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  دور الشهيد مطهري

إن نقل الفكر من مستواه الرتاثّي احملكوم بقطيعٍة معرفيٍة تُعد بالقرون ال 
ميكن النظر إليه على أنه يشكل مهمًة بسيطًة يف كّل األحوال، ناهيك عن 

 مستوى بتلك القطيعة إىل أن تكون املهمة هي االرتقاء ذا الفكر احملكوم
السجال املتفّوق مع كافة األطروحات الفلسفية واملعرفية اليت ضت على 
أساس هذا الرتاكم الالإعتيادّي خالل قرون االستنارة يف العامل الغرّيب، فإذا 
نظرنا إىل األمر من هذه الزاوية اتضحت لنا األمهية االستثنائية لفيلسوٍف 

ا تقدير اجلهود العلمية العبقرية اليت من هذا الطراز، وبات من السهل علين
بذهلا يف حياته، إذ كان الشطر األكرب منها حافًال بالعطاء الفكرّي املتميز 
على صعيد العلوم اإلنسانية والفلسفية اليت هلا مساٌس أكيٌد بقضية الصراع 

  .احلضارّي بني منظوميت اإلميان واإلحلاد

أن العقيدة والفلسفة ال ميكن أن يقفا ما زال العديد من املفكرين يعتقدون 
على أرض مشرتكٍة على اإلطالق، والغريب أن عددًا هائًال من املتدينني 
أنفسهم يشاركوم هذا االعتقاد بالكلية، حىت من دون تفصيٍل يشري إىل 
تلك املناطق اليت تقف الفلسفة عاجزًة عن الولوج إليها، أو  إبداء الرأي 

النتيجة إضعاف موقف العقيدة الدينية ذاا، وجعلها تبدو  حوهلا، فتكون 
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 ا خارج مساحة التربير العقلّي أو الفلسفّي، األمر الذي يعين أنكما لو أ
العقول الفلسفية ال ختضع خلطاب اإلميان إال يف حالة التخلي عن امللكة 

و مل الفلسفية، ويف هذا ما فيه من جوانب اإلساءة إىل العقيدة، حىت ل
  .يقصد أولئك املتدينون أن يلحقوا بالعقيدة الدينية مثل هذه اإلساءة

لقد ض الشيخ املطهري جنبًا إىل جنٍب مع مفكرين كباٍر يف العامل 
اإلسالمّي مبهمة عقلنة الرتاث الديّين، أو قل تثوير اجلانب العقالّين يف 

بل مشل اجلانب  الدين، ومل يكن عمله مقتصرًا على هذا اجلانب فقط،
املقابل أيضاً، حيث أنه أسهم  بفاعليٍة يف تثوير املعطى اإلمياّين يف العقل 
نفسه، وبرهن بشكٍل عملي على أن العقل واإلميان ال ميكن أن يتقاطعا، 
من دون أن يعين هذا أن العقل ال ميكن استغالله يف الرتويج لفلسفة 

يشاء العقل أن يتحول إىل جمرد أداٍة  اإلحلاد طبعاً، وذلك يف احلالة اليت
لتربير الغرائز وامليول والنزعات الشريرة على وجه العموم لدى مستخدمي 

  .عقوهلم يف سبيل هذا التربير
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  ةالحضار على  أثر الدين

أن يكون املرء ملحداً، فعليه أن يتنازل عن إنسانيته على األقّل، ليكون 
بشرية الطويلة اليت تتوغل بعيداً يف التأريخ، أي إن جمرداً عن العقل واخلربة ال

عليه أن يتنازل عن مجلٍة من األمور اليت مبقتضاها سيتوصل عرب السبل 
املنطقية  لالستنتاج إىل اإلميان بأن للكون خالقًا متصفًا بكّل صفات 

  :إخل، ومنها... الكمال من العلم والقدرة والغىن واإلرادة

يه أن يتخّلى عن ذاكرته، فال يشارك البشر اآلخرين ذه احلصيلة عل:  أوالً 
 الكتابة حىت اآلن، ألن الفلسفية واملعرفية املرتاكمة منذ عرف اإلنسان فن
هذا التأريخ كله مشحوٌن من رأسه حىت  أمخص القدمني بالنتاجات 

األنبياء،  فضًال عن النصوص اإلهلية املقدسة وكلمات -الفكرية والفلسفية 
إخل، حبيث أن ... اليت تضمنت تأمالت الفالسفة واألدباء واحلكماء

اإلمجاع كان منعقدًا بينهم على عدم إمكان تعقل الكون بدون افرتاض 
  .وجود اإلله اخلالق واملدبّر والعامل والقدير

ل إن كثرة اهوالت يف اال احلسّي والتجريّيب عند األجيا: وقد يقال 
البشرية السابقة جعل هذا العدد الكبري من الفالسفة والشعراء واحلكماء، 
باإلضافة إىل األنبياء يستشعرون احلاجة إىل افرتاض وجود اهللا، أما اآلن 
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 العلم احلديث استطاع أن حيل فلم نعد حباجٍة إىل هذا االفرتاض، ألن
ت ألباب البشر  السابقني، وما كان حىت الكثري الكثري من األلغاز اليت حري

اآلن لغزًا ميكن للعلم احلديث نفسه أن يقوم بتحويله إىل شيٍء معروٍف 
ومألوٍف يف الفرتات الزمنية الالحقة، فاملهّم هو أن اإلنسان املعاصر ميتلك 
ثقًة الائيًة بقدرة العلم على كشف األسرار، ومل تكن مثل هذه الثقة 

  .احلالموجودًة عند السابقني بطبيعة 

ال تتعلق املسـألة باجلانب احلسّي أو التجريّيب من األساس، فحىت : اجلواب
لو كشف العلم احلديث األسرار كافة، ومل يعد هناك شيٌء ما خافيًا على 
اإلنسان، فإن مسألة اإلميان باهللا تبقى مسألًة قيد البحث، إذ من الواضح 

