
 

 

ديدالف  قه اإلسالمي وحتّديات التجَّ

 عند الشهود مرتىض مطهري

 )*(حودر حب اهلل

ثّؿي رضورة إلظودة تؽقيـ مػفقم آجتفود وآفّقوتف ذم افعرص احلديٌ، رضورة تتجووز جمّرد حوجوت افقاؿع إػ 

داخؾّقي بحتي، بؾ إكف يػقد أيضًو مـ إفزاموت ادعرؾي كػسفو، وٓ يـطؾؼ هذا افتؽقيـ اجلديد فالجتفود افػؼفل مـ ظؿؾّقي 

 .ادـوخ ادحقط بوٓجتفود فقسفؿ ـ هق أخر ـ ذم بؾقرة ـقـقكي جديدة فف

بط مو حصؾ مع افتقَّور افـفضقي ذم افػؽر اإلشالمل، ومـ أظالمف افشفقد افشقخ مرته مطفري  هذا هق بوفضَّ

ـوخًو جديدًا، وفقس مسوئؾ جديدة أو افتامظوت مقرديي رصؾي، م(، رمحف اهلل تعوػ، فؼد محؾ ادطّفري إػ افػؼف م9979)

وـون هذا ادـوخ هق افؽػقؾ ببعٌ روح جديدة ذم ادقضقظوت افؼديؿي، وَخْؾؼ أؾؼ جديد يػقد مـ مسوئؾ مستجّدة 

 .فقضعفو ظذ بسوط افبحٌ وحتً جمفر افـؼد وافتؼقيؿ

 :تتّصؾ بوفبعد ادعرذم، ـام تتـوول افبعد افعؿالين أيضوً وفؽل كقجز معومل ادـفٍ ظـد مطّفري كرصد حموور ثالثي 

ــ أّول حموور ادـفٍ، ظـد مطّفري، هق افؼراءة افتَّورخيقي فؾػؼف اإلشالمل، تؾؽ افؼراءة افغوئبي أو ادغّقبي ذم افساث  9

ري رصد تطّقر مػفقم آجتفود، أو مػفقم افػؼف  افػؼفل، ظدا حمووٓت حمدودة جّدًا ومتبوظدة زموكًو. إّن حمووفي مطفَّ

وـذفؽ رصده وٓدة ظؾؿ أصقل افػؼف، أو مسور اجلفد افػؼفل ظز افتوريخ ... ـون حمووفي مثاًل، مـ افزاويي افتورخيقي، 

، ومل تــزل ـ 
ٍ
بجؿقع فػفؿ افػؼف بقصػف طوهرة ذم افزمون وادؽون، مل تقفد ـ هل وطقاهرهو ادّتصؾي هبو ـ مـ ظدٍم أو ظامء

 .متظفراهتو ـ مـ أؾؼ أظذ يؿـحفو شؽقكّقًي أو ثبوتوً 

اد افـفضي واإلحقوء ـ ضريؼًو جديدًا وفق ـون ذم بدايوتف إّوفقي، ضريؼًو ٓ حتقو ؾقف  فؼد صّؼ مطّفري ـ ومعف مجوظي مـ روَّ

 .وئرةإؾؽور أو ادؼقٓت افػؼفقي خورج افسقوج افزمؽوين، بؾ تتػوظؾ معف ذم ظالؿي جدفّقي ث
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رس افتورخيل فؾػؼف وأصقفف ـ ومو زال ـ حوجي موّشي فرؾع خمتؾػ أصؽول تزيقػ افقاؿع أو افقظل بف، ذم مو  ـون افدَّ

 .يرجع إػ هذا افعؾؿ ادؼّدس وادبورك

توريخ ــ أّمو ثوين حموور ادـفٍ ظـد مطّفري، وهق مـ أمّهفو، ؾؽون ثـوئل افعؼؾ ـــ افـؼؾ، تؾؽ افؼّصي افطقيؾي ذم اف 2

