل وال املنهج التجريبي. ميكن اإلجابة 

املعرفة  مراتب  لسلسلة  األسايس  املفهوم  تجاهل  وهو  السابق  الجواب  بذات  عنه 

أيضاً.

الدكتور محمد لغنهاوزن: وقد كانت أكرث موارد استشهاده مأخوذة من مقالة له 

تحت عنوان )ملاذا أنا لست من القائلني بالنزعة التقليدية؟(، وهي يف الغالب ناظرة 

]1[- انظر: السيد حسني نرص، قلب اسالم، ص 341 ـ 346، ترجمه إىل الفارسية: مصطفى شهر آييني، نرش حقيقت، 

الطبعة األوىل، طهران، 1383 هـ ش.
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إىل نقد مجمل الفضاء واالتجاه الفكري للسيد حسني نرص، ومن جملة ما يشري إليه 

فيها، املسائل اآلتية:

1 ـ إن دعوى انبثاق العينيات الراهنة والحديثة من تفكري خاص عىل ما نشاهده يف 

كالم أمثال السيد حسني نرص، مجرد رؤية ساذجة ال تقوم عىل أساس وغري مربرة؛ إذ 

هناك عدداً من أنواع التعاطي والتالقح بني الذهن والواقع العيني والخارجي، ويرتك 

كل واحد منهام عىل اآلخر بتأثريات معقدة ومتشابكة.

بني  ومتبادلة  وثيقة  عالقة  وجود  يف  شك  ال  اإلشكال:  هذا  بشأن  القول  ميكن 

الذهن والعني، ولكن يف التحليل النهايئ يجب اإلذعان بالسهم األوفر ألحدهام يف 

التأثري عىل اآلخر. بل ال بد من اإلذعان بأن للعامل الذهني نحواً من التقدم الرتبي عىل 

العامل األفعايل للبرش، وإال ترتب عىل ذلك لوازم من قبيل اإلرضار باملباين الكالمية 

الختيار اإلنسان، وهو أمر ال ميكن الدفاع عنه أو تقبله من وجهة النظر اإلسالمية.

2 ـ إن النزعة التقليدية عىل الرغم من شجبها للحداثة واأليديولوجيات، يف ذاتها 

عبارة عن مذهب وأيديولوجيا، ومن هنا تكون مناقضة لنفسها.

معه  يجب  الذي  الحّد  إىل  املستشكل  األيديولوجيا يف كالم  دائرة  اتسعت  لقد 

عّد حتى األديان نوعاً من األيديولوجيا، يف حني أن هذا املستشكل نفسه ال يقول 

مبثل هذا الالزم، إال إذا اعتربنا الوجه املميز لأليديولوجيا من غريها يكمن يف التمتع 

باملنشأ الساموي، وبذلك ميكن استثناء النزعة التقليدية التي يذهب صاحب االدعاء 

تعمل عىل  فكرة  كل  أن  الهامة هي  واملسألة  ما.  دين  إطار  قامئة ضمن  عّدها  إىل 

التسويق لنفسها، ويسعدها كرثة املؤيدين لها، وهذا األمر ال ميكنه أن يكون وجها 

آراء  لديهم  املعارصين  املفكرين  بعض  أن  ذلك  إىل  يضاف  لأليديولوجيا.  مميزاً 

مغايرة ومختلفة بشأن بداية ونهاية األيديولوجيا.

الدكتور السيد جواد الطباطبايئ والدكتور نرص الله بور جوادي: حيث تعرضا يف 

حوار مشرتك لهام يف نرشة )مهر نامه( لبحث النزعة التقليدية اإليرانية، وال سيام عند 
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السيد حسني نرص. وكانت أهم انتقاداتهام له من زاوية االستغراب عىل النحو اآليت]1[:

1ـ  تنظر النزعة التقليدية إىل ظاهرة الحداثة بوصفها بدعة، ومن هنا فإنها تدعو إىل 

العودة إىل املايض وإصالح املسار الراهن، والحال أن هذا ال يعدو الوهم والخيال.

إخضاع  ميكن  وال  قدماً،  مييض  وهو  يتغري  الزمن  أن  يف  نقاش  من  هناك  ليس 

املستقبل للاميض، بيد أن هذا الكالم ال ربط له باالستعانة بالرتاث يف صيانة الحياة 

الراهنة والبحث عن مخارج للخالص من املعضالت الراهنة. فام هي الهوية التي 

له  إذا مل يكن  له يف املستقبل،  الذي سيكون  سيمتلكها اإلنسان، وما هو االمتداد 

ماض وحرمناه من املايض باملرة.

2 ـ إنا تتوفر األرضية إلمكانية التفكري بالسنة والنزعة التقليدية إذا حدث رشخ 

بيننا وبني العامل التقليدي، وقد متثل هذا الرشخ بظهور العامل الحديث؛ وعليه مل 

يكن من املمكن الحديث عن النزعة التقليدية إال يف حضن النتائج الفكرية للغرب 

الحديث. ومن هنا فإن جهود النزعة التقليدية تشبه جهود غراب يسعى إىل مواجهة 

االختالف  تبني  املسألة  هذه  إن  الغريب.  بالفكر  املتمثل  للُعقاب  الحادة  املخالب 

والتفاوت الرئيس بني أمثال هرني كوربان والسيد حسني نرص؛ ولذلك مل تكن النزعة 

التقليدية لدى أمثال السيد حسني نرص متصفة باألصالة أبداً. يثبت ذلك افتقاره إىل 

إن  أخرى:  وبعبارة  الغربية.  األسس  نقد  من  أبعد  إىل  ذهابه  التاريخية، وعدم  الرؤية 

الرشقي  القروي  بني  كاالختالف  كوربان  وهرني  نرص  حسني  السيد  بني  االختالف 

واملدين الغريب، ومن هنا كان السيد هرني كوربان يرى أن شفاء الجروح يكمن يف 

ذات نصل الحداثة، يف حني يذهب أمثال السيد حسني نرص إىل القيام بجهود طائشة 

البدائية  األدوات  استعامل  وذلك من خالل  املايض  أعامق  العالج يف  للبحث عن 

والتقليدية البالية.

]1[- مع التذكري بأن السيد جواد الطباطبايئ يرى النزعة التقليدية ظاهرة عقيمة وأنها منتهية الصالحية، يف حني يذهب 

الدكتور نرص الله بور جوادي ـ رغم خلفيته ذات النزعة التقليدية ـ مؤخراً إىل تكريس جهوده يف إبطال مدعيات النزعة 

التقليدية.
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النقد ال بد من االلتفات إىل أن االدعاء القائل بأن االبتعاد عن  فيام يتعلق بهذا 

العامل التقليدي بسبب ظهور العامل الحديث هو الذي ميهد األرضية إىل التفكري يف 

عموم النزعة التقليدية، وإن مل يكن خاطئاً، بيد أن هذا ال يعني أن فهم العامل متخذ 

من علة إدراكه بالرضورة، إذ ميكن االلتفات إىل ذلك العامل بعد إدراك العامل مورد 

البحث بشكل باطني ومن الداخل. أما القول بأن تضميد جراح الحداثة هل ميكن 

أن يكون كامناً يف ذات الحداثة أم ال؟ فهو يتوقف عىل تحليل هذه الجراح ذاتها، 

وباملناسبة فإننا ما دمنا نعّد التحول من الداخل بوصفه تحوال أساسياً، ال يكون الكالم 

الذي نقوله شططاً، بيد أن هذا ال يتناىف مع االستعانة بالخارج. بعبارة أخرى: ميكن 

التقليدي  لنا أن ال نعّد أبحاث أمثال السيد هرني كوربان مجرد إعادة لقراءة العامل 

بأسلوب حديث، بل هي فضال عن ذلك متثل االستعانة بباطن العامل الحديث القائم 

عىل تراث العامل التقليدي.

3ـ  إن النزعة التقليدية بالنسبة إىل الرشقيني متثل استغراباً مضاعفاً. إذ إِن التقلييدين 

املحليني إنا يرتجمون فقط، وإن هذه العودة منهم إىل السنة متثل بينهم نوعاً من 

التقليدية يف جغرافيتنا  النزعة  تحدث  إذ مل  التقليدية؛  النزعة  العملية ضد  املحاربة 

الفكرية والثقافية، وإنا هي متثل مجرد تقليد من الخارج. وتعود مضاعفتها إىل أنهم 

أنفسهم ال يدركون أنهم إنا يقلدون النزعة التقليدية املنبثقة من الغرب.

جميع  بني  دائم  نحو  عىل  عازل  جدار  وجود  يفرتض  اإلشكال  هذا  أن  يبدو 

يف  يعيشون  الذين  أولئك  وجميع  الحداثوي  العامل  يف  يعيشون  الذين  األشخاص 

العوامل التقليدية، بحيث ال توجد أي إمكانية ألي فهم أو إدراك قائم عىل الدراسة 

والحوار املتبادل. يف مثل هذا االنتقادات بدالً من دراسة نصوص األحكام والقضايا، 

يقوله  بعيداً عن أي مجال ملالحظة ما  مسبقة ومسارات معّدة سلفاً  نشاهد أحكاماً 

الطرف اآلخر.

4 ـ إن النزعة التقليدية أو بعبارة أخرى )التمحور حول السنن(، عندما تكون يف 

املسلم  )الشباب  كتابه  السيد حسني نرص يف  ـ كام صنع  واإلرشاد  النصح  موقف 
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والعامل املتجدد ـ تكون يف الحقيقة قد اتخذت منحًى أيديولوجياً، وهذا األمر يف 

العميل،  الصعيد  عىل  التقليدية  النزعة  تتجىل  عندما  أخرى:  بعبارة  الخطورة.  غاية 

تنتج األصولية ذاتها التي هي مزيج من النزعة التقليدية واملاركسية ـ اللينينية. وميكن 

القول إن النزعة التقليدية التامة يف امتزاجها بنزعة تغيري العامل، لن تنتج غري اإلرهاب 

والنعف والدمار.

إن إشكال هذا الكالم يكمن يف أنه يُعّد ـ عىل ما يبدو ـ كل مخالفة واعرتاض 

عىل العامل الحديث إذا كان ينطوي عىل موقف من هذا الطرف ومل يكن منحازاً إىل 

الغرب مبقدار  يقلل من موقف االنفعال تجاه  أراد أن  إذا  الحداثة، بل حتى  بعد  ما 

خردلة، ويقدم رؤية إيجابية، يجب الدفع به ناحية االتهام مبامرسة العنف واإلرهاب 

واألصولية. وكأن العامل الحداثوي مل يشهد أي عنف وإرهاب واستعامر أبداً. فإذا 

كان هذا هو شكل نقد العامل التقليدي عند املنحى اإليجايب، بحيث يتم اتهام النزعة 

التقليدية تلقائياً مبثل هذه األمور، أمكن لنا يف املقابل أن ندعي أن اإلرهاب والعنف 

املسبقة  االتهامات  إن  الحداثوي.  للنظام  ذاتياً  وليداً  أشكاله  مبختلف  واالستعامر 

الحد  يف  ولو  استقاللية  عىل  الحصول  تروم  عندما  التقليدي  العامل  ضد  املوجهة 

عن  البعد  كل  وبعيدة  شائعة  بضاعة  ستكون  الحديث،  العامل  إىل  باملقارنة  األدىن 

مناهج البحث امليداين والسعي إىل إثبات كيفية إقامة هذه النسب يف العلوم الغربية.

