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الرتاث  كتب  اإ�شدار  »اإع�دة  عليه  اأُطِلق  الذي  امل�شروع  هذا  فكرة  اإن 
/ الت��شع ع�شر  ِ الإ�شالمي احلديث يف القرنني الث�لث ع�شر والرابع ع�شر الهجريَّنينْ
والع�شرين امليالِديَّني«، قد نبعت من الروؤية التي تتبن�ه� مكتبة الإ�شكندرية ب�ش�أن 
املعرفة،  جم�لت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املح�فظة  �شرورة 
بني  التوا�شل  لأهمية  ت�أكيًدا  املتع�قبة  لالأجي�ل  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�ش�همة 
اأجي�ل الأمة عرب ت�ريخه� احل�ش�ري؛ اإذ اإن الإنت�ج الثق�يف -ل �شكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�ص اخل�شبة بعط�ء ال�ش�بقني، واإن التجديد الفع�ل ل 
يتم اإل مع الت�أ�شيل. و�شم�ن هذا التوا�شل يعترب من اأهم وظ�ئف املكتبة التي 

ا�شطلعت به�، منذ ن�ش�أته� الأوىل وعرب مراحل تطوره� املختلفة.

غري  �ش�ئد  انطب�ع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختي�ر  الرئي�شي  وال�شبب 
�شحيح؛ وهو اأن الإ�شه�م�ت الكبرية التي ق�م به� املفكرون والعلم�ء امل�شلمون قد 
توقفت عند فرتات ت�ريخية قدمية، ومل تتج�وزه�. ولكن احلق�ئق املوثقة ت�شري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عط�ء املفكرين امل�شلمني يف الفكر النه�شوي التنويري - واإن 
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مر مبدٍّ وجزر - اإمن� هو توا�شل عرب الأحق�ب الزمنية املختلفة، مب� يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملع��شرة التي ت�شمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�شروع - فيم� يهدف - اإىل تكوين مكتبة متك�ملة ومتنوعة، 
ت�شم خمت�رات من اأهم الأعم�ل الفكرية لرواد الإ�شالح والتجديد الإ�شالمي 
املخت�رات  هذه  لإت�حة  ت�شعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�شع نط�ق ممكن، عرب اإع�دة اإ�شداره� يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�شر 
الإلكرتوين اأي�ًش� على �شبكة املعلوم�ت الدولية )الإنرتنت(؛ ف�إنه� ت�شتهدف يف 

املق�م الأول اإت�حة هذه املخت�رات لل�شب�ب ولالأجي�ل اجلديدة ب�شفة خ��شة. 

منهجية  وفق  املتميزين،  الب�حثني  اأحد  اأعده  تقدمٌي  كت�ب  كلَّ  وي�شبق 
من�شبطة، جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجته�داتهم من جهة، والتعريف 
من جهة  الجته�دات  تلك  فيه  ظهرت  الذي  الجتم�عي  الت�ريخي/  ب�ل�شي�ق 
اأ�ش��ًش� على  اأخرى؛ مب� ك�ن فيه من حتدي�ت وق�ش�ي� نه�شوية كربى، مع الت�أكيد 
اأعلى  اآراء املوؤلف واجته�داته والأ�شداء التي تركه� الكت�ب. وللت�أكد من توافر 
مع�يري الدقة، ف�إن التقدمي�ت التي كتبه� الب�حثون قد راجعته� واعتمدته� جلنة من 
من�ق�ش�ت م�شتفي�شة، وحوارات علمية  بعد  املتخ�ش�شني، وذلك  الأ�ش�تذة  كب�ر 
ر�شينة، ا�شتغرقت جل�ش�ت متت�لية لكل تقدمي، �ش�رك فيه� ك�تب التقدمي ونظراوؤه 
الب�حثني الذين �ش�ركوا يف هذا امل�شروع الكبري. كم� ق�مت جمموعة  من فريق 
من املتخ�ش�شني على تدقيق ن�شو�ص الكتب ومراجعته� مب� يوافق الطبعة الأ�شلية 

للكت�ب.

اإ�شماعيل �شراج الدين
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هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًش� - يف اإط�ر هذا امل�شروع - برتجمة تلك املخت�رات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�شية؛ م�شتهدفة اأبن�ء امل�شلمني الن�طقني بغري العربية، كم� 
اأنح�ء  الراأي يف خمتلف  البحث واجل�مع�ت وموؤ�ش�ش�ت �شن�عة  �شتتيحه� ملراكز 
الع�مل. وت�أمل املكتبة اأن ي�ش�عد ذلك على تنقية �شورة الإ�شالم من الت�شويه�ت 
التي يل�شقه� البع�ص به زوًرا وبهت�نً�، وبي�ن زيف كثري من الته�م�ت الب�طلة التي 

هم به� امل�شلمون يف جملتهم، خ��شة من ِقَبل اجله�ت املن�وئة يف الغرب. ُيتَّ

الإ�شالمي  الفكر  والإ�شالح يف  التنوير  رواد  كت�ب�ت  كبرًيا من  ق�شًم�  اإن 
خالل القرنني الث�لث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني، ل يزال بعيًدا عن الأ�شواء، 
ومن ثم ل يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهه� جمتمع�تن�. 
اأ�شب�ب  النه�شوي الإ�شالمي �شبًب� من  الق�شم من الرتاث  ورمب� ك�ن غي�ب هذا 
تكرار الأ�شئلة نف�شه� التي �شبق اأن اأج�ب عنه� اأولئك الرواد يف �شي�ق واقعهم 
الأزم�ت  تف�قم  اأ�شب�ب  من  �شبًب�  اأي�ًش�  الغي�ب  هذا  ك�ن  ورمب�  ع��شروه.  الذي 
الفكرية والعق�ئدية التي يتعر�ص له� اأبن�وؤن� من الأجي�ل اجلديدة داخل جمتمع�تن� 
العربية والإ�شالمية وخ�رجه�. ويكفي اأن ن�شري اإىل اأن اأعم�ل اأمث�ل: حممد عبده، 
والأفغ�ين، والكواكبي، وحممد اإقب�ل، وخري الدين التون�شي، و�شعيد النور�شي، 
ل الف��شي، والط�هر ابن ع��شور، وم�شطفى املراغي، وحممود  وم�لك بن نبي، وعالَّ
�شلتوت، وعلي �شريعتي، وعلي عزت بيجوفت�ص، واأحمد جودت ب��ش� - وغريهم- 
ل تزال مبن�أًى عن اأيدي الأجي�ل اجلديدة من ال�شب�ب يف اأغلبية البلدان العربية 
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اأو  اأوروبية  جمتمع�ت  يف  يعي�ص  الذي  امل�شلم  ال�شب�ب  عن  ف�شاًل  والإ�شالمية، 
اأمريكية؛ الأمر الذي يلقي على املكتبة عبًئ� م�ش�عًف� من اأجل ترجمة هذه الأعم�ل، 

.)� � واإلكرتونيًّ ولي�ص فقط اإع�دة ن�شره� ب�لعربية وتي�شري احل�شول عليه� )ورقيًّ

اإن هذا امل�شروع ي�شعى للجمع بني الإحي�ء، والتجديد، والإبداع، والتوا�شل 
مع الآخر. ولي�ص اهتم�من� بهذا الرتاث اإ�ش�رة اإىل رف�ص اجلديد الوافد علين�، بل 
علين� اأن نتف�عل معه، ونخت�ر منه م� ين��شبن�، فتزداد حي�تن� الثق�فية ثراًء، وتتجدد 
فتنتج  والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البن�ء  التف�عل  بهذا  اأفك�رن� 
الأجي�ل اجلديدة عط�ءه� اجلديد، اإ�شه�ًم� يف الرتاث الإن�ش�ين امل�شرتك، بكل م� 

فيه من تنوع الهوي�ت وتعدده�. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�شيلة  معرفية  م�ش�در  اإت�حة  يف  ن�شهم  اأن  هو  واأملن� 
والثق�فة داخل اأوط�نن� وخ�رجه�، واأن ت�شتنه�ص هذه الإ�شه�م�ت همم الأجي�ل 
اجلديدة كي تقدم اجته�داته� يف مواجهة التحدي�ت التي تعي�شه� الأمة؛ م�شتلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �ش�ر عليه اأولئك الرواد الذين ع��شوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتف�علوا مع ق�ش�ي� اأمتهم، وبذلوا ق�ش�رى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإج�ب�ت عن حتدي�ت ع�شرهم من اأجل نه�شته� وتقدمه�. 

اإ�شماعيل �شراج الدين
12 12



مكتبة  يف  م�شئولي�تن�  اأوىل  ومن  مهم�تن�  اأوجب  من  اأن  وجدن�  لقد 
ويف  م�شر،  ال�شب�ب يف  من  اجلديدة  الأجي�ل  توعية  يف  ن�شهم  اأن  الإ�شكندرية، 
غريه� من البلدان العربية والإ�شالمية، وغريهم من ال�شب�ب امل�شلم يف البالد غري 
الإ�شالمية  ب�لعط�ء احل�ش�ري للعلم�ء امل�شلمني يف الع�شر احلديث، خالل القرنني 
خ النطب�ع ال�ش�ئد اخل�طئ، الذي  امل�ش�ر اإليهم� على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�شَّ
�شبق اأن اأ�شرن� اإليه؛ فلي�ص �شحيًح� اأن جهود العط�ء احل�ش�ري والإبداع الفكري 
للم�شلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�شت عليه� عدة قرون، وال�شحيح هو 
اأنهم اأ�ش�فوا اجلديد يف زم�نهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�ش�نية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�شعي لتح�شني نوعية احلي�ة لبني الب�شر جميًع�.

واإذا ك�ن العلم ح�ش�د التفكري واإعم�ل العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
ف�إن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله الن��ص عرب الأجي�ل وفيم� بني 

الأمم.
إمساعيل سراج الدين

مدير مكتبة الإ�شكندرية
وامل�شرف الع�م على امل�شروع
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وجهة  عن  بال�شرورة  تعبرِّ  ل  الكتاب  هذا  يف  الواردة   الآراء 
موؤلفيها. نظر  وجهة  عن  فقط  تعبرِّ  اإمنا  الإ�شكندرية،  مكتبة  نظر 



  1
�شريعتي.. التاأثري واحل�شور الفكري

الدكتور علي �شريعتي )1352- 1397ه/ 1933- 1977م( بال   يعترب 
من�زع، اأحد اأكرث املفكرين ت�أثرًيا يف �ش�حة الفكر الديني يف اإيران خالل الن�شف 
هن�ك  الديني  الفكر  عن  احلديث  ميكن  ل  بحيث  الع�شرين،  القرن  من  الث�ين 
اأو  نقًدا  الفكرية  جتربته  من  والقرتاب  التطرق  دون  واجت�ه�ته  وم�ش�راته  تطوره 

�، اتف�ًق� اأو اختالًف�. تو�شيًف�، مدًح� اأو ذمًّ

كم� يعترب علي �شريعتي اأحد اأكرث املفكرين الإيرانيني املع��شرين ح�شوًرا 
الإيرانيني  املفكرين  اأوائل  من  فهو  الإيراين،  الفكري  املج�ل  خ�رج  يف  و�شهرة 
الذين تعرَّف عليهم الع�مل العربي، وك�ن من اأكرثهم ت�أثرًيا خ�شو�ًش� يف عقدي 
ال�شتيني�ت وال�شبعيني�ت من القرن الع�شرين، الت�أثري الذي ك�نت له امتدادات 
يف العديد من البيئ�ت واملجتمع�ت العربية، مثل العراق ولبن�ن وم�شر واجلزائر 

وتون�ص وال�شعودية والبحرين وغريه�.

زكي امليالد

تقدمي
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واإىل فرتة من الزمن مل يكن الع�مل العربي يعرف من املفكرين الإيرانيني 
الذين يقراأ ويت�بع لهم �شوى علي �شريعتي، الذي ُترجمت بع�ص كت�ب�ته وموؤلف�ته 
وجراأته�  وبي�نه�،  اأدبه�  يف  موؤثرة  وك�نت  وُتت�بع،  ُتقراأ  وظلت  العربية،  اللغة  اإىل 

وحم��شته�، واأمثلته� ومن�ذجه�، ومف�هيمه� وم�شطلح�ته�.

الذي  املطهري)*(  مرت�شى  ال�شيخ  املعرفة  هذه  ق��شمه  لحقة  فرتة  ويف 
ُترجمت بع�ص موؤلف�ته اإىل العربية، مع ذلك احتفظ �شريعتي بتفوق ح�شوره يف 
ب�شنوات  الإ�شالمية  الثورة  انت�ش�ر  بعد  م�  اإىل  ال�شبعيني�ت  منذ  العربي  املج�ل 

هن�ك.

اإث�رة  اأكرث التج�رب  ُتَعّد التجربة الفكرية ل�شريعتي واحدًة من  اإيران  ويف 
للجدل والنق��ص يف �ش�حة الفكر الديني وخ�رجه، وظلت بهذه الوترية على طول 

اخلط، وا�شتمرت اإىل م� بعد غي�به، وبقيت حمتفظة بهذه ال�شمة اإىل اليوم.

ونتيجة لهذا الو�شع فقد انق�شمت حوله� املواقف ووجه�ت النظر، وتعددت 
ب�شكل متب�ين، وبطريقة مل حتدث هن�ك مع اأي جتربة فكرية اأخرى اإل ن�دًرا. 

)*(  اأحد اأبرز رج�ل الدين ت�أثرًيا يف احلي�ة الفكرية والثق�فية يف اإيران، له العديد من الكت�ب�ت واملح��شرات واملوؤلف�ت 
التي تتمحور حول الإ�شالم ومتطلب�ت الع�شر، ولد يف حم�فظة خرا�ش�ن، ودر�ص يف مدينة قم، ودر�ص يف ج�معة 

طهران ومنه� ك�نت انطالقته.

زكي امليـالد
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فهن�ك من وقف مع هذه التجربة و�ش�نده� ودافع عنه�، وهوؤلء غ�لًب� ك�نوا 
وت�شدى  عليه�،  اعرت�ص  من  وهن�ك  والتحديثية،  الثورية  الدينية  الجت�ه�ت  من 
له�، ودع� اإىل جم�بهته�، وهوؤلء غ�لًب� ك�نوا من الجت�ه�ت الدينية التقليدية، ومن 
الجت�ه�ت الي�ش�رية امل�رك�شية، اإىل ج�نب من اتفق واختلف معه� يف اآن واحد، 
اتفق معه� يف املق��شد والغ�ي�ت والنواي� واملنحى الفكري الع�م، واختلف معه� يف 

الأ�شلوب والطريقة، اأو يف بع�ص الأفك�ر واملواقف.

وهن�ك ثالثة اأ�شب�ب مرتابطة ومتالزمة، هي التي جعلت هذه التجربة بهذا 
النمط من الإث�رة واجلدل والنق�ش�م يف الراأي: 

اأوًل: اجلراأة وال�شج�عة، حيث يعد �شريعتي اأحد اأكرث املفكرين الإ�شالميني 
جراأة و�شج�عة يف التعبري عن مواقفه واأفك�ره، ويف الدف�ع عنه�، والإ�شه�ر به�، ومل 
تكن ت�أخذه هيبة اأو رهبة، ول يركن خلوف اأو �شغط، ولي�شت�شلم لإغراء اأو اإغواء، 
عمره،  اآخر  اإىل  الفكرية  جتربته  بداية  منذ  وال�شج�عة  اجلراأة  بهذه  حمتفًظ�  وظل 
وهذا م� يعرفه كل من ع��شره، املتفقون معه واملختلفون، واملحبون له واملبغ�شون.

وجتلت هذه اجلراأة وال�شج�عة يف جميع كت�ب�ته وموؤلف�ته وحم��شراته واأح�ديثه 
املفعمة ب�لنقد وحرية التعبري عن الراأي، فقد اأراد اأن يكون مث�ًل للمثقف واملفكر 

الذي ينطق ب�حلق، ويقول احلقيقة، ول يخ�ف يف اهلل لومة لئم.

تقـــدمي
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هذه اجلراأة وال�شج�عة جعلت علي �شريعتي يتحدث عن كل م� يوؤمن به، 
البع�ص  يراه  ل  اأو  البع�ص،  يحتمله  ل  وب�شكل  نظره؛  يف  و�شوابً�   � حقًّ يراه  وم� 
اأراد اأن يقول �شه�دته للت�ريخ، ومي�شي يف �شبيله، فهو الق�ئل: »اإن  من��شًب�، لكنه 

الكف�ح من اأجل احلقيقة واحلرية، ومن اأجل فالح الإن�ش�ن هو اأعظم �شع�دة«)1(.

وج�ء يف و�شيته »مل اأكتب كلمة واحدة ل�ش�لح الأرذال، ومل اأكتب جملة 
الن��ص  اإىل  اأفك�ري  لنقل  قلمي  ا�شتخدمت  لقد  منفعة حرام،  اأجل  واحدة من 

وخدمتهم«)2(.

ث�نًي�: قوة وف�علية الت�أثري الثق�يف والجتم�عي، ومن هذه اجلهة يعد �شريعتي 
اأحد اأكرث املفكرين الإيرانيني ت�أثرًيا وقدرة على الت�أثري، خ�شو�ًش� يف و�شط الأجي�ل 

ال�ش�بة املتعلمة واملثقفة، املتطلعة والطموحة، واملتوثبة للتغيري والتجديد.

�شريعتي،  للدكتور  الفكرية  التجربة  اإىل  ب�شدة  النتب�ه  لفت  الذي  الت�أثري 
وجعله� مو�شع جت�ذب تت�ش�ءل وتتحدث عنه� ك�فة النخب واجلم�ع�ت، املتفقون 

معه� واملختلفون، املوؤيدون واخل�شوم.

)1(   ف��شل ر�شول، هكذا تكلم علي �شريعتي، بريوت: دار الكلمة، 1987م، �ص242.
)2(   فريوز راد واأمري ر�ش�ئي، تطوير الثق�فة.. درا�شة اجتم�عية يف مفهوم التنمية الثق�فية عند علي �شريعتي، ترجمة: 

اأحمد املو�شوي، بريوت، مركز احل�ش�رة لتنمية الفكر الإ�شالمي، 2009م، �ص97.

زكي امليـالد
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ومن وجوه هذا التج�ذب وحتديًدا عند اأولئك الن�قمني واملتح�ملني، يقول 
اأحد  �شريعتي يف  معركة �شد  ن�شهد  كن�  يوم  »كل  الط�لق�ين)*(:  ال�شيد حممود 

اأحي�ء الع��شمة«)1(.

ت�أثريه،  اإىل قوة وف�علية  اأ�ش�ر  ث عن �شريعتي �شريته وفكره،  وكل من حتدَّ
ال�شيد  اعترب  عنه  الدف�ع  �شي�ق  ففي  خ��ص،  ب�شكل  اجلديدة  الأجي�ل  وعلى 
من  الواعني  عقول  يف  كربى  »تغيريات  حققت  اأفك�ره  اأن  الط�لق�ين  حممود 

الن��ص، وخ�شو�ًش� يف عقول اجليل اجلديد«)2(.

ومن جهته اعترب ال�شيد مهدي ب�زرك�ن اأن �شريعتي »يرجع اإليه الف�شل يف 
وال�شتغالل من جهة،  ال�شتعم�ر  ال�شب�ب، جيل �شد  تكوين جيل ك�مل من 

و�شد التجهيل الديني من جهة اأخرى«)3(.

مو�شع  ك�ن  مل�  واملتع�ظم  الوا�شع  الت�أثري  هذا  كل  ل�شريعتي  يكن  مل  ولو 
جدل ونزاع، ومل� تب�ينت حوله الآراء، وانق�شمت بهذه احلدة التي ظهرت عليه�.

)*( اأحد ق�دة الثورة الب�رزين، وك�نت تربطه عالقة حميمة ب�لدكتور �شريعتي
)1( ف��شل ر�شول، هكذا تكلم علي �شريعتي، مرجع �ش�بق، �ص236.

)2( املرجع ال�ش�بق، �ص237.

)3( املرجع ال�ش�بق، �ص238.

تقـــدمي
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لنف�شه خط�بً�  �شريعتي  بلور  والثق�يف، حيث  الديني  اخلط�ب  نوعية  ث�لًث�: 
� انفرد ومتيز به عن الآخرين، يف هذا اخلط�ب امتزجت العلوم واملع�رف  � وثق�فيًّ دينيًّ
الإن�ش�نية والجتم�عية كمف�هيم ونظري�ت ومن�هج ومدار�ص، مع العلوم واملع�رف 

الدينية والإ�شالمية؛ وذلك بو�شفه متخ�ش�ًش� يف علم الجتم�ع الديني.

والغيبة  والإم�مة  ك�لولية  الدينية  املف�هيم  عن  يتحدث  �شريعتي  ف�أخذ 
والنتظ�ر والعدل وال�شف�عة والتوكل والدع�ء والهجرة والجته�د والتقليد واحلج 
ومن�هج  نظري�ت  اإىل  تنتمي  اجتم�عية  وتف�شريات  وحتليالت  بت�أويالت  وغريه� 

ومدار�ص العلوم الجتم�عية، وتنزع نحو الأن�شنة والتثوير على الواقع ال�ش�كن.

 � دينيًّ اأبدع خط�بً�  اأنه  اعتربوا  اجلهة،  هذه  �شريعتي من  اإىل  نظروا  والذين 
»قبل  بقوله:  �شرو�ص)*(  الكرمي  الدكتور عبد  الراأي  اإىل مثل هذا  واأ�ش�ر  جديًدا، 
دينية  �شخ�شية  ظهور  جمتمعن�  يف  الن��ص  �ش�هد  ب�شنوات  الإ�شالمية  الثورة 
جديدة، وهو املرحوم الدكتور علي �شريعتي، وينبغي اعتب�ره املبدع خلط�ب ديني 

جديد«)1(.

)*(  ولد يف طهران، وتخ�ش�ص يف علم ال�شيدلة، واأكمل درا�شته يف بريط�ني� يف علم الكيمي�ء، واعتنى هن�ك بفل�شفة 
العلم، عني بعد الثورة يف املجل�ص الأعلى للثورة الثق�فية، ا�شتهر بكت�به »القب�ص والب�شط يف نظري�ت ال�شريعة« 

الذي اأث�ر جدًل و�شج�ًل وا�شًع� مل ينقطع اإىل اليوم يف اإيران.
)1(  عبد الكرمي �شرو�ص، ال�شي��شة والتدين.. دق�ئق نظرية وم�آزق عملية، ترجمة: اأحمد القب�جني، بريوت، موؤ�ش�شة 

النت�ش�ر العربي، 2009م، �ص56.

زكي امليـالد
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 � هذا اخلط�ب الديني الذي ا�شتهر به الدكتور �شريعتي، وج�ء متم�يًزا كليًّ
جهة  من  الدينيني  غري  املفكرين  وخط�ب  جهة،  من  الدين  علم�ء  خط�ب  عن 
ومت�شًم�  الآخرين،  خط�ب�ت  مع  ومتن�غًم�  م�ألوًف�  يكن  مل  اخلط�ب  هذا  اأخرى، 
ب�لنقد والعرتا�ص دائًم�، وب�ل�شراحة والو�شوح، الأمر الذي جعله مو�شع جدل 
ونق��ص م�شتمر، ي�شعد ويهبط، لكنه بقي على طول اخلط بهذا النمط، وم� زال 

عليه اإىل اليوم.

تقـــدمي
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2
حياته و�شريته

ولد �شريعتي �شنة )1352هـ/ 1933م( يف قرية تعرف ب��شم مزين�ن ت�بعة 
َهد يف حم�فظة خرا�ش�ن الواقعة جنوب �شرق اإيران، وك�ن الولد الوحيد  ملدينة َم�شنْ

لأ�شرته.

والده رجل الدين الأ�شت�ذ والك�تب املعروف حممد تقي �شريعتي، در�ص 
َهد، واأ�شبح فيم� بعد مدر�ًش� يف التعليم الث�نوي، وك�ن  يف احلوزة الدينية يف َم�شنْ
ك�تًب� وب�حًث� يف جم�ل العلوم الدينية، ومت�بًع� ومطلًع� على املع�رف احلديثة، اأ�ش�ص 

�شنة )1363هـ/ 1944م( مركز ن�شر احلق�ئق الإ�شالمية.

ج�معة  الآداب يف  بكلية  �شريعتي  التحق  )1375هـ/ 1955م(  �شنة  يف 
)1379هـ/  �شنة  فيه�  وتخرج  الف�ر�شية،  الآداب  ق�شم  اإىل  وانت�شب  َهد،  َم�شنْ

1959م( بدرجة امتي�ز.

يف �شنة )1376هـ/ 1956م( ق�م بت�أ�شي�ص جمعية اأدبية للدف�ع عن ال�شعر 
املع��شر، دع� اإليه� الكت�ب وال�شعراء ال�شب�ب املجددين يف اإقليم خرا�ش�ن)1(.

)1(  فريوز راد واأمري ر�ش�ئي، تطوير الثق�فة، مرجع �ش�بق، �ص91.

زكي امليـالد
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يف �شنة )1377هـ/ 1957م( تعر�ص لالعتق�ل ال�شي��شي مع والده ب�شبب 
اإىل طهران، وبقي يف العتق�ل عدة  وُنِقل  الوطنية،  املق�ومة  ن�ش�طيهم� يف حركة 

اأ�شهر.

بعد تخرجه يف اجل�معة وب�شبب مواقفه ال�شي��شية، رف�شت احلكومة يف اأول 
الأمر منحه اإذنً� ملت�بعة درا�شته العلي� يف اخل�رج، رغم ح�شوله على املرتبة الأوىل 

يف اجل�معة.

ه مع ع�ئلته اإىل فرن�ش�، وبقي فيه� خم�ص �شنوات  و�شمحت له فيم� بعد فتوجَّ
)1379- 1384هـ/ 1959- 1964م(، ح�شل فيه� على �شه�دة الدكتوراه من 
وبحوثه يف  بدرا�ش�ته  يقوم  وك�ن  والجتم�ع،  الت�ريخ  ال�شربون يف جم�ل  ج�معة 
مركزين هم� كلية فرن�ش�، واملركز الوطني الع�يل لالأبح�ث، وح�شلت معه زوجته 

ال�شيدة بوران �شريعت ر�شوي على درجة الدكتوراه يف الأدب الف�ر�شي.

الإيرانية  الربية  احلدود  ويف  اإيران  اإىل  ع�د  )1384هـ/1964م(  �شنة   يف 
ال�شي��شية يف اخل�رج، وبقي يف �شجن  ن�ش�ط�ته  الرتكية تعر�ص لالعتق�ل ب�شبب 

طهران عدة اأ�شهر.

بعد خروجه من العتق�ل رف�شت احلكومة طلبه هو وزوجته التدري�ص يف 
اجل�معة، ف�لتحق ب�لتدري�ص يف املدار�ص الث�نوية يف م�شهد.

تقـــدمي
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الت�ريخ يف كلية  مل�دة  اأ�شت�ًذا م�ش�عًدا  �شنة )1386هـ/ 1966م( ُعنينِّ  يف 
الآداب ج�معة الفردو�شي يف م�شهد، وذلك بعد ح�جة اجل�معة اإليه، انتقل بعده� 

اإىل ج�معة طهران.

اإر�ش�د يف طهران ودعي  ت�أ�ش�شت ح�شينية  يف �شنة )1389هـ/ 1969م( 
لإلق�ء حم��شرات فيه�، ومثلت هذه حمطة مهمة يف تطور جتربته الفكرية.

يف �شنة )1391هـ/ 1971م( اأحيل على التق�عد بعد خم�ص �شنوات من 
التدري�ص يف اجل�معة، بذريعة عدم اللتزام بقوانني واأنظمة اجل�معة.

�شريعتي  وتعر�ص  اإر�ش�د،  اأغلقت ح�شينية  �شنة )1393هـ/ 1973م(  يف 
لالعتق�ل مع والده الط�عن يف ال�شن، وبقي يف العتق�ل ثم�نية ع�شر �شهًرا، ويف 
اأُطلق �شراحه بتدخل من احلكومة اجلزائرية، حيث  �شنة )1395هـ/ 1975م( 

ك�ن �شديًق� لوزير اخل�رجية اآنذاك عبد العزيز بوتفليقة رئي�ص اجلزائر احل�يل.

يف �شنة )1397هـ/ 1977م( غ�در طهران متوجًه� اإىل لندن، وبعد اأقل من 
�شهر واحد على و�شوله، ُوِجد ميًت� يف ظروف غ�م�شة، وهو يف الرابعة والأربعني 
من عمره، وك�ن اأبً� لولد وثالث بن�ت، وُنِقَل جثم�نه اإىل �شوري�، وُدِفَن يف منطقة 

ال�شيدة زينب جنوب الع��شمة دم�شق.

زكي امليـالد
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مبنعطف�ت  مرت  اأنه�  يرى  حي�ته،  اأطوار  �شريعتي  الدكتور  يتذكر  وحني 
وتغريات كل خم�ص �شنوات، م�شبًه� ح�له بح�ل اخلطط اخلم�شية، وح�شب قوله 
يف اآخر ر�ش�لة كتبه� اإىل ابنه اإح�ش�ن �شنة )1397هـ/ 1977م( »اإن حي�تي عب�رة 
عن مراحل �شبيهة ب�خلطط اخلم�شية؛ اإذ اإنني اأبداأ عماًل معيًن�، ثم يبلغ نه�يته بعد 

خم�ص �شنوات، حيث اأبداأ مرحلة جديدة مم� ي�شبه ال�شفر.

احلكم  وبداية  م�شدق،  الدكتور  حكم  �شقوط  واإىل  �شب�بي،  بداية  منذ 
الدكت�توري، ك�نت خم�ص �شنوات من الن�ش�ط، ثم بداأت مرحلة العمل ال�شري 
يف حركة املق�ومة الوطنية، التي انتهت بعد خم�ص �شنوات، حيث ت�شتتت احلركة 
)1379- 1384هـ/ 1959- اأوروب�  يف  الدرا�شة  فرتة  ثم  لل�شجن،  اأن�  وانتهيُت 
العودة للوطن )1384- 1389هـ/ 1964- 1969م(، وفيه�:  1964م(، وفرتة 
ال�شجن والبط�لة والن�ش�ط�ت الأوىل يف اجل�معة، ثم فرتة ن�ش�ط�تي وحم��شراتي يف 
ح�شينية الإر�ش�د )1389- 1393هـ/ 1969-1973م(، بعده� ق�شيت خم�ص 
اأبداأ خم�ص �شنوات  �شنوات يف ظل القمع والإره�ب، ال�شجن واملراقبة، وه�أنذا 

جديدة!

اأحمد اهلل؛ لأنني ع�نيت كل تلك التج�رب والنك�ش�ت املتع�قبة، ول يزال 
لًب�«)1(. عودي �شُ

)1( ف��شل ر�شول، هكذا تكلم علي �شريعتي، مرجع �ش�بق، �ص242.

تقـــدمي
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  3
اأ�شاتذته

يف  وحتديًدا  اإيران،  يف  اأ�ش�تذته  عن  كثرًيا  �شريعتي  الدكتور  يتحدث  مل 
ف بهم، واأثنى  َهد، لكنه اأ�ش�ر وحتدث كثرًيا عن اأ�ش�تذته يف فرن�ش�، وعرَّ ج�معة َم�شنْ
َهد، وو�شفه يف كت�به  عليهم، يف اإيران اأ�ش�ر اإىل الدكتور في��ص رئي�ص ج�معة َم�شنْ

»العودة اإىل الذات« ب�أ�شت�ذه العظيم.

لهذا �شوف ن�شري اإىل اأ�ش�تذته يف فرن�ش� الذين حتدث عنهم، وق�شمهم اإىل 
فئتني، فئة تنتمي اإىل علم الجتم�ع، وفئة تنتمي اإىل حقل الإ�شالمي�ت، وذلك 

لكونه تخ�ش�ص يف هذين املج�لني.

الفئة الأوىل: املنتمون اإىل علم الجتم�ع، حتدث �شريعتي عن اثنني ب�رزين 
هم�:

اإىل  »العودة  كت�به  يف  �شريعتي  الدكتور  اإليه  اأ�ش�ر  جورفيت�ص:  جورج  1ـ 
الذات«، وب�لغ يف مدحه وتبجيله، حيث و�شفه ت�رة ب�أعظم اأ�ش�تذة علم الجتم�ع 
يف فرن�ش� اآنذاك)1(، وو�شفه ت�رة ب�أعظم نوابغ علم الجتم�ع املع��شرين يف فرن�ش�)2(، 

زكي امليـالد

)1(    علي �شريعتي، العودة اإىل الذات، ترجمة: اإبراهيم الد�شوقي �شت�، طهران، الطبعة احل�لية، �ص 341.
)2( املرجع ال�ش�بق، �ص 347.
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عب�راته  وتكررت  ن�شو�شهم،  اإىل  �شريعتي  رجع  الذين  اأ�ش�تذته  اأكرث  من  وهو 
ومقولته يف كت�به »العودة اإىل الذات«، وتوقف مرات عدة اأم�م مقولته التي يقول 

فيه�: »ل يوجد جمتمع بل توجد جمتمع�ت«.

وعن عالقة �شريعتي به، كتبت زوجته الدكتورة بوران ر�شوي تقول: »ك�ن 
جورفيت�ص يفي�ص عليه ب�آخر مكت�شب�ت ومعطي�ت علم الجتم�ع يف الغرب من 
م�ك�ص فيرب)1864-1920م( ف�ش�عًدا، وكذلك امل�رك�شية العلمية والنقدية«)1(.

مل  فرن�ش�،  يف  الجتم�ع  علم  اأ�شت�ذ  )1905-1983م(،  اأرون  رميون  2ـ 
يتحدث عنه �شريعتي كثرًيا وق�ل عنه اإنه: »ب�شه�دة اجلميع يعرف امل�رك�شية اأكرث 

من م�رك�ص)1818-1883م( نف�شه مبراحل«)2(. 

�شريعتي عن  الإ�شالمي�ت، حتدث  اإىل حقل  املنتمون  الث�نية:  الفئة  وعن 
الأ�شم�ء الت�لية:

1- لوي�ص م��شينيون  )1883-1962م(، الذي و�شفه �شريعتي ب�أنه اأعظم 
ع�مل يف الإ�شالمي�ت)3(، وو�شفه اأي�ًش� ب�أنه اأعظم امل�شت�شرقني يف قرنن� احل�يل)4(.

)1(  فريوز راد واأمري ر�ش�ئي، تطوير الثق�فة، مرجع �ش�بق، �ص103.
)2( علي �شريعتي، العودة اإىل الذات، مرجع �ش�بق، �ص 408.

)3(   املرجع ال�ش�بق، �ص 354.
)4( املرجع ال�ش�بق، �ص 483.

تقـــدمي
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»لقد  تقول:  ر�شوي  بوران  الدكتور  زوجته  كتبت  به  �شريعتي  ت�أثر  وعن 
منحه م��شينيون نهًج� وروؤية جديدة يف حتليل الت�ريخ الإ�شالمي، وال�شخ�شي�ت 
الروحية الإ�شالمية من اأمث�ل احلالج )244- 309هـ/ 858- 922م( و�شلم�ن 
الف�ر�شي )ت 36ه/ 656م( وف�طمة الزهراء  )18ق.هـ - 11ه/ 605-632م( 

عليه� ال�شالم«)1(.

بحقل  املعروف  الفرن�شي  امل�شت�شرق  بريك )1910- 1995م(،  2- ج�ك 
فرن�ش�  معهد  يف  املع��شر  لالإ�شالم  الجتم�عي  الت�ريخ  اأ�شت�ذ  الإ�شالمي�ت، 

»الكوليج دي فران�ص«، ومدير معهد الدرا�ش�ت العلي�.

يف  متخ�ش�ص  فرن�شي  م�شت�شرق  1969م(،   -1886( م��شيه  هرني   -3
الآداب الف�ر�شية، ن�شر العديد من الدرا�ش�ت والأبح�ث حول الأدب الف�ر�شي، 

وك�نت له حم��شرات يف علم الجتم�ع الإ�شالمي.

 
)1( فريوز راد واأمري ر�ش�ئي، تطوير الثق�فة، مرجع �ش�بق، �ص103.

زكي امليـالد
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 4
موؤلفاته

كثري من موؤلف�ت الدكتور �شريعتي هي يف الأ�شل حم��شرات ُن�ِشَرت بعد 
وف�ته،  بعد  ن�شرت  الآخر  وبع�شه�  التعديالت يف حي�ته،  بع�ص  عليه�  اأجرى  اأن 
وظلت هذه املوؤلف�ت تن�شر ت�رة متفرقة، وت�رة جمموعة، و�شدرت يف ظل الظروف 
�شدور  زمن  معرفة  ال�شعب  من  لهذا  الثورة،  قبل  اإيران  به�  مرت  التي  احلرجة 

العديد من هذه املوؤلف�ت.

مع مالحظة اأن بع�ص هذه املوؤلف�ت مل ي�شع �شريعتي ا�شمه �شراحة عليه�، 
وعلي  العلوي،  وعلي  اخلرا�ش�ين،  علي  منه�:  اآنذاك،  اأخرى  اأ�شم�ء  و�شع  بل 

�شريفي، علي �شبزواري، �شمع، م�شب�ح، وغريه�.

ولتدارك هذا اللتب��ص �شوف نعتمد يف ترتيب هذه املوؤلف�ت على الرتقيم 
املت�شل�شل الذي اعتمدته دار الأمري يف بريوت؛ لكونه� الدار التي تبنت ن�شر الآث�ر 
زوجة  مع  ق�نوين  اتف�ق  وذلك مبوجب  العربية،  ب�للغة  �شريعتي  للدكتور  الك�ملة 
الدكتور  اآث�ر  موؤ�ش�شة  مع  وب�لتن�شيق  ر�شوي،  بوران  الدكتورة  �شريعتي  الدكتور 

علي �شريعتي يف اإيران، وظلت هذه املوؤلف�ت ت�شدر تب�ًع� مع مراجعة وتدقيق.

تقـــدمي
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وحتى  ودرو�شه،  واأبح�ثه  درا�ش�ته  اأن  �شريعتي  الدكتور  يرى  جهته  ومن 
حي�ته املعنوية والجتم�عية، ارتبطت وحتددت يف ثالثة مي�دين هي الت�ريخ وعلم 

الجتم�ع والإ�شالم)1(.

ويف اإط�ر هذه املي�دين الثالثة ج�ءت جميع موؤلف�ته.
وهذه املوؤلف�ت ح�شب ترقيمه� املت�شل�شل ملجموعة الآث�ر الك�ملة هي ك�لت�يل:

1ـ حممد خامت النبيني من الهجرة حتى الوفاة
� نوال �شع�دة النيح�وي،  ترجمه اإىل العربية اأبو علي املو�شوي، �شححته لغويًّ
�شنة  بريوت  يف  الأمري  دار  اأ�شدرته  �شت�،  الد�شوقي  اإبراهيم  الدكتور  له  قدم 

)1422هـ/2002م(، يقع يف 192 �شفحة من القطع ال�شغري.

كت�به  ي�أتي  ل  اأن  يقول-  -كم�  �شريعتي  الدكتور  الكت�ب ح�ول  هذا  يف 
تكراًرا مل� قيل وكتب حول النبي، واأن ل يكون اإع�دة مل� ميكن اأن يجده الق�رئ يف 

كتب ال�شرية.

2ـ الإمام علي يف حمنه الثالث
 ترجمه اإىل العربية وحققه علي احل�شيني، قدم له الدكتور اإبراهيم الد�شوقي �شت�، 
اأ�شدرته دار الأمري �شنة )1428هـ/  2007م(، يقع يف 296 �شفحة من القطع ال�شغري.

)1(   علي �شريعتي، العودة اإىل الذات، مرجع �ش�بق، �ص 343.

زكي امليـالد
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3ـ فاطمة هي فاطمة

� ح�شني �شعيب، اأ�شدرته  ترجمته اإىل العربية ه�جر القحط�ين، �شححه لغويًّ
دار الأمري �شنة )1423هـ/ 2003م(، يقع يف 240 من القطع ال�شغري.

والكت�ب يف الأ�شل جمموعة حم��شرات األق�ه� املوؤلف يف ح�شينية اإر�ش�د، 
غ وطبع  َغ بع�شه� وطبع يف حي�ة املوؤلف ومتكن من مراجعته�، وبع�شه� الآخر ُفرنِّ ُفرنِّ
ال�شيدة  عن  ب�لكت�ب  امللحقة  ال�شرية  واأم�  م�شجاًل،  ك�ن  كم�  وترك  رحيله  بعد 
ك�نت  اأنه�  و�شفه�  بيده يف ظروف  املوؤلف  كتبه�  فقد   - ال�شالم  عليه�   - ف�طمة 

م�شتعجلة واأكمله� يف ليلة واحدة.

4ـ الت�شيع العلوي والت�شيع ال�شفوي

� نوال �شع�دة النيح�وي، قدم  ترجمه اإىل العربية حيدر جميد، �شححته لغويًّ
له الدكتور اإبراهيم الد�شوقي �شت�، اأ�شدرته دار الأمري �شنة )1422هـ/2002م(، 

يقع يف 336 من القطع ال�شغري.

يت�ألف الكت�ب من ق�شمني:

الق�شم الأول: عب�رة عن ن�ص كتبه املوؤلف بعنوان »الت�شيع الأحمر والت�شيع 
الأ�شود«، وهو مقدمة تو�شيحية مل�شرحية بعنوان »ال�شربداران« وتعني: روؤو�ص على 

امل�ش�نق، عر�شت يف ليلة واحدة فقط، واأ�شبح الن�ص مقدمة للكت�ب.

تقـــدمي
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األق�ه� املوؤلف على مدى ثالث  الق�شم الث�ين: عب�رة عن حم��شرة طويلة 
ح�شينية  يف  1972م(  )1392هـ/  �شنة  رم�ش�ن  �شهر  لي�يل  اإحدى  يف  �ش�ع�ت 

اإر�ش�د، وقد جرى عليه� تعديالت واإ�ش�ف�ت عند ن�شره� يف الكت�ب.

داخل  يف  و�شج�ًل  جدًل  اأث�رت  التي  املوؤلف�ت  من  الكت�ب  هذا  ويعد 
الأو�ش�ط الدينية يف اإيران وخ�رجه�.

5-  ال�شهادة

� نوال �شع�دة  الذي ترجمه اإىل العربية اآثر عدم ذكر ا�شمه، �شححته لغويًّ
�شنة  الأمري  دار  اأ�شدرته  �شت�،  الد�شوقي  اإبراهيم  الدكتور  له  قدم  النيح�وي، 
عب�رة عن  وهو  ال�شغري،  القطع  يقع يف 151 �شفحة من  )1422هـ/ 2002م(، 

حم��شرات األق�ه� املوؤلف يف ح�شينية اإر�ش�د.

6-   اأبي.. اأمي نحن متهمون

ترجمه اإىل العربية الدكتور اإبراهيم الد�شوقي �شت� �شنة )1410هـ/1990م(، 
� نوال �شع�دة  واأ�شدرته دار الأمري �شنة )1423هـ/ 2003م(، بعد اأن �شححته لغويًّ
النيح�وي، وراجعه ح�شني �شعيب، يقع يف 192 �شفحة من القطع ال�شغري، وهو 
يف الأ�شل عب�رة عن حم��شرة طويلة األق�ه� املوؤلف �شنة )1391هـ/ 1972م( يف 

َهد. مدينة َم�شنْ

زكي امليـالد
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 7-   دين �شد الدين

البدري،  وفهر�شه حممود   � لغويًّ العربية حيدر جميد، �شححه  اإىل  ترجمه 
يقع يف  )1423هـ/ 2003م(،  �شنة  الأمري  دار  اأ�شدرته  �شعيب،  راجعه ح�شني 
256 �شفحة من القطع ال�شغري، ويحتوي على حم��شرات ومالحق وحوارات، 
1970م(  )1390هـ/  �شنتي  يف  اإر�ش�د  ح�شينية  يف  املوؤلف  األق�ه�  املح��شرات 
)1391هـ/  �شنتي  يف  ُن�ِشرت  واحلوارات  واملالحق  1971م(،  و)1391هـ/ 

1971م( و )1392هـ/ 1972م(.

8-   احلج الفري�شة اخلام�شة

�شدرت منه ترجمت�ن: الأوىل يف الق�هرة عن دار الأ�شم�ء �شنة )1412هـ/ 
1992م(، ق�مت به� كلٌّ من جنالء ديني وبيزاني� علي، والث�نية اأ�شدرته� دار الأمري 
335م  يف  تقع  زاده،  اأمري  عب��ص  وحققه�  ترجمه�  2007م(،  )1428هـ/  �شنة 

�شفحة من القطع ال�شغري.

9-  معرفة الإ�شالم

ترجمه اإىل العربية حيدر جميد، راجعه ح�شني �شعيب، اأ�شدرته دار الأمري 
�شنة )1424هـ/ 2004م(، يقع يف 292 �شفحة من القطع ال�شغري.

م�شهد  بج�معة  الآداب  كلية  يف  املوؤلف  حم��شرات  عن  عب�رة  والكت�ب 
للع�م الدرا�شي)1385- 1386هـ/ 1966- 1967م(، �شدرت هذه الطبعة بعد 

اإ�ش�ف�ت وتعديالت اأجراه� املوؤلف على الن�شخة املطبوعة من قبل.

تقـــدمي
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وهذا الكت�ب من املوؤلف�ت التي اأث�رت جدًل ونق��ًش� وا�شًع� يف اإيران.

10-   احل�شني وارث اآدم

ترجمه اإىل العربية الدكتور اإبراهيم الد�شوقي �شت� �شنة )1410هـ/ 1990م(، 
� لدار الأمري نوال �شع�دة النيح�وي، راجعه ح�شني �شعيب، �شدر  �شححته لغويًّ

�شنة  )1424هـ/ 2004م(، يقع يف 383 �شفحة من القطع ال�شغري.

11-   العودة اإىل الذات

الق�هرة عن  �شت�، �شدر يف  الد�شوقي  اإبراهيم  الدكتور  العربية  اإىل  ترجمه 
دار الزهراء لالإعالم العربي �شنة )1406هـ/ 1986م(، واأ�شدرته دار الأمري �شنة 
القطع  من  �شفحة   520 يف  يقع  �شعيب،  ح�شني  راجعه  )1428هـ/2007م(، 

ال�شغري.

12-   بناء الذات الثورية

ترجمه اإىل العربية الدكتور اإبراهيم الد�شوقي �شت�، راجعه ح�شني �شعيب، 
القطع  �شدر عن دار الأمري �شنة )1425هـ/ 2005م(، يقع يف 95 �شفحة من 

ال�شغري.

زكي امليـالد
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13-   النباهة وال�شتحمار

1979م(،  )1399هـ/  �شنة  ي��شني  ال�شيد  ه�دي  العربية  اإىل  ترجمه 
�شع�دة  نوال   � لغويًّ �شححته  2004م(،  )1424هـ/  �شنة  الأمري  دار  واأ�شدرته 
النيح�وي، راجعه ح�شني �شعيب، علق عليه عبد الرزاق اجلربان، يقع يف 152 
�شفحة من القطع ال�شغري، وهو يف الأ�شل حم��شرات األق�ه� املوؤلف يف ح�شينية 

اإر�ش�د.

14- منهج التعرف على الإ�شالم

ترجمه اإىل العربية ع�دل ك�ظم، راجعه ح�شني �شعيب، اأ�شدرته دار الأمري 
�شنة )1427هـ/ 2006م(، يقع يف 64 �شفحة من القطع ال�شغري، وهو عب�رة عن 

حم��شرتني للموؤلف.

15-  الدعاء

ترجمه اإىل العربية �شعيد علي �شنة  )1393هـ/ 1973م(، واأ�شدرته دار 
الأمري �شنة  )1427هـ/2006م(، راجعه ح�شني �شعيب، يقع يف 104 �شفح�ت 
من القطع ال�شغري، وهو عب�رة عن حم��شرة األق�ه� املوؤلف يف ح�شينية اإر�ش�د �شنة 

)1389هـ/ 1970م(.

تقـــدمي
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16-  الإمام ال�شجاد اأجمل روح عابدة

� نوال �شع�دة النيح�وي،  ترجمه اإىل العربية اإح�ش�ن �شوف�ن، �شححته لغويًّ
راجعه وقدم له ح�شني �شعيب، اأ�شدرته دار الأمري �شنة )1424هـ /2004م(، 
للموؤلف عن  ال�شغري، وهو يف الأ�شل حم��شرة  القطع  يقع يف 143 �شفحة من 
الكت�ب  احتوى  ال�شالم، كم�  عليه   - ب�ل�شج�د  امللقب  احل�شني  بن  الإم�م علي 

على �شتني �شفحة حول �شريعتي يف اآراء املفكرين.

17-   تاريخ احل�شارة
ترجمه اإىل العربية ح�شني ن�شريي �شنة  )1422هـ/ 2002م(، واأ�شدرته 
دار الأمري �شنة )1427هـ/ 2006م(، راجعه ح�شني �شعيب، �شدر يف جزاأين، 

يقع يف 816 �شفحة من القطع ال�شغري.

ويعد هذا الكت�ب من املوؤلف�ت البحثية التي ك�شفت عن اهتم�م املوؤلف 
بت�ريخ احل�ش�رات.

18-  الت�شيع م�شوؤولية
ترجمه اإىل العربية وقدم له الدكتور اإبراهيم الد�شوقي �شت�، راجعه ح�شني 
�شعيب، اأ�شدرته دار الأمري �شنة )1427هـ/ 2006م(، يقع يف 118 �شفحة من 
اإر�ش�د:  ح�شينية  يف  املوؤلف  األق�هم�  حم��شرتني  عن  عب�رة  وهو  ال�شغري،  القطع 

واحدة �شنة )1390هـ/  1971م(، والث�نية �شنة )1391هـ/ 1972م(.

زكي امليـالد
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19-   م�شوؤولية املراأة
ترجمه اإىل العربية خليل الهنداوي، حققه حممد ح�شني بزي، اأ�شدرته دار 

الأمري �شنة )1427هـ/ 2006م(، يقع يف 112 �شفحة من القطع ال�شغري.

20-   الأخالق لل�شباب والطالب والنا�شئة
اأ�شدرته دار  ترجمه اإىل العربية مو�شى ق�شري، حققه حممد ح�شني بزي، 

الأمري �شنة  )1428هـ/ 2007م(، يقع يف 103 �شفح�ت من القطع ال�شغري.

21-   الأمة والإمامة
�شنة   الأمري  دار  اأ�شدرته  �شعيب،  ح�شني  وحققه  العربية  اإىل  ترجمه 

)1428هـ/ 2007م(، يقع يف 240 �شفحة من القطع ال�شغري.

22-   الإن�شان والإ�شالم

�شعيب،  ح�شني  راجعه  الرتجم�ن،  عب��ص  الدكتور  العربية  اإىل  ترجمه 
اأ�شدرته دار الأمري �شنة )1428هـ/ 2007م(، يقع يف 309 �شفح�ت من القطع 

ال�شغري.

23-  الإن�شان والتاريخ

دار  اأ�شدرته  بزي،  ح�شني  حممد  حققه  علي،  خليل  العربية  اإىل  ترجمه 
الأمري �شنة  )1428هـ/ 2007م(، يقع يف 104 �شفح�ت من القطع ال�شغري.

تقـــدمي
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24-   ح�شن وحمبوبة

ترجمه اإىل العربية مو�شى ق�شري، راجعه ح�شني �شعيب، اأ�شدرته دار الأمري 
�شنة )1428هـ/ 2007م( ، يقع يف 32 �شفحة من القطع ال�شغري.

25-   احلر اإن�شان بني خيار الفاجعة والفالح

ترجمه اإىل العربية ه��شم حم�شن الأمني، حققه حممد ح�شني بزي، اأ�شدرته 
دار الأمري �شنة )1428هـ/ 2007م(، يقع يف 55 �شفحة من القطع ال�شغري.

الإم�م  بركب  التحق  الذي  الري�حي  يزيد  بن  احلر  الكت�ب عن  يتحدث 
احل�شني  يف ح�دثة كربالء.

26-  �شيما حممد

حققه  �شعيب،  ح�شني  راجعه  الدبوين،  �ش�مي  جعفر  العربية  اإىل  ترجمه 
حممد ح�شني بزي، اأ�شدرته دار الأمري �شنة  )1428هـ/ 2007م(، يقع يف 55 

�شفحة من القطع ال�شغري.

27-   م�شوؤولية املثقف

ترجمه اإىل العربية الدكتور اإبراهيم الد�شوقي �شت�، راجعه ح�شني �شعيب، 
اأ�شدرته دار الأمري �شنة  )1425هـ/ 2005م(، يقع يف 200 �شفحة من القطع 
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ِري معه، كم� احتوى على  اأُجنْ ال�شغري، ويحتوي على حم��شرة للموؤلف، وحوار 
ملحة عن حي�ة �شريعتي كتبه� الإيراين الدكتور غالم عب��ص تو�شلي.

28-  الإ�شالم ومدار�س الغرب

طن�نة،  اأمل   � لغويًّ الرتجم�ن، �شححته  عب��ص  الدكتور  العربية  اإىل  ترجمه 
)1429هـ/  �شنة  الأمري  دار  اأ�شدرته  بزي،  ح�شني  حممد  عليه  وعلق  حققه 

2008م(، يقع يف 200 �شفحة من القطع ال�شغري.

29-   تاريخ ومعرفة الأديان

ترجمه اإىل العربية الدكتور ح�شني ن�شريي، حققه وعلق عليه ال�شيخ منذر 
اآل فقيه، اأ�شدرته دار الأمري �شنة )1429هـ/ 2008م(، �شدر يف جزاأين، يقع يف 

608 �شفح�ت من القطع ال�شغري.

يف  موؤلف�ت  وهن�ك  العربية،  اللغة  اإىل  ترجمت  التي  املوؤلف�ت  هي  هذه 
طريقه� للرتجمة، وحت�ول دار الأمري اإ�شدار م�ئة كت�ب للدكتور �شريعتي مرتجم 

اإىل العربية.

ويذكر اأن موؤلف�ت �شريعتي ترجمت اإىل اأكرث من خم�ص ع�شرة لغة حية، 
ب�لإ�ش�فة اإىل بع�ص اللغ�ت املحلية يف الهند واإندوني�شي�.

تقـــدمي
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5
ترجماته

ك�شفت  الف�ر�شية،  اللغة  اإىل  املوؤلف�ت  من  عدًدا  �شريعتي  الدكتور  ترجم 
مبوؤلف�ته  ال�شلة  �شديدة  وك�نت  املعنوية،  الفكرية  واهتم�م�ته  همومه  طبيعة  عن 

وحم��شراته، ويف �شلب م�شروعه الفكري.

هذه املوؤلفات هي:

1ـ   اأبو ذر الِغَف�ري، ملوؤلفه امل�شري حممد جودة ال�شح�ر، نقله اإىل الف�ر�شية 
�شنة )1373هـ/ 1954م(، وكتب له مقدمة مطولة.

2ـ  الدع�ء ملوؤلفه الطبيب الفرن�شي الدكتور األك�شي�ص ك�ريل احل�ئز على ج�ئزة 
نوبل �شنة )1330هـ/ 1912م( لأبح�ثه الطبية، نقله عن الفرن�شية عندم� 
ك�ن يف فرن�ش� للدرا�شة، وطبع يف اإيران �شنة)1338 هـ.�ص/1959م()1(.

ويذكر �شريعتي اأنه م� اإن و�شل اإىل فرن�ش� �شنة )1380هـ/ 1960م( ملوا�شلة 
الدرا�ش�ت العلي� حتى راح يبحث عن هذا الكت�ب، وك�ن قد تعرف على موؤلفه يف 

زكي امليـالد

وهو  �شنة )1343هـ/ 1925م(  به  العمل  بداأ  الذي  الإيراين،  ال�شم�شي  الهجري  للتقومي  اخت�ش�ر  �ص:  )1(   هـ. 
يبداأ من العتدال الربيعي )قبل الهجرة بن�شف ع�م، وعدد �شهوره 12 �شهًرا: ال�شتة الأوىل كل منه� 31 يوًم� 
واخلم�شة التي تليه� كل منه� 30 يوًم�، وال�شهر الأخري 29 يوًم� يف ال�شنة الب�شيطة و30 يوًم� يف ال�شنة الكبي�شة، 
واأ�شم�ء ال�شهور يف هذا التقومي هي: فروردين، اذربيه�شت، خرداد، تري، مرداد، �شهري�ر، مهر، اي�ن، اآذر، دي، 

بهمن، ا�شفندار، وي�شتعمل يف اإيران واأفغ�ن�شت�ن.



4141

اإيران حني قراأ له كت�بني مرتجمني اإىل الف�ر�شية هم� »الإن�ش�ن ذلك املجهول«، و»طريق 
احلي�ة«، وتعرف على كت�به »الدع�ء« عن طريق �شديقه املهند�ص ك�ظم اأحمد زاده.

ترجمة هذا  اإىل  ان�شرف  اأنه  فرن�ش�  م� عمله يف  اأول  اإن  �شريعتي  وي�شيف 
الكت�ب الذي ي�شفه ب�جلميل والعميق)1(.

امل�شت�شرق  ملوؤلفه  الإيراين،  لالإ�شالم  الروحية  البواكري  ب�ك..  3-  �شلم�ن 
الفرن�شي لوي�ص م��شينيون اأ�شت�ذ �شريعتي يف الإ�شالمي�ت، ترجمه اإىل 

الف�ر�شية ب�لتع�ون مع م��شينيون نف�شه.

ف�نون  فرانز  النف�شي  واملحلل  الطبيب  ملوؤلفه  الأر�ص،  يف  4-  املعذبون 
)1925-1961م( من جزر الإنتيل يف اأمريك� الالتينية، ترجم �شريعتي 
بع�ص الأق�ش�م منه عن الفرن�شية عندم� ك�ن يف ب�ري�ص، وقدم له املفكر 

الفرن�شي ج�ن بول �ش�رتر )1905-1980م(.

الرحمن  عبد  للدكتور  الإ�شالم«  يف  قلقة  »�شخ�شي�ت  كت�ب  5-  مقدمة 
بدوي )1335-1423ه / 1917- 2002م(، الذي و�شفه �شريعتي يف 

كت�به »الت�شيع العلوي والت�شيع ال�شفوي«، ب�ملحقق امل�شري الكبري.

)1( علي �شريعتي، الدع�ء، ترجمة: ح�شني �شعيب، بريوت، دار الأمري، 2006م، �ص52.

تقـــدمي
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6
�شريعتي .. وال�شخ�شيات املوؤثرة

ِف الدكتور �شريعتي يف كت�ب�ته وحم��شراته، الإ�ش�رة اإىل ال�شخ�شي�ت  مل ُيخنْ
اإيران  داخل  يف  به�  مر  التي  الفكرية،  حي�ته  مراحل  خمتلف  يف  به�  ت�أثر  التي 
وخ�رجه�؛ لأنه اأراد اأن يكون وا�شًح� و�شريًح� ومن�شجًم� مع ذاته، ومع جمهوره 

الذي يخ�طبه ويتوا�شل معه.

ويف مقدمة هذه ال�شخ�شي�ت والده ع�مل الدين والك�تب املنفتح الأ�شت�ذ 
حممد تقي �شريعتي، الذي وفر البيئة الثق�فية الأوىل التي تعرف عليه� �شريعتي 

وت�أثر به�.

وجميع الذين كتبوا عن �شريعتي و�شريته الفكرية اأ�ش�روا اإىل هذه املالحظة، 
والتي ك�شف عنه� �شريعتي نف�شه بقوله: »ك�ن اأبي اأول من ر�شم مالمح روحي، 
اأذاقني  الذي  وهو  الإن�ش�نية،  معنى  يل  وبني  اأفكر،  كيف  علمني  الذي  وهو 
وا�شتقالل  والإمي�ن  والثب�ت  الروح  وطه�رة  واملنعة  والعفة  وال�شرف  احلرية  طعم 
اإىل كتبه لتكون  اأول من عرفني  اأمي لبنه�، ك�ن  الراأي، مب��شرة بعدم� فطمتني 
من  الكثري  مق�بل  وبال  طفولتي  اأهداين يف  لقد  الويف...  واجللي�ص  ال�شديق  يل 

زكي امليـالد
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اأتعلمه� يف الكرب، وخالل م�شرية  اأن  التج�رب واخلربات القيمة التي ك�ن علي 
طويلة و�شراع مرير مع احلي�ة، وجهود م�شتمرة على امتداد �شنوات العمر«)1(.

هن�ك  ب�لغرب،  واملت�شبهني  ب�لتغرب  والبتالء  التغريب  نقد  جهة  ومن 
من يرى اأن �شريعتي ت�أثر بكت�ب�ت الك�تب والأديب الإيراين جالل اآل اأحمد، 
وب�لذات من كت�بيه »البتالء ب�لتغرب«، و»امل�شتنريون وخي�ن�تهم«، واأ�ش�ر اإىل هذا 

الراأي الدكتور ف��شل ر�شول يف كت�به »هكذا تكلم علي �شريعتي«.

اإىل  »العودة  كت�ب  يف  كبري  بو�شوح  وجتلت  �شحيحة،  مالحظة  وهذه 
والتغريب  والتغرب  التفرجن  اأ�شم�ه  م�  ب�شدة  �شريعتي  فيه  انتقد  الذي  الذات«، 

والت�شبه ب�لغرب.

وط�مل� تكرر ا�شم جالل اآل اأحمد يف كت�ب�ت �شريعتي، وك�نت بينهم� معرفة 
�شخ�شية، وجرت بينهم� حوارات فكرية اإىل اأن تويف اآل اأحمد �شنة)1389هـ/ 

1969م(.

ت�أثر  �شريعتي  اأن  يرى  من  هن�ك  الديني،  والإحي�ء  الإ�شالح  جهة  ومن 
ب�ل�شيد جم�ل الدين الأفغ�ين )1254- 1314ه/ 1838- 1897م( والدكتور 
الإ�شالح  رموز  من  وهم�  1877-1938م(،  )1294-1357ه/  اإقب�ل  حممد 

)1(  فريوز راد واأمري ر�ش�ئي، تطوير الثق�فة، مرجع �ش�بق، �ص101.
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ر�ش�ئي،  واأمري  راد،  فريوز  الإيراني�ن  الب�حث�ن  الراأي  هذا  اإىل  واأ�ش�ر  الإ�شالمي، 
وهم� متخ�ش�ش�ن يف علم الجتم�ع ويف فكر �شريعتي، ووثَّق� هذا الراأي بن�شو�ص 

ل�شريعتي.

من هذه الن�شو�ص قول �شريعتي: »اإن م�شري اإحي�ء الفكر الديني والنه�شة 
الإ�شالمية احلديثة يف الفرتة املع��شرة يبداأ ب�ل�شيد جم�ل الدين، فقد ك�ن هذا 
اإىل  ع�د  فلقد  له.  جديدة  مق�ربة  تقدمي  عرب  الدين  اإحي�ء  ب�شدد  الكبري  امل�شلح 
املجتمع�ت  ج�شم  يف  املعرفة  ن�ر  واأ�شعل  جديد،  وانطب�ع  جديدة  بنظرة  القراآن 
والكف�ح  والوطني،  الجتم�عي  الن�ش�ط  معرتك  اإىل  امل�شلمني  ودفع  الإ�شالمية، 

ال�شي��شي«)1(.

وعن اإقب�ل الذي ك�ن �شريعتي مولًع� به ح�شب راأي هذين الب�حثني، ق�ل 
عنه: »ك�ن اإقب�ل بعد هذه النه�شة الثمرة الأوىل للبذرة التي زرعه� ال�شيد جم�ل 

يف هذه الأمة الب�ئرة، ك�ن قدوة ومنوذًج� لن�«)2(.

وعنهم� مًع� يقول �شريعتي: »اإن ا�شتيع�ب �شخ�شيتي ال�شيد جم�ل الدين 
مبقت�شي�ت  والإمل�م  وامل�شلمني،  الإ�شالم  خ�شو�شي�ت  ا�شتيع�ب  تعني  واإقب�ل، 

الزمن احل��شر وامل�شتقبل«)3(.

)1( املرجع ال�ش�بق، �ص98.

)2( املرجع ال�ش�بق، �ص99.

)3( املرجع ال�ش�بق، �ص98.
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»نحن  بعنوان  عنه  خ�ش�شه  كت�ب  يف  ب�إقب�ل  ت�أثره  عن  �شريعتي  وك�شف 
واإقب�ل«.

ومن جهة الن�ش�ل �شد ال�شتعم�ر وتبني الأيديولوجي� الن�ش�لية، هن�ك من 
اأمريك� الالتينية الذي ك�ن  ت�أثر بالهوت التحرير امل�شيحي يف  اأن �شريعتي  يرى 
م�شدر حتولت وثورات هن�ك، ومن رموز هذا الجت�ه املفكر امل�شيحي »فرانز ف�نون«، 
واأ�ش�ر اإىل هذا الراأي الدكتور حممد جمتهد ال�شب�شرتي)*( يف كت�به »قراءة ب�شرية 

للدين«.

 كم� اأ�ش�ر اإىل ت�أثره بف�نون معظم الذين حتدثوا عن �شريعتي و�شريته الفكرية، 
و�شرح هذا املوقف املهند�ص مهدي ب�زرك�ن)**( الذي اعترب اأن »�شريعتي ك�ن ابًن� 
ا لهذا الزمن الذي يغلي بحرك�ت التحرر والثورات والنقالب�ت الجتم�عية،  ب�رًّ

ت�أثر ب�لثورة اجلزائرية، وبفرانز ف�نون، وبثورات الع�مل الأخرى«)1(.

)*(   رجل دين ولد يف مدينة �شب�شرت، ودر�ص يف مدينة قم، توىل اإدارة املركز الإ�شالمي يف مدينة ه�مبورغ الأمل�نية 
خلًف� للدكتور حممد البه�شتي، وبعد الثورة ان�شرف للبحث والتدري�ص يف ج�معة طهران، عرف ب�هتم�مه بعلم 

الكالم اجلديد.
)**(  ولد يف مدينة طهران، واأكمل درا�شته اجل�معية يف فرن�ش�، ويعد من طبقة املفكرين الإيرانيني، واأحد ق�دة احلركة 

الوطنية الإيرانية، له العديد من املوؤلف�ت الفكرية والدينية، وك�ن اأول رئي�ص وزراء بعد الثورة الإيرانية.
)1(    ف��شل ر�شول، هكذا تكلم علي �شريعتي، مرجع �ش�بق، �ص238.

تقـــدمي



46 46

موؤلف�ته  يف  ا�شمه  يكرر  ظل  الذي  بف�نون  ت�أثره  عن  �شريعتي  وك�شف 
وحم��شراته، وك�ن على معرفة به، وبقي متوا�شاًل معه، وجرت بينهم� مرا�شالت، 
املع��شر،  بف�نون يف داخل املجتمع الإيراين  اأكرث من عرف  ولهذا يعد �شريعتي 

ولفت النظر اإىل �شخ�شه واأفك�ره وكتبه.

ومن الأوروبيني ت�أثر �شريعتي ب�ملفكر الفرن�شي األبري ك�مو)1913-1960م(، 
وب�ملفكر الأمل�ين ه�يدغر)1889-1976م( فيل�شوف الوجودية.

ذر  اأبي  ب�شخ�شية  �شديد  وب�إعج�ب  �شريعتي  ت�أثر  الإ�شالمي  الت�ريخ  ومن 
الغف�ري )32ه / 652م(، وك�أنه اأراد اأن يتمثل دوره يف ع�شره، وهذا م� يعرفه كل 
من حتدث عن �شريعتي �شريته وتراثه الفكري، وهو الق�ئل: »كل من قراأ كتبي 
اأبي ذر«، وقد و�شفه يف كت�به »دين �شد الدين«  اأنني بداأت الكت�بة ب��شم  يعلم 

ب�أ�شت�ذه احلبيب الذي اأخذ منه اإ�شالمه وت�شيعه وهدفه واأمله وحمنته و�شع�ره)1(.

وح�شب و�شف الدكتور عبد الكرمي �شرو�ص فقد ك�ن ع��شًق� لأبي ذر)2(.

مع كل ذلك ف�إن �شريعتي الذي ت�أثر بهوؤلء وغريهم، اأ�شبح �شريعتي هو 
�شريعتي الذي يختلف عن كل واحد من هوؤلء.

)1(  علي �شريعتي، دين �شد الدين، ترجمة: حيدر جميد، بريوت، دار الأمري، 2003م، �ص175.
)2(  عبد الكرمي �شرو�ص، ال�شي��شة والتدين، مرجع �ش�بق، �ص70.

زكي امليـالد
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7
�شريعتي .. وامل�شروع الفكري

تبلور امل�شروع الفكري للدكتور �شريعتي وحتدد بعد عودته من فرن�ش� التي 
مثلت حمطة مهمة يف تطور جتربته الفكرية، فهن�ك ح�شل على الدكتوراه يف جم�يل 
الجتم�ع والت�ريخ، وحتدد عنده ب�شكل وا�شح املج�ل الفكري لتخ�ش�شه، وهن�ك 
اأي�ًش� تعرف عن كثب على مدار�ص الغرب الفكرية املتعددة واملتن�زعة، وحت�ور مع 
�شريحة من املفكرين الفرن�شيني والأوروبيني، وتوا�شل مع النخب الفكرية الق�دمة 
من خ�رج فرن�ش�، وهن�ك كذلك احتك ب�ملدنية الأوروبية، وتعرف على ت�ريخه� 

وفل�شف�ته�، وامتحن نف�شه يف ظل موؤثراته� ال�شديدة. 

وقبل عودته اإىل بلده ن�ق�ص مع نف�شه م� ينبغي القي�م به، و�شرح هذا الأمر 
اأن�ق�ص مع نف�شي  اأوروب�، كنت  اإق�متي يف  اأواخر فرتة  اأق�شي  بقوله: »عندم� كنت 
واجب�تي يف الدني�، والأبع�د الفكرية لن�ش�طي، وقد و�شلت خالل ذلك اإىل خي�رات 
وتقييم�ت حمددة، وقمت بعملية اإع�دة نظر اأ�ش��شية يف اأعم�يل وعق�ئدي وقراراتي، 

حمدًدا اجت�ه كف�حي الجتم�عي والفكري اإىل اأن و�شلت اإىل م� اأن� عليه الآن«)1(.
وعند النظر يف هذا امل�شروع الفكري، ميكن حتديد ثالثة عن��شر اأ�ش��شية قد 

ارتكز عليه�، وهي:

)1(  ف��شل ر�شول، هكذا تكلم علي �شريعتي، مرجع �ش�بق، �ص191.

تقـــدمي
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على  وتقدميه�  املجتمع  وح�ج�ت  الجتم�عية  ب�لق�ش�ي�  اللتزام  اأوًل: 
له،  نف�شه  ونذر  �شريعتي  به  التزم  م�  وهذا  والذاتية،  الفردية  والنوازع  احل�ج�ت 
� لكل التزام�ته، حتى اإنه اعترب نف�شه يف فرن�ش�  � للتزامه، كم� ك�ن وفيًّ وك�ن وفيًّ

ط�لب بعثة حل�ش�ب ال�شعب، وو�شفه ب�أنه ويل نعمته.

عن  بعيًدا  والذاتية  الفل�شفية  امل�ش�ئل  طرح  جمرد  »اإن  نظره،  وجهة  ومن 
الق�ش�ي� الجتم�عية، لي�ص ب�لأمر ال�شحيح يف نظري، لذلك، فهن�لك الكثري من 
اأطرحه�  واأن� وحيد، لكنني ل  نف�شي  واأن�ق�شه� مع  به� بعمق  اأوؤمن  التي  الأفك�ر 
خدمة  يف  ن�ش�طه  يحدد  عندم�  ف�ملثقف  الجتم�عية.  مب�شوؤولي�تي  التزاًم�  اأحي�نً� 
نوازعه  ح�شب  ل  املجتمع،  ح�ج�ت  ح�شب  ن�ش�طه  يخ�شع  اأن  يجب  املجتمع، 
لذهبت  امل�ل  اأملك  كنت  لو  مثاًل:  لنف�شي  اأقول  كنت  الوجدانية.  واأح��شي�شه 
اإىل اأوروب� ولأكملت درا�شتي، اأو لدر�شت الفل�شفة. لكنني مل اأ�شعر ب�أنني اأملك 
امل�ل، وم� ملكته اعتربته ملًك� للن��ص وديًن� يف عنقي؛ لذلك اعتربت نف�شي ملتزًم� 
بخدمة ال�شعب، وك�أنني ط�لب بعثة على ح�ش�ب ال�شعب. هكذا تركت حلمي 
يف موا�شلة نوع معني من الدرا�شة، واعتكفت على درا�شة �شيء يفيد ويل نعمتي 

ال�شعب، واعتربت درا�شة م� يفيد الن��ص مهمة ور�ش�لة نذرت له� نف�شي«)1(.

اأكرث  من  واحدة  وهذه  امل�شوؤول،  واملفكر  املفكر  مب�شوؤولية  التم�شك  ث�نًي�: 
به�،  ويذكر  عنه�،  يتحدث  دائًم�  وظل  �شريعتي،  اهتم�م  �شغلت  التي  الق�ش�ي� 

)1(  ف��شل ر�شول، املرجع ال�ش�بق، �ص191.

زكي امليـالد
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ويلفت النظر اإليه� يف كت�ب�ته وحم��شراته، ومثَّل يف �شخ�شيته وجتربته وعلى طول 
� له�. اخلط جتلًي� حقيقيًّ

وكت�ب�ته وحم��شراته �ش�هدة على ذلك، وت�شري فيه� هذه الروح، وتنب�ص 
يف حروفه� وكلم�ته� واأدبه�، فهو يوؤمن بدور الأنبي�ء الذين حتملوا م�شوؤولي�تهم يف 
حمل الر�ش�لة اإىل الن��ص، وحتملوا ال�شعوب�ت والعراقيل يف �شبيل ذلك، وليوؤمن 
بدور الفال�شفة الذين ي�شتغلون بع�مل الأفك�ر، وينقطعون عن ع�مل الن��ص، ومن 
-980 )370-428هـ/  �شين�  ابن  على  ذر  اأب�  يف�شل  �شريعتي  ك�ن  اجلهة  هذه 

1037م(.

املتعلمني  من  ال�ش�بة،  اجلديدة  الأجي�ل  مع  التوا�شل  يف  العن�ية  ث�لًث�: 
واملثقفني واجل�معيني الذين تقرب منهم كثرًيا، وعرف كيف يخ�طبهم ويتوا�شل 
ويح�شروا  كت�ب�ته،  يت�بعون  ظلوا  حتى  اإليه،  يجذبهم  وكيف  فيهم،  ويوؤثر  معهم 
�ش�حتهم  يف  تتن�زع  ك�نت  الذين  وهم  ب�لآلف،  تقدر  كبرية  ب�أعداد  حم��شراته 
الأيديولوجي�ت والفل�شف�ت الق�دمة لهم من الغرب ك�مل�رك�شية)1( والوجودية)2( 

وغريهم�.

تقـــدمي

)1(   الأفك�ر ال�شي��شية والقت�ش�دية لك�رل م�رك�ص وفردريك اإجنلز، وهي مذهب يلعب فيه مفهوم �شراع الطبق�ت 
الجتم�عية دوًرا كبرًيا يف حتليل املجتمع.

)2(   مذهب فل�شفي يرى اأن الوجود �ش�بق على امل�هية،  واأن الإن�ش�ن ي�شتطيع اأن ي�شنع نف�شه ويتخذ موقفه كم� يبدو 
له حتقيًق� لوجوده الك�مل كم� يرى �ش�رتر.
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اأعظم جن�ح�ت  يعترب  فيه�،  والت�أثري  الأجي�ل اجلديدة  والتوا�شل مع هذه   
الدكتور �شريعتي، واعرتف له بهذا النج�ح الذي تفوق به على الآخرين، الذين 

ع��شروه، والذين ج�وؤوا من بعده، وكل الذين اقرتبوا من جتربته الفكرية.

هذا النج�ح الف�ئق ك�ن موؤثًرا بدرجة كبرية يف تكوين النطب�ع عن الدكتور 
الف�شل  بهذا  له  واعرتف  الديني،  الفكر  �ش�حة  يف  الفكرية  وجتربته  �شريعتي 
املتنورون من رج�ل الدين، واأ�ش�ر اإىل مثل هذه املالحظة العديد من هوؤلء الذين 
حتدثوا عنه، وقدموا �شه�داتهم حول جتربته الفكرية، ويف هذا ال�شدد يقول الدكتور 
ا  جدًّ موؤثرًة  ك�نت  ـ  �شريعتي  ـ  الدكتور  ونت�ج�ت  اأعم�ل  »اإن  البه�شتي:  حممد 
وال�شرائح  املجموع�ت  واإن كثرًيا من  اإ�شالمه،  اإىل ذات  ال�ش�ب  يف عودة اجليل 

ا�شتط�عت من خالل كالمه وكت�ب�ته وروؤاه العودة اإىل ذات اإ�شالمه�«)1(.

جم�يل  يف  التخ�ش�ص  �شريعتي  اخت�ر  الثالثة  العن��شر  بهذه  منه  واإدراًك� 
الجتم�ع والت�ريخ، وق�ل يف هذا ال�ش�أن وهو يخ�طب ابنه اإح�ش�ن: »لو ولدت يف 
امل�شوؤولية الجتم�عية  ا�شمه  ع�شر قبل ع�شرن� هذا حيث مل يكن يوجد �شيء 
واللتزام جت�ه الن��ص، لخرتت يف �شوء رغبتي ال�شخ�شية، الفل�شفة اأو العرف�ن اأو 
الآداب اأو الفن. فقد قلت مع نف�شي ب�أنني �ش�فرت اإىل اأوروب� على ح�ش�ب الفقراء 
من اأبن�ء �شعبي، لكي اأتعلم �شيًئ� واأعود مب� يفيدهم، فال اأ�شتطيع اأن اآخذ رغبتي 

ال�شخ�شية فقط بعني العتب�ر، ولذلك اخرتت علم الجتم�ع والت�ريخ«)2(.

)1(   حممد البه�شتي، الدكتور علي �شريعتي ب�حث على طريق التك�مل، بريوت، دار اله�دي، 2003م، �ص81.
)2(  فريوز راد واأمري ر�ش�ئي، تطوير الثق�فة، مرجع �ش�بق، �ص112.

زكي امليـالد
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ولكون �شريعتي ينتمي اإىل الثق�فة الإ�شالمية، وي�شتند عليه� بو�شفه� اإط�ًرا 
� لفكره وثق�فته، ف�إنه اأراد ربط علم الجتم�ع ب�لثق�فة الإ�شالمية، ودرا�شة  مرجعيًّ
الثق�فة الإ�شالمية وحتليل املف�هيم والأفك�ر الإ�شالمية من خالل علم الجتم�ع 
لبن�ء وتكوين علم اجتم�ع ديني على اأ�ش��ص الإ�شالم، وح�شب قوله: »اأن اأدون 
علم اجتم�ع ديني على اأ�ش��ص الإ�شالم، ومب�شطلح�ت مقتب�شة من ن�شو�ص القراآن 

الكرمي وامل�ش�در الإ�شالمية«)1(.

وهذا م� نه�ص به فعاًل، فقد ح�ول الدكتور �شريعتي اأن يقدم ويربز العن��شر 
والعب�دية  الدينية  الإ�شالمية،  املف�هيم  يف  والإن�ش�نية  الجتم�عية  واملكون�ت 

والعق�ئدية.

ويف هذا النط�ق ح�ول �شريعتي تكوين اأيديولوجية اإ�شالمية حتر�ص على 
التغيري الجتم�عي، وتلتزم ب�لق�ش�ي� الجتم�عية للن��ص، وذلك بن�ء على خلفية 
يقرره� بقوله اإن: »وظيفة كل مفكر اإ�شالمي واع يف هذا الع�شر، اأن يعرف الإ�شالم 
ب�عتب�ره املدر�شة الفكرية التي من �ش�أنه� اأن توقظ الفرد والأمة، وب�عتب�ره الر�ش�لة 
امل�شوؤولية  هذه  يعترب  اأن  واٍع  كل  وعلى  الب�شرية،  م�شتقبل  تقود  التي  الإن�ش�نية 

وظيفة عينية متعلقة به«)2(.

)1(  علي �شريعتي، منهج التعرف على الإ�شالم، ترجمة: ع�دل ك�ظم، بريوت، دار الأمري، 2006م، �ص34.
)2( املرجع ال�ش�بق، �ص33.

تقـــدمي
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8
�شريعتي اليوم

م� زال الدكتور �شريعتي ح��شًرا يف امل�شهد الثق�يف الإيراين الراهن، الذي 
مل يغب عنه يوًم�، فموؤلف�ته م� زالت تطبع ويع�د طبعه� من وقت لآخر، وتقراأ وتت�بع، 
املوؤلف�ت  بن�شر هذه  تعنى  موؤ�ش�شة خ��شة  ونق��ًش�، وهن�ك  زالت حترك جدًل  وم� 

وب�قي الآث�ر الأخرى تعرف ب��شم »موؤ�ش�شة ن�شر اآث�ر الدكتور علي �شريعتي«.

ومن �شدة الهتم�م ب�أفك�ر الدكتور �شريعتي يوجد اليوم يف اإيران من هم 
خمت�شون بفكره واأفك�ره، يت�بعون هذه الأفك�ر ويوثقونه� ويكتبون عنه�، ويعرفون 

عن اأنف�شهم بهذه ال�شفة.

وُكتبت عنه وم� زالت تكتب العديد من الدرا�ش�ت واملوؤلف�ت والر�ش�ئل، 
وم�شلحني،  مفكرين  من  اإيران  يف  الآخرين  عن  كتب  م�  بكثري  يفوق  وب�شكل 
وح�شب اإح�ش�ء الب�حث الإيراين حممد اإ�شفندي�ري فقد اأجُنزت حول �شريعتي 

م�ئة وخم�شون درا�شة حتى ع�م )1418هـ/ 1997م(.

� تق�م له ذكرى لغي�به تخليًدا ل�شريته، وعرف�نً� بدوره، وتذكرًيا برتاثه،  و�شنويًّ
فهو الذي حمل لقب »املعلم« وم� زال يعرف به.

زكي امليـالد
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وامتد هذا الهتم�م اإىل املج�ل العربي، حيث ق�مت دار الأمري يف بريوت، 
الآث�ر  ومراجعة  ون�شر  برتجمة  والن�شر،  والرتجمة  للت�أليف  ثق�فية  موؤ�ش�شة  وهي 
الك�ملة للدكتور �شريعتي، وتعمل على اأن ي�شل عدد هذه الآث�ر اإىل امل�ئة، ويف 
خطوة اأخرى اأعلنت اأنه� ب�شدد اإ�شدار جملة فكرية متخ�ش�شة ب�لدكتور �شريعتي 
ب��شم »�شريعتي«، على اأن ت�شدر بثالث لغ�ت هي العربية والإجنليزية والفرن�شية، 

وقد اأخربين الدكتور ح�شن حنفي اأنه كتب افتت�حية العدد الأول.

وهذا يعني اأن الهتم�م بفكر الدكتور �شريعتي م� زال يح�فظ على حيويته 
ودين�ميته، ولعل يف هذا الهتم�م م� يخفف من احلزن الذي اآمل الدكتور �شريعتي 
و�شرحه يف و�شيته بقوله: »اإن حزين واأملي الوحيد، هو اأنني مل اأ�شتطع اأن اأنهي 
اأعم�يل، بل اإنني مل اأ�شتطع ال�شتمرار به�، و�شتبقى تلك غ�شة م�ثلة اأم�مي، هذا 
من ج�نب، ومن ج�نب اآخر ف�إن حزين واأملي على اأن الكثري من اأعم�يل الرئي�شية 
دات  ُم�َشوَّ �شكل  على  طبع  منه�  ن�شر  وم�  ب�لزوال،  ومهددة  زم�نه�،  اأ�شرية  بقيت 

مليئة ب�لأغالط، وذلك لقلة الإمك�ن�ت وكرثة امل�ش�غل.

فح�شب،  حتقيقية  علمية  اأعم�ل  اأنه�  على  اأعم�يل  اإىل  النظر  عدم  يجب 
بل يجب اأن نتلق�ه� ك�شرخ�ت من �شدة الأمل والأ�شى، ودلئل ب�جت�ه الطريق، 
وهزات من اأجل ال�شحوة، وم�ش�عل على الطريق، ونظرات كلية يف اإط�ر الدين، 

ودعوة واحدة وروؤى، واأخرًيا نوًع� من التعبئة الفكرية والروحية يف املجتمع. 
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كل ذلك كتبته واأن� منفي وحتت ظروف �ش�غطة، وموؤامرات حم�كة، ويف 
ح�ل كنت اأنتظر فيه� امل�شيبة يف كل حلظة؛ لذلك يجب اأن يع�د النظر يف هذه 
الكت�ب�ت من الن�حية العلمية والفنية، وت�شحيح الأخط�ء اللفظية واملعنوية وتطبع 

مرة اأخرى، فهي ثمرة حي�تي، وكل م� اأمتنى، وهي كل وجودي ومرياثي.

ال�شكوت  هذا  يف  اأتكلم  جعلتني  للدين،  اأولي�ئه  وحرقة  اهلل  لطف  اإن 
هويته�،  م�شخ  من  تع�ين  ف�أمتن�  �شيء،  كل  فيه  نفقد  اأ�شبحن�  زم�ن  يف  املطبق، 
بقيت بال مدافع عنه�  ال�ش�خمة  من�ئرن�  العذب يف ح�ل اجلف�ف، وهذه  وغديرن� 
اأم�م الهمجية والغوغ�ئية، حتى اأ�شحى من ال�شعب اأن يجد كالمي طريقه بني 

اآلف الأحق�د والآلم التي حتيطن�«.

زكي امليـالد
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العود اإىل الذات

ي�شرح  وفيه  �شريعتي،  الدكتور  موؤلف�ت  اأهم  واحًدا من  الكت�ب  يعد هذا 
طبيعة م�شروعه الفكري، وهو يلخ�ص فل�شفة �شريعتي، ويقدم عنوانً� لفكره.

ومعظم الذين حتدثوا عن �شريعتي وتراثه الفكري، لفتوا النظر- وب�هتم�م- 
مل�شروعه  روؤيته  بو�شفه� فكرة حمورية، ومعربة عن  الذات،  اإىل  العودة  اإىل فكرة 

الفكري.

والإمل�م بهذه الفكرة ومالحمه� و�شي�ق�ته� وعن��شره�، كم� �شرحه� الكت�ب، 
يتحدد يف الإط�ر الع�م الت�يل:

اأوًل: يرى �شريعتي اأن ق�شية العودة اإىل الذات، هي من الق�ش�ي� الأ�ش��شية 
املطروحة يف �ش�حة املفكرين يف اآ�شي� واإفريقي� واأمريك� الالتينية، واأخرًيا طرحت 

يف اإيران.

الق�شية، حينم�  النق��ش�ت التي جرت حول هذه   وتعرف �شريعتي على 
ك�ن يف فرن�ش�، وحتدث عنه� واعتربه� من ق�ش�ي�ه الأ�ش��شية بعد عودته اإىل بلده 
اإليه� بو�شفه مفكًرا م�شوؤوًل ينه�ص بواجبه جت�ه جمتمعه، وطبيعة  اإيران، وتطرق 
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هن�  اأريد  ح�ل  كل  »على  بقوله:  يقرره�  خلفية  من  ومنطلًق�  الت�ريخية،  مرحلته 
اأحدد  واأن  اأحدد الهدف من م�شوؤوليتن�،  اأن  كمفكر م�شوؤول عن ع�شره وجيله 
الدور الجتم�عي امللقى على ع�تق املفكرين واملتعلمني واملثقفني يف املجتمع�ت 
اأن يكون املفكر فيه مرتكًزا  اأو الإ�شالمية،... اإن من حق كل جمتمع  الآ�شيوية 
اأ�ش��ص  بر�ش�لته على  ويقوم  دوره كمفكر،  يلعب  اأن  وعليه  وثق�فته،  ت�ريخه  على 

ت�أريخ ال�شواد الأعظم وثق�فته ولغته، اأجل على اأ�ش��ص هذه املب�دئ الثالثة«)1(. 

املفكرين  عن  لختالفه  التمهيد  الأمر  هذا  تقرير  من  �شريعتي  واأراد 
واأمريك�  واإفريقي�  اآ�شي�  يف  اأخرى  وجمتمع�ت  لثق�ف�ت  ينتمون  الذين  الآخرين، 
الالتينية، يف طريقة طرح ق�شية العودة اإىل الذات يف املجتمع الذي ينتمي اإليه، 
وهي الطريقة التي �شوف تختلف عند كل مفكر بح�شب املجتمع الذي ينتمي 

اإليه، وطبيعة ثق�فته. 

ث�نًي�: اأكرث من طرح هذه الق�شية يف نظر �شريعتي هم املفكرون التقدميون 
اأمريك� الالتينية، وجوليو�ص نرييري  واإمي� �شيزار يف  ف�نون  فرانز  اأمث�ل  العلم�نيون 
وجومو كيني�ت� )1893-1978م( و�شنغور )1906-2001م( يف اإفريقي�، وجالل 

اآل اأحمد يف اإيران.

)1(  علي �شريعتي، مرجع �ش�بق، �ص 79.
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وو�شف �شريعتي هوؤلء ب�أنهم من ال�شخ�شي�ت الب�رزة يف احلركة الفكرية 
الع�ملية، ومن الق�دة املع�دين لال�شتعم�ر يف الع�مل الث�لث، ومثلت هذه الق�شية عند 
هوؤلء يف اخلم�ص والع�شرين �شنة الأخرية، ك�آخر جتربة ثق�فية م�ش�دة لال�شتعم�ر.

 وج�ء طرح هذه الق�شية عند هوؤلء َح�َشب قول �شريعتي بعد اأن: »اأخرج 
الذاتي،  التوالد  على  قدرتهم  ومن  الذاتية،  قواعدهم  من  الب�شر  كل  الغرب 
والنفع�ل الداخلي، وجعلهم يف �شورة عبيد حمت�جني اأذلء �شعف�ء، ملت�شقني 

ومقلدين«)1(.

اإليه، وظل يكرر  اأم�م هذا املوقف، ولفت النظر   �  وقد توقف �شريعتي مليًّ
مب�ش�عدة  اأراد  الث�من ع�شر  القرن  منذ  الغرب  »اإن  بقوله:  و�شرحه  عنه،  احلديث 
فيه،  والإن�ش�نيني  والثوريني  بل  والفن�نني،  والكت�ب  واملوؤرخني  الجتم�ع  علم�ء 
اأن يفر�ص على الع�مل النظرية الق�ئلة ب�أن احل�ش�رة واحدة هي هذا ال�شكل نف�شه 
من احل�ش�رة الذي �شنعه الغرب، وعر�شه على الدني� ق�ئاًل: اإن على كل من يريد 
اأن ي�شري متح�شًرا عليه اأن ي�شتهلك احل�ش�رة التي ن�شنعه�، واإذا اأراد اأن يرف�شه� 

.� � وبدائيًّ فليظل وح�شيًّ

)1(  املرجع ال�ش�بق، �ص93.
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والثق�فة اأي�ًش� ثق�فة واحدة هي ثق�فة الغرب، وعلى كل من يريد اأن يكون 
�ش�حب ثق�فة يف القرن الع�شرين اأن ي�شرتي الثق�فة من الغرب كم� ي�شرتي الب�ش�ئع 
من الغرب، كم� اأن كل اإن�ش�ن يريد اأن ميتلك تليفزيون ي�شرتيه من الغرب، وي�أتي 
به اإىل منزله، عليه اأي�ًش� عندم� يريد اأن يكون �ش�حب ثق�فة، وعندم� يريد اأن ينمي 
القيم الثق�فية يف نف�شه، اأن يقبل هذه الأمن�ط التي يفر�شه� الغرب، واإل فهو ف�قد 
 ،� � اأو متح�شًرا غربيًّ للح�ش�رة والثق�فة، اأي بدائي ووح�شي، اإذن اإم� اأن تبقى بدائيًّ
هذان هم� امل�شريان املحتوم�ن، وعلى كل اإن�ش�ن اأن يخت�ر واحًدا منهم�، كل جهد 
الغرب يف القرنني الأخريين ك�ن مبذوًل خللق هذا الإمي�ن ب�لغرب، وعدم الإمي�ن 

ب�لذات«)1(.

الغرب،  نقد  الذات ج�ء يف �شي�ق  اإىل  العودة  اأن طرح ق�شية  وهذا يعني 
� �شديد ال�شرامة جت�ه الغرب والهيمنة الغربية،  ورف�ص التبعية له، ومثلت موقًف� نقديًّ

ولإثب�ت وجود الذات، وت�أكيد املغ�يرة عن الغرب.

ث�لًث�: طرح هذه الق�شية يف اإيران والع�مل الإ�شالمي ينبغي اأن يختلف يف 
الإ�شالمية  املنطقة  نظًرا لكون  املفكرين، وذلك  اأولئك  نظر �شريعتي عن موقف 
اإىل هذا  اللتف�ت  وبدون   ،� � وجغرافيًّ وت�ريخيًّ  � ثق�فيًّ خمتلفة ومتم�يزة عن غريه� 
الختالف ت�شبح ق�شية العودة اإىل الذات ق�شية مبهمة، وتت�شم بعمومية ذهنية، 

ومعر�شة لالبتذال.

)1( املرجع ال�ش�بق، �ص82- 83.
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هذا من جهة، ومن جهة اأخرى يرى �شريعتي اأن ال�شتعم�ر الغربي طرح 
وال�شرقية  الإ�شالمية  املجتمع�ت  يف  وطرحه�  بطريقة،  اإفريقي�  يف  الثق�فة  ق�شية 
بطريقة اأخرى، وحتدث مع الإفريقيني ب�أ�شلوب، وحتدث مع امل�شلمني وال�شرقيني 

ب�أ�شلوب اآخر.

ق�شية  الأف�رقة  املفكرون  »عندم� طرح  بقوله:  الراأي  �شريعتي هذا  وي�شرح 
العودة اإىل الذات، ك�ن ال�شع�ر الذي ين�دون به خمتلًف� عن ال�شع�ر الذي ين�دي 
الثق�فة  ق�شية  ال�شتعم�ر  طرح  اإفريقي�  ففي  واإيران،  الإ�شالمي  الع�مل  مفكرو  به 
ب�شورة، وطرحه� يف الأمم الإ�شالمية وال�شرق املتح�شر ب�شورة اأخرى، وم� طرحه 
اإمي�  ترديد لأطروحة  مت�ًم�  �شنة الأخرية هو  املع��شرون يف اخلم�ص ع�شرة  مفكرون� 
�شيزار وفرانز ف�نون واأمث�لهم، يف حني اأن ترديده� ب�لن�شبة لن� ل متثل عالًج� للداء، 
ب�أ�شلوب،  وال�شرقيني  والإيرانيني  امل�شلمني  نحن  معن�  الغربي حتدث  لأن  وذلك 
وحتدث مع اإمي� �شيزار الإفريقية ب�أ�شلوب اآخر. فهو يخ�طب اجلن�ص الأ�شود ق�ئاًل: 
اإن عقلك ل ميكن اأن ي�شنع ح�ش�رة، ف�لأجن��ص يف الدني� �شنف�ن: �شنف �ش�نع 
للح�ش�رة، وجن�ص غري �ش�نع للح�ش�رة، واجلن�ص الذي ل ي�شنع احل�ش�رة ي�شتغل 

خلدمة �ش�نع احل�ش�رة، وي�شتعبد له.

لكنه ل يقول لن� ل�شتم من �شن�ع احل�ش�رة... الغربي الذي يقول للزجني 
املفكر ل�شت �ش�حب م��ٍص، كنت دائًم� عبًدا، عبًدا للعرب اأو للم�شريني، والآن 

اأنت عبد لالأوروبي، اإذن فم�ذا ي�شبح معنى العودة اإىل الذات؟
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اإنه يقول لالإفريقي: ل�شت �ش�حب ح�ش�رة، لكنه يقول لن�: كنتم اأ�شح�ب 
ح�ش�رة، يقول له: اإنك ل ت�شتطيع اأن ت�شنع ح�ش�رة، لكنه يقول لن� لقد �شنعتم 
ح�ش�رة. من هن� اأنكر على الإفريقي ح�ش�رة م��شيه. اأم� ب�لن�شبة لن�، فقد م�شخ 

م��شين�، وامل�شخ اأ�شواأ من الإنك�ر.

ليته ق�ل لن�: مل يكن لكم يف امل��شي دين عظيم، ومل يكن لديكم ح�ش�رة، 
اأو علم اأو كت�ب اأو اآداب، مل يكن لديكم �شيء قط، حتى نثبت جليلن� اأنن� كن� 

منتلك كل �شيء، اإنهم مل يفعلوا ذلك«)1(.

ذات  اأي  �شوؤاًل:  نف�شه  اأم�م  يطرح  اأن  جمتمع  لكل  لبد  ك�ن  هن�  من 
ينبغي العودة اإليه�؟ وهذا ال�شوؤال يف ت�شور �شريعتي هو الذي مل يطرح يف اإيران 

اآنذاك.

نغرق ح�شب قول �شريعتي يف  الذات، حتى ل  اإىل  العودة  رابًع�: ح�جة 
مفهوم وهمي مطلق ي�شمى الإن�ش�نية اأو الع�ملية، وهي كذبة يراد به� حمو ال�شخ�شية 
الثق�فية احلقيقية للجميع، يف ظل اختالل الروؤية اإىل الذات بني الغرب الذي ل 
يرى اإل ذاته، وبينن� نحن ال�شرقيني املفرغني من ذواتن�، ف�إذا اأراد ال�شرقي اأن يكون 
�شريًك� مع الغربي على اأ�ش��ص مفهوم الإن�ش�نية، يكون قد اأذاب نف�شه و�شخ�شيته 

احلقيقية، وحم� اأ�ش�لته الذاتية.

)1(  املرجع ال�ش�بق، �ص 94- 95.
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وحني ي�شرح �شريعتي هذا الراأي يقول: »اإن الإن�ش�نية تعني ا�شرتاك كل 
الأمم يف معنى واحد، ويف حقيقة واحدة، اأي ا�شرتاك الإن�ش�ن خ�وي الوف��ص مع 
اإىل  واملفتقرين  ذواتن�  من  املفرغني  املحليني  نحن  ا�شرتاكن�  الراأ�شم�يل،  الإن�ش�ن 
ثق�فة معك اأنت الذي يعد كل وجود ملًك� لك، وحينذاك �شوف تكون العالقة 
بينن� عالقة ال�شيد ب�لت�بع... اإذن اإذا اأراد ال�شرقي اأن يكون �شريًك� مع الغربي على 
اأ�ش��ص الإن�ش�نية يكون قد اأذاب نف�شه و�شخ�شيته احلقيقية يف نظ�م وهمي ع�بد 
ظللن�  وط�مل�  الذاتية،  واأ�ش�لته  الأ�شيلة  �شخ�شيته  وحم�  وخي�يل،  وك�ذب  للب�شر 
على حد قولهم حمليني وهم ب�شر، يعد اأي نوع من ال�شركة الإن�ش�نية معهم خي�نة 

لوجودن�«)1(.

ومن الوا�شح اأن نقد �شريعتي ملفهوم الإن�ش�نية، هو نقد لتوظيف هذا املفهوم 
عند الغربيني، يف ظل اختالل التوازن احل�ش�ري بني ال�شرق والغرب بعد مرحلة 
م� بعد ال�شتعم�ر، ويف ظل هيمنة الغرب على الع�مل، ويف ظل مقولت غربية 

متع�لية تنتق�ص من كرامة املجتمع�ت غري الأوروبية. 

فري�شة  ن�شقط  �شوف  وهل  نعود؟  ذات  اأي  اإىل  �شريعتي  ت�ش�ءل  خ�م�ًش�: 
للعرقية والف��شية واجل�هلية القومية حني البحث عن هذا ال�شوؤال؟

)1( املرجع ال�ش�بق، �ص100- 101.
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وح�شب قوله ل نريد اأن نعود اإىل العرق، ول اأن ن�شوق الإن�ش�ن اإىل عب�دة 
الدم والرتاب، وي�شيف اإنن� يف اإيران منلك ذاًت� قدمية ترجع اإىل الع�شر الأكميني)1(، 

اأو الع�شر ال�ش��ش�ين)2(، اأو الع�شر الأ�شك�ين)3(، وع�شور قبله� فهل نعود اإليه�؟

طويل  اأمد  قطع  وعتيقة،  قدمية  الذات  هذه  »اإن  بقوله:  �شريعتي  ويجيب 
ولي�ص  ذاته�،  الذات هي  ب�أن هذه  اأمتن� حت�ص  تعد  به�، ومل  القرون عالقتن�  من 
ل�شخ�شي�ت تلك الفرتة اأو اأبط�له� اأو مواهبه� ومف�خره� واأ�ش�طريه� حي�ة اأو حركة 
ا بني ذاتن� قبل  اأو نب�ص بني اأهلن�، فقد ج�ء مق�ص احل�ش�رة الإ�شالمية وو�شع حدًّ
الإ�شالم وذاتن� بعده، واأ�شبحت ذاتن� قبل الإ�شالم ل ترى ول تعرف اإل عند 

اأولئك العلم�ء املتخ�ش�شني يف املت�حف واملكتب�ت«)4(.

الفكريون  عليه  اأث�ر  اإيران  يف  الق�شية  هذه  �شريعتي  طرح  �ش�د�ًش�: حينم� 
الع�شريون )ح�شب ت�شمية �شريعتي( �شجة، واأخذوا يكيلون له اأو�ش�ًف� اأنه رجعي 

)1(  يطلق على ع�شر الأ�شرة الف�ر�شية التي كونت له� اإمرباطورية يف ف�ر�ص ع�م 559 ق.م، ومتكنوا من ال�شيطرة 
على جميع الطرق املوؤدية اإىل البحر املتو�شط عرب الرب والبحر، واأ�شقط الإ�شكندر الأكرب هذه الإمرباطورية ع�م 

331 ق.م.
)2(  ع�شر ال�شاللة الإيرانية الرابعة والإمرباطورية الف�ر�شية الث�نية )226- 651م( واأ�ش�شه� امللك اأرد�شري وانتهت يف 

عهد يزدجرد الث�لث على يد الفتح الإ�شالمي.
)3(  يطلق على ع�شر ال�شاللة املوؤ�ش�شة لالإمرباطورية الب�رثية ببالد الفر�ص- والتي بقي �شلط�نه� 475 ع�ًم� خالل 

الفرتة من )249 ق. م- 226 م(.
)4( املرجع ال�ش�بق، �ص 104.
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امل��شي،  على  ومتح�شر  التقدم،  و�شد  امل�شتقبل،  من  وه�رب  للتق�ليد،  ع�بد 
و�شيكون هذا يف نظرهم اأكرب دليل على اإدانته و�شقوطه احلتمي.

ويف رده على هوؤلء كتب �شريعتي يقول: »اإذا ك�نت العودة اإىل الذات، 
والنطالق من الأ�ش�لة الت�ريخية واملعنوية ملجتمعن� تعني ذلك، ف�إن ال�شع�ر الذي 
ينبغي اأن نرفعه عندئٍذ هو ال�شع�ر املغر�ص الذي رفعه تقي زاده الذي يرى اأن احلل 
الوحيد هو اأن ن�شري اأوروبيني من قمة الراأ�ص اإىل اأخم�ص القدم، ويجب ا�شتن�ًدا 
اإىل فتوى هذا املفتي للع�شرية، اأن نلقي قنبلة ال�شت�شالم لالأوروبي ونفجره�«)1(.

وهذا م� يرف�شه �شريعتي الذي يرى اأن �شع�ره هو »ل ينبغي علين� اأن نقبل 
لدين�  ويكون  ب�أنف�شن�،  نفكر  اأن  ينبغي  يقولونه،  م�  اأو  الأوروبيون،  يفعله  م�  كل 

ال�شتقالل يف مواجهتهم«)2(.

�ش�بًع�: تتمة لهذه الروؤية يرى �شريعتي اأن العودة اإىل الذات، هي العودة 
ب�لفعل يف قلب املجتمع، ويف وجدانه، والتي متثل له منبع  اإىل الذات املوجودة 
الط�قة واحلي�ة واحلركة، لكن الذي �شرفن� عن هذه الذات هو اجلهل والنقط�ع 

عن النف�ص، والجنذاب اإىل ذوات اأخرى جمهولة.

)1( املرجع ال�ش�بق، �ص 399- 400.
)2( املرجع ال�ش�بق، �ص400.

تقـــدمي
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وهذه الذات املوجودة يف قلب املجتمع ووجدانه، هي يف نظر �شريعتي الذات 
الإ�شالمية التي جتلت يف الع�مل كذات عظيمة عن طريق ج�مع�تن� املوجودة يف 
الألف �شنة الأخرية، ويف اآدابن� طوال الألف �شنة، وعن طريق مف�خرن� وت�ريخن� 
اأن  اأوروبي ينت�شب اإىل ع�شر النه�شة،  اأم�م  اأ�شتطيع  وح�ش�رتن� ومواهبن�، بحيث 

اأقول له: اإنني فرد ينت�شب اإىل ثق�فة اإ�شالمية عظيمة)1(.

ث�مًن�: م� ينتهي اإليه �شريعتي هو اأن يكون �شع�ر العودة اإىل الذات، العودة 
اإىل الذات الإ�شالمية؛ لأنه� يف نظره هي الذات الوحيدة القريبة من� من بني كل 
الذوات الأخرى، وهي الثق�فة الوحيدة التي م� تزال حية حتى الآن، وهي الروح 
والإمي�ن واحلي�ة الوحيدة يف املجتمع، وهي طريق ال�شتقالل احل�ش�ري عن الغرب 

يف النه�شة والتقدم.

وهذا م� ينبغي يف نظر �شريعتي اأن ينه�ص به املفكر يف جمتمعه، والإ�شالم 
الذي يجري احلديث عنه- يف �شي�ق البحث عن الذات الإ�شالمية- هو الإ�شالم 
الإ�شالم من �شورة جمموعة  يتحول  بحيث  والتنوير،  للوعي  ب�عًث�  يكون  الذي 
والطقو�ص  ال�شع�ئر  واٍع، ومن �شورة جمموعة من  اإمي�ن  اإىل  العلمية  املع�رف  من 
قبل  الإن�ش�ن  تهب  قوة  اأعظم  اإىل  الآخرة،  ثواب  لنيل  توؤدي  التي  والأعم�ل 
املوت امل�شوؤولية واحلركة وامليل اإىل الت�شحية، ويتحول اإىل ا�شتخراج م�دة عظيمة 

ت�شتخرج الوعي والع�شق من �شميم هذا املجتمع)2(.

)1(  املرجع ال�ش�بق، �ص 106.                        )2( املرجع ال�ش�بق، �ص 107- 108.

زكي امليـالد
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الذات قدم �شريعتي  اإىل  العودة  فل�شفة  الروؤية، ودف�ًع� عن  اإط�ر هذه  ويف 
نقًدا للتي�رات الفكرية ال�ش�ئدة يف ع�شره، واملتمثلة يف اأربعة تي�رات اأ�ش��شية، هي 
التي�ر امل�رك�شي، والتي�ر احلداثي الغربي، والتي�ر القومي الذي يدعو اإىل العودة 
اإىل الذات الإيرانية قبل الإ�شالم، والتي�ر الديني التقليدي، واعترب �شريعتي اأن 

هذه التي�رات ح�ولت اأن تقطع الأمة ب�شور خمتلفة عن ذاته� الإ�شالمية احلية.

اإليه�،  ب�أم�ص احل�جة  اأنن�  ندرك  الروؤية  اأم�م هذه  اليوم  نتوقف  ونحن حني 
وذلك يف ظل م� ن�شهده من تي�ر العوملة الك��شح، ومن التطور املذهل يف �شبك�ت 
الإ�شالمية  والذات  الأمة  هوية  التي و�شعت  الت�ش�لت،  وتكنولوجي�  الإعالم 

على املحك، وب�شكل ي�شتدعي ا�شتح�ش�ر ق�شية العودة اإىل الذات من جديد.

ي�أت  �شريعتي مل  اأن  الروؤية،  النظر يف هذه  وي�شتوقف  النتب�ه،  يلفت  وم� 
الذاتية،  ب�لفل�شفة  يعرف  م�  �ش�حب  وهو  قط،  كت�به  اإقب�ل يف  ذكر حممد  على 
والذي يعرفه �شريعتي جيًدا، ول يخفي اإعج�به به، ويعرف فل�شفته اأي�ًش�، فم� ك�ن 

عليه اأن يتج�هله، اأو ل يلتفت اإليه.

وب�لت�أكيد ف�إن �شريعتي مل يكن ب�شدد اأن يتج�هل اإقب�ل، ول تنق�شه الفطنة 
اأن �شريعتي طرح فكرة  املوقف  تف�شري هذا  اإليه، ولعل  يلتفت  والذك�ء حتى ل 
العودة اإىل الذات يف �شي�ق خمتلف، يكون بعيًدا يف نظره عن فكرة الذاتية عند 
الغربية،  الثق�فة  من  والنعت�ق  الغرب  نقد  اإط�ر  ال�شي�ق يف  هذا  ويتحدد  اإقب�ل، 

تقـــدمي
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�شي�ق  يف  ج�ءت  الذاتية  فكرة  بينم�  الغربي،  والتنميط  الرتوي�ص  من  واخلروج 
خمتلف يت�شل ب�لفل�شفة والت�شوف.

مع ذلك ف�إن هذا املوقف لي�ص مربًرا على الإطالق، وك�ن ينبغي ل�شريعتي 
اأن يلتفت لفكرة الذاتية، التي تت�شل بفكرة العودة اإىل الذات، ول تنف�شل عنه� 

.� كليًّ

فكرة  الفكرتني:  ه�تني  بني  والنظر  البحث  ه�م�ص  تفتح  املالحظة  وهذه 
ه�تني  واملق�رنة بني  �شريعتي،  الذات عند  اإىل  العودة  وفكرة  اإقب�ل،  الذاتية عند 

الفكرتني ل تخلو من ده�شة وطرافة. 

زكي امليـالد

�شدر بالفار�شية على عدة مراحل يف حياة املوؤلف، وُطِبع كامال بالعربية لأول مرة عام 1426هـ/2006م
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وال�شالة  �رين،  اجلبَّ وق��شم  امل�شت�شعفني  رب  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�شم 
وال�شالم على �شيدن� حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، وبعد.

)علي  الدكتور  ال�شهيد  ر  املفكنِّ اأعم�ل  ترجمة  اإىل  الث�لثة  للمرة  ف�أعود 
م »بن�ء الذات الثورية«، والذي ن�شر  �شريعتي(، يف املرة الأوىل ترجمت بحثه القينِّ
�شمن كت�بي »الثورة الإيرانية: اجلذور والأيديولوجية«، ويف املرة الث�نية ترجمت 
اأعود اإىل هذا املفكر  بحثه »املفكر وم�شوؤوليته يف املجتمع«، ويف هذه املرة الث�لثة 
ر الثورة الإيرانية  العظيم داعية الأ�ش�لة ور�شول الفكر الإ�شالمي الع�شري، وُمنظنِّ

ر الذي بني اأيدين� على: فنْ رة، ويحتوي هذا ال�شنِّ املظفَّ

الق�شم الأول: العودة اإىل الذات: وهو عب�رة عن حم��شرة األق�ه� يف ج�معة 
َدينْ�ش�ُبور، ثم طبعت بعد ذلك يف اأوروب� مع حم��شرة اأخرى عنوانه� »ني�زيه�ى  ُجننْ
اإن�ش�ن امروز: احتي�ج�ت الإن�ش�ن املع��شر«. واأعيد طبعه� �شمن م�شروع ح�شينية 
الإر�ش�د لن�شر كل تراث الك�تب ال�شهيد مع الق�شمني الب�قيني من هذا الكت�ب، 

وهو الذي اعتمدت عليه يف ترجمتي هذه.

مقدمة



الق�شم الثاين: العودة اإىل اأي ذات، وهو كت�ب ين�شر �شمن هذه املجموعة 
لأول مرة كتبه الك�تب ال�شهيد يف اأخري�ت حي�ته.

�، بل هو فكر يهّم كل  وغنيٌّ عن الذكر اأن فكر �شريعتي لي�ص فكًرا حمليًّ
الع�مل الث�لث »اأو الث�ين كم� يحب اأن ي�شميه �شريعتي«، ويتن�ول ق�ش�ي� تهم كل 
مفكري الع�مل الإ�شالمي يف هذا اجلزء من الع�مل والع�شر من الزمن. ول اأريد هن� 
اأن اأخّل ب�لكت�ب عن طريق عر�شه، بل اأتركه بني يدي الق�رئ ط�لًب� منه اأن يلقي 
� ك�ن النظ�م الذي يعي�ص  � ك�ن بلده، واأيًّ نظرة اإىل الكت�ب، ثم يلقي نظرة حوله اأيًّ
ته، واأن اأ�شن�ًم�  ته وحريَّ يف ِظلنِّه، واأن� واثق اأن ق�ش�ي� �شوف تتفجر يف ذهنه ط�مل� اأم�شّ
ت اأم�مه اأفق الروؤية، واأنه �شوف يجد نف�شه بعد  �شوف تتحطم اأم�م عينيه ط�مل� �شدَّ
قراءة الكت�ب اأ�شد غ�شًب� لكنه اأو�شح روؤية. هذا، ومل اأتدخل ب�شخ�شي هن� اللهم 
اإل ببع�ص الهوام�ص التي تبني للق�رئ العربي بع�ص م� قد يخفى عليه من الت�ريخ 
ومن ال�شخ�شي�ت الإيرانية، اأو لكي اأحول نظره حيث يعي�ص. هذا، ومني اجلهد 

بعون اأح�شنه. ومن اهلل التوفيق، وال�شالم على من ي�شتمعون القول فيتَّ

دكتور اإبراهيم الد�شوقي �شتا
اأ�شتاذ اللغات ال�شرقية

كلية الآداب - جامعة القاهرة 

العودة اإىل الذات



القسم األول

العودة اإىل الذات





ح�شرات ال�ش�دة املحرتمني، اأيته� ال�شيدات، اأيه� ال�ش�دة، اأعزائي الطالب. 
اإنني �شعيد؛ لأنني ولأول مرة يف هذا املك�ن -وهو بيتي الروحي واملعنوي- اأرى 
اأن��ًش� هم اأهلي يف الروح ويف املعنى، وهم فقط الذين مينحون حي�تي معًنى، وهدًف�، 

واجت�ًه�، وفل�شفة للبق�ء.

اإن جمتمعن� مثل كل جمتمع اآخر، وزم�نن� مثل كل زم�ن اآخر، قد تقولب� 
وا�شتقطبت اأفك�رهم�، و�شكلت عق�ئدهم�. فهم� ذوا اأمن�ط معينة، واجت�ه�ت حمددة، 
ف�ملتدين، واملفكر، واملتعلم، والع�مي، وال�شفوة، والرجعي، والتقدمي، لكل منهم 
يفهم كل منهم الآخر.  املفهومة، بحيث  ولغ�ته  املعلومة،  املحدد، وعالق�ته  ق�لبه 
وكل من يريد اأن يكون موفًق� يف هذا الع�شر، اأو عن�شًرا مفهوًم� يف املجتمع عليه اأن 
يكون ذا منط فكري ي�شل به اإىل هذا النج�ح، وعليه اأن يرفع لفتته الفكرية، وكم� 
يقول الكّت�ب التقدميون اليوم: على كل فن�ن، اأو ك�تب اأن يحدد انتم�ءه الطبقي  
واأية  ق�عدته الجتم�عية،  يحدد  اأن  فرد  ف�إن على كل  للغ�ية،  قول �ش�دق  وهذا 

جم�عة ينتمي اإليه� بحيث يجد له موؤيدين حمددين، ومتميزين يف املجتمع.

عندما تتحــد ال�سفوف
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وكل �ش�عر، اأو ك�تب، اأو مفكر، اأعلن عن ق�عدته الجتم�عية ق�ئاًل: اإنني 
اأو  كذا،  بقطب  اأرتبط  اأو  كذا،  اأيديولوجية  اأعتنُق  اأو  علم�ين،  مفكر  اأو  متدين، 
بجن�ح كذا، �شوف يفهمه الن��ص بب�ش�طة ويدركون م� يقول، وب�لت�يل �شوف يجد 
بني  من  ق�لب  الفر�شة لختي�ر  يجدون  ل  بع�شهم  لكن  فكره.  يوؤيدونه يف  من 
هذه القوالب املوجودة �شواء ك�نت للدف�ع عن الدين اأو رف�شه، اأو مم�ر�شة الفكر، 
اأو جن�ح من  الأقط�ب،  بقطب من  الرتب�ط  اأو  النظري�ت،  نظرية من  اعتن�ق  اأو 
الأجنحة، اأو حتديد روؤية معينة، اأو عقيدة معينة، اأو اجت�ه معني، وعلى كل ح�ل 
ف�أمث�ل هوؤلء اإذا انطلقوا من الدين ف�إن رج�ل الدين هم اأول من ي�شيء فهمهم، 
واإذا حتدثوا منطلقني من فكر م�شتنري، وطرحوا ق�ش�ي� على اأ�ش��شه ف�إن املفكرين 

هم اأول من ي�شيء فهمهم، ويكيل لهم التهم.

مثل هوؤلء غ�لًب� م� يبقون وحداء غرب�ء اأُ�ِشيَء فهمهم، ول ميلكون ال�شوابط 
كل  اإىل  ينظرون  عندم�  اإنهم  حمبطون.  اأن��ص  ب�لقطع  وهم  لالختي�ر،  املعلومة 
الأجنحة املختلفة يدركون اأنهم ل ي�شتطيعون الن�شم�م اإىل جن�ح م� بن�شبة مئة 
 )1( َثمَّ م� ظهر، ومن  اآخر  تعد  التي  الأيديولوجي�ت  اإىل  ينظرون  املئة، وعندم�  يف 
مئة  بن�شبة  املجتمع  يف  به�  يعرفون  واحدة  اعتن�ق  ي�شتطيعون  ل  ت�شيطر،  ب�تت 
الت�شليم ل لأنه  ي�شتطيعون  الدين، ل  ب��شم  م� هو  اإىل  ينظرون  املئة، وعندم�  يف 
تقليدي وخمدر. مثل هوؤلء الن��ص عندم� ينظرون اإىل املجتمع، ويرون اأن هن�ك 

العودة اإىل الذات

: اأي هن�ك. )1( َثمَّ
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عوامل �ش�رت عرب عدد من القرون �شبًب� يف انحط�ط الب�شر، وارتبطت برب�ط وثيق 
اأن  ينبغي  اأنه  فحواه�  وحيدة  بنتيجة  يخرجون  ومعنوي�تهم،  واآدابهم،  ب�أفك�رهم، 
اأفك�ر الن��ص، و�ش�ر �شبًب� يف جمودهم  متر قرون عديدة حتى يتبدل م� ر�شخ يف 
اإىل وعي، وحركة، وفكر �شحيح. لكن الواقع يبني لن� خالف ذلك:  وركودهم 
للغرب، دول  قم�ر  تعترب منتدى  الالتينية ك�نت هن�ك دول  واأمريك�  اآ�شي�،  ففي 
اأعظم  و�شعت  قد  ك�نت  دول  الغربيني،  للراأ�شم�ليني  خ��شة  ف�ش�د  بوؤرة  ك�نت 
قرون  عرب  ك�نت  دول  لالأجنبي،  العم�لة  اأح��شي�شه� يف خدمة  واأعظم  مواهبه�، 
من ال�شتعم�ر قد اعت�دت على عب�دة الأجنبي، وال�شت�شالم اأم�م قوة الأجنبي، 
َعة)1( اأ�شله�، ولو اأن ع�مل اجتم�ع نظر يف  بل واأخذت هي نف�شه� توؤمن بذلته� َو�شِ
نة)2( هذا املجتمع، مل يكن ليحدوه)3( اأدنى اأمل يف اأن حركة م� �شوف حتدث  �َشحنْ

يف هذا املجتمع، ولعدة قرون ت�لية.

عندما تتحد ال�شفوف

ة، والدن�ءة. )1( ال�شعة: اأي النحط�ط، واللوؤم، واخِل�شَّ
نة: اأي الهيئة، واحل�ل. حنْ )2( ال�شَّ

)3( يحدوه: اأي ي�شجعه ويحّثه على ال�شري.





مثرية  واأية معجزة  فج�أة معجزة،  املجتمع�ت، حدثت  مثل هذه  اأجل، يف 
للده�شة مل ي�شتطع علم�ء الجتم�ع فهمه�، ف�إن املجتمع الذي ك�ن يح�ص ب�لف�ش�د 
حتى اأعمق اأعم�قه، وب�لهرتاء)1(، واجلهل، والغفلة حتى النخ�ع، وبتكرار م� هو 
مكرر وعب�دة التقليد، وعب�دة الوهم، والعبودية، قد نه�ص فج�أة، وجرت يف عروقه 
ويف  املبتَذل)2(،  القن�ع  بهذا  وجهه  فوق  من  واألقى  فتحرك،  احل�رة،  احلي�ة  دم�ء 
اأعمق  ومن  وم�شمم،  وم�شئول،  متيقظ،  حر  اإن�ش�ن  �شحنة  اتخذ  نف�شه  اجليل 
فج�أة،  احلي�ة  ظهرت  له،  ومرح��ص  ت�أريخ،  مقربة  اإل  لي�ص  ميت  اأعم�ق جمتمع 

وظهرت احلركة.

بحيث  النحيلة)4(  الذابلة)3(  الأج�ش�د  هذه  يف  روحي  ع�مل  نفخ  فج�أة، 
اأحدث هذه احلركة، ومنتدي�ت قم�ر الغرب ال�شهرية نف�شه�، وتلك الدول نف�شه� 
التي ك�نت بوؤرة ف�ش�د وقم�ر، وتهريب دويل، تبدلت فج�أة اإىل جمتمع من احلي�ة 

معجزة الإميان، والوعي

)1( الهرتاء: التفكك والت�آكل.
)2( املبتَذل: القدمي الذي َيلب�شه الإن�ش�ن ول ي�شونه.

)3( الذابلة: الهزلة.
)4( النحيلة: النحيفة.
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والفكر، واحلركة والوعي، ل �شك اأن �شبب املعجزة هن� ع�مل واحد وهو الوعي، 
ًق�  لكن لي�ص ذلك الوعي الذي يرد يف املن�شورات الدورية، اأو الذي ُي�شَتوَرد ِطبنْ
ع عليه عالمته التج�رية،  ل مثل �شندوق من املواد الغذائية، وُتو�شَ للمو�شة، اأو ُي�شكَّ
وي�شل من الغرب في�شتهلكه املفكرون، اأو ي�شري مفكًرا، وواعًي� كل من ي�شتهلكه، 
لكنه الوعي امل�شتقل جلم�عة من اجلم�ع�ت ت�شل اإىل وعيه� فج�أة على اأ�ش��ص من 
فيه�،  املجتمع  انحط�ط  عوامل  على  وب�لت�أثري  وم�شكالته�،  وتن�ق�ش�ته�،  ت�أريخه�، 
هذا الوعي يطلق �شرارة يف كل جمتمعه� بحيث ي�شري كل فرد فيه� »برومثيو�ص« 
الذي ك�ن يقب�ص الن�ر الإلهية، وي�أتي به� اإىل اأر�شه، ويو�شله� اإىل قومه فيهتك)1( 
اأ�شت�ر الظلمة، ويبدد برودة ال�شت�ء، وتنت�شر هذه ال�شرارة، ثم جتذب اأنظ�ر املواهب، 
ب�لع�شق  املقرتن  الوعي  هي  ال�شرارة  هذه  اإليه�،  وجهودهم  والت�أريخ،  والأبط�ل، 
والإمي�ن، هذا هو نوع الوعي الذي يحدث فيخل�ص املجتمع الذي ك�ن قد توقف 
كل  اأن  درجة  اإىل  توقف  ال�شنني،  من  اآلف  عدة  بل  ال�شنني،  من  مئ�ت  عدة 
املفكرين، وعلم�ء الجتم�ع فيه، بل حتى الذين يت�شفون ب�ل�شوفينية ك�نوا يقرون 
يعتربه  كله ك�ن  الع�مل  اأن  اإىل درجة  بل  اخل��شة،  ويعوون يف عواملهم  بتف�هتهم، 
جمتمًع� مبتذًل ُخِلق اأ�شاًل لكي يركبه ال�شتعم�ر الغربي، ذلك الوعي يحدث 
فيه قوة معنوية تفعل فعل �شحر مثري للده�شة، فتق�شي على كل الأ�شي�ء التي ك�ن 
قد ا�شتد ر�شوخه� يف عالق�ته الجتم�عية عرب األف �شنة، بل عرب اآلف ال�شنني، 

العودة اإىل الذات

)1( يهتك: ميّزق ويقّطع.
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و�ش�رت جزًءا من نظ�مه احل�كم املوروث، ومعتقداته الدينية املوروثة، والتقليدية، 
فراح يف �ُشب�ت)1( عميق حبي�ص هذه القوالب القدمية، ف�إذا به ينتقل به من املوت 

اإىل احلي�ة، ومن ال�شكون اإىل احلركة.

هذه هي التجربة التي ك�نت اأم�م اجليل ال�ش�ب بعد احلرب الث�نية، ومنحت 
كل املفكرين املحبطني الأمل، وعلى كل املفكرين الذين ل يفكرون يف م�شتوى 
الي�أ�ص  اأو  الجتم�عي،  ب�لي�أ�ص  لذلك  نتيجة  ي�ش�بون  ول   ،� �شطحيًّ الواقع  حتليل 
اأن حتدث هذه احلركة العظيمة املعجزة يف  ب�أنه من املمكن  اأن يوؤمنوا  الفل�شفي، 
جمتمع�تهم، وب�لرغم من كل عوامل الإحب�ط والتن�ق�ص فيه� حتوله� من اأجنحة 
متفرقة يف �شبيله� اإىل التفرق، والتال�شي اإىل جمتمع�ت �شعيدة، تقف على قدمه� 
كمجتمع�ت اإن�ش�نية، اإن�ش�نية ب�ملعنى الذي يق�شده »فرانز ف�نون« بقوله: جمتمع ذو 

عرق جديد، وجلد جديد، وفكر جديد.

قلت يف طهران منذ فرتة: اإنني مل اأكن قد �ش�دفت هذه املعجزة العظيمة 
طوال عمري، ومل تبد هذه الظ�هرة اأم�مي يف �شنوات )55 و57 و58( ورمب� )60(. 
حتى »اإرن�شت رين�ن« املفكر الإن�ش�ين ك�ن يقول: اإن الغرب هو جن�ص اأ�شح�ب 
العمل، واإن ال�شرق هو جن�ص الفعلة، ومن هن� ف�إن الطبيعة تكرث يف اإعداد جن�ص 
الفعلة، وتقلل من اأعداد جن�ص اأ�شح�ب العمل. وك�ن ال�شيد »زيجفريد« يقول: 

َب�ت: النوم. )1( ال�شُّ
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ًق� للح�ش�رة، اأم� ال�شرقي فذو عقل ع�طفي  � خالَّ �، واإداريًّ اإن للغربي عقاًل �شن�عيًّ
تورز«  »موري�ص  وك�ن  الع�شري،  وال�شتنت�ج  والنظ�م،  الفكر،  ع�جز عن  متو�شط 
رئي�ص احلزب ال�شيوعي الفرن�شي واأحد عظم�ء ق�دة احلركة ال�شيوعية الدولية، بل 
واحد من اأبرز الوجوه املعدودة الب�رزة يف هذه احلركة يقول: اإن الن��ص يف اجلزائر 
واإفريقي�، و�شم�ل اإفريقي� لي�شوا �شعوبً�، بل اإنهم ل يزالون يف دور التكوين، اأي اأن 
�شيطرة ال�شتعم�ر الفرن�شي عليه� ذات هدف، ول بد لهوؤلء من اأن يعي�شوا فرتة 
يف اأح�ش�ن الإمربي�لية الأم الق��شية، ويربوا على يديه� من اأجل اأن ي�شريوا �شعوبً� 
متح�شرة، هذا هو فكر ال�شيد ال�شرتاكي، ثم راأوا كيف اأن هذه الأمة نف�شه� التي 
نف�شه�  اأحدثته يف  التغري  ال�شحراوي، كم من  ا�شم اجلرذ)1(  يطلقون عليه�  ك�نوا 

مبعجزة الوعي املقرتن ب�لع�شق، والإمي�ن.

واأن� نف�شي راأيت فرن�ش� التي ك�ن كل فخره� اأنه� مهد احلرية، وحرية الفكر 
ب�أنه يف كل مقًهى من مق�هيه�  على م�شتوى الع�مل، وب�ري�ص التي ك�نت تفخر، 
ك�نت  التي  ب�ري�ص  الع�مل،  يف  العظيمة  الثورات  من  واحدة  نطفة  تنعقد  ك�نت 
تقول: اإن اأح�ش�نه� مفتوحة لكل الأيديولوجي�ت، وكل احلرك�ت، وكل الثورات. 
الأفك�ر،  اأكرث  دون خوف  تتقبل  اأن  لدرجة  قوية  اأنه�  تعتقد  ك�نت  التي  ب�ري�ص 
ب�ري�ص التي ك�نت حتتوي على كل  الثورية.  الع�ملية  واملدار�ص الفكرية، والقوى 

العودة اإىل الذات

)1( اجلرذ: الف�أر.
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هذا العدد من املك�تب، وال�شحف الن�طقة ب�أل�شنة القوى الفكرية، والأيدلوجية 
امللكية،  ب�إع�دة  واملط�لبني  »لوي�ص«  اأ�شرة  موؤيدي  امللكيني  مكتب  قبيل:  من 
والعدميني الفو�شويني، وحتى اأتب�ع فل�شفة اليوج�، والثوريني الأف�رقة، والت�بعني 
لأمريك� الالتينية، وم� اإىل ذلك. ب�ري�ص التي ك�ن فخره� هو هذا، وك�نت تن�شد 

اأراجيز)1( الَفَخ�ر اأن فيه� ح�ش�رة اأوربية، ودميوقراطية غربية، وليربالية قومية.

اأجل، ب�ري�ص نف�شه� التي مل تكن قد اأق�مت عالقة �شي��شية بعد مع الدول 
الثورية يف اآ�شي�؛ لكنه� تطبع، وتن�شر �شحفه�، يف ب�ري�ص هذه نف�شه� ذهبت ذات 
يوم لأ�شرتي جملة ثورية اإفريقية، فقيل: اإن وزارة الثق�فة الفرن�شية قد �ش�درته�؛ 
عوامل  من  واأنه�  واملفكرين؛  ال�شب�ب،  اأفك�ر  يف  و�شينِّئ  منحرف  اأثر  ذات  لأنه� 

اخلطر.

اإل مب� يو�شع يف  اأمة لي�ص له� حق احلديث، اللهم  اإذن: كيف حدث يف 
اأفواهه� من كلم�ت ت�أتي من »لندن، وب�ري�ص، واأم�شرتدام« على حد قول �ش�رتر: 

اأن اجتمع بع�ص »الأولد« واأ�شدروا جملة تخ�شى فرن�ش� من انت�ش�ره� فيه�؟

اخليوط  يجعل  الذي  هو  والوعي،  الإمي�ن  ي�شنعه�  التي  املعجزة  هي  هذه 
اأنك�ًث�)2(،  م�  ب�لرغم من جمتمع  الت�أريخ  امل�شيطرون عرب  الن�ش�جون  ن�شجه�  التي 

معجزة الإميان والوعي

)1( الأراجيز: ق�ش�ئد تنظم على بحر الرجز.
ث، وهو اخليط الذي ُينق�ص من الأك�شية ليع�د فتله وغزله من جديد. )2( الأنك�ث: مفرده� النكنْ
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ويحرقه� ويجعله� رم�ًدا... ومنوذج لكل اأولئك الذين ل يريدون اأن ميكنوا لق�لب 
من القوالب القدمية، اأو امل�شتوردة من اأورب�، ويريدون اأن يفكروا ب�أنف�شهم، ويفهموا 
ويخت�روا، ول يبقون جمربين يف جمتمع ل مالذ له، ول ق�عدة، ول موقف، ويبني 
و�ش�روا  متوا�شاًل،  عماًلً  وعملوا  ا�شتق�موا،  لو  اأنهم  يف  ي�أملوا  اأن  عليهم  اأن  لهم 
واحدة  كلمة  يف  اأو  قيم،  من  منه  حرموا  م�  ي�شرتدوا  اأن  ي�شتطيعون  جديرين، 
من  اأ�ش��ص  على  ويتنف�شون  الفكر،  من  اأ�ش��ص  على  حي�تهم  ويبنون  يعي�شون، 
الع�شق  �شرارة  اأن  يف  ي�أملوا  اأن  ينبغي  اإمي�نهم،  من  اأ�ش��ص  على  وميوتون  اإمي�نهم، 
اأي�ًش� تذيب  والوعي تت�ألق)1( يف قلب هذا اجلمود، والنوم، والفرقة فج�أة، وفج�أة 
جمود ال�شكل املكتئب الذي يجعل املفكر ال�شطحي ي�ئ�ًش�، ومن بني النحط�ط، 
وجهل عدم الأ�ش�لة، وعدم امل�شئولية، يقوم فج�أة جمتمع ذو ج�شد واحد، وهدف 

واحد، وحركة واحدة على اأ�ش��ص وعي مقرتن ب�لع�شق، والقوة.

اأ�ش��شية مطروحة  ق�شية  اأتن�ول  اأ�ش��شية،  ق�شية  اأطرح  اأن  هن�  اأريد  ح�شًن�، 
الآن بني املفكرين، بني مفكري اآ�شي�، واإفريقي�، واأمريك� الالتينية، وطرحت اأخرًيا 
يف اإيران)2( وهي ق�شية: العودة اإىل الذات. ويف البداية ينبغي اأن اأو�شح اأنني اإن 

العودة اإىل الذات

)1( تت�ألق: تلمع وتربق.
)2(  ب�لرغم من اأنه� طرحت يف اإيران قبل اأن يطرحه� املفكرون الأوربيون، اأو يطرحه� الأف�رقة على اخل�شو�ص اإل 
اأنه� ُن�شيت؛ ولكنه� الآن وبعد اأن طرحت يف اأورب� �شرع�ن م� بلغت ت�أثرياته� وذيوله� اإىل حم�فل املفكرين يف 

اإيران اأي�ًش�.
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كنت اأنطلق من الدين، واأنطلق من الإ�شالم؛ ف�إن منطلقي اإ�شالم معدل، اأو حلقه 
الإ�شالح، واأعيد فيه النظر بوعي، ومرتكز على حركة نه�شة اإ�شالمية، هذه الروؤية 
املختلفة،  الفرق  اأم�مي  وو�شعت  اأنني جل�شت  تت�أت يل على طريق  الدينية مل 
الإ�شالم  اعتقدت يف  وبعده�  الآخر،  بعد  واحًدا  در�شته�  ثم  املختلفة،  والأدي�ن 
هن�؛  الطريق  هذا  اأعلن  اإذ  واإين  اآخر.  طريق  يف  �شرت  لكني  اأ�شمى«  »كدين 
ي�شتطيعون  الذين  الدين هم  يعتقدون يف  الذين ل  الطالب  اأو  املفكرين،  فالأن 
الإن�ش�ت)1( اإىل دعوتي، وي�شتطيعون قبوله�، بل اإن كل مفكر م�شتنري، وذا وعي 
م�شتقل ويريد اأن يوؤدي خدمة لوطنه وجمتمعه، ويح�ص بر�ش�لته الفكرية جت�ه جيله 
وع�شره، ي�شتطيع اأن ي�شلك هذا الطريق نف�شه الذي �شلكن�ه. اخلال�شة اأنني ل 
اأطرح ق�شية الدين يف املجتمع بهذا ال�شكل على اأ�ش��ص فكرة م�، اأو ع�طفة م�؛ 
لأن منطلقي من الدين من نوع ي�شتطيع معه حتى مفكر علم�ين اأن ي�أتي وينطلق 
بينم�  اجتم�عية،  وم�شئولية  اإمي�نً�  يعد  منطلقي  اأن  وبينه  بيني  والفرق  منه،  معي 
ي�شتطيع ذلك املفكر اأن ي�شرتك معي من موقع امل�شئولي�ت الجتم�عية فح�شب.

على كل ح�ل، اأريد هن� كمفكر م�شئول عن ع�شره، وجيله اأن اأحدد الهدف 
املفكرين،  عواتق)2(  على  امللقى  الجتم�عي  الدور  اأحدد  واأن  م�شئوليتن�،  من 
واملتعلمني واملثقفني يف املجتمع�ت الآ�شيوية، اأو الإ�شالمية)3(. وذلك على اأ�ش��ص 

معجزة الإميان والوعي

)1( الإن�ش�ت: ال�شتم�ع.
)2(  عواتق: مفرده� ع�تق، وهو الكتف.

)3( ل �ش�أن لن� مب� ق�لوا، اأو مب� كتبوا يف من�شورات ممالة من اخل�رج، ووزعوه، وفر�شوه ك�أيدلوجّية.
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ال�شع�ر نف�شه الذي قبله املفكرون الدينيون، وغري الدينيني - خ�شو�ًش� بعد احلرب 
يون�شكو،  ف�نون، ويوجني  واإمي� �شيزار، وفرانز  الث�نية: مثل عمر اوزج�ن،  الع�ملية 
فهم يعتقدون اأن من حق كل جمتمع اأن يكون املفكر فيه مرتكًزا على ت�أريخه، 
وثق�فته، وعليه اأن يلعب دوره كمفكر، ويقوم بر�ش�لته على اأ�ش��ص ت�أريخ ال�شواد 

الأعظم، وثق�فته ولغته، اأجل على اأ�ش��ص هذه املب�دئ الثالثة.

الآن  يطرح  مل  �شع�ر  الذات،  اإىل  العودة  �شع�ر  ف�إن  ح�ل  كل  على 
اأمث�ل  العلم�نيني من  التقدميني  املفكرين  اأكرث  اإن  بل  املتدينني،  يف ع�مل 
نرييري،  وجوليــــو�ص  ف�نون،  »فرانز  مثل  اإفريقيــــ�  ويف  �شيزار«  »اإمي� 
اجلزائــــري،  ي��شــــني  وك�تب  ال�شنغ�ل)1(  يف  و�شنغور  وجوموكيني�ت�، 

العودة اإىل الذات

وري  )1(   على مدى هذا الكت�ب يذكر الّزعم�ء الأف�رقة الذين اأم�شكوا مبق�ليد احلكم يف بالدهم بعد ا�شتقالله� ال�شّ
اأنه مهم� ك�نت لبع�شهم بع�ص الجته�دات الفكرية  اأنهم من كب�ر املفكرين الأُ�شالء، يف حني  اأ�ش��ص  على 
اأ�ش��ص  الّزع�مة يف بالدهم على  تقلدوا  قد  الّزعم�ء  اأغلب هوؤلء  اأّن  اأهمهم�  نق�ط من  اأننْ نالحظ عدة  علين� 
اختي�ر �شعبي ع�م. اأو �ش�بقة ممتدة يف الكف�ح، بل ك�ن معظمهم مب�رًك� من ال�ّشلطة ال�شتعم�رية ربيًب� له�، اأّم� 
يف جي�شه�، اأو يف ج�مع�ته�، ومعظمهم اجليل الأّول املرتد من اأُ�شر م�شلمة، ول اأدري كيف ف�ت على �شريعتي 
اأّن معظم هوؤلء م�شيحيون من اأبوين م�شلمني، واأّن بع�شهم يحكم �شعوبً� اأغلبيته� م�شلمة، وهو م�شيحي، وجواز 
ال�ّشلطة الوحيد اأّنه م�شيحي، اأّم� »اأفريق�نية« �شنغور فهي»اأفريك�نية« فرن�شية لال�شتهالك الع�ملي وهدفه� الوحيد 
احليلولة دون اإفريقي� وواحد من اأهم مقوم�ت ثق�فته�. وهو الإ�شالم، ول اأدري اأي�ًش� كيف مل يلحظ �شريعتي 
اإق�ش�ء،  ثّم  وتلويث  ت�شنيع  اإ�شالمهم من  احلف�ظ على  الذين ح�ولوا  اإفريقي�  بع�ص حك�م  لقيه  اّلذي  امل�شري 
امليجورات  اأرحم ح�ًل من  الّنظري�ت. وهو  ب�لفكر وو�شع  يتظ�هرون  اّلذين  ب�لفعل  واأف�شل هوؤلء احلك�م هو 
الذين انقلبوا يف يوم وليلة اإىل جرنالت، ثّم �شلطوا على �شهوبهم مب�ش�عدة الفرقة الأجنبية، ويعمل الّتب�شري 
الع�شكري يف بالدهم علىقدم و�ش�ق، بينم� يحرم امل�شلم يف بالد  غ�لبيته� من امل�شلمني من اأب�شط احلقوق 
ا ب�إ�شرائيل ب�لنم�ذج، واملثل اّلتي ت�شربن�، بل  املدنية، لي�ص نرييري، و�شنغور، وكيني�ت�، ذوي الّروابط الوثيقة جدًّ

هم من وجوه ال�شتعم�ر اجلديد.)املرتجم(.
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لأول  الق�شية  هذه  طرحوا  الذين  هم  اإيران)1(«  يف  اأحمـــد  اآل  وجـــالل 
منهم  واحًدا  يعترب  ول  الذات،  اإىل  العودة  �شع�ر  طرحوا  الذين  هم  هوؤلء  مرة، 
الق�دة  ومن  الع�ملية  الفكرية  احلركة  الب�رزة يف  ال�شخ�شي�ت  من  فهم   ،� دينيًّ منًط� 
املع�دين لال�شتعم�ر يف الع�مل الث�لث، وممن ينعمون بقبول ك�فة الأجنحة. اإذن، 
اإيران، يف جمتمعن� هذا، ويف جيلن� هذا، بني  اإىل  ن�أتي  اأ�ش��ص هذه الدعوة  على 
الأ�ش��ص،  هذا  وعلى  الق�شية،  هذه  ولنطرح  لن�أت  الع�شر،  هذا  ويف  اجليل  هذا 
حينم� تطرح ق�شية العودة اإىل الذات ب�لن�شبة يل اأن� املفكر الديني، وب�لن�شبة لك 
اأنت املفكر العلم�ين - وكالن� م�شرتك يف امل�شئولية الجتم�عية، وقد بلغن� نقطة 
تف�هم م�شرتكة - �شوف تتبدل الق�شية من العودة اإىل الذات اإىل العودة اإىل ثق�فة 

الذات، ويف م�شرية هذه الدرا�شة. �شوف ن�شل اإىل:

الإ�شالم  واإىل  الإ�شالمية«  والأيديولوجية  الإ�شالمية  الثق�فة  اإىل  »العودة 
ل كتقليد، اأو وراثة، اأو نظ�م عقيدة موجود ب�لفعل يف املجتمع، بل اإىل الإ�شالم 
ك�أيدلوجية واإمي�ن بعث الوعي واأحدث املعجزة يف هذه املجتمع�ت، لي�ص الأمر 
اأ�ش��ص  اإح�ش��ص روح�ين ج�ف. على  اأو  يف احلقيقة ا�شتن�ًدا على دين موروث، 

معجزة الإميان والوعي

� يف حزب توده، يعد  )1(   جالل اآل اأحمد )1928- 1974م( ك�تب، ون�قد، وب�حث اإيراين مع��شر. بداأ م�رك�شيًّ
� لأزمة املثقف الإيراين املع��شر، خرج من حزب تودة بعد ف�شله يف الّتعبري  مت�بعة الّتي�ر الّثق�يف عنده منوذَجً
»البتالء  كي«:  زد  »غرب  كت�ب  يعد  الّتقدمّية،  الإ�شالمّية  احلركة  �ش�لته يف  ووجد  الإيراين،  ال�ّشعب  عن 
ب�ل�شتغراب« من اأخطر الكتب اّلتي كتبت عن الغزو الفكري يف اإيران املع��شرة. تويف فج�أة يف كوخ له على 

بحر اخلرز، وف�ة م�شكوًك� يف اأمره�. )املرتجم(.



82 82

�شع�ر املفكرين الذي طرح على امل�شتوى الع�ملي، وعلى اأ�ش��ص تلك الق�شية التي 
تن�وله� موؤلف كت�ب »امل�شيح ي�شلب من جديد«، على اأ�ش��ص هذا ال�شع�ر نف�شه 
اأقول يف اإيران: »احل�شني ي�شت�شهد من جديد)1(«. اأريد اأن اأو�شح معنى »العودة اإىل 
ا، هذا هو �شع�ر اجلميع، �شع�ر »اإمي� �شيزار« يف اأمريك� الالتينية،  الذات« ح�شًن� جدًّ
اأخرى  بطريقة  الأمر  نو�شح  اأن  علين�  الأنتيل،  جزر  مواطن  ف�نون«  »فرانز  و�شع�ر 
اإىل  اأ�شبح �شع�ر العودة  �، واإل  �، وجغرافيًّ �، وت�أريخيًّ يف هذه املنطقة املتميزة ثق�فيًّ
الذات �شع�ًرا مبهًم�)2(، وعمومية ذهنية، كم� اأ�شبح اليوم ظ�هًرا يف �شورة مبتذلة 
تهدف اإىل اإلغ�ء اأ�ش�لة الب�شر الثق�فية يف الع�مل كله من اأجل اإر�ش�ء دع�ئم املبدئية 

املطلقة لقيم الغرب.

ف�لغرب منذ القرن الث�من ع�شر يريد مب�ش�عدة علم�ء الجتم�ع، واملوؤرخني 
والكت�ب، والفن�نني، بل والثوريني، والإن�ش�نيني فيه اأن يفر�ص على الع�مل النظرية 
�شنعه  الذي  احل�ش�رة  من  نف�شه  ال�شكل  هذا  هي  واحدة  احل�ش�رة  ب�أن  الق�ئلة 
الغرب وعر�شه على الدني� ق�ئاًل: اإن على كل من يريد اأن ي�شري متح�شًرا عليه 
 .� �، وبدائيًّ اأن ي�شتهلك احل�ش�رة التي ن�شنعه�، واإذا اأراد اأن يرف�شه� فليظل وح�شيًّ
والثق�فة اأي�ًش� ثق�فة واحدة هي ثق�فة الغرب، وعلى كل من يريد اأن يكون �ش�حب 

العودة اإىل الذات

)1(   ترجم هذا الكت�ب اإىل الف�ر�شية، واأو�شي كل الإخوان بقراءته. )املرتجم(. وترجم اأي�ًش� اإىل العربية، ون�شرته 
هيئة الكت�ب.

)2( مبهًم�: غ�م�ًش�.
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ثق�فة يف القرن الع�شرين اأن ي�شرتي الثق�فة من الغرب كم� ي�شرتي الب�ش�ئع من 
الغرب، كم� اأن كل اإن�ش�ن يريد اأن ميتلك تليفزيون ي�شرتيه من الغرب، وي�أتي به 
اإىل منزله، عليه اأي�ًش� عندم� يريد اأن يكون �ش�حب ثق�فة، وعندم� يريد اأن ينمي 
القيم الثق�فية يف نف�شه، اأن يقبل هذه الأمن�ط التي يفر�شه� الغرب، واإل فهو ف�قد 
متح�شًرا  اأو   ،� بدائيًّ تبقى  اأن  اإم�  اإذن:  ووح�شي.  بدائي،  اأي  والثق�فة  للح�ش�رة، 
اإن�ش�ن اأن يخت�ر واحًدا منهم�،  �، هذان هم� امل�شريان املحتوم�ن، وعلى كل  غربيًّ
ب�لغرب،  الإمي�ن  هذا  مبذوًل خللق  ك�ن  الأخريين  القرنني  الغرب يف  كل جهد 
وعدم الإمي�ن ب�لذات. ومن هن� يقول ال�شيد »موري�ص تورز«: اإنه ل يوجد �شعب 
ب��شم اجلزائر يف اإفريقي�، لكنه �شعب يف ح�لة التكوين؛ ذلك لأنه يريد اأن يتج�هل 
مت�ًم� ح�ش�رة �شم�ل اإفريقي� العظيمة التي اأخرجت منذ عدة قرون اأعظم الفال�شفة، 
واأعظم علم�ء الجتم�ع يف الع�مل، وموؤ�ش�ص علم الجتم�ع، وحينم� ك�نت هن�ك 
رولن«  »اأغ�ين  هو  الغرب  لدى  م�  كل  ك�ن  اإفريقي�،  �شم�ل  عظيمة يف  ح�ش�رة 
بيت  اإىل  املتجهة  امل�شيحية  للقوافل  ُتغنَّى  �شعبية  اأغ�ٍن  عن  عب�رة  اآدابه  وك�نت 
املقد�ص، يف ذلك الوقت ك�ن املك�ن الوحيد املتح�شر يف اأورب� هو اإ�شب�ني�، التي 
اإفريقي�، لكن هوؤلء يريدون حمو كل  ك�نت تلميذة مقلدة  للمغرب اأي �شم�ل 
تلك  التي �شنعوه�، وك�نت كل  اأمن�طهم  الع�مل  يفر�شوا على  احل�ش�رات، حتى 
الغ�رات، واملذابح التي اجت�حت كل الأمم من ال�شني اإىل م�شر، تلك الأمم التي 

�شنعت ح�ش�رات عظيمة يف الت�أريخ.

معجزة الإميان والوعي
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ب�لن�شبة للغرب، تعد الزراعة الأح�دية »اأي القت�ش�ر على حم�شول واحد« 
من مع�مل ال�شتعم�ر؛ لأن ال�شتعم�ر يعترب نف�شه �شيد الدني�، ويعترب الع�مل مزرعة 
له، ومن هن� ف�إن توحيد املح�شول يف دولة م� واحد من مع�مل ال�شتعم�ر، فهو يرى 
على �شبيل املث�ل اأن »كوب�« تنتج ق�شب ال�شكر جيًدا، في�أمر ب�أن تزرع كل الأرا�شي 
بق�شب ال�شكر، وعندم� ل يجد ال�شعب فيه� خبًزا ي�أكله، عليه اأن ي�شتورد القمح 
اإفريقي�، م� دامت لديه �شم�ص �ش�طعة،  اأو ال�شعب امل�شلم يف �شم�ل  من اأمريك�، 
ينبغي اأن تختفي كل حم��شيله، واأن يزرع الكروم فقط الذي ي�شتخدم يف تقطري 
اخلمور، ومن هن� جند اأنه عندم� اأم�شك �شك�ن �شم�ل اإفريقي� بزم�م الأمور، وجدوا 
كل اأرا�شيهم قد زرعت ب�لكروم )ب�لرغم من اأنهم جميًع� م�شلمون، ول ي�شربون 

اخلمر اأ�شاًل، ولي�ص لديهم م� ي�أكلونه(.

ا وهو اأن كلمة )culture( الفرن�شية  وهن�ك ت�ش�به لفظي دقيق وهو طريف جدًّ
تعني املزرعة وتعني اأي�ًش� الثق�فة، وتوحيد الزراعة، واحل��شالت يف الع�مل الغربي، 
وتوحيد احل�ش�رة، والثق�فة، والت�أريخ يف الدني� كالهم� من فعل ال�شتعم�ر، وكم� 
تبع  اإن مل  بحيث متوت جوًع�  امل�شت�شعفة  البالد  املح��شيل يف  بتوحيد  يقومون 
حم�شوله� للغرب، فمن ن�حية »الزراعة املعنوية« اأي الثق�فة ينبغي اأن مُتَحى كل 
اآلف ال�شنني  الثق�فية، التي ك�ن فيه� عرب عدد من القرون، وعرب  مزارع الع�مل 
واألوانً�  متنوعة،  واأذواًق�  متنوعة،  فنونً�  واأنتجت  متنوعة،  وجت�رب  ب�شرية  مواهب 
وت�أتي  اأن متحى  ينبغي  وثق�ف�ت روحية، كله�  من اجلم�لي�ت ومعنوي�ت عظيمة، 

العودة اإىل الذات
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»جرارات« ال�شتعم�ر الثق�فية فتح�شد كل ح�ش�رات اآ�شي�، واإفريقي�، واإيران، وكل 
املجتمع�ت الإ�شالمية من اأجل اأن تزرع فيه� الثق�فة الغربية فح�شب. وعلى الأمم 
اأن تكون  اأو  اأن تكون جميًع� يف �شورة،  اأ�شله�، وت�أريخه�، وح�ش�رته�  مهم� ك�ن 
وفوهة)2(  ظ�مئ)1(،  مفتوح  حلق  اإل  اللهم  �شيء  على  حتتوي  ل  مت�ش�بهة  خ�لية 
خ�لية من اأجل اأن تو�شل فقط وفقط بذيل هذه الآلة الغربية التي تنتج الفكر. 
اإنت�ج،  ع�مل  ا�شتهالك ل  ع�مل  ت�شري  اأن  اأجل  من  فتمت�شه�،  القت�ش�د  وتنتج 
وم� دامت احل�ش�رة تعني ا�شتهالك منتج�ت الغرب، فب�لت�يل كل من ي�شتهلك 
منتج�ت الغرب يكون متح�شًرا، ومن اأجل اأن ي�شريوا م�شتهلكني لإنت�ج الغرب، 
على اجلميع اأن يعتقدوا اأن ثق�فتهم املحلية، و�شخ�شيتهم املحلية غري ذات مفهوم، 
واأنهم ل ي�شتطيعون بن�ء ح�ش�رة، اأو �شن�عة ثق�فة، واأن عليهم من اأجل اأن يكونوا 
متح�شرين اأن يقبلوا اأدوات الغرب، واأمن�طه، وقيمه، ومن هن� نرى اأنه ل يو�شف 
اإن�ش�ن يف جمتمعن� ب�أنه متح�شر اإل اإذا كرث ا�شتهالكه، ولي�ص اإذا �َشَمت اأح��شي�شه 
الثم�ين  لالأعوام  ب�لن�شبة  ح�ش�رة  اأكرث  �ش�رت  طهران  اإن  يق�ل:  اأو  وعواطفه، 
ع�شرة ال�ش�بقة؛ لأن الن��ص يف �شنة )1955م( ك�نوا منحطني لدرجة اأنهم ك�نوا 
�. اأم� الآن فقد ت�ش�عف  ي�شتهلكون فقط �شبعة ع�شر، اأو ثم�نية ع�شر، ظفًرا �شن�عيًّ
املرات  اآلف  ت�ش�عف  قد  اأخرى  �شلعة  اأن معدل  اأو  مرة،  العدد خم�شمئة  هذا 

معجزة الإميان والوعي

)1(   ظ�مئ: عط�ش�ن.
)2( فوهة: اأي فم.
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وغريه يف حجورهن،  »�شت�رخ�ن«)1(  اأمث�ل  يربني  الالتي كن  الأمه�ت  اأولء  اأم� 
والالئي ُكنَّ ي�شبغن �شعورهن ب�حلن�ء، فقد ُكنَّ غري متح�شرات.

اأن  قبل  وغنمه،  وكلبه،  بجواده،  يفخر  ك�ن  الذي  الإفريقي  ال�ش�ب  وهذا 
يدخل ال�شتعم�ر اإفريقي� مل يكن متح�شًرا. اأم� الآن وقد ذهب الفرن�شيون اإليهم، 
اإليه� ويقوده�، وهو  ف�إن رئي�ص القبيلة وقد ا�شتبدل �شي�رة غربية بجواده، يجل�ص 
�شعيد؛ لأنه متح�شر. وك�ن اأحد ال�ش�دة يقول: اإن اهلل ب�لرغم من اأنه اأعطى هذا 
الأوربي امل�ل، والقوة، والذك�ء قد حكم عليه ب�أن يذهب اإىل املن�جم، وامل�ش�نع، 

واأن ي�شنع ال�شي�رات، والآلت لينتفع به� امل�شلمون.

والعربي،  والإيراين،  والي�ب�ين،  ال�شيني،  على  ينبغي  ح�ل،  كل  على 
خ�لية،  ف�رغة  خملوق�ت  اإىل  جميًع�  يتحولوا  اأن  والأبي�ص  والأ�شود،  والرتكي، 
يف  ومثلهم  اإن�ش�نيتهم  وجتلي  وعظمتهم،  فخرهم،  كل  حمت�جني،  م�شتهلكني 
تنت�شب  التي  الأخرى  واملف�خر  القيم  فعلى كل  هن�  ومن  الغربي..  ال�شتهالك 
ب�شلعته  فيه�  العظيم درجة يفخر  الإن�ش�ن  يبلغ  اأن متحى، بحيث  اإليه� هذه الأمم 
املعدنية، وينبغي اأن حتدث ك�رثة دولية عظيمة حتى يفرغ هوؤلء الب�شر املرتبطني 
لكنه  وجودي،  م�شطلح  الذات  واإخالء  ذواتهم،  من  والتواريخ  املذاهب،  بكل 

العودة اإىل الذات

وق�ومه�  تربيز  الرو�شية يف  للقوات  ت�شدى  )1905- 1911م(  الد�شتورية  احلركة  اأبط�ل  من  بطل  )1(   �شت�رخ�ن 
�، وزحف بقواته اإىل طهران لإنق�ذ الد�شتوريني. انظر، الثورة الإيرانية اجلذور والأيدلوجية للمرتجم.  ع�شكريًّ

)املرتجم(.
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لي�ص من وجودية �ش�رتر، بل من ه�يدجر، وي��شربز )ي��شربز وجودي ديني عظيم( 
اللذينْن اأهتم بهم� كثرًيا. م�ذا يعني اإخالء الذات، اأو تفريغه�؟ يقول ه�يدجر: اإن 
لكل اإن�ش�ن وجودين، اأحدهم� الـ »اأن�« كموجود حي يف املجتمع، وبهذا الوجود 
يح�شب من بني املجتمع، وحينم� يق�ل: اإن تعداد اإيران ثالثون مليون ن�شمة، ف�أن� 
واحد من اأفراد هذا املجتمع الذين ي�شكلونه، اأح�ص اأين واحد من هذه املاليني 
الب�شر �شواء يف هذا الوجود، كل منهم له قدر من ال�شتهالك،  الثالثني. وكل 
والوزن، والقوام والذوق، واأ�شي�ء اأخرى، وهذا هو الوجود املج�زي لالإن�ش�ن، اأم� 
احلقيقي،  اأو  الأ�شلي،  الوجود   - ه�يدجر  قول  حد  على   - فهو  الآخر  الوجود 
وذلك  الوجود،  هذا  مبدئيته�  اأي  الوجود،  هذا  اأ�ش��ص  على  ق�ئمة  والوجودية 
مًع�  ب�لتع�ون  الوالدان  وي�شنعه  اجلميع،  عند  يوجد  الذي  البدائي  الوجود  لأن 
هو الوجود الأول، اأم� الوجود الث�ين فهو ل يوجد عند بع�شهم اأ�شاًل، وهو على 
الثق�فة، وتخلقه  الث�ين وجود ت�شنعه  درج�ت فيمن يوجد عندهم، هذا الوجود 
الإن�ش�ن،  عند  والإن�ش�ين  والواقعي،  احلقيقي،  الوجود  هو  وهذا  الت�أريخ،  عرب 
ف�لوجود املج�زي هو الوجود الذي كون يف فرتة العمر املكتوب يف بط�قة هويتي: 
ثالثني �شنة، اأو اأربعني �شنة، لكن الوجود احلقيقي، اأو الأ�شيل هو الوجود الذي 
ذلك  احل�ش�رة،  و�شن�عة  الفن،  واإبداع  الثق�فة،  وتكوين  الت�أريخ  طول  يف  تبلور 
ال�شيء الذي عندم� اأ�شعه اأم�م الثق�ف�ت الأخرى، اأم�م الغرب، اأو ال�شرق، اأم�م 
الوجود  وبهذا  الث�ين،  الوجود  هو  ثق�فية  هوية  فيعطيني  الإفريقي  اأو  الأمريكي، 
احلقيقي اأ�شتطيع عندم� اأقف يف مواجهة الإجنليزي، اأو الفرن�شي، اأو الأمريكي، اأو 

معجزة الإميان والوعي
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ال�شيني اأن اأقول: »اأن�«، كم� ي�شتطيع هو اأن يقول: »اأن�«، ولكل منهم� معنى ي�شري 
اإىل وجود واقعي، وعيني ومميزات، وقيم حمددة، هذا هو الوجود الذي خلق على 
مر الت�أريخ، ويتحقق يف الوجودات املج�زية فرًدا فرًدا، ولي�ص التعليم والرتبية اإل 
تدعيم الوجود احلقيقي وتربيته، وتنميته يف الوجود املج�زي، وتربية ت�أريخ اأمة م� 
وثق�فته� داخل الأبدان املذكورة يف بط�قة الهوية ومزجه� به�، هذه ال�شخ�شية هي 
�شخ�شية »الأن�« الإن�ش�نية، وهي التي متيزين عن غريي، لكن الـ »اأن�ت« الأخرى 
�شواء، وت�شتطيعون اأن تت�شوروا �شخ�شي�ت م� ذات وجود جم�زي لكنه� مل تكن 
قد منحت الفر�شة بعد لبلوغ الوجود احلقيقي؛ لأن الوجود احلقيقي من �شنع 
يد الإن�ش�ن نف�شه، وعن طريق العوامل الثق�فية، والت�أريخية لذاته التي يربي نف�شه 
اأو  الطبيعة،  املج�زي من �شنع  الوجود  اإن  �ش�رتر:  يقول  هن�  اأ�ش��شه�، ومن  على 
وهويتي  م�هيتي،  هو  احلقيقي  الوجود  احلقيقي،  الوجود  ن�شنع  ب�أنف�شن�  واإنن�  اهلل 
اإن�ش�ن  الإن�ش�نية و�شخ�شيتي الثق�فية، وكل من ميلك �شخ�شيته الثق�فية اخل��شة 
م�شتقل ومنتج، والإن�ش�ن املنتج هو الذي ي�شنع الفكر، والأيديولوجية، والإمي�ن، 
م�شتوى  اإىل  الأمة  ت�شل  مل  م�  اأقوله:  م�  هو  وهذا  العربة،  ي�شنع  كم�  واحلركة 
م�شتوى  اإىل  ت�شل  اأن  ت�شتطيع  لن  ف�إنه�  والثق�يف،  والفكري،  املعنوي،  الإنت�ج 
الإنت�ج القت�ش�دي، واإذا و�شلت اإليه ففي م�شتوى م� يفر�شه الغرب، ويف �شورة 
خ�دعة اأي يف �شورة ا�شتعم�ر جديد، واإل ف�إن املجتمع املنتج هو هو املجتمع الذي 
يفكر بنف�شه، ويخلق بنف�شه مثله، وذهنه، وقيمه، وفنونه، ومعتقداته، واإمي�نه، ووعيه 
الديني، واآراءه الت�أريخية، والجتم�عية، ونظ�مه الطبقي، واجت�ه�ته اجلم�عية، هذا 
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اإىل  ي�شل  ال�شي��شي  وال�شتقالل  ال�شن�عي،  الإنت�ج  اإىل  ي�شل  الذي  املجتمع 
يراد  َقّط)1(  يوجد جمتمع  هن� ل  ومن  امل�دية،  احل�ش�رة  واإنت�ج  امل�ل،  راأ�ص  اإنت�ج 
به األ ي�شل اإىل الإنت�ج القت�ش�دي ال�شن�عي اإل و�شلبت من اأجي�له يف البداية 
اإمك�نية الإنت�ج الفكري والذهني، ومن اأجل األ ي�شتطيع جيل قط اأن ي�شل اإىل 
ا�شتقالله يف مواجهة الغرب احل�كم املطلق على الع�مل، ينبغي اأن تدمر فيه كل 
قواعده الأ�ش��شية الإن�ش�نية، والثق�فية التي متنحه �شخ�شية م�شتقلة لالأن� الإن�ش�نية 
اإن�ش�ن غث، وف�رغ مغ�شول، ومكنو�ص، ومدهون: مثل  احلقيقية، واأن يحول اإىل 

قرب الك�فر مزدان)2( الظ�هر، اأم� يف الب�طن فغ�شب اهلل عز وجل.

ي�شف مولن� جالل الدين)3( هذا ال�شنف من الن��ص ب�أنه مثل قبور الكف�ر، 
فقرب املوؤمن ب�طنه نور وظ�هره َخِرب، وقرب الك�فر ظ�هره زخرف وزينة واأحج�ر قيمة 
الأمم  الغرب يف  ي�شنعه  الذي  الب�شر  من  النوع  وهذا  وجل،  عز  اهلل  قهر  وب�طنة 
غري الغربية نوع مغ�شول، ومكنو�ص، ومدهون، ومزدان يف ظ�هره، لكنه يف الب�طن 

خ�ٍل، وغث)4(، ول حمتوى فيه.

معجزة الإميان والوعي

)1(   قّط: اأبًدا.
)2( مزدان: مزّين.

اأ�شهر  الأكرب. من  ال�شوفية  �ش�عر  الرومي )604- 672هـ(:  البلخي  الدين حممد بن احل�شني  )3(  مولن� جالل 
اأعم�له: املثنوي »ترجم جزء منه اإىل العربية على يد حممد عبد ال�شالم كف�يف« وديوان �شم�ص الدين التربيزي. 

)املرتجم(.
)4( غّث: رديء ف��شد.
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وهن�ك نظرية جدلية عند »�شوردل« ت�شري اإىل العالقة بني ال�شرق والغرب يف 
اإط�ر ال�شتعم�ر الثق�يف وفحواه� اأن: على الغربي األ ينكر ثق�فة ال�شرقي وت�أريخه 
و�شخ�شيته؛ لأنه حينئذ يتخذ موقف الدف�ع، بل عليه اأن يقوم بعمل يجعله يعتقد 
اأنه مرفو�ص، ويعتقد اأنه عرق من الدرجة الث�نية، واأن الغربي هو اجلن�ص الأعلى 
ينظم  اأن  فقط  ال�شرقي  وعلى  وي�شنع،  يفكر  عقاًل  للغربي  واأن  الأوىل،  والدرجة 
اأغلب م�شت�شرقين�  ف�إن  العرف�ن »الت�شوف«. ومن هن�  ال�شعر، واأن ين�شج نظري�ت 
منه�  الواحدة  ويحققون  عندن�،  ال�شوفية  ملخطوط�ت  اهتم�مهم  كل  يوجهون 
ع�شرات املرات- يف حني اأن 79% من خمطوط�تن� العلمية تتحلل يف املكتب�ت، 
وت�أكله� الفئران، ول يعلم عنه� اأحد �شيًئ�-  هذا من اأجل اأن يجعلوا ال�شرقي يفهم 
اأنه ك�ن يهتم فح�شب ب�لأح��شي�ص املجردة الأثريية الغيبية، وعليه عندم� يعود اإىل 
احلي�ة وينزل اإىل الأر�ص اأن يتبع نظمهم، فهو حمت�ج اإىل �شلعهم ال�شتهالكية، 
وقد ق�شموا الكون اإىل ق�شمني: الع�مل امل�دي وهو ميتة، وجيفة)1(، ويخ�ص الغربي، 
اأيه� ال�شرقي، )هكذا ق�شموا  وع�مل املعنى والأبدية وم� وراء الطبيعة وكله� لك 
بني ع�ملي ال�شرق والغرب. اإن فكرة القومية التي تظهر يف القرن الع�شرين لي�شت 
من قبيل امل�ش�دفة، كيف تظهر هذه الفكرة اجل�هلية يف القرن الع�شرين؟ ك�نت 
جديد  من  تبعث  فكيف  عليه�،  وق�شى  الإ�شالم  وج�ء  اجل�هلي  العربي  معتقد 
 )Egocentrisme( النطالق«؟  نقطة  »اعتب�ره  الأنوية  وفل�شفة  الغرب،  �شمو  فكرة 

)1( اجليفة: جثة امليت اإذا اأنتنت.
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العرقية،  اأطروحة  فحوى  اأن  اأجل  من  واجلواب:  )occidentalisme(؟  والغربوية 
الث�نية  الدرجة  اأدنى يف  اأنه من جن�ص  ال�شرقي  يفهم  اأنه عندم�  هو:  والعن�شرية 
ويعتقد اأن الغربي من جن�ص اأعلى يف الدرجة الأوىل و�ش�نع للثق�فة، ف�إن عالقته 
 � تلق�ئيًّ تقوم  �شوف  ال�شنف  هذا  من  عالقة  ب�أمه،  الطفل  عالقة  ت�شبه  �شوف  به 
بني امل�شتعمر »بفتح امليم« وامل�شتعمر »بك�شره�«. ف�مل�شتعمر ي�شمي دولته »الوطن 
الأم«، اأم� الآ�شيويون، والأف�رقة فهم اأطف�ل مفتقرون اإىل الرتبية عليهم اأن ين�شئوا 
والطفل،  الأم  العالقة بني  العالقة:  تقوم هذه  »�شوردل«  يف حجره، ويف جدلية 
وهذه  لالأم�ن،  وطلًب�  منه�،  الأم خوًف�  يلوذ)1( بح�شن  والطفل  طفله�،  تنهر  ف�لأم 
اجلدلية متحو نف�شه� بنف�شه�، وت�شري ع�مل جذب وتبعية، وعندم� يح�ص ال�شرقي 
وجم�لي�ته،  ثق�فته،  عرق  اإىل  ومنتٍم  منحط،  دين  اإىل  منت�شب  وهب�ء)2(،  غث�ء  اأنه 
ومف�خره  الت�أريخية،  و�شخ�شي�ته  وت�أريخه،  الجتم�عية،  ونظمه  واأ�شع�ره،  وفنونه، 
� ب�لع�ر، ويتهم نف�شه ب�أنه  امل��شية كله� منحطة؛ واأنه ل ميلك �شيًئ� قط، يح�ص تلق�ئيًّ
من عرق منحط، ومن اأجل اأن يدفع هذه التهمة عن نف�شه، يت�شبه ب�لغربي، حتى 
ب�أنه  ويتظ�هر  اإنني من �شنفكم،  املتهم،  العرق  ل�شت من هذا  بعد ذلك:  يقول 
ي�شبهه، ي�شبهه يف احلي�ة، وال�شلوك، والت�شرف�ت، واحلرك�ت، وال�شكن�ت، والزينة، 

معجزة الإميان والوعي

)1( يلوذ: يحتمي.
)2( الغث�ء: م� يحمله ال�شيل من رغوة اأو من فت�ت من وجه الأر�ص.

      والهب�ء: الرتاب الذي تطريه الريح ويلزق ب�لأ�شي�ء، اأو الذي يكون يف الهواء ول يظهر اإل يف �شوء ال�شم�ص.
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واأ�شلوب العي�ص، ومن هن� ف�لتقليد ظ�هرة نتجت عن جدلية »�شوردل« يف العالقة 
بني ال�شرقي والغربي.



بن�ء على هذا، اليوم وقد اأخرج الغرب كل الب�شر من قواعدهم الذاتية، 
يف  وجعلهم  الداخلي،  والنفع�ل  الذاتي،  التوالد  على  قدرتهم  ومن  والثق�فية، 
�شورة عبيد حمت�جني اأذلء �شعف�ء ملت�شقني، ومقلدين، م� الذي ينبغي عمله؟ 
جتربة  ك�آخر  الأخرية  ع�ًم�  والع�شرين  اخلم�شة  يف  املفكرون  طرحه  الذي  ال�شع�ر 
التي  النقطة  لكن  ا  الذات، ح�شًن� جدًّ اإىل  العودة  هو  لال�شتعم�ر  م�ش�دة  ثق�فية 
اأريد اأن اأدق عليه� هي: العودة اإىل اأي ذات؟ م� تقوله »اإمي� �شيزار، اأو م� اأقوله اأن� 
يف اإيران«؟ ذلك لأن ذاته� تختلف عن ذاتي، وحينم� اأقول: اأن� هن�، اأو تقول: )اإمي� 
�شيزار، اأو فرانز ف�نون(، كمتعلم اإفريقي، اأو من جزر الأنتيل: »العودة اإىل الذات«، 
ف�إنن� هن� نفرتق عن بع�شن�، يف حني اأنن� اإذا اأخلين� من ذواتن� كم� يقول »ي��شربز« 
ي�شبه  الن�حية  هذه  من� يف  وكل  فرن�ش�،  املتعلمني يف  املت�أوربني  من  ثالثة  فنحن 
ب�لغرب، وكن� كلن� مقلدين مت�شبهني، لكنن�  الآخر؛ لأنن� كلن� مرتبطون يف هذا 
الآن ونحن نريد اأن نعود اإىل قواعدن� الثق�فية، ينبغي اأن يفرتق كل عن الآخر. 
اإىل منزله، ولذلك على كل من�- نحن املفكرين- عندم�  اأن يعود  على كل من� 
نقول: »فلنعد اإىل ذواتن�« وكلن� م�شرتكون يف هذا، على كل واحد من� اأن يطرح 

اأم�م نف�شه هذا ال�شوؤال: اأي ذات؟

العودة اإىل الذات



94 94
العودة اإىل الذات

وهذه هي الق�شية التي مل تطرح يف اإيران.

عندم� طرح املفكرون الأف�رقة ق�شية »العودة اإىل الذات«، ك�ن ال�شع�ر الذي 
ين�دون به خمتلًف� عن ال�شع�ر الذي ين�دي به مفكرو الع�مل الإ�شالمي، واإيران، 
الإ�شالمية  الأمم  وطرحه� يف  ب�شورة،  الثق�فة  ق�شية  ال�شتعم�ر  اإفريقي� طرح  ففي 
وال�شرق املتح�شر ب�شورة اأخرى، وم� طرحه مفكرون� املع��شرون يف اخلم�ص ع�شرة 
يف  واأمث�لهم،  ف�نون(  وفرانز  �شيزار،  )اإمي�  لأطروحة  ترديد  مت�ًم�  هو  الأخرية  �شنة 
اأوؤمن مت�ًم�  اأنني،  ب�لن�شبة لن� ل ميثل عالًج� للداء )ب�لرغم من  اأن ترديده�  حني 
والإيرانيني،  امل�شلمني  نحن  معن�-  الغربي حتدث  لأن  وذلك  الأطروحة(؛  بهذه 
وال�شرقيني- ب�أ�شلوب، وحتدث مع )اإمي� �شيزار ال�شوداء الإفريقية( ب�أ�شلوب اآخر. فهو 
يخ�طب اجلن�ص الأ�شود ق�ئاًل: اإن عقلك ل ميكن اأن ي�شنع متح�شًرا، ف�لأجن��ص 
يف الدني� �شنف�ن: جن�ص �ش�نع للح�ش�رة، وجن�ص غري �ش�نع للح�ش�رة، واجلن�ص 
الذي ل ي�شنع احل�ش�رة ي�شتغل خلدمة اجلن�ص �ش�نع احل�ش�رة، وي�شتعبد له. لكنه 
ل يقول لن�: ل�شتم من �شن�ع احل�ش�رة. ب�مل�ش�دفة اإنه يج�ملن� كثرًيا ويغرر بن� حتى 
نخدع، ونذوب خجاًل. فقد ج�ء الغربيون، واأنفقوا اأعم�ًرا من امل�شقة على نقو�ص 
وخمطوط�تن�  موؤلف�تن�،  واأعظم  الآث�ر،  واكت�شفوا  وتعبوا،  حجًرا،  حجًرا  حج�رتن� 
الثق�فية، ولل�شيد  الع�مل  اآث�ر  اأعظم  اأنه�  طبعت يف لندن، وب�ري�ص، وقدمت على 
»جب« موقف من اأجل طب�عة خمطوط�تن� القدمية، اإذن فهم يعتربون تعظيم تراثن� 
اإن الغربيني يعظمونن� دائًم� ويهتمون  ب�إذن فنحن مل نحقر، بل  اأعم�ل الرب،  من 
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ل�شت  املفكر:  للزجني  يقول  الذي  نف�شه  الغربي  به.  اهتم�من�  من  اأكرث  مب��شين� 
عبد  اأنت  والآن  للم�شريني  اأو  للعرب،  عبًدا  عبًدا،  دائًم�  كنت  م��ٍص،  �ش�حب 
لالأوربي. اإذن فم�ذا ي�شبح معنى العودة اإىل الذات؟ اإنه يقول لالإفريقي: ل�شت 
ل  اإنك  له:  يقول  ح�ش�رة.  اأ�شح�ب  كنتم  لن�:  يقول  لكنه  ح�ش�رة،  �ش�حب 
اأنكر  هن�  من  �شنعتم ح�ش�رة،  لقد  لن�:  يقول  لكنه  ت�شنع ح�ش�رة،  اأن  ت�شتطيع 
على الأفريقي ح�ش�رة م��شية. اأم� ب�لن�شبة لن� فقد َم�َشخ)1( م��شين�، وامل�شخ اأ�شواأ 
من الإنك�ر، ليته ق�ل لن�: مل يكن لكم يف امل��شي دين عظيم، ومل يكن لديكم 
ح�ش�رة. اأو علم، اأو كت�ب، اأو اآداب، مل يكن لديكم �شيء قط، حتى نثبت جليلن� 
اأنن� كن� منتلك كل �شيء، اإنهم مل يفعلوا ذلك. اإنني حني اأقول امل��شي، فل�شت 
اأق�شد امل��شي الذي قرب، بل اأق�شد امل��شي الذي ل يزال يوجد، امل��شي الذي 
هو »كال�شية« حية، والذي هو حم�شو�ص الآن نحي� به. هذا امل��شي نف�شه الذي 
ي�شنع �شخ�شيتن� الثق�فية، والذي ننطلق منه، اأجل، امل��شي نف�شه الذي م�شخوه 
اأم�م عيونن� وب�شورته يف �شورة �شوداء منحطة، ومقززة )2(، وقبيحة، اإنه يقول )لإمي� 
�شيزار(: لي�ص لديكم �شيء قط، ويقول لن�: لديكم كل �شيء، لكنه ي�شور اأم�م 
عيني �شحن�ت مقززة بحيث اأهرب من هذه ال�شحن�ت نف�شه� اإىل اأح�ش�ن الغربي. 
الرجعية،  اأو  القدمي،  من  الهرب  م�شكلة  الأفريقي  ال�ش�ب  يواجه  ل  مل�ذا  والآن 
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له اإىل �شورة اأخرى اأقبح. )1( م�شخ ال�شيء: اأي حوَّ
)2( تقزز من ال�شيء: ع�فه ورف�شه.
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 � اأو الهرب من امل��شي؟ املفكر الأ�شود يفخر بب�ش�طة بكونه اأ�شود، وبكونه اأفريقيًّ
�، هذا ب�لرغم من اأن م��شي الأفريقي لي�ص م��شًي� يبعث على  وحتى بكونه قبليًّ
الفخر)1( يف حني اأن املتعلم الإيراين امل�شلم ال�شرقي ل ي�شبه الإيرانيني اأ�شاًل، ول 

ي�شبه امل�شلمني اأ�شاًل، اإنه يهزاأ بكل �شيء، ويتظ�هر ب�لتفرجن.