درّيي ظز رائدهو ذم افؼرن افعؼيـ افعالمي افطبوضبوئل، وـون ضبقعّقًو  اإلشالمل، فؼد ـون مطّفري امتدادًا فؾػؾسػي افصَّ

أن يؽرس ـ بام يعطقف مـ ؿقؿٍي فؾعؼؾ ـ مجقع احلقاجز ادقصدة أو افـقاؾذ ادغؾؼي افتل تريد إذٓل افعؼؾ، مـ هـو، ـون 

بؿظوهره ادتطّرؾي ـ وهق يامرس ؿراءة جؾؿقدّيي صؾدة فؾـص افديـل ـ مقؿػًو شؾبقّو جّدًا،  مقؿػف مـ افػؽر إخبوري

ذاك افػؽر افذي مو زال خمتبئًو ذم بعض زوايو ظؼقفـو ـام يراه مطّفري كػسف، فؼد بعٌ ادطّفري ذم ؿراءة افـص افروَح 

قي آجتفوديي بوفبـوءات ادسبؼي فؾبوحٌ افديـل، ذم ادتحّرـي ظز إدخوفف ذم شقوق افزمون وادؽون، وربط جمؿؾ افعؿؾ

خطقة تبدو فـو ذات دٓفي ظذ مدى كػقذ إحؽوم افعؼؾقي وافقظل ادسبؼ ذم كتوئٍ افػؼف اإلشالمل، مـ دون أن 

 .كحسى ادطفري ظذ افتّقورات ادػرضي ذم هذا ادجول

ك افعؼؾ افسؾػل ادـشّد ظذ افدوام إػ افظقاهر افتورخيقي وبتحطقؿ ؿققد افعؼؾ إخبوري، بودعـك افقاشع فؾؽؾؿي، ذا

حوول ادطّفري إظودة  ...بقصػفو ـوئـوت جومدة يؿؽـ اشتـسوخفو بصقرهو ادطوبؼي ذم أي زمون ومؽون، هبذا افتحطقؿ

مه ذم افزمون ؾحسى، ـام مػفقم آجتفود، ؾربطف بوفقاؿع، فقجعؾف خطقًة تعقش حراـًو دائاًم، بدل ربطف بؿـ  تؽقيـ

حووفً آدموهوت إخبورّيي ذم افػؽر افديـل، وهذا مو دؾع ادطّفري إػ كؼد افػؼف افػريض افذي يستــزف ذاتف ذم 

ر، حتً شتور ادعطقوت افعؾؿقي افـظريي أو متريـ افعؼؾ ظذ افعؿؾقوت  ـَ ًّ إػ افقاؿع بصؾٍي ُتذ مقضقظوت ٓ مت

عؼقد. وـون هذا اإلبداع افـظري فدى هذه افتقورات بؿثوبي تعقيض ظـ كؼصفو ذم احلضقر ادقداين آجتفوديي افبوفغي افت

 .أموم حتّديوت افػؽر وافثؼوؾي وافعؿؾ ذم افقاؿع افسقود وآجتامظل فؾؿسؾؿغ

ػي آكتامء، ؾؼٍف يستقظى ــ وهذا، أيضًو، مو جعؾ ادطّفري داظقًي إػ ؾؼٍف ؿودر ظذ افتـّؼؾ بغ اددارس افػؼفّقي ادختؾ 3

ادموهوت افدرس افػؼفل ظـد ادذاهى اإلشالمقّي مجقعفو، بدل هتديؿ جسقر آتصول ذم مو بقـفو، ؾؼٍف ٓ يـظر إػ كتوج 

 .أخر مـ كّظورة شقداء معتؿي، بؾ حيوول تقطقػف خلدمي افعؿؾقي آجتفوديي واـتشوف احلؼقؼي افػؼفقي

طفري إػ إضالق رصخي فتؽقيـ جموفس ؾؼفّقي تعتوش ظذ افتخّصص ذم افػروع افػؼفقي، ـام وهذا، هق أيضًو، مو دظو اد