حجة اإلسالم منصور مهدوي: لقد عمد سامحته يف كتاب له تحت عنوان )تقييم 

النزعة التقليدية( إىل دراسة النزعة التقليدية بشكل عام، مع بيان اختالف تقريراتها، ويف 

بحث مستقل قام ضمن عرض تقرير عن مفهوم التغريب عند السيد حسني نرص بتقييم 

رؤية السيد نرص يف هذا الشأن، وكان من بني أهم ما أشار له يف هذا اإلطار، األمور اآلتية:

1 ـ إن نقد أصحاب النزعة التقليدية بغية إحداث التغيريات الجوهرية يف الغرب 

ال يحدث مثل هذا التغيري، بل إن هذا النقد يف العلم والعمل يؤدي إىل تقوية الغرب.

يتحّدث  نرص  حسني  السيد  أن  من  الرغم  عىل  إذ  مقبول؛  غري  الكالم  هذا  إن 
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بوضوح عن تقهقر الحضارة التي دعا إليها )فاوست(، واالنحطاط الفّعال أو إحالة 

مجمل التفكري الفلسفي لدى الغرب إىل مسار خاطئ، ال ميكن إقامة أي مؤيد عىل 

الناحية النظرية يف الحد األدىن. أما البحث يف منهج السيد  هذا املدعى، ولو من 

حسني نرص وما إذا كان يؤدي إىل تقوية الغرب أم ال؟ فهو بحث آخر. واملهم هو أنه 

ال بد من االلتفات إىل أن السيد حسني نرص مل يعرّف نفسه بوصفه محلالً من الطراز 

والتخطيطية  املنهجية  أو  التنبيه إىل األخطاء االسرتاتيجية  يعمل عىل  األول بحيث 

للغرب، وأن يعمل الغرب عىل تصحيح أخطائه للوصول إىل األهداف ذاتها بشكل 

دقيق انطالقاً من سامعه لهذه التوجيهات، بل إن كل ما يهدف إليه السيد حسني نرص 

بكالمه هو نقد املاهية الجديدة للغرب، وبطبيعة الحال لو أن الغرب عمد إىل إحداث 

تغيريات جذرية بسبب هذا الكالم، ال ينبغي قراءة ذلك عىل هامش الغرب املنتمي 

إىل عرص النهضة. إن هذا االنتقاد إمنا يثري العجب أكرث عندما يدعى أن السيد حسني 

نرص قد أشار إىل هذا املعنى من دون أن يبني املدعي املوضع الذي أشار فيه السيد 

حسني نرص إىل مثل هذا األمر!

الحّد  السيد حسني نرص هي يف  بنقد أمثال  التي تحظى  2 ـ ملا كانت املسائل 

األقىص من قبيل: اإلفالس االجتامعي للغرب، أو تدمري البيئة، ونادراً ما يتحّدث عن 

سقوط الحياة اإلنسانية وجائحة القضاء عىل الدين يف العامل املعارص، يجب القول: 

إن هذا الكالم ينطوي عىل سطحية وضيق يف األفق، وكأنه يحاول أن يعمل عىل حل 

األزمة البيئية لدى الغرب من خالل العرفان اإلسالمي.

إن هذا اإلشكال غري وارد؛ ذلك ألن الحد األدىن من التقرير الوارد يف هذا الكالم 

حول صريورة وضع الدين يف الغرب الحديث مقروناً باإلحاالت، يبنّي بوضوح أن 

محق الدين من وجهة نظر السيد حسني نرص قد حظي باالهتامم مبعنى غني للغاية؛ 

إذ إِنه مل ينظر إىل محق الدين من زاوية إزاحة الدين عن ساحة الحياة العامة فقط، 

وإمنا يسحب األمر إىل مسار محق الدين إىل االستحالة التي حدثت يف الدين نفسه. 

وفضال عن ذلك فإنه يف البحث عن منط الحياة الغربية التي تم تنظيمها عىل شكل 
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التخيل عن الدين، قد بنّي أبعاداً علمية عن هذا التخيل عن الدين. أما ما قيل يف مقام 

التعريض والنظر إىل توظيف السيد حسني نرص للعرفان اإلسالمي بشأن أزمة البيئة 

يف الغرب، فهو كالم مبهم؛ فلو كان املراد منه السؤال عن السبب الذي دعا السيد 

حسني نرص إىل العثور عىل معنى غني للبيئة من خالل التمسك بالعرفان اإلسالمي، 

وعّد البيئة آية من اآليات اإللهية التي يجب أن ال يتم قهرها والتغلب عليها من قبل 

النزعة االستحواذية والسلطوية لإلنسان يف الغرب الحديث، فال غبار عليه. أما إذا 

كان املراد منه هو أنه قد تّم توظيف العرفان اإلسالمي ليقدم للغرب برنامجاً عملياً 

لحّل أزمة البيئة، فهو كالم باطل؛ ذلك ألن السيد حسني نرص مل يكن بصدد تقديم 

التي  ناظر إىل املاهيات والغايات وتلك اآلراء األساسية  خطة عملية، وإمنا كالمه 

أفرزت مجمل البيئة الغربية الجديدة، ثم إن ذكر صفة الغرب ألزمة البيئة ال يقلل شيئاً 

من بلية عموميتها بالنسبة إىل الرشق والغرب، مع االعرتاف بأن املتسبب الرئيس بهذه 

األزمة هو الغرب. من هنا يبدو أن النقد الذي يبديه السيد حسني نرص ال ميكن وصفه 

بالنسبة إىل الغرب مقّوض لدعامئه. نعم، ميكن القول: ملاذا  بضيق األفق، بل هو 

قام السيد حسني نرص بكل هذا الرتكيز عىل بحث مسألة البيئة، وخصص يف الحد 

األدىن كتابني من كتبه لهذا األمر بشكل وآخر؟ وقد ورد الجواب عن ذلك يف ضمن 

حديث بشأن سبب التأكيد عىل الطبيعة يف دراسة السيد حسني نرص للنزعة التغريبية.

3 ـ يذهب السيد حسني نرص إىل االعتقاد بأن العلم مجرّد وسيلة، ومن هنا يتم 

التأكيد يف النزعة التقليدية عىل عدم تقديس العلم الجديد، ولكن هذا ال وجه له. وقد 

استشهد لكون العلم مجرّد وسيلة بأن أستاذ ابن سينا املسلم يف الطب كان مسيحياً، 

وإن مالك اإلسالمية هو القول بأن كل علم يكون مورد حاجة املجتمع اإلسالمي، 

وميكنه هداية املجتمع اإلسالمي يف إطار الوصول إىل أهدافه، هو علم إسالمي.

العلمية  بالفرضيات  العلم  امتزاج  عن  تصور  أي  تحمل  ال  الرؤية  هذه  أن  يبدو 

التي من شأنها تغيري ماهية العلوم، ثم إن تلبية الحاجة ميكنها أن تتحقق من قنوات 

متعددة، كام هو الحال بالنسبة إىل تعدد كيفية رؤية الطب التقليدي والطب الكيميايئ 
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الحديث إىل الجسم، وإن تلبية حاجاته متعددة أيضاً؛ ومن هنا سيكون السؤال عن 

الصّحة أو التطابق مع املعايري الذاتية بالنسبة إىل هاتني الرؤيتني املختلفتني، معقوالً 

بشكل كامل. ويبدو أن الثورة اإلسالمية اإليرانية بعد انتصارها قد واجهت أسئلة جادة 

بشأن ماهية العلم الجديد، ومن هنا فإن املواقف العامة من قبل بعض املفكرين التي 

كان لها ما يربرها قبل الثورة، ال ميكن عّدها شاهداً عىل صّحة املدعى؛ إذ إِن أكرث 

املفكرين املسلمني واملؤيدين للثورة يتامهون حالياً بشكل واضح مع بحث إمكان 

العلم الديني يف دائرة العلوم التجريبية.

شح  أو  وغياب  نرص،  حسني  السيد  أفكار  من  السلبي  الجانب  قسوة  إن  ـ   4

التوصيات والنصائح اإليجابية للخروج من الوضع الراهن، ميثل مشكلة أخرى يف 

النشاط الفكري للسيد حسني نرص.

إن هذا اإلشكال ال يقترص إيراده عىل آراء السيد حسني نرص فقط، إمنا هذا األمر 

يصدق حتى عىل بعض نَحل معرفة الغرب األخرى أيضاً، فهي تذهب بشكل عام إىل 

القول بأن املعرفة التامة والعميقة بالوضع الذي نحن فيه يشكل مقدمة للخروج، ومن 

هنا فإن السؤال عن الطريق إىل الخروج قبل أن نعرف الوضع الذي نحن عليه حالياً 

ميثل نوعاً من السذاجة والسطحية الفكرية. ويف املقابل فإن الذي يورد هذا االنتقاد 

نفسه إما أن ال ميتلك هذه اإلجابة التي يطالب اآلخرين بها، أو أنه يعمد إىل تقليل 

طريقة  أن  ذريعة  تحت  املساحات  بعض  يف  الغرب  مع  ويتامهى  املسألة،  صورة 

الحل واحدة، كام نجد تقرير ذلك يف مورد النظر إىل العلم الحديث بوصفه وسيلة 

يف االنتقاد املتقّدم.

آخرون: هناك غري واحد من املفكرين الذين تحدثوا بشأن آراء السيد حسني نرص 

وأفكاره، بيد أن هذه املقالة ال تتسع ملناقشتهم بأجمعهم. ومع ذلك هناك نقاط اشرتاك 

الحسني خرسوبناه وأمثال األستاذ مجيد  أمثال حجة اإلسالم عبد  بني أشخاص من 

محمدي]1[، وتتمثل هذه النقطة يف غياب القسم االجتامعي يف آراء السيد حسني نرص. 

]1[- حيث أشار األستاذ عبد الحسني خرسوبناه إىل هذه النقطة يف كتابه )جريانهاي فكري إيران معارص(، وأشار لها 
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وبطبيعة الحال فإن الزاوية واملباين االنتقادية لهام تختلف عن بعضهام باملرّة، بيد أن 

هذا االنتقاد يف شكلة املشرتك يبدو وارداً وصحيحاً، ال من حيث إِننا ال نرى أي اهتامم 

االهتامم مبسائل  قبيل  من  ـ  االجتامعية  املسائل  إىل  السيد حسني نرص  أعامل  يف 

املرأة، ومنط الحياة وما سوى ذلك مام ميكن االستشهاد به بسهولة ـ وإمنا أوالً: إن 

هذه االهتاممات قد تبلورت يف إطار االتجاهات التحليلية املبنائية، وال تحتوي عىل 

أي مناورة عىل مستوى ذات الظاهرة االجتامعية. وثانياً: قلام نجد ذلك عنده مثل هذا 

االهتامم بالقياس إىل األجزاء واملوارد األخرى التي يركز النظر عليها.

خالصة واستنتاج

من  كثري  وتوظيفها يف  منها  االستفادة  تتّم  التي  املباين  بعض  إىل وجود  مضافاً 

السيد  دراسات  يف  نشاهد  الغريب،  العامل  أحداث  وتحيل  األساسية  املوضوعات 

حسني نرص للغرب حضوراً للقضايا التفصيلية يف مختلف عرصات الحياة البرشية. 

وعىل الرغم من أنه يدرس مسارات العامل الغريب من خالل تحليله األوضاع الفكرية 

يف الغرب ضمن الحقول املعرفية والفلسفية، إال أنه يف الوقت نفسه ال يغفل عن 

تقرير األمور األكرث واقعية وعينية والتأكيد عليها، من قبيل: الفن ومنط الحياة أيضاً. 