نبياء والفالسفة أم من غريهم مل يكن أن السابقني كلهم سواٌء كانوا من األ
مستند حبثهم وبراهينهم على وجود اهللا سبحانه هو أن اإلنسان مل حيط 
علمًا بأسرار املوجودات، وإال ملا كانت أدلتهم وبراهينهم تستند إىل ما هو 
معلوٌم من األسرار املتعلقة باإلنسان والطبيعة، وليس إىل اهول، فهناك 

من اآليات يف القرآن على سبيل املثال تشري إىل عظمة اهللا  عدٌد هائلٌ 
باالستناد إىل هذه األشياء املعلومة للبشر، ونذكر على سبيل املثال ال 

  : احلصر اآليات القرآنية اآلتية
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َوُهَو الِذي أَنَزَل ِمْن السَماِء َماًء فََأْخَرْجَنا بِِه نـََباَت  : "قوله عز وجلّ   - أ
ْيٍء فََأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضرًا ُخنْرُِج ِمْنُه َحبا ُمتَـرَاِكًبا َوِمْن النْخِل ِمْن طَْلِعَها ُكل شَ 

َواٌن َدانَِيٌة َوَجناٍت ِمْن أَْعَناٍب َوالزيـُْتوَن َوالرماَن ُمْشَتِبًها َوَغيـَْر ُمَتَشابٍِه  ِقنـْ
  " ِه ِإن ِيف َذِلُكْم آليَاٍت لَِقْوٍم يـُْؤِمُنونَ انظُُروا ِإَىل َمثَرِِه ِإَذا أَْمثََر َويـَْنعِ 

َر َمْعُروَشاٍت : "قوله عز وجلّ   -  ب َوُهَو الِذي أَْنَشَأ َجناٍت َمْعُروَشاٍت َوَغيـْ
َر ُمَتَشاِبٍه ُكُلو  ا ِمْن َوالنْخَل َوالزرَْع ُخمَْتِلًفا أُُكُلُه َوالزيـُْتوَن َوالرماَن ُمَتَشاًِا َوَغيـْ
َوِمْن *َمثَرِِه ِإَذا أَْمثََر َوآُتوا َحقُه يـَْوَم َحَصاِدِه َوَال ُتْسرُِفوا ِإنُه َال حيُِب اْلُمْسرِِفنيَ 

األَنـَْعاِم َمحُوَلًة َوفـَْرشًا ُكُلوا ِمما َرَزَقُكْم اللُه َوَال تـَتِبُعوا ُخطَُواِت الشْيطَاِن ِإنُه 
  " نيٌ َلُكْم َعُدو ُمبِ 

َوُهَو الِذي َمد اَألْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي َوأَنـَْهارًا َوِمْن  : "قوله عز وجلّ   -  ت
ُكل الثَمرَاِت َجَعَل ِفيَها َزْوَجْنيِ اثـْنَـْنيِ يـُْغِشي اللْيَل النـَهاَر ِإن ِيف َذِلَك 

ُمَتَجاِورَاٌت َوَجناٌت ِمْن أَْعَناٍب  َوِيف اَألْرِض ِقَطعٌ *آليَاٍت لَِقْوٍم يـَتَـَفكُرونَ 
َواٍن ُيْسَقى ِمبَاٍء َواِحٍد َونـَُفضُل بـَْعَضَها َعَلى  ُر ِصنـْ َواٌن َوَغيـْ َوَزرٌْع َوخنَِيٌل ِصنـْ

  " بـَْعٍض ِيف اْألُُكِل ِإن ِيف َذِلَك آليَاٍت لَِقْوٍم يـَْعِقُلونَ 

تشري إىل ما هو معلوٌم عند إن القرآن مشحوٌن بأمثال هذه املضامني اليت  
الناس ومعروٌف ولو معرفًة إمجاليًة، وهو يتخذ من معرفتهم ا نفسها منبهاً 
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هلم على ضرورة االلتفات إىل وجود اخلالق سبحانه، ومل يأت األنبياء فيما 
صح من النقل عنهم بالرباهني اليت تستند إىل األدلة اخلرافية املختلقة، 

اد فيها إىل ما يغّلف العقل البشرّي فيها من اجلهل حيث يكون االستن
وعدم املعرفة، لكن الشبهة تأيت من جهة أن الباحثني املعاصرين قد اطلعوا 
على عدٍد من عقائد الناس اخلرافية، وهؤالء متدينون قطعاً، كأن يقولوا 

أوان  مثًال إن هناك مالئكًة رئيسيني حيثون املالئكة الثانويني بالسياط يف
املطر كي يصبوا املاء من القرب على أهل األرض، أو أم قرأوا يف بعض 
الكتب احلديثية أو يف التفاسري بعض األحاديث والتأويالت الشاذة فصاروا 
يعللون التدين مجلًة وتفصيًال ذه النتائج اليت استخلصوها باألسلوب 

ة، أو الروايات والتأويالت االستقرائّي الناقص من أمثال هذه العقائد الشعبي
الشاذة يف بعض املدونات الدينية داخل حقل احلديث أو التفسري وما إىل 

  .ذلك

عليه أن يتخّلى عن األسلوب املنطقّي يف التفكري، فيعلن براءته من : ثانياً 
هذه القدرة املوجودة يف العقل البشرّي على االستنباط واالستنتاج وتتبع 

ا عرب العمليات املنطقية والعقلية إىل تكوين األحكام اجلزئيات وصوًال 
الكلية والعامة، فإذا أصر على أن يكون منطقيًا يف تفكريه ذا املستوى، 
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  يف عني الوقت على اإلحلاد، كان مكابراً ومغالطاً إىل أبعد حّد، ألن وأصر
حلاد إمنا هو كل املعطيات العلمية تشري إىل أن السبب الرئيسّي يف اإل