ك�ن اأحدهم قد جل�ص اإىل جواري يف الط�ئرة، فقلت له: اأعطني جريدتك، 
وراأيت اأن لهجته قد اأ�شبحت اأوربية بحيث ل ي�شتطيع احلديث معي، وقلت يف 
نف�شي: ب�لقطع من كرثة م� اأق�م يف اخل�رج ن�شي الف�ر�شية، ولكن بعد ذلك ك�ن 
اأحد الأوربيني يطلب منه �شيًئ� فراأيت اأنه اأي�ًش� ل يعرف لغة اأجنبية، انظروا اإىل 
التظ�هر. كم راأين� من الن��ص ق�شوا �شنتني، اأو ثالث �شنوات يف اأورب�، وب�أي فخر 
على  واأنت  الأحمق،  اأيه�  ق�ئاًل:  عليهم  اأرد  واأن�  الف�ر�شية؟!  ن�شوا  اإنهم  يقولون 
هذا القدر من ال�شتعداد بحيث تن�شى يف ثالث �شنوات اللغة التي تعلمته� يف 

العودة اإىل الذات

� جزًءا من احل�ش�رة الإ�شالمّية، وقد دامت اإمرباطورية م�يل الإ�شالمّية  )1(  تعد اإفريقي� ال�ّشرقية، والو�شطى ح�ش�ريًّ
ثالثة قرون. وك�نت )متبكتو( ع��شمته� ح��شرة  من حوا�شر الإ�شالم �ش�أنه� �ش�أن بغداد، ودم�شق، كم� ك�نت 
ا مركًزا لعدد كبري من امل�ش�يخ خدموا العلوم الإ�شالمّية. والعالقة بني اإيران و�شرق  �شنقيط اإىل عهد قريب جدًّ
ا ظلت دائمة لعدة قرون، ول اأدري كيف �شدق املفكرون الأف�رقة هذه الفرية  اإفريقي� عالقة ح�ش�رية وثيقة جدًّ
الق�ئلة: اإّن اإفريقي� مل تكن ذات يوم مركز ثق�فة وح�ش�رة، ومل يفطنوا اإىل اأّن هذه الأُكذوبة قد و�شعت خ�شي�ًش� 
اأُورب� لهم،  اأّنهم ك�نوا جمرد عبيد للعرب لتربير عبودية  اإفريقي� عن الع�مل الإ�شالمي، واإفه�م الأف�رقة  لف�شل 
واإننْ  الإ�شالمي،  الع�مل  منف�شاًل عن  اإفريقي� جزًءا  يعترب  �شريعتي  نرى  هن�  ومن  الّظهر،  من  الإ�شالم  و�شرب 

�شدق هذا على جنوبيه� فهو ل ي�شدق على �شرقه�، وو�شطه�، و�شم�له�. )املرتجم(. 
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خم�ص وع�شرين �شنة، كيف اإذن تعلمت اللغة الأجنبية يف ثالث �شنوات؟ مل�ذا 
هذا التظ�هر؟ مم تخ�ف؟ اإنه يخ�ف من نف�شه، اإنه �ش�ئق بنف�شه، وبكل م� تن�شب 
اإليه نف�شه، وبكل م� ُيذّكره، ومن ُيذّكره، ب�نحط�طه وقبحه، اإنه ممنت)1( لكل من ل 
اأو التظ�هر ب�شداقته؛ لأنه ل يعلم  اإليه، ويفخر ب�شداقته،  يذّكره بنف�شه، يهرع)2( 

العرق الذي ينتمي اإليه.

هذه الذات مل�ذا اإىل هذا احلد قبيحة اأم�م عيونن� ومنفرة، بحيث اإن كل من 
ينت�شب اإليه�، وكل من ينت�شب اإىل ثق�فتن�، اأو م��شين�، وكل من ينت�شب اإىل دينن� 
حتى كعقيدة، وحتى يف �شورة تخ�ش�ص علمي يتهم بني ن�شل ال�شب�ب؟! مل�ذا 
عندم� يطرح مفكر هن� �شخ�شية اأبي ذر الغف�ري - وهو �شخ�شية لو طرحت اليوم 
يف اأورب� لعتربته القوى التقدمية فيه� ك�شخ�شية ثورية، وتقدمية عظيمة -يتهمه 
ال�شب�ب هن�، وجيل املفكرين بعب�دة امل��شي؟! لكن اإذا ج�ء هذا ال�شخ�ص نف�شه 
وترجم اأغ�ين »بليت�ص« البغي اليون�نية اإىل ال�شعر الف�ر�شي ف�شوف يقدم ك�شخ�شية 
ع�شرية، وتقدمية، وم�شتنرية مل�ذا يقوم جيلن� من املفكرين وهو ملتزم وذو اأيديوجلية 
يفكر يف م�شري جمتمعه، وذو التزام اجتم�عي وطبقي ب�إنف�ق كل حي�ته يف ق�شية 
)يون�شكو  وال�شيد  الفن،  لغري  اأو  للفن،  والفن  القدمي،  وال�شعر  اجلديد،  ال�شعر 
وال�شيد جوزيف دو ك��شرتو(، لي�شت اأبح�ًث� اجتم�عية هذه التي يقوم به� مفكرون� 
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)1(    ممنت: �ش�كر.

)2( يهرع: ي�شرع.
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بل هي اأقذر اأنواع الهريوين التي تزرق يف دم�ء هذا اجليل مرة ث�نية؟ مل�ذا يتظ�هر 
هذا املفكر الذي يعترب نف�شه ملتزًم� �ش�حب ر�ش�لة، وم�شئولية بقراءة )بيكيت( 
وهو  الغربية؟  الطريقة  علي�ش�ه«)1( على  »بوق  �شوى  لي�ص  )بيكيت(  اأنَّ  يف حني 
ع�مل التخدير نف�شه الذي حقنوا به دم�ء الإيرانيني يف القرنني ال�ش�د�ص وال�ش�بع 
الهجريني لي�شمموا هذا الدم. فهم ي�شتوردونه اليوم على �شورة )لعبة بيكيت(، 
العلمية،  والأيديولوجية  الطبقية،  النظرة  اأ�شح�ب  مفكرون�  يتظ�هر  طريقه�  وعن 
وكل م� يف الأمر اأن )بيكيت( اإن�ش�ن ل عالقة له بي، ول بتلك الذات، اأم� اأبو ذر 
ب�لرغم من اأنه رجل ثوري من الن�حية الإن�ش�نية، والجتم�عية، وحتى الطبقية، 
ومنطلقه منطلق طبقي؛ فالأنه من�شوب اإلين�، من�شوب اإىل تلك الذات، علين� اأن 
نهرب منه. من هن� ق�موا مب�شخ م��شين� اأم�م عيونن�، لكنهم ب�لن�شبة لالأفريقي حموا 

م��شيه مت�ًم�.

ذات مرة عقد يف م�شهد موؤمتر لتعليم الدين ح�شره معلمو الدين من كل 
من  احلديث  مو�شوع  اأحدد  �شوف  فقلت:  حم��شرة،  لإلق�ء  ودعيت  الأق�ليم، 
ب�ش�أن  بحث  قلت:  هو؟  م�  و�ش�ألوين:  املح��شرة.  األقي  �شوف  ُقبل  ف�إننْ  البداية، 
ا، ول يريد خبرًيا، ول تلزمه ميزانية  اقرتاح اإىل وزارة التعليم، وتنفيذه �شهل جدًّ
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)1(   ي�شرب بوق علي�ش�ه يف الف�ر�شية مثُلٌ على احلديث ظ�هر اجلد والذي يبدو اأنه يحتوي على فكر يف حني اأنه ل 
يعدو جمرد �شق�شقة ل�ش�ن، اأو تخريف حتت ت�أثري خمدر، وعلي�ش�ه علم على الدروي�ص الذي ل يعي م� يقول. 

)املرتجم(.
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وهو اإىل جوار ذلك اأعظم خدمة لالإ�شالم وهو: اأن تلغي برامج تعليم الدين يف 
املدار�ص، وتو�شع الري��شة البدنية حمله؛ لأنه اإن مل يوجد �شيء ميكن اأن يق�ل 
بعد ذلك لل�ش�دة املتخرجني، واملتخرج�ت �شيء عن الدين ويق�ل لهم: هذا هو 
الدين، وهذه هي الروؤية، وهذا هو الوعي، واخلريج �شوف يفهمه� بدوره على اأنه� 
ق�ش�ي� جديدة، لكن: م� الذي يجري الآن عندم� تطرح ق�شية الدين؟ كنت ذات 
مرة اأقدم بحًث� عن الإم�مة يف ميدان علم الجتم�ع، وفل�شفته يف »الكوليج دي 
فران�ص« والبحث عن الفل�شفة ال�شيعية واملك�ن كني�شة اجلزويت، وعندم� انتهيت 
من اإلق�ء البحث يف الكني�شة، طلب مني احل��شرون اأن اأوا�شل احلديث يف جل�شة 

اأخرى، وهكذا ا�شتمرت اجلل�شة اإىل ال�شب�ح.

ويف بيئة ج�معية مثل )الكوليج دي فران�ص( عندم� طرحت ق�شية الإم�مة 
ك�ن كل امل�رك�شيني، وال�شرتاكيني، والوجوديني، والك�ثوليك، واملتدينني، وغري 
اإدراكه�.  وي�شتطعيون  ال�شي��شي،  الجتم�ع  علم  كفل�شفة  يفهمونه�  املتدينني، 
اإيران الديني يكون م� حدث هو العك�ص مت�ًم�،  لكني عندم� اأحتدث يف جمتمع 
واإذا كنت يف ج�معة طهران ف�إنني اأ�شتطيع اأن اأنطلق من الدين اأكرث مم� اأ�شتطيع يف 
ج�معة م�شهد، واإذا كنت يف كلية الهند�شة اأ�شتطيع اأكرث اأن اأتن�ول ق�ش�ي� دينية، 
وي�شتطيعون فهمه� اأكرث مم� اأكون يف كلية الآداب، اأو يف كلية املعقول واملنقول...

عندم� قلت يف )الكوليج دي فران�ص( يف ج�معة ال�شوربون: اإن رجاًل بطاًل يف ثورة 
� اإىل هذا احلد، وج�هد اإىل هذا احلد، ولعب دوره بهذا ال�شكل،  كربالء، ك�ن وفيًّ

العودة اإىل الذات
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كم�  اأذه�نهم  مت�شخ يف  اأمور مل  )لأنه�  �شفقوا يل؛  ال�شكل،  بهذا  برجولة  وم�ت 
م�شخت يف اأذه�ن هوؤلء(. 

ليت  مت�شخ،  وليته� مل  نف�شه،  امل�شبق  الفهم  �شوء  يوجد  لثق�فتن�  وب�لن�شبة 
وديًن�،  واأدبً�، وعرف�نً�، وح�ش�رة،  ثق�فة  متلكون  اإنكم ل  لن�:  ق�ل  قد  الأوربي ك�ن 
اإذن لكن� قد اكت�شفن�ه�، واأعدن� جيلن� اإليه� بكل احتي�ج�ته،وبكل �شعوره، وبكل 

وعيه. 

وامل�ش�عر  والأح��شي�ص،  العيون،  تفي�ص  احلديث  نريد  عندم�  الآن  لكنن� 
ب�لكراهية، ثم نفر نحو الأمن�ط الغربية، ومن هن� على »اإمي� �شيزار« اأن تقول: لنعد 
اإىل ذواتن� واأنف�شن�، اأم� اأن� فينبغي اأن اأقول: اإىل اأي ذات ينبغي اأن نعود؟ اأينبغي 
اأن نعود اإىل هذه الذات املم�شوخة التي علمون� اإي�ه�؟ ل، ل ميكن العودة اإليه�. م� 

هو عب�دة للتقليد، وعب�دة للقدمي، ورجعية لي�ص جديًدا. 

األ تعلمون اأنه توجد الآن حركة عودة اإىل الذات؟، ذات يوم ذهبت لزي�رة 
اأنه  راأيت  وهن�ك  ذواتهم،  اإىل  ب�لعودة  ق�موا  الذين  ا  جدًّ الع�شريني  ال�ش�دة  اأحد 
و�شع عراقة حم�ر »م� يو�شع حتت ال�شرج« اأم�م حجرة ال�شيوف يف منزله، قلت: 
اأيه� ال�شيد املحرتم، هل هذا يعني العودة اإىل الذات؟ مل�ذا و�شعت عراقة احلم�ر 
هن�؟ ينبغي اأن ت�شعه� اأم�م غرفة نومك،هذا النوع من العودة اإىل الذات عودة اإىل 
الذات على الطريقة الأمريكية، منذ اأن ج�ءوا وا�شرتوا هذه العراق�ت، وا�شرتوا 
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اأنف�شن�،  اكت�شفن�  رق�ب زوج�تهم،  ال�شكل، وعلقوه يف  قبيح  البدائي  اخلرز  اأي�ًش� 
انظروا اإىل ال�شتحم�ر، ال�شتحم�ر اجلديد. 

اإذن: اإىل اأي ذات نعود؟ اإىل اأي ذات؟ هل نغرق يف مفهوم وهمي مطلق 
ي�شمى: الإن�ش�نية؟ اأوالع�ملية اليوم كذبة يراد به�حمو ال�شخ�شية الثق�فية احلقيقية 
تعني  الإن�ش�نية  اإن  له�،  وجود  ل  ك�ذبة  وهمية  اإن�ش�نية  يف  متحى  للجميع، حتى 
ا�شرتاك كل الأمم يف معنى واحد، ويف حقيقة واحدة اأي ا�شرتاك الإن�ش�ن خ�وي 
ذواتن�  من  املفرغني  املحليني  نحن  ا�شرتاكن�  الراأ�شم�يل،  الإن�ش�ن  مع  الِوَف��ص)1( 
واملفرتقني اإىل ثق�فة معك اأنت الذي يعد كل وجودك ملًك� لك،وحينذاك �شوف 
تكون العالقة بينن� عالقة ال�شيد ب�لت�بع، عالقة اأحد طرفيه� مفل�ص، وع�مل، واأداة، 
والطرف الآخر غني وراأ�شم�يل. ومن هن� ف�لغربي فقط هو من له وجود، اأو بتعبري 
املحليني،  من  ون�شف  وملي�ران  الب�شر،  من  مليون  فقط خم�شمئة  يوجد  �ش�رتر: 
وبتعبري ال�شتعم�ر: الفرق بني الإن�ش�ن واملحلي هو الفرق بني الغربي وال�شرقي. 
اإذن: اإذا اأراد ال�شرقي اأن يكون �شريًك� مع الغربي على اأ�ش��ص »الإن�ش�نية« يكون 
قد اأذاب نف�شه و�شخ�شيته احلقيقية يف نظ�م وهمي ع�بد للب�شر وك�ذب وخي�يل، 
وحم� �شخ�شيته الأ�شلية واأ�ش�لته الذاتية، وط�مل� ظللن� على حد قولهم حمليني، 
اأن  وعلين�  لوجودن�،  خي�نة  معهم  الإن�ش�نية  ال�شركة  من  نوع  اأي  يعد  ب�شر،  وهم 
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)1( خ�يل الوف��ص: ل ميلك �شيًئ�
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ننف�شل عنهم واأن نتقيهم؛ لأن عالقتهم بن� ل تعدو)1( عالقة امل�شتعِمر ب�مل�شتعَمر، 
واأية عالقة ميكن اأن تكون هذه؟ عالقة من مَينَْت�ص مبن مُينَْت�ص »ب�شم الي�ء«، بني من 
يقوم ب�لإنت�ج، وبني من ينبغي عليه اأن ي�شتهلك، بني من ينبغي اأن يتحدث ومن 
ويقلد، عالقة  يتبع  اأن  يتحرك وبني من عليه  اأن  ي�شمح بني من عليه  اأن  ينبغي 
بني قطبني متن�فرين، ومن َثمَّ فهي لي�شت عالقة يف احلقيقة، بل رب�ط ك�ذب ل 
وجود له، مثل عالق�ت من قبيل العرقية، والأخوة الوطنية.. وكل هذه عالق�ت 
اإق�مته� بني قطبني عدوين متن�فرين ل�ش�لح القوي ول�شرر ال�شعيف،  ك�ذبة يراد 
هذه لي�شت عالقة واإن وجدت فهي عداوة، فمن امل�شلم به اأن الدودة التي متت�ص 
تكون �شريكة يف دم الإن�ش�ن الذي تقوم ب�مت�ش��شه، هذه ال�شركة يف الدم �شركة 

بني عدوين.

على كل ح�ل، هذه الروابط روابط عداوة يريد ال�شتعم�ريون اإق�مته� ب��شم 
ال�شتعم�ريني  الع�مل:  يف  العدوين  القطبني  بني  الدين  اأو  القومية،  اأو  العرق، 
وامل�شتعمرين، وذلك الذي يعترب نف�شه اإن�ش�نً�، ويعتربن� حمليني، ويعترب نف�شه عقاًل 
مث�له  معن�؟!  اأن يكون على عالقة  و�شعوًرا كيف ميكن  اإح�ش��ًش�،  نحن  ويعتربن� 
براتراند را�شل »ول�شت اأحتدث عن م�شتغل، اأو ا�شتعم�ري ع�ملي، بل اأحتدث عن 
�«، اإنه يقول: النفط ملنْك احل�ش�رة،  اأحد املن��شلني يف �شبيل احلرية امل�شهورين ع�مليًّ

)1( ل تعدو: ل تتج�وز، ول تتخّطى.
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لي�ص ملنْك ح�شن، اأو ح�شني، اأو قبيلة كذا، اأو �شعب كذا، ملنْك احل�ش�رة، وملنْك 
يقول:  اأن  يريد  اإنه  القول؟  م� هي اخلال�شة من هذا  الب�شرية،  وملنْك  ال�شن�عة، 
هل  الإن�ش�نية،  اأجل  من  ا�شتهالكه  ي�شتطيع  من  ملك  اإنه  لكم،  ملنًْك�  لي�ص  اإنه 
اإذن فهو ملنْكن�. وهذه هي عالقتن� ب�لغرب يف ظل  اأبًدا،  ي�شتطيعون ا�شتهالكه؟ 

الإن�ش�نية، اإذن اإىل اأي ذات نعود؟

للعرقية،  فري�شة  اأ�شقط  �شوف  ف�إنني  القومية،  ذاتي  اأي  اإىل  عدت  اإذا 
والف��شية)1( واجل�هلية القومية، وهذه عودة رجعية. ل اأريد اأن اأقول: الف�شل عند 
الإيرانيني فح�شب، لكني اأريد اأن اأقول: اإن ت�أريخي يدل على اأنني فن�ن، وعلى 
الت�أريخ عالم�ت  تركت يف  واإنني  اإن�ش�ن  اإنني  اأقول:  اأن  اأريد   ،� فنًّ ُت  اأنني �شنعنْ
: اإذا ك�ن يف  تدل على اأنني اإن�ش�ن وخ�لق فنون، وعلى اأنني خ�لق نبوغ. ومن ثمَّ
الأمر عودة اإىل العرق فهي عرقية، وف��شية، ون�زية)2(، نوع من ال�شوفينية اجل�هلة 
احلمق�ء، عودة اإىل نوع من القومية املحلية وعودة اإىل قالع عب�دة التقليد ب�شيق 
اأن نعود اإىل العرق. ل نريد اأن  اأفق، عودة اإىل اجلمود القومي والقبلي. ل نريد 
نعود اإىل القالع املحلية الكال�شية. ول نريد اأن ن�شوق الإن�ش�ن اإىل عب�دة الدم، 
والرتاب، فقد ج�ء اأربعون ومئت�ن واألف من الأنبي�ء يدعون هذا الإن�ش�ن املتكرب 

العودة اإىل الذات

الن�ش�ط  مظ�هر  كل  يف  الدولة  تدخل  على  وتقوم  والقت�ش�دية،  ال�شي��شية  املذاهب  من  هي  )1(  الف��شية: 
القت�ش�دي.

)2(    الن�زية: نظ�م م�ش�به للف��شية، ومعنى كلمة الن�زية: ال�شرتاكية القومية.
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نريد كمفكرين  والآن  يطيع،  وهو ل  املطلق،  اجلم�ل  مظهر  عب�دة هلل  اإىل  العنيد 
ذاتن�  اإىل  العودة  تعني  الذات  اإىل  العودة  هل  الرتاب، ل.  عب�دة  اإىل  ندعوه  اأن 
الثق�فية، واملعنوية والإن�ش�نيةالتي اكت�شفن� اأنه� تبلورت يف ح�ش�رة م�، اأو يف ع�شر 
م�. اأو يف دين م�، اأو يف ثق�فة م� يف ع�شر خ��ص؟ اإنن� منلك ذاًت� قدمية ترجع اإىل 
الع�شر الأكميني، اأو الع�شر ال�ش��ش�ين، اأو الع�شر الأ�شك�ين، وع�شور قبله�، فهل 
نعود اإليه�؟ انتبهوا من ف�شلكم اإىل هذه النقطة؛ لأنه� اآخر م� اأحتدث فيه، وهي 
ا. هذه الذات ذات قدمية، وعتيقة)1( ذات �شجلت يف الت�أريخ،  نقطة ح�ش��شة جدًّ
ذات قطع اأمد طويل من القرون عالقتن� به�، تلك الذات الأكمينية القدمية ذات 
موجودة يف الت�أريخ ي�شتطيع املوؤرخون، وعلم�ء الجتم�ع، وعلم�ء الآث�ر، والعلم�ء 
اأمتن� ل حت�ص ب�أن هذه الذات هي ذاته�،  عموًم� اكت�ش�فه� وقراءته� وفهمه� لكن 
ولي�ص ل�شخ�شي�ت تلك الفرتة، اأو اأبط�له�، اأو مواهبه�، ومف�خره�، واأ�ش�طريه� حي�ة 
ا  اأهلن�، فقد ج�ء »مق�ص« احل�ش�رة الإ�شالمية وو�شع حدًّ اأو نب�ص بني  اأو حركة، 
ق�بلة  الإ�شالم  قبل  ذاتن�  اأ�شبحت  بحيث  بعده،  وذاتن�  الإ�شالم  قبل  ذاتن�  بني 
للروؤية والدرا�شة على اأيدي العلم�ء املتخ�ش�شني يف املت�حف، واملكتب�ت فح�شب، 
واأمتن� مل تعد تذكر عنه� �شيًئ� قط، انظروا اإىل النقو�ص، والآث�ر التي توجد بني 
الن��ص عندن� اأي نوع من الإح�ش��ص عندهم ب�لن�شبة له�؟ وكيف يعرفونه� وم�ذا 

)1(   عتيقة: اأي قدمية، وكرمية.
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يعتربونه�؟ اإنهم يقولون: اإنه� من كت�بة اجلن. وهذا يجعلن� نعلم اأنه ل توجد بينهم 
وبينه� اأدنى عالقة.

اخلال�شة: اإن هذه العودة اإىل الذات الت�أريخية التي ندعو اإليه�، ل تعني 
ب�لفعل واملوجودة  املوجودة  الذات  اإىل  العودة  اإىل عراقة احلم�ر، بل هي  العودة 
الط�قة، تفتت  املجتمع، ويف وجدانه، ت�شري مثل م�دة، ومنبع من من�بع  يف قلب 
على يد مفكر، وت�شتخرج، وحتي�، وتتحرك، هي تلك الذات احلية. لي�شت تلك 
الذات العتيقة الق�ئمة على عظ�م نخرة)1(، هي تلك الذات الق�ئمة على اأ�ش��ص 
اأرواحن�،  على  والق�ئمة  عندن�،  والإن�ش�نية  الروحية  ب�لقيم  العميق  الإح�ش��ص 
وا�شتعداداتن�، املوجودة يف نظرتن� اإىل الأمور، لكن الذي �شرفن� عنه� هو اجلهل 
والنقط�ع عن النف�ص، وجعله� اجلذب اإىل ذوات اأخرى جمهولة، لكنه� على كل 

ح�ل ل تزال حية ذات حي�ة وحركة، ولي�شت كال�شية ميتة تتبع علم الآث�ر. 

العودة اإىل الذات

)1( نخرة : متفتتة.
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هذه الذات تنبع من �شميم)1( الن��ص، فهل هي ذات دينية؟ هل هي ذات 
نعم، ثم  اأقول:  ال�شيعي؟ هن�  اأهو املذهب  اإ�شالم؟ واأي مذهب؟  اأي  اإ�شالمية؟ 
اأقول على الفور: اأي ت�شيع؟ نحن نعلم اأن هذه الذات الثق�فية عندن� ذات جتلت 
الأخرية،  �شنة  الألف  املوجودة يف  ج�مع�تن�  طريق  عظيمةعن  كذات  الع�مل  يف 
ويف اآدابن� طوال الألف �شنة الأخرية، وعن طريق مف�خرن�، وت�أريخن�، وح�ش�رتن� 
ومواهبن�، وا�شتعداداتن� املتنوعة من ع�شكرية، وري��شية، وعلمية، وفلكية، واأدبي، 
وعرف�نية يف هذه الألف �شنة، اأو الألف ومئة �شنة الأخرية، بحيث اأ�شتطيع اأم�م 
اأوربي ينت�شب اإىل ع�شر النه�شة اأن اأقول له: اإنني فرد منت�شب اإىل ثق�فة اإ�شالمية 
وهذا  وال�شخ�شية  احل�ش�رة  وهذه  ال�شخ�شي�ت،  وهذه  الب�شر،  وهوؤلء  عظيمة، 
اأي  هو:  املهم  لكن  واملوا�شلة يفَّ ويف ح�ش�رتي،  واخل�شب،  للتوالد،  ال�شتعداد 
الآن  موجود  هو  م�  هو  هل  الآن؟  موجود  هو  م�  هو  هل  مذهب؟  واأي  اإ�شالم، 
حت�شيل  قبيل  من  اإليه  العودة  اإن  وعفوية؟  تكرارية  ب�شورة  املجتمع  �شميم  يف 

احل��شل. 

اأ�ش��شه ويعملون، ويوؤمنون به، لكن ل ف�ئدة منه  والآن يعي�ص قومن� على 
قط، بل اإنه يف الوقت نف�شه ع�مل من اأهم عوامل الركود فيهم، وع�مل من عوامل 
امل��شي، وتكرار م�هو  التقليد، وعب�دة اجلهل، وعب�دة الأ�شخ��ص، وعب�دة  عب�دة 

)1( ال�شميم:  املح�ص اخل�ل�ص.
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مكرر. اإن م� هو موجود الآن ب��شم الدين يرد الب�شر، لي�ص عن م�شئولي�تهم الفعلية 
فح�شب، بل ومينعهم عن الإح�ش��ص ب�أنهم خملوق�ت حية يف الدني�. هذا الدين 

نف�شه املوجود ل ي�شتطيع اأن يواجه الن��ص بح�ش��شي�تهم، وم�شكالتهم. 

ومن هن� نرى اأنه من على بعد األف كيلو مرت يكتب اأحدهم: �شيدي: اإن 
لدي م�شكلة عوي�شة يل عدة اأي�م اأبحث عن حله�، والآن انظروا م� هي م�شكلته؟ 
اإنه يقول: اإنن� حني نقول: اإن اآدم وحواء هم� اأول الب�شر، وهم� اأول من ولد ب�شًرا، 
واآدم  حواء  اأبن�ء  يريد  وك�أمن�  اإخوة؟  وهم  وبن�تهم  واآدم  حواء  اأبن�ء  تزوج  فكيف 
وبن�تهم� الزواج الآن، وامل�أذون مل ير�َص والأمور معطلة، اأجل، هذا هو الدين نف�شه 
الذي نقل امل�شكالت، واملثل، والتفكري من مرحلة م� قبل املوت اإىل مرحلة م� 
بعد املوت ول �ش�أن له بهذه الدني�. مع هذا الدين يقوم الإن�ش�ن بكل م� يقوم به 
من عمل من اأجل الآخرة، اأم� ب�لن�شبة للدني� فال اإح�ش��ص مب�شئولية اأبًدا، ل من 
اأجل ن�شجه، ول من اأجل حي�ته الجتم�عية، ول من اأجل القي�م مب�شئولي�ته. هذا 

الدين نف�شه الذي يعتنقه كل مفكر اجتم�عي، ويعرفه.

والآن اأقوله� كلمة �شريحة: اإن منطلقن� هو الذات الإ�شالمية نف�شه�، وينبغي 
اأن جنعل �شع�رن� هو العودة اإىل هذه الذات نف�شه�؛ لأنه� الذات الوحيدة القريبة 
الآن،  تزال حية حتى  التي ل  الوحيدة  الثق�فة  الذوات، وهي  من� من بني كل 
وهي الروح والإمي�ن واحلي�ة الوحيدة يف املجتمع الآن ذلك املجتمع الذي ينبغي 
اأن يطرح الإ�شالم  اأن يعمل من خالله، ويعي�ص، وينب�ص. لكن ينبغي  للمفكر 

العودة اإىل الذات
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بعيًدا عن �شورته املكررة وتق�ليده الالواعية العفوية وهي اأكرب عوامل النحط�ط، 
بل ينبغي اأن يطرح يف �شورة اإ�شالم ب�عث للوعي تقدمي ومعرت�ص، وك�أيديولوجية 
ب�عثة للوعي، وق�ئمة ب�لتنوير، حتى يبداأ من هن� هذا الوعي، وهو م�شئولية املفكر 
الذات،  من  والبدء  الذات،  اإىل  العودة  اأجل  من  وذلك   ،� علم�نيًّ اأو  ك�ن   � دينيًّ
الروحي، و�شخ�شيتن� احلقيقية  واقعن�  الأ�ش�ص عمًق� يف  اأكرث  تر�شخ على  بحيث 
الإن�ش�نية؛لأنه حي وموجود يف قلب املجتمع، ويتغذى من هذا الكنز، ويقف على 
قدميه، ويف الوقت نف�شه وعن طريق تغيري م�، يتحول الإ�شالم من �شورة تقليد 
اجتم�عي اإىل �شورة اأيديولوجية، ومن �شورة جمموعة من املع�رف العلمية تدر�ص 
اإىل اإمي�ن واٍع، ومن �شورة جمموعة من ال�شع�ئر، والطقو�ص، والأعم�ل التي توؤدى 
لنيل ثواب الآخرة اإىل اأعظم قوة تهب الإن�ش�ن قبل املوت امل�شئولية واحلركة وامليل 
اإىل الت�شحية، ويتحول اإىل ا�شتخراج م�دة عظيمة ت�شتخرج الوعي، والع�شق من 
�شميم هذا املجتمع، ويقوم املفكر مبعجزة »برومثيو�ص« يف جيله، ويبدي املعجزة 
املتولدة من الوعي والإمي�ن عن طريق هذه الط�قة، فيتبدل اجلمود فج�أة اإىل حركة 
وحركة،  بعث،  اإىل  قرون  ب�شعة  دام  الذي  النحط�ط  وهذا  وعي،  اإىل  واجلهل 
�، اأو  ونه�شة يوؤدي اإىل م� ي�شبه القي�مة، وبهذا ال�شكل يعود املفكر �شواء ك�ن دينيًّ
اإىل ذاته الواعية الإن�ش�نية القوية، ويقف يف مواجهة ال�شتعم�ر الغربي،   � علم�نيًّ
�شورة  منتًج�، يف  اإن�ش�نً�  قدمه  على  فيقف  ويحركه  يوقظ جمتمعه،  الدين  وبقوة 
املعنوية، ويجلي بني جن�شه جميًع�  جيل يوا�شل ح�ش�رته، وثق�فته، و�شخ�شيته 

واحًدا واحًدا يف �شورة »برومثيو�ص« ي�أتون ب�لن�ر الإلهية اإىل الأر�ص. وال�شالم.



القسم الثاني

العودة اإىل اأّي ذات





اإن م�شري الأفك�ر بينن� اأي�ًش� مثري لل�شفقة، ف�لأو�شي�ء على الفكر - ونتيجة 
املت�ش�حنني  الفريقني  نف�ص  اأنف�شهم  هم   - يق�ل  م�  لديهم  اأن  عون  يدَّ لو�ش�يتهم 
الفر�ص  اأعظم  واأ�ش�ع�  الأخرية،  �شنة  اخلم�شني  مًع� يف  ا�شتبك�  وقد  الِقَدم،  من 
كل  فيه�  اغتنمت  التي  الغ�لية  ال�شنوات  تلك  ويف  طحن«)1(،  بال  »جعجعة  يف 
الأمم الأ�شرية الفر�شة - فر�شة ت�شتت)2( امل�شتعمرين، واختالل املوازين الدولية 
بني احلربني، وظهور الف��شية، وثورة اأكتوبر، وخروج اأمريك� من عزلته� الدائمة - 
وحدتهم  قواعد  واأق�موا  اأممهم،  ب�إيق�ظ  فيه�  الفكر  واأهل  الأحرار،  املفكرون  وق�م 
اجلراأة،  روح  واإحي�ء  القومي،  والتف�هم  الذات،  اإدراك  اأ�ش��ص  على  الجتم�عية 
اأقوامهم، وج�هدوا يف  والروؤية النقدية، والوعي ال�شي��شي، والثق�يف، وظهروا بني 
تعلم لغتهم، والإح�ش��ص ب�لأهم، والمتزاج ب�شميم وجدان جمتمعهم، واأع�دوهم 
من ح�لة ال�شلبية، وموقف الدف�ع و»قبول الأمر الواقع« اإىل البن�ء والهجوم ومرحلة 

م�سري الأفكار

ول  الكالم  يكرث  الذي  للرجل  ُي�شرب  َمَثل  طحًن�«:  اأرى  ول  جعجعة  و»اأ�شمع  الرحى،  �شوت  )1(  اجلعجعة: 
يعمل.

ق. )2( ت�شتت: تفرُّ
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لثق�فتهم،  واملتحجرة  املجهولة،  املن�بع  ا�شتخراج  طريق  وعن  مثل،  عن  البحث 
وانطالق� من قواعد من�شية يف �شخ�شيتهم القومية، وتعبئة للقوى املعنوية، واإحي�ء 
وت�أريخهم، هي�أوا الأر�شية  اأقوامهم،  الثورية والإيج�بية يف دينهم، وعند  للعن��شر 
اجتم�عية عميقة ذات  وثورة  للنج�ة،  ب�عثة  وانتف��شة  حلركة م�ش�دة لال�شتعم�ر، 

جذور.

اأم� يف وطنن�، ف�إنن� جند الرجعيني، والع�شريني، فريًق� يف دف�ع عن دين مل 
� يف كف�ح من اأجل اإقرار مدر�شة فكرية مل يكن يدري  يكن يعلم عنه �شيًئ�، وفريًقً
عنه� �شيًئ�، وق�م� مبع�رك مقززة و�شراع�ت قبيحة، ك�نت نتيجة املنت�شر فيه� هزمية 
الأمة، وك�نت هزمية املنهزم فيه� اأن هزميته اأي�ًش� ك�نت تن�شحب على الوطن، واأ�شد 
واأنكى من هذا م�شيبة، اأن هذه احلرب مل تنته، و�ش�رت اإىل �شكل من نتيجته 
الت��شع  القرن  منت�شف  انت�ش�ر يف  ومب�شيبة  املهزوم،  هزمية  مب�شيبة  مًع�  ابتلين�  اأنن� 
ع�شر، مت�ًم� يف ال�شنوات نف�شه� التي اأخذت دول اأورب� تن�شب خي�مه� ال�شي��شية 
�، وك�ن املفكرون  والقت�ش�دية، والثق�فية يف دول اآ�شي�، واإفريقي� بعد غزوه� ع�شكريًّ
امل�شتنريون، والعلم�ء، والكت�ب يف اأورب� يتحدثون عن ال�شتغالل، وك�نت احلرب 
الطبقية، والتحررية، والعم�لية، والكف�ح �شد الراأ�شم�لية م�شتعلة يف اأورب� الغربية، 
والو�شطى، واإجنلرتا، وك�نت تطرح ق�ش�ي� من قبيل املجتمع احلر الإن�ش�ين الذي 
يتمتع ب�مل�ش�واة، وال�شرتاكية، والنق�بية، ورف�ص �شيطرة الدولة واملجتمع الطبقي، 
وك�نت ت�شدر كتب من قبيل »امللكية �شرقة« و»راأ�ص امل�ل« و»مقدمة يف القت�ش�د 
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ال�شي��شي« و»فقر الفل�شفة« و»فل�شفة الفقر«، وك�نت اأمل�ني� وفرن�ش�، واإجنلرتا، م�شرح 
و�شخ�شية  الطبقية،  الثورة  حول  دائًرا،  البحث  وك�ن  ونق�بي،  طبقي،  �شراع 
اأئمة  دائًرا، ك�ن عدد من  بينم� ك�ن كل ذلك  امللكية اجلم�عية  واإق�مة  ال�شعب، 
اثن�ن  ظهر  اإيران  ويف  اإ�شالمية،  دولة  كل  يف  يظهر  املنتظرين«  »املهديني  الزم�ن 
منهم بينهم� ع�شرون �شنة، ادعى الث�ين منهم� النبوة ثم الإلوهية)1(، وك�ن وطي�ص 
البحث قد حمي)2( حول خالفة »مريزا علي حممد«، وق�مت احلرب بني الأزلية، 
والبه�ئية، حول م�ش�ألة الإم�مة، وحول م�ش�ألة »ب�ب املهدي املنتظر« وب�ش�رته ببعثة 
»النقطة  والألوهية يف وجود  والنبوة،  الإم�مة،  واإدغ�م  به�ء«،  »مريزا ح�شني علي 

الأوىل«)3(.

)1(  من الطريف اأن نعلم اأنه يف تلك الأي�م نف�شه� التي ظهر فيه� املن�شور ال�شيوعي يف اأورب� وبلغت النه�شة العم�لية 
اأوجه�، ظهر اإم�م الزم�ن يف اإيران. واأي�ًش� يف نف�ص هذه الأي�م تكررت لعبة ادع�ء الإم�مة يف �شبعة ع�شر مك�نً� 

اآخر يف الدول الإ�شالمية.
)2( حمي الوطي�ص: اأي ا�شتدت املعركة.

اأزلية، وبه�ئية، وتطور  )3(  املق�شود هن� قي�م مريزا علي حممد الب�ب ب�دع�ء الإم�مة، ثّم تفرع الب�بية من بعده اإىل 
هيونية وامل��شونية، ف��شتغلت فكرة وحدة  الأخرية اإىل البه�ئية املع��شرة بعد هجرته� اإىل عك� و�شقوطه� يف يد ال�شّ

الأدي�ن والّدعوة اإىل احلب وال�ّشالم بينه� ل�شرب الإ�شالم ول تزال تعمل حتت ال�ّشع�رات نف�شه� )املرتجم(.
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اأحمد  ال�شيخ  عند  والهوريقيلي�  الأثري  ع�مل  ك�شف  ك�ن  اآخر  مك�ن  ويف 
اأعمدة  يف  والتنقيب  الإم�م،  جن�ص  يف  الرابع  الركن  واخرتاع  الأح�ش�ئي)1( 
اكت�ش�ف عالئم ظهور  اأجل  الأنوار)2( من  بح�ر  املوجودة يف  الرواي�ت والأخب�ر 
مط�بقته�  اأجل  من  وخ�ش�ئ�شه  ع�شرية  الإثنى  ال�شيعة  عند  ع�شر  الث�ين  الإم�م 
على مدعي املهدية، ثم ال�شراع بني قوى الفقه�ء، وال�شيخية، وال�شوفية، وك�رثة 
وكل  املدن،  كل  يف  واملرج)3(  والهرج  والبه�ئية،  الب�بية  بني  احلرب  ا�شتع�ل 
هذه  حول  والكالمية  الفقهية،  اجلدال  واأنواع  واملذابح،  والت�شحي�ت،  القرى، 
امل�ش�ئل نف�شه� ويف خ�شم هذه املعمعة)4( اإذا ب�لد�شتور ي�شدر فج�أة ب�شدور عدد 
الع�ملية  احلرب  وق�مت  الريح،  وم�شى  ومثل  الربق،  وم�شى  مثل  الفت�وى،  من 

الأوىل.

)1(   ال�ّشيخ اأحمد الأح�ش�ئي املتوفى 1241 هـ. موؤ�ش�ص الّط�ئفة ال�ّشيخية، و�ش�حب»جوامع الكلم« و»�شرح الّزي�رة« 
كفر من الفقه�ء الثنى ع�شرية لآرائة املبتكرة حول الإم�مة )املرتجم(.

)2(   بح�ر الأنوار مو�شوعة فقهية ت�أريخية لل�شيعة الثنىع�شرية األفه� مال حممد ب�قر املجل�شي املتوفى �َشّنة 1110هـ، 
الع�شر  نت�ج  من  ويعد  ع�شرية،  الثنى  ال�ّشيعة  عن  اأخب�ر  من  ي�شل«  مل  »وم�  اإليه  و�شل  م�  كّل  فيه�  جمع 

فوي اّلذي ك�ن يوؤ�شل الّت�شيع الثنى ع�شري يف اإيران ب�شكل اأو ب�آخر. )املرتجم(. ال�شّ
)3( الهرج واملرج: الفتنة والختالط وال�شطراب.

)4(  اخل�شم: اجلمع الكثري، والبحر الوا�شع. واملعمعة: احلرب، والفتنة، واملراد هن�: و�شط هذه الفتنة.
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وا�شتبك  الث�نية،  الع�ملية  احلرب  رحى  دارت  عندم�  �شنة  ثالثني  ومنذ 
ن�زلة  عليه  فنزلت  مبع��شيه  امل�شتعمر  الغرب  واأخذ  الغ�ئط،  مع  �شراع  يف  البول 
الف��شية، وق�مت اإفريقي�، واآ�شي� ت�شرتدان الروح، واأخذت كل اأمة يف جبهة �شريحة 
و�ش�مدة، بل وم�شلحة ته�جم ال�شتعم�ر اجلريح املتفرق وجًه� لوجه، ويف الع�مل 
ال�شتعم�ر،  ت�أريخ  قبيل  من  ق�ش�ي�  طرحت  �ش�بًق�  ب�لث�لث)1(  ي�شمى  ك�ن  الذي 
ويف  ف�شخه�،  وطرق  املفرو�شة  واملع�هدات  وجرائمه،  وحيله،  واأهدافه،  واأنواعه، 
الع�مل الإ�شالمي ك�نت حركة �شيد جم�ل الدين يف حينه� تتقدم يف جبهتني: 
جبهة �شي��شية، وجبهة ثق�فية، وك�ن الوعي التقدمي الإ�شالمي امل�ش�د لال�شتعم�ر 

م�شري الأفكــار

اأمريك�  الأقط�ب )حيث ك�نت  ال�ّشي��شية بني  العالق�ت  الع�ملية، وتغري  الّتكتالت  لتداخل  نظًرا  اأّنه  راأيي  )1(   يف 
ني، واأُورب� ال�ّشرقية قطب� ال�شيوعية. واأمريك�  واأوروب� تعتربان قطًب� واحًدا للراأ�شم�لية، والحت�د ال�ّشوفيتي، وال�شّ
الالتينية واإفريقي� واآ�شي� اّلتي مل تكن قد و�شلت اإىل مرحلة الّراأ�شم�لية، اأو اعتنقت ال�ّشيوعية ت�شمى ب�لع�مل 
الث�لث( هذه الّت�شمية وهذا الو�شف مل يعد له م�شداق، اأو معنى. وحّتى هم اأنف�شهم يعرتفون بهذه احلقيقة 
ولكنهم عندم� يعرتفون، يريدون اأي�ًش� تف�شري هذه الواقعية اّلتي مل يعودوا بعد ي�شتطيعون كتم�نه� ب�شكل فيه 
بع�ص الّتطرف، وهذه خ��شية ب�رزة و�ش�ئعة يف الّلغة ال�شتعم�رية، فهم يقولون: اإن الع�مل الآن ل ينق�شم اإىل 
ال�شوفيتي  ني والحت�د  وال�شّ اأمريك�  امل�شتقلة عن  واأورب�  اأمريك�  اإىل خم�شة مع�شكرات  ينق�شم  مع�شكرين بل 
والقوى امل�شتقلة الّتقدمية للع�مل غري امللتزم »الّث�لث �ش�بًق�«. ويفنْ هذا ال�ّشعر املخم�ص توجد حقيقة بال �شك، 
 � �شي��شيًّ واقًع�  الحتي�ل  ببع�ص  اأولوا  اإّنهم  اإذ  ال�ّشي��شي،  املخم�ص  هذا  يف  الغ�لطة  بع�ص  ا�شتعملوا  ولكنهم 
�، وهذه ق�عدة رائجة اإذ يجرعون الّن��ص الب�طل على اأنه حقيقة ببع�ص الحتي�ل، وهذا  وجعلوه واقًع� اجتم�عيًّ
كم� يتحدثون عن الّنظم الجتم�عية الّداخلية، اإذ يرف�شون الّتثليث احل�كم اّلذي يبدو اأم�م الّن��ص يف �شورة 
طبقة واحدة متحدة، ا�شتن�ًدا على بع�ص ال�شتب�ك�ت الّداخلية اّلتي تكون ح�دة اأحي�نً� بني الأجنحة الّثالثة: 

ال�ّشي��شية والقت�ش�دية والّدينية حّتى يخمدوا الوعي الّذاتي الّطبقي بني الّن��ص ويفرقوا بني اجلبه�ت.
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)1(  املق�شود ب�إن�ش�د الرو�شة، قراءة �شري اآل البيت، ومق�تلهم يف املن��شب�ت الدينية، اأو ملجرد التربك يف املن��شب�ت، 
وال�شم م�أخوذ من اأول كت�ب كتب يف هذا املج�ل وهو »رو�شة ال�شهداء« احل�شني الواعظ الك��شفي من اأوائل 

وع�ظ ال�شفوية، وقد تاله عدد كبري من الكتب يف هذا املج�ل منه� طوف�ن البك�ء للجوهري )املرتجم(.
امل�شيبة لآل  اأو  التعزية،  اأو  العزاء،  اإق�مة  املتبعة يف  ال�شيعة الثنى ع�شرية  املحرم عند  )2(  من طقو�ص احتف�لت 

البيت. )املرتجم(.
 )3(   احلجرة: عربية، واملق�شود به� احلجرة التي ك�ن الت�جر القدمي يدير منه� اأعم�له التج�رية وتعد من مالمح التج�رة 

على النظ�م القدمي يف اإيران يف مق�بل ال�شرك�ت، واملحالت الع�شرية يف �شم�ل املدينة )املرتجم(.

يعبئ قوى وا�شعة من ال�شعب. اأم� يف جمتمعن� بعد احلرب ك�نت اأعظم ال�شع�رات 
املدار�ص  على  جديد  من  ب�ل�شيطرة  املط�لبة  هي  املتدينني  قبل  من  تطرح  التي 
القدمية، واإحي�ء اللحى، والعم�ئم التي �ش�عت، والعودة اإىل التك�ي�، واإقرار »اإن�ش�د 
الرو�شة« )1( يف املن�زل، وت�شكيل هيئ�ت الدق على ال�شدور، وال�شرب ب�ل�شال�شل 
ولفه� مغلفة ب�لأقف�ل حول الأج�ش�د)2(، واإع�دة »عورات« امل�شلمني اإىل املالءات 
احل�ش�ب  اإىل خال�شة  الدين  وعودة  القدمية)3(،  التج�رة  وفتح حجرات  ال�ش�بقة، 
البه�ئي، وح��شية مال عبد اهلل، والر�ش�ئل، واملك��شب، واملبحث احليوي  لل�شيخ 
عن العتق، وامل�ش�كل ال�شرورية عن الإج�رة، وطرح دق�ئق ب�ب الطه�رة والنج��شة، 
وحل امل�شكالت املوجودة واملحتملة يف العالقة بني ال�شيد و»العبد«. واخلال�شة: 
العودة اإىل الوراء ع�شرين �شنة ل األف وثالثمئة �شنة كم� ك�ن اأتب�ع ال�شيد جم�ل 

الدين يعلنون.



لكن: م�ذا فعل م�شلحون� التقدميون؟ اأي�ًش� ق�موا بنوع من اللعب بفكرة 
قبيل:  من  للزم�ن  ت�شلح  ع�شرية  بطريقة  لكن  الر�شل،  و�شن�عة  الزم�ن  اإم�م 
تدوين قراآن »ورج�وند بني�د«)1( وكت�بة الكتب يف دح�ص الإم�م ال�ش�دق، وبدء 
الكف�ح امل�شتميت �شد الكلم�ت العربية، واخلط الف�ر�شي، واإلق�ء تبعة)2( انحط�ط 
ح�فظ  ال�ش�عر  مع�شوقة  »جيد)3(  على  فيه�  واملظ�مل  امل�ش�ئب  وكل  وفقره�  الأمة 
يف  الرئي�شي  ال�شبب  الدين  جالل  ومثنوي  �شعدي،  �شعر  واعتب�ر  ال�شريازي«، 
�شوء اأحوال الن��ص وا�شتغاللهم، واإق�مة احتف�لت »حرق الكتب« وحتديد مب�دئ 
احلرية القومية والرقي الجتم�عي، والهدف الثوري لالأمة: بتغيري اخلط »اإحالل 
اخلط الالتيني حمل اخلط العربي«، واإج�زة يوم الأحد حمل يوم اجلمعة، واعتب�ر 
العمالء الأج�نب والعن��شر الأجنبية التي �شيطرت على جمتمعن� هي الألف�ظ 
ذات الأ�شل العربي؛ ونتيجة لذلك فمن اأجل العودة اإىل الذات والكف�ح �شد 

امل�سلحون التقدميون

)1( من كتب اإيران قبل الإ�شالم. )املرتجم(.
)2( التبعة: امل�شئولية.

 )3( اجِليد: العنق والرقبة.
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اإن�ش�ن  يفهمه� كل  التي  الرائجة)1(  الألف�ظ  اإدانة  تقرر:  املع�دين لإيران  العمالء 
الن��ص،  عند  واإمي�ن  وت�أريخ،  وثق�فة،  واأدب،  تخ�طب  لغة  ع�م  األف  ظلت  والتي 
وطرده� من املجتمع، واختالق األف�ظ �شبيهة ب�ألف�ظ اجلن لتحل حمله�، واعتب�ر 
اأن علل م�ش�ئب القوم يف احلج�ب، واللحى، واللب�دة، والكر�شي)2(، وحترمي التلفظ 
من  ونحن  توافقن�  ل  فهي  ثم  ومن  »اآري�«  ع�م  لألف  املمتد  اأ�شله�  لي�ص  بكلمة 
اأ�شل »اآري«، فلتقلب �شريين اإىل »�شلب« وعن�شر اإىل »اآخ�شيج�ن« وم�شتقيم اإىل 
»�شيخكي« ودائرة اإىل »كردكي« ومنطق اإىل »منرت«، وهذا يعني اإ�شالح املجتمع، 
وجن�ة الأمة، وحرية الن��ص وتقدمهم، واإحي�ء الثق�فة، والكف�ح �شد الأج�نب، وطرد 

العن��شر الدخيلة.

ال�شتعم�ر  ك�ن  التي  الأي�م  تلك  ويف  الراكدة،  البيئة  هذه  واخلال�شة يف 
يج�هد فيه� لري�شخ ويبقى وميد جذوره يف اأعم�ق جمتمع الأمم ال�شرقية، وفكره�، 
وذوقه� عن طريق قلب قيمه� الثق�فية، والت�أريخية، و�شخ�شيته� املعنوية، والدينية 
طريق  ف�إن  عليه�،  والجتم�عية  الفردية،  حي�ته  اأمن�ط  وفر�ص  وم�شخه�، وحموه�، 
خال�شن� هو م� يقوله ذلك املفكر امل�شتنري امل�شلح الع�شري التفكري: »فلُنلنِْق بقنبلة 

)1( الرائجة: املنت�شرة.
)2(   الكر�شي، و�شيلة �شعبية للتدفئة، وهو عب�رة عن فرن يق�م و�شط احلجرة وترتك فيه فجوة لو�شع مواد التدفئة 

ويغطى ب�لأغطية املبللة، )املرتجم(.
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ال�شت�شالم لالأوروبي يف هذه البيئة، ولنفجره�، واخلال�شة: لن�شبح اأوربيني من 
قمة الراأ�ص اإىل خم�ص)1( القدم)2(«.

)1(  خم�ص القدم: ب�طنه�.
)2(  من اأراجيز العاّلمة تقي زاده احلم��شية، وهو اّلذي ك�ن �شديد الّتظ�هر اإىل هذه الّدرجة اإب�ن احلركة الّد�شتورية، 
وهو نف�شه �شورة جم�شدة للت�أريخ املع��شر، ومتث�ل حي لكّل الأحداث اّلتي مرت بن� يف القرن الأخري. ومن 
ملكم خ�ن حّتى تقي زاده ن�شتطيع اأننْ نت�بع بدقة حركة الإ�شالح اللتب��شية، ولعبة املفكر امل�شتنري الّتقدمية 
اأخطر م�ش�كل ال�ّشرق خ�شو�ًش� الع�مل الإ�شالمي يف القرن  الّتفرجنية. ومن اأجل تو�شيح هذه الق�شية، وهي 

الأخري، ينبغي النتب�ه اإىل الّدورامل�ش�به اّلذي بداأ القي�م به هوؤلء املمثلون العظم�ء ب�لنمط نف�شه.
       ويف الوقت نف�شه يف الّدول الإ�شالمّية الأُخرى من اأمث�ل: �شيد اأحمد خ�ن امل�شلح الع�شري يف الهند، و�شي�كوك 
اآلب الأب الفكري لأت�تورك واأخوندوف يف املجتمع الإ�شالمي امل�شتعمر من رو�شي� القي�شرية، وعلى هذا الّن�شق 
نف�شه يف �شم�ل اإفريقي� وم�شر والعراق، اأولئك اّلذين ج�هدوا ب��شم الع�شرية حّتى يزيحوا الإ�شالم عن طريق 

دخول ال�شتعم�ر.





الثوريني  الي�ش�ريني  جن�ح  عندن�،  امل�شتنري  املفكر  الآخر  اجلن�ح  وذلك 
الت��شع  القرن  من  الث�ين  الن�شف  يف  ال�شرتاكية  احلركة  انعك��ص  ال�شي��شيني، 
ع�شر يف الغرب، والن�شف الث�ين من القرن الع�شرين يف ال�شرق، مل يكن على 
احلف�ظ  اأجل  من  والعم�ئم  ب�للحى،  يلت�شق  بحيث  ال�شذاجة  من  الدرجة  هذه 
على الإ�شالم، والأمة يف زم�ن طرحت فيه الفل�شفة والعلم م�شكلة اهلل، وطرحت 
واإنف�ق  الأمم،  وجود  م�شكلة  ال�شتعم�ر  فيه  وطرح  الإ�شالم،  م�شكلة  اأورب�  فيه 
اآ�شي�،  وب�ملج�ن لأ�شرى  ن�شيًب�  ع�ملية  مب�ش�دفة  التي �ش�رت  امل�شرتدة  احلرية  تلك 
ال�شدور  على  والدق  والأوق�ف،  والعم�ئم،  اللحى  اإحي�ء  وامل�شلمني يف  واإفريقي� 
مت�شيته� يف  اأو  الق�ش��ص)1(  متثيلي�ت  اأو عر�ص  البيت،  اآل  على  والبك�ء  والنواح 
»امل�شيبة«)2(، ومل يكونوا بله�ء وحمقى اإىل هذا احلد، بحيث يعتربون اأن اإحي�ء اأمة 
ميتة، وخال�ص جمتمع اأ�شري، وتقدم دولة مت�أخرة م�ش�بة ببلوى ال�شتعم�ر - لي�ص 

)1(   بع�ص متثيلي�ت احتف�لت التعزية يف اإيران، وتدور حول ت�أ�شيل عداء ال�شيعة لأعداء اآل البيت وقتلتهم، وهي 
من نت�ج الع�شر ال�شفوي.

)2(  املق�شود احلداد الر�شمي وال�شعبي يف من��شب�ت ذكرى م�ش�رع اآل البيت. )املرتجم(.

الثوريون الي�ساريون
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ب�مل�شئولية،  والإح�ش��ص  الجتم�عي،  والن�شج  ال�شي��شي،  الوعي  ينبغي يف  كم� 
والقي�م ب�للتزام والكف�ح والت�شحية - بل ب�شراحة وو�شوح يف القي�م بدور القرد 
ال�شرتة  اعتب�ر  اأو  »ح�ش�رة«،  بخبث  »الع�شرية«  ت�شمية  اأو  الأوروبي،  للقرداتي 
وال�شروال والقبعة والـ »ميني جوب«، والقي�م بريجيم اإنق��ص الوزن، ولوازم الزينة، 
وال�شي�رة واملوبيلي�، والديكور، والبنك، والعم�رة احلديثة، والراديو، والتليفزيون، 
»الرقي يف  اعتب�ر  اأو  تقدًم�،  امل�شتحدثة  والت�شرف�ت  احلديثة،  واحلرك�ت  والزينة، 
من   � بدائيًّ اأن  ن��شون  وهم  والفكر«  الإنت�ج  يف  »ح�ش�رة  وال�شكل«  ال�شتهالك 
يتبدل  اأن  ميكن  واحد  يوم  حتى  اأو  واحد،  اأ�شبوع  خالل  يف  ميكن  الإ�شكيمو 
طريق  وكرثة عن  ب�شرعة  يحدث  الرقي  اأو  الع�شرية،  لأن  اأمريكي؛  اإىل ع�شري 
والتف�قي�ت  ال�شن�عية،  احلديثة  والواردات  والطبيعية،  التقليدية،  ال�ش�درات 
وقراءة  الدع�ية،  قن�بل  وق�ذف�ت  املم�شوخة،  املدبلجة  الأفالم  وروؤية  امللعونة، 
واحلرك�ت  الن�ش�ء(،  اطالع�ت  ب�نوان:  واطالع�ت  اليوم،  املراأة  روز:  )زن  جملة 
اأن  يعلمون  ك�نوا  احلديثة)1(.  ال�شتهالكية  وال�شلع  اجلديدة،  املقلدة  وال�شكن�ت 

)1(  تقول الإح�ش�ئية التي ن�شرته� جملة »زن روز« اأن عدد موؤ�ش�ش�ت الزينة وبيع لواز الزينة قد ت�ش�عف يف طهران 
خم�شمئة مرة، وحني نق�رن هذا الّرقم ب��شتهالك احلن�ء، وال�ّشدر، وزيت الف�زلني، ونفق�ت الّزينة، واإزالة ال�ّشعر 
عن طريق اخليط، وو�شع الكحل، والو�شم يف امل��شي، ن�شتطيع اأننْ نحدد القفزة املده�شة اّلتي قطعته� املراأة اليوم 
قي، لكن حركته� يف طريق »احل�ش�رة« خمجلة، دقق الّنظر اإىل تلك »املدام« اّلتي ازدانت بفراء  يف طريقه� اإىل الرُّ
اإنت�ج »�شقراط« ، وطراز »ميزون دي بوته« و »ميني جيب« و »�شورت«  من »هيت�ت�شي«، ومعطف من اخلز من 
من »هيبورن« وجورب »ا�شت�رليت«، وحذاء اإيط�يل وحقيبة يد من »�ش�م�رتني«، وزوج كري�شتني ... ويفوح من 
ح�شرته� عطر خي�يل يثري الع�شق، وم�ء كلوني� »ب�مبو�ص«، وكرمي »بودو�ص« ... هل هي نف�ص »مال ب�جي نف�شه�« 

»ا�شم قدمي للن�ش�ء«؟ مل ل.؟ تغريت »بردعته�« فح�شب.
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احل�ش�رة هي درجة التك�مل يف القدرة على التفكري، وات�ش�ع الروؤية، وعمق الروح 
ب�مل�شئولية،  والإح�ش��ص  الإن�ش�ين،  الوعي  وخلق  الجتم�عي،  والن�شج  ولطفه�، 
ال�شخ�شية،  وا�شتقالل  والعق�ئدية،  الفكرية،  والقفزات  الثق�فية،  الرثوة  ومعدل 
�شمري  واإيج�د  والختي�ر،  والنقد  ال�شتغن�ء،  على  والقدرة  اخللق  وا�شتعداد 
ت�أريخي واجتم�عي، والوعي واللتزام ب�مل�شتقبل، وحتديد حق املرء يف ال�شرتاك، 
واحدة:  كلمة  ويف  يجب  ح�شبم�  امل�شري  وتغيري  ال�شنع،  يف  ا�شرتاكه  ون�شيب 
الثورة الأيديلوجية ... ك�نوا يعلمون اأنه ل ميكن احل�شول على هذه الأ�شي�ء كله� 
عن  الذات  وبن�ء  م�ن�ش�شرت،  ب�ش�ئع  وهجوم  ديور،  كري�شتي�ن  م�شممي  مب�ش�عدة 
طريق كت�لوج »الربدة« اإنه� تريد تعًب�، وعماًل، و�شرًبا، و�شج�عة روحية، وا�شتق�مة 
اأخالقية، واإخال�ًش�، وت�شحية، وحتماًل للحرم�ن، ومواجهة للخط، وك�شًب� للجدارة 
�، واإنك�ًرا  والوعي، و�شموًدا وتقوى، وعلًم� وذك�ء كثرًيا، وطمًع� قلياًل، ووعًي� ذاتيًّ
للذات، وتوقًع� للخطر من الأعداء، و�شرر الك�ئدين وح�شد الأ�شدق�ء)1( وتعر�ًش� 
للحيل والأحق�د، و�شيق الأفق، والعقد املر�شية الدن�شة و... كل م� يلزم لإيج�د 
احلركة، والدعوة اإىل اليقظة والتحرر يف جمتمع مري�ص مت�أخر ق�م ال�شتعم�ر من 

اخل�رج »ا�شتغف�له«، وق�م ال�شتعم�ر من الداخل ب�ل�شيء نف�شه.

الثوريون الي�شاريون
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ك�نوا يعلمون اأن احل�ش�رة هي من قبيل العمل الذي ق�م به مو�شى �شنع 
الرق  على  تعودوا  الذين  الأذلء  الأ�ش�رى  من  ب�شعة)1(  من  الت�ريخ  هذا  مثل 

والذلة، وحب امل�ل، واجلري وراء امل�ش�لح الفردية، والحتي�ل احلقري.

اأم� العمل الذي ق�م به حممد، جعل عدد من البدو املتفرقني يف �شحراء 
مني لأعتى)2( القوى ال�شتعم�رية  اجلهل والفقر، ومذابح احلقد البدائية اإىل حُمطنِّ
وثق�ف�ته. ك�نوا  الإن�ش�ن  الن�شج لكل ح�ش�رات  الع�مل وغربه، وواهبي  يف �شرق 
يعلمون اأن الع�شرية والرقي ميكن ا�شتريادهم� ك�شلعة من اخل�رج، لكن احل�ش�رة 
لي�شت �شلعة ت�شتورد ميكن ا�شترياده� اإىل بلد م�. احل�ش�رة مزرعة ينبغي اأن تبذر 
بذوره� يف املدينة ثم تظهر وتنمو، ل كم� حدث يف �شرق �شبه اجلزيرة عند عرب 
اليمنية،  القب�ئل  عند  جنوبه�  ويف  الغ�ش��شنة،  العرب  عند  �شم�له�  ويف  احلرية، 
اإيران ال�ش��ش�نية وتق�ليده�،  اأولئك الذين ب�ختالطهم وانتق�لهم وتقليًدا لع�دات 
اليمن  ل�شتعم�ر  ونتيجة  الإ�شالم،  قبل  املتقدمة  املتح�شرة  ال�شرقية  الروم  اأو 
اأكرث امتي�ًزا من بقية العرب، وك�ن  اأنف�شهم  على يد ال�ش��ش�نيني، ك�نوا يعتربون 
�شيوخ القب�ئل يظنون اأنهم ارتقوا من البدوية اإىل رقي ال�ش��ش�نيني، والبيزنطيني، 
وح�ش�رتهم عن طريق اإق�مة �شور ك�ريك�تورية مم�شوخة، ول حمل اأو معنى له� من 

)1(  ب�شع: العدد من ثالثة اإىل ت�شعة، وقيل: من اأربعة اإىل ت�شعة.
)2( اأعتى: اأقوى واأظلم.
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ر�شوم بالط قي�شر وك�شرى ومرا�شيمه�، اأو ب�إق�مة الق�شور العظيمة الأ�شطورية مثل 
املظ�هر  اأو  املدائن،  تقليًدا لبالط ك�شرى)1( يف  وال�شدير يف دول فقرية  اخلورنق، 

البدائية املقززة.

مفكرين  ب�لفعل  الطليعي  التقدمي  الثوري  اجلن�ح  هذا  اأفراد  ك�ن  اأجل، 
واأن  احل�ش�رة،  �شن�عة  والرقي غري  الع�شرية،  لعبة  اأن  يعلمون  وك�نوا  م�شتنريين، 
التح�شري يعني موت ال�شتعم�ر يف كل �شوره الع�شكرية، وال�شي��شية، والقت�ش�دية، 
ك�نوا  الأوروبية،  الراأ�شم�لية  لذئب  جديًدا  حلًم�  فتعني  الع�شرية  اأم�  والثق�فية، 
يعلمون اأن املتفرجن يعني �شبه الأوروبي، ويعني: الإن�ش�ن الذي اأخلى الأوروبي 
من  ي�شري  حتى  اخلالقة،  وال�شخ�شية  والفكري،  الإن�ش�ين،  املحتوى  من  ب�طنه 
املنتج�ت  اأجل  من  مفتوًح�  وحلًق�  مفتوحة،  معدة  قدمه  اأخم�ص  اإىل  راأ�شه  قمة 
َجيل«)2(  اأوروب� وحينذاك يدهن هذا اجللد الننت، هذا »الرُّ ال�شن�عية احلديثة يف 
�أ ب�حلرك�ت وال�شكن�ت  الذي �ش�ر دمية من اجل�ّص)3(، وتو�شع فوقه املالب�ص، ويعبَّ
اأوروب�  له� حتى يف  �ش�بقة  ل  والتي  »كلي�شيه�ت«  ب�لـ  ال�شبيهة  التقليدية  املزيفة 
حتى يظن اأنه �ش�ر هو، بل واأحي�نً� - ويف جم�ل النقد - ي�شفونه ب�أنه اأوربي الظ�هر، 
وغربي، ومقلد لالأج�نب، امراأة، اأو رجل يفكر ك�لأوربيني، ويح�ص مثلهم، ويعي�ص 
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)1( البالط: ق�شر احل�كم وح��شيته.
جيل: ت�شغري وحتقري لكلمة »الرجل«. )2( الرُّ

)3( اجل�ّص: من مواد البن�ء.
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وحكومته  وجمتمعه،  واأ�شرته،  نف�شه  يف  ويقوم  �شيء،  كل  يف  ويقلدهم  مثلهم، 
بتقليد الأوربيني... واأية اأكذوبة، مثل هذا القرد الذي يبدو ك�لب�شر، اإىل هذا احلد 
اإن ك�ن هو نف�شه، ك�ن  اأن يتذكر وقت  نظيف، ووجيه، وع�شري، من امل�شتحيل 
على كل ح�ل يعد ب�شًرا، يعي�ص حي�ته، وي�شنع، وي�أكل، ويخت�ر، من امل�شتحيل اأن 
يعلم ب�شقوطه اإىل مرتبة حيوان مقلد مفرغ من نف�شه، وجمذوب، وجمنون، وحلم 
اأ�شحية، وم�شتهلك فح�شب مل� ي�شنعه الآخرون، لي�ص هذا فح�شب، بل اإنه يهرب 
من م��شيه ك�رًه�، ويتجه ب�شوق اإىل احل��شر، ومل� ك�ن احل��شر من �شنع الأوربي 
ومن عمله، ي�شري �شيًدا اأبله ي�شرع بقدمه نحو ال�شي�د، ويقع يف �شراكه)1(، وي�شري 
ي�شرع  اأن  العجيب  لكن  ال�شيد  اأثر  ال�شي�د يف  ي�شرع  اأن  لي�ص عجًب�  م�شت�أن�ًش�: 

ال�شيد يف اأثر ال�شي�د)2(.

اإذن، ك�ن اأع�ش�ء هذا اجلن�ح يعلمون اأن طريق فالح هذا ال�شعب، وجن�ته، 
لي�ص يف البدء ب�إق�مته التك�ي�، اأو اإن�ش�د الرو�شة، اأو التعزية، اأو اإق�مة التمثيلي�ت 
التي ت�شور م�ش�ئب اآل البيت كم� يقول »اأ�شب�ه املتدينني ال�شلفيني« ول مبت�بعة 
الألعيب الأوروبية، واملظ�هر التي يقوم به� »اأ�شب�ه املتح�شرين الع�شريني«، وك�نوا 
على وعي ب�أنه ينبغي اأن يجتث)3( الف�ش�د من جذوره، واأنه ينبغي اأن ي�شلك طريًق� 

)1( ال�شَرك: كل م� ين�شب ك�مل�شيدة اأو احلب�ل ونحوه� لُي�ش�د به.
)2( جدلية )�شوردل( املعروفة يف الرب�ط الثق�يف، والنف�شي اخل��ص ب�لإن�ش�ن املبتلى ب�ل�شتعم�ر.

)3( ُيجتث: ُيقطع، وُيقلع.
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� للنج�ة والتحرر، واأنه ينبغي حتديد الهدف احلقيقي من الرقي الجتم�عي.  واقعيًّ
ح�شًن�: م�ذا ك�ن الهدف من هجومهم؟ ال�شتعم�ر الأجنبي، وال�شتبداد ال�شي��شي، 
وال�شتغالل الداخلي؟. ومبعنى اأكرث و�شوًح�: النفط وال�شركة الإجنليزية، واخل�ن�ت 
وامللكي�ت الكربى، والإقط�ع املتعفن املتحجر الظ�مل، اأم� جم�ل اخلط�ب عندهم 
لكن، ل  الربوليت�ري�.  وم�دون  الربوليت�ري�،  والعم�ل، وجم�ع�ت  الفالحون،  فهم 
اأدري مل�ذا ق�م هوؤلء -ب�لرغم من كل هذا الذك�ء، والن�شج، واملعرفة، والتج�رب 
اأو ب�لتعبري ال�شعبي:  اأبوابه�،  التي ا�شتمرت مئة �شنة- بدخول البيوت من غري 
مل�ذا اأكلوا من اأقفيتهم؟ اأي اأنهم ك�نوا يحملون اللقمة جيًدا لكن بجهد وم�شقة 
ك�نوا يديرونه� من اأقفيتهم اإىل الطرف الآخر من وجوههم ويو�شلونه� اإىل اأفواههم، 
التي �شبق ذكره�،  اللقمة جيًدا، وخالًف� لكل اجلم�ع�ت  اأنهم حملوا  اإذن  راأين� 
ك�نوا يعلمون اأنه ينبغي عليهم و�شعه� يف اأفواههم، حتى ت�أخذ منه� كل اأع�ش�ء 
يف  الأ�شلوب  هذا  ولكن  واحلركة،  واحلرارة  القوة  ح�جته�  بقدر  وخالي�ه  البدن 
هذا  كل  بذلوا  اأنهم  يف  ت�شبب  »الي�ش�ر«  من  اأو  املقلوب،  اأو  املعكو�ص،  التن�ول 
املجهود وعرقوا و�شغطوا على اأنف�شهم ب�شورة تهد القوى، ومل يبخلوا ب�أي جهد، 
اأو عمل متوا�شل، وبينم� ك�نت اللقمة اللينة الد�شمة احل��شرة لهم، ك�نوا يديرونه� 
من خلف رءو�شهم حتى يو�شلوا اإىل اأفواههم من الطرف الآخر، وك�ن هن�ك قط 
اأ�شود ي�شري يف ظلمة الليل ك�من خلفهم، فقفز من اخللف وظفر ب�للقمة واأكله�، 
وان�شرف، وبقي »ح�شرات ال�ش�دة« واملجهودات التي بذلوه� دون ط�ئل والعرق 
الذي ت�شبب منهم كم� ينبغي، وبعده� فهمن� اأنهم ي�شمون »الي�ش�ر« من هن�، ولي�ص 
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مبعن�ه املعهود، اأي الي�ش�ر مبعن�ه الف�ر�شي)1(ول مبعن�ه يف ال�شطالح الفرن�شي الذي 
بقي لن� تذك�ًرا من الثورة الفرن�شية الكربى.

الطبقي  وال�شتغالل  والإمربي�لية،  لال�شتعم�ر،  املع�دون  الي�ش�ريون  هوؤلء 
اأن  فعلوه  م�  اأول  اخل�ن�ت، ك�ن  الن��ص �شد  لدعوة  الن�ش�ل  بدءوا  وغريه، عندم� 
وعلى  ثم  اهلل  وجود  اإثب�ت  عدم  على  دعواتهم  واقت�شرت  اهلل،  بخن�ق  اأم�شكوا 
الفور اأم�شكوا بخن�ق الروح، على اأ�ش��ص اأن العلم اليوم ل يعرتف ب�لروح، وبعده� 
القومية  ثم  واحل�شني..  وعلي،  والقراآن،  والإم�م،  الر�شول،  بتالبيب  اأم�شكوا 
والأخالق، ف�لدين ج�هلية قومية، وهو نتيجة جلهل الب�شر ب�لعلل امل�دية، واأن العلم 
�شعد اليوم اإىل ال�شم�ء وراأى األ اإله هن�ك، واأن علم الكيمي�ء �شنع امل�دة الإلهية 
وفهم األ روح هن�ك، واأن الفل�شفة العلمية اجلديدة ترى اأن الدين ب�طل والإ�شالم 
والإ�شالم  عبث،  والإم�م  والر�شول  ب�طالن،  وال�شالة  وال�شوم  �شالل،  والقي�مة 
من �شنع العرب، والت�شيع تف�شري من الإيرانيني، ودعكم من كل هذا الكالم، 
واحلرام..  واحلالل  والعفة،  واحلمية)2(  والعر�ص،  والتقوى  وال�شرف.  والأخالق 
اإلخ كله� جمموعة من التق�ليد الجتم�عية وهي ن�شبية واعتب�رية ووليدة امل�ش�لح 
الروحية  والقيم  واملقد�ش�ت  وال�شمري،  اخلري  مقولت  واأن  الطبيعية،  والظروف 

)1( جب يف الف�ر�شية تعني الي�ش�ر، وتعني مقلوب، ومعكو�ص )املرتجم(.
َرم والدين من التهمة. )2( احلمية: املح�فظة على املحنْ
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واخل�ش�ئ�ص الإن�ش�نية كله� خرافة، ول يوجد �شيء مقد�ص، وكل الأ�شي�ء متغرية، 
واعتب�رية، اأو بتحليل اأعمق اقت�ش�دية، وم�دية.

اإىل  موجهة  وكله�  النمط،  هذا  من  وكالمية  فل�شفية  اأبح�ث  واخلال�شة، 
اإيران.  وقرى  واأ�شفه�ن،  وتربيز،  َهد،  َم�شنْ يف  ال�شوقي  والع�مل  القروي،  الفالح 
انظروا اإىل كتبهم التي اأرداوا به� منذ الوهلة الأوىل اإثب�ت ر�ش�لتهم الجتم�عية، 
واحلديث  الدينية،  الجتم�عية  الروح  ذي  امل�شلم  ل�شعبن�  الثورية  وق�عدتهم 
اأي�ًش�  و»الروح  امل�دية«  واأ�شول  و»العرف�ن  اجلدلية«  »امل�دية  طريقه�:  عن  اإليهم 
من  اللغة«  علم  يف  و»امل�رك�شية  القدمية«  اليون�ن  يف  الفل�شفية  و»املدار�ص  م�دية« 
الفل�شفة« »جلورج  اأ�شول  و»مقدمة يف  الت�أريخ«  و»جدلية  �شت�لني،  الرفيق  ت�أليف 
بوليتزر، واأمث�ل هذه املقولت... والنتيجة؟ اإن احلكم الع�م الذي اأ�شدره قومن� 
اهلل،  اأعداء  دين،  بال  اأن��ص  هوؤلء  واأفك�ره�:  اجلم�عة  هذه  اأعم�ل  على  اعتم�ًدا 
املف�خر،  وكل  املقد�ش�ت،  وكل  الروحية،  والقيم  والأخالق،  والدين،  والوطن، 
وكل التق�ليد، وخمربون لكل الأحك�م والعق�ئد، واأعداء اهلل، والقي�مة، والعر�ص 
وال�شرف، والن��ص جميًع�، والأ�شي�ء كله�، كل هدفهم اأن ي�أخذوا من� دينن�، وي�أتون 
لن� ب�لإحل�د من اخل�رج عو�ًش� عنه، هكذا: وبن�ء على تف�شري ذلك اخلبيث املهذار 
الذي يفهم الع�مة جيًدا، وك�ن اأكرث علًم� من كل هوؤلء الأتب�ع لـ »علم الجتم�ع 
العلمي«. ودع�ة الأيديولوجية ال�شعبية، ومدعي »ال�شعبية« بنف�شية هذا ال�شعب 
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ولغته، وبلغ به احل�ل اأن ف�شر كلمة »كمو« ب�أنه� تعني »اهلل« ومن ثم ف�إن كموني�شت 
اأي �شيوعي ب�لف�ر�شية تعني ل اإله.

لكن:  اأجل،  الع�مي.  التف�شري  هذا  من  ت�شحكون  �شوف  اأنكم  �شك  ل 
األي�شت الأر�شية الأ�ش��شية لعملهم، واملخ�طب الأ�ش��شي عندهم ولأقوالهم هم 
والع�مل،  الفالح،  تعني  »دمو«،  تعني  ال�شعب،  تعني  والعوام  العوام؟   اأولئك 
والأجري، واجلم�ع�ت املتفرقة التي ل راأ�ص له� من قدم ول نظ�م فيه� ول حتديد 
له�. ف�شاًل عن اأنهم عوام الإيرانيني ويف تلك الأي�م ك�ن ت�شعون يف املئة منهم من 
الفالحني القرويني، ل عوام الأمل�ن، وت�شعون يف املئة منهم من الربوليت�ري� التي 
ت�شكن املدينة، وعوام ع�شر الإقط�ع والدين ل عوام ع�شر الراأ�شم�لية ال�شن�عية 
بعد قرنني من ع�شر النه�شة، وبعد قرن من الثورة الفرن�شية الكربى، وبعد ثالثة 
قرون من اإحي�ء الروح القومية، وعزل الكني�شة، وانزواء)1( املذهب من املجتمع. 

اأين اأنت اأيه� املفكر امللتب�ص عليه؟ الي�ش�ر؟

اآب�د«  »موؤمن  قرية  اإىل  تذهب  عندم� كنت  اإنك  يجري:  ك�ن  م�  هن�  ومن 
اأكوام  جوار  وهم  ب�لفالحني  وتظفر  عنك،  غ�فلة  واخل�ن  ال�شرطي،  عيون  وترى 
حم�شولتهم - واإىل هن� و�شريك �شحيح - وبعد بع�ص عب�رات من اإظه�ر العالم�ت 
الفل�شفية، واملو�شوع�ت الفكرية العلمية الأيديولوجية الع�لية، وذلك حتى يدركوا 

)1( انزواء: اختف�ء، وزوال.
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اأن فالحيك قد  ب�لفعل  اأنن� كن� نرى  اإل  اأو�ش�عهم، تقوم بتحري�شهم وتعبئتهم، 
حملوا من�جلهم، ومط�رقهم، وبغ�شب، وجلبة، وا�شتنف�ر اأ�شرعوا خ�رج مزارعهم، 
ي�شرعون خلفك واأنت ت�شرع اأم�مهم، وكن� نراك تهرع اإىل خمفر ال�شرطة )لكن( 
بوك،  بعد حلظة ننتبه اإىل اأن الأمر.. ل... اإن الأمر مقلوب ومعكو�ص، اأنهم قد تعقَّ
واأنك خوًف� من اأن متزق اإربً�)1( مثل املق�نق حتت �شرب�ت فئو�ص حميتهم قد األقيت 
»غ�شب  من  »الأمن«  اأم�ن  يف  تبقى  املخفر)2(، حتى  اأم�ن  اأح�ش�ن  بني  بنف�شك 

الفالح«.

عدو  اإنك  للخ�ن؟  عدو  اإنك  لهم:  تقول  لكي  الفر�شة  وجدت  فمتى 
لل�شرطة؟ ومتى وجد الفالح الفر�شة ليفهم اأن اإحل�دك غري اإحل�د ابن اخل�ن الع�ئد 
من اأوروب� والذي يغ�فل اأجراء والده لي�شكر ويعربد بحرية؟ هل ميكن يف جمتمع 
تقليدي، وزراعي، و�شرقي، واإ�شالمي اأنك اإذا بداأت ب�هلل ميكن اأن متنح الفر�شة، 

اأو جتد املج�ل لكي تتن�ول اخل�ن بعد مو�شوع اهلل؟

اأ�ش�عوا �شنوات احلرب، وم� بعد احلرب  اأنهم  اأمر هوؤلء  وهكذا ك�ن من 
يف و�شع الفل�شف�ت، والحتج�ج�ت الكالمية، واملج�دلت املنطقية، واملن�زع�ت 
ومل  القلوب،  من  اهلل  لإزاحة  ج�هدوا  ال�شوف�شط�ئية)3(،  وال�شراع�ت  العلمية، 
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)1( اإربً�: ِقَطًع�.
)2( املَخِفر: مك�ن احلرا�شة.

)3( ال�شوف�شط�ئية: فرقة يون�نية قدمية، ع�ر�شه� �شقراط، وك�شف عن مغ�لطته�. واحده�: �شوف�شط�ئي.
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يكن لديهم الوقت لإزاحة اخل�ن من القرية. وقد خد�ص اإمي�ن الفالح عندن� يف م� 
يخت�ص ب�لقراآن، وال�شالة، وعلي، لكنه مل يع �شيًئ� عن واقعية ال�شتعم�ر، ومعنى 
الكتب،  املرتجمون  وترجم  الكت�ب،  كتب  وعبوديته.  فقره  وفل�شفة  ال�شتغالل 
نظرية  الت�أريخ، ودح�ص)1(  اللغة، وحركة  امل�دية،  واجلدلية، وعلم  واملق�لت عن 
بركي، وخرافة املث�لية، ونه�ية الروح، واهلل، واأ�شول الأخالق، لكن من بني مئة 
األف اأو يزيد من اأنواع املجالت التي ن�شروه� من اأجل هذا ال�شعب ب�لف�ر�شية، ل 
ن�ش�هد ترجمة لكت�ب »راأ�ص امل�ل«، ومن هن� مل يبق يف اأذه�ن عوام الن��ص عنهم 
اإل ذكرى حلفنة من امللحدين اأعداء اهلل، ول يزال مفكرون� على اختالفهم يجرتون 
تلك املقولت نف�شه� التي ك�نت قد هلعت)2( وهربت منذ ع�شرين ع�ًم�، وي�شتغلونه� 
فح�شب لإظه�ر العلم، وقد �شكت م�ش�معهم اأ�شي�ء مبعرثة وغري مرتابطة، ومهرتئة 
وغ�م�شة وكله� جمردة، وغريبة، وملتب�شة عليهم اأحي�نً� عن اأمور تت�شل ب�شكل اأو 
ب�آخر ب�جلدلية، وامل�دية، ودلئل دح�ص الدين ومبدئية القت�ش�د، والبنية التحتية، 
والبنية الفوقية الجتم�عية وغريه�، اأم� فيم� يخت�ص ب�لق�ش�ي� الأ�ش��شية واملب��شرة 
وراأ�شم�لية  ال�شرتاكية  بني  والفرق  الالطبقي،  املجتمع  اإق�مة  كيفية  قبيل:  من 
املمكنة  والطرق  وال�شرتاكية،  النق�بية،  بني  والفرق  الك�مل،  والإن�ش�ن  الدولة، 
والغرتاب يف  الآ�شيوي،  لالإنت�ج  اخل��ص  والأ�شلوب  ال�شرتاكية،  اإىل  للو�شول 

)1( دح�ص: اإبط�ل ودفع.
)2( هلعت: خ�فت.
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نظ�م الراأ�شم�لية ال�شن�عية، والقي�م مب�شخ البورجوازية... فهم ل يعلمون �شيًئ�، ورمب� 
مل ي�شمعوا ب�أ�شم�ء بع�شه�، ول يعلمون هن� اأن هذه املقولت مطروحة هن� بحيث 
اإنني ذات يوم كنت اأحتدث عن »الإن�ش�ن الك�مل« وق�م اأحد هوؤلء املتع�شبني 
بجهل للم�رك�شية، ونفرت عروق رقبته ا�شتعداًدا للجدل، واأخذ يت�شنج وي�شوق 
اأدلة عديدة يف دح�ص هذه النظرية، وكنت بيني وبني نف�شي اأ�شحك مم� يفعل، 
واأحت�شر على اأحوال �شيخه املظلوم، ففي احلي�ة لي�ص العدو احل�قد امل�شلح ب�أخطر 
واأ�شد �شرًرا للـ »�شيخ« من مريد متع�شب متف�ٍن لكن ل عقل له. وعندم� طرحت 
التجمع  اأم�كن  وثوريي  املحليني،  امل�رك�شيني  اأغلب  ك�ن  »الغرتاب«  ق�شية 
ي�شتقبلونه� برف�ص وعن�د، وك�نوا يظنون اأنني طرحت ق�شية دينية و�شوفية، واأخرًيا 

بعد اأن اأُيدت من ِقَبل املراجع العلي�، خّلوا)1( م� بيني وبني م� اأقول.

كنت اأريد اأن اأقول: اإن مرحلة �شلوك الطرق امللتب�شة قد انتهت الآن، وهي 
مرحلة طبيعية مير به� كل اإن�ش�ن يف م�شرية ر�شده ون�شجه، يقول علم�ء النف�ص: اإن 
ا من اأجل التعبري عن ظمئه)1(  الطفل يف بداية حي�ته يقوم بت�شرف�ت عديدة جدًّ
مثاًل، ويطلق ع�شرات الأنواع من الأ�شوات، ويح�ول ع�شرات املح�ولت الي�ئ�شة، 
ويف كل مرة يقلل من عدد حرك�ته، واأ�شواته، ويفهم ب�لتدريج عبثه� ول يكرره� 
ث�نية حتى ي�شل اإىل مرحلة يخت�ر فيه� حركة واحدة، اأو �شوًت� واحًدا لبلوغ هدفه، 
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)1( خّلوا: اأي تركوا. واملراد هن�: مل يه�جموه.
)2( ظم�أ: عط�ص.
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ينطق  � حتى  تدريجيًّ الأ�شوات  تقل  ثم  الأر�ص،  بقدمه على  الدق  اأو  ك�لبك�ء، 
بكلمة »م�ء«. وهكذا املجتمع مثلم� عرب مراحل �شلوك طرق ملتب�شة ل ح�شر له� 
وم�شحكة اأحي�نً� من اأجل اإيج�د العلل العلمية لظواهر الطبيعة، اأو الإمي�ن ب�هلل، 
وق�م ب�لتدريج بت�شحيح اختي�راته واآرائه حتى و�شل اإىل التوحيد، اأو عند تف�شري 
ظ�هرة املر�ص مثاًل: فهو يعلم اليوم اأن مر�شه من ت�أثري ف�ش�د طع�م كذا واأن عالجه 
كذا من العالج، ومل يعد بعد يعترب »يوم الثنني«، اأو الث�لث ع�شر من �شهر �شفر 
مذنبني، اأو عني اجل�ر احل�شودة، اأو نظرة زوجة عمه احل�دة، اأو القي�م �شب�ًح� من 
اجلنب الأي�شر، ويف امل�شرية الجتم�عية اأي�ًش�، متر كل اأمة مبثل هذه املرحلة، واإىل 

جوارن� اأمم كثرية مرت ب�حلك�ية نف�شه�.

ك�ن بطر�ص الأكرب م�شلح رو�شي� الكبري يدر�ص يف هولندا، وك�ن يرى عمران 
العمل؟  م�  يفكر  وك�ن  وانحط�طه�،  رو�شي�  خراب  على  ويحزن  ورقيه�،  هولندا، 
وفج�أة اكت�شف اأن ال�شبب الرئي�شي يف نب�ص احلي�ة، والعمل، واحلم��ص، والرثوة، 
وذوو  منظمون  رج�ل  الهولنديني  الرج�ل  اأن  هو  هولندا  يف  والتقدم  والعظمة، 
�شخ�شية ومتح�شرون؛ لأنهم يحلقون حل�هم ب�ملو�شى كل �شب�ح ويعطون للنظ�فة 
اأهمية كربى، وعلى العك�ص ف�إن ال�شبب الرئي�شي يف ا�شطراب ال�شعب الرو�شي 
وت�أخره هو هذه اللحى نف�شه� الكثة)1( الطويلة املدللة حتى ال�شرة، والتي ج�وزت 

يف بع�ص الأحي�ن »اأ�شفل ال�ش�فلني« عند الرو�ص.

)1( الكثة: اأي ذات ال�شعر الكثري املجتِمع يف غري طول ول رقة.
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وبن�ء على هذا: عندم� ع�د اإىل وطنه وتوىل ال�شلطة اأ�شدر اأوامره ب�أن جتتث 
اجلنود  وبداأ  احلركة،  وبداأت  جذوره�،  من  ال�شعب  عدوة  اخل�ئنة  اللحى  هذه 
وال�شوارع  احلواري  يف  الف�رين  امللتحني  يط�ردون  احلالقني  مبق�ش�ت  امل�شلحون 
اللحى«  »ثورة  نريان  وا�شتعلت  الثورة.  اأعداء  امللتحني  هوؤلء  على  ويقب�شون 
والقت�ش�دية،  الجتم�عية،  والطوائف  الطبق�ت،  كل  وبني  البالد  اأنح�ء  يف 
واجلم�ع�ت، والع�ئالت، والتج�ر، والنق�ب�ت املختلفة من كل ج�نب وبدون تفرقة 
اأو غ�ص اأو و�ش�طة، بدون رحمة وب�ملعنى احلقيقي لكلمة »بح�شم«، ويف كثري من 
هذه  جوبهت  رجعية  خمتلفة  جم�ع�ت  قبل  ومن  الدولة،  يف  املختلفة  الأم�كن 
الثورة ذات اجلذور التي وجه ن�شل)1( هجومه� ل اإىل الأغني�ء، اأو مالك الأر�ص، 
اأو ذوي اجلذور، اأو رج�ل الدين، اأو الق�دة، اأو الأقوي�ء، اأو ال�ش��شة، اأو اأ�شح�ب 
احليثي�ت، بل وجهت فقط اإىل اأ�شح�ب اللحى)2( مبق�ومة �شديدة، لكن يف طريق 
الإرادة  تعبرًيا عن  ك�نت  والتي  اللحى من جذوره�  التي جتتث  ال�ش�ملة  الثورة 
اجلب�رة ل�شخ�شية الإمرباطور التقدمي الع�شري بطر�ص الأكرب، اأنه على رو�شي� اأن 
تغري ال�شحنة القدمية للمجتمع الرجعي يف غم�شة عني، واأن عليه� اأن تتحول من 
دولة مت�أخرة اإىل دولة تدور يف فلك الدول املتقدمة ال�شن�عية يف اأورب� ال�شم�لية 
والغربية، ويف ذلك ينبغي اأن تتحطم كل عقبة، وقد حتطمت، وانت�شرت الثورة، 

واجتثت اللحى، وتغريت �شحنة املجتمع التقليدية، لكن مل يتغري �شيء.

الثوريون الي�شاريون

)1( الن�شل: حديد الرمح وال�شهم وال�شكني.
)2( يتالعب املوؤلف هن� بني لفظي ري�شه مبعني جذر، اأو اأ�شل وري�ص مبعنى حلية. )املرتجم(.
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يف هذه الثورة فقد ال�شعب الرو�شي عدة فرا�شخ من اللحى، ويف مق�بله� 
مل يح�شل على �شيء قط، رمب� ك�نت النتيجة الواقعية، والأثر العيني لهذه الثورة 
على اللحى من ن�شيب ال�شرك�ت الهولندية التي ك�نت ت�شنع �شفرات احلالقة.. 

فقط.. وال�شالم، نعمة من اهلل.



اإنني اأوؤمن ب�أن كل جمتمع له اأي�ًش� -كم� يقول )فرويد، ويوجن(- ب�لن�شبة 
عنه  يتحدث  الذي  اجلم�عي  الوجدان  غري  وهذا  ب�لال�شعور،  ي�شمى  م�  للفرد 
اإنني  اآخر.  وبتعبري  اآخر،  وبتعبري، ويتحدث عنه )دوركهيم( مبعنى  )يوجن( مبعنى 
اأحتدث هن� عن املجتمع - ل عن فرد اجتم�عي - ك�شخ�ص، وكموجود حي مفكر 
وواٍع، وح�ش��ص وذي اإرادة، واإمي�ن، وع�طفة خ��شة به، ولي�ص املجتمع جتمًع� من 
اأفراد، بل هو مركب من عن��شر فردية، وكم� اأن لكل تركيب �شف�ت وطعًم�، ولونً�، 
ورائحة، وخ�ش�ئ�ص فيزي�ئية، وكيمي�ئية م�شتقلة ل توجد يف اأي واحد من العن��شر 
التي دخلت يف تركيبه، ف�ملجتمع اأي�ًش� تركيب ذو خ�شو�شي�ت، واأحوال، وقوانني 
وقواعد ل ت�شدق على اأي فرد منه. ف�لأفراد يف املجتمع، اأي »ال�شم�ئر الفردية،  
اأو ذوات الوجود الفردي« مل تو�شع اإىل جوار بع�شه� مثل: املجتمع املوجود يف 
�ش�لة عر�ص �شينم�ئي، اأو ق�عة امتح�ن�ت، اأو جتمع حول ح�دث مرور مثل كومة 
من املح�شول لي�شت �شيًئ� اإل بع�ص حب�ت القمح، وبع�ص الق�ص. لي�ص املجتمع 
جمموعة من الأ�شخ��ص، اإنه نف�شه »�شخ�ص«، اإن�ش�ن، والأفراد خالي�ه، والإن�ش�ن 
الفرد غري اخلالي� التي كونته، ف�لإن�ش�ن له حي�ته، وم��شيه، وحركته، واإح�ش��ش�ته، 

املجتمع والتاأريخ
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اأقدمه حتت  وم�  اأع�ش�ء ج�شده،  وعن  وتتم�يز عن خالي�ه  تختلف  التي  ومميزاته 
ب�لعقيدة،  هو  ب�ل�شي��شة، ول  هو  ب�لقت�ش�د، ول  هو  الجتم�عية ل  البنية  عنوان 
التحتية« لأي جمتمع عب�رة عن  »البنية  اآخر، لكن  ب�أي ع�مل  ب�لإرادة، ول  ول 
ت�شكيل عن��شره امل�دية، وكيفية تركيبه�، والعوامل الروحية، واملعنوية التي �شنعت 
»�شخ�شية املجتمع«، وكم� اأنه ل ميكن معرفة فرد م� مبعرفة مقدار ثروته، ونوع عمله 
و�شكل �شغله، ودرا�ش�ته، وم��شيه، واأ�شله، وعقيدته، وبيئته، واإمي�نه فقط، بل ينبغي 
اأن تو�شع كل هذه العوامل يف ال�شكل الكمي، والكيفي لرتكيبه، وا�شتخدامه� 
� ومن ج�نب واحد  لإدراك »�شخ�شيته«، هكذا املجتمع، �شوف يكون الأمر �شطحيًّ
اأن نعتقد اأنن� عرفن� جمتمًع� م� مبعرفة ت�أريخه كم� يقول الت�أريخيون »اأ�شح�ب نظرية 
مبدئية الت�أريخ«، اأو مبعرفة دينه، وفكره كم� يقول »م�ك�ص فيرب«، اأو مبعرفة ثق�فته 
يف اجت�هه� القومي كم� يقول »ا�شبنجلر«، اأو مبعرفة عرقه كم� يقول »الف��شيون«، اأو 
اأو  اأو ال�شت�لينيون«،  مبعرفة بنيته القت�ش�دية كم� يقول »امل�رك�شيون الإجنليزيون، 

فة)1(. رنْ حتى عن طريق روؤية اقت�ش�دية �شِ

اإن معرفة اأي جمتمع تعني معرفة »الإن�ش�ن الأعلى«، اأو بتعبري اأدق »م� فوق 
الن�حية  واألي�ص من الأدق من  الإن�ش�ن« وم� فوق الإن�ش�ن هذا، يعني املجتمع، 
العلمية اأن ت�شتخدم بدًل من كلمة املجتمع، واأكرث م� تب�دره اإىل الذهن مفهوم 
جتتمع الأفراد؟ األي�ص من الأدق اأن ن�شتخدم بدًل منه� كلمة »اجلم�عة«؟ خ��شة 

فة: خ�ل�شة. رنْ )1( �شِ
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واأن هذه الكلمة ت�شتخدم بدًل من كلمة املجتمع يف ثق�فتن� الإ�شالمية، مثل: يد 
اهلل مع اجلم�عة، ال�ش�ذ من اجلم�عة لل�شيط�ن كم� اأن ال�ش�ذ من الق��شية للذئب. 

)اأح�ديث نبوية()1(.

الطبيعة،  اإل  لي�ص  اجلم�عة  �شخ�شية  �شنعت  التي  العوامل  اأن  �شك  ول 
والدين،  ال�شي��شي،  والنظ�م  واجلم�عي،  الطبقي،  وال�شكل  والقت�ش�د،  ق،  والِعرنْ
واللغة، والفن، واأ�شول الإنت�ج، والت�أريخ فيه�. »ويف الوقت نف�شه كل ع�مل من 
العوامل..  بقية  عن  وجمرًدا،  منف�شاًل،  ذاته  حد  يف  له  وجود  ل  العوامل  هذه 
اأي�ًش� دينه�، وهو اقت�ش�ده�،  ت�أريخه�، وهو  اأ�شرة، وي�شنعه� مثاًل هو  ف�لذي يكون 
ا )2(«. لكن ال�شخ�شية على كل ح�ل لي�شت واحًدا  وهو بيئته� اجلغرافية، وَهُلّم جرًّ
والأك�شجني،  الكربيت،  اإل  �شيًئ�  ال�شولفريك  ح�م�ص  وهل  العوامل،  هذه  من 
والهيدروجني، ويف الوقت نف�شه ل هو ب�لكربيت، ول الهيدروجني، ول الأك�شجني، 

ول حتى خليًط� من هذه العن��شر الثالثة؟ )3(.

املجتمع والتاأريخ

)1( انظر، كنز العم�ل: 588/7، جممع الزوائد ومنبع الفوائد: 221/5، املب�شوط لل�شرخ�شي: 177/1.
ا: تعبري يق�ل ل�شتدامة الأمر وات�ش�له. )2( هلم جرًّ

وهي  والّنف�شية،  والأخالقية،  الفل�شفية،  الفردانية  اأن�ش�ر  مق�بل  )يف  الجتم�عية«  »الفردانية  نظرية  هي  )3(  هذه 
مقولة اأُخرى(، وهي تخريف لدرجة اأّنه� ل ت�شتحق عر�شه�، ونظريتهم ت�شبه اأننْ يدعي ف�شيولوجي عظيم اأّنه 
اأ�شح�ب  نظرية  اأي�ًش�  وهن�ك  خلية.  خلية  ج�شده  كونت  التي  اخلالي�  معرفة  طريق  عن  مثاًل  بيتهوفن  يعرف 
والّدين،  احلكومة،  قبيل  من  موؤ�ش�ش�ته  جمموعة  عن  عب�رة  املجتمع  ب�أّن  يعتقدون  الذين  املوؤ�ش�ش�تية  الّنزعة 
والأُ�شرة والّلغة »ك�أُ�شول اأ�ش��شية« والبنك، وديوان الوزارة، والّت�أمني، والربيد، و�شندوق الّتق�عد، واملوؤ�ش�ش�ت 
� »اإّنني  الجتم�عية الأُخرى »اأ�شول فرعية« وت�شبه اأننْ يقول ع�مل عظيم يف الّت�شريح وعلم وظ�ئف الأع�ش�ء مدعيًّ

قد عرفت اأين�شتني بت�شريح اأع�ش�ء ج�شده«.
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اأن  يف  الت�أريخ  بحتمية  خط�أ  ف�شر  »الذي  الت�أريخ  بقدر  اأي�ًش�  اأوؤمن  واإنني 
حتديد  هي  بل  واملعنى،  اللفظ  �شواء يف  جرًبا  لي�شت   )determinisme( احلتمية 
الطبيعة«.  »كم� يف  الت�أريخ  وث�بتة يف  قوانني علمية حمددة،  ويعني وجود  وقدر« 
ي�شتند عليه� كل  به�  بعلم الجتم�ع مبعنى وجود قوانني م�شلم  اأوؤمن  اأنني  كم� 
اأو  اجتم�عي،  اأمر  اأو  تف�شري كل جمتمع،  اأعترب  نف�شه  الوقت  لكني يف  جمتمع، 
الت�أريخ،  لعلم  الع�مة  والأحوال  الكلية  القوانني  اأ�ش��ص  على  وت�أويلهم�  ت�أريخي، 
اإىل منزلق�ت  توؤدي  ونظرة كلية  الع�م اخلطر  التعميم  نوًع� من  اأو علم الجتم�ع 
بحيث يلطم اأكرث من اأي ع�مل اآخر من عوامل املعرفة حقيقة جمتمع م�، وعلى 
ويحول  فيه،  اجلديدة  املجهولت  وك�شف  والبحث،  العلم،  يلطم  العموم  وجه 
للواقع  مدرك  التفكري  عميق  النظرة  واقعي  ق  خالَّ جمتهد  من  امل�شتنري  املفكر 
د)1(  ب�حث عن الو�ش�ئل، اإىل مقلد وا�شح للعمومي�ت ومنطي، وبدل من اأن يرت�شّ
واجرتار)2(  مكرر،  هو  م�  بتكرار  يقوم  وع�شره،  لبيئته  واملتغرية  املتنوعة،  احلق�ئق 
اأقوال القدم�ء، وفر�ص كل ظ�هرة جزئية وتطبيقه�، واعت�ش�فه� )3( وقي��شه� على كل 
�، ويبتلى نتيجة  �، ي�شري متكلًم� اأ�شوليًّ الكلي�ت، وبدل من اأن يكون ب�حًث� واقعيًّ

لذلك ب�لذهني�ت عن غري وعي.

د: يراقب ويت�بع. )1( يرت�شّ
)2( اجرتار: تكرار. واأ�شله م� يخرجه البعري من بطنه ليعيد م�شغه واأكله.

)3( العت�ش�ف: الظلم.
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وهن� اأي�ًش� تطرح ق�شية معرفة الفرد، والقوانني العلمية لعلم الإن�ش�ن، ول 
�شك اأن اأفراد الب�شر يولدون طبًق� لقوانني البيئة الكلية، والث�بتة، وقوانني الوراثة 
والن�شج اخل��ص مبراحل العمر املتت�لية، والأ�شول الف�شيولوجية، والنف�شية الع�مة، 
وعليه� اأي�ًش� ين�شئون، ويربون، وميوتون لكن، طبًق� لهذه القوانني، ل ميكن اأبًدا اأن 
تعرف �شخ�شية فرد م� معني، اأو توجه، اأو تف�شر تلك ال�شخ�شية التي ت�شكل حقيقته 
الواقعية بدقة و�شمول. فـ )لينني، وتول�شتوي، ورا�شبوتني(، كلهم يت�ش�بهون من 
ن�حية البيئة، والع�شر، والت�أريخ، والعرق، والنت�ش�ب الطبقي، والبيئة اجلغرافية، 
كلهم ذوو »عن��شر مكونة لل�شخ�شية الجتم�عية، والفردية« واحدة وم�شرتكة، ويف 

الوقت نف�شه كله� �شخ�شي�ت غري مت�ش�بهة، بل ومتن�ق�شة.

يه ال�شخ�شية الجتم�عية اأي �شخ�شية جمتمع م�، هي من ن�حية  اإن م� اأ�شمنِّ
التي  اأخرى خ�ش�ئ�شه  ن�حية  اأو تركيب جمتمع م�، ومن  الرتكيب الجتم�عي، 
متيزه ومتيز وجوده عن املجتمع�ت الأخرى، ول اأريد اأن اأفعل مثل بع�ص املث�ليني 
ف�أن�شب هذه العوامل، واأرجعه� اإىل عوامل غ�م�شة، اأو ميت�فيزيقية، اأو اإىل امل�ش�دفة، 
اأو اإىل الإرادة، والختي�ر، واأكرر على �شبيل املث�ل قول بونتيري: »اإن النبوغ �شعلة 
يو�شف«  ل  واأي�ًش�  للتنبوؤ،  ق�بل  غري  جمهول  ولغز  ب�لأ�شرار،  حمفوفة)1(  غ�م�شة 
لكنه� وليدة تلك »الكيفية نف�شه� من الرتكيب« التي مهم� ك�ن تف�شريه� وحتليه� 

� ب�ملعلوم�ت املت�حة. �شعًب� اإل اأنه لي�ص حم�ًل، مهم� مل ن�شتطع علميًّ

املجتمع والتاأريخ

)1( حمفوفة : حم�طة.
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اأو  الت�أريخ،  ب��شم  يعرف  الذي  العلمي  ب�لوجود  اإمي�ين  مع  ف�إنني  هن�  ومن 
الجتم�ع اأي القوانني الث�بتة والكلية التي يحي� املجتمع الإن�ش�ين على اأ�ش��شه� 
املو�شوعة  الكلية  واملع�يري  الأ�شول،  هذه  تطبيق  اأي  ت�أويله�  اأن  اأعتقد  ويتغري، 
اأو ق�ش�ي� اجتم�عية  �)1( على جمتمع م� يف ح�لة جزئية،  ولو و�شًع� علميًّ �شلًف� - 
نق�ص  اأوجه  هن�ك  اأن  نعترب  األ  ي�شتوجب  معني-  جمتمع  يف  الت�أريخ  من  لفرتة 
لأنن�  الجتم�ع،؛  علم  اأو  الت�أريخ،  فل�شفة  ن�شميه  فيم�  بطالن  اأو  الإطالق  على 
افرت�شن� اأنه� قوانني ث�بتة، ومع�يري ح��شمة نقي�ص به� احلق�ئق، والواقعي�ت، ونزنه� 
مبيزانه�، ولي�ص العك�ص كم� هو مفرو�ص، بحيث ل ن�شل اأبًدا اإىل ك�شف جديد، 
وا�شتنب�ط ق�نون، اأو ا�شتنت�ج دقيق ل ينطبق على تلك القوانني والقوالب، وكلم� 
ا ول �ش�بقة له�، نقوم بتحريفه� ب�شكل م� حتى تكون  واجهن� ظ�هرة عميقة جدًّ

ق�بلة للتطبيق والتعليل مع موازينن� التي اعتقدن� فيه� واآمن� به� اآنًف�.

واإن خطر الوقوع يف اخلط�أ يكون اأفظع حني نرى اأنن� ل زلن� ن�شتطيع احلديث 
عن علم الت�أريخ، وعلم الجتم�ع ب�شعوبة، ومهم� ك�ن اأي جمتمع حمدوًدا، اأو مهم� 
اأو م�شداق من امل�شدق�ت الأخرى »كلية« مبعنى املجتمع  ك�ن فرد من الأفراد، 

�، وهذه  اأُوؤمن مئة يف املئة ب�شحة هذه القوانني، والأُ�شول املوجودة يف فل�شفة الّت�أريخ علميًّ )1(  هذا يف حني اأّنني 
فيه�  والغفلة عم�  الإن�ش�نية، و�شرعة ت�شديقه�،  والعن��شر  الّظواهر،  ال�ّشك يف �شذاجة  لي�شت خ�لية من  الّثقة 
من عمق مده�ص، وغمو�ص، وعدم ق�بلية لالإح�ش�ء، وعدم ثب�ت، خ��شة يف �شكله� الأكرث تعقيًدا اأي املجتمع 
والّت�أريخ. ومن هن� ل ينبغي الكتف�ء بت�أويل القوانني، والأُ�شول الكلية، وفر�شه� لعدم امل�شخ، وعدم الغفلة عن 

احلقيقة الجتم�عية.
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منطبًق� على الأ�شول الكلية لفل�شفة الت�أريخ، وعلم الجتم�ع، ف�إنه هو نف�شه ويف 
الوقت نف�شه »�شخ�شية«، وملعرفته »علين� بعد اأن نعترب اأحد الأفراد »كلية« ب��شم 
»املجتمع« اأن نف�شره هو الآخر »�شخ�شية«)1( وهكذا هو م� يقوله جورفيت�ص: »اإنه ل 

يوجد �شيء ا�شمه املجتمع، بل توجد جمتمع�ت«.

وق�شية »البنية الفوقية الجتم�عية«، ب�لرغم من اأنه� �شحيحة اإل اأن و�شعه� 
وكيفيته� يختلف�ن، فلي�ص املجتمع الإن�ش�ين بن�ًء ب�شيًط� بحيث يو�شع بن�ء اقت�ش�دي 
اأ�شفله، ثم تبني من فوقه الأخالق، والدين، والفن، واللغة ... اإلخ وال�شخ�شي�ت، 
والف�ش�ئل، والأفك�ر، والعلوم و.. وكل الوجوه املختلفة للروح الإن�ش�نية الغ�م�شة، 
فيم�  العن��شر متزج  اإن جمموع هذه  للتجلي�ت الجتم�عية، بل  املعقدة  والأبع�د 
البيئة الجتم�عية،  ي�شكل  اأو جن�ص  تبدو يف �شورة �شكل،  ثم  م�  ب�شكل  بينه� 
ظروًف�  يقت�شي  وجن�ًش�،  مزاًج�،  ت�شكل  العن��شر  هذه  ف�إن كل  نف�شه  الوقت  ويف 
خ��شة، ومتن��شبة، بحيث اإنه بعد معرفة هذا اجلن�ص، واملزاج، ف�إن كل �شيء اأي 
كل الوجوه، والتجلي�ت، واحلرك�ت ق�بلة للمعرفة، وق�بلة للتحليل وعلى اأ�ش��ص 
�ص)2( ب�لن�شبة له، والتدخل  ذلك ق�بلة للتعليل، بل وميكن التنبوؤ ب�مل�شتقبل، واحَلدنْ
ا، وهن� ميكن ف�شح ق�شية »التقوى« )العلموية(  اإىل حد كبري وب�حتم�لت قوية جدًّ

املجتمع والتاأريخ

)1(  كم� اأن علم النف�ص الجتم�عي، وعلم الجتم�ع، وعلم الإن�ش�ن ل تغنين� من اأجل معرفة �شخ�شية م� فنية، اأو 
علمية، اأو �شي��شية عن عمل النف�ص الفردي ودرا�شة �شريته وخ�ش�ئ�شه الفنية، بل والف�شيولوجية.

�ص: الظن والتخمني. )2( احلدنْ
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تلك الق�شية ال�ش�ذجة اأو اخلبيثة التي تريد اأن تف�شل العلم عن ال�شي��شة، وعلم 
»العلم  غري  وهذا  والهدف،  اللتزام  عن  والت�أريخ  الأيديولوجية،  عن  الجتم�ع 
التقدمية« املوجودة عند جم�عة هدفه� ونتيجة عمله� حتريف  امللتزم« و»الفل�شفة 
العلم، وحتريف الفل�شفة، هذه اجلم�عة التي اخرتعت »العلموية اجلديدة« خلدمة 

مدر�شة عق�ئدية واأهداف اجتم�عية حددته�)1(.

)1(  اإن احلي�د، واملو�شوعية، وتقدي�ص حرية العلم اأفك�ر لي�شت من اأجل تنزيه العلم، ولكن من اأجل اأن يخل�ص 
الع�مل بكرامة وعلم من اأمل الراأ�ص، واللتزام، والن�ش�ل الالزم للعقيدة ويفر منه�.



م� هو موقعن� من الت�أريخ؟

املفكرين  �شديدة  و�ش�ألت بجدية  تكراًرا،  مراًرا  الأمر  لقد حتدثت يف هذا 
امل�شتنريين ال�ش�دقني من مواطني الذين ي�شرتكون معي يف الأمل والهتم�م، كم� 
�ش�ألت اأولئك الذين يعي�شون يف الدول الإ�شالمية، اأو غري الإ�شالمية من دول 
الع�شر  هو  وم�  موقعن�  هو  م�  هو:  ال�شوؤال  �ش�بًق�()1(، هذا  )الث�لث  الث�ين  الع�مل 
الذي نعي�ص فيه؟ ولي�ص هذا �شوؤاًل ب�شيًط�، لي�ص ق�شية علمية، وفل�شفية، وت�أريخية 

فح�شب، اإنه� ت�شم كل هذه اجلوانب.

موقعنا من التاأريخ

)1(  اإّن الع�مل الّث�لث لي�ص اإّل جمرد ذكرى ت�أريخية، فال يوجد الآن اأكرث من ع�ملني، وم� بقي كّله اختالف يف ال�شم 
والّر�شم والعنوان، واختالف يف العلم و »الألف�ظ«، ف�لع�مل هو ع�مل الّراكبني وامل�ش�ة، اأو الّراكبني واملركوبني. 
ف�أُولئك هم الأغني�ء، والأقوي�ء، واأكلة ال�ّشحت، والّراأ�شم�ليون، وب�ئعو الب�ش�ئع، وم�شرتو املواد اخل�م، وحمددو 
الّركود  ثّم ع�مل  ن�عي«،  ال�شّ »الع�مل  بعب�رة واحدة  اأو  الأ�شع�ر، واحلدود وامل�ش�ئر، وموجدو احلوادث اجل�ش�م، 
والّتقليد وال�شتهالك، والّتبعية يف ال�ّشكل والدع�ء، والّن�شيد والعلم، يف ال�ّشي��شة والجتم�ع، ينبغي اأننْ يكون 

� ل متخ�ش�ص و�شع اأ�شم�ء. املرء واقعيًّ
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وقبل اأن نوؤمن مبدر�شة فكرية م�، وقبل اأن نبداأ عماًل م� بداية �شحيحة علين� 
اأن نحدد يف البداية: يف اأي مك�ن نحن من الأر�ص ويف اأي ع�شر من الزم�ن؟ 
ع�شور  من  منعطف  اأي  ويف  الت�أريخ،  م�شرية  من  مرحلة  اأية  يف  نعلم  اأن  وقبل 
التطورات الجتم�عية، يكون اتب�ع اأيديولوجية م�، تقدمية اأو منحطة، �شحيحة اأو 
خمطئة، دينية اأو م�دية، تع�شًب� ل حمل له ب�ملعنى احلقيقي للتعبري، ونتيجة لذلك 
ف�إن �شلوك اأي طريق �شالل، وترك للعمل ال�شي��شي، والجتم�عي، وو�شع مل�شري 
امل�ش�دفة والحتم�ل، هو  والثورة حتت رحمة  الأول لالإ�شالح،  واملنزل  املجتمع 
كت�بة و�شفة ملع�جلة مري�ص ل نعرف عمره، ول مدة مر�شه، ول نوعه، بل ول نعرف 
املري�ص نف�شه على اأي وجه، بل عالج كتب تقليًدا لطبيب ح�ذق جمرب ع�لج يف 

مك�ن اآخر مري�ًش� اآخر وك�ن عالًج� ن�جًع�)1(.

رمب� تتعجبون مل�ذا اأطرح هذه الق�شية الوا�شحة والبديهية هن�؟

واإجنلز«  وم�رك�ص،  وبرودين،  �شيمون،  »�ش�ن  خم�طب  لأن  ذلك  اجلواب: 
امل�شتنريين  املفكرين  خم�طب  قط  �شيء  يف  ي�شبه  ل  )1850م(  �شنة  حوايل 

الجتم�عيني يف الدول الإ�شالمية حوايل )1950م(.

اأولئك اأمل�ن، وفرن�شيون، واإجنليز، وهوؤلء اإيرانيون، واأفغ�ن، وترك، وعرب.. 
اأولئك غربيون، وهوؤلء �شرقيون.

)1( ن�جًع�: ن�فًع�.
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ومنطلقون  وامل�شلحة،  احل�ش�ب  على  ق�ئمة  هي  م�  غ�لًب�  روؤية  ذوو  اأولئك 
من مبدئية الك�شب، وهوؤلء مي�لون غ�لًب� اإىل الع�طفة وعب�د للحقيقة، ومنطلقون 
من مبدئية »القيمة« اأولئك من الربوليت�ري� ال�شن�عية، وهوؤلء مزارعون قرويون، 
املجتمع،  اأع�ش�ء  كل  و�شملت  العم�ل  طبقة  �شكلت  هن�ك  بروليت�ري�  وم�دون 
و�شم�ته�،  ولغ�ته�،  ثق�فته�،  واكت�شب  وتكثفت،  وغلظت  وتعمقت،  وات�شعت 
العم�ل  من  خمتلفة  اأرك�ن  ويف  متفرقة  جم�ع�ت  جمرد  وهن�  وع�داته�،  ورموزه� 
ال�شن�عيني، واأفراده� يف الغ�لب اجليل الأول من العم�ل، وك�نوا من قبل فالحني، 

اأو عم�ل زراعيني ه�جروا اإىل املدينة.

ال�شن�عة عندهم  يزال معنى  الثقيلة، وهن� ل  ال�شن�عة  بلغوا مرحلة  هن�ك 
غربية  وجهة  فيه  ويتجهون  يربرونه  وهم  »رمزي«)1(،  واأغلبه   � ا�شتهالكيًّ معنى 
وا�شتريادية، واأحي�نً� توجد ب�شع م�ش�نع للتجميع، اأو الإنت�ج اجلزئي احلقري لل�شلع 
ثم من  الراأ�شم�لية  اإىل  البورجوازية  انتقلوا من  القيمة. هن�ك  قليلة  ال�شتهالكية 
مرحلة  من  وتطوروا  وال�شتعم�ر،  الإمربي�لية  اأي  مراحله�  اآخر  اإىل  الراأ�شم�لية 
ت�شدير ال�شلعة اإىل مرحلة ت�شدير امل�شنع، بل واأحي�نً� ت�شدير راأ�ص امل�ل، اأم� هن� 

موقعنا من التاأريخ

)1(  ال�شتهالك الّرمزي: املوبيلي�، والتلفزيون، و�ش�طئ البحر، واملو�شيقى الغربية، واأعي�د امليالد، والذه�ب اإىل ق�عة 
�، اإنن� نح�ص فيه فح�شب ب�أوجه ا�شرتاك  الّرودكي للمو�شيقى ... وهو ب�لن�شبة للكثريين من� لي�ص ا�شتهالًك� حقيقيًّ

مع الب�شر الأعلى يف الغرب الذي نح�ص ب�حتق�ره لن� يف داخلن�.
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وكالء  من  عدد  به�  يقوم  »ال�شم�شرة«  مرحلة  تزال يف  ل  اجلديدة  ف�لبورجوازية 
البيع املتع�قدين مع ال�شرك�ت الغربية.

هن�ك، اأدت اللربالية والدميقراطية لعدم ت�آلفهم� الفطري مع الراأ�شم�لية اإىل 
امل�ل  راأ�ص  التج�رة، وحرية  تعني حرية  واأ�شبحت احلرية عندهم  الف��شية،  اأنواع 
اأم� احلرية هن� فذات مف�هيم  غري املقيد والتحرر من القوانني والقيود اجلمركية. 

مفعمة ب�حلي�ة والثورة اأخالقية، واإن�ش�نية، ومط�لبة ب�لعدالة ومقد�شة.

ل  وهن�  قرون،  ثالثة  منذ  ظهورهم  خلف  الو�شطى  القرون  تركوا  هن�ك: 
يزالون يعي�شون يف معمعته�.

»روح  ترجمة  تزال  فال  هن�  اأم�  قرنني،  منذ  الفرن�شية  ب�لثورة  ق�موا  هن�ك 
القوانني« ملونت�شكيو كت�بً� جديًدا، وعميًق�، ومكت�شًف� ب�لن�شبة للعلم�ء، واملفكرين 

امل�شتنريين، اأم� دائرة مع�رف )فولتري(، فلم ي�شمع عنه� اأحد �شيًئ�.

واأ�شبح �شع�رهم الآن  اإجنلرتا،  ال�شن�عية منذ قرنني يف  ب�لثورة  ق�موا  هن�ك 
»املوت لالآلة« ت�ش�مًن� مع العم�ل، وهن� بعد قرنني: اإدخ�ل الآلة يعني اآلت من 

�شنع اأورب�، ومن تخريب هن�، واأمل الع�طلني: جميء الآلة.

هن�ك: املتعلمون اأن��ص ذوو وعي اجتم�عي، وروؤية نقدية، وفكر، واأيديولوجية، 
وتع�طف مع الن��ص، و�شلوك م�ش�د لالأر�شتقراطية، وم�ش�د للبورجوازية، وعواطف 
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ع�ملية اإن�ش�نة بدرج�ت متف�وتة، وهن�: املتعلمون اأ�شخ��ص يذهبون اإىل اجل�معة عدة 
�شنوات ويعودون منه�، وميتحنون تبًع� لذلك وي�أخذون التقديرات طبًق� حل�شورهم، 
وي�أخذون �شه�دات الفراغ من الر�ش�ئل املمالة و»اإبدال الن�شخ املطبوعة اإىل ن�شخ 
خمطوطة، اأو م�شورة«، وبه� يدخلون يف خدمة احلكومة، وي�شرتكون يف املح�فل، 
واملدار�ص اخل��شة الق��شرة على الأ�شدق�ء والرف�ق، يتبوءون املن��شب ويقب�شون 
الأ�شبقني،  واليهود  ال�ش�بقني،  التج�ر  احلج�ج«  »ال�ش�دة  حمل  ويحلون  النقود، 

والأ�شراف املفل�شني القدم�ء)1(.

واأ�شرف من اجلرنال »ديجول«،  اأعلى مق�ًم�  اإنه  اأ�شت�ذ اجل�معة  هن�ك يحي� 
الأموال،  بحفظ  املتعلقة  لالأمور  الع�مة  »الرئ��شة  يف  بتعيينه  حتى  ير�شى  وهن� 

والأث�ث، والإ�شراف على نظ�فة الأم�كن اخل��شة يف الكلية.

هن�ك يقراأ كل فرد ع�دي ع�دي كل يوم �شيًئ� يف املتو�شط م� هو مقداره. 
� م� ي�شتغرق  اأحد كتب اجليب يف �شل�شلة »م�ذا اأعلم«، وهن� يقراأ كل اإيراين �شنويًّ
ثالث ثوان ون�شف من وقته، والرج�ل الف�شالء اجل�معيون، واملفكرون امل�شتنريون 

فيه اأي�ًش� يقروؤون »زن روز« و»بر�شر دو راهي: يف مفرتق طريقني«.

موقعنا من التاأريخ

)1(  اأحي�نً� يقوم طبيب �شحة يف القرية وحده بر�ش�لة اأربعة من امل�شتخدمني الّتقليديني اأي: اخل�ن، والآخوند »رجل 
الدين«، وال�ّشرطي، وال�ّش�رق امل�شلح، يقوم به� على اأكمل وجه بل يزيد. وقبل ظهور هذه »الّطبقة اجلديدة« ك�ن 
كّل منزل ملفت للنظر، اأو حديقة ع�مرة، اأو عق�ر غ�ٍل على ن��شيتني تراه وت�ش�أل عن م�لكه، ك�ن الّرد: ملك 
احل�ج فالن، اأو اخل�ن فالن، اأو اليهودي فالن، اأّم� الآن فيقولون: ملك الّدكتور فالن، اأو املهند�ص فالن، انظروا 

اإىل الأحي�ء اجلديدة يف طهران.
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هن�ك بلغت الثق�فة الع�مة م�شتوى، بحيث يعترب نت�ج ثم�ين وع�شرين �شنة 
ب�لن�شبة  ف�ر�شي« جمرد حم��شرة  »�شلم�ن  م��شنيون عن  مثل  لن�بغة  البحث  من 
الف�شالء  لالإيرانيني  ب�لن�شبة  الف�ر�شية  ترجمته  تعد  وهن�  الفرن�شي،  للط�لب 
العلم�ء  من  اأحد  يهم  ول  مفهوم،  وغري  وغريًب�  غ�م�ًش�   � ن�شًّ ال�شيعة،  امل�شلمني 

املهتمني ب�لقدمي واجلديد)1(.

يقوم  ول  الكن�ئ�ص،  اأرك�ن  يف  منزوًي�  مقعًدا،  ع�جًزا،  الدين  �شقط  هن�ك 
مع�رفه القدم�ء بزي�رته اإل يف اأي�م الآح�د، وهن� يدق نب�ص املجتمع على اأنغ�مه، 
� يتج�وز تعداد  وبدنه مفعم بحرارة الإمي�ن، وتعداد ال�شهداء الذين يقدمهم يوميًّ
جمموع الأرق�م التي تقدمه� كل الأيديولوجي�ت غري الدينية يف الن�شف الأخري 

من هذا القرن.

اأهل اخلري من الأفراد، واجلمعي�ت اخلريية، والأوق�ف غري  هن�ك ي�شتطيع 
الدينية اأن يقفوا على اأقدامهم اأم�م رج�ل الدين، والأوق�ف الدينية، واجلمعي�ت 
الدينية، وين�ف�شونهم. اأم� هذه الأمور هن� فهي مئة يف املئة دينية، ف�لأوق�ف ق��شرة 

)1(  الّلهّم اإّل اإذا ك�ن املرحوم العاّلمة تقي زاده قد وفق يف ترجمته حني ذاك كنت ترى اأي �شي�ق احتدم بني اأدب�ئن� 
وف�شالئن�، وحمققين� العميقني ذوي الوزن حول تقريظ مق�م املرتجم، وتقدير مثل هذه الرّتجم�ت، وتقدي�ص 
مثل هذا املنت، وتعظيم مثل هذا املوؤلف، وتكرمي ... وجوائز، واأية �شروط، واأية اأو�ش�ف، واأية حتليالت دقيقة 
ومن�قد مو�شوعية علمية غري مغر�شة من اأجل العلم يف حّد ذاته، وقيمة البحث، لكن: عندم� ي�أتي �ش�ب غريب 
ومغمور فيقوم بهذا العمل اّلذي ك�ن من املقرر اأننْ يقوم به الأُ�شت�ذ العاّلمة وزعيم احلركة الّد�شتورية، ل ين�شر 

حّتى خرب �شدوره يف فهر�ص الكتب اّلتي ن�شرت يف اإيران )1344هـ(.
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على الدين، اأم� امل�شتو�شف�ت اخلريية ف�أكرثيته� الغ�لبة دينية ب�لرغم من اأنه� مل 
تبداأ اإل منذ ع�شر �شنوات األ اإنه� اأكرث من جمموع م�شتو�شف�ت جمعية الأ�شد، 
وال�شم�ص احلمراء الإيرانية »الهالل الأحمر الإيراين« ووزارة ال�شحة، وموؤ�ش�شة 
� وكيًف�، ويف مق�بل كل هذه املوؤ�ش�ش�ت اخلريية، والأوق�ف  اخلدم�ت الجتم�عية كمًّ
الع�مة، والنذور، وال�شدق�ت وغريه� ف�إن للع�شريني العلم�نيني فقط ن�دي الأ�شود 

»ليونز« )الأ�شب�ل( ون�دي اآخر اأ�شله يف اأمريك� ل يح�شرين ا�شمه.

هن�ك: ل تزال الزراعة فرًع� لالإنت�ج ال�شن�عي، وهن� على العك�ص مت�ًم�.

هن�ك: املزارع والقرى اأقم�ر للمدن تدور يف فلكه�، وهن� ل تزال املدن طفيلية 
على القرى، اأو كم� يقول ال�شيد املهند�ص ب�زرج�ن: م�شتهلكة اخلبز، والنبوغ وم� 

�شختهم�، وكالهم� تنتجه القرية.

هن�ك: يعترب امل��شي جمرد ذكرى حمرتمة وع�شر ت�أريخي، اأم� هن� ف�مل��شي 
الذي  الع�شر  وهي  وحركة  تي�ر  ذات  حية  والكال�شية  دائًم�،  احل�شور  ح�ل  يف 

يعي�ص فيه قومن�.

مع  عندهم  الجتم�عي  الزم�ن  وينطبق  ع�شره�،  الأغلبية  تعي�ص  هن�ك: 
الزم�ن التقوميي، وهن�: اأفراد معدودون فقط ب�شورة فردية يع�ي�شون ع�شرهم، ويف 
رقم  اأو  اأجنبي«  »خرب  عن  عب�رة  لالأغلبية  ب�لن�شبة  الع�شرين  القرن  ف�إن  احلقيقة 

فلكي، وري��شي.

موقعنا من التاأريخ
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وثق�فتهم،  ب�أقوامهم، وجمتمع�تهم،  علم  على  امل�شتنريون  املفكرون  هن�ك: 
اأم� هن� فمجرد اأ�شب�ه لهوؤلء غرب�ء عن اأقوامهم، واأقوامهم يف ده�شة يت�ش�ءلون من 
هم؟ وم�ذا يقولون؟ وم�ذا يريدون؟ ويف اأي �شيء يفكرون؟ وب�أي لغة يتحدثون 
اأ�شاًل؟ اأولئك يعود تراثهم الفكري اإىل اأر�شطو، وحتى ديك�رت، اأم� م��شين� فيعود 
اإىل اإبراهيم، وبوذا، وزرد�شت، ومو�شى، وحممد، وعلي، وحتى اأبي علي بن �شين� 

والغزايل، وح�فظ، ومولن� جالل الدين، ون�نك، ودارا�شكوه، ومال �شدرا.

وثوريون  للكني�شة،  م�ش�دون  ع�شريون  تقدميون  مفكرون،  بورجوازيوهم 
بورجوازيون�  اأم�  الكربى،  الفرن�شية  الثورة  اأعم�لهم:  ومن  ب�حلرية،  مط�لبون 
وبورجوزيون�  للم�شجد،  مطيع  عبد  وهو  ال�شوق،  عن  عب�رة  فهم  الكال�شيون 
ثمرة  هن�ك  الع�شرية  املراأة  الأجنبية،  لل�شرك�ت  ك�مل  ا�شت�شالم  يف  الع�شريون 
للحرية، ودليل على تقدمهم، وعندم� يقومون ب�إح�ش�ئهن يقومون بذكرهن �شمن 
ال�شهداء الذين قدموهم يف حركة املق�ومة �شد احتالل ب�ري�ص على اأيدي الن�زي، 
و�شمن الأ�ش�تذة، والكت�ب، واملرتجمني، وعلم�ء املو�شيقى، وق�دة الأورك�شرتا، 
والق�ئمني  وال�شي��شيني،  الجتم�عيني،  واملن��شلني  واملخرتعني،  واملكت�شفني، 

)1( ح�فظ: هو ح�فظ ال�ّشريازي ال�ّش�عر الف�ر�شي املتوفى )791هـ( ون�تك: هو موؤ�ش�ص ط�ئفة ال�ّشيخ، اأو ال�ّشك يف 
الهند، وهي من نت�ج امتزاج الإ�شالم ببع�ص الّنحل الهندية، وج�را �شكوه: هو حممد دارا �شكوه اأحد الأمراء املغول 
امل�شلمني يف الهند، ك�ن مفكًرا ب�حًث� يف الأدي�ن، وح�ول القي�م بحركة فكرية للت�أليف بني الأدي�ن الهندية، والإ�شالم 
للو�شول اإىل نوع من المتزاج يف الهند. ومال �شدرا: هو حمّمد بن اإبراهيم ال�ّشريازي امللقب ب�شدر املت�ألهني، وهو 

اأحد الفال�شفة الإيرانيني الأع�ظم. )املرتجم(.
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بخدمة الب�شر، واأمور وتخ�ش�ش�ت من هذا القبيل، اأي اجله�د يف امل�ش�ركة الفع�لة 
اأم� املراأة  ب�أكرث م� ميكن من املف�خر التي ك�نت يف الغ�لب ق��شرة على الرج�ل، 
التقدم  التي تقدمه� كدليل دقيق ملعدل  الوحيدة  ف�إن الإح�ش�ئية  الع�شرية هن� 
اإيق�ًع�، ويعتربنه�  التي ين�شده�  والتطور واحلرية لديه�، واأكرث الأن��شيد احلم��شية 
�شنة  منذ  اإنه)1(...  والتقدم  احلرية  طريق  يف  اكت�شبنه�  التي  النت�ش�رات  من 
36 )57( حتى الآن 46 )67(، ويف فرتة ل تزيد عن ع�شر �شنوات ت�ش�عفت 
ال�شن�عية  والأظ�فر  والرمو�ص،  الزينة  لوازم  وبيع  والزينة،  التجميل،  موؤ�ش�ش�ت 
موؤ�ش�ش�ت  اأ�شح�ب  الراأ�شم�ليني  واأ�ش�ء اهلل عيون  يف طهران خم�شمئة �شعٍف، 

»مرجريت دي �شتور، وكري�شتي�ن ديور، وميزون دي خم «)2(.

موقعنا من التاأريخ

)1(   ن�هيك عم� »اأُعطي له�« ولن اأحتدث عنه، ف�إّن م� يوؤخذ هو املعي�ر ل م� ُيعطى. �شوف تعرت�شون ق�ئلني: األي�ص 
احلّق اّلذي ُيعطى لفرٍد، اأو جلم�عة يف حّد ذاته دلياًل على اأّنه جدير به وحقيق ب�كت�ش�به: اأي �شوؤال هذا؟ اإنكم 
� فهو ب�ل�شلب. واحلقيقة اأحي�نً� ل تنطبق  � على ذلك ب�لإيج�ب اأّم� عمليًّ ترون اأّن الأمر لي�ص هكذا، اجلواب نظريًّ
على الواقع فحرية الّراأي لي�شت يف الغ�لب مقرونة بحرية اإبدائه، اأو حرية الّت�شويت، فم� اأكرث اأ�شح�ب الّراأي 
اّلذين ل ي�شتطيعون اإبداء اآرائهم، وب�لعك�ص م� اأكرث اّلذين ي�شتطيعون اإبداء اآرائهم لكنهم ل يبدونه�، و�شوف 
ت�ش�ألون: يف الّنه�ية اإذا مل يكن لأحٍد راأي فم� اّلذي ي�شتطيع اإبداءه؟ واجلواب على حّد قول املرحوم )نيم� 

يو�شيج( »يف النه�ية لي�ص لكّل �شوؤال جواب«.
)2(   هن�ك مبداأ يف علم الّنف�ص ال�شتهالكي اأُ�شميه »تداعي ال�شتهالك�ت«، اأي اأّنه اإذا ا�شتدعى الأمر ا�شتهالك 
نوع من ال�ّشلع ال�شتهالكية ف�إّنه يجر معه ا�شتهالك نوع اآخر. اأجعل مثاًل ع�ماًل ي�شتخدم رب�ط عنق، ف�إّن رب�ط 
العنق هذا لن ي�أخذ وحده بخن�قه، وب�شرعة �شديدة �شوف ي�شطحب معه ي�قة من�ش�آة، وقبعة، اأو ربية، و�شرتة، 
يد �ش�حبه،  ال�ّشعبي عن  الغليون  العنق  رب�ط  يبعد  وب�شرعة �شديدة �شوف  من��شًب�.  و�شرواًل وجوربً� وحذاًء 
ا�شتهالك  ت�ش�عف  هو  الّرقم  هذا  والأث�ث.   ... ال�ّشي�رة  دور  ي�شل  الفور  وعلى  ال�ّشج�ئر،  تدخني  ويوقعه يف 
اأدوات الّزينة اإىل خم�شئة �شعف دليل على ت�ش�عد ال�ّشلع ال�شتهالكية الأخرى وهو خميف اإذا قورن مبعدل 

ارتف�ع الّدخل القومي.
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هن�ك يدور ال�شراع بني القدمي واجلديد، والكال�شية والع�شرية حول الفكر 
والعقيدة، والروؤية الكونية، والإح�ش��ص ب�لطريق واختي�ره، واأ�شلوب احلي�ة، والروؤية 
الدينية، وال�شي��شية، والفل�شفية، والعلمية، والذوقية، وتذوق الفنون، اأم� هن� فتدور 
حول املح�فظة على احلج�ب، واملالءة من ن�حية، ونبنْذ)1( ال�شروال الق�شري وحم�لة 
ال�شدر من ن�حية اأخرى، ويف �شف: يقف الوف�ء للحى، وال�شيالن، وال�شراويل 
ال�شعبية، والكر�شي، واإبريق امل�ء... اإلخ ويف �شف: التظ�هر ب�إزالة اللحى، واإط�لة 
ال�شعر، والن�شج�م الإجب�ري من املو�شيقى الأجنبية غري املفهومة وغري امل�أنو�شة، 
بينم� ك�نت  الأم  اللغة  املتداولة يف  والعب�رات  الف�ر�شية،  الألف�ظ  بع�ص  ون�شي�ن 
�شهور  التجول عدة  بعد  وذلك  �شنة،  طيلة ثالثني  يدعى ذلك  ملن  لغة حديث 
الأج�نب،  وروؤية  اإيفل،  وبرج  الأوتوال،  ميدان  وم�ش�هدة  والت�ميز،  ال�شني،  حول 
ونبذ �شج�د ك��ش�ن، وكرم�ن من قلة احليلة من اأجل ا�شم »املوكيت« ور�شمه)2(، 
واعتب�ر الِبّزة)3( الأ�شفه�نية امل�شم�ة ب�لرتمة والتي تعمي عين� فن�ن يف ر�شمه� جمرد 
)بقجة( حم�م فظة)4(، وثقيلة، واإزالة اأعم�ل اجل�ص املعجز يف �شريح »�شيخ ج�م« 
بدعوى اأنه� اأ�شبحت قدمية، وتغطيته ب�ملوزايكو ال�شن�عية، ثم تزيني اجليد ب�خلرز 
البدائي وو�شع »عراقة« احلم�ر على جدار ال�ش�لون الفخم كديكور عند اأفراد هذا 

)1( نبنْذ: ترك
)2( فر�ص جمل�ص �شيوخ اإيران - مركز ال�شج�د يف الع�مل- ب�شج�جيد من �شنع اإجنلرتا.

)3( الِبّزة: الَبّز: نوع من الثي�ب، والِبّزة اأي�ًش�: اأي الهيئة والع�مة.
)4( الفّظ: اجل�يف امل�شيء واملراد هن�: الثقيل.
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ال�شف من الع�شريني املع��شرين م�شتنريي الفكر واأ�شي�عهم، ثم الهتم�م الفج�ئي 
عن طريق النقطة الرابعة لرتوم�ن بب�ش�ئعهم القدمية اجلميلة الكال�شيكية، وتقليًدا 
للر�ش�لة العملية للمليونريات اجلهلة الذين يدعون الإح�ش��ص من الأوربيني ون�ش�ء 
اجل�وي�ش�ت الأمريك�ن، واملق�ولني الأوربيني، واملت�شردين اجلهلة الذين �ش�روا اإكراًم� 
ل�شعورهم ال�شقراء، وعيونهم الزرق�ء، ولكنتهم الأوربية اأقط�ب الفن، وحجج الفهم 
واملراد، واأ�شح�ب الفتي� يف الفكر عند قرودن� امللمعة اجلديدة يقومون ب�شراء مت�ثيل 
ر�شتم،  �شور  وعليه�  ب�شبه�،  اخلبث�ء  الأ�شفه�نيون  يقوم  التي  امل�شبوب  النح��ص 
وا�شفندي�ر، وبع�ص اخلطوط كيفم� اتفق، وعر�شه� على ال�شي�ح -الذين يعرفون 
ال�شرق بقدر م� يعرف ع�شريون� الغرب - على اأ�ش��ص اأنه� اآث�ر �شرقية قدمية، يقومون 
ب�شرائه� وتعليقه� على حيط�ن املنزل، واعتب�ر الأغنية املبتذلة ال�شوقية »ب�نو» لل�شيدة 
 - � � اأ�شياًل، ثم اإبراز ال�شع�دة وال�شرور – م�شلحيًّ � كال�شيًّ � حمليًّ � اإيرانيًّ دلك�ص فنًّ
من اأجل كل هذا، وك�أن الواحد منهم يريد بهذا اأن يقول: »اإنني - ب�لرغم من اأن 
ب�شع نفر من اأق�ربي ومع�ريف قد �ش�فروا اإىل اخل�رج وب�لرغم من اأنني نف�شي در�شت 
لغة اأوربية عب�رة عن �شبعة درو�ص من »در ا�شبيجل« - لزلت اأحتفظ ب�أ�ش�لتي، 
 � وخالف�ً لكل هوؤلء الذين فقدوا اأنف�شهم واأ�شيبوا بداء ال�شتغراب بقيت اإيرانيًّ
خ�ل�ًش� اأحب ثق�فتي الأ�شيلة!! ولعله بذلك مينن على »فرانز ف�نون، واإمي� �شيزار، 
و�شور دل، وعمر مولود، ونرييري، وك�تب ي��شني، وموري�ص دي ب�ري، وحتى على 
ي�أكل  اأن  من  بدًل  لأنه  واجلميع  ور�شتم«،  وجم�شيد،  وكيك�و�ص،  ودارا  قور�ص، 
الطع�م الأوربي مثل: »اجليجو، والراجو، وال�ش�توبري�ن، والبفتيك، والأ�شرتوبيف« 

موقعنا من التاأريخ
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ل يزال يحب حلم الراأ�ص والأك�رع، واأحي�نً� ي�أكله� مع »الوي�شكي« يف احلفالت، 
وبلغت به القومية والأ�ش�لة والعودة اإىل الذات، ومن��شلة الغرب، وال�شتقالل يف 
ا  الذوق، والفكر والفل�شفة اأنه مواجهة للح�ش�رة الأوربية املحرية اليوم قد بلغ حدًّ
بل  اأحي�نً�،  يفعله�  اإنه  بل  »الكر�شي«،  بوا�شطة  للجلو�ص م�شتدفًئ�  ا  جعله م�شتعدًّ
�« يعمل ب�لكهرب�ء، واأن  وينتوي يف ال�شنة الق�دمة اأن ي�شع يف غرفة جلو�شه »كر�شيًّ

تدخن زوجته يف ال�شهرات الغليون ال�شعبي.

هن�ك: يوجد اأ�ش��ص ثق�يف عقالين، وم�دي وموؤ�ش�ش�تي، ومي�ل اإىل العينية 
وع�بد للك�شب ويون�ين، وهن�: يوجد اأ�ش��ص ثق�يف روح�ين معنوي جم�عي مي�ل 

اإىل التجريد، والذهنية ع�بد للقيم.

هن�ك يتع�ملون مع دين هو دين العبودية، وتربير ال�شعف، والفقر، والزهد 
اأداة القتل لنظ�م من �شنف نظ�م  والأمر بتقبل القتل، ومظهره ال�شليب، يعني 
وي�أمر  ب�مل�دة  اأي�ًش�  والتمتع  والقوة،  واجله�د،  العزة،  اإىل  يدعو  دين  وهن�  القي�شر، 
مه�جمة  قوة  اإىل  املتفرقني  الأذلء  من  فئة  �شديدة  ب�شرعة  يبدل  ب�لِق�ش��ص)1(، 

ط�لبة للعدل وتدعي القيمومة على الدني�، ومظهره ال�شيف، ال�شيف والكت�ب.

�ص، واجلرح ب�جلرح. �ص ب�لنفنْ ��ص: اأن يوقع على اجل�ين مثل م� َجنى، النفنْ )1( الِق�شَ
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هن�ك: ي�شحي �شهيدهم امل�شيح بنف�شه حل�ش�ب�ت غرامية، وخ��شة بينه وبني 
اهلل، اأم� هن� فم�شيحهم ي�شت�شهد يف انتف��شة �شد الظلم، ومن اأجل حترير الن��ص، 
واخلال�شة اأن ق�تل �شهيدهم هو اهلل، وق�تله هن� هو يزيد، ومن هن� يقد�شون هن�ك 
مقد�ًش�  رمًزا  واخت�روه  عليه  م�شيحهم  اجلالد  �شلب  الذي  )ال�شليب(  امل�شنقة 
لدينهم، وهذا اأمر خميف ب�لن�شبة ل�شيعي ول ي�شدق، ويف الوقت نف�شه دال على 
اأن يقوم  ال�شذاجة املتن�هية التي يت�شف به� خراف ال�شيد امل�شيح، وي�شبه مثاًل 
�شيعي بتعليق �شيف �شمر على �شدره، وتقبيله، ون�شبه فوق ح�شيني�ته وتك�ي�ه، 
لبن  امل�شمم  ال�شيف  الديني  رمزه  يجعل  علي،  �شيدن�  الفق�ر«  »ذي  من  وبدًل 

ملجم)1(.

الولي�ت  رئي�ص  اأب�ش�ر  يخطف  بالط  يف  )الب�ب�(  اإم�مه  يعي�ص  هن�ك: 
برثوة  ويتمتع  ح�شًدا،  ت�يلور  اليزابيت  قلب  منه�  يذوب  قطيفة  ويلب�ص  املتحدة، 
جتعله ي�شفق على فقر اأون��شي�ص، وهن�: ميوت اآية اهلل الربوجردي مديًن� ويف منزل 
قم  العلمي يف  املركز  موؤ�ش�ص  الكرمي  عبد  �شيخ  ويعترب ح�جي  التوا�شع،  �شديد 

ح�ش�ء اللحم كل ليلة من قبيل الإ�شراف)2(.

موقعنا من التاأريخ

)1( ابن ملجم ق�تل �شيدن� علي، و�شمر بن ذي اجلو�شن ق�تل احل�شني، وذو الفق�ر �شيف الإم�م علي.
)2(   اآية اهلل الربوجردي مرجع ال�شيعة الأعظم، واأ�شت�ذ اآية اهلل اخلميني وح�جي �شيخ عبد الكرمي احل�ئري موؤ�ش�ص 

املركز الديني يف قم )1340هـ( واأ�شت�ذ اآية اهلل اخلميني. )املرتجم(.
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للغرب  وهن�: �شحية  ورائده،  ال�شتعم�ر  الدين طليعة  يعترب رجل  هن�ك: 
وال�شتعم�ر وطليعة كل احلرك�ت امل�ش�دة لال�شتعم�ر.

هن�ك: للك�ردين�ل مق�م يهبط مت�ًم� فوق روؤو�ص اخللق، وهن� يخرج رج�ل 
الدين من بني الن��ص وينتخبهم الن��ص، وهم اأحرار يف قبوله.

هن�ك: الكني�شة خمدع للروح وا�شرتاحة للموؤمن.. وهن�: امل�شجد! اللهم 
اإل اإذا مل يكن م�شجًدا، ك�ن امل�شجد منبع كل الثورات، واحلرك�ت، والنتف��ش�ت 

ال�شعبية.

الدم  يتحدثون عن  وهن�  دًم�،  ي�شري  الذي  ال�شراب  يتحدثون عن  هن�ك: 
اجلوع،  يف  اهلل  عن  ابحثوا  ق�ئاًل:  الر�شول  بول�ص  يعظ  هن�ك  ن�ًرا  ي�شري  الذي 
اأجل�شكم على م�ئدة الع�ش�ء الأخري اإىل  وا�شكروا من يخطف خبزكم؛ لأنه قد 
جوار اإلهن� امل�شيح. وهن� ي�شيح اأبو ذر ب��شتنك�ر غ��شب: عجبت ملن ل يجد قوت 
ل  »من  بح�شم  ر�شوله  ويعلن  �شيفه؟  �ش�هًرا  الن��ص  على  يخرج  ل  كيف  يومه، 

مع��ص له ل مع�د له«.

متقدم،  واإقط�ع  �شديد  طبقي  ونظ�م  جذور  ذات  الأر�شتقراطية  هن�ك: 
ل  الأر�شتقراطية  وهن�:  الجتم�عي،  النظ�م  لهذا  التحتية  البنية  هو  والدين 
جذور له�، ودائًم� م� هي حديثة الظهور، ومل يكن الإقط�ع موجوًدا يف الأ�شل، 
وبدًل منه ك�ن هن�ك نظ�م اإنت�جي ي�شميه م�رك�ص نف�شه »نظ�م الإنت�ج الآ�شيوي« 
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ولي�ص اإقط�ًع�. والدين دائًم� م� ك�ن يف �شدام فكري، واأحي�نً� عملي مع اأخالق 
الأر�شتقراطية وتكون الطبق�ت.

قوى  اأعظم  وك�نت  اجتم�عية،  وا�شعة  طبقة  ت�شنع  العبودية  ك�نت  هن�ك: 
الإنت�ج، بل وك�نت موجودة اإىل قرن م�شى »يف رو�شي� اإىل قبيل ثورة اأكتوبر«، اأم� 
ب�إيج�د جو ل ي�ش�عد على ظهوره� من الن�حية الق�نونية،  هن�: فقد ق�م الإ�شالم 
والقت�ش�دية، والأخالقية، والجتم�عية، والفكرة بحيث جفت جذوره�، وعندم� 
ظهرت ث�نية يف ع�شر املغول مل تت�شكل اأبًدا يف �شورة طبقة اجتم�عية، وقوة منتجة، 
ويف الغ�لب ك�نت ذات ط�بع رف�هي وللخدمة، وتثبت الثق�فة الإ�شالمية، ويثبت 
الرج�ل امل�شلمون امل�ش�هري، اأنه يف ظل الثق�فة، والتعليم، والرتبية احلرة الإ�شالمية 
ب�أنف�شهم  والبلوغ  حريتهم،  نيل  ميكن  م�  ب�أ�شرع  ي�شتطيعون  العبيد  ك�ن  كيف 
م�شتوى ال�شخ�شي�ت الب�رزة، بل والقي�م ب�أعظم الأدوار الع�شكرية، وال�شي��شية، 
اأوج)1( ازده�ر احل�ش�رة  اأنه يف  والعلمية خ��شة يف املجتمع، ومم� هو مثري للده�شة 
والفقهية،  العلمية،  املواهب  اأكرثية  اأن  نرى  الإ�شالمية  القوة  وع�ملية  الإ�شالمية، 
واملن��شب الق�ش�ئية، والدينية، وحتى الإم�مة يف الع�مل الإ�شالمي العظيم تبواأه� 
للمواىل  الفكري  التفوق  هو عهد  الإ�شالم،  ازده�ر  اأن عهد  تبني  بدرجة  املوايل 

على العرب.

موقعنا من التاأريخ

)1( اأوج: اأعلى. واملراد هن�: قمة.
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هن�ك: عندهم حكومة دميقراطية منذ ثلثمئة واألفي ع�م، وفل�شفة �شي��شية 
والروؤية  القومية،  والروح  الالدينية،  وال�شلطة  و�شي�دته،  ال�شعب  على  م�شتندة 
الكونية، والفل�شفية امل�دية، ونظ�م اإداري مدين »بلتيك«. وهن�: بعد ثلثمئة واألفي 
على  ق�ئمة  ال�شي��شية  والفل�شفة  غ�م�شة،  اأوربية  كلمة  الدميقراطية  تزال  ل  �شنة 
�شي�دة »الزعيم«، ومنبع ال�شلطة »من فوق« وذو �شبغة دينية، والروح القومية غ�لًب� 
م� هي حتت �شيطرة الإمي�ن والدين، والروؤية الروحية، والع�ملية امل�دية ذات مفهوم 
ممتزج ب�لكفر، وملوث ب�لف�ش�د، والنظ�م يف الدولة ق�ئم على الزع�مة وال�شي��شة »ل 

اإداري«.

هن�ك: عندهم ق�نون، وهن�: عندن� حكم.
هن�ك: حكيم، وهن�: ر�شول.

هن�ك: عب�دة الواقع، وهن�: عب�دة احلقيقة.

هن�ك: ع�مل الغيب هو اجل�ر الل�شيق لع�مل امل�دة، والآلهة ي�شكنون فوق قمة 
جبل )الأوليمب(، وفوق جبل )الربن��ص(. وهن�: الغيب بعيد مب�ش�فة الأبدية، واهلل 
يف العر�ص الأعلى، وملكوت اجلالل واجلربوت الالمتن�هي، والإح�ش��ص الديني 

والقد�شية الغيبية، وال�شرية املطلقة التي ل تن�له� يد وامل�شيطرة على الوجود.
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والأبط�ل،  الإن�ش�ن  بني  العالقة  هي  والآلهة  الإن�ش�ن  بني  العالقة  هن�ك: 
ويف األطف ح�لته� هي العالقة بني الع�شق واجلم�ل، وهن�: يف اأكرث ح�لته� ع�دية 

عالقة بني م� هو �شغري اإىل م� ل نه�ية وم� هو عظيم اإىل م� ل نه�ية.

هن�ك، تنزل الآلهة اإىل الأر�ص ب�شرعة وب�ش�طة، وتت�شكل يف �شكل الإن�ش�ن 
� وم� وراء  و�شورته، وهن� ي�شعد الإن�ش�ن بب�ش�طة و�شرعة اإىل ال�شم�ء، ويعترب ل هوتيًّ

م�دي وخملوًق� مت�ألًه� وم� فوق اإن�ش�ن.

هن�ك: يتعب الدين من نوع من املن�ق�شة بني الب�شر والآلهة، وهن�: يفي�ص 
الدين ب�لرحمة واملحبة، والغفران والعفو.

هن�ك: ك�ن »برومثيو�ص« املحب لالإن�ش�ن ي�شرق الن�ر الإلهية من ال�شم�ء 
ي�شلمه� جربيل  نف�شه  اهلل  ك�ن  وهن�  الأر�ص،  اإىل  به�  ي�أتي  الآلهة  من  غفلة  ويف 
ليودعه� اأحد الأفراد الع�ديني، بل والأميني من الب�شر ليقدمه� هدية اإىل قومه، 
»زيو�ص«  يقوم  وهن�ك  والعق�ب..  الثواب  بتعيني  قبوله�  على  الب�شرية  ويح�ص 
بعق�ب »برومثيو�ص« على اإتي�نه بهذه الن�ر املقد�شة الإلهية ب�شدة اإىل الأغالل)1(، 
يقوم  وهن�:  والعق�ب،  عليه،  الغ�شب  و�شب  والعذاب،  ب�لنفي،  عليه  واحلكم 
اأعداء اهلل وهم من نوع الإن�ش�ن ومن اأ�شدق�ء اإبلي�ص بتعذيب »بروميثيو�ص« عن 
طريق اإلق�ئه يف ن�ر »النمرود« وقتله ب�ل�شلب�ن القي�شرية، وحب�شه يف جب�ل القفق�ز، 

موقعنا من التاأريخ

)1( الأغالل: القيود.
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القوى  ِقَبل  من  والطرد  والنفي  ب�لتعذيب،  عليه  واحلكم  ط�لب  اأبي  ب)1(  و�ِشعنْ
الإلهية،  الن�ر  اأعداء  وال�شت�ء،  الليل  والذهب، ومذهب  القوة  اجل�هلية:  الب�شرية 

وم�شعلي ن�ر النمرود.

علم الجتم�ع، اأو علم الت�أريخ؟

بني  املوجودة  التن�ق�ش�ت  على  يق�شي  »�شخ�شية«  كـ  املجتمع  تف�شري  اإن 
اأن�ش�ر الفردية واأن�ش�ر الجتم�عية الذي ك�ن رائًج� يف القرن الت��شع ع�شر، وعلى 
احلرب بني علم النف�ص، وعلم الجتم�ع الذي حل حمله الآن، واأي�ًش� الهجوم 
وال�شراع بني املعتقدين يف فل�شفة الت�أريخ من الأوفي�ء ملدار�ص القرن الت��شع ع�شر 
ا يف ميدان علم الجتم�ع اجلديد،  اأقوي�ء جدًّ الفكرية وخم�لفيهم الذين �ش�روا 
ويعتربون اأن طرح ق�نون، اأو ق�عدة ب�لن�شبة للت�أريخ، وحتديد م�شري له، اأو مرحلة، 
اأو التنبوؤ مب�شتقبل على اأ�ش��شه من الأمور الوهمية، وهذا التف�شري يق�شي بطريقة 
ميلكون،  مب�  يج�هدون  الذين  اأولئك  بني  وال�شراع�ت  التن�ق�ش�ت،  على  ح��شمة 
الت�أريخ،  لعلم  به�  امل�شلَّم  واملب�دئ  الجتم�ع،  لعلم  العلمية  ب�لقوانني  وي�شمى 
وفل�شفته التي يوؤمنون به� اأو عن طريق مع�يري ع�مة ومطلقة من قبيل »القت�ش�د« 
اأو  احلي�ة«  اأجل  من  الطبيعة  �شد  والن�ش�ل  امل�دية،  و»احل�جة  والع�شق«  و»الفقر 
تف�شري  يح�ولون  »املذهب«  اأو  »التف�ق«  اأو  و»الغريزة«  والدف�ع«  »الهجوم  مبداأ 

ب: فتحة بني اجلبلني. عنْ )1( ال�شنِّ
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املجتمع كل جمتمع اأو فرتة ت�أريخية، اأو ظ�هرة اجتم�عية، اأو ح�دثة اجتم�عية، اأو 
تطور اجتم�عي، اأو �شي��شي وحتليله�، اأو يف احلقيقة تربيره� وت�أويله� على اأ�ش��شه�، 
واأولئك الذين ل يوؤمنون ب�أي ق�نون، اأو ن�مو�ص ب�لن�شبة للت�أريخ واملجتمع الب�شري، 
ول يهتمون به، ويعتربون الت�أريخ على حد قول )ك�رليل( من �شنع اإرادة الأبط�ل، 
اأو ينظرون اإىل املجتمع - ل كوجود م�شتقل وحقيقة حية واقعية - بل كتجمع من 
�« ويقولون بوجود »جم�زي« ب�لن�شبة له، ويعتقدون  الأفراد، ويعتربونه اأمًرا »اعتب�ريًّ

اأن املجتمع جمرد ا�شم، اأو مفهوم، اأو اأمر جمرد.

اأو على  اليوم هي عجز  املطروحة  ا  الأ�ش��شية جدًّ الق�شية  ف�إن  ومن جهة، 
الأقل �شعف فل�شفة الت�أريخ، وعلم الجتم�ع امل�شهورين يف القرن الت��شع ع�شر 
تقدم  مع  لأنه  الت�أريخية؛  احلق�ئق  من  كثري  حتليل  يف  الكال�شية  امل�رك�شية   اأي 
علم الت�أريخ وات�ش�ع معرفتن� اليوم ب�لن�شبة لتجلي�ت وجوانب عديدة وغ�م�شة من 
الت�أريخ، اأو ب�لتعبري اجليد )رميون اأرون( اأ�شت�ذ علم الجتم�ع يف ج�معة ال�شوربون 
وا�شعة  مي�دين  يف  مو�شوع�ت  طرحت  الت�أريخي«)1(   ال�شمري  »اأبع�د  له  ب�لن�شبة 
املجتمع�ت  كل  يف  علمن�)2(  تو�شع  الأخرية  �شنة  املئة  يف  واأنه  خ��شة،  ومتنوعة 
ال�شغرية، والكبرية، واملعروفة واملوجودة، والآبدة اأي�ًش� تو�شًع� ل يق�رن مب� ك�ن عليه 
يف امل��شي، لي�ص هذا فح�شب، بل اإن م� ك�ن ي�شمى يف القرن الت��شع ع�شر بع�شر 

موقعنا من التاأريخ

R.Aroh, rimensions de la conscience hatorigue )1(
)2( التعبري هن� بـ »علمن�« لأن املوؤلف متخ�ش�ص يف علم الجتم�ع.
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م� قبل الت�أريخ كع�شر مهمل، ومظلم، وجمهول ل علم �شحيح لهم به ول يهتمون 
به اأهمية تذكر)1( قد تو�شع اليوم تو�شًع� غري ع�دي، واكت�شفت فيه جوانب ل حد 
البدائية،  القب�ئل  اجتم�ع  وعلم  اجلديد،  الآث�ر  علم  مب�ش�عدة  للده�شة  مثرية  له� 
وات�ش�ع ت�أريخ الفن، وعلم الآث�ر الفنية، ومبعونة العلوم الطبيعية املتقدمة مثل علم 
احلج�رة، وعلم اجليولوجي�، وعلم طبق�ت الأر�ص، وعلم الفيزي�ء، وعلم الكيمي�ء، 
علم  وجعلت  واأ�شعفته�  الت�أريخ،  فل�شفة  غريت  الأمور  هذه  كل  احلديثة  وطرقه 
الجتم�ع الذي ظهر يف القرن الت��شع ع�شر ع�جًزا ومتزلزًل؛ لأنه كم� ق�م علم�ء 
من  عظ�م  ال�شاللت«  »علم  واإثنولوجي�  الإن�ش�ن«  »علم  واأنرثوبولوجي�  اجتم�ع، 
للمجتمع�ت  بدرا�ش�تهم  ودوركهيم،  وت�يلور،  وا�شبن�شر،  ب�رول،  )لوي�ص  اأمث�ل 
نظ�م  وظهور  الثي�ب  وارتداء  بل  الكت�بة،  مرحلة  قبل  »فيم�  والبدائية  الوح�شية 
الزواج، ونظ�م الأ�شرة، وت�أ�شي�ص كثري من الأ�ش�ص الجتم�عية« ومبعرفتهم للروح 
البدائية ا�شتط�عوا اأن ي�شححوا علم الجتم�ع اجلديد بعن��شر جديدة ومعلوم�ت 

جديدة اأو على الأقل مينحونه عمًق� اأكرث وغنى اأكرث.

الت�أريخ  قبل  م�  لفرتة  العظيم  والو�شوح  لالت�ش�ع  نظًرا  اأي�ًش�:  واملوؤرخون 
حلقيقة  مده�ص  وتعقد  عظمة  من  ذلك  عن  نتج  وم�  كلية،  غ�م�شة  ك�نت  التي 
الت�أريخ، وتنوع وكرثة اكت�شبتهم� اأبع�د الت�أريخ، اأخذوا يح�شون ب�أن فل�شفة الت�أريخ 

)1(  ك�ن كرث ممن يتن�ولون هذا امليدان علم�ء ف�شيولوجي�، وعلم�ء اآث�ر، وعلم�ء اأجن��ص وهم علم�ء ت�أريخ طبيعي 
ل ت�أريخ ب�ملعنى املفهوم.



165165

ا وغري مالئمة؛ لأنه�  التي ترجع اإىل القرن الت��شع ع�شر قد اأ�شبحت �شيقة جدًّ
الت��شع ع�شر، ومل تعد  الت�أريخ« يف القرن  ك�نت قد »ف�شلت« على قوام »واقعية 
ب�لطبع مالئمة لقوامه احل�يل، ومن ثم و�شل الت�أريخ من ن�حية اإىل من�زل جديدة، 
يكن  ومل  بل  معروفة،  تكن  مده�شة مل  وحرك�ت  اأحواًل،  لدنه  من  يربز  واأخذ 
اأن علم الآث�ر، وعلم الإن�ش�ن من تلك الن�حية »اأي  ميكن التنبوؤ به�؛ لأنه: كم� 
الذيل« ق�م� بتو�شيع ميدان الت�أريخ كثرًيا، فمن هذه الن�حية، اأي الراأ�ص ق�م علم 
الجتم�ع اجلديد، وعلم النف�ص وعلم الإن�ش�ن بتو�شيع ميدان الت�أريخ كثرًيا، هذا 
اإىل جوار اأن ظهور البريوقراطية والآلية، واأزمة ال�شمري الإن�ش�ين اجلديد، وتداخل 
كل املب�دئ بال نظ�م، وتف�شخ كل الروابط، كل هذه الأمور جميًع� اأ�ش�بت الت�أريخ 
ب�لغمو�ص، وال�شعور ب�حلرية، بحيث بقي علم الجتم�ع اخل��ص ب�لقرن الت��شع ع�شر 
- مبع�يريه املحددة وقواعده املعينة - ع�جًزا عن تف�شري كثري من الظواهر اجلديدة 
يف احلي�ة الإن�ش�نية، واملجتمع املع��شر، وتف�شريه� وتربيره� من هذا القبيل: ظهور 
اأورب� واأوج احلركة العم�لية،  الف��شية بعد ال�شيوعية يف وطن ال�شيوعية ويف قلب 
و�شلطة الليربالية والدميقراطية، والجت�ه الإن�ش�ين، والعلم، وع�شر و�شوح الروؤية، 
وال�شرتاكية، وال�شطوة)1( الأمريكية يف �شورة و�شول الراأ�شم�لية فيه� اإىل قمته� 
اأي اإىل الإمربي�لية وت�شدير راأ�ص امل�ل، واإ�شع�ل احلروب القت�ش�دية، وكله� عوامل 
ينبغي اأن توؤدي ح�شب »الق�عدة« و�شرورة اجلدلية اإىل انفج�ر الثورة من الداخل 

وبعنف �شد راأ�ص امل�ل.

موقعنا من التاأريخ

)1( ال�شطوة: القهر والظلم.
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ومنطقه�  فطرته�،  ومبقت�شى  ن�شجه�،  مراحل  اآخر  بلغت  التي  والأطروحة 
و»ال�شيوعية«  الربوليت�رية«  و»احلركة  الأطروحة  ربت عك�ص  قد  تكون  اأن  ينبغي 
الت�أريخ، وم�شري اجلدلية احل��شم، ل خرب هن�ك،  اأنه خالًف� حلتمية  اإل  يف ب�طنه�، 
»اأكرث  اآرون:  ال�شيد  قول  حد  وعلى  وقوية،  ث�بتة  قواعده�  يف  ب�قية  والراأ�شم�لية 
اأمل  امل�رك�شيني تف�وؤًل، ل ينتظر ح�دثة من هذا القبيل ولو بعد مئة �شنة«، فال 
الداخلية  امل�ش�كل  نرى:  وكم�  اجلديل،  والتي�ر  الت�أريخية،  احلتمية  عن  خرب  يف 
الع�مل  يف  تقدًم�  الراأ�شم�لي�ت  اأكرث  وهي   - الأمريكية  ال�شن�عية  للراأ�شم�لية، 
اأو  الربوليت�ري،  الطبقي  التمرد  قبيل  من  لي�شت   - الع�ملي  الراأ�شم�لية  وقطب 
اأ�شلية، لكنه� يف  اأو حتى نق�بية  اجلنوح نحو الي�ش�ر، ولي�شت م�شكالت طبقية، 
الأغلب م�ش�كل اجتم�عية، واأخالقية واإن�ش�نية من قبيل: التفرقة العن�شرية »وهي 
مر�ص اجتم�عي من ذلك النوع الذي ك�ن موجوًدا يف النظم التقليدية املنحطة، 
ويبدو من نوع م� ك�ن موجوًدا يف الهند القدمية وعند اأعراب اجل�هلية لكنه اأ�شد 
الإن�ش�نية وم�شخ  الأمن، و�شقوط  وانعدام  والعنف،  واأي�ًش�: اجلرمية  ق�شوة منه�«. 

م�هية الإن�ش�ن.

ويف اأورب� ال�شم�لية - ب�لرغم من اأنه� احتفظت ب�مللكية اخل��شة، وب�لرغم من 
اأنهم متقدمون من الن�حية الراأ�شم�لية، وال�شن�عية - نزلت احلرب الطبقية اإىل اأقل 
م�شتوى له�، يف حني اأنه ينبغي اأن تكون يف عنفوانه�، ول يوجد ميل اإىل الي�ش�ر 
يكن  مل  طبقي  وتع�ي�ص  اجتم�عي،  �شالم  يف  يعي�شون  وهم  الأفك�ر،  يف  حتى 
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منتظًرا، بحيث اإنه ل املجتمع فح�شب ول الع�مل، بل حتى احلزب ال�شرتاكي 
�. ويف اإجنلرتا واأورب� الغربية ك�إيط�لي�، وفرن�ش�، واأمل�ني� الغربية، ي�شري  �ش�ر حزبً� ميينيًّ
انخف�ص  الآن،  بعد احلرب وحتى  م�  �شنوات  اأنه منذ  اإىل  الي�ش�رية  امليول  قو�ص 
املق�رنة بني  ت�شري  فرن�ش�  التوقف، ويف  قريًب� من  بطًئ�  وبلغ  ونفوذه،  الي�ش�ر  �شعود 
ب�رمل�ين �شنتي )45 - 46( وب�رمل�ن�ت م� بعد ذلك بع�شرين ع�ًم� اإىل تدهور �شديد، 
بحيث اإنه يف انتخ�ب�ت اجلرنال »ديجول« وا�شتفت�ءاته على اجلمهورية اخل�م�شة، 
مر�شحو  ك�ن  ال�شن�عية،  واملراكز  العم�ل،  اأحي�ء  يف  حتى  اأنه  بنف�شي  لحظت 
الو�شط وحتى  مر�شحي  اأو  امل�شتقلني،  املر�شحني  اأم�م  يهزمون  ال�شيوعي  احلزب 
اأم�م اليمنيني الديجوليني، وكنت اأ�شعر ب�أن اجل�ذبية ال�شخ�شية ملر�شح م� هن� - 
ت�أثرًيا من الأيديولوجية الطبقية  اأقوى، واأ�شد  اأحي�نً�  حتى يف املحيط العم�يل - 
اأو الرتب�ط النق�بي، كم� اأنن� جربن� هذا الأمر يف انتخ�ب�ت ال�شنوات الأخرية يف 

اإجنلرتا.

بن�ء على  تكليف من املركز العلمي الفرن�شي لأبح�ث علم الجتم�ع - 
اأحد  وب�ختي�ر   - الع�م  الراأي  على  اعتم�ًدا  الجتم�عية  اأبح�ثه  يقيم  ك�ن  الذي 
مواطني  وهو من  ال�شيد »جورج جيوز«  مع  وب�ل�شرتاك  الجتم�ع،  علم  اأ�ش�تذة 
القت�ش�د،  كع�مل يف  »مولد«  وال�شيد  ال�شي��شية،  العلوم  »توجو« كمتخ�ش�ص يف 
كم�ش�عدة،  العلي�  اللوفر  مدر�شة  مع�ونة  الفرن�شية  �شيزل«  »ج�كلني  وال�شيدة 
ال�شخ�شي�ت،  وامل�ش�در  ب�ملوؤ�ش�ش�ت  والت�ش�ل  الوث�ئق،  اإعداد  يف  لن�  ومر�شدة 
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كلفن� جميًع� كـ »جم�عة علمية« لبحث العالقة بني »الرخ�ء القت�ش�دي« و»امليول 
جداول  ك�نت  فرن�ش�،  يف  الث�نية  الع�ملية  احلرب  بعد  م�  �شنوات  يف  ال�شي��شية« 
التطورات القت�ش�دية التي اأعده� ال�شيد »جيوز« متن��شقة مع اجلداول امل�ش�بهة 
له� ب�ش�أن التطورات ال�شي��شية من ن�حية امليول اليمينية وامليل اإىل الو�شط، اأو اإىل 
الي�ش�ر والتي اأعده� ال�شيد »مولد« تن��شًق� ل يت�شور، اأي اأن الظواهر القت�ش�دية، 
وال�شي��شية تربر كالهم� الأخرى وتف�شره� بو�شوح)1( بحيث اإنه كلم� ك�ن القو�ص 
ب�لن�شبة  احلي�ة  م�شتوى  حت�شن  على  يدل  اإيج�بي  ت�ش�عد  اإىل  ي�شري  القت�ش�دي 
ي�شجل  ال�شي��شي  القو�ص  ك�ن  للم��شي،  ب�لن�شبة  رخ�ء  اإىل  والو�شول  للن��ص 
مياًل نحو اليمني بن�شبة ت�ش�عد القو�ص القت�ش�دي وعلى العك�ص ك�نت احل�لة 
التنبوؤ  مت�ًم�  ميكن  معه�  ك�ن  درجة  اإىل  الي�ش�ر،  نحو  حتوله  املنه�رة  القت�ش�دية 
ال�شي��شي ب�ش�أن نت�ئج النتخ�ب�ت، وانت�ش�ر مر�شحي اليمني، والي�ش�ر عن طريق 

الظ�هرات القت�ش�دية. 

بيني  اأي�م  ثالثة  ا�شتمرت  التي  املن�ق�شة  منت  وهو  ال�شجن،  التحليق يف   Sarval en psison كت�ب  )1(  يف 
وبني جيوز، يف تلك الأي�م التي كن� فيه� �شجينني مًع� يف �شجن املدينة نتيجة ل�شوء التف�هم الذي ن�ش�آ عن 
ا�شطراب�ت ب�ري�ص التي اأعقبت ا�شت�شه�د )لومومب�( وقب�ص علين� مع مئ�ت اآخرين ا�شرتكوا يف مظ�هرات 
العمل اجلم�عي  اأم�م �شف�رة بلجيك�، حدثني جيوز عن منحني�ت هذا  الحتج�ج يف ميدان )الأوتوال( 

وا�شتنت�ج�ته. طبعة توجو )1965(.
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من  الراأ�شم�لية  لنج�ة  ب�لن�شبة  مطمئًن�  ا  مفرًّ اليوم  �ش�رت  الق�شية  وهذه 
»اإن  املعروف  ب�مل�شطلح  اأو  اجلدلية،  الطبقية  واحلرب  احلتمية،  العم�لية  الثورة 
الع�مل«،  على  »التو�شع  جت�هد يف  ب�خلطر  للتنبوؤ  ونتيجة  تعقلت«،  قد  الراأ�شم�لية 
يقلد الأغني�ء يف احلي�ة، ومن ثم  اأن  ي�شتطيع  اإمك�ني�ت ك�ذبة حتى  فهي تعطيه 
وب�لطبع  واملعنوي،  امل�دي  والتقدم  والتمتع،  ب�لرف�هية،  ك�ذب  اإح�ش��ص  يعتوره 
التف�هم والنعومة والتحمل، وحتل روح املح�فظة حمل التمرد، والعقد،  اإىل  مييل 
� على وعي  واحلقد، والإح�ش��ص ب�لظلم، والكدح، واحلرم�ن، حتى ولو ك�ن ذهنيًّ
ب�ل�شلع ال�شتهالكية اجلديدة، والإمك�ني�ت  � يقنع نف�شه  ف�إنه معنويًّ ب�أنه ي�شتغل، 
اأنه مثل ذلك  بعد  يعد يح�ص  والتمتع؛ لأنه مل  يوم  بعد  يوًم�  تنوًع�  تزداد  التي 
الع�مل الذي مل يكن يجد لديه م� يفقده يف الن�ش�ل اإل القيود التي تلتف حول 
 ،� ثوريًّ اأن يج�زف وي�شبح  اإنه ع�مل يدفع »الأق�ش�ط« ول ي�شتطيع  يديه وقدميه. 
ومن هن� ف�إن الربوليت�ري� يف الوقت نف�شه مل تعد -كم� ك�ن متوقًع� يف القرن الت��شع 
ع�شر- تتن��شق فيه� الروح الثورية مع ال�شتغالل، بل اإن العك�ص هو ال�شحيح كم� 
هو حم�شو�ص، وكم� اأح�ص )ا�شبنجلر( وهو اإح�ش��ص �ش�دق ب�أن اأوروب� تتقدم نحو 
روح املح�فظة ب�لن�شبة للن�شف الث�ين من القرن الت��شع ع�شر، واأن الوعي الطبقي، 
وعلم�ء  الراأ�شم�ليني،  حليل  نتيجة  الختف�ء  اإىل  �شبيلهم�  يف  الثوري  واحل�ص 
النف�ص، وعلم�ء الجتم�ع - الذين يعملون لأجلهم - املعنوية والقت�ش�دية من 
قبل الدميقراطية واللربالية، والنق�بية، والأيديولوجي�ت اخل�دعة املنحرفة، واإيج�د 
والكم�لية،  ال�شتهالكية،  احلي�ة  نط�ق  وتو�شيع  الن��ص  بني  ال�شراء  على  القدرة 

موقعنا من التاأريخ
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واإمك�ني�ت الذه�ب اإىل امل�ش�رح ودور ال�شينم� الأر�شتقراطية، واحلري�ت اجلن�شية، 
يف  ثم  العم�ل،  بني  البورجوازية  واجلم�لي�ت  الفنية،  وامليول  الأذواق،  واإيج�د 
وامل�شكن�ت  املختلفة«  الت�أمني  و»بولي�ش�ت  الجتم�عية«  »الت�أمين�ت  منح  النه�ية 

الق�نونية، والعملية.



ومن هن� ف�إن م�رك�شية القرن الت��شع ع�شر التي حددت حركة الت�أريخ على 
ال�شن�عية  والراأ�شم�لية  املتقدمة،  البورجوازية  نحو  حتًم�  املتجهة  اجلدلية  اأ�ش��ص 
الطبقي احل��شم واملحدد، والثورة  انتظ�ر النفج�ر  الغرب وك�نت تر�شم هن�ك  يف 
�شد الراأ�شم�لية الربوليت�رية ال�شن�عية، فوجئت ب�أن نبوءته� مثل نبوءة الأنوري)1( 
العلمية  والأ�شول  الت�أريخية،  احلتمية  اأ�ش��ص  على  تنتظره  ك�نت  الذي  وذلك 
لال�شرتاكية قد �ش�هدته وت�ش�هده، ل يف قلب الراأ�شم�لية، اأو يف مالمح الربوليت�ري� 
ال�شن�عية يف الغرب، بل مت�ًم� حيث مل تت�شور قط بن�ء على هذه املب�دئ نف�شه� 
اأورب�، ويف قلب الإقط�ع، ويف  اآ�شي�، و�شرق  اأي يف  املنطقية، والعلمية، واحلتمية، 

مالمح الفالح املح�فظ التقليدي.