الواقع  ضمن  الغريب  اإلنسان  ظاهرة  يبحث  نرص  حسني  السيد  بأن  القول  وميكن 

الوجودي لالنفصال واالبتعاد عن مركز الوجود الذي هو الله سبحانه وتعاىل، ويف 

من  ومعقداً  متشابكاً  نسيجاً  متثل  التي  ـ  الوجودية  األوضاع  هذه  ولوازم  امتدادات 

التحوالت العينية والفكرية والحياتية حتى بالنسبة إىل القوى املتقابلة ـ يف مختلف 

املوضوعات ابتداء من املعرفة إىل كيفية الحياة. ومن بني أهم املباين التي يعتمدها 

سامحته: البحث عن جذور التحوالت الجديدة يف صلب السنن املسيحية، ومتابعة 

الضحالة املتكررة يف فهم سلسلة مراتب الواقعية يف مختلف املوضوعات، وفاعلية 

انفصال  يف  سامحته  ويرى  الغريب.  اإلنسان  تجاهلها  التي  القاهرة  الحقيقة  وتأثري 

الفلسفة عن الدين، وابتعاد العقل عن الوحي، عامالً هاّماً يف هذا اإلطار. كام يجد 

األستاذ مجيد محمدي يف كتابه )دين شنايس معارص(.
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الفنـ  بسبب اشتامله عىل ناحية أوسع من دائرة الفكرـ  مؤثراً يف ظهور العامل الجديد 

وتبلوره. ويعرّف فهم اإلنسان الجديد لذاته ـ بوصفه كائناً مادياً أو آلة فاعلة ـ ناشئاً 

من بعد اإلنسان ذاته عن الله سبحانه وتعاىل. ويضيف قائالً: إن نبذ الغرب الحديث 

للدين ال ميثل نهاية مسار النزعة الدنيوية، بل تم تحويل الدين يف العامل الغريب إىل 

صورة تناسب مع العامل الجديد. ويشكل عىل علم الغرب من حيث إِنه يقلل مجموع 

الواقع وأوصافه.  إال واحدة من مراتب  بها إىل مرتبة كمية ال متثل  ويتنزل  الواقعية 

ويواصل تتبعه لوضع املعاش الجديد للغربيني يف امتداد ذلك االنفصال واالبتعاد 

عن املركز، راصداً بذلك بعض األدلة عىل ذلك من قبيل: الحياة املتسارعة، والبحث 

عن اللذة واالنفالت الجنيس، والنزعة املعنوية الراهنة املختلقة، والكشف املجدد 

للجسد، وما يرتتب عىل ذلك كله من التداعيات والتبعات. إنه يرى الغرب يف حالة 

انهيار، وإن ما يحدث يف الغرب مؤخراً عىل املستوى الفكري )من قبيل: أفكار ما 

بعد الحداثة( ال ميثل ـ من وجهة نظره ـ إال امتداداً عينياً ومنطقياً ملا كان عليه الوضع 

يبقى سائراً  الذي  الطري املذبوح  النهضة )وهو بذلك يشبه  السابق يف مرحلة عرص 

عىل قدميه حتى بعد انفصال رأسه عن جسده(]1[. ويرى أن طريق نجاة الغرب يكمن 

العقد  بوصفه واسطة  الراهنة وال سيام يف اإلسالم  الحيوية  السنن  استفادته من  يف 

بني الرشق والغرب، وال يرى يف الغرب أي إطار ميكنه أن يعيد الغرب إىل املركز 

ويضمن لهذه العودة الرتابط واالنتظام، إال إذا تّم إحياء املسيحية من طريق اإلسالم.

سائر  قبل  من  جاداً  اهتامماً  أثار  قد  وتأثريها  نرص  حسني  السيد  أفكار  تنّوع  إن 

النسبي مع معرفته  املفكرين ونقد تصوراته، حيث يتنوع هذا االهتامم من التامهي 

للغرب من قبل أمثال: محمد لغنهاوزن ومنصور مهديـ  بااللتفات إىل الترصيح بنقاط 

قّوة العامل الحديث وضعفه ـ إىل املعارضة واملخالفة الشديدة من قبل أمثال: السيد 

جواد الطباطبايئ، تحت ذريعة عدم فهمه للعامل الحديث. وعىل الرغم من أن معرفة 

الغرب من قبل السيد حسني نرص مبثوثة يف مختلف أعامله ومؤلفاته، بيد أنه يقدم 

فيها منظومة متناغمة وتفصيلية يف وصف تحوالت الغرب يف مختلف املجاالت، 

]1[- انظر: السيد حسني نرص، معرفت جاودان )املعرفة الخالدة(، ج 2، ص 174.
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بيد أنه مع ذلك حيث متتد بداياته يف األرصار عىل مباين النزعة التقليدية، فقد عرّض 

هذا املدخل إىل مشكلة متثلت باملواجهة العملية املبارشة مع نصوص أحكام معرفة 

الغرب من قبله؛ ذلك ألن النزعة التقليدية عرضة لنقد الكثري من الناقدين من مختلف 

الزاويا. إن السؤال الرئيس الذي مل يحَظ باإلجابة التفصيلية يف املعرفة الغربية لدى 

السيد حسني نرص ـ رغم إمكان العثور عىل إشارة بعض املسائل يف بابها]1[ ـ يكمن 

يف طريقة تأسيس العامل والعرص الحديث يف صلب السنن املصابة نفسها مبعضالت 

رئيسة وجوهرية. ويف األساس فإن التعاطي اإليجايب للسيد حسني نرص مع العامل 

الحديث مفقود إىل حد كبري كام هو الحال بالنسبة إىل كثري من املعارف الغربية لدى 

اآلخرين يف إظهار النامذج واألمثلة التأسيسية التي تتحدى مجمل األنظمة الغربية. 

وهو حتى فيام يتعلق بتحوالت الثورة اإلسالمية يعيش هاجس الحذر من أن تنطوي 

التقليدية  النزعة  راية  تحت  الحديث  العامل  إصالح  شكل  عىل  الحاصلة  الجهود 

بشكل غري مطلوب، ويف الوقت نفسه ال ميكن املحيص عنه]2[. وعىل الرغم من أنه 

قد تحّدث يف بعض كتاباته عن طبيعية انتساب العرفان اإلسالمي مع عامل السياسة 

عن طريق أمثلة من قبيل: قيادة الثورة اإلسالمية اإليرانية؟، أو رؤيته إيران مشتملة عىل 

ظرفيات أساسية لالضطالع بالدور الفاعل يف مواجهة العامل الحديث]3[، إال أن هذا 

املقدار من اإلشارات ـ يف الوقت الذي نسعى إىل العثور عىل إجابات تفصيلية عن 

الدين والسنن يف الدائرة االجتامعية والحضارية ـ ال يبدو كافياً.

]1[- انظر مثاًل: املصدر أعاله، ج 2، ص 144 ـ 146، و150، 167، 175. 

]2[- انظر: املصدر أعاله، ج 2، ص 213.

]3[- انظر: املصدر أعاله، ج 1، ص 393.
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بنحو زحزحته فلسفة”  االستشراق”

الباحث معرويف العيد]*[ ]1[

متهيد: 

االسترشاق]2[  اتجاه فكري يعنى بدراسة حضارة األمم الرشقية بصفة عامة وحضارة 

اإلسالم والعرب بصفة خاصة  وقد كان مقترصا يف بداية ظهوره عىل دراسة اإلسالم 

واللغة العربية، ثم اتسع ليشمل دراسة الرشق كله بلغاته وتقاليده وآدابه  .

العربية،  واللغة  اإلسالم  بدراسة  اعتنوا  الذين   الغرب  علامء  هم  فاملسترشقون 

ولغات الرشق وأديانه وآدابه.

*ـ باحث  يف الفلسفة الغربية الحديثة واملعارصة  جامعة الجزائر  2
]2[- االسترشاق: orientalisme: مشتقة من كلمة رشق والرشق هو »نقطة األفق التي تطلع فيها الشمس يف بدء الربيع 

 Dictionnaire encyclopédique، :والخريف، وبالتوسع: جهة األفق التي تطلع منها الشمس عىل مدار األيام«.  انظر

 Larousse، Editions Francaisses inc، Licencié quant aux droits d’auteur et usager Inscrit des marques

.pour le canada، 1980.P651

     لغة: من الواضح أن كلمة االسترشاق مشتقة من مادة رشق ويقال »رشقت الشمس رشقاً ورشوقاً إذا طلعت« أنظر: 

ابن منظور، لسان العرب، ج03، دار لسان العرب، بريوت، د)ط(، د)س(، ص 249.، والجدير بالذكر أن الكلمة التي 

نبحث عن مفهومها اللغوي مل ترد يف املعاجم العربية، غري أن هذا ال مينع من الوصول إىل معناها الحقيقي استنادا 

إىل قواعد الرصف وعلم االشتقاق، حيث يبدو أن معنى استرشق أدخل نفسه يف أهل الرشق وصار منهم.

     اصطالحا: هو »اصطالح ابتدعته أوروبا لكل أرض وراء حدودها رشقا إىل اليابان، بيد أن املصطلح بدأ يتزحزح عرب 

القرون ليقترص يف مفهومه العام والغامض أيضا عىل الرشق األوسط وما يف هذا الرشق من أديان )عدا النرصانية ألن 

الفكر األورويب ال يحب ربطها بالرشق( وثقافات أو حضارات مختلفة«. أنظر: أحمد ساميلوقتس، فلسفة االسترشاق، 

دار الفكر العريب للنرش، القاهرة، د)ط(، 1997، ص 20.
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يكون  أن  الغريب  لغري  يريد  وال  غربياً،  كله  العلم  يكون  أن  عىل  الغرب  ويعمل 

غربيا، ألنه يعتقد أنه ليس بإمكانه أن يكون كذلك. ويريد غري الغريب أن يكون غربيا، 

لكنه يعمل أال يكون كذلك.

االسرتاتيجي  اإلطار  يشكل  باعتباره  قدميا  بالرشق  الغرب  اهتاممات  بدأت  لقد 

تتحول  مل  االهتاممات  هذه  أن  إال  والفرس،  اإلغريق  رصاع  منذ  واقتصاديا  سياسيا 

ومل تتبلور معرفيا إال يف القرون الوسطى، وقد ظهر نتيجة هذه االهتاممات مفهوم 

االسترشاق يف أواخر القرن السابع عرش بعد أن تراكمت الدراسات الغربية التي جعلت 

موضوعها موضوع الرشق الذي ميثل جغرافيا األقاليم  التي تنتمي إىل القارات غري 

األوروبية، أو كام كان يسمى العامل القديم: أسيا وإفريقيا.