وجود بعض اخلطوات العقلية اخلاطئة أثناء مسرية االستدالل العقلّي 
واملنطقّي، وإن اكتشاف ذلك اجلزء اخلاطئ يف املركب العقلّي ال بد أن 
جيعل النهاية املنطقية للمسرية العقلية هو اإلميان بوجود إلٍه متصٍف 

يتضح من القول املنسوب إىل بصفات الكمال كلها هلذا الكون، وهو ما 
  :أمري املؤمنني عليه السالم

  تدل على أنه واحدُ  ..... ويف كل شيٍء له آيةٌ 

إشكالية املثقف الديّين بني (إن هناك مغالطًة أشرت إليها يف كتايب : ثالثاً 
، وهي أن عددًا كبريًا من الباحثني يشريون )سندان التقليد ومطرقة احلداثة

ام برهنتهم على وهم العالقة بني اجلانب األخالقّي واجلانب الديّين يف مق
يف الشخصية الفردية أو يف الشخصية االجتماعية على السواء، إىل أن من 
املمكن أن يتصف األفراد أو اتمعات باألخالق الفاضلة من دون 

تفصيلية،  االستناد إىل البعد الديّين يف ذلك، وقد أجبت هناك بعدة أجوبةٍ 
  :وميكن اإلشارة إليها بالتايل

نعم، إن من املمكن اتصاف أحد األفراد أو أحد اتمعات ذه : أوالً 
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األخالق الفاضلة، حىت لو فرضنا عدم وجود املستند اإلمياّين أو الديّين 
لذلك، ولكن املستوى املدّين أو القانوّين أو األخالقّي أو احلضارّي بشكٍل 

يس وليد اللحظة الراهنة قطعاً، بل هو نتيجٌة طبيعيٌة للرتاكم املعرّيف عام ل
والثقاّيف والفلسفّي للمجتمعات البشرية كلها، ومن ذا الذي يستطيع أن 
يؤكد عدم تأثر تلك الفلسفات واحلضارات البشرية برتاث األديان 

األنبياء مما ال السماوية املتنوعة، بل إن مظاهر تأثرها باألديان وتعاليم 
شك فيه بناًء على كّل الدراسات التأرخيية واألنثروبولوجية، وهلذا فإننا 
نستطيع أن جنزم بأن ما لدى اتمعات العلمانية اليوم من مظاهر التكامل 
 احلضارّي يف جمال القانون أو األخالق أو الفلسفة هو امتداٌد طبيعي

إن اختفى هذا التأثري والتأثر من الذاكرة لتعاليم الديانات السماوية، حىت و 
  .البشرية اليوم، إال أنه موجوٌد بشكٍل مؤكٍد على أية حال

أحيانًا تكون املنظومة القانونية عالية املستوى يف جمتمٍع من : ثانياً 
اتمعات العلمانية، إال أن مستوى التالحم بني املواطنني وبني القانون 

إلنسان جيد نفسه ملزمًا من الناحية القانونية فقط ليس عالياً، أي إن ا
بااللتزام بتلك األخالق، أما لو ُخلَي ونفسه فإنه خيالف كل تلك 
املضامني األخالقية من دون أن يشعر بتأنيب الضمري، ألنه فاقٌد لذلك 
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  .املرتكز العقائدّي اهلاّم لتربير االلتزام الطوعّي بتلك األخالق

إليه مجٌع من املفكرين اإلسالميني كالشيخ مطهري  والسيد  ما أشار: ثالثاً 
حممد باقر الصدر من أن اإلنسان مفطوٌر على حّب الذات، وهو حباجٍة 
لكي ينكر ذاته ويتخلى عن النوازع األنانية الضيقة إىل الشعور املؤكد لديه 
 بأنه سوف حيصل على التعويض املناسب يف العامل اآلخر عن تضحياته يف
هذا العامل، وعلى هذا األساس فإن األخالق العلمانية ال ميكن أن توفر 
هذه الضمانة لألفراد واتمعات بأم سوف حيصلون على هذا التعويض، 
فتكون النتيجة أن هذه األخالق إما أن تكون خنبويًة موجودًة لدى األفراد 

دافعية املطلوبة النتشار القالئل، وإما أا ال ميكن أن توفر لدى اإلنسان ال
  .تلك األخالق ووجودها بشكٍل فاعٍل وراسٍخ يف اتمع
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  شقاء الحضارة

مىت تسّبب احلضارة الشقاء لإلنسان بدالً من أن تكون مصدراً من مصادر 
  سعادته القصوى؟

ال شك أن اإلنسان كائٌن ساٍع دائمًا إىل خلق احلضارة األرقى، وال ميكن 
فكري بأن اإلنسان سوف يرتاجع إىل الوراء على مستوى احلضارة، جمرد الت

لكن هذا ال يعين أن احلضارة أية حضارٍة ال بد أن تستبطن أسباب 
السعادة كّلها لإلنسان، فال مالزمة بني املسألتني، إذ من املمكن أن تكون 
حضارٌة ما يف مستوًى راٍق من الوجود، وتستبطن الكثري من أسباب 

  .الشقاء يف ذات الوقت

خذ مثًال حضارتنا احلالية، فليس من الصحيح صياغة اإلشكالية بالطريقة 
 احلضارة احلالية كل اليت يرتئيها العديد من الباحثني اليوم، إذ يقولون إن
واحٌد وال ميكن جتزئتها أو اقرتاح اإلصالحات لبعض مكوناا، فإما أن 

يعاً، وال ميكن اقرتاح سبيٍل ثالٍث بني ذينك نقبلها مجيعًا أو نرفضها مج
  .السبيلني