م�سرية املارك�سية

)1(  املق�شود ال�ش�عر الف�ر�شي اأوحد الدين الأنوري املتوفى على الأرجح �شنة )583هـ( وك�ن قد در�ص علوم 
ع�شره، وح�ول دخول البالط كع�مل ومنجم،اإل اأن نبوءاته كله� ب�ءت ب�لف�شل، ف�جته اإىل التك�شب ب�ل�شعر 
وكتب ديوانً� ك�ماًل يف �شالطني ال�شالجقة يعد منوذًج� لفن مديح ال�شالطني يف الأدب الف�ر�شي. انظر: 

ت�أريخ الأدب يف اإيران من الفردو�شي اإىل ال�شعدي ت�أليف )براون( ترجمة: اإبراهيم اأمني ال�شواربي.
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اإن نزعة املح�فظة عند طبقة الربوليت�ري� ال�شن�عية، وده�ء الراأ�شم�لية الغربية 
ووعيه�، وتكوين التكنوقراطية، والبريوقراطية كطبقة ح�كمة يف الغرب )والآن يف 

رو�شي� اأي�ًش�(، وك�رثة الف��شية، والن�زية الغ�م�شة يف اإيط�لي�، واأمل�ني�.

الثورة  حدة  وازدي�د  واأمريك�،  واأ�شب�ني�،  فرن�ش�،  يف  الفعلي  وانت�ش�ره� 
 1905( بني  الثورة  فرتة  يف  الرو�شي  وحتى  واجلزائري،  ال�شيني،  الفالح  عند 
و1917م(، وق�شية ال�شتعم�ر واحلرك�ت امل�ش�دة لال�شتعم�ر، كله� اأمور ت�شري اإىل 
عك�ص الأطروحة الكال�شية امل�رك�شية، وت�شري اإىل اأنه يف البالد التي ابتليت بوب�ء 
ال�شتعم�ر، ُيعد ال�شتعم�ر البنية التحتية للمجتمع ولي�ص القت�ش�د، والقت�ش�د 
بنية فوقية توجه بوا�شطة البنية التحتية اأي ال�شتعم�ر، واأن دور الدين لي�ص دور 
الأفيون، اأو امل�دة املخدرة، لكنه م�دة حمركة يف احلرك�ت امل�ش�دة لال�شتعم�ر يف 
الدول الإ�شالمية وحتى يف ال�شرقني الأو�شط والأق�شى: )البوذيون يف ال�شينية، 
وحركة م�ك�ريو�ص، وحركة امل�شلمني، والنه�دكة يف الهند، وامل�شلمني يف اجلزائر، 
اجلزائريني،  للطالب  الإ�شالمية  واجلمعية  اإفريقي�،  �شم�ل  علم�ء  وحركة جمتمع 
وحركة  الدين،  عند جم�ل  لال�شتعم�ر  امل�ش�دة  الثورية  واحلركة  اليقظة،  وحركة 

حترمي الطب�ق عند اآية اهلل ال�شريازي، واحلركة الد�شتورية ودور ال�شوق فيه�()1(.

)1( انظر كت�بي »الثورة الإيرانية: اجلذور والأيدلوجية«.
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وهن�ك اأي�ًش� اهتزاز الأ�ش�ص العلمية للم�دية بعد ظهور ن�شبية )اآين�شتني(، 
وق�نون »عدم احل�شم« عند )ه�يزنربج( يف الفيزي�ء احلديثة، وح�ش�ب الحتم�لت 
والأعداد العظمى يف الري��شي�ت، وتعميمه� يف العلل الإن�ش�نية)1(، واحلرب اجلدية 
امل�رك�شي،  الع�مل  قلب  يف  والأيديولوجية«  وال�شي��شية،  »الع�شكرية،  وال�ش�ملة 
واإىل  واحدة  طبقة  اإىل  ينتمي�ن  اللذين  هذين  بني  املوجود  التن�ق�ص  اإن  بحيث 
عقيدة واحدة، وكالهم� يف يده قي�دة الطبقة العم�لية، والعداوة العميقة واملطلقة 
اأ�شد واأعمق من التن�ق�ص  بني امل�شتغل »بك�شر الغني« وامل�شتغل »بفتح الغني«، 
ال�شيوعية  اأن  درجة  اإىل  الراأ�شم�يل  الع�مل  اأقط�ب  مع  منهم�  كل  بني  املوجود 
لو�شع  الأوروبية  الراأ�شم�لية  مع  التع�ون  اإىل  ب�ل�شعي  ن�حية  من  تقوم  الرو�شية 
امل�شروع الع�شكري لأمن اأورب� �شد اخلطر ال�شيوعي ال�شيني، اأي اأن ق�شية الأمن، 
واملنفعة الإقليمية اأبدى من امل�ش�لح الأيديولوجية، واملن�فع الطبقية، ومن ن�حية 
تقوم ال�شني ال�شيوعية الثورية بعقد مع�هدة �شد الهند مع اإحدى الدول الأع�ش�ء 
� مع اجلدلية، وال�شرتاكية العلمية،  اأمور تتن�ق�ص قطعيًّ يف احللف املركزي، كله� 
واحلتمية الت�أريخية، فهي دف�ع عن »ال�شالم الع�ملي«، وم� هو اأهم »تع�ي�ص �شلمي« 
بني الراأ�شم�لية، والإمربي�لية الع�ملية، وبني ال�شيوعية، والربوليت�ري� الثورية، وهذا 

من ج�نب القطب الع�ملي للعم�ل.

م�شرية املارك�شية

)1( درو�شي يف »متدن جديد: احل�ش�رة احلديثة«.
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العربية،  والدول  اإفريقي�،  يف  ال�شيوعية  على  القومية  تقدم  اأي�ًش�  وهن�ك 
وحتى يف اأمريك� الالتينية يف احلروب التحررية بعد احلرب الث�نية، ومن الن�حية 
الفل�شفية، والفنية هن�ك امليل الع�م جلنوح)1( الفكر، واخللق من الواقعية، والطبيعية 
»ال�شتبط�ن«  اإىل  ال�شديد  وامليل  الذهنية،  اإىل  العينية  من  العموم  وجه  على  اأو 
يف احلرك�ت الفل�شفية، والأدبية، والفنية، واجلنوح من الع�مل امل�دي اإىل الذات 
الإن�ش�نية يف التجلي�ت املختلفة للحي�ة الروحية، والأخالقية عند الإن�ش�ن اجلديد، 
وعودة الفل�شفة اإىل نوع من املث�لية، وامليت�فيزيقية احلديثة مثل: احلركة الوجودية، 
اأ�شول  و�شعف  ع�شر،  الت��شع  للقرن  الفل�شفية  والقوالب  الأ�شك�ل  وتدهور 
اأو  املعنوي�ت«،  اإىل  »احل�جة  نوع من  ون�شج  املع��شرة،  والثق�فة  الروؤية  اجلدلية يف 
ويف  بل  فح�شب،  الغرب  لي�ص يف  للروح�ني�ت،  منحرفة  اأو  �ش�ملة،  ميول  ت�شكل 
ال�شيوعي  املجتمع  قلب  يف  احلي�ة  اإىل  القومية  وعودة  نف�شه،  ال�شيوعي  املجتمع 
 � الأحمر )املذابح يف املجر، واإعدام رئي�ص وزرائه� اإميري ن�جي، وغزو املجر ع�شكريًّ
�(، وهن�ك ق�ش�ي� اأخرى مثل:  واحتالل برمل�نه�، ثم غزو ت�شيكو �شلوف�كي� ع�شكريًّ
األد  من  نف�شه  م�رك�ص  اأن  حني  يف  اأيديولوجية«  »مدر�شة  كـ  ب�مل�رك�شية  الإمي�ن 
اأعداء الأيديولوجي�ت، والتع�شب لأ�شول ال�شرتاكية امل�رك�شية، ولن�شو�ص مثل 
امل�نيف�شتو »املن�شور ال�شيوعي« وراأ�ص امل�ل، ومقدمة يف القت�ش�د ال�شي��شي التي 
مر مئة ع�م على كت�بته�؛ خالله� تغري املجتمع املع��شر اأ�شد مم� تغري خالل األف 

)1( جنوح: ميل.
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ع�م، والتن�ق�ص الوا�شح مع املبداأ امل�شلم به اأي اجلدلية الذي يرى اأن كل �شيء 
من  النوع  اأن  يف  والعتق�د  التغري«،  هو  دائًم�  الث�بت  »املبداأ  واأن  تغري  ح�لة  يف 
زوال  ثم  للراأ�شم�لية،  وخدمة  العم�لية،  والطبقة  للم�رك�شية،  خي�نة  النظر  جتديد 
الراأ�شم�لية التن�ف�شية التي ك�ن اأ�ش��ص علم الجتم�ع الطبقي عند م�رك�ص ق�ئًم� 
عليه� يف املجتمع املع��شر، وحلول الراأ�شم�لية الحتك�رية مع مالم�شته�، ووعيه�، 
اأ�شك�ل  وتغري  جديدة،  طبق�ت  وظهور  حمله�،  والحتواء  التنبوؤ  على  وقدرته� 
دفعت  التي  الأمور  تلك  واأمن�طه�،  ع�شر  الت��شع  القرن  يف  الجتم�عية  الطبق�ت 
»هرني ليمفور« ال�ش�رح املعروف للمدر�شة امل�رك�شية لأن يقول: »اإنه� اأمور �ش�رت 
ل  لكنه�  والإن�ش�ن،  املع��شر  املجتمع  ملعرفة  لزمة  امل�رك�شية  ت�شبح  اأن  يف  �شبًب� 

تكفي وحده�«.

م�شرية املارك�شية





والإفريقية،  الآ�شيوية،  الدول  ملفكري  ب�لن�شبة  الق�ش�ي�  هذه  معرفة  اإن 
الجتم�عية،  املي�دين  يف  الدائمة  اأ�ش�ليبهم  يف  ي�شكون  فح�شب  جتعلهم  ل 
والأيديولوجية الق�ئمة على الرتجمة، والتقليد ال�شرف، ول تطرح فح�شب �شرورة 
ثورة فكرية، اأو حتول اأ�ش��شي يف الروؤية الفل�شفية الجتم�عية عندهم على الفور، 
بل و�شوف جتعل م�شئولي�تهم كعقول مفكرة يف جمتمع�تهم، ومهمتهم يف »نوعية 

الن��ص ب�أو�ش�عهم« اأكرث جدية و�شعوبة.

الث�نية الآن، يكفيه فقط  الدرجة  املرء مفكًرا يف دول  اأن يكون  اأجل  من 
املفكر  بني  الفرق  ف�إن  ثمَّ  ومن  كت�ب،  من  العون  وا�شتمداد  اأجنبية،  لغة  اإتق�ن 
التقدمي وبني املتعلم الرجعي هو اأن هذا مرتجم تلك الكتب واملق�لت، وذاك 
الع�شري  اجلن�حني  من  الأ�شل  طبق  �شورة  واملق�لت،  الكتب  تلك  مرتجم 
ويت�شرف  املظهرية،  زينته  وب�أ�شلوب  احتفظ مبالب�شه  هو من  ف�ل�شلفي  وال�شلفي، 
كم� ك�ن على الدوام، والع�شري هو الذي غري يف مالب�شه وزينته، وت�شرف�ته ل 
على اأ�ش��ص الختي�ر بل على اأ�ش��ص التقليد، ومن هن� ل دخل لق�شية احل�ش�رة 
يف املو�شوع، ف�حلرب بني الع�شرية وال�شلفية هي حرب يف ال�شتهالك، واإل ف�إن 

م�سئولية املفكر بالن�سبة لهذه الق�سايا
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والر�ش�لة،  والروح،  والفكر،  والإح�ش��ص،  ال�شخ�شية،  والروؤية  الكونية،  الروؤية 
والهدف كله� كم� ك�نت، ولو حتركت اأدنى حركة لنفجرت، وتن�ثرت، ول�شقطت 
ح�شرة  و�شفرة  الن�ش�ئية«  »املنظمة  �ش�ر  الن�ش�ء  فحم�م  للغثي�ن،  مثري  ابتذال  يف 
عب��ص)1( �ش�رت »حفلة يف حديقة، و�شهرة مل�ش�عدة املعوزين« وهيئ�ت الدق على 
العم�لية«  والنق�ب�ت  ال�شي��شية،  »الأحزاب  �ش�رت  النواح  وجم�ل�ص  ال�شدور، 
اأمي�ص«،  �شمري  »ك�فتريي�  �ش�ر  قنرب  املعلم  ومقهى   »� اأدبيًّ »نقًدا  و»الفتونة« �ش�رت 
ومقلدو اآية اهلل الفالين �ش�روا مقلدين مل�رك�ص، وبليخ�نوف، ورواة الأخب�ر الدينية 
القدم�ء الذين ك�نوا يعتقدون ب�أن »من ف�شر القراآن براأيه فليتبواأ مقعده من الن�ر« 
�ش�روا من ال�شرتاكيني اأعداء املط�لبة بتجديد النظر و»اآنتي نيتي�شت«، والطالب 
ال�شبي�ن ال�ش�بقون الذين ك�نوا يعتقدون يف اأن: كل من قراأ �شرف »مريمري« ف�إنه 
يك�شر مئة قفل وجنزير. �ش�روا اأخرًيا فراريج الفل�شفة ملجرد اأنهم �ش�دفوا �شخ�ًش� 
ادعى اأنه قراأ كت�ب »مقدمة يف اأ�شول الفل�شفة« لـ »جورج بوليتزر« الذي كتب 
للعم�ل، »ف�شاًلً عن اأنه ك�ن قد فهمه اأوًل«، فهم ينظرون اإىل اجلميع نظرة الع�قل 
لل�شفيه وك�أنه مل يبق جمهوًل ب�لن�شبة لهم يف الدني� وم� عليه�، ف�لت�أريخ ل �شيء، 
ب�لن�شبة لهم:  الب�شرية  اليوم: حدث ول ت�شل، وم�شتقبل املجتمع�ت  والب�شرية 
اأورب�  اأيديهم، ووياله لو اأن واحًدا من هوؤلء ك�ن قد �ش�فر اإىل  اأو�شح من اأكف 

معينة.  ومذهبية  دينية  طقو�ص  توزيعه  يف  جتري  ال�شعبية  النذرية  الأطعمة  من  نوع  عب��ص  ح�شرة  )1(   �شفرة 
)املرتجم(.
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وظل فرتة هن�ك مع بع�ص الرف�ق الإيرانيني يطبخون الـ »قرمه �شبزي«)1( يف اأي�م 
الآح�د، و�شربوا مع �شديق�تهم الأوربي�ت »قهوة« ذات مرة، وراأوا اأحي�نً� �ش�رتر، اأو 
را�شل، روؤية ع�برة ب�أعني روؤو�شهم، حينذاك ي�شريون خملوق�ت من م�ء اآخر، ومن 
طينة اأخرى، ي�ش�بون ب�ل�شع�ر)2(، ويع�شون ويرف�شون، ولو اأنهم - ل قدر اهلل - قراأوا 
يف ال�شحف اأن »اإمي� �شيزار« بذيئة الل�ش�ن ووقحة، لو اأتتهم اجلراأة على الفور يف اأن 

يبزونه� يف هذا امل�شم�ر مبراحل، تع�ل... ولرن.

اإن الفرق بني املفكر الي�ش�ري، واملفكر الرجعي، لي�ص يف اأن هذا يقلد قدم�ء 
امل�شلمني التقليدين، واأن ذاك يقلد الفال�شفة التقدميني الأوربيني، واأن هذا يكتب 
»احلوا�شي« على اأ�شف�ر مال �شدًرا، وذاك يرتجم موؤلف�ت جور�ص وبليخ�نوف، اأبًدا، 
الفرق بينهم�: اأن هذا غري واع، ومقلد، ومن �شنع الت�أريخ والتق�ليد، واأن ذاك واع، 

ومفكر، ويف كلمة واحدة: اإن املفكر هو من ميلك روؤية نقدية.. هكذا فح�شب.

وال�شبب يف هزمية كل احلرك�ت الجتم�عية وانحرافه� يف الدول التقليدية 
واملت�أخرة هو اأن املتعلمني فقط »املثقفني« - جم�عة واعية وعلى معرفة ب�لع�شر - هم 
الذين ك�نوا يتحدثون عن م�شري املجتمع، والطريق، وامل�شتقبل، ومل� ك�نت الأمية 
بقي�دة احلرك�ت  اأيديهم  اأم�شكوا يف  الذين  اأو كرًه� هم  ع�مة، ك�ن هوؤلء طوًع�، 
»ني�بة عن الأمة« ومل� ك�نت فطرتهم الجتم�عية تغ�ير قي�دة ال�شعب وهو من �شميم 

م�شئولية املفكر بالن�شبة لهذه الق�شايا

)1(   طع�م اإيراين.
)2( ال�شع�ر: �شدة العط�ص، و�شدة اجلوع، وهو اأي�ًش�: اجلنون.
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كله�  وتقدمه�، وحم��شه�  م�  روح حركة  اأن  الطبيعي  فمن  نف�شه،  ال�شعب  عمل 
تتغذى من ع�ش�رة اإمي�ن ال�شعب واإرادته ف�إم� اأن هذه احلرك�ت ك�نت متوت ومت�شخ 
يف القوالب املنطقية، والق�نونية، واحلقوقية، والعقلية املجردة البعيدة عن »الواقع« 
التي �ش�غته� عقول املتعلمني امل�ش�بني بداء الكت�ب، واملتفل�شفني واملوجهني، ثم 
تتحول يف النه�ية اإىل »كلم�ت علمية«، واإم� اأنه� ك�نت تنحرف علًن� اأو تو�شع عليه� 
و»احللول  والتكتيك«  وال�شرتاتيجية،  »امل�شلحة،  بـ  امل�شم�ة  اخل�دعة«  »العم�مة 
الأمة.  على  ال�شتحم�رية  العبودية  قب�شة  بت�شديد  تقوم  ك�نت  التي  الفكرية« 
وم� ي�شمى ب�ل�شتعم�ر اجلديد هو عب�رة عن امل�شري الذي جر املثقفون الب�رزون 

حرك�ت اأممهم امل�ش�دة لال�شتعم�ر الن�جحة اإليه.

اآ�شي�،  يف  لال�شتعم�ر  امل�ش�دة  التحررية  احلرك�ت  كل  يهدد  الذي  واخلطر 
واإفريقي�، واأمريك� الالتينية، بل وح�ق)1( ب�لكثريين من �شعوب هذه املن�طق، هو 
اأن العوام اأهل احلواري، وال�شوق، وامل�شنع، واملزرعة، �شخ�شي�ت جمهولة عاله� 
الرتاب واأمية مثل )�شت�رخ�ن، وب�قرخ�ن، وال�شيخ علي م�شيو اخلب�ز التربيزي«)2( 
ال�شهرية  غري  وبطولتهم  الط�هرة،  وميت�تهم  الزاهدة،  بت�شحي�تهم  يقومون 
وينتهي عهد  العدو،  يطرد  اأن  وال�شتبداد، ومبجرد  ال�شتعم�ر  واملجهولة يف قمع 

)1( ح�ق: اأح�ط.
)2(   ب�قرخ�ن رفيق �شت�رخ�ن يف املعركة امل�شلحة يف تربيز والهجوك على طهران اإب�ن احلركة الد�شتورية وك�ن رزاًزا 

وال�شيخ علي م�شيو جم�هد عظيم وك�ن خب�ز. )املرتجم(.
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للمج�هدين  بعد  اأهمية  اأية  هن�ك  تعود  ل  واحلكم،  الإدارة  عهد  وي�شل  اجله�د 
الدموية  ال�شنوات  يح�ربون  وك�نوا  وامل�شنع،  الريف،   يف  اأعم�رهم  ق�شوا  الذين 
ك�نوا  الذين  اأولئك  اأم�  اأعم�لهم،  اإىل  ومي�شون  البن�دق  في�شعون  اجلبهة،  يف 
والت�ميز، ويف هولندا،  ال�شني،  الدموية اخلطرة على �شف�ف  ال�شنوات  طوال هذه 
وبلجيك� واأمريك�، ودول الـ »مرتوبول الأخرى غ�رقني يف املتعة والأمن، يعي�شون 
ومهند�شني،  اأطب�ء،  و�ش�روا  قومهم،  وحرك�ت  جمتمع�تهم،  عن  وغرب�ء  بعيدين 
واحلقوق  والتخطيط،  الجتم�ع،  وعلم  وال�شي��شة،  القت�ش�د،  يف  ومتخ�ش�شني 
من  ويجعلون  القي�دية،  احل�ش��شة  املن��شب  ويحتلون  يعودون،  ف�إنهم  والطب، 
دم�ء ال�شهداء مك�تب، و�شي�رات، ومرتب�ت �شخمة، وامتي�زات اجتم�عية كثرية 
ويبتلعونه�، ويف مق�بله� يقدمون للن��ص املح��شرات العلمية، واملوؤمترات، وق�ع�ت 
البحث وامل�شطلح�ت الفنية، والربامج التخ�ش�شية، ومو�شوع�ت علم الجتم�ع 
والفل�شفة، ويف النه�ية ف�إن عزاء الن��ص، واملج�هدين يف اأنه: يف ال�شهرات، وحفالت 
الكوكتيل، ووراء املك�تب، هن�ك اأ�شخ��ص اأ�شم�وؤهم، وحم�ل ميالدهم حملية بدًل 

من ذلك الفرن�شي، والهولندي، والإجنليزي، والبلجيكي.

ومن بني الوجوه املعروفة يف احلرك�ت امل�ش�دة لال�شتعم�ر الن�جحة واحل�كمة 
ن�دًرا م� ي�ش�هد وجه  يف الدول الآ�شيوية، والإفريقية التي يف يده� احلكم الآن، 
تلك  هزمية  وجتربة  ن�حية،  من  الأمر  فهذا  ب�لنتب�ه،  ا  وهذا جدير جدًّ ب�رز  مثقف 
اأو  مق�مهم،  وق�ئمني  الن��ص  اأم�م  وك�نوا  املثقفون،  عليه�  ا�شتوىل  التي  احلرك�ت 
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جم�هدي  حمل  بو�شعهم  م�  جمتمع  يف  الن�شر  بعد  التحررية  احلرك�ت  ق�مت 
ال�شعب، واأبط�له كمتخ�ش�شني وخرباء، جتربة هزمية مثل هذه احلرك�ت، اأو ف�شله�، 
وانحرافه�، اأو م�شخه� من ن�حية اأخرى، اأبدت �شرورة نوع من ال�شك الديك�رتي 
يف اأ�شلوب مزاولة الفكر، وتق�ليده عند املتعلمني امل�شتقيمني، واجلديني يف الدول 
الراكدة والتقليدية، وهو خ��شة يف املجتمع�ت التي تعي�ص يف »فرتة انتق�ل« اأمر 

فوري وحيوي.

ل �شك اأن اليوم، اأ�شبح املفكر الذي ك�ن - طبًق� مل�شطلح م�رك�ص - هو 
الروؤية  اإىل طبقة ع�ملية؛ لأن  العم�لية، يف ح�لة حتول  الطبقة  الذي يتحدث عن 
ال�شم�ت  تعترب  التي  و»القيم«  الجتم�عي«  »وامليل  ال�شخ�شية  والروؤية  الكونية 
الأوربية،  املجتمع�ت  يف  الفكر  جم�ع�ت  كل  يف  م�شرتكة  للمفكرين  املعنوية 
والآ�شيوية والإفريقية، والأمريكية، اأو على الأقل مت�ش�بهة، فهي روؤية كونية واقعية 
ومنفتحة ومتحركة ومي�لة اإىل اجلديد، وهي روؤية علمية ومنطقية وحتليلية، وميل 

اجتم�عي نحو ال�شعب، وم�ش�د لال�شتعم�ر.

واخلال�شة اأنه ذو قيم اإن�ش�نية »مبعنى الع�ملية«، ومن هن� ميكن قبول تعريف 
ج�مع ب�لن�شبة للمفكر الذي يعي�ص يف جمتمع �شرقي ديني يف الع�مل الث�ين: واملفكر 
الأوربي، ويف الوقت نف�شه ينبغي اأن نكون على حذر من ذلك؛ لأن ال�شرتاك 
يف الطبيعة الجتم�عية ل يعني ب�لقطع ال�شرتاك يف الر�ش�لة الجتم�عية، وعدم 
رعي مفكرين� ب�لثنوية يف ه�تني املقولتني التي ت�شتقل اإحداهم� عن الأخرى �ش�ر 
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� يف الأخط�ء والهزائم الكثرية يف الآراء ويف بحث الق�ش�ي� وطرحه�،  �شبًب� رئي�شيًّ
ويف النه�ية يف م�شرح امل�شئولي�ت والن�ش�لت ال�شي��شية، والجتم�عية يف ن�شف 

ة. القرن الأخري يف دول الع�مل الث�ين، وهو يحمل له� ذكري�ت ُمرَّ

ول يت�شع املج�ل هن� للحديث عن ر�ش�لة املفكرين يف معن�ه� الأعم ور�ش�لة 
اإىل  ح�جة  ذاته يف  هذا يف حد  ف�إن  الأخ�ص،  معن�ه�  يف  الث�ين  الع�مل  مفكري 
بحث، اأو اأبح�ث مف�شلة، لكن م� اأح�ص اأنه من ال�شروري التذكري به هو اأن الن�شج 
القوية  والنق�ب�ت  الأحزاب،  ووجود  ال�شعبية،  ال�شي��شية  واليقظة  الجتم�عي، 
الليربالية والدميوقراطية  املوؤ�ش�ش�ت الدميوقراطية ووجود نوع من  املتقدمة، وقدرة 
�«، وح�شور �شخ�شي�ت �شعبية موثوق فيه� وواعية حيثم� يحدد  »مهم� ك�ن �شطحيًّ
الل�ش�ن« ذكية، وكت�ب ونق�د  الن��ص، والأمة، ووجود �شح�فة حرة »طويلة  م�شري 
اأخرى وجود رف�هية  ن�حية  متيقظني يراقبون الأحوال والأو�ش�ع مبئة عني، ومن 
ن�شبية و�شبع عند ال�شعب، وانعدام احلرم�ن احليوي من احل�ج�ت الأولية ك�مل�ء، 
واخلبز، وال�شحة، وامل�شكن، وامللب�ص، والتعليم، وخال�شة الأمر الت�شكل ب�ل�شكل 
الفال�شفة،  املفكرين  )وهم غري  املتعلمني  اأن عوام  ي�شبب يف  الأوربي، كل هذا 
والنوابغ اأي الق�دة احلقيقيني للثق�فة، واحلي�ة واملحددين لطريق احل��شر، و�شورته 
وم�شتقبل، املجتمع واحل�ش�رة( ل يكونون ن�شيًج�، وحدهم يف املجتمع، اأو �شفوة 
املجتمع، وجنومه، اأو الع�ش� التي يتوك�أ)1( املجتمع عليه�، واملخ املفكر الوحيد عند 
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)1( يتوك�أ: اأي ي�شتند؟
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ال�شعب، اأو بعب�رة اأخرى الق�ئمني مق�م ال�شعب ونوابه، والقوامني الأو�شي�ء عليه، 
ف�ملتعلم يف جمتمع اأعمى، وع�جز يحمل كل هذه الألق�ب.

والعمل الذي يقوم به »ع�رف ب�لطريق« ي�شبه العمل الذي تقوم به »ع�ش� 
توكوؤ«، لكنهم� لي�ش� �شيًئ� واحًدا ب�ملرة، فمدر�ص م� حيثم� يكون تعريفه واحًدا وهو 
»ال�شخ�ص الذي يقوم بتعليم الأطف�ل مواد درا�شية حمددة« لكن املدر�ص الذي 
يعمل يف مدينة متح�شرة لي�شت على ع�تقه ر�ش�لة ت�شبه ر�ش�لة زميله الذي ير�شل 

اإىل قرية ن�ئية ومت�أخرة.

وهن� ن�شل اإىل تن�ق�ص وا�شح وُم�َشلَّم به، فمن ن�حية: ل ي�شح للمفكر اأن 
يحل حمل ال�شعب يف امتالك م�شري حركة ثورية فهو اإم� يقود احلركة اإىل الهزمية، 
اأو اإىل النحراف، ومن ن�حية اأخرى: ففي املجتمع الذي ي�شوده اجلهل اأي الأمية 
بثق�فة  يتمتع  الذي  هو  وحده  املفكر  لأن  الجتم�عي؛  الوعي  وانعدام  الثق�فية 
ووعي ن�شبيني، وهو وحده الذي يرى ويعلم، ف�إن م�شئوليته �شعبة و�ش�ملة؛ لأنه يف 
املجتمع الأعمى: لي�ص املفكر هو الع�رف ب�لطريق فح�شب، ولي�ص هو املتخ�ش�ص 

فح�شب، بل هو اأي�ًش� ع�ش� التوكوؤ يف جمتمعه.

)1961م(  �شنة  يف  اجلزائرية  التحرير  جبهة  جم�هدو  قدمه  الذي  واحلل 
يحل ن�شف امل�شكلة.
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ول �شك اأنه عندم� انت�شرت الثورة امل�ش�دة لال�شتعم�ر وق�موا بطرد الأج�نب 
واخلونة وقب�شوا على زم�م ال�شلطة، مل يعد من امل�شتط�ع اأن تو�شع وزارة الثق�فة 
حتت اإ�شراف اأمث�ل �شت�رخ�ن، اأو هيئة التخطيط، ووزارة القت�ش�د حتت اإ�شراف 
اأمث�ل ب�قرخ�ن، وال�شيخ علي م�شيو. فقد اأن اأوان البن�ء واملطلوب هو التخ�شي�ص 
فال نفع اآنذاك يف ال�شج�عة، والفدائية، والرجولة، والإن�ش�نية، فط�فوا اأنح�ء فرن�ش� 
اجلزائريني)1(  والفنيني  واملهند�شني،  الأطب�ء  وجمعوا  واأمريك�  واإجنلرتا،  واأمل�ني�، 
وا�شتقدموهم بتقدمي الأموال، وال�شي�رات، واملن�زل الفخمة، وم� ا�شتط�عوا تقدميه 
من امتي�زات، وو�شعوا م� ا�شتخل�شوه من يد العدو ب�أعز الدم�ء، واملوت يف اجلبه�ت 
يف اأيدي هوؤلء املواطنني الغرب�ء. لكن املج�هدين ك�نوا يح�شون ب�خلطر من قبل، 
واقرتحوا حالًّ ك�شق ث�لث بني تلك »ال�شرورة« وهذا »اخلطر«، وك�نوا يعلمون اأن 
كل من�شب من املن��شب احل�ش��شة التي حتدد م�شري الأمة ذو �شقني: اأحدهم� �شق 
»حتديد الجت�ه« و»تعيني خط ال�شري، والطريق الكلي، وو�شع الأهداف ال�شي��شية« 
اجل�نب  وهو  والتخ�ش�شي  الفني  اجل�نب  هو  والآخر  الأيديولوجي،  ال�شق  وهو 
التنفيذي والواقعي، فعلى �شبيل املث�ل: يف وزارة اخل�رجية يوجد ج�نب�ن: ج�نب 
يتعلق بتحديد الجت�ه ال�شي��شي للدولة يف مق�بل التكتالت ويف العالق�ت بني 
الأمم، ويف تعيني خط ال�شري، وامل�شرية ال�شي��شية الع�مة للنظ�م وهو ج�نب �شي��شي، 

م�شئولية املفكر بالن�شبة لهذه الق�شايا

واملتخ�ش�شني  الفنيني،  من  ا  جدًّ كبري  بعدد   - ال�شتقالل  وقبل  بل   - ا�شتقالله�  بداية  اجلزائر يف  )1(  ا�شتع�نت 
امل�شريني يف ك�فة املج�لت، ول تزال تفعل حتى الآن خ��شة فيم� يتلعق ب�لتعريب والتعليم يف ك�فة مراحله 

واخلدم�ت. )املرتجم(.
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التف�قي�ت  ومعرفة  الدولية،  املرا�شم  قبيل  من  وعلمي  فني،  اآخر  ج�نب  وهن�ك 
تكون  وحينم�  ديبلوم��شي،  ج�نب  وهو  الدولية  واحلقوق  وال�شي��شية،  الق�نونية، 
ق�ش�ي� اخلط الع�م لل�شري، والتوجيه، والهدف، واتخ�ذ الجت�ه، وحتديد الجت�ه�ت 
املطروحة يلزم ح�شور اأحد املج�هدين على الدوام، ف�ملج�هد الواثق الواعي لأنه 
لي�ص ع�ملً� ول متخ�ش�ًش�، ينبغي اأن تو�شع الن�حية الفنية لعمله يف يد متخ�ش�ص 
وفني يعمل حتت اإمرته، وحتت القي�دة املب��شرة للمج�هد، ويف مثل هذا النيج ذي 
الوجهني املنفذ بذك�ء الذي �شرتتديه احلكومة القومية، ف�إن القي�دة الع�مة �شوف 
تكون دائًم� يف اأيدي املج�هدين الواثقة والقوية، اأولئك الذين دخلوا امليدان يف 
املتخ�ش�شون،  يكون  و�شوف  حيويتهم،  بكل  والظلم  ال�شتعم�ر،  �شد  ن�ش�لهم 

واملتعلمون جمرد اأدوات يف اأيدي املج�هدين، وو�ش�ئل لتنفيذ اأهداف الثوريني.

لكن، قبل اأن ي�شل املجتمع اإىل هذه املرحلة، اأو بعب�رة اأف�شل: من اأجل اأن 
ي�شل املجتمع اإىل هذه املرحلة... م� الذي ينبغي عمله؟ م� الذي ينبغي عمله يف 

جمتمع اأعمى، وم�شلول، ومتحجر يف قوالب روحية، واجتم�عية منحطة؟

بينهم  من  يكون  فيه�  مرحلة  اإىل  بعد  الن��ص  ي�شل  مل  املرحلة:  هذه  يف 
ب�ليقظة  يقوموا  لكي  وواعون  م�ش�هري،  واأبط�ل  ويقظون،  م�شتنريون،  جم�هدون 
واحلركة يف مق�بل املتعلمني الب�رزين، اإن الن��ص يف هذه املرحلة يرون املتعلمني 
فقط، ويعرفون املتعلمني فقط، وهم فقط الذين لديهم م� يق�ل، وب�لنظر اإىل هذه 
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امل�ش�ئل تكون ر�ش�لة املفكرين يف الع�مل الث�ين �شعبة وحيوية، اإىل جوار اأن متييزه� 
ا. وحتديده� ال�شحيح والدقيق معقد جدًّ

ويف راأيي اأنه قبل اأن نوؤمن بتلك املدر�شة، اأو تلك من املدار�ص الجتم�عية 
، ونتوافق  وقبل اأن نطرح خالف�تن� الأيديولوجية يف جمتمع املفكرين، ينبغي اأن ُنِقرَّ

على هذا الأ�ش��ص امل�شرتك اأن الطريق والهدف مهم� ك�ن� فهم�:

�، فكل  اأوًل: م� مل يوقظ قلب الأمة، وم� مل يجد �شمري الأمة وعًي� اجتم�عيًّ
مدر�شة، وكل حركة، �شوف تبقى عقيمة، وجمردة.

اأنف�شهم،  حترير  ي�شتطيعون  الذين  هم  فح�شب  والن��ص  الن��ص،  اإن  ث�نًي�: 
وينبغي اأن تكون قي�دة احلركة الجتم�عية يف اأيديهم مب��شرة، وم� مل ي�شل قلب 
وم�  الجتم�عية،  واخلالقية  واحلركة،  التلق�ئي«  والنفع�ل  »احلم��ص،  اإىل  الأمة 
مل ي�شنع ال�شعب من بينه اأبط�ًل، و�شخ�شي�ت جديرة بنف�ص ال�شم�ت ال�شعبية 
املخل�شة والأ�شيلة وال�ش�دقة، اأو ب�لتعبري العميق الرائع الوارد يف القراآن »اأمني«، 
وم� مل يقدمهم اإىل �شفوفه الأوىل، ف�إن ح�شور املتعلمني ب�لني�بة عنهم، لن ي�شتطيع 
ف�إن  موؤقًت�،  الأمر  بداية  النت�ش�رات يف  بع�ص  اأنهم حققوا  ولو  اأبًدا،  يكفلهم  اأن 
ق��شًي�، وتهجم  العمل �شعًب�  فيه�  التي �شوف يكون  املراحل  العمل يف  موا�شلة 

و�شو�شة الذهب، وو�شو�شة القوة، لن تكون ب�عثة على الطمئن�ن.

م�شئولية املفكر بالن�شبة لهذه الق�شايا
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ث�لًث�: خالًف� للغفلة الذهنية التي ابتلي به� كثري من املتعلمني، بل وكثري من 
ة اخل��شة ب�ملفكرين على حد قول ا�شبنجلر:  ِقيَّ املفكرين »وهذه الغفلة وليدة الِعرنْ
بدًل من اأن نقوم ب�لت�ش�ل املب��شر مع قلب الواقعية ومل�شه�، جنل�ص مًع� ونتحدث 
عن الواقعية على اأ�ش��ص املقولت الك�نتية، والأ�شول العقلية، واملنطقية، ومب�دئ 
�، ونقوم بتحليله�، ون�شتنتج منه� القواعد، وعلى  )العلموية(، ونحكم عليه� غي�بيًّ
اأ�ش��ص مثل هذه املعرفة التي ح�شلن� عليه�، والتي هي ذهنية اإىل هذا احلد وبعيدة 
الواقع  نحو  نتجه  والعمل، وحني  واخلطط،  امل�شروع�ت،  بو�شع  نقوم  الواقع،  عن 
املب�دئ  من  وواحد  مت�ًم�«.  عنه  غرب�ء  اأنن�  نح�ص  لأنن�  وحتريفه�؛  مب�شخه�،  نح�شن 
التي اأدت اإىل اأخط�ء ف�ح�شة من املب�دئ العقلية، والعلموية هي اأنن� نظن اأن الفقر، 
والظلم، واحل�جة، والتن�ق�ش�ت ال�شديدة يف املجتمع يف حد ذاته�، و�شعود منحنى 
اأوجه، وت�ش�د امل�ش�لح يف حد ذاته، وال�شتغالل وم� تقت�شيه  اإىل  ن�شج طبقة م� 
احلتمي يف  للتطور  علة  ت�شري  �شوف  ذاته�  اأمور يف حد  كله�  الت�أريخية،  احلتمية 
املجتمع، ووقوع التمرد، والنفج�ر، والتغري احل��شم. وعندم� نفكر ب�أذه�نن� ن�شل اإىل 
اأمث�ل هذه النت�ئج، نت�ئج معقولة مت�ًم�، ومنطقية، وق�ئمة على دليل وعلمية مئة يف 
املئة، لكن الواقع لالأ�شف ل يوؤيده� دائًم�، اإذ نرى اأنه لي�ص الفقر هو الذي �شي�شري 
املحرومة  الطبقة  �شعور  اإن  ب�لفقر،  الإح�ش��ص  لكنه  والتمرد؛  احلركة،  يف  �شبًب� 

ب�لن�شبة للو�شع الطبقي املتن�ق�ص يف جمتمعه� هو الذي يدفعه� للحركة.



اإنن� نفهم احلتمية الت�أريخية ب�لطريقة التي ك�ن اأ�شالفن� يفهمون به� »الق�ش�ء 
والقدر الإلهيني«. كنوع من اجلرب امل�شيئي، فيه اتخذ الت�أريخ مك�ن اهلل، وحلت 
اإرادة  األعوبة ل  الإن�ش�ن  يعترب  كليهم�:  ففي  الإلهية،  امل�شيئة  الإنت�ج حمل  اأداة 
يف يد اآخر، وم�شريه حدد دون ح�شوره، واأن احلتمية الت�أريخية تف�شر هذا املعنى 
نف�شه وحتى هذا اللفظ نف�شه )عني، ق�شى Determine( على كل ح�ل، ف�إن اأي 
به  وينزل  الإن�ش�ن  يحقر  مل  وت�أريخه،  م�شريه  ك�ش�نع  الإن�ش�ن  دور  يلغي  ع�مل 
والغريزة،  الطبيعة،  للبيئة وقوانني  ت�بع حم�ص  اأو حيوان، وهو  نب�ت  اإىل م�شتوى 
لالإرادة  املنطقية  النتيجة  وهي  امل�شئولية،  الإن�ش�ن  �شلب من  بل  والف�شيولوجي�، 
واحلرية اأو »الختي�ر« مب�شطلحن� و»النتخ�ب« ب�مل�شطلح الأوربي. وهذه امل�شئولية 
هي اأعظم ف�ش�ئل الإن�ش�ن، ووجه متيزه من كل الك�ئن�ت، ويف هذه احل�لة يكون 
يف  راأين�  وقد  اأي�ًش�،  املجتمع  مع  والتع�مل  احلركة   - كرًه�  اأو  طوًع�   - �شلب  قد 
ع�شور انحط�طن� اأن �شيوع الإمي�ن ب�لق�ش�ء والقدر، واجلرب الإلهي، وامل�شري املحتوم 
الأزيل ب�لطريقة التي ف�شره� به� رج�ل الدين، واأكرث منهم يف الأفك�ر الفل�شفية، 
والهندية،  ال�شوفية،  الروؤية  ت�أثري  حتت  ال�شوفية  والعرف�نية  ال�شعرية،  والآث�ر 

احلتمية التاأريخية والإن�سان
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لع�شر  الظ�ملة  ال�شوداء  للبيئة  الروحية الجتم�عية  والظروف  اليون�نية،  والفل�شفة 
اخلالفة، وع�شر املغول، اإىل اأي حد األقي ت�أريخن� يف الركود، و�شل  كل اأن�شطتن� 
»نوع  الت�أريخ  ب�جلربية« حتمية  »الإمي�ن  قول جوروفيت�ص  وعلى حد  الجتم�عية، 
من الك�شل« وعلى حد قول �ش�ندل: »عندم� يقوم فالح �شيني، اأو هندو �شيني 
يعي�ص يف ع�شر الإقط�ع، فيحمل بندقيته من اأجل حتقيق ال�شرتاكية، فهذا يعني 

اأنه دا�ص احلتمية الت�أريخية، ب�أقدامه امل�شممة ك�إن�ش�ن«.

ول يعني هذا اأنني ل اأوؤمن ب�حلتمية الت�أريخية، لكني اأريد فقط اأن اأقول: 
»اإن الإن�ش�ن هو الذي ي�شتطيع - بقدر ن�شجه وت�شميمه - اأن يفر�ص اإرادته على 
لإرادة  ت�بعة   -  � – ن�شبيًّ واحليوان  النب�ت  جتعل  الطبيعة  اأن  كم�  الت�أريخ،  اإرادة 
العلمية  للقوانني  طبًق�  وحركة  حي�ة  من  لهم�  مم�  ب�لرغم  هذا  و�شنعه،  الإن�ش�ن 

امل�شلم به� واملعينة«.

واأن� اأف�شر حتمية الت�أريخ التف�شري الت�يل: »اإن الت�أريخ، واملجتمع الب�شري ل 
ي�شتندان على اأ�ش��ص امل�ش�دفة والعبث، بل على واقعي�ت مثل كل واقعي�ت هذا 
تغري  �شنن  القراآين:  )وب�مل�شطلح  علمية  لأ�شول  طبًق�  وحركة  ذات حي�ة  الع�مل 
ق�بلة للتبديل، والتحويل()1( وبقدر م� يكت�شف الإن�ش�ن هذه الأ�شول عن طريق 

)1( ق�ل تع�ىل: ﴿ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی ﴾ ] الأحزاب/ 62[. وق�ل تع�ىل: 
﴿ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ ﴾ ]ف�طر/ 43[
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والثق�يف،  القت�ش�دي،  والتخطيط  )الأيديولوجية  التكنيك  طريق  وعن  العلم، 
اأي  اآخر،  ق�نون  من  بدًل  ق�نون  اختي�ر  طريق  وعن  وال�شي��شي(،  والجتم�عي، 
ا�شتخدام القوانني العلمية كم� يهوى يف قلب هذين الواقعني، ي�شتطيع اأن يغري 
م�شريه� الطبيعي كم� يريد، وعن طريق التنبوؤ العلمي ال�شحيح ي�شتطيع اأن يواجه 
التي يحدده�، وكم�  امل�شرية  اإىل  امل�شتقبل، ويوجهه  لت�أريخه يف  الطبيعي  امل�شري 
يقوم بتغيري �شجرة ف�كهة برية تنمو طبًق� ل�شنته� الطبيعية، وجربه� الذاتي وتثمر، 
منه�  وي�أخذ  برتبيته�،  يقوم  م�شريته�،  يف  والتدخل  معرفته�،  طريق  عن  وذلك 
الف�كهة التي يريده� �شكاًل ولونً�، هو ق�در اأي�ًش� على فر�ص ال�شكل اخل��ص الذي 
يوؤمن به من اأجل جمتمعه الوح�شي املت�أخر يف اأية مرحلة ت�أريخية يكون فيه�؛ لأن 

تطور املجتمع، وحركة الت�أريخ نتيجة للعبة »اختي�ر« الإن�ش�ن وجرب الت�أريخ.

الذي  اجلديل  والت�شل�شل  الت�أريخية،  احلتمية  على  العتم�د  �شح  فلو 
بعد  ب�لثورة ال�شرتاكية  يقوموا  اأن  ال�شني  ينبغي على فالحي  لك�ن  به،  ين�دون 
ثلثمئة �شنة، ولك�ن ينبغي على القب�ئل  العربية البدوية التي مل تكن قد و�شلت 
اأقدم  الزراعة، ومل يكن قد ظهر فيه� حتى �شكل احلكومة وهو  اإىل مرحلة  بعد 
الأ�شك�ل الجتم�عية يف الت�أريخ، اأن ت�شرب اأكرث من األف �شنة اأخرى حتى ت�شل 
اإىل مرحلة ت�شكيل جمتمع بورجوازي جت�ري متقدم، واأ�شك�ل اجتم�عية ن��شجة 
ا، وحكومة مركزية على م�شتوى الدولية، والإمرباطورية واإىل ثق�فة غنية ذات  جدًّ

جمموعة من القيم الإن�ش�نية، والع�ملية حتتوي على روؤية كونية منفتحة، وممتدة.

احلتمية التاأريخية والإن�شان
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اأو  اأو علم�نيني، و�شواء كن� ا�شرتاكيني،  على كل ح�ل �شواء كن� دينيني، 
ليرباليني، ينبغي اأن ننظر اإىل الإن�ش�ن ك�إرادة ذات دخل، وكع�مل ي�شتطيع اأن يغري 
قدره الت�أريخي ب��شتعداده الإلهي: العلم، واخلالقية. ومن هن� ف�إن الوعي فح�شب 
هو الذي ي�شتطيع اأن يغري امل�شري، ويغري م�شرية الت�أريخ وفق هوى الإن�ش�ن، ومن 
اأجل الو�شول اإىل هذا الوعي الجتم�عي ل ينبغي اأبًدا انتظ�ر بلوغ الت�أريخ مرحلة 
موكولة)1(  الجتم�عية  الثورة  وجعل  الإنت�ج،  اأداة  وتطور  البورجوازي،  الن�شج 
ب�لزدي�د احلتمي للتن�ق�ص يف قلب املجتمع، والن�شج الك�مل لالأطروحة الطبقية 

امل�ش�دة)2(.

اإن و�شع كل نوع من التقدم، اأو الثورية على ك�هل »التطور احلتمي لأدوات 
الإنت�ج« و»امل�شرية التك�ملية للت�أريخ على اأ�ش��ص ال�شراع اجلديل« يف�شي اإىل نوع 
من التواكل، والقدرية، والتفوي�ص امل�دي، ويجعل املفكرين من املوؤمنني ب�لق�ش�ء 
الجتم�ع  علم  من  ن�بعة  بروؤية  الت�أريخ  يف  الدقيق  البحث  اأن  حني  يف  والقدر، 
املجتمع�ت  يف  ق�مت  التي  التقدمية  الثورات  حتليل  ذلك  وفوق  والطبقية، 

)1( موكولة به: اأي متوقفة عليه ومرتبطة به.
)2(  �شوف تقولون: اإّن الإمي�ن بحتمية الّت�أريخ هو اّلذي ي�شلح الّطبقة العّم�لية بفل�شفة حتميه من ال�ّشقوط بني براثن 
الي�أ�ص، والهزمية املعنوية؛ لأّنه يوؤمن مب�شري الّت�أريخ املحتوم وهو انت�ش�ره، اأجل، هذه هي الّن�حية الإيج�بية لكّل 
جرب. والإمي�ن ب�إم�م الّزم�ن »املهدي املنتظر« واخلال�ص القطعي، وال�ّشقوط اجلربي للظلم، واّلذي �شمنته الإرادة 
الفردية،  امل�شئولية  اإلغ�ء  العقيدة هي  ال�ّشلبية يف هذه  الّن�حية  ُيعطي مثل هذا الأمل، لكن  اأّن  الإلهية ميكن 

وال�ّشقوط يف الّتواكّل، وتفوي�ص الإرادة الإن�ش�نية، وهي امل�شكلة اّلتي نواجهه�.
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مرحلة  اإىل  و�شلت  قد  تكن  مل  والتي  واإفريقي�،  اآ�شي�،  يف  واملت�أخرة  التقليدية 
ال�شن�عة، وت�شكيل طبقة الربوليت�ري�، اأو حتى ن�شج البورجوازية كطبقة ح�كمة، 
 � يو�شح هذه احلقيقة التي مل تكن قد عرفت بعد معرفة �شحيحة اأن اأي جمتمع اأيًّ
ك�نت املرحلة الت�أريخية التي هو فيه�، ي�شتطيع الإن�ش�ن فيه اأن ي�شل اإىل الوعي 
يعني  والوعي  متقدمة.  طبقية  ب�أيديولوجية  يت�شلح  اأن  ي�شتطيع  كم�  الجتم�عي 
كيفية  تعني  والأيديولوجية  الطبقية،  والظروف  والت�أريخ،  املجتمع  بكيفية  العلم 
به  يقول  الذي  القدر  واحدة:  عب�رة  ويف  املجتمع،  �شنع  وكيفية  الإن�ش�ن،  حي�ة 
هو  الأيديولوجية«  »�ش�حب  ر  واملَُنظنِّ ملجتمعه،  وب�لن�شبة  لنف�شه  ب�لن�شبة  الإن�ش�ن 

املخطط املث�يل للمجتمع.

ونتيجة لالإمي�ن ب�ملب�دئ الثالثة الآتية:
1-  اإن املتعلمني املثقفني ل ي�شتطيعون موا�شلة قي�دة احلرك�ت الجتم�عية 
بل  اأنف�شهم،  الن��ص  عن  ني�بة  والعمل  الطبقية،  مرحلته�  يف  الأ�شلية 
الأمة،  اإرادة  فيهم  تتج�شد  الذين  الأميون  الأبط�ل  اأولئك  ي�شتطيع 
وي�شتمدون روحهم، وروؤيتهم، وحركتهم، و�شمودهم الفطري والإرادي 
من قلب املجتمع مب��شرة، ولهم جذور يف اأعمق اأعم�ق الأمة اخل�شب.

2-  اإنه م� مل ي�شل الن��ص اإىل الوعي، وم� مل ي�شريوا هم اأنف�شهم اأ�شح�ب 
يرتقوا  وم� مل  للو�شع،  واجتم�عي  طبقي  وحتديد  اإن�ش�نية،  �شخ�شي�ت 
من مرحلة التقليد، والتبعية ل�شخ�شي�تهم الدينية، والعلمية التي حتتكر 

احلتمية التاأريخية والإن�شان
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الفتوى والقدوة )وعالقته� ب�لن��ص عالقة املراد واملريد، والع�مل والع�مي، 
والإم�م وامل�أموم( اإىل مرحلة من الن�شج الجتم�عي، وال�شي��شي يكون 

فيه� الق�دة هم اخل��شعون لإرادتهم، وخط �شريهم الواعي.

وانعدام  والفقر،  الطبقي،  ال�شتغالل  لي�ص وجود  ب�أنه  للعلم،  3-  واأخرًيا، 
العدالة، والنحط�ط، بل الإح�ش��ص بهذه الواقعي�ت املوجودة، والوعي 
ال�شحيح لل�شمري الجتم�عي، والطبقي ب�لن�شبة له� هو الذي يحدث 
زلن�  ول  راأين�  كم�  الأمر  ف�إن  واإل  الواعية،  ال�شحيحة  الثورية  احلركة 
اأنه م� اأكرث املجتمع�ت التي  اأي�ًش�(  نرى كثرًيا يف الت�أريخ )واجلغرافية 
والتفرقة  وال�شتغالل،  والتن�ق�ص،  ب�لفقر،  طويلة  لقرون  احتفظت 
التي  الإن�ش�نية  املجتمع�ت  اأكرث  وم�  قلبه�،  يف  والجتم�عية  الطبقية، 
اآلف  احلركة  عن  وتوقف  الأوىل،  مراحله  عند  الت�أريخ  فيه�  توقف 
ال�شنني، وك�أمن� ل ت�شدق عليه� مقولة قط من هذه املقولت التي ج�ء 
وامل�شري  الت�أريخ،  وفل�شفة  العلمية،  وال�شرتاكية  الجتم�ع،  علم  به� 

اجلربي للجدلية واملبداأ الأ�شلي الدائم للتغيري، والتطور.

اإىل  املنت�شب  املفكر  ر�ش�لة  ف�إن  املب�دئ،  هذه  على  بن�ء  اأنه  واخلال�شة: 
مثل هذه املجتمع�ت  هي يف عب�رة واحدة: نقل واقعي�ت التن�ق�ص املوجودة يف 
الن��ص ووعيهم. يقول رو�شو: بينوا الطريق  اأح��شي�ص  اإىل  قلب املجتمع والع�شر 
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للن��ص، ول حتددوا م� عليهم، امنحوهم الروؤية فح�شب، وهم �شوف يجدون الطريق 
ب�أنف�شهم، و�شوف يعرفون م� عليهم.

اإن ال�شبب يف ف�شل احلركة الد�شتورية عندن�، مل يحدث اإل لأن الق�دة ق�موا 
بتوجيه الن��ص، وتقدمي احللول النه�ئية دون اأن مينحوا الن��ص الوعي الجتم�عي 
والروؤية ال�شي��شية، وراأين� مرة اأخرى كم� راأين� قبله� وبعده�، اأن نتيجة فر�ص الثورة 
على جمتمع مل ي�شل اإىل الوعي بعد، ول ثق�فة ثورية لديه، لن تكون اإل جمموعة 

من ال�شع�رات التقدمية لكنه� ف��شلة.

الت�شبه والبتالء مبر�س التغرب

اإن اخلط�أ الفظيع الذي نقع فيه هو اأنه حينم� يتحدث مفكرون� التقدميون 
اأو  الرج�ل،  يف  فح�شب  الت�أثر  هذا  ويرون  اأنف�شهم،  ين�شون  ب�لغرب  الت�أثر  عن 
الن�ش�ء الذين يقلدون الأوربيني ك�لقردة دون متييز، واختي�ر يف الزينة، وامللب�ص، 
والع�دات  واحلرك�ت،  والت�شرف�ت،  اليومية،  احلي�ة  واأ�شلوب  وال�شتهالك، 
الجتم�عية، يف حني اأن ك�رثة البتالء مبر�ص الت�أثر ب�لغرب، والتقليد غري الواعي 
واأنكى)1(  اأ�شد  التغرب  من  النوع  وهذا  والي�ش�ريني،  الثوريني،  مفكرين�  ي�شمل 
لديه�  �شمود  ل  التي  »املتفرجنة«  اجلم�عة  تلك  مر�ص  من  مبراحل  ت�أ�شاًل  واأكرث 

اجلوف�ء الالمعة من اخل�رج، اأو يف كلمة واحدة »امل�شتهلكة الع�شرية«.

احلتمية التاأريخية والإن�شان
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الن�ش�ء، والرج�ل الع�شريني الذين يتف�شلون بقراءة جمالت »م�رجو«  اإن 
التج�رية  املوؤ�ش�ش�ت  وحتدد  اإلخ،   ... م�ت�ص«  و»ب�ري  ب�ري«  و»اي�ص  و»البوردة« 
والفنية،  الفل�شفية،  وروؤيتهم  الجتم�عية،  اأمن�طهم  وغريه�  ديور«  »لكري�شتي�ن 
والإن�ش�نية وتروجه� بينهم، وتقوم فل�شفة وجودهم فح�شب على ا�شتهالك ال�شلع 
الواردة من راأ�شم�لية الغرب، وم� يتبع هوؤلء من قبيل »زن روز« و»مرد جنتلمن: 
الرجل اجلنتلم�ن« والع�شرية، واحل�ش�رة، واأتب�ع الع�شر، والرتبية احلديثة والتفكري 
الرجعيون،  املخرفون  اأنف�شهم  هم  فهوؤلء  ف�رغ،  كالم  كله�  اإلخ  الع�شري... 
املتعفنون، املتحجرون، والعوام القدم�ء الذين ق�مت اأجهزة الدع�ية الغربية مبحو 
كل مالحمهم وحمتوي�تهم الت�أريخية، والثق�فية، والدينية، والأخالقية، والقومية، 
والعرقية، والإن�ش�نية وغ�شلته�، وجعلتهم ع�شريني. ف�لع�شري هو الإن�ش�ن الذي 
الإنت�ج  ب�أجهزة  ملت�شق  حري�ص  »بطن«  اإىل  وحولوه  ميلك،  م�  كل  منه  �شلبوا 

ال�شن�عية للراأ�شم�لية الع�ملية، فح�شب.

وب�لن�شبة لمراأة اإيرانية اأ�ش�بوه� ببلوى التغرب، اأي تغيري يقومون به فيه�؟ 
واأي ت�أثري لهذا يف جمتمعن�؟ ك�نت ت�شبغ اأظ�فره� ب�حلن�ء احلمراء، والآن ت�شبغ 
»ميني  الـ  واألب�شوه�  القومية  مالب�شه�  عنه�  خلعوا  ال�شديف،  ب�مل�نيكري  اأظ�فره� 
واأر�شلوه�  املنزل،  من  اأخرجوه�  اأي  اجتم�عية:  جعلوه�  عندهم،  الذي  جوب« 
اإىل امل�ش�ء، وتتحدث  ب�ل�شراء من ال�شبح  اإىل �شوارعهم واأ�شواقهم، بحيث تقوم 
يف  و»املن�ف�شة  ب�لغرية  فتجيب  ال�شب�ح،  اإىل  امل�ش�ء  من  اجلديدة  م�شرتي�ته�  عن 
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ال�شتهالك على املن�ف�شة يف الإنت�ج« املوجودة عندهم. وم� هو »م�نيف�شتو« هن؟ 
جميد  ال�شيد  �شنع  من  راهن«  دو  »بر�شر  مو�شوع�ت  وم�شكالتهن؟  روز«  »زن 
اأن  اجلم�عة  بني  لدوامه�  الرئي�شي  وال�شبب  ملجده�،  مظهر  اأعظم  ويعد  دوامي، 
»ح�لة ح�ملة« هي من وجهة  تعطيه�  ا  مثلثة جميلة جدًّ بطريقة  م�شفقة  »جمته�« 
النظر الفكرية والثق�فية يف الروؤية الكونية، والروؤية اجلديدة عند ن�ش�ء اليوم، قد 

منحته� ت�أثرًيا عميًق� دائًم�.

وحقيقي اأن ظهور هذه املوجة العفنة، والكرثة املتزايدة املت�ش�عدة للجيل 
�، ك�ن من نت�جه� م� ي�شمى ب�ملوجة اجلديدة وهي  �، و�شينم�ئيًّ »املدبلج« تليفزيونيًّ
نوع من الأمرا�ص الجتم�عية الف�جعة، لكن »البتالء ب�لتغرب« عند املتعلمني 
� عميًق�.  اجتم�عيًّ و�شلاًل  قومية  ك�رثة  اأحدث  الذي  هو  ا  اجل�دين جدًّ واملفكرين 
ف�لفئة الأوىل من الب�شر الذين �ش�روا اأ�شي�ء، ف�إن التغيري، والتحديث، والتبديل 
حتت  و�شعوه  لديهم  وم�  اأج�ش�ًم�،  اإل  لي�شوا  فهم  اجل�شم،  يف  عندهم  والأوربة 
�شيطرة الغربي، اأم� الفئة الث�نية فهم فكر، وعندم� ي�شك الفكر ويفقد القدرة على 
التحليل، والتحديد، والختي�ر، ويتحول اإىل �شورة »م�شتملي« لالآخرين، ف�لأمر 
م�شيبة موؤي�شة و�شوداء، يطراأ)1( عليهم نوع من »الغرتاب الثق�يف« وهو اأ�شواأ اأنواع 
قد  كن�  التي  وف�نون  واإمي��شيزار،  �شوردل،  »جدلية«  عليهم  وت�شدق  الغرتاب، 
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)1( يطراأ: اأي ي�أتي فج�أة.
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اأح�ش�شن� به� منذ �شنوات ب�شكل مب��شر، ذلك اأن ال�شتعم�ر ك�ن قد جرب، وفهم 
اأنه م� دامت الأمة تعتقد اأن له� �شخ�شية، ف�إن النف�ذ اإليه� لي�ص ب�لأمر ال�شهل. 
والثق�فة، والت�أريخ يف اأمة م� يوؤدي�ن اإىل �شخ�شية وتع�شب، ول بد لال�شتعم�ر من اأن 
ينفذ اإىل داخله� عن طريق ف�شله� عن ت�أريخه� وجعله� غريبة عن ثق�فته�، وعندم� 
له، معطوبً�)2( يف �شخ�شيته،  الأ�ش�لة، ل جذور  ف�قد  نف�شه خواء)1(،  املفكر  يرى 
تبدل  الذي  الأوربي  من  وعي  غري  اأو  وعي،  عن  نف�شه  يقرب  اأن  من  مفر  فال 
اأم�م عينيه يف هذه احل�لة اإىل اأ�ش�لة اإن�ش�نية مطلقة، و�ش�حب ثق�فة وقيم معنوية 
مث�لية، وكم�ل مطلق، ي�شري مفتونً� به �ش�ئًق� من نف�شه، ويعو�ص ب�لتظ�هر ب�ل�شم�ت 
الأوربية فقدانه خل�ش�ئ�شه الأ�شيلة، وفقر �شخ�شيته وخالئه�، وهذا مبداأ م�شلم به 
يف علم النف�ص اأن الفرد الذي ل �شخ�شية له، ول اأ�ش�لة عنده، والت�بع الذي ل 
 ،� قيمة له، يقوم دائًم� عن طريق التقرب، والتظ�هر، والتقليد بتعوي�ص نق�شه نف�شيًّ
وعن طريق اإلغ�ء نف�شه وكل م� هو من�شوب اإىل نف�شه، واإنك�ره�، وحتقريه�، والفرار 
من كل م� يذكره بنف�شه ومب��شيه، وعن طريق الت�شبه ب�لآخرين يبحث لنف�شه عن 

�شخ�شية جديدة، و�شف�ت جديدة، وقيم جديدة.

ونتيجة لكت�ش�ف هذا املبداأ من مب�دئ علم النف�ص ق�م ال�شتعم�ر الأوربي 
عن  وف�شله�  حمتواه�،  من  الع�ملية  والثق�فة  العميق،  الت�أريخ  ذوات  الأمم  بتخلية 

)1( خواء: اأي فراغ وخالء.
)2( املعطوب: الف��شد.
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ت�أريخه�، وجعله� غريبة عن ثق�فته�، وبعيدة عن نف�شه� عن طريق احليل العلمية 
تعرفه،  �شيًئ� داخله� ول  الذكي، بحيث ل جتد  املعقد  الدقيقة، وعلم الجتم�ع 
فيقوم مب�شخ ت�أريخه�، وثق�فته�، وكل قيمه� املعنوية، والتقليدية، وحتقريه�، وعندم� 
اأنه ك�ن  اأن ت�شدق  اأ�شبح من الع�شري  اأ�شبحت هذه الأمم ل تعرف �شيًئ� عنه�، 
لديه�، وعندم� حقق ال�شتعم�ر هذا الهدف من اأجل دخوله، و�شيطرته، وغ�رته، 
نف�شه�  الأمم  لأن  ذلك  به؛  يقوم  اآخر  �شيء  لديه  يعد  مل  اأ�شره  يف  الأمم  واإيق�ع 
ت�شتطيع،  م�  بقدر  اأنف�شه�  تخريب  يف  للع�دة  خ�رقني  وحقد  بكراهية  ج�هدت 
وحتقري دينه�، واأخالقه�، واأ�ش�لته� التي م�شخت، وب�شوق واإ�شرار األقت ب�أنف�شه� 
يف اأح�ش�ن الأوربيني، بل وتظ�هرت ب�ل�شيق من نف�شه�، وكتم�ن الروابط الثق�فية 
والقومية والت�أريخية عنده�، والتو�شل ب�خل�ش�ئ�ص الأوربية، والت�شليم للقيم التي 
اأي الأمم - التي ك�نت ثق�فته�  ك�ن ال�شتعم�ر يج�هد يف فر�شه� عليه�، وهي - 
و�شخ�شيته� تلغى من قبل امل�شتعمر، ق�مت ب�إلق�ء نف�شه� لئذة ب�مل�شتعمر، مت�شبهة 
به لت�أمن هجومه، هذه هي اجلدلية التي اكت�شفه� »�شوردل، واإمي� �شيزار«، يف العالقة 
الثق�فية، والإن�ش�نية بني امل�شتعمر »بك�شر امليم« وامل�شتعمر »بفتحه�«؛ لأن الطفل 
ويلقي  يق�ومه�،  اأن  اأجل  من  نف�شه�  اإليه� هي  يلج�أ  اأمه،  لغ�شب  يتعر�ص  عندم� 

بنف�شه يف اأح�ش�نه�.

املوجودة  اجلدلية  الرابطة  نف�ص  يف  املوجود  الجتم�عي  الجت�ه  هو  وهذا 
يف ت�شوف »وحدة الوجود« عندن� يف العالقة بني الإن�ش�ن واهلل: ممكن الوجود، 

احلتمية التاأريخية والإن�شان
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ويح�ص  الإلهية،  �شف�ته  ويدرك  اهلل،  يعرف  م�  بقدر  ف�لإن�ش�ن  الوجود.  وواجب 
ويع�شقه  وجم�له،  وجالله،  عظمته  يف  ويتحري  الأعلى،  وكم�له  املطلق،  بوجوده 
ويعبده، ينفي �شف�ته كموجود غري اهلل، ولـ »اأن�« منف�شلة عن الذات الإلهية، ويف 
ويغرتب عنه�، ول  نف�شه،  فيه�  يجد  اإىل مرحلة ل  ي�شل  وال�شلوك«  »ال�شري  هذا 
يعرف �شخ�ًش� ا�شمه »احل�شني بن من�شور احلالج«، وي�شري كله »هو» وي�شل اإىل 
مق�م »ل« وهو النفي املطلق لنف�شه، وب�لطبع ي�شل اإىل مرحلة الـ »ل« على الفور، 
البق�ء  اأجل  من  اهلل  والفن�ء يف  فيه،  البق�ء  مرحلة  اإىل  ي�شل  نف�شه  عن  وب�لغن�ء 
»العبد«  من  بدًل  »الع�شري«  و�شعن�  لو  الرتكيب  هذا  ويف  عرف�نية.  ب�هلل جدلية 
واحدة،  والنتيجة  تختلف،  العالقة ل  ف�إن  »اهلل«،  من  بدًل  الأوربي  وال�شتعم�ر 
الفرق الوحيد هو الفرق بني اهلل وبني امل�شتعمر »بك�شر امليم«؛ لأنه يف هذا الرتكيب 
يكون لال�شتعم�ر يف نظر الع�شري التجلي، والتقد�ص، واجلم�ل، واجلالل املطلق 
الإلهي الأعلى، وللع�شري جت�هه العبودية، والط�عة وذات العبد، الفرق اأنه عبد 

على خالف عبيد اهلل، فقد اأو�شله اإىل معبوده مالئك عر�ص كربي�ئه.

وقيم  وجذور،  م��ص،  �ش�حبة  قبل  فيم�  ك�نت  التي  املخلوق�ت  هذه  مثل 
اأ�شيلة، وانفع�ل داخلي، وبن�ء للذات، وغنى معنوي ب�رز، وو�شلت اليوم اإىل فقر 
مل تعد حت�ص معه بوجوده� اإل يف عالقته� ب�لأوربي، وت�شبهه� به، واإذا �شلبت منه� 
اأنف�شه�  ت�شمي  للم�هية،  ف�قًدا  ت�شري وجوًدا  والت�شبه«  والتظ�هر،  »التقليد،  موهبة 
»متح�شرة«؛ لأن اأول عمل ق�م به الأوربي ب�لن�شبة لهوؤلء هو حمو كل الثق�ف�ت 
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املمكن  الوحيد  ال�شكل  ب�أن  الق�ئل  املبداأ  واإثب�ت هذا  القيم  واإنك�ر كل  ودفنه� 
�، ل �شك اأنه وهو يبحث عن الت�شبه  للثق�فة واحل�ش�رة هو اأن ي�شع املرء قن�ًع� اأوربيًّ
ال�شم  بهذا  يعرفه  ل  فهو  نف�شه  الأوربي  اأم�  متح�شًرا،  نف�شه  ي�شمي  ب�لأوربيني 

والر�شم، اإنه ل ي�شميه متح�شًرا، بل ي�شميه مت�شبًه�.

ه« ب�لأوربي، ولده�شتي  � لكنه »ُي�َشبَّ والت�شبه مبعنى التقليد، اإنه لي�ص اأوربيًّ
ال�شديدة وجدت نف�ص هذا امل�شطلح مع هذه اجلدلية نف�شه� املوجودة يف العالقة 

بني الأوربي وغري الأوربي، وجدته يف احلديث النبوي ال�شريف العميق:

»من ت�شبه بقوم فهو منهم«)1(، اأي اأن كل من ت�شبه بقوم اآخرين، ومل يعد 
له اأي ارتب�ط مبجتمعه، بل ارتب�طه بقوم اآخرين، وانف�شل عن جذوره، فقد �ش�ر 
غريًب� عن نف�شه، بل مراآة لآخر، وم�شطلح (Assimile( لفًظ� ومعنى هو املت�شبه؛ 
لأن َمننْ يجعل نف�شه �شبيًه� ب�آخر يفر من نف�شه، ينكر نف�شه بعجلة واإ�شرار، يكتم 
والثق�فية،  الجتم�عية،  وم�هي�ته  والجتم�عية،  الت�أريخية،  وفطرته  بل  عالئقه، 
فن�ئه  اإىل  لي�شل  يج�هد  الأجنبي،  اأح�ش�ن  اإىل  نف�شه  يهرب من  نف�شه،  وبتحقري 
فيه وهو الأعلى والأكمل، والأجل، ويف مواجهة الأوربي يح�ص مبركب النق�ص 
مواطنيه،  من  واحد  اأي  من  اأف�شل  العينني،  اأزرق  اأ�شقر،  اأي  ويكون  نف�شه،  يف 
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)1(   اأُنظر، نهج البالغة: 47/4، بلفظ )من ت�شبه بقوم اأو �شك اأننْ يكون منهم(، و�ش�ئل ال�شيعة: 212/11، �شرح 
الأزه�ر: 117/4، دع�ئم الإ�شالم للق��شي النعم�ن: 513، بلفظ )عّد منهم(، احلبل املتني لل�شيخ البه�ئي: 

405، بدائع ال�شن�ئع: 140/2، م�شند اأحمد: 50/2، �شنن اأبي داود: 255/2، جممع الزوائد: 271/10.
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واأح�شن منهم، يرى قوله ف�شل اخلط�ب، ويفخر برفقته، ويفهمه عن طريق حتقري 
دينه، وتق�ليده، وقيمه، واأخالق جمتمعه، وال�شخرية منه� اأنه »ا�شتثن�ء« واأنه بعيد 
عنهم، واأنه منف�شل عنهم، وغريب عنهم، بل هو �شبيهه، يرى مثله، ويح�ص مثله، 
هم  من  جمتمعن�؟  يف  مثلي  يوجد  »من  له:  يقول  اأن  يريد  وك�أنه  مثله،  ويعي�ص 

اأمث�يل؟ من هم؟«.

املئة  للمرة  للبحث  املو�شوع  هذا  قد طرحت  �شنوات، وكنت  منذ ثالث 
وبطريقة خمتلفة، وكنت قد طرحته يف ق�عة املح��شرات، ك�ن ال�شيد »ن��شح« وهو 
مدر�ص يح�شر م�شتمًع� قد ا�شتنتج اأثن�ء املح��شرة نقطة ذكرين به�، وبعد طرحه�، 

ل �شك اأنه� ك�نت نقطة تت�شم)1( ب�ل�شطحية وتفتقر اإىل الأهمية، ق�ل:

مثل هذا النمط من العالقة مل يكن موجوًدا يف احتك�ك الأوربيني مبجتمعن� 
� ك�ن  اأيًّ اأحد »اأمن�طن�« القدمية يلتقي بواحد من الأوربيني  التقليدي، عندم� ك�ن 
راأ�شم�يل  اأو  فن�ن فرن�شي،  اأو  اإجنليزي،  اأو �ش�ئح  اأمريكي،  هذا الأوربي: ج�وي�ص 
اأمل�ين، مل يكن يح�ص يف نف�شه ب�أي اإح�ش��ص ب�لنق�ص، اأو انعدام ال�شخ�شية، بل 
اإليه ب�حتق�ر وي�شتخف به، ك�ن يرى دينه، وحي�ته  العك�ص، ك�ن هو الذي ينظر 
اأ�ش�لة  اأكرث  به  واأخالقه، و�شف�ته الإن�ش�نية، ومعنوي�ته، وتق�ليده، وكل م� يتعلق 
وك�ن  ب�أ�ش�لته،  ويوؤمن  بنف�شه  يوؤمن  ك�ن  الآخرين،  لدى  مم�  واأف�شل  واحرتاًم�، 

)1( تت�شم: اأي ُتو�شف.
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يحرتم كل هذه القيم التي تكون معنوي�ته، وثق�فته، ويقد�شه� اأكرث، اإن التع�شب 
وهو النتيجة املنطقية لهذا الإمي�ن، و»ال�شخ�شية« التي هي جتلي هذا الروح، ك�نت 
« و»م�شتنًدا على ذاته«  ال�شبب يف اأنه ك�ن يرى نف�شه يف مواجهة الأوربي »م�شتقالًّ
ومل يكن يفقد نف�شه اأبًدا، ومل يكن يجعل من نف�شه »ا�شتثن�ء« من الق�عدة اأم�مه 
الع�شري«  والنقد  الفكر،  عن  »الن�جت  والتحقري  نف�شه،  من  ال�شخرية  طريق  عن 
لدينه وجمتمعه، وقومه، واآدابه، ور�شومه وذوقه، وتق�ليده، ومل يكن يهب جم�هًدا 
لكت�ش�ب �شخ�شية جديدة عن طريق تقليد حرك�ته و�شكن�ته، ول يف�شل »اخل�دم 
ك�ذبً�  فخًرا  قومه  اأم�م  يفخر  ول  ب�شداقته،  يب�هي  ول  هن�«،  ال�شيد  عن  الأوربي 
ول  الن��ص،  تق�ليد  عن  وغربته  الأم  لغته  �شعفه يف  من  ي�شكو  ول  اإي�ه،  مبعرفته 
والت�أريخ  الدين،  اأعالم  ولأ�شم�ء  بل  مل�شطلح�ته،  عمًدا  اخل�طئ  التلفظ  يحرتف 
والثق�فة عنده؛ ولأنه ع��ص �شنتني، اأو ثالثة عي�ص »الكالب« يف حي ال�شود يف 
ب�ري�ص، اأو لندن، اأو نيويورك، وتن�ول الطع�م يف مط�عم الدرجة الث�لثة، و»ع��شر« 
خ�دم�ت الغرب والت�شعرية املقرة للواحدة منهن فنج�ن من القهوة بثالثني �شنًت�؛ 
لأنهن  الرجعي�ت؛  الن�ش�ء  روؤية  عند  ب�لغثي�ن)1(  ي�ش�ب  اأ�شبح  ذلك  فعل  لأنه 
يط�أطئن)2( الراأ�ص خجاًل عندم� يطري جم�لهن اإن�ش�ن، وتعلوهن احلمرة بدًل من 
تقبيله، ول يج�هد جه�د امل�شتميت لإجب�ر جدته »احل�جة بي بي كلنب اأغ�« على 

احلتمية التاأريخية والإن�شان

)1( الغثي�ن: امليل اإىل القيء.
)2( يط�أطئن: يخف�شن.
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اأن مت�شط �شعره�  اأو على  راأ�ص اجل�شر،  اإىل  الـ »ميني جوب« عند ذه�به�  ارتداء 
على هيئة »ذيل احل�ش�ن«، اأو يرغم عمته »احل�جة رقية« على و�شع نظ�رة »اأودري 
التي  ال�شج�د والفر�ص والو�ش�ئد  هيبورن« على عينيه�، ويقوم بكن�ص املنزل من 
اأمريك�ين م�أخوذ  »ا�شتيل مودرن«  بـ  يوؤثثه  ع��شت مع الأ�شرة �شتني ع�ًم�، لكي 
من جملة الـ »بورده«، ثم يقوم بعمل الديكور له، ومل� ك�ن قد �شمع اأن الدين مل 
يعد »مو�شة« يف اأورب� بعد »ع�شر النه�شة«، يقوم برفع �شورة ح�شرة الأمري »�شيدن� 
علي« من فوق جدران من�زل اأعم�مه، وخ�له، ووالده العجوز اأولئك الذين ع��شوا 
التي  للمن�زل  تقليًدا  يقوم  منه�  وبدًل  �شيدن� علي،  وع�شق  الدين،  مع  اأعم�رهم 
راآه� يف الأفالم الأوربية -لأنه يف فرتة اإق�مته مل يدخل �شقة اأوربية واحدة تعي�ص 
فيه� اأ�شرة حقيقية و�شليمة، وكل الأوربيني الذين عرفهم ل يعدون عج�ئز الن�شوة 
اإي�هن الالئي يوؤجرن حجراتهن لالأج�نب والبن�ت الالئي يف مق�بل اأن يتعي�شن، 
ويظفرن)1( بقهوة، اأو ع�ش�ء، اأو �شينم�، اأو حفلة رق�ص، اأو ا�شتحم�ر اإىل اآخر العمر، 
ا - تقليًدا لتلك املن�زل التي راآه� يف الأفالم الأوربية  يحبون النمط ال�شرقي جدًّ
جدار  على  النوم  حجرة  اأجل  من  اأعدت  التي  م�ن�شفيلد«  »جني  �شورة  ي�شع 
منزل والده امل�شلي ويف مو�شع القبلة؛ اأو لأن الأوربيني اأ�شبحوا يعجبون ب�لفن، 
واجلم�ل الإفريقي بعد مع�ي�شتهم له قرنني من الزم�ن، ي�أتي �ش�حبن� وي�شع متث�ل 
»البعبع«  اأنه متث�ل  التي تظن  والدته  امراأة زجنية �شوداء على رف حجرة جلو�ص 

)1( يظفرن: يفزن.
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نف�شه التي ك�نت تخوف به اأطف�له� حتى ي�شكتوا، يف حني اأنه� نف�شه� تخ�ف اأن 
ا؛ لأنه�  تظل وحده� يف احلجرة اأثن�ء الظالم، ومن ن�حية اأخرى فهي ت�شعد جدًّ
هي الأخرى قد �شدقت اأن هذا النوع من الأ�شي�ء اأي جملة »زن روز« و»اطالع�ت 

ب�نوان« تعني اخلروج عن تخريف الع�شور الو�شطى ووح�شيته�.

اأجل، هذه الأحوال خ��شة مبتعلمين�، وحملة ال�شه�دات اجلدد عندن�، ف�إن 
املثري  ال�شق�ء  يبتلوا مبثل هذا  الع�مة، مل  اأو من  العلم�ء،  �شواء ك�نوا من  قدم�ءن� 
للغثي�ن فقد ك�ن اخل�ن، والفالح، والت�جر يف ال�شوق، والفتوة، واحلكيم، والع�مل، 
م�لهم  بكل  الأوربيون  اإليه�  يفتقر  واأ�ش�لة  �شخ�شية،  لهم  ب�أن  يوؤمنون  والأديب 
اأورب�،  اإىل  وقوتهم ومظهرهم الغربي، بينم� هوؤلء الأ�ش�تذة العلم�ء الذين ذهبوا 
مبجرد اأن ك�نت عيونهم تقع على م�شت�شرق مبتدئ قراأ يف مدر�شة اللغ�ت ال�شرقية 
الندوات  اأجله  من  ويقيمون  اأنف�شهم،  ميلكون  ل  ك�نوا  الف�ر�شية«،  »اأك�بر  كت�ب 

واملوؤمترات، ويتن�ف�شون يف التقرب اإليه.

ك�نت تعقد يف طهران جل�ش�ت اأ�شبوعية، وك�ن يح�شره� الربوف�شري )هرني 
الأوربي  واملتخ�ش�ص  املعروف  الإ�شالمي�ت  وع�مل  ال�شوربون،  اأ�شت�ذ  كوربن( 
الفريد يف الثق�فة ال�شيعية، كم� ك�ن ي�شرتك فيه� ال�شيد حممد ح�شني الطب�طب�ئي 
مدر�ص احلكمة، وتف�شري القراآن يف قم، وعدد اآخر من الف�شالء والعلم�ء يف العلوم 
القدمية واجلديدة. وك�ن الطب�طب�ئي وك�أنه �شقراط قد جل�ص وحوله تالميذه، وك�ن 

احلتمية التاأريخية والإن�شان
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)كوربن( العظيم ح�شن الأدب يج�هد يف اغرتاف جرع�ت من هذا املحيط العظيم 
لالأفك�ر، والعواطف العميقة واملتنوعة التي كونته� الثق�فة الإ�شالمية ال�شيعية.

اأية روح وقوة وهبته هذا الثب�ت يف ال�شخ�شية وال�شتقالل الفكري؟ لي�ص 
� اأو غروًرا ن��شًئ� عن جهل، اإنه يعرف نف�شه كممثل لت�أريخ عظيم،  هذا تع�شًب� قوميًّ
وح�ش�رة عظيمة، وكنز في��ص من الأفك�ر الفل�شفية، واملواهب الإن�ش�نية واملعنوي�ت 
اإنه  والأدبية،  والفنية  العرف�نية،  املده�شة  واجلم�لي�ت  والعواطف،  الأخالقية، 
مرتكن على جبل من الثق�فة الب�شرية، يف هذا املوقف: هن�ك ثق�فت�ن كل منهم� 
 � يف مواجهة الأخرى، فلي�ص الطب�طب�ئي �شبيًه�، اأو مت�شبًه�؛ بـ »كوربن« لي�ص �ش�بًّ
ن�ل الديبلوم، اأو اللي�ش�ن�ص ل يعرف �شيًئ� عن الدين اإل ن�ش�ئح اأمه و»علق« اأبيه 
من اأجل الطه�رة، و�شالة ال�شبح، ومن�بر من�شدي الرو�شة التي يتق��شى الواحد 
اإل »موت ح�شنك الوزير«  اأو خم�شة، ومل يقراأ من الأدب  اأربعة توم�ن�ت  منهم 
العرو�شي الأربع وبع�ص  الرابعة يف الكت�بة، وال�شعر من مق�لت نظ�مي  واملق�لة 
العرف�ن  عن  يعرف  ول  املت�أدبون،  ال�شلط�ن حممود  بالط  مت�شولو  كتبه�  ق�ش�ئد 
اإل �شحن�ت حفنة من الدراوي�ص الأقذار املبتلني ب�حل�شي�ص، اأو عدد من »الفقراء 
يف  وذيولهم  الأ�شتقراطية،  وروؤو�شهم يف حجور  ب�حلول،  امل�ش�بني  امليلي�رديرات« 
اأيدي ال�شرك�ت واخلدم�ت اإي�ه�، ول يدري من الت�أريخ اإل �شري بع�ص اخل�ن�ت، 
اإليه،  من�شوب  هو  م�  كل  وعن  نف�شه  عن  املعرفة  وبهذه  املواد،  وبهذه  وال�ش�دة، 
اإن�ش�نية  �، و�شخ�شي�ت  �، وفنًّ �، وفل�شفة، وعلمًّ ت�أريخيًّ اأورب� ويرى هن�ك  اإىل  يذهب 
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عظيمة، ويوازن بينه� وبني م� لديه من ت�أريخ وثق�فة، ويرى البون ال�ش��شع)1(، فال بد 
من اأن ينجذب، ويهرب من نف�شه، ويكتم روابطه الثق�فية، وينكر عالقته بت�أريخه، 
َبلنَْقع)2(،  وخواء  لب،  بال  ق�شًرا  الذات،  من  خ�لًي�  وجوًدا  بنف�شه  يح�ص  وعندم� 
ومن�شوبً� اإىل دين، وروحي�ت، وعرق، وم��ٍص كله قبيح وخًرا، وحقري، وي�شع نف�شه 
يف مق�بل الثق�فة الأوربية املزدهرة املتقدمة العظيمة، ف�إنه طوًع� اأو كرًه� يلغي نف�شه، 
ويتظ�هر ب�ل�شخ�شية الأوربية، وي�شري غريًب� عن نف�شه، فتتمدد الذات الأوربية يف 
ة)3(، ويح�ص ب�لقيم، والحتي�ج�ت، وامليول، واخل�ش�ئ�ص  ذاته اخل�لية من كل م�ِهيَّ
املوجودة عند ذلك الأوربي حمل قيمه، واحتي�ج�ته، وميوله وخ�ش�ئ�شه، ومي�شح 
القيم،  هذه  ك�نت  ومل�  نف�شه،  لي�ص  خملوق  اإىل  ويتحول  الأوربي،  ال�شكل  اإىل 
اجتم�عية،  وظروف  لت�أريخ  نتيجة  الإن�ش�نية  وال�شف�ت  وامليول،  والحتي�ج�ت، 
وظروف  اآخر،  بت�أريخ  مرتبط  الواقع  يف  وهو  اأوربية،  وثق�فية  قومية،  وخ�ش�ئ�ص 
اجتم�عية اأخرى، وقوم اآخرين، وثق�فة اأخرى، ي�شري مري�ًش� ب�أمرا�ص لي�شت عنده، 
اإنه يت�أمل من اآلم عند اآخر،  اأمرا�ص عنده ب�لفعل، وم�شرتيًح� منه�،  وغ�فاًل عن 
فيه �ش�ق،  العمل  يعي�ص يف جمتمع ك�دح  الوزن«،  ج�ئع مي�ر�ص طريقة »لإنق��ص 
التغذية، وفقدان ال�شحة،  والطبيعة فيه ق��شية، والزراعة بدائية، وقد �شلب �شوء 

احلتمية التاأريخية والإن�شان

د م� بني ال�شيئني. وال�ش��شع اأي�ًش�: اأي البعيد. )1( البون: ُبعنْ
)2( الَبلنَْقع: اأي اخل�يل من كل �شيء.

ة: اأي حقيقة ال�شيء. )3( امل�ِهيَّ
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الدم�ء، والدم�ء من  الرمق من الأج�ش�د، واحلمرة من  الرطبة املظلمة  والأكواخ 
الوجوه، وجعل ال�شحن امل�ش�بة ب�لريق�ن)1( �شفراء معرورقة، بينم� هو تقليد للذوق 
الأر�شتقراطي، واجلم�لي�ت البورجوازية يح�ص يف نف�شه ب�لآم تنت�شب اإىل �ش�لت 
ال�شهر، واحلي�ة املرفهة اللذيذة، والراحة، واللهو وال�شكر، والرق�ص، والفراغ الت�م 
من كل عمل، واللون اخل�فت يف لون �شوء القمر، والقوام�ت اخلي�لية الروم�ن�شية 
الع�ئلية،  النوادي  يف  الفجر  حتى  وال�شهر  العمل  عدم  على  دليل  هي  التي 
ة)2( معلم يعي�ص مبرتب ل ي�شمن له الكف�ف)3(،  والطبقية، و�ش�لون�ت الرق�ص، وَثمَّ
غ�رت  فيه�  رمق)5(  خ�بية)4( ل  عيون  من  فيه�  اجلوع  يفي�ص  ف�شول  ويدر�ص يف 
يف حم�جره�)6(، وتوم�ص)7( ب�ملوت، ويعي�ص يف جمتمع ل تزال همومه امل�شكن، 
واخلبز، وامل�ء، وامللب�ص الذي مينح الدفء، والفحم الالزم لل�شت�ء، وعندم� ي�شع 
ب�آلم من  نف�شه  الدني� ويف احلي�ة، يح�ص يف  نف�شه ويف  راأ�شه بني يديه ويفكر يف 
وهمية،  وم�ش�يق�ت  غ�م�شة،  واأحزان  بورجوازية،  وخم�وف  »ك�فك�«،  اآلم  نوع 
ن��شئة من حي�ة �شبعة، ومليئة، ومرفهة  فل�شفية، وميول �شوداوية  وا�شطراب�ت 

)1(  الريق�ن: مر�ص ال�شفراء الذي يجعل ج�شم املري�ص اأ�شفر اللون.
)2( ثمة : اأي هن�ك.

)3( الكف�ف: امِلثنْل بال زي�دة اأو نق�ش�ن.
)4( خ�بية: �ش�كنة خ�مدة.

)5( الرمق: النظر، وهو اأي�ًش� بقية الروح.
)6( املح�جر: العظ�م التي ت�شكن العيون فيه�.

)7( توم�ص: ت�شري يف خف�ء.
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ل انفع�ل فيه� ول نق�ص، وم�شرتيحة ل اأمل فيه� بل ا�شتغن�ء مطلق، وعبث ن�جت 
عن روح حققت كل اأم�نيه�، وبلغت اآخر الطريق يف احلي�ة امل�دية، ومل تعد لذة يف 

الأر�ص، اأو نعمة فيه� حترك قلبه�.

هذا هو املخلوق الذي مل يعد نف�شه يح�ص حمل ذاته ب�آخر، مثل جمنون 
اأو �شيط�ن ومل يعد يذكر نف�شه، يفقد �شف�ته، وخ�ش�ئ�شه، واآراءه،  �شكنه جني، 
الروحية، فقد حلت �شخ�شية اجلني حمل �شخ�شيته هذا  واآم�له وحتى م�هي�ته 
هو الغرتاب، والغرتاب الثق�يف اأ�شد وط�أة)1( من كل اأنواع الغرتاب، واأ�شعب 
عالًج�، واملت�شبه هو من دفع اإىل الغرتاب بوا�شطة ثق�فة قوم اآخرين و�شخ�شيتهم، 
بني  الوا�شح  للتب�ين)2(  نظًرا  م�«،  »�شيء  طريق  عن  الغرتاب  اإىل  دفع  والذي 
طبيب  وي�شتطيع  مري�ص،  اأنه  يح�ص  م�  �شرع�ن  ال�شيء،  وذات  الإن�ش�نية  الذات 
�شخ�شيته  اإليه  ويعيد  النف�شية،  والو�ش�ئل  ب�لدواء،  يع�جله  اأن  جمرب  نف�ش�ين 
املفقودة و»يعيده اإىل وعيه«. لكن ذلك الذي ي�شري »مراآة« يف مواجهة �شخ�شية 
اأخرى، وثق�فة اأخرى، وقيم معنوية اأخرى، ل يح�ص هو نف�شه، ول يح�ص الآخرون 
اأنه جمنون، اأو مري�ص فح�شب، اأو اأنه �شخ�شية مبتالة »فقدت ذاته�«، بل اإن هذا 
التحول يرتقي به، ويتظ�هر به اأكرث واأكرث، بل اإنه يج�هد جه�ًدا �شديًدا من اأجل 
حتقق اأكرث لهذا امل�شخ، اأو التن��شخ الثق�يف، والت�أريخي، خ��شة واأن ظروف الع�شر 

احلتمية التاأريخية والإن�شان

)1(  الوط�أة: ال�شغة، والأخذة ال�شديدة.
)2( التب�ين: الختالف.
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هذا  يف  والعلمية  امل�دية  قوته  بكل  ال�شتعم�ر  وي�ش�عده  بل  هذا،  على  ت�ش�عده 
 ،� اأوربيًّ متح�شًرا   � اأوربيًّ يعد  ل  جمذوب،  اآخر،  مغرتب  الثق�فية  واملراآة  التبديل، 

لي�ص هذا فح�شب، بل ول يعد �شبه اأوربي، اأو �شبه متح�شر، اإنه »�شبه اإن�ش�ن«.



م� هو الإن�ش�ن؟ ل �شك اأن هن�ك اأجوبة عديدة على هذا ال�شوؤال مرتبطة 
ب�ملدر�شة العلمية، اأو الفل�شفية التي نوؤمن به�، لكن مهم� ك�نت املدر�شة الفكرية 
اأو املوجودية، ل �شك  امل�دية،  اأو  اأو الإن�ش�نية، والع�ملية،  الدين،  به�:  نوؤمن  التي 
اأنن� �شوف نقول بهذه اخل��شية يف الإن�ش�ن وهي: اإن الإن�ش�ن وليد الت�أريخ، ومهم� 
راأين� يف مدر�شة مبدئية الت�أريخ من مب�لغة، ل ن�شتطيع اأن ننكر اأنه اإذا ك�ن النوابغ 
� بت�أريخ اآخر  وال�شخ�شي�ت ذوات الثق�فة الع�ملية )اأو امتزاج تخ�ش�شهم امتزاًج� ت�مًّ
وال�شمري اجلم�عي ملجتمع  الن��ص  ع�مة  ف�إن  م�،  اإىل حد  ا�شتثن�ء  اأخرى(  وثق�فة 

م�.

واخلال�شة: العن��شر التي ُتَكّون الفرد يف املجتمع كله� من �شنع الت�أريخ، 
ومن هن� ف�لفرد على حد تعبري �ش�ندل: »مل يتكون يف فرتة عمره فح�شب، بل 
احلقيقي  ولي�ص عمره  ت�أريخه،  هو  اإن�ش�ن  لكل  احلقيقي  والعمر  ت�أريخه«  فرتة  يف 
اأي �شنوات حي�ته، والعمر املكتوب يف بط�قة الهوية لفرد م� هو املدة التي ي�شنعه 
الت�أريخ فيه�، الفرتة التي يودعه فيه� الت�أريخ تراثه ومواده وخ�ش�ئ�شه.. ومن هن� 
ف�ل�شخ�شية الإن�ش�نية لكل فرد هي جمموعة اخل�ش�ئ�ص التي ا�شتمده� من ت�أريخه، 

الإن�سان وليد التاأريخ
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فلي�ص الإن�ش�ن �شجرة بداأت منذ يوم اأن ولدت، بل هو �شجرة مدت جذوره� يف 
اأعم�ق ت�أريخه�، تتغذى منه دائًم� وحتى حلظة املوت.

احل�ش�رة  ذات  املجتمع�ت  يف  خ��شة  ال�شتعم�ر  فعل  م�  ف�أول  هن�  ومن 
الت�أريخية ذات اجلذور، هو اأنه ف�شل اجليل احل�يل عن ت�أريخه، ووفق يف هذا الأمر 
اأية �شلة مب��شيهم، ومل يودوا  اأن الع�شريني يف هذا املجتمع مل تعد لهم  لدرجة 
اإل  فيه  � وغ�م�ًش� )ل �شيء يذكر  اإل قدًم� قدميً� منحطًّ يعرفونه، ول يفهمون منه 
نب�ًش�)1( للقبور، وغيبة للموتى، وتن�وًل لكل م� هو نخر، وخرايف، ومعدوم،  ويعد 
بل وي�شمى امليل اإليه ب�لرجعية اأي الهتم�م ب�مل��شي دون امل�شتقبل(، وك�ن من 

اأمرهم اأنهم.

والتعريف  له� وحفظه�،  التي ل قيمة  امل��شية  اآث�رهم  ب�إحي�ء  اهتموا  بينم� 
ن�بليون يف متحف، ويف  اأنهم يعر�شون ال�شروال الداخلي لع�شيقه  اإىل درجة  به� 
على  يح�فظون  ك�نوا  ب�لقن�بل،  تقذف  اأورب�  مدن  ك�نت  بينم�  احلرب  �شنوات 
امل��شي  تذك�رات  ينقلون  وك�نوا  والأموال،  ب�لأرواح،  م�شحني  الت�أريخية  اآث�رهم 
حتت ق�شف القن�بل ودان�ت املدافع من املت�حف اإىل املخ�بئ اجلبلية، بل واأنفق 
كثري من علم�ئهم، وب�حثيهم اأعم�رهم كله� يف خرائب �شوي�ص، وبعلبك، وجرح، 
وبني النهرين و�شحراء بالد العرب املحرقة، وم�شر، واليمن، واإفريقي�، وتركي�شت�ن، 

)1(  نب�ًش�: ا�شتخراًج� وتفتي�ًش�.
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وال�شني.. ويف اأق�شى الع�مل، واأدن�ه)1( يف ا�شتخراج الآث�ر القدمية، وك�شف اخلطوط 
املجهولة، ومعرفة مالمح تواريخ كل الأمم، وك�ن بع�شهم مي�شي على مدى ثالثة 
الذين  ع�شريين�  جند  كذلك  هم  بينم�  الن�ئية،  اخلرائب  هذه  يف  متع�قبة  اأجي�ل 
ت�شطرب  ال�شتعم�ر  �شنيعة  اأنف�شهم  املت�شبهني  هوؤلء  اأي  الأوربيني  ي�شبهون 
اأحوالهم من كل م� يت�أتى منه رائحة القدم، والهرتاء؛ لأنهم ك�نوا قد اكت�شفوا اأن 
هذه الآث�ر امل�شئومة هي التي اأ�ش�بتن� ب�لنحط�ط، والت�أخر؛ ولأنهم �ش�قوا بعرقهم، 
وت�أريخهم ف�إنهم يع�دون عداوة �شديدة كل م� يذكرهم به، ومل� ك�ن يذكرهم مبركب 
النق�ص عندهم اأخذوا يج�هدون يف حموه وجت�هله، واأخذوا يعتربون الت�أريخ اجت�ًه� 

من�ق�ًش� للم�شتقبل، وع�ماًل م�ش�ًدا للتقدم، والنمو.

ومن ن�حية اأخرى ف�إن غ�لبية ال�شعوب التي ك�نت قد ف�شلت عن ت�أريخه� 
وثق�فته� قد تدهورت اإىل م�شتوى اأمم بدائية ج�هلة ف�قدة للح�ش�رة والثق�فة؛ لأنه 
اأوجه التميز التي متيز املتح�شر عن البدائي هو  اأحد  على حد قول �ش�ندل »اإن 
اأن يكون له �شمري ت�أريخي، ومعرفة ب�لت�أريخ، وع�شق له«، ف�لت�أريخ حقيقة عميقة 
متع�لية ي�شتطيع اأن يفهمه� فح�شب اإح�ش��ص مهذب، وفكر منطقي متك�مل عند 
اإن�ش�ن متح�شر ومتقدم، وقد لحظت هذه النقطة بعيني راأ�شي عند قي�مي ب�أداء 
فري�شة احلج، وكم هو �شخيف ومثري لالأ�شف، ف�لتحديث الأمريكي ال�شكل الذي 
فر�ص على البدو فج�أة يف ال�شنوات الأخرية، واأموال النفط، واإلغ�ء اجلم�رك، اأو 

الإن�شان وليد التاأريخ

)1(  اأدن�ه: اأقربه.
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دفع ال�شرائب على ال�شلع امل�شتوردة، اأمور حولت مكة واملدينة اإىل �شوقني حرين 
للب�ش�ئع املمت�زة للراأ�شم�لية الأمريكية والأوربية، واأغرقت ال�شي�رات من اآخر طراز 
والتلفزيون،  الراديو،  واأجهزة  الثم�نية،  ال�شلندرات  ذات  وال�شيفورليه  الكريزلر، 
والأقم�شة، واآلف الأنواع من الب�ش�ئع الف�خرة، ولوازم الزينة من اإنت�ج مرجريت 
نوًع� من احلي�ة  الر�شول، واأحدثت  اإبراهيم، وحرم  �شتور، وكري�شتي�ن ديور كعبة 
البورجوازية ال�شن�عية من النوع الأمريكي بني الأقلية من �شك�ن املدينة يف جمتمع 
بدوي ل يزال يعي�ص يف مرحلة القبلية، ول يزال نظ�م الإنت�ج فيه وم�شتوى ثق�فته 
على م� ك�ن عليه يف اجل�هلية، وكم� نرى يف اأمن�طن� اجلديدة الع�شرية املتربجزة، نرى 
� ي�شقط يف حي�ة ا�شتهالك لمعة مت�أوربة، ويفرط بطريقة م�شحكة، وعلى حد  بدويًّ
قول املرحوم اآية اهلل زاده نوري: »لأنه اأتى مت�أخًرا ف�إنه ي�شرع يف �شريه«، فهو يع�لج 
مركب احلرم�ن، والنق�ص، والت�أخري عنده مبب�لغة مده�شة يف ال�شتهالك، وقبول 
م� يفر�ص والتقليد ... هم اأي�ًش� منوذج ب�رز للبدو الذين دخلوا مرحلة التحديث 
دون مقدم�ت، وحي�تهم مث�ل ب�رز على »فر�ص ال�شتهالك البورجوازي احلديث 
على النظ�م الإنت�جي الكال�شيكي«)1(، وبحر�ص، وحقد، وخ�شومة جمنونة ق�موا 
بجنون مبحو كل الآث�ر القدمية، والتذك�رات الت�أريخية املليئة ب�ملف�خر الإ�شالمية، 
وحتى ال�شم�ت العزيزة للحي�ة اخل��شة والجتم�عية عند ر�شول الإ�شالم، واخللف�ء 

الرا�شدين.

)1(   هذا هو م� �شوى مزارعن� الن�شرة، وحدائقن� امل�شهورة ب�لأر�ص، تلك املزارع واحلدائق التي ك�ن )جيد وم��شينيون، 
وجوته( يذكرونه� بح�شرة.



215215

فكر  اإىل  ترابهم�  من  قب�شة  كل  تتحدث  التي  واملدينة  مكة  مدينتي  ويف 
املرء، وعواطفه، ونح�ص بثقل الت�أريخ يف جوه� فوق �شدورن�، كنت اأ�شري يف كل 
وغريت  كثرية،  اأجي�ًل  �شنعت  التي  احلوادث  وكل  الت�أريخ،  من  ب�إر�ش�د  مك�ن 
تلك  من  تذك�ر  اأو  ذكرى  اأقدام، عن  اآث�ر  عن  بحًث�  اأ�شري  كنت  الب�شر،  ع�مل 
الأي�م، هن� »�شعب علي« طريق جبلي ميتد من ج�نب امل�شجد احلرام اإىل قمة 
جبل اأبي قبي�ص، يف البداية منزل اأبي �شفي�ن، وبعد منحنى يوجد منزل الر�شول، 
راأ�ص ف�طمة، ويف  اآخر م�شقط  راأ�ص علي، يف ركن  اأبي ط�لب وم�شقط  ثم منزل 
النه�ية م�شجد بالل، والطريق يحتفظ بكل مالحمه ودلئله، وعندم� تدخل اإليه 
وت�شعد فوق مرتفعة احل�د، تعود األف� واأربعمئة �شنة اإىل الوراء، حت�ص وك�أن النبوة 
وخديجة  العظيم،  وحممد  ال�شيخ،  ط�لب  واأبي  ال�ش�ب،  وبعلي  بدايته�،  يف 
عجيًب�،  م�شرًيا  بعد  فيم�  تلقى  �شوف  ف�طمة  ت�شمى  �شغرية  وفت�ة  امل�شحية، 
وبالل.. واأبي �شفي�ن... وهند اآكلة الأكب�د، كلهم ميرون من هذا الطريق ال�شيق، 
وتراه،  الت�أريخ  تلم�ص  املك�ن  ذلك  حقيقة يف  ويغدون،  يروحون  املعرب،  هذا  من 
وخطوطه�،  بزخ�رفه�،  قدمية  هي  كم�  البيوت   ،� حيًّ اللحظة  تلك  قلب  ينب�ص يف 

وواجه�ته� كم� هي قدمية.

ولكن تلك املن�زل التي ك�نت لب�شع �شنوات خلت على طرازه�)1( القدمي 
قد �شويت من اأ�ش�شه� ب�لأر�ص، واأقيمت فوقه� عم�رة من اخلر�ش�نة امل�شلحة تعلو 

الإن�شان وليد التاأريخ

)1( الطراز: النمط وال�شكل.
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عدة طبق�ت على الطراز الأمريكي، وحتته� حمالت اخلردوات معر�ص املنتج�ت 
الراديو  اأجهزة  حمالت  جتد  احل�رة،  هذه  يف  م�شيت  واإذا  الف�خرة،  الأمريكية 
حالق،  حمل  جواره  واإىل  بفرن  خب�ز  جواره�  واإىل  الزينة  ولوازم  والتلفزيون، 
منزل  واأي�ًش�  علي،  راأ�ص  م�شقط  ط�لب،  اأبي  منزل  الع�لية،  العم�رة  هذه  حتت 
احلرام  امل�شجد  وميدان  احل�رة  ن��شية  فقط على  للر�شول...  املميز  املنزل  ف�طمة، 
اأي مك�ن  والن��ص، و�ش�ألت:  للبلدية  ك�ن هن�ك منزل خرب عمًدا، و�ش�ر مزبلة 
اأبي  الديني: هذا منزل  ب�لتوفيق  واإح�ش��ص  ف�أج�بوا بكل فخر، وحم��ص،  هذا؟ 
ل اإىل مزبلة، ول يزال فيه مظهره القدمي، ت�ش�هد فيه الأقوا�ص  �شفي�ن اللعني، ُحونِّ
والط�ق�ت، و�شوف تكون مكة واملدينة بهذه الع�شرية اجل�هلية بعد عدة �شنوات 
عقدة  ووجود  والتع�يل،  الت�أريخي،  الإح�ش��ص  وانعدام  النفط،  اأموال  وجود  يف 
لعبة التحديث التي تزداد ب�شورة جنونية �شوف تكون�ن مدينتني حديثتني مثل 
وا�شنطن ونيويورك، و�شوف تدفن كل الآث�ر الت�أريخية حتت ن�طح�ت ال�شح�ب، 
والفن�دق وق�شور جاللة امللك، والأ�شراف املقربني. هذا، يف حني اأنه يف اإيط�لي�، 
فلورن�ش�  املح�فظة على  وم�ل يف  وفن،  وتع�شب،  لديه� من ذوق،  م�  بكل  جت�هد 
كم� هي ول تقوم بتحديثه�، يف حني اأن الع�شرية من عندهم، وهي هن�ك ح�لة 
يبنيه  اأن  ل�ش�حبه  لي�ص  ترميم،  اإىل  ويحت�ج  ينهدم  خ��ص  منزل  وكل  طبيعية، 
على ذوقه خ��شة واجهته، وال�ش�رع الرئي�شي يف املدينة ب�لرغم من اأنه منذ الع�شر 
ح�له  على  ظل  قد  املدينة،  م�شتوى  عن  كثرًيا  هبط  اأنه  من  وب�لرغم  الروم�ين، 
نبتت بني حجراته  التي  الربية  وب�لأع�ش�ب  مل مت�ش�شه يد، ببالطه الأ�شلي، بل 
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اأم� يف البقيع: يف تلك اجلب�نة التي دفن فيه� كل �شح�بة ر�شول  وعلى ج�نبيه، 
اهلل واآله وكل ال�شخ�شي�ت الب�رزة الأوىل، تق�طر اجلنود ذات يوم، وكمزرعة بور 
األقوا فيه� ب�جلرارات، حتى الأ�شم�ء حموه�، وال�شبب؟ اأنه ل توجد يف الإ�شالم 
عب�دة قبور، اإذ اإنه� تتحول اإىل اأ�شرحة وي�أتي الزوار ويدورون حوله�، ويزورونه� ورمب� 
اأن يقوم هذا الإ�شالم الأمريكي- بتعبري  يقبلونه�، وفج�أة اأح�ش�شت ب�خلوف من 
لون يقبلون الكعبة، اأو نوافذ  �شيد قطب- ب�لغ�شب لأن بع�ص احلج�ج الَعَوام يقبنِّ
امل�ش�يخ  ويقوم  اأ�شرحتهم خمتفية«،  اأن  »اإىل جوار  واأبي بكر وعمر  الر�شول،  قرب 
يف  حرام  الب�ش�ئع  على  اجلم�رك  اأخذ  اأن  بحجة  مفتوحة  احلدود  جعلوا  الذين 
النفط،  الأمريك�ن  يحمل  حتى  فح�شب«،  الأمريكية  الب�ش�ئع  »ولعله�  الإ�شالم 
وي�أتون يف مق�بله بروب�بيكي� النفط، يقوم هوؤلء امل�ش�يخ - ل قدر اهلل - ب�لهجوم 
عليه� ب�جلرارات، وبن�ء عم�رة »للك�ش�فة« مك�نه�؛ حتى ل تتكرر كل هذه املع��شي 
يف الإ�شالم)1(. يف املتحف الربيط�ين يف ق�شم الآث�ر الإيرانية القدمية، اأحد احلج�رة 
املنقو�شة الن�درة التي ترجع اإىل فرتة م� قبل الإ�شالم، وهو عب�رة عن لوح حجري 
كبري، وقد انفعل �شديقي الدكتور ن��شر بق�ئي الذي ك�ن اآنذاك يف ب�ري�ص رفيًق� 

الإن�شان وليد التاأريخ

ثّم  ارتفعت  قد  طبق�ت  عدة  من  مكونة  عم�رات  عدة  مّكة  مبدينة  املت�شل  اجلزء  يف  منى  �شحراء  يف  )1(   راأيت 
هذه  بنوا  عندم�  ق�لوا:  ال�ّشبب.  و�ش�ألت عن  ب�حل�شى.  مليئة  على ح�له �شحراء  الأر�ص  بقية  وظل  توقفت، 
العم�رات انتبه امل�ش�يخ فج�أة اإىل قول الّر�شول : لأبن�ء يف منى، فخربوا هذه العم�رات، وفهمت كنه  امل�ش�ألة، 
وا�شتق�شيت فوجدت اأّن فهمي يف حمله. هذه الأرا�شي املت�شلة مبّكة ملك لبع�ص رج�ل احلكم، اأّم� الأرا�شي 

الأُخرى اإّم� اأّنه� بال �ش�حب، اأو ملك اأن��ص بال �ش�حب، والبن�ء فيه� حرام ل �شك.
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يف الدرا�شة انفعل الدكتور ن��شر بق�ئي عند روؤية هذا اللوح احلجري ب�شكل غري 
ع�دي، وق�ل: عندم� كن� �شغ�ًرا يف كرم�ن، كن� نذهب مثل بقية اأهل كرم�ن اإىل 
م�ه�ن، وك�ن منتزهن� هو احلديقة اجلميلة ل�شريح ال�شيخ نعمة اهلل ويل، وذات يوم 
وقر يف الأذه�ن اأن هذه القطعة ال�شوداء من احلجر لي�شت جديرة مبق�م ال�شيخ، 
وتعهدت جمموعة من اأهل اخلري ب�إعداد حجر قرب من املرمر النفي�ص جيد النحت 
من اأجل القرب، ومل مي�ص كثري حتى مت اإعداده، وحملوا هذا احلجر واألقوه بعيًدا، 
اأحد  يعد  ومل  اهلل،  و�شكروا  وتكرميه  ال�شيخ  بقدر  ملعرفتهم  كثرًيا  الن��ص  و�شعد 
َفل بهذه القطعة من احلجر التي ل قيمة له�، ثم حميت من الأذه�ن، والآن  يحنْ
� ف�قًدا للثق�فة، ل تكون روؤيته واإح�ش��شه ق�درين  اأراه� هن�، عندم� يكون املرء بدائيًّ

على اإدراك قيمة الت�أريخ وجم�له.



اإن ال�شمري الت�أريخي خ�شي�شة من خ�ش�ئ�ص الروح املتح�شرة، واملح�فظة 
على هذه الآث�ر، واإحي�ئه�، ومعرفته� يدل على امل��شي امل�شتمر، والقرون والأجي�ل 
الدفينة، لي�ص له� فح�شب قيمة ع�طفية، اأو فنية، اأو علمية، لكنه� تهب التحقق 
لتداوم تي�ر الت�أريخ، والرتب�ط الثق�يف، والروح القومية، والت�ش�ل الت�أريخي هو 
ق�م  وقد  �شخ�شيته،  فيه  ت�شكلت  الذي  مب��شيه  احل�يل  اجليل  رب�ط  يحقق  الذي 
ا، وغ�م�شة لكي  بعلم الجتم�ع، ومعقدة جدًّ ال�شتعم�ر بجهود علمية ومت�شلة 
ي�شع »اأ�شب�ه متح�شريه« يف الأمم الإ�شالمية املتح�شرة ويف الهند، وال�شني بطريقة 
الواقعية  وب��شم  والت�أريخ،  للتق�ليد  نقي�شني  والع�شرية  التقدم،  يعتربون  جتعلهم 
والتقدم يقومون ب�إلغ�ء م��شيهم، وحمو ت�أريخهم، ويهربون منهم� بحقد، وكراهية 

�شديدين دلياًل على الع�شرية وتقدم الفكر.

� من  � تركيًّ عندم� كنت ع�ئًدا من �شوي�شرا اإىل اإيران، ك�ن رفيقي ط�لًب� ج�معيًّ
اأهل اأزمري، مهند�ص زراعي تعلم يف �شوي�شرا، اأي رفيق اأف�شل من هذا؟ قلت يف 
نف�شي: �شوف يو�شح يل كثرًيا من النق�ط املجهولة، والعقد الغ�م�شة، والدقيقة يف 
»الفن املعم�ري الرتكي« من النواحي الدينية، والثق�فية، وال�شي��شية، والجتم�عية، 

ال�سمري التاأريخي
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و�شوف يقوم بهذا ب�أطراف اأ�ش�بعه، فهو �ش�ب متعلم راأى الدني�، واأي�ًش� يتحدث 
الفرن�شية جيًدا، ومل اأ�شتفد �شيًئ� من حديثي معه لعدة اأي�م... وهذه ق�شة اأخرى، 
�.. و�ش�ألت: م� اخلرب؟ ق�ل: اإن اجلي�ص  وعندم� دخلن� اإ�شت�نبول راأين� عر�ًش� ع�شكريًّ
و�شحك  قرن؟  اأربعني  قلت:  ت�أ�شي�شه.  على  �شنة  اأربعني  مبرور  يحتفل  الرتكي 
ث�نية:  واأكد  م�ذا؟  اأربعني  ث�نية:  و�ش�ألت  �شنة،  اأربعني  عقلك؟،  اأين  ل،  وق�ل: 
اأربعني �شنة، ثم ف�شر يل اأن� الذي اأجهل ت�أريخ تركي�، وم��شيه�: اإن الدولة الرتكية، 
والثق�فية،  الجتم�عية،  واملوؤ�ش�ش�ت  واحل�ش�رة،  واجل�معة،  الرتكي،  واملجتمع 
واحلكومة واجلي�ص يف تركي� كله� اأ�ش�شت منذ اأربعني �شنة، ومل اأ�شتطع حتمله بعد 
ذلك، وفررت من رفقة هذا املفكر الذي ينت�شب اإىل اأمة حديثة الظهور، حديثة 
العهد ب�لإن�ش�نية، يعود ت�أريخه� اإىل ن�شف عمر اإن�ش�ن، وك�أن �شم�ء الق�شطنطينية 
ل تزال تذكر اآخر ح�دثة عظيمة: وهي ب�لن�شبة يل ك�أنه� حدثت ب�لأم�ص فح�شب، 
جيو�ص ال�شلط�ن حممد الف�حت تدخل يف �شنة )1453م( من بواب�ت هذه املدينة 
القرون  مراكز ح�ش�رة  واأعظم  ال�شرقية،  الروم�نية  الإمرباطورية  قلب  ك�نت  التي 
الو�شطى، وتقذف ب�مل�شيحية بح�ش�رته� الروم�نية ال�شرقية القومية من هذا ال�ش�طئ 
�ص جي�ص  للبحر املتو�شط اإىل ال�ش�طئ الآخر، وهذه ال�شنة )ولي�شت �شنة اأن اأُ�شنِّ
احلديثة  للع�شور  وبداية  الو�شطى،  الع�شور  نه�ية  اعتربت  احل�لية(  امل�شلمة  تركي� 
تعلم  الذي  املهند�ص  ال�شيد  اخلواء،  نف�شه  الغريب عن  املت�شبه  وهذا  الغرب  يف 
يف �شوي�شرا، الذي �شوف ي�شبح غًدا اأ�شت�ًذا يف اجل�معة، اأو وزيًرا للزراعة يف تلك 
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الدولة، و�شفوة الطبقة املفكرة يف جمتمعه، ل يدري اأن جي�شه قد اأ�ش�ص بقي�مه 
منذ �شتة قرون ب�أعظم ملحمة ع�شكرية ت�أريخية �ش�رت بداية لف�شل من ف�شول 
الت�أريخ الب�شري، ومن ذلك الوقت فم� بعد ق�م بت�أ�شي�ص اأعظم اإمرباطورية غربية 
يف القرون الو�شطى، والقرون احلديثة، وك�ن ي�شيطر على كل دول اأورب� ال�شرقية، 
واليون�ن، واأن امل�آذن، وامل�ش�جد الفخمة التي بن�ه� اأجداده ل تزال يف يوغ�شالفي�، 
وبلغ�ري�، وروم�ني�، واليون�ن دلياًل على عظمتهم، وقوتهم، ومدى نفوذهم ال�شي��شي، 
والثق�يف، والفكري، واأنهم تقدموا حتى فرن�ش�، واإيط�لي�، وح��شروا فين� عدة مرات 
حتى اأوائل القرن الث�من ع�شر، واأوائل القرن الت��شع ع�شر، وك�نت لهم اأعظم قوة 
بحرية يف البحر املتو�شط... وم�ذا اأقول؟ منذ األف �شنة �شدوا احلروب ال�شليبية، 
و�شيل هجوم جموع الغرب امل�شلحة عن الدول الإ�شالمية، ول تزال �شيوفهم، 
ودروعهم، ومدافعهم التي نق�شت عليه� اآي�ت اجله�د يف املت�حف الع�شكرية يف اأورب� 
تده�ص كل من ينظر اإليه�... وم�ذا اأقول؟ قبل اأن يكون هن�ك ا�شم للغرب املع��شر 
يف الع�مل، واأ�شرق الإ�شالم بنوره من ال�شرق، ك�نت هذه الأر�ص مهد احل�ش�رة 
القوة  ت�أريخ هذه الأمة على  األف ع�م يدل  ال�شرقية، ومنذ  البيزنطية، والروم�نية 
الع�شكرية، واحل�ش�رة، والعلم، والإمي�ن، والثق�فة، والإمرباطورية الع�ملية، وال�شيطرة 
املطلقة على البحر املتو�شط، وك�نت »عق�بً�« حط على اأبراج الق�شنطينية ال�شوداء، 
وعلى حدود تقع بني ال�شرق والغرب بني الع�مل املتح�شر القدمي والع�مل املتح�شر 
اجلديد، األقى بظالل جن�حيه على ال�شرق والغرب معه�، وحتى احلرب الأوىل 
ك�نت اأعظم قوة اإمرباطورية وع�شكرية يف اأورب� وجزء كبري من اآ�شي�، وك�ن العرب، 

ال�شمري التاأريخي
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�شنة،  اأربعني  ومنذ  �شلط�نه�،  حتت  ال�شرقية  اأورب�  وكل  اإفريقي�  و�شم�ل  واليون�ن، 
الإيراين  الإ�شالمي  واخلنجر  قدامه�،  من  الأوربي  الع�شكري  للتكنيك  ونتيجة 
العربي من ظهره� تركع على ركبته�، وي�أخذ منه� الإجنليز بالد العرب، وتف�شل 
اأورب� اليون�ن، وبلغ�ري�، وروم�ني�، ويوغ�شالفي�، وحت�شره� يف م�شيق، ثم يطفو على 
ال�شلط�ن  ك�ن  الذين  املت�أوربني  املتعلمني  ال�شب�ب  وبقية  اأت�تورك  ال�شلطة  �شطح 
الأوربية  والعلوم  الأوربي،  الع�شكري  التكتيك  بدرا�شة  كلفهم  قد  العثم�ين 
الهجوم  وجه  يف  ليقفوا  الأوربية  احل�ش�رة  ومعرفة  الأوربية،  واللغ�ت  احلديثة، 
الع�شكري، والقت�ش�دي، وال�شي��شي، والثق�يف لأورب�، وتفتت تلك القوة الع�ملية 
العظمى، وتبدلت الإمرباطورية العثم�نية الوا�شعة اإىل دولة مهزومة جمزاأة �شغرية، 
ومن بني كل الأقط�ر الغربية، والآ�شيوية، والإفريقية ا�شت�نبول واأنقرة فح�شب، ثم 
ت�شري الالتينية اأبجدية له�، وي�أتي جيل جديد يتعلم بهذه الأبجدية، ويعتقد اأن 
ت�أريخه يبداأ منذ اأربعني �شنة اأي من احلرب الع�ملية الأوىل، اأي مت�ًم� منذ اأن هزموا 
وفتتوا، وبلغوا منتهى ال�شعف، واحلق�رة، واجلي�ص -مع كل تلك املالحم املوجودة 

يف م��شيه - يبداأ ت�أريخه منذ اللحظة التي هزم فيه�... عجب! واأي عجب!

والكت�ب  الثق�فة،  ع�مل  يف  �شهرته�  بكل  اإ�شت�نبول  مكتبة  اإىل  وذهبت 
كخزانة جمعت عرب القرون املجيدة احل�فلة ب�لقوة الإ�شالمية، راأيت ق�عة املكتبة 
تق�ص حك�ية املجد الغ�بر، لكن فوق كرا�شي هذه الق�عة يوجد هن� وهن�ك عدد 
فقط  راأيت  فقد  الأتراك  من  اأم�  املخطوط�ت،  اإىل  جل�شوا  قد  امل�شت�شرقني  من 
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هذه  يقراأ  اأن  ي�شتطيع  امل�شهورين  الف�ر�شية  علم�ء  من  وهو  اآت�ص  اأحمد  املرحوم 
اخلطوط املن�شية، اأم� الآخرون فهم ينظرون اإىل هذه الكتب وهي خزانة ثق�فتهم، 
املوجودة  النقو�ص  اإىل  نحن  ننظر  كم�  مت�ًم�  و�شخ�شيتهم،  وم��شيهم،  ومعنوي�تهم 

على »تخت جم�شيد«)1(.

وعلمت اأنه ك�ن ينبغي يف البداية اأن يحول هذا املهند�ص ال�ش�ب املتعلم 
اإىل غريب عن هذا امل��شي، ثم يقول له: اأجل، اإن كل م� متلكه من الت�أريخ هو 
اأربعون ع�ًم� فقط، اأنت من اأمة عمره� عمر الدول الإفريقية التي ظهرت حديًث�، 
اأنه ت�أريخ  مثل ت�ش�د، وتوجو، والكونغو برازفيل، واحت�د جنوب اإفريقي�، اإىل جوار 
بداأ ب�لهزمية، اأي اأنك مل تكن �شيًئ� ول�شت �شيًئ�، ونحن الذين األب�شن�ك م� تلب�ص، 
وعلمن�ك احلي�ة، وم� لديك من فكر، وعلم، ولغة، وكت�ب، وج�معة، وح�ش�رة... 

كل م� لديك نحن الذين قد اأعطين�ك اإي�ه.

و�ش�ألت: مل�ذا واأنتم م�شلمون جتعلون يوم الأحد عطلتكم الأ�شبوعية مثل 
ا، ق�ل: اإن اجلمعة  الأوربيني بدًل من يوم اجلمعة؟ وم� قدمه من حتليل ع�قل جدًّ
يف النه�ية عيد ديني اإ�شالمي وهو يوم مقد�ص، فلو عطلن� اجلمعة �شوف يذهب 
اجلمعة،  يوم  ب�لعمل  اأمروا  هن�  ومن  والفجور،  والف�شق،  واللهو،  للعبث،  اجلميع 

ال�شمري التاأريخي

)1(   اأثن�ء اإق�متي ملدة ع�م يف ا�شت�نبول لدرا�شة الرّتكية يف ج�معته�، �ش�ألت عن اأعظم اأ�ش�تذة الأدب الرّتكي لأح�شر 
حم��شرته، ومل� ذهبت، وجدته م�شغوًل مع الّطلبة بقراءة ن�ًص عثم�ين موؤلف فقط من حوايل خم�شني ع�ًم�. وكم 

ك�ن الأمر �ش�ًق� على الأُ�شت�ذ والّطلبة. )املرتجم(.
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والعطلة الأحد، حتى يكون كل م� يقومون به من ف�ش�ئح يف اليوم الديني عند 
امل�شيحيني.

وتنورت، ظننت اأن الأمر نتيجة لالرتب�ط القت�ش�دي ب�لغرب، واأنهم لهذا 
الأوربي  ال�شوق  العمل يف  اأي�م الآح�د؛ حتى يكون  اأي�م اجلمع، وعطلوا  عملوا 
الأمر  اأن  اإىل  تنبهت  الديني  الروحي  بتحليلهم  ولكن  مًع�،  الإ�شالمي  وال�شوق 
�، و�شعدت ب�لطريقة التي تنتقم به� دولة اجله�د  �، بل اإ�شالميًّ لي�ص اأمًرا اقت�ش�ديًّ
تنتقم  وكيف  العثم�نيني،  واملق�تلني  ال�شليبيني،  �شد  واملج�هدين  الإ�شالمي، 

بخبث من امل�شيحيني.

ويف اليون�ن، كنت �شيًف� على احت�د طالب اأثين� بدعوة من الطالب اليون�نيني 
املفكرين،  املتعلمني  من  جم�عة  بني  اأكون  �شوف  اأنني  �شعيًدا  وكنت  اأورب�،  يف 
و�شوف اأعرف اليون�ن العزيزة معرفة دقيقة و�شحيحة، ف�إن الوطن احلقيقي لكل 
اإبراهيم، اأعترب  اإن�ش�ن م�شقط راأ�شه بل ثق�فته، واأن� الذي اعترب قلبي بجوار بيت 
عقلي يف اأك�دميية اأثين�، واأحب هذه املدينة بوله، بحيث اإنني كلم� كنت اأ�شع قدمي 
على ترابه� كنت اأح�ص بج�شدي يرتعد، وك�أن م� حتت قدمي لي�ص ترابً� وح�شى، 
بل عقاًل، وقلًب�، وعيًن�، واأذنً�، وعندم� نزلت من القط�ر، ك�ن الفعلة ي�شقون جدوًل 
اللون،  بني  الرطب  الن�عم  الرتاب  يخرجون  ك�نوا  وعندم�  الطريق،  على ج�نبي 
كنت اأنظر اإليه وك�أنه تراب مقد�ص معجز امتزج ب�لعقل، واجلم�ل، والنبوغ، وكنت 
اأتعجب: مل�ذا ل يح�ص العم�ل ب�حرتام نحوه؟ ويف اأثين� ك�ن الطالب ال�شغوفون 



225225

»الأخب�ر«  عن  يتحدثون  جميًع�  وك�نوا  بي،  اأح�طوا  قد  اليون�نيون  املخل�شون 
و»امل�ش�ئل اجلديدة«، واأن� من ك�نت �شخ�شي�ت املثولوجي� اليون�نية العجيبة مثل 
زيو�ص، وبرومثيو�ص، ومتي�ص وجدا، واأطل�ص، وفينو�ص، وب�ري�ص، وهيلني، واإيفو، قد 
اأطلت بروؤو�شه� يف داخلي، وك�أين اأجد نف�شي بينه�، مل اأقرر روؤية جبل الأوليمب، 
رت روؤية جبل ب�رن��ص؛ لأرى اأين توجد بن�ت زيو�ص الت�شع؟ وكل واحدة  بل قرَّ
اأذهب لزي�رة معبد  اإلهة واحد من الفنون الت�شعة اجلميلة يف الع�مل، واأن  منهن 
دلفي، املعبد الذي ك�نت له حك�ي�ت مع �شقراط، والذي �شهد اآلهته الع�دلون ب�أن 
�شقراط هو »اأعلم اأهل اأثين�«، وق�م �شقراط بهذا البحث الذكي لريى مل�ذا اخت�ره 
اآلهة دلفي ال�ش�دقون من بني كل رج�ل الدين، واحلكم�ء، وال�شعراء، والفن�نني 
هو  الختي�ر  هذا  ال�شر يف  اأن  يفهم  النه�ية  ويف  ج�هل،  رجل  وهو  رجل  ك�أعلم 
دلفي  اآلهة  اعتربته  هن�  ومن  �شيًئ�،  يعلم  اأنه ل  يعلم  الذي  بينهم  من  اأنه وحده 
اأعلم اأهل اأثين�، والأك�دميية، تلك احلديقة التي ك�ن اأفالطون يلقي فيه� درو�شه، 
ويتحدث، وقد جتمع ال�شب�ب حوله، وهو مريو�ص ذلك ال�شح�ذ)1( الأعمى، وتلك 
ال�شوت  فيه�  اأ�شمع  وك�أنني  املحيطة،  واجلب�ل  �شقراط،  اأدانت)2(  التي  املحكمة 
ومواجهة  املحكمة،  يف  حقه  عن  دف�ًع�  ق�م  الذي  ال�ش�ب،  لدميو�شتني  املجلجل 
اأقوى حم�مي الع�مل، يتدرب وحيًدا على اخلط�بة يف غ�ر غر�ص يف جدرانه �شيوًف� 

ال�شمري التاأريخي

ل املُِلّح. )1(   ال�شح�ذ: املت�شوَّ
)2( اأدانت : اتهمت.
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لكيال ي�شتطيع اأن يقوم بحركة ل هدف منه� اأثن�ء التدريب على اخلط�بة. وهذه 
ال�شم�ء العجيبة، واحل�فلة)1( ب�لأ�شرار لزيو�ص، وع�مل كل تلك الآلهة امل�شهورة يف 
الأ�ش�طري، وبرومثيو�ص اأعز اأ�شدق�ء الإن�ش�ن، الذي يف �شبيل خدمة الإن�ش�ن ومنح 
ع�مل الأر�ص الع�شق، والنور، ف�شل العبودية والعزلة يف جب�ل القفق�ز على كربي�ء 

األوهيته يف ال�شم�ء.

اأية اأفك�ر عجيبة، وجم�لي�ت، وحق�ئق موجودة يف هذه الأ�ش�طري، واأحبه� 
اأكرث مم� اأحب الت�أريخ، وتفعم)1( قلبي ب�لنفع�ل والذكر، والع�شق، وه�أنذا غريق يف 
هذا املحيط للثق�فة، والفل�شفة، واجلم�ل، والنبوغ، اأخذت اأ�ش�ألهم بحر�ص و�شوق 
املليء  الذهبي  الع�شر  ذلك  اآث�ر  من  اأثر  اأو  الأ�ش�طري،  اأو  الت�أريخ،  ق�ش�ص  عن 
والفخر،  القوة  الب�شرية جمع�ء  ملنح  بل  اليون�ن وحده�،  مينح  الذي مل  ب�ملف�خر، 
ل  يقولون:  ك�نوا  اأنهم  ف�إم�  هم؛  اأم�  ب�لنفع�ل،  مفعًم�  ج�رًي�  يزال  ول  والغنى، 
ندري، اأو يتف�شل اأحدهم بتقدمي جواب اأبرت يدل على اأنه يريد اأن يقول: اأجل 
ال�شوارع  عن  يتحدثون  ك�نوا  الفور  وعلى  هذا،  مثل  �شيء  عن  �شمعت  ك�أنني 
املدينة  اأطراف  يف  غر�شت  التي  ا  جدًّ اجلميلة  احلديقة  اأو  بنيت،  التي  اجلديدة 
ذات  والفن�دق  اأثين�،  �شوارع  اأفخم  فور�شفوريو�ص  و�ش�رع   ،� ع�مًّ منتزًه�  لتكون 
ثالثة النجوم، واملحالت الف�خرة، والن�ش�ء اللعوب�ت، وال�شب�ن املت�شكعني، ودور 

)1(   احل�فلة: املليئة.
)2( تفعم: متالأ.
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ال�شينم� واملط�عم، و�ش�لت الرق�ص، وكل م� هو جدير ب�لروؤية ولطيف قد جتمع 
فيه�، واأدركت اأي�ًش� اأنه يبدو وك�أن ت�أريخهم قد بداأ منذ اأربعني �شنة، اأي منذ تلك 
ال�شنة التي ف�شلهم الغرب فيه� عن الإمرباطورية العثم�نية، ومنحوهم ا�شتقاللهم، 

ل بد مب�ش�عدة لورن�ص يون�ين)1(.

احلديثة  اأورب�  وراأيت  الأ�شلية،  ال�شتعم�ر  اأر�ص  اإىل  ذهبت  وعندم�  ثم، 
واملوطن الأ�شلي لنف�ص هذا الرقي واحل�ش�رة، والرقي والقيم، والعلم وال�شن�عة، 
والتقدم والهتم�م ب�مل�شتقبل، راأيت اأن هذه الفل�شف�ت من اأجلن� فقط نحن اأ�شب�ه 
الأوربيني يف الدول ال�شقية، واأنهم اأعدوا اأ�شب�ه املفكرين هن� على هذ الن�شق، واإل 
ف�إن لندن، وب�ري�ص لي�شت� يف الأ�شل مدينتني حديثتني، بل متحف�ن يف مدينتني، 
املق�ومة  فيه فالن ع�شو  الذي �شقط  املك�ن  فيهم�، حتى  ففي كل ح�رة داخلية 
على  واأو�ش�فه  ا�شمه  نق�ص  على جدارة  متميز،  مك�ن  الن�زي  يد  على  الفرن�شية 
حجر وبقيت ذكراه خ�لدة، وحدائق املدينة وممراته� ومي�دينه� كله� مليئة بتم�ثيل 
�شخ�شي�تهم الت�أريخية بلوحة تعرف بهم للجيل احل�يل، والكن�ئ�ص، بل واجل�شور 
القرون  اأو  الروم�ين القدمي،  الع�شر  الب�قية تذك�ًرا من  القدمية واملهدمة  واجلدران 
الو�شطى مرحلة اختن�قهم امللعونة املنبوذة كله� حمفوظة كنور عيونهم، وكل �شبية 
اأو غالم يف املدر�شة يعرف ت�أريخه، و�شخ�شي�ت ت�أريخه العظيمة، وثق�فة دينه جيًدا، 

ال�شمري التاأريخي

)1(  اإ�ش�رة اإىل دور �ش�بط املخ�برات الإجنليزي لورن�ص يف تعبئة العرب �شد الدولة العثم�نية قبيل احلرب الأوىل 
وخداعه اإي�هم بفكرة القومية العربية، ومنحهم ال�شتقالل بعد هزمية العثم�نيني. )املرتجم(.
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وطالب املدر�شة املعم�رية، ومدر�شة اجل�شور، ومدر�شة الطرق، واملدر�شة الهند�شية 
واحلديثة،  القدمية  العظيمة  والأدبية  الفل�شفية،  اآث�رهم  كل  جميًع�  يعرفون  العلي� 
ويعرفون كل ق�ش�ص التوراة، و�شرية امل�شيح وامل�شيحية، بينم� هذا اجليل اخل�وي 
من اأ�شب�ه املفكرين عندن�، واأ�شب�ه الع�شريني الذي ربوه، و�شنعوه، وق�موا بعملية 
اإنهم عندم� ير�شلون �شفينة  غ�شيل مخ، وقلب له من الداخل، واخل�رج، بحيث 
الف�ش�ء اأبولو، وعندم� يفتتون الذرة، يقوم هن� بنفخ اأوداجه)1(، ويديل براأيه بفل�شفة 
ويقول: �شيدي، اليوم يف ع�شر الذرة، وال�ش�روخ، يكون احلديث عن الآداب، 
والدين، والت�أريخ، ومثل هذه الأمور يف الواقع... اإلخ. اإن »علم اليوم« األقى بهذا 

الكالم بعيًدا، والواقعية... ومبدئية القت�ش�د... اإلخ.

الدين  وته�جم  النخ��شني)2(،  �شوق  يف  وتدق  الغربة،  يف  تهرف  هن�  اإنك 
الذي ل تعرف عنه �شيًئ� معتمًدا على اأقوال اأين�شتني، ودارون، ووليم جيم�ص، 
� منهم، بينم� هم من اأبرز ال�شخ�شي�ت العلمية تديًن� يف الع�مل،  واأنت ل تعرف اأيًّ
والتع�شب  قدًم�،  والتق�ليد  رجعية،  الت�أريخ  تعترب   - اأقوالهم  على  بن�ء   - واأنت 
ال�شخ�شية اجلي��شة،  الت�أريخ عني  يعتربون  اأنف�شهم  اأوه�ًم�، وهم  جهاًل، والآداب 
 ،� �، وب�شريًّ ويعتربون التق�ليد خ�شي�شة اجتم�عية وثق�فية، والتع�شب مبداأ اأخالقيًّ

)1(  الأوداج: مفرده� الودج، وهو ِعرنْق يف العنق يقطعه الذابح فال تبقى معه حي�ة.
��ص: ب�ئع الدواب والرقيق. )2( النخَّ
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والآداب روًح� حلي�تهم، وفخًرا حل�ش�رتهم، ومن هن� ف�إن احل�ش�رة والعلم اجلديد 
الذي عبئوهم� يف »حزم« ذات قوالب، و�شدروه ل�شتهالكن� غري م� هو لديهم، وم� 
يفهمونه ب�لفعل، ف�لذي لديهم هو من اأجل حتويل متعلميهم اإىل مفكرين، ومن 
الأوربيني  اأ�شب�ه  اأجل  فهو من  اإلين�  ير�شل  الذي  اأم�  اأجل ح�ش�رة جمتمع�تهم، 
املعنويني  الرف�ق  اأولئك  اأي  جمتمع�تن�،  وع�شريي  عندن�،  ال�شه�دات  حملة 
املتجذبني اإىل �ش�دتهم الأوربيني، الع�رفني ب�لطريق وف�حتيه اأمم ال�شتعم�ر الأجنبي 
املتجه اإىل جمتمع�تهم املحلية، وخرباء حتويل املجتمع اإىل �شوق من اأجل ال�شلع 

ال�شتهالكية الكم�لية للجه�ز ال�شن�عي العظيم، جه�ز الراأ�شم�لية الغربية.

ومن هن� قلت يف مو�شع م�: »عندم� يقول اأحدن� �شعيًدا: ح�شًن� قد �شرت 
متح�شًرا، يبت�شم هذا الراأ�شم�يل الغربي ب�نت�ش�ر وهو يقول: نعم، وجدت م�شتهلًك� 

جديًدا«.

ال�شمري التاأريخي





اإن الإح�ش��ص ب�مل��شي ومعرفة الذات يف امل�شرق هو اأحد وجوه التميز يف 
الروؤية، والروح الثق�فية، والفنية عند ال�شرقي. يقول الربوف�شري هوج موؤلف »الفن 
املعم�ري الإ�شالمي« وهو من متخ�ش�شي الفن ال�شرقي: اإنه النْتقي خالل عمله بهذه 
احلقيقة، وال�شه�دة التي قدمه� ق�بلة للتعميم يف كل الوجوه املعنوية ال�شرقية وهذا 
التعميم ك�ن اأ�شت�ذي الربف�شري »برك« اأحد موؤ�ش�شي علم اجتم�ع الأمم الإ�شالمية 
يف�شره بهذا التعبري الذي ق�له ذات يوم يف اإحدى حلق�ت الدرا�شة يف الكوليج 
ن�ش�ط،  ذات  ال�شرق،  يف  حية  الكال�شية  »اإن  فيه�:  ا�شرتكت  التي  فران�ص  دي 
تتمتع بقدر غري معت�د من احلي�ة واحلركة واحلرارة« اإنني اأح�ص بهذه اخل�ش�ئ�ص يف 
كل اأع�ش�ء القوام الجتم�عي عندن�، واأرى مظ�هر هذه الروح دائًم�، وتتوالد اآث�ره� 
املختلفة يف �شميم قلب جمتمع�تن�، ونحن يف احتك�ك معه� على الدوام، ولكن 
لالأ�شف يعجز مفكرون� عن روؤيته�؛ لأنهم يرونه� بعيونهم الأوربية ال�شن�عية، واإم� 
تكون  بحيث   � � م�شطنًع� ع�شريًّ �شطحيًّ يحللونه� حتلياًل  اأنهم  واإم�  يرونه�،  اأنهم ل 
ا، ومنفرة، ف�لع�مي الذي ل �شعور عنده، ويحلل كل الق�ش�ي� بفل�شفة  ع�مية جدًّ
�شديدة وبح�شم، ويو�شح كل املجهولت على الفور منفر، والآن لي�شت م�شيبتن� 
يف الأمية، بل يف ن�شف اأمية مفكرين�، وم� هو على الأعمى وا�شح و�شوح م� هو 

الإح�سا�س باملا�سي، ومعرفة الذات يف ال�سرق
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على املب�شر ف�لأعمى ل يخدع اأحًدا، ول يخدع نف�شه، ي�شع يده يف يد مب�شر؛ 
لي�شحبه وي�شري به يف الطريق، لكن هذا الن�شف اأعمى الذي ي�شد ق�مته ويلقي 
بنف�شه و�شط ال�ش�رع وهو اأقل خ�شية واأكرث حرك�ت من املب�شرين، ي�شقط حتت 
ال�شي�رات، فيكون م�شريه الأمل، اأو املوت، وي�شبب ال�شداع لالآخرين، انظروا اإىل 
ق�شية  ي�ش�هد  عندم�  املدر�شة،  و�ش�حب  الثورات،  وع�مل  الجتم�ع،  ع�مل  فرانز 
وعب�دة  الثق�فة،  وانعدام  الع�م،  واجلهل  املذهبية،  اخلراف�ت  عن  ن��شئة  »رجعية 
القدمي، واجلمود الفكري، وحمدودية الروؤية الكونية، وعدم معرفة الع�مل املع��شر، 
اإليه كيف  انظروا  اجلزائر،  قرويي  »بني  الت�أريخ  الع�شر، وحتمية  روح  والبعد عن 
يقوم بتحليله�؟ وكيف يج�هد ليعلم جذوره� الت�أريخية، والجتم�عية، والنف�شية، 
جزر  من  �ش�بًّ�   � نف�شيًّ وحملاًل  طبيًب�،  ك�ن  الذي  هو  بعده�؟  يحكم  ثم  ويجده�، 
الأنتيل يف اأمريك� اجلنوبية، وك�ن يدر�ص للتخ�ش�ص يف ب�ري�ص، ان�شم اإىل ال�شعب 
اجلزائري عندم� بداأ ثورته، وجتن�ص ب�جلن�شية اجلزائرية )مت�م يف الوقت نف�شه الذي 
اأعلن فيه موري�ص تورز رئي�ص احلزب ال�شيوعي الفرن�شي العريق الذي ي�شم عدة 
ح�لة  اأمة يف  اأي  اأمة،  تكون  لأن  �شبيله�  اإنه� يف  اأمة،  لي�شت  اجلزائر  اأن  ماليني 
اآكلي  والع�شكريني  الراأ�شم�ليني،  للم�شتعمرين  ب�حلرية  �شه�دة  اأي  التكون)1( 

)1(   كلهم هن�ك ن�شخة واحدة، ل تغرنك الأ�شم�ء والدع�ءات، وعندم� يوؤمنون ب�لع�ملية فب�شرط اأننْ تكون اأُمتهم هي 
قلب الأُمم، هم الوطن الأُم، والآخرون اأتب�ع، اإخوة �شغ�ر مروؤ�شون، واأقم�ر �شن�عية تطوف بب�ب احلبيب و�شقفه، 
واإذا اأراد واحد منه� اأننْ يدور يف فلك نف�شه، فينبغي طرده من الوجود ب�لتع�ون، واملع�ي�شة ال�ّشلمية مع القطب 
الآخر، ويف هذا الّربع الأخري من هذا القرن لدين� من الّتج�رب يف هذا املج�ل ب�لقدر الك�يف وزي�دة تثبت اأّنه 
حتت هذه ال�ّشم�ء ل منطلق لهم اإّل اأنف�شهم، ويف دين اليوم ت�شتوي الكعبة، ومعبد الأ�شن�م، وينبغي اأننْ تق�م 

الة اإىل قبلتهم فح�شب. ال�شّ
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الب�شر من اأمث�ل اجلرنال �ش�لن، و�شو�شتيل، واآرجو، يف م� يفعلون، اآرجو الذي 
الرم�ية و�شيد  ال�شيد  ابن  ليتعلم  اإفريقي� مع ولده؛  ال�شود يف غ�ب�ت  ك�ن ي�شيد 
بخري  كلن�  بخري،  اأحوالن�  »اأجل  ب�ري�ص:  زوجته يف  اإىل  يكتب  وك�ن  احليوان�ت، 
و�شعداء، اأحوايل واأحوال كلبي، واأحوال العرب تبعي« ك�ن ف�نون قد �ش�دف يف 
اجلزائر حقيقة اجتم�عية ت�شري اإىل اأن القرويني ك�نوا يربزون ح�لة من الرعب جت�ه 
كل م� ك�ن، ومن ك�ن غريًب� عنهم من نتيجته� ح�لة هروب اإىل الداخل، خ��شة 
التي تذهب  اأو عن�شر جمهول وجديد، ك�نت فرق ال�شحة  يلتقون بوجه  عندم� 
اإىل الريف لتقوم ب�لتطعيم، والتح�شني، والتطهري، والعالج، ومك�فحة الأمرا�ص 
املعدية، وحت�شني م�شتوى ال�شحة يف البيئة تواجه ب�خلوف الع�م من الن��ص يف حني 
اأنهم مل يكونوا يحملون �شيًئ� اإل بع�ص الأقرا�ص واملح�قن، ك�ن الن��ص ينظرون 
اإليهم كذئ�ب اآكلة للب�شر، وعندم� ك�نوا يذهبون اإىل البيوت، ك�نوا يخفون اأطف�لهم 
عن موظفي الإح�ش�ء، اأو الأطب�ء، وك�ن يقدمون عن عمد معلوم�ت خ�طئة عن 
قبيل  ع�دية من  اأ�شئلة  واإج�بة عن  بل  واأر�شيهم،  وغنمهم، وحدائقهم،  دوابهم، 
العمر، اأو العمر عند الزواج، اأو وجود القرابة بني الزوجني، اأو انعدامه�، اأو �شعة 
الفن�ء، وتعداد احلجرات، ولوازم املطبخ، ك�نوا يج�هدون يف �شبيل اإعط�ء اأرق�م غري 
�شحيحة ونق�ط غري مرتبة وبعيدة. ك�نت امل�شكلة امللحة عندهم هي كيف يقللون 
ي�شتطيعون؟،  مم�  اأكرث  اأنف�شهم  يخفون  وكيف  الإمك�ن؟،  بقدر  بهوؤلء  معرفتهم 
وك�أنهم ك�نوا يرون اأنف�شهم وحي�تهم طل�شًم� ل ينبغي اأن تقع عليه عني مل يوؤذن 
له�، بل ل ينبغي عليه اأن يلحقه هواء ل ينبغي اأن يف�ص واإل بطل، وفقد معن�ه، 

الإح�شا�س باملا�شي، ومعرفة الذات يف ال�شرق
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الدول  كل  يف  الفرق  هذه  جربته�  الظواهر  هذه  مثل  واحرتامه،  واأثره،  وروحه، 
ن�ش�ءهم،  ي�شطحبون  اأحي�نً�  الن��ص  اأكرث  ك�ن  القرية،  فبمجرد دخوله�  الآ�شيوية، 
واأطف�لهم اإىل اجلبل، اأو اإىل ال�شحراء، وعندم� ك�ن البالء ين�شرف عنهم على خري 
ك�نوا يعودون مطمئنني اإىل من�زلهم، وحي�تهم، وعندم� ك�ن يلزم اأخذ بع�ص الدم 
الالزم للتج�رب ال�شحية، ف�إن امل�شيبة تكون اأ�شد واأنكى، فال اأحد ي�شك بعد يف 
»اأنهم يريدون اأي�ًش� اأخذ دمن�« واأكرثهم تف�وؤًل، وفهًم� ك�ن يقول: »لأنه يلزمهم يف 
امل�شت�شفي�ت ويف احلرب جلنودهم اجلرحى و.. ومن اأجل اأن ي�شنعوا منه �شرابً�، 
الب�شر، فال  اإنهم ي�شربون دم  ي�شربونه كم� هو،  اأو.. ل..  ليقووا،  ي�شربونه�  وحقًن� 
خ�شية عندهم ول دين، ل يفهمون النج��شة والطه�رة، اإنهم ي�شربونه اأو يبيعونه... 
اإلخ«، اأم� اأكرثهم ت�ش�وؤًم� ف�أولئك الذين مل يكن فكرهم ي�شل اإىل هذه الأفك�ر 
هن�ك  تكون  األ  هم  عندهم  الوحيد  الهدف  اإن  »ل...  يقولون:  فك�نوا  الدقيقة، 
دم�ء جتري يف اأبدانن�، اإنهم يريدون امت�ش��ص دم�ئن�، لي�ص للتقوية، اأو اجلراحة، اأو 
البيع، اأو هذا القبيل، اإنهم فقط يريدون �شرب دمن�، اإنهم يتلذذون بهذا العمل، 
ي�شكرون، رمب� يفقدون� رجولتن�... لينقطع ن�شلن�، وليختفي جن�شن� من فوق الأر�ص 
وخن�زير،  دببة،  مي�شخون�  اأو  والرجولة،  وال�شرف  الدين  تفقدن�  اأدوية  ي�شنعوا  اأو 
�شيًئ�، ول منثل  نفهم  اأثق�لهم، ول  وقردة؛ حتى ن�شري خدًم� لهم، ودواّب حتمل 
اأبًدا، وي�شرتيح خ�طرهم من ن�حيتن� مت�ًم�، لي�شتطيعوا فعل م�  خطًرا ب�لن�شبة لهم 
يريدون بن�، اأو كل بالء يريدونه بوطنن�، ومب�لن�، واأرواحن�، و�شرفن�... م�ذا تفهمون 
اأنتم عن مقدار م� لديهم من خبث، و�شف�ت، وم�ش�ريع؟ كيف حدث اأن �ش�روا 
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هكذا فج�أة جميًع� �شغوفني ب�لتفكري يف �شئونن�، واأطف�لن�، وم�لن�؟، وح�لن� فرتكوا 
لهوهم ومتعتهم يف املدينة، وج�وؤوا اإلين� ف�أخذوا يحجلون يف هذه املن�طق؟ هوؤلء 
الذين قتلوا كل هوؤلء الب�شر، كيف حدث اأنهم فكروا يف روؤية عم� اإذا ك�ن ابن 
»كربالء قرب�ن« م�ش�بً� ب�لديدان، اأو اأن »ننه رقية« منزله� فيه براغيث، وبق؟ وهذا 
احلم�م الذي اأنفقوا كل هذه النفق�ت، واأق�موه من اأجلن� ل يخلو من حكمة، اإنه 
�شيء م�، رمب� من اأجل األ ي�شح غ�شل اأحد، من اأجل اأن ندخله جن�شني، ونخرج 
اأكرث جن��شة، بوجود هذا احلم�م ل جن��شة، ول طه�رة بعد، نكون دائًم� يف حي�ص، اأو 
جن�بة، يف حي�ص وبدون طه�رة، وبدون بركة... م�شيبة... ب�لتدريج �شوف يقولون: 
ع�شًرا،  والن�شوة  �شب�ًح�  الرج�ل  يذهب  اأن  الالزم  من  لي�ص  نفق�ت،  توجد  »ل 
فليذهب الن�ش�ء والرج�ل والبن�ت والأولد مًع� اإىل احلم�م، مثل الأوربيني، مثل 
الع�شريني، ف�لهتم�م ب�ل�شرف والتع�شب القروي هي الأمور التي اأ�ش�بتن� بكل 
هذا الت�أخر، اأولئك الذين ل يهتمون بهذا الكالم كيف اأنهم طيبون و�شعداء؟« 
يخربوا  مل  اأنهم  ترون  و�شوف  قلته،  م�  هو  هذا  احلم�م  يف  مًع�  والن�ش�ء  الرج�ل 
اأحوا�ص احلم�م�ت القدمية بغري وعي، ومل يقوموا بكل  هذه احليل من اأجل ل 
ب�لفرن�شيني،  اجلبل  وراء  اآب�د  قرية حممد  ارتب�ط حلو�ص حم�م  ف�أي  واإل  �شيء، 

والأمريك�ن، والإجنليز؟

ي�شحك  اأم�مه  الجتم�عي  ال�شلوك  هذا  »فعلك«  مفكر  ي�شع  وعندم� 
البدائيني  الن��ص  راأ�شه هزة تدل على جهل هوؤلء  فح�شب بقهقهة فكرية، ويهز 

الإح�شا�س باملا�شي، ومعرفة الذات يف ال�شرق
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واإذا  املتح�شر،  الع�شري  املفكر  املتعلم  هذا  وعلم  الإح�ش��ص،  ف�قدي  املت�أخرين 
ا قلياًل يف عمله وح�ش��ًش� وملتزًم� ب�لأ�شول،  � ف�لإ�شف�ق، واإذا ك�ن ج�دًّ ك�ن اإن�ش�نيًّ

فرد الفعل هو: ال�شب.

لكن )ف�نون( يعلم اأنه ل يوجد »�شلوك اجتم�عي« قط، ول توجد »ظ�هرة 
نف�شية جم�عية، اأو طبقية، اأو قومية« ول توجد ع�دة، اأو ح�ش��شية، اأو رد فعل م�ش�د 
يف جمتمع م�، ل توجد مثل هذه الأمور لي�ص له� جذور منطقية، واأ�شب�ب اجتم�عية 

وت�أريخية، وعلى كل ح�ل فحتى النحراف واملر�ص ق�شية علمية اأي�ًش�.

ف�لطفل الذي يقوم دون معرفة �ش�بقة معك، عندم� تركن عربتك اإىل ج�نب 
الطريق، فيقوم مب�شقة، وخم�طرة، وترتيب، وتخطيط بخد�ص العربة، اأو بثقب اإط�ر، 
�، ورد الفعل الذي تبديه  ويجعلك غ��شًب�، ت�شميه طفاًل �شيء الرتبية �شريًرا و�شقيًّ
ب�لن�شبة لعمله هذا هو اأن مت�شك به وت�شربه، واإن وفقت يف هذا ف�إن الأمر ينتهي 
ب�إح�ش��شك ب�لتوفيق. مل�ذا ل تطرح بينك وبني نف�شك هذا اللغز العجيب؟! مل�ذا 
الطفل  اأعم�ق  يف  جذور  ذي  حقد  على  يدل  الذي  العمل  هذا  مثل  منه  بدر 
�شمع  ول  وجهك،  راأى  هو  ل  معرفة،  �ش�بق  وبينه  بينك  لي�ص  لك؟  ب�لن�شبة 
ا�شمك، عداوة جدية منتقمة �شد �شخ�ص جمهول من اأجل م�ذا ولأي هدف؟ 
اإن هذه امل�ش�ألة ت�شيبك ب�لغ�شب فح�شب، وبال معنى يخرجك عمله عن طورك.. 
ل�شت  له  ب�لن�شبة  اإنك  لي�شت بال �شبب،  الأمر  نه�ية  والعداوة يف  ال�شداقة،  اإن 
�، اإنه يعرفك منذ بداية حي�ته، بل ومعرفة وثيقة، وحتى قبل  �شخ�ًش� غ�م�ًش� ووهميًّ
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اأن يبداأ حي�ته، اإنه ورث احلقد عليك من اأبيه واأمه، وكل اأهله واأجداده، ل�شت 
�. اإنك نف�ص هذا ال�شيد »�ش�حب العربة« واأنت  ب�لن�شبة له �شخ�ًش� غ�م�ًش� ووهميًّ
من اأ�شرة »اأ�شح�ب العرب�ت« امل�شهورة، الأ�شرة التي ك�نت دائًم� حتتقره، وحتتقر 
ول  الهواء،  له�  تبيع  تفعل،  تزال  ول  حيثيته،  وحتتقر  �شخ�شيته،  وحتتقر  اأ�شرته، 
اأولئك  اإنهم دائًم� هم  اأمه واأبيه،  اأنت وزوجتك وولدك تثريون الغب�ر على  تزال 
الذين ينبغي عليهم اأن يتنحوا عن طريق عربتك حتى متر، لقد م�ش�شت دم�ءهم 
يعملوا  ك�نوا  جميًع�  ومع�رفه  ورف�قه،  عمه،  وابن  واأخوه،  واأبوه  اأ�شقي�ء.  جعلتهم 
حتت رئ��شة اأبيك، واأخيك، وابن عمك، ورف�قك، ومع�رفك، ك�نوا ي�شقون وبقوا 
جي�ًع�، وك�نوا ي�شمعون ال�شب والحتق�ر، والزدراء)1(، ومل تكن لديهم اجلراأة قط 
للرد عليكم، ك�نوا دائًم� يف خوف منكم، يف امل�شنع، والإدارة، وال�شوق م�ش�شتم 
دم�ءهم، وهذه هي الفر�شة الوحيدة التي ا�شتط�ع فيه� اأن ينتقم لقليل مم� فعلتوه 
به، هذا العمل مظهر �شغري حلقد قدمي ذي جذور، تراكم فوق بع�شه منذ عهد 

ق�بيل وحتى الآن.

� على هذا النحو، ووجدت جذوره�  واإذا قمت بتحليل الق�شية حتلياًل منطقيًّ
من املمكن األ تغ�شب من �شر هذا الطفل واإيذائه الذي ل �شبب له، لي�ص هذا 

فح�شب، بل و�شوف ترق؛ له لعجزه عن اأخذ حقوقه.

الإح�شا�س باملا�شي، ومعرفة الذات يف ال�شرق

)1( الزدراء: الحتق�ر، والتقليل من ال�ش�أن.
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ال�شمري  اإىل  اأي  ال�شخ�ص،  هذا  �شلوك  اإىل  ينظر  )ف�نون(  ك�ن  هكذا 
لقوم  القومية  ال�شخ�شية  اأو  م�،  وال�شمري الجتم�عي لأمة  م�،  الجتم�عي لأمة 
م�، اأو ملجتمع م�، وليدة ت�أريخية كم� اأن حي�ة الفرد كت�ب دون عرب حي�ة الفرد. 
هذا الفرار من اجلديد، والفرار من الأجنبي والنكم��ص داخل النف�ص، واخلوف 
من الظهور، ومن اأن يكون معروًف�، والإعرا�ص واللجوء اإىل اأكرث زواي�ه خف�ء: اإىل 
وطبيعي،  منطقي،  فعل  رد  القدمية،  التق�ليد  اإىل  اأو  نف�شه،  داخل  اإىل  اأو  املنزل، 
واإيج�بي ملجتمع اأح�ص ويح�ص دائًم� اأنه جم�ل لهجوم الأعداء، واخلطر، والإغ�رة، 
على  ينكم�ص  يتعر�ص لأذى  عندم�  اأنه  اجل�شد حي  اأن  على  والدليل  واجلرمية، 
والهروب  والدف�ع  اخلطر،  مواجهة  يف  الأفع�ل  ردود  من  نوع  وهو  هذا،  نف�شه 
ال�شلوك  هذا  ومط�ردته.  العدو  على  الهجوم  قدر  بنف�ص  اإيج�بي  اأمر  اخلطر  من 
الجتم�عي املتن�ق�ص الذي يبدو يف عيون اأن�ش�ف املفكرين الع�شريني مت�ًم� عالمة 
على الرجعية، واجلهل، والأمية وعب�دة اخلرافة، هو يف عني املفكر الك�مل ن�شف 
الع�شري دليل على حي�ة القوام الجتم�عي، ووجود القوة واإمك�نية املق�ومة ورد 
املعنوي،  لال�شتقالل  �شم�ن  هو  النه�ية  ويف  واخلطر،  الهجوم  مواجهة  الفعل يف 
والثق�فة وال�شخ�شية الت�أريخية، والوجود القومي ملجتمع ج�هد ال�شتعم�ر الفرن�شي 
القوي طيلة مئة وع�شرين �شنة، بقوته العلمية، والقت�ش�دية، وثق�فته، وح�ش�رته، 

يف حتطيم اأ�ش�شه وقواعده، واإلغ�ء وجوده، وتذويبه يف قلب املجتمع الفرن�شي.
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اجلوانب من  واملتعدد  الذكي،  فرن�ش�  �شعي  اأذهب  الذي  ال�شبب  م�  ُتَرى 
اأجل خلق جزائر فرن�شية اأدراج الري�ح؟ ويف هذا القرن الذي ك�نت فيه اأورب� هي 
كل �شيء وك�نت اإفريقي� والدول الإ�شالمية والعربية ل تعد �شيًئ� قط؟ ال�شبب يف 
كلمة واحدة هو: التع�شب، هو الذي ك�ن ال�شتعم�ر قد عرف للوهلة الأوىل اأنه 
مثل احل�شن احل�شني، قد وقف يف مواجهة نفوذه، ودخوله املجتمع�ت الإ�شالمية 
وغري الإ�شالمية، ومثل برج �ش�مخ، وفولذي وح�شني ك�ن يحر�ص قلعته، وعلم 
ال�شتعم�ر اأنه م� دام هذا الربج ق�ئًم�، ف�شوف يظل خ�رج بواب�ت ال�شرق املتح�شر، 
ذي اجلذور كجن�ص جن�ص، وجم�عة مريبة، وغريبة، وخطرة، ول ي�شمح له ب�لدخول 
لب�شط فخ�خه املختلفة، وبدء عمله يف �شن�عة جيل، وقتل ثق�فة، وتخلية الب�شر، ثم 

اأنف�شهم.

واخلال�شة؛ القي�م بعملية »�شن�عة املت�شبه« الكريهة. ك�نوا ل يتحدثون معه 
ول ي�شتمعون اإىل كالمه لكي ي�شتطيع اأن يجعلهم »مفكرين« ومن هن� لي�ص من 
قبيل امل�ش�دفة اأن يكون اأول م� يقوم به هوؤلء املت�شبهون ب�لأوربيني، واملفكرين من 
اأتب�ع املوجة اجلديدة يف جمتمع�تن� ال�شرقية هو »مق�ومة التع�شب«، اقروؤوا اأن��شيد 
املرحوم تقي زاده احلم��شية وهو طليعة مفكرين� يف القرن احل�يل، اقروؤوا كتب مريزا 
الذي  الأول  والنمط  الع�شريني،  اأ�شرة  راأ�ص  وهو  ور�ش�ئله،  الأرمني،  ملك خ�ن 

تقرر اأن ي�شنع بقية املفكرين مبق�يي�شه.

 

الإح�شا�س باملا�شي، ومعرفة الذات يف ال�شرق





اأ�شد  وهذا هو ال�شيد جم�ل الدين �شيخن� القدمي القروي، وربيب)1( قرية 
وي�شم  كلهم،  التقدميني  واإفريقي�  اآ�شي�،  ق�دة  قبل  ب�خلطر  يح�ص  همدان،  اآب�د يف 
ب�أنفه... املحلي و�شخ�شيته الأمية، اأية ع�قبة �شوف تكون من »لعبة الع�شرية« هذه، 
كريهة، وخميفة  �شحنة  كمنت  قد  احلمقى،  يخدع  الذي  الربيق  هذا  واأن حتت 
ل�شتعم�ر ل يرحم، لال�شتعم�ر القت�ش�دي، وال�شيطرة البورجوازية القذرة التي 
حترق »قي�شرية« من اأجل منديل، واأنه ينبغي اأن تدا�ص كل القومي�ت واملذاهب، 
والتواريخ والأ�ش�لت وال�شتقالل، وال�شخ�شي�ت، والثق�ف�ت، يف اآ�شي�، واإفريقي� 
وتفنى حتى ي�شتطيع اأن يبيع ب�ش�ئعه، وحتى ي�شتطيع اأن ي�أخذ امل�دة اخل�م ب�ملج�ن، 
اأو ي�شرقه�، ولكي ينبغي اأن ي�شحي ب�لب�شرية يف معبد امل�ل، واأن الإن�ش�ن يعني 
امل�شتهلك ثم ل �شيء، األ�شتم ترون الن�ش�ء والرج�ل الع�شريني الذين �شنعوهم 
على هذا املنوال؟ مل يعد الواحد منهم بعد »احليوان الن�طق« اأو »احليوان الذي 
اأو  الذهنية«،  ال�شور  ي�شنع  الذي  »احليوان  اأو  يخت�ر«،  الذي  »احليوان  اأو  يفكر« 

لعبة الع�سرية

)1( الربيب: املرتبَّي، الن��شيء.
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»احليوان الذي يخلق«، وكل التعريف�ت الأخرى التي و�شعت من اأجل الإن�ش�ن 
مل تعد ت�شدق عليه، اإنه الإن�ش�ن الذي ي�شرتي فح�شب.

هن�«  بنك  ت�أ�شي�ص  »يريدون  اأنهم  ي�شمع  عندم�  هذا  الدين  جم�ل  �شيد 
يح�ص برعدة تعرتيه)1(، وير�شل اإىل اآية اهلل اآغ� مريًزا ح�شن ال�شريازي)2( )املفتي 
والفقيه الب�رز يف ع�شره خط�بً�، وبعده ب�شنوات، وبعد يقظة اإفريقي�، وتنوير اإفريقي� 
والثورات امل�ش�دة لال�شتعم�ر الع�ملي،  وافت�ش�ح ح�ل الإمربي�لية القت�ش�دية يف 
الفرن�شي  اجلي�ص  طرد  »عندم�  املج�هد:  الإفريقي  ال�ش�عر  �ش�ندل  يقول  الغرب، 
واأ�شح�ب القدم ال�شوداء من اإفريقي�، مل يغ�در ال�شتعم�ر الفرن�شي اإفريقي�، ميكن 
القول ب�أن ال�شتعم�ر الفرن�شي لي�ص موجوًدا يف اإفريقي� عندم� يغ�در بنك كريدي 

ليونيه هذه الأر�ص«.

ملفكرين�  التي حددت  الر�ش�لة  تكون  اأن  اأي�ًش�  امل�ش�دفة  قبيل  من  ولي�ص 
اإىل  »امليل  مك�فحة  يف  زائدين  و�شرور  بحم��ص،  به�  يقومون  وك�نوا  الع�شريني، 
التق�ليد، والدين، وامل��شي، والثقة يف النف�ص«، كل هذه الأ�شي�ء ك�نوا يجعلون 

)1( رعدة تعرتيه: ا�شطراب ي�شيبه.
)2(   مريزا حممد بن احل�شن ال�ّشريازي، اأو املريزا الأّول، اأو الأعظم »متييًزا له عن مريزا حممد تقي احل�ئري ال�ّشريازي، 
املريزا الّث�ين«، مرجع الّتقليد الأعظم عند ال�ّشيعة الإثنى ع�شرية يف اأواخر القرن امل��شي، و�ش�حب فتوى حترمي 

الّطب�ق امل�شهورة اّلتي تعد اإره��ًش� للحركة الّد�شتورية. ُانظر الّثورة الإيرانية للمرتجم. )املرتجم(.
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الن��ص يتجرعونه�)1( ب��شم الع�شرية، واحل�ش�رة، والتقدم، والعلم املع��شر، وع�شر 
برج  ولأن  و�شيوخهم؛  عندهم  الفتي�  لأ�ش�ب  الطرق  ميهدوا  ولكي  ال�شن�عة؛ 
التع�شب و�شوره �شنع� من هذه املواد، وم� دام هذا الربج وهذا ال�شور يح�فظ�ن 
على املدينة، فال ميكن اأن تتحول املدينة اإىل مدينة �شوق حرة ملنتج�ت الراأ�شم�لية 
الغربية. وهوؤلء الن��ص »القدم�ء املتدينون املخرفون« ل ي�شرتون الب�ش�ئع الإفرجنية 
بهم  اخل��شة  زينتهم  وعندهم  غذاءهم،  وي�أكلون  مالب�شهم،  يلب�شون  اإنهم  اأ�شاًل، 
ومن�زلهم، واأرواحهم، واأفك�رهم، وتلك املراأة الإفريقية التي ك�نت ت�شع حلق�ت من 
عنده� حول ِجيده�)2(، وتلب�ص حريره�، وت�شبغ �شف�ئره� ب�ل�شمغ، واحلن�ء وال�شدر، 
والألوان امل�شتخرجة من غ�ب�ته�، وتعي�ص يف منزل من �شنع نف�شه�، وذلك الرجل 
الآ�شيوي الذي يف�خر بجواده، وحديقته، وقطيعة، وي�شتند على ت�أريخه، واأجداده، 
و�شخ�شي�ته القومية، وقيمه الثق�فية، وقوته، وعظمته، ودينه وتق�ليده، كل واحد 
من هوؤلء لن يدفع مليًم� للت�جر الأوربي اإت�وة للع�شرية، وينبغي اأن ي�شري ذوقه 
اإلغ�ء دينه وتق�ليده، واأن  � حتى ي�شري م�شتهلًك� لراأ�شم�يل الع�شر، ينبغي  ع�شريًّ
حتل الإن�ش�نية، والع�ملية الثق�فية، وو�شوح الروؤية، والروؤية الكونية حمل التع�شب 
القومي عنده؛ وذلك حتى ي�شري عجينة لينة يف اأيدي الثق�فة ال�شتعم�رية امل�هرة 

وي�شت�أن�ص، حتى حتوله اإىل اأي �شكل تريده واأي �شكل يهمه�.

لعبة الع�شرية

)1(  يتجرعون: ي�شربون.
)2( جيده�: اأي عنقه�.
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ال�شركة،  ا�شم  من  يخ�ف  ك�ن  الذي  القدمي  ال�شيخ  هذا  ال�شريازي  مريزا 
و»عبد الق�در اجلزائري« ذاك الذي ك�ن يفر من ال�شعر الأ�شقر، والعيون الزرق�ء، 
واأمث�له� من اأولئك الذين مل يروا الدني� ويفرون من الب�شر، هم و�ش�ئل املت�عب 
وهم املت�ري�ص)1(، واملوانع العنيدة، واملتع�شبة يف طريق ال�شتعم�ر، الذي ك�ن قد 
قرر املجيء ليجتث كل �شيء من جذوره، وينبغي اإذن �شن�عة املت�شبه والع�شري 
الن��ص  بني  والت�ش�به  التفهم،  واإيج�د  املوانع،  واإزالة  الطريق،  بتمهيد  يقوم�  لكي 
الذين يفرون من الأجنبي ومن الثق�فة الأجنبية، ويكونون اأدلء)2( وتراجمة لهذا 

الق�دم حديًث� بني املحليني، دللني للظلمة، عمالء هواة لهم.

يقول �ش�ندل: مل يكن املحليون الإفريقيون يرتدون مالب�ص، ول ي�شتطيع 
بقم��شهم  يلقوا  حتى  املتداولة  ب�لطرق  اأذواقهم  يغري  اأن  القت�ش�دي  ال�شتعم�ر 
ت�أتي  اأن  ينبغي  اإذن:  الأجنبي،  القم��ص  وي�شرتوا  فج�أة  اأج�ش�دهم  عن  املحلي 
الكني�شة يف البداية وجتعلهم يوؤمنون بدين اهلل، والإجنيل ال�شم�وي، ولكي تهديهم 
�شواء ال�شبيل، ولكي يفهموا معنى العفة، وال�شرف، واخلجل، واحلي�ء، وي�شريوا 
متح�شرين ل بد لهم من ارتداء املالب�ص، وكل هذا من اأجل دخول من�شوج�ت 

)لنك�شري، وم�ن�ش�شرت( اإىل اإفريقي�.

)1(   املت�ري�ص: املوانع.
)2( اأدلء: اأي مر�شدون.
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والأجهزة الإنت�جية الراأ�شم�لية جمهزة ب�أعظم املعدات العلمية، والنف�شية، 
والتي يقوم به� علم الجتم�ع، ولي�ص ب�لأمر ال�شهل اأنن� نرى اأحي�نً� اأمة م� تن�شى 
م�شروب�ته� الع�دية التي تعودت عليه� عدة قرون يف ب�شع اأي�م، وفج�أة يتغري ذوقه� 
بعد  ذوقه�  يعود  ل  حمدد  ت�ريخ  ومنذ  كول،  والبيب�شي  الكوك�كول،  فتتقبل 

ي�شت�شيغ الأبدوغ »اللنب اخلثري املح�ص« اأو ع�شري الليمون، اأو ع�شريالفواكه.

يف �شنة )1962م( كنت ط�لًب� يف ق�شم »علوم الجتم�ع« وك�ن قد ن�شر اإعالن 
يف لوحة الإعالن�ت من قبل �شركة »رينو« يطلب املتخرجني، اأو طالب ال�شنوات 
النه�ئية من ق�شمي الجتم�ع، وعلم النف�ص الجتم�عي للعمل، وده�شت: م�ذا 
يريد م�شنع �شي�رات من ع�مل اجتم�ع اأن يعمل؟ وذهبت، ف�إن ك�ن هن�ك عمل 
الأقل  على  يكن  واإن مل  قطعت،  قد  ك�نت  التي  منحتي  من  عو�ًش�  به  ظفرت 
اأفهم ال�شر يف علم الجتم�ع، وعالقته ب�شي�رات رينو، واحلك�ية طويلة. وحدد يوم 
األتقي فيه مع »رئي�ص اإدارة العالق�ت الع�مة« يف ال�شركة واأحتدث معه. وتخيلت 
� ف�قد ال�شعور منتفًخ�، قي��ًش� على نف�ص هذه الأ�شن�ف التي  بيني وبني نف�شي غنيًّ
يعطيه� م�له� واأجزته� احلق يف اأن جتل�ص معن� نحن املفكرين وتتحدث، واأخذت 
اأقول لنف�شي: م� الذي لدى �ش�حب امل�شنع الأمي يقوله للعلم�ء؟ ل �شك اأنه� 
وراأيت  وذهبت،  و�شروط،  واأجر،  وعقد عمل،  اإدراية،  واإر�ش�دات  ع�مة  اأح�ديث 
ذلك الربف�شري الذي كن� نحن الطلبة نقراأ كتبه يف علم الجتم�ع الدع�ئي، وعلم 
النف�ص اخل��ص ب�لإذاعة، وال�شينم�، والتلفزيون، وكن� منتحن فيه�، وك�نوا يقولون 

لعبة الع�شرية
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اإنه لالأ�شف قد تق�عد منذ �شنوات وترك اجل�معة، وكنت اآمل يف زي�رة قربه اإن ك�ن 
�، و�ش�عد احلظ اأذهب اإىل َخلنْوته العلمية، واأقطف عنقوًدا  قد م�ت، اأو اإن ك�ن حيًّ
م)1( علمه، راأيته الآن قد توظف رئي�ش� لإدارة العالق�ت الع�مة، وال�شئون  من َكرنْ

الجتم�عية يف �شركة رينو من اأجل اإر�ش�دن� وتوظيفن�)2(.

»اللحوم  لـ  احل�يل  الراأ�شم�لية  وموظف  ال�ش�بق،  اجل�معة  اأ�شت�ذ  ح  وو�شَّ
النظ�م  يف  الجتم�ع  علم  ا�شتخدام  مو�شع  هو  م�  الغربية«  للراأ�شم�لية  الطرية 
وقرون  واحل�ش�رة،  التقدم،  ومبدئية  والع�ملية،  والعلمي،  والدميوقراطي،  الليربايل، 
التنوير واحلرية، واحلقوق الفردية الإن�ش�نية، والواقعية وغريه�، وكله� اأطف�ل هذه 
اأم�من�  الع�مل  خريطة  ب�شط  عليهن،  تنفق  الالئي  والن�شوة  الداعرة  البورجوازية 
لونت عليه� دول الع�مل بقدر معدل بيع �شي�رات رينو املختلفة فيه�)3(، ثم �ش�أل 
عن جن�شي�تن�، واكت�شف دولن� من »لون رينو« اخل��ص به� على اخلريطة، واأدركن� 
اأن عملن� كعلم�ء اجتم�ع، لي�ص هو معرفة الإن�ش�ن، بل بيع �شي�رات رينو وهذا يف 
�، واأن عملن� هو اكت�ش�ف ال�شبب الجتم�عي العلمي  املجتمع الذي نعتربه علميًّ
يف عدم اإقب�ل الن��ص على منتج�ت هذا امل�شنع. هذا الأمر الذي يبدو ب�شيًط� يف 
وثق�فية،  ودينية،  وتقليدية،  ت�أريخية،  ب�أ�شب�ب  احلقيقة  وثيق يف  ات�ش�ل  ذو  ظ�هره 

م: عنب. )1(  كرنْ
)2(   هذه هي الإ�شكول�شية اجلديدة يف العلم، ك�ن العلم يف القرون الو�شطى يف خدمة الكني�شة، والآن اأ�شبح يف 

خدمة امل�شنع، والبقية على نف�ص الن�شق من اأجل »ال�شتحم�ر اجلديد« وهو البنية التحتية لال�شتعم�ر اجلديد.
)3( منوذج للروؤية الكونية عند البورجوازية ال�شن�عية، والعني التي ينظرون به� اإىل الدني� واأهل الدني�.
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وفنية، وجم�لية، ومرتبط ب�شكل احلي�ة الفردية، والجتم�عية، واملعم�ر، وبن�ء املدن، 
على  التي حتدث  العلمية  املك��شفة  هذه  وبعد  واقت�ش�دية،  �شي��شية  ب�أمور  واأي�ًش� 
اأ�ش��ص العلمية ومبداأ »العلم من اأجل العلم« ندخل يف املنزل الث�نوي، واجلربي 
موافق« يف  واإيج�د جو  املوانع،  على  »الق�ش�ء  وهو  العلمي  وال�شلوك  ال�شري  لهذا 
املجتمع، اأي تغيري الذوق الع�م، وترويج »املو�شة اجلديدة«، وهذا ي�شتلزم اأعم�ًل 

علمية، وفنية، يف ك�فة املج�لت التي �شبق ذكره�.