لقد كان هذا املصطلح يعني ذلك البحث الذي يسعى إىل دراسة الرشق وتفهمه، 

أما من حيث الداللة املفهومية فهو خطاب، أو إنشاء لكنه خطاب ال يعكس حقائق 

واملؤسسة  القوة  تتخفى  حيث  التمثيل  من  ألوانا  أو  متثالت  يصور  بل  وقائع،  أو 

واملصلحة، إنه خلق جديد لآلخر، أو إعادة إنتاج له عىل صعيد التصور والتمثيل، 

مام يجعل من االسترشاق موضوع معرفة. يكشف من خالله عن العنارص املتخفية 

التي  األساسية  البنى  كشف  الدراسة  هذه  يف  نحاول  لذلك  الغريب،  العقل  بنية  يف 

التي  العنارص   وحليلها.  وفهمها  الغربية  الثقافة  يف  االسترشاقي  الخطاب  أنتجت 

حاولت وتحاول أن  تعومل الثقافة الغربية بإنتاجها املتواصل، وتكرس آليات الهيمنة 

والقوة والتمركز لدفع الثقافة الغربية نحو العوملة الثقافية التي كان االسترشاق خطابها 

املؤسس. إن هذه الدراسة ليست محاكمة لثقافة ما، وإمنا هي مناقشة لسؤال يحتاج 

إىل دراسات متعددة االختصاص يف العلوم اإلنسانية املعارصة.

وإن االسترشاق ليس متجانسا عىل النحو الذي يسمح لنا بإطالق أحكام كلية معه، أو 
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ضده، كام أنه ال يتيح دراسة كمه الهائل، ما مل يتعني املشرتك يف لسان حال مسترشقني 

مل يجمعوا كلهم عىل ما ترّجح وصفه يف مكتوبهم عن الرشقيني املنفعلني مبؤدى فعل 

اآلخر بهم، فكانت صور االسترشاق مبثابة مشهد النعكاس واقع الرشق وإحالته إىل 

يشء يف منظور املسترشقني الذين كشفوا بهذه العملية عن رأيهم بنا، ليتضح موقفنا 

من رأيهم، عرب ردود أوضحت مدى استالب باحثينا إىل ماحّدده اآلخر. االسترشاق لنا، 

أكان هذا بالسخط عىل ما اختلقه بعض املسترشقني من إفرتاءات، أم بتقدير املجهود 

العلمي للبعض اآلخر، ففي كلتا الحالتني مثة أثر وتأثري بنيوي لالسترشاق عىل منطلقات 

الرد عليه عند مختلف اتجاهات الفكر العريب املعارص.

-1مفهوم االسترشاق  عند  ادوارد سعيد  

ويف هذا السياق، ميكن القول بأن كتاب إدوارد سعيد (]1[ )»اإلسترشاق« الصادر 

عام 1978، واملرتجم إىل العديد من اللغات العاملية، يربز بوصفه أحد املنتجات 

وتفسري  لرشح  والتحليل  بالبحث  تصدت  والتي  األهمية،  بالغة  العاملية  الفكرية 

املواقف املختلفة للغرب تجاه الرشق بعامة، والثقافة العربية واإلسالمية بخاصة. 

يعترب إدوارد سعيد االسترشاق هو أسلوب التفكري املستند إىل التمييز الوجودي 

واملعريف بني الرشق والغرب، أي أن الفكرة املحورية عنده تستند إىل فهم هذه البنية 

املمثلة عن الرشق من قبل الغرب وتحليلها وتفكيكها. ويف سبيل التمكن من هذه 

البنية، وتفكيكها، فإن إدوارد سعيد يتناول العديد من أصحاب التخصصات واألنشطة 

]1[- إدوارد وديع سعيد كاتب وناقد ومفكر سيايس، ولد يف القدس يف األول من نوفمرب سنة 1935 ألبوين فلسطينيني 

كانا يعيشان مع أوالدهام بني القدس والقاهرة لطبيعة عمل الوالد، ووافته املنية سنة 2004.

لقد عاش سعيد حياة صعبة، كان لها تأثري كبري يف معامل إدوارد سعيد املفكر والناقد واألديب واملوسيقي، ومن بني 

االنشقاقات التي قسمت شخصية سعيد افتقاره لالستقرار، وشعوره الدائم بأنه خارج املكان. لقد عاش سعيد املنفى 

بأنه يف غري مكانه ألن  بالغا عىل الصعيد الوجودي السيكولوجي، فقد كان يتملكه إحساس  أثرا  واقتالعه من أرضه 

املنفى كام يقول سعيد: »يقع يف منطقة وسطى، فال هو ميثل تالؤماً كامال مع املكان الجديد، وال هو متحرر متاما 

من املكان القديم«. انظر: إدوارد سعيد، خارج املكان، تر: فواز الطرابليس، دار اآلداب للنرش، بريوت، ط01، 2000، 

ص358.
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والروائيني،  الشعراء،  مثل  والعريض  الواسع  النشاط  هذا  مظلة  تحت  تدخل  التي 

أعاملهم  يبنون  الذين  االستعامريني  واإلداريني  السياسيني،  واملنظرين  والفالسفة، 

وأنشطتهم عىل هذا التمييز املسبق بني ما هو رشقي وما هو غريب.

ويرى سعيد وجود ثالثة معاٍن لالسترشاق، املعنى األكادميي، واملعنى الخيايل، 

باالسترشاق بوصفه معرفة مالزمة  الغرب عىل الرشق، أي  بهيمنة  الخاص  واملعنى 

للقوة الغربية وهيمنتها االستعامرية. ويف هذا السياق يعتمد سعيد عىل كتايب فوكو، 

االسترشاقي،  للخطاب  تحليل  تأسيس  يف  والعقاب،  والنظام  املعرفة،  أركيولوجيا 

االستعامرية،  الرمزية  وأشكالها  املادية  بالقوة  املرتبطة  االستعامرية  أبعاده  وفهم 

من  ميكن  بحيث  كخطاب،  االسترشاق  تحليل  هو  هنا  سعيد  عند  الرئيس  فالهدف 

خالل هذا التحليل معرفة الكيفية التي استطاعت من خاللها  الثقافة الغربية أن تنتج 

وعسكريا  وسوسيولوجيا،  سياسيا،  الرشق  ومتثل  وتشكل  وتقمع  وتؤبد  وتستهلك 

أن االسترشاق عند  التنوير أي مبعنى  بعد  ما  وإيديولوجيا، وعلميا وتخيليا يف فرتة 

املعرفة  وعالقة  الرشق  عن  األوروبية  املعرفة  إنتاج  آليات  دراسة  هو  سعيد  إدوارد 

مبشاريع الهيمنة الثقافية والسياسية األوروبية. 

ال  بل  الفكرية  سعيد  إدوارد  تجربة  يف  النقد  مواضيع  أهم  إذن  االسترشاق  َمثََل 

به من  ليحظى مبا حظي  ما كان  بأن سعيداً  أقررنا  إذا  الصواب  نجانب  أننا  نحسب 

الفرع  هذا  من  مواقفه  لوال  وفاته،  بعد  تتسع، حتى  فتئت مجاالته  ما  نقدي  احتفال 

الرشقية  الثقافات  من  إىل غريها  الغربية  الثقافة  أهميته حدود  تتجاوز  الذي  الثقايف 

وأدواته  مناهجه  يف  غريب  ثقايف  منتج  هو  مبا  فاالسترشاق  عموما.  واإلنسانية 

ومقاصده، رشقي يف مواضيعه واهتامماته ومشاغله، يعد بال ريب قضية مركزية من 

مافتئت  بعالقة حضارات  وثيقة  ألنه عىل صلة  املعارصة  اإلنسانية  الحضارة  قضايا 
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تتنافس وتتصارع وتتبادل االتهامات منذ القرن التاسع عرش بل منذ القرون الوسطى، 

وإزاء هذه املكانة التي يحتلها االسترشاق يف أكرث من ثقافة قومية من ثقافات الغرب 

والرشق عىل السواء، كان نقد سعيد له ومازال يثري الجدل ويحفز الباحثني يف كل 

مكان عىل اإلدالء بدالئهم يف املسألة.

ومن ثم فإن اإلشكالية الرئيسة التي تنبني عليها  هذه الدراسة تتجىل يف ما مدى تجليات 

الدراسات النقدية التي أفرزتها العقلية الغربية من خالل توظيف الخطاب االسترشاقي؟ وما 

أثر هذا يف فكر إدوارد سعيد من خالل تفكيكه وزعزعته للخطاب االسترشاقي؟

1ـ ادوارد  سعيد  ردح  ازدواجية  »االستعامر والخطاب  

االسترشاقي«

إن إحساس إدوارد سعيد بهشاشة واقع الثقافة العربية إزاء االعتداء األجنبي، والتي 

وقف املثقفون إزاءها عاجزين عن تقديم البديل. ورغم أنه )رمبا من قبيل التواضع( 

أنه  إال  املرتدي،  الوضع  إزاء  حيارى  يقفون  الذين  العرب  املثقفني  مع  نفسه  يضع 

كام يوضح االسترشاق وغريه فيام بعد كان يحمل يف قرارة نفسه ليس روح املبادرة 

فحسب بل مرشوعها الذي آىت مثاره فيام بعد.

مل ينكر إدوارد سعيد عىل املثقفني العرب وعيهم باملشكلة ولكنه يبني تجنبهم 

الخوض يف معرفة الذات العاجزة، ومتّنعهم عن تقديم البديل. ومن هذا ميكن لنا 

أن نتصور البذرة التي منها نجمت فكرة االسترشاق، وهي الحاجة إىل دراسة ملظاهر 

اليقظة العربية غري معتمدين عىل املنجزات األوروبية، وهذا بالفعل ما أنجزه إدوارد 

سعيد يف االسترشاق، إذ انه بنّي بوضوح أن املنجزات األوروبية أو ما نسميه أحيانا 
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األدوات التي استخدمها الغرب يف متثيل الرشق هي أدوات صالحة يف حد ذاتها، 

مغرضة.  موجهة  بصورة  الرشق  ولتمثيل  االستعامر  أغراض  لخدمة  سخرت  ولكنها 

وال يفوتنا أن نذكر أن إدوارد سعيد ظل محافظا طيلة حياته عىل هذا املنظور ألدوات 

الغرب الثقافية، محصنا نفسه ضد االنبهار بها والنظر إليها عىل أنها منجزات ثقافية 

حاول الغرب أن يسوقها عىل أنها مقدسة ال تقبل املساءلة لقوتها وهيمنتها الرشعيتني، 

وما عىل املغلوب يف هذه الحالة إال السري يف ركب الغالب. 

يعرفنا هذا املنطلق الرئيس إلدوارد سعيد عىل موقفه الصلب تجاه االستعامر، إذ 

أنه أيقن منذ البداية أن االستعامر غري قابل للقسمة ال عىل اثنني وال عىل أي رقم آخر. 

العديد  عىل  يشتمل  والخربة،  الفكر  من  نطاقا  بوصفه  االسترشاق،  أن  معروف 

أوروبا  بني  املتغرية  والثقافية  التاريخية  العالقة  تلك  أولها،  املتداخلة:  األوجه  من 

الذي  العلمي  الفرع  ذلك  وثانيها،  عام،   4000 إىل  التاريخ  يف  ترجع  والتي  وآسيا، 

بدأ يف الغرب منذ أوائل القرن التاسع عرش، وراح يتخصص املرء عىل أساسه يف 

دراسة الثقافات والرتاثات الرشقية املختلفة، وثالثها، تلك االفرتاضات األيديولوجية 

والصور واالستيهامات املتعلقة مبنطقة من العامل تدعى الرشق. والقاسم املشرتك 

الرشق،  عن  الغرب  يفصل  الذي  الخط  ذلك  هو  هذه  الثالثة  االسترشاق  أوجه  بني 

البرش، والتي  نتاج  الطبيعة بقدر ما ميثل واقعة من  والذي ال ميثل واقعة من وقائع 

سميت بالجغرافيا التخيلية.