كال، إن هذه الصياغة ليست صحيحًة أبداً، فأنا ال أفهم أية مفارقٍة أو 
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 ل اإلنسان احلضارة ويعرتف بقيمتها العالية، ويعتقد أنمناقضٍة يف أن يتقب
فس فيها جوانب مهمًة من النقص ال بد من تالفيها وإصالحها يف ن

الوقت،  فإن هذا من طبيعة األشياء ومن طبيعة التفكري، وال يعرتض على 
  .مثل هذا األسلوب من املقاربة املوضوعية للحضارة إال مغالط

إن مشكلة احلضارة احلالية أا إذ كانت باعرتاف اجلميع اليوم أكرب منجٍز 
رست الغرور للعقل البشرّي يف مجيع أطوار التأريخ البشرّي، استكربت وما

ومل تعد تتقبل النقد أو مراجعة بعض األسس الفكرية والفلسفية اخلاطئة، 
ولو أا رضيت بأن تفعل ذلك الرتقت إىل مستوياٍت أعلى، ولتخلصت 
من اآلثار السلبية الكارثية اليت جتعلها تبدو للناس يف بعض األحيان كما 

أزالت عدداً ال يُعد وال ُحيد من لو أا أكرب كارثٍة حلت بالبشرية، مع أا 
الصعوبات اليت كانت تسّبب املتاعب لإلنسان، ومع أا كادت جتعل من  
كّل شيٍء كان يبدو للناس من قبل مستحيًال شيئًا واقعيًا أو شيئًا يف غاية 

  .اإلمكان
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  مشكلة الحضارة الحالية

لة فأنكرت قيمة كّل ما ختبطت احلضارة احلالية عرب مسريا التأرخيية الطوي
هو ليس ماديًا يف البدء، مث تدرجت فأعطت للفّن واألدب والفلسفة معىن 
خاصًا وقيمًة أقل من القيمة اليت منحتها للمنجزات ذات البعد املادّي 
اخلالص، مث خطت خطوا األخرى، فزعمت أا تصاحل األديان وجتليات 

 ما هو منتٍم إىل اإلميان، فعاملت الكتب املقد سة وتراث األنبياء وكل
الدائرة الدينية على أساس أنه ذو قيمٍة فقط بالنظر إىل كونه ميثل طوراً من 
أطوار التفكري البشرّي يف املرحلة اليت سبقت الطور العلمّي اخلالص الذي 
تعيشه احلضارة الغربية اليوم، أو أنه ذو قيمٍة فقط من الناحية الفنية، أي 

أ من الرتاث األسطورّي للبشرية، فال أا جزٌء ال يتجزا عوملت كما لو أ
مثًال وبني الكتب ) هومريوس(فرق يف عرف هذه احلضارة بني ملحمة 

املقدسة مجيعها، مبا فيها اإلجنيل والتوراة والقرآن طبعاً، كما ال فرق بني 
تيه كلمات األنبياء وبني أّي كتاٍب جيمع يف دف ) لدانيت(الكوميديا اإلهلية 

أو حىت كالم اهللا عز وجّل، فخطت احلضارة خطوًة جبارًة يف طريق متييع 
  .التعاليم اإلهلية وتفريغها من املضمون اإلهلّي املقدس

لقد كان ملبدأ اللذة واملنفعة حضوٌر قوي يف فلسفة احلضارة احلالية، فليس 
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بار نتائجها السلبية واإلجيابية على للذة فلسفٌة بعيدٌة تأخذ يف نظر االعت
املدى االجتماعّي العاّم أو على املدى البعيد بالنسبة إىل الفرد حىت، بل 
املهّم أن يشعر املرء باللذة القريبة من السلوك املعني حىت وإن كان شاّذاً 
ومنحرفاً، لكي يكون مستساغًا وجّيدًا يف عرف هذا الشخص، ويكون 

ما هو : ًا من الناحية االجتماعية والقانونية أيضاً، فإذا سألتمقبوًال ومربر 
املربّر العقالئّي الذي على أساسه أقررمت هذا التصرف الشاّذ واعتربمتوه 

بأن هذا التصرف الشاّذ ليس شاّذاً ألنه منبٌع للذة : قانونيًا وشرعياً، أجابوا
عمال، وال عربة بالتحليالت القريبة، وهذا هو امليزان الذي نرجح فيه األ

العميقة أو البعيدة اليت تبّني مضاّر هذا التصرف على الشخص أو على 
اتمع، وهلذا فإن تصرفات شاذًة  مثل الزىن واملثلية اجلنسية وشرب اخلمر 
وما إىل ذلك من األعمال اليت تعدها األديان من املوبقات ال تُعد كذلك 

لغربية اليوم، بل الغريب أن املنظمات احلقوقية الدولية يف عرف احلضارة ا
تطالب بأن حتمي الدول يف دساتريها ما تعتربه حقوقًا ألصحاب هذه 

  .الرذائل واملوبقات

هل ميكن اختزال احلاجات األساسية إلنسان احلضارة بأن حيصل على 
املعنوية اليت ملّذاته املادية إىل أقصاها، بشرط أن يتجاهل حاجاته الروحية و 
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ال يقوم بتلبيتها إال الدين، وال ميكن للشعر أو الفّن أو أّي شيٍء من هذا 
  .القبيل التعويض عنه يف هذا اال

بعيد اهلدف إىل حّد حبيث تكون قيمة "إن امليزة األساسية لإلنسان هو أنه 
 عقيدته وهدفه فوق كّل القيم األخرى، وتكون راحة الناس وخدمتهم أهم

فالشوكة اليت تدخل يف قدم اآلخر كأا يف قدمه، بل كأا . من راحته هو
ته وهدفه املقدس يف عينه، يواسي اآلخرين بآالمهم، فهو متعلٌقٌ◌ بعقيد