خطة  نعر�ص  ال�شبيل،  هذا  يف  املوفقة  اخلطوات  من  وكواحد  وكمث�ل، 
وم�شروًع� قدمهم� واحد من نف�ص ف�شيلة ع�ملن� �ش�لف الذكر. فقد اأ�ش�ر اإىل دولة 
اإل  اللهم  )1950م(  �شنة  حتى  نوع  اأي  من  �شي�رة  فيه�  وجد  تكن  مل  اإفريقية 
يف الع��شمة وتخ�ص عدًدا من امل�شتعمرين ال�شي��شيني، والقت�ش�ديني الفرن�شيني 
اأحد  بعد  اأي  )1961م(  �شنة  ويف  الع��شمة،  يف  املقيمني  الأج�نب  من  وعدًدا 
ع�شر ع�ًم�، ك�نت نف�ص هذه الدولة الوليدة التي ك�ن ال�شتعم�ر اأخرًيا قد منحه� 
القومي  والن�شيد  والعلم  التقدمي،  الدميوقراطي  اجلمهوري  والنظ�م  ال�شتقالل 
وغريه� ل تزال تدل على اأنه� دولة جبلية مغط�ة ب�لغ�ب�ت تعي�ص فيه� ب�شع قب�ئل 
اأو حمطة بنزين،  اأو �شبكة طرق معبدة  بدائية مبعرثة، ومل يكن فيه� بعد مدينة 
ويف نقطة من هذه املنطقة الن�ئية، ويف �شفح جبل)1( ك�ن الب�حث ي�شري اإىل قرية 

لعبة الع�شرية

)1(  �شفح اجلبل: اأ�شفله.
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حتتوي على عدد من البيوت الريفية حوله� بع�ص اخلي�م امل�شكونة، وو�شطه� منزل، 
اأو منزلن متميزان ل�شيوخ القبيلة. و»النقطة الداخلية« يف هذا الفيلم الت�شجيلي، 
الذي ك�ن قد اأعد ب�إخراج ع�مل الجتم�ع، اأن �شيخي هذه القبيلة يف تلك الأر�ص 
الن�ئية، ق�م� على �شبيل التف�خر واإبداء الرف�هية، وبدًل من الكالب، واخليل، 
بـ »ربط« �شي�رة رينو ف�خرة اآخر موديل ب�أطراف ذهبية، وفر�ص داخلي خي�يل بب�ب 

املنزل.

ال�شيدين  هذين  من  جعل  اأن  ب�مل�شنع  املرتبط  الجتم�ع  ع�مل  ومعجزة 
بجم�ل  يتمتع�ن  ب�لأم�ص  ك�ن�  اللذين  القطع�ن  �ش�حبي  البدائيني  الأميني 
جواديهم�، و�شرعتهم� وذك�ء كلبيهم�، جعل هذين ال�شيدين القبليني اللذين ك�ن� 
يتن�ف�ش�ن حول جواديهم� وعظم قطيعيهم� وات�ش�ع اأرا�شيهم�، وعمران مزرعتيهم�، 
وبطولة اأجدادهم�، وك�ن� يتف�خران به�، �شريهم� اليوم »ع�شريني« بحيث يتلذذان 
�، وجم�لي�ت  من طراز ال�شي�رة الرينو، ويتن�ف�ش�ن حول موديله�، ووجدا ذوًق� فرن�شيًّ
فرن�شية، األي�ص هذا يف حد ذاته دلياًل على التقدم واحل�ش�رة، واخلروج من عب�دة 
القدمي، وح�لة الن�شف بدائية؟ ل �شك اأن هذا ال�شيد نف�شه را�ٍص مت�ًم� عن نف�شه، 

واإقب�له وتقدم اأو�ش�ع وليته، واأحواله�.

اإن ال�شيد ال�شيخ »مدقق« كرثَّ اهلل يف اأمث�له، ومتع امل�شلمني بطول بق�ئه، وهو 
من اأجلة اأهل املنرب، ك�ن يخطب فين� ذات يوم يف م�شهد ق�ئاًل: »اأيه� الن��ص، قدروا 
حي�تكم حق قدره�، وقوموا بهذه النعمة التي حب�كم به� اهلل تع�ىل بحق �شكره�، 
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فقد اأعزكم بربكة دينكم، واإمي�نكم من بني كل الأمم، وجعلكم اأمة مرحومة، واأخذ 
الأوربيني بذنب �شركهم، ونكبة كفرهم، ف�شخرهم �شبح�نه وتع�ىل يف العمل يف 
اأعم�ق اآب�ر النفط، ومنجم الفحم، والنح��ص، واحلديد، والر�ش��ص، وغريه، وجعل 
عملهم هذا قريًن� للموت الأ�شود، واملوت حتت الأنق��ص)1(، والرتاب، اأو العمل يف 
امل�ش�نع بني الزيوت، والدخ�ن، وال�شق�ء ليكدحوا )2(، وي�شنعوا ال�شي�رات ويلفونه� 
وندفع  الأطه�ر  والأئمة  الدين،  بربكة  فن�أخذه�  هن�،  اإىل  وير�شلونه�  الأوراق،  يف 
ثمنه�، ون�شرتخي فيه�، دون اأدنى تعب ون�شتفيد من كدحهم، ونحن م�شرتيحون 
ودعوت من قلبي: اإلهي، اأجعل لن� اأي�ًش� يوًم� نوؤخذ فيه� بذنب كفرن�، ويذوقوا هم 

قلياًل من طعم بركة دين مولن� املدقق، واإمي�نه«.

ينبغي اإذن اأن ي�شري هذا اللغز مفهوًم� وهو: كيف يقوم ال�شتعم�ر، بتحويل 
متقبلني  م�شت�أن�شني  م�شتهلكني،  يجعلهم  اأن  يريد  الذين  اأولئك  اأي  �شيده- 
لأوامره- كيف يقوم بتحويهلم اإىل مت�شبهني؟، لقد قدم ج�ن بول �ش�رتر مع�دلة 
هذه الرتكيبة يف املقدمة التي كتبه� لكت�ب فرانز ف�نون »امللعونني يف الأر�ص«، ويف 
املح��شرة التي األق�ه� بدعوة من جمعية طالب �شم�ل اإفريقي� امل�شلمني يف ق�عة 

مطعم امل�شلمني يف �ش�رع �ش�ن مي�شيل يف ب�ري�ص)3(.

لعبة الع�شرية

دم. )1(  الأنق��ص: كل م� ُيهنْ
)2( يكدح: ي�شعى وي�شتمر يف عمله.

)3(   اأورد الن��شر مقتطف�ت من اأقوال �ش�رتر يف هذا املو�شوع، ووردت ب�شكل مو�شع يف »املفكر وم�شئوليته 
يف املجتمع« ل�شريعتي، والذي ترجمته اإىل العربية. )املرتجم(.





  الر�شول  اإن من ي�شمون يف امل�شطلح الأوربي )Assimele( ويف تعبري 
النمط  والآخر  الع�مي،  النمط  اأحدهم�  منطني:  على  »ب�ملت�شبهني«  و�شلم  واآله 
اخل��ص. واأق�شد ب�لنمط الع�مي اأمث�ل احل�ج »مم تبوز« الذي ك�ن ب�لأم�ص يعمل 
يف »حجرة«)1( يف دار اأدنى ال�شويقة، حجرة رطبة ح�ل لونه�، وت�ش�قط ده�نه� ذات 
من�شدة خملخلة يجل�ص اإليه�، وهو ذو مظ�هر، وعالم�ت تدل على الإمي�ن، وال�شعور 
مثل: الراأ�ص احلليقة، وال�شرتة املكرم�شة من النوع الأ�شفه�ين املعروف ب�لرتمة، 
ولب�دة طويلة يلب�شه� الف�شول الأربعة، وفن�ء داخلي، وفن�ء خ�رجي، وتكة �شروال 
مدلة دائًم�، وزوج من الأحذية اأو الأحذية القم��شية دون جورب، وم�شبحة ذات 
وا�شت�شالم  الألوان،  مبختلف  م�شبوغة  كثة  وحلية  املحن�ة،  اأ�ش�بعه  بني  حبة  مئة 
ت�م لأحد »املالت« املعروفني كمرجع للفتي�، ومن�شد للرو�شة يف املنزل، ومع�رف 
ب�أنواع  املتعلقة  الثواب  واأنواع  ب�ش�أن الطه�رة، والنج��شة،  اإ�شالمية  �ش�ملة وعميقة 
»الري��ص« والدع�ء، وتعزية اآل البيت، والأحك�م املتعلقة ب�ل�شكي�ت وال�شهوي�ت، 
اأي حتويل  بيع �شرعي«  اإىل »�شرط  الرب�  بنظ�م تبديل  املتعلقة  الفقهية  والأحك�م 

)1(   املق�شود ب�حلجرة املكتب الذي ك�ن التج�ر والقدم�ء يديرون منه اأعم�لهم. )املرتجم(.

ال�ستعمار، واملت�سبهون
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واملع�رف  الإ�شالمية،  املع�يري  على  وتطبيقه�  دينية،  مع�ملة  اإىل  وال�شحت  الربح، 
ومن  اإليه�،  وم�  و»امل�ش�حلة«  ال�شكلي«  الذمة  »اإبراء  قبيل  من  الأخرى  الدينية 
توم�نً� تعطى لك�تب معني كل �شهر وهو يف خدمة  اأي�ًش�: مرتب �شتني  عالم�ته 
اأو  احلي«  م�شجد  »ترميم  اأجل  من  التوم�ن�ت  واآلف  ع�ًم�،  ثالثني  منذ  »احل�ج« 
»امل�شجد املعروف يف املدينة« الذي يبنى بهمة »ال�شيد ال�شيخ الأكرب«، والوليمة 
الفخمة يف ليلة من لي�يل رم�ش�ن لأهل العلم، وليلة اأخرى لأهل الإدارة، وليلة 
ث�لثة لأهل ال�شوق، والرحلة ع�ًم� اإىل كربالء، وع�ًم� اإىل مكة، ثم زوجته امللقبة بـ 
»احل�جة اخل�من« مبالءته� ذات الإط�رين، وجوربه� الذي يظهر البدن املنخر للتغيري 
مع اجلورب الأ�شود، واجلالجل، والأقراط، والكردان، والعقد، والأ�ش�ور املتنوعة، 
الدينية  واملج�ل�ص  الف�شل()1(،  )اأبو  و�شفرة  الأ�شبوعي،  الرو�شة  اإن�ش�د  واجتم�ع 
اخل��شة ب�لغتي�ب، والدع�ء، والنذور، وال�شحر وال�شب�شبة، وقراءة الكف، والط�لع، 
وفك العكو�ص، والأعم�ل، والعقد.. ثم ابنته اأي�ًش�... م�ذا اأقول؟ كلكم تعلمون.

اأنتم تعرفون هذه الأ�شرة التي ك�نت ت�شكن يف ح�رة خلف احلم�م، ويف 
به� كل ع�م من احلج  ي�أتون  التي  ب�لب�ش�ئع  املليء  املنزل  اأجداده� -ذلك  منزل 
اأنواع من كت�ب مف�تيح  قراآن، و�شبعة  الأوراق)2( وم�شحف  وعدة جملدات من 
اجلن�ن، وديوان ح�فظ، وثالث ن�شخ من الر�ش�لة العملية. نف�ص هذا ال�شيد احل�ج 

)1(  نوع من الأطعمة النذرية ال�شعبية يطبخ يف من��شب�ت معنية، وبطرق معينة، ويوزع بطقو�ص معينة، )املرتجم(.
)2(   املق�شود هن� الكتب التقليدية للمذهب ال�شيعي، والتي كتبت يف الع�شر ال�شفوي ، اأم� الر�ش�ئل العلمية، اأو 

العملية فهي ر�ش�ئل فقهية حول اأمور الطه�رة، والعب�دات. )املرتجم(.
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الطه�رة والذي ظل ع�شرين  ب�إبريق  اأن روحه معلقة  الذي تظن  املتدين  املحرتم 
�شنة ب�لتم�م والكم�ل يف »الفورمة«، تراه اليوم قد ب�ع منزله وبنى فيال فخمة فوق 
تالل �شمريان، واأثن�ء رحلته الأخرية اإىل اأمريك� اأعجب بحو�ص امل�ء الدافئ الذي 
راآه يف ق�شر اأحد الفن�نني، اأو ملوك النفط، اأو املط�ط، اأو الفولذ  بحيث بحث عن 
ق�عة  مثله حتت عم�رته، وجهز  بن�ء  وق�وله على  الذي �شممه، ووجده  املهند�ص 
ال�شتقب�ل عنده ب�أفخر الأث�ث من طراز لوي�ص ال�ش�د�ص ع�شر و�شت�ئر من الطراز 
الإيط�يل وديكور على الطراز الفرن�شي، وغري نف�شه من قمة الراأ�ص اإىل اأخم�ص 
القدم، وذهب لعدة �شهور اإىل ف�شول جمعية اإيران، واأمريك�، و�ش�فر عدة مرات 
والأدعية،  والرواي�ت،  ينطقه� مك�شرة،  التي ك�ن  الآي�ت  وبدًل من  اخل�رج،  اإىل 
والأمث�ل، ي�شتعمل الآن امل�شطلح�ت، والتعبريات الأجنبية كيفم� اتفق، وبلكنة 
� لب�ش�ئع ع�مل اليوم  اأمريكية م�شحكة، و�ش�ر هو نف�شه كم� �ش�ر منزله معر�ًش� دوليًّ
وحرك�ته، وزوجته اأي�ًش� تلك التي ن�شيت املف�تيح، وكتب الزي�رة)1( و�شفرة ح�شرة 
عب��ص، ورحلة كربالء، بينه� وبني ابنته� من�ف�شة غري معلنة لكنه� �شريحة يف امللب�ص 
�ش�ر  ب�ملنزل،  اخل��ص  الرو�شة  ومن�شد  احلي،  فقيه  من  وبدًل  الع�شرية،  والزينة 
»م�شعودي«)2(  اأ�شرة  والإن�ث من  الذكور  الأع�ش�ء  فرامرزي وكل  الرحمن  عبد 
التقليد«  »مراجع  وغريهم  مطيعي،  ومنوجهر  دوامي،  اأمث�ل جميد  من  وكواكب 

ال�شتعمار، واملت�شبهون

)1(   املق�شود مف�تيح اجلن�ن وهو جمموعة من الأدعية، وكتب الزي�رة هي الكتيب�ت التي توزع على زوار املزارات 
املقد�شة يف اإيران، وحتتوي على بع�ص الأدعية. )املرتجم(.

)2( يق�شد م�شعودي موؤ�ش�ص دار اإطالع�ت. )املرتجم(.
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قراءة  يف  ب�لأم�ص  يق�شونه�  ك�نوا  التي  الفراغ  واأوق�ت  عندهم،  الط�عة  واجبي 
املتقطعة  الكلم�ت  جداول  حل  يف  يق�شوه�  الآن  اأ�شبحوا  الكبري«  »اجلو�شن 
»مع �شخ�شي�ت مثيلة مو�شى عليه�«، وبدًل من اإن�ش�د جم�ل�ص الرو�شة يف لي�يل 
اجلمع، اأ�شبحوا الآن يتن�ولون الفي�ص من املجل�ص العميق، واملوؤثر »�شهرة اجلمعة« 
بي�ن�ته  وينتفعون من  القومي،  التلفزيون  فرخزاد يف  فريدون  ال�شيد  يقدمه�  التي 
اخل��شة وهو �ش�ب ذو �ش�رب جميل »وميوت من ال�شحك«، وهو اأي�ًش� �شقيق فروغ 
فرخزاد)1( وق�شى عدة �شنوات يف اأمل�ني�، وحرك�ته و�شكن�ته فيه� »�شك�شية« ومن 
هن� فهو جم�ل انتف�ع الرج�ل والن�ش�ء الع�شريني اليوم. وخالًف� لعهد ج�هليتهم 
حيث ك�نوا يق�شون ثالث �ش�ع�ت اإىل جوار �شوق »�شبزه ميدان«، ويقومون بنزهة 
جم�عية اأ�شبحوا الآن عندم� اأدركوا روح احل�ش�رة وجنحوا يف تكييف اأنف�شهم مع 
»حتمية الع�شر«، اأ�شبح هو، واخل�من، والكرمية، وبعد ب�شع �ش�ع�ت من ال�شراع مع 
اآلت الزينة عند الكوافري، ويف املنزل يق�شونه� ا�شتعداًدا، يهرعون اإىل مط�ر مهر 
الليل يقفون  الث�لثة بعد منت�شف  الليل وحتى  الث�لثة قبل منت�شف  اآب�د، ومنذ 
بني جم�عة �شنعه� �شن�ع الإن�ش�ن املرتبطون ب�أدوات الإنت�ج، ومع كل اأزيز ط�ئرة 
يطلقون �شرخ�ت ال�شوق من اأكب�رهم �شرخ�ت تدل على ع�شقهم ال�شديد للفن 
اإن  اإذ  اأع�ش�ء الفريق املعروف »�ش�تولد«  انتظ�ًرا ملجيء املوم�ص فالنة زوجة اأحد 

)1(   �ش�عرة اإيرانية جميدة يتميز �شعره� ب�جلراأة ال�ّشديدة يف تن�ول ك�فة املو�شوع�ت وله� �شعر اجتم�عي و�شي��شي. 
توفيت يف ح�دثة �شي�رة �َشَنة )1966م(. )املرتجم(.
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جمالت »رو�شنفكر« و»زن روز« اأو »زن �شب: امراأة الليل« و»اطالع�ت خم�شو�ص 
براي ب�نوان خم�شو�ص« قد ن�شرت منذ عدة �شهور اأن ال�شخ�شية املذكورة ع�ليه 
التي �شوف ت�ش�فر من لندن اإىل ال�شرق الأق�شى �شوف تتوقف ن�شف �ش�عة يف 
طريقه� يف طهران، وهي�أت الأر�شية لتكرمي الفن والفن�نني)1( واأر�شلت هوؤلء »الهمج 
الرع�ع« لال�شتعم�ر اجلديد اإىل هذا املك�ن ك�خلراف، مت�ًم� مثلم� ك�ن امله�جمون 
ب�لأم�ص ير�شلون هوؤلء اأنف�شهم اإىل »بيت الأحزان«، وهن�ك يبتزونهم، اأو ي�أخذون 

اأموالهم ب�خلداع، هذا ب��شم جتليل ال�شع�ئر الدينية)2(، وذاك ب��شم املف�خر الفنية.

لكنه�  م�أ�ش�ة،  ال�شتهالكيني«  »املت�شبهني  هوؤلء  وجود  اأن  ذكرت  وكم� 

)1(   �شن�عة الّنجوم املزيفة: اّلتي لأخطر منه� ب�ب كبري من اأبواب »نزع الّت�شيي�ص«. من اجلم�هري و�شرف اأنظ�ره� 
عم� يجري يف اخلف�ء على اأيدي ال�شتعم�ر وال�شتحم�ر والّديكت�تورية، ولهذا الب�ب من اأبواب ال�شتحم�ر 
حفيني اأن�ش�ف املتعلمني واجلهلة حمل مفكري الأم�ص  خرباء وعلم�ء وق�ئمون ب�لأمر ومن مظ�هره: اإحالل ال�شّ
وعزل اجل�معة واحتق�ر اأ�ش�تذته� و�شغلهم دائًم� بلقمة العي�ص، ون�شر الهو�ص الّري��شي والّتع�شب لكرة القدم 
مالأ لأي وقت ميكن اأن يفكر املرء فيه يف اأحواله اأو يف ال�ّشي��شة، وترويج البغ�ي� والقوادين والّراق�ش�ت ون�شر 
املر�ص العالج يف اخل�رج على  امل�ل وال�ّشهرة، ويف ح�لة  الفن وهوؤلء لهم  ب��شم ت�شجيع  النحالل اجلن�شي 
ح�ش�ب الّدولة، ويف احلقل �شبه الّثق�يف: افتع�ل »املع�رك الّثق�فية« حول مو�شوع�ت جمردة وذهنية ول تت�شل 
ب�جلم�هري، ثم عملي�ت الحتواء لأ�شب�ه املثقفني واإغرائهم ب�ملن��شب والّنجومية و»�شفحة يف جريدة«، والّتغ��شي 
عن الأمية امل�شت�شرية، ورفع �شعر الكت�ب، والحتك�ر الإعالمي، وق�شر و�ش�ئل الإعالم على الرّتويج للفرد، 

وخلق اأ�شن�م من الب�شر ... وهلم جرا مّم� ي�شيق املج�ل عن ذكره فهو يف ح�جة اإىل جملد خ��ص.
)2( اإ�ش�رة اإىل بع�ص م� يجري يف الحتف�لت الدينية )املرتجم(.

ال�شتعمار، واملت�شبهون
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م�شحكة اأكرث مم� هي موؤملة، هم ي�شتهلكون فقط، �شبه ب�شر لي�شت لديهم القدرة 
على التمييز، واحل�شم، والختي�ر، وحتليل الأمور، اإنهم مقلدون فح�شب، ب�لأم�ص 
مقلدو اآية اهلل، واليوم مقلدو الفن�ن، اأو النجم، حتدد اأمن�طهم النف�شية، والجتم�عية، 
والإن�ش�نية، جملة »م�جو« وحتدد »ر�ش�لة علمية« )1( م�شري حي�تهم. هوؤلء هم الذين 
يفعلون  واليوم  يعرفونه،  يكونوا  اأجل دين مل  ال�شدور من  يدقون  ب�لأم�ص  ك�نوا 

نف�ص ال�شيء من اأجل ح�ش�رة ل يعرفون م�ذا تعني.

اأعلى  اإن�ش�ن  اأو  واعية،  �شخ�شية  املجتمع  اأن  فر�شن�  اإذا  ح�ل:  كل  على 
�شراع�تهم  وم�شرح  الكونية  روؤيتهم  املجتمع،  ميتة  ج�شده،  اأع�ش�ء  هم  فهوؤلء 
اأو »امليني جوب« وحول مو�شة ال�شي�رة،  الجتم�عية والفكرية، حول احلج�ب، 
والزينة،  املالب�ص،  وموديل  العم�رة،  وطراز  واأث�ثه،  املنزل،  ديكورات  وحول 
الهواي�ت  اأو  النزهة،  اأو  الأكل،  كيفية  يف  املتجددة  املقلدة  والأطوار  واحلرك�ت 
املنحرف،  نوع من احلرب بني  البله�ء.  ال�شطحية  والتق�ليد  الع�دات  اأو  الرائجة، 
وخليع العذار)2( كم� نراه� وكم� نقراأ عنه�، وتتم طريقة تبديل الأمن�ط القدمية اإىل 
�، وعلى م�شتوى ال�شتهالك، والزينة، و�شكل احلي�ة  جديدة ب�شرعة الربق وظ�هريًّ
اليومية، بتوجيه من جملة »زن روز« ي�أخذون امراأة م� اإىل موؤ�ش�شة كري�شتي�ن ديور، 
وبعد ب�شع �ش�ع�ت يخرجونه� امراأة اأوربية من قمة الراأ�ص اإىل اأخم�ص القدم، على 

)1(  املق�شود -�شخرية - بع�ص الر�ش�ئل ال�شعبية التي ك�نت تكتب يف الفقه ال�شيعي. )املرتجم(.
)2( خلنْنْع العذار: اأي ترك احلي�ء. واملراد: املجون واخلالعة.
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اأي موديل، اأو طراز يو�شون به: اإيط�يل، اأو فرن�شي، اأو اإجنليزي، اأو خملوط، هذا 
التحديث ال�شريع، والرقي املده�ص ل يريد اأكرث من �شرطني:

اأولهم�: عدم وجود �شعور، و�شخ�شية.

وث�نيهم�: وجود امل�ل، والإمك�ني�ت.

دولة،  بتحديث  القي�م  الأ�شلوب  هذا  ونف�ص  ال�شرعة،  هذه  بنف�ص  وميكن 
اأي النتق�ل به� من احل�لة الكال�شية اإىل احل�لة الع�شرية، ف�لع�شرية �شلعة ت�شدر 
ب�لن�شبة لدولة ك�نت منذ ع�شر �شنوات ت�شتخدم الهودج)1(، واجلمل، والعرب�ت 
الو�شطى،  الع�شور  طراز  من  مدن  على  حتتوي  ك�نت  والتي  اخليول،  جتره�  التي 
ومن�زل قدمية.. يكفي اأن تفتح الأبواب، وبعد ع�شر �شنوات نرى ن�طح�ت ال�شح�ب، 
والق�شور الفخمة، والعم�ئر، واملط�عم، واملق�هي، واملحالت الفخمة، والب�شر الأكرث 
� لل�شي�رات من اآخر  � لل�شي�رات، ومعر�ًش� ع�مليًّ فخ�مة... ونرى املدينة خمزنً� دوليًّ
احلديثة،  الزينة  وموؤ�ش�ش�ت  والبالج�ت،  والتليفزيون،  الراديو،  واأجهزة  موديل، 
له� نظري  لي�ص  والتي  الع�ملي،  امل�شتوى  الرق�ص على  الفنية، و�ش�لت  والنوادي 

»يف ال�شرق الأو�شط كله«.

ال�شتعمار، واملت�شبهون

)1(  الهودج: �شندوق كبري على ظهر اجلمل يخ�ش�ص يف الغ�لب حلمل الن�ش�ء فيه.
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هذا التحديث، وهذه الع�شرية هي التي قدموه� لن� نحن الب�شر الب�شط�ء 
اأنهم نقلوا عقولن� اإىل عيونن�. يف حني اأن احل�ش�رة  املظلومني ب��شم احل�ش�رة، اأي 
الفردية  الروح  وتربية  املجتمع،  يف  واملعنوي  الثق�يف،  الن�شج  من  �ش�مية  مرحلة 
ع�شري  اإىل  بدائي  ن�شف  حتويل  اأجل  ومن  به�،  والت�ش�مي  وتهذيبه�  الإن�ش�نية، 
مت�ًم� يكفي كم� قلت عدة �ش�ع�ت ح�شب اخلطة، واإنف�ق الأموال دون بخل، اأم� 
من اأجل حتويله اإىل »متح�شر« فهذا يحت�ج اإىل اأيديولوجية، وخطط، وم�شروع�ت، 
واملب�دئ  الأ�شول،  يف  وتغيري  وري��شة،  واأمل،  و�شرب،  وحتمل  وت�شحية،  وعمل، 
روؤية  اإىل  والو�شول  واملب�دئ  للقيم  وتغيري  وعق�ئدية،  فكرية  وثورة  الجتم�عية، 

كونية منفتحة ومتطورة، اأو يف كلمة واحدة حتت�ج اإىل: ثورة اأيديولوجية.

اأعراب احلرية وهم مت�شبهو اإيران املتح�شرة، واأعراب غ�ش�ن وهم مت�شبهو 
اأنهم ك�نوا يقلدون متح�شري ذلك الع�شر يف امللب�ص  ب�لرغم من  الروم ال�شرقية 
والطع�م، واحلي�ة، والعم�رة، والر�شوم، بل واأق�موا ق�شري اخلورنق، وال�شدير تقليًدا 
للبالط�ت ال�ش��ش�نية امل�شهورة، ومل ي�شريوا متح�شرين قط، يف حني اأنهم ك�نوا بال 
�شك عربً� متجددين راقني، وك�نوا على ن�شيب من التقدم املذهل يف حي�ة ذلك 
الع�شر، ب�لن�شبة لأعراب الب�دية، بل وقري�ص مكة، وثقيف، والط�ئف، والأو�ص، 
واخلزج يف املدينة، وقب�ئل هوازن وغف�ر الذين ك�نوا ي�شربون لنب الإبل وي�أكلون 
ال�شب. لكن احل�ش�رة مقولة اأخرى ول ميكن اأن توجد يف ال�شتهالك واملظهر، 
التهذيب،  ودرجة  الكونية،  والروؤية  والفكر،  الروؤية،  يف  توجد  بل  والكم�لي�ت، 
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وعمق الإح�ش��ص، والعالق�ت الإن�ش�نية، والأخالقية و»نظ�م القيم«، وقوة الثق�فة 
وغن�ه�، والدين والفن، وال�شتعداد للخلق، والتحليل والختي�ر والقتب��ص. اإن 
الع�شرية عن طريق التقليد تتحقق ب�شرعة، لكن احل�ش�رة على عك�شه� مت�ًم�، نوع 
»اخلالقية«  حدود  اإىل  والو�شول  التقليد،  من  والتحرر  الداخلي«  »الفوران  من 
هو  ول  بدوي،  هو  ل  غ�ش�ن  والعربي يف  احلرية،  ف�لعربي يف  امل�شتقل.  والتمييز 
عربي متح�شر، هو مت�شبه ع�شري، ذاك مقلد لك�شرى، وهذا مقلد لقي�شر. لكنن� 
 � وبدويًّ بدائي  ن�شف   � عربيًّ نرى  الإ�شالمية  والأيديولوجية  الفكرية  احلركة  يف 
ل، ق�طعة للطريق، ك�نت كل  حَّ ي�شمى جندب بن جن�دة من قبيلة من البدو الرُّ
دني�ه عب�رة عن �شنمه، ونف�شه، والقب�ئل املحيطة به، ك�نت كل بيئته عب�رة عن 
عدة مراع حتيط به تت�شل من كل نواحيه� ب�لأفق الذي ميثل نه�ية ع�مل الوجود، 
املج�ورة  القب�ئل  وانتق�م من  واإغ�رة،  له عب�رة عن حرب،  ب�لن�شبة  وك�نت احلي�ة 
اأبي ذر الغف�ري، وهو ب�لرغم  ال�شعيفة، نرى هذا العربي بعد قليل قد حتول اإىل 
من كل الطريق الذي قطعه بني كونه جندب وكونه اأب� ذر الغف�ري، ل يزال بعريه 
�، ومل يتغري ا�شتهالكه،  كم� هو، وملب�شه، وطع�مه، وزينته كم� هي. مل ي�شر ع�شريًّ
ومتييًزا،  ووعًي�،  الفكر،  ثورة يف  يعني  التح�شر  اإن  ب�أحد.  �شبيًه�  نف�شه  يجعل  مل 
ال�شلوك  وتت�شح من  له�،  وتقييًم�  والدني�،  واملجتمع  للحي�ة  وروؤية كونية، وحتلياًل 

الجتم�عي، والتكتل ال�شي��شي، واحلي�ة الفردية يف املجتمع.

ال�شتعمار، واملت�شبهون
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�شبه  يف  امليالدي  ال�ش�بع  القرن  يف  رح�لة  اأمي  بدوي  لعربي  م�ذا حدث 
اجلزيرة املجهولة الت�بعة لبالد العرب، بحيث اأ�شبح عندم� يتحدث حت�شبه برودين، 
� ع�ملً� يف الجتم�ع، والقت�ش�د، وعلم  اأو دي�شتيوف�شكي، وتظنه مفكًرا م�شتنرًيا ثوريًّ
الإن�ش�ن ترك ثورة فرن�ش� الكربى وراء ظهره، وعلم ق�ش�ي� ال�شتغالل والبورجوازية 
ونهب ف�ئ�ص القيمة، والتفرقة العن�شرية، وعرف املفكرين البورجوازيني، والق�دة 
الثوريني، وخرب ثق�فة غنية ا�شرتاكية، وح�شر الن�ش�ل ال�شي��شي، والأيديولوجي 
الطبقي منذ القرن الث�من ع�شر ثم منذ منت�شف القرن الت��شع ع�شر حتى الآن، 
دي�شتيوف�شكي  يعرفه�  كم�  الجتم�عية  الع�مة  وامل�شئولية  الفرد  ق�شية  ويعلم 

ويحلله�، حت�شبه كل ذلك عندم� ت�شمع قوله:

»عجبت ملن مل يجد قوًت� يف بيته كيف ل يخرج على الن��ص �ش�هًرا �شيفه؟« 
احل�ش�رة ثورة تدريجية يف الإن�ش�ن، ل هي �شلعة، ول جمموعة من ال�شلع امل�شتوردة، 
�، اإنه� جوهر وحقيقة مت�ش�مية، واأولئك الذين  �، اأو لونً� خ��شًّ لي�شت �شكاًل خ��شًّ
الأوربية مثل  ا�شترياد مواد احل�ش�رة  اإق�مة ح�ش�رة يف دولهم عن طريق  يريدون 
الكهرب�ء، والأ�شف�لت، وال�شي�رة، وامل�أكل، والعم�رة، ل �شك اأنهم �شوف ي�شلون 
فح�شب،  »للنظر«  ملفت  لكنه  للنظر،  ملفت  جن�ح  اإىل  �شنوات  عدة  ظرف  يف 
اأ�شج�ًرا خ�شراء  ي�شرتون  اإذ  نواطري مهرة لكنهم حمقى،  فعله  م�  مت�ًم�  فعلوا  لقد 
ا�شتعداد  ل  التي  البور  اأرا�شيهم  يف  هي«  »كم�  ويغر�شونه�  اخل�رج«  »من  مثمرة 
فيه�، وكلهم نظًرا لهذه القفزة اخل�رقة للع�دة واملعجزة للتقدم، والنج�ح يف ده�شة، 
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ول�ش�ن ح�لهم يقول: انظروا اإىل تلك الأر�ص التي ك�نت بوًرا كيف �ش�رت خالل 
عدة اأي�م حديقة ن�شرة بل ومثمرة؟!، اإنه� اأكرث جم�ًل من حدائق اأورب�، ل نظري 
له� يف ال�شرق الأو�شط وبعد اأربعة اأي�م جتف ال�شجرة التي ل جذور له� وم� م�ء 
ول تربة، ل يهم، هن�ك مندوب ي�شرتي اأ�شج�ًرا اأخرى، ن�شرتي ونغر�ص، ويكون 
عندن� على الدوام اأ�شج�ر جديدة ومثمرة، اأجل، لكن ينبغي اأن ن�شرتي الأ�شج�ر 
منهم دائًم�. احل�ش�رة تعني حراثة الأر�ص، وت�شميده�، ومده� ب�ملي�ه ثم بذر البذور 
ورع�يته�، وتطعيم النب�ت، ومق�ومة الآف�ت... ثم ي�أتي النمو. ل جدال اأن ال�شجرة 
اإىل كدح  اأربع، وحتت�ج  اأو  �شنوات،  ت�شتغرق ثالث  املنوال  تنمو على هذا  التي 
وعمل متوا�شل، و�شرب، واإرادة، وذك�ء، وا�شتعداد، لكن ال�شبيل الوحيد هو هذا، 
اإن طريقة ال�شيد مدقق �ش�بق الذكر اأي احل�ش�رة امل�شتوردة ال�شتهالكية، لي�شت 

ح�ش�رة، لكنه� �شوق.

اأم� الذي يجعل الأر�ص يف راأيي �ش�حلة لالإنب�ت هو: الأيديولوجية. روؤية 
م�  ب�لإمي�ن، وهو  م� يعرب عنه بكلمة واحدة  اأو  واأهداف م�شرتكة،  كونية متحركة 
العميقة،  الروحية  الهند  فثق�فة  املجتمع،  ووحدة يف  وو�ش�ئل  وقدر  يوجد حركة 
وامل�شيحية، واحل�ش�رة الإ�شالمية، واحل�ش�رة، والأوربية احلديثة، كل واحدة منه� 
ك�نت وليدة حركة فكرية، وقومية ودينية. مل�ذا ين�شج النبوغ الفل�شفي، والعلمي 
والفني يف اإيران بعد الإ�شالم، ويف خالل قرنني اأو ثالثة ب�لرغم من اأنه� مرحلة 
�شخ�شي�ت  لدن  من  مع�رف  دوائر  وتدون  وقومية،  وع�شكرية،  �شي��شية،  هزمية 

ال�شتعمار، واملت�شبهون
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اإيرانية عظيمة يف كل فروع الفكر، والإح�ش��ص، والآداب، والفنون، وال�شن�ع�ت 
الأمم  الإ�شالمية على كل  والعلوم  الثق�فة،  الإيراين يف  الفكر  وي�شيطر  الب�شرية، 
الع�شور  اأورب�  ال�شني، وحتى  اإ�شب�ني� حتى  من  الع�شر  ذلك  املتح�شرة يف ع�مل 
الو�شطى وع�شر النه�شة... ومل يحدث ذلك يف اإيران ال�ش��ش�نية، اأو الأ�شك�نية؟ 
لقد ظن البع�ص اأن الفل�شفة، والثق�فة، والعلوم، والتقنية، والآداب، والفنون هي 
املعلول مك�ن  لقد و�شعوا  ت�شنع احل�ش�رة، وهوؤلء يف غفلة ذهنية عجيبة.  التي 
العلة، فكل هذه الأمور هي النتيجة احلتمية للح�ش�رة احلقيقية ومواد هذا البن�ء 
الإن�ش�ين العظيم. واملعم�ريون احلقيقيون يف الت�أريخ هم ق�دة احلرك�ت، مل يكونوا 
علم�ء فل�شفة، اأو علم�ء، اأو خرباء يف الفنون، اأو اأدب�ء، بل ك�نوا اأميني، ورمب� لأنهم 
ك�نوا اأميني، ومثل هذا التف�شري للح�ش�رة، وتعريفه� من الظ�هرة ال�شطحية، واملزيفة 
به�  يعترب ق�شية علمية جديدة يخت�ص  ب�لع�شرية،  امل�شم�ة  واملنحرفة  الغ�لب،  يف 
علم الجتم�ع، وعلم احل�ش�رة، لي�ص هذا فح�شب، لكنه� توؤدي اإىل بروز ر�ش�لة 
املجتمع�ت  يف  احلقيقيني  املفكرين  اإح�ش��ص  يف  ا  جدًّ خطرية  واجتم�عية  علمية 
غري الأوربية والتي هي يف �شبيله� اإىل الأخذ ب�حل�ش�رة الأوربية. قلت: مفكري 
املجتمع�ت غري الأوربية، لكن وااأ�شف�ه. اإن الأمر، كم� ذكرت اآنًف�)1(: »اإن وجود 
هوؤلء املت�شبهني ال�شتهالكيني اأي العوام الع�شريني م�أ�ش�ة؛ لكنه� اأكرث مدع�ة 
املثقفة  �شفوتن�  جعل  اأي  مت�شبهني  اخلوا�ص  جعل  لكن  لالأمل،  منه�  لل�شحك 

)1(  اآنًف�: �ش�بًق�.
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املتعلقة مت�شبهني م�أ�ش�ة اأكرث مدع�ة لالأمل منه� اإىل ال�شحك، ف�لنوع الأول يعد 
ميتة املجتمع، اأم� النوع الث�ين فهم خمه، ودفع املخ اإىل الغرتاب يوؤدي اإىل املوت، 

وامل�شخ.

اإن لعبة الع�شرية عند العوام هي اأي�ًش� من �شيئ�ت املتفكرين املت�شبهني، 
�شن�ع  اللوتريه،  �ش�حب  املعروف  خ�ن  ملك  ملريزا  ال�شوؤم  ذرية  يعتربون  الذين 
امل�شحورة«،  »احلديقة  تلك  ونواطري  املدقق،  ال�شيد  ح�ش�رة  طراز  من  ح�ش�رة 
والطالئع والرتاجمة، والأدلء وف�حتو الطرق لال�شتعم�ر بكل وجوهه ال�شي��شية، 

والجتم�عية، والقت�ش�دية، وخ��شة وجوهه الثق�فية.

هن�ويد«  »هو�شنك  من  ن�شخ  الأكرثية،  ميثل  �شنف  �شنف�ن:  اأي�ًش�  هوؤلء 
الأوربية لكنه  ب�حل�ش�رة  الإمل�م  ا يف  �ش�دم�ن »ك�شطحي جدًّ الدكتور  الذي عرفه 
اجل�مع�ت،  واأ�ش�تذة  واملهند�شون،  الأطب�ء،  املثقفني،  اأ�شب�ه  هم؟  ومن  �ش�دق« 
واملح�مون والق�ش�ة، وال�شحفيون، واملرتجمون، وال�شعراء، والكت�ب، وامل�شتغلون 
ب�لثق�فة، والإداريون، واملتخ�ش�شون يف الفروع الأخرى، اأي اأولئك الذين يزاولون 
اأعم�ًل عقلية، ي�شمون يف اأورب� »املثقفني« لكني هن� اأ�شميهم »حملة ال�شه�دات«، 
واملت�شبهون  الدرا�شة،  من  فرتة  بعد  اأعم�ًل  يزاولون  الذين  اأولئك  هم  على كل 
العوام �شيد �شهل يف يد هذا ال�شي�د الأوربي، �شيد مقيد اليد والقدم وم�شت�أن�ص، 
هوؤلء  لكن  الغرب،  يف  الع�شري  �شن�عة  العظيمة،  ال�شن�عة  يد  �شنع  من  اإنهم 

ال�شتعمار، واملت�شبهون
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وبع�شهم  الظلمة  عمالء  هم  ب�شنعه،  يقومون  الذين  هم  املت�شبهني  خوا�ص  اأي 
حمرتفون وواعون، وبع�شهم هواة وغري واعني، هم الذين �شدقوا الق�شية، وعندم� 
الدول  يف  الديني  والتع�شب  والإ�شالم،  امل��شي  مق�ومة  لبوم  رينيه  يقرتح 
وفولتري،  ديدرو،  هن�  ويقلدون  الفور،  على  العمل  هوؤلء يف  ينهمك  الإ�شالمية، 
واأرن�شت رين�ن، وكلودبرن�ر، وب�أي حم��ص، ووجد، وجلبة، وكربي�ء، وفخر اأجوف، 
وب�أية فل�شفة، وب�ملج�ن، بل وينفقون من جيوبهم، على �شبيل اأنه ينبغي الت�شحية 
يف �شبيل العلم ومن اأجل مق�ومة التع�شب، واخلراف�ت، والدين، والرجعية، كل 
اأية  انظروا  بل�ش�ن ح�له:  يقول  وك�أنه  الفكر،  ع�مل  بطال يف  يكون  اأن  يريد  منهم 
يتحول  اأن  ينبغي  وعندم�  مثلهم�.  اأي�ًش�  اأن�  وكوبرنيك�ص،  م�ش�ق حتمله� جليليو، 
جمتمع تقليدي اإىل جمتمع ع�شري، واأن تتحول دولة كال�شية اإىل �شوق لعر�ص 
والوظ�ئف،  والتخ�ش�ش�ت،  الأعم�ل،  من  مئ�ت  تظهر  وبيعه�،  الأوربية  الب�ش�ئع 
وامل�شئولي�ت، والتكنيك�ت اجلديدة حتت�ج اإىل ب�شر »�شنعوا من اأجل هذا العمل« 

وهم اأ�شب�ه املثقفني حملة ال�شه�دات، هذا فح�شب.

وال�شنف الث�ين من املفكرين وهم اأقلية: هم حملة ال�شه�دات املفكرين، 
�، ويح�ص  � واجتم�عيًّ واملفكر هن� مبعن�ه اخل��ص، اأي ذلك الذين ميلك وعًي� �شي��شيًّ
ب�رتب�طه مب�شري املجتمع، ومييز الق�ش�ي� الجتم�عية، ويحلل الظواهر، ويعرف م�شرية 
املجتمع، وو�شع الت�أريخ، وم�ش�ره، ول بد اأن يح�ص يف نف�شه مب�شئولية اجتم�عية، 
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و�شواء ر�شي اأو اأبى ف�إنه ين�شم اإىل جبهة فكرية، ومدر�شية، اأو طبقية، و�شي��شية 
خ��شة، هم يف كلمة واحدة »ذوو وعي ب�لع�شر«.

وعندم� يقول ر�شول الإ�شالم : »مداد العلم�ء اأف�شل من دم�ء ال�شهداء« 
ويقول: »علم�ء اأمتي خري من اأنبي�ء بني اإ�شرائيل« فهو يق�شد هذا ال�شنف من 
املفكرين امل�شئولني،  وذلك لأن املداد، والقلم، والكت�ب الذي يق�شم به اهلل تع�ىل 
متعلق بهم، عملهم هو الذي ي�شري م�شرية ر�ش�لة الأنبي�ء، ومداد هوؤلء العلم�ء هو 

الذي ي�شبه دم�ء ال�شهداء وهو الذي يق��ص به�.

ال�شتعمار، واملت�شبهون





قمُت ببحث يف اأحد درو�شي عن الف�شل بني مفهومني: مفهوم »اخلدمة« 
ومفهوم »الإ�شالح«، وب�لت�يل بني »خ�دم الب�شرية« وبني »امل�شلح« وهم� ي�شتعمالن 
ع�دة يف جم�ل واحد يف حني اأنهم� خمتلف�ن، ويف ظل ظروف معينة متن�ق�ش�ن، 
اإن  اإ�شالًح�، لي�ص هذا فح�شب بل تف�شد وتخون.  اأن هن�ك خدمة ل تقدم  اأي 
اخلي�نة  اإىل  توؤدي  اأن  املمكن  من  لكنه�  له  ب�لن�شبة  خدمة  �شجني  عن  الإفراج 
تعد  ورئي�ص مدينة جيد  اأي�ًش�،  له  ب�لن�شبة  بل  لالآخرين فح�شب،  ب�لن�شبة  لي�ص 
دائرة عمله حمدودة ب�خلدمة، وب��شتور خ�دم فقط، وكذلك اإدي�شون، وكوخ، وبقية 
العلم�ء، واملخرتعني، واملكت�شفني. لكن هن�ك فرًق� بني عمل بوذا، وعمل اأر�شطو، 
وعمل  بطليمو�ص،  عمل  مع  امل�شيح  وعمل  �شين�،  بن  علي  واأبي  علي،  وعمل 
روب�شبري مع عمل ل فوازيه، وعمل بيكون مع عمل نيوتن، وعمل ك�تب مع عمل 
طبيب، وعمل فيل�شوف مع عمل مهند�ص، ويف عالق�تك الفردية تقوم اأحي�نً� عن 
طريق جهدك الفكري بتغيري م� يف اأ�شلوب تفكري اأحد، اأو يف طريقة حي�ته بحيث 
حت�فظ عليه من النحراف، وت�شونه من ال�شقوط، وتهديه اإىل الن�شج، وال�شتق�مة، 
م�شكالت حي�ته  اإحدى  اأو حتل  �شي�رة،  اإليه  تهدي  اأو  دينه،  عنه  توؤدي  واأحي�نً� 

اخلدمة والإ�سالح
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اإىل  اأو اجلهد، وهذان الأمران خمتلف�ن. ومن هن� ن�شل  امل�ل،  اأو  الوقت،  ب�إنف�ق 
ا وحيوية، وغ�لًب� م� نغفل عنه� وهي  ق�عدة ب�لرغم من اأنه� ب�شيطة اإل اأنه� مهمة جدًّ

»اإن كل م�شلح خ�دم، لكن لي�ص كل خ�دم م�شلًح�«.

له  م�شداق  اأعظم  اإن  بل  مت�ًم�،  العلوم  ميدان  يف  ي�شدق  التق�شيم  وهذا 
هو العلوم، ف�لعلوم اخل�دمة هي التي تتن�ول الإن�ش�ن كم� هو موجود، اأم� العلوم 
امل�شلحة فتتن�ول الإن�ش�ن كم� ينبغي اأن يكون، الأوىل تتع�مل مع واقع الإن�ش�ن، 
وراحته،  و�شع�دته،  وقوته،  الإن�ش�ن  تفكر يف  الأوىل  مع حقيقته،  تتع�مل  والث�نية 
الإن�ش�ن  اإمرة  الأوىل حتت  ت�ش�ميه، وتطوره، وعظمته، وحركته،  تفكر يف  والث�نية 
يكمن  املو�شع  هذا  ويف  النبوة،  الث�نية  وعمل  اخلدمة،  الأوىل  عمل  له،  مر�شدة 
اخلالف بني ر�ش�لة الأنبي�ء، ودور العلم�ء يف ت�أريخ الأمم، وهذا اخلالف نراه الآن 
امل�ش�دة  التحررية  احلرك�ت  وبن�ة  الفكريون،  ف�لق�دة  املفكرين:  بني  اآخر  ب�شكل 
الفل�شفة،  وعلم�ء  �شيء،  للطبقية  وامل�ش�دة  ب�ل�شتقالل،  واملط�لبة  لال�شتعم�ر، 

والعلم�ء، والأدب�ء، واملتخ�ش�شون، واملكت�شفون، واملخرتعون �شيء اآخر.

ح�شن  ومريزا  الدين،  جم�ل  �شيد  به  ق�م  م�  يعترب  احلديث  الع�شر  ويف 
ال�شريازي، وغ�ندي من النوع الأول، وخدم�ت فون براون، م�شمم ال�شفينة اأبولو 
م�شكالتي  اإحدى  اأو�شح  اأن  البحث ميكن  وانطالًق� من هذا  الث�ين.  النوع  من 
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الكالمية، وهي عدم وجود مفهوم بني م�شطلح�ت من قبيل »املثقف: انتكلتويل«)1( 
واملفكر »رو�شنفكر« التي راجت يف لغتن� كثرًيا؛ لكنه� يف الغ�لب مبهمة، وخمتلطة، 
بل وغ�لًب� ت�شتخدم خط�أ. ف�ملثقف »انتكتويل« مفهومه من يقوم بعمل عقلي، وقد 
ترجمته اإىل الف�ر�شية »حت�شيلكردة: املتعلم« فال يوجد اليوم مثقف لي�ص متعلًم� 
�؛  )lettre(، لكنن� ن�شتعمل امل�شطلح خط�أ مبعنى املفكر ولي�ص هذا �شحيًح� قطعيًّ
لأنه ل توجد عالقة ت�ش�وي وترادف بني املثقفني واملفكر، لكن هن�ك - مب�شطلح 
املتعلمني  بع�ص  اإن  لكنه� خ��شة من وجه وهي:  بينهم�  ع�مة  املن�طقة - عالقة 
مفكرون، وبع�ص املفكرين متعلمون، ومن هن� فعك�ص الق�شية �شحيح اأي�ًش� اأي اأن 
بع�ص املتعلمني لي�شوا مفكرين، وبع�ص املفكرين لي�شوا متعلمني مثل: �شت�رخ�ن، 
فئة  وهم  للمفكرين،  اآخر  تعريًف�  نقدم  اأن  ينبغي  هن�  ومن  م�شيو«  علي  وال�شيخ 
ممت�زة. ول�شن� هن� ب�شدد اإعداد تعريف ج�مع م�نع منطقي، لكن من امل�شلم به اأن 
منفتحة،  �ش�ملة  روؤية  ذو  فهو  وب�لت�يل  »الوعي«،  بلغ  قد  امل�شتنري هو مفكر  املفكر 
ومتطورة، وقدرة على اإدراك اأو�ش�ح العن�شر واملجتمع الذي يعي�ص فيه، وحتليله� 
�، وذو اإح�ش��ص ب�لرتب�ط الت�أريخي، والطبقي، والقومي، والب�شري، وروؤية  منطقيًّ
واجت�ه اجتم�عي حمدد، ول بد له اأي�ًش� من اإح�ش��ص ب�مل�شئولية وهي وليدة نف�ص 
ذلك الوعي الإن�ش�ين اخل��ص، الوعي ب�لذات، والوعي ب�لع�مل. والوعي ب�ملجتمع، 

اخلدمة والإ�شالح

)1(  اأظن اأنهم خلطوا امل�شطلحني املعروفني Libre penseur اأي متحرر الفكر و Clairoyant اأي م�شتنري، وخرجوا 
من ذلك مب�شطلح دو�شنفكر اأي املفكر وا�شتعملوه مق�بل Intellectuel مثقف.
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وهذا الوعي هو اأ�شمى ميزة يف النوع الإن�ش�ين، وهو اأكرث جتلًي�)1( فيمن ن�شجوا 
من اأفراد، هذا الوعي لي�ص فل�شفة، اأو علوًم� طبيعية، واإن�ش�نية، اأو فنونً�، و�شن�ع�ت 
واآدابً�، اأو بقية الفروع والتخ�ش�ش�ت الأخرى. هو نوع من الوعي الأيديولوجي اأو 
بتعبري القدم�ء نوع من ال�شتعداد للهداية، و�شعور ب�لنبوة، وح��شة القي�دة، نف�ص 
الطريق اخل��ص الذي ك�ن موجوًدا عند الأنبي�ء، هو العلم الذي عربَّ عنه الر�شول 
 بقوله: »نور يقذفه اهلل يف قلب من ي�ش�ء« هو نف�شه الوعي، واحلكمة يف القراآن، 
وغ�لًب� م� تذكر مع »الكت�ب« عطية من اهلل يبلغه� الأنبي�ء للب�شر. هي اأي�ًش� نف�ص 
هذا ال�شيء. والن�ر التي �شرقه� برومثيو�ص من �شم�ء الآلهة واأتى به�، واأتى به� اإىل 
الأر�ص، ووهبه� الإن�ش�ن الذي يع�ين من الن�ر، والربد هي نف�ص هذا النور. والـ 
»�شوفي�« التي ك�ن �شقراط يتحدث عنه� كل هذا احلديث، والتي ق�ل فيث�غورث: 
اإنن� ل منلكه�، ولكنن� نحبه� »اأي فال�شفة« هي نف�ص هذا الوعي امليت�فيزيقي، ودائًم� 
عند  املقد�شة  احلكمة  اأو  الويدا،  هي  عنه�،  تبحث  الب�شرية  الأمم  كل  ك�نت  م� 
الهنود، وهي من اأ�شل لغوي واحد مع »بين�ص« اأي روؤية يف الف�ر�شية و)voir( يف 
كل اللغ�ت الهندو اأوربية، والبده »بودي« ال�شجرة اخل��شة، وبوذا تعني من ميلك 
تلك ال�شجرة اأي تلك الروؤية« وهي يف اللغة مبعنى الب�شرية، والعقل، واملق�شود 
نف�ص هذه الب�شرية، و»�شبند من« وهي من �شف�ت زرد�شت مبعنى العقل املقد�ص، 
اأو الأبي�ص، هي نف�ص هذا العقل الأ�شمى الط�هر امل�شتنري »يف مق�بل العقل املحت�ل 

)1(  اأكرث جتلًي�: اأكرث ظهوًرا.
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الب�حث عن امل�شلحة الن�ظر اإىل ال�شغ�ئر دين الفهم«، والعرف�ن عندن� يعني نف�ص 
هذه املعرفة التي هي فوق كل املع�رف والعلوم، ول �شك اأن العلوم ت�شتطيع اأن 
ت�ش�عد يف ن�شجه� وثرائه� وقوته�، لكنه� ل تت�أتى ب�لقطع عن طريقه�، هن�ك اأميون 
علي  اأب�  لكن  ميلكه؛  ذر  ف�أبو  مده�شة،  بطريقة  الوعي  هذا  ميلكون  ك�نوا  م�ش�هري 
ابن �شين� حمروم منه، ومو�شى الراعي ميلكه؛ لكن فيلون الفيل�شوف يفتقده)1(. 
ت�شنع  التي  هي  واحلركة  »احلركة«  يحدث  الذي  هو  علمي  امل�وراء  الوعي  هذا 
فح�شب  وهن�  هدف.  و�ش�حب  كج�شد  ومتحرًك�   � حيًّ جمتمًع�  اجلديد،  املجتمع 
تكون احل�ش�رة قد ظهرت، واأفراد الب�شر الذين بلغوا هذه املرحلة هم متح�شرون 
ب�ملعنى احلقيقي للكلمة، مهم� مل يكن بينهم ع�مل طبيعي، اأو طبيب، اأو مهند�ص، 
والزينة مل  واملالب�ص،  واملن�زل،  للمدن،  الظ�هري  ال�شكل  ك�ن  ومهم�  معم�ر،  اأو 
الفي��شة،  اآث�ر احل�ش�رة املتقدمة، والثق�فة  يتغري بعد، ف�لأر�شية مهي�أة لن�شج كل 

ومظ�هرهم�، اإنه� حتت�ج اإىل زم�ن فح�شب، ولن يكون زمًن� طوياًل.

واأولئك الذين ل يعرفون الت�أريخ، ول يعرفون �شيًئ� عن تكون احل�ش�رات 
املبتالة  اأو  اجل�مدة،  املت�أخرة  الدول  اإىل  النظر  ي�شتطيعون  امل��شية،  العظيمة 
ب�ل�شتعم�ر يف الع�شر احلديث، ويدركوا اأنه نتيجة لأيديولوجية قومية، اأو طبقية 
اأو اجتم�عية اأق�مت بعًث� يف هذه الدني�، ويف ظرف م� ل يقل عن ن�شف قرن بلغت 
الأيديولوجي مثل  الوعي  اإن  واملدنية،  والقوة،  التقدم،  ا من  مرحلة مزدهرة جدًّ

اخلدمة والإ�شالح

)1( يفتقده: ينق�شه ويفقده.
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روح قوية تنفخ يف ج�شد ميت لعرق م�، اأو اأمة، اأو جمتمع م� منحط، وم�شتعبد، 
واخللق،  والتطور،  واحلركة،  احلي�ة،  من  قي�مة  وتقيم  الفردية،  القبور  تثور  وفج�أة 
من  وتفور  تخلق ح�ش�رة جديدة،  وهكذا  والفل�شفة.  والعلم،  والثق�فة،  والنبوغ، 

داخل اأمة م�.

للن��ص،  مينحوه  اأن  ينبغي عليهم  اأن��ص  اأي  ب�لإن�ش�ن:  اخل��ص  الوعي  هذا 
وهذه الروح اأي اإ�شرافيل ينبغي عليه اأن ينفخه� يف اجلب�نة ال�ش�كنة احلزينة لأمة 
م� ل �شك يف اأنه املفكر. ويف الإ�شالم اأفهم »اخل�متية« على اأ�ش��ص اأن الر�ش�لة التي 
اأقوامهم حتى الآن، على املفكرين اأن يوا�شلوه� من الآن  تعهد الأنبي�ء به� بني 
اأحد  معلوم�ت يف  ميلك  الذي  املفكرين  من  ال�شنف  هذا  لي�ص  لكن  ف�ش�عًدا. 
فروع العلوم، بل هذا ال�شنف من املفكرين الذين يتمتع ب�شعور النبوة؛ ال�شعور 
الذي دفع امله�جرين املنحطني الوثنيني املتفرقني يف منطقة بني النهرين اإىل طريق 
و�شع اأ�ش��ص اأعظم ح�ش�رة، وثق�فة م�دية، ومعنوية قدمية، وهو ال�شعور الذي جنى 
قوم� اأذلء جبلوا على العبودية واخل�شوع لفرعون، والعبودية لأمة غريبة، وجعلهم 
�شن�ًع� جديرين ب�لثق�فة العظيمة الفي��شة يف فل�شطني، وهو ال�شعور الذي نفخ روًح� 
لطيفة، وه�دئة، واإن�ش�نية يف م�ش�رح القتل، والق�شوة يف املجتمع الروم�ين، ومي�دين 
امل�ش�رعني املخزية، وق�شور قي�شر ال�شوداء املظلمة الظ�ملة حمرتفة اجلرمية، و�شمت 
مبواطن الق�شوة، والدم، وال�شالح اإىل م�شتوى الع�طفة والإمي�ن، والروح�ني�ت، ويف 
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النه�ية هو ال�شعور الذي جعل من بدو غالظ ومغمورين، وبدائيني يف �شحراء م� 
بن�ة لأعظم حركة ع�ملية، واأعظم ح�ش�رة، وثق�فة يف الت�أريخ الإن�ش�ين.

الإن�ش�ن  »حمول  هو  العلمي  فوق  وم�  اخل��ص،  الإن�ش�ين  ال�شعور  هذا 
واملجتمع«، وعالوة على منبعه امليت�فيزيفي، ميكن كوعي ذاتي خالق، وم�شئول 
اأن يوا�شل كذلك حي�ته وحركته، ودوره يف خلق الإن�ش�ن وبن�ء املجتمع، واملق�شود 
به املفكرون الذين يتعهدون مبثل هذه الر�ش�لة ال�شعبة واخلطرية، وينبغي عليهم 
اأن مي�شكوا بزم�م)1( ت�أريخ الغد يف اأيديهم، ول يلزم البحث عن هوؤلء املفكرين 
املعلوم�ت  لي�ص  »ال�شه�دة«  اأو  »التعليم«  هو  »التفكري«  معي�ر  فلي�ص  العلم�ء،  بني 
العلمية، اأو الفنية، بل: هو الوعي الجتم�عي، وح��شة اإيج�د املثل، والبحث عن 
الطريق وال�شتعداد اخل��ص للروؤية، والهدى ومعرفة احلقيقة، وهذه احلق�ئق لي�شت 
جمهولت فل�شفية، وعلمية، و�شن�عية، وفنية، بل هي اإدراك للواقع الجتم�عي، 
والع�شر، وال�شعوب�ت، وطريق احلركة، والنج�ة، والكم�ل هذا وعي خ��ص م� وراء 
الأمور العقلية، والفنية، ويف نف�ص الوقت بن�ء للمجتمع، وخ�لق احل�ش�رة، وم�شبب 
اإليه  الو�شول  الآن  م�، وميكن  اأمة  والفكري عند  والبعث الجتم�عي،  للحركة، 

بقدر، اأو ب�آخر.

اخلدمة والإ�شالح

)1( الزم�م: احلبل الذي ُيق�د به الدواب. وزم�م كل اأمر مالكه.



274 274
العودة اإىل الذات

ومتييز الوعي م� وراء العلمي اأي الوعي الجتم�عي، وال�شي��شي، وبتعبري 
اآخر للوعي الأيديولوجي، اأو اخلالقية العلمية، والقي�دية، يعد من الأمور ال�شهلة 
يف ع�شرن� احل��شر، وكل واحد من� ي�شتطيع اكت�ش�ف ال�شخ�شي�ت املع��شرة بهذا 
وداروين،  ونيوتن،  وم�ر�ص،  وم�ركوين،  ووات،  وكوخ،  ب��شتور،  فهن�ك  املقي��ص 
عبده،  وحممد  الدين،  جم�ل  �شيد  اأخرى:  ن�حية  ويف  ن�حية،  يف  واآين�شتني 
والكواكبي، واإقب�ل، وغ�ندي، ونرييري، واإمي� �شيزار، وف�نون، وت�شي جيف�را، وعمر 

مولود ... اإلخ.

هذا الوعي والروؤية اخلالقة �ش�نعة املثل املتحركة التي ميكن اأن نطلق عليه� 
بوجه ع�م: الأيديولوجية والوعي الذاتي الإن�ش�ين، والوعي الجتم�عي، والوعي 
ب�لت�أريخ، وعلم التك�مل والقي�دة، والإح�ش��ص الثوري املغري، والإدراك املدر�شي 
معرفة  هي  الجتم�عي،  والبعث  املب�دئ،  اإدراك  اأو  الهداية،  وح��شة  وامل�شلكي، 
اإىل  بل  ك�ئن،  هو  كم�  الإن�ش�ن  اإىل  تتجه ل  والفنون،  العلوم  فوق  هو  مب�  خ��شة 
املقد�ص،  والعقل  احلكمة،  قبيل  من  اعتربه�  هن�  ومن  تكونه،  ح�لة  الإن�ش�ن يف 
والب�شرية النبوية، ومن هن� قد�شيته� م� وراء العلمية، واأحب من اأجل اأن اأي�شره� 

اأن اأ�شميه� اقتداء بتعبري اأفالطون »الوعي ال�شي��شي«.

ا، واملف�شرون  يقول اأفالطون: الإن�ش�ن حيوان �شي��شي. وهذا قول عميق جدًّ
الذين يعتربون اأنف�شهم اأكرث فهًم� من �ش�حب الن�ص، ف�شروه على ت�شورهم ب�أنه� 
تعني اأن الإن�ش�ن حيوان اجتم�عي اعتب�ًرا من اأن ال�شي��شة اأمر ع�دي، بل وقبيح 
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و�شيئ، ف�ل�شي��شة هي اخلداع، والظلم، وطلب ال�شيطرة على الن��ص، وطلب القوة 
واحلكم، واإيذاء اخللق، اأو هي يف خال�شة الأمر ال�شتغ�ل ب�لأمور امل�دية اليومية، 
اأن تكون من »فعل الإن�ش�ن« وال�شفة التي متيزه عن احليوان،  ومن هن� ل ميكن 
فج�وؤوا وعدلوا يف �شوء تعبري الأ�شت�ذ و�شعف تفكريه و�شعوا كلمة »اجتم�عي« 
حمل كلمة »�شي��شي« يف حني اأن اجتم�عي و�شي��شي كلمت�ن م�شتقلت�ن يف اللغة 

اليون�نية، ول تزالن ت�شتعمالن حتى اليوم يف اللغ�ت الأوربية.

لالإن�ش�ن،  املميزة  ال�شف�ت  من  لي�شت  »الجتم�عية«  اأن  عن  ف�شاًل  هذا 
بل  اجتم�عية،  ب�شفة  تتميز  احليوان�ت  من  ا  جدًّ وكثري  والنمل،  الع�شل،  فنحل 
اإن نحل الع�شل اأكرث اجتم�عية من الإن�ش�ن، اأم� ال�شمة »ال�شي��شية« فهي اخل��شة 
بهذا النوع، وال�شي��شية غري احليل القبيحة، واخلداع، واخلطط الال اأخالقية من 
اخللق،  على  وال�شيطرة  احلكم،  غري  هي  بل  املق�م،  بلوغ  اأو  اخل�شم،  هزمية  اأجل 
ف�ل�شي��شة تعني الإح�ش��ص ب�لرتب�ط مبجتمع م�، والوعي ب�لن�شبة لو�شع اجلم�عة 
وم�شريه�، والإح�ش��ص ب�مل�شئولية الفردية يف مواجهته�، والتميز ب�شمري اجتم�عي، 
اأو جم�عي، وال�شرتاك يف حي�ة م�شرية املجتمع الذي يعي�ص فيه الفرد، وي�شرتك 
قول  حد  وعلى  وعمله،  وكدحه،  حركته،  ي�ش�ركه  والإح�ش��ص،  امل�شري  يف  معه 
ه�يدجر: اإن الإن�ش�ن الذي يعلم اأنه موجود هو فح�شب الإن�ش�ن الواعي بوجوده 
يف الع�مل والذي يح�ص اأنه موجود، ومن هن� ف�لإن�ش�ن وحده هو املوجود ب�ملعنى 

� م�شتنري الفكر. )املرتجم(. )1( رو�شنفكر تعني ب�لف�ر�شية املفكر، وتعني حرفيًّ

اخلدمة والإ�شالح
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الوجودي لكلمة وجود، وميكن تطبيق هذا القول اأي�ًش� اإذا و�شعن� كلمة املجتمع 
اأي يعي�ص يف  حمل كلمة الوجود، ف�لإن�ش�ن مثل كثري من احليوان »اجتم�عي« 
على  اأي  املجتمع،  يف  يعي�ص  اأنه  يعرف  الذي  وحده  هو  الإن�ش�ن  لكن  املجتمع 
علم بوجوده بني الآخرين، وبوجود املجتمع الذي يعترب هو اأحد خالي�ه يحي� به، 
وي�شتمد منه معنى وجوده، ويف راأيي اأن هذا الوعي هو الذي ي�شمى ب�ل�شي��شة، 
نقول:  اأن  علين�  معنى  ذات  ترجمة  اأفالطون  قول  نرتجم  اأن  اأردن�  اإذا  هن�  ومن 
»الإن�ش�ن حيوان ذو وعي اجتم�عي« بدًل من اأن نقول: الإن�ش�ن حيوان اجتم�عي، 

ومن هن� ن�شتمد عونً� جديًدا يف تعريف املفكر تعريًف� دقيًق�.

واملفكر الذي هو على كل ح�ل اأكرث املفكرين وعًي� »يف مق�بل املفكرين 
غري الواعني« هو املفكر ال�شي��شي، واإدخ�ل كلمة »رو�شن: م�شتنري« يف ال�شفة ن�بع 
من هذا املعنى)1( اأي اأنه الإن�ش�ن الذي يدري اأين هو، وهو على معرفة وا�شحة 
بوعيه. ومن هن� لو اأنن� و�شعن� املف�هيم ال�ش�بقة للم�شطلح�ت التي اعت�دت عليه� 
عقولن� ج�نًب�، ن�شتطيع اأن نقول اإنه: ب�لف�شل بني مفهومي اخلدمة، والإ�شالح، اأو 
ب�مل�شطلح اخل��ص بعلم الجتم�ع الف�ئدة والقيمة، ف�إن العلوم املفيدة اخل�دمة جت�هد 
يف منح الإن�ش�ن »كم� هو موجود« املتعة، وال�شيطرة على الطبيعة، والرف�هية، اأو يف 
كلمة واحدة »ال�شع�دة«، واأولئك الذين يقومون بهذه املهمة هم املثقفون على وجه 
العموم، اأو املتعلمون، ووراءهم يوجد نوع من »الوعي الذاتي الجتم�عي« اخل��ص 

� م�شتنري الفكر. )1(    رو�شنفكر تعني ب�لف�ر�شية املفكر، وتعني حرفيًّ
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فكرية  ومدر�شة  واأيديولوجية،  اإمي�ن،  �شورة  يتجلى يف  ال�شي��شي  ب�لوعي  ي�شمى 
اجتم�عية، وم�شلك لط�لب املب�دئ اإن�ش�ين، وقومي، وطبقي، يج�هد يف اأن يدفع 
الإن�ش�ن »الفرد واملجتمع« مم� »هو موجود عليه« اإىل »م� ينبغي اأن يكونه«، وهدفه 
املب��شر لي�ص الراحة وال�شع�دة اأن املتعة، وال�شيطرة على الطبيعة، بل هدفه املب��شر: 
الثورة، واحلركة، والكم�ل، والقوة الروحية لالإن�ش�ن، و�شيطرته على نف�شه، والعلوم 
هي التي جتعل الإن�ش�ن مقتدًرا بحيث ي�شت�أن�ص الطبيعة كم� يريد، والأيديولوجية 
� ون��شًج� ب�لن�شبة لقدرة الإرادة والختي�ر، والإمي�ن، والوعي  جت�هد يف اأن جتعله قويًّ

الذاتي حتى ي�شنع نف�شه كم� يريد.

والإن�ش�ن هو الذي يخل�ص حريته، وم�شريه من ال�شجون الثالثة: الطبيعة، 
نف�شه  يخل�ص  اأن  الذاتي  والوعي  الإمي�ن،  مبعجزة  وي�شتطيع  واملجتمع،  والت�أريخ، 
وجمتمعه،  لنف�شه،  خ�لًق�  ي�شري  النف�ص)1(حتى  �شجن  اأي  �شجونه  اأ�شعب  من 
اأو الواقعي اإىل  اأي ت�شمو هذه املعجزة بذلك الإن�ش�ين املث�يل،  وت�أريخه، وع�مله، 
اإن�ش�ن حقيقي �شبيه ب�هلل، واأولئك الذين يحملون على عواتقهم مثل هذه الر�ش�لة 
الإلهية، والنبوية يف املجتمع الإن�ش�ين، ويف تي�ر  الت�أريخ ك�نوا الأنبي�ء يف امل��شي، 

وبعد خ�متية ع�شر الوحي �ش�روا هم املفكرين.

اخلدمة والإ�شالح

)1(    ل�شريعتي ر�ش�لة بعنوان »جه�ر زندان اإن�ش�ن: ال�شجون الأربعة لالإن�ش�ن« تن�ول فيه هذا املو�شوع ب�لتف�شيل. 
)املرتجم(.
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ففي ع�شر الوحي ك�ن هن�ك الر�شل، وبعد ختم الوحي بداأ ع�شر الفكر اأي 
ع�شر املفكرين، وهذا بن�ء على م� يلي:



اإن املفكرين - خالًف� للمثقفني - لي�شوا جم�عة متميزة ذات ق�عدة اجتم�عية 
 )Masse( مميزة، فهم من الوجهة الطبقية الجتم�عية ل يقفون يف مق�بل اجلم�هري
اأو ال�شعب )Peuple( اأو عوام الن��ص )plebe( اأو ب�إزائهم؛ لأن الفكر امل�شتنري �شفة 
اأن  � متميًزا، ولي�ص من الالزم  معنوية ب�رزة يف الإن�ش�ن ولي�شت �شكاًل اجتم�عيًّ
ثن�ئية ع�مة  توجد عالقة  واملثقف  املفكر  متعلمني وعلم�ء، وبني  املفكرون  يكون 
اإىل  املجتمع  وفع  احلي�ة  اإدارة  هي  والع�مل  املثقف،  فوظيفة  وجه«،  من  »وخ��شة 
املفكر  ور�ش�لة  الإن�ش�ن،  اأو�ش�ع  وحت�شن  والرف�هية،  واملنفعة،  والتقدم،  القوة، 
ح�له،  حت�شن  اأو  واإن�ش�جه،  الإن�ش�ن،  وتغيري  املجتمع،  وهداية  احلي�ة،  حركة  هي 
وفهم  الجتم�عي،  للوعي  ف�قًدا  يكون  واأن   ،� �شي��شيًّ يكون  األ  الع�مل  وي�شتطيع 
الع�شر؛ لأنه م�شغول بعمله يف ركن من اأرك�ن هذه الق�فلة الب�شرية العظيمة يقوم 
مبه�مه التخ�ش�شية، وي�شتطيع جراح الق�فلة، اأو طبيبه�، اأو فنيه�، اأو �ش�ئ�شه� القي�م 
بعمله دون اأن يعلم اإىل اأي مك�ن تتجه الق�فلة، اأو ينبغي اأن تتجه، لكن املفكر هو 
الآخذ بزم�م الق�فلة، واملهمة امللق�ة على ع�تقه هي معرفة الطريق، واملخ�طر وتعبئة 

الن��ص، والتن��شق املعنوي يف الق�فلة، وهذا هو م� تعنيه ال�شي��شة.

املفكر واملثقف
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ووجود احلق�ئق من قبيل الفقر، والظلم، والتن�ق�ص الطبقي، وال�شتعم�ر، 
وال�شتغالل، واخلي�نة، اأو النحط�ط يف قلب جمتمع م�، لي�شت هي عوامل احلركة 
والثورة، لكن الإح�ش��ص ب�لفقر، والظلم، وال�شتغالل ... اإلخ هو الذي يحدث 
واحللوة،  املرة،  للحق�ئق  ب�لن�شبة  الع�مل  الوعي  يحدث  مل  وم�  والثورة،  احلركة 
املجتمع  ي�شتطيع  املجتمع،  احلي�ة الجتم�عية يف �شمري  والبي�ش�ء يف  وال�شوداء، 
لعدة  املغلقة  الب�ردة  يوا�شل حي�ته  اأن  كلية  والأمرا�ص  العقد،  هذه  ب�إخف�ء كل 
قرون كم� راأين� جمتمع�ت كثرية يف الت�أريخ، وحتى يف احل��شر قد وقفت يف مرحلة 
ت�أريخية م�، وتوقفت فيه� حتمية الت�أريخ والزمن الجتم�عي اآلف ال�شنني، وهن�ك 
جمتمع�ت بدائية ل تزال موجودة يف اإفريقي�، واآ�شي�، واأ�شرتالي�، ول تزال تعي�ص 
يف ع�شر م� قبل الت�أريخ، ومن هن� ي�شتطيع املفكر يف جمتمع م� اأن يكون ملتزًم�، 
ويكون التزامه وا�شًح� وهو اإدخ�ل احلق�ئق يف وعي الن��ص يف املجتمع واإح�ش��شهم 

اأو بعب�رة اأخرى »جعل املجتمع على وعي ذاتي«.

والفال�شفة،  العلم�ء،  معرفة  اأو  الكتب،  مط�لعة  اأو  ال�شرف،  وب�لتقليد 
والفن�نني ل ميكن اأن ي�شري املرء ع�ملً�، اأو فن�نً�، اأو فيل�شوًف�، اأم� حتول املرء اإىل مفكر 
فهو لي�ص منف�شاًل للوهلة الأوىل عن الفوران الداخلي، واخلالقية، والقدرة على 
التمييز، وال�شتنب�ط، والراأي ال�شخ�شي يف مواجهة احلق�ئق. ي�شتطيع املثقف اأن 
زم�ن  اأي  يف  ول  هو؟  اأين  يعلم  ل  فيه،  يعي�ص  الذي  املجتمع  عن  غريًب�  يكون 
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يعي�ص؟ ومع َمننْ يعي�ص؟ لكن ال�شمة)1( الب�رزة للمفكر هي معرفة جمتمعه معرفة 
الع�شر،  ب�آلم  والإح�ش��ص  ع�شره  ومعرفة  قومه،  مع  والتف�هم  ومب��شرة،  حقيقية 
وح�ج�ته ومثله. املفكر هو من ينبغي عليه قبل اأي �شيء اأن يحدد يف اأي مرحلة 

من الت�أريخ يعي�ص جمتمعه، اأو بعب�رة اأخرى م� هو زم�نه الجتم�عي)2(؟

جمتمعهم�  يعرف�ن  اإنهم�  املثقفني،  من  كالهم�  واملوؤرخ  الجتم�ع،  وع�مل 
ك�أر�شية علمية، واأر�شية عقلية، لكن كيفية معرفة املفكر لت�أريخه، وجمتمعه تختلف 
عن كيفية معرفتهم�، فع�مل الجتم�ع هو الذي ي�شع ع�شرات التعريف�ت للطبق�ت 
الجتم�عية، وقد در�ص ت�أريخ التطورات الطبقية، وقراأ علم النف�ص الطبقي على 
اأ�ش��ص نظري�ت علم�ء الجتم�ع املعروفني يف الع�مل، لكن املفكر هو الذي يح�ص 
بطبقته الجتم�عية، ولديه معرفة عينية، ومب��شرة، وجتريبية به�، مل يقراأ عن احلرب 
الطبقية يف الكتب ال�شرتاكية، وامل�ش�در املعتمدة يف علم الجتم�ع، بل يجده� 
يف داخله يح�ص به� فوق ب�شرته ويف حلمه. وب�لن�شبة لعلم�ء الجتم�ع ف�إن اجلم�هري 
عب�رة عن ترجمة لكلمة )Masse(، والآراء التي بينه� م�رك�ص، واإجنلز، وبليخ�نوف، 
ولوك�ت�ص، وغريهم يف �ش�أنه�، لكن املفكر هو من يعرف هذه احلق�ئق من �شجن 
الن��ص الذين يراهم ويعرفهم وم�شدره العلمي احل�رة، وال�شوق، وامل�شنع، واملزرعة، 

املفكر واملثقف

)1(    ال�شمة: ال�شفة.
التي  الث�لث  الع�مل  الرئي�شية لهزمية حرك�ت  للزم�ن الجتم�عي واحد من الأ�شب�ب  )2(  اإن فقدان هذا الإدراك 

و�شعت قي�دته� يف اأيدي املثقفني.
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والريف، والأحداث، والع�دات، والتق�ليد، واللغة، وو�شع احلي�ة اخل��شة ب�لن��ص، 
ومعرفته ب�لت�أريخ لي�شت واحدة مع معرفة املوؤرخ، ف�ملوؤرخ يعرف كل �شخ�شي�ت 
الت�أريخ واأحداثه، ويعرف كل وث�ئقه وم�ش�دره، والت�أريخ ب�لن�شبة له »م��ٍص« حدثت 
فيه حوادث عظيمة ودخله اأبط�ل اأع�ظم ثم م�شوا، اأم� ب�لن�شبة للمفكر ف�لت�أريخ 
»ح��شر« حي، وج�ر يح�شه يف قلب جمتمعه، و�شلوك قومه، واأفك�رهم، واأقوالهم، 
اأعم�ق روحه.  وعواطفهم، وح�ش��شي�تهم، وكل ع�داتهم، وتق�ليدهم، ويح�شه يف 
القرون  يف  ودفنت  ذهبت،  لوق�ئع  تذك�ًرا  اأو  م�  ذهنية  له  ب�لن�شبة  الت�أريخ  لي�ص 
اخل�لية، بل ذو عينية، وفعل، وحقيقة حية ومتحركة، وهو نف�شه مثل قلب جمتمعه 
مراحل  وت�شل�شل  اأحداًث�،  له  ب�لن�شبة  الت�أريخ  لي�ص  للت�أريخ  عيني  جت�شم  البكر 
زمنية، ورونولوجية، بل هو نهر ينبع من عمق فطرته، وم�هية عرقه، وقوميته، ودينه، 

ومعنوي�ته، ومير بتوايل الأجي�ل ويجري يف داخله ويف داخل جمتمعه.

اأن يكون مت�شبًه� ب�لأجنبي، وعلى �شبيل املث�ل جند يف  وي�شتطيع املثقف 
جمتمعن� اأن الع�شري، والرجعي املتجمد كالهم� �شب يف قوالب تقليدية، وموروثة 
اأن ي�شتوعب يف واحد  وحم�شورة يف روؤية مغلقة، ومظلمة، لكن املفكر ل ميكن 
من هذين الق�لبني املتع�ر�شني، ف�لع�شرية، وال�شلفية ق�لب�ن مفرو�ش�ن ي�شتوعب 
اأيدي  اإرادته وعلى  فيهم� املتعلم، والع�مي عن غري وعي يف ظروف خ�رجة عن 
عوامل وراثية، اأو م�شتوردة. لكن املفكر وب�شبب وعيه يخت�ر لنف�شه؛ ولأنه يعرف 
�شخ�شيته والعن��شر التي ت�شنع �شخ�شيته ل ي�شتوعب، ول يتقولب بق�لب م� عن 
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املتحجرة  الأطر  يبقى يف  وو�شعه ل  و�شروري�ته،  الع�شر  يعرف  ولأنه  غري وعي؛ 
التقليدية  اإىل قواعده  يقتب�ص، وهو عندم� يعود   يقلد، ول  التقليدية. واملفكر ل 
القدمية يعود عن وعي ولبلوغ هدٍف م� يف حني اأن الع�شري قد عجز يف اإدراك هذه 
القواعد ب�شبب عدم وعيه. فغ�ندي الذي ك�ن يلب�ص »الب�شكري«، وي�شع يف قدمه 
حذاء من اخل�شب، ويغزل على املغزل لي�ص هو ذلك الهندي البدائي املنحط، 
يقراأ  الذي  املتعلم  اجلنتلم�ن  املتجلنز  الهندي  ذلك  من  وح�ش�رة   ،� رقيًّ اأكرث  اإنه 
�شك�شبري، وقوامي نكروًم� الذي ك�ن عند ا�شرتاكه يف جل�شة من جل�ش�ت الأمم 
املتحدة يذهب اإىل نيويورك بعم�مته ال�شخمة ومالب�شه ال�شيت املنقو�شة، ورف�قه 
الإفريقية،  الوح�شية  ن�شف  البدائية  الزينة  واأنواع  احلمراء،  ب�لقالن�ص  متقلن�شون 
وعندم� يخطب ب�للغة الغ�نية، لي�ص ذلك ب�شبب اأنه ل ي�شتطيع اأن يلب�ص �شرتة 
و�شرواًل ويعقد الب�بيون، ويتحدث الإجنليزية بطالقة، ولي�ص لأنه ل يعرف الطريقة 
التي ميكن به� اليوم امل�ش�ركة يف املح�فل الدولية، اأو يح�شن الت�شرف يف نيويورك 
ومل  متح�شرين  لي�شوا  اإنهم  واأ�شب�ههم:  والأمريك�ن  الأوربيون،  يقول  ل  حتى 
ال�شلوك ل  النوع من  ال�شلوك، وفن احلي�ة عند ديل ك�رجني. هذا  اآداب  يقروؤوا 
تفهمه العقول التي ت�شبه عقول القردة ملت�شبهي اإفريقي�، واآ�شي�، ول يفهمون اأن 
هذا الأوربي، والأمريكي الذي يراه يح�شن اأنه ب�إزاء ح�دثة جديدة، يرى اإن�ش�نً� 
ج�ء من اإفريقي� يف قمة ال�شخ�شية، والأ�ش�لة، والوعي، وا�شتن�رة الفكر والإدراك 
يح�شن  قرًدا  لي�ص  يديه،  �شنع  من  لي�ص  والثق�فة،  واحل�ش�رة،  للع�شر،  التقدمي 

تقليد ال�شتعم�ر القرداتي، اإنه هو نف�شه اإن�ش�ن اآخر.

املفكر واملثقف
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ال�شخ�شي�ت  من  وهم�  راداكري�شن�ن،  اأو  نهرو،  ك�ن  عندم�  اإنه  يق�ل: 
الجتم�عية، والفل�شفية الب�رزة يف هذا الع�شر ي�أتي�ن اإىل اأورب� مرتديني ال�شروال 
اإخب�ر الثق�فة الأوربية، واحل�ش�رة الأوربية  الأبي�ص، واللب�دة الهندية ك�ن� يريدان 
من��ص)1(  ل  واأنه  الب�شر،  عند  الفريدت�ن  واحل�ش�رة  الثق�فة  اأنهم�  تدعي�ن  اللتني 
الثق�يف  ال�شتعم�ر  اإخب�ر  يريدان  وك�ن  وحمتواهم�،  �شكلهم�  تقبل  من  للب�شرية 
الهند  يف  اإن  الوح�شيتني،  ن�شف  واإفريقي�  اآ�شي�،  ح�شر  اأنه  يدعي  الذي  للغرب 
�شفقتكم،  وتثري  وم�شحكة،  وك�ذبة،  بديلة خملوطة، وحمرفة،  ن�شخة  لي�شت  اأمة 
ب�شرية،  �ش�مية  وف�ش�ئل  ومب�دئ،  قيم  ذو  م�شتقل  اإن�ش�ين  اأثر  ذاته�  حد  يف  اإنه� 
وكيفية روؤية، وتف�شري خ��ص به� عن الدني� واحلي�ة، ومن هن� فعندم� ك�ن كري�شن�ن 
اإىل الأوربيني م� ه�شموه - وهو يثري  ث�نية  يرد  اأورب�، مل يكن  يلقي حم��شرة يف 
الغثي�ن ب�لن�شبة لالأوربي -لكنه عندم� ك�ن يتحدث، ك�ن اإن�ش�نً� عظيًم�، ومفكًرا، 
اإذ  ا، وج�لب للخ�شوع -  وم�شتقالًّ - وهذا ال�شيء ب�لن�شبة لالأوربي حمرتم جدًّ
فكر هذا  املعتدية يف  املدعية  القوية  ال�ش�ملة لأورب�  ال�شيطرة  الرغم من  اإنه على 
املفكر ال�شرقي واإح�ش��شه، ل يرون - وهذا على خالف املعت�د - غديًرا )2( متعفًن� 
على �ش�طئ النهر الذي يجري من اليون�ن القدمية اإىل اأورب� املع��شرة، لكنه ينظر 

)1(  لمن��ص: ل مفر.
)2( الغدير: النهر ال�شغري.
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القرون،  مبئ�ت  الذهبية  اليون�ن  قبل  مم�  نبع  قد  في��ص وجي��ص)1(، وزلل  نهر  اإىل 
وعرب مواطن الت�أريخ الن�ئية)2(، واأخذ ي�شب يف هذا املحيط العيظم العميق للثق�فة 
الهندية، وك�ن ظنهم ب�أن الثق�فة الب�شرية قد نبعت من جب�ل الربن��ص، والأوليمب، 
واأخذت ت�شب يف الغرب بعد ع�شر النه�شة لي�ص ادع�ء ج�هاًل مغروًرا فح�شب، 
اأخذت قوة كثري من الأنه�ر التي  اليون�ن نف�شه� فرع من دجلة والفرات  اإن  بل 
ثق�فة  ت�شدير  واأن  الغني،  اخل�شب  ال�شرق  هذا  دائًم� يف  وج�رية  جي��شة،  ك�نت 
الغرب، وفل�شفته، وح�ش�رته اإىل ال�شرق م�شحك ول معنى له ي�شبه مت�ًم� اإر�ش�ل 
اإىل �شرق  امل�ل  التج�ري ع�بد  البورجوازية، ودينه�  »ال�شوابط الأخالقية« لأورب� 
لوت�شي، وكنفثيو�ص، ومه�بريا، وويدا، وبوذا، وزرد�شت، واإبراهيم، ويحيى، وهود، 
ونوح، ومو�شى، وحممد، وعلي؛ اأي اإىل الأر�ص التي تعد البنية التحتية فيه� هي 
الأخالق، وروح ح�ش�رته� امل�دية وعلومه� الدنيوية ق�ئمة على الروح�ني�ت، واإىل 
القوم الذين �ش�روا �شح�ي� لأخالقهم، ورف�ههم للروح، واملعنى يف الت�شلط الع�ملي 

للقوة، وال�شن�عة، وعب�دة امل�ل، وق�عدة القوة.

املفكر واملثقف

)1( جي��ص: متدفق ب�مل�ء.
)2(  الن�ئية: البعيدة.





اإن اأعظم الأحداث التي �شهده� القرن الت��شع ع�شر يف الع�مل هي ا�شتعم�ر 
اآ�شي� واإفريقي�. ولالأ�شف بقين� نحن غ�فلني عن هذا املو�شوع؛ لأنن� ن�أخذ معرفتن� 
للع�مل بل ولأنف�شن� من الأوربي، بل اإن اآداب القرن الت��شع ع�شر، واآث�ر ال�شرتاكيني 
مل تت�أثر بهذه امل�أ�ش�ة التي تعد اأب�شع م�أ�ش�ة يف ت�أريخ الب�شرية. وم�ذا ميكن اأن ننتظر 
من الروم�ن�شيني املبتذلني اأمث�ل لم�رتني، الذي ك�ن يرى كل الوجود الب�شري 
يف مقعد »املدام« اخل�يل منه�؟ ولكن الذي يثري الده�شة اأن مفكرين من اأمث�ل: 
�ش�ن �شيمون، وبرودين، وم�رك�ص، واإجنلز، وبليخ�نوف، وج�ن جور�ص الذين ك�نوا 
قد حددوا اجت�ههم الأ�شلي، وحددوا املجتمع، واحلي�ة الإن�ش�نية كله� ب�أنه� الن�ش�ل 
على  الت�م  والق�ش�ء  الطبقي،  والتن�ق�ص  وال�شتغالل،  والتفرقة،  الظلم،  �شد 
الراأ�شم�لية، وا�شتغالل الإن�ش�ن لالإن�ش�ن، وحترير طبق�ت العم�ل والزراع، واإق�مة 
والتنفح�ت  الغربي،  الغرور  عب�دة  مر�ص  من  م�شونني  وك�نوا  العم�لية،  احلكومة 
اجل�هلية العرقية، وا�شطن�ع الفل�شف�ت الغيبية الوهمية، واأنواع اجلنوح اإىل اخلي�ل 
كل  ورغم  للبورجوازية،  الث�نوية  الع�دات  من  وكله�  والفني،  والأدبي،  العلمي، 
ذلك اهتموا مبح�ولة قي�م عم�ل فرن�ش� ب�إ�شراب يف �شنة ... كذا اأكرث من اهتم�مهم 

ا�ستعمار اآ�سيا واإفريقيا عند الراأ�سماليي وال�سرتاكيي
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بعملي�ت الق�ش�ء الت�م على �شعوب اإفريقي�، واآ�شي� يف احلمالت املغولية الوح�شية 
لال�شتعم�ر الأوربي املتح�شر يف القرن الت��شع ع�شر.

وب�لرغم من اأنني اأعترب ال�شرتاكية واحدة من اأهم ك�شوف الإن�ش�ن املع��شر، 
لكني ل اأ�شتطيع اأن اأن�شى اأبًدا اأنه يف نف�ص الع�شر الذي كتب فيه »راأ�ص امل�ل« 
و»مقدمة يف القت�ش�د ال�شي��شي« و»اآنتي دورينج«، قتل الفرن�شيون يف يوم واحد 
)455( األف ن�شمة يف مدغ�شقر، واأن جي�ص فرن�ش� ق�م - بعد اإعالن ر�شمي ودعوة 
ا الفرن�شية اإىل م�ش�هدة املنظر  ا املتح�شرة جدًّ لالأ�شراف، وال�شخ�شي�ت الب�رزة جدًّ
عن كثب - بقذف اجلزيرة ع��شمة اجلزائر ب�لقن�بل، ثم احتله� وا�شتعبد اأمة، ثم ق�م 
ب�إلغ�ء وجوده�، وت�أريخه�، ولغته�، وعرقه�، واأعلن على ل�ش�ن البورجوازية الثورية، 
والدميقراطية يف فرن�ش� اأن »البحر املتو�شط ي�شق فرن�ش� كم� ي�شق ال�شني ب�ري�ص« 
وهذا الإدع�ء القذر املجرم ل�شتعم�ر الطبقة احل�كمة، والراأ�شم�لية الفرن�شية قبله 
ال�شيوعيون الفرن�شيون اأي�ًش� بدليل اأنهم اعتربوا احلزب ال�شيوعي اجلزائري �شعبة 
من احلزب ال�شيوعي الفرن�شي اأي اأن اجلزائر جزء من فرن�ش�، ن�هيك عن احلزب 
احلزب  هو  الديجوليني،  من  ميينية  واأكرث  قذارة،  اأكرث  وهو  الفرن�شي  ال�شرتاكي 
� على م�شر  الذي تع�ون مع ال�شتعم�ر الإجنليزي ومع اإ�شرائيل يف الهجوم ر�شميًّ
�شنة )1956م(، ليحول ب�لحتالل الع�شكري، وقوة ال�شالح ال�شرتاكي الأوربي 
دون ت�أميم قن�ة ال�شوي�ص، واإخراج اجلي�ص الإجنليزي. كلهم يف ذلك املج�ل طينة 
واحدة )جي موليه( ال�شرتاكي هو نف�ص )اإيدن( امل�شتعمر، ونف�ص )بن جوريون( 
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بني  حدث  الذي  للزن�  ال�شرعية  غري  البنة  هي  اإ�شرائيل  واألي�شت  املعتدي، 
الراأ�شم�لية، وال�شيوعية يف احلرب الث�نية؟

ك�ن  بينم�  اأنه  كثب  عن  �ش�هًدا  و61م(   58( بني  م�  ال�شنوات  يف  كنت 
اجلزائر  يف  احلرب  اإىل  الذه�ب  عن  ميتنع  وامل�شتنري  الواعي  الفرن�شي  ال�شب�ب 
ب�ل�شلل،  اجل�شد  اأطراف  اأحد  اإ�ش�بة  اأو  ال�شل،  مبيكروب  نف�شه  عن طريق حقن 
احلرب  هذه  اإدانة  عن  ع�شًوا  ماليني  �شتة  ي�شم  الذي  ال�شيوعي  احلزب  امتنع 
ثورة  ر�شمي  بي�ن  يف  اأدانوا  اجلزائريني  ال�شيوعيني  اإن  بل  ال�شتعم�رية،  املجرمة 
الوطنيني وامل�شلمني يف اجلزائر الذين حملوا الأ�شلحة يف اأول نوفمرب �شنة )54م( 
واألقوا ب�لقن�بل الأوىل يف املدن ك�إعالن للثورة، والكف�ح امل�شلح، وحرم ا�شرتاك 
�شراحة  و�شتموا  لال�شتعم�ر،  امل�ش�د  اجله�د  هذا  يف  ا  جدًّ الثوريني  امل�رك�شيني 
جم�هدي جبهة التحرير اجلزائرية، وجي�ص التحرير اجلزائري بنف�ص م�شطلح�تهم 
الإره�بيني  من  ب�شعة  ب�أنهم  واتهموهم  الغثي�ن،  تثري  التي  النمطية  الدورية 
وموري�ص  الغربي،  والإقط�ع  الالثورية،  لالأجنحة  وعمالء  الدينيني،  الرجعيني 
توريز اأي�ًش� كم� ذكرت كرر الإدع�ء القذر املعتدي لهيئة الع�شكريني الر�شميني، 
والراأ�شم�لية ال�شتعم�رية بطريقة اأكرث علمية ولهجة م�رك�شية، و�شرح ب�أنه، يوجد 
اأو يف احل��شر، لكنه  الت�أريخ  يف الأ�شل �شعب ب��شم ال�شعب اجلزائري �شواء يف 
�شعب يف �شبيله للتكوين )مر�شي(، وق�م منظرو امل�رك�شية، وال�شرتاكية العلمية، 
� بتقدمي  واحلتمية الت�أريخية، واجلدلية، وحر�ص الثورة الربوليت�رية، وغريهم ر�شميًّ

ا�شتعمار اآ�شيا واإفريقيا عند الراأ�شماليني وال�شرتاكيني
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ب�ل�شتعم�ر،  املبتالة  ال�شعوب  من  وغريه  اجلزائري  ال�شعب  )اإن  التحليل:  هذا 
ت�شرب  اأن  عليه�  ينبغي  الأوربية  والع�شكرية  الراأ�شم�لية،  قبل  من  وامل�شتعبدة 
بعد  احلكم  على  وت�شيطر  ب�لثورة،  اأورب�  يف  الربوليت�ري�  طبقة  تقوم  حتى  ب�لفعل 
� لأن  الق�ش�ء الت�م على الراأ�شم�لية، والبورجوازية، واآنذاك نقوم بحل الق�شية وديًّ
� تن�لون ا�شتقاللكم( اإن �ش�ء اهلل، اأو كم� يقول  ال�شتعم�ر يكون قد انتهى وتلق�ئيًّ
�شك�ن قريتن� مزين�ن »كي در اآب دور وكربه بري: اأي عندم� ي�شل ف�شل ح�ش�د 
امل�ء وت�ش�قط القطط اأو كم� نعرب عنه يف الع�مية امل�شرية اأم� يرقد الكلب يف املية 
بذك�ء  اأنه  نرى  اإذ  بعيًدا،  لي�ص  اأي�ًش�(  التف�شري  النوع من  )هذا  امل�شم�ص«  اأو يف 
راأ�شم�يل، وبرجوازي ع�مل ب�لجتم�ع، وحتمية الت�أريخ، وروح امل�ش�ملة والتع�ي�ص، 
نرى  اأورب�،  يف  امل�رك�شية  والأحزاب  والنق�بي،  والربمل�ين،  ال�شي��شي،  والن�ش�ط 
وفكًرا  واحدة  يًدا  مًع�  و�ش�رت�  الأطروحة  عك�ص  مع  الأطروحة  ت�ش�حلت  كيف 
واحًدا ومتع�طفتني، ول خرب هن�ك عن الثورة العم�لية يف اأمريك�، واأورب� ال�شم�لية، 
والغربية، والو�شطى اللهم اإل يف الكت�ب�ت امل�رك�شية القدمية، وبع�ص »ال�شف�هي�ت 
مع  ي�شرب�ن  واحلمل  الذئب،  النتخ�ب�ت«.  مبوا�شم  اخل��شة  و»الأن��شيد  اللق�ئية« 
البورجوازية،  فمه� يف خمالة  ت�شع  كلت�هم�  والراأ�شم�لية  وال�شيوعية،  واحد،  نبع 
فهذا  واإفريقي�.  اآ�شي�  ونهب  ال�شرق،  الع�مران من خراب  املليئ�ن  واملخالة  النبع، 
امل�لك اأو �ش�حب امل�شنع عندم� يرغم فالحيه، وعم�له على الر�ش� بهذا الن�شيب 
فر�ص  بينهم  وتزداد  لتهديدهم،  يتعر�ص  الع�دي،  الأجر  اأو  القليل،  املفرو�ص 
امل�شلحني  الل�شو�ص  من  عدًدا  لكن  الثورية،  واملج�زف�ت  والع�شي�ن،  التمرد، 
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العمل،  اإط�ر  الأقوي�ء، ودخلهم يف  امل�شد�ش�ت  الطرق، وع�ش�بة من حملة  قط�ع 
والإنت�ج، والعالقة الع�دية بني الراأ�شم�لية والك�شب لي�ص حمدوًدا، ومع كل غزوة 
ليلية ي�شتولون على قرية اأو بنك اأو خمزن، وهم غرقى من قمة الراأ�ص اإىل اأخم�ص 
و�شم��شرته�،  �شبي�نه�،  على  ب�لإنع�م  تقوم  واملتعة،  وال�شلطة،  امل�ل،  يف  القدم 
واإ�شب�عهم  وملئهم  وعم�له�، وكل من حوله�،  ومروؤو�شيه�،  واحل��شرين خلدمته�، 
بحيث ي�شحون بروؤو�شهم، واأيديهم من اأجل �شالمة »ال�شيد« وا�شتقرار »الو�شع 
و�ش�حب  الع�مل  بني  العالقة  ن�شبه  اأن  مبك�ن  ال�شذاجة  ومن  املوجود«،  الطيب 
يف  العمل  و�ش�حب  الع�مل،  بني  املوجودة  ب�لعالقة  احل�لة  هذه  مثل  العمل يف 
امل��شي  اأنه يف  امل�ش�دفة  قبيل  للملكية اخل��شة ولي�ص من  نظ�م ع�دي، وم�شروع 
ق�م كل عم�ل اإجنلرتا عن طريق توقيع من�شورات طويلة، والقي�م مبظ�هرات وا�شعة 
ب�لعرتا�ص على حكومة اإجنلرتا التي ك�نت قد انتوت ا�شتدع�ء جي�شه� يف اإفريقي� 

واآ�شي�؛ لأنه اإن مت ف�شوف تتهدد اأجورهم، واأو�ش�ع حي�تهم.

وم� تعجز الروؤية الغربية امل�رك�شية عن حتليله هو اأن ال�شتعم�ر يف حد ذاته 
ذو روابط جدلية خ��شة لي�شت مم� ي�شدق على حتمية الت�أريخ، والروابط الطبقية، 
واجلدلية  الطبقية،  العالقة  بو�شع  ال�شتعم�ر  ق�م  اإذ  الع�دي،  الراأ�شم�يل  والنظ�م 
بني الع�مل والراأ�شم�يل يف الدول ال�شتعم�رية يف معر�ص التغيري، كم� ق�م بتغيري 
اأن  راأ�شي  اأرى بعيني  النظ�م الجتم�عي، والطبقي يف الدول امل�شتعمرة. كنت 
ب�لن�شبة  حيوية  و�شرورة  �شي��شية،  ق�شية  بفرن�ش�  اجلزائر  واإحل�ق  اإفريقي�  ا�شتعم�ر 

ا�شتعمار اآ�شيا واإفريقيا عند الراأ�شماليني وال�شرتاكيني
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للع�مل الفرن�شي والطبقة امل�شتغلة املحرومة يف فرن�ش� ف�خلمر ب�ملج�ن، وكيلو جرام 
 ،� قر�ًشَ بثالثني  والطم�طم  قرو�ص،  بثالثة  والبط�ط�ص  قر�ًش�،  بخم�شة ع�شر  العنب 
اإفريقي�  �ش�رت  اإذا  لكن  جم�ين،  والنفط  جم�ين،  والغ�ز  قرو�ص،  بثم�نية  واملوز 
اإفريقية، واجلزائر جزائرية فلن ي�شتطيع بعد اأن ي�شرب النبيذ اأرخ�ص من امل�ء، واأن 
ي�شرتي الف�كهة يف ب�ري�ص اأغلى عوا�شم الع�مل، اأرخ�ص من �شعره� يف قرية حممد 
اآب�د يف �شبزوار، واإذا �ش�ع ذلك املحيط العظيم من النفط، وتلك الغ�ب�ت املرتامية 
من  عليه  رقيب  ل  تنزاني�  م��ص  �ش�ع  واإذا  ال�شكر،  وق�شب  والنب،  املط�ط،  من 
يد الراأ�شم�لية الأوربية، ف�إن الربوليت�ري� الأوربية لن تتحول بعده� اإىل بورجوازية 

ومو�شع عليه�.

اإن م� مل يعلمه م�رك�ص عندم� ك�ن يظن اأن »ف�ئ�ص القيمة« هو الذي جعل 
الراأ�شم�لية اأكرث غنى وحرم الع�مل من خريه�، واأن ف�ئ�ص القيمة هذا هو وليد 
اإن هذه الأمور مل تكن  العمل املت�شعب، والتخ�ش�ص، وتق�شيم العمل، والآلة، 
كل  نهب  هو  ظهوره�  اإىل  اأدى  الذي  بل  الراأ�شم�لية،  ظهور  اإىل  اأدت  التي  هي 
الذي  هو  والهندي  وامل�شلم،  والأ�شود،  الأ�شفر،  عند  والوجود  الرثوة،  م�ش�در 
ك�ن يجعل هذه الدودة ال�شوداء اأكرث �شرًه� للدم�ء، واأكرث �شمنة، ك�ن م�رك�ص، 
الربوليت�ري�  لكدح  نتيجة  اأورب�  يف  تكد�شت  التي  الرثوة  هذه  اأن  ظن�  قد  واإجنلز 
الأوربية واأجهزة الإنت�ج الغربية ك�ن نهًب� لي�ص اإنت�ًج�، ك�ن ا�شتعم�ر اآ�شي�، واأروب� 
الهند  ومط�ط  الالتينية،  واأمريك�  اآ�شي�،  نفط  ك�ن  الأوربي،  الع�مل  ا�شتغالل  ل 
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ال�شينية، وم��ص تنزاني�، ك�ن بن الربازيل، وتيل م�شر، وكت�نه�، وقطنه�، ك�ن املن�بع 
املج�نية للنح��ص، والر�ش��ص، واحلديد.

ال�شركة  اإىل  ب�لقت�ش�د  ع�مل  اإن�ش�ين  ا�شرتاكي  ي�أتي  اأن  ي�شبه  هذا  اإن 
الإجنليزية التي ك�نت ت�شتخرج النفط واإىل امل�ش�همني فيه� ق�ئاًل: اإن هذا الذي 
حت�شلون عليه هو نتيجة عمل عم�ل هذا اجله�ز، وموظفيه، ولي�ص من نت�ج روؤو�ص 
اأموالكم، ثم يردونهم حمتجني: ل، لي�ص من فعل الع�مل وحده، ولي�ص من فعل 
�ش�حب راأ�ص امل�ل، لكن هذا الك�شب املعجز نتيجة عمل جم�عي، �شيدي: مل�ذا 

ل يعرتف اأحد بينه وبني نف�شه ب�أ�شل املو�شوع؟ �ش�حب النفط.

مال  حل�ف  حول  تدور  اأورب�  يف  والراأ�شم�يل  ال�شرتاكي،  بني  ال�شراع  اإن 
ن�شر الدين »حول اأمر غري رئي�شي وغري ه�م« ف�ل�شرتاكي يقول: ينبغي اأن تو�شع 
روؤو�ص الأموال، واأجهزة الإنت�ج ال�شن�عية يف يد الدولة حتى تقوم هي ب�لإنت�ج 
واأن يكون التوزيع، والبيع يف يده�، ويقول الراأ�شم�يل: ل، ينبغي اأن تكون يف يد 
القط�ع اخل��ص، اأوبل، وفورد، وروكفلر. لكن: م� هو م�شري نفطن�، ومط�طن�، وم��شن�، 
ونح��شن�، ورا�شن�، وقطنن�، وق�شبن�، وبنن�، والأورانيوم اخل��ص بن�؟ مل تطرح هذه 
الق�شية اأبًدا، ويف حرب ال�شرتاكية، والراأ�شم�لية الأوربية مل تكن الق�شية حول 
امللكية الأ�شلية مل�ش�در الإنت�ج، واملواد اخل�م، ك�نت حول اأن يكون الإنت�ج يف يد 
الدولة، اأو يف اأيدي ال�ش�دة )اأوبل، اأوفورد، اأو غريهم�(. لكن: اأي ن�شيب لن� نحن 

اجلي�ع املنهوبني امل�شت�شعفني يف اآ�شي�، واإفريقي� من هذه الغنيمة؟ ل �شيء.

ا�شتعمار اآ�شيا واإفريقيا عند الراأ�شماليني وال�شرتاكيني
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ي�أتي  �شوف  دار�شي،  ال�شيد  من  بدًل  اأورب�،  يف  ال�شرتاكية  حتكم  عندم� 
رئي�ص ال�شئون اخل�رجية التج�رية للدولة ال�شرتاكية وي�أخذ يف النهب فم� الفرق؟ 
اأنف�شهم  يخ�شون  الأوربيون  الراأ�شم�ليون  ك�ن  الراأ�شم�يل  النظ�م  يف  اأنه  الفرق 
ب�أغلبه،  املجتمع  اأي   - العم�ل  ويخ�شون  ال�شرتاكيون  ي�أتي  ثم  الغنيمة  ب�أغلب 
ال�شتيالء  اختالف  حول  تدور  والراأ�شم�لية  ال�شرتاكية،  بني  ف�حلرب  ثم  ومن 
بني الفرد واملجتمع، اإذن فهل �شنظل نحن - الإفريقيني، والآ�شيويني - منهوبني 

ك�لع�دة؟ ل.. عندم� يحكم الع�مل �شوف يكون اأح�شن �شلوًك� معكم.

اآ�شي�،  ا�شتعم�ر  اأن  اإن م� مل تفهمه ال�شرتاكية، وامل�رك�شية يف الغرب هو 
واإفريقي� هو الذي كون الراأ�شم�لية العظمى يف اأورب� ولي�ص ا�شتغالل الربوليت�ري� 
والع�مل  العمل  �ش�حب  بني  العالقة  يف  نف�شه�  ح�شرت  اأن  وك�ن  الأوربية، 
وامل�شتعمر  امليم«  »بك�شر  امل�شتعمر  بني  العالقة  تطرح  اأن  ينبغي  وك�ن  الأوربي، 
ك�نت  مل�  لكن:  الإجرام.  و�شديدة  طبقية  وفوق  اإن�ش�نية  ق�شية  وهي  »بفتحه�«، 
البورجوازية  مواجهة  يف  الأوربي  الع�مل  حقوق  ت�أمني  يف  ن�ش�له�  ح�شرت  قد 
الع�مل  عند  الطمع  م�شتوى  ورفع  الع�م،  الر�ش�  ب�إذك�ء)1( عدم  وق�مت  الأوربية، 
حتى تدفعه اإىل الثورة على البورجوازية، ك�نت البورجوازية بدوره� على علم بعلم 
الجتم�ع ومعلوم�ت امل�رك�شية، وحتليالته�، وتنبوؤاته�، وا�شتط�عت من هذه امل�ئدة 

)1( اإذك�ء: اإ�شع�ل.
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احل�فلة لآ�شي�، واإفريقي�، والتي ل �ش�حب له� لكنه� ثرية، والتي ك�ن ال�شتعم�ر قد 
و�شع طوف�نه� الذهبي يف يده�، ا�شتط�عت اأن تعطي الع�مل الهب�ت ب��شتمرار، واأن 
اأجوره، واأن تقدم له الت�أمني، وال�شم�ن الجتم�عي واأن تقلل من �ش�ع�ت  ترفع 
العمل، وحت�شن من ظروفه، وت�شع الإمك�ني�ت الجتم�عية، والعملية، والرتفيهية 
املتزايدة يف متن�ول يده، ويد اأ�شرته، ومتنحه البالج، وال�شينم�، والن�دي، و�ش�لت 
الإ�شراب،  وحق  والنق�بة،  واحلزب،  والكرنف�ل،  الليلية،  والنوادي  الرق�ص، 
الك�ذب  والإح�ش��ص  الك�ذبة،  ال�شرائية  والقدرة  وال�شي�رة،  والراديو،  والثالجة، 
ب�لتمتع والرف�هية، واحلري�ت، واحلقوق ال�شي��شية، والجتم�عية الك�ذبة، اأو تقوم 
ا�شطالًح� بتحويل الع�مل اإىل بورجوازي؛ حتى جتعله ينزل عن حم�ر ال�شيط�ن 
اإىل خي��شيمه فتخرج منه�  الرف�هية، واللذة، واملتعة  العن�د«، وتنفذ رائحة  »يرتك 

رائحة الع�شي�ن، وقد خرجت.

و�شت�ن م� بني بروليت�ري� اليوم يف فرن�ش�، واإجنلرتا، واأمل�ني�، وبني الربوليت�ري� 
الغ��شبة املحرومة املري�شة الك�دحة اخلطرة يف الربع الث�ين من القرن الت��شع ع�شر، 
اإن  يقول:  لينني  ك�ن  وج�ن جور�ص،  وم�رك�ص،  وبرودين،  �شيمون،  �ش�ن  مرحلة 
� م� ق�له«، لكن  الربوليت�ري ثوري بطبعه؛ لأنه ل ميلك �شيًئ� يفقده يف الثورة »حقًّ
الع�مل  اإن  بحيث  له،  تدليله�  يف  وزادت  حدود،  بغري  اأعطته  اليوم  الراأ�شم�لية 
الآن ل يج�زف لكيال يفقد اأ�شي�ء كثرية، ويقول اجلميع: نعم، اإن الراأ�شم�لية قد 
تعقلت، اأي اأنه� مثل م�رك�ص تتنب�أ، وحتلل الق�ش�ي� الطبقية، بينم� ك�نت يف امل��شي 

ا�شتعمار اآ�شيا واإفريقيا عند الراأ�شماليني وال�شرتاكيني
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بخيلة »ل يخر امل�ء من يده�« للعم�ل، اأ�شبحت الآن ي�شدق عليه� قول ال�ش�عر:

اإذا كان القلب بحًرا          وكانت اليد منجًما 
فهما قلب مولنا ويده

اأين  له كل هذا، ومن  اأين  الكرم احل�متي؟! من  اأين كل هذا  لكن: من 
�، و»يبحبح« عليه بحيث  ح�شل عليه بحيث ي�شتطيع اأن يجعل من ع�مله بورجوازيًّ
وهي  الأ�شيلة  اأهدافه  على  احل�شول  اأجل  ومن  الثورة؟  احرتاف  عن  ين�شرف 
الق�ش�ء الت�م على امللكية اخل��شة لو�ش�ئل الإنت�ج، ونقل راأ�ص امل�ل اإىل املجتمع، 
احلزبي،  والن�ش�ط  والنق�بة،  ب�لإ�شراب،  يقنع  اأ�شبح  احلكم،  على  وال�شتيالء 
التي حتتوي على  »الثورة«  بدًل من  الربمل�ن، وهذا  اإىل  الي�ش�ر  واإدخ�ل مر�شحي 

اخلوف على احلي�ة«)1(!

»تعقل  اأن  يفهموا  اأن  اأنف�شهم  امل�رك�شيون  يريد  ل  اليوم  اإنه حتى  عجًب�! 
اأو  وعي،  نتيجة  لي�ص  بورجوازي«  اإىل  الع�مل  »حتويل  واأن  ووعيه�«،  الراأ�شم�لية 
التي  الريح  به�  اأتت  التي  الكنوز  هذه  ال�شتعم�ر«  معجزة  »بل  ن�ش�ل  ح�شيلة 
اأو  ال�شفود،  معه�  يحرتق  ل  وبطريقة  الطرفني،  برتا�شي  بينهم  هكذا  يق�شمونه� 
اأن  راأين�  بينم�  اأورب� فورية  الثورة يف  نبوءة م�رك�ص الذي ك�ن يعترب  اإن  الكب�ب. 
حرارته� ال�ش�بقة قد خمدت، والأمر اأي�ًش� ب�لنظرة العلمية الدقيقة ق�بل للتحليل 

)1( �شطره من بيت حل�فظ ال�شريازي. )املرتجم(.
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ال�شحيح، والعلمي، والواقعي، فلو اأن الو�شع ك�ن قد جرى على م� ك�ن عليه يف 
القرنني الث�من ع�شر، والت��شع ع�شر، ولو اأن �ش�حب العمل الذي ك�ن ك�شبه ل 
� »على اأ�ش��ص ال�شرع والق�نون الراأ�شم�ليني، والعالقة بني راأ�ص  � وق�نونيًّ يزال �شرعيًّ
�، ف�إن  امل�ل، والعمل، والك�شب« قد ا�شتمر، لك�نت تلك النبوءة قد �شحت قطعيًّ
اإىل  الع�مل  »حتويل  قدرة  له  لتتي�شر  تكن  امل�شروع مل  الك�شب  بهذا  الراأ�شم�يل 
بورجوازي«، وكل هذا الكرم احل�متي غري الع�دي، وك�ن لبد لالأطروحة وعك�ص 
بداية  يف  ك�ن  م�رك�ص  لكن  اجلدلية،  احلتمية  م�شريتهم�  طي  من  الأطروحة 
وتدخل  اله�م�ص،  على  و�شعه  ثم  ومن  لل�شرق،  القت�ش�دي  الثق�يف  ال�شتعم�ر 
ال�شتعم�ر يف م�ش�ر احلتمية الت�أريخية، واحلركة الطبيعية للجدلية الطبقية، وبدًل 
من اأن ترتك البورجوازية تلك اجلرثومة امل�ش�دة له� اأي الربوليت�ري� لتنمو يف ب�طنه� 
املوائد  اأخذت من تل  ثورية،  بهزة  الداخل  يوم، وتفجره� من  بعد  يوًم�  وتتوغل 
الأر�شية اجلديدة التي تتخطفه� من موائد اآ�شي�، واإفريقي�، و�شبت يف حلقوم هذا 
امل�ش�د له�، و�شبت، وت�شب، و�شوف ت�شب، بحيث بدلت التن�ق�ص اإىل ت�ش�به، 
اأنه� وفقت، وعلى  والت�ش�د اإىل تع�ي�ص بني الأطروحة وعك�ص الأطروحة، وراأين� 
حد قول �شوارتز »مل يعد اأكرث امل�رك�شيني تف�وؤًل ينتظر على الأقل يف املئة �شنة 

الق�دمة حركة ثورية يف الربوليت�ري� الأمريكية«.

»حزب   )P.S.U( حزب.  من  عوا(  )م�مد  ق�عة  يف  يتحدث  �شوارتز  ك�ن 
على  عالوة  الأع�ظم  الفكريني  ق�دته  من  نف�شه  وهو  املتحدين«،  ال�شرتاكيني 

ا�شتعمار اآ�شيا واإفريقيا عند الراأ�شماليني وال�شرتاكيني
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»جتديد  املح��شرة  مو�شوع  وك�ن  الري��شية،  العلوم  ع�مل  الب�رز يف  العلمي  مق�مه 
ب�شخ�شيته  اأو  الفكرية،  ب�شخ�شيته  املعجبني  امل�رك�شي«، ولأين كنت من  الفكر 
اإىل  اأعم�له ح�شرت، وعندم� و�شل  ب�حًث� عن  اأكرث متعط�ًش� لأفك�ره،  ال�شي��شية 

هذه النقطة قمت و�ش�ألته:

اأي �شبب يف راأيك قدم هذا الو�شع واأ�شبع الع�مل قبل اأن يقوم ب�لثورة، 
اأو لكيال يقوم ب�لثورة؟ وك�ن اجلواب معلوًم�: هو نف�ص وعي الراأ�شم�لية، وتعقله�، 
وقي�مه� ب�لبحبحة على الع�مل، والربوليت�ري�، ورتبت اأموره�، ونظمته�، وحولته� اإىل 

�شبه بورجوازية.

ولو اأنني كنت اأ�شمع هذه الكلم�ت على ل�ش�ن اأحد امل�رك�شيني الر�شميني، 
اأي واحد من »ق�ش�و�شة مذهب الإحل�د«، وعملهم الأ�ش��شي الآن حفظ الن�ص، 
والبدع  اخلالفة،  ل�ش�لح  ت�أويله  اأو  تربيره،  اأو  احلديث،  وعلم  والرواية،  وال�شنة، 
�شوارتز،  هو  هذا  لكن  الأمر حمتماًل.  لك�ن  اجل�هلية  ال�شنن  واإحي�ء  النحرافية، 
املفكر الثوري الذي ل يعرتف ب�مل�رك�شية كمذهب حكومي، ول يعترب امل�نفي�شتو 
اأ�شاًل للعق�ئد منزًل من ال�شم�ء، واألقى بعيًدا منذ �شنوات بدعوى اجلدلية، ومبداأ 
�: فرتك مبداأ تنزيه  �، اأم� عمليًّ التغيري يف كل �شيء ون�شبية كل �شيء وهذا نظريًّ
م�رك�ص عن اخلط�أ، واعتب�ر امل�رك�شية متونً� كال�شية خملدة، وموؤيدة، واعتب�ر جتديد 
النظر بعد مئة وع�شرين �شنة كفًرا، فهو اإذن م�رك�شي معتزيل واٍع خمل�ص، والآن 
اأ�شمع منه نف�ص هذه التحليالت النمطية، نف�ص هذا ال�شيء الذي كنت قد �شمعته 
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عدة مرات يف ق�ع�ت املح��شرات يف ال�شوربون، واأي�ًش� قراأته يف الكت�ب�ت والأقوال 
ب�ل�شيوعي،  ا�شطالًح�  امل�شمى  وامل�شتمالة عند احلزب  املمالة  النمطية  الوتريية 
ونه�شت، وكمظلوم بني جم�عة من  توريز، وخرجت عن طوري  موري�ص  حزب 
لي�ص  �شيدي:  تقول؟  م�ذا  و�شرخت:  الأكرب  الظ�مل  مواجهة  وقفت يف  الظلمة 
�شخ�ء الراأ�شم�لية هو الذي منح الربوليت�ري� الرف�هية والنعمة. اإنه ال�شتعم�ر، هو 
�، جردون�  �، والربوليت�ري الغربي بورجوازيًّ الذي جعل البورجوازي الغربي راأ�شم�ليًّ
مت�ًم� حتى �شنعوا بروليت�ري� مو�شًع� عليه، بينم� �ش�ر الع�مل والفالح ال�شرقي يف 
من  ال�شرقي  ال�شغري  وامل�لك  ال�شرقي،  الت�جر  الربوليت�ري�، وحمي  دون  م�  طبقة 
الوجود، اأم� اخل�ن ال�شرقي فلم يبق له من كل م� ك�ن ميلك من ين�بيع، واأمالك، 
وخم�زن، وقطع�ن غنم، وبقر، وخيل اإل »ح�ش�ب الدك�ن« وقر�ص البنك حتى �ش�ر 
� والراأ�شم�يل  � �شغرًيا، والبورجوازي ال�شغري راأ�شم�ليًّ الربوليت�ري الغربي بورجوازيًّ
مموًل كبرًيا، وموؤ�ش�ًش� لحت�دات ال�شرك�ت، واخلال�شة اأنن� �شلبن� كل م� منلك وبقين� 
نهب  اأ�ش��ص  على  وامتالآ،  عندكم،  العمل  و�ش�حب  الع�مل،  �شبع  جي�ًع� حتى 
ال�شرق كل م� �شنعوه، وك�لع�دة، اأراد اأن ي�شتخدم التحليالت اجلدلية، وامل�رك�شية، 
اأنه ق�ل وك�أن يًدا اأم�شكت بحلقومه فج�أة:  واملتعلقة لعلم الجتم�ع )اإي�ه�(. اإل 
اأقوله، هذه هي احلقيقة الع�رية بهذه الب�ش�طة. وعدم فهم رابطة  لي�ص عندي م� 
العلية امل�شتقيمة بني ه�تني احلقيقتني الجتم�عيتني املتن�ق�شتني، واللتني حتيط�ن 
بطريف هذا الع�مل، يعني عدم فهم اأي �شيء قط، يعني ال�شي�ع يف مت�ه�ت البحوث 
الكالمية، واجلدلية، والنظرية، والعمى، والبتع�د، وهذه هي اأبرز الروابط اجلدلية 
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واأقواه�، واأعظمه� بني قطبي املجتمع يف احلي�ة الب�شرية املع��شرة، ولي�شت العالقة 
بني طبقتني يف حدود جمتمع جمرد، ومنف�شل عن العوامل اخل�رجية املحددة، 
والروابط العميقة البن�ءة ال�شتعم�رية ي�شمى ب�ملجتمع الفرن�شي، اأو الأمريكي، اأو 

الإجنليزي.. اإلخ.

قطب�ن  هن�ك  لي�ص  اأنه  لأدركن�  الواقعية،  الطبقية  الروؤية  منلك  اأنن�  ولو 
متن�ق�ش�ن اأي بروليت�ري�، وبروجوازية يف واحد من املجتمع�ت الأوربية املحرو�شة، 
فتف�همهم�  متف�هم�ن،  متع�ون�ن  فهم�  واإن�ءن�  نح��شن�،  الق�شية  تكون  وعندم� 
وجدلهم� هو فقط من اأجل تق�شيم نح��شن�، واإن�ئن�، بل وحينم� ي�أتي ال�شتعم�ر 
و�ش�حب  ع�مل  واأجري،  زارع  ميلك،  ل  ومن  ميلك  من  طبق�ت:  اإىل  يق�شمن�  ل 
تلك  لن�شرب �شفًح�)1( عن  الدولة كله�،  ينهب  بنهب اجلميع،  يقوم  بل  عمل، 
الأقلية التي ل تذكر والتي حتجل حوله لل�شم�شرة، والو�ش�طة، واخلدمة، والتبعية، 
فهوؤلء ل ي�شكلون طبقة بل جم�عة، جم�عة عندم� تقع عيون اأن�ش�ف مفكرين�، 
اأنهم  و�شبه م�رك�شيين� العوام ال�شذج على هيئته�، و�شكله�، وت�شكيالته� يظنون 
ق�موا بك�شف م�رك�شي ويعلنون: اأيه� الن��ص: الب�شري، لقد ظهرت البورجوازية، 
الع�شرية، الرقي، الرف�هية، منو الروؤية الثورية، غًدا تقوم الثورة الفرن�شية الكربى، 
ومن��شر  ومتعفن،  رجعي،  فهو  »ال�شبي�ن«  ال�شم��شرة  هوؤلء  يع�ر�ص  من  وكل 

ر�ص، ول يهتم. )1( ي�شرب �شفًح�: ُيعنْ
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لنظم القرون الو�شطى، والإقط�ع، وال�شلطة الدينية، وكل من يعترب اأن ظهور هذه 
اجلم�عة اجلديدة من الب�شر الـ »دي لوك�ص« والـ »كذا درجة �شوبر« وكالء البيع 
ولي�شت  املدينة  يف  للحي�ة  جديدة  ومقلدة  ف��شحة،  زوائد  الأجنبية  لل�شرك�ت 
ن�شًج� للبورجوازية بل يعتربه� بقًع�، وبر�ًش�)1(، وجرًح� تنز)2( من ت�أثري ال�شتعم�ر 
اإنه  بحيث  وتقدمه�)3(  للدولة  ومع�ر�ص.  للم��شي  ع�بد  قدمي  اإن�ش�ن  فهو  اجلديد، 
ل يعلم هذه الق�عدة العلمية الغ�م�شة والتي، ف�شره� علم الجتم�ع وتقول: اإن 
ركوب النف�ثة اأف�شل من ركوب البغ�ل، والهوادج القدمية، واأن ال�شي�رة الكريزلر 
اأكرث  فيه�  وامل�ش�فر  الن�شيط،  ال�شغري  اأ�شرع من احلم�ر  �شيلندرات  الثم�ين  ذات 

راحة، واأنه� اأف�شل يف الأ�شل لأن:

ا�شتعمار اآ�شيا واإفريقيا عند الراأ�شماليني وال�شرتاكيني

)1( الرب�ص: البقع.
)2( تنز : ت�شيل.

)3(  ك�أن �شريعتي العظيم ك�ن ينظر اإىل مك�ن م� يف هذا الع�مل الّث�ين فتح عينيه فج�أة واأدرك اأّن كّل م�ش�ئبه، وهزائمه 
اأننْ يربط عجلة اقت�ش�ده العرج�ء بعجلة اقت�ش�د  نتجت من مع�داة الغرب والنغالق على الّذات، وقرر فج�أة 
�روخية، ويف يوم وليلة اأغرقت ب�ش�ئع الغرب ال�شتهالكية الأ�شواق، واأ�شرعت ال�ّشي�رات الف�رهة  الغرب ال�شّ
حف بحوادث �شي�ع  يف الّطرق�ت، وارتفعت العم�رات يف ال�ّشوارع، والفيالت على ال�ّشواطىء، وامتالأت ال�شّ
عقد، اأو معطف فرو، اأو �شرقة جموهرات من منزل واحد مبئ�ت الآلف من اجلنيه�ت، ثّم ينظر الّن�ظر ويفرك 
يديه فرًح� وهو يقول: م� هذا الّرخ�ء، اإّن عجلة احلي�ة ت�شري. ويبيت ويحلم ب�أّنه يوًم� م� �شوف ميلك كّل هذه 
الأ�شي�ء و�شوف ي�شرتيه� دون اأننْ يعلم اأّنه� لن تكون له اأبًدا، ف�ل�شلع اّلتي تغرق ال�ّشوق ل ميكن اأننْ ي�شرتيه� 
ميلكون  من  لتمليك  والعم�رات  ال�ّش�رع،  يف  مك�نً�  له  ترتك  لن  وال�ّشي�رات  ب�لك�د،  اأوده  يقيم  اّلذي  بدخله 
واأّن  ال�ّش�طىء  ال�ّشري على  منعه من جمرد  امل�ء  واحتك�ر  البحر يف وجهه،  لغلق  ال�ّشواطىء  وفيالت  ب�لفعل، 
هذه لي�شت البورجوازية اإّي�ه� اّلتي ينتظره�، بل بورجوازية عميلة ت�بعة ل قيمة عنده� اإّل الّتك�ثر والحتك�ر 

)املرتجم(.
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من  الن�شيط  ال�شغري  واحلم�ر  املعدن،  من  م�شنوعة  الكريزلر  1-  ال�شي�رة 
اجللد، واللحم، والعظم.

اأن احلم�ر ال�شغري  2-  ال�شي�رة الكريزلر تع�دل قوة كذا ح�ش�ن، يف حني 
الن�شيط حم�ر فح�شب.

ذي  وثري  كر�شي  على  يجل�ص  الكريزلر  ال�شي�رة  يف  يجل�ص  َمننْ  3-  اإن 
تتعر�ص الأجزاء احل�ش��شة  الذي يركب احلم�ر  اأن  »�ش�شت« يف حني 
يف ج�شده لالأذى من غط�ئه اخل�شن، ويف بع�ص الأحي�ن يتطور الأمر 

اإىل جراح موؤذيه.

4-  اإن َمننْ يركب ال�شي�رة الكريزلر يف اأم�ن من الري�ح، واملطر، يف حني اأن 
الذي يركب احلم�ر يتحرك يف الهواء الطلق وبال غط�ء اأو �ش�تر.. وهذه 

الق�عدة يف حد ذاته� تتفرع منه� ت�شعة فروع اأخرى وتت�شعب.

وم�شهد يف  طهران  بني  امل�ش�فة  يقطع  الكريزلر  ال�شي�رة  يركب  َمننْ  5-  اإن 
من  يقرب  م�  يقطعه� يف  ال�ش�حلية  احُلُمر  اأ�شرع  لكن  �ش�عة،  ع�شرين 

�شهرين.
6-  اإن َمننْ ي�شل اإىل هدفه اأ�شرع يقوم ب�أعم�له اأ�شرع، واأف�شل يف حني اأن 

من ي�شل مت�أخًرا يقوم ب�أعم�له يف وقت اأطول وب�شكل اأ�شواأ.
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7-  اإن َمننْ ل ي�شيع وقته يف الطريق تكون فر�شته اأكرث يف القي�م ب�أعم�له 
اإنت�جية واأن�شطة اجتم�عية، و�شي��شية، وثق�فية، ون�ش�ل �شد ال�شتعم�ر 
و�شد الطبقية والذي ي�ش�فر ب�حلم�ر يهدر)1( هذه الفر�شة يف طي املن�زل 
و�شط الطريق ونتيجة لذلك.. الخ.. وهكذا فخذ عندك وام�ص حتى 
ثالث ع�شرة م�دة يف تف�شيل ال�شي�رة ذات الثم�ين �شيلندرات على 
احلم�ر ال�شغري الن�شيط. واأف�شلية النف�ثة البوينج )707( على الهودج 

الذي ك�ن موجوًدا منذ �شبعمئة �شنة.

للبورجوازية  منت�شرا  اآرائي  بدح�ص  املفككني  املفكرين  اأ�شب�ه  اأحد  ق�م 
»وك�ن يق�شد ب�لبورجوازية هذه احلفنة من �شم��شرة بيع الب�ش�ئع الأجنبية، وبعينه 
امل�ش�بة ب�حلول ك�ن قد راأى هوؤلء املت�شبهني الذين منحن� ال�شتعم�ر اإي�هم نحن 
الدول التي يف ح�ل... يف ح�ل م�ذا؟ على اأنهم نف�ص البورجوازية التقدمية يف 
اأيه� الن�كر  اأورب� القرن الث�من ع�شر«، و�شرخ يف �ش�حبن� ق�ئاًل: ي� �شيد فالن... 
للجميل، هذه احللة)2( اجلميلة التي لب�شته�، وهذه ال�شي�رة التي ركبته�، و�شعرك 
هذا الذي �شفقته جيًدا، وهذا الأ�شفلت الذي مت�شي عليه من املنزل اإىل اجل�معة، 
وقلمك، وكرا�شك، وكت�بك، ومنزلك، والكهرب�ء، وامل�ء، وال�شوارع التي ت�شق يف 

ا�شتعمار اآ�شيا واإفريقيا عند الراأ�شماليني وال�شرتاكيني

)1( يهدر: ي�شّيع.
)2( احللة: الثوب.



304 304
العودة اإىل الذات

مدينتك كله� من كرام�ت الراأ�شم�لية ثم ت�شميه� نظ�ًم� ظ�ملً� قد ا�شتعبد الع�مل 
عبودية اأ�شق واأق�شى من العبودية ال�ش�بقة! هل ت�أكل امللح، وتك�شر املالحة؟

ازدادت  الإيراين  امل�رك�شي  التحليل  هذا  من  ا  جدًّ خجلت  الذي  واأن� 
ده�شتي وقلت: »عجًب�، اأن� غريق اإنع�م »النظ�م التقدمي« الراأ�شم�يل البورجوازي 
وحن�نه ومع ذلك اأكفر ب�لنعمة؟ هذه ال�شي�رة التي اأركبه�! هذه اخل�شالت التي 
اأم�شطه� كل يوم ب�ملجفف »ال�ش�شوار« الكهرب�ئي! وفج�أة غلبني ال�شحك.. راأيت 
من  للراأ�شم�لية  مديًن�  ل�شت  الأقل  على  �شلع�ء..  وراأ�شي  م�شكوفيت�ص  �شي�رتي 

ه�تني الن�حيتني«)1(.

)1(   اإ�ش�رة اإىل مق�لت ال�ّشيد علي اأكرب اأكربي وكت�ب »بحث يف عدد من الق�ش�ي� الجتم�عية« وك�ن مّم� ورد فيه: 
ن�عة والعلوم يف اإيران، ومهم� ك�ن الأمر فال بد اأّنك متيل  »اإّنك تريد بهذه الكلم�ت اأننْ تقف يف وجه ن�شج ال�شّ
اإىل و�شع العراقيل يف وجه ت�شنيع اإيران، وب�أق�شى م� ت�شتطيع تريد اأننْ جتر عجلة حركة املجتمع اإىل الوراء ... 
وال�ّشيد �شريعتي ب�شبب ميله اإىل امل��شي واأفك�ره الّرجعية ي�شعى يف ت�شوير املجتمع الّراأ�شم�يل اأق�شى، واأقبح 
واأكرث وح�شية ورعًب� مّم� هو عليه اآلف املرات ... ولو اأردت اأننْ اأذكر امليزات العظيمة اّلتي ق�مت به� الّراأ�شم�لية 
اأننْ تلقي نظرة ع�برة حولك من  اأننْ اأكتب كت�بً� م�شتقاًل. يكفي ي� �شيد �شريعتي  واأويف املو�شوع حقه للزمن 
�شي�رتك،  الأنيقة،  الّظريفة  الّراأ�شم�لية: مالب�شك  نت�ج  م� متلك هو من  اأن كّل  ترى  الكلية حّتى  اإىل  املنزل 
اإىل كليتك،  املُعبد املر�شوف من منزلك  اأ�شبوع، مدينتك و�ش�رعك  اأو كّل  ا�شتحم�مك كّل يوم  �شحتك، 
الّزبد، والّلنب املب�شرت وغذاوؤك وع�ش�وؤك املجهز على الغ�ز، الأث�ث والكر�شي اّلذي جتل�ص عليه، والكهرب�ء اّلتي 
تنتفع به� والّراديو، والّتلفزيون، والقلم، والقلم اجل�ف اخل��ص بك كله� من نت�ج الّراأ�شم�لية« علي اأكرب اأكربي: 
ف�شل من كت�ب »تئوريه�، وعق�يد دكرت �شريعتي« كم� وردت يف كت�به »برر�شي جند م�ش�ألة اجتم�عي« ف�عتربوا 

ي� اأويل الأب�ش�ر.



امل�رك�شية،  والقوانني  ب�لقواعد،  التحليل  تقبل  التي ل  الأخرى  والق�شية 
بل اإن هذه القوانني م�شللة ب�لن�شبة له� هي ق�شية »البنية التحتية« يف املجتمع�ت 
اأو  كح�دثة،  ال�شتعم�ر  ف�شرت  قد  ك�نت  امل�رك�شية  ولأن  ب�ل�شتعم�ر؛  املبتالة 
كعالقة عر�شية مثل احلرب الع�ملية، ف�إنه� مل ت�شتطع اأن ت�شع له� مك�نً� يف قلب 
لهذا  ونتيجة  ومميز،  حمدد  كع�مل  عنه  وتتحدث  القت�ش�د  اأو  الجتم�ع،  علم 
م�ش�بًه�  ب�ل�شتعم�ر  املبتلى  املجتمع  واعتربت  مطلق،  ب�شكل  املجتمع  افرت�شت 
م�شداًق�  مت�ش�وية  وبطريقة  مًع�،  وجعلتهم�  معه،  ومتج�ن�ًش�  الطبيعي،  للمجتمع 
لعلم الجتم�ع عنده�، وهذا اخلط�أ الف�دح)1(، بكل م� تعنيه كلمة خط�أ، ا�شتوجب 
�شل�شلة من التحليالت املفككة البعيدة وب�لت�يل اأحك�ًم� واهية ومتوهمة، ونتيجة 
لذلك خطوط �شري �شي��شية، واجتم�عية هي خط�أ يف الأ�شل وب�لت�يل ف�إن الطريق 
ج�نب  اإىل  وهن�ك  ترك�شت�ن)3(،  واإىل  �شراب)2(  اإىل  يف�شي  ك�ن  �شلكوه  الذي 

املارك�سية والبنية التحتية

)1(   الف�دح:الكبري.
)2(  يف�شي: يوؤدي، وال�شراب: ال�شورة الوهمية التي تتكّون على الرم�ل يف ال�شحراء ب�شبب انعك��ص اأ�شعة ال�شم�ص.
)3(  التعبري م�أخوذ من �شعدي ال�شريازي: اإنني اأخ�ف األ ت�شل اإىل الكعبة اأيه� الأعرابي، ف�إن الطريق الذي �شلكته 

يف�شي بك اإىل ترك�شت�ن. )املرتجم(.
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التجربة الواقعية التي �ش�هدن�ه� عندن�، كررت التجربة ذاته� يف كل الدول العربية، 
والإ�شالمية. ومم� يوؤيد هذا الراأي اأن امل�رك�شيني مل ي�شتطيعوا القي�م بعمل م� يف 
ويف  الالتينية«  واإفريقي�  »اآ�شي�،  الث�لث  الع�مل  امل�شتعمرة يف  الدول  من  دولة  اأية 
احلرب امل�ش�دة لال�شتعم�ر الأجنبي وهو خط الن�ش�ل الأول يف هذه الدول، ول 
ك�نت  اإذا  املجتمع، وحتى  اأي�ًش� داخل  التي ك�نت حمتدمة  الطبقية  احلرب  يف 

الأجنحة امل�رك�شية قد ق�مت بدور م� يف هذه املجتمع�ت فهي:

املتحجرة  القي�دة  نري  من  نف�شه�  قد حررت  ك�نت  انف�ش�لية  اأجنحة  اأوًل: 
التقليدية، اأو التي »ت�أخذ الأوامر« من احلزب الر�شمي.

وث�نًي�: اإنه� مل تكن قط يف ال�شف الأول للن�ش�ل �شد ال�شتعم�ر، ونحن 
»اإن  واقع حي وج�ر  هو  بل  الت�أريخ،  م�شتنبًط� من  لي�ص  الأمر  »وهذا  ونعلم  نرى 
ال�شرتاكية يف املجتمع�ت امل�شتعمرة تقدمت امل�رك�شية �شواء يف ابتك�ر العمل، 
اأو يف قي�دة احلركة. �شوف تقولون: وكوب�؟ نعم، حني ننظر من على البعد، هكذا 
يبدو، لكن� لو عرفن� عهد »ب�تي�شت�« ودور ال�شيوعيني، والق�دة الر�شميني للحزب 
خ��شة  عرفن�  ولو  ب�تي�شت�،  �شد  انتف��شة  اأول  اأبط�ل  وعرفن�  الكوبي،  ال�شيوعي 
امل�شري الفكري لفيدل ك��شرتو يف مراحل احلركة املختلفة خ��شة يف بداية العمل 
ومتلك زم�م القي�دة، ف�إن ذلك الت�شور الكني، والغ�م�ص، والقي��شي الذي لدين� 

عن طريق اأخب�ر الإذاعة وال�شحف عن حركة ك��شرتو �شوف ي�شحح.
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اإنهم غ�لًب� ل يعرفون اأن ال�شكرتري الع�م للحزب ال�شيوعي الكوبي يف نظ�م 
ت�شل عن  ول  »وحدث  الدولة  � ح�ش��ًش� يف  اقت�ش�ديًّ من�شًب�  ي�شغل  ك�ن  ب�تي�شت� 
فيدل  وحم�كمة  اآخر«)1(.  مك�ن  ويف  اأخرى  اأم�كن  يف  ت�شبهه�  التي  التداعي�ت 
ك��شرتو يف عهد ب�تي�شت� تو�شح الأمر مت�ًم� اإذ مل يتهم قط ب�أنه ذو اأفك�ر م�رك�شية، 
فقد حوكم هو، ورف�قه كدع�ة �شغب، و�شب�ب متحم�ص، ومتع�شب، وقومي متطرف 
ج�هل، اأداة يف يد ال�شي��شة اخل�رجية واإره�بي بال مبداأ ول اأ�شل... اإىل اآخره من 
ال�شت�ئم النمطية احلكومية من هذا النوع، واأثن�ء ذلك مل يقم احلزب ال�شيوعي 
الكوبي ب�أقل رد فعل اأم�م القب�ص عليهم وحم�كمتهم؛ لأنه »مل يكن يعلم«. مل 
يكن يعلم؟! نعم، بعد �شنة من ا�شتيالء ك��شرتو على ال�شلطة والنت�ش�ر الت�م. 

للثورة، ق�ل ك��شرتو هذا يف واحدة من اأهم خطبه واأطوله�:

»عندم� نزلن� يف مين�ء ه�ف�ن� للمرة الأوىل، انت�شر خرب هجومن� على الع��شمة 
على  الهجوم  و�ش�ألوا  ال�شيوعي،  احلزب  ق�دة  م�ش�مع  وبلغ  البالد،  اأنح�ء  كل  يف 

ه�ف�ن�؟ َمننْ هوؤلء؟

وعندم� ه�جمن� مقر اأرك�ن احلرب وا�شت�شهد )ك�ميول( بطلن� العظيم على 
اأعت�به، انت�شر اخلرب اأن )ك�ميول( اأحد ق�دة حرب الع�ش�ب�ت قتل يف مركز اأرك�ن 

املارك�شية والبنية التحتية

)1( ي�شري اإىل تع�ون ال�شيوعيني مع نظ�م ال�ش�ه يف مرحلته الأخرية لبث اأيديولوجية م�شو�شة للق�ش�ء على انت�ش�ر 
ا على تع�ون ال�شيوعيني مع نظم عديدة يف م�شر وغريه� للفتك ب�لأجنحة  الجت�ه الإ�شالمي. وال�شواهد هن� كثرية جدًّ

الثورية الأخرى. )املرتجم(.
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بده�شة  و�ش�أل  مكتبه،  ج�ل�ص  وهو  ال�شيوعي  احلزب  رئي�ص  اخلرب  وبلغ  احلرب، 
�شديدة: هجوم على اأرك�ن حرب اجلي�ص؟

الفدائيون؟ ك�ميول؟ اإىل اأين ينت�شب هوؤلء الفدائيون؟ اأي عمل لك�ميول 
ق�لوا: ت�شي جيف�را.. �شمعوا ب�خلرب من الإذاعة وهم يف فرا�شهم،  هذا؟ وعندم� 
اأهو  ت�شي جيف�را؟  اأي  ت�شي جيف�را من؟  ت�شي جيف�را؟  وب�شحنة غري م�شدقة: 
نف�شه...؟ وعندم� كتبوا يف ال�شحف فيدل ك��شرتو... �شمعوا هم اخلرب من الن��ص 

يف ال�شوارع، و�ش�ألوا اأنف�شهم بده�شة ت�مة: ك��شرتو؟ من يكون هذا اأي�ًش�؟

اإن هوؤلء مل يكونوا يعرفون �شخ�شية واحدة من ال�شخ�شي�ت  اخلال�شة: 
الثورية. اخلال�شة: اإنه مل يكن لديهم اأي خرب عن بداية الثورة يف تلك الأي�م، 
اخلال�شة: اإنهم يف تقييم�تهم امل�رك�شية، وعلى اأ�ش��ص جت�ربهم، ومع�رفهم الثورية، 
اإن  تقول:  نتيجة  اإىل  تو�شلوا  قد  ك�نوا  الت�أريخية  وحتميتهم  الطبقية  وجدليتهم 
واأن جمتمع كوب� مل  الكوبي لي�شت مهي�أة،  للثورة يف املجتمع  الواقعية  الظروف 
ي�شل بعد اإىل مرحلة النفج�ر، ولي�ص بعد.. ولي�ص بعد... ولي�ص بعد... اأجل: 
اإنهم مل ي�شدقوا اأن الثورة قد ق�مت، حتى ق�مت، حتى عندم� وقفت على اأقدامه� 
اأم�م من�زلهم حتى عندم� اأخذ الر�ش��ص يهز زج�ج نوافذ حجراتهم، مل ي�شدقوا، 
ك�نوا ي�شخرون منه�، ك�نوا يحرفون حقيقته�، ك�نوا يحللونه� حتلياًل غري �شحيح وغري 
ن�فع، ك�نوا ل يعرفون اأحًدا قط من الأبط�ل الأوائل للثورة، ول وجًه� واحًدا من 
الوجوه الب�شيطة املخل�شة للمج�هدين، فهوؤلء املج�هدون مل يكونوا قد خرجوا من 
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املراكز العلمية ال�شي��شية، ول من اجلم�ع�ت التعليمية املنظرة يف احلزب، ك�نوا قد 
خرجوا من بني اجلم�هري، واأم�شكوا ال�شالح، وهم يف راأي العلم الثوري امل�رك�شي 
يعتربون طبقة متحجرة، وحم�فظة وغري ثورية، لي�ص لديه� وعي ثوري، ول حتريك 
اأتب�ع يدخلون امل�شرح دائًم� يف  ثوري، ول جم�زفة ثورية، وهم على حد زعمهم 
والت�شقت  ب�لأر�ص  الت�شقت  التي  اجل�هلة  املخلوق�ت  من  وهم  الت�لية،  املرحلة 
ب�ل�شم�ء اإنهم زراع، لي�شوا من الربوليت�ري�، ويف الثورة ل ب�شي�ص من اأمل ب�لن�شبة 
لهذه ال�شحن الفردية املنزوية املرتبة ع�بدة الأر�ص املتدينة املتوكلة، وكل منهم يف 
مزرعة وا�شعة اأي يف عر�ص ال�شحراء، ارتبط ج�شده ب�أر�شه املقد�شة، وعالقته ب�هلل، 
اأو ب�أر�ص الأجداد، اأو ب�شيده اأوثق من عالقته بزارع اآخر، لي�ص لديه وعي طبقي؛ 
لأن الوعي الطبقي وليد الكث�فة والزح�م، اأم� الفالحون فهم يعملون وحداء بال 
عمله  يف  والزارع  متك�ثفة  وهي  تعمل  التي  هي  الربوليت�ري�  ومبعرثين.  �شريك 
واملطر،  والهواء،  امل�ء،  به�  يقوم  الب�قية  اأع�ش�ر  والت�شعة  العمل،  بع�شر  فقط  يقوم 
منفرًدا،  البذور  ويبذر  وحده،  الأر�ص  يحرث  اإنه  وال�شم�ء،  والأر�ص،  واملو�شم، 
ف�إذا ك�نت  الطيبة،  والأرواح  الأطه�ر،  الر�شل  وعن�ية  اهلل،  معتمًدا على  ويجل�ص 
ال�شم�ء را�شية عنه تر�شل املطر وي�شل اإىل مراده وجزاء عمله، واإذا ك�نت غ��شبة 
ينزل البالء، وي�شيع �شعيه �شدى من الربد، اأو الطل، اأو اجلف�ف، اأو ال�شبيل، اأو 
الإع�ش�ر، اأو املر�ص، اأو ال�ش�عقة، حتى عندم� يتكوم املح�شول فهو لي�ص �ش�حب 
العمل،  �شبًب� يف  نف�شه  يعترب  ل  فهو  هن�  ومن  ب�ملر�ش�د،  له  ف�ل�ش�عقة  حم�شوله، 
و�شبًب� يف الإنت�ج، منه احلركة، ومن اهلل الربكة، وعندم� ينظر اإىل املح�شول يرى 

املارك�شية والبنية التحتية



310 310
العودة اإىل الذات

�، اإن اهلل هو الذي منحه هذا املح�شول، وهو الرزاق، ول يعترب  نف�شه ع�ماًل ث�نويًّ
نف�شه على ا�شتحق�ق هذه العطية، الرزق يف م�ئدة كرم الغيب، وعلى ب�به قفل، 
ومفت�ح هذا القفل هو العمل، بل اإنه ل يعطي كل من عمل مفت�ح ب�ب الرزق 

وخزانته، ينبغي اأن يظفر املرء بر�ش� اهلل، بر�ش� الرازق.

�، اإنه ع�طفي، ل ي�شتند على عوامل عقلية  ومن هن� ف�إن الزارع لي�ص منطقيًّ
بل على عوامل غيبية، ل يعتمد على �شخ�شيته وعمله وابتك�ره؛ لأن العوامل 
يعمل  الزارع  ك�ن  مل�  هن�:  ومن  عمله،  وعلى  عليه  قه�رة  �شيطرة  ذات  الطبيعية 
�، وب�لت�يل ف�إنه ل يح�شل على وعي طبقي،  وحده، ف�إنه ل يكت�شب اإح�ش��ًش� طبقيًّ
الطبيعية اخل�رجة عن حميط قدرته تتدخل يف م�شري عمله،  العوامل  ومل� ك�نت 
ونتيجة كدحه اأكرث مم� يتدخل عمله، ف�إن الأمر ينتج ع�بدا للوهم موؤمًن� ب�خلرافة، 
يكت�شب عالقة ع�طفية،  ف�إنه  اأر�شه،  يقد�ص  ومل� ك�ن  ومتوكاًل،  ب�لدين،  ومت�شبًث� 
واجتم�عية، واأخالقية، ودينية به�، ومل� ك�ن ميلك �شيًئ� على كل ح�ل فهو حم�فظ. 
الربوليت�ري� فقط هم الثوريون، اإنهم على العك�ص يعملون مًع� ويتك�تفون، وكل يوم 
يزداد تك�تفهم ويغلظ، عدة اآلف من الب�شر يف م�شنع يف م�شكن عم�يل واحد... 
ومل� ك�نوا يعملون ب�لآلة، فهم الع�مل الت�م، والعلة الك�ملة يف املح�شول ولي�شت 
�، لي�ص هذا فح�شب  به� ع�طفيًّ اأية قد�شية عليهم، فهم ل يرتبطون  العمل  لأداة 
بل ي�شيقون به�، ومل� ك�نوا ل ميلكون �شيًئ� يفقدونه فهم خف�ف الأحم�ل يف الثورة 
ونتيجة لذلك فهم خف�ف الأرواح، واملح�فظ هو الذي عنده �شيء يح�فظ عليه، 
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يوم  َثمَّ ذات وعي طبقي، وكل  ف�لربوليت�ري� ذات تكثف طبقي، ومن  هن�  ومن 
ي�شتغلون اأكرث من اليوم الذي قبله »ف�ئ�ص القيمة«، وهم ذوو روؤية عقلية منطقية 
الإلهية  الت�أييدات  ينتظرون  فهم ل  الآلة  مع  يعملون  ك�نوا  ومل�  تقيم ح�ش�ب�تهم، 
والت�شرع)1(  التوكل  من  وبدًل  عملهم،  وعلى  اأنف�شهم  على  يعتمدون  الغيبية، 
وطبقة  ب�لآلة،  مرتبطني  لي�شوا  اأهدافهم،  اإىل  ي�شلوا  حتى  ويح�شبون  يفكرون 
الربوليت�ري� تزداد يوًم� بعد يوم، وتزداد تكثًف� وتزداد كل يوم وعًي� وتك�تًف�، وهي 
كل يوم اأكرث طمًع� واأكرث غ�شًب�، كم� اأن ا�شتغالل الآلة لهم يزداد يوًم� بعد يوم.

اإذن: يجب علين� نحن امل�رك�شيني اجلدليني العلم�ء ب�ملجتمع الذين نوؤمن 
اأن  وهو  فيه�  نعي�ص  التي  الدولة  � ك�نت  اأيًّ بواجبن�  نقوم  اأن  العلمية  ب�ل�شرتاكية 
ن�شرب حتى ت�أتي البورجوازية وتق�شي على الإقط�ع، ثم تن�شج هي نف�شه� وتتملك 
الطبقة  اأي  موته�  جرثومة  داخله�  وتربي  تن�ف�شية  راأ�شم�لية  اإىل  ترقى  ثم  الآلة، 
الربوليت�رية، ويقوى هذا اجلنني يوًم� بعد يوم؛ حتى ينفجر بطن اأمه فج�أة، وعندم� 
ن�أتي نحن  اأي�م وت�شع �ش�ع�ت وت�شع دق�ئق،  اأ�شهر وت�شعة  ي�شل عمره اإىل ت�شعة 
ولوازم  واملوادع)2(،  القف�زات  ونلب�ص  اأيدين�،  ونرفع  امليدان  اإىل  الواعني  املفكرين 
الآن  الأعداء.... لكن  الوليد وحفظه من بالي�  برتبية  نتعهد  ثم  الثورة،  ح�ش�نة 
الالزمة،  الف�ش�حة  تزال عندهم  اأولد ل  امل�رك�شية  ببغ�وات  ف�إن  تتغري،  والأمور 

املارك�شية والبنية التحتية

)1( الت�شرع: التذلل واخل�شوع.
)2( املوداع: مفرده� امليدع، وهو الثوب القدمي.
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الأوائل،  املن��شلني  اأزاحوا  وب�لتدريج  امليدان،  الع��شمة دخلوا  هداأت  وقد  الآن 
واحتلوا كل املن��شب املوؤ�ش�ش�تية، والجتم�عية، وال�شي��شية، ويف رحالتي الأخرية 
كنت حيثم� مررت ب�أحد الأق�ليم اأو القرى اأبحث عن املج�هدين القدم�ء �شرك�ء 
من��شب؟  من  ت�شغلون  م�ذا  تفعلون؟  م�ذا  اأ�ش�ألهم:  وكنت  الثورة،  يف  الن�ش�ل 
وك�ن جواب اجلميع واحًدا: ل �شيء، ل نقوم بعمل، لقد اأزاحن� ال�شيوعيون اإىل 
اإىل  اأنتم تفتقرون  اإنهم يقولون: لي�ص لديكم الوعي الجتم�عي الالزم،  الوراء، 
ا�شتعداد الت�شكل الثوري، لي�ص لديكم تعليم حزبي، وتنظيم ت�شكيلي، اإنكم مل 
تعرفوا التع�ليم الأيديولوجية ومل تخو�شوا جتربة ا�شرتاتيجية والآن مرحلة البن�ء، 
وتر�شيد الثورة وبن�ء ال�شرتاكية يف جمتمع منحط، لقد انتهت مرحلتكم، اتركوا 
بن�دقكم واذهبوا اإىل اأعم�لكم، ازرعوا ق�شب ال�شكر، اأم� حزب حرا�ص الثورة فهم 
قي�دة الربوليت�ري� ومعم�ر ال�شرتاكية، لقد اأزاحوا كل رف�قن� الأ�شدق�ء اإىل الوراء 
بخ�شة. واأم�شك ببغ�وات امل�رك�شية ب�لأمور يف قب�ش�تهم، اأولئك الذين ك�نوا يف 
عهد )ب�تي�شت�( يق�شون الأي�م يعملون خلف مك�تبهم يف الإدارات، واملوؤ�ش�ش�ت 

احلكومية، واللي�يل اإىل من��شد املق�هي ي�شربون البرية، وي�شطنعون نظرة الثورة.



م�رك�ص  راأ�ص  على  الع�شرين  القرن  منت�شف  يف  ال�شرتاكية  �شبت  لقد 
نف�ص البالء الذي ك�ن قد �شبه هو على راأ�ص هيجل يف منت�شف القرن الت��شع 
املخروط  وو�شعت  بجدليته�،  ال�شرتاكية  فق�مت  بجدليته،  خرج  عندم�  ع�شر 
ك�نت  التي  امل�رك�شية  ح�فلة  طريق  وحولت  الأر�ص،  على  طرفه  من  امل�رك�شي 
تنطلق ب�شرعة نحو الغرب حتى متر مبن�زل البورجوازية، والراأ�شم�لية، ف�لراأ�شم�لية 
ال�شن�عة التن�ف�شية لتنفجر فج�أة يف اأورب� الغربية على اأيدي الربوليت�ري� ال�شن�عية 
اإىل  ت�شل  اأن  قبل  ف�نفجرت  امل�ش�دة  الن�حية  اإىل  احل�فلة  هذه  م�ش�ر  حولت 
وعلى  بل  املن�شية،  ال�ش�متة  اإفريقي�  ويف  واآ�شي�،  ال�شرقية،  اأورب�  يف  البورجوازية 
اأيدي الفالحني املتحجرين املتدينني املح�فظني عب�د التق�ليد، ومن هم؟ ال�شود 
البدائيون القبليون، وال�شفر ال�شوفية ال�شعراء، ذلك ال�شيني اله�دئ الذي ك�ن 
ينع�ص اإىل جوار عنزته النحيلة من ن�شوى الأفيون الذي ك�ن الإجنليز يجلبونه له 
من مين�ئي )موري�ص وجوه�ن�شربج(، وذلك الفيتن�مي ال�ش�مت الذي ك�ن وحيًدا 
الجنذاب،  اإىل ع�مل  قد جل�أ  البوذية،  النريف�ن�  غ�رًق� يف  واملط�ط  الأرز،  مزرعة  يف 
الرو�شي، ك�ن فالحوه قد خرجوا من مرحلة  واخلل�شة يف داخله، حتى املجتمع 

العبودية لتوهم.

املارك�سية وال�سرتاكية والقومية
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اإذن م�ذا حدث يف الغرب؟ اجلميع يعلم، مت�ًم� بدًل من ال�شيوعية ويف الوعد 
امل�شروب له�، ويف اأوج ن�شوج الراأ�شم�لية ال�شن�عية التن�ف�شية، ظهرت الف��شية، 
الع�مل،  حرب  هي  ل...  واحلرب،  القذر،  القومي  والتع�شب  العرق،  وعب�دة 
الإجنليزية،  والإمربي�لية  طرف،  يف  والي�ب�ين  والإيط�يل،  الأمل�ين،  والراأ�شم�يل 
�شيء  كل  املق�بل،  الطرف  يف  وال�شوفيتية  وال�شيوعية،  الأمريكية،  والراأ�شم�لية 
»تلخبط« عجًب�: م�ذا نرى؟ �شت�لني، وروزفلت، وت�شر�شل، وم�وت�شي توجن، وت�ش�جن 
اأيدي البع�ص وي�شربون الأنخ�ب �شد الي�ب�ن،  ك�دي ت�شيك ي�شد بع�شهم على 

و�شد هتلر، ومو�شوليني.

اليمني؟  اأين  الي�ش�ر؟  اأين  الراأ�شم�لية؟  طبقة  اأين  البورليت�ري�؟  طبقة  اأين 
وال�شموات  �شتة،  الأرا�شي  �ش�رت  و»تلخبطت«  الأربع  اجله�ت  تداخلت  لقد 
من  الطرف  ذلك  يف  امل�ش�مع  ي�شك  احلقيقية  احلرب  �شوت  وك�ن  ثم�نية)1(... 
الأر�ص و»من حيث ل يحت�شب« ف�ل�شود، وال�شفر، وامل�شلمون، والعرب، والرببر، 
والزراع، والرقيق، والعبيد قد هبوا. الإقط�ع يتفتت على يد ال�شرتاكية... لكن 
من هوؤلء؟ هذه هي الراأ�شم�لية الغربية متر فوق جثثن� حتى تو�شل الأ�شلحة اإىل 
الع�مل ال�شيوعي، اإىل نظ�م ديكت�تورية الربوليت�ري�، وفيه يذهب اآيزنه�ور، وجوكوف 

كتًف� اإىل كتف ل�شتعرا�ص اجليو�ص:

)1(   مثل ف�ر�شي ي�شرب كن�ية عن اختالل الأمور و�شدة الهول. )املرتجم(.
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من الق�ش�ء زاد خملوط اخلل ب�لع�شل حدة ال�شفراء، وزيت اللوز ك�ن يزيد 
يف اليبو�شة )1(.

العلمية،  وال�شرتاكية  الجتم�ع،  وعلم  الت�أريخ،  وحتمية  اجلدلية،  اأم� 
للعمل،  �ش�حلة  غري  كله�  اأ�شبحت  فقد  اإلخ  و...  الت�أريخ  ك�شف  واأ�شلوب 
وامل�رك�شيون الذين ك�نوا قد و�شلوا يف علم الإن�ش�ن اإىل اليقني، وحق اليقني، بل 
وعني اليقني، وك�ن كل �شيء قد حل ب�لن�شبة لهم فقد وقفوا مبهوتني، لقد ق�مت 
القي�مة، �ش�رت ال�شم�ء اأر�ًش�، والأر�ص �شم�ء، مل يعودوا يعرفون اأيديهم اليمنى 
من اأيديهم الي�شرى، وق�م »علم�ء ال�شوء« و»وع�ظ ال�شالطني« عندهم طبًق� مل�ش�لح 
»اخلالفة« و»ال�شنة، اجلم�عة« و»املذهب احلق« و»حفظ بي�شة امل�رك�شية احلكومية« 
ب�إل�ش�ق عدد من النظري�ت ب�ش�رب اخلليفة اأمري املوؤمنني ح�شرة »�شت�لني املعلم 
على  احل��شية  »كت�بة  �شوق  وراج  الدين«  »اأ�شول  بـ  وو�شلوه�  للب�شرية«،  الع�قل 

املنت« والت�أويل، والتربير الذي ل يتفق، والن�ص و... اإلخ.

لكن جم�عة من الذين مل يكونوا يعتربون اأنف�شهم »دع�ة« و»مدافعني« بال 
قيد ول �شرط« عن الإ�شكول�شية اجلديدة، اأح�شوا ب�شرورة اأنه ينبغي اأن يجدد 
النظر يف تلك املب�دئ الأولية، اإذ ل ميكن بتلك املع�يري الكال�شية تقييم م� ظهر يف 
هذا الع�شر، فكل احل�ش�ب�ت، والنبوءات، والتوقع�ت، بل وخط ال�شري الطبيعي 

املارك�شية وال�شرتاكية والقومية

)1(   بيت جلالل الرومي وي�شرب مثاًل عندم� يوؤدي العالج اإىل عك�ص م� يراد منه. )املرتجم(.
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لالأحداث ال�شي��شية، والجتم�عية، وحتى القت�ش�دية، والطبقية قد تغريت. ففي 
البداية جند »الراأ�شم�لية التن�ف�شية« ال�ش�بقة التي ك�ن يعرفه� م�رك�ص وطرح علم 
الجتم�ع ال�شي��شي القت�ش�دي عنده على اأ�ش��شه� وم�شتنًدا على خ�شو�شي�ته� 
اآخذة يف الزوال، وتعطي مك�نه� بهدوء لـ »راأ�شم�لية تع�ونية متف�همة«، وامل�ش�ألة 
داخل  قلياًل  متحى  اأخذت  »املن�ف�شة«  وهي  الأمر  حتدد  والتي  ا،  جدًّ احل�ش��شة 
واملعلنة،  اخلفية،  امل�شرتك  والأ�شواق  امل�ل،  راأ�ص  وتع�ون  ال�شرك�ت،  احت�دات 
ف�لراأ�شم�ليون  والتف�هم،  وللتع�ون،  بل  فح�شب،  للم�ش�حلة  ل  مك�نه�  واأعطت 
� ي�شغط ج�شد  � ع�مليًّ يتجمعون مًع�، ويعقدون الروابط، وي�شنعون ن�شيًج� �شرط�نيًّ

الع�مل بق�شوة داخلة.

لقد تغري وجه الع�مل كلية، وتبدو م�رك�شية القرن الت��شع ع�شر غري مالئمة 
تتنب�أ به�، تبدو �شيقة، وق�شرية، وممزقة، وغري  لهذا اجل�شد الذي تغري بطريقة مل 
من��شبة، اإذا جذبته� من ن�حية متزقت اأكرث من ن�حية اأخرى، تغطيه� هن�، فتعرى 
احلكوم�ت  حتى  كلهم  النظر،  وجددوا  فيه�،  النظر  جتديد  ينبغي  اإذن:  هن�ك 
التقليدية امل�رك�شية، اأي نف�ص اأولئك الذين ك�نوا ينظرون اإىل جتديد النظر ك�شبة 
يتهمون اأعداءهم به�، جتديد النظر؟ اأجل، اأي البدعة)1( يف الدين، البدعة؟ اأجل، 
والوف�ق؟  ال�شلمي،  التع�ي�ص  يعني  وم�ذا  الدين،  يف  الدين  يف  لي�ص  م�  اإدخ�ل 
يعني »ت�أ�شي�ص �شركة م�ش�همة للكفر، والدين« تف�هم املدافعني عن عب�دة الواحد 

عة: الأمر الذي يفعله الإن�ش�ن، ومل يفعله اأحد من قبله. )1(   الِبدنْ
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التي ل  اإله لهم، الأمم  املدافعني عن عب�دة الأ�شن�م، �شد من؟ �شد من ل  مع 
�ش�حب له�.

وم�ذا تعني ثورة الفالحني؟ تعني، ل، يف تلك الأمم يقوم الفالح ب�لثورة، 
الدول اجلديدة فهي حم�فظة، ورا�شية عن  ال�شن�عيني يف  العم�ل  اأم� جم�ع�ت 
اأن ي�شلوا بعد ذلك، ال�شرتاكية غري ال�شيوعية،  اأحواله� و�ش�كرة، هوؤلء ينبغي 
اأقوى  تكون  اأن  يجب  بل  فح�شب  هذا  لي�ص  تختفي،  اأن  ينبغي  فال  الدولة  اأم� 
واأكرث م�شئولية، والثورة الع�ملية خي�ل، وامل�شرح احلقيقي للثورة هو القومية ينبغي 
�شنعه� يف الداخل، وت�شديره� اإىل اخل�رج، ت�أميم روؤو�ص الأموال ال�شغرية املبعرثة، 

وامللكي�ت ال�شغرية التي ل ح�شر له�.

على كل ح�ل، الفرق بني القطبني: القطب »الع�بد لل�شنة« و»الويف لالأ�شول 
الكال�شية امل�رك�شية« الذي يجيز »تقليد امليت« اإىل اأبد الآب�د، وبني القطب الذي 
يعلن على املالأ لزوم جتديد النظر و»البدعة«، الفرق موجود فح�شب يف »الإعالن« 
و»التقية«)1( واإل ف�إن حتمية الع�شر، وتغري الروابط الطبقية، والأ�ش�ص القت�ش�دية 
والتكتالت ال�شي��شية، وحدوث اأمور مل تتوقع، قد دعت القطبني اإىل جتديد النظر 
يف امل�رك�شية الكال�شية، بطريقة دفعت فيدل ك��شرتو اإىل اأن يقول ب�شراحة عندم� 
امل�رك�شية بدون  اأفهم  »اأن� ل   :� لبلده ر�شميًّ اللينينية كنظ�م  امل�رك�شية  ك�ن يعلن 

جتديد نظر«.

املارك�شية وال�شرتاكية والقومية

)1(   التقية: اأن يفعل الإن�ش�ن- بدافع اخلوف- �شيًئ� ل يوؤمن به.
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اأن  قبل   � قوميًّ وك�ن   ،� م�رك�شيًّ يكون  اأن  قبل  قومي  ك��شرتو  ف�إن  هن�  ومن 
�، ومن اأجل اأن تت�شح ق�عدته الجتم�عية اأكرث ميكن القي�م مبق�رنته  ي�شري م�رك�شيًّ
ونكروم�،  بيال،  وبن  �شوك�رنو،  اأمث�ل:  من  لال�شتعم�ر  امل�ش�دة  ب�ل�شخ�شي�ت 
ولومومب�، ونرييري. و�شي��شيني من اأمث�ل: موري�ص توريز، وتوجي�لتي، وبلي�شت، 

وجومولك�، وك�دار.

املنظرين  من  اأف�شل  ك��شرتو  م  َفهنْ �ش�رتر،  اأمث�ل  من  مفكرون  وي�شتطيع 
لال�شتعم�ر  امل�ش�دة  احلركة  اأبط�ل  فهمه  وقد  �شو�شلوف،  اأمث�ل  من  الر�شميني 
اأكرث من اجلدليني حملة »امل�ركة امل�شجلة«، ورع�ة  اأ�شرع، واعتربوه واحًدا منهم 

)ال�شرتاكية العلمية( الذين اأخذوا »الطغرا« من دار اخلالفة »بغداد«.

قومي،  ب�أنه  الق�ئل  الراأي  قبول هذا  يجعلكم مرتددين يف  الذي  اأن  اأعلم 
وهذه الق�عدة الق�ئلة ب�أن القومية قد ف�قت امل�رك�شية بعد احلرب الث�نية يف اإفريقي�، 
اأنكم تفهمون  واآ�شي�، واأمريك� الالتينية، وك�ن له� الدور التقدمي والطليعي، هو 
بب�ش�طة،  الأمر  تقبلوا  األ  يف  احلق  ولكم  القدمي،  املعهود  معن�ه�  بنف�ص  القومية 
فكيف ميكن لإح�ش��ص، وع�طفة قومية، وعرقية، وتع�شب للرتاب، والدم اأن يكون 
على  مبنية  طبقية  اأيديولوجية  ومن  الثورية،  العلمية  ال�شرتاكية  من  ثورية  اأكرث 
اجلدلية؟ لكن، ام�شحوا هذا املفهوم القدمي للقومية من اأذه�نكم، لي�ص لأنني لن 
اأ�شتخدم هذا امل�شطلح بذلك املعنى هن�، بل لأنه مل يعد اليوم بهذا املعنى فعاًل، 
لي�شت اأ�ش�ص القومية اليوم هي مبدئية الرتاب، والدم، والع�شبية القومية، وعب�دة 



319319

اإن القومية يف ع�شرن� ذات  العرق)1(، واملف�خرة ب�لأجداد، والت�ش�مي�ت القومية، 
مفهوم طرحي، وعك�ص اأكرث، هي »ا�شتج�بة« ولي�شت ق�عدة مطبقة علي� ومف�شلة، 
ل  القومية  »اإن  �ش�ندل:  قول  حد  وعلى  و�شروري«  جديل  حتمي  »ت�ش�د  هي 

تتحقق عندم� تولد الأمة، لكنه� تتحقق عندم� تهدد الأمة ب�لفن�ء«.

اأن  ومنذ  وجود،  الإيرانية  للقومية  يكن  مل  ال�ش��ش�ين  الع�شر  اأواخر  يف 
بداأت اخلالفة العربية الأموية، والعب��شية يف الهجوم عليه�، وال�شعي للق�ش�ء على 
وجوده� ظهرت، ومن هن� خالًف� مل� هو مت�شور يف الظ�هر جند القومية الإيرانية ل يف 
ع�شر ال�شتقالل الإيراين اأو حكم العرق الإيراين، بل جنده� يف القرنني الث�لث 
والرابع الهجريني، ولي�ص من قبيل امل�ش�دفة اأن تدون ال�ش�هن�مة يف تلك الفرتة، 
الع�شكرية،  القومية  اجلذور  ذات  واحلرك�ت  الأع�ظم،  القوميون  الأبط�ل  ويكون 

وال�شعبية، والثق�فية، والأدبية يف هذه الفرتة.

وميكن اأن جند القومية العربية يف عهد اخلالفة الأموية، والعب��شية بدخول 
عن��شر غريبة اإىل املجتمع الإ�شالمي هددته� ب�لزوال، وتعر�شت للهجوم ب�شالح 
امل�ش�واة الإ�شالمية، وق�مت احلركة ال�شعوبية الع�مة التي �شلحت مبنطق الإ�شالم 

وطرحت كب�طل.

املارك�شية وال�شرتاكية والقومية

)1( الِعرنْق: الن�شب. واملراد هن�: اجلن�شية.
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يقول ه�يدجر: »الأن�... اأي وجودي احلقيقي معدومة يف احلي�ة الجتم�عية 
والأمور  والأ�شي�ء،  ب�لأفراد،  عالقته  يف  املختلفة،  الإن�ش�ن  اأحوال  كل  يف  وهذا 
الأخرى، وعندم� تو�شع يف مواجهة واقعني فح�شب يتحقق الوجود احلقيقي اأي 
الأن�  على  يق�شي  املوت  لأن  مل�ذا؟  والع�شق«  املوت  هم�:  الواقع�ن  هذان  الأن�، 
الهدف،  نف�ص  عنده  اأي�ًش�  الع�شق  الأن�،  توجد  ب�لهجوم  اإيل  املوت  يتجه  عندم� 
ف�لع�شق يقطع كل التعلق�ت، اأي كل عالق�ت الفرد وروابطه مع غريه، ومل� ك�ن 
والوجود املج�زي للفرد وهو وجوده الرتب�طي حج�بً� لوجوده احلقيقي ف�إن الع�شق 
بتمزيقه لهذا احلج�ب يرفع النق�ب عن وجوده احلقيقي، ويعطي الوجود لالأن�: 

اأنت نف�شك حج�ب نف�شك فتنح ي� ح�فظ عن وجود بينن�)1(.

رد  بذاته، بل هي  ق�ئًم�  واقًع� جمرًدا  لي�شت  ف�لقومية اجلديدة    ومن هن� 
فعل منطقي، اعرتا�ص بتحقيق يف عالقة تن�زعية جدلية، ف�ل�شتعم�ر يف �شحنته 
الإمربي�لية ال�شي��شية القت�ش�دية الثق�فية ال�شوداء املميتة يهجم على جمتمع م� ذي 
ت�أريخ، وثق�فة، و�شخ�شية معنوية، وم�دية ت�شمى »الأمة«، فيقوم بنفي خ�ش�ئ�شه� 
ت�أريخه�  ويقتل  ثروته�،  على  وُيِغري)2(  القومي،  وجوده�  وحمو  امل�هوية  الوجودية 
ويحتقر ثق�فته�، وي�شخر من �شف�ته� وع�داته�، ومعنوي�ته�، ودينه�، وميرغ يف الطني 

م�شبَبً�  اآرائه  وبني  بينه  ال�شخ�ص  وجود  يكون  عندم�  مثاًل  وي�شرب  ال�شريازي،  وا�شح حل�فظ  هو  كم�  )1(   البيت 
ل�شالله. )املرتجم(.

)2( ُيِغري: يهجم.
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كل اأبع�ده�، ومالحمه� الجتم�عية، والإن�ش�نية التي ت�شكل اأ�ش�لته� وا�شتقالله� 
حتى جتد نف�شه� ف�قدة لكل حمتوى اإن�ش�ين، و�شخ�شية وغنى معنوي، ومن ثم 
ت�شت�شلم للذلة، والتبعية، والتلون، وتقليد القردة، وتظهر يف الأمية اآنذاك »عك�ص 
الروح،  ت�شرتد  املوت  هجوم  مواجهة  يف  فعل  ورد  حتمية،  وحركة  لالأطروحة« 
وجت�شد احلي�ة واحلركة حتى تدافع عن نف�شه�، وحتى تطرد هجوم املوت والزوال 
ال�شتعم�ري عن حرمي وجوده�. اأم� القومية القدمية فك�نت عب�رة عن ت�شلب راأ�ص 
ومظ�هر  الآخرين،  اأم�م  وادع�ء  وتفنج،  بعنجهية،  يلتوي  وعنقه  ومتكرب،  مغرور، 
يقيم  اأن  مثله�  القومية اجلديدة  امللك، لكن  بعب�ءة  وابتالء  اأر�شتقراطية،  ج�هلية 
رجل حر، وذكي راأ�شه، وعنقه يف مق�بل �شيط�ن اأ�شود ا�شتوىل على راأ�شه وعنقه، 
وغني،  واأ�شرة،  »�شخ�شية،  ك�ن  الذي  هو   - وابتاله  عبوديته،  ب�أن�شوطة  وقيدهم� 
ونظ�ًم�، وهيلم�نً� - ب�لفقر، واجلهل، والتقليد، واأ�شبح ي�شميه ن�شف بدائي ومت�أخر 
 ،� البق�ء حيًّ اأجل  للعون، و�شح�ًذا من   � ويف ح�لة تقدم«، وي�شميه ج�ئًع� م�شتحقًّ

ومتكًئ� على ع�ش� من اأجل اأن ي�شتطيع ال�شري.