خاصة  الرشق  حول  األورويب  الخطاب  سعيد  إدوارد  درس  اإلطار  هذا  وضمن 

فالعلامء  العرشين،  القرن  حتى  عرش  الثامن  القرن  منذ  والفرنيس،  منه  الربيطاين 

الغربيون، والرحالة، والسياسيون الذين كتبوا عن الرشق، أو درَسوه أو درَّسوه اعتربهم 

سعيد  قدم  النحو  هذا  وعىل  استرشاقيا،  خطابا  أنتجوه  والذي  »مسترشقني«،  سعيد 
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ثالثة تعريفات لالسترشاق يعتمد بعضها عىل بعض: األول منها أكادميي وهو قوله: 

أم  العامة  سامته  يف  سواء   )...( يبحثه  أو  عنه  يكتب  أو  الرشق،  يدرس  من  »فكل 

الثاين:  والتعريف  استرشاق.  هو،  يفعله  أو  هي  تفعله  وما  مسترشق،  فهو  الخاصة 

الفكر مستند عىل متييز  وجودي ومعريف بني الرشق ومعظم األحيان  أسلوب من 

هيكلته،  وإعادة  الرشق،  عىل  للسيطرة  غريب   أسلوب  الثالث:  والتعريف  الغرب. 

األول  لالسترشاق  تعاريف  ثالثة  قدم  سعيداً  نجد  وهكذا  عليه«]1[،  السلطة  وامتالك 

واألسهل يعرف االسترشاق كدرس أكادميي للرشق من ِقبَل العلامء الغربيني مستعمال 

مفهوم فوكو الذائع للسلطة/املعرفة.

الذي  الكاتب  أولها  للمسترشقني،  أصناف  ثالثة  من  قامئة  سعيد  أيضا  ويقدم 

إقامته  يعترب  »الذي  أو  علمية  مبادة  املحرتف  االسترشاق  لتزويد  الرشق  إىل  ذهب 

نوعا من املالحظة العلمية«]2[، ويؤكد سعيد بأن الرحالة الربيطاين إدوارد ويليام لني 

مثال  أوضح  يعترب  حياتهم  وأمناط  املعارصين  املرصيني  عادات  وصف  كتابه  يف 

الذي  الكاتب  هو  سعيد  لدى  الثاين  والصنف  املسترشقني.  من  الصنف  هذا  عىل 

يبدأ  بنفس الهدف، ولكن اهتامماته الفردية تسيطر عىل عمله، ويعترب سعيد الرحالة 

الربيطاين ريتشارد بريتن يف كتابه الحج إىل املدينة، ومكة مثاال جيدا  لهذا الصنف. 

أما الصنف األخري من املسترشقني فهو الكاتب الذي يرحل إىل الرشق إلرضاء رغبة، 

الفرنيس  بالرحالة  سعيد  له  وميثل  شخصية«]3[،  جامليات  عىل  مبني  نصه  فإن  »لذا 

جرياردي نرفال  يف كتابه رحلة إىل الرشق. وهكذا يتوضح مع إدوارد سعيد أن الغرب 

القوالب الجاهزة للتطور والرببرية هجمية، »تقدم/ بدايئ، رئييس/تابع،  يؤيد أمناط 

]1[- إدوارد سعيد، االسترشاق، تر: محمد عناين، رؤية للنرش والتوزيع، القاهرة،ط01، 2006، ص 45.

والتوزيع، سورية، ط01،  والنرش  للطباعة  ورد  ديب،  ثائر  تر:  ومابعده،  االسترشاق  أحمد-إدوارد سعيد،  إعجاز   -]2[

2004، ص 152.

]3[- إدوارد سعيد، القلم والسيف، تر: توفيق األسدي، دار كنعان للدراسات والنرش، دمشق، ط01، 1998، ص 23.
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عقالين/ضال وهكذا تتهاوى جميعا يف ازدواجية عظمى بني النفس واآلخر«]1[. 

الغرب  أن  والنتيجة  بالرشق،  املعرفة  حقول  خالل  من  الرشق  الغرب  استرشق 

نشط  غريب  كراٍع  الرشق  عىل  وهيمنته  قوته  املعرفة  هذه  خالل  من  ميارس  أصبح 

يعرف ويسيطر-أو يسيطر ألنه يعرف-عىل رعية رشقية مستكينة، وهذا النشاط املعريف 

هو أسوأ أنواع االسترشاق، إذ يصبح االسترشاق وظيفة يستخدمها اآلخرون كعدسة 

أو كرتكيب من خالله يرى الغرب رشقه تاريخيا، ليوجهه ويسيطر عليه بالطريقة التي 

هائلة يف  بقيمة  تتمتع  التي  الهامة األخرى لالسترشاق  الركيزة  »أما  له،  مناسبة  يراها 

الخيال، لقد صاغ املسترشقون صورة الرشق بخيال جعل هذه الصورة  التأثري فهي 

تبدو وكأنها متثيل أو انعكاس خفي للواقع، وكان لهذه املامرسة أكرب األثر يف تسويق 

االسترشاق من خالل مصداقية الخيال املعهود«]2[، فالذي يقرأ ما كتبه املسترشقون 

عن الرشق يقع تحت تأثري الخيال، ومن ثم يصدق الصورة، ويف أغلب األحيان ينظر 

إليها وكأنها متثل الواقع وتعكسه وبهذا يبدع املسترشقون صورة تبدو ماثلة أو ممثلة 

لواقع هو يف حقيقة األمر ليس كذلك، وهكذا يصبح التمثيل والواقع وكأنها مثال زمان 

وغري منفصلني.

ما  يعرّف االسترشاق معتمدا عىل  أنه  إدوارد سعيد يف مقدمة االسترشاق  ويذكر 

وجده مفيدا من وصف لفكرة الخطاب عند فوكو كام ترد يف »حفرية املعرفة« و»النظام 

والعقاب«، ويضيف إدوارد سعيد قائال »أن الجدل الذي يقوم حول فكرة االسترشاق 

بدون فحص لالسترشاق كخطاب ال ميكن املرء من فهم النظام الهائل الذي نظمته 

الحضارة األوروبية، واستطاعت من خالله أن تدير دفة الهيمنة عىل اآلخر، بل وتخرج 

]1[- عىل بن ابراهيم النملة، صناعة الكراهية بني الثقافات وأثر االسترشاق يف افتعالها، دار الفكر للنرش، دمشق، ط01، 

2008، ص44.

]2[- إدوارد سعيد، االسترشاق، مصدر سابق، ص56.
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علينا بصورة فيها السيناريو السيايس واالجتامعي والحزيب واإليديولوجي والعلمي 

والخيايل خالل فرتة ما بعد التنوير«]1[.

و خطاب فوكو غريب استطاع  إدوارد سعيد  بثقافته الغربية الواسعة، وبفهمه سبيل 

استخدام الخطاب عند فوكو الذي يعرتف بفضله يف موقع آخر من االسترشاق، أن يلج 

إىل أعامق االسترشاق، »ويرى كيف استرشق الغرب الرشق من خالل ما يسميه فوكو 

التوظيف امليكانييك للقوة، وما يصفه أحيانا باالخضاع الحقيقي الذي تولده بطريقة 

ميكانيكية عالقة وهمية«]2[، لقد صنع الغرب بذلك صورة جعل العامل بأكمله يصدقها 

عىل أنها املرجعية التي متثله، دون أن يكون لها نصيب من الصحة، وأصبحت هذه 

الصورة تدخل يف نفس النظام العرشي الذي ذكره فوكو: الرشق يتصف بالجنون مثال، 

ألنه ليس كالغرب العاقل، الرشق شاذ ألنه ليس عاديا مثل ما هو الحال عند الغرب، 

الرشق مريض ألنه ليس كالغرب معاىف وهكذا.

وظروف  خلفية  عىل  تعتمد  ذكية  بطريقة  فوكو  خطاب  سعيد  إدوارد  يطور  وهنا 

الرشق، يقول إدوارد سعيد   »مادام الرشق عىل هذا الحال، ألنه ليس غربا، فالغرب أيضا 

عىل هذا الحال، ألنه ليس رشقا. وما دامت صورة الرشق هذه خيالية وهمية فصورة 

الغرب ال ميكن أن تكون غري ذلك، وال يشفع لها املنطق الضد أن تكون صورتها 

مختلفة عن صورة الرشق عىل األقل يف تساويها معها يف كونها خيالية وهمية«]3[، 

وهكذا من الواضح أن إدوارد سعيد قد أخذ من فوكو  إطار الخطاب أو شكله وليس 

محتواه وكان إدوارد سعيد يرى مبا أن الصورة التي استرشقها املسترشقون غري واقعية 

وغري ممثلة للرشق، فهي حتام غري صحيحة، فعندما يبني الخطاب أن الرشق ليس 

]1[- إدوارد سعيد،االسترشاق، املصدر نفسه، ص142.

]2[- محمد أركون وآخرون، االسترشاق بني دعاته ومعارضيه، تر: هاشم صالح، دار الساقي للنرش، ط01، 1994، ص76.

]3[- إدوارد سعيد، تعقيبات عىل االسترشاق، تر: صبحي حديدي، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت، ط01، 

1996، ص 81.
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كام استرشقه املسترشقون، فهذا يعني خطابيا أن الغرب أيضا ليس كام استغرب نفسه 

أصال، والحصيلة أن صورة الغرب عن نفسه تصبح خيالية وهمية أو كاذبة مثلها مثل  

الصورة التي صنعها بنفسه عن الرشق. وأكرث من ذلك إذا أخذنا باملعادلة التي نشأت 

منها صورة االسترشاق وهي أن الغرب عكس الرشق، وأن الرشق عكس الغرب، فإن 

ترتد عىل  الوهمية  الخيالية  الصورة  أو  الفكرة  أن  أي  العكس،  يصبح عكس  الغرب 

صاحبها الغريب مادام هو املصدر يف جميع الحاالت.

منجزاته  إىل  ينظر  الغرب  أن  كيف  أدرك  سعيد  إدوارد  أن  نجد  كله  هذا  ومن 

أن  وكيف  الكهنوتية،  التنويرية  قوتها  من  فوقيتها  تكتسب  مقدسة  بوصفها  الثقافية 

إدوارد  يضع  واحدة  جملة  ويف  لالستهالك،  قابلة  دونية  هي  إمنا  العرب  منجزات 

سعيد حجر األساس لكتابه »االسترشاق« قبل عدة سنوات من إنجازه حني يقول: 

كيشء  العرب  إىل  نظر  الغرب  أن  هي  إليها  الوصول  أود  التي  الرئيسة  »والنقطة 

لالستهالك، فقد جعل الغرب من العرب مادة تستهلكها الثقافة العدائية النهمة«]1[، 

هذا هو االسترشاق يف سطور قليلة.

 وهكذا ومن هذا كله نجد أن دراسة إدوارد سعيد تسعى بدورها إىل التنقيب عن 

أصول النظرة الغربية إىل الرشق، وإىل تعرية النفي الذي مارسه الغريب عىل الرشقي، 

والذي كان من نتائجه استبعاد هذا األخري من دائرة الرقي والتقدم وإقصاؤه إىل عامل 

االسترشاق  أثريات  يكتب  أن  سعيد  إدوارد  أراد  فقد  وبالفعل،  واالنحطاط  التخلف 

عىل غرار أثريات املعرفة اإلنسانية عند فوكو وباالستناد إىل منهجها، محاوال أن ينزع 

األغلفة التي تغلق رؤية الغرب إىل الرشق، وأن يتقىص جذور النظرة التي يتحدث بها 

األوروبيون عن العرب واملسلمني، أي أراد أن يذهب إىل أبعد مام تقوله لغة هذا العلم 

بريوت، ط01،  والنرش،  للدراسات  العربية  املؤسسة  محمد شاهني،  تقديم:  مقاالت وحوارات،  إدوارد سعيد،   -]1[

2004، ص13.