،  " إىل حّد أنه يضحي مبصاحله بل حبياته ووجوده من أجلها بكل بساطة
وهلذا فإن مفهوم احلضارة متشّعٌب جداً، وال ميكن اختزاله إىل معىن انتشار 
التقنية الراقية أو التكنلوجيا العالية يف أّي حاٍل من األحوال، بل إن البعد 

ته يتحول إىل شقاٍء حمٍض ما مل يتم ترشيده بتلك التقّين والتكنلوجّي ذا
األبعاد املعنوية واألخالقية والدينية اليت أمجعت البشرية على احرتامها، كما 
هو حاصٌل فعًال يف العصر احلاّيل، فلو أن هذا املستوى احلضارّي العايل يف 

الدينية اليت اال التقّين والتكنلوجّي خضع إىل تلك املعايري اإلنسانية و 
تنظم مسألة االستفادة منها لكانت البشرية اليوم يف أرقى مستويات 

فالناحية اإلنسانية يف املدنية البشرية اليت تعترب (سعادا على اإلطالق، 
اليت هي )  روح املدنية هي وليدة مثل هذه األحاسيس واملتطلبات البشرية
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  .من وحي الدين بالدرجة األوىل طبعاً 

ن الصحيح كما أشرنا يف كالٍم آنٍف أن نقول إن تلك األخالق وليس م
السامية من املمكن أن توجد وتنتشر من دون إسناٍد من الدين، فإن هذا 
إن صح فإنه ميكن أن يصح على نطاٍق ضّيٍق جداً، وال ميكن بناء جمتمٍع 

نزعات  وعلى كل حاٍل، فإن "معنوي أو روحي أو أخالقي على أساسه، 
اإلنسان السامية املعنوية والالحيوانية عندما جتد قاعدًة وأساسًا عقائدياً 

  ".اإلميان"وفكرياً تتخذ لنفسها اسم 

املشكلة أن هناك يف أوساطنا اإلسالمية اليوم من ينادي بضرورة الرتكيز 
على الفلسفة املادية يف كّل ما ننتجه يف جمال اإلبداع الثقاّيف واملعرّيف 
والفلسفّي، اقتداًء بالغرب، لكي نتمكن برأيهم من جتاوز مظاهر ختلفنا يف 
ااالت التقنية والتكنلوجية، وأستغرب فعًال من تفكري هؤالء، ألم 
يتجاهلون قضيًة هامًة للغاية، وهي أن عددًا كبريًا من فالسفة الغرب اليوم 

ت به الثقافة الغربية، فهم ضائقون ذرعًا ذا املرض املاحق الذي ابتُلي
يدعون إىل نقد تلك األسس النظرية والفلسفية اليت قامت عليها فلسفام 
ونظريام يف جمال العلوم اإلنسانية على وجه التحديد، وليس السبب يف 
وجود ذلك اخللل الكبري يف البنية العامة للثقافة الغربية إال سيادة النظرة 
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إخل، مث يأيت ... رؤية العامة للحياة واتمع والديناملادية وهيمنتها على ال
 أو ديين هؤالء الباحثون املتغرّبون ليأمرونا بأن ننسلخ من كّل ما هو روحي
لصاحل تلك النظرة، أليست هذه مفارقًة كبريًة من األحرى بنا أن نتنبه إليها 

عصر اهليمنة  يف هذا الظرف الصعب الذي يكتنف جمتمعاتنا اإلسالمية يف
  .األمريكية والغربية عليها مع شديد األسف

إن العامل اليوم مهتم جداً بفلسفة حقوق اإلنسان على سبيل املثال، ولكن 
قل يل بربك، هل استطاعت كل منظمات حقوق اإلنسان يف العامل أن 
توقف هذا املد اجلارف الذي يستهني حبقوق اإلنسان على مستوى 

الدول اليت باتت تغزو الدول اآلمنة باسم الدفاع عن هذه سياسات 
 ا تنتهك هذه احلقوق يف كّل آنات وجودها أشدا، يف حني أاحلقوق ذا

  .االنتهاك

لقد كان مطهري حمّقًا إذ أشار إىل بشاعة النظرة املاّدية إذ تتأسس عليها 
الة النزعات اإلنسانية فوفقًا هلذه النظرة مل تنكر أص"فلسفات البشرية اليوم 

من النزعة اخلريية، ونزعة اجلمال، والنزعة اإلهلية فحسب، بل تنكر أيضا 
أصالة النزعة الواقعية من نظر اإلنسان حول العامل والواقع، ألن أية نظرٍة ال 
ميكن أن تكون نظرًة جمردًة فقط، وحياديًة، فإن كل نظرٍة تعكس نزعًة 
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  .ميكن أن تكون غري هذا ماديًة خاصًة، وال

والغريب أن بعض املدارس اليت تعكس مثل هذا الرأي هي بنفس الوقت 
  !" .تف باإلنسانية، وأصالة اإلنسان
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  اإلنسان المستقبلّي للحضارة

أن البشر يف جمموع حركاته يتقدم "أشار الشيخ مطهري إىل حقيقٍة مفادها 
املادية والناحية املعنوية، ومل تكن حركة البشر إىل األمام من الناحية 

التكاملية من الناحية املعنوية حركًة واحدًة على خط مستقيم، إا حركٌة 
تنحرف تارًة إىل اليمني وتارًة إىل اليسار، وهلا وقفٌة ورجوٌع أحياناً، ولكنها 

تقبل إن إنسان املس: يف جمموعها حركٌة متقدمٌة وتكامليٌة، وهلذا نقول
حيواٌن ثقايف ال حيواٌن اقتصادّي، إنسان املستقبل إنسان عقيدٍة وإمياٍن ال 