هذان النوع�ن من القومية يت�ش�به�ن يف الظ�هر وعن بعد، لكن يف الب�طن 
اأبًدا، اأحدهم� مترد على العبودية، و�شحب  وحقيقة الأمر ل وجه للت�ش�به بينهم� 
والثق�يف،  ال�شي��شي،  وال�شتقالل  النج�ة،  اأجل  من  وكف�ح  القيد،  من  للعنق 
ال�شذاجة  ومن  ا،  جدًّ قبيحة  مغرورة  ج�هلية  الآخر  والنوع  والقي�دي،  واملعنوي، 
األ نعرف التمييز بني احلرية، والكرامة، وبني التنفج�ت القومية، والقبلية، وم�ذا 

املارك�شية وال�شرتاكية والقومية
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ن�حية وبني حركة  والف��شية، والإيط�لية من  الأمل�نية،  الن�زية  �شبه بني  يوجد من 
اأخرى؟  ن�حية  من  الث�نية  احلرب  يف  �شت�لينجراد  و�شمود  ب�ري�ص،  يف  املق�ومة 
اأعني به احلركة التحررية  اأ�شميه هن� القومية، واأق�رنه ب�مل�رك�شية  ومن هن� ف�إن م� 
وم�   ،»� �ش�بًقً »الث�لث  الث�ين  الع�مل  يف  امل�شتعمرة  الأمم  عند  لالإمربي�لية  امل�ش�دة 
� ك�أيديولوجية  اأ�شميه ب�مل�رك�شية اأعني به الأحزاب التي اخت�رت امل�رك�شية ر�شميًّ
اأنف�شه� اأكرث الأجنحة التقدمية طليعة يف اجلن�ح  وتدعي قي�دة ال�شعوب، وتعترب 
الثوري، واملدافع الوحيد ال�ش�لح عن اجلم�هري، والذي تتبلور يف مب�دئ العم�ل، 
والفالحني، ومنجي الن��ص، و�ش�نع ال�شرتاكية، وال�ش�حب الوحيد ملدر�شة علمية 
ا�شرتاكية م�شلحة ب�جلدلية، وجمهزة بفل�شفة احلتمية العلمية للت�أريخ وغريه، وتعترب 
القوميني ف�قدين لهذه املزاي�، وتتهمهم ب�مليول البورجوازية، والإقط�عية والرجعية، 
وامليول التف�همية ال�شت�شالمية، واخللو من الروؤية العلمية الطبقية وال�شرتاتيجية 
ودينية،  قومية  وفورات)1(  عواطف،  من  والنطالق  الواعية،  الثورية  ال�شحيحة 
الرائعة  امل�شطلح�ت  وجم�ل  والألف�ظ،  امل�شطلح�ت،  حرب  تركن�  اإذا  لكنن� 
الرن�نة، وقمن� من خلف من��شد البحث، واأغلقن� كتب الدر�ص، وعدن� اإىل م�شرح 
الواقع�ت العينية، وامل�شدق�ت اخل�رجية احل�ش��شة امللمو�شة، وعلى اأ�ش��ص اأ�شلوب 
والكتب،  الأوراق،  كل  على  اأيدين�  »لن�شع  بقوله:  ديك�رت  بينه  جديد  علمي 
وامل�ش�در، واملن�بع التي ن�شتخدمه� يف البحث، والتنقيب، واملوجودة على املن�شدة 

)1( الفورات: مفرده� الفورة، وهي الغلي�ن، اأو �شدة ا�شتع�ل الن�ر. واملراد هن�: الثورات، اأو التع�شب.
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وملنحه�، ولنرتك اجلدل الكالمي، والأبح�ث النظرية، والقي��ش�ت ال�شوفو�شط�ئية، 
واملن�ظرات الأ�شكول�شية، ولنقم بدًل منه� ب�مل�ش�هدة العينية واملق�رنة، وعلين� األ 
نخطو خطوة واحدة خ�رج دائرة احلق�ئق احلية، والعيني�ت اخل�رجية، ولنمُح من 
اأذه�نن� الأحك�م امل�شبقة، والأفك�ر ال�ش�بقة على احلق�ئق، ف�إذا م� اأراه على العك�ص 

مت�ًم� مم� كنت اأفكر فيه، وكن� ن�شتنبطه، ون�شتنتجه، واآمن� به«.

مق�بل  ت�أريخ يف  �شيوعية ذات  اأحزابً�  نرى  الالتينية  اأمريك�  اأنح�ء  يف كل 
حركة ك��شرتو، ومل ي�شمع مفكر م�شتنري ق�رئ ع�رف ب�ل�شي��شة ا�شًم� واحًدا لأحد 
ال�شخ�شي�ت الب�رزة يف هذه الأحزاب، اأو يذكر عماًل من اأعم�لهم، وهذا هو ا�شم 

ت�شي جيف�را، وك��شرتو يهز ق�رة اأمريك�.

ويف �شم�ل اإفريقي�: ق�رنوا احلزب ال�شيوعي اجلزائري »�شعبة فرن�ش�« بجبهة 
التحرير اجلزائرية، وجي�ص التحرير اجلزائري، واحت�د الطالب امل�شلمني اجلزائري 
� يف احلرب امل�شلحة �شد ال�شتعم�ر  � وعمليًّ التي ق�مت ب�أكرث الأدوار ح�ش��شية فكريًّ
الفرن�شي، مبنظمة ال�شب�ب املرتبطة ب�حلزب ال�شيوعي التي - يف م� عدا لفتته� - 
العلم�ء  اإىل اجلم�عة  وانظروا  رائحة،  له�  اأنف  ي�شم  اأذن �شوًت� ومل  له�  ت�شمع  مل 
التي ق�مت ب�إعالن اجله�د الفكري، والجتم�عي، والثق�يف، والع�شكري، و�ش�رت 
ا يف كل طرق يف مواجهة ال�شتعم�ر الفرن�شي ونفوذه ال�ش�مل، واأ�شرمت)1(  �شدًّ

املارك�شية وال�شرتاكية والقومية

)1( اأ�شرمت: اأ�شعلت.
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لهذه  القومية  ال�شخ�شي�ت  اإىل  وانظروا  الن��ص،  قلوب  يف  للحرية  �شرارة  اأول 
احلركة من اأمث�ل: عبد الق�در رئي�ص القبيلة الذي ح�رب ثالثني �شنة، وبن بيال، 
اأحمد، وحممد حيدر، وهواري بومدين، وعمر  بلق��شم، واآيت  وبن جده، وكرمي 
مولود)1(، وكت�ب ومفكرين من اأمث�ل: فرانز ف�نون، وك�تب ي��شني، وزهرة رديف، 
وجميلة بوب��ش�. عجًب�، كم هي مثمرة هذه الثورة ومربية للمواهب وكم ت�شنع من 

الب�شر!!

انظروا اإىل الإ�شالم، يف الع�شرين �شنة الأوىل من عمره تظهر فيه �شخ�شي�ت 
عظيمة مهم� طوفت يف الألف �شنة املوجودة من عمر اإيران القدمية لن جتد واحًدا 
منهم، ويف اآخره� يف عهد اأنو �شريوان، ن�ش�دف بع�ص اأ�شم�ء الأطب�ء، واحلكم�ء، 
لكن م� اأ�شرع م� ي�ش�ب املرء ب�لإحب�ط)2(، اإنه� اأ�شم�ء الأطب�ء، واحلكم�ء، لكن 
م� اأ�شرع م� ي�ش�ب املرء ب�لإحب�ط، اإنه� اأ�شم�ء اأجنبية بخت�شيوع، و... اإلخ، اأجل: 
هوؤلء هم علم�ء الروم ال�شرقية الذين غ�دروه� خوًف� من اعتن�ق ج�شتني�ن امل�شيحية 
وج�وؤوا هن� واأ�ش�شوا ج�معة جندي�ش�بور، لجئون �شي��شيون، اإذن ف�أول ج�مع�تن� يف 
الع�شر الذهبي القدمي اأق�مه� اليون�نيون؟!! اإذن: فلم�ذا �ش�رت هذه الأمة الي�ئ�شة 

)1(  اأديب ومفكر عظيم له ن�شيب كبري يف تكوين ال�شخ�شية الأدبية لك�مو، وهو واحد من اأقط�ب الأدب والثق�فة 
من  ط�ئفة  راأ�ص  قد  ك�ن  واأخرًيا  و�شعرائه�.  وكت�به�  املع��شرة،  فرن�ش�  لنق�د  ومرجع  من�زع،  بال  اليوم  الفرن�شية 
العلم�ء اجلزائريني كلفوا من قبل اجلبهة بو�شع اأ�ش��ص الثورة الثق�فية، والإحي�ء املعنوي، وتنظيم نظ�م التعليم 

يف اجلزائر. ودخل حملة الر�ش��ش�ت يف اجلي�ص ال�شري الفرن�شي فج�أة مك�ن الجتم�ع وقتلوهم جميًع�.
)2( الإحب�ط: الي�أ�ص.
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الع�قر)1( هكذا مده�شة موؤ�ش�شة للج�مع�ت، واملدار�ص، واملكتب�ت التي ل نظري له� 
يف الع�مل »حتى اليوم« بعد الإ�شالم؟ كيف �ش�رت �ش�حب كل هذه الك�شوف، 
والفكرية،  العلمية  مواهبه�  �شلط�ن  ظل  وب�شطت  الب�شر،  ع�مل  يف  والكرام�ت 
ت�أثريه�  وان�شحب  اأورب�،  وجنوب  اإفريقي�،  �شم�ل  حتى  ال�شني  من  وال�شي��شية 
ال�شبب:  احلديثة؟  واأورب�  النه�شة،  وع�شر  الو�شطى  القرون  يف  اأورب�  قلب  حتى 
والروؤية  والعرق  الروح،  الذي يغري  والإمي�ن احل�ر اجلديد  الفكرية،  الثورة  الثورة، 
واخل�شوبة،  واخلالقية،  الداخلي،  الفوران  يخلق  م�  الأيديولوجية،  �شيء،  وكل 
والثق�فة، واحل�ش�رة احلقيقية عند الن��ص وي� له� من �شداقة الدببة، �شداقة دع�ة 
الإيرانية، اأجل... اأولئك الذين - نتيجة للعداوة لالإ�شالم التي اأ�شبحت مو�شة- 
ي�شطبون كل هذه الرثوات العظيمة، واملف�خر الغ�لية التي ت�شنع ال�شخ�شية بعد 
اأبًدا، ول ميلك دلياًل كهذا يعرتف  الإ�شالم، واجلن�ص الإيراين مل يزدهر هكذا 
به الع�مل على قدرة نبوغه، وخالفيته، وجدارته الذاتية، وعندم� يقوم ب�ل�شخرية 
من هذه الثق�فة الع�ملية، اأو كتم�نه�، ي�شرعون يف البحث عن دليل عن القومية، 
واملف�خر القدمية، وعندم� ل يظفرون ب�شيء ذي قيمة ي�شطنعونه، اأجل، ل ك�نت 
اأجل، ك�نت، بل  العرب ق�شوا عليه�،  اأي�ًش� كثرية، لكن هوؤلء  موجودة، ك�نت 
ك�نت كثرية، لكن الإ�شكندر امللعون حمله� واأخذه� معه، وك�ن مم� اأخذه اأن خرج 
كل هوؤلء الفال�شفة، والفن�نني، والعلم�ء، والأدب�ء، و�ش�رت اليون�ن هي اليون�ن، 

املارك�شية وال�شرتاكية والقومية

)1( الع�قر: العقيم، التي ل تنجب.
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ح�شًن�: ب�أي دليل؟ بدليل العقل، يعني هل من املمكن اأن اأمة عظيمة، وقوية، 
و�شهرية، ومتح�شرة مثل اإيران يف الع�شر الأكميني، والأ�شك�ين، وال�ش��ش�ين ل 
يكون لديه� �شيء حمرتم؟! ل يكون لديه� فيل�شوف، اأو �ش�عر، اأو مفكر، وع�مل 
وك�تب؟ ل، اإذن ك�ن لديه�، نعم، ح�شًن�، اأخذوهم، بال جدال، هذا الإ�شكندر، 
اأو العرب اأخذوهم امللعونون؟ حتى اأ�شم�ء فال�شفتن� و�شعرائن�، ونوابغن� الأع�ظم 
ن�شتم  �شيء،  ل  نفعل؟  اأن  علين�  م�ذا  والآن:  ح�شًن�،  الأنذال...  اأولئك  �شرقه� 
بغ�شهم، وكراهيتهم؛ لكي  ال�شغر على  منذ  اأطف�لن�  ونربي  والإ�شكندر،  العرب 
يعلموا يف الغد عندم� يكربون من الذي األقى بهم يف هذا اليوم الأ�شود، وحتى 
ل يخدعهم ث�نية الإ�شكندر، وعمر، ويزيد بن املهلب، ويعي�شون »ب�لفكر الطيب، 
والقول الطيب، والعمل الطيب« وهي كل م� تبقى لن� من ثق�فتن� القدمية العظيمة، 
اأح�شنت لكن: يف مق�بل ال�شخ�شي�ت القومية العظيمة يف حركة التحرير اجلزائرية 
جند يف احلزب ال�شيوعي اجلزائري: بن علي�شري، فح�شب وال�شالم، وا�شمه ب�شبب 
مق�مه كرئي�ص للحزب ولي�ص ب�شبب عمله، وك�ن هن�ك اأي�ًش� اأربعة حمرتمون، مثل: 
عمر اأوزج�ن، وهرني اآلج، وبعد بداية حرب التحرير هربوا من احلزب وان�شموا اإىل 
ا م�شغولني ب�لتحليل  ا جدًّ اجلبهة، وبقي فيه� فقط اأولئك الطليعيون اجلدليون جدًّ
هذه  يف  الكالمية  الفروع  وكل  الت�أريخية،  واحلتمية  الطبقية  للق�ش�ي�  امل�رك�شي 

الأ�شكول�شية امل�رك�شية اجلديدة.
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ويف الدول العربية واحدة واحدة، يعترب و�شع اجلن�حني معلوًم� وك�ن معلوًم� 
)بن  مراك�ص  ويف  امل�رك�شية(،  الأحزاب  من  اأنواع  ثالثة  فيه�  وحده�  )والعراق 
ال�شوداء  اإفريقي�  اأندوني�شي� )�شوك�رنو(، ويف دول  الهند )رويف(، ويف  بركة(، ويف 
واحدة واحدة، ويف تنزاني� )نرييري(، ويف كيني� )جوموكيني�ت�(، ويف غ�ن� )قوامي 

نكروم�(، ويف الكوجنو )لومومب�(.

�شحيح  هذا؟  غري  الأق�شى  ال�شرق  يف  احل�ل  مل�ذا  اإذن  ت�ش�ألون:  �شوف 
لي�ص هكذا، لكن ا�شتثن�ء ال�شرق الأق�شى ل ينق�ص هذه احلق�ئق، لكنه يدفعن� 
اإىل التفكري: مل�ذا هو هكذا؟ )لأندريه م�رتينيه( اأحد اخلرباء امل�شهورين يف دول 
الدول غري  تعميمه على كل  الإ�شالمية ميكن  الدول  ب�ش�أن  راأي  الث�لث  الع�مل 
اأو�ش�عه� اأو�ش�ع الدول الإ�شالمية، وميكن اعتب�ره اإج�بة  الإ�شالمية التي ت�ش�به 

على هذا ال�شوؤال:

من كل  وب�لرغم  ف�شلوا جميًع�،  قد  الإ�شالمي  الع�مل  امل�رك�شيني يف  »اإن 
ي�شتطيعوا  مل  اأيديهم،  يف  واملوجودة  املواتية،  وال�شي��شية  القت�ش�دية،  الظروف 
الواقع  يف  وال�شحيح  الدقيق  البحث  عن  غفلوا  لأنهم  وذلك  جن�ح؛  اأي  اإحراز 
الجتم�عي جمتمع�تهم وروحه�، وت�أريخه�، ومعرفة نوعه�، دون اأن ينتبهوا اإىل اأنه 
ينبغي عليهم اأن يعرفوا الأر�شية التي يريدون العمل فيه�، وبدوؤوا بتطبيق القواعد 
اجل�فة الكلية للنظري�ت امل�رك�شية كم� ك�نوا قد تعلموه� يف اأورب�، وعندم� عجزوا 

املارك�شية وال�شرتاكية والقومية
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واخل�ش�ئ�ص  الجتم�عي،  والروح  احلي،  الواقع  على  النظري�ت  هذه  تطبيق  عن 
العينية ل�شعوبهم، وظروف جمتمع�تهم، انتهت كل جهودهم اإىل الف�شل«.

امل�رك�شيني؟  اأحد  �شخ�شية  عن  الن��ص  اأذه�ن  يف  املوجود  الت�شور  هو  م� 
مت�ًم�  ومتقعر يف كالمه  ا،  ومتفرجن، وع�شري جدًّ ونظيف،  �ش�ب مرتب،  هذا هو: 
والت�أريخ،  والروح�ني�ت،  والأخالق،  الدين،  �شد  ومتع�شب  الدع�ء،  وكثري 
والأدب، يعرف الكثري من »الأ�شي�ء«، وب�لن�شبة له ُحلَّت جميع م�شكالت الع�مل 
ا�شم  تعلموا  الذين  القدامى  �شعرائن�  مثل  ا)1(  جدًّ مكفهر  اأي�ًش�  وهو  والإن�ش�ن، 
زهرة الأرجوان من ديواين �شعدي، وح�فظ، واأخذوا يف الأ�شع�ر التي »يرتكبونه�« 
وجم�زات  وا�شتع�رات،  وت�شبيه�ت،  رقيقة،  ب�إح�ش��ش�ت  ب��شتخدامه�  يقومون 
وجلم�له�  له�  ع�شقهم  فرط  من  التي  الزهرة  هذه  نف�ص  لكن  و�ش�عرية،  لطيفة 
يف  عيونهم  اأم�م  ظهرت  لأنه�  به�؛  ورائحته�  ووجهه�،  حمبوبتهم،  لون  ي�شبهون 
احلديقة م� عرفوه�، ولو اأن الب�شت�ين عرفه� لهم، رمب� ل�شت�ش�وؤوا، هوؤلء يع�شقون 
التقدمية  والأعم�ل  ال�شرتاكية،  الآداب  طريق  عن  واجلم�هري  ال�شعب  كلم�ت 
والدميوقراطية وال�شعبية والأجنبية، وي�شتخدمون هذه الكلم�ت بوجد واإح�ش��ص، 

� كّل م� لديه من كّل املب�دئ العلمية والجتم�عية للم�رك�شية  )1(  يف الكلية ك�ن اأحد تالميذي الك�ش�ىل م�رك�شيًّ
زوج من ال�ّشوارب فح�شب، وك�ن كلم� يلتقي بي ينظر اإيّل �شزًرا وك�أنني قتلت اأب�ه؟ ويتعمد اأننْ يبدي يل اأّنه 
ل يحييني، وظننت اأّنه رمب� ك�ن خمتل الأع�ش�ب فل�شت على خالف م�يل، اأو ع�ئلي، اأو ق�نوين مع اأحد، ومل� 
�شئل عن ال�ّشبب تف�شل وق�ل: اإّن اأحد تالميذ فالن �شديقي وهو يقول: اإّن فالنً� ويعنيني ل يحلل الق�ش�ي� 

الّت�أريخية ب�أ�شلوب جديل، وروؤيته الّطبقية ق��شرة.
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والقرية  وامل�شنع  والقط�ر  وال�شوق  احل�رد  اأعينهم عليهم يف  ت�شقط  اأنه عندم�  اإل 
ا  وي�شيقون جدًّ عرقهم،  رائحة  من  اأنوفهم  ي�شدون  وامل�شجد،  والتكية)1(  واملقهى 
اإح�ش��شهم«  وانعدام  وقذارتهم  الدني�  الطبقة  اأهل  احلمقى  هوؤلء  تربية  »بقلة 
ويقول: »هذه الأمن�ط ال�شعبية تعي�ص ك�حليوان�ت، تتمرغ يف القذارة وال�شق�ء، لقد 
�شممت حتى اأقنعت ب�ب� وم�م�، ببيع املنزل والنتق�ل اإىل هذه الأحي�ء ال�شم�لية، 
والنظيفة يف املدينة، اإن  �شك�ن اأحي�ء اجلنوب ل يحتملون، اأم� هن� ف�لن��ص ب�شر 

حمرتمون حقيقة ومتح�شرون«.

والق�شية ت�شبه ق�شية ذلك الأ�شت�ذ الع�مل الذي ك�ن اأول من يقوم مع�ر�ًش� 
وال�شتدللية  العلمية،  املق�لت  ويكتب  املح��شرات،  يلقي  وك�ن  للحج�ب، 
يريد احلديث عن  ب�لرجل، ثم يقول عندم�  املراأة، وم�ش�واته�  الكثرية عن حرية 

زوجته: »اأخت ال�شيد ح�شن متوعكة«)1(.

ا عب�د ال�شعب يتلو فوق راأ�شي دائًم�  ك�ن اأحد هوؤلء املفكرين ال�شعبيني جدًّ
اأبراجن�  ننزل من  اأن  ينبغي  »�شيدي،  الأوربية:  الأدب؟«  »م� هو  لن�شو�ص  طبًق� 
وم� مل  الن��ص،  من  املفكر  ينطلق  م� مل  احل�رات،  اإىل  ننزل  اأن  ينبغي  الع�جية، 
يعرف اجلم�هري فهو �شجني يف ع�مل ذهني�نه وجمرداته، يقول م�و: اإن املفكر ينبغي 

املارك�شية وال�شرتاكية والقومية

)1(  التكية: مك�ن يجتمع فيه املت�شوفة.
)2( متوعكة: مري�شة.
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اأن يختلط ب�جلم�هري مت�ًم� مثل ال�شمكة يف امل�ء، ويقول املخرج الرو�شي املعروف 
الذي اأخرج عندم� تطري طيور اللقلق، وم�شري اإن�ش�ن: ينبغي اأن جتل�ص عدة لي�ٍل 
مع فالح رو�شي واأن ت�شرب معه مئة زج�جة من الفودك� حتى ت�شتطيع اأن تفهم 
اأكرث  والع�مل  الفالح،  نعرف  اأن  وعلين�  خمرج،  اأي�ًش�  ف�ملفكر  اأجل  جيًدا.  منطه 
حتى نوقظه ونعطيه الوعي الطبقي«، وكنت اأعلم اأن هذا ال�شيد يتحدث حديًثً� 
معقوله،  هذا  كالمه  كل  من  لأن  العلمية؛  اآرائه  من  فح�شب  لأ�شتفيد  متجرًم� 
ومنقوله والذي ك�ن يتف�شل بقوله بكل هذا التف�شيل، والتف�شي�ص: ك�ن يعمل 
الواعني  الرف�ق  مع  بل  �شك،  بال  الفالح  مع  لي�ص  الفودك�،  �شرب  مب�ش�ألة  فقط 

املتع�طفني الذين ك�نوا يح�شون ب�أنف�شهم ملتزمني يف ك�فتريي� هوتيل ب�ل�ص.

وذات يوم اأخذ نف�ص هذا ال�شيد »ال�شعبي الدميوقراطي الي�ش�ري وغريه« 
ين�شحني اأن� الذي روؤيته الطبقية لي�شت ب�لقدر الك�يف ق�ئال: »ل اأريد اأن اأقول: 
اإنه ينبغي اأن نح�شر اأنف�شن�، ونتكرب، لكن املرء ل ينبغي اأن ينزل بقدره، ويه�ص)1( 
قدرك  من  قللت  اإن  اإنك  اإخوتهم،  اأم�م  اأنهم  يظنون  بحيث  الطالب  لهوؤلء 
اأم�مك،  الوقوف  اإىل  احلد  بهم  ويبلغ  اإيق�فهم،  ت�شتطيع  لن  ثم  منه  يقللون  فهم 
اأم�م وجهك، وي�شيع احرتام الأ�شت�ذية، وكرامته�، وبعده� ل يعطون  والتدخني 
اإنك حتى ت�شري معهم، وتذهب معهم  اإنه يق�ل:  اأية قيمة لدرو�شك، واأبح�ثك، 

)1(  يه�ص لهم: يفرح بهم ويطرب لهم.
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اإىل الك�فتريي� وترثثر)1( معهم، اأعلم بال �شك اأنه� اأقوال خمتلفة، لكن م� يالحظ 
حتفظ  اأن  ينبغي  حولك  يلتفون  حم��شراتك  من  تنتهي  عندم�  اأنك  اأي�ش�  وهن� 
ف�شاًل  �شيء،  بعده  له  يبقى  ل  الحرتام  الإن�ش�ن  فقد  اإذا  والفوا�شل.  احلدود، 
عن اأنني �شمعت اأنك قمت ب�إلق�ء حم��شرات يف موؤ�ش�ش�ت غري ج�معية، حقيقة 
اأ�ش�تذة حمرتمني وج�معيني، م�شهورين مثل: الدكتور ن�شر، والدكتور  اأن هن�ك 
زري�ب خوئي، والأ�شت�ذ حميط طب�طب�ئي، األقوا حم��شرات يف نف�ص املك�ن لكنه� 
�شوقة،  فيه�،  يتجمعون  الب�شر  اأنواع  موؤ�ش�ش�ت غري ج�معية، كل  على كل ح�ل 
وجت�ر، واأمن�ط ع�مية... وهذا يحط ب�شخ�شيتك العلمية، اإن ط�لًب� واحًدا ل ي�شتطيع 
ال�شحك اأم�مي حتى اإذا تفكهت اأن� نف�شي، ي�شلمون بخوف وخ�شية، يف�ص فم 
الط�لب عندم� يقف ليق�طع كالمي وين�ق�شني، اأو يدخل معي يف جدل، ل�شت 
ا حتى ولو اأعطوين مليون توم�ن اأن األقي حم��شرة اأم�م اأمن�ط غري ج�معية،  م�شتعدًّ
نف�شك  من  تنتبه  اأن  ينبغي  مب�شتواه،  لينزل  املرء  اإن  ر�شمية،  غري  حم�فل  يف  اأو 
جيًدا، من اأجلن� على الأقل، فنحن زمالء وحيثيتن� الجتم�عية واحدة خ��شة يف 
جمتمعن�، ومع هوؤلء الن��ص الذين ل قيمة لهم، ول يعرفون حدودهم... بغفلة 

ب�شيطة تتحطم �شخ�شية املرء ...«.

والأخالق،  هذه،  الكونف�شيو�شية  املع��شرة  اآداب  اأ�شمع  كنت  وعندم� 
والع�دات التي تفوح منه� رائحة الأر�شتقراطية العفنة، وهذا الرتاث »الكورتوازي« 

املارك�شية وال�شرتاكية والقومية

)1(  ثرثر يف كالمه: اأكرث منه اخللط.
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كنت  م�ذا  ب�ل�شرتاكيني،  املت�شبه  هذا  فم  من  وكله  وملكي،  اإقط�عي،  ملجتمع 
اأ�شتطيع اأن اأقول اإل: »... اأخي العزيز... هل ال�شخ�شية قطعة من الزج�ج تك�شر 
ب�شربة واحدة؟ ال�شخ�شية �شفة ذاتية، واأ�ش�لة، وت�ش�مي معنوي، واأخالقي يف الـ 
»اأن�« اخل��شة بي، لي�شت وهًم�، اأو ت�شوًرا يف نظرات الآخرين، لي�شت ال�شخ�شية 

و�شوًءا يبطل بغفلة �شغرية... واإن ك�نت هكذا، اأبطله� بغفلة كبرية. ولنم�ص«.



ِعي  ح كيف اأَدَّ ينبغي اأن اأو�شح يف البداية اأي تف�شري لدي للدين؟ ثم اأَُو�شنِّ
اأن الإ�شالم ب�شبب روحه ال�شي��شية، والثورية اخل��شة، وب�شبب اأنه هو الذي ي�شنع 
اأنه ذو  وب�شبب  وثق�فته�، وروحه�، ووجدانه�، وروابطه� الجتم�عية،  اأمتن�،  ت�أريخ 
يف  وفوريتني  حيويتني،  اجتم�عيتني  بر�ش�لتني  يتعهد  اأن  ي�شتطيع  وحركة  حي�ة، 

عهدن� احل��شر، تعدان اأكرث احتي�ج�تن� فورية وهم�:

1-  اإيج�د الرب�ط الثق�يف املب��شر للذات، ف�إن الفجوة التي ظهرت بني »عوام 
فح�شب  لي�شت  املع��شرة)1(  ثق�فتن�  يف  املفكرين«  و»خوا�ص  الن��ص« 
م�أ�ش�ة اجتم�عية، وثق�فية ك�ملر�ص، بل ومقربة ه�ئلة، ومهولة لكل جهود 

العلم�ء الواعني ومدفًن� لكل اآم�ل اجلم�هري املحت�جة الأ�شرية.
     هذه الفجوة �شوف متالأ بهذه امل�دة املعنوية املولدة للقوة.

تف�سريي للدين، والعلموية

)1(  امليزة املوجودة يف ثق�فتن� القدمية اأّن اّلذين ك�نوا يتعلمون يف املراكز العلمية حّتى يف اأعلى م�شتوي�ته� العلمية، 
هو  وكم�  والّروحية،  الفكرية،  للفردية  الع�جي  ب�لرُبج  الأُوربي  ب�لتعبري  ي�شمى  فيم�  قط  يكونوا حمبو�شني  مل 
اأيدي  متن�ول  يكون يف  ديني  واأي جمتهد  ومعه�،  ب�جلم�هري  وتف�همهم  يقطعون �شالتهم،  الآن ل  حم�شو�ص 
لة »مع مالحظة اأّن العلوم القدمية مل تكن ذات ج�نب  الّن��ص بب�ش�طة. فهو املرجع احلّر للجميع. مثل هذه ال�شّ
ا له دخل  � جدًّ � مهمًّ � طبقيًّ ع�م« بني العلم�ء، والعوام لي�شت ب�شبب �شم�ت الع�مل الّدينية، لكن ع�ماًل اجتم�عيًّ

يف وجوده �شوف اأذكره، كم� اأّنني ذكرته يف كت�ب »كوير«.
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ال�شخ�شية  نعرتف -مهم� ك�نت عقيدتن�  اأن  الأوىل  2-  ينبغي يف اخلطوة 
مفكرون�،  خلط  ولالأ�شف  ديني.  جمتمع  جمتمعن�  ب�أن  والفكرية- 
ومتعلمون� اجلدد مقولتني منف�شلتني مت�ًم� ب�لن�شبة للق�ش�ي� الجتم�عية 
ب�حلقيقة  واأق�شد  »الواقع«،  والأخرى  »احلقيقة«  اإحداهم�  اأذه�نهم:  يف 
م� نعتقد يف �شحته، اأو »م� ينبغي اأن يكون«، واأق�شد ب�لواقع م� نعرتف 
اأو قبحه وجم�له،  اأم� م�ش�ألة خريه و�شره،  اأنه موجود،  ونعتقد  بوجوده 
اأو حقه اأو بطالنه فهي مرحلة لحقة هي مرحلة احلكم الذهني. ويف 
بع�ص الأحي�ن تنطبق احلقيقة مع الواقع. ويف عب�رة اأخرى: اإن الواقع 
اأمر مطلق وخ�رجي، واحلقيقة اأمر ن�شبي ونظري، وقد يعرتف �شخ�ش�ن 
بواقع اأمر م�، ويختلف�ن يف حقه اأو بطالنه، وعند الأوربيني م�شطلح�ن 
دقيق�ن يف�شالن هذين املفهومني كال عن الآخر، اأولهم� احلكم ب�ش�أن 
الأمر الواقع )juge ment de fait( )كيفية ال�شيء( والآخر احلكم ب�ش�أن 

قيمته )juge ment de valeur( )هل هو ح�شن اأو �شيئ(.

يف املرحلة الأوىل اأقراأ املثنوي، واأج�هد حتى اأفهم كل األف�ظه، وم�شطلح�ته، 
الت�أريخية،  والكن�ي�ت  والإ�ش�رات  امل�أثورة،  والأقوال  والأح�ديث،  الآي�ت،  وكل 
واملعنوية،  اللفظية،  ال�شنعة  اأنواع  وكل  فيه،  والأدبية  والدينية،  والأ�شطورية، 
ال�شعر  ونبحث �شي�غة  التي يحتوي عليه�،  ال�شعرية  والفنون  النحوية،  والدق�ئق 
فيه، واأ�شلوب البي�ن، والعق�ئد، والأفك�ر، وامليول الفل�شفية، واملذهبية، والعرف�نية، 
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والذوقية حتى نعرفه� مت�ًم� وبدقة، ونتن�ول الت�شوف، والعلوم الإ�شالمية، والثق�فة، 
جالل  مولن�  ع�شر  يف  موجودة  ك�نت  التي  واخل�ش�ئ�ص  الجتم�عية،  والروح 
ت�شكيل  يف  اأثرت  التي  ال�شخ�شي�ت  وكل  املغويل،  الع�شر  يف  واإيران  الدين، 
�شم�ص  والده،  مولن�:  لروح   املتعددة  والأبع�د  الدين،  جالل  مولن�  �شخ�شية 

الدين التربيزي، و�شي�ء احلق، وحممد زركر، و�شن�ئي، والعط�ر ... اإلخ.

هن� اأكون قد و�شلت اإىل اآخر املرحلة الأوىل للعمل اأي احلكم على واقع 
بدور  فح�شب  اأقوم  املرحلة  هذه  عرفته. يف  قد  اأكون  واحدة  كلمة  ويف  املثنوي، 
الب�حث. ولي�ص يل اأي دخل يف مو�شوع بحثي، ف�آرائي، وعواطفي، وذوقي اأمور 
�ش�كتة، ومعطلة مت�ًم�، واأقل ظهور لهذه العوامل يعميني، ويف هذا املج�ل ينبغي 
اأن اأكون بتعبري بيكون »عينني ج�فتني علميتني« ب�شرية ح�دة، وذكية، ول �شيء 
اآخر، هن� اأ�شتطيع اأي�ًش� اأن اأتع�ون مع اآخر ق�م من اأجل معرفة املثنوي بتنحية)1( 
نف�شه ج�نًب�، وحمل فح�شب نظرته احل�دة ذات الأبع�د، والفهم املدرك، واملع�رف 
الدرا�شة  جم�ل  الواقع  اإدراك  يف  لي�شتخدمه�  لديه  املوجودة  الالزمة  والتج�رب 
وك�شفه، وتو�شيحه، وتعليله، اأتع�ون معه، واأ�شتمد منه، واأعتمد على نظري�ته مهم� 

�، م�شلًم�، بينم� هو م�دي اأبيقوري. كنت �شوفيًّ

تف�شريي للدين، والعلموية

)1(  تنحية: اإبع�د.
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وعندم� ن�شل اإىل نه�ية هذه اجلولة، والرحلة، وجند هذا ال�شت�شراف ال�ش�مل 
على مو�شوع البحث فلن� احلق اآنذاك - اأو يف راأيي اأن� من م�شئوليتن� - اأن جنل�ص 

ون�شرب اأنف�شن�، ونقوم بتقييمه)1(.

والتقييم، يعني احلكم على قيمة العمل ولي�ص »بحث خ�ش�ئ�شه« اأي الأمر 
الذي ينبغي اأن نكون قد قمن� به يف املرحلة ال�ش�بقة، ومن هن� ينبغي اأن جتر قدم 
اآراء املرء الفل�شفية، والدينية، اأو الالدينية، وميوله الذوقية، والأدبية اإىل امليدان، 
يف  ك�منة  الأ�شل  يف  ور�ش�لته  علمه،  ونتيجة  جتر،  اأن  له�  ولبد  جتر،  اأن  وينبغي 
اأن يقيم، ويحدد الطيب، وال�شيئ، واحلق، والب�طل، واجلميل،  هذه النقطة، اأي 
والقبيح، واإل ف�إن العلم اإذا ظل يف املرحلة الأوىل -كم� يظن العلم�نيون، والق�ئلون 
مببداأ العلم للعلم وحي�د الع�مل - ف�شوف يبقى عقيًم�، واإذا مل يقم الع�مل بتعيني 
القيمة، واإذا مل يتخذ موقًف� ب�لن�شبة مل� يعلم، واإذا مل يعلن حق�نيته من بطالنه، 
هم  هل  العمل؟  بهذا  يقوم  اأن  عليه  ينبغي  اإذن  الذي  َمننْ  �شرره،  من  ونفعه 

ال�شي��شيون، والعوام، واملتع�شبون العمي�ن اجلهالء؟

)1(  ل توجد لالأ�شف حدود وفوا�شل دقيقة للم�شطلح�ت العلمية حّتى يف لغة مفكرين� ومتعلمين�، ومل� كن� ن�شتعمله� 
على �شبيل الإجم�ل، والإبه�م، وخمتلطة مًع�، ول نعرف روح امل�شطلح�ت، واختالفه� الّدقيق املرتادف، اأو حّتى 
مف�هيمه�، ومع�نيه� الّدقيقة املحددة، فقد �ش�ر عمل نقل املع�ين والبي�ن الّدقيق لالأفك�ر العلمية، والفل�شفية، 
والأدبية ب�لن�شبة لن� �شعًب�، ومليًئ� ب�شوء الفهم، والّتعبري، كم� وقّر  يف اأذه�ن اجلميع هذا الّظن املتوهم الق�ئل 
ب�أّن الّلغة الف�ر�شية لي�ص لديه� ال�شتعداد الك�يف لتحمل املع�ين العميقة اجلديدة، وع�جزة عن بي�ن دق�ئقه� 
وخ�ش�ئ�شه�، وقد قمت يف عدد من النم�ذج ببي�ن اأن هذه الفكرة خ�طئة، لي�ص هذا فح�شب، بل اإنه ميكن ب�للغة 
الف�ر�شية الع�دية - ل بتخريج�ت بع�شهم امل�شحكة- نقل اأعمق املف�هيم العقلية، والع�طفية، واأكرثه� مغلق�ت 

بحيث تبدو الرتجمة اأف�شل من الن�ص.
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وعلى هذا الن�شق)1( �شوف ترون اأن النزاع الذي ل ط�ئل من ورائه، والذي 
احتدم بني اجلن�حني املعروفني، والذي هو نتيجة �شوء العر�ص، واخللط يف مو�شوع 
اإط�ر  يف  حم�شوًرا  يكون  اأن  ينبغي  العلم  لأن  وذلك  �؛  مو�شوعيًّ ينتفي  البحث 
اأو  القبول،  ي�أخذ ج�نب  اأو  يقيمه،  اأن  اأحد  اأراد  واإذا  الواقع،  ومعرفة   التحليل، 
الرف�ص منه، اأو يقوم بت�أييده، واإنك�ره مي�شخ، وي�شري اأداة يف يد اآراء �شخ�شية، اأو 
ميول دينية، و�شي��شية، واجتم�عية خ��شة �شبق حتديده�، ول مفر من اأنه بدًل من 
اإىل  وي�شل  الواقعية،  لبلوغ  امل�شتقيم  وال�شراط)2(  املو�شوعية،  طريق  يوا�شل  اأن 
الو�شطى  الع�شور  فل�شفة  بنف�شه، ي�شري مثل  اإليه�  التي ي�شل  النت�ئج  اأو  املن�زل، 
اأو اجلم�ع�ت، واآراوؤهم امل�شبقة التي ت�أخذ  وفنونه�، مطية ت�شحبه� ميول الأفراد، 
اأخرى،  اإىل من�زل  اأخرى، وتو�شله�  ن�حية  اإىل  اأهداًف� حددت �شلًف�  يف ح�شب�نه� 
اأكرث قتاًل للعلم، واأكرث حتريًف� له من  اآفة  وعلى حد قول دي لكروا: »ل توجد 
اأن متلي عليه نت�ئج مطلوبة من قبل، كل نوع من اللتزام يلزمه التقيد وامل�شئولية 
تعني اإلغ�ء احلرية، ول يوجد يف الع�مل م� هو حمت�ج اإىل احلرية احتي�ج العقل، 

والعلم له�«.

والنحط�ط  اجلهل،  حرب  اأ�ش�رى  الع�مل  يف  الب�شر  ماليني  هن�ك 
الجتم�عي، والفقر امل�دي واملعنوي، ولي�شت م�شكالت حي�تهم هذه املجهولت 

تف�شريي للدين، والعلموية

)1(  الن�شق:  النظ�م.
)2( ال�شراط: الطريق.
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يريدون  لكنهم  والط�قة،  وامل�دة  والعر�ص،  الوجود  وق�ش�ي�  والعلمية،  الفل�شفية 
معرفة كيف يق�شون على اأنواع ال�شداأ، والأمرا�ص، والتحجرات الجتم�عية التي 
ت�شيبهم؟وكيف ينفثون الروح يف اجل�شد امليت لأممهم ويهبونه� احلي�ة، واحلركة؟ 
كيف ي�شنعون حي�تهم؟ وكيف يتخل�شون من اأنواع الت�أخر؟ اأية اأهداف يحددونه�؟ 
واأي طرق ي�شريون فيه�؟ كيف يعرفون حيل الع�شر وا�شتغالله، وا�شتعم�ره، واأنواع 

�شن�عة الرقيق، وتربية ال�شفلة، وكيف يق�ومونه�؟

والن�شج،  واحلرية،  امل�دية،  الرف�هية  اإىل  الب�شرية يف ح�جة  على كل ح�ل 
حتت�ج  الع�ملني  يف  الث�نية  والطبقة  الث�ين،  الع�مل  وجم�هري  واملعنوي�ت،  والثق�فة، 
 - املوقف  هذا  يريد يف  العلم  ك�ن  واإذا  وحيوية،  فورية،  الأ�شي�ء ح�جة  هذه  اإىل 
وثلث� الب�شرية، وم�شري الإن�ش�ن، وغد الإن�ش�ن اأمور مرتبطة به اأن ينتحي، وي�شري 
�، واأن مينع نف�شه عن اإيج�د احللول للق�ش�ي� والتنبوؤ به�، وتقييمه�  حم�يًدا، ومو�شوعيًّ
فب�أي �شيء ينفع؟ هذه التقوى تقوى م�شئومة. ل يوجد يف هذا الع�مل م� هو اأكرث 
م�شئولية من العلم. عندم� كنت ط�لًب� يف اجل�معة قدم يل اأ�شت�ذي العظيم الدكتور 
في��ص الذي ك�ن رئي�ًش� للج�معة اأحد الأمريكيني وق�ل: اإنه �شوف يبقى يف م�شهد 
عدة اأي�م ليقوم بدرا�شة اآث�ره� الت�أريخية، واأحوال الثق�فة، والدين، والأدب فيه�، 
وع�دات �شك�نه�، فكن رفيًق� له. ك�ن متخرًج� من ج�معة ه�رف�رد العريقة كم� ن�ل 
الدكتوراه يف علم الإن�ش�ن الثق�يف يف ال�شرق الإ�شالمي الإيراين، وتعلم الف�ر�شية، 
يف  الثق�يف  الإن�ش�ن  لعلم  التحتية  البنية  وهم�  الف�ر�شيني،  والت�شوف  والأدب، 
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اإيران. ولكنه مل ي�شت�شغ)1( مولن� جالل الدين، و�ش�ألت عن ال�شبب فق�ل: لقد 
�، وتعجبت وقلت يف نف�شي: ل بد اأن مولن� له راأي �شيئ فيك  ك�ن منحرًف� جن�شيًّ
واإل ف�إن اأ�شد الن��ص خبًث�، واأكرثهم تعقيًدا مهم� ك�نوا اأقذاًرا اإل تدخل روؤو�شهم 
ال�شيقة امللوثة اأية عالقة اإن�ش�نية اأخرى بني ب�شرين اإل العالقة اجلن�شية مل يجوزوا 

ا. ا جدًّ � جدًّ هذا الته�م ب�لن�شبة ملولن�.. وك�أن اأخ�ن� هذا ك�ن اأمريكيًّ

ث عن عمله، لقد ق�شى فرتة طويلة يف �شرياز م�شغوًل بعلم الإن�ش�ن  ثم حتدَّ
يف  �شرياز  �شك�ن  عند  »الدين  عن  به  اخل��شة  الدكتوراه  ر�ش�لة  وك�نت  الثق�يف، 
واأح�شى  م�شجًدا،  م�شجًدا  �شرياز  م�ش�جد  م�شح  قد  ك�ن  الأخرية«،  �شنة  املئة 
اأعمدته�، وو�شف اأقط�ر امل�آذن، واأطواله�، واأ�شك�له�، واأنواعه�، واألوانه�، وزخ�رفه�، 
اجلم�عة،  و�شلوات  واملق�بر،  ال�شالة،  اأئمة  وذكر  امل�ش�جد،  اأوق�ف  بدقة  وبحث 
ومعدل تردد الن��ص على كل م�شجد وجمموعهم، والربامج الدينية يف امل�ش�جد 
والتك�ي�، وجم�ل�ص قراءة الرو�شة، والتعزية، والوعظ، والفتي�، والهيئ�ت الدينية، 
بحثه�  الأخرى  املعلوم�ت  ومئ�ت  املنرب،  واأهل  الدينيني،  والطلبة  املالت،  وعدد 
 � بدقة وقدم له� الإح�ش�ئي�ت كوًم� مرتاكًم� من املعلوم�ت بحيث ك�ن الأمر مهمًّ
الع�مل  هذا  مثل  نظري�ت  اأن  بد  ل  قلت:  الإيراين،  امل�شلم  اأن�  يل  ب�لن�شبة  ا  جدًّ
املطلع الذي يتن�ول تخ�ش�شه علم الإن�ش�ن الثق�يف، والديني عندن� �شوف تكون 

تف�شريي للدين، والعلموية

)1( مل ي�شت�شغ: مل يتقبَّل.
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ا، وتداعت ع�شرات الأ�شئلة احل�ش��شة التي تعد الإج�بة عليه�  مهمة، وقيمة جدًّ
ب�لن�شبة يل، وب�لن�شبة لكل املتعلمني، واملفكرين خ��شة، بل والن��ص اأنف�شهم قيمة 
ب�جلواب  ليتف�شل  واحًدا  واحًدا  عليه  الفر�شة لأعر�شه�  انتظ�ر  ا، وكنت يف  جدًّ
البيئة؟ هل  تطور حدث يف هذه  اأي  القرن  الأخري من هذا  الن�شف  عليه�: يف 
التحديث الذي دخل على الدين التقليدي تقدم به خطوة، اأو انحرف به؟ هل 
للدين يف الظروف احل�لية لهذا املجتمع دور اإيج�بي، اأو دور �شلبي؟ حتريكي، اأو 
تخديري؟... وك�ن جواب كل هذا واحًدا، م�شحوبً� بال �شك ب�بت�ش�مة فل�شفية 
الأ�شي�ء  هذه  كل  اأن  وتعني  اليقيني،  والعلم  الك�ملة،  الطم�أنينة  عن  ن�جتة  ا  جدًّ
ا ففي الع�مل اليوم، وب�لن�شبة للروؤية، والروح العلمية يف القرن الع�شرين  قدمية جدًّ
حلت الق�شية: »اإن العلم ل يحكم اليوم، هذا عمل الفل�شفة، والدين، وال�شي��شة، 
وميدان العمل عند العلم هو حتليل الوق�ئع وتف�شريه�، وك�شف الروابط، والظواهر« 
وبعده� تركته ويئ�شت، راأيته وك�أنه من �شل�شلة متعلمين� املفككني الذين �شمعوا 
كلم�ت متقطعة، وممزقة، وبعيدة عن املو�شوع واأخذوا يرطنون)1( بنف�ص الطريقة، 
مو�شوع  اأي  بتف�شري  يتف�شلون  الإح�ش��ص  وانعدام  الأمية،  طبيعة  تقت�شي  وكم� 
وا�شح«، وعند  لهم  ب�لن�شبة  واأن »كل �شيء  بح�شم، وتع�شب، وكربي�ء �شديدة، 
اإبداء الراأي ل ي�شتخدمون اأبًدا عب�رات من قبيل: »ل اأدري، واأظن، رمب�، اأغلب 

الظن، املظنون ... وغريه«.

)1( يرطنون: يتكلمون بلغتهم الأجنبية.



341341

يقول اآن�تول فران�ص: »الع�مل هو َمننْ يعلم الفرق بني اأن� اأعلم، واأن� اأظن«. 
يجيب  ع�مية  امراأة  فيه�  ت�ش�أله  م�ش�ئل  خم�ص  �شمن  من  حنيفة،  اأبو  هو  وهذا 
عن ثالثة: ل اأدري، وتنده�ص املراأة التي ترى اأنه كلم� �ش�ألت ن�شف فقيه حله� 
وطبية،  وطبيعية،  فل�شفية،  اأو  فقهية،  اأو  ت�أريخية،  اأو  علمية،  اأو  دينية،  م�ش�ألة  عن 
وخ�شو�شية، ف�جلواب يف جيبه يخرجه على الفور ومل يقل طوال عمره: ل اأدري، 
وتقول: ي� �شيخ هل ت�أخذ اأمواًل من بيت امل�ل لكي جتل�ص يف امل�شجد وتقول: ل 
اأعلم؟ ويجيب ال�شيخ: ل ي� اأمة اهلل، اإن م� يعطونه يل من اأموال من بيت امل�ل من 
اأجل م� اأعلم، ولو اأنهم اأرادوا على حد قولك اأن يعطوين م�ًل على م� ل اأعلم مل� 

َكَفتنْ اأموال الدني�«.

وتذكرت اأحد الذين داأبوا )2( على نقدي، وم�شدر معلوم�ته يف علم الجتم�ع 
»ميدان علم الجتم�ع« ترجمة ال�شيد اأرب�ن بور، واأح�ديث الأ�شدق�ء، كنت اأقول 
يف حم��شرة: ك�ن الأ�شت�ذ جوروفيت�ص اأعظم اأ�ش�تذة علم الجتم�ع يف فرن�ش� الآن 
يقول: اكت�شف ع�مل من علم�ء الجتم�ع يف القرن الت��شع ع�شر )198( ق�نونً� يف 
علم الجتم�ع، اأم� اليوم فال يدعي علم الجتم�ع اجلديد اكت�ش�ف ق�نون واحد 
كلي م�شلم به... وكلم� تقدم العلم توا�شع، وعلم الجتم�ع يف القرن الع�شرين اأكرث 
توا�شًع� من كل العلوم الأخرى، وعلى �شبيل املث�ل اإبداء راأي علمي ب�ش�أن وجود 

تف�شريي للدين، والعلموية

)1( داأبوا: ا�شتمروا وجّدوا.
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حممد ، وظهور  الإ�شالم يف مثل تلك البيئة م�ش�ألة معقدة من م�ش�ئل علم 
الجتم�ع، ف�شاًل عن اأنه علم الجتم�ع املختفي يف الت�أريخ، واأي�ًش� مع معلوم�تن� 
القليلة الن�ق�شة عن كال العلمني، وهو اأمر لي�ص ب�ل�شهل ب�لن�شبة يل على الأقل 
ب�لرغم من اأن درا�شتي واأبح�ثي، ودرو�شي، وحي�تي املعنوية، والجتم�عية يف هذه 

املي�دين الثالثة الت�أريخ، وعلم الجتم�ع، والإ�شالم.

وراأيت الن�قد املذكور يتف�شل ق�ئاًل بع�شبية، ولهجة: »هذا ول �شواه«: ل 
ي� �شيدي، علم الجتم�ع اليوم مثل الري��شي�ت )2 + 2 = 4(، علم الجتم�ع 
املث�ل  �شبيل  ُحلَّت، وعلى  قد  الق�ش�ي� الجتم�عية  تكنيك، وكل  له  علًم�  �ش�ر 
حممد، والإ�شالم ك�ن� نتيجة حتمية للظروف امل�دية، والقت�ش�دية يف البيئة، اأي 
اأنه مل� ك�نت مكة واقعة يف ملتقى طرق القوافل تغريت البنية التحتية القت�ش�دية 
ن  للمجتمع، ول بد اأن تتغري البنية الفوقية الثق�فية، والأيديولوجية، ومن هن� تكوَّ
حممد يف هذه الظروف، وظهر الإ�شالم، ف�لبطل، اأو الق�ئد، مثل �شجرة تنمو يف 
اأر�ص ع�مرة، وخ�شبة، وجو م�ش�عد يولد يف جمتمع متقدم، ومتطور، نتيجة لتغيري 
الو�شع القت�ش�دي �ش�رت مكة جمتمًع� متقدًم�، واإل فلم�ذا مل يظهر يف املدينة 

مثاًل وغريه� من بالد العرب؟

اأ�شبت  املنزل  ويف  منزيل،  اإىل  وذهبت  ب�لإدانة،  اأح�ش�شت  وبعده� 
اأفكر يف هذه امل�شكلة خم�ص ع�شرة �شنة،  اإذ ظللت  ب�لكتئ�ب من غب�ئي هذا، 
العرب  قب�ئل  حول  وبحثت  لبطن،  ظهًرا  العرب  عند  اجل�هلي  الع�شر  وقلبت 
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وكل  الع�ش�ئر،  وروؤ�ش�ء  فرًدا،  فرًدا  واملدينة  مكة،  م�ش�هري  واحدة، وحول  واحدة 
اأ�شر قري�ص، وكل ال�شعراء، والتج�ر، وال�شيوخ، والق�ش�ص، والع�دات، والتق�ليد، 
البعثة،  ع�شر  يف  الع�مل  وكل  اجلزيرة،  وجغرافية  والعرق،  والطقو�ص،  والر�شوم، 
وحي�ة الر�شول يوًم� بعد يوم، واأ�شرته فرًدا فرًدا، و�شح�بته واحًدا واحًدا، واأعدائه، 
وكتبت،  الإ�شالم،  ومدر�شة  الإ�شالم،  وت�أريخ  وخطبه،  و�شكن�ته،  وكل حرك�ته، 
وتعليمي،  ال�شفح�ت،  اآلف  ميالأ  م�  املو�شوع�ت  هذه  يف  وح��شرت  وترجمت، 
وبحثي، وتدري�شي، وكل عمري احلقيقي يف الأ�شل، وكل حي�تي املعنوية م�شت، 
والإ�شالم،  الت�أريخ،  وفل�شفة  الجتم�ع،  علم  الثالثة من  الفروع  ومت�شي يف هذه 
ويف هذا املج�ل تتلمذت على علم�ء اأع�ظم يف الإ�شالمي�ت، وق�شيت يف اخل�رج 
والبورف�شري  الجتم�عي،  ع�ملي  وارون«  »جوروفيت�ص،  تلميًذا على  �شنوات  ب�شع 
)م��شينيون، وج�ك برك، وبرن�شويج، وهرني م��شيه(، علم�ء الإ�شالمي�ت، وقراأت 
واأق�شيه  ق�شيته،  وفراغي  عملي،  واأوق�ت  وذكري،  فكري،  وكل  ط�لًب�،  درو�شهم 
يف هذه الق�ش�ي�، وبعد كل هذا مل اأفهم كيف �ش�ر حممد حممًدا يف مثل تلك 
اإ�شالًم� يف ظل تلك الظروف؟ و�شي�دته ب�حل�شول  البيئة؟ وكيف �ش�ر الإ�شالم 
فقط على معلومة ب�شيطة غ�م�شة وردت يف كتب املدار�ص الث�نوية اأن: »مكة ك�نت 
مدينة على طريق التج�رة« ق�م بحل مع�دلة جمهولة غ�م�شة ل حُتَّل، وذلك عند 

الوداع على ب�ب منزله دفعة واحدة، وتف�شل ب�جلواب، وم�شى.

تف�شريي للدين، والعلموية
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)م� راأيه هو ب�أن الإ�شالم ظهر اأ�شاًل يف املدينة، ولي�ص يف مكة(.

والآن هي� وام�ص، واقراأ الكتب، وا�شهر اللي�يل حتى ال�شب�ح، واقتل النوم، 
وهي� من هذا الت�أريخ اإىل ذاك الت�أريخ، ومن هذه النظرية اإىل تلك الفر�شية، ومن 
الوثيقة، وهي� افرت�ص ورد على فر�شيتك، وهي� حتري، وهي�  اإىل تلك  الوثيقة  هذه 

قل:

اإذا ك�نت مكة بيئة �ش�حلة، وحمت�جة للحركة، والأيديولوجية الثورية، واأن 
الإ�شالم، وحممد نتيجة لظروفه� الجتم�عية.

البعثة،  هذه  مواجهة  يف  ال�شلد  احلجر  مثل  البيئة  هذه  ك�نت  مل�ذا  اإًذا، 
مق�ومة، وغري ق�بلة للت�أثري، وظل ن�ش�ل ثالث ع�شرة �شنة على الدوام دون ت�أثري، 
وك�ن نتيجة مئة �شخ�ص اأغلبهم: »من املتفرقني، ومن املوايل، والعبيد، والرقيق«؟ 
ف�شاًل عن اأن هوؤلء ه�جروا اإىل احلب�شة، واملدينة، وبداأ الإ�شالم من الهجرة اأي 
ق�بلة  التج�رية  واملتطورة  املتحركة،  البيئة  ك�نت  واإذا  مكة؟  ترك جمتمع  اأن  بعد 
للجديد، وراغبة يف التطور فلم�ذا ك�نت املدينة املتحجرة املغلقة التي ك�نت ق�ئمة 
على الزراعة، وعلى بنية بدوية قبلية اأر�شية قبول، وتنمية ملثل هذه الثورة الع�ملية 
العظيمة، وتغيري اجتم�عي، وثق�يف، وديني فج�ئي، وجذري؟ واإذا ك�ن وجود مكة 
بداية  يف  مل�ذا  وعلي-  حممد،  مثل:  نوابغ-  لظهور  ع�ماًل  جت�رة  طرق  ملتقى  يف 
اإيران، واليمن، والروم ال�شرقية- التي ك�نت  هذا الطريق، وهدفه الأ�شلي -اأي 
نبوغ  يظهر  والثق�فية مل  والقدرة الجتم�عية،  وال�شلطة،  والتقدم،  قمة احل�ش�رة، 
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)الإ�ش�بور ذو الأكت�ف، وهرقل(؟ واإذا ك�ن الوجود يف طريق القوافل يخلق مثل 
اأعظم نوابغ الدني�، وم�شلحي  اأن يوجد  اإذن  هذه املعجزات، والكرام�ت، ينبغي 
ب�شًرا  تخلق  املتح�شرة  املتقدمة  البيئة  ك�نت  واإذا  زيدر«،  »مقهى  داخل  الع�مل 
ب�ل�شجرة  الأر�ص  عالقة  هي  واملجتمع  الإن�ش�ين،  النبوغ  بني  والعالقة  عظم�ء، 
املثمرة، ومن هن� من� حممد، و�شح�بته الثوريون يف مكة ل يف مك�ن اآخر، قي��ًش� على 
هذا ك�ن ينبغي يف نف�ص الوقت اأن يظهر »اهلل« يف املدائن، والق�شطنطينية، والعي�ذ 
اأنه حتى »حم�ر اهلل« مل يظهر فيهم�، واأي�ًش� ا�شتن�ًدا على نف�ص هذا  ب�هلل، وراأين� 
الأ�شل العلمي اجلديد، ك�ن ينبغي اأن يخرج النواب الذين غريوا وجه الت�أريخ ل 
من ال�شحراء الق�حلة، واملواطن املت�أخرة، وبني بدو، بل يف القلب الن�ب�ص القوي 
الأ�شم�ل  لب�ص  الراعي  مو�شى  فيكون  تقدًم�:  واملجتمع�ت  احل�ش�رات،  لأكرث 
الذي يرعى خراف �شعيب من وا�شنطن، وعي�شى ال�شي�د ال�ش�ب الوحيد ل من 
لندن،  بل من  م�شتعبد،  فقري  �شعب  ال�ش�كنة، ومن بني  الأحمر  البحر  �شواحل 
وحممد اليتيم الذي ك�ن يرعى غنم اأهل مكة يف قراريط، ل من ال�شحراء املميتة، 
ومن بني قب�ئل بدوية، بل من ج�معة ال�شوربون، والكوليج دي فران�ص يف ب�ري�ص، 
وني�ش�بور،  »همدان«  وهكمت�نه  وهليوبلي�ص،  الروم،  من  خلرجوا  ع�شورهم  يف  اأم� 

وبلخ، والق�شطنطينية، ومن بني اأن��ص راقني، وح�ش�رات اإيران، والروم العظمى.

كل هذه الت�ش�وؤلت ل ط�ئل من ورائه�، ودليل عدم فهم علم الجتم�ع، 
وعدم وجود جدلية، وروؤية م�دية طبقية، اللهم اإل اإذا ك�نت حتل مثل الري��شي�ت، 
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)2+2=4(، ف�لق�فلة متر من هن�ك، ثم يتغري البن�ء الجتم�عي، ومن داخله يقفز 
جرًبا حممد، وعلي، عمر، واأبو بكر، واأبو ذر، وبالل، وكت�ب مثل القراآن الكرمي، 
وكالم كنهج البالغة، وثورة �ش�ملة ع�ملية تنمي الثق�فة، وتخلق احل�ش�رة، وت�شنع 

الت�أريخ، ودفعة واحدة  يف ظرف ع�شر �شنوات، اأو ع�شرين �شنة.

بهذه الب�ش�طة؟ نعم، بهذه الب�ش�طة فعلم الجتم�ع اليوم علم الأ�شي�ء التي 
اآلة ت�مة الأتوم�تيكية ا�شمه� »الدي�لكتيك«، واأي جمهول من املظنون  تو�شع يف 
اإ�شبعك  وبطرف  ال�شفلية،  البنية  داخل  ت�مة  ب�شهولة  �شعفه  يحل  ل  اأنه  فعاًل 
جيبك  داخل  وي�شقط  الفوقية،  البنية  من  خ�رًج�  اجلواب  فيقفز  تدق  الأ�شغر 
ل  نف�شك  اأنت  كنت  لو  اجلواب حتى  هو  فهذا  ي�ش�ألك،  ملن  وتعطيه  فتخرجه، 

تفهم م�ذا مت.

و»تكل�شهت«،  وتقولبت،  ت�أطرت،  قد  الأجوبة  هذه  كل  اأن  ترى  األ�شت 
و»فربكت«، و�ش�رت على وترية واحدة؟ التكنيك الإلكرتوين ك�مل الأوتوم�تيكية 

للم�دية الدي�لكتية!!!

اأهذه هي امل�رك�شية؟ اأجل، م�رك�شية الورد والبلبل.



الع�شرين قد �شجن يف  القرن  اأن علم الجتم�ع يف  العظمى هي  امل�شيبة 
وابتلي  العلم�نية،  قلعة  يف  ُح�شر  واأنه  العلي�،  البحوث  وموؤ�ش�ش�ت  اجل�مع�ت، 
ب�ملر�ص الع�ش�ل)1( املو�شوعية، والنزواء العلمي... ويف امل�شت�شفي�ت الأك�دميية، 
و�شعوه على الفرا�ص، و�شغل الأ�ش�تذة املتخ�ش�شون بتمري�شه، ومنعوا الن��ص من 

الزي�رة.

عندم� ك�ن الربوف�شري )جوروفيت�ص( اأعظم نوابغ علم الجتم�ع املع��شرين 
يف فرن�ش� يقول يف ق�عة ديك�رت، وبلهجة ق�طعة غ��شبة: »ل ينبغي ا�شتخدام علم 
الجتم�ع ك�أداة للو�شول اإىل اأهداف �شي��شية. ل ينبغي اأن يتحول علم الجتم�ع 
ت�شتغل  اأن  ينبغي  ل  الجتم�ع،  علم  مي�شخ  اأيدلوجي  ميل  كل  تكنيك،  اإىل 
احلقيقة العلمية ل�ش�لح امل�ش�لح الجتم�عية، والقت�ش�دية، وال�شي��شية، ينبغي اأن 
يكون علم الجتم�ع مرباأ من  اأي التزام، وينبغي اأن يكون على حذر من التنبوؤ، 
واحلكم، وتقييم الق�ش�ي� اأي حتديد ال�ش�لح، والط�لح، والإر�ش�د، والقرتاح، وتقدمي 

اخلطط، واإبداء خطوط ال�شري، واتخ�ذ املواقف«.

علم الجتماع واللتزام

)1( الع�ش�ل: ال�شديد الذي ل طب له.
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اخلال�شة، ينبغي اأن يحذر من اإبداء الراأي، والدف�ع، والدع�ية مل�شلك م�، 
والثق�فية  والجتم�عية،  ال�شي��شية،  الأهداف  وحتديد  التخطيط،  اأوىل  ب�ب  ومن 
ر�ش�لته هي  ف�إن  اليوم؛  لعلم الجتم�ع  ر�ش�لة  اأن نحدد  اأردن�  واإذا  والقت�ش�دية، 
عدم اللتزام ب�أي نوع من الر�ش�لت، والقيد الوحيد على العلم ينبغي اأن يكون 
احلرية من اأي قيد، ل�شن� يف القرن الت��شع ع�شر حتى يقوم علم الجتم�ع املغرور 
ال�ش�ذج بتكوين املدار�ص الأيديولوجية، وخطوط ال�شري الجتم�عية، وال�شي��شية 
ذات اللون الديني، وي�شري خ�دًم� لل�شي��شة، والأحزاب، والطبق�ت الجتم�عية، 

والعواطف القومية.

املو�شوعية يف  العلمية  الحتج�ج�ت  النوع من  هذا  اأ�شمع  وعندم� كنت 
واأعالمه  املع��شر،  الجتم�ع  علم  اأبدال  من  واحد  ل�ش�ن  على  الجتم�ع  علم 
العظم�ء، ك�نت الرعدة تتملكني، وك�ن �شراع بني العلم، والعقيدة قد نه�ص يف 
األ  اإربً� يف �شك، وحرية عظيمني، فلو كنت م�شطًرا  داخلي، وك�ن ميزق روحي 
اأرى نف�شي، ولو كنت ل اأح�ص ب�مل�شئولية، لوا�شلت مبقت�شى ذوقي ال�شخ�شي، 
وميلي الب�طني الفل�شفة، وعلم الدين، والنقد الأدبي، والفن، بحيث يروي ظم�أ 
روحي، ولوا�شلت الكت�بة، وهي عندي نوع من  »مزاولة احلي�ة«، واأعظم اأنواعه�... 
بل والنوع الوحيد الذي ميكن من اأجله حتمل ثقل هذه الدني�، وغث�ئه�، واأهله�، 

ا. لكني مل اأكن فرًدا حرًّ
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فمن ن�حية ك�نت جذوري الطبقية قد جعلتني م�شئوًل، فمن بني ماليني 
ال�شتعدادات التي �شجنته� الثق�فة اجلديدة، والتحديث اجلديد - الذي فر�ص 
اجل�مع�ت  ودخول  اخلروج،  وطريق  الراكدة،  املغلقة  الأري�ف  يف   - بلدي  على 
اأوىل اخلروج من البواب�ت اخل��شة للبعث�ت  اأبوابه� الأر�شتقراطية، ومن ب�ب  من 
اإىل اخل�رج للدرا�ش�ت العلي� م�شدود اأم�مهم، واحد فح�شب قد ا�شتط�ع »بف�شل 
القلعة  هذه  من  يفر  اأن  الأعوج«،  الزمن  من  غفلة  و»يف  احلظ«  و»م�ش�عدة  اهلل« 
املغلقة، ومن بني فجوة يف جدار اجل�معة يقفز اإىل داخله�، بل وفج�أة يجد نف�شه 
يف ق�فلة حتمل اأولد الأ�شراف، ومدللي اململكة، وزبدة البورجوازية اجلديدة يف 
املدينة واأحي�نً� اأولد خ�ن�ت الإقط�ع الذين اأ�شبحوا ع�شريني اإىل مراكز احل�ش�رة، 

والثق�فة، والقوة، والرثوة، وال�شن�عة، واللهو، والق�شف يف الع�مل.

مثل هذا ال�شخ�ص الذي وجد نف�شه فج�أة وعلى �شبيل اخلط�أ مثل عملة ملغ�ة 
ا، واإرادة خ�لية ليخت�ر م� يريد،  يف �شندوق العمالت الرائجة، ل ميلك �شمرًيا حرًّ
اإنه م�شئول خ��شة، واأن الن��ص هم الذين يتكفلون بنفق�ته، اأن� الإيراين القروي يف 
مثل هذه الأو�ش�ع اأخذ نقود هذا الفالح الذي يعترب »اأكل خبز القمح« الن�شيد 
احلم��شي الذي يبعث الفخر فيه، ووجود م� يكفي طع�مه من الغلة ملدة �شنة اأكرث 
العظيمة،  احل�ش�رات  هذه  كل  بعد  اأ�شبحوا-  اأن��ص  بني  من  واأتى  حي�ته،  مثل 
والثق�ف�ت الغنية - ي�شتهرون الآن يف الع�مل ب�لأمية، واجلوع، والت�أخر، وانعدام 
احل�ش�رة، ل حق يل اأن اأذهب ثم اأعود بعد �شنوات واأنفخ اأوداجي- واأن� اأعني اأن 

علم الجتماع واللتزام
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هن�ك م�ش�فة وا�شعة اأ�شبحت تف�شل  فيم� بيني، وبني هوؤلء الن��ص، واأت�ش�ءل: اأي 
تف�هم ميكن اأن يكون بيني، وبني هوؤلء الن��ص املتدينني املتحفظني املغلقني الذين 
يعي�شون يف القرون الو�شطى؟ لقد در�شت الفيزي�ء الذرية، وجراحة البال�شتيك، 
والفل�شفة الوجودية املع��شرة، وعلم الجتم�ع عند »دوركهيم«، والأوبرا، والب�ليه، 
)ك�مو(،  عند  الالمعقول  وفل�شفة  العبث،  وم�شرح  الكال�شية،  وال�شيمفوني�ت 
والت�ش�وؤم العميق عند )ك�فك�(، والع�شي�ن، والتمرد الهيبي، وال�شريي�لية التقدمية 
يف الأفالم الإيط�لية، ومو�شيقى اجل�ز، والع�ملية، والقومية احلديثة العرقية والكن�شر 
املظلمة،  الزنزان�ت  �شجن�ء يف  يزالون  ل  فهم  الن��ص  هوؤلء  اأم�  اإلخ،   ... و  ف�توار 
لت�أريخهم، ودينهم، وتق�ليدهم التي ترجع اإىل الع�شور الو�شطى، ويعجبون ب�أ�شع�ر 
يع�شقون  »زرير«،  من  وبدًل  العط�«،  و»اأبو  »�شور«،  مق�م�ت  من  وينت�شون  ح�فظ، 

� بن اأبي ط�لب. احل�شني بن علي، وبدًل من ر�شتم ميجدون عليًّ

واخلال�شة: اإن اآدم، واإبراهيم، واإ�شم�عيل، والقراآن، وحممد، و�شلم�ن، واأب� 
والزند،  )الأو�شت�  حمل  حلت  ال�شعبي  م�أثورن�  يف  القد�ص،  وروح  البالغة،  ونهج  ذر، 
وم�ين،  وزرد�شت،  وال�ش�بورك�ن،  ن�مه،  ويراف  اأردا  وارزنك،  والدينكرد،  والب�زند، 
ومزدك، وك�شيو، وك�شودرز، وكيومرث، وك�و »البقرة«، »وفره اإيزدي« املجد الإلهي()1( ، 

اإىل الع�مل الآخر ق�م  ن�مه: رحلة  )1(  الّزند والب�زند: من كتب زرد�شت، وارزن كت�ب من�شوب مل�ين، ارداويراف 
به� الك�هن الّزرد�شتي ارداويراف، وار�ش�بورك�ن: كت�ب قدمه م�ين ل�ش�بو الأّول، وزرد�شت، وم�ين: متنبي�ن 
اإيراني�ن ظهرا يف اإيران قبل الإ�شالم، ومزدك: �ش�حب حركة اإ�شالحية انقلبت اإىل �شيوعية يف الّن�ش�ء، وامل�ل، 
اإيران  اأر�شعت افريدون، وهو من ملوك  اّلتي  اإيران الأُ�شطوريني، وك�و البقرة  وودرز، وكيومرث، ويومن ملوك 

الأُ�شطوريني، واملجد الإلهي الّنور اّلذي ي�شكن املوؤمنني يف دي�نة زرد�شت، واأغلبه للملوك. )املرتجم( .
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كنت اأعلم اأية حيل، وفنون �شنعة ت�شلح عند العودة اإىل اإيران من اأجل اأن يتحول 
املرء اإىل مفكر، ون�قد، وفيل�شوف، وفن�ن، ومفكر م�شتنري و»�شنم«، للمفكرين.

اأوًل: هن�ك اأ�شلوب لكي ي�شري الإن�ش�ن عالمة، ف��شاًل، وع�ملً� ك�ماًل على 
�شريين  فقد  حرًف�  علمني  ومن  جم�لزاده)1(،  الأ�شت�ذ  علمنية  الع�ملي  امل�شتوى 
عبًدا، وهو فعاًل من الأمور التي جتعل من الإن�ش�ن عبًدا، عبد العبيد، ويف نف�ص 
الوقت اأ�شت�ذ الأ�ش�تيذ، ق�ل يل: »اأنت ي� �شيد بهذه امل�دة العلمية الإ�شالمية التي 
لديك، ورمب� اأنك اأي�ًش� رجل بحث، وتنقيب، من حمله القلم، �شوف اأدلُّك على 
التنور)2(  توقد  اأن  اأو عجني  دون خمرية،  ينبغي  فال  والآخرة،  الدني�،  فيه  طريق 
من  وال�شخرية  الك�ذبة،  وال�شهرة  الإ�ش�ع�ت،  �شوق  داخل  ت�شقط  واأن  خ�لًي�، 
جبل  حتت  عمرك  تدفن  اأن  ينبغي  ول  الوف��ص،  خ�يل  واأنت  والعجم،  العرب، 
على  ينبغي  هدًرا  وتنفقه  والتعب،  والعن�ء،  والبحث،  الدرا�شة،  يف  الكتب  من 
� له  املرء اأن يح�شب ح�ش�ب العمل العلمي الذي يقوم به، واأن يخت�ر عماًلً علميًّ
جمهور، وله موؤيدون، ولي�ص اليوم يوم الذه�ب، وكت�بة احلوا�شي على الأ�شف�ر)3(، 

علم الجتماع واللتزام

)1(   حممد علّي جم�لزاده: رائد من رواد الأدب الف�ر�شي املع��شر، ولد يف اأواخر القرن امل��شي، وليزال يعي�ص 
يف جنيف. ق�شى معظم حي�ته خ�رج اإيران. له عدة جمموع�ت ق�ش�شية، ورواي�ت، وعدة درا�ش�ت، ومق�لت 

عديدة من الأدبني الف�ر�شي، والع�ملي. )املرتجم(.
)2( التنور: الفرن.

)3( املق�شود الأ�شف�ر الأربعة اأ�شهر كتب مال �شدرا الفيل�شوف الإيراين املتويف )1050 هـ( )املرتجم(.
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ففيه�  به�،  يقومون  الذين  امل�ش�يخ  لنف�ص  الأمور  هذه  ترك  اأو  القراآن،  تف�شري  اأو 
اأخراهم واأولدهم)1(، اإنني ل اأريد اأن اأقيدك بال �شك، واأقول على �شبيل املث�ل 
- وال�شبب يف اأنني اأخرتت هذا املث�ل �شبب �شخ�شي - لأنني كنت اأفكر فيه منذ 
�شنوات؛ لكن امل�ش�غل مل ت�شمح، وكثرًيا م� فكرت يف اأن اأقوم فيه بنف�شي، اأو 
اأطلب من اأحد املعدودين اأ�شح�ب الوزن الثق�يف، واأهل هذا النوع من الدرا�ش�ت 
اأن يقوم به، وهو خدمة للت�أريخ، والأدب، وله �شلة خ��شة بق�ش�ي� علم الجتم�ع، 
� يف مرحلة  وعلم الأدي�ن، وعلم النف�ص يف جمتمعن�، اإىل جوار اأن املو�شوع ت�أريخيًّ
ا�شتمرار  احل�يل  وع�شرن�  حية،  تزال  ول  اإيران،  ت�أريخ  يف  ومهمة  ا،  جدًّ ح�ش��شة 

مب��شر له�...

عربية،  خمطوط�ت  ال�شرقي  الق�شم  ويف  ب�ري�ص،  يف  الوطنية  املكتبة  يف 
ا، وعلمية عن مريزا علي حممد الب�ب،  ا، وقيمة جدًّ وف�ر�شية تعد وث�ئق ه�مة جدًّ
ومريزا يحيى �شبح الأزل، ومريزا ح�شني علي به�ء، وال�شخ�شي�ت الأخرى الب�رزة 
يف الب�بية البه�ئية من قبيل الر�ش�ئل، واخلط�ب�ت، والنظم، والأدعية، والتف�شريات، 
والأقوال، والحتج�ج�ت، والألواح، ولو ا�شتطعت - خ��شة فيم� يتعلق ب�لب�ب 
اأن جتد يف جمع الن�شخ، وتدوينه�، وت�شحيحه�، واملق�رنة بني ن�شخه�، وحت�شيته�)1(، 

ني�، اأو الّرغبة  )1(   الّن�ص الف�ر�شي: هم خدا وهم خرم�: اهلل، والبلح مًع�، وهو مثٌل ُي�شرب للجمع بني الّدين والدُّ
يف نيل ر�ش� اهلل، ور�ش� الّن��ص مًع�.

)2( حت�شيته�: كت�بة احلوا�شي- وهي الهوام�ص- له�.
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وتو�شيحه�، والقي�م برتجمة خمت�شرة، اأو ك�ملة له� اإىل الفرن�شية، وميكن اأن تقدم 
اأ�شت�ذ مهتم بهذا  اإىل  اأقدمك  اأردت �شوف  واإذا  هذا العمل كر�ش�لة للدكتوراه، 
ا، ويف نف�ص الوقت تكون قد قمت ببحث �شعب يف ت�أريخ اإيران، ويف  املو�شوع جدًّ
اأو علم�ء  الع�مل،  القيمة �شواء بني م�شت�شرقي  ثق�فته� يف الع�شور احلديثة عظيم 

اإيران فوق م� تت�شور.

مة، وب�حًث�  اخلال�شة ي� �شيدي العزيز اأنك بخطوة واحدة �شوف ت�شبح عالَّ
م�شهوًرا، وحمرتًم�، واأثبتت التج�رب املرة فيم� بعد اأن ذلك احلكيم ك�ن �ش�دق 

احلديث:

    وما يراه ال�شاب يف املراأة       يراه ال�شيخ يف قطعة من اللنب

اأن رف�قي املطيعني العقالء الذين ك�نوا حمرتمني، ومن�شتني، ويف  وراأيت 
اأيديهم اأ�شل املو�شوع وجعلوا ن�شيحة »ال�شيخ املجو�شي ك�لدر معلقة يف اآذانهم«، 
الدني�  اإىل الآلف، والألوف، وقرعوا ب�ب  ال�شج�دة ب�خلمر«)1( وو�شلوا  و»�شبغوا 
والآخرة مًع�، وعلى حد قول اإخوان )اأميد(، �ش�عر ع�شرن� الواعي)2( »دون تعب 
املتع�شب  القروي  اأن�  اأم�  قدًم�«  �ش�روا  واحدة  وبخطوة  فج�أة،  والذه�ب  الإي�ب 

علم الجتماع واللتزام

)1( الّتعبريات بني الأقوا�ص من �شعر ح�فظ ال�ّشريازي. )املرتجم(.
)2(  مهدي اأخوان ث�لث )م. اأُُميد( �ش�عر اإيراين مع��شر من املدر�شة احلديثة. ولد �َشَنة )1928م(، من اأ�شهر دواوينه 

»اخر ال�ّش�هن�مه«، و »من هذه الأب�شت�ق«، و »ارغنون«، و »خريف يف ال�ّشجن«. )املرتجم(.
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و»املو�شوع�نية«،  »الواقعية«،  عن  الغريب  الع�طفي  النظري  والرجل  املث�يل، 
و»حتمية الت�أريخ«، و»اقت�ش�ء الزم�ن«، و»�شرورة الع�شر«، قمت خالًف� »للن�ش�ئح 
كب�ر  من  ال�ش�درة  امل�شلحة«،  يف  و»التفكري  الع�قلة«،  و»التع�طف�ت  امل�شفقة«، 
القوم، وعقالئهم، والن��ص الن��شجني، و»املجربني«، و»املحنكني«، الذين مي�شكون 
طريق  يف  »ام�ِص  ب�إخال�ص:  اأذين  يف  ين�شدون  وك�نوا  اأيديهم،  يف  الزم�ن  نب�ص 
يعد ع�ش�رة جت�رب عديدة  الذي  الع�مي  للمثل  ال�ش�لكون«، وخالًف�  فيه  م�شى 
فكن  تفت�شح  األ  اأردت  »اإذا  وحيلته:  وجمتمعه،  الوطن،  هذا  ت�أريخ  يف  مكثفة 
ال�ش�لكون  يف لون اجلم�عة«، وحزنت، وتعلقت بقول عي�شى: »ام�شوا يف طريق 
فيه قالئل«، وا�شتمعت اإىل الأمر املث�يل »خ�لف م� تعرف به الع�مة«، وبدًل من 
»�شلم�ن  وترجمت  جئت،  والعلمية  واملحرتمة،  ال�شعبة،  العميقة  الأعم�ل  هذه 
ب�ك«، و�شرع�ن م� اأدركت من هذا الكت�ب الذي هو ثمرة �شبع وع�شرين �شنة من 
بحث رجل مثل )لوي�ص م��شينيون( اأعظم ع�مل يف الإ�شالمي�ت، وعلم الجتم�ع 
�، اأو �شعًب�، اأو حمرتًم�،  �، اأو حتقيقيًّ الإ�شالمي يف الع�مل املع��شر لي�ص عماًل علميًّ
اأم� املفكرون فقد فهموا كل �شيء قراءة م� هو مكتوب على اجللد و�ش�حوا: »هه، 
�شرية �شلم�ن الف�ر�شي، كت�ب ديني، عمل رجل رجعي متعفن، ل بد اأنه مراثي، 
ونواح، وم� ي�شبهه�«، اأم� العلم�ء الأعالم، وحجج الإ�شالم الأع�ظم، ف�ش�أنهم اأجل 
من اأن يقراأوا كت�َب اإفرجنيٍّ اأرمنيٍّ ملحٍد اأجنبيٍّ ل يعرف اأ�شول طه�رته، وجن��شته 
املن�بر  واأهل  الكتب،  وقراء  الف�شالء،  اأم�  اهلل،   ر�شول  �شح�بي  �شلم�ن  ب�ش�أن 
ف�لأكرثية التي ك�ن لديه� ح�شن نية، وح�شن ظن بي فقد �شكتوا؛ لأنه »لي�ص من 
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ا »لئال ت�ش�ب  املفهوم يف الأ�شل م�ذا يريد اأن يقول؟«، اأم� الأقلية املرت�شدة جدًّ
بي�شة  الإ�شالم بلطمة من طرف الأج�نب، وال�شب�ب املتفرجن الذين ل يرتدون 
زي اأهل العلم، ويتدخلون يف الأمور الدينية دون اكت�ش�ب اإج�زة نقل احلديث، 
اأو نيل اإج�زة الجته�د، وقد �شمعوا من خمرب �ش�دق اأنه يوجد يف مقدمة الكت�ب 
ن�شف عب�رة من املرتجم فيه� اإ�شك�ل كثري، ولي�ص من امل�شلحة اأبًدا اأن ين�شر هذا 

الكت�ب«!

ورموا �شاحبنا بزنبيل)1( من الطني هذا جاء باملاء، وذاك بالرتاب  

ورجاًل  الدينية،  الكتب  ين�شر   � كتبيًّ رجاًل  ك�ن  ال�ش�دق«  »املخرب  وذلك 
ترجمة  اإمت�م  �شنة من  بعد  الأوىل  للمرة  و»طيًب�«، وكنت  و»متديًن�«،   ،»� »مو�شوعيًّ
�شلم�ن، وب�شمري م�شرتيح؛ لأنني ف�شلت »�شلم�ن ب�ك« على »مريزا علي حممد 
املتدين،  ال�ش�دق  املخرب  ال�شيد  دك�ن  اإىل  الرتجمة  من  ن�شخة  حملت  الب�ب«، 
ف�أخذه� مني، وتفح�شه� ظهًرا وبطًن�، ثم راأيته ق�م، وذهب خلف الدك�ن، ومل مي�ص 
امليزان،  الوزن، و�شعه� يف كفة  اأم�شك بعدد من وحدات  كثرًيا حتى ع�د، وقد 
وو�شع »�شلم�ن ب�ك«، والربوف�شري )م��شينيون(، وو�شعني اأي�ًش� يف الكفة الأخرى، 
وبعد الوزن تف�شل، واأعلن ق�ئاًل: »ل، ل ي�ش�وي خم�شة، اأو �شتة توم�ن�ت، اأجل، 
�شيج�رتي،  دخ�ن  ومن خالل  يدي،  بني  راأ�شي  و�شعت  وبغربة،  وجل�شت،  ل« 

علم الجتماع واللتزام

ة. )1(   الزنبيل: الُقفَّ
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راأيت �شحنة الأ�شت�ذ العجوز جم�لزاده منت�شرة، وقد �شرق الدمع يف عينيه من 
�شدة ال�شحك.

ث�نًي�: تكنيك حتويل املرء اإىل »مفكر« م�شهور يف املي�دين التي ظهرت حديًث� 
من قبيل النقد الأدبي، وال�شعر اجلديد، وامل�رك�شية، وعلم الجتم�ع الي�ش�ري، 
والأدب اجلديد، والفن احلديث، وتكنيك هذا العمل من طراز تقليدي موروث 
اأو  ا�شتعدادهم،  لعدم   - ي�شتطيعون  ل  الذين  الدينية  العلوم  فطالب  وجمرب، 
وجود م�ش�كلة ع�ئلية - اإكم�ل تعليمهم، والو�شول اإىل درجة احلكيم، اأو املحدث، 
اأو الأ�شويل، اأو املتكلم، اأو املف�شر، اأو الأديب، اأو النحوي، اأو ي�شريون �شيًئ� يف 
املنرب)1( وم� داموا قد  املعقول، واملنقول، ل يجدون حمي�ًش� من الإم�ش�ك بخيط 

عجزوا عن درا�شة العلوم الإ�شالمية عليهم اأن يقوموا ب�لدعوة والتبليغ)2(.

ل تظنوا اأين اأب�لغ، هل �شمعتم مرة واحدة اأن اأحد العلم�ء، اأو املجتهدين، 
اأو الفقه�ء، اأو مراجع التقليد قد ذهب اإىل املنرب وحتدث اإىل الن��ص؟ اإن املنرب دون 

)1(    املق�شود هن�: القي�م ب�لوعظ، واحرتاف اإن�ش�د الرو�شة، اأو �شري اآل البيت يف املن��شب�ت الدينية، اأو احللق�ت يف 
امل�ش�جد التي تعقد للفتوى. )املرتجم(.

)2(  هذه هي اإحدى علل انحط�ط الإ�شالم، و�شعفه، والروؤية الدينية املنحطة، واملبتذلة عند قومن�، اإذ يلزمهم تعلم 
الدين على اأيدي اأن��ص اأرادوا اأن يتعلموا الدين، ومل ي�شتطيعوا، اإذا اأرادت وزارة الثق�فة والعلوم عندن� غًدا 

توظيف معلمي العلوم اجلديدة، واأ�ش�تذته� من بني الرا�شبني فقط، فم�ذا يكون الو�شع؟
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الرو�شة  ومن�شدي  الر�شول،  مك�ن  هو  املنرب  املحراب،  هو  مك�نهم  اإن  م�شتواهم، 
والن�ئحني)1(، ل حجج الإ�شالم، والآي�ت الأع�ظم...

لديهم  الذين  اأولئك  الدينية،  العلوم  طالب  بني  من  اأنه  اخلال�شة: 
درجة  اإىل  وي�شلون  ال�شديد،  التعب  العمل  موا�شلة  على  والقدرة  ال�شتعداد 
انفرادية  »حفرة«  يف  ويختفون  الن��ص،  عن  ينف�شلون  »الجته�د«  الدكتوراه 
ت�شمى املحراب، وعالقتهم مع اجلم�عة منح�شرة يف اأداء �شالة اجلم�عة، والقي�م 
ب�ل�شتخ�رة، والفتوى، وح�ش�ب اخلم�ص، والزك�ة، و�شهم الإم�م، والبيوع، وختم 
جم�ل�ص العزاء، وقراءة �شيغة عقد الزواج لعدد من الأفراد املحدودين يف الع�ئالت 

الفخمة، والأر�شتقراطية، واملحرتمة ... اإلخ)2(.

علم الجتماع واللتزام

)1(   الن�ئح: الب�كي.
بني  حف  ال�شّ من�شورة يف  الأجالء  وعلم�ئن�  الأع�ظم،  �شيوخن�  من�ظر  الأفك�ر،  توارد  يثريه�  �ُشخرية  من  له�  )2(  ي� 
املدعوين حلفالت الّزف�ف الفخمة، يف الفن�دق الفخمة، بني الّن�ش�ء الفخم�ت، والّرج�ل اأ�شد فخ�مة، بحيث يبدو 
حيفة اأّن اّلذي تال �شيغة العقد هو ف�شيلة ... الأكرب،  ورة، ثم نقراأ يف ال�شّ منظر العم�مة )الفخمة( ن�ش�ًزا يف ال�شّ
اأو وزير .... اأو فالن ع�شو هيئة كب�ر العلم�ء )العلم�ء مب�ذا؟( وحني يحدث �شيل، اأو حريق، اأو ح�دثة مروعة 
يذهب �شح�ي�ه� ب�لع�شرات ل جند منظر عم�مة واحدة ل�شيخ يخفف موا�ش�ة املكلومني هذا من ن�حية، ومن ن�حية 
اأُخرى جتمعهم حول ويل الأمر، واملتعهد الوحيد، ب�لرتق، والفتق، يت�شقطون الكلمة من »فيه« العظيم، وعلى 
الفور »يف�شلون« له� »الّلب��ص« ال�ّشرعي املطلوب، واإذا اعتلى اأحدهم املنرب تع�شف الدين تع�شًف� �شديًدا ليوافق 
بينه وبني »الّدولة«، حّتى اإذا راأوا حرمة الّدين تذهب ويف�شل م� بينه وبني احلي�ة بجرة قلم ل يتحركون، ومن 
فوق املنرب حني يتحدثون حت�ص اأّن امل�ش�فة بني املنرب، وب�حة امل�شجد قدنْ انقلبت اإىل م�ش�فة م� بني امل�شرقني، واإذا 
ا�شت�شيفوا يف الّتلفزيون ف�أح�ديث مكررة مع�دة عن اخلطبة، والنك�ح، والّزواج، والطالق، والعت�ق؛ وك�أن عقولهم 
توقفت عند القــــرن الأّول، اأّم� دور الإ�شــــالم يف الّتوعيــة فهم ل يعلمون عنه �شيًئ�، وفل�شفة الإ�شـــالم =
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والآن ف�إن هذا الط�لب الرا�شب »الذي طرد من املدر�شة«، ترك الدرا�شة، 
مل  م�  الن��ص  ويعلم  املحراب،  من  بدًل  املنرب  يخت�ر  اأن  ا  م�شطرًّ عليه  وينبغي 
وينبغي  ال�شوق«،  »اإيج�د  ق�شية  اأم�مه  تطرح  خطوة  اأول  ويف  تعلمه،  هو  ي�شتطع 
على مقيمي املج�ل�ص، واحلج�ج املحرتمني، واأ�شح�ب الهيلم�ن، وامل�شرفني على 
الأوق�ف، وامل�ش�جد، والتك�ي�، وروؤ�ش�ء الهيئ�ت، واحل�ج�ت املحرتم�ت املقيم�ت 
لأنواع الرو�ش�ت الوراثية، والأ�شبوعية، وال�شهرية، واملو�شمية، واحلفالت الدينية، 
على هوؤلء، واأ�شب�ههم، ونظ�ئرهم اأن ينتبهوا لوجود »ال�شيد«، وعليهم اأن ي�شكلوا 
وطبقته،  ال�شوت،  جر�ص  قبيل  من  اجلديدة  الب�ش�عة  مزاي�  لعر�ص  هيئة   � ر�شميًّ
البي�ن،  ومالحة  الب�شرة،  ونورانية  النغمة،  واأ�شل  اللهجة،  وعذوبة  وفخ�مته، 
الدخول  وال�شع�ل، وفن  النحنحة،  املخ�رج، و�شنعة  وطم�أنينة احلرك�ت، و�شحة 
الأخرى  النق�ط  واآلف  والدع�ء،  واخلتم،  ال�شتهالل،  وبراعة  املو�شوع�ت،  اإىل 
املوجودة  يف هذه احلرفة، حرفة الأمر ب�ملعروف، والنهي عن املنكر، وهي اأدق من 
اأو ب�مل�شطلح الأوربي »جعل ال�شيد  اإيج�د ال�شوق،  ال�شعرة. والق�شية هي ق�شية 

م�شهوًرا« بني الن��ص.

عن  به  الإم�ش�ك  اإىل  الإ�شالم  يب�در  اّلذي  القي�دي  والّدور  �شديًدا،  ا  خلوًّ فيع�نون  والقت�ش�دية،  ال�ّشي��شية،   =      
جدارة، وا�شتحق�ق فهم يف غفلة، وحتت غط�ء. وثورة اإيران؟ م�ذا اأقول؟ كّل ق�رئ يعلم الآراء العظيمة والفت�وى 
جهله�  اأعلى  ي�شحك؟  عاَلَم  املرء  يدري  ول  ال�ّشالطني،  ووع�ظ  الّظلمة،  عم�ل  ي�شدره�  انطلق  اّلتي  الّن�رية 

ال�ّشديد، وخلطه� بني املذاهب، واإث�رته� الأحق�د، اأمنْ لو�شفه� ب�شديدة العفن؟ )املرتجم(.
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واأفالم  والتليفزيون،  الإذاعة،  يف  الإعالن  ي�شتطيعون  ل  اإنهم  ح�شن، 
ال�شيد،  الع�مل،  »هذا  مثاًل:  يقولوا  ك�أن  وال�شورة،  ال�شوت،  واإعالن  الكرتون، 
فقط  زائد  بك�ء  �شجيج،  ذو  اأمل،  ح�رة،  »دموع  اأو  الرو�شة«  من�شد  مراد  ال�شيخ، 
مبراثي، الواعظ املحرتم، جن�ب ال�شيد، خري الذاكرين املوؤثرة«، اأو »قبل اأن يحب�ص 
اأجل  والتق�شيط، من  و»ب�لنقد،  لدعوته«  اأ�شرعوا  قلبه على كنوزه  ويغلق  �شوته، 

الذين يقيمون ع�شرة جم�ل�ص، تخفي�ص ك�مل«.

هذه الأمور ل تليق بهم، ودون م�شتواهم، لكل �شيء طريق يتن��شب مع 
هذا ال�شيء

اأوًل: يتن�ول بع�ص الأوراق البي�ش�ء، وي�شجل عدًدا من »املن�بر املحرتمة«، 
يف  �شعورهم  �ش�بت  والذين  املعروفة،  اجل�ذبية  ذوي  املعروفني  الوع�ظ  من�بر  من 
الع��شر  واملجلد  ال�شهداء،  رو�شة  قبيل  من  املختلفة  الكتب  ودرا�شة  الأمر،  هذا 
من بح�ر الأنوار للمجل�شي- ر�شوان اهلل عليه، وجم�ل�ص املوؤمنني لل�شو�شرتي، وجن�ت 
�شهر  وابن   ... ط�وو�ص  ابن  لل�شيد  واللهوف  البك�ء،  وطوف�ن  الغمة،  وك�شف  اخللود، 
ا�شوب امل�زندراين قد�ص �شره، ومنتخب التواريخ للمرحوم احل�ج مال ه��شم .. وتقوم 
ب�شنع هيكل ع�م لعدد من الرو�ش�ت، وتخت�ر خطبة حمرتمة من بني خطب اأهل 
التربيزي،  اهلل  واآية  الك��ش�ين،  حمت�شم  بدواوين  وتطوف  فوقه�،  وت�شعه�  املنرب، 
وت�شعه� يف موا�شع  للقلب،  املفتت  والنواح)1(  املوؤثرة،  الأبي�ت  وحتفظ عدًدا من 

)1( النواح: البك�ء.
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جهز  مو�شعه(  تنبوؤ يف  )وهذا  للملل«  »ودفًع�  مو�شوع  كل  راأ�ص  وعلى  من��شبة، 
موا�شعه�  يف  و�شعه�  وهن�ك،  هن�  من  والدينية  الأخالقية،  املَُلح)1(  من  عدًدا 
املن��شبة، ومن اأجل تغيري ح�ل املجل�ص عليك اأن حتفظ عدًدا من احلك�ي�ت، كالًّ 
وعليك  اإ�ش�يف«،  »كب�ب  اأو  لل�شهية،  كفواحت  اليد  متن�ول  لتكون يف  على حدة، 
اأخالقية ح�شنة عن عدم  نت�ئج  اأن جتمع اثنتي ع�شرة رواية من��شبة موؤثرة ذوات 
اأجل  من  والكدح  العمل،  وحتقري  والرثوة،  ب�مل�ل،  الهتم�م  وعدم  الدني�،  قيمة 
القن�عة،  على  واحلث  القرب،  وذكر  احلي�ة،  واإنك�ر  املوت،  من  والتخويف  احلي�ة، 
وال�شرب، والتحمل، واحلكمة، والفقر، واملر�ص، وعليك اأن جتمع بع�ص العب�رات 
اخلط�بية التي تتن�ول هذه املو�شوع�ت، وتو�شع كله� يف فجوات الن�ص، و�شقوقه 
واخلطب  والأمث�ل،  والأ�شع�ر،  والرواي�ت،  والآي�ت،  احلق�ئق،  وفرجه، وكل هذه 
اأكرث  اإىل  اأن ت�شل  عليك اأن تربطه� ببع�ص، بحيث ت�شتطيع يف الوقت املن��شب 
الف�شول ح�ش��شية، وهو نقطة الأوج)2( يف التحريك، ويف قمته يحدث النفج�ر، 
»اأ�شل  الواقع  يف  وهي  الدينية،  ب�لتنهدات  ال�شوت  من  الدني�  ب�لطبقة  تبداأ  ثم 
امل�شيبة« ف�لو�شع من��شب؛ لأن حتول املجل�ص اإىل »كربالء«، وتظفر من احل��شرين 
ببك�ء �شديد، وعندم� تنتهي من ذكر امل�شيبة املق�شودة عليك األ تفعل كم� يفعل 
املبتدئون فتخف�ص من لهجتك قلياًل قلياًل، ثم ت�شمت ب�لتدريج، ل، يف نف�ص اأوج 
الغلي�ن، والفوران، والبك�ء، وال�شي�ح، والإغم�ء، وال�شجيج، وال�شعف، وال�شدام، 

)1( املَُلح: النوادر.

)2( الأوج: القمة.
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حتتفظ  اأن  عليك  والرق�ب،  الروؤو�ص،  يف  تعمل  والدروع،  وال�شيوف،  والن�ش�ل، 
اأن  ت�أثرًيا ينبغي  اآخر جملة، واأكرث اجلمل  اأن اجلملة  اأي  ب�ل�شيف، وفج�أة تقطع، 
اأذه�نكم،  اأن تكملوا يف  اأي عليكم  بعد،  الكالم  ل�ش�ين  ي�شتطيع  تكون: ل، ل 
ج�شدوه� يف اأرواحكم، هذا هو م� فهمه الفن�نون الأوربيون اأخرًيا من اأنه ل ينبغي 
اأو  اإيج�بية  انفع�لية  ال�ش�مع يف ح�لة  اأو  للق�رئ،  مت�ًم�، ويرتك  الفن�ن عمله  يتم  اأن 
ال�ش�مع  اأو  للق�رئ،  يرتك  اأن  عمله  اإمت�م  بعدم  عليه  بل  اإيج�بية،  ح�لة  اأو  �شلبية، 
بنف�شه م�شئوًل، وم�ش�رًك� يف العمل الفني املوجود اأم�مه، لأنه على قول )�ش�نت 
بيف( الن�قد الفرن�شي ال�شهري: اإن الآثر الفني اجليد مثل قطعة من احلديد املحم�ة 

تت�شكل حتت مطرقة الفن�ن، و�شندان الق�رئ، اأو ال�ش�مع«.

ن، وينبغي اإعداد عدد من الرو�ش�ت  وبهذه الطريقة ف�إن ن�ص العمل قد ُدونِّ
من اأجل الأي�م اخل��شة: رو�شة الإم�م احل�شني، رو�شة الأمري علي الأكرب، رو�شة 
الأمري علي الأ�شغر)1(، )ب�لن�شبة للر�شول، والإم�م ال�ش�دق، ل توجد رو�شة؛ لأن 

علم الجتماع واللتزام

ل  مل�ذا  الآخرين؟  على  اللقب  يطلق  فلم�ذا ل  احل�ش�ب  الأب يف  ك�ن  اإذا  »الأمري«؟  لقب  مل�ذا  فكرت  )1(  ط�مل� 
يقولون �ش�هزاده ح�شن، اأو �ش�هزاده ح�شني، اأو �ش�هزاده جواد، ثم فهمت .. ل، اإّن الأُم هي اّلتي يف احل�ش�ب، 
ف�أُمهم� هي �شهرب�نو ابنة يزدجرد ال�ّش��ش�ين ملك اإيران، ومن ُهن� فخي�ر الّذاكرين، والّدع�ة، واملتحدثني عن ثورة 
احل�شني ابن علّي، يف اختي�رهم للن�شب، و�شفوة لأولد احل�شني بن علّي، ف�شلوا �شهرب�نو على احل�شني ويزدجر 
الأح��شي�ص  ف�إّن  الأمر عجيب  اأّن  وراأيت  اأبي ط�لب.  بن  ابن علّي  ال�ّش��ش�ين على  امللك  وابنة  الإم�م،  على 
بق�شة �شهرب�نو هذه؛  اأين ظفروا  اأكت�شف من  ب�لتقدير، ومهم� بحثت مل   � املنرب جديرة حقًّ اأهل  القومية عند 

.� لأنني مل اأجد له� م�شدًرا ت�أريخيًّ
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ل  احل�شن،  الإم�م  اأو  للر�شول،  فب�لن�شبة  هن�  ومن  للمج�ل�ص،  ي�شلح  ل  موتهم� 
يذكرون ا�شًم� للر�شول، ومن جهة م� ف�حلق معهم(.

ارتداء  دور  ي�أتي  واإع�دته،  وت�أليفه،  الن�ص،  اإعداد  بعد  الث�نية:  املرحلة 
املالب�ص الر�شمية، واإغالق احلجرة، وو�شع عدد من امل�ش�ند فوق بع�شه�، واجللو�ص 
اأم�م املراآة، وبعد قراءة مت�أنية �شديدة الوق�ر، وبطيئة للخطبة، تدخل يف املنت)1(، 
وخم�طبة الن��ص: اأيه� الن��ص، اأيته� الأخت، اأيه� امل�شتغل يف ال�شوق، اأيه� الت�جر، 
اأيه� الف�جر، الك��شب حبيب اهلل... وعليك ب�لدقة، والنتب�ه الذي ي�شل اإىل حد 
الو�شو�شة، والنتب�ه اإىل حرك�ت اليد لكي تن��شب املو�شوع، وجعل الأ�ش�بع على 
اإ�ش�رة قريبة، ثم فتح املخروط على  هيئة خمروط ت�شري بطرفه اإىل براعم القلوب 
الفور، وتدخل ب�ليد الأخرى يف املعركة، وتالحظ اخلطط املعينة حلرك�ت الراأ�ص، 
اأين  مت�ًم�  اأدعي  اإنني  له:  داعي  �شعر ل  وغريه...  والكتف،  والرقبة،  واحل�جب، 
هذه  املنرب، ويف كل  فوق  من  والُغننْج)2(  لل،  ب�لدَّ اأقوم  ل  املدينة  ل�شت كوع�ظ 
املراحل اإي�ك اأن حتيد)3( عن النموذج اإي�ه للواعظ املعروف، واملحبوب يف املدينة 

اأو الدالة.

)1(  املنت: امل�شمون، واملو�شوع.
ر واللني. )2( الُغّنج: الدلل والتك�شُّ

)3( حتيد : متيل وتبعد.
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اإمت�م الإع�دة، ت�شبح املرحلة الأ�ش��شية هي امليزانني:  املرحلة الث�لثة: بعد 
يفهم  اأين  اإخراج، لكن من  اأعظم  اأعظم رو�شة،  مت�م،  الآن، كل �شيء  العر�ص، 

الن��ص؟

امل�شط�د، مك�ن ال�شيد، متعهد املجل�ص، العلم�ء، هذا هو املجل�ص الوحيد 
له  لي�ص  الذي  زم�نً�  الت�أريخ  مدى  وعلى   ،� جغرافيًّ الأر�شية  الكرة  �شطح  على 
ح�ش�ب، اأو كت�ب، اأو قيد، حرية، لقد ج�ء الن��ص زراف�ت من كل اجله�ت، وكل 
يف  وال�شرتاك  ال�شيد،  منزل  يف  احل�شور  ثواب  ونيل  ال�شيد،  لروؤية  الطبق�ت؛ 
جمل�ص الرو�شة عند ال�شيد، اأم� من الذي ي�شعد اإىل املنرب، وم�ذا يقول فال يهم، 
اإنهم ي�أتون اإىل جمل�ص ع�مل املدينة ل من اأجل العلم، بل من اأجل نيل الثواب، 
اأي ع�مل  اأي جمل�ص عند  اأم�مه »بحبوحة«  له  الذي ل جمل�ص  الرو�شة  ومن�شد 
اأن يطري، ويهبط فوق املنرب،  يف الأي�م اخل��شة »لزدح�م طبق�ت ال�شعب«، عليه 
فيكون قد قطع الدرج�ت الأوىل للرقي، وال�شهرة، واخلبز، والدين، والدني�، ومن 
الرو�شة  اإىل جمل�ص  اآخر، ومنه  اأق�مه ع�مل  الذي  املجل�ص  اإىل ذاك  املجل�ص  هذا 
الع�م يف منزل �شيد اآخر، ويلقي ب�شعة من املج�ل�ص الرئي�شية املحرقة، و�شوف نرى 
اأنه يف نف�ص �شهر رم�ش�ن، اأو يف نف�ص الع�شر الأول من حمرم، �ش�ر ال�شيد بخطوة 
واحدة واعًظ� م�شهوًرا، اأدخل راأ�شه بني الروؤو�ص، وقلياًل قلياًل تظهر راأ�ص متعهد 
الأق�ليم  من  املحرتمون  ي�شل  �شوف  قلياًل  وقلياًل  اآخره،  اإىل  والدعوة..  املجل�ص 

علم الجتماع واللتزام
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فم�زندران موجودة،  اأحد  ي�أت  واإذا مل  »ال�شيد« ودعوته،  بتقدمي  ليقوموا  القريبة 
هي املوطن الذي اكت�شف ال�ش�دة اأخرًيا، وهو اآخر ك�شف جغرايف بعد اكت�ش�ف 

اأ�شرتالي� على يد »كوك«. هذا هو اآخر اأ�شلوب جمرب من اأجل ال�شهرة.

اأم� اأهل املن�بر اجلدد، وع�ظن� الع�شريون الذين حلوا حملهم فينبغي عليهم 
اأي�ًش� اأن يقتدوا ب�شنة اأ�شالفهم، اإعداد بع�ص الأوراق البي�ش�ء، وتدوين عدد من 
جم�ل�ص الرو�شة التي تن��شب الع�شر، ل �شك بدًل من مال حممد تقي املجل�شي، 
وماّل ه��شم القزويني عليهم اليوم اأن ي�شرعوا �شوب ج�ن بول، �ش�رتر، والبريك�مو، 
و�شمويل بيكيت، وبرتولد بريخت... اإلخ، ويكفي ترجمة ريبورت�ج �شحفي، اأو 
 � خ��شًّ ا�شًم�  ع�شرين  اأو  ع�شرة،  من  مكونة  ق�شرية،  م�شرحية  اأو  واحدة،  مق�لة 
وثالثني، اأو اأربعني كلمة يف احلوار، نقد كت�ب، اأو �شرحه، �شرية ذاتية، قطعة من 
ا من  ال�شعر الغلط الف�قد لكل �شيء، واحل�ئز على ج�ئزة اأوىل لأكرث الأعم�ل خلوًّ
املعنى، على كل ح�ل يكفي اأن يكون ال�شم الطن�ن. »مو�شة«، و»الغر�ص هو م� 
يتبقى منه من اأثر«، اأم� كون هذه الرتجم�ت بال معنى، فهذا �شيء لن يقلل من 
قيمته وت�أثريه غري املعت�د يف القراء الأعزاء، عندم� يكون ا�شم بريخت، اأو بيكيت 

فوقه، فمن الذي يجروؤ على القول ب�أنه ل يفهم؟

»لذيذ«  من  وكم  ال�شتح�ش�ن،  �شيح�ت  ت�شمع  �شوف  ذلك  من  بدًل 
تعبريات  يرددون  �شوف  والبع�ص  به�،  ي�شيحون  �شوف  و»فل�شفي«،  و»عميق«، 
ال�شتن�دات،  ثم  ا،  بد حتمل مع�ين عظيمة جدًّ اأنه� ل  اأح�شوا  بعينه�،  وعب�رات 
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ممل  و�شم�عه�  ق�تل،  حتمله�  الواقع  يف  تق�ل،  ل  التي  والتربيرات  والتف�شريات، 
للروح، كل ذنوبك �شوف تختفي.

اخلال�شة: اأن هوؤلء القراء �شرك�ء املرتجم يف اجلرمية، ف�ملرتجم عندم� يرتجم 
� ل يفهمه يكون هدفه هو نف�ص هدف الق�رئ من قراءته، ومن هن� ف�إن اأحًدا ل  ن�شًّ

يذهب اإىل املب�حث ليوقع به ومي�شي اإىل ح�ل �شبيله!!

ل  املجالت،  ال�ش�دة؟  لهوؤلء  الع�م  الرو�شة  جمل�ص  يكون  اأين  ح�شن، 
نذرية،  وموائد  وهيئ�ت،  تك�ي�،  والع�مية، هذه  والن�ش�ئية،  املنزلية،  املجالت  تلك 
ورو�ش�ت مو�شمية، اإن املجل�ص هو جملة ال�ش�دة العلم�ء، ان�شر ترجمة ملق�لة اأحد 
الأعالم امل�شهورين اخل�شو�شني الأوربيني يف اإحدى هذه املجالت العلمية التي 
ظهرت حديًث� )ل يحت�ج الأمر اإىل جهد: وا�شطة، و�شيلة، تليفون لهذا، بط�قة من 

ذاك، لق�ء مع ذي�ك، اإن �ش�ء اهلل �شوف تنجح، هذا هو طريقه�(.

�شوف  اأنه  الدليل  معلوًم�؟  ي�شري  كيف  الث�لث)1(.  الع�مل  ت�شري  �شوف 
اأنهم دقوا ب�بك، ودخلوا، وجل�شوا، ويف البداية يلتقطون لك بع�ص ال�شور  ترى 

)1(   ي�شري �شريعتي اإىل ظ�هرة »الّنجومية« اأي �شن�عة »جنوم الفكر«، على غرار »جنوم ال�ّشينم�«. يكفي اأننْ تنجح 
يت اإىل اآخر  ق�شة، اأو مق�لة، اأو م�شرحية، اأو حّتى ق�شيدة واحدة لزيد من الّن��ص حّتى ي�شمن به� اخلبز وال�شّ
حف، ومنه النطالقية الكربى. اأ�شبح ال�ّشيد مفكًرا  العمر، ف�خلطوة الّت�لية مب��شرة مكتب دائم يف اإحدى ال�شّ
كبرًيا ومن حقه يف اأن يتحدث يف كل م� يعن من اأُمور، وي�شرح م� يحدث يف اأرك�ن الع�مل الأربعة ويف�شر، 

ويربر م� وراء الأحداث، وم� وراء القرارات. اأ�شبح له احلّق كّل احلّق يف اأننْ يتحدث يف الأدب بينم�     =

علم الجتماع واللتزام
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املعربة ب�ملن�مة، والروب دي �ش�مرب، متمدًدا فوق »كنبة«، اأو متخًذا و�شًع� اإىل جوار 
املكتبة، وواقًف� اإىل جوار احلديقة، )وهذا يعني اأن �شي�دته يق�شي اأوق�ت فراغه يف 

املنزل، ومع الورود، والطيور(.

اأ�شود -فهو  اأن يكون هن�ك قط  � فينبغي  اأن تكون وجوديًّ واإذا كنت تريد 
ا، ويجذب اهتم�م القراء الذين يريدون اأن يعرفوا  اأي�ًش� له دخل يف املو�شوع جدًّ
احلي�ة اخل��شة لك�تبهم املحبوب، ومنطه، وبعد اأن تتم هذه الأمور يبداأ الربيورت�ج: 
نريد اأن نعلم منك كك�تب واٍع يف ع�شرن�، كيف حتلل ق�شية م�شئولية الفن�ن، اأو 

ال�ش�عر والتزامهم� يف الع�مل الث�لث؟

هل يكون ل�ش�عر م�شئول، »فمم� ل �شك فيه اأن ال�ش�عر غري امل�شئول لي�ص 
�ش�عًرا«، احلق اأنه اإذا حدث قحط)1( يف نيجريي� اأن ي�شقط يف الذهنية، وهي ملمح 

اإلخ، ي�شري          = ي�شمت اأ�ش�تذة الأدب، ويف العلم بينم� ينزوي العلم�ء يف مع�ملهم، ويف الّطب، ويف الفن ... 
اأيرلندة، كم� يف�شر الأ�ش�ص اخلفية  � يف كّل الثورات، ُيف�شر خلفية احلرب الّط�ئفية يف  ُمننْظًرا وع�ملً� اأيديولوجيًّ
لثورة اإيران، كم� يف�شر ظ�هرة عب�دة املطرب يف اأمريك�، هو ملح كّل طع�م، وهو الّروائي، وامل�شرحي، والق�ش��ص، 
ُثمَّ مُتثل يف الإذاعة، والّتلفزيون، وال�ّشينم�، وال�ّشيد  وال�ّش�عر، الّن�قد رواي�ته امل�شل�شلة ت�شبح على الفور كتًب�، 
نف�شه م�شغول �شب�ًح� يف جريدته، وع�شًرا يف الإذاعة، وم�ش�ًء يف الّتلفزيون، وهو ل ميل اأبًدا، ول يفرغ دك�نه، 
وي� ويلن� لو ك�ن يعلم لغة، اأو لغتني، اإذن ل�ش�ر الفيل�شوف الأوحد، وب�عث الّنه�شة، وجمدد احل�ش�رة ... اإلخ، 
وهو يعتمد على �شعف الّذاكرة عند اجلم�هري، وان�شغ�له� بلقمة العي�ص؛ لكي يجدد جلده دائًم� فهو ب�لأم�ص 

فيل�شوف ال�شرتاكية، ومرتجم بريخت، واليوم مروج النفت�ح، و�شديق اليهود. )املرتجم(.
)1( القحط : احتب��ص املطر، وجف�ف الأر�ص.



367367

)1(   بورجوازي اأي �شرير، وال�شر هو لكل م� ل يعجب به مفكرون� اليوم اأي اأنه لي�ص مو�شة ب�لفعل، اأو ك�ن مو�شة 
وانتهى زمنه. 

)2( نيم� يو�شيج، رائد مدر�شة ال�شعر احلر يف اإيران، تويف �شنة )1962م(. )املرتجم(.

كم�  الإقط�ع؟  �شم�ت  اإحدى  وهي  املث�لية،  اأو  البورجوازية،  الثق�فة  مالمح  من 
تعلمون اأن »مبدئية ال�شكل« يف الفن حيلة، بورجوازية)1(.

اإن الروؤية البورجوازية غري ق�درة على طرح الق�ش�ي� ب�شورة كلية، والبورجوازي 
لالأدب  هل  املع�يري  وبهذه  جدلية،  ول  ودينية،  جتريدية،  روؤية  الأ�شل  يف  ميلك 

اجلديد يف اإيران �شخ�شية؟ ... هل »جلو ال�شعري« عند نيم� ... اإلخ)2(.

مت�م، دقيقك نخل، وغرب�لك علق، وخبزك غم�ص يف الأدم، وحتولت اإىل 
واحد من �شخ�شي�ت الفكر يف زم�نن�، ولو اأنك متلك ال�شتعداد الذي ك�ن عند 
القراآنية،  الآي�ت  من  وعددا  عربية،  اأمث�ل  عدة  يحفظون  ك�نوا  ف�لذين  اأ�شالفك 
والأ�شولية،  والكالمية،  الفقهية،  امل�شطلح�ت  من  وعدًدا  املتواترة،  والأح�ديث 
وا�شتعم�له� يف حمله�، اأو يف غري حمله� على املنرب، وح�شب املن��شبة قد �ش�روا يف 
خطوة واحدة ف�شالء حتملوا امل�ش�ق، واأكلوا دخ�ن امل�شب�ح »اأي �شهروا اللي�يل«، 
بقدر  املعرو�شة  الأعالم  اأ�شم�ء  بع�ص  اأي�ًش�  اأنت  تعلم  اأيديهم«،  يف  و»املوازين 
و»الأحمر  »الط�عون«،  مثل:  الكتب،  عن�وين  بع�ص  اأن حتفظ  عليك  به،  معتنى 
وعليك  �شج�عة«،  و»الأم  الطون�«،  و»�شجن�ء  الإن�ش�ن«،  هو  و»الإن�ش�ن  والأ�شود«، 

علم الجتماع واللتزام
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اأن تكون ح��شر الذهن، وحتفظ م�شطلح�ت اأهل الفن ب�لقدر الك�يف ي� حبذا)1( 
لو ك�ن ذلك بلغ�ته� الأ�شيلة - لي�ص املطلوب كله� بال �شك، فم� هو �شعب ل 
�شرورة له - مثل ال�شرتك�شر، والرتي�د، والدي�لكتيك، والـ »اإمي�ج«، وجو ال�شعر، 
وامل�شئولية، واللتزام، والربوليت�ري�، وال�شربلو، والإنتلكتويل.. وعليك اأن تف�شر، 
اأو قولني«، واإذا  وبقول الدكتور هزارخ�ين: »تتالعب به� بهذه الطريقة يف قول، 
وهوؤلء  الكتب،  هذه  من  ق�شرية  جمل  اأو  عب�رات،  عدة  حتفظ  اأن  ا�شتطعت 

الكت�ب، وت�شتخدمه� يف بي�ن�تك فـ »نور على نور«.

)1(   ي� حبذا: اأ�شلوب ملدح الأ�شي�ء.



هذا هو م� يجري يف زم�نن�، وهذه هي �شري اأولئك الذين يعتربون العيون 
التي متد جمتمعن� ب�لغذاء املعنوي، وي�أخذ قومن� اإمي�نهم معرفتهم عنهم، وكم� نرى 
الي�ش�ري،  والعلم�ين،  الديني،  والع�شري،  ال�شلفي،  الأ�شل:  كلهم �شورة طبق 
نوع  نعي�ص كلهم واحد، ومن  الفكر، حيثم�  الفكر، ومتجمد  واليميني، م�شتنري 

واحد، واأ�شلوب اإعدادهم واحد، وجم�ل ا�شتعم�لهم واحد.

الق�عدة الأوىل: كل من ك�ن من اأهل العلم، والأدب، والفن، والقلم، وله 
على كل ح�ل ن�ش�ط يف هذه املي�دين، هو جمرب على اأن يلج�أ اإىل مظلة م� وي�شتند 
على ق�عدة م� واإل ف�شوف يبقى وحيًدا غريًب� يف هذه ال�شحراء الق�حلة)1( املحرقة 
اخل�لية م�شموًرا �شريًدا، و�شوف ميوت، هذه هي »�شنة الأولني« يف ت�أريخن�، وال�شرية 
القدمية لثق�فتن�، واأدبن�، وفنن�، اإن ال�شالطني امل�شجعني لل�شعراء، والعظم�ء، واأرب�ب 
البيوت�ت ك�نوا كم� يقول البيهقي)2( :يجذبون اإليهم فن�نً� مغموًرا لريفع اأ�شم�ءهم 

قواعد ثالثة

)1(  الق�حلة: الي�ب�شة اجل�فة.
)2(  اأبو الف�شل البيهقي. موؤرخ من الع�شر الغزنوي )القرن اخل�م�ص الهجري( �ش�حب الت�أريخ امل�شعودي امل�شهور 

بت�أريخ البيهقي. انظر، الرتجمة العربية ل�ش�دق ن�ش�أت. )املرتجم(.
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اإىل اأعلى عليني، و�شرية الأنوري)1( حتتوي على م�شري مزدوج لأهل العلم، والفن 
عليهم اأن يخت�روا واحًدا منهم.

الفردو�شي)2(  فعل  تفعل كم�  اأن  ينبغي  فتنة«،  هن�ك  راأ�شك  »رفعت  واإذا 
فتكون �شريًدا َهِلًع�)3(، يف خفية من اأعني »اجلوا�شي�ص« و»عم�ل احلكومة« ت�أكل 
ح�ش�ء الأك�رع، وحلم الراأ�ص، وبعد ثالثني �شنة من املجهود امل�شتمر، ت�شكو جزاء 
عين�ي،  واجلوع:  ال�شنني  قحط  من  و�شرفك  ونبوغك،  و�شه�متك،  رجولتك، 
واأذن�ي اأم�شكت بهم� الآفة، و�شيق ذات اليد، وقحط ال�شنني �شلًب� القوة ل كنت 

َغبة)4(. �شيًخ�، وتع�ين هذين فمن امل�شيبة ال�شيخوخة، وامل�شنْ

وهكذا متوت، وي�أتي ع�مل الدين الفقيه الأعظم، ومفتي ال�شرع ال�شيخ اأبو 
الق��شم اجلرج�ين، وي�شدر فتواه ق�ئاًل: »ب�لرغم من اأنه ك�ن رجاًل ع�ملً�، ومتديًن�، 
فقد ترك ال�شراط امل�شتقيم، واأنفق عمره يف احلديث عن املجو�ص، وامللحدين«، ثم 

ميتنع عن القي�م ب�شالة اجلن�زة عليك.

)1( املق�شود اأوحد الدين الأنوري �ش�عر املدح يف ع�شر ال�شالجقة. )املرتجم(.
اجلهد  من  ع�ًم�  ثالثني  ال�ش�هن�مه يف  ون�ظم  واخل�م�ص،  الرابع،  القرنني  اإيران يف  �ش�عر  الفردو�شي  الق��شم  )2(  اأبو 

املتوا�شل دون اأن ين�ل اأي تقدير من ال�شلطة التي ك�ن يهمه� �شعر املديح فح�شب. )املرتجم(.
)3( َهِلع: خ�ئف.

)4(  البيت�ن من �ش�هن�مه الفردو�شي. )املرتجم(.
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ي� له من م�شرح مثري للغثي�ن ت�أريخن� ال�شي��شي هذا، حتى يف اأوج جمدن�، 
وقوتن�، وتقدمن�، وح�ش�رتن�، تبقى ابنة الرجل العظيم يف اأمتن� بال �شداق، ورجل 
وا�شتعدادته  وغنجه،  ودلله،  ال�ش�فية،  وب�شرته  بزينته،  يوافق  »اأي�ز«)1(  مثل  ننت 
التوحيد،  لواء  ورافع  الإ�شالم،  الغ�زي، جم�هد  ال�شلط�ن  مزاج ح�شرة  الأخرى 
مقربً�  في�شري  �شقراط)2(،  وحكمة  ر�شتم،  �شج�عة  له  من  �شومن�ت،  معبد  وف�حت 

للخ�ن واخل�ق�ن، وحمبوبً� للخوا�ص، والعوام، وممدوًح� لل�شعراء  والكت�ب.

لكن اأمث�ل الأنوري الآن اأم�مهم ثالثة مالجئ، وثالثة من اأم�كن التن�شئة 
»ويف الأغلب ثالثة من حم�ل امليالد«.

الق�عدة الث�نية: هي الدين، واأق�شد به »م� ي�شمى ب�لدين« خمروط راأ�شه 
وامل�شجد،  املدر�شة،  داخله:  الأري�ف، ويف  ال�شوق، وحوا�شيه  وق�عدته  املحراب، 
والطبقة  العربية،  واللغة  الديني،  العزاء  وهيئ�ت  والتكية،  واملنرب،  واملحراب، 

البورجوازية الكال�شية، والثق�فة املوروثة، والروؤية التقليدية، والنمط املتع�شب.

»فكر«  ب�لـ  واأق�شد  املفكرين،  جم�ع�ت  الإنتلجنزي�،  الث�لثة:  الق�عدة 
والإنتلجنزي� من ي�شمون بهذا ال�شم، خمروط راأ�شه غري وا�شحة، وحتته اجل�معة، 
وجوانبه اأي حوا�شيه دواوين الوزارات، وبداخله: املجالت، وامل�شرح، والتلفزيون، 

قواعد ثالثة

)1( اأي�ز مملوك لل�شلط�ن حممود الغزنوي، انظر، معلوم�ت اأكرث يف املق�لت الأربع. )املرتجم(.
)2( ي�شخر �شريعتي من ال�شف�ت التي ك�ن �شعراء حممود ي�شبغونه� عليه. )املرتجم(.
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الأجنبية،  واللغة  التجمع،  واأم�كن  والبرية،  واملقهى،  ال�شحفية،  والأح�ديث 
التقليدية،  والروؤية  امل�شتوردة،  والثق�فة  اخل��شة)1(  اجلديدة  البورجوازية  والطبقة 

والنمط املتع�شب.

اإّن  الأُوربي:  الجتم�ع  لعلم  تقليًدا  عندن�-  الجتم�ع  وعلم�ء  �دقون،  ال�شّ مفكرون�  يظنه  مل�  خالًف�  اأّنه  )1(  ذلك 
ن�عي، من هن� ل ت�شدق  البورجوازية اجلديدة هن� لي�شت بنيته� الّتحتية الّراأ�شم�لية الوطني، والإنت�جي، وال�شّ
ال�ّشه�دة  وث�نيهم�  الو�ش�طة،  اأولهم�  ع�ملني  وليدة  لكنه�  الّطبقة.  لهذه  البورجوازي  الّنف�ص  علم  قواعد  عليه� 
ب�لو�ش�طة بني املنتج الأجنبي، وامل�شتهلك املحلي، فهم ممثلو دخول ال�ّشلع الإنت�جية  ب�لو�ش�طة القي�م  واأق�شد 
يف  املتعلمني  ب�ل�شه�دة:  واأق�شد  جمتمعن�،  اأي  امل�شتهلكني  جلم�عة  وبيعه�  الغربية،  ن�عية  ال�شّ للراأ�شم�لية 
الّداخل واخل�رج الّذين ي�شكلون يف اأُورب� طبقة املثقفني املميزة لكنهم يف الّدوال الّتقليدية اّلتي دخلت فج�أة 
والإدارية،  الفنية،  واحل�ج�ت  اجلديدة،  الأعم�ل  مئ�ت  هن�ك  ذلك  اأ�ش��ص  وعلى  الأُوربي،  الّتحديث  مرحلة 
وال�ّشكل  ال�شتهالك،  الع�شرية يف  وهو  الأ�شلي  املحور  تدور حول  وكّله�  تخلق،  والقت�ش�دية  والجتم�عية، 
وب�لطبع ت�شري احل�جة م��شة ب�شدة اإىل الّتخ�ش�ش�ت، واخلربات املن��شبة اّلتي مل يكن له� وجود �ش�بق، وحملة 
ب�أو�ش�ع  اأننْ ي�شدوه�. ومن هن� ففي مثل هذه املجتمع�ت يتمتعون  ال�ّشه�دات هوؤلء هم اّلذين ينبغي عليهم 
عود اإىل املراتب  ا. ففر�شة �شغل املن��شب احل�ش��شة، وال�ّشرعة اخل�رقة للع�دة يف الّتقدم، وال�شّ اجتم�عية ممت�زة جدًّ
العلي�، والّرف�هية، والّدخول املرتفعة اأكرث كثرًيا بني جم�عة »حملة ال�ّشه�دات اجلدد« خ��شة »ال�ّشه�دات الأكرث 
تن��شًب�«، وحّتى عن الّطبقة امل�ش�بهة يف الّدول الغربية- وم� ميكن اأننْ يجعلكم يرتددون يف قبول هذا الّراأي اأنكم 
تق�رنون بني جم�عتني مت�ش�بهتني يف جمتمع متقدم، ويف جمتمع ن�ٍم بطريقة مب��شرة، يف حني اأّنه ل ينبغي اأننْ 
تف�شل جم�عة، اأو طبقة، اأو ظ�هرة اجتم�عية عن اإط�ره� الع�م اأي قوام املجتمع، ول ينبغي اأننْ نبحث الأمر ب�شورة 
جمردة، لكن الّطريقة العلمية هي اأننْ ن�أخذ يف احل�شب�ن ن�شبة دخول حملة ال�ّشه�دات يف جمتمع�تن� مع الّدخل 
غ�ر واحلرفيني، واأهل  الع�م للن��ص، اأو دخول جم�ع�ت، اأو طبق�ت من قبيل العم�ل، والفالحني، واملالك ال�شّ
ال�ّشوق ثم نق�رن هذه الّن�شبة مع ن�شبه� املت�ش�بهة يف املجتمع الإجنليزي مثاًل اأو الفرن�شي، ون�شتنبط الّنت�ئج. 
ومن هن� اأقول اإّن حملة ال�ّشه�دات على امل�شتوى الّراقي، اأو الّنوع الّتخ�ش�شي يف الّدول الّتقليدية الآخذة 
ب�لتحديث اأُ�شيبوا بجنون ال�ّشرعة، واأن� اأعترب البورجوازية اجلديدة وهذا �شحيح من وجهة نظر علم الجتم�ع 

من �شمن املقولة اخل��شة: و�ش�ط�ت ال�شــتهالك، والع�شرية يف الأ�شل هي اإيج�د وجوه ا�شتهالك =



373373

على كل ح�ل، هن�ك ثالثة طرق اأم�مك، مكتوب يف اأول كل منه� على 
حجر حديث اإن مل تقراأه على واحد ف�قراأه على الآخر، والأول، والث�ين، والث�لث 
طريق للع�شل، والراحة، وال�شرور هو قرين الع�ر، لكنه يف�شي اإىل املدينة، والري��ص 
والعمران، والرابع طريق من مي�شي فيه ل يرجع، ل �شريخ فيه، اإن رفعت راأ�شك 

ففتنة، واإذا �شمت مت�ًم� ف�أنت م�شرتيح ومغمور.

� ب�حًث� عن ال�شهرة، والرزق، ينبغي عليه عند اأول خطوة  كل من ك�ن �ش�بًّ
اأن »يحدد ق�عدته الجتم�عية« )امل�شطلح�ت هن� ذات مع�ين  يخطوه� يف عمله 
خ��شة(... الأنوري الآن لي�ص اأم�مه طريق اإذا مل يرغب يف اأحدهم� فليدفن يف 
ذكره)1(  �شبق  وقد  الأول  الطريق  اخل��شة،  اأمالكه  من  تعد  التي  الأر�ص  قطعة 
اأن ميحو من �ش�هن�مته تلك الأبي�ت الوقحة التي ت�شرخ  اأم� الطريق الث�ين فهو 
ب�لرف�ص)2(  والبدعة، واأن يقوم بعمل تعديالت يف اجلزء اخل��ص بني اإيران والعرب، 

قواعد ثالثة

وتخ�ش�ش�ت  م�ش�غل،  تخلق  اجلديدة  ال�شتهالك  ووجوه  »كمربادور«  و�ش�ط�ت  عليه�  والع�ملون  جديدة،   =         
جديدة، والعم�ل هم حملة ال�ّشه�دات. وبن�ًء على هذا كم� اأّن مب�دئ علم الجتم�ع، واملقولت الجتم�عية 
للبورجوازية يف هذه املجتمع�ت لي�شت واحدة مع م� للبورجوازية الغربية، والّدور الجتم�عي والّطبقي لهوؤلء 

املثقفني ل ي�شبه بح�ل من الأحوال م� للمثقفني الغربيني.
       )املرتجم(: لعل و�شع حملة ال�ّشه�دات �شمن البورجوازية اجلديدة خ��ص بو�شع اإيران يف عهد البرتول، وهن�ك 
� ك�نت �شه�دتهم، وخرباتهم اإىل م�شتوى معي�شي م� دون  دول اأُخرى تدهور حملة ال�ّشه�دات، واملثقفون فيه� اأيًّ
اأ�شح�ب احلرف والّتج�ر فعاًل اإىل تكوين بورجوازية جديدة، وقد �ش�عد على ذلك  طبقة الربوليت�ري�، و�شعد 

الُبنية القت�ش�دية الّطفيلية ملجتمع�تهم، وعدم وجود دخل ع�م، والعتم�د على ال�شترياد، وم�ش�ئب اأُخرى.
)1(  طريق الأنوري اأن ي�شلك الطريق ال�ش�ئع، ومورد قبول الن��ص. 

)2( املق�شود: الت�شيع.
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ومنت خط�ب ر�شتم)1(  بحيث ل يجرح الإح�ش��ص الديني الع�م، ول يكون �شبًب� 
يف تزلزل عق�ئد ال�شب�ب، وعليه قبل اأن ين�شر )�ش�هن�مته« اأن يحمله� اإىل ح�شرة 
ال�شيد ال�شيخ اأبي الق��شم اجلرج�ين )فهذا من قبيل الحرتام لل�شيد... واأي�ًش�... 
هذا  ب�شراحة..  نتحدث  الآن  نحن  ن�حية...  فمن  امل�شلحة،  قبيل  من  ح�شن 
اأ�شت�ذ، ودر�ص  اللي�يل �شتني ع�ًم�، وح�شر على  عمل لزم، ف�شي�دته فقيه، �شهر 
الفالح من  الفردو�شي  الق��شم  اأبو  اأنت،  اأكرث منك  الإ�شالم  يعرف  اخل�رج،  يف 
قرية ب�ج، ومعلوم�تك عب�رة عن معرفة حمدودة ب�للغة البهلوية وهي لغة املجو�ص، 
ودرا�ش�تك عب�رة عن �ش�هن�مة اأبي من�شور، والأ�ش�طري اجل�هلية، وت�أريخ الإيرانيني 
وتهمينه،  ور�شتم،  وك�شودرز،  و�شريك�شيو،  ال�شم�ص،  عبدة  املجو�ص  الزرد�شتيني 

وا�شفندي�ر، و�شهراب، والعنق�ء، وال�شيط�ن الأبي�ص يف م�زنداران(.

وليعطه�  والطي�ص،  ال�شب�ب،  اأترك  ال�شيد،  اإىل  ال�ش�هن�مة  اأحمل  اأجل، 
اأئمة  اأو  الديني،  املركز  ف�شالء  اأو  ال�شوق،  املحرتمني يف  اأحد  اإىل  بدوره  ال�شيد 
اجلم�عة الأبرار ليلقوا عليه� نظرة، ف�إم� اأنهم �شوف يرون اأنه� �ش�حلة للن�شر، ونتيجة 
له �شوف ي�شطبون على مدح علي، واللمز)2( يف عمر، والفح�ص يف العرب، والكالم 
الذي تفوح)3( منه رائحة م� ب�لن�شبة للعب��شيني اأ�شرة الر�شول، وخلف�ء امل�شلمني، 

)1(   املق�شود: م� ورد على ل�ش�ن ر�شتم من �شب العرب. )املرتجم(.
)2( اللمز: العيب.
)3( تفوح: تنت�شر.
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منه�  وبدًل  الغ�زي،  حممود  لل�شلط�ن  ب�لن�شبة  الركيكة  اخلطرة  التهورات  وهذه 
�شوف يقولون: هي� انظم مئتي، اأو ثالثمئة بيت يف مدح �شح�بة الر�شول الكب�ر، 
القومية،  �ش�أن  من  والغ�ص)1(  القدم�ء،  الإيرانيني  ذم  ويف  ال�شيخني،  وب�لأخ�ص 
يقولون: هذا  اأنهم �شوف  واإم�  الفرعية،  النق�ط  النوع من  وثق�فة زرد�شت، وهذا 
وبدًل  بعيًدا،  به  يلقون  و�شوف  املف�شدة«  الف��شدة  ال�ش�لة  »الكتب  من  الكت�ب 
ال�شِل�ص)2(،  والطبع  والقلم،  الذوق،  هذا  لديك  دام  م�  يو�شونك:  �شوف  منه 
اأو  ن�مه«  »عمر  انظم  ال�ش�هن�مه  من  وبدًل  تذهب  اأن  عليك  الطيب  وال�شتعداد 
»اأبو بكر ن�مه« حتى تظفر ب�لدني� والآخرة، الدني� مزرعة الآخرة، من ل مع��ص له 

ل مع�د له.

اأم� الأنوري طريق ث�لث، طريق حمرتم، ي�شتطيع به اأن ي�شل اإىل ا�شم ور�شم، 
وينمو، ويرفع عنقه ب�ل�شمود، واحلرية، »ويدل على الفلك، ويفخر على النجم«، 
ويحك راأ�شه ب�ل�شم�ء رفعة، ومينن على الع�مل، واآدم، والب�شر، والقومية، واجليل 
احل�يل، والق�دم، بل على الفكر، والإح�ش��ص، والعلوم، والفنون، والآداب، وهو: 
»اإذا ك�ن الأنوري مل يرد اأو مل يردوا له »اأن مي�شي يف واحد من هذين الطريقني 
املعهودين وي�شل اإىل الدين، والدني�، ف�إنه ي�شتطيع اأن ي�أتي اإىل طهران، وبلط�ئف 
احليل يجد طريقه اإىل واحد من اأم�كن التجمع الفكرية، ويعمد، وي�شرف »ب�ملذهب 

قواعد ثالثة

)1(   الغ�ص: اخلف�ص، واملراد هن�، التقليل من ال�ش�أن.
)2( ال�شل�ص: الرقيق ال�شهل.
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حرك�ت،  من  به  متعلق  هو  وم�  ل�ش�نه  ويتعلم  اجت�هه«،  و»يحدد  احلق«  الر�شمي 
و�شكن�ت، وبعده� خبزه مغمو�ص، وخمبوز، و�شوقه رائجة.

»اأم�شيت  العري�ن)1(  ط�هر  ب�ب�  كرام�ت  طريقة  هي  الطريقة  اإن  اخلال�شة: 
م�ئل«  »�شرجك  اأن  به  يفهمون  الذي  القدر  بنف�ص   »� عربيًّ واأ�شبحت   ،� كرديًّ
حتى  اإليه،  �شي�شتمعون  بقوله  تتف�شل  �شوف  ف�رغ  كالم  كل  يهوونك،  �شوف 
الدين واملذهب بقدر معرفة »كل منديل دروي�ص« عن  ولو ك�نت معرفتك بهذا 
الت�شوف، اأو الأ�شت�ذ ح�شني الق�ش�ب عن الت�شيع، اأحي�نً� اإذا ك�ن التع�مل الذي 
تقوم به اأحي�نً� والتج�شوؤات)2( التي ل حمل له�، وتطلقه� اأحي�نً� تختلف عن اأكرث 
الق�شية  لي�شت  اأحد،  ينتبه  لن  م�نع،  ل  وتن�ق�شه�،  بديهية  املذهب  هذا  قواعد 
احلدود،  يف  ال�شرتاك  هي  الق�عدة  الأفك�ر،  يف  وال�شرتاك  املدر�شة  ق�شية  هي 
والثغور، ف�ملو�شوع�ت العلمية، والفكرية، والأيديولوجية هي ق�ش�ي� البنية الفوقية، 
وال�شم�ت،  والعواطف،  الأح��شي�ص،  فهي مو�شوع�ت  التحتة  للبنية  ب�لن�شبة  اأم� 
اأنهم  هي  الق�عدة  و»ال�شللي«.  واجلم�عي  النق�بي،  والنج�ح  واملزاي�،  وامل�ش�لح، 
بنقد  اأحدهم  يقوم  اليوم  البع�ص،  بع�شهم  ويحبون  البع�ص«  بع�شهم  »يفهمون 
الآخر يف »جملتهم« ويف اليوم الت�يل ل بد اأن يقوم برد جميل النقد، ومل� ك�نوا 

)1(    ب�ب� ط�هر العري�ن، اأو الهمداين من �شوفية القرن الرابع، واخل�م�ص، و�ش�حب رب�عي�ت �شهرية. ي�شخر �شريعتي 
من قوله املذكور يف املنت. اأكيف ي�شبح الإن�ش�ن �شيًئ�، ومي�شي �شيًئ� اآخر؟ )املرتجم(.

)2( التج�شوؤ: ال�شوت الذي يخرج من الفم عند امتالء املعدة.
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يكون  واأن  بد  الث�لث ل  الع�مل  الفن�ن يف ع�شرن� خ��شة يف  ب�أن  يوؤمنون  جميًع� 
ملتزًم�، فكل واحد قد التزم األ يكون ملتزًم� ب�شيء اللهم اإل اأن يخل بوعده اأو 
بعهده للجم�عة، لجدال هن�ك م�ش�ئل اأطرف، واأكرث روم�ن�شية جتري يف الأمور 
لكن عفة الكالم متنع قوله�، وينبغي اأن مير عليه� خم�شون �شنة حتى ميكن اخلو�ص 
فيه� طبًق� للقوانني، الدولية، اإذن... م�ذا يفعل الأنوري؟ لقد فعل م� فعل، واأمث�ل 
الأنوري مل يبتلوا اأبًدا مب�شكلة »م�ذا اأفعل؟« ول يبتلون ورمب� لن يبتلوا اأبًدا، اإذن 
قل: م�ذا يفعل الفردو�شي، م�ذا يفعل ن��شر خ�شرو)1(؟ حتى الآن ل اأجد حالًّ 
ب�لن�شبة لهذين، ويف م�شتوى العمل العلمي، اأو الأدبي، اأو الفني لـ »�شق� زاده« 
و»فردين«، ميكن دون اأن ت�شتغل هذه الواجه�ت الزج�جية الثالثة امللفتة اجلذابة 
»اأن ي�شتند اإىل ق�عدة م�؛ لأن جم�هري ال�شعب يف هذه امل�شتوي�ت، دون تو�شية، 

وت�أييد، وخلفي�ت م�شنوعة اأهل متييز، لكن م�ذا عن امل�شتوي�ت الع�لية؟

اأم� اأن ي�أتي واحد مثل »تقي زاده« في�أخذ بيد اأحد الذين �ش�فروا حديًث� 
مبق�بلة  اأريًب�؛ لأنك قمت  واأديًب�  ف��شاًل، ومف�ش�ًل،  وي�شحبه، ويجعل منه عالمة 
الن�شخ، والت�شحيح، والتح�شية، وتو�شيح الوا�شح�ت، عنم� يطبع عملك، وقبل 
اأن يخرج كت�بك اإىل ال�شوق يكون كت�ب الع�م، وت�شري اأنت نف�شك ب�حث الع�م، 

قواعد ثالثة

)1(   ن��شر خ�شر القب�دي�ين املروزي �ش�عر، ومفكر، وفيل�شوف اإيراين اإ�شم�عيلي،ك�ن مط�رًدا من ال�ّشلطة، وم�ت يف 
املنفى ل�شوء عالقته مع ال�ّشلطة، ولد �َشَنة )384هـ(. وتويف �َشَنة )470هـ( ُانظر، املقدمة العربية لرتجمة ج�مع 

احلكمتني للمرتجم. )املرتجم(.
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واأجرك اأجر الع�م، وجيبك جيب الع�م، وي�شرتي م�شنع اللنب املب�شرت، والزب�دي 
األف ن�شخة من كت�بك دفعة واحدة من اأجل املكتبة التي يف منظوره اأن يوؤ�ش�شه� 
والرتبية،  الثق�فة،  وزارة  ت�شرتيه�  الأخرى  ن�شخة  والألف  واملوظفني،  للعم�ل، 
والعلوم، ول ترتك رجاًل ك�تًب� بح�ثة ليغتم لعدم نف�د كت�به، وقبل اأن تب�ع ن�شخة 

واحدة منه تقوم بتوقيع عقد الطبعة الث�نية مع املوؤ�ش�شة.

واإذا مل تكن من اأهل الدني� وكنت من اأهل الأمل، وتع�ين من اأمل الدين، 
اجلعفري،  احلق  للمذهب  والدعوة  املبني،  الدين  ن�شر  على  وقًف�  قلمك  اجعل 
وخذ كم �شه�دة بخط ح�شرات الآي�ت املب�رك�ت فحواه� اأنك »فعلت كذا وكذا، 
اأنعموا به�  اإىل اخلبز، وامل�ء قد  األق�بً� تف�شي  اأن تت�شمن  وكيت وكيت«، وينبغي 
ال�شوق،  يف  و�شبه�  و�شوره�،  الإ�شالم«  وثقة  الإ�شالم،  »حجة  قبيل  من  علك 
ب�أن  اإي�هم  مو�شًي�  املحرتمني  الوع�ظ  اإىل  بع�شه�  وقدم  املوؤمنني،  ازدح�م  واأم�كن 
يذكروا بع�ص الرواي�ت، والنق�ط من هذا الكت�ب فوق املنرب، واجعل اأنت نف�شك 
»منربين« يف ت��شوع�ء، وع��شوراء وقًف� على بيعه، وم� دمت قد هي�أت الأر�شية قل 

للرف�ق اأن يوزعوه، و�شوف توزع األف ن�شخة يف جل�شة واحدة.

وخطيًب�  خبرًيا،  وحمدًث�  ف��شاًل،  داعية  �شرت  قد  تكون  اأنك  اخلال�شة: 
مقتدًرا، وك�تًب� ع�ملً�، بل وي�شتخدمونك عند ال�شفر اإىل الأعت�ب الع�لية ملزارات 
وتدعوك  العلم،  اأهل  يدعوك  �شوف  وهن�ك  ال�شريفني،  احلرمني  وزي�رة  الأئمة، 

اجلمعي�ت، واملراكز الدينية، واملوؤ�ش�ش�ت دعوات مل تكن اأنت نف�شك تنتظره�.
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فيه قالئل« فم�ذا �شيفعل؟  »ال�ش�لكون  اأن ي�شري يف طريق  اأحد  اأراد  واإذا 
ت�شحيح  اأو  �شن��شي«  »�شبك  مثل  اأحد  عي�ص«  »اأكل  ي�شر  لن  عمله  ك�ن  اإذا 
ت�أريخ �شي�شت�ن لبه�ر)1( ف�إنه على حد قول املرحوم به�ر �شوف ي�شمل بـ »موؤامرة 
ال�شمت«، ك�أن مل يكن. اأم� اإذا ك�ن له �ش�أن ب�أمر الزم�ن اأو اأبن�ء الزم�ن، �شوف 
تنهمر عليه ال�شه�م من القواعد الثالثة، و�شوف يلقى من كل �شوب اإىل ال�شوب 
�شخ�شيته  ك�نت  واإذا  متن�ق�شة،  تهم  بثالث  يتهم  �شوف  اجلميع  وبني  الآخر، 
وا�شحة مت�ًم� و�شد »ال�شرب والك�شر«، واإذا ك�ن من معدن �شيئ فال هو لديه ميل 
يف جبلته اإىل الب�طل، ول هو ينجذب اإىل مغن�طي�ص املن��شد، ول عقدة خمول 
ومواجهة  وال�شرب،  اجله�د،  وق�شى عمًرا يف  وال�شيت،  ال�شهرة،  اإىل  الذكر جتذبه 
القوة، والظلم بحيث مل يعد الته�م يوؤثر على بدنه، وجت�هل امل�ش�لح العديدة يف 
�شبيل احلقيقة، بحيث اإن لطمة »التكفري« مل تكن جتعله يجثو على ركبتيه، واأن 
لركالت  ي�شت�شلم  ل  بحيث  منه،  قومت  قد  والفكرية  والثق�فية،  العلمية،  م�دته 
»النق�د املخ�شو�شني« اأو اأنظ�ر امل�شرفني على العلوم القدمية، واجلديدة، ف�إن اأ�شلوب 

عالجه الوحيد، والفريد اآنذاك هو النذالة.

م�ذا ميكن عمله مع ال�شيد جم�ل الدين؟ ل هو مي�شك مبكتب، اأو مبحراب، 
لي�ص حمت�ج�ً ل اإىل ال�شم ول اإىل اخلبز، ل راأ�شه تدخل يف اأن�شوطة القوة، 

قواعد ثالثة

)1(   حممد تقي به�ر )1304هـ - 1370هـ ق( �ش�عر، و�شحفي، وحمقق، واأ�شت�ذ، وجم�هد اإيراين، له عدد من 
الكتب، والأبح�ث، والدواوين. )املرتجم(.
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ول قلبه معلق برب�ط الذهب، ول ميكن اته�م الرجل الذي وهب حي�ته لالإمي�ن، 
ومل يرتك خن�ق ال�شتعم�ر، ال�شتبداد حلظة واحدة)1(، ول ميكن اأي�ًش� ب�لن�شبة 
للرجل الذي يعرتف حممد عبده املفتي الأعظم يف الع�مل الإ�شالمي ب�لتلمذة 
للع�دة  ب�لنبوغ اخل�رق  امل�شهور  اآرن�شت رين�ن املفكر الأوربي  على يديه، وميدحه 
بده�شة، لميكن على يد من الف�شالء يف املركز الديني، اأو حملة ال�شه�دات �شبه 
لي�ص  ل،  عنه:  يقول  اأو  امليدان  من  يزيحه  اأن  اأورب�  اإىل  ذهبوا  الذين  الأوربيني 
مب� يعجب  يتحدث  اأنه  ونتيجة  �شي��شي موهوب، وج�ذبيته،  اإنه منط  لديه �شيء، 
ب�أ�شلوب جديد، واإل فال عمق  اأو ق�ش�ي� قدمية  ال�شب�ب، ويطرح ق�ش�ي� جديدة، 
)اأديني�(....  يده، ومل يدخل مراكز  م�دة علمية تذكر ول موازين يف  لديه، ول 
للع�شر...  الفكرية  الع�مل، والأحداث  للع�شر يف  العلمية  ب�لروح  مت�ًم�  له  ولعلم 
اإذن م�ذا نفعل به؟ عجًب�، لقد �ش�ر اأ�ص املت�عب، ال�شبيل الوحيد هو م� ذكرت 
حمراب،  ول  له،  منرب  ل  ال�شريد،  مت�ًم�  الفقري  ال�شيد  هو  الطني،  يف  التمريغ 
هو  �شيء،  اأي  من�شب، ول مقهى، ول جملة، ول جريدة، ول  ول جم�عة، ول 
وم�شغة من الل�ش�ن يف فمه، وقلم بخم�شة قرو�ص يف يده وال�شالم. على »ظ�هري 
�؛  ال�شالح« هوؤلء و»اأ�شب�ه املالت« الذين: اإم� اأنهم يحقدون عليه حقًدا �شخ�شيًّ
اأو�شكوا  لأن ظهور �شخ�شيته اأذى مركب النق�ص عندهم، واأث�ر حقدهم بحيث 

)1(   يف تلك الأزمنة، مل يكن التكنيك املع��شر موجوًدا بحيث ميكن مونت�ج ال�شور اأو ا�شطن�ع الوث�ئق الت�أريخية 
ب�حليلة.
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على الختن�ق، عليهم اإذن اأن يوعزوا اإىل اأعوانهم، واأن�ش�رهم الذين ي�شبهونهم 
هيه...  ويقولوا:  ال�شوق،  يف  املوؤمنني  وبني  الن��ص  بني  يند�شوا  اأن  لهم  وليقولوا 
الآن؟  حتى  يقتلوه  مل  فلم�ذا  كالمه  يف  �ش�دًقً�  ك�ن  اإذا  �شيد،  ي�  ب�لطبع  معلوم 
مل�ذا ل يق�ومونه؟ هن�ك اأفراد مطلعون ك�نوا مقربني منه فيم� �شبق يقولون اأنه »مل 
�؟ مل�ذا ل يرد على املدعني عليه؟  يخنت«، اإذا ك�ن كذبً�، فلم�ذا ل يكذبه ر�شميًّ

مل�ذا ل يبدي علًن� اأن هذا الأمر ل حقيقة له، وبال اأ�ش��ص؟

ويف ذلك الع�شر، يف ال�شنوات م� بني )1290 و1297 هجرية( مل تكن 
روز«  و»زن  ب�نوان«  »اطالع�ت  جمالت  اأو  تليفزيون،  اأو  ف�ر�شية،  اأفالم  هن�ك 
و»رو�شنفكر« بحيث حتل لهم هذا الإ�شك�ل، وحتى ي�شتطيع ال�شيد بطريقة من 
ا  الطرق، وب�شكل وث�ئقي، وب�لو�ش�ئل ال�شمعية، والب�شرية اأن يرد على اأعدائه ردًّ
مفحًم�، وف��شًح�، وهل ك�ن ال�شيد جم�ل الدين الأ�شد اآب�دي منذ مئة �شنة اأن 
اأن  اإىل  الن��ص  يطمئن  حتى  »ا�شرتبتيز«  بعملية  ويقوم  ميدان«،  »�شبزه  اإىل  ي�أتي 
امل�ش�ألة لي�شت �شحيحة، واأن اأعداءه الذين عجزوا عن اأي نوع من املج�دة وجًه� 
الذين  اأولئك  اأي�ًش�،  الق�ش�ء عليه؟ والن��ص  اأجل  الفرية من  لوجه اختلفوا هذه 
التهمة،  هذه  �شم�ع  بعد  منهم  من  والأفواه...  ال�ش�ئع�ت،  من  اآراءهم  ي�أخذون 
�، ن�هيك  يركب عربة على الفور، ويذهب اإىل منزل ال�شيد، ويع�ين الأمر �شخ�شيًّ
ترتيب،  اأو  نظ�م،  وبال  وم�شو�شة،  خمتلطة،  اإل  هي  م�  دائًم�  العوام  اآراء  اأن  عن 

قواعد ثالثة
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األ اأحد هن�ك ليقول: �شيدي هب)1( اأن هذا الأمر �شحيح، لكن م� هي عالقة 
الق�ش�ي� الأيديولوجية  اأو  الن�ش�ل الجتم�عي،  اأو  ال�شي��شية،  ب�لآراء  »الختت�ن« 
الذي  املتعلمني  غري  اأو  املتعلمني  العوام  راأي  لال�شتعم�ر؟ يف  وامل�ش�دة  الثورية، 

ي�شتطيع اأن يكون من��شاًل �شد ال�شتعم�ر هو الذي يكون قد اختنت فح�شب.

ومت�ش�مي  ج�د،  فن�ن  اأو  ك�تب،  اأو  مفكر،  اأم�م  لي�ص  �شبق،  م�  على  بن�ء 
اأكرث من خي�رين: اإم� النت�ش�ب، والعتم�د على واحد من هذه الأقط�ب الثالثة 
غري  اأو  به  اخلليق)2(  للع�دة،  واخل�رق  ل�ش�عته،  املخلوق  النج�ح  وم�شريه  القوية 
اإىل الن��ص، والعتم�د  اأو النت�ش�ب  اأكرث مم� ي�شتحق،  اخلليق، ويف كلت� احل�لتني 
على نف�شه، وم�شريه الف�شل املتوايل، واحلرم�ن، وخمول الذكر، واملوت اختن�ًقً� يف 
موؤامرة ال�شمت، اأو يف �شعب ال�شي�ح، اأو التحطم، وال�شقوط حتت الأقدام، اأو اأن 

يلوث ب�لطني.

ينبغي يف البداية اأن يدرك الن��ص قيمة الفكر، وعمق الفن، وخالقية النبوغ 
واأن يحددوا قيمته ب�لت�يل، والن��ص اإم� عوام ك�لأنع�م، واإم� متدينون، واإم� ع�شريون، 
الأخري�ن لكل منهم�  الأو�ش�ع، والأحوال، واجلم�عت�ن  ت�شريه  الأول  وال�شنف 
مراجع تقليد، واأئمة جم�عة، ومفتون ر�شميون، وق�دة معينون، ي�شدرون لأتب�عهم 

)1(  هب: افرت�ص.
)2( اخلليق: اجلدير، امل�شتحق.
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اأوان«  غري  يف  يوؤذن  الذي  »الديك  هذا  ف�إن  هن�  ومن  والفتوى،  العق�ئد  اأ�شول 
�شوف يتعر�ص لل�شه�م من اليمني، والي�ش�ر، وهو جدير بفتوى التكفري، وم�شداق 
لالآية نث  ھ  ھ  ھھ  ے  ے   ۓ   ۓ  مث  ]احلج/ 11[، والنظ�م 
املوجود هو نظ�م القب�ئل العرب، وكل من يريد اأن يعي�ص يف مكة، يلزمه اإم� اأن 
يكون ع�شًوا يف اإحدى الع�ئالت القر�شية الكبرية، اأو اإذا ك�ن قد ج�ء من الب�دية، 
اأو من قبيلة، اأو من دي�ر بعيدة، وغريبة، ل بد له اأن يكون حليًف� »لإحدى الطوائف 
من�ف  عبد  بني  �ش�دة  اأحد  يعلن  اأو  ال�شيوخ،  من  لواحد  موىل  اأو  ال�شريفة، 
وا�شًح�  � عبًدا، ويكون و�شعه  ر�شميًّ اأو يكون  الغريب يف حم�ي،  ق�ئاًل: هذا 
اأن  واأريد  اإن�ش�ن حر،  اأن�  وق�ل:  اأحد  اإذا ج�ء  الن��ص، لكن  واأم�م  نف�شه،  اأم�م 
املالأ،  حم�ية  حتت  اأدخل  ولن  الأ�شن�م،  م  حُمطنِّ اإبراهيم  بيت  بجوار  اأعي�ص 
واملرتفني اأبي �شفي�ن، واأبي جهل، واأمية بن خلف، ولن األ�شق نف�شي بح�جب 
معبد الأ�شن�م، اأو �ش�دنه)1(، اأو �ش�قيه، ولن اأقلد اأي�ًش� اأولئك الذين م�شوا خلف 
اإبل القوافل اأربعة اأي�م، ووقعت اأعينهم على مدينتني يف حدود ال�ش�م، اأو احلرية، 
وال�شبي�ن  ال�شم��شرة،  من  ب�شعة  الزمن  من  فرتة  وع��شروا  اإيران،  اأو  غ�ش�ن،  اأو 
يتفنجون يف  ج�وؤوا  والآن  اأج�نب،  �شبه  احلدود  على  اأعراب  اأو  الإيرانيني،  عند 
مكة، ويرطنون بكلم�ت متقطعة غري مفهومة �شمعوه� هن� وهن�ك، وا�شتغالًل جلهل 
العرب، يتفوهون ب�لكلم�ت الإيرانية، اأو الرومية ال�شخمة بال من��شبة، ول ذلك 

قواعد ثالثة

)1( ال�ش�دن: خ�دم الكعبة.
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الأحمق الذي تعلم اأ�ش�طري ر�شتم، واإ�شنفدي�ر، من مق�هي اإيران ثم ي�أتي كل يوم 
الذين ل  للعرب  ب�لتف�شيل  ويق�شه�  احلرام،  امل�شجد  وداخل  الكعبة،  اإىل جوار 
يفهمونه� ول يتمتعون به�، اأريد اأن اأكون اأن� نف�شي، ل مقلًدا، ول اأ�شرًيا مرتبًط�، 
ول منجًم�، ول راهًب�، ل، لن ت�شتطيع، هن� مكة قري�ص، كله� حول معبد الأ�شن�م، 
لكل اأ�شرة �شرفه� الذاتي ميثل حيثيته� الجتم�عية واأنت رجل بال �شنم، واإذا مل 
تقم ب�لرتب�ط بواحدة من هذه القواعد يف املجتمع اجل�هلي عن طريق حليفك، لن 
ت�شتطيع اأن تقف على قدميك، فكل رقيع)1( طويل اجلدائل)2( �شقي، ومنكوب، 
ي�شب  اأن  لنف�شه  ي�شمح  �شوف  اأهمية،  اأعم�ل حي�ته  اأكرث  ال�شتمن�ء  يعد  وت�فه 
فوق  �شعوره  ل  يف  املوجودة  العقد  كل  عن  ينفث)3(  واأن  وجهك،  فوق  ك�أ�شه 
راأ�شك م�شرتيًح� ولأول مرة يف حي�ته يظهر نف�شه، ويثبت وجوده، واأي�ًش� �شوف 
يقوم ال�ش�دة العطوفون برع�ي�هم الع�رفون بقدرهم امل�شجعون لل�شفلة ب�لربت على 

راأ�شه، واأذنه، والإنع�م عليه)4( ... اأط�ل اهلل عرقول ذلك احليوان ح�شن الرعي.

)1(  الرقيع: الأحمق.
)2( اجلدائل: ال�شعر املفتول ك�حلبل.
)3( ينفث: ينفخ بدون خروج الريق.

�مدين، واأخذوا يقذفونه ب�حلج�رة، وب��شم ال�ّشعب اأخذوا  )4(   ك�ن ال�ّشوقة، والأوب��ص قد اأح�طوا ب�أحد املن��شلني ال�شّ
مل�   � اأكن حيًّ لو مل  »اهتفوا بحي�تي لأين  املحلية:  وق�ل بربود، ولهجته  اإليهم  ف��شتدار  ليمت فالن،  يهتفون: 

اعتربوكم ب�شًرا، ومل� اأعطوكم م�ًل لت�أتوا وت�شبوين، وتقذفوين ب�حلج�رة ف�دعوا يل بطول العمر«
       )املرتجم(: الّرواية وردت يف �ش�أن �شيد ح�شن مدر�ص، اأحد املن��شلني الأحرار يف مرحلة ر�ش� �ش�ه.
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كل هذا �شحيح، اأم� الفن�ن اأو املفكر الذي يريد اأن يكون حليًف� لواحدة من 
هذه الطوائف الثالثة يف قري�ص، يكون قد نظر اإىل املجتمع بنف�ص العني التي نظر 
اإليه به� الأنوري والفرخي)1( واأبو علي، لكن هوؤلء مل يعرفوا طبقة غري حم�شو�شة 
واجلدارة  لال�شتعداد،  ف�قدين  ك�نوا  اأو  وخمل�شة،  ومقتدرة،  جذور،  ذات  لكنه� 
للنف�ذ يف هذه الطبقة، والر�شوخ فيه�، وعقد العالق�ت معه�. ترى: م� هي هذه 

الط�ئفة؟ اإنه�: الن��ص.

ومفكرون�  ثورية،  وروم�ن�شية  دميوقراطية،  عواطف  من  اأع�ين  اأين  تظنوا  ل 
هذا  يف  لكنهم  وذوب�ن.  وحرقة،  ولوعة،  بتف�شيل،  الكلمة  هذه  ي�شتخدمون 
يف  ال�شي��شيني  والي�ش�ريني  ال�شرتاكيني،  ويقلدون  ومرتجمون،  مقلدون، 
وال�شعبية.  الأدبية،  والأعم�ل  والأن��شيد،  الأ�شع�ر،  الن��ص من  ويعرفون  اأورب�. 
ف�جلم�هري وال�شعب يف لغتهم، واأح��شي�شهم كلمة ترادف الكلم�ت الأوربية: 
املو�شة،  امل�شطلح�ت  نف�ص هذه  اأن م�شداقته�  اأي   )Demo people(و  )Masse(
ب�لقدمي، ومقلد عندن�  مرتبط  �ش�عر  يقوم  مت�ًم� كم�  اأورب�  واملحبوبة، لدى مفكري 
و»الع�شق«  و»القلب«  »ال�ش�قي«  م�شطلح�ت  طريق  عن  »الع�شق«  مبزاولة  اليوم 
حتت  والوقوع  و�شن�أتي،  ومولن�،  ح�فظ،  بتقليد  ولذته  تعلقه،  هذا  يف  وال�شبب 
اأنوار  اأخذته  قد  الواقع  قلبه يف  وديوان ح�فظ، ل؛ لأن  واحلديقة،  املثنوي،  ت�أثري 

قواعد ثالثة

)1(  �ش�عر من �شعراء املدح يف الع�شر الغزنوي. )املرتجم(.



386 386
العودة اإىل الذات

اإ�شراق ذلك الع�شق وتالطمه بقلبه، اأو لأنه فهم املعنى العميق، والب�طني للقلب، 
وال�ش�قي. هذه املف�هيم ال�ش�مية الالنه�ئية، ل ت�شتوعبه� دائرة اإدراكه، واأح��شي�شه 

ال�شفيحية.

واأ�شب�ه املفكرين عندن� الذين يتحدثون كل حلظة عن »الن��ص« و»اجلم�هري« 
ب�مل�شدق�ت  ي�أبهون  ل  اأنهم  ف�حلقيقة  واإل  التقليدي،  النف�شي  الوهم  هذا  يع�نون 
العينية لهذه الألف�ظ يف احلواري، والأ�شواق، واأم�كن العمل، واملزارع، واملدن، 
والقرى، ف�إذا التقى اأحدهم بهم عب�ص بوجهه، وب�آلف من اأنواع اللمز، والهمز، 
وحرك�ت العني اأخذ ي�شخر منهم وب�آلف من اأنواع ال�شمئزاز، والت�أفف، والقرف 

يطوي طرف �شرتته، ويبتعد.

العيني،  م� �شدقه  اكت�ش�ف  اإىل  ا  م�شطرًّ فل�شت  »ال�شعب«،  اأقول:  عندم� 
والواقعي عن طريق الآداب ال�شرتاكية، واملف�هيم الدميوقراطية، والثورة الفرن�شية 
الكربى، والأيديولوجي�ت ال�شعبية وك�أنه جمهول علمي، اأو ق�نون من قوانني علم 
علمي  هو  ح�شوري،  علم  بل   ،� ح�شوليًّ علًم�  لي�ص  ب�ل�شعب  والعلم  الجتم�ع، 
بذاتي، ولكل جم�عة �شمري جم�عي، وروح جم�عية، واإح�ش��ص بـ »نحن«. هذه 
الـ »نحن« املوجودة يف الـ »اأن�« اخل��شة بي هي ال�شعب. ويظن بع�شهم اأن الآداب 
امللتزمة تطلق على ذلك النوع من الكتب الذي يكون يف خدمة ال�شعب، ولبد 
والن�ش�ل �شد  الطبقي،  الو�شع  تكون موجهة �شد  اأن  �شي��شية، ولبد  تكون  اأن 
الراأ�شم�لية ال�شتغالل، وتتحدث فقط عن الق�ش�ي� احل�دة املع��شرة، والأحداث 
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هي؛  هكذا  اأجل،  املحكومة،  للطبقة  والواقعية  العينية،  وال�شدام�ت  اليومية، 
لأن الآداب امللتزمة تعني القرار الذي اتخذه موؤقًت� الكت�ب، والفن�نون املرفهون 
العبودية  هذه  من  يخل�شوه  لكي  ال�شعب  ي�ش�عدوا  ب�أن  ال�ش�دة  اأولد  ِبعون  ال�شنِّ
�شرورة  لأنه  �شك؛  بال  لي�ص  ومفيد  وموؤثر،  عظيم،  قرار  هو  برافو،  الجتم�عية، 
هذا  يع�نون  ل  اتخذوه  الذين  ف�أولئك  جم�عية،  اأو  �شخ�شية،  وح�جة  حيوية، 
اإلزام  اإنهم متمتعون، وم�شرتيحون، ول يت�أملون، ف�لقرار اإذن على اأ�ش��ص  الو�شع، 

اأخالقي، عمل من اأعم�ل اخلري الإن�ش�ين، النف�ص اللوامة.

اإذا راأيت اأن هن�ك اأعمى، قرب البئر فهل من املعقول اأن جتل�ص �ش�مًت�؟ 
لكني ل�شت ذلك املفكر البورجوازي، اأو الأر�شتقراطي املوجود يف الطبقة احل�كمة 
بحيث األقي نظرة من ن�فذة ق�شري على هذا ال�شعب امل�شكني الذي يدب على 
الأر�ص كقطيع من النمل، ويعي�ص يف هذه الثقوب ال�شوداء امل�شم�ة ب�لع�ش�ص، 
قلبي،  يرق  ثم  ال�شحوب،  غ�ية  الب�شيطة، ووجهه يف  الطينية  واملن�زل  والأكواخ، 
ثم اأفكر واأقول »هوؤلء اأي�ًش� ب�شر« مر�شي، ول ي�شح يف هذا املوقف الذي يع�ين 
اإىل  اأمتدد هن�  اأن  اأبن�ء جن�شي من امل�شقة، واجلوع، والعبودية مع�ن�ة مب��شرة،  فيه 
جوار التدفئة املركزية على احل�ش�ي�، والو�ش�ئد املح�شوة بري�ص النع�م، واإىل جوار 
جمموعة من امل�شروب�ت الأوربية، ويف ع�مل ال�شكر، والتعب الن�جت عن احلفالت 
اآخر  اإىل  والو�شول  والمتالء،  وال�شبع،  والفراغ،  الرف�هية،  من  وامللل  امل�شتمرة، 
اخلط يف كل اللذات، والنعم، والمتالك، واأ�شل اإىل عدم النتظ�ر »ثم اأفكر يف 

قواعد ثالثة
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ي�شبق  الوجود  واأت�ش�ءل: هل  والالمعقول،  والعبث،  واخلواء،  الفل�شفي،  الي�أ�ص 
امل�هية، اأو اأن امل�هية ت�شبق الوجود، وهل هو الإن�ش�ن م�شري، اأو خمري؟ اأو اأع�ين 
تلك  اأجل  من  »لظلي«  ال�شعر  واأن�شد  وم�شئومة،  موؤملة،  روم�ن�شية  اأح��شي�ص  من 
»الن�فورات الذهبية« اأو ط�ئر الكن�ري الربيء)1(، كوين اإن�ش�نً� يحتم علي اأن اأذهب 
اأتعرف  اأن  اأفهمهم،  حتى  اأج�هد  واأن  �شفهم،  يف  نف�شي  اأ�شع  واأن  الن��ص،  اإىل 
اإىل  الو�شول  فني يف  واأ�ش�عدهم عن طريق  ومعنوي�تهم،  واآلمهم،  اآم�لهم.  على 

اأهدافهم.

ل�شت خلف ن�فذة الطبقة الث�لثة اأو فوق �شطح ذلك الق�شر، اأن� واحد من 
نف�ص هذا ال�شعب الذي يتحرك على طواِر)2( ال�ش�رع ثم يهبط اإىل هذه الأغوار)3( 
ال�شوداء، ثم يخرج منه� ويحي� مع اأحزانه، وهمومه، واأنواع ع�شقه، واآلمه، وعق�ئده 
لي�ص  واإح�ش��شي،  فني  لهم  اأوجه  ب�أن  الن��ص  اأع�هد  ب�أن  ملتزًم�  ل�شت  اخل��شة، 
� له م� �شدق خ�رجي،  هذا معنى ب�لن�شبة يل ف�أن� ال�شعب ذاته اأتبع اأ�شلوبً� واقعيًّ
واأتن�ول  داخلي،  يف  اأفت�ص  عندم�  الفني،  عمله  اأ�شلوب  ويف  نظرتي،  يف  وعيني 
اأي�ًش�؛ لأن من يكون هو   � اأكون واقعيًّ الفردية  اإح�ش��ش�تي، واآم�يل، واحتي�ج�تي 
ال�شعب  بلون  تتلون  فكره  روحه، وحرك�ت  ف�إن كل جتلي�ت  ال�شعب،  نف�شه من 
اأغ�نين� الريفية  اإن  حتى ع�شقه ودينه، وروؤيته الكونية الفل�شفية، وحي�ته اخل��شة، 

)1(  ي�شخر من رواية البومة العمي�ء ل�ش�دق هدايت، ومن اأ�شع�ر فروغ فرخزاد )املرتجم(.
)2( الطوار من الطريق: ج�نبه املرتفع قلياًل، مي�شي فوقه امل�ش�ة.

)3( الأغوار: مفرده� الغور، وهو كل منخف�ص من الأر�ص، وهو اأي�ًش� البيت ال�شغري داخل اجلبل.
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ب�لن�شبة للم�شمون لي�شت من الآداب امللتزمة، لكن َمننْ الذي ل يفهم من اأول 
�شطرة)1( اأن هذا ريفي يحب، اأو ريفي ي�شكو، اأو ريفي يغني؟ كل اأبع�د حي�ته، 
للروح  واملظ�هر  الأمواج،  هذه  يف  متجلية  والطبقية  واملحلية،  العينية،  واأو�ش�عه� 

الفردية، والأم�ين ال�شخ�شية.

عندم� اأقول: ال�شعب، ف�أن� غري ذلك املتعلم البورجوازي يتحدث حتت ت�أثري 
الروم�ن�شية ال�شرتاكية عن طبقة يوت�ب�ئية، وميثولوجية، اإنني اأحتدث عن ط�ئفتي، 
واأقوى من  اأكرث  مت�ًم� بل  وله� وجود خ�رجي مثل وجودي  ط�ئفة عينية وواقعية 
فح�شب،  وجودي  درجة  من  واأقوى  اأ�شرف  لي�شت  وجوده�  درجة  اإن  وجودي، 
بل اإنني وب�شكل م�شتمر اأ�شتمد ال�شريورة الوجودية)2( لذاتي من هذه الط�ئفة، 
اأن نقول »ط�ئفة الن��ص«  اأن نتحدث بلغة القراآن ينبغي  اأردن�  ط�ئفة ال�شعب،واإذا 
يف مق�بل الطوائف الأخرى، طوائف »املالأ« و»املرتفني«، طوائف فرعون، وق�رون، 

وبلع�م بن ب�عوراء)3(.

قواعد ثالثة

)1(  ال�شطرة، وال�شطر من بيت ال�شعر: ن�شفه.
اإىل ك�تب هذه  اإ�ش�رة  »اأن�« هن� لي�شت �شمري متكلم ب�مل�شطلح الّنحوي، ولي�شت  اأّن كلمة  اإىل  اأُنبه  اأننْ  )2(  ينبغي 

ال�ّشطور. »اأن�« هن� �شمري متكلم فل�شفي واجتم�عي، يعني فرًدا من الّن��ص، جزًءا من الكل ب�لن�شبة لـ »نحن«.
طبق�ت  ثالث  وهن�ك  دائمة،  طبقة  املجتمع  يعد  �شريح،  طبقي  اجتم�ع  علم  وهو  القراآين  الجتم�ع  علم  )3(  يف 
ت�شكل الّطبقة  احل�كمة، اأُ�شري اإليه� يف ثالثة رموز: فرعون: القوة ال�ّشي��شية احل�كمة، وق�رون: القوة امل�شيطرة 
القت�ش�دية، وبلغم بن ب�عوراء: القدرة احل�كمة الّدينية، والفكرية )رج�ل الّدين  الّر�شميون، والعلم�ء، والكت�ب 
يف  الطبقة  هذه  من  والر�شل  اهلل،  وعي�ل  اجلم�هري،  )وت�ش�وي  الن��ص  هي  املحكومة  والّطبقة  ال�ّشوء(  ومثقفوا 
مق�بل الّطوائف الّثالثة الأُخرى( هوؤلء الأ�شخ��ص الّثالثة فرعون، وق�رون، وبلع�م هم نف�ص ممثلي مدينة كورف 

كورنيت اّلذين ج�وؤوا اإىل �شيزيف يف م�شرحية روبري موريل امل�شم�ة �شيزيف واملوت.
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ك�لأنع�م  العوام  والنفو�ص،  الروؤو�ص،  ب�لن��ص  اأق�شد  فل�شت  هذا  ومع كل 
اأ�شب�ه الب�شر ذوي القيم ب�لقوة ل ب�لفعل؛ لأن قيمهم مرتبطة ب�جلهة التي يقبلونه� 
من بني ال�شفوف  الأربعة املحددة، وهم يف الأحوال الع�دية ف�قدون للقيم، �شوف 
 )valeur( اإنهم يكدحون وينتجون، هذه ف�ئدتهم ل قيمتهم، والقيمة تقولون: ل 

غري الف�ئدة.

للفن�ن  ب�لن�شبة  ال�شعب  غري  لل�شي��شي  ب�لن�شبة  ال�شعب  ح�ل،  كل  على 
يل�شق  اأن  الفن�ن  على  يجب  ب�أنه  قولهم  اأن  اأرى  اأنني  من  وب�لرغم  الك�تب،  اأو 
نف�شه بواحد من تلك الأجهزة الثالثة واأن ي�شري حليًف� لواحدة من تلك القب�ئل 
والغربة  العجز،  من  ن��شئ  والعبث  الذكر،  خمول  موت  فم�شريه  واإل  ال�شريفة 
عن الن��ص، ف�إنني اأعترب اأن احلديث عن ال�شعب بلهجة �شي��شية دميوقراطية وهم 
اأن يكونوا تكئة  ي�شتطيعون  الذين  اأولئك  راأيي هم  والن��ص يف  ع�طفي، وخي�يل 
الوعي  اإىل  م� و�شلوا  اأفراد جمتمع  »تلك اجلم�عة من  اأو ك�تب حر متمرد  فن�ن 
والتمييز، واأي�ًش� مل يت�شكلوا يف واحد من تلك القوالب املفرو�شة الرائجة املحددة 

�شواء ك�نت �شي��شية، اأو فكرية، اأو دينية«.

الأحرار  هوؤلء  نف�ص  بهوؤلء،  مرهون  الأمة  هذه  م�شتقبل  يف  اأملي  وكل 
الذين  اأولئك  و�شحيح،  جديد  اإمي�ن  اإىل  والظم�أى  يتقولبوا  مل  الذين  الواعون 
يهبهم  اأو  ي�شبعهم دينهم،  الذين  اأولئك  الراهن ل  للو�شع  ب�لن�شبة  نفد �شربهم 
ال�شكينة واليقني، ول اأولئك الذين يعطيهم اإح�دهم الغرور العلمي، والتنفج�ت 
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احلديثة واملتقدمة الـ »اآخر �شيحة«، بل اأولئك الذين مل يفقدوا بعد القدرة على 
اأعظم ثروة لديهم هوؤلء هم املفكرون الذين ل ق�لب لهم، ومل  الختي�ر، وهذا 
»يحددوا«، ومل يتنب�أ بهم، ل الذهب والقوة اأ�شرار �شخ�شيتهم املعنوية، والفكرية، 
وحريتهم ول هم جتمدوا يف قوالب تقليدية موروثة ك�لدين، ول �شنعوا وا�شتخدموا 
على اأ�ش��ص من�ذج مقلدة ومرتجمة، هوؤلء فح�شب هم الذين ميلكون اجلراأة على 

التمييز، والقدرة عليه، واإمك�ن القي�م به.