603المنهج النقدي عند إدوارد سعيد

الذي سمي استرشاقا، محاوال فضح أقاويلها بتبيان ما تنطوي عليه من أوهام الذاتية.      

و االسترشاق ليس نسقا فكريا مستقال عن بنية العقل الغريب، وإمنا هو من صميم 

كان  ما  مبقدار  الغريب  الثقايف  املرشوع  أن  حيث  واإلنسان  والتاريخ  للكون  رؤيته 

يحمل من عنف وقوة يف اتجاه السيطرة والهيمنة عىل الكون والطبيعة، السيطرة التي 

تجلت يف التطور العلمي والتكنولوجي مبقدار ما كان يحتكر السيطرة عىل التاريخ 

واملجتمع والثقافة، هذا االحتكار الذي يظهر يف العلوم التي أنتجها هذا املرشوع 

التي  واالسترشاق  واألنرثوبولوجيا  كاألثنولوجيا]1[∗  الرشقية  الشعوب  عىل  للهيمنة 

األثنولوجيا  تأخذ  الغريب وتعاليه، حيث »ال  العقل  ثابت واحد هو مركزية  يحكمها 

أبعادها الخاصة إال داخل السيادة التاريخية املكبوتة دوما مع أنها حارضة باستمرار 

يف الفكر الغريب ولعالقته التصادمية مع سائر الثقافات ومع ذاته«]2[، هذا املكبوت 

الذي يتجىل يف االسترشاق الذي يفصح عن إرادة الهيمنة يف العقل الغريب معرفيا، 

كام أفصح عنها االستعامر سياسيا واقتصاديا. إن ما يقوله أي سيايس يف الغرب عن 

السياسة االستعامرية ال ميكن أن يخرج عن نطاق الخطاب االسترشاقي الذي يطمح 

إىل عوملة الثقافة الغربية.

فنجد خطاب وزير املستعمرات الربيطاين بلفور الذي ألقاه أمام مجلس العموم 

الربيطاين ال يختلف عام قد يقوله أي مسترشق أو فيلسوف مثل هيغل حيث أنه يقول 

التاريخ  يف  انبثاقها  فور  الغربية  األمم  إن  القضية،  حقائق  إىل  أنظر  يشء  كل  »قبل 

أن  مزايا خاصة... وميكنك  الذات... ألنها متتلك  القدرة عىل حكم  تباشري  تظهر 

أثرا  تجد  أن  بشكل عام املرشق دون  يسمى  فيام  بأكمله  الرشقيني  تاريخ  إىل  تنظر 

]1[-االثنولوجيا: Ethnology: فرع من فروع االنرثوپولوچيا، بصفة عامة تتعرف بأنها علم دراسة اإلنسان ككائن ثقايف 

وبأنها الدراسة املقارنة للثقافة.] أندريه الالند، موسوعة الالند الفلسفية، ج01، مرجع سابق، ص 356.[

]2[- ميشال فوكو، الكلامت واألشياء، تر: مجموعة من الباحثني العرب، تقديم: مطاع صفدي، مركز اإلمناء العريب 

للنرش، الدار البيضاء، د)ط(، 1990، ص 10.
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لحكم الذات عىل اإلطالق كل القرون العظيمة التي مرت عىل الرشقيني... انقضت 

يف ظل الطغيان، ظل الحكم املطلق«]1[. إن هذا الخطاب يحمل فكرتني األوىل هي 

تفوق الذات الغربية تاريخيا، والثانية قابلية الرشقيني للخضوع والسيطرة لعدم قدرتهم 

التاريخ الرشقي، كام أن هذه  أنفسهم، وهذا نفس ما عرب عنه هيغل يف  عىل حكم 

الرؤية تستمر يف رؤية ماركس للرشق الذي يقول عن  الرشقيني »إنهم عاجزون عن 

متثيل أنفسهم، ينبغي أن ميَثَلوا«]2[. وبهذا يكون االستعامر رسالة متدينية للشعوب 

غري املتمدنة التي يحولها النظام الرأساميل االستعامري من تشكيالت ال رأساملية 

إىل تشكيلة رأساملية، وهذا انطالقا من اعتقاده بعاملية النظام الرأساميل. إن أفكار 

ماركس اإلنسانوية ال تختلف عن أفكار عرص األنوار الوضعية التي أنتجت االستعامر، 

شعبا  »إن  بولونيا  عىل  القيرص  جيوش  هجوم  عن  يقول  الذي  الوقت  يف  أنه  حيث 

يتخلص  ماركس مل  أن  يبني  مام  يكون حرا«]3[،  أن  أخرى ال ميكن  يضطهد شعوبا 

األورويب  للتاريخ  الفلسفية  رؤيته  أطرت  التي  األوروبية  املركزية  ومن  هيغليته  من 

إليه جميع  تؤول  أن  الذي يجب  التقدم  لذا فهو منوذج  العاملي،  التاريخ  الذي هو 

النموذج  إليها  يطمح  التي  اإلنسانية  القيم  حساب  ولو عىل  اإلنسانية،  املجتمعات 

االشرتايك يف الخطاب املاركيس. وهذا انطالقا من الرؤية الغائية لحركة التاريخ، أي 

أن التغري والتطور التاريخي ال يحدث وفق إرادة واعية وإمنا وفق حتمية تاريخية ليس 

لألفراد سلطة عليها إال من حيث هم عنارص يف عملية.

التقليدية القدمية مع تيار  ترسخ منهج إدوارد سعيد عرب االندماج يف املاركسية 

أدى  والثقافة،  اإلمربيالية  بني  العالقة  لفهم  الخطاب  تحليل  يف  النقدية  املامرسة 

]1[- إدوارد سعيد، السلطة والسياسة والثقافة، تر: نائلة قليقيل حجازي، دار اآلداب للنرش، بريوت، ط01، 2008، ص 16.

]2[- إدوارد سعيد، السلطة والسياسة والثقافة، مصدر سابق، ص 35.

]3[- مشال نوفل، املركزية األوروبية وعالقة الرشق بالغرب يف الفكر املاركيس، مجلة الفكر العريب، تصدر عن معهد 

اإلمناء العريب، بريوت، العدد 31، 1983، ص 177.
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نتائج  تقدم  التي  الوحيدة  ألنها  للتاريخ  الحقيقية  الحسابات  مناقشة  إىل  ذلك  به 

النفوذ(  )أو  السلطوي  املكسب  استبقاء  إىل  وّجهت  والتي  الثقافية  لإلسرتاتيجيات 

واملادة يف إلقاء وجهة النظر محددة عىل الثقافة والتواريخ ومن هنا يتضح تأثر إدوارد 

سعيد العميق برفض إيديولوجيا الهيمنة ووضع الرضورات السياسية للمجتمع موضع 

التساؤل، يف ذلك يعتمد سعيد خاصة عىل ميشال  فوكو، وأنطونيو جراميش ونعوم 

تشومسيك.

ظاهرة  تقيّص  عليه  أملت  سعيد  إدوارد  قبل  من  املبتغاة  فالنتيجة  هكذا  و 

االسترشاق »ال بوصفها فائضا مفاجئا ملعرفة موضوعية حول الرشق، بل بوصفها 

طقامً من البنى املوروثة من املايض«]1[، ما يعني أنها ظاهرة موروثة لجهة تكريسها 

نفسها  من  لتجعل  باألصيل  املركب  فيها  أذابت  بنية  ضمن  ومصطلحات  مفردات 

علام منزها عن مقتىض الشك بأساسها البنيوي، علام بأن هذا هو حال كل الكتابات 

يف  ال  الكتابة  لعبة  يف  رئيس  عنرص  هو  فالتوليف]2[∗  اإلنسانية،  بالعلوم  املتعلقة 

مضامر االسترشاق فحسب، إمنا يف كل ميادين الوصف التحلييل، وباألخص يف 

ال  ملوروثات  الرتاكم  من  كّم  عىل  تنطوي  التي  االجتامعية  العلوم  أنرتوبولوجيا 

أّن ما نتعلّمه هو من  أباء األمس، أو  أبناء  بأننا دوما من  نقوى عليها إال باالعرتاف 

اشتقاقات الوعي املنرصم )املايض(.

لرمبا قصد سعيد بالقول »إن أسلوب االسترشاق منذ البدء كان يقوم عىل إعادة 

الرتكيب وعىل التكرار«]3[، البعد التأليفي يف املكتوب االسترشاقي، فأراد بنا فهم ما 

]1[- إدوارد سعيد، االسترشاق، املصدر سابق، ص 144.

أو رفع يشء عىل آخر، هو فن  تركيب  الحرفية،: Montage أي  الرتجامت  أو املونتاج يف  الرتكيب  أو  ]2[-التوليف 

اختيار وترتيب املشاهد وطولها الزمني عىل الشاشة، بحيث تتحول إىل رسالة محددة املعنى.] أندريه الالند، موسوعة 

الالند الفلسفية، ج02، مرجع سابق، ص 64.[ 

]3[- إدوارد سعيد، االسترشاق، مصدر سابق، ص145.
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يتقصده االسترشاق عرب فربكة وتوليف ليسا مبثل وظيفة أيّة كتابة تتضمن توليفاً ضمن 

سياق مكتوبها، ال يف غائية مقصودها.

مثال  رينان  وارنست  دوسايس  سلفسرت  استرشاق  سعيد  أعار  الزاوية  هذه  فمن 

مختربا  الرشق  من  جعلت  بآلية  االسترشاقي  الفكر  دعام  لكونهام  بالغا  اهتامما 

لتطبيقات املنهج الفيلولوجي )فقه اللغة(، فغدا الرشق موجودا بقوة يف »الحضور 

البالغي لكتابة سايس التي تحمل دامئا لهجة صوت يتحدث، فإن اإلنسان ال يشعر 

إّن الرشق ال يوجد  القول،  ينطق«]1[. صحيح هو  ما يشعر بصوت  بقدر  بقلم يكتب 

عىل النحو الذي أنتجته بالغة املكتوب أو املنطوق بلسان سايس املحكوم بتهمة 

ترتيب وتنظيم املنقول عن الرشق كامدة لتعليم طالبي املعرفة، أو الشغوفني إلدراك 

»إّن  القول  ليس صحيحا  أنه  إال  الغربية،  األلفة  إزاء  املوجودة  الرشقية  الغرابة  هذه 

التحويرات أو تأويالت املنطوق السايس هي حكر عىل لغة املكتوب االسترشاقي، 

أو هي سمة من سامت الفكر الغريب، إذ إّن عدسة املنقول عن الرشق ال ميكن أن 

إمنا  بذاته،  بوجوده ال  الواقع  الناظر إىل  الصورة مبرآة مجردة عن تدخالت  تعكس 

تتداخل مع ما تحصل من معلومات  التي  بذواتنا املتشابكة فيها أسبقية املعطيات 

تتأثر هي بأسبقية املرتسخ دوماً«]2[. 