تؼتوت ظذ احلقار اجلوّد وإصقؾ بغ افبوحثغ وافػؼفوء، ؾؼد آمـ ادطفري بعدم جدوى افبحٌ ظـ ؾرٍد واحٍد 



 

 

ووظك هذا افشقخ افشفقد حؼقؼي  يستجؿع مجقع افتخّصصوت افػؼفقي ؾضاًل ظـ افديـقي، فقؽقن اشتثـوًء ظذ افدوام،

ؿف ظـ اشتقعوب هذا  تطّقر افعؾقم ذم افؼرون إخرة وحؼقؼي واؿع افتحّديوت افتل بوتً تثؼؾ ـوهؾ افػؼقف وتعقِّ

 .افساـؿ اهلوئؾ فؾؿستجّدات افػؽريي وافعؿؾقّي

دعرؾّقي فف، بؾ تعّدى ذفؽ إػ مطووفي ــ ومل يبؼ ادطّفري ـ ذم حتؾقؾف فبـقي آجتفود افػؼفل ـ ظـد حدود ادؽّقكوت ا 4

افعالؿي بغ آجتفود وكتوئجف مـ جفي وبغ تلثراتف وظالؿوتف ادمّثرة بوفقاؿع اخلورجل احلقويت افضوّخ بوحِلراك مـ جفٍي 

أخرى، ؾؽوكً دراشتف فظوهرة افػتقى وثالثّقي: افقاؿع وادصؾحي وآحتقوط، ذم خطقٍة بدت مـف معّزًة ظـ حوجي 

افػؼف اإلشالمل افقاؿعل ؽر افػريض إلظودة مّد جسقر افعالؿي بغ ادجتفد وادؼؾِّد، ؾؾقسً هذه افعالؿي ظالؿًي صومتًي 

 :أو تؾؼقـّقًي، بؾ هل ـ ظـد ادطّفري ـ ظالؿي جدفقي، تتؽّقن مـ

وخؾقؿًو، فقعؼى ذفؽ أخذ ادرجعقي هذا افـؼد أ ـ ظالؿي اكػعول، تتبّدى ذم كؼد افؼوظدة افقاظقي فؾؿرجعقّي كؼدًا أمقـًو 

 .بعغ آظتبور وظدم افؽشح بوفقجف ظـف أبداً 

ب ـ وظالؿي ؾعؾ، تػعؾ ؾقفو افػتقى افتلثر ذم افقاؿع وحقوة افـوس ظذ أشوس ادصؾحي ادؾتزمي ٓ ادصؾحي افـػعّقي 

شققل مـ آحتقوضوت ادتؽوثرة افتل كؼدهو مطّفري  افزاؽامتّقي، وٓ يػعؾ ؾقفو افقاؿع افتلثر ذم افػتقى ظز تؽقيـ

ومعف افشفقد مصطػك اخلؿقـل وافشقخ حمّؿد جقاد مغـّقي، وهل احتقوضوت يراهو مطّفري رضورّيًي مو دامً ضؿـ 

 .احلّد ادعؼقل افذي ٓ ُيربؽ افقاؿع وٓ شرورة احلقوة

ؼؾّقي تـؼد ـ بنخالص ـ مجقع أصؽول افتعتقؿ أو افتجفقؾ إّّنو افعؼؾقي افتل تممـ بوفشػوؾقي وافقضقح ظـد مطّفري، ظ

حتً ذرائع ـثرة، فتعقد تؽقيـ ظالؿي حمّبي ورأؾي بغ ادرجعّقي وادؼّؾديـ، ٓ ظالؿي ٓ تعرف مراظوة افقاؿع أو تتعوػ 

 .ظـ مهقم اإلكسون افبسقط

ػي إحؽوم وحتّديوت احلداثي، ؾؾسػي تممـ ــ وذم ادحقر افثوفٌ وإخر افذي ظؿؾ ظؾقف ادطفري، تبدو فـو ؾؾس 5