عندم� يطرح »كالم جديد« يف املجتمع اأو اإن�ش�ن جديد، ف�إن هذين النمطني 
اأو اإيج�بً�،  امل�شطنعني لن ي�شتطيع� التعرف عليه، اأو حتديد قيمته احلقيقية �شلًب�، 
اأو ن�شبية، فذلك الذي بقراءة »�شرف مري« حطم مئة قفل وجنزير، ودر�ص ج�مع 
ك�مل�ء  �شيغه�  كل  يف  »ا�شرتتن«  ي�شرف  اأن  وي�شتطيع  به�ئي،  لل�شيخ  عب��شي 
اجل�ري، ودر�ص العلوم الدينية، وج�وز ال�شطح، والق�شور، وطوى املعقول والنقول، 
اأن  اأجل  من  اإل  اللهم  الإن�ش�ن  هذا  روؤية  اأو  الكت�ب،  هذا  قراءة  اإىل  يحت�ج  ل 
فطبًق�  الث�نية  الفئة  اأم�   ،� لقد حكم عليه حكًم� م�شبًقً ردية«  »ر�ش�لة  يكتب عليه 
للمع�يري التي يظنونه� ل تتغري، وعلمية جدلية مئة يف املئة ف�شوف يدينون الكت�ب 
من جلده اأو الرجل من على البعد، وي�شتخرجون جذوره الجتم�عية، والت�أريخية 
ب�إعج�ز اأ�شلوب اجلدل، ومبدئية القت�ش�د، ولن يدفعه �شيء اإىل بحث هذا الراأي 

اأو الفكر اجلديد اللهم اإل كت�بة النقد.

قواعد ثالثة
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ومن  الإ�شالم«  »معرفة  كت�بي  اإىل  الق�لبني  اأهل هذين  من  اأحد  ينظر  مل 
جلده اأ�شدروا الفتوى، واحلكم الق�طع. ف�لأول مبجرد اأن راآه ق�ل: م�ذا؟ هل يرتك 
املرء بح�ر الأنوار »للمجل�شي«، والك�يف »للكليني«، وكحل الب�شر للمرحوم احل�ج 
ال�شيخ عب��ص ثم ي�أتي ويقراأ ال�شيد الدكتور فالن املتفرجن؟ والث�ين مبجرد اأن راآه 
ق�ل: نعم، ديني، الدين اأفيون ال�شعوب، الدين اخرتعه الأغني�ء فيم� م�شى حتى 
ل ي�شبح العم�ل، والفالحون واعني، وحتى يتحملوا ا�شتغاللهم، و�شيطرتهم... 

لي�ص فيه م� يقراأ.

هذا الث�لث فح�شب، هذا املفكر الذي لي�ص خمرًف� ومغلًق� اإىل حد اأن يقنع 
»ي�شبع«  بحيث  متظ�هًرا  اأو  �ش�ذًج�،  اأو  حمدوًدا،  ولي�ص  الب�شر،  وكحل  ب�لبح�ر، 
اإنه مل يتوقف يف �شكل ث�بت قط، اإنه ل  مب�شطلح�ت اأربعة، ومق�لني مرتجمني، 
يزال يتحرك، ويبحث، ويفكر، ويحلل، اإنه هو الذي يتن�ول كت�بي مثل اأي كت�ب 
القراءة،  بعد  يقراأ  الذي  الوحيد  وهو  يفتحه،  ثم  كت�بي  على  ا  ردًّ يكون  قد  اآخر 
والفهم، هو الوحيد الذي يحكم بنف�شه ول ي�شتعري الأحك�م املو�شوعة، وامل�شنوعة 
لال�شتعم�ل من املنتجني ذوي العالم�ت التج�رية. هوؤلء هم الن��ص، ول جدال 
اأو الذي عنده م� يق�ل، لقد  اأو الك�تب،  الفن�ن،  الن��ص هم الذين يخ�طبهم  اأن 
جريت، اإنهم هوؤلء، وهم اأذكي�ء، وواعون، و�ش�دقون، وخمل�شون، لهم ح��شة �شم 
ح�دة ومييزون رائحة الإن�ش�ن من بني ننت الروائح العفنة الكثرية، راأيت الفن�نني 
الغربيني الذين مل يكونوا اأبًدا حلف�ء اأي قبيلة، وك�ن جمرد ذكر اأ�شم�ئهم اأو ن�شر 
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اإليهم واإىل اأعم�لهم من الأمور املمنوعة، ك�نوا  اإ�ش�رة  اأو  اأو �شور لهم  خرب عنهم 
�شخ�شي�ت »تهرب« اإىل املجتمع، يتكتم م� حولهم يف كل مك�ن دائًم�، ويف مق�بل 
هذا ف�إن »الأقنعة« ك�نوا دائًم� واأبًدا فوق �شواري الأعالم، لكن هوؤلء الن��ص ك�نوا 
يفهمون ب�لرائحة بتلك احل��شة اخل��شة التي تعلم القريب، واحل�ص الفطري لتمييز 
اخلطر ومعرفة العدو، وهو م� اأ�شميه ب�لإ�شراق الجتم�عي، اإنهم يجدون من يقف 

اإىل ج�نبهم.

هكذا ك�نت اأمتن� دائًم�، انظروا اإىل الت�أريخ، ت�شوروا الع�شر والزم�ن، منذ 
األف ع�م، اأو يزيد، ك�ن هن�ك اأمة لغته� البهلوية، غريبة عن العرب، وكل م� يجري 
يف بالد العرب، ذات دين واأدب، وروح وت�أريخ، وثق�فة وعرق اآخر، وفج�أة يتق�طر 
هي�  داعني:  املهلب  بن  ويزيد  وم�شعود،  واملثنى،  الوليد،  بن  خ�لد  جند  عليه� 
اأ�شلموا اهلل، والقراآن، حممد، واأبو بكر، وعمر، وعثم�ن، اأر�شل عمر اجلي�ص الف�حت 
ومن بعده عثم�ن، ثم وقعت اخلالفة الر�شمية يف اأيدي بني اأمية ملدة مئة �شنة، ثم 
يف اأيدي بني العب��ص �شتمئة �شنة، ك�نت املن�بر، واملح�ريب، وامل�ش�جد، واحلك�م، 
والق�دة، والق�ش�ء، والفقه�ء، والكت�ب، والعلم�ء كلهم يقولون نف�ص الكالم، منذ 
البداية ك�نوا يقومون ب�لدع�ية لنف�ص هذا الكالم، لكن هذا ال�شعب وبنف�ص هذا 
»اإ�شراق  ونف�ص  الظهر«  و»التكتل يف  مل� هو خفي،  الروؤية  نف�ص  الغ�م�ص،  الذك�ء 
الجت�ه« فهموا اأن: ل، م� هو موجود يف الظ�هر له �شورة يف الب�طن، وفهم م� يجري 
العرب،  بالد  م� �شمتت يف  �شرع�ن  التي  املوؤقتة  الأ�شوات  و�شمع  ال�شت�ر،  وراء 

قواعد ثالثة
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هذا  ووراء  احلكومة،  ملهرجي  والعربدة  ال�شجة،  تلك  بني  من  اخللف�ء  و�شريون 
بلخ، وطو�ص،  وامل�آذن، عرف يف  واللحى،  العم�ئم  الف�حت وهذه  الأ�شلمي  اجلي�ص 
وم� وراء النهر ذلك الرجل الوحيد الغريب الذي بقي جمهوًل ومدانً� يف مدينته، 
املدينة ويف ظالم  وهرب من  الدين،  واإخوانه يف  وعرقه،  وقبيلته،  رهطه)1(،  وبني 
لي�يل التخيل حول املدينة و�شع راأ�شه يف بئر، واأخذ ي�شكو الأمة العظيمة للبئر، 

وعلم اأن احلق معه:

لو كان حممــــٌد اإماًما يل لرتكت     الدين القــدمي اإىل الدين اجلديد
لكن عمل هذا الأحدب كان ملتوًيا     اإذ كان يريد الأمر منا بفظـاظـة)2(

)1(  الرهط: القوم.
)2( بفظ�ظة: ب�شدة وغلظة.



حدث منذ ع�م اأن ن�شرت: »من اأين ننطلق؟« وطرحت ق�شية »العودة اإىل 
اأو�شكوا  بحيث  وت�ش�عفت  الع�شريني علي،  املفكرين  وازدادت �شجة  الذات«، 
على تقدميي »كرجعي ع�بد للتق�ليد« و»كعن�شر ه�رب من امل�شتقبل و�شد التقدم« 
و»ع�بد للتقليد« و»متح�شر على امل��شي« واأذكر اأن بع�شهم ك�ن يظهر البحث وذاك 
ك�أكرب دليل على اإدانتي احلتمية، و�شقوطي احل��شم، وجرميتي الوا�شحة، وبدون 
اأن يدخلوا يف اأ�شل املو�شوع ك�نوا يعتربون كت�بتي لهذا البحث دلياًل ك�فًي�، وك�ن 

عليهم فح�شب اأن يثبتوا اأنني كتبت هذا الكت�ب.

نف�ص  يف  وال�شحك  للحزن،  مثري  م�شري  اأي�ًش�  جمتمعن�  يف  ولالأفك�ر 
الوقت.

و�شدة �شده، ول  ب�شرعة،  يتكتلون  يطرح كالم جديد،  البداية عندم�  يف 
ي�شمح اأحد قط لنف�شه يف اأن يرتدد يف الرد عليه ونق�شه. فهذه هي اأف�شل و�شيلة 
ف�إذا  »اأن� رجل«،  للتظ�هر، والتنفي�ص عن العقد. وفر�شة لأن يقول كل من يريد 
مل يكن لهذا الكالم جذور، اأو ك�ن الذي ق�له غري ث�بت القدم مت�ًم�، وك�ن يريد 
فح�شب اأن ي�شن بدعة من اأجل التفنن العلمي والأدبي، ف�أمره معلوم مت�ًم�، يذهب 

كيف فهمت الدعوة اإىل العودة اإىل الذات؟
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لكنه  مت�ًم�.   � من�شيًّ الأقل  على  اأو  ومطروًدا،  ملعونً�،  األقت  اإىل حيث  وكالمه  هو 
اإذا ك�ن عنيًدا، ولي�ص ممن يوؤكل حلمهم، ولكالمه ق�عدة قوية، وث�بتة، واإذا ك�ن 
اأو  اأ�شود،  عن  قوًل  ينقل  اأن  وا�شتط�ع  له،  �شنًدا  وجد  قد  اخل�شو�ص  وجه  على 
يثبت  ف�إن كالمه  يًدا، وقدًم�؛  الكالم  لهذا  ليجعل  اأجنبي  اأو  اأ�شفر،  اأو  اأبي�ص، 
ويت�شكل، ويفتح له جم�ًل، ويجد القبول الع�م، الن�شر، النج�ح، لكن هذا يف حد 
ذاته بداية امل�شيبة، ي�شري الكالم »درجة« جديدة، وم� دام قد �ش�ر اآخر �شيحة 
� بحيث ينبغي على �ش�حب  �، و�شحفيًّ جديدة ف�شوف يبتذل، وي�شري قبيًح�، وع�ميًّ

الكالم اأن يب�در، ويعتزل.

هذه »العودة اإىل الذات« الرجعية الدينية ع�بدة القدمي املنحطة �ش�رت اآخر 
الفكر هن� مثل  ال�شود. وو�شع  اأو ثالثة عن الكت�ب  �شيحة، وترجمت مق�لت�ن، 
و�شع املو�شة، ت�بع للمنبع، والوا�شع، واملدافع، وانت�ش�ره رهني واجهة عر�شه. مت�ًم� 
كم� لو ق�م خي�ط، وم�شمم اأزي�ء اإيراين بعر�ص »اجليب الطويل«، ومهم� ك�ن قد 
اأبدى فيه من ذوق وابتك�ر، وفن، وجم�ل، واإعج�ز، مل يكن لأحد اأن يرتدد يف 
القول: اأجل هذا خمرف، ورجعي، لكن عندم� ي�شممونه� هم، ت�شمى ب�مل�ك�شي 

وتكون املنت�شرة مت�ًم� على »امليني«.

�شيزار  واأمي�  نرييري،  اأن  »املو�شة«  يتبعون  الذين  مفكرون�  فهم  وعندم� 
يعتقدان يف اأنه ينبغي اأن نعود اإىل ذواتن�، مل ي�شك اأحد يف �شحة الق�شية. هذه 
الرقع�ء ذوي  اأن  ا  الأمر حدًّ بلغ  الوقت  هي مو�شة خريف )1967 م( يف ذلك 
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اأ�شطوان�ت  الكونية عدًدا من  روؤيتهم  الذين ت�شكل  الع�بثني  وال�شبي�ن  اجلدائل 
يتحدثون  اأخذوا  البن�ت،  مدار�ص  حول  والطواف  و»اخلن�ف�ص«  اجل�ز  مو�شيقى 
كل  َطَواِر  وعلى  الأفك�ر،  مو�شة  ع�مل  يف  ك�شف  اآخر  عن  يتحدثون  وك�أنهم 
�ش�رع، وخلف كل من�شدة مقهى واأعمدة كل �شحيفة ارتفع �شوت اجرتار هذه 
الكلم�ت: ينبغي اأن نعرف اأنف�شن�، اإن البتالء مبر�ص التغرب تقليد لالأوربيني، 
ال�شتن�د على ثق�فة الذات، احل�ش�رة، الأ�ش�لة، اإحي�ء التق�ليد... اإلخ)1( ثم دخل 
املفكرون، واأهل القلم، والفن اإىل الطريق ق�ئلني: ي� هلل، فلنذهب ولنعرف ذواتن�، 
اإىل ذواتن� التي حتمل روحن� احلقيقية، واإىل ثق�فتن� وفكرن� اللذين ابتعدن�  ولنعد 

عنهم� و�شرن� غرب�ء عنهم�، ومن اأجل هذا م�ذا نفعل؟ ومن اأين نبداأ؟

اأكرث مراحل القرار ح�ش��شية، راأ�ص منعطف الت�أريخ، وحتديد امل�شري، فلنجمع 
الرق�ش�ت ال�شعبية، ولنبحث عن الأمث�ل الع�مية، والق�ش�ص، والأغ�ين، والأن��شيد 
الع�طفية، ولنحققه�، ولندونه�، ولنن�شره�، ولنجمع كل ع�داتن�، وطقو�شن� املحلية 
والألب�شة،  والأطعمة،  والري��ش�ت،  والألع�ب،  والأعي�د،  واحلداد،  العر�ص،  يف 
واأدوات الزينة، وطرز التزين. ولنبعث من جديد متثيلية »احلر«)2( بتكنيك جديد 

كيف فهمت الدعوة اإىل العودة اإىل الذات؟

)1(  قدم�وؤن� فقط من كلت� الّط�ئفتني هم الأغراب عن الأحداث الفكرية اّلتي ت�شل اأوًل ب�أّول منذ ثالث �شنوات 
عندم� األقيت حم��شرة عن حمو الّثق�فة والّتفريغ من الّذات فهم الأُ�شت�ذ ... اّلذي ك�ن ح��شًرا اأنني اأُريد اأننْ 
اأقول اإّنه يجب علين� ونحن يف القرن الع�شرين، وع�شر ال�ّشفينة اأبولو اأننْ نعود اإىل عهد اأرد�شري دراز د�شت »طويل 

اليد« و�ش�بور ذي الأكت�ف، وقور�ص، ودارا ب�لرغم من اأنني اأدنت �شراحة القومية وعب�دة العرق.
)2( احلر بن يزيد الري�حي اأحد الأبط�ل الذين ان�شموا اإىل احل�شني يف كربالء، وقتلوا معه. )املرتجم(.
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مع حفظ منطه�، ون�شه� الدرام�نتيكي، ولنمثله� على امل�شرح يف »مهرج�ن الفنون« 
يف �شرياز. ون�شتخرج من جديد »امل�شرح فوق احلو�ص« ولن�شتخدمه لأنه مو�شك 
على النقرا�ص، ومن املمكن لأقدر اهلل اأن حترم منه الب�شرية اإىل الأبد، ويوا�شل 

م�شتقبل الثق�فة، واملدينة، والفن الن�شج بدونه.

»وعراقة احلم�ر« التي �ش�ر جيلن� اجلديد نظًرا لبتالئه ب�لتغرب ل يعرفه�، 
وق�م هجوم اإليه الراأ�شم�لية الأوربية بجعل �شريحة املثقفني الواعني عندن� ع�جزين 
عن فهمه� وهي ممثلة الروح، ولوح الت�أريخ املنقو�ص عند جم�هري اأمتن�، لنك�شف 
عنه� النق�ب، ولن�شعه� يف الواجه�ت الف�خرة ملحالت الزينة من اأجل �شيداتن� 
ربيب�ت اليوم، ولـ »تدكور« بزين�ت خي�لية مثرية للده�شة، واخلي�ل حتت اأنظ�ر اجليل 
املبتلى ب�لرف�هية املفرط فيه� املوجودة اليوم يف اإيران، وحتى ول ين�شى هذا اجليل 
نف�شه يف اأوج الظهور املحري للع�شرية الأوربية، والآلية اجلديدة، ولنعلق »خمالة 
احلم�ر« على جدران من�زلن� للزينة، ولن�شع خرج ذلك احليوان الأعجم الرمزي 
على جدران حجرات ال�شيوف، وبجوار الب�ر، ولن�شع متث�ًل لأنثى احليوان املذكور 
م�شنوًع� من اجللد، والقطن اإىل جوار �شم�عة املالب�ص، ولنعلق �شينية اأكل من 
النح��ص الأحمر، و�شينية ذات حواف، وقدر، وح�ملة قدر بنقو�ص م�شبوبة على 
اأبواب �شققن�، وجدرانه� مع زوج من الأحذية القم��شية الف�خرة وهذا كله تعظيًم� 
لالآث�ر الغ�لية للفن الإيراين الأ�شيل، كم� ينبغي اأن نعلق عقًدا من اخلرز الذي 
يعلق على احلمري »ث�نية نف�ص هذا احليوان الرمزي ... م� العالقة بني هذه احلركة 
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عقد  نعم   ... املفكرين؟«  هوؤلء  عند  احلم�ر  وبني  الذات  واإيج�د  الذات،  ملعرفة 
من خرز احلمري من تلك اخلرزات ال�شخمة املعوجة الع�مية الزرق�ء �شيئة ال�شكل 
اللطيف  اأن تعلقه يف عنق مدام رقية كوكتي  التي تو�شع حتت احلو�ص. عليك 
»وهي قد �شنعت من قمة راأ�شه� اإىل اأخم�ص قدميه� ح�شب املو�شة حتى نظرته�، 
و�شحنته� وهي  ويديه�،  راأ�شه�،  وهزة  وم�شيته�، وكالمه�،  وابت�ش�مته�، وجلو�شه�، 
تدخن، وتنفث الدخ�ن كله� ر�شمت مب�شقة بن�ء على ر�ش�لة علمية« )ل جدال يف 
اأن هذه هي احل�لة الطبيعية، واحلقيقية الوحيدة للعودة اإىل الذات( ولنح�شر برج 
قلعة، اأو م�شراعي ب�ب مزلج، ولن�شعه اأم�م العم�رة املت�أمركة احلديثة )اأولرتا(. 
ثم  والفن�دق،  املط�عم،  لنفتح  والأوربيني  الأمريك�ن،  ال�شي�ح  جذب  اأجل  ومن 
اأ�ش�بع زوار  العقيق واملوجودة يف  الف�شية بف�شو�ص من  لن�شرت عدًدا من اخلوامت 
يف  ولن�شعه�  به،  معتنى  مبقدار  وذلك  املحن�ة،  واللحى  ال�شيالن،  ذوي  كربالء 

اأ�ش�بعن�... 

واأي مبتلى ب�لتغرب، والتفرجن ل يكون اأكرث احرتاًم�، واأكرث معقولية، واأكرث 
ف�ئدة عن طريق هذا النوع من معرفة الذات والعودة اإىل الذات؟

من  والنطالق  املحلية،  الثق�فة  واإحي�ء  الذات،  اإىل  العودة  ك�نت  اإذا 
اأن نرفع ال�شع�ر املغر�ص  الأ�ش�لة الت�أريخية، واملعنوية ملجتمعن� هي هذا، فينبغي 
الذي رفعه املرحوم العالمة تقي زاده »اإن احلل الوحيد هو اأن ن�شري اأوربيني من 

كيف فهمت الدعوة اإىل العودة اإىل الذات؟
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قمة الراأ�ص اإىل اأخم�ص القدم«، ويجب ا�شتن�ًدا على فتوى هذا املفتي للع�شرية، 
و�شن�عة املفكرين املحدثني يف جمتمعن� اأي�ًش� « اأن نلقي قنبلة ال�شت�شالم لالأوربي 

ونفجره�«.

هذا ال�شع�ر الق�ئل ب�أنه »ل ينبغي علين� اأن نقبل كل م� يفعله الأوربيون اأو م� 
يقولونه ينبغي اأن نفكر ب�أنف�شن�، وينبغي اأن يكون لدين� ال�شتقالل يف مواجهتهم«، 
قد �ش�ر تعلة وحجة حمرتمة من اأجل تربير الأمية، وانعدام الإح�ش��ص، وا�شطن�ع 
اخلزعبالت عند اأولئك الذين ل يعرفون حوا من لو)1(، ف�أخذوا يبدون اأن اإعالن 
هو  الأوربية  والثق�فة  الأوربية،  احلي�ة  تقليد  عن  والمتن�ع  الفكري،  ال�شتقالل 
يف  والبحث  الدرا�شة  من  وبدًل  يريدون،  م�  لفعل  لهم  احلرية  �شك)2(  اإعط�ء 
املدار�ص العلمية، والنظري�ت، واأ�ش�ص العلوم الإن�ش�نية، وبخ��شة علم الجتم�ع، 
اأن  الثق�يف، والفنون، والآداب، يكفي  الإن�ش�ن  النف�ص الجتم�عي، وعلم  وعلم 
اأبح�ث  طراز  من  العلمي  البحث  طريق  عن  ويكفي  اإيراين،  فيلم  لروؤية  تذهب 
اأن تدرك عمق املجتمع، وعلم  اإمي�نوردي  فردين، ويرى غف�ري، وظهوري، وبيك 
وحواء«،  »اآدم  فيلم  بروؤية  املث�ل  �شبيل  وعلى  الإيراين،  الجتم�عي  النف�ص 
اأع�ش�ء  اأ�ش�فل  اإىل  النظر  ب�لفن  الع�رفني  املراهقني  اختال�ص  الأ�شلية  وركيزته 

)1(  الّتعبري الف�ر�شي هررا ازبر ت�شخي�ص منيد هند والهر: �شوت ي�شتدعي به الّرع�ة خرافهم، والرب �شوت يذبونهم 
به. والّتعبري العربي ي�شتعمل اأي�ًش� ملن ل ي�شتطيع الّتفرقة اأ�شاًل. )املرتجم(.

)2( ال�شك: وثيقة مب�ل اأو نحوه، وهو مث�ل مطبوع ي�شتعمله املودع يف اأحد امل�ش�رف لالأمر ب�شرف املبلغ املكتوب 
فيه.
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اأمهم حواء اأن تفهم املثولوجي� الإيرانية، والثق�فة الدينية ل�شعبك،، ويف املقهى، 
اأو ب�رات بدروم�ت لله زار تنفذ اإىل الأعم�ق اخلفّية لروح »اجلم�هري احلقيقية« 
وامل�ش�دون  للمو�شة،  الت�بعون  وروؤاه�، ومثله�، هوؤلء  واإح�ش��ش�ته�، و�شخ�شي�ته�، 
اجلدد للغرب اجلدد يربرون فح�شب ابتع�دهم عم� يجري يف الع�شر بعدم اإمي�نهم 
دون  املو�شوع  هذا  الراأي يف  اأ�شح�ب  اأحد  لإدانة  اأو  واآرائهم،  الأوربيني  ب�أفك�ر 
اأن يفهموا كالمه، فيتو�شلون ب�شالح »البتالء ب�لتغرب« ويدلون ب�آرائهم بفل�شفة 
ق�ئلني: ل ينبغي علين� اأن نردد م� يقوله الأوربيون، واإل ف�إنهم اإذا علموا عب�رة اأو 
من�دين:  به�  وط�فوا  روؤو�شهم،  على  لو�شعوه�  اإيراين  غري  كت�ب  اأي  من  �شفحة 
احللوى، احللوى، وعندم� يتفوه اأحد بكلمة، اأو بكلمتني ين�ق�ش�ن هذه الب�ش�عة 
ي�شهرون)1( عليه ث�نية نف�ص ال�شالح امل�ش�د: امليل اإىل القدمي، وامليل اإىل امل��شي، 
دلوه  اأن  بعد  ال�شغوفني،  املو�شة  اأتب�ع  املفكرين  هوؤلء  اأحد  وعب�دتهم�.  والدين 
على عدد من ال�شفح�ت كتبه� ك�تب هذه ال�شطور فحواه�)2(: اأنه ل ينبغي اأن نقع 
حتت ت�أثري مفكري الغرب، وكت�به، وقبول كل م� يكتبونه يف ق�ش�ي� علم الجتم�ع، 
الآلية،  على  الهجوم  اأن  ف�أعلن  هب  والفنية،  والثق�فية،  القت�ش�دية،  والق�ش�ي� 
العم�ل  لطبقة  اجلديدة  والعبودية  والراأ�شم�لية،  والتكنوقراطية،  والبريوقراطية، 
التي عر�شته� جمرد حيلة �شي��شية ا�شتعم�رية، حتدثوا فيه� عن عمد حتى نن�شرف 

كيف فهمت الدعوة اإىل العودة اإىل الذات؟

)1( ي�شهرون: يربزون ويرفعون.
)2( فحواه�: م�شمونه� ومعن�ه�.
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نحن الدول املت�أخرة عن التقدم، والتكنيك، والآلة، ونخ�ف منه�، واأخذ يحذرين 
بحكمة ق�ئاًل: »�شيدي، ل توجد اآلة يف زهدان، و�شج�شت�ن، وبلوج�شت�ن، ول بد 
ا، والنظ�م الراأ�شم�يل  اأن توجد، وا�شتغالل روؤو�ص الأموال يف اإيران اأمر حيوي جدًّ

ا«. نظ�م راٍق جدًّ

كل هذه التو�شي�ت م�شتندة على اأنه ل ينبغي اأن نقبل كالم الأوربيني، 
حجة خبيثة لإخف�ء جهله ب�لق�ش�ي� احل�ش��شة، والعميقة املطروحة يف ع�مل اليوم، 
وعدم العلم ب�لفرق بني الآلة والآلية، وعدم فهم هذه النقطة الوا�شحة ال�شريحة 
وهي اأنني اأحتدث عن احل�ش�رة اجلديدة، وم�ش�كله�، وانحراف�ته� ل عن بلوج�شت�ن، 
و�شج�شت�ن، وعدم العلم ب�أن اجلم�ع�ت الي�ش�رية، واملفكرين امل�ش�دين لالإمربي�لية، 
الذين يق�ومون  الع�مل هم  ال�شعوب يف  اأن�ش�ر  وال�شتغالل، واملن��شلني الأحرار 
الآلية، والبريوقراطية، والتكنوقراطية هي الوجوه اجلديدة لال�شتغالل وال�شتعم�ر، 
واأن التكنوقراطية غري التكنيك، والربوقراطية غري الـ »بريو: املكتب«، وعدم العلم 
ب�أن العلموية عب�دة العلم من اأجل العلم »غري العلم«)1( كم� اأن املفكر الإن�ش�ين 

ا »للقوم«. الذي يع�دي القومية لي�ص عدوًّ

اجلن�ح  هو  �شده�  ين��شل  جن�ح  اأقوى  اأّن  يعلم  يكن  ومل  العلم.  �شد  للعلموية  مبخ�لفتي  اأين  ظن  قد  ك�ن   )1(
ال�شرتاكي، لأن العلموية توؤمن مببدئية العلم وا�شتقالله عن اأي نوع من اللتزام الجتم�عي، وال�ّشي��شي والّطبقي، 

وهم يوؤمنون مببداأ ا�شتخدام العلم للو�شول اإىل اأهدافهم الأيديولوجية، وخدمة الّن��ص.
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ومل� ك�ن هوؤلء غرب�ء مت�ًم� عن هذه امل�ش�ئل فال هم يفهمون مع�نيه� العلمية، 
الطرق  اأكرث  ف�إن  نظري�ته�،  و�شعوا  الذين  اأولئك  ول  الجتم�عية،  جذوره�  ول 
احرتاًم�، وبدًل من اأن يقول »ل اأعلم« هو اأن يقول: هذا من كالم الأوربيني، ول 
ينبغي قبول م� يطرح يف اأورب�، ويظنون اأن اأورب� مدر�شة فكرية ينبغي اأن نتكتل 
�شده� يف جبهة حمددة ذات هدف واحد، ومع كل هذا، فبعد ب�شع �شفح�ت 
قمت طبًق� مل� تف�شل بقوله ب�ل�شروع يف بي�ن راأي جديد، فقفز من مك�نه �ش�ئًح�: 
ا�شبطوا.. هذه النظرية ل توافق م� ج�ء يف ال�شطور كذا من �شفحة كذا من كت�ب 
اآخر وجده يف كت�ب  بقول  تو�شل  لنظريتي  �ًش�)1(  َدحنْ كذا لفالن الأمريكي، ثم 

»البريم�لية« القدمي الذي كتبه للمدار�ص الث�نوية)2(.

راأيي ب�شراحة، ويرد بو�شوح   وُبهت)3(، مل�ذا؟ لأن هذا القول ك�ن يثبت 
نظرية »معرفة كل اإن�ش�ن« التي ك�ن الن�قد يدافع عنه�، كيف مل يفهم هذا ال�شيد 
مب�  ا على  ردًّ وتو�شل  والو�شوح،  الب�ش�طة،  بهذه  ك�ماًل  اللي�ش�ن�ص  املدر�ص ح�مل 
لل�شرور،  نتيجة  اأنه  بعده�  فهمت  ثم  عليه؟...  الرد  يف  اأ�شتعمله  اأن  ينبغي  ك�ن 
والفرح الذي طراأ على املذكور ملعرفة عب�رة اأجنبية، ولأنه مل يكن يعرف اأيه� يلقي 

كيف فهمت الدعوة اإىل العودة اإىل الذات؟

�ص: الدفع والإبط�ل. حنْ )1( الدَّ
ا، وعلى �شف�ف ال�شني، ومكتب�ت ال�شوارع يف ب�ري�ص و�شع املزاد �شمن  )2(  حتى ب�لن�شبة للف�ر�شية �ش�ر قدميً� جدًّ

الكتب التي اأ�شقطت من احل�ش�ب، وا�شرتيته.
)3( ُبِهَت: ُدِه�ص، م�أخوًذا ب�حلجة والدليل.



404 404
العودة اإىل الذات

�شدره� اأم عجزه�، ومل ي�شتطع منع نف�شه من نقل عب�رة عن اأوربي، وترك القراء 
جه�ل بهذا الف�شل.

هذا النوع من التن�ق�ص، والت�شتت يف الفكر، والروؤية، وال�شخ�شية، ين�ش�أ 
مفكرين�  بني  تنت�شر  والفنية  والجتم�عية،  والعلمية،  الفل�شفية،  الق�ش�ي�  اأن  من 
اأي  بنف�ص الأ�شلوب الذي تروج به ت�شميم�ت الأزي�ء، والزينة، وع�دات احلي�ة 
ب�أ�شلوب املو�شة، وعب�دة املو�شة . عندم� تطرح فكرة جديدة يف اخل�رج، وتت�شرب 
ا على الأل�شنة، وبعد فرتة تنتهي مو�شته�، وتعدم،  اإيران، ت�شري مو�شة. وردًّ اإىل 

وترتك مك�نه� ملو�شة جديدة.

هوؤلء ل يعرفون اأن ق�ش�ي� مثل امليل اإىل الي�ش�ر، وال�شرتاكية، والليربالية، 
والإحل�د، والعرقية الواقعية، ويف الأي�م الأخرية العتق�د ب�لأ�ش�لة الثق�فية، ومق�ومة 
البتالء ب�لغرب والعودة اإىل الت�أريخ، والثق�فة ال�شخ�شية القومية الأ�شيلة املعنوية، 
والتحرر من قيد التقليد الأعمى املثري للغثي�ن لالأوربيني، ق�ش�ي� لي�شت يف ب�ش�طة 
يل ال�شعر، اأو رفع ال�شروال، اأو تو�شيع رجله، اأو خط احل�جب، اأو طراز ال�شي�رة، 
الطراز  على  التزين  اأو  هيبوون،  اأودري  نظ�رة  اأو  املنزل،  يف  والديكور  واملوبلي�، 
الي�ب�ين، ميكن تغيريه� برتجمة البورده، والت�ش�ور ملدة ن�شف �ش�عة مع م�شت�ش�ر 
التجميل اخل��ص ملوؤ�ش�شة مرجريت �شتور، اأو روؤية فيلم خي�يل اأحي�نً�. م�ذا اأقول؟ 
هذه الق�ش�ي� حتى لي�شت من نوع الق�ش�ي� العلمية يف فروع الفيزي�ء. والكيمي�ء، 
والطبيعي�ت، والتكنيك الري��شي الذي يكفي »الطالع عليه�« ف�إىل جوار ج�نبه� 
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الفكري، والعلمي يوجد ج�نب اإن�ش�ين، واأخالقي لي�ص مرتبًط� ب�لتعليم، واحلفظ 
وال�شمري،  الروؤية،  ونوع  الروحية  ب�خل�ش�ئ�ص  اأي�ًش�  ارتب�ط  ذو  لكنه  فح�شب، 
وال�شخ�شية عند الفرد. من اأجل اأن ي�شحح جهلي وخط�أ راأيي ب�ش�أن ال�شبب يف 
مر�ص م�، ومن اأجل اأن يبداأ اجلهل اإىل علم، يكفي اأن اأعرف وجود امليكروب، 
وم� يقوم به من عمل، لكن من اأجل اأن يتحول املرء اإىل ا�شرتاكي، يعد معرفة 
النظرية الق�ئلة بنقل ملكية الإنت�ج من الفرد اإىل املجتمع ج�نًب� من الأمر، اأو وجًه� 
 .� منه، ووجه الأمر يف الأ�شل هو مقدمته، ف�ل�شرتاكي يكون حتى نظرته ا�شرتاكيًّ
اإنه ينظر اإىل املجتمع، والن��ص، والطبق�ت، واجلم�ع�ت، والأم�كن، وكل القيم... 
وم�ذا اأقول؟ بل اإىل الألوان، واجلم�لي�ت بطريقة اأخرى، بل يراه� ب�شورة اأخرى، 
هو �ش�حب روؤية كونية خمتلة، و�شلوكه الجتم�عي متميز، اإنه يحلل كل الق�ش�ي� 
الإن�ش�نية، والجتم�عية، والت�أريخية، والفل�شفية، والعلمية، والأدبية، والفنية بروؤية 
�، بل وقلبه اأي�ًش�. من امل�شتحيل اأن يحب  خ��شة به. لي�ص عقله فح�شب ا�شرتاكيًّ
�. لكن م�ديته تختلف عن م�دية ع�بد  مثل بورجوازي، من املمكن اأن يكون م�ديًّ
للحي�ة، اأو ع�بد للم�ل، ف�ل�شرتاكي امل�دي من الن�حية الأخالقية متدين حقيقي، 
الدني� هي احلقيقة  العينية يف  امل�دية  يعترب احلي�ة  اأ�شاًل، وهو  يعترب القت�ش�د  اإنه 
املوجودة فح�شب واجلديرة ب�لعتق�د، والرتك�ز لكن يف الفكر فح�شب، وب�لن�شبة 
اإىل  ينظر  امل�ش�دة  الن�حية  من  فهو   � واأخالقيًّ  ،� عمليًّ اأم�  املجتمع.  اأي  لالآخرين 
اقت�ش�ده واإىل حي�ته نف�ص النظرة التي ينظر به� زاهد ع�بد هلل، اإنه ي�شحي بروحه، 
بل يف   .. ل  الإلهي؟  واجلزاء  اجلنة،  مق�بل  اأيف  م�ذا؟  مق�بل  بب�ش�طة. يف  وم�له 

كيف فهمت الدعوة اإىل العودة اإىل الذات؟
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�شبيل مث�لي�ته، اإذن فهو مث�يل، موؤمن مببدئية املعنوي�ت، وبعدم قيمة امل�دي�ت، من 
املمكن ل�شرتاكي اأن يكون متديًن�، لكن اهلل الذي يعبده، والدين الذي ميدحه، 
والر�شول الذي يتبعه ل ي�شبه اأبًدا م� لإخوانه يف الدين غري ال�شرتاكيني. فبالل، 
وعبد الرحمن بن عوف، واأبو ذر الغف�ري، وعثم�ن بن عف�ن يف ع�شر واحد، ومن 
اأتب�ع دين واحد، لكن مفهوم اهلل، والتوحيد، ور�ش�لة حممد يف روحي بالل، واأبي 
ذر على �شكل م� ويف فكري عثم�ن، وعبد الرحمن بن عوف على �شكل اآخر. 
وامل�ش�فة املوجودة بني هذين املفهومني هلل، وهذين الإ�شالميني اأكرث من امل�ش�فة 

املوجودة بني اهلل، ويهوه، اأو بني الإ�شالم، واليهودية. 

وب�لن�شبة لق�شي�ص كن�شية م�دلني يف ب�ري�ص اأن امل�شيح ج�ء ليقيم »التع�ي�ص 
القي�شر  بني  واملحكومة،  احل�كمة،  الطبق�ت  كل  بني  ب�حلب«  واحلي�ة  ال�شلمي، 
والن��ص، والغني والفقري، وال�شيد واخل�دم، لكن امل�شيح نف�شه ج�ء ليحل امل�ش�واة 
 �َ والإخوة حمل التفرقة والظلم، وهذان املفهوم�ن خمتلف�ن. واأن يكون املرء ي�ش�ريًّ
يعني اأن يكون نوًع� اآخر من الب�شر، اأن يكون له �شمري خ��ص، ولي�ص مبعرفة هذه 
يف  يجل�شون  اجلم�هري  ممثلو  ك�ن  الكربى  الفرن�شية  الثورة  يف  اإنه  الق�ئلة  املعلومة 
املجل�ص يف الن�حية الي�شرى، وك�ن ممثلو الأ�شراف، والأمراء، والأثري�ء يجل�شون يف 
الن�حية اليمنى، اأم� املتغ��شني، وال�شطحيني، والذين ل ميلكون القدرة على اتخ�ذ 
القرار اأو الذين ين�مون دائًم� يف و�شط »اللح�ف« يف الو�شط، ول علم لهم مبن هم 
يف ع�مل الي�ش�ر اليوم، ومن هم يف اليمني، ومن هم بني اجل�شرين، ول حتى بقراءة 

كتبهم، اأو ترجمة كت�ب�تهم. 



قد  اجلزائر  ل�شتقالل  املع�ر�ص  ال�شري  اجلي�ص  ك�ن  )1961م(  �شنة  يف 
ت�شكل حتت قي�دة اجلرنالت املفل�شني الذين طردوا من الهند ال�شينية، واإفريقي�، 
اإل  فرن�ش�، وجمده�، وعظمته�  اإمرباطورية  اأيديهم من كل  بقي يف  ومل تكن قد 
اخل�م�شة ع�شرة،  �شن  الأ�شراف بني  اأولد  الفرن�شيون من  ال�شبي�ن  اجلزائر، ك�ن 
قتل  و�شي�دية  والتوح�ص،  الفرتا�ص،  بعقد  م�ش�بني  جميًع�  وك�نوا  والع�شرين، 
الب�شر، واأداء اأدوار املمثلني يف الأفالم قد قويت عندهم، وبلغت درجة النفج�ر 
نتيجة للرف�هية، وانعدام اإ�شراف الأبوين قد ان�شموا اإىل هذا اجلي�ص، ك�ن هوؤلء 
اأيديهم، وح�ولوا مرات  الذي ك�ن من �شنع  الديجويل  اليميني  للنظ�م  مع�دين 
اغتي�ل ديجول نف�شه. وك�ن اأفراد هذا اجلي�ص يد�شون القن�بل يف مط�عم الطالب 
امل�شلمني، ويف اإحدى م�شت�شفي�ت ال�شدر التي ك�ن �شيوخ العرب يع�جلون فيه� 
منذ �شنوات فتحوا مدافعهم الر�ش��شة على اجلميع، واأحدثوا مذبحة. وك�ن من بني 
ن�ش�طهم تهديد املفكرين، وال�شخ�شي�ت التحررية الفرن�شية، وفجروا القن�بل مرتني 
اأ�شت�ًذا  اأو ثالث مرات يف �شقة �ش�رتر، كم� هددوا جورج جورفيت�ص الذي ك�ن 
يف ال�شوربون ب�لقتل. ك�ن املتبع عندهم اأن ير�شلوا خط�بً� يف البداية كتحذير ثم 

العلم والعمـل
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� للينني،  خط�بً� ث�نًي� ك�إنذار ثم الإعدام، وك�ن جورفيت�ص العجوز الذي ك�ن رفيًقً
وتروت�شكي الرو�شيني �شنة )1917 م(، ثم ق�شى �شنوات ه�ربً� مط�رًدا من الف��شية، 
قد تلقى الإنذار رجل عجوز غريب، لي�ص معه من �شالح اإل الكلمة وك�ن ال�شمري 
قد  والزم�لة  العمل  والرابطة يف  التلمذة،  وتعلق  العلم،  وع�طفة حب  الإن�ش�ين، 
اأث�رت كل طالب ال�شوربون، واأ�ش�تذته� من كل مذهب، وعرق وم�شك �شي��شي، 
ف�أ�شربوا جميًع� يوًم� عن العمل اعرتا�ًش� على اجلي�ص ال�شري واإعالنً� للت�ش�من 
مع اأ�شت�ذ ك�ن فخر علم الجتم�ع يف فرن�ش� ودف�ًع� عنه، ك�ن اجلميع من طالب 
ال�شوربون، ومدخله� بوجوه م�شتعلة غ�شًب�، و�شم�ئر  فن�ء  واأ�ش�تذة قد جتمعوا يف 
مه�نة. حتى البولي�ص اأعلن م�ش�ركته. وفج�أة �شمعن� اأن الأ�شت�ذ الوحيد الذي مل 
واأن �شخ�ًش� واحًدا ح�شر در�شه،  اأرون،  الدر�ص هو رميون  يت�ش�من، ودخل ق�عة 
رميون اأرون الرجل الذي ك�ن ب�شه�دة اجلميع يعرف امل�رك�شية اأكرث من م�رك�ص 
نف�شه مبراحل. وعندم� تكون امل�دة العلمية يف اأوجه� ل ت�شتطيع اأن تغري الروح، 
ف�أي ت�أثري اإذن ميكن اأن يكون لقراءة بع�ص املق�لت اأو عدد من امل�شرحي�ت من 

هذا وذاك وغ�لًب� م� تكون مرتجمة على اأيدي مرتجمني يخت�رون ال�شهل؟ 

الإ�شالمية  ثق�فتن�  مطروًح� يف  ك�ن  الذي  القدمي  املبحث  نف�ص  نرى  وهن� 
يطرح نف�شه، وهو مبحث ال�شلة بني العلم والعمل، والعن�ية ال�شديدة التي اأبداه� 
علم�وؤن� الأع�ظم ب�أنه ينبغي على املتعلم قبل دخوله مرحلة الفل�شفة، والفكر العقلي 
� م�شطنًع�  احلر اأن يراعي قواعد التقوى، والأخالق حتى ل ي�شري ثرث�ًرا �شطحيًّ
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وتق�شيم  الإمي�ن،  غري  العلم  ب�أن  العميق  ووعيهم  ومتكرًبا،  له،  اأ�ش��ص  ل  للدين 
درج�ت املوؤمن، والف��شق، واملن�فق، والع�مل، واحلكيم، والع�مل الذي ل يعمل مب� 
ب�أنه »اعتق�د ب�لقلب، واإقرار ب�لل�ش�ن، وعمل ب�لأع�ش�ء«)1(،  علم، وتعريف الإمي�ن 
والفطرة،  والنور،  والتوفيق،  والقلب،  والهداية،  والوجدان،  املعرفة،  يف  والبحث 
وامل�شطلح�ت  والأقوال،  ال�شع�رات،  بتكرار  اأنه  على  الدليل  تقدم  اأمور  وكله� 
اأو  الثوريني،  الأحرار  اأو  ال�شرتاكيني،  بني  املتداولة  الق�ش�ي�  وعن�وين  امل�شهورة، 
اأو  الثوريني،  الأحرار  اأو  ال�شرتاكيني،  املتداولة بني  الق�ش�ي�  وعن�وين  املفكرين، 
املفكرين التقدميني، ل ميكن للمرء اأن يتحول اإىل ا�شرتاكي، اأو ثوري، اأو مفكر، 
اأحد  يخدع  �شوف  الأ�شلوب  هذا  اأن  الأمر:  لهذا  واحلقيقية  النه�ئية،  النتيجة 
اثنني: اأوله�: فئة من عدميي املحتوى ال�شذج املتعط�شني للكالم، واملحت�جني اإىل 
اإىل مدر�شة فكرية، وح�جتهم، وتعط�شهم مقرون�ن بعدم  �شلوك طريق، والنتم�ء 
الوعي واخلواء �شوف ي�شبع�ن ب�شوت هذا الطبل الأجوف، وهو اأ�شخم رنيًن� من 
اأي �شوت اآخر، و�شوف مينحوا الإح�ش��ص الك�ذب ب�نتف�ء احل�جة، ونيل اليقني. 

العلم والعمل

ملعنى  ال�ّشيعة  من  عندن� خ��شة  الأخالق  علم�ء  منحه  اّلذي  والجتم�عي  والعلمي،  الفل�شفي،  العمق  )1(   اإّن 
واعتربوا  القلب  يف  اّلدين  ح�شروا  اّلذين  املرجئة  وبخ��شة  وال�ّشنة  ال�ّشيعة  بني  الفرق  هو  وهذا  العمل، 
العمل خ�رج التعريف- يت�شح اأكرث عندم� نعلم الأبح�ث اجلديدة لفل�شف�ت الع�شر وبخ��شة الرباجم�تية، 
يف  املطلق  اأو  الك�مل  الوجود  وق�شية  الإن�ش�ن،  مل�هية  اخل�لق  هو  فح�شب  العمل  تعترب  اّلتي  والوجودية- 
فل�شفة م�رك�ص، وعلم الجتم�ع عنده. اإنني اأرى هذه العب�رة ل�ش�رتر: »اإن الإن�ش�ن يخلق م�هيته، وحقيقته 

﴿ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑک  ک  ک  ک  گ   يف العمل« تف�شر الآية 
گ﴾ ]الزلزلة: 8-7[.
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اأم� الفئة الث�نية: التي �شوف تخدع ورمب� ك�ن ال�شحية الأوىل ف�شوف يكون 
هو نف�شه املتحدث، فلي�شت هن�ك اآفة اأكرث انحط�ًط� مب�شتوى تعقل الإن�ش�ن، وتقدمه 
ووعيه من »اليقني اخل�دع«؛ لأن اليقني يف كل اأمر ي�شتلزم الوقوف عنده، ومن 
بلغه يتوقف عن البحث، والتنقيب، والطالع؛ لأنه ل يعطي الفر�شة لحتم�ل 
اآخر، ومل� ك�ن قد اعتقد اأنه »هذا ول �شواه«، ف�إنه يعترب من البداية اأن كل فكرة 
فكره  يكون  اأن  ذلك  وي�شتوجب  �شلًف�،  يدينه  جديد  راأي  وكل  ب�طلة،  اأخرى 
ون�شج  وتطور،  والعلم يف ح�لة حركة،  الفكر  ومل� ك�ن  الق�لب،  حم�شوًرا يف هذا 
دائمة، ف�إنه يزداد ت�أخًرا كل يوم، وي�شري اأكرث غربة عن الواقع وابتع�ًدا عنه، وث�نًي�: 
مل� ك�ن يقوم ب�حلكم على كل الق�ش�ي� العلمية، والإن�ش�نية التي جتري وعلى كل 
يقوم  اأن  من  بدًل  الث�بتة،  مع�يريه، وحمك�ته  بنف�ص  قباًل  يطرح  ومل  يحدث،  م� 
بتن�وله� ببحث حر وحتليل اجته�دي، وعلمي، ومنطقي، وي�شل اإىل نت�ئج جديدة، 
وت�أويله�، ويكون كل  الوق�ئع،  بتربير  نف�شه  ويكت�شف جمهولت جديدة، ي�شغل 
والجتم�عي يف  العلمي،  البحث  اإىل  يلج�أ  وهو عندم�  مبع�يريه،  يط�بقه�  اأن  همه 
الغ�لب ل يكون ذلك من اأجل ك�شف جمهول، اأو معرفة واقع، بل يج�هد اأكرث 
والأدلة  القرائن  جمع  عن  ويبحث  به�،  يوؤمن  التي  ومق�يي�شه  مع�يريه،  لإثب�ت 
التي تثبت حق�نية عقيدته امل�شبقة ونه�ئيته�، ومن هن� يبتلى مثل هذا ال�شخ�ص 

ب�لدوجم�تية واجلمود الفكري. 
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قراءة  يف  الرغبة  لديهم  لي�شت  ال�شيوعيني  الطلبة  من  كثرًيا  اأرى  كنت 
اأو  �شي��شية،  ق�شية  عنت  وكلم�  حلزبهم،  الن�طق  الل�ش�ن  »الأوم�نتية«  �شحيفة 
واإىل  حم�يدة«،  تبدو  التي  »اأو  املح�يدة  »لوموند«  اإىل  يتجهون  ك�نوا  اجتم�عية 
ال�شحف املرتبطة ب�أهل الفكر التقدميني الأحرار، وغ�لًب� م� ك�ن جوابهم عندم� 
كنت اأ�ش�ألهم عن ال�شبب مقرونً� ب�بت�ش�مة ذات معنى: نعم... ل... اخلال�شة اجت�ه 

الأوم�نتيه وا�شتنت�ج�ته� وراأيه� من الأمور املعلومة.

ومرة ث�نية لكي اأمنع اأنواع �شوء الفهم، اأو �شوء التعبري، ينبغي اأن اأو�شح اأنني 
ل�شت �شد اليقني، والإمي�ن والنت�ش�ب اإىل مدر�شة فكرية �شريحة ومتميزة، بل اإن 
كل جه�دي من اأجل ذلك اأي من اأجل النت�ش�ب اإىل مدر�شة �شريحة، ومتميزة 
ابتلي  القدمي  جيلن�  اأن  من  حدثت  م�ش�ئبن�  وكل  متع�شب«،  »حيوان  ف�لإن�ش�ن 
ب�لتحجر، وابتلي جيلن� اجلديد ب�لعبث، واخلواء اأي ل اإىل الدين ول اإىل الإحل�د 
فهو جيل دون اجت�ه، دون اأيديولوجية، ودون مبداأ عق�ئدي، ودون �شخ�شية، ودون 
التوفيق العظيم الذي  ب�ملرة، وهذا دليل على  تع�شب، ودون هدف... ل �شيء 

بلغه »هوؤلء« يف برن�مج »جعلن� خ�لني من اأي �شيء«.

لكن الفرق بني اأن يكون املرء متحجًرا، وبني اأن يكون متع�شًب� هو: اإنني 
واإح�ش��شي،  روؤيتي،  تكون  الوقت  نف�ص  ويف  متع�شًب�،  متديًن�  اأكون  اأن  اأ�شتطيع 
ومعرفتي عن الدين يف ح�لة تلطف ون�شج دائمني، وقول الر�شول يف �ش�أن �شلم�ن، 
واأبي ذر يدل على اأن الدين لي�ص جمموعة من الأحك�م، واملف�هيم الث�بتة الوتريية 

العلم والعمل
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وثرائه  اإدراكه،  عمق  مبقدار  احلقيقة  هذه  من  درجة  يدرك  اإن�ش�ن  وكل  اجل�مدة، 
»لو  هو  الر�شول  وقول  مت�ًم�  عنه�  تختلف  بل  اآخر  واإدراك  �شواء  لي�شت  الثق�يف 
اإمي�نه  لكن  م�رك�شي،  ليفري  وهرني  لقتله«)1(  �شلم�ن  قلب  يف  هو  م�  ذر  اأبو  علم 
اأبًدا اأ�شرًيا لتوقف الدوجم�تية الفردية والعلمية. وحرية  بهذا املذهب مل يجعله 
الفكر، واخلالقية العقلية، والروؤية املتطورة الك�ملة غري فقدان العن�ن، وعدم الإمي�ن 

وال�شطحية الدينية.

ومن هن� مل� ك�ن حتول املرء اإىل ا�شرتاكي لي�ص ممكنه بقراءة عدد من الكتب 
جوار  واإىل  نف�شه،  ي�شنع  اأن  عليه  ينبغي  نف�شه،  يغري  اأن  املرء  على  بل  املرتجمة 
البديهي  نف�شه وجدانه� اخل��ص، وروحه� اخل��شة، ومن  ينمي يف  اأن  العلم عليه 
يف  وال�شتغالل  التقليد،  عن  والإقالع  ب�لتغرب«  »البتالء  �شد  الن�ش�ل  اأن 
مواجهة ثق�فة الغرب، واأفك�ره، وخططه، ومدار�شه الفكرية، والجتم�عية، و�شيغة 
وعلى  �شعبة  �شلوك طرق  من  لنيله�  اأي�ًش�  ينبغي  مرحلة  ثق�فته�  ونوع  ح�ش�رته، 

مراحل كثرية.

داء  نف�شه  عن  وميحو  اأورب�،  تقليد  يدين  اأن  كمفكر   � حقًّ ي�شتطيع  والذي 
قد  يكون  الذي  هو  وت�أريخه  ثق�فته،  عن  احلديث  يف  احلق  ويكت�شب  التغرب، 
قطع مرحلتني تك�مليتني اإىل الواقع: الأوىل املعرفة ال�شحيحة، والعميقة ب�لثق�فة، 

)1( انظر الك�يف: 1/ 401، ب�ش�ئر الدرج�ت: 25، التحفة ال�شنية: 8، بح�ر الأنوار: 2/ 190.
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وعلم  بت�أريخه،  والعميقة  ال�شحيحة،  املعرفة  والث�نية:  الأوربيتني.  واحل�ش�رة 
الجتم�ع اخل��ص به، وثق�فته، ودينه.

ومن اأجل الن�ش�ل �شد التغرب علين� اأن نعرف الغرب، فنحن يف الع�دة نطلق 
على البن�ت، اأو الأولد، اأو الرج�ل، اأو الن�ش�ء من الذين تدهورت �شخ�شي�تهم، 
وبلغوا مرحلة البتذال، ويقومون بت�شرف�ت مثرية للغثي�ن �شخيفة كتقليد القردة، 
اإل  اأي فن  املزينة اخل�لية من كل حمتوى ثق�يف، ومعنوي ولي�ص لديه�  والدمى 
فن ال�شتهالل نطلق عليهم لقب »متفرجنني« اأي يقلدون »الفرجنة اأو الأوربيني«، 
ال�شتعم�ر  و�شن�ع�ت  للراأ�شم�لية،  الأ�شقي�ء  ال�شح�ي�  هوؤلء  نف�ص  اأنف�شهم  وهم 
ل  ال�شتعم�ر  اإن  اأنف�شهم.  يف  هذا  يرون  القدمي  اأو  اجلديد،  ال�شتعم�ر  الف�خرة، 
يعرفن� ب�أنف�شن� ب�شورة مم�شوخة فح�شب، بل يبدي حقيقة ح�ش�رته، وثق�فته اأي�ًش� 

يف نظرن� مم�شوخة وف�رغة وك�ذبة. لأن كيفية مع�رف الإن�ش�ن هي التي ت�شنعه.

وهن�ك قول له�يدجر ن�شه: »كل م� نعرفه جزء من وجودن�« وهو هن� فطريق 
املعرفة احلقيقية  للغثي�ن احل��شرة هو  املثري  والع�شرية  التغرب،  داء  اخلال�ص من 
�شم  نف�ص  من  ي�شتخرج  العقرب  لدغة  الرتي�ق من  اإن  وروحه،  الغرب  ل�شم�ت 

العقرب.

واملفكرون،  املتعلمون،  احتفظ  مل�ذا  وجمرب:  عميق  جديل  واقع  وهذا 
يف  ب�شخ�شي�تهم  والأف�رقة  والأندوني�شيون،  والفيتن�ميون،  واجلزائريون،  والهنود، 

العلم والعمل
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وت�شع  بفخر،  ال�ش�ري  تلب�ص  الهندية  ف�لفت�ة  وقبلن�؟  من�  اأكرث  الأوربي  مواجهة 
كون�شرفتوار  اأو  وكمربدج،  ال�شوربون،  يف  وتدر�ص  جبهته�،  على  الأزرق  اخل�ل 
ب�ري�ص الفيزي�ء النووية، واملو�شيقى، ومل� ك�نوا اختلطوا �شنوات طويلة ب�لإجنليزي، 
والفرن�شي، والبلجيكي، والهولندي عن قرب، ف�إنهم يتحدثون ب�للغ�ت الأوربية 
املتوهم، وعقدة  ف�إن اخلوف  الأوربيني، ومن هن�  يفكرون مثل  به�،  ويفكرون  بل 
النق�ص التي تن�ش�أ عن املعرفة الن�ق�شة، والبعيدة، والوهمية ل تدفعهم اإىل التقليد 
هو  للغثي�ن  ومثري  ومت�شبه  مقلد،  روؤية منط  اأن  يعلمون  بل  والطفويل،  فيه،  املب�لغ 
� نعرتف  �، اأو ريفيًّ ب�لن�شبة لالأوربي مثري للغثي�ن، اأنن� حني ندخل جمتمًع� ع�ش�ئريًّ
اأكرث من اعرتافن� به�  اأ�شيلة  اأو ريفية  اأو امراأة ع�ش�ئرية،  ب�شخ�شية، وقيمة لرجل 
لت�ش�له  نتيجة  اأ�شبح  والذي  الطريق،  ج�نب  على  املقهى  يف  ال�شبي  لذلك 
ويعلم  الورق،  ويلعب  العرقي،  ي�شرب  املدينة  �شك�ن  من  وامل�ش�فرين  ب�ل�ش�ئقني 
ولهجة  �شخيفة،  بحرك�ت  ويحجل حولك  الإذاعة،  تذاع يف  التي  الأ�شطوان�ت 
م�شطنعة، ونظ�رة غ�مقة، و�شروال �شيق، ويج�هد عن طريق نربة كالمه، ونك�ته، 
وتعبرياته احل�شرية، و�شب اأهل قريته، وال�شخرية منهم يف اإفه�مكم اأنه مل يعد بعد 
من جن�ص هوؤلء الوح�شيني الذين ل يفهمون �شيًئ�، ول خرب عندهم عن الدني�، 
والكب�ريه،  ال�شن�عية،  والرمو�ص  التلفزيون،  ب�أذه�نهم �شيء عم� هو  بل ول يدور 
والرق�ص، نف�ص هذا القدر مثري للغثي�ن مثلم� يقوم كرمي فكور، وبيزن، والفن�نون 
املغنون  يغنيه�  ثم  �شعبية«  »اأغ�ين  ب�شنع  طهران  اإذاعة  يف  اخلي�ليون  الآخرون 
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)1(  وحّدث ول ت�شل عم� يذاع يف اإذاعتن� امل�شرية على اأنه يعرب عن ال�شعب، وم�شكالته من اأغ�ٍن اأو متثيلي�ت، 
ا. )املرتجم(. وعن م�ش�مينه� امل�شحكة، ولهج�ته�، وامل�شكالت التي تدور حوله�، وهلم جرَّ

اخلي�ليون يف اإذاعة طهران ب�أ�شلوب ريفي، ن�ش�أل اهلل اأن يهب امل�شتمعني املظلومني 
ال�شرب اجلميل عليه)1(.

العلم والعمل





 � نحن الآن يف مرحلة من التطور الت�أريخي خ��شة، واأنن� قد بلغن� وعًي� اجتم�عيًّ
بتعبري  ن�شميه�  اأن  ميكن  الأخرى  الدول  يف  امل�ش�بهة  املراحل  اإىل  ب�لنظر   � ذاتيًّ
ا�شبنجلر »�شنوات القرار« اأي املرحلة التي يتكرر فيه� �شوؤال وحيد يف »الداخل« 
اأم�م نف�شه، واأم�م الآخرين وهو: م� الذي ينبغي  و»اخل�رج«، وكل مفكر يطرحه 
الآخرين،  بخداع  نف�شي  اأرفع من  اأن  املعت�د يف  اأرغب قط وح�شب  عمله؟ ومل 
الو�شف�ت  من  عدد  وبي�ن  امتح�ن،  يف  تعطى  التي  الأجوبة  مثل  جوابً�  واأعطي 
احل�دة احلرفية اجلذابة. هذا نوع من اخلداع، والتظ�هر القبيح امل�شر. لي�ص للمفكر 
الغني  ل�شتعداده  نظًرا  ف�ل�شي��شي  ال�شي��شيني،  بلغة  يتحدث  اأن  يف  اأبًدا  احلق 
يتحدث ب�أقواله بقوة وح�شم، وج�ذبية موؤثرة يذوب الآخرين �شوًق� لقوله�، لكن 
لي�ص لديهم ال�شتعداد لقولهم يف حني اأنهم ينفعلون عند �شم�عه�، وهن� يكمن 
لل�شي��شي،  النه�ئية  الأهداف  وهي  وال�شجة  املتحم�شة،  وال�شعبية  الجت�ه،  �شر 

والهدف من كل هذه الأقوال، ومن كل م� يتحدث عنه)1(.

�سنوات القرار

)1(  ظ�هرة الزع�مة يف الع�مل الث�لث من اأهم ظواهره، والتي اأ�ش�عت �شنوات الكف�ح عبًث�، انظروا اإىل اأ�شب�ه امللوك اّلذين 
ق�موا يف البداية ب�نقالب�ت ع�شكرية خططته� واأيدته� وك�لت املخ�برات الع�ملية و�شــرع�ن م� اأطلقوا عليـــــــه� =
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ويف علم الجتم�ع اخلربوي »اخل��ص ب�ملعرفة« ذكر هذا ال�شتعداد اخل��ص 
� عند بع�ص الأمن�ط حتت ا�شم احل��شة ال�شي��شية)1(. واملفكر  الذي يبدو وا�شًح� وقويًّ
احلقيقي ل يفكر يف اإقب�ل الن��ص عليه، اأو ال�شعبية، اأو م� يقبله الع�شر. اإنه قبل 
اأن يفكر يف ال�شيطرة على الآراء والأفك�ر يفكر يف ت�شحيحه�، حتى ولو �شحى 
مفكر  عند  الذات  ونكران  الت�شحية،  مراحل  اأعلى  وهذه  الجتم�عية،  بحيثيته 

�ش�دق. 

اإن حتويل العوام اإىل مت�شبهني بحيث يكونون فقط »م�شتهلكني« للمنتج�ت 
اأ�شب�ه  اأو  ال�شه�دات  حملة  اأو  املتعلمني  وحتويل  اجتم�عية،  م�شيبة  الأوروبية 
املثقفني عندن� اإىل مت�شبهني بحيث يتحولون اإىل تراجمة وف�حتي طريق و�شم��شرة 

مى ثم ادعى من بعده� الأبوة لل�شعب الق��شر والقيمومة عليه،           = لقب الّثورة، و�شرع�ن م� فتك الّزعيم ببقية الدُّ
واأ�شبح يرى نف�شه �ش�حب احلّق الوحيد يف الكالم، والّتخطيط، فهو املفكر الوحيد، وامللهم، والفن�ن، واملفكر، 
اأو الأجنبي  اأكرث طغي�نً� واأ�شد نكًرا من امللك املطرود،  واملهند�ص، والّطبيب، ثم يتحول على �شعبه فيكون 
م فوه،  املحتل. اإّن ديكت�تورية الّزعيم يف حّد ذاته� جدلية مع��شرة، كيف �شجن ويقوم ب�شجن اأعدائه، وُكمنِّ

ويقوم بتكميم اأفواه �شعب ب�أكمله، وث�ر �شد الأجنبي ثم يفتح الب�ب لالأجنبي بري�دته؟
)1(   وهي غري الفكر ال�ّشي��شي، وعلم ال�ّشي��شة، واملدر�شة ال�ّشي��شية، وغريه�، ترون يف جم�عة م� �شخ�ًش� اأو �شخ�شني 
� ي�شريان مرجعي الأُمور، واأهل احلل والعقد، وعلى �شبيل  � وي�شيطران على الآخرين وتدريجيًّ يتقدم�ن تلق�ئيًّ
املث�ل يذهب ف�شل مدر�شي اإىل نزهة اأو رحلة، ول مير وقت طويل حتّى يربز من بني الّطلبة دون انتخ�ب من 
الآخرين، بل وعلى كره من بع�شهم ول يلبث اأننْ يجمع كّل الأُمور من قبيل الإنف�ق الع�م وامليزانية والقي�دة 
اأ�شلموا  قد  الّر�شمي على اجلم�عة  وامل�شرف  الأُ�شت�ذ،  وب�لتدريج ترى اجلميع حّتى  والّتخطيط...  والبتك�ر 
ويثبت  �شجة  ويقيم  وحترجهم،  وانتظ�رهم،  وخجلهم،  الآخرين،  تردد  ي�شتغل  اإّنه  العظمة،  ل�ش�حب  حل�هم 

نف�شه، ثم ميتطي الأمر.
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لالأجهزة ال�شن�عية، والإدارية لال�شتعم�ر القدمي واجلديد يف بلد م� يف �شبيله� ... 
»ل اأدري يف �شبيله� اإىل م�ذا؟« م�شيبة اجتم�عية كربى، لكن نتيجة مل� اأ�شلفن� بعد 
حتويل املفكرين وهم خمل�شو اأممهم، واأنبي�وؤه�، واأ�شح�ب الر�ش�ئل فيه�، ويعتربون 
عيون جمتمع�تهم، وم�ش�بيحه�، وقوة الوعي، والتعقل، وحتديد الجت�ه فيه� م�أ�ش�ة 
تطرح فيه� ق�شية موت الأمة اأو حي�ته�، ووجوده� بكل ثرواته� امل�دية، واملعنوية، 

اأو عدمه�.

والقي�دة  واحلكم،  الزع�مة،  هي  املفكرين  ر�ش�لة  لي�شت  قلت:  وكم� 
ال�شي��شية، والتنفيذية، والثورية لل�شعب، هذا اأمر وقف على الن��ص اأنف�شهم، وم� 
ب�أعم�لهم  ب�لقي�م  يتعهد  اأن  اأحد  ي�شتطيع  لن  امليدان،  اإىل  اأنف�شهم  هم  ي�أتوا  مل 
ني�بة عنهم، واأعظم ال�شخ�شي�ت الفكرية اأثبتوا يف مرحلة انت�ش�ر ثورة م� اأنهم مل 
يكونوا زعم�ء جي�د. ويف القي�دات التي ك�نت تبدو فيه� وجوه املفكرين فح�شب 
ك�نت غيبة اجلم�هري حم�شو�شة مت�ًم�، واملك�ن اخل�يل لل�شجن »الأمية« ل ي�شتطيع 
طبيب، اأو مهند�ص، اأو فيل�شوف، اأو ك�تب، اأو فن�ن، اأو �ش�عر مالأه. فعمل املفكر 
وحتليل  تف�شري،  وتقدمي  الذاتي،  الوعي  العوام  ومنح  املجتمع،  �شمري  اإيق�ظ  هو 
اإيدلوجيني وعمليني للظروف الجتم�عية املوجودة، وبي�ن املثل، وخطوط ال�شري، 
ونقل الواقعي�ت املتن��شبة، واملتن�ق�شة يف احلي�ة الأخالقية، والثق�فية، والجتم�عية 
للط�ق�ت  اخل�م  واملواد  املدفونة  املن�بع  وا�شتخراج  ووعيهم،  الن��ص،  اإح�ش��ص  اإىل 
وتربيته�  اجلم�هري،  تعليم  واخلال�شة  وثق�فته�،  الأمة  ت�أريخ  يف  والفكرية  املعنوية، 

�شنوات القرار
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�. واأولئك الذين يقولون متعجبني ظ�نني: هذا فح�شب؟ ل  �، واأيديولوجيًّ �شي��شيًّ
هذه  كل  يطرحون  الذين  واأولئك  وكفى:  هذا  اأجل:  هذا،  يعني  م�ذا  يعلمون 
منه�  كل  عن  ويتحدثون  ويحللونه�،  الأخرى،  بعد  واحدة  واملت�ه�ت  الطرق 
امل�ش�ق  ي�شببون  اإمن�  به� خطوة خطوة،  وي�شريون  ب�لأيدي،  وي�أخذون  ب�لتف�شيل، 
لأنف�شهم واملت�عب لالآخرين. واملعلم الذي يعدد كل م� يراه من اأ�شج�ر، وجب�ل، 
و�شمو�ص،  و�شموات،  و�شحب،  ومنحدرات،  واآب�ر،  وودي�ن،  و�شح�ري،  وبح�ر 
واأقم�ر، واأجنم ويقوم بتعريفه�، اإمن� يقوم ب�أمر عقيم، ينبغي على املعلم فح�شب اأن 
الطريق عمله وحده،  »الروؤية« و»ال�شري« فح�شب، لي�ص �شلوك  مينح عينني، يعلم 

فهو عملهم اأي�ًش� اإذ ينبغي عليهم �شلوكه وروؤية م� ي�شتحق الروؤية فيه.

ا: »اأَ�ِشرنْ للن��ص على الطريق، ل ت�شع اخلطط  وهذا القول لرو�شو عميق جدًّ
هم كيف يفهمون، وهم اأنف�شهم �شوف يجدون الطريق، و�شوف  من اأجلهم، علنِّمنْ
ي�شعون برامج لأعم�لهم«، هذا هو م� ق�م اأمث�ل تول�شتوي يف رو�شي� قبل ثورة اأكتوبر 
ومونت�شكيو، وفولتري، ورو�شو، وديدرو يف فرن�ش� قبل الثورة الكربى، و�شيد جم�ل 
الدين، وحممد عبده، والكواكبي، ون�ئيني)1( وط�لبوف)2( وح�شن البن� يف حرك�ت 

)1(  ال�ّشيخ حممد ح�شن ن�ئيني اأحد مراجع ال�ّشيعة الأع�ظم يف الع�شر احلديث )1265-1355هـ ق(. �ش�حب 
»تنبيه الأُّمة وتنزيه امللة« وهو اأحد املوؤلف�ت العظيمة يف الفكر ال�ّشي��شي ال�ّشيعي املع��شر. )املرتجم(.

اأهم كتبه  اإيران احلديثة )1855-1910م(. من  الّتنوير يف  ق�دة  اأحد  زاده.  اأو ط�لب  الّرحيم ط�لبوف  )2(   عبد 
للحركة  الفكري  الّتمهيد  يف  ب�أعم�له  �ش�هم  احلرية؟«.  هي  »م�  و  اأحمد«  »كت�ب  و  املح�شنني«  »م�ش�لك 

الّد�شتورية، والتنوير الفكري، وال�ّشي��شي. )املرتجم(.
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اليقظة امل�ش�دة لال�شتعم�ر وال�شتبداد يف الدول الإ�شالمية، وك�تب ي��شني، وابن 
اإبراهيم، وفرانز ف�نون، وهرني اإلج، وعمر مولود، واإمي��شيزار يف بعث اإفريقي�، لقد 
اأيقظوا الثورة يف �شعور ع�شرهم، و�شم�ئر اأممهم، واإدراكه� وروؤية �شعوبهم ووعيه�، 
هذه هي كل ر�ش�لتهم، وكل ثوري ل يكون على ن�شيب من »الثق�فة الثورية القوية 

الفتية« يكون زبد غلي�ن بال حمتوى، وخواء ق�م فج�ء وبنفخة همد.

وم�ذا يعني حتويل املفكر اإىل مت�شبه؟ لتحيل هذه الظ�هرة املنحرفة بعمق 
نحلل  اأن  الجتم�ع  وعلم  الت�أريخ،  نظر  وجهة  من  علين�  ينبغي  للجذور،  وتق�ص 
وظروفه�  تكوينه�،  عوامل  ومعرفة  الط�ئفة،  لهذه  الجتم�عي  التكوين  كيفية 

ال�شي��شية والزمنية، والثق�فية.

�شنوات القرار





يف  والجتم�عي  الثق�يف،  التطور  مرحلة  ك�نت  مهم�  الأ�شل  يف  للمفكر 
جمتمعه، ومهم� ك�نت ميوله روؤية نقدية، واأق�شد بهذا التعبري اأنه: اأوًل: معرت�ص 
الو�شع  منه  بدًل  ي�شع  لكي  الوقت جم�هد  نف�ص  ويف  املوجود،  للو�شع  ب�لن�شبة 

املطلوب)1(.

يف اأواخر القرون الو�شطى ق�م ن�شج البورجوازية، وات�ش�ع اأفق الروؤية الكونية، 
وتغري خط �شري العلم من التفكري يف املوت اإىل التفكري يف احلي�ة وتدهور الإقط�ع، 
الع�ملية،  اإىل  والعودة  الك�ثوليكية،  الكني�شة  داخل  الربوت�شت�نتية  احلركة  وقي�م 
ال�شتبداد  مواجهة  يف  الأفع�ل  وردود  اليون�ين،  احلر  واملنطق  العقلي،  والفكر 
الفكري، والعلمي للكني�شة، وكل هذه العوامل نتيجة للحروب ال�شليبية الطويلة، 
القرون  الراقي يف  الإ�شالمي  املتجمع  املتحررة يف  والثق�فة  ب�حل�ش�رة،  والت�ش�ل 
م�ش�دة  وعلمية  فكرية،  ثورة  ب�إحداث   � تلق�ئيًّ ق�مت  العوامل  الو�شطى، كل هذه 
للكني�شة، وظهرت جنوم لمعة يف قمة املخروط الثق�يف يف اأواخر الع�شور الو�شطى 

الأر�سية الواقعية واملنطقية خل�سائ�س املفكر الأوربي

)1(  اإذا ظل يف املرحلة الأُوىل اأي مرحلة العرتا�ص فح�شب، فهو عدمي، وفو�شوي، واملفكر فو�شوي، لكن اإىل 
جوار �شيء اآخر.
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ق�مت بتي�ر علمي، واأدبي، وفني م�شتقل خ�رج الكني�شة، وال�شكول�شية الدينية 
اأظهر جم�عة متميزة من املفكرين، والعلم�ء  التي�ر الثق�يف  املوجودة، ونف�ص هذا 
يف مواجهة جم�عة العلم�ء الر�شميني ي�شمون يف امل�شطلح املع��شر ب�ملثقفني. ومن 
الن�حية الت�أريخية ميكن القول ب�أن القرن ال�ش�بع ع�شر هو النه�ية احل�شمية للروح 
املت�شلطة ملرحلة الع�شور الو�شطى، وبداية �شي�دة الروح العلمية غري الدينية. و�شم�ت 
جم�عة املثقفني الأوربيني كله� نتيجة منطقية، وطبيعية للظروف العينية للمجتمع 
الأوربي. هم يعربون عن ظ�هرة ك�ن ينبغي اأن توجد، وك�ن ينبغي اأن توجد بهذه 
اخل�ش�ئ�ص. وهذه اجلم�عة ذات جذور طبقية، وثق�فية بورجوازية. ف�لبورجوازية، 
بعد حتطم القالع املغلقة يف اأورب� يف الع�شور الو�شطى، والت�ش�ل ب�ل�شرق، ورواج 
�شبكة  وت�أ�شي�ص  وا�شتعم�رهم�،  واأ�شرتالي�،  اأمريك�،  اكت�ش�ف  ثم  الدولية  التج�رة 
بحرية ع�ملية، وتو�شيع التجوال والرحالت، والك�شوف اجلغرافية، اتخذت �شبيله� 
اإىل الن�شج ب�شرعة، وبداأت هذه الطبقة يف ن�ش�ل فكري، واجتم�عي، وتقدمي، 
ذات  والأر�شتقراطية  والإقط�ع،  الكني�شة،  املتح�لفتني:  اجلبهتني  �شد  وثوري 
الوا�شحة  التجلي�ت  اأحد  الكربى  الفرن�شية  والثورة  به،  املرتبطة  املتعفنة  اجلذور 
لهذه احلركة. ومن هن� ميكن اعتب�ر حركة املثقفني الأوربيني يف الع�شور احلديثة 
والروح  املجتمع،  على  املت�شيدتني  القويتني  الق�عدتني  ه�تني  مق�بل  فعل يف  رد 
الأوربية: الإقط�ع، والكني�شة الك�ثوليكية. هذه الو�شعية الجتم�عية، والر�ش�لة 

الت�أريخية اخل��شة به� تف�شر كل خ�ش�ئ�شه� الآتية، وتبينه�:
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طرد  اأجل  من  واجله�د  الالدينية،  والروؤية  للكني�شة،  امل�ش�د  1-  اجلنوح 
هذا  املع�بد،  جدران  اإىل  والعلم  واملجتمع،  احلي�ة،  م�شرح  من  الدين 
على  اهلل  ن�ئب  نف�شه  يعترب  ك�ن  الب�ب�  لأن  ومعقول؛  حتمي،  جنوح 
الأر�ص، وم�لك الروح القد�ص، ومن هن� ف�إن �شيطرته على كل �شئون 
لكل  والذوقية  والعقلية،  وال�شي��شية،  والجتم�عية،  الفردية،  احلي�ة 
اأن احلروب  تعتقد  اأورب�  للتربير. ومل� ك�نت  ق�بلة  امل�شيحية ك�نت  الأمم 
ال�شليبية، وم� نتج عنه� من هزائم من فعل الكني�شة، ومن ن�حية اأخرى 
ك�ن رج�ل الدين يقومون ب�لق�ش�ء على كل حرية للفكر بل والك�شوف 
ب�ملح�كم�ت  تقوم  الدموية  التفتي�ص  حم�كم  وك�نت  بغلظة،  العلمية 
متحرري  الدين  ورج�ل  واملتدينني،  بل  واملفكرين  للعلم�ء،  املتت�لية 

الفكر، وك�نت احلروب املذهبية توؤدي اإىل املذابح الرهيبة يف اأورب�. 

)بحيث قتل يف بر�شلونة وحده� ثالثم�ئة األف �شخ�ص، ويف فرن�ش� ك�ن من 
الب�قون،  وفر   ،� مت�مًّ ق�ش�ًء  مت�ًم� عليهم  اأن ق�شي  للربوت�شت�نت  الع�مة  املذابح  نت�ئج 
الب�شر،  قتل  وبلغ  الفرن�شي(،  القت�ش�د  وانه�ر  فرن�ش�،  يف  ال�شك�ن  تعداد  وهبط 
ا مل يبلغه يف قوم قط ويف نظ�م قط فظ، ووح�شي طوال  والإره�ب والختن�ق حدًّ
العقل،  اإليه  اجته  الذي  الجت�ه  يكون  اأن  اأو كرًه� يجب  وطوًع�  الب�شري،  الت�أريخ 
والعلم، وحرية الفكر، اجت�ًه� م�ش�ًدا للكني�شة، والروؤية والإح�ش��ص اللذان غلب� عليه 
يغلب عليهم� �شوء الظن ب�لدين. هذا احلكم ال�شريح الذي اأ�شدره امل�شتنريون، 

الأر�شية الواقعية واملنطقية خل�شائ�س املفكر الأوربي
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واملفكرون الواعون يف الغرب مل يكن غ�شًب�، وانتق�ًم� م� فح�شب من الوح�شية 
توؤيده؛  واملنطقية  العينية،  التجربة  ك�نت  بل  الكني�شة،  جه�ز  لدى  ك�نت  التي 
وذلك لأن الغرب طوال الألف ع�م ال�ش�بقة على امل�شيحية ك�ن ذا ثق�فة، وح�ش�رة، 
وقدرة اجتم�عية، وفكر متحرر �شديد الزده�ر، ك�ن الع�شر الذهبي للغربي، هذا 
الع�شر امل�شتنري املفعم ب�حلركة، والقوة، ب�شيطرة امل�شيحية دخل يف مرحلة مظلمة، 
واإره�ب، وتوقف، و�شعف، ظل طوال الع�شور الو�شطى، وطوال الألف ع�م التي 
حكم فيه� الدين انطف�أ م�شب�ح الثق�فة، والنبوغ، واحلرية، والتقدم، والعلم، والأدب، 
والفل�شفة، وبعد ذلك ومع وجود النه�شة، واإحي�ء الروح العلم�نية، واحلرية الفكرية 
يف القرون اخل�م�ص ع�شر، وال�ش�د�ص ع�شر، وال�ش�بع ع�شر تلك التي ك�نت ترفع 
يد امل�شيحية عن املجتمع وت�ش�رعه�، ا�شرتد الغرب الروح، وحدثت قفزة علمية، 
وفكرية خ�رقة للع�دة، وتفتحت احل�ش�رة احلديثة تفتًح� مده�ًش�، ومن امل�شلم به اأن 

تقدم ه�ت�ن التجربت�ن هذا احلكم كمبداأ منطقي وم�شلم به ول يقبل الإنك�ر:

اأ-       اأنه توجد بني احل�ش�رة والدين عالقة عك�شية، مبعنى اأنه كلم� �شيطر 
الدين م�تت احل�ش�رة، وكلم� تنحى ا�شرتدت احل�ش�رة الروح. 

والثق�يف  املعنوي،  الغط�ء  هي  الو�شطى  الع�شور  يف  الكني�شة  ب-  اأن 
هو  الب�ب�  ك�ن  ال�شليبية  احلروب  ففي  الجتم�عي،  الإقط�ع  لنظ�م 
املفتي، والإقط�ع هو املح�رب، وك�ن هذا يبني ال�شلة املب��شرة بينهم� 
بو�شوح، وبخ��شة واأن الغرب قبل امل�شيحية ك�ن ذا حكومة قومية بل 
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واإمرباطورية، وك�ن حتت �شلط�نه جزء كبري من الع�مل، كم� ك�نت اأمم 
متنوعة قد ان�شمت اإىل هذه الإمرباطورية العظيمة، وك�نت تدار حول 
حمور مركزي، كم� ك�نت اليون�ن قد قدمت للع�مل اأول جتربة للحكم 
الدميوقراطي، لكن بعد �شيطرة امل�شيحية على اأورب� انق�شمت احلكومة 
املنف�شلني،  املتفرقني  الطوائف  ملوك  من  عدد  اإىل  والقومية  املركزية 
رجعة  يعد  الإقط�ع  ظهور  ك�ن  والدميوقراطية  الإمرباطورية،  وبعد 
املجتمع،  وتبدل  الت�أريخ،  من  بدائية  مرحلة  اإىل  للغرب   � ت�مًّ وتقهقًرا 
اإقط�عية مغلقة، وراكدة  والروؤية الكونية املتحركة، واملنفتحة اإىل روؤية 
و�شيقة، وك�ن الدين هو ال�شبب يف هذا التطور؟ الجتم�عي، واملدافع 
تظهر  واأن  القومية،  تقوى  اأن  من  دائًم�  يخ�شى  ك�ن  الب�ب�  لأن  عنه؛ 
على اأ�ش��شه� قوى �شي��شية يف اأورب� ميكن اأن ت�شري م�شدر اإزع�ج لنظ�م 
نظر علم  دائًم�، ومن وجهة  يق�ومه�  الأر�ص، وك�ن  حكومة اهلل على 
الجتم�ع ي�شتند النظ�م الجتم�عي الإقط�عي على اأ�ش��ص التقليد، 
واملف�خر القومية، وال�شلفية والعالق�ت الجتم�عية املوروثة، وتق�شيم 
وال�شتهالك  الإنت�ج  بني  ال�شلة  وعبد  وعبيد،  اأ�شراف،  اإىل  املجتمع 
الث�بت، واملتوازن، وب�لت�يل »انغالق القت�ش�د«، وتوقف البنية التحتية 
الجتم�عية، وجموده� وب�لت�يل انغالق الروؤية الكونية، وتوقف الفكر 
ك�نت  اأي�ًش�  الو�شطى  القرون  وم�شيحية  وجموده�.  والإح�ش��ص، 
الظروف  هذه  مثل  له جتمدت يف  ونتيجة  ال�شكل؛  هذا  ال�شبب يف 
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الجتم�عية، و�ش�رت حمدودة؛ ونتيجة لذلك اجتهت اأنظ�ر كل حركة، 
وكل فكر اإىل اجل�شد الإقط�عي ملجتمع القرون الو�شطى. وهذا الواقع 
اأدى اإىل هذا احلكم عند املفكرين وهو: اإن الدين يف الأ�شل نتيجة 
فيه�  والإن�ش�ن  الإقط�عية،  الت�أريخية  للمرحلة  الجتم�عية  للظروف 
مرتبط ب�لأر�ص ومت�شل به�، والزارع يف هذه املرحلة اإن�ش�ن ديني؛ لأن 
طبقة الإقط�عيني ت�شتند على الدين من اأجل تربير الو�شع الراهن، 
بتعوي�ص  وت�أميلهم  مل�شريهم،  الإلهي  ب�جلرب  الن��ص  واإقن�ع  وتقدي�شه، 
فقرهم، وكدهم، وعبوديتهم يف هذه احلي�ة الدني� بعد ذلك يف حي�ة 

الآخرة وهكذا ك�ن الأمر.

وهذا الدع�ء ب�أن الب�ب� هو ن�ئب اهلل، وح�مل الروح القد�ص، وخليفة بول�ص 
املقد�ص من ن�حية، واإعالن هذه الفل�شفة التي تقول للب�شر: اإن الغرائز، ولذات 
احلي�ة، والع�مل امل�دي، واجله�د من اأجل ك�شب امل�ل لي�شت هدًف� لالإن�ش�ن، بل 
اإن هدفه هو جتديد الت�ش�ل ب�هلل من ن�حية اأخرى، ك�نت توؤدي من طريق اآخر اإىل 
هذه النتيجة: من هن� ف�إن الب�شر قطيع ينبغي اأن ي�شلم زم�مه اإىل يد الراعي. وهذا 
النوع من التف�شري، والتربير لالإن�ش�ن، والدين ك�نت نتيجته غ�لية مت�م على احلي�ة 
ال�شتبداد،  اأنواع  اأفدح  هو  الدين  رج�ل  ف��شتبداد  اأورب�،  يف  والروحية  الدينية، 
واأكرثه� �شرًرا يف ت�أريخ الب�شر، والآن: ب��شم امل�شيح الذي ك�ن يقول: اأعطوا م� 
لقي�شر لقي�شر وم� هلل هلل، اأقدم الب�ب�، وحر�ص الروح القد�ص، ودع�ة ال�شالم، واملحبة، 
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والع�شق الع�م على اإق�مة البنية ال�شي��شية لنظ�مه على اأ�ش��ص النظ�م الإمرباطوري 
الروم�ين القدمي. ويف مواجهة هذا النظ�م الديني، من الطبيعي اأن يطرح املفكرون 
اإذ ك�ن  اأجل حترير العلم والن��ص،  الأحرار �شع�ر ف�شل الدين عن ال�شي��شة من 
»ف�شل الدين عن ال�شي��شة« يخل�ص دفعة واحدة املفكرين، والأحرار، والفال�شفة، 
ال�شي��شية،  ال�شيطرة  من  الن��ص  جم�هري  وحتى  والفن�نني،  والكت�ب،  والعلم�ء، 
احلي�ة  اأمور  يتدخل يف  ك�ن  الذي  املتع�شب  الفظ  الكني�شة  والجتم�عية جله�ز 
وو�شع  مميت،  ب�ختن�ق  املجتمع  وبلي  والفنون،  واجلم�لي�ت،  الأذواق،  يف  حتى 
اأي�ًش� يخل�ص الأقلي�ت الدينية التي  مئ�ت القيود على العقل، والبتك�ر، وك�ن 
ك�نت حمرومة من احلي�ة حتت �شيطرة احلكومة الك�ثوليكية، ومعر�شة على الدوام 
للمذابح، والتعذيب، ومن حم�كم التفتي�ص التي ك�نت كل يوم تفتك بن�بغة من 
التي مل يكن له� احلق  واأهم من ذلك كله ك�ن ي�شمح لالأمم  الفكر احلر،  نوابغ 
وك�نت  بل  لي�ص هذا فح�شب،  الكني�شة  نظ�م  ال�شي��شي يف ظل  ال�شتقالل  يف 
حمرومة من حق الكت�بة، والكالم بلغ�ته� القومية بدًل من اللغة الالتينية التي 
اعتربت لغة لالإجنيل، ك�ن ي�شمح له� ب�أن تتخل�ص من نري ت�شلط الكني�شة الروم�نية 

واأن تتحول اإىل حكوم�ت قومية حتل حمل الإمرباطورية الالتينية املقد�شة. 

ك�ن املذهب الك�ثوليكي يعترب هذه الدني� دن�شة، والغرائز مع�دية هلل، واحلي�ة 
امل�دية حقرية، واجلم�ل، والنعم املوجودة يف هذه الدني� قبًح� وف�ش�ًدا، وك�ن ميدان 
كف�حه الأ�شلي الت�شحية ب�حلي�ة يف �شبيل املوت، وفر�ص امليل اإىل الزهد، وطلب 
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اأن  ينبغي  ظله  يف  الذي  املعنوي  والنطواء  ال�شويف،  املنحرف  والتدين  العزلة، 
ينحى الإن�ش�ن عن نف�شه يف مواجهة اهلل. ومن الطبيعي اأن يكون الجت�ه املنطقي 
والتقدمي للحركة الفكرية التي ك�نت حت�ص ب�لعواقب الوخيمة التي توؤدي اإىل 
املنحرفة،  الآخرة«  اإىل  »الجت�ه  الأخروية  اإليه  تف�شي  التي  والنحط�ط  ال�شعف، 
الع�شور  يف  الفقري  ال�شعيف  الأوربي  املجتمع  يف  اإليه�  يدعو  الدين  ك�ن  والتي 
�، وم�ش�ًدا لل�شم�ء، واإعط�ء املبدئية للحي�ة  � اجت�ًه� اأر�شيًّ الو�شطى، اأن يكون تلق�ئيًّ
الواقعية يف هذه الدني�، والتقدم، والقوة امل�دية، اأو اجلنوح اإىل الطبيعة يف مواجهة 
املفرطة  املث�لية  مواجهة  يف  الواقعية  اإىل  الطبيعة،  وراء  م�  اإىل  الكني�شة  جنوح 

الك�ثوليكية.

والنظ�م ال�شي��شي عند الب�ب� ن�شخة طبق الأ�شل من النظ�م الإمرباطوري 
وج�شده  راأ�شه،  على  ي�شع  اأي  يتوج  نف�شه،  القي�شر  هو  والب�ب�  القدمي.  الروم�ين 
رداء ال�شلطة الع�ملية. ويجل�ص على عر�ص ال�شلطة الروم�نية، ومثل القي�شر الذي 
ك�ن ينتخب من قبل جمل�ص ال�شيوخ الروم�ين، ينتخب هو من جمل�ص الكرادلة 
والكرادلة الك�ثوليك هم �شيوخ الروم�ن، وجمل�ص القن��شل هو جمل�ص ال�شيوخ، 
والب�ب� عنده جي�ص، وحمكمة، وبالط، وجه�ز اإداري وا�شع يف الع�مل، وحتى عندم� 
ا�شطر اإىل حتمل احلكوم�ت القومية، وال�شي��شية يف اأورب�، اأقر هذا التقليد الذي 
يق�شي ب�أن على امللوك اأن ي�أتوا اإىل روم�، واأن ي�شع هو بنف�شه الت�ج على روؤو�شهم، 
والآن اأي�ًش� ي�شرف بع�ص روؤ�ش�ء اجلمهوري�ت بتقبيل يد الب�ب� بعد انتخ�بهم، وبهذا 
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يظهرون ب�أنهم ي�أخذون �شك احلكم من يده ب��شم اهلل ملك ال�شم�ء )ل من يد 
الأمة اأو الن��ص(، وهذا يعني اأن الب�ب� ل يزال يدعي نف�شه راعًي� لكل رع�ي� امل�شيح 

الب�قني، وملوك ال�شعب امل�شيحي، وروؤ�ش�وؤه حك�م من قبله)1(.

� هو نف�ص النظ�م الإمربي�يل، وال�شتبدادي  �، وعمليًّ هذا النظ�م الذي ك�ن نظريًّ
للقي�شر ب��شم امل�شيح، واعتق�ًدا ب�أن قوة احلكم تنفذ من »اأعلى« اإىل »اأ�شفل« حدد 
الجت�ه ال�شي��شي، والجتم�عي للحركة الفكرية، والأحرار الأوربيني، ف�لدميوقراطية 
امل�شتند  اأي احلكم  اأ�شلي للقدرة احل�كمة( والقومية:  الن��ص كمنبع  )اأي حكم 
على ا�شتقالل الأمة، واأ�ش�لته�، وحرية ال�شعب يف حتديد م�شريه، وكيفية حي�ته 
ال�شي��شية، و�شكله الجتم�عي، وهذا يف مواجهة الإمربي�لية امل�شيحية، والب�بوية 

الك�ثولويكية.

�شع�ره� هو  تقدمية حتررية م�ش�دة لالإمربي�لية، وك�ن  القومية حركة  ك�نت 
الكني�شة  �شيطرة  مواجهة  يف  الدينية  واحلرية  والقومي،  ال�شي��شي،  ال�شتقالل 
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)1(  ك�نت مظ�هر ا�شتقب�ل الب�ب� يف رحلته الأخرية اإىل بولندا ال�ّشيوعية واإىل اأُورب� واإىل اأمريك� الربوت�شت�نتية تثري 
الّت�ش�وؤل كثرًيا حول توقيته� »بعد انت�ش�ر ثورة اإيران« وحول الّطقو�ص اّلتي ق�م به� ال�ّشيوعيون، والربوت�شت�نت 
اإىل القمر، وف�شاًل عن قدا�ص ع�م يق�م يف  اأُولئك اّلذين نبذوا الّدين ف�شعدوا  عند ا�شتقب�ل الب�ب و�شعى 
ال�ّشرب من  اأو  ردائه  لتقبيل طرف  ي�ش�رعون  واأمريك� ك�نوا  اأُورب�  العلم�نيني يف  ف�إّن هوؤلء  ال�ّشيوعية،  بولندا 
به جبلي  ق�م  لو  مّم�  املتح�شرون  هوؤلء  به�  ق�م  اّلتي  الوثنية  اجل�هلية  املظ�هر  من  ذلك  اإىل غري  اغت�ش�له  مي�ه 
يل الأب�ش�ر.  اأونْ ي�  ... واعتربوا  بعب�دة اخلرافة  املولد واملعي�شة هن� لو�شم الإ�شالم كّله  او ريفي  املدينة،  ير  مل 

)املرتجم(.
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العلمية، وحتى  والرتبية، والأعم�ل  التعليم،  الأم يف  اللغة  واإحي�ء  الك�ثوليكية، 
الدينية وترجمة الإجنيل اإىل اللغ�ت القومية يف مواجهة ادع�ء الكني�شة اأن اللغة 
الالتينية هي لغة اهلل، واأن الإجنيل هو كت�ب اهلل)1(  وذلك حتى يخرج الإجنيل 
جلهلهم  الن��ص  ي�شتحمرون  ك�نوا  الذين  والر�شميني  الدين  رج�ل  احتك�ر  من 
احلرة،  الأفك�ر  ذوي  اأيدي  متن�ول  يف  ويكون  الوحيدة،  الإجنيل  لغة  ب�لالتينية 
املدار�ص، ون�شر الكتب، والدع�ية للدين، وحتى تعليم الأطف�ل، ومن  وت�أ�شي�ص 
ال�شتبداد،  و�شد  الإمربي�لية،  �شد  �شالًح�  الع�شر  ذلك  يف  القومية  ك�نت  هن� 

وحركة حتررية تقدمية، وثق�فية.

مل يكن ن�ش�ط الكني�شة منح�شًرا فح�شب يف الهدي الروح�ين، والأخالقي 
للن��ص، بل ك�نت تتدخل يف كل اأمور احلي�ة حتى امل�ش�كل الع�ئلية، والع�طفية، 
�، يف حكومة الكني�شة ك�ن على كل �شيء اأن يكون  واليومية تدخاًل مب��شًرا وق�شريًّ
�، ومتتع اأي اإن�ش�ن بحقوقه الأولية يف احلي�ة الجتم�عية، والثق�فية، وال�شي��شية  دينيًّ
�، وبتبعيته للكني�شة الر�شمية، وقبوله لكل الأحك�م  م�شروط ب�أن يكون ك�ثوليكيًّ
والتع�ليم، وحتى الأوامر غري الدينية التي ك�نت ت�شدر عن هذا اجله�ز احل�كم، 
املفكرين  جم�عة  �شم�ت  وهي  الجتم�عية،  واحلي�ة  املجتمع،  »علم�نية«  وحركة 

)1(  ب�لرغم من اأّن الإجنيل الأ�شلي ك�ن ب�للغة العربية، ومل يكن عي�شى يعلم الالتينية، واأعلنه� رج�ل الّدين لغة 
للم�شيح، واإله امل�شيح مثل كّل الأُ�شول ال�ّشي��شية، والّثق�فية لالإمرباطورية الّروم�نية القدمية. 

      )املرتجم(: ك�نت العربية داخل املع�بد، وك�نت ال�ّشي�دة يف وقت ظهور عي�شى لالآرامية.
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الأحرار الأوربيني يف القرون احلديثة رد فعل اإن�ش�ين، ومتحرر يف مواجهة القيود 
اإن�ش�نية. ف�حلكومة دينية، واملوؤ�ش�ش�ت الجتم�عية، والإدارية  الال اأخالقية والال 
كله� دينية، واأجهزة التعليم، والرتبية دينية، والأبح�ث الفل�شفية، والعلمية، والفنية، 
يتدخل يف  اأن  احلق يف  الك�ثوليكي  لغري  لي�ص  اأنه  مبعنى  دينية،  كله�  والإدارية 
� مهم� ك�ن �شغرًيا، ولي�ص لفيل�شوف، اأو ع�مل احلق  ال�شي��شة اأو يتبواأ من�شًب� �شي��شيًّ
و�شعه�  التي  والنظري�ت  الفل�شفية،  القوالب  خ�رج  واحدة  خطوة  يخطو  اأن  يف 
هذا الدين يف العلوم الطبيعية، وعلوم النب�ت، والهيئة، والطب، ومن املحتم على 
الر�ش�م اأن ير�شم ق�ش�ص التوراة، اأو �شور عي�شى، ومرمي، واملالئكة، والقدي�شني، 
وعلى املث�ل اأن يلب�ص مت�ثيله املالب�ص املحددة مت�ًم�، بل عليه يف الأ�شل اأن ينحت 
متث�له طبًق� للنموذج، والأ�ش��ص الذي و�شعه رج�ل الدين، ول بد للكت�ب ب��شم 
امل�شيح، والإجنيل مراع�ة الوحدات الثالث عند اأر�شطو يف الفن، والأدب بدقة ذات 
و�شوا�ص ديني، ومن املحتم على املدار�ص تدري�ص تع�ليم الكني�شة للتالميذ ب�للغة 
املذاهب  واأتب�ع  � فح�شب)1(،  ك�ثوليكيًّ ك�ن  اإذا  الدر�ص  وللتلميذ حق  الالتينية، 

الأخرى حمرومون من كل احلقوق الجتم�عية املح�شورة يف الكني�شة)2(.

الأر�شية الواقعية واملنطقية خل�شائ�س املفكر الأوربي

)1(حّتى اليوم يف ب�ري�ص ل تزال دور الّر�ش�عة، واحل�ش�نة الّت�بعة للكني�شة ترف�ص قبول الأطف�ل غري الك�ثوليك.
)2(  ك�نت الكني�شة ترف�ص ب�شدة طلب كّل الّدول الإ�شالمية ببن�ء م�شجد يف روم�. واإذا علمن� اأّن اأفخم الكن�ئ�ص 
يف الّدول الإ�شالمية بنيت يف اأوج القوة الع�ملية للحكوم�ت الإ�شالمية اأو ُجددت. واأّن خلف�ء الإ�شالم ك�نوا 
قد خ�ش�شوا ميزانية من بيت امل�ل لرتميم الكن�ئ�ص واحلف�ظ عليه� من اأموال الّزك�ة وهي �شرائب دينية ك�نوا 
ينفقون على مراكز العب�دة لالأدي�ن الأُخرى �شوف نفهم قول لوي�ص ج�ردوييه اإّن احلكومة الإ�شالمية لي�شت 

� مبعن�ه الأُوروبي الك�ثوليكي. � مذهبيًّ نظ�ًم� �شي��شيًّ
      وافقت اإيط�لي� اأخرًيا ب�شغط من دول الّنفط على بن�ء م�شجد. )املرتجم(.          
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الإدارية،  واملوؤ�ش�ش�ت  ونظ�مه�،  احلكومة،  علم�نية  حركة  ف�إن  هن�  ومن 
املجتمع،  يف  املختلفة  احلي�ة  وجوه  وكل  الجتم�عية،  والأ�شول  والت�شكيالت، 
�شرًط�  الإن�ش�نية  اأن تكون  اأي  اإن�ش�نية،  اإىل حي�ة  احلي�ة الجتم�عية  تعني حتويل 
الإن�ش�ن  الذي ك�ن موجوًدا، وهو كون  القيد  املجتمع حمل  احلي�ة يف  اأجل  من 
�، ومن هن� ف�ملحتم، واملنطقي اأن املفكر املتحرر، واملحب لالإن�ش�ن ل ميكن  ك�ثوليكيًّ

 .� اإل اأن يكون علم�نيًّ

واأورب� يف القرون الو�شطى وهي الأر�شية الجتم�عية لن�شج احلركة الفكرية 
ثق�فيتني:  اجتم�عيتني  ق�عدتني  على  م�شتنًدا  جمتمًع�  ك�نت  قلت،  كم�  ومنوه� 
اأر�شطو،  فل�شفة  »حتويل  عن  عب�رة  الك�ثوليكي  املذهب  وك�ن  والإقط�ع،  الدين 
والثق�فة اليون�نية الروم�نية القدمية الوثنية اإىل امل�شيحية«، وحفظت التق�ليد الغربية 
اأكرث،  ب�شكل  وحتجرت  وا�شتدت،  بل  اجلديد،  ال�شرقي  الإمي�ن  قلب  يف  القدمية 
واأ�شد، بحيث اإنَّ كل جتديد، وكل بدعة، وكل ابتك�ر يف�شر ككفر، وع�شي�ن، وكل 
تغيري ك�ن ي�شتوجب اخلوف ورد الفعل العنيف من الكني�شة. مثل هذه الروح 
التي ابتليت هي نف�شه� ب�لتجمد، وعب�دة التقليد اجل�هلية الأر�شتقراطية، والثق�فية، 
والفكرية حلت يف اجل�شد الجتم�عي لالإقط�ع وهو نف�شه نظ�م راكد، ومتحجر، 

ومغلق، وع�بد للتقليد، و�شد التغيري، والتقدم، وعدو لكل جتديد، وحركة. 

متميًزا: عب�دة اجلديد،  املفكر  الفكر عند  رد  املجتمع يكون  يف مثل هذا 
احلر�ص واحلم��ص لكل تغيري، واإبداع، و�شوء الظن، والنفور من امليل اإىل امل��شي، 
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وعب�دة التقليد، وكله� عالم�ت ت�شري اإىل اإدانة الدين كح�ر�ص على القدم، وعب�دة 
امل��شي، وعداوة كل اإبداع، وكل حركة.

التي  اجل�مدة  العق�ئد  تف�شري  مهمته  وك�نت  للكني�شة،  خ�دًم�  العلم  ك�ن 
ك�ن رج�ل الدين ين�شرونه� ب��شم الدين، والقي�م بت�أويله�، ومن هن� ك�ن هو نف�شه 
متحجًرا، ومتوقًف�، اأبعدته الروؤية املذهبية اخل��شة عن احلي�ة والطبيعة، وجرته اإىل 
الذهنية،  والقي��ش�ت  والكلي�ت،  وامليت�فيزيقية،  الكالمية،  والتدقيق�ت  البحوث، 
واملجردة، ك�نت اإحدى ر�ش�ئل �ش�ن اأوغ�شطني الن�بغة املعروف تتن�ول هذا القبيل 
من املو�شوع�ت: كم عدد املالئكة الذي ميكن لهم اأن يتجمعوا يف �شن اإبرة؟ كيف 
تتحد الذات الالهوتية ب�لذات الن��شوتية؟ كيف ميكن لثالث ذوات م�شتقلة اأن 

تكون يف نف�ص الوقت ذاًت� واحدة ب�شيطة؟

احلديثة  الع�شور  علم  ف�إن  العبودية  هذه  من  العلم  بتخلي�ص  املفكر  وق�م 
�، تكون طبيعة  الذي ك�ن �شجيًن� مدانً�، وفر من �شجن الدين بعد األف �شنة تلق�ئيًّ
بعد حترره،  واأنه  له معروفني خ��شة  ب�لن�شبة  يتخذه  الذي  والو�شع  عليه،  حكمه 
اجته اإىل التقدم طفرة، وفج�أة، وب�شورة ثورية، وبعد األف �شنة من الظلمة الوتريية 
الراكدة، ي�شمى القرن ال�ش�بع ع�شر قرن العقل، والقرن الث�من ع�شر قرن التنوير، 
والقرن الت��شع ع�شر قرن الأيديولوجي�ت، والقرن الع�شرين قرن التحليل، وتفتحت 
مواهب فل�شفية مده�شة، وحتولت اأورب� بعد �شقوط الكني�شة اإىل يون�ن م� قبل �شلطة 
� على  الكني�شة، والعلم الذي ك�ن اأ�شرًيا يف �شجن الدين، ويف زواي� املدار�ص منكبًّ

الأر�شية الواقعية واملنطقية خل�شائ�س املفكر الأوربي
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يف  اأو  والقدي�شني،  واحلواريني  وبول�ص،  بطر�ص،  واأقوال  والإجنيل،  التوراة،  ن�شخ 
الن�حية الأخرى من ال�شحب بحًث� عن احلق�ئق الكلية للع�مل، والإن�ش�ن، ووراء 
وهجر  واملجتمع،  الطبيعة  اإىل  وع�د  الأر�ص  اإىل  هبط  والإن�ش�ن،  الع�مل،  جدار 
البحث عن احلقيقة الذي ل ط�ئل من ورائه، وق�م ب�لبحث عن القوة ذات الثم�ر، 
وعرف الدني�، واأظهر املجتمع، والتكنيك، و�شيطر �شيطرة متزايدة على الطبيعة، 
واملجتمع، والت�أريخ، وله يف كل يوم ك�شف، ويف كل يوم اخرتاع، وتغري كل �شيء، 
و�ش�رت اأورب� قوية متمتعة غنية، واكت�شبت احلي�ة طعًم� اآخر، ونغمة اأخرى، خرج 

العلم من القلعة املغلقة لرج�ل الدين، و�ش�ر يف متن�ول اأيدي اجلميع.



وكل هذا النت�ش�ر، والقدرة اخل�رقة للع�دة، وكل هذه الك�شوف، والكرام�ت 
الواقعية التي اأبداه� العلم املحرر من الدين، اأدى اإىل ظهور العلموية، مبدئية العلم 

اأو عب�دة العلم، وك�نت العلموية نتيجة لثالث علل معقولة، وطبيعية، ومنطقية:

عهد  يف  التزام  »اللتزام«.  من  يحمله�  ك�ن  التي  ال�شيئة  1-  الذكرى 
خدمته، وعبوديته امل�ش�دة للعلم طيلة األف ع�م من عمره الديني. ومن 
هن� ك�ن »واحلق معه« نفوًرا وخ�ئًف� من كل التزام، ف�للتزام عنده يعني 
العبودية، وفر�ص اأهداف غري علمية على العلم، وك�أنه يريد اأن يقول: ل 
ينبغي لأية قوة قط اأن متلي علي الأهداف، واأن ت�شع مب�دئ يل، اأو حتدد 
خط �شري يل، اأو تقيدين بقبول اأي قد�شية، اأو حقيقة، اأو م�شلحة، اأو 
ق�عدة م�شلمة. احلقيقة هي تلك التي اأ�شل اإليه� يف اأبح�ثي احلرة، بقوة 
العقل، وهداية املنطق، والق�عدة العلمية، وامل�ش�هدة احل�شية، والبحث، 
يقولونه  م�  ل  فح�شب،  الواقع  �ش�حة  يف  والتجريبية  العينية،  واملق�رنة 
العلم  �شيء،  يوجه كل  الذي  هو  العلم  اإليه،  اأ�شل  اأن  يجب  ب�أنه  يل 
اأ�ش��ص، العلم فقط من اأجل العلم فح�شب، ل يوجد �شيء قط جدير 

العلمـوية
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اإليه� حيوية، وا�شطن�ع  العلم، وح�جته  اإليه� مثل  ب�حلرية، ويف ح�جة 
القي��ص،  واأ�شلوب  والكلي�ت،  املجردات،  يف  والبحث  الفل�شف�ت، 
واملثل، وال�شتح�ش�ن، والإ�شراق الأ�شكول�شي توؤدي اإىل غرق العلم 
يف الأوه�م، والذهني�ت، ول توؤدي اإىل الك�شف عن جمهول اإطالًق�، 
كم� ل توؤدي اإىل اأية معرفة دقيقة موثوق به�. واحلق�ئق الكلية، والأولية 
الغيبية  والق�ش�ي�  الأمور  يف  العلل  وعلة  الأ�شي�ء  وجوهر  للوجود، 
�شر«  »حملك  من  ع�م  األف  تكفي  للمعرفة،  ق�بلة  غري  وامليت�فيزيقية 

والبق�ء العقيم يف خدمة اأر�شطو.

2-  ميدان عمل العلم هو الطبيعة والواقع، واأ�شلوب عمله امل�ش�هدة احل�شية 
وال�شتقراء، والبحث، واملق�رنة العينية، والتجريبية، وهدفه اأي�ًش� معرفة 
»املظ�هر والظواهر« )ل اجلواهر، والكنه، وحقيقة امل�هية(، وك�شف الروابط 
بينه�، ثم ا�شتخدامه� يف خدمة احلي�ة، والتقدم، والقدرة و�شد احل�ج�ت 
الواقعية، والعينية للب�شر )التكنيك(، وهذه الروح اجلديدة للعلم ك�نت 

رد  فعل �شحيح، وحيوي عنده يف مواجهة الإ�شكول�شية.

املده�شة،  ال�شريعة  النت�ش�رات  هذه  كل  ف�إن  الغرور.  النه�ية:  3-  ويف 
وال�شيطرة املتعددة على الطبيعة، والتنقيب يف احلي�ة امل�دية، ومعرفته� 
وم�شيطرة،  غ�لبة،  ك�نت  التي  القوى  على  وال�شيطرة  وا�شتخدامه�، 
على  واعتم�ده  ف��شتقالله،  مغروًرا.  العلم  جعلت  كله�  دائًم�،  وق�هرة 



439439

الفج�ئية،  املعجزة  العظيمة  النج�ح  واألوان  ت�شخي�شه،  و�شحة  نف�شه، 
ويف مق�بل هذا �شعف من�ف�شيه اأي العرف�ن، والدين، والفل�شفة الأوىل، 
وعلم الكالم و... عدم جدواه�، فال هي اكت�شفت جمهوًل، ول هي 
و�شلت اإىل مدى لي�ص فح�شب يف طريق احلي�ة امل�دية الب�شرية بل يف 
� وهو: اإن  طريق �شريه� و�شلوكه� اأي�ًش�، هذا اأدى اإىل هذا احلكم تلق�ئيًّ
الإن�ش�ن،  وعي  منبع  هو  فح�شب  والعلم  قد�شية،  م�له  هو  فقط  العلم 
وكل م� ل يعلمه العلم، ول ي�شتطيع اأن يعلمه وهم، وكالم العلم ق�طع، 

واحلقيقة الواقعية م� مل تكن علمية فهي لي�شت موجودة.

ولي�ص للعلموية �شوى هذه الأحك�م الثالثة، وهي نتيجة منطقية، وطبيعية 
للظروف العينية، والواعية للمجتمع، والع�شر، وروح الع�شر، والثق�فة التي ظهرت 
وهذه  للعلم،  والمتي�ز  املجرد،  الواقع  اإىل  واجلنوح  العلم،  اأجل  من  العلم  فيه�: 
ال�شكول�شية  ك�نت  فلم�  الأ�شكول�شية.  احلكمة  مواجهة  يف  ثالثة  ا�شتج�ب�ت 
املطلقة،  احلق�ئق  وعن  الطبيعة،  وراء  فيم�  البحث  على  العقل  ب�إجب�ر  ق�مت  قد 
واملجردات الالهوتية )امليت�فيزيقية(، ق�م العلم فق�ل: »ينبغي البحث يف نف�ص هذه 
الطبيعة، والك�شف عن الوق�ئع املح�شو�شة، والظواهر امل�دية، والقوانني الن��شوتية 
)الفيزي�ئية(«. وعندم� ك�نت تقول: الأ�شلوب الوحيد هو التب�ع اجلربي للقي��ص 
ل،  يجيب:  العلم  ك�ن  العرف�نيني،  الذهنيني  وال�شهود  الك�شف  اأو  الأر�شطوي، 
الواقع،  اإىل  واجلنوح  للمح�شو�ش�ت،  وال�شتقراء  والتجربة،  امل�ش�هدة  اأ�شلوب  بل 

العلموية
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ومن هن� يقول كلود برن�رد: »م� مل اأمل�ص اهلل حتت املب�شع الذي اأقوم به ب�جلراحة 
فلن اأومن به«، وعندم� تعلن الكني�شة اأن اإله�م الروح القد�ص هو ال�شبيل الوحيد 
ملعرفة احلق�ئق، وتعترب العقل اأعمى، والعلم ف�شوًل، يقول العلم: »اعتب�ًرا مب�شريك 
العقيم، واإ�شراقي�تك الدينية، وب�شه�دة الت�أريخ، ف�إن طريق املعرفة الوحيد والدقيق، 
وال�شحيح هو املعرفة العقالنية، وكالمه� فقط هو املوثوق فيه وامل�شلم به«، وعلى 
يف  الدينيني  العلم�ء  مواجهة  يف  نه�شوا  الذين  اجلدد  املفكرين  ف�إن  النحو  هذا 

� ب�لعلموية. �، وحتميًّ القرون الو�شطى ويف مواجهة الأ�شكول�شية ابتلوا منطقيًّ

البورجوازية  الطبقة  اإىل  اجلدد  الأوربيني  للمفكرين  الطبقية  اجلذور  ومتتد 
بعد  ب�شرعة  والتقدم  الن�شج  يف  اأخذت  التي  الطبقة  والثورية،  الوليدة  اجلديدة 
احلروب ال�شليبية، واكت�ش�ف الق�رة اجلديدة، والت�ش�ل ب�إفريقي�، واآ�شي�، وات�ش�ع 
الرحالت البحرية، والربية، وب�لت�يل ات�ش�ع التج�رة الدولية، وتدفق الرثوات التي 
ل حدود له� لكل من�بع الرثوة يف الع�مل على اأورب� الو�شطى، والغربية، وال�شم�لية، 
ف�لبورجوازي رجل م�ل وجت�رة، ومتركز يف املدينة، وعمل �شن�عي، ويف مق�بل اإن�ش�ن 
ودائرة  ومو�شمي،  ب�لأر�ص،  ومرتبط  وعمله حمدود،  الزراعية،  الإقط�عية  املرحلة 
متطور،  وب�لت�يل  متحرك،  اإن�ش�ن  البورجوازي  اأن  جند  حمدودة  وابتك�ره  حركته، 
اإىل امل�شتقبل وم�شتزيد،  ومغرور، ومتكرب، وق�بل للتغري، وع�بد للجديد، وجنوح 
وذو روؤية كونية منفتحة، وقليل التع�شب، ونفور من التقليد والكال�شية، و�ش�ئق 
ب�لف�ش�ئل الأر�شتقراطية بل ومب�دئ الأخالق. ف�ملبداأ الأخالقي الأ�ش��شي عند 
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البورجوازي هو التقدم، وفل�شفة حي�ته التمتع امل�دي ومبدئية ال�شتهالك، وهذا يف 
مق�بل اأخالق الإن�ش�ن القدمي واأ�ش��شه� »الف�شيلة« وفل�شفة حي�ته مبدئية »املعنى«)1( 
�، وينبغي اعتب�ر رواج الثق�فة  ومن هن� فب�لرغم من اأن البورجوازي متدهور اأخالقيًّ
البورجوازية مرحلة �شقوط للقيم الأخالقية، والأ�ش�ص املعنوية الإن�ش�نية)2( لكنه 
من ن�حية الإمي�ن وال�شتعداد للتقدم اأف�شل من الإن�ش�ن القدمي )لأن التقدم يف 
اأوجد الربوت�شت�نتية  حد ذاته ف�شيلة(، ونف�ص هذا ال�شتعداد والإمي�ن هو الذي 
اجل�نحة نحو الدني�، واملتقدمة يف قلب الك�ثوليكية، وق�شت على الإقط�ع، وخلقت 
احلرية، والدميوقراطية، والروح الثورية امل�ش�دة للرجعية، والتحرك والإبداع، واحلي�ة 

ال�شن�عية، وامل�دية املتقدمة اجلديدة يف اأورب�.

وك�ن املثقف يف هذا الع�شر يعترب عقل الطبقة البورجوازية املفكر يف اأورب�، 
امل��شية،  واخلراف�ت  والتجمد،  والإقط�ع،  الدين،  �شد  ين��شل  طليعته�  وك�ن يف 
والتي  حديًث�،  �شيطرت  التي  البورجوازية  الطبقة  خ�ش�ئ�ص  كل  يحمل  وك�ن 
مق�بل  يف  والتكنيك  ب�لعلم،  الأر�ص  على  املوعودة  اجلنة  اإق�مة  يف  جت�هد  ك�نت 

العلموية

بل  �ش�بقة على تكوين احلكومة،  رمب� لأنه� ظهرت يف مرحلة  الأدي�ن  اأن  ا وهي  )1(   هن� تطرح ق�شية عميقة جدًّ
وت�شكيل الطبقة البورجوازية، قد قبلت الّروح الأخالقية اخل��شة مبرحلته� الت�أريخية، اإم� يف بدايته� واإم� خالل 

تطوره� الت�أريخي.
)ولي�ص  الّت��شع ع�شر  القرن  الأمل�نية« يف  الأخالقيني  ال�شرتاكيني  »مدر�شة  ت�أثري  ب�شدة حتت  واقع  هن�  اإنني     )2(
الإمي�ن به�(، تلك املدر�شة اّلتي ق�مت بن�ش�ل خ��ص �شد البورجوازية على اأ�ش��ص املث�لية الهيجلية، وهي ذات 
اأهمية �شديدة خ��شة لالهتم�م ب�لبعد املعنوي لالإن�ش�ن واّلذي يزول يف البورجوازية، وموؤ�ش�شه� من تالميذ 

هيجل، وك�ن م�رك�ص اأحدهم قبل اأننْ ين�شم اإىل ال�ّشيوعية.
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ب�جلنة  الدني�، ويعدهم  الن��ص، و�شرفهم عن  ي�شعى يف خداع  الذي ك�ن  الدين 
املوجودة يف الع�مل الآخر. ومن هن� ك�نت البورجوازية كطبقة اجتم�عية تقدمية، 
العلم،  الن�حية الفكرية طبقة منطقية، وم�شتندة على  وثورية يف حد ذاته�، ومن 
�، وم�ش�دة لالأر�شتقراطية.  ومنفتحة ومتحركة، ومن الن�حية الروحية متحررة طبقيًّ
وك�ن املثقف الأوربي، وق�عدته الجتم�عية هذه الطبقة يف �شراع فكري وعلمي 
مع علم�ء الدين الذين ك�نوا ي�شتندون على ق�عدة اجتم�عية هي الأر�شتقراطية 
الإقط�عية، وب�لت�يل تعهد بر�ش�لة ت�أريخية خطرية وليدة �شرورة، ومقت�شي�ت، وواقع 
جمتمعه، وك�نت هذه العوامل هي التي دفعته اإىل م�شرية هذا، واأوجدت فيه هذه 
اخل�ش�ئ�ص الفكرية عوامل منطقية، وه� اأنتم ترون اأنني يف هذا التحليل ل اأ�شتند 

على ق�ش�ي� ميت�فيزيقية، ول على اأ�شلوب ذهني، وجتريدي، ومث�يل. 

ب�ملعنى  املثقفني  اأن  وهي  عليه�  املجمع  احلقيقة  هذه  اإىل  ب�لنظر  والآن 
الأخري  القرن  التي دخلت يف   - الأوربية  الدول غري  املفكرين يف  اأي  الأخ�ص 
والجتم�عية  الفردية،  احلي�ة  يف  الأوربية  الأ�شك�ل  تقليد  اأي  التحديث  مرحلة 
- هم ن�شخة بديلة للمثقفني الأوربيني اجلدد، اإذ اأن املتعلمني، واملفكرين عندن� 
اأخذوا كل اخل�ش�ئ�ص الفكرية، واملعنوية الأحك�م والجت�ه�ت الفل�شفية، والعلمية، 
اإىل  ندخل  وعي،  غري  اأو  وعي،  عن  الأوربيني  واملفكرين  للمتعلمني،  والدينية 
التفكري املطلق،  الع�مية:  الروؤية  اأحد خ�ش�ئ�ص  ب�أن  الق�ئل  العلمي  هذا املبحث 
طويلة يف  مرحلة  قطع  الب�شري  الفكر  »اإن  �ش�ندل:  يقول  وكم�  املجردة.  والروؤية 
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الراأي  الن�حية  فيه�: من هذه  يقول  التي  املرحلة  اإىل  و�شل  ن�شجه حتى  طريق 
كذا، ومن الن�حية الأخرى الراأي كذلك، بهذا العتب�ر كذا، وب�لعتب�ر الآخر 
اأكرث  التف�شيلية  ال�شفة  ت�شتخدم  اأنه�  العلمية  اللغة  خ�ش�ئ�ص  واإحدى  كيت«، 
من ا�شتخدامه� لل�شفة التف�شيلية؛ لأن الإن�ش�ن بعد اأن تخل�ص من روؤاه الع�ملية 
الن�شبية، تعرف لأول مرة وهو على عتبة دخوله »روؤيته الع�ملية املطلقة« على مفهوم 
الن�شبية . والروؤية املعتمدة على التفكري املطلق، والروؤية املجردة - وهم� تواأم�ن - 
�شمة للحكم الع�مي، لكن لي�ص مبعنى اأن املتعلم ترك الروؤية غري العلمية ب�شبب 
الروؤية غري  ب�أن  الق�ئلة  اإثب�ت هذه الق�شية  اإىل  العلم الذي ح�شله ول�شن� بح�جة 
فنحن  وذهنية،  عقلية،  واأدلة  منطقية،  ببحوث  اأنف�شن�  ونبلي  العلمي،  املح�شول 
ب�رزين  علم�ء  يعرف  اإن�ش�ن  وكل  العوام،  العلم�ء  بجي�ص  ات�ش�ل  على  يوم  كل 
الدرو�ص،  وق�ع�ت  املكتب�ت،  يف  و�ش�خوا  الكتب  على  متكبني  اأعم�رهم  ق�شوا 
واملط�بع، ويعلمون الكثري لكن الفهم الذي لديهم عن الدني� واحلي�ة فهم منحط، 
و�شطحي ع�مي. ويف الع�مل واملجتمع ويف مواجهة الألوان، واخلطط، والأ�شوات، 
واآذانً� �شم�ء، وقلوبً�، وعقوًل غبية،  ا ميتلكون عيونً� عمي�ء،  املده�شة جدًّ واملع�ين 
ومظلمة، ومتجمدة، هذا النوع من العلم�ء العوام الذين يو�شفون بتعبري ال�شيد 
ح�جي �شيخ حممود احللبي »بح�ر العلم التي ل �شواحل له� لكن مبقدار عقلة 
ال�شف  عندن�:  العلم�ء  من  املوجودين  ال�شفني  بني  كثريون  العمق«  من  اأ�شبع 
القدمي، وال�شف اجلديد، وال�شبب يف ذلك هو الت�ش�به الذاتي، واخللقي بينهم�. 
كالهم� مقلد، وكالهم� متع�شب، وكالهم� غريب عن واقع ع�شره وبيئته، ومن 

العلموية
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هن� يبتلون بـ »الدوجم�ء« وي�شيعون يف ذهني�تهم الإمالئية، والإلق�ئية، ومن هن� 
اأن يتعلم عدًدا من الدرو�ص عن الفيزي�ء، والكيمي�ء،  ف�إن ع�ملن� الع�شري مبجرد 
اأ�شرار  كل  اأم�مه  ك�شف  وك�أمن�  بنف�شه  يح�ص  النف�ص  علم  اأو  الجتم�ع،  علم  اأو 
الك�ئن�ت، وكل املجهولت يف روح الإن�ش�ن وت�أريخه، وجمتمعه، وم�شتقبله، وجتد 
الكربي�ء، والهيمنة)1( الفكرية، واحل�شم، والنه�ئية يف فكره، و�شلوكه، وقوله بدرجة 
تخفيف �ش�دة نف�ص هذه العلوم من اأمث�ل اآين�شتني، وبالجن، ودارون، ونيوتن، ووليم 
والأدب  العربية،  اللغة  من  درو�ص  ب�شع  يتعلم  اأن  مبجرد  القدمي  وع�ملن�  جيم�ص، 
والق�ش�ي�  اإ�شالمي  اإىل  حتول  الذي  القدمي  اليون�ين  واملنطق  والفل�شفة،  العربي، 
والأواخر، وج�مًع�  الأوائل  لعلوم  نف�شه ح�ماًل  والآداب، يظن  ب�حلقوق،  املتعلقة 
للمعقول واملنقول، وحجة الإ�شالم، واأعظم اآي�ت اهلل، و�شند الإ�شالم)2( ورج�ل 

الدين.

به�  ابتلي  التي  املجردة  والروؤية  املطلق،  التفكري  اأي  الع�مية  ال�شمة  هذه 
� فح�شب، ول ميكن حتديده� كق�شية من ق�ش�ي� علم  علم�وؤن� ل تعد انحراًف� معنويًّ
النف�ص اأو بحث من اأبح�ث املنهجية، والفل�شفة العلمية، لأنن� اإذا علمن� اأن تغري 
هو  ع�شر،  وال�ش�بع  ع�شر،  ال�ش�د�ص  القرنني  لأورب� يف  الفكري  والأ�شلوب  الروؤية 

)1(  الهيمنة: ال�شيطرة.
)2(   هذا الّنوع من الفهم ت�شرب مب��شرة اإىل املجتمع الإ�شالمي من  اجله�ز امل�شيحي وبخ��شة موؤ�ش�شة الكني�شة 

الك�ثوليكية.
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الذي �شنع ح�ش�رة اليوم، وحترك اليوم)2( ن�شتطيع اأن نفهم بو�شوح اأن روؤية علم�ئن� 
املتخ�ش�شني يف العلوم القدمية، واجلديدة التي ترجع اإىل الع�شور الو�شطى اإىل اأي 

مدى تتدخل يف حتجرن�، وتوقفن� الجتم�عي، والثق�يف اليوم. 

)1(   ث�نيًة: على اأن�ش�ف املفكرين اّلذين �شمعوا عن ق�شية الُبنية التحتية، والبنية الفوقية األ ي�شرخوا ق�ئلني: اإّن 
تغيري الّروؤية القمرية يف حّد ذاته ك�ن نتيجة للعوامل املتعلقة ب�لُبنية الّتحتية يف املجتمع الأُوربي، وقد ذكرت 
لب�شع �شفح�ت خلت هذه العوامل وهذا احلكم ل يغ�ير مبداأ علم الجتم�ع بدليل اأنًّ واحًدا من امل�رك�شيني 

الأج�نب يوؤمن بنف�ص الّراأي.





اإن مفكرين� التقليديني اإذا �شمعوا فكرة يعرفونه� بل ويوؤمنون به� يف تعبري 
�، ولي�ص يف  جديد غري معلوم يعجزون عن فهمه�، واإذا �شمعوه� من اأحد لي�ص اأجنبيًّ
�شفهم املتميز يثورون بعنف. ومل� ك�نوا مل يفهموا م� يجب عليهم القي�م بدح�شه، 
ف�إنهم ي�شقطون يف تن�ق�ش�ت، واآراء، وتف�شريات بدائية وم�شحكة. األقيت حم��شرة 
حتت عنوان »جغرافية الكلمة« )1(، واأق�شد ب�لكلمة املعنى ال�شطالحي له� يف لغة 
احلديث اأي الفكرة، اأو النظر، اأو الراأي، اأو الأطروحة، اأو الراأي اجلديد والكالم)2( 
بنف�ص ذلك املعنى الذي اأورده �ش�ندل �شمن جدله الطويل املوؤثر مع دي ل�ش�بل 
وهو براجم�تي متع�شب موؤمن ب�لعينية حني يقول «.. ثق�فتن� من �شنع اأن��ص ك�ن 

لديهم كالم للقول« )3(.

جغرافية الكلمة

)1(  اليوم لدي �شك ب�لن�شبة جلم�ل هذا امل�شطلح، وف�ش�حته لكني ل زلت اأومن ببالغته، وت�أثريه يف ذهن ال�ش�مع 
اأو الق�رئ.

)2( ب�مل�ش�دفة يتفق العرب والفرن�شيون يف ا�شتخدام مع�دل هذا الّلفظ بنف�ص املفهوم.
ا خرج اليوم من ميدان الأبح�ث  action بحث عميق ورائح جدًّ idie والعمل  )3(  الّت�ش�د والّتوافق بني الفكرة 
الكالمية، والفل�شفية، وبعد ظهور املدر�شتني الرباجم�تية، والوجودية ات�شع وحمي وطي�شه اأكرث مّم� ك�ن مطروًح� 

يف فل�شفة هيجل وبعده� عند م�رك�ص.
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ك�ن م� تن�ولته اأنه ينبغي ف�شل الكلم�ت املطروحة يف املي�دين الفل�شفية، 
والعلمية مت�ًم� عم� يطرح يف املي�دين الجتم�عية، وال�شي��شية. ففي ميدان الفل�شفة، 
والعلمية، تطرح حقيقة كلمة م� فيتلقونه� بعينه�، ويزنونه� مبع�يري علمية، ومنطقية، 
وجتريبية، ويطلقون احلكم ب�ش�أنه�: حق اأو ب�طل اأو منطقية اأو غري منطقية ذات قيمة 
اأو غري ذات قيمة... لكن يف املجتمع، وال�شي��شة، ينبغي اأن تتدخل جغرافيته� اأي�ًش� 
يف البحث، واحلكم تدخاًل مب��شًرا، واإغف�ل هذا الأمر يوؤدي اإىل عواقب وخيمة 
ل تع�لج، وهن�ك اأحك�م علمية اأفدح واأ�شد �شرًرا من اجلهل املطبق، والأحك�م 
يف  فح�شب  نبحث  املجتمع  يف  فكرية  ق�شية  طرح  يف  اأنن�  ب�شبب  وهذا  اجل�هلة، 

اأ�شلوبه� العلمي ال�شرف بينم� نن�شى قرينته� اجلغرافية اأو الزمنية.

عندم�  الغ�لب  ويف  »ك�شروي«)1(؟  اآراء  يف  ترى  م�ذا  مرات:  عدة  �شئلت 
تن�ول  له يف  واملع�ر�ص  لك�شروي  املوؤيد  الدعوة:  طرف�  ي�أخذ  الق�شية  هذه  تطرح 
وفل�شفية  وت�أريخية،  ومنطقية،  علمية،  اأدلة  ويقدم�ن  واحدة،  بعد  واحدة  نظري�ته 
متعددة لإثب�ته� اأو دح�شه�، ويبحثون اآراءه يف الدين، والإ�شالم، والأخالق، واهلل، 
والأدب  والبه�ئية،  الكتب،  وحرق  والت�شوف،  والت�شيع،  اللغة،  وعلم  والت�أريخ، 
اإليه� وي�شلون اإىل نت�ئج، واآراء منطقية،  الف�ر�شي، وح�فظ، و�شعدي، واخلي�م وم� 
وعلمية خمتلفة؛ وك�أنه� على �شبيل املث�ل نظرية الن�شبية لآين�شتني، اأو التك�مل 

)1(  اأحمد ك�شروي ب�حث اإيراين مع��شر ين�دي ب�لعودة اإىل اإيران القدمية. )املرتجم(.
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عند داروين، اأو �شي�دة الغريزة اجلن�شية عند فرويد، اأو اأ�شول القت�ش�د ال�شي��شي 
وح�ش��ص،  وواع،  ن�شط.  حي  موجود  املجتمع  اأن  حني  يف  �شميث.  اآدم  عند 
و�ش�حب اآلم، واحتي�ج�ت، واإمي�ن، واآم�ل، وحمدود يف زم�ن اأي يف مرحلة من 
اأع�ش�ء  اإن�ش�نية، له ج�شد م�دي مت�شكل من  اأي �شخ�شية  ال�شنني، وك�أنه »فرد« 
)وبتعبري اأحد علم�ء النف�ص وهو تعبري من��شب ف�شيولوجي� اجتم�عية()1( وله اأي�ًش� 
روح حية، و�ش�عرة، وذات اإرادة، و�شمري هي تقريًب� م� ي�شميه لوي�ص برول الهدف 
 Conscience( وي�شميه دوركهيم ال�شمري اجلم�عي ،)L'amecollective( اجلم�عي
والواقعية  احلقيقية،  ال�شخ�شية  هو  املجتمع  هذا  ف�إن  احلقيقة  ويف   .  )Collective

الجتم�عيني  راأي  يف  حيوان  حيوان،  عن  عب�رة  ف�لفرد  الفرد.  ولي�ص  الإن�ش�نية 
ي�شتمد كل �شيء من املجتمع، وهو راأي نرى اأنه مب�لغ فيه، اإذ ينبغي اأن نقول: اإنه 

اإم� ي�أخذ كل �شيء من املجتمع اأو ينميه يف املجتمع.

على كل ح�ل، الق�شية هي اأنه لي�ص يف املجتمع من واقعية لأثر قط جمرًدا 
عن كل املجتمع، وعلم�ء الجتم�ع، اأو املتخ�ش�شون الذين يخت�رون واحًدا من 
الأ�ش�ص الجتم�عية)2( اأو اإحدى الظواهر يف املجتمع اأو الواقعي�ت املوجودة فيه� 

جغرافية الكلمة

اأّن الإن�ش�نية لي�شت علم  الف�شيولوجي� الجتم�عية هي علم الجتم�ع كم�  اأن تكون  اأنه ل ميكن  )1(  ب�لرغم من 
الإن�ش�ن.

ب�لواقع  اإىل غري حّد؛ لأنه� تنزل  اأّن راأي الفردانيني، والب�شكلوجيني راأٌي جتريديُّ ومث�يِلٌّ   � اأرى �شخ�شيًّ )2(  اإنني 
امل�شتقل، والغ�لب، واملربي للمجتمع اإىل م�شتوى »جتمع« اأو »�شكل« اأو اإن�ء ي�شمل اأفراد الب�شر« اأو على الأكرث 
اإىل م�شتوى »منظمة اأو نظ�م اجتم�عي مكون من اأفراد« ول اأُريد اأن اأقبل النّظرية الأكرث رواًج� نظرية = 
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وي�شعونه� جم�ل الدرا�شة والبحث، ي�شبه م� يقومون به مت�ًم� اأن يقوم اأحد بقطع 
ع�شو من ج�شد اإن�ش�ن حي ثم يقوم بدرا�شته، فكل ق�شية اجتم�عية ق�بلة للبحث 

فح�شب والدرا�شة يف قلب ذلك املجتمع، ويف »حيثيته�« الجتم�عية.

اأو  وبال غط�ء،  ووا�شحون،  اأن اجلميع عراي�،  ب�لرغم من  ب�حة احلم�م  ويف 
زينة، ل ميكن لأحد اأن يعرف حقيقة اأيهم ينبغي اأن يراه، ويفهمه خلف مكتب 
الإدارة، اأو يف حجرة الدر�ص، اأو يف املحراب، اأو فوق املنرب، اأو يف ال�شوق، ومن 
هن� ففي املجتمع ين�ط فهم كل �شيء اجتم�عي »مب�شطلح دوركهيم« بفهم الأ�شي�ء 

التي �شنعت هذا الرتكيب الكلي، وذات عالقة متق�بلة معه.

اأو بتعبري ه�يدجر للوجود احلقيقي، والّذاتي         =  الجتم�عيني؛ لأنه� ل تعطي اأهمية للحقيقة الإن�ش�نية 
هو  م�شتقلني،  اأفراد  لي�ص جتمًع� من  ف�ملجتمع  والوجودي.  العرف�ين،  "اأن�" ب�ملفهوم  الـ  اإىل  اأي  لالإن�ش�ن 
ج�شد مكون من خالي� ي�أخذ منه� الّدم وال�ّشكل واحلي�ة، مع وجود فرق وهو اأّن اخلالي� يف هذا اجل�شد 
ف�إّن  واإّل  الفرد معنى، ومنطق،  واإرادة، ومن هذا املفهوم، �شوف يكون مل�شئولية  الجتم�عي ذات وعي 
اعتب�ر الفرد لي�ص �شيًئ� اإّل م� ي�أخذه من املجتمع ثم اعتب�ره م�شئوًل اأم�م املجتمع تن�ق�ص يف القول وا�شح 
الّطبيعة  مبقت�شى  اإّل  تثمر  ول  تنمو  ول  الّطبيعة  حتمية  تتبع  اّلتي  ال�ّشجرة  نعترب  اأننْ  وي�شبه  وم�شحك 
وعوامل جوه�، وتربته� م�شئولة عن ثمرته�، لأن اجلرب وامل�شئولية متن�ق�ش�ن مًع�، لأن املرء اّلذي ي�شتطيع 
اأننْ يخت�ر ب�إرادته امل�شتقلة واحلرة على الّرغم من كّل الّظروف م�شئول، ويقول مولن� جالل الّدين الّرومي 
ب�أُ�شلوبه اخل��ص: عندم� ترمي كلًب� بحجر، ب�لرغم من اأّن الكلب يرى اأّن احلجر هو اّلذي �شج راأ�شه، ل 
ي�أبه به، بل ينبح على الفور يف وجهك، لأنه حتّى الكلب مييز ب�أّن العلة لي�شت م�شئولة دائًم� عن الّنتيجة؛ 
ولأن عالقة العلية غري عالقة امل�شئولية، لقد ميز بني احلجر وبينك، ب�أنك فقط امل�شئول عن هذا الفعل؛ 

لأنك اأنت فقط اّلذي متلك احلرية والختي�ر.
       وب�لرغم من اأّن ال�ّشهم يخرج من القو�ص ف�إّن اأهل العقل يرون اأّنه منطلق من القوا�ص ويف راأيي اأّن الفرد 
واملجتمع وجودان بينهم� دائًم� عالقة من العلية واملعلولية متق�بلني ومعي�ر هذا الّت�أثري الّثن�ئي مرتبط مبيزان 

القدرة والأثر الوجودي للفرد واملجتمع مثل عالقة الإن�ش�ن ب�لطبيعة.
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وكثري من الق�ش�ي� الجتم�عية، والدينية التي نطرحه� اليوم نعجز عن اإدراك 
مفهومه� الواقعي؛ لأنن� ننتزعه� من ج�شده� احلي اأي بيئته� الجتم�عية، وجوه� 
الزم�ين، و�شمري املرحلة التي ظهرت فيه�، وروحه�، وكله� جزء ل ينف�شل منه�، 
وننظر اإليه� يف �شورة »مو�شوع م�شتقل، وجمرد، وعلمي« كيف ميكن فهم احلج�ب، 
اأو تعدد الزوج�ت، اأو الإح�ش��ص بهذا املعنى اإل اإذا و�شعن�هم� يف قلب املجتمع، 
والزم�ن، والروح امل�شيطرة للمرحلة، والظروف الت�أريخية التي ظهرت� فيه� وت�شكلت�، 
يف  وال�شكل  والتزين،  املو�شة،  قبيل  من  الب�شيطة  الأمور  حتى  تفهم�ن؟  وك�نت� 
الجتم�عي  مو�شعه�  يف  معنى  ذات  فهي  اجتم�عية  ظواهر  اأنه�  مب�  املالب�ص، 
فح�شب، واإل م�شخن�ه� كلية، وجردن�ه� من حمتواه� الجتم�عي. ف�إطالق اللحى 
على �شبيل املث�ل اإذا جردن�ه� كظ�هرة من جوه� الجتم�عي م�ذا ميكن اأن يكون 
مفهوًم�  التقليدي يجد  اللحى هذا يف جون� الجتم�عي  اإطالق  له� من معنى؟ 
�، ويف اأمريك� ال�شم�لية واأورب�  � ومقد�ًش�، ويف اأمريك� الالتينية يجد معنى ثوريًّ دينيًّ
املو�شوعية  »الق�شية«  اأعطين� هذه  واإذا  وع�شي�ن،  ومترد،  فل�شفي،  معنى  يعرب عن 
ن�)1( �شوف نخرج ب��شتدللت ب�ش�أن حلى اأتب�ع  ب�شكل جمرد وانتزاعي، �شئن� اأو اأََبينْ
واأيديولوجية،  وطبقية،  �شي��شية،  مع�ين  التي حتمل  الالتينية  اأمريك�  يف  ك��شرتو 
فيتن�م  حلرب  ومع�د  وي�ش�ري،  وثوري،  لأمريك�،  ومع�د  لالإمربي�لية،  مع�د  واجت�ه 
مثل التي �شنخرج به� �ش�أن حلى الق�ش�و�شة املع�دين لك��شرتو و�شوف ننظر اإليهم� 

بنف�ص العني التي �شننظر به� اإىل حلى الهيبي الكثيفة وهم �شدهم� مًع�.

جغرافية الكلمة

ن�. )1( اأَّبينْن�: رف�شنْ
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اإن م� �شوف يطرح يف اجلدل املنطقي بني ال�شفني: املدافعني واملع�ر�شني 
الرجل،  رجولة  على  عالمة  اللحية  اإن  القبيل:  هذا  من  م�ش�ئل  يكون  �شوف 
مل�  زائدة  لو ك�نت  ون�مو�ص اخللقة؛ لأنه�  الطبيعة  اللحى عمل مبقت�شى  واإطالق 
يق�ص  اأن  مت�ًم�  ي�شبه  وحلقه�  البدن،  اأع�ش�ء  من  ع�شو  واللحية  الطبيعة.  اأنبتته� 
اأحد اأنفه مبق�ص بدليل اأحمق اأنه ع�شو قذر، اأو اأنه ل يتن��شب مع وجهه، والفرق 
بني الرجل واملراأة يف الظ�هر هو يف اللتح�ء اأو عدمه، وكل من يزيل حليته عنده 
عنده  اأقوى  الأنوثة  هورمون�ت  تكون  الف�شيولوجية  الن�حية  ومن  ن�ش�ئية،  ميول 
من هورمون�ت الذكورة، اإن اللحية فيه� عظمة، وجميلة، وت�شفي وق�ًرا، واإطالق 
اللحى يعطي اإمك�ني�ت متعددة للزينة، والتزين، والتفنن... وعلى العك�ص ي�أتي 
املع�ر�ص ب�أدلة من هذا النوع يف دح�ص اللحية، و�شوف يقدمون النتق�دات اإىل 
اأتب�ع ك��شرتو ويحمى وطي�ص املعركة. هذه الأبح�ث اأية م�ش�عدة �شوف تقدمه� يف 
معرفة اللحى وامللتحني يف الع�شور املختلفة، والبيئ�ت املختلفة؟ ينبغي الهتم�م 
بجغرافية اللحية حتى نفهم معن�ه�، اإذا اأنن� لو اأخرجن� اللحية من ظروفه� املك�نية، 

والزم�نية اأي من جغرافيته� الت�أريخية، فلن يبقى يف اأيدين� اإل قب�شة من ال�شعر.

اأق�شد بجغرافية الكلمة اأنه ميكن معرفة �شحة ق�شية فل�شفية، اأو عملية، اأو 
للق�شية  ب�لن�شبة  لكن  والتجربة.  وال�شتدلل،  املنطق،  مبع�يري  بطالنه�  اأو  اأدبية، 
الجتم�عية ينبغي اأن تكون لدين� معلوم�ت عن زم�نه�، ومك�نه�، ثم نقرر يف �ش�أنه�، 
املجتمع  يف  لكن  �شحيحة،  غري  اأو  �شحيحة،  اإم�  الق�ش�ي�  تكون  العلوم  يف  لأنه 
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وال�شي��شة لي�ص الأمر بهذه الب�ش�طة؛ لأن كل الق�ش�ي� الجتم�عية ذات ارتب�ط 
وثيق، ورابطة علية متق�بلة، وت�أثر مقرتن�ن ل يتجنب�ن، وكل هذه املع�يري اخل�رجية، 
والق�ش�ي� اللتزامية ينبغي اأن تتدخل مب��شرة يف احلكم عليه�؛ لأنه اأحي�نً� تكون 
ق�شية م� �شحيحة يف حد ذاته�، ومنطقية، ومعقولة، وذات قيمة، وميكن طرحه� 
اأر�شية معينة، ويف زم�ن معني مر�ًش�، وانحراًف�، وت�شري ف�ش�ًدا، وك�رثة، وعلى  يف 
العك�ص تكون ق�شية م� خرافة يف حد ذاته�، ول منطق له� وغري �شحيحة من وجهة 
نظر الواقع الفل�شفي، والعلمي، اأو الفني، والأدبي بل وتكون قبيحة ومبتذلة، قد 
�، وتركيزي على هذا املو�شوع  تكون يف اأر�شية معينة، ويف زمن معني، ع�ماًل اإيج�بيًّ
اأكرث ب�شبب اأنه كل الق�ش�ي� الفكرية، والجتم�عية، وال�شي��شية، والت�أريخية وم� هو 
مطروح يف ال�شرق، والغرب ب�لنتب�ه اإىل هذا املو�شوع، لي�ص هذا فح�شب بل وفهم 
الر�ش�لة الجتم�عية للمفكرين الذين يطرحون ق�ش�ي� يف جمتمع�تهم، وينطلقون 
منه� اأو يواجهون الق�ش�ي� التي تطرح ويطرحه� غريهم، وعليهم اأن يعرفونه� جيًدا 
النقطة لأن  ال�شروري معرفة هذه  ن�حية من  يتخذون منه� موقًف� �شحيًح�، فمن 
عقب�ت  ودون  خ�لًي�  املجتمع  ميدان  ترك  الكلمة«،  »جغرافية  اأ�شميه  عم�  غفلتن� 
لرد  ق�بل  هو  م�  بطرح  ي�شتطيع  لكي  الغرب  يف  اخلبري  املحت�ل  ال�شتعم�ر  اأم�م 
من الن�حية الفل�شفية، والعلمية، والأدبية، والفنية اأن يحول دون م� ينبغي طرحه 
الق�ئلة لكل  ب�لق�شية  واعني  نكن  اأنن� فقط مل  وب�شبب  اللعبة  ب�لفعل، ويف هذه 

مق�م مق�ل، ولكل مو�شوع مق�م.

جغرافية الكلمة
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اإن النقد الذي اأوجهه اإىل ك�شروي قبل اأن اأدخل يف متون اآرائه، واأفك�ره، 
يفتحون  الغ�لب  ف�لن��ص يف  ق�ش�ي�ه  لطرح  اخت�ره  الذي  الزم�ن  اإىل  واآث�ره موجه 
اأو �شقمه�، ومل  اأدبية، ثم يفكرون يف �شحته�  اأو  كتبه كم� يفتحون كتًب� علمية، 
يفكر اأحد قط يف هذا املو�شوع: اأنه بعد �شنوات طويلة ح�شلت الأمة على حق 
ا م� وقعت  التفكري والكالم واتخ�ذ القرار بحرية، فر�شة وم�ش�دفة ع�برة، قلياًل جدًّ
يف يده� عرب ت�أريخه� الطويل، وتعلم اأنه� �شوف تفر من يده� �شريًع�، ويف مثل هذه 
الفر�شة ال�شتثن�ئية التي وجدت بعد لأي يكون طرح الق�ش�ي� التي ميكن طرحه� 

يف اأية فر�شة من قبيل اخلي�نة.

قد  احلكومة  ك�نت  الأمة،  �شورى  جمل�ص  جل�ش�ت  اإحدى  يف  اأنه  يروي 
قدمت لئحة م� وعند الت�شويت عليه� ك�ن تعداد النواب املوؤيدين، واملع�ر�شني 
نتيجة  تتحدد  النواب حتى  اأحد  انتظ�ر دخول  اجلل�شة يف  وك�نت  مت�ش�وًي�.  له� 
الت�شويت، ك�ن م�شري الالئحة رهن هذا ال�شخ�ص رف�ًش� اأو قبوًل، ومرت حلظ�ت 
وك�ن  اأحد،  يدخل  ومل  الدخول،  ب�ب  على  مركزة  العيون  وك�نت  النتظ�ر  يف 
احل��شرين يف  اأحد  على  عين�ه  وقعت  وفج�أة  املع�ر�شة،  زعيم  مدر�ص)1(  املرحوم 
املتع�شبني  اأولئك  اأحد  ك�ن  النوم،  يف  وراح  ثوبه  جيب  يف  راأ�شه  و�شع  اجلل�شة 
عن جهل من نف�ص نوع النواب الذين ق�ل عنهم »عني الدولة« عند ال�شتج�بة 

)1(   �شيد ح�شن مدر�ص من كب�ر املج�هدين يف الت�أريخ الإيراين املع��شر والوحيد الذي وقف يف وجه ر�ش� �ش�ه. 
اغتيل يف منف�ه على يد عم�ل ر�ش� �ش�ه يف �شنة )1938م(.
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اأجل  الأمة من  نواب من  وانتخ�ب  التخ�نة«  »عد  بت�شكيل  الد�شتوريني  ملط�لب 
النواب  يتدخل  األ  وهو  واحد  ب�شرط  موافق  البالط  اإن  ني�بي  ت�شكيل جمل�ص 
اأبًدا يف اأمور ال�شي��شة يف اململكة، ومم� ل جدال فيه اأنه ك�ن من موؤيدي احلكومة، 
ول �شك اأن راأيه ك�ن املوافقة على الالئحة، ولكن ب�ل�شدفة ونظًرا مليوله الدينية، 
� رمب� لأنه من ال�ش�دات وللب��شه الديني، وذهب  ك�ن مييل اإىل �شيد مدر�ص �شخ�شيًّ
مدر�ص الذكي على الفور وجل�ص بجواره وق�ل: لي�ص من املعلوم اإىل متى يطول 
هذا الأمر، و�شالة الظهر وجبت، األي�ص من الأف�شل اأن نذهب اإىل حم�م املجل�ص 
فنتو�ش�أ ون�شلي ثم نعود؟ وترك� اجلل�شة مًع� وتو�ش�أ، ومبجرد اأن رفع ذلك اجل�هل 
يده ب�دئً� ال�شالة، خرج مدر�ص، واأغلق عليه الب�ب من اخل�رج، ومبنتهى ال�شرعة 
اإىل اجلل�شة واأعطى �شوته، ورف�شت لئحة احلكومة بف�رق �شوت واحد،  و�شل 
وبعد اأن انتهى الأمر، ع�د مدر�ص، وفتح الب�ب، وق�ل بلهجته الأ�شفه�نية اجلميلة 

ل�شجينه الأبله: يف النه�ية ي� موؤمن، هل ك�ن وقت ال�شالة؟ 

اإن م� اأقوله يتعلق بجغرافية كلمة م�، ف�ل�شالة عم�د الدين، واأعز العب�دات، 
وهي احلديث مع اهلل وثواب ال�شالة يف وقته� معلوم... لكن انظروا لو اأنن� ف�شلن� 
هذه احلقيقة املطلقة، واملقد�شة عن ظرفه� الزم�ين، واملك�ين ونظرن� اإليه� كق�شية 
فل�شفية، وعلمية، ودينية، وع�ملن�ه� مبقت�شى القيمة التي له�، كيف �شنحكم على 
الأمر؟ لكن لي�ص مدر�ص هو الذي يت�شرف على الدوام، اأكرث علم�ئن� ومفكرين� 

القدامى واجلدد ك�نوا ذلك الن�ئب املتع�شب اجل�هل ع�بد احلقيقية.

جغرافية الكلمة
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ف�لقومية حركة حتررية، وتقدمية، وكم� راأين� �ش�رت هذه املدر�شة الفكرية 
الثق�فية،  ال�شخ�شية  ومنح  القومي،  ال�شتقالل  يف  �شبًب�  الو�شطى  الع�شور  يف 
والت�أريخية، والأ�ش�لة املعنوية، وال�شي��شية، والقت�ش�دية ل�شعوب متعددة، وك�ن 
الب�شرية  ال�شخ�شي�ت  اأكرث  دائًم� ويف كل مك�ن من  القوميون  والق�دة  الأبط�ل، 
قد�شية، ول يزالون هكذا، وهن�ك مئ�ت الأدلة املنطقية، والعلمية، والجتم�عية، 
م�ش�دة  حركة  دائًم�  القومية  وك�نت  املنعقد،  هذا  �شحة  اإثب�ت  يف  والت�أريخية 
لالإمربي�لية ولالعتداء واأعظم مدافع عن حي�ة الأمم وعزته�، لكن مبجرد اأن ق�مت 
هذه املدر�شة التي تهب احلي�ة يف القرن الع�شرين يف املجتمع الإ�شالمي، متزقت 
اإ�شالمية ع�ملية قد اأم�شكت  الإمرباطورية العثم�نية - التي ك�نت كقوة مه�جمة 
بزم�م اأورب� ال�شرقية، وتقدمت نحو الغرب، وو�شعت اأورب� كله� يف ورطة �شديدة - 
اإربً�، ثم �ش�رت كل قطعة منه� مثل حلوى امللنب �شهلة امل�ش�غ بني براثن ال�شتعم�ر 

وحتت اأ�شن�نه.

لورن�ص  لع�ب  اإىل  ينظرون  الأ�شقي�ء  العرب  ك�ن  و�شوق  حم��ص  وب�أي 
اإجنلرتا،  من  كهدية  القومية  لهم  جلب  قد  ك�ن  الذي  ذلك  وفمه،  الإجنليزي 
الجتم�عية،  والأبح�ث  والأن��شيد،  والأ�شع�ر،  الفل�شف�ت،  انت�شرت  الفور  وعلى 
الع�مل  اأنح�ء  القومية يف  متجيد  وكله� على حق يف  وكله� �شحيحة،  والت�أريخية، 

)1(   امل�ش�غ: البلع.
)2( الرباثن: املخ�لب.
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الكلمة  واأحرارن� يف جغرافية  مفكرون�،  يفكر  اأن  دون  وذلك  املوحد،  الإ�شالمي 
وي�ش�ألون: مل�ذا �ش�عت هذه الكلمة يف هذا الوقت ومل�ذا اأ�ش�عت يف هذه املنطقة 
دفعة واحدة؟ وكيف حدث فج�أة ويف وقت واحد اأن فتح اللبن�نيون، وامل�شريون، 
والعراقيون، والرتك، والهنود، والرببر، وكل الأمم الإ�شالمية عيونهم على اأ�شولهم 
العرقية؟ من خلف اجلبهة، ودفعة واحدة، ومن قلب اجلي�ص امله�جم انطلقت كل 
تركية؟  واألب�ن  عربية،  واألب�ن  بربرية،  واألب�ن  لبن�نية،  واألب�ن  قبطية،  ب�ألب�ن  احللوق 
ومل مير وقت طويل حتى راأين� الع�مل الإ�شالمي قد متزق اإىل عدد من »األب�ن�ت« 
وكل ب�ن حتولت اإىل لقمة �ش�ئغة يف فم ال�شتعم�ر الغربي، وبقيت تركية وحده� 
مثل اأ�شد بال لبدة، ول ذيل، ول بطن، ويف مق�بل هذه الهزمية يف كل اجلبه�ت 
والطرد من كل اأرا�شي �شرق اأورب�، ومتزق كل اأع�ش�ئه�، وف�شله� عن كل ت�أريخه�، 
فك�هي  ك�ريك�تري  مرتبة  اإىل  عظيمة  ع�ملية  قوة  من  وتدهوره�  ودينه�،  وثق�فته�، 
لزرافة)1(، وكل م� ح�شلت عليه هو النعرة القومية، وعطلة يوم الأحد بدًل من يوم 

� يف الأ�شل.  اجلمعة، واأبً� مفرو�ًش� ا�شمه م�شطفى كم�ل، مل يكن تركيًّ

عظيمة،  حق�ئق  كله�  واللربالية  والدميوقراطية،  العلم،  وتقدي�ص  ف�لدين، 
وعوامل مقد�شة للتقدم امل�دي، واملعنوي للب�شرية، ويف نف�ص الوقت اإذا نظرن� جيًدا 
�شوف نرى كم من اجلراح الق�تلة التي اأ�شيبت به� اآ�شي� واإفريقي� من نف�ص هذه 
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جللده�.  والنمر  جلرمه�،  والبقرة  لعنقه�،  ف�جلمل  منر،  بقرة  جمل  اأي  بلنك  �شرتك�و  ب�لف�ر�شية:  )1(   الّزرافة 
)املرتجم(.
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الكلم�ت، كلم�ت يف تلك اجلغرافي� له� ح�ش�ب يح�شب، ويف هذه اجلغرافي� جمرد 
كالم ف�رغ، وليته� ك�نت كالًم� ف�رًغ� فح�شب، كم من املغ�رم الثقيلة دفعن�ه� من 

اأجل هذه الكلم�ت... خرافة وهب�ء.

عندم� يريد و�شي خ�ئن لق��شر اأن ينقل اأمالكه اإليه خفية، يتو�شل خلداعه 
و�شعه  ي�شتدعي  م�  وبح�شب  مقد�شة،  حقيقة  اأو  راق  بق�نون  مثري،  ب�شع�ر  دائًم� 
الروحي، وذوقه يحثه على الري��شة اأو اللهو اأو موا�شلة التعليم اأو زي�رة الأم�كن 
املقد�شة، والعب�دة، والأعم�ل، والتلقين�ت الدينية الأخرى، اأو الدرا�شة، والبحث، 
لي�شت  طرحه�  التي  الكلم�ت  هذه  من  واحدة  اأية  والفنية،  الأدبية،  والأعم�ل 
حقيقية مطلقة ب�شكل جمرد؟ اأيه� لي�ص ق�باًل للدف�ع ل �شك اإن العرتا�ص على 
اأن حق�نية هذه  به  وم� هو م�شلم  بل وبالهة،  وبدائية  منه� يدل على جهل،  اأي 
الكلم�ت تخدع حتى ال�شحية نف�شه�، فهو نف�شه يقوم مبوا�شلته� بحم��ص، و�شوق، 
وجدية، ون�ش�ط بل بتظ�هر، ومب�ه�ة، واإمي�ن وع�شق ك�أنه� ر�ش�لة اإن�ش�نية عظمى، بل 

وي�شحي من اأجل القي�م به�.

حينم� ك�ن امل�شلمون يعتقدون اأن الأج�نب جن�ص، واأن امل�شيحيني كفرة، واأنه 
ل ينبغي الت�ش�ل ب�لكفرة، ول ي�شح اأكل طع�مهم، ول ميكن عقد �شداقة معهم، 
ول ينبغي اأن نحب اليهود، والن�ش�رى، وحتى يف عهد ال�ش�ه طهم��شب)1( عندم� 

)1(  من ملوك ال�شفوية )930 - 984 هـ ق(. )املرتجم(.
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�شمح لعدد من التج�ر الإجنليز امل�شكوك فيهم ب�ملثول بني يديه بعد قيود و�شروط 
كثرية ب�لن�شبة للب�ص الأحذية، ومك�ن اجللو�ص، وطريقة ال�شتقب�ل، ي�أمر ال�ش�ه ب�أن 
يقتلعوا مواطئ اأقدام هوؤلء »الأجن��ص« من الق�عة وعلى طول املمرات والدرج�ت 

والأفنية وحتى ب�ب اخلروج، ويلقوا برتابه� بعيًدا، ويرمموه� من جديد.

م� الذي ينبغي عمله؟ ينبغي اأن ي�شتقر ال�شتعم�ر يف قلب هذه الأمة وم� 
هو طريقه؟ الأخوة الإن�ش�نية، مك�فحة اخلراف�ت.

اليهود،  على  الوح�شي  املتع�شب  امل�شيحيني  حقد  دائًم�  كرهت  لقد 
بتهمة احتم�ل ا�شرتاك عدد من اليهود يف قتل امل�شيح، يعترب جن�ص ك�مل ق�تاًل 
الت�أريخ للتعذيب والأذى غري الإن�ش�ين،  للم�شيح، وتعر�ص كل الأجي�ل طوال 
احلقد  وزرع  اليهود،  �شد  الوح�شية  ب�ملذابح  ع�م  األفي  مدى  على  الن�شغ�ل  ثم 
وت�شكيل  الته�م،  هذا  اأ�ش��ص  على  امل�شيحيني  الأطف�ل  قلوب  يف  اليهود  �شد 
اإن�ش�نية امل�ش�دة لل�ش�مية، هذه الفكرة البله�ء الوح�شية ك�أن نعترب  احلرك�ت الال 
وعقيدتن�  الديني،  اإمي�نن�  من  جزًءا  العرب  على  العرقي  احلقد  الإيرانيني  نحن 
ال�شيعية؛ لأن ابن ملجم، اأو �شمر بن ذي اجلو�شن ك�ن� من العرب)1(. كنت مثل 
امل�شتنريين،  الب�بوات  اأحد  الكني�شة  يحكم  اأن  اأمتنى  والإن�ش�نيني  املفكرين  كل 
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� واحل�شن ك�ن� من العرب. ل، هو �شحيح لأن عي�شى امل�شيح  )1(   من املمكن اأن يق�ل اإن هذا القي��ص خط�أ لأن عليًّ
نف�شه ك�ن من اليهود.
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وميحو هذه الو�شمة القذرة اخلرافية عن ذيل الدي�نة امل�شيحية، وال�شريحة املتدينة 
ويربئ جن�ًش� من عواقب اته�م اتهم به اأفراد منه منذ حوايل األفي ع�م. وحتقق هذا 
وا�شرتك  روم�،  الع�مل يف  كرادلة  ر�شمية من  امل�شتنري عقد جل�شة  ف�لب�ب�  الأمل. 
ومل  مرة،  لأول  الأخرى  امل�شيحية  املذاهب  من  امل�شيحي  الدين  اأقط�ب  اأعظم 
يعترب العرق اليهودي متهًم� يف قتل امل�شيح بذنب ا�شرتاك عدد من اليهود فيه، 
� اأن هذا النفر مل ي�شرتك اأ�شاًل يف قتله، قرار  لي�ص هذا فح�شب، بل اأعلن ر�شميًّ
ثوري، واإن�ش�ين، جمل�ص امل�شيحية بحث يف ملف ق�شية قتل عي�شى الذي قدم 
منذ األفي ع�م، وبراأ اجلن�ص اليهودي، لكني حني اأ�شمع كلمة احلق هذه من فم 
اإ�شرائيل  اإط�ر جغرافية: فل�شطني -  الب�ب� بيو�ص الث�ين ع�شر �شنة )1960م( يف 
وبيت  واليهود،  وامل�شيحية،  والإ�شالم،  ال�شتعم�ر،   - العرب   - ال�شهيونية   -
املقد�ص، وقن�ة ال�شوي�ص، وعبد الن��شر، وبن جوريون، واأمريك�، والف�تيك�ن، وتل 
اأبيب، وال�شرق، والغرب، والراأ�شم�لية، وال�شرتاكية، والع�مل الث�لث، والثورات 
خم�لب  من  فكري  خن�ق  اأخل�ص  اأن  اأ�شتطيع  ل  لال�شتعم�ر  امل�ش�دة  التحررية 
هذا ال�شوؤال: هل موؤمتر الف�تيك�ن وفتوى الب�ب� بتربئة اليهود بال ارتب�ط مب� يجري 
الآن يف فل�شطني، وب�لعالقة اخل��شة بني الغرب واإ�شرائيل، وب�لت�يل بني امل�شيحية، 

واليهودية يف مواجهة الإ�شالم، وفل�شطني؟

اأنه خالًف� للفل�شفة والعلوم، ل ينبغي يف املجتمع  ومن هن� فهن�ك ق�عدة: 
الجتم�عي،  ب�لظرف  نزنه�  اأن  يجب  بل  م�،  فكرة  بحق�نية  نخدع  اأن  وال�شي��شة 
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نف�ص م� عرب عنه ح�شرة الأمري »الإم�م علي بن اأبي ط�لب« الذي ك�ن هو نف�شه 
ا، والك�ملة يف نف�ص  �شحية لهذه احلق�ئق املغر�شة)1( يف هذه العب�رة الب�شيطة جدًّ
ا ومطلق:  الوقت: »كلمة حق يراد به� ب�طل«، ف�شع�ر اخلوارج �شع�ر تقدمي جدًّ
لأجن��ص  ول  معينة،  لأ�شر  ول  للب�شر،  ل  هلل  احلكم  مع�وية،  مع  التف�هم  »عدم 
ا: »العرتا�ص على قتل  معينة« و�شع�ر مع�وية ك�ن هو الآخر �شع�ًرا حمرتًم� جدًّ
الإخوة بع�شهم البع�ص ووحدة امل�شلمني يف ظل القراآن«، ك�ن منطق املعرت�شني 
�، وم�ش�ًدا لحتك�ر  �، وحترريًّ � مئة يف املئة، واإن�ش�نيًّ على خالفة علي منطًق� دميوقراطيًّ
اإن  وفحواه:  والع�ئلية  العن�شرية،  والتفرقة  القبيلية،  والأر�شتقراطية  ال�شلطة، 
الر�شول  من بني ه��شم، واإذا �ش�ر علي وهو من بني ه��شم خليفة له ف�شوف 
يبقى احلكم حكًرا على اأ�شرة واحدة، و�شوف يظل بنو ه��شم اأ�شرة ح�كمة على 
واإذا ك�ن خليفة ر�شول اهلل من غري  القي�دة  الأبد من  اإىل  الن��ص  الدوام ويحرم 
بني ه��شم، �شوف يكون احلكم للن��ص كم� يقول الإ�شالم ل للع�ئالت، و�شوف 
يحل ف�شل التقوى والعلم كمع�يري للقي�دة بدًل من ف�شل الرتاب والدم... وهل 
مبداأ البيعة، وال�شورى يف انتخ�ب الق�ئد اأكرث تقدمية واإن�ش�نية واإ�شالمية اأم مبداأ 

الن�شب والتعيني والو�شية؟)2(
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)1(   من قبيل احلق�ئق املغر�شة مه�جمة الثورة الإيرانية ب�أ�شلحة �شم�حة الإ�شالم والعفو عند املقدرة وعدم جواز 
ا مم� يروج له ال�شتحم�ر اجلديد حيث تنتزع كل احلق�ئق من بنيته� الجتم�عية،  مط�ردة رجل مري�ص وهلم جرًّ

وظروفه� الزمنية، وتطرح لت�شويه الثورة الإ�شالمية. )املرتجم(.
الق�ش�ي�  مي�دين  تطرح يف  اّلتي  وتلك  والعلم  الفل�شفة  مي�دين  تطرح يف  اّلتي  والق�ش�ي�  الختالف�ت  بني  )2(  من 
الجتم�عية هي اأنه: "يف العلم ينبغي الّنظر اإىل القول ل اإىل الق�ئل يف حني اأّنه يف ال�ّشي��شة ينبغي الّنظر اأوًل 

اإىل الق�ئل ّثم اإىل القول". 
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والقيمة  ال�شتدلل،  هذا  �شحة  �شك يف  اأدنى  ي�شك  م�شتنري  مفكر  اأي 
والجتم�عية،  الت�أريخية،  ظروفه  عن  جمرًدا  يتن�وله  حني  الفكر  لهذا  املطلقة 
وال�شي��شية؟ لكنن� راأين� اأن هذا املبداأ املنطقي التقدمي الإن�ش�ين ال�شعبي طبق 
العرقي  الف��شي  والنظ�م  الوراثية،  وال�شلطة  اجل�هلية،  فوقه  �شعدت  ثم  هن�،  من 
الرثوات  كل  ونهب  الروح�ني�ت،  على  والق�ش�ء  الن��ص،  من  احلقوق  وغ�شب 
امل�دية، والفكرية، وم�شخ الروح ال�شعبية، والثورية، وتغيري م�ش�ر الجت�ه التقدمي 
التحرري لالإ�شالم الأول، وك�ن اأول م� دا�شته هذه الأمور حتت اأقدامه� هو نف�ص 
اأن كلمة احلق عندم�  اأي  هذا املبداأ املنطقي، والتقدمي، والإن�ش�ين، وال�شعبي، 

تطرح يف جغرافية ب�طلة تقتل نف�شه�.

تفتقد  ك�نت  لالإ�شالم  خ�شومته�  ل�ش�بق  قري�ًش�  اأن  الق�شية  اأ�شل  وك�ن 
بزم�م  اأم�شك  قد  علي  ك�ن  ولو  الر�شول،  وف�ة  بعد  احلكم  اإىل  الو�شول  فر�شة 
وجهة  توجهت  قد  والجتم�عية  ال�شي��شية،  الإ�شالمية  امل�شرية  لك�نت  القي�دة، 
هو  ك�ن  الذي  ال�شي��شي  والنظ�م  �شنعه  قد  هو  ك�ن  الذي  املجتمع  يف  اأخرى 
الأبد على  واإىل  مت�ًم�  يق�شي  بحيث  ون�شجه�  وعيه�،  اجلم�هري  ولبلغت  اأقره،  قد 
اأر�شية اإحي�ء الأر�شتقراطية القومية، وال�شتبداد، واخلالفة الوراثية، اأو ب��شطالح 
امل�شلمني اأنف�شهم »الك�شروية، والقي�شرية« يف قلب املجتمع، وبعد هذه الفرتة من 
القي�دة امللتزمة الثورية، ك�ن الن��ص �شيح�شلون على جدارة الو�شول اإىل احلكم، 
واإمك�نية الو�شول اإليه، وت�أ�شي�ص احلكم الدميوقراطي املبني على البيعة، وال�شورى 
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اأمية  بني  اأجل حكم  لالأر�شية من  اإعداد  ف�أول  هن�  ومن  الأفراد«  »اأ�شوات  اأي 
وجتديد النظ�م الإيراين الروم�ين يف الإ�شالم، اأي اإحي�ء احلكم الفردي الوراثي 
ك�ن تنحية علي، كيف؟ ب�شع�ر الدميوقراطية، ومع�ر�شة احلكومة الوراثية، والع�ئلية.

ويدل واقع الت�أريخ من اأن مبداأ »البيعة وال�شورى« يف الإ�شالم �ش�ر �شبًب� 
يف الق�ش�ء على مبداأ البيعة وال�شورى يف ت�أريخ الإ�شالم واإىل الأبد، واأن الن�ش�ل 
�شد احلكومة الع�ئلية »يف ذلك الوقت ويف تلك الأو�ش�ع، والأحوال، والظروف 
اخل��شة يف املجتمع الإ�شالمي« قد هي�أ الأر�شية لإحي�ء احلكومة الع�ئلية؛ لأنه - 
وكم� قلت يف حم��شرات »الأمة والإم�مة يف علم الجتم�ع« يف موؤ�ش�شة الإر�ش�د 
والثورات  ال�شي��شية،  التطورات  اإن بحث  املهند�شني:  نق�بة  البيعة يف  وحم��شرة 
اأخذ فيه� الق�دة  التي حدثت يف ن�شف القرن الأخري يف الع�مل الث�لث، والتي 
التقدميون والع�شريون لالأمم املت�أخرة وبعد طرد ال�شتعم�ر اخل�رجي، وال�شتبداد 
تقليًدا  عندهم  للحكم  كنظ�م  الغربية)1(  الدميوقراطية  احلكومة  بنظ�م  الداخلي 
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� وروًح� وظ�هًرا، وب�طًن�، لكن الواقع املّر اأنهم قدموا- �شورة م�شوهة له� فح�شب فال توجد  )1(   وليتهم اأخذوا به ن�شًّ
دولة من دول الع�مل الّث�لث لي�ص فيه� د�شتور مف�شل على ق�مة احل�كم، وجمل�ص �شعب منتخب ب�لطرق اإي�ه� 
عب�رة عن اأُلعوبة ل ميلك اإّل املوافقة وبعد توقيع احل�كم، ويحل برغبة احل�كم، وينعقد برغبة احل�كم، ويرق�ص يف 
كوارث الأُّمة، ويغ�شي عن م�ش�ئبه�، وي�شرتك يف اإحك�م العقدة حول عنقه�، وي�ش�رك يف الإثم م�ش�ركة فع�لة، 
ول اأذكر الأ�شم�ء ف�لنموذج ف��شح، ومكرر ... ثم ت�أتي لعبة ال�شتفت�ء امل�أخوذة من الّنظ�م الغربي اأي�ًش� واّلتي 
تكون نتيجته� معروفة �شلًف� واإّل فهل ميكن اأننْ يوافق �شعب موافقة اإجم�عية على عبوديته وعلى الّتن�زل عن 
حقه يف الإ�شراب وهو اّلذي تتمتع به الآلة، ويتمتع به احليوان، ومن ثم ف�إّن الكلم�ت العظيمة اّلتي تكونت 
له� مدلولت حمددة عرب الّت�أريخ اأ�شبحت الآن وعلى يد الّزعم�ء يف الع�مل الّث�لث خ�لية من اأي حمتوى ويف 

ح�جة اإىل اإع�دة �شي�غة .... واحلديث ذو �شجون.. وحدث ول ت�شل. )املرتجم(.
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اإنه  الق�ئلة  الفرن�شية الكربى، يثبت هذه احلقيقة  الثورة  بعد  التي �ش�دت  للروؤية 
يف جمتمع مت�أخر ت�شيطر عليه تق�ليد رجعية، ونظ�م اقت�ش�دي منحط، وعالق�ت 
اجتم�عية ج�هلة وغري اإن�ش�نية، وت�شيطر فيه قوى على اآراء الن��ص، بينم� اجلم�هري 
�شع�ر  يكون  وال�شي��شي،  والطبقي،  القومي،  والوعي  الجتم�عي،  للن�شج  ف�قدة 
الدميوقراطية اأو حكم اأ�شوات كل الن��ص خدعة ي�شتطيع اأعداء ال�شعب يف حم�ه� 
اأن ينحرفوا مب�شرية حركة ال�شعب، ويذهبوا اأدراج الري�ح بكل الثم�ر الثورية التي 

ح�شلوا عليه� يف ن�ش�ل الأمة �شد ال�شتعم�ر، وال�شتبداد.

ل ينبغي اأن تخدعن� الكلم�ت، والألف�ظ: احلرية، ال�شعب، حكم اجلم�هري، 
اأ�شوات كل اأفراد الأمة، النتخ�ب الدميوقراطي، وكلم�ت من هذا القبيل، وكم� 
قلت ينبغي فقط وفقط اأن تعطي مع�ين يف ظرفه� الزم�ين، واملك�ين؛ لأنه� ت�أخذ 
مع�ين يف هذه الظروف، وهذه الكلم�ت ب�شكل مطلق، وجمرد ل ميكن اأن تعطي 
اأي معنى، وهذه الكلم�ت ت�أخذ ال�شكل، والإح�ش��ص، والجت�ه يف املجتمع ويف 
الظروف العينية، والواقعية للمجتمع، وهي يف كل جغرافي� �شي��شية، واجتم�عية 
الأر�ص،  كروية   : قبيل  من  مف�هيم  غري  اإنه�  خ��ص.  وت�أثري  خ��شة،  مع�ٍن  ذات 
ومركزية ال�شم�ص، والدورة الدموية وهذا القبيل من امل�شطلح�ت العلمية التي  يف 
كل مك�ن، ويف كل وقت ذات مع�ن ث�بتة وحمددة. ب�لن�شبة لواحد من جراحي 
العملية  ب�إجراء  يقوم  ثم  القلب  لزراعة  الث�بتة  الأ�شول  يتعلم  اأن  يكفي  القلب 
جمتمع  يف  اأو  ال�شم�لية  اأورب�  يف  البي�ص  اأو  اإفريقي�  جنوب  يف  ال�شود  بني  �شواء 
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الو�شطى  الع�شور  يف  �شواء  غربي،  علم�ين  �شن�عي  جمتمع  يف  اأو  �شرقي  ديني 
اأو يف �شنة )3000م(، وبه� ي�شل اإىل هدفه املحدد امل�شلم به، لكن لي�ص لأحد 
الإيرانيني احلق بعد اأن يكون قد تعلم الجتم�ع يف اأورب� اأن يفعل كزميله الذي 
تعلم اجليلوجي�، ويقوم بعد عودته اإىل اإيران بتطبيق م� تعلمه هن�ك هن�، دون انتب�ه 
اإىل الو�شع اخل��ص ملجتمعه، مل�ذا اإذن ُيوَثق يف �شحة اأعم�ل الأطب�ء واملتخ�ش�شني 
اأعم�ل كثري من علم�ء  دقته� لكن  اإيران، ويف  التقنية يف  اأو  الطبيعية  العلوم  يف 
الجتم�ع، وعلم�ء النف�ص، وعلم�ء الرتبية عندن� والذين ن�لوا الدكتوراه من اأعظم 
املراكز العلمية يف اأمريك�، واأورب� ي�أتي معلم يف مدر�شة املعلمني املتو�شطة يف القرية 
وا�شمه �شمد بهرنكي)1( وي�شخر منه� مت�ًم� �شخرية دقيقة و�شحيحة ويف حمله�؟ 
توجد  بل  جمتمع  يوجد  »ل  جوروفيت�ص:  الربوف�شري  يقول  كم�  لأنه  اجلواب: 
ا وراقية يف جمتمع م�، ليحمل  جمتمع�ت«، ومن هن� ف�إن م� يثمر نت�ئج عظيمة جدًّ
يف ثن�ي�ه ب�لن�شبة ملجتمع اآخر اإل اخلراب وال�شعف، وتكون نتيجته �شوؤًم� و�شرًرا 

على هذا املجتمع.