     هدف سعيد يتفق مع ما قاله كريستوفر نوريس »وهو إظهار الطبيعة املزيفة الكاذبة 

ملجمل ما ميرر عىل أنه حكمة أكادميية غربية حيال التاريخ العريب، فهو ال يكتفي 

بتقديم نوع من الرسدية املناهضة-االختيارية- التي يحدث أن تتوافق مع برنامج عمل 

يساري ليربايل قائم يُعنى بالحوار الثقايف«]3[، هذا يعني أنه يرمي إىل الرد عىل مجمل 

]1[- إدوارد سعيد، املثقف والسلطة، تر: محمد عناين، رؤية للنرش والتوزيع، القاهرة، ط01، 200، ص 41.

]2[- نديم نجدي، أثر االسترشاق يف الفكر العريب املعارص عند إدوارد سعيد-حسن حنفي-عبد الله العروي، مرجع 

سابق، ص 116.

]3[- كريستوفر نوريس، نظرية ال نقدية، تر: عابد اسامعيل، دار الكنوز األدبية، بريوت، د)ط(، 1999، ص 204.
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أطروحات املسترشقني، بإظهارها كام لو أنّها تنتمي إىل فضاء يتوحد فيه وصف قديم 

الرحالة، مع ما يتفرّسه تحليل املناهج الجديدة لألكادمييني الذين اكتسبوا حججهم ال 

من الوقائع بل من قدرتهم البالغية عىل إقناع جمهورهم بحقائق صالحة لتعبئة ما فيها 

من الحقائق ما يكفي إلظهار زيف ما يختلقونه كام لو أنه حقيقة مطلقة.

لقد اتبع سعيد السبل التي متكنه من التقاط وشائج الصلة بني النظرة األوروبية 

والسيطرة األوروبية ليحد العالقة بني الشقني عالقة سبب مبسبّب، أي ان هذه السيطرة 

هي نتيجة تلك النظرة التي أمست من بديهيات صورة الرشق املنمطة عىل نحو ال 

يقوى عىل مخالفته حتى ماركس املنظر للرصاع الطبقي، والداعي للتحرر األممي.  

عىل  أوروبية  بسيطرة  االسترشاق  تدعيم  إىل  املؤدية  العوامل  كل  تضافرت  لقد 

أنهك  الذي  العثامين  الحكم  من سيطرة  لتّوه  الخارج  العريب  املرشق  أقطار  معظم 

قرونا طويلة، دأب  الغرب املتقدم  بعلّة تخلف الرشق عن مجريات تطور  أوضاعه 

باألوروبيني إىل تخصيص  دفع  ما  معاينة أوضاعهم املرتدية  الغربيون خاللها عىل 

بالقياس إىل مايض رشقهم امليلء  علم االسترشاق كوسيلة لدراسة رشقنا الحارض 

بأساطري وحكايا حية يف تراثهم الذهني، غري أننا لسنا يف معرض الفصل التام بني 

الطرفني )االسترشاق واالستعامر( يف عالقة تفاعلهام الجديل الواضح مبا ال يدعو 

إىل الشك، مع أن االسترشاق كان سبّاقا يف السيطرة عىل وعي األوروبيني قبل أن 

يرتجموه يف أدائهم السيايس سيطرة مبارشة عىل الرشق يف مطلع القرن العرشين.

الثابت  العالقة بني  التفتيش عن أوارص  إدوارد سعيد يف بحثه عىل  و هنا عرج 

الخفي  الثابت يف مضمونه  أن  ليجد  الحديث،  االسترشاق  واملتحرك يف صريورة 

عيص عىل التبدل والتحول بحسب مقتىض حركة التطور التاريخي للغرب، فمثلام 

الغرب،  يف  الذاتية  العقلية  أو  الذهنية  –تََكونُن-  اعتبارات  نتيجة  االسترشاق  كان 
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كذلك هو أيضا نتيجة للعالقات والروابط التاريخية بني الرشق والغرب، »لذا كان 

تشكله،  عوامل  عىل  يطرأ  خلل  أي  بنتيجة  ويتبدل  االسترشاق  يتحول  أن  من  البد 

بنتيجة  العضوي  ارتباطه  إىل  رمبا  تعود  مواقعه  منت(  )من  ومتتنن  متاسكه  لكن 

تفكرهم  مبؤدى  يتعرث  أن  من  األقوى،  والروابط  العالقات  يف  التاريخي  التفاوت 

من  الحديث  الغرب  موقف  بني  االختالل  مفارقة  معه  نشأت  حّد  إىل  تطور  الذي 

قضاياه، وموقفه من قضايا اآلخر«]1[.  

العريب  النفط  بقضيتي  تحليل سعيد متثاّل  األكرب يف  الحيّز  احتاّل  اثنان  عامالن 

واحتالل فلسطني، ومع أنهام قضيتان منفصلتان بالنسبة للغرب، إال أنهام مدمجتان 

القوي  الغرب  موقع  »فمن  بنفسه،  نفسه  إدارة  عن  العاجز  الضعيف  العريب  بصورة 

القادر عىل إعطاء كل ذي حق حقه، أمست مقدرات النفط العريب يف عهدة املركز 

الغريب فقط لكونه مركزاً يف تحديد ما يجب أن ميتلكه اآلخر العريب غري الكفء يف 

احتالال  تصديره  يجب  حضاري  إنعاش  إىل  املحتاجة  تلك  وخرياتها،  بلدانه  إدارة 

إرسائيليا لفلسطني«]2[، فاللغة االسترشاقية ساعدت يف إقناع شعوب الغرب بإجراءات 

سياسته غري املنصفة تجاه شعوب املنطقة العربية، إذ أن التعبئة اإليديولوجية للوعي 

الرحالة  كتب  استصدار  عىل  تقترص  تعد  مل  مؤسساته،  قبل  من  املدّجن  األورويب 

اعتامدها  حد  إىل  متطورة  الدعايئ  اإلعالم  وسائل  أصبحت  بعدما  واملسترشقني 

تقنيات األفالم والتلفاز لتصوير اآلخر بلغة أكرث مبارشة يف توصيف العريب املسلم 

بكونه بدويا يف صحراء قاحلة وخالية من كل أسباب تحرّض الغرب اإلنساين، »وما 

إليه  آل  الذي  املشهد  يختزل  واملسموع  املريئ  اإلعالم  وسائل  يف  اليوم  نشاهده 

]1[- نديم نجدي، أثر االسترشاق يف الفكر العريب املعارص عند إدوارد سعيد-حسن حنفي-عبد الله العروي، مرجع 

سابق، ص 142.

]2[- إدوارد سعيد، غزة-أريحا: سالم أمرييك، تقديم: محمد حسني هيكل، دار املستقبل العريب للنرش، القاهرة، ط01، 

1994، ص17-16.
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االسترشاق التقليدي، مبفاعيله الراهنة عىل املجتمع الغريب املتقدم يف تقنياته، ويف 

استجدائه ملناهج بحث جديدة مل تكن متوفرة يف عهود معرفته السابقة للرشق«]1[. 

إن تعقيدات العالقة يف انتقال الغرب من طور استعامري إىل طور إمربيايل آخر، 

يُستدل عليها من خالل مدّوناتهم املتمثّلة يف مراكز أبحاثهم عن كيفية نقل الحضارة 

ذاته،  الرشق  قيمة  أبحاثهم ال حول  تركزت جّل  املتخلف، وقد  الرشق  الغربية إىل 

إمنا حول ما يجب إتباعه من طرق نافعة لتثقيف وأنسنة الرشقيني، باعتبارهم خارج 

دائرة الحضارة القامئة عىل معايري غربيتهم، وعالوة عىل تطورهم املعريف إن إزالة 

االستعامر املبارش فرض عىل أنرتوبولوجييهم االعرتاف بحقيقة وجود متايز جّدي 

تّم دحض  بعدما  معياري رصف،  منطلق  من  عليها  الحكم  يجوز  بني حضارات ال 

النزعة اإلثنية املركزية]2[∗ وهي النزعة التي »تتلخص مبوقف من يعتقد أن منط حياته 

أفضل من األمناط األخرى«]3[. 

هكذا، وجد سعيد تداخال متأصال يف امتيازات الثقافة الغربية املنبثة يف أكساد 

الوصاية عىل من  بأحقية  بتكرب استرشاقي مع خاصية إميانهم  مؤلفة دمغت وعيهم 

دونهم مستوى عرب السيطرة املبارشة وغري املبارشة عىل شعوب ريفية تحتاج برأيهم 

إىل متدين حضاري، حتى إذا ما استلب الغرب شيئا من مقدرات الشعوب الفقرية، 

فام هو إال لتعزيز مدنيتهم األَوىل بأهميتها لهم ولنا.

و أكمل إدوارد سعيد يف كتابه »الثقافة واإلمربيالية« ما كان قد بدأه يف »االسترشاق« 

بتقيص إنشاءات الغرب املتواضعة بوضوح يف االسترشاق التقليدي، فتمكن بذلك 

]1[- إدوارد سعيد، األنسنية والنقد الدميقراطي، تر: فواز طرابليس، دار اآلداب للنرش والتوزيع، بريوت، ط01، 2005، ص 27.

]2[-اإلثنية املركزية: الحكم املسبق الذي ال يحكم قيميا عىل ثقافة أخرى إال انطالقا من ثقافته الخاصة.] نديم نجدي، أثر 

االسترشاق يف الفكر العريب املعارص عند إدوارد سعيد-حسن حنفي-عبد الله العروي، مرجع سابق، ص153.[

والتوزيع،  والنرش  للدراسات  الجامعية  املؤسسة  كتورة،  جورج  تر:  واالستعامر،  األنرتوبولوجيا  لكلرك،  جريار   -]3[

بريوت، د)ط(، 1990، ص 152.
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من اإلمساك بخيط الثقافة الغربية الجامعة بني املبارشة يف خطاب بلفور، والالمبارشة 

التواشج  مدى  التعبري عن  أن  إىل  مثال، خالصا  »كيلينغ«  لرواية  األديب  املنحى  يف 

بني وضوح األول وغموض الثاين ُمْضَمر يف ذهنية استعالئية اتسقت فيها رسومات 

الرحالة الغربيني، مع ما وصفته كتاباتهم التي تجسدت عىل أرض الواقع يف استعامر 

الذي  إياه  التبويب  تتبنّي يف  إمربيايل واضح كعني الشمس، إال أن املسألة هذه ال 

يعمل عىل ترتيب عالقة معقدة إىل حّد استلزم من سعيد جهدا مركّزاً لتفكيك أوارصها 

مبقاربة وشائجها، وهذا هو بالضبط ما متحورت حوله رشوحاته-تحليالته التي سعت 

قدر اإلمكان إىل استنباش التشابكات والتداخالت املطمورة تحت أحكامها علينا، 

وأحكامها علة ما حكموه علينا، مبثل ما جاء يف الفقرة التالية »فإن الرصاعات املتنوعة 

والكيانات  العرقية، واألقاليم،  والقوميات، واملجموعات  الدول،  السيطرة بني  عىل 

الثقافية قد قامت بالتحكم التالعبي بالرأي واإلنشاء وتضخيمها، وبإنتاج التمثيالت 

العقائدية اإلعالمية واستهالكها، وتبسيط أمور بالغة التعقيد والتشابك وتقليصها إىل 

أدى  وقد  الدولة،  سياسات  واستغاللها يف خدمة  توظيفها  يسهل  بسيطة  متداوالت 

للشبهة  وتعريضاً  أكرث حسامً  رأيي درجة  يبلغ يف  دورا مهام، مل  املثقفون يف هذا 

ومساسا للكرامة مام بلغه تقاطع التجربة والثقافة الذي هو مرياث اإلمربيالية«]1[. 