بوفسمال افذي بوت يطرحف افعؼؾ اإلكسوين افققم حقل جدوى افتؼيعوت افديـقي، إن آظساف هبذا افعؼؾ ذم شمافف 

هق مو دؾع مطّفري دامرشي حتؾقؾ، جلؿؾي مـ إحؽوم افؼظقي وؾؾسػتفو بدءًا مـ إصؽوفقوت ؾؼف ادرأة وصقًٓ إػ 

 .وافػؼف آؿتصودياإلرث 



 

 

مل يعد افعؼؾ احلداثل مستعّدًا هلضؿ مؼقفي افتعّبديي ذم إحؽوم، ؾؽون ظذ ادطّفري افـوهض بؿسموفّقي افدؾوع ظـ 

اإلشالم أن يؼّدمف هذه ادّرة بؾغي ظؼالكقي تؼقم ظذ خطوب هودئ ذم تسقيغ إحؽوم، وظذ مػوهقؿ متـوشؼي تعطل 

 ـ ـؿحقر ادرأة ـ ؿدرة افتـوؽؿ افداخع افذي حيؿقفو مـ هّزات أو اردموجوت ظـقػي ؿد مـظقمي افتؼيع ذم حمقر معّغ 

 .تصقبفو

مول ظـ أن يدرك ؾؾسػي هذا احلؽؿ افؼظل أو ذاك، رؽؿ أّكـو  إن مطّفري مل يؽـ يرىض بؼؿع ظؼقل افشبوب افسَّ

افشقعل، وافؼويض بعدم إمؽوكقّي ـشػ مالـوت إحؽوم ٓحظـو أّكف ـون يعتؼد بوفتػسر افـؿطل ذم أصقل افػؼف 

 .وظؾؾفو، وهلذا تصّدى دحووفي ظؼؾـي افتؼيعوت اإلشالمّقي فقسّد ثغرًة حؼقؼّقًي ذم افػؽر افديـل ذم افعرص احلديٌ

 إّن مطّفري بوفـسبي إفقـو افققم رضورة... وفقس خقورًا،

 إّكف حوجي... وفقس ترؾًو،

 .إّكف ظزيؿي وفقس رخصي

ــ مو أحقجـو، افققم، ذم ظرص افعقدي وافغزو افثؼوذم، بؾ وافتطفر افثؼوذم افؼس افذي يتعّدى بؼاشتف افتطفر  6

هـ( إػ ابـ إدريس احلع 464افعرؿل... مو أحقجـو إػ مطّفري   جديد، ـام احتوج افػؼف افشقعل بعد افطقد )

قت آكتوجقَّي اخلالَّؿي واإلبداع... إػ ّنضٍي ُتقاِزن بغ كؼد افذات وكؼد هـ( ثوئرًا ظذ كزظي افتؼؾقد وآّتبوع وم598)

أخر... بغ بـوء افذات، وتؼقيؿ أخر... حتك ٓ كستغرق ذم كؼد افذات ؾتغقى ذواتـو ظـّو وكػؼد أصوفتـو وهقيتـو، أو 

 .ـ صـعـوهو ٕكػسـوكستغرق ذم كؼد أخر حتك كغؾؼ افدكقو ظؾقـو مـ حقفـو، ؾـؿقت ذم ذكؼٍي كح

فـ يؿقت ادطّفري ظـدمو كقاصؾ ذم أكػسـو ضّخ روح افتحديٌ وافتجديد وافـؼد افبـّوء، مـ دون خقف أو وجؾ، 

فؽـّف شقؿقت حتاًم ظـدمو كرضخ مـ جديد فــزظي شؾػّقي أخبوريي تؼتؾـو مجقعًو مـ دون رمحي، وهل تتحوفػ افققم حتوفػًو 

 .ادستعؿر، مع آشتؽبور افعودل ؽر معؾـ مع أخر، مع افغرب

 .(9افزمر/ ) {ؿؾ هؾ يستقي افذيـ يعؾؿقن وافذيـ ٓ يعؾؿقن}

 