ا مت�أماًل  مل�ذا مل يقف واحد من مفكرين� اأم�م هذا املو�شوع احل�ش��ص جدًّ
ال�شتعم�ر  �ش�ر  كيف  الد�شتورية،  احلركة  قبل  م�  �شنوات  يف  اأنه  وهو  مرت�بً� 
الإجنليزي القذر الال اإن�ش�ين مع�ر�ًش� لال�شتبداد وموؤيًدا حلكومة الق�نون، واأ�شوات 

جغرافية الكلمة

)1( ك�تب اأطف�ل، وب�حث اإيراين مع��شر تويف غرًق� وهو �شب�ح م�هر �شنة )1986م(. )املرتجم(.
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الن��ص، وانتخ�ب�ت نواب الأمة بحرية، األي�شت الدعوة اإىل الإ�شالم، والدعوة اإىل 
الروح�ني�ت حقيقة م�شلًم� به� و�ش�مية؟ لكن اإذا ك�ن املفكر الإ�شالمي يع�ص يف 
م�ليزي� ف�إن م�شئوليته الإ�شالمية حتتم عليه حترمي الدعوة الدينية بدًل من اأن يقوم 
هو  علي  اإ�شالم�ه«  »وا  ب�شيحة  وجهي  يف  ت�شيحوا  ل  الدينية؟  ال�شع�ئر  بتعظيم 

الذي ي�أمر ب�أن ت�شلوا �شيوفكم على هذه امل�ش�حف.

وقد انتبه رينيه لبوم وهو اأحد خمططي ال�شتعم�ر الفرن�شي العلم�ء بعد 
اإىل  تنق�شم  اجلزائر  اأن  اإىل  اجلزائري  الجتم�ع  وعلم  اجلزائري،  املجتمع  درا�شة 
وح�ش�رتهم�  وت�أريخهم�،  الإ�شالمية،  والثق�فة  الإمي�ن،  لكن  عرقيني،  عن�شرين 
ب�أنه�  نف�شه� ل حت�ص  اإن اجلزائر  العن�شرين بحيث  القويتني قد وحدا بني هذين 
واخل�ش�ئ�ص  العرقية،  احلدود  حم�  الإ�شالم  و�شل  وحيثم�  عرقني،  من  مكونة 
وعلم  الت�أريخ،  بعلم  املجهز  ال�شتعم�ر  هذا  والرتاب.  ب�لدم  واخل��شة  القومية، 
امل�شتنري،  والفكر  والعلم،  والفل�شفة،  والدميوقراطية،  والقومية،  الجتم�ع، 
الكلم�ت  وهذه  حم�ًرا«  »مفكًرا  ت�شنع  التي  ال�شع�رات  هذه  وكل  واحل�ش�رة... 
ال�ش�حرة والأوراد ال�ش�حرة اخل��شة ب�ل�شتحم�ر الغربي اكت�شف اأن اجلزائر مكونة 
من عرقني: العرب، والرببر، وبعد درا�ش�ت عميقة، ودقيقة لعلم الجتم�ع، وعلم 
النف�ص العرقي، والت�أريخي، والجتم�عي، وثق�فة الرببر والعرب يف �شم�ل اإفريقي�، 
وثق�فتهم، وروؤيتهم، و�شلوكهم الجتم�عي، و�شل رينيه اليوم اإىل النتيجة الق�ئلة 
ب�أن الرببر يغلب عليهم اجل�نب القومي. اأم� العرب فيغلب عليهم اجل�نب الديني، 
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وعلى اأ�ش��ص هذه الأبح�ث العلمية قدم برن�جًم� من اأجل �شنع جمتمع »ح�شب 
الطلب، ومتقبل لالأجنبي« للموؤ�ش�ش�ت ال�شتعم�رية الفرن�شية فحواه اأنه »ينبغي 

ن�شر القومية بني الرببر«.

وقد واجه ال�شتعم�ريون يف اآ�شي�، واإفريقي� التق�ليد القومية القوية ، وواجهوا 
وهذان  الديني،  الذاتي  والوعي  ال�شديد،  الإمي�ن  الإ�شالمية  املجتمع�ت  يف 
الأجنبي، وفر�ص �شكل ال�شتعم�ر، وحمتواه وهو  النفوذ  يق�وم�ن  الع�مالن ك�ن� 
اأجل  والثق�فية، والأخالقية لأمة م� من  الأ�ش�ص الجتم�عية،  عب�رة عن: تغيري 
تبديله� اإىل �شوق، وحتويل �شكنه� من �شخ�شي�ت م�شتقلة اإن�ش�نية اإىل خملوق�ت 
ثق�فته  كل  فج�أة  ال�شتعم�ر  واأدخل  وم�شت�شلمة،  وم�شتهلكة،  ومقلدة،  خ�لية، 
امل�ش�دة للكني�شة اإىل املجتمع�ت الإ�شالمية، والآداب، والفل�شف�ت التي ق�شت 
هن�ك على الإقط�ع، والأر�شتقراطية املتعفنة، والنمطية، والكني�شة الرهيبة امل�شتبدة 
الك�ثوليكية وا�شتبداد البالط، واخلراف�ت، والأوه�م، وحركت اأورب� ولبت ع�شر 
التنوير على ظلمة الع�شور الو�شطى، وو�شعت املجتمع الغربي يف طريق التقدم 
والقدرة، واأو�شلته اإىل م� و�شل اإليه اليوم، وبداأ مفكرون� الذين ك�نوا مفتونني به� 
والطقو�ص  والع�دات،  والتق�ليد،  والت�أريخ،  والقدمي،  الدين،  �شد  الن�ش�ل  حركة 
واأ�شك�ل احلي�ة، وال�شتهالك، وهم يظنون اأنهم يقومون ب�أدوار فولتري، وديدرو يف 
املجتمع�ت الإ�شالمية، وراأين� اأن نتيجة ن�ش�لهم هي مت�ًم� م� ك�ن ال�شتعم�ر ينتظره، 
وراأين� اأنه بدًل من اأن حتدث الثورة الفرن�شية الكربى، والتقدم العلمي والن�شج 
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واقًف�  وك�ن  �شخ�شية،  ذا  ك�ن على كل ح�ل  الذي  اأن جمتمعن�  القت�ش�دي... 
بنف�شه،  بنف�شه، وك�ن هو  بنف�شه، ويخت�ر  بنف�شه وي�شنع  على قدميه، وك�ن يفكر 
لغتن�:  الزرافة يف  التعبري عن معنى  متن�فرة مثل  �ش�ر ج�شًدا مكونً� من عن��شر 
»�شرت ك�و بلنك اأي جمل بقرة منر«. ومن هن� يقول امل�شلح الكبري ال�شيخ حممد 

عبده: »لقد تخل�شت اأورب� من الدين وتقدمت، فتخل�شن� نحن منه وت�أخرن�«.

نذكر  عندم�  اأنه  هو  التفكري  املطلقة  للروؤية  القبيحة  املنحرفة  النت�ئج  ومن 
الدين يتب�در اإىل الذهن مفهوم كلي وجمرد ب�لن�شبة له، و�شبيه بهذا اأي�ًش� عندم� 
نقول الإحل�د، يف حني اأن الأمر يف راأيي- كم� يقول جوروفيت�ص: »ل يوجد جمتمع 
بل توجد جمتمع�ت«، اأقول اأن�: »ل يوجد دين، ول يوجد اإحل�د بل توجد اأدي�ن 
يف  يعتقدون  ل  اليوم  كث�ر  اأوربيون  مفكرون  هن�ك  ك�ن  واإذا  ملحدون«،  ويوجد 
� يكون من املفكرين  الدين، لي�ص هذا دلياًل ب�ملرة على اأن كل من يكون علم�نيًّ
التقدميني. ويف �شري النوابغ الأع�ظم يف الع�مل نقراأ اأنهم مل يكونوا من الطالب 
النوابغ يف املدر�شة قط، لكن عك�ص هذه الق�شية لي�ص �شحيًح� بحيث نقول: اإن 

كل تلميذ غبي، وبليد ميكن اأن يعد من نوابغ امل�شتقبل.

جو  كل  يف  خ��ص  معنى  ذات  ن�شبية  كله�  الجتم�عية  املف�هيم  اإن 
اجتم�عي وزم�ين خ��ص، اإن املراأة الأوربية حتررت بعد ب�شعة اأجي�ل من الن�شج 
ون�ش�لت م�شتمرة، وعميقة،  لت�شحي�ت،  نتيجة  والثق�يف، وحريته�  الجتم�عي، 
فل�شفية، وفكرية، واجتم�عية، وق�نونية كثرية، لقد ح�شلت على حريته� عن طريق 
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منحه�  امراأة  وبني  بينه�  لل�شبه  جم�ل  اأي  يوجد  ل  �شك  وبال  والثق�فة،  الوعي 
»مق�ص اخلي�ط« حريته�. والثق�فة العلم�نية، والروؤية العلمية امل�ش�دة للكني�شة يف 
الفكري  ب�جله�د  ومليئة  التنوير،  من  قرون  اأربعة  اأو  ثالثة  يبلغ  م��ص  ذات  اأورب� 
والعلمي، هي وليدة النه�شة، ومن تربية ج�ليليو، وكوبرنيك�ص، واملفكر العلم�ين 
الأوربي اإذا وقف اأم�م منط ديني له احلق يف اأن ينظر اإليه كم� ينظر طرف اأعلى 
اإىل طرف اأ�شفل، ويح�ص ب�أنه متقدم عليه بعدة قرون اللهم اإل اإذا ك�ن قبل كل 
لكن يف جمتمعن�،  ودوؤبً�،  متوا�شًع�،  الفكرية  الن�حية  ومن  اأ�شياًل،  مفكًرا  �شيء 
� فج�أة نتيجة لـ »�شدمة الإبريق« ينظر  ينظر فالن ال�شبي الذي �ش�ر مفكًرا علم�نيًّ
واملدار�ص  الأوربية،  الفل�شفة احلديثة واحل�ش�رة  نف�شه  له هو  اأدر�ص  الذي  اأن�  اإيلَّ 
الجتم�عية، واحلرك�ت الفكرية املع��شرة ول يتعلم، وك�أنه يدور اأم�م ق�شي�ص قدمي 

يف كني�شة �ش�ن �شولبي�ص.

وكيف و�شل مفكرون� اإىل الروؤية »غري الدينية« ؟ اإن »ميك�نيكيته�« معلومة. 
مو�شو�شة  ع�مية  امراأة  واأمه  ال�شوق،  جت�ر  من  متع�شًب�   � ح�جًّ اأو  �شيًخ�  ك�ن  ف�أبوه 
وقبل  ال�شب�ح  يف  املنوال:  هذا  على  الربن�مج  ك�ن  ال�شغر  ومن  طراحة،  ذات 
�شروق ال�شم�ص ك�نت اأمه تذهب اإىل فرا�شه توقظه ب�ل�شراخ، وال�شي�ح، والعويل، 
والأنني، والبك�ء )والردح( اخل��ص ب�لأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر، وعلى هذا 
الأ�ش��ص توقظه، وهو غريق يف �شكر نوم ال�شب�ح لي�شلي ال�شبح، وهو نف�شه ك�ن 
والإح�ش��ص،  والقرف،  والت�أفف،  وال�شيق،  الإكراه،  من  له  حد  ل  مب�  ي�شتيقظ 
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ب�ل�شق�ء ويذهب اإىل احلم�م، وبينم� هو ج�ل�ص لق�ش�ء ح�جته، ي�شمع وقع اأقدام 
ت�أتي ببطء، وعندم� يقرتب الظل يح�ص اأن: نعم، اإنه »ب�ب�« وبرن�مج كل يوم، وقد 
و�شع اأذنه بجوار احلم�م لي�شرتق ال�شمع، ويرى هل ي�شتخدم ابنه الإبريق ويتطهر 
طه�رة �شحيحة، اأو يتبول واقًف� مثل الكلب الأرمني. وبعد اأن يقوم ال�شبي ب�ألف 
نوع من امل�شقة النف�شية، وال�شطراب، واحلذر، واخلوف، والرعب بعملية التطهري 
ينتقل اإىل احلو�ص ليتو�ش�أ، وث�نية يقوم »منكر، ونكري« من خلف زج�ج احلجرة 
ب�لإ�شراف بدقة على م�شرح العملي�ت، ثم يقف لل�شالة وقلبه يرتعد من الفزع 
من كل حرف يخرج من خمرجه ال�شرعي مت�ش�ئاًل: م�ذا �شتكون النتيجة؟ وهو 
يذكر ذكري�ت مرة عن مئ�ت املرات التي �شرب فيه� »علقة �ش�خنة« من اأجل ول 
ال�ش�لني، ذكرى جتعل الرعدة تتم�شى يف ظهره، والويل كل الويل اإن اأخط�أ يف 
اأن ي�شتخرج  اأرك�ن ال�شالة، وبعد النته�ء من م�ش�كل التجويد والقراءة ينبغي 
ب�ل�شيك�ت، وبعد النته�ء من  اللوغ�ريتم�ت امل�شمى  احلل الأ�شلي من جدول 
ال�شالة، تبداأ القرقرة، والنقنقة، وال�شب: �شرب اهلل راأ�شك بهذه ال�شالة البرتاء 
ل راأ�ص له� ول ذنب ... ل دع�ء ول تالوة �شورة من القراآن ... ول تعقيب�ت، ثم 

عندم� تنمو حليته يت�ش�عف �شق�وؤه، ي�شري من فوق ومن حتت.)1( 

)1(   ك�ن اأحد زمالئي يه�جم الّدين هجوًم� �ش�خًرا ل هوادة فيه وب�لرغم من اأّنه ك�ن متخ�ش�ًش� يف علم الّنف�ص اإّل 
اأّنه مل يفهم اأّن هجومه هذا من نوع ردود الأفع�ل، وذات ليلة كنت اأجل�ص معه ومع اإخوته وكلهم من املثقفني 
اّلذين يتخذون موقف الّرف�ص وال�ّشخرية من الّدين وت�شعب احلديث عن ذكري�ت الّطفولة، واكت�شفت اأنهم 
وم يف اأ�شد اأنواع احلّر.  الة يف فجر ال�ّشت�ء الب�رد وال�شّ جميًع� يتذكرون مبرارة كيف ك�ن اأبوهم يرغمهم على ال�شّ

)املرتجم(.
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واإذا ك�ن املق�شود هن� بنًت�، فوام�شيبت�ه، �شحكه� داخل املنزل اأم�م اأخيه� 
اأو ب�ش��شته� وم�ذا اأقول؟ كونه� اأنثى، وحتى كونه� جميلة جرم، خم�لف لل�شرع، 
ينبغي اأن تخفي وجهه� اأم�م ال�شمكة الذكر يف احلو�ص، والدر�ص والبحث غري 
واخلط  العورات،  تلك  اأفواه  عنه يف  الكالم  يو�شع  اأن  ينبغي  للتحمل، ل  ق�بل 
اأي�ًش� ب�لن�شبة للبن�ت حرام؛ لأنه طريق الف�ش�د والنحراف، من املمكن اأن تكتب 
خط�بً� ل�شبي، اإذن م�ذا تفعل؟ ينبغي اأن تخفي اجلورب ال�شف�ف، وحذاء الكعب 
الع�يل، والب�روكة، واملراآة، والرمييل، واأ�شبع الروج و... اإلخ، داخل حقيبة وتخرج 
من املنزل مبالءة �شوداء، وجورب �شميك، وحذاء »�شريف« وغط�ء ثقيل للراأ�ص، 
ومبجرد اأن تبتعد عن منطقة الرعب والدين، تتنف�ص ال�شعداء، ومع اآلف من اأنواع 
احلرج، والإ�شك�ل، واخلجل تقوم داخل ت�ك�شي اأو يف منعطف ح�رة اأو دورة مي�ه 
بخلع �شع�ره� ودث�ره� الدينيني، وتتحول اإىل امراأة ع�شرية، ثم وبعد عدة �ش�ع�ت 
تقوم بنف�ص هذه الطقو�ص من اأجل دخول منطقة الدين الع�شكرية، ودفعة واحدة 
ينفد �شربه� فتج�زف وتتمرد، نوع من تنفي�ص العقد، تعوي�ص ع�شرين ع�ًم� من 

الختن�ق، وال�شتبداد، والكبت و ... رد فعل.

نرى اإذن اأن الروؤية الالدينية هن� ح�لة نف�شية، وعقدة، ورد فعل، مل ي�شبح 
�ش�حبن� مفكًرا بال اإمي�ن ديني عن طريق الدرا�شة، ومعرفة الفل�شفة، والعلم، والثق�فة 
اجلديدة، واملدار�ص الفكرية، والجتم�عية التي ظهرت يف القرنني الث�من ع�شر، 
والت��شع ع�شر، اأو حتت ت�أثري احلرك�ت التقدمية البورجوازية اأو امليل اإىل الواقعية، 

جغرافية الكلمة
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و»احلج�ب«  »الإبريق«  اإن �شغط  والإن�ش�نية،  وامل�دية،  واجلدلية،  امل�دي،  واملنطق 
�، ومفكًرا، ومتحرًرا، وجعله� هكذا. اإن حرية املراأة تعني هن�ك حترره�  جعله ع�شريًّ
حرية  وتعني  والجتم�عية  والق�نونية،  والروحية،  الفكرية،  املنحطة  القيود  من 
الألوان،  كل  من  احلرية  احلب  وحرية  احلي�ة،  وحرية  التفكري،  وحرية  الختي�ر، 
والتق�ليد التي ك�نت تذك�ًرا من مرحلة العبودية، والذلة ونق�ص العقل وك�شر قدم 
املراأة. اأم� حرية املراأة هن� فتعني حترره� من املالب�ص، والزينة التقليدية وا�شتعب�ده� 
يف �شوق بيع ال�شلع ال�شتعم�رية ال�شتهالكية، ول عالقة له� يف الأ�شل ب�شعوره�، 
وثق�فته�، وروحه�، وقدرة اإدراكه�، وروؤيته� ال�شخ�شية، والكونية وثورته� الفكرية، 

وتغيري ا�شتحق�قه� وجدارته�.

ت�شتطيع  فح�شب  لي�ص  الرجل،  مثل  املراأة  تكون  اأن  احلرية  تلك  ومظ�هر 
راأيه� وم�ش�عره�، بل مثل الرجل مت�ًم�  القرار مثل الرجل، وتخت�ر، وتعلن  اتخ�ذ 
تقرر وتخت�ر، ويكون لديه� راأي، واإح�ش��ص يف م�شتوى الرجل )لي�ص من نوع م� 
وفكره�،  و�شلوكه�،  وتبدي هذا يف عمله�،  الع�شريون عندن�(،  يظن  للرجل كم� 
لكن مظ�هر هذه احلرية هن� هي اأن ت�شتطيع املراأة اأن تلب�ص مثل ن�ش�ء �ش�ن ديني�ص، 
وبيج�ل ومولن روج، هذا من الوجهة ال�شخ�شية. اأم� من الوجهة الجتم�عية فهي 
التي تق�شي  املراأة  لب��ص اجلندية.  تلب�ص  اأو  بنزين،  اأن ت�شري م�شئولة عن حمطة 
�شنة ك�ملة تتحدث وتعمل ب�ش�أن جه�زه� بحم��ص، وجلبة �شديدين، وت�ش�وم يف 
مهره�، وت�شر على ارتف�ع ثمن ف�شت�ن زف�فه�، واجلواهر التي تهدى اإليه�، وو�ش�ئل 



473473

للكلمة،  الك�مل  ب�ملعنى  ج�رية  تزال  ل  الزف�ف،  حفل  وفخ�مة  العقد،  جمل�ص 
تزال  ل  اإنه�  الجتم�عية،  النظر  وجهة  ومن  الروحية  النظر  وجهة  من  �شواء 
التي حددت من  والنقود  له�،  مهًرا  يدفع  الذي  املبلغ  �شخ�شيته� يف  قيمة  ترى 
اإىل منزل الرجل، وهو نف�ص املبلغ الذي ك�ن الرجل يدفعه عندم�  اأجل ذه�به� 
ي�شرتيه�، ل يزال للمراأة �شعر، وهذا ال�شعر مت�ًم� مثل ع�شر عبودية املراأة، و�شوق 
اجلواري مرتبط بجم�له�، ون�شجه�، و�شنه�، ومه�رته�، وم�شتوى تربيته�، واأ�شرته�، 
واأ�شله�، والعقد، وق�ئمة اجله�ز، والإجراءات الر�شمية ل�شيغة ال�شفقة، واملجل�ص 
اجلدية  وال�شروط  والقيود،  واملهر،  القيمة،  حتديد  اأجل  من  للخطبة  التح�شريي 
بت،  ُهذنِّ �شورة  �شيء  وكل  هداي�...  الظ�هري:  العنوان  حتت  املوجودة  الق�نونية 

�ر يف ج�رية.  رت من اأجل الإجتنْ وُبرنِّ

يقول بع�شهم: اإن هذه القيود وال�شروط من اأجل اأن الفت�ة عندم� تذهب 
اإىل منزل الرجل ت�شع �شيًئ� م� حتت ت�شرفه )ال�شت�شالم لإرادته ومتكينه من ق�ش�ء 
�شهوته و�شد ح�ج�ته اجلن�شية( وعند خروجه� من منزله� تفقد �شيًئ� )البك�رة( ويف 
واإذا  امل�ل.  امل�ل ثم  ال�شيء هو  الرجل �شيًئ� وهذا  اأن يقدم  ينبغي  مق�بل هذين 
تركن� امل�شطلح�ت الأدبية، ودق�ئق �شنعة التربير والت�أويل تكون احلقيقة الع�رية 
هي �شراء كل م� هو اإن�ش�ين، ومتعلق ب�ملراأة اإذ اإن م� يحدد للرجل يف مق�بله هو 

العملة الرائجة يف ال�شوق.

جغرافية الكلمة
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ومن هن� ف�إن املراأة نف�شه� تعرتف كم� يعتقد املجتمع ب�أن البك�رة هي التي 
له� اأعلى �شعر، ف�لأرملة، والأَمينِّ �شعرهم� منخف�ص، فهم� بزواجهم� ال�ش�بق فقدت� 
�ص  �شيًئ�، ول جرم اأن ينخف�ص �شعرهم� وهذا التخفي�ص يف ال�شعر ينبغي اأن ُيَعوَّ
بزي�دة موؤخر ال�شداق دليل على اأنهم� ج�ريت�ن ول تزال نف�شيهم� ج�ريتني وتفكر 
كل واحدة كج�رية، ومثل هذه املراأة ل ت�شري حرة مب�ش�عدة البودرة التي تخفي 
دخل  الأ�شي�ء  لهذه  لي�ص  ال�شف�ه.  واأحمر  العيون،  وظالل  والرمييل،  الغ�شون، 
ب�حلرية فقدميً� ك�نوا يزينون اجلواري غ�لي�ت الثمن زينة ك�ملة، وب�مل�ش�دفة ف�إن هذه 
املراأة خملوًق� من الدرجة  النق�ص، والت�أخر وكون  التمثيلي�ت دليل على مركب 

الث�نية. 

ك�نت مدموازيل مي�شن وهي امراأة ح�دة الذك�ء، وا�شعة الأفق قد �ش�فرت 
اإىل ال�شرق الأو�شط يف مهمة �شحفية جلريدة »الأوم�نتيه«، وعند عودته� �ش�ألته�: 
م� هو انطب�عك من هذه الرحلة؟ ومن �شمن امل�ش�هدات الدقيقة التي �ش�هدته� 
خالل رحلته� الق�شرية ق�شت يل: كنت اأمتنى دائًم� اأن اأ�شع يف حجرتي �شج�دة 
ف�إن  اإيران،  ال�شج�د يف  ن�شج  راأيت م�ش�غل  اإيرانية جميلة وظريفة، لكني عندم� 
الورود  هذه  اإيرانية  �شج�دة  بقدمي  اأط�أ  اأنني  اأت�شور  اأن  ملجرد  يرتعد  بدين  كل 
الع�مالت  ال�شب�ي�  وجوه  من  حمرته�  ت�أخذ  �شج�جيدكم  يف  الف�قعة  احلمراء 
احلزاين  الأطف�ل  لهوؤلء  النحيلة  الظريفة  الأ�ش�بع  اأرى  اإنني  ال�ش�حبة.  الربيئة 
الذابالت بني طي�ت كل عقدة، لي�ص هذا التعبري الروم�ن�شي من عندي، هو ن�ص 
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الأغنية التي كن يتغنني به� اأثن�ء العمل يف تلك املغ�رات، ثم قراأت ب�لفرن�شية 
اإيران هم�ًش�، وك�نت قد �شجلته�،  ال�شج�د يف  ن�ش�ج  به�  التي يرتمن  ن�ص الأغنية 
اأن� الإيراين، والذي ن�ش�أت يف مدينة ال�شج�د واأدعي املعرفة ب�جلم�هري  وخجلت 
لأنني �شمعت هذه الزمزمة عدة مرات، ومل اأفكر اأبًدا يف روؤية م�ذا يقولون، وهذه 
املراأة الفرن�شية التي ل تعلم الف�ر�شية �شجلته� ك�ملة خالل رحلة ق�مت به� ملدة 
على  حم�فظته�  مع  وتقدمه�  املراأة،  حرية  معنى  هو  )وهذا  اإيران  اإىل  اأي�م  ثالثة 
رقته� واإح�ش��شه� الأنثوي، وهو يف نظرن� دائًم� تواأم لل�شعف، واحلمق، وال�شخف، 
ب�لن�شبة يل  ا  التي ك�نت مهمة جدًّ التجربة الأخرى  اإن  وال�شطحية(، ثم ق�لت: 
اإنني عندم� جئت من اأمريك� اإىل اأورب�؛ راأيت الن�ش�ء الأوربي�ت اأكرث اأن�قة، واتب�ًع� 
للمو�شة من الن�ش�ء الأمريكي�ت، وعندم� ذهبت من اأورب� اإىل طهران راأيت الن�ش�ء 
الطهراني�ت اأكرث اإفراًط� يف مو�شة املالب�ص، والتزين من الأوربي�ت، وعندم� ذهبت 
تقدًم� من  اأكرث  الأق�ليم  ن�شوة  الع�شرية من  الأقلية  راأيت  �شرياز  اإىل  من طهران 
الطهراني�ت. قلت: لو كنت قد ا�شتطعت اأن توا�شلي ال�شفر، وتذهبي اإىل قريتن� 
»مزين�ن« لكنت قد دللتك على فت�ة من قرية حممد اآب�د ك�ن اأبوه� �ش�نًع� لعراق�ت 
احلمر، وك�نت قد ذهبت هي نف�شه� اإىل طهران، وا�شتغلت خ�دمة لعدة �شنوات 
لتن�شم  القرية  اإىل  املدينة وع�دت  امل�شهورين يف �شم�ل  الأ�شراف  اأحد  يف منزل 
الت�أفف، والقرف  اأن تقيمي هن�ك وتري كم من  اأردت  اإن  الأخب�ر، وت�شتطيعني 
اأبدته عند روؤيته� لأحوال ن�ش�ء القرية: اآه، اآه اأف، اأف، ل زلنت تذهنب اإىل اخلالء 
املالب�ص  هذه  م�  البقر؟  روث  يف  اأيديكن  وت�شعن  ب�أيديكن  احل�ش�ئ�ص  وجتمعن 

جغرافية الكلمة
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الكرب��شية الغليظة التي تلب�شنه�؟ األ تدمي اأبدانكن؟ راأيت زوجة احل�ج فالن، 
واآغ� بيبي وهم� تظن�ن نف�شيهم� من الن��ص املحرتمني، ل زالت� تلب�ش�ن هذه املالءة 
توجد  ل  الغم،  اأ�ش�بني  �ش�قيهم�...  الق�شري يف  ال�شروال  هذا  وت�شع�ن  املنطقة، 
اليوم امراأة يف طهران تلب�ص هذا النوع من ال�شروال، واإن لب�شه اأحد يفهمون اأنه 
قروي يحتقرونه، ول ي�شمحون له مبحل احلم�ر، يقولون اأن ل �شخ�شية له ج�ء من 
اأهل  اأنتم  م�ش�كلكم  وعن  واملراأة،  الرجل  امل�ش�ئل عن  اليوم كل  اجلبل...  وراء 

القرية قد خلت...

مثاًل عندم� اأ�شري يف ال�ش�رع، وتقع عيني على رجل غريب ويعجبني اأذهب 
ا.  اإليه واأقول له ب�شراحة: ي� �شيد ب�أي لون لونت عينيك.. اأنت »تيب« لطيف جدًّ
لك  ق�ل  هل  �شيدتي...  ويقول:  نحوك  فج�أة  ال�ش�رع  يف  رجل  اإليك  يتقدم  اأو 
اأحد: اإن قوامك فريد من نوعه يف هذه املدينة؟ قلبي فداك... اأين منزلك؟ األ 
الأمور  كثرًيا...  الرجل  ذلك  ال�شيدة  وت�شكر  �شيئة،  لي�شت  الإذاعة؟  ت�شمعني 
اإي�ه� عند القرويني فقط... األ تقراأن جملة »زن روز« ؟ كتبوا فيه� اأن الن�ش�ء الالئي 
ميلن اإىل ال�شمنة قلياًل عليهن اتخ�ذ خدين حتى تتح�شن اأج�ش�دهن... هذه اأمور 
حلت، اأمل تقراأن �شعر ال�شيدة الذي ن�شر يف ال�شحف، والذي تقول فيه ب�شراحة 
لديكن  القرية ل خرب  هذه  اأننت يف  �شهوة رجل«؟  �شهوتي  لكن  امراأة  »خلقت 
لتقراأن  والقراءة  الكت�بة،  وتعلمن  الدرو�ص،  واقراأن  اذهنب جميًع�،  الدني�...  عن 
البوردة و»زن روز« و»اطالع�ت ب�نوان« وجملة »ال�شينم�« وجملة »رو�شنفكر« وجملة 
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»�شي�ه و�شبيد« وكتًب� اأخرى تعلمكن فن احلي�ة اإن �ش�ء اهلل  اإن ج�ء التلفزيون، واإن 
ج�ء الراديو ت�شرن متعلم�ت... تتح�شن الأمور... حينذاك �شيذهب الكرب��ص، 
واخلرق، واللب�د، والبقر، واحلمر، واخليل، والقطن، والقمح، وال�شعري، والأكواخ، 
املبنية من الطني، والق�ص... والقب�ء، وال�ش�ل، واحلن�ء... اإلخ، كله� �شوف تذهب 
حل�له�، وبدًل منه� �شوف ت�أتي ال�شرات، وال�شراويل الأجنبية، واجلوارب ال�شف�فة 
التي تظهر البدن من طراز �شت�رليت، وا�شطوان�ت املو�شيقى، وامل�شجل، والراديو 
التزانز�شتور، وال�ش�مبو، واأحمر ال�شف�ه... ثم يق�م هن� بنك ... وكل نقود تريدونه� 
ت�أخذونه� منه، وت�شرتون م� تريدون من املحالت وتخرجون من هذا ال�شق�ء... م� 
هذه احلي�ة؟ من طلوع ال�شم�ص اإىل غروبه� العمل يف اخلالء، ثم الأكل يف بداية 
الليل، ثم النوم ك�لدج�ج، وعدم فهم اأي �شيء عن الدني� وعن احلي�ة... قلوبكم 
فقط �شعيدة لأنه ل يوجد يف قريتكم �شرقة، اأو قم�ر، اأو �شكر، اأو زهري، اأو �شيالن، 
مليئة  واأهراءكم  خ�شراء،  وحقولكم  ع�مرة،  حدائقكم  اأن  اأو  دع�رة...  بيوت  اأو 
ب�لغالل، وخم�زنكم مليئة ب�ل�شمن، والك�شك، وال�شوف، والقطن، والكمون... 
واأن مالب�شكم تن�شجه� ن�ش�وؤكم، ويخطنه�، وخبزكم ي�أتي من املزرعة، وف�كهتكم 
وخيلكم،  ومط�ي�كم،  وطيوركم،  وغنمكم،  بقركم،  من  وطع�مكم  احلديقة،  من 
وحمركم، وجم�لكم... ول حتت�جون اإىل اخل�رج... اأهذا كالم؟ ... اذهبوا وانظروا 
كيف يعي�ص الن��ص اليوم م�ذا ي�أكلون، وم�ذا يلب�شون، واملتع، وامللذات، واللهو، 
اأن اهلل قد منحكم نعمة الدني�؛ لأن لديكم بقرة  اإنكم تتخيلون  واأنواع الراحة؟ 
حلوب، لقد كتبوا يف جملة »زن روز« اأن الن�ش�ء الأجنبي�ت ميالأن الب�نيو »الب�نيو 
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يعني احلم�م« ب�للنب، ويرقدون فيه، ويغ�شلن اأبدانهم حتى ت�شري ب�شراتهن ن�عمة... 
اأيديكن التي  انظروا اإىل ب�شراتكن التي لونت بلون مالب�شكن الكرب��شية، واإىل 
 ... �شتبقني هكذا؟  اإىل متى  البعري...  )الق�شف( كركبة  ب�لكنف  مليئة  �ش�رت 
واإذا كنت قد حتدثت عن هذه الفت�ة التي تنتمي اإىل قرية حممد اآب�د فهذا راجع 
اإىل اأنه ل�شن� يف ح�جة بعد اإىل تف�شري النمط الفكري، والدور الجتم�عي ملفكرين� 
الع�شريني يف املجتمع�ت التقليدية، والإ�شالمية، لأنهم النموذج الك�مل جلم�عة 
املفكرين، والطليعيني املط�لبني ب�لع�شرية والأوربة: فريق ورد اأ�شلوب اإعداده يف 
اإيران  الع�شور احلديثة على ل�ش�ن ج�ن بول �ش�رتر)1( والقبيلة حديثة الظهور يف 
تربية  »موؤ�ش�شة  تربيته�  ومك�ن  اللوترية،  �ش�حب  خ�ن)2(  ملكم  الأعلى  جده� 
)اأي  ال�شم�شي  الهجري  ع�شر  الرابع  القرن  بداية  يف  مت�ًم�  ون�شجه�  الأفك�ر«)3( 
حوايل �شنة )1300 �ص()4( هوؤلء جعلون� نبتلع الع�شرية بدًل من احل�ش�رة، ومل 

)1(    ورد قول �ش�رتر ب�لتف�شيل يف:»املفكر وم�شئوليته يف املجتمع« ل�شريعتي، والرتجمة لنف�ص املرتجم. )املرتجم(.
اإدخ�ل النظم الأوربية يف الدولة. كم�  اإىل  اأول من دع�  اإيراين مع��شر، ك�ن  )2(  مريزا ملكم خ�ن ك�تب، ومفكر 
اأ�شدر جملة  اأكرث من مرة،  ارتد عن الإ�شالم  اإنه  اإيران، قيل  امل��شونية لأول مرة يف  تنظيم اجلم�ع�ت  اأدخل 
»ق�نون« التي ك�ن ين�دي من خالله� بتطبيق النظم الأوربية يف اإيران، اهتمت احلكومة الإيرانية يف اأواخر عهد 

ال�ش�ه بن�شر اأعم�له ل�شرب احلركة الإ�شالمية. )املرتجم(.
)3( موؤ�ش�شة تربية الأفك�ر اأن�ش�أه� ر�ش� �ش�ه لتوجيه العقل اجلم�عي لالإيرانيني لقبول التحديث. )املرتجم(.

)4( )1299 هـ �ص(  النقالب الع�شكري الذي ج�ء بر�ش� �ش�ه اإىل ال�شلطة. )املرتجم(.
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يفهموا، ومل يرتكون� نفهم اأن هذين مفهومني، ولي�ش� مفهوًم� واحًدا، وت�أريخ هذين 
دليل  واإفريقي�  اآ�شي�،  اأنح�ء  بل يف  الإ�شالمية،  الدول  الأخريين يف كل  القرنني 
على اأنن� دفعن� الثمن غ�لًي� لعدم الفهم هذا، ويدل على م� اأعطين�ه يف �شبيل م� 

مل نح�شل عليه. 

جغرافية الكلمة





لي�شت م�شيبتن� الكربى يف حتول العوام امل�شتهلكني اإىل مت�شبهني، ولي�شت 
حتى يف حتول متعلمين� وحملة ال�شه�دات املتخ�ش�شني عندن� يف الأعم�ل حديثة 
الظهور اإىل مت�شبهني، امل�شيبة الكربى هي حتول املفكرين امل�شتنريين، اأي املفكرين 
املجتمع،  يف  والإمي�ن  والثق�فة،  الروح،  وتوجيه  الأفك�ر،  قي�دة  اأيديهم  يف  الذين 
اأولئك الذين حلوا حمل علم�ئن� الدينيني، واأولئك الذين يعتربون ظهراء الزعم�ء 
اأورب�  ال�شي��شيني، والجتم�عيني، والقوميني يف بلدن�. وكم� يذهب متعلمون� اإىل 
جيولوجي�....  وعلم�ء  جتميل،  وجراحي  ومهند�شني،  اأطب�ء،  ويعودون  للدرا�شة، 
وم�رك�شيني،  ووجوديني،  وف��شيني،  ا�شرتاكيني  يعودون  اأي�ًش�  مفكرين�  ف�إن  اإلخ، 

وراديك�ليني، و»ينهمكون« يف العمل يف املجتمع.

وينبغي اأن نعلن �شراحة اأنه ب�شرف النظر عن النت�ئج امل�شئومة، والتخريب 
والفرقة التي اأثمرته� هذه اجلم�عة، اأنه اإذا ك�ن لعملهم قيمة، هو اأنهم بهذه الألق�ب 
يجدون لأنف�شهم ا�شًم�، ور�شًم�، وو�شًع� بني ال�شب�ب، ومم� يثري الأ�شف اأنهم بهذا 

ير�شون اأنف�شهم.

م�سئولية املفكر يف جمتمعنا
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ذات يوم كنت اأحتدث مع اأحد �شح�ي� اأولئك املروجني اأ�شب�ه املفكرين، 
الدين  متع�شبي  مريدي  بدور  يقومون  الذين  ال�شب�ب  هوؤلء  من  واحد  اأي 
جله�ل القدم�ء لهوؤلء ال�شيوخ اجلدد، ك�ن مو�شوع احلدث حول: اإنه ل ينبغي 
املفكر يف  نتحدث عن م�شئولية  اأن  ينبغي  املفكر، بل  نتحدث عن م�شئولية  اأن 
بد  واأحدهم� جمرد، ومطلق، ول  املبداأين،  والتفرقة بني هذين  جمتمعن� احل�يل، 
�، والث�ين واقعي، وجزئي، وعيني، وعملي.  �، وعلميًّ �، وفل�شفيًّ اأن يكون مبحًث� كليًّ
اأخذت اأقول على �شبيل املث�ل : »اإنني واحد من نف�ص هوؤلء املتعلمني الع�ئدين 
وبخ��شة  ا،  جدًّ الع�شر  به  ويهتم  من��شب،  فرع  اأي�ًش�  تخ�ش�شي  فرع  اأورب�،  من 
مفكروه. والآن وقد جئت اإىل اإيران، وجدت نف�شي يف مفرتق طريقني ينبغي اأن 
اأخت�ر اأحدهم�، لي�ص مو�شوع اخلدمة، واخلي�نة مطروًح� هن�، هن� ل يع�ين املرء من 
الرتدد، كل يذهب يف طريقه، اإن البحث حول املفكرين، وال�شم�ئر الواعية احلرة. 

هذان الطريق�ن هم�: اإم� اأن اأخت�ر نف�شي، اأو اأخت�ر قومي«.

اإنني ك�تب، ومرتجم، وع�مل من علم�ء الجتم�ع، وعلى  الطريق الأول: 
يف  املع��شرة  والفنية  الأدبية،  واملدار�ص  والأيدلوجية،  الفل�شفية،  ب�لأحدث  علم 
ع�ملن�، كم� اأفهم اأي�ًش� نب�ص جمتمعي، وقد ترجمت كت�ب »الوجود والعدم« وهو 
الذي  العمل  �ش�رتر،  بول  جل�ن  البحتة  والفل�شفية  العميقة،  الأعم�ل  اأعقد  من 
اعرتف مرتجمه اإىل الإ�شب�نية �شراحة اأنه ل ميكن ترجمة مع�نيه، ودق�ئقه الفكرية، 
ا من اللغة الفرن�شية،  بدقة ونقله� ب�أم�نة وو�شوح اإىل اللغة الإ�شب�نية وهي قريبة جدًّ
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من  وهو  احلالج  ب�ش�أن  م�«  حلي�ة  ال�شخ�شي  »املنحنى  الأخرى  ترجم�تي  ومن 
امل�شت�شرقني يف قرنن� احل�يل، وب�شع ترجم�ت  اأعظم  اأعم�ل الربوف�شري م��شينيون 
اأخرى عن لوي برول، ودوركهيم، وه�لبواك�ص، ولو ن�شرته� لظفرت ب�شرعة ت�شبه 
العلم، ومفكًرا...  اأقط�ب هذا  اأحد  ب�ب� ط�هر يف علم الجتم�ع، ول�شرت  �شرعة 

 .� ووجوديًّ

وهذه هي اأ�شمى الألق�ب التي تهدى يف ع�شرن�، واأقيمه�. لكن هذا ال�شوؤال 
جعلني اأتردد يف هذا الأمر: ب�أي �شيء تهم هذه الأمور قومن�، وجمتمعن� الفعلي؟ 
الجتم�عية،  واأو�ش�عهم  ومب�دئهم،  واحتي�ج�تهم،  بـ�آلمهم،  الن��ص  هوؤلء  اإن 
والدينية، والثق�فية، ل يتن��شبون قط مع هذه املتون، اإن هذا ي�شبه اأن اأذهب اإىل 
قريتي »مزين�ن«، واأجمع قومي من رجل، وامراأة، وخ�ن، وفالح، وموؤمن، وف��شق 
يف امل�شجد اجل�مع، وكع�مل ع�ئد من اأورب� اأق�رن اأم�مهم بني ال�شيمفونية اخل�م�شة 
لبيتهوفن، وال�شيمفونية ال�ش�د�شة لت�ش�يكوف�شكي، اأو اأحتدث عن م�شرح العبث، 
الثق�فية والجتم�عية حلركة  اأو الأ�شب�ب  اأو تكعيبية بيك��شو،  انتظ�ر بيكيت،  اأو 
الهيبي، اأو اأعطي الكالم حقه عن خط�أ كثري من قرائن�، واأن�ش�ف مفكري اأورب� 
الذين يظنون اأن البري ك�موا وجودي اأي�ًش�، واأف�شر اأوجه الت�ش�به والختالف بني 
عن  وتعطيلهم  الن��ص  وقت  ت�شييع  والنتيجة:  وه�يدجر،  �ش�رتر،  واأفك�ر  اأفك�ره 
بع�ص  و»هرجلة« وخداع  �شيء  لكل  واإف�ش�د  فكرية،  وفتنة  وحي�تهم،   ، اأعم�لهم 
من  �شيًئ�  فهموا  اأنهم  يظنون  الذين  ب�لهواء  املنتفخني  العقول  �شع�ف  ال�شب�ب 

م�شئولية املفكر يف جمتمعنا
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هذه الكلم�ت، واأ�شبحوا على علم ب�أحدث الق�ش�ي� الفكرية، واأعمقه� يف زم�نن�، 
لكني يف مق�بل كل هذا اأكون قد ح�شلت على �شيء... اإنهم �شوف يقولون: »اإن 
اأية كلم�ت ينطق به�، نحن عوام، ول نفهم �شيًئ�  مواطنن� هذا ثرثر كثرًيا« انظر، 
لكن من الوا�شح اأنه لي�ص من هوؤلء ال�شيوخ واملتعلمني الع�ديني... خ�ش�رة مثل 
هن�ك  اخل�رج،  هو  مك�نه  اإن  به...  ل�شن� جديرين  الذين  لن�  ب�لن�شبة  الرجل  هذا 
اأن��ص مل ن�شمع  اإنه يتحدث عن  يعرفون لهذا ال�شنف من الن��ص قدره، انظر... 

حتى اأ�شم�ءهم.

املفكر  بني  الفرق  يكون  م�ذا  حينئذ  الن��ص،  جلهل  �شيء  ا�شتغالل  هذا 
امل�شتنري الدميوقراطي، واملتحرر التقدمي الع�شري، وبني ذلك املتكلم، وال�شويف 
يف  اجلي�ع  امل�شتبعدين  الك�دحني  الن��ص  من  عدًدا  يجمع  ك�ن  الذي  القدمي 
امل�شجد، اأو اخل�نق�ه، ويتحدث اإليهم عن من�زل الآخرة، وطبق�ت جهنم، واملراحل 
الوجود، وع�مل  وال�شف�ت، ووحدة  الذات،  وال�شلوك، وم�ش�ئل  للع�شق،  ال�شبعة 
الأمر واخللق، ودق�ئق عميقة، وفل�شفية، وذكية، فيم؟! يف ل �شيء، الفرق بيني 
�شواء حتدثن�  للن��ص،  فب�لن�شبة  واإل  وال�شكن�ت،  واحلرك�ت،  الألف�ظ،  وبينهم يف 
كذبً� ب�للغة ال�شينية، اأو ب�للغة ال�شن�شكريتية... ل فرق عندم� ل يهم اأحد �شيًئ�، 
ف�لبحث عن م�هية هذا ال�شيء ل جم�ل له، ب�لن�شبة جلم�عة يلهثون يف �شحراء 
حمرقة، ويرون املوت اأم�م عيونهم �شواء حتدثن� عن ق�شة ليلى واملجنون، اأو حتدثن� 

بت�أريخ موثق عن احلرب الط�ئفية يف اأيرلندا.
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والطريق الث�ين: لأقل اأنني ل �شيء )اجله�د الأكرب(، ولأرى البداية اأي 
طريق اأ�شتطيع اأن اأ�شلكه لأكون على �شلة ب�لن��ص؟ ب�أية لغة اأحتدث اإليهم؟ ث�نًي�: 
م�ذا اأقول، وكيف اأقول؟ حتى ين�شتوا اإيل. ويقبلوا كالمي؟ ول يف�شرون اأقوايل 

على اأنه� غريبة عن ثق�فتهم، واإمي�نهم، وعجيبة، وم�شكوك يف اأمره�، وبعيدة؟

لنفر�ص - وهذا جمرد فر�ص - اأنني يف اأبح�ثي الجتم�عية قد و�شلت اإىل 
النتيجة الق�ئلة اإن: مدينة م�شهد هذه مثاًل وهي املدينة التي اأعي�ص فيه� )ق�شية 
حم�شو�شة، وعينية، وعلمية، لي�شت ا�شطن�ع كلي�ت ب�ش�أن جمتمع كذا، اأو �شعب 
اأو �شريحة كذا(، وهي مدينة دينية، ومركز  اأو طبقة كذا،  اأو جم�هري كذا،  كذا، 
 � زي�رة )هذه هي �شمته� الجتم�عية الب�رزة(، ي�شكنه� ثالثم�ئة األف ن�شمة، ويوميًّ
ي�شل اإليه� األف� زائر من كل اأنح�ء الدولة، من املدن، والأري�ف، والقب�ئل، وحتى 
من اأبعد الأرك�ن التي ل ت�شل اإليه� يد مفكر اأبًدا، واإىل جوار ذلك ف�إن الأكرثية 
حم��شرة،  اإىل  ي�شتمعون  ول  كتًب�،  يقروؤون  ل  املتدينني  الزوار  لهوؤلء  ال�ش�حقة 
ول ي�شمعون الأخب�ر، والتعليق�ت، والأبح�ث العلمية التنويرية من الإذاعة، ول 
هم يتع�ملون مع ال�شينم�، اأو امل�شرح الثق�يف اجلدي، ول هم على عالقة ب�لأمن�ط 
الواعية امل�شتنرية، اأي اأن عيونهم، واآذانهم مغلقة، وكل نوافذ الوعي م�شدودة اأم�م 
وجوههم. اإنهم يف الغ�لب ريفيون، وفيهم اأقلية ح�شرية، لكنهم جميًع� منت�شرون 
يف رقعة واحدة من الأر�ص، وم�ش�ئل الكث�فة ال�شك�نية، والتك�تف لي�شت مطروحة 
يف حميط حي�تهم اأ�شاًل، وهذا يف حد ذاته ع�مل من عوامل ركودهم الفكري، 

م�شئولية املفكر يف جمتمعنا
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وب�لن�شبة  تقليديون،  الثق�فية  الن�حية  من  وهم  واعني،  غري  وبق�ئهم  وجمودهم، 
للعمل ملت�شقون ب�لأر�ص، وهذا اأي�ًش� ع�مل اآخر، اجل�ذبية الروحية، والجتم�عية 
هي التي حتركهم وهي التي جتمعهم وتدفعهم اإىل التع�شب، ال�شيء الذي يحول 

دون ت�شتتهم الظ�هري، وعزلتهم الداخلية هو الدين.

هذه هي معلوم�تن�، فم� هو هدفن�؟ كم� قلت اإن ر�ش�لة املفكر امل�شتنري هي 
وم�  واأفك�رهم،  لآرائهم،  والثورية  الجتم�عية،  والتنمية  للجم�هري،  الوعي  منح 
املرء  فعلى  يربي�ن،  اأو  جم�عة،  اأو  فرد،  ُيَوّعى  لكي  اأنه  نعلم  لدين�؟  املجهول  هو 
اأن يكت�شف اأوًل: طريق الرتب�ط بهم. وعليه ث�نًي�: اأن يعرف لغة التف�هم معهم 
اأي �شخ�شي�تهم، وثق�فتهم، ومن ثم ف�إن املجهول هو: اأي طريق ميكن من خالله 
الت�ش�ل بهوؤلء الن��ص اأي الثالثم�ئة األف ن�شمة الذين ي�شكنون م�شهد، واأي�ًش� 
هذه الق�فلة الأبدية التي ل تنتهي من الزوار الذين ميرون بهذه املدينة من اأعم�ل 

هذا الوطن، ب�أي لغة ميكن الكالم ؟ اجلواب: الدين. 

وامل�ش�جد،  املن�زل،  يف  مًع�  يجتمعون  املدينة  هذه  يف  الن��ص  جم�هري  اإن 
والتك�ي�، ويف اأي�م املن��شب�ت، وكل اأ�شبوع ب��شم الدين. وبني اجلم�هري ل يوجد 
جتمع قط لي�ص ذا اأهمية خ��شة ب�لن�شبة لع�مل الجتم�ع، اأو املفكر الذي يكون بينه 
وبني اجلم�هري عمل. وميكن اأن نحدد تعداد هذه املج�ل�ص بحوايل ع�شرين األف 
جمل�ص، واملجتمع ال�شيعي يف الأ�شل، وب�شبب تقليده اخل��ص جمتمع حزبي ذو 
ت�شكيالت. وميكن اعتب�ر هذه املج�ل�ص مراكز علمية دينية تت�شكل على اأ�ش��ص 
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واإمي�ن واحد متميز، وقوي، وب�شكل طبيعي، وفيه� تتعرف اجلم�هري  فكر واحد، 
ب�شكل م�شتمر على اأ�شوله� العق�ئدية، وفيه� يلقن الإمي�ن. مثل هذا املجتمع ي�شبه 
مدينة مدت فيه� الأن�بيب )خالًف� ملدينة يوجد فيه� يف كل حي، اأو يف كل منزل 

بئر( ميكن اإ�شالحه� بنف�ص الب�ش�طة التي ف�شدت به�. 

لكن هوؤلء الزوار، وهذا املزار ملتقى اجلم�هري التي لي�ص له� ارتب�ط ببع�شه� 
 ،� � ك�ن، اأو ريفيًّ من اأي نوع، ويف املتو�شط ي�أتي كل فرد من جم�هري الن��ص ح�شريًّ
� مرة واحدة اإىل هذا املك�ن، واإىل جوار هذا فلي�ص يف و�شع �ش�ئح، اأو ع�بر  اأو قبليًّ
اأو ت�جر، بل يف ح�لة روحية ق�بلة، ومتهيجة، وح�رة. ف�إذا ا�شتط�ع مفكر  �شبيل، 
امللتقى  اإىل هذا  واتخ�ذ طريق  الدينية،  ال�شبكة  النف�ذ داخل هذه  واٍع. وع�رف 
الع�م للجم�هري، وبث اأ�شول الوعي، والتنوير فيه�، يكون مثل م�دة تدخل الدم 
� ت�شل  عن طريق نقطة �شغرية ثم تطوف اأنح�ء ال�شرابني ب�شرعة �شديدة، وتدريجيًّ
اإىل كل اخلالي�، وجتذب اإىل كل اأع�ش�ء اجل�شد، ويكون قد حقق جن�ًح� عظيًم� يف 
اأن يب�شط كلمته اإىل كل ال�شرائح، واإىل كل الزواي� يف املجتمع، وينفذ يف اأعم�ق 
فكر اجلم�هري، وقلوبه�، وعمل بهذا احلجم ب�لن�شبة ملجتمعن� الراكد الغ�فل، والذي 

ل هدف له اأمر حيوي، وفوري، و�شعب اأي�ًش� ب�لن�شبة للمفكر.

واإذا كنت قد و�شلت يف اأبح�ثي اإىل هذا احلد، وب�لت�يل اأح�ش�شت اأنه بدًل 
اأجل  - من  ينبغي عليَّ العبث،  البحث يف م�شرح  اأو  اأعم�ل �ش�رتر،  من ترجمة 
هوؤلء الزوار، وهم جم�هري ال�شعب، والن�ص الذي يتع�ملون معه هو كتب الأدعية، 

م�شئولية املفكر يف جمتمعنا
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الإ�شالمية  لالأدعية  امل�شتنرية  الأ�شلية  الن�شو�ص  اأخت�ر  اأن   - الزي�رات  وكتب 
من بني اآلف الن�شو�ص املنتحلة، واملنحرفة، والتي ل ط�ئل من ورائه�، ثم اأقوم 
برتجمته� ترجمة ب�شيطة، واأف�شره� تف�شرًيا موعًي�، اأو - ب�لن�شبة لهذه الع�شرين األف 
جل�شة دينية التي تت�شكل على اأ�ش��ص ثورة دموية، وحركة ثورية م�ش�دة للرجعية، 
والبك�ئي�ت  للرو�ش�ت،  بديل  عن  اأبحث  اأن  الديني،  والنحراف  وال�شتبداد، 
املخدرة املنحرفة الرائجة امل�ش�دة للت�شيع، والتي تبث اجلمود، واخلرافة، وال�شعف، 
والذلة، والكذب يف اأذه�ن اخللق، واأبحث يف املتون الت�أريخية الأ�شيلة، واأعرف 
بحقيقة مدر�شة النتف��شة، وفل�شفة احلركة الإ�شالمية، وروحه�، والجت�ه التحرري 
امل�ش�د للخالفة، واملوجود يف الت�شيع، ول ينبغي علي اأبًدا اأن اأتردد يف القي�م بهذا 
اأقدم  ف�شوف  الأول  ب�لعمل  قمت  اإذا  اأنني  اأعلم  اأنني  من  ب�لرغم  هذا  العمل، 
للن��ص كمفكر م�شتنري ع�شري يعرف الوجودية، وامل�رك�شية، و�ش�رتر، وبيكيت، 
� يكتب  اإلخ، واإذا قمت ب�لعمل الث�ين ف�شوف اأكون ك�تًب� دينيًّ وكريكج�ردو ... 
يتحدث  مفكر  مق�م  اأن  �شك  ول  الرو�شة.  متون جم�ل�ص  ويدون  الدع�ء،  كتب 
عن مدار�ص اأورب� الفكرية، ويكتب �شيًئ� عن نقد الفنون، والآداب املع��شرة لي�ص 

كمق�م رجل دين ينّقح)1( متون كتب الأدعية. 

وهن� ينبغي على املفكر اأن ين�شى نف�شه. واإنك�ر الذات هو ال�شرط الأول 
للقي�م ب�خلطوة الأوىل يف هذا الطريق، هن� ل ميكن للمرء اأن يطلب الآخرة والأوىل 

)1(    ينّقح: يهّذب.
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مًع�، لكن من بني هوؤلء الرف�ق الهواة يف الأ�ش�ص من ميكن اأن تدلن� عليه، ويكون 
عقيدتهم  �شبيل  يف  ب�أرواحهم  للت�شحية  م�شتعدون  فدائييهم  اأعظم  اإن  هكذا؟ 
الط�هرة، ومن اأجل الن��ص لكن ب�شرط اأن ينتبه الن��ص اإليهم، اأ�شخ��ص اجتمعوا 
مًع� من اأجل احلرية حتى ي�شتقبلوا املوت ب�إخال�ص و�شخ�ء، لكن جمعهم يتبدد 
اختالًف� على اأيهم يكون رئي�ًش�. يذكرونن� بق�شة اأبي جهل عندم� وقف عدوه على 
راأ�شه يحز)1( عنقه، ك�ن الطلب الوحيد الذي طلبه منه اأنه اأ�ش�ر بطرف اإىل اأ�شفل 
العنق  الروؤو�ص مبقدار  اأعلى من كل  راأ�شي  هن�، لكي يكون  اأي حز من  عنقه: 

عندم� ت�شعون الروؤو�ص على احلراب. 

م� هو الهدف اإذن من الكت�بة والكالم ؟ األكي يعرف الن��ص اأنني ك�تب، 
ومفكر م�شتنري، وع�مل، وتقدمي؟ هل املهم اأن يعرف الن��ص اأ�شم�ء x وy؟

كنت يف مفرتق هذين الطريقني: اإذا ن�شرت كت�ب �ش�رتر �شوف اأ�شري ع�ملً� 
ب�ش�رتر، فيل�شوًف�، وبدًل منه ن�شر كت�ب »اأبو ذر الغف�ري« لكن يف خم�ص طبع�ت 
مت�شيع  الر�شول،  �شح�بي  ذر  ف�أبو  �شخ�ص،  األف  مئة  الأقل  على  وقراأه  متت�لية، 
يف  ينفذ  كالمه   ،� دينيًّ اإمي�نً�  وبكالمه  به  الن��ص  يوؤمن  وحمرتم،  حمبوب،  لعلي، 
قلوب الن��ص مثل اآي�ت القراآن، ويكون جزًءا من اإمي�نهم، ومن عقيدتهم. من هو 
اأبو ذر؟ ثوري عظيم، ومع�د لالأر�شتقراطية، وم�ش�د لال�شتبداد، وم�ش�د للراأ�شم�لية 

م�شئولية املفكر يف جمتمعنا

)1(    يحّز: يقطع.
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)الكنز( و�شد الفقر، و�شد التفرقة، اإنه اأف�شل من يتحدث عن الرتبية، والهدف 
هو اأن يعي الن��ص، اأن يعلموا اأن الدين لي�ص هو الذي يجرعونهم اإي�ه، و�شنعوه 
هو  الهدف  عليه.  هو  م�  هي  لي�شت  احلي�ة  اأن  اأي�ًش�  ويعلموا  ل�شتحم�رهم،  هم 
اأن اأو�شل ر�ش�لته لكل الن��ص »عجبت ملن ل يجد قوًت� يف بيته، ول يخرج على 

الن��ص �ش�هًرا �شيفه«)1(.

واجل�نحون  القدمي،  اإىل  اجل�نحون  الق�رئ،  جمتمعن�  يف  اأنه  �شك  ل  لكن 
َمننْ  �، و�شت�ن)2( بني  اأ�شري ك�تًب� دينيًّ تقولبوا، �شوف  ب�شواء قد  �شواء  اإىل اجلديد 
وهو  الأمر  اإذا حددت  لكن  ل�ش�رتر،  كت�بً�  ومن يرتجم  ذر،  اأبي  كت�بً� عن  ين�شر 
ب�لن�شبة لإيق�ظ قومن�، ومنحهم الوعي الذاتي،  ت�أثرًيا  اأكرث  ب�أبي ذر  اأن التعريف 
والطبقي، والجتم�عي من البحث يف الوجودية، فال ينبغي اأن اأخ�شى الأحك�م 
املتقولة مهم� ك�ن عدده� كبرًيا، بل ل ينبغي اأن اأخ�ف من حكم الروح امل�شيطرة 
على املجتمع، ومن تلقيه�، اإن الذين يتن�زلون عن حيثي�تهم يف �شبيل املبداأ، ويف 

�شبيل الن��ص اأعظم من الذين ي�شحون ب�أرواحهم يف هذا ال�شبيل.

)1(    هن�ك نقطت�ن عميقت�ن، وعظيمت�ن يف هذه العب�رة: الأوىل اأّن اأب� ذر ل يقول للمحروم احلّق، اأويجب عليه اأننْ 
يقوم بثورة م�شلحة، بل يقول: اإنني اأتعجب مل�ذا ل يقوم بثورة م�شلحة. الّث�نية اأّنه يقول اإّن الّثورة تكون على 
اجله�ز، اأو الّطبقة احل�كمة، اأو امل�شتغلني، اأو الأثري�ء، بل »على الّن��ص« مل�ذا؟ لأنني اإننْ مل اأملك قوًت� يف منزيل 

فكّل الّن��ص م�شئولون، وم�شئولون عند احلكم عليهم ب�ملوت.
      وهن�ك قول لدي�شتيوفكي: اإّن ال�ّش�كت على اجلرمية ك�مل�شرتك فيه� لكن اخلالف بني القولني وا�شح.

)2( �شت�ن: بعيد.
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وط�مل� ظل مفكرون�، وكت�بن�، ومرتجمون�، واأهل الفكر عندن� عب�ًدا للمو�شة 
يجدفون مع التي�ر لي�شلوا ب�شرعة، وي�شتلفتوا الأنظ�ر ف�لن��ص يف حمنة -وكم� يبدو 
ف�إن هوؤلء الن��ص امل�ش�كني �شقطوا مرة ث�نية فري�شة للرتويج�ت الفكرية، وخداع 
العوام، والتالعب ب�ملريدين اجلدد، وم� داموا يربون على اأيديهم ينبغي اأن متر األف 

�شنة اأخرى على هوؤلء امللعونني.

وال�شبب الأ�شلي لكل هذه امل�ش�ئب، لي�ص ال�شتبداد، ولي�ص ال�شتعم�ر، 
ولي�ص ال�شتغالل، كل هذه نت�ئج، هن�ك �شبب�ن:

اأولهم�: ال�شتحم�ر....

وث�نيهم�: اأي�ًش� ال�شتحم�ر...

وال�شتحم�ر على نوعني:

ال�شتحم�ر القدمي، وال�شتحم�ر اجلديد. 

م�شئولية املفكر يف جمتمعنا





والآن ينبغي اأن نعلم:

1-  اأنَّ الق�ش�ي� ال�شي��شية، والجتم�عية خالًف� للق�ش�ي� الفل�شفية، والعلمية 
اأو يوؤدي اإىل نت�ئج  ق�ش�ي� ن�شبية م� ي�شدق على ع�شر م� وجمتمع م�، 
بن�ءة وتقدمية، يكون يف زم�م اآخر، وجمتمع اآخر بال معنى، اأو نتيجة، 

واأحي�نً� يكن ذا نت�ئج خمربة، وج�لبة لالنحط�ط.

الفل�شفية،  واأفك�ره�  اأورب�، وثق�فته�، وفكره�،  2-   اأن م� يجري يف جمتمع 
الت�أريخي،  للع�مل  ومنطقية  طبيعية،  نتيجة  وال�شي��شية  والجتم�عية، 
وال�شروط الجتم�عية يف اأورب�، واأن انتق�له اإىل جمتمع�ت ذات ت�أريخ 
الظ�هر،  يف  خداع  هو  م�  بقدر  خمتلفة،  اجتم�عية  وظروف  خمتلف، 
ال�شطح،  �شوى  ترى  التي ل  العيون  نظر  وراق يف  للحركة،  وحمدث 
اأمر ل نتيجة منه اإل ت�شييع اأعظم الفر�ص، واأف�شل املواهب الإن�ش�نية، 

واإف�ش�د القيم.

خال�سـة البحـث



494 494
العودة اإىل الذات

3-    اأنَّ ال�شي��شة مبعنى اإح�ش��ص الفرد ب�لنتم�ء اإىل جم�عة م� اأو جمتمع 
م�)1( وم�شئوليته جت�هه، ومنحه الوعي، وال�شرتاك يف قي�دته هي ال�شمة 

الب�رزة عند الإن�ش�ن املتقدم.

ب�لك�تب،  ول  ب�لع�مل،  هو  ول  ب�لفيل�شوف،  هو  ل  امل�شتنري  املفكر  4-  اأن 
امل�شتنري هو متع�شب ذو وعي ذاتي يح�ص بروح  ب�لفن�ن، واملفكر  ول 
ولديه  حمدد  اجت�ه  ذات  روؤية  وعنده  جمتمعه،  وح�جي�ت  ع�شره، 
اأي�ًش� قي�دة فكرية. وهذا الوعي والروؤية وعي وروؤية خ��ش�ن يتحقق�ن، 
وين�شج�ن يف م�شرية التجربة الجتم�عية، والعمل الثوري اأف�شل من 
حتققهم� عن طريق الأفك�ر املجردة الذهنية، والدرا�شة، والطالع على 
املدار�ص الفل�شفية، والتخ�ش�ش�ت العلمية، لأن حركة »الفكر امل�شتنري« 
»هداة  هم  املفكرين  اأن  اأي  الت�أريخ،  يف  الأنبي�ء  حركة  موا�شلة  هي 
املوا�شلة  النم�ذج  املثقفني هم  اأن  اأميني، يف حني  ك�نوا  وغ�لًب�  الأمة« 
اأن  وميكن  ن�شجت،  من�ذج  الت�أريخ،  يف  والأدب�ء  والعلم�ء،  للحكم�ء، 
نرى بو�شوح ال�شبه بني الر�ش�لة، والجت�ه عند ق�دة احلرك�ت التحررية 
الثورية امل�ش�دة للرجعية، وال�شتبداد، والنهب، وال�شتعب�د، والتفرقة 
بني الأمم يف الع�شر الأخري، وبني الر�ش�لة الت�أريخية ل�شخ�شي�ت مثل 
ا  جدًّ البني  التط�بق  نرى  اأن  اأي�ًش�  وميكن  وحممد،  ومو�شى،  اإبراهيم، 

)1(  وهو م� ي�شمى يف لغتن� ب�لتع�شب.
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بني اأعم�ل رج�ل مثل هيجل، وديك�رت، وك�نت، وب��شتور، وه�يدجر 
وبني  املع��شرة،  لالإنتلجنزي�  كممثلني  والفكرية  احلقيقية،  وقيمتهم 
النمط الفكري لأ�شخ��ص من قبيل اأر�شطو، واأفالطون، ودميوكريت�ص، 
والغزايل ومال �شدرا)1(،  �شين�،  واأبي علي بن  وبطليمو�ص، والكندي، 
»الزع�مة  مبعنى  لي�ش�  املفكر  ميزة  وهم�  ب�لقي�دة  وال�شعور  الوعي،  هذا 
واحلكم« بل مبعنى منع احلركة، والجت�ه للمجتمع الذي يحمل املفكر 

جت�هه »م�شئولية فردية«: كلكم راع، وكلكم م�شئول عن رعيته. 

وكل  ومطلًق�،  جمرًدا  اأمًرا  لي�ش�  الجتم�عية  والقي�دة  املجتمع،  5-  ولأن 
الواقعية، ومرحلته  جمتمع له و�شع خ��ص مرتبط بظروفه الجتم�عية 
خالف  على  املفكر  ف�إن  ثق�فته،  ونوع  الجتم�عية،  وروحه  الت�أريخية، 
اأن يكون مفكًرا  الفيل�شوف ل ي�شتطيع  اأو  اأو ع�مل الطبيعة،  الطبيب، 
بتعلم املب�دئ الجتم�عية، واملدر�شية الع�مة ومعرفة الق�ش�ي� التي ك�نت 
تقدمية، وبن�ءة يف اأر�شية خ��شة؛ لأنه كم� قلت: املفكرون هم الذين 

خال�شة البحث

والع�رف يف �شف  الإ�شالمي،  واحلكيم  الأُ�شول،  وع�مل  واملتكلم،  واحلكيم،  الفقيه،  اعتب�ر  ينبغي  هن�  )1(    ومن 
العلم�ء، واملتخ�ش�شني، واعتب�ر �شخ�شي�ت من قبيل �شيد جم�ل الّدين، والكواكبي، وحمّمد عبده يف �شف 
املفكرين امل�شتنريين، فهوؤلء هم اّلذين يقول ر�شول الإ�شالم يف �ش�أنهم »العلم�ء ورثة الأنبي�ء« ويق�رنهم ب�لر�ُشل 
امل��شني يف قوله: »علم�ء اأُمتي اأف�شل من اأنبي�ء بني اإ�شرائيل«، ومن هن� ف�لع�مل يف امل�شطلح الإ�شالمي هو من 
يتميز ب�لوعي اّلذي يهدي، و�شعور القي�دة  وهذا هو علم الإم�مة ف�لعلم�ء املتخ�ش�شون مينحون املجتمع قيمة 
اأّم� هوؤلء فهم اّلذين مينحونه الّروح، واحلركة، والجت�ه، ومن هن� خوطبوا »اأنتم �ش��شة العب�د،  وغنى ثق�فيني، 

واأرك�ن البالد«.
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القراآنية  والآية  الت�أريخ،  يف  الر�شل  به  تعهد  الذي  العمل  يوا�شلون 
الكرمية: نث ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱمث  ]اإبراهيم/ 4[ 
اإليهم  يتحدث  اأن  عليه  وهدايتهم  الن��ص،  ب�إيق�ظ  تعهد  من  اأن  تعني 
بلغتهم، لي�ص ب�ملعنى الذي ق�له كل املف�شرين: اأن مو�شى على �شبيل 
لي�ص  ب�لعربية،   ك�ن يتحدث  ب�لعربية وحممد  املث�ل ك�ن يتحدث 
هذا يف ح�جة اإىل قول، وهل ي�شح اأن يبعث ر�شول اإىل قوم من اليهود، 
ويتحدث اللغة ال�شينية؟ ف�ملق�شود اأن الر�شل مل يكونوا مثل مفكرين� 
ا ولي�شت  يجل�شون مًع�، ويتب�دلون مًع� الكلم�ت الفل�شفية، والعلمية جدًّ
لديهم اجلراأة على اأن يقوموا من ك�فرتي� هوتيل ب�ل�ص، وي�شريوا خطوة 
امل�ش�جد،  اأو يف  واملح�جر،  القم�ئن،  اأو بني عم�ل  ال�شوق،  واحدة يف 
وقرية حممد اأب�د لريوا م� هو �شكل ال�شعب، واجلم�هري الك�دحة التي 
يحبونه� غي�بً�، ويحددون له� م� تقوم به ب�لوك�لة، وم�ذا يفعلون، وكيف 
اأو  ا ال�شرتاكي،  التقدمي جدًّ املفكر  الر�شول هو فالن  لي�ص  يفكرون 
غريه الذي عندم� يدخل مقهى م�، اأو تكية م�، اأو حمالًّ لتجمع الفعلة، 
»ال�شيد  اأن  الن��ص  ويظن  وحذًرا،  خوًف�  حوله  من  ي�شكت  والزراع، 
اأي�ًش�  هو  يكونوا على حذر، ويح�ص  اأن  وينبغي  قد و�شل،  الأجنبي« 
اأنه دخل جمتمًع� غريًب� ل يوجد بينهم� اأي نوع من الت�ش�به، والتف�هم، 
هذا هو معنى ل�ش�ن القوم، هذا الل�ش�ن لي�ص الف�ر�شية، اأو العربية، اأو 
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واآلمهم،  وح�ج�تهم،  وعواطفهم،  وروحهم،  م�  قوم  ثق�فة  هو  العربية، 
ومت�عبهم، واأم�نيهم، واجلو الفكري، والروحي، والجتم�عي عندهم.

الثوريون  ك�ن  التي  اللغة  بنف�ص  تتحدث  اأنطوانيت  م�ري  ك�نت              
الن��ص  اأن  اأخربوه�  عندم�  لكن  به�  يتحدثون  ع�شر  الث�من  القرن  يف 
قد ث�روا؛ لأنهم مل يجدوا اخلبز، ق�لت بنف�ص الفرن�شية التي يتحدث 
به� الن��ص: »اإذا مل يكن لديهم خبز ب�شبب القحط اأو احتك�ر القمح 
م�شهد  نواب  اأحد  »كديور«  وك�ن  وال�شيكولته.  الب�شكويت،  فلي�أكلوا 
يف الربمل�ن، وعند عودته من طهران للطواف بدائرته النتخ�بية، ودرا�شة 
م�شكالت الن��ص، ومط�لب ن�خبيه، �شك� له الن��ص ارتف�ع اأ�شع�ر ال�شلع 
ال�شرورية، واأخذوا يبثونه همومهم اأن اأ�شع�ر املواد التموينية قد ارتفعت 
ا. ولكي يبدي كديور ت�أييده ل�شكوى  بحيث جعلت احلي�ة ق��شية جدًّ
الآلم  هذه  ي�ش�ركهم  اأي�ًش�  اأنه  على  ويدلل  يوا�شيهم،  ولكي  الن��ص، 
الراأ�ص  يدير  التموينية  املواد  اأمر  ا،  جدًّ عجيب  اأمر  الواقع  »يف  ق�ل: 
اأو  �شمب�ني�،  زج�جة  لك  يقدم  ك�ن  عندم�  فقط  ثالثة  اأو  ع�مني،  منذ 
وي�شكي، اأو جني ذي الثالث جنوم من النوع الفرن�شي، اأو الأمريكي، 
اأو الإجنليزي ومع طع�م كثري بل ومع الأوز املحمر يف ال�شراب، ك�ن كل 
اإجح�ف  الأمر  اإذا ك�ن هن�ك يف  الأكرث  توم�ن، وعلى  يدفع مئتي  فرد 
مئتني وخم�شني توم�ن، لكن الآن عندم� ت�شرب ك�أ�ًش� واحًدا من اخلمر 

خال�شة البحث
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ا مثل الأرز ب�لدج�ج، اأو »�ش�تو بري�ن«  الأجنبية، ومع طع�م ع�دي جدًّ
ترى اأن الأمر يكلفك من مئة اإىل م�ئتي توم�ن، ومن هن� ف�إن اجلميع غري 
� دون اأن  را�شني يف الب�طن، والواحد من� يتق��شى �شتة اآلف مت�ن �شهريًّ
يفكروا اأن نفق�ت احلي�ة يف طهران قد ارتفعت عن ب�ري�ص، ونيويورك، 
ن�هيك عم� يخت�ص بن� نحن النواب، علين� �ش�در، ووارد، وعندن� مظهر، 

ونفق�ت ط�ئلة، و�شهرات، وولئم ....

رجل  اإنه  املجتمع،  داخل  يكون  اأن  ينبغي  املجل�ص  ع�شو  اأن  واخلال�شة: 
�شي��شي، واجتم�عي، اإنه يتع�مل مع اجلميع، ل ي�شتطيع اأن يغلق عليه منزله ويقبع 
فيه، ويختبئ، ويغلق ب�به عليهم ... اإنه ن�ئب لي�ص من زه�د الهنود، من املمكن اأن 
ينفق مرتب �شهر، اأو �شهرين على وليمة واحدة، اإىل جوار و�شع احلي�ة، اإنكم ترون 

اإىل اأي حد بلغ ارتف�ع اأ�شع�ر املواد التموينية«.

كالهم�  موجتني،  على  لكن  الف�ر�شية  ب�للغة  يتحدث�ن  اأنهم�  ترون  اإنكم 
واإح�ش��شه�  وروحه�،  كلمة،  اأي  معنى  لكن  الألف�ظ،  من  واحًدا  نوًع�  ي�شتخدم 
يختلف بني ذهني �شخ�شني من طبقتني اجتم�عيتني خمتلفتني وجوين ثق�فيني 
يف  ي�شتخدم  الذي  الل�ش�ن  ل  احلي�ة  ل�ش�ن  هو  املق�شود  الل�ش�ن  هذا  خمتلفني. 

الأدب: 
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كم من هندي، وتركي متف�همني مًع�، وكم من تركيني ك�أنهم� مًع� غريب�ن 
بحيث  ازدهر  قد  املنرب  على  »فل�شفي«  ال�شيد  اأ�شلوب  ك�ن  �شنوات.  ب�شع  منذ 
ك�ن كل من�شد رو�شة يحفظ متون مواعظة تقليًدا له، ولي�شتخدم بالغته، وخطبه 
الأعي�ن،  جم�ل�ص  يف  وواعًظ�  خطيًب�،  فل�شفي  ال�شيد  ك�ن  جم�ل�شه،  يف  اخل��شة 
والأ�شراف، ورج�ل اململكة، ويف ذلك الوقت ك�ن »فالن« من�شد الرو�شة املقلد 
عندم� يذهب يف حمرم اإىل قرية »كذا« يف كرم�ن، اأو خوز�شت�ن، اأو خرا�ش�ن ك�ن 
يخ�طب الن��ص الذين تعد اأعظم و�ش�ئل النقل عندهم احلم�ر ال�شغري الن�شيط، 
ولي�ص منه اإل اثن�ن اأو ثالثة، واأم�م اأن��ص مل يرتك �شوء التغذية، واجلوع، والفقر اإل 
بق�ي� ومي�ص ميت يف عيونهم: »اأيه� الرج�ل، اأيه� الأعي�ن، اأيه� الن��ص الذين مترون 
راكبني عرب�تكم الكرييزلر، وال�شيفورليه من اآخر طراز بكربي�ء، وتن�شرون الغب�ر، 
والطني، والوحل على روؤو�ص امل�ش�ة ووجوههم، اأيه� الن��ص الذين تنف�شون، رم�د 
وديكتكم  امل�شوي،  اأوزكم  من  ن�شفه�  اإل  يوؤكل  التي مل  القطع  على  �شج�ئركم 
الرومية...«، واملفكر املع��شر الذي يتحدث اإىل �شك�ن هذه الدولة، وهذا املجتمع، 

وهذا الع�شر عن اأورب�، واأمريك� هو من من�شدي الرو�شة املبتدئني، يبهر الأب�ش�ر.

6-   اإن الثق�فة هي جمموعة امل�شنوع�ت املعنوية لأمة م� اأعدت، وت�شكلت 
هذا  مينحه�  الذي  هو  وروحه  املجتمع  و�شمري  ت�أريخه�،  طول  على 
العلة  ق�عدة  على  ق�ئم  مب��شر  ات�ش�ل  ثق�فة  فلكل  هن�  ومن  ال�شكل، 
التحتية  والبنية  الت�أريخية،  احلتمية  مع  منطقية  وعالقة  واملعلول، 

خال�شة البحث
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يكت�شب  اجتم�عية  خلية  عن  عب�رة  والفرد  به،  اخل��شة  الجتم�عية 
�شخ�شيته الإن�ش�نية بتبلور اخل�ش�ئ�ص الثق�فية ملجتمعه، ومن هن� ف�إن 
م� ي�شمى ب�لذاب لي�ص اإل جتلي ثق�فة املجتمع يف الوجدان الفردي، 
اإن�ش�ن هي عب�رة عن جمموعة  ومن هن� ف�إن ال�شخ�شية الفردية لكل 
و»بنيته  الت�أريخية«  »حتميته  داخله�  ربيت  التي  املعنوية  اخل�ش�ئ�ص 
الختي�ر  وقدرة  الذاتي،  وعيه  بقدر  احتم�ًل  ويتدخل  الجتم�عية«، 
ال�شخ�شية  وفهم  الذاتي،  الوعي  ف�إن  هن�  ومن  توجيههم�.  يف  عنده 
والزهد  الهندي،  الت�شوف  به  ق�ل  مل�  خالًف�  هو  الفرد  عند  الذاتية 
امل�شيحي يف اأثره - هو الوعي الت�أريخي، ومعرفة البنية امل�دية، واملعنوية 
غريب  ثق�فته  عن  الغريب  ف�ملفكر  هن�  ومن  ثق�فته،  فهم  اأي  ملجتمعه 
عن نف�شه، واملفكر الذي يفكر ويح�ص يف جو ثق�يف خمتلف، مغرتب 

يح�ص بذات اآخر حمل ذاته احلقيقية.

7-   اإن ع�مل النف�ص، اأو املحلل النف�ش�ين، اأو الطبيب النف�ش�ين لي�ص مثل 
ع�مل الأحي�ء، اأو اجلراح، اأو الطبيب، بتعلم القوانني الع�مة لعلم النف�ص 
اأ�ش��ص  ي�شع  اأن  عليه  ينبغي  بل  اأي جن�ح،  على  يح�شل  اأن  ي�شتطيع 
ملري�شه،  الدقيق  الفح�ص  اأ�ش��ص  على  القرار  واتخ�ذ  واحلل،  احلكم، 
و»يعرفه« بعد البحث يف م��شيه، وح��شره، وو�شعه املزاجي، والبدين، 
والروحي، والفكري، والبيئي، والأ�شري، والعرقي، والوراثي، وحتى 
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ميوله الذوقية، وهواي�ته، وعق�ئده، و�شكل حي�ته؛ لأن كل فرد يتميز 
بخ�ش�ئ�ص تت�شكل من كل هذه العوامل املعقدة التي ل ح�شر له�، 
وب�لن�شبة لعلم النف�ص ل يوجد فرد بل يوجد اأفراد. ويف علم الجتم�ع 
�شخ�شية  منه�  لكل  جمتمع�ت  توجد  بل  جمتمع  يوجد  ل  اأي�ًش� 
العرقي،  بت�أريخه، وبيئته الطبيعية، وجن�شه  اجتم�عية خمتلفة مرتبطة 
و�شكل بيئته الجتم�عية، والعالق�ت الفردية واجلم�عية، وع�شر تطوره 
والثق�ف�ت،  ب�ملجتمع�ت،  والثق�يف  الجتم�عي،  واحتك�كه  الت�أريخي، 
واملذاهب املختلفة، واختي�ر مدر�شة اجتم�عية، اأو قبول حل، اأو الإمي�ن 
بعقيدة �شي��شية، واجتم�عية، وعلمية من قبل املفكر دون معرفة هذه 
ال�شخ�شية الجتم�عية �شيء بدائي ول ط�ئل من ورائه، واأحي�نً� يوؤدي 
اإىل م�أ�ش�ة، مثل اأن اأكتب و�شفة لعالج مري�ص ل اأعلم من هو؟ وم� 
هو �شبب مر�شه؟ وكيف مر�ص؟ وم� هو مر�شه؟ واأية اإمك�ني�ت م�دية، 
اأو خ�ش�ئ�ص روحية لديه. واأ�شعب ر�ش�لة عند مفكرين� اليوم واأكرثه� 
فورية، هي فهم هذه احلقيقة الغ�م�شة ال�شعبة: مل�ذا �شنعون�؟ وكيف 
�شنعون� هكذا؟ وقبل هذا ينبغي اأن نعرتف بهذا املبداأ امل�شلم به وهو 
اأن كل م� فكرن� فيه حتى الآن وب�لطريقة التي راأين�ه به� حتى الآن، هو 

مت�ًم� م� اأراده ال�شتعم�ر، وج�هد فيه حتى نفكر هكذا، ونرى هكذا.

خال�شة البحث
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يلزمن� نوع من »ال�شك الديك�رتي« �شك يف اأنف�شن�، و�شوء ظن وريبة ب�لن�شبة 
لعيونن�، واآذانن�، واأفك�رن�، وعقولن�، وقلوبن�. ولي�ص هذا اأمًرا �شهاًل، ول يتي�شر مبط�لعة 

الكتب، اأو ترجمته�، اأو معرفة لغة اأجنبية، اإنه عمل ثوري يف الذات. 



لدين� عدد من الذوات الت�أريخية الثق�فية:

1-  اإيران القدمية: القومية ذات اجلذور يف الت�أريخ الأكميني، والأ�شك�ين، 
وال�ش��ش�ين والدين الزرد�شتي، ويف نه�يته� تت�شل ب�لأ�ش�طري الإيرانية 
الآرية. الذات املدفونة يف »�شو�ص« ويف تخت جم�شيد، ويف ب�زار كد، 
هو  �شت�ته�  جمع  الذي  اأن  واخلال�شة:  حمطمة...  اأعمدة  منه�  بقيت 
الفردو�شي الفن�ن الوطني ع�بد التق�ليد بعون من موهبته، وتع�شبه مرة 

ث�نية يف الـ »�ش�هن�مه«..

هذه الذات الثق�فية الأوىل... م�ذا عنه�؟
اأ-     اأول �شكل ثق�يف، وقومي للمجتمع الإيراين.

ب-  مرتبطة ب�ملرحلة التي تكون فيه� الت�أريخ الإيراين، وت�شكلت القومية 
الإيرانية.

ج- مرتبطة ب�ملرحلة الأ�شطورية؛ لأنه� جم�ورة ملرحلة م� قبل الت�أريخ.

الذوات التاأريخية الثقافية
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الأ�شك�نية،  اإيران  يف  الهيلينية  من  ب�لرغم  ف�قع  قومي  لون  د-     ذات 
وبع�ص  الثق�فية،  الأبع�د  بع�ص  يف  ب�شدة  النظر  تلفت  وال�ش��ش�نية 
الظروف ال�شي��شية لكنه� ل مت�شخ ال�شخ�شية القومية لإيران، ول حتط 

من ال�شتقالل الثق�يف. 

يف  لأنه�  والعرقية؛  القومية،  واملالحم  والقدرة،  ب�ملجد،  مقرونة  هـ-   هي 
مرحلة ك�نت اإيران ال�شي��شية واحدة من الإمرباطوريتني القويتني يف 
الع�مل املتح�شر  يف ذلك الزم�ن، وك�ن ات�ش�ع اإمرباطوريته� ي�شل من 

ليبي� اإىل ال�شند، بل وميتد اإىل الدانوب.

و-   ك�نت ح�ش�رتن� القدمية واحدة من اأكرث ح�ش�رات الب�شر ع�ملية وتقدًم�، 
الب�بلية،  الأكدية،  )ال�شومرية،  النهرين  بني  م�  ح�ش�رات  وريثة  فهي 
ويف  والروم�نية،  اليون�نية،  للح�ش�رات  امله�جمة  واملن�ف�شة  الآ�شورية( 
والأوربية  الإ�شالمية،  احل�ش�رات  بن�ء  يف  كثرية  مواد  م�نحة  النه�ية 

املع��شرة.

ال�شم�ص، والزرد�شتية،  اأربع حرك�ت دينية كربى: عب�دة  ز-   حتتوي على 
ذات  امل�شهورة  الت�أريخ  اأدي�ن  بني  من  تعد  والتي  واملزدكية  واملنوية، 
امل�نوية  وانت�شرت  غربً�،  روم�  حتى  انت�شرت  ال�شم�ص  فعب�دة  الت�أثري، 
للمذهب  وك�ن  قوية،  فل�شفية  بنية حتتية  له�  وك�ن  �شرًق�  ال�شني  حتى 
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فذو  الزرد�شتي  املذهب  اأم�  هجومية،  ثورية  اجتم�عية  �شحنة  املزدكي 
من  ق�عدة  على  وت�شريعية  واأخالقية،  ودينية،  وتقليدية،  قومية،  روح 

النظ�م الطبقي، والقت�ش�د الزراعي.

ح-  ك�نت ثق�فتن� القدمية ذات عدة مالمح طبقية، بل وطبقية مغلقة �شديدة 
الوط�أة ب�شكل يعد من ال�شعوبة مبك�ن اأن حت�ص معه ب�لقومية يف حدوده�، 
الطبق�ت  بني  الطبقي  والتن�ق�ص  بل  امل�ش�فة،  لأن  املعنوية؛  و�شوره� 
الأربعة املغلقة: الأ�شراف، والإقط�عيني، ثم رج�ل الدين، ثم الكتبة، 
ثم احلرفيني، والزراع، ك�نت موجودة اإىل حد اأنن� لو ت�شورن�ه� عن��شر 
تولف قومية واحدة ذات روح م�شرتكة، وثق�فة م�شرتكة، و�شمري 
م�شرتك لك�نت هذه نظرة بعيدة، وكلية، وذهنية، وجتريدية ل تتواءم 
اأبًدا مع الواقع املوجود؛ لأن هذه الطبق�ت ك�نت مغلقة، وك�نت هن�ك 
اأح�طت بكل  ن�فذة قد  اأ�شوار �شخمة ع�لية عبو�ص ل ب�ب فيه�، ول 
اأن  اأية ظروف  قط، ويف ظل  ي�شتطيع  يكن  الفرد مل  اإن  بحيث  طبقة 
الع�دية وحده،  احلي�ة  م�شتوى  فلم يكن  اأخرى،  اإىل  ينتقل من طبقة 
الدخل،  معدل  اأو  الإنت�ج،  يف  طبقة  كل  به  ت�شطلع  الذي  الدور  اأو 
بل  اأخرى،  عن  طبقة  متيز  التي  العوامل  هي  القت�ش�دي  الرخ�ء  اأو 
ك�نت كل طبقة ع�ملً� م�شتقالًّ منغلًق� على نف�شه بتق�ليده الجتم�عية، 
واأ�شك�ل حي�ته، وروابطه الفردية، وحتى تربيراته املذهبية، والفل�شفية، 

الذوات التاأريخية الثقافية
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الغذاء،  ونوع  والزينة،  اللب��ص،  طرز  حتى  وامليت�فيزيقية،  والعلمية، 
واملطبخ... وم�ذا اأقول؟ بل ولغة اخلط�ب يف كل طبقة ك�نت خمتلفة 
عنه� يف طبقة اأخرى. ك�نت اللغة الدرية هي لغة البالط، والأو�شت�ئية 
لغة رج�ل الدين، ومل يكن هن�ك لغة قومية واحدة، لي�ص هذا فح�شب 
بل مل يكن هن�ك خط م�شرتك، وك�ن اخلط الأو�شت�ئي »وكت�بة الدين« 
وهذا  الأخرى...  الطبق�ت  خطوط  عن  يختلف  الدين  لرج�ل   � خطًّ
قومية،  مو�شيقى  بوجود  ي�شمح  مل  حتى  ا  حدًّ بلغ  الطبقي  التميز 
ا لعزف املو�شيقى، اأو الغن�ء، اأو ال�شم�ع يف اإط�ر  وك�ن كل فرد م�شطرًّ
التي حددت لطبقته، ف�لأغ�ين »اخل�شروانية« ك�نت خ��شة  املو�شيقى 
ب�لبالط، وحم�فل امللوك، والأمراء، و»الأن��شيد« مو�شيقى الع�شكريني، 
والأبط�ل، والزمزمة »ب�ث« مو�شيقى رج�ل الدين، والرب�عي، مو�شيقى 

الفالحني، والع�مة. 

اإذن ف�أي عوامل م�شرتكة ت�شنع من هذه العوامل امل�شتقلة الغريبة الطبقية 
اأمة واحدة؟ اأي ال�شرتاك يف الرتاب، اأو الدم، اأو امل��شي، اأو الدين، اأو احلكومة؟ 
قرابة  يكون  الذي  املقوي  القوي  الوثيق  الرب�ط  ك�ن  العوامل  هذه  بني كل  من 
� هو الدين الذي ك�ن اأوًل: اأقوى ع�مل مربر، وح�فظ  � وب�طنيًّ روحية وتف�هًم� فكريًّ
للحدود، والثغور املحددة الطبقية. وث�نًي�: فقط ويف اأوائل ع�شر ال�ش��ش�نيني وعلى 
اأيدي ملوك هذه الأ�شرة �ش�رت الدي�نة الزرد�شتية دي�نة ر�شمية، وقومية. وث�لًث�: يف 
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نف�ص الوقت الذي ت�شل فيه هذه الدي�نة اإىل اأوج قوته�، و�شيطرته�، وي�شري نظ�م 
�، وي�شيطر املوابذة على طبقة الأمراء الع�شكريني، ويكون الإمرباطور  احلكومة دينيًّ
احل�شي�ص،  اإىل  املجتمع  قلب  الروح�ين يف  نفوذه�  ي�شل  منه�،  نف�شه  ال�ش��ش�ين 
ويظهر املذهب�ن القوي�ن: امل�نوي، واملزدكي داخل اإيران بحيث يزدهران يف �شرعة 
الربق، ويهزان مت�ًم� ج�شم املجتمع، ثم ت�أتي امل�شيحية من الغرب، فتنت�شر انت�ش�ًرا 
متزايًدا، بل وجتت�ح املدائن ع��شمة ال�ش��ش�نيني، ومن ال�شرق ينت�شر مذهب بوذا، بل 

ويقيم كعبته يف بلخ )ك�ن يقوم ب�شدانته� اأعظم اأ�شرة اإيرانية اأي اأ�شرة الربامكة(. 

ف�إن الع�مل الوحيد الذي ك�ن يج�هد لي�شنع من هذه الأع�ش�ء  َثمَّ  ومن 
املتن�فرة، بل واملتن�ق�شة يف املجتمع الإيراين القدمي، اأي من الطبق�ت التي ك�ن 
� منف�شلني، وتق�ليد، واآداب،  � منف�شاًل، ومو�شيقى وفنًّ لكل منه� لغة منف�شلة، وخطًّ
وطقو�ص منف�شلة، واأو�ش�ع اقت�ش�دية، وحي�ة اجتم�عية منف�شلة، وحقوق فردية، 
وحقوق جم�عية منف�شلة، وحتى اأ�شك�ل مالب�ص، وبيوت، وطعوم، وزين�ت خمتلفة، 
الع�مل الوحيد الذي ك�ن يج�هد ليخلق من هذه الأ�شي�ء ج�شًدا واحًدا ي�شمى 
الأمة، اأو على الأقل يبدو هكذا، ك�ن مبداأ »ال�ش�هن�ش�هية« اأو عب�دة �شخ�ص ال�ش�ه، 
وكل الرتكيز يف اإيران القدمية من طرف الكت�ب، وال�شي��شيني وجه لهذا الأمر، 
ولتربيره امليت�فيزيقي، والديني، وم� ي�شمى ب�ملجد الإلهي الهم�يوين)1( والعالقة 

الذوات التاأريخية الثقافية

منه.  الأكرب  ب�لق�شط  امللوك  ويحظى  عب�ده  املقربني من  اآهورامزدا على  يوزعه  الذي  النور  هو  الإلهي  املجد      )1(
وهم�يوين: من�شوب اإىل ط�ئر اأ�شطوري ي�شمى »هم�« وكل من خفق عليه بجن�حيه �ش�ر ملًك�. وك�ن من األق�ب 

ال�ش�ه حتى اآخر �ش�ه. )املرتجم(.
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اخل��شة بني ال�ش�ه، واآهورامزدا، وهذا يدل على اأنهم يف املجتمع الذي ك�نت كل 
طبقة فيه تدور حول حمور منف�شل، وتتحرك يف خطوط متب�عدة، ومتن�فرة، ك�نوا 
يح�شون اأنه عليهم بهذه الطريقة اأن يخلقوا حموًرا م�شرتًك�، وعلى هذا الن�شق فبدًل 
بدًل من  اأي  »مركزية«  اأ�ش�ص م�شرتكة، �شنعوا  تت�شكل من  التي  »القومية«  من 
الروح امل�شرتكة �شنعوا »ملًك� م�شرتًك�« وهذا هو الفرق بني الأمة، والإمرباطورية، 

وم� يقدم اليوم ب��شم القومية هو يف احلقيقة مركزية اأكرث منه قومية.

اأي  القدمية  الإيرانية  الثق�فة  اأن  حقيقة:  هو  هن�  اأتن�وله  اأن  اأريد  م�  لكن 
جمموعة الأدي�ن، والآداب، والفنون هي من لدن� وواحدة من الذوات الثق�فية، 
واملعنوية ذات اجلذور، والأ�شيلة، والفخمة، والتي تبعث الفخر فين�، لكن ال�شوؤال 
الذي يطرح نف�شه: اأين هي الآن هذه الذات الثق�فية؟ والإج�بة على هذا ال�شوؤال 

م�شريية ب�لن�شبة لن�، ومل�شئوليتن� الفكرية، والجتم�عية اليوم.

ل �شك اأن هذه الثق�فة الزاهرة، والأ�شيلة توجد يف الت�أريخ فح�شب ل يف 
املجتمع. 

هل املفكر ب�حث يف الت�أريخ، اأو ع�مل اآث�ر، اأو ع�مل اجتم�ع؟ �شوف تقولون: 
ل �شك اأنه ع�مل اجتم�ع.
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لكن: هل ميكن معرفة املجتمع دون ا�شتمداد العون من الت�أريخ، ل �شك: 
ل، لكن الت�أريخ الثق�يف على ق�شمني: تي�ر ت�أريخي منقطع، وتي�ر ت�أريخي مت�شل. 
واملفكر ل ينظر اإىل الت�أريخ بنف�ص العني التي ينظر به� ع�مل الت�أريخ، اأو ع�مل الآث�ر، 
الت�أريخ يعد  اأو فيل�شوف  الت�أريخ، فب�لن�شبة للموؤرخ،  اأو ب�حث يف ع�شور م� قبل 
الت�أريخ نف�شه كميدان علمه حقيقة م�شتقلة، واأتفه احلوادث مثل اأعظم التطورات، 
منه�  كال  لأن  نظره؛  يف  اأهمية  ذات  كله�  الع�شور  اأحدث  مثل  الع�شور  واأقدم 
عن�شر من العن��شر التي ت�شكل الت�أريخ، وهدفه هو ك�شف م�شرية الت�أريخ، واإيج�د 

العلل وعوامل التطور، والتغيري، وقوانني احلركة فيه. 

اأو  اأو منقطًع�،  الت�أريخ، ول معنى عنده لكونه مت�شاًل،  اأن يعرف  يريد  اإنه 
منذ  ريفي  ي�شتخدمه  ك�ن  مك�شور  اإن�ء  قيمة  ت�شتوي  له  وب�لن�شبة  ميًت�،  اأو   ،� حيًّ
ع�شرات الآلف من ال�شنني يف ركن م� من اأرك�ن الأر�ص، و�شند ملكية حديقة 
عقد بني �شخ�شني منذ �شبعة اآلف �شنة؛ لأنه� جزء مب��شر من عمله، اإنه ل يفكر، 
اأو ح�دثة كذا،  اأو لغة كذا،  اأهل ع�شره دين كذا،  نف�شه: هل يتذكر  ي�ش�أل  ول 
اإنه  لي�ص هذا فح�شب،  اأوًل؟  الزمن احل�يل  اأثر يف  له� من  يتذكرونه�، هل  اأو ل 
يهتم اأكرث ب�لذكري�ت التي م�شت، ومل تعد منه� ذكرى واحدة ت�شد الهتم�م؛ 
امل��شي ليو�شح كل  اأكرث، وهو يج�هد لكي يجد كل م� �ش�ع يف  لأنه� جمهولة 
زواي� الت�أريخ املظلمة، ومعرفته مل� ل يعرفه اأحد قط اأكرث قيمة، واحتي�ج�ت املوؤرخ 

الذوات التاأريخية الثقافية
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هي التي تبدي ح�ش��شي�ته واأهدافه اخل��شة، اإنه ينكب عمًرا على حجر منقو�ص 
�شخ�شية،  وجود  ال�شت�ر عن  ويك�شف  املجهولة،  يقراأ خطوطه  اأن  ي�شتطيع  حتى 
اأو حدوث ح�دثة، اأو عالقة خفيت عن الب�حثني املتخ�ش�شني، ويك�فح �شنوات 
والن�شو�ص  واللغ�ت،  اللهج�ت،  البحث يف  طريق  �شفدي)1( عن  كلم�ت  ليجد 
األفي ع�م،  اأهل �شمرقند منذ  به�  التي ك�ن يتحدث  اللغة  املختلفة ثم يكت�شف 
ول يفهمه� اأحد الآن، ول يوجد به� ن�ص واحد، ول �شك اأن املوؤرخ ي�أتي �شوب 
الزمن احل��شر، واملجتمع احلي، لكن لي�ص من اأجل اأن يعرفه، بل يف اأثر دليل، 
اإىل هذا  �ش�قه  الذي  ت�أريخية، هذا هو  اأو حقيقة  ت�أريخي،  لواقع  اأو تذك�ر  اأثر،  اأو 
املو�شع. مت�ًم� كم� يلج�أ ع�مل اجتم�ع اإىل الت�أريخ، اإنه يريد اأن يعرف الت�أريخ، لكي 
يطل اإطاللة عليه من اأجل البحث عن مبداأ، اأو واقع اجتم�عي، وذلك عند حتليل 
»لب�ص احلج�ب«  فق�شية  ق�شية موجودة وحية يف جمتمعه ولكت�ش�ف جذوره�، 
اإليه� املوؤرخ كظ�هرة ت�أريخية اأي ظ�هرة ظهرت يف مك�ن كذا  يف جمتمعن�، ينظر 
اأو  اأو ال�شي��شية،  ويف زم�ن كذا ويف زم�ن كذا نتيجة لعدد من العوامل الدينية، 
الطبقية، وعرب الع�شور ويف كل ظروف حمددة تطورت هكذا ثم اختفت يف ع�شر 
كذا، اأو م� زالت موجودة، لكنه� ب�لن�شبة لع�مل الجتم�ع واقع اجتم�عي موجود، 
اإنه يج�هد يف فهمه�، وحتليله� يف قلب الظروف الجتم�عية العينية امل�دية، واملعنوية 
ملجتمعه احل��شر، ومل� ك�نت معرفة حقيقته� الجتم�عية ت�شتوجب معرفة جذوره� 

)1(    يف الّن�ص »�شعدي« ول �شك اأنه »�شفدي« كم� يفيد ال�شي�ق )املرتجم(.
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الت�أريخية، واأ�شب�ب وجوده�، ومراحل تطوره�، ف�إنه ي�شتعني ب�ملوؤرخ، ويف املجتمع 
الأوربي احل�يل بعد مو�شوع احلج�ب من املو�شوع�ت التي يبحثه� املوؤرخ يف ت�أريخ 
� يف اأورب�، لكن ب�لن�شبة لع�مل الجتم�ع الأوربي تعد  اأورب�؛ لأن له� وجوًدا ت�أريخيًّ

اأمًرا معدوًم�. 

اإن ع�مل الجتم�ع يج�هد ليبحث »تخت جم�شيد« املوجود ب�لفعل، ويعرف 
و�شع بن�ئه، ونوعه، ومق�ومته، و�شكله، وتركيبه، ومواد بن�ئه، وطراز هذا البن�ء بحيث 
ي�شتطيع هو اأو ي�شتطيع معم�ر اأن يرممه، اأو يجهزه ل�شكن اأ�شرة مع��شرة، وحي�ته� 
اأو يقيم و�شعه املعنوي يف معرفة الن��ص، واإح�ش��شهم، وانطب�عهم، لكن ب�لن�شبة 
للموؤرخ يعترب تخت جم�شيد ق�شية ت�أريخية ذات حدوث على مر الزم�ن، وم�شري 
الع�شور، واحل�دث�ت منذ بداية ظهوره وحتى الآن، وهو يج�هد ليعلم هذا احلدوث 
يف الزم�ن، ويتحرك على طول هذه امل�شرية مع تخت جم�شيد خطوة خطوة)1( وه� 
اأنتم ترون اأن كالًّ منهم� يحت�ج اإىل الآخر، لكن كالًّ منهم� يقوم بعمل متميز فلو 
اأن تخت جم�شيد ل وجود له اليوم يف ف�ر�ص، ولو اأنه ك�ن قد اجتث من اأ�ش��شه، 
اأو انتهى اأمره مت�ًم� يف حريق الإ�شكندر فهو ب�لن�شبة للموؤرخ اأمر واقعي ت�أريخي، 

اأي ك�ن له وجود على الدوام، ولك�ن ب�لن�شبة لع�مل الجتم�ع اأمًرا معدوًم�.

الذوات التاأريخية الثقافية

)1(    ميكن قبول قول �ش�ندل: اأن املوؤرخ يبحث املجتمع يف الزم�ن، وع�مل الجتم�ع يبحثه يف املك�ن ب�لرغم من اأن 
هذا التعريف قد ف�شر الت�أريخ مبعن�ه الجتم�عي اخل��ص.
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ومن هن� ف�إن ثق�فة اإيران القدمية، وح�ش�رته�، اأو بتعبري اآخر واقعه� الت�أريخي 
اأزيل؛ لأنه ل  اأبدي  ب�لن�شبة للموؤرخ، و�شوف يكون ذا وجود، وجوده  ذو وجود 
اأي ل  منتفًي�  واقًع�  يعد  لع�مل الجتم�ع،  ب�لن�شبة  الت�أريخ، لكن  يفنى يف  �شيء 

وجود له يف املجتمع. 

التي�ر  بقطع  والثق�يف  والجتم�عي،  ال�شي��شي،  الإ�شالم  �شيف  ق�م  وقد 
الثق�يف الذي بداأ يف اإيران ب�نت�ش�ر الأ�شرة الأكمينية، وانف�شلت اإيران عن عهده� 
القدمي، بحيث اإنه يف جي�ص اخلرا�ش�نيني العظيم حتت قي�دة اأبي م�شلم اخلرا�ش�ين 
جي�ص  عن  �شيء  اأي  تذكر  العربية«  اخلالفة  مل�شري  املحددة  »ال�شيوف  تكن  مل 
خرا�ش�ن حتت قي�دة ر�شتم فرخزاد)1( الذي ك�ن قد ق�م من نف�ص هذه الأر�ص. 
ك�ن �شع�ره� هذا اجلي�ص، ومطلبه اإق�مة العدالة الإ�شالمية، ولي�ص اإحي�ء حكومة 
اآل �ش��ش�ن بل اإحي�ء حكم اآل البيت، وبي�ن هذا الدع�ء الق�ئل: نحن اخلرا�ش�نيني 
نعرف الإ�شالم اأف�شل منكم اأيه� العرب، ونحرتمه اأكرث منكم. ونحن نعلم اأن فتح 
خرا�ش�ن ا�شتغرق منذ عهد عثم�ن حتى اأوائل عهد بني اأمية اأي الن�شف الث�ين 
من القرن الأول الهجري، واأن احلركة الإ�شالمية املع�دية لالأمويني يف خرا�ش�ن 
ق�مت يف الن�شف الأول من القرن الث�ين، وجي�ص اأبي م�شلم الذي ث�ر من اأجل 
حكم اآل البيت على الغ��شبني حلقوقهم ك�ن مكونً� من اجليل الث�ين من الن��ص 

الذين ا�شت�شلموا ل�شيوف �شعيد بن عثم�ن ويزيد بن املهلب.

)1(    ق�ئد جيو�ص اإيران يف مواجهة الفتح الإ�شالمي. )املرتجم(.
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بخ�رى  وت�أريخ  الإ�شالم،  ل�شيخ  بلخ  ف�ش�ئل  اأمث�ل  والبحث يف كتب من 
للرن�شخي، وت�أريخ ني�ش�بور، وكتب اأ�شم�ء بقية كتب الطبق�ت، واملدن الإ�شالمية 
تدل على اأنه يف نف�ص هذين اجليلني الأول، والث�ين يف الإ�شالم، ك�نت مدن م� 
بلخ »مثل حب�ت  ب�ش�أن  النبوي  ب�لتعبري اجلميل للحديث  النهر، وخرا�ش�ن  وراء 
امل�شلمني  والزه�د  بل  والقراء،  واملحدثني،  والق�ش�ة،  العلم�ء،  من  متك�ثفة  رم�ن 

امل�ش�هري«.

العرب  على  الإيرانيني  نفوذ  تغلب  م�شلم  اأبي  زمن  منذ  اأنه  نعلم  ونحن 
احل�كمة  الأ�شر  بداأت  الهجري  الث�لث  القرن  بداية  ومنذ  الإ�شالمية،  الدولة  يف 
الإيرانية الأ�شل الط�هرية، وال�شف�رية، وال�ش�م�نية، والدي�ملة، واآل زي�ر حتكم اإيران، 
واأدب�ءن�،  علم�ءن�،  اإن  بحيث  ا  حدًّ بلغت  الإ�شالم  قبل  ب�إيران  معرفتهم  وعدم 
وموؤرخين� القوميني يف ن�شف القرن الأخري مهم� بحثوا، ومهم� ج�هدوا ل يجدون 
�شيًئ� يذكر يف هذا املو�شوع، بل اإن ال�ش�م�نيني الذين ك�نوا يبدون اهتم�ًم� ب�لقومية 
ومب��شي اإيران اأكرث من الب�قني، وك�نوا اأكرث علًم� ووعًي�، ك�ن العمل الذي ق�موا 
اأي  القدمية  واخلراف�ت  الق�ش�ص،  امليتة هو جمع  الثق�فة  اإحي�ء هذه  اأجل  به من 
كتب »ال�ش�هن�مه« والأطرف من هذا اأنه حتى املفكرين، واملتخ�ش�شني، والعلم�ء، 
والقوميني الذين ق�موا بهذا العمل مل يكونوا هم اأنف�شهم يعرفون البهلوية، وحتى 
اأعظم من�ذج هذا العمل اأي الفردو�ص الذي ق�م بنظم هذا العمل، ك�ن ي�شتخدم 

مرتجًم�. 

الذوات التاأريخية الثقافية
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وقد اأ�شرت يف حم��شراتي يف ح�شينية الإر�ش�د اإىل اأن القومية الإيرانية يف 
الأ�شل وجدت بعد الإ�شالم، وقد تع�شف علم�وؤن� )الذين �ش�روا قوميني( اأخرًيا 
ليجدوا يف مق�بل النوابغ الع�ميني، اأمث�ل: »ابن �شين�، واخلوارزمي« حتى �شخ�شية 
واحدة ذات قيمة علمية، واأدبية يف اإيران القدمية ومل يجدوا، ومل ي�شتطيعوا اأي�ًش� 
الرهيب،  ال�شف�ح  ومرداويج  الأف�شني،  مثل  اخل�ئنة  الأ�شر  اأن حرك�ت  يثبتوا  اأن 
واملقنع الن�ش�ب ال�شف�ك، والدمي الأخرى التي ك�نت يف يد اخلليفة العب��شي، 
اأجل  من  اأيديهم  يف  اأدوات  املنحطني  ال�شذج  الن��ص  من  يجعلون  ك�نوا  الذين 
ا�شتع�دة حكوم�تهم الع�ئلية يف املنطقة، والذين وقعوا يف بع�شهم بف�شل د�ش�ئ�ص 
اخلليفة العب��شي، واأخذ كل يحمل راأ�ص �ش�حبه اإىل ح�شرة اخلليفة العب��شي، مل 
يكن لدى واحد منهم دافع قومي، والوحيد من بينهم الذي ظهر من بني جم�هري 
ال�شعب، وك�ن يف ن�ش�له خمل�ًش�، وموؤمًن�، ون��شًج� وهو ب�بك، والذي �ش�ر �شحية 
علم�ئن�  يد  على  �شنعوا  الذين  القوميني  الأبط�ل  هوؤلء  نف�ص  يد  على  للخليفة 
�، واملزادكة ح�ربوا الدي�نة الزرد�شتية، ونظ�م اإيران  القوميني املع��شرين، ك�ن مزدكيًّ

قبل امل�شلمني.

واأول �شعراء بداأوا نظم ال�شعر ب�لف�ر�شية بعد الإ�شالم، ون�شجوا يف بالط�ت 
اإيرانية بعد الإ�شالم، ل توجد عند اأي واحد فيهم اأقل �شبهة يف فكره، وروحه، 
وفنه، اأو لغته مع �ش�عر، اأو اأديب قبل الإ�شالم )من اأولئك الذين ل بد، واأنهم 
للغة،  الن�شي�ن  هذا  وظل  كلية،  ن�شوهم�  لغتهم، وخطهم  موجودين( حتى  ك�نوا 
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واخلط، والدين، والثق�فة، والت�أريخ، واحل�ش�رة ... اإلخ، حتى ا�شتط�ع امل�شت�شرقون 
الغربيون قراءة النقو�ص البهلوية، والأو�شت�ئية، واكت�ش�ف نقو�ص دارا، وقور�ص.

التي ك�ن الن��ص يقولون اإنه� من كت�بة ال�شي�طني واجلن، وبداأ ال�شت�شراق 
القدمية دفعة  العهود  اكت�شف كل  ثم  اأورب� مل�ش�لح علمية وغري علمية،  عمله يف 

واحدة.

 ،� قوميًّ  � ولي�ص عرقيًّ ولي�ص رجل دين،  ع�ملً�،  ولي�ص  فيل�شوًف�،  املفكر  لي�ص 
ويف نف�ص الوقت ي�شتطيع اأن يكون واحًدا من هوؤلء، لكن م� هو مبداأ ب�لن�شبة 
له، وم� يكون معي�ر �شحة مدر�شة م�، اأو �شقمه�، اأو حق�نية راأي م�، اأو بطالنه لي�ص 
الق�ش�ي� العقلية، والذهنية، والفل�شفية، والعلمية، ولي�ص الأدلة املنطقية والإله�م�ت 
الإ�شراقية، بل يف كلمة واحدة البنية التحتية لعتق�د جمتمعه، وحريته، واأ�ش��ص 

م�شئوليته منح الوعي الذاتي الجتم�عي، والقومي، والطبقي والإن�ش�ين لقومه.

الذوات التاأريخية الثقافية





فينبغي  للمفكر،  ب�لن�شبة  نقبله  الذي  التعريف  ك�ن   � اأيًّ ح�ل  كل  على 
اأيديولوجية  له  واٍع  مفكر  هو  امل�شتنري  املفكر  اأن  وهو  املبداأ  هذا  على  نتفق  اأن 
اأقوم  اأن  هن�  اأ�شتطيع  ول  الكونية.  روؤيته  من   � منطقيًّ تتفرع  اأيديولوجية  حمددة، 
ببحث عن الأيديوجلية، واأن اأطرح مع�نيه� املختلفة خ��شة - وخالًف� مل� يدور يف 
اأذه�ن امل�رك�شيني الرائجني، اأو من يعرب عنهم ك��شرتو ببغ�وات امل�رك�شية - لي�ص 
مل�شطلح الأيديولوجية كح�ل م�شطلح الطبقة الجتم�عية يف الآداب ال�شرتاكية 
اأن الأيديولوجية هي املدر�شة الفكرية،  معنى ث�بت وحمدد فهم غ�لًب� م� يظنون 

والعقيدة اخل��شة لطبقة اجتم�عية م�. 

تقوم هذه الطبقة عن طريقه بتربير نف�شه�، وحتديد مثله�، وم�شري حركته�، 
من  لكن  اأهدافه�،  اخلال�شة:  �شبيل  على  اأو  الطبقي،  ن�ش�له�  وكيفية  واجت�هه�، 
الأمة، ومن هن� �شمى م�رك�ص  ب�ش�أن  اأي�ًش�  الكلمة  ا�شتعملت هذه  التو�شع  ب�ب 
ا وجد اختالف جذري،  كت�بة امل�شهور »الأيديولوجية الأمل�نية«، ولكن الطريق جدًّ
و�شعه�  ب�شبب  امل�رك�شية  ف�إن  وامل�رك�شية،  م�رك�ص،  بني  �شديد  فكري  وتن�ق�ص 
واأعرا�ص  ب�لع�مة«،  »البتالء  مبر�ص  ابتليت  الديني  �شبه  والفكري  الجتم�عي، 

هل املارك�سية اأيديولوجية؟ 
بي ال�سرتاكية العلمية )املارك�سية( وال�سرتاكية
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به،  نف�شه  واأح�شن هو  ب�شدة يف زم�ن م�رك�ص،  يبدو قد ظهرت  املر�ص كم�  هذا 
وك�ن يت�أمل منه كثرًيا، بحيث �شرخ ذات مرة يف جم�عة من املريدين املتع�شبني 
النمطيني الذين اختلفوا معه يف الربير امل�رك�شي لق�شية م�: »اإنني م�رك�ص نف�شه 

.»� اآخر الأمر، ل�شت م�رك�شيًّ

واأحد اخلالف�ت ال�شديدة بني م�رك�ص، وامل�رك�شية ك�ن ب�ش�أن الأيديولوجية، 
ال�شديد والأ�ش��شي  الفكرية عند م�رك�ص هي خالفه  الب�رزة  الأ�ش��شية  وال�شمة 
عن  دائًم�  يتحدثون  امل�رك�شيني  اأن  حني  يف  الأيديولوجية،،  مع  واملطلق 
للمنظرين،  ذهنية  نتيجة  الأيديولوجية  يعترب  فم�رك�ص  امل�رك�شية،  الأيديولوجية 
مفكرون  و�شعه�  التي  املنحرفة  اخل�ئنة  الأيديولوجي�ت  عن  النظر  وب�شرف 
بتف�شري  عموًم�  يوؤمن  الراهن،  الو�شع  تربير  اأجل  من  احل�كمة  ب�لطبقة  مرتبطون 
اأيديولوجية حتى  وكل  امل�شتقبل،  اأجل  من  املطلوب  ور�شم  واملجتمع،  الت�أريخ، 
وامل�شتغلة،  الك�دحة،  ال�شعب  طبق�ت  م�ش�لح  عن  مدافعة  ا�شرتاكية  ك�نت  ولو 
لأنه� من  احل�كمة  للطبقة  والجتم�عية  والقت�ش�دية،  الفكرية،  للقواعد  ومع�دية 
�شنع مفكر ومن عمله؛ اأو من �شنع فيل�شوف، ومن عمله؛ ولأنه� خطة مطلوبة؛ 
واأخرًيا  املطلوب.  اإىل  للو�شول  معني  طريق  التزام  ولأنه�  مرغوبة؛  عقيدة  ولأنه� 
بهذه  الإمي�ن  وينبغي  العمل،  ينبغي  وهكذا  الفكر،  ينبغي  »هكذا  تقول:  لأنه� 

ال�شع�رات، واجله�د لتحقيق هذه الأهداف«.
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ب�شبب كل هذا فهي مرفو�شة اأ�ش��ًش� وغري علمية. واأ�ش��ص الختالف بني 
وال�ش�بقني  له،  املع��شرين  وال�شيوعية عند  ال�شرتاكية،  م�رك�ص، وبني  ا�شرتاكية 
ب�لن�شبة لهم عقيدة وب�لن�شبة له علًم�. ومن هن� ك�ن  اأن ال�شرتاكية ك�نت  عليه 
يعتربهم من اأ�شح�ب املدينة الف��شلة؛ اأي اأن املجتمع ال�شرتاكي ب�لن�شبة لهم 
مدينة ف��شلة »يوتوبي�«، وهي اأمل كل حمبي الب�شر، وطالب العدالة، واملفتونني 
احليوية  والنج�ة  الفورية،  احل�جة  وهي  الن��ص،  بني  واحلرية  والإخ�ء،  ب�مل�ش�واة، 
ثم  ومن  الطبقي،  الظ�مل  املجتمع  يف  وامل�شتعبدة  املغت�شبة،  املحرومة  للجم�هري 
ينبغي اجله�د لتطبيقه� على الأر�ص، وتبديل النظ�م الإقط�عي الظ�مل، اأو النظ�م 
اأيديولوجيتهم،  ا�شرتاكي هذه هي  اإن�ش�ين  نظ�م  اإىل  الراأ�شم�يل  اأو  البورجوازي، 
وهذه هي العقيدة التي يوؤمنون به�، لكن م�رك�ص يعلن يف مواجهته� ا�شرتاكية 
اأ�ش��ص قوانينه�  اأن الواقعة العينية للت�أريخ تتحرك مرحلة مبرحلة على  اأي  علمية 
احلتمية اخل�رجة عن متن�ول يد الإرادة، والفكر، والعقيدة، وتتطور، وت�شل طوًع�، 

اأو كرًه� اإىل هذه املدينة الف��شلة.

وابتك�رهم،  الب�شر،  من  اأفراد  ذك�ء  ي�شعه  م�شب�ًح�  لي�شت  وال�شرتاكية 
واألوان  واملت�ه�ت،  الظلم�ت،  ويبددوا  املظلمة،  اللي�يل  به�  لي�شيئوا  وتكنيكهم 
الغد  يف   � قطعيًّ ت�شطع  �شم�ص  ال�شرتاكية  الليل،  ظلمة  من  املتولدة  احلرم�ن 
الليل  الرغم من كل قوى حر�ص  ال�شم�شية، وعلى  املنظومة  اأ�ش��ص حركة  على 
ت�شيء  �شوف  لياًل،  الن��ص  عمى  ومن  الظلمة،  من  وامل�شتفيدين  واخرتاع�تهم، 

هل املارك�شية اأيديولوجية؟



520 520
العودة اإىل الذات

كل مك�ن يف الع�مل، و�شوف حتكم الع�مل، اأم� اأيديولوجيتهم فتقول ينبغي �شنع 
م�شب�ح واإ�ش�ءة الليل، ينبغي هدم الراأ�شم�لية واإق�مة ال�شرتاكية، لكن امل�رك�شية 

ترى اأن ن�شره� اأكيد، ونه�ئي، ومنظم، واملنطقي حلركة الت�أريخ.

وا�شرتاكية املنظرين اقرتاح. اأم� ال�شرتاكية العلمية فنبوءة، الأوىل تقول: 
هكذا،  يكون  اأن  الق�عدة  بل  تقول:  والث�نية   .� اأخالقيًّ الأمر  بهذا  القي�م  ينبغي 
ال�شرتاكية اخرتاع ب�لن�شبة لالأول؛ لكنه� ب�لن�شبة للث�ين ك�شف. ويدعي م�رك�ص 
اأنه اكت�شف ق�نون حركة ق�فلة الت�أريخ، وعلى اأ�ش��ص هذا الك�شف العلمي لحظ 
اأن ال�شرتاكية �شوف تكون ب�لت�أكيد املنزل الأخري، ومن هن� يقول م�رك�ص: اإنه 
ل ينبغي اأن يدعى الن��ص اإىل الإمي�ن ب�لأيديولوجية امل�رك�شية بل ينبغي تعليمهم 
قوانني تطور املجتمع، واأ�شلوب ك�شف حركة الت�أريخ، اإن ال�شرتاكية تريد اأن تعطي 
�«، والأيديولوجية  �. اأم� ال�شرتاكية العلمية فتعطيهم »وعًي� علميًّ الن��ص اإمي�نً� دينيًّ
ال�شرتاكية م�ش�ألة ذهنية و�شخ�شية. اأم� امل�رك�شية ف�أمر عيني، ومو�شوعي، الأوىل 

حقيقة لكن الث�نية واقع.

ومن هن� ف�مل�رك�شية لي�شت اأيديولوجية، لي�ص هذا فح�شب، بل هي م�شرية 
الواقع ل هي مدر�شة عق�ئدية،  ف�مل�رك�شية يف  مت�ًم� لالأيديولوجية.  فكرية م�ش�دة 
ول مذهب اأخالقي، ول تكنيك اجتم�عي، ول مدر�شة فل�شفية، ول نظ�م مطلوب 
اإقراره حمل النظم املوجودة بل هي  يف عب�رة واحدة اأ�شلوب ك�شف الت�أريخ اأو 
فهم م�شري حركة، وموا�شلة املن�زل املعينة التي يقطعه� ب��شتمرار، وع�مل الت�أريخ 
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ف�إن  هن�  ومن  الأخري،  املنزل  اإىل  اأي  ال�شرتاكية  اإىل  ي�شل  �شوف   � وتلق�ئيًّ معه، 
َمننْ ي�شمي امل�رك�شية اأيديولوجية مل يعرفه�، وق�م بتحريف واقعه� بل ن�شب اإليه� 
�شده� ك�أن يقول اأحد الدروينيني »الأيدلوجية الدارونية« اأو ي�شتخدم ع�مل من 

علم�ء الري��شة تعبري »الأيديولوجية الن�شبية«.

ال�شذاجة  من  اأوًل:  لأنه،  اأيديولوجية؛  امل�رك�شية  ذلك:  كل  مع  لكن 
مبك�ن الدع�ء ب�أن علم الجتم�ع، وعلم الت�أريخ، وعلم الإن�ش�ن قد بلغ درجته يف 
القرن الت��شع ع�شر بحيث ي�شتطيع ع�مل فيل�شوف مهم� ك�ن ن�بغة اأن ي�شل اإىل 
كل القوانني، ك�ن جورج جوروفيت�ص ع�مل الجتم�ع املع��شر العظيم قد ق�ل يف 
اأحد درو�شه: »اإن اأحد علم�ء الجتم�ع يف القرن الت��شع ع�شر ك�ن قد اكت�شف 
� يف علم الجتم�ع يف حني اأن علم�ء الجتم�ع اليوم ل يدعون  )198( ق�نونً� علميًّ
ك�شف ق�نون علمي واحد م�شلم به. والعلم كلم� تقدم توا�شع، وعلم الجتم�ع 
يف القرن الع�شرين اأكرث العلوم توا�شًع�، وهذا العرتاف ل يوؤيد وجهة نظر تلك 
� مثل  �، واملجتمع ج�شًدا واحًدا حيًّ � وعلميًّ اجلم�عة التي ترى الت�أريخ واقًع� عينيًّ
كل املوجودات امل�دية والظواهر الطبيعية، وعلى اأ�ش��ص من القوانني امل�شلم به�، 
وميوت�ن،  ويولدان،  وين�شج�ن،  ويتحرك�ن،  يعي�ش�ن،  العلمية  املنطقية  والروابط 
الذي  الإن�ش�ين  الذهن  هذا  اأن  ويعتقدون  ذهنيتني،  �شورتني  هذين  ويعتربون 
ي�شنع الكلي�ت، والذي ي�شور جمموعة من احلوادث، والوق�ئع املتف�شخة القدمية 
املتولدة من اإرادة الأفراد واجلم�ع�ت وحدة مت�شلة عينية، واأن املجتمع الذي هو 

هل املارك�شية اأيديولوجية؟
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عب�رة عن جتمع من الأفراد، وعالق�ت بينهم وحدة مت�شلة عينية، وم�شتقلة عن 
الأفراد الذين كونوه. مثل هذه النظرية لي�ص له� اليوم ط�بع علمي، ويتحدث عنه� 
اأفراد ل علم لهم قط ب�لن�شبة للمجتمع، والت�أريخ لي�ص هذا فح�شب بل يفتقدون 

الروؤية العلمية اأ�ش��ًش�«.

وقول جوروفيت�ص على العك�ص مت�ًم� دليل العتق�د ال�شديد، واجلدي عند 
علم�ء الجتم�ع يف القرن الع�شرين مببداأ علمية الواقع العيني للت�أريخ، واملجتمع، 
واآراء  له�،  اأ�ش��ص  ل  واأحك�م  واهية،  ذهنية  فر�شي�ت  فر�ص  من  العلم�ء  وحتذير 
خ��شة، اأو اآم�ل، واأهداف �شخ�شية، وجم�عية، وطبقية، ودينية، وقومية وعرقية... 
على املجتمع، والت�أريخ، و�شن�عة نوع من فل�شفة الت�أريخ، وعلم الجتم�ع ح�شب 
احل�جة، وم�شلحي، ومفيد. وهن�ك فرق بني ذلك املفكر الذي يك�شف القوانني 
العلمية يف املجتمع، ويكت�شف امل�شرية احلقيقية حلركة الت�أريخ، ثم يحدد اأهدافه 
على اأ�ش��ص هذه املعطي�ت، واملعلوم�ت العلمية، وبني املفكر الذي يقوم بتحليل 
امل�شبقة،  واأحك�مه  اآرائه،  اأ�ش��ص  على  الت�أريخ  مل�شرية  وحتديد  للمجتمع،  مطلوب 

.� واملحددة �شلًفً



وهن�، احرتاًزا عن �شوء الفهم، اأو �شوء التعبري عن الفكرة اأقول: اإنني كم� 
ذكرت اآنًف� ل�شت موؤمًن� ب�لعلم احلر، اأو العلم امللتزم، ف�لأول عب�رة عن جعل العلم 
بال ف�ئدة، وف�شل للفكر، والنبوغ عن حي�ة الن��ص، وم�شري املجتمع الب�شري والأمم 
اجلديد،  وال�شتعم�ر  والفقر،  للجهل،  �شحية  �شقطت  التي  واملحرومة  املت�أخرة، 
وال�شتغالل الطبقي، وتخلي�ص اأغلب الب�شرية من نظ�م ل اإن�ش�ين، والث�ين م�شخ 
للعلم. وب�لت�يل ف�شل الفكر، والعلم، والنبوغ عن الواقعية العينية، واملعرفة العلمية، 
واحلقيقية للطبيعة، والت�أريخ، واملجتمع، والإن�ش�ن؛ لأنه مب�شطلح احلديث النبوي 
ا، والعميق، واملنهجي عن تف�شري القراآن وهو يعني اأن تف�شري واقع م�  امل�شهور جدًّ
�، اأو �شخ�شية اإن�ش�نية عظيمة«  �، اأو فنيًّ ب�لراأي »�شواء ك�ن ظ�هرة طبيعية، اأو اأثًرا اأدبيًّ
ب�لن�شبة  اأنه  اإل  نظرية«  اأو  »عقيدة  راأي  اإثب�ت  م�شلحة يف  وذو  مفيد  هو  م�  بقدر 

للوعي العلمي، واملعرفة احلقيقية عب�رة عن واقع م�شر، وخم�لف للحقيقة.

�شبيل  يف  ب�لواقع  الت�شحية  اإىل  يوؤدي  واأحدهم�  الطرفني،  هذين  وبني 
طريق  هن�ك  الواقع،  اأجل  من  ب�مل�شلحة  الت�شحية  اإىل  يوؤدي  والآخر  امل�شلحة، 
ث�لث هو تطبيق امل�شلحة على مقت�شى الواقع، اأي علين� األ نفر�ص الأهداف على 

املفكر والعلموية
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ومبداأ  اليوم،  الراأ�شم�يل  النظ�م  فعل  )كم�  اإ�شكولئية جديدة  اإىل  فن�شل  العلم 
يف  واأدخله  الكني�شة،  من خدمة  العلم  اأخرج  اإذ   الغرب  يف  ال�شتهالك  عب�دة 
خدمة راأ�ص امل�ل(، واأي�ًش� علين� األ نوؤمن بهذا الدع�ء الواهي املغر�ص للعلمويني، 
واملتظ�هرين ب�لعلموية وهو اأن نرتك العلم ليحدد اأهدافه بنف�شه، ويحملن� معه اإىل 
اأو  الطريق،  يخت�ر  اأو  الهدف،  يعني  ول  مر�شًدا  لي�ص  العلم  لأن  يذهب،  حيث 
علمية غري  وبحوث  اأبح�ث حرة،  بعد  نحدد  اأن  هو  الث�لث  والطريق  ي�شتنتج... 
ملتزمة الأهداف العلمية، وامل�ش�لح احليوية املعنوية، وامل�دية ب�لن�شبة لن� ونخت�ره�. 

الأوىل  املرحلة  فهو يف  اإىل مرحلتني:  ينق�شم عمله  ف�ملفكر ع�مل  هن�  ومن 
علموي، لي�ص له راأي م�شبق، والتزام �شي��شي، اأو طبقي، اأو ديني، اأو غريه، اإنه 
يبحث يف الت�أريخ، واملجتمع، وك�أمن� ل هدف له اإل فهم واقعهم�، ل يريد اأن يثبت 
مبداأ بعينه، ول يريد اأن ي�شل اإىل نتيجة معينة، اأو هدف ث�بت، اإنه يريد اأن يعرف 
فح�شب، ويك�شف، وبعد اأن ينتهي من هذه املرحلة وهي مرحلة العلم من اأجل 
العلم، اأو العلموية، يعود حينذاك نحو الإن�ش�ن، اأو املجتمع، اأو الطبقة التي يحمل 
� ب�لن�شبة مل�شريه�، اأو �شريه�، ويفكر يف اآلمه�، واحتي�ج�ته�، ويج�هد  »التزاًم� اإن�ش�نيًّ
العينية،  والواقعي�ت  العلمية،  املعرفة  اأ�ش�ص  على  والهدف  الطريق،  اختي�ر  يف 
والإرادة  احلرية،  ويدفع  الطريق،  هذا  ويربز  اكت�شفه�،  التي  العلمية  والقوانني 
الإن�ش�نية اإىل ا�شتخدام هذه القوانني العلمية من اأجل حتقيق الأهداف الإن�ش�نية، 
والجتم�عية، والطبقية لديه. وهذه هي الأيديولوجية، الأيديولوجية العلمية، فال 
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هي من �شنع ذهن فيل�شوف، ول هي وليدة موهبة �شي��شي، اأو ق�ئد، لكنه� عب�رة 
عن »تكنيك، فن«.

اأجل، ف�لأيديولوجية احلقيقية عب�رة عن تكنيك، لي�شت علًم�، ول فل�شفة، 
ل هي عمل فقط، ول اأخالق، وم� هو الفرق بني التكنيك، والعلم؟ يف التكنيك 
يحدده�،  الذي  هو  والإن�ش�ن  التكنيك،  على  مقدمة  الغ�ئية  والنتيجة  الهدف، 
والإن�ش�ن هن� يف ح�لة تلقي، وقبول. هو ت�بع، وم�شت�شلم حم�ص للواقع اخل�رجي، 
الإرادة  فر�ص  عن  عب�رة  التكنيك  لكن  فيه�،  التدخل  يف  حق  اأدنى  له  لي�ص 
الإرادة  بو�شيلة  العلم  ا�شتخدام  اآخر:  وبتعبري  الطبيعية،  القوانني  الإن�ش�نية على 

الواعية)1(.

عند الإن�ش�ن من اأجل الو�شول اإىل م� يريده، ومن هن� ف�لعلم �شعي الإن�ش�ن 
اأجل  من  �شعيه  والتكنيك  الطبيعة،  يف  هو  م�  وك�شف  الطبيعة،  فهم  اأجل  من 
ا�شتخدام الطبيعة، وخلق م� هو لي�ص يف الطبيعة، ومن هن� ف�لأيديولوجية مبعن�ه� 

اخل��ص هي التكنيك مبعن�ه الع�م.

املفكر والعلموية

� كم� اأّن اأ�ش�ص الّتكنيك القدمي مثل �شن�عة ط�حونة م�ئية، اأو هوائية  )1(    هذا الوعي من املمكن اأننْ يكون جتريبيًّ
� )ف�لطفل دون اأننْ يعلم مع�دلت فيزي�ئية، اأو ري��شية متعلقة ب�حلركة واجل�ذبية واجلو  ك�ن على الّدوام اأمًرا جتريبيًّ
� والّتكنيك املتقدم اجلديد  وغريه يقوم ب�شنع ط�ئرة ورقية واإطالقه� يف الهواء( ومن املمكن اأننْ يكون وعًي� علميًّ

هكذا.
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عب�رة  وهي  العلمية  املرحلة  مرحلتني:  اإىل  عمله  ينق�شم  النب�ت  فع�مل 
الطبيعية  ب�لبيئ�ت  وعالقته�  النب�ت�ت،  اأنواع  ومعرفة  النب�ت،  قوانني  ك�شف  عن 
املختلفة، ومعرفة قوانني التالقح، والنمو، والإثم�ر، والتطعيم، وال�شتل، والتدهور، 
املع�رف هي  هذه  اأنواعه�، وجمموعة  من  واحد  لكل  والكيفي  الكمي،  والرقي 
التي تكّون علم النب�ت، واملرحلة الث�نية هي املرحلة التكنيكية، والعملية يف عمله 
التي  املختلفة  والآلت(  )الأدوات  والو�ش�ئل  )املنهج(  الطرق  عن  عب�رة  وهي 
يخرتعه� على اأ�ش��ص هذا العلم حتى يح�شل على م� لي�ص موجوًدا يف الطبيعة 
يهوى  كم�  النب�ت  علم  يف  املوجودة  العلمية  القوانني  وب��شتخدام  يريده)1(،  وم� 
يحول امل�شري الطبيعي حلركته� الكمية، والكيفية اإىل اجلهة التي يريده�، وب�إحالل 
التكنيكية  احلتمية  عليه�  ويفر�ص  حتميته�،  يحطم  اأخرى،  قوانني  حمل  قوانني 
الطبيعية  الذي حتمله احلتمية  الغ�شن  املث�ل يجعل من  �شبيل  الإن�ش�نية، وعلى 
� �شيئ الطعم، يغري هو م�ش�ره الطبيعي  على اأن يكون �شجرة تف�ح، ويثمر تف�ًح� بريًّ
احلتمي على اأ�ش��ص من املعرفة العينية، والواقعية لقوانني هذه احلتمية، وب�خرتاع 
ثم�ًرا من  يثمر  اأن يكون �شجرة كمرثى،  اإىل  واأدوات جديدة، ويوجهه  اأ�ش�ليب 

الكمرثى غري ع�دية، وموجهة. 

)1(    ينتج اأنواًع� جديدة، اأو متك�ملة، وع�لية من الورود، والّنب�ت�ت، والأ�شج�ر، والّثم�ر مل تكن موجودة يف الّطبيعة 
دون تدخل الإن�ش�ن، ول ت�شتطيع الّطبيعة اأننْ تنتجه�.
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املرحلة  الأوىل وهي  املرحلة  اإىل مرحلتني: يف  ينق�شم عمله  اأي�ًش�  واملفكر 
� ي�شمى املجتمع،  �، وعينيًّ العلمية من عمله يج�هد من اأجل اأن يفهم واقًع� علميًّ
ويكت�شف قوانني احلركة، والتطور، والتك�مل، وعوامل الفرتة، والنحط�ط، والرتق�ء 
لواقعية م�شتمرة عينية ت�شمى الت�أريخ، ويف هذه املرحلة ل يكون لديه التزام، اأو 
فهو  واملجتمع،  للت�أريخ،  العلمية  الواقعية  ومعرفة  احلقيقة،  اإدراك  اإل  قط  تع�شب 
قرين لعلموي، وم�ش�عد له، وبعد اأن يكت�شف �شل�شلة من القوانني الجتم�عية، 
ويح�شل على الأ�شول امل�شلَّم به� حلركة الت�أريخ وتطوره، ويكت�شف حتمية الت�أريخ 
)بتف�شريي وهو يعني امل�شرية الطبيعية حلركة الت�أريخ دون تدخل اإرادة الإن�ش�ن 
الواعية مت�ًم� مثل امل�شري الطبيعي واحلر لنمو ال�شجرة الربية(، وعلى اأ�ش��ص هذه 
املع�رف العلمية، والعينية، يطرح اأيديولوجية وهي عب�رة عن الأهداف، واملط�لب 
الإن�ش�نية، والجتم�عية، والطبقية عنده، والأ�ش�ليب، والطرق التي توجه الت�أريخ 

من م�شريه الطبيعي، اأو املنحرف اإىل تلك الن�حية. 

وخالًف� مل� وقر يف الأذه�ن، لي�شت الأيديولوجية دائًم� من �شنع ذهن، اأو 
الف��شلة،  املدينة  ومثل  لالأحالم،  مظهًرا  اأو  ك�تب،  اأو  فيل�شوف،  ن�شيج طبع  من 
امل�شنوعة،  الأيديولوجي�ت  كل  اأن  من  ب�لرغم   - العينية  الواقعية  عن  وبعيدة 
لديه  اإن�ش�ن،  ولأنه  ف�لإن�ش�ن؛   - ب�أخرى  اأو  بدرجة،  هكذا   � ح�ليًّ وامل�شتخدمة 
فح�شب،  هذا  لي�ص  وفهمهم�،  واملجتمع،  الطبيعية،  لإدراك  العلمي  ال�شتعداد 

املفكر والعلموية
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بل ولديه قدرة اخللق، والإبداع، والتوجيه، وال�شتخدام اأي�ًش�، ولديه احتي�ج�ت 
فوق ع�دية، وميت�فيزيقية)1(.

ولأقدم خال�شة مل� ف�شلت القول فيه:

 ،� اأو ع�ملً� اجتم�عيًّ اأو ع�ملً�،  فيل�شوًف�،  املفكر  اأن يكون  امللزم  1-   لي�ص من 
»اإن�ش�ن واٍع  اآخر متعلًم� لكنه  اأو على حد تعبري   ،� اأو �شي��شيًّ فن�نً�،  اأو 
ذو اجت�ه اجتم�عي، واإح�ش��ص ب�لرتب�ط اجلم�عي، واللتزام الإن�ش�ين 

جت�ه هذه اجلم�عة.

الأ�شل  يف  هي  له�  ب�لن�شبة  املفكر  التزام  يطرح  التي  اجلم�عة  2-  هذه 
جم�عة تواجه ق�ش�ي� اإن�ش�نية وعن وعي، اأو غري وعي هن�ك امل�شت�شلم اأو 
الع�مي الذي يعي�ص يف املجتمع الب�شري يف ع�شرن� يف مواجهة الأقلية 
وال�شي��شي،  القت�ش�دي،  ال�شتعم�ر  مواجهة  يف  الأمة  اأو  احل�كمة، 
والثق�يف، اأو الطبقة الك�دحة املحرومة يف مواجهة التفرقة، وال�شتغالل، 

والنظ�م الطبقي.

)1(    ل�شُت اأق�شد ب�حل�ج�ت فوق الع�دية، وامليت�فيزيقية املعنى العرف�ين الفل�شفي فح�شب، بل اإّن كّل م� يريده ولي�ص 
موجوًدا يف الّطبيعة ي�شر على �شنعه )ب�ل�شن�عة اأو الفن( عب�رة عن رغب�ته امليت�فيزيقية، وكثري من رغب�ته امل�دية 

من نف�ص هذه املقولة.
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3-   هذا ال�شرط »الإن�ش�ين« اأو »الأخالقي« ب�لن�شبة للتزام املفكر نتيجة؛ 
لأن املن�فع امل�شرتكة القت�ش�دية، والجتم�عية ل ت�شتطيع وحده� اأن 
املفكر ع�شًوا  اأن يكون  املمكن  اأوًل: من  اللتزام لأنه:  ت�شمن هذا 
اأغلبية  وهكذا  امليم(  )بجر  م�شتعمر  جمتمع  اأو  م�شتغلة،  طبقة  من 
املفكرين، لكن يف نف�ص الوقت يكون ملتزًم� جت�هه، بحيث اإن كثرًيا 
من الق�دة، والأبط�ل، واملفكرين، والكت�ب، والفن�نني الأع�ظم الذين 
ك�نوا من الراأ�شم�ليني، واأولد الأ�شراف، والإقط�عيني، اأو رج�ل الدين 
املتو�شطة، وق�موا يف طليعة العم�ل، والفالحني  اإىل الطبقة  املنت�شبني 
اخل�لدة  املطلقة  املب�دئ  اأحد  ذاته  حد  يف  )وهذا  طبق�تهم  �شد 
لالأخالق، الأخالق غري الن�شبية(، كم� ك�ن هن�ك رج�ل اأحرار �شحوا 
حتى ب�أرواحهم ب�شخ�ء يف �شبيل حرية اأمم من ال�شتعم�ر الأجنبي، اأو 
ال�شتبداد الداخلي دون اأن يكونوا من اأبن�ء هذه الأمم، بل وك�نوا من 
نف�ص الدول امل�شتعمرة، »بك�شر امليم«، حتى يف ع�شرن� ذهب كثري من 
املفكرين املن��شلني من فرن�ش�، واإجنلرتا، واأمريك� اإىل اإ�شب�ني�، وح�ربوا 
بل  الأوربيني  من  كثري  وهن�ك  الإ�شب�نية،  اجلمهورية  لتحرير  الف��شية 
� اإىل جوار جبهة التحرير اجلزائرية �شد  والفرن�شيني دخلوا احلرب عمليًّ
املدنية  احلقوق  حركة  يف  ال�شود  اإىل  ان�شموا  الذين  والبي�ص  فرن�ش�، 
ب�لن�شبة  اللتزام  هذا  هذا،  جوار  واإىل  اأنف�شهم،  هم  امتي�زاتهم  �شد 
مبتلى  ولو ك�ن ع�شًوا يف جمتمع  اإن�ش�ين؛ لأنه حتى  التزام  للمفكر 

املفكر والعلموية
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ب�ل�شتعم�ر، اأو من طبقة م�شتغلة ف�إن م� يدفعه اإىل الوف�ء ب�لتزامه يف 
القيم  تعلو على  التي  الإن�ش�نية  ب�لقيم  واإمي�نه  اأخالقه،  هو  اأية ظروف 
القت�ش�دية والك�شب؛ لأنه ب�لقي��ص اإىل ع�مل، اأو فالح، اأو اأي ع�شو 
يف جمتمع متخلف مبتلى ب�ل�شتعم�ر، خ��شة اإذا ك�ن مفكًرا م�شتنرًيا 
م�ش�لح  بعيًدا عن  القت�ش�دية  م�ش�حله  لت�أمني  دائًم�  الفر�شة  له  متنح 
طبقته وجمتمعه، والذي مينعه من ارتك�ب هذه اخلي�نة هو الأخالق 

اأي القيم الإن�ش�نية ال�ش�مية، واخلي�لية.

4-   بن�ء على قول جوروفيت�ص »ل يوجد جمتمع بل توجد جمتمع�ت، اإذا 
اأمكن العتق�د ب�أنه ل ميكن يف علم الجتم�ع حتليل كل املجتمع�ت، 
ح�شر  ل  التي  املعقدة  الجتم�عية  وامل�ش�كل  والعالق�ت،  والظواهر، 
اأ�ش��ص قوانني واأ�شول �شحيحة، ودقيقة، وث�بتة، وكلية، ويف  له� على 
ل  اأنه  كم�  وح�شمه�،  والفيزي�ء  الري��شي�ت،  مثل  البحتة  العلوم  دقة 
علم  لأن  الجتم�عية؛  والتطورات  للت�أريخ،  نه�ئي  بتنبوؤ  القي�م  ميكن 
اإذن  الجتم�ع مل يتخذ حتى الآن �شورة علم دقيق وك�مل، ينبغي 
وفر�شي�ته�  الجتم�عية  العلوم  نظري�ت  على  يعتمد  األ  املفكر  على 
عليه�  املح�شو�شة  الجتم�عية  الواقعي�ت  تطبيق  يتجنب  واأن  الكلية، 
منه�، وبدًل من ذلك عليه اأن يقوم ب�ملعرفة املب��شرة ملجتمعه عن طريق 
اجلم�هري،  مع  والتف�هم  ب�ملجتمع،  والحتك�ك  الت�أريخ،  يف  البحث 
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واملوؤ�ش�ش�ت،  الأ�ش�ص،  وبحث  وطبقية،  جم�عية،  روابط  واإيج�د 
والجتم�عية،  والقومية،  العرقية،  واخل�ش�ئ�ص  والدين،  والثق�فة، 
والطبقية  القت�ش�دية  والأ�ش�ص  القومية،  وال�شخ�شي�ت  والعواطف، 
البورجوازية يف جمتمعه عليه  الطبقة  اأو  الدين،  ملعرفة  اأن  فيه، مبعنى 
بدًل من اأن يلج�أ اإىل ترجمة علم�ء الجتم�ع، اأو اأفك�ر ال�شرتاكيني 
اإىل  واملنطقي  الدقيق،  واأ�شلوبه  العلمية،  بروؤيته  نف�شه  هو  يذهب  اأن 
يقوم  اأن  عليه  اأي  جمتمعه،  لبورجوازية  الطبقي  والتحليل  دينه، 
هن�  ومن  اأورب�،  يف  العلم�ء  ال�شرتاكيون  به  ق�م  الذي  العمل  بنف�ص 
وحتليله�  وترجمته�،  واأحك�مهم،  الجتم�ع  علم�ء  نظري�ت  تقليد  ف�إن 
على الواقع املوجود يف جمتمعن� مرفو�شة، وغري علمية، وم�ش�دة لعلم 
اأ�شلوب  ومعرفة  جتنبه�،  ميكن  ول  �شرورية  هي  م�  بقدر  الجتم�ع، 
اأجل  من  الجتم�عية  والنظري�ت  املدار�ص،  ومعرفة  والروؤية،  العمل، 
اأن  ن�شتطيع  لأنن�  للمجتمع؛  واملب��شر  امل�شتقل،  والتحقيق  الدرا�شة، 
والفكري  العلمي،  ا�شتقاللن�  اإىل  الأوربيني ون�شل  تقليد  نقلع)1( عن 
اأعم�لهم بدقة  العمل عند الأوربيني، ونعرف  اأ�شلوب  نتعلم  يف حني 
واآراءهم ونعمل به�، ول وجه  اأحك�مهم،  اأن نكرر  معرفة �شحيحة ل 
لل�شبه بني هذين العملني، كم� اأن اأخذ الو�شفة من الطبيب وتنفيذ 

املفكر والعلموية

)1(   نقِلع: منتنع.
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م� يف الو�شفة دون ا�شتف�ش�ر ق�شية، وتعلم الطب، واأ�شلوبه يف الك�شف 
اإىل  الرجوع  عدم  وهو  ث�لث:  طريق  وهن�ك  اأخرى،  ق�شية  والت�شريح 
واعتم�ًدا  التقليد،  اأجل ال�شتقالل، وعدم  الأ�شل ومن  الطبيب يف 
على ثق�فة املرء، واأفك�ره، القي�م ب�لعالج على طريقة الن�شوة العج�ئز، 

واأدويتهن، و�شحرهن، ودجلهن.

           الطريق الأول هو اأ�شلوب العمل عند مفكرين� املتفرجنني الع�شريني، 
والطريق الث�لث هو اأ�شلوب تفكري اأ�شب�ه رج�ل الدين وطريقة عملهم، 
والأيديولوجية  العلمية،  واملدار�ص  الق�ش�ي�،  معرفة  الوحيد  والطريق 
اجلديدة يف مي�دين الت�أريخ، واملجتمع، والقت�ش�د، وال�شي��شة ثم ن�شي�نه� 
الت�أريخي،  للواقع  وامل�شتقلة  املب��شرة،  املعرفة  طريق  يف  وال�شعي  كله�، 
هي  كم�  اجلوانب  هذه  وكل  والإن�ش�ن،  والدين،  والثق�فة،  واملجتمع، 
بروؤية، ومنه�ج علمي اجتم�عي جديد، وطرح  ب�لفعل، وهذا  موجودة 

حلول، وحتديد اأهداف على اأ�ش��ص هذه املف�هيم.

5-  العتق�د ب�ملبداأين »احلتمية العلمية للت�أريخ، واملجتمع« و»اإرادة الإن�ش�ن« 
وعيه،  وبقدر  النب�ت،  وع�مل  الفيزي�ء،  كع�مل  املفكر  ي�شتطيع  بحيث 
ب�لقوانني املوجودة يف قلب الواقع العيني لت�أريخه، وجمتمعه  ومعرفته 
مثله.  �شبيل حتقيق  وي�شتخدمه� يف  العلمية،  ي�شيطر على حتميته  اأن 
علمي،  ق�نون  نق�ص  على  ب�ملرة  ق�دًرا  لي�ص  اخلالق  الواعي  والإن�ش�ن 
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القوى  على  وال�شيطرة  اآخر،  حمل  ق�نون  ب�إحالل  لكنه  اآخر  خلق  اأو 
والظواهر العينية، �شواء يف الطبيعة، اأو يف املجتمع، اأو يف الفرد، يجعل 
ك�إرادة  والإن�ش�ن  هواه،  وفق  م�شريه�  ويغري  �شيطرته،  حتت  »احلتمية« 
فوق  علة  ب�شورة  بنف�شه  يتدخل  اأن  ي�شتطيع  ومث�لية  وخالقة،  واعية، 

الطبيعية يف م�شرية حتمية الطبيعة، وعالقة العلة ب�ملعلول.

          والعتق�د ب�حلتمية املطلقة، اأو الطبيعية، اأو املجتمع ب�شكل يبني اأن 
من  »نوع  جروفيت�ص  بتعبري  هو  احلتمية،  لهذه  مطلق  خملوق  الإن�ش�ن 
الك�شل«؛ لأنه مثل العتق�د ب�لق�ش�ء والقدر ال�شم�وي، وامل�شري املحتوم 
وحريته  اإرادته،  الإن�ش�ن  عن  ينفي  اأنه  مب�  الإلهية،  وامل�شيئة  امل�شبق، 
اأنه ي�شلب  اأن يخلق نف�شه وجمتمعه، كم�  امل�شتقلة كقدرة ي�شتطيع به� 

منه امل�شئولية اأي�ًش�.

         وينبغي اأن ن�شيف هذا التنبيه وهو اأن البحث هن� عن الإن�ش�ن ب�شكل 
مطلق ل معنى له؛ لأن الإن�ش�ن بقدر وعيه العلمي، والذي يجد القدرة 
الفنية على اأ�ش��شه ي�شتطيع كعلة حرة اأن ي�شيطر على حتمية البيئة، ويغري 
العوامل  كل  من  الرغم  على  جمتمعه  و�شكل  ت�أريخه،  وم�شرية  نف�شه، 
احلتمية، واإل ف�إن الإن�ش�ن غري الواعي موجود طبيعي �شرف من �شنع 
تربيته�... جمرد  ومن  اإلخ،  والجتم�عية...  امل�دية،  والظروف  العوامل، 
ونوعه�  ووزنه�،  و�شكله�،  وطعمه�،  لونه�،  ت�أخذ  اخلربوزك  ثم�ر  من  ثمرة 

املفكر والعلموية
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من الطبيعة، ومن مقت�شي�ت الري، والرتبة، واجلو، واملو�شم، واحلوادث 
اجلزئية، والطبيعية.

لالإرادة،  ف�قًدا  الإن�ش�ن  املطلق  ب�جلرب  العتق�د  يجعل  م�  وبقدر          
ب�حلرية،  ف�إن العتق�د  اأو حيوان،  نب�ت  اإىل م�شتوى  به  وامل�شئولية وينزل 
الطبيعة،  املوجودة يف  العلمية  القوانني  ونفي  الإن�ش�نية،  املطلقة  والإرادة 
والت�أريخ، واملجتمع خ�رج الإن�ش�ن، يجعل الإن�ش�ن ف�قًدا للوعي العلمي، 
وا�شطن�ع  والأ�شطورة،  اخلي�ل،  ع�مل  اإىل  ويجره  التكنيكية،  والقدرة 
الفل�شف�ت، وكثري من املتع�شبني اجل�مدين الذين يعتقدون اعتق�ًدا ج�زًم� 
التحتية  والبنية  الجتم�عية،  للبنية  الك�مل  والتدخل  الت�أريخ،  بحتمية 
ويعتربون  �شرًف�،  �شنعه�  من  الإن�ش�ن  يعتربون  والذين  القت�ش�دية، 
ع�مل الإرادة، والفكر لي�ص علة بل معلوًل لعلة خ�رجية هي الطبيعة، اأو 
احلتمية الت�أريخية، اأو الإنت�ج القت�ش�دي، ولإثب�ت هذه النظرية يحتجون 
ب�لنوابغ الأع�ظم، والكت�ب، واملفكرين، والفن�نني، وال�شعراء، والأبط�ل، 
وفيث�غورث،  واأفالطون،  اأر�شطو،  اأمث�ل:  من  الجتم�عية،  وال�شخ�شي�ت 
وكونفو�شيو�ص، ون�بليون، ويقولون اإن هوؤلء ب�لرغم من نبوغهم، وب�لرغم 
وق�موا  الجتم�عية،  بيئ�تهم  يفوق  م�شتوى  يف  يفكرون  ك�نوا  اأنهم  من 
اأعم�ل فنية غري ع�دية واخرتاعه�، ميكن يف نف�ص الوقت البحث  ب�إبداع 
الظروف  اأن  بيئ�تهم، وبي�ن كيف  بينهم، وبني  العلة واملعلول  عن روابط 
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الت�أريخية  واملرحلة  الإنت�ج،  �شكل  من  الن�جتة  واملقت�شي�ت  الجتم�عية، 
والعق�ئد  والروؤية،  الكونية،  الروؤية  نوع  اأوجدت  التي  هي  ملجتمع�تهم 
وامليول الفكرية، والع�طفية، واملع�يري الأخالقية، والنمط الذوقي عندهم، 
واأ�شك�ل اأفك�رهم، واآث�رهم، واأعم�لهم الفنية، وحمتوي�ته�؟ وبهذا التحليل 
للع�دة،  الفل�شفية، والفنية اخل�رقة  العظيمة  املواهب  اأنه حتى  ي�شتنتجون 

والإرادات القوية لل�شخ�شي�ت، والقي�دات وليدة للبيئة اخل�رجية.

اأن املفكر، والفيل�شوف، والأديب، والفن�ن، والزاهد،           والق�شية هي 
الجتم�ع،  وع�مل  الت�أريخ،  وع�مل  �شيء،  والق�ئد  والبطل،  والأخالقي، 
اأنه »املعلم الأول«، ومن  وع�مل الإن�ش�ن �شيء اآخر، ف�أر�شطو ب�لرغم من 
اأعظم الفال�شفة العقليني، وبوذا ب�لرغم من اأنه اأقوى الأرواح الإ�شراقية 
يف الت�أريخ، لكن كليهم� ك�ن� اأ�شريينْن للطبيعة مثل ب�شر بدائيني، ون�شف 
وح�شيني، وك�ن� يف مواجهته� بال �شالح اأو دف�ع، ومل يكن لهم� ن�شيب 
حتى من البخ�ر، والعجلة، يف حني اأن اأي فتى ب�شيط ل ي�شتطيع يف القرن 
الع�شرين اأن يفهم كالم هذين، جمهز يف مواجهة الطبيعة وي�شيطر على 
اأقوى قواه�، وال�شبب يف هذا وا�شح ف�لنبوغ، والفل�شفة، والأدب، والفن 
الرثوات  بهذه  مليئة  اأثين�  ك�نت  الطبيعة،  مواجهة  ع�جزة يف  اأمور  كله� 
العظيمة، والقدرات املده�شة، ومع ذلك فقد ك�نت ترتعد لأقل عبو�ص 

املفكر والعلموية
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الذي  فح�شب  هو  الطبيعة  وع�مل  بدائية،  قبيلة  مثل  مت�ًم�  الطبيعة  من 
ي�شع زم�م التكنيك حول عنقه� وميتطيه�، حتى ولو ك�ن �شخ�ًش� ي�شيق 
»قلة  من  بهومريو�ص  واملفتونون  اإح�ش��شه،  انعدام  من  �شقراط  تالميذ 
ذوقه« والطفل الذي يطلق ط�ئرة ورقية يف اجلو انت�شر على الطبيعة اأكرث 

من �شقراط، واأفالطون، و�ش�ن اأوغ�شطني، والغزايل، وبوذا، ولوت�شي.

          وهكذا اأي�ًش� ب�لن�شبة للمجتمع، ي�شتطيع الإن�ش�ن كعلة م�شتقلة اأن 
يدخل يف �شل�شلة العلل الت�أريخية الجتم�عية، وينت�شر على املجتمع، 
اأن يعرفه�،  الطبيعية ل�ش�حله، ويغري �شكله� مبجرد  ويلجم قوى املجتمع 
وعلى اأ�ش��ص معرفته العلمية هذه، يطرح تكنيك تغيريه� والثورة عليه�، 
واإ�شالحه�، والعمل على تك�مله� كم� يهوى ثم يعمل مب� طرح، اإن الوعي 
الجتم�عي ال�شحيح هو الذي ي�شنع املجتمع ل الفل�شفة، ول الفيزي�ء، 

ول الكيمي�ء، ول الطب، ول الفن، اأو الأدب، وال�شعر.

الإن�ش�ن،  اأو  والختي�ر،  اجلرب  بني  اجلدلية  الواقعية  هذه  اأ�ش��ص  6-  على 
الذات  »ب�طن  تق�بل  بتعبري ديك�رت  اأو  املجتمع(  اأو  )الطبيعة  والبيئة 
»�شنة  القراآين  ب�مل�شطلح  اأو  العني«  اأو  الذات  و»خ�رج  الذهن«  اأو 
اخللق والن��ص« ف�إن كل الق�ش�ي� الإن�ش�نية امل�دية، واملعنوية، والفردية، 
والجتم�عية يف �شريورة، وجري�ن، واملفكر اإرادة واعية، وهو ع�مل بهذه 
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الت�أريخية،  ب�حلتمية  علًم�  اأكرث  الن��ص  ك�ن  كلم�  اأنه  الق�ئلة  احلقيقة 
جمتمعهم،  وبنية  الجتم�عية،  واحلركة  للحي�ة،  العلمية  والقوانني 
ن�شًج�  والطبقي  والجتم�عي،  الإن�ش�ين،  الذاتي  وعيهم  ن�شج  وكلم� 
�، و�شحيًح�، �شوف تكون لديهم القدرة اأكرث على حتطيم احلتمية  علميًّ
الت�أريخية، والطبيعة الجتم�عية التي فر�شت عليهم ق�شًرا، ويف غفلة 
الفكرية،  حتميتهم  �شنعت  التي  العلل  من  يجعلون  و�شوف  منهم، 
لإرادتهم  معلولة  والطبيعية  وال�شي��شية،  والأخالقية،  والجتم�عية، 
الطريق  هذا  ومن  املثل،  اإىل  والطموحة  واملدبرة،  اخلالقة،  الواعية 
اأولئك الذين �شنعوا يف املجتمع على  فح�شب ي�شتطيع الن��ص - اأي 
غفلة منهم)1( اأن ي�شبحوا ال�شن�ع الواعني يف املجتمع، وهذا املبداأ بقدر 
م� هو ممثل حلقيقة علمية حمدودة، وم�شلم به�، هو الذي يحدد طريق 

املفكر وم�شئوليته الع�مة، والدائمة.

املفكر والعلموية

)1(   هن� يت�شح عبث البحث املعروف اّلذي راج بينن� واّلذي فحواه: هل الأديب، والك�تب، وال�ّش�عر هم اّلذين 
ي�شنعون املجتمع، واحل�ش�رة، اأو الّطبيب، وع�مل الفيزي�ء، واملخرتع، واملكت�شف، واملهند�ص هم اّلذين ي�شنعونه�. 
املجتمع املع��شر ي�شنعه اأُولئك اّلذين يعرفون املجتمع، ويعلمون تكنيك تغيريه، وتكوينه، ويعملون مب� يعلمون، 
وكم� قلت يف »اإ�شالم �شن��شي: معرفة الإ�شالم« اإّن الق�شية الغ�م�شة اّلتي ل حُتَّل اأي ق�شية اجلرب والختي�ر 
اّلتي طرحت يف الفل�شفة الإ�شالمية، وعلم الكالم الإ�شالمي ب�شكل م�شهب فيه وغ�م�ص، وغري مفهوم، ق�شية 
ة« هي الق�نون امل�شلم به والّنه�ئي وغري الق�بل  نَّ ا، وعلمية، و�شريحة، ومقنعة. فـ »ال�شُّ وا�شحة مت�ًم�، ومنطقية جدًّ
للتبديل، ومتثله القوانني العلمية، والّروابط اجلربيَّة العلية يف الّطبيعة امل�دية، واملجتمع الإن�ش�ين، اأّم� الّن��ص، اأو 
ة« لكنه� م�شروطة، ومقيدة،  نَّ الإرادة الواعية امل�شئولة فلي�شت م�شرية اأو جمربة غ�فلة لهذه القوانني اجلربية »ال�شُّ

ة. اإ�شالم �شن��شي �ص 50. نَّ وحمددة به�. واملنزلة بني املنزلتني بهذا املعنى اأي الّن��ص مع ال�شُّ
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          والن�ش�ل �شد ال�شتبداد، وال�شتعم�ر، وال�شتغالل، والق�ش�ي� الفورية 
وم�شئوليته  للمفكر  الغ�ئي  الهدف  حتدد  التي  هي  قبيله�  من  احليوية 
املطلقة، والأبدية، لأن هذه الق�ش�ي� يف حد ذاته� لي�شت واقعي�ت مطلة، 
واأبدية لكنه� م�ش�ئب، وموانع ع�قت طريقه، ومل� ك�ن التحرك حم�ًل اإل 
وهذا  وحتطيمه�،  عليه�  للق�ش�ء  اجله�د  اإىل  م�شطر  ف�إنه  عليه�،  ب�لق�ش�ء 
م�شداق اآخر لذلك املبداأ الكلي الذي تن�ولته وم�شطر يف الغ�لب اإىل 

تكراره وهو اأن »القت�ش�د مبداأ ولي�ص هدًف�«)1(.

)1(   وهذا ع�مل ي�شتوجب اأننْ اأرى نف�شي متفًق� يف العمل مع اأن��ص اأختلف معهم يف الفكر، وينبغي اأننْ يكون الأمر 
اأبيهم�  اأخوين ورث� منزًل عن  اأّن  الّطريق. والأمر ي�شبه  الّراأي رف�قي يف  اأنتظر من خم�لفي يف  هكذا، وهكذا 
نوافذه على ف�ش�ء ف�شيح، وتتوفر فيه  الهواء، والّنور، وتفتح  يبنيه من جديد بحيث يدخله  اأننْ  وكالهم� يريد 
الّراحة، واحلرية، والّطم�أنينة، وتتجمع فيه كّل الو�ش�ئل احلديثة للراحة، والّرف�هية، وتكف عنه اأيدي الغ��شب، 
املنزل  اأننْ يوا�شل حي�ته يف  يريد  اأحدهم�  اأّن  بينهم�  الوحيد  اإلخ، اخلالف   ... واملدعي، والّل�ص، وامل�ش�ك�ص 
اجلديد، والّث�ين، يريد اأننْ يوا�شل درا�ش�ته، الأّول، يعتقد اأّنه بدون وجود منزل، اأو العي�ص يف منزل ب�لإيج�ر 
ل ميكن اأننْ يحي� حي�ة طيبة، والّث�ين، يعتقد ب�أّنه ل ميكن اأننْ ين�شج يف مثل هذه احلي�ة، الأّول يريد اأننْ يبني 
خمره  فيه  ويحت�شي  فيه،  »يجل�ص  حّتى  �شريك،  فيه  له  اّلذي  لل�شكنى  �لح  ال�شّ غري  املوروث  اخلرب  منزله 
ا، لكن هذين ال�ّش�بني  م�شرتيًح� دون اأننْ ي�ش�يقه اأحد« والّث�ين يريد اأننْ يجل�ص فيه ويقراأ املثنوي. ح�شٌن جدًّ
املفكرين قد ن�شي� خراب املنزل، واغت�ش�به، واخلالف من جرائه، بل واملنزل نف�شه واأم�شك كّل منهم� بخن�ق 
الآخر متن�زعني متظ�هرين، هذا يقول لذاك: اذهب اأيه� الّرجعي املث�يل الّديني، وذاك يقول لهذا: اذهب اأيه� 

الع�شري امل�دي املُلحد.
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اأن  من  وب�لرغم  للمجتمع،  ال�شي��شية  القي�دة  لي�شت  املفكر  ر�ش�لة  7-  اإن 
الق�ئد ال�شي��شي ي�شتطيع اأن يكون مفكًرا، ف�لر�ش�لة الأ�ش��شية للمفكر 
هو منح الوعي الذاتي ال�شي��شي، والجتم�عي، والطبقي للن��ص، اأي 

لالأمة، والطبقة املحكومة امل�شتغلة »بفتح الغني«.

الرابطة  ن�حية  من  »التقليدي«  والدين  والقومية،  الع�ملية،  اإىل  8-   ب�لنظر 
امل�شرتكة التي ميكن اأن تقيمه� بني الطبق�ت الجتم�عية، تعد م�ش�ئل 
خداع  غط�ء  وهي  ب�لعمى،  الطبقي  والإح�ش��ص  الب�شرية  ت�شيب 
طبقية  فوق  ق�ش�ي�  لأنه�  املجتمع؛  امل�شيطر على  التفرقة  نظ�م  لإخف�ء 

وعلى املفكر اأن يراعي الأمور الآتية عندم� يواجهه�:

       اأ-   اإن الع�ملية، اأو الإن�ش�نية واقع متع�يل ت�أتي مرحلة طرحه�، وحتقيقه� 
بعد مرحلة الن�ش�ل الطبقي. وطرح الإن�ش�نية، والرتكيز عليه� قبل 
هذه املرحلة خدعة، اأو جهل ل اإن�ش�ين، وهن� ت�شري الإن�ش�نية ع�ماًل 

�شد الإن�ش�نية.

مر�ص  اأو  »العرقية«  العرق  عب�دة  مر�ص  عن  القومية  اإبع�د      ب-  ينبغي 
لقبول  دائًم�  م�شتعد  مزاجه�  اإن  اإذ  »ال�شوفينيية«؛  الرتاب  عب�دة 
واإن�ش�نية،  وعلمية،  عينية،  قواعد  على  واإق�مته�  املر�شني،  هذين 
� بل ظ�هرة جدلية، مبعنى اأن القومية  فلي�شت القومية واقًع� ث�بًت� اأبديًّ

املفكر والعلموية
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تظهر عندم� تتعر�ص للرف�ص، والكبت، والتحقري والتحقري يف حد 
ذاته نوع من الرف�ص، وكبت القيم، والف�ش�ئل.

فقد ظهرت القومية اليهودية منذ اأن تعر�ص وجوده�، وقيم وجوده� لالإنك�ر 
� وليدة للحركة امل�ش�دة  �، وجربيًّ يف املجتمع امل�شيحي الغربي. وال�شهيونية منطقيًّ
لل�ش�مية، ومل�ذا مل تظهر القومية اليهودية، والف��شية الوح�شية العرقية الإ�شرائيلية 
التي ك�نت منذ عهد بعيد حمل  ال�شرق وبخ��شة يف املجتمع�ت الإ�شالمية  يف 

عمل، واإق�مة لكثري من اليهود؟

مواجهة  يف  مت�ًم�  �ش�متة  ظلت  الإيرانية  القومية  اأن  نرى  اإيران  ت�أريخ  ويف 
لأن  الروح؛  وت�شرتد  الأموي،  احلكم  عهد  يف  تظهر  لكنه�  الإ�شالمي  الفتح 
الإ�شالم ك�ن له �ش�أن بنوع التفكري، والعقيدة الدينية فح�شب، وك�ن يريد تغيري 
ال�شكل الجتم�عي، وال�شي��شي، والعالق�ت الجتم�عية، والفردية يف اإيران، يف 
القومي يف  والتف�خر  العربية،  على  ا�شتن�ًدا  يج�هد  ك�ن  اأمية  بني  نظ�م  اأن  حني 
حتقري اأمة اإيران، واإنك�ر قيمته� الثق�فية، ومف�خره� القومية، وقتل ت�أريخه�، ووقفت 
الأمة الإيرانية يف مواجهة العرب، وق�م العرب بخلق القومية الإيرانية بينم� ك�نوا 

يح�ولون قتله�.

� لي�شت مدر�شة فكرية بل ظ�هرة  وهذه احلقيقة الق�ئلة: اإن القومية منطقيًّ
جدلية متيزه� يف الظروف احل�لية الع�ملية ك�أطروحة م�ش�دة يف مواجهة الإمربي�لية 
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�شكله�  يف  خ��ص  وب�شكل  والقت�ش�دي،  ال�شي��شي،  �شكله�  يف  ال�شتعم�رية 
الثق�يف والفكري، ومن هن� ف�إن املفكر حني يعلم هذه احلقيقة الق�ئلة ب�أن الطبقة 
على  و�شنعه  قن�ًع� خ�دًع�،  القومية  من  �شنع  قد  قي�دته� خ��شة  وجه�ز  املنتفعة، 
اأن  ينبغي  ب�لعمى،  الطبقي  الذاتي  الوعي  ت�شيب  وم�دة  ال�شتغاللية،  �شحنته 
يتخذ موقًف� يف مرحلة الن�ش�ل �شد ال�شتعم�ر فح�شب يف جبه�ت هذه الق�عدة 
لأن ال�شتعم�ر يف زم�نن� واقعية �شد القومية. واملفكر يف مركز مراقبته احل�ش��ص، 

وامل�شرف، ينبغي اأن يجعل مو�شعني من موا�شع اخلطر حتت نظره دائًم�:

ال�شتعم�ر  الن�ش�ل �شد  احتدام  الطبقي عند  الن�ش�ل  ن�ر  اإ�شع�ل  1-  اإن 
على م�شتوى الأمة، مبث�بة اإحداث الفرقة، واخلالف يف وحدة كل القوى 
املتحررة امل�ش�دة لال�شتعم�ر؛ لأن ال�شتعم�ر يجعل من الوجود الت�م 
نف�ص  اأبع�ده، وطبق�ته جم�ًل لهجومه، ويف  اأو ملجتمع م� بكل  م�  لأمة 
الوقت من اأجل اأن ي�شتقر يف جمتمع م� يعتمد على ق�عدة يف الداخل، 
وي�شنع �شريحة داخلية م�شطنعة، ولكن من امل�شتحيل اأن ي�شري الط�بور 
اإن  اأ�شيلة،  اجتم�عية  طبقة  اأو  املجتمع،  لبنية  طبقية  واجهة  اخل�م�ص 
بل  واجلهل  والعبودية،  ب�لفقر،  فح�شب  اجلم�هري  يبتلي  ال�شتعم�ر ل 
يجر معه املالك، والربجوازية، والإنت�ج القومي اإىل النحط�ط، والزوال، 
الإيج�بية  واخل�ش�ئ�ص  العرقية،  القيم  كل  يرف�ص  ك�ن  مل�  ن�حية  ومن 
ف�إن  مي�شخه�،  اأو  ودينه�،  ومعنوي�ته�،  وثق�فته�،  الأمة،  وت�أريخ  القومية، 

املفكر والعلموية
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العق�ئدية،  ميوله�  ك�نت   � اأيًّ �شده  مرغمة  تقوم  ال�ش�دقة  القوى  كل 
وانتم�ءاته� الطبقية، وحيثي�ته� الجتم�عية.

2-  النقطة اخلطرية الأخرى التي ينبغي على املفكر اأن يالحظه� هي: اأنه 
خ�رجية،  جبهة  يف  احتدم  الذي  ال�شتعم�ر  �شد  الن�ش�ل  نه�ية  بعد 
الأجنحة،  ف�إن  الجتم�عية  والطبق�ت  القومية،  القوى  كل  ومب�ش�ركة 
وال�شيطرة  املعنوي،  النفوذ  ذوي  من  اأ�شبحت  التي  وال�شخ�شي�ت 
املتقدمة نظًرا لل�شج�عة، والإخال�ص، واجلدارة التي اأيدته�، عند العودة 
من احلرب القومية امل�ش�دة لالإمربي�لية اإىل امليدان الداخلي حيث يبداأ 
ال�شراع الطبقي جت�هد حلفظ حيثي�ته�، وموا�شلة قي�دته�، ومن موقعه� 
اخل��ص، و�ش�بقته� الب�رزة، ونفوذه� الذي اكت�شبته يف الن�ش�ل القومي، 
وخ��شة بطرح �شع�ر املح�فظة على الوحدة الوطنية، واحت�د كل القوى، 
والطبق�ت الجتم�عية، ت�أخذ يف احليلولة دون الن�ش�ل الطبقي، وت�شبح 
الوحدة التي ك�نت حيوية، واإيج�بية يف الن�ش�ل �شد ال�شتعم�ر م�شرة، 

و�شلبية بنف�ص القدر يف الن�ش�ل �شد ال�شتغالل الداخلي.

وال�ش�دة  الراج�ت،  ف�إن  الهند،  يف   � ح�ليًّ املوجودة  امل�شكلة  هي       وهذه 
على  الق�ش�ء  �شبيل  الن��ص يف  جوار  اإىل  ين��شلون  ك�نوا  الذين  الهنود 
الجتم�عي  وو�شعهم  الثق�يف،  لن�شجهم  وك�نوا  الإجنليزي،  ال�شتعم�ر 
وب�لطبع ظهروا يف �شورة  للن�ش�ل،  ال�شفوف الأوىل  الب�رز قد وقفوا يف 
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الآن  الهندية،  الأمة  ل�شتعم�ر  وم�ش�دين  ومتحررين،  قوميني،  اأبط�ل 
وقد احتدمت احلرب الطبقية يف قلب املجتمع، وق�م ماليني الك�دحني 
الذين ي�شلمون الروح فقًرا، وجهاًل، وقحًط� ليق�وموا ال�شتغالل املفجع، 
والمتي�زات املده�شة لطبقة الراج�ت، ولكي ي�شلبوا منهم امتي�زاتهم، 
وال�شخ�شي�ت  القوميني،  الأبط�ل  هوؤلء  مواجهة  يف  اأنف�شهم  يرون 
احلرب على  املبجلني يف  وق�دته  لال�شتعم�ر،  امل�ش�دة  املقد�شة  املحرتمة 
الإمربي�لية الإجنليزية، ويف هذه املرحلة تتحول اأ�شوار القومية، والوحدة 
الطبقية التي ظهرت يف هجوم ال�شتعم�ر على ك�فة الطبق�ت، واأح�طت 
بوجود املجتمع اإىل اأ�شوار حتيط ب�حلدائق، وامل�ش�نع، والأمالك، وروؤو�ص 

الأموال، والمتي�زات.

            ف�لأخوة الدينية، والأخوة الوطنية التي ت�شمن الن�شر يف مواجهـة
      اخلطر اخل�رجي، تكون يف مواجهة اخلطر الداخلي و�شيلة للحف�ظ على 
الدين  ويتدخل  القومية،  تتدخل  الأخوين، وعندم�  امل�ش�واة بني  عدم 
بني احل�كم واملحكوم، وبني من ميلك، ومن ل ميلك تكون عوامل خداع، 
وعوامل تخدير، وكل ع�مل يعقد بني ال�شجني وال�شج�ن، اأو بني العبد 
وال�شيد �شلة، اأو قرابة قيد جديد يف يد ال�شجني وقدمه، وربقة جديدة 
حول عنق العبد ت�شغطه، م�ذا اأقول؟ قيد؟ ِربنْقة؟ حول اليد، والقدم، 

املفكر والعلموية
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وروؤيته، ول يوجد ع�مل  والعنق؟ ل... بل على فكره وروحه، وتعقله 
الع�مل  اإنه  الع�مل،  هذا  من  اإحك�ًم�  اأكرث  والأ�شر  العبودية  يحفظه يف 
تزرق يف  م�دة  والعبودية،  الأ�شر،  ويربيه يف  اأ�شرًيا، وعبًدا  الذي يجعله 

دمه.



اأنن� يف  اآنًف� و�شميته »جغرافية الكلمة« اأي  اأن اأكرر م� طرحته  وهن� ينبغي 
واملو�شع  الزم�ين،  الظرف  يف  نفكر  اأن  ينبغي  والجتم�عية  ال�شي��شية،  املي�دين 
طرح  عند  ينبغي  املبداأ  بهذا  واإمي�نً�  اجتم�عي  ل�شع�ر  اأو  م�،  لفكرة  الجتم�عي 

املدار�ص الفكرية اأن نراعي م� يلي، كم� ينبغي ذلك عند بي�ن الطرق:

التي  الدولة  طبقية  فوق  وهو  للقومية،  م�ش�د  واقع  ال�شتعم�ر  اأ-     لأن 
ي�شتعمره�، والبنية التحتية ملجتمعه�، تكون القومية - ك��شتن�د على 
القيم الفكرية، والواقع الت�أريخي، والوجود املتميز القومي امل�شتقل- 
ومل�  وحيوية،  فورية،  الن�ش�لت  اأكرث  يف  املفكر  من  تركيز  مو�شع 
والإمربي�لية  لال�شتعم�ر،  وليدة  جدلية  واقعية   � منطقيًّ القومية  ك�نت 
� ون��شًئ� من اإح�ش��ش�ت  �، وع�طفيًّ ف�إن ال�شتن�د عليه� لي�ص اأمًرا مث�ليًّ
موقف  اتخ�ذ  هي  بل  ج�هلة،  مغرورة  ومف�خرات  وعرقية،  رجعية، 

منطقي، وعلمي، و�شديد الرقي.