  " .إنسان بطٍن وحجر

لقد كان اإلنسان يف العصور السابقة يعيش يف ظّل ظروٍف صناعيٍة 
بسيطة، كما أنه كان مهددًا بالكثري من عوارض الطبيعة، وكان متخّلفاً 

ديد من ااالت الطبية والفيزيائية قياسًا إىل الزمن احلاضر يف الع
إخل، ومل يستطع العلم يف األزمان اخلالية أن يهتدي إىل املناهج ... والفلكية

العلمية احلديثة اليت استطاع اإلنسان مبساعدا التوصل إىل هذه 
املستويات الراقية من التقدم يف تلك امليادين، وهذه حقيقٌة ال ميكن التنكر 

  .حاٍل من األحوال هلا يف أيّ 

كما أن الظروف التأرخيية اليت رافقت إرساء تلك املناهج العلمية يف الغرب 
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صراعًا حمتدمًا بني العلم والكنيسة، ومل يعرف الغربيون الدين إال من خالل 
هذه املؤسسة اليت مارست أبشع أنواع الظلم حبّق العلم والعلماء مما هو 

  .تسرد قصة هذا الصراع معروٌف يف املؤلفات اليت

وهلذا كان اإلنسان الغرّيب حمكومًا ذه العقدة الرهيبة جتاه الدين باملطلق، 
وقد أشار إىل هذه احلقيقة بأملعيٍة فائقٍة السيد حممد الصدر يف العديد من 
مؤلفاته ، وأعلن صراحًة أن العلماء الغربيني يف فرتة الصراع تلك كانوا 

دام للكنيسة، ألا وقفت ضد العلم، لكنهم كانوا خمطئني حمّقني يف معا
عندما اعتربوا الكنيسة وحدها هي املؤسسة الرمسية الوحيدة اليت تعّرب عن 
وجهات نظر الدين باملطلق، فلو أن علماء الغرب أولئك تعرفوا بشكٍل 

لماء يف مجيع تفصيلي على الدين اإلسالمّي ومواقفه املشّرفة جتاه العلم والع
مناحيه املاّدية واملعنوية لكان هلم رأٌي آخر بالطبع، لكنهم مل يصدروا 
حكمهم السلّيب على الدين إال بناًء على معرفتهم بالدين املسيحّي من 
وجهة نظر الكنيسة فقط، فكان هذا اخلطأ مصدراً لكّل األخطاء املنهجية 

عد، إذ كان رأي أغلبهم أن اليت ُوجدت يف األوساط العلمية الغربية فيما ب
  .الدين والعلم طرفا نقيٍض ال جيتمعان

اآلن تغري املوقف، فقد صار اإلنسان تّواقًا إىل أن ميأل فراغه الروحّي 
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والديّين على أساس إحساسه الواقعّي بوجود هذا الفراغ، وألن اإلنسان قد 
حلديثة بتعاطيها لكي جرب كل تلك العقاقري اليت نصحته احلضارة املاّدية ا

يسد هذا النقص، فرأى بأّم عينيه فشله يف هذا املسعى، فإن إنسان 
احلضارة اليوم شاء أن يبادر بنفسه إىل سّد هذا الفراغ، وقد ساعدته على 

  :اختاذ هذا القرار مجلة أمور

اإلشباع الذي حصل على املستوى املاّدّي، حبيث أن : األمر األول
شف هذه احلقيقة الصادمة، وهي أن حاجاته أكرب من أن اإلنسان اكت

حتيط ا تلك املنجزات العلمية على الصعيد املاّدّي فقط، بل إن حاجاته 
الروحية رمبا كانت أكثر إحلاحًا عليه من تلك احلاجات، وقد عكس الفّن 
 واألدب احلديث جنباً إىل جنٍب مع الكثري من التوجهات الفلسفية احلديثة

  .هذا املعىن

إن الشرائح األكثر عددًا من سّكان املعمورة اطلعت على : األمر الثاين
الظلم الفاحش الذي ميكن أن يعانيه الفقراء والكادحون يف ظّل غياب 
النزعة األخالقية والدينية من احلضارة احلديثة، فبعد أن كانت هذه الشرائح 

ا احليف والظلم، إذا به يقف املسحوقة تتوقع أن يرفع العلم احلديث عنه
حمايدًا جتاه أزمام ومشاكلهم، بل إنه غدا سالحًا ماضيًا يف أيدي 
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الظاملني من أجل إحلاق األذى والسحق االجتماعّي واالقتصادّي بشكٍل 
مضاعٍف يف حّقهم، وبات واضحًا للجميع أن العلم ومنجزاته اهلائلة ال 

انية النبيلة إال بتعظيم شأن الدين ميكن أن يكون يف خدمة الغايات اإلنس
واألخالق وكّل ما هو معنوي أو روحي ذو صلٍة بالدين، وهلذا فإننا نشهد 
اليوم يف العامل الغرّيب نفسه إقباًال متزايدًا على الدين والتدين خالفًا للعقود 

  .الزمنية السابقة

ني يف الغرب من رمبا مل يتمكن العديد من العلماء السابق: األمر الثالث
اإلطالع على ثقافة اإلسالم يف مصادره األصلية، فضًال عن سواد الناس، 
أما اليوم فقد أسهمت وسائل االتصال احلديثة يف إحداث ثورٍة معلوماتيٍة 
هائلة، حبيث بات ميسوراً ألغلب سكان املعمورة االحتكاك باملسلمني، أو 

املصادر املسموعة واملرئية االطالع على ثقافة اإلسالم من خالل خمتلف 
واملقروءة، ومن شأن هذه احلال أن توجد فضاًء مناسبًا النتشار التدين 
وثقافة اإلسالم بني شرائح اتمع الغرّيب، بل إن دوًال هامًة اليوم ختشى 
على تركيبتها االجتماعية والدميغرافية من أن تتعرض للتحول بفعل االنتشار 