2ـ صناعة الثقاف األوريب وخدعة االسترشاق:

يحاول إدوارد سعيد أن يوضح لنا مدى ترابط الثقافة باإلمربيالية يف حني يدعو 

إىل أنه ال يدين الثقافة الغربية أو الرواية الغربية، وإمنا هي عالقة حتمية بني الثقافة 

بأن  القول  بقوله: »لست أسعى إىل  واإلمربيالية ال ميكن فصلها، وهذا ما عرب عنه 

الرواية أو الثقافة باملعنى الواسع قد سبّبت اإلمربيالية، بل إن الرواية من حيث هي 

مصّنع ثقايف من مصنعات املجتمع الطبقوسطي، واإلمربيالية غري قابلني للحضور 

 .Edward W. said، culture and Imprialisme، Op.cit. p 150 -]1[
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بالبال منفصلتني إحداهام عن األخرى...، فالرواية شكل ثقايف اشتاميل تدميجي شبه 

موسوعي، وفيها أمران: آلية للحبكة بالغة التقنني، ونظام كامل من اإلحالة االجتامعية، 

يعتمد عىل مؤسسات املجتمع الطبقوسطي القامئة عىل سلطتها وقوتها«]1[.

حسنا فعل سعيد حينام أشار إىل أن العالقة بني الثقافة واإلمربيالية ليست سببية 

عىل وجه التحديد، إمنا هي عالقة تواشج وتداخل ال تنفصل فيها ثقافة الغرب عن 

ل الثقافة شيئا من املسؤولية عامَّ يجري يف السياسة. إمربياليته، وهذا من شأنه أن يحمِّ

و هكذا مثلت اإلمربيالية واالستعامر األداة الفعالة التي استعملها الغرب من أجل 

إخضاع العرب وتعميق مظاهر ضعفهم وتأكيد أنهم ال يصلحون إال أن يكونوا األداة 

التي ميكن تشكيلها وفق أهواء الغرب وطموحاته لذلك      »فليست اإلمربيالية وليس 

االستعامر مجرد فعل بسيط فكل منهام مدعم ومعزز بل ورمبا كان أيضا مفروضا من 

قبل تشكيالت عقائدية مهيبة تشمل مفاهيم فحواها أن بعض البقاع والشعوب تطلب 

وتترضع أن تخضع للسيطرة«]2[، وال يعني هذا اإلقرار تأكيدا إلرادة الغرب املتواصلة 

يف الهيمنة بقدر ما هو نقل لواقع عالقة الغرب بالعرب الالمتكافئة والتي أقيمت عىل 

مبدأ القوة والسيطرة، والتي خلفت نتائج مازالت تتحكم يف حياة العرب ومصريهم.

الرشقيني  حول  عدائية  نظر  وجهة  أنتج  االسترشاق  بأن  سعيد  إدوارد  ويجادل 

واملسلمني العرب، ويعتقد »بأن اإلسالم كان ألوروبا، صدمة دامئة«]3[، وهو يحاول 

أن  الغربية، ويشري عىل سبيل املثال إىل  الكتابات  أمثلة من  بعدة  الفكرة  دعم هذه 

-اللورد كرومر- يف كتابه -مرص الحديثة- يصور الرشقيني والعرب عىل أنهم سذج، 

والقسوة  والخداع،  املفرط،  التملق  واملبادرة، ومجبولون عىل  الطاقة  من  مجردون 

]1[- إدوارد سعيد، الثقافة واملقاومة، تر: عالء الدين أبو زينة، دار اآلداب للنرش، لبنان، ط01، 2006، ص 13.

 .Edward W. said، culture and Imprialisme، Op.cit، P 80 -]2[

]3[- إدوارد سعيد، االسترشاق، مصدر سابق، ص 59.
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بأنهم    »خاملون ومريبون، طباعهم تختلف  الحيوانات، والكذب، ويصفهم  عىل 

كليا عن طباع الِعرْق األنجلوسكسوين«]1[، وينقل إدوارد سعيد عن -نورمال دانيال- يف 

كتابه -اإلسالم والغرب- أن النبي محمداً صىل الله عليه وسلم ينظر إليه يف الغرب 

والفسق،  »للفجور،  مثاال  الغربيني  عيون  يف  أصبح  وقد  الكاذب،  الوحي  نبي  بأنه 

والشذوذ، وأنه منظومة كاملة من الخيانات املختلفة«]2[، ويؤكد سعيد أيضا بأن القرآن 

مل يسلم من الهجوم العدايئ للكتاب الغربيني، -فتوماس كاراليل- يصف القرآن بأنه 

»خليط مشوش مْضِجر، خام، فج، تكرار ال نهايئ، إسهاب ممل، تعقيد، وباختصار 

هو خام، ركيك، غباء ال يحتمل«]3[.  

ومييض سعيد بجدله هذا قُدما ليؤكد أن صورة العريب ظلت مشوهة حتى يف الوقت 

ا كداعر أو إرهايب وتظهره أفالم  الراهن، ففي األفالم الغربية الحديثة، يظهر العريب إمَّ

هوليود شهوانيا، وساديا، وغادرا بالفطرة، وتاجر عبيد، وسائق جامل، ولئيام متقلبا، فهذه 

بعض األدوار العربية التقليدية يف السينام، كام يرى إدوارد سعيد »وقد تلقت دعام من 

املسترشقني األكادميني الذين أصبحت صنعتهم دراسة الرشق األوسط«]4[، ويرى إدوارد 

سعيد بأن العدواة الغربية تجاه الرشق مل تقف عند هذا املستوى، فالسمة األكرث شذوذا 

هي ما يعتقده بعض املسترشقني من أن العربية كلغة خطرة إيديولوجيا. ويستشهد عىل 

هذا مبقالة كتبها -إي شاويب- حول تأثري اللغة العربية عىل نفسيات وعقليات العرب. 

»أصبحت  إدوارد سعيد  يؤكد  والعرب، كام  اإلسالم  واألفكار حول  الصور  مثل هذه 

مرفأ متكامال من تقاليد الدراسات الرشقية طوال القرن التاسع عرش وأصبحت بشكل 

]1[- إدوارد سعيد، خيانة املثقفني، تر: أسعد الحسني، دار نينوي للدراسات والنرش والتوزيع، سورية– دمشق، د)ط(، 

2011، ص 19.

]2[- إدوارد سعيد، االسترشاق، مصدر سابق، ص62.

]3[- املصدر نفسه، ص 152.

]4[- املصدر نفسه، ص 288.
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تدريجي مكّونا أساسيا ملعظم العمل االسترشاقي، لألجيال الالحقة«]1[.

     ويرى إدوارد سعيد أن فهم اإلسالم لدى الغرب انطوى عىل محاولة تحويل 

من  منحطة  نسخة  إىل  أصالته  وقلب  للتطّور.  قابل  غري  وحداين  جوهر  إىل  تنوعه 

سلعة  أية  ومثل  للرعب.  مثرية  كاريكاتورات  إىل  شعوبه  ومسخ  املسيحية.  الثقافة 

التبّدل. وإذا حدث ودخل جزء من  ناجحة رائجة، كان الرشق املصّنع ممنوعا من 

الجزء  هذا  فإن  املسترشقون،  رسمها  كام  السلعة  خصائص  مع  تناقض  تاريخه يف 

سيُقمع ويُبطل ويُلغى. وكتب سعيد »التاريخ واالقتصاد والسياسة ليست عىل أي قدر 

من األهمية هنا. اإلسالم هو اإلسالم، والرشق هو الرشق.«]2[ 

3ـ قيمة وآراء سعيد  حول الوعي  األوريب بهاجس التأثري 

االسترشاقي:

و من هذا يكون تقييم إدوارد سعيد لثقافة الغرب واسترشاقه قد بنّي شيئا ماّم حصل 

وما سيحصل، ما مل تستدرك مفاعيل الصور النمطية عن العرب واملسلمني، بكونهم 

يشكلون كياناً غرائبياً، ال يشمله تسامح الغرب، وال حتى هو محسوب ضمن القيم 

اإلنسانية › لغربهم ‹ الذي يتعامل مع وضعية الشعوب البائسة، عىل أنها من طبيعة 

وجودها املتجوهر عندنا يف إسالم متخلف عن مسيحية ليبرياليته ودميقراطيته، فهذا 

من شأنه أن يوتر العالقة املبنية عىل افرتاءات أيديولوجية تعطي الزدواجية املعايري 

يف التعامل مع القضايا املتشابهة مرشوعية متأصلة يف تلك النظرة التي تتصور أّن ما 

يصح عليهم، ال يصّح علينا.

ثقافة  العالقة املركبة بني  تفكيك وشائج  ما يف  إدوارد سعيد إىل حّد  لقد نجح 

 .Edward W.said، Beginnings: Intention and method، granta books، London، 1997، P 381 -]1[

]2[- إدوارد سعيد، صور املثقف، تر: غسان غصن، مر: منى أنيس، دار النهار للنرش، بريوت، د)ط(، 1996، ص 50. 
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الغرب االسترشاقية، ومواقفه العمالنية يف سياسته االستعالئية أو االستكبارية الجارية 

مبؤدَّى فهمهم الثقايف املشّوه عن األمم الرشقية، حتى إنّه ذهب يف نقده االسترشاق 

الفلسفة،  أو  األدب  السياسة عن  فواصل  بني  املكتنف  االلتئام  إظهار غموض  إىل 

يف إيديولوجيا تجنَّب ذكر ُمصطَلَِحها، بطريقة تستدعي االستفهام عن األسباب التي 

حدت به إىل االبتعاد عن استعامل مفهوم اإليديولوجيا كمفهوم متكامل يلبّي معنى 

ما أراده، أو ما تقصد يف ما أشار إليه أكرث من مرّة، ويف أكرث من موضع.

تحديد  ينبغي  بل  التجاهل،  العريب  والفكر  للعرب  يجوز  ال  السياق  هذا  يف  و 

تحالف  سمي  ما  أو  الحضارات،  حوار  راية  ترفع  التي  النداءات  من  فكري  موقف 

الحضارات.إن هذه املحاوالت الفكرية، عىل أهميتها، تعكس التصدع الذي لحق 

بالعالقة بني الرشق والغرب وانسداد التواصل الذي عمقه نداء مقابل، يدعو إىل نهاية 

التاريخ وصدام الحضارات.

     إن من ينتمي إىل ذلك التيار الفكري الذي يؤمن بوحدة التاريخ العاملي ووحدة 

الحضارة اإلنسانية، قد ال يقف عند هذا التقابل املفتعل بني الحضارة الواحدة التي 

أسهمت جميع الشعوب يف بناء رصحها عىل امتداد التاريخ. وهذه الحضارة اإلنسانية 

تعكس اإلنتاج الثقايف واإلسهامات واإلبداعات املتنوعة ملختلف الشعوب، فهي 

العاملية،  الثقافة  فإن ما نسميه  بهذا املعنى  الشعوب.  ليست حكرا عىل شعب من 

هي متثل مجموع الثقافات اإلنسانية املشرتكة. بعبارة أخرى إننا أمام حضارة واحدة 

شاركت يف صنعها ثقافات متعددة كلها أسهمت يف هذا الرتاكم الحضاري اإلنساين 

الذي ميثل قاسام مشرتكا بني جميع الشعوب.
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