مت�ًم�  ال�شتعم�ر  وطرد  الإمربي�لية،  �شد  الن�ش�ل  مرحلة  انته�ء  ب-  بعد 
اأن يتغري �شكل الن�ش�ل على الفور، واأن ينتقل اإىل الداخل،  ينبغي 

متى تطرح املدار�س املختلفة؟
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�شراخ،  �شورة  يف  الفرتة  هذه  يف  وطنية  كوحدة  القومية  وا�شتمرار 
واأن��شيد حم��شية يف ميدان غ�ب عنه العدو، و�شجيج للتغرير ب�لن��ص 
داخل املدينة، يف هذه املرحلة ينتقل الن�ش�ل من مرحلة القومية اإىل 
اأن يرتك �شع�ر الأخوة الذي ك�ن له معنى،  الطبقي، وينبغي  �شكله 

وجم�ل يف مواجهة الأجنبي مك�نه ل�شع�ر »امل�ش�واة«.

ج- يف املرحلة الأخرية تطرح الع�ملية اأو الإن�ش�نية.

وطرح الع�ملية يف مرحلة الن�ش�ل �شد ال�شتعم�ر دعوة للتف�هم، والتذكري 
ب�لن�شب بني الأمة امل�شتذلة، والطبقة امل�شتغلة، وبني الأمة ال�شتعم�رية، وامل�شتغلة 
»بك�شر الغني« وهي يف حد ذاته� دعوة ل اإن�ش�نية، وتذكري مغر�ص، وخداع. وينبغي 
اأن نقبل هذه النقطة كمبداأ، اأنه كم� اأن اعتق�د »الق�دة القوميني« ب�أن القومية رابطة 
اأبدية، ومث�ل �شرمدي، هذا ال�شع�ر بقدر م� هو يف مرحلة الن�ش�ل �شد ال�شتعم�ر 
 ،� �شلبيًّ اجت�ًه�  يتجه  ونيل ال�شتقالل  املرحلة،  بعد طري هذه  يعد  وبن�ء،  حيوي، 
�، وب�عًثً� على النحط�ط، واأي�ًش� اعتق�د الق�دة ال�شرتاكيني ب�أن ال�شرتاكية  ورجعيًّ
هدف غ�ئي، ومث�ل نه�ئي، ولي�شت منزًل على الطريق ينبغي لالإن�ش�ن اأن يتج�وزه 
ل اأن يقف فيه، بقدر م� هو يف مرحلة الن�ش�ل الطبقي بن�ء وحيوي، ي�شري بعد 
ال�شتقرار الواقعي لال�شرتاكية ع�مل انحط�ط، وف�ش�د يف طريق موا�شلة التك�مل 

املعنوي، والإن�ش�ين للنوع الب�شري.
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الع�ملية يف راأيي ينبغي اأن تكون اأمًرا مطروًح� بعد النته�ء من املرحلة الطبقية 
يف الن�ش�ل، عب�رة عن مدر�شة فكرية ب�عتق�ده� مببداأ اأن الإن�ش�ن هو خملوق فوق 
طبيعي، واأن ا�شتعداد الوعي، والختي�ر، واخللق، والذي �شنعه يف الطبيعة على 
ن�شق اهلل يقوده اإىل ن�شجه القومي، وتك�مله املعنوي يف هذه الأبع�د الثالثة اإىل م� ل 
نه�ية اأي اإىل كم�ل ل يقبل الت�شور، لكني قلت هذه النقطة مراًرا وهي اأن الع�ملية، 
اأو الإن�ش�نة التي من م�شتلزم�ته� عدم الإمي�ن ب�حلدود العرقية، والقومية، والطبقية 
والت�ش�دات  للمتن�ق�ش�ت،  اإخف�ء  اإل  تكون  لن  احل�لية  الظروف  اإذا طرحت يف 
�. اأم� يف  � فل�شفيًّ الالاإن�ش�نية املوجودة، فهي دعوة اإىل الوحدة الب�شرية مفهوًم� انتزاعيًّ
الع�مل الواقعي: ع�مل امل�شتعِمر وامل�شتعَمر وامل�شتغل احل�كم الذي ميلك، واملحكوم 
الأبي�ص،  واملحلي  ال�شتعم�رية،  الدولة  و�ش�كن  واملنحط،  واملتح�شر،  املفل�ص، 
والأ�شود، الغربي، وال�شرقي، والراأ�شم�يل، والع�مل، الإقط�عي، والأجري... �شوف 
ملي�ر  ول�شرر  اإن�ش�ن،  مليون  »خم�شمئة  ل�ش�لح  مغر�شة  و�شف�شطة  خدعة،  تكون 

وخم�شمئة مليون حملي« �شركة راأ�شم�يل قوي القب�شة مع مفل�ص ع�جز.

الأبد،  اإىل  عنه�  ابتعدن�  فقد  ب�لإن�ش�نية  بداأن�  اإذا  الإن�ش�نية،  اإىل  وللو�شول 
الإمربي�لية،  تواجه  التي  الأمم  على  احل�يل  الوقت  يف  الإن�ش�نية  اإىل  للو�شول 
وال�شتعم�ر اأن تعرب اأوًل مرحلة القومية ثم مرحلة امل�ش�واة الطبقية، والو�شول اإىل 
الإن�ش�نية من قبل اأن تتحول الأجن��ص املحتقرة والأمم التي حميت �شخ�شي�ته� 
و»غ�شلت« من الثق�فة، والقيم، والأ�ش�لة اإىل ب�شر لي�ص ممكًن�، يف البداية ينبغي اأن 

متى تطرح املدار�س املختلفة؟
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يتحول »املحليون« اإىل ب�شر حتى يجد نوع الب�شر حتققه العيني، والواقعي.

الإن�ش�نية  ب�لقيم  الإن�ش�نية  مدعي  ويذكر  املحليني،  اأحد  )يتحدث 
املن�شية(.

ك�ن ب�تري�ص لومومب� قد ظهر يف �شحنة مهدي منتظر منتقم، وم�شيح خمل�ص 
ك�نت ينتظره الت�أريخ طوال قرون العبودية امل�شئومة، وا�شتعم�ر اجلن�ص الأبي�ص، 
اإفريقي�  وك�نت  ال�شتعم�ر،  زنزانة  داخل  واأغالله�  العبودية،  لتعذيب  واخل�شوع 
هذه الدمعة احل�رة على الأر�ص تهتز على كرا�شة اخلرائط. اإفريقي� هذه التي ك�نت 
ينب�ص،  قلب  مثل  اأ�شبحت  الأر�ص  وجه  على  ت�شيل  �ش�خنة  دمع  قطرة  دائًم� 
جتيب  ك�نت  عديدة  دلئل  هن�ك  الدمعة؟  �شكله  يف  ي�شبه  القلب  األي�ص  اأجل، 
لقد دخل ال�شتعم�ر   ،� اإيج�بيًّ والع�شق جوابً�  ب�لآم�ل،  املفعم  ال�شوؤال  على هذا 
يف  الع�مل،  يف  للراأ�شم�لية  من�ف�ص  هن�ك  اأ�شبح  لقد  الحت�ش�ر،  مرحلة  الع�ملي 
الع�مل امل�شتبعد تنت�شب الق�م�ت الر�شيدة يف الأمم البطلة، ومتنح العبيد الإمي�ن، 
والأمل، ومترد اجليل املفكر احلر يف اأورب� جنة البورجوازية، وكفر ب�ملذهب القذر 
والفنية،  الفل�شفية،  كل خدعه  مع  واحلي�ة«  »القدرة  ومبداأ  ال�شتهالك«،  »عب�دة 
اإفريقي�  والثق�فية، ومن بني كل هذه الأمور ك�ن اأكرثه� اأ�ش�لة ومنًح� للب�شر: اأن 
قد حتركت... ويف مك�ن العبودية، واجلهل، والوح�شية، منت من الغ�شب، والتمرد 
نب�ت�ت �ش�مقة ذات جذور، وهي تنبت حلظة بلحظة، والأر�ص التي جعله� الت�أريخ 
اأر�ص اإنت�ج وت�شدير عبيد اأ�شبحت تنتج الآن الثورة، واحلرية، والفكر، وت�شدره�، 
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اأحي�نً� تدل ظواهر �شغرية على وق�ئع  ت�شدره�؟ اأجل، لي�ص هذا ب�لقول الهزل، 
عظيمة، ولعلني طوال عمري مل اأ�ش�دف ح�دثة بهذا املعنى العميق، والعظمة، 
تلك احل�دثة التي علمتني اأن اإفريقي� مل تتحرر فح�شب، بل اإن ح�ش�رة جديدة، 

وثق�فة بديعة قد ولدت على الأر�ص.

اأجل، راأيت اأن »�شرفة اإيوان مدائن اأورب� تت�ش�قط، واأن الن�ر الك�ذبة ملعبد 
ن�ر الغرب يف �شبيله� اإىل الهمود«.

من  الإفريقية«  »الثورة  جملة  فيه  منعوا  الذي  اليوم  ذلك  متى؟  كيف؟ 
دخول ب�ري�ص، ب�ري�ص؟ نعم، مدينة احلرية وريثة الثورة الفرن�شية الكربى، وك�تبة 
حقوق الإن�ش�ن، واملن�دية ب�شع�ر احلرية، وامل�ش�واة، والإخ�ء، املدينة التي حفظت 
واحلزب،  والدين،  والقلم،  واللغة،  الفكر،  حري�ت  تق�ليد  الآن  حتى  الواقع  يف 

والنق�بة، واأ�شلوب احلي�ة ... اإلخ.

املدار�ص  بكل  تلتقي  مي�شيل،  و�ش�ن  دوبريه،  جرم�ن  �ش�ن  تق�طع  عند 
ال�شي��شية، والفل�شفية، والجتم�عية... ويف مك�ن واحد ب�مللكيني اأي اأن�ش�ر امللك 
بعودة  واملن�دين  اجلمهوري،  احلكم  وظهور  الكربى،  الفرن�شية  الثورة  مع�ر�شي 
ول  امللك  ول  اهلل  »ل  و�شع�رهم  الفو�شوائية،  جوارهم  واإىل  بوربون،  اآل  ملكية 
الق�نون« وبعدهم بقليل ال�شيوعيون ب�أنواعهم، وكل فرقهم، ومذاهبهم: ال�شيوعي، 
وال�شيوعي  الكو�شيجيني،  وال�شيوعي  اخلرو�شويف،  وال�شيوعي  ال�شت�ليني، 

متى تطرح املدار�س املختلفة؟
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الربيجنيفي، وامل�وي، والك��شرتوئي، والرتوت�شكوي )الع�ملي( وال�شيوعي القومي، 
الت�شرق  مبر�ص  ابتلوا  الذين  اأولئك  يعني  م�ذا؟  يعني  املزدائون،  جوارهم  واإىل 
وهم مي�ر�شون ري��شة اليوج� الهندية، وهم ب�ر�شيون يف القرن الع�شرين، ويقلدون 
عقلهم  طلقوا  وقد  املطلقة،  ب�حلقيقة  ين�شغلون  )اأي  الهنود  ومرت��شي  اجلوكيني، 
بواطنهم  على  �شطح  الذي  الإ�شراق  بنور  ونوروا  ب�ئًن�،  طالًق�  اجل�ف  الديك�رتي 
بال  وبدًل من زج�جة  الطع�م،  بواطنهم من  اإخالء  ف�أخذوا يف  ال�شرق.  قلب  يف 
خمر يطلبون خمًرا بال زج�جة، وهم ح�ئرون يف البحث عن جترد العنق�ء يف وادي 
الطلب()1( ويف ركن اآخر النب�تيون، واأبعد قلياًل الرهب�ن املتع�شبون الذين ينت�شبون 
اإىل القرون الو�شطى الك�ثوليكية، والذين يذوبون �شوًق� اإىل عقد حمكمة تفتي�ص، 
و�شلخ مرتد، اأو حرقه، واإىل جوارهم الك�ثوليك امل�شتنريون الأحرار، ورج�ل ط�ئفة 
ك�نوا  والذين  اجلزائر،  حترير  اأجل  من  العرب  املج�هدين  ي�ش�عدون  ك�نوا  الذين 
فيمدونهم  ال�شفر  جوازات  من  بدًل  اآب�طهم  حتت  ب�لر�ش��ش�ت  فرن�ش�  اإىل  ي�أتون 

ب�مللج�أ، وامل�ل.

بل واأتذكر اأنه يف �شنة )1960م( مل تكن هن�ك عالقة �شي��شية بني فرن�ش�، 
بطبع  لي�ص  لل�شني  �شمحت  قد  ك�نت  احلرة  ب�ري�ص  لكن  ال�شعبية،  وال�شني 
�شحيفته� امللتزمة »بكني« وتوزيعه� يف ب�ري�ص نف�شه� فح�شب، بل و�شمحت له� 

عن  بحًث�  ال�ش�لك  يقطعه�  التي  الأودية  اأحد  الطلب  ووادي  الإلهية،  للحقيقة  يرمز  خرايف  ط�ئر  )1(   والعنق�ء 
احلقيقة.
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مبطبعة، ومركز ثق�يف يف فرن�ش� ك�ن يقوم ب�لدع�ية لأكرث الأفك�ر تطرًف� وثورية.

ول  ب�ري�ص،  دخوله�  ومنعوا  الإفريقية«،  »الثورة  جملة  �ش�دروا  لكنهم... 
الع�ر  لهذا  ا�شت�شلمت  فرن�ش�  اأن  �شك  ل  ب�شهولة،  القرار  هذا  يتخذ  اأن  ميكن 
ب�شعوبة وب�شمري جريح، وبرغم الأنف، وعرق اخلجل يت�شبب من �شحنة م��شيه� 
احلم��شية،  ب�أن��شيده�  ال�ش�رختني  �شفتيه�  على  ال�شكوت  وخ�مت  ب�ملف�خر،  املليء 
الثورة  من  بهم�  حت�ص  ك�نت  اللذين  واخلطر  اخلوف،  اأن  �شك  ول  ومالحمه�. 
اأعظم من كل هذه الرثوات الفي��شة من الثق�فة، والتق�ليد، وقيم  الإفريقية ك�ن� 
الثورة الكربى، وروح حترره� بحيث اإنه� لوثت يده� بفعل يقوم به اجلب�برة املنحطون، 

والطغ�ة الذين ل ثق�فة عندهم، واأعداء احلرية، والفكر، والإن�ش�ن. 

�شب  معه�  ميكن  درجة  فيه�  و�شلطته�  احلرية  قدرة  تبلغ  التي  فرن�ش�  ففي 
امل�شيح واحلديث عن الثورة ال�شينية بب�ش�طة، م�ذا حدث بحيث فقدت حتمله�، 
وف�شله�، و�شعة �شدره�، وخ�فت من فكر اإفريقي�، وكالمه�؟ ل �شك اأنه� لي�شت 
اأن  من  �شرارته�  لتمنع  جت�هد  بحيث  فرن�ش�  خوفت  التي  هي  الإفريقية  الثورة 
مت�شك بطرف رداء هدوء فرن�ش�، واأمنه�؛ لأن الثورة اإن مل تكن له� كلمة، كلمة 
 � تولد الثورة فهي لي�شت خطرة ب�ملرة بل هي َزَبد مهم� ك�ن رابًي�، ووا�شًع�، ودمويًّ
اإل روا�شب قذرة عفنة، روا�شب  يتبقى منه  بب�ش�طة، وب�شرعة، ول  يذهب جف�ء 
نطق!!!  املحلي  اأن:  من  اخلوف  اخلوف كل  ك�ماًل...  ت�شمم جياًل  الأقل  على 

متى تطرح املدار�س املختلفة؟
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الأ�شود الوح�شي اأكل الب�شر يذكر ال�شمري القذر، اأو املم�شموخ الأوربي مدعي 
اأ�شح�ب  يعلمون  الإفريقيون  الب�شر«  »اأ�شب�ه  املن�شية،  الإن�ش�نية  ب�لقيم  الإن�ش�نية 
احل�ش�رة املطلقة، والثق�فة الإن�ش�نية الوحيدة املع��شرة الدرو�ص الأوىل يف كيفية اأن 
يكون الإن�ش�ن اإن�ش�نً�، اأو ي�شري اإن�ش�نً�، عبيدهم الأوفي�ء مل يتمردوا على �ش�دتهم 
فح�شب حتى يتخل�شوا من عبودية ال�ش�دة بل نه�شوا لي�شنعوا من ال�ش�دة اأكله 
الب�شر ب�شًرا!!! مل يقوموا من اأجل تخلي�ص اأنف�شهم من قيد ال�شتعم�ر الأوربي، 
بل ق�موا يف نف�ص الوقت ملنح الأوربي ذلك الذي ك�ن اإن�ش�نً�، وم�شخه ال�شتعم�ر 
اإىل حيوان ع�مل، وقوي، وجعل منه م�شتعمًرا لل�شف�ء، ويعيد اإليه م�هيته الإن�ش�نية 

التي قلبت.

انظروا م�ذا تقول اإفريقي�:

»لنم�ص اأيه� الرف�ق، لقد انتهت اأ�شطورة اأورب� ب�لن�شبة لن� اإىل الأبد، ينبغي 
اأن نبحث لن� عن مو�شوع اآخر. نحن اليوم ق�درون على اأداء اأي عمل ب�شرط األ 

نبتلى بو�شوا�ص التحول اإىل اأوربيني«.

اأن  ينبغي  الرف�ق،  اأيه�  الإن�ش�نية  اأجل  ومن  اأجلن�،  من  اأورب�،  اأجل  من 
اإن�ش�ن  ليظهر  الكف�ح  وينبغي  فكر جديد،  يخلق  اأن  وينبغي  يظهر جلد جديد، 
اإفريقي� الأ�ش��ص الوجودي لأورب�، والفكر الأوربي،  جديد »ف�نون«، لقد طرحت 
عن  فقط  احلديث  لي�ص  جذوره�،  من  الأوربية  واحل�ش�رة  الأوربي،  واملجتمع 
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والواردات،  وال�ش�درات،  والطبقي،  القومي،  وال�شراع  وال�شي��شة،  القت�ش�د، 
وال�شعف، والتقدم، واجلوع، وال�شبع بل اإدانة الإن�ش�ن الأوربي، وحتطيم ح�ش�رته، 
وثق�فته، وروؤيته، واإعالن هزمية الأوربي، وانك�ش�ره يف مرحلة ن�شره و�شلطته، الثورة 
الإفريقية تريد اأن ترف�ص اأورب� يف كل اأبع�د وجوده�: الإن�ش�ن، واحل�ش�رة، والثق�فة، 
وت�شرتد  �شالحه�،  تخلع  ثم  والروح،  وامل�دة،  الكونية،  والروؤية  واحلي�ة،  واملجتمع، 
التي  الب�شري  النوع  على  والولية  والفكر،  واحل�ش�رة،  الت�أريخ،  توجيه  دفة  منه� 
ادعته� �شنوات، وجعلت املفكرين غري الأوربيني ي�شدقون هذا الدع�ء ويقولون 
اإن الولية يف اأيديهم ب�لفعل، ثم ت�أخذ هي الر�ش�لة التي عجزت اأورب� عن القي�م 
ق�مت  اأنه�  اإل  �شيًئ�  تفعل  ومل  دائًم�،  الإن�ش�ن  عن  حتدثت  قد  اأورب�  لأن  به�؛ 
بقتل ثلثي الب�شر، وم�شخهم، والق�ش�ء على اإن�ش�نيتهم، والت�شحية بهم يف �شبيل 
م�ش�حله� امل�دية، واأورب� يف كل م� ق�مت به تقوم مبط�ردة الإن�ش�ن، وتعذيبه ب��شم 

الإن�ش�نية، وقتله حيثم� وجدته.

ولفرن�ش� احلق حتى ولو �شحت ب�لق�نون يف اأن تق�وم هذه الأفك�ر اخلطرة التي 
جتعل اجليل املفكر لل�شمري الأوربي يكفر بكل قيمه، وجتعل هدفه� و�شع �شمريه 
ووجوده يف عمق اإح�ش��شه، واإمي�نه، وتدفع الوعي الذاتي ال�ش�دق الإن�ش�ين عند 
اأبن�ء اأورب� اإىل الع�شي�ن مثل اآدم يف جنة الراأ�شم�لية، وال�شن�عة الغربية، ويف اأوج 
بعزف  اجلنة  اأغلقهم� مالئكة  اللتني  تفتح عينيه  و�شطوته  ومتعته،  ولذته،  فراغه، 
اأي مدى هم  اإىل  كر حتى يب�شروا  الفن، واجلم�ل، وخداع الن�شر، ون�شوى ال�شُّ

متى تطرح املدار�س املختلفة؟
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عراي�، ول يخجلون، واأي ع�شي�ن اأخطر واأ�شد اقتالًع� من اجلذور ب�لن�شبة ل�ش�دة 
اجلنة، واآلهته�، وحج�به� من هذا الع�شي�ن؟)1( ومن هن� ففي جنة احلرية، واملتعة، 
والراحة التي فيه� كل �شيء حر، وكل �شيء يف متن�ول اليد، الثورة الإفريقية فقط 

هي الف�كهة املحرمة؛ لأنه� ف�كهة �شجرة الروؤية.

لي�ص من امللزم اأن يكون املفكر اأحد املتعلمني ب�ملعنى الر�شمي، اأو العلم�ء، 
اأو الفال�شفة، اأو علم�ء الجتم�ع، اأو املوؤرخني، اإن املفكر »متع�شب واٍع« ويحدد 
تع�شبه يف املوقف اجلديل املتغري، واملتحرك بينه وبني غريه، اأي تع�شبه لالإن�ش�ن 
يف مواجهة الطبيعة، والعوامل الالاإن�ش�نية، واملجتمع الب�شري، وتع�شبه لالأمة يف 
مواجهة الإمربي�لية، والفرقة، وال�شتعم�ر، وتع�شبه للطبقة املحكومة امل�شتغلة يف 

مواجهة التفرقة، واحلكم الطبقي.

العواطف،  واإيج�د  الّطبقية،  الإت�وات  ودفع  القت�ش�دية،  ب�حليل  مواجهته  ميكن  ل  اّلذي  الع�شي�ن  هو  )1(   هذا 
ال�شتهالك  عب�دة  دين  واإيج�د  واملوؤقتة،  امل�شكنة،  والأدوية  ال�ّشطحية،  الك�ذبة  والّرف�هي�ت  والإ�شب�ع�ت، 
راع�ت احلزبية، والّنق�بية، والفل�شفية، والفنية املتفق عليه� �شلًف�، والكم�لي�ت  والبحث عن الّلذة، واإحداث ال�شّ
الهجوم، وم�شًخ�  الغربي درًءا للخطر، وحتريًف� لوجهة  )اّلتي يعترب املجتمع  له�  اّلتي ل ح�شر  البله�ء اخل�دعة 
الّطبقي، وح�لوا دون  الّن�ش�ل  ال�ّشيطرة حّتى على  اّلذين ا�شتط�عوا  اأّن �ش�دة الغرب  اأح�ص  للعدو( ومن هن� 
ثورة طبقة الربوليت�ري� القوية الّثورية قد خ�فوا الآن من مترد اجليل ال�ّش�ب املتعلم عندهم اّلذي يزداد وخ�مة، 
ويت�شع، ويرف�ص ال�ّشكل الع�دي للحي�ة الغربية بحقد، بحيث اإنهم ل ميلكون يف مواجهة هذين الطرفني، اإّل 

ال�ّشكوى.
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واإحدى اخل�ش�ئ�ص الب�رزة عند املفكر اأن »التزامه اجلم�عي« غري من�شب 
� ك�نت اجلم�عة التي ينتمي اإليه� من النواحي  على »انتم�ئه اجلم�عي« مبعنى اأنه اأيًّ
امل�شتغلة  والطبقة  امل�شتعمرة،  الأمة  جت�ه  ملتزم  فهو  والطبقية  والقومية،  العرقية، 
والإن�ش�نية؛ لأن الع�مل يف اللتزام هو القيمة، ولي�ص النفع، وامل�ش�لح امل�شرتكة، 
وهذا هو املبداأ الأخالقي املطلق، والأبدي اخل��ص ب�لنوع الإن�ش�ين وهو ث�بت يف 
كل مرحلة ت�أريخية، ونظ�م اجتم�عي، واأ�ش��ص اإنت�جي، اأو اقت�ش�دي، ومن هن� فهو 

واقع م� وراء ت�أريخي، وفوق طبقي.

العرقية،  مك�فحة  �شورة  يف  يتجلى  الذي  الإن�ش�ين  الن�ش�ل  مرحلة  ويف 
والراأ�شم�لية، والإمربي�لية، وال�شتعم�ر، وال�شتغالل الطبقي، وال�شتبداد، ينبغي 
على املفكر اأن يقيم مدر�شته الجتم�عية، واجت�ه ن�ش�له، واأهدافه على اأ�ش�ص قواعد 
خ��شة فل�شفية، ونظرية، وامل�ش�واة الإن�ش�نية، واحلرية، والعدالة، والوحدة الطبقية، 
والن�ش�ل �شد التفرقة، والمتي�زات، والغت�ش�ب، والقوة كله� حق�ئق ع�مة، وقيم 
م�شرتكة، و�شع�رات ت�شمن م�ش�لح اأكرثية الأفراد، واجلم�ع�ت، والنق�ب�ت، واأتب�ع 
اأية  الع�مل يف  اأمم  املطلقة يف  الأكرثية  املختلفة، وهي  والأدي�ن  الفكرية،  املدار�ص 
مرحلة ت�أريخية، وثق�فية، واأي�ًش� فكل اإن�ش�ن يوؤمن بهذه ال�شع�رات اللهم اإل اأقلية 

�شئيلة، وميكن اأن توؤمن به� يف ح�لة وعيه�.

به�  ب�ملن�داة  الإن�ش�نية  وق�مت  م�شرتكة،  اإن�ش�نية  �شع�رات  ال�شع�رات  هذه 
وال�شعي، واجله�د، والت�شحية يف �شبيل حتقيقه� عرب الت�أريخ بطرق �شحيحة، وغري 

متى تطرح املدار�س املختلفة؟
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والأدب،  والعرف�ن،  والأخالق،  الدين،  طريق  عن  خمتلفة  �شور  ويف  �شحيحة، 
والأ�ش�طري، والفن، وعلى املفكر يف ن�ش�له الجتم�عي، واجت�هه امل�ش�د لالإمربي�لية 
ودائمة  م�شرتكة،  عوامل  على  ي�شتند  اأن  الديكت�تورية  و�شد  ال�شتغالل،  و�شد 
ويف  الب�شرية،  خلقته�  للحم��ص  ومثرية  ومت�شلة،  دائمة،  �شع�رات  النق�ط  وهذه 
هذه احل�لة يقف املفكر وراء ال�شوابط املحددة، واملختلفة بل واملتن�ق�شة املذهبية، 
وامل�شتتة،  العلمية،  وغري  الث�بتة،  غري  املتنوعة  والفر�شي�ت  والتقليدية،  والنظرية، 
اإن�ش�نية  اأ�ش�ص  على  وب�ل�شتن�د  املت�ش�دة،  املتن�ق�شة  والعق�ئدية  العقلية،  وامليول 
اأطره� املحدودة،  القوى ال�شديقة، والواعية من  اأن يخرج كل  م�شرتكة ي�شتطيع 
والدينية، واملدر�شية، والفل�شفية، والط�ئفية، وبعبئه� يف جبهة م�شرتكة �شد اجلبهة 

امل�شرتكة لأعداء الإن�ش�نية اأي اأعداء احلق، واحلرية، والن�شج.

ف�مل�شتعمر،  موجودة؟  زالت  ول  م�شرتكة  جبهة  لهم  تكن  اأمل  اأجل، 
وامل�شتغل، والعرقي، وطبقة املذهب والقوة تظهر غ�لًب� يف لب��ص الأدي�ن واملدار�ص 
املختلفة املتن�ق�شة، واملت�ش�دة اأحي�نً�، ولكن اإن عيًن� مب�شرة يقظى ل ترى اإل اأن 
العق�ئد والآراء لي�شت اإل مالب�ص ب�لن�شبة به�، واإل ف�إنهم ل يدينون ب�أية عقيدة 
اأو فل�شفية، ول يتقيدون به�، ومب�دئ العق�ئد والأ�ش�ص الث�بتة عندهم يف  دينية، 
كل دين ومدر�شة هي امل�ش�لح الطبقية، والفردية فح�شب، كم� اأن الن��ص، ب�لرغم 
من اأنهم يوؤمنون مبدار�ص، واأدي�ن خمتلفة، واإمي�نهم �ش�دق، وخمل�ص، اإل اأنهم يف 
نف�ص الوقت يتفقون يف الإمي�ن ب�حلرية، والعدالة، وال�شدق، واحلقيقة على الدوام، 
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والظلم  ال�شتبداد،  على  مًع�  اتفقوا  قد  قلة،  وهم  الب�شر  يع�دون  الذين  واأولئك 
الك�ذب  بتظ�هرهم  وذلك  والغت�ش�ب،  والت�شلط،  وال�شتغالل،  والمتي�زات، 

ب�أدي�ن الن��ص، ومدار�شهم الفكرية املختلفة.

جم�عة  عن  انف�شلت  قد  الطبقة  جم�ع�ت  اإحدى  اأن  قط  يحدث  ومل 
مت�شلة به� قد ن�شجت خيوطه� معه� يف طبقة واحدة ب�شبب الإمي�ن بعقيدة دينية، 
اأو فل�شفية خ��شة، اأو دخلت معه� يف �شراع حول ق�ش�ي� فكرية، بل على العك�ص 
مت�ًم�، كلم� ا�شتدعت م�ش�حلهم احتدوا على رغم الت�ش�د العق�ئدي بينهم، بل وق�موا 
يح�ربون رف�قهم يف العقيدة يف �شفوف اأعدائهم التقليديني، وطول الت�أريخ، وعر�ص 
اجلغرافي� دائًم�، ويف كل مك�ن معر�ص لهذا الواقع. وحرب الأحزاب )اخلندق( 
»املدينة«  ليحطموا  الإ�شالم  �شد  متحدة  جبهة  وقري�ص  اليهود،  �شكل  حيث 
الق�عدة الأ�شيلة حلركة التوحيد على اأ�ش��ص اأيديولوجية اإبراهيم، منوذج واقعي 
لهذا املبداأ. ك�نت قري�ص ح�ر�شة ال�شرك، والوثنية، وك�ن اليهود ي�شمون اأنف�شهم 
الورثة الوحداء لإبراهيم، و�شعب اهلل املخت�ر، وبن�ة التوحيد، والأمة التي حطمت 
الأوث�ن يف ت�أريخ الب�شرية. وب�لأم�ص ي�شري ا�شرتاك امل�شيحية مع ال�شتعم�ر الغربي 
القطبني:  بني  الت�آمري  الوف�ق  ي�شري  واليوم  وقي�شر(،  امل�شيح،  بني  التف�هم  )اأو 
الراأ�شم�لية الع�ملية، وال�شيوعية الدولية اأن هذا املبداأ ل يزال �ش�دًق� يف ع�مل اليوم 
ول يزال موؤثًرا يف م�شري الب�شر، وتقييد مع�ر�شة ال�شتغالل- والتن�ق�ص الطبقي 

متى تطرح املدار�س املختلفة؟



558 558
العودة اإىل الذات

واحلي�ة البورجوازية، والنظ�م الراأ�شم�يل - التي تنبع من امل�ش�لح امل�شرتكة لأغلبية 
املع�ر�شة  هذه  تقييد  الأ�شدق�ء،  الب�شر  لكل  واحلرية  ب�لعدالة،  واملط�لبة  الن��ص، 
بنوع من امل�دية اخل��شة نوع من التع�شب، و�شيق الأفق بقدر م� ترى ط�ئفة دينية 
م� اأن الطهر، والإن�ش�نية اأمور خ��شة ب�ملوؤمنني بعق�ئده�، وتن�دي ب�أن من هم �شواهم 
كفرة، واأجن��ص، ومهدرو الدم، و�ش�لون، وذاهبون اإىل جهنم. حقيقة اأن امل�رك�شية 
يف ح�لة تقدم �شريع منذ القرن الت��شع ع�شر، لكن ل ينبغي اأن يوؤدي هذا الواقع 
اإىل نتيجة خ�طئة بتحليل خ�طئ، ف�إن جم�هري اآ�شي�، واأمريك� الالتينية قد جنحوا 
اأن  ينبغي  م�ديته�، ول  اأجل  ولي�ص من  اإليه�،  فيه� وح�جة   � ال�شرتاكية حبًّ اإىل 
وبني  امل�رك�شية،  اإىل  الأوربي  املتفل�شف  الق�رئ  املثقف  ميل  �شبب  بني  ن�شوي 

اأ�شب�ب ميل الفالح الفيتن�مي اليوم، اأو الع�مل الأمل�ين ب�لأم�ص اإليه�.



وامل�دية نظرية فل�شفية، واأولئك الذين يعتربونه� حقيقة علمية تو�شل اإليه� 
العلم اليوم، يقيمون ذلك على فر�شية هم وحدهم الذين يوؤمنون به�؛ لأن امل�دية 
اجل�هلي  الع�شر  ويف  بل  القدمية  اليون�ن  ففي  ب�ليوم،  ول  ب�لعلم،  مرتبطة  هي  ل 
عند العرب)1( ك�نت امل�دية موجودة، وك�نت الطبيعية موجودة يف مظ�هر خمتلفة 
من��شبة لثق�فة الع�شر، ودرجة ن�شجه العقلي، والعلمي، ول ارتب�ط لهم� ب�لعلم؛ 
احلديث،  العلم  وموؤ�ش�شي  العلم،  ونوابغ  املكت�شفني،  من  العظمى  الغ�لبية  لأن 
اأو  الكني�شة،  واإذا ك�ن بع�شهم قد كفر من قبل  العلمي ك�نوا عب�ًدا هلل،  والفكر 
يف  وحترره  الفكرية،  حريته  ب�شبب  ذلك  ك�ن  فقد  ب�لكني�شة  عالقة  له  تكن  مل 
نتيجة  التي ل  والأ�شكولئية  املنحطة،  والتق�ليد  للخراف�ت،  التفكري، ومع�ر�شته 

املادية واملارك�سية

�ش�أل منكًرا: هل  ثم  الهواء  اأم�مه، ونفخ غب�ره� يف  الّر�شول، و�شحق عظ�م ميت نخرة  اإىل  اّلذي ج�ء  )1(  العربي 
� واعًي� مل�ديته ب�ملعنى الّت�م، والّدهريون وهم م�شهورون يف ثق�فتن� وت�أريخ  �؟ ك�ن م�ديًّ تقول اإّن اهلل يبعث هذا حيًّ
عق�ئدن� اأتب�ع اإحدى الفرق الفل�شفية من نف�ص هذا القبيل من الفكر، ويعرفهم علم�ء امللل والّنحل امل�شلمون 
ب�أنهم فرقة تعتقد ب�لدهر بدًل من اهلل. ونحن نعلم اأّن الّدهر يعني الّزم�ن، وقد اعتربوه علة العلل و»املبداأ الأّول« 
لكّل مظ�هر الع�مل، كم� نعلم اأّنه ك�ن يف اليون�ن جم�عة من املعتقدين بـ »كرون« اأي الّزم�ن )ونرى هذا الّلفظ 

يف الكرونولوجي اأي وق�ئع الّزم�ن، وكرنومرت اأي مقي��ص الّزم�ن(.
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ب�شبب  ولي�ص  الدين،  ب��شم  ج�نبه�  تتخذ  الكني�شة  ك�نت  التي  واجل�مدة  منه� 
عدم اإمي�نهم ب�لدين؛ وذلك لأن ق�دة النه�شة، وبن�ة الروؤية العلمية، وحتى اأعظم 
اأمث�ل: روجرز بيكون،  ب�هلل، و�شخ�شي�ت من  العلوم اجلديدة موؤمنون  مكت�شفي 
وفران�شي�ص بيكون، وديك�رت، وك�نت، ومونت�شكيو، وفولتري، وج�ن ج�ك رو�شو، 
جيم�ص  ووليم  ودارون،  وبرج�شون،  وكريكج�رد،  وب�شك�ل،  وكب�ر،  وجليليو، 
اإن  »موؤ�ش�ص الرباجم�تية«، واأين�شتني، وم�ك�ص بالنك، وي��شربز، واآخرين غريهم 
مل ن�شتطع اأن نعتربهم متدينني ب�ملفهوم املتداول هلل، والدين فهم اأي�ًش� مع�ر�شون 
للم�دية مثل هيجل، ومرتلينك، بل وج�ن بول �ش�رتر)1(، واإين اأعتقد اأن ال�شبب 
يف ن�ش�ل املفكرين املتحررين، واملفتونني ب�لعدالة، وحترير جم�هري ال�شعب املظلومة، 
والذين ك�نوا قد اجنذبوا يف القرن الت��شع ع�شر اإىل امل�دية، ومع�داة الدين مل تكن 
ك�ن  بل  امل�دية(  اإىل  مييلوا  مل  اجلدد  العلم�ء  الب�حثني  )لأن  العلمية  الأبح�ث 
ال�شبب هو دور الكني�شة املخدر، واجت�هه� امل�ش�د لل�شعوب، وتع�ون الق�ئمني على 
الدين )وهم ميثلون واحًدا من اأبع�د الطبقة احل�كمة مع ُبعدين اآخرين هم� البعد 
ال�شي��شي، والبعد القت�ش�دي(، من اأجل حفظ ال�شتغالل، والتفرقة، واجلمود، 

وخداع الن��ص، وتربيره�.

اأّن خلقة الإن�ش�ن غري  )1(  الإمي�ن بحرية الإن�ش�ن، وف�شله، واأّنه خملوق م� فوق طبيعي يف فكر �ش�رتر اّلذي يعترب 
خلقة كّل الأ�شي�ء امل�دية تعد فكرة م�ش�دة للم�دية، اأخذه� �ش�رتر مع خلفيته الّروحية، وتربيته اجلديدة الّدينية 

ذات اجلذور من وجودية ه�يدجر.
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حني  يف  خ��شة،  فل�شفية  ومدر�شة  نظرية،  عقيدة  امل�دية  ح�ل،  كل  على 
يقوم  اأن  ينبغي  مبحث  امل�دية  حيوية،  و�شرورة  اإن�ش�ين،  هدف  ال�شرتاكية  اأن 
التحرر، واملط�لبة  اأن ال�شرتاكية يف م�شرية مبداأ  املفكرون، والعلم�ء يف حني  به 
ب�حلق، والبحث عن العدالة من اأجل الإن�ش�ن دعوة اإىل رف�ص التفرقة، والتك�ثر 

الفردي، وال�شرك الطبقي، ودعوة اإىل اإق�مة التوحيد الإن�ش�ين.

واخلال�شة: هي مبحث يطرح يف ميدان اجلوع، وال�شعب، والتمتع، واحلرم�ن، 
والمتي�ز، وال�شرتاك يف عط�ي� احلي�ة امل�دية، واملعنوية ب�لن�شبة ل�شعب جمتمع م�. 
اأم� الق�ش�ي� التي من قبيل اإثب�ت وجود الروح، اأو اإنك�ره� ومبدئية امل�دة، والط�قة 

اأو اأي �شيء اآخر ل هو ب�مل�دة، ول ب�لط�قة.

اأو  املبداأ،  هو  الفرد  هل  ال�شرتاكية:  يف  تطرح  اأخرى  ق�ش�ي�  هن�ك  لكن 
اأن  بورودين  قول  هل  املجتمع؟  حقوق  اأو  مقدمة،  الفرد  حقوق  هل  املجتمع؟ 
الذين  اأولئك  يقوم  األ  اأو ل؟  �شحيح  للملكية«  م�ش�دة  لأنه�  مرفو�شة  »امللكية 
يعتربون اأن امللكية حق مقد�ص مبنح هذا احلق لفرد معني يف حني اأنهم ي�شلبون هذا 
احلق من كثريين؟ واأل تعني ملكية الفرد لو�ش�ئل الإنت�ج و�شع م�شري امل�شتهلك 
اأي املجتمع يف يده؟ واأل توؤدي امللكية الفردية يف املجتمع اإىل التفرقة العن�شرية؟ 
واألن متلك الطبقة التي يف يده� امللكية القت�ش�دية يف املجتمع احلكم الوطني، 
والري�دة ال�شعبية اأي�ًش� ب�شكل مب��شر، اأو غري مب��شر ويف ال�شر اأو العلن؟ واألي�ص 
النفوذ القت�ش�دي ع�ماًل لك�شب القدرات الجتم�عية املختلفة؟ ومع مثل هذا 

املادية واملارك�شية
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الو�شع الجتم�عي املتميز التي تكون كل اأنواع النفوذ فيه حكًرا له�، ف�إن الطبقة 
احل�كمة التي جتعل كل الهيئ�ت احل�كمة اأداة طيعة يف يده� ب�لطبع، وت�شيطر على 
طبقة رج�ل الدين، وطبقة املثقفني داخل دائرة نفوذه�، األن ت�شتخدم الأخالق، 
لتربير  والفنون  والآداب،  والفل�شفة،  والعلوم،  والعق�ئد،  والعالق�ت الجتم�عية، 
الو�شع الراهن، وفر�ص روؤية كونية فل�شفية، وذوق اأدبي، واإح�ش��ص خ��ص حلفظ 
من�فعه�؟ واألن تنحرف به� اأ�ش�ص امتي�زاته� واحتك�راته� الطبقية؟ األن تقوم امللكية 
الفردية، والتك�ثر، واملن�ف�شة، واحلر�ص، وحرم�ن الآخرين، وامل�دية، وعب�دة امل�ل 
برتويج الت�شحية بكل الف�ش�ئل، والقيم والحتي�ج�ت الروحية، وم�شخ ال�شخ�شية 
والإمك�ن�ت  القوى  كل  اعتم�د  يوؤدي  واألن  امل�ل؟  �شنم  اأقدام  حتت  الإن�ش�نية 
والقوى الب�شرية على امل�ل اإىل ابتذال الثق�فة، والأخالق، والعلم، وعب�دة احلقيقة، 
اجل�ئرة،  القوانني  و�شع  واإىل  الدينية،  والأحك�م  والعواطف،  اجلم�ل،  ومعرفة 
واملعنوية  امل�دية،  والأبع�د  واجلم�ع�ت،  الأجنحة،  لكل  التدريجي  الن�شج  ومنع 
اإىل  الأكرثية  من  وطبقة  ثع�لب،  اإىل  وطبقة  ذئ�ب،  اإىل  طبقة  وحتويل  للمجتمع، 
الِعرق،  لعب�دة  الع�ش�لة  الأمرا�ص  ب�إيج�د  تقوم  واألن  قطيع من اخلراف )رع�ي�(؟ 
خلنق  وال�شتبداد  الوراثة«،  و»مذهب  اجلن�شي  الأ�شل  وعب�دة  والأر�شتقراطية، 
العدالة، والدميوقراطية، وحري�ت الإن�ش�ن، وحقوق الب�شر، وحموه�؟ واألن توؤدي 
يف اإثر ذلك اإىل موت ا�شتعدادات ومواهب ل ح�شر له�، وذبوله�، وتنتهي برواج 
اأنواع من عب�دة الأ�شن�م، والعبودية بني جم�هري ال�شعب؟ وب�لق�ش�ء على عن�شر 
القبح يف كل هذا، األن ي�شل الأمر اإىل اأن تكون مم�ر�شة الكذب، والحتي�ل، وقتل 
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احلقوق، واإ�شع�ل احلروب، وامل�دية، والتف�شري العلمي، و�شيق الأفق القت�ش�دي 
بنية حتتية مبدئية، وهدف غ�ئي بل وفل�شفة للحي�ة الب�شرية؟ ويف عب�رة واحدة: 
األن يبدل الإن�ش�ن وهو خملوق متك�مل اإىل غري حدود، وذو ثالثة قوى فوق م�دية 
نف�شه خملوًق�  يرى  هن�  ومن  واخللق،  الختي�ر،  حرية  اأو  والإرادة،  الوعي،  هي: 
�شبيًه� ب�هلل، ويحمل م�شئولية يف الع�مل لكونه ح�مل الأم�نة اخل��شة هلل، وموجه 

الطبيعة ومكمل كل م� يفتقده الع�مل - اإىل حيوان اأعور اقت�ش�دي؟

اإن العتق�د يف هذه املب�دئ لي�ص منوًط�)1( ب�عتق�د عقيدة م� وفل�شفة اأوىل 
على الإطالق؛ لأنه� كله� اأولي�ت اإن�ش�نية م�شرتكة، ولي�شت فر�شي�ت، اأو نظري�ت 

خ��شة علمية، وعقلية، وميت�فيزيقية، وحكمية.

مل ي�شل م�رك�ص عن طريق الأبح�ث الفل�شفية، والعلمية، واجلدل يف امل�دية 
اإىل الفل�شفة الطبقية، وحتمية اجلدلية الت�أريخية ومنه� اإىل ال�شرتاكية، لكن على 
العك�ص مت�ًم�، ك�ن هدفه الأ�ش��شي، والغ�ئي هو ال�شرتاكية بل ومن قبله� حترير 
طبقة الربوليت�ري� اأي الطبقة التي ك�نت قد ق�مت �شد الراأ�شم�لية التن�ف�شية يف 
كل اأورب�، وبخ��شة يف اإجنلرتا، وفرن�ش�، واأمل�ني�. نعم ك�ن هذا هو هدفه الأ�ش��شي 
�، وت�شليحه�  والغ�ئي، وللو�شول اإليه، م�ل اإىل ال�شرتاكية، ومن اأجل تربيره� فل�شفيًّ
ب�ملنطق، واإعط�ئه� روؤية كونية، اأو ق�عدة عق�ئدية، اجته اإىل اجلدلية وامل�دية، وه�جم 

املادية واملارك�شية
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ع�ماًل  ك�ن  الع�شور  موجوًدا يف ع�شره، ويف كل  ك�ن  الذي  الدين  لأن  الدين؛ 
� عن طريق  � من عوامل تربير الو�شع الراهن الذي ك�ن ظ�ملً� دائًم�، واحتك�ريًّ قويًّ
الع�طفة الدينية، والإمي�ن الديني، والعتق�د ب�ملبداأ الق�ئل اإن كل م� هو موجود، 
وكل م� يحدث اإمن� هو مب�شيئة اهلل اأو الآلهة، وك�ن كل نوع من النقد له اأو التمرد 
عليه يف�شر على اأنه عمل �شد الإرادة الإلهية، وع�شي�نً� يف مق�بل امل�شيئة والتقدير 

الغيبي)1(.

والأقوي�ء،  الأغني�ء،  معني  هو  املوجود  الدين  اإله  لأن  اهلل؛  رف�ص  لقد 
بالطه  يف  منه  واملقربون  احلك�م،  و�شع�دة  الن��ص،  �شق�ء  يحب  وهو  و�شديقهم، 
والإطع�م،  والأوق�ف،  النذور،  طريق  عن  ا�شتط�عوا  الذين  هم  ال�شم�وي 
والأ�شحي�ت، وبن�ء املع�بد ال�شخمة الفخمة، والتعهد بنفق�ت املوؤ�ش�ش�ت الدينية 
ب�مل�ش�عدة،  الأر�ص  على  اهلل  عم�ل  وهم  الدين  ورج�ل  والزه�د،  العب�د،  ومد 
وو�شعهم يف الآخرة �شبيه بو�شعهم يف الدني�، فهم يح�شلون على اأف�شل املن�طق 
�ش�حل  على  الواقعة  والأرا�شي  والع�شل،  اللنب،  على  منه�  يح�شلون  املوجودة 
الكوثر، واأف�شل املوا�شع حتت ظل طوبى، واأعلى الغرف، والق�شور يف اجلنة، ومل� 
ك�ن العبيد، والأجراء هم الذين يقومون ب�لأعم�ل امل�دية الدنيئة، واأ�شبح ال�ش�دة 
وك�ن  وامل�دية،  القت�ش�دية،  الدنيئة  امل�ش�غل  بهذه  القي�م  من  فراغ  والأغني�ء يف 

)1( انظر حم��شرتي »مذهب عليه مذهب: الدين �شد الدين«
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الروح،  بتلطيف  القي�م  ي�شتطيعون  ك�نوا  ف�إنهم  الكثري،  الفراغ  وقت  من  لديهم 
والدينية،  الفكرية،  الع�لية  ب�ملراتب  والتمتع  والع�طفية،  العقلية،  القوى  وتنمية 
والأخالقية، واكت�ش�ب املع�رف، ومعرفة املعنوي�ت، واكت�ش�ب اجلدارة لر�ش� اهلل 
- اأو الآلهة - وعن�يته�. اأم� اجلم�هري الفقرية التي ك�نت تنحدر من اأ�شر منحطة، 
وحمرومة من كل الإمك�ن�ت امل�دية واملعنوية، وك�نت تكرب )دون اأن تربى( ومن 
اأو العمل  اأعم�ل املك�رية، ورعي الدواب، والأغن�م،  اإىل  الطفولة تنتقل مب��شرة 
كـ »�شي�لني«، وك�نت تعي�ص يف اأدنى الظروف ك�حليوان�ت ودائًم� م� ك�نت تك�فح 
املط�لب  واأحقر  اأدنى  هي  مثله�  واأ�شمى  اأعظم،  وك�نت  العي�ص،  لقمة  �شبيل  يف 
امل�دية والقت�ش�دية، فك�نت تبقى ب�لقطع منحرفة، ومتوقفة من ن�حية املعنوي�ت، 
والأخالقي�ت، والروح�ني�ت، ومل� ك�نت تعي�ص دائًم� يف فقر، وعبودية، وجهل، فال 
حمي�ص له� من مالزمة الكفر، والف�ش�د، والنحط�ط الروحي، وم�دية الفكر وذلة 
كيف  وروح�نية،  ومعرفة،  ف�شيلة،  كل  من  املجردون  الن��ص  وهوؤلء  ال�شخ�شية. 

ميكن اأن يكونوا اأعزاء عند اهلل؟

ومن هن� ف�إن العالقة املوجودة بني الأدي�ن امل�شيطرة على الت�أريخ بني اهلل 
اأم� العالقة بينه وبني العبيد  الن��ص ك�نت ذات ط�بع �شداقة ومك�ف�أة،  واأ�شراف 
والأجراء و»اأراذل الن��ص« فذات ط�بع رحمة ومغفرة، ومن ثم نتج هذا املبداأ الع�م 
اإن�ش�ن، وو�شع كل جم�عة  اأنه مل� ك�ن اهلل هو الذي يحدد م�شري كل  امل�شلم به، 
وم�شيئته فمن  اإرادته،  اأ�ش��ص  فيه على  فهو  م�  ويقدرهم�، وكل من هو يف و�شع 

املادية واملارك�شية
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املنطقي، واحلتمي، اأن كل من يعي�شون يف عزهم اأعزاء اهلل، بينم� اأولئك الذين 
يق�شون اأعم�رهم يف ذلك هم اأذلء اهلل.

يدفع  »مع�ًدا«  ك�نت  الدين  رج�ل  نظر  يف  القي�مة  لأن  القي�مة؛  اأنكر  وقد 
اجلم�هري املحرومة املظلومة املنهوبة اإىل حتمل الظلم، والذلة وه�شم احلقوق قبل 
اأنه يف حي�ة م� بعد املوت، ويف ذلك »املع�د« �شوف ينتقم دون  اأمل  املوت على 
ي�أخذ  و�شوف  بل  قت�ل،  اأو  ب�لروح،  ت�شحية  اأو  فدائية،  اإىل  وح�جة  وخطر  �شرر 
»املع�د« ك�ن و�شيلة  ف�إن  األف �شعف. ومن هن�  امله�شومة مئة �شعف بل  حقوقه 
تدفع الن��ص اإىل ت�أجيل التنفي�ص عن عقدهم النف�شية، والقي�م للمط�لبة بحقوقهم، 
والعدالة اإىل م� بعد املوت، واأية نعمة، وطم�أنينة ب�لن�شبة للظلمة، واأكلة احلقوق، 

والنه�بني والراكبني، على كواهل اخللق.

وه�جم الإح�ش��ص الديني بعنف، لأنه على الدوام، وعرب الت�أريخ، ويف خ�شم 
احلرب الطبقية يف اأورب�، ك�ن هذا الإح�ش��ص هو ال�شلة التي تقرب والتي تو�شل 
والتي توؤدي اإىل املحبة والتع�طف بل والتع�شب بني طبقتني يعدان من الن�حية 
مواجهة  كل  وقفت  ومتن�ق�شني  بل  متن�فرين  قطبني  والجتم�عية  القت�ش�دية، 
اإىل التئ�م الوعي، واخل�شومة الطبقية بني القطبني:  الأخرى، وكل ع�مل يوؤدي 
القطب املتمتع الغ��شب، والقطب الك�دح املنهوب، ويوجد بينهم� وجه ا�شرتاك 
ا؛ لأن ال�شالم،  و�شلة قرابة، وتع�طف، وا�شرتاك يف الفكر، والقلب يعد ع�ماًل م�شرًّ
والتف�هم بني الظ�مل واملظلوم بني من ي�أكل ول يعمل ومن يعمل ول ي�أكل، هو 
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بال �شك ل�شرر املحروم، ول�ش�لح املتمتع. ففي معبد م� ويف يوم ديني مقد�ص م�، 
عندم� يرى الع�مل �ش�لح العمل قد جل�ص اإىل جواره ب�إخال�ص، وحم��ص، واإمي�ن 
يبكي مثله على تعذيب امل�شيح، ويحب امل�شيح مثله، لن ينظر اإليه� كعدو غ��شب 
ق��ص مهدر الدم، بل �شوف يراه اأًخ� يف الدين عزيًزا، وط�هًرا، ومتديًن�، وحمبوبً� 
من اهلل، وحتى لو علم اأن مبلًغ� من اأجره احلقيقي ل يزال طرفه، ف�شوف يتغ��شى 

عنه بب�ش�طة، و�شوف ي�ش�مح اأخ�ه يف الدين ويف العقدة ويف القلب.

وهو حني ينكر القومية فلنف�ص ال�شبب؛ لأن »املواطنة« بني فردين ينتمي�ن 
اإىل طبقتني متح�ربتني توؤدي اإىل رب�ط ع�طفي، و�شكرة معنوية، وثق�فية، وت�أريخية، 
وعرقية؛ لأن القومية اأف�شل من الدين توؤدي اإىل ا�شرتاك معنوي اإم� اأن ي�شيع فيه 

اخلالف القت�ش�دي مت�ًم�، واإم� تخف حدة الإح�ش��ص به.

� لكل  وهو يتخذ من امل�دية بنية حتتية لفل�شفته، ومن القت�ش�د مبداأ اأ�شليًّ
تطورات الت�أريخ، ولكل الأ�شك�ل الجتم�عية وبنية حتتية لكل الثق�فة، والآداب، 
الأخالقية،  والف�ش�ئل  الكونية،  والروؤى  والعق�ئد،  والأفك�ر،  والأدي�ن،  والفنون، 
حتى يجعل التن�ق�ص الطبقي، ومنطلق الن�ش�ل الذي بداأه العم�ل مطلًق�، ول يكون 
�شع�ر الن�ش�ل يف ظل �شع�رات اأخرى بطرح عوامل اأخرى اإىل جوار القت�ش�د، ول 
يفكر الع�مل يف ق�شية اأخرى اأبًدا اأثن�ء عمله من اأجل هدف ن�ش�له، وبطرح هذه 
الأولية الق�ئلة ب�أن الع�مل القت�ش�دي هو الذي ي�شنع كل الق�ش�ي� الجتم�عية، 

واملعنوية، والأخالقية، يقوى، ويتميز ب�أولوية ع�مة، ومطلقة.
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علمية،  وحقيقة  التغري،  يقبل  ل  كق�نون  الت�أريخية«  »احلتمية  يعلن  وهذا 
وواقع عيني لي�ص يف متن�ول الإرادات، وال�شخ�شي�ت، والرغب�ت، والعق�ئد، حتى 
يعتقد الع�مل الذي يرغب يف امل�ش�واة، وك�شر الحتك�ر، والمتي�زات، والراأ�شم�لية 
والذي هب لتوه للن�ش�ل للو�شول اإىل حقوقه الطبقية، و�شقوط الطبقية احل�كمة 
املوجودة، و�شعود طبقته، اأن انت�ش�ره جربي، وحمتم، ويرى �شعفه، وجن�ح الطبقة 
الراأ�شم�لية، ونفوذه� اأمر موؤقت، ويثق يف زواله�، ويعتقد فيه كم� يعتقد يف و�شول 
اأو  املجتمع الالطبقي،  لو وكل حتقق  ال�شم�ص غًدا؛ لأنه  اأو طلوع  الربيع،  ف�شل 
عدم حتققه، وا�شتقرار ال�شرتاكية يف امل�شتقبل اإىل رغب�ت الب�شر، واإرادة الأبط�ل، 
والزعم�ء، وقدرة الطبق�ت، لك�ن ال�شك، والحتم�ل، والي�أ�ص يف انتظ�ر العم�ل، 
ولو اأنه هزم يف ع�شر م�، اأو يف ن�ش�ل م�، و�شيطر العدو على م�شري املجتمع لر�شخت 
فيه هذه الفكرة، ولأخذ يحدث نف�شه ق�ئاًل: »لقد انت�شروا، لن ن�شتطيع اأن نقوم 
بعمل م�، لقد ك�نوا هم امل�شيطرون دائًم� وعلى مر الت�أريخ، ويف امل�شتقبل �شوف 
ينت�شرون اأي�ًش�، اإن الأو�ش�ع، والأحوال، والظروف ال�شي��شية، والجتم�عية ت�شري 
اإىل اأنهم دائًم� حك�م« وهكذا ي�شتنتج اأن اأ�ش�ص نفوذهم، و�شيطرتهم تزداد ر�شوًخ� 
اأيديهم ك�ملعت�د،  اإن قوة النفوذ، وامل�ل يف  يوًم� بعد يوم، ولي�شت ق�بلة لالهتزاز، 
واليوم اأي�ًش� ا�شتولوا على قوة العلم، والتقنية، و�ش�روا اأذكى، واأعلم. اأم� نحن فقد 
�شقطن� بني عجالت الآلية، وترو�شه�، واخليوط العنكبوتية للبريوقراطية اجلديدة 
و�شرن� عجزة  امل��شية،  الع�شور  اأكرث من  اأ�ش�رى  و�شنعوه�، �شرن�  ن�شجوه�،  التي 
تقوم بطريق مب��شر  الذكية  املجهزة  واأجهزة دع�يتهم  الأرجل، والأيدي،  ف�قدي 
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وغري مب��شر بتغيري منط تفكرين� يف الأ�شل ل�ش�حلهم، وت�شنعن� بطريقة، وحتم�شن� 
لنمط حي�ة تقت�شيه� م�ش�حلهم، ل اأظن اأن قوتن� �شوف ت�شل اإىل درجة الق�ش�ء 
على هذه الطبقة، ل ميكن اأن جنندل الراأ�شم�لية امل�شلحة املجهزة ب�أيدين� اخل�لية 
التي منده� اإليه� كل يوم ط�لبني لقمة العي�ص، جمتمع بال طبقة اأمر مثري للحم��ص، 

ومث�يل، ولكنن� ل منلك القدرة على ذلك.

واحلتمية الت�أريخية ل ت�شمح بطرح كل هذه الأنواع من الرتدد، والي�أ�ص، 
وال�شعف، والتربير، والتحليل ال�شي��شي، والجتم�عي، وتقييم القدرات الطبقية 
املوجودة. ف�لت�أريخ م�شتقالًّ عن قوة ال�ش�عد، واأمل القلب، وتدبر فكري، وفكره، 
راأين�ه  نف�شه، وكم�  تلق�ء  اأ�ش��ص مبدئه الكلي احلتمي اجلديل يتحرك من  وعلى 
قد طوى مرحلة العبودية ق�شًرا، وو�شل اإىل مرحلة الإقط�ع، وطواه� هي الأخرى 
وو�شل اإىل الربجوازية ويف اأوجه� اإىل الراأ�شم�لية، ف�إنه طبًق� لهذا الق�نون احلتمي 
�شوف ي�شل بحركته اإىل ال�شرتاكية، واملجتمع الالطبقي، هذه هي م�شيئة الت�أريخ، 
وهذا هو املقت�شي احلتمي ل�شنة الت�أريخ التي لن جتد له� تبديال. اإن طبقة العم�ل 
تنت�شر  ولن  وقراره�،  مب�شيئته�  الن�ش�ل  تبداأ  ولن  الراأ�شم�لية،  الطبقة  تواجه  لن 
القوى  كل  وتعبئة  والت�شحية،  ال�شحيح،  القرار  واتخ�ذ  التفكري،  ح�شن  ب�شرط 
ثم التغلب على نفوذه�، بحيث حتبط لو مل تتحقق هذه ال�شروط، اإن ال�شرتاكية 
تن�شج ب�حلتم، وطوًع�، اأو كرًه� �شوف تكرب، وتكرب، وت�أكل الراأ�شم�لية من الداخل 

مثل الأكلة، ومثل اجلنني، حتى ت�شل ل حم�لة اإىل حلظة امليالد.

املادية واملارك�شية
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مت�ًم� كم� هو موجود يف »اجله�ز املدر�شي« للم�رك�شية، ت�شتنبط ال�شرتاكية 
ق�ئم  الطبقي  وال�شراع  الطبقي،  ال�شراع  من  والت�أريخ  الت�أريخ،  حتمية  مبداأ  من 
على مبداأ اجلدلية، ومبداأ اجلدلية ق�ئم على مبدئية القت�ش�د، وت�شتنبط مبدئية 
الإنت�ج، وكل هذه  اأدوات  ق�ئم على  الإنت�ج  ونظ�م  الإنت�ج،  نظ�م  القت�ش�د من 
الأ�شي�ء ق�ئمة على الروؤية الكونية الفل�شفية للم�دية. ول �شك اأن اأي »فكر« يح�شر 
داخل هذا النظ�م العقلي اخل��ص �شوف يراه قواًم� واحًدا، و�شوف يرى اأن هذه 
ربطت  قد  منطقية  علية  �شل�شلة  يجد  و�شوف  لبع�شه�،  مكملة  املختلفة  الق�ش�ي� 
م� بني الطبيعة، والت�أريخ، واملجتمع، والفرد، والإنت�ج، واأدواته، والثق�فة، والنظ�م 
بعده�،  مل�  وعلمية  حتمية،  علة  منه�  كل  تكون  بحيث  مًع�  اإلخ،  الجتم�عي... 
ي�شتلزم  ب�أية واحدة منه�  ف�إن العتق�د  قبله�، ومن هن�  مل�  ونتيجة حتمية وعملية 
نف�شه  اأن يخرج  الفكر  ا�شتط�ع هذا  لو  ب�لأخرى، لكن  � العتق�د  � وحتميًّ منطقيًّ
من هذا الإط�ر املدر�شي، �شوف ي�شتطيع اأن يف�شل الق�ش�ي� عن بع�شه� اأو يجد 
�، وعلة اأو علاًل منطقية اأخرى، وب�لتخل�ص من �شرورة هذا  لكل منه� من�ش�أ علميًّ
اإدراك  اإن  اأن يح�ص بو�شوح بهذا الواقع الق�ئل:  الت�شل�شل ي�شتطيع على الأقل 
حتى  اأو  مق�ومته  وب�لت�يل  ظلم،  ب�أنه  وتف�شريه  الطبقي،  وال�شتبداد  ال�شتغالل، 
اأبًدا  اأمور ل ينبغي  اإقرار العدل، وامل�ش�واة  الت�شحية من اأجل الق�ش�ء عليه واإن 
اأو  الإن�ش�ن،  والختي�ر، عند  فل�شفية ك�جلرب،  ق�ش�ي�  اأن حتل  اإىل وقت  توؤجل  اأن 
املب�دئ  ك�نت هذه  اجلغرافي�،  وعر�ص  الت�أريخ،  فعلى طول  الع�مل وحدوثه،  قدم 
عند  والثق�ف�ت  والفل�شف�ت،  املذاهب،  لكل  والروحية  الأخالقية،  الأ�ش�ص  هي 
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كل الأمم ويف كل املراحل املختلفة للتطورات الجتم�عية، ف�ل�شراع بني العدل، 
الإنت�ج،  و�ش�ئل  ملكية  وال�شتبداد، وحق  واحلرية،  والتفرقة،  وامل�ش�واة،  والظلم، 
وم�ش�دره )الأر�ص(، واغت�ش�به� ك�ن حمتدًم�)1(، وظل حتى الآن يف كل مك�ن 
ال�شبيل، وكم من املالحم  التي بذلت يف هذا  الدم�ء  ويف كل ع�شر، وكم من 
وامل�آ�شي الفخمة التي كتبت يف �شبيل هذه املثل، وذلك دون اأن يكون من ق�موا 
�؛  به� م�ديني، وب�لرغم من اأنهم مل يوفقوا اإىل حتقيق هذه املثل على الدوام ونه�ئيًّ
عند  والق�نوين  وال�شي��شي،  والطبقي،  الجتم�عي،  الوعي  عدم  ب�شبب  فذلك 
اجلم�هري يف امل��شي. ف�إذا كنت اأيه� املفكر امل�دي تبني ال�شرتاكية على اأ�ش��ص 
الروؤية الكونية امل�دية اخل��شة، وتعتقد اأنك مبنهج اجلدلية، ومبداأ امل�دية الت�أريخية، 
للنظ�م  يتجنب  ل  الذي  التطور  وب�لت�يل  الإنت�ج،  لأدوات  احلتمي  والتطور 
الجتم�عي �شوف ت�شل اإىل الثورة احلتمية اأي هدم النظ�م الطبقي القدمي، واإق�مة 
ال�شي��شي،  وال�شتبداد  القت�ش�دي،  ال�شتغالل  منه  اأجتث  طبقي  ل  جمتمع 
والنحط�ط الثق�يف، والأخالقي من اجلذور، ي�شتطيع متدين م�شتنري الفكر اأي�ًش� 
على اأ�ش��ص روؤيته الكونية اخل��شة الروحية اأن يقيم ا�شرتاكية اعتق�ًدا منه يف اأن 
الطبيعة نظ�م معقول وحي على الدوام، تديره اإرادة واعية، وكم� هو وا�شح ف�إن 
ومعقولة،  منطقية،  وروابط  تتغري،  ل  دقيقة  قوانني  اأ�ش�ص  على  ق�ئم  التدبري  هذا 
وخطط، وحرك�ت معلومة، وحم�شوبة، ونظم متن��شقة، ومبداأ علية، ولكل ظ�هرة 

املادية واملارك�شية

)1( حمتدم: �شديد.
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فيه علة ظهور، ومنهج تقدير معني، وهدف معلوم متنب�أ به، ول بد له من اأن يعرتف 
بهذا املبداأ الق�ئل ب�أن هذا القوام العظيم املتحرك احلي للطبيعة الذي �شنعت كل 
خلية فيه على اأ�ش��ص خطة م�، وا�شتخدمت يف مو�شعه� اخل��ص بدقة، والتزمت 
هذا  الإطالق يف  على  يوجد جزء  ول  معلومة،  غ�ية  نحو  وتتحرك  معني،  بعمل 
»الكل« املده�ص عبًث�، ول توجد حركة فيه »بال ثمر« وبال جدوى، وب�مل�ش�دفة، 
له، وخواء  معنى  لل�شعور ول  ف�قًدا  ميًت�  يكون ج�شًدا  اأن  ي�شتطيع  نف�شه ل  وهو 
وعبًث� وبال هدف خ��شة واأن العلم احلديث كلم� اقرتب منه، و�ش�ر اأكرث معرفة 
به يزداد فهًم� ملنطقية حرك�ته، وعلمية بن�ئه، وي�شل اإىل هذا املبداأ احل��شم اأنه ل 
�شبيل اإىل التن�ق�ص، والفو�شى، وامل�ش�دفة، والعبث اإىل هذا اجله�ز املعقد املتحرك 
احلي اجلميل، والأطراف من هذا اأنه يف نف�ص الوقت الذي ت�شتند فيه اأنت اأيه� 
امل�دي على اأولية العلم، واإمك�نية التربير العلمي، والعقلي، واملنطقي لكل اأ�شرار 
الطبيعة، وحرك�ته�، وظواهره� وت�شتنتج من ذلك اأن الدين وهم، واأن وجود اهلل يف 
الطبيعة، ي�شتطيع هو بنف�ص هذا الدليل الق�ئل اأنه ب�شه�دة العلم ي�شتند ب�أن كل 
اأن يف الطبيعة علًم�،  �شيء يف الطبيعة علمي، ومنطقي، ومتوازن، وي�شتنتج منه 

ومنطًق�، وعقاًل.

ومن هن� نرى اأنه بتقدم العلم، يتقدم العلم، بقدر م� يتقهقر املفهوم اخلرايف 
والت�شور الذهني اجل�هل، واملعرفة الع�مية غري املعقولة عن اهلل، ويف مق�بل التنوير 
احلقيقية  واملعرفة  املنطقي،  والوعي  العلم  يقدم  والذي  يوم،  بعد  يوًم�  املتزايد 
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�، ويتخذ ح�شوره يف العينية لونً�، ويتقدم ح�شوره  للطبيعة، يختفي مفهوم اهلل ذهنيًّ
يف الطبيعة - هذا هو الواقع الذي ي�شهد به التطور الفكري اجلديد اأنه يف امل��شي 
ك�ن �شيوخ الدين، وال�شوفية هم الذين يقومون ب�إثب�ت وجود اهلل، واليوم العلم�ء 
هم الذين يتحدثون عن وجود اهلل، وحل علم�ء الطبيعة، والكيمي�ء، والأحي�ء، 
احلكم�ء  حمل   � علميًّ الإن�ش�ن  وعلم�ء  النف�ص،  وعلم�ء  والنب�ت،  واحليوان، 
طبيعي  وب�شكل  املع�بد،  و�شدنة  املتدينني،  وال�شيوخ  الدين،  وعلم�ء  الإلهيني، 
توجهت الأ�شم�ع من املع�بد، وال�شوامع نحو اجل�مع�ت، واملع�مل لت�شمع �شيًئ� يف 
هذا ال�شدد، اأي اأنهم ينظرون اليوم بحًث� عن اهلل اإىل نف�ص املك�ن الذي ك�ن قبل 

ذلك املجمع اخل�شو�شي، وحمل الرتدد املحتكر ملنكري اهلل.





اإن الروؤية الكونية التي بنيت على املنطق، والوعي، والهدف الغ�ئي، ول 
�شبيل اإىل امل�ش�دفة، والعبث اإليه�، عندم� يو�شع الت�أريخ اأي�ًش� يف قلب هذا الع�مل 
ف�إنه� حتوله اإىل واقع حي على الدوام، ومنطقي، فهو لي�ص كم� يراه بع�ص املوؤرخني 
اإل  ولي�ص  اأو من و�شع �شخ�شي�ت  الأبط�ل،  اإرادة  اأو  امللوك،  �شهوات  من �شنع 
ن�بليون  يظن  كم�  لي�ص  واأنه  التلق�ئية،  والأفع�ل  امل�ش�دفة  اأحداث  من  جمموعة 
عب�رة عن »جمموعة من الأك�ذيب التي اتفق عليه� اجلميع« ولي�ص بتعبري توم��ص 
ك�رليل »قدم اإيلَّ بطاًل، و�شوف اأكتب ت�أريخ ع�شره«، بل اإن الت�أريخ م�شرية وحدة 

مت�شلة له مبداأ حركة متميزة على اأ�ش��ص قوانني حتمية اأو بتعبري القراآن  نث ٺ  
، ويف  ]الإ�شراء/ 77[  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  مث   
م�شريه الطبيعي مير مبنزل معني، وذو خط �شري علمي، ومرتفع�ت، ومنخف�ش�ت، 
ء، واإ�شراع نحو هدفه الغ�ئي، اأو على الأقل كم� هو م�شلم به  وزواي�، وحن�ي� وُبطنْ
�ش�ئر نحو هدف. ومن هن� ف�لت�أريخ الذي هو عب�رة عن عمر نوع الإن�ش�ن، وم�شرية 
قوانني  ذو  الجتم�عي«  الع�م  »الزم�ن  اآخر  بتعبري  اأو  الذاتية،  الب�شري  املجتمع 
علمية حمددة ميكن اكت�ش�فه� بتدوين علم الت�أريخ، وكم� اأن الزم�ن التقوميي عب�رة 

الّروؤية الكونية املنطقية



576 576
العودة اإىل الذات

العلية )ومن  املتن��شقة، واملنتظمة طبق قوانني ومبداأ  عن جمموعة من احلرك�ت 
�، وبك�شف قوانينه� ميكن اإدراك م�شري حرك�ته�،  هن� ميكن حتليله�، ومعرفته� علميًّ
ومعرفة مق�شده� الع�م، وميكن التنبوؤ ب�ملراحل الق�دمة بل وب�لأحداث الت�لية( ف�إن 
اأي�ًش� بحرك�ت متن��شقة، ومنطقية من  الت�أريخ قد �شكل  اأي  الزم�ن الجتم�عي 
وت�بعة  لعلل،  نتيجة  ذاته�  الب�شرية هي يف حد  للمجتمع�ت  املختلفة  التحرك�ت 

لقوانني ث�بتة.

م�شريته  يف  الب�شري  املجتمع  يتطور  وكيف  القوانني؟  هذه  هي  م�  لكن، 
فكل  يطويه�  و�شوف  طواه�؟  مراحل  واأية  وعوامل؟  علل  لأية  وطبًق�  الت�أريخية 
هذه ق�ش�ي� ينبغي اأن يجيب العلم عليه�، وعلى املوؤرخني، وعلم�ء الجتم�ع كلم� 
وفر�شي�تهم،  بحد�شي�تهم،  بعيًدا  يلقوا  اأن  اأكرث  واملجتمع  الت�أريخ،  معرفة  اأرادوا 
واأذواقهم، وميولهم ال�شخ�شية، والعرقية، والطبقية، وال�شي��شية تع�شب�تهم الدينية 
يقوموا  اأن  وعليهم  امل�شبقة،  واآرائهم  �شلًف�،  امل�شنوعة  وعق�ئدهم  الالدينية،  اأو 
الت�أريخ،  ع�مل  وعلى  وعينية،  وعلمية،  منطقية،  اأ�ش�ص  على  يقيموه�  ثم  مبحوه�، 
وع�مل الجتم�ع اأن يتنحي� عن الإمي�ن مبدر�شة معينة فكرية، اأو فل�شفية، اأو اأدبية، 

اأو فنية، اأو �شعرية، وعليهم اأن »يج�وروا« العلوم البحتة.

اإىل عدة قرون من اجلهد العلمي  اأن مثل هذا العمل يحت�ج  ونحن نعلم 
ومن تقدم العلوم الإن�ش�نية؛ لأنن� اإذا نظرن� اإىل علوم الفيزي�ء، والكمي�ء، والطب، 
اإىل  الفروع قد و�شلوا  الدقيقة، وراأين� علم�ء هذه  ب�لعلوم  والهند�شة، وم� ي�شمى 
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واأن  التقنية،  وتثبته�  �شحته�،  التجربة  توؤيد  به�  وم�شلم  كثرية،  عديدة  قوانني 
والفر�ص،  اإىل حد كبري، وبعيدة عن احلد�ص،  واقعية وحقيقية  العلمية  معرفتهم 
ب�مل�شتقبل،  التنبوؤ  على  ق�درون  اإنهم  بحيث  والعقيدة،  ال�شخ�شي،  والذوق 
واإكم�له�  بتغيريه�،  يقومون  اأنهم  حد  اإىل  علومهم  مو�شوع�ت  على  وي�شيطرون 
هذا  ف�إن  عليه�،  ومن�فعهم  ورغب�تهم،  اإرادتهم،  ويفر�شون  يريدون،  كم�  وتطبيقه� 
النج�ح لي�ص وليد املخرتعني، والب�حثني النوابغ يف القرون الث�من ع�شر، والت��شع 
ع�شرة، والع�شرين، من اأمث�ل: ج�ليليو، وكبلر، ونيوتن، واأدي�شون، وب��شتور، وكوخ، 
ودانتون، واآين�شتني، وبالنك، وك�ر. ب�لرغم من اأن اأكرث الخرتاع�ت، والك�شوف 
العظيمة الالمعة يف العلوم احلديثة التي تقدمت اإىل هذا احلد، واكت�شبت قوته�، 
و�شلطته� احل�لية على يد نف�ص هوؤلء النوابغ يف الع�شور احلديثة، ولكن احلقيقة اأن 
هذا النج�ح املذهل للعلوم الطبيعية هو نتيجة عدة اآلف من ال�شنني من العمل 
امل�شتمر، وتقدم العلم، وتك�مله. ول �شك اأن النت�ش�رات املذهلة لعلم�ء الف�ش�ء 
كوكب  وبني  بينه،  التي  وامل�ش�فة  كوكب،  كل  قطر  بدقة  يقي�شون  الذين  اليوم 
اآخر تبتعد عن� مباليني ال�شنني ال�شوئية، اأو اأولئك الذين ير�شمون خريطة دقيقة 
جلغرافية القمر، واملريخ اإمن� هي نتيجة اأعم�ل �ش�بقة يف علم الفلك على الأقل من 
ع�شر ال�شومريني، والب�بليني، وعند �شن�عة اأبولو )13( ولون�، مل ي�شرتك لبال�ص 
فح�شب، بل وبطلميو�ص، وحتى ال�ش�بئة، وعبدة ال�شم�ص منذ �شبعة اآلف �شنة 
يف بالد م� بني النهرين، اأولئك الذين ك�نوا يعتقدون اأن لكل واحد من اآلهتهم 

الّروؤية الكونية املنطقية
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برج  يف  ي�شكن  ال�شم�ص  اأي  عندهم  الأرب�ب  رب  واأن  النجوم،  اأحد  يف  منزًل 
ال�شم�ص.

والعلوم الطبيعية التي ت�شمى اليوم بحق ب�لعلوم الدقيقة، اأو البحتة ولدت 
مع املجتمع، والتمدن الب�شري، وله� ت�ريخ مدون يرجع على الأقل اإىل �شبعة اآلف 
�شنة، وق�م الإن�ش�ن منذ بداية مرحلة فكره، وبحثه ب�لبحث، والتنقيب، والفكر، 
حتى  وذلك  امل�دي  واحتي�جه  الديني  احتي�جه  ع�ملني:  اأ�ش��ص  على  والتجربة 
واحليوان، وحتى  والنب�ت،  اجلم�د،  الطبيعية:  الأ�شي�ء  الطبيعة، وخوا�ص  يعرف 
يعرف اأع�ش�ء ج�شده، ويف هذا الطريق غ�لًب� م� ك�ن منتبًه� اإىل خ�رجه، وبنف�ص 
عن  غ�فاًل  يبقى  ك�ن  اأم�مه،  هو  وم�  حوله،  هو  م�  اإىل  به  ينظر  ك�ن  الذي  القدر 
� بغفلته، ونحن الآن نرى يف احلي�ة، واحل�ش�رة  نف�شه وك�ن يف الغ�لب متفرًج�، واعيًّ
قد خط� خطوتني: خطوة  الإن�ش�ن  ونرى  بو�شوح،  التن�ق�ص  نت�ئج هذا  الإن�ش�نية 
عظيمة اإىل م� ل حد، وخطوة �شئيلة اإىل م� ل حد، فمن ن�حية فتت الذرة، و�شنع 
اأدوات تفتيته�، و�شنع القنبلة من النواة، وق��ص قطر الكون، وي�شتعد لل�شفر اإىل 
ع�جًزا عن حل  الوقت ظل  نف�ص  الكون، ويف  املوجودة يف  الأخرى  املنظوم�ت 
اأكرث م�ش�كله النف�شية �شهولة، وع�دية، واأكرث م�شكالته الجتم�عية، والأخالقية 
بدائية يف حي�ته الع�دية، ويف هذا ال�ش�أن مل يخط خطوة واحدة اأبعد من احلكم، 
الأع�ظم  الإن�ش�ن  وب�عرتاف علم�ء  القدم�ء، بل  التي قدمه�  واملواعظ، والأمث�ل 
ت�أخر عن ذي قبل، واأ�شبح اأ�شعف من ال�ش�بقني يف ال�شيطرة على نف�شه واأكرث 
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النف�ص، وعلم الجتم�ع، وعلم الأجن��ص  العلوم الإن�ش�نية مثل علم  اأم�  بدائية. 
وعلم الأدي�ن، وعلم الت�أريخ فقد وجدت مو�شوعية م�شتقلة اإىل حد م� منذ م� يقل 
عن قرنني من الزم�ن، وتعرفت على الأ�شلوب العلمي، والتحليلي، ول زالت يف 
مرحلة جدل العلم�ء حول احلدود املميزة، واإىل جوار هذا ف�إن اختالف�ت احلدود 

جعلت وجود بع�شه� ومو�شوعيته جم�ًل لل�شك، والإنك�ر.

هل  قبيل:  من  مو�شوع�ت  يبحثون يف  املفكرين  من  كثري  هن�ك  يزال  ل 
للت�أريخ واقع اأو اأن ذهن الإن�ش�ن الذي ي�شنع الوهم، وي�شطنع الكلي�ت، ويخلق 
وال�شخ�شي�ت،  املتفرقة،  احلوادث  من  جمموعة  ذهنه  يف  و�شل  التعميم�ت 
الت�أريخ  اأن  بع�شهم  ويظن  واحًدا«؟  »م�شرًيا  منه�  وتخيل  امل��شية  واملجتمع�ت 
لي�ص واقعية عينية، وب�لت�يل لي�ص علًم� ميكن اكت�ش�فه، بل يظنونه نوًع� من الفنون 
ال�شكوك  هذه  ومثل  املوؤرخ.  ينظمه  �شعًرا  �شيغ  اأمًرا  ويعتربه  بل  املوؤرخ  ي�شنعه 
حتيط ب�لعلم الإن�ش�نية الأخرى فعلم�ء الجتم�ع ل يعرتفون بعلم النف�ص، وعلم�ء 
الطرفني  املتف�همون من  واملعتدلون  بعلم الجتم�ع،  يعرتفون  بدورهم ل  النف�ص 

م�شتعدون ب�شعوبة للتخلي عن مو�شوع اأو عدة مو�شوع�ت ملن�ف�شهم.

الإن�ش�ن  اأن  على  تدل  واآدلر  ويوجن،  لفرويد،  به�  يعرتف  التي  والعظمة 
املع��شر الذي ركب الف�ش�ء الالمتن�هي، وجعل اجل�ذبية مطية ذلوًل له، عندم� 
يخطو خطوة واحدة داخله، ينفعل وينده�ص اإىل هذه الدرجة عند اكت�ش�ف اأكرث 

الّروؤية الكونية املنطقية
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الق�ش�ي� الكلية بدائية، وب�ش�طة يف »النف�ص« من قبيل العقدة النف�شية، اأو اكت�ش�ف 
هذا الأمر الق�ئل ب�أن للذاكرة درجتني، اأو ثالث درج�ت.

لأن  الطبيعية؛  العلوم  من  علم  املوؤ�ش�ص لأي  هو  من  نحدد  اأن  ول ميكن 
والدين،  والفل�شفة،  الفكر،  لت�أريخ  املظلم  الأق�شى  البعد  �ش�عت يف  قد  البداية 
واحل�ش�رة الإن�ش�نية، لكن عندم� يدور احلديث عن العلوم الإن�ش�نية مبعن�ه� اخل��ص 
اأوج�شت  اأ�ش�شه  مثاًل  الجتم�ع  فعلم  التقريب،  وجه  على  متفقون  اجلميع  ف�إن 
كنت، وموؤ�ش�ص الت�أريخ )لي�ص علم الت�أريخ الذي ل وجود له حتى الآن( هو ابن 

خلدون.

وعلم  الجتم�ع،  علم  راأ�شه�  وعلى  الإن�ش�نية  العلوم  ف�إن  ح�ل  كل  على 
بعيدة عن  تزال  اأنه� ل  اإل  ط�بع علمي،  اأ�شبحت ذات  اأنه�  ب�لرغم من  الت�أريخ 
اعتب�ره� علوًم� ب�ملعنى الدقيق، ومن هن� ف�إن اأكرث الق�ش�ي� اأ�ش��شية فيه� تبني على 
املختلفة،  الفكرية  املدار�ص  تطرحه�  متن�ق�شة  واأحي�نً�  خمتلفة،  نظري�ت  �شكل 
وينبغي اأن متر �شنوات طويلة حتى تختفي هذه املدار�ص الفكرية يف �شوء الطبيعة 
العق�ئدية،  ميولهم  ك�نت   � اأيًّ املفكرين  كل  وي�شتطيع  للعلم،  والث�بتة  الوا�شحة 

والفل�شفية ال�شتن�د على قواعد ث�بتة علمية.



البعدين  ذو  املخلوق  هو  ف�آدم  ك�إن�ش�ن،  الإن�ش�ن  نوع  من�ش�أ  اأعلن  لقد 
يف  )الع�شي�ن(  الختي�ر  وق�م  بل  الذاتي،  الوعي  اإىل  و�شل  الذي  املتن�ق�شني 
النظ�م  مواجهة  امل�شتقلة يف  الإن�ش�نية  ب�لإرادة  اعرتاف  وهذا  اهلل،  اإرادة  مواجهة 

احل�كم على الطبيعة وهو جتلي اإرادة اهلل)1(.

قرابة  اأي  ب�لأدي�ن،  اخل��شة  الع�ملية  فهم  اأي�ًش�  ميكن  اآدم  خلق  ق�شة  ومن 
الإن�ش�ن مع الطبيعة )الأر�ص( من ن�حية، ومع روح اهلل )الإرادة، والوعي، والقدرة 
م�شئولية  فهم  وميكن  اأخرى،  ن�حية  من  الطبيعة(  على  وال�شيطرة  اخللق،  على 
على  التك�ملية  اجلدلية  وحركته  الفطري،  وتن�ق�شه  الوجود،  اإرادة  جت�ه  الإن�ش�ن 

الأر�ص، و�شبهه ب�هلل اأي م� ي�شمى ب�لوعي، والختي�ر، واخلالقية عند الإن�ش�ن.

حادثة تاأريخية كنموذج

)1(   من اأجل األ يوؤدي القول ب��شتقالل اإرادة الإن�ش�ين عن اإرادة اهلل اإىل الّثنوية، والإمي�ن ب�أقنومني، ووجود ذاتني 
منف�شلتني يف الوجود )اإرادة اهلل، واإرادة الإن�ش�ن( ول ينق�ص توحيد الع�مل، ووحدته، ف�شرت اإرادة الإن�ش�ن 
على اأّنه� من روح اهلل اّلتي نفخت يف اآدم مبعنى اأّن ا�شتقالل اإرادة الإن�ش�ن حّتى يف مواجهة اإرادة اهلل واقعية 

� لإرادة اهلل يف حّد ذاته�. تعد جتليًّ
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لكن من ق�شة ابني اآدم، ميكن فهم اأول حرب، وتن�ق�ص يف حي�ة الإن�ش�ن 
على وجه الأر�ص، ومن ق�شة ق�بيل، وه�بيل ميكن ا�شتنب�ط فل�شفة الت�أريخ، فق�بيل 
ب�شبب »م�ش�ألة جن�شية« هي ع�شقه جلم�ل اأخته التي ك�نت خطيبة اأخيه ه�بيل، 
اأم�م  ب�أول ذنب، وحقد، وقتل للب�شر، وخي�نة لأخيه، وع�شي�ن لأبيه، وذنب  ق�م 

اهلل. فمن بني ابنتي اآدم ت�شري الأجمل خطيبة له�بيل، ول يقبل ق�بيل.

ويرفع اآدم ق�شية الأخوين اإىل حكم اهلل، في�أمر ب�أن يقدم كل منهم� قرب�نً� 
اإىل اهلل، واأيهم� يقبل قرب�نه، �شوف يكون هذا دلياًل على حكم اهلل وعلى الآخر 

اأن يقبله.

وقبل الأخوان، ك�ن ه�بيل راعًي�، ف�خت�ر اأف�شل اإبله الذهبية الغ�لية القوية، 
وك�ن ق�بيل زارًع� فقرب اإىل اهلل حفنة من القمح امل�شفر العطن من مزرعته. ووا�شح 
اأن قرب�ن ه�بيل الذي مل يدع حق اأحد، ومل يفكر يف امل�ل يف �شبيل اإمي�نه، وقرب 
ق�بيل،  ي�شت�شلم  الوقت مل  نف�ص  م� عنده، قد قبل. ويف  واأعز  اأغلى  اإىل معبوده 
وق�ل  واعتداءه.  مترده  ووا�شل  �ش�حله،  يف  يكن  مل  الذي  اهلل  حكم  على  ومترد 
ه�بيل: اإين �شلمت حلكم اهلل ولئن ب�شطت اإيل يدك لتقتلني م� اأن� ب��شط اإليك 
يدي لأقتلك ولن اأف�شم عرى الأخوة بينن�، لكن ق�بيل وقد جن جنونه، ا�شتدرج 
ه�بيل اإىل اخلالء، وقتله خفية، و�شفك دم اإن�ش�ن على يد اإن�ش�ن لأول مرة على 

وجه الأر�ص.
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بني  ونزاع  ت�أريخية،  ح�دثة  اأنه�  على  غ�لًب�  تفهم  رويت  كم�  الق�شة  هذه 
اإلخ، يف حني   .... ه�بيل  وطهر جبلة  ق�بيل،  �شهوة، وخبث جبلة  اأخوين حول 
اأن جبلة كل منهم� واحدة: كالهم� ولد من اأب واحد، واأم واحدة، وربي� يف بيئة 
واحدة، وعلى يد مرٍب واحد، مل يكن املجتمع قد تكون بعد اأو البيئ�ت املختلفة 
 ،� حتى يرتبى كل واحد بطريقة. واأولئك الذين ق�موا بتحليل هذه الق�شية علميًّ
� اأرادوا اأن ي�شتنبطوا هذا املبداأ الذي يريد اأن يقول: اإن ال�شهوة، اأو الغريزة  ومنطقيًّ
اجلن�شية هي ال�شبب الرئي�شي، وعلة العلل يف اجلرمية، والذنب، واأن اأول دم �شفك 

اء ال�شهوة. يف الت�أريخ ك�ن من جرَّ

ق�بيل  ي�شقط  مل�ذا  وهو:  بال جواب  بقي  ال�شوؤال  هذا  لكن  هذا �شحيح، 
اخلي�نة،  اإىل  ويدفعه  ه�بيل،  على  القوي  الع�مل  هذا  يوؤثر  ول  لل�شهوة؟  فري�شة 
العدوين  الأخوين  هذين  ففي  الذنب؟  وارتك�ب  اأخيه،  وقتل  الدم�ء،  و�شفك 
طبيعية  وبيئة  واحدة،  تربية  وبيئة  واحدة،  واأم  واحد،  اأب  ولهم�  واحدة  ذات 
الت�ش�د يف  اأين هذا  واحدة، ومدر�شة تربية واحدة، وجتربة كليهم� واحدة: فمن 
اخللق، واجلبلة وال�شلوك؟ من هن� ينبغي من الن�حية العلمية اأن نبحث عن ع�مل 
يف�شر هذين ال�شخ�شني املتن�ق�شني ع�مل ل يكون م�شرتًك� بني هذين الأخوين.

نوع  هو  الأخوين  �شرية هذين  امل�شرتك يف  الع�مل غري  اأن  نرى  وب�لبحث 
العمل وو�شع احلي�ة القت�ش�دية لكل منهم�، ف�أحدهم� راٍع، والآخر زارع. وهذا 
اإن�ش�ن ع�شر  ب�لت�أمل. م�ذا يعني الإن�ش�ن الراعي؟ يعني  ا  الختالف جدير جدًّ

حادثة تاأريخية كنموذج
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فيه�  تكن  مل  التي  املرحلة  اإن�ش�ن  اأي  بدائي،  اإن�ش�ن  والقبلية،  اخلي�م،  �شكنى 
اأح�ش�ن  فيه� يف جم�ع�ت يف  يعي�شون  الب�شر  اأن  بعد، مرحلة  امللكية قد ظهرت 
والنهر،  البحر،  �شيد  ك�ن  الع�مة،  الطبيعة  م�ئدة  من  وي�أكلون  اأحراًرا،  الطبيعة 
البكر  ال�شخية  الطبيعة  وهو  الإنت�ج  م�شدر  ك�ن  ومل�  الإنت�ج،  م�شدر  هو  والغ�بة 
موجوًدا ب�لت�ش�وي حتت �شيطرة الأفراد، مل تكن امللكية ب�لطبع موجودة اإل على 
م�ش�در الإنت�ج املوجودة يف الطبيعة، ومل تكن امللكية مبعنى احتك�ر فرد مل�شدر 
اإىل  ل  اأفراد  اإىل  ينق�شم  املجتمع  وك�ن  موجودة،  منه  الآخرين  وحرم�ن  الإنت�ج 
طبق�ت. ف�لطبق�ت القت�ش�دية تت�شكل على اأ�ش��ص امللكية، وامللكية، اأو احتك�ر 
م�ش�در الإنت�ج تظهر عندم� ت�شبح م�ش�در الإنت�ج حمدودة، وهذا عندم� يتحول 
املوجودة  احليوان�ت  )ا�شتئن��ص  والرعي  ال�شيد،  من  القت�ش�دي  الإنت�ج  �شكل 
يف الطبيعة بكرثة، وحرية( اإىل الزراعة. ف�لأر�ص الزراعية حمدودة ولي�شت غري 
حمدودة ك�لنهر، والبحر، والغ�بة، وال�شحراء، واجلبل حتت �شيطرة اجلميع، وزي�دة 
الإنت�ج  ي�شري  والبحر  الغ�بة،  والرعي يف  ال�شيد،  اإنت�ج  مرحلة  احل�جة. ويف  عن 
حمدوًدا بقدرة الفرد املنتج، ويف مرحلة الإنت�ج الزراعي يف املزرعة ي�شري الإنت�ج 
حمدوًدا ب�ت�ش�ع م�شدر الإنت�ج، ومن هن� ففي مرحلة الإنت�ج املوجود يف الطبيعة 
يج�هد الفرد يف القي�م بزي�دة قدراته، ويف املرحلة الزراعية يقوم ب�جله�د لتو�شيع 
م�شدر الإنت�ج، والأر�ص املحدودة ال�ش�حلة للزراعة ل ميكن اأن ت�شري حتت �شيطرة 
بال  اآخر  ويبقى  لأحد،  ن�شيًب�  النه�ية  تكون يف  اأن  ينبغي  اأفراد غري حمدودين، 

ن�شيب منه�، ومن هن� تقوم امللكية ب�إيج�د طبقتني:
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من  جمموعة  ك�ن  الذي  املجتمع  ويتبدل  م�لكة،  وطبقة  حمرومة،  طبقة 
الأفراد اإىل جمتمع يحتوي على طبقتني، واإذن: م� هو الع�مل الذي يجدد هذا 
المتالك اأو احلرم�ن؟ اإنه القوة، فحتى ذلك الوقت مل يكن هن�ك تربير فل�شفي، 
وعلمي، وعرقي، وديني، ول معي�ر اقت�ش�دي، وق�نوين وراثي، ومئ�ت من الزين�ت، 
والزخ�رف التي وجدت فيم� بعد وو�شعت على مالمح القوة، فخبئت عن الأنظ�ر 
وزينت بحيث ل يزال الكثريون يخطئون فهي� حتى الآن. ف�لأقوي�ء الذين ك�نوا 
يف  الآخرين  من  اأ�شبق  ك�نوا  والغ�بة  البحر،  �شيد  يف  الآخرين  من  توفيًق�  اأكرث 
قالًع�،  حوله�  ف�أق�موا  واغت�ش�به�،  املحدودة،  الزراعية  الأر�ص  على  ال�شتحواذ 
عندم�  اأنه  الطبيعي  ومن  اجلدران.  خ�رج  الآخرين  وطردوا  الحتك�ر،  واأوجدوا 
تكون القوة هي معي�ر احلق، ف�إن اأحًدا ل يقيد نف�شه بحقه، ويج�هد يف ال�شتيالء 
على القدر املمكن، واملوجود ل الن�شيب الالزم املعقول. ومن هن� ت�شتقر الأر�ص 
يف اأيدي جم�عة من الأقوي�ء اأكرث من ح�جتهم، واإمك�ن اإدارته� اأو العمل فيه�، 
وتبقى جم�عة من ال�شعف�ء خ�وية الوف��ص. والآن مل يعد جمتمع الأفراد الأحرار 
يتحرك يف ح�شن الطبيعة املنب�شط الالحمدود، بل وينتقل من مك�ن اإىل مك�ن 
بحًث� عن الطع�م، لقد وجد ال�شكن، وربط بقيد اإىل م�ء، واأر�ص، و�ش�رت املزرعة 
الذين ميلكون من الأر�ص فوق  واأ�شبح املالك  املحدودة م�شدًرا لغذاء اجلميع. 
اأر�ًش�  ميلك  ل  الذي  والع�مل  عم�ل،  اإىل  ح�جة  يف  الفردي  عملهم  يتحمله  م� 
الطبقتني،  بني  العالقة  يحددان  الحتي�ج�ن  وهذان  ي�أكل،  اأن  اإىل  ح�جة  يف 

حادثة تاأريخية كنموذج
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الطع�م من  اإىل  املحت�ج  له  اأر�ص  الذي ل  الإن�ش�ن  اأي�ًش�: �شراء  وظ�هرة جديدة 
الطبقي،  املجتمع  ثم  الطع�م،  م�شدر  يحتكر  الذي  الأر�ص  م�لك  الإن�ش�ن  قبل 
واأ�شراف، وع�مة، وح�كم،  والعبودية، والرق، الذي يحتوي على م�لك، واأجري، 
وط�هر،  للف�شيلة،  وف�قد  ف�شيلة،  و�ش�حب  وت�بع،  و�شيد،  وعبد،  وحر،  وحمكوم، 
وجن�ص، وجن�ص اأعلى، وجن�ص اأدنى، واأ�شخ��ص ين�شغلون ب�لف�ش�ئل، واملعنوي�ت 
والت�ش�مي الروحي، والفن، والثق�فة، والفكر، والعواطف، واأ�شخ��ص عليهم القي�م 

ب�لأعم�ل الدنيئة ال�ش�قة املبتذلة يف املجتمع.

اأي  الأر�ص،  من  الإن�ش�ن  وحترر  احلرية،  مرحلة  اإن�ش�ن  اأي  راٍع،  وه�بيل 
الإن�ش�ن الذي ينتمي اإىل جمتمع بال طبقة ال�شركة الأوىل الع�شر الذي ك�نت فيه 
الطبيعة العظيمة ملًك� للمجتمع ملًك� لكل من يعمل فيه�. وق�بيل زارع اأي اإن�ش�ن 
اإن�ش�ن املجتمع الطبقي، امللكية  مرحلة ال�شكنى، وارتب�ط الإن�ش�ن ب�لأر�ص، اأي 
الفردية، والحتك�ر، المتالك، واحلرم�ن، ا�شتغالل الفرد للفرد، ت�شلط الإن�ش�ن 
اأحراًرا وهي  وي�أكلون منه�  يقطفون من حديقة،  الذين  الإن�ش�ن، والأطف�ل  على 
ق�ئمة  ب�لآخر  منهم  وعالقة كل  الطبيعة،  مع  �شراع  منهم يف  ب�لثم�ر، كل  مليئة 
على الأخوة، وامل�ش�واة، وال�شالم، وامل�ش�لح امل�شرتكة، لكن عندم� يجل�شون هم 
اأنف�شهم اإىل م�ئدة واحدة، يتغري اجت�ه ال�شراع مع الطبيعة، ويحل حمله ال�شراع 
بني كل منهم والآخر، ومن ثم يظهر احلر�ص، والتك�ثر، وعب�دة الذهب، وامل�دية، 
واحلقد،  واجلرمية،  وال�شتغالل،  والغت�ش�ب،  والقوة،  والكذب،  والحتي�ل، 
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اإىل  وامليل  والت�شلط،  وال�شتعم�ر،  والعبودية،  الإن�ش�ن،  وا�شتخدام  واحلرب، 
النفوذ.

واخلال�شة: وطء كل العالق�ت، والعواطف، واملعنوي�ت ب�لأقدام يف �شبيل 
امل�ش�واة  والأخوة  الأوىل،  ل�شركة  طبقة،  ل،  ملجتمع،  منوذج  وه�بيل  امل�ل.  جمع 
ال�شلمية بني الب�شر قبل امللكية الفردية وقبل ظهور الطبق�ت القت�ش�دية املت�ش�حنة 
والتن�ق�ص،  الفردية،  وامللكية  الطبقي،  املجتمع  منوذج  وق�بيل  وال�شتغالل. 
وال�شتب�ك املمتزج ب�لكراهية بني الطبق�ت، وتق�شيم املجتمع الإن�ش�ين، وتبديل 
الأخوة الب�شرية اإىل ت�ش�حن اقت�ش�دي ووطء احلقيقة ب�لأقدام يف �شبيل املنفعة 
ا يف العالق�ت بني الب�شر، وهو  وحقيقي اأن الغريزة اجلن�شية ع�مل قوي موؤثر جدًّ
للرذائل،  الأ�ش��شية  التحتية  البنية  لكن  وه�بيل  ق�بيل،  بني  العالقة  يف  وا�شح 
ف�إن  هن�  ومن  اآخر،  اأمر  الذات  وعب�دة  املنفعة،  وجنون  الأخالقي،  والنحط�ط 
اجلرمية،  اإىل  فح�شب  ق�بيل  تدفع  الأخوين  بني هذين  املت�ش�وية  اجلن�شية  الغريزة 
ويبقي ه�بيل م�شونً� من هذه الآفة يحتفظ ب�شرفه، و�شالمه، وحمبته، واإمي�نه ب�لرغم 
من عدم وجود اأية قرينة ت�شري اإىل اأنه ك�ن ف�قد الرجولة اأو يع�ين من اأي نق�ص 
جن�شي، ومن هن� ف�إن ق�بيل يخون حتى اهلل الذي يوؤمن به، ومقتل ه�بيل الراعي 
على يد ق�بيل م�لك الأر�ص يعني انته�ء ع�شر ال�شركة، وامل�ش�واة الأول، ودخول 
الت�أريخ اإىل مرحلة الزراعة، وامللكية اأي ع�شر �شيطرة الطبق�ت، وتق�شيم الإن�ش�نية 

اإىل كتلتني مت�ش�دتني مت�ش�حنتني.

حادثة تاأريخية كنموذج
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ويدخل الإن�ش�ن مرحلة ت�أريخه احل��شرة مبوت ه�بيل، والعدالة، والأخوة، 
والتفرقة، ذلك  والعبودية،  ق�بيل، وامللكية، واخل�شومة،  وبق�ء  وامل�ش�واة،  واحلرية، 
الت�أريخ الذي حفظ يف مراحل تطوره املختلفة نظ�م التفرقة بني الب�شر، والت�ش�د 
الطبقي، فع�شر امللكية الطبقية يختم ع�شر ال�شركة الجتم�عية )اأي يقتل ق�بيل 
ال�شعيفة،  الفقرية  الطبقة  م�شري  على  القوية  الرثية  الطبقة  وت�شيطر  ه�بيل(، 
ويحكم النظ�م الق�بيلي على ت�أريخ الإن�ش�ن، وب�لت�يل على نوع الإن�ش�ن، وتتغلب 
املنفعة الفردية على املنفعة الجتم�عية، وت�شري الأن�نية القت�ش�دية، وال�شي��شية، 
النظ�م  على  امل�شيطرة  الروح  هي  الق�بيلية  الروح  مظ�هر  من  وكله�  واجلن�شية، 
اأجنحة اجلحيم،  الت�أريخ هو الذي يكنز الأموال، ويقيم  الجتم�عي، وق�بيل يف 
كم� ي�شري م�لًك�، وملًك�، كم� ي�شري �شيًدا، كم� ي�شفك الدم�ء اأي روح الأن�نية، 

اأي احلر�ص على امتالك كل �شيء، وحرم�ن كل �شخ�ص.

فقط  م�كي�فيللي  يقول  كم�  يتي�شر  ل  النظ�م  هذا  اأن حفظ  الوا�شح  ومن 
يكون الإن�ش�ن ذئًب�، ينبغي اأن يكون اأي�ًش� ثعلًب�، وكون الإن�ش�ن ذئًب� يعتمد على 
ثعلًب�  وكونه  الذهب(،  لون  والث�ين يف  احلرير،  نعومة  )الأول يف  وامل�ل  ال�شيف، 
ال�شتع�نة  واإىل جواره�  الأيديولوجية  واليوم على  الدين.  ي�شتند على  اأن  يعني 

ب�لفن، والآداب، وال�شعر، والفل�شفة، والعلم .... اإلخ.



ال�شيف، وامل�ل، والدين، هذه هي وجوه ثالثة لطبقة واحدة تلك الطبقة 
التي ك�نت على الدوام م�شيطرة على الت�أريخ، وهكذا اأظن اأن التثليث انعك��ص 
ذهني لهذا التثليث العيني، ف�هلل واحد، ذات واحدة، ومبداأ واحد، وقدرة واحدة، 
ووجود واحد، لكنه على ثالثة وجوه: انعك��ص للتثليث الطبقي، ف�لطبقة احل�كمة 
على  لكنه�  واحد؛  ووجود  واحدة،  وقدرة  واحد،  ومبداأ  واحدة،  ذات  واحدة، 
ثالثة وجوه خمتلفة: القوة، والذهب، والدين، ويف اليون�ن القدمية يعد زيو�ص اإلًه� 
ذا ثالثة وجوه، ويف الهند اأي�ًش� »وي�شنو» ذو ثالثة وجوه، ويف روم�: �ش�ر عي�شى 
بن مرمي اإلًه� ذا ثالثة وجوه، هي الأب، والبن، والروح القد�ص ثالثة يف واحد، 
وواحد يف ثالثة، وهذا من الن�حية العلمية، واملنطقية، والفل�شفية غري ق�بل للت�شور 
ب�طل، لكنن� ن�شيء الفهم، نظن اأن احلديث عن اإله الكون، واإل ف�أي ر�شول، اأو 
فيل�شوف، اأو عقل، قد اكت�شفت اأن اهلل ذو ثالثة وجوه حتى نرد عليه؟ اأن احلديث 
عن طبقة ق�بيل التي هي واحدة، وث�لثة، وبينم� هي واحدة هي اأي�ًش� ثالثة: اإله 
م�شيطر يف ثالثة وجوه، كم هو �شحيح، طبقة حكمة يف ثالثة وجوه: وجه �شي��شي، 

طبقة واحدة ووجوه ثالثة



590 590
العودة اإىل الذات

ووجه اقت�ش�دي، ووجه ديني)1( احل�كم، والراأ�شم�يل، ورج�ل الدين... اأراأيتم اأنه� 
املنطق  يت�شم  مدى  اأي  اإىل  راأيتم  هل  ثالثة؟  يف  وواحد  واحد،  يف  ثالثة  فعاًل 
الك�ثوليكي ب�ل�شحة، والدقة، هذه الوجوه الثالثة يف ج�شد واحد �شيطرت دائًم� 
على الت�أريخ وعلى املجتمع ق�بيل، ويف الأدي�ن الإبراهيمية ومن بينه� القراآن اأ�شري 
اإىل مثل هذه الكي�ن�ت الثالثة للطبقة احل�كمة، وهذا التثليث الق�بيلي يف ثالث 
الرع�ة،  الر�شل  ن�ش�ل  ومعمعة  ب�عوراء.  بن  وبلعم  وق�رون،  فرعون،  �شخ�شي�ت: 
ون�شلهم احل�د ك�ن متجًه� بدقة اإىل هذا اجل�شد الواحد ذي الوجوه الثالثة، ومن 
ثالثة  اأجنحة  هن�ك  اأن  نقراأ  كم�  وم�شريهم  الر�شل  هوؤلء  �شرية حرك�ت  نرى يف  هن� 
وقفت دائًم� يف وجوههم، وبكل قوته� ح�ولت الق�ش�ء عليهم وعلى حرك�تهم)2(، املالأ، 

)1(   ويف ع�شرن� احلديث قد تتج�شد الوجوه الثالثة يف واحد، ومن ثم نقراأ اأّن فالنً� الرئي�ص يعظ يف الكني�شة يوم 
يذبح  ك�ن  اليهودي  ال�شي��شي  فالنً�  واأّن  والأ�ش�طيل،  اجليو�ص،  وي�شري  ويحكم،  ال�شرك�ت،  وميتلك  الأحد، 
ل، وهو ي�شع الط�قية ال�شوداء فوق راأ�شه، ويرتل اآي�ت التوارة، واأّن ب�ب� روم� ميتلك اأكرب  �شك�ن قرى فل�شطني الُعزَّ
ال�شرك�ت الع�ملية، واأدق نظ�م م�شريف يغطي وجه الب�شيطة، ول يخلو رئي�ص من اأعم�ل جت�رية ا�شتثم�رية، بينم� 

هو اأي�ًش� يوؤلف الكتب، فلم يعد �شلط�ن يقنع بوجه واحد )املرتجم(.
اليون�ن  اآلهة  من  �شخ�شي�ته�  اأخذ  اّلتي  مول  روبري  املفكر  الفرن�شي  للك�تب  »�شيزيف«  اجليدة  امل�شرحية  )2(   يف 
القدم�ء يخطف �شيزيف بطل الب�شر قلم املوت من يد الآلهة، ومينح الب�شر اخللود يف مواجهة الآلهة، وعندم� ل 
يكون موت لن ي�شيطر الآلهة على الب�شر امليتني، لكن يف هذه احل�لة لننْ ي�شيطر ال�ّش�دة، واملالك على الّن��ص، 
�شوف يتمرد العبيد، والفالحون، ويلتم�ص ال�ّش�دة من �شيزيف ق�ئلني فلرتد اإليهم قلم املوت ف�إّن نظ�م املجتمع 
قد انه�ر، ويتعجب �شيزيف: كيف اأّن ممثلي الآلهة هوؤلء، وهم اأنف�شهم من الب�شر، وقد و�شلوا اإىل اخللود يطلبون 
منه هذا الّطلب؟ ول يرد �شيزيف القلم، ويتفق ممثلو الّطبقة احل�كمة يف اليون�ن مع اآلهة املوت وي�شريون عمالء 
له وي�أخذون القلم من �شيزيف ب�خلدعة ويردونه اإىل اآلهة املوت حّتى يحتفظوا ب�أو�ش�عهم ولو ك�ن الّثمن هو 
موتهم، وهن� يئن �شيزيف �ش�كًي�: »اأواه .... كنت اأظن اأّن امليتني لهم م�ش�لح م�شرتكة« وهوؤلء املمثلون للطبقة 

احل�كمة ك�نوا اأي�ًش� ثالثة: اأحدهم اأر�شتقراطي، والّث�ين ت�جر، والّث�لث رجل دين.
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الرق�ب  اأ�شح�ب  والأفواه،  العيون  ميلئون  الذين  هم  ف�ملالأ  والرهب�ن،  واملرتفني، 
الغليظة، والروؤو�ص الكبرية، واملرتفون: الرج�ل املمتئلون عنجهية، وكربي�ء وتنفًج�، 
اأولئك الذين ي�شريون بني اخللق مثل الديكة الرومية اتك�ء على ثرواتهم العظيمة 
التي تربئهم من كل م�شئولية، والرهب�ن: �شدنة املع�بد، ورج�ل الدين يف الأدي�ن 

املختلفة.

يف  كذلك  هو  م�  بقدر  خ�طئ  لالأدي�ن  ب�لن�شبة  الع�م  احلكم  لكن 
وحينذاك  نتحدث،  دين  اأي  عن  البداية  يف  نحدد  اأن  ينبغي  الأيديولوجي�ت. 
نحكم ب�ش�أن دوره الجتم�عي، واجت�هه، ور�ش�لته الطبقية، وقد دلن� علم الجتم�ع 
اأن الروؤى الكونية الفل�شفية، والدينية امل�شيطرة دائًم� م�  اإىل  الت�أريخي، والديني 
هي اإل انعك��ص للنظ�م الجتم�عي، واأ�شك�ل احلي�ة امل�دية املوجودة عند الب�شر، 
احلقيقة  الدين، ويف  ومبيًن� يف �شورة  مف�شًرا،  الو�شع الجتم�عي  م� ك�ن  ودائًم� 
ف�إن النظ�م العق�ئدي الديني امل�شيطر ك�ن مف�شًرا للنظ�م الجتم�عي امل�دي، واأن 

احلق�ئق ال�شم�وية الالهوتية ك�نت ت�شويًرا للوق�ئع الأر�شية الن��شوتية.

ف�لهيئة القدمية )الت�شور الفلكي لالأجرام، وال�شم�وات( ت�شمل اأفالًك� تدور 
حول مركز هو الأر�ص، وال�شم�ء نظ�م طبقي ث�بت، وكل طبقة ت�بعة عقلية حتت 
العقل الفوقي، وفوق العقل التحتي ب�لن�شبة له�، وكل الطبق�ت ت�بعة لأعلى طبقة 
)فلك الأفالك( والعقل املدبر له� اأي عقل العقول، اأو العقل الكلي. وهذه الهيئة 

ن�شخة طبق الأ�شل من النظ�م الطبقي يف جمتمع مغلق، وحركته الدورية.

طبقة واحدة ووجوه ثالثة
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ف�لأدي�ن املوجودة، الأدي�ن امل�شيطرة على الت�أريخ، ك�نت دائًم� وبال ا�شتثن�ء 
م�  ودائًم�  الثالثة،  وجوهه�  من  واحًدا  ك�نت  احل�كمة،  الطبقة  اأيدي  يف  اأدوات 
ك�نت طبقة رج�ل الدين يف كل املجتمع�ت على راأ�ص املجتمع، ودور الدين هو 
الطبقي،  املوجود، وللت�ش�د  للنظ�م احل�كم، وللو�شع  الفكري، والعق�ئدي  التربير 
وتطبيع الو�شع الجتم�عي لكل فرد، ولكل جم�عة، ولكل طبقة يف �شل�شة مراتب 
»اإن  الأن�جيل:  مفهوم  يف  كريلوف  قول  حد  وعلى  اإلهية.  وجعله�  بل  املجتمع 
الق�ش�و�شة ي�شمون الن��ص اأغن�م اهلل؛ لأنهم ُكلنِّفوا من ِقَبل اهلل برعي اخللق لكي 
قيًدا حول رقبة رجل،  ا�شتغالل �شوفهم، ولبنهم«. ك�ن فرعون ي�شع  ي�شتطيعوا 
وميتطي)1( كتفيه، بينم� يقوم ق�رون بتفريغ جيوبه، وك�أن بلعم بن ب�عوراء مكلٌف 
ب�لهم�ص يف اأذنه برقة، وحن�ن، وعطف، واإقن�عه ب�أن يتحمل هذا الو�شع، ويعتربه 
م�شيئة اهلل؛ لأنه على حد قول بطر�ص الر�شول: »كل يد تريد اأن تخل ب�لرتتيب 

املوجود يف املجتمع ف�إنه� تكون قد ا�شطدمت ب�مل�شيئة الإلهية«.

املوجود  الو�شع الجتم�عي  اأن  اإبراز  اأوًل:  الدين:  الرئي�شية لهذا  ف�ملهمة 
العدل، واإحق�ق  واإق�مة  اإرج�ء النتق�م من الظ�مل،  واإلهي، وث�نًي�:  اأزيل  اأنه  على 
الكدح،  من  واخلال�ص  امل�دية،  واملتعة  احلي�ة،  ورف�هية  الغ��شب،  واإدانة  احلق، 
ا�شتخدام  واأي�ًش�  الآخر،  والع�مل  املوت،  بعد  م�  مرحلة  اإىل  والعبودية  واجلوع، 

)1( ميتطي: يركب.
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لهم  املحتكرة  والو�ش�طة  الدينية،  والإم�مة  الدينية،  املرا�شم  املوجودة يف  املركزية 
بني اخللق واهلل اأو الآلهة لكت�ش�ب النفوذ، وال�شيطرة على الن��ص، واتخ�ذ طبقة 
رج�ل الدين مك�نً� يف �شف الطبقة احل�كمة، وتع�مله� املختلف مبقت�شى الزم�ن يف 

العالقة مع اجلن�حني الآخرين.

الطبقة  يد  � يف  معنويًّ �شالًح�  ك�نت  التي  الت�أريخ  على  امل�شيطرة  ف�لأدي�ن 
ا منيًع� مينح القوام، والدوام  احل�كمة، ك�نت يف يد اأجنحته� القدمية، والقوية �شدًّ
لبنية املجتمع�ت املكونة من اأكرث من طبقة املتن��شقة �شكاًل لكنه� مليئة ب�لت�ش�د، 
والتن�ق�ص، وال�شقوق من طرزه� املختلفة من عبودية، ورق، واإقط�ع، وطرز جت�رية، 
واأ�شك�ل خمتلفة من ملكية، واأر�شتقراطية، واإمرباطورية، واإلهية، وحتى دميوقراطية، 
والتي ك�نت ب�شبب هذا الت�ش�د الداخلي، وعدم الت�ش�ق، والت�ش�به بني الأبع�د، 

والعن��شر التي تكونه� حمكوًم� عليه� ب�لفن�ء، والنهي�ر.

وكل واحد من اآلهة الأدي�ن امل�شيطرة على الت�أريخ اأب لقومه، وخ�لق لهم 
وغريبة.  و�شيعة،  اأخرى  لآلهة  وغريبة  و�شيعة،  فمخلوق�ت  الأخرى  الأقوام  اأم� 
فبنو اإ�شرائيل هم اأبن�ء يهوه، ويهوه عدو للكنع�نيني، وزيو�ص اإله لليون�نيني وعدو 
لأهل طرواده، والرببر )الإيرانيني(، واآهورامزدا اأي�ًش� اإله لإيران وعدو لإيران )اأي 
اإله الرق يف الع�مل )الع�مل الهندي( الذي  النه�ية وي�شنو  اإيران(، ويف  م� �شوى 
خلق من راأ�شه امللوك، والأمراء، والأ�شراف، ومن يديه الع�شكريون، واملح�ربون 

طبقة واحدة ووجوه ثالثة
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ومن �شدره الرباهمة، ومم� دون ذلك جم�هري الن��ص، اأم� املنبوذون فهم غري اآدميني 
واأجن��ص.

اأو الآلهة ب�ملعنى الع�م يف الأدي�ن القدمية ك�نوا ذوي بنية اجتم�عية  واهلل 
ميت�فيزيقية،  ق�عدة  منح  الأدي�ن  مهمة  ك�نت  احلقيقة  ويف  وم�دية حمددة.  حتتية 
وكونية واأزلية اأبدية للنظ�م املوجود، والو�شع احل�كم يف املجتمع، وكل واحد من 
هوؤلء الآلهة ممثل للمبدئية، والوحدة، والتف�خر العرقي، والقومي )زيو�ص، وي�شنو، 
يهوه، امل�شيح، اآهورامزدا( اأو رمز الثنوية الجتم�عية، اأي تق�شيم املجتمع الواحد 
اإلخ(   ... اإىل طبقتني متن�حرتني خمتلفتني )ثنوية، ازدواج الآلهة، اخلري، وال�شر 
اأو مظهر للنظ�م الإقط�عي، اأو الإمرباطوري ال�ش�مل لعدد من الوحدات العرقية، 
امللتزمني،  الآلهة  )نظ�م  ومرتبطة  مت�شلة  الوقت  نف�ص  ويف  امل�شتقلة،  والقومية 

الأ�ش�طري اليون�نية، والآلهة الروم�نية، والويدية، وعب�دة ال�شم�ص ... اإلخ(.

والأ�شن�م كل منه� ي�شري اإىل �شل�شلة املراتب العرقية، والقبلية، والطبقية، 
والأ�شرية، ويف�شره�، وحني تكون الآلهة ذات �شل�شلة من املراتب املختلفة، ويكون 
ومو�شع  واملحتد،  ال�شرف،  ن�حية  من  الآخر  عن  كل  متف�وتني  الآخرون  الآلهة 
والمتي�زات  الطبق�ت،  و�شيطرة  التفرقة،  نظ�م  اأي�ًش�  عليهم  وي�شدق  القدر، 
اأي�ًش� وهي خملوقة  الب�شري، والعروق، والطبق�ت، والأ�شر  ف�إن املجتمع  العريقة، 
من لدنه، وت�بعة له، وتدبر ب�إرادته، بحيث تكون كل واحدة من هذه الوحدات 
امل�شتقلة الإن�ش�نية مرتبطة ب�إله خ��ص به� ل ت�شتطيع اأن ترباأ من هذا النَّظم الكوين 
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امل�شيطر على الوجود، والنظ�م ال�ش�مل للع�ملني، اأو تت�شور اأن التفرقة العن�شرية، 
عر�شية،  اأمور  والذاتية  العرقية،  والمتي�زات  واملبدئي�ت،  الطبقي،  والت�ش�د 
اأفراد، ونتيجة لالغت�ش�ب، والقوة،  وموؤقتة، وانحرافية، وق�بلة للتغيري، ومن �شنع 

والإجح�ف، ويف النه�ية ق�بلة للثورة، والتخريب، والإ�شالح. 

والعرقية،  القومية،  للمبدئي�ت  طبيعية  وراء  م�  رموز  كله�  الأدي�ن  واآلهة 
الآلهة  من  وعدد  عظيم،  اإله  به�  الغ�لب  يف  الأدي�ن  فهذه  والأ�شرية،  والطبقية، 
ا�شتقالله�  حفظ  مع  التبعية(  القرابة،  الزوجية،  )البنوة،  به  �شلة  ذات  ال�شغ�ر 
وحق تقرير م�شريه�، و�شيطرته� على من�طق نفوذه�، وت�شكل يف جمموعه� نظ�ًم� 
اإلهة كل  اأو  ف�إله  للنظ�م الجتم�عي على الأر�ص،  ال�شم�ء ك�ن مثياًل  � يف  خ��شًّ
اأو  )القبيلة  القوم  اأمالك  � من  ملًك� خ��شًّ يعد  تقيم جممًع� لالأدي�ن  دين، ك�نت 
عرقية،  �شلة  ذا  ك�ن  اأي�ًش�  الأرب�ب  ورب  العرق(.  اأو  الأمة  املتك�مل  �شكله�  يف 
واأتب�عه  الأرب�ب،  عبدة رب  ك�ن  الغ�لب  ويف  قومه،  مع  م�  ب�شكل  ن�شبية  وقرابة 
الك��شريني  خلق  الطريقة:  بهذه  ج�شده  من  الهنود  وي�شنو  خلق  وقد  له،  اأبن�ء 
يديه،  من  واملح�ربني  والع�شكريني،  راأ�شه،  من  والأ�شراف(  والأمراء،  )امللوك، 
والرباهمة )رج�ل الدين عند الهنود( من �شدره، والب�قي اأي جم�هري الن��ص مم� 
دون ذلك من ج�شده، ونرى اأن امل�ش�واة الطبقية يف هذا الدين، وانتق�ل فرد من 
ال�شعب اإىل مو�شع الأ�شراف اإىل اأي حد غري معقول بل وحم�ل ف�لذي يدير يف 
راأ�شه فكرة امل�ش�واة بني الب�شر، اأو يعرت�ص على امل�ش�ف�ت املوجودة بني الطبق�ت 

طبقة واحدة ووجوه ثالثة
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الجتم�عية اأو الت�ش�د بينهم�، ك�أنه يريد اأن يجعل �شواء راأ�ص رب الأرب�ب وم� 
اأم� زيو�ص  اليون�نيني.  الذي خلق  اأع�ش�ء. وبرومثيو�ص هو  اأ�شفله من  هو موجود 
 ،� رب الأرب�ب عند اليون�نيني في�أتي من كريت اإىل اليون�ن، وي�شري ب�لتدريج يون�نيًّ
الن�ر  جلب  بتهمة  برومثيو�ص  يع�قب  اأن  يريد  وعندم�  لليون�نيني،  الأرب�ب  ورب 
الآلهة التي اختطفه� من ال�شم�ء لالإن�ش�ن )اأي اليون�نيني( يقيده يف اأر�ص ن�ئية اأي 
القفق�ز، وعندم� يريد اأن يزيد عذاب الغربة والوحدة على عذاب الأ�شر، والقيد 
واليون�ن  ال�شيك�نيني. يف احلرب بني طرواده  الإله اخل�لق يخت�ر منف�ه بني  لهذا 
اأكلو�ص من ن�حية اأخرى يتقدم�ن  اأبولو، وب�ل�ص من ن�حية، وزيو�ص، وهري  نرى 
قومهم� وقد اأم�شك كل منهم بخن�ق الآخر ب�ذًل كل قوته، حقيقة اأن اآلهة ال�شرق 
ذات جترد م� ورائي وروح�ني�ت اأكرث من اآلهة اليون�ن، اإذ اإن اآلهة اليون�ن جريان 

ل�شقني لبني الب�شر)1(.

واإين اأعتقد اأن هذه الأرب�ب العظمى ذات اجلذور القومية والتي هي يف 
حكم الأب، اأو امللك ب�لن�شبة لأقوامه�، كله� �شكل تغري، وتك�مل للطواطم القبلية 
كمعبود  يخت�ر  حيوانً�  ك�ن  والطوطم  الوح�شية.  للمجتمع�ت  البدائية  للمرحلة 
لقبيلة م�، وك�ن اأكل حلمه حراًم� على اأفراد القبيلة، والقبيلة وهي اأ�شرة مو�شعة، 

)1(     اأي خملوق�ت �شبيهة ب�أبط�ل الب�شر بكل اأحوالهم، وخ�ش�ئ�شهم، وميولهم ال�شريرة اأو الطيبة، وم� فيهم من غريزة 
جن�شية، وعب�دة لل�شهوة، واحتي�ل، وكربي�ء، وحقد، واأحي�نً� خي�نة للروح، وامل�ل، والعر�ص ب�لن�شبة لرف�قهم يف 
الع�مل الآخر لكن هذا الع�مل الآخر اليون�ين لي�ص كع�مل الآخرة ال�شرقي بعيًدا، وغ�م�ًش� وغري ق�بل للت�شور، 

فهو فوق قمة الأوليمب على قمم جب�ل ب�رن��ص.
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وع�ش�ئره�  وع�ئالته�،  م�  قبيلة  اأفراد  لكل  امل�شرتك  اجلد  يعد  واحد  من�ش�أ  وذات 
من  ا�شمه�  ت�أخذ  واأحي�نً�  الأعلى،  اإىل جده�  وعي  اأو غري  بوعي،  نف�شه�  تن�شب 
اأو اإ�ش�فة)1( واأحي�نً� ت�شع ا�شمه عليه� دون اإ�ش�فة  ا�شمه على �شكل �شفة ن�شبية 

)غطف�ن، هوازن(.

وت�شبح روح اجلد الأعلى للقبيلة روًح� للمجتمع، والأفراد مبدحهم، وعب�دتهم 
اإي�ه، واحرتامهم له، يقد�شون الروح اجلم�عية عندهم، ويعظمونه� ح�لة مثل التي 
عند الأمم اليوم ب�لن�شبة للعلم القومي(، وهذه الروح حتل يف ط�ئر )العق�ب عند 
اجلرم�ن، والروم�ن( اأو دابة )البقرة عند الآريني خ��شة هنود اليوم، والفر�ص 
ال�شرق الأق�شى ول يزال له� مع�بد  الزواحف )احلية يف  اأحد  اأو  والقدم�ء( 
اإىل اليوم يف الهند ال�شينية، ونيب�ل وله� �شدنة ورج�ل دين، وعب�د كثريون(، 
القبيلة من  اأن  اأ�ش��ص  بقبيلته�، وحتميه� على  وتبقى خ�لدة ودائًم� على �شلة 
اأبن�ئه�، ونرى كيف اأن املجتمع�ت البدائية )كم� حلل دوركهيم بدقة، ومن قبله 
بحث علم�ء الثق�فة، وعلم�ء اأجن��ص ال�شعوب البدائية مثل ا�شبن�شر، وت�يلور، 
امل�شرتك، ويف  ا�شم جده�  والقومية يف  العرقية،  روحه�  تعبد   )� �شخ�شيًّ ومولر 

طبقة واحدة ووجوه ثالثة

)1(    بني: بني اإ�شرائيل، ويف اإيران اأي�ًش� ب�أدوات الن�شبة: الي�ء، اأن، زاده، بور، ويف لور�شت�ن وند مثل ط�ئفة تقي 
وند، وح�شن وند، ورمب� ك�ن العرب يخت�رون عند امليالد كنية اأبو، اأو اأم للمولود على �شبيل التف�وؤل ب�أن الطفل 

ا اأعلى لط�ئفة م�، ط�ئفة تن�شب نف�شه� اإىل ا�شمه م�شبوًق� بلفظة بني. �شوف ي�شري يف امل�شتقبل جدًّ



598 598
العودة اإىل الذات

امل�دي  والتج�شد  العيني،  التجلي  هو  الطواطم  ف�إن  هن�  ومن  طوطمه�)1(،  ج�شد 
لالإح�ش��ص امل�شرتك اجلم�عي، والروح القومية، والعرقية عند اأمة فيه� ا�شرتاك يف 

الدم.

كم�  اأو  القدم،  منذ  موجوًدا  ك�ن  الذي  ال�شكل  نف�ص  على  اأي�ًش�  والأمة 
اأن كلمة )nation( التي تعني  تف�شر هي ال�شكل الوا�شع للمجتمع القبلي، كم� 
يف اللغ�ت الأوربية الأمة م�شتقة من الأ�شل الالتيني )Naitre( اأي امليالد، ومن 
م�  اأمة  اأفراد  ا�شرتاك كل  هو  الأذه�ن  قومي يف  ملجتمع  املوجود  املفهوم  ف�إن  هن� 
يف الدم، مبعنى اأنهم جميًع� قد ولدوا من اأب واحد، وحتى الآن، ل تزال الأمم 
الروؤية، ويعترب �شعب فرن�ش� نف�شه من  ت�أريخ �شعبه� بهذه  اليوم تف�شر  ل متقدمة 
الإجنليز  يعترب  كم�  اجلرم�ن  قبيلة  من  نف�شه  يعترب  اأمل�ني�  و�شعب  الفرانك،  قبيلة 
اإنه عندم� تتحول قبيلة �شغرية بدائية  اأنف�شهم من قبيلة »اإجنل«.... الخ، بحيث 
اإله عظيم: وي�شنو، زيو�ص،  اأمة كبرية متح�شرة، يتحول طوطمه� اإىل  وترتقي اإىل 
جوبيرت، اآهورامزدا، ويهوه - وهذه الأرب�ب التي �شورت مراًرا، ونحت لكل منه� 
اأو املث�ل ج�هد يف نقل  اأن امل�شور،  اإىل  التم�ثيل، لكل واحد منه� مالمح ت�شري 

)1(     يف يوم خرداد )املرتجم: ال�ّش�د�ص من كّل �شهر اإيراين من �شهر فروردين )ال�ّشهر الأّول يف ال�ّشنة الإيرانية( 
نقراأ اأّنه يف بداية اخلليقة، ك�نت البقرة توم� يف امليالد لكيومرث اجلد الأعلى لالآريني يف الهند، واإيران، وي�شري 
هذا اإىلاأّن الّدابة املذكورة ك�نت طوطًم� ل�شعبة بن الآريني وروؤو�ص الأعمدة يف ف�ر�ص القدمية كّل منه� على 
�شكل راأ�ص بقرة. وتقدي�ص البقرة، وحترمي قتله� اأو حّتى اأكّل حلمه� يف الّدي�نة الهندوكية وهي اأقدم الّدي�ن�ت 

املوجودة عند الهنود، تدل على اأن البقرة ك�نت طوطًم� عند الأمتني ك�نت� يف البداية اأُّمة 
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ال�شورة املوجودة يف الأذه�ن عن جد القوم، ومن هن� ف�إن وي�شنو هندي مت�ًم� فهو 
اللحية ذو �شوارب مربومة ح�دة الأطراف �شوداء، وب�شرة داكنة، وعينني  حليق 
�شوداوين، وح�جب اأ�شود، وجوبيرت بطل روم�ين عظيم، وزيو�ص ذو مالمح يون�نية 
واآهورامزدا ب�لن�شبة للخ�ش�ئ�ص العرقية اإيراين م�ئة يف امل�ئة...... ويف النه�ية ف�إن 

امل�شيح، ومرمي رجل اأوربي، وامراأة اأوربية.

وكم� اأنه يف مرحلة عب�دة الطوطم البدائية، ك�ن اأبن�ء القبيلة يعدون اأنف�شهم 
الأمة  اأفراد  يف�شر  املتح�شرة،  الرب  مرحلة  يف  اأي�ًش�  بهم،  اخل��ص  الطوطم  اأبن�ء 
عالقتهم مبعبودهم على �شكل رابطة الأبوة، والبنوة، راأين� كيف اأن وي�شنو يخلق 
اهلل  اأبن�ء   � ر�شميًّ اأنف�شهم  يعتربون  اإ�شرائيل  بني  اأن  ونعلم  ج�شده،  من  الهنود 
الأر�شية  هيئوا  وبذلك  �ش�كلتهم،  على  اآلهتهم  �شنعوا  والروم�ن  يهوه،  ومدللي 
اأي  املب�رك  والنبيذ  اخلبز،  وتن�ول  ال�شرتاك،  طريق  ومن  مًع�،  العرقية  لقرابتهم 
حلم امل�شيح ودمه ي�شريون م�شرتكني معه يف الدم، والذات، وعالوة على ذلك، 
عي�شى نف�شه الذي يحتوي على عن�شرين عن�شر لهوتي، وعن�شر ن��شوتي اإن�ش�ن 
اإله واأب، ويف نف�ص الوقت ابن اهلل ومدللي يهوه،  روم�ين، فهو يف نف�ص الوقت 
والروم�ن �شنعوا اآلهتهم على �ش�كلتهم، وبذلك هيئوا الأر�شية لقرابتهم العرقية 
مًع�، وعن طريق ال�شرتاك، وتن�ول اخلبز، والنبيذ املب�رك اأي حلم امل�شيح، ودمه 
ي�شريون م�شرتكني معه يف الدم، والذات، وعالوة على ذلك، عي�شى نف�شه الذي 
يحتوي على عن�شرين عن�شر لهوتي، وعن�شر ن��شوتي اإن�ش�ن روم�ين فهو يف نف�ص 
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الوقت اإله، واأب، ويف نف�ص الوقت ابن اهلل، ويف الغ�لب ف�إن الإله العظيم يف هذه 
الأدي�ن خ��شة يف امل�شيحية »اأب« ويدعى »اأب�ن� الذي يف ال�شموات« وهذا الأمر 

يذكر ب�لأ�شل الطوطمي لهذه الآلهة)1(. 

)1(     يقول ق�ش�و�شة امل�شيحية اإّنهم يحملون قب�ًش� من الّروح اأي الّروح القد�ص، وهو اأحد الّتجلي�ت الّثالثة لالإله، 
اإليهم من اأجل الت�ش�ل ب�هلل، وهم مكلفون بن�شر الّروح اّلتي يحملونه� يف  ومن هن� ينبغي اأن يرجع الّن��ص 
الّلقب وجود يف الإ�شالم لأنه  اأنف�شهم. ولي�ص لهذا  به  يلقبون  اّلذي  ي�أتي لقب »روح�ين«  الع�مل، ومن هن� 
ل وجود لهذه الّطبقة. وهو موجود فقط عند ال�ّشيعة وعلى الأخ�ص �شيعة اإيران اّلذين ي�شتخدمون روح�ين 
ا�شتخدام جديد  اأّنه  واأظن  الّدين(،  رج�ل  هيئة  مبعنى  )املرتجم:  وروح�نيت  الّدين(  مبعنى رجل  )املرتجم: 
لأن هذا الّلقب ل وجود له يف ن�شو�شن� الّدينية، والأدبية القدمية، ول �شك عندي يف اأّنه نقل عن امل�شيحية، 
فوية اّلذين اقتب�شوا كّل املرا�شم، وال�ّشع�ئر، والعالم�ت املذهبية من قبيل:  واأظن اأّن ذلك ك�ن على اأيدي ال�شّ
و�شرب  ب�لأقف�ل،  اجل�شد  حول  ال�ّشال�شل  وقفل  دور،  ال�شّ على  الّدق  وهيئ�ت  امل�شجد(  جوار  )اإىل  الّتكية 
رب ب�لقمة )�شيف ق�شري( وحمل اجلريدة )املرتجم: �شكل على هيئة �شليب يحمل  اجل�شد ب�ل�شال�شل وال�شّ
واإع�دة  واملي�شرت،  املعجزات،  )متثيلي�ت  الّتمثيلي�ت  واإق�مة  والّر�شوم،  والعالمة  والعلم  املذهبية(  املواكب  يف 
امل�شيحيني اآلم امل�شيح و�شلبه عند ذكرى اجلمعة احلزينة، واأن��شيد تعذيب عي�شى اأو القدا�ش�ت اّلتي ل تزال 
موجودة اإىل اليوم بن�شه� وف�شه� يف م�شرحي�ت الّلورد( وذلك لكي ينف�شل الّت�شيع عن املذهب ال�ّشني من 
كّل نواحي املرا�شم، وال�ّشع�ئر، واملظهر، والّتمثيلي�ت الّدينية، ول يح�ص ال�ّشيعي ب�أي وجه ا�شرتاك مع امل�شلمني 
فوية يف الأ�شل �شدهم. لكن مل� مل  من غري ال�ّشيعة اّلذين ك�نوا يف ح�لة حرب دائمة معهم، وك�ن قي�م ال�شّ
فوية اأي جم�ل للمظ�هر املذهبية اخل��شة، وعالوة على هذا ك�ن ال�ّشني وال�ّشيعي يكون�ن  يكن للت�شيع قبل ال�شّ
بع�ص  اإّل يف  بينهم�  والعب�دة، ول خالف  والعمل،  العقيدة،  مًع� يف  وي�شرتك�ن  واحًدا  واحدة وجمتمًع�  اأُّمة 
ة. والّنظ�م العثم�ين،  نَّ فوي اّلذي ك�ن عدوه الأ�شلي اأهل ال�شُّ م�ش�ئل ث�نوية، اإّل اأّنه بعد ا�شتقرار الّنظ�م ال�شّ
بذلت جهود كثرية لكي تنمحي الوجوه امل�شرتكة اّلتي تخفف من العداوة وتقوي الوحدة اأو على الأقل حتد 
ني اأّنه �ش�حب دين  من انت�ش�ر العداوة، وذلك بحيث يح�ص ال�ّشيعي اأّنه �ش�حب دين خمتلف. ويح�ص ال�شُّ
خمتلف، ويح�ش�ن اأّنهم� نقي�ش�ن. واأحد هذه اجلهود البدع، والبتك�رات اجلديدة يف ال�ّشع�ئر الّدينية، والّرموز، 

والعالم�ت اخل��شة اّلتي ل �ش�بقة دينية له�، وك�نوا م�شطرين لهذا الأمر اإىل الّتقليد، والقتب��ص من =
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 � ومن هن� نرى اأن الآلهة الكب�ر يف نف�ص الوقت الذي ك�نوا فيه حموًرا وطنيًّ
خلي�م جمتمع�تهم، وك�نوا مينحونه� القوام، والدوام، والتن��شق، ك�نوا اأي�ًش� ع�ماًل 
مل  م�شئومة  ج�هلية  القومي:  والت�ش�مي  واملبدئية،  والدم،  العرق،  عب�دة  لتربير 

يتخل�ص منه� الإن�ش�ن اليوم وهو يف قمة ح�ش�رته.

والن�زية،  والف��شية،  العرقية،  قتلت  الأخرية  الثالثني  ال�شنوات  ويف 
بعون  واليوم  الب�شر،  ماليني  العن�شري  والتمييز  ال�ش�مية،  ومع�داة  وال�شهيونية، 
من الفل�شفة، وعلم الإن�ش�ن، والف�شيولوجي�، وعلم الأجن��ص، وعلم الثق�فة، وعلم 
النف�ص، والت�أريخ يقوم العلم�ء، والكت�ب املرتبطون ب�لطبقة احل�كمة ب�إبراز اخلرافة 
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فويون على �شلة قريبة منهم، وم�ش�لح م�شرتكة،          =  الع�دات، واملرا�شم اخل��شة الّدينية لأُورب� ال�ّشرقية، وك�ن ال�شّ
و�شداقة حميمة، وتكتل �شد العثم�نيني، وك�ن عندهم وزير خ��ص ب�أُمور اأن��شيد الّرو�شة ك�ن من مه�مه تقليد 
اأ�شع�ر  اّلتي تكتب على حوا�شيه�  املفتوحة  ال�ّشوداء  ال�ّشت�ئر  اإىل  ُانظروا  واقتب��شه�،  اأُورب�  الّدينية« من  »الفنون 
حمت�شم، تقليد ك�مل لطراز �شت�ئر الكني�شة، وت�شوير ال�ّشخ�شي�ت الّدينية مثل الّر�شول، والأئمة وهو يف الإ�شالم 
ليب املقد�ص، ومل يطراأ على �شكله  مكروه، موجود دون زي�دة اأو نق�ش�ن، حّتى م� ي�شمى ب�جلريدة هي مت�ًم� ال�شّ
دور دون اأّن يكون له� اأي دور اأو معنى  اأي تغيرياأوتبديل، وهذه اجلريدة اّلتي حتمله� جم�ع�ت الّدق على ال�شّ
اأو تربير )وحّتى حملة اجلريدة ل يعلمون هم اأنف�شهم م�ذا تكون هذه؟ ومن اأجل اأي �شيء يف الأ�شل( ويف 
ا ويتع�شبون له�، وحيثية كّل جم�عة واحرتامه� مرهون�ن بثقل جريدته�، وزينته�،  نف�ص الوقت يهتمون به� جدًّ
وتعقيده�، وارتف�ع ثمنه�، وحملة اجلريدة لهم األق�ب، و�شخ�شي�ت متميزة خ��شة، ولأنهم يقومون بهذه الّر�ش�لة 
الّدينية العظيمة اّلتي ل تت�أتى من كّل اإن�ش�ن توجد لهم »جموزات ل جتوز لغريهم«، حّتى كيفية حمل اجلريدة 
معرب  اأو  ف�ر�شي  تلفظ  هي  بل  عربية  اأو  ف�ر�شية  لي�شت   جريدة  كلمة  اأّن  واأظن  تغيري،  اأدنى  فيه�  يغريوا  مل 
لل�شليب يف الالتينية لي�ص لدين� روح�ين يف الإ�شالم، لدين� علم�ء، وعالقتهم ب�لن��ص هي العالقة بني الع�مل 
والع�مي، وبني املتخ�ش�ص وغري املتخ�ش�ص، ل بني املقد�ص وغري املقد�ص، وح�مل الربكة، وف�قده�، والّروح�ين، 

وامل�دي، واملراد واملريد.
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علمي،  كواقع  الب�شرية  الأجن��ص  بني  التج�ن�ص(  وعدم  امل�ش�واة،  )عدم  القذرة 
بل  القذرة  اخلرافة  بهذه  الإمي�ن  اإىل  فقط  الأعلى  اجلن�ص  يدفعون  ول  وطبيعي، 

واجلن�ص الأدنى.

الآلهة  الدور، وك�نت  بهذا  تقوم  الطبقة احل�كمة  اأدي�ن  امل��شي، ك�نت  يف 
الب�شر: نحن �شعب يهوه  التفرقة، والتجزئة الذاتية، والنوعية بني  ع�ماًل لإثب�ت 
املخت�ر، نحن الأعزاء عند اهلل، اإلهن� اإله مقد�ص، اإله اأ�شمى، اإله اخلري اأم� الآلهة 
الإله الأعظم ذاتن�، وطينتن�، ودمن�،  اأبن�ء  ال�شر، والدن�ص، نحن  الأخرى فتخلق 
وبنيتن�، وطبيعتن�، وخمرية وجودن�، وبذرتن�، واأ�شلن�، وعرقن� كله� من نوع خ��ص، 
اجلوهر  املقد�شة،  الذات  الأ�شمى،  العرق  اأ�شح�ب  نحن  وحدن�،  ن�شيج  نحن 
الآهورائي، نحن مكلفون على  وال�شرف  وامل�ورائي،  امل�ش�وي،  والأ�شل  الإلهي، 
كل  على  ال�شيطرة  الأر�ص،  حكم  اخل��شة:  الإلهية  واملهمة  ب�مل�شئولية،  الأر�ص 
والق�ش�ء  الدني�،  هذه  اهلل يف  اإرادة  واإقرار  وال�شعوب،  الأمم،  وهداية كل  الأر�ص 
اأم� الآخرون  اأقرب�ء اهلل ومن ن�شله.  اأبن�ء، نحن  على كل الآلهة، والأدي�ن. نحن 
الرتاب،  ودن�شة)1(، هم من �شنع  �شريرة،  اأو  اآلهة غريبة، وحقرية،  فهم من خلق 
ومن ن�شل احليوان، وذواتهم حيوانية. وهذه يف التفرقة العن�شرية، اأف�شلية جن�شن� 
والأقوام،  الأجن��ص،  ت�شلطن�، وحتكمن� يف  ادع�ء  لي�ص  الأخرى،  الأجن��ص  على 

)1( َدِن�شة:قذرة.
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القوة، والنفوذ، والغت�ش�ب، ولي�ص  اأعم�ل  وامللل، والنحل الأخرى، لي�ص من 
خ�شب  اأو  ثروتن�،  اأو  الطبيعية،  وظروفن�  اأحوالن�،  وليد  لي�ص  طبيعي،  غري  اأمًرا 
اأرا�شين�، هذا هو اقت�ش�ء ذاتن�، وخلقتن� ال�شتثن�ئية. األي�ص هو »يهوه« الذي يقول 
يف التوراة: اإنني جعلت اأبن�ء كنع�ن عبيًدا لأبن�ء �شلم اأي قوم يهوه اإىل الأبد؟ اأمل 
اأعدكم ب�أر�شهم؟ األ�شن� نحن اأمة الهند قد عجن� من جوهر ذات وي�شنو املقد�شة؟ 
الإيرانيني  اأم� غري  املخت�رة،  اإله اخلري  اآهورامزدا  الإيرانيني خملوق�ت  األ�شن� نحن 
فهم اأبن�ء اأهرمن، وخمت�ريه، ومن كت�بة زروان املطلم عن�شر الظالم، األي�ص املجد 
الإلهي يف �شلبن�، وظله فوق روؤو�شن�؟ هوؤلء الآلهة هم ال�شكل املتطور للطوطم 
الأدي�ن  ك�نت  الت�أريخ  طول  وعلى  لقب�ئل،  املتطورة  الأ�شك�ل  هي  الأمم  اأن  كم� 
عن طريق رفع هذه الراي�ت املختلفة، وغري املتج�ن�شة، والالاإن�ش�نية، وامليت�فيزيقية، 
تقوم بتربير هذا الختالف، وعدم التج�ن�ص، وعدم امل�ش�واة بني الأمم، وتثبيته، 
املختلفة  والأقوام  واملجتمع�ت،  ال�شمو اجلن�شي، وغربة اجلم�ع�ت،  تبدي  ك�نت 
ال�شلطة، والإمربي�لية  وب�لت�يل ال�شتعم�ر، والغت�ش�ب، واحلروب، والبحث عن 
ال�شي��شية، والجتم�عية، والفكرية، والدينية، والقت�ش�دية، والع�شكرية لأمة على 
اأمة، اأو اأمم اأخرى اأموًرا طبيعية، ومنطقية، ومقد�شة، واإلهية بل وتعده� اأداة لر�ش�لة 
اأو الق�ش�ء  اأقوام اآخرين، وال�شيطرة عليهم،  ب�أدائه�، وتف�شر ا�شتعب�د  اإلهية كلفت 
الأرا�شي،  وتخريب  جذوره�،  من  واملع�بد  واملدن،  احل�ش�رات،  واقتالع  عليهم، 
»ال�شيط�نيني  الغرب�ء  اأولئك  ثروات  ونهب  الن��ص،  بني  الع�مة  ب�ملذابح  والقي�م 
�شيئي الدين، و�شيئي الأ�شل، و�شيئي اجلوهر« حتقيًق� لإرادة اإلههم، اأبيهم العظيم 
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يف ال�شموات على يد اأبن�ئه خ��شة. مل�ذا نتحدث عن الت�أريخ؟ األي�ص هذا بعينه 
ق�ئًم� الآن؟ كم� ك�ن احلكم�ء، والقن��شل، والنواب، وال�شب�ط يف روم� يعتربون 
اأنف�شهم مكلفني من قبل جوبيرت لن�شر احل�ش�رة الروم�نية بني البدائيني، والأقوام، 
وامللل، والأجن��ص املنحطة، وفوق كل الب�شيطة، ومنح القي�شر وهو جوبيرت ال�شلطة 
مع  �شراع  ال�شموات يف  نف�شه يف  وهو  اإرادة جوبيرت  وتقوية  الع�مل،  على  النفوذ 
الآلهة الأخرى، وذلك عن طريق ا�شتعب�د الأقوام، وقهر الأمم الأخرى، واإجب�ر 
الأجن��ص على ال�شت�شالم، و�شم كل املم�لك، والقوى يف ال�شرق والغرب اإىل 
الإمرباطورية الروم�نية الع�ملية، وتذويبه� فيه�، مثلهم مت�ًم� يج�هد الب�ب� اليوم لإق�مة 
بل  ال�شتعم�ر  وبقوة  وغربه،  الع�مل  �شرق  يف  امل�شيح  ال�شم�وي  الأب  حكومة 
واحلرب يجعل الأقوام، والأمم الك�فرة ت�شت�شلم لإرادة امل�شيح، ويدخل الوثنيني 
ليقوم  اهلل،  اأغن�م  امل�شيح«  »قطيع  الأر�ص  يف  املنت�شرين  والوح�شيني  الأف�رقة، 
لقوم  اإلههم  يهوه  اأن حتقق وعود  تريد  الأخرى  وال�شهيونية هي  برعيهم جميًع�، 
فل�شطني  لهم  فقد جعل  اخل��شة،  الأعزاء، وحمله مهمته  اإ�شرائيل خمت�ريه  بني 
»اأر�ص ميع�د«، وق�م �شمعون لأداء الر�ش�لة مبذبحة ع�مة يف بيت املقد�ص، ووعدهم 
الفل�شطينيني، ذلك  اأي  الغرب�ء عن يهوه  امللعونني  القوم  ب�أن يجتث من اجلذور 
لأن يهوه كتب يف لوحه املحفوظ �شي�دة اأبن�ئه، وزع�متهم على كل الغرب�ء، وحكم 
على اأبن�ء كنع�ن ب�لعبودية لهم اإىل الأبد. ويقراأ اجلن�ص الأبي�ص يف كت�به املقد�ص 
اإنني خلقت الإن�ش�ن على  اأن الإله العظيم يكرر عدة مرات يف �شفر التكوين: 
�شورتي ونفخت من روحي يف هوؤلء الب�شر الذين ي�شبهونني على الأر�ص، ويرى 
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ال�شموات«  يف  الذي  »اأب�ن�  العظيم  الإله  اأن  املقد�شة  واأر�شه  املقد�ص،  نظ�مه  يف 
اأبي�ص ال�شورة، ن�عم ال�شعر اأ�شقر، اأزرق العينني، لطيف القوام، ور�شيق، ونحيل، 
�شخمة  ف�أج�ش�دهم  ب�شًرا،  لي�شوا  ال�شود  فهوؤلء  اإذن  يعتقد:  وحينذاك  وطويل، 
لي�شت ر�شيقة، وعيونهم �شوداء، و�شعورهم م�شعثة خ�شنة ق�شرية �شوداء ك�لليل، 
وب�شراتهم �شوداء، وحواجبهم �شوداء، واأج�ش�دهم �شوداء، ويقول: »اإنني ل اأ�شدق 
اأن دم�ءهم حمراء، ل بد اأن دم�ءهم �شوداء ك�حلرب، اإذن من اأين لهم ال�شبه ب�لإله 
العظيم اأبين� الذي يف ال�شموات؟ هوؤلء هم اأولد الظالم من جوهر الظلمة، مل 
ينفخ فيهم اهلل من روحه قط، اإنهم يفتقدون الروح الإن�ش�نية، وال�شرف، والف�شيلة 
العلم،  �شيء،  كل  يفتقدون  اإنهم  الهداية،  وا�شتعداد  الإلهي،  والنور  الب�شرية، 
والفكر،  والرف�هية،  وال�شن�عة،  والتقدم،  والتقنية،  والفن،  والثق�فة،  واحل�ش�رة، 
والإح�ش��ص، واملنطق، والعقل والدين، ومعرفة اهلل، اإنهم لي�شوا ب�شًرا اأ�شب�ه اهلل، 

هم حيوان�ت ت�شبه الب�شر. اإن اهلل اأبون�، ولي�ص اأب�هم)1(«. 

التفرقة،  اإظه�ر نظ�م  اأن مهمة الدين احل�كم ك�نت  اإذا ك�ن �شحيًح�  اإذن، 
كل  اأن  حقيقة  ك�نت  واإذا   ،� واإلهيًّ  � حًقًّ الطبقي  املجتمع  يف  املوجود  والظلم، 
ف�إن هذا كله يربر  ب�إله،  اأو ع�ئلة  اأ�شرة،  ب�إله، وكل  ب�إله، وكل عرق  طبقة تخت�ص 
الأر�شتقراطية، والتفرقة الطبقية، ويظهره� ذات جذور، وطبيعية، واأزلية، ومقد�شة، 

الإن�ش�ن على  اأنّني خلقت  مرة  اأكرث من  والإجنيل  الّتوراة،  يقول يف  اهلل  »اإّن  امل�شيحيني  الكت�ب  اأحد  )1(   يقول 
�شورتي، ومب� اأنن� نرى امل�شيح الرب اأ�شقر، اأزرق العينني، اأبي�ص الب�شرة، فال ميكن اإذن اأننْ يكون ال�ّشود ب�شًرا«.

طبقة واحدة ووجوه ثالثة
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ع�ماًل  وك�ن  الأذه�ن،  يف  به�  والعتق�د  الإمي�ن،  برت�شيخ  ويقوم  وميت�فيزيقية، 
للتمكني من اجلم�هري، والعمل على ا�شت�شالمه�، ومن هن� ج�هدت ال�شرتاكية 
العلمية عن طريق اإنك�ر الدين يف �شل هذا الع�مل، و�شحب هذه الق�عدة الدينية، 
والقواعد امليت�فيزيقية للتفرقة العن�شرية، والطبقية من حتت قدم الطبقة احل�كمة، 
اأم� الإ�شالم فب�إعالنه للتوحيد ونفي ال�شرك، واعتق�ده ب�لأ�شل الواحد لكل الب�شر 

في�شل اأي�ًش� اإىل هدم هذا النظ�م.



راأيي  والوجود يف  للكون،  معنوي  تف�شري  على  ق�ئمة  روؤيتي  ف�إن  هن�  ومن 
ح�ش��ص  قوام  بل  ع�بًث�،  جه�ًزا  ولي�ص  هدف،  اأو  �شعور،  بال   � م�ديًّ جه�ًزا  لي�ص 
هذا  على  وبن�ء  واخلالقية،  والعلم،  الإرادة،  بقوة  ويتميز  ومعقول،  وواٍع،  وحي، 
واملظ�هر  املتن��شقة،  الظواهر  واحدة من جمموعة  طبيعة  اأ�ش��ص  على  �شكل  فقد 
نحوه يف  يتحرك  �ش�م،  اإىل هدف ع�ل  متجه  وهو  دقيق،  بنظ�م علمي  )الآي�ت( 
العن��شر التي ت�شكل هذه الطبيعة، وع�شو  حركة تك�ملية. والإن�ش�ن واحد من 
معنى ول  بال  عبًث�  يكون  اأن  هن� ل ميكن  ومن  العظيم،  القوام  هذا  اأع�ش�ء  من 
هدف، اأو جمرد ظ�هرة حدثت ب�مل�ش�دفة، فهو ب�شبب ارتب�طه ب�لطبيعة ل حمي�ص 
له من التن��شق مع نظ�مه�، وم�شرية حركته� التك�ملية، وهدفه� الغ�ئي؛ ولأنه هو 
اأكرث املخلوق�ت تك�ماًل يف ال�شل�شلة التك�ملية ملخلوق�ت الطبيعة فر�ش�لته الوجودية 

اأثقل، وم�شئولي�ته يف اخللقة �شعبة، وح�ش��شة.

ويف مدر�شتي العق�ئدية، الإن�ش�ن هو ممثل اهلل وخليفته، و�شبيهه، وهو يحمل 
اخل�ش�ئ�ص الأخالقية هلل، ومو�شع اأم�نته، والذي تعلم احلق�ئق بوا�شطته، و�شجدت 

الوحدانية: روؤية كونية
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والأر�ص،  والرب،  والبحر،  الوجود،  وكل  وال�شغرية،  العظيمة،  املالئكة  كل  له 
وال�شم�ء كله� م�شخرة لإرادته، وعلمه، وفنه، فهو القريب الذاتي هلل. 

هذه  اإىل  ت�شري  اأن  تريد  الرمزية  وامل�شطلح�ت  التعبريات،  هذه  وجمموعة 
احلقيقة الق�ئلة، اإن الإن�ش�ن هو املخلوق الوحيد من بني كل مظ�هر الوجود الذي 

ميلك اأربع خ�ش�ئ�ص ممت�زة ميلكه� اهلل وهي:

 1- الوعي.

2- الإرادة )احلرية، والختي�ر، والقدرة على الختي�ر(.

3- املثل.

4- اخلالقية.

هذه اخل�ش�ئ�ص بقدر م� متنحه ال�شيطرة، والقدرة على الطبيعة، جتعله م�شئوًل 
الذي  ال�شعور  اأي  اإن�ش�نية،  وامل�فوق  املطلعة،  اخلالقية  الواعية  الإرادة  هذه  اأم�م 
تنبعث منه معجزة احلركة، والنظ�م، واحلي�ة. ومن هن� ف�إن الإن�ش�ن لي�ص ك�إن�ش�ن 
امل�دية، والطبيعية، واحلتمية، وال�شرتاكية �شجرة بال اإرادة تنبت يف قلب الطبيعة 
للبيئة، ودون دخل منه�، ولي�ص  امل�دية  العوامل  به� مبقت�شى  املجتمع اخل��ص  اأو 
بذاته�  واعية  اإرادة حرة  والإن�ش�نية  والراديك�لية،  والليربالية،  الوجودية،  ك�إن�ش�ن 
وقع يف دني� العن��شر، والطبيعة امل�دية هذه ميًت� �شريًدا بال م�شئولية، وغريًب� عن 
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الوجود، وع�رًي� من اجلم�ل. بل هو اإرادة واعية ذات قدرة على الختي�ر، واخللق، 
و�شنع م�شريه ويف نف�ص الوقت م�شئول اأم�م الوجود.

والعتق�د ب�أن »اهلل يف الوجود« مينحني روؤية �ش�ملة كونية نرى فيه� الطبيعة 
ذات نظ�م واع بذاته، ومنطقي، وذات هدف، والت�ش�دات، واألوان عدم الت�ش�ق، 
والنظ�م املوجودة فيه� ن�شبية وظ�هرية، اأعتقد اأن يف م� ورائه� حقيقة متن��شقة، وواقعية 
معقولة، ومت�شلة، ومن ن�حية اأخرى اأح�ص بنف�شي يف هذا اجله�ز العظيم ذا معنى، 
ا، وم�شئوًل. واإعالم اإله واحد  وهدف، وفل�شفة وجود، وب�لت�يل اأح�ص بنف�شي جدًّ
جمرد من اخل�ش�ئ�ص القومية، والعرقية، والطبقية، ومطلق يحكم كل الوجود، واأن 
ع�مل الوجود اإمرباطورية ممتدة، وله� ذات واحدة ت�بعة خللقه، واأمره، من وجهة نظر 
الفل�شفة، وعلم الإن�ش�ن يلغي كل احلدود العرقية، والتن�ق�ش�ت الطبقية، والتفرق�ت 
الأ�شرية، وامتي�زات الدم، والعرق، وب�لت�يل المتي�زات يف احلقوق؛ لأن التوحيد 
واإنك�ره  والعرقية،  والطبقية،  القومية،  والكبرية  ال�شغرية،  املتعددة  لالآلهة  ب�إلغ�ئه 
لالأجهزة الدينية، والروؤية الكونية يف ال�شرك يحرم ال�شرك الجتم�عي، والتعدد 
الفل�شفي،  تربيره�  من  الأر�ص  وجه  على  الب�شرية  احلي�ة  يف  والعرقي  الطبقي، 
والعلمي، والديني، وق�عدته� امليت�فيزيقية، والتوحيد ب�إلغ�ئه هذه الآلهة امل�شطنعة 
املغر�شة امل�ش�دة للب�شر، ل يقوم ب�إلغ�ء الإح�ش��ص الديني يف الإن�ش�ن، اأو احلقيقة 
املوجودة يف م� وراء املح�شو�ص، اأو اإنك�ر الإرادة الواعية، واملدبرة يف الطبيعة، حتى 
يعرى الإن�ش�ن ب�لرغم منه من ف�ش�ئله غري امل�دية، وح�جي�ته املت�ش�مية، وت�ش�ميه 

الوحدانية: روؤية كونية
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املعنوي، ور�ش�لته الإلهية، وينزل به اإىل م�شتوى حيوان اقت�ش�دي، ويقطع �شلته 
ب�لأ�ش��ص املعنوي للدني� وقرابته مع روح الوجود، ويجعل مبدئية النفع حمل مبدئية 
القيمة فيه، اأو ليظهر الإن�ش�ن »الذي هو على �ش�كلة اهلل« ع��شًق� للكم�ل، واجلم�ل، 
واحلقيقة، والذي ك�ن دائًم� يف م� وراء الطبيعة الع�دية، واملنفعة امل�دية ب�حًث� عن 
�شورة  املطلق يف  على  واحل�شول  الوجود،  �شر  اكت�ش�ف  �شبيل  وقلًق� يف  الأبدية 
حيوان ط�لب للقوة ومك�فح لال�شتهالك. اأجل، اإن التوحيد يبدي الكون اأكرب من 
الطبيعة املح�شو�شة لالإن�ش�ن واأكرث اإده��ًش�، واأ�شد عمًق� مم� هي عليه، واأنه� لي�شت 
لي�ص  الت�ش�دفية،  الع�بثة  املتفرقة  احلرك�ت  اآلة عمي�ء حمق�ء ذات جمموعة من 
هذا فح�شب بل يبديه� يف �شورة �شخ�شية واعية مفكرة ذات اإرادة، واإح�ش��ص، 
وجم�ل، ومتييز، واأن الوجود لي�ص جمموعة مرتاكمة من العن��شر، ولي�ص ج�شًدا 
ميًت� بال �ش�حب، بل ج�شد حي يرى، وي�شعر، وله قلب، ومييز بني اخلري، وال�شر، 
األطف  اأم�م  به، وينفعل  ويت�أثر  واجلم�ل، والقبح، والعظمة، واخل�شة، يفهم احلب 
الأمواج جم�ًل لروح م�، واأدق نب�ص لع�طفة م�، واأكرث اجلذب�ت الب�طنية لع�شق م� 
خف�ء، ويبدي ردود اأفع�له بح�ش�ب ل يدخل لن� يف وهم، وحركة اأية ذرة يف خ�شم 

هذه الك�ئن�ت التي ل نه�ية له� لي�شت من قبيل امل�ش�دفة، والعبث.

من  عدد  بني  الع�مل  تق�شيم  يبدو  الع�ملية،  الإمرباطورية  هذه  مثل  يف 
التفرقة العن�شرية، والقومية، والمتي�زات،  اأ�شبه مبلوك الطوائف، وب�لت�يل  الآلهة 
متوهمة  اأموًرا  واجلم�عية  الطبقية،  والف�شيلة  وال�شرف،  الأ�شرية،  والحتك�رات 
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غري ذات ق�عدة، ومن �شنع القوة، والغت�ش�ب، وال�شتغالل، وموؤقتة، ومنحرفة، 
لي�شت اأ�شيلة، ول �شم�وية، بل اأمرا�ص غري طبيعية، و�شد اإلهية وحمكوم عليه� 
ب�لزوال، والعمل من اأجل جعله� تتمكن ا�شت�شالم لنظ�م ال�شرك، وقبول حكم 
هلل  واملطلق  املنح�شر  للحكم  نق�ص  طبقة  اأو  عرق،  اأو  اأ�شرة،  اأو  واحد،  �شخ�ص 
الواحد. وقبول تنوية اجلن�ص الإن�ش�ين، وادع�ء، اأو قبول اإدع�ء وجود نوعني من 
اأو املجتمع الدويل ثنوية يف العب�دة وليدة نوعني من  الب�شر يف املجتمع القومي، 
الب�شري،  اجلن�ص  ملن�ش�أ  ب�لن�شبة  و�شرك  اهلل،  اأي  للخ�لق  ب�لن�شبة  �شرك  ال�شرك، 
فكل الب�شر خملوقون من قبل قوة واحدة، ولكل الب�شر ح�كم واحد، وكل الب�شر 

ولدوا من اأب واحد، والرتاب هو اخلمرية العرقية لكل الب�شر.

الب�شر، والأم�نة اخل��شة ب�هلل  اأن الروح الإلهية نفخت يف كل  واخلال�شة: 
وال�شدين،  النقي�شني  بني  يجمع  ثنوي  والإن�ش�ن خملوق  الب�شر.  كل  اأيدي  يف 
اهلل، وال�شيط�ن، والروح، والطني، روح اهلل، والطني العفن، ومن هن� ف�إن الت�ش�د 
هذه هي  التك�ملية.  احلركة  يكون  الذي  هو  الإن�ش�ن  بنية  الذاتي يف  والتن�ق�ص 
اجلدلية املوجودة يف خلقة الب�شر: اهلل، والطني، الطني: تر�شب الرتاب، الرتاب 
يتجمد،  ثم  )احلركة(،  ال�شيل  من  يرت�شب  والذي  الفخ�ر،  ي�شبه  الذي  اجل�ف 
وي�شري ك�لطني املحروق لالإن�ء الفخ�ري، وي�شري حجًرا ل ينبت منه نب�ت، يغطي 
الأر�ص كغط�ء حجري، ويخنق البذور، والأغ�ش�ن يف داخله، ويقتله�، ويكت�شب 
الطني رائحة عفنة )هذه هي الأطروحة( وبعد ذلك »نفخ فيه من روحه« )عك�ص 
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والن�ش�ل،  احلركة،  توجد  ال�شدين  الدائمة بني هذين  احلرب  ومن  الأطروحة(، 
وامل�شئولية، وتك�مل الإن�ش�ن، وذه�به نحو اهلل »الأوج املطلق للتك�مل« هو )انعدام 

الأطروحة(.

هو حمتدم يف  بل  الع�مل  يف  موجوًدا  لي�ص  وال�شيط�ن  اهلل،  بني  وال�شراع 
والعلم،  اخللق،  على  والقدرة  الذاتي،  الوعي  ب�إرادة  ي�شتطيع  الذي  الإن�ش�ن 
والتقنية، ومعرفة القوانني احل�كمة على الدني�، واملجتمع، والإن�ش�ن، وب��شتخدام 
توجيه  والإن�ش�ن،  للطبيعة  والطبيعي  امل�شري احلتمي،  والتدخل يف  القوانني  هذه 
الت�ش�د، واحلركة اجلدلية التي جتري يف فطرته، وحي�ته اإىل املثل املت�ش�مية فيه واإىل 
اجت�ه تك�مله، وبهذا ال�شكل يتدخل يف قدره الطبيعي، ويغريه مم� هو عليه ب�لفعل 
اإىل م� يريده، وم� ينبغي اأن يكون، وهن� تطرح ق�شية امل�شئولية يف الإن�ش�ن وعلى 
 - امل�دية  الكونية  الروؤية  مثل  الأمر  لي�ص   - الكونية  الروؤي�  الن�شق: يف هذه  هذا 
�، والإن�ش�ن فيه ظ�هرة م�دية حم�شورة،  لي�ص الكون نظ�ًم� اأعمى بال �شعور، وم�ديًّ
والإن�ش�ن  جم�شدة،  بالهة  الدني�  اإن  الوجودية  الكونية  الروؤي�  مثل  ول  وم�شرية، 
فيه� جمنون منده�ص بال م�شري، ول ملج�أ، بال هدف ف�قد للم�هية واملعنى، واإن 
ف�قًدا  الكون  ك�ن  ومل�  واملعنى،  امل�هية،  مينح�نه  اللذان  هم�  فح�شب  وعمله  ذاته، 
لالإدراك، والإرادة؛ ولأنه غري واع فهو نف�شه غري م�شئول يف عمله، فال مفر من اأن 
الإن�ش�ن نف�شه هو امل�شئول اأم�م نف�شه، واأم�م اختي�ر نف�شه، وهذه م�شئولية ع�بثة، 
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وبال ق�عدة؛ لأنه اأوًل: الإن�ش�ن الف�قد للمعنى ف�قد للم�شئولية اأي�ًش�، وث�نًي�: اإن 
اأ�ش��ص  غ�لبة على  واإرادة  ت�بعة،  اإرادة  التزامية بني  الأ�ش��ص عالقة  امل�شئولية يف 
القيم، والواقعي�ت العينية، وامل�شئولية التي يكون فيه� ال�شخ�ص امل�شئول م�شئوًل 
اأم�م نف�شه، وهو نف�شه يعترب م�شئوًل، وامل�شئولية متعلقة به، ف�إن القيم، والواقعي�ت 
ق�شية ح�ش��شة،  �شتكون؟  فم�ذا  بوا�شطته،  اأي�ًش� حتدد  امل�شئولية  به�  تتعلق  التي 
واأخالقية بدون ق�عدة منطقية، وموقف كوين، و�شم�ن تنفيذ عيني، اأو خ�رجي.

اإن الروؤية الكونية املبنية على التوحيد الكوين اأي الإمي�ن ب�إرادة واعية قوية 
خالقة، ومنطقية م�شيطرة على الوجود، والثنوية اجلدلية الب�شرية اأي العتق�د يف 
اأن الإن�ش�ن اإرادة يف ح�لة »تطور« دائم بوعيه، واإرادته، وخالقيته، ويف هذا التطور 
الذي يحتوي على م�ش�فة م� بني اأدنى الأ�شول من التدين الذي ل تدين بعده، 
من الطني املرت�شب، اإىل اأعلى الذوات ت�ش�مًي�، اإىل م� ل ي�ش�ف بعده� �شيء، اإىل 
روح اهلل، يف هذا التطور يعد عمل الإن�ش�ن »اختب�ره، وحتققه« وبهذا ال�شكل اأو من 
يف هذه الروؤي� الكونية مثل امل�ديني ب�لقدر العلمي، واحلتمية الت�أريخية امل�شيطرة 
على جبلة الب�شر، وم�شريهم، واأعترب الطبيعية، والإن�ش�ن، واقعي�ت عينية، وم�دية 
ت�بعة للعلية، واملنطق، والقوانني الث�بتة العلمية، واأي�ًش� كم� يف الوجودية الع�ملية 
بن�ء  الختي�ر،  على  وقدرة  خالقة،  اإرادة  ذو  الوقت  نف�ص  يف  الإن�ش�ن  اأن  اأعترب 
عليه� فهو م�شئول، الفرق اأنه� لي�شت م�شئولية ع�طفية، واأخالقية، وذهنية، لكنه� 
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م�شئولية عينية واقعية، م�شئولية الإن�ش�ن اأم�م الوجدان، والإرادة، والوجود، هذه 
هي املع�يري العق�ئدية التي تف�شر »وحدة الإن�ش�ن مع الإن�ش�ن« و»وحدة الإن�ش�ن 

مع الطبيعة« و»وحدة الإن�ش�ن مع اهلل«.

ففي  الت�أريخ،  وحدة  اأي�ًش�  تت�شعب  التوحيدية،  الكونية  الروؤية  هذه  ومن 
هذه الروؤية الكونية كل ظ�هرة، وحركة ت�بعة للنظ�م، واحلركة الكليني املعتدلني، 
ب�أكمله، فلي�ص الت�أريخ جمموعة  واملنطقيني، والعلميني، امل�شيطرين على الوجود 
من احلوادث، والأحداث الت�ش�دفية، والتي ل علة له�، ول هدف، لي�ص جمموعة 
من احلرك�ت املنف�شلة، واحللق�ت املتف�شخة)1( التي ل ارتب�ط بينه�، ف�لت�أريخ هو 
م�شرية احلركة املنطقية، والعلمية للنوع الإن�ش�ين حتقق على اأ�ش��ص قوانني م�شلم 

به�، ومعينة، وعلمية هي اخلطة املث�لية للتك�مل الب�شري يف الوجود.

تتجمع  الأفراد،  من  جمموع�ت  الب�شرية  املجتمع�ت  لي�شت  الت�أريخ،  يف 
حول بع�شه�، وت�شكل نظ�ًم� يوا�شل حي�ته م�شتقالًّ جمرًدا عن احلركة الطبيعية، 
والهدف من اخللق، وم�شري املجتمع�ت من قبله، ومن بعده، ثم ميوت على اأ�ش��ص 
ع�مل، اأو عوامل ت�ش�دفية، اأو اإرادية. فكل جمتمع له قدر علمي )ولكل اأمة اأجل 
يبدي حركة منطقية كلية،  املجتمع�ت  والوفي�ت يف  املواليد،  م�شمى( وجمموع 

)1(   املتف�شخة: املتفرقة.
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يطوي  الإن�ش�ين  والنوع  الت�أريخ؛  حركة  هي  هذه  الغ�ئي،  الهدف  نحو  ومت�شلة 
اإىل اهلل يف الت�أريخ، ومن هن� ف�إن الت�أريخ هو �شريورة نوع  م�شريته من كونه طيًن� 

الإن�ش�ن اإىل علم، كم� اأن »ال�شرية« هي �شريورة الفرد الإن�ش�ين اإىل علم.

 نهاية المتن 
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.   ك�تب وب�حث يف الفكر الإ�شالمي والإ�شالمي�ت املع��شرة.

.   رئي�ص حترير جملة الكلمة - ف�شلية فكرية ت�شدر من بريوت.
.   ع�شو فــي عـدد من املوؤ�ش�ش�ت والهيئــ�ت العلمية والفكرية العربية والإ�شالمية.
.   ع�شو يف الهيئــة ال�شت�شـ�رية لعـدد من املجـالت والدوري�ت الفكرية العربية.

العربية  والأك�دميية  والفكرية  الدرا�شية  واحللق�ت  واملوؤمترات  الندوات  من  العديد  يف  .    �ش�رك 
والدولية، التي عقدت يف العديد من العوا�شم واملدن العربية والإ�شالمية والغربية ويف عدد 

من اجل�مع�ت العربية واملع�هد الأك�دميية، والتي تزيد على اأربعني ندوة.
.   �ش�رك يف العديد من الكتب امل�شرتكة.

وجملة  دورية  بني   50 من  اأكرث  يف  من�شورة  ـ  ومق�لت  درا�ش�ت  ـ  الكت�ب�ت  من  العديد  .   له 
و�شحيفة؛ ف�شلية و�شهرية واأ�شبوعية ويومية. 

.   له مق�لة اأ�شبوعية ين�شره� يف �شحيفة عك�ظ ال�شعودية.

له عدة موؤلفات من�سورة منها:
. الفكر الإ�شالمي بني الت�أ�شيل والتجديد، بريوت 1994م.

. م�لك بن نبي وم�شكالت احل�ش�رة، دم�شق 1998م.
. امل�ش�ألة احل�ش�رية: كيف نبتكر م�شتقبلن� يف ع�مل متغري؟ بريوت 1999م.

. الفكر الإ�شالمي قراءات ومراجع�ت، بريوت 1999م.
. الفكر الإ�شالمي: تطوراته وم�ش�راته املع��شرة، بريوت 2001م. 

.  جتديد التفكري الديني يف م�ش�ألة املراأة، بريوت 2001م.
.  من الرتاث اإىل الجته�د.. الفكر الإ�شالمي وق�ش�ي� الإ�شالح والتجديد، بريوت 2004م.

. امل�ش�ألة الثق�فية.. من اأجل بن�ء نظرية للثق�فة، بريوت 2005م.
. نحن والع�مل.. من اأجل جتديد روؤيتن� اإىل الع�مل، الري��ص 2005م.

. تع�رف احل�ش�رات، دم�شق 2006م.

زكي عبد اهلل امليالد

معد التقدمي يف �سطور
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CAIRO BEIRUT

الكتاب هذا 

واحٌد من أهم مؤلفات المفكر اإليراني الدكتور علي شريعتي؛ يشرح طبيعة مشروعه الفكري 
النظر  لفتوا  الفكري  تراثه  وعن  عنه  تحدثوا  الذين  ومعظم  الحياة.  في  فلسفته  ويلخص  النهضوي، 

الفكري. لمشروعه  رؤيته  عن  ومعبرة  محورية،  فكرة  بوصفها  الذات«،  إلى  »العودة  فكرة  إلى 
الحوار  التي يدور حولها  القضايا األساسية  الذات من  إلى  العودة  وفي نظر شريعتي أن قضية 
أخيًرا،  إيران  في  وحوار  جدل  محل  وهي  الالتينية،  وأمريكا  وإفريقيا  آسيا  في  المفكرين  ساحة  في 
عنها  وتحدث  فرنسا،  في  كان  حينما  حولها،  جرت  التي  النقاشات  على  شريعتي  علي  تعرف  وقد 
واعتبره�ا م�ن قضاي�اه األساس�ية بع�د عودت�ه إلى بلده إيران، وتطرق إليها بوصفه مفكًرا مس�ؤوالً 

مجتمعه. تجاه  بواجبه  ينهض 
الغرب، ورفض  تأكيد االستقالل الحضاري، ونقد  القضية في سياق  الحوار حول هذه  وجاء 

األمة. لنهضة  شرًطا  الذات  وجود  وإلثبات  له،  التبعية 
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