  .م فيهاالواسع لإلسال

هلذا كله، فإننا نتوقع مع مطهري أن يكون إنسان احلضارة يف املستقبل 
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القريب إنسان اإلميان، وليس إنسان اإلحلاد والنزعات البهيمية املنحطة، 
حىت وإن بدا األمر طبقًا للنظرة السطحية خالف ذلك، ألن الناتج 

ري على الساحة العاملية اليوم هو الطبيعّي للنظرة الكلية اليت ُتوجه إىل ما جي
هذا، فقد سئمت البشرية من انتشار الرذائل على مستوى العائلة واتمع،  
كما ضاقت اتمعات ذرعًا بتجريب خمتلف املنهجيات ذات النزوع 
الليرباّيل االباحّي، وباتت تتشوف إىل إجياد منظوماٍت أخالقيٍة تستلهم 

لكّل هذه االحنرافات على املستوى الروحّي  التعاليم الدينية، وتضع حّداً 
  .واألخالقّي يف العامل
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  التكامل بين العلم واإليمان

ها هنا نقطٌة مفصليٌة ال بد من االهتمام ا، وهي أن كالمنا واضٌح يف 
الرتكيز على قيمة اإلميان يف حياة األفراد واتمعات، من دون أن نقصد 

لم احلديث على اإلطالق، فكّل ما نقصد إليه هو أن االستهانة بقيمة الع
  .نوّضح قيمة اإلميان جنباً إىل جنب القيمة العالية للعلم احلديث نفسه

ال جيب أن يتكرر خطأ حضارتنا من جديد، أي أن من الواجب على كّل 
أحٍد يعيش يف هذا العصر أن يدافع عن العلم ومكانته املرموقة السامية يف 

ليوم، وليس من الصحيح أبدًا أن نعترب احلط من قيمة العلم شرطاً حياتنا ا
الزدهار اإلميان، بل رمبا كان العكس هو الصحيح، إذ ال يتقاطع العلم مع 
اإلميان أبداً، بل يكمل أحدمها اآلخر، ويؤّدي تعزيز موقف أحدمها إىل 

أن يكون  ومن البديهّي ال العلم يتمكن من"تعزيز موقف اآلخر يف املقابل 
خليفة اإلميان حبيث يهب احلب واألمل باإلضافة إىل النور والقوة، ويرتقي 
نا للوصول إىل املقاصد واألهداف  مبستوى رغباتنا، وباإلضافة إىل أنه ميد
وطّي الطريق إىل تلك املقاصد واألهداف، فإنه يسلب منا املقاصد 

غريزة حول حمور الفردية واألهداف والرغبات اليت تدور حبكم الطبيعة وال
واألنانية، ويعطينا بدًال من ذلك مقاصد وأهدافًا تدور حول حمور احلّب 
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والعالقات املعنوية والروحانية، وباإلضافة إىل أنه آلٌة بيدنا فإنه يغري جوهرنا 
وال اإلميان . وماهيتنا،  وال  يتمكن من أن يكون خليفة جوهرنا وماهيتنا

ة العلم، ويعلمنا بالطبيعة، ويكشف لنا قوانينها، يتمكن من أن يكون خليف
  .ويعرفنا بأنفسنا

وقد أثبتت التجارب التأرخيية أن فصل العلم واإلميان قد أدى إىل أضراٍر ال 
ميكن تعويضها، جيب معرفة اإلميان على ضوء العلم، واإلميان يبتعد من 

اإلميان إىل اجلمود اخلرافات يف نور العلم، وبفصل العلم عن اإلميان يتحول 
والتعصب األعمى، والدوران بشدٍة حول نفسه، وعدم الوصول إىل مكاٍن، 
واملكان الفارغ من العلم واملعرفة ينقلب فيه املؤمنون اجلهلة إىل آلٍة بيد كبار 
املنافقني، والذي رأينا ونرى مناذج منهم يف خوارج صدر اإلسالم واألدوار 

  .اليت تلت بصوٍر خمتلفة

 سكران، وسراٌج يف منتصف الليل بيد لص والعلم بال إمياٍن سيٌف بيد زجني
لسرقة أفضل البضائع، وهلذا فإن اإلنسان العامل بال إمياٍن اليوم ال خيتلف 
عن اجلاهل بال إمياٍن يف األمس أقّل اختالٍف من حيث طبيعة األساليب 

ثنا كّله، وحنن نشاهد هذه هي النقطة األهّم يف حب" . واألفعال وماهيتها
فعًال النتائج الكارثية للعلم اليوم يف ظّل غياب النزعة اإلميانية من مواطن 
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القرار يف العامل، فلو أن العلم تآخى مع اإلميان على يد الساسة اليوم، 
لتجنبت البشرية العديد من املصائر السيئة اليت تعاين منها، ولعاش اإلنسان 

حضارٍة أوجدها اإلنسان يف التأريخ، إذ يكون البعد حياته يف ظّل أرقى 
اإلمياّين والروحّي إطارًا عاّمًا حيكم ما حيدثه العلم يف كّل يوٍم من منجزاته 
الكثرية اليت باتت من الضرورة مبكان، حبيث ال ميكن التنازل عنها على 

  .اإلطالق
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  ال يكون العلم نافعاً في كّل األحوال

عن رسول اهللا صّلى اهللا عليه وآله وسلم أنه كان يدعو يف  جاء يف األثر
اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع، وقلٍب ال خيشع، ":أثر الصالة فيقول

"  ونفٍس ال تشبع، ودعاٍء ال يسمع، اللهم إين أعوذ بك من هؤالء األربع 

خاصٍة يف إن االستشهاد ذا احلديث الشريف يف هذا املقام ذو داللٍة  
رأينا، فنحن نعتقد أن هذا احلديث من جوامع الكلم، ألن العالقات بني 
فقراته األربع تشري إىل صحة انطباقه على الكثري من املصاديق يف األزمان 

  .الالحقة على زمان احلديث

إن احلديث يشري  إىل  أن هناك بعض العلوم اليت ال نفع من : بيان ذلك
لبًا ما يذكر احلديث مع املناسبة اليت قال فيها رسول اهللا صلى ورائها، وغا

اهللا عليه وآله هذا احلديث، وهي أنه صلى اهللا عليه وآله دخل املسجد 
فوجد رجًال يتحلق الناس حوله، فسأل عنه، فقيل إنه عالمة، فسأل عن 

: معىن العالمة، فأجابوه بأنه الرجل العامل بأنساب العرب وأيامهم، فقال
  . إنه علٌم ال ينفع من علمه وال يضر من جهله

لكننا ال نرى احلديث مقيدًا ذه املناسبة، فهو ينطبق على كّل علٍم ال 
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ينفع البشر حىت لو كان يف األصل نافعاً، مثل صنع الديناميت على سبيل 
  .املثال، أو علم الذرة، أو غري ذلك

ضوعات نافعٌة يف الكثري من ااالت، فكما أن العلوم اليت تدرس هذه املو 
إال أا تفقد منفعتها يف اللحظة اليت تصبح فيها خاضعًة للنوايا الشريرة 
عند الساسة االستعماريني مثًال، وهلذا أردف النّيب صلى اهللا عليه وآله تلك 

إذ إن قساوة ) وقلٍب ال خيشع(العبارة األوىل بالعبارة الثانية اليت يقول فيها 
لب اإلنسان وعدم خشوعه يشريان إىل مستوى الوحشية الذي ميكن أن ق

تتصف به النفس البشرية يف بعض األحيان، ومن البديهّي أن تكون قساوة 
قلب اإلنسان سببًا يف احنراف العلم الذي جييده عن الغاية النبيلة اليت 

  .يستبطنها يف داخله

أي النفس اليت وقعت يف ) ونفٍس ال تشبع(ومع ضّم الصفة الثالثة وهي 
حبائل الطمع إىل حّد أا فقدت إمكانية الوصول ا إىل مرحلة الشبع 
مهما أوتيت من أسباب النعمة، تكون الصورة أكثر وضوحاً، فيكون هذا 
هو السبب املباشر يف وجود ذينك الصفتني، أي أن طمع اإلنسان ورغبته 

ف القلب ذه الصفة السيئة الفائقة بالدنيا قد كان سببًا يف أن يتص
السابقة، وهاتان الصفتان مها اللتان تنحرفان بأّي علٍم من العلوم عن 
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  .الوجهة النافعة

 استعاذة الرسول األكرم من الدعاء الذي ال ُيسمع تشري إىل أن كما أن
اهللا سبحانه هو الذي يهدي اإلنسان ويعصمه ويعينه على التحلي 

 ستجعل اإلنسان على غري تلك الصفات السلبية بالصفات احلميدة اليت
  .املذكورة، مما جيعل وجهة العلم الذي جييده نافعًة يف مجيع األحوال

لقد أشار الشيخ مطهري إىل حقيقٍة هامة، وهي أن العلم لو متكن من 
حّل كّل املشكالت اليت تواجه اإلنسان يف حّيز التدبري، فإن ذلك ال يعين 

نسان قد بلغ أوج السعادة، بل رمبا قدم العلم الوسائل اهلامة أن اإل
للمجرمني لكي ينّفذوا إجرامهم، وضرب مثاًال على ذلك ما يقوم به 
املستعمرون الذين يستغلون األسلحة الفتاكة يف احتالل البلدان، فقال 

في لنفرض أن النشاط التدبريّي قد وصل إىل أوج كماله فال يك: "رمحه اهللا
لصريورة نشاطات اإلنسان إنسانية، فنشاط اإلنسان التدبريّي هو شرط 
اإلنسانية الالزم، ألن عقل اإلنسان وعلمه ووعيه وتدبريه يشكل نصف 

والنشاط اإلنساّين يكون إنسانياً تارًة فهو . إنسانيته، ولكنه شرٌط غري كاف
إلنسانية السامية، وال باإلضافة إىل التعقل واإلرادة يتجه حنو النزعات ا

يكون يف تضاد معها على األقّل، وإال فإن أكثر النشاطات البشرية 
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اإلجرامية تتم مبساعدة التدبري والذكاء والتفكري يف النتيجة والتخطيط 
والنظريات، واخلطط االستعمارية الشيطانية أفضل شاهٍد على هذا 

مية تسمى قوة التدبري عندما االدعاء، ففي االصطالحات الدينية واإلسال
ية تنفصل عن النزعات اإلنسانية واإلميانية وتكون يف خدمة األهداف املاد

  ."شيطنة"و " نكراً "واحليوانية 

إذن، مهما بلغت حضارة اإلنسان من مستوًى راٍق يف جماهلا التدبريّي،  
سان، فإن أي تلبية احلاجات املاّدية وغريها ممّا هو ضروري لتدبري حياة اإلن

احلاجة إىل اإلميان لن تنتفي يف أّي حاٍل من األحوال، ألن كّل ذلك من 
املمكن جدًا أن ينقلب إىل الغايات الشيطانية يف أية حلظة، فيحتاج إىل 
إطاٍر يؤطره من اإلميان، لكي يؤّدي غاياته اخلّرية والنافعة للبشرية، وهذا ما 

األسف، فسببت لإلنسان كل هذا  أغفلته احلضارة احلالية مع شديد
  .العناء